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بهتره FATF  را به مجلس برگردانید
مقــام معظم رهبری در پاســخ به نامه ریاســت جمهوری با 
بررســی لوایح موســوم به ) اف آی تی اف ( » کار گروه ویژه 
اقدام مالی « نظر مســاعد نشــان داده و اجازه فرمودند این 
بررســی ها ادامه یابند. موافقت رهبر انقاب با بررسی مجدد 
لوایح مسکوت مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نباید زمینه تبلیغ و تشــریح نابکارانه برخی را که از آبشخور 
غرب مینوشــند فراهــم آورد و القا کنند کــه  این موافقت 
مفهوم قبولی داشته اســت. باید توجه داشت و توجه بیشتر 
به جامعه داد که »رهبر انقاب تنها با بررســی مجدد  لوایح 
کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
موافقــت فرموده اند که این موافقت مفهوم موافقت با تصویب 
را هرگز نداشــته و ندارد« اینکه پاســخ به درخواست رئیس 
جمهــور دالت کند بــر احیای موضوعی خــاک خورده در 
مجمع تشــخیص تا توقف از روی لوایح چهارگانه دولت کنار 
برود و بار دیگر بحث  FATF زمینه اظهارنظرها واقع شــود را 
نبایــد تبلیغ به تغییر نظر رهبری انقاب نمود؛ لوایحی که با 
ایرادهای شورای نگهبان و اختاف  نظر با مجلس دهم زمینه 
بررسی در مجمع تشــخیص مصلحت نظام را یافته اند و آنها 
هم از یک ســال پیش و پس از ماجرای تحریم سپاه از سوی 
آمریکا و سپس روابط مشکوک منجر به ترور و شهادت سردار 
سلیمانی آن را عمًا از دســتور کار خارج کرد تا با سررسید 
موعد مقرر، تصمیم شــورای نگهبان یعنــی رد این لوایح به 
عنوان تصمیم نهایی قلمداد شــود. بررســی دو ایحه پالرمو 
و CFT  نیز که از بهمن ۱۳۹۸ در مجمع مســکوت گذاشته 
شد، اکنون هم شــک و شبهه های جدی درباره آن همچنان 
پابرجاســت و مجمع به عنوان مرجع تصمیم گیرنده در این 
زمینه ســؤاات مهم و به جایی دارد. تنها نگرانی این است که 
رابطــه نزدیک علی اریجانی با دولــت و تاثیر او بر آیت اه 
صادق اریجانی موجب نگارش این نامه به رهبر انقاب شده 
باشد که نباید از نظر اعضای مجمع بدور بماند. هرچند برخی 
این طور تبلیغ می کنند احتمال تصویب آن لوایح نســبت به 
قبل  پررنگ تر شــده، اســت اما تا رفع نگرانی ها هم کماکان 
این لوایح دام تلقی شــده و نباید چندان به تصویب این لوایح 
خوش بین بود. از این گذشــته امــروز مجلس تغییر نموده و 
مجلس دیگری بر کار قانون گذاری احاطه دارد و بهتر اســت 
ایــن لوایح یکبار دیگر به مجلس بازگشــته و در این مجلس 
بررسی شــوند. همه بخاطر دارند که جمهوری اسامی ایران 
دو ایحه از چهار ایحه مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی را 
مصوب و اباغ کرده؛ )قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه 
با تأمین مالی تروریسم( اما این نهاد بین المللی به بهانه نهایی 
نشــدن دو ایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالی تروریســم )CFT( و ایحه الحاق ایران به کنوانســیون 
مبارزه با جرایم ســازمان یافته )پالرمو( بــار دیگر جمهوری 
اســامی را در لیست سیاه قرار داد؛ اقدامی که مبتنی بر نظر 
اغلب کارشناسان بی طرف جهانی با انگیزه های سیاسی انجام 
شده است. بررسی دو ایحه پالرمو و CFT که از بهمن ۱۳۹۸ 
در مجمع مســکوت گذاشته شد، هنوز هم شک و شبهه های 
موذی گری و شیطنت آمیزی درباره آن همچنان پابرجاست و 
مجمع به عنوان مرجع تصمیم گیرنده در این زمینه بهتر است 
آن را به مجلس شورای اسامی عودت داده و این لوایح مجددا 
در مجلس موجب چکش کاری واقع شوند. از آنجا که اتحادیه 
بین المللی FATF دارای دســتورالعملی ۴۰ ماده  ای است که 
حتی به ادعای برخی کشورهای عضو همه جنبه  های مبارزه با 
پولشویی را دربر نمی گیرد. اکن با وجود همکاری جمهوری 
اســامی، اصرار این نهاد برای تصویب دو ایحه باقیمانده، از 
انگیزه های پنهان طرف غربی حکایت دارد. از سوی دیگر در 
حالی که کشــور زیر شــدیدترین تحریم های ظالمانه آمریکا 
قرار دارد، موافقت با پالرمو و CFT چیزی جز قرار دادن کشور 
در مســیر خواســت توطئه آمیز اروپا و آمریکا تلقی و تعبیر 
میشود. نباید از نظر دور داشت که یکی از کار اهداف کلیدی 
و اصلی FATF نیز اجرای لیســت تحریمی وزارت خزانه داری 
آمریکاست. بنابراین اگر واشنگتن گروهی مانند حزب اه -که 
ما آن را مقاومتی اما غرب آنان را تروریســتی معرفی میکند- 
مورد تحریم قرار دهد، تهــران در پذیرش لوایح باید تعریف 
آمریکا را ماک قرار دهد. در تعریف کلی تروریســم، ایران با 
نظر و دیدگاه جامعه جهانی هم داســتان است، اما در رابطه با 
مصادیق، جمهوری اســامی مانند هر کشــوری حق دارد بر 
اساس قوانین داخلی خود، مصداق  های اقدام های تروریستی 
را مشخص کند و این موضوعی است که گروه ویژه اقدام مالی 
باید به آن توجه داشــته باشد. متاســفانه در موضوع اصرا و 
پافشاری دولت برای تصویب پالرمو و CFT، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره آن ابهامات جدی داشته است و از جانب 
بانک مرکزی و وزارت خارجه دولت دوازدهم هنوز هم به آن 
پاسخی داده نشده است. در نهایت اینکه پیگیری این لوایح در 
۱۰ ماه گذشته در مجمع ادامه داشته و کارشناسان این نهاد 
بحث های کارشناسی را با دولت ادامه داده اند و اکنون موافقت 
رهبر انقاب تنها با »تمدید زمان بررســی« بوده و به معنای 
تصویب آن نیست و لذاست که اگر بنا باشد نظر کنونی ملت 
ایران نسبت به موضوعات لحاظ شود عقل ایجاب میکند این 
لوایح با نظر مجلس جدید تطبیق یافته و ســپس نظر جدید 
شــورای نگهبان نسبت به آنها ابراز گردد. شاید هر دو نظر به 
نوعی با هم تطبیق یافته و دیگر نیاز به بررســی در شــورای 

مصلحت  نیاز نبوده باشد.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس مجلــس با بیان اینکه هرگــز یک گام از اصاح ســاختار بودجه 
عقب نشــینی نمی کنیم، به بیانات رهبر انقاب درباره لزوم خنثی ســازی 
تحریم ها اشــاره کرد و گفت: خنثی کردن تحریم با اصاح ســند بودجه 
آغاز خواهد شد. محّمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی، دیروز 
)شنبه ۲۹ آذر( در جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، از دیوان 
محاسبات بابت آماده کردن گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ یک ماه زودتر 

نسبت به سنوات گذشته تقدیر و تشکر کرد.

امام)ره(، فقه را از کنج حجره ها به قلب مؤمنان جاری کرد
رئیس مجلس در بخش ابتدایی سخنان خود گفت: حضرت امام خمینی 
)ره( فقه را از کنج حجره ها و حوزه ها به قلب مومنان و مسلمانان جاری 
کردند و انقاب اســامی ثمره فقه اســامی، فرهنگ اهل بیت و مبانی 
قــرآن کریم بود. به همین دلیل مــورد قبول جامعه قرار گرفت و انقاب 
اســامی پیروز شد.رئیس قوه مقننه کشــورمان با بیان اینکه با پیروزی 
انقاب، اســام در مســند قدرت قرار گرفت، اضافه کرد: سنگر سیاسی 
و قدرت از دســت مستبدان و نظام استکباری گرفته شد.قالیباف با بیان 
اینکه با پیروزی انقاب اســامی همه ظرفیــت های موجود را در دیوان 
سااری که هیچ نسبتی با ارزش ها و آرمان های انقاب اسامی نداشت 
گذاشتیم، ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که دشمن در ماه 
های ابتدایی پیروزی انقاب از طریق گروه های مختلف درصدد براندازی 
انقاب اسامی بود و سرانجام با جنگ تحمیلی سبب شد دیوان سااری 
در کشور شکل بگیرد که هیچ نسبتی با آرمان های انقاب اسامی و امام 

خمینی نداشت. 

دشمن در جنگ پیروز نشد چرا که معادگرایی و روحیه انقابی در 
کشور حاکم بود

رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در دهه نخست انقاب با تمام 
توان درگیر ایســتادگی در مقابل تهاجمات بودیم و فرصت اصاح دیوان 
ســااری را نداشتیم، تصریح کرد: البته با کنار رفتن بنی صدر، ساختاری 
مبتنــی بر مردم و آرمان های انقاب اســامی و معاد باوری در جبهه ها 
شــکل گرفت و باعث شــد جنگ تحمیلی را با تکیه بر ارزش های دینی 
و شــرعی پشت سر گذاشتیم.وی با بیان اینکه در دهه اخیر کشور درگیر 
تحریم و جنگ اقتصادی تمام عیار اســت، ادامه داد: دشمن نتوانست در 
جنــگ نظامی نتیجه دلخــواه خود را به دســت آورد زیرا فرهنگ جهاد 

شهادت، معادگرایی و روحیه انقابی در فضای عمومی کشور حاکم بود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشــورمان افزود: شــهید ســلیمانی نماد و تبلور 
سیستم دفاع مقدس است که یک تنه انقاب اسامی را تا مدیترانه پیش 
برد و امنیت کشور را تضمین کرد به گونه ای که کشور ما در حال حاضر 

در حوزه امنیت به آرامش رسیده است.

ساختار کنونی اقتصاد کشور، رانتی است
قالیباف با بیان اینکه توجه به تدوین سند مالی بودجه در جنگ اقتصادی 
یکی از موضوعات مهم اســت، ادامه داد: ساختار اقتصادی کنونی ما کاما 
متکی به نفت بوده و یک ســاختار کاما رانتی و دولتی اســت و به جای 
صادرات، رویکرد واردات دارد.رئیس مجلس شــورای اسامی با طرح این 
پرسش که در شرایطی که ساختار اقتصادی به جای تکیه بر تولید بر دالی 
و ســوداگری متکی است چگونه می تواند به جنگ اقتصادی رود، تصریح 
کرد: این فرضیه امکان پذیر نبوده و یک شوخی بزرگ است.قالیباف با بیان 
اینکه ســند بودجه کشور به عنوان سند مالی مهم آغازگر تغییر در دیوان 
سااری و ساختار اقتصادی اســت، اضافه کرد: از دهه ۵۰ تا به امروز چه 
تغییری در این سند ایجاد شده است؟ باید گفت در این دهه ها در بودجه 

هیچ اصاحی در راستای تطبیق با آرمان ها صورت نگرفته است.

سوءمدیریت اساسی ترین موضوع در بودجه است
وی با بیان اینکه سوءمدیریت اساسی ترین موضوع در بودجه است، ادامه 
داد: بودجه و چالش های آن محدود به ســال ۱۴۰۰ و این دولت نیست و 
حرف من نیز درباره ایحه بودجه ۱۴۰۰ و دولت کنونی نیست بلکه رویکرد 
من آســیب شناسی این فرایند از ابتدای انقاب تاکنون است. رئیس نهاد 
قانونگذاری کشــورمان با بیان اینکه در جنگ اقتصادی موفق بودیم اما به 
دلیل چالش در جنگ اقتصادی مردم با مشکات بسیاری روبه رو هستند، 
افزود: مقام معظم رهبری در سال های اخیر چندین بار از دولت درخواست 
کردند تا اقدامات ازم برای اصاح ســند بودجه را انجام دهند.وی درباره 
ضرورت اصاح ســاختار بودجه توضیح داد: در یک نگاه کان و عمومی، 
منظور از سیاست مالی جیب دولت و سیاست پولی به معنای جیب مردم 
اســت. زمانی که حرف از جیب دولت می زنیم یعنی دولت ها بودجه را با 
کســری تدوین می کنند به این معنا که عاوه بر کسری در تراز عملیاتی، 

درآمدهای پایدار و مصارف نیز با یکدیگر همخوانی ندارد.

کسری بودجه اثر خود را در جیب مردم نشان می دهد
قالیباف با بیان اینکه رهبر معظم انقاب می فرمایند کســری بودجه ام 
الخبائث است، ادامه داد: کسری در سیاست مالی به کسری در سیاست 
پولی یعنــی جیب مردم از طریق ناترازی بانک هــا، افزایش پایه پولی، 
افزایش نقدینگی و ... تبدیل می شود در نتیجه جیب مردم خالی خواهد 
شــد.رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه از آن جایی که به بازار 
کار توجهی نشــد دالی افزایش یافت، تصریح کرد: در جنگ اقتصادی 
کنونی سهم تحریم در مشکات کنونی نسبت به سوءمدیریت کمتر است.

قالیباف با بیان اینکه زمانی که به سمت تولید نرویم بازار کار تعطیل می 
شــود، اضافه کرد: حدود ۹ هزار هزار میلیارد تومان وارد بازار ســرمایه 
شــد اما این نقدینگی به ســمت تولید نرفت و از بازار سرمایه به سمت 
بازار کار هدایت شــد به گونه ای که پراید ۲۵ میلیونی به ۱۲۰ میلیون 

تومان رسید.

 مشکات کنونی در کشور قابل حل است 
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه مشکات کنونی در کشور قابل 
حل است مشروط بر اینکه همه در کنار هم بایستیم، گفت: نظارت مهم تر از 
قانونگذاری است چرا که با این اقدام احکام ناقص و بااستفاده مشخص می 
شود.قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم در راستای اصاح ساختار بودجه 
گام نخســت را محکم برمی دارد، تصریح کرد: اصاح ساختار بودجه را نمی 

توان یکساله انجام داد اما مجلس یازدهم این کار را از امسال آغاز می کند.

باید با شجاعت کسری بودجه را اعام کنیم
رئیس مجلس شــورای اســامی با تاکید بر اینکه باید با شجاعت کسری 
بودجه را اعام کنیم، ادامه داد: هرچند دیوان محاســبات گزارش تفریغ 
بودجه سال ۱۳۹۸ را نســبت به سال های گذشته یک ماه زودتر تدوین 
کرد، اما این سوال ایجاد می شود که چرا نظارت بر خط نیست؟  وی تاکید 
کرد: البته منظور از نظارت برخط، محدود کردن دســتگاه های اجرایی و 
مدیران نیست اما گزارش های تفریغ بودجه باید به نحوی باشد که بتوان 
جلوی آســیب ها را در زمان اندک گرفت و اشکاات را اصاح کرد. رئیس 
نهاد قانونگذاری کشــورمان با بیان اینکه باید از مدیر قوی و امین حمایت 
شــود، ادامه داد: باید از تصمیمات این مدیران دفاع کرده و دستگاه های 

نظارتی از این افراد پشتیبانی کند.
ادامه در صفحه دوم

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

عرضه خودرو در بورس منتفی شد
سکوها کی به تماشاگران ایرانی لبخند می زنند؟
رویای قهرمانی بر باد رفت

 دومین مرز رسمی برای تجارت ایران 
و پاکستان فعال شد

پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و قهرمانی را از دست داد. در این 
دیدار بازیکنان پرسپولیس دو پنالتی را به تیم حریف هدیه کردند.دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا دیروز از 
ساعت ۱۵:۳۰ میان تیم های پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی آغاز شد و در نهایت با پیروزی 
دو بر یک تیم کره ای خاتمه یافت تا پرسپولیس در دومین فینال خود در سه سال اخیر هم شکست بخورد 
و دست خالی بماند.جونیور نگرائو ۴+۴۵ و ۵۵ )پنالتی( برای اولسان و مهدی عبدی ۴۵ برای پرسپولیس 
گلزنی کردند.قضاوت این مسابقه بر عهده عبدالرحمان الجاسم، داور ۳۳ ساله قطری بود که دو کمک داور و 
داور VAR از قطر نیز او را همراهی می کردند.با تصمیم مقامات برگزاری مسابقه، تماشاگران دو تیم به صورت 

محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی....

روند رو به کاهش ارزش واقعی سهام عدالت

کمیسیون امنیت ملی قطعنامه ضد ایرانی 
پارلمان اروپا را محکوم کرد

کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اســامی با صدور بیانیه ای مداخله 
پارلمان اروپا در امور داخلی ایران را محکوم کرد و قطعنامه اعمال تحریم علیه مقامات جمهوری 
اســامی ایران به ادعای نقض حقوق بشر را مضحک خواند.، متن بیانیه کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 

به شرح زیر است:

»بسم اه الرحمن الرحیم
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی ضمن محکومیت شدید مداخله 
پارلمان اروپا در امور داخلی ایران و صدور قطعنامه مضحک اعمال تحریم علیه مقامات جمهوری 
اسامی ایران به ادعای نقض حقوق بشر و محکومیت قوی مداخله کمیته روابط خارجی پارلمان 
انگلیس در امور داخلی کشــورمان و توصیه های ســخیف آن کمیته علیه سپاه پاسداران انقاب 
اســامی، همچنین محکومیت موضع ضد حقوق بشــری دولت فرانسه در حمایت از یک مجرم، 

اعام می دارد:
۱- پارلمان اروپا که در مخالفت با اعدام و حمایت از مجرمان علیه امنیت ملی کشورمان، قطعنامه 
صادر می کند، همان نهادی است که در مقابل ترور ناجوانمردانه دانشمندان بی گناه ایران نفس بر 
نیاورده و بلکه بر عکس همیشه حامی، پشتیبان و پناهگاه تروریست ها اعم از منافقین تا گروههای 

تجزیه طلب بوده و رهبران گروه های تروریستی را در محل این پارلمان میزبانی می کند.
۲- در حالیکه مقامات رژیم تروریست و جنایتکار اسرائیل به انجام ترورها در ایران اقرار کرده اند، 
مقامات و نمایندگان پارلمان اروپایی یا به خاطر سرسپردگی یا ترس از صهیونیست ها هرگز جرات 

انتقاد از آن جنایتکاران را نداشته اند.
۳- هرگاه نمایندگان پارلمان اروپایی توانســتند حمایت های بی شــرمانه کشــورهای غربی از 
صهیونیســت ها و تروریســت ها و دیکتاتورهای آدم کش را کنار نهاده و واقعیات را آن گونه که 
هســت بیان کنند آنگاه افکار عمومی دنیا می تواند به حرف آنها گوش دهد. تردیدی نیست که 
غربی ها با سوابق منفی و تاریکی که در حمایت از تروریست ها و دیکتاتورها و جنگ طلب ها و 

آدم کش ها دارند، هرگز شایسته انتقاد از عملکرد ایران نیستند.
۴- ســال ها کشتار و جنایت در سوریه، عراق و یمن بدست تروریست های دست ساخته امریکا و 
برخی کشــورهای اروپایی و حکام جنایتکار هم پیمان آنها صورت گرفت که صدها هزار انسان بی 
گناه به فجیع ترین شکل قتل عام شدند اما پارلمان اروپا و مدعیان دروغین حقوق بشر نه تنها این 
جنایت ها را محکوم نکردند بلکه همه گونه مساعدت و کمک را در اختیار تروریست های دولتی و 
غیردولتی قرار دادند که این موضع جنایتکارانه از ذهن ملت های منطقه و از تاریخ محو نخواهد شد 
و مقامات کشورهای اروپایی که عامل و آمر به این جنایت ها بوده اند باید در دادگاه محاکمه شوند.

۵- کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس در نهایت بی شرمی توصیه نامه علیه جمهوری اسامی 
ایران و سپاه پاسداران انقاب اسامی به دولتش می دهد این در حالی است که سابقه تجاوزات و 
گردن کشی های استعمار بریتانیا در جهان و جنایت های ضدبشری این کشور در ایران و بسیاری از 
کشورهای منطقه فهرستی طوانی دارد و شر و فساد و نکبت این کشور همچنان دامن ملت های 

منطقه را رها نکرده است.
۶- دولت فرانسه که مدعی حقوق بشر است اما رد پای جنایتش از شمال آفریقا تا غرب آسیا و تا 
باب المندب نمایان است و به مأمن خطرناکترین تروریستها از جمله منافقین تبدیل شده است، 
فضولی را متوقف کرده و به جای مخالفت با اعدام یک مجرم که در پاریس تحت حفاظت سرویس 
فرانسه بوده، اظهارات ضدحقوق بشری مکرون در حمایت از تصاویر موهن علیه پیامبر اسام )ص( 
که موجی از خشــم در میان مسلمانان کشــورهای جهان بر انگیخت را پاسخ دهد. در حالی که 

هیچ یک از اسناد حقوق بشر حق اهانت به ادیان الهی به بهانه آزادی بیان را تجویز نکرده است.
۷- کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن محکومیت این اقدام پارلمان اروپا و کمیته 
روابط خارجی پارلمان انگلیس و دولت فرانسه، وزارت امور خارجه را موظف می کند با هدف اقدام 

متقابل، فهرست اسامی مقامات اروپایی که:
الف- با اعمال تحریم های ظالمانه بویژه در زمینه دارو مرتکب جنایت ضدبشری علیه ملت ایران 

شده اند؛
ب- مقامات اروپایی که از گروه های تروریستی، منافقین و تجزیه طلب ها حمایت به عمل آورده 

اند؛
ج- قضات اروپایی که علیه شــهروندان بی گناه ایرانی قرار محکومیت و حبس صادر کرده اند؛ را 

جهت تهیه طرح اعمال تحریم همه جانبه، در اختیار مجلس شورای اسامی قرار دهد.

رئیس مجلس:

 خنثی سازی تحریم از اصاح بودجه آغاز می شود
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سخنگوی شورای نگهبان:گزیده خبر

 مجلس نمی تواند شاکله بودجه را تغییر دهد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره حضور افراد 
نظامی در انتخابات و اینکه آیا باید حتما درجه آنان سرلشــکر 
باشد؟، گفت: طبیعتاً اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای 
ثبت نام و حضور در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری وارد 
شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد 
نظامی باشــد، درجات و اینگونه مســائل تاثیری ندارد. در این 
نشســت که به صورت حضوری و همچنین مجازی برگزار شده 
است، عباسعلی کدخدایی ضمن تبریک فرارسیدن میاد حضرت 
زینب )س( و روز پرستار و گرامیداشت روز پژوهش و یاد آیت اه 
یزدی و محکوم کردن ترور محســن فخری زاده به بیان نظرات 
شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس پرداخت.کدخدایی 
در پاسخ به سوالی درباره  برگزاری انتخابات الکترونیک و اعام 
آمادگی وزارت کشــور در این رابطه و رایزنی شورا در این زمینه 
گفت: من قبا اعام کردم امسال ما عاوه بر سامت انتخابات که 
وظیفــه اصلی مان اســت وظیفه دیگری هم داریــم و آن هم  
سامت مردم است و همه دستگاه ها و شورای نگهبان همت می  
کنند و تا آنجایی که ممکن است براساس پروتکل های بهداشتی 
انتخابات را به نحوی برگزار کنند که کمترین آســیب به مردم 
برســد.وی افزود: کارگروه هایی در این زمینه  تشــکیل شده و 
هماهنگی هایــی صورت می گیرد البته برخی مطالب که مطرح 
می شود نیازمند قانون است و باید قانون را اصاح کنیم و فرصت 
هست و آنچه که به شورا و وزارت کشور مربوط است که نیاز  به 
قانون  نیست  را انجام می دهیم مثل اینکه شعب را افزایش دهیم 
و افراد بیشــتری را بر ســر صندوق ها داشــته باشیم از جمله 
تدابیری است که انجام می شود.وی افزود: انتخابات الکترونیکی 
را  تا آنجا که  زیرساخت ها اجازه داده وزارت کشور پیگیری کرده 
و مراحل زیادی انجام می شود و مراحل پایانی آن  انجام می شود 
و ما مخالفتی نداریم.وی در پاســخ به سوالی  درباره بودجه سال 
آینده گفت: درباره بودجه فعا نمیتوانم نکته ای بگویم چون  همه 
چیز در حال تغییر است و اخیرا رییس مجلس به رییس جمهور 
نامه ای نوشته اند و ما نگرانی هایی از قانون بودجه داریم و بودجه 
باید کارامد و واقعی و منطبق با نیازهای کشــور باشــد. نواقص 
بودجه  را در سالهای گذشته یادآوری کردیم و امسال هم گفتیم.

کدخدایی در پاســخ به ایســنا درباره  ایحه » مدیریت تعارض 
منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی«  و ضرورت 
تصویب هرچه سریعتر این ایحه گفت: هنوز آن را ندیدیم و نمی 
توانم اظهار نظر کنم ولی از لحاظ  موضوعی کار خوبی است و می 
تواند بســیاری از مشکات را در کشور در سطوح مدیریتی حل 
کنــد  و نگرانی های  مردم را  برطرف کنــد و اظهارنظر را بعد 
ازدریافت مصوبه و بررسی آن در شورا اعام می کنم.کدخدایی  
دربــاره اصاح قانون انتخابات گفت:  تا زمانی که مصوبه اصاح 
قانون انتخابات به دست مان نرسد، نمیتوانیم اعام نظر کنیم اما 
اصل اصاح قانون اقدام خوبی اســت.   اگر قرار است رای گیری 
مکاتبه ای یا پســتی انجام شود، قانون چنین اجازه ای نمیدهد و 
اگر بناست چنین اقدامی انجام شود، قانون باید اصاح شود.وی 
یادآور شد:  قانون بودجه ایرادات متعددی دارد و ما بارها ایرادات 
را به دولــت و مجلس اعام کردیم. مجلس نمی تواند شــاکله 
بودجــه را تغییر دهد. بودجه باید واقعــی و منطبق بر نیازهای 
کشور باشد و توصیه می کنیم بودجه امسال هم همین گونه باشد.

