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پدرم نام مرا روی کتابم ننوشت
ایام کودکی هر کســی مملو از خاطراتی اســت کــه زمینه  و ضمیمه 
شخصیت او می شوند و بعضا حتی هویت او را تعریف میکنند. حقیر هم 
از این قاعده مستثنی نیستم و نبوده ام. از منظر عموم مردم خاطره یعنی 
روایت مجموعه رویدادها و سرگذشت های مربوط به یک شخص یا یک 
دوره عمر انسان.  وقتی به چیزی که قبا، در زمان گذشته اتفاق افتاده، 
فکر می کنیم و بعد مدتها هنوز از ذهنمون پاک نشده، وقتی نمی توانیم 
نسبت به یادی، بودنی یا حتی یک زمان خاصی بی تفاوت باشیم، یعنی 
اینکه اتفاقی بخشــی از داده در ذهن ما شده است، بخشی که با دیدن 
و یا برخورد با چیزی یا کسی برامون تداعی  میشود تازه میشود. حتی 
باشرایط امروز ما تطبیق داده میشود چیزی که از خاطر ما می گذره و 
با عنوان »خاطره » می شناسیمش. گاهی آدمها، جزوی از خاطرات ما 
هستن، حتی ممکنه فقط یک بار ببینمیشون ولی از خودشون یادی را 
مثل تارخ ماندگار در هویت ما می ســازند، که بعدها می شوند قسمتی 
از لبخندمون، قسمتی از تجربمون قسمتی از اندوهمون. یک وقت هایی 
خاطره های ما را نه فقط دیگران، که خودمون می سازیمشون. خودمون، 
هر چند ناخود آگاه، می شــویم کارگردانایــی که باز هم، اتفاقی، اثری 
را خلق می کنند، که به صورت غیر منتظره، حیات می بخشــند. جلوه 
میسازند. قابلیت انتقال پیدا میکنند. دیگران آنها را نقل میکنند. بعضا هم 
دیگران مجددا آنها را بازی میکنند. هر چیزی ممکنه برای ما لحظه های 
خاصی رو به وجود بیاره، لحظه هایی که فراموش کردنشون غیر ممکنه. 
ســوال اینجاســت: آیا همه ی خاطره ها خوبند؟ آیا همه ی خاطره ها 
لبخند به همراهشون دارند؟ اصا خاطره ها صرفا متعلق به لحظه های 
شاد و هیجان انگیز ما هستند و یا گاهی اینقدر غم انگیزند که رجوع به 
آنها غم گذشــته را زنده میکند. حتما شده خاطره ای رو برای همیشه 
تــو دفترچه ای ثبت کنیم، ذهن ما هم قــدرت اینو داره که هم اتفاق 
های خوشایند و هم لحظه های ناخوشایند رو ثبت کنه، ولی اکثرا ما از 
خاطره هایی حرف می زنیم که برامون شادی بخش و دوست داشتنی 
بودند. گاهی خاطره های ما، آینده رو می سازند و مهم تر اینکه خیلی 
وقت ها کمک می کنند که بزرگ شــدنمون رو باور کنیم و یا حتی به 
بزرگ شدنمون کمک می کنند. حقیر از خیلی سالها پیش شبها خاطره 
مینویسم. عادت شده که اگر یک روز نشود یادداشتهای روز را ثبت کنم 
یک چیزی گم کــرده دارم تو روز دایم به اتفاقات فکر میکنم که مبادا 
یادم بره بنویسمشون از دوران کودکی، از کسب و کارهای بال فروشی 
و آاســکا فروشی و گردو فروشی سر کوچه هامون، از دوران نوجوانی و 
تحصیل و شــاگرد شدن سه ماهه تعطیات در مغازه آشناها و بعد هم 
هیات و قرآن یاد گرفتن ها و اســاتید و کمی بعد نان آور شدنم بعد از 
فوت پدر و هم دوران مبارزه با رژیم ســتم شــاهی با شروع به اعامیه 
پخش کردن تا خونه های تیمــی از اختافات با بچه های هم خونه و 
گاهی شهردار شدن توخونه تیمی و بعدها رابطه با روحانیت مبارز و آشنا 
شدن با دوستانی مثل محمد بروجردی و راه انداختن چاپخونه ها و خونه 
تیمی های دوران انقاب و دوره خدمت کاری در محضر حضرت امام )ره( 
و جریان دستور حضرت امام و شروع به ایجاد سازمان کوچکی بعنوان 
اطاعات عملیات برای جلوگیری از اقدامات گروه فرقان و ماموریتی که 
آقای هاشمی داد و بدســتور امام )ره( اجرا و انجام نشد و تکالیفی که 
دفاع مقدس در سپاه پاسداران بدوشم گذاشت و دوره همکاری با محمد 
ریشهری در دادستانی ارتش و بعد وزارت اطاعات و وزارت کشور سپس 
فرار از دولتی بودن در دولت دوم میرحســین موسوی لعنت اه علیه و 
بیش از سی سال بخش خصوصی با راه انداختن ها و تعطیل کردن های 
بیش از ۱۰۰ موسسه و شرکت تا امروز که فقط به شغل روزنامه نگاری 
مشــغولم بیش از پنجاه سال خاطره های نوشته شده که بسیار از آنها 
را حتی نمیتونم چاپشون کنم. دنیا عوض شده خیلی دیده ها را نباید 
گفت و خیلی دروغ ها تاریخ شــده اند و حاا این خاطره که باعث شد 
کمی به عقب و در گذشــته نقبی بزنم که حدودا ۱۱ ساله بودم کاس 
پنجم ابتدایی در مدرســه رازی منزل ما تو خیابان امیریه بود شب عید 
با بچه ها پول روی هم گذاشــتیم گل و شیرینی خریدیم رفتیم منزل 
معلممون خانم صحتی که پدرشون سرهنگ بازنشسته بودند. رفتیم که 
تبریک عید بگیم من از پــدرم برای اینکار مهیج پول گرفته بودم. اگر 
درســت یادم بیاد نفری یک تومن گذاشتیم روی هم که ۸ تومن جمع 
شد. دسته گل شد ۳ تومن و جعبه شیرینی رولت هم شد ۵ تومن گل 
دســت من بود و بچه های دیگه جعبه شیرینی را نوبت به نوبت حمل 
میکردند. رسیدیم منزل خانوم معلم پدرشون آمدند در را باز کردند گل 
از گلشون شکفت آخه در جریان نبودند. رفتیم اتاق پذیرایی خانوم معلم 
هم که واقعا دختر مهربونی بود و ما همه ایشان را دوست میداشتیم از 
ما پذیرایی کردند. درســت مثل اینکه از آدم بزرگ ها پذیرایی میکنند. 
اول جلوی ما پیش دستی گذاشتند بعد هم کارد و چنگال میوه خوری 
و سپس از شیرینی های خودشون تعارف کردند و بعد هم شیرینی ما 
را آوردند مامانشــون چایی آورد جه هیجانی داشت انگاری بزرگ شده 
بودیم با ما را جع به عید و نوروز صحبت کردن حتی یک غزل از حافظ 
هم خوندند. سپس میوه برامون تعارف کردند من یادم نمیره یک خیار 
برداشتم خانوم اصرار کرد و من امتناع خودش برام یه نارنگی گذاشت. 
بعــدش رفت از داخل کمدش برامون عیــدی آورد به همه یک کتاب 
جیبی با عنوان » شکست ناپذیر « که نویسنده اش هوارد ملوین فاست 
یک کومونیست آمریکایی بود و این کتاب را در سال ۱۹۴۲ نوشته بود و 
تا اون زمان ۱۱ بار تجدید چاپ شده بود، داد. معلم ما مقداری چپ مزاج 
هم بود با اینکه پدرش افسر بود اما گاهی علیه نظام شاه تکه میپروند ما 
هم در همون نوجوونی شارژ میشدیم. مهمونی تموم شد و همه اومودیم 
خونه روزهای آخرســال بود و پدرم کار نمیکرد و منزل بودند. با ذوق و 
شــوق رفتم بوسشــون کردم و کتاب را که از معلم محبوب من خانوم 
صحتی هدیه گرفته بودم نشونشــون دادم. پدرم کتاب را گرفتند و دو 
ســه صفخه اولش را نگاه کردند. من رفتم خود نویس آوردم که پدرم 
که خطش اون زمان از من بهتر بود اســمم را روی کتاب بنویسند. اما، 
اما ، »» پدرم نام مرا روی کتابم ننوشت«« نگاه عمیقی به من کردند و 
فرمودند کتاب گنجینه ماندگار عصرهاســت دوره ای مال تو و دوره ای 
متعلق به بعد از توست. آن را جلد کن و سعی کن بدفعات آن را بخوانی 
و بعضی از جمات زیبای آن را هم حفظ کنی. این خاطره ۵۵ سال است 
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رهبر انقاب در پیام تسلیت مطرح شد؛

 سوگوار این برادر قدیمی هستم
رهبر معظم انقاب در پیامی درگذشت آیت اه مصباح را تسلیت گفتند. حضرت آیةاه خامنه ای رهبر 

معظم انقاب اسامی در پیامی درگذشت آیت اه محمدتقی مصباح یزدی را تسلیت گفتند.
متن پیام معظمٌ له به شرح زیر است:

بسم اّه الّرحمن الّرحیم
با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، آیةاه آقای حاج شیخ محمدتقی 
مصباح یزدی را دریافت کردم. این، خســارتی برای حوزه ی علمیه و حوزه ی معارف اســامی است. ایشان متفکری برجسته، مدیری 
شایسته، دارای زبان گویایی در اظهار حق و پای بااستقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات ایشان در تولید اندیشه ی دینی و نگارش 
کتب راه گشا، و در تربیت شاگردان ممتاز اثرگذار، و در حضور انقابی در همه ی میدان هایی که احساس نیاز به حضور ایشان می شد، 
حقاً و انصافاً کم نظیر است. پارسایی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در طریق 
معرفت توحیدی، پاداش بزرگ الهی به این مجاهد بلندمدت است.اینجانب که خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز می باشم، به خاندان 
گرامی و فرزندان صالح و دیگر بازماندگان ایشــان و نیز به شــاگردان و ارادتمندان این معلّم بزرگ و به حوزه ی علمیه تسلیت عرض 

می کنم و علّو درجات ایشان و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم.

اقامه نماز رهبر انقاب بر پیکر عامه مصباح یزدی
سحرگاه دیروز، پیکر آیت اه مصباح یزدی به بیت مقام معظم رهبری انتقال داده شد و حضرت آیت اه خامنه ای بر پیکر آن مرحوم 
نماز اقامه کردند. پس از ارتحال آیت اه محمدتقی مصباح یزدی، سحرگاه دیروز شنبه ۱۳ دی، پیکر وی به بیت مقام معّظم رهبری 
انتقال داده شده و حضرت آیت اه خامنه ای بر پیکر آن مرحوم اقامه نماز کردند.گفتنی است پس از این مراسم، صبح دیروز پیکر عامه 
مصباح یزدی برای وداع مردم تهران به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی منتقل شد.آیت اه مصباح یزدی پس از عمری مجاهدت در 

عرصه های علمی، فرهنگی و سیاسی، شب گذشته در سن ۸۶ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

صالحی:

 آماده آغاز غنی سازی ۲۰درصدی هستیم
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان درباره غنی سازی ۲۰درصدی اورانیوم با تأکید بر »ما باید مصوبه مجلس را اجرا کنیم« 
خاطرنشان کرد: »ما سرباز نظام هستیم و دستمان روی ماشه است، فرمانده باید دستور بدهد، ما خیلی سریع می توانیم کار 
را شــروع کنیم.« همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در برنامه »قرار 
قاســم« شبکه ۵ صدا و سیما حاضر یافت و به تشــریح مجاهدت ها و ایثارگری های شهید سردار قاسم سلیمانی پرداخت.

صالحی گفت: نمی خواهیم اسطوره سازی کنیم بلکه می خواهیم اسوه سازی کنیم. اسطوره با خیاات سروکار دارد، اما اسوه 
با صفات واقعی در تماس است که می توان به راحتی الگو قرار داد. سردار سلیمانی انسانی مثل دیگران بود که توانست الگو 
شــود.وی افزود: این ها جهاد اکبر یا جهاد نفس و خودســازی کردند و در بستر دین و ایمان حرکت کردند و بعد به جهاد 
اصغر پرداختند و آثار ماندگاری از خود به جای گذاشتند.رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در بخشی دیگر از صحبت های 
خود به نقش سردار سلیمانی در جنگ سوریه پرداخت و با بیان اینکه در داخل هم برخی درباره موفقیت در سوریه مردد 
بودند، به تردید مســلمانان پیش از فتح مکه اشــاره کرد و اظهار داشت: شرایط در سوریه خوب نبود، اما شهید سلیمانی با 
اطمینان خاطر به نصرت الهی ایمان داشت. افق وضعیت سوریه هنوز روشن نبود، اما برای کسی که در دل قضیه بود موضوع 
فرق می کرد. حمایت رهبر معظم انقاب اســامی در این قضایا قدرت و اعتمادبه نفس می داد. اآن بعد از ۹ ســال حقانیت 
فرمانده ای که بر اســاس عقانیت و ایمان فرماندهی و در بســتر دین حرکت می کرد، جا افتاده است.صالحی در خصوص 
غنی ســازی ۲۰درصدی گفت: نامه ای به نماینده جمهوری اسامی در وین داده ایم که تسلیم آژانس بشود، بازرسان بیایند 
فک پلمب کنند، تحت نظارت آژانس در آینده نزدیک باید کپســول گاز اورانیوم را تعویض کنیم. ما باید مصوبه مجلس را 
اجرا کنیم، اما دولت آیین نامه ای در خصوص چگونگی اجرای آن باید اباغ کند؛ و رئیس جمهور باید دســتور اقدام صادر 
کند، ما ســرباز نظام هســتیم و دستمان روی ماشه است، فرمانده باید دستور بدهد، ما خیلی سریع می توانیم کار را شروع 
کنیم.پیشتر »ارنس نورمن« خبرنگار وال استریت ژورنال در اروپا روز جمعه در حساب کاربری رسمی خود اعام کرد که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیم جمهوری اسامی ایران برای آغاز غنی سازی ۲۰درصدی طبق مصوبه مجلس شورای 
اسامی را به اطاع شورای حکام آژانس رسانده است.مجلس شورای اسامی جمهوری اسامی ایران روز سه شنبه ۱۱ آذرماه 
در واکنش به ترور ناجوانمردانه شهید دکتر محسن فخری زاده دانشمند هسته ای برجسته ایرانی و سکوت کشورهای غربی 
در قبال این اقدام تروریستی، کلیات طرح »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« را که از چند ماه قبل تحت بررسی و تدوین 
بود به تصویب رساند.بر اساس ماده ششم طرح »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« که دوفوریت آن در صحن علنی مجلس 
به تصویب رسید، دولت جمهوری اسامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳7 برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب 
این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.همچنین ماده هفتم این طرح، دولت 
جمهوری اســامی ایران را موظف می کند که پس از ۳ ماه از تصویب نهایی آن، گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب 
طرف های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای کامل تعهداتشان وفق برجام و رفع تحریم ها علیه جمهوری اسامی ایران را 
به مجلس شورای اسامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط 

عادی و رضایتبخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.

باقری کنی:

 در مکتب سلیمانی از جنگ دفاع نمی شود اما متجاوز
تا جهنم بدرقه خواهد شد

دبیر ستاد حقوق بشر دو عنصر برجسته شخصیتی سردار سهید سلیمانی 
را »اخاص« و »وایت« دانســت و گفت: در مکتب حاج قاســم از جنگ 
»اســتقبال« نمی شــود، اما متجاوز تا خود جهنم »بدرقه« خواهد شد.به 
گزارش پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری کنی معاون امور 
بین الملل رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران 
با بیان اینکه مکتب حاج قاسم دربرگیرنده ویژگی های شخصی و شخصیتی 
سردار سلیمانی است، اظهار کرد: تمرکز بر روی ویژگی های شخصی سردار 
سلیمانی بدون توجه به عناصر شخصیتی ایشان، تصویری ناقص از مکتب 
حاج قاسم ارائه می دهد.وی تصریح کرد: آنچه که شخصیت سردار سلیمانی 
را به مکتب حاج قاســم تبدیل می کند، تجلی بارز و برجســته دو عنصر 
»اخاص« و »وایت« در وجود ایشــان و التزام عملی او به این دو اســت.

دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه »اخاص در عمل« و »التزام عملی 
به وایت«، دو رکن اساسی مکتب سلیمانی هستند و بدون این دو، چیزی 
از مکتب سلیمانی باقی نمی ماند، خاطرنشان کرد: اخاص عملی سلیمانی 
بود که موجب شد تا او هیچگاه برای اینکه در قاب تصویر قرار گیرد، تاش 
نکند، بلکه برعکس همواره از عرضه خود پرهیز می کرد.باقری کنی اذعان 
کرد: سردار ســلیمانی »مردمی بودن« را با تصویرسازی در رسانه ها نشان 
نداد، بلکه با عدم استفاده شخصی از بیت المال، التزام عملی به غمخواری مردم و حتی پرهیز از مباحات به اثبات رساند.وی یادآور 
شد: مکتب سلیمانی، الگوی کارا و کارآمد از سبک زندگی شخصی و حکومتی کارگزاران نظام اسامی را ارائه می دهد.باقری کنی 
گفت: »سازش با دشمنان« و »کرنش در برابر بیگانگان« با مکتب حاج قاسم بیگانه است. نمی شود هم سازش با دشمنان را ترویج 
کرد و هم خود را پیرو مکتب حاج قاسم جا زد.دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران ادامه داد: سیاست ورزی حاج قاسم در 
امتداد مقاومت، تکمیل کننده و تثبیت کننده مقاومت بود، در حالی که برخی تاش دارند تا سیاست ورزی حاج قاسم را جایگزین 
مقاومت معرفی کنند.دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: در مکتب حاج قاسم، هیچ خط ویژه ای برای کارگزاران حکومتی وجود 
ندارد، بلکه آنها هم باید مانند مردم پشــت چراغ قرمز اســتفاده شخصی از بیت المال توقف کنند.بنا به گفته باقری کنی در مکتب 
حاج قاســم، »مسؤولیت های کارگزاران نظام« بر »حق های کارگزاران« تقدم دارد.وی همچنین با بیان اینکه در مکتب حاج قاسم، 
»گزارش عملکرد« از ســوی کارگزاران حکومتی هیچ جایگاهی ندارد، بلکه آنچه مهم اســت، »حصول نتیجه« است، بیان کرد: در 
مکتب حاج قاسم، از جنگ استقبال نمی شود، اما متجاوز تا خود جهنم بدرقه می شود تا از به درک واصل شدن او اطمینان حاصل 
شــود.دبیر ستاد حقوق بشر در پایان در خصوص »مجاهدت های ســردار سلیمانی« گفت: در چهار دهه جهاد مقدس حاج قاسم،  
»تجاوز« هیچ جایگاهی ندارد و تمام ۴۰ سال جهاد صرفاً در قاب »دفاع مقدس« قابل رویت است، البته دفاع فعال و بازدارنده، نه 

دفاع منفعل و عقب رونده.
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اســتاندار تهران گفت: پیشــنهاد دو روز تعطیلی برای همه 
دستگاههای اداری دولتی، خصوصی و همچنین فعالیت های 
عمرانی به معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهد شد که برابر 
قوانین معاون اول رئیس جمهــور و یا هیات وزیران در این 
خصوص تصمیم گیری نهایی را انجام خواهند داد. انوشیروان 
محسنی بندپی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران 
گفت: برخی از اعضا پیشنهاد کردند که جلسه کمیته اضطرار 
باید روز گذشته تشکیل می شد تا تصمیمی برای امروز و فردا 
اتخاذ می شد تا از میزان تاثیر آثار آلودگی هوا بر آحاد جامعه 
کاسته شــود، در حالی که تمامی اقدامات برای کاهش آثار 
ظرف دو هفته گذشــته اتخاذ شد.وی افزود: در حال حاضر 
هیچ صنایع و نیروگاهی در تهران از سوخت مازوت استفاده 
نمی کند و این موضوع مورد تایید شــرکت پخش و پاایش 
فرآورده های نفتی و محیط زیست استان تهران است. به این 
ترتیب صنایع از سوخت گاز و گازوئیلی که حداقل ۵۰ درصد 
آن از یورو ۴ برخوردار اســت، استفاده می کنند.بندپی ادامه 

داد: از ســوی دیگر پلیس نیز از تــردد خودروهای دودزا و 
فاقد معاینه فنی جلوگیری کــرده و با نظارت بر این بخش 
اقدام موثری انجام شده است. همچنین تاش برای برخورد 
با موتورســیکلت های فاقد معاینه فنی در دســتور کار قرار 
گرفته اســت.وی تاکید کرد: فعالیت های عمرانی تا اطاع 
ثانوی متوقف اســت و تاش می کنیم تا فعالیت معادن شن 
و ماســه به میزان تاثیری که بر آلودگــی هوا دارند، کنترل 
شوند.استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با 
تاکید بر این که شرکت گاز نظارت مستمری بر دستگاه های 
اداری برای تنظیم سیســتم گرمایشــی دارد و این نظارت 
تداوم پیدا می کند، گفت: البته با همه تمهیدات و اقدامات 
انجام شده، متاســفانه به دلیل این که پدیده جوی ناپایدار 
نداشته ایم، با انباشــت آاینده ها مواجه هستیم و بر اساس 
گزارش هواشناســی به غیر از غروب یکشــنبه و وزش باد 
اندکی که داریم، در بقیه ســاعات بــا پایداری جوی مواجه 
هســتیم و به این ترتیب انباشــت آاینده ها تداوم پیدا می 

کند.وی ادامه داد: ظرف روزهای گذشــته دو ایه وارونگی 
در ارتفاع ۲۰۰ و ۹۰۰ متری را شاهد بوده ایم به این ترتیب 
علی رغم همه تمهیدات اتخاذ شده باید تمهید دیگری اتخاذ 
شــود. بر همین اساس و با توجه به مصوبه هیات وزیران که 
در چنین شــرایطی باید تدابیر سخت تری نسبت به حفظ 
و ارتقاء ســامت جامعه اتخاذ کنیم، باید تصمیماتی برای 
کاهش عوامل تماس با این ذرات اتخاذ کنیم؛ لذا پیشــنهاد 
و جمع بندی جلســه دیروز برای معاون اول رئیس جمهور 
ارسال خواهد شد.استاندار تهران افزود: بی تردید برای حفظ 
ســامت آحاد جامعه و با توجه به معیارها و قوانین مصوب 
هیات وزیران جمع بندی این جلسه که پیشنهاد اعضا بوده 
یعنی دو روز تعطیلی برای همه دســتگاههای اداری دولتی، 
خصوصــی و همچنین فعالیت های عمرانــی به معاون اول 
رئیس جمهور ارائه خواهد شــد که برابر قوانین معاون اول 
رئیــس جمهور و یا هیات وزیــران در این خصوص تصمیم 

گیری نهایی را انجام خواهند داد.

۱۰۱ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی 
از کووید۱۹ در کشور طی ۲۴ ســاعت گذشته را اعام کرد. دکتر 
سیماســادات اری گفــت: تا دیــروز ۱۳ دی ۱۳۹۹ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۶ هــزار و ۴۵ بیمار جدید مبتا به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۹۳ نفر از آنها بستری شدند.

وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۲۳7 
هزار و ۴7۴ نفر رســید.اری گفت: متاســفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۱۰۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۵۵ هزار و ۴۳۸ نفر رسید.ســخنگوی 
وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۴ هزار و 
۳۲۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده 
انــد.وی گفت: ۴۹۸۱ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری همچنین ادامه داد: 
تا کنون 7 میلیون و 7۲۳ هزار و ۳77 آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در حال 
حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، ۴ شهرستان ساری، آمل، رامسر 
و ســوادکوه شــمالی در وضعیت قرمز، ۴۳ شهرستان در وضعیت 

نارنجی و ۴۰۱ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

استاندار تهران در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران عنوان کرد
پیشنهاد تعطیلی 2روزه تهران

اختاف دولت و مجلس؛

 دوراهی بودجه 1400؛ افزایش مالیات 
یا بستن راه های فرار مالیاتی؟
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سرلشکر سامی: گزیده خبر

هرعملدشمنراباضربهایمتقابل،قاطعومستحکمپاسخمیدهیم
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی با تأکید بر »هیچ تهدید و تعرضی از سوی 
دشــمنان را رها نخواهیم کرد« گفت: ما هم در عمل نشــان داده ایم و هم در بیان 
می گوییم که هر عملی از ســوی دشمن علیه ما سر بزند، آن را با ضربه ای متقابل، 
قاطع و مستحکم پاسخ می دهیم. سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقاب اسامی همراه با ســردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه،  همزمان با نخستین ســالگرد شهادت سردار دل ها 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و  شهدای همرزمشان، در بازدید از 
یگان ها، سامانه ها و تجهیزات نظامی مستقر در جزیره بوموسی؛ میزان آمادگی های 
دفاعی و رزمی آنان را  ارزیابی کردند.وی در حاشیه این بازدید پیرامون راهبرد دفاع 
دریایی سپاه از جزایر سه گانه به ویژه جزیره راهبردی بوموسی گفت: جزایر سه گانه 
بوموســی و تنب بزرگ و تنب کوچک، اجزای جدایی ناپذیر استقال ملی و پیشانی 
دفاعی ما در مقابله با دشــمنان فرامنطقه ای هســتند.فرمانده کل سپاه اضافه کرد: 
همان طور که در پایتخت کشــور عزیزمان یعنی تهران، هر یک وجب خاک به اندازه 
جان همه ملت ایران ارزشمند است، یک وجب خاک این جزایر هم برای آحاد مردم 
ایران به اندازه جانشان ارزشمند است.سرلشکر  سامی وضعیت و آمادگی های دفاعی 
و رزمی در ایــن جزایر را اطمینان بخش، قاطع، محکم و خلل ناپذیر توصیف کرد و 
افزود: امروز برای ارزیابی و اطمینان از آمادگی های قدرتمندمان در دریا و در مقابله 

با دشمنانی که گاهی رجزخوانی ها و لفاظی هایی همراه با تهدید انجام می دهند، در 
اینجا حاضر شــده ایم تا ان شاءاه از نزدیک با آمادگی های مدافعان آب های آسمانی 
سرزمین خود که در سطح مطلوبی قرار دارد، آشناتر شویم.وی در پاسخ به سؤالی در 
خصوص واکنش به هر نوع دست اندازی به امنیت و منافع ملی کشورمان به ویژه در 
حوزه دریایی تصریح کرد: ما هم در عمل نشان داده ایم و هم در بیان اعام می کنیم 
هر عملی که از ســوی دشمن علیه ما ســر بزند، آن را با ضربه ای متقابل، قاطع و 
مستحکم پاســخ می دهیم و این موضوع بارها ثابت شده است که ما هیچ تهدید و 

تعرضی از سوی دشمنان را رها نمی کنیم و او را به حال خود وانمی گذاریم.
فرمانده کل سپاه با تشریح توانمندی ها و آمادگی های دفاعی و رزمی نیروی دریایی 
ســپاه تأکید کرد: نیروی دریایی سپاه به ویژه در ســال های اخیر به توانمندی ها و 
دســتاوردهای فوق العاده ای نائل آمده است و آنچه امروز شاهد آن هستیم بخشی 
از توان و اقتدار ســپاه در دریا است.سرلشکر ســامی ادامه داد: توانمندی مقابله با 
زیرســطحی های متخاصم و دســتیابی به یک توان زیرسطحی قدرتمند که هم در 
حوزه کشــف و هم اجرا، زیر دریا حرکت می کند، از جمله توانمندی ها اســت.وی 
برخورداری از مین های انبوه هوشــمند و تولیدشده زیرسطحی را که از قابلیت های 
عملیاتی فوق العاده برخوردار است کنار قابلیت رهاسازی بمب های هوشمند از فراز 
آسمان توسط پرنده های با سرنشین و یا بدون سرنشین که قادر است اهداف متخاصم 

در عمق دریا را منهدم کند از جمله مظاهر اقتدار نیروی دریایی سپاه دانست.
فرمانده کل ســپاه نســل جدید پهپادهای عمودپرواز را که از روی شناورها قادر به 
عملیات در بردهای مختلف هســتند از دیگر اجزای اصلــی توانمندی های نیروی 
دریایی ســپاه برشمرد و خاطرنشان کرد: طیف متنوعی از موشک اندازهای بی شمار 
همراه با نیروی انسانی مؤمن و رشید دریادل که قادر هستند صحنه دریا را به میدانی 
برای نشــان دادن شجاعت ها و شــهامت های ملت تبدیل کنند، از دیگر جلوه های 
این اقتدار است.سرلشــکر سامی با اشــاره به ظرفیت معنوی و رزمی رزمندگان و 
دریادان جوان نیروی دریایی ســپاه و شور، نشاط و انگیزه واای آن ها برای حضور 
در میدان های ســخت و پرخطر، تأکید کرد: این ها همان رویش هایی هســتند که 
نشان می دهد سردار ســلیمانی ها همچنان در سپاه زنده و در حال رویش هستند 
و این ســرزمین هرگز از وجــود  این گونه مردان تهی نخواهد شــد.وی در پایان با 
گرامیداشت سالروز شهادت سردار پرافتخار و جاودانه سپاه اسام حاج قاسم سلیمانی 
که صحنه های بزرگی را در جهان اســام برای مقابله با دشــمنان کینه توز اسام 
پی ریزی کرد، گفت: حاج قاسم فتح و ظفر را برای همه مسلمانان به ارمغان  آورد و 
دشمنان را در تغییر نقشه سیاسی جهان اسام ناکام گذارد و شکست های آشکاری را 
به جبهه دشمنان امت اسامی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ویژه در صحنه 

مقابله با تروریسم تکفیری و داعش  تحمیل کرد.

سرلشکر صفوی:
 ایران قادر است ناوهای هماپیمابر آمریکایی 
را ظرف چند ساعت تبدیل به زیردریایی کند

مشاور و دستیار عالی مقام معظم رهبری با اشاره به تحرکات اخیر آمریکایی ها 
در عراق با تاکید بر اینکه نیروهای نظامی ما از اشراف عملیاتی و اشراف اطاعاتی 
و آمادگی باایی برخوردار هســتند، گفت: هیچ گاه آغازگر جنگ نخواهیم بود 
اما اگر کســی به ایران حمله کند با اقتدار و آمادگی کامل جواب مان به صورت 
مستحکم داده خواهد شد. سرلشــکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی مشاور و 
دستیار عالی مقام معظم رهبری در برنامه ای تلویزیونی در پاسخ به این پرسش 
که این یکســال بدون حاج قاسم چگونه گذشت، گفت: شهدا زنده هستند و ما 
آنها را احساس می کنیم. ما پژوهشگاه دفاع مقدس به نام سردار سلیمانی ایجاد 
کردیم؛ البته این پژوهشــگاه از قبل بو اما از وقتی من مسئولیتش را عهده دار 
شدم نامش را به نام سردار سلیمانی تغییر دادم. عکس بزرگی از او در دفتر زده 
ایم و هر روز با او سام و علیکی می کنیم.وی افزود: به اعتقاد ما شهیدان زنده اند 
و ما نمی توانیم آنها را ببینیم. یکسال از شهادت مظلومانه قهرمان سپاه اسام و 
امت اسامی گذشت. این شهادت مظلومانه را به همه ملت های مسلمان منطقه، 
مقام معظم رهبری، حضرت ولی عصر)عج( و به مردم قدرشناسی که فرزندان و 

خدمت گذاران خود را به خوبی می شناسند تبریک و تسلیت می گویم.
فرمانده اسبق سپاه درباره آشنایی اش با سردار قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: 
درباره نقطه آشنایی با حاج قاسم باید بگویم او را 39 سال از نزیک می شناختم 
و با او ارتباطات کاری داشــتم. اما نقطه شروع از ماه های اول دفاع مقدس بود 
که او فرمانده یک واحد از نیروهای بســیجی و پاسدار کرمانی را در سوسنگرد 
داشــت به گلف که ســتاد عملیات جنوب بود، آمده بود و شهید بزرگوار حسن 
باقری که معاون اطاعاتی من بود ایشان را به من معرفی کرد و با او آشنا شدم. 
اوج شناســایی و کارکردن با تشــکیل تیپ 41 ثاراه در اسفند سال 60 و آغاز 
عملیــات فتح المبین که این تیپ وارد عملیات شــد و در فرودین 61 بود و تا 
پایان جنگ از فرماندهان خط شکن 8 سال دفاع مقدس بود.سرلشکر صفوی در 
پاسخ به این پرسش که نقطه اوج هدایت گری و فرماندهی حاج قاسم در دوران 
دفاع مقدس کجا بود؟ اظهار کرد: در فتح فاو در بیســت بهمن 64سال  و عبور 
از رودخانه ســرکش و خروشان ارون؛. لشــگر 41 ثاراه به فرماندهی او عبور از 
ســخت ترین محل از اروند رود که انتهای اروند رود نزدیک دهانه خلیج فارس 
بود و عرضش بیش از 1200 متر یا شاید 1400 متر بود را عهده دار بود. همان 
شب اول عبور کرد و یک تیپ از نیروهای عراقی را به محاصره انداخت. شجاعت 
و تدبیرو حضور او مثال زدنی بود. عملیات فاو 70 شــبانه روز بود. او 70 شبانه 
روز جنگید و پیروزهای بزرگی به دســت آورد. نحوه فرماندهی او به این شکل 
بود که در فاو خود من هم شب اول که عبور کردم یک هفته بعد به خط دفاعی 
او رفتم تا ســربزنم؛ دیدم سه رده دفاعی ایجاد کرده است؛ آرایش نظامی کامل 
برقرار کرده بود. در خط مقدم دوشــکا و خمپاره شصت و در خط دوم خمپاره 
120 میلیمتــری، یعنی اگر خدای نکرده خط اول ســقوط کرد خط دوم دفاع 
کند. اگر خط دوم ســقوط کرد خط سوم. یک اوج خاقیت و یک نبوغ نظامی 
داشــت.وی گفت: در کربای پنج 19 دی ماه سال 65 یکی از یگان هایی که از 
یک آب گرفتگی عبور کرد وشب اول عملیات و از کانال پرورش ماهی هم عبور 
کرد و عراقی ها را دور زد لشگر 41ثاراه به فرماندهی او بود. عراقی ها برایشان 
غیرقابل تصور بود. او با نفربرهای آبی خاکی بی ام پی نیروهایش را ســوار کرده 
بود و همان شــب اول از کانال پرورش ماهی عبور کرد. او و یکی دو یگان دیگر 
ما درعملیات کربای 5 که بیش از بیست شبانه روز طول کشید و سخت ترین  
وخونین بارترین عملیات ما بود، او شــجاعت، درایت و صبر مثال زدنی خود را 
به نمایش گذاشــت. در کربای 5 و قبل از آن کربای 4 که چند روز قبل بود 
و شکست خورده بودیم بیش از 20 نفر از فرمانده گردان هایشان شهید شدند. 
ظرف کمتر از یک ماه این صبر بر شدائد و فشارهای جنگ شبانه روزی، قدرت 
ابتکار و فرماندهی او مثال زدنی بود. ایشان وقتی به کرمان رفت آنچنان در مرثیه 
این شهیدان صحبت می کرد که دل سنگ به گریه می افتاد؛ به تک تک شهدا و 
فرماندهان اشاره کرد؛ شهید میرحسینی که جانشین ایشان بود و اهل زابل بود و 
یا فرماندهان گردانی که به تک تک آنها اشاره کرد. هنری که داشت این بود که 
بسیار خوب، عاطفی و مردمی صحبت می کرد و درباره دوستانش غلو نمی کرد.

رئیس پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس در ادامه بیان کرد: آخر جنگ هم 
که قطعنامه را پذیرفتیم و عراقی ها مجدد حمله کردند تا خرمشهر را بگیرند و 
پشت میز مذاکره برگ برنده داشته باشند و منافقین از غرب کشور مشکل ساز 
شدند، مجدداً ایشان و نیروهایش به عراقی ها حمله کردند و عراقی ها شکست 
جانانه ای خوردند؛ آنجا جنگ تن با تانک بود. بعد از دفاع مقدس فرمانده قرارگاه 
قدس در جنوب شهر برای مقابله با اشرار و قاچاقچیان شد. او با تدابیرخود منطقه 
را مدیریــت کرد. او عده ای از قاچاقچیان را منهدم کرد. عده ای را آب و زمین 
کشــاورزی داد و با دولت وقت ایران هماهنگی کرد و واقعا اینها ســاکن شدند. 
قرارگاه قدس در منطقه سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان  بیش از 200 هزار 
کیلومتر وسعت دشات ولی او می رفت و با واقعا با اشرارو طوایف مختلف می رفت 
و صحبت می کرد. آنهارا قانع می کرد که مبادا بازیچه دســت دشمنان شوید.

سرلشکر صفوی در ادامه توضیح داد: از زمانی که من در سال 76 فرمانده سپاه 
شدم. او را که فرمانده قرارگاه قدس و جنوب کرمان بود به عنوان فرمانده نیروی 
قدس به حضرت آقا پیشــنهاد دادم. حضرت آقا سال 1376 او را فرمانده نیروی 
قدس قراردادند. آن زمان زمان ســردار احمد کاظمی که فرمانده قرارگاه حمزه 
بود را هم به تهران آوردم و فرمانده نیروی زمینی ســپاه شد. بسیار با هم رفیق 
بودند. بعد از سال های دفاع مقدس بعد از شهادت احمدکاظمی، او ماهی یکبار 
اصفهان می آمد و فقط سمت مقبره شهید کاظمی و حسین خرازی می رفت و با 
آنها راز و نیاز می کرد. یک ارتباط قلبی و عاطفی بین حاج قاسم سلیمانی و حاج 
احمدکاظمی برقرار بود.وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شهادت 
سردار چه تاثیری بر معادات منطقه و بین المللی گذاشت؟ اظهار کرد:  ا او 22 
سال فرمانده نیروی قدس  سپاه بود در این سال ها جبهه مقاومت اسامی را از 
لبنان گرفته تا ســوریه و افغانستان و یمن گسترش داد و ساختار سازی کرد. از 
مردم خود منطقه اســتفاده کرد و نیروهای جبهه مقاومت را تجهیزکرد و روش 
جنگیدن با نیروهای اشغالگر را به آنها آموزش دارد. گروه حماس و جهاد اسامی 
را در فلسطین تقویت کرد. انصافا او دو گروه مجاهدی را که در  فلسطین اشغالی 
هســتند، تقویت کرد. اگر بخواهیم از عملکرد او بگوییــم من می توانم بگویم 
در سه صحنه امریکایی ها را شکســت بزرگ داد؛ صحنه ای که امریکایی ها و 
صهیونیست و برخی کشورهای عربی به دنبال این بودند که با راه اندازی داعش 
حکومت بشار اسد و عراق را براندازی کنند و برخی کشورهای عربی هم بودند. در 
مقابل این ائتاف ایران بود و بعد روسیه و سوریه و عراق اضافه شدند و فرمانده 
میدانی که تدابیر مقام معظم رهبری و سیاســت های شواری امنیت ملی را در 
صحنه عملیات در مواجهه با داعشی های برخوردار ازحمایت امریکایی ها انجام 
می داد، او بود.فرمانده اسبق سپاه ادامه داد: در صحنه اشغال نظامی افغانستان 
و اشغال نظامی عراق، امریکایی ها عما شکست خوردند و به اهداف کان خود 
نرسیدند. با اشغال این دو کشور یک فرصت بیست ساله ای را در اختیار رقبای 
استراتژیک یعنی روسیه و چین گذاشــتند. قدرت چین و روسیه افزایش پیدا 
کرد. در حالی که اینها درگیر افغانستان و عراق بودند، 7 تریلیون هزینه کردند.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
گفت: هرآنچه از توان موشــکی در غزه و لبنان می بینید با 
حمایت جمهوری اســامی ایران صورت گرفته است.سردار 
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقاب اســامی در گفتگویی به مناســبت سالگرد شهادت 
سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: جمهوری 
اسامی ایران بنا بر فرمایش رهبر معظم انقاب، از هرکس 

که در خط مقابله با رژیم صهیونیستی باشد حمایت خواهد 
کرد.حاجی زاده افزود: غــزه و لبنان در خط مقدم این نبرد 
هستند و هرآنچه از توان موشکی در غزه و لبنان می بینید 
با حمایت جمهوری اســامی ایران صورت گرفته است.وی 
ادامه داد: ما به هم پیمانان و دوستان خود در جبهه مقاومت، 
به جــای ماهی و یا ماهی گیری، ســاخت قاب ماهی را یاد 
دادیــم و آنها اآن این توانمنــدی و فناوری ها را در اختیار 
دارند.فرمانده نیروی هوافضا تصریح کرد: امروز در فلسطین 
دیگر به جای ســنگ از موشک اســتفاده می شود و همین 
موجب ترس همه مســئولین رژیم صهیونیستی شده است 
چون توان امروز محور مقاومت دیگر مشــابه 10 سال قبل 
نیست.حاجی زاده گفت: امروز تقاطعی از آتش، از فلسطین، 
لبنان، ســوریه و بقیه کشــورهای اســامی به روی رژیم 
صهیونیســتی وجود دارد و اگر در گذشته، توان دوستان ما 

در حد سنگ و راکت بود، اآن به موشک های نقطه زن مجهز 
هستند و خیلی از آنها این فناوری ها را در اختیار دارند.وی 
ابراز کرد: وقتی رهبر انقاب فرمودند »اگر غلطی از اسرائیل 
ســر بزند، تل آویــو و حیفا را با خاک یکســان می کنیم«، 
این یک فرمان سراســری بود و ما باید این قدرت را ایجاد 
می کردیم و این تاش سال هاست که به صورت شبانه روزی 
در حال انجام است.فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفتگو 
با المنار در خصوص موشک باران پایگاه آمریکایی عین ااسد 
پس از شهادت سردار سلیمانی نیز گفت: ما حتی اگر همه 
پایگاه های آمریکا در منطقه را هم می زدیم، جواب خون حاج 
قاســم نمی شد ولی ما در زدن عین ااسد، در واقع حیثیت 
و هیمنــه آمریکا را زیر ضربه بردیم نه اینکه بخواهیم چهار 
تا سوله را بزنیم.حاجی زاده گفت: ما برای جواب آمریکایی ها 
آماده بودیم و همه توان موشکی مان پای کار بود و اگر آنها 

پاسخ می دادند، همه پایگاه هایشان از اردن تا عراق و خلیج 
فارس و همه ناوهایشــان حتی در اقیانوس هند را می زدیم.

وی درخصوص همکاری برخی کشورهای منطقه با آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی، به آنها توصیه کرد مسیر و سیاست 
خــود را اصاح کنند و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
برای هیچ کجا امنیت نیاوردند و در اینجا هم اگر اتفاقی رخ 
دهد و جنگی صورت بگیرد، برای ما پایگاه آمریکا با کشــور 
میزبانش تفاوتی ندارد و طبیعتاً بیشــترین آسیب را همین 
کشورهای عربی منطقه می بینند.فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه درخصوص توان موشکی و برخی تاش ها برای محدود 
کردن آن نیز گفت: این توان موشکی قابل مذاکره نیست و 
غلط می کند کسی بخواهد در این زمین مذاکره کند. اجازه 
مذاکره درباره توان موشکی به هیچ مسئولی داده نمی شود 
و این خط قرمز است.حاجی زاده تصریح کرد: قدرت و توان 
موشــک ما را می توان در اظهار نظرهای دشــمنانمان دید. 
هیچ کس ما را به محدودیت برد 2هزار کیلومتر مجبور نکرده 
است چون ما بر سر توان موشکی با کسی صحبت نمی کنیم، 
این تصمیم خودمان بوده اســت و این برد برای ما ابدی هم 

نیست.

روحانی در ستاد ملی کرونا:
 مراعات نکنیم درگیر موج جدید می شویم

رئیس جمهور گفت: اگر همه مردم همچنان با پایداری مراقبت نکنند احتمال 
دارد موج دیگری از کرونا در بهمن و اســفند داشــته باشــیم. حجت ااسام 
حســن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )شنبه( در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا ضمن تشــکر از مردم برای رعایت پروتکل های بهداشتی ایام عزاداری 
حضرت صدیقه کبری )س( همانند تجمعات برای ســوگواری و عزاداری ماه 
رمضان و ماه محرم، اظهار داشت: در ایام سالگرد شهید سردار سلیمانی مردم 
عاقمند بودند که برای این عزیز مراســم باشکوه تری را در تهران برگزار کنند 
و من تشــکر می کنم از مردم که ضمن ابراز احساسات پاکشان نسبت به این 
شهید بزرگوار، پروتکل های بهداشتی را در همه رده ها مراعات کردند که جای 
سپاســگزاری و تشکر دارد.وی عنوان کرد: موضوع کرونا یک بیماری عادی یا 
یک اپیدمی معمولی نبود بلکه یک پاندمی بود که تقریباً سراســر جهان را در 
بر گرفت و همه کشــورها درگیر شدند. این یک آزمایش تاریخی بود هم برای 
ملت ها و هم رهبرهای کشورها. برخی از کشورها بودند که وقتی این اپیدمی 
شیوع پیدا کرده بود فقط به فکر مسائل اقتصادی کشور خود بودند و می گفتند 
به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم در اقتصاد محدودیت ایجاد شــود وخودشان، 
مردم شــان و در نهایت اقتصاد خودشان را بیشتر گرفتار کردند. کشورهایی را 
می دیدیم که در آغاز این پاندمی که هنوز به منطقه آنها نرســیده بود، با یک 
لحنی کشورهای گرفتار و شیوه هایی که برای مقابله با آن به کار می گرفتند را 
تمسخر می کردند که بعد از مدتی خودشان گرفتار شدند.رئیس جمهور افزود: 
کشــورهایی را دیدیم که فکر می کردند فقط با شرایط پلیسی و قرنطینه های 
بسیار سختگیرانه در یک مدت کوتاه می توانند کًا این ویروس را در کشورشان 
ریشه کن کنند، اما بعد دیدند که مثمر ثمر واقع نشد. اواً آن شرایط قرنطینه 
سخت را نمی توانستند برای مدت طوانی ادامه دهند، بعد هم وقتی قرنطینه را 
کنار گذاشتند، ویروس در آن کشورها مجدد فعال شد.روحانی بیان کرد: برخی 
از رهبران کشــورها هم بودند که اساســاً پروتکل هایی که اعام می شد را به 
سخره می گرفتند. از فاصله گذاری تا ماسک، همه را به باد مسخره می گرفتند. 
در میان همه این کشورها دیدیم کشورهایی که مردم شان در صحنه همکاری 
بیشتری کردند و اعتماد بیشتری به رهبران شان داشتند و رهبران آن کشورها 
نســبت به این بیماری توجه بیشتری کردند، ضمن اینکه به مسائل اجتماعی 
و اقتصادی هم فکر می کردند، موفق تر بودند.وی با تاکید بر اینکه الحمده در 
این مدت در موج اول و دوم کرونا در ایران موفقیت خوبی داشتیم، خاطرنشان 
کرد: اخیراً در موج سوم با فعالیت همه ارگان هایی که به صحنه آمدند و فعال 
شدند، سریع تر از آنچه که دیگران پیش بینی و فکر می کردند، توانستیم آن را 
مهار کنیم و امروز می بینیم به جز چهار شهرستان اغلب کشور زرد و نارنجی 
هســتند و شرایط نسبتاً مناسب و مساعد است که امروز با آن مواجه هستیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه در موفقیت این کار نقش رهبری را باید همیشــه 
مدنظر قــرار دهیم، گفت: رهبر معظم انقاب همیشــه از آغاز هم بر رعایت 
پروتکل های بهداشــتی تاکید داشتند و هم شــرعا و قانونا همه را به مراقبت 
تکلیف کردند. شــخص ایشان بیشــتر از همه مراعات کردند و دیدیم مجلس 
عزایی تشکیل می دادند که خودشان و شخص مداح یا سخنران بود. این الگویی 
برای کشــور و همه ما بود که بسیار تأثیرگذار بود. با تشکیل ستاد ملی کرونا 
و اقداماتی که این ســتاد تا امروز انجام داد، قرارگاه و کمیته های مختلف همه 
دست به دســت هم دادند و الحمده امروز شــاهد شرایط مناسبی هستیم.

روحانــی افزود: در همین موجی که ما گرفتار بودیم، اروپا و آمریکا هم گرفتار 
بودند و آنها همچنان در مســیر تصاعد این ویروس هستند و به کنترل و مهار 
نرسیدند و این به دلیل آن است که مردم ما در صحنه مسئولیت پذیر بودند و 
همــکاری کردند. کادر درمان با تمام قدرت به صحنه آمدند و مخصوصاً اینکه 

تست ها افزایش پیدا کرد. این در کنترل و مهار شرایط بسیار تأثیرگذار بود.

