سرلشکر سالمی:

نیازی به برجام نداریم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شما امروز نیازی به برجام نمیبینید چون حیات خود را بدون آن حفظ کردهاید ،گفت :تکیه گاه ما آمریکا نیست و کلید رزق و روزی
ما هم دست او نیست .سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه در همایش مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که صبح دیروز (سهشنبه) در باغ
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها ،طی سخنانی اظهار داشت :سرمایههای معنوی بزرگترین
دارایی یک ملت است.وی ادامه داد :سرمایه اصلی که میتواند نامحدود باشد و قلمرو عزت و افتخار یک ملت را گسترش دهد جلوههای معنوی جامعه هستند مانند
یک مکتب بزرگ که انسانها در دامن آن بزرگ شده و متناسب با این ارزشها بزرگ میشوند....
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پیش بینی تداوم رشد منفی اقتصاد با بالتکلیفی در ۱۴۰۰

اقتصاد کشور نباید معطل بازگشت آمریکا به برجام شود
3

با تداوم نابسامانی در بازار سهام؛ رئیس سازمان بورس استعفا داد

گله قالیباف از برخورد
سیاسی با بورس

حســن قالیباف اصل ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که نتوانست سامان مناسبی به بازار سهام بدهد ،برای
دومین بار استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد.قالیباف در حالی استعفا داد که بورس تهران
علیرغم رشــد شارپی در چهار ماه اول امسال ،از  ۱۹مردادماه از قله تاریخی دو میلیون و  ۱۰۰هزار واحد شروع
به عقب نشینی کرد و پس از طی کردن سه ماه نزولی ،و در حالی که بسیاری از سهامداران خرد در حاشیه زیان
قرار گرفته بودند....،
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اختالف ۴۹میلیونتومانی سقف حقوق مدیران
با کارگران
3
انتقاد خوانساری از سخنان رئیسجمهور درباره نرخ ارز

چشم اندازی از آینده نرخ ارز نداریم
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وزیر بهداشت مطرح کرد؛

تبعات حذف یکباره ارز دولتی دارو

وزیر بهداشــت ،با اشــاره به چالش های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ،نسبت به حذف یکباره ارز
دولتی ابراز نگرانی کرد .ســعید نمکی ،در جلسه شــورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی ،گفت:
امسال در حوزه ارز و ریال ،شاید سختترین سال بعد از انقالب را تجربه کردیم ،اما به رغم مشکالت
موجود و حضور همه گیری ویروس کووید  ،۱۹به هر طریقی که بود به همت همکاران در سراســر
کشور ،توانستیم کشور را مدیریت کنیم.وی افزود :در سیستم بهداشت و درمان نیز با کمک تمامی
همکارانمان ،نهایت ســعی و تالش را کردیم تا کمترین عارضه و خســارات ممکن واقع شــود .اگر
همراهی و تالش این کمیتهها و شــوراهای مشورتی نبود ،بســیاری از اتفاقات مثبت نمیافتاد .در
حال حاضر نیز درصدد هستیم با مساعدت رئیس جمهور و همراهی بانک مرکزی ،کمکهایی برای
پیشــبرد اقدامات دریافت کنیم.وزیر بهداشــت در خصوص پیگیری ارز تخصیصی ،ارز نیمایی و ارز
آزاد برای واردات کاال ،توضیحاتی ارائه داد و ضمن اشاره به پیامدهای منفی حذف ارز دولتی با نرخ
ثابــت بر قیمت گذاری دارو و تجهیزات و ایجاد نابســامانی و قیمتهای متفاوت بر کاالهای مهم و
استراتژیک مانند دارو ،تاکید کرد :نظام قیمت گذاری باید بر پایه منطقی روشن ،ساماندهی شود و
حذف یکباره ارز بانکی و دولتی و قیمتهای شناور منابع ارزی نه تنها کمکی به این حوزه نمیکند،
بلکه بر مشکالت تولید کننده و واردکننده و مصرف کننده ،توأمان خواهد افزود.نمکی افزود :در این
مورد باید چند نکته را مطرح کنیم؛ اوالً اینکه در حال حاضر جهان روزهای اقتصادی سخت و بحرانی
را ســپری میکند و هر تکانه ای بر اقتصاد کشور به ویژه در حوزه کاالهای اساسی میتواند بحران
اجتماعی در مردمی که تاب آوری شــأن کاهش یافته ،ایجاد کند .در موضوع کرونا اجازه ندادیم که
حتی یک بیمار مبتال به کرونا بیرون از بیمارستان نیازمند تخت بماند ،هیچ بیماری بدون خدمات
درمانی معطل نماند و هیچ قومیت و اقلیتی در این زمینه با تبعیض مواجه نشــد و با این اوصاف و
وجود مشکالت فراوان ،در زمینه سایر بیماریها ،بحرانی برای تأمین ارز و تأمین تجهیزات پزشکی
و دارو در کشــور ایجاد نشد.وی گفت :ســال  ۹۹و  ،۱۴۰۰سالهای درآمدهای نامعلوم و مصارف و
نگرانیهای معلوم است .در چنین شرایطی هرگونه شوک جدید برای بیماران قابل قبول نیست.وزیر
بهداشت در ادامه قول مساعد داد که موضوع تأمین و تخصیص ارز و روند منظم آن از مسیر مجاری
مربوطه در دولت پیگیری و محقق شود.
رییس شورای رقابت:

خودرو تا پایان سال گران نمیشود
رییس شــورای رقابت گفت :با توجه به روند نزولی بازار خودرو در روزهای گذشــته این شورا تصمیم
گرفت که هیچ افزایش قیمتی در خصوص خودروها تا پایان سال اعمال نشود«.رضا شیوا» دیروز (سه
شــنبه) افزود :در جلسه روز گذشته شــورای رقابت تورم بخشی از بانک مرکزی به دستمان رسید که
درخصوص خودرو نزدیک به  ۱۴درصد بود.وی گفت :با توجه به شاخص میزان بهرهوری و کیفیت که
مطابق فرمول باید از قیمتها کاســته شــود و همچنین در نظر گرفتن تورم بخشی  ۱۴درصدی باید
حداکثر  ۱۰درصد تورم شــامل حال خودرو سازان میشد.شیوا ادامه داد :از آنجایی که بازار خودرو در
روزها و هفتههای گذشته روند ریزشی قیمتی به خود گرفته و امیدواریم این کاهش ادامه داشته باشد
این شورا نخواست تا با افزایش دادن قیمتها دوباره بازار را هیجانی کند.وی افزود :براین اساس تصمیم
گرفتیم تا پایان ســال هیچ افزایش قیمتی در خودروها نداشته باشیم.رییس شورای رقابت یادآور شد:
زمانی تورم کشــور بســیار بد و لجام گسیخته بود به همین دلیل تصمیم گرفتیم هر سه ماه یک بار با
درنظر گرفتن تورم بخشــی قیمتهای جدید ارائه کنیم اما اکنون میزان تورم در مسیری قابل کنترل
افتاده و همه بازارها روند کاهشی گرفته است براین اساس شاید در آینده نسبت به تغییر هر  ۶ماه یک
بار قیمتها و شاید همچون گذشته به تغییر همه ساله قیمتها اقدام کنیم.وی خاطر نشان کرد :تا پایان
امسال با توجه به اتفاقات مختلف جهانی ،وضعیت تحریمها ،فروش نفت و غیره بازار را رصد خواهیم کرد
و براســاس آن تصمیم میگیریم که چه اقدامی انجام دهیم.شیوا همچنین درخصوص تصمیم پیشین
شورای رقابت درباره تفاوت قیمتگذاری خودروهای لوکس و با قیمت باالتر ایران خودرو و سایپا خاطر
نشــان کرد :آن فرمول یک شرط مهم داشت و آن افزایش تولید  ۵۰درصدی در دی ماه بود اما ظاهرا
این شــرط اجرایی نشده و افزایش تولید یادشــده به راحتی امکانپذیر نیست.وی در عین حال یادآور
شد :خودروسازان به انواع و اقسام شیوهها مخالفت خود را با فرمول قبلی اعالم کرده بودند و این فرمول
زمانی کارآیی خواهد داشت که خودروسازان ،ایدرو ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت با یکدیگر همکاری
داشته و افزایش تولید اتفاق بیافتد.وی در پایان یک بار دیگر تاکید کرد :قیمت گذاری خودروها تا پایان
سال و با توجه به نیمه تعطیل بودن فروردین ماه  ۱۴۰۰از همان فرمول قبلی تبعیت خواهد کرد و هیچ
افزایش جدیدی در قیمتها اعمال نخواهد شد.

با رای نمایندگان؛

ظریف کارت زرد دوم را از مجلس گرفت
نمایندگان مجلس توضیحات وزیر امور خارجه در مورد دیپلماسی اقتصادی را قانع کننده ندانستند و دیروز دومین کارت زرد را به وی دادند .در جلسه
علنی دیروز مجلس شورای اسالمی سوال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت از محمدجواد ظریف درمورد فعالیت های وزارت امور خارجه در حوزه
دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.پس از آنکه ظریف توضیحات خود را در این باره مطرح کرد ،قالیباف خطاب به نماینده سوال کننده گفت:
آیا از توضیحات وزیر قانع شدید یا خیر؟نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی گفت :همه ما می دانیم که امروز دشمن می خواهد کشور ما را
در حوزه اقتصادی عاصی کند و ملت ما به دلیل اینکه دیپلماسی اقتصادی فعال نیست دچار مشکل هستند و بنده قانع نشدم.در ادامه جلسه نمایندگان
مجلس شورای اسالمی با  ۹۰رای موافق ۱۳۸ ،رای مخالف و  ۱۲رای ممتنع از مجموع  ۲۵۹نماینده حاضر در جلسه علنی توضیحات وزیر امور خارجه
را قانع کننده ندانستند و بر این اساس ظریف دیروز دومین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.
ظریف در جلسه علنی:
وزارت امور خارجه اختیارات هماهنگی روابط اقتصادی خارجی را ندارد
وزیر امور خارجه گفت :ما معتقدیم که باید وزارت خارجه اختیاراتی داشته باشد تا بتواند روابط اقتصادی خارجی را هماهنگ کند که ما این اختیار را
االن نداریم .محمدجواد ظریف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی و در پاسخ به سوال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت مبنی بر اینکه چرا
دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه جدی گرفته نمی شود؟ ،گفت :بحث دیپلماسی اقتصادی نیازمند همکاری همه ارکان کشور ،دولت و مجلس است
و بنده دیروز برای توضیح به مجلس نیامده ام ،بلکه برای درخواست کمک به مجلس آمده ام.وی بیان کرد :بر اساس پیشنهاد مجلس و همفکری که ما
و کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره قبل داشتیم ،قرار شد که معاونت اقتصادی وزارت خارجه مجددا احیا شود و ما کل ساختار وزارت خارجه را بهم
ریختیم و از یک ساختار منطقه ای آن را تبدیل به ساختار موضوعی کردیم تا پیگیری موضوعات اقتصادی در وزارت خارجه همسطح موضوعات سیاسی
شود.وزیر امور خارجه تصریح کرد :یکی از با سابقه ترین سفرای ما که هم در آفریقا ،هم در آسیا و هم در اروپا و روسیه سفیر بود ،معاون اقتصادی وزارت
خارجه شد و لذا ما این اقدام ساختاری را انجام دادیم و یک آموزش اقتصادی هم گذاشتیم و تالش کردیم که در  ۷-۸سال گذشته جهت گیری وزارت
خارجه را که قبال سیاسی و امنیتی بود به گونه ای تغییر دهیم که مسائل اقتصادی هم مورد توجه قرار گیرد.ظریف بیان کرد :مشکل اساسی ما در این
زمینه آن است که نقش وزارت خارجه در روابط اقتصادی خارجی فقط نقش تسهیل گری است و حتی میتوان گفت که تسهیل گری هم نیست و نقش
اصلی ما آن است که دستگاه های مختلف ،سیاست های بین المللی خود را دنبال کنند و هر گاه به مشکل برخوردند ،وزارت خارجه آن را حل می کند و
ما فقط مسئول حل مشکل هستیم.وی تأکید کرد :ما معتقدیم که باید وزارت خارجه اختیاراتی داشته باشد تا بتواند روابط اقتصادی خارجی را هماهنگ
کند که ما این اختیار را االن نداریم.ظریف گفت :اگر این مشکل حل شود ،قطعا سفرای ما می توانند با اقتدار کار خود را دنبال کنند .ما پیشنهاد متعددی
برای تهاتر داریم و هر دستگاهی براساس نیازهای خود می تواند این موضوع را پیگیری کند اما مسئول سیاست خارجی نمی تواند از این امکانی که ما
داریم استفاده کند.وی یادآور شد :ما در حد توان و تا جایی که قانون به ما اجازه داده است ،یک بانک اطالعاتی برای خارجی ها از طریق امکانات داخلی
درست کردیم و یک بانک اطالعاتی هم برای فعاالن اقتصادی داخلی از امکانات خارج از کشور ،مزایده ها و مناقصه ها ایجاد کردیم.وزیر امور خارجه با
بیان اینکه ما تهاتر را به عنوان یک راهکار مهم برای افزایش تولید ،شکست تحریم و دور زدن تحریمها دنبال میکنیم ،گفت :معاونت اقتصادی وزارت
خارجه در دوران کرونا تالش زیادی برای بازکردن راه های ارتباطی کشور با همسایگان انجام داده و راه ما با همه همسایگان باز است و فقط را ِه جاده ای
و کامیونی ما با یکی از همسایگان بسته است.ظریف تأکید کرد :افزایش تعامالت با همسایگان و استفاده از ظرفیت آنان در دستور کار وزارت امور خارجه
است اما ما معتقدیم تا زمانی که مشکالت ساختاری حل نشود ،این مشکالت پابرجا خواهد ماند.وی با اشاره به اینکه وزارت خارجه ساختاری داشت که
از سال  ۱۳۶۶و  ۱۳۶۷به ساختاری منطقه ای تبدیل شد ،گفت :در ساختار منطقه ای بحث معاونت اقتصادی که در کنار معاونت سیاسی قرار داشت،
کنار گذاشته و سه معاونت منطقه ای ایجاد شد که فلسفه درستی دارد و آقای والیتی براساس فهمی درست این اقدام را انجام داد.وزیر امور خارجه با
بیان اینکه به دلیل حجم فشارهای سیاسی و امنیتی بر روی وزارت خارجه ،طبیعتاً معاونت های سیاسی به مسائل این حوزه گرایش پیدا کردند ،تصریح
کرد :برای وزارت خارجه موضوع اقتصادی به اولویت دوم تبدیل شد ،اما در دوران آقای خرازی ،معاونت اقتصادی ایجاد و معاونت های منطقه ای نیز حفظ
شد.ظریف با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات وزارت خارجه در حوزه اقتصادی ناموفق نبوده ،اما به موفقیت مورد نظر نیز دست نیافته ایم ،اظهار داشت:
رئیس مجلس پیشنهاد داد که وزارت خارجه مسئول کل روابط خارجی کشور باشد ،این پیشنهاد مزایا و مشکالتی دارد ،اما نشان می دهد رئیس مجلس
به مشکالت واقف است .وزارت امور خارجه مسئولیت روابط خارجی را در اختیار ندارد ،بلکه مسئول سیاست خارجی است و نقش تسهیلگر را ایفا می
کند.وی تصریح کرد :البته من با کمال احترام برای آقای قالیباف اعتقاد ندارم که روابط اقتصادی خارجی به وزارت خارجه محول شود چرا که وزارتخانه
این توانایی را ندارد ،اما اعتقاد دارم باید وزارت خارجه اختیاراتی در حوزه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی داشته باشد .بنده موافق گروکشی داخلی
نیستم و نتیجه مطلوب از این روش حاصل نمی شود ،بلکه باید بتوانیم کل سیاست خارجی را هماهنگ کنیم.

