
 رقابت ۲۳ قاری خارجی در بخش بین الملل جشنواره 
تاوت های مجلسی

دبیر جشنواره تاوت های مجلسی از انتخاب ۲۳ قاری از کشور های مختلف برای رقابت در مرحله نهایی بخش بین الملل این جشنواره خبر داد.
داوود جعفری افزود: ضمن عرض ارادت به محضر ولی عصر عج و تسلیت و تعزیت شهادت بی بی دوعالم صدیقه طاهره به استحضار میرساند 
بخش بین الملل پانزدهمین جشــنواره تاوت های مجلســی در همین مقطع متوقف خواهد شد.اساسا راه اندازی این بخش در پانزدهمین 
دوره به جهت تســت اولیه روند این بخش در حوزه بین الملل بوده و تعیین بازخورد آن در ســطح کشورهای اسامی و غیر اسامی در بین 
ملل مســلمان و مشــتاق قرآن ، ماحصل این تجربه ارزنده ، و بسیار بسیار قابل تامل است که انشاه در فرصتی مناسب با جزئی ترین نقاط 
آن حتما منتشــر خواهد شد.ما اساســا برای این بخش سه مرحله متفاوت و فوق العاده جذاب طراحی کرده بودیم که در همین مقطع و در 
بخش ابتدایی به آن بسنده کرده و به دایلی که توضیح آن خواهد آمد آن را متوقف کرده و به آن خاتمه دادیم.مرحله اول انتخاب ۲۲ قاری 
و جنبه رای گیری و بازخود جهانی آن توام با داوری بخش فنی بود.مرحله دوم آن تشکیل گروه های منطقه ای و رقابت دوره ای گروه ها با 
یکدیگر بصورت جمعی و انتخاب دو گروه برتر از حیث فنی بود.و مرحله سوم رقابت انفرادی دو گروه برتر و رای گیری عمومی و جهانی توام 
با احتساب رای فنی فردی و گروهی برای بهتری قاری مردمی در حوزه بین الملل بود.دلیل توقف در همین مرحله را انشاه در یک توضیح 
مفصل خبری در آینده بیان خواهیم کرد ، اما مستحضر باشید ، با توجه به این که جشنواره تاوت های مجلسی جهت همکاری و همراهی 
با مسئوان رسمی در حوزه برگزاری مسابقات مکاتباتی را داشته و نیز این حوزه به جهت حساسیت های فرهنگی ، حقوقی ، و در نهایت نام 
جمهوری اسامی ایران و رعایت شئونات دیپلماتیک دارای قواعدی میباشد ، ما نیز سعی کردیم در تمکین از روال معمول تا حصول نتیجه 
مطلوب و قابل بهره برداری با نظم و همکاری دو و چند جانبه با ستاد عالی مسابقات کشور آن را در این مرحله متوقف نموده و منتظر صدور 
مجوزهای ازم برای این بخش باشیم.قطع به یقین تبلیغ و ترویج قرآن در تمام دنیا و خصوصا در فضای دیجیتال و بخصوص در گستره جهانی 
نمیتواند منتظر بروکراسی اداری بوده و خود را معطل نامه نگاری ها کرده و محدود به نظر اشخاص و سازمان ها گردد و یقینا جریان تبلیغی 
و ترویجی قرآن در جامعه جهانی پیوسته در حال تحواتی سریع ، همراه با تغییراتی به مراتب سریعتر و با سرعت باا در جریان خواهد بود.

امیدواریم مســئوان محترم با درک قابلیت های اجتماعی و حمایت های ازم برای تقویت بنیه مردمی همواره درصدد همراهی و همکاری 
بهتر برایند..به گزارش خبرگزاری تقریب، بخش بین الملل جشنواره تاوت های مجلسی امسال برای اولین بار در حال پی گیری است و پس از 
ارزیابی اولیه ۲۳ قاری از کشور های مختلف برای این بخش از جشنواره انتخاب شدند. البته نماینده یا نمایندگان کشورمان هم به این بخش 
جشــنواره افزوده می شوند.داود جعفری دبیر جشنواره تاوت های مجلسی درباره بخش بین الملل جشنواره گفت: امسال برای اولین بار بخش 
بین الملل به جشــنواره تاوت های مجلسی افزوده شد و به دلیل شیوع کرونا آن را به صورت مجازی برگزار می کنیم.وی با اشاره به استقبال 
از این بخش گفت: پس از انتشار گسترده فراخوان بخش بین الملل جشنواره با استقبال غیر قابل پیش بینی مواجه شدین و حدود 150 اثر از 
نقاط مختلف جهان برای ما ارسال شد.جعفری ادامه داد: با پایان مهلت ارسال آثار ارزیابی اولیه آغاز و نهایتاً ۲۳ تاوت برای شرکت در بخش 
نهایی جشنواره انتخاب شدند که نمایندگان کشورمان به این تعداد افزوده می شوند.دبیر جشنواره تاوت های مجلسی در ادامه اسامی قاریان 
انتخاب شده برای مرحله نهایی جشنواره تاوت های مجلسی را به شرح زیر معرفی کرد.محمد حیدری افغانستان - خداداد رسولی از افغانستان 

-جواد اکبری از افغانستان - سجاد علی حیدری از افغانستان 
- محمد عبدالمجبد الوان از مصر -محمد عبدالفتاح حاوه 
از مصر - احمد خالد محمد الشافعی از مصر - عاصم احمد 
حســین از مصر - محمد طبیب اانصاری از هند - محمد 
حنیف از هند - ســید عمر البخاری از موریتانی -  محمد 
علی المین از موریتانی - عبدالمنان احمد فوزی از اندونزی - 
محمد اسعاری از اندونزی - ضرغام جهادی از عراق - ابراهیم 
حسین از تانزانیا - اسماعیل حسین حمدان از لبنان - زکریا 
الزیرک از مراکش - ســفیان شنی نو از مراکش - احمد بن 
عمیره از الجزایر - احمد محمد طاهر از چاد - ســاجورا بارا 

از گامبیا

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس قوه قضائیه در مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم و همراهان شهیدش، اظهار داشت: سردار سلیمانی یک چهره انقابی بود که هم انقابی می اندیشید 
و هم انقابی عمل می کرد. آیت اه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه صبح دیروز در مراسم سالگرد ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و 
همراهان شهیدشان در دانشگاه تهران، با بیان اینکه مکتب شهید سلیمانی در امتداد مکتب امام خمینی و مکتب عاشورا باید ابعادش برای نسل حاضر و نسل 
آتی مشخص شود، گفت: اولین بعد مکتب شهید سلیمانی اخاص بود. کسی که برای خدا مقاومت می کند و جهاد می کند. امام بزرگوار ما کتاب بسیار دارند 

و در جایگاه یک شخصیت متحول کننده یک جامعه، سنگ زیر بنای تفکر امام خمینی این جمله است....

www.sobh-eqtesad.ir

آیت اه رئیسی: 
عامان ترور حاج قاسم در هیچ کجای زمین امنیت نخواهند داشت

info@sobh-eqtesad.ir

آل سعود مستحق تنبیه هستند
ویروس کرونا در یمن بیش از هر جای دیگری در دنیا کشــتار میکند 
و باید به دنیا هشدار داد که رحم و انصاف و مروت و حقوق بشر همه 
تعطیل شده اند. همه شاهد این کشتار فجیعند اما کسی کاری نمیکند 
»احمد المنظری« ، مدیر منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در منطقه 
مدیترانه شــرقی ،  در مصاحبه ای با اســپوتنیک که در سایت العهد 
آمده تأکید کرد که یمن به دلیل وضعیت امنیتی موجود از بحران های 
متعددی در برابر ویروس کرونا رنج می برد. عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی پس از ناکامی در رســیدن بــه اهداف خود در یمن، در 
حال گرفتن انتقام از مردم این کشور و جلوگیری از رسیدن اقام بشر 
دوســتانه به زنان و کودکان نیازمند  در این کشور هستند.آنگونه که 
کارشناسان بهداشت و تغذیه گزارش میدهند،  پیش بینی می شود در 
صورت ادامه روند محاصره ظالمانه این کشور، میلیون ها یمنی به دلیل 
قحطی و گرسنگی جان خود را از دست بدهند.المنظری در  این گفت 
 وگو  رســما اعام هشدار گونه میدهد که یمن به دلیل اوضاع امنیتی 
نابســامان که مانع بسیاری از حمایت  ها شده از بحران های متعددی 
رنــج می برد. درگیری های چندین ســاله در یمن منجر به بحران در 
بخش بهداشتی و مانع امداد رسانی به برخی مناطق شده است. عاوه 
بر این ، شرایط آوارگی دسترسی به خدمات بهداشتی را برای یمنی ها 
را تقریبا غیر ممکن نموده اســت. بر اساس آمار رسمی ثبت شده که 
بــا ضرس قاطع میتوان گفت این آمار حتی ده درصد  آمار واقعی هم 
نیســت، تعداد مبتایان به ویروس کرونــا در یمن دو هزار و یکصد و 
هفتاد و هفت  مورد و تعداد مرگ و میرها تا روز چهار شنبه  گذشته 
ششصد و بیست مورد است که این ارقام از نظر ناظران به دلیل ضعف 
سیســتم بهداشتی در یمن و عدم توانایی در  که طبعا این آمار حتی 
ده درصــد آمار واقعی هم نیســت   و ثبت موارد مبتایان به ویروس 
کرونا بســیارکمتر از آمار واقعی است. همچنین دفتر هماهنگی امور 
بشردوستانه سازمان ملل متحد شب سه شنبه ۸ دی ماه 1۳۹۹ اعام 
کرد که در نتیجه جنگ ائتاف متجاوز عربی در یمن و ســایر مسائل 
مرتبط ، تاکنون ۲۳۳ هزار نفر کشــته شــده اند. دفتر سازمان ملل 
متحــد  بار ها و بارها در پیامها و بیانیه های خود رســما تاکید کرده 
اســت که یمن نیاز به آتش بس دارد. قابل یاد آوری اســت که هفته  
گذشته »مارتین گریفیتس«، نماینده سازمان ملل در امور یمن هشدار 
داده اســت که : »  اوضاع انســانی در یمن روز به روز بدتر می شــود 
با این حــال ما می توانیم جلوی قحطی در این کشــور را بگیریم. ما 
نیازمند برقراری آتش بس و گشودن در های یمن به روی کمک های 
بشردوســتانه هستیم« . او تاکید میکند که : » با وجود شیوع اپیدمی 
کرونا ، ما همه تجهیزات و مواد ازم را برای کمک به بخش بهداشتی 
برای مقابله با کرونا و تقویت توانایی آزمایشــگاه  ها و سیســتم  های 
نظارتی برای افزایش توان ارزیابی های پزشــکی و گرفتن تست های 
کرونا یی به یمن ارائه کردیم؛ اما بخش بهداشت همچنان در نظارت بر 
موارد مبتایان به کرونا و انجام آزمایش های کافی با مشکل روبرو است 
، بنابراین ما معتقدیم که رسیدگی به بسیاری از موارد تکمیل نشده و 
تحت نظارت قرار نگرفته است. وزیر خارجه یمن نیز در یک مصاحبه 
مطبوعاتی که در خبر گزاری العهد آمد برای چندمین بار تاکید نموده 
اســت که : » عربستان خواهان توقف جنگ نیست اما ما از مذاکرات 
بــرای پایان جنگ  و حتی آتش بس اســتقبال می کنیم. اینکه یمن 
امروز دســتخوش ظلمی عظیم قرار گرفته و استکبار عبری ۷ عربی ، 
غربی منافع خود را در تداوم نابســامانی در گوشه ای از خلیج فارس 
و دریای عدن می بیند را به کجا باید گفت؟ این همه ستم که بر سر 
مردم یمن ، که خواســته آنها فقط استقال کشورشان برای خروج از 
زیر یوغ سعودی هاست ، با بی اعتنایی سازمانهای جهانی فرو میریزد 
را چه کســی پاسخگوست؟  فی الواقع در این ستیزه جویی مبتنی بر 
کینــه و عداوت عرب علیه عرب ،آل ســعود را نباید محکوم به تنبیه 
دانســت؟  بدون شــک و بدون کوچکترین ابهامی امروز بعد از سالها 
کشتار بی رحمانه از مردم فقیر یمن حکومت عربستان را باید بعنوان 
جنایت کار جنگی محاکمه بین المللی کنند. سازمان غیر متعهد ها و 
کنفرانس اسامی بدون کوچکترین وقفه ای باید تشکیل گردیده و در 
اولیــن فرصت توقف جنگ و در ادامه هیاتی حقیقت یاب برای یافتن 

متجاوز و ارائه دادخواست برای محکومیت او اقدام نماید. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان
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تجارت 1.4 میلیارد داری ایران با اوراسیا در 8 ماه سال99
بر اساس آمارهای منتشر شده، ایران در هشت ماه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴00 میلیون دار با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تجارت داشته 
است. اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران آماری را منتشر کرده است که بر اساس آن، ارزش تجارت کاایی ایران با کشورهای عضو 
اتحادیه اوراسیا بدون احتساب نفت خام طی هشت ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴00 میلیون دار بوده که حدود ۲.۸ درصد از کل 
ارزش تجارت کاایی ایران را تشکیل می دهد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است.در هشت ماهه نخست سال 
جاری حدود یک میلیون و ۸00 هزار تن کاا بدون احتساب نفت خام به ارزش ۶۳۹ میلیون دار به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده 
که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ به لحاظ وزنی ۲0 درصد و ارزشی ۶ درصد کاهش را نشان می دهد.طی این مدت صادرات ایران به دو 
کشور روسیه و باروس افزایش قابل توجهی از نظر وزنی و ارزشی داشته در حالیکه صادرات به سه کشور ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان 
با افت وزنی و ارزشــی همراه بوده است.ســهم کشورهای اوراسیا از مجموع صادرات کاایی ایران طی هشت ماه سال جاری از نظر ارزشی در 

مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۸ تغییر معناداری نداشته....

سرلشکر سامی با اشاره به تحرکات اخیر در منطقه؛

برای هرگونه واکنش آماده هستیم

ارزش واقعی سهام عدالت باز هم کاهش یافت

رییس جمهور دستور داد:
 بازنگری در محدودیت فعالیت کسب وکارها

 در آستانه پایان سال

سردار قاآنی در مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی

 مسیر نیروی قدس و مقاومت با 
شیطنت های آمریکا تغییر نمی کند
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فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان این که »شهید سلیمانی مرد میدان مقاومت بود«، اظهار کرد: از شهید 
سلیمانی در بعد فرماندهی و نظامی خیلی تعریف شده است اما منطق دقیق یکی از ویژگی های برجسته او بود؛ 
او در همه میدان هایی که وارد شد با منطق وارد شد، اما وقتی طرف مقابل منطق را متوجه نشد، با زبان دیگری 
با او حرف زد.ســردار اســماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی صبح دیروز جمعه در 
مراسم اولین سالگرد شهادت  سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و یاران شان که در دانشگاه تهران برگزار شد، 
با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: می دانم که امروز و در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(  همه مردم ایران 
عاقه مند بودند تا با حضور در دانشــگاه تهران، در مراســم یادبود شهدای قهرمان خود شرکت کنند.وی بابیان 
اینکه »این مجلس با عظمت برای گرامیداشــت همه شــهدای مقاومت است که در رأس آنها شهید سلیمانی و 
شهید ابو مهدی هستند«، خاطر نشان کرد: از شهید سلیمانی خیلی گفته شده اما هرچه هم که گفته شود، باز 
هم کم است؛ آنچه در رسانه ها از شهید سلیمانی و شهید ابومهدی و سایر شهدا گفته می شود، بخش کوچکی از 
شخصیت آنهاست.فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: شهید در آخرین سخنرانی مقام معظم رهبری سه مدال افتخار 
دریافت کرد؛ ایشان در  آخرین بیانات شان از این سه مدال رونمایی کردند و به شهید سلیمانی سه مدال قهرمانی 
ملت ایران، قهرمانی امت اسامی و قهرمانی شکستن امت استکبار اهدا کردند.سردار قاآنی با بیان اینکه »شهید 
سلیمانی مرد میدان مقاومت بود، اما مقاومت را از درون خود شروع کرد«، خاطر نشان کرد: هرکه می خواهد به این 
میدان بیاید، توجه کند که امکان ندارد، اهل مقاومت بود مگر اینکه در درون خود مقاومت را تجربه کرده باشند؛ 
معرفت، عبادت، اخاص و ایثار و همه ارزش های انسانی و اسامی درون کلمه »مقاومت« جای دارد.وی افزود: از 
شهید سلیمانی در بعد فرماندهی و نظامی خیلی تعریف شده است اما منطق دقیق یکی از ویژگی های برجسته 
او بود؛ او در همه میدان هایی که وارد شــد با منطق وارد شد، اما وقتی طرف مقابل منطق را متوجه نشد، با زبان 
دیگری با او حرف زد.فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به سایر ویژگی های شهید سلیمانی گفت: نگاه راهبردی، 
بصیرت عمیق و تبدیل هر تهدید به فرصت جزو ویژگیهایی است که آنها که شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی را 
به عنوان الگو قرار می دهند، باید این ویژگی ها را درون خود نهادینه کنند. شهید سلیمانی بر مدار وایت و پذیرش 
جایــگاه رفیع وایت در همه ارکان زندگی اش توجه داشــت؛ او وایت مدار بود و من می دیدم چطور به بهترین 
شکل و بدون درگیری با دیگران حرف رهبری انقاب برای او حرف اساسی بود و سایر نظرات را کنار می زد.سردار 
قاآنی تصریح کرد: به همه مردم ایران و ملیت های مختلف در سراسر جهان می گویم که راه شهید سلیمانی یک 
رهبر داشته و بزرگی این شهید به این بوده که در پرتوی آن رهبری عمل کرده و بزرگ شده؛ آن رهبری و آن راه 
همچنان برقرار است و حمایت از مظلومیت محرومین و تربیت آنها بر مدار زندگی عزتمدارانه مقاومتی همچنان 
ادامه دارد.وی ادامه داد: امروز در فلسطین قهرمان می بینید که در سالگرد این شهید عالی مقام در منطقه ای که 
گاهی حتی نمی توانستند یک تیر هم در کنند، رزمایش برگزار می کنند. از آن سمت لبنان علمدار را می بینیم که 
رژیم اشــغالگر یک مجاهدش را شــهید کرده و ۳ ماه است که تهدید کرده که می زنیم و در طول این سه ماه در 
تمام جبهه شمالی که مرز با رژیم اشغالگر است، از وحشتی که از این علمداران دارند، یک سرباز رژیم صهیونیستی 
را هم نمی بینید.فرمانده نیروی قدس اظهار کرد: امروز سوریه مقاوم ایستاد و همه بچه مسلمانان مقاوم حمایت 
کردند؛ الحمداه امروز تقریبا به جز بخشی که آمریکای جنایتکار اشغال کرده، سوریه آزاد شده است. عراق مجاهد 
نیز همچنان محکم بر مبانی خود ایستاده و در این چند روز که سالگرد جنایت آمریکای جنایتکار بوده، فرزندان 
مبارز و مجاهد عراقی مقداری تحرک از خود نشان دادند، بی سابقه ترین اقدامات پروازی و امنیتی را آمریکایی ها 
که مثل بید در درون عراق به خود میلرزند، ترتیب دادند. در یمن مظوم و مقتدر هم می بینیم که همچنان محکم 

حرکت می کنند؛ این راه شهید سلیمانی است که همچنان ادامه خواهد داشت.
ادامه در صفحه دوم

 ۱۱۴ فوتی جدید کرونا 
در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به جانباختن 11۴ مبتای به 
کرونا در شبانه روز گذشــته، گفت: با این حساب تعداد مجموع 
جانباختگان به 55 هزار و ۳۳۷ نفر رســید. دکتر سیماســادات 
اری، گفــت: تا دیــروز 1۲ دی 1۳۹۹ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۶۲۸۶ بیمار جدید مبتا بــه کووید1۹ در 
کشور شناسایی شد که ۸0۳ نفر از آنها بستری شدند و مجموع 
بیماران کووید1۹ در کشــور به یک میلیون و ۲۳1 هزار و ۴۲۹ 
نفر رســید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 11۴ 
بیمــار کووید1۹ جان خود را از دســت دادنــد و مجموع جان 
باختگان این بیماری به 55 هزار و ۳۳۷ نفر رســید.به گفته وی 
خوشبختانه تا کنون ۹۹5 هزار و 5۷0 نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.اری تاکید کرد: 501۳ نفر 
از بیماران مبتا به کووید1۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.به گفته وی تا کنون هفت میلیون و ۶۷0 هزار 
و ۲۶۸ آزمایش تشــخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.

ســخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: در حال حاضر و بر اساس 
آخرین تحلیل ها، چهار شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه 
شمالی در وضعیت قرمز، ۶۳ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۳۸1 

شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
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آیت اه رئیسی: گزیده خبر

عامان ترور حاج قاسم در هیچ کجای زمین امنیت نخواهند داشت
رئیس قوه قضائیه در مراســم سالگرد شــهادت حاج قاسم و 
همراهان شــهیدش، اظهار داشت: سردار سلیمانی یک چهره 
انقابی بــود که هم انقابی می اندیشــید و هم انقابی عمل 
می کــرد. آیت اه ابراهیم رئیســی رئیس قــوه قضائیه صبح 
دیروز در مراســم سالگرد ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس و همراهان شهیدشان در دانشگاه تهران، با 
بیان اینکه مکتب شهید سلیمانی در امتداد مکتب امام خمینی 
و مکتب عاشــورا باید ابعادش برای نســل حاضر و نسل آتی 
مشخص شود، گفت: اولین بعد مکتب شهید سلیمانی اخاص 
بود. کسی که برای خدا مقاومت می کند و جهاد می کند. امام 
بزرگوار ما کتاب بسیار دارند و در جایگاه یک شخصیت متحول 
کننده یک جامعه، سنگ زیر بنای تفکر امام خمینی این جمله 
اســت که »عالم در محضر خداســت اینکه انسان قبل، بعد و 
با هــر چیز خدا را ببیند.«وی افزود: دومین شــاخص مکتب 
ســلیمانی بصیرت اوست. اینکه انسان چشِم سر نداشته باشد 
خیلی آســان تر از آن است که چشــم دل نداشته باشد؛کسی 
که از چشم دل بهره مند است دوست و دشمن را می شناسد. 
کسی که بصیرت دارد هیچ وقت ذلیل و خار نمی شود و یکی 
از ویژگی های شــخصیتی شهید سلیمانی بصیرت بود.رئیس 
قوه قضائیه با بیان اینکه کارنامه زندگی شهید سلیمانی نشانه 
یک انســان بصیر بود، خاطرنشــان کرد: سومین شخصیت او 
وایتی بودن او بود. برخی وایت شعار هستند و برخی وایت 
مدار. اگر در مســیر وایت آنچه ولی گفــت در تمام زندگی 
نصب العین قرار دادیم، وایتمدار هستیم. وصیت نامه سردار 
سلیمانی وایت نامه و درس آموز است.آیت اه رئیسی با اشاره 
به اینکه شاخص دیگر زندگی شهید سلیمانی حامی مظلومان 
بودن اســت، گفت:  ترک باشد یا ایزدی، شیعه باشد یا سنی 
فرقی نمی کند. وی کســی بود که نگاهش به همه مظلومان 
و مســتعضفین عالم بود چرا که انقاب اسامی حامی تمامی 
مظلومان عالم اســت.وی افزود:  از ویژگی ها و شــاخص ها ی 
مکتب ســلیمانی مردمی بودن او بود؛ سردار در سپاه سرافراز 
و مقتدر بود  اما وقتی در میان مردم سیل زده خوزستان است 
یا وقتی در کنار کودکان یتیم اســت چهره یک پدر مهربان را 

دارد؛ نگاه او به مردم از نوع نگاه تشــریفاتی سیاسیون نیست 
و حقیقتا مردم را دوســت داشــت. او یک چهره انقابی بود 
که هم انقابی می اندیشــید و هم انقابی عمل می کرد؛ هیچ 
مانعی برای او مانع تلقی نمی شد و او خود و یاران خود را قادر 
می دانســت که تمامی مانع ها را از سر راه بردارند.رئیس قوه 
قضائیه خاطرنشان کرد: ظرفیت شهید سلیمانی ظرفیتی است 
که در پرتو عبودیت خداوند متعال بینش عمیق به او داده شده 
بود. انســانی که ظرفیت داشته باشــد در برابر گناه و وسوسه 
های شــیطانی و استکبار جهانی و در برابر همه خناسان دنیا 
نه می گوید. ظرفیت داشتن امر مهمی است و شهید سلیمانی 
چهره ای با استقامت و مومن در مسیر خدا بود.آیت اه رئیسی 
با بیان اینکه می خواســتند داعش را در منطقه حاکم کرده و 

مقاومت را خلع ساح کنند و اسام آمریکایی را به جای اسام 
ناب به مردم معرفی کنند و با فتنه و توطئه منطقه را به آتش 
بکشانند، گفت: داعش می خواست اسام را وارونه معرفی کند 
اما نتوانســت چرا که شهید ســلیمانی و یاران سپاه قدس که 
ظرفیتی عظیمی را در منطقه ایجاد کرد اجازه این کار را نداد. 
این بیداری منطقه از خون مطهر شــهدا است. شهدای مدافع 
حرم که در جای جای منطقه خونشــان به زمین ریخته شده 
اســت.وی افزود: ممکن است دشــمن دست نشاندگانی را در 
منطقه سر کار بگذارد ولی بیداری از بین رفتنی نیست. ممکن 
است در یک منطقه فتنه کنند ولی جهل زدایی از بین رفتنی 
نیست. شهید سلیمانی جمهوری اســامی را حرم می داند و 
معتقد است اگر این حرم بماند حرم های دیگر آسیب نخواهد 