وی در پاســخ به ســوالی درباره اینکه آیا افــرادی که قبا  رد 

صاحیت شــدند می توانند در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کنند و 
تایید صاحیت می شوند؟ گفت: طبق قانون همه افراد می توانند 
شــرکت کنند و  اگر صدها بار رد شــده باشــند مــی توانند 
شــرکت کنند اما اینکه تایید می شوند بستگی به شرایط آنها و 
بررســی شــورا دارد.کدخدایی درباره طرح مالیات بر خانه های 
خالی، گفت: این طــرح البته ایرادتی داشــت و عمدتا ایرادات 
مربوط به حقوق مردم بود. خوشــبختانه مجلس این ایرادات را 
مرتفع کرد و نهایتا عدم مغایرت این طرح با شرع مقدس و قانون 
اساســی اعام شــد.وی درباره  تصویب طرح دو فوریتی  اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم، گفت: در نوبت بررسی اول، این طرح 
به دلیل عدم رعایت مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد 
اشــکال قرار گرفت و اما بعد از رفع ایراد این موضوع در مجلس، 
عدم مغایرت آن با شــرع مقدس و قانون اساســی اعام شــد.

ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
دســتگاه های  مختلف می توانند تفسیر خود را از قانون داشته 
باشند، گفت: تفســیر قوانین بر عهده مجلس است و وقتی که 
قانونی به تایید شورای نگهبان می رسد، این انتظار است که همه 
مسئوان و دستگاه های اجرایی به صورت واحد و یکصدا قانون را 
به شــکل واحد به اجرا در بیاورند که مشکل نباشد. طبیعتا اگر 
ابهامی وجــود دارد، دولت هم نمی تواند از مجلس درخواســت 
تفسیر کند.کدخدایی با اشاره به درگذشت آیت اه یزدی گفت: 
همه ۲۰ ســال گذشــته با ایت اه یزدی خاطره است. ایشان از 
مردان بزرگ انقاب اسامی چه در پیروزی انقاب  و چه در بعد 
از موفقیت ان  ســهم بسزایی داشتند.   دونکته قابل ذکر است. 
یکی بحث نظم و انضباط ایشــان بود و اولین کســی بود که در 
جلسات شورا حضور داشتند و تا پایان می ماندند و اگر جلسات 
فوق العاده داشتیم می آمدند. دومین مطلب نگاه بلند ایشان به 
نظام جمهوری اسامی بود و  همه مطالب را در چارچوب اسامی 
ارزیابی می کردند و این نگاه ارزشمندی بود که در شورا داشتیم 

و از آن بهره بردیم.ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
درباره تبلیغات انتخابات، گفت: یکی از مشکاتی است که قبًا هم 
گفتم و حوزه تبلیغات و اعام آمادگی دو مقوله متفاوت است که 
باید مرزهای آن روشــن شود. بر این اساس ما نمی توانیم خیلی 
صریح اظهار نظر کنیم که آیا اعام آمادگی افراد به منزله تبلیغات 
محسوب می شــود یا خیر. نیازمند قانون اســت اما اگر مصداق 
تبلیغات باشــد، طبعاً تذکر خواهیم داد اما تا اان چیزی گزارش 
داده نشــده اســت.کدخدایی در پاسخ به ســوالی درباره مصوبه 
مجلس درباره سهام عدالت، گفت: در این جهت مصوبه ای ارسال 
نشده است. اگر مصوبات قبلی باشد یا بحث قانون مالیات بر ارزش 
افزوده باشــد، به زودی نتیجه آن را اعام می کنیم.ســخنگوی 
شــورای نگهبان در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه اخیرا رئیس 
جمهور در واکنش به اجرای طرح هســته ای مجلس گفته که ما 
این قانون را بر اساس تفسیر خودمان اجرا می کنیم. با توجه اینکه، 
تفســیر قوانین جاری بر عهده مجلس است و دولت نباید تفسیر 
خود را اجرا کند، آیا ســازوکاری برای جلوگیری از اقدام رئیس 
جمهــور وجود دارد که اینگونه تخلــف از قانون و بدعت گذاری 
جدید صورت نگیرد؟ گفت: امیدواریم که اینگونه نشود. دولت هم 
آشــنا به این مباحث حقوقی اســت و این مطلبــی که گفتید 
امیدواریم محقق نشود. اما به هر حال مجلس شورای اسامی، از 
باب نظارت بر اجرای امور و عملکرد دولت می تواند ورود داشته 
باشد و اقدامات نظارتی خود را انجام دهد.کدخدایی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه طرح اصاح موادی از قانون انتخابات ریاست 
جمهوری در مجلس در حال بررســی است که در آن نمایندگان 
حتی ســکونت در خارج از کشور را مانع تایید صاحیت ریاست 
جمهوری مطرح کردند؛ موضع شــورای نگهبان در خصوص این 
میزان محدودیت چیست و اگر این طرح تایید شود، شما که در 
خارج از کشــور تحصیــل کرده اید مجاز به بررســی صاحیت 
کاندیداهــا خواهید بود؟ گفت: من کــه نمی خواهم در انتخابات 

ریاست جمهوری شرکت کنم. آنچه در قانون مدنی تاکنون بوده 
اســت بحث تابعیت بوده است که مانع تصدی مجلس و ریاست 
جمهوری می شده است که تشخیص کارشناسی مجلس نیز این 
است اقامت نیز شامل آن می شود؛ باید ببینیم در شورای نگهبان 
چه نظری نسبت به این مسأله خواهند داد و من صحبتی در این 
خصوص نمی کنم.ســخنگوی شــورای نگهبان درباره همکاری 
شــورای نگهبان با مجلس پیرو بررسی بودجه با در نظر گرفتن 
اصاح ساختار این ایحه، گفت: ما نمی خواهیم به بحث های بین 
دولــت و مجلس ورود کنیم. اما عــرض کردیم که قانون بودجه 
ایرادات متعددی دارد. ما ایرادات قانون بودجه را بارها و بارها در 
ســال های گذشــته به دولت و مجلس اعام کردیم.سخنگوی 
شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اصاح قانون انتخابات 
ریاســت جمهوری، گفت: اگر قبل از ثبت نام ها، قانون به تایید 
نهایی برسد، ازم ااجرا خواهد شد.کدخدایی در پاسخ به سوالی 
درباره حضور افراد نظامی در انتخابات و اینکه آیا باید حتما درجه 
آنان سرلشکر باشد؟، گفت: طبیعتاً اگر کسی بخواهد در شورای 
نگهبان برای ثبت نام و حضور در انتخابات مجلس و یا ریاســت 
جمهوری وارد شــود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده 
باشــد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تاثیری 
ندارد. ممکن است فردی پایین ترین درجه را داشته باشد اما ثبت 
نام هم کند.  بنابراین نه تنها درجات تأثیری در بررسی صاحیت ها 
ندارد بلکه بایدبا نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسماً به ما 
اعام کنند.کدخدایی در ادامه گفت: امیدواریم دولت مصوبه رفع 
تحریم ها را با توجه به اینکه قانون شده،اجرا کند.وی افزود: برخی 
نمایندگان مشورت هایی را با پژوهشــکده شورای نگهبان برای 
اصاح قانون بودجه گرفته اند.وی در پاسخ به سوالی درباره تفسیر 
اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: سیاست های مقام رهبری که اباغ 
شــد دو وظیفه بر عهده شــورای نگهبان گذاشت؛ یکی تعیین 
شاخص های رجل سیاسی و دیگری مدیر و مدبر بودن است و در 
این راســتای مصوبه ای در شورا تصویب شد و مصوبه به مجلس 
اباغ شــد. مصوبه داخلی صرف نیست و قطعا الزام قانونی برای 
مجلس و نهادهای دیگر دارد.وز ادامه داد: نســبت به اصل ۱۱۳ 
شورا نظرش را گفته و مرجع تفسیر شورا ست و این تفسیر انجام 
گرفته و دوســتان ما در دولت و روسای جمهور در ادوار مختلف 
ناچارند از این اصل تبعیت کنند و اگر درخواســت تفسیر شود و 
شورا تشخیص دهد می تواند به ان ورود کند و آن را تفسیر کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ورود شورای 
نگهبان به فرآیند انتخابات شورای شهر و روستا، گفت: چندین بار 
مجلس سعی کرد در دوره های مختلف قوانینی را وضع کند که 
نظارت بر انتخابات شوراها را به شــورای نگهبان واگذار کند اما 
اعضای شورای نگهبان در این زمینه مخالفت کردند آن هم به این 
دلیل که نظارت بر انتخابات شــوراها در اصل ۹۹ قانون اساسی 
نیامده است.  البته ما آنقدر امکانات و نیرو در این زمینه نداریم تا 
۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار نفر را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین از نظر 
اجرایی ما موافق این موضوع نیســتیم.وی در پاسخ به سوالی در 
خصوص طرح  مالیات بر ســرمایه گفت: هنوز مصوباتی برای ما 
نرسیده است و تا زمانی که مصوبه به دست ما نرسد، ما نمی توانیم 
اظهار نظر کنیم اما قطعاً اگر حکمی صادر شــود که وجه شرعی 
نداشته باشد، شــورای نگهبان ایراد خواهد گرفت چون تعرضی 

نباید به حقوق مردم شود.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
از عصبانی کردن دشمنان ملت ایران 

خوشحال می شوم
رییس جمهور با تاکید بــر اینکه آنانی که خیلی علیه ایران تاش کردند 
باید یک بار دیگر آنچه می گویم را بشــنوند، اظهار کرد: زیرا هر وقت آن را 
شنیدند عصبانی شدند و من خوشحال می شوم وقتی دشمنان ملت ایران 
را عصبانی می کنیم. کاری که دولت امســال انجام داد و آب، برق و گاز را 
برای اقشار محروم مجانی کرد، همان کار است. حجت ااسام و المسلمین 
حســن روحانی در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا، اظهار کرد: اینکه در 
شــش  ماهه اول امسال رشد اقتصادی ما با نفت و بی نفت مثبت شد برای 
ملت ما افتخار اســت. هرچند که در بعضی از مشاغل این رشد انجام نشد 
اما در کشاورزی و صنعت این اتفاق رخ داد.وی افزود: امیدواریم شش  ماهه 
دوم ســال هم این رشد اقتصادی بماند. همچنین پیش بینی ما این است 
که رشــد اقتصادی ما در سال بعد هم مثبت باشد. امیدوارم بتوانیم تورم 
را هم مهار کنیم و شــرایط را برای رشــد اقتصادی در بخش خدمات هم 
فراهم ســازیم.روحانی با اشاره به شب یلدا اظهار کرد: از مردم می خواهیم 
در شب یلدا به خاطر مصادف بودن با روز پرستار، برای حمایت از پرستاران 
و حمایت از سامت مردم جامعه در مراسم یلدایی که همیشه بوده و اساس 
آن نیز احترام به بزرگ خانواده و صله رحم اســت، برای سامتی بزرگان 
خانواده دید و بازدیدها متوقف شــود و از طریق تلفن و فضای مجازی این 

مراسم را بدون حضور انجام دهند.
رییس جمهور با یادآوری اینکه در دو ماه اخیر مردم، کسبه، اصناف، حمل 
و نقل عمومی و خانواده ها برای کاهش شیوع کرونا بسیار همکاری کردند، 
گفت: اول آذر خیلی نگران بودیم و ۱۶۰ شهر ما قرمز بود ولی اان تعداد 
شــهرهای قرمز ما صفر است و شــهر قرمزی نداریم این به دلیل همت و 
بزرگواری مردم عزیز اســت.وی ادامه داد: مردم در شــرایط کرونا، دولت 
و کادر درمــان و همه نیروهایی که بار مســئولیت را بر دوش کشــیدند، 
دست به دست هم دادند و این اتحاد و همدلی و اعتماد مردم به تخصص 
بهداشتی کشور بود که ما را از این موج سهمگین نجات دهد.رییس جمهور 
تاکیــد کرد: وقتی آمارها و نمودارها را نگاه می کردیم تقریبا همه جا موج 
ســوم از موج قبلی بیشتر بوده است. هم ویروس قوی تر شده بود و هم به 
سمت ســرما رفته بودیم.روحانی با بیان اینکه در یلدا جمع نشویم تا کم 
نشویم، ادامه داد: سرمای هوا تاثیرگذار است به دلیل اینکه درها و پنجره ها 
بســته می شــود و همه در یک محیط محدود جمع می شوند و  محیط 
سرایت آماده تر می شــود و مشکات بیشتر می شود.وی با تاکید بر اینکه 
رشــد اقتصادی ما بدون نفت  ۱.۴ و با نفت ۱.۳ درصد است، اظهار کرد: 
بخشی از کسب و کارها تعطیل شده و یا نتوانستند فعالیت کنند خصوصا  
در بخش گردشــگری و خدمات، اما در شرایطی که اکثر کشورها با رشد 
منفی اقتصادی منهای ۷ و منهای ۹ و منهای ۵ مواجه هستند، کشورهایی 
که رشد اقتصادی شــان مثبت است محدود هستند و ما جزو کشورهایی 
هستیم که برخاف مشکات تحریم و جنگ اقتصادی و همچنین کرونا، 
رشــد اقتصادی ۶ ماه اول ما مثبت بوده است.رییس جمهور همچنین با 
اشــاره به آموزش دانش آموزان از طریق صداوسیما و فضای مجازی اظهار 
کرد: در پایه اول و دوم دبستان، وقتی که آموزش حضوری نیست با مشکل 
مواجه هستند و امروز یکی از مواردی که در این جلسه بحث شد این بود 
که اقداماتی برای پایه اول و دوم دبستان انجام دهیم که این موضوع به دو 
هفته آینده موکول و مقرر شد قرارگاه در این زمینه بررسی بیشتری انجام 
دهد.وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید کمک مومنانه مردم توسعه 
پیدا کند، گفت: ان شــاءاه کمک ها از طرف خیران و مردم مومن افزایش 
یابد و برای عزاداری در ایام فاطمیه نیز مقرر شد که قرارگاه مقابله با کرونا 
جلسات ازم را برگزار کرده تا این مراسم در فاطمیه اول و در فاطمیه دوم 

در چارچوب و مقررات پروتکل ها برگزار شود.
روحانی همچنین گفت: برای این که ۱۰۰ هزار نفر از عزیزان ما بتوانند در 
آزمون استخدامی شرکت کنند، امروز چگونگی انجام این آزمون استخدامی 
با انجام همه مقررات و پروتکل های بهداشــتی مصوب شد.وی با تاکید بر 
اینکــه آنانی که خیلــی علیه ایران تاش کردند بایــد یک بار دیگر آنچه 
می گویم را بشنوند، اظهار کرد: زیرا هر وقت آن را شنیدند عصبانی شدند و 
من خوشحال می شوم وقتی دشمنان ملت ایران را عصبانی می کنیم. کاری 
که دولت امســال انجام داد و آب، برق و گاز را برای اقشار محروم مجانی 
کرد، همان کار است.روحانی تاکید کرد: این موضوع در ۴۲ سال اخیر جزو 
آرزوهای ما بود  که شرایطی در کشور پیش بیاوریم که نخست در صنعت 
برق دولت دوازدهم دســت برتر داشته باشــد و  ما تا پایان این دولت ۲۰ 
هزار مگاوات به برق اضافه خواهیم کرد و تاکنون نیز ساانه ۲ هزار و ۵۰۰ 
مگاوات در برق افزوده شده است.رییس جمهوری یادآور شد: این در حالی 
است که همیشه به طور متوسط ۱.۷ درصد به برق کشور اضافه شده است 
ولی ما ۲.۵ برابر به صنعت برق اضافه کردیم که کار بزرگی است و  دست 
ما پر اســت و می توانیم بگویم که امروز برای افرادی که شــرایط زندگی 
مناسبی ندارند و مقدار مصرف شان زیاد نیست برق برای آنها مجانی باشد.

وی با یادآوری اینکه ۳۰ میلیون نفر در کشور از این ماه برق مجانی و گاز 
مجانی خواهند داشت، گفت: همچنین شرایط ما در صنعت گاز به گونه ای 
است که دســت دولت پر است. زیرا هیچوقت در کشور تولید گاز به یک 
میلیارد متر مکعب نرســیده بود. در حالی که در ابتدای دولت تولید گاز 
بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده و امروز به یک میلیارد متر مکعب در 
روز رســیده است.روحانی ادامه داد: در موضوع آب هم قدم های استثنایی 
در این دولت برداشــته شــد و آب خلیج فارس و دریای عمان را داریم به 
فات مرکزی می بریم که اولین بخش آن افتتاح شــد و فازهای بعدی این 
طرح بسیار عظیم در ماههای بعد افتتاح می شود.رییس جمهور با اشاره به 
اقدامات دولت در زمینه سدســازی و بی نظیر توصیف کردن آن، گفت: در 
این دولت هر ۵۰ روز یک ســد افتتاح کردیم و این کار عظیم تا پایان این 
دولت همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در هر سه زمینه برق، گاز و 
آب در این دولت بیش از همه دولت های گذشــته در طول ۴۰ سال، رشد 
کافی داشــتیم و شرایط را آماده کردیم و امروز به جایی رسیدیم که برای 
افرادی که مصرف کم دارند و جزو اقشــار آسیب پذیرند، آب و برق و گاز 
مجانی شد که این از افتخارات بزرگ دولت دوازدهم است.روحانی با اشاره 
به عصبانیت عــده ای از این طرح دولت، گفت: می دانم آنانی که ضدایران 
هستند و تبلیغات می کنند، چقدر از طرح آب، برق و گاز مجانی عصبانی 
هســتند و دیدم با چه حرص و عصبانیت می گویند که چرا دولت این کار 
را کرده و چرا اینها مجانی شده است. دشمنان نمی خواهند پیشرفت های 
کشــور را باور کنند.وی در پایان یادآور شــد: اگر در کرونا و تولید واکسن 
هم به خودکفایی های بزرگ نائل شویم باز هم باورشان نمی شود که ما در 
بسیاری از زمینه ها در مسیر خودکفایی و توسعه حرکت می کنیم؛ به ویژه 
امسال که سال جهش تولید اســت و کار بسیار خوب و بزرگی در زمینه 

تولید انجام شده و انجام خواهد شد.

سردار عبداللهی:
ظرفیت مراکز درمانی سپاه 

تا ریشه کنی کرونا در خدمت 
مردم است

معاون ســامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه 
گفت: مراکز درمانی ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
همچنان در خدمت بیماران کرونایی است، تا ریشه کنی 
کرونا در مقابله با این ویروس منحوس آماده ایم. سردار 
احمد عبدالهی معاون ســامت، آموزش پزشــکی و 
دفاع زیســتی ســپاه در گفتگویی با اشاره به خدمات 
ســپاه به مردم در بحث کرونا، گفــت: مراکز درمانی و 
بیمارستان های سپاه پاسداران انقاب اسامی همانند 
ماه های گذشته در خدمت بیماران کرونایی است.وی با 
اشاره به نصف شدن آمار بستری ها در بیمارستان ها و 
مراکز درمانی سپاه، تصریح کرد: بعد از اعمال تمهیدات 
محدودیتی و دو هفته تعطیلی، آثارآن کاهش شــمار 
بیماران و مراجعه مردم به مراکز درمانی ســپاه است.

معاون ســامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه 
اظهار داشت: اما همچنان کادر درمان در سطح کشور 
خســته هســتند، بنده از این فرصت استفاده می کنم 
و روز پرستار ســالروز میاد با سعادت حضرت زینب 
کبــری )س( را خدمت همکاران تاش گر خود جامعه 
پرســتاری کشــور تبریک عرض می کنم و خداقوت 
می گوییم که با تاش خود جان بسیاری از هموطنان 
عزیز ما را نجات دادند شاهد اثرات و برکات این تاش با 
بهبودی شمار زیادی از بیماران هستیم.سردارعبدالهی  
افزود: مراکز درمانی سپاه  همچنان در خدمت بیماران 
کرونایی اســت، تا ریشــه کنی کرونا در مقابله با این 
ویروس منحوس آماده ایم.وی با اشاره به ارتباط تلفنی 
با مســئوان حوزه سامت استان خوزســتان با نگاه 
امدادرسانی به ســیل زدگان، اظهار کرد: مشکل حاد 
بهداشتی درمانی در مناطق سیل زده استان خوزستان 
که نیاز به اعزام نیرو و تجهیزات ندارند، با توانایی های 
استانی مشکل را برطرف کردند، حوزه مهندسی سپاه 
و قرارگاه خاتم اانبیاء )ص( مشغول خدمات رسانی به 

مردم سیل زده در این مناطق هستند.

رئیس مجلس:
 خنثی سازی تحریم از اصاح بودجه آغاز می شود

ادامه از صفحه اول
هرگز از اصاح بودجه عقب نشینی نخواهیم کرد

قالیباف با بیان اینکه هرگز یک گام از اصاح ســاختار بودجه عقب نشــینی نمی کنیم، 
اضافــه کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند در رفع تحریم و خنثی کردن 
تحریم اســاس با خنثی کردن تحریم اســت و این امر نیز با اصاح ســند بودجه آغاز 
خواهد شــد.رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه باید حرف های خوب را عملی 
کنیم، ادامه داد: دیوان محاســبات باید ۴ رویکرد شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی 
ســازی و کارآمدسازی را در دســتورکار خود قرار دهد این فلسفه ها خطی نبوده و در 
هم تنیده هستند.قالیباف با بیان اینکه باید با توجه به عملکرد دستگاه ها از موازی کاری 
و هم پوشــانی جلوگیری شــود، افزود: دولت باید به دنبال کوچک سازی و جلوگیری از 
تمرکزگرایی باشــد به گونه ای که به جای تولید خدمت به سمت خرید خدمت رود چرا 
که تولید خدمت در دستگاه های دولتی حدود سه برابر بیشتر نسبت به بخش خصوصی 
هزینه بر است. سفر مسافر در تهران در سال ۸۷ حدود ۲۵۰ تومان هزینه می برد اما اگر 
این ســفر با سیستم دولتی در اتوبوسرانی انجام می گرفت حدود ۱۲۰۰ تومان به هزینه 
نیاز داشت.رئیس مجلس شــورای اسامی با بیان اینکه گزارشات برخط کوتاه، از خطا 
در زمان اجرا جلوگیری کرده و موجب کار بهتر می شــود، تصریح کرد: هرچند ممکن 
است ارائه گزارشات برخط برای تمامی دســتگاه ها ممکن نباشد اما می توان گزارشات 
شرکت هایی که بیشترین بودجه را دریافت می کنند را اینگونه تدوین کرد. به طور مثال 
هرچند ۳۸۰ شــرکت دولتی موجود اســت اما ۸۳ درصد بودجه این شرکت ها به ۳۰ 
شــرکت تخصیص می یابد بنابراین می توان در مرحله اول ۳۰ شــرکت مذکور را تعیین 

تکلیف و بررسی کرد.

هرگونه نگاه سیاسی، حزبی و مچ گیری امر غیراخاقی و غیرشرعی است
وی با بیان اینکه گزارش های برخط و ســنواتی باید حرفه ای و مســتقل تنظیم شود، 
اضافه کرد: هرگونه نگاه سیاســی، حزبی و مچ گیری امر غیراخاقی و غیرشرعی است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشــورمان با بیان اینکه گزارش تفریــغ بودجه باید در اختیار 
دانشگاهیان، نخبگان، نمایندگان مجلس و مردم قرار گیرد که این امر یکی از مصادیق 
شفاف سازی اســت، ادامه داد: باید آسیب شناسی بودجه سال ۹۸ در اختیار رسانه ها و 
نمایندگان قرار گیرد، با تحقق این مهم از آنجا که اشــکاات موجود در بودجه ۹۸ در 
اختیار نمایندگان کمیسیون تلفیق قرار می گیرد می تواند به آنها در بررسی بودجه سال 
آینده کمک کند.قالیباف با اشاره به مشکات معیشتی مردم تصریح کرد: در حال حاضر 
بســیاری از مردم جزو افراد حقوق بگیر از صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری 
نیستند و تنها تراکنش مالی آنها پرداخت یارانه است بنابراین این افراد با تورم کنونی با 
مشــکات بسیاری سر و کار دارند که باید برای آنها فکری اساسی شود.  رئیس مجلس 
شــورای اسامی در پایان جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه 

سال ۱۳۹۸ رونمایی کرد.

محسن رضایی:
 برخی رسانه های داخلی نظرات اخیر رهبر انقاب 

را تحریف کردند
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام برخی رسانه ها در تحریف بیانات اخیر رهبر معظم 
انقاب را نشانه خط نفوذ دانست.ر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام 
برخی رسانه ها در تحریف بیانات اخیر رهبر معظم انقاب را نشانه خط نفوذ دانست و نوشت: 
حرکت هماهنگ و هدفمند برخی محافل رســانه ای داخلــی و خارجی برای تحریف نظر 
رهبری درباره رفع تحریم ها و نیز توهین، دروغ پراکنی و تشویش اذهان عمومی به وضوح 
تمام، بغض و کینه دشمن به ویژه دشمنی رژیم صهیونیستی، آمریکا و خط نفوذ با اسام و 

انقاب اسامی را نشان می دهد.وی تصریح کرد: همه باید به هوش باشیم.