 ۸۷فوتی جدید کرونا
در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد شناســایی و فوتی ناشی
از کووید ۱۹در کشــور طی  ۲۴ســاعت گذشــته را اعــام کرد.دکتر
سیماســادات الری گفت :تا دیروز  ۳۰دی  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای

قطعی تشــخیصی ۵ ،هزار و  ۹۱۷بیمار جدید مبتــا به کووید ۱۹در
کشور شناسایی شد که  ۵۱۸نفر از آنها بستری شدند.وی افزود :مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به یک میلیون و  ۳۴۲هزار و  ۱۳۴نفر رسید.
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۸۷بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۵۶هزار و  ۹۷۳نفر رســید.به گفته وی ،خوشــبختانه تا
کنون یک میلیون و  ۱۳۱هزار و  ۸۸۳نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارســتانها ترخیص شده اند.وی ادامه داد ۴۲۷۲ :نفر از بیماران مبتال

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

آسیای مرکزی منظره جذاب از ایران
کشورهای موسوم به آسیای میانه در ردیف قرقیزستان ،ترکمنستان،
تاجیکستان ،ازبکستان و قزاقستان همه در یک اتحاد پنهان و ناآشکار
سیاســتی را دنبال میکنند که در روابط سیاسی و اجتماعی و حتی
اقتصادی انگ تمایل به چپ یا راست نداشته باشند .آنها بستر موجود
در فراینسازی مناسبات را بسسیار هوشمندانه دنبال میکنند .اینکه
چه فرایندی را بتوان بعنوان کشــوری با روحیات مستقل و به دور از
ســرمایه گذاری افراطی غرب و یا نگاه دموسوسیالیسم بتوان به این
کشــورها داشت مســتلزم یک وزارت خارجه عمیقا معتقد به انقالب
اســامی اســت .در وزارت خارجه جمهوری اســامی ایران به دلیل
 ۴۲ســال جهتداری از غــرب هرگز زمینه بــرای ایجاد پیوندهای
ارگانیک که طی آن منافع دو کشــور در یک چارچوب ماندگار با تک
تک کشــورهای مذکور تعریف شود ،موجود نبوده است .این کشورها
دو اصل مهم در سیاست خارجیشان را فدای منافع زودگذر نکرده و
نمیکنند .آنها در مورد روابط با تمام کشورها سیاست دقیق و تعریف
شدهای را لحاظ میکنند؛ عنوانهایی که برای این دو سیاست انتخاب
نمودهاند عبارت اســت از نخست تنوعبخشــی در عدم انحصارات در
ارتباطات و در ثانی توازنبخشــی به تقابل در بهرهبرداری مشترک از
روابط .این کشــورها مایل هستند که در ســطح قدرتهای بزرگ با
روسیه ،چین ،اروپا و آمریکا و حتی جمهوری اسالمی ایران همکاری
کنند .در ســطح قدرتهای منطقهای نیز ترکیه ،هند و کشــورهای
دیگر در ســبد سیاست خارجی آنها تعاریف و تشخصهای جایگاهی
روشنی دارند .این کشورها در سیاستهای همگرایی و همسوی خود
این راهبرد را به آشــکارا دنبال میکنند که هیچ قدرتی در آســیای
مرکزی قدرت مســلط و محوری نداشته باشــد .درواقع این کشورها
میخواهنــد از طریق تنظیم رابطه با روســیه ،روابط با چین را توازن
بخشــند؛ از طریق چین ،روســیه را به تقابل رقابتی مجبور نمایند و
از طریق این دو کشــور ،آمریکا را به طمــع امتیاز دادن وادار نمایند.
ی ایران در آســیای مرکزی هم در همین
در ایــن بین زمینه بازیگر 
ل بررسی بوده اســت .شاید اگر از منظر دفاع ساختاری
چارچوب قاب 
بتوان اینگونه تحلیل نمود که کشورهای آسیای مرکزی این نگرانی
را دارند که ســازمان همکاری شانگهای به یک بلوک ضدغربی و یا به
ناتوی شــرق تبدیل شود؛ بنابراین این پنج کشور اص ً
ال تمایلی ندارند
با کشــورهای دیگر ،مناطق و یا پیمانهای دیگر وارد تقابل آشــکار
شوند .آنها با ایاالتمتحده آمریکا بهعنوان یکی از شرکایشان در حال
همکاری هســتند ،اما این همکاری تا جایی تداوم خواهد داشت که
واشنگتن بر امورات راهبردی و ماندگار در کشورهای آسیای مرکزی
مسلط نشود .روابطشان با چین نیز به همین منوال است؛ کشورهای
آســیای مرکزی در دهه  ۹۰از شــوروی جدا شــدند و امروز ب ه جز
قزاقســتان ،چین شریک نخســت تجاری چهار کشــور دیگر است.
این در حالی اســت که اکنون با سیاســتهای تبلیغاتی سازمان سیا و
ســرویسهای غربی در پروژه چین ستیزی در منطقه تا حدی چین
هراســی در آسیای مرکزی گســترش پیدا کرده لذا بیدلیل نیست
که این کشــورها در مسیر تعدیل روابط گام برداشته و در پی کاهش
نقش پکن در روابط اقتصادی و سیاسی خود برآمدهاند .این کشورها
باسیاستهای هم شرقی و هم غربی هرگز نمیخواهند آمریکا را از خود
برنجانند .در چنین شرایطی ظرفیت مناسبی برای جمهوری اسالمی
ایران پدید میآید تا با در نظر گرفتن دو اصل مورد قبول و راهبردی
این کشــورها به عنوان اصول تنو ع و تواز ن بخشی که در ابتدای مقاله
توضیح داده ام ،وارد تعامل و همکاری بیشــتر با این کشــورها شود.
البته باید توجه داشت ازبکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،قزاقستان
و قرقیزســتان نمیخواهند چین جایگزین روســیه یا آمریکا شــود
یا ایران جایگزین چین .این کشورها نمیخواهند ایران ،روسیه و چین
در تقابل با نفوذ آمریکا وارد همکاری شــوند .اگــر ایران از این زاویه
به منظره جذاب همکاری با کشــورهای آســیای میانه نگاه کند و نه
مثل گذشته که در یک چارچوب دقیق و تعریف شده مهمترین حوزه
همکاری بین طرفین را که حوزه ترانزیت چه ریلی ،چه جادهای و چه
خطوط هوایی و چه بسترســازی برای ورود بخش خصوصی دو طرف
در چارچوب حفظ توازن متقابل فعــال نماید راهبردی همگرایانه با
همسایگان را محقق خواهد نمود .بدون شک این راهبرد میتواند منافع
سیاسی اجتماعی و اقتصادی همه این کشورها را نیز به دنبال داشته
باشد .در تفکر دینی ما همســایه تعریف جذاب و ریشه داری داشته
و دارد .اســتفاده از این محتوا چه بسا این انگیزه را نیز در طرفهای
متقابل به جوش آورده میدان توریسم را بین دوکشور گسترش دهد.
در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی ،همکاری با اتحادیه اقتصادی
اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای و تجارت دریایی در دریای خزر با
ترکمنستان و قزاقستان میتواند در دستور کار همکاریهای دو طرف
قرار گیرد .درعینحال همکاریهای امنیتی و انتظامی در حوزه مبارزه
بــا مواد مخدر ،مبارزه با تروریســم و افراطگرایی ب ه ویژه با محوریت
افغانستان مورد استقبال کشورهای آسیای مرکزی قرار خواهد گرفت.
لذاســت که باید به این کشورها ما از منظر جذابیتها و آنها از منظر
ارتباطات ماندگار نگاه متقابل داشته باشیم .دولت آینده ایران در این
چارچوب فضایی بســیار ارزشــمند را پیش رو خواهد داشــت که به
اعتباری جمعیت  ۴۰۰میلیون نفری را در هم گره مودت خواهد زد.
والسالم

به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحــت مراقبت قرار دارند.
الری افــزود :تا کنون  ۸میلیون و  ۶۳۴هزار و  ۵۵۳آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشــور انجام شده اســت.به اذعان الری ،بر اساس آخرین
تحلیل ها ۱۰ ،شهر در وضعیت قرمز ۲۳ ،شهر در وضعیت نارنجی۱۶۳ ،
شــهر در وضعیت زرد و  ۲۵۲شهر در وضعیت آبی قرار دارند.سخنگوی
وزارت بهداشت همچنین گفت ۱۰ :شهر قرمز کشور در استان مازندران
و شامل آمل ،بابل ،تنکابن ،جویبار ،رامسر ،ساری ،سوادکوه ،فریدونکنار،
قائمشهر و نکا است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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قالیباف:

دولت در برابر بورس مسئول است

دریادار سیاری:

دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال تغییر
سبک زندگی ما است
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت :دشــمن از طریق جنگ نرم به دنبال تغییر
سبک زندگی ماست و می خواهد اعتقادات و باورهایمان را تغییر دهد زیرا پایه
و اســاس سبک زندگی ،باورها و اعتقادات است .امیر دریادار حبیب اهلل سیاری،
معاون هماهنگ کننده ارتــش در آئین تجلیل از منتخبین اولین مرحله طرح
قرآنی تســنیم ویژه کارکنان پایور ستاد ارتش که دیروز با رعایت پروتکل های
بهداشتی و به صورت وبینار (ویدئو کنفرانس) در سالن همایشهای والیت ستاد
ارتش برگزار شد ،گفت :خوشــبختانه در بحث اجرای برنامه های قرآنی شاهد
ابتکار و خالقیت بســیار خوبی در سطح ســتاد ارتش هستیم و در حال حاضر
اثراتش را میبینیم که تقدیر و تشکر میکنم از همه مسئوالن امر که این بستر
را فراهم کردند.وی با اشاره به اینکه سبک زندگی هر جامعه ای نشأت گرفته از
فرهنگ حاکم بر آن جامعه است ،افزود :در جمهوری اسالمی ایران سبک زندگی
از آموزه های دینی ،قرآن و فرهنگ اصیل ایرانی نشأت می گیرد و ما این سبک
زندگی را به جلو می بریم و به آن افتخار میکنیم و اجازه نمیدهیم دشــمنان
به آن خدشهای وارد کنند.معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد :دشمن از
طریق جنگ نرم به دنبال تغییر ســبک زندگی ماست و می خواهد اعتقادات و
باورهایمان را تغییر دهد زیرا پایه و اساس سبک زندگی ،باورها و اعتقادات است.
دریادار ســیاری گفت :مهمترین راه مقابله با تهاجم دشمن در عرصه فرهنگی،
بهره گیری و به کار گیری آموزه های قرآنی ،انقالبی و ملی اســت ،زیرا اســاس
عقاید و باورهای ما به عنوان ریشه و تنه درخت است و بقیه اعمال شاخه های
درخت هستند و وقتی که تنه و ریشه را محکم نگه داریم قطعا بقیه امور سالم
می ماند و این یک ســند باال دستی بسیار قوی است که اگر به آن توجه داشته
باشیم هرگز دشــمن نمی تواند آن را تغییر دهد.وی ضمن تشکر از همه مقام
آورنــدگان در این طرح تاکید کرد :امروز همه کســانی که در این عرصه مقام
آوردند یک مســئولیت سنگین دارند و باید در سبک زندگی برای دیگران الگو
باشند.در ادامه حجت االســام صنعت پور ،رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد
ارتش نیز گزارشی از اهداف و نحوه اجرای برنامه های قرآنی ستاد ارتش ارائه کرد
و گفت :قرآن همه چیز است و برای رسیدن به قله های بلند ،تنها راه ،قرآن است
و اگر غیر از این را انتخاب کنیم ،کارساز نخواهد بود .قرآن کریم تنها راه هدایت
است و تنها نسخه بشریت محســوب می شود.وی خاطرنشان کرد :خداوند هر
کس را که دوست داشته باشد در کنار قرآن قرار می دهد و مورد لطف و عنایت
قرآن قرار می گیرد و کســی که مورد لطف قرآن نباشــد از سفره قرآن محروم
است.رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش گفت :انقالب ما نیز برخواسته از
قرآن کریم اســت و استمرار آن با قرآن صورت می گیرد .داروی شفابخش برای
تمام دردهای اجتماعی ،خانوادگی و فرهنگی و راه برون رفت از تمام مشکالت
بشریت که گرفتار آن هستند ،تمسک به قرآن کریم است.
سرلشکر جعفری در جمع خبرنگاران:

جوانان انقالبی پای کار بیایند ،بر همه
مشکالت غلبه میکنیم
فرمانده قرارگاه بقیهاهلل گفت :اگر مسئوالن تفکر جهادی و جوانان انقالبی را
پای کار بیاورند بر مشکالت عدیدهای که داریم ،فائق خواهیم آمد ،.سرلشکر
محمدعلی جعفری فرمانده قــرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةاهلل (عج) در
حاشــیه همایش سراســری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس که در سالن خلیج فارس موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار
شــد ،در جمع خبرنگاران اظهار داشت :رهبر معظم انقالب بارها بر موضوع
اقتصاد مقاومتی ،نگاه به ظرفیتهای داخلی و اســتفاده از سرمایه انسانی و
جوانــان غیور ،انقالبی ،فداکار و مبتکر تأکید کردهاند.وی با اشــاره به توان
موشــکی و پهپادی نیروهای مسلح گفت :پیشــرفت کشور در عرصههای
موشــکی و فناوریهــای دفاعی که چشــم جهانیان را خیره کرده اســت
و همچنین پیشــرفت در ســایر عرصههای علمی و فناوری ،نتیجه اعتماد
به جوانان اســت.جعفری با تأکید بر ضرورت بهرهگیری مدیران حوزههای
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کشــور از تفکر دفاع مقدس گفت :امروز اگر
تفکر جهادی و انقالبی برگرفته از اسالم ناب که مبنای مدیریت دفاع مقدس
بود در کشــور جاری و ساری شود ،معضالت و مشــکالت کشور در زمان
کوتاهی برطرف خواهد شد.فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةاهلل (عج)
افــزود :در ابتدای جنگ بنی صدر اعتقادی به مردم و اســتفاده از ظرفیت
داخلی نداشــت اما پس از عزل و فرار او با روی کار آمدن نیروهای انقالبی،
توانستیم پس از هشت ماه خرمشهر را آزاد کنیم.
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سرلشکر سالمی:

گزیده خبر

رئیس مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر این که دولت در برابر بورس مسئول
است ،گفت :از اواخر مرداد شاهد افت یک میلیون واحدی شاخص بورس هستیم
و این نوســان باال نشــانه ضعف در مدیریت این بازار است .محمد باقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اســامی دیروز در جلسهای که در کمیسیون اقتصادی
مجلس با حضور وزیر اقتصاد و مســئوالن ســازمان بورس از جمله رئیس این
سازمان و اعضای کمیسیون برگزار شد ،گفت :دو موضوع ویژه از ابتدای مجلس
جدید به طور خاص در دستور کار بوده که یکی سند مالی بودجه با نگاه اصالح
ساختار و دیگری توجه ویژه به بازار سرمایه است.وی با اشاره به اهمیت و نقش
بازار سرمایه در حوزه سرمایهگذاری و ظرفیت آن برای حل بسیاری از مشکالت،
افزود :مجلس در هر زمینهای که وزارت اقتصاد درخواست کرده است در زمینه
بازار سرمایه همکاری داشته است.رئیس مجلس افزود :با تغییر مصوبات شورای
عالی بورس ،تمام اختیارات الزم به این شورا برای مدیریت و نظارت بازار سهام
داده شــده است ،با این حال امروز اداره بورس دچار سوء مدیریت است.قالیباف
با تاکید بر اینکه دولت و اعضای اقتصادی دولت در برابر بورس مسئول هستند،
گفت :از اواخر مرداد شــاهد افت یک میلیون واحدی شــاخص بورس هستیم
و این نوســان باال نشــانه ضعف در مدیریت این بازار است.وی تاکید کرد :نباید
اوضاع به گونهای باشــد که هر وقت نرخ ارز باال میرود دچار آســیب شــویم و
وقتی پایین هم میآید آسیب ببینیم.رئیس مجلس با بیان اینکه باید مجموعه
سهام فروخته شده شرکتهای حقوقی در ماههای اخیر بررسی شود ،گفت :این
نوســانات ،هم در حوزه اقتصادی به ما آسیب میزند و هم بدتر از آن این است
کــه اعتماد مردم از بین میرود.قالیباف تصریح کرد :وقتی رئیس دولت از مردم
برای سرمایهگذاری در بورس دعوت کرده و به آنان اطمینان داده که ما هستیم
مردم باید احساس کنند که ما حضور داریم.وی افزود :کمیسیون اقتصادی باید
تحوالت ماههای اخیر بورس را بررســی و گزارش آن را در صحن مجلس مطرح
کند.وی گفت :در شــورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا نیز این موضوع را
مورد بررسی قرار میدهیم.رئیس مجلس تاکید کرد :بورس ما این ظرفیت را دارد
که بهتر اداره شود و رشد متناسبی داشته باشد.
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فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شما امروز نیازی به برجام نمیبینید
چــون حیات خود را بدون آن حفظ کردهاید ،گفت :تکیه گاه ما
آمریکا نیست و کلید رزق و روزی ما هم دست او نیست .سرلشکر
حسین سالمی فرمانده کل سپاه در همایش مدیران بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که صبح دیروز (سهشنبه) در
باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد با تسلیت ایام
شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها ،طی سخنانی اظهار
داشت :سرمایههای معنوی بزرگترین دارایی یک ملت است.وی
ادامه داد :سرمایه اصلی که میتواند نامحدود باشد و قلمرو عزت و
افتخار یک ملت را گسترش دهد جلوههای معنوی جامعه هستند
مانند یک مکتب بزرگ که انســانها در دامن آن بزرگ شده و
متناسب با این ارزشها بزرگ میشوند .اگر یک جامعه تابع یک
مکتب بزرگ باشد بسیار بزرگتر از ظاهر مادی هستند.فرمانده
کل سپاه تصریح کرد :انسانهای بزرگ و شخصیتهای جامعه
مانند حقیقت جاری در بطــن جامعه حرکت کرده و متعلق به
یک زمان خاص نیستند .این افراد منبع و منشا افتخار هستند و
تمام شدنی نیستند که با زمان حرکت میکنند.سرلشکر سالمی
با اشاره به واقعه عاشورا گفت :کربال و افتخارات آن واقعهای است
که افتخار ،عزت ،مقاومت ،شــرف ،گذشــت و ایثار از آن تا ابد
میجوشــد و هرگز متوقف نمیشــود .شخصیتهای بزرگ نیز
اینگونه هستند مانند امام خمینی (ره) و شهدای ما مانند شهید
سلیمانی که اینها قدرت اصلی ما هستند.وی افزود :دفاع مقدس
یک حادثه در تاریخ نیست بلکه سازنده بخش مهمی از فرهنگ
ما و الگوبخش و ســرمایهای تمام ناشدنی است که میجوشد و
انتقال آن به نسلهای بعدی بسیار مهم است.فرمانده کل سپاه
تصریح کــرد :دفاع مقدس ما را با کرامت ،عزت و افتخار عجین
میکند ،البته اساســاً جامعهای که برای استقالل می جنگد در
یک نبرد نا برابر حضور دارد زیرا میخواهد آزاد و مستقل زندگی
کند.فرمانده کل ســپاه گفت :دفاع مقدس حیات طیبه ای برای
جامعه ماست زیرا دشمنان میخواستند ملت ما را بشکنند و بر
او لباس ذلت بپوشــانند .اگر ملتی تسلیم شود میمیرد و فاقد
اعتبار و درمانده است .دفاع مقدس برای همیشه به ما عزت داد
و تصور جهان را از ملت ایران واقعی کرد تا ملت ما با این عناصر
سخنگوی دولت گفت :ما هیچ پیامی از طرف تیم بایدن دریافت
نکردیم و تا زمانی که اطمینان پیدا نکنیم آمریکا به تعهداتش
عمل میکند ،هر نوع مذاکرهای بیمعناست.
علی ربیعی سخنگوی دولت صبح دیروز (سهشنبه) در نشست
خبری اظهار کرد :فردا دولت شــرور ترامــپ به پایان راه خود
خواهد رســید و آمریکا رئیس جمهور تازه ای خواهد داشــت.
رئیس جمهوری که فرصت دارد تا نمایندهای برای صدای بلند
مردم آمریکا برای تغییر رویههایی باشد که حداقل در چهار سال
گذشته موجب تحقیر ،آشفتگی و انزوای آمریکا شدند.
ربیعی گفت :امروز مســئولیت پذیری آمریــکا و احترام آن به
قوانین و هنجارهای بین المللی یک خواست جهانی است .دولت
جدید آمریکا نباید میراث و در واقع لکه ننگی که دولت پیشین
به جا گذاشته را بطور گزینشی جبران کند .بدتر از آن میراث،
تالش برای اســتفاده از آن به عنوان ابزار فشار بر ملت هاست.
مقاومت مردم ما تا امروز نباید جای شکی باقی گذاشته باشد که
فشار و تحریم هرگز نمیتواند ما را وادار به تسلیم در برابر زیاده
خواهی کند.وی ادامه داد :آمریکا بزودی فرصت تازه ای خواهد
داشــت که به جای عمل به وسوسههایی که حاصل آن نقض
گسترده حقوق بین الملل و جنایت علیه بشریت به شیوههایی
ظاهرا ً متمدنانه به بهای به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی
و منافع مردم ایران و آمریکاســت ،با نیت و عمل صادقانه ،بی
قید و شــرط به تعهدات خود مطابق قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای
امنیت بازگردد و افقهای جدیدی را پیش روی مناسبات خود
با ایران و جامعه جهانی ترسیم کند.سخنگوی دولت تاکید کرد:
اما در هر حال ،این واقعیت تغییر نخواهد کرد که سیاست فشار
حداکثری بر مردم ایران به رسوایی ماندگاری در تاریخ تبدیل
شــد؛ نه تنها برای آنهایی که متوهمانه درد و رنج بی سابقهای
را به مردم معصوم و بیگناه ما تحمیل کردند بلکه برای آنهایی
در رسانههای فارســی و غیرفارسی زبان در خارج از کشور که
بی شرمانه با دمیدن به این توحش مدرن ،در تحمیل این درد
و رنج سهیم شدند.ربیعی تاکید کرد :مردم عامالن و همدستان
این جنایت سازمان یافته اقتصادی را نه فراموش میکنند و نه
میبخشند .اما متاســفیم کسانی نیز در داخل بودند که به نام
انتقاد از دولت و با چشــم بستن به رفتارهای مجرمانه آمریکا و
پیامدهای ویرانگر آن بر زندگی مردم ،دولت را در خط مقدم این
مبارزه بی امان تخریب کردند.وی افزود :در حالی که با حداقلی
از انصاف میتوانستند ببینند که نه تنها این دولت در سالهای
قبل از آوار شدن تحریمها بر سر مردم ما ،یکی از درخشانترین
دورههای رشــد اقتصادی را مدیریت کرد بلکه حتی در همین
دوره نیز در شرایطی که بســیاری انتظار ابرتورم را برای سال
جاری داشــتند ،مانع از تحقق آن شد.سخنگوی دولت تصریح
کــرد :این مدیریت اقتصادی درســت در زمانی اتفاق افتاد که
بحــران غیرمنتظره ویروس کرونا بــار مضاعفی بر گرده دولت
تحمیل کرده بود.ربیعی خاطرنشــان کرد :مردم ما امروز و فردا
میتوانند منصفانه قضاوت کنند و سره را از ناسره سوا کنند.
وی با اشاره به مساله کرونا گفت :همچنین ما در کرونا با بیم و
امید روبرو هستیم .تالشهای صورت گرفته در هفتههای قبل
شــرایطی را فراهم کرده که امروز ایران معکوس جهان حرکت
میکند و ابتال و مرگ و میر هر دو کاهشی است و از  ۱۰هزار و
 ۲۰۰مرگ هم وطنان جلوگیری شد.سخنگوی دولت گفت :اما
از یک سو گونههای جهش یافته از کرونا در انگلیس و بزریل و
آفریقای جنوبی افزایش یافته و از سوی دیگر با انجام سفرهای
غیرضرور و عدم رعایت پروتکلهای روبرو هســتیم و ما با موج
جدید روبرو هستیم و امروز وضع بیماری در آمریکا و اروپا بسیار
خطرناک شده اســت.ربیعی افزود :نیروی انتظامی اقداماتی را
موثری را انجام داده و در نتیجه کنترلهای کرونایی  ۳۳درصد

نیازی به برجام نداریم

برآمده از دفاع مقدس شــناخته شود.سرلشکر سالمی گفت :در
دفاع مقدس ما مقاومت را مشــق کردیم زیــرا برای قوی بودن
باید با دشمنان بزرگ ُکشتی گرفت و بدون ایستادگی و مقاومت
هیچ ملتی سربلند نمیشود .ملت ما آرزو داشت که ای کاش در
کربال و مسجد کوفه بود تا نشان دهد که چگونه از امام خود دفاع
میکنــد و دفاع مقدس آزمونی بود که ملت ایران را بلند مرتبه
و عزیز کرد و نشــان داد اســام منبع سعادت و جهاد هم منبع
حیات ماســت.وی گفت :زمانی که ملت ما لباس جهاد پوشید
خداوند لباس عزت و افتخار برتن ما کرد ،فرهنگ نترســیدن از
دشــمن و تحقیر قدرتهای غیر الهــی در دفاع مقدس برای ما
شکل گرفت.فرمانده کل سپاه تصریح کرد :اگر دفاع مقدس نبود
ما در نبردهای بعدی که مقیاسهای بزرگتر و جهانی داشتند

دچار مشــکل میشدیم .دفاع مقدس مقاومت را با ذات ملت ما
عجین کرد و ملت ما فهمید اگر پیوند خود را با ولی خود محکم
کند هرگز شکســت نمیخورد زیرا ملتها در ذهن خود پیروز
میشوند یا شکست میخورند.وی با بیان اینکه شهدا منابع قدرت
ما هستند که با وجود آنها هرگز شکست نمیخوریم ،گفت :وقتی
امام و امت یکی میشــوند آن وقت دشمن مجبور است در همه
آرزوهای خود منجمد شود ،آنها میخواستند در جنگ تحمیلی
انقالب ما را خاموش کنند اما نتوانستند.سرلشــکر سالمی ادامه
داد :بعد از دفاع مقدس دشــمن جبهههــای جنگ را در همه
عرصههای فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی و ...گسترش داد
اما دفاع مقدس ما را قوی کرده بود و این ملت در کنار یک رهبر
بزرگ دیگر شکســت نمیخورد.وی در بخش دیگری از سخنان

ربیعی در نشست خبری:

دخالتی درتغییر نرخ ارز نداریم
از کل تصادفــات و  ۲۹درصد از جان باختگان جادهای کاهش
داشته است .تعطیالت بهمن ماه و نوروز این نگرانی را در میان
کادر بهداشــت و درمان افزایش داده اســت .ما باید با اهتمام
همگانی و خستگی ناپذیر این مسیر را به پیش ببریم هر گونه
خستگی و عدم مراعات عزیزان بیشتری را از ما خواهد گرفت.
وی به بحث الیحه بودجه اشــاره کرد و گفت :همچنین دولت
همه تــاش خود را بــرای تدوین الیحه بودجــهای واقعی و
کارشناســی به کار بســت و با وقوف کامل به آثار تورم و فشار
اقتصادی به مردم و دهکهای پایینی و نیز نیاز به افزایش سطح
تولید و اشــتغال جدید و با نگاهــی به تالش برای عقب راندن
تحریم و کسب حقوق از دست رفته ملت ایران و ضرورت حضور
اقتصاد ایــران در بازارهای جهانی الیحه بودجه را تدوین کرده
است.ســخنگوی دولت خاطرنشــان کرد :یک مشخصه واضح
بودجه نویسی برای سال  ۱۴۰۰که بر اساس مقابله با تحریم و
شکســتن زنجیرههای محاصره اقتصادی ایران و اســتفاده از
فرصتهای جهانی است این بودجه را در سیاستهای انبساطی
متفاوتتر کرده اســت.ربیعی گفت :اولین اقدام دولت ارائه به
موقع الیحه بودجه به مجلس شــورای اسالمی بود و همچنین
الیحه بودجــه در معرض افکار عمومی قرار گرفت و به صورت
شفاف همگان امکان مطالعه و اظهارنظر پیدا کردند.وی اظهار
کرد :اظهارات کلی ،مبهم ،سلبی و شعاری مشکلی از بودجه و
از مردم حل نمیکند .بودجه از اختیارات دولت و رییس جمهور
اســت و نباید الیحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده شود .ما
امیدواریم با تعامالت بین مجلس و دولت بودجهای با تفاهم وبا
هماهنگی در اجرا بتوانیم دریافت کنیم که در غیر این صورت،
اگر به زمینههای اجرایی توجه نشــود دولت در اجرا با مشکل
مواجه میشود.ســخنگوی دولت گفت :همچنین بخشــی از
دســتاودرهای دولــت در صنعــت پاالیش و صنعــت گاز در
هفتههای گذشته رونمایی شد .توســعه گاز رسانی در کشور،
افزایش تولید گاز طبیعی در پارس جنوبی و تکیه بر توان داخل
را در دســتور کار خود قرار داد سخنگوی دولت گفت :موضع
ایران درباره بازگشــت امریکا به برجام بارها اعالم و تکرارشده
اســت .دولت آمریکا باید ابتدا تعهدات خود را براساس برجام و
قطعنامه  ۲۲۳۱انجام دهد و این تنها مســیر پیش روی دولت
جدید آمریکاست.ربیعی تاکید کرد :ضمن اینکه ما هیچ پیامی
از طرف تیم بایدن دریافت نکردیم و تا زمانی که اطمینان پیدا
نکنیم که آمریکا ضمن بازگشــت بی قید و شــرط به تعهدات
خودش به این مــوارد قانونی به طور کامل عمل نکند ،مذاکره
اساساً بی معناســت.وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص
کاهش قیمت دالر و نقش دولت در دســتکاری نرخ ارز ،گفت:
افکار عمومی خیلی خوشــحال است که نرخ ارز پایین میآید.
افرادی کــه در بازار به نوعی فعالیت دارند و همه مردم ،دالیل
افزایش نرخ ارز را میدانند .تحریم یک دلیل اصلی بوده است.
منابع مالی ما و عرضه و تقاضای ما به دلیل تحریم بهم خورده
اســت .وقتی این عامل برداشته شــود نرخ ارز پایین میآید.
سخنگوی دولت گفت :برخی تحلیلها ،صرفاً حرف چند نفر از
سیاســیون است که متاسفانه دلشــان نمیخواسته است که
تغییری در روابط بینالملل ایجاد شــود و حتی از این تغییرات
نگران بودند .امروز این افراد با سیاه دیدن شرایط ،فکر میکنند
دولت ارزی در اختیار داشــته است.ربیعی گفت :روند نرخ ارز،
براســاس مبانی بنیادی بازار شکل میگیرد ،لذا براساس آنچه

طی دو ســال و نیم گذشــته شــاهد آن بودیم ،فشار ناشی از
تحریمها عدم امکان انتقال ارز به دالیل توامان تحریم و FATF
و بهم خوردن عرضه و تقاضای ارز ،به خصوص تشدید انتظارات
در افزایش قیمت کاالها و ارز ،عوامل موثر و تعیین کننده بوده
اســت.وی ادامه داد :هیچ جلسهای در دولت نبوده که ما نگران
افزایش نرخ ارز نباشیم ،و در آن تالش صورت نگیرد که به هر
نحوی نرخ ارز باید پایین بیاید .این نگاه بدبینانهای که است که
تعداد معدودی آدم سیاسی القا میکنند .به طور طبیعی انتظار
میرفــت در مرحله اول خروج از شــوک بــا فروکش کردن
انتظارات ،افزایش نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی
حرکت کند .همین که آرائ ترامپ رو به ضعف گذاشــته شد،
تاثیرش در نرخ ارز احســاس شد .همین که ترامپ در آمریکا
ناامنی ایجاد کرد و همین که اطمینان حاصل شد که تحریم با
تالشهای صورت گرفته شکست خورده است و مقاومت مردم
نتیجه داده است ،اثرش در جامعه گذاشته شد.سخنگوی دولت
گفت :در مرحله بعدی با دسترسی بهتر بانک مرکزی به منابع
مســدودی خود و امکان مدیریت موثرتر در بازار ارز و کاســته
شدن از تقاضا و پاسخ به نیازهای واقعی ،نرخ ارز کنترل خواهد
شد .اص ًال این وظیفه دولت است که نه با ابزارهای مداخله گرانه
که نظم بازار را بهم بزند ،اما تالش میکنند که عرضه و تقاضای
ارز را کنتــرل کنند .این تالش برای امروز نیســت و ربطی به
انتخابات هیچ کجا ندارد بلکه تالشی است که از روز اول دولت
مورد توجه ســتاد اقتصادی دولت بوده است.ربیعی گفت :افراد
عادی هم امروز میفهمند که با نبودن ترامپ و شکســت فشار
حداکثری و فروریختن تحریمها ،قیمت شکننده و کاذب ارز و
سکه قطعاً به سمت تعادل و اصلی خود نزدیک خواهد شد .ما
امیدواریم چسبندگی قیمت را از بین ببریم تا سایر قیمت کاالها
بتواننــد به قیمت واقعی خود برگردند.وی افزود :نرخ ارز و طال
صرفاً مربوط به متغیرهای درونی نیست بلکه متغیرهای برونی
هم موثر اســت .من خواهش میکنم با عینک سیاســی این
موضوع را نبینیم زیرا روح و روان جامعه به اندازه کافی از تحریم
و کرونا آزرده است و بیشتر آن را آزرده نکنید.سخنگوی دولت
گفت :عدهای نمیخواهند نقش دولت را ببینند .طی  ۳ســال
گذشــته در حالی که عدهای در داخل مشغول تخریب بودند،
دولت در کنار مردم ،ضمن مقاومت در برابر فشــارهای ترامپ
براســاس یک سیاســت مقاومتی مانع از وقــوع برخی پیش
بینیهایی که درباره آن شنیدیم که گفتند ایران تورم ونزوالیی
و اقتصاد ویران خواهد داشت.ربیعی گفت :به زندگی مردم فشار
وارد شــد اما ما نشکستیم .زندگی مردم به سختی گذشت اما
اقتصاد ما آنچنان که آمریکا انتظار داشت و عدهای هم در داخل
پیش بینی میکردند ،فرونپاشید .اینها در سایه تدابیر دولت در
کنار مردم بود.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی براینکه
با وجود اینکه دولــت و آقای رئیسجمهور همواره از منتقدان
خواســتهاند که به طور شــفاف بودجه را بررسی کنند و اعالم
آمادگی دولت برای بررســی بودجه ،برخی اعضای کمیسیون
تلفیق مدعی پنهان کاری دولت در بودجه شدهاند و گفتهاند که
هرکسی بیشتر به قدرت متصل بوده ،بودجه بیشتری دریافت
کرده است ،پاسخ دولت چیست؟ ،گفت :واقعاً در هیچ دورهای،
در بررســی الیحه بودجه با این حجم از ادبیات غیر اقتصادی و
غیر کارشناسی و سیاسی روبرو نبودیم.ربیعی گفت :ادبیاتی که
امروز در مورد بودجه مطرح میشود ،یک ادبیات کام ًال سیاسی
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خود به جنگ رســانهای و فرهنگی دشمنان علیه ایران اسالمی
اشاره کرد و گفت :دشمن به قلبهای مردم حمله کرد تا آنها را
از راهی که میروند پشــیمان کند و اعتقاد به اسالم و رهبری را
با تردید مواجه کند اما هرکجا امام و امت ،رهبری و ملت با تکیه
بر اسالم و تبعیت از ولی خود و درس گرفتن از حوادث فراموش
ناشدنی تاریخ مقابل مستکبران ایستادند ،دشمن مجبور شد در
همه جبههها عقب بنشیند.فرمانده کل سپاه تصریح کرد :در بُعد
سرزمینی ،دشــمن تا مدیترانه عقب نشست و انقالب اسالمی
صادر و قدرتهای زیادی ســاخته شــد ،ایران اسالمی در مرکز
جبهه مقاومت دربرابر استکبار جهانی ایستاد و رهبری در مرکز
این جبهه بود که توانســت دشمن را عقب بزند و با تیزهوشی و
اندیشه بلند خود قدرت تفکر را از دشمن گرفت.سرلشکر سالمی
ادامه داد :دشــمن در همه صحنهها مانند یمن ،بحرین و سوریه
شکست خورد و ملت ما با بصیرت فریب جنگ روانی دشمن را
نخورند .اینها حقیقتهای بزرگی هســتند و ما از این حوادث
درس گرفتیم.وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحریمهای
همه جانبه کشــورمان اشاره کرد و گفت :آنها جنگ اقتصادی و
فشار حداکثر ی را به راه انداختند و از هیچ تالشی دریغ نکردند
اما ملت ما توانست قدرت بیافریند ،در مقابل دشمن ما به حاشیه
رفته است .فشار حداکثری یک شعار نبود بلکه یک استراتژی بود
آنها با تمام قوا در میدان نبرد حاضر شــده بودند اما ملت ایران
تاثیر تحریمها را کم کرده است و میداند دشمن هرگز تحریم را
بر نمیدارد مگر اینکه ملت ما تاثیر آن را از بین ببرد.فرمانده کل
سپاه خطاب به حضار گفت :شما امروز نیازی به برجام نمیبینید
چون حیات خود را بدون آن حفظ کردهاید ،تکیه گاه ما آمریکا
نیست و کلید رزق و روزی ما دست او نیست.سرلشکر سالمی با
اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت:
امروز دشــمن کجاســت ،نقطه تمرکز آنها حفظ کنگره است و
سنگر آمریکا به کنگره منتقل شده و نور خدا جلوه گر شده است.
این امتداد و جلوه دفاع مقدس اســت و ما تا آخر ایســتادهایم،
قویتر از همیشــه و با پیروی از ولی خود راه را ادامه میدهیم،
ما راه غلبه بر دشــمن را آموختهایم و معتقدیم خدا خلف وعده
نمیکند و صبح نزدیک است.
است .مث ًال اتهام فروپاشی نظام را از طریق بودجه به دولت زدند.
من نمیدانم کجای بودجه قرار اســت نظام را فروپاشی کند و
کجــای ان مواردی کــه تاکنون تصویب کردید از فروپاشــی
جلوگیری کرده است؟ این را باید به وضوح به مردم بگویند .آیا
همــه چــی را در  ۱۷,۵۰۰تومان ضرب کردن از فروپاشــی
جلوگیری کرد؟ یک اتهام دیگری زدند که دولت بخاطر بایدن
مقداری ارز پینهان کرده اســت.وی افزود :اگر این ادعاها یک
اپسیلون هم صحت داشته باشد و هرکسی این کار را کرده باشد
خائن به ملت ایران اســت .اما جفاکارانه باز هم تکرار میشود و
وقتــی تکذیب هم میکنیــم بازهم تکرار میکننــد .یا اینکه
میگویند بخشی از بودجه پنهان شده است .یا اینکه میگویند
زمین ســوخته برای دولت آینده درست کردهاند .این تعابیر در
ذهن مردم خواهد نشست.سخنگوی دولت گفت :به جای اینکه
در یــک جمع حزبی دربــاره بودجه صحبــت کنید در جمع
کارشناسان بودجه در مرکز پژوهشهای مجلس صحبت کنید.
این اظهارات موجب بیاعتمادی به نظام میشود .اگر یک روزی
تمام مســائل بودجه هم درست شــود ،بیاعتمادی را چگونه
میخواهیــد اصالح کنید؟ربیعی گفت :یک عده گفتند بودجه
مغشــوش و نامتوازن است و از روی بودجه سالهای قبل کپی
شده است و دولت برای تهیه آن نیم ساعت زمان گذاشته است.
این از بحثهایی اســت که پاســخ دادن آن فایدهای ندارد.وی
گفت :برخی از دوســتان که این حرفها را میزنند در مجالس
قبلی هم بودهاند و تمام این بودجهها هم تصویب شده است .اگر
ایــن بودجه کپی برداری اســت خب چــرا در دورههای قبلی
تصویب شد؟ بودجه چارچوبهایی دارد که براساس آن تنظیم
میشــود .اگر مغشــوش بوده اســت چرا همین دوستان در
سالهای گذشته به همین بودجه رای دادند؟ کلیات بودجه که
ارائه کردیم متناســب با واقعیات بوده است و ما محدودیتها و
ظرفیتهای کشور را دیدیم و نگاهی هم به عقب راندن تحریم
داشتیم.ســخنگوی دولت گفت :من فکــر میکنم نکاتی که
دوســتان گفتند و از الفاظ فاجعه بار استفاده کردند .برخی از
تصمیمات که ما گرفتیم در جلسه سران قوا گرفته شده است.
در جایی عنوان شــده که بودجه بدون دخل و خرج مشخص
نوشــته شده است .من تعجب میکنم که حتی به مفاد احکام
بودجه هم توجه نکردند و صرفاً به اعداد بودجه بسنده کردند.
وقتی به صراحت در متن بند واو تبصره  ۲و مصادیق مصرف ۹۰
هزار میلیارد تومان و موارد دیگر ذکر شــده اســت ،چطوری
میتوان پنهان کاری کرد؟ربیعی افــزود :ازیک طرف دولت را
متهم میکنند و از طرف دیگر مصوبهای مشــابه مصوبه دولت
تصویب میکنند .مجلس حق داردبودن اینکه شاکله بودجه بهم
بخورد درباره آن اظهار نظر کند ،هرچند ما شــنیدهایم که ما
انقدر تغییر میدهیم که شــورای نگهبان تائید نکند و ناگزیر
بودجه ســه دوازدهم تصویب شــود .امیدواریم این شنیدهها
صحت نداشــته باشد.وی افزود :پیش بینی فروش  ۲.۳میلیون
بشــکه نفت خام و میعانات گازی را به منزله شکست سیاست
فشار حداکثری و بازگشت آمریکا و اروپا به تعهداتشان دیدیم.
اما این تصمیم تســلیم شدن در برابر نظام سلطه خوانده شده
اســت .آیا اینکه حق مردم را از جامعه جهانی بگیریم ،تشلیم
شــدن دربرابر نظام سلطه است؟ ســخنگوی دولت ادامه داد:
ســپس میزان فروش نفــت را کم میکننــد و در عدد ارزی
بزرگتری ضرب میکننــد و بودجه را  ۳۰هزار میلیارد تومان
بیشتر به نفت وابسته میکنند .خب اینجا زیر بار سلطه رفتن
نیست اما مخالفت با تصمیم دولت مقابله با سلطه است.ربیعی
در واکنــش به اظهارات رئیس مجلس مبنــی براینکه بودجه
شرکتهای دولتی از مجموع بودجه عمومی کشور کنار گذاشته
شده است.
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پیش بینی تداوم رشد منفی اقتصاد با بالتکلیفی در ۱۴۰۰