دید اما اگر حرم جمهوری اسامی آسیب ببیند همه حرم ها 
آســیب خواهد دید پس او 40 اســت که مدافع حریم حرمی 
است که به نام حسین بن علی و به نام اجرای دین و آموزه های 
دینی برپا شده است.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ایدئولوژی 
مقاومت جریان سلطه و استکبار را به هم ریخته است. مقاومت 
و ایستادگی کاری کرده که دشمن دچار استیصال شده است. 
ترور حاج قاسم نشان از استیصال دشمن است نه نشانه دست 
برتر بودن او و مقاومــت اتاق فکر کفر و الحاد را منهدم کرده 
اســت.آیت اه رئیسی با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی تولید 
قدرت در منطقه کرد و قدرتی که در منطقه ایجاد شــد هرگز 
نباید به سردی بگراید، اپهار داشت: او به دنبال خلوتی بود که 
با امام رضا حرف بزند و از ایشــان استمداد کمک بطلبد. یکی 
از ویژگی ها و رفتار سردار سلیمانی تضرع و دعا و سلوک الهی 
بود.وی افزود: خالقان داعش و القاعده با ترور قهرمان مبارزه با 
تروریسم در منطقه و جهان تصور می کردند که جریان مقاومت 
سســت می شود اما این پیام را دریافت کرد که به هیچ عنوان 
نمی توانند خالقان داعش با ترور سرداران ما و شهید سلیمانی 
مقاومت را سرد کنند. امروز بیش از هر زمانی پافشاری در برابر 
دشــمنان در مردم منطقه وجود دارد و روح سردار سلیمانی 
بیش از پیش روحیه مقاومت را در مردم منطقه به جوشــش 
درآورده و بیدار کرده است.رئیس قوه قضائیه گفت: جلوه هایی 
از انتقام سخت پیدا شده است اما دشمن منتظر انتقام سخت 
باشد. انتقامی ســخت را خواهند دید و آنچه تاکنون دیده اند 
جلوه ای از انتقام بوده است. امت اسامی خودش زمان و مکان 
انتقام را تعیین خواهد کرد اما دشــمن بداند که زندگی از این 
پس برای او ســخت تر خواهد بود و کیفر عامان این جنایت 
جلوه هایی از انتقام ســخت خواهد بود.آیت اه رئیسی متذکر 
شد: اخراج آمریکا از منطقه انتقام خون حاج قاسم خواهد بود. 
مگر خداوند از خون اباعبداه)ع( گذشــته اســت که از خون 
سردار سلیمانی بگذرد. تصور نشود اگر کسی در کسوت رئیس 
جمهور آمریکا به عنوان قاتل حاضر شــد در حاشیه امن قرار 
دارد. تمام کسانی  که در این ترور نقش داشتند در هیچ جای 

این کره زمین امنیت نخواهند داشت

سرلشکر سامی با اشاره به تحرکات اخیر در منطقه؛
برای هرگونه واکنش آماده هستیم

فرمانده کل ســپاه در واکنش به تحرکات اخیــر در منطقه، گفت: ما برای 
هرگونه واکنش آماده هستیم.سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه ظهر 
دیروز در حاشیه مراسم اولین سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی که در 
دانشگاه تهران برگزار شد در پاسخ به پرسشی درباره تحرکات اخیر دشمنان 
در منطقه، گفت: به هر شــکل تحرکات دشمن مربوط به خود او است. اما 
معتقدیم که این تحرکات بازتاب پیامدهای ناشــی از اشــتباه سال گذشته 
آمریکایی ها در به شــهادت رساندن ســردار بزرگ سپاه اسام و »ابومهدی 
المهندس« و یارانش اســت که یک بغض فشــرده ای را میان جوانان و غیر 
جوانان جهان اســام ایجاد کرده اند.وی با بیان اینکه »این بغض فشــرده 
مثل یک کابوس همیشــه آمریکایی ها را رنج می دهد و آنها برای نجات از 
این کابوس خطرناکی که احساس می کنند دست به یک سلسله تحرکاتی 
می زنند«، تصریح کرد: در هر صورت ما برای هرگونه واکنش آماده هستیم.

فرمانده کل ســپاه همچنین در باره اینکه آیا امروز جمهوری اسامی ایران 
از اینکه شاید ترامپ حمله یا اشتباهی علیه ایران انجام دهد، نگرانی دارد؟ 
تاکید کرد: ایران هیچ نگرانی ندارد و ما برای دفاع از اســتقال خود، منافع 
حیاتی و دستاوردهای انقاب بزرگ مان آماده هستیم و این آمادگی را ظرف 
4۱ ساله گذشته ایجاد کردیم.سرلشکر سامی خاطر نشان کرد: امروز برای 
رویارویی با هر قدرتی، هیچ مشکل، نگرانی و دغدغه ای نداریم ما حرف های 
نهایــی خود را در میدان نبرد با دشــمنان مان خواهیــم زد.وی با تاکید بر 
استمرار راه شــهدای مقاومت به ویژه سپهبد شهید قاسم سلیمانی، گفت: 
بعد از شــهادت سردار سلیمانی، شعله های مقاومت برافروخته تر از گذشته 
شد و جوانان جهان اسام امروز هم برای بیرون راندن آمریکایی ها از منطقه 
و شکست دادن قطعی صهیونیست ها، هم برای گرفتن انتقام خون شهیدان 
و هم برای آزادسازی همیشه مسلمانان از سیطره و سلطه سیاسی اقتصادی 
و فرهنگی دنیای غرب با محوریت و شــرارت افزایی آمریکایی ها مصمم تر 
از گذشــته هستند.فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه بعد از شهادت سردار 
ســلیمانی، مقاومت جریان دارد و هیچ چیزی متوقف نشــده است، گفت: 
امروز به خاطر خون شهید سلیمانی، شهید »ابومهدی المهندس« و شهدای 
جریان مقاومت، جریان، موج، جوشش و رویش های جدیدی به وجود آمده و 
سلیمانی های بی شماری در جهان اسام رشد کرده اند و قدرت جهان اسام 
در حال افزایش اســت؛ در این شرایط دشمنان باید به فکر خود باشند و از 

منطقه خارج شوند.

رونمایی از خط تولید محصوات الکترونیکی 
وزارت دفاع با حضور سرلشکر باقری

با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خط تولید محصوات الکترونیکی 
وزارت دفاع افتتاح شــد. سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح در آیین افتتــاح خط تولید محصوات الکترونیکــی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح طی سخنانی اظهار داشت: افتتاح دیروز در ابعاد 
مختلف از بردهای کوتاه تا بااترین بردها، هم چنین بیســیم های امنیتی و 
در آینده، سامانه های تلفن همراه و مانند آن قابل تولید خواهد بود که این 
حرکت آغاز شــد.وی افزود: آن چه از جهت کیفیــت تولید در این خطوط 
مشاهده شده و تســت های میدانی نشان می دهد که این کیفیت و امنیت 
در حد کمال به دست دانشمندان جوان و ارزشمند وزارت دفاع و بخش های 
دانش بنیان کشــور فراهم شــده و خواهد توانست نیازهای نیروهای مسلح 
را در ســطح عالی تأمین کرده و ما را از بیگانگان بی نیاز کند.رئیس ســتاد 
کل نیروهای مســلح خاطر نشان کرد: این خط تولید قطعا توانست ارتباط 
سامانه های گوناگون رزمی در زمین، هوا و دریا را یکپارچه کرده و سامانه های 
رزمی را با ســامانه های پشــتیبانی رزمی یکپارچه نمایــد. این محصوات 
هم چنین می تواند ســامانه های پشتیبانی کننده را به طور برخط و به هنگام 
فراهم کند که در ارتقا کیفیت نبردها و فرماندهی و کننرل در صحنه نبرد 

ارزش فوق العاده باایی خواهد داشت.

سرلشکر موسوی:
ارتش برای دشمن شمشیر برنده است

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه هدف دانشــگاه های افسری باید تربیت 
فرمانــده جهادی باشــد، گفت: تحقق هر چه بهتر بیانیــه گام دوم انقاب 
اسامی با مدیران و فرماندهان جهادی امکان پذیر خواهد بود. امیر سرلشکر 
سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در مراسم تجلیل از فرماندهان، 
دانشجویان و دســت اندرکاران ســی و هفتمین دوره تحلیف دانشجویان 
دانشگاه های افســری ارتش در دانشــگاه امام )علی( نیروی زمینی ارتش، 
ضمن عرض تسلیت به مناســبت فرا رسیدن سالگرد شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی، گفت: به روح پاک سردار سرافراز قاسم سلیمانی درود می فرستیم 
و علو درجات را برای او خواســتاریم. سردار ســلیمانی و همه ما نظامیان، 
نگهبانان کشور هســتیم و وظیفه حفاظت از این خاک پر افتخار را داریم، 
زیرا این خاک ارزشمند است. خاک و نام ایران، خلیج فارس و پرچم و ملت 
ایران برای ما مهم اســت و پاسداری از آن، نزد خداوند پاداش دارد.فرمانده 
کل ارتش تاکید کرد: اگر بقای ارتش، مدیون امام خمینی )ره( باشد، ادامه 
این بقا، ارتقا و رســیدنش به جایگاه واایی که امروز دارد را مدیون فرمانده 
معظم کل قوا اســت. مقام معظم رهبری همواره لطف و عنایت ویژه ای به 
ارتش داشــته اند و در همه زمینه ها علی الخصوص دانشگاه های افسری این 
ارتقا و پیشــرفت را مدیون رهبری هستیم.سرلشــکر موسوی ادامه داد: به 
روایتی دانشگاه های افسری ارتش، تمام ارتش است و دلیل عاقه و اهمیتی 
که فرماندهی معظم کل قوا به دانشــگاه های افسری دارند، وجود ظرفیت 
بالقوه و ویژه دانشجویان و فرماندهان دانشگاه های افسری است که مشمول 
عنایت رهبری می شــود.وی با اشاره به منویات رهبر انقاب، گفت: در نگاه 
رهبر معظم انقاب هرچقدر که ما از خودمان ظرفیت نشــان دهیم، تاش 
کنیم و پیش برویم، درهای جمهوری اســامی برای رشد و ترقی همیشه 
باز اســت، این موضوع در طول چهل ســال پیروزی با شکوه انقاب ثابت 
شده اســت.فرمانده کل ارتش افزود: خوشبختانه تدابیر فرمانده کل قوا در 
رابطه با فرماندهی جهادی، به صورت یک کتاب منســجم تألیف شــده و 
امروز مشخصاً می توان برای تربیت یک مدیر و فرمانده جهادی شاخصه های 
مهمی را تدریس کرد، لذا هدف دانشــگاه های افســری باید تربیت فرمانده 
جهادی باشد.سرلشکر موســوی اضافه کرد: بسیاری از شهدای ما از جمله 
شهیدان فاحی، صیاد شیرازی، ستاری، نامجوی، منفرد نیاکی، آبشناسان، 
اردســتانی، یاســینی و… مدیران جهادی بودند، اگر سیره آن ها را بررسی 
کنیم در می یابیم که این بزرگواران مدیریت جهادی اعمال می کردند. امروز 
هم بسیاری از فرماندهان ما مدیریت جهادی دارند، چرا که شرایط و اهداف 

ایجاب می کند که مدیریت جهادی داشته باشند. 

سردار قاآنی در مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی
  مسیر نیروی قدس و مقاومت با شیطنت های

 آمریکا تغییر نمی کند
ادامه از صفحه اول

ســردار قاآنی بابیان اینکه »حداقل سی سال دنبال زدن شــهید سلیمانی و شهید ابو مهدی 
بودند« تاکید کرد: وسوســه ها و شیطنت های رژیم اشغالگر و سعودی جنایتکار باعث شد در 
این دوره، کثیف ترین آدم روی زمین و جنایتکار ترین آدمی که انســانی بی عقل است و هیچ 
اصولی بر فکر او حاکم نیســت،  جنایتی بکند که در دنیا سابقه نداشته و برای هیچ شخصیت 
سیاســی و نظامی سابقه نداشته است.وی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها و ترامپ نمی دانند در 
مکتب ما شــهادت یعنی چه، خطاب به آمریکایی ها گفت: شــما ۳0 سال دنبال آن بودید که 
در کویت، عراق و جنوب شــرق و کشــورهای مختلف او را شهید کنید؛ در دوره ای که شما به 
دنبال شهید کردن شان بودید، آنها اوج افتخارشان شهادت بود. با شهید کردن آنها، آنها به اوج 
خواسته خود رسیدند و شما کاری کردید که همه دنیا شما را قطعا محکوم خواهد کرد.فرمانده 
نیروی قدس ســپاه خاطر نشــان کرد: آنهایی که این کار را کردند بدانند کاری کردند که در 
سرتاســر عالم، هرکجا یک مردی پیدا شود، آمادگی دارد نامردهایی که این کار را کردند را به 
سزای عمل شان برسانند.سردار قاآنی تاکید کرد: با صراحت می گویم که مسیر نیروی قدس و 
مقاومت با شیطنت هایی که آمریکا می کند، تغییری نمی کند اما با این جنایتی که کردند، برای 
همه آزادگان در دنیا کاری درست کردند و مطمئن باشند حتی از درون خانه شان  ممکن است 

کسانی پیدا شوند که پاسخ جنایت شان را به آنها بدهند.

ظریف:
 ایران به  دنبال جنگ نیست اما از امنیتش دفاع می کند

وزیر خارجه کشــورمان در توییتی نوشت: ایران به دنبال جنگ نیست، اما »آشکارا و مستقیم« 
از مردم، امنیت و منافع حیاتی خود دفاع خواهد کرد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری 
اســامی ایران در توییتی نوشــت: به جای مبارزه با کرونا در آمریــکا، ترامپ و همپالگی هایش 
میلیاردها دار برای ارســال بمب افکن های B52 و ناوگروه به منطقه ما به باد می دهند.اطاعات 
به دست آمده از عراق حاکی از توطئه ای برای ساخته و پرداخته کردن بهانه ای برای جنگ است.

ایران به دنبال جنگ نیســت، اما »آشکارا و مستقیم« از مردم، امنیت و منافع حیاتی خود دفاع 
خواهد کرد.

هشدار ایران به شورای امنیت درباره تحرکات آمریکا 
در خلیج فارس

 نمایندگی دائم ایران در ســازمان ملل متحد در نامه ای به شــورای امنیت، نســبت به هرگونه 
ماجراجوئی نظامی آمریکا در خلیج فارس هشدار داد.نمایندگی دائم جمهوری اسامی ایران در 
سازمان ملل روز پنج شنبه طی نامه ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل اعام کرد 
ماجراجویی نظامی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان، به ویژه در هفته های اخیر افزایش یافته 
اســت.در این نامه آمده اســت آمریکا عاوه بر اعزام ساح های پیشرفته و بسیار پیچیده به این 
منطقه در چند هفته گذشته، به انجام برخی اعمال تحریک آمیز نظامی نیز مبادرت کرده است که 
به پرواز در آوردن تعدادی از بمب افکن های راهبردی دوربرد خود در روزهای اخیر بر فراز خلیج 
فارس از جمله آنها است.نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد یادآور شده است: به موازات این 
تحرکات، مقامات آمریکا نیز همچنان به ارائه اطاعات جعلی، ایراد اتهامات بی اســاس و بیانات 
تهدیدکننده و تحریک آمیز علیه جمهوری اسامی ایران ادامه داده اند و مجموع اینگونه اقدامات 
ســتیزه جویانه این کشور، محیط امنیتی پرتنش این منطقه بســیار حساس را وخیم تر ساخته 
اســت.در این نامه اضافه شده است: این اقدامات جنگ طلبانه اگر کنترل نشود، می تواند تنش را 
به سطح هشدار دهنده ای افزایش دهد و بدیهی است که مسئولیت کامل تمام عواقب آن نیز بر 
عهده آمریکا خواهد بود.نمایندگی جمهوری اسامی ایران در سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه 
جمهوری اســامی ایران به دنبال درگیری نیست، تاکید کرده است:  توانایی و عزم قاطع ایران 
برای حفاظت از مــردم خویش، دفاع از امنیت، حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع حیاتی خود و 
همچنین پاسخ قاطع به هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه ایران نباید دست کم گرفته شود.در 
این نامه تصریح شده است: از آنجاکه چنین ماجراجویی نظامی در تضاد آشکار با اهداف و اصول 
ســازمان ملل و دارای آثار جدی بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است، از شورای امنیت 
انتظار می رود آمریکا را وادار سازد به اصول و قواعد حقوق بین الملل پایبند باشد و این اقدامات 

غیرقانونی خود را متوقف کند.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام گفت: ترور سردار سلیمانی 
قابل چشم پوشی نیست و انتظار 
مــا از عــراق آن اســت که این 

موضوع را پیگیری حقوقی کند.
مجمع  دبیــر  رضایی  محســن 
تشــخیص مصلحــت نظــام با 
عبداه«  عبدالمحســن  »نصیر 
سفیر عراق در ایران دیدار کرد و 
ضمن تبریک آغاز مأموریت او در 
ایران، گفت: خوشحالم که شما را 
در اینجا می بی نــم و امیدوارم 
در ماموریتی که در ایران دارید، 
موفق باشــید.وی افزود: شکست 
حزب بعــث و صدام حســین، 
دیواری که بین ما وشــما بود را 
برداشــت. شــهادت حاج قاسم 
سلیمانی و »ابومهدی المهندس« 
در کنار هم برادری دو کشــور و 

ملت را تثبیت کرد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام تاکید کــرد: خون مقدس 
و پاک این دو برادر ســنگ بنای 
روابط مستحکم و برادری بین دو 
کشور است. ما نه تنها در مساله 
داخلی عــراق دخالت نمی کنیم 
بلکه به عنوان یــک برادر خوب 
به دولــت و ملت عــراق کمک 
خواهیم کرد. دولت و ملت عراق 
می تواننــد روی پای خودشــان 
بیاســتند و نیاز به دخالت هیچ 
بیان  با  ندارند.رضایی  کشــوری 
اینکه عراقی ها یک سابقه طوانی 
با فرهنگ غنی دارند که قادر به 
اداره خود هستند، اظهار داشت: 
اســتقال و اقتدار عــراق برای 
همــه کشــورهای منطقه مفید 
است بنابراین ما هم از استقال 
اقتدار عراق حمایت می کنیم. و 

وی اضافه کرد: پیشــرفت عراق 
برای ما اهمیت دارد. عراق ســه 
جنگ و دو بحران بزرگ را پشت 
ســر گذاشته که خســارت های 
زیادی بر جای گذاشته که نیاز به 
بازسازی دارد و ما در این زمینه 
آمادگی همکاری داریم. پیشرفت 
عراق، امنیت و اســتقال عراق، 
هم به نفع ماســت و هم به سود 
است. منطقه  کشــورهای  همه 

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام با اشاره به سالگرد شهادت 
حاج قاسم سلیمانی، تاکید کرد: 
در مورد حادثه تلــخ و ترور کم 
نظیری که آمریکا انجام داد و دو 
برادر خوب ما را به شهادت رساند 
قابل چشم پوشی نیست. آنها دو 
قهرمان ملی واسامی در مبارزه با 

تروریسم بودند، ما از دولت عراق 
انتظار داریم، شکایت خود را در 
مجامع حقوقی دنبال کند.رضایی 
با اشاره به اینکه این اقدام آمریکا 
کامًا تروریستی بوده است، افزود: 
اواً در صحنــه جنــگ و میدان 
نبرد صورت نگرفته اســت و این 
دو برادر هیچ آرایش جنگی علیه 
هیچ نیرو و فردی نداشتند و در 
یک سفر رسمی به کشور عراق به 
شهادت رسیدند. برادرمان قاسم 
ســلیمانی مهمان رسمی دولت 
عراق بودند و ابومهندس هم مقام 
رســمی دولت عراق بوده است.

وی افزود: این دو شهید در هیچ 
دادگاه بین المللی محکوم نشده 
و در هیچ دادگاهی اسنادی مبنی 
بر اقدام غیرقانونی آنها طرح نشده 
بود. مساله دیگر این است که این 
دو شهید، قهرمان ضد تروریسم 
بودند و باید از ســوی ســازمان 
ملــل و دیگر نهادها بــه این دو 
شــهید مدال مبارزه با تروریسم 
می دادند.دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه این 
اقــدام آمریکا اگر به بخشــی از 
ارتش عراق اطاع رســانی شده 
باشد اما آنها اجازه ای نگرفته اند، 
گفت آنها هدفشــان را به دولت 
عراق اطاع نداده اند با توجه به 
این ادله قوی، اقدام تروریســتی 
ترامپ و وزیرخارجه آمریکا محرز 
و محکوم خواهند شد. محاکمه 
رئیس حکومت آمریکا افتخار دو 
ملت ایــران و عراق خواهد بود و 
عزت ایــن دو ملت را باا خواهد 
برد.رضایی خطاب به سفیر عراق 
در ایــران، گفت: ســام ما را به 
»الکاظمی« برســانید و حمایت 
ما را از تاش های حقوقی دولت 

عــراق در پیگیــری ایــن اقدام 
تروریستی به ایشان اطاع دهید.

وی با اشــاره به اینکــه تقویت 
مجلس انقابــی و مردمی عراق 
اظهار  دارد،  اهمیــت  مــا  برای 
داشت: یکی از راه های تقویت این 
است که مصوباتش  این  مجلس 
اجرایی شود. مصوبه مجلس عراق 
در محکومیت شهادت حاج قاسم 
و ابومهدی وشــکایت در مجامع 
بین المللی بسیار با اهمیت است.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام ادامه داد: همچنین مصوبه 
اخراج  بــرای  عــراق  مجلــس 
نیروهای آمریکایی از آن کشــور 
تاریخی اســت. در ایران ما، ملی 
شــدن نفت یک حادثه تاریخی 
بــوده اســت و همه نســل های 
ایران از این اقــدام تجلیل کرده 
اند. این دو مصوبه مجلس عراق 
اجرایی شــود و شکایت عراق از 
آمریکا پیگیری شود این موضوع 
به عنوان حادثه ای تاریخی ثبت 
خواهد شد و باعث افزایش اقتدار 
مجلــس عراق خواهد شــد.وی 
با اشــاره به جایگاه ولی فقیه در 
نظام جمهوری اسامی و مجلس 
در نظام حاکمیــت عراق، گفت: 
وایــت فقیه کانــون وفاق ملی 
و اقتدار ایران اســت و در عراق 
مجلس و مرجعیت کانون اقتدار 
عراق اســت. لذا اجرایی شــدن 
اقتدار  مصوبات آن مجلــس در 
عراق  دارد.ســفیر  اهمیت  عراق 
در ایران هم با قدردانی از مواضع 
رضایی گفت: تشــکر می کنم از 
دعوت شما و خوشحالم از دیدار 
با جنابعالی و ســالروز شــهادت 
حضــرت زهرا )س( و ســالگرد 
شهادت این دو قهرمان را به شما 

تسلیت عرض می کنم.
عبدالمحســن عبداه گفت: من 
خیلی به دو دیــدار خود با حاج 
قاســم و ابو مهدی المهندس در 
بغداد و مشهد افتخار می کنم آنها 
نمونه هایی در انسانیت بودند و در 
دل همــه مردم عراق جای دارند 
و شهادت ایشــان بر ملت عراق 
تاثیر گذاشــت. فداکاری آنها در 
مسیر آزادسازی سرزمین عراق از 
چنگال داعش را همه می دانند و 
تشییع باشکوه این دو شهید در 
عراق و ایران، نشان دهنده پیوند 
دو ملت است. در مراسم اربعین 
تصاویر  بســیاری  زائران  امسال 
این دو شهید را حمل می کردند. 
فقدان این دو شــهید خســارت 
بزرگــی برای ما و شــما و همه 
است.نصیر  مســلمان  ملت های 
عبدالمحسن عبداه افزود: عراق 
پیگیر شــکایت قانونی و حقوقی 
درباره عملیات تروریستی آمریکا 
است بخصوص اینکه قاتل به ترور 
خود اعتراف کــرده و در تماس 
با مراجــع ذیربــط ایرانی، برای 
شکایت مشــترک اقدام خواهیم 
کرد.ســفیر عــراق گفــت: مرز 
طوانــی عراق و ایران و وضعیت 
روابــط دولت هــا و ملت های ما، 
بهترین عامل برای همکاری های 
بیشتر دو کشور است. میلیون ها 
کشته و خســارت های فراوان از 
انتفاضه  جنگ های ســه گانه و 
شعبانیه بر عراق تحمیل شده و 
دشمنان در حال برنامه ریزی و 
توطئه برای جلوگیری از پیشرفت 
عراق هستند.او با بیان اینکه اگر 
عراق پایدار و آرام شود، پیشرفت 
آن سریع خواهد بود و بیگانگان 
کشــور  به  ثبات  نمی خواهنــد 
ما برگــردد، افزود: مــا نیازمند 
حمایــت کشــورهای دوســت 
مانند ایران هســتیم و بسیاری 
از ســرمایه گذاران و شرکت های 
ایرانی و دیگر کشــورها در عراق 
فعال هســتند. ما الطــاف ایران 
را فرامــوش نمی کنیم  به عراق 
جمهــوری  حمایت هــای  از  و 
اســامی قدردانــی می کنیــم.

عبدالمحسن عبداه گفت: اقشار 
و اقوام گوناگــون عراق و جوانان 
آزاداندیش عراق در مجلس عراق 
حضور دارند و آنها تصمیم گرفته 
اند که اخــراج آمریکا را از عراق 
دوستی  کمیسیون  کنند.  دنبال 
دو ملــت در مجلس عراق پیگیر 

این موضوع است.