امیر عبداللهیان:
 قطعنامه  پارلمان  اروپا خوش رقصی برای

 بایدن است
دســتیار ویژه رئیس مجلس شــورای اســامی در امور بین الملل تاکید کــرد: قطعنامه 
غیردوســتانه  پارلمان  اروپا خوش رقصی برای بایدن و نقض حقوق ۸۰ میلیون ایرانیست.

حســین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شــورای اسامی در امور بین الملل در 
توئیتر خود نوشــت:  قطعنامه غیردوســتانه  پارلمان  اروپا خوش رقصی برای بایدن و نقض 
حقوق ۸۰ میلیون ایرانیســت.وی افزود: عاملین قتــل صدها کودک بیماری خاص بدلیل 
تحریم و میزبان تروریســت های منافق، حق ندارند از حقوق بشــر گویند و خواهان آزادی 

جاسوسان و قاتل دو تابعیتی ترور دانشمند ایرانی باشند. اروپا به منافع خود بیاندیشد.

ظریف:
 آمریکا باید از منطقه خارج شود

وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت و گو با شــبکه طلوع نیوز افغانستان بار دیگر بر لزوم 
خروج آمریکایی ها از منطقه تاکید کرد. صفحه توییتر شبکه طلوع نیوز با پخش بخش هایی 
از این گفت و گوی، اعام کرده مشــروح مصاحبه بــا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران روز دوشنبه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش خواهد شد.ظریف در توضیح این که ایران 
پس از ترور شــهید سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکا، تاکید کرده که آمریکایی ها باید از 
منطقه خارج شوند، گفت: ما همیشه این را گفته ایم. وزیر امور خارجه کشورمان در بخش 
دیگری در پاسخ به این سوال مجری که تعریف شما از طالبان چیست، بیان کرد: در قوانین 
ما هنوز طالبان را از گروه تروریســتی خارج نکرده ایم. ظریف همچنین در پاسخ به سوال 
مجــری درباره نیروهای فاطمیون و اینکه ایران آنها را از مهاجران افغان ایجاد کرده گفت: 
این نیروها می توانند بهترین نیروهایی باشند که اگر دولت افغانستان تمایل داشته باشد به 

افغانستان کمک کنند.
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گزیده خبر حاتم بخشی دولت از کیسه کارگران برای حمایت از تولید

 تاوان فرارهای مالیاتی را کارگران دادند
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشــور با اشــاره به اینکه دولت با بی توجهی 
به دســتمزد کارگران به ســبک خود از تولید حمایت کرد گفت: دولت از مالیات های 
اسف بار خود برای تولیدکنندگان کوتاه نیامد, از جیب کارگران زد, تا از تولید حمایت 
کند.حمیدرضا امام قلی تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوردرباره عدم 
برگزاری جلســه کمیته مزد گفت: با توجه به اینکه دولت سال های قبل نیز به تاش 
نمایندگان کارگران در جلسات کمیته دستمزد توجهی نمی کرد, بهتر است که کارگران 
امسال یکباره به ســراغ برگزاری جلسات شورای عالی کار بروند و چانه زنی خود برای 
دستمزد ســال آینده را در جلسات شورای عالی کار شروع کنند. وی با اشاره به اینکه 
ســال گذشته کارفرمایان موافق افزایش دستمزد کارگران بودند گفت: علی رغم تاش 
های کارگران برای اثبات مشــکات در زمینه عقب ماندگی مزدی کارگران که بیش از 
60درصد جامعه را تشــکیل می دهند اما دولت از جیب کارگران برای حمایت از تولید 
استفاده کرد. دولت نتوانست مانع فرار مالیاتی از بنگاه ها شود, سختگیری خود را برای 
دریافت مالیات بیشتر کرد و در جایی که خواست از تولید حمایت کند از کیسه کارگران 
خــرج کرد و گفت اگر حقوق و دســتمزد افزایش یابد, تولید ضرر می کند. در صورتی 

که آنچه باعث ضرر تولید می شود پرداخت حقوق و دستمزد نیست, بلکه مالیات های 
ســنگین و اسف باری است که مشــکاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. 
به این صورت کســری های بودجــه خود را با اخذ مالیات از تولیــد جبران کرد, ولی 
برای حمایت از تولید, نســبت به حقوق کارگران بی توجهی کرد. بازرس مجمع عالی 
نمایندگان کارگران بیان کرد: دولت با بیان اینکه تورم انتظاری بسیار پایین است, باعث 
شد که دستمزد سال 99 آنطور که باید افزایش نیابد. در حالی که هزینه سبد معیشت 
10میلیون تومان اســت و نمایندگان کارگران در اواخر سال 98, هزینه سبد معیشت 
کارگران را برای سال 99, حدود 4میلیون و 940 هزار تومان تعیین کرده بودند, حقوق 
و مزایــای کارگران را در بهترین حالت 3میلیون تومان تعیین کرد. امام قلی تبار گفت: 
دولت طرح حمایتی از افراد آسیب پذیر را گذاشته است, اما باز هم کارگران در لیست 
نیستند, بهانه دولت این است که کارگران حقوق ثابت دارند,  در حالی که حقوق ثابت 
کارگران کفاف اجاره بها را هم نمی دهد, مناسبت هایی مانند عید و شب یلدا, کارگران 
شرمنده زن و بچه خود هستند. هر چند کارگران به این مناسبت ها فکر هم نمی کنند 
چرا که مدت هاست تاششان برای زنده ماندن است.وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید 

کارگران کشور و یا بهتر بگوئیم آحاد جامعه در شرائطی بوجود آمده که حجم نقدینگی 
کشور طی پنج شش سال اخیر از 800 هزار میلیارد تومان به باای 2000 هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت. یعنی افزایش بیش از دویست درصدی را تجربه نموده است.این 
موضــوع در حالی بوجود آمده که به رغم ایــن افزایش ، با کاهش قدرت خرید جامعه 
مواجه بوده ایم . این موضوع بیانگر این واقعیت است که توزیع ناعادانه ثروت در کشور 
صورت گرفته که باعث افزایش فاصله طبقاتی شــده و اکثریت جامعه را به سوی دهک 
های پایین تر سوق داده است.امام قلی تبار افزود: اگرچه که ره آورد این موضوع ، رکود 
بوده است اما نکته مهم تر و قابل تأمل تر افزایش تورم و بالطبع افزایش سطح معیشت 
خانوارهاست که آنها را مجبور نموده است تمامی درآمد خود را برای جبران هزینه های 
اجاره مسکن و پوشاک و آموزش فرزندان و درمان اختصاص دهند و هیچ بودجه ای بابت 
تأمین مواد غذایی حداقلی برای جذب فقط 2100 کالری روزانه خود و خانوادهایشــان 
نداشته باشند. ادامه دار شدن این موضوع تبعات سنگین اجتماعی و غیره را با خود به 
همراه دارد که به اعتقاد نمایندگان کارگران ، جامعه ی زیر مجموعه ی آنان در شرایط 

فعلی به شکل محسوسی درگیر همین موضوع هستند.

با احیای صندوق مســکن کارگــران و تایید پیش 
نویس اولیه اساســنامه  این صندوق در شورای عالی 
کار، بخــش اعظمــی از دغدغه تامین نیاز مســکن 
کارگران در کشــور برطــرف و روزنه امید برای خانه 
دار شــدن کارگران گشــوده خواهد شد. در آخرین 
نشســت شــورای عالی کار طرح پیش نویس اولیه 
اساسنامه صندوق مســکن کارگران مورد موافقت و 
تایید اعضای شــورای عالی کار قرار گرفت.این طرح 
در راســتای اجرای مــاده 149 قانون کار و مصوبات 
جلسات 284 و 28۵ شــورای عالی کار در خصوص 
مسکن کارگری مطرح و تایید شد.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی سال گذشته از تشکیل صندوق مسکن 
کارگری به عنــوان یکی از اقدامات بزرگ وزارت کار 
در جهت تامین مســکن کارگران خبــر داد و ابراز 
امیدواری کرد احیای صندوق مسکن کارگری هرچه 
سریع تر به نتیجه برسد.دی ماه سال گذشته تفاهم 
نامه مشــترک میان وزارت کار و راه و شهرسازی به 
منظور تأمین مسکن کارگران و بازنشستگان تامین 
اجتماعی در قالب ساخت 200 هزار واحد مسکونی به 
امضا رسید.وزیر کار اعام کرد که صندوق های تأمین 

اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این 
پروژه ها مشارکت دارند و وزارت راه و شهرسازی نیز 
با واگذاری زمین های 99 ساله به شکل رایگان در این 
پروژه همکاری خواهد کرد.به گفته شریعتمداری، از 
ظرفیت شرکت شهرک های صنعتی نیز در این پروژه 
ها اســتفاده خواهد شد تا کارفرمایان به استناد ماده 
142 قانون کار در این طرح مشــارکت داده شوند و 
از ظرفیت  جامعه کارگری نیز به منظور تامین زمین 
و مســکن کارگران اســتفاده شــود. بر اساس اعام 
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تفاهم نامه احداث مســکن کارگــری پس از امضای 

دو وزیر، جهت تصویب به هیات دولت ارســال شده 
اســت و انتطار می رود با انعقــاد این قرارداد، بخش 
بزرگی از نیازمندی های کارگران به مسکن در آینده 
تامین و برطرف شود.در هفته های اخیر تفاهم نامه 
ســه جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای 
جدید و اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران ایران به 
منظور ساخت 10 هزار واحد مسکونی برای کارگران 
در شــهرهای جدید امضا شــد.به موجب این تفاهم 
نامه، اتحادیه تعاونی های مســکن کارگران )اسکان( 
مدیریت ســاخت 30 هزار واحد مسکونی را برعهده 
گرفتــه و 10 هزار واحــد را حداکثر ظرف مدت 36 
ماه در 12 شهر جدید احداث خواهد کرد. با ساخت 
این واحدها، کارگران شهرهای جدید در استان های 
آذربایجان شــرقی، البرز، اصفهان، بوشــهر، تهران، 
سمنان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی و سیستان و 
بلوچستان از مزایای خانه دار شدن بهره مند خواهند 
شــد. پیش نویس اولیه اساســنامه  صندوق مسکن 
کارگری در دویست و نود و چهارمین نشست شورای 
عالی کار جهت اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی 
و سایر مجامع مورد تایید و موافقت اعضا قرار گرفت.

روند رو به کاهش ارزش واقعی سهام عدالت
ارزش واقعی سهام عدالت تحت تاثیر نوسانات بازار سرمایه، افزایشی یا کاهشی 
می شود؛ به طوریکه در روزهای ابتدایی هفته گذشته، ارزش این سهام بیشتر از 
روزهای پایانی بود.پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموان این سهام که روش 
مســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، می توانند با مراجعه به 
سامانه www.sahamedalat.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده 
کنند.  بر این اساس، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومان، 
در روز شنبه 24 میلیون و ۵20 هزار تومان، در روز یکشنبه، 24 میلیون و 2۵0 
هزار تومان، در روز دوشنبه 23 میلیون و 690 هزار تومان، در روز سه شنبه 22 
میلیون و ۷00 هزار تومان و در روز چهارشــنبه 22 میلیون و 490 هزار تومان 
بوده اســت.بر این اســاس ارزش روزانه ســهام عدالت با ارزش اولیه ۵32 هزار 
تومانی، در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب 13 
میلیون و 20 هزار تومان، 12 میلیون و 8۷0 هزار تومان، 12 میلیون و ۵۷0 هزار 
تومان، 12 میلیون و 20 هزار تومان و 11 میلیون و 940 هزار تومان بوده است.

همچنین سهام عدالت 492 هزار تومانی نیز در روز شنبه هفته قبل 12 میلیون 
و 30 هزار تومان، در روز یکشنبه 11 میلیون و 900 هزار تومان، در روز دوشنبه 
11 میلیون و 620 هزار تومان، در روز سه شنبه 11 میلیون و 120 هزار تومان 
و در روز چهارشنبه نیز 11 میلیون و 40 هزار تومان قیمت داشته است.البته این 
مباحث درحالی مطرح می شــود که تا اطاع ثانوی فروش سهام عدالت متوقف 

شده و سهام داران اجازه فروش سهام خود را ندارند.

صدور اصاحات احکام متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان

شریعتمداری گفت: مصوبه هیات امنا برای اصاح احکام متناسب سازی حقوق 
بازنشســتگان مشاغل ســخت و زیان آور تامین اجتماعی به تازگی صادر شده 
است.به گزارش باشــگاه خبرنگاران، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه 
اجتماعی، درباره اجرای اصاحات احکام متناســب سازی حقوق بازنشستگان 
مشــاغل سخت و زیان آور ســازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: بعد از اجرای 
متناسب سازی حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی با یک نیاز مواجه شدیم 
و آن ها اعام کردند مشــاغل ســخت و زیان آور هنگام متناسب سازی در نظر 
گرفته نشــده است.وی با اشــاره به اینکه بافاصله مصوبه هیات امنا را کسب و 
این نقص را مرتفع کردیم تا بازنشستگان در همسان سازی هم از حقوق قانونی 
خود برخوردار شوند، ادامه داد: مصوبه هیات امنا به تازگی صادر شده است و از 
ماه های آتی اجرا خواهد شد.شــریعتمداری بیان کرد: با اجرای اصاحات احکام 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور، قانون برای آن ها 
اجرا خواهد شــد. این قانون برای این دسته از بازنشستگان با تأخیر اجرا خواهد 

شد و از بازنشستگان به دلیل تأخیر پیش آمده عذرخواهی می کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛
لزوم اصاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ در مجلس

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: ایحه بودجه ســال آینده ایرادات زیادی دارد اما 
مجلس به دنبال اصاح این موارد است تا بودجه اثرگذار و واقعی شود.

، حاجــی بابایی، درباره ایحه بودجه ســال 1400، گفت: بودجه ای که دولت به 
مجلس ارائه کرده است، با سیاست های کلی، برنامه ششم توسعه و بسیاری دیگر 
از قوانین ما مغایرت دارد.وی بیان کرد: مجلس شــورای اسامی باید در جریان 
بررســی ایحه بودجه سال آینده، مواردی از بودجه را که با برنامه ششم توسعه 
و قوانین باادســتی مغایرت دارد، اصاح کند.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسامی تصریح کرد: همچنین ممکن است به دلیل شرایط روز، 
ازم باشــد که قانون برنامه ششم توســعه در برخی موارد اصاح شود که البته 
اصاح قانون برنامه ششم توسعه نیاز به دو سوم آرای نمایندگان در صحن علنی 
مجلس دارد.  نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسامی با اشاره به تصویب 
طرح اصاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسامی، گفت: در صورتی که این 
مصوبه مجلس از ســوی شــورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، مجلس 
شورای اسامی مصر است که حتما این قانون در ایحه بودجه سال آینده اعمال 
شود.حاجی بابایی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه ایحه 
بودجه سال 1400 کامًا واقع بینانه نوشته شده است، گفت: برای نوشتن ایحه 
بودجه مولفه هایی در ذهن رئیس جمهور و دولتمردان وجود دارد که مطابق با آن 
مولفه ها، بودجه به خوبی نوشته شده است.وی ادامه داد: در مقابل، یکسری مولفه 
ها در ذهن نمایندگان مجلس شــورای اسامی برای تدوین ایحه بودجه وجود 
دارد که بر اساس آن مولفه ها، ما معتقدیم که ایحه بودجه سال آینده ایراداتی 
دارد و این اشــکاات باید اصاح شود.شرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسامی با اشاره به اینکه البته این مسئله همواره وجود داشته اما در سال 
های مختلف شدت و ضعف داشته است، گفت: متاسفانه بودجه سال 1400 جزو 
بودجه هایی است که ضعف زیادی دارد اما باید سعی کنیم که در این زمینه به 

تفاهم برسیم و بودجه ای را مصوب کنیم که واقعی و اثرگذار باشد.

آیت اه سعیدی در دیدار با فرمانده سپاه قم:
اقدامات صورت گرفته در مقابله با ویروس 

کرونا قابل تقدیر است
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سام اه علیها با تقدیر از اقدامات صورت 
گرفتــه در خصوص کنترل بیماری کرونا و کمک های مؤمنانه، گفت: این همان 
چیزی اســت که ما از مســاجد توقع داریم و باید این فعالیت ها همچنان ادامه 
داشــته باشد.به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سام اه 
علیها، ســردار سید محمد شاهچراغی، فرمانده ســپاه علی بن ابی طالب علیه 
الســام صبح دیروز با حضور در حرم مطهر کریمه اهل بیت سام اه علیها با 
آیت اه ســعیدی، تولیت این آستان مقدس و امام جمعه قم دیدار و گفت وگو 
کرد.آیت اه سعیدی در این دیدار با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در خصوص 
کنترل بیماری کرونا و کمک های مؤمنانه، گفت: این همان چیزی است که ما از 
مساجد توقع داریم و باید این فعالیت ها همچنان ادامه داشته باشد.وی با اشاره 
به ســابقه تاریخی مساجد، گفت: یکی از کارکردهای مهم مساجد محوریت در 
کمک های مؤمنانه و حل مشکات مردم است.تولیت آستان مقدس بانوی کرامت 
با اشاره به لزوم همکاری همه مجموعه ها در استان در زمینه حل مشکات مردم، 
افزود: ما موظف هستیم رهنمودهای مقام معظم رهبری دام ظله العالی را به ویژه 
در تحقق کمک های مومنانه و مواسات سرلوحه کار خویش قرار دهیم.در ابتدای 
این دیدار سردار شاهچراغی از طرح موفقیت آمیز قرارگاه شهید سلیمانی برای 
کمک رســانی به مردم در قالب مسجد محوری گزارشی ارائه کرد و گفت: ما قم 
را به نواحی مختلف  تقســیم و با محوریت مساجد و ائمه جماعات کمک های 
مؤمنانه را با کمک نیروهای بسیج، سپاه و  هال احمر به نیازمندان اهدا کردیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد
بایدن برای اقتصاد ایران معجزه می کند؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید ایران باید انتظاری که از لغو تحریم ها 
یا کاهش آنها دارد را با واقعیت های اقتصادی بسنجد و انتظارات غیر واقعی تبعات سنگینی 
خواهد داشــت.عباس آرگون، اظهــار کرد: یکی از اصلی ترین موضوعاتــی که نباید آن را 
فراموش کرد، نگاه کان دولت ها در آمریکا به ایران و رابطه با جمهوری اسامی ایران است. 
امروز دیگر تردیدی نداریم که راهبرد کان در کاخ ســفید درباره ایران تغییری نمی کند. 
شــاید با جابجایی دولت ها برخی سیاست های اجرایی تغییر کنند اما در نگاه کان تفاوت 
چندانی میان ترامپ و بایدن نیست.به گفته وی، همانطور که در دوره اوباما نیز سخت ترین 
تحریم ها علیه ایران اعمال شــد، در دوره بایدن نیز نمی توان انتظار داشت معجزه ای برای 
ایران و اقتصاد کشــور رخ دهد.عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در صورت فراهم 
بــودن مقدمات ازم، باید به لغو تحریم و کاهش فشــارهای اقتصادی فکر کرد، گفت: در 
این تردیدی وجود ندارد که اگر تحریم ها بروند، اقتصاد ایران نفس تازه ای خواهد کشید و 
بخشی از فشارهای اقتصادی که به روی مردم و فعاان اقتصادی قرار دارد برداشته خواهد 
شــد و این امر قطعا مثبت است اما آنچه را که نباید فراموش کرد مشکات داخلی اقتصاد 
اســت که لزوما ارتباطی به تحریم ندارند.آرگون ادامه داد: اینکه ما فضای کســب و کار را 
نامناسب کرده ایم، فشار بر تولید را باا برده ایم، با سیاست های غلط فضای رانت و فساد را 
ایجــاد کرده ایم و در موضوعاتی مانند تورم، چنین نتایجی ایجاد کرده ایم، قطعا مقصرش 
تحریم ها نیستند و اگر برای آنها راه حلی پیدا نکنید، قطعا، در آینده مشکات حتی با وجود 
لغو تحریم ها نیز ادامه خواهد داشــت.وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به یک راهبرد طوانی 
مدت نیاز دارد، گفت: دلیل اینکه در دوره های گذشته به راحتی ما را تحریم کرده اند، دور 
افتادن ایران از اقتصاد جهانی و تبدیل شــدن به یک جزیره مســتقل است. ما باید منافع 
دیگر کشــورها و شــرکت های جهانی را به منافع خودمان گره بزنیم تا اگر روزی دولتی 
خواست ایران را تحریم کند، تحت تاثیر همین منافع امکان آن را پیدا نکند. به این ترتیب 
اگر می خواهیم با لغو تحریم ها، روزهای خوشــی را تجربه کنیم، از بین بردن مشــکات و 
دغدغه های داخلی بیشــترین اهمیت را دارند.به گزارش ایسنا، جو بایدن رئیس جمهوری 
جدید آمریکا کار خود را از ابتدای بهمن امســال در کاخ ســفید آغاز خواهد کرد. او وعده 
داده که با بازگشت به برجام و تحریم های اقتصادی علیه ایران را کاهش می دهد.ایران نیز 
اعــام کرده در صورتی که طرف های برجام به تعهدات خود عمل کنند، ایران نیز امادگی 
دارد که به این توافق بازگردد.ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا از اردیبهشت 139۷،  اعام 
کرد که از برجام خارج شده و تحریم های جدیدی را علیه اقتصاد ایران به اجرا در می آورد.

 رشد ۱3۰۰ درصدی قیمت مسکن تهران 
طی ۱۰ سال

بر اســاس تازه ترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت 
مسکن در کشور 1۵,2 میلیون تومان است.، پس از تاخیر طوانی مدت و ۵ ماهه وزارت 
راه و شهرســازی به منظور انتشار آمار و اطاعات بازار مسکن در تهران، این وزارت خانه 
نسبت به انتشــار آمار در قالبی جدید اقدام کرد.بر اساس جزئیات منشتر شده از سوی 
وزارت راه و شهرســازی، متوسط قیمت مســکن در 8 ماه سال 99 در پایتخت برابر 21 
میلیون و 864 هزار تومان برآورد شده است.این درحالی است که متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مســکونی در ســال 1389 برابر 1 میلیون ۵۷6 هزار تومان بوده اســت. این 
یعنی قیمت مســکن تهران در بازه 10 سال با رشد نجومی 1300 درصدی مواجه شده 
است.، قالب جدید انتشــار آمار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی به نحوی است که 
قیمت مسکن در سایر استان های کشور نیز از این پس منتشر خواهد شد.بر این اساس، 
میانگین قیمت مســکن در کشور برابر 1۵ میلیون و 263 هزار تومان برآورد شده است. 
همچنین میانگین قیمت در 24 اســتان کشور کمتر از 10 میلیون تومان، 4 استان بین 
10 تا 20 میلیون تومان و متوسط قیمت مسکن تنها در 2 استان بیشتر از 20 میلیون 
تومان محاسبه شده است.بر مبنای جزئیات ارائه شده استان، تهران، خوزستان و فارس به 
ترتیب با متوسط قیمت 2۷,8 میلیون تومان، 23,۵ میلیون تومان و 12,4 میلیون تومان 
در رده اول تا سوم گرانترین استان های کشور قرار دارند.همچنین استان های کهگیلویه و 
بویراحمد، ایام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با متوسط قیمت 3,2 میلیون تومان، 
4 میلیون تومان و 4,1 میلیون تومان نیز 3 اســتان ارزان قیمت در زمینه بازار مســکن 

تلقی می شوند.

معاون اقتصادی رییس جمهوری:
 ثبت چک در سامانه صیاد تا پایان سال

 به تعویق افتاد
معــاون اقتصادی رییس جمهوری گفت:  ســتاد مبارزه با کرونا تصویــب کرد که اجرای 
طرح ثبت چک در ســامانه صیاد تا پایان ســال به تعویق بیوفتد تا در این زمان آشنایی، 
اطاع رسانی و فرهنگ سازی های ازم در این زمینه صورت پذیرد.»محمد نهاوندیان« دیروز 
)شنبه( در حاشیه ستاد مبارزه با کرونا به قانون جدید صدور چک اشاره کرد و افزود: »قانون 
اصاح قانون صدور چک« در سال 139۷ به تصویب مجلس شورای اسامی رسید، به مدت 
دو سال به بانک ها برای ایجاد آمادگی های ازم و تامین سامانه ها مهلت داده شده بود.وی 
افزود:  از این پس صدور چک با شرایطی خاص صورت می گیرد و باید در سامانه صیاد ثبت 
شوند.نهاوندیان با بیان اینکه در جایی از قانون، بانک ها از پرداخت وجه چک هایی که این 
مقررات را رعایت نکردند ممنوع شده اند، گفت: بانک مرکزی پیش بینی کرده بود، به دلیل 
عدم آشنایی مردم با این سامانه ها ممکن است قانون جدید موجب شود تا مراجعات زیادی 
به شــعب بانک ها صورت گیرد، در حالی که در این شرایط کرونایی نمی توان مراجعات پر 
تراکمی را در بانک ها داشــته باشیم.معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت:  ستاد تصویب 
کرده است تا اجرای این تبصره تا پایان سال به تعویق بیفتد تا در این زمان، آشنایی، اطاع 

رسانی و فرهنگ سازی های ازم در این زمینه صورت پذیرد.