اقتصاد کشور نباید معطل بازگشت آمریکا به برجام شود
در صورتــی که محیط اقتصاد کالن در شــرایط بالتکلیفی و
نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بینالمللی قرار
گیرد این موضوع میتواند حتی رشــد اقتصادی را نزدیک به
صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد .اقتصاد ایران در ســال
 1399با تخلیه نسبی اثر تحریمها بیش از هرچیز تحت تأثیر
شــیوع ویروس کرونا قرار داشته اســت .درحالی که براساس
اعالم بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال  1398نسبت
به ســال  1390نزدیک به  33درصد کاهش یافت با شــیوع
ویروس کرونا در ســال  1399اقتصاد کشور با شوک جدیدی
روبهرو گردید .بزرگترین ویژگی شیوع این ویروس آن است
که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریمها بوده است.
درواقع درحالی که اعمال تحریمها عمدتاً بخش نفت و صنایع
بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع
ویــروس کرونا عمدتاً بر بخشهای خدماتی و صنایع کوچک
اثرگذار بود .هرچند انتظار نمیرود درنتیجه شــیوع ویروس
کرونا ارزشافزوده اقتصاد کاهش شــدیدی داشــته باشد با
این حال با توجه به سهم زیاد این بخشها در اشتغال کشور
بهنظر میرســد آثار رفاهی آن بر خانوارها بســیار قابل توجه
باشــد .بهطور کلی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت
در ســال  1399بهترتیب  5/0و  8/0درصد برآورد میشود .با
وجود این وضعیت بازار کار و معیشــت خانوارها بهویژه اقشار
ضعیف از شیوع ویروس کرونا تأثیرپذیری قابل توجهی داشته
اســت .این درحالی اســت که نتایج بررسیها نشان میدهد
متوســطهای مصرفی بهعنوان شاخصی از وضعیت معیشتی
خانوارهای جامعه در ســالهای اخیر همــواره روندی نزولی
داشــته است .درخصوص چشمانداز رشــد اقتصادی در سال
 1400بایستی بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی بهدلیل

روندهای مثبت شکل گرفته در ســال  1399در بخشهای
صنعت ،نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 1400
مثبت پیشبینی میشــود .با این حال رشد صادرات نفت و
رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیتهای خالی
موجود در این صنایع ،رشــد اقتصــادی را میتواند به میزان
قابل توجهی افزایش دهد ،ولی بهدلیل عدم تأثیرگذاری جدی

وزیر اقتصاد تقصیر ریزش بورس را گردن
وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی انداخت
وزیر امــور اقتصادی و دارایی گفت :برخی دخالتهــا مانند قیمت گذاریهای
دســتوری و همین طور باال رفتن نرخ بهره بین بانکی به طور مســتقیم بر بازار
سرمایه تاثیر منفی میگذارد.فرهاد دژپسند دیروز در جلسه کمیسیون اقتصادی
مجلس که با حضور رئیس مجلس برای بررســی تحوالت بازار ســرمایه برگزار
شــد گفت :کار دولت ریل گذاری و نهادســازی و تسهیل ورود و خروج به بازار
و نقدشوندگی مناســب در بورس است.وی گفت :بازار سهام محلی برای کشف
قیمت است و دولت باید کاری کند که این عملیات با کارآمدی انجام شود که در
همین زمینه در دو ماه گذشته به اندازه  10سال کار انجام شده و همه شرکتها
بــازار گردان دارند.وی افزود:ما برای کاهش نوســان از ابزار جدیدی مانند اوراق
تبعی استفاده کردیم و شرکتهایی که میخواهند در بورس ،سهام شان عرضه
شــود اگر مدارک کامل باشد این کار در مدت یک ماه انجام میشود.دژپسند با
اشــاره به فروش سهام از طرف سهامداران حقوقی گفت :در ماههایی که فزونی
تقاضا داشتیم شرکتهای حقوقی باید عرضه میکردند تا مانع افزایش مصنوعی
قیمتها بشود و مصوبه افزایش شناوری سهام نیز به همین دلیل بود.وزیر اقتصاد
گفــت :در زمان ریزش بورس هم باید تقاضا شــکل بگیرد که به همین منظور
حقوقیها ورود کردند و اقدام به خرید سهام میکنند.وی با اشاره به رشد شاخص
بورس در ماه گذشته تا سقف یک و نیم میلیون واحد گفت :یکی از نمایندگان
مجلس از ما خواست که عرضه شــرکتها را آغاز کنیم ،اما دیدیم که با عرضه
ســهام ،بازار واکنش منفی نشان داد.وی گفت :بازار با قیمت گذاریهای کاالها
میانه خوبی ندارد و به همین دلیل به اظهارات وزیر صنعت در باره موضوع فوالد
واکنش نشــان داد و در میان فعاالن بازار این نگرانی شکل گرفت که شاید این
موضوع شروعی برای بقیه کاالها باشد.وی گفت :همچنین اجبار پاالیشگاهها به
توزیع قیر با نرخ دولتی و یا لغو معافیت مالیاتی شــرکتهای معدنی روی بازار
اثر منفی میگذارد ،زیرا به ســوددهی آنها آســیب میزند.وزیر اقتصاد با بیان
این که مســئول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد اســت نه بانک مرکزی گفت:
ابزار مناســب در این زمینه باید در دست وزارت اقتصاد باشد و وقتی نرخ بهره
بین بانکی ناگهان شــبانه به باالی  20درصد میرسد این موضوع روی بازار اثر
میگذارد.دژپسند همچنین با اشاره به موضوع استعفای شاپور محمدی رئیس
سابق ســازمان بورس گفت :چرا در این باره دروغ گفته میشود که وزیر وی را
برکنار کرده اســت در حالی که روابط بنده با وی بســیار خوب بود و خود آقای
شاپور محمدی با اصرار و به خاطر مسائل شخصی استعفا کرد.
مطابق آمار و گزارشهای رسمی ،سقف حقوق یک مدیر دولتی
۵۲میلیون تومان و حقوق یک کارگر ۳میلیون تومان است ،حال
مدیری که ۱۷برابر یک کارگر دستمزد میگیرد ،چهدرکی از فقر
شدید معیشتی خانوار کارگری دارد؟به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری تسنیم ،مطابق پیشنهاد آقای نوبخت ,رئیس سازمان
برنامه بودجه کشور در سال  1400حقوقهای 52میلیون تومانی
و 60میلیون تومانی در ســطح مدیریت دولتــی قانونی خواهد
شــد.برخی اخبار هم مبنی بر این است که «حقوقهای قانونی
مدیران دولتی طبق الیحه بودجه دولت در سال  1400بر مبنای
یک مصوبه از سوی آقای نوبخت بهطور متوسط 52میلیون خواهد
شــد».عادل آذر ،رئیس سابق دیوان محاســبات دوم دی ماه در
گفتوگویی تلویزیونی گفت« :بهنظرم دولت بســیار در افزایش
حقوقها دستودلبازی بهخرج داده است ،کل افزایش حقوق در
احکام را 25درصد اعالم کرده و آن را در تبصرههای بودجه آورده
است ولی اگر ملحقات و حاشیهها و این موارد را به آن اضافه کنیم
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهایی که قانون
خاص دارند و شــرکتها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم
اجازه داده است به هیئت مدیرهها ،هیئت عاملها و مجامع ،من
یک حساب و کتابی که بر اساس فرمولهای محاسباتی سالهای
قبل کردم؛ اگر مردم دیدند که پرداخت ماهانه 60میلیون تومان
در ســال  1400برای یک نفر داشتیم هیچ تعجب نکنند ،البته
این نادر اســت و من سقف آن را عرض کردم اما بدون تردید در
بودجه  1400حقوقهای حدود 60میلیون تومان خواهیم داشت،
این پرداختی قانونی است و بر اساس قانون پرداخت میشود».
این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق
اوالد و حق مسکن و سایر مزایا در بهترین حالت به دو میلیون و

بر اشــتغال ،وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر
چندانی نخواهد داشت.در صورتی که محیط اقتصاد کالن در
شــرایط بالتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات
محیط بینالمللی قرار گیرد این موضوع میتواند حتی رشــد
اقتصــادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.
درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شــدن تقاضای

کاالهای بادوام خانوارها و ســرمایهگذاری بنگاهها ،اقتصاد به
احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبهرو خواهد شد.
با توجه به رشــدهای منفی سرمایهگذاری در سالهای اخیر
و حتی برآورد رشــد منفی موجودی سرمایه در سال 1398
مطمئناً مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال  1400افزایش
پیشبینیپذیری و ثبات اقتصاد است .در این خصوص ضروری
است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی بهویژه در فرایند تصویب
بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.همچنین
گــزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس در همین خصوص
تصریح کرده است ،درخصوص رویکرد بودجه سال  1400الزم
است توجه شود که توصیه به بودجه انبساطی بهمنظور خروج
از رکود ،بههیچوجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد.
زیرا درحال حاضر منابع در دســترس دولت بهشدت محدود
است و انبساط مالی قطعاً با انبساط پولی همراه خواهد بود و
چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد خطر
ابرتورم همچنان دور از دســترس نیســت و چنانچه بودجه
 1400براســاس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با
تورمهای باال و بیثباتی بیشــتر در بازارهای مختلف روبهرو
خواهد شد .بودجه انبساطی تنها در شرایطی میتواند معقول
باشــد که ثبات اقتصاد کالن کشور را مورد تهدید قرار ندهد
که برای سال  1400موضوعی دســتنیافتی است .بنابراین
حداقل برای ســال  1400بودجه انبساطی پیشنهاد مناسبی
نیست ،بلکه اگر در ســال  1400درآمدهای پیشبینی شده
محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج
شد ،برای ســالهای بعد میتوان انبساط مالی را با تمرکز بر
سرمایهگذاری در زیرساختها (نه افزایش تعهدات بلندمدت
دولت نظیر حقوق و دستمزد) ،متصور بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۰؛

مجلس از واقعی شدن نرخ ارز دفاع میکند

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۰از افزایش سقف وام ازدواج
تا  ۷۰میلیون تومان و برای پسران زیر
 ۲۵و دختــران زیر  ۲۳ســال تا ۱۰۰
میلیون تومان خبر داد.به گزارش خانه
ملت ،رحیم زارع سخنگوی کمیسیون
تلفیــق الیحه بودجــه  1400مجلس
در تشریح مصوبات نشست کمیسیون
متبوعش در حاشــیه علنی دیروز (سه
شــنبه 30 ،دی ماه) گفــت :مجلس از
کاهش نرخ ارز و واقعی شدن قیمت آن
و تقویت پول ملی تمام قد دفاع می کند
و در این زمینه کار کارشناسی حمایت
می کند.ی ادامــه داد :وام ازدواج از 50
میلیــون تومان بــه  70میلیون تومان
برای افراد در شُ ُرف ازدواج تعیین شده
است .همچنین امسال یک استثناء در
وام ازدواج برای پســران زیر  25سال و
دختران زیر  23ســال در الیحه بودجه
دیده شده که براســاس آن مبلغ 100
میلیون تومان برای هر زوج در مجموع
 140و  200میلیون تومان وام ازدواج در
نظر گرفته شده است.این نماینده مردم
در مجلس یازدهم افرود :مبلغ  20هزار
میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر
گرفته شده که  10هزار میلیارد تومان
آن در اختیار کمیته امداد امام خمینی
(ره) و  3هــزار میلیارد تومان آن نیز در
اختیار سازمان بهزیستی با بازپرداخت
اقساط  7ساله با اولویت زنان سرپرست
خانوار و مناطق محروم قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
 1400تصریح کرد :مبلغ  3هزار میلیارد
تومان برای ایجاد اشتغال در اختیار بنیاد
برکت ســتاد اجرای فرمان حضرت امام
خمینــی (ره) با بازپرداخت  7ســاله و
همچنین مبلغ  3هزار میلیارد تومان در
اختیار بسیج سازندگی و سپاه پاسداران
انقالب اســامی برای ایجاد اشتغال با
اولویت مناطق کم برخوردار قرار گرفته
است.زارع بیان کرد 500 :میلیارد تومان
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ودیعه
مسکن به مبلغ هر شخص  100میلیون
تومان برای پشــتیبانی از فرزندآوری و
فرزند ســوم در نظر گرفته شــده است.
همچنین  4هزار میلیارد تومان تسهیالت
برای پرداخت ودیعه مســکن برای هر
شخص  100میلیون تومان ،وام ازدواج
 70میلیــون تومان و  20میلیون تومان
وام ضروری در اختیار نیروهای مســلح
با معرفی نهاد مربوطه قرار گرفته است.
این نماینده مــردم در مجلس یازدهم
ادامه داد :مبلغ  4هــزار میلیارد تومان
با نرخ  9درصد برای پرداخت تسهیالت
یا ســاخت خرید مسکن برای هر فرد از
محــل منابع عادی بانک هــا ،یک هزار
میلیارد تومان جهت پرداخت به بیماران
صعب العالج سرطانی و زوج های نابارور
در نظر گرفته شده است.وی تصریح کرد:
مبلغ یک هزار میلیارد تومان تسهیالت
جهت توانمندسازی پرداخت تسهیالت
خرید انشــعابات و توســعه تاسیسات

