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رییس جمهوری با مقایسه سرنگونی رژیم شاه و پایان د   ولت ترامپ، گفت: پایان یک د   ولت با سرافکند   گی و رسوایی نشان می د   هد    د   ر جهان قلد   رمابی، نژاد   پرستی و 
زیر پا گذاشتن قانون پایان خوبی نخواهد    د   اشت. حسن روحانی د   یروز چهارشنبه د   ر جلسه هیات د   ولت با بیان اینکه »امسال د   ر ایام سالروز فرار شاه معد   وم، با یک 
حاد   ثه ای شبیه آن حاد   ثه د   ر سطح د   یگری از جهان مواجه هستیم«، اظهارد   اشت: آن روز د   ر بیست و ششم د   ی ماه فرار آن مزد   ور، نماد   ی برای رسوایی و پایان استبد   اد    
و استعمار خارجی د   ر ایران بود    و امروز هم با یک پد   ید   ه کم نظیری از سقوط یک مستبد    د   یگر د   ر آمریکا مواجه هستیم و آنجا هم امروز بحث پایان یک د   ولت و آغاز 

یک د   ولت جد   ید    نیست د   ر آنجا هم امروز یک سقوطی همراه با سرافکند   گی و رسوایی از سوی کاخ سفید    را شاهد    هستیم.....

www.sobh-eqtesad.ir

روحانی د   ر جلسه هیات د   ولت مطرح کرد   ؛

 با آزاد   ی منابع د   الر تا 15هزار تومان پایین می آید   
info@sobh-eqtesad.ir

با اقتصاد   فروپاشی ممکن است؟
همیــن چند   روز پیش الیاس نــاد  ران د  ر یک کلیپی گفته بود   
بود  جه ۱۴۰۰ با هد  ف فروپاشــی تهیه شــد  ه است البته شاید   
منظور ایشــان فروپاشی نظام نباشــد   و فروپاشی اقتصاد   را د  ر 
نیت خود   د  اشــته اند   اما خد  ای ناکرد  ه اگر کار به اینحابرسد   که 
مقصود   آقای الیاس ناد  ران ریاســت محترم کمسیون تلفیق د  ر 
مجلس شــورای اسالمی فرو پاشــی نظام بود  ه باشد   که انسان 
را به حد  س و گمان های محیرالعقــول واد  ار میکند  !! اینکه هر 
شــب ســیمای جمهوری اســالمی ایران یک یا د  و کارخانه را 
همراه مصاحبه هایی نشــان مید  هد   که بانکها بد  لیل بد  هی آن 
را تعطیــل و تملک نمود  ه اند   د  ر ایــن چارچوب که آنها هم د  ر 
زمینه فروپاشی همراه جریان خاصی حرکت میکنند   هم متصور 
میشود  . البته از ســالها قبل که بانکد  اری خصوصی د  ر ایران با 
نیت پنهان شــکل گرفت این متصور بود   که اد  اره نظام پولی را 
جریان خاصی از اختیــار د  ولت خارج کند   و کمتر به این نیت 
پنهان توجه شــد  . اما امروز آثار آن بوضوح مشهود   است. اینکه 
د  ر د  ولت روحانی که ابتد  ا با نیت تک رقمی کرد  ن تورم از مرد  م 
رای گرفت و د  ر انتهای د  ولت احمد  ی نژاد   یعنی د  ولت د  هم پایه 
پولی د  ر کشور ۴۸۰ هزار میلیارد   تومان بود  ه و ظرف ۶۰ ماه از 
شــروع به کار د  ولت های روحانی به ۱.۶۸۰ هزار میلیارد   تومان 
میرسد   و بعد   هم که عبد  الناصر همتی به مسئولیت بانک مرکزی 
گمارد  ه میشــود   ظرف ۲۸ ماه از ۱.۶۸۰ هزار میلیارد   تومان به 
رقم ۳.۱۳۰ هزار میلیارد   تومان بالغ میشــود   مفهومی جز فشار 
د  اد  ن گلوی مرد  م د  ر فقر و گرسنگی و بیکاری و ازهم پاشید  گی 
اقتصاد   ملی تفسیر د  یگری ند  اشته است. شخص عبد  الناصر خان 
د  ر مصاحبه میفرمایند  :» نقد  ینگی را کنترل کرد  یم، اما ۲ برابر 
شــد  «. این د  و برابر شد  ن با نزد  یک ۴ برابر شد  ن کمی متفاوت 
اســت د  ر این د  وبرابر شد  ن نرخ ارز نزد  یک به ۸ برابر شد   و این 
فی الواقع چیزی جز بهم ریختن کل اقتصاد   نبود  . اینکه کشــور 
بهم نریخت و مرد  م شورش نکرد  ند   مهم است. گران شد  ن کاال 
ها و خورد   و خوراک و مســکن و د  رمان همه و همه وابسته به 
تورمی اســت که از پایه پولی ناشی میشــود   و مرد  م این همه 
فشار را تحمل میکنند   که کشور د  چار معضالت امنیتی نشود   و 
د  ر اصــل از انقالب و رهبری حمایت میکنند  . د  ر یک قلم د  یگر 
فقط به بورس د  ر این ۶ ماه گذشــته نگاه کنید   که چه اتفاقات 
عجیب و عد  ید  ه ای توســط حقوقی های ۳۵ شرکتی افتاد  ه آیا 
کسی نمید  اند   که اختیار این ۳۵ شرکت د  ر تحکم د  ولت روحانی 
اســت؟ چشــم مد  یران این شــرکت ها و صند  وق ها به حرکت 
ابروی روحانی نیســت؟ فقط  با تــد  اوم عملکرد   منفی صند  وق 
پاالیش یکم به عنوان د  ومین ETF د  ولتی، حاال به جای ســود  ، 
خســارت ۴۰ د  رصد  ی به سرمایه گذاران تحمیل شد  ه و خبری 
از بازارگرد  انــی و حفظ قیمت این ســهم د  ر محد  ود   ۱۰ هزار 
تومانی عرضه اولیه هم نیست. پس از عرضه سهام د  ولت د  ر سه 
بانک ملت، تجارت و صاد  رات و نیز ۲ بیمه البرز و اتکایی امین 
د  ر قالب د  ارای یکم، د  ولت ســهام خود   د  ر نماد  های پاالیشگاه  
هــای تهران، اصفهان، بند  رعبــاس و تبریز را با کلی اما و اگر و 
حواشی د  ر قالب صند  وق پاالیش یکم به معامله  گران د  ر بورس 
فروخت؛ آن هم به این وعد  ه که د  ست  کم ۳۰ د  رصد   سود   نصیب 
سرمایه گذاران پاالیشی خواهد   شد  . این د  ر حالی بود   که نه تنها 
۳۰ د  رصد   سود   وعد  ه د  اد  ه شد  ه نصیب سهامد  اران پاالیش یکمی 
نشــد  ، بلکه فعال ۴۰ د  رصد   از سرمایه آنها از د  ست رفته است و 
د  ر باغ سبزی که د  ولت به سرمایه گذاران این واحد  ها د  اد  ، حاال 
جز زیان و ضرر تصویری برایشان ترسیم نکرد  ه است. هنوز مرد  م 
از زیر بار ضررهای ســنگین این ســهم خارج نشد  ه اند   که وزیر 
اقتصاد   وعد  ه د  اد  ه با شــروطی صند  وق ســوم د  ولتی هم عرضه 
خواهد   شد  . نکته جالب توجه این که د  ر موج د  وم ریزش بورس 
اصال معلوم نیست وزیر اقتصاد   کشور کجاست؟ چه کسی باید   
پاسخگوی این حجم از ریزش سهام د  ر بورسی باشد   که قرار بود   
»مرد  م همه چیز را به آن واگذار کنند  «. بر این اســاس وزارت 
اقتصاد   به عنوان متولی عرضه سهام شرکتهای د  ولتی د  ر قالب 
ای تی اف اظهار نظری د  ر خصوص معامله ســهام پاالیش، ۴۰ 
د  رصد   زیر ارزش عرضه سهم و تحمیل خسارت جد  ی به مرد  م 
ند  اشته است. وارد   کرد  ن چنین لطمه سنگینی به مرد  م فی الواقع 
خارج از حد  س و گمان هایی که گفتم نیست. بورس را بگوییم 
ابزار د  اراتر هاســت شما ببینید   بر سر مرد  می که بد  لیل قیمت 
گوشــت و مرغ از پروتئین برید  ه شد  ه اند   با قیمت تخم مرغ چه 
آورد  ه اند  ؟ چه کسی باور ند  ارد   که ستاد   تنظیم بازار با مرد  م بازی 
میکنند  ؟ مالحظه کنید  ؛ ناصر نبی پور د  ر گفتگو با خبرنگار مهر 
 د  رباره اینکه آیا هفته گذشته ستاد   تنظیم بازار د  رباره نرخ جد  ید  

تخم مرغ تصمیمــی گرفت یا خیر، گفت: مــا و وزارت جهاد   
کشاورزی هفته گذشته مد  ارک و مستند  ات الزم را به سازمان 
حمایت مصرف کنند  گان ارائه کرد  یم اما متأســفانه مسئوالن 
 ســازمان این مســتند  ات را نپذیرفتند  . وی اضافه میکند   که: 
» د  یروز بند  ه ۶۲ صفحه مستند  ات د  یگر را برای سازمان حمایت 
ارســال کرد  م تا آنها را بررسی و بعد   از آن نتیجه را اعالم کند  . 
ســخنگوی اتحاد  یه مرغد  اران میهن با اشاره به اینکه متأسفانه 
ســازمان حمایت مصرف کنند  گان نه ما را به عنوان متخصص 
قبول د  ارد   و نه وزارت جهاد   کشاورزی را به عنوان متولی، گفت: 
مسئوالن این ســازمان بد  ون توجه به حقایق تولید  ، برای خود   
قیمت تعیین و اعالم می کنند  «. این یعنی آشفته کرد  ن تولید   و 
مصرف. واقعا چه طبقه ای از مرد  م به تخم مرغ پناه آورد  ه اند  ؟ این 
تصمیمات را که یک د  انشــجوی مد  یریت قاد  ر به اتخاذ صحیح 
آن است را د  ر پیچ و خم بازی ها ببینیم و ذهن خود   را به سمت 

گفته های آقای الیاس ناد  ران نبریم؟؟
 والسالم

سـرمقـاله
حمید   رضا نقاشیان

فرماند  ه کل سپاه پاسد  اران گفت: ما به جایی رسید  ه ایم که از برجام بی نیاز شد  ه ایم؛ چه آمریکا به برجام برگرد  د   و یا بر نگرد  د  ، آنها هرچه توطئه اند  یشید  ند   
به خود  شان برگشت و امروز رسوای جهان هستند  .، سرلشکر حسین سالمی فرماند  ه کل سپاه د  ر مراسم گرامید  اشت آیت اهلل مصباح یزد  ی که صبح د  یروز 
د  ر مجموعه فرهنگی ۱۳ آبان برگزار شد  ، اظهار د  اشت: این روزها عطر د  ل انگیز شهاد  ت مرد  ان تاریخ ساز و فراموش نشد  نی تاریخ اسالم و جهاد   سخت د  ر 
مقابل د  شمنان خد  ا و هم د  ر عرصه جهاد   نرم د  ر مقابل آرایش گسترد  ه جهانی علیه اسالم و مسلمانان یعنی سرد  ار پر افتخار و سرافراز اسالم سپهبد   حاج 
قاسم سلیمانی، شهید   فخری زاد  ه و عالمه مصباح بیرق د  ار د  فاع از والیت هستیم.وی اد  امه د  اد  : عالمه مصباح فرد  ی بصیر و د  انشمند  ی بی نظیر بود   که د  ست 
یابی به شخصیت بزرگ او کار ناممکنی است، او با آبروی خود   با خد  ا معامله کرد  . او شخصیتش د  ر مید  ان نبرد   با د  شمن شهید   شد  . او همه آبرو و حیثیت 
خود   را د  ر د  فاع از والیت به مید  ان آورد   و شخصیت او شهید   شد  .فرماند  ه کل سپاه آیت اهلل مصباح را شخصیتی شهید   نامید   و گفت: د  ر رحلت عالمان بزرگ 
تولد  ی رخ می د  هد   زیرا آنها هیچ گاه تمام نمی شود   و همیشه جاری هستند   آنها د  ر اند  یشه کسانی که تربیت کرد  ه اند   جاری هستند   و تکثیر شد  ه هستند   و 
امتد  اد   می یابند  ، عالمه مصباح د  ر روح، وجود  ، قلب و مید  ان شاگرد  انش تکثیر شد  ه بود   و آنها را با مکتب امام صاد  ق )ع( آشنا کرد  ه بود  ، پس چنین شخصیتی 
هرگز نمی میرد  .سرلشکر سالمی اظهار د  اشت: عالمان بزرگ د  ین هرگز نمی میرند   و د  ر نام و مکان محد  ود   نمی شوند  ، آیت اهلل مصباح سرزنش ها و تهمت 
را د  ر د  فاع از والیت فقیه می شنید   و صبر می کرد  .وی اضافه کرد   : عالمه مصباح به معنای واقعی کلمه بزرگ بود   و می د  انست از چه موضوع مهمی د  فاع 
می کند   و جسارت و تهمت های د  یگران او را از مسیر عد  الت جد  ا نمی کرد  ، این خصوصیات از او یک نمونه زند  ه و جاود  ان از پرورش یافتگان مکتب اهل 
بیت)ع( ساخته بود  ، او ستاره و نشانه ای بود   که راه را نشان می د  اد   و د  ر شب های تیره هد  ایت گر یک امت بود  .فرماند  ه کل سپاه تصریح کرد  : عالمه مصباح 
به خوبی می د  انست که بعد   از سالها حکومت الهی تشکیل و ولی امر مسلمین جهان د  ر مقابل مستکبران جهان که به تمامی تجهیزات و فنون نوین مجهز 
هستند   ایستاد  ه است، ما برای اولین بار حکومت تشکیل د  اد  ه ایم و این عرصه، مید  ان بزرگی برای آزمایش همه آنهایی که به اسالم معتقد  ند   ایجاد   شد  ه تا 
میزان بصیرت و بینش آنها د  ر برابر امواج وسوسه د  شمن سنجید  ه شود  .  سرلشکر سالمی گفت: ولی فقیه با حکمت و تد  بیر د  رست و به موقع و مبتنی بر 
سنت الهی و متکی بر منطق وحی، توانست منطق حاکم بر نظام نابرابر قد  رت را د  ر هم بشکند  ، د  ر عصر نابرابری وسیع قد  رت والیت فقیه توانسته با نفوذ 
کالم و حکمت د  ر برابر توطئه های د  شمنان بایستد   و تمام آرزو های د  شمن و خود   د  شمن را به سمت گورستان هد  ایت کند  .وی افزود  : آیت اهلل مصباح از 
گوهری گران بها، یعنی والیت فقیه د  فاع می کرد   و این شد   که مسلمانان از گورستان جهل بیرون آمد  ند  ،  این حرکت عظیم مرد  می د  ر تاریخ بی سابقه 
اســت، جد  ال امروز اســالم نبرد  ی مانند   حرکت عظیم امام حسین )ع( د  ر روز عاشوراست اما امروز مسلمانان امام خود   را تنها نمی گذارند   و به پای اهد  اف 
او کشته می شوند   و او د  ر این مید  ان ایستاد  ه و هد  ایت می کنند  .  فرماند  ه کل سپاه با اشاره به شکست ترامپ د  ر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت: 
رئیس جمهور آمریکا فرد  ی افسرد  ه و شکست خورد  ه است. کسی که آمریکا را به زمین زد  ، امروز د  یگر معمار فشار حد  اکثری و فشار حد  اکثری هر د  و د  ر هم 
شکست اند  . سرلشکر سالمی گفت: تمام تمرکز د  شمن بر رهبری ماست و می بینید   که چگونه بر کلمات و بیانات او حتی د  ر خصوص واکسن تمرکز کرد  ه 
اند   و می خواهند   مانع خط روشن و کالم نورانی او د  ر هد  ایت بشر شوند  .وی همچنین به پیشرفت های چشمگیر ایران اسالمی اشاره کرد   و گفت: اسرائیل 
از د  رون پوسید  ه شد  ه و وضعیت آمریکا را هم می بینید  ،  اما ما به جایی رسید  ه ایم که از برجام بی نیاز شد  ه ایم؛ چه آمریکا به برجام برگرد  د   و یا بر نگرد  د  ، 

آنها هرچه توطئه اند  یشید  ن به خود  شان برگشت و امروز رسوای جهان هستند   و این مسیر اد  امه د  ارد  .

ارد کانیان د  ر پایان اجالس د  و کشور؛

سندتفاهمنامههمکاریهایایرانوعراقامضاشد
اد  امه سقوط شاخص کل بورس

چه بـر سـر بورس آورد  نـد  ؟

 یارانه ای که به جیب ثروتمند   ان می رود   

یارانه انرژی؛ د   شمن پنهان اقتصاد    ایران 

یک محل طالیی برای سرمایه گذاری معرفی می شد   و توجه سرمایه گذاران بسیاری را به خود   جلب کرد  ه 
بود   حاال به روزهای سخت رسید  ه است. د  رحالی که تقریبا پارامترهای اقتصاد  ی برای حرکت صعود  ی این 
بازار فراهم اســت، حواشی مختلف و از بین رفتن اعتماد   سرمایه گذاران باعث روشن ماند  ن پیاپی چراغ 
قرمز بورس شــد  ه و سرمایه بسیاری از مرد  م د  ر د  ل این چراغ د  رحال سوختن است. زمانی که د  ولتی ها 
به عناوین مختلف مرد  م را برای سرمایه گذاری د  ر بورس تشویق و این بازار را بهترین بازار برای سرمایه 
گذاری معرفی می کرد  ند  ، به نظر می رســید   برنامه  جامعی برای بازار ســرمایه د  اشته باشند  . حتی وزیر 
اقتصاد   بارها و د  ر بازه های زمانی مختلف بر این موضوع تاکید   کرد   که بازار ســرمایه کرید  ور سوم تامین 
مالی است و البته که گام های قابل توجهی نیز د  ر مسیر توسعه این بازار د  ر اوایل سال برد  اشته شد  ؛ اما 

د  ر نهایت اتفاقی که افتاد   این بود   که....

ابهامدرارزشوزمانواریز
سودسهامعدالت

تهران چشم انتظار مد  یریت 
هوای تهران برای چند   روز متوالی آلود  ه ماند   و شاخص آالیند  گی عصر روزگذشته طبق اعالم اورژانس 
به عد  د   ۱۷۶ رسید   و کیفیت هوا د  ر تمامی مناطق تهران د  ر وضعیت »قرمز« گزارش شد   که نشان می 
د  هد   تصمیمات اخیر مسئوالن راه به جایی نبرد  ه و باید   کارهای ویژه تری انجام شود  . تهران چند  ین 
روز پیاپی اســت که آالیند  گی خود   را به ثبت می رســاند   و حتی روز گذشته هم عد  د   آالیند  گی آن 
د  رصبح  ۱۶۸ بود   اما د  ر بعد  ازظهر، طبق اعالم اورژانس کشــور به ۱۷۶ هم رسید  ه بود   که با کاهش 
کیفیت اکثر هوای مناطق، تهران برای همه گروه ها ناسالم شد  ، صفحات شبکه های مجازی پر شد  ه 
از عکس های تهران که زیر حجم آلود  گی گم شــد  ه اســت و یک تنفس سالم پاک به آرزویی برای 

ساکنانش بد  ل شد  ه است.

تشد  ید   مصوبات تکراری
ســال هاست که با باال رفتن عد  د   شــاخص آالیند  گی، مسئوالن د  ر رد  ه های مختلف به یاد   مضرات 
آلود  گی و تاثیرش بر ســالمت بد  ن می افتند   و سخنرانی های متعد  د  ی د  ر این خصوص قرائت می 
کنند  ، اما بعد   از مد  تی با پایین آمد  ن شاخص ها د  وباره روز از نو روزی از نو! این بار اما د  استان آلود  گی 
هوای تهران با اد  غام د  ر ویروس کرونا، طوالنی شد  ه و علت بروز آن نیز تغییر کرد  ه است و مسئوالن 
د  ر مواجهــه بــا آن ناتوان جلوه می کنند   چراکه هر روز عد  د   آالیند  گی باالتر می رود   و خبری هم از 
نجات د  هند  ه همیشگی یعنی باد   وباران نیست؛ هوا آنقد  ر آلود  ه است که با وجود   تد  اوم آالیند  گی ها 
کارگروه شرایط اضطرار آلود  گی هوای تهران  به ریاست انوشیروان محسنی بند  پی - استاند  ار تهران 
- و د  بیری سعید   محمود  ی - مد  یرکل حفاظت محیط زیست استان تهران - با حضور سایر اعضای 
کارگروه د  ر اســتاند  اری تهران با صبوری تشــکیل جلسه د  اد   و نه تنها نتوانست برای برگزاری د  ربی 
پایتخت تکلیفی روشن کند  ، بلکه باز هم بر مصوباتی تکراری همچون »تشد  ید   برخورد   با خود  روهای 
د  ود  زا و فاقد   معاینه فنی و موتورسیکلت های آالیند  ه و ممنوعیت ترد  د   کامیون های با عمر باالی ۲۰ 
سال از سوی پلیس راهور« تاکید   کرد  .هوا آنقد  ر آلود  ه است که د  کتر عباس شاهسونی رییس گروه 
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهد  اشت تاکید   می کند  : عموم مرد  م به خصوص گروه های حساس 
از ترد  د   غیرضروری د  ر ســطح شهر خود  د  اری کنند   و با توجه به ارتباط افزایش غلظت آالیند  ه های 
هــوا به خصوص غلظت ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون و میزان ابتال و مرگ ناشــی از  کووید   
۱۹، از عموم مرد  م به خصوص گروه های حساس مانند  ، بیماران قلبی، ریوی، زنان بارد  ار، سالمند  ان، 
کود  کان،  بیماران مبتال به د  یابت و آسم د  رخواست می شود   که از ترد  د   د  ر فضای آزاد   اجتناب کنند  .

گازوئیل سوزی برخی نیروگاه ها
با افزایش آالیند  گی هوای تهران آنهم د  ر شــرایط نیمه تعطیل، کمیسیون اصل ۹۰ نیز وارد   مید  ان 
شــد   و با برگزاری جلسه ای با حضور همه د  ستگاه های ذی نفع موضوع آلود  گی هوا را بررسی می 
کنند  ، به گونه ای که نصراهلل پژمان فر رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه نظارت بر 
آلود  گی هوا و مسئولیت د  ر قبال تنفس شهروند  ان متولی های خاص د  ارد  ، می گوید  : به نظرم سازمان 
برنامه و بود  جه وظیفه بســیار مهمی د  ر این زمینه د  ارد   و گزارش های ما نشان می د  هد   که بعضی 
نیروگاه ها از گازوئیلی استفاد  ه می کنند   که از مازوت بد  تر است. آقای نوبخت معتقد   است د  ستگاه ها 
مشکل د  ارند  . د  ستگاه ها برای تکالیفشان اعتبار تعیین نکرد  ه و به ما ابالغ نمی کنند  . د  ر این  میان 
اعضای شورای شهر به عنوان نمایند  ه مرد  م تنها به بیان تذکر، گالیه و گاهی نامه نگاری اکتفا کرد  ه و 
گهگاهی با باال رفتن شاخص ها آنها هم تذکراتی به مسئوالن می د  هند  ، بگونه ای که د  ر ابتد  ا محسن 
هاشمی د  ر جلسه شورای شهر تهران د  ر سخنانی کوتاه با اشاره به وضعیت آلود  گی هوا د  ر تهران می 
گوید  : آلود  گی هوا د  ر تهران  اســتمرار د  ارد   و این نشــان می د  هد   که باید   کارهای ویژه تری صورت 

بگیرد   که هنوز انجام نگرفته است.

د  رخواست از د  اد  ستان برای ارائه تخلفات آلود  گی هوا
همچنین آرش حسینی میالنی رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از نمایند  گان مجلس 
خواست مکانیزمی برای تخصیص منابع د  رآمد  ی ناشی از جرایم رانند  گی به کاهش آلود  گی هوا د  ر 
کالن شهرها ایجاد   کند   و می گوید  : د  اد  ستان کل کشور از شوراهای شهر سراسر کشور خواسته اند   اگر 
اطالعاتی مربوط به تخلفات آلود  گی هوا و مازوت ســوزی وجود   د  ارد  ، ارائه کنند  . این مسئله مستلزم 
آن اســت که به اطالعات د  قیق انتشــار آلود  گی و منابع اصلی آالیند  گــی یعنی د  ود  کش صنایع و 
نیروگاه ها د  سترسی وجود   د  اشته باشد   و این اطالعات به شکل سیستماتیک توسط سازمان حفاظت 
از محیط زیســت ثبت و نگهد  اری می شــود   و چنانچه به این اطالعات د  سترسی وجود   د  اشته باشد  ، 

شوراها می توانند   به طرح د  عواهای محیط زیستی د  ر قوه قضائیه اقد  ام کنند  .
اد  امه د  ر صفحه چهارم

سرلشکر سالمی:

از»برجام«بینیازشدهایم

6

4

3

3

3

فرماند  ه ستاد   مقابله با کرونا تهران هشد  ار د  اد  :
خطر شعله ور شد  ن کرونا و بیماری ها با تشد  ید   آلود  گی هوا

فرماند  ه ستاد   مقابله با کرونا تهران با اشاره به ارتباط مستقیم میان افزایش آلود  گی هوا و افزایش شیوع کروناویروس گفت: متأسفانه د  ر تهران با بسته ای از آالیند  ه 
ها روبرو هســتیم که هر یک آثار تخریبی بر روی شــهروند  ان د  ارد  . علیرضا زالی د  ر پایان هجد  همین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواد  ه 
استاند  اری تهران با تأکید   بر وجود   ارتباط مستقیم میان آلود  گی هوا و افزایش شیوع کرونا ویروس و تأثیر آن د  ر آمار ابتال، بستری و فوتی های کروناویروس گفت: 
موضوع ارتباط آلود  گی هوا و شیوع کروناویروس براساس مطالعات جهانی مشخص شد  ه است. بی ترد  ید   همزمانی کروناویروس با هر نوع بیماری تنفسی قطعا د  ر 
شیوع آن تأثیرگذار خواهد   بود  . به ویژه د  ر مورد   ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون که مطالعات ارتباط میان این بیماری و آالیند  گی را به اثبات رساند  ه است.وی افزود  : 
آلود  گی هوا د  ر افراد  ی که بیماری های زمینه ای تنفســی د  ارند   به ویژه افراد   د  ارای بیماری های آلرژیک و آســم باعث می شود   بیماری آن ها را شعله ور شود   و 
همزمان خطر ابتال و مرگ و میر را افزایش می د  هد  .وی اد  امه د  اد  : پد  ید  ه اینورژن یا وارونگی هوا د  ر روزهای اخیر به گونه ای پیشرفته که الیه وارونگی به میزان 
زیاد  ی ارتفاع اش با سطح زمین کاهش پید  ا کرد  ه و به ۲۰۰ متر رسید  ه است. د  ر چنین شرایطی با توجه به اینکه ویروس کرونا نسبتا سنگین است زمان بیشتری 
د  ر پیرامون قرار می گیرد   و بقای آن افزایش پید  ا می کند  . بد  ین ترتیب احتمال شیوع و ابتال افزایش پید  ا می کند  .وی تأکید   کرد  : د  ر این شرایط همه افراد   از جمله 
افراد   سالم د  ر خطر هستند   اما خطر برای بیماران تنفسی، قلبی و افراد   مبتال به بیماری های زمینه ای تنفسی به ویژه کود  کان مبتال به آسم و افراد   مسن خطر 
بیشتری آن ها را تهد  ید   می کند  .فرماند  ه ستاد   مد  یریت کرونا د  ر استان تهران د  ر بخش د  یگری از صحبت های خود   با اشاره به اینکه د  ر فصل سرما آلود  گی هوا 
افزایش پید  ا می کند   و میزان آالیند  ه ها به شکل فزایند  ه ای براثر انباشت د  ر هوا زیاد   می شود  ، گفت: د  ر تهران با تنوع آالیند  ه ها نیز مواجه هستیم به شکلی که 
د  ی اکسید   گوگرد  ، ازون، مونوکسید   کربن و ذرات معلق وجود   د  ارد   که هر یک آثار تخریبی بر شهروند  ان د  ارند  . د  ر حقیقت د  ر تهران با بسته ای از آالیند  ه ها روبرو 
هستیم.وی افزود  : نهاد  های اجرایی باید   د  ر این حوزه مشارکت د  اشته باشند   چرا که شهروند  ان با توجه به مشکالت اقتصاد  ی، معیشتی و ... مجبور به حضور د  ر 
سطح شهر هستند   و د  ر این میان افراد   پرخطر که بیماری های زمینه ای د  ارند  ، خانم های بارد  ار و افراد   مبتال به بیماری های قلبی نباید   از منزل خارج شوند  . هر 
گونه فعالیت ورزشی و فعالیت های انفراد  ی باید   متوقف و تعطیل شود  . باید   عد  م خروج از منزل به جز د  ر موارد   ضروری به عنوان تنها راهبرد   فعلی د  ر د  ستور کار 
شهروند  ان قرار گیرد  . البته اقد  امات مد  اخله ای همچون تعطیلی باید   توسط د  ستگاه های اجرایی تصمیم گیری شود  . قطعا تعطیلی چند   روزه می تواند   به این شرایط 
کمک کند   اما این موضوع نباید   منجر به خروج شهروند  ان از شهرها شود  .وی د  ر خصوص عد  م رعایت فاصله گذاری د  ر بخش حمل و نقل عمومی شهر تهران گفت: 
حمل و نقل عمومی شهر تهران به عنوان معضلی جد  ی هم د  ر آلود  گی هوا و هم د  ر موضوع کرونا ویروس نقش د  ارد   و نیازمند   راه حل های حمایتی است. شهرد  اری 
تهران د  ر این میان تالش بسیاری کرد  ه اما به لحاظ مالی و بود  جه ای شرایط خاصی د  ارد  . باید   نسبت به افزایش ناوگان مترو و اتوبوسرانی و تغییر د  ر زیرساخت 
ها اقد  ام کنیم که شهرد  اری با توجه به مشکالت مالی مواجه شد  ه نمی تواند   اقد  امات الزم را انجام د  هد   لذا باید   برای این کار بود  جه مشخصی تخصیص د  اد  ه شود  .
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سرلشکر باقری:گزید ه خبر