استانها

صندوق مسکن کارگران نقطه امیدی برای خانه دار شدن
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صعود هفتگی نفت رکورد زداستانها
معامــات نفت روز جمعه در بااترین قیمت ۹ ماه گذشــته 
بســته شــد و با خوش بینی ســرمایه گذاران به تاثیر مثبت 
واکسیناســیون کوویــد ۱۹ و افــت ارزش دار آمریکا، برای 
هفتمین هفته متوالی افزایش داشت. شرکت فایزر برای تایید 
واکسن کووید ۱۹ در ژاپن درخواست کرد در حالی که توزیع و 
تزریق واکسن این شرکت در انگلیس و آمریکا در جریان است. 
دولت آمریکا واکسن ساخت شرکت ُمدرنا را تایید کرد. پیشتر  
مایک پنــس، معاون رییس جمهور آمریکا از موافقت دولت با 
داروی این شرکت خبر داده بود.بهای معامات نفت برنت با ۷۶ 
سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش، در ۵۲ دار و ۲۶ سنت در هر 
بشکه بسته شد. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با ۷۴ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش، در ۴۹ دار و ۱۰ سنت 
در هر بشــکه بسته شد و رشد هفتگی خود را به بیش از پنج 
درصد رساند. هر دو شاخص در بااترین قیمت از اواخر فوریه 
تاکنون بسته شدند.هر دو شاخص روز پنج شنبه با خوش بینی 
به پیشرفت ایحه کمک مالی کرونایی در آمریکا، تقاضای قوی 
پاایشگاههای آســیایی و افت ارزش دار صعود چشمگیری 
پیدا کــرده بودند.دار آمریکا روز جمعــه اندکی بهبود یافت 

اما نزدیک به پایینترین ســطح خود در دو سال و نیم گذشته 
که روز پنج شــنبه به آن نزول کرده بود، ایستاد. دار ضعیفتر 
نفت و ســایر کااها را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر می 
کند.قانونگذاران آمریکایی در تاش برای رسیدن به توافق در 
خصوص بسته کمک مالی ۹۰۰ میلیارد داری تا مهلت تعیین 
شده هستند اما ممکن است در عوض ایحه بودجه اضطراری 
را برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا تصویب کنند.نفت 
هفته جاری از آمار رســمی که نشــان داد ذخایر نفت آمریکا 
بیش از حد انتظار کاهش یافته است، حمایت شد.طبق گزارش 
شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار دکلهای حفاری نفت و 
گاز آمریکا که معیاری برای سنجش تولید آتی است در هفته 
منتهی به ۱۸ دسامبر، هشــت حلقه افزایش یافت و به ۳۴۶ 
حلقه رسید که چهارمین افزایش هفتگی متوالی بود.بر اساس 
گــزارش رویترز، اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک پاس 
با توافق برای افزایش تدریجی تولید در سال آینده از بازار نفت 
پشــتیبانی می کنند. این گروه قرار است تولیدش را در ژانویه 
۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد و اوایل ژانویه برای تصمیم 

گیری درباره گام بعدی خود دیدار کند.

مدیرعامل این شرکت خبر داد؛
ساماندهی ۱۱ هزار چراغ روشنایی معابر و 

شبکه  توسط برق آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی - فاح: مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی بــرق آذربایجان شــرقی گفت: دومیــن مانور 
سراســری "تعمیرات و بهینه سازی شبکه های توزیع 
نیروی برق کشــور" در ۲ محور اصاح روشنایی معابر 
و رفع ضعف ولتاژ شــبکه نیز در حال انجام است.فرج 
نیا بــا اعام این خبر افزود: در این مانور شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
شــرقی به صورت جهادی بیش از ۱۱ هزار چراغ روشــنایی معابر و شبکه های 
مربوطــه را ســاماندهی می کند. وی گفت: از این ۱۱ هزار چراغ، هشــت هزار 
دســتگاه چراغ ۲۵۰ وات و ســه هزار دســتگاه نیز چراغ ۱۵۰ وات خواهد بود 
که پیش بینی می شــود بر اثر این اقدام، عاوه بر کاهش تلفات انرژی از شبکه، 
حدود ۲.۴۵ مگاوات نیز قدرت صرفه جویی در مصرف برق حاصل شــود. وی با 
اشاره به اینکه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در ۱۹ مدیریت تابعه 
خــود با به کارگیری ۴۵۰ نفر از نیروهــای فنی در قالب ۱۰۲ گروه عملیاتی در 
حوزه "تعدیل شبکه روشنایی معابر" و "اصاح ضعف ولتاژ" در این مانور حضور 
دارد، اظهار کرد: در این مانور وضعیت برق حدود ۲ هزار و ۵۱۲ مشترک دارای 
ضعف ولتاژ در بخش های صنعت، کشاورزی، خانگی، تجاری و عمومی نیز بهبود 
می یابد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی گفت: به منظور 
نوســازی و افزایش تاب آوری شــبکه فشار ضعیف که بیشــتر با سیم مسی با 
متوسط عمر ۲۵ سال می باشد، نهضتی را با عنوان "اصاح شبکه فشار ضعیف 
با رویکرد تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار" کلید زده است. فرج نیا طول 
شبکه فشار ضعیف مورد هدف، در زمان شروع این طرح جهادی که از اول آذرماه 
ســال جاری آغاز شده است، را ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر اعام کرد و گفت: میزان 
اعتبار مورد نیاز جهت اجرای کامل این طرح جهادی به بهای زمان شروع طرح، 

افزون بر ۸۱۲ میلیارد تومان برآورد می شود.. 

پاایشگاه گاز ایام و پارک علم و فناوری ایام 
تفاهمنامه همکاری امضا کردند

ایام - مدیرعامل شــرکت پاایش گاز ایام با اشــاره 
به نقش پراهمیت حمایت هــای پارک علم و فناوری 
ایام از جامعه نخبگان و فرهیختگان،گفت: به منظور 
رفع نیاز هاي پژوهشي، تحقیقاتي و آموزشي در حوزه 
انرژی و برقراری ارتباط منظم، مستمر و سازمان یافته 
و بهره مندی از تخصص های علمی، تحقیقاتی، تجهیزاتی، آزمایشگاهی و امکانات 
بالقوه و بالفعل طرفین، این تفاهم نامه بین شرکت پاایش گاز ایام و پارک علم 
و فناوری ایام منعقد شــده است.به گزارش  روابط عمومی ، روح اله نوریان در 
مراســم انعقاد تفاهم نامه همکاری های پژوهشی و فناوری، از اعام آمادگی این 
شرکت برای استفاده از ظرفیت های فناورانه ایجاد شده در پارک علم و فناوری 
ایام در راســتای پایداری و رونق تولید در این پاایشــگاه خبر داد و افزود: در 
کنار اهمیت ارتقاء فناوری در این پاایشــگاه،  توجه به بومی ســازی فناوری و 
توانمندســازی شرکتهای دانش بنیان از رویکردهای مدیریت ارشد این شرکت 
بوده و حوزه پژوهش و فناوری این شــرکت ماموریت دارد به صورت عملی در 
زمینه فناوری و نوآوری در مســیری اقــدام نماید که خروجی آن برای صنعت 
بخصوص حوزه نفت و گاز قابل بهره برداری باشد. مدیرعامل پاایشگاه گاز ایام 
از بهره برداری این پاایشــگاه از فناوری هــای روز دنیا و نگاه علمی برای حل 
مشــکات در زمینه های مختلف خبر داد و افزود: پاایشگاه گاز ایام نیروهای 
جوان،خاق و تحصیلکرده ای پرورش داده که نیاز است برای موضوعاتی همچون 
ثبت اختراع، بومی ســازی فناوری، تجاری سازی و غیره با پارک علم و فناوری، 

همکاری دو جانبه داشته باشد.

 مانور سراسری اصاح ولتاژ برق 
در اصفهان برگزار شد

مدیر دفتر نظارت و کنترل پروژه شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان بیان 
کرد: این مانور با هدف اصاح ساختار شبکه و ولتاژ برق به منظور افزایش کیفیت 
برق رســانی به مشترکین در مناطق حاشیه شهر برگزار شد.امیر سلجوقی ادامه 
داد: نزدیک به ۲۰۰ نفر از کارکنان به صورت مســتقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیر 
مســتقیم در قالب گروه های اجرایی، نظارتی و مدیریتی فعالیت خود را در روز 
پنجشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت هشت صبح آغاز کرد ند تا اقدامات در نظر گرفته 
شــده را به منظور کاهش مشکات برق مناطق حاشــیه شهر انجام دهند.او در 
ارتبــاط با اهداف این مانور گفت: ارتقاء ســطح آمادگی کارکنان برای مقابله با 
شرایط بحرانی، افزایش ایمنی کارکنان فنی، احداث پست هوایی، اصاح سیستم 
روشــنایی معابر، تعویض کابل سرویس، اصاح انشــعاب، اصاح ولتاژ و تعادل 
بار و نصب سیستم اتصال زمین شــبکه هم افزایی و تقویت ظرفیت های بالقوه 
داخل سازمان، ارزیابی عملیاتی گروه های اجرایی و فنی و افزایش رضایتمندی 
مشــترکین و شــهروندان از جمله اهداف دیگر برگزاری این مانور بود .در ادامه 
مهندس حســین صادقیان مدیر بــرق منطقه ۱۰ با بیان اینکــه در این مانور 
از تجهیزات به روز و پیشــرفته اســتفاده شده اســت، بیان کرد: بهره گیری از 
سیســتم های انجام کار به روش خط گرم، تبدیل شبکه سیم به کابل های خود 
نگهدار و اســتفاده از سامانه های تحلیل شــبکه به منظور شناسایی نقاط دارای 
مشــکل از جمله تجهیزات به کارگیری شده در این مانور بود تا بتوان مشکات 

برق رسانی را در حاشیه شهر به حداقل رساند..

حضور مخابرات منطقه گلستان در بیست و 
یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش

بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار استان 
گلستان آغاز بکار کرد بیســت و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، 
فناوری و فن بازار اســتان گلستان که به دلیل شیوع ویروس کرونا بصورت 
مجازی برپا شده ، آغاز بکار کرده است. مهندس غامعلی شهمرادی با اعام 
این خبر که مخابرات منطقه گلســتان نیز با هدف اطاع رســانی و آگاهی 
بخشی به مردم اســتان در این نمایشگاه شرکت کرده است افزود: خدمات 
، محصوات و سرویســهای مخابراتی در غرفه مخابرات در معرض دید قرار 
گرفته و بصورت کامل تشــریح شده است . مدیر مخابرات منطقه گلستان 
همچنیــن از امکان ارتباط بازدیدکنندگان با غرفــه داران بصورت مجازی 
خبر داد و گفت : درصورتیکه بازدیدکنندگان ســوااتی در خصوص مسائل 
مخابراتی و خدمات و محصوات دارند می توانند با مراجعه به غرفه مخابرات 
و بصورت مجازی با کارشناسان ، سواات خود را مطرح نموده و پاسخ خود 

را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت دارند. 

روسیه:
  تقاضای جهانی گاز تا ۳۰ سال آینده

 افزایشی است
معاون وزیر انرژی روسیه تأکید کرد که تقاضای جهانی گاز در ۲۵ تا ۳۰ سال آینده 
نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه به دلیل میــزان اندک »ردپای کربن« آن افزایش 
می یابد.به گزارش خبرگزاری تاس، پاول ســوروکین، معاون وزیر انرژی روسیه روز 
جمعه در یک گردهمایی تأکید کرد که تقاضای جهانی گاز در ۲۵ تا ۳۰ سال آینده 
کاهش نخواهد یافت، بلکــه به دلیل »ردپای کربِن« اندک این حامل انرژی افزایش 
می یابد.وی گفت: با توجه به این واقعیت که گاز کمترین میزان ردپای کربن را دارد، 
انتظار نمی رود که مصرف آن طی ۲۵ تا ۳۰ ســال آینده کاهش یابد. ما پیش بینی 
می کنیم که مصرف گاز فقط افزایش یابد.بر اساس این گزارش، انتظار می رود تقاضا 
تا حد زیادی توسط گاز طبیعی مایع تأمین شود.سوروکین گفت: پیش بینی می شود 
بازار گاز مایع طی ۱۵ تا ۱۷ سال آینده ۲۰۰ میلیون تن رشد کند، این بدان معناست 
که بازار گاز تاکنون کامًا جهانی نشــده است، اگرچه به سمت آن خواهد رفت.وی 
افزود: همچنین تشدید رقابت در این بازار پیش بینی می شود.ردپای کربن در گذشته 
به صورت »مجموعه کل گازهای گلخانه ای خروجی ناشی از یک سازمان،  یک رخداد،  

یک محصول یا یک شخص« تعریف می شد.

 بودجه سال آینده عربستان بر اساس نفت
 ۴۸ داری بسته شده است

تحلیلگران می گویند بودجه ۸۴۹ میلیارد ریالی )۲۲۶ میلیارد دار( عربستان برای 
سال ۲۰۲۱ بر اساس نفت بشــکه ای ۴۸ دار بسته شده است. به گزارش هلنیک 
شیپینگ نیوز، عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان گفت علیرغم اختاف نظرهای 
موجــود در مورد همه گیری ویروس کرونا، ائتاف اوپک پاس همچنان بازار نفت را 
مدیریت خواهد کرد. وی در اجاســی در مورد بودجه عربستان در ۲۰۲۱ گفت:»ما 
در مورد بازارهای متعادل صحبت می کنیم. بازارهایی که از سرمایه گذاری و توسعه 
حمایت می کنند«.اوپک و متحدانش به رهبری روسیه در ۲۰۲۰ اختاف نظرهای 
خود را در مورد نحوه تقابل با همه گیری ویروس کرونا در نشست های مختلف بر سر 
سهمیه های تولید آشکار کردند. عبدالعزیز بن سلمان گفت در شرایطی که همه گیری 
ویروس کرونا در کشــورهای غربی افزایش یافته، اولویت عربستان همچنان کاهش 
عرضه نفت اســت. ولی ســایر اعضای اوپک پاس از جمله روسیه و امارات تمایل 
بیشتری به برداشته شدن سهمیه ها دارند تا بتوانند سهم بازار را دوباره بدست آورند. 
در آخرین اجاس این ائتاف در سوم دسامبر توافق شد ۵۰۰ هزار بشکه در روز به 
تولید این گروه از ژانویه ۲۰۲۱ اضافه شــده و یک اجاس ماهانه برای تعیین سطح 

تولید در ماه های بعد برگزار شود.

در صورت عدم سرمایه گذاری
از سال ۱۴۰۲ به بعد در تامین 

برق دچار مشکل می شویم
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت: در صورت افزایش 
نیاز کشور به برق بیشتر اگر سرمایه گذاری ازم انجام نشود، 
برای تامین برق از ســال ۱۴۰۲ به بعد با مشــکاتی مواجه 
خواهیم شد.محســن طرزطلب در پاسخ به این سوال که اگر 
تحریم ها برداشــته شــود و تورم کاهش یابد و به دنبال آن 
مصــرف برق افزایش پیدا کند آیا توان تامین برق در کشــور 
وجود دارد، اظهار کرد: طی ســه ســال اخیر سرمایه گذاری 
های خوبی در صنعت برق انجام نشــده است و نگرانی وجود 
دارد که برای ســال های ۱۴۰۲ به بعد با کسری شدید توان 
تولیدی مواجه شویم.وی ادامه داد: باتوجه به اینکه نتوانستیم 
سرمایه گذاری مناســبی در این حوزه انجام دهیم و از سوی 
دیگر به دلیل بحث های تحریمی و همچنین به این دلیل که 
افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده را برای ما افزایش داده است 
و تعرفه ها به آن اندازه افزایش پیدا نکرده اســت مشــکات 
به وجود خواهد آمد.مدیرعامل شــرکت تولید برق حرارتی با 
تاکید بر اینکه مجموع این مســائل ناترازی صنعت برق را سه 
برابر کرده اســت، تصریح کرد: اگر در بحث ســرمایه گذاری 
فکر مناسبی نشود و در ســال های آینده افزایش توان بیش 
از ســه سال اخیر نشود دچار مشــکل خواهیم شد.طرزطلب 
با اشاره به آخرین وضعیت ســاخت نیروگاه در کشور، گفت: 
چندین پروژه برای افتتاح در نظر گرفته شــده که بر اســاس 
پیش بینی ها تا آخر امســال تکمیل خواهد شــد که شامل 
واحد شــماره یک نیروگاه سبان در بخش بخار، واحد شماره 
یک و دو گاز نیروگاه هنگام، واحد شماره سه نیروگاه شیروان 
در بخش بخار، تکمیل واحد بخار نیروگاه کاسپین مازنداران، 
واحد بخار نیروگاه هریس در آذربایجان شرقی و احتماا واحد 
شــماره دو بخار نیروگاه ارومیه می شود که در حال حاضر در 
دســتور کار قرار گرفته و حداکثر تا اسفند ماه وارد مدار می 
شــود.وی با بیان اینکه مجموع ظرفیت این بخش ها بیش از 
۱۲۰۰ مگاوات اســت، اظهار کرد: برای سال آینده نیز برنامه 
هایی را در دســتور کار داریم که واحد گاز زرند کرمان، واحد 
گاز زنجان، واحد بخار نیروگاه جهرم، واحد شــماره دو سبان 
در دســتور کار قــرار دارد تا  با ارتقــای آن ها در زمان پیک 

مشکلی ایجاد نشود.

حمایت دولت آمریکا از خط لوله 
»ایستمد« برای تأمین گاز اروپا

دولت آمریکا اعام کرد که از پروژه خط لوله مدیترانه شرقی 
»ایستمد«EastMed پشــتیبانی می کند. این خط لوله قرار 
اســت گاز طبیعی را از آب های فلســطین اشغالی از طریق 
یونان و قبرس به بازار اروپا انتقال دهد.به گزارش راشاتودی، 
دولت آمریکا اعام کرد که از پروژه خط لوله مدیترانه شرقی 
»ایستمد«EastMed  پشــتیبانی می کند. این خط لوله قرار 
اســت گاز طبیعی را از آب های فلســطین اشغالی از طریق 
یونان و قبــرس به بازار اروپا انتقال دهــد.دن برویلت، وزیر 
انرژی آمریکا روز پنجشــنبه در ســفر خود به یونان گفت: 
مــا قصد داریم همکاری خود را با اســرائیل، یونان و ســایر 
طرف های عاقه مند ادامه دهیم تا از توسعه این زیرساخت 
اطمینان حاصــل کنیم.پروژه خط لوله EastMed که تصمیم 
نهایی درباره ســرمایه گذاری در آن در ســال ۲۰۲۲ گرفته 
خواهد شد، انتظار می رود حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز 
طبیعــی از طریق یونان و ایتالیا به اتحادیه اروپا انتقال دهد.

بر اســاس این گزارش، اتحادیه اروپــا از این پروژه به عنوان 
وســیله ای برای ایجاد تنــوع در واردات گاز طبیعی خود و 
فاصله گرفتن از گاز روســیه حمایت می کند.پیش بینی می 
شــود پروژه EastMed حدود ۱۰-۱۵ درصد از نیازهای پیش 
بینی شده گاز طبیعی اتحادیه اروپا را تأمین کند.برویلت در 
حســاب توئیتر خود نوشت: یونان و همسایگان آن از طریق 
انواع پروژه های مهم مانند TAP که اخیراً تکمیل شده است 
و با پیشــرفت در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، خودروهای 
الکترونیکی و انرژی باد، نقشــه انرژی جنوب شــرقی اروپا 
را ترســیم مــی کنند.در پــروژه خط لولــه EastMed،رژیم 
صهیونیســتی ، یونان و قبرس اوایل سال جاری توافق نامه 
ای را برای ایجاد زیرســاخت ها امضا کردند و تصمیم نهایی 
درباره ســرمایه گذاری را به ســال ۲۰۲۲ موکول کردند و 

تکمیل خط لوله تا سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد.

آژانــس بین المللی انــرژی )IEA( پیش 
بینی کــرد تقاضای جهانی بــرای زغال 
سنگ پس از کاهشی که در سال ۲۰۲۰ 
داشــت، تحت تاثیر احیــای اقتصادی و 
افزایش مصرف برق و تولید صنعتی، سال 
میادی آینده ۲.۶ درصد رشــد می کند.

آژانس بین المللی انرژی در گزارش زغال 
سنگ ۲۰۲۰ اعام کرد تقاضا برای زغال 
سنگ حرارتی و متالورژیک در مقایسه با 
۷.۲۴۳ میلیــون تن در ســال ۲۰۲۰، به 
۷.۴۳۲ میلیون تن در ســال ۲۰۲۱ رشد 
خواهد کرد.تقاضای جهانــی برای زغال 
سنگ امسال به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا که میزان مصــرف را محدود کرد، 
پنج درصد کاهش یافت.طبق گزارش این 
آژانس، در فاصله ســال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ 
تقاضای جهانی برای زغال ســنگ با نرخ 
بی سابقه هفت درصد معادل ۵۰۰ میلیون 
تن کاهش پیدا می کند که ناشی از همه 

گیری ویروس کرونا و تاش کشــورهای 
جهان بــرای روی آوردن به منابع انرژی 
پاکتر بوده است.کی ســوکه ساداموری، 
مدیر امنیت و بازارهای انرژی آژانس بین 
المللی انرژی در بیانیه ای اعام کرد پیش 
از همه گیری انتظار می رفت تقاضا برای 
زغال سنگ در سال ۲۰۲۰ بهبود کوچکی 
داشته باشــد اما شاهد بزرگترین کاهش 
مصرف زغال سنگ از جنگ جهانی دوم 
تاکنون بوده ایم.اگرچه حتی آمریکا و اروپا 
در سال ۲۰۲۱ ممکن است برای نخستین 
بار در یک دهه گذشته با افزایش مصرف 

زغال سنگ روبرو شوند اما تقاضا در سال 
۲۰۲۱ هممچنان کمتر از ســطح ســال 
۲۰۱۹ خواهد بــود و آژانس بین المللی 
انــرژی انتظار دارد میــزان مصرف زغال 
سنگ تا سال ۲۰۲۵ روند یکنواختی پیدا 
کرده و به ۷.۴ میلیارد تن برســد.به گفته 
ساداموری،  تا سال ۲۰۲۵ تجدیدپذیرها 
احتماا از زغال سنگ به عنوان بزرگترین 
منبع جهانی برق جلــو خواهند زد و گاز 
طبیعی جــای زغال ســنگ را به عنوان 
دومین منبع اصلی بــزرگ انرژی پس از 
نفت خواهد گرفت.اما از آنجا که انتظار می 

رود تقاضا برای زغال سنگ در اقتصادهای 
بزرگ آســیایی ثابت ماند یا حتی رشــد 
کنــد، هیچ نشــانه ای از این که مصرف 
زغال ســنگ به ســرعت ضعیف خواهد 
شــد وجود ندارد و بازارهای آسیایی ۷۵ 
درصد از تقاضای جهانی برای زغال سنگ 
را تشــکیل می دهند.زغال سنگ عامل 
کلیدی انتشــار دی اکسید کربن است و 
دولتهای سراســر جهان متعهد شده اند 
در چند دهه آینده از نظر انتشــار کربن 
به سطح خنثی برسند از جمله چین که 
برای رسیدن به سطح کربن خنثی پیش 
از سال ۲۰۶۰ هدف گذاری کرده است.بر 
اساس گزارش رویترز، آژانس بین المللی 
انــرژی اعام کرد پــس از این که دولت 
چین برنامه اقتصادی پنج ساله بعدی خود 
)۲۰۲۵-۲۰۲۱( را در مارس منتشر کرد، 
پیش بینی خود از تقاضا برای زغال سنگ 

در سال ۲۰۲۵ را بازبینی خواهد کرد.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد
افزایش تقاضای جهانی برای زغال 

سنگ در سال آینده
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گزیده خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت:

عرضه خودرو در بورس منتفی شد
وزیر صنعــت، معدن و تجارت انجام اصاحات ســاختاری در 
صنعت خودرو برای داشتن یک خودروسازی موفق را ضروری 
دانســت و گفت: با ایجاد بازار رقابتی، خودروهای با کیفیت و 
با قیمت مناســب به دست مردم خواهد رســید. علیرضا رزم  
حســینی در جریان بازدید از گروه صنعتی ایــران خودرو در 
گفتگــو با خبرنگاران، با بیان این مطلــب، افزود: ایران خودرو 
ســهم 54 درصدی در بازار خــودرو ایران را به خود اختصاص 
داده است، این شرکت با پیشــینه ای 60 ساله شرکتی نامدار 

در منطقه می باشد.

انجام تمامی تعهدات خودرویی به مشتریان را در دستور 
کار قرار داده ایم

وی در ادامه با اشاره به سیاست های وزارت صمت در خصوص 
ایــران خودرو در چند ماه گذشــته اضافه کــرد: رفع تعهدات 
خودرویی به مشــتریان و کاهش هزینه های ســربار را در این 
گــروه صنعتی دنبــال کردیم.وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
همچنین تصریح کرد: فضای کشور باید به سمتی برود که همه 

خودروسازان نسبت به افزایش تولید خود مبادرت ورزند.
رزم حسینی با اعام افزایش تولید قابل توجه در گروه صنعتی 
ایران خودرو، ادامه داد: تا پایان سال بیش از 50 درصد در حوزه 
خودرو کشــور افزایش تولید خواهیم داشت که با این افزایش 

تولید قیمت ها نیز در بازار متعادل خواهد شد.