سردار حاجی زاده: 
 محدودیت برد ۲هزار کیلومتر موشکی  ابدی نیست
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گزیده خبر اختاف دولت و مجلس؛

دوراهی بودجه ۱۴۰۰؛ افزایش مالیات یا بستن راه های فرار مالیاتی؟
مالیــات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار به محل مناقشــه دولت و 
نمایندگان در بودجه 1۴۰۰ بدل شده است. با تصویب کلیات بودجه در کمیسیون 
تلفیق اکنون نمایندگان باید بین دوراهی افزایش مالیات و یا بســتن راه های فرار از 
آن یکی را انتخاب کنند؟ سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه 1۴۰۰ در کمیسیون 
تلفیق مجلس شــورای اسامی با ۲3 رای موافق، 19 رای مخالف و یک رای ممتنع 
تصویب شد.  دولت در تاریخ 1۲ آذر سال جاری ایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده 
بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیســیون تلفیق 
رسید. بخشی از این تأخیر به خاطر اختافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف 
و هزینه های تعریف شــده در بودجه 1۴۰۰ بود.افزایــش مالیات، به عنوان یکی از 
منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف ایحه بودجه بر این موضوع به محل 

اختاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر می توان وابستگی به نفت را کاهش داد. 
برای مثال »علی نیکزاد«،  نایب رییس مجلس شــورای اسامی در حاشیه جلسه 
کمیسیون تلفیق گفته بود: ما می توانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در 
بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشــخاص ثروتمند مالیات 
اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشــار ضعیف مالیات وضع کنیم.ایرادی در 
اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه 
اقتصاد نیز مالیات مناسب ترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است 
کارآمد جهت اجرای سیاســت های اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف 
کان.به عاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولت ها برای 
تأمین هزینه های خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی )و یا تک محصولی( 
هســتند، توجه بیشــتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تاش و اقداماتی جهت 
افزایش ســهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بســیار ضروری است. زیرا 

منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمی توانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک 
مــاده خام مانند نفت اداره کنند.همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، 
اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانه های بازار جهانی بسیار آسیب پذیر می کند. 
بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای 
مالیاتی باشد.البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساخت های ازم از یک سو 
و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخش های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. 
برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشــتر می تواند روی درآمدهای مالیاتی 
حســاب باز کند تا در یک اقتصــاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشــأ اصلی 

درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.

لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای افزایش پایه های مالیاتی
 از ایــن رو صحبت از جایگزینی و افزایــش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و 
احوال کنونی کشــور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات 
رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.»محمدباقر نوبخت« عصر روز سه شنبه 
در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسامی با بیان اینکه از نظر دولت 
این بودجه، یک بودجه واقعبینانه اســت، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور 
مستقیم با پرداخت های ما صورت می گیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی 
عمل می کردیم و به مردم فشار می آوردیم می توانستیم بخش بزرگی از هزینه ها را 
با مالیات تامین کنیم،   اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات،  مبالغ باایی 
را بســتانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.مژگان خانلو، سخنگوی بودجه 1۴۰۰ 
هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایه های مالیاتی جدید 
نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً 
ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصاحیه ایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار 

مالیاتی، ساماندهی معافیت های مالیاتی، قانون پایانه های فروشگاهی، مالیات معوق و 
مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.این نقل قول ها 
حکایــت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی اســت تا افزایش 
مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شــرایط کنونی اقتصاد کشور امری 
منطقی به نظر نمی رسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی 
از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری 
قابل توجه قوای سه گانه را می طلبد.فرار مالیاتی یکی از واقعیت های اقتصادی کشور 
به شــمار می رود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر می گیرد، طوری که می تواند 
بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی 
وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران  بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این می دانند.

برای نمونه »غامرضا تاجگردون«، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجــه در مجلس دهم حجم معافیت های مالیاتی در کشــور را حدود 11۰۰ تا 
1۲۰۰ میلیــارد تومان و فرار مالیاتی را 1۰۰ هــزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. 
این برآورد برای ســال 139۸ است و بی شــک در حال حاضر ارقام بااتر نیز قابل 
تصور است.این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه ها 
در ســال آینده کل درآمدهای دولت 31۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش 
هزینه ها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶3۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.وقتی 
درآمدها و هزینه ها را کنار همدیگر قرار می دهیم مشــخص است که تراز عملیاتی 
ســال آینده حدود منفی 3۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت 
ســاماندهی موضوع معافیت های مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری 
تراز عملیاتی جبران خواهد شــد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن 

راه های فرار مالیاتی است.

سقف مجاز ورود و خروج ارز توسط هر مسافر 
چقدر است؟

در حال حاضر هر مســافر می تواند تا سقف 1۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها وارد و نیز تا ســقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به ســایر ارزهای از مرزهای 
هوایی، تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرزهای زمینی، ریلی 
و دریایی خارج کند. پیش از شــیوع ویــروس کرونا همواره تعداد قابل توجهی 
سفرهای خارجی شــکل می گرفت و مسافران برای رفع نیازهای و امرار معاش 
خود مجبور بودند تا پول خود را به پول ملی مقصد خود تبدیل کنند که ویروس 
کرونا میزان ســفرها را کم کرده است. در این بین همواره سواات زیادی مطرح 
می شود که هر مسافر تا چه میزان می تواند ارز به صورت اسکناس وارد یا خارج 
کند؟ همچنین، روند ورود یا خروج ارز اسکناســی بیش از ســقف تعیین شده 
چگونه اســت؟بدین منظور در این گزارش شرایط ورود و خروج ارز، سقف مجاز 
ورود و خروج ارز و یا سقف مجاز ورود و خروج ریال توسط هر مسافر اعام شده 
است. طبق اعام بانک مرکزی، ورود ارز توسط هر مسافر تا سقف 1۰ هزار یورو 
یا معادل آن به ســایر ارزها و خروج ارز نیز تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به 
سایر ارزهای از مرزهای هوایی، تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل به سایر ارز از طریق 

مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است. 

شرایط ورود و خروج ارز بیش از حد مجاز 
همچنین، در صورت ورود بیش از ســقف تعیین شده ارز اسکناسی، مسافر باید 
در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز همراه خود )به صورت کتبی یا شفاهی( به 
گمرک ایران اقدام و اطاعات مورد نیاز را به صورت سیســتمی از طریق درگاه 
گمرک ثبت کند. عاوه براین، مســافر می تواند قبل از ورود به کشــور از طریق 
درگاه ذکر شده ارز همراه خود را به صورت سیستمی اظهار کند. از سوی دیگر، 
مســافرانی که قصد خروج ارز مازاد بر ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها از 
مرزهــای هوایــی و مازاد بر ۲۰۰۰ یورو یا معادل آن به ســایر ارزها از مرزهای 
زمینی، ریلی و دریایی دارند باید، پس از مراجعه به گمرک و اظهار ارز مربوطه و 
دریافت کد رهگیری، به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کرده و میزان ارز مورد 

نظر را تحویل دهند و در ازای آن یک رسید چاپی از بانک ملی دریافت کنند. 

سقف مجاز خروج و ورود ریال چه قدر است؟ 
همچنین، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان 
مجاز اســت .طبق این گزارش، بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود اعام 
کرده بود که هر شخصی می تواند حداکثر تا 1۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها در داخل کشور حمل و نگهداری کند. عاوه براین، حمل و نگهداری بیش 
از 1۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به داشتن یکی از مدارک شامل سند 

موسسه اعتباری، رسید سنا و اظهارنامه گمرکی نیاز دارد.

شبکه های اجتماعی میتوانند ارائه گریک 
تصویر واقعی از سازمان باشند

ایام-صبح اقتصاد-در کارگاه آموزشی که با موضوع"روابط عمومی درشبکه های 
اجتماعی"ویژه مدیران روابط عمومی ادارت و سازمان ها درمحل دانشگاه ایام 
برگزارگردید اکبر حیدری مدرس این کارگاه گفت: شبکه های اجتماعی میتوانند 
ارائه گریک تصویر واقعی، شفاف و مثبت از سازمان باشند.وی افزود: کارگزاران 
روابط عمومی میتوانند با ایجاد صفحه های فیس بوک، اینســتاگرام یا توییتر با 
توجه به ویژگی های منحصر به فرد این شــبکه ها درامکان به اشتراک گذاری 
انواع محتوا و تعاملی بودن آن برای ســاختن تصویر واقعی و دلخواه از سازمان 
اقدام نمایند.کارشناس ارشــد روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان ایام 
تصریح کرد: روابط عمومی شبکه های اجتماعی در واقع منعکس کننده فناوری 
جدید ارتباط و شــیوه های نوین اطاع رســانی در جهت ارائه خدمات منطبق 
برخواســته های مخاطبان هستند که به صورت آناین و برخط دردرون شبکه 
های اجتماعی بربســتر اینترنت صورت میگیرد.حیــدری گفت: فضای مجازی 
هم میتواند فرصت باشــدهم تهدید،اگرماســواد ومهارت استفاده صحیح از این 
فضا راداشــته باشیم قطعا فضای مجازی تبدیل به یک فرصت خواهد شد. اکبر 
حیدری تأکید کرد: روابط عمومی ها همواره  باید بیش ازگذشته در خط مقدم 
استفاده از پیشرفت های تکنولوژی نوین وتکنیک های جدید جهت دست یابی 
به نتایج بهترقرار بگیرین تا شاهد ایجاد شبکه های اجتماعی جدید با کارکردهای 
مدرنتری باشــیم. وی افزود: امروزه مهمترین وظیفه روابط عمومی تولید محتوا 
وانتشــار آن ازطریق رسانه)فضای مجازی( جهت تنویرافکارعمومی است که در 
این برهه زمانی امری کاما ازم و ضروری به نظرمیرســد و نتایج نظرســنجی 
مرکزافکارسنجی دانشجویان )ایســنا( مصداقی روشن براثبات این ادعاست که 
نشان میدهد که ازهر ده ایرانی شش نفردرشبکه های اجتماعی عضویت دارند.

وی تصریح کرد: به جرأت میتــوان گفت بیش از9۰ درصد فعالیت های اطاع 
رســانی روابط عمومی به سمت شبکه های مجازی پیش رفته و در دنیای نوین 
اطاع رسانی سنتی منسوخ شده و اطاع رسانی آناین جای آن را گرفته است.

وی در پایان خاطرنشــان کرد: از آنجاییکه بسیاری از شبکه های اجتماعی که 
درفضای مجازی فعالیت میکنند دارای تاریخ مصرف هســتند و همواره رقبائی 
دارنــد لذا باید اطاعات خودرا درحوزه روابط عمومی به روزکنند چرا که جهان 

روابط عمومی همواره آبستن تحوات جدی بوده وخواهدبود.

نخستین غرفه بازیافت شهرداری گرگان 
افتتاح شد 

موسی الرضا صفری معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از افتتاح نخستین 
غرفه بازیافت شهرداری خبر داد و گفت: این غرفه بر اساس تفاهم نامه با سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری های استان گلستان در محل نبش عدالت 1/۴۴ در 
محدوده کوی اســترابادی افتتاح شد.صفری افزود: طرح تفکیک زباله خشک یا 
پسماند از مبدأ از ابتدای خردادماه امسال از سوی شهرداری گرگان آغاز و طی 
این مدت حدود 1۵۰۰ عدد کارتن پاســت در منطقه یک شهری گرگان بین 
شهروندان توزیع شد.وی خاطرنشان کرد: ظرفیت جمع آوری زباله های خشک 
از ماهیانــه ۴۰۰ کیلو در ابتدای آغاز طرح، اکنون به ماهیانه ۴ تا ۵ تُن افزایش 
یافته است.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان ادامه داد: شهروندان محترم 
می توانند جهت تحویل زباله های خشــک نظیر فلــزات، کاغذ و مقوا، بطری 
نوشــیدنی، انواع شیشه و پاســتیک به این غرفه مراجعه و یا با سامانه 3۶۵۴ 
ارتبــاط برقرار نمایند.به گفته صفری، بر اســاس تفاهم نامه در مجموع ۶ غرفه 
متشکل از ۲ غرفه در هر منطقه جهت دریافت زباله ها و ضایعات شهروندان راه 
اندازی خواهد شد.وی در پایان گفت: طی چند روز آینده دومین غرفه در محور 
گلشهر جانمایی و نصب خواهد شد  و شهروندان میتوانند با تحویل اقام بازیافتی 

خود عاوه بر مشارکت در طرح بزرگ بازیافت شرکت نمایند.

رئیس اتاق اصناف تهران خبر داد؛
بازگشایی مشروط تاارهای پذیرایی از هفته آینده

رئیس اتاق اصناف تهران از بازگشایی مشروط تاارهای پذیرایی از هفته آینده خبر داد.به گزارش اتاق اصناف تهران، قاسم نوده فراهانی گفت: با توجه به بررسی های 
کارشناسی، تاارهای پذیرایی تهران که با شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته فعالیت آنها متوقف شده بود، در آستانه آغاز فعالیت مجدد از هفته آینده هستند.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه متأسفانه با شیوع بیماری کرونا تمام واحدهای صنفی تاارهای پذیرایی در تهران و سطح کشور تعطیل شدند و این ضرر و 
زیان جبران ناپذیری را به این واحدها وارد کرده است گفت: در جلسه ای که روز گذشته با حضور علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای کانشهر تهران برگزار شد، 
تمام نقطه نظرات بررسی های کارشناسی در این زمینه ارائه و مقرر شد چنانچه تاارهای پذیرایی در تهران با یک سوم ظرفیت خود میهمان بپذیرند، فعالیت مجدداً این 
واحدهای صنفی آغاز شود.فراهانی خاطر نشان کرد: تصمیم نهایی در این جلسه این شد که با طرح این مساله با استانداری تهران، اگر استانداری موافقت کند تاارهای 
پذیرایی از هفته آینده فعالیت خود را آغاز کنند به شرطی که با یک سوم ظرفیت کار کنند تا ضمن رعایت فاصله گذاری، پروتکل های بهداشتی نیز در این واحدهای 
صنفی به دقت رعایت شود.رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تعداد تاارهای پذیرایی در تهران یادآورشد: بیش از ۶۰۰ تاار پذیرایی در تهران وجود دارد که متأسفانه 
از اواخر سال گذشته تعطیل شده اند و نیروی انسانی آن نیز بیکار شده و ضرر زیادی متوجه تاارهای پذیرایی شده است.فراهانی بیان کرد: به دلیل جلوگیری از انتشار 
ویرس کرونا و حفظ سامتی مردم و شهروندان، تاکنون مشکات زیادی از واحدهای صنفی را با برگزاری جلسات کارشناسی با مسئوان حل و فصل کردیم و امیدواریم 

بتوانیم با موافقت استانداری تهران مشکات این واحدهای صنفی را نیز برطرف کنیم.

وام جدید کرونا بنگاه محور شد
چارچــوب پرداخت وام کرونا در مرحله دوم به ســمت بنگاه محوری تغییر یافته و 
نحوه پرداخت آن به واحد اقتصادی را دســتگاه اجرایی مربوطه تعیین می کند. در 
راستای حفظ اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار، پرداخت تسهیات حمایتی 
به کســب و کارهای آســیب دیده از کرونا در دستور کار وزارت کار قرار گرفت و بر 
این اســاس، 1۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را 
متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، برای 
استفاده از تسهیات مذکور به سامانه کارا معرفی شدند تا مراحل ثبت نام خود را از 
این طریق دنبال کنند.در مرحله نخست پرداخت تسهیات حمایتی کرونا، نزدیک به 
1۴ هزار میلیارد تومان تسهیات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در کشور 
پرداخت شــده و متقاضیان به 19 بانک تعیین شده در این حوزه معرفی شدند که 
مبلغ مذکور در 1۴ رسته و ۸۵۸ زیر رسته تعریف شده است.در مرحله دوم پرداخت 
تســهیات کرونا نیز رقمی معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده که قرار 
است به چهار بخش حمل و نقل، گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش اختصاص یابد.

به گفته مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، پرداخت تسهیات 
کرونــا در مرحله دوم به ســمت بنگاه محوری تغییر کرده اســت و در این مرحله 
صرفنظر از بخش حمل و نقل ریلی که قبا هم مشــمول پرداخت تســهیات شده 
بود، ســه بخش گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش در دستور کار قرار گرفته است.

در مرحله دوم پرداخت تســهیات کرونا رقمی معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان درنظر 
گرفته شده و قرار است به بخش حمل و نقل 3۵۰۰ میلیارد تومان، بخش گردشگری 
۲۰۰۰ میلیارد تومان، بخش فرهنگ و هنر 1۷۰۰ میلیارد تومان و بخش ورزشــی 
۸۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شــود.ازوجی افزود: ستاد مقابله با کرونا پرداخت 
تسهیات حمایتی به شاغلین و کسب و کارهای حوزه ورزشی، گردشگری و فرهنگ 
و هنر را در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشــاغل و کسب وکارهای شدیدا آسیب 
دیده از کرونا به تصویب رسانده است.آنطور که وی گفته چارچوب پرداخت وام کرونا 
مشابه تسهیات قبلی اســت ولی اینکه به هر واحد اقتصادی چگونه پرداخت شود 
چارچوبی اســت که دســتگاه اجرایی مربوطه تعیین کرده است. به عنوان مثال در 
حوزه گردشــگری چارچوبهایی که برای هتل ها و مراکز اقامتی و بوم گردی تعیین 
شده مبنای پرداخت تسهیات از سوی بانکها خواهد بود.پیش از این معاونت اشتغال 
وزارت کار از اختصــاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان تســهیات حمایتی کرونا به بخش 
گردشــگری، 1۷۰۰ میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر و ۸۰۰ میلیارد تومان به 
بخش ورزش در مرحله دوم پرداخت وام کرونا و بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا 
خبر داده بود. پرداخت تســهیات بخش حمل و نقل نیز در این مرحله ادامه دارد و 
برای این منظور 3۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.مبلغ تسهیات حمایتی 
دولت شامل 1۲۰ میلیون ریال وام برای کسب و کارهای آسیب دیده و 1۶۰ میلیون 
ریال برای واحدهایی است که بااجبار به دستور دولت یا ستاد مبارزه با کرونا تعطیل 
شده اند.تسهیات کرونا با نرخ سود 1۲ درصد و در اقساط ۲۴ ماهه پرداخت می شود 
که دوره تنفس بازپرداخت اقســاط تا اول خرداد ماه سال 1۴۰۰ تعیین شده است.

وثایق مورد نیز برای دریافت تســهیات نیز سفته و چک است که برای دریافت وام 
کرونا تا ســقف 1۶۰ میلیون ریال نیازی به معرفی ضامن نیست و تنها با ارائه سفته 
یا چک می توان تسهیات را دریافت کرد. برای دریافت تسهیات 1۶ میلیون تومان 
تا ۴۸ میلیون تومان ســفته متقاضی یا چک به همراه یک ضامن نیاز اســت. برای 
تســهیات ۴۸ میلیون تا 1۶۰ میلیون تومانی متقاضی باید عاوه بر سفته یا چک، 
دو ضامن معرفی کند. پرداخت تســهیات 1۶۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان هم 
نیازمند ارائه ســفته یا چک به همراه ســه ضامن است. برای متقاضیانی که بیش از 
۲۰۰ میلیون تومان درخواست بدهند،  تضامین صادره از سوی صندوق های ضمانت 

یا به تشخیص بانک وثایق متعارف باید ارائه شود.

ارزش سهام عدالت، هر روز کمتر از دیروز
 برگه ای که ۱۷ میلیون تومان ارزان شد

روند کاهشی ارزش سهام عدالت تحت تأثیر روند کاهشی بازار سرمایه کماکان ادامه 
دارد به گونه ای که نسبت به بااترین رکورد، حدود 1۷ میلیون تومان ارزان تر شده 
اســت.، روند کاهشی ارزش ســهام عدالت تحت تأثیر روند کاهشی شاخص بورس 
کماکان ادامه دارد تا جایی که در پایان هفته گذشته ارزش سهام عدالت یک میلیون 
تومانی به ۲1 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ارزش ســهام عدالت ۵3۲ هزار تومانی به 
11 میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و ارزش سهام عدالت ۴9۲ هزار تومانی به 1۰ میلیون 
و ۶۵۰ هزار تومان کاهش یافت.این در حالی است که در اوج شاخص بورس، ارزش 
ســهام عدالت یک میلیون تومانی در بااترین رکورد به باای 3۸ میلیون تومان هم 
رسیده بود و ارزش سهام عدالت ۵3۲ هزار تومانی رکورد باای ۲۰ میلیون تومان را 
هم زده بود.این گزارش می افزاید: دارندگان ســهام عدالت که روش مستقیم را برای 
www.sahamedalat. مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند می توانند با مراجعه به سامانه

ir از ارزش روز سهام خود آگاهی یابند؛ آن دسته از سهامداران عدالتی هم که روش 
غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند نیز در صورت پذیرفته شدن سهام شرکت  استانی 
TSETMC. ســهام عدالت خود در بورس اوراق بهادار، می توانند با مراجعه به سامانه

COM از ارزش روز سهام خود در این شرکت ها مطلع شوند.

مســئوان اتحادیه طا و جواهر وعده تدوین آیین 
نامــه مبادله طا در فضای مجــازی را داده اند در 
حالی که پیــش از این هرگونه فعالیت مجازی در 
بازار طا را رد می کردند و تفسیری کاهبردارانه از 
آن داشتند، حاا این موضوع باعث این شائبه شده 
که آیا آن ها قبا به دنبال حذف برخی شرکت ها 

در معامات مجازی طا بوده اند؟ 
 رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران به تازگی اعام 
کرده اســت: »به احتمال زیاد امســال آیین نامه 
مبادله طا در فضای مجازی تدوین می شــود« و 
همچنین ایشان اظهار داشتند: »با فضای مجازی 
خرید و فروش مخالف نیستند و این فضا روز به روز 
در تمام دنیا در حال پیشــرفت است« این موضوع 
در حالی مطرح شــده است که در یکسال گذشته 
مســئوان این اتحادیه همــواره هرگونه فعالیت 
مجــازی در بازار طا را رد می کردند و تفســیری 
کاهبردارانه از آن داشــتند و اکنون خودشان به 
دنبــال مقدمه چینی برای راه اندازی پلتفرم ها در 
فضای مجازی برای معامات طا هستند، هرچند 
در شــرایط کنونی جامعه مثبت و ضروری قلمداد 
می شود، اما شــائبه های نیز به همراه دارد و این 
نکته را در ذهن مخاطب ایجاد می کند که آیا این 
افراد به دنبال حذف برخی شرکت ها در معامات 
مجازی طا بوده انــد؟ آیا اتحادیه طا و جواهر با 
تمام افــرادی که به لحاظ علــم و دانش از آن ها 
پیشرو بوده و رو به جلو حرکت می کنند، برخورد 

سلیقه ای می کنند ؟

پلتفرم های آناین خرید و فروش طا خوب 
یا بد؟؟!!

به طور قطع در سال های اخیر کمپانی هایی مانند 
بروکر آرون گروپس همیشــه در کسب و کارهای 
آناین پیشرو بوده و با اعتبار بین المللی که دارند 
در فضای معاماتی ایران حضور داشــته و بسیاری 
از سرمایه گذاران تمایل داشتند با این شرکت کار 
کنند، اما رفته رفته فضاسازی ها به سمتی رفت که 
مانع فعالیت این شرکت شدند. حقیقت این است 
کــه هلدینگ آرون گروپس رتبــه یک کار آفرین 
برتر ســال 1399بوده و یک شــرکت بین المللی 
اســت که در زمان فعالیت خود در ایران نسبت به 
جذب سرمایه خارجی جهت تولید داخلی گام های 
جدی برداشته و کارگاهی مدرن با تجهیزات فوق 
پیشرفته راه اندازی کرده بود. این هلدینگ در واقع 
اولین تولید کننده شمش ایرانی بود که با کارشکنی 
ها چاره ای جز بستن کارگاه خود نداشت و بعد از 
کلی  اتفاقات و اتهامات این هلدینگ به طور رسمی 
فعالیت خود را در ایران تعطیل کرد که در پی این 

شرایط ناچارا تمامی پرسنل داخل ایران بیکار شدند 
و آرون گروپس برای امنیت سرمایه معامله گران، 
ناچارا سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کرد.

عاوه براین بارها  و بارها مدیران ارشد بروکر آرون 
گروپس اعام کرده بودند که این شــرکت تاکنون 
هیچ گونه احضاریه یا پیامی مبنی بر مجرمانه بودن 
قوانین آرون گروپــس دریافت نکرده و در صورت 
وجود هر گونه موردی مدیران و وکای این شرکت 
پاسخ گو خواهند بود، اما باز هم حاشیه سازی های 
و رد معامات طا در فضای مجازی توسط برخی 
افراد به صورت مغرضانه انجام می شد، در نهایت با 
غیرفعال شدن دفاتر این شرکت باعث شد نه تنها 
سرمایه از کشور خارج شود بلکه فضا برای فعالیت 
ســایت ها و بروکرهای غیرمعتبر و ... هم باز شود! 
حاا اتحادیه هم متولی بسترسازی معامات آناین 
شــده است.نکته جالب اینجاســت که در 9 ماهه 
گذشته که ویروس کرونا در ایران شیوع پیدا کرده 
و همه متخصصان علم پزشــکی به کاهش تردد و 
اجرای قرنطینه اصرار داشــتند، همین مسئوان 
اتحادیــه طا و جواهر تهران بــه مردم تاکید می 
کردنــد که طا به صورت مجازی خریداری نکنید 
و هیچ قدمی هم برای بسترسازی معامات آناین 
برنمی داشــتند، حاا پس از چند ماه که ترددها 
و شــیوع کرونا آســیب های جدی بر بدنه جامعه 
به جا گذاشــته به دنبال راه اندازی و بسترســازی 
معامات مجازی طا هســتند، البته این موضوع 
کاما تخصصی است و شاید نیازمند حضور شرکت 
های بین المللی برای دادن مشــاوره در اجرای آن 

باشد و شاید ماه ها طول بکشد.