اجازهعرضاندامبههیچدشمنینمیدهیم
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مســلح و د ریایی جمهوری اسالمی 
اجازه عرض اند ام به هیچ د شمنی را نخواهند  د اد . سرلشکر محمد  باقری رییس ستاد  
کل نیروهای مسلح د ر مراسم الحاق ناو موشک اند از زره و ناوبند ر بالگرد بر مکران طی 
سخنانی اظهار د اشت: عرصه د ریا امروز برای تمام جهان و برای ملت ایران عرصه بی 
نظیر و فوق العاد ه ارزشمند ی است. خد اوند  متعال نعمت د ارا بود ن سواحل و د سترسی 
مناســب به د ریاهای آزاد  را به این ملت بزرگ اعطا فرمود ه اســت و بر ما است که با 
بهره گیری مناسب از این نعمت خد اد اد ی قد رت الهی اسالم را د ر حد  ضرورت گستر 
ش د هیم و از منافع کشــورمان فراتر از مرزها د فاع کنیم. همچنین مرزهای د ریایی 
جمهوری اســالمی ایران که د ربرد ارند ه منابع ارزشــمند  انرژی فسیلی و مسیرهای 
تجارت د ریایی ما اســت به نحو احســن مورد  د فاع و حمایت و امنیت قرار گیرد .وی 
افزود : این موهبت الهی می تواند  موجب توسعه فوق العاد ه چشمگیر و پیشرفت کشور 
د ر سطح منطقه و جهان شود . مزیت ژئواستراتژیکی این سواحل ارزشمند  و د ریاهای 
آزاد  می تواند  اقتد ار د ریایی و د فاعی را برای کشــور عزیز ما به ارمغان بیاورد .ســرد ار 
باقری اد امه د اد : نیروهای مســلح کشور ما و به ویژه نیروی د ریایی راهبرد ی ارتش د ر 
کنار ماموریت های ارزشمند  د فاعی خود  با استقرار د ر سواحل مکران به عنوان پیشگام 
د ر توســعه و آباد انی این سواحل و مناطق محروم گام نهاد ه و حرکت کرد ه و اقد امات 
ارزشمند ی را آغاز کرد ه است و امید واریم د ولت محترم و سایر ارکان کشور نیز به این 
توسعه اد امه د هند  و شاهد  سواحل و مناطق پیشرفته ای د ر این مناطق باشیم.رییس 
ستاد  کل نیروهای مسلح تصریح کرد : خد ا را شاکریم که نیروی د ریایی راهبرد ی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران د ر تمام د وران های مسئولیتی خود  با کمال قد رت و اقتد ار 
ماموریت های د فاعی خود  را به انجام رســاند ه است. از ابتد ای د فاع مقد س که با نابود  
سازی نیروی د ریایی رژیم بعثی آن روز حرکت مقتد رانه خود  را آغاز کرد  و د ر حفظ 

و آزاد  ســازی خرمشهر نقش بی بد یلی د اشت و سپس د ر اسکورت کاروانهای تجاری 
کشــور نقش اساسی را به عهد ه گرفت و بعد  از د فاع مقد س برای حراست از مرزهای 
میهن اســالمی ماموریت ها را به خوبی انجام د اد  و د ر د هه اخیر با اقتد ار د ر د ریاهای 
د ورد ست د ر مقابل د زد ی د ریایی و اقد امات تروریستی د شمنان ماموریت های سنگینی 
را به عهد ه گرفت و پس از استقرار د ر سواحل د ریای عمان توانست ناوگان خود  را به 
طور د ائمی د ر اقیانوس هند ، د ریای ســرخ و د ریاهای د ورد ست مستقر د اشته باشد .

وی با اشاره به اسکورت بیش از چند  هزار نفتکش و شناور تجاری جمهوری اسالمی 
ایران توسط نیروی د ریایی ارتش، خاطرنشان کرد : اگر نیروهای د ریایی جهان به فوالد  
و آتش خود  افتخار می کنند ، نیروی د ریایی جمهوری اســالمی ایران عالوه بر فوالد  و 
آتش، ایمان و اعتقاد  به قد رت الیزال الهی د ارد  و آنجا که قد رت الهی پشــتوانه یک 
نیروی انسانی اســت، هیچ قد رتی تاب مقاومت د ر برابر آن را ند ارد .سرلشکر باقری با 
اشــاره به الحاق ناو موشک اند از زره و ناوبند ر بالگرد بر مکران به نیروی د ریایی ارتش، 
گفت: ناوبند ر جمهوری اسالمی مکران یک پایگاه شناور د ریایی ارزشمند  برای توسعه 
و تعمیق فعالیت های حمایتی و عملیاتی جمهوری اسالمی ایران د ر د ریاهای د ورد ست 
خواهد  بود . ساخت اینگونه مجموعه های ارزشمند  نشانگر این است که صنایع د فاعی 
کشــور و کارخانجات ند اجا از تحریم د شــمن با موفقیت عبور کرد ه اند  و کارآمد ترین 
تسلیحات و تجهیزات را با د ست و امکانات ایرانی به خوبی ساخته اند .رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح وحد ت بی نظیر نیروهای مسلح را یکی د یگر از نقاط ارزشمند  برشمرد  
و با بیان اینکه نیروهای مسلح امروز یک ید  واحد ه هستند ، اظهار د اشت: ارتش و سپاه 
د و بازوی قد رتمند  نظام و صنایع د فاعی به عنوان پشتوانه قد رتمند  آنها با قد رت تمام 
و بــا هم افزایی کامل ماموریت های د فاعی خود  را به انجام می رســانند  به طوری که 
د شــمنان هیچ گونه قد رت عرض اند ام د ر آب ها و مناطق تحت حاکمیت جمهوری 

اسالمی را ند ارند .وی اد امه د اد : اگر امروز شاهد  هستیم که شناورهای نفتکش و تجاری 
جمهوری اسالمی ایران با وجود  تمام تهد ید ها تا سواحل د ریای کارائیب د ر ونزوئال با 
امنیت و آرامش ذیل پرچم پرافتخار جمهوری اســالمی ایران حرکت می کنند ، د لیل 
آن اقتد ار و قد رت بازد ارند گی د ریاد الن و نیروهای ارزشــمند  جمهوری اسالمی ایران 
است.سرلشــکر باقری گفت: اگر د ر هفته گذشــته شاهد  رونمایی از شهرک موشکی 
زیرزمینی نیروی د ریایی ســپاه پاسد اران بود یم، این هفته هم شاهد  الحاق د و فروند  
شــناور ارزشمند  نیروی د ریایی راهبرد ی ارتش جمهوری اسالمی ایران هستیم و هر 
هفته و هر ماه شاهد  افزون شد ن قد رت د فاعی این ملت بزرگ و شهید  پرور هستیم 
که به آن می بالیم.رئیس ستاد  کل نیروهای مسلح با اشاره به تحرکات اخیر نیروهای 
آمریکایی د ر منطقه، عنوان کرد : د شــمنان ما از سر ورشکستگی با به پرواز د ر آورد ن 
هواپیماهــای د ورپرواز خود  د ر منطقه و نمایش های به ظاهر قد رتمند  و با بیان برخی 
ســخنان یاوه به قصد  تهد ید  و نمایش قد رت، اقد اماتی علیــه این ملت بزرگ به راه 
اند اختند ، اما آنها باید  بد انند  نیروهای مسلح مقتد ر جمهوری اسالمی ایران و نیروهای 
د ریایی، اجازه هیچ گونه قد رت نمایی را به آنها نخواهند  د اد  و د شمن به خوبی می د اند  
که این قد رتشــان پوشالی و توخالی اســت و آنچه که د ر این روزها د ر سرزمینشان 
مشاهد ه می شود ، نمایش آغاز د وره افول قد رت آمریکا به عنوان یک رژیم جنایتکاری 
اســت که تروریسم د ولتی را د ر ابعاد  مختلف به نمایش گذاشته است.وی با تاکید  بر 
اینکه جمهوری اســالمی ایران همچون گذشته و روز به روز با قد رت بیشتر از تمامی 
منافع خود  حمایت خواهد  کرد ، تاکید  کرد : ما د ریای ســرخ را که د ر د وره های اخیر 
شناورهای تجاری جمهوری اسالمی با برخی تعرضات محد ود  مواجه شد ند ، مجد د اً د ر 
منطقه گشت د ریایی خود  قرار خواهیم د اد  و امنیت کامل شناورها و ناوگان نفتکش و 

تجاری خود  را د ر آن د ریا هم برقرار خواهیم کرد .

ظریف:
حکم بازد اشت ترامپ از سوی عراق با پیگیری 

وزارت خارجه صاد ر شد 
وزیر امور خارجه گفت: حکم بازد اشت »د ونالد  ترامپ« توسط شورای عالی قضایی 
عراق، با پیگیری زیاد ی که توسط وزارت امور خارجه و سایر نهاد ها صورت گرفت 
صاد ر شد ه است.محمد جواد  ظریف وزیر امور خارجه صبح د یروز )چهارشنبه( د ر 
جلسه شورای سیاستگذاری همایش بین المللی مطالبات حقوقی و بین المللی د فاع 
مقد س با تأکید  بر اهمیت موضوع همایــش و اعالم آماد گی وزارت امور خارجه 
برای مشــارکت د ر آن اظهار د اشــت: د ر روز برگزاری این همایش از همه سفرا 
و وابســتگان نظامی برای حضور و حتی ارائه مقاله د عوت شود .ظریف برگزاری 
همایش های بین المللی به صورت مجازی را کم هزینه تر و ساد ه تر د انست و افزود : 
با توجه به اینکه این همایش به صورت مجازی نیز برگزار می شــود ، می توان به 
صورت فراگیر از حقوقد انان و افراد ی که د ر همایش های عاد ی برای حضورشان 
د ر کشور محذوراتی وجود  د ارد ، برای ارائه مقاله و سخنرانی د عوت کرد .وی افزود : 
طی ماه های گذشــته کلیه همایش های بین المللی وزارت امور خارجه به صورت 
مجازی و با هزینه به مراتب کمتر و مشارکت و استقبال بیشتر برگزار شد ه است 
و این یک فرصت به شــمار می رود .وزیر امور خارجه با اشــاره به پیگیری وزارت 
امور خارجه برای پیگیری محکومیت آمریکا از طریق گزارشگر ویژه سازمان ملل 
د ر مورد  قتل های فراقانونی گفت: محل پیگیری حقوقی ترور شــهید  سلیمانی و 
همراهان ایشان محاکم قضایی ایران و عراق است.ظریف با اشاره به بیانیه شورای 
عالی قضایی عراق مبنی بر صد ور حکم بازد اشــت »د ونالد  ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا به د لیل جنایت ترور فرماند هان شهید  مقاومت، گفت: این حکم با پیگیری 
زیاد ی که توسط وزارت امور خارجه و سایر نهاد ها صورت گرفت صاد ر شد ه است.

 ناو بند ر مکران د ر رزمایش د ریایی اقتد ار
 به نیروی د ریایی ملحق شد 

بزرگترین شناور نظامی کشور با حضور رئیس ستاد  کل نیروهای مسلح و فرماند ه 
کل ارتــش د ر رزمایش د ریایی اقتد ار به ناوگان نیــروی د ریایی راهبرد ی ارتش 
پیوست.، ناو بند ر مکران با بهره برد اری عملیاتی د ر رزمایش د ریایی اقتد ار صبح 
د یروز و با حضور ســرد ار سرلشکر محمد  باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، 
امیر سرلشکر سید  عبد الرحیم موسوی فرماند ه کل ارتش و امیر د ریاد ار حسین 
خانزاد ی فرماند ه نیــروی د ریایی ارتش به ناوگان نیروی د ریایی راهبرد ی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران پیوســت.مأموریت ناوبند ر مکران برای برقراری امنیت 
د ریایی د ر منطقه رأس الحد ، خلیج عد ن، د ریای سرخ و تنگه باب المند ب خواهد  
بود  که به این مناطق اعزام خواهد  شــد .ناوبند ر مکران، یک جزیره متحرک ۱۲۱ 
هزار تنی است که نیروی د ریایی ارتش آن را با تغییر کاربری به یکی از بزرگترین 
ناوبند ر های بالگرد بر تبد یل کرد ه است که وظیفه پشتیبانی از ناوگروه های رزمی 
نیروی د ریایی ارتش د ر آب های بین المللی و د ور د ســت به ویژه منطقه شمال 
اقیانوس هند ، تنگه باب المند ب و د ریای سرخ را برعهد ه د ارد .مکران د ر حقیقت 
حاصل تغییر کاربری یکی از شناورهای تجاری کشور است که متخصصان نیروی 
د ریایی ارتش تنها د ر مد ت شش ماه و با صرف ۷۲ هزار نفر ساعت کار مد اوم و با 
ایجاد  عرشه بالگرد  ۹۵۰ تنی با مساحت ۳۲۰۰ متر مربع روی آن، این شناور را 
تبد یل به یک ناو پشتیبان تمام عیار کنند .این ناو توانایی حمل ۸۲ هزار تن انواع 
نیازمند ی های پشتیبانی یگان های شناور رزمی را د اشته و قاد ر است بد ون ارتباط 
با ســاحل یک هزار شبانه روز د ریانورد ی کند .مکران با توانایی حمل همزمان ۵ 
فروند  بالگرد  د ر واقع می تواند  به صورت یک پایگاه متحرک هواد ریا عمل کرد ه و 
با بهره گیری ازبالگرد های مین روب، ضد  زیرد ریایی و رزم سطحی از عملیات های 
نیروهای ویژه و همچنین عملیات های موشــکی، پشتیبانی کند .ظرفیت حمل 
یک گرد ان تکاور د ریایی برای انجام عملیات د ر د ریاهای د ورد ســت با استفاد ه از 
شــناورهای تند رو و زیرد ریایی های مرطوب، بالگرد های مستقر د ر عرشه پرواز از 
جمله د یگر قابلیت های ناوبند ر مکران است.این ناو با تجهیز به انواع سامانه های به 
روز جمــع آوری اطالعات می تواند  د ر نقش یک ناو اطالعاتی به اجرای مأموریت 
پرد اخته و هرگونه اطالعات را جمع آوری، پرد ازش و تحلیل کرد ه و از کیلومترها 
د ورتر د ر اختیار مراکز فرماند هی و کنترل د ر ساحل قرار د هد .مکران به عنوان یک 
پایگاه اطالعاتی د ورایســتا و ایستگاه کنترل و هد ایت پهپاد  جهت پرواز د ر عمق 
مورد  بهره برد اری قرار می گیرد .این ناوبند ر با ۲۲۸ متر طول، ۲۱.۵ متر ارتفاع و 
۴۲ متر عرض بزرگترین شناور نظامی ایران است که قاد ر است با سرعت ۱۵ گره 
د ریایی د ریانورد ی کند .مکران همچنین به عنوان یک بند ر شــناور توانایی ارائه 
خد مات فنی و طبقات د هگانه آماد ی شــامل آب، سوخت، مهمات و … را د ارد .با 
توجه به شــرایط خاص حاصل از شیوع بیماری کرونا و محد ود یت های حاصل از 
این بیماری برای حضور ناو گروه های ند اجا د ر بناد ر سایر کشورها و لزوم پشتیبانی 
مد اوم از آنها، فاز اول این ناوبند ر که شــامل تغییر کاربری یک شــناور تجاری و 
تبد یل آن به یک ناو پشــتیبان بود ، ظرف مد ت ۶ ماه انجام شد ه است و فاز د وم 
تجهیز این ناو به انواع تســلیحات آفند ی و پد افند ی ســال آیند ه صورت خواهد  
گرفت.همچنین د ر فاز د وم عملیات فنی این شــناور یک مجموعه بیمارستانی 

د ر آن ایجاد  خواهد  شد  که قاد ر به ارائه تمامی خد مات بیمارستانی خواهد  بود .

 آیت اهلل جنتی: وضعیت آلود گی هوا
نگران کنند ه است

د بیر شــورای نگهبان گفت: وضعیت آلود گی هوا د ر تهران و برخی کالن شهرها 
وضعیت نگران کنند ه ای اســت و ان شــاءاهلل با جد یت و تد ابیر مسئوالن امر و با 
همکاری مرد م، این مسأله حل شود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، 
آیت اهلل احمد  جنتی د بیر شورای نگهبان صبح د یروز )چهارشنبه، ۲۴ د ی ۱۳۹۹( 
د ر جلســه این شورا با عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و شهاد ت حضرت 
زهرا ســالم اهلل علیها گفت: ظلم به حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها آن بانوی 
یگانه د و عالم، پایه ظلم های بعد ی د ر تاریخ اســالم شد  و لعنت ابد ی خد اوند  بر 
ظالمین و حامیان آن ها که موجب چنین اتفاقات د رد ناکی د ر تاریخ اسالم شد ند .

جنتی د ر اد امه با اشاره به د رگذشت مصباح یزد ی، خاطرنشان کرد : فقد ان مرحوم 
آیت اهلل مصباح برای حوزه های علمیه و ساحت علم و د انش ضایعه بزرگی است؛ 
ایشــان علماً و عماًل عنصری ارزشمند  و متعبد ، با اخالقی وارسته بود .وی افزود : 
مؤسسه امام خمینی)ره( که به همت مرحوم آیت اهلل مصباح یزد ی تأسیس شد ، 
کمک زیاد ی به توسعه و تعمیق معارف ناب شیعه و اهل بیت علیم السالم د اشته 
و د ر این مؤسسه شاگرد ان فاضل و متد ین بسیاری تحت مد یریت آیت اهلل مصباح 
یزد ی تربیت شــد ه اند  که امید واریم این مسیر د رست همچنان اد امه پید ا کند .

د بیر شــورای نگهبان به موضوع کرونا و کاهش آمار مرگ و میر ناشــی از آن د ر 
کشور اشاره و تأکید  کرد : د ر حالی که د ر د نیا به ویژه انگلیس و آمریکا وضعیت 
شیوع و مرگ و میرهای ناشی از آن رو به افزایش است، د ر ایران آمارها از کاهش 
جان باختگان کرونا حکایت می کند  که این امر ناشی از رعایت د ستورات بهد اشتی 
توســط مرد م و تالش  مسئوالن بهد اشتی است و باید  همین مسیر تا ریشه کنی 

این بیماری اد امه پید ا کند .

فرمانــد ه نیروی د ریایــی ارتش گفت: اطمینــان د اریم 
زمان افول اســتکبار جهانی فرا رســید ه است و موقع آن 
اســت که بد هی شــان به ایران و ایرانی را بپرد ازند . امیر 
د ریاد ار حســین خانزاد ی فرماند ه نیــروی د ریایی ارتش 
د ر آیین الحاق ناو موشــک انــد از زره و ناوبند ر بالگرد بر 
مکران به نــاوگان جنوب نیروی د ریایــی ارتش با بیان 
اینکه ســواحل مکران و د ریای عمان امروز شــاهد  خلق 
حماسه ای از جنس استقالل و خود کفایی است که طعنه 
به تحریم های ظالمانه اســتکبار جهانی زد ه است، اظهار 
د اشــت: طراحان، صنعتگــران، کارخانجات، متخصصان، 
فرماند هان، مد یران و ستاد های نیروی د ریایی د ر رد ه های 
مختلف همگی اهتمام ویژه ای را پای کار آورد ه اند  تا امروز 
طعم شــیرین خود کفایی و تد اوم امنیت بومی را د ر این 
خطه ارزشمند  از سواحل ایران اسالمی که د روازه طالیی 

ارتباط تمد ن ایرانی و اســالمی با د ریاها و جهان اســت 
را بــا تمام وجود  احســاس کنیم و ایــن اراد ه ملی را که 
تاکید  بــر صلح و امنیت پاید ار مقتد رانه د ارد  به منطقه و 
جهان عرضه کنیم.وی افزود : ناو موشک اند از زره شناوری 
چابک و پرتوان اســت که حاصل تالش شــبانه روزی و 
پرفشار مهند ســان و صنعتگران نیروی د ریایی راهبرد ی 
ارتش جمهوری اســالمی ایــران د ر مجموعه فرماند هی 
ساخت شناوری و کارخانجات ند اجا و حمایت و همراهی 

مجموعه عظیم وابسته به وزارت د فاع و همه مراکز علمی 
و صنعتی و د انشگاهی ایران عزیز است که امروز به منصه 
ظهور رســید ه و آماد ه اســت به ماموریت گشت د ریایی 
اعزام شــود  و مظهر تحکیم امنیت د ر د ریا باشد .فرماند ه 
نیــروی د ریایی ارتش با بیان اینکه هد ایت و راهبری این 
آرایه پیچید ه د فاعی به د ســت فرزند ان و سربازان والیت 
از نسل انقالب بود ه اســت، عنوان کرد : ناوبند ر بالگرد بر 
مکران مظهر هــوش و ذکاوت جوانان ایرانی اســت که 

قاد ر اســت از هر امــکان و ظرفیتــی توانایی هایی نو و 
ارزشــمند  بیافریند .امیر خانزاد ی اد امــه د اد : این ناوبند ر 
ظرفیت عظیمی اســت که د ســت بلند  ملت ایران را د ر 
د ریاهای آزاد  امتد اد  می بخشــد  و نظم و امنیت بیشــتر 
را با توســعه قد رت د ریایی ایران اسالمی به اقیانوس ها، 
به ارمغان خواهد  آورد .وی گفت: د شــمنان و یاوه گویانی 
که به تحریم های مضحک متوســل شد ه اند  بد انند  ایران 
و اراد ه ایرانی قابل متوقف کرد ن نیســت.فرماند ه نیروی 
د ریایــی ارتش د ر پایان تاکید  کــرد : اطمینان د اریم که 
زمان افول اســتکبار جهانی فرا رســید ه است و موقع آن 
است که استکبار و ایاد ی سرسپرد ه اش بد هی شان را به 
ایران و ایرانی بپرد ازند  که نشانه های آن د ر عمق سرزمین 
اســتکبار جهانی نمایان شــد ه و هیمنه د روغین شان د ر 

حال فرو ریختن است.

واعظی: 
د ولت بیت کوین استخراج نمی کند 

رییــس د فتر رییس جمهور از د ســتور روحانی به وزارت اطالعات و کشــور 
برای برخورد  با ماینرهایی که به صورت غیر قانونی بیت کوین اســتخراج می 
کنند  خبر د اد . محمود  واعظی د ر حاشیه جلسه د یروز هیئت د ولت د ر جمع 
خبرنگاران گفت: ما خوشــحالیم جلسات ســران سه قوه با یک فاصله کمی 
برگزار می شود . کشــور امروز از لحاظ سیاسی و اقتصاد ی نیاز د ارد  سران قوا 
با هم جلساتی نزد یک تر د اشته باشند ؛ هر چه انسجام و همفکری بین سران 
بیشــتر باشد  امور تسهیل می شود .وی افزود : د ر مورد  بود جه و معیشت مرد م 
که چیزی اســت که مجلس و د ولت بر روی آن اتفاق نظر د ارند . یعنی ما با 
توجه به اینکه شــرایط جهانی بعد  از ترامپ، وضعیت بهتری از نظر همکاری 
ایران با ســایر کشــورها پد ید  می آید  و روابط بانکی ما و صاد رات مان بهتر از 
گذشته خواهد  شــد ، پس طبیعی است که باید  نتیجه این تحوالت بر سفره 
مرد م تأثیر بگذارد .رییس د فتر رییس جمهوری گفت: به این جهت است باید  
د ر بود جه به گونه ای رفتار شود  که روی معیشت مرد م، گشایشی که باید  د ر 
کار مرد م به وجود  آید  و روی کاهش قیمت ها کار کنیم. د ر این زمینه هم د ر 
جلسه د یشب و هم د ر جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصاد ی د ولت د اشتیم 
توافق شد  که بین کمیسیون تلفیق و ستاد  اقتصاد ی د ولت و مشخصاً سازمان 
برنامه و بود جه، جلسات مستمر گذاشته شود . آقای رییس جمهوری هم تاکید  
کرد  که هر وقت الزم اســت با حضور ایشان، جلسه انجام شود .واعظی تاکید  
کرد : موضوع اینکه کاالهای تولید ی و وارد اتی با همکاری و همفکری که انجام 
می شود ، طوری مد یریت شوند  که د ســت د الالن و واسطه ها را کوتاه سازیم 
و مســتقیم هزینه یا پولی که پرد اخت می شود  به تولید کنند ه برسد  و آنچه 
که وارد  می شــود  هم مستقیم به مرد م برسد  نه اینکه واسطه ها د ر چند  نوبت 
هرکد ام د رصد ی از آن برد ارند .رییس د فتر رئیس جمهوری د ر پاســخ به این 
پرسش آیا کمیسیون تلفیق د ر چارچوب توافقات با د ولت عمل می کند  یا نه، 
اظهار کرد : ما از برخی پیشنهاد ها استقبال می کنیم، این بود جه آخرین بود جه 
د ولت اســت و تصمیم د اشــتیم که یک بود جه قابل اجرا و د ر راستای اهد اف 
مرد م نوشته شود ، لذا از هر پیشنهاد  اصالحی که توسط نمایند گان د اد ه شود  
استقبال می کنیم. ما نمی خواهیم اینگونه نگاه کنیم که چون این بود جه را ما 
نوشته ایم هیچگونه نگاه انعطاف پذیر اصالحی نسبت به آن ند اریم. اما د ر برخی 
موارد  کار کارشناسی ما با اید ه های که د ر مجلس د اد ه می شود  همخوانی ند ارد . 
مثالً می گویند  رقم باالیی باید  مالیات گرفته شود  که ما می د انیم به مرد م فشار 
می آید  یا می گویند  که انقد ر نفت فروخته شود  و انقد ر د رآمد  باید  د اشته باشیم 
اما می د انیم که د رآمد  نفت ما آنقد ر نخواهد  شد .واعظی تاکید  کرد : پس ما از 
هرگونه پیشنهاد ات اصالحی مجلس استقبال می کنیم اما با پیشنهاد اتی که 
شــاکله این بود جه را بهم بزند  نمی توانیم موافقت کنیم.وی د ر پاسخ به این 
پرسش که ایراد اتی که اقتصاد د انان د ولت به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس 
گرفته اند  چیست و چرا مجلس معتقد  است بود جه ۱۴۰۰ کشور را به سمت 
فروپاشی می برد ، تصریح کرد : این حرف که این بود جه ما را به سمت فروپاشی 
می برد  حرف د قیقی نیست. بود جه را نباید  سیاسی کنیم یا بهانه ای سازیم برای 
انتخابات ۱۴۰۰، بود جه نباید  به صورت تبلیغاتی پرد اخته شود . متاسفانه االن 
اینگونه شــد ه و انواع و اقسام افراد  د ر مجلس د رباره بود جه صحبت می کنند .

واعظی یاد آور شــد : ما د ر گذشــته چنین چیزی د ر مجلس ند اشــتیم، یک 
کمیسیون تلفیق بود  و یک سخنگو د اشت و او مسائل را بازگو می کرد . ضمن 
اینکه موارد ی که د ر کمیسیون تلفیق تصویب می شود  لزوماً د ر صحن مجلس 
تصویب نخواهد  شــد . ممکن اســت تغییر یابد .رییس د فتر رییس جمهوری 
تصریح کرد : اینکه االن هرکســی د ر هر سخنرانی که د ر تریبون های مجلس 
هست به هر موضوعی می پرد ازد ، عاملی برای تبلیغات شد ه و این باید  اصالح 

شود . بود جه برای اد اره مملکت نوشته شد ه است.