خانگی و کارگشــایی امور کسب و کار
خرد روستایی و همچنین صندوق های
اعتباری خرد زنان روســتایی با اولویت
مناطق روســتایی و کم برخوردار لحاظ
شده اســت.زارع افزود :به شرکت تولید
و توســعه انرژی اتمی ایران اجازه داده
شــد که معادل منابع پیش بینی شده
در بودجه مصوب ســاالنه خــود بابت
هزینه های بهره برداری به شرکت بهره
برداری نیروگاه اتمی بوشــهر پرداخت
کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه
 1400افــزود :همچنیــن خرید برق از
نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام
شــده حسابرسی شــده نیروگاه مذکور
صورت می گیرد ،شرکت تولید مواد اولیه
و سوخت هســته ای ایران مکلف است
درآمد حاصله را مطابق بودجه ساالنه آن
شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها
و ردیف های تکلف دارایی سرمایه ای،
جهت خرید کیک زرد با منشــأ داخلی
یا خارجی هزینه نماید.زارع با اشــاره به
حکمی که در کمیســیون تلفیق برای
زمان بندی آن مراعی گذاشــته شــد،
تصریح کرد :در صورت پرداخت و تسویه
حســاب قبوض جریمه هــای رانندگی
توســط مالکان خودرو تــا پایان بهمن
 1400جریمــه دیرکرد ناشــی از عدم
پرداخت تا پایان سال  99بخشیده می
شــود.وی افزود :همچنین  500میلیارد
تومان از محل عوارضی خروج از کشــور
در اختیار بنیاد مســکن انقالب اسالمی

اختالف ۴۹میلیونتومانی سقف حقوق
مدیران با کارگران
 800هزار تومان میرسد ،این در شرایطی است که کارگران تمام
مزایــای قانون کار را دریافت کنند ,تعــداد زیادی از کارگران در
کشور هستند که حداقل حقوق آنها بدون مزایا محاسبه میشود
اما در هر صــورت با این حقوق و خط فقر 10میلیونی و افزایش
چندباره قیمتها ســفره کارگران هــر روز کوچک و کوچکتر
شده اســت.مطابق گزارش دیوان محاسبات ,شرکتهای دولتی
به مدیران خود  20تا  52میلیون تومان بهطور متوســط حقوق
پرداخت میکنند که در برخی شرکتها میزان دریافتی مدیران
از این میانگین بیشتر است.بعد از انتشار این گزارش بود که علی
ربیعی ،سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت:
«اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق 45
میلیون تومانی در دولت میگیرد ،معرفی کند و قطعاً از وی پس
گرفته خواهد شد».این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است؛
اگر در شرکتهای دولتی موضوعی بهنام پرداختهای نامتعارف و
نجومی وجود ندارد ،چرا اطالعات پرداختیها در دسترس عموم
قرار نمیگیرد؟با یک محاسبه ساده و استناد به گزارشهای دیوان
محاسبات میتوان به این نتیجه رسید که اختالف سقف حقوق
یک مدیر دولتی با یک نیروی کار مشــمول قانون کار حدود 49
میلیون تومان اســت.این اختالف درآمد ,در حالی اســت که تا

صحبت از ترمیــم مزد کارگران بهمیان میآیــد ,دولتیها بیان
میکنند که شــرایط اقتصادی کشــور کشش و ظرفیت افزایش
حقوق بیشــتر از این را ندارد ,یا بیان میکنند که افزایش حقوق
کارگران ,آثار تورمی بر جامعه دارد ،این سؤال مطرح است؛ فقط
افزایش مزد کارگران آثار تورمی دارد؟ شرایط اقتصادی کشور تنها
برای افزایش حقوق کارگران کشش ندارد؟
دولت از تبعیض برای کارگران ابایی ندارد
علی خدایی ,نماینده کارگران در شــورایعالی کار درباره سقف
52میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی گفت :در دو ســال اخیر
بیشــترین تبعیضها را در اختصاص منابــع همگانی دیدهایم،
بیسابقهترین تبعیضها در تخصیص منابع و در توزیع ثروتهای
ملی ،اعمال شده است .دولتیها ،خشنترین چهره نئولیبرالیسم را
به نمایش گذاشتهاند ،هیچ توجیه اقتصادی ندارد که منابع متعلق
به همه مــردم را دلبخواهی به یک گروه خاص اختصاص دهند؛
آقای نوبخت باید بدانند کارگران شاغل و بازنشسته هم شهروند
این مملکت هســتند و حقوقی دارند.وی اضافه کرد :سال جاری
(سال  )99در دو مرحله حقوق کارمندان دولت را افزایش دادند،
یک بار همان افزایش قانون بودجه و یک بار افزایش 50درصدی

برای بهســازی روســتاهای مرزی قرار
خواهد گرفت ،از محل  5درصد افزایش
تعرفه جرایم رانندگی ،مبلغ  200میلیارد
تومان جهت هزینه های معلوالن شدید
ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی
و پیشگیری از معلولیت ،همچنین مبلغ
 200میلیارد تومان جهــت اصالح راه
های روســتایی و معابر در نقاط حادثه
خیز شــهرها و مبلغ  50میلیارد تومان
براســاس حوادث جاده ای و تجهیزات
مورد نیاز درمانی قرار خواهد گرفت.وی
ادامه داد:همچنین  50میلیارد تومان بر
اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در سال
آینده در اختیارسازمان پزشکی قانونی از
مبلغ  500میلیارد تومان درآمد حاصل
این مصوبات تا این لحظه کمیســیون
تلفیق ،قرار خواهــد گرفت.این نماینده
مردم در مجلس ضمن مقایسه منابع در
نظر گرفته شده برای وام قرض الحسنه
در بودجه ســال  1399و ســال 1400
گفت :در ســال  99در حــدود  66هزار
میلیارد تومان برای وام ازدواج و ....پیش
بینی شــده بود که امسال به  107هزار
میلیارد تومان منابع برای بانک ها مورد
نیاز است .طبق بررسیهای کمیسیون
تلفیــق از 165هــزار تومــان ســپرده
قرض الحســنه پس انداز با نرخ ســود
صِ فــر درصدی کــه مــردم در بانکها
سپردهگذاری کردند پس از کسر ذخیره
قانونی 150 ،هزار میلیارد تومان منابع در
اختیار بانک ها وجود دارد.

فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری اما در مقابل افزایش
عادالنه و قانونی دســتمزد کارگران ایستادگی کردند؛ پافشاری
دولتیهــا در مذاکرات مزدی  99بیســابقه بود؛ بالفاصله بعد از
خاتمه مذاکرات مزدی ،بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان
صندوقهای مختلف پیش آمد که باز هم تبعیض روا داشتند؛ به
صندوقهایی که بیش از 85درصد مصارف آنها با بودجه عمومی و
از خزانه بیتالمال تأمین میشود ،اعتبار کافی برای همسانسازی
دادند اما به تنها صندوق سرپای کشور که با بودجه کارگران اداره
میشود؛ ریالی بابت همسانسازی ندادند؛ حتی بدهی خود را به
این صندوق نپرداختند!خدایی بیان کرد :بهنظر میرســد دولت
دیگــر هیچ ابایی از نمایش تبعیض نــدارد و خیلی راحت اعالم
میکند که کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری4 ،میلیون
تومان است یا قرار است مدیران دولتی بیش از 50میلیون تومان
حقوق ماهانه بگیرند!نماینده کارگران در شورایعالی کار با انتقاد
از تبعیض آشــکار و نمایانی که در سالهای اخیر بوده است اضافه
کرد :چرا کف حقوق بازنشستگان صندوقهای ورشکسته و دچار
بازنشستگان تنها صندوق
بحران باید  4.5میلیون تومان باشد اما
ِ
سرپا و خودکفای کشــور باید بین  2.5تا 2میلیون و  800هزار
تومان حقوق بگیرند؟ چطور کارگران و نمایندگان آنها با دولتی
همراهی کنند که خیلی راحت اعالم میکند حقوق مدیران آن،
بیش از ده برابر یک کارگر زحمتکش است؛ کارگری که چرخهای
سنگین تولید را میگرداند و ارزش افزوده واقعی تولید میکند؟!
مــن نماینده کارگر نمیتوانم با
خدایــی خطاب به دولت گفت:
ِ
دولتــی که اینچنین ،خودی و غیرخــودی دارد و همه منابع و
ثروتهــای ملی را فقط به زیرمجموعههــای خودش اختصاص
میدهد ،مدارا و همراهی کنم!
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گزیده خبر
تصمیم مجلس برای افزایش منابع یارانه نقدی به  ۱۷۰هزار میلیارد تومان
در سال ۱۴۰۰

یارانه نقدی  ۲.۵برابر می شود؟

در حالی دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۰پیشــنهاد کرده که  ۷۴هزار میلیارد
تومان یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده توزیع شود که مجلس در نظر
دارد این رقم را به بیش از  ۱۷۰هزار میلیارد تومان افزایش دهد .رحیم زارع
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به جمع بندی که کمیته منابع،
مصارف و هدفمندی یارانه ها در کمیســیون تلفیق بودجه  1400داشــته
اند ،گفت :مجموع منابع هدفمندی یارانه ها در ســال  1400بیش از 436
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که  106هزار میلیارد تومان آن حاصل
مابه التفاوت ارز تک نرخی اســت که کمیســیون تلفیق از بین  4نرخ دالر
پیشنهادی دولت ،عدد  17500را برگزیده است.وی افزود :منابع  436هزار
میلیارد تومان در  4محل عمده مصرف می شــود که یک بخش آن ســهم
 14.5درصد نفت ،پاالیشــگاه ها و پاالیش و پخش است.زارع افزود :دولت
در الیحه بودجه  1400ســهم یارانه نقدی و معیشــتی را  74هزار میلیارد
تومان پیش بینی کرده که در نظر داریم در تلفیق این عدد را به  170هزار
میلیارد تومان افزایش دهیم.سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود60 :
هزار میلیارد تومان هم سهم یارانه تولید و مباقی سهم دستگاه های اجرایی
اســت که اختصاص پیدا می کند.وی با بیــان اینکه بهترین پرداخت یارانه
تولید پرداخت سود تسهیالت اســت گفت :پرداخت یارانه سود تسهیالت
برای نخســتین بار از ســال آینده اجرا خواهد میشــود.مدیر اقتصادی و
سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران هم با اعالم موافقت مشروط با پرداخت یارانه
تولید گفت :پرداخت یارانه به تولید از ســه منظر قابل بررسی است که باید
براســاس منطق اقتصادی ،باشد.رضا وفایییگانه با بیان اینکه تاکنون شیوه
اســتفاده ازحاملهای انرژی در بخشهای مختلف درست نبوده و پرداخت
یارانههای انرژی به نفع اقشــار آســیب پذیر نبوده است افزود :هدفمندی
یارانهها ،برای تغییر ســبک استفاده از حاملهای انرژی تغییر و تعبیر شد،
اما در عمل به نفع قشر ضعیف جامعه نبود.مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری
اتاق تعاون ایــران گفت :اگر قرار بود هدفمندی یارانهها مرحله به مرحله و
فازبندی باشــد باید ابتدا به بخش تولید پرداخت میشد.وفایییگانه افزود:
تولید کنندگان در یک فضای پر نوسان و بی ثبات کار میکند.معاون دفتر
مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی نیز گفت:
بخشی از مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از بی ثباتی و بخش مربوط به
بودن سرمایه گذار است.موسی شهبازی غیاثی با بیان اینکه مشکل
بی انگیزه ِ
تولید ،مشکل حمایت مالی نیست افزود :بی ثباتیهای اقتصادی کشور ناشی
از کسری بودجه دولت و متولی بودجه کشور است و انتشار اوراق مشارکت
از طرف دولت و به دنبال آن افزایش نرخ ســود موجب میشود تامین مالی
و تامین ســرمایه برای تولید و بخش خصوصــی به مخاطره میافتد.وی به
آسیب شناســی بودجه و بایدها و نبایدها در سیاستهای اقتصادی دولت
پرداخت و گفت :دولت نباید سیاست گذار ارزی داشته باشد ،کسری بودجه
را کاهش دهد و فضای با ثبات اقتصادی بوجود بیاورد.معاون دفتر مطالعات
اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی با اشاره به پرداخت
 50هــزار میلیارد تومان یارانه تولید افزود :نباید این منابع بصورت حمایت
نقدی از تولید هزینه شــود و کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال اینست که
در نخستین قدم کسری بودجه را کاهش دهد.رئیس خانه صنعت ،معدن و
تجارت ایران هم گفت :لزوم پرداخت نقدی و حمایتی دولت از تولید تاکنون
گفته شده ،اما اجرایی نشده است و متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای
تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.سیدعبدالوهاب سهلآبادی افزود:
ســنگین  40درصدی
بانکها تاکنون با دریافت ســودهای کالن و مرکب
ِ
تولیدکنندگان را بیچاره کرده و به گِل نشانده اند .پس از گذشت سالها از
مصوبه دولت هیچ گونه یارانهای به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.رئیس
خانه صنعت و معدن ایران گفت :متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای
تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
یک مقام مسئول در شرکت سپردهگذاری مرکزی:

معامالت سهام عدالت ممنوع
و متوقف نیست

مشــاور اجرایی سهام عدالت شرکت ســپردهگذاری مرکزی با بیان اینکه
تاکنون  8میلیارد ســهم از ســهام عدالت به فروش رفته ،اظهار داشــت:
باید خریداری باشــد تا سهام عدالت به فروش برسد و تمام شرایط را بازار
تعیین میکند و در حال حاضر ممنوعیتی برای معامالت نیست.محمدرضا
پوررضایی درباره آخرین وضعیت از امکان فروش سهام عدالت اظهار داشت:
منعی برای معامالت سهام عدالت وجود ندارد و کاهش معامالت به معنای
بســته شدن نیست.وی افزود :از آنجایی که معامالت سهام عدالت باید به
صورت متمرکــز از طریق کارگزرایها با هماهنگی بورس انجام شــود و
همچنین در شرایطی که بازار با نوســان مواجه است ،گاهی اوقات بحث
خرید و فروش سهام عدالت تابعی از شرایط بازار میشود به همین دلیل در
این مواقع محدودیتهایی برای معامالت پیش میآید اما این محدودیتها
به معنای ممنوعیت یا متوقف شدن معامالت نیست.مشاور اجرایی سهام
عدالت شــرکت سپردهگذاری مرکزی با بیان اینکه باید خریداری باشد تا
ســهام عدالت به فروش برسد ،گفت :تمام شرایط را بازار تعیین میکند و
در حال حاضر ممنوعیتی برای معامالت نیست.پوررضایی افزود :تا آبان ماه
روند معامالت سهام عدالت روان انجام میشد اما سفارشاتی به کارگزاریها
داده شــد که باید عملیاتی شــوند و به فروش بروند.مشاور اجرایی سهام
عدالت شرکت سپردهگذاری مرکزی با اشاره به نگرانی برخی از سهامداران
عدالت مبنی بر عدم واریز وجوه حاصل از فروش ســهام گفت :عدم واریز
وجه به دو دلیل اســت؛ اول اینکه سهام هنوز به فروش نرفته و دوم اینکه
مشــکلی در روند واریز ایجاد شــده مانند نادرســت بودن شماره شبا یا
اطالعات وارد شــده.وی با تاکید بر اینکه هیچ سهامدار عدالتی وجود ندارد
که سهامش به فروش رفته و در صورت اطالعات صحیح پول آن واریز نشده
باشد ،گفت :بیش از  90درصد سهامدارانی که سفارش فروش سهام دادند اما
پولی برای آنها واریز نشده با مشکل عدم فروش سهام مواجه هستند.مشاور
اجرایی سهام عدالت شرکت سپردهگذاری مرکزی تاکید کرد :بالفاصله پس
از فروش سهام از طریق سیستم سپردهگذاری و تسویه وجوه مبلغ به حساب
فروشــنده واریز میشود و این یک فرآیند روتین و روزانه است.پوررضایی با
بیان اینکه سهامداران نگران نباشــند چراکه در صورت وجود خریدار پول
حاصل از فروش سهام آنها به ســرعت واریز میشود گفت :سهامداران این
امکان را دارند که از طریق ســامانه سهام عدالت روند فروش را رصد کنند،
اگر ســفارش فروش داده شده و به فروش رفته باشــد از تعداد سهام افراد
کسر میشــود.پوررضایی درباره میزان فروش سهام عدالت اظهار داشت :تا
به امروز هشــت میلیارد سهم به ارزش 136هزار میلیارد ریال سهام عدالت
به فروش رفته است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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نقش ویژه و تاثیرگذار پاالیشگاه گاز شهید
هاشمی نژاد در تولید انرژی و جذب سرمایه
گذاران در شمال شرق کشور
استاندار خراســان رضوی گفت :ســرخس به دلیل موقعیت ممتاز در مباحث
اقتصادی ،تجاری و ترانزیتی و پتانسیل های صنعتی نظیر پاالیشگاه گاز ،شرکت
نفت ،منطقه ویژه اقتصادی ،راه آهن ،گمرک و  ...فوق العاده حائز اهمیت است که
باعث افزایش توجهات ملی نسبت به منطقه می گردد.به گزارش روابط عمومی
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ،محمد صادق معتمدیان در جلسه شورای
اداری اســتان خراسان رضوی که در سرخس برگزار شد افزود :سرخس یکی از
شهرستان های مهم و اثرگذار استان محسوب می شود و دروازه اصلی جمهوری
اسالمی ایران با کشورهای آسیای میانه است.وی تاکید کرد :پاالیشگاه پاالیشگاه
گاز شــهید هاشــمی نژاد تنها مرکز تولید کننده انرژی ( گاز طبیعی ) در این
خطه مرزی است که گاز مشترکان خانگی و صنایع شمال و شمال شرق کشور
را تامین می نماید و نشان از اهمیت ویژه این شهرستان برخوردار از نعمت های
خدادادی اســت.مقام عالی دولت همچنین به ایجاد پارک گوگردی گنبدلی (
یادمان شــهید حاج قاسم سلیمانی ) در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد اشاره
و تاکید کرد :احداث این واحدها ،نوآوری و فرآیند جدیدی اســت که منجر به
خلق ثروت می شود که با استفاده از توانمندی و تکنولوژی شرکت های داخلی
و سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت پذیرفته است و بایستی تداوم پیدا کند.

کاهش نرخ ریسک پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس
مدیر ریسک شرکت نفت ستاره خلیجفارس از کاهش
نرخ ریسک پاالیشگاه ستاره خلیجفارس از  1.35به 1.2
در روندی دوســاله خبر داد و افزود :اگر با همین روند
پیش برویم میتوانیم تا دو ســال آینده به نرخ ریسک
 1.1برســیم که در نوع اقدامی سترگ است.به گزارش
روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیجفارس« ،مهدی علیزاده» بیان داشت :از
همان ابتدای ورودم به شــرکت ،بیمه پاالیشگاه برای من بسیار موضوع حیاتی
بود و نیاز میدیدم که آن را بررســی کنم.وی افزود :در همین راستا در وهلهی
نخست بیمهنامه درمانی کارکنان را مطالعه کردیم و به این موضوع رسیدیم که
نــوع قرارداد ،با آییننامهی بیمهی مرکــزی مغایرت دارد و این موضوع به ضرر
شرکت و کارکنان است.مدیر ریسک شرکت نفت ستاره خلیجفارس ادامه داد :در
این وضعیت موضوعات را اصالح کردیم و ضمن اعالم موارد اصالحی به بیمهگر،
قراردادی جدید بر اساس نظرات کارشناسی ما منعقد شد و توانستیم قرارداد را
تا جای ممکن بدون قید و شــرط کنیم.وی اضافه کرد :در بیمهی اموال شرکت
نیز نرخ ریســک پاالیشگاه و همچنین نســخهی پیشنویسی که برای همهی
پاالیشــگاههای کشور از سوی بیمهگر و در شرایط غیرتحریمی و به زبان التین
نوشته شده بود ،توجهمان را جلب کرد و تالش کردیم تا نواقص موجود در آن را
برطرف کنیم.علیزاده با بیان اینکه نرخ ریسک در هزینهی بیمه بسیار تأثیرگذار
است ،تشــریح کرد :هرچه نرخ ریسک پایینتر بیاید حق بیمهی پرداختی نیز
کاهش خواهد یافت.از مدیر ریســک شرکت نفت ستاره خلیجفارس درباره نرخ
ریســک پاالیشگاه پرسیدیم که وی گفت :نرخ ریسک پاالیشگاه در سال 1396
 1.35بود که توانستیم آن را در ماههای پایانی سال  1397به  1.3برسانیم و در
سال  1398نیز با حفظ همین رویکرد ،تالش خود را بیشتر کردیم و توانستیم
نرخ ریســک را از  1.3به  1.25برسانیم.وی با اشــاره به اینکه کاهش ریسک
تنها مبتنی بر فعالیت مدیریت ریســک نیست ،تأکید کرد :کار ما معرفی کامل
مجموعه اقدامات اصولی صورت گرفته در سطح پاالیشگاه به بیمهگر است و این
روند نزولی ریسک نتیجهی تالش بیوقفه و زحمات و اقدامات همکارانمان در
حوزههای مختلف اســت.علیزاده افزود :در پایان ســال گذشته نیز نرخ ریسک
پاالیشگاه را به  1.2رساندیم و اگر با همین روند پیش برویم میتوانیم تا دو سال
آینده به نرخ ریســک  1.1برسیم که در نوع خود اقدامی سترگ در جوانترین
پاالیشگاه کشور است.

برگزاری نشست خبری مشترک مدیر عامل
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و
مدیرعامل شرکت گاز
نشست خبری مشــترک مدیر عامل شــرکت توزیع
برق شهرســتان اصفهان و مدیرعامل شرکت گاز این
استان برگزار شد.حمیدرضا پیرپیران در نشست خبری
مشترک مدیران عامل شرکتهای گاز استان اصفهان و
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اصحاب رسانه
اظهار کرد :ما تابستان ســال جاری را بدون هیچ محدودیت و قطعی توانستیم
سپری کنیم مگر خاموشــیهایی که به علت آسیب در سیستم اتفاق افتاد که
گذرا و محدود بود.مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به
اینکه خاموشیهای ما که یک اســتاندارد جهانی دارد گفت :در بخش برق به
آن اســتاندارد سیلی گفته میشود .بحث خاموشی به ازای هر مشترک در سال
اســت که پارامتر و شاخص عملکرد بخش توزیع است.مدیرعامل شرکت توزیع
برق شهرستان اصفهان تصریح کرد ۱ :میلیون و  ۱۷۲هزار مشترک را در حوزه
شهرســتان اصفهان داریم که تفکیک از نظر تعداد شــامل  ۷۷درصد در بخش
خانگی  ۵درصد در بخش عمومی ۱ ،درصد در بخش کشــاورزی ۱ ،درصد در
بخش صنعت و  ۱۶درصد در بخش تجارت است .اما مصرف با تعداد کل معایر
اســت و نباید همه مصرف در بخش خانگی صورت گیرد .وی ادامه داد :مصرف
بدین صورت است که  ۳۴.۹در بخش خانگی انرژی مصرف میشود  ۹.۶در بخش
عمومی  ۱۴.۱در بخش کشــاورزی و  ۳۱.۲در بخش صنعتی و  ۱۰.۳در بخش
تجاری صورت میگیرد.مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بیان
کرد :ما در فصل تابســتان بحث مگاوات برایمان مطرح است یعنی پیک شبکه
مصرف را باید کاهش دهیم اما در زمستان بحث مصرف انرژی مطرح است؛ هر
چقدر در طول شبانه روز مصرف انرژی صورت گیرد سیر انرژی و ذخیره انرژی
انجام میشود .یعنی در نصف شب هم میتوانند مصرف را کاهش دهند تا صرفه
جویی انرژی را در پی داشته باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در رابطه
با ســوال خبرنگار ما مبنی بر مطالبات پرداخت نشده این شرکت از مشترکان،
اظهار کرد :هر ســاله بر اساس مصوبات شورای تأمین ،مطالباتی را از مشترکان
گاز داریم ،بخشــی از این گاز بها به دلیل برخی از محدودیتها پرداخت نشده
است ،میزان این مطالبات در بخش خانگی در حدود چهار میلیارد تومان بوده،
بخشــی از این میزان مربوط به مدارس ،ادارات دولتی ،مساجد ،نیروهای مسلح
و نیروگاهها اســت.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت :عمده بدهیهای
صنعتی ،شامل فوالد مبارکه و ذوبآهن بوده که با پیگیریهای انجام شده این
رقم نسبت به ســال گذشته  ۵۰درصد کاهش یافته و بدهیها تدریجاً در حال
پرداخت است.
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وزیر نیرو :
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سهم یک درصدی برق صادراتی از مصرف گاز

وزیر نیرو گفت :گاز مصرفی برای تولید برقی که بر اســاس تعهدات ایران باید صادر شود
و به عنوان وظیفه الزم اســت به این تعهدات و برای حفظ بازارهای صادراتی خود پایبند
ماند ،کمتر از یک درصد اســت.به گزارش وزارت نیرو ،رضا اردکانیان ،دیروز سهشنبه در
آئین بهرهبرداری از  ۶پروژه صنعت برق اســتانهای یزد و کرمان با اعتبار  ۲۴۰میلیارد
تومان ،همزمان با هفته ســی و هفتم پویش #هرهفته الف ب_ایران گفت :امید اســت تا
پایان ســال مطابق برنامه ۴۶ ،پروژه باقیمانده که تعداد قابل توجهی از اینها ساز و کاری
هستند ،با تالش و فعالیت شرکتهای مادر تخصصی که مسئولیت مهمی در تکمیل این
طرحها دارند افتتاح و کشور ،مردم ،صنایع و فعاالن اقتصادی از ثمره آن بهرهمند شوند.وی
به مسئله اصالح الگوی مصرف اشاره کرد و گفت :هر چند دیر اما این موضوع ،کمکم وارد
ادبیات فعالیتهای مدیریتی میشود که الزم است به این مسئله حائز اهمیت توجه داشته
باشیم .در وهله نخست ،خودمان ،همکارانمان ،سازمان دولت و بعد نیز مصرفکنندگان و
مردم را به روشهای مختلف نسبت به جزئیات این مسئله آگاه کنیم که طرحهای توسعه
و عمران در کشــور و آسایش و امنیت خاطر مردم و توسعه پایدار ،مجموعه اینها وابسته
به اصالح مصرف مجموعه منابع و در صدر آنها زیســت محیطی است که آب و انرژی در
این زمینه جایگاه ویژه و مهمی دارند.اردکانیان با اشــاره به پرداخت رسانهها در خصوص
مشکالت ناشی از گاز برای تأمین برق اظهار داشت :در گاز کمبودی وجود ندارد ،مشکل
اصلی در الگوی مصرف گاز است .وظیفه داریم به مرور و به شکلهای مختلف اطالعرسانی
کنیم و همه مصرفکنندگان نسبت به آنچه اتفاق میافتد آگاهی پیدا کنند و جامعه مسیر
صحیح را انتخاب کند.
عمده نیروگاههای سوخت گازی نیاز دارند
وی با اشاره به  ۳۷میلیون مشترک برق اعم از خانگی ،تجاری ،عمومی ،صنعتی ،معدنی
و کشــاورزی در کشــور گفت :برای تأمین برق این تعداد مشترک نیروگاههای ما نیاز به
ســوخت دارند و این سوخت به اشکال مختلف عمدتاً گاز تأمین میشود.وزیر نیرو افزود:
سخنگوی صنعت برق خبر داد