شرکت طای آرون تولید کننده طا داخلی با 
استانداردهای بین المللی

نبایــد فراموش کرد که شــرکت طای آرون یک 

تولید کننده داخلی اســت که طای آبشــده بی 
کیفیت داخلی را با عیار اســتاندار ایران و جهانی 
تولید می کند و در ماه های گذشته با این حاشیه 
ســازی  به دنبال ضربه به تولید داخلی بودند، این 
در حالی اســت که از نظر شــغلی و تولید، طای 
آرون بســیار عملکرد مناســبی داشته و هم سو با 
سیاســت های کان کشور در مسیر جهش تولید 
گام برداشــته است. حاا با توجه به اینکه مردم در 
یک سال گذشــته با تورم شدیدی در کشور روبرو 
بوده اند و برای جبران این تورم به بورس پناه آورده 
بودند اما با نوسانات بورس به نوعی اعتماد خود را 
از دست داده اند و هیچ گونه عاقه ای به مشارکت 
در بازار بورس ندارند، آیا بهتر نبود بسترسازی برای 
معامات آناین زودتر و بدون حذف شــرکت های 

بین المللی انجام می شد؟
 در واقــع معامله در بروکر بیــن المللی می تواند 
فضای مناسبی برای ســرمایه گذاری ایجاد کند، 
زیرا  در زمان افول بورس و ســایر بازارهای موازی 
، افراد به دنبال سرمایه گذاری با ریسک های پایین 
هستند و بروکر بین المللی مانند آرون گروپس با 
داشتن بیش از ده هزار معامله گر در سطح جهان؛ 
حســاب های مختلف سرمایه گذاری با سود قطعی 
به مشــتریان ارائه می  دهد که تضمین ازم برای 
سودآور بودن سرمایه گذاری هم دارد، حتی در این 
مجموعه برای مشــتریان خود، ایجاد حساب های 
بدون ریسک و با سود قطعی هم امکان پذیر است.با 
توجه به اینکه در حال حاضر فضای تولید د رکشور 
امروزه به شــدت سیاست زده است برای کمک به 
کشور عزیزمان ایران همه باید دست به دست هم 
بدهند تا با برداشتن بار از دوش تولیدکنندگان به 
تقویــت اقتصاد و اشــتغال بپردازند و عما حذف 
یکدیگر نمی تواند منافعی برای کشــور به همراه 

داشته باشد.

منافع پنهان در حذف رقبا در معامات طا

استانها
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رئیس دفتر مرکز مطالعات انرژی وین مطرح کرد:استانها

»صادرات گاز« از خطای استراتژیک ایران تا فریب روسی
رئيس دفتر مركز مطالعات انرژی وين گفت: صادرات گاز از طريق 
خط لوله، منافع آنی در پی ندارد. برای نهادينه شــدن و پايداری 
منافع اقتصادی، سياسی و استراتژيک، يک دوره ده ساله آرامش 
و امنيت ضروری است. ايران به دستاوردهای گازی، همانند نفت 
نگاه می كند. اين خود يک خطای اســتراتژيک گازی اســت كه 
همســايگان ما به آن واقف بودند و به خوبــی از آن بهره برداری 
كردند.فريدون بركشــلی با بيان اينكه ايــران با 34 تريليون متر 
مكعب گاز طبيعی پس از روسيه دومين ذخاير گاز طبيعی جهان 
را در اختيار دارد، اظهار داشت: كل ذخاير گاز طبيعی خاورميانه 
بالغ بر 80 تريليون متر مكعب اســت كه 42 درصد گاز طبيعی 
دنياست. نيمی از ذخاير گاز طبيعی ايران در خشكی و نيم ديگر 

در فات قاره قرار دارد.

ایران 13 برابر صادرات گاز، مصرف داخلی دارد
وی افزود: مصرف داخلی گاز طبيعی ايران بالغ بر 244 ميليار متر 
مكعب است، اما حجم صادرات گاز ايران فقط 7 درصد كل مصرف 
داخلی اســت. به عبارت ديگر مصرف داخلی گاز تقريبا 13 برابر 
صادرات اســت. دريافت كنندگان گاز ايران تركيه و عراق هستند 
كه طبق آمار مجمع جهانی كشــورهای صادركننده با خريد 17 
ميليارد متر مكعب در ســال در جمع حــدود 2.4 ميليارد دار 
درآمد نصيب ايران می كند، چنانچه اين رقم را براساس نرخ دار 
آزاد حســاب كنيم، همين ميزان صــادرات گاز، در آمدی خيلی 

بيشتر از فروش داخلی برای ايران دربردارد.

شوروی از بازار ایران حذف شد
رئيس دفتر مركز مطالعات انرژی وين تصريح كرد:  ايران در رژيم 
گذشــته به شوروی سابق گاز صادر می كرد و از محل منابع مالی 
آن ذوب آهن اصفهان خريداری شد. اين رابطه در همان سال اول 
پيروزی انقاب اسامی، متوقف شد. ايران تا پيش از انقاب نظر 
مثبتی در مورد بهره برداری از منابع گازی نداشــت. ميادين هم 
كه كشــف و شناسايی، در مسير كشف نفت و گاه به طور اتفاقی 
شناســايی شدند. در واقع جهان هم نفت محور بود و منشا اصلی 
انرژی جهان محسوب می شد. برنامه های كاوش برای پيدا كردن 
ذخاير گاز در سال های پس از پيروزی انقاب آغاز شد. آنطور كه 

امروز اقتصاد ايران را می توان گازمحور دانست.

چرا خط لوله صلح به جایی نرسید؟
وی ادامه داد: اولين تاش هــای ايران برای صادرات گاز در دهه 

1360 با طرح خط لوله صلح بين جمهوری اســامی ايران، 
پاكستان و هندوستان شكل گرفت. تاش های زيادی صورت 
گرفت. مذاكرات طوانی و نفس گيری بين ســه كشــور در 
جريــان بود. ايران از اين بابت خط لوله انتقال گاز را خط لوله 
صلح ناميد كه بر اين باور بود كه خط لوله گاز می توانست به 
تنش زدايی و بهبود روابط پاكستان و هندوستان كمک كند. 
در واقع ديپلماسی خط لوله گاز ايران در آن مقطع و براساس 
تقويت و ارتقا همبســتگی كشورهای منطقه طراحی شد. اما 
در عمل همين اختافات و بی اعتمادی بين پاكستان و هند، 
عامل اصلی وقفه و عدم تحقق خط لوله آسيايی شد. به عاوه 
خطوط لوله در داخل پاكستان به ناچار می بايستی از مناطق 
ناامنی مانند بلوچســتان متعلق به پاكستان عبور می كرد كه 
دولت اســام آباد هنوز نفوذ كاملی بر آنها نداشت. اين مسئله 
به خصوص برای هندی ها نگران كننده بود. در تمام جلســات 
به مكانيســم مديريت و كنترل مناطقی در داخل پاكســتان 
كه دولت مركزی كنترل كافی نداشــت اشاره می شد. حتی 
در جلســاتی موضوع باز كردن پای صلح بانان سازمان ملل به 
منطقه هم به ميان می آمد. البته در مقابل استدال ايران هم 
بر اين پايه بود كه خط لوله گاز، خود به تغيير شــرايط كمک 

می كرد.

حمایت روس ها از خط لوله آسیایی؛ در حد حرف

بركشــلی تاكيد كرد: مســكو از ايده احداث خــط لوله گاز 
آسيايی حمايت می كرد. روســيه برای همكاری مالی و فنی 
بــرای احداث خط لوله اعام آمادگی كرد. البته فرايند كمک 
به عملياتی سازی خط لوله گاز آسيايی توسط روسيه، همواره 
در حد بيان و كام، باقی ماند و اين كشور هرگز در عمل برای 
حل و فصل اختافات مختلف ميان كشورها قدمی برنداشت.

خسارتی که روس ها به ایران و اروپا وارد کردند
وی خاطرنشان كرد: روسيه در مورد گاز و صادرات آن از طريق 
خط لوله اهداف و اســتراتژی طويل مدت دارد. اين مسئله ای 
است كه در ايران مورد توجه قرار نداشت. روسيه از حضور گاز 
ايران در اروپا سخت در هراس بود. در واقع حمايت روسيه از 
احداث خط لوله آســيايی، باز داشتن ايران از توجه به انتقال 
گاز بــه اروپا بود. صــادرات گاز از طريق خط لوله يكی اركان 
اصلی سياســت و استراتژی اروپايی و منطقه ای روسيه است. 
در آن ســال ها برخی از كارشناســان ما نســبت به سياست 
بازدارندگی ايران از تبديل به يک رقيب گازی در اروپا اطاع 
و بلكه اطمينان حاصل كرده بودند. ايران تنها كشــوری است 
كه می توانســت با عرضه گاز خود در اروپا، ميزان وابستگی و 

آسيب پذيری اين قاره در مقابل روسيه را كاهش دهد.

قطر نقشی در بازار گاز دارد؟

رئيس دفتر مركز مطالعات انرژی وين گفت: البته قطر هم از 
نظر ظرفيت گازی برای روســيه و ايران، خطری جدی است، 
اما قطر از همان اوايل در مسير مايع سازی گاز و صادرات ال.ان.

جی. وارد شد. گازطبيعی مايع شده، ابعاد استراتژيک محدودی 
دارد و مانند نفت خام محسوب می شود. شرايط جغرافيايی قطر 

هم به آن كشور شرايط قدرت نمايی منطقه ای نمی دهد.

نفت، لوله های گاز را محاصره کرد
وی تاكيد كرد: ساليان طوانی اتكا به نفت و ديپلماسی نفتی، 
ايران را از پرداختن به اهميت و ظرفيت های بسيار مهم عرضه 
گاز و نقش اســتراتژيک منطقه ای آن دور نگاه داشته است. 
البته ايران در باب خط لوله گاز آسيايی و دوری از اروپا، تنها 
فريب روسيه را نخورد، بلكه ورود به بازارهای منطقه ای و عبور 
از مرزها، بايد فارغ از تنش و دغدغه های سياســی و امنيتی 
باشــد. ايران به مدت هفت سال با كشورهای اروپايی روابطی 

ضعيف و پايين تر از سفير داشت.

خطای استراتژیک ایران چه بود؟
بركشــلی توضيح داد: جغرافيای ايران شرايط طبيعی ويژه ای 
را برای كشــور فراهم آورده است. ايران 15 همسايه خشكی 
و آبی دارد. با بيشــتر آنها خيلی روابــط صميمانه ای ندارد. 
حمله صدام به خاك جمهوری اســامی، جنوب كشور را به 
كانون توجهات اســتراتژيک ايران تبديل كرد. بخش مهم و 
اصلی ظرفيت های استراتژيک كشور در محور جنوب مصروف 
شــد. صادرات گاز از طريق خط لوله، منافع آنی در پی ندارد. 
برای نهادينه شــدن و پايداری منافع اقتصادی، سياســی و 
استراتژيک، يک دوره ده ساله آرامش و امنيت ضروری است. 
ايران به دســتاوردهای گازی، همانند نفت نگاه می كند. اين 
خود يک خطای استراتژيک گازی است كه همسايگان ما به 
آن واقــف بودند و به خوبــی از آن بهره برداری كردند. تركيه 
مسير اروپا را مســدود كرده و خود را كريدور گازی مديترانه 
و اروپا كرده اســت. پاكستان هم شايد از گاز مجانی استقبال 
كند، اما پولی برای گاز و احداث خط لوله هزينه نمی كند.وی 
تاكيد كرد: وارد ساختن گاز به كانون معادات سياسی، امنيتی 
ايران، نيازمند يک بازنگری اصولی در ساختار سياست خارجی 
كشور است. تمركز سياست خارجی و منطقه ای بر روی تعداد 
محدودی از كشــورها، ديپلماسی انرژی ايران را آسيب پذير و 

شكننده كرده است.

براي نخستين بار در شركت پاايش نفت اصفهان روي داد:
تولید حال پنتان با خلوص باای ۹۹درصد و 

عاری از هرگونه آاینده زیست محیطی
معاون توليد شركت پاايش نفت اصفهان خبر داد: اين 
شــركت موفق به توليد حال پنتــان با خلوص باای 
99درصد  و با ظرفيت 1000 بشكه در روز شده است. 
با توليد اين محصول كه به عنوان محصولی سبز شناخته 
می شــود، عاوه بر رفع نيازهای كشور، امكان صادرات 
آن بــه خارج از كشــور نيز وجود دارد.عليرضا جعفرپور با اشــاره به عاری بودن 
پنتان توليدی پاايشگاه اصفهان از تركيبات آروماتيكی، الفينی و گوگردی، اين 
محصول را محصولی ســبز و دوستدار محيط زيست معرفی نمود و اذعان داشت: 
خلوص پنتــان در اين محصول بيش از 99درصد  خواهد بود و نســبت نرمال 
پنتان به ايزو پنتان در اين محصول مطابق با اســتانداردهای روز دنيا می باشــد 
و بــا توجه به قابليت هائی كه در فرايند توليد اين محصول وجود دارد، نســبت 
تركيبات ايزو پنتان به نرمال پنتان متناسب با نياز همه صنايع، قابل تنظيم است.

جعفرپور با تأكيد بر اينكه محصول جديد اين شــركت عاری از تركيبات كلردار 
اســت، افزود: مصرف كنندگان عمده حال پنتان را واحدهای پتروشيمی  پلی 
استايرن انبســاطی )توليدكننده مواد اوليه يونوليت( و برخی واحدهای صنعتی 
كوچک تر تشكيل می دهند. وی تصريح نمود: پنتان به عنوان حال در برخی از 
فرآيندهای پليمريزاسيون و همچنين در توليد برخی از رنگ ها استفاده می شود. 
ايــن محصول در توليد انواع گريد های فوم پلی يورتان نيز، مورد اســتفاده قرار 
می گيرد.معاون پاايشگاه اصفهان در بخش ديگری از سخنان خود، گفت: در حال 
حاضر توليد جهانی پنتان حدود 125 هزار تن اســت و بيشتر مصرف كنندگان 
اين محصول كشورهای اروپايی، آسيای شرقی، ژاپن، هند هستند كه البته انتظار 
می رود در آينده رشد بيشتری را در بازارهای هند و آسيای شرقی شاهد باشيم.

وی ادامه داد: شــركت هايی نظير Shell، ExxonMobil، Phillips، CNPC و 
LG Chemical از بزرگ ترين بازيگران و توليدكنندگان اين محصول محسوب 

می شوند..

فاضاب دنارت به شبکه جمع آوری محور شرق 
اصفهان متصل می شود

سخنگوی شركت آب و فاضاب اصفهان با اشاره به اينكه فاضاب محله دنارت به 
شبكه جمع آوری محور شرق اصفهان متصل می شو،د گفت: در برنامه های امسال 
و سال 1400 شركت فاضاب اصفهان، فاضاب شهری منطقه دنارت پيش بينی 
شده است.سيد اكبر بنی طبا با اشاره به شبكه فاضاب اصفهان اظهار داشت: يكی 
از محورهايی كه در كان شــهر اصفهان در ارتباط با شبكه جمع آوری فاضاب 
هنوز باقی مانده محور شــرق اصفهان است كه شــامل مناطق ارغوانيه، سه راه 
پينارت، شهرك زاينده رود، ردان و دنارت است.سخنگوی شركت آبفای اصفهان 
افزود: انتقال فاضاب به تصفيه خانه شرق اصفهان مستلزم اجرای كلكتور اصلی 
اين خط بود كه كلكتور اصلی از محور خيابان شــريعتی به كلكتور محور شرق 
اصفهان تقريباً به اتمام رسيده است.وی بيان كرد: ايستگاه پمپاژ كه در مجاورت 
رودخانه زاينده رود بنا بود، احداث كنيم تا بتوانيم با توجه به شــرايط توپوگرافی 
زمين فاضاب به آن نقطه انتقال پيدا كند و از آنجا به اين خط انتقال ايســتگاه 
پمپاژ شود با حضور وزير نيرو به صورت ويدئو كنفرانس در چند ماه گذشته افتتاح 
شد و اجرای شبكه های جمع آوری محاتی كه به آن اشاره شد، شروع شد.بنی طبا 
با اشاره به اينكه منطقه دنارت نيز از همان شرايط برخوردار است، گفت: منطقه 
يک و 6 اصفهان در قالب اجرای پيمان با پيمانكاران مشــخص شــده و به مرور 
زمان شبكه جمع آوری اين مناطق را اجرا می كنيم و پساب را به تصفيه خانه شرق 

اصفهان انتقال می دهيم.

پیام مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان 
 به مناسبت نخستین سالگرد شهادت

 حاج قاسم سلیمانی
مدير بنادر و دريانوردی غرب هرمزگان با صدور پيامی فرارســيدن نخســتين 
ســالگرد شهادت غرور آفرين فرمانده داور سپاه اسام و ذوالفقار وايت، سپهبد 
سرافراز حاج قاسم سليمانی و همرزمانش را به محضر مقام معظم رهبری و ملت 
بزرگ ايران تسليت گفت.به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دريانوردی غرب 
هرمزگان، در متن پيام »قاســم عسكری نسب« چنين آمده است:مَن الُْمْؤِمِنيَن 
رَِجــاٌل َصَدُقوا َمــا َعاَهُدوا اَلّ َعلَْيِه ۖ َفِمْنُهْم َمْن َقَضیٰ نَْحَبــُه َو ِمْنُهْم َمْن يَْنَتِظُرۖ  
لُوا تَْبِديًاذ در ميان مؤمنان مردانی هســتند كه بر ســر عهدی كه با خدا  َوَما بََدّ
بســتند، صادقانه ايستاده اند؛ بعضی پيمان خود را به آخر بردند )در راه او شهيد 
شدند( و بعضی ديگر در انتظارند؛ و هرگز تغيير و تبديلی در عهد و پيمان خود 
ندادند.شــهادت فرمانده داور سپاه اسام و ذوالفقار وايت، سپهبد سرافراز حاج 
قاسم سليمانی به دست شقی ترين اشقيا، نه تنها برای مسلمانان و شيعيان دنيا، 
بلكه برای همه آزادگان و آزادی خواهان عالم سخت و سنگين است و اين اقدام، 
نه يک اقدام تروريســتی، بلكه يک اقدام جنگی توسط دشمن غدار است و اين 
شهيد عزيز در چهار دهه جهاد و مبارزه دائمی و خستگی ناپذير، از دوران هشت 
ســاله دفاع مقدس تا نابودی داعش و تروريســت های تكفيری، خط گفتمانی و 
فرهنگی مكتب مقاومت و پايداری را هزاران كيلومتر دورتر از مرزهای جغرافيايی 
جمهوری اسامی ايران، بسط و گسترش و تثبيت نمود.يک سال از شهادت سردار 
رشيد اسام سپهبد حاج قاسم سليمانی به دست رژيم جنايتكار آمريكا می گذرد، 
ســرداری كه با خون خود، مقاومت، اخاص و عمــل در حمايت از مظلومان و 
مبازه با اســتكبار جهانی را در منطقه راهبردی غرب آسيا و جهان اسام آبياری 
كرد و خونش جانی دوباره به مبــارزان راه آزادی و آزادگی داد.به يقين پرچمی 
كه حاج قاســم سليمانی و هم رزمان شهيدشان در حمايت از مظلومان و مبارزه 
با تروريســم برافراشــته اســت، به حول و قوه الهی با قوت و قدرت بيشتری در 
اهتــزاز باقی خواهد ماند و درخت تنومند مقاومت و مبارزه با اســتكبار جهانی 
در ســايه خون اين شهيد عزيز مستحكم تر شده و هر قطره خون حاج قاسم، در 
رگهای هزاران جوان مؤمن و انقابی اين مرز و بوم می جوشد.اينجانب، نخستين 
ســالگرد شهادت سردار دلها، »حاج قاسم سليمانی« را محضر حضرت ولی عصر 
)عج( رهبر معظم انقاب اســامی )مدظله العالــی(، همه آزادگان جهان و ملت 
شريف ايران و رزمندگان مقاومت تسليت و تعزيت عرض می نمايم.گفتنی است، 
مراسم گراميداشت نخستين سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليمانی 
با رعايت كامل دستورالعمل های بهداشتی با حضور معاونين و پرسنل اداره بنادر 
و دريانوردی بندرلنگه در نمازخانه اين بندر برگزار شد و حاضران در اين مراسم 
به سوگواری و سينه زنی پرداختند و در سوگ از دست دادن آن سردار سر افراز و 
همرزمانش، اشک ماتم ريختندازم به ذكر است، برافراشتن پرچم سياه، نصب بنر 
با موضوع شهادت سپهبد سرافراز »حاج قاسم سليمانی«، سخنرانی، مرثيه سرايی 
و قرائت قرآن از جمله برنامه های حوزه فرهنگی اداره بنادر و دريانوردی بندرلنگه 
در پی نخستين سالگرد شهادت سپهبد رشيد اسام »حاج قاسم سليمانی« است.

مديرعامل شركت آب و فاضاب استان قم خبر داد:
بهره مندی تمام مردم قم از آب سالم و بهداشتی

بهره مندی تمام مردم قم از آب سالم و بهداشتی، رفع مشكات فاضاب پرديسان، بهبود 
شرايط آبرسانی به روستاها و بومی سازی تجهيزات مورد نياز صنعت آب و فاضاب، خبرهای 
دلگرم كننده ای بود كه مديرعامل شركت آب و فاضاب در گفتگو با خبرنگاران اعام كرد.

به گزارش روابط عمومی شركت آب و فاضاب استان قم، دكتر علی جان صادق پور كه در 
نشست خبری و به مناسبت سالروز تأسيس شركت های آب و فاضاب سخن می گفت، با 
تقدير از همكاری گسترده رسانه های استان در پوشش اخبار حوزه آب و فاضاب گفت: 13 
دی ماه ســالروز شهادت سردار دل هاست كه به جرأت می توان گفت برای سال ها و قرن ها 
الگوی جامعه ما خواهند بود.وی با اشاره به تصويب قانون تأسيس شركت های آب و فاضاب 
در سال 69 اظهار كرد: قبل از اين تاريخ امورات مرتبط با آب و فاضاب توسط شهرداری ها 
صورت می گرفت و بــا توجه به وظايف متعدد شــهرداری ها و تخصصی بودن اين حوزه، 
شركت های آب و فاضاب تشكيل شدند.مديرعامل شركت آب و فاضاب استان قم با تأكيد 
بر اينكه امروز در قم هيچ خانواری وجود ندارد كه مشكل تأمين آب داشته باشد گفت: در 
حال حاضر تاش شركت آب و فاضاب بر كيفيت بخشی به منابع آبی است.وی با اشاره به 
تحوات صورت گرفته در خدمات شــركت آب و فاضاب گفت: 4 آزمايشگاه پيشرفته در 
سطح استان كه در حد خاورميانه است وظيفه پايش و رصد وضعيت و كيفيت آب را بر عهده 
دارد.مديرعامل شركت آب و فاضاب استان قم همچنين اقدامات يكسال اخير شركت آب 
و فاضاب را مورد توجه قرار داد و گفت: افزايش سطح كيفی آب قم، افتتاح پروژه آبرسانی 
برای 17 روستای استان كه 2 هزار و 524 خانوار از آن بهره مند شدند در اين مدت صورت 
گرفته است.وی از دفع بهداشتی فاضاب پرديسان به عنوان معضل ياد كرد و گفت: شبكه 
جمع آوری و انتقال فاضاب پرديسان اجرا شد و اگرچه رسماً افتتاح نشده ولی امروز تمام 
پرديسان به شبكه فاضاب متصل شده است و مشكل فاضاب پرديسان برطرف شد.صادق 
پور افزود: اين اقدامات با حمايت های اســتاندار، معاونين استاندار، شورای شهر، شهرداری 
و مجموعه مديران اســتان صورت گرفت.وی نصب و راه اندازی سيستم حفاظت هوشمند 
تأسيسات و تصفيه خانه ها، بهسازی تصفيه خانه شماره 2 آب در دودهک و افزايش توليد به 
ميزان 300 ليتر، احداث نيروگاه های خورشيدی و نيروگاه برق آبی را از ديگر اقدامات يكسال 
اخير ذكر كرد و افزود: امسال برنامه داريم 90 كيلومتر شبكه آب و فاضاب را بازسازی كنيم.