د ریاد ار خانزاد ی:

 زمان آن است که استکبار جهانی بد هی اش
 به ایران و ایرانی را بپرد ازد 
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گزید  ه خبر روحانی د  ر جلسه هیات د  ولت مطرح کرد  ؛

باآزادیمنابعدالرتا۱۵هزارتومانپایینمیآید
رییس جمهوری با مقایسه سرنگونی رژیم شاه و پایان د  ولت ترامپ، گفت: پایان یک د  ولت 
با سرافکند  گی و رسوایی نشان می د  هد   د  ر جهان قلد  رمابی، نژاد  پرستی و زیر پا گذاشتن 
قانون پایان خوبی نخواهد   د  اشت. حسن روحانی د  یروز چهارشنبه د  ر جلسه هیات د  ولت 
با بیان اینکه »امسال د  ر ایام سالروز فرار شاه معد  وم، با یک حاد  ثه ای شبیه آن حاد  ثه د  ر 
ســطح د  یگری از جهان مواجه هستیم«، اظهارد  اشت: آن روز د  ر بیست و ششم د  ی ماه 
فرار آن مزد  ور، نماد  ی برای رســوایی و پایان اســتبد  اد   و استعمار خارجی د  ر ایران بود   و 
امروز هم با یک پد  ید  ه کم نظیری از سقوط یک مستبد   د  یگر د  ر آمریکا مواجه هستیم و 
آنجا هم امروز بحث پایان یک د  ولت و آغاز یک د  ولت جد  ید   نیست د  ر آنجا هم امروز یک 
ســقوطی همراه با سرافکند  گی و رسوایی از ســوی کاخ سفید   را شاهد   هستیم.روحانی 
تصریح کرد  : مرد  م عزیز و صبور ما طی سه سال گذشته د  ر برابر این تروریست بزرگ تاریخ 
مقاومت کرد  ند   و علیرغم اینکه آنها می خواستند   سه ماهه نظام را سرنگون کنند   خود  شان 
با رسوایی سرنگون شد  ند  .وی با اشاره به شکست سیاستهای فشار حد  اکثری و تروریسم 
اقتصاد  ی د  ولت ترامپ گفت: آنها می خواستند   زند  گی مرد  م را به هم بریزند   اما اکنون د  ر 
پایان این سه سال جنگ و خشونت و اقد  امات تروریستی، شاهد   احیای اقتصاد   کشورمان 
هســتیم و امروز د  ر پایان سال 99 شاهد   یک حرکت باثبات د  ر اقتصاد   کشور هستیم و 
مرد  م یک افق روشــن تری را د  ر پیش چشــم خود   می بینند  .رییس جمهور با برشمرد  ن 
شاخص رشد   اقتصاد  ی کشور د  ر بخش های مختلف افزود  : همه این حقایق این واقعیت را 
به ما می گوید   که سیاست فشار حد  اکثری و تروریزم اقتصاد  ی آمریکا با شکست قطعی و 
حتمی مواجه هســت.روحانی گفت: حاال غیر اینکه طراحان این سیاســت هم د  ر حال 
سرنگونی هستند   و حیات سیاسی آنها برای همیشه تمام شد  ه است. یک رییس جمهوری 
که فهم سیاســی ند  اشت، بر کشور مسلط شد  ه بود   و متاسفانه یک وزیر خارجه سفیه و 
یک مشــاور امنیت ملی افراطی ناد  ان هم د  ر کنارش قــرار گرفته بود   و خود  ش هم که 
تفکرش تفکر تاجرمآبی و قماربازی بود   و با این تفکر کار را پیش می برد   و اکنون پایان کار 
آنها را د  ید  یم.وی اظهارد  اشــت: این خیلی مهم اســت، د  ر روزی که مرد  م ایران احساس 
پیروزی د  ر برابر این فشار و این تروریزم را شاهد   هستند   مرد  م آمریکا شاهد   یک شکست 
بزرگ د  ر زند  گی اجتماعی و سیاسی خود  شان هستند  ، شاهد   یک شکاف بزرگ د  ر د  اخل 
آمریکا و آنچه که ما می گفتیم یک آد  م قانون شــکن وقتی نسبت به ملت های مظلوم و 
مستقل د  نیا قانون شکنی می کند   یک روزی نوبت خود  ِ ملت آمریکا هم فرامی رسد  . کسی 
باور نمی کرد   که این انسان قانون شکن نسبت به ملت خود  ، نسبت به امنیت خود  ، نسبت 
به مرکزی که مرکز قانون گذاری خود  شــان د  ر کنگره می  د  انند   آ نجا هم د  ســتور آشوب 
بد  هد  ، آنجا هم مرد  م را علیه همان د  موکراســی  که خود  شــان معتقد   هستند   د  ر همان 
چارچوبی که معتقد   هستند   تحریک کند  .روحانی تصریح کرد  : این مساله روشن شد   که 
مســیر شکست قانون، مســیر زیر پا گذاشتن تعهد  ات و مســیر زیرپا گذاشتن مقررات 
بین المللی نه پایان آن به نفع ملت هاست نه پایان آن به نفع خود  ِ ملت آمریکا بود  . خود  ِ 
ملت آمریکا هم شاهد   بود   که این فرد   چه صد  مه  هایی زد  ، حیثیت آمریکا د  ر د  نیا تا بخواهد   
به روز قبل از ترامپ برگرد  د   سالیان د  راز طول می کشد  . اعتماد   جهانی بخواهد   به آمریکا 
برگرد  د   سالها طول می کشد   و این خسارت بسیار عظیم و بزرگی بود   که مرد  م  آمریکا د  ر 
این روزها برایشــان ملموس است و شاهد   هســتند  .رییس جمهور د  ر بخش د  یگری از 

سخنان خود   با اشاره به تالش رسانه هایی ضد   ایرانی خارج از کشور، گفت: این رسانه ها 
به جای روایت ظلم ها و جنایات آمریکا  د  نبال ناد  ید  ه انگاری همه این ظلم ها و فشارها 
هســتند   و با پرد  ه پوشــی جنایات آمریکا مد  ام می گویند   مد  یران ایران ضعیف هستند  .

روحانی با بیان اینکه عملکرد  ها د  ر ســال 95 و 99 باید   به عنوان یک معیار د  ر کنار هم 
قرار گیرد  ، افزود  :  د  ر هر د  و این مقاطع مد  یران این د  ولت کشور را با روحیه، تجریه و توان 
اد  اره کرد  ه اند  ، هر تفاوتی بین ســال 95 با 99وجود   د  ارد   به جنایت و تروریسم آمریکا و 
فشــارهای اقتصاد  ی غلط و نابجای این کشور مربوط می شود  .رییس جمهور با تاکید   بر 
ناموفق بود  ن فشارهای حد  اکثری و تحریم های آمریکا علیه ملت ایران د  ر طول سه سال 
گذشــته، گفت: البته تحریم و فشار حد  اکثری د  ر طول این سال ها رنج فراوانی بر ملت 
ایران تحمیل کرد   اما ملت ما ایســتاد   و مقاومت کرد   و زانویش خم نشد  .روحانی با بیان 
اینکه اطمینان د  ارم مقاومت و ایســتاد  گی پایان روشــنی د  ارد   و از ماه های آیند  ه مرد  م 
نتیجه این صبر خود   را خواهند   د  ید  ، افزود  : د  ولت بعد  ی آمریکا به هر سیاستی معتقد   باشد   
به خوبی می د  اند   که سیاست فشار حد  اکثری صد   د  رصد   شکست خورد  ه و اد  امه این مسیر 
امکان پذیر نیست و حتی اگر ترامپ هم موفق می شد  ، حد  اقل این را به خوبی می د  انست 
با راهی که د  ر پیش گرفته بود  ، موفق نخواهد   شــد  .رییس جمهور با اشاره به اینکه  صبر 
مــرد  م، د  رایت رهبری، تالش د  ولت و همکاری و همراهی قوای د  یگر ما را به این نتیجه 
رساند  ه است، افزود  : د  ر مخیله د  شمنان ما این بود   که سه ماه بعد   از اعمال فشار حد  اکثری، 
نظام ایران د  یگر نیســت اما نمی فهمید  ند   که ســه سال بعد   از آن، خود  شان هستند   که 
سرنگون می شوند   و پایان غم انگیز زند  گی سیاسی خود   را رقم می زنند  .روحانی د  ر اد  امه 
بااشاره به موفقیت های بد  ست آمد  ه د  ر مقابله با ویروس کرونا، اد  امه د  اد  :  همکاری مرد  م 
د  ر رعایت نکات بهد  اشتی و مقاومت آنها د  ر برابر مشکالت و تالش و فد  اکاری کاد  ر د  رمان 
باعث شد  ه که امروز از نظر کرونا د  ر وضعیت بهتری هستیم و د  رمورد   تهیه و تولید   واکسن 
مطمئن نیز د  ولت همه تالش خود   را انجام می د  هد   تا واکسیناسیون هرچه زود  تر براساس 
اولویت های تعیین شد  ه انجام شــود  .رییس جمهور د  ر بخش د  یگری از سخنان خود   با 
اشاره به بررسی الیحه بود  جه 1400 د  ر مجلس شورای اسالمی، ضرورت همکاری د  ولت 
و مجلس د  رخصوص این الیحه مهم برای سرنوشت مرد  م را مورد   تاکید   قرار د  اد   و افزود  : 
الیحه بود  جه یک الیحه تقنینی معمولی نیست و الیحه ای است که بیشتر رنگ اجرایی 
د  ارد   و د  ر قانون اساسی نیز د  ر مورد   آن با لحن خاصی صحبت شد  ه است.روحانی با بیان 
اینکه تهیه و تد  وین الیحه بود  جه با د  ولت است و مجلس باید   آن را رسید  گی و تصویب 
کند  ، اظهار د  اشــت: همکاری د  ولت و مجلس د  ر مسیر تصویب الیحه بود  جه بسیار مهم 
است و خواست ما این است که الیحه بود  جه مطلوب جامعه و به نفع مرد  م تصویب و برای 
اجرا د  ر ســال آیند  ه آماد  ه باشد  .رییس جمهور تاکید   کرد  : امور برنامه و بود  جه کشور بر 
اساس قانون اساسی مستقیم برعهد  ه رییس جمهور است و هیچ جایی قانونگذار تعبیری 
به این محکمی ند  ارد  ، بود  جه از اموری است که مربوط به رییس جمهور است و با قوانین 
عاد  ی فرق می کند  . انچه باید   د  ر مجلس تصویب شود   الیحه د  ولت است نه طرح مجلس، 
البته د  ر مســیر بررســی و تصویب بود  جه اصالحات و تغییراتی هم صورت می گیرد   که 
معموال بین 2 تا 3 د  رصد   بود  ه اســت .روحانی بــا تاکید   بر اینکه د  ر الیحه بود  جه نباید   
قانونگذاری انجام شــود  ، گفت: شورای نگهبان هم د  ر این زمینه بسیار و د  رمورد   مسائل 

مالی حســاس است، د  ولت و مجلس باید   د  ر تصویب الیحه بود  جه با یکد  یگر همکاری و 
همراهی کنند  .رییس جمهور افزود  : خطر این اســت که د  ر بررسی الیحه بود  جه از سوی 
نمایند  گان د  رآمد  هایی د  ر نظر گرفته شود   که تورم ایجاد   کند   و تاکید   د  ولت بر این است 
که قد  رت خرید   مرد  م را د  ر سال آیند  ه تا 25 د  رصد   باالببریم و فشار جد  ید  ی به مرد  م وارد   
نشود  .روحانی  با تاکید   بر اینکه مالیات باید   متعاد  ل باشد   زیرا فشار آن د  ر نهایت بر د  وش 
مرد  م و مصرف کنند  گان خواهد   بود  ، افزود  : باید   د  قت کنیم که فشــار نهایی د  ر افزایش 
مالیات ها بر کجا وارد   می شود  .رییس جمهور تقویت ارزش پول ملی را از نکات مهم برای 
د  ولت د  ر الیحه بود  جه عنوان کرد   و افزود  : د  ر الیحه بود  جه 1400موضوع مهم برای د  ولت 
ایــن بود   که ارزش پول ملی را بــاال ببریم به همین خاطر با توجه به اینکه افق آیند  ه را 
روشــن می بینیم قیمت د  الر د  ر الیحه بود  جه را 11 هزار و 500تومان د  ر نظر گرفتیم.

روحانی با تاکید   بر تالش د  ولت برای کاهش قیمت د  الر د  ر سال آیند  ه، افزود  : قیمت امروز 
د  الر واقعی نیســت و اگر همین امروز منابع ارزی ما د  ر خارج از کشور آزاد   شود  ، قیمت 
د  الر به 15 تا 16 هزار تومان کاهش خواهد   یافت، البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته 
بهتر است و اطمینان د  ارم که د  ر آیند  ه هم بهتر از این خواهد   شد  .رییس جمهور همچنین 
با اشــاره به اهمیت موضوع امنیت د  ر اقتصاد   کشور، گفت: اقتصاد   مرد  م و حرکت جامعه 
وابســته به امنیت است و امنیت به این است که قانون و مقررات، تثبیت باشد   و مرد  م و 
سرمایه گذاران اطمینان خاطر و اعتماد   د  اشته باشند   که می توانند   بر مبنای قانون سرمایه 
گــذاری د  ر تولید   را انجام د  هند  .روحانی با بیان اینکه امنیت ســرمایه گذاری با قوانین 
مجلس و د  ولت و همراهی قوه قضائیه تامین می شــود  ، اظهار د  اشت: د  ر مجلس چیزی 
تصویب شــود   که امید   و اعتماد   مرد  م د  ر سرمایه گذاری د  چار مشکل نشود  ، باید   به این 
امنیت توجه کنیم و چیزهایی که د  ولت، مجلس و قانون به مرد  م قول د  اد  ه د  چار تغییرات 
نشود  .رییس جمهور د  ر پایان سخنان خود   ابراز امید  واری کرد   با همکاری و همراهی د  ولت 
و مجلس الیحه بود  جه به بهترین شکل ممکن تصویب و برای اجرا د  ر اختیار د  ولت قرار 

گیرد   و سال آیند  ه شرایط خوبی د  ر انتظار مرد  م باشد  .

لبه تیغ قیمت گذاری مسکن د  ر سایتها
بازارمسکنجانندارد؛جوندهید!

نظرات متفاوتی د  رباره رفع محد  ود  یت قیمتگذاری مسکن د  ر سایتهای اینترنتی 
ارایه می شــود   که بعضا 1۸0 د  رجه با هم فرق د  ارد  ؛ عد  ه ای که رشــد   قیمت 
مسکن را نه تعیین قیمت د  ر سایتها بلکه اثرات اقتصاد   کالن می د  انند  ، می گویند   
که سانســور نرخها بازار را از کشــف قیمتهای واقعی ناتوان کرد  ه بود  . اما برخی 
د  یگــر معتقد  ند   نرخ گذاری به ایجاد   فضــای رقابتی می انجامد   و روند   صعود  ی 
به بازار ملک می د  هد  . به هر ترتیب به نظر می رســد   بخش مسکن د  ر برهه ای 
حساس قرار گرفته و با توجه به رشد   36۷ د  رصد  ی قیمت طی سه سال گذشته، 
بازار د  یگر تحمل قیمتهای حباب گونه را ند  ارد  . از د  و روز قبل و پس از هشــت 
ماه ممنوعیت که از ارد  یبهشــت امسال اعمال شد  ه بود  ، بنا به د  ستور د  اد  ستانی 
نرخ گذاری د  ر آگهی های فروش مســکن مجد  د  ا آزاد   شد  . چهار روز قبل از آن 
هم قیمت خود  رو د  ر اپلیکشــنها قابل مشاهد  ه شد  . این رفع محد  ود  یت قطعا به 
افزایش آگهی ها و بازد  ید  ها منجر می شــود  ؛ بازد  ید  هایی که بعضا به یک پنجم 
قبل از محد  ود  یت رســید  ه بود  . رفع این ممنوعیت به همان اند  ازه که صاحبان 
کســب و کارهای مجازی و برخی فعاالن بازار ملک را خوشــحال کرد   نگرانی 
هایی را د  رخصوص احتمال رشد   قیمتهای پیشنهاد  ی د  ر پی د  اشت؛ قیمتهایی 
که بر اســاس د  اد  ه های یک سامانه ملکی از اواسط آبان ماه تا کنون حد  ود   22 
د  رصد   کاهش یافته است.واکنشــها به رفع محد  ود  یت قیمت گذاری مسکن د  ر 
ســایتهای اینترنتی، متفاوت بود  . روز د  وشنبه 22 د  ی ماه پس از حد  ود   هشت 
ماه ممنوعیت، قیمتها مشــروط به احراز هویت د  ر سامانه امتا و همچنین عد  م 
د  رج قیمتهای کاذب، مجد  د  ا د  ر سایتهای فروش مسکن قابل رویت شد  ؛ اتفاقی 
که فعاالن کســب و کارهای مجازی از مد  تها قبل پیگیرش بود  ند  ، کســانی که 
معتقد  ند   حذف قیمتها شفافیت را از بازار می گیرد  . مسئوالن سایتهای اینترنتی 
د  ر هفته های اخیر رایزنیهایی را با مجلس د  اشتند   که به مجاب شد  ن نمایند  گان 
برای بازگشــت مجد  د   قیمتها انجامید   تا جایی که مهد  ی طغیانی ـ سخنگوی 
کمیسیون عمران ـ گفت: حذف قیمت خود  رو و مسکن نه تنها تاثیر مثبتی بر 
قیمت ها ند  اشــته، بلکه باعث افزایش 35 د  رصد  ی قیمت خود  رو طی مد  ت اخیر 
شــد  ه است. به د  نبال آن د  اد  ســتانی، ممنوعیت د  رج قیمت مسکن و خود  رو را 
برد  اشت.اگر پایان ســال 1396 را مبنای رشد   بازار مسکن بد  انیم که از افزایش 
نرخ ارز تاثیر گرفت، قیمت مســکن د  ر تهران 36۷ د  رصد   افزایش یافته اســت. 
اسفند  ماه 1396 متوســط قیمت هر متر خانه د  ر تهران 5 میلیون و ۷60 هزار 
تومان بود   که د  ر آذرماه 1399 به 26 میلیون و 910 هزار تومان رسید  ه که رشد   
36۷ د  رصد   را نشــان می د  هد  . این رشد   لجام گسیخته بازار مسکن را به رکود   
کشــاند   تا جایی که د  ر آذرماه 1399 فقط 2555 فقره معامله مسکن د  ر تهران 
به ثبت رســید  . معامالت نســبت به ماه قبل 43 د  رصد   و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۷3 د  رصد   کاهش یافت.اما از هشت ماه قبل که نرخگذاری د  ر سایتها 
حذف شــد  ه بود   روند   صعود  ی بازار مسکن متوقف نشد   و قیمتها طی این مد  ت 
حد  ود   60 د  رصد   افزایش پید  ا کرد  . با اینکه برخی کارشناسان و فعاالن بازار ملک 
همواره تاکید   د  ارند   که سانســور نرخها د  ر کاهش قیمت مسکن بی ثاثیر است، 
مخالفان د  رج قیمتها از جمله محمد   اسالمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ معتقد  ند   
نرخگذاری به ایجاد   توهم قیمتی د  ر بازار مســکن می انجامد  . او از مرد  اد  ماه نیز 
جلوی گزارشهای ماهیانه بازار مسکن شهر تهران که از سوی د  فتر اقتصاد   مسکن 
وزارتخانه متبوعش منتشــر می شد   را گرفت؛ زیرا اسالمی بر این باور است که 
اعالم قیمتهای تهران تاثیر منفی بر د  یگر شهرها می گذارد  .روسها ضرب المثلی 
د  ارند   که می گوید   هر بازاری د  و ناد  ان د  ارد  ؛ اولی آن شــخصی اســت که قیمت 
خیلی پایینی برای محصولش تعیین می کند   و د  ومی شخصی که قیمت را خیلی 
باال می گذارد  . اما ســوال اینجاست: قیمت د  رست چیست؟ چگونه می توان هم 
نرخهای متعاد  ل د  ر بازار مســکن ایجاد   کرد   و هــم به بازار رونق د  اد  . آن هم د  ر 
شــرایطی که مسکن کاالیی ناهمگن است و البته د  ر رکود   مطلق قرار د  ارد  .وزیر 
راه و شهرســازی روز گذشته د  رباره بازگشت مجد  د   قیمت به آگهی های فروش 
مسکن گفته است: شد  ید  ا مخالف بازگشت قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی 
هستم؛ چرا که قیمتها بد  ون مبنا و توهم زا د  رج می شود  . او این را هم بیان کرد   
که حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت د  رج قیمت د  ر آگهی های مسکن خواهیم 
بود  .معاون اســالمی هم با او موافق است. محمود   محمود  زاد  ه ـ معاون مسکن و 
ســاختمان وزیر راه و شهرسازی ـ د  ر این باره به ایسنا گفت: از مد  تها قبل قرار 
بود   اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن منتشر می کنند   محرز 
شود   ولی این اتفاق نیفتاد  . به همین لحاظ ممکن است واحد  ی د  ر سایتها عرضه 
شود   که متعلق به آگهی د  هند  ه نباشد   و این به تحریک بازار و افزایش قیمتها می 
انجامد  . متاسفانه برخی افراد   برای بازارگرمی به طور پیاپی آگهی های غیرواقعی 
منتشر می کنند   که این اقد  ام آنها روند   صعود  ی بازار را د  ر پی د  ارد  .رییس اتحاد  یه 
مشــاوران امالک نیز که همواره بر لزوم حذف قیمت از سایتها تاکید   کرد  ه، د  ل 
خوشی از بازگشت قیمت به سایتها ند  ارد  . مصطفی قلی خسروی، د  رج قیمت را 
نوعی قماربازی د  انست و د  ر گفت و گو با ایسنا اظهار کرد  : فرض کنید   یک نفر 
د  ر خانه اش نشسته و قیمت خانه اش را متری 22 میلیون تومان آگهی می کند  . 
همسایه باالیی، قیمت او را می بیند   و برای واحد   خود   24 میلیون تومان نرخ می 
گذارد  . شخص اول که 22 میلیون قیمت د  اد  ه بود  ، با د  ید  ن آگهی همسایه باالیی 
قیمت را 26 میلیون تومان تعیین می کند  . این ساز و کار به روند   صعود  ی بازار 
می انجامد  .وی افــزود  : اگر قیمت گذاری کاذب برای خود  رو به بحران بیانجامد   
سیاســتگذار می تواند   با آزاد  ســازی وارد  ات خود  رو جلوی التهاب بازار را بگیرد  . 
اما اگر بازار مســکن د  چار التهاب شد   نمی شــود   زمین یا مسکن از خارج، وارد   
کشــور کرد  .خسروی د  ر واکنش به رشد   60 د  رصد  ی قیمت مسکن شهر تهران 
پس از حذف قیمت د  ر سایتها گفت: هر برنامه ای برای اینکه به نتیجه برسد   به 
زمان نیاز د  ارد  . بعد   از هشــت ماه بازار مسکن تازه د  اشت به آرامش می رسید   و 
آزاد  سازی نرخ گذاری د  ر سایتها این نگرانی را ایجاد   می کند   که مجد  د  ا قیمتها 

روند   صعود  ی به خود   بگیرد  .

ابهام د  ر ارزش و زمان واریز سود   سهام عد  الت
عد  م مشخص بود  ن نحوه آزاد  سازی و قیمت و زمان فروش سهام عد  الت، عد  م پذیرش و معامله تمامی شرکت های سرمایه گذاری استانی د  ر بورس، نامشخص بود  ن ارزش و 
زمان واریز سود   این سهام د  ر کنار عد  م پاسخگویی مسئوالن این روزها مشکالت سهامد  اران عد  الت را مضاعف کرد  ه است.به گزارش خبرنگار اقتصاد  ی خبرگزاری تسنیم، نحوه 
آزاد  سازی سهام عد  الت د  ر سالجاری د  ر حالی مورد   انتقاد   جد  ی کارشناسان است که این روزها خبری از پرد  اخت سود   این سهام هم نیست و این موضوع سرگرد  انی مضاعفی 
را به سهامد  اران عد  الت تحمیل کرد  ه است.این د  ر حالی است که گویا افراد  ی که روش مستقیم سهام عد  الت را انتخاب کرد  ه اند   قرار است به میزان سهامی که د  ر زمان مجمع 
سالیانه شرکت های سرمایه پذیر، سهامد  ار بود  ه اند  ، سود   سهام عد  الت بگیرند   و این سود   از طریق شماره شبای اعالمی آنها به حسابشان واریز شود  ؛ هر چند   که هنوز خبری 
از زمان واریز این سود   نیست.د  ر مقابل سهامد  ارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرد  ه اند   برای د  ریافت سود   سهام خود   نیاز به اقد  ام خاصی ند  ارند   و قرار شد  ه شرکت های 
سرمایه گذاری استانی نسبت به وصول سود   36 شرکت بورسی و فراقبورس پرتفوی سهام عد  الت اقد  ام می کنند   و به صورت تجمیع شد  ه، این سود   به حساب سهامد  اران واریز 
 شود  .این د  ر حالی است که از زمان و میزان این سود   نیز خبری نیست و نکته جالب تر این که معلوم نیست سود   مجامع 13 شرکت غیربورسی سبد   سهام عد  الت چگونه د  ریافت 
و به حساب سهامد  ارن واریز خواهد   شد  .با وجود   این به تازگی معاون اقتصاد  ی اد  اره کل اقتصاد   استان خراسان جنوبی از برگزاری نخستین مجمع ساالنه و فوق العاد  ه شرکت 
سرمایه گذاری سهام عد  الت این استان بعد   از حضور د  ر بورس تهران د  ر روز 30 د  ی خبرد  اد  ه و گفته سهامد  اران برای بهره مند  ی از سود   سهام و همچنین مشارکت د  ر فرایند   
انتخاب هیات مد  یره باید   د  ر سامانه سجام ثبت نام کنند  .آن طور که محمد   بهروزی وعد  ه د  اد  ه است انتظار می رود   سود   این شرکت تا د  هه فجر یا تا قبل از پایان سال از طریق 
سجام به حساب سهامد  اران واریز شود  .اما نکته جالب د  ر این میان این است که عد  م مشخص بود  ن نحوه آزاد  سازی و قیمت سهام و زمان فروش سهام عد  الت افراد  ی که روش 
مســتقیم را انتخاب کرد  ه اند  ، د  ر کنار عد  م پذیرش و معامله تمامی شــرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عد  الت د  ر بورس، نامشخص بود  ن ارزش و زمان واریز سود   سهام 
عد  الت و همچنین کاهش ارزش این سهام د  ست به د  ست هم د  اد  ه تا سیاست سهام عد  الت به اهد  اف خود   نرسد   و د  ر این میان هیچ کس هم پاسخگوی این مشکالت نیست.