متضرر شــدن دال ها با ایجاد تعادل در قیمت خودرو 
درپی افزایش تولید آن

وی همچنیــن بیان کرد: داانی که از فضــای به وجود آمده 
استفاده کردند و قیمت های کاذب در بازار به وجود آورده اند، با 

افزایش تولید خودرو و متعاقب آن متعادل شدن قیمتها، حتما 
متضرر خواهند شــد.وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 
برای داشــتن یک خودروسازی خوب در کشور، باید اصاحات 
در ساختار خودروسازان، سهام خودروسازان و مدیریت صنعت 
خودروسازی داده شود.رزم حسینی با بیان اینکه به دنبال اصاح 
صنعت خودرو هســتیم، بیان کرد: این اتفاق به گام و مرحله به 

مرحله باید اتفاق بیفتد تا با ایجاد بازار رقابتی خودروی با کیفیت 
بدست مردم برســد.وی با بیان اینکه تصمیمات ازم برای این 
برنامه گرفته شده است، گفت: حدود 2 ماه است که در کمیته 
تخصصی خــودروی وزارت صنعت، معــدن و  تجارت با حضور 
فعاان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارشناسان با توجه به تجربه 

چهل ساله در این حوزه تصمیمات خوبی گرفته شده است.

به دنبــال ارتقاء توان تولید بخش خصوصی برای ایجاد 
بازار رقابتی در صنعت خودرو هستیم

وزیــر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به دنبال ارتقاء توان 
تولید بخش خصوصی برای ایجاد بازار رقابتی هســتیم.رزم 
حسینی با تاکید بر ساخت داخل گفت: یقینا به خودروسازان 
و شــرکت هایی که در جهت خودکفایی، قطع وابستگی و 
تکیه بر ســاخت داخل با استفاده از توان داخلی گام بردارند 
باید امتیازهای ویژه ای داده شود.وی همچنین در پایان ابراز 
امیدواری کرد کــه با اصاح صنعت خودرو، حمایت از توان 
بخــش خصوصی توانمند و ایجاد بــازار رقابتی خودروهایی 
باکیفیت و با قیمت مناســب به دست مردم عزیز کشورمان 
برسد.گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخش های 
مختلــف ایران خودرو بازدید به عمل آورد و همچنین از نام 
خــودروی »تارا« رونمایی کرد.همچنیــن تولید انبوه موتور 
جدید خودروی تیوفایو پاس ویژه خودروی »تارا« نیز آغاز 

شد.

عرضه خورو در بورس منتفی شد
رزم حســینی همچنین در خصوص عرضه خــودرو در بورس 
گفــت: این موضوع نظر برخی نماینــدگان مجلس بود که در 
کمیته خــودرو که مرکب از خود اعضای کمیســیون صنایع 
مجلس شورای اســامی و سایر تشکل ها و دولت است به این 
جمع بندی رسیدیم که بازار خودرو باید خودش، خود را تنظیم 
کند و عرضه خودرو در بورس منطقی نیســت که خوشبختانه 
کمیته خــودرو این موضوع را پذیرفته و بــه نظر ما این روال 
منطقی و درست است و حتما بازار خودرو بزودی خوب خواهد 

شد.

یک مقام مسئول خبر داد؛
۹۷۰۰میلیاردتومان تخلف کشف شده اصناف

یک مقام مسئول در سازمان حمایت گفت: بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده 
فروشی و خرده فروشی منجر به تشکیل ۱5۱ هزار و ۸06 پرونده تخلف به ارزش 
بیش از ۹۷ هزار و ۱24 میلیارد ریال شده است.مجید ارغنده پور در گفت و گو 
با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت گرانفروشــی در کشور، اظهار داشت: با 
عنایت به جمع بندی گزارش بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ها از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 2 میلیون و ۱۱4 هزار و ۷2۹ مورد 

بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی انجام شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اســتان ها و نظارت بر تشکل های سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این میزان بازرســی در نهایت منجر به 
تشــکیل ۱5۱ هزار و ۸06 پرونده به ارزش بیش از ۹۷ هزار و ۱24 میلیارد ریال 
)۹۷,۱24,۹26,20۳,054 ریال( شده اســت.وی ادامه داد: همچنین در همین 
مدت تعداد ۱,0۸2,۳۹6 مورد بازرسی مربوط به امتناع از عرضه کاا و گرانفروشی 
انجام شده است.ارغنده پور گفت: در نتیجه این بازرسی ها، 54 هزار و ۳۹۸ پرونده 
گرانفروشی به ارزش 4 هزار و 6۳5 میلیارد ریال )4,6۳5,۹5۱,62۱,۳04 ریال( 

تشکیل شده که به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیرعامل شرکت فواد مبارکه:
فواد مبارکه یاور مدافعان سامت و حامی 

مردم در مبارزه با ویروس کرونا
مهنــدس عظیمیان مدیـــرعامل فـــواد مبارکه در 
خصوص اقدامات شــرکت فواد در مقابله با بیماری 
کووید ۱۹ گفت: شــرکت فواد مبارکــه هم زمان با 
شــیوع این بیماری در کشــور اقدامات خود را در دو 
بخش داخل و خارج از شرکت برنامه ریزی و عملیاتی 

کرد.وی با اشــاره به اینکه حدود 20 هزار نفر به عنوان پرســنل و پیمانکار در 
شرکت فواد مبارکه فعالیت دارند گفت: حضور روزانۀ کارکنان در بخش های 
مختلــف، دریافت مواد و خدمات موردنیاز فــواد مبارکه از حدود 60 درصد 
کشور و همچنین ارســال محصوات فواد مبارکه به تمامی نقاط کشور این 
الزام را ایجاد می کند که شــیوه نامه های بهداشتی به طور کامل در چرخۀ این 
مجموعــۀ بزرگ رعایت گــردد. در غیر این صورت فــواد مبارکه به مرکزی 
برای انتشــار این ویروس تبدیل می شود. مدیرعامل فواد مبارکه با تأکید بر 
اینکه محافظت از نیروی انســانی در فواد مبارکه به ویژه در شــرایط فعلی از 
اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده 
خوشــبختانه خطوط تولید طبق برنامه با قوت هرچه تمام تر در حال فعالیت 
است، بدون اینکه هیچ یک از کارکنان با مخاطرۀ جدی مواجه شوند. مهندس 
عظیمیان در ادامه با تأکید بر اینکه فواد مبارکه با شــیوع ویروس کرونا یاور 
مدافعان ســامت و حامی مردم عزیز بوده اســت، از اختصاص ۱00 میلیارد 
تومان بودجۀ شرکت برای تجهیز بیمارستان ها و مراکز درمانی استان اصفهان 
و برخی مناطق کم برخوردار کشــور به منظور خرید تجهیزات موردنیاز درمان 
مبتایان به بیماری کرونا خبر داد و گفت: فواد مبارکه در راســتای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی خود وجوه موردنظر را فقط به خرید تجهیزات ازجمله 
ونتیاتور، دترجنت، مواد ضدعفونی کننده، ماسک و... اختصاص داده است.وی 
همچنین از تأمین اکسیژن رایگان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشــکی استان توســط فواد مبارکه تا پایان بیماری کرونا خبر داد و گفت: 
هم زمان با شیوع ویروس کرونا و به محض اینکه باخبر شدیم برخی سودجویان 
در فرایند تأمین اکسیژن موردنیاز بیماران بستری در بیمارستان ها بازار سیاه به 
وجود آورده اند، با هماهنگی این دانشگاه وارد عمل شدیم؛ به نحوی که تاکنون 
60 بیمارســتان از حدود 20 استان شــامل استان های اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری، یزد، تهران )دانشگاه های علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و بیمارستان های تأمین اجتماعی( قزوین، گلستان، مازندران، کردستان، 
اراک، فارس و قم، اکســیژن موردنیاز خود  به  رایگان از فواد مبارکه دریافت 
کرده اند  و  این روند  تا پایان ســال جاری ادامه خواهد داشــت. این در حالی 
اســت که اقدام فواد مبارکه برای تحویل اکسیژن به بیمارستان ها بین سایر 

فوادسازان و تولیدکنندگان اکسیژن کشور نیز به عنوان الگو اجرا شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعام کرد؛
 افزایش نرخ تولید در استان

 آذربایجان  شرقی
آذربایجان شرقی - فاح: رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربایجان شــرقی گفت: صــادرات غیرنفتی 
استان در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 2۸ درصد افزایش یافته است.حبیب امین 
زاده، با بیان اینکه این میزان افزایش صادرات نشان از 

افزایش نرخ تولید در اســتان دارد، افــزود: در زمان کنونی با وجود تحریم های 
اقتصادی و محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا، فرآیند تولید در استان 
همچنان روندی صعودی دارد. وی گفت: بیشترین صادرات آذربایجان شرقی به 
عراق، ترکیه و ارمنســتان بوده و کشورهای چین، هند، ایتالیا و روسیه هم جزو 
بازارهای صادراتی اســتان هســتند.  وی ادامه داد: بیشترین کااهای صادراتی 
مواد پاســتیکی و اشیا ساخته شده از پاستیک، میوه و مواد خوراکی، سوخت 
هــای معدنی، چدن، آهن و فواد بوده اســت.  امیــن زاده تاکید کرد: اهداف 
صادراتی مجموعه های دارای ظرفیت آذربایجان شــرقی در بخش های صنایع 
فوادی، پتروشــیمی و شیرینی و شکات با تدابیر اندیشیده شده تا پایان سال 
محقق می شــود. وی با اشاره به اینکه جنگ اقتصادی و اعمال تحریم از سوی 
دشمنان مشــکاتی برای واحدهای صنعتی و تولیدی استان ایجاد کرده است، 
اظهار داشت: در این زمان صاحبان صنایع به عنوان سرداران جبهه تولید مانند 
رزمندگان دفاع مقدس با مقاومت و ایثار و مدیریت مشــکات، مقابل تحریم ها 
ایستاده اند.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با قدردانی 
از مجموعه مدیران استانی و شهرستان در کمک به شرکت فوادصائب، گفت: با 
کمک آنان در کمتر از یک ماه موضوع توقف تولید این کارخانه رفع شد و تا سه 
ماه آینده خط تولید دوم این واحد فوادی نیز راه اندازی می شود. امین زاده، با 
تاکید بر اینکه از هیچگونه کمک برای رونق تولید استان مضایقه نمی شود، ادامه 
داد: تاش می شــود از محل اختیارات استانی برای تامین مواد اولیه و افزایش 
سهمیه استان از طریق ستاد وزارت صمت اقدام شود. آذربایجان شرقی جزو سه 
استان برتر در صادرات کشور بوده و ۹0 درصد صادرات غیرنفتی استان مربوط 
به بخش خصوصی اســت.  کشورهای هدف صادرات کااهای تولید شده استان 
62 کشور بوده و منطقه اوراسیا و کشورهای همسایه در صدر برنامه های توسعه 

تجارت خارجی این استان قرار دارند.

استانها

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: داروســازان بزرگ در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار 
گرفته اند و اعتبار شرکت ها در بازارهای صادراتی خدشه دار شده است.به گزارش اتاق 
بازرگانی تهران، هاله حامدی فر، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی 
تهران، اظهار داشت: تغییر ناگهانی درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و قرار گرفتن 
شرکت های تولیدی دارو در فهرست سیاه بانک مرکزی یکی از مشکات صادرات دارو 
کشــور است.وی افزود: یکی از بزرگترین شرکت های دارویی کشور به دلیل عدم رفع 

تعهد ارزی ۱۸ هزار داری در فهرســت سیاه بانک مرکزی قرار گرفته است. این گونه 
برخوردها با بزرگان صنعت دارو کشــور، عاوه بر آنکه به تأمین ارز برای کشور لطمه 
وارد کرده، اعتبار شــرکت های ایرانی در بازارهای صادراتی دارو که با تاش فراوان به 
دست آمده را خدشه دار می کند.حامدی فر گفت: مهلت چهار ماهه برای بازگشت ارز 
حاصل از صادرات بــرای صادرکنندگان دارو را غیرممکن عنوان کرد و با بیان اینکه 
یکی از مشــکات عمده صادرکنندگان دارو، تعیین این مهلت چهار ماهه است.این 
مقام مســئول ادامه داد: در بســیاری از کشــورها، ۱0 درصد مبلغ قرارداد به عنوان 
ضمانت حســن انجام کار نزد خریدار باقی می ماند و بازپرداخت برخی از کشورهای 
خریدار دارو از ایران دســت کم شش ماه زمان می برد.وی افزود: در حال حاضر انتقال 
پول حاصل از صادرات دارو به سوریه، به عنوان یکی از بازارهای اصلی صادرات دارو، 

عمًا غیرممکن شده است.

چرا اتاق بازرگانی جزییات بودجه خود را 
منتشر نمی کند؟

رییــس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین اظهار کــرد: اعضای اتاق رای 
می دهند تا عده ای عضو هیئت نمایندگان شــوند. آنها نمایندگان ما هستند 
تــا اتاق بازرگانی را اداره کنند اما این به آن مفهوم نیســت که صاحب آنجا 
هستند و نباید بودجه را به ما اعام کنند. با وجود اینکه باید در مورد بودجه 
به اعضای اتاق پاسخگو باشند حتی آن را منتشر نمی کنند.مجیدرضا حریری 
با انتقاد از  رویه منتشر نشدن جزییات بودجه اتاق بازرگانی اظهار داشت: چند 
روز پیش ایحه بودجه ۱400 دســتور کار اتاق بازرگانی تهران بود، در اتاق 
ایران نامه ای منتشر کردند و هشت پیشنهاد عمده برای بودجه سال ۱400 
داده انــد. یا می بینیم که اعضای مختلف اتاق بازرگانی در مورد بودجه اظهار 
نظر می کنند. این حق همه مردم اســت که بودجه را به نقد بگذارند و نقاط 
قوت و ضعف آن را بازگو کنند اما اتاق بازرگانی تهران که 22 هزار عضو دارد 
آیا بودجه خود را در اختیار اعضای خود قرار می دهد تا آن را به نقد بگذارند؟ 
یا گزارش تفریغ بودجه خود را منتشر می کند؟ وی افزود: ما همه نقدکننده 
دیگری شــده ایم و خودمان حتی حاضر نیســتیم که اطاعات را در اختیار 
اعضای اتاق بازرگانی قرار دهیــم. اعضای اتاق رای می دهند تا عده ای عضو 
هیئت نمایندگان شــوند. آنها نمایندگان ما هستند تا اتاق بازرگانی را اداره 
کنند اما این به آن مفهوم نیست که صاحب آنجا هستند و نباید بودجه را به 
ما اعام کنند اما با وجود اینکه باید در مورد بودجه به اعضای اتاق پاسخگو 
باشند حتی آن را منتشر نمی کنند.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین 
گفت: سال ها است که ما در اتاق ایران و چین صورت های مالی خود را روی 
وبسایت اتاق ایران و چین قرار می دهیم و نه تنها در اختیار اعضای اتاق بلکه 
در اختیار عموم است . برای اعضای اتاق ایران و چین نیز صورت های مالی را 
ایمیل می کنیم. اما آیا کســی اطاع دارد که بودجه اتاق های بازرگانی ایران، 
تهران و شهرهای دیگر چه مقدار است و به چه خرجی می رسد و چه مقدار 
انحراف در ســال دارد؟ حریری خاطرنشان کرد: وقتی ما در بخش خصوصی 
نمی توانیم یک ســوزن به خودمان بزنیم نباید مدام جوالدوز به دولت بزنیم. 
بودجه دولت از محل مالیات ها و فروش نفت مردم اســت، بودجه اتاق نیز از 
محل درآمدهایی اســت که از اعضای خود کسب می کند. هیئت نمایندگان 
اتاق نیز مانند مجلس است که بودجه را تصویب می کند. اتفاقی که می افتد 
مثل این اســت که دولت ایحه بودجه را تنها در اختیار مجلس قرار دهد و 

شخص دیگری از جزییات آن مطلع نشود.

دومین مرز رسمی برای تجارت ایران و 
پاکستان فعال شد

مرز ریمدان در جنوب سیســتان و بلوچستان به صورت رسمی فعال شد که 
دومین مرز رسمی برای تجارت ایران و پاکستان است و افزایش ترانزیت کاا در 
کنار تنها بندر اقیانوسی کشور را رقم می زند.سید روح اه لطیفی - سخنگوی 
گمرک - اظهارکرد: صبح دیروز با حضور وزیر راه و شهرســازی کشورمان و 
وزیر تولیدات دفاعی پاکستان، مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری و در ۱20 
کیلومتری بندر مهم چابهار افتتاح شــد.وی افزود: پس از مرز میرجاوه، مرز 
ریمدان به عنوان مرز رسمی از دیروز فعالیت خود را برای تجارت بین ایران و 
پاکستان، آغاز می کند که پیش از این مانند« پیشین« ، »کوهک« و »جالق« 
به صورت بازارچه فعال بود.سخنگوی گمرک تاکید کرد: تجارت کشورمان با 
پاکســتان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در هشت ماهه نخست امسال 
بیش از یک میلیــون و ۷۳۸ هزار تن کاا به ارزش ۷0۸ میلیون دار تبادل 
تجاری صورت گرفته اســت که سهم صادرات کاا به پاکستان یک میلیون و 
5۳۸ هزار تن به ارزش 5۹0 میلیون دار بوده و سهم واردات از پاکستان نیز 
۱20 هزار تن به ارزش ۱۱۸ میلیون دار بوده اســت.لطیفی در خصوص مرز 
رســمی ریمدان افزود: با تغییر این مرز از بازارچه به مرز رسمی، امکان انجام 
تمام رویه های گمرکی فراهم شده است و با انجام رویه های صادرات، واردات، 
ترانزیت و مســافری از این پس شــاهد رونق بیشتر این منطقه از کشورمان 
خواهیم بود.دبیر شــورای اطاع رســانی گمرک تصریح کرد: از دیروز امکان 
اختصاص کد گمرکی مستقل برای این مرز فراهم شده است و می توان شاهد 
افزایش ترانزیت کاا در کنار تنها بندر اقیانوسی کشور بود.وی یادآور شد: انواع 
سوخت مایع و گاز، مصالح ساختمانی، میوه و صیفی جات، مواد غذایی، لوازم 
آشــپزخانه، لوازم آرایشی و بهداشتی، خشــکبار، سنگ، ظروف، لوازم یدکی 

ماشین اات و... عمده کااهای صادراتی کشورمان به پاکستان است.

معاون دفتر توسعه کسب وکار بین الملل 
معاونــت علمی ریاســت جمهــوری با 
تاکید بر اینکه باید شــریک استراتژیک 
چین باشــیم، گفت: آمادگــی داریم با 
کمــک بخش های توانمنــد خصوصی، 
همــکاری با چیــن را توســعه دهیم.، 
مســعود حافظی، معاون دفتر توســعه 
کســب وکار بین الملل معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری در کنفرانس 
بین المللــی تجارت، ســرمایه گذاری و 
همکاری هــای اقتصادی ایران و چین با 
اشاره به اینکه کشور چین با اتخاذ ویژه 
سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کوتاه 
مدت و بلند مدت کان در حوزه تجارت 
جهانی و اولویت بخشــی و پایبندی به 
آنها توانسته به یک ابر قدرت اقتصادی 
در حوزه بین المللی تبدیل شــود گفت: 
این کشــور در آینده ای نزدیک با توجه 
به برنامه ریزی های موفق اقتصادی قطعاً 
جایگزین آمریکا خواهد شــد و این امر 
دور از ذهن نیست.به گفته وی، معاونت 
علمــی و فناوری ریاســت جمهوری به 

عنوان یکی از بخش های توانمند دولت 
وظیفه حمایت از شرکت های خصوصی 
و دانــش بنیــان را دارد و امیدواریم در 
آینــده به جــای وارد کننــده از چین، 
شریک اســتراتژیک آن کشور باشیم و 
اگــر این ایده محقق شــود به خصوص 
در حوزه توســعه فناوری به عنوان یک 
هاب در مســائل اقتصادی در خاورمیانه 
و شــمال آفریقا مطرح خواهیم بود.وی 
خاطرنشان کرد: معاونت علمی و فناوری 
توانایی ایجاد و حمایت از اتاق فکرهای 
تخصصی را دارد تا تیم هایی را برای ورود 
بــه مباحث اقتصادی با چین تشــکیل 
دهد، ضمــن آنکه آمادگــی داریم تا با 
کمک بخش های توانمند خصوصی مسیر 
همکاریهای اقتصادی و تجاری با چین 
را توســعه دهیم و حمایت کنیم.معاون 
دفتر توسعه کسب وکار بین الملل معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری در 
ادامه با اشاره به برخی آمار شرکت های 
دانش بنیان افزود: حدود 5400 شرکت 
دانش بنیان در کشــور فعالند که یک 

سوم آن ها شــرکت های نسبتاً بزرگ با 
وضعیت مطلوب هســتند که خدمات 
قابل توجهی در حوزه های کشــاورزی، 
تکنولــوژی، صنایــع و ماشــین آات 
پیشــرفته، خدمات فنی و مهندسی و 
فناوری اطاعات و غیره را ارائه می کنند. 
در کنار این تعداد شرکت دانش بنیان نیز 
یک هزار و 40 شرکت خاق وجود دارد 
که فناوری پیچیده ای ندارند اما محصول 
آن ها نوآورانه و بدیع است.جواد فکری، 
رئیس اداره برنامه ریزی و سیاست های 
اقتصــادی وزارت امورخارجه نیز در این 
کنفرانس گفت: شرکت های صادر کننده 
این نکته را مورد توجه داشته باشند که 
چین یک اقتصاد متمرکــز و مدیریت 
شــده دارد و توصیه می کنــم بازرگانان 
ایرانی از ابتدای شروع به کارشان با طرف 
چینی با سفارت کشــورمان در ارتباط 
تنگاتنگ باشند.به گفته وی، در گذشته 
اتاق های بازرگانی رایزن اقتصادی معرفی 
می کردند اما یک ســری محدودیت ها 
وجــود دارد، مهم ترین آن موازی کاری 

و چند صدایــی در تشــکلهای بخش 
خصوصی اســت و در صــورت تصمیم 
وزارت صمت به انتخاب وابستگان تجاری 
از تشکلهای بخش خصوصی و بمنظور 
برطرف کردن این معضل با اخذ سیاست 
اتحاد درون تشکیاتی، باید صرفاً یک نفر 
به عنوان نماینده کل تشــکلهای بخش 
خصوصی به چین اعزام شود. این شخص 
به عنوان دیپلمات اقتصادی در کشــور 
دیگری خدمت می کند و نباید فعالیت 
انتفاع شخصی داشته باشد.آرمان خالقی، 
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایــران هم در این کنفرانس با 
بیان اینکه چین دومین مقصد صادراتی 
کشــورمان به شــمار می رود، گفت: در 
هشت ماهه امسال در حوزه الکترونیک 
حدود 2۹5 دار صادرات داشــتیم و دو 
هــزار و 65۳ قلم کاا وارد کرده ایم، این 
تفاوت یعنی خام فروشی داشته ایم و باید 
تفاوت قیمت را بررسی کرد تا استنتاج 
شــود چه محصولی بــا ارزش افزوده و 

کیفیت باا می توان تولید و صادر کرد.

مقام مسئول مطرح کرد؛
آمادگی برای حمایت از شرکتهای توانمند جهت توسعه همکاری با چین

تازه ترین گزارش از وضعیت موجودی کااهای اساسی 
در گمــرک و بنادر نشــان از افزایــش موجودی کاای 
اساســی به 5.۷ میلیون تن دارد.مهرداد جمال ارونقی - 
معاون فنی گمرک ایــران - آخرین گزارش از وضعیت 
کااهــای موجود در گمرک و بنادر و همچنین جزئیات 
کااهای اساسی را به ایسنا اعام کرد.طبق این گزارش، 
تا 26 آذر امسال هفت میلیون و ۱۱4 هزار تن کااهای 
غیر کانتینری و همچنین ۹2 هزار و TEU( ۸2۱( میزان 
موجودی کااهای کانتینری اســت که ۹0 درصد آن را 
کانتینرهای پر وارداتی تشــکیل می دهد.اما از مجموع 
بیــش از ۷.۱ میلیون تن کااهای غیر کانتینری موجود 
در گمــرک و بنادر، بیش از ۳.۸ میلیون تن به کااهای 

اساسی اختصاص دارد.

42 شناور به بنادر رسید
 البته باید به موجودی کااهای اساسی، حجمی از کااها 
که در شــناورهای کنار اســکله یا شناورهای منتظر در 
لنگرگاه برای تخلیه کاا هستند را اضافه کرد که در این 
حالت مجموع موجودی کااهای اساسی به بیش از 5.۷ 

میلیون تن می رسد.

گزارش معاون فنی گمرک ایران نشــان می دهد که تا 
26 آذر ماه، در مجموع 42 شــناور به بنادر رســیده که 
حاوی حدود دو میلیون تن کاای اساســی اســت. این 
در حالی اســت که 2۱ شناور کنار اسکله با ۹۹2.5 هزار 
تن کاای اساســی قرار دارد شامل جو، ذرت، سویا، دانه 
های روغنی، گندم و کنجاله ســویا می شود. همچنین 
2۱ شــناور در لنگرگاه در انتظار تخلیه قرار هستند که 
موجودی کااهای اساسی آن به بیش از یک میلیون تن 

شامل ذرت، جو، سویا و حبوبات می رسد.  

در بنادر چقدر و چه کاایی وجود دارد؟
در رابطه با جزئیات موجودی ۳.۸ میلیون تنی کااهای 
اساســی نیز در حال حاضر حدود ۱.۷ میلیون تن ذرت 
در گمــرک و بنادر وجود دارد کــه بااترین میزان بین 
کااهای اساسی است. همچنین 2۹۳.2 هزار تن گندم، 
25۷.۹ هزار تن جو، 444.۸ هزار تن سویا، ۱06.۷ هزار 
تن برنج، ۱۸۳.5 هزار تن شــکر، 452.4 هزار تن روغن 
خام و ۳۸۳.۷ هزار تن دانه های روغنی در بنادر موجود 
اســت. اما در بین بنادر، بیشترین موجودی کاا به بندر 
امام خمینی)ره( با بیش از 2.۷ میلیون تن اختصاص دارد. 