رييس كميسيون كشاورزی، صنايع غذايی، آب و محيط زيست اتاق تبريز:
آلودگی محیط زیست یکی از معضات  جهانی است

آذربايجان شــرقی - ماهان فاح: رييس كميسيون كشاورزی، صنايع غذايی، آب و محيط 
زيســت اتاق بازرگانی تبريز با اشــاره به آلودگی محيط زيست به عنوان يكی از معضات 
جهانی، گفت: يكی از عوامل اصلی آلودگی محيط زيست زباله های سرگردانی است كه در 
تمامی نقاط دنيا وجود دارد كه البته تكنولوژی های روز ميزانی از اين مشكات را حل كرده 
و زمينه ساز استفاده بهينه از اين زباله ها نيز شده است.قاسم قويدل در نشست بررسی نحوه 
اجرای طرح امحای پسماند شهری تبريز با تكنولوژی های پيشرفته جهانی، با بيان اينكه 
با تكنولوژی می توان تهديد را به فرصت تبديل كرد، افزود: اكنون نيز با طرح ارائه شــده، 
يک شركت می تواند با تكنولوژی كاما" پيشرفته و جديد به جای دفن زباله و يا سوزاندن 
آن ها، آن را تبديل به انرژی سالم كرده و از آن برق توليد كند. به گفته وی اگر بتوان اين 
طرح را در تبريز عملياتی كرد، اين شهر می تواند به يكی از صادركنندگان اين تكنولوژی 
و حتی انرژی برق تبديل شــود. قويدل اظهار داشت: بايد يک برآورد هزينه ای انجام شود 
و بين هزينه جمع آوری زباله ها و امحای آن به روش سنتی و طرح امحای اين پسماندها 
با آخرين تكنولوژی های دنيا مقايسه ای انجام گيرد تا متوجه به صرفه بودن پروژه مدنظر 
شويم. همچنين دو نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شورای اسامی در اين 
نشســت، بر اجرای سريع طرح امحای پسماندهای شهری تبريز با استفاده از فناوری های 
آلمان تاكيد كردند.مســعود پزشكيان و محمدرضا ميرتاج الدينی، بر ضرورت تشكيل تيم 
ارزياب برای بررسی همه جانبه و دقيق اين طرح تاكيد كرده و آنرا برای آينده اين كانشهر 

مفيد و ضروری دانستند.

 آگهي فراخوان نخست مناقصه عمومي یک مرحله اي 
) همراه با ارزیابی ( نوبت دوم

اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه

رس استان كرمانشاه اداره كل نوسازي مدا

1- دستگاه مناقصه گزار :  اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه
 نشــاني : كرمانشــاه- خيابان عشــاير – خيابــان نهضت – اداره كل نوســازي مدارس اســتان  شــماره تلفــن  083-38210636-9    

شماره نمابر : 083-38243537
2- موضوع مناقصه : خريد تجهيزات آموزشی و كمک آموزشی  

)كليه مبالغ به ريال مي باشد(
3- تضمين قابل قبول شركت در مناقصه مي تواند به اشكال زير باشد:

3-1  ضمانتنامه معتبر بانكي 
 3- 2 واريــز بــه شــماره شــبا IR 410100004056030607595438   بانــک مركــزی شــعبه كرمانشــاه و شناســه واريــز 

996127656240560306075954380000    )سپرده اداره كل نوسازي مدارس استان(، قابل واريز در كليه شعبه بانک ملي
4- محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادها

الف- دانلود اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكي دولت :         زمان: تا ساعت 19:00           تاريخ : 1399/10/18 
ب –  بارگذاري اســناد در ســامانه تداركات الكترونيكي دولت و تحويل پاكات بصورت فيزيكي به دبيرخانه اداره كل نوسازي مدارس استان 

كرمانشاه :   
 زمان : تا ساعت 12:00 تاريخ : 1399/11/02  

ج – گشايش پاكات يک مرحله اي :
محل : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه    زمان: ساعت 08:30    تاريخ : 1399/11/04     

5 – مدت اعتبار پيشنهادات : حداقل سه ماه پس از تاريخ جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي مي باشد .
توضيحات :

1- مناقصه گران بايستي عاوه بر ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، كليه مدارك و پاكات 
را بصورت فيزيكي تحويل دبيرخانه اداره نمايند.

2- حضور مناقصه گران يا نمايندگان آنها با معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاكات پيشنهادهاي مالي آزاد است.
3- نحوه پرداخت: بصورت  نقدی  مي باشد. 

آگهي فوق به آدرس سايتهاي اينترنتي زير نيز درج شده است .
www.iets.mporg.ir : پايگاه ملي مناقصات    www.setadiran.ir : )سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد  

محل تعدادعنوان كاارديفموضوع
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گزیده خبر سیاست گذاری صنعت خودرو؛

 به کام خودروسازان، به زیان مردم
علیرغم وعده های مکرر دولت و مجلس برای ســامان دادن به بازار خودرو، مدتی اســت 
بازار طرح های خودرویی داغ است و مردم در چند صدایی عجیبی که در فضای سیاست 
گذاری خودرو حاکم شده، سرگردان مانده اند.، علیرغم وعده های مکرر دولت و مجلس 
برای سامان دادن به بازار خودرو، مدتی است بازار طرح های خودرویی داغ است و مردم 
در چند صدایی عجیبی که در فضای سیاست گذاری خودرو حاکم شده، سرگردان مانده 
اند. خودروسازان خودروهای بی کیفیت شأن را حتی به کسانی که یکسال قبل ثبت نام 
کرده اند، به دو برابر قیمت هنگام ثبت نام می فروشــند و باز هم در طمع افزایش بیشتر 
قیمت هستند و در سوی دیگر وزارت صمت بعنوان سیاست گذار حوزه خودرو، هر روز 
ســاز تازه ای را برای بازار کوک می کند. یــک روز وانمود می کند با طرح مجلس همراه 
اســت و روز دیگر از تدوین و تقدیم یک طرح به دولت خبر می دهد که می تواند مبنای 
آزادســازی قیمت قرار بگیرد. شــورای رقابت هم در میان، کار خودش را می کند و چند 
روز قبل با تغییر فرمول قیمت گذاری، عمًا نرخ تعدادی از خودروها را آزاد کرد تا صدا 
و قدرت خودروســازان بلندتر و قوی از گذشــته به گوش برسد. تنها صدایی که شنیده 

نمی شود، صدای مردم و مصرف کنندگان واقعی خودروست.

سکانس اول- عرضه خودرو در بورس
تقریباً دو ســال اســت که قیمت ها در بازار خودرو به صــورت هیجانی تغییر می کند؛ 
فاصله هــای ۵۰، ۱۰۰ و حتی بیش از ۱۵۰ میلیونی قیمت بــازار و کارخانه حکایت از 
آشفته بازاری دارد که هم موجب اعتراض تولیدکنندگان شده و هم نارضایتی مردم را در 
پی داشته است و تنها قشری که بیش از همه آن سود می برد، داانی هستند که حتی 
در روزهای تعطیل کرونایی هم نرخ ها را در فضای مجازی به صورت دلخواه باا و پایین 
می برند.از این رو مجلس یازدهم بارها به دولت اعام کرد که ایحه ای را برای ساماندهی 
بازار خودرو ارائه کند اما به دلیل عدم اعتنای دولت به این موضوع، نمایندگان حدود ۴ 
ماه پیش اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان »طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک« 
برای اصاح شــرایط موجود بازار خودرو کردند؛ طراحان معتقدند که با اجرای این طرح 
می توان به متعادل شدن قیمت ها و حذف رانت و واسطه گری امیدوار بود.این طرح که با 
همکاری وزارت صمت و خودروسازان در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است، چندی 
پیش نیز کلیاتش مورد تصویب قرار گرفت و جلســات نســبتاً مرتبی هم در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس برای بررســی جزئیات این طرح در حال برگزاری است.براساس 
طرح نمایندگان، خودرو در بورس کاا عرضه می شــود و اختاف قیمت کشف شده در 
بورس کاا و قیمت مصوب به عنوان مالیات اخذ می گردد. مالیات اخذ شده صرف توسعه 
حمل و نقل عمومی و افزایش تولید خودرو می شود تا منافع آن نصیب عموم مردم شود.

در ایــن بین یکی از محورهای مهم ایــن طرح که مورد اختاف مجلس و وزارت صمت 
واقع شده، عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن است. عده ای از نمایندگان مجلس 
خواســتار عرضه تمامی محصوات خودروســازان در بورس هستند اما برخی معتقد به 
عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس هستند؛ وزیر صمت هم از اساس، با عرضه خودرو در 
بورس مخالف است.مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس در حالیست که به گفته 
حجت اه فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، در صورت تصویب طرح مجلس 

درباره ساماندهی بازار خودرو اگر خودرو در بورس عرضه نشود، جرم تلقی شده و مجازات 
آن نیز بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاا و ارز تعیین می شود.

سکانس دوم- ارائه طرح وزارت صمت به شورای سران قوا
در دمادم بررسی جزئیات طرح مجلس، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت چهارم آذر ماه 
با ارســال نامه ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، از تدوین »بسته جهش 
تولید و خروج شرکت های خودروساز از زیان دهی« توسط وزارتخانه خبر داد و خواستار 
بررسی این بسته در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد.پس از انتشار این 
نامه، خبرها از آن حکایت داشت که این بسته نیاز به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا دارد از این رو بسته تدوین شده وزارت صمت به شورای سران قوا ارسال شد. 
اگرچه طی روزهای متوالی خبرهای مختلفی از بررســی این بسته در جلسات سران قوا 
منتشر می شد.آنطور که دبیر انجمن قطعه سازان به خبرنگار مهر گفته بود در این بسته 
ضمن اشــاره به لزوم آزادســای قیمت گذاری ۴۵ درصد خودروها، شیوه فروش خودرو 
نیز تغییر خواهد کرد و به احتمال زیاد روش قرعه کشــی حذف می شود.البته تا به این 
لحظه هیچ خبر رســمی مبنی بر بررسی و یا تصویب بسته مذکور در شورای سران قوا 

منتشر نشده است.

سکانس سوم- تغییر فرمول قیمت گذاری 18 خودرو از سوی شورای رقابت
در حالی که تمامی اخبار خودرو معطوف به طرح مجلس و بسته وزارت صمت بود، نهم 
دی ماه شورای رقابت در یک اقدام پیش دستانه فرمول جدیدی برای قیمت گذاری ۱۸ 
خودرو شــامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دســتی، سمند سورن پاس، رانا 
پاس، رانا پاس TU۵، دنا پاس توربو شــارژ، دنا پاس توبوشــارژ اتومات، هایما توربو 
دســتی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان ارائه 
داد.در این رابطه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اعام کرد »فرمول جدیدی برای قیمت 
گذاری خودرو مشــخص شده که بر این اساس هر سه ماه یک بار قیمت خودرو در بازار 
را از سازمان حمایت می گیریم. در فرمول جدید دیگر تورم بخشی نقشی ندارد بلکه این 
فرمول روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. در سه ماهه فصل زمستان، تغییرات قیمت 

کارخانه بر اســاس قیمت بازار خواهد بود و از بهمن ماه قیمت جدید روی خودرو اعمال 
می شــود.«به گفته شــیوا »نکته مهم فرمول قیمت گذاری بحث تولید است. اگر تولید 
افزایش پیدا نکند، افزایش قیمتی نخواهیم داشت. هر چقدر تولید افزایش پیدا کند قیمت 
افزایش می یابد.«این در حالی اســت که مردم انتظار داشتند با نزولی شدن نرخ تورم و 
برنامه ریزی برای رشــد قیمت خودروها کاهش یابد که البته این انتظار مطابق با اصول 
اقتصادی نیز هست چراکه قاعدتاً رشد تولید باید منجر به کاهش قیمت شود نه اینکه با 

رشد تولید، قیمت هم افزایش یابد!

سکانس چهارم- مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه شورای رقابت
پس از انتشــار مصوبه شورای رقابت، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان 
بازرسی کل کشــور در اظهارنظری ضمن مخالفت با فرمول جدید قیمت گذاری، اعام 
کرد که »با این مصوبه شــورای رقابت، مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت 
خودروســازان قرار می گیرد و با عرضه قطره چکانی خودرو توســط خودروسازان، نبض 
بازار را کنترل می کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد. با توجه 
به این شــرایط که ایده آل هم نیســت تصمیِم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد 
بود.«وی تاکید کرده اســت که »مقرر شــده تا در بازه زمانی یک ماهه و طی سه ماه به 
صورت ۳۰ درصد، ۳۰ درصد این قیمت برای تعدادی از خودروها افزایش پیدا کند، ولی 
این رقم در مابقی خودروها هم مؤثر خواهد بود و بازار را دچار التهاب می کند.«به گفته 
میرمحمدی »سازمان بازرســی کل کشور هفته گذشته نامه ای به شورای رقابت ارسال 
کرده و درخواســت تجدید نظر را ارائه داده بود، ولی نهم دی ماه مصوبه شــورای رقابت 

اباغ شده است.«

سکانس پنجم- مردِم چشم انتظار و بازار هیجانی
در حالی که مشخص نیست سیاســت گذاری در حوزه خودرو با توجه به صدای بلند و 
ابی قوی خودروسازان، چه شرایطی را برای مصرف کنندگان واقعی خودرو )و نه داان( 
رقم خواهد زد، تصمیم تازه شورای رقابت قیمت ها در بازار را صعودی کرده است. سعید 
موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می گوید »مصوبه شورای رقابت باعث نوسان 
قیمت ها و باا رفتن قیمت خودرو در بازار شــده است، هر چند با توجه به ثبات نرخ ارز 

پیش بینی می کنیم این نوسان موقتی باشد.«

سکانس ششم- چرا وزارت صمت به طرح مجلس پشت پا زد؟
وزارت صمت علیرغم روی خوش نشان دادن به طرح مجلس، در حالی به این طرح پشت 
پا زد که با عرضه خودرو در بورس، اختاف قیمت کشــف شــده در بورس کاا و قیمت 
مصوب به عنوان مالیات و صرف توســعه حمل و نقل عمومــی و افزایش تولید خودرو 
می شود تا منافع آن نصیب عموم مردم شود. اما در طرح پیشنهادی وزیر صمت به دولت، 
تمام منابع حاصل از ازادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، نصیب خودروسازان می شود و 
مردم بهره ای از آن نمی برند. مصوبه شورای رقابت نیز با ازادسازی قیمت ۱۸ خودرو، عمًا 

گامی در جهت طرح وزارت صمت است.

جعفری در نشست با هیئت مدیره و مدیران 
شرکت ملی فواد

رئیس هیئت عامل ایمیدرو بر راه اندازی واحد احیای مستقیم طرح فواد قائنات 
در بهمن ماه امسال تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، مهنــدس وجیه ا... جعفری که به همراه معاونان 
ایمیدرو در نشســت با اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت ملی فواد سخن 
می گفت، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: واحد احیای طرح فواد قائنات از 
پیشرفت مناسبی برخوردار است و باید با تاش مضاعف سریعتر به بهره برداری 
برســد. معاون وزیر صمت افزود، در حال حاضر واحد فوادســازی چهارمحال 
بختیاری ۸۶ درصد پیشــرفت دارد که امیدواریم هر چه سریعتر به بهره برداری 
برســد. رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه تأسیس شرکت ملی فواد 
شروع یک کار بزرگ برای بسترسازی جهت اجرای طرح های بزرگ بوده است 
گفت: فوادســازی های بزرگ همچون فواد مبارکه فواد خوزستان از همین 
بســتر شکل گرفته است. وی ادامه داد شرکت ملی فواد ایران به عنوان بازوی 
اجرایی ایمیدرو فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده و این فعالیت ها باید توسعه 
پیدا کند. شرکت ملی فواد باید استراتژی مناسبی برای توسعه با برنامه ریزی 
عملیاتی را دنبال کند.به گفته مهندس جعفری با استفاده از ظرفیتهای موجود 
عاوه بر طرح های فوادی فعلی چشم انداز جدیدی بر اساس توانمندی های این 
شرکت ایجاد کرد.وی افزود همکاران ایمیدرو نیز برای این منظور حمایت های 
ازم را انجام خواهند داد تا شرکت فواد از استقال کافی برای انجام مأموریت ها 
برخوردار باشد.رئیس هیئت عامل ایمیدرو تاکید کرد باید جلسات عملیاتی برای 
اجرای طرح های فوادی تشکیل شود تا طرح ها به موقع به بهره برداری برسد، به 
سرانجام رساندن این طرح ها به معنای خدمت به کشور ، توزیع ثروت، اشتغال 

و توسعه پایدار برای مردم است که رضایت خداوند را در پی خواهد داشت.

تقدیر از چادرملو
چادرملو، لوح و تندیس ویژه اجاس سراســری 
مسئولیت پذیری اجتماعی و اخاق حرفه ای را 
دریافت کرد.در پایان اجاس سراسری مسئولیت 
پذیری اجتماعی و اخاق حرفه ای، که عصر روز 

چهارشــنبه در مرکز همایش های دانشگاه الزهرا برگزار گردید، ضمن  تقدیر از  
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیر چادر ملو به پاس خدمات 
موثر و ارزنده ایشــان در ایفای مســئولیت اجتماعی، تندیس ویژه این اجاس 
نیز به شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو اهدا گردید .گفتنی اســت مهندس 
ناصر تقی زاده با ۴۰ سال سابقه درخشان در مسئولیت های مختلف مدیریتی، 
همواره درکنار تاشــهای بی وقفه در امر رونق بخش به تولید و توسعه با هدف  
ارزش آفرینی در معدن و صنعت، کانون توجه خود را به توســعه پایدار معطوف 
داشــته که در این مســیر با پیاده ســازی چندین طرح ملی ارتقاء شاخصهای 
زیســت محیطی وتأمین زیر ساختهای توســعه از جمله،  راه سازی،  حمل و 
نقل ریلی، انرژی، مشــارکت درطرح شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به 
مناطق مرکزی ایران، پیشــگامی در حمایت از آسیب دیدگان از بایای طبیعی 
و بحرانهای فراگیر از جمله کرونا  ونیز دهها برنامه و پروژه زیر ساختی دیگر در 
زمینه های فرهنگی، ورزشــی، مذهبی، رفاهی، معیشتی و حمایتی، نقش انکار 
ناپذیری در بهبود محیط کسب و کار و سالم سازی فضای اجتماعی داشته است .

ارتقاء فناوری تولید خودرو به واسطه حضور شاهین
جدیدترین ورق ها، آلیاژها و فرآیند تولید 

خودرو به نام شاهین ثبت شد
 فناوری تولید به روز و آلیاژهای جدید، شاهین را به ایمن ترین خودروی 
ملی تبدیل کرده است.جدیدترین ورق ها، آلیاژها و فرآیند تولید خودرو 
به نام شاهین ثبت شــد/ فناوری تولید به روز و آلیاژهای جدید، شاهین 
را به ایمن ترین خودروی ملی تبدیل کرده استاز چند هفته پیش، گروه 
خودروســازی »سایپا« تولید »شــاهین« را در کارخانه تهران خود آغاز 
کرده است و به واسطه حضور این سدان جدید، فرآیندها و فناوری های 
جدیدی برای تولید خودرو در صنعت کشور تعریف شده است.به گزارش 
ســایپانیوز، در حال حاضر، فرآیند بدنه سازی شاهین با ورق هایی انجام 
می شــود که تا چندی پیش، استفاده از این آلیاژها در صنعت خودروی 
کشور مرسوم نبوده است.حضور ورق های جدید برای تولید بدنه و سازه 
شاسی باعث شده است فرآیند پِِرس کاری و اتصال اجزای بدنه در شاهین 
نســبت به ســایر محصوات تولیدی ارتقا پیدا کند.با توجه به نوع آلیاژ 
اســتفاده شــده در ورق های این خودرو، نقاط جوش شاهین متفاوت از 
سایر محصوات تولیدی در خودروســازان کشور است. همچنین زمان 
تولید یک بدنه و اتاق شــاهین از مرحله پرس کاری تا اتصال اجزا توسط 
ربات ها و نیروی انســانی، به دلیل ساختار متفاوت این خودرو، بیش تر از 
ســایر محصوات داخلی اســت، بنابراین در امر کیفی نیز سازه شاهین 
بااتر از رقبا قرار می گیرد.استفاده از فناوری تولید به روز و آلیاژهای جدید 
در شــاهین باعث شده است این محصول به عنوان ایمن ترین خودروی 
 ECE ملی شــناخته شود و از ســویی دیگر، بتواند از تست های تصادف
ســربلند بیرون آید.حضور شاهین در صنعت خودروی کشور باعث شده 
است پیشرفت مناسبی در فرآیند تولید پدید آید و سطح کیفیت تولید 
اتاق خودروها در کشــور ارتقاء پیدا کند. امروز بدنه و اتاق سایپا شاهین 
به واســطه استفاده از ورق های آلیاژی متفاوت، به باارزش ترین خودرو با 

بیشترین هزینه تولید در مرحله بدنه سازی تبدیل شده است.
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ریزش شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدگزیده خبر
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهــش ۴۳۶۸۵ واحدی 
معــادل ۳.۱۳  درصد به یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۱۱۱ واحد 
رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۵۰۳ واحدی به 
۱۹ هزار و ۲۲۲ واحد رسید.دیروز تاار شیشه ای، در معامات 
اولین روز هفته )شــنبه سیزدهم دیماه ۹۹(، بازهم شاهد روند 
نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت 
)وزنی-ارزشی(، با کاهش ۱۱۴۱۵ واحدی معادل ۳.۱۳ درصد 
به رقم ۳۵۳ هزار و ۸۴۹ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، 
بــا افت ۸۵۳۹ واحدی معــادل ۱.۸۴ درصد، عدد ۴۵۵ هزار و 

۱۶۹ واحد را به نمایش گذاشت.
شــاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۵۵۸۹ واحدی به رقم 
۲۹۷ هزار و ۹۴۳ واحد رســید. همچنین شــاخص سهام آزاد 
شناور، ۴۹۵۹۵  واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون 
و ۹۰۵ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۳۵۱۴۶ 
واحد کاهش به رقم  ۹۸۲ هزار و ۵۷۱ واحد رســید و شاخص 
بازار دوم نیز، با ۷۷۱۰۴ واحد کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون 
و ۷۶۷ هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در 
معامات دیروز بورس تهران، نمادهای معاماتی فملی، فواد، 
فارس، شستا و کگل، با بیشترین کاهش، تاثیر زیادی در روند 
نزولی شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی 
برکت، کروی، کدما، وپســت و خاهن، بیشترین تاثیر مثبت را 
در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه 

در اولین روز کاری هفته، معامله گران بورس ۶ میلیارد و ۵۳۱ 
میلیون برگه بهادار و ســهام را در قالب ۱ میلیون و ۲۲۶ هزار 
نوبت معامله و به ارزش ۸۶ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال داد و ستد 

کردند.در بازار دیروز، بیشــترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
سفار)سیمان فارس( با ۵ درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای 
فمراد، کدما، وپست، خکمک، خزر و خموتور بود. همچنین نماد 

معاماتی ختوقا)قطعات  اتومبیل  ایران( با ۵ درصد، بیشــترین 
کاهش قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای سشــرق، 

خزامیا، کساوه، لپارس، شبندر و شبریز بود. 

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار ســرمایه نشان می دهد که نمادهای 
معاماتی برکت، شستا، خودرو، ولپارس، سیتا، شپنا و فواد، به 

عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اســاس این گزارش، نمادهای معاماتــی وکار، خزر، کدما، 
خنصیر، خاهن، وکار و ثاخت با بیشترین تقاضا مواجه شدند و 
در مقابل نیز نمادهای خبهمن، شپنا، خودرو، خگستر، بوعلی، 

کاما و دانا بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار سرمایه، شاخص صنایع مختلف به رنگ 
قرمز درآمدند؛ به گونه ای که شــاخص صنعت فنی مهندسی، 
محصوات فلزی، استیک، فراورده نفتی، اطاعات و ارتباطات 
و همچنین شاخص صنعت وســایل ارتباطی، با روند کاهشی 
مواجه شدند و تنها شاخص صنعت محصوات چوبی با افزایش 

همراه بود.

بیانیه اداره کل روابط عمومی بانک مسکن به 
مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی

اداره کل روابــط عمومی بانک مســکن طی بیانیه ای 
ضمن فرارسیدن ایام فاطمیه و اولین سالگرد آسمانی 
شدن ســردار دل ها، بر ادامه راه شهدای حرم به ویژه 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، متن پیام به شرح 
زیر اســت: سالی سخت بر دنیا گذشــت و در آستانه ایام فاطمیه، داغ جان سوز 
جنایت استکبار به رهبری آمریکا، در ترور ناجوانمردانه سرباز سرافراز و محبوب 
ایران اسامی، سردار حاج قاسم سلیمانی بار دیگر تازه شد.دستگاه ظلم جهانی 
نه  تنها منطقه را از داشــتن قهرمانی جان بر کف محروم ساخت بلکه با اعمال 
وحشیانه ترین و غیرانسانی ترین تحریم ها، تیر کینه خود را مستقیماً به سوی قلب 
کودکان معصوم و تمامی آحاد ملت ایران نشــانه رفت.در این عرصه سخت، ما 
به عنوان مدافعین اقتصاد پاک، در کنار جان نثاران مدافع حرم و از جان گذشتگان 
مظلوِم مدافع ســامت، تنها به یک آرمان پایبند بودیم که آن نیز، سرافرازی و 
اعتای ایران عزیز و مکتب همیشه جاویدمان بود.ضمن تسلیت این دو مناسبت، 
به ارواح شــهدای خدمت و همکاران عزیز، به روح مدیرعامل فقید بانک مسکن 
درود می فرستیم و بار دیگر، با ارج نهادن بر خدمت خالصانه و ایثارگونه همکاران 
در شــبکه بانک، بر ادامه این تاش و مجاهده تأکید می کنیم.سامت و سعادت 

تمامی همکاران را از درگاه پروردگار متعال خواستاریم.