ارد کانیان د ر پایان اجالس د و کشور؛
سندتفاهمنامههمکاریهایایرانوعراق

امضاشد
 وزیــر نیرو گفت: ایران و عــراق د ر پایان چهارمین اجالس همکاری بین 
د و کشــور، تفاهم نامه همکاری های اقتصاد ی را د یروز ) چهارشنبه( امضا 
کرد ند . »رضا ارد کانیان« روز چهارشــنبه د ر مراســم اختتامیه چهارمین 
اجالس همکاری های اقتصــاد ی ایران و عراق د ر محل وزارت نیرو افزود : 
این سند  به مسایل مختلف مورد  عالقه د و کشور پرد اخته است.وی اضافه 
کرد : اجالس د ر مد ت د و روز برپایی، بحث های بســیار سود مند ی را برای 
د و طرف بد نبال د اشــت و پیش بینی می شــود  منافع د و کشور را تامین 
خواهد  کرد .وزیر نیرو گفت: کمیته های فنی د ر بخش های مختلف تجارت 
تشکیل و د رباره خد مات فنی و مهند سی و سایر موضوع های مورد  عالقه 
بحث کرد ند .وی پیرامون مشــکل اطالع رسانی به هنگام د ر باره مقررات 
جد یــد ی که برای صاد رات محصوالت تد وین و اینکار را با مشــکل روبرو 
ســاخته، توضیح د اد : ایران و عراق بــرای اختصاص وقت یک ماهه جلوتر 
برای آگاهی رســانی د ر باره این نوع مقررات توافق کرد ند .ارد کانیان گفت: 
کمیته بازرگانی به عنوان زیر شــاخه این اجالس بزود ی تشــکیل جلسه 
خواهد  د اد  و نیز کمیته های صنعت و امورمالی هم برای پیگیری مســایل 
مورد  عالقه تشکیل خواهد  شــد .وزیر نیرو پیرامون تشکیل جلسه د ر باره 
موضوع های آبی مورد  عالقه د و کشور هم توضیح د اد : قرار است به زود ی 
بــا حضور وزیر منابع آبی عراق د ر تهران این موضوع پیگیری شــود . وی 
اضافه کرد : همچنین د ر این اجالســیه پیشنهاد  تسکیل صند وق سرمایه 
گذاری مشــترک بین د و کشــور مطرح و مورد  حمایت قرار گرفت و امید  
است مســیر خود  را اد امه د هد .ارد کانیان گفت: عالوه براین ایجاد  کرید ور 
حمل و نقل د ریایی و افزایش تعد اد عبور هواپیماهای عراقی از آسمان ایران 
توافق های خوبی برای بررســی د رخواست ها انجام شد .وزیر نیرو از توافق 
هــای خوب د ر بخش فناوری ارتباطات و اطالعات و همکاری های علمی 
خبر د اد  و خاطرنشان ساخت: توافق شد  شاخه ای از د انشگاه علوم پزشکی 
ایران د ر عراق تاسیس شود .وی با بیان اینکه چارجوب های مناسبی برای 
همکاری های بخش د ولت و خصوصی تد وین شــد  ابــراز امید واری کرد : 
کمیته پیگیری این مســایل بــه زود ی اقد ام الزم را بــه عمل آورد .»رضا 
ارد کانیان« روز سه شنبه د ر نشست تجاری کمیسیون مشترک همکاری 
های اقتصاد ی ایران و عراق افزود : د ستیابی به هد ف سطح مباد الت تجاری 
باالی 20 میلیارد  د الر، مســتلزم رفع موانع گمرکی، پولی و بانکی، حمل 
و نقل پول و مید ان د اد ن به بخش خصوصی اســت.وی خاطرنشــان کرد : 
ســه ماه پیش که با تصویب د ولت جمهوری اســالمی ایران،  مســوولیت 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصاد ی د و کشور به وزارت نیرو محول 
شد ، نخستین برنامه این بود  که بعد  از 6 سال اجالس کمیسیون مشترک را 
برگزار که فراهم شد .ارد کانیان افزود : هد ف اصلی اجالس چهارم کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصاد ی د و کشور ایجاد  تسهیالت برای بخش های 
خصوصی د ر زمینه فعالیت های تجاری و اقتصاد ی است و البته زمینه هایی 
هم برای توسعه های بیشتر د ر همکاری های سازمان های د ولتی و برنامه ها 
و پروژه های مربوط به د ستگاه های د ولتی وجود  د ارد .نشست های اجالس 
یاد  شد ه د ر چهار کمیته تخصصی که مربوط به خد مات فنی مهند سی، امور 

کنسولی، مسائل پولی و بانکی و نیز تجاری بود ، د نبال شد .
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 یارانه ای که به جیب ثروتمند  ان می رود  اد  امه خبر

یارانه انرژی؛ د  شمن پنهان اقتصاد   ایران 
هر چند   پرد  اخت یارانه نقد  ی از ســال ۸۹ مطرح شــد   اما ایران همواره جز کشــورهای 
صد  رنشین د  ر پرد  اخت یارانه انرژی است؛ هد  ف اصلی سیاست های حمایتی د  ستیابی به 
عد  الت اجتماعی است اما نحوه پرد  اخت یارانه انرژی به گونه ای است که نه تنها د  هک های 
بــاالی د  رآمد  ی ســهم بیش تری را از این یارانه د  ریافــت می کنند   بلکه تبعات منفی آن 
شرایط معیشتی را برای خانوارهای کم د  رآمد   د  شوارتر کرد  ه است.سیاست های حمایتی و 
پرد  اخت یارانه به د  هک های پایین د  رآمد  ی یکی از مباحث مهم د  ر تحقق عد  الت اقتصاد  ی 
و اجتماعی و همچنین کاهش فاصله طبقاتی د  ر جامعه اســت. نحوه اجرای سیاست های 
حمایتی د  ر کشــورهای مختلف متفاوت است و سیاست گذاران سعی می  کنند   پرد  اخت 
یارانه به گونه ای باشد   که د  هک های پایین د  رآمد  ی بیش ترین بهره مند  ی را د  اشته باشند  .

د  ر یک د  ســته بند  ی کلی یارانه ها به د  و گروه تقســیم بند  ی می شوند  ؛ یارانه های نقد  ی و 
غیرنقد  ی. یارانه های نقد  ی د  ر ایران از سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هد  فمند  ی یارانه ها آغاز 
شد  . اما نوع د  یگری از یارانه وجود   د  ارد   که به صورت غیرنقد  ی به همه افراد   جامعه پرد  اخت 
و از آن تحت عنوان یارانه پنهان یاد   می شود   که سابقه طوالنی د  ر اقتصاد   ایران د  ارد  .یکی 
از مصاد  یق پرد  اخت یارانه پنهان، یارانه انرژی است. کشورهایی مانند   ایران که از نظر منابع 
طبیعی همچون نفت، گاز و... غنی هستند  ، پرد  اخت یارانه انرژی بسیار فراگیر است. این 
بخــش از یارانه د  ر واقع عد  م النفع د  ولت به د  لیل فروش کاالهای تولید  ی )انرژی همچون 
بنزین( د  ر د  اخل کشــور پایین تر از قیمت قابل فروش د  ر خارج از کشور است. برای مثال 
اگر قیمت بنزین برای صاد  رات پنج هزار تومان باشــد  ، به افراد   د  ر د  اخل کشــور با قیمت 
سه هزار تومان فروخته می شود  ؛ یارانه انرژی مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمتی است که 
مرد  م پرد  اخت می کنند  . بر اســاس گزارش سازمان برنامه و بود  جه د  ر سال ۱۳۹۷مجموع 
یارانه پنهان د  ر الیحه بود  جه ۱۳۹۸ برابر با ۶۴۹ هزار میلیارد   تومان تخمین زد  ه شد  ه است.

پرد  اخت یارانه های انرژی ســبب می شــود   که مرد  م د  ر د  اخل کشــور انرژی را با قیمت 
پایین تــری د  ریافت کنند  ؛ د  ر ایران بخش عمد  ه یارانه انرژی به صورت غیرنقد  ی پرد  اخت 
می شود   که این موضوع انتقاد  ات گسترد  ه ای را از سوی کارشناسان به همراه د  اشته است؛ 
آن ها معتقد  ند   یارانه های انرژی به د  ست نیازمند  ان واقعی نمی رسد   و ثروتمند  ان بیشترین 

بهره  را از یارانه های انرژی د  ارند  .

ایران بیشترین یارانه های انرژی د  ر جهان را پرد  اخت می کند  
ایران کشوری غنی از لحاظ منابع انرژی د  ر جهان است و یارانه زیاد  ی د  ر حوزه انرژی پرد  اخت 
می کند   و سابقه ای د  راز د  ر پرد  اخت یارانه های انرژی د  ارد  ؛ اخیرا نیز خبر صد  رنشینی ایران 
د  ر پرد  اخت یارانه های انرژی د  ر جهان، منتشــر شد  ه است؛ البته این برای اولین بار نیست 
که ایران د  ر صد  ر کشورهایی که یارانه انرژی پرد  اخت می کنند  ، قرار می گیرد  ؛ ایران د  ر سال 
۲۰۱۵، با پرد  اخت ۴۷میلیارد   د  الر د  ر جایگاه نخست پرد  اخت یارانه انرژی قرار گرفت؛ د  ر 
سال ۲۰۱۶ نیز ۳۵میلیارد   د  الر یارانه انرژی پرد  اخت کرد   و د  ومین کشور جهان د  ر پرد  اخت 
یارانه انرژی شد  ؛ همچنین د  ر سال ۲۰۱۷، حد  ود  ۵۱.۲ میلیارد   د  الر و د  ر سال ۲۰۱۸  نیز 

۴۹.۲۴ میلیارد   د  الر یارانه انرژی از سوی د  ولت پرد  اخت شد  ه است.

یارانه انرژی به نیازمند  ان می رسد  ؟

هرچند   اصلی ترین د  لیل پرد  اخت یارانه، کاهش نابرابری و شــکاف های طبقاتی د  ر جامعه 
است اما د  ر کشور ما و بسیاری د  یگر از د  ولت های نفتی، یارانه های انرژی نه تنها این شکاف 
را کاهش نمی د  هد   بلکه به افزایش آن نیز منجر می شود  ؛ چرا که اقشاری که باالترین د  رآمد   
را د  ارند  ، بیشــترین بهره را هم از این یارانه  های انرژی خواهند   برد  . برای مثال اگر بنزین را 
د  ر نظر بگیریم، افراد  ی بیشترین یارانه را د  ریافت می کنند   که رفت و آمد   بیشتری با خود  رو 
شخصی د  اشــته و یا تعد  اد   بیشتری خود  رو د  ر اختیار د  ارند  .آمار گزارش موسسه مطالعات 
انرژی د  ر ســال۹۵ نیز شاهد  ی بر این موضوع است؛ د  ر آن ســال د  هک اول با د  ریافت ۵ 
د  رصد   و د  هک د  هم با د  ریافت ۱۴.۸۲د  رصد   به ترتیب کم ترین و بیش ترین یارانه های انرژی 
را د  ریافت کرد  ند  ؛ بنابراین چیزی که قرار بود   به کاهش نابرابری بینجامد  ، خود   به افزایش 
آن د  امن زد  ه است. البته باید   توجه د  اشت که به رغم آنکه سهم د  هک اول از یارانه انرژی از 
سایر د  هک ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار د  ر این د  هک، با ۱۵ د  رصد   
بیشترین مقد  ار را به خود   اختصاص می د  هد  ، به آن معنی که معیشت د  هک اول به نسبت 
سایر د  هک ها به مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری د  ارد  . همچنین برآورد  های سازمان 
برنامه و بود  جه د  ر ســال ۱۳۹۷ نشــان می د  هد   که ضریب اصابت یارانه پنهان حامل های 
انرژی، برق و گاز د  ر باالترین د  هک د  رآمد  ی برابر با ۲۳د  رصد   از مجموع یارانه پنهان اعطایی 
به خانوار و د  ر د  هک اول برابر با  ۴د  رصد   اســت. این آمار به طور شفاف حاکی از آن است 
که مبلغی که قرار بود   به نیازمند  ان برسد   تا نابرابری د  ر جامعه کاهش یابد  ، اکنون به افراد  ی 
می رســد   که هیچ نیازی به آن ند  ارند   و د  ر نتیجه هزینه ای که می توانست صرف رفاه افراد   
محروم شود  ، به مرفه تر شد  ن ثروتمند  ان انجامید  ه است. پرد  اخت یارانه انرژی سبب می شود   
تا قیمت گاز، برق، آب، بنزین و... پایین تر از قیمت واقعی به د  ست مرد  م برسد  ؛ بنابراین شاید   
یارانه انرژی د  ر ابتد  ای امر بتواند   رضایت گســترد  ه افراد   د  ر جامعه را به همراه د  اشته باشد   
اما به مرور زمان چیزی جز تغصیف اقتصاد   و افزایش نابرابری ها به د  نبال نخواهد   د  اشــت؛ 
پرد  اخت یارانه انرژی به صورت غیر هد  فمند  ، تشد  ید   کسری بود  جه، افزایش قاچاق سوخت، 

افزایش مصرف و د  ر نهایت آلود  گی های محیط زیستی را به همراه د  اشته باشد  .

کسری بود  جه
شــاید   بتوان گفت یکی از اصلی ترین تبعات پرد  اخت یارانه غیرمستقیم، تحمیل هزینه 
باال به د  ولت است. برآورد   سازمان برنامه نشان می د  هد   د  ر سال ۹۸ هزینه هایی که د  ولت 
برای پرد  اخت یارانه آشــکار و پنهان متحمل شد  ه اســت برابر با ۸۹۰ هزار میلیارد   تومان 
است که تقریباً برابر با۲.۲ برابر بود  جه ساالنه کشور د  ر آن سال بود   که از این میزان ۶۴۹ 
هزار میلیارد   تومان مربوط به یارانه پنهان اســت. به بیان د  یگر یارانه پنهان بیش از ۲.۵ 
برابر یارانه آشکار است.همچنین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی د  ر سال 
۱۳۹۷  نشــان می د  هد   که یارانه گاز، گازوئیــل، برق، بنزین و آب به ترتیب برابر با۱۹.۴، 
۱۲.۸، ۱۳.۶، ۱۰.۵ و ۰.۶ میلیارد   د  الر است که با کسر مبلغ ۷.۶۶  میلیارد   د  الر یارانه گاز 
طبیعی سوخت نیروگاهی با هد  ف اجتناب از احتساب مضاعف، د  ر مجموع حد  ود  ۴۹.۲۴  
میلیارد   د  الر قابل برآورد   است. حجم باالی یارانه پنهان انرژی به کسری بود  جه د  ولت منتج 
خواهد   شد   و همانطور که طی سال های اخیر مشاهد  ه کرد  ه ایم، اصلی ترین پیشران تورم 
د  ر کشور کسری بود  جه است. به بیان د  یگر پرد  اخت یارانه غیرمستقیم نه تنها به بد  ست 

نیازمند  ان نمی رسد   بلکه با ایجاد   کسری بود  جه و تشد  ید   تورم، هزینه مضاعفی را بر اقشار 
آسیب پذیر تحمیل می کند  .

قاچاق سوخت
زمانی که قیمت کاالیی د  ر د  اخل کشــور از قیمت آن د  ر خارج از کشــور پایین تر باشد  ، 
تمایل به صاد  رات غیرقانونی آن افزایش خواهد   یافت. ســوخت و حامل های انرژی نیز از 
این قاعد  ه مستثنی نیست؛ قیمت بنزین د  ر خارج از کشور اکنون چند   برابر قیمت آن د  ر 
ایران است؛ بنابراین انگیزه سود  جویان برای صاد  رات غیرقانونی آن به کشورهای همسایه 
جهت د  ریافت سود   افزایش می یابد  .میزان قاچاق سوختی که از ایران به کشورهای همسایه 
گزارش می شود  ، گاه از مصرف سوخت برخی از کشورها باالتر است و این امر نشان د  هند  ه 
تبعات مخربی اســت که پایین نگه د  اشتن قیمت سوخت به د  نبال خواهد   د  اشت.قاچاق 
ســوخت همچنین از جهت د  یگر قابل توجه است؛ این یارانه برای افزایش رفاه د  ر جامعه 
پرد  اخت می شود  ؛ اما د  ر نتیجه به کشورهای د  یگر صاد  ر شد  ه و سود   آن عاید   عد  ه ای خاص 
می شود  ؛ نتیجه این امر چیزی جز کاهش توان مالی د  ولت نیست؛ کاهش توان مالی د  ولت 
هم به این معنی است که مبلغی که قرار بود   به صورت یارانه پنهان به افراد   جامعه تعلق 
بگیرد  ، د  ر د  اخل کشور استفاد  ه نشد  ه است و د  ر نهایت عاملی که قرار بود   خود   مسبب ایجاد   

رفاه د  ر جامعه باشد  ، به کاهش رفاه د  ر جامعه منجر شد  ه است.

افزایش مصرف
یکی از تبعاتی که پایین نگه د  اشتن مصنوعی قیمت انرژی به د  نبال د  ارد  ، افزایش مصرف 
آن اســت؛ پایین بود  ن قیمت انرژی سبب می شود   مصرف آن بهینه نباشد   و د  ر زمستان 
شــاهد   افزایش مصرف گاز و یا د  ر تابستان شاهد   افزایش مصرف برق باشیم؛ این افزایش 
مصرف نیز د  ر نهایت به قطعی برق، گاز و... خواهد   رسید  ، چون نه د  ر صنایع و نه د  ر بخش 

خانگی انگیزه ای برای بهینه سازی مصرف وجود   نخواهد   د  اشت.

آلود  گی های محیط زیستی
از د  یگر عواقب منفی یارانه های انرژی، آلود  گی های محیط زیستی است؛ برای مثال اخیرا 
شــاهد   افزایش آالیند  ه ها و آلود  گی هوا هستیم که افزایش مصرف گاز د  ر بخش خانگی و 
اجبار نیروگاه ها به اســتفاد  ه از مازوت یکی از د  الیل مهم برای افزایش آلود  گی هوا عنوان 
می شود  . همچنین پایین بود  ن قیمت بنزین نیز سبب شد   ه است تا استفاد  ه از خود  روهای 
شــخصی و د  ر نتیجه ترافیک، آلود  گی هوا و.... د  ر ســطح شــهر افزایش یابد  .بسیاری از 
اقتصاد  د  انان پیشنهاد   می کنند   به جای پرد  اخت یارانه های انرژی باید   مبلغ آن را به صورت 
نقد  ی به نیازمند  ان پرد  اخت کرد   تا هم این یارانه ها به جامعه هد  ف خود   یعنی نیازمند  ان 
برسد   و هم تبعات آن گریبانگیر جامعه نشود  .باتوجه به موضوعاتی که بد  ان اشاره شد  ، ایران 
اولین کشــور جهان د  ر بحث پرد  اخت یارانه انرژی محسوب می شود  ؛ هرچند   این یارانه با 
هد  ف حمایت از محرومان پرد  اخت می شود   اما د  ر عمل نتیجه ای جز آسیب به محرومان به 
د  نبال نخواهد   د  اشت و هزینه ای که می توانست صرف رفاه اقشار کم د  رآمد   شود  ، به افراد  ی 

که هیچ نیازی به آن ند  ارند   می  رسد   و یا حتی از کشور خارج می شود  .

تهران چشم انتظار مد یریت 
اد امه از صفحه اول

وی با اشاره به برگزاری مسابقه د ربی روز گذشته د ر هوای آلود ه تهران می افزاید : با 
توجه به تبصره ۳ ماد ه ۳ قانون هوای پاک، وقتی آلود گی هوا د ر شرایط ناسالم برای 
همه گروه ها قرار د ارد ، مسابقات ورزشی نباید  برگزار شوند . جان این ۲۲ نفر برای ما 
بسیار مهم است. آنها ۹۰ د قیقه د ر هوای آلود ه د وید ه و جنگید ند  و من از سازمان 
لیگ بسیار گالیه د ارم. باید  همگی به قانون هوای پاک احترام گذاشته و آن را رعایت 

کنیم، نه آنکه آن را نقض کنیم.

ورود  کمیسیون اصل 90 به آلود گی هوا
حسینی میالنی با تشکر از برگزاری جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس د رباره آلود گی 
هوا تاکید  می کند : د ر این جلسه د ستگاه هایی که د ر حوزه آلود گی هوا مسئولیت 
د ارند ، فراخواند ه شد ند  و شهرد اری تهران نیز د ر این جلسه حضور د اشته است. گویا 
قرار اســت این جلسات به صورت ماهانه د ر بحث آلود گی هوا اد امه یابد  که د ر این 
باره از مجلس تشکر می کنم.بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر نیز با  
اشــاره به وضعیت آلود گی هوای تهران با بیان اینکه  آلود گی هوا تنها معضل این 
شهر است که مستقیم و بی واسطه سالمت و جان شهروند ان را هد ف می گیرد  و هر 
نوع راه حل فرد ی هم د ر برابر آن بی ثمر است، می گوید : مساله ای که جز از طریق 

سیاست گذاری جامع نگر و پیگیرانه قابل حل نخواهد  بود .

کسی پاسخگوی نفس به شماره افتاد ه شهروند ان نیست
وی اد امه می د هد : د ر تمام ســه ســال گذشــته، ترافیک و آلود گی هوا، نه فقط 
اولویت د ارترین مساله از د ید گاه شهروند ان تهرانی؛ بلکه اولویت د ارترین موضوع برای 
تمام تالش ها و پیگیری های ما اعضای پنجمین د وره شورای اسالمی شهر تهران 
بود ه است؛ از پیگیری های مستمر و بی وقفه برای وصول اعتبارات مترو و تجهیز و 
گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی گرفته تا سیاست گذاری های معطوف به کاهش 
ترافیــک و آلود گی هوا از طریق هزینه زا کرد ن اســتفاد ه غیرضروری از خود روی 
شخصی، اما امروز آلود گی هوا از هر زمان د یگری شد ید تر است.آروین تصریح می 
کند : د رحالی که به د لیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، شهر نیمه تعطیل است، 
مد ارس و د انشگاه ها به شکل مجازی فعالند ، همایش ها و جلسات و روید اد ها یا لغو 
شد ه اند  یا به صورت مجازی برگزار می شوند ، اولویت کار د ر بخش د ولتی و خصوصی 
با د ورکاری است و خالصه عبور و مرور د ر شهر به حد اقل رسید ه است اما آلود گی 
هوا از هر زمان د یگری شد ید تر است. چرا و چگونه چنین شد ه است؟وی به تعطیلی 
مد ارس و د انشگاه و برخی مشاغل د ر تهران اشاره می کند  و با تاکید  بر اینکه شهر 
نیمه تعطیل است اما هوا از هر زمان د یگری آلود ه تر است، اد امه می د هد : د ی اکسید  
گوگرد  پس از سال ها به شهر بازگشته است؛ آن هم با شد تی عجیب و باورناپذیر. چرا 
و چگونه چنین شد ه است؟ هیچ کس پاسخگو نیست، هیچ پاسخ صریح و شفافی 
د اد ه نمی شود . جسته و گریخته شنید ه می شود  د ر نیروگاه ها و صنایع اطراف شهرها 
مازوت می ســوزانند  یا گازوییل غیراستاند ارد  و با د رجه گوگرد  باال . این ها تکذیب 
می شود ، تایید  می شــود ، نفس شهروند ان روز به روز تنگ تر می شود  و واقعیت د ر 
هاله ای تیره و کد ر از تایید  و تکذیب های مد ام پنهان می شود .وی با بیان اینکه نفس 
شهروند ان به شماره افتاد ه است و هیچ کس پاسخگوی علت اصلی و واقعی این حجم 
از آلود گی هوای شــهرها نیست، می گوید : برای سالیان متماد ی، ترد د  شهروند ان 
با خود روی شــخصی د ر سطح شهر، عامل اصلی آلود گی هوای پایتخت شناخته 
می شد  و بار اصلی کاهش آلود گی هوا بر د وش آن ها گذاشته می شد ، حاال شهر نیمه 
تعطیل است و مقایسه ترافیک خیابان ها با سال های گذشته نشان می د هد  که حجم 
خود روهای شــخصی د ر معابر اگر کمتر نشد ه باشد ، بیشتر هم نشد ه است. هوا اما 
بسیار آلود ه تر است. عجیب آن که باز هم مقصر مرد م د انسته می شوند  که با مصرف 
باالی برق و گاز، نیروگاه ها را ناگزیر از مازوت سوزی کرد ه اند !آروین اد امه می د هد : د ر 
تاریکی و تیرگی حاصل از عد م شفافیت، جای قاضی و متهم عوض می شود . مرد م که 
باید  قضاوت گر عملکرد  د ولتمرد ان د ر مد یریت شرایط باشند  می شوند  متهم رد یف 
اول که گاز و برق کمتر مصرف کنید  تا مازوت سوزاند ه نشود ! د رحالیکه هیچ کس 
نمی گوید  مصرف کنند گان اصلی و بزرگ گاز و برق د ر کشور صنایع هستند  و فیش 
برق و گاز ســاختمان های عریض و طویل د ولتی چند ین برابر فیش های خانگی 
شــهروند ان اســت. د ر تاریکی و تیرگی حاصل از عد م شــفافیت، د ولت از زیر بار 
مسئولیت های مسلّمش شانه خالی می کند  و باز هم همه بار حل مسایل به د وش 
مرد م گذاشته می شود .وی اد امه می د هد : ما نمایند گان مرد م نیز مانند  موکلین مان 
خشمگینیم و مستاصل، هیچ کس پاسخ د رستی نمی د هد . یکی از مسئولین چیزی 
می گوید  و د یگری تکذیب می کند . د ر این آلود گی تاریک که چشم چشم را نمی بیند  
شفافیت کم هزینه ترین و ممکن ترین راهی است که اند کی از این حجم از تیرگی و 
آلود گی فشرد ه کم می کند .آروین تصریح می کند : به نمایند گی از شهروند ان تهرانی 
از وزارت خانه های نفت و نیرو می خواهم فیش گاز و برق تمام مشترکین پرمصرف 
د ر بخش د ولتی و صنایع را شفاف کنند  تا معلوم شود  بخش عمد ه مصرف انرژی د ر 
کشور کجاست؛ تا شفاف شود  که چقد ر برق و گاز د ر انبوه پرشمار ساختمان های 
د ولتی چند  د ه طبقه هد ر می رود  چون البد  برای د ولت و زیرمجموعه اش، پول این 
حجم از مصرف گاز و برق از این جیب به آن جیب محسوب می شود  و زور د ولت و 
نصایحش د رباره صرفه جویی فقط برای شهروند ان و مشترکین خانگی است.میزان 
مصرف برق و گاز صنایع را شفاف کنید  تا معلوم شود  مد یریت مصرف برق و گاز را 
باید  بر د وش مشترکین خانگی اند اخت یا به بهانه کرونا هم که شد ه صنایع پرمصرف 
و آالیند ه ای را تعطیل کرد  که با مصرف برق و گاز تقریبا رایگان هیچ د غد غه ای برای 
کاهش مصرف ند ارند ؟ سوال به جایی است اگر پرسید ه شود  چطور د ولت می تواند  به 
د لیل کرونا، کسب وکارهای خرد  انبوه اصناف و مرد م را د و هفته تمام با تعطیلی کامل 
مواجه کند  و آن وقت با این حجم از آلود گی که مستقیما شهروند ان را به کام مرگ 
می کشــاند ، د ستور تعطیلی صنایع پرمصرف و آالیند ه را نمی د هد ؟ آیا خاموشی و 
قطع برق فقط باید  شامل حال مرد م و مشترکین خانگی شود ؟ د ولت هیچ مسئولیتی 
د ر برابر مد یریت مصرف انرژی د ر بخش د ولتی و صنایع ند ارد ؟ کرونا که تمام مد ارس 
و د انشگاه های شهر را به تعطیلی کشاند ه است نمی تواند  صنایع غیرضرور و آالیند ه 
را به صورت موقت هم که شد ه تعطیل کند  که د ست کم شهروند انی که هنوز گرفتار 

کرونا نشد ه اند ، اند کی بتوانند  نفس بکشند ؟

ریه تهرانی ها پر از مازوت شد ه است
نژاد  بهرام عضو هیات رییســه شــورای اسالمی شهر تهران طی نامه ای به رییس 
جمهور د رباره تد اوم آلود گی هوای تهران و وضعیت نگران کنند ه ای شهروند ان را 
تهد ید  می کند  نوشــت:« ریه شهروند ان تهرانی پر از مازوت شد ه است« و خطاب 
به روحانی نوشــت: » د ر شرایطی که ویروس کرونا روزانه جان د ه ها و صد تا تن از  
هموطنان را گرفته و بنابر مطالعات صورت گرفته و اظهارات مقامات مســئول د ر 
سازمان حفاظت محیط زیست، سوخت مازوت تا ۶ برابر مرگ و میر ناشی از ویروس 
کرونا را افزایش مید هد .اســالمت شهروند ان د ر این روزهای سخت کرونایی، بر هر 
چیز د یگری ارجحیت د اشته و مقامات کشور به اقتضاء جایگاه و حیطه اختیارات 
موظفند  ضمن پاســخگویی د ر قبال عملکرد  و وضعیت کشور، د ر راستای صیانت 
از جان مرد م برنامه ریزی و بسترســازی الزم را معمــول د ارند .« د ر این روزهایی 
که خروجی جلسات اضطرار آلود گی هوا هم تاثیری بر کاهش آالیند گی هوا ند ارد  
شاید  باید  به همان روش قد یمی چشم انتظار باد  و باران بنشینیم و باز هم مد یریت 

»باد ی« به د اد  تهران برسد .

یک قد  م تا امضای تفاهم نامه شرکت آب منطقه 
ای و د  انشگاه علوم پزشکی و خد  مات بهد  اشتی 

د  رمانی کرد  ستان
د  ر پیش جلســه عقد   تفاهم نامه میان شــرکت آب منطقه ای کرد  ستان و د  انشگاه 
علوم پزشــکی و خد  مات بهد  اشتی د  رمانی کرد  ســتان د  و طرف برهم افزایی استفاد  ه 
از ظرفیت های موجود   بمنظور ارتقای کیفی و خد  مت به ســالمت آب اســتان تأکید   
کرد  ند  .به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کرد  ســتان، مهند  س عرفان 
مومن پور د  ر این نشســت مشترک که با حضور معاون، مد  یران و کارشناسان شرکت 
آب منطقه ای کرد  ســتان و د  انشگاه علوم پزشکی و خد  مات بهد  اشتی د  رمانی استان 
د  ر راستای بررسی مفاد   تفاهم نامه برگزار گرد  ید  ، اظهار د  اشت: د  انشگاه علوم پزشکی 
بعنوان یکی از اهرم ها و حلقه های اصلی زنجیر کیفیت منابع آب استان همواره د  ر 
کنار این شــرکت حضور د  اشــته و بیش از پیش از همکاری و همد  لی های خالصانه 
این مجموعه صمیمانه سپاسگزاریم.وی با تاکید   بر لزوم وجود   این تفاهم نامه، افزود  : 
هرچند   که قســمت هایی از این تفاهم نامه عملیاتی شد  ه و هم اکنون د  ر حال اجرا 
اســت اما ضرورت هم افزایی ظرفیت های این د  و د  ستگاه د  ر راستای ارتقای کیفیت 
آب اســتان ما را بر این د  اشــت تا این تفاهم نامه بصورت جامع تر و موشکافانه تری 
بررسی گرد  د   و د  ر نهایت به مرحله عقد   و امضای د  و طرف برسد  .مهند  س مومن پور با 
اشــاره به ظرفیت علمی د  انشگاه های استان کرد  ستان و لزوم استفاد  ه از آن د  ر جهت 
توســعه استان د  رباره موضوع همکاری د  ر تفاهم نامه مذکور بیان کرد  : د  انشگاه علوم 
پزشــکی می تواند   بعنــوان یک رکن اصلی کیفیت منابع آب اســتان همکاری های 
مشــترک د  ر زمینه های علمی، پژوهشــی، آموزشــی و خد  مات فنی و مهند  سی د  ر 
راســتای پایش کیفی آالیند  ه های منابع آب سطحی و زیرزمینی، همچنین ارتقای 
هرچه بیشتر کیفیت آب بعنوان فوریت اصلی آب استان، د  ر قالب تفاهم نامه مذکور 
نقش مهمی ایفا کند  .معاون حفاظت و بهره برد  اری شــرکت آب منطقه ای کرد  ستان 
د  ر پایان سخنان خود   توسعه همکاری های بین سازمانی و به ویژه برقراری ارتباط اثر 
بخش بین شرکت آب منطقه ای و د  انشگاه علوم پزشکی را یکی از عوامل اصلی بهینه 
شــد  ن بهره وری این شرکت قلمد  اد   کرد  .رئیس د  انشکد  ه بهد  اشت محیط با اشاره به 
نیــاز پایش و نمونه برد  اری های متعــد  د  ، اظهار کرد  :این مهم نیازمند   ارتقای کمی و 
کیفی د  ر بحث نیروی انســانی و تجهیزات آزمایشگاهی خواهد   بود   و این امر ضرورت 

عقد   تفاهم نامه بین د  و د  ستگاه را د  وچند  ان می کند  .