محسن رضایی:
ترور سردار سلیمانی قابل 

چشم پوشی نیست
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گزیده خبر رییس جمهور دستور داد:

بازنگری در محدودیت فعالیت کسب وکارها در آستانه پایان سال
رییس جمهور دســتور داد که نســبت به برخی کســب و کارهایی که طی ۹ ماه 
گذشته یکسره تعطیل بوده اند، بررسی هایی انجام گیرد که مشخص شود آنها در چه 
شــرایطی می توانند فعالیت خود را مجددا آغاز کنند. روسای کمیته های تخصصی 
ستاد ملی مقابله با کرونا و فرمانده قرارگاه عملیاتی این ستاد در جلسه روز پنجشنبه 
به ریاســت رئیس جمهور، گزارش های جداگانه ای را از جمع بندی اجرای یکماهه 
طرح جامع مقابله با کرونا و دستاوردها و چالش های فراروی آن، ارائه کردند.کمیته 
امنیتــی و اجتماعی در گزارش خود با اشــاره به نظارت های انجام شــده بویژه از 
ســوی نیروی انتظامی و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم و 
اصناف و تاثیر آن بر روند کاهش شیوع کرونا، نسبت به عادی انگاری این بیماری و 
رعایت نشدن دقیق دستورالعمل های بهداشتی ابراز نگرانی کرد.گزارش این کمیته 
با اشاره به تجربه آغاز موج های قبلی شیوع و تاثیر آسان گیری پروتکل ها بهداشتی 
در خیزش های احتمالی بیماری، از در پیش بودن ایام فاطمیه و یا مناســبت های 
ملی و احتمال عدم رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی، به عنوان چالش های 
فرا رو نام برده اســت.حجت ااسام والمسلمین دکتر حســن روحانی با اشاره به 
مفاد این گزارش، به کمیته امنیتی و اجتماعی ماموریت داد که با همکاری کمیته 

بهداشــتی و درمانی ضمن بهره گیری از طرح هــا و تجارب موثر مدیریت موج های 
شــیوع کرونا، شــاخص های تاثیرگذار طرح ها در مهار کرونا را به صورت تفکیکی 
و جداگانه مشــخص کنند.رئیس جمهور اظهار داشــت: با توجه به تجاربی که در 
طول ماه های گذشــته بدست آمده، برای رسیدن به شــرایط پایدار و سازگاری با 
کرونا و تبدیل آن به یک ســبک زندگی نیازمندیم که شــاخص های ملموسی از 
درصد تاثیرگذاری طرح ها در مدیریت کرونا را به صورت جداگانه  مشخص و طرح 
جامع مقابله با کرونا را به وسیله این شاخص ها تکمیل کنیم تا به شرایط پایدار در 
کشــور برسیم.کمیته بهداشتی و درمانی نیز در ادامه این جلسه گزارشی را از روند 
کاهش بیماری، تغییر وضعیت شــهرها و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
برای رســیدن به وضعیت پایدار ارائه کرد.در این گزارش با اشــاره به موفقیت های 
حاصله در روند کاهش آمار مبتایان و فوتی ها، بر نقش مهم مدیریت هوشــمند و 
سنجیده در قطع زنجیره شیوع این بیماری در کنار رهگیری هوشمند مبتایان و 
گسترش تست گیری و همکاری همه دستگاه ها در رسیدن به این موفقیت ها تاکید 
شده است.کمیته بهداشتی و درمانی نیز در ادامه این گزارش از در پیش بودن برخی 
مناسبت ها از جمله خریدهای نزدیک به آغاز سال جدید و اجتماعات حاصل از آن، 

به عنوان چالش های فرارو نام برده است.روحانی پس از ارائه این گزارش به کمیته 
بهداشتی و درمانی ماموریت داد در پروتکل هایی که طی یکسال گذشته مختص هر 
کســب و کار ارائه شده بود، متناسب با وضعیت موجود و در چارچوب طرح جامع 
مقابله با کرونا بازنگری هایی انجام شود تا در روند فعالیت های کسب و کارها در ایام 
نزدیک شــدن به عید اعمال گردد.رئیس جمهور افزود: همچنین نسبت به برخی 
کسب و کارهایی که طی ۹ ماه گذشته یکسره تعطیل بوده اند، بررسی هایی انجام 
گیرد که مشــخص شود آنها در چه شرایطی می توانند فعالیت خود را مجددا آغاز 
کنند. دکتر روحانی گفت: کمیته های بهداشــتی و درمانی و تبلیغات با همکاری 
قرارگاه فرماندهی ستاد ملی، باید همچنان نسبت به آگاه سازی مردم و همکاری آنها 
با کادر درمانی کشور بکوشند.رئیس جمهور با تقدیر از تاش بی وقفه کادر سامت 
کشــور، از مردم خواست با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی، کادر درمانی 
کشــور را یاری دهند و از فشار سنگین کاری آنها بکاهند.دکتر روحانی با تاکید بر 
ضرورت مراقبت و کنترل شــدید مرزهای هوایی، زمینی و دریایی برای جلوگیری 
از ورود ویروس جدید جهش یافته اظهار داشت: کشور همواره باید آمادگی ازم را 

برای کنترل این بیماری داشته باشد و به طور دقیق رصد شود.

 ارزش واقعی سهام عدالت باز هم
 کاهش یافت

روند کاهشی ارزش واقعی سهام عدالت تحت تأثیر روند نوسانی و کاهشی هفته 
جاری بازار ســرمایه باز هم ادامه دارد. پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموان 
این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می 
توانند با مراجعه به ســامانه www.sahamedalat.ir  ارزش واقعی سهام و جزئیات 
دارایی خود را مشــاهده کنند. بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت که تحت 
تأثیر روند حرکت بازار ســرمایه است مدت هاست کاهشی شده و دامنه آن به 
هفته جاری نیز کشیده شد.بر این اساس، ارزش واقعی سهام یک میلیون تومانی 
در روز شــنبه ۲۲ میلیون ۱۴۰ هزار تومان در روز یکشنبه ۲۱ میلیون و ۹۳۰ 
هزار تومان، در روز دوشنبه ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، در روز سه شنبه ۲۱ 
میلیون و ۹۱۰ هزار تومان و در روز چهارشــنبه ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
بوده است.ســهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، 
ســه شنیه و چهارشنبه به ترتیب ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ۱۱ میلیون و 
۶۴۰ هزار تومان، ۱۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، ۱۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان 
و ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان قیمت داشته است.ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی نیز در روز شنبه ۱۰ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، در 
روز یکشنبه ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، در روز دوشنبه ۱۰ میلیون و ۹۷۰ 
هزار تومان، در روز ســه شنبه ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در روز چهارشنبه 
۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده اســت.این مباحث در حالی مطرح می شود 
که مدت هاست فروش سهام عدالت متوقف شده و سهامداران اجازه فروش سهام 
خود را ندارند. البته به نظر می رســد راهکارهایــی برای فروش ۵۰۰۰ میلیارد 
تومان سهام عدالت در شــورای عالی بورس تصویب شده است که براساس آن 
صندوق های با درآمد ثابت که در حال حاضر می توانند تا ۲۰ درصد سبد سهام 
خودشــان را به سهام اختصاص دهند باید تا ۵۰ درصد فورتفوی سهام صندوق 
را سهام عدالت بخرند.از سوی دیگر صندوق های با درآمد ثابت درخواست داده 
اند تا یک صندوق سهامی تأسیس شود و منابع آن را نهادهای مالی بازار سرمایه 
مانند تأمین سرمایه ها، شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها تأمین کنند و 

سهم بخرند. البته این دو راهکار نیز فعا به مرحله اجرا نرسیده است.

 ۱۵۶۹ پاسخگوی سواات مردم درباره
 سهام عدالت

مدیر مرکز تماس شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: مردم می توانند سواات 
خود را درباره سهام عدالت و واریز سود سهام با سرشماره ۱۵۶۹ مطرح و پاسخ 
خود را از کارشناســان ما دریافت کنند.به گزارش صدا و ســیما، مژگان صفری 
مقدم با بیان اینکه سرشماره ۱۵۶۹ مربوط به مرکز تماس ذی نفعان بازار سرمایه 
اســت که اوایل امسال در شرکت ســپرده گذاری مرکزی راه افتاده است، اظهار 
داشت: سهامداران برای پاســخ به سواات خود در خصوص واریز سود سهام از 
طریق سامانه سجام، سواات سهام عدالت، مجامع الکترونیک و … می توانند در 
۷ روز هفته با این مرکز تماس بگیرند و ســواات خود را با کارشناسان مطرح و 
پاسخ آن را دریافت کنند.وی با اشاره به اینکه سهامداران عدالت تا اواخر تیرماه 
فرصت داشــتند دو روش مستقیم و غیرمســتقیم را برای فروش سهام عدالت 
انتخــاب کنند، اضافه کرد: پس از دوره مذکور دیگر امکان تغییر هر یک از این 
روش ها وجود نداشــت و حدود ۴۱ درصد از سهامداران سهام عدالت نیز روش 
مستقیم را در این زمینه انتخاب کردند.به گفته صفری مقدم، اوایل دوره ای که 
امکان فروش ســهام عدالت به روش مستقیم فراهم شد، با افزایش فشار فروش 
از جانب ســهامداران روبه رو بودیم که به مرور این روند آهنگ آهســته تری به 
خود گرفت و کندتر شــد.مدیر مرکز تماس شــرکت سپرده گذاری مرکزی در 
مورد روش مســتقیم و غیرمستقیم در فرورش سهام عدالت نیز گفت: در روش 
 sahamedalat.ir مســتقیم افراد باید با مراجعه به سایت ســهام عدالت به نشانی
اطاعات هویتی خود را نســبت به زمانی که سهام عدالت به آنان تعلق گرفته 
اســت، به روزرسانی کنند و بدین ترتیب شماره تماسی به نام خود و شماره شبا 
را اعام کنند.صفری مقدم با اشاره به اینکه بسیاری از مشکات مربوط به عدم 
امکان فروش ســهام عدالت و واریز نشــدن وجه آن در مراحل بعدی ناشــی از 
اعام شماره شبای نادرست در سامانه است، ادامه داد: به هر ترتیب سهامداران 
ســهام عدالت باید برای فروش بخشی از ســهام خود، آن شرکت کارگزاری را 
که کد بورســی دریافت کرده به عنوان کارگزار ناظر انتخاب کنند و اگر از این 
موضوع بی اطاع هســتند، می توانند با شماره ۱۵۶۹ داخلی یک تماس بگیرند 
تا کارشناســان مرکز تماس شرکت ســپرده گذاری مرکزی برای اطاع آنان از 
کارگزار ناظر، راهنمایی های ازم را انجام دهند.وی گفت: در روش غیرمستقیم 
نیز سهامداران باید در سامانه سجام )درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار سرمایه( ثبت 
نام کرده و به صورت الکترونیکی احراز هویت شــوند و کد بورسی دریافت کنند 
تا بتوانند برای فروش سهام عدالت خود اقدام کنند.صفری مقدم یادآور شد: بین 
ثبت ســفارش فروش و به فروش رسیدن سهام عدالت تفاوت وجود دارد، ثبت 
سفارش در صورتی در نهایت به فروش سهام منجر می شود که مراحل قبلی اعم 
از احراز هویت، ارائه اطاعات شماره تماس و شبای شخص به درستی در سامانه 
ثبت شده باشد و بعد از به فروش رفتن سهام، در کمتر از یک هفته واریز وجه 

حاصل آن به شماره شبای شخص صورت می گیرد.

شهردار گرگان:
 توجه ویژه ای به موضوعات میراثی، 
گردشگری و صنایع دستی داشته ایم

دکتر عبدالرضا دادبود شــهردار گــرگان در خصوص انعقاد تفاهم نامه با میراث 
فرهنگی گلستان اظهار کرد: در طول سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی در هر 
سه حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری انجام داده ایم.دادبود افزود: 
به منظور ســاماندهی بهتر اقدامات یک تفاهم نامه همکاری با اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری امضا شده که بر اساس آن هماهنگی های 
بیشتری در این زمینه صورت خواهد گرفت.وی خاطر نشان کرد: ایجاد بازارچه 
صنایع دســتی در سطح شهر و توسعه احیای بافت تاریخی از جمله موضوعاتی 
اســت که در نشست های مشترک بررسی شده است.شهردار گرگان با اشاره به 
پروژه های گردشگری بیان کرد: یکی از پروژه های مهم شهربازی مدرن واقع در 
فراز تپه هزار پیچ است و همچنین بازار موزه هفت شهر که در محور الغدیر در 
حال انجام است و در بخش های دیگر گردشگری نیز پروژه ها پیگیری می شود.

دادبود در پایان گفت: امیدوارم این تفاهم نامه ها موجب تسریع در روند ساخت 
پروژه ها شــود و مشکات اجرایی موجود را برطرف ســازد.ازم به ذکر است، 
بر اســاس این تفاهم نامه خانه تاریخی »میرشهیدی« به عنوان بازارچه صنایع 
دســتی طی بازه زمانی مشخص در اختیار شــهرداری گرگان قرار گرفت و در 
سوی دیگر شهرداری متعهد شد اعتبارات مربوط به کاوش در محله چهارشنبه 

ای را تامین کند.

دومین هفته دی ماه هفته خوبی برای بازارها در 
ایران نبود.ســرمایه گذاران در بازارهای چهارگانه 
ارز، طا، سکه و بورس با بحران افت قیمت روبه رو 
بودند. از ســوی دیگر در ســایر بازارها نظیر بازار 
خودرو و بازار مســکن نیز شرایط تغییر کرد. در 
حالی که بــازار خودرو مدتهای طوانی با کاهش 
رکود توام با عقب نشــینی محدود قیمت ها روبرو 
بود، در دو روز پایانی هفته با افزایش قیمت همراه 
شــد. در بازارهای چهارگانه بورس، طا، سکه و 
ارز روندی نزولی حاکم بود که بررســی ها نشان 
می دهد شاخص بورس بیشترین افت را در میان 
بازارها از آن خود کرده اســت. شاخص بورس در 
هفته ای که گذشــت با افت ۳ و نیم درصدی از 
یــک میلیون و ۴۴۷ ۱۹۱۵ واحد به یک میلیون 
و ۳۹۷ هزار و ۷۹۹ واحد رســید و به این ترتیب 
محدوده حمایتی خود را از از دست داد. بسیاری 
از کارشناسان معتقدندعقب نشینی شاخص بورس 
از کــف حمایتی می تواند زمینــه را برای ریزش 
بیشتر فراهم نمایند.برخی معتقدند عقب نشینی 
شــاخص بورس می تواند تا محدوده یک میلیون 
و ۳۰۰ هــزار واحدی نیز ادامه یابد اما با این حال 

ممکن اســت اقدامات بازارگردانان و سهامداران 
حقوقی بتواند زمینه را برای بازگشت به محدوده 

حمایتی فراهم نماید.

بازار ارز عقب نشست
حاا بســیاری از فعاان بــازار ارز برای توصیف 
وضعیت بازار ارز عبارت »انجماد« را مورد استفاده 

قرار می دهند. بازار ارز مدتی است با نوسان محدود 
روبروست، قیمت دار در محدوده ۲۵ هزار تومانی 
و قیمت یورو در محدوده ۳۱ هزار تومانی در حال 
نوسان است و محدوده نوســان به کمتر از هزار 
تومان در روز رسیده است. در هفته ای که گذشت 
بازار دار با کاهــش ۸ دهم درصدی قیمت ها و 
بازار یورو با کاهش ســه دهم درصدی قیمت ها 

همراه بود به این ترتیب سرمایه گذاران در بازار ارز 
نیز ضرر اندکــی را تجربه کردند.بازار ارز روزهای 
حساسی را پشت سر می گذارد. برخی معتقدند در 
روزهای پیش رو روند ریزشــی قیمت دار و یورو 
شدت خواهد گرفت چراکه سیگنال های سیاسی 
رســیده به بازار نشــان می دهد احتمال کاهش 
قیمت ها بااســت. بازار ارز در شــرایط کنونی 
تحت تأثیر ورود دولت جدید آمریکا از یک ســو 
و همچنین بررســی لوایح مرتبط با کنوانسیون 
اف ای تی اف در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
از ســوی دیگر، قرار دارد هر دو سیگنال کاهش 

قیمت ها در آینده با گواهی می دهد.

بازار سکه دومین بازار ضررساز
هر چند کاهش قیمت ارز در هفته ای که گذشت 
بســیار محدود بود اما قیمت سکه با عقب نشینی 
محسوسی همراه شده اســت. سرمایه گذاران در 

بازار ســکه با عقب نشینی ۲.۴ درصدی قیمت ها 
مواجه شــدند.قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی در اولیــن روز هفتــه ۱۱ میلیون و ۹۳۹ 
هزار تومان بود اما بازار ســکه در حالی به فعالیت 
خود پایان داد که قیمت هر قطعه ســکه امامی 
۱۱ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان گزارش شد.حباب 
سکه امامی و سایر قطعات سکه نیز در هفته ای که 
گذشت کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

بازار طا؛نوسان محدود
نوســان حاکم بر قیمت طــا در هفته دوم دی 
ماه بســیار اندک بود. قیمت طا عقب نشینی در 
محدوده دو دهــم درصد را تجربه کرد و فعالیت 
بازار طا در حالی به پایان رسید که قیمت هر گرم 
طــای ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۰۰ 
تومان بود. قیمت هــر اونس طا اما در بازارهای 
جهانی افزایش محسوس و تجربه کرده است. در 
روز دوشنبه پس از بازگشایی بازارهای جهانی هر 
اونس طا ۱۸۷۳ دار و ۱۷ سنت گزارش شد اما 
قیمت هر اونس طا در شرایط کنونی در بازارها 

برابر با ۱۸۹۴ دار و ۹۶ سنت است.

 کرونا متقاضیان بیمه بیکاری
 را افزایش داد

طبق بررسی ها تنها در سه ماهه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ و 
ایام اوج کرونا ۷۵۰ هزار نفر متقاضی دریافت بیمه بیکاری کرونا بوده اند. به دنبال 
گسترش ویروس کرونا و تاثیرگذاری آن بر بسیاری از مشاغل مقرر شد تا بیمه 
بیکاری سه ماه اســفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ که ماههای اوج 
شــیوع کرونا بود، به کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت شود.دولت به منظور 
حمایت از صنوف و کارگران آســیب دیده از کرونا، مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داد و با حمایت ســازمان 
برنامه و بودجه و اهتمام وزارت کار، ســازمان تامین اجتماعی و دســتگاههای 
مربوطه، روند واریز مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان مشــمول و کارگران بیکار 
شــده با جدیت دنبال شد.در این راستا وزارت کار از متقاضیان و کسانی که در 
ســه ماهه مذکور دچار بیکاری و توقف فعالیت شده بودند درخواست کرد تا با 
مراجعه بهسامانه bimebikari.mcls.gov.ir اطاعات و درخواست بیمه بیکاری خود 
را به ثبت برسانند.طبق گزارشها،  در شوک نخست کرونا دست کم یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار شــغل آسیب دیدند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هم از کار بیکار 
شدند.در حالی که فرایند پرداخت مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان و افراد بیکار 
شده در حال اجرا بود، شیوع کرونا باعث شد تا بیشتر کارگاهها، کسب و کارهای 
خرد و کوچک، مشاغل و صنوف خدماتی تحت تاثیر کرونا به شدت آسیب دیده 
و با توقف فعالیت روبه رو شــوند در نتیجه تعداد بیکاران بیشتری به متقاضیان 
بیمه بیکاری افزوده شــد.آنطور که مدیرکل امور بیمه شــدگان سازمان تامین 
اجتماعی گفته تنها در ســه ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت، ۷۵۰ هزار نفر 
بیمه بیکاری کرونایی درخواست کرده اند.به گفته وی تا اسفند ۱۳۹۸ جمعا ۲۲۶ 
هزار متقاضی بیمه بیکاری در حال دریافت مقرری بودند اما با گسترش ویروس 
کرونا و آسیب دیدن بسیاری از مشاغل که موجب تعطیل یا نیمه تعطیلی آنها، 
عدم تمدید قراردادهای کار و تعدیل نیروهای کار شــد آمار بیکاران رو به تزاید 
رفت.شکوری گفت: بر اساس قانون بیمه بیکاری، در صورت وقوع حوادث قهریه 
نظیر سیل، طوفان، زلزله و آتش سوزی سازمان تامین اجتماعی موظف است به 
کسانی که دچار آسیب شده و شغل خود را از دست داده اند به طور موقت بیمه 
بیکاری پرداخت کند، اما وقتی با ویروســی به نام کرونا روبه رو می شویم که نه 
تنها کشور ما بلکه تمام دنیا به آن دچار می شوند، طبعا دولتها پای کار می آیند 
و برنامه های حمایتی در این زمینه پیش بینی می کنند.به گفته مدیرکل امور 
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از مجموع ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی ۷ 
میلیون نفر مشــمول قانون کار هستند که با توجه به آنکه سه درصد حق بیمه 
هایی که کارفرمایان به حســاب صندوق بیمــه بیکاری واریز می کنند تکافوی 
تعداد بیکاران را نمی کند، دولت ســاز و کار حمایت از کسب و کارهای آسیب 
دیــده را تعریف کرد و با اختصاص منابع مورد نیاز زمینه بهره مندی متقاضیان 
از مزایای بیمه بیکاری کرونا را فراهم آورد. بر اساس آخرین آمارها، مقرری ایام 
بیکاری کرونا در ماههای اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ برای یک 
میلیون و ۸۲ هزار نفر با مساعدت دولت پرداخت شده و حدود ۹۱ هزار نفر موفق 
به دریافت بیمه بیکاری ایام کرونا نشــده اند. قرار است طی روزهای آینده بیمه 

بیکاری کرونا برای جاماندگان واریز شود.

عضو کمســیون تلفیق مجلس شورای 
اســامی با بیان اینکه رییس جمهور 
باید پیــرو ایحه بودجه، ایــن نامه را 
ارسال می کردند، گفت: این یک اشکال 
اساسی است و با اصل ۵۲ قانون اساسی 
مغایرت دارد.حسینعلی حاجی دلیگانی 
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسامی در خصوص نامه ارسالی رئیس 
جمهور به مجلس گفت: نامه ای که به 
مجلس فرســتادند دارای چند اشکال 
بــود. این نامه را باید بــا عنوان اصاح 
ایحــه بودجه می فرســتادند و بدین 
افزود:  تلقی می شــد.وی  باید  شــکل 
اما این نامه در پاســخ به نامه ای که از 
طرف رئیس مجلس نوشته شده بود به 
مجلس رسید. ایشــان باید پیرو ایحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰، این نامه را ارسال 
می کردند. این یک اشکال اساسی است 
و با اصل ۵۲قانون اساسی مغایرت دارد 
) اصل ۵۲: بودجه ســاانه کل  کشــور 
به ترتیبی که در قانون مقرر می شــود 

ازطرف دولت تهیه و برای رســیدگی 
و تصویب به مجلس  شــورای اسامی 
تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام 
بودجه نیز تابع  مراتــب مقرر در قانون 
خواهد بود(.عضو هیئت رییسه مجلس 
شــورای اســامی در ادامه تاکید کرد: 
از آنجایــی که این نامه به دنبال ایحه 
بودجــه نیامــده، وارد فرآیند صحیح 
خود نمی شــود. این موضوع ابتدا باید 
مربوطه  تخصصی  کمیســیون های  به 
می رفت و نمایندگان نیز ظرف ۱۰ روز 
نظرات خود را اعام می کردند و سپس 
به کمیســیون تلفیق انتقال می یافت.

وی گفــت: اما این نامه مســتقیماً به 
کمیســیون تلفیق آمده است و به نظر 
بنده این شــیوه ارســال ارزشی ندارد. 

اشــکال دیگــری که وجــود دارد این 
اســت به درســتی فکر نکردند که به 
چه طریقی می تواننــد آن مبالغی که 
در سالهای گذشــته از صندوق توسعه 
ملی برداشــت می کردند و امســال به 
درســتی قرار شــده که دریافت نکنند 
راهکارهای دقیقــی را برای آن تعیین 
کنند و یک پیشنهاد پیش پا افتاده ای 
را ارائه دادند.عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه با بیــان اینکه کلیات بودجه در 
فضای خاصی به تصویب رسید، گفت: 
این ایحــه بــا ۱۹ رای مخالف و ۲۳ 
موافق به تصویب رســید. یعنی با یک 
رای شــکننده این اتفاق رخ داد.وی در 
ادامه گفت: در صورتی که کلیات ایحه 
بودجه رد می شــد دولت نمی توانست 

دیگر بودجــه به مجلس ارائه نکند چرا 
که در این شــرایط مجلس می توانست 
بودجــه چند دوازدهــم بدهد و درصد 
افزایش هزینه ها و درآمدها را نیز تعیین 
کند.حاجی دلیگانی معتقد است: امکان 
این موضوع نیز بود و هست، اما ما نباید 
خیلی نگران این موضوع می بودیم که 
اگر ایحه به صحن می رفت، چه اتفاقی 
می افتاد. همه نگرانی ما این اســت که 
اگــر اصاحات اساســی در این بودجه 
صورت نگیرد، یک بودجه نسبتاً تورم زا 
برای ســال آینده به تصویب می رســد 
و این موضوع پیام خوبــی برای مردم 
نخواهد داشــت.وی در پاسخ به سوالی 
در خصــوص اصاحات مــورد نظر در 
کمیسیون تلفیق گفت: در باب درآمدها 
ما باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم 
و از طرف دیگر به ســمت منابعی که 
بتواند هزینه های درست بودجه را تامین 
کند و در عین حال آثار آن برای مردم 

منفی نباشد، حرکت کنیم.