بعد از آن بندر شــهید رجایی بیش از 44۸.2 هزار تن، 
بندر امیرآباد 2۸۷.۳ هزار تن، بندر نوشــهر ۱5۱.۱ هزار 
تن، بندر انزلی ۱۱5.6 هزار تن، بندر فریدون کنار 25.۹ 
هزار تن، بندر چابهار 20.۸ هزار تن، بندر لنگه ۱.5 هزار 
تن، بندر شــهید باهنر 62۷ تن، بندر بوشهر ۱۳۸ تن و 
بندر آستارا ۱2 هزار تن موجودی دارد. با انباشت میلیون 
ها تن کاا در گمرک و بنــادر که عمده آن را کااهای 
اساسی و مواد اولیه تولید تشکیل می دهد و انتقاداتی که 
در رابطه بــا موانع پیش روی ترخیص این کااها وجود 
داشــت، در نهایت طی مذاکرات صورت گرفته در آبان 
امسال، مصوبه ای در راســتای تسهیل ترخیص کاا با 
تاکید بر رفع موانع ارزی در ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت صادر شــده که طی آن صاحبان کاای اساسی و 
مواد اولیه تولید طبق شــرایط تعریف شده امکان اقدام 
برای ترخیص دارند.آخرین گزارشــی که مدتی پیش از 
سوی وزارت صمت و گمرک ایران منتشر شد، نشان داد 
که بعد از اجرایی شدن این مصوبه در ۱۷ آبان ماه حدود 
چهار میلیون تن کاا ترخیص شده که البته در این مدت 
میزان ورود شناورهای حاوی کااهای اساسی به  گمرک 

و بنادر نیز قابل توجه بوده است.

موجودی کااهای اساسی در گمرک و بنادر به ۵.۷ میلیون تن رسید

عضو اتاق تهران اعام کرد:
داروسازان بزرگ در فهرست سیاه 
بانک مرکزی
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

افزایش ۳۱۵۲۷ واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۳۱۵۲۷ واحدی معادل 
۲.۲۳ درصــد به یک میلیون و ۴۴۴ هزار و ۸۸۷ واحد رســید. 
همچنین در فرابورس شــاخص کل با رشد ۵۲۳ واحدی به ۱۹ 
هزار و ۴۳۷ واحد رســید. دیروز تاار شیشــه ای، در  معامات، 
شاهد روند صعودی شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که 
شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با افزایش ۸۲۳۸ واحدی معادل 
۲.۲۳ درصد به رقم ۳۷۷ هزار و ۵۷۵ واحد رسید. شاخص کل 
هم وزن نیز، با رشــد ۸۸۴۰ واحدی معادل ۲.۰۳ درصد، عدد 
۴۴۵ هــزار و ۲۳۵ واحد را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت 
)هم وزن( نیز با افزایش ۵۷۸۷ واحدی به رقم ۲۹۱ هزار و ۴۵۴ 
واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۳۷۵۹۰ واحد 
افزایش را رقم زد و به ســطح ۲ میلیون و ۵ هزار واحد رســید.

همچنین شاخص بازار اول با ۲۱۷۶۶  واحد افزایش به رقم  یک 
میلیون و ۶۱ هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۶۸۳۴۷ 
واحد افزایش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۹۰۵ هزار واحد را به 
نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامات دیروز بورس 
تهران، نمادهای معاماتی فملی، فواد، فارس، شســتا، کچاد، 
کگل، وغدیر و پارسان، با بیشترین افزایش، نقش به سزایی در 
روند صعودی شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای 
معاماتی شپنا، وپارس، شبندر، شتران و ونیکی، بیشترین تاثیر 
مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار 

سرمایه در اولین روز کاری هفته، معامله گران بورس ۱۱ میلیارد 
و ۶۶۱ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب یک میلیون و ۴۸۲ 
هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۲۱ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال داد 

و ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به 
نماد کاما) باما( با ۲۰.۲۶ درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای 
غبهنوش، زمگسا، قصفها، پتایر، رکیش و تاصیکو بود. همچنین 

نماد معاماتی پارسیان)بیمه پارسیان( با ۴.۷۶ درصد، بیشترین 
کاهش قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای وآذر، کلوند، 

خفنر، بسویچ، وکار و خکمک بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار ســرمایه نشان می دهد که نمادهای 
معاماتی شپنا، شستا، خگستر، کاما، خودرو و وتجارت، به عنوان 

پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی بوعلی، شستا، شفن، 
فروس، شسینا، کماسه و کبافق با بیشترین تقاضا مواجه شدند 
و در مقابل نیز نمادهای کپارس، پدرخش، وســخراج، انرژی۱، 

یاقوت، کویرح و پارسیان بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار ســرمایه، شاخص همه صنایع بورسی 
روند صعودی داشتند. به گونه ای که شاخص صنایعی همچون 
کانه فلزی، محصوات چوبی، اطاعات و ارتباطات، استیک، 
فلزات اساسی، محصوات کاغذ و سایر معادن، با افزایش همراه 

شدند.

بازارگردان ها با معامات الگوریتمی 
بورس را بهم می ریزند

یک تحلیلگر بازار ســرمایه گفت: با منابعی که بازارگردان ها در اختیار 
دارند و قدرتی که معامات الگوریتمی به آنها می دهد، می توانند سهم را 
در پایین ترین قیمت خریداری کرده و در سقف قیمت بفروشند.شاهین 
احمدی با اشاره به نحوه استفاده از معامات الگوریتمی گفت: معامات 
الگوریتمی، عملیاتی اســت که از سوی ربات ها انجام می شود و در قالب 
یک برنامه دارای دسترسی به هسته معامات و به صورت خودکار، یک 
سری معامات را انجام می دهد که این شیوه دارای یکسری مزیت هایی 
نســبت به انجام معامات توسط انسان اســت؛ در حالیکه سهامداران 
خــرد در نهایت می توانند تعداد محدودی نمــاد را در یک لحظه رصد 
کننداما معامات الگوریتمی، قدرت پــردازش باایی دارند و می توانند 
بــه صورت همزمان، نمادهای بســیاری را رصد کــرده و در هر یک از 
نمادها فرصت کســب ســود فراهم کنند. در بازارهای بزرگ سهام دنیا 
 HIGH FREQUENCY یا HFT ( اکنــون این معامات به حد غایت خود
TRADING( رسیده اند.تحلیلگر بازار سرمایه افزود: معامات الگوریتمی 
می توانند با خرید و فروش های خود به ســودآوری اســتفاده کنندگان 
کمک کنند؛ اما ایراد این شــیوه آن اســت که معامات الگوریتمی، از 
نظر دسترســی به این حجم از دیتاها و پردازش آن ها از انسان ها جلوتر 
هســتند. بیاید یک مثال بزنم، فرض کنید شــما نمادی دارید که صف 
خرید شــده است اما هلدینگ یا شرکت ســرمایه گذاری که مالک آن 
نماد هستند بر روی صفر تابلو معامله می شوند. الگوریتم ها این موقعیت 
آربیتراژی را بســیار زودتر از انسان ها تشخیص می دهند و به سراغ آن 
هلدینگ می روند. این مزیت الگوریتم هاست.به گفته احمدی، در حال 
حاضر یکسری الگوریتم به خدمت بازارگردانها درآمده اند و بازارگردان ها 
به جای اینکه به صورت شخصی بازار را رصد کنند، به الگوریتم دستور 
می دهند تا منفی های ســهم آنها را خریداری کرده و مثبت های ســهم 
آنها را بفروشــد؛ بر این اســاس با توجه به اینکه بازارگردان به الگوریتم 
وصل شــده و از منابع مالی قابل توجهی نیز برخوردار است، به راحتی 
می تواند ســهم مدنظر خود را خریداری کرده و سهم دیگر را بفروشد، 
این درحالی است که به تازگی تمامی شرکتهای بورسی باید بازارگردان 
داشــته باشند و به همین دلیل، بازارگردان ها می توانند سهم مشخصی 
را بازارگردانی کرده و پول را در اختیار الگوریتم قرار داده و دستور دهد 
که روی یک ســهم مشــخص، بازارگردانی صورت دهد؛ یعنی منفی ها 
را بخرد و مثبت ها را بفروشــد و با پول زیاد، ســهم را در قیمت پایین 
می خرد و در نرخ باا می فروشــد.این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان 
کرد: با منابعی که شــرکت های بازارگردان در اختیار دارند و قدرتی که 
معامــات الگوریتمی به آنها می دهد، می توانند ســهم را در پایین ترین 
قیمت خریداری کرده و در ســقف قیمتی بفروشند؛ بنابراین اگر بتوانند 
ســهم را در رنج منفی ۵ بخرند و در مثبت ۵ بفروشــند، سود نزدیک 
به ده درصدی نصیب آنها می شــود و به نوســان چندباره روزانه منجر 
می شــود.وی اظهار داشــت: در حال حاضر دو گــروه الگوریتم در بازار 
سرمایه مشغول خرید و فروش هستند که یک گروه، مجوزهای نظارتی 
نهاد ناظر را گرفته اند و تحت نظارت سازمان هستند که برای این گروه 
در حال حاضر معامات الگوریتمی بســته اســت ولی گروه دیگر بدون 
مجوز، همراه با دسترسی سامانه های معاماتی، فعال هستند و عملیات 
انجام می دهند که اینها تحت نظارت هم نیســتند؛ اما آمار رســمی از 
تعداد آنها وجود ندارد؛ عاوه بــر آن الگوریتم هایی هم وجود دارند که 
به معامات ختم نمی شــوند و صرفاً پیشــنهاد خرید می دهند. در واقع 
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یک کارشناس اقتصادی با ایِبنا مطرح کرد:
 انتشار اوراق تا عملیات بازار باز

یک کارشــناس اقتصادی گفت: انتشــار اوراق تا رسیدن به نرخ تورم و 
ســپس انجام عملیات بازار باز؛ می تواند مســیر دســتیابی به نرخ تورم 
۲۰ درصــد و پس از آن نیز به ســمت تا ۵ درصد را هموار کند.کشــور 
به لحاظ اقتصادی دچار مشــکل اســت و بر همین اساس دولت اولویت 
اقتصادی ســال آینده خود را کنترل تورم، جلوگیری از افزایش قیمت ها 
و بهبود وضعیت رفاه مردم اعام کرده اســت.علی سعدوندی، کارشناس 
اقتصاد کان درباره این اولویت های دولت گفت: این موارد نیاز به انقاب 
اقتصادی دارد. نباید ترســید، نیاز است تا به سمت ایجاد تغییرات عمده 
حرکت کرد. سیاســت های اشتباه اقتصادی که در طی ۵۰ سال گذشته 
اعمال شــده بااخره یک روزی باید به توقف درآید.وی در این خصوص 
ضمن اشــاره به درآمد ارزی بیان کــرد: نکته اولی که در این رابطه باید 
مدنظر داشــت و بسیار مهم شمرده می شــود، وارد نشدن درآمد ارزی 
به بودجه ریالی اســت. این کار باید از محل پایه پولی تامین شــود زیرا 
چنانچه این مســئله صورت گیرد، کســری بودجه ریالی آشکار خواهد 
شد.این کارشناس اقتصاد کان در ادامه افزود: نکته بعدی در این زمینه 
کسری بودجه است. کسری بودجه فقط از اوراق قرضه دولتی باید جبران 
شــود و در این خصوص اوراق ســلف نفتی و دســت درازی به صندوق 
توســعه ملی نباید مدنظر قرار گیرد زیرا هیچ یک از این موارد پاسخگو 
نیست. همانطور که اشــاره کردم باید تنها اوراق منتشر شود و تا جایی 
که نرخ آن به تورم نرســیده، می توان آن را افزایش داد، ولی سررســید 
اوراق باید کاهش یابد.ســعدوندی در این خصوص یادآور شد: زمانی که 
نرخ اوراق به تورم رســید باید عملیات بازار باز را آغاز کرد و تورم و نرخ 
را کاهش داد. این راهکارها مشــکل و سخت نیست، ولی باید انجام آن 
را متخصص برعهده گیرد. در کشور آشنایی با سیاست های پولی مدرن 
وجود ندارد و بخشــی از مشــکات هم به این مسئله برمی گردد.وی در 
ادامه تاکید کرد: چنانچه موارد مورد اشاره در دست قرار گیرد، می توان 
ســال آینده به کاهش تورم تــا ۲۰ درصد و پس آن هم به زیر ۵ درصد 
امیدوار بود زیرا به محض روی دادن این اتفاقات رشد اقتصادی خوبی را 
خواهیم دید، به این معنا در اقتصاد عامل عدم رشــد اقتصاد همین تورم 
مزمن اســت که با رفع آن بسیاری از مشکات هم از بین می رود.    این 
کارشناس اقتصاد کان در ادامه ضمن تاکید به وجود ایراداتی در بودجه 
سال ۱۴۰۰ توضیح داد:  البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که 
بودجه ســال آینده نیاز به اصاح دارد و دستیابی به این اهداف با بودجه 
فوق اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت خواهد بود. مسئله ای را به عنوان 
هدف مطرح می سازند، اما در زمان نگارش بودجه در ظاهر آن را مدنظر 
قرار نمی دهند.سعدوندی در این رابطه تصریح کرد: بودجه ای به مجلس 
تقدیم شــده که تمامی تبدیل ارز خارجی آن به پول ملی، از محل پایه 
پولی صورت خواهد گرفت، این مسئله بسیار خطرناک است زیرا ما را با 

تورم بیشتر در سال آینده روبرو می کند.

رکورد فروش اوراق شکست
 طی ۹ ماه ۱۲۹هزار میلیارد تومان 

انواع اوراق عرضه شد
در آخریــن دوره عرضه اوراق دولتی حــدود ۴.۸۸هزار میلیارد تومان 
اوراق فروش رفته است، بر این اساس کل اوراق عرضه شده توسط دولت 
به ۱۲۹هزار میلیارد تومان رســید  بیست و نهمین هفته عرضه اوراق 
بدهی، متعهد پذیره نویسی و همچنین عرضه روزانه اوراق مالی اسامی 
در مورخه های ۲۲/۰۹/۱۳۹۹ الی ۲۶/۰۹/۱۳۹۹ برگزار شد که پس از 
اخذ سفارش های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه های بازار 
بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری 
بــورس تهران، مجموعاً مبلغ ۸۸۲ر۴ میلیــارد تومان اوراق به فروش 
رســید.با انتشار اسناد خزانه اســامی و طی برگزاری بیست و هشت 
هفته عرضه اوراق بدهی دولت و پنج مرحله پذیره نویسی اوراق تا تاریخ 
۱۹/۰۹/۱۳۹۹، در مجموع معادل ۷۴۴ر۱۲۴ میلیارد تومان شــامل 
۷۰۰ر۴۱ میلیارد تومان اسناد خزانه اسامی و ۰۴۴ر۸۳ میلیارد تومان 

اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود.

یک اقتصادان مطرح کرد؛
 شروط تحقق هدفگذاری تورمی

 بانک مرکزی
یک اقتصاددان با اشــاره به اینکه هدفگذاری تورمی می تواند محقق 
شــود و حتی در مدت دو ســال به زیر ۱۰ درصد نیز برسد، گفت: 
انضباط پولی و شفاف سازی حساب ها در کنار عدم استقراض از بانک 
مرکزی؛ در این بخش مهم اســت.یک اقتصاددان معتقد است: تورم 
ناشــی از عوامل مختلفی ایجاد می شود که می تواند در اقتصاد تحت 
عنوان فشــار تقاضا باشــد که به صورت افزایش تقاضا خود را نشان 
می دهد، یعنی زمانی که تقاضا بیش از عرضه است و در واقع قدرت 
خرید مردم بیشتر شده اما عرضه اضافه نشده است. این امر در زمانی 
رخ می دهــد که دولت ها پول به اقتصــاد تزریق کنند که در نتیجه 
تقاضا را باا می برد و منجر به تورم خواهد شــد.امراه امینی تصریح 
کرد: زمانی هم فشار هزینه ها باعث ایجاد تورم می شود و زمانی تورم 
باا می رود که بهره وری وجود نداشــته باشد. مورد بعدی که در بروز 
تورم نقش دارد، افزایش انتظارات تورمی اســت که بیشتر جو روانی 
در جامعه اســت.وی ادامه داد: نوع دیگر تورم ساختاری است. یعنی 
ساختار اقتصاد به نوعی اســت که باعث افزایش تولید نمی شود. به 
عنوان نمونه اگر بازدهی تولید در بخش کشــاورزی کم باشــد و در 
بخش  های دیگر باا باشد مردم به سراغ تولید و کشاورزی نمی روند 
و به بخش های غیرمولد هدایت می شوند.این اقتصاددان با بیان اینکه 
ما در طول سال های گذشته هر سال به طور متوسط تورم بین ۲۰ تا 
۳۰ درصد داشته ایم تاکید کرد: اما ابر تورم نداشته و نداریم. ابر تورم 
مقدار بســیار باایی از نرخ تورم را شامل می َشود که در این شرایط 
قیمت ها ســاعتی تغییر می کند و به شدت باا می رود.امینی گفت: 
اگــر بانک مرکزی انضباط پولی را بیشــتر رعایت کند و بر عملکرد 
بانک های خصوصی که در اقتصاد فعالیت های تولیدی ندارند و مولد 
نیستند نظارت داشته باشد و از همه مهم تر زیر بار فشار دولت نرود 
می تواند نرخ تورم را به خوبی کنترل کند و حتی در عرض دو ســال 
تورم را به زیر ۱۰ درصد برســاند.وی با اشاره به اینکه بخشی از تورم 
هم مربوط به اســتقراض دولت از بانک مرکزی اســت،  تصریح کرد: 
وقتی بودجه دولت تعادل نداشته باشد و هزینه ها بیشتر از درآمدها 
شــود به بانک مرکزی فشار وارد می کنند تا پول قرض بگیرند و این 
در حالی اســت که در اقتصاد نمی شــود به این شکل قرض گرفت، 
بلکه باید پشتوانه ای وجود داشته باشد.این اقتصاددان افزود: اگر بانک 
مرکزی مجبور به چاپ پول شود، با وارد شدن به جامعه فشار تقاضا 
باا می رود و در نهایت منجر به افزایش قیمت ها و تورم می شود. وی 
با اشــاره به هدفگذاری تورمی از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: این 
هدفگذاری ۲۲ تا ۲۴ درصد محقق می شود و حتی بیشتر از این رقم 
هم کاهش می یابد، اما شرط و شروطی دارد که باید مدنظر قرار گیرد. 
نخست اینکه بانک مرکزی زیر بار قرض دادن پول به دولت نرود، دوم 
اینکه حساب هایش شفاف باشــد، سوم انضباط پولی این نهاد مالی 
است و چهارم نظارت بیشــتر بر عملکرد بانک ها به ویژه بانک های 
خصوصی اســت.به گفته امینی، بانک های غیرتولیدی باید محدود 
شــوند. تولید ناخالص کره جنوبی ۴ برابر ایران است، اما تعداد بانک 
ها و موسسات ما ۳ برابر این کشور که یک فاجعه است. ما الگوهای 
بسیاری در بانکداری جهانی داریم که بهتر است از این الگوها مانند 

الگوی بانگداری در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن استفاده شود.

دولت برای جبران کسری بودجه، پولی را 
می توانــد خرج کند که یا از محل مالیات 
باشد یا اینکه از محل فروش دارایی هایی 
همچون نفت باشــد؛ اما نبایــد از نظام 
بانکی استقراض شود.دکتر سید بهاالدین 
حسینی هاشــمی کارشناس ارشد بانکی 
بــا تاکید بــر اینکه یکی از مشــکات و 
معضات افزایــش نقدینگی و به تبع آن 
افزایش تورم، افزایش پایه پولی بدون مابه 
ازا اســت، اظهار داشــت: پایه پولی چند 
جــزء دارد؛ یک بخش آن، مطالبات بانک 
مرکــزی از دولت و شــرکت های دولتی 
اســت. یک بخش دیگــر مطالبات بانک 
مرکزی از بانک ها است که این دو بخش 
منفی پایه پولی است و جزء سوم، خالص 
دارایی های خارجی است که بخش خوب 
محسوب می شــود، زیرا هر چقدر درآمد 
ارزی کشــورمان بیشــتر و تراز پرداخت 
خارجی مثبت باشــد، پایه پولی از محل 
اسکناس واقعی، افزایش پیدا می کند.به 
گفته حسینی هاشمی، آن دو جز اول اگر 
بی جهت افزایش پیدا کند، باعث افزایش 
نقدینگــی بدون وجود کاا و خدمات می 
شود و بر اثر اینکه بانک ها هم به واسطه 
قدرت پول سازی از طریق اعتبارات بانکی 
)از طریق ضریب فزاینده پولی(، نقدینگی 

را به شــدت افزایش می دهند و افزایش 
نقدینگی باعــث تورم می شــود.وی در 
ادامه گفت: اصوا هر دولتی که کســری 
بودجه داشته باشد، احتمال و خطر اینکه 
اســتقراض از بانک مرکزی داشته باشد، 
خیلی زیاد است. مخصوصا اینکه در کوتاه 
مدت ممکن اســت دولت نتواند از روش 
های دیگر تامین مالی کسری بودجه کند.

منتهی روش های دیگری هم برای تامین 
کســری بودجه وجود دارد که به عنوان 
نمونه، دولت می تواند اوراق قرضه یا اوراق 
خزانه یا اوراق بدهی منتشر کند یا دارایی 
های خود را بفروشد. البته اینها محدودیت 
و ظرفیــت دارد و اســتقبال بازار اهمیت 
دارد، زیرا نرخ ســود سپرده های بانکی و 
نرخ بین بانکی ما طبیعی نیست، در نتیجه 
نرخ اوراق قرضه هم در آن حدی است که 
جاذبــه ای برای خریداران ندارد که اوراق 
را بخرند. همچنیــن بازار عملیات باز هم 
خیلی عمقی ندارد که بتواند به اصطاح 
بانک ها را ترغیب کند که بیایند این اوراق 

را خریداری کنند،وی در ادامه در خصوص 
استقراض از شبکه بانکی گفت: به عنوان 
نمونه، شرکت های دولتی، بدهی ای که 
از محل انتشار اوراق مشارکت های قبلی 
به بانک ها دارند را تســویه نمی کنند که 
اینها باعث استقراض از بانک مرکزی می 
شود و در نتیجه باعث افزایش پایه پولی، 
افزایش نقدینگی و افزایش تورم می شود.

این کارشــناس اقتصادی افزود: در حالت 
مثبت، وقتی پایه پولــی از محل خالص 
دارایی های خارجی افزایش پیدا می کند 
یعنی ما نفت بیشتری فروختیم، صادرات 
بیشتری داشتیم، اان ارز بیشتری داریم، 
در نتیجه معادل ریالی آن بایستی چاپ و 
نقدینگی منتشر شود که توازن بین قیمت 
ها به وجود بیایــد وگرنه باعث رکود می 
شــود.ولی دولت و بانک ها وقتی به دلیل 
کسری بودجه، اضافه برداشت دارند، چون 
معادلش مابه ازایی تولید نشده و کاایی 
در بازار نیســت و خدماتی اضافه نشده، 
این باعث می شود که قیمت های قبلی، 

افزایش پیدا کند.  به عبارت دیگر، حجم 
پول ضرب در سرعت گردش پول، مساوی 
اســت با حجم کل تولیــد ناخالص ملی 
ضرب در سطح عمومی و متوسط قیمت 
ها. در نتیجه وقتــی حجم نقدینگی باا 
رفت ولی در آنســو، حجم تولید ناخالص 
ملــی باا نرود، برای اینکــه توازن برقرار 
باشد، قیمت باا می رود.وی در خصوص 
سازوکار استقراض دولت از بانک مرکزی 
با اســتفاده از تســهیات تکلیفی گفت: 
این تســهیات در تبصره هــای بودجه 
اســت، مثا فرض کنید برای کشاورزی، 
تعیین شــود که فان مقدار تسهیات به 
کشاورزان از شبکه بانکی با تضمین دولت 
پرداخت شود.حسینی هاشمی در پایان با 
اشــاره به تبعات منفی استقراض از بانک 
مرکزی بر اقتصاد کشور تاکید کرد: دولت 
پولی را می تواند خرج کند که یا از محل 
مالیات باشد یا اینکه از محل فروش دارایی 
هایی همچون نفت باشد. یعنی کاایی را 
فروخته و پولی را دریافت کرده است. ولی 
وقتی از نظام بانکی استقراض می شود، در 
حقیقت پولــی را دریافت می کند که به 
ازای آن هیچ کاا و خدماتی عرضه نکرده 
است که در نتیجه باعث افزایش قیمت ها 

در بازار می شود.