 اصالح شبکه آب مید  ان امام علی )ع( 
تا مید  ان امام خمینی اصفهان

به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه یک، طرح اصالح شبکه آب مید  ان تا مید  ان توسط 
اد  اره توســعه و بهره برد  اری آب آبفا منطقه یک و با نظارت شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اجرا می شــود  .مد  یر امور آبفا منطقه یک با اشــاره به اهمیت این طرح اظهار 
د  اشــت: با توجه به فرسود  گی شبکه توزیع آب مناطق مرکزی و تاریخی اصفهان، طرح 
اصالح شــبکه آب مید  ان امام علی )ع( تا مید  ان امام خمینی )ره( د  ر د  ســتور کار امور 
آبفا منطقه یک اصفهان قرار گرفته اســت.حمید   اشتهارد  یها خاطرنشان کرد  : این طرح 
د  ر راســتای نوسازی و بهسازی سنگفرش شهرد  اری اصفهان به طول ۳ کیلومتر توسط 
پیمانکاران و با نظارت اد  اره توسعه و بهره برد  اری آب آبفا منطقه یک انجام می شود  .وی 
اد  امه د  اد  : د  ر این راســتا عملیات اصالح شبکه آب خیابان سید   علی خان به طول ۶۰۰ 
متر و اصالح شــبکه آب بازارهای تاریخی اطراف مید  ان امام )ره( و مید  ان امام علی )ع( 
انجام گرفته است و همچنین فاز د  وم عملیات اجرایی اصالح شبکه آب خیابان آماد  گاه 
پس از اتمام فاز نخســت د  ر حال اجرا اســت.مد  یر امور آبفا منطقه یک افزود  : عملیات 
اصالح شــبکه آب خیابان سپاه، د  یگر برنامه این امور د  ر راستای طرح اصالح شبکه آب 

مید  ان تا مید  ان است.
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گزید ه خبر عضو کمیسیون صنایع مجلس:

شبه انحصار برای شرکتهای د خانی خارجی
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مرکز نظارت بر د خانیات برای شرکت های 
خارجی شبه انحصار ایجاد ه کرد ه است، گفت: طی چند  سال گذشته امتیاز خوبی که 
از شــرکت های خارجی د اشتیم را از د ست د اد یم.روح اهلل ایزد خواه، د ر مورد  وضعیت 
صنعت د خانیات کشــور، اظهار د اشت: شــرکت ملی د خانیات تا چند  سال پیش که 
سیاست گذار صنعت د خانیات بود ، یک وحد ت رویه د ر حوزه صنعت د خانیات و بازار 
د خانیات ایجاد  کرد ه بود ، منتهی از زمانی که این نقش را از شرکت د خانیات گرفتند  
و به »مرکز برنامه ریزی و نظارت بر د خانیات کشور« ذیل وزارت صمت منتقل کرد ند ، 

این شرکت صرفاً تبد یل به یک شرکت تولید ی شد ه است.

فقط شرکت های خارجی از بازار د خانیات منتفع می شوند 
وی اد امه د اد : طبق بررســی هایی که انجام شد ه، تاکنون این مرکز نتوانسته سیاست 
گذاری مناســبی د ر جهت منافع ملی و تقویت تولید  د اخلی انجام د هد  و امروز شاهد  
هستیم که بیش از ۶۰ د رصد  بازار د ر د ست د و شرکت خارجی است و به نوعی شبه 
انحصار برای شرکت های خارجی ایجاد  شد ه و این شرکت ها بازار را د ر د ست گرفته اند ؛ 
نکته مهمتر اینکه زنجیره تأمین این د و شــرکت د ر د اخل نیست یعنی بیشتر مونتاژ 
می کنند  و ارزش افزود ه زنجیره د ر خارج از کشــور اســت و فقط فروش و برند ینگ 
خود  را به د اخل ایران می آورند ؛ به همین د لیل اشــتغالزایی تولید  آنها د ر ایران انجام 
نمی شــود .ایزد خواه گفت: با توجه به اینکه این د و شــرکت خارجی از وزارت صمت 
د ستور می گیرند  و شرکت ملی د خانیات د یگر د ر این امر نقشی ند ارد ، متأسفانه روی 
بومی سازی و د اخلی سازی زنجیره تولید  این شرکت ها نظارتی وجود  ند ارد . از طرف 

د یگر، قاچاق گســترد ه هم وجود  د ارد  و حد ود  ۲۵ د رصد  بازار د اخل از طریق قاچاق 
تأمین می شود .

نقش شرکت های خارجی د ر قاچاق
عضو کمیســیون صنایع و معاد ن مجلس افزود : با توجه به اینکه د ر بخشی از صنایع 
د ید ه ایم که شرکت های خارجی وقتی سهمی از بازار می گیرند  زرنگی به خرج می د هند  
و از طریق قاچاق باز هم محصول خود  را وارد  بازار می کنند  و به د لیل نبود  نظارت از 
د و طرف ســود  می کنند ، از این رو احتمال می د هیم که این اتفاق د ر حوزه د خانیات 
هم افتاد ه باشــد  و این د و شرکت خارجی سهمی از قاچاق د اشته باشند  که البته این 
مســاله نیاز به تحقیق د ارد  و با توجه به اینکه قرار است از صنعت د خانیات تحقیق و 
تفحص صورت بگیرد ، د ر طرح تحقیق و تفحص خود  د ر مورد  این مساله شفاف سازی 
کامل خواهیم کرد .وی اد امه د اد : شرکت ملی د خانیات قباًل توانمند ی بیشتری د اشته و 
االن به د لیل این تغییر و تحوالت حاشیه نشین شد ه است. البته این شرکت می گوید  
امســال تولید  را نسبت به پارسال ۲ برابر کرد ه اند . ما از خط تولید  این شرکت بازد ید  
کرد یم که خِط تولید  نسبتاً به روزی د ارند  و ضمن اینکه شرکت د خانیات تمام زنجیره 
تولید  را د ر د ســت گرفته است یعنی از بخش کشاورزی تا تولید  مواد  اولیه تا فروش 
به بازار را مد یریت می کند  و د ر کنار کارکنان خود  د ر سراســر کشور، ۶ هزار کشاورز 

را نیز تحت پوشش د ارد .

مرکز نظارت به سمت شرکت های خارجی غلتید ه است

ایزد خواه گفت: د ر طرح تحقیق و تفحص چند  مســاله د نبال می شود ؛ اگر د ر راستای 
خصوصی ســازی این نقش تنظیم گری و سیاست گذاری را از شرکت ملی د خانیات 
گرفته اند  و به ســتاد  وزارت صمت منتقل کرد ه اند  باید  بررسی شود  که آیا این مرکز 
توانسته بهتر عمل کند  یا خیر؟ آیا مرکز توانسته بازار را به نفع تولید  د اخل تنظیم کند  
یا اینکه با حد اقل امتیازات بازار د اخلی را به خارجی ها منتقل کرد ه است؟ وی افزود : 
برآورد  اولیه ما این اســت که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر د خانیات کشور نتوانسته 

سیاست گذاری د رستی کند  و بیشتر به سمت شرکت های خارجی غلتید ه است.

مفاد  قرارد اد  بین شرکت ملی و د و شرکت خارجی د یگر اجرا نمی شود 
ایزد خواه با اشاره به بی توجهی مرکز نظارت به اجرای قرارد اد های مابین شرکت ملی 
د خانیات و د و شــرکت خارجی، گفت: به عنوان مثال مطابق با آنچه که د ر قرارد اد  ما 
بین شــرکت ملی د خانیات و این د و شرکت خارجی آمد ه است هر ۴ سال یکبار باید  
بخشی از ماشین آالت این د و شرکت به شرکت ملی د خانیات منتقل می شد  و زمانی 
که شــرکت ملی د خانیات متولی سیاســت گذاری د ر صنعت د خانیات بود  مفاد  این 
قرارد اد  از جمله همین بند  اجرا می شد  اما از زمانی که نقش حاکمیتی را از شرکت ملی 
د خانیات گرفتند  د یگر مفاد  این قرارد اد  اجرا نمی شود .عضو کمیسیون صنایع و معاد ن 
مجلس افزود : یکی از نکاتی که ما د ر طرح تحقیق و تفحص خود  به د نبال بررسی آن 
هستیم این اســت که طی چند  سال گذشته امتیاز خوبی که از شرکت های خارجی 
د اشتیم را از د ست د اد ه ایم بد ون آنکه چیزی د ر قبال آن د ریافت کرد یم؛ علت بروز این 

اتفاق محل ابهام است و باید  د ر مورد  جزئیات این مساله تحقیق شود .

رانت ۱۸۰ هزار میلیارد  تومانی زنجیره 
فوالد  به جیب چه کسانی رفت؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به فاجعه ۷ ماه اخیر بازار فوالد  گفت: 
رانت ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد  تومانی به جیب د الالن و واســطه گران رفت. 
فقط د ر یک نمونه د ر ۱۷ میلیون تن شــمش، ۸۵ هزار میلیارد  تومان گران  
فروشی شد ه که باید  جلوی این وضعیت گرفته شود .رضا تقی پور د ر رابطه با 
طرح توسعه و تولید  پاید ار زنجیره فوالد  که روز گذشته کلیات آن د ر صحن 
مجلس به تصویب رسید  و مجد د  برای جمع بند ی نهایی به کمیسیون صنایع 
و معاد ن مجلس ارجاع شــد ، اظهار کرد : ما د ر این طرح د رصد د یم تا فاجعه 
هفت ماه گذشته د ر بازار فوالد  را برطرف کنیم.وی با بیان اینکه د ر ماد ه یک 
این طرح به بحث عرضه فوالد  پرد اخته شــد ه است، گفت: به اعتقاد  ما همه 
زنجیره فوالد  باید  محصوالت خود  را د ر بورس عرضه کنند ، شاید  این حرف 
به مذاق بعضی ها خوش نیاید  چرا که برخی آقایان که د ر زنجیره فوالد  قرار 
د ارند ، معتقد ند  این عرضه د ر برخی از حلقه های زنجیره فوالد  انجام شود  و 
د ر برخی از حلقه ها صورت نگیرد .این عضو کمیسیون صنایع مجلس و معاد ن 
تصریح کرد : د ر بخش صاد رات نیز ما تأکید  کرد ه ایم بعد  از تأمین تمام نیاز 
بازار و عرضه محصوالت د ر بورس کاال باید  به ســمت صاد رات حرکت کنیم. 
د ر این طرح تأکید  شد ه که نباید  بازار د اخل شاهد  کاهش عرضه بود ه و از آن 
طرف حجم صاد رات افزایش پید ا کند . متاسفانه زد  و بند هایی که د ر برخی 
از حلقه های زنجیره فوالد  صورت گرفته محد ود یتهایی را اعمال و بازار را با 
کمبود  جنس و گرانی قیمتها روبرو کرد ه است. وی افزود : متأسفانه د ر مقطعی 
قیمت شمش د ر د اخل ۱۰۲ د الر گران تر از نرخ جهانی شد  حال این که برای 
تولید  آن انرژی یارانه ای د اد ه می شــود . به هرحال هد ف این طرح جلوگیری 
از گرانــی بیش از اند ازه و مقابله با رانت  خواران اســت و اتاق بازرگانی ایران 
نیز با عرضه زنجیره فوالد  د ر بورس موافقت کرد ه اســت.تقی پور با اشاره به 
اینکه وقتی ما د و برابر نیاز د اخل تولید  د اریم این زد وبند های افزایش قیمتها 
بی معنی است، اضافه کرد : د ر ماد ه ۴ این طرح تأکید  شد ه که یک کمیته با 
سرپرستی وزیر صمت جهت رصد  و پایش بازار فوالد  تشکیل شود  تا فاجعه 
هفت ماه گذشــته د ر بازار فوالد  تکرار نشــود .وی د ر پاسخ به این که بورس 
کاال می گوید  ما براســاس گزارش روزانه کمبود  عرضه واحد های فوالد ی را 
بــه وزارت صنعت اعالم می کنیم اما آنها توجهی به این گزارش نمی کنند ، 
افزود : اتفاقاً تشکیل این کمیته می تواند  بسیاری از مشکالت د رون سازمانی را 
برطرف کند . د ر این کمیته اکثرا د ولتی ها و د و نفر هم از نمایند گان مجلس و 
اتاق بازرگانی حضور د ارند . این عضو کمیسیون صنایع و معاد ن مجلس گفت: 
امید واریم با تشکیل این کمیته بسیاری از مشکالت برطرف شود . د ر ماد ه ۵ 
اصل شــفافیت اطالعات مطرح شد ه است، امروز بزرگترین مشکالت ما عد م 
شفافیت اطالعات است. قرار است د ر این طرح الزام شفافیت اطالعات اعمال 
شــود  تا تولید کنند گان بتوانند  با ارائه آمار مناسب فضا را برای شفافیت د ر 
میزان تولید  و صاد رات انجام د هند .تقی پور اضافه کرد : متأسفانه اتفاقات چند  
ماه اخیر فوالد  عاید ی برای تولید کنند ه و مصرف کنند ه ند اشــته است، بلکه 
رانتی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد  تومان به جیب د الالن و واســطه گران 
رفت. فقط د ر یک نمونه د ر ۱۷ میلیون تن شــمش، ۸۵ هزار میلیارد  تومان 
گران  فروشی شد ه که باید  جلوی این وضعیت گرفته شود .وی با اعالم اینکه 
این طرح د ر اوایل هفته آیند ه مجد د  به هیئت رئیسه مجلس تقد یم خواهد  
شد ، گفت: امید وارم د ر اسرع وقت به صحن رفته و جزئیات آن مورد  تصویب 
قرار گیرد  چرا که قطعاً می توانیم با این طرح ساختار مشکالت بازار فوالد  را 

برطرف و به نفع تولید کنند ه و مرد م اقد ام کنیم.

قد رد انی شورای سیاست گذاری هفتۀ 
روابط عمومی از مد یرعامل و مد یر روابط 

عمومی فوالد  مبارکه
 رئیس و اعضای شورای سیاست گذاری هفتۀ روابط 
عمومــی، د ر جریان د ید ار بــا حمید رضا عظیمیان 
مد یرعامــل و ایــرج ترابــی مد یر روابــط عمومی 
فوالد  مبارکــه، از اقد امات فــوالد  مبارکه د ر حوزۀ 
مسئولیت های اجتماعی و همچنین از فعالیت های 

روابط عمومی این شــرکت د ر جهت ایجاد  سامانۀ ارزیابی رسانه ها و توسعۀ 
ارتباطات تجلیل کرد ند . به گــزارش د بیرخانۀ کنفرانس روابط عمومی، د ر 
این مراسم غالمرضا کاظمی د ینان، گفت: مشخص است مد یرعامل و مد یر 
روابط عمومی این شرکت د ر حوزۀ اطالع رسانی نیز عملکرد  موفقیت آمیزی 
د اشــته اند . روابط عمومی ماننــد  یک پل ارتباطی عمــل می کند  و فوالد  
مبارکه این مهم را به بهترین شــکل ممکن انجام د اد ه است.کاظمی د ینان 
با تأکید  بر اینکه پرد اختن به مســئولیت های اجتماعی د ر شرایط بحرانی 
اقد امی تحســین برانگیز اســت، به مساعد ت های شــرکت فوالد  مبارکه به 
بیمارستان ها و بیماران نیازمند  د ر ایام کرونا اشاره کرد .د ر اد امۀ این نشست، 
مد یرعامل فوالد  مبارکه، د ر سخنانی به اهمیت ارتباطات د ر جامعه، به ویژه 
برای بنگاه های اقتصاد ی اشــاره کرد  و گفت: ارتباطات و تعامل با شــرکای 
اجتماعی پایۀ اساســی هر صنعت و بنگاه اقتصاد ی اســت که به شکوفایی 
می اند یشد .مهند س حمید رضا عظیمیان با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه ها 
د ر عصــر حاضر تصریح کرد : بســیاری از بنگاه های اقتصاد ی همانند  فوالد  
مبارکه از ظرفیت های اقتصاد ی و توان تخصصی خوبی برخورد ارند ، اما این 
به تنهایی کافی نیست. بد ون شــک چنانچه این د و بخش د ر کنار هم قرار 
گیرند  و مکمل هم باشند ، می توانند  نتایج ارزشمند تری برای اقتصاد  کشور 
به ارمغان آورند . عظیمیان از اختصــاص ۱۱۰ میلیارد  تومان بود جۀ فوالد  
مبارکه برای مســاعد ت به بیمارستان های د ولتی و خصوصی و خیریه های 
د رمانی جهت خرید  تجهیزات پزشکی و د رمانی این مراکز اشاره کرد  و گفت: 
د ر همین راستا، فوالد  مبارکه تأمین رایگان اکسیژن مورد نیاز بیمارستان ها 
و مراکز د رمانی اســتان اصفهان و برخی استان های کشور را بر عهد ه گرفت 
تا هم وطنان با مشــکالت کمتری مواجه باشــند  و هم اکنون روزانه بیش از 
۷۰ تن اکســیژن به این امر اختصاص می د هد .مد یرعامل فوالد  مبارکه د ر 
اد امــه به موضوع آموزش آنالین مد ارس اشــاره کــرد  و با توجه به اهمیت 
تأمین تبلت برای عزیزان ســاکن مناطق کم برخورد ار گفت: تاکنون بیش 
از ۱۶۰۰ د ســتگاه تبلت به د انش آموزان بی بضاعت تحویل شد ه است.وی با 
اشاره به اهمیت توسعۀ پاید ار اظهار د اشت: فوالد  مبارکه همواره تالش کرد ه 
است د ر منحنی رشد  تولید  و توسعۀ منطقه پیرامون، توازن برقرار کند  و با 
ارائۀ خد مات و همکاری و هماهنگی با ســایر د ستگاه های اد اری، اجرایی و 
خد ماتی، برند  فوالد  مبارکه را د ر جایگاه ویژه ای نگه د ارد .مهند س عظیمیان 
د ر اد امه یکی د یگر از اهد اف کالن شــرکت فوالد  مبارکه را بهبود  مســتمر 
وضعیت زیست محیطی شرکت، هم زمان با توسعۀ کمی ظرفیت ها و افزایش 
تنوع و کیفیت محصوالت د انســت و گفت: فراهم سازی زمینه برای پایش 
آنالین ســازمان محیط زیست و اقد امات متعد د  د یگر د ر راستای حفاظت از 

محیط زیست، از فعالیت های محوری شرکت د ر این زمینه است.

صاد رات فوالد ی ها اوج گرفت
آمار تجارت و میزان صاد رات شــرکت های بزرگ تولید کنند ه فوالد  
)شــمش و محصوالت فوالد ی( نشــان می د هد  که د ر آذرماه سال 
جاری، پــس از کاهش چند  ماهه به د لیل مشــکالت تحریم ها، با 
صاد رات بیش از ۷۲۱ هزار تن، مجد د  روند  صعود ی د اشــته اســت.

طبق آمار منتشــر شد ه توسط سازمان توســعه و نوسازی معاد ن و 
صنایع معد نی ایران )ایمید رو(، مجموع صاد رات شمش و محصوالت 
فوالد ی شرکت های بزرگ د ر آذرماه امسال به ۷۲۱ هزار و ۳۸۷ تن 
رسید ه است که نســبت به آذر ماه سال گذشته ۳۵ د رصد  افزایش 
را نشــان می د هد .از این میزان صاد رات به ترتیب، فوالد  خوزســتان 
۱۵۱ هــزار و ۹۱۵ تن، فوالد  مبارکه ۱۲۴ هــزار و ۷۳۷ تن، فوالد  
کاوه جنــوب ۱۱۷ هزار تن، ذوب آهن اصفهان ۸۶ هزار و ۴۹۷ تن، 
چاد رملــو ۶۰ هزار و ۸۰۲ تن، فوالد  کویر ۵۳ هزار و ۸۴۳ تن، فوالد  
هرمزگان ۳۰ هزار و ۸۰۴ تن، جهان فوالد  ســیرجان ۳۰ هزار تن، 
صبافوالد  ۲۹ هزار و ۹۸۱ تن، فوالد  خراســان ۲۵ هزار و ۸۳۱ تن، 
فوالد  بناب ۹ هــزار و ۲۰۵ تن و د ر نهایت فوالد  آلیاژی ایران ۷۷۲ 

تن، د ر آذرماه سال جاری صاد رات فوالد  د اشته اند .

صاد رات 4.۷ میلیون تنی فوالد  طی 9 ماهه 99
این د ر حالی است که شرکت های بزرگ تولید کنند ه فوالد ، از ابتد ای 
ســال جاری تا پایان آذرماه، علیرغم تحریم  های چند وجهی آمریکا 
علیه صنعت فوالد  ایران، شرکت های بزرگ، چهار میلیون و ۷۶۸ هزار 
و ۴۷ تن شمش و انواع محصوالت فوالد ی صاد ر کرد ه اند .البته که این 
میزان صاد رات طی ۹ ماهه سال جاری، نسبت به مد ت مشابه سال 

گذشته، ۱۳ د رصد  کاهشی بود ه است.

سخنگوی وزارت جهاد  کشاورزی:
 گرانفروشی مرغ و تخم مرغ

 به ما ربطی ند ارد 
سخنگوی وزارت جهاد  کشاورزی گفت: وزارت جهاد  کشاورزی وظیفه 
تولید  مرغ و تخم مرغ را برعهد ه د ارد  و پیگیری اینکه مرغ و تخم مرغ 
د ر بازار با چه قیمتی فروخته می شود  برعهد ه این وزارتخانه نیست.

محمد  مهد ی برومند ی د ر نشســتی که صبح د یروز د ر وزارت جهاد  
کشــاورری برگزار شد  اظهار کرد : ۷۵ میلیون و ۸۶۴هزار و ۲۵۴ مرغ 
تخمگذار د ر کشور وجود  د ارد  و روزانه ۳۰۴۸ تن تخم مرغ تولید  می 
شــود . د ر مراکز تولید ، قیمت تخم مرغ د ر مرغد اری ها کیلویی ۱۴ 
هزار تومان اســت و حد اقل ۵۰۰ تا حد اکثر ۹۰۰ تومان هزینه حمل 
و نقل هر کیلو از آن به میاد ین و اتحاد یه ها اســت.وی با بیان اینکه 
وظیفه وزارت جهاد  کشاورزی توجه به تولید  است، اظهار کرد : اینکه 
بعد  از تولید ، تخم مرغ با چه قیمتی به د ست مصرف کنند ه می رسد   
برای ما نیز سوال است و پیگیری گرانفروشی آن نیز د ر حیطه وظایف 
ما نیست.سخنگوی وزارت جهاد  کشاورزی اضافه کرد :د ر حال حاضر 
شرکت  پشتیبانی امورد ام یک شانه تخم مرغ یک کیلو و ۸۰۰گرمی 
تا د و کیلوگرم را با قیمت ۳۲ هزار تومان عرضه می کند .وی همچین  
به قیمت مرغ د ر بازار اشاره کرد  و گفت: هیچ مشکلی د ر تولید  مرغ 
ند اریم وقیمت آن نیز د ر بازار ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اســت. اما اینکه 
مرغ د ر بسته بند ی های مختلف یا اشکال مختلف با قیمت های چند  
برابر به فروش می رود ، پیگیری آن هم جزو وظایف وزارتخانه نیست.

برومند ی د ر اد امه  د ر پاسخ به این سوال که چرا شورای قیمت گذاری 
محصوالت کشاورزی تشکیل نمی شود ، گفت:شکل گیری این شورا 
د ر د ســت پیگیری است و احتماال تا یک ماه آیند ه این شورا تشکیل 
می شود .وی با اشاره به اینکه سامانه بازارگاه یک سامانه ملی است و 
بهره برد اران از آن رضایت د ارند ، گفت: تمام اقد امات انجام شد ه د ر این 
سامانه از وارد ات تا توزیع برای همه بهره برد اران یکسان است و تولید  
کنند گان نیز به این موضوع آگاه هســتند . البته این سامانه نواقصی 
هم د ارد  که به تد ریج د ر حال برطرف شــد ن است.سخنگوی وزارت 
جهاد  کشــاورزی د ر پاسخ به این سوال که چرا الگوی کشت اجرایی 
نشــد  است، گفت:برای اجرای الگوی کشت عالوه بر وزارت جهاد   به 
همکاری سایر بخش ها  هم نیاز است و هماهنگی د ر همه بخش ها 
نیز مستلزم زمان است. البته توصیه هایی د رخصوص کشاورزی قرار 
د اد ی و توصیه های فنی و ترویجی به کشــاورزان شد ه است اما برای 
اینکه به طور د قیق این طرح اجرا شود  به عزم ملی و کمک های بین 
بخشی نیاز است.وی د ر بخش د یگری از صحبت هایش به حمله ملخ 
صحرایی اشــاره کرد  و گفت:پیش بینی می کنیم اوایل بهمن ماه به 
د لیل شــرایط زیستی ایجاد  شد ه د ر خاستگاه ملخ صحرایی با هجوم 
این ملخ به کشور مواجه شویم وشاید  الزم باشد  د ر سطح یک میلیون 

هکتار با این آفت مبارزه صورت بگیرد .  

وزیــر صنعت، معد ن و تجارت کشــورمان د ر د ید ار با وزیر 
تجارت عراق، ترســیم نقشــه راه برای رسید ن به ظرفیت 
۲۰ میلیارد  د الری تجارت میان د و کشــور را خواستار شد .

به گزارش وزارت صمت، علیرضا رزم حســینی د ر د ید ار با 
عالء احمد  الجبوری با بیان این مطلب، افزود : راهبرد  وزارت 
صمت د ر حوزه تجارت بین المللی صاد رات به ۱۵ کشــور 
همسایه است که ۷۰ د رصد  صاد رات ایران به این کشورها 

د ر سال جاری بود ه است.

عراق رتبه اول صاد رات ایران به کشورهای همسایه 
است

وی با اعالم اینکه عراق رتبه اول صاد رات ایران به کشورهای 
همسایه را د ر اختیار د ارد ، تصریح کرد : به د نبال گسترش و 
تعمیق مراود ات تجاری برای ارتقاء سطح صاد راتی هستیم.

رزم حســینی د ر اد امه به برخی ظرفیت های کشــورمان 
اشــاره کرد  و گفت: ۳۰ میلیون تن فوالد  تولید  می کنیم، 
د ر حوزه مس به ظرفیت تولید  ۴۰۰ هزار تن رســید ه ایم و 
صاد رات فلزات کشورمان نیز به ۸ میلیارد  د الر رسید ه است.

وی همچنیــن اضافه کرد  : د ر آیند ه ای نزد یک به ظرفیت 
تولید  بیش از ۵۲ میلیون تن فوالد  می رســیم و د ر چهار 

ســال آیند ه د ر حوزه تولید  مس جزو ۱۰ کشــور برتر د نیا 
خواهیم بود  که این ظرفیت ها، زمینه های مناســبی برای 

تعمیق روابط تجاری میان ایران و عراق خواهند  بود .

آماد گی ایران برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
د ر شهرهای اصلی عراق

وزیر صمــت همچنین بــر آماد گی ایران بــرای برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی د ر شهرهای اصلی عراق و فعالیت 
د ر حوزه نوســازی و بهسازی صنایع تأکید  کرد  و گفت: به 
رغم وجود  تحریم ها، اما د ر حوزه تولید  لوازم خانگی به همت 
تولید کنند گان د اخلی گام های خوبی برد اشته شد ه است و 
این حوزه نیز زمینه مناسبی برای تعمیق همکاری های د و 

کشور می باشد .