مغایرت نامه بودجه ای رئیس 
جمهور با اصل 52 قانون اساسی

یک اســتاد دانشگاه گفت: پایه نقش نقدینگی موثر 
بر تورم را باید در هزینه ها و کســری بودجه دولت 
جســتجو کرد و این مســئله در هزینه هایی ریشه 
دوانده که الزاما به تولید منجر نمی شود.سید مرتضی 
افقه، استاد دانشــگاه و کارشناس مسائل اقتصادی 
درباره راهــکار دو چالش تورم و کاهش ارزش ریال 
گفت: انتقاد وارد بر دوستان اقتصاددان درباره بحث 
مورد اشــاره این است، مســئله تورم که در اقتصاد 
ایــران از اوایل دهه ۵۰ به شــکل مزمن درآمده، را 
عمدتا به فرمول موضوع پول و نقش نقدینگی ربط 
می دهند، گرچه درســت است، ولی نشان می دهد، 
از بررســی ریشه ای قضیه فوق ابا دارند.وی در ادامه 
ابراز کرد: پایه نقش نقدینگــی موثر بر تورم را باید 
در هزینه ها و کســری بودجه دولت جستجو کرد و 
این مســئله در هزینه هایی ریشه دوانده که الزاما به 
تولید منجر نمی شود. رسم اقتصادی ها این است که 
بابت هر پرداختی، انتظار دریافتی معادل حداقلی آن 
را داشته باشند، بنابراین فرض بر این است چنانچه 
در دولت یکسری هزینه ها صورت می گیرد، حداقل 
به همان اندازه باید دریافتی به دســت آید. در این 
میان اگــر بودجه دولت به کســری برخورد به این 
معناست که هزینه ها بیشتر از درآمدها بوده یا اینکه 
هزینه ها درآمدهای ازم را حاصل نکرده اســت.این 
استاد دانشگاه در این خصوص اظهار داشت: کسری 
بودجــه که بــه نقدینگی و درنهایــت تورم منتهی 
می شود، دو ریشه دارد ابتدا باید به ناکارآمدی بودجه 

بگیران اشاره داشــت. به این معنا؛ تمام اجزایی که 
از بودجه اســتفاده می کنند، بهره وری پایینی دارند، 
بخش دولتی، بخش بودجه بگیران، سیستم مدیریت 
یا کارکنان آنان به گونه ای است که دریافتی هایشان 
بیشتر از ورودی ها است. عاوه براین بودجه بگیران 
زیادی هستند که اکیدا به تولید ملی کمک مستقیم 
یا غیر مســتقیمی نمی کنند.کارشــناس مســائل 
اقتصادی درادامه تاکید کرد: متاسفانه نان خورهای 
زیادی وجود دارد کــه در تمام اجزا بودجه مصرف 
می کنند، بدون آنکه کمترین کمکی به تولید ملی و 
افزایش آن داشته باشند. در نهایت هم گروه سومی 
موجود است که فعالیت های موازی و تکراری انجام 
می دهــد، این فعالیت ها بودجــه را بدون کمکی به 
تولید ملی بیشــتر تلف می کند. بنابراین ریشه تورم 
که ساختاری و مزمن شــده، به این دلیل است که 
خرج دولت بیشــتر از دخل آن اســت و آن هم به 
خاطر ناکارآمدی های زمان بودجه ریزی اســت.افقه 
در رابطه با رفع مشــکل تورم توســط راهکارهایی 
ماننــد کارآفرینی، ســپرده گذاری دربانک یا خرید 
ســهام اظهار یادآور شد: یکی از مشکات این است 
که همواره به دنبال قطعی و ثابت شــدن هزینه ها 
هستیم، ســپس درصدد کســب درآمد برمی آییم. 
سال های گذشــته درآمد نفتی وجود داشت و تمام 
این موارد را پوشــش می داد، اکنون چنین نیست، 
بنابرایــن از دو ســو باید حرکت کــرد. با این تفکر 
که پول نفت ماننــد دوره احمدی نژاد افزایش پیدا 

نمی کند و قابل اطمینان نیست باید به سمت کاهش 
هزینه ها گام برداریم و بخش قابل توجهی از درآمد 
توســط دولت به وسیله مالیات ها تامین شود. اتفاقا 
مالیات معادل هزینه ای دولتی است که مابه التفاوت 
آن خدمات دولتی صورت می گیرد، اما خرید سهام 
اصاح ربطی به دولت ندارد.وی در این رابطه اضافه 
کرد: چنانچه دولــت درصدد برآید، اموال خود را به 
فروش رســاند در آن مقطع ارتباط با بورس مطرح 
می شود. در غیراینصورت بورس به این معنا خواهد 
بود که بخش هایی از ســهام تولیدکنندگان کشور 
مورد خریداری قرار گیرد. در این بین چنانچه دولت 
به دلیل کمبود بودجه به فروش اموال خود رو آورد، 
این مسئله یک پروسه مغلوب خواهد بود زیرا اموال 
دولتی در هر حالتی مربوط به مردم اســت، چنانچه 
این اموال صرف امور عمرانی شود، موثر واقع خواهد 
شد، اما به صرف امور جاری برسد، درآمد نسل های 
آتی را هزینه امور جــاری و مردم امروز کرده و این 
خیانت در امانت محسوب می شود.این استاد دانشگاه 
درباره نقش بانــک مرکزی در این خصوص توضیح 
داد: وظایف بانک مرکزی مشــخص است. متغیرها 
و سیاســت های پولی را تعیین می کند. ولی بخش 
قابل توجهی از متغیرهایی که منجر به تورم می شود، 
بانک مرکزی کشــور را در حالت انفعال قرار داده و 
قدرت مانور زیادی به او نمی دهد. به هرحال همانطور 
که اشــاره کردم، سیاســت های پولی بانک مرکزی 

کاما مشخص است.

تورم ریشه در کسری بودجه دارد

استانها
 نگاهی به وضعیت بازارها در دومین هفته دی ماه

سرمایه گذاران این بازار بیشترین زیان را تجربه کردند
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با سقوط 20 درصدی قیمتگزیده خبر

نفت با کارنامه سیاه از سال ۲۰۲۰ خارج شد
بهای معامات جهانی نفت روز پنجشــنبه افزایش یافت اما 
تحت تاثیر قرنطینه های وضع شــده بــرای مقابله با ویروس 
کرونا و افت تقاضا، بیش از یک پنجم از ارزش خود را در سال 
۲۰۲۰ از دســت داد. با این حال نفت برنت و نفت آمریکا در 
مقایســه با رکورد پایینی که در آوریل به ثبت رسانده بودند، 
بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا کردند. توزیع واکســنهای 
کووید ۱۹ در ســه ماهه چهارم از قیمتهای نفت پشتیبانی و 
بــه احیای آنها به بااترین حد در ۱۰ ماه اخیر کمک کرد.در 
آخرین روز معامات ســال ۲۰۲۰، بهای نفت برنت ۱۷ سنت 
افزایش یافت و در ۵۱ دار و ۸۰ ســنت در هر بشــکه بسته 
شــد. بهای وست تگزاس اینترمدیت با ۱۲ سنت افزایش، در 
۴۸ دار و ۵۲ ســنت در هر بشکه بسته شد.نفت برنت برای 
کل سال ۲۱.۵ درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۲۰.۵ درصد 
کاهــش ثبت کرد.قیمتها در آوریل ســال ۲۰۲۰ تحت تاثیر 
فروپاشی تقاضا در اوج بحران شــیوع ویروس کرونا و جنگ 
قیمت نفت میان عربســتان ســعودی و روسیه، به کف خود 
رسیده بودند. شاخص نفت آمریکا منفی ۴۰ دار و ۳۲ سنت 
در هر بشکه معامله شــده بود در حالی که نفت برنت به ۱۵ 
دار و ۹۸ ســنت در هر بشکه سقوط کرده بود که پایینترین 
قیمت از ســال ۱۹۹۹ بود.از آن زمان قیمتها بااتر رفتند و با 

خوش بینی بازار به واکسنهای ساخته شده اوج گرفتند. اگرچه 
قیمتها در دو ماه گذشته اوج گرفتند اما قرنطینه های بیشتر، 
ابهامات تازه ای را در خصوص چشم انداز تقاضا برای سوخت 
بــه وجود آورده و موارد باای ابتــا به ویروس، زنگ خطر را 
به صدا درآورده است.نظرســنجی ماهانه رویترز نشــان داد 
تحلیلگران انتظار ندارند قیمت نفت پیشرفت چندانی در سال 
۲۰۲۱ داشــته باشد و دورنمای تقاضا برای سوخت همچنان 
ضعیف مانده اســت. بهای معامات بنزین آمریکا در ســال 
۲۰۲۰ حدود ۱۷ درصد و نفت کوره ۲۷ درصد کاهش داشت.

 LNG برخــی از بازارهای کاا نظیر بازار محمولــه های تک
آســیا و نقره سال ۲۰۲۰ را با عملکرد بســیار قوی به پایان 
بردند و بهبود تقاضا و بســته های محرک مالی گســترده به 
تقویت قیمــت آنها کمک کرد. بهــای معامات گاز طبیعی 
آمریکا با رکــورد باای صادرات گاز طبیعی مایع )LNG( این 
کشور، بزرگترین رشد ساانه را از سال ۲۰۱۶ تاکنون داشت. 
شاخصهای سهام آمریکا هم سال ۲۰۲۰ را با رشد چشمگیری 
به پایان بردند.بر اساس گزارش رویترز، عامل تاثیرگذار بعدی 
در قیمت نفت، برگزاری مذاکرات اوپک و متحدانش شــامل 
روســیه برای بحث درباره افزایش تولید نفــت در فوریه، در 

دوشنبه هفته آینده خواهد بود.

بهره برداری همزمان از ۲۵ پروژه صنعت 
آب و برق در ۴ استان کشور

۲۵ پروژه صنعت آب و برق با اعتبار دو هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان در چهار 
استان آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان و مازندران با حضور ویدئوکنفرانسی 
رئیس جمهور و وزیر نیرو افتتاح شد. صبح روز پنج شنبه به صورت همزمان 
۲۵ پروژه صنعت آب و برق با اعتبار دو هزار و ۷۶۱ میلیارد تومان در چهار 
استان آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان و مازندران افتتاح شد.از ۲۵ پروژه 
افتتاح شده، چهار پروژه سهم استان آذربایجان غربی، سه پروژه در اردبیل، 
۹ پروژه در اصفهان و ۱۰ پروژه در استان مازندران است که صبح روز پنج 
شنبه به بهره برداری رسید.»ســد کانی سیب« با ۲۲۰ میلیون مترمکعب 
حجم مخزن و اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه  آبی افتتاح شــده اســتان 
آذربایجان غربی اســت که به عنوان طرح عظیم زیست محیطی با قابلیت 
انتقال ساانه ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب از محل این سد به منظور احیای 
دریاچه ارومیه بوده و با هدف کاهش مهاجرت و ثبات جمعیت در مناطق 
مرزی، اشتغال زایی بومیان و رونق اقتصادی منطقه به بهره برداری رسید.

پروژه ســد کرم آباد با هدف تامین آب مورد نیاز ۱۹ هزار و ۲۵۰ هکتار از 
اراضی منطقه، کاهش مهاجرت و ثبات جمعیت در مناطق مرزی، اشتغال 
زایی بومیان و رونق اقتصادی منطقه خصوصاً در منطقه آزاد ماکو و ارتقای 
راندمان آبیاری و افزایش تولید و پروژه احداث و آب اندازی شــبکه آبیاری 
و زهکشــی ارس غربی با هدف امکان بهره برداری و آب اندازی از هشــت 
هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی منطقه از دیگر طرح های آبی افتتاح شده استان 
آذربایجان غربی است که صبح  روز پنج شنبه در هفته سی و چهارم پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران با دستور رئیس جمهور افتتاح شد.پروژه  های برقی 
افتتاح شــده اســتان آذربایجان غربی نیز در ایستگاه سی و چهارم پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران، برق رسانی به ۸ روستای قزقاپان ترک، قزلچه علیا، 
کیدان، قوری ناو، آق تپراق، آرتاکندی، کانی اســپان، نوروزلو است که ۹۵ 
خانوار را تحت پوشــش قرار می دهد.بر این اســاس، در استان اردبیل نیز 
سه پروژه تامین برق در شهر نمین، بیله سوار و پنج روستای این استان با 
هدف کمک به تامین نیاز مصرف انرژی مشترکان، افزایش پایداری شبکه 
انتقال، بهبود کیفیت برق و کاهش تلفات با تحت پوشــش قرار دادن ۴۷ 
خانوار فردا با دســتور رئیس جمهور افتتاح شد.چهار پروژه تامین برق نیز 
در اســتان اصفهان صبح روز پنج شــنبه در ایستگاه سی و چهارم پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران به بهره برداری رسید.پروژه  های برقی افتتاح شده 
اســتان مازندران شامل پنج نیروگاه مقیاس کوچک جمعاً به ظرفیت ۶۸ 
مگاوات در چمستان، بابلسر، بابل و بهشهر و چهار پروژه پست، خط انتقال 
و شــبکه فوق توزیع با هدف کمک به تامین نیاز مصرف انرژی مشترکان، 
افزایش پایداری شبکه انتقال، بهبود کیفیت برق و کاهش تلفات است که 
صبح روز پنج شــنبه با دستور رئیس جمهور افتتاح شد. طرح آبرسانی به 
۵۷ روســتا، دیگر پروژه آماده افتتاح اســتان مازندران است که صبح روز 
پنج شــنبه با افتتاح آن و با اجرای ۸۶ کیلومتر خط انتقال و ۱۲۹ لیتر بر 
ثانیه ظرفیت تامین آب، ۳۲ هزار و ۶۶۰ نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

وزیر نیرو اعام کرد
آبرسانی سالم و پایدار به ۱۱ هزار و 

۹۶۲ روستا
وزیــر نیرو گفــت: تا امروز ۱۱ هزار و ۹۶۲ روســتا با جمعیت بیش از ۸ 
میلیون نفر در دولت کنونی به شــرکت آبرســانی وصل شدند و تا پایان 
ســال این جمعیت به ۹.۳ میلیون نفر افزایــش می یابد.به گزارش صدا 
و ســیما، رضا اردکانیان در مراســم بهره بــرداری از ۲۵ طرح آب و برق 
بــا حضور رئیس جمهور در ســی و نهمین هفته از افتتاح طرح های ملی 
تشــریح عملکرد دولت تدبیر و امید در آبرســانی به روستاها، گفت: ۱۱ 
هزار و ۹۶۲ روستا در دولت تدبیر و امید به شبکه آبرسانی سالم و پایدار 
وصل شــدند.وزیر نیرو گفت: سد کانی سیب و شبکه های اصلی آبیاری و 
زهکشی کرم آباد، از مهمترین طرحی است که افتتاح می شود.اردکانیان 
افزود: در پویش هر هفته الف- ب ایران، طرح های مهمی در اســتان های 
آذربایجــان غربی، مازندران، اردبیل و اصفهان در بخش های آب و برق با 
دستور رئیس جمهور افتتاح می شــود و مردم از نتیجه طرح ها بهره مند 
خواهند شــد.وی ادامه داد: وعده ۲۵۰ طرح بزرگ آب، برق و فاضاب را 
عــاوه بر طرح های روزانه به مردم داده ایم که از این تعداد با احتســاب 
طرح های امروز تاکنون ۱۹۰ طرح به ثمر رسیده است و تا پایان سال ۶۰ 
طرح بزرگ دیگر به پایان می رسد.وزیر نیرو گفت: در استان مازندران به 
۵۷ روســتا با جمعیت ۳۲ هزار و ۶۶۰ نفر آبرسانی می شود.اردکانیان با 
بیان اینکه در بحث آب و فاضاب شهری در تراز جهانی قرار داریم، افزود: 
در سال گذشــته طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب شهری 
و روســتایی انجام و باعث شد تا منابع مالی، انسانی و تجهیزات یکپارچه 
شود.وی گفت: تا با احتساب ۵۷ روستا، ۱۱ هزار و ۹۶۲ روستا با جمعیت 
بیش از ۸ میلیون نفر در دولت کنونی به شــرکت آبرسانی وصل شدند و 
تا پایان ســال این جمعیت به ۹.۳ میلیون نفر افزایش می یابد.اردکانیان 
افزود: قبل از این دولت، به ۹۰۰ هزار جمعیت روســتایی آبرســانی شده 
بود که با احتســاب آن، جمعیت بهره مند روستایی از آب شرب، به ۱۰.۲ 
میلیون نفر خواهد رســید که دستاورد بزرگ دولت است.وی اضافه کرد: 
طرح هــای نیروگاهی مقیاس کوچک و بزرگ در اســتان های مازندران و 
اصفهان افتتاح می شــود ضمن اینکه در اســتان های اردبیل و آذربایجان 
غربی نیز برق رسانی به روستاها را داریم.وزیر نیرو گفت: سد کانی سیب 
و شــبکه های اصلی آبیاری و زهکشی کرم آباد به وسعت ۸ هزار و ۴۰۰ 
هکتار، از مهمترین طرحی است که افتتاح  شد. ضمن اینکه احداث شبکه 
اصلی، مأموریت وزارت نیرو است و وزارت جهاد کشاورزی مشغول انجام 
شــبکه های فرعی است که با اتمام آن آب بدســت روستاییان می رسد.

اردکانیان افزود: در ســد کانی سیب، ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
صورت گرفته است و قادر اســت در طول سال ۶۰۰ میلیون متر مکعب 
آب تنظیم شــده را به دریاچه ارومیه واریــز کند.وزیر نیرو گفت: در ۲۰ 
ســال گذشته یعنی از سال ۷۴ تا ســال ۹۳ با وجود بارش های متنوع به 
طور متوسط هر ساله ۴۰ سانتی متر آب دریاچه ارومیه افت داشته است 
و اگر درمان شــروع نمی شــد دریاچه ارومیه درسال ۹۶ خشک می شد.

وی ادامه داد: بر اثر فعالیت هایی که از ســال ۹۳ تاکنون آغاز شــده، تراز 
دریاچه ارومیه، ۷۱ سانتی متر بیشتر شد یعنی حدود ۷۵۰ کیلومتر مربع 
وسعت دریاچه ارومیه افزایش یافته و حجم آب از ۱.۵ میلیارد متر مکعب 
به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب رســیده است.اردکانیان 
گفت: وظیفه ما رها سازی آب در دریاچه ارومیه بود و تاکنون ۶ میلیارد 
و ۱۳۳ میلیون متر مکعب آب برای تأمین حقابه محیط زیســتی دریاچه 

ارومیه، رها کرده ایم.

صادرات گاز آذربایجان به اروپا آغاز شد
جمهوری آذربایجان صادرات گاز طبیعی به اروپا از طریق خط لوله ترانس آدریاتیک را آغاز کرد.، این پروژه در راستای تاشها برای کاهش وابستگی اروپا به واردات انرژی روسیه، 
مورد حمایت کمیسیون اروپا قرار دارد. روسیه ۳۴ درصد از بازار گاز اروپا را در کنترل دارد و قصد دارد صادرات گاز به اروپا شامل ترکیه را از ۱۷۱ تا ۱۷۲ میلیارد متر مکعب در سال 
۲۰۲۰ به ۱۸۳ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۱ افزایش دهد. مصرف ساانه گاز اروپا حدود ۵۰۰ میلیارد متر مکعب است و عمدتا برای تولید نیرو مورد استفاده قرار می گیرد.

خط لوله ترانس آدریاتیک بخشی از کریدور گاز جنوبی به ارزش ۴۰ میلیارد دار است که ۳۵۰۰ کیلومتر از جمهوری آذربایجان تا اروپا گسترده شده و گاز را از میدان گازی عظیم 
شاه دنیز ۲ در دریای خزر منتقل می کند.جمهوری آذربایجان قصد دارد ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال به بازار اروپایی گاز صادر کند که هشت میلیارد متر مکعب برای ایتالیا و 
دو میلیارد متر مکعب برای یونان و بلغارستان خواهد بود. این کشور پیش از این به ترکیه صادرات داشته است.وزارت انرژی جمهوری آذربایجان در بیانیه ای اعام کرد: کریدور گاز 
جنوبی سیستم امنیت انرژی جهانی را تحکیم خواهد کرد. این خط لوله منطقه خزر را به اروپا متصل کرده است.روناگ عبداه یف، رییس شرکت انرژی دولتی سوکار جمهوری 
آذربایجان، آغاز فروش گاز به اروپا را یک روز تاریخی توصیف کرد.تحلیلگران می گویند گاز آذربایجان بعید است موقعیت برتر روسیه در بازار اروپا را تغییر دهد با این حال تهدیدی 
برای سهم روسیه در بازار گاز این منطقه ایجاد می کند.روسیه همچنان به دنبال تکمیل ساخت خط لوله گازی نورد استریم ۲ به آلمان است. این پروژه یک سال پیش به دلیل 
 Snam تحریمهای آمریکا متوقف شد. روسیه ساخت این پروژه را در دسامبر ازسرگرفت هر چند که آهنگ ساخت آن به کندی پیش می رود. شرکتهای بریتیش پترولیوم، سوکار و
از جمله سهامداران خط لوله ترانس آدریاتیک هستند و هر یک ۲۰ درصد در آن سهم دارند.بر اساس گزارش رویترز، تولید گاز نخستین فاز میدان شاه دنیز در سال ۲۰۰۶ آغاز 
شد و بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال گاز به جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه می رساند. تولید فاز دوم در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و ۱۶ میلیارد متر مکعب به ظرفیت 

تولید گاز افزود و مجموع ظرفیت تولید این میدان را به ۲۶ میلیارد متر مکعب رساند.

گاز خانگی سهم برق و صنعت را می بلعد
 افزایش مصرف به اندازه ۴ فاز 

پارس جنوبی
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز گفت: از ابتدای آذر تا هفته قبل 
۲۸ درصد یعنی حدود ۱۰۰ میلیــون متر مکعب و به اندازه ۴ فاز 
پارس جنوبی افزایش مصرف در بخش خانگی داشــته ایم، ما آنقدر 
تولید نداریم که میزان مصرف را تا این حد افزایش دهیم، بنابراین 
برای باانس شــبکه مجبور می شویم از گاز صنایع و نیروگاه ها کم 
کنیم. با ادامه آلودگی هوای نقاط مختلف کشور در فصل سرما، بحث 
استفاده نیروگاه ها از ســوخت مازوت قوت گرفته است، مسئوان 
اطمینان می دهند که در شهرهای بزرگ و بخصوص تهران مازوت 
مصرف نشــده اما برخی نیز مدعی هستند که آلودگی هوای تهران 
به دلیل ســوزاندن مازوتی اســت که به دلیل تحریم در مخازن پر 
شــده است. به هر روی بنا به گفته مســئولین امر اگرچه به دلیل 
مصــرف باای گاز بخــش خانگی، نیروگاه هــا و صنایع مجبور به 
رجوع به ســوخت دوم هستند، اما این سوخت در اکثر نیروگاه ها و 
صنایع نزدیک شهرها استانداردهای یورو ۴ را داراست ضمن اینکه 
در شــهرهای بزرگ مازوت در اولویت مصرف قرار ندارد.محمدرضا 
جوایی   دربــاره مصرف گاز در نیروگاه ها و صنایع کشــور اظهار 
داشــت: ابتدا در نظر بداریم که گاز ســوخت پاکی است و طبیعتا 
آایندگی کمتری نسبت به مازوت و فرآورده های نفتی دارد. هدف 
ما این اســت که در صنایع و نیروگاه ها قطعی گاز نداشته باشیم تا 
مجبور شوند به سوخت دوم مراجعه کنند. ولی اگر مصارف خانگی 
و تجاری کنترل نشــده باا برود چاره ای جز این نداریم، زیرا تولید 
محدود است و اکنون نیز در حداکثر تولید هستیم. وی با بیان اینکه 
ســعی بر این اســت که به خاطر مصارف خانگی از گاز نیروگاه ها و 
صنایع کم نکنیم، افزود: اکنون نیروگاهای اطراف تهران گاز و یا نفت 
گاز مصرف می کنند و روی مازوت نرفتیم ولی اگر ناچار باشــیم با 
مجوزهایی که گرفتیم این کار را می کنیم.مدیر دیسپچینگ شرکت 
ملــی گاز گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ میلیون متر مکعب گاز به 
نیروگاه هــا و بالغ بر ۱۲۰ میلیــون متر مکعب هم به صنایع عمده 
مثل پتروشیمی ها، فواد، پاایشگاه ها و مس ارسال می کنیم، ولی 
اگر به خاطر مصرف باای گاز خانگی شــبکه اجازه ندهد مجبوریم 
میــزان گاز انتقالی به نیروگاه ها و صنایع را کاهش دهیم.وی تاکید 
کرد: از ابتدای آذر تا هفته قبل ۲۸ درصد یعنی حدود ۱۰۰ میلیون 
متر مکعب و به اندازه ۴ فاز پارس جنوبی افزایش مصرف در بخش 
خانگی داشــته ایم، ما آنقدر تولید نداریم که میزان مصرف را تا این 
حد افزایش دهیم، بنابراین برای باانس شــبکه مجبور می شویم از 
گاز صنایع و نیروگاه ها کم کنیم.جوایی یادآور شد: اکنون فرآورده 
ارســالی به صنایع و نیروگاه ها در نزدیکی شهرهای بزرگ یورو ۴ و 

با کیفیت باا است.