بازدید مدیر امور شعب استان های بانک 
ایران زمین از شعب استان بوشهر 

حسینی کنارویی در سفر به استان بوشهر در راستای 
طرح و برنامه ۱۰۰ روزه از کلیه شعب خواست با برنامه 
ریزی و بازاریابی هدفمند نســبت بــه بهبود عملکرد 
خود در فرصت باقی مانده تا پایان ســال اقدام نمایند.

در راســتای اجرای طرح و برنامه ۱۰۰ روزه، حسینی 
کنارویی مدیر امور شعب استان ها به استان بوشهر سفر و ضمن دیدار از شعب 
بوشهر و برازجان، جلسه ای با حضور مسئولین شعب بوشهر، برازجان، کازرون، 
قائمیه و نورآباد برگزار کردند.حسینی کنارویی به بررسی اجمالی وضعیت منابع 
شعب مذکور پرداخته و ضمن تقدیر و تشکر از شعبی که به اهداف کامل خود 
دســت یافته اند، اظهار داشت: با توجه به روند افزایش نقدینگی و خلق پول در 
بازار، حداقل انتظار مدیران ارشد بانک، تحقق کامل اهداف تعیین شده برای هر 
شعبه است. از این رو انتظار می رود در فرصت باقیمانده تا پایان سال کلیه شعب 
با برنامه ریزی و بازاریابی هدفمند نســبت به بهبود عملکرد خود اقدام نمایند.

کنارویی ضمن تشــکر از اقدامات صورت پذیرفته در حوزه بانکداری دیجیتال 
و ایجاد زیرســاخت های ازم در این حوزه، افزود: نقش شــعب در پیاده سازی 
بانکداری دیجیتال بســیار کلیدی و با اهمیت است، وی همچنین ضمن اشاره 
به آغاز به کار آزمایشی پلتفرم بانکداری دیجیتال تحت عنوان » فراز » گفت: از 
کلیه همکاران انتظار می رود با حساســیت خاصی نسبت استفاده از این برنامه 
اقدام و پیشــنهادات، ایرادات و نواقص احتمالــی آن را از طریق مدیریت های 

مناطق اعام نمایند.

 معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون
 از ۶ طرح اقتصادی کرمان بازدید کرد

معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون از ۶ طرح اقتصادی 
کرمان بازدید کردسعید معادی معاون مدیرعامل بانک 
توســعه تعاون در امور اســتان ها وبازار یابی از ۶ طرح 
اقتصادی شهرستان کرمان بازدید بعمل آورد.معادی که 
به منظور ارزیابی عملکرد اســتان کرمان به این استان 
سفر کرده بود در جهت توسعه بازار، بررسی میزان اثربخشی تسهیات اعتباری 
پرداختی، تعهدات و خدمات بانکی تخصیص داده شده و همچنین رضایت سنجی 
مشــتریان و امکان تعامل بیشتر و بهتر برای تقویت همکاری به اتفاق گروهی از 
مدیران ستادی بانک  متشکل از احمد محمدی مدیر امور استان ها و شعب، علی 
یکتا مدیر امور فناوری اطاعات و ارتباطات، محمد اسماعیل امیری رئیس اداره 
کل بازاریابی و مدیر و معاونین اداره شعب استان کرمان از ۶ طرح اقتصادی فعال 
شهرســتان کرمان بازدید بعمل آوردند.گفتنی اســت طرح های بازدید شده در 
این سفر شامل: شرکت تعاونی پروفیل فوادی کارمانیا با موضوع فعالیت تولید 
لوله و پروفیل با حجم ســرمایه گذاری بالغ بر ۶۱۰،۰۰۰ میلیون ریال و اشتغال 
بالغ بر ۶۵ نفر به صورت مســتقیم که به طور متوسط از تسهیات این بانک به 
مبلغ ۴۲،۷۰۰ میلیون ریال و اعتبار اســنادی ۲۳۳،۰۰۰ میلیون ریال استفاده 
نموده اند.شــرکت کاوش کیمیا باموضوع فعالیت تولید سموم دفع آفات نباتی با 
حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۲،۹۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و اشتغالی بالغ بر ۱۵۰ نفر 
به صورت مســتقیم که به طور متوسط از تسهیات این بانک به مبلغ ۵۰،۰۰۰ 

میلیون ریال استفاده نموده است.

با انعقاد تفاهم نامه محقق شد،
افزایش سقف تامین مالی پروژه انتقال 

نیروی برق به ارمنستان 
پیرو قــرارداد تامین مالی پروژه انتقــال برق ایران به 
ارمنستان، الحاقیه افزایش ســقف و دوره تامین مالی 
این پروژه در بانک توســعه صــادرات ایران به امضای 
مدیرعامل این بانک و مدیرعامل شرکت برق ارمنستان 
رســید.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، پروژه انتقال برق ایران به ارمنســتان با سرمایه گذاری بالغ بر ۸۳ میلیون 
یورو از ســوی بانک توسعه صادرات در قالب اعتبار خریدار تأمین مالی شد.طی 
مفاد الحاقیه جدیدی که به امضا رسید سقف تامین مالی و دوره تامین مالی این 
پروژه افزایش و به ۸۸ میلیون یورو ارتقا یافت.مدیرعامل بانک توســعه صادرات 
ایران در این جلســه،گفت: طبق گزارش های واصله این پروژه پیشرفت خوبی 
داشته و مصمم هستیم این طرح هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.دکترصالح 
آبادی ضمن با اهمیت خواندن اجرای این پروژه در تعامات تجاری دو کشــور 
ایران و ارمنستان، گفت: علی رغم مشکات عدیده ای که در سال ۲۰۲۰ میادی 
وجود داشــت، توانستیم با همکاری و تاش های مشــترک موانع را در مسیر 
تکمیل پروژه رفع کنیم.وی اظهار امیدواری کرد در سایه همکاری های مشترک، 
بتوانیم ســال آینده شــاهد تکمیل و راه اندازی این پروژه باشــیم.در ادامه این 
جلسه، مدیر عامل شرکت برق ارمنی با قدردانی از همراهی بانک توسعه صادرات 
ایران برای همکاری در این طرح، گفت: عوامل اجرایی و سرمایه گذاری در کنار 

یکدیگر باعث موفقیت اجرای پروژه بوده اند.

یک کارشناس امور اقتصادی:
ارز از منابع غیر بانک مرکزی تهیه شود

یک کارشــناس امور اقتصــادی گفت: بهترین حالــت برای مدیریت 
تخصیــص ارزی آن اســت که متقاضیــان، ارز مورد نیــاز خود را از 
منابع غیر بانــک مرکزی تهیه کنند. مدیریــت تخصیص ارز یکی از 
مهم ترین چالش های سیاســت گذاران در بانک مرکزی در این روزها 
که منابع ارزی کشــور محدود به شــمار می رود، است. انتظار از بانک 
مرکزی این است که با استفاده از پتانسیل ها و توانایی های باای خود 
تقاضای مورد نیاز جامعه را با کمترین آسیب مورد مدیریت قرار دهد.

بهاءالدین حســینی هاشمی، کارشناس امور اقتصادی درباره مدیریت 
صحیح ارزی از سوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مشکل اساسی 
در زمینه مورد اشاره دارد که علت آن هم چیزی جز چند نرخی بودن 
سیاست ارزی نیست. به همین دلیل فشار ابی گری جهت دریافت ارز 
ارزان تر بســیار دیده می شــود، بنابراین منشاء نرخ تمام ارزها از بانک 
مرکزی باید به سمت بازار گرایش یابد.وی در ادامه اضافه کرد: چنانچه 
بانک مرکزی نرخ ارز را یکسان کند و مبتنی بر بازار باشد، فشار برآن 
کمتر وارد خواهد شــد، به این شــکل که صادرکننده هــا دراین بازار 
فعال تر عمل می کنند و ارز را به سیستم اقتصادی کشور برمی گردانند 
و تخصیص می دهند. البته این کار به شــرط آن انجام می شود که ارز 
به نرخی ارائه شــود که منابع و مصارف ارزی را داخل بازار در تعادل 
نگه دارد.حسینی هاشمی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی در شرایط 
حاضر با فشــارهای مختلف سیاسی و اقتصادی روبرو است و چنانچه 
عزمی برای یکسان سازی نرخ ارز وجود نداشته باشد همواره با مشکل 
مواجــه خواهد بود. البتــه باید این نکته را هم مــورد توجه قرار داد 
که شرایط اکنون برای یکسان سازی ارز مناسب نیست.شوی مدیریت 
تخصیص ارز در شــرایط چند نرخی بــودن ارز را چنین توضیح داد: 
بدون شــک بانک مرکزی باید برای کااهای اساســی، ضروری، مواد 
اولیه، بخش تولید و دارویی اولویت بندی انجام دهد و از آنجا که بخش 
کشــاورزی  هم مولد محسوب می شود، باید به این لیست افزوده شود 
زیرا با تامین غذا مردم سروکار دارد، بنابراین قطعا باید نهاده های اولیه 
کشــاورزی را با منابع ارزی به تامین درآید. در کنار این مسئله بخش 
صنعت هم نیاز به توجه بیشتر دارد که باز آن هم به صنایع موادغذایی 
برمی گردد.این کارشــناس امور اقتصادی در ایــن رابطه تصریح کرد: 
نباید دور از نظر داشت که اولویت بندی هم ازمشکات بانک آنطور که 
انتظار می رود، نخواهد کاســت زیرا متقاضیان ارز، نیاز خود را اولویت 
برتر و واجب می پندارند. این کار بســیار مشکل است و بانک مرکزی 
به هر شکلی که عمل کند هم باید جوابگو باشد و هم اینکه مورد نقد 
قرار می گیرد. بهترین حالت این اســت که متقاضیان، ارز از منابع غیر 
بانک مرکزی مورد تهیه قرار دهند.حســینی هاشمی در ادامه افزود: 
نفع دریافت کننده ارز در قیمت پایین تر آن اســت. حتی برای تاجران 
غیرزبده هم دریافت ارز ارزان سودآوری به همراه دارد، بنابراین تاش 
بسیار براخذ ارز ارزان شکل می گیرد.وی درباره محدودیت واردات نیز 
یادآور شــد: ایجاد محدودیت واردات هم در ارتباط با ارز و هم کمک 
به تولید داخل باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه نیاز اســت 
تا ســایر وزارتخانه ها هم  به کمک بانک مرکزی آیند و ارز را از منابع 
خود برای بخش های مرتبط اختصاص دهند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها 

برای کااهای اساسی و ضروری مدنظر قرار گرفته شود.

طبق آنچه بانک مرکزی اعام کرده، چک های فعلی طبق روال سابق کارسازی می شوند 
اما در قانون جدید چک که قرار است در آینده نزدیک اجرا شود، نقل و انتقال چک های 
با ظاهر و مندرجات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد بامانع است 
و در مورد چک های صادره از دســته چک هــای قدیم، نقل و انتقال عادی چک کما 
فی السابق بامانع است. همچنین تمامی چک های جدید مشمول ممنوعیت صدور در 
وجه حامل می شوند. با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده 
نزدیک، مجموعه سواات قانون جدید صدور چک از سوی بانک مرکزی به روز رسانی 
شده و در سایت این بانک در بخش »سواات متداول« اعام شده است.برخی از سواات 

متداول در زمینه قانون جدید چک که در این بخش آمده، به شرح زیر است:

 آیا چک صیاد طرح قدیم طبق روال قبل پیش می رود؟ 
بله، تا زمان پایان برگ های دسته چک های قدیمی و دریافت دسته چک های با ظاهر 

و مندرجات جدیدو صدور و وصول چک ها به شکل سابق تداوم می یابد.

چکی که از کسی گرفته می شود و چند دست چرخیده، به چه صورت است؟
نقــل و انتقال چک های با ظاهر و مندرجــات جدید در صورت ثبت مراتب انتقال در 
سامانه صیاد بامانع است و در مورد چک های صادره از دسته چک های قدیم، نقل و 

انتقال عادی چک کما فی السابق بامانع است.  

 آیا چک های قدیمی تا برگ آخر می توانند در وجه حامل صادر شوند؟
چک های قدیمی به شــکل سابق می توانند کارسازی شوند؛ بنابراین در وجه حامل نیز 

می توانند صادر شوند.

 پشت نویسی چک به چه روالی انجام می شود؟  
از تاریخ اعام بانک مرکزی، ظهرنویســی چک های کاغذی ممنوع بوده و انتقال چک 

مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد خواهد بود.

 وظیفه ثبت چک در سامانه صیاد با چه شخصی است؟ 
حسب مورد بر عهده صادرکننده )در مقام صدور( یا دارنده )در مقام انتقال( است.

 ممنوعیت صدور چک در وجه حامل شامل کدام چک هاست؟ 
شامل تمامی چک ها با ظاهر و مندرجات جدید که زمان توزیع آن توسط بانک مرکزی 

اعام می شود.

 هیئت مدیره یک شــرکت یا افرادی که حق امضا دارند، کدام یک اگر چک 
برگشتی داشته باشند، مشکل زاست؟

در اصاحیه جدید سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک عاوه بر شخص صاحب حساب، وکیل 
یا نماینده )اعم از مدیر یا سایر نمایندگان شرکت( که اقدام به صدور )امضاء( چک به 
نیابت از شــخص صاحب حساب می کنند، مسؤلیت داشته و مشمول محرومیت های 

قانونی می گردند. 

 در اســتفاده از چک های جدید برای افرادی که بــه هر دلیل نمی توانند به 
اینترنت دسترسی داشته باشند، چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟

می توانند مراجعه حضوری به شعبه داشته باشند.

 اگر بانک عامل اپلیکشین یا نرم افزار نداشته باشد، مشتری که دارای چک 
جدید صیاد است، چه کار باید انجام دهد؟ 

می توانند مراجعه حضوری به شعبه داشته باشند یا از طریق اپلیکیشن های پرداخت 
عمومی اقدام کنند.

 اگر چک برای ضمانت باشد و تاریخ نداشته باشد، به چه صورت است؟ 
صدور چک های با ظاهر و مندرجات جدید در هر صورت مستلزم ثبت در سامانه صیاد 
است. صدور چک برای ضمانت بامانع است و لی چک بدون تاریخ اساساً قابل وصول 
نمی باشد. وصول چنین چکی منوط به درج تاریخ است و بانک در مقام تأدیه وجه آن 

به ضمانی بودن آن ترتیب اثر نخواهد داد.

 افراد هیئت مدیره یک شــرکت که دارای چک برگشتی است، آیا در چک 
شخصی خود نیز به مشکل بر می خورند؟ 

خیر

 آیا با اباغ قانــون جدید صدور چک هنوز هم صــدور چک برای ضمانت 
امکان پذیر است؟ 

بله ولی مستلزم ثبت مراتب صدور در سامانه صیاد است. )در مورد چک های با ظاهر 
و مندرجات جدید(

 اگر چک های صیاد طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه می شود؟ 
مشمول الزامات و سازوکارهای مقرر در قانون صدور چک نخواهد بود و صرفاً به عنوان 

یک سند مدنی مؤید طلب است.

 آیا محرومیت های ناظر بر صدور کارت های جدید بانکی شــامل کارت های 
المثنی یا تمدید کارت های قبلی مشتریان هم می شود؟ 

بله. با توجه به اطاق قانون تمامی عملیات کارت ها را شامل می شود.

 اگر مندرجات برگه چک با اطاعات سامانه صیاد مغایر باشد تکلیف چیست؟ 
ماک اعتبار و محوریت با اطاعات ســامانه صیاد اســت و در صورت مغایرت، بانک از 
پرداخت وجه چک خودداری می کند. در ادامه درصورت درخواست دارنده چک، بانک 

نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت اقدام می کند.

 کسانی که دریافت کننده چک هستند از کجا بدانند صادرکننده در سامانه 
صیاد صدور آن را ثبت کرده است؟ 

دریافت چک های صادره از دسته چک های جدید مستلزم ورود به سامانه صیاد و ثبت 
تأییدیه )تأیید دریافت( توسط گیرنده است.

 آیا کسانی که دارای بدهی غیرجاری هستند نیز طبق قانون جدید می توانند 
دسته چک دریافت کنند؟ 

خیر. این اشخاص مطابق ضوابط اباغی بانک مرکزی اساساً امکان افتتاح حساب جاری 
نخواهند داشت.گفتنی است؛ تا زمان اجرایی شدن قانون جدید چک، چک های فعلی 

در شبکه بانکی کشور طبق روال سابق کارسازی می شوند.

همه چیز درباره قانون جدید چک
صدور چک در وجه حامل؛ ممنوع

امضای قرارداد ساخت کارخانه دوم کنسانتره سنگ آهن اُپال پارسیان
قرارداد ســاخت کارخانه دوم تولید کنسانتره سنگ آهن اُپال پارســیان، با حضور مدیرعامل بانک پارسیان و 
رئیس هیات عامل ایمیدرو امضا و مبادله شــد.دکترکورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان درمراسم امضای 
این قرارداد، با بیان اینکه سیاست بانک پارسیان همواره در جهت تحقق جهش تولید، تقویت اقتصاد مقاومتی، 
حمایت از فعالیت های مولد و اشتغال پایدار بوده است، گفت : محرومیت زدایی و توجه به مناطقی که از توسعه 
و پیشــرفت کمتری برخوردار هستند از اولویت های بانک پارسیان است و این بانک توسعه مناطق مرزی وکم 
برخوردار از جمله سنگان را همواره مدنظر داشته و سرمایه گذاری در این طرح نیز در همین راستا انجام می شود.مهندس وجیه اله 
جعفری رییس هیات عامل ایمیدرو در این مراسم که با حضور سهامداران،  کارفرمایان و پیمانکار طرح برگزار شد، گفت: احداث دومین 
کارخانه تولید کنســانتره سنگ آهن اپال پارســیان، گام مهمی در جهت کاهش محرومیت،  توسعه صنایع معدنی،  افزایش اشتغال و 
درآمدزایی در منطقه سنگان است.وی با بیان اینکه این طرح زمینه سرعت گرفتن فعالیت های معدنی و مشارکت بخش خصوصی را 
فراهم می کند،  ادامه داد: اجرای این پروژه یکی از روش هایی است که به هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت های تولیدی و مولد 
کمک شایانی می کند.مسعود سمیعی نژاد مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان نیز اظهار داشت: با اجرای این طرح کارخانه دوم 
کنسانتره سنگ آهن اپال پارسیان به ظرفیت تولید ۲.۴ میلیون تن ساخته خواهد شد. وی میزان سرمایه گذاری طرح را معادل ۱۴۵ 
میلیون یورو اعام کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد طراحی کارخانه دوم، مشابه کارخانه نخست اپال پارسیان در سنگان است. به گفته 
سمیعی نژاد به سبب آماده بودن شرایط و مقدمات، بخشی از امور طرح انجام شده و پیش بینی می شود زودتر از موعد مقرر راه اندازی 
شود. طبق قرارداد طرح فوق در مدت ۲۹ ماه ساخته خواهد شد.نخستین کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن از مجتمع معدنی سنگان 
در ســال ۹۲ با ظرفیت تولید ۲.۶ میلیون تنی از ســوی ایمیدرو راه اندازی و دو سال بعد به شرکت اپال پارسیان )وابسته به سرمایه 
گذاری بانک پارسیان( واگذار شد. اکنون کارخانه دوم با ظرفیت تولید ۲.۴ میلیون تن، با مشارکت ۶۰درصدی سرمایه گذاری پارسیان 

و ۴۰درصدی ایمیدرو در آستانه عملیات اجرایی قرار دارد.

 پیام تسلیت مدیرعامل بانک سینا به مناسبت 
رحلت آیت اه 

مدیرعامل بانک سینا در پیامی، رحلت عالم گرانقدر، حضرت آیت اه محمدتقی 
مصباح یزدی بنیانگذار موسســه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( و استاد 

برجسته حوزه علمیه قم را تسلیت گفت.
متن پیام دکتر ایمانی بدین شرح است:

“بسم اه الرحمن الرحیم
انّا ه و انّا الیه راجعون

اذا مات العالم ثلم فی ااسام ثلمه ایسّدها شیء الی یوم القیامه
خبر درگذشت مجتهد گرانقدر و فقیه مبّرز حضرت آیت اه محمدتقی مصباح یزدی قّدس سّره موجب 
تألم و تأثر فراوان گردید. ایشان در زمره علمای برجسته و وارسته بودند که عمر با برکت خود را صرف 
ترویج معارف اهل بیت عصمت و طهارت )صلوات اه علیهم اجمعین( و نیز تعلیم و تربیت شــاگردان 
شــاخص و کارآمد کردند.خدمات ایشــان در توسعه و بسط پژوهش های دینی و گسترش حوزه های 
فکری از طریق راه اندازی مراکز و موسسات پژوهشی و علمی و تالیف آثار متعدد در حوزه علوم اسامی 
با محوریت تفســیر، فلسفه و معارف اســامی در جهت تثبیت و تحکیم شعائر دین مبین اسام قابل 
تقدیر اســت.اینجانب این ضایعه دردناک را به پیشــگاه حضرت بقیه اه ااعظم عجل اه تعالی فرجه 
الشریف، محضر مقام معظم رهبری حضرت آیت اه امام خامنه ای)مدظله العالی(، حوزه های علمیه و 
بیت مکرم آن فقید سعید، تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال رحمت و مغفرت برای ایشان 

مسئلت می نمایم”.
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نگـــاه

کشف نخستین مورد مشکوک 
ابتا به ویروس کرونای جهش 

یافته در چین
 مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های شهر شانگهای 
چین اعام کرد که پس از بررســی توالی ژنی ویروس 
های کرونا از افراد بازگشتی از انگلیس، نمونه ویروس 
کرونــای یک فرد با ویروس جهــش یافته در انگلیس 
بسیار شبیه است. شــینهوا دیروز شنبه گزارش کرد: 
این فرد که یک دانشــجوی چینی است و در انگلیس 
تحصیل می کنــد در قرنطینه تحت درمان اســت و 
وضعیتش باثبات اســت.گزارش حاکی اســت: تمامی 
مســافرانی که با یک هواپیما وارد چین شده اند تحت 
قرنطینه 14 روزه هســتند و تاکنون مــوارد ابتاء در 
میان آنها پیدا نشده است.گزارش ها از کمیسیون ملی 
بهداشت چین حاکی است که در شبانه روز گذشته ۲۲ 
مورد ابتا به ویروس کرونا در چین گزارش شده است 
که هشــت مورد آن بومی و بقیه وارداتی است.تاکنون 
در چین ۸۷ هزار و ۹۳ تن به کرونا مبتا شده و چهار 

هزار و ۶۳4 تن هم جان باخته اند.

بودجه سازمان ملل به رغم 
مخالفت آمریکا و رژیم 
اسرائیل تصویب شد

دولت ترامپ تاش کرد با مخالفت با بودجه ســازمان 
ملــل، آخرین ضربه خودش را بــه این نهاد وارد کند، 
امــا عما از جلــب حمایت بین المللی نــاکام ماند.به 
گزارش خبرگزاری فرانســه، مجمع عمومی ســازمان 
ملــل بــا 1۶۷ رای مثبت، بودجه ۳ میلیــارد و ۲۳1 
میلیون داری برای ســال ۲۰۲1 را به تصویب رساند 
و تنها رژیم صهیونیســتی و ایاات متحده رای منفی 
به آن دادند.کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل 
گفت این بودجه صرف تامین هزینه بیستمین سالروز 
برگزاری کنفرانس سال ۲۰۰1 سازمان ملل با موضوع 
نژادپرســتی در دوربان، آفریقای جنوبی خواهد شد؛ 
کنفرانســی که ایاات متحده به نشانه همبستگی با 
رژیم صهیونیستی مقابل آنچه هجمه کشورهای اکثرا 
مسلمان علیه تل آویو خواند، بایکوت کرد.نماینده آمریکا 
که کشورش بزرگترین تامین کننده مالی سازمان ملل 
اســت، در صحن مجمع عمومی گفت: بعد از گذشت 
۲۰ سال، چیزی درباره اعامیه دوربان باقی نمانده که 
جشن گرفت یا تایید کرد. این اعامیه با یهودستیزی و 
جانبداری ضد اسرائیلی مسموم شد.گلعاد آردان، سفیر 
تل آویو در ســازمان ملل هم گفــت: کنفرانس دوربان 
نشست دیگری خواهد شد که اسرائیل را اهریمنی به 
تصویر می کشــد؛ بار دیگر از آن بــرای اتهام زنی به ما 
و طرح اتهامات نادرســت درباره نژادپرستی علیه حق 

تعیین سرنوشت یهودی استفاده خواهد شد.