آماد گی کشورمان برای کشت فرامرزی د ر عراق

رزم حســینی همچنین بر آماد گی کشورمان برای کشت 
فرامرزی د ر زمینه گند م، جــو و ذرت د ر عراق تاکید  کرد  
و افــزود : با توجه به ظرفیت های مناســب د ر حوزه زمین 
و سطح قابل کشــت، آب و خاک این حوزه می تواند  تاثیر 

گذار باشد  و با ایجاد  تجارت پاید ار و د رازمد ت با هماهنگی 
د ستگاه های مرتبط د و کشور، زمینه ایجاد  اشتغال و توسعه 
را فراهم آورد  که شــرکت بازرگانی د ولتی ایران با تعامل و 
هماهنگی با وزارت جهاد  کشــاورزی د ر این حوزه می تواند  

سفارش د هند ه باشد .

آماد گی ایران برای سرمایه گذاری مشترک د ر حوزه 
خود روسازی با عراقی ها

وی همچنین بر تسهیل امور واحد های تولید ی و شرکتهای 
خد مات فنی مهند ســی ایران د ر عــراق تاکید  کرد  و اد امه 
د اد : د رحوزه خود روســازی آماد ه همکاری با ایجاد  شرکت 
مشترک د ر عراق و ســرمایه گذاری مشترک هستیم.وزیر 
صنعت، معد ن و تجارت کشورمان همچنین تسویه مطالبات 
کشــورمان د ر بانک های عراقی از طریــق حواله یا تهاتر 
را مــورد  تاکید  قرار د اد  و خواســتار همکاری عراق د ر این 
حوزه شد .رزم حســینی با اعالم اینکه وزارت صمت بیش 
از ۶۰ میلیــارد  د الر صاد رات ایران را د ر اختیار د ارد ، افزود : 
کمیته مشترک با مشارکت بخش خصوصی د و کشور ایجاد  
می کنیم و به عنوان د و وزارتخانه مسیر و حضور د و کشور را 

د ر حوزه مراود ات تجاری فراهم می آوریم.

وزیر صمت کشورمان د ر د ید ار با وزیر تجارت عراق اعالم کرد :

آماد گی ایران برای سرمایه گذاری مشترک د ر حوزه خود روسازی با عراقی ها

صاد قی نیارکی تأکید  کرد 
تغییر الگو از حمل ونقل سنتی به مد رن

معاون امور صنایع وزارت صمت د ر بازد ید  از پروژه سیستم رانش مترو د ر جهاد  د انشگاهی 
علم و صنعت گفت: طراحی سیستم رانش مترو کار بسیار بزرگی است که جهاد  د انشگاهی به 
آن ورود  پید ا کرد ه است.د کتر مهد ی صاد قی نیارکی د ر خصوص توانمند ی جهاد  د انشگاهی 
د ر حوزه سیستم رانش مترو گفت: مأموریت مجموعه جهاد  د انشگاهی از روز تأسیس، ساخت 
د اخل و د ر حقیقت، بومی سازی تکنولوژی و د ر اد امه، تجاری سازی و معرفی به بازار مصرف 
تکنولوژی بود ه اســت.معاون امور صنایع وزارت صمت افزود : این کار بسیار مهمی است. د ر 
حمل و نقل شهری د رحال تغییر الگو از حمل و نقل های سنتی به سمت حمل و نقل مد رن 
هســتیم و تابه حال به غیر از بحث خود  واگن )تریــم د اخلی واگن(، اصل تجهیزات یعنی 
پروپالشن یا همان رانش لوکوموتیو از خارج خرید اری می شد .صاد قی نیارکی خاطرنشان کرد : 

طراحی سیستم رانش مترو کار بسیار بزرگی است که جهاد  د انشگاهی به آن ورود  پید ا کرد ه 
است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شهرد اری تهران و سازمان شهرد اری ها از 
آن حمایت کرد ه اند .معاون امور صنایع وزارت صمت تأکید  کرد : مأموریت وزارت صمت نیز به 
همین شکل است. د رجایی که یک تکنولوژی بومی سازی و ساخت د اخل شد ه و توان فنی 
و  مهند ســی آن اثبات می شود ، وزارت صمت حتماً از آن پشتیبانی می کند .صاد قی نیارکی 
افزود : د ر اد امه ارائه نمونه اولیه، آنچه حائز اهمیت است بحث بیزنس پلن این مجموعه است. 
حتماً باید  به بحث تأمین مالی، تجاری ســازی و تولید  انبوه د ر کنار تولید  نمونه اولیه فکر 
شــود  تا از این توان بســیار ممتاز د انش فنی مهند سی د اخلی و نخبگانی که وارد  این حوزه 
شــد ه و قبول ریســک کرد ه  و کار را انجام د اد ه اند ، به نحوه احسن استفاد ه شود .شایان ذکر 
است، معاون امور صنایع وزارت صمت و هیئت همراه، صبح د یروز )۲۴ د ی ماه ۹۹( از پروژه 
سیســتم رانش مترو د ر جهاد  د انشــگاهی علم و صنعت بازد ید  کرد ه و د ر جریان جزئیات 

پیشرفت این پروژه قرار گرفتند .
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چهبـرسـربورسآوردنـد؟
بازار سرمایه که تا شــش ماه پیش از سوی د ولت به عنوان 
یک محل طالیی برای سرمایه گذاری معرفی می شد  و توجه 
سرمایه گذاران بســیاری را به خود  جلب کرد ه بود  حاال به 
روزهای سخت رسید ه است. د رحالی که تقریبا پارامترهای 
اقتصاد ی برای حرکت صعود ی این بازار فراهم است، حواشی 
مختلف و از بین رفتن اعتماد  ســرمایه گذاران باعث روشن 
ماند ن پیاپی چراغ قرمز بورس شــد ه و ســرمایه بسیاری از 

مرد م د ر د ل این چراغ د رحال سوختن است.
 زمانی که د ولتی ها به عناوین مختلف مرد م را برای سرمایه 
گذاری د ر بورس تشــویق و این بــازار را بهترین بازار برای 
ســرمایه گذاری معرفی می کرد ند ، به نظر می رسید  برنامه  
جامعی برای بازار ســرمایه د اشته باشند . حتی وزیر اقتصاد  
بارها و د ر بازه های زمانی مختلف بر این موضوع تاکید  کرد  
که بازار سرمایه کرید ور سوم تامین مالی است و البته که گام 
های قابل توجهی نیز د ر مسیر توسعه این بازار د ر اوایل سال 
برد اشته شد ؛ اما د ر نهایت اتفاقی که افتاد  این بود  که د ولت 
د ر اوج قیمت ها  ســهام خود  و شرکتهای زیر مجموعه اش 
را د ر بورس عرضه کرد  و ناگهان بورس و ســهامد اران که به 
اعتماد  حرف های مسئوالن به این بازار روی آورد ه بود ند  را 

به حال خود  رها کرد .

از بین رفتن تعاد ل روانی بورس
هرچند  د ر حال حاضر عملکرد  شرکت ها و وضعیت بنیاد ین 
آن ها نســبت به ابتد ای سال بهتر و پارامترهای اقتصاد ی 
برای صعود  بازار فراهم اســت اما  بال اعتماد  مرد م شکسته 
شــد ه و این بار ســهامد اران خرد  به جای رقابت د ر خرید  

سهم، د ر خارج کرد ن ســرمایه خود  از این بازار با یکد یگر 
رقابت می کنند .د رواقع د ولت نه تنها فرایند  عرضه و تقاضا 
و همچنین ورورد  نقد ینگی به بورس را برهم زد ، بلکه باعث 
از بین رفتن تعاد ل روانی بازار شــد ؛ بــه طوریکه این بازار 
به هیچ پارامتر د یگری توجه نمی کند  و قیمت ســهم ها 

هر روز بیشــتر از قبل کاهش می یابد  و باعث شد ه بخش 
زیاد ی از نقد ینگی مرد م حبس شود  و از بین برود .البته نمی 
توان د الیل اقتصاد ی مانند  انتظار بازار از کاهش قیمت د الر 
را ناد یــد ه گرفت. برخی بر این باورنــد  که د الر تا محد ود ه 
حد ود  ۲۱ هزار تومان یعنی ۲۰ د رصد  پایین تر از نرخ فعلی 

کاهش می یابد ، زیرا د وره ریاســت جمهوری ترامپ پایان 
یافته و زمزمه های آزاد ســازی بیش از هفت میلیارد  د الر 
پول بلوکه ایران د ر کره جنوبی نیز به گوش می رسد .اما این 
تنها یک وجه ریزش بازار است و باید  گفت آنچه که تیشه 
به ریشــه بورس زد ه، از بین رفتن اعتماد  مرد م است. حتی 
صند وق پاالیشــی یکم که مرد م به اعتماد  حرف مسئوالن 
اقد ام به خرید  آن کرد ند ، بیش از ۳۵ د رصد  د ر ضرر است و 
این باعث شد  طناب اعتماد  مرد م به مسئوالن د ر زمینه بازار 
سرمایه به حد اقل برسد .د ر این میان نباید  از تاثیر حواشی 
قیمت گذاری د ســتوری فوالد  به راحتی گذشــت. اتفاقی 
که باعث خروج میزان قابل توجهی نقد ینگی از بازار شــد  
و هرچند  د ر ظاهر منتفی شد ه، اما سهامد اران پیش بینی 
می کنند  که این اتفاق نه تنها د ر فوالد  بلکه د ر سهم های 
د یگر نیز تکرار شود . از سوی د یگر د ر این روزها حقوقی ها 
هم خرید های موثری ند ارند  که بتوانند  سهمی را باال بکشند  

و اکثرا د ر کف د امنه قیمتی خرید  می کنند .

فرصت طالیی د ولت برای سرمایه گذاری د ر بورس
هرچند  روند  بازار سرمایه را باید  عرضه و تقاضا مشخص کند  
اما از آنجایی که آجر نخســت این بازار کج گذاشــته شد  و 
د خالت های د ولت د ر آن د خیل بود ، د ر این روزها هم توقع 
حمایــت از د ولت می رود .صاحب نظران بــر این باورند  که 
د ولت وظیفه د ارد  بخشی از چند  د ه هزار میلیارد  تومانی که 
از ابتد ای سال تا مرد اد  ماه از بازار تامین کرد ه را د ر این روزها 
به بازار برگرد اند ؛ اتفاقی که با توجه به قیمت های کنونی سهم 

ها، یک سرمایه گذاری ارزشمند  برای د ولت تلقی می شود .

هم افزایی نهاد های توسعه ای موجب ارتقای 
سطح اقتصاد  استان ها می شود 

مد یرعامــل بانک توســعه تعاون بر لــزوم همکاری و 
هم افزایی میان نهاد های توســعه ای د ر جهت ارتقای 
ســطح اقتصاد  استان ها تأکید  نمود .حجت اله مهد یان 
مد یرعامل بانک توســعه تعاون طی جلســه با حضور 
عیسی زاد ه رئیس کمسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی، شهریاری استاند ار آذربایجان غربی و کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اظهار د اشت: د ولت به عنوان بزرگترین نهاد  اجتماعی نقش 
مؤثری د ر بسترســازی جهت رونق تولید ، ایجاد  اشتغال، ایجاد  زیرساخت های 
اقتصاد ی، بهد اشــتی و عمرانی د ر مناطق جغرافیایی بر عهــد ه د ارد .وی افزود : 
د ستگاه های اجرایی د ر استان ها به عنوان مهمترین نهاد های توسعه ای وظایف 
مهمی بر عهد ه د ارند  و بانک توســعه تعاون د ر اجــرای طرح های ملی و اعطای 
تسهیالت اشــتغال زایی، نزد یک ترین همکاری را با این د ستگاه ها د اشته است.

مهد یان خاطرنشــان کرد : بانک توسعه تعاون د ر جهت انجام تکالیف توسعه ای 
و حمایت از بخش های گوناگون اقتصاد ی اســتان ها التزام کافی د اشته است و 
نسبت مصارف به منابع بانک چه د ر ابعاد  استانی و چه د ر سطح ملی گویای آن 
است که اشتهای بانک برای تأمین مالی کارآفرینان و تعاونگران به گونه ای بود ه 
اســت که مرزهای متعارف و استاند ارد  حرفه بانکد اری را پشت سر نهاد ه و فراتر 
از ظرفیت به حمایت مالی و اعطای تسهیالت استان ها اهتمام ورزید ه است.وی 
افزود : طی ســفر عضو هیات مد یره و معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون 
به اســتان آذربایجان غربی؛ کارگروه های تخصصی با استاند اری و د ستگاه های 
اجرایی استان برگزار شد  و این جلسات منجر به شکل گیری تفاهم نامه گرد ید ه 
است و مطابق تفاهم ایجاد شــد ه میان بانک توسعه تعاون، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و اســتاند اری آذربایجان غربی، شرایط مناسبی برای تأمین مالی 
بخش های اقتصاد ی استان به ویژه بهد اشت و د رمان، به میزان ۲۰۰ میلیارد  ریال 

ایجاد  گرد ید ه است .

مشتریان بانک گرد شگری برای فرایند  ثبت و 
انتقال چک از سامانه »پیچک« استفاد ه کنند 

مشــتریان بانک گرد شــگری برای فرآیند  ثبت، تایید  
و انتقــال چک خود  می توانند  بــه صورت اختیاری از 
ســامانه »پیچک« اســتفاد ه کنند .  به گزارش روابط 
عمومی بانک گرد شــگری، د ر حال حاضر این امکان 
از طریق برنامه های موبایلی که د ر تارنمای شــرکت 
شاپرک منتشر می شود ، میسر است.همچنین تا تاریخ اجباری شد ن ثبت چک 
ها د ر سامانه پیچک، تمام چک ها کما فی سابق بد ون نیاز به ثبت د ر این سامانه 
د ر شبکه بانکی کشور قابل پذیرش و پرد ازش خواهد  بود .بنا بر این گزارش، پس 
از الزامی شــد ن اجرای قانون جد ید  چک، صد ور و پشــت نویسی چک د ر وجه 
حامل ممنوع بود ه و تمام چک ها باید  د ر وجه ذینفع صاد ر شــود .د ر این حالت 
فرآیند  ثبت و انتقال چک توســط د ارند ه چک و تایید  آن توســط گیرند ه چک 
جایگزین پشــت نویسی چک می گرد د  که ســامانه پیچک با هد ف ایجاد  زیر 
ســاخت این فرآیند  د ر حال پیاد ه ســازی و اجباری شد ن است.سامانه پیچک 
)ســامانه پیگیری مباد الت چک( با هد ف ایجاد  زیرساخت برای اجرای این بند  
قانونی ایجاد  شد ه است تا مشتری بتواند  د اد ه های چک های صاد ره خود ، انتقال 
چک یا چک د ریافتی را از طریق ابزارهای ارائه شد ه توسط خود  بانک، ثبت کند .

مد یرعامل بانک ملی ایران: 
تامین مالی پروژه انتقال آب خلیج فارس، 

 خد مت ماند گار نظام بانکی به توسعه 
کشور است

مد یرعامــل بانک ملی ایران تاکید  کرد  که تامین مالی 
پروژه بــزرگ انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی 
ایران، یکــی از ماند گارترین، اثربخش ترین و تاریخی 
ترین اقد امات و خد مــات نظام بانکی با راهبری بانک 
ملی ایران به توســعه کشور اســت.به گزارش روابط 
عمومــی بانک ملی ایران، د کتر محمد  رضا حســین زاد ه کــه به صورت وید ئو 
کنفرانسی با کارکنان اد اره کل بررسی طرح ها سخن می گفت، با بیان این که 
نظام اقتصاد ی کشور ما بانک محور است و بانک ها د ر همه پروژه های کوچک و 
بزرگ نقش جد ی و تعیین کنند ه د ارند ، اظهار کرد : هر سال حجم بسیار زیاد ی 
از منابع مالی توســط نظام بانکی به طرح های ایجاد ی یا توسعه ای تزریق می 
شود  که د ر نتیجه آنها هم اشتغال پد ید  می آید  و هم مشکلی از مشکالت کشور 
برطرف می شود .او با تاکید  بر این که طرح های زیربنایی متعلق به همه کشورند ، 
اظهار کرد : ســالها بود  که مناطق مرکزی با مشکل تامین آب مواجه بود ند ، اما 
د ولت تد بیر و امید  با اجرای نهایی و بهره برد اری از فاز نخست طرح انتقال آب 

به استان های کویری کشور، آرزوی د یرینه مرد م این مناطق را محقق کرد .

آغاز جشنواره پذیرند گان پایانه های فروش 
بانک ایران زمین

جشــنواره پذیرند گان پایانه های فروش) POS( بانک 
ایران زمین، با جوایز ارزند ه از تاریخ یک د ی ۱۳99 الی 
۳۰ فرورد ین ۱4۰۰ آغاز شد .به گزارش روابط عمومی: 
طرح جشــنواره پایانه های فروشــگاهی برای تمامی 
د ارند گان و عالقمند ان به تهیه پایانه های فروشگاهی 
بانــک ایران زمین، به مد ت چهار ماه از یکــم د ی ۱۳99 لغایت پایان فرورد ین 
۱4۰۰ آغاز شد .شرایط شرکت د ر این قرعه کشی به این صورت خواهد  بود  که:

حد اقل مبلغ ماند ه ســپرد ه متصل به پایانه به میــزان ۱۰۰ میلیون ریال برای 
شرکت د ر این قرعه کشی الزامی است که معاد ل ۲۰۰ امتیاز د ر ماه است. 

به ازای هر یک میلیون ریال افزایش د ر موجود ی سپرد ه، ۲ امتیاز محاسبه می 
شــود .حد اقل مبلغ تراکنش ماهانه پایانه فروش برای شرکت د ر قرعه کشی به 
میزان ۳۰۰ میلیون ریال خواهد  بود  که معاد ل ۳۰۰ امتیاز د ر ماه اســت. به ازاء 

هر یک میلیون ریال افزایش د ر مبلغ تراکنش نیز ۱ امتیاز محاسبه می شود . 
جوایز این مسابقه شامل: یک جایزه یک میلیارد  ریالی

۱۰ جایزه صد  میلیون ریالی ۱۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی
ضمنا با توجه به اینکه امتیازات به صورت ماهانه محاســبه می شود ، د ارند گان 

پایانه های فروشگاهی می توانند  امتیاز خود  را د ر همراه بانک مشاهد ه کنند . 
از مشتریان گرامی د عوت می شود  برای کسب اطالعات بیشتر به شعب این بانک 
د ر سراســر کشور مراجعه و یا با شماره ۲48۰9 – ۰۲۱ مرکز ارتباط مشتریان، 

تماس حاصل فرمایند .

یــک نمایند ه مجلس تاکید  کرد : موثرترین روش بــرای کنترل بازار ارز و تامین 
د رست کاالهای اساسی تک نرخی شد ن ارز است.عضو کمیسیون برنامه و بود جه 
مجلس با بیان اینکه چند  نرخی بود ن ارز د ر کشــور باعث فساد  می شود ، اظهار 
کرد : به نظر بند ه موثرترین روش برای کنترل بازار ارز و تامین د رســت کاالهای 
اساسی، تک نرخی شد ن ارز اســت.رحیم زارع د رباره روش موثر مد یریت ارزی 
کشــور د ر سال ۱4۰۰، گفت: سیاست مجلس شــورای اسالمی د رباره مد یریت 
موثر ارز د ر بازار تک نرخی کرد ن ارز د ر کشــور است، زیرا این مورد  هم می تواند  
شــفافیت به همراه د اشته باشــد  و هم می تواند  مانع از فساد  و تخلفات ارزی د ر 
کشــور شود .نمایند ه مرد م آباد ه د ر مجلس شــورای اسالمی اد امه د اد : اگر ارز به 
صورت چند  نرخی د ر کشــور وجود  د اشته باشــد  باعث می شود  تخلفات زیاد ی 
صورت بگیرد  که د ر گذشته هم چنین موارد ی وجود  د اشته است به نام های ارز 
4۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ... که د ر کشــور وجود  د اشــت و باعث حیف و میل 

شد ن منابع ارزی کشور شد .وی با بیان اینکه چند  نرخی بود ن ارز د ر کشور باعث 
فساد  می شــود ، افزود : به نظر بند ه موثرترین روش برای کنترل بازار ارز و تامین 
د رست کاالهای اساسی تک نرخی شد ن ارز است، زیرا با تک نرخی شد ن ارز هم 

اهد افی که پیش بینی شد ه محقق می شود  و هم مد یریت د رست انجام می گیرد .
زارع تصریح کرد : اگر تک نرخی شد ن ارز صورت گیرد  کشور د ر تامین کاالهای 
اساســی د چار مشکل نمی شــود  و د ولت می تواند  این کاالها را به مصرف کنند ه 
واقعی اختصاص د هد  و همچنین د ر بحث سالمت و د ارو د ر کشور به نحوه احسن 
عمل کند .سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بود جه ۱4۰۰ با بیان اینکه شاید  
گفته شود  که با تک نرخی شد ن ارز نوساناتی د ر بازار ایجاد  شود ، بیان کرد : باید  
مابه التفاوت قیمتی را به مرد م د اد ه شــود  تا یک تعاد لی بین جیب مرد م و بازار 
ایجاد  شــود ، از اینرو می توان نوسان بازار را کنترل کرد .عضو کمیسیون برنامه و 
بود جه مجلس با اشاره به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز، گفت: این نرخ ۱۷ هزار 
و ۵۰۰ تومانی ارز توسط د ولت د ر مصوبات آمد ه و فقط نمایند گان مجلس با کار 
کارشناسی این نرخ را برای تک نرخی شد ن برگزید ند  و این قیمت تازه ای نیست 

که مجلس بخواهد  نرخ گذاری کند .

گزارش از بازار سرمایه؛
 اد امه سقوط شاخص کل بورس 

د ر ایستگاه پایانی هفته
شــاخص کل بورس اوراق بهاد ار با کاهش ۳۰84۳ واحد ی معاد ل ۲.4۵ د رصد  
به یک میلیون و ۲۲9 هزار و 8۷9 واحد  رســید . همچنین د ر فرابورس شاخص 
کل با افت ۳8۱ واحد ی به ۱8 هزار و ۳۲۰ واحد  رســید . د یروز تاالر شیشه ای، 
د ر معامالت پنجمین و آخرین روز هفته )چهارشــنبه بیســت و چهارم د یماه 
99(، شــاهد  اد امه روند  نزولی شاخص های منتخب بود .  به گونه ای که شاخص 
قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش 8۰۵9 واحد ی معاد ل ۲.4۵ د رصد  به رقم ۳۲۱ 
هزار و ۳۶۳ واحد  رسید . شاخص کل هم وزن نیز، با افت 84۰۶ واحد ی معاد ل 
۱.8۲ د رصد ، عد د  4۵4 هزار و ۷8۵ واحد  را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت 
)هــم وزن( نیز با کاهش ۵۵۰۱ واحد ی به رقم ۲9۷ هزار و ۵84 واحد  رســید . 
همچنین شــاخص سهام آزاد  شناور، 4۰۷۵9 واحد  کاهش را رقم زد  و به سطح 
یک میلیون و ۷۶4 هزار واحد  رسید . همچنین شاخص بازار اول با ۲۶۰۱8 واحد  
کاهش به رقم 8۶9 هزار و ۱۷۱ واحد  رسید  و شاخص بازار د وم نیز، با ۵۰۳۰8 
واحد  کاهش همراه بود  و عد د  ۲ میلیون و ۵94 هزار واحد  را به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش، د ر معامالت د یروز بورس تهران، نماد های معامالتی های 
وب، فملی،  فوالد ، وبملت و شپنا با بیشترین کاهش، تاثیر زیاد ی د ر روند  نزولی 
شاخص کل بورس د اشتند . د ر مقابل، نماد های معامالتی شستا،  همراه،  تیپیکو، 
خاهن،  سیتا و رمپنا، بیشترین تاثیر مثبت را د ر برآورد  نماگر کل بورس د اشتند .

با پایان فعالیت بازار ســرمایه د ر پنجمیــن روز کاری هفته، معامله گران بورس 
۱۰ میلیارد  و 89۲ میلیون برگه بهاد ار و ســهام را د ر قالب یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۰۲ هزار و 498 میلیارد  ریال د اد  و ســتد  کرد ند .

د ر بازار د یروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد  پد رخش)د رخشان  تهران( 
با ۵ د رصد  رشــد  بود  و پس از آن، نماد های خموتور، د فارا، سغرب، خزر  و د ارو 
بود . همچنین نماد  معامالتی فالمی)المیران ( با ۵ د رصد ، بیشترین کاهش قیمت 
را د اشــت و پس از آن نیز، نماد های کحافظ، وبصاد ر، سکرما، کپارس، قثابت و 
وآذر بود .روند  معامالت د یروز بازار سرمایه نشان می د هد  که نماد های معامالتی 
شستا، خود رو، ثبهساز، شپنا، خساپا،  ولپارس و فملی به عنوان پرتراکنش ترین 
نماد های بازار معرفی شد ه اند .بر اســاس این گزارش، نماد های معامالتی پارند ، 
ولصنم، کمند ،  فجام، پد رخش، سنیر و پارس با بیشترین تقاضا مواجه شد ند  و 
د ر مقابل نیز نماد های وتوصا، کد ما، خبهمن، بترانس، کاما، چفیبر و د انا بیشترین 
حجم عرضه را د اشتند .د ر معامالت د یروز بازار سرمایه، شاخص صنایع مختلف 
قرمزپوش بود ند . به گونه ای که شــاخص صنایعی همچون محصوالت چرمی، 
فلزات اساسی، کاشی و سرامیک، بانکها، ماشین آالت، اد اره بازارهای مالی و سایر 

معاد ن با کاهش مواجه شد ند .

د الر عقب رفت
پوند  بیشترین پیشروی مقابل د الر را بین ارزهای مهم د اشت.به گزارش رویترز، 
پایین باقی ماند ن نرخ تورم چین  فضای بیشتری را به بانک مرکزی این کشور 
خواهد  د اد  تا سیاست های انبساطی بیشتری را د ر ماه های آیند ه اتخاذ کند . د ر 
۱۲ ماه منتهی به د سامبر تورم این کشور به مثبت ۰.۲ د رصد  رسید ه که این نرخ  
۰.۷ د رصد  بیشــتر از  تورم ماه قبل و  ۰.۱ د رصد  کمتر از نرخ پیش بینی شــد ه 
توسط کارشناسان بود ه است. هم بانک مرکزی چین و هم بانک مرکزی آمریکا 
کار د شواری را برای رساند ن تورم به محد ود ه د و د رصد ی هد فگذاری شد ه د ارند  
و این مساله تاثیر زیاد ی روی سیاست گذاری آن ها خواهد  د اشت.  جو باید ن د ر 
اظهاراتی که از آن به عنوان چاپ پول بیشتر استنتاج می شود  وعد ه د اد ه است 
تریلیون ها د الر د یگــر پس از روی کار آمد ن د ولتش به اجزای مختلف اقتصاد  
آمریکا تزریق کند . این د ر حالی اســت که د ولت آمریکا از ابتد ای کرونا تاکنون 
حــد ود  چهار تریلیون د الر نقد ینگی به اشــکال مختلف د ر بخش های مختلف 
تزریق کرد ه است و این رقم جد ا از اعتبار تقریبا مشابهی است که توسط فد رال 
رزرو تزریق شد ه اســت. ریچارد  کالرید ا- قائم مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا 
گفته است این بانک فعال قصد ی برای توقف برنامه خرید  اوراق قرضه خود  ند ارد  
که طی آن هر هفته حد ود  ۱۲۰ میلیارد  د الر اوراق خرید اری می شــود .  روند  
احیای اقتصاد  چین با سرعت بسیار بیشتری از آمریکا د ر حال انجام است و یان 
کشــور پس از رشــد  ۱.9 د رصد ی د ر سال ۲۰۲۰، به گفته صند وق بین المللی 
د ر ســال جاری رشد  ۷.9 د رصد ی را تجربه خواهد  کرد  و این بد ان معنا خواهد  
بود  که تولید  ناخالص د اخلی این کشور به تحقق هد ف ۱۵ تریلیون د الری خود  
نزد یک تر خواهد  شــد . به گفته صند وق بین المللی پول حمایت های پر رنگ 
بانک مرکزی و اصالحات ساختاری د ولت کمک بسیار زیاد ی د ر رشد  اقتصاد ی 

چین د اشته اند  و این اصالحات می تواند  الگوی سایر کشورها نیز قرار گیرد . 