با بهینه سازی سامانه های گندزدایی؛
سطح سامت آب روستاهای قم 

افزایش می یابد
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضاب شــرکت آبفای 
استان، از بهینه سازی ســامانه های گندزدایی آب روستاهای قم به 
منظور اطمینان از سامت و بهداشت آب خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضاب استان قم، دکتر "رضا انصاری طادی" 
با اشاره به وجود ۷۴ سامانه گندزدایی آب در روستاهای استان گفت: 
وظیفه اصلی این سامانه ها، کلرزنی و تأمین آب بهداشتی روستاها 
است.وی در ادامه از بهینه سازی سامانه های گندزدایی آب روستایی 
در راســتای اطمینان از ســامت و بهداشــت هر چه بیشتر آب، 
صرفه جویی ۵۰ میلیون ریالی در ماه و بهره برداری آســان خبر داد 
و اظهار داشت: سامانه های گندزدایی روستاهای قم شامل کلرزنی، 
پرکلرین و الکترولیز نمک طعام می شــود که در مرحله نخست ۳۰ 
سامانه کلرزنی با آب ژاول، جایگزین پرکلرین شد.مدیر مرکز پایش 
و نظارت بر کیفیت آب و فاضاب شرکت آبفای استان همچنین با 
اشاره به جایگزینی ۲۹ سامانه کلرزنی گازی با سامانه های آب ژاول 
گفت: این اقدام نیز به منظور حذف خطرگاز کلر، جلوگیری از سرقت 
سیلندرهای گاز کلر، ایمنی و حفاظت فردی و کاهش تبعات امنیتی 
و اجتماعی به انجام رســید.وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه 
به اهمیت مکانی، ســامانه های واقع در مجتمع شهید علیمحمدی 
و مجتمع قنوات بهینه ســازی و به سامانه های آب ژاول تبدیل شده 
است، خاطرنشان کرد: جایگزینی تمام سامانه های کلرزنی در دستور 

کار قرار دارد.

نظرســنجی رویترز نشــان داد قیمت 
نفت تحت تاثیر شیوع نوع جهش یافته 
ویروس کرونا و محدودیتهای ســفر که 
تقاضا برای ســوخت را ضعیفتر خواهد 
کرد، بعید اســت در سال ۲۰۲۱ بهبود 
قابل توجهی پیدا کند. در نظرســنجی 
رویتــرز از ۳۹ اقتصاددان و تحلیلگر که 
در نیمه دوم دسامبر انجام گرفت، پیش 
بینی شد میانگین قیمت هر بشکه نفت 
برنــت در ســال ۲۰۲۱ بــه ۵۰ دار و 
۶۷ سنت می رســد.این قیمت بااتر از 
قیمت ۴۹ دار و ۳۵ سنت است که در 
نظرسنجی نوامبر برای سال ۲۰۲۱ پیش 
بینی شده بود اما تغییر چندانی نسبت به 
بهای معامات نفت برنت در آخرین روز 
سال ۲۰۲۰ که حدود ۵۱ دار بود، نشان 
نمی دهد.در این نظرســنجی قیمت هر 
بشکه وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در 
سال میادی جدید ۴۷ دار و ۴۵ سنت 
پیش بینی شد که در مقایسه با قیمت 

۴۶ دار و ۴۰ سنت در نظرسنجی نوامبر 
بااتر بود اما در مقایسه با قیمت حدود 
۴۸ دار شاخص نفت آمریکا در معامات 
روز پنج شنبه تفاوت چندانی نداشت.نوع 
جدید ویروس کرونا که ماه دســامبر در 
انگلیس شناســایی شد، ریسک تجدید 
محدودیتهای رفــت و آمد و قرنطینه را 
تشــدید کرده و از ســوی دیگر، عرضه 
تدریجی واکســنهای کووید ۱۹ ممکن 
اســت رشــد بیشــتر قیمتهای نفت را 
محدود کند.تحلیلگران می گویند روند 
احیای تقاضا برای نفــت به روند توزیع 
واکسنهای ساخته شــده برای مقابله با 

ویروس کرونا بستگی دارد و برخی از آنها 
پیش بینی می گوینــد اوضاع در اواخر 
ســال ۲۰۲۲ یا ســال ۲۰۲۳ به سطح 
عادی برمی گردد.بــه گفته ادوارد مویا، 
 ،OANDA تحلیلگر ارشد بازار در شرکت
نوع جدید ویروس کرونا ممکن اســت 
چشم انداز را پیچیده کند و به قرنطینه 
شــدیدتری منجر شــود که دورنمای 
تقاضای برای نفت در سه ماهه اول سال 
۲۰۲۰ را فلج خواهد کرد. تدابیر بیشتر 
قرنطینه و موضع محتاطانه اوپک پاس، 
مسائل اصلی مورد توجه بازار در نیمه اول 
بود.تولیدکنندگان  سال ۲۰۲۱ خواهند 

اوپک و متحدانشــان شــامل روسیه با 
افزایش تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه 
در روز در ژانویه موافقت کرده اند و قرار 
اســت چهارم ژانویه برای تصمیم گیری 
درباره گام بعدی سیاســت تولیدشــان 
و بررســی افزایش تولید به میزان ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز دیگر در فوریه، دیدار 
کنند.کارستن فریتچ، تحلیلگر بازار گفت: 
اگر اوپک پاس کاهــش تولید را زیاده 
از حد ســریع تسهیل کند، خطر ریزش 
قیمــت نفت وجــود دارد. اما اگر خیلی 
محتاط باشــد، ممکن است تولید نفت 
شیل آمریکا دوباره افزایش پیدا کند.بر 
اســاس گزارش رویترز، بهای معامات 
نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در 
ســال ۲۰۲۰ بیش از ۲۰ درصد سقوط 
کرد با ایــن حال قیمت نفت برنت پس 
از این که در آوریل به رکورد ۱۵ دار و 
۹۸ سنت سقوط کرد، بیش از سه برابر 

رشد داشته است.

نظرسنجی رویترز از قیمت نفت در سال نو
 قیمت طای سیاه از 50 دار 

بااتر نمی رود
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گزیده خبر وزیر صمت خواستار شد

تمدید اعتبار مصوبه شورای عالی سران برای تصمیمات ستاد تنظیم بازار
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه اباغ سیاست 
های جدید صادراتی گره گشــای مشــکات صادرکنندگان 
است خواســتار تمدید اعتبار مصوبه شورای عالی سران برای 
تصمیمات ستاد تنظیم بازار به خصوص در این شرایط حساس 
کنونی شد و در ادامه با اشاره به تصمیمات اخیر شورای رقابت 
مبنی بر تغییر در فرمول قیمت گذاری برخی خودروها، تاکید 
کرد که نظارت بر اجرای تصمیمات این ســازمان بایستی از 
ســوی وزارت صمت بیشتر شــود. علیرضا رزم حسینی در 
نشست با حجت ااسام حســن درویشیان »رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور« تامین معیشــت مردم را از وظایف مهم 
وزارت صمت عنــوان و تصریح کرد: چندین متغیر اقتصادی 
مستقیما بر معیشت مردم تاثیر دارد که اولین مورد آن تغییر 
نرخ ارز اســت و صنایعی که به نرخ ارز وابســته اند با تغییر 
آن، متاثر خواهند شــد.وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر 
زمانی که حجم زیادی حباب پولی در کشور وجود داشته باشد 
به سمت سرمایه گذاری بر محل هایی مثل مسکن، خودرو و 
مواردی از این قبیــل خواهد رفت که باز هم بر بازار و تامین 

معیشت مردم تاثیر خواهد گذاشت.

گره گشــایی از مشــکات صادرکننــدگان با اباغ 
سیاست های صادراتی جدید

وزیــر صمت با بیــان اینکه در این مــدت در تاش بودیم تا 
اصاحاتی انجــام دهیم، گفت: پیش از این کســانی که ارز 
حاصل از صادرات را به چرخه نیما عرضه نمی کردند مشمول 
پیگیری قضایی می شــدند، اما واردات در مقابل صادرات آزاد 
شد تا به راحتی بتوانند تعهد ارزی کنند و با این روند ترخیص 

کااهای مانده در گمرک حل شد.

تمدید اعتبار مصوبه شورای عالی سران برای تصمیمات 
ستاد تنظیم بازار

رزم حسینی اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار مصوبه شورای عالی 
ســران داشت که به تایید مقام معظم رهبری هم رسانده شد 
تا وزارت صمت با این ابزار اجازه کنترل بازار را داشــته باشد. 
اما از ابتدای ســال این اعتبار به پایان رسید و این ستاد دیگر 
توان مداخله در کنترل کااهای صادراتی و اقدام برای کنترل 
بازار در برخی اقام را نداشته باشد و در فرایند فعلی با تاخیر 
حداقل سه ماهه در تصمیم گیری، تایید و اجرا مواجه خواهیم 
بود.وی با تاکید بر این که هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب 
در بــازار فاصله زیــادی داریم، تصریح کرد: مجوز فروشــی، 

امتیازات و انحصارات، امضاهای طایی، فساد، رانت خواری و 
هزاران دلیل دیگر باعث افزایش قیمت در فواد، خودرو و بازار 
شدند، اما در خط مقدم برای مقابله با این فسادها برخواستیم.

کاهش قیمت ها با ارایه شــیوه نامه عرضه محصوات 
فوادی در بورس

وزیر صمت اضافه کــرد: در فواد ظلمی به مصرف کنندگان 
می شــد و کاایی که در داخل تولید می شد با قیمت جهانی 
به فروش می رسید. ما شروع به کنترل قیمت کردیم و شیوه 
نامــه عرضه محصوات فوادی در بــورس را ارایه دادیم که 
در همین راســتا قیمت ۱۶ هزار تومانی میلگرد به زیر ۸۰۰۰  

تومان رسید.

بازگشت وظایف اصلی وزارت صمت به این مجموعه

رزم حســینی بیان کرد: یکی از آســیب های این وزات خانه 
انتقــال وظایف به خارج از این مجموعه بود، تجارت خارجی، 
فواد، قیمت گذاری در کااهایی مثل خودرو با وزارت صمت 

اســت اما افراد زیادی در آن دخیل هســتند که با تاش ها و 
رایزنی های انجام شده وظایف دوباره به این مجموعه در حال 

بازگشت است.

تمرکز فعالیت های صنعت خودرو در سازمان ایدرو
وی اضافه کرد: تمام فعالیت های صنعت خودرو در ســازمان 
ایدرو متمرکز شــده تا هم انحصار شکســته شده و هم زیان 
خودروسازها رفع شود و پذیرفتنی نیست که ملت شریف ایران 

خودرویی با ضریب اطمینان و قیمت مناسب نداشته باشند.
وزیر صمت با اشــاره به تحریم های ظالمانه دشمنان و نقش 
مهم وزارت صمت در تامین معیشت مردم در این برهه حساس 
کنونی، خواستار حمایت تمامی ارکان نظام از مجموعه وزارت 

صمت برای پیشبرد اهداف و برنامه های این وزارتخانه شد.

نظارت بر اجرای تصمیمات شورای رقابت 
همچنین رزم حســینی در حاشــیه نشســت با رئیس کل 
ســازمان بازرسی کشــور با بیان اینکه نسبت به ابتدای سال 
جاری افزایش ۲۸ درصدی در تولید خودرو داشته ایم، گفت: 

همچنان به دنبال افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در زمان 
باقی مانده تا پایان سال جاری هستیم؛ با افزایش تولید خودرو 
قیمت ها نیز متعادل خواهد شد. همچنین با شکستن انحصار 
در تولید خودرو به سمت تولید خودروهای باکیفیت و با قیمت 
پایین تر نیز خواهیم رفت، در آنصورت دیگر مردم آزادانه حق 
انتخاب خودروی خود را دارند.وزیر صمت ضمن اشاره به اعام 
تصمیم جدید شورای رقابت ضمن تاکید براینکه هدف شورای 
رقابت از اعام این تصمیم حذف داان و افزایش تولید بوده 
است، خاطرنشان کرد:  اما نظارت ها بر اجرای این تصمیم باید 
از سوی ما بیشتر شود.وی افزود: به دنبال حذف داان از بازار 
خودرو و فواد به  ویژه در شــرایط حساس هستیم و بایستی 
با رانت و فســاد مبارزه کنیم. از جمله مواردی که به حمایت 

تمامی ارکان نظام نیازمندیم، همین موضوع است.

تصمیمات  از  نظارتی  ضرورت حمایت دســتگاه های 
جسورانه مدیران در شرایط جنگ اقتصادی

رزم حســینی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت دســتگاه های 
نظارتی از تصمیمات جســورانه مدیران در شــرایط سخت 
کنونی، گفت: وظیفه ســنگینی در این برهه حساس کنونی 
برای تامین معیشت مردم، حمایت از تولید، صادرات و تجارت 
بر عهده این وزارتخانه است که تحقق همه اهداف و برنامه ها 
با حمایت همه جانبه تمامی ارکان از این مجموعه امکان پذیر 

خواهد بود.

به مدیران شجاع و پاک دست نیاز داریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین حمایت از مدیران شجاع 
و پاک دســت را ازمه امروز جامعه دانست و تصریح کرد: به 
مدیران تصمیم ساز که در این شرایط حساس جنگ اقتصادی 
جسورانه تصمیم می گیرند نیاز داریم و ازمه جسارت مدیران 
در امر تصمیم سازی، حمایت دستگاه های نظارتی از آن هاست.

وی همچنین با اشــاره به تکمیل سامانه جامع تجارت، گفت: 
در این ســامانه از ثبت سفارش خرید کاا و گمرکات در حال 

اجراست، این سامانه در حال تکمیل شدن است.

قوانین مزاحم کسب و کار را حدف خواهیم کرد
رزم حســینی ضمن تاکید بر اینکه قوانین مزاحم کسب و کار 
باید حذف شوند، اظهار کرد: تاکید رهبری نیز به در این زمینه 
بوده اســت؛ این قوانین را احصاء کرده ایم و مجلس شــورای 

اسامی نسبت به حذف آن ها باید اقدام کنند.

تجارت ۱.۴ میلیارد داری ایران با اوراسیا در 
۸ ماه سال۹۹

بر اســاس آمارهای منتشر شده، ایران در هشــت ماه نخست سال جاری یک 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دار با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تجارت داشته است.

 اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشــاورزی تهران آماری را منتشــر کرده است 
که بر اســاس آن، ارزش تجارت کاایی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
بدون احتســاب نفت خام طی هشت ماهه نخست ســال جاری یک میلیارد و 
۴۰۰ میلیــون دار بوده که حدود ۲.۸ درصد از کل ارزش تجارت کاایی ایران 
را تشــکیل می دهد و نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ۱۱ درصد کاهش 
داشــته است.در هشت ماهه نخست سال جاری حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
تن کاا بدون احتساب نفت خام به ارزش ۶۳۹ میلیون دار به کشورهای عضو 
اتحادیه اوراسیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ به لحاظ وزنی 
۲۰ درصد و ارزشــی ۶ درصد کاهش را نشــان می دهد.طی این مدت صادرات 
ایران به دو کشــور روسیه و باروس افزایش قابل توجهی از نظر وزنی و ارزشی 
داشــته در حالیکه صادرات به سه کشور ارمنســتان، قرقیزستان و قزاقستان با 
افت وزنی و ارزشی همراه بوده است.سهم کشورهای اوراسیا از مجموع صادرات 
کاایی ایران طی هشت ماه سال جاری از نظر ارزشی در مقایسه با مدت مشابه 
در ســال ۹۸ تغییر معناداری نداشته و فقط با حدود ۰.۲ درصد افزایش به ۲.۴ 
درصد رسیده است.در میان شرکای تجاری عضو اتحادیه اوراسیا، صادرات ایران 
طی هشت ماهه ۹۹ مربوط به کشورهای روسیه ۲۸۵ میلیون دار و ارمنستان 
۲۳۳ میلیون دار بوده اما بیشــترین واردات ایران نیز از کشور روسیه به ارزش 
۷۲۷ میلیون دار صورت گرفته است.از کل صادرات ایران به پنج کشور اوراسیا 
طی هشت ماه سال جاری ۴۲۵ میلیون تن به ارزش ۳۳۰ میلیون دار به اقام 
کشاورزی و غذایی اختصاص داشته است که سهم این اقام از کل صادرات ایران 
به پنج کشور اوراسیا از نظر وزن معادل ۳۲.۸ درصد و از نظر ارزشی برابر با ۵۱.۶ 
درصد اســت.مقاصد اصلی صادرات کشاورزی و غذایی ایران در بین کشورهای 
اوراسیا، سه کشور روســیه با رقم ۲۴۶ میلیون دار، قزاقستان با ۴۴ میلیون و 
۲۰۰ هزار دار و ارمنستان با ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دار هستند.همچنین تراز 
تجاری ایران با کشــورهای عضو این اتحادیه در هشت ماهه ۹۹ منفی بوده اما 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰ میلیون دار از کسری تراز تجاری کاسته 
شده و به نفع ایران بهبود یافته است.بخشی از بهبود تراز تجاری ناشی از افزایش 
صادرات و کاهش واردات روســیه و باروس بوده و بخشــی دیگر صرفا ناشی از 
کاهش واردات قزاقســتان محقق شده است اما تراز تجاری ایران طی این مدت 
با کشورهای ارمنســتان و قرقیزستان تضعیف شده است.در مبادات تجاری با 
کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تراز تجاری ایران با روسیه طی هشت ماهه 
نخست ۹۹ نیز همچنان منفی و ۴۴۲ میلیون دار به نفع روسیه است.، از آبان 
ماه سال ۹۸ موافقت نامه تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا به امضا رسید که 
بر اســاس آن ۸۶۰ قلم کاایی میان ایران و پنج کشور متحد اقتصادی مبادله 
می شــود و در حال حاضر مذاکرات تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز شده است.

اوراســیا که یک اتحادیه اقتصادی است، با حضور پنج کشور روسیه، قزاقستان، 
باروس، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اصلی از سال ۲۰۱۵ کار خود 
را در زمینه سیاســت گذاری اقتصادی، اقتصــاد کان و مهاجرت نیروی کار در 
جهــت تجارت آزاد و موافقت نامه های تجاری با کشــورهای دیگر آغاز کرد.در 
۹ ماهه ســال جاری، ۱۱۰ میلیون تن کاا به ارزش ۵۲ میلیارد دار بین ایران 
و کشــورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دار بود.مقایســه صادرات غیرنفتی ایران با 
مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱۷ درصد و ارزش ۲۰ درصد کاهش را نشان 
می دهد اما در ماه های باقی مانده از ســال همچنان به روند افزایشی خود ادامه 
می دهد.همچنین واردات کاا از نظر وزن یک درصد و از لحاظ ارزش ۱۶ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
تصمیم جدید شورای رقابت نباید منجر به 

افزایش قیمت شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور گفت: تصمیم جدید شورای رقابت با هدف 
نزدیک شــدن قیمت ها به قیمت واقعی بازار اســت اما بایــد مورد نظارت قرار 
بگیرد که به افزایش قیمت منجر نشود.به گزارش وزارت صمت، حجت ااسام 
و المســلمین حسن درویشــیان پس از پایان نشســت با علیرضا رزم حسینی 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: وزارت صمت 
مسئولیت های سنگینی به خصوص در این شرایط سخت از جمله تنظیم بازار، 
مبارزه با گرانفروشــی و تأمین اقــام و مایحتاج عمومی مردم بر عهده دارد که 
تحقق همه اهداف و برنامه ها با هماهنگی دستگاه های ذیربط امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه از مدیران شجاع، پاکدست و ریسک پذیر برای اتخاذ تصمیمات 
ســریع در این برهه حساس کنونی حمایت خواهیم کرد، گفت: خط قرمز نظام 
مبارزه با فساد است و در زمینه رانت خواری و مبارزه با فساد هچ گونه اغماضی 
نخواهیم داشت.رئیس سازمان بازرسی کل کشور هدف از تصمیم جدید شورای 
رقابت را نزدیک شدن قیمت ها به قیمت واقعی بازار دانست و گفت: این تصمیم 
البته باید مورد نظارت قرار بگیرد که به افزایش قیمت منجر نشود.وی همچنین 
ارائه شــیوه نامه عرضه محصوات فوادی در بورس را ســبب حذف داان و 
کاهش رانت خواری دانســت و از تمامی دســتگاه های ذیربط خواســت که در 
این حوزه همکاری های ازم را داشــته باشند.درویشــیان راه اندازی و تکمیل 
سامانه های الکترونیکی را برای ایجاد شفافیت مورد تاکید تمامی مسئولین نظام 
و دولت دانست و گفت: دستگاه ها به تکالیف خود در این حوزه باید عمل کنند 
تا با تحقق دولت الکترونیک شــفاف سازی ایجاد شود و با ایجاد شفافیت فساد 

کاهش یابد.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعام کرد
پیگیری رفع موانع واحدهای مشکل 

دار و طرح های نیمه تمام شستا و بنیاد 
مستضعفان

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع مواد تولید از اجرایی شدن اکثر مصوبات 
نود  و هشــتمین جلسه این ســتاد خبر داد. بابک دین پرست پس از پایان 
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران بیان کرد: در این 
جلســه آخرین وضعیت و روند اجرای مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید، مورد بررســی قرار گرفت و خوشبختانه شاهد 
اجرای اغلب مصوبات این جلســه بودیم؛ چند مصوبه نیز هم اکنون در حال 
پیگیری و اجراست که مجددا در صورتجلسه دیروز به آن اشاره و در دستور 
کار پیگیری دبیرخانه ستاد قرارخواهد گرفت و از این به بعد نیز، در ابتدای 
هر جلســه، روند اجرای مصوبات جلسات قبلی ستاد مورد بررسی  و ارزیابی 

دقیق قرار خواهد گرفت.

افزایش ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی نرخ خودرو 
با تصمیم شورای رقابت

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهار داشت: همه ۱۸ مدل خودروی 
شامل طرح شورای رقابت با افزایش قیمت روبه رو بوده اند و تقریبا بین ۱۰ تا ۱۵ 
میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.نعمت اه کاشانی نسب در مورد آخرین 
وضعیت بازار خودرو و تاثیر تصمیم شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت ۱۸ 
نوع خودرو گفت: بازار تا ســه روز پیش روند آرامی را طی می کرد و بنوعی در 
حال تثبت بود که متاســفانه تصمیم شورای رقابت دوباره بازار را متاطم کرد.

وی ادامه داد: هرچند تصمیم شــورای رقابت هنوز عملی نشده اما این تصمیم 
موجب افزایش قیمت خودروها شــده است. بطوریکه سه روز پیش بنوعی همه 
فروشنده خودرو بود و حاا خریدار شــده اند.نایب رییس اتحادیه فروشندگان 
خودرو تصریح کرد: همه ۱۸ مدل خودروی شامل طرح با افزایش قیمت روبه رو 
بوده اند و تقریبا بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.کاشــانی 
نســب افزود: امیدواریم در این تصمیم تجدیدنظر شود تا دوباره بازار به وضعیت 
چند روز پیش بازگردد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با اعام آزادسازی قیمت 
۱۸ نوع خوردو گفت: طی بررسی های صورت گرفته فرمول قیمت گذاری برای 
بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط قیمت بازار قیمت گذاری 
انجام می شــود. پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتو ماتیک ، ۲۰۷ پانورما، سمند 
 s۷ دستی، هایما توربو s۵ ســون پاس، رانا پاس، رانا پاس توربو، هایما توربو
اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک ، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته مشمول 

فرمول جدید می شود.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران 
اعام کرد:

پرداخت مشوق های صادراتی بر اساس 
صادرات با ارزش افزوده بااتر

 مدیــرکل دفتر توســعه صادرات خدمات بازرگانی ســازمان توســعه تجارت 
ایران گفت: پرداخت مشــوق های صادراتی براســاس صادرات بــا ارزش افزوده 
بااتر و تشــویق صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی باید جدی گرفته شــود.

به گزارش از سازمان توســعه تجارت ایران، »احسان قمری« در حاشیه جلسه 
کارگروه مشــوق های صاراتی افزود: صادرکنندگان مدارک و مستندهای ازم و 
درخواســت های خود جهت دریافت مشــوق های صادراتی را به سازمان توسعه 
تجارت ایران ارائه کنند تا پس از بررسی و طرح در کارگروه مشوق های صادراتی 
نســبت به تخصیص و پرداخت مشــوق های صادراتی به آنان اقدام شود.وی، بر 
پرداخت مشــوق های صادراتی صرفاً به بنگاه های تولیدی صادراتی )حقیقی و 
حقوقی( براساس مفاد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و شیوه نامه های اباغی 
وزیر صمت تاکید کرد.دبیر کارگروه مشوق های صادراتی سازمان توسعه تجارت 
ایران  در عین حال گفت: با گذشــت بیش از ۹ ماه از ســال جاری بســیاری 
از صادرکنندگان درخواســتی را به سازمان توسعه تجارت ایران یا سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها ارائه نکرده اند. وی اضافه کرد: بسته حمایت از 
صادرات غیرنفتی و شیوه نامه های مربوط در پورتال سازمان توسعه تجارت ایران 
به آدرس www.tpo.ir بارگذاری شده و صادرکنندگان می توانند با مراجعه به آن، 
بر اساس سرفصل های مشوق های صادراتی درخواست های خود را تنظیم و ارائه 
کنند.قمری  با تقدیر از صادرکنندگانی که باوجود شــیوع ویروس کووید ۱۹ و 
مشکات ناشی از تحریم ها، رسالت خود را به خوبی انجام می دهند، خاطرنشان 
کرد: ازم اســت در پرداخت مشوق های صادراتی شرایطی فراهم کرد که از این 
ابــزار به عنوان یکی از راهکارهای افزایش ایفــای تعهدات ارزی صادرکنندگان 

استفاده شود.