 ۲۰۲۱؛ سایه نابرابری ها بر سال
 سرنوشت ساز آلمان

 پس از 1۶ ســال زمامداری »آنگا مرکل«، کارشناسان در حالی از آغاز دوره ای 
جدید در سیاســت آلمان سخن می گویند که گسترش نابرابری های اجتماعی و 
اقتصادی از در پیش بودن ســالی سرنوشت ساز برای این کشور حکایت  دارد. سال 
نو میادی با در پیش بودن انتخابات سراسری، سال انتخابات سرنوشت ساز برای 
آلمان ها لقب گرفته اســت. به فاصله چند ماه مانده تا برگزاری انتخابات، در این 
خصوص که با خداحافظی »آنگا مرکل« از سیاســت و نبود مهره ای کلیدی در 
ائتاف حاکم برای جانشــینی وی، نظام سیاسی این کشور به کدام سمت و سو 
می رود، گمانه زنی های بسیاری در جریان است.نشریه دی سایت آلمان با اشاره 
به شــکاف های عمیق اجتماعی و اقتصادی در جامعــه بحران زده آلمان، پیش 
بینی نتیجه انتخابات این دوره را بسیار دشوار ارزیابی می کند و می نویسد: سال 
انتخابات فوق العاده در آلمان آغاز شــده است: امسال مبارزات انتخاباتی در شش 
ایالت فدرال و انتخابات فدرال در سراسر آلمان در جریان خواهد بود.بر این اساس 
در ۲۰۲1 آلمان با یک سال سیاسی ویژه روبرو است که شرایط آن بواسطه همه 
گیری کرونا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاســی آن به طور قابل توجهی 
شکل می گیرد.در چند ماه آینده و هنگامی که مشخص شود کدام افراد در واقع 
نبرد سه جانبه احزاب بزرگ )سوسیال دموکرات SPD ، سبزها و ائتاف دموکرات-

سوسیال مســیحی CDU / CSU( را برای تصدی صدارت در سال ۲۰۲1 رهبری 
می کنند، چالش اصلی آغاز خواهد شد. در حال حاضر تکلیف شهروندان آلمان با 
ائتاف حاکم چندان مشخص نیست زیرا گمان می رود اتحادیه دموکرات مسیحی 
بعد از مرکل با اتحادیه 1۶ سال گذشته متفاوت خواهد بود.کارزار انتخاباتی امسال 
با انتخابات مقدماتی در چهار ایالت فدرال آغاز می شود. اما این انتخابات مستقیماً 
تحــت تأثیر همه گیری کرونا قرار دارد و حتی گمــان می رود انتخابات بهار در 
ایالت های رایناند-فالتس و بادن-وورتمبرگ در محدودیت های شدید کرونایی 
برگزار شود.در این سال سیاسی خاص ، نه تنها چهره بازیگران سیاسی تغییر کرده 
اســت ، بلکه رای دهندگان نیز به طور فزاینده ای به دلیل عدم اطمینان ناشی از 
پیامدهای همه گیری کرونا تغییر جهت داده اند.کارشناسان می گویند انتخابات 
پارلمان آلمان )بوندســتاگ( یک انتخابات مهم است که نتیجه آن مسیر طوانی 
برای مسائلی مانند تغییرات اقلیمی ، دیجیتالی شدن ، سیاست همزیستی و مبارزه 
با نابرابــری را در درازمدت تعیین می کند. بعاوه روابــط قدرت جدیدی نیز در 
سیستم سیاسی بوجود می آید.تا پیش از همه گیری کرونا نابرابری های اجتماعی 
و اقتصادی ســه روند را در جامعه آلمان پدیــد آورده بود: اول اینکه موجب کنار 
گذاشته شدن بخشی از جامعه از تصمیمات دموکراتیک و ترک فعالیت سیاسی 
از سوی آنها شده بود، دوم منجر به افزایش احساس بی عدالتی و عدم اعتماد به 
انسجام و دموکراسی می شد و سوم اینکه وقتی صحبت از موضوعات کلیدی مانند 
تغییر اقلیم و تحول اقتصادی مرتبط با آن ، دیجیتالی شدن و مسئله همزیستی می 
شد به عدم اعتماد در مورد صاحیت و توانایی حل مسئله از سوی سیاستمداران 
دامن می زد.این تحوات تقسیم جامعه را به گروههایی با نگرشهای متفاوت تسریع 
می کند، گروه هایی که تبادل نظر بین آنها بعضاً به بن بست رسیده است. شاید 
این تبادل هیچوقت واقعاً وجود نداشته باشد ، اما واقعیتها و روشهای زندگی جدا از 
هم بیشتر و مشهودتر رشد می کنند. اینکه چگونه این تکه تکه شدن جامعه می 
تواند به شکل گیری یک قطب دیگر بیانجامد را می توان در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ در آمریکا مشاهده کرد.همچنین فرهنگ بحث در رسانه های اجتماعی این 
شتاب را نمایان می کند: دیگر نمی توان با استفاده از قالب های استاندارد اطاعات 
، به گروه های مختلف دسترسی پیدا کرد. گفتگوی مشترک درباره مسائل چالشی 
و اخبار روز که قبًا به وفور در رســانه ها دیده می شد، دیگر اتفاق نمی افتد. در 
حال حاضر قابل پیش بینی نیست که در مورد چنین بحث های چالشی، پذیرش 
اجتماعی در آینده وجود داشته باشد.در عین حال نحوه بحث و جدل در پارلمان 
ها ، رســانه ها و جامعه، بیزاری از گفتگو در مواردی را که بحث برانگیز تلقی می 
شــوند ، افزایش می دهد. هر کس به تکرار مواضع خود مشغول است و توافق به 
طور فزاینده ای در حال کمرنگ شــدن است. در نتیجه »توافق های اساسی« به 
»سازش های نسبی« ختم می شوند و قشر متوسط جامعه خسته و منزجر از هر 
دو طرف روی برمی گرداند.به این ترتیب خیلی ها از گفتمان دوری می کنند. این 
شــامل نه تنها »پیرمردهای سفیدپوست« است که احساس می کنند به حاشیه 
رانده می شــوند ، بلکه بخشهایی از آلمانی های جدید را که حس می کنند طرد 
شده اند و هنوز مورد تبعیض قرار می گیرند یا گروه هایی از مردم را که از سیاست 
دور هستند و خودشان را ساده نمی دانند نیز شامل می شود.آلمانی ها یک سال 
اســت که با بیمــاری همه گیر کووید-1۹ و پیامدهای منفــی آن برای اقتصاد ، 
بهداشت و انسجام اجتماعی روبرو شده اند. نگاهی به نقشه سیاسی نشان می دهد 
که تجربیات بحران از نظر منطقه ای متفاوت اســت، بنابراین اختافات به عنوان 
عامل ناهماهنگی بین دولت های فدرال و ایالتی در مورد قوانین کرونا شــناخته 
می شــود.ماه ها است که اقلیت پرسروصدای مخالفان تدابیر کرونایی و »جنبش 
تفکر جانبی« در شهرهای مختلف جوان می دهند. در این میان اکثریت ساکتی 
وجود دارد که موضع آنها در قبال سیاست های موجود در انتخابات مشخص می 
شــود. برخی معتقدند این سکوت نشــان می دهد که اکثریت مردم به نهادهای 
اجرایی اعتماد دارند و حتی تجاوزات دردناک به حقوق اساســی خود را به بهانه 
مبارزه با بیماری های همه گیر توسط دولت می پذیرند. آنها توصیه می کنند که 
سیاســتمداران وظیفه بزرگی دارند تا در دوره بعدی مدیریت بحران و فراتر از آن 
، این پنجره را باز نگاه دارند.اما برای نتیجه گیری در این مورد با توجه به این که 
جهان همچنان با بحران کرونا دست و پنجه نرم می کند، خیلی زود است. عاوه 
بر این هیچ عاملی برای افزایش انسجام اجتماعی یا کاهش تحوات نامطلوب در 
جامعه آلمان مشــاهده نمی شود. از این رو این نظریه قوت گرفته است که شاید 
کرونا تغییرات چندانی در پی نداشته باشد، اما مسلما تحوات منفی را تسریع می 
کند.نگاهی دیگر به ایاات متحده آمریکا نشان می دهد که این روند به کجا می 
رود. در یک تجمع انتخاباتی، ترامپ طرفدارانش در یک حوزه انتخابیه را پشــت 
ســر خود جمع کرده است که از اقشار مختلف جامعه می آیند ، بسیار متنوع اند 
و اشتراکات کمی با یکدیگر دارند. وجه مشترک آنها از یک سو کم ارزش دانستن 
گروه های اجتماعی دیگر و از سوی دیگر احساس مشترک کاهش ارزش خودشان 
است. در اینجا گفتگوی آنها با کسانی که متفاوت فکر می کنند امکان پذیر نیست 
و دیگر کســی هم به دنبال آن نیست.به اعتقاد کارشناسان برای اینکه انتخابات 
آلمان در سال ۲۰۲1 به این مسیر کشیده نشود، باید در مبارزات انتخاباتی مباحث 
صادقانه و علنی درباره چگونگی ســازماندهی جامعه و دولت آینده برگزار شــود. 
مباحثی مانند این که آلمان چه کشــوری اســت و چه چالش هایی دارد. با تمام 
شایستگی های مرکل، در 1۶ سال صدراعظمی وی به سختی چنین بحثی وجود 
داشت. همچنین روشن است که تاش برای نفی تقسیمات اجتماعی یا کمتر دیده 
شدن آنها فقط به مشکات دامن می زند. چسب زدن بر روی این زخم ها کافی 
نیست ، باید خطوط درگیری را بدون بازی در زمینه مسائل هویتی و نیازهای مادی 
در برابر یکدیگر ، به وضوح شناســایی کرد. این امر به ویژه پس از سالهای ترامپ 
مشهود است.برای مقابله با شکاف های بیشتر، آلمان به اشکال جدید بحث سیاسی 
نیاز دارد. برای این منظور باید مکانهای غیرحزبی در طول مبارزات انتخاباتی و بعد 
از آن ایجاد شوند تا گفتمان اجتماعی را امکان پذیر کنند. باید نقاط تاقی ایجاد 
شود و یک بحث در سطح جامعه در مورد اینکه شهروندان آلمان می خواهند در 

دهه پیش رو چگونه زندگی کنند، بر پا شود.

انتقال ریاست دوره ای شورای اروپا؛ 

بحـران ها همچنـان باقـی است
 با آغاز سال نو میادی ریاست شورای اروپایی در حالی از سوی آلمان به پرتغال تحویل 
داده  شــد که در کنار دیگر معضات، کرونا به عنوان بزرگترین بحران دهه اخیر اروپا 
و جهان به کابوســی برای مقامات قاره ســبز بدل شده  است. ریاست ۶ ماهه آلمان بر 
شورای اروپایی با پایان یافتن سال ۲۰۲۰میادی به سر آمد. اکنون در یک زمان بسیار 
دشــوار، پرتغال در حالی ریاست ۲۷ کشور اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد که نحوه 
مقابلــه با بحران های دامنه داری مانند همه گیری کرونا، اجرای توافق خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا و مساله پناهندگان همچنان ذهن تصمیم گیرندگان این اتحادیه را به 
خود مشــغول کرده اســت.خبرگزاری د. پ.آ. گزارش داد پرتغال ریاست اتحادیه اروپا 
را برای ۶ ماه آینده از آلمان تحویل گرفته اســت. »آنتونیو کوســتا« نخست وزیر این 
کشور تاکید کرده است که در دوره ریاست کشورش، مهمترین اولویت شورای اروپایی 
مبارزه با کرونا خواهد بود.  وی چند روز قبل در مصاحبه ای با روزنامه اســپانیایی ›ال 
پریودیکو‹ گفت: باید آگاه باشیم تا زمانی که نظام ایمن سازی گسترده در اتحادیه اروپا 
وجود نداشته باشد، هیچ ترمیم بازار داخلی وجود نخواهد داشت. در این راستا موفقیت 
کارزار واکسیناســیون در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا و اجرای بسته کمک میلیارد داری 
اتحادیه بســیار مهم است.»شارل میشل« رئیس شورای اروپا در پایان ریاست اتحادیه 
اروپا آلمان از آنگا مرکل صدراعظم این کشور تشکر کرد. مرکل و اعضای دولتش روز 
پنجشــنبه در توییتر از به انجام رسیدن‹کارهای برجسته ای در این زمان خاص خبر 
داده و برای نخست وزیر پرتغال آرزوی موفقیت کردند. به این ترتیب کشور کوچکی در 
منتهی الیه جنوب غربی اروپا با 1۰.۳ میلیون نفر جمعیت، برای چهارمین بار ریاست 
شــورای اروپایی را عهده دار می شود.طی هفته های اخیر همچنین بحران پناهجویان 
بار دیگر در اروپا خبر ساز شده است. کوستا در این رابطه می گوید: »ما باید به توافقی 
برسیم که به روح همبستگی بین همه کشورهای اتحادیه اروپا احترام بگذارد و مهمتر 
از همه هرگز نباید این ایده را بپذیریم که مهاجرت فقط برای کشورهایی که در مرزهای 

خارجی اتحادیه اروپا هستند یک مشکل است.«

کرونا؛ بحرانی که همچنان پابرجاست
طی یک ســال اخیر بحران کرونا مشکات دیگر اتحادیه اروپا را در سایه قرار داد. این 
بحران برنامه های مرکل را برای ریاست شورای اروپایی به هم ریخت. اتحادیه اروپا برای 
کاهش پیامدهای اقتصادی همه گیری، یک صندوق بازســازی ۷۵۰ میلیارد یورویی 
ایجاد کرد. هر چند بســیاری این اقدام را یک نقطه عطف دانســتند، اما در بخشهای 
زیادی از اروپا همچنان به آن با شــک و تردید نگاه می شــود.در ابتدا مرکل به همراه 
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانســه، صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی را برای مبارزه 
با بحران تاج در ماه می)اردیبهشــت- خرداد(  پیشــنهاد کرد. اما در جریان مذاکرات 
این میزان به ۷۵۰ میلیارد یورو رســید. ســران کشورها و دولت های اروپا در تابستان 
در ایــن باره توافق کردند. با این حال فقط نیمــی از این مبلغ )۳۹۰ میلیارد یورو( به 
عنوان کمک باعوض پرداخت می شود و مابقی به صورت وام خواهد بود. این امتیازی 
بود که آلمان و فرانسه به کشورهای مخالف یعنی هلند، اتریش، سوئد و دانمارک داده 
شــد.برای تصویب این طرح، اختافات زیادی بین کشورهای جنوب اروپا که خواستار 

بااترین مبالغ ممکن با چند شرط بودند و کشورهای شمال اروپا وجود داشت که برای 
مدت طوانی بدهی های مشترک را رد می کردند. در پایان سال همچنین حل اختاف 
در مورد مکانیزم به اصطاح حاکمیت قانون و برنامه مالی اتحادیه اروپا با مجارستان و 
لهســتان امکان پذیر شد. این توافق سرانجام راه را برای ایجاد صندوق بازسازی هموار 
کرد.هنگامی که آلمان ریاســت شورای را از اول ژوئیه)تیر(  به عهده گرفت، به سختی 
نشــانه ای از یک استراتژی گســترده در اتحادیه اروپا در مبارزه با ویروس کرونا وجود 
داشــت. هر چند در دوران ریاســت آلمان، شوک و ناامیدی که در مرزهای بسته بازار 
داخلی اتحادیه اروپا در بهار موج می زد، کمرنگ تر شده، اما از بین نرفته است. آلمان 
در این مدت تنها توانســت یک استراتژی مشترک برای خرید و توزیع واکسن تدوین 
کند.همچنین کمیســیون اروپا با یک سیاست خرید هماهنگ از شرکت های دارویی 
مانند بایون تک و شــریک آن در ایاات متحده فایز و یا مدرنا، موفق به خرید واکسن 
از طرف همه ۲۷ کشــور عضو شده است. این یک موفقیت روانشناختی ریاست آلمان 
است که در پایان امکان شروع واکسیناسیون همزمان در کریسمس در همه کشورهای 
اتحادیــه اروپا را ایجاد کرد. با تمام این تاش ها بــروز ویروس جهش یافته کرونا در 
انگلیس و انتشــار آن در کشورهای دیگر اروپا، باعث شد امیدها به پشت سرگذاشتن 

سریع بحران کرونا در ماه های آینده، رنگ ببازد.

شکست بزرگ در سیاست بالکان
نشریه هاندلز بات آلمان در تحلیلی از دوره ریاست آلمان نوشت: آلمان در پایان ریاست 
۶ ماهه شــورای اتحادیه اروپا در ماه دسامبر)دی(، در سیاست بالکان اتحادیه اروپا دچار 
یک شکست بزرگ شــد. به دایل سیاسی داخلی، بلغارستان از گفت وگوهای الحاق با 
کشــور همسایه خود، مقدونیه شمالی جلوگیری کرد. حتی تاش های فشرده دیپلمات 
های آلمانی و اروپایی از جمله »میشائیل روت« وزیر امور اروپایی آلمان نتیجه ای نداشت.

ســرانجام، جمهوری چک و اسلواکی نیز متن مهمی را درباره پیشرفت گسترش برنامه 
ریزی شده اتحادیه اروپا در جنوب شرقی اروپا مسدود کردند. این دو کشور اتحادیه اروپا 
این موضوع را با عصبانیت خود از رفتار بلغارستان توجیه کردند. گفت وگوهای الحاق با 
صربســتان و مونته نگرو برای سالها در جریان بوده است. اما هر دو کشور در روند صلح 
خود به سختی پیشرفت داشته اند. در این میان کوزوو و بوسنی و هرزگوین نیز به دنبال 
پیوســتن به اتحادیه اروپا هستند.کشورهای بالکان سالها مورد توجه قدرت های بزرگی 
مانند روسیه و چین بوده اند. اما ترکیه نیز در حال گسترش نفوذ خود در جنوب شرقی 
اروپا است. آلمان بارها هشدار داده است که منافع سیاسی و اقتصادی قدرت های خارج 

از اتحادیه اروپا می تواند مسیر دموکراسی و همکاری های مرزی را طوانی کند.

شانس پیشرفتی در پیمان مهاجرت وجود ندارد
از زمان بحران پناهندگان در ســال ۲۰1۵، سیاســت مهاجرت در اتحادیه اروپا یکی 
از مهمترین بحث ها بوده اســت. ریاست شــورای آلمان در تاش برای تنظیم پیمان 
مهاجرت اتحادیه اروپا ناموفق بود. »هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان در این رابطه 
گفت: من دوست داشتم که پیشرفت بیشتری داشته باشم، اما به دلیل مخالفت برخی 

کشــورها، این امر امکان پذیر نبود.ناامیدی او تعجب آور نیســت، زیرا منافع تک تک 
کشورهای عضو از یونان، ایتالیا و اسپانیا گرفته تا مجارستان و لهستان به طور سنتی در 
مورد مسائل مهاجرت بسیار متفاوت است. سوال بحث برانگیز در مورد توزیع مهاجرانی 
که به اروپا پناهنده می شــوند، هنوز پاســخ داده نشده است.همسایگان اتحادیه اروپا 
دایل عدم توفیق ریاســت آلمان را درک می کنند. »کارولین ادســتادلر« وزیر امور 
خارجه اتریش به هندلزبات می گوید: من ریاست شورای اروپایی اتریش را به خوبی 
بــه یاد می آورم، جایی که ما همه چیــز را امتحان کردیم و نهایتا در برخی زمینه ها 
پیشرفتی نداشتیم.«در خصوص بحران مهاجرت کمیسیون اروپا پیشنهادات خود را در 
ماه سپتامبر)شــهریور( ارائه داده است، اما تصویب آنها تا پایان سال دیگر امکان پذیر 
نیســت. برای غلبه بر به جریان انداختن سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا، یک بسته 
جدید پناهندگی و مهاجرت در نظر گرفته شده است. این بسته تصمیم گیری در مورد 
درخواســت های پناهندگی را با سرعت بیشتری ممکن می کند تا اخراج سریع انجام 
شــود و دیگر همه کشورهای اتحادیه اروپا مجبور به پذیرش پناهجویان نشوند. هدف 
آن، حفاظت بهتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و بهبود همکاری با کشورهای ثالث به 
منظور جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و بازگشت آسان مردم به آنها عنوان شده است.

این در حالی است که انتظارات و سیاست های اعضا بسیار با هم فاصله دارند. همچنین 
رابطه با ترکیه که برای مساله پناهندگان بسیار مهم است همچنان بد است. اخیراً به 
دلیل تحریم ها بار دیگر تنش ها بین اتحادیه اروپا و ترکیه شدت گرفته است که این 

خود گرهی بر گره های دیگر این بحران می افزاید.

نگاهی به شورای اروپایی
شــورای اروپایی یکی از نهادهای اتحادیه اروپا اســت که نخستین بار در سال 1۹۷۵ 
به صورت غیررســمی تأسیس شد و ســپس در سال ۲۰۰۹ میادی، مطابق با پیمان 
لیسبون به یکی از نهادهای رسمی اتحادیه اروپا تبدیل شد.جلسات این نهاد با حضور 
ســران دولت ها یا سران حکومت های کشــورهای عضو اتحادیه اروپا به  همراه رئیس 
شــورای اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپا و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست 
خارجی و امور امنیتی برگزار می شــود.با وجود آنکه این شورا حق قانون گذاری ندارد، 
اما مطابق با پیمان لیســبون برای مشــخص کردن »جهت گیری های کلی سیاسی و 
اولویت های اتحادیه اروپا« بنیان نهاده شــده  اســت؛ در این چارچوب، شــورا یکی از 
نهادهای استراتژیک اتحادیه اروپا به شــمار می رود.جلسات شورای اروپایی، معمواً با 
عنوان نشســت سران اتحادیه اروپا شناخته می شــود. این جلسات معمواً حداقل دو 
بار در هر نیمه ســال در ساختمان ستاد شورای اروپا در بروکسل برگزار می شود.اما با 
امضای پیمان لیســبون در سال ۲۰۰۷ دفتر رئیس دائم شورای اروپایی ایجاد شد که 
در حال حاضر به عهده »شارل میشل« بلژیکی است. او جلسات سران کشورها و دولت 
ها را رهبری می کند. قبل از آن، ریاست شورای اروپا نیز هر شش ماه تغییر می کرد. 
در دوره ریاست آلمان بر شــورای اروپایی سال ۲۰۰۷، مرکل مسئولیت اجاس ها را 
بر عهده داشــت. با این حال اکنون ریاست دوره ای شورا به طور رسمی نشست های 

شورای وزیران را هدایت می کند.

سال ۲۰۲۰ در حالی پایان یافت که اختافات 
داخلی در بزرگترین سازمان نظامی جهان به 
ویژه در دوره چهار ســاله دولت دونالد ترامپ 
و فشــارهای دولت او بر سایر کشورهای عضو 
این نهاد به اوج خود رســید و یکه تازی های 
ترکیه در برابر اعضای اروپایی ناتو، آن را بیش 
از هر زمان دیگر به سوی آشفتگی پیش برد. 
گر چه خرده گیری های رئیس جمهوری کنونی 
آمریکا از خلف وعده کشورهای عضو در عمل 
به تخصیص دستکم دو درصد از بودجه ساانه 
خود به امور دفاعی به رویه معمول ســازمان 
پیمان آتانتیک شــمالی )ناتو( تبدیل شده، 
با ایــن حال اختاف های ترکیه و برخی دیگر 
از کشــورهای عضو موجب شد تا شکاف های 
داخلی این ســازمان به ظاهــر متحد افزایش 
یابد.بــر خاف رویه کمابیــش منظم ناتو در 
برگزاری اجاس سران کشورهای عضو، امسال 
همه گیری کرونا موجب شــد تا اجاس سران 
نه حضوری برگزار شــود و نه مجازی. در سال 
۲۰۲۰ تنهــا وزیران امور خارجه کشــورهای 
عضــو در روزهــای 1۲ و 1۳ آذر و در قالــب 
نشســت مجازی دو روزه به بررسی مسائل و 

موضوع های روز پرداختند.

»مرگ مغزی« ناتو هفتادساله
شــاید ســخن به گزاف نباشــد کــه جرقه 
درگیری هــای داخلــی اعضای ناتــو از اواخر 
ســال ۲۰1۹ میادی زده شد. امانوئل مکرون 
رئیس جمهــوری فرانســه اواســط پائیز ۹۸ 
دربــاره ادامه تعهــد آمریکا به ناتــو و امکان 
اتکای اروپایی ها به این کشــور ابــراز تردید 
کــرد و گفت که ایــن ســازمان دچار مرگ 
مغزی شــده و هیچ هماهنگــی در خصوص 
تصمیم گیری هــای راهبردی میــان آمریکا و 
ســایر اعضای ناتو وجود نــدارد.در واکنش به 
این گفته، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه اظهــارات مکرون را ناشــی از »درک 
نادرســت و سطحی« دانســت و خطاب به او 
گفت: شــما باید ببینید خودتان مرگ مغزی 
شده اید یا خیر. رئیس جمهوری آمریکا نیز نظر 
مکرون را »زننده و بسیار توهین آمیز« خواند.