بانک مرکزی د ر بخشــنامه ای به تمام 
بانک ها و موسسات اعتباری بر ضرورت 
انجــام اقد امات الزم د ر راســتای ایجاد  
زمینه هــای اجرای مناســب و مطلوب 
قانون »اصالح قانون صد ور چک« تاکید  
کرد . د ر این بخشنامه که از طرف رییس 
کل این بانک به مد یران عامل شــبکه 

بانکی کشور ابالغ شد ه، آمد ه است:
 پیرو بخشنامه های شماره ۳۳۱4۲9  99. 
مد یریــت کل   ۱۳99.۱۰.۱۶ مــورخ 
مقررات، مجوزهای بانکــی و مبارزه با 
الزامات  پولشویی د رخصوص تکالیف و 
قانــون »اصــالح قانون صــد ور چک« 
مصوب سیزد هم آبان ماه یکهزار و سیصد  
و نود  و هفت مجلس شــورای اسالمی 
و ابــالغ مصوبه چهل و نهمین جلســه 
مورخ ۱۳99.9.۲9 ســتاد  ملی مد یریت 
بیمــاری کرونا مبنی بــر تمد ید  مهلت 
اجرای تبصره )۱( ماد ه ۲۱ مکرر الحاقی 
به قانون مزبور تا پایان ســال جاری، و 
 ۱۳99.۱۰.۱۷ مــورخ   .99  ۳۳۲9۷4
اد اره نظام هــای پرد اخت مبنی بر اعالم 
زمان بند ی عملیاتی ســازی سامانه های 

مرتبط با اجرای قانون موصوف، به اطالع 
تذکرات  متاســفانه علی رغم  می رساند  
و توصیه های اکیــد  این بانک، برگزاری 
نشســت ها و کارگروه  های تخصصی با 
بانکی، همکاری،  مد یران و کارشناسان 
تعامــل و هم ســویی الزم د ر خصوص 
اجرای قانــون مذکــور د ر حد  کفایت 
مشاهد ه نگرد ید ه و باتوجه به عد م تمد ید  
فرجه زمانی صد راالشاره، مقتضی است 
مساعی الزم د ر راستای ایجاد  زمینه های 
اجرای مناسب و مطلوب قانون موصوف 

صورت پذیرد .
با اقد امات اخیر صورت پذیرفته از سوی 
این بانک نظیر اســتفاد ه از برنامک های 
موبایلی برای ثبت چک ها د ر ســامانه 
صیاد  د ر راســتای ایجــاد  فرصت کافی 

به منظور اجرای تکالیف عهد ه شــبکه 
بانکی و نیز مشــمول نشد ن طبق ماد ه 
۲4 قانــون پیش گفت، انتظــار می رود  
همکاری ها و تعامالت مقتضی به منظور 
تکمیل وظایف قانونی محول شــد ه به 
نظام بانکی کشور انجام شود . از این رو 
ضمن تاکید  مجــد د  بر ضرورت تمهید  
اقد امــات ذکر شــد ه د ر نامه های فوق، 
مالحظــات و تذکرات به شــرح زیر را 

اعالم می د ارد : 
۱- آمــوزش کارکنــان شــعب برای 
راهنمایی و هد ایت صحیح مشتریان و 
تبیین کارکرد های ســامانه های مرتبط 

با چک حد اکثر تا تاریخ ۱۳99.۱۰.۳۰
۲- ایجاد  ســاختار نظام یافته و پاسخگو 
)میزامد اد  مشــتریان( د ر راستای رفع 

ابهامات و اشکاالت مشتریان حد اکثر تا 
تاریخ ۱۳99.۱۱.۱۵

۳- همکاری متعامل، مســتمر و موثر 
روابط عمومی آن بانک  /موسسه اعتباری 
بــا اد اره روابط عمومی بانک مرکزی د ر 
راســتای تنویر افکار عمومی به منظور 
فرهنگ ســازی اجرای قانون موصوف و 
تمکین از رهنمود ها و توصیه های ابالغی 

اد اره یاد شد ه؛ 
4- تجهیز تمام د رگاه های بانکی شامل 
د رگاه هــای نویــن )اینترنــت بانک و 
موبایل بانــک(، خود پرد ازها، تلفن بانک  
و کیوســک به خد مات ســامانه صیاد  
)پیچک( حد اکثر تا پایان بهمن ماه سال 

جاری.
بد یهی اســت بازرســان ایــن بانک به 
صــورت مید انی و غیرحضــوری تمام 
اقد امــات و برنامه ریزی های آن بانک را  
رصد  می کند  و د ر صورت مشاهد ه عد م 
کفایت همکاری های بانک متبوع، مراتب 
گزارش و اقد امات تضییقی و انضباطی 
د ر خصوص بانک خاطــی اجرایی می 

شود .

رییس کل بانک مرکزی ابالغ کرد ؛

الزام بانک ها به ایجاد  زمینه های 
اجرای مطلوب قانون جد ید  چک

سبد  تسهیالتی بانک مسکن متنوع تر شد 

شارژ مالی خرید اران مسکن با تسهیالت جد ید  بانک مسکن
مد یرعامل بانک مسکن از اضافه شد ن یک شکل جد ید  تسهیالت خرید  مسکن به سبد  تسهیالتی این بانک خبر د اد .د کتر شایان مد یرعامل بانک مسکن 
با اعالم این خبر خوش به متقاضیان خرید  مسکن د ر تهران و سایر شهرهای کشور، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: از ۲۵ د ی ماه سال جاری، 
طرح اعطای تسهیالت خرید  مسکن بد ون سپرد ه د ر د ستور کار شعب مختلف بانک مسکن قرار می گیرد .وی با بیان اینکه بانک مسکن طی د و ماه پایانی 
سال جاری از یک اهرم تسهیالتی جد ید  برای شارژ مالی متقاضیان خرید  مسکن کمک می گیرد ، اظهار کرد : بانک مسکن با هد ف کمک به خانه د ارشد ن 
اقشار مختلف جامعه و تقویت قد رت خرید  متقاضیان مسکن، طرح اعطای تسهیالت خرید  مسکن بد ون سپرد ه از محل منابع ناشی از اوراق رهنی مرحله 
د وم را از ۲۵ د ی ماه تا ۲۲ بهمن ماه د ر د ستور کار قرار د اد ه است.وی به سقف تسهیالت جد ید  خرید  مسکن اشاره کرد  و افزود : تمامی شعب بانک مسکن اعطای تسهیالت خرید  
مسکن تا سقف های قابل پرد اخت از محل اوراق گواهی حق تقد م استفاد ه از تسهیالت مسکن، به تمامی متقاضیانی که د ر بازه زمانی این طرح د رخواست بهره مند ی از تسهیالت 
خرید  مسکن از محل اوراق مذکور را ارائه می کنند .وی د رباره چگونگی پرد اخت این نوع تسهیالت توضیح د اد : پرد اخت تسهیالت خرید  مسکن بد ون سپرد ه که قرار است ۲۵ ماه 
جاری به متقاضیان پرد اخت شود  به نحوی است که ۵۰ د رصد  مبلغ تسهیالت قابل پرد اخت از محل اوراق گواهی حق تقد م استفاد ه از تسهیالت مسکن و ۵۰ د رصد  مابقی از محل 
منابع بد ون سپرد ه پرد اخت می شود . به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیالت نیلزمند  خرید  اوراق هستند .مد یرعامل بانک مسکن د ر عین حال با اشاره به نرخ سود  و 
د وره بازپرد اخت پیش بینی شد ه برای این تسهیالت، د رباره د یگر شرایط اخذ آن عنوان کرد : تمامی شرایطی که متقاضیان برای اخذ تسهیالت اوراق گواهی حق تقد م نیاز د ارند  نیز 
برای این نوع تسهیالت جاری است. به عنوان مثال متقاضیانی می توانند  از این بخش از تسهیالت استفاد ه کنند  که سن بنای ملک خرید اری شد ه کمتر از ۲۵ سال باشد .وی اد امه 
د اد : تنها تفاوت این تسهیالت با تسهیالت اوراق گواهی حق تقد م د ر مد ت زمان بازپرد اخت است که معاد ل ۵ سال د ر نظر گرفته شد ه این د ر حالی است که طول د وره بازپرد اخت 
تســهیالت از محل اوراق گواهی حق تقد م معاد ل ۱۲ ســال است.به گفته وی نرخ سود  پیش بینی شد ه برای تسهیالت خرید  مسکن بد ون سپرد ه معاد ل ۱8 د رصد  است.وی د ر 
پایان به سقف تسهیالت خرید  از محل اوراق گواهی حق تقد م که برای زوجین د ر تهران و سایر شهرها پیش بینی شد ه اشاره کرد  و گفت: سقف تسهیالت اوراق گواهی حق تقد م 
برای زوجین معاد ل ۲۰۰ میلیون تومان، د ر سایر کالنشهرها و مراکز استان ها معاد ل ۱۶۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها معاد ل ۱۲۰ میلیون است که متقاضیان د ریافت این 

تسهیالت د ر بازه زمانی ذکر شد ه می توانند  تا ۵۰ د رصد  مبلغ تسهیالت تا سقف مشخص را از محل تسهیالت بد ون سپرد ه د ریافت کنند .

ارز باید  تک نرخی شود 
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گزید ه خبر

اینترپل ۳ فرد  مرتبط با انفجار 
بیروت را تحت پیگرد  بین المللی 

قرار د اد 
منابــع خبری از صد ور اخطار قرمز علیه ســه فرد  مرتبط 
با انفجار بیروت توســط اینترپل خبــر د اد ند .خبرگزاری 
رســمی لبنان اعالم کرد  که پلیس اینترپل علیه د و روس 
و یک پرتغالی مرتبط با انفجار بند ر بیروت »اخطار قرمز« 
صاد ر کرد .طبق این گزارش، د ستور اینترپل برای مالک و 
کاپیتان کشــتی »Rhosus« که د و هزار و ۷۵۰ تن نیترات 
آمونیوم را د ر سال ۲۰۱۳ به بند ر بیروت حمل کرد ه و نیز 
یک تاجر پرتغالی نیترات آمونیوم صاد ر شــد ه است.طبق 
اعالم خبرگزاری لبنان، این حکم بنا به د رخواست غسان 
الخوری د اد ستان کل لبنان و قاضی مسئول تحقیق د رباره 
انفجار بند ر بیروت صاد ر شــد ه است.حکم« اخطار قرمز« 
اینترپل د رخواســتی از د ستگاه های امنیتی است تا قانون 
را د ر تمامی نقاط جهان اجرا کرد ه و محل اقامت متهم را 
پید ا کرد ه و او را بازد اشت کنند .چهارم اوت انفجار عظیمی 
د ر بند ر بیروت رخ د اد  و موجب کشــته شد ن ۲۰۰ تن و 
زخمی شــد ن بیش از ۶۰۰۰ تن شد  و ۳۰۰ هزار تن نیز 

آواره شد ند .

 ناوالنی ۱۷ ژانویه به روسیه 
بر می گرد د 

الکسی ناوالنی از چهره های اپوزیسیون روسیه که چند ین 
ماه اســت برای بهبود  یافتن از مسمویت د ر آلمان به سر 
می بــرد ، گفته کــه ۱۷ ژانویه )۲8 د ی( به کشــورش بر 
می گرد د .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، الکسی ناوالنی 
که ســال گذشــته میالد ی د ر پی مســمومیت با عامل 
شیمیایی به آلمان منتقل شد ، بارها و بارها گفته که قصد  
د ارد  به روسیه برگرد د .وی د ر پیامی وید ئویی د ر اینستاگرام 
گفت:  من بلیط های بازگشت به روسیه را خرید اری کرد ه ام. 
۱۷ ژانویه با خط هوایی پوبد ا به روسیه بر می گرد م.آلمان 
و د یگر کشــورهای غربی می گویند ، ناوالنی د ر یک توطئه 
قتل با گاز اعصاب نوویچوک مسموم شد ه است؛ اتهاماتی 
که کرملین بارها آن را رد  کرد ه است.     این د ر حالی است 
که سرویس زند ان های روسیه اعالم کرد ه ناوالنی به د لیل 

نقض شرایط تعلیق مجازاتش، باید  زند انی شود .

د ومین استیضاح ترامپ؛ آیا د موکراتها به 
نتیجه می رسند ؟

پیوستن شــمار د یگری از جمهوری  خواهان به طرح استیضاح »د ونالد  ترامپ« 
که از ســوی د موکرات ها پیگیری می شود ، باعث شد ه تا امید واری ها به موفقیت 
تالش ها برای به نتیجه رسید ن این استیضاح و برکناری وی افزایش یابد . مجلس 
نمایند گان آمریکا د یروز )چهارشــنبه( د ر حالی برای بررسی موضوع استیضاح 
رئیس  جمهوری این کشور تشکیل جلسه می د هد  که شمار نمایند گان جمهوری 
خواه حامی این طرح همچنان د ر حال افزایش است.نانسی پلوسی رئیس مجلس 
نمایند گان آمریکا شب گذشته نام ۹ عضو د موکرات مجلس نمایند گان را برای 
هد ایت محکمه اســتیضاح د ونالد  ترامپ رئیس جمهوری چهل و پنجم آمریکا 
معرفی کرد .د ر صورتی که استیضاح ترامپ رای بیاورد ، او تنها رئیس جمهوری 
آمریکا خواهد  بود  که ۲ بار و از ۲ مجلس متفاوت اســتیضاح شد ه است.پس از 
آن نوبت به محکمه سنا خواهد  رسید  که ریاست آن را رئیس د یوان عالی آمریکا 
برعهد ه خواهد  گرفت.رئیس جمهوری آمریکا یک بار پیش از این به اتهام کمک 
گرفتن از اوکراین برای پیروزی د ر انتخابات ۲۰۱۶ استیضاح شد  اما نمایند گان 
سنا او را تبرئه کرد ند .د ر اد امه روند  کنونی استیضاح رئیس جمهوری فعلی آمریکا 
که روزهای پایان ریاستش را سپری می کند ، پروند ه به سنا فرستاد ه خواهد  شد  
و برکناری رئیس جمهوری به رای د و سوم اعضا نیاز د ارد . د ر صورتی که ترامپ 
محکوم شــود ،  محکومیت، ســنا می تواند  طرح محرومیت ماد ام العمر ترامپ از 
منصــب های انتخابی را نیز به رای بگــذارد .او همچنین از امتیازهایی که طبق 
قانون به رئیسان جمهوری ســابق تعلق می گیرد ، از جمله حقوق بازنشستگی، 
بیمه د رمانی و تیم محافظتی محروم خواهد  شد .چنین اتفاقی د ر تاریخ سیاسی 
آمریکا بی سابقه است و باید  د ید  که آیا د موکرات ها که نیمی از سنا را د ر اختیار 
د ارند ، می توانند  رای الزم را جمع کنند  یا خیر.تارنمای تاگس شــاو وابسته به 
شــبکه اول تلویزیون آلمان د ر این رابطه نوشت: د موکرات ها می خواهند  اواخر 
د یروز چهارشــنبه به وقت محلی، به اســتیضاح علیه ترامپ رأی د هند . د ر این 
میان چند  جمهوریخــواه از طرح آنها حمایت می کنند .پس از حمله طرفد اران 
د ونالــد  ترامپ به پایتخت ، هر روز جمهوریخواهان بیشــتری از ترامپ د ور می 
شوند . برخی از آنها اعالم کرد ه اند  که همراه با د موکرات ها به استیضاح وی رای 
خواهند  د اد . »لیز چنی« نمایند ه جمهوری خواه و د ختر معاون پیشــین رئیس 
جمهور )د یک چنی( د ر توضیح علت حمایت خود  از این استیضاح گفته است که 
هیچ وقت چنین خیانت بزرگی توسط یک رئیس جمهور ایاالت متحد ه صورت 
نگرفته است.وی به سوگند ی اشاره کرد ه که روسای جمهور باید  بر اساس قانون 
اساســی یاد  کنند  و ترامپ د ر تشــویق هجوم به پارلمان، آن را زیر پا گذاشته 
است. چنی که رهبر جمهوری خواهان د ر مجلس نمایند گان است تاکید  کرد ه 
برای برکناری رئیس جمهور از قد رت خود  استفاد ه خواهد  کرد .همچنین »جان 
کاتکــو« و »آد ام کینزینگر« د یگر نمایند گان جمهوریخواه اعالم کرد ه اند  که به 
استیضاح رای خواهند  د اد . شبکه تلویزیونی سی ان ان به نقل از منابع جمهوری 
خواه گزارش د اد ه که د ست کم ۲۰ نمایند ه از این حزب می خواهند  با د مکرات 
ها همکاری کنند .از آنجا که د موکرات ها د ر مجلس نمایند گان اکثریت کرسی ها 
را د ارند  ، تصویب این طرح و ارجاع آن برای تایید  به مجلس سنا قطعی به نظر 
می رسد . د ر سنا برای محکوم کرد ن ترامپ اکثریت د و سوم آرا الزم است. برای 
انجام این کار نیز بیش از ۱۰ ســناتور جمهوری خواه باید  د ر کنار د موکرات ها 
باشند . تا کنون شماری از جمهوریخواهان د ر سنا علناً با ترامپ مخالفت کرد ه اند  
اما نظری د ر مورد  استیضاح ند اد ه اند .با این حال »آد ام شیف« رئیس د موکرات 
کمیته اطالعات مجلس نمایند گان د ر گفتگو با سی ان ان ابراز امید واری کرد ه 
که یک زمین لرزه سیاسی د ر سنا رخ د هد  و آرا برای استیضاح ترامپ به اکثریت 
برسد . اشاره شیف به گزارشی نیویورک تایمز است که گفته می شود  »میچ مک 
کانل« رئیس اکثریت جمهوری خواه سنا ، د ر محافل د اخلی اتهامات مطرح شد ه 
علیه ترامپ را موجه د انسته است.این روزنامه با استناد  به منابع نزد یک به مک 
کانل ، نوشته وی خوشــحال است که د موکرات ها روند  استیضاح را آغاز کرد ه 
انــد  زیرا این امر می تواند  جد ایی حزب جمهوری خواه از ترامپ و برائت از او را 
آسان تر کند .طرح استیضاح د موکرات ها همچنین شامل ممنوع کرد ن ترامپ از 
مشــاغل د ولتی آیند ه د ر صورت امکان است. این بد ان معناست که وی د ر سال 
۲۰۲۴ نیز مجاز به نامزد ی برای ریاست جمهوری نخواهد  بود ، موضوعی که باب 
میل بسیاری از جمهوری خواهان بود ه و مشوقی برای حمایتشان از استیضاح به 
شمار می رود .ترامپ اولین رئیس جمهور د ر تاریخ ایاالت متحد ه خواهد  بود  که 
د و پروند ه استیضاح علیه او به جریان افتاد ه است. وی د ر نخستین طرح استیضاح 
که د ر بحبوحه بحران کرونا و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ از سوی 
د موکرات ها مطرح شــد ، توانست از حمایت جمهوری خواهان بهره مند  شد ه و 

از برکناری بگریزد .

د ر اظهاراتی؛
 غنی توافق صلح آمریکا با طالبان را 

زیر سوال برد 
رئیس جمهور افغانســتان د ر اظهاراتی با مبهم خوانــد ن توافق صلح آمریکا با 
طالبان، آن را زیر سوال برد .به گزارش شبکه طلوع، »محمد  اشرف غنی« رئیس 
جمهور افغانستان، د ر اظهاراتی گفت: بخش های زیاد ی از توافقنامه صلح آمریکا 
و طالبان که فوریه ۲۰۲۰ بین طالبان و آمریکا د ر قطر امضا شــد ، مبهم است.

غنی د ر اظهاراتی که بخشی از آن شب گذشته از تلویزیون ملی افغانستان پخش 
شد  گفت، د ر مورد  ابهامات این توافقنامه بارها با زلمای خلیل زاد  نمایند ه ویژه 
آمریکا د ر افغانســتان صحبت کرد ه است.وی د ر خصوص ابهامات این توافقنامه 
توضیح بیشتری ند اد .توافقنامه آمریکا و گروه طالبان د ر ۲۹ فوریه سال گذشته 
میالد ی د ر قطر میان طالبان و آمریکا امضاء شد  که بر اساس آن قرار است تمامی 

نیروهای آمریکا د ر آوریل امسال )۲۰۲۱( افغانستان را ترک کنند .

 ژاپن وضعیت اضطراری را به ۷ استان
 د یگر گسترش د اد 

 به د نبال افزایش موارد  شــیوع ویروس کرونا د ر ژاپن، د ولت این کشــور د یروز 
چهارشنبه وضعیت اضطراری را به ۷ استان د یگر گسترش د اد .به گزارش کیود و، 
وضعیت اضطراری د ر ژاپن پیش از این شــامل توکیو و ســه استان مجاور آن 
بود . این شــرایط جمعه گذشته به اجرا گذاشته شــد  و تا ۷ فوریه /۱۹ بهمن/ 
باقی خواهد  ماند .اما د ولت د یروز هفت اســتان اوســاکا، هیوگو، کیوتو،   آیچی، 
گیفو، فوکوئوکا و توچیگی را مشمول این اقد ام کرد . د وره این وضعیت برای این 
اســتان ها نیز تا همان تاریخ ۷ فوریه یعنی ۱۹ بهمن خواهد  بود .»سوگا یوشی 
هید ه« نخســت وزیر ژاپن د یروز برای توضیح د ر مورد  د الیل گسترش وضعیت 
اضطراری و د رخواست برای همکاری همگانی یک کنفرانس خبری برگزار کرد .

د ولت د ر قالب وضعیت اضطراری که شــامل کاهش ساعات کاری رستوران ها 
و بارها تا ســاعت 8 شب شــد ه، از مرد م می خواهد  از بیرون رفتن غیرضروری 
خود د اری کرد ه و با تشــویق د ورکاری میزان رفت و آمد  روزانه مرد م به سر کار 
را ۷۰ د رصد  کاهش د هد . تعد اد  شــرکت کننــد گان د ر روید اد های مختلف نیز 

محد ود  خواهد  شد .

تحوالتخاورمیانهومینگذاریتیمترامپبرایبایدن
 روند  تحوالت خاورمیانه و خلیج فارس، د ر د وره ۴ ســاله جو 
باید ن، چه وضعیتی خواهد  د اشــت؟ آن هم د ر زمانی که تیم 
تند رو و افراطی کاخ سفید  د ر این آخرین روزهای ترامپ مین 
گذاری گســترد ه ای برای باید ن کرد ه است.مهمترین چالش 
های جو باید ن د ر خاورمیانه و خلیج فارس، از اول بهمن ماه 
که قد رت را د ر آمریکا به د ست خواهد  گرفت، مجموعه ای از 
بحران هایی است که ترامپ و متحد ان و د وستانش د ر منطقه 

خلق کرد ه اند .

یمن
طی ۴ سالی که ترامپ د ر راس قد رت آمریکا قرار د اشت، جهت 
د وشــید ن سعود ی ها به اد امه جنگ علیه یمن و کشتار روزانه 
مرد م این کشور کمک کرد .حاال یمن یکی از چالش های باید ن 
اســت که پمپئو وزیرخارجه جنگ طلب او د ر آخرین روزهای 
ترامپ یک مین گــذاری تازه برای باید ن کرد ه اســت.وزارت 
خارجه آمریکا د ر اقد امی عجیب د ر هفته جاری گروه انصاراهلل 
یمن را که سرگرم د فاع مشروع براساس کنوانسیون های بین 
المللی اســت، د ر فهرست گروه های تروریستی قرار د اد  تا کار 
باید ن برای حل این معضل بین المللی د وچند ان د شــوار شود .

باید ن د ر جریان تبلیغات انتخاباتی ضمن توجه به هشد ارهای 
ســازمان های بین المللی د ر خصوص فاجعه انسانی د ر یمن و 
نیز مورد  عتاب قرارد اد ن سعود ی ها به د لیل اد امه جنگ، یکی 

از اولویت هایش را حل بحران یمن عنوان کرد ه بود .

برجام
از جملــه د یگر اولویت های باید ن د ر ســالی که از د و هفته 
پیش وارد  آن شد ه ایم، موضوع برجام است که د ونالد  ترامپ 
با خروج از آن یک گره و کالف پیچید ه برای جانشــین خود  
به ارث گذاشــته است.تیم تند رو آمریکایی د ر این ارتباط نیز 
طــی یکی د و ماه اخیر و حتی د ر آخرین روزها اقد ام به مین 
گذاری کرد ه است.حاال مخالفان برجام و بخصوص د ولت های 
منطقه ای که از آن کینه شد ید  د ارند ، هر روز از طریق رسانه 
ها و اند یشکد ه های تحت نفوذ خود  به باید ن تذکر می د هند  
که نباید  به برجــام بازگرد د .د ولت های منطقه ای بخصوص 
سعود ی ها و همچنین رژیم صهیونیستی به برجام نگاه کینه 
ورزانه ای د ارند ؛ آنها از قبل از تولد  این توافق، د شــمنی خود  
را بــا آن ابراز می کرد ند ، د ر طول اجرای آن تا ســال ۲۰۱8 
کارشــکنی کرد نــد  و از روز خروج ترامــپ از برجام تالش و 
ســرمایه گذاری زیاد ی کرد ه اند  تا ایــن توافق را بطور کامل 
نابود  کنند .تازه ترین مین گذاری تیم تند رو ترامپ بر سر راه 
جــو باید ن، با صحنه گرد انی پمپئو، تحریم های جد ید ی بود  
که این هفته علیه افراد  و شــخصیت های حقیقی و حقوقی 
و نیز از جمله شــرکت های چینی اعمال کرد  و سطح تنش 
هــا د ر منطقه را با اعزام نــاو هواپیمابر و بمب افکن های بی 
۵۲ به شد ت باال کشــید .عالوه بر اینها برای اینکه کار باید ن 
د وچند ان سخت شود ، پمپئو اد عای مضحکی را مطرح کرد ه 
مبنی بر اینکه ایران به پایگاه القاعد ه تبد یل شــد ه است، این 
د رحالی است که نطفه گروه های تروریستی د ر منطقه را خود  
آمریکایی ها گذاشته اند  و همین القاعد ه ساخت آمریکا بود  که 
د ر ســال ۲۰۰۱ با طراحان و مجریان سعود ی اش حاد ثه ۱۱ 

سپتامبر را خلق کرد ند .جالب است که حامیان اصلی تروریست 
های ۱۱ سپتامبر قانون جاستا را که علیه د ولت سعود ی است، 

کال ناد ید ه می گیرند .

چالش شورای همکاری خلیج فارس
از جمله چالش های مهم ترامپ د ر روابط بین المللی آمریکا 
د ر مرحله جد ید ، چگونگــی تعامل با د ولت های عرب خلیج 
فارس اســت که این ســال ها هر کد ام ســاز خود  را می زند  
و خارج از د ســتگاه می نوازند .شاید  یکی از مهمترین چالش 
های باید ن د ر این د وره به وضعیت شکنند ه د ر د رون شورای 
همکاری خلیج فارس مربوط باشــد  که هم وقت و هم انرژی 

زیاد ی از رئیس جمهوری ۷8 ساله آمریکا خواهد  گرفت.
با اینکه تالش های زیاد ی برای حل اختالفات د ر د اخل شورای 
همــکاری خلیج فارس بویژه میان قطر با عربســتان و امارات 
صورت گرفته اما همچنان اختالفات میان امارات و قطر برجای 
خود  باقی است و ضمن آنکه به نظر می رسد ، بحرین و امارات 
نسبت به توافق های اخیر میان د وحه و ریاض رضایت چند انی 
ند ارند .از طرفی ســعود ی ها و متحد انش د ر منطقه د نبال این 
هستند  که د ر د وران باید ن یک جبهه جد ید  تشکیل د هند  که 
هد ف اصلی آن تقابل و ایستاد گی د ر برابر برنامه های احتمالی 
باید ن د ر منطقه است. این د ولت ها به این جمع بند ی رسید ه 
اند  که به شکل جمعی فشارهای اثر گذار بر وی وارد  سازند .از 
همین رو برنامه جرد  کوشنر د اماد  ترامپ که پروژه عاد ی سازی 
روابط با اسرائیل را برای کشورهای منطقه نوشته است، د ر ماه 
های آخر ریاست ترامپ بر کاخ سفید  به اجرا گذاشته شد .این 
عاد ی سازی روابط یک امتیاز عمد ه ای است که ترامپ و تیم 
تند رو وی برای نتانیاهو از کشــورهای عرب کسب کرد ه اند  و 
براساس آن صهیونیست ها د ر سکوت و بی توجهی جامعه بین 
الملل د رحال توسعه مناطق تحت اشغال خود  از طریق شهرک 

سازی د ر مناطق فلسطینی نشین د ر کرانه باختری هستند .د ر 
این میان پروند ه بن ســلمان و سعود ی ها برای ترامپ، بسیار 
ســنگین تر از سایر پروند ه هاســت. د ر حقیقت بار حاکمیت 
وهابیت سعود ی که آمیخته به سنت های پوسید ه و باورهای 
انحرافی از د ین اســت، بر د وش جهان قرن بیســت و یکمی 
ســنگینی می کند .د مکرات ها و از جمله شخص باید ن ، این 
ســال ها نگاه انتقاد ی تند ی به عربستان د اشته اند ؛ از حقوق 
بشر تا جنگ و تجاوز و ناسازگاری د ر اقتصاد  جهانی و موضوع 
انرژی و آخرین پروند ه یعنی قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار 
منتقد  ســعود ی د ر کنســولگری آمریکا د ر ترکیه، هنوز برای 

جماعت د مکرات ها د اغ  د اغ است.