 دبیــرکل انجمــن لوازم خانگی گفت: 
درصورتــی که مواد اولیــه قابل تامین 
باشد، تولیدکننده قادر به گران فروشی 
نیســت، زیرا باید قیمت ها در ســامانه 
۱۲۴ وزارت صنعــت ثبت شــود و بر 
ایــن اســاس هرگونه ادعــای افزایش 
فرافکنی  لوازم خانگی  قیمت   خودسرانه 
قیمت  افزود:  هاشــمی«  است.»عباس 
محصوات نهایی در صنعت لوازم خانگی 
ناشی از چند عامل از جمله قیمت مواد 
اولیه و هزینه های مترتــب بر تولید از 
جمله قیمت انرژی، دســتمزد و غیره 
است.وی، به طور نمونه با اشاره به نحوه 
محاسبه قیمت ورق فوادی، یادآور شد:  
قیمت این ماده اولیه بر اساس میانگین 
قیمت هــای جهانــی برپایه شــاخص 
»متال بولتــن«، نــرخ ارز و »حاشــیه 
رقابت« تعیین می شود که مورد آخری 
با توجه به بازار مزایده، همواره دست کم 

۱۵ درصد بااتر از قیمت بورس است.
وی گفــت: با توجه به کافــی نبودن و 
محدودیت عرضه، بســیاری واحدهای 
تولیدکننــده لوازم خانگی به ناچار نیمی 
از نیازشــان به ورق را از بازار آزاد تهیه 
می کنند، این قیمت ها درخصوص برخی 

دیگر از مواد و قطعات گاهی تا چند برابر 
است.این مقام صنفی ادامه داد: از طرفی، 
ســازمان حمایــت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان نیز اجازه افزایش بیش 
از ۲۵ درصدی به تولیدکنندگان نداده 
است، بر این اســاس هر واحد تولیدی 
به طــور متوســط ۱۵ تــا ۲۰ درصد و 
در زمان کســادی بــازار حتی با درصد 
سودهای تک رقمی به قیمت تمام شده 
خود بــرای مصرف کنندگان می افزایند.

وی یادآوری کــرد:  آخرین درخواســت 
برای افزایش قیمت از ســوی واحدهای 
تولیدکننده مربوط به خردادماه امسال 
بود کــه ۲۰ درصد بــرای تلویزیون و 
۲۵ درصد بــرای یخچال فریزر و اجاق 
اعمال شد.هاشمی خاطرنشان کرد:  گاز 
طی تفاهمی بیــن انجمن لوازم خانگی 
و سازمان حمایت، برای تولیدکنندگان 

ایــن حق ایجاد شــده که بــا هر گونه 
افزایــش قیمــت نهاده ها و نــرخ ارز، 
بتوانند تعدیل قیمت داشــته باشــند.

وی گفت: واحدهــای تولیدکننده، هر 
گونه درخواست برای افزایش قیمت را 
از طریــق این انجمن پیگیری می کنند 
و انجمن نیز به ســازمان حمایت اعام 
خانگی  لــوازم  انجمن  می کند.دبیرکل 
بیان داشــت: اکنون مدت زمان ازم از 
زمان درخواست برای اعام قیمت های 
جدید تــا بررســی، پذیــرش و اباغ 
آنها کوتاه شــده اســت، اما در یک ماه 
گذشــته هیچ افزایش قیمتی از سوی 

تولیدکنندگان درخواست نشده است.
 پیشتر مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی 
و لــوازم خانگــی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت گفت: با عرضــه اختصاصی 
ورق هــای فوادی بــه تولیدکنندگان 

لوازم خانگی در کشــور، قیمــت لوازم 
خانگی در بازار کاهش می یابد.بررســی 
آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاکی از تولیــد ۲ میلیون و 
۸۰۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه انواع یخچال 
و  فریزر، ماشین لباس شویی و تلویزیون 
از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه است.در 
هشت ماه گذشته، یک میلیون و ۳۳۴ 
هــزار و ۳۰۰ دســتگاه یخچال و فریزر 
در کشور تولید شــد که در هم سنجی 
با پارســال رشــد ۲۹.۲ درصدی نشان 
می دهد.مطابق این آمارها، در هشــت 
ماهه امســال ۶۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه 
کارخانجات  توسط  لباس شویی  ماشین 
داخلی تولید شــد. تولید یاد شــده در 
مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته 
رشــد ۵۸.۲ درصدی داشته است.تولید 
انــواع تلویزیون در این مدت با رشــد 
۶۲.۵ درصدی پیشــتاز شد و به ۸۰۱ 
هزار و ۶۰۰ دســتگاه رسید.با این حال، 
در تولیــد کولر آبی افت ۱۱.۲ درصدی 
در هم سنجی با ســال گذشته به ثبت 
رســید و تولیدکننــدگان داخلی ۷۵۸ 
هــزار و ۲۰۰ دســتگاه از این محصول 

تولید کردند.

دبیرکل انجمن لوازم خانگی:
تولیدکنندگان لوازم خانگی قادر 

به گران فروشی نیستند

خداحافظی هوندا با روسیه
خودروســازی هوندا با صدور بیانیه ای از تصمیمش برای خروج از بازار روسیه خبر داد.

به گزارش راشاتودی، خودروسازی ژاپنی هوندا با صدور بیانیه ای اعام کرد در راستای 
عمل به استراتژی جدید این شرکت در کاهش هزینه ها و بازسازی ساختاری از ابتدای 
ســال ۲۰۲۲ از بازار خودروی روسیه خارج خواهد شد و فعالیت آن در این کشور تنها 
محدود به موتورسیکلت و تجهیزات موتوری خواهد شد. قرار است ارایه خدمات پس از 
فروش به مشتریان روس این شرکت که تا سال ۲۰۲۱ خودروهای هوندا می خرند ادامه 
یابد. با وجود افزایش نسبی فروش برخی از برندهای خارجی در بازار خودرو روسیه پس 
از فروکش کردن موج نخســت کرونا، هوندا با اقبال زیادی مواجه نشده و فروش آن در 
روســیه در ماه نوامبر امسال نسبت به نوامبر سال قبل بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته 
است. این خودروساز ژاپنی ماه قبل تنها توانسته بود ۷۹ خودرو در بازار روسیه بفروشد. 
در مجموع ۱۱ ماه نخســت امسال هوندا در روسیه ۱۳۸۳ خودرو فروخته که نسبت به 
سال قب ۱۵ درصد کاهش یافته است. حتی قبل از کرونا نیز محبوبیت هوندا در روسیه 
کاهش یافته بود تا جایی که در ســال ۲۰۱۹ میزان فروش آن با ۶۴ درصد کاهش به 
۱۸۳۶ دســتگاه خودرو رسیده بود که ۶۴ درصد کمتر از فروش آن در سال ۲۰۱۸ بود. 
این رقم همچنین در مقایســه با ۱.۷ میلیون خودرو فروخته شــده در روسیه در سال 
۲۰۱۹ بسیار ناچیز بوده اســت. روسیه تا پایان نیمه نخست امسال دومین بازار بزرگ 
خودرو در اروپا بود. آلمان بزرگ ترین بازار خودرو در اروپا محســوب می شود و تنها در 
فصل تابستان آلمانی ۲۵۱ هزار خودرو خریدند. پس از آلمان و روسیه، فرانسه با فروش 
۱۰۳ هزار خودرو در تابستان و ایتالیا با فروش ۸۹ هزار خودرو در این مدت، سومین و 
چهارمین بازارهای بزرگ مصرفی خودرو در قاره سبز محسوب می شوند. انگلیس که تا 

سال قبل دومین بازار بزرگ خودرو در اروپا بود امسال به رتبه پنجم رفته است.

تشکیل کمیته فواد از هفته آتی برای 
تعیین قیمت در بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعام  این خبر که از هفته آینده، 
کمیته فواد برای تعیین قیمت آن در بازار تشــکیل خواهد شد، 
اجرای شــیوه نامه عرضه محصوات فوادی را عاملی برای کاهش 
قیمت ها دانست. علیرضا رزم حسینی در حاشیه جلسه کمیسیون 
در رابطــه با قیمت فواد و ســیمان، اظهار کرد: در رابطه با قیمت 
فواد و سیمان در کمیسیون عمران حاضر شدم و توضیحاتی درباره 
قیمت این دو کاا که در احداث ســاختمان نقش دارند، ارائه دادم؛ 
نمایندگان حساســیت های دقیق و زیادی در حوزه مدیریت بازار 
فواد و سیمان دارند.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طی 
دو ماه اخیر به منظور مدیریت و تنظیم بازار، شیوه نامه ای را در ستاد 
اقتصادی دولت اعمال کرده ایم که وقتی اجرا شد، منجر به کاهش 
قیمت ها گردید. در چند روز گذشــته قیمت جهانی فواد افزایش 
داشته که  نگرانی نمایندگان مجلس را در پی داشته است.وی افزود: 
قانون این الزام را ایجاد کرده است که بایستی محصوات فوادی در 
بورس عرضه شود و همه تولیدکنندگان باید همه محصوات خود 
را بر اســاس شیوه نامه فوادی در بورس عرضه کنند.وزیر صمت با 
بیان اینکه اقدامات ازم را در راســتای تنظیم بازار از هفته آینده 
انجام می دهیم، تصریح کرد: از هفته آینده  در کمیته فواد تشکیل 
جلسه می شود تا عرضه فوادسازان را در بورس کامل کرده و قیمت 

آن در بازار متعادل شود.
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حق بیمه تولیدی ایران در جایگاه 38 جهانی قرار داردگزیده خبر
حق بیمه تولیدی ایران در مقام ۳۸ جهانی قرار دارد که به نســبت ســال گذشته دو 
رتبه صعود را برای جایگاه ایران به ارمغان داشــته اســت. با توجه به آمار منتشر شده 
ســالنامه ۹۸ بیمه مرکزی، حق بیمه تولیدی جهانی در ســال ۲۰۱۹ حدودا برابر با 
۶٫۲۹۲ میلیــارد دار، و در ایران حدود ۱۲ میلیارد دار بوده اســت که از منظر حق 
بیمه تولیدی ایران را در مقام ۳۸ جهانی قرار داده، که به نسبت سال گذشته دو رتبه 
صعود را برای جایگاه ایران به ارمغان داشــته است.البته بایستی توجه داشت که رتبه 
 ،)GDP ۳۸ در صنعت بیمه با توجه به رتبه ۲۶ اقتصاد کشور از منظر جهانی )بر اساس
نشــان دهنده ضعف نسبی صنعت بیمه در مقایســه با سایر بخش های اقتصاد کشور 
در مقیاس جهانی می باشــد.همچنین پارامترهایی از جمله سرانه حق بیمه تولیدی و 
ضریب نفوذ نیز بر اســاس آخرین آمار قابل استناد نسبت به دوره گذشته سال قبل با 
بهبود همراه بوده است و باعث ادامه روند بهبود رتبه کشور از منظر دو شاخص مذکور 
در میان کشــورهای منطقه شده اســت. افزایش دو پارامتر سرانه حق بیمه تولیدی و 
ضریب نفوذ در جهان به مراتب از افزایش این دو پارامتر در ایران بیشــتر بوده اســت. 
در بخش بیمه های زندگی، ســهم این نوع بیمه ها از کل پورتفوی بیمه ای در مقیاس 
جهانی حدود پنجاه درصد بوده و این در حالی اســت که در ســال ۲۰۱۹ این عدد در 
صنعت بیمه ایران به دو صدو درصد کاهش به نسبت سال قبل به ۱۴٫۳ درصد رسیده 
است، که نشــان از فعالیت کمتر از انتظار بیمه گران و عدم فرهنگ سازی مناسب در 
این حوزه دارد. چالش ها و شرایط صنعت بیمه کشور در زمان حاضر ساختار اقتصادی 
کشــور و به تبع آن صنعت بیمه تحت تاثیر دو عامل مهم شــامل تحریم های ظالمانه 
بین المللی و شیوع ویروس کووید۱۹ قرار گرفته است. خارج شدن فاکتورهای اقتصاد 
کان کشــور نظیر نرخ تورم، رشد، بیکاری، میزان صادرات، نرخ برابری ارز و... از روند 
مطلوب را شاید بتوان مهم ترین تاثیرات ناشی از دو عامل فوق الذکر دانست. طبق اهداف 

چشم انداز سند ۱۴۰۴ صنعت بیمه ایران می بایست در افق مذکور به ضریب نفوذ هفت 
درصدی می رسید که با این میزان می توانست مقام نخست را در منطقه آسیای میانه، 
خاورمیانه و شمال آفریقا کسب نماید. لیکن متاسفانه بروز چالش های مذکور منجر به 
آن شــد تا دستیابی به بســیاری از اهداف این سند من جمله اهداف صنعت بیمه، به 
راحتی امکان پذیر نباشــد.یکی از مهم ترین اثرات مستقیم و عینی تحریم ها بر صنعت 
بیمه کشــور کاهش پذیرش و واگذاری ریسک های بزرگ، کاهش مجموع تعهدات، و 
محدودیت در نقل و انتقال ارز به منظور پرداخت حق بیمه به بیمه گران طرف قرارداد 
خارجی می باشد. همچنین انتظار می رود که با کاهش فعالیت کسب و کارهای اقتصادی 
و افزایش نرخ رشد قیمت کاا و خدمات، صنعت بیمه نیز دچار اختاات متعددی در 
فرآیندهای بیمه گری و سرمایه گذاری گردد. همچنین با شیوع ویروس کووید ۱۹ عاوه 
بر تشدید شرایط نامطلوب، چالش های نوظهوری همچون عدم تمدید و کاهش تقاضا 
از سوی بنگاه ها، افزایش مطالبات و معوقات، کاهش درآمد از حوزه گردشگری، افزایش 
میــزان مخاطرات اخاقی به دلیل کاهش قدرت خریــد مردم( و... پیش روی صنعت 
بیمه قرار گرفته اســت. البته به وجود آمدن توفیق اجباری برای امکان توسعه فروش 
الکترونیکی از معدود فرصت های پیش آمده در پی شــیوع این ویروس بوده است که 
صنعت بیمه می بایست از فرصت یادشده به بهترین شکل ممکن استفاده نماید. بر این 
اساس طراحی الگوی خدمت رسانی متفاوت برای جوامع در هنگام شیوع بیماری های 
اپیدمیک، امری ضروری به نظر می رســد. پیش بینی می شود که با پایان یافتن دوران 
 IMF ایپدمی ویروس کرونا و با رونق یافتن مجدد کسب و کارها )که طبق پیش بینی
میزان رشد GDP ایران در سال ۲۰۲۱ در حدود ۳,۱ درصد خواهد بود(، صنعت بیمه 
نیز رشــد فزاینده ای را تجربه نماید. ریسک های اقلیمی یکی از بزرگترین ریسک های 
مورد توجه شــرکت های بیمه ای است. طبق گزارش IPCC افزایش دما، گرم شدن آب 

اقیانوس ها، باا آمدن آب دریاها، وقوع زلزله، سیل، اسیدی شدن آب دریاها و آلودگی از 
جمله حوادث فاجعه آمیز ناشی از تغییرات اقلیمی در جهان به حساب می آید. بررسی ها 
حاکی از آن اســت که در طول ۴۰ سال گذشته بیش از ۹۰ درصد بایای طبیعی در 
اثر تغییرات آب و هوایی بوده اســت. وقوع این حوادث نه تنها بر اقتصاد کشــورها اثر 
گذاشته بلکه سامت انسان ها را نیز به خطر انداخته است. افزایش شمار بایای طبیعی 
از جمله سیل و زلزله در سال های اخیر در ایران نشان دهنده اهمیت باای ریسک های 
اقلیمی اســت و هزینه هنگفتی به تمامی بخش های اقتصادی من جمله صنعت بیمه 

وارد آورده است.

روند توســعه بیمه های زندگی کند بودن سرعت رشد در بیمه های زندگی و 
سایر رشته ها

بیمه های زندگی یکی از پر رونق ترین رشته های بیمه ای در صنعت بیمه جهان به شمار 
می روند. متاسفانه این آمار در ایران به نسبت صنعت بیمه جهان پایین تر است به طوری 
که طبق آخرین داده های منتشــر شده از سوی بیمه مرکزی در سال ۹۸، سهم رشته 
مذکور کمتر از ۱۵ درصد از کل پرتفوی صنعت بوده است.عواملی همچون اطاع رسانی 
و تبلیغات ناکافی، عدم تسلط کافی نمایندگان و بازاریابان، بااتر بودن نرخ بازدهی در 
ســایر بازارهای موازی مالی، وجود هزینه ها و کارمزدهای متعدد در ابتدای بیمه نامه، 
پایین تر بودن نرخ ســود ذخائر از تورم واقعی و انتظاری و... از جمله مهم ترین مواردی 
است که منجر به عدم استقبال کافی از بیمه های زندگی در ایران شده است، البته روند 
استقبال از بیمه های زندگی در طی چند سال اخیر بیانگر بهبود دیدگاه جامعه نسبت به 
مزایای سرشار این دسته از بیمه نامه ها بوده و این اتفاق حاکی از روشن بودن چشم انداز 

بیمه های زندگی در ایران است.

بانک های مرکزی ایران و سوریه سوئیفت 
داخلی ایجاد می کنند

ایران و ســوریه به منظور گســترش و تعمیق همکاری های دو جانبه تجاری، 
تســهیل انتقال پول بین این دو کشور و دور زدن تحریم های بین المللی، در 

حال برنامه ریزی برای ایجاد یک بانک مشترک و سوئیفت داخلی هستند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از میدل ایســت مانیتور، یک مقام ارشد 
ایرانی اعام کرد که ایران و سوریه به منظور گسترش و تعمیق همکاری های دو 
جانبه تجاری، تسهیل انتقال پول بین این دو کشور و دور زدن تحریم های بین 
المللی، در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک بانک مشترک هستند.گل محمدی، 
عضو ارشــد ستاد توسعه اقتصادی ایران، عراق و سوریه روز شنبه در گفتگو با 
خبرگزاری دولتی چین )شینهوا( اظهار داشت: ما همچنین در تاش هستیم به 
منظور مقابله با تحریم ها یک سوئیفت )مکانیزم( داخلی بین بانک های مرکزی 
ایران و ســوریه ایجاد کنیم.این مکانیسم سوئیفت باعث خواهد شد تا تهران و 
دمشق به سرعت، به راحتی و با دقت بتوانند پول بین دو کشور ارسال و دریافت 
کنند.بر اساس این گزارش، مزیت اصلی این روش دور زدن تحریم های اعمال 
شده علیه هر دو کشور توسط کشورهای غربی به خصوص ایاات متحده است.

گفته می شــود عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران از سوریه خواسته 
است تا موانع جلوگیری از تأسیس بانک مشترک را برطرف کند.

فهرست بدهکارترین کشورهای جهان
ایرلند بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود در جهان را دارد.

 طبق اعام ســایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه دسامبر، ایرلند بیشترین نسبت 
بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشــته اســت؛ به گونه ای 
که این کشور اکنون بیشــتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.در 
ادامه با شــش کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند 

آشنا می شوید:
 ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر: ۲۵۶ میلیارد و ۲۶۹ 

میلیون دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۴۸.۹۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۰.۷۳ درصد
 هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دســامبر: ۸۱۹ میلیارد و ۶۶ 

میلیون دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۴۹.۷۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۵.۵۷ درصد
 سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۵۷ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر: ۷۴۲ میلیارد و ۷۲۵ 

میلیون دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۹.۱۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۸.۳۰ درصد
 بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۹۶ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر: ۵۲۲ میلیارد و ۴۲۰ 

میلیون دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۸.۶۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۳.۱۷ درصد
 یونان

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۲۳ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر: ۲۱۴ میلیارد و ۱۶۲ 

میلیون دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۶۲.۴۰  درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۱۴.۲۶ درصد
 فرانسه

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۲۶۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دســامبر: دو تریلیون و ۶۶۰ 

میلیارد دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۲.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۵.۲۳ درصد
 آمریکا

جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر
میــزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دســامبر: ۲۱ تریلیون ۳۷۲ 

میلیارد دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲۶.۲۰ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۷.۹۰ درصد
چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۳۹ میلیون نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دســامبر: ۱۴ تریلیون و ۵۷۷ 

میلیارد دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶.۱۸ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۱.۰۷ درصد
ژاپن

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۵۱۷ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر: چهار تریلیون و ۵۴۱ 

میلیارد دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۳.۱۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۲.۱۵ درصد
 آلمان

جمعیت: ۸۳ میلیون و ۹۱۰ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دســامبر: سه تریلیون و ۷۶۱ 

میلیارد دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶۹.۳۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۹.۲۷ درصد
 انگلیس

جمعیت: ۶۷ میلیون و ۹۱۹ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به دســامبر: ســه تریلیون ۴۶۲ 

میلیارد دار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۸.۸۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۲.۶۴ درصد

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافت
براساس گزارش مرکز آمار، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در فصل تابستان امسال ۳۶۳۱.۸ هزار میلیارد ریال بود که رشد ۴.۵ درصدی را به ثبت رساند.   مرکز آمار 
گزارش فصلی اقتصاد ایران در تابســتان ۹۹ را منتشــر کرد. براســاس این گزارش، در پایان فصل تابستان ۱۳۹۹ در بخش پایه پولی بر حسب منابع، جمع کل پایه پولی برابر 
۳۷۲۰.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، رشد ۵.۴درصدی داشته است.خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در فصل دوم امسال، ۳۶۳۱.۸ هزار 
میلیارد ریال بود که رشد ۴.۵ درصدی را به ثبت رساند به نحوی که در سال ۹۸ این میزان ۳۴۷۵.۷ هزار میلیارد ریال بود.همچنین خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 
۱۷۲.۷ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال ۹۸ با رشد ۱۰.۵ درصدی مواجه شد. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سال ۹۸ حدود ۱۵۶.۳ هزار میلیارد ریال بود.

میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز در تابستان ۹۹ رقم ۱۲۹۱.۹ هزار میلیارد ریالی بود که این رقم در پایان سال ۹۸ حدود ۱۱۰۷ هزار میلیارد ریالی ثبت شده بود. ضمن 
اینکه این میزان در فصل دوم سال به نسبت سال ۹۸ رشد ۱۶.۷ درصدی داشت.همچنین در بخش پایه پولی بر حسب مصارف نیز میزان پایه پولی ۳۷۲۰.۶ هزار میلیارد ریال 
ثبت شد که ۵.۴درصد به نسبت سال ۹۸ افزایش داشت. این رقم در تابستان سال گذشته ۲۹۵۱.۲ هزار میلیارد ریال بود.براساس گزارش مرکز آمار، در فصل تابستان امسال 
سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ۲۷۷۵.۶ هزار میلیارد ریال و سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی ۲۴۶.۹ هزار میلیارد ریال ثبت شد که به ترتیب رشد ۶.۶ 
درصدی و ۱۱.۰ درصدی را رقم زدند.همچنین براساس این گزارش ضریب فزاینده نقدینگی تابستان ۹۹ به ۷.۷۸ رسیده است که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۷.۲۱ بود.

اعطای مجوز به ۶ صندوق خصوصی
مدیرعامــل فرابورس ایران از اعطای مجوز به ۶ صندوق خصوصی به ارزش 
بیــش از ۳ هزار میلیارد تومان خبــر داد.، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس 
ایران با اشاره به اینکه نحوه ارزش گذاری استارتاپ ها، مهم ترین چالش ورود 
این دســته از کســب وکارها به بازار سرمایه است، گفت: طی دو تا سه سال 
اخیر، استارتاپ ها در زمینه رعایت معیارهای ازم برای پذیرش در فرابورس 
رشد خوبی را تجربه کرده اند و شرکت های متقاضی در این گروه صورت های 
مالی حسابرسی شده و الزامات مربوط به افشای اطاعات را رعایت می کنند، 
اما کماکان مســئله ارزش گذاری یکی از مهم ترین چالش پذیرش آن ها به 
شــمار می رود که اهالی بازار باید در این زمینه کمک کنند.به گفته وی، به 
صورت سنتی برای ورود شرکت ها به بازار سرمایه و پذیرش آن ها در بورس 
و فرابورس، بحث شفافیت اطاعاتی، کیفیت افشای اطاعات، رعایت الزامات 
حاکمیت شرکتی و ارزش گذاری سهام شــرکت ها، مهم ترین موارد مدنظر 

است و این مسئله در دنیای استارتاپ ها به ویژه پررنگ تر است.

بازار ســرمایه هفته گذشــته در حالی 
روندی نوســانی و نزولی داشــت که 
کارشناســان براین باورند همه شرایط 
برای صعود این بازار فراهم است و دلیل 
حرکت نوســانی و نزولی بازار سرمایه 
بیشتر خارجی است تا داخلی. شاخص 
کل بورس در حالــی که در هفته های 
گذشــته دوباره تا کانال یک میلیون و 
۵۰۰ هــزار واحد صعود کرده بود، طی 
هفته جــاری روندی نزولــی به خود 
گرفت و بــه کانال یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار واحد عقب گرد کرد به طوری که 
شاخص کل این بازار در روز شنبه بیش 
از ۲۴ هزار واحد کاهش یافت و در رقم 
یک میلیون و ۴۲۳ هزار واحد ایستاد.

این در حالی اســت که شاخص کل با 
معیار هم وزن در این روز افزایشی بود 
و رقم ۴۷۳ هــزار و ۵۴۶ واحد را ثبت 
کرد. روز یکشنبه روند کاهشی شاخص 
بورس ادامه داشــت و این شــاخص با 
حدود ۴۵۰۰ واحــد کاهش رقم یک 
میلیون و ۴۱۹ هزار واحد را ثبت کرد. 