کارشناس ارشد نظام بانکی؛
 تبعات منفی استقراض

به گزارش رویترز، در شرایطی که انگلیس هنوز نتوانسته 
اســت به توافقی کامل با اتحادیه اروپا بر سر اینده روابط 
پس از برگزیت دســت پیدا کند، اقتصاد این کشور تحت 
تاثیر پیامدهای کرونایی قرار گرفته و این روند در بازار کار 
نیز موثر بوده اســت تا جایی که مرکز آمار انگلیس اعام 
کرد که نرخ بیکاری این کشور در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر 
با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۴.۹ 
درصد رســید که ۰.۱ درصد بیشتر از انتظار کارشناسان 
قبلی و بااترین بیکاری ثبت شــده در این کشور از اوت 
۲۰۱۶ تاکنون بوده است. شمار بیکاران این کشور طی این 
مدت با ۲۰۹ هزار نفر افزایش به یک میلیون و ۵۲۰ هزار 
نفر رسید.تمایل معامله گران برای نگه داشتن دار نسبت 
به ماه های ابتدایی ســال ۲۰۲۰ کاهش کاما محسوسی 
یافته اســت و با پیشرفت های به دســت آمده در مقابله 
بــا کرونا و روی کار آمدن دولتی با رویکردهای معتدل تر 
در آمریکا، جذاست ارزهای پرریسک تر برای معامله گران 
بیشتر شده اســت. اگرچه انتظار نمی رود که دار با یک 
سقوط آزاد مواجه باشــد اما بسیاری از تحلیل گران بازار 
ارز معتقدند در شــرایط کنونی فضا برای عقبگرد بیشتر 
دار نیز فراهم اســت و شاید دار تا چند ماه ابتدایی سال 
۲۰۲۱ نیز در سنگر دفاعی فعلی خود باقی بماند. با وجود 
اقدامات دولت ترامــپ در به راه انداختن جنگ تجاری با 
چین، آمارهای جدید نشــان می دهد که واردات آمریکا 
از این کشــور افزایش محسوســی یافته است به گونه ای 
که در ۱۰ ماه نخســت امسال ) بازه زمانی ژانویه تا اکتبر( 
واردات آمریکا از چین ۷.۸ درصد بیشتر از رقم ثبت شده 
برای بازه زمانی مشــابه سال قبل بوده است. همچنین در 
ماه نوامبر میزان واردات آمریکا از چین با رشــدی عجیب 
به ۵۱.۹۸ میلیارد دار رســیده که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل ۴۶.۱ درصد بیشتر شــده است. این مساله به 
معنای افزایش بیش از پیش کسری حساب تجاری آمریکا 
خواهد بود. در یک دســتاورد دارویــی دیگر در مقابله با 
کرونا، شرکت دارویی مدرنا اعام کرده است که به زودی 
تاییدیه ســازمان غذا و دارو آمریکا را برای توزیع واکسن 
ساخت این شرکت در ایالت های مختلف به دست خواهد 
آورد. پیش از این نیز مراحل مقدماتی اســتفاه از واکسن 

های ساخت شرکت فایزر نهایی شــده بود. معامله گران 
امیدوارنــد کابوس کرونا که از فوریــه ۲۰۲۰ جهان را به 
طــور جدی تحت تاثیر قرار داده اســت تا چند ماه آینده 
به خط پایان خود برســد و حرکت به سمت عادی شدن 
شرایط شــتاب بیشتری بگیرد.  در طرف سیاست گذاری 
پولی انتظار مــی رود بانک مرکزی آمریکا به رویه کنونی 
خود در حفظ نرخ بهره در یکی از پایین ترین سطوح یک 
دهه اخیر ادامه دهد. به عقیده برخی از کارشناسان مالی، 
در سال آینده میادی نیز احتماا شاهد تغییر محسوسی 
در اجرای سیاست انبساطی فدرال رزرو نخواهیم بود.  تورم 
منفی و رکود اقتصادی در کنــار باا ماندن نرخ بیکاری، 
شرایط سختی را برای سیاست گذاران اروپایی در احیای 
رشد اقتصادی کشورهای خود رقم زده است و احتماا دو 
سال طول خواهد کشید تا شرایط به حالت قبل از بحران 
کرونا باز گردد. بانک مرکزی فرانســه در برآورد جدیدی 
از وضعیت اقتصادی این کشــور اعام کرد که اقتصاد این 
کشور امسال تحت تاثیر شیوع کرونا، محدودیت های رفت 
و آمد و تعطیلی گســترده کسب و کارها حدود ۹ درصد 
کوچک خواهد شد که در صورت تحقق، بدترین عملکرد 
دومیــن اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپــا طی یک دهه اخیر 
خواهد بود.اقتصاد جهان کمــاکان تحت تاثیر کرونا قرار 
دارد و آن طور که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
در گزارشی پیش بینی کرده است،  متوسط رشد اقتصادی 
کشورهای جهان در سال جاری به منفی ۵.۶ درصد خواهد 
رسید که در صورت تحقق، بدترین عملکرد از زمان بحران 
مالی در سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می شود. این گزارش 
اگرچه هنوز گزارش ناامید کننده ای محســوب می شود 
اما نســبت به پیش بینی قبلی منفــی ۹ درصدی، بهبود 
نســبی یافته است. پیش از این نیز سازمان ملل نسبت به 
فقیر شدن حدود هشت میلیون نفر در جهان بر اثر کرونا 
هشــدار داده بود.  نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات 
هنوز نتوانسته اند به توافقی با یکدیگر بر سر جزئیات ایحه 
حمایتی جدید برسند و نانسی پلوسی- رئیس کنگره گفته 
است احتماا از ســر گیری مذاکرات به پس از تعطیات 
کریسمس موکول خواهد شد. بسته دوم حمایت از اقتصاد 
در برابر پیامدهای کرونا حدود ۹۰۰ میلیارد دار اعتبار در 

بر خواهد داشت و قرار است جایگزین بسته حمایتی سه 
تریلیون داری قبلی شود. تمرکز بسته جدید روی حمایت 
از کســب و کارهای کوچک و متوســط و پرداخت یارانه 
نقدی مســتقیم به افراد بیکار شده خواهد بود.  برخاف 
تاش های بانک مرکزی آمریکا برای افزایش تورم آمریکا،  
متوســط نرخ تورم بزرگ ترین اقتصــاد جهان در ۱۲ ماه 
منتهی به نوامبر بدون تغییر نسبت به دوره مشابه منتهی 
به ماه قبل به ســطح ۱.۲ درصد رســید که این نرخ تورم 
۰.۱ درصد کمتر از نرخ مورد انتظار قبلی و کمترین سطح 
تورمی ثبت شده در آمریکا در سه ماهه اخیر محسوب می 
شود. بانک مرکزی آمریکا رسیدن به تورم باای دو درصد 
را هدف گذاری کرده اســت.تاکنون بیش از ۷۵ میلیون و 
۶۶۵ هزار و ۱۰ مورد ابتا به کرونا گزارش شــده است که 
در این بین یک میلیون و ۶۷۴ هزار و ۹۹۶ نفر جان خود را 
از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، بااترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۳۱۹ هزار و ۳۷ نفر، برزیل با ۱۸۴ هزار 
و ۹۹۲ نفــر، هند با ۱۴۵ هزار و ۱۶۸ نفر، مکزیک با ۱۱۶ 
هزار و ۴۸۷ نفر و ایتالیا با ۶۷ هزار و ۲۲۰ نفر بوده اســت.

شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث شده است تا شاهد 
رقم خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس 
کرونا باشــیم تا جایی که روز شانزدهم دسامبر با ثبت از 
۱۳ هــزار و ۵۵۸ فوتی در یک شــبانه روز رکورد قبلی را 
که مربوط به روز دهم دســامبر با ثبت از ۱۲ هزار و ۹۱۸ 
فوتیبود، شکست.  کیت جوکیس- استراتژیست ارزی بانک 
سوســیت ژنرال گفت: به زبان ســاده از نظر معامله گران 
ارزش فعلی دار بیش از حدی است که باید باشد و برای 
همیــن فکر می کنم روزهای بد دار ادامه دارد. بازارها به 
آن چه در حوزه سیاست گذاری پولی رخ می دهد واکنش 
نشــان می دهند و با وضعیت فعلی فشار زیادی روی دار 
است. در مقایســه با ماه های ابتدایی سال جذابیت دار 

برای بسیاری از معامله گران کاهش پیدا کرده است.  
 شاخص دار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای 
جهانی را اندازه می گیرد، در معامات دیروز با ۰.۲۵ درصد 
افزایش نســبت به روز گذشته در ســطح ۸۹.۹۷۷ واحد 
بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۳ 

دار اعام شد.

صعود دار در معامات جهانی

شاخص دار در آستانه ورود به کانال ۹۰ واحد قرار گرفت
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گزیده خبر

ترامپ: در انتخابات شکست نخورده ام 
اعتراضات بزرگی در راه است

رئیــس جمهور آمریکا بــار دیگر با تاکید بر وجــود تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور گفت که در انتخابات شکست نخورده است.

به گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه شخصی خود 
در توییتــر بار دیگر به وجود تقلب در انتخابات ریاســت جمهوری این 
کشــور دامن زد و با استناد به گزارشی که یکی از مشاورنش در نشریه 
واشــنگتن اگزاماینر درباره تقلب در انتخابات منتشر کرده اشاره کرد.

ترامپ در پیامی توییتری نوشــت: »پیتر ناوارو« گزارشی 36 صفحه ای 
منتشــر کرده که نشان می دهد ادعای تقلب در انتخابات برای پیروزی 
ترامپ بیش از حد کافی اســت. یک گزارش عالی از پیتر. بر اساس آمار 
شکســت من در انتخابات ممکن نیست. اعتراضات بزرگی در واشنگتن 
دی سی در روز 6 ژانویه )17 دی ماه( در راه است. آنجا باشید، وحشی 
خواهد بود!کالج الکترال در نشست دوشنبه خود رسما پیروزی جو بایدن 
نامــزد دموکرات را در انتخابات جنجالی 3 نوامبر تایید کرده اســت اما 
ترامپ هنوز حاضر به پذیرش شکست در انتخابات نشده و این در حالی 

است که بایدن قصد دارد 20 ژانویه رسما قدرت را در دست بگیرد.

مایک پمپئو:
کاما روشن است که روسیه عامل حمله 

سایبری به آمریکاست
وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که کاما روشن است روسیه در پشت 
پرده حمله گســترده سایبری به مراکز مختلف ایاات متحده قرار دارد.

به گزارش اســپوتنیک، »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به 
حمات گسترده هکرها به ادارات و نهادهای مختلف دولتی این کشور 
گفت: کامًا روشــن است که روسیه در پشــت پرده این حمات قرار 
دارد.از هفته گذشته خبرهای متعددی درباره حمله هکرها به نهادهای 
مختلف دولت آمریکا منتشر شــده بطوریکه نزدیک به 10 مرکز مهم 
دولتی از جمله مرکز کنترل تســلیحات هســته ای این کشــور هدف 
حمات سایبری قرار گرفته اند.در همین رابطه آژانس امنیت سایبری 
ایاات متحده نسبت به وجود یک تهدید جدی علیه شبکه های رایانه ای 
دولتــی و خصوصی در این کشــور هشــدار داد.در واقع می توان گفت 
که هشــدار مقامات فدرال آمریکا نســبت به نفوذ ناشناس و بلندمدت 
به سیســتم های رایانه ای ایاات متحده که به ظن آنها توسط هکرهای 
روسی انجام می شود، رو به افزایش است.آژانس امنیت سایبری و امنیت 
زیرســاخت ها در آمریکا در یک پیام هشــدار غیرمعمول اعام کرد که 
شناســایی حمله هکری به آژانس های فدرال و »زیرساخت های مهم و 
حساس« و همچنین خنثی سازی این حمله کاری بسیار دشوار است.

در این میان، وزارت انرژی آمریکا نیز حمله هکری به شــبکه های این 
وزارتخانه را تأیید کرد.بر اساس این گزارش، »جو بایدن« رئیس جمهور 
جدید آمریکا نیز در واکنش به حمله سایبری گسترده اخیر به مراکز و 
نهادهای دولتی این کشــور، این حمله های هکری را مایه نگرانی جدی 
دانســت.بایدن با صدور بیانیه ای اعام کرد: »دشمنان ما باید بدانند که 
من به عنوان رئیس جمهور آمریکا در برابر حمات سایبری به کشورمان 
دســت روی دست نخواهم گذاشــت«.وی از امنیت سایبری به عنوان 
اولویت های نخســت دولتش نام برد و گفت: »به صراحت می گویم که 
دولت من از لحظه آغاز به کار خود، امنیت سایبری را در تمامی سطوح 
دولــت در راس اولویت هایش قرار خواهد داد و عامان اینگونه حمات 

سایبری بهای هنگفتی خواهند پرداخت«.

دبیرکل سازمان ملل خواستار روابط تجاری 
کشورها با ایران شد

دبیرکل ســازمان ملل در دهمین گــزارش اجرای قطعنامه 2231 با تأکید 
بر ضرورت حفظ برجام، از همه کشــورهای عضو این ســازمان خواست در 
چارچوب این قطعنامه روابط تجاری و اقتصادی با ایران برقرار کنند. آنتونیو 
گوترش در دهمین گزارش اجرای قطعنامه 2231 شــورای امنیت که پس 
از توافق هســته ای ایران در سال 1394 با اجماع به تصویب رسید، بار دیگر 
یادآور شــد این قطعنامه از همه کشورهای عضو، سازمان های منطقه ای و 
سازمان های بین المللی می خواهد از اجرای برجام حمایت کنند.وی برجام 
را شاهدی بر اثربخشی چندجانبه گرایی، دیپلماسی، گفت وگو و موفقیت در 
منع گســترش ساح های هسته ای دانست و افزود: من به طور مداوم بر این 
بــاور بوده ام که این برنامه بهترین راه بــرای اطمینان از یک راه حل جامع، 
بلندمدت و مناسب برای مسئله هسته ای ایران و همچنین کمک به صلح و 
امنیت منطقه ای و بین المللی است.دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: من 
به تعهد مداوم شــرکت کنندگان در حفظ و اهمیت کارایی این برنامه برای 
همه از جمله ارائه مزایای اقتصادی ملموس برای مردم ایران اشاره می کنم. 
من همه کشورها را به حمایت از این برنامه تشویق کرده ام و بر این عقیده ام 
که مواردی که مســتقیماً با این برنامه ارتباط ندارند باید بدون تعصب برای 
حفظ توافق و دستاوردهای آن مورد رسیدگی قرار گیرند.گوترش همچنین با 
ابراز تأسف از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اعمال دوباره تحریم های ملی را 
که طبق برجام لغو یا از آنها چشم پوشی شده بود مغایر با اهداف تعیین شده 
در برجام و قطعنامه 2231 )2015( دانســت.وی تصریح کرد سایر اقدامات 
انجام شده توســط ایاات متحده برای محدود کردن فعالیت های مجاز در 
چارچوب این برنامه همچنین ممکن اســت مانع توانایی جمهوری اسامی 
ایران و سایر کشورهای عضو در اجرای برخی از مفاد برجام و قطعنامه شود.

دبیرکل ســازمان ملل متحد همچنین به ادعای دولت ترامپ برای استفاده 
از مکانیسم ماشه و بازگرداندن تمام تحریم های شورای امنیت که به موجب 
قطعنامه 2231 خاتمه یافته اند، اشــاره کرد و گفت: اکثر اعضای شــورای 
امنیت و جمهوری اسامی ایران به رئیس شورای امنیت نامه نوشتند که نامه 
20 اوت وزیر خارجه آمریکا به معنای بند 11 قطعنامه 2231 تلقی نمی شود.

گوترش یادآور شــد: آنها همچنین بر حمایت قاطــع خود از برجام و ادامه 
اجرای قطعنامه 2231 )2015( تأکید کردند. رئیس شــورای امنیت در ماه 
اوت و رئیس شورای امنیت در ماه سپتامبر نشان دادند که آنها در موقعیتی 
نیستند که بتوانند با توجه به نامه 20 اوت ایاات متحده اقدامی انجام دهند.

وی همچنین با ابراز تأســف از اقدامات کاهش تعهدات جمهوری اسامی 
ایران که به موجب مواد برجام انجام شده است، اظهار کرد: توجه می دهم که 
جمهوری اسامی ایران اظهار داشته است که می خواهد در برجام باقی بماند 
و تأکید کرده است که همه اقدامات از اول ژوئیه 2019، قابل برگشت است.

دبیرکل سازمان ملل متحد به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
فعالیت هسته ای ایران هم اشاره کرد و گفت: بار دیگر از جمهوری اسامی 
ایران درخواســت می کنم که به اجرای کامــل برجام بازگردد، همچنین از 
جمهوری اســامی ایران می خواهم که سایر نگرانی های مطرح شده توسط 
سایر مشــارکت کنندگان برجام و کشورهای عضو ســازمان ملل در مورد 

قطعنامه 2231 )2015( را با دقت در نظر بگیرد و آنها را برطرف کند.
گوتــرش در این گزارش افزود: من از کشــورهایی که بــه حمایت از ابزار 
پشــتیبانی از مبادات تجاری ادامه می دهند، سپاســگزارم. من دوباره بر 
اهمیت ابتکارات در حمایت از روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسامی 
ایران به ویژه در چالش های اقتصادی و بهداشــتی کنونی ناشــی از بیماری 

همه گیر ویروس کرونا )کووید ـ19( تأکید می کنم.

اردوغان در گفتگو با مرکل؛
 رابطه جدیدی با اتحادیه اروپا می   خواهم

اتحادیه اروپا به دنبال تحریم ترکیه از بابت مناقشــه دریای مدیترانه شرقی 
اســت حال آنکه آنکارا به بهبود رابطه با بروکســل امیدوار است.به گزارش 
فرانــس پرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهــور ترکیه در مکالمه ای که 
از طریق ویدئو کنفرانس با آنگا مرکل صدراعظم آلمان داشــت، از تمایل 
برای باز کردن صفحه ای جدید در روابط آنکارا - اتحادیه اروپا، سخن گفت.

این در حالی است که سران اتحادیه اروپا در دیدار هفته گذشته خود، برای 
ارائه لیستی از تحریم های پیشنهادی علیه ترکیه از بابت اختاف نظر در باب 
حل و فصل مناقشات مدیترانه شرقی، به تفاهم رسیدند.اردوغان در گفتگو 
بــا مرکل از وی به دلیل تاش برای بهبود رابطه ترکیه-اتحادیه اروپا تقدیر 
کــرد و گفت: یک فرصت جدید پیش روی ما قــرار دارد حال آنکه برخی 
کشورها به دنبال بحران آفرینی هستند.اشاره اردوغان به مناقشاتی است که 
با یونان و به دنبال آن فرانسه از بابت بهره برداری از منابع گاز طبیعی موجود 
در دریای مدیترانه شــرقی دارد.این در حالی اســت که اتحادیه اروپا هم با 
جانبداری از یونان، ترکیه را از بابت مناقشه مدیترانه شرقی مقصر می داند. 
در مقابل، آنکارا می گوید اتحادیه اروپا دچار نابینایی راهبردی شــده و باید 

معقوانه رفتار کند.

تشدید حمات ترکیه به منطقه کردستان 
عراق پس از سفر »الکاظمی« به آنکارا

یک عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق می گوید، پس از سفر نخست وزیر 
این کشور به آنکارا، بر شدت حمات ترکیه به منطقه کردستان افزوده شده 
اســت.ب»علی ورهان« عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، دیروز 
)شــنبه - 19 دسامبر(، اعام کرد که طی روزهای گذشته، ترکیه بر میزان 
حمات علیه مناطق مختلف اقلیم کردستان افزوده است.وی در گفت وگو با 
پایگاه خبری »المعلومه« تصریح کرد: »طی یک هفته اخیر، ترکیه بیش از 
بیست بار مناطق مختلف در استان »دهوک« را هدف حمله قرار داده است 
و طی این حمات مکرر، دست کم سه نفر شهید و دو تن زخمی شدند که 
حال یکی از آنها وخیم اســت. این بمباران ها همچنین خسارات زیادی به 
کشاورزان وارد کرده و مساحت زیادی از زمین های کشاورزی و روستایی در 
آتش ســوخته  است.ورهان افزود که شهروندان و ساکنان منطقه کردستان 
امیدوار بودند که با سفر اخیر »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر به ترکیه، به 
ترس و وحشــت مســتمر آنها از بمباران های ترکیه پایان داده شود اما این 
حمات حتی با این سفر، همچنان ادامه یافت. نخست وزیر عراق، پنجشنبه 
پیش در پاسخ به دعوت »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه به آنکارا 
سفر کرد و در دیدارهای خود با مقامات ترک درباره مسائل مختلف از جمله 
اوضاع در شــمال عراق رایزنی کرد. پرونده های امنیتی، اقتصادی و تجاری 
در کنار مســأله آب، مرزها و صدور ویــزا از مهم ترین محورهای دیدارهای 
الکاظمی در این ســفر بود.گفته می شــود که دو طرف در ارتباط با برخی 
مسائل در نشست روز پنجشنبه به توافق نهایی رسیده اند که اغلب آنها نیازی 

به موافقت پارلمان دو کشور ندارد زیرا به اختیارات دولتی مربوط هستند.

منابع فاش کردند

مخالفت ماکرون با نخست وزیری سعد حریری
چند مقام مطلع فرانسوی جزئیات جدیدی از روند تشکیل دولت جدید لبنان طبق ابتکار عمل پیشنهادی رئیس جمهوری فرانسه 
را فاش کردند.رویترز به نقل از سه مقام فرانسوی فاش کرد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور ابتدا به دلیل شکست 
ســعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان در انجام اصاحات در دوره گذشته، مخالف نخست وزیر شدن دوباره او بوده است.طبق 
گفته این منابع اما به دنبال شکست افراد مکلف شده دیگر در تشکیل دولت، ماکرون با مکلف شدن سعد حریری مخالفت نکرد.

طبق این گزارش، ماکرون از همان ابتدا علی رغم مخالفت آمریکا با ابتکار عملش برای تشکیل دولت جدید لبنان با اختافات میان 
طبقه سیاسی لبنان نیز مواجه بود.مقامات فرانسوی مذکور در این باره گفتند: تحریم های آمریکا علیه برخی سیاستمداران لبنانی 
در واقع هیچ تغییری را در اوضاع ایجاد نکرد.طبق گزارش رویترز، اختافات میان پاریس و واشنگتن آنچه که همیشه برای ماکرون 
یک چالش دشوار بوده را تشدید کرده و این بن بست عواقب جدی برای همه طرف ها به همراه دارد.با وجود گذشت نزدیک به 
دو ماه از انتصاب نخست وزیر سعد حریری ، هنوز دولت جدیدی تشکیل نشده است.حریری اکتبر متعهد شده بود فورا دولتی 
تشکیل دهد که قادر به احیای نقشه راه فرانسه باشد اما اختافات سیاسی مذاکرات برای تشکیل دولت را با مشکل مواجه کرد. 
این درحالی است که آژانس های سازمان ملل هشدار می دهند لبنان به سمت یک فاجعه می رود که دایل این مسئله فروپاشی 

اقتصادی و کاهش ارزش لیره لبنان و انفجار بندر بیروت است.

با قوت گرفتن احتمال آشتی با محاصره کنندگان عرب
امیر قطر سرنوشت پایگاه ترکیه را مشخص کرد

در ســایه پیشرفت های حاصل شده در حل و فصل بحران میان قطر و کشورهای 
شــورای همکاری خلیج فارس، امیر قطر تأکید کرد، هیچ معامله ای با هیچ کدام 
از این کشــورها بر ســر پایگاه ترکیه در دوحه صورت نمی گیرد.به گزارش الخلیج 
الجدید، ســایت تاکتیکال ریپورت به نقل از منابع آگاه اعام کرد، تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر تأکید کرده که هرگونه معامله ای با کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس شامل پایگاه نظامی ترکیه در دوحه نخواهد بود.به گفته امیر قطر، این 
پایگاه بخشی از روابط استراتژیک نظامی میان قطر و ترکیه است و دوحه با وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( درباره این مساله 
به توافق رســیده است.این سایت گزارش داد، امیر قطر تأکید کرده مادامی که این پایگاه تهدیدی علیه منافع آمریکا در 
منطقه خلیج فارس نیست، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا هرگز خواهان برچیدن آن نخواهد شد.امیر قطر تأکید کرد 
که این پایگاه شبیه دیگر پایگاه های نظامی آمریکا، فرانسه یا انگلیس در منطقه است. وی گفت که اخیرا با رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه درباره گسترش پایگاه صحبت کرده است.درحالی که رسانه های غربی پیش از این گزارش 
داده بودند، عربستان، امارات و بحرین تکمیل آشتی و لغو محاصره قطر را به برچیدن پایگاه ترکیه مشروط کرده اند، سایت 
تاکتیکال ریپورت به نقل از منابع اعام کرد، طرف های بحران طی مذاکرات صحبتی درباره سرنوشت این پایگاه نکرده اند.

پنج شنبه کویت اعام کرد، نشست ساانه سران شورای همکاری خلیج فارس پنج ژانویه در عربستان برگزار می شود.
اخیرا تاش هایی برای حل اختافات میان کشورهای محاصره کننده)عربستان، مصر، بحرین و امارات( با قطر صورت گرفته 
اســت.بعد از اعام حمایت آمریکا، کویت تاش خود را برای حل این بحــران افزایش داد و زمینه را برای نزدیک کردن 
دیدگاه های قطر و عربستان فراهم کرد. اما به گفته تحلیلگران، امارات با حل بحران مخالف است و توانسته بحرین و مصر 
را با خود همراه کند.با وجود تاش این گروه ها برای حل و فصل بحران شــورای همکاری خلیج فارس و به رغم آمادگی 
برای امتیازدهی، راهکار فراگیر بعید به نظر می رسد.عربستان، امارات، بحرین و مصر ژوئن 2017 روابط خود را با قطر قطع 

و این کشور را به بهانه »حمایت از تروریسم« تحریم کردند.