موضوع فلسطین
عاد ی ســازی روابط تل آویو و د ولت های عرب منطقه که با 
سرعت گرفتن پروژه شهرک سازی د ر مناطق فلسطینی نشین 
همراه شد ه است، یک مین گذاری گسترد ه برای باید ن است 
که د نبال پروژه قد یمی د و د ولتی د ر ســرزمین های اشغالی 
اســت.مجموعه اقد امات مغایر قطعنامه های شورای امنیت و 
نیز قوانین بین المللی ترامپ د ر خصوص فلسطین طی ۴ سال 
گذشته، مساله فلسطین را به یک مید ان مین گسترد ه برای 
د ولت ترامپ تبد یل کرد ه اســت.موضوعاتی مانند ، بخشید ن 
بلنــد ی های جوالن به اســرائیل، انتقال ســفارت به قد س، 
حمایت از شــهرک ســازی د ر کرانه باختری و ... راه پرد ست 
اند از باید ن را د ر حل مساله فلسطین آنگونه که مورد  نظر وی 

می باشد ، ناهموارتر کرد ه است.

عراق
عراق به عنوان کشــوری که همچنان اســتخوان هایش زیر 
د نــد ان های  آمریکا قــرار د ارد ، برای جو بایــد ن د ر مرحله 

آتی ازاهمیت فوق العاد ه ای برخورد ار اســت.از یک ســو یک 
انتخابــات حســاس د ر عراق پیش رو اســت و از طرفی تیم 
تند رو اطرافیان ترامپ نیز برای باید ن یک مید ان مین بسیار 
خطرناک به ارث گذاشــته است.به  د نبال ترور ناجوانمرد انه و 
تروریستی شهید ان قاسم سلیمانی و ابومهد ی المهند س که 
خونشــان بعد  از گذشت اولین سالگرد  همچنان د ر عراق می 
جوشــد ، اوضاع برای نظامیان آمریکایی د ر این کشور بسیار 
سخت تر و پر ریسک تر شد ه است.باید ن از یک سو با بازتاب 
های این جنایت د ر افکار عمومی عراق و ســطح منطقه روبه 
روســت و از طرفی با طرح د عاوی حقوقی از سوی عراقی ها 
د ر محاکــم قضایی و نیز مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج 
هرچه ســریعتر آمریکایی از کشورشان د ر چالش است و د ر 
عین حال این نکته را هم باید  به ســایر مشــکالت باید ن د ر 
عراق اضافه کرد  که به د لیــل د ید گاه های وی د رباره تجزیه 
عراق، نگاه مثبتــی از رئیس جمهوری جد ید  آمریکا د ر افکار 
عمومی این کشور وجود  ند ارد .شعله های خشونت های  قبیله 
ای و حزبی که از د و ســال پیش به این ســو با د خالت تمام 
قد  ســفارت آمریکا د ر بغد اد  و تــالش تیم پمپئو برای ایجاد  
یک جنگ د اخلی میان ارتش و الحشد الشــعبی شکل گرفته 
است ، از جمله اقد اماتی است که باید ن را د ر ارتباط با پروند ه 

خاورمیانه به شد ت مشغول می کند .

ترکیه
شــاید  بتوان یکی د یگر از چالش های اصلی باید ن را د ر د وره 
پیش رو ، نوع تنظیم روابطش با آنکارا د انســت که این روزها 
د امنه سیاســت های برون گرایانه اش را د رمنطقه به شد ت  
گسترد ه است، بطوری که د ر حوزه مد یترانه و د ریای سیاه، از 
سواحل یونان تا لیبی و د ر منطقه نیز از سوریه تا عراق و قفقاز 

جنوبی، همه جا به عنوان یک بازیگر نظامی گرا حضور د ارد .
البته بایــد ن آنگونه که د ر د وران معاونــت اوباما و همچنین 
تبلیغات انتخاباتی اش د ر ماه های اخیر نشان د اد ، نظر مثبتی 
بــه آنکارا ند ارد .ترکیه ، د ر حالی طی ماه های اخیر با اتحاد یه 
اروپایی و بخصوص بیشــتر با برخی از د ولــت های اروپایی 
مانند  فرانسه و آلمان وارد  جد ل های لفظی بر سر موضوعاتی 
مانند  اکتشــاف نفت د ر مد یترانه ، د خالت نظامی د ر لیبی و 
همچنین قره باغ شد ه است که د مکرات ها اساسا به سیاست 
های د اخلی و نیز منطقه ای ارد وغان انتقاد های تند ی د ارند . 
باید ن حتی به این نکته اشاره کرد  که به تغییر د ولت د ر ترکیه 
از طریق صند وق های رای فکر می کند .با اینکه بســیاری از 
تحلیلگران و کارشناسان عضو اند یشکد ه های غربی معتقد ند  
که آمریکا برغم همه چالش های د ر حال ترک منطقه است، 
اما آنچه به نظر می رسد  این است که فعال اولین اولویت های 
او منطقه خاورمیانه خواهد  بود . شاید  کار او د ر منطقه بسیار 
ســخت تر از اسالفش باشــد  چرا که ترامپ و تیم تند رو او با 
مید ان د اری پمپئو د ر تمام ۴ سال گذشته د ر حال پمپاژ تنش 
و ایجاد  بسترهای جنگ د ر منطقه بود ه اند .اگرچه باید ن برای 
فائق آمد ن بر چالش های پیش رو کار د شواری د ر پیش د ارد ، 
اما می تواند  هم سریعتر و هم با هزینه کمتر این بحران ها و 
چالش ها را پشت سر بگذارد ؛ البته همه اینها به تیم مشاوران 

باید ن بستگی د ارد !

مقام وزارت امور خارجه روســیه و نمایند ه 
پوتین د ر امور افغانســتان گفــت: اد عای 
پامپئو د ربــاره اینکه ایران به »پناهگاهی« 
برای گــروه تروریســتی القاعــد ه تبد یل 
شد ه، کاماًل بی اســاس است و مسو چنین 
نمی کند .بــه گزارش  تأیید   را  اطالعاتــی 
خبرگزاری »نووســتی«، »ضمیر کابلوف« 
مد یر بخش د وم آسیایی وزارت امور خارجه 
روســیه و نمایند ه ویژه »والد یمیر پوتین« 
د ر امور افغانســتان د یروز )چهارشنبه( د ر 
گفت وگو با این خبرگــزاری اعالم کرد  که 
اد عــای مقامات آمریکای مبنــی بر اینکه 
ایران به »پناهگاهی« برای گروه تروریستی 
القاعد ه تبد یل شد ه، کاماًل بی اساس است 

و  مســکو هیــچ اطالعاتی د ربــاره وجود  
ارتباط بین تهران با این سازمان ند ارد .روز 
گذشته )سه شنبه( مایک پامپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا، ایران را به تبد یل شــد ن به 
پناهگاهی برای نیروهای القاعد ه متهم کرد . 
به گفته وی، رهبر این گروه تروریستی د ر 
تهــران زند گی می کند  و »آزاد انه هر کاری 
را که قباًل د ر افغانســتان و پاکستان انجام 

می د اد ه، انجام می د هد .کابلوف د ر تفســیر 
این سخنان گفت: »به نظر می رسد  که آقای 
پامپئو، د ر انتهای د وره ریاســت جمهوری 
د ونالــد  ترامپ، می خواهد  هر اقد ام ممکن 
برای آسیب رساند ن به جمهوری اسالمی 
ایــران را انجام د هد . ولی این اد عا کاماًل بی 
اساس و غیرمنطقی است.«روز گذشته نیز 
»کنستانتین کاساچوف« رئیس کمیته امور 

بین الملل شورای فد راسیون )سنای( روسیه 
تأکید  کرد ،هیچ توجیه واقعی برای اتهامات 
واشنگتن علیه ایران و کوبا د رباره حمایت 
از تروریســم وجود  ند ارد  و ایاالت متحد ه 
واشــنگتن مد تهاست که برای اعمال فشار 
و محد ود یت های بیشــتر علیه کشورهای 

نامطلوب خود ، به بهانه و د لیلی نیاز ند ارد .
این سناتور روس گفت: »اد عا د رباره حمایت 
ایران از تروریســم، به ویــژه، پس از اقد ام 
صریح تروریســم د ولتی علیه ژنرال قاسم 
سلیمانی، یکی از فرماند هان بلند پایه نظامی 
ایران، که کاخ ســفید  با افتخار مسئولیت 
آن را برعهد ه گرفت، بسیار مسخره به نظر 

می رسد .«

مسکو:
 اد عای جد ید  پامپئو د رباره ایران 

کاماًل بی اساس است

 رهبر کره شمالی متعهد  به تقویت زراد خانه
هسته ای کشورش شد 

تهران- ایرنا- خبرگزاری رســمی کره شمالی روز چهارشنبه گزارش د اد  »کیم جونگ 
اون« رهبر این کشــور د ر ســخنرانی اختتامیه کنگره حزب حاکم متعهد  شد ه است 
ظرفیت های نظامی و زراد خانه هسته ای کشورش را تقویت کند .به گزارش»کی سی 
ان ای« خبرگزاری مرکزی کره شــمالی، اظهارات کیم روز ســه شنبه د ر روز پایانی 
کنگره هشت روزه حزب حاکم که از ۱۵ د ی برای اولین بار بعد  از ۵ سال برگزار شد ، 
بیان شد ه است.این خبرگزاری همچنین گفت که کره شمالی روز یکشنبه جلسه ای 
د ر مجلس قانونگذاری کشــور به منظور تصویب قوانین مربوط به استراتژی جد ید  ۵ 
ساله توسعه اقتصاد ی ملی تشکیل می د هد . توجه کارشناسان به این موضوع متمرکز 
شد ه است که آیا کیم مقام خود  را به عنوان رهبر ملی از رئیس کمیسیون امور خارجه 
به رئیس جمهوری تغییر می د هد ، عنوانی که آخرین بار توســط کیم ایل ســونگ، 
بنیانگذار کره شــمالی و پد ربزرگ وی اعالم شد .یکشــنبه هفته جاری »کیم جونگ 
اون« رهبر این کشور د ر ششمین روز کنگره حزب کارگران کره شمالی که د ر پیونگ 
یانگ برگزار شد  به عنوان د بیرکل حزب حاکم کشور انتخاب شد . »کیم« پیش از این 
انتخاب هم رئیس حزب کارگران بود  و این انتخاب بیشتر یک تغییر نماد ین بود  که با 
هد ف تقویت هرچه بیشتر قد رت وی صورت گرفت.»کیم جونگ اون« ۳۶ ساله از سال 
۲۰۱۱ میالد ی قد رت را د ر کره شمالی د ر د ست د ارد . او د ارای عناوین د بیر اول حزب 
کارگران کره، رئیس کل کمیسیون مرکزی نظامی، رئیس کل کمیسیون ملی د فاع کره 
شمالی، فرماند ه معظم ارتش خلق کره و عضو پرزید یوم پلیتبوری کمیته مرکزی حزب 
کارگران کره است.  کیم همچنین د ر ژوئیه ۲۰۱۲ میالد ی به د رجه ژنرال چهار ستاره 
ارتقاء یافت. وی د ر سال ۲۰۱۱ د ر زماِن به قد رت رسید ن با ۲۷ سال سن، جوان ترین 

رئیس کشور د ر جهان بود .

ترامپ:
 استیضاح د ر کنگره خطری برای کشور ماست

رئیس جمهوری آمریکا تالش ها برای استیضاح و برکناری اش را بسیار تمسخر آمیز خواند .
به گزارش ســایت النشــره، د ونالد  ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که پس از هشت روز 
قد رت را واگذار خواهد  کرد ، اشاره کرد : تحرکات مجلس نمایند گان آمریکا برای برکناری 
من خشــمی شد ید  و خطری بر آمریکا به همراه خواهد  د اشت.او که خود  شعله شورش 
د ر مقابل ســاختمان کنگره را د ر ششم ژانویه روشن کرد ، د ر پاسخ به سوال خبرنگاران 
که آیا استعفا خواهد  کرد  یا نه گفت: ما خواهان خشونت نیستیم.ترامپ از بابت این که آیا 
او مسبب این خشونت هاست، گفت: اگر اظهارات مرا بخوانی می بینی آنچه گفته ام کامال 
د رســت بود ه است.ترامپ اشاره کرد : تالش های استیضاح بزرگترین پیگیری یک توهم 
د ر تاریخ سیاست کشور اســت و منجر به خشمی گسترد ه می شود .ترامپ عنوان کرد ، 
آنچه نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایند گان آمریکا د ر مجلس انجام می د هد ، غیرقابل 
قبول است.رئیس جمهوری آمریکا از طرف د یگر اشاره کرد ، د یوار مرزی با مکزیک یکی 
از تحوالتی اســت که به زود ی ورود  مهاجران را متوقف می کند .این د ر حالی اســت که 
د وره ریاست جمهوری د ونالد  ترامپ ساعت ۱۲ ظهر روز ۲۰ ژانویه )اول بهمن( به پایان 
می رسد .د موکرات ها با تصویب طرح استیضاح د ر مجلس نمایند گان چند  هد ف را د نبال 
می کنند . یکی از اهد اف اصلی آنها عالوه بر واکنش به اشغال ساختمان کنگره پایان د اد ن 
به حیات سیاســی د ونالد  ترامپ است. چراکه چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا 
که ۷۴ سال د ارد  پیش از این د ر حال بررسی احتمال اعالم نامزد ی خود  برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۲۰۲۴ بود .بنا به برخی از گزارش ها د ونالد  ترامپ تا پیش از 
حواد ث روز چهارشنبه د ر واشنگتن قصد  د اشت تا همزمان با مراسم تحلیف جو باید ن د ر 
روز ۲۰ ژانویه نامزد ی خود  را برای انتخابات د وره آیند ه اعالم کند . اما اســتیضاح د ونالد  

ترامپ شاید  به حیات سیاسی او پایان د هد .
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یک شرکت د انش بنیان موفق به تولید  روغن از د انه کتان شد  که این 
روغن حاوی اسید  چرب امگا ۳، ۶، ۹، ویتامین B، پتاسیم، منیزیم، 
فیبر، پروتئین و روی اســت. وحید ه غروی کاشانی، مد یرعامل این 
شرکت د انش بنیان گفت: یکی از محصوالت این شرکت، تهیه روغن 
از د انه کتان اســت. روغن د انه کتان یکی از غنی ترین منابع امگا۳ 
و روغن آن حاوی اســید  چرب امگا۳، ۶، ۹، ویتامین B، پتاســیم، 
منیزیم، فیبر، پروتئین و روی اســت. بنابراین به عنوان یک مکمل 
مهم که عملکرد ی مانند  یک مولتی ویتامین د ارد ، شــناخته شد ه 
است. غروی کاشــانی محصول د یگر این شرکت را پود ر د انه کتان 
د انســت و اظهار کرد : همچنین یک محصــول گیاهی د یگر نیز بر 

اساس گیاه شنبلیله د ر این واحد  علمی، تجاری تولید  می شود .

کود کان د ر روزهای آلود ه ضمن آشامید ن شیر از مصرف تنقالت بپرهیزند  
و بیماران قلبی هم برای کاهش تاثیر آلود گی هوا بر بد نشان روغن زیتون 
و کنجــد  مصرف کنند . آلود گی هوا د ر شــهرهای بزرگ با وارونگی د ما و 
خشکی و سرد ی هوا همراه است که موجب خشکی ریه های می شود . د ر 
این مواقع استفاد ه از مواد ی که ترشحات موکوس یا ترشحات ریه را افزایش 
د هد  بهترین راهکار است. به عنوان مثال استفاد  ه از شیر و سایر فرآورد ه های 
لبنیاتی ترشحات ریه را افزایش د اد ه و د ر برابر آلود گی هوا سد ی د فاعی را 
د ر ریه ها ایجاد  می کند  ضمن اینکه کلسیم موجود  د ر لبنیات می تواند  
مانع از ورود  ســرب موجود  د ر هوا به بد ن شود . مایعات بیشتری بنوشند . 
اینکار نه تنها باعث پاکیزگی مجاری گلو و د هان شد ه بلکه به د فع سموم از 

کلیه ها هم کمک می کند . 

محققان اخیرا قهوه و چــای پروبیوتیکی ایجاد  کرد ه اند  که مملو از 
پروبیوتیک های زند ه ســازگار با رود ه اســت. قهوه و چای د و نمونه 
از محبوب ترین نوشــید نی ها د ر سراسر جهان هستند  و هر د و نیز 
چکانش گیاهی خاص هســتند . به همین د لیل آنها به عنوان یک 
وســیله نقلیه کاملی بــرای حمل و تحویــل پروبیوتیک ها به بد ن 
مصرف کنند گان عمل می کنند . بیشتر نوشید نی های قهوه و چای 
پروبیوتیک موجود  د ر بازار بد ون تخمیر هســتند . ما د ر این مطالعه 
طیف جد ید ی از این نوشید نی ها را با استفاد ه از فرآیند  تخمیر ایجاد  
کرد یم که مصرف این نوشــید نی عالوه بر ترکیبات سالمی که د ارد  
قابلیت هضم مواد  مغذی را نیز بهبود  می بخشد  و د ر عین حال فواید  
سالمتی که قهوه و چای معمولی د ارند  را نیز این نوشید نی د اراست. 

تولید  روغن حاوی امگا 3، 6 و 9 
از د انه کتان

د ر روزهای آلود گی هوا چای 
بخوریم یا شیر؟

 قهوه و چای پروبیوتیک 
ساخته شد 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اینجا تهران است

N انتشار اولین جزئیات از هیوند ای کنا
تیزرهای جد ید ی از هیوند ای کنا N منتشر شد ه و حاال نیز کره ای ها تصاویر و جزئیات بیشتری از این خود رو را اعالم کرد ه اند . هیوند ای 
که از کنا N به عنوان یک شاسی بلند  د اغ نام برد ه اولین کراس اوور پرفورمنس این برند  خواهد  بود . کره ای ها فعاًل همه مشخصات این 
خود رو را اعالم نکرد ه اند  اما تائید  کرد ه اند  که کنا N به پیشرانه ۲ لیتری توربو و گیربکس ۸ سرعته د وکالچه مجهز خواهد  بود . هیوند ای 
همچنیــن قــول ویژگی های رانند گی پرفورمنس همچون النچ کنترل و صد ای تولید ی گیرایــی را د اد ه اند . اگرچه کراس اوورها خیلی 
اســپورت نیســتند  اما هیوند ای می گوید  کنا N د ارای تجربه رانند گی قد رتمند  و چابکی خواهد  بود . مد یر بخش N هیوند ای همچنین 
گفته که این شاسی بلند  د اغ انعطاف باال و تجربه رانند گی لذت بخشی خواهد  د اشت. جزئیات بیشتری از این خود رو د ر هفته های آیند ه 
منتشر خواهد  شد  اما کنا N قرار است ظاهر اسپورت تری د اشته باشد . اگرچه د ر تصاویر منتشر شد ه چیز زیاد ی قابل تشخیص نیست اما 
ظاهراً این خود رو از سپرهای اصالح شد ه و سیستم اگزوز با د و خروجی سود  خواهد  برد . همچنین د ر این تصاویر می توانیم رینگ های 
سبک وزن و سیستم ترمز پرفورمنس با کالیپرهای قرمز رنگ را تشخیص د هیم. هیوند ای از اشاره به جزئیات عملکرد ی کنا N خود د اری 

کرد ه اما این خود رو یک پله باالتر از کنا N Line قرار خواهد  گرفت .

اد امه بال تکلیفی د وچرخه سواری 
فد راســیون د وچرخه سواری 1۸ روز است که بد ون رئیس یا سرپرســت روزها را سپری می کند . د ر حالی که ریاست خسرو قمری د ر 
فد راسیون د وچرخه سواری روز ششم د ی ماه به پایان رسید ه هنوز سرپرست جد ید  این فد راسیون انتخاب نشد ه و آنطور که پید است 
وزارت ورزش برای این رشــته برنامه ای ند ارد . البته قبال مسئوالن وزارت ورزش هم د ر صحبت های خود  نشان د اد ه بود ند  که از شرایط 
د وچرخه سواری و نتایج آن د ر بازی های آسیایی و المپیک راضی نیستند ، اما اینکه چرا فکری به حال آن نمی کنند ، تناقض بزرگی ایجاد  
کرد ه است. این روزها ملی پوشان د ر حالی د ر ارد و حضور د ارند  و خود شان را برای قهرمانی آسیا آماد ه می کنند  و مشخص نیست شرایط 
این رشــته که با مشــکالت زیاد ی هم مواجه بود ه و د ر حال تضیعف است، به کجا خواهد  انجامید . محمد  گنج خانلو، قهرمان د وچرخه 
سواری د ر مورد  بالتکلیفی فد راسیون د وچرخه سواری می گوید : من به عنوان ورزشکار وظیفه ام است که تمام تالشم را د ر تمرینات و 
مسابقات انجام د هم و وظیفه مسئوالن ورزش هم این است که شرایط خوبی را فراهم کنند . مشکل د وچرخه سواری االن بود جه است. 
ما ورزشکاران، مربیان خوبی د اریم و فقط باید  مد یری بیاید  که پول ساز باشد . گنج خانلو د ر مورد  اینکه مسئوالن وزارت ورزش از نتایج 

ضعیف د وچرخه سواری انتقاد  می کنند  و حاال آن را بال تکلیف گذاشته اند .

فرو زد ه هب د و باد ام صد زهار الماس
ربون شد ه سر الماسها هب دُ ّر خوشاب رب آتش غم و تیمار شیب  گشته کبابز اهی و هوی رغیوش زهار د ل چو د لم هک ای هب لفظ خطا با فراق  کرد ه خطابد راز کرد  زبان عتاب وگفت مرا تورا هک گفت هک اند ر حضر هب این زود ی
شباب و یار مساعد  خوشست ره د و هب همز وصل زعم بگرد ان ، ز د وست روی بتاب
مبر ز یار مساعد  هب روزگار شباب

بباش و رنجه مکن د ست را هب بند  عنان
بپا و رنجه مکن پای را هب رنج رکاب

پیشنهاد 

چهره روز

غبطه همسایه
سفارت کشور مغرب د ر تونس کتابی را با عنوان »غبطه 
همســایه: گواهی های مشــترک فرهیختگانی از مغرب 
و تونس« منتشــر کرد ه کــه د ر برد ارنــد ه گواهی های 
فرهیختگان د و کشور د رباره تصاویری است که د ر نتیجه 
د ید ارهایی که میان تونس و مغرب انجام شد ه، د ر ذهن 
آن ها شــکل گرفته است. این کتاب که د ر ۲۴۰ صفحه 
منتشــر شد ه، سند ی اســت که بر عمق روابط تونس و 
مغرب از د یربــاز تا امروز گواهی می د هد ، به ویژه این که 
د و کشور د ر بسیاری از ویژگی های فرهنگی و تمد نی که 
بــه نزد یکی د و ملت براد ر و تقویت روابط د وجانبه میان 
این د و کشور د ر حوزه های سیاسی، اقتصاد ی و اجتماعی 
کمک کرد ه است، با یکد یگر اشتراک د ارند . بیش از ۵۰ 
نویســند ه از گروه های ســنی مختلف و با نگاه های فرهنگی متفاوت، د ر غنی ســازی محتوای این اثر 
نقش آفرینی کرد ه و عالوه بر آن، برخی فعاالن جامعه مد نی و حقوق بشر و د یپلمات ها و وزیران فرهنگ، 
طی نوشته هایی، به صورت مشترک به تشابه نظام اجتماعی د ر د و کشور و وجود  تفکر تجد د  د ر د رون 
آن و ســاخت یک حکومت ملی حامل اراد ه روزآمد سازی و اند یشه های آگاهی بخش و زند گی مشترک 
د ر ســایه کثرت گرایی و اختالف و مساوات گواهی  د اد ه اند . این کتاب همچنین روابط براد رانه نوآوران و 
مبتکران د و کشور و فرهیختگان آن را د ر چارچوب خانواد گی صرف ستود ه به گونه ای که هیچ اعتباری 
برای مرزهای جغرافیایی ای که د ر سایه نزد یکی فرهنگی و اجتماعی میان آن ها از بین رفته است، قائل 
نیست. د ر این کتاب از گرمای روابط متقابل فرهیختگان مغربی و تونسی با چهره ها، د وستان، مکان ها، 
شــهرها، فضاها، خوانش های مؤثر و چشم اند از خیالی و مراجع تفکر و اند یشه د ر کشورهای شان سخن 

به میان آمد ه است. 

لنگستون هیوز
جیمز مرســر لنگســتون هیوز شاعر، د اســتان نویس، 
نمایشــنامه نویس، د اســتان کوتاه نویس، و نوشتارنویس 
سیاه پوســت آمریکایی بود . او بیش تر به د لیل کارش د ر 
 Not« رنســانس هارلم نامد ار است. نخســتین رمانش
Without Laughter« نشان طالی Harmon را د ر 
اد بیات گرفت. هیوز اظهار د اشــت که پل الرنس د انبر، 
کارل ســند  برگ و والت ویتمن تأثیر عمد ه ای بر کار او 
د اشــتند . به ویژه او به واســطهٔ تصویرهای هنرمند انه و 
د رخشانش از، زند گی سیاهان آمریکا بین سال های د ههٔ 
۲۰ تا ۶۰ مشــهور است. او رمان ها، د استان های کوتاه و 
نمایشنامه هایش را نیز به زیبایی اشعار پد ید آورد ه است. 
او به د لیل تعهد ی که به د نیای موســیقی Jazz د اشت 
نوشته هایش تحت تأثیر قرار گرفت. برای نمونه د ر مونتاژ »رؤیای به تعویق افتاد ه« مشهود  است بر خالف 
د یگر شعرای سیاه پوست برجستهٔ آن د وره، زند گی و کارهای او تأثیری بسزا د ر شکل گیری جنبش های 
هنری رنسانس هارلم د ر د ههٔ ۲۰ گذاشت. اما اصیل ترین کوشش وی از میان برد ن تعمیم های ناد رست 
و برد اشت های قالبی مربوط به سیاهان بود  که نخست از سفید پوستان نشات می گرفت و آنگاه بر زبان 
ســیاه پوستان جاری می شــد . یکی از مهم ترین شگرد های شــعری هیوز به کار گرفتن وزن و آهنگ 
موســیقی »آمریکاییـ  آفریقایی« است. د ر بسیاری از اشعارش آهنگ جاز مالیم، جاز تند ، جاز ناب و 
بوگی ووگی احساس می شود . د ر برخی از آن ها نیز چند  شگرد  را د رهم آمیخته آوازهای خیابانی و جاز 
و پاره ای از گفتارهای روزمرهٔ مرد م را یکجا به کار گرفته است. از نه سالگیـ  که نخستین بار جاز مالیم 
را شنید ـ  به ایجاد  پیوند  میان شعر و موسیقی عالقه مند  شد . نخستین د فتر شعرش - جاز مالیم خسته 

که به سال 1۹۲۵ نشر یافت.

فرهنگ

مریم سرمد ی بازیگر ســریال "ارمغان تاریکی" به 
عنوان بازیگر جد ید  "زیرخاکی" انتخاب شــد ، باید  
د ید  این سریال د وباره شــانس رمضانی شد ن پید ا 
می کند  یا خیر. ســاخت ســریال »زیرخاکی« که 
اوایــل د ی ماه د ر هتلی د ر تهران کلید  خورد ه بود ، 
این روزها د ر شــهرک غزالی اد امه د ارد  و عالوه بر 
بازیگــران اصلی که د ر فصل اول شــاهد  هنرنمایی 
آن هــا بود ه ایم، د ر اد امه ماجراهــای زند گی فریبرز 
باغبیشــه شــخصیت های تازه ای نیز بــه فیلمنامه 
اضافه شــد ه اند  که ایفاگــران آن یکی یکی معرفی 
می شــوند . البتــه از بین هنرپیشــه های فصل اول 
برخی از آن ها د ر فصل د وم بازی ند ارند ؛ مثل گوهر 
خیراند یش و هاد ی حجازی فر. هومن برق نورد ، گیتی قاسمی و ستاره پسیانی بازیگرانی اند  که 
تاکنون حضورشــان د ر فصل د وم رسانه ای شد ه و به تازگی خبر رسید ه مریم سرمد ی به جمع 
سازند گان "زیرخاکی" ملحق شد ه است. ســرمد ی از بازیگران باسابقه تئاتر محسوب می شود  
که د ر ســال های اخیر با ایفای نقش د ر سریال هایی همچون "لیسانسه ها"، "فوق لیسانسه ها"، 
"غیرعلنی"، "پد رپسری" و "پرگار" برای مخاطبان تلویزیون نام آشنا شد ه و این روزها سریالی 
را نیز د ر شــبکه نمایش خانگی د ارد . این بازیگر پیش از این نیز با حضور د ر ســریال "ارمغان 
تاریکی" ســابقه همکاری با جلیل ســامان را د اشت و حال پس از 1۰ ســال بار د یگر مقابل 
د وربین این کارگرد ان می رود . بازیگران فصل د وم "زیرخاکی"  عبارتند  از پژمان جمشــید ی، 
ژاله صامتی، ناد ر فالح، گیتی قاســمی، امید  روحانی، اصغر نقی زاد ه، رایان ســرلک و ســتاره 

پسیانی، با حضور هومن برق نورد .

آیا سریال جلیل سامان، رمضانی می شود ؟
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