در چنین جوی، همزمان با هفتاد سالگی ناتو، 
اجاس سران ۲۹ کشور عضو در روزهای 1۲ 
و 1۳ آذر ۹۸ در لندن برگزار شــد. ناظران و 
صاحب نظــران پس از برگــزاری این اجاس 
تأکید کردند که ســایه شــکاف و اختاف در 
جای جای این سازمان و موضوع های مربوط به 

آن دیده می شود.

بهانه 2 درصدی
از سال ۲۰1۷ و با روی کار آمدن دونالد ترامپ 

بحث بودجه ناتو با جدیت دنبال شده و اعضای 
این پیمان نظامی مورد انتقاد کاخ سفید قرار 
گرفته اند. در ســال ۲۰14 اعضای ناتو توافق 
کردنــد تا ســال ۲۰۲4 ســاانه دو درصد از 
تولید ناخالص داخلی خــود را به امور دفاعی 
اختصاص دهند؛ اما با توجه به آخرین گزارش 
منتشرشــده از سوی ناتو تنها بخش کوچکی 
از کشــورهای عضو به این توافق عمل کرده و 
کشــورهایی چون فرانسه و آلمان از انجام آن 
ســر باز زده اند.افزون بر آمریکا، تنها ۸ کشور 
شــامل بلغارســتان، یونان، لیتوانــی، لتونی، 
لهســتان، بریتانیا، اســتونی و رومانی به این 
تعهد پایبند بوده اند. در جریان اجاس پارسال، 
ترامپ موافقت کشــورها را برای افزایش 4۰۰ 
میلیــارد داری هزینه های نظامی تا ســال 
۲۰۲4 جلب کرد.با این حال اواخر بهار امسال 
خبر کاهش نیروهــای آمریکایی در آلمان بار 
دیگر بحث سهم دفاعی اعضا را به میان کشید.

سخنگوی کاخ سفید در توضیح قصد واشنگتن 
در کاهش تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در 
آلمان از ۳۶ هزار نفر به ۲4 هزار نفر گفت که 
برلین در پرداخت ســهم خود به ناتو »بسیار 
خاطی« است.کایلی مک انانی ادامه داد: آن ها 
یک درصد می پردازند در حالی که قرار بود ۲ 
درصد باشــد که حتی ۲ درصد هم کم است. 
آن ها باید بیش از اینهــا بپردازند. ترامپ نیز 
در توییتی از تصمیم خود دفاع کرد و نوشت: 
آلمان هر ســال برای خرید انرژی میلیاردها 
دار به روسیه پرداخت می کند و ما باید از آنها 
حفاظت کنیم. این کار چه معنایی دارد؟ آلمان 
حتــی در پرداخت دو درصد از تولید ناخالص 
داخلی خود به سازمان ناتو کوتاهی می کند. به 
همین دلیل است که ما تعدادی از نیروهایمان 

را از آلمان خارج می کنیم.

عقب نشینی در برابر کرونا
اواخر اســفند پارســال نروژ اعــام کرد که 
رزمایــش بزرگ ناتو که قــرار بود ۲ فروردین 
۹۹ با حضور 1۵ هزار سرباز از 1۰ کشور عضو 
این ســازمان از جمله آمریکا، انگلیس، بلژیک 
و فرانسه در این کشــور برگزار شود، به دلیل 
شیوع کرونا لغو شده است.ران یاکوبسن رئیس 
ستاد مشــترک ارتش نروژ در توضیح لغو این 
رزمایش گفت که شــیوع کرونا در این کشور 
از کنترل خارج شده و وضعیت جدیدی پیش 
آمده است.با این وجود، چند ماه بعد ناتو یکی 
از اصلی ترین رزمایش های نظامی خود موسوم 
به »دینامیک مارینر« را اواســط شهریور در 

سواحل فرانسه آغاز کرد. این رزمایش تا اواسط 
مهر ادامه داشت و بیش از حدود سی کشتی 
از هفت کشــور بلژیک، فرانسه، یونان، ایتالیا، 
هلند، اســپانیا و آمریکا در آن شرکت کردند.

گرجســتان نیز اواخر مرداد میزبان یکی دیگر 
از مانورهای ناتو بود و با وجود آنکه مســکو از 
برپایی رزمایش های این سازمان نظامی رقیب 
در نزدیکــی مرزهای خود انتقــاد کرده بود، 
نیروی دریایی روســیه اعــام کرد که بهمن 
امســال برای نخستین بار پس از 1۰ سال در 
یکی از تمرین های نظامــی ناتو که در آبهای 
پاکستان برگزار می شود، شرکت خواهد کرد. 
در این رزمایش عاوه بر کشورهای عضو ناتو، 
نیروی دریایی روسیه، چین، ژاپن و پاکستان 

نیز حضور خواهند داشت.

دریای مدیترانه صحنه زورآزمایی اعضای 
ناتو

درگیری لفظی ترکیه و دیگر کشورها در سال 
۲۰۲۰ رنــگ و بویی عملی به خود یافت و در 
گرماگرم حمایت از طرف های درگیر در جنگ 
داخلی لیبی، این بار پاریس بود که شــکایت 
از آنکارا را بــه ناتو برد. اواخر خرداد یک مقام 
وزارت دفاع فرانسه اقدام نیروی دریایی ترکیه 
در برابر ناو فرانســوی در زمان انجام مأموریت 
ناتو در آبهای لیبی را تجاوزکارانه خواند و اعام 
کــرد ناتو نباید در برابر اقدامات ترکیه منفعل 
عمل کند.این مقام رسمی وزارت دفاع فرانسه 
گفت زمان آن رسیده تا ناتو بطور شفاف و بی 
پرده اقدامات ترکیه را نه تنها در خصوص لیبی 
بلکه در خصوص خرید ســامانه موشکی اس 
4۰۰ از روسیه و کارشکنی در برابر طرح های 
دفاعی ناتو در مناطقی از اروپا مورد بررسی قرار 
دهد.وزارت امور خارجه ترکیه هم در بیانیه ای 
اعام کرد: فرانسه با حمایت از نیروهای خلیفه 
حفتر در برابر دولت وفاق ملی، بحران لیبی را 
تشدید و تصمیمات سازمان آتانتیک شمالی 
و سازمان ملل را نیز نقض کرده است.تشدید 
تنش های دیرینه میــان ترکیه و یونان )دیگر 
عضو ناتو( بر سر ذخایر انرژی در شرق دریای 
مدیترانه نیز کار را به آنجا کشــاند که منابع 
خبری گزارش دادند که آمریکا در فکر انتقال 
پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه به جزایر یونان 
اســت؛ موضوعی که می تواند نشانه دیگری از 
تشــدید اختاف ها میان اعضای ناتو باشــد.

هایکو مــاس وزیر امور خارجــه آلمان نیز با 
»تحریک آمیز« خواندن اقدام ترکیه در اعزام 
یک ناو اکتشــافی در منطقه مورد اختاف با 

یونان هشــدار داد: ترکیه باید از هرگونه اقدام 
تحریک آمیــز در اختافات گازی در شــرق 
مدیترانه خــودداری کند.آلمــان ضمن این 
هشدار، همبستگی خود را با دو کشور قبرس 
و یونان به عنوان دو شریک اتحادیه اروپا ابراز 
کرد. چند هفته پس از این اعام موضع بود که 
ناوچه آلمانی هامبورگ کشــتی تجاری ام وی 
روزالین - آ را که با پرچم ترکیه به سمت بندر 
مصراته لیبی در حــال حرکت بود، متوقف و 
بازرســی کرد.ناوچه آلمانی هامبورگ، کشتی 
ترکیه ای را به عنوان بخشی از عملیات دریایی 
اروپا موسوم به ایرن با هدف اعمال ممنوعیت 
ســازمان ملل برای انتقال تسلیحات به لیبی 
متوقــف کرد و به ظن حمل ســاح به لیبی، 
مورد بازرسی قرار داد. این موضوع خشم آنکارا 
را برانگیخــت و در رســانه های ترکیه بازتاب 
گسترده ای به همراه داشت.ترکیه مدعی شد 
که این کشتی تجاری در حال حمل مواد اولیه 
صنایع رنگ ســازی و کمک های بشردوستانه 

بوده و از مبدأ استانبول بارگیری شده بود.

امید به بایدن
خبرگزاری هــای پیش از برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری 1۳ آبان آمریکا به نقل از 
دیپلمات ها خبر دادند که متحدان ناتو ضمن 
اســتقبال از پیروزی جو بایــدن در انتخابات 
۲۰۲۰ آن را به عنوان تغییر سیاســت آمریکا 
در اروپــا می بینند. اواخر مهــر یک دیپلمات 
در بروکســل مقر ناتو به رویترز گفت: بیشتر 
متحــدان خواهان پیروزی بایدن در ماه آینده 
هستند، اما بدیهی است که آنها با دولت مجدد 
ترامپ نیز کار خواهند کرد.رویترز همچنین به 
نقل از مقامات در بروکسل نوشت: در صورتی 
که نامزد دموکرات ها بتوانــد پیروز انتخابات 
۲۰۲۰ آمریکا شود، اتحاد نظامی ناتو برگزاری 
یک نشســت در ماه مارس )فروردین 14۰۰( 
را در بروکســل برای استقبال از بایدن بررسی 
می کند.پــس از پیــروزی بایــدن، از اجاس 
مجــازی دو روزه وزیران امور خارجه ناتو خبر 
آمــد که مقام های این پیمان بر لزوم تغییرات 
ساختاری این سازمان و تعریف راهبردی جدید 
در دوران ریاست جمهوری بایدن تأکید دارند 
و حتی یک گروه کارشناســی پیشنهادهایی 
را برای اصاحات اساســی در این پیمان تهیه 
کرده اســت.با توجه به موضع ســختگیرانه 
رئیس جمهوری منتخــب آمریکا علیه ترکیه، 
بایــد دید تغییرات ســاختاری ناتو تا چه حد 
می تواند به حل و فصــل اختافات راهبردی 
اعضــا انجامیده و از پــس چالش های بودجه 
دفاعــی، روابط با روســیه و چین، تنش های 

شرق مدیترانه و ... برآید.

مرگ مغزی« ناتو
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نتایج یک مطالعه نشان داد که حدود ۳۰ درصد از سبزی خوردن های 
بسته بندی شــده و آماده مصرف، به دلیل آلودگی میکروبی بیش از 
حد، قابل مصرف نیســتند. امروزه در بازار ســبزیجات مختلف به 
صورت بســته بندی شــده ارائه می شوند و در دســترس افراد قرار 
می گیرند. سبزی خوردن بسته بندی شده یکی از این محصوات است 
که شامل ســبزیجاتی مانند جعفری، پیازچه، ریحان، تره و... است 
که پس از پاک کردن، شستشو، ضد عفونی و آب گیری، بسته بندی 
و آماده مصرف می شود. در دهه های اخیر با توجه به مشکل کمبود 
منابع آب شیرین و باا بودن هزینه های تصفیه فاضاب، مواردی از 
آبیاری زمین های تحت کشت سبزیجات با استفاده از فاضاب خام 

و پساب های آلوده گزارش شده است. 

محققان جهش های جدیدی را در ژنی موسوم به "1R-CSF" کشف 
کرده اند که می تواند به ایجاد روش های درمانی برای بیماران آلزایمر 
کمک کند. بیماری آلزایمر چهارمین قاتل بزرگ در سراســر جهان 
اســت، با این حال هنوز هیچ داروی تایید شــده ای وجود ندارد که 
بتواند پیشــرفت این بیماری را کند یــا آن را درمان کند. تخمین 
زده شــده است که ۳6 میلیون نفر در سراســر جهان از آلزایمر یا 
زوال عقل مرتبط با آن رنج می برند و همین باعث شــده اســت که 
بودجه زیادی به تحقیق در مورد آلزایمر اختصاص داده شود. اکنون 
یک مطالعه جدید ممکن اســت به پیشرفت چشمگیری در کمک 
به ایجاد روش های درمانی جدید برای درمان این بیماری رســیده 
باشد. گروهی از محققان جهش هایی را در ژن "1R-CSF" یافته اند.

نتایج تحقیقات آزمایشــگاهی نشــان می دهد که پرااترکسات 
)فلوتین(، داروی شــیمی درمانی که در اصــل برای درمان لنفوم 
ساخته شــده اســت می تواند برای درمان بیماری کووید-1۹ نیز 
مورداســتفاده قرار گیرد. برای مقابله با همه گیری کووید-1۹ که 
باعث بیماری و مرگ افراد بی شماری در سراسر جهان شده است، 
نیازمند درمان های بهتر هستیم. یک میانبر در این مورد، استفاده 
از داروهای موجود اســت که در اصل برای درمان سایر بیماری ها 
تولیدشده اند. روش های محاسباتی می توانند با شبیه سازی نحوه 
 ،)۲-SARS-CoV( ۲-تداخل داروهای مختلف با ســارس-کوو
عامل ویروســی بیماری کووید-1۹ را بیان و به شناسایی چنین 

داروهایی کمک کنند. 

هشدار نسبت به حجم باای 
آلودگی در سبزی های بسته بندی 

احتمال درمان آلزایمر با کشف 
یک جهش ژنتیکی

درمان کووید-19 با داروی 
شیمی درمانی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ساخت بزرگراه و خط راه آهن بدون تخریب جنگل ها در چین

پژو 206 و مشکاتی که هنگام خرید ممکن است اصا متوجه آن نشوید!
در اینکه پژو ۲۰6 پرطرفدارترین هاچ بک این سا ل های کشورمان بوده، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. این خودرو از همان ابتدای دهه 
۸۰ که پا به بازار ایران گذاشــت تا کنون، توانســته به عنوان یکی از پرفروش ترین های بازار رکورد خوبی از خود به جای بگذارد. دایل 
موفقیت این خودرو هم ظاهر دوست داشتنی آن است و هم شتاب خوب و کم مصرف بودن و از همه مهم تر، بازار خرید و فروش این 
خودرو که هیچ جای نگرانی برای مالک باقی نمی گذارد. اما مانند هر خودروی دیگری، پژو ۲۰6 هم ظرایف و ریزه کاری هایی دارد که 
عدم توجه به آن ها ممکن است باعث خرید خودرویی شود که هر روز خریدار را بیشتر از روز قبل پشیمان کند! اول اینکه حتما کسی 
که قصد خرید پژو ۲۰6 را دارد، قطعا از ابعاد آن آگاه است. اما تا این خودرو را نداشته باشی متوجه نمی شوی که وقتی در مورد کوچک 
بودن صندوق عقب حرف می زنیم، واقعا از چه حرف حرف می زنیم! به جز این موضوع،  عموما واشر سرسیلندر پژو ۲۰6، ضعیف است 
و این مورد ســبب خروج آب و روغن از ســیلندرها به سایر قسمت های خودرو شــده و آسیب های جدی وارد خواهد کرد. نکته بعدی 
جلوبندی ضعیف پژو ۲۰6 اســت. اگر مالک خوب با ماشــین تا نکرده باشد، احتماا ضربه های وارد شده، به مرور زمان اثرشان را نشان 
خواهند داد. مشکل دیگر، در بخش سیستم هیدرولیک ۲۰6 است که اگر احیانا به مشکلی برخورد کند، باید منتظر هزینه های عجیب 
و غریبی بود! یک نکته کوچک دیگر در مورد  پژو ۲۰6، لزوم توجه مدام به کمک فنرهای این خودرو اســت. به دلیل نوع طراحی پژو 
۲۰6، کمک فنرهای عقب بر اثر ضربات وارده در هنگام رانندگی، دچار آســیب خواهند شــد و بنابراین باید به ســرعت، تعمیر و یا در 

صورت لزوم تعویض شوند.

آذرپی: فدراسیون ژیمناستیک باید از قهرمانان حراست کند
محمد آذرپی سرمربی و مدیر سابق تیم های ملی ژیمناستیک به ضرب و شتم ملی پوش ژیمناستیک ایران بعد از تمرین واکنش 
نشان داد. محمد آذرپی سرمربی و مدیر سابق تیم های ملی ژیمناستیک در گفتگو با ایسنا، در واکنش به  ضرب و شتم ملی پوش 
ژیمناستیک ایران بعد از تمرین اظهار کرد: هنگامی که ناجوانمردانه به یک ورزشکار ملی حمله می کنند مشخص نیست آینده 
چه بر سر ما و دیگران خواهد آمد. او با محکوم کردن ضرب و شتم "ایمان خاموشی" ملی پوش ژیمناستیک ایران، گفت: ایمان 
یک ورزشکار ملی و بااخاق بوده که در این سال ها زحمات زیادی کشیده و سابقه حضور در چندین رویداد بزرگ ملی، آسیایی 
و جهانی را دارد که نشان از تجربیات و تاش او در این سال ها است. حتی باتوجه به بی مهری هایی که در خصوص او صورت 
گرفته، ایمان حتی یک مصاحبه علیه کســی انجام نداد و به تمرینات خود پرداخت و هیچ وقت وارد حاشــیه نشد. اینکه عنوان 
می شود وی سابقه درگیری در سالن دارد کاما مطلب خاف واقع است. آذرپی افزود: چه بسا اگر این مطالب در خصوص این 
ورزشــکار درســت و صحیح بود می بایست با وی برخورد می شد. به نظر من باید افرادی که مطالب غیر واقع را مطرح میکنند 

صحبت های خود را مستند کرده و با آبروی یک ورزشکار بازی نکنند.

پیروزی و اقبال تو مُهرست نگین راای شاه فلک خاتم و خورشید نگینتگویی ه خرد سخره شد آن رآی رزین رارگز خرد از رای رزینش نکشد سر ره نیست ر این داره همتا و قرین رار دارهٔ ملک تویی نقطهٔ مفرد ر مرکز نورست شرف جور طین رااز طین چو تویی آمد و چون احمد مُرسَل گام سواری ز سواران مبارز شایسته  ر از تو نبود مرکب و زین راهن چون چشم نهد خصم تو ران مبین رار معره ران مبین تیغ تو بیند

پیشنهاد

چهره روز

جنگ در سرزمین مصر
رمان »جنگ در سرزمین مصر« نوشته یوسف القعید 
با ترجمه ادریس امینی منتشــر شــد. این کتاب در 
1۵۹ صفحــه با قیمــت ۲۸هزار تومان در نشــر نی 
عرضه شده اســت. در معرفی این کتاب آمده است: 
در رمان »جنگ در سرزمین مصر« با جنگ تفسیرها 
و روایت ها مواجهیم؛ با امیال، نگرش ها، منافع، عقاید 
و اهدافــی که از خاســتگاه های متکثر و درهم تنیده 
و متعارض برخاســته اند و در جریــان روایت تمام قد 
حضور دارند. شــخصیت ها احیاناً نگرشی جانب دارانه 
دارند، اطاعات شان کافی نیست یا غیرقابل اعتمادند. 
راوی جهان را چنان از زاویه  دید خود روایت و قضاوت 
می کند که خواننده، بــا درجات متفاوت، با هر کدام 
همدردی و همدلی می کند. در ادامه، داســتان جذاب تر می شــود و خواننده از منظری متفاوت و 
متضاد در جریان ماجرا قرار می گیرد و حتی ممکن است دیدگاهش تغییر کند. در صفحات پایانی، 
چند شخصیت تفسیرهایی بر داستان تحمیل می کنند و آن را نامشخص تر می سازند. چهره های 
سنگدل و فریبکار هم در بی معناترین شکل ممکن طوری از نوع دوستی، دلسوزی و شفقت حرف 
می زنند که حس ترحم خواننده را برمی انگیزند؛ زبان را علیه زبان و مفاهیم را علیه مفاهیم به کار 

می برند. اما آیا این پیچیدگی به معنای باتکلیفی ماست؟

جبران خلیل جبران
جبران خلیل جبران اهل بشــّری لبنان و نویســندهٔ 
لبنانی-آمریکایی و نویســنده کتاب پیامبر بود. او در 
ششــم ژانویه ســال 1۸۸۳، در خانواده ای مسیحی 
مارونی )منســوب به مارون قدیــس( که به »خلیل 
جبران« شــهرت داشــتند، در البشــری )ناحیه ای 
کوهستانی در شمال لبنان( به دنیا آمد. مادرش زنی 
هنرمند بود که کامله نام داشت. جبران که به کمک 
»فرد هلند دی« کم کم وارد حلقه بوستونی ها شده بود 
و شــهرت کوچکی به هم زده بود، با نظر خانواده اش 
تصمیم گرفت به لبنــان برگردد تا تحصیاتش را به 
پایان برســاند و عربی بیاموزد. جبران در سال 1۸۹۸ 
وارد بیروت شد و به »مدرسه الحکمه« رفت. جبران 
در این دوره کتاب مقدس را به زبان عربی خواند و با دوســتش یوســف حواییک، مجله ای به نام 
»المناره« منتشر کرد که حاوی نوشته های آن دو و نقاشی های »جبران« بود. جبران دانشگاه را در 
سال 1۹۰۲ و در حالیکه زبان های عربی و فرانسه را آموخته بود و در سرودن شعر به مهارت رسیده 
بود، تمام کرد. در این هنگام رابطه اش با پدرش قطع شد و از او جدا شد و زندگی محقر و فقیرانه ای 
را از سر گرفت. در همان هنگام شنید که برادر ناتنی اش سل گرفته، خواهرش »سلطانه« مشکل 
روده ای دارد و مادرش گرفتار سرطان است. با شنیدن خبر بیماری هولناک »سلطانه«، »جبران« 
در ماه مارس 1۹۰۲ لبنان را ترک کرد. اما دیر رســید و »سلطانه« در چهارده سالگی درگذشته 
بود. در همان سال، »پیتر« به بیماری سل و مادرش به سرطان درگذشتند. »جبران خلیل« بعد از 
پایان تحصیاتش در فرانسه دوباره وارد آمریکا شد و تا مرگش در سال 1۹۳1 در آنجا کار و زندگی 

کرد. »جبران خلیل جبران« در سال 1۹۳1 به علت سیروز کبدی درگذشت.

فرهنگ

گیشه سینمای آمریکا با کاهش ۸۰ درصدی فروش در 
ســال ۲۰۲۰ به مجموع فروش ساانه ۲.۲ میلیون دار 
رسید و پشت سر گیشه ســینمای چین با فروش ۲.۷ 
میلیارد دار قرار گرفت.به گزارش هالیوود ریپورتر، برای 
اولین بار ســینمای چین با پیشی گرفتن از هالیوود به 
عنوان بزرگترین بازار ســینمایی جهان شناخته شد، اما 
مجموع درآمدهای گیشه جهانی سینما به سبب بحران 
شیوع ویروس کرونا که با تعطیلی سینماها و عدم اکران 
بسیاری از آثار همراه بود، با کاهش بیش از ۷۰ درصدی 
رو به رو شده اســت. تعداد بلیت های فروخته شده در 
سینمای آمریکا در فاصله زمانی اول ژانویه تا ۳1 دسامبر 
۲۰۲۰ به ۲.۳ میلیارد قطعه بلیت رسید که در مقایسه 
با 11.۴ میلیارد بلیت فروخته شده در سال ۲۰1۹ کاهش چشمگیری داشته و کمترین میزان فروش 
بلیت ســینمای آمریکا در ۴۰ ســال اخیر است. در ســطح جهانی نیز در سال ۲۰۲۰ در مجموع بین 
11.۵ میلیارد تا 1۲ میلیارد قطعه بلیت فروخته شــده در حالی که این رقم در سال گذشته میادی، 
۴۲.۵ میلیارد قطعه بلیت بود. ســینمای چین که امســال برای اولین بار مجموع فروش ساانه گیشه 
آمریکا سبقت گرفت نیز در ســال ۲۰۲۰ حدود ۲.۷ قطعه بلیت به سینمادوستان فروخته است. درام 
تاریخی »هشتصد« به کارگردانی »گوان هو« با فروش ۴۴۰ میلیون داری در رتبه نخست پرفروشترین 
فیلمهای سال ۲۰۲۰ سینما قرار گرفت و یک فیلم چینی دیگر با نام »مردم من، سرزمین من« ساخته 
مشترک هفت کارگردان، با فروش ۴۵۸ میلیون داری در رتبه بعدی قرار گرفت، این در حالی است که 
در سال های گذشته جدول ساانه پرفروشترین های سال سینمای جهان غالبا در انحصار محصوات 
هالیوودی بود. »پسران بد تا ابد« ساخته مشترک »عادل ال اربی« و »بال فاح« با فروش ۴1۳ میلیون 
داری، پرفروش ترین فیلم هالیوودی در سطح جهان بود که در رتبه سوم پرفروشترین های سال قرار 
گرفت و و »تِنت« به کارگردانی »کریستوفر نوان« هم با فروشی بالغ بر ۳6۲ میلیون، چهارمین فیلم 
پرفروش سال نام گرفت. ساخته »نوان« اولین فیلم هالیوودی بود که در دوران کرونا به صورت عمومی 
اکران شد. بسیاری از آثار مهم هالیوودی تاریخ اکران خود را به سال ۲۰۲1 به تعویق انداختند و برخی 

محصوات نیز سامانه های نمایش آناین را برای اکران عمومی انتخاب کردند. 

کاهش 70 درصدی فروش سینمای جهان