شــاخص کل با معیار هم وزن نیز در 
این روز کاهشی بود و با بیش از ۱۲۰۰ 
واحد کاهش به رقم ۴۷۲ هزار و ۱۴۱ 
واحد رسید.در روز دوشنبه اما شاخص 
بورس روندی صعودی داشت به طوری 
که با ۱۸ هزار و ۱۲۱ واحد افزایش رقم 
یــک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد را ثبت 
کرد البته روند کاهشی شاخص کل با 
معیار هم وزن در این روز ادامه داشت 
به طوری که این شــاخص با بیش از 
۳۰۰۰ واحد کاهش به رقم ۴۶۹ هزار 

و ۱۲۵ واحد رسید. روز سه شنبه دوباره 
حرکت شاخص کل بر مدار نزول ادامه 
یافت و این شاخص با ۲۵ هزار و ۱۶۸ 
واحد کاهــش رقم یک میلیون و ۴۱۲ 
هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل با 
معیار هم وزن هم ۳۶۵۷ واحد کاهش 
یافت و به رقم ۴۶۵ هزار و ۴۸۲ واحد 
رســید.در نهایت در روز چهارشــنبه 
شــاخص کل به کانال یــک میلیون و 
۳۰۰ هــزار واحد عقب گــرد کرد و با 
۱۳ هــزار و ۸۵۷ واحد کاهش در رقم 

یک میلیون و ۳۹۸ هزار واحد ایستاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۷۱۹ 
واحد کاهــش یافت و رقم ۴۶۳ هزار و 
۷۱۵ واحد را ثبت کرد.روند کاهشــی 
بازار ســرمایه در حالــی ادامه دارد که 
تحلیلگران براین باورند این بازار از همه 
شــرایطی که باید بــرای صعود فراهم 
باشد برخوردار اســت. آنها به گزارش  
عملکردهای شرکت های بورسی اشاره 
می کنند که در آذرماه رکورد خوبی زده 
بودند. همچنین براین باورند قیمت های 
جهانی به نفع صعود بــورس در حال 
افزایش است.به عقیده کارشناسان آنچه 
که باعث نوسان و کاهش شاخص کل 
بورس می شود عوامل بیرونی از جمله 
اتفاقات سیاسی اســت. آنها همچنین 
برایــن باورند که در هفته آینده و پس 
از این که ســالگرد شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی سپری شد بازار دوباره 
روندی صعودی خواهد یافت و حتی تا 
مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نیز 

صعود خواهد کرد.

آیا بورس دوباره صعودی خواهد شد؟

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد اماک و مستغات مازاد تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.ir  و با شماره مزایده2099003454000004  به صورت الکترونیکی به فروش 

برساند.
تاریخ انتشار:   1399/10/13 ساعت 8 صبح

تاریخ بازدید :  1399/10/14 لغایت 1399/10/17 از ساعت 14 لغایت 16.
مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 8 صبح مورخ 1399/10/14 لغایت ساعت 14 مورخ 1399/10/23 .

تاریخ بازگشایی :1399/10/24 ساعت 8 صبح.
تاریخ اعام به برنده : 1399/10/27 ساعت 9 صبح.

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران 

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطاعات اماک و مســتغات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و 

انتخاب می باشد.
3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه  setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگهـی مـزایده عمـومیآگهـی مـزایده عمـومی
 فروش اماک و مستغات 
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 ۲۰۲۱ فرا رسید؛
 با تهدیدها و فرصت هایش

بی دلیل نیســت که ۲۰۲۰، »سال جهنمی« نامیده شده است. پاندمی ای که پیش بینی 
می شد، اما هرگز زمان دقیق آن مشخص نبود، در نهایت سال ۲۰۲۰ رخ داد و با اختافات 
سیاسی و ملی عمیق تر شد. نهادهای بین المللی تکه تکه شدند و ایاات متحده درست در 
میانه این با از سازمان بهداشت جهانی خارج شد و در دیگر سازمان های چندجانبه، رفتار 
کارشکنانه نشان داد. »ماتئو جی. باروز« و »رابرت ای. مانینگ« در مطلبی برای »شورای 
آتانتیک« با مرور کوتاه بر تحوات ۲۰۲۰ به پیش بینی وقایعی پرداختند که احتماا در 
ســال جدید میادی به وقوع می پیوندند و از دیدگاه خود به عنوان دو آمریکایی به بیان 
تهدیدها و فرصت هایی پرداختند که جهان در ســال ۲۰۲۱ با آنها روبه رو اســت: با این 
وجود، حتی در برزخ هم پرتوهای نور وجود دارد. دموکراسی در انتخابات ریاست جمهوری 
ایاات متحده چیره شد، حتی اگر این سیستم سیاسی ایاات متحده همچنان دو قطبی و 
ناکارآمد باشد. دانشمندان با کمک هوش مصنوعی و ابر داده، نوعی نوآوری چشمگیر ایجاد 
و واکسن های کووید-۱۹ با قدرت خیره کننده را تولید کردند.وسوسه انگیز است که بگوییم 
در ۲۰۲۱ دیگر جایی برای بدتر شدن وجود ندارد اما شوک های پیش بینی نشده دیگری، 
مملو از خطرات در پیش خواهد بود. ما با استفاده از سال ها تجربه آینده نگری در شورای 
اطاعات ملی آمریکا، برای ارزیابی ۱۰ خطر اصلی در سال جدید به ویژه برای ایاات متحده 
اما با پیامدهای جهانی، اطاعات شناخت پذیر را مورد ارزیابی قرار داده و بهترین تشخیص 
خودمان را مطرح می کنیم. ما یک احتمال به هر سناریوی بالقوه پیوست کرده ایم که در 
آن »متوسط« نشان دهنده احتمال وقوع ۵۰-۵۰ آن در سال آینده است. ترتیب نگارش 
خطرات با توجه به اهمیت آن برای ایاات متحده و مابقی جهان اســت.و امســال بخش 
دیگری را با نگاه خوش بینانه به دهه آتی افزوده ایم؛ ۱۰ فرصت در ســال آتی برای دولت 
جدید )آمریکا( را ذکر می کنیم و با مهمترین مساله آغاز کرده و از همان شاخص احتمال 

برای هر کدام از سناریوهای بالقوه بهره می بریم.

10 خطر
یک: بحران کووید-19 با عرضه آهسته واکسن، عمیق تر می شود

کووید-۱۹ در ایاات متحده، اتحادیه اروپا و روســیه ادامه خواهد یافت و عواقب سفر در 
تعطیات، دورهمی خانوادگی و دوســتانه و خستگی گســترده از پاندمی تا سال ۲۰۲۱ 
گســترش می یابد. بسیاری هم ممکن اســت بیش از این جلو رفته و در انتظار دریافت 
واکسن، تجهیزات حفاظتی خود را کنار بگذارند. توزیع واکسن می تواند با مشکات غیر 
منتظره در تولید و مشکات لجستیکی روبرو شود و جدول زمانی واکسیناسیون عمومی 
را عقب بیندازد. به ویژه در ایاات متحده، نظرســنجی ها نشــان می دهد که ۴۲ درصد از 
آمریکایی ها هیچ واکسنی دریافت نخواهند کرد که این می تواند احتمال توقف سرایت تا 
نیمه دوم سال ۲۰۲۱ را کاهش دهد. از آنجا که توزیع واکسن در خارج از ایاات متحده، 
به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پراکنده خواهد بود، محدودیت های سفر بین المللی 
در بیشــتر سال ۲۰۲۱ پای بر جا خواهد بود. این ویروس همچنین به گسترش و جهش 

خود ادامه می دهد و به طور بالقوه، اثرگذاری واکسن را محدود می کند.
احتمال وقوع: نسبتا زیاد

دو: ریاست جمهوری بایدن خفه می شود
توانایی حکمرانی جو بایدن محدود خواهد شد، به خصوص اگر جمهوری خواهان رهبری 
سنا را حفظ کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روزهایش کار را برای 
جانشــین خود سخت تر می کند: استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا ۴۵۵ میلیارد 
دار از بودجه هزینه نشــده کرونا را از دولت گرفته است، در حالی که ترامپ چین را به 
فروش تسلیحات بیشــتر به تایوان تهدید می کند، به ایران نسبت به تحریم های اضافی 
هشــدار می دهد و ایاات متحده را در راســتای تخریب بیشتر تدابیر کنترل تسلیحات، 
از معاهده آســمان های باز خارج می کند. نظرســنجی ها نشان می دهد حدود ۷۰ درصد 
جمهوری خواهان معتقدند انتخابات از ترامپ دزدیده شــده و ریاســت جمهوری بایدن 
نامشروع است. ترامپ می تواند در چهار سال آینده خار چشم بایدن باشد، خصوصا اگر او 
دوباره برای ریاســت جمهوری نامزد شود. در همین حال، ترقی خواهان بایدن را از سمت 
چپ تحت فشــار قرار خواهند داد و پشــتیبانی از دولت او را در میان میانه روها کاهش 

می دهند.
احتمال وقوع: زیاد

سه: یک بحران مالی جهانی دیگر ناشی از بدهی آغاز می شود
بدهی جهانی ناشــی از هزینه های اضطراری کووید-۱۹ به ویــژه در اقتصادهای در حال 
توســعه، رو به انفجار است. بدهی کل در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۵ تریلیون دار افزایش 
یافته و انتظار می رود تا پایان این سال به ۳۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده 
باشد. صندوق بین المللی پول )آی ام اف( مجبور شده است کمک های مالی به منظور مقابله 
با پاندمی را به هشــتاد و یک کشــور پرداخت کند و پیش بینی می شود جریان سرمایه 
به کشــورهای کم درآمد ۷۰۰ میلیارد دار از ســطح ۲۰۱۹ در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد. 
اقتصادهای در حال توســعه برای بازپرداخت بدهی تا پایان سال ۲۰۲۱ به هفت تریلیون 
دار نیاز دارند. زامبیا ششــمین کشوری اســت که در سال ۲۰۲۰ قصور می کند. چنین 
شرایط مالی سختی می تواند بحران مالی جهانی دیگری را در پی داشته باشد. در تاش 
برای مهار بحران رو به رشــد، گروه بیست )جی۲۰( »یک چارچوب مشترک« )از جمله 
بــا حضور چین( بــرای مدیریت کاهش بدهی ایجاد کرده اســت، اما عدم تمایل کنگره 
آمریــکا به تصویب منابع جدید برای صندوق بین المللی پول می تواند تاش های جی۲۰ 

را تضعیف کند.
احتمال وقوع: متوسط

چهار: کشورهای غربی با بهبود اقتصادی کند دست و پنجه نرم می کنند
صندوق بین المللی پول )آی ام اف( و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )اوای سی دی( به 
تازگی برآورد اولیه خود از خسارت اقتصادی ناشی از کرونا به ایاات متحده و سایر کشورها 
برای سال ۲۰۲۰ را کاهش داده اند، اما بیشتر جهان به تولید ناخالص داخلی قبل از سال 
۲۰۲۰، حتی تا پایان سال ۲۰۲۱ بازگشت نخواهند داشت. تنها یک اقتصاد بزرگ -چین- 
در سال ۲۰۲۰ رشد چشمگیری )تقریباً ۲ درصد( را تجربه خواهد کرد و این ۱۰ درصد در 
پایان ۲۰۲۱ بزرگتر خواهد شد. اگر محرک مالی کافی وجود نداشته باشد، وضعیت برای 
غرب بدتر خواهد شد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بهبود آهسته آمریکا از بحران 
مالــی ۲۰۰۸ تا حدودی به دلیل خروج زودهنگام محرک ها و تأکید بر کاهش کســری 
بودجه بود که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد. در اروپا، اقدامات ریاضتی پس از سال ۲۰۰۸ مشکل 
رشد آهسته را تشدید کرد. همچنین به یاد داشته باشید که بحران مالی سال ۲۰۰۸ باعث 
ایجاد جریان کنونی پوپولیست در ایاات متحده و اروپا شد. یک بار دیگر، چشم انداز تاریک 
مالی میلیون ها شهروند که دقیقاً هنگامی که دوباره تاش کردند تا روی پای خود بایستند، 
تحت فشار قرار گرفت، می تواند به پیامدهای طوانی مدت سیاسی حتی بدتر منجر شود.

احتمال وقوع: زیاد

پنج: کره شمالی بحران ایجاد می کند
وقتی صحبت از تهدید هسته ای کره شــمالی می شود، بایدن میراث دیپلماتیک ناموفق 
چهار رئیس جمهوری گذشــته را به ارث می برد. با وجود سه دیدار ترامپ با کیم جونگ 
اون، کره شــمالی اکنون به زرادخانه ساح های هسته ای با توانایی بااتر می بالد، از جمله 
به بیســت تا سی بمب و موشک بالستیک قاره پیما که به زودی ممکن است به سرزمین 
اصلی ایاات متحده برســند. الگوی قدیمی این است که روسای جمهوری جدید آمریکا 
با اقدام تحریک آمیز کره شمالی در قالب آزمایش موشکی یا هسته ای مورد استقبال قرار 
می گیرند. چنین چیزی در ســه ماهه اول ریاست جمهوری بایدن انتظار می رود. چنین 
نمایشــی منجر به فشار رسانه ها و کنگره به بایدن برای انجام کاری خواهد شد، تنش ها 
را افزایش می دهد و احتمااً منجر به یک شبه بحران می شود که ممکن است از کنترل 
خارج شود. کیم مایل به خودکشی نیست؛ بازدارندگی ایاات متحده هنوز روی آن جواب 
می دهد، گرچه باید در برابر توانایی های جدید و در حال ظهور کره شــمالی تقویت شود. 
دولــت بایدن در صورتی که از قدرت نمایی خودداری کند و به جای آن انتقاد چندجانبه 
را در پیش گرفته و با کره جنوبی و ژاپن برای افزایش قدرت بازدارندگی همکاری کند، در 

این زمینه اثرگذارتر خواهد بود.
احتمال وقوع: نسبتا زیاد

شش: رویارویی میان آمریکا و ایران شدت می گیرد
اقدام اســرائیل در ترور برترین دانشمند هســته ای ایران، به عاوه اقدام احتمالی ترامپ 
برای انباشت تحریم ها پیش از ترک کاخ سفید می تواند به وجهه مقابل ایران لطمه زده و 
امید بایدن برای احیای توافق هسته ای را خنثی کند. در ایران، خشم گسترده ای نسبت 
بــه ایاات متحده و اروپا وجود دارد و در مورد گام های بعدی پیش از انتخابات ریاســت 
جمهوری ایران که قرار اســت ژوئن برگزار شــود، بحث و گفت وگو می شــود. در صورت 
اقدام تافی جویانه علیه اسرائیل، امارات یا تاسیسات نفتی سعودی پیش از بیست ژانویه، 
احتمال واکنش قوی دولت ترامپ بااست. این می تواند به نوبه خود باعث ایجاد چرخه ای 
تشــدیدکننده بین واشنگتن و تهران شود و آرزوهای دیپلماتیک بایدن را تضعیف کند. 
بازگشــت ایاات متحده به توافق هســته ای مبتنی بر بازگشت ایران به وضعیت موجود 
قبلی، به عاوه تمایل به گسترش توافقنامه قدیمی است. مذاکره بیشتر برای تمدید جدول 
زمانی در مورد توقف فعالیت های هســته ای ایران، توقف توسعه موشکی و توقف فروش 
موشک، همراه با پایان جنگ در یمن، در ازای کاهش تحریم های سازمان ملل علیه ایران، 
می تواند اندک اعتماد میان طرفین این توافق هســته ای را بازسازی کند. اما این سناریو 

دور از قطعیت است.
احتمال وقوع: کمتر از حد متوسط

هفت: آمریکا و چین بر سر تایوان درگیر می شوند
تایوان ممکن است همان جایی باشد که تنش در روابط ایاات متحده و چین به پرده آخر 
برسد. طی یک سال گذشته یا بیشتر، یک پویایی منفی تشدید شده است: هر اقدام ایاات 
متحده برای نشــان دادن حمایت از تایوان -مانند فروش اسلحه، سفرهای رسمی سطح 
باا و مانورهای نظامی- باعث افزایش فشار چین به تایوان از طریق تجاوز هوایی و دریایی 
تقریبا روزانه شده است. تایوان یک مسئله وجودی برای حزب کمونیست چین است. اگر 
رویارویی ایاات متحده و چین وخیم تر شود، ممکن است شی جینپینگ مجبور شود که 
به سمت اتحاد تایوان با سرزمین اصلی چین حرکت کند. این لزوما به معنای حمله نظامی 
چین نیست، گرچه درگیری های سهوی همچنان یک خطر محسوب می شوند. بیشترین 
احتمال، یک اســتراتژی برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد تایوان و گذاشتن بار به دوش 
ایاات متحده برای تشدید کردن است. هرگونه مداخله نظامی آمریکا باعث ایجاد درگیری 

کامل میان این دو ابرقدرت جهان خواهد شد.
احتمال وقوع: متوسط

هشت: بدترین بحران غذایی در چندین دهه جهان را به تباهی می کشاند
سازمان ملل هشدار داده است که جهان در آستانه بدترین بحران غذایی در حداقل پنجاه 
سال گذشته است. این پاندمی، زنجیره های تامین مواد غذایی جهانی را مختل کرده است 
و بر اثر خسارت اقتصادی ناشی از کرونا، تعداد بیشتری از مردم به فقر شدید دچار می شوند 
و افزایش قیمت مواد غذایی هم در بدترین زمان رخ داده اســت. سازمان ملل پیش بینی 
می کند که تعداد بیشتری از افراد در اثر سوء تغذیه مرتبط با کووید و بیماری های مرتبط 
با آن نسبت به خود ویروس کرونا می میرند. این بررسی تلفات کسانی را که زنده می مانند 
در نظر نمی گیرد؛ سوء تغذیه دوران کودکی پیامدهای بهداشتی و روانی مادام العمر دارد. 
برنامه جهانی غذا معتقد است که یمن، سودان جنوبی، نیجریه و بورکینافاسو ممکن است 
اکنون هم دچار قحطی شده باشند. افغانستان، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، 
اتیوپی، هائیتی، لبنان، مالی، موزامبیک، نیجر، سیرالئون، سومالی، سودان، سوریه، ونزوئا 
و زیمبابوه فاصله چندانی با آن ندارند. حتی در اقتصادهای پیشرفته، فقرا از قیمت باای 
مواد غذایی در زمان بیکاری باا رنج می برند. در ایاات متحده، بیش از یک خانوار از هر 

پنج خانوار در عدم امنیت غذایی به سر می برند.
احتمال وقوع: در این وضعیت هستیم

نه: گسترش طبقه متوسط جهانی به پایان می رسد
شاید مهمترین دستاورد جهان در سه دهه گذشته، خروج میلیون ها تن از فقر شدید و رشد 
یک طبقه متوسط جهانی باشد. این روند ممکن است به خطر بیفتد، مگر اینکه بهبودی 
جدی از بحران کووید در سال ۲۰۲۱ و بعد از آن حاصل شود. کارشناسان معتقدند که برای 
اولین بار پس از نیم قرن، طبقه متوسط شروع به کوچک شدن کرده که صرفا در آمریکای 
اتین ۵۲ میلیون تن را تحت تاثیر قرار داد. به طور هم زمان، بانک جهانی پیش بینی کرده 
است که تا پایان سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۵۰ میلیون تن دیگر وارد فقر شدید خواهند شد و 
فقر شدید به معنای درآمد کمتر از روزی ۱.۹۰ دار است. رشد اقتصادی کمتر از انتظار در 
سال آینده این رقم را افزایش می دهد. به لحاظ تاریخی، فرسایش طبقه متوسط با بی ثباتی 

سیاسی، عقب ماندگی دموکراتیک و درگیری بیشتر ارتباط دارد.
احتمال وقوع: زیاد

ده: ترکیه نئو-عثمانی سرکش تر می شود
ترکیه تحت کنترل رجب طیب اردوغان که به طور فزاینده ای استبدادی، توسعه طلب و 
اسام گرا اســت، یا مداخله نظامی انجام داده یا نیروهای خود را در سومالی، قطر، لیبی، 
عراق، سوریه و بالکان مستقر کرده است. آنکارا هم زمان با حمله به کردهای متحد آمریکا 
که با داعش می جنگند، در سوریه، لیبی و جمهوری آذربایجان با روسیه مقابله کرده است. 
ترکیه در حال استقرار سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ است که تهدیدی برای ناتو به شمار 
می رود و تحریم های آمریکا را به دنبال داشــته اســت. و همچنین اقدامات تحریک آمیز 
دریایی در مدیترانه شرقی انجام داده، از قانون پیمان دریا تخطی کرده و قبرس را تهدید 

کرده اســت. بسیاری از کشورهای عربی به ترکیه به چشم تهدید می نگرند، در حالی که 
اردوغان همچنین فرانســه را بابت مدیریت اخیرش در رابطه با حمات تروریســتی تازه 
تحریک می کند. قدرتنمایی نظامی چندجانبه آنکارا می تواند درگیری بیشتری ایجاد کرده 

و به وقوع اقدامی از درون ناتو که ترکیه را عضوی از خود می داند، منجر شود.
احتمال وقوع: زیاد  

10 فرصت
یک: سازمان تجارت جهانی تجدید حیات را تجربه می کند

ســازمان تجارت جهانی )WTO( با این قوانین و سیستم های تجاری جهانی فعلی، برای 
حل و فصل اختافات در معرض تشــدید، با آینده ای نامشخص مواجه است. با اجماعی 
جدید ناشی از همکاری ایاات متحده و اتحادیه اروپا، این سازمان می تواند تجارت جهانی 
را بخش بخش کند، به تقویت بیشــتر حمایت از محصوات داخلی بپردازد و تجارت را 
عمدتــاً با توافق های مختلف منطقه ای و قدرت و حجم اقتصادهای مربوطه اداره کند. در 
بحبوحه یک پاندمی دنباله دار کووید-۱۹ اگر رکود ایجاد نشود، به رشد اقتصادی کندتر 
منجر می شــود. بازسازی تجارت جهانی مبتنی بر قوانین، دستاورد مهمی خواهد بود اما 
انجام این کار به اجرای سه مرحله در سال ۲۰۲۱ نیاز دارد: انتخاب مدیرکل جدید برای 
سازمان تجارت جهانی؛ انتخاب قضات برای مکانیسم حل اختافات این سازمان که دیگر 
فعالیتــی ندارد چون ترامپ از انتصاب قضات جدید خودداری کرده اســت؛ و اجرای این 
دو کار باید با اصاحات اساســی نهادی انجام شود که از سوی ائتافی از متحدان )ایاات 
متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن، اســترالیا، نیوزیلند و کره جنوبی( پشتیبانی می شود. شرکای 
همفکر ممکن اســت روی مواضع مشترک به اتفاق نظر دست یافته و علیه سیاست های 

صنعتی یغماگرانه چین اقدام کنند.
احتمال وقوع: زیاد

دو: چندجانبه گرایی برای قرن 21 به روز می شود
بایدن در مبارزات انتخاباتی خود به احیای سیاست های چندجانبه گرایانه آمریکا قول داد. 
اولین اقدام آسان برای بایدن این است که به تمام آژانس های بین المللی و توافقنامه هایی 
که ترامپ از آنها خارج شــده است، از جمله سازمان بهداشت جهانی، شورای حقوق بشر 
ســازمان ملل و توافقنامه اقلیمی پاریس، دوباره ملحق شود. اما همچنین فرصتی برای 
تجدید رهبری ایاات متحده در یک سیســتم اصاح شده سازمان ملل وجود دارد. برای 
شــروع، عدم حضور آمریکا در این نهادهای جهانی در دوران ترامپ خائی را ایجاد کرد 
که چین در حال پر کردن آن است. از همه مهمتر، یک حضور دوباره قدرتمند آمریکا که 
اروپا و دیگر اعضای حامی چندجانبه گرایی را بسیج کند، می تواند سازمان ملل را برای قرن 
بیست و یکم به روزرسانی کند. وقتی از رسیدگی به کمبود حاکمیت در فضا، تسلیحات 
مستقل و اشــکال جدید بیوتکنولوژی و ژئو مهندسی با کاربرد دوگانه صحبت می شود، 
توافقنامه های بین المللی معدودی وجود دارد که استانداردها و مقررات را تنظیم  کند. به 
جای اینکه منتظر بمانیم تا فاجعه اجتناب ناپذیری در این حوزه ها رخ دهد، دولت بایدن 
می تواند با کمک به ایجاد شرایطی که فناوری های نوظهور بتوانند نیرویی خیر برای منافع 

جهانی باشند، از بحران های پیش رو جلوتر حرکت کند.
احتمال وقوع: زیاد

سه: آمریکا و روسیه رابطه ای بر مبنای منافع مشترک را دنبال می کنند
وادیمیر پوتین در وضعیت مناســبی قرار نــدارد، آن هم با توجه به اینکه کووید-۱۹ بر 
روسیه اثر گذاشــته و اطراف این کشور در آشوب به سر می برند: الکساندر لوکاشنکو در 
باروس تحت محاصره است، یک رئیس جمهوری طرفدار اتحادیه اروپا در مولداوی بر سر 
کار آمده اســت و درگیری قره باغ منجر به استقرار نیروهای صلحبان دائم روسیه در آنجا 
شد. در داخل، نفت ۴۰ دار تا ۵۰ دار، در حال تضعیف اقتصاد روسیه است. در نتیجه، 
پوتین ممکن اســت به دنبال رابطه ای با ثبات تر با ایاات متحده و اروپا باشــد. بازسازی 
این رابطه می تواند شــامل ایجاد معماری خویشتنداری متقابل باشد که با تمدید مذاکره 
برای معاهده کاهش تسلیحات هسته ای اســتارت جدید شروع شود و شامل توافقی در 
مورد موشــک ها و یک چارچوب ثبات هسته ای باشد که چین هم در آن مشارکت کند. 
این همچنین می تواند شامل پیشرفتی به سمت توافق صلح در اوکراین باشد. این روابط 
می تواند رابطه ای خونسردانه شبیه به روابط تجاری باشد که گزینه های فراتر از وابستگی 

به چین را در اختیار مسکو قرار دهد.
احتمال وقوع: نسبتا زیاد

چهار: همسویی جدید اعراب-اسرائیل گسترش یافته و تعمیق می شود
توافق های اخیر برای عادی سازی روابط میان اسرائیل و بسیاری از کشورهای عربی سنی، 
ممکن است تنها اقدامی با دسترسی آسان برای ترامپ بوده باشد که به بایدن ارزانی داشته 
است. به نظر می رسد سعودی ها یک گشایش با اسرائیل را بعد از نشستی به میانجیگری 
آمریکا و نه چندان محرمانه میان محمد بن سلمان و بنیامین نتانیاهو، به تعویق انداخته 
است. عربستان سعودی با دانستن دیدگاه انتقادی بایدن در مورد نقض های حقوق بشری 
خود و جنگ در یمن، احتمااً چنین گشایشــی را به عنوان کارتی برای بازیابی روابط با 
دولت بعدی ایاات متحده می داند. گام بعدی واشنگتن، تسهیل کردن یک توافق تجارت 
آزاد منطقه ای و پیمان سرمایه گذاری در میان کشورهای سنی و اسرائیل خواهد بود. بایدن 
شاید وادار شود مقابل فشار سعودی برای تدابیر سخت تر آمریکا علیه ایران از جمله عدم 

پیوستن به توافق هسته ای ایران بایستد.
احتمال وقوع: زیاد

پنج: آمریکا یک شراکت ترانس-پاسیفیک گسترش یافته را رهبری می کند

دولت بوش و اوباما، شراکت ترانس-پاسیفیک را به عنوان محور استراتژی در قبال آسیا-
پاســیفیک به منظور شکل دهی قوانین قرن بیســت و یکم تجارت در پویاترین منطقه 
اقتصادی جهان راه اندازی کردند. منطق این بود که با دستیابی به پیمانی با استانداردهای 
باا برای کار، محیط زیســت و قوانین تجاری در میان ۴۰ درصد اقتصاد جهانی، ایاات 
متحده و شــرکایش چین را وادار کنند تا در نهایت از آن قوانین پیروی کند. در عوض، 
ترامپ از شراکت ترانس-پاسیفیک خارج شده و ایاات متحده از آنجا دور شد. ژاپن کارش 
را با یازده عضو دیگر ادامه داد و یک نسخه کوچکتر از آن پیمان به وجود آورد و براساس 
آن سازوکاری برای تسهیل ورود دوباره آمریکا در نظر گرفت. در همین حال، یک توافق 
دوم آســیا – پاسیفیک موسوم به شــراکت اقتصادی جامع منطقه ای )RCEP( که شامل 
چین است و استانداردهای کمتری دارد، در نوامبر نهایی شد. بازگشت به شراکت ترانس-

پاســیفیک می تواند روند مهمی برای ایاات متحده برای در اختیار گرفتن دوباره فضای 
اقتصادی این منطقه باشــد که آن را خالی گذاشت، اعتبار آمریکا را بازگرداند و رهبری 
آمریکا در قانونگذاری اقتصادی را تقویت کند. بایدن برای بازگشت به ترانس-پاسیفیک 
ابراز تمایل کرده اما همچنین درباره عناصر آن ابراز نگرانی کرده اســت. اگر او قرار باشد 
دوباره به این توافق ملحق شود، باید آن را در جمع حزبش و همچنین جمهوری خواهانی 
که نمی خواهند موفق شود، مطرح کند. با وجود هرگونه احتیاط سیاسی، داشتن کرسی در 
میز مذاکره مجدداً به ایاات متحده اجازه می دهد تا برای بررسی این توافقنامه فشار آورد.