گونه جدید کرونا وحشت به جان انگلیسی ها انداخت
 اعضای دولت انگلیس در پی شناســایی گونه جدید ویروس کرونا در جنوب شــرق انگلیس، جمعه شب جلسه مخفیانه ای را 
تشکیل داده تا درباره تشدید محدودیت های کرونایی برای مهار این ویروس تصمیم گیری کنند. خبر تشکیل این جلسه اضطراری 
توســط دو نشریه انگلیسی »سان »و »دیلی تلگراف« گزارش شده اما دفتر نخست وزیری درباره آن اظهار نظر نکرده است. اما 
کارشناسان بهداشتی از احتمال اجرای قرنطینه سوم خبر می دهند و بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفته که 
امیدوار است نیازی به این کار نباشد.قرار بود مشاوران پزشکی دولت موسوم به گروه »سیج« روز دوشنبه با اعضای دولت تشکیل 
جلسه داده تا پیشنهادهایی را باره تشدید محدودیت های کرونایی در پی شناسایی گونه جدید این ویروس مطرح کنند. اما گفته 
می شود که جلسه اضطراری دیشب به دلیل وخامت اوضاع و بررسی احتمال جلو انداختن تشدید محدودیت های کرونایی بوده 
است.جزئیات این برنامه اعام نشده اما نشریه سان از احتمال اعمال محدودیت  های مسافرتی در مناطق جنوب شرقی انگلیس 
از جمله لندن خبر داد.  کارشناســان معتقدند که محدودیت های کنونی برای مهار شیوع کرونا چندان اثربخش نیست. »جان 
ادموندز« از گروه مشاوران پزشکی دولت در این باره می گوید: به نظرم باید دوباره محدودیت ها را مرور و شاید تشدید کنیم. شاید 
بیان این حرف وحشتناک باشد اما درشرایط بسیار سختی قرار داریم.شناسایی گونه جدید ویروس کرونا هفته گذشته از سوی 
وزیر بهداشت انگلیس مطرح شد. وی اظهار داشت که این گونه اولین بار در منطقه کنت واقع در جنوب شرق انگلیس کشف و 
بیش از هزار مورد ابتا به آن شناسایی شده است.»مت  هنکاک« بیان داشت که این ویروس با سرعت بیشتری نسبت به گونه 
فعلی در حال گسترش در مناطق جنوب شرق انگلیس است. او تاش کرد تا این مساله کم اهمیت جلو دهد و بیان داشت که 
هنوز نشانه ای یافت نشده که ثابت کند واکسن کرونا برای مقابله با گونه  جدید، اثربخش نیست.  عملیات تزریق واکسن کرونا از 
سه شنبه 1۸ آذر در سراسر انگلیس آغاز شد. دولت این کشور امیدوار است که تا تابستان سال آینده جمعیت 66 میلیون نفری 
این کشــور واکسینه شوند.  دولت این کشور 40 میلیون واحد از واکسن فایزر بیونتک را خریداری کرده و در مرحله نخست با 
دریافت ۸00 هزار واحد، قصد دارد تا افراد باای ۸0 ســال و برخی نیروهای بهداشــتی را که در محدوده افراد آسیب پذیر قرار 
دارند واکسینه کند. پس از آن به ترتیب افراد با آسیب پذیری باا واکسن کرونا را دریافت خواهد کرد.دولت جانسون با تشکیل 
معاونت نظارت بر واکسن کرونا در وزارت بهداشت امیدوار است تا تمام شهروندان کشور را تا تابستان واکسینه کند.  با این حال 

کارشناسان هشدار داده اند انتظار بازگشت روال زندگی به شرایط عادی تا آن زمان واقع بینانه نیست.

یک ســخنگوی تیم رئیــس جمهور 
منتخب آمریکا ادعای پنتاگون در زمینه 
توافق میان دو طرف برای توقف موقت 
همکاری ها و ارائه گزارشهای اطاعاتی 
را رد کرد. شــبکه ســی ان بی سی از 
تنش بین پنتاگون و تیم انتقالی دولت 
»جــو بایدن« در زمینــه همکاریهای 
میان دو طرف خبر داده است.براساس 
این گزارش، به دنبال بیانیه »کریستوفر 
میلر« سرپرست وزارت دفاع آمریکا که 
در آن مدعی شــده است تیم بایدن و 
پنتاگون بــه صورت دوجانبه در زمینه 
توقف موقت همکاریها و موکول شدن 
آن بــه بعــد از تعطیات ســال نوی 
میادی توافق کرده اند، یک سخنگوی 

تیم انتقالی بایــدن این موضوع را قویا 
تکذیب کرده است. ســی ان بی سی 
نوشت، این مساله باعث افزایش تنشها 
بیــن دولت ترامپ و تیم انتقالی دولت 
بایدن شده است.»یوهانس آبراهام« با 
رد ادعای پنتاگون گفته، هیچ توافقی 
دوجانبــه ای وجود نــدارد. وی افزود: 
بگذارید شــفاف باشــم، هیچ توافقی 
میان پنتاگون و تیم ما وجود ندارد. در 

واقع ما فکر می کنیم ارائه گزارشــهای 
روزانه و دیگر همکاری ها مهم اســت و 
باید ادامه یابد و هیچ زمانی برای هدر 
دادن نداریم.کریستوفر میلر،  سرپرست 
وزارت دفــاع آمریــکا روز جمعــه در 
اقدامی ناگهانی دســتوری برای توقف 
همــکاری با تیــم انتقال قــدرت جو 
بایدن، رئیس جمهــور منتخب آمریکا 
در سراســر پنتاگون صادر کرده است.

مقام های ارشد آمریکایی به آکسیوس 
این  گفته اند کریســتوفر میلر دستور 
توقف همکاری ها را صادر کرده اســت.

سی ان بی ســی در ادامه گزارش داد 
که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا حاضر 
نشــده به ســوال ما درباره تنش بین 
پنتاگون و تیم انتقالی جو بایدن پاسخ 
بدهد. دیدارهــا میان تیم های بایدن و 
ترامپ در حال حاضــر در بخش های 
مختلف دولت در جریان اســت. با این 
حال آبراهــام می گوید کــه بعضی از 
آژانسها و ادارات نیز هستند که دنبال 
انتقاجویی بوده و در مســیر همکاریها 
سنگ اندازی می کنند که یکی از آنها 

پنتاگون است.

سی ان بی سی
 تنش بین پنتاگون و تیم انتقالی 

دولت بایدن

هشدار سازمان جهانی بهداشت؛
واکسن، حریف کرونا در نیمه نخست ۲۰۲۱ 

نخواهد شد
مدیر بخش برنامه های اضطراری سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر واکســن های کووید_19 در سطحی نیستند که بتوانند همه گیری را پایان 
دهند، از روزهای »بسیار دشوار« شش ماهه نخست سال 2021 در برخی کشورها 
هشــدار داد.به گزارش ز خبرگزاری افه، »مایک رایــان« مدیر بخش برنامه های 
اضطراری ســازمان جهانی بهداشت در نشســتی خبری ضمن ابراز امیدواری از 
اخبار موفقیت آمیز در دستیابی به واکسن کووید_19 گفت: هرچند واکسیناسیون 
کرونا در برخی کشورها تایید شده و آغاز می شود اما برخی کشورها با آمار باای 
ابتا و فوت بیماری همه گیر، ســه تا شش ماه سختی را پیش رو خواهند داشت.

به گفته رایان کشــورهایی که شاهد انتقال شدید ویروس هستند، حتی با وجود 
اجرای طرح واکسیناسیون، تشــدید گسترش بیماری را تجربه خواهند کرد.وی 
همچنین افزود: واکسن باعث امیدواری است و ما باید آن را جشن بگیریم اما در 
حال حاضر واکسن ها در سطحی که بتوانند همه گیری را پایان دهند، قرار ندارند.

این کارشناس سازمان جهانی بهداشت با اشاره به موفقیت کشورهای شرق آسیا 
در مهار نسبی ویروس کرونا گفت: در عین حال آن دسته کشورهایی که توانسته 
اند پاندمی را کنترل کنند نیز متحمل آسیب خواهند شد. موفقیت گذشته هیچ 
تضمینی برای موفقیت در مهار بیماری همه گیر در آینده نیســترایان همچنین 
درباره شــرایط کشورهایی همچون مکزیک، برزیل و دیگر کشورهای قاره آمریکا 
و اتحادیه اروپا گفت: در واقعیت این کشــورها هرگز با مهار کامل بیماری از موج 
نخســت خارج نشده و اکنون در شرایط وخیمی قرار دارند که باید همه اقدامات 
پیشــگیرانه ازم را عملی کنند.   با نزدیک شدن به تعطیات کریسمس و سال 
نوی میادی، دفتر اروپایی ســازمان جهانی بهداشت نیز روز چهارشنبه )26 آذر 
ماه( ضمن هشــدار درباره »خطر باای« شیوع موج جدید بیماری کووید-19 در 
هفته ها و ماه های ابتدایی سال 2021 در اروپا، به شهروندان اروپایی توصیه کرد 
تا در دوران تعطیات در اجتماعات و میهمانی های خانوادگی از ماسک استفاده 
کرده و فاصله فیزیکی را رعایت نمایندبر اساس آخرین آمار تارنمای »ُوردو میترز« 
تا کنون بیش از 76 میلیون و 13 هزار نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتا 
شده و افزون بر یک میلیون و 6۸1 هزار نفر در اثر ابتا به این بیماری جان خود 

را از دست داده اند.

 دو کنسولگری آمریکا در روسیه 
تعطیل می شود

در پی تشدید تنش ها میان مســکو و واشنگتن در خصوص اتهام زنی آمریکا به 
روســیه درباره حمات سایبری به سازمانهای دولتی آمریکا، واشنگتن از تصمیم 
برای تطعیلی دو کنســولگری باقیمانده خود در روسیه خبر داد.، وزارت خارجه 
ایــاات متحده  طی نامــه ای کنگره را در جریان برنامه خــود برای تعطیلی دو 
کنســولگری باقیمانده آمریکا در روسیه قرار داده است.وزارت خارجه آمریکا طی 
نامه ای به تاریخ 10 دسامبر )20 آذرماه( که وبگاه »هیل« به نسخه ای از آن دست 
پیدا کرده اســت، به رهبران کنگره اطاع داده است که دولت ترامپ اعام کرده 
است که به طور دائمی کنسولگری آمریکا در »وادیوستوک« و به صورت موقت 
کنسولگری آمریکا در »یکاترینبورگ« تعطیل خواهد کرد.وزارت خارجه آمریکا 
در این نامه مدعی شده است که تصمیم برای تعطیلی کنسولگری آمریکا درست 
سه روز قبل از آن صورت گرفته است که سازمانهای دولتی آمریکا مورد حمات 
گســترده سایبری قرار بگیرند. ایاات متحده مدعی است که حمات سایبری به 
ســازمان های دولتی مهم این کشور توســط هکرهای روس صورت گرفته است؛ 
اتهامی که مســکو شدیداً آن را رد کرده اســت.طبق این گزارش، وزارت خارجه 
آمریکا در نامه خود به کنگره در خصوص علت تعطیلی دو کنسولگری باقیمانده 
خود در روســیه گفته اســت که این تعطیلی در واکنش به چالش هایی است که 
کارکنان هیأت نمایندگی آمریکا در روسیه در پی طرح 2017 روسیه برای کاهش 
تعــداد دیپلمات های آمریکایی در هیأت های نمایندگی آمریکا در روســیه با آن 
مواجه هستند و این طرح های روسیه برای کاهش تعداد دیپلمات های آمریکایی 
منجر به بن بستی میان دوکشور در صدور روادید دیپلماتیک شده است.بر اساس 
گزارش هیل، طبق تصمیم جدید دولت آمریکا، پس از تعطیلی دو کنســولگری 
باقیمانده ایاات متحده، سفارت امریکا در مسکو تنها مرکز دیپلماتیک در روسیه 
خواهد بود و ایاات متحده در سراســر قلمرو گسترده روسیه، حضور دیپلماتیک 
نخواهد داشت.در پی اتهام زنی های آمریکا به روسیه درباره مسمومیت »سرگئی 
اسکریپال« جاســوس روس در بریتانیا و دخترش »یولیا« با سم اعصاب جنگی، 
مسکو به آمریکا دستور داد تا سفارتخانه خود در سنت پترزبورگ را تعطیل کند.

طبق این گزارش هنوز زمان تعطیلی دوکنســولگری باقیمانده آمریکا نامشخص 
اســت اما پس از تعطیلی، کارکنان این دو هیأت نمایندگی آمریکا به سفارتخانه 

آمریکا در مسکو منتقل خواهند شد.
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پس از موفقیت چینی ها در آوردن خاک ماه به زمین توســط کاوشگر 
"چانگ ای ۵" حال چین اعام کرده قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سنگ های 
سیاره ســرخ را نیز به زمین بیاورد. گویا آوردن نمونه های ماه به زمین 
پس از ۴۵ سال چندان برای چینی ها کافی نبوده، چراکه آژانس فضایی 
چیــن اظهار کرده در حال برنامه ریزی برای آوردن نمونه های مریخ به 
زمین هستند. ســازمان ملی فضایی چین )CNSA( پیش از این اعام 
کرده بود که قصد دارد تا ســال ۲۰۳۰ مأموریت بازگشت نمونه ای را به 
ســطح مریخ ارســال کند و حال مقامات پس از موفقیت در مأموریت 
چانگ ای ۵ در جمع آوری نمونه های ماه و ارسال آن به زمین، ماموریت 
مریخ را تایید کردند. هیچ تاریخ یا جزئیات مشخصی از ماموریت مذکور 

گفته و یا تأیید نشده است.

پژوهشگران سوئد در بررسی به منظور یافتن راه های جدیدی برای 
درمان آب سیاه، سرنخ های بیشتری در مورد بیماری زایی آن کشف 
کردند. بررســی آنها نشــان می دهد که چگونه اختال متابولیکی 
ســلول های عصبی، با افزایش فشار چشم همزمان می شود. درمان 
با "راپامایســین" و "پیروویت" در مدل های حیوانی و سلولی، یک 
اثر محافظتی را نشان داده است. آب سیاه، یک بیماری بدون درمان 
اســت که به از بین رفتن بخشــی از بینایی و یا همه آن در منجر 
می شود. ســه عامل خطر در بروز آب سیاه، سن، فشار باای چشم 
و اســتعداد ژنتیکی هســتند. تنها راهبردهــای درمانی که اکنون 
در دســترس قرار دارند، هدف قرار دادن فشــار چشم با استفاده از 

قطره های چشمی و یا جراحی هستند.

محققان مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند بیماری " کووید-۱۹" در 
برخی موارد نادر می تواند ســبب فلج کامل کودکان شــود؛ چراکه 
ویروس کرونا می تواند طناب نخاعــی را آلوده کند. در این مطالعه 
محققان دانشگاه منچستر عائم عصبی و برخی عائم غیر معمول را 
در ۳۸ بیمار زیر ۱۸ سال مبتا به کووید-۱۹ بررسی کردند. پیش 
از این مشخص شده بود که کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ در 
بیماران بالغ باعث بروز مشــکات عصبی از جمله هذیان و ســکته 
مغزی می شــود اما تحقیقات علمی بسیار کمی در مورد پیامدهای 
عصبی کووید-۱۹ در کودکان انجام شــده اســت. در این مطالعه 
محققان در مجموع ۳۸ کودک مبتا به ویروس کرونا که در هشت 

کشور مختلف در بیمارستان بستری شده بودند را ارزیابی کردند.

چین قصد آوردن نمونه های مریخ 
به زمین را دارد

بررسی راهبردهای جدیدی برای 
درمان آب سیاه

 "کووید-19" می تواند باعث

 فلج کودکان شود

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اهدای بسته های یلدایی به کودکان کار

پشت فرمان تویوتا هایلوکس 2021، جان سخت مثل همیشه
تویوتا هایلوکس یکی از مشهورترین پیکاپ های دنیاست. این خودرو به خاطر قابلیت دوام و اطمینان بسیار باا زبان زد خاص و عام بوده 
و در هر چهار گوشه دنیا پیدا می شود. البته وقتی بحث سبک زندگی پیکاپ های یک تن در بریتانیا پیش آید هایلوکس خیلی نخواهد 
توانست نظر خریدارانی با چنین سبک زندگی ای را تأمین کند. آنچه که باعث شده هایلوکس کمی عقب بماند قدرت نسبتاً کم آن است. 
برخاف رقبا، تویوتا هرگز هایلوکس بازار بریتانیا را با پیشرانه ای قوی عرضه نکرده اما همه چیز برای مدل سال ۲۰۲۱ تغییر کرده و این 
خودرو با پیشرانه جدید ۲.۸ لیتری دیزلی ۲۰۱ اسب بخاری عرضه شده است. به این ترتیب هایلوکس هم اکنون دومین پیکاپ ۴ سیلندر 
پرتوان پس از فورد رنجر می باشد. این خودرو با گیربکس ۶ سرعته دستی یا اتوماتیک در دسترس بوده درحالی که سیستم چهار چرخ 
محرک و دنده های سنگین باعث می شوند حداکثر قدرت و گشتاور ۵۰۰ نیوتون متری در دسترس باشد. یک دیفرانسیل لغزش محدود 
اتوماتیک در حالت تک دیفرانســیل نیز به افزایش کشش کمک می کند. دیگر بهبودهای این خودرو شامل ارتقای سیستم تعلیق می 
باشد که هم اکنون سواری نرم تری داشته و به کاهش سواری فنری خودرو در حالت بدون بار کمک می کند. همچنین فرمان هیدرولیک 

هایلوکس ۲۰۲۱ هم اکنون دارای دستیار متغیر است که بسته به حالت رانندگی انتخابی کار می کند. 

سکوها کی به تماشاگران ایرانی لبخند می زنند؟
رویای قهرمانی بر باد رفت

پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان آســیا با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و قهرمانی را از دســت داد. در این دیدار بازیکنان 
پرســپولیس دو پنالتی را به تیم حریف هدیه کردند.دیدار فینال لیگ قهرمانان آســیا امروز از ســاعت ۱۵:۳۰ میان تیم های 
پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی آغاز شد و در نهایت با پیروزی دو بر یک تیم کره ای خاتمه یافت تا پرسپولیس 
در دومین فینال خود در سه سال اخیر هم شکست بخورد و دست خالی بماند.جونیور نگرائو ۴+۴۵ و ۵۵ )پنالتی( برای اولسان 
و مهدی عبدی ۴۵ برای پرسپولیس گلزنی کردند.قضاوت این مسابقه بر عهده عبدالرحمان الجاسم، داور ۳۳ ساله قطری بود که 
دو کمک داور و داور VAR از قطر نیز او را همراهی می کردند.با تصمیم مقامات برگزاری مســابقه، تماشــاگران دو تیم به صورت 
محدود و با رعایت پروتکل های بهداشتی در ورزشگاه حضور دارند و از تیم های خود حمایت کردندجیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، 
شیخ سلیمان، رئیس AFC، الکساندر چفرین، رئیس یوفا و مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان ایران به همراه همتای قطری 

خود و سایر مقامات ارشد فوتبال آسیا و ایران نظاره گر این مسابقه بودند.

ن کشیدستی ن راسواران معالی را ی میدا کایت بود قطران راه از تو ر نکوکاری مرا شُکرست بسیاریتو را رگز نگویم آنچه قطران  گفت مَمان راچو بهر من ز تو ازاز و اکرام است ر روزیه ر دلها فزون باشد حاوت لفظ آسان راکنم منظوم مدح تو ه لفظی کان بود آسانوگر مهرت نجوید جان حاوت کی بود جان رااگر مَدحَت نگوید دل طراوت کی بود دل راه ر خاطر نهایت نیست طول و رض میدا زمستان چون توانم کرد مسکن مَرو شهجان راه حضرت نیست گسترده بساط رامش و عشرتز ممان ابن وهسودان ش

پیشنهاد

چهره روز

خدمتکار و پروفسور
رمان خدمتکار و پروفسور یک داستان زیبا و بسیار آرام 
در مورد یک پروفســور است که دچار یک حادثه شده و 
شرایطی عجیبی پیدا کرده اســت. داستان از زبان یک 
زن خدمتکار جوان شروع می شود که برای کار از طرف 
یک آژانس به خانه ای فرســتاده می شود. خانه ای که 
در واقع یک کلبه در یک باغ است و قبا نه خدمتکار از 
کار کردن در آن ســرباز زده اند و راوی همین زن جوان 
یعنی دهمین خدمتکار اســت. پروفسور حافظه ای ۸۰ 
دقیقه ای پیــدا می کند، یعنی هر ۸۰ دقیقه همه چیز 
را فراموش می کند و قادر هم نیست هیچ چیز جدیدی 
به یاد بیاورد پروفسور استاد دانشگاه و متخصص نظریه 
اعداد بود. در کنار پروفســور داستان یک خدمتکار باوفا 
نیز دیده می شود. رمان خدمتکار و پروفسور روایت اتفاقات بین پروفسور و خدمتکار و فرزند اوست و 
در این میان به طریق زیبایی معادات ریاضی برای مخاطب به تصویر کشــیده شده است. از روی این 
کتاب در سال ۲۰۰۶ یک فیلم هم در ژاپن ساخته شده است. خدمتکار و پرفسور کتابی بود بسیار روان 
و خوشمزه. شیفته شخصیت پروفسور شده بودم از توضیحاتی که در کتاب درباره ریاضی می داد بسیار 
لذت بردم. کاما با سخن نیویورک تایمز درباره این کتاب موافقم: “اگر همه ی ما ریاضیات را از چنین 
معلمی یاد می گرفتیم حاا خیلی آدم های باهوش تری بودیم.” من هم اگر چنین معلمی داشتم، بی 
شــک رشته ی تحصیلی ام در دانشــگاه ریاضی محض بود. در کتاب نام راوی داستان یعنی خدمتکار 
نیاورده شده بود و این کار یوکو اوگاوا مرا یاد کتاب های دافنه دوموریه انداخت. شخصیت خدمتکار هم 
جالب بود و وقتی کاما غرق در کتاب می شدم، خودم را جای او تصور می کردم. یکی از شخصیت های 

دیگر داستان جذر یا رادیکال است. در اصل او پسر خدمتکار می باشد.

ژان دارک
فرانسه  ملی  »قهرمان«  دارک  ژان 
و قدیســه ای در کلیسای کاتولیک 
اســت. در جنگ صدســاله بر ضد 
فرانســوی ها  رهبری  انگلســتان، 
را برعهــده داشــت. در نزدیکــی 
خاطر  بــه  ینــی،  ُکنپــی  شــهر 
توسط  شهر  این  شــهردار  خیانت 
بورگینیون ها اسیر و به انگلیسی ها 
فروختــه شــد. ژان دارک در یک 
دادگاه کلیســایی، توســط اسقِف 
بووه، پیر کوشــون به جرم ضدیت با قوانین کلیســا، محکوم و در میدان ویومارشــه شهِر 
روآن ســوزانده شد. چندی بعد، در یک دادگاه تجدیدنظر در سال ۱۴۵۶، »شرافت« وی 
را مجدداً پذیرفتند. با درایت، شــجاعت و اعتماد به نفس خود، ژان دارک توانست اعتماد 
ســربازهای ناامید فرانسوی را به دســت بیاورد و محاصره اورلئان توسط انگلیسیها را در 
ســال ۱۴۲۹ بشکند. او در روز جمعه، ۲۹ آوریل ۱۴۲۹، درحالیکه روزه بود، وارد اورلئان 
شــده و با اســتقبال زیاد مردم آن شهر مواجه گردید. ســپس برای اقامت به خانه خزانه 
دار دوک اورلئان رفت. در آنجا شــام مفصلی ترتیب داده بودند ولی ژان به خوردن چند 
قطعه کوچک نان اکتفا نمود و ســپس از فرط خســتگی، بدون آنکه منتظر شــود تا اتاق 
مخصوصش را آماده کنند، در اتاق شــارلوت، دختر نه ساله خزانه دار به خواب رفت. پس 
از چند پیروزی دیگر مقابل انگلیســی ها، وی توانست دوفن را متقاعد به لشکرکشی سوی 
َرنس کند. در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۴۲۹ دوفن به عنوان شــارل هفتم در کلیسای جامع شهر 

رنس تاجگذاری کرد و رسماً پادشاه فرانسه شد.

فرهنگ

انجمــن منتقدان نیوبــورک فیلم 
رتبه نخســت  را در  »اولین گاو« 
برترین فیلم های سال ۲۰۲۰ قرار 
ریپورتر،  هالیــوود  گزارش  داد.به 
که  نیویــورک  منتقدان  انجمــن 
طبــق روال هر ســال اقــدام به 
معرفــی برترینهــای ســینما در 
شاخه های مختلف می کند، فیلم 
»کلی  کارگردانی  به  گاو«  »اولین 
ریچارد« را به عنوان برترین فیلم 
۲۰۲۰ انتخاب کرد. این فیلم در نظرســنجی ایندی وایــر از بیش از ۲۰۰ منتقد و روزنامه 
نگار ســینمایی نیز در رتبه ســوم برترین فیلم های ســال ۲۰۲۰ قــرار گرفته بود. انجمن 
منتقدان نیویورک دو جایزه بهترین بازیگر زن )ســیدنی فانیــگان( و بهترین فیلمنامه را 
نیــز به فیلم »هرگز به ندرت گاهی همیشــه« به کارگردانی »الیزا هیتمن« اختصاص داد و 
فیلم جدید »اســپایک لی« با عنوان »۵ همخون« نیز دو جایزه بهترین بازیگر مرد )دلروی 
لیندو( و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد )چادویک بوزمن( را دریافت کرد. فیلم »ســرزمین 
آواره ها« به کارگردانی »کلوئی ژائو« هم موفق به کســب جایزه بهترین کارگردانی از سوی 
انجمــن منتقدان نیویورک شــد و »ماریا بوکالووا« نیز برای بــازی در فیلم کمدی و جدید 
»بورات«، بهترین بازیگر زن مکمل نام گرفت. در سایر بخش ها نیز جوایز بهترین انیمیشن 
و مســتند به ترتییب »ُولف وتکرز« و »زمان« رسید و فیلم »باکورا« ساخته »کلبر مندونسا 
فیلیو« محصول مشــترک برزیل و فرانســه هم به عنوان بهترین فیلم خارجی )غیرانگلیسی 

زبان( از سوی انجمن منتقدان نیویورک برگزیده شد. 

برترین های 2020 از نگاه منتقدان نیویورک