احتمال وقوع: کمتر از حد متوسط

شش: آمریکا و متحدانش ساختارهای جدید بین المللی برای حاکمیت دیجیتال 
ایجاد می کنند

داده ها و الگوریتم ها، محرک اقتصاد قرن بیست و یکم هستند. اینترنت در حال تقسیم به 
سه عامل دیجیتال به رهبری اتحادیه اروپا، ایاات متحده و چین است، آن هم در بحبوحه 
گرایش به »حاکمیت اینترنت«. اجتناب از تجزیه اینترنت، چالش اساسی برای دولت بایدن 
خواهد بود. خبر خوب این است که ایاات متحده از موقعیت خوبی برخوردار است تا تاش 
کند اســتانداردهای جهانی را برای جریان آزاد داده ها و زیرساخت های ۵جی برای بهبود 
آنها ترکیب کند. شراکت ترانس-پاسیفیک شامل اولین تاش برای تولید استانداردهای 
جهانی برای تجارت الکترونیکی بدون مانع بود. این قوانین در توافقنامه آمریکا، مکزیک 
و کانادا )USMCA( و توافقنامه تجارت دیجیتال آمریکا و ژاپن در سپتامبر ۲۰۱۹ بیشتر 
تقویت شد.بایدن ممکن اســت ائتاف کشورش با ژاپن، اتحادیه اروپا، استرالیا و دیگران 
را به منظور ترغیب ســازمان تجارت جهانی به پذیرش جریان داده آزاد بین مرزی بدون 
مالیات و بدون قوانین محلی سازی داده ها برای تجارت الکترونیک تشکیل دهد؛ در حال 
حاضر مذاکرات بر ســر استاندارد دیجیتال به بن بست رسیده است. عاوه بر این، ایاات 
متحده باید تاش های بخش های دولتی و خصوصی را برای توسعه و گسترش شبکه های 
دسترســی رادیویی باز )O-RAN(، یک رویکرد مبتنی بر نرم افزار برای ۵جی که با تمام 
سخت افزارها همخوانی دارد و می تواند از پیشنهادات هوآوی چین جلو بزند. هوآوی از دو 
ائتاف بین المللی بخش خصوصی تشکیل شده که با ژاپن و اتحادیه اروپا روی O-RAN کار 

می کند و این بخش خصوصی می تواند گسترش فناوری تجاری را تسریع کند.
احتمال وقوع: کمتر از حد متوسط

هفت: هوش مصنوعی اشکال جدیدی از همکاری و نه فقط رقابت ایجاد می کند
براســاس مجموعه اصول و اخــاق در مورد هوش مصنوعی )AI( که به طور مســتقل 
توسط چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها تصویب و پذیرفته شده است، در مورد 
نیاز به اســتانداردها و هنجارهای رایج از جمله ایمنی فنی، پاســخگویی و شفافیت در 
ارزیابی شکســت، اطمینان از حریم خصوصی و مدیریــت خوب داده ها و کار در خدمت 
جامعه و محیط زیســت اتفاق نظر وجود دارد. چالش، عملیاتی کردن و کدگذاری چنین 
اســتانداردهایی است. ابرفناوری پیشــتر این کار را برای برخی از برنامه ها با استفاده از 
فناوری هایی مانند تشــخیص چهره انجام داده است. همه دولت ها به جلوگیری از فجایع 
احتمالی عاقه دارند. بنابراین آیا دولت ها نباید گام بعدی را بردارند و در مورد آسیب ها در 
مقابل منافع حاصل از انقاب هوش مصنوعی، یک بنیاد مورد توافق جهانی ایجاد کنند؟ 
چنین اقدامی می تواند جهت ایجاد مقررات برای نهادهای بین المللی و ملی برای به حداقل 
رساندن تأثیرات منفی و به حداکثر رساندن منافع بالقوه، رهنمودی فراهم سازد. آمریکا و 
چین به عنوان رهبران هوش مصنوعی، باید گفت وگو درباره این موارد را آغاز کنند. آمریکا 
همچنین باید با متحدان کلیدی برای طرح دستورکاری برای گروه بیست و سازمان ملل 
که شامل یک کمیسیون جهانی هوش مصنوعی برای تنظیم و اجرای استانداردها و نظارت 

بر استفاده از هوش مصنوعی باشد، رایزنی کنند.
احتمال وقوع: کم

هشت: »پروژه منهتن« برای پیشرفت ها در ذخیره باتری ظهور می کند
بزرگترین مانع منفرد در تسریع انتقال به اقتصاد پسا نفت، ذخیره انرژی است. باتری بهتر 
و ارزان تر می تواند هزینه ها را کاهش داده و ظرفیت را افزایش دهد و باعث شــود قیمت 
خودروهای برقی کمتر شــده و از جذابیت بیشتری برخوردار شوند. انرژی خورشیدی و 
بادی فقط در هنگام تابش خورشید و وزش باد کار می کنند، بنابراین ذخیره انرژی برای 
افزایش منابع تجدیدپذیر با رشد سریع، کلید اصلی است. باتری های مقرون به صرفه و با 
ظرفیت بیشــتر برای رسیدن به اهداف اقلیمی با انرژی سبز ضروری هستند. بایدن باید 
بخش خصوصی، کنگره و فرمانداران، آزمایشگاه های ملی و دانشگاهی را گردهم آورده تا 
تحت رهبری کاخ ســفید و وزارت انرژی آمریکا، یک کمیسیون ملی خصوصی-دولتی با 

بودجه کافی برای تسریع روند دستیابی به ذخیره انرژی تشکیل دهد.
احتمال وقوع: نسبتا زیاد

نه: یک واکسن جهانی کرونا تولید شده است
پاندمی کرونا توجهات را روی تهدید مداوم ویروس های همیشــه جهش پذیر جلب کرده 
است. سرعت تولید واکسن، محصول هوش مصنوعی، کان داده و تحقیقات انباشته است 
که همه این ها باعث شــده اســت که علوم زیستی با شتاب بی ســابقه ای برای مبارزه با 
ویروس های جدید حرکت کند. تهیه یک کاای عمومی جهانی دشــوار است، اما دور از 
دسترس نیست: یک واکسن جهانی برای آمادگی برای پاندمی بعدی. ایاات متحده باید 
عرصه را به دست گرفته و با تمرکز روی کار سازمان جهانی بهداشت و انستیتوهای ملی 
بهداشت آمریکا و همکاری بین المللی برای حل بحران کرونا، کنسرسیومی از افراد مایل و 

توانمند برای تهیه یک واکسن جهانی ویروس کرونا تشکیل دهد.
احتمال وقوع: کمتر از حد متوسط

ده: روابط ترانس-آتانتیک برای همــکاری در زمینه فناوری و مقابله با چین 
تجدید شده است

کمیســیون اتحادیه اروپا در حال تدوین ایده هایی برای یک »اتحاد فناوری« و همکاری 
بیشــتر با آمریکا علیه چین است، گرچه کشــورهای عضو اتحادیه اروپا آخرین حرف را 
در مورد آن خواهند زد. این اعتقاد رو به رشــد در اروپــا وجود دارد که این منطقه باید 
»خودمختاری استراتژیک« ایجاد کند و بسیاری از اعضای اروپای شرقی و مرکزی اتحادیه 
اروپا خواهان روابط اقتصادی قوی تر با چین هســتند، البته این در صورتی است که آنها 
از همین اان به چین به عنوان بازار اصلی صادرات وابسته نباشند. بروکسل به گسترش 
همکاری، در صورت امکان با پکن و تعامل با مسکو عاقمند است، حتی اگر دستاوردهای 
فوری محدودی داشته باشد. اتحادیه اروپا همچنین هنوز درصدد اخذ مالیات از غول های 
فناوری آمریکاســت و این در صورتی است که راهی برای تعدیل سلطه آنها در بازار پیدا 
نکنــد و همچنان به مقررات عمومی محافظت از داده های خود پایبند اســت که حریم 
خصوصی مصرف کننــده را تضمین می کند. با این حال، بایــدن یک فرصت اولیه برای 
بازســازی روابط دو سوی اطلس )آمریکا و اروپا( برای هماهنگی بهتر فناوری و سیاست 
چین دارد و این تا زمانی اســت که دولت او متحدان اتحادیه اروپا را با درخواســت برای 
پیوستن به یک جنگ ســرد جدید علیه چین و روسیه رویگردان نکند. در صورت وقوع 

آن، اتحاد فناوری آمریکا-اتحادیه اروپا به سازش هایی از هر دو طرف نیاز خواهد داشت.
احتمال وقوع: نسبتا زیاد
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نتایج بررسی نشان داد که در ســال های اخیر فرزندان دختر و پسر تا 
سن بااتری در خانه والدین خود می مانند. خانوارهای با سرپرست جوان 
کاهش یافته است. این بررسی ها نشان داد که هزینه های زندگی مستقل 
نقشی اساسی در تشکیل خانوارهای جدید توسط جوانان دارد. موضوع 
ترک خانه والدین و تشــکیل خانوار جدید، جوانان را از زندگی معمول 
آن ها جدا می کند و به نوعی انتقال به دوره بزرگسالی شناخته می شود. 
تغییر محل سکونت، پیامدهای جمعیت شناختی و اقتصادی مهمی را 
نیز در سطح کان به دنبال خواهد داشت. جدا شدن فرزندان و تشکیل 
خانوار جدید، باعث افزایش تعداد کل خانوار خواهد شد. در ایران تعداد 
خانوارها طی شــش دهه اخیر، بیش از شش برابر شده است. در ایران 

یکی از عوامل اصلی در ترک خانه والدین، ازدواج است.

محققان یک استارت آپ واقع در شیکاگو از میکروب های تهیه شده از 
چشــمه های آب گرم "پارک ملی یلواستون" آمریکا برای تهیه گوشت 
وگان برای استفاده از آن در هات داگ، ناگت و همبرگر استفاده می کنند 
و روشــی را طراحی کرده اند که در آن میکروب ها را به پروتئین تبدیل 
می کنند. دانمشــندان بــرای انجام این کار از جانوری به نام "شــدید 
دوســت" اســتفاده می کنند. جانور مذکور که یک سویه قارچی است 
می تواند در محیط های شدید و خشن زنده بماند و وقتی در یک محیط 
کنترل شده رشد کند می تواند مقدار زیادی پروتئین کامل تولید کند. 
تبدیل میکروب های ریز به پروتئین با دادن گلیسیرین و نشاسته به این 
جانوران آغاز می شود و با فرآیندهای تخمیر که به  تولید"پروتئین فای" 

منجر می شود، پایان می یابد. 

پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدیدی تاش کردند تا سرعت 
شــیوع بیماری های ناشــی از پشــه را با کمک مهندسی ژنتیک 
پیش بینی کنند. بسیاری از پژوهشگران برای کنترل جمعیت پشه ها 
و پیشــگیری از انتقال بیماری هایی مانند مااریا، در حال پیگیری 
راهبردهایی در مهندسی ژنتیک پشه ها هستند. یک پروژه پژوهشی 
در "دانشــگاه ای اند ام تگزاس" آغاز شــده که هدف از انجام دادن 
آن، آزمایش موقت تغییرات ژنتیکی در پشــه ها اســت.  سوالی که 
در مورد برنامه ریزی تراژن وجود دارد، این است که چگونه یک ژن 
را در محیط واقعی آزمایش کنیم؟ اگر مشکلی پیش بیاید، چه رخ 
می دهد؟ ما باور داریم که راهبرد ما، یکی از راهبردهای ممکن برای 

ارزیابی خطر و آزمایش میدانی است.

چرا جوانان ایرانی خانه والدین 
خود را ترک نمی کنند؟!

تولید همبرگر و ناگت گیاهی از 
میکروب های یک چشمه آب گرم

پیش بینی شیوع بیماری های ناشی 
از پشه با کمک مهندسی ژنتیک

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تزیینات کریسمسی در پارکی در شهر مسکو روسیه

فراخوان آئودی Q3 2020 به خاطر احتمال شکسته شدن پدال ترمز
 Q3 آئودی با مشــکل شکسته شــدن پدال ترمز مواجه بوده و به همین خاطر در حال فراخوان 3۱3 دستگاه از کراس اوورهای
2020 است. این مشکل به پدال ترمزی مربوط می شود که شاید توسط یکی از تأمین کنندگان ارباب حلقه ها به صورت نادرستی 
مونتاژ شده باشد. تنها برخی خودروها که بین جوای و آگوست 2020 تولید شده اند تحت تأثیر این مشکل هستند. بر پایه بیانیه 
NHTSA، جوشــکاری پدال ترمز این خودروها شاید در زمان ترمزگیری های شدید به حد کافی قوی نباشد و این امر می تواند 
منجر به شکســته شدن صفحه پدال ترمز شود، بخشی که با پای راننده در تماس است. اگرچه دسته اهرم ترمز پدال همچنان 
می تواند کار کند اما اگر صفحه پدال ترمز شکســته شــود پای راننده از روی آن لیز خواهد خورد و این امر ریسک تصادف را باا 
می برد. انتظار می رود نمایندگی های آئودی از 3۱ دسامبر با مالکان خودروهای تحت تأثیر این فراخوان تماس بگیرند و کار تعمیر 
را از ماه ژانویه آغاز نمایند. راه حل رفع این مشــکل می تواند بهبود جوشــکاری یا تعویض کامل پدال ترمز باشد. به همین منوال 
تأمین کننده محصوات آئودی نیز پیش از تحویل قطعات خود اقدام به بررسی ۱00 درصدی تولیدات خود کرده و یک سیستم 

پایش مبتنی بر دوربین را نصب خواهد کرد تا از جوشکاری مستحکم محصواتش در آینده اطمینان حاصل کند. 

قدردانی ویژه پورتو از سوپر استار ایرانی 
باشگاه پورتو صفحه اصلی خود در توئیتر را به عکسی از مهدی طارمی اختصاص داد. پورتو بامداد چهارشنبه به مصاف ویتوریا گیمارش 
رفت و 3 بر 2 میزبانش را شکست داد. مهدی طارمی در این دیدار دو بار برای تیمش گلزنی کرد تا مرد اول بازی لقب گیرد. ستاره ایرانی 
که در بازی های قبل نیز با گلزنی و کســب پنالتی مهارت باای خود را نشــان داده بود، حاا به یک ستاره در فوتبال اروپا تبدیل شده 
است. بازیکنی که در فصل اول فقط با بازی کمتر نتوانسته بود آقای گل لیگ پرتغال که یکی از لیگ های خوب اروپا است انتخاب شود 
)چه بسا پنالتی هایی که گرفته بود را به گل تبدیل می کرد آقای گل شده بود(، در فصل  دوم در معروف ترین تیم پرتغال درخشش 
خوبی داشته است. او هر بار در زمین قرار گرفته یا گل زده، یا پاس گل داده و یا پنالتی گرفته است تا سرجیو کونسیسائو راهی برای قرار 
ندادن او در ترکیب به ذهنش نرسد. حاا باشگاه پورتو که بیش از یک میلیون دنبال کننده در توئیتر دارد، پوستر مهدی طارمی را در 
صفحه اول خود قرار داده که معموا باشگاه های بزرگ به پاس قدردانی از عملکرد یک بازیکن این کار را انجام می دهند. طارمی پدیده 
بوشهری فوتبال ایران رفته رفته خودش را در فوتبال اروپا پیدا کرده است. او که با ایرانجوان مطرح شد و با پرسپولیس قهرمان لیگ ایران 

و آقای گل لیگ برتر شد، حاا در لیگ پرتغال به عنوان یک ستاره یا بهتر بگوییم فوق ستاره مطرح است.

ر نصرت او رای بود روح امین راا رای بود نصرت دین اصر دین را ر هفت فلک فخر بود روی زمین راا پاده روی زمین باشد سنجر صد شهرگرانماه و صدحص ه حصین راشاهی ه ه ماهی ه سپاهی بگشاید کار بی  آنکه کند چاره شبیخون و کمین رابا خصم رار زند اندر صف پی چون تیغ زند رام  کند شیر عَین راچون نیزه زند رم کند پیل دمان را گویی ه ظفر بنده شد آن زم متین رارگز ظفر از زم متینش نبود دور

پیشنهاد

چهره روز

سواد خبری
کتاب »ســواد خبری« نوشته سیدغامرضا فلسفی و 
مریم سلیمی منتشر شد. این کتاب با هدف آشنایی و 
توانمندسازی مخاطبان در شناخت، انتخاب و ارزیابی 
خبر در چهار بخش و ۱2۴ صفحه توســط انتشارات 
مدرسه منتشر شده اســت. در معرفی ناشر از کتاب 
»ســواد خبری« آمده است: امروزه افراد با دسترسی 
به اینترنــت هم مصرف کننده و هم تولیدکننده خبر 
محسوب می شوند، تولید و نشر بیش  از حد اطاعات 
و اخبار با توجه به این که نظارتی بر آن ها نیســت به 
معضلی نگران کننده تبدیل  شــده است. این نگرانی 
زمانی افزایش می یابد که بدانیم کودکان و نوجوانان 
از طریق رسانه های اجتماعی خبر کسب می کنند؛ که 
این نشــان از اهمیت رســانه های نوین و تأثیر آن ها بر مخاطبان به ویژه نسل جدید دارد. از آن جا 
که آموختن ســواد نوین با نام سواد خبری برای شــهروندان در این دوره ضروری است انتشارات 
مدرسه با چاپ کتاب »سواد خبری« در حوزه علوم ارتباطات و رسانه سعی در توانمندسازی افراد 
در سنجش صحت اخبار دریافتی دارد. برخی از مفاهیم اساسی انتخاب شده این کتاب که برگرفته 
از ایده کلیدی مذکورند عبارت اند از: ســواد، خبر، گزارش، عناصر خبری، اعتبار خبر، شــفافیت 

خبر و ... .

ویلیام فاکنر
ویلیــام کاتبرت فاکنر رمان نویــس آمریکایی و برندهٔ 
جایزه نوبل ادبیات بود. فاکنر در ســبک های گوناگون 
شامل رمان، داســتان کوتاه، نمایشنامه، شعر و مقاله 
صاحب اثر است. شــهرت او عمدتاً به خاطر رمان ها و 
داستان های کوتاهش است که بسیاری از آن ها در شهر 
خیالی یوکناپاتافا اتفاق می افتد که فاکنر آن را بر اساس 
ناحیهٔ افایت که بیشتر زندگی خود را در آنجا سپری 
کرده بود، و ناحیه هالی اسپرینگز/مارشال آفریده است. 
فاکنر یکی از مهم ترین نویســندگان ادبیات آمریکا و 
مشخصاً ادبیات جنوب آمریکاست. با اینکه اولین آثار 
فاکنر از سال ۱۹۱۹، و بیشترشان در دهه های ۱۹20 
و ۱۹30 منتشر شده بود، وی تا هنگام دریافت جایزهٔ 
نوبل در سال ۱۹۴۹ نسبتاً ناشناخته مانده بود. حکایت و رمان آخر او چپاولگران برندهٔ جایزه پولیتزر 
داستان شدند. در سال ۱۹۹۸، مؤسسه کتابخانه نوین رمان خشم و هیاهوی او را ششمین کتاب در 
فهرست صد رمان برتر انگلیسی قرن بیستم قرار داد، رمان گوربه گور و روشنایی در ماه اوت هم در 
این فهرست قرار دارند. رمان آبشالوم، آبشالوم! او هم اغلب در فهرست های مشابه گنجانده می شود. 
بیشــتر کتاب های او توسط مترجمانی مانند صالح حسینی و نجف دریابندری به فارسی برگردانده 
شده اند. او بزرگ ترین رمان نویس آمریکایی بین دو جنگ جهانی شناخته می شود. فاکنر از اوایل دهه 
بیست میادی تا شروع جنگ جهانی دوم، که به کالیفرنیا نقل مکان کرد، ۱3 رمان و تعداد زیادی 
داســتان کوتاه منتشر کرد. مجموعهٔ این آثار پایهٔ شهرت او شد و در نهایت منجر به دریافت جایزه 
نوبل در سن ۵2 سالگی شد. این مجموعهٔ مفصل، که محرک اصلی اش نیاز یک نویسندهٔ ناشناخته 

به پول بود، مشهورترین آثار او را دربردارد.

فرهنگ

یک کارشناس بین المللی سینما می گوید، درخواست 
جشنواره های ســینمایی برای پریمیر )نمایش اول( 
فیلم ها به یک مد تبدیل شــده و گویــی آمار بااتر 
آن فضیلت اســت، حال آنکه با این سیاســت غلط 
تماشــاگران خود را از دیدن بهترین فیلم ها محروم 
می کنند. در چنین شرایطی باید پرسید آیا جشنواره 
فیلم فجر هم این درخواست را فضیلت می داند؟ چند 
روز پس از آنکه محمدمهدی طباطبایی نژاد به عنوان 
دبیر ســی ونهمین دوره جشــنواره فیلم فجر معرفی 
شد، در نشست خبری دبیر جشنواره پرسشی درباره 
امــکان حضور فیلم هایی که در ماه های گذشــته در 
جشنواره های خارجی شرکت داشته و بسیاری از آن ها 
موفق به کسب جایزه هم شده اند، مطرح شد. پاسخ سوال این بود که طبق آیین نامه جشنواره، فقط 
فیلم هایی می توانند فرم شــرکت در جشنواره را پر کنند که اولین نمایش )پریمیر( آن ها در فجر 
باشد. این مسئله که البته سال هاست جزء قوانین جشنواره فجر است و برخی دوره ها استثنا هم 
برای آن قائل شده اند، فارغ از اینکه سبب می شود کدام فیلم ها شانس حضور در جشنواره فجر و 
معرفی شدن به مخاطب ایرانی را از دست بدهند، از این منظر قابل تامل و بررسی است که برای 
یک جشــنواره داخلی چرا باید چنین قانونی وجود داشــته باشد؟ از آنجا که پرس وجوی ایسنا از 
برخی فیلمسازهای شرکت کننده در رویدادهای خارجی نشان داد که آن ها تمایل دارند فیلم شان 
در جشنواره فجر باشد، میسر بودن این خواسته را از دبیر جشنواره جویا شدیم و او هم پاسخ داد 
که موضوع در شورای سیاستگذاری جشنواره مطرح می شود. البته آخرین پیگیری های ایسنا در 
هفته گذشــته حاکی از این بود برخی از اعضای این شورا که از مدیران و سینماگرهایی همچون 
حسین انتظامی، سعید رجبی فروتن، علیرضا رضاداد، مجتبی فراورده و محمد مهدی عسگرپور به 
همراه دبیر تشکیل شده، با تغییر آیین نامه یا استثنا قائل شدن مخالف هستند و عده ای هم موافق. 
با این حال به نظر می رسد برای جشنواره ملی فجر باید آیین نامه ای در حد و اندازه همان تعریف 

شود تا واژه هایی مثل »پریمیر« هم کارکرد خود را داشته باشند.

جشنواره فیلم فجر هم اسیر ُمد است؟