امیدواریم خاموشیها تکرار نشود
سخنگوی صنعت برق گفت :برنامهریزیهای الزم با وزارت نفت برای تامین سوخت
نیروگاهها بهعمل آمده اســت .عالوه بر این ،پیشبینی شده بتوانیم از ظرفیتهای
دیگــر مدیریت مصرف در این روزها اســتفاده کنیم و بهنظر میرســد با توجه به
اطالعرســانیهایی که درباره کاهش مصرف با اقدامات ساد ه انجام شده ،این دوره را
بدون قطعی برق و خاموشــی پشتسر بگذاریم ،.مصطفی رجبی مشهدی در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه برای شــرایط سخت نیز پیشبینیهای الزم صورت گرفته
اســت ،اظهار کرد :چنانچه شرایط سخت شــد و محدودیتهایی در تامین سوخت
نیروگاهها به وجود آمد ،حتما اطالعرســانی خواهیم کرد.وی با اشاره به اینکه همه
مردم میتوانند در اصالح الگوی مصرف کمک کنند ،یادآور شــد :بخشهای اداری
میتوانند دمای مورد نیاز ســاختمانها را در حد استاندارد تنظیم کنند ،در بخش
صنعت نیز برنامهریزی محدودیت اســتفاده را در این روزها داریم و انشاءاهلل بعد از
این شــرایط فرصت استفاده بیشتر از برق را برای این گروه فراهم میکنیم تا خللی
به تولید آنها وارد نشود.رجبی مشهدی تصریح کرد :با مجموعه اقدامات انجام شده
از جمله تعدیل روشنایی معابر بین شهری و همچنین شناسایی مقداری از رمزهای
غیرمجاز توانســتیم صرفهجویی قابل مالحظهای به دست بیاوریم که امیدواریم این
اقدامات شــرایط را برای تامین پایدار برق در روزهای آینده فراهم کند.وی با اشاره
به شناســایی  ۱۶۲۲مرکز غیرمجاز رمز ارز ،از مصرف  ۲۶۰مگاواتی این مراکز خبر
داد و گفت :طبق اطالعرسانیها  ۳۱۰مگاوات انشعاب مجاز رمز ارزها بوده که از این
مقدار  ۲۰۰مگاوات مصرف برق داشــتند و در این شرایط توافق کردیم مصرف خود
را به مدت دو هفته قطع یا محدود کنند تا شــرایط را برای مصرف آنها در ماههای
آتی فراهم کنیم.سخنگوی صنعت برق اضافه کرد :عالوه بر آن ،طی چند ماه گذشته
 ۱۶۲۲مرکز غیرمجاز رمز ارز با  ۲۶۰مگاوات مصرف شناســایی شد که خوشبختانه
در یک هفته گذشته موفق شدیم با شناسایی صورت گرفته ۹۵ ،مگاوات صرفهجویی
رمزارز را داشته باشیم ،در بخش روشنایی معابر نیز حدود  ۳۰۰مگاوات صرفهجویی
داشــتیم که قطعاً این کار تا زمان برطرف شــدن محدودیتهای سوخت استمرار
خواهد داشت.

برای پاسخگویی به نیاز همه مشترکان در تمام بخشها در صورت مصرف گاز ،حدود ۱۸۰
میلیون متر مکعب گاز نیاز است که  ۳۳درصد این برق در بخش خانگی مصرف میشود؛
در حالی که برای تولید و تأمین برق مورد نیاز همه مصارف کشور اگر فقط از گاز استفاده
کنیم که حدود  ۱۸۰میلیون متر مکعب در شــبانهروز است ،تنها برای تأمین گاز خانگی
حدود  ۴برابر این رقم مصرف میشــود که رقم باالیی است.اردکانیان گفت :نباید چنین
تصوری به هموطنان منتقل کنیم که گاز یک منبع الیتناهی است .اینگونه نیست و حتماً
باید این مســئله را با اســتفاده از همه تکنیکها ،روشها و هنرمندیها متوجه بشویم و
هم آن را به مردم منتقل و اصالح کنیم.وی اظهار داشــت :در مقایسه با کارهای بزرگ و
پیچیدهای که در بخش ساخت و سازها انجام دادیم در این بخش خیلی عقب هستیم و
خیلی جای کار داریم .اگر شیوههای مصرف را اصالح نکرده و با فرافکنی و آدرسهای غیر
دقیق دادن به سایر مسائل که البته در جای خودشان مطرح بوده و تأثیرگذار هم هستند،
ذهن خودمان را از این مسئله اصلی دور کنیم زمان را برای اصالح مصرف از دست دادیم
و زمانی فرا خواهد رسید که برای تأمین نیاز روزانه گاز ناچار به واردات گاز شویم.وی ادامه
داد :باید سختیهای زمستان امسال ،سرمای هوا ،محدودیت گاز و مشکالتی که در چند
روز پیش آمد را فرصت تلقی کنیم و آن را میانبری ببینم که به کمک آن بتوانیم مسئله
را به شــکل مناســبتری برای خودمان ،همکاران و مردم توضیح دهیم که قطعاً نتیجه
میگیریــم .روزهایی بوده که به جای  ۱۸۵میلیون متر مکعب گاز مصرفی در نیروگاهها،
حــدود  ۷۰تا  ۷۵میلیون متر مکعب دریافت کنیــم و در همین روزها در بخش خانگی
مصرف گاز حدود  ۶۰۰میلیون متر مکعب بوده است.وی ضمن قدردانی از تالش رسانهها
در حرکتها و دستاوردهای صنعت آب و برق گفت :رسانهها به عنوان پل ارتباطی ،مسئله
را در حد تنازع بین دو دســتگاه ،مچگیری از این و یا آن ،یا پرداختن به ســوژههایی که
ســوژهپردازان آن بعضاً ممکن اســت با اهداف دیگری مسائل را در سطح جامعه منتشر
میکنند ،کوچک نکنند.وزیر نیرو افزود :گاز مصرفی برای تولید برقی که بر اساس تعهدات
دولت جمهوری اسالمی ایران باید صادر شود و به عنوان وظیفه الزم است به این تعهدات و

برای حفظ بازارهای صادراتی خود پایبند ماند ،کمتر از یک درصد گاز تولیدی کشور است.

برخورد سرسخت وزارت نیرو با واحدهای غیرمجاز ارز رمز
وی همچنین در خصوص رمز ارزها گفت :وزارت نیرو یکی از سر سختترینها در فرآیند
برخورد با پدیده رمز ارزهای غیرمجاز بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران برای ســاماندهی
به این امر ،وزارت نیرو در جلســات کمیسیونهای مختلف دولت بر این مسئله پافشاری
میکرد که نمیتوان انرژی یارانهای برای کسانی که میخواهند رمز ارز تولید کنند بدهیم
و از جیب انبوهی از مردم ،این یارانه در این زمینه مصرف شــود.اردکانیان اضافه کرد :با
تصویب دولت ،برق مورد نیاز کسانی که روال قانونی را طی میکنند در مواقعی که کشور
نیاز شــدید ندارد تأمین شده و با موارد غیرمجاز هم با همکاری دیگر دستگاهها برخورد
میشــود.وی خطاب به اســتانداران تاکید کرد :بحث ما عبور از این شرایط نیست ،بلکه
اســتفاده از این شرایط برای اصالح مصرف است و این وظیفه اصلی بر عهده ماست و در
وهله نخست آن را نباید متوجه مردم دانست .امید است در آینده به این سمت برویم که
از گاز بیشتر برای تولید برق استفاده شود .میتوان خیلی از مصارف گازی امروز را تعدیل
کنیم که در خیلی از مناطق دنیا این کار انجام شــده است .همچنان نیازمند همکاری و
همدلی مردم هستیم همانطور که در تابستان بودیم .نیروگاههای ما مشکل فنی و کمبود
ظرفیت ندارند ،امید اســت بتوانیم نیازهای کشور را پاسخگو باشیم.وزیر نیرو همچنین با
تقدیر از مجموعه تالشهای انجام شده در استان کرمان اظهار داشت :اهمیت این استان از
این جهت است که یکی از نمونههایی است که ضمن حفظ حیات و جلوگیری از مهاجرت
ناشــی از کمآبی ،برنامههای توســعه و تولید ثروت در استان با شتاب قابل مالحظهای با
اتکای طرحهای مهم صنعتی استان در حال انجام است .این استان مثال موفقی از فاصله
گرفتن از ایام مصرف باال در بخش آب ،ســازگار شــدن با کمآبی و طرحهایی برای حفظ
معیشــت بوده و از اصلی ترین شاخصههای اصلی این استان مصرف انرژی باال در بخش
غیر خانگی است.

با هدف توقف پروژه نورد استریم ۲؛

آمریکا یک کشتی روسی را تحریم کرد
ایاالت متحده با هدف متوقف کردن عملیات تکمیل خط لوله گاز صادراتی روسیه به اروپا (نورد استریم ،)۲یک کشتی روسی را تحریم کرد.به گزارش خبرگزاری آلمان ،آمریکا
با هدف متوقف کردن عملیات تکمیل خط لوله گاز صادراتی روسیه به اروپا ،یک کشتی روسی را تحریم میکند.در همین رابطه دولت آمریکا ،که در واپسین روزهای کار خود
بسر میبرد به مقامات دولتی در برلین و دیگر پایتختهای اروپایی اعالم کرد که تحریم کشتی «فورچونا» از دیروز سهشنبه به اجرا درمیآید.ایاالت متحده بر این اساس هر
شرکت اروپایی را که به کشتی فورچونا جهت تکمیل پروژه «نورد استریم  »۲کمک کند ،مجازات خواهد کرد.دولت آلمان نسبت به تصمیم ایاالت متحده ابراز ناامیدی کرده
است .یکی از سخنگوهای وزارت اقتصاد آلمان گفت« :ما این اطالعیه را با تاسف از نظر گذراندیم».با انجام پروژه نورد استریم ،گاز طبیعی روسیه از طریق دریای بالتیک به
آلمان انتقال مییابد اما ایاالت متحده مخالف آن است و میگوید که چنین پروژهای از یک سو تسلط روسیه بر بازار انرژی اروپا را بیشتر میکند و از سوی دیگر امنیت و
اقتصاد اوکراین را به مخاطره میاندازد.این خط لوله گاز با تغییر مسیر خود اوکراین را دور میزند و به این ترتیب کییف را ساالنه از دریافت میلیاردها دالر هزینه ترانزیت
محروم میکند.ایاالت متحده در دسامبر سال  ۲۰۱۹قانونی را وضع کرد که بر اساس آن هر کشتی را که به اجرای پروژه «نورد استریم  »۲کمک کند ،هدف تحریم قرار دهد،
امری که شرکت سوئیسی «آلسیز» را مجبور کرد در حالی که بیش از  ۹۰درصد کار به انجام رسیده بود ،از ادامه آن صرفنظر کند.
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انتقاد خوانساری از سخنان رئیسجمهور درباره نرخ ارز

گزیده خبر

چشم اندازی از آینده نرخ ارز نداریم

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید سیاســتهای غلطی که در
حوزه مدیریت ارز در ماه ها و ســالهای گذشــته وجود داشته،
باعث شده صادرکنندگان هیچ چشم انداز دقیقی از آینده نرخ
ارز نداشته باشند .مسعود خوانســاری دیروز در نشست هیات
نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران بیان کرد :موضوع قیمت ارز و
نقــش آفرینی آن در صادرات اهمیت بســیار زیادی در آینده
اقتصادی کشــور دارد .برای مثال آمریکا برای واردات کاالهای
چینی تعرفه وضع کرد اما چین با کاهش ارزش پول ملی خود
توانســت بازار صادراتی را حفظ کــرده و از صدمه به تجارتش
جلوگیــری کند.وی با بیان این که ایران فرصت طالیی افزایش
قیمت ارز برای باال بردن صادرات را از دست داده است بیان کرد:
ما باید این سوال را بپرســیم که چرا با وجود چهار برابر شدن
قیمت ارز ،صادرات ما نه تنها افزایش نیافت که حتی در برخی
ماه ها روند کاهشی نیز پیدا کرد .البته مسائل مربوط به تحریم
و محدودیتهای اقتصاد ایران نیز مطرح است اما نباید فراموش
کرد که از فرصت افزایش نرخ ارز اســتفاده نکردیم.رئیس اتاق
بازرگانی تهران ادامه داد :تا ســال  1397میزان صادرات کشور
یک افزایش منطقــی را تجربه می کرد اما پس از آن با جهش

بازدید از سایپا در قالب طرح
«شهيد سپهبد سليمانی”

قیمت ارز ،چالشهای زیادی در حوزه صادرات و تجارت ایجاد شد
و بــا توجه به نبود مدیریت دقیق ،نه تنها نرخ ارز باعث افزایش
صادرات نشــد که ما شــاهد کاهش آن نیز بودیم.خوانساری با
اشــاره به کاهش دوباره نرخ ارز در روزهای گذشــته بیان کرد:
این کــه دولت بگوید قصد دارد نــرخ ارز را کاهش دهد و این
خبر را ناگهانی مطرح کند بار دیگر شــرایط صادر کنندگان را
برهم خواهد ریخت .صادرکننــده نیاز به ثباتی دارد که در دل
آن بدانــد ارز را با چه قیمتی دریافت می کند و پس از صادرات
کاال نــرخ تبدیل ارز چقدر خواهد بود .وقتــی هر روز این نرخ
تغییر می کند ،صادر کننده هیچ چشم اندازی از آینده ندارد و
بــه همین دلیل انگیزه اش برای ادامه کار کاهش پیدا می کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین به مشکل قطع شدن برق
در هفته گذشته نیز اشاره کرد و گفت :با توجه به این که اطالع
رسانی دقیقی در این زمینه صورت نگرفت ،بسیاری از واحدهای
تولیدی و صنعتی با مشــکل مواجه شدند و از سوی دیگر ابهام
ها درباره سوزاندن مازوت یا استخراج بیت کوین سر جای خود
باقی ماند؛ در شــرایطی که مردم و فعاالن اقتصادی انتظار یک
گزارش دقیق در این زمینه را دارند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه ماه پیش دولت مجوز تجارت
آزاد را به سازمان توسعه تجارت داد ،گفت :در این راستا،مذاکره
با اتحادیه اقتصادی اوراســیا و تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز
میشود .حمید زادبوم صبح دیروز در نوزدهمین نشست هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد موافقتنامه اوراســیا
اظهار داشــت :این موافقتنامه اولینبار در ســال  ۱۹۹۹بین
بالروس ،قزاقستان ،تاجیکستان و روسیه امضا شد و اولینبار
فکر تشــکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال  ۱۹۹۴توسط
رئیسجمهور قزاقســتان اعالم شد که  ۲۰سال بعد یعنی در
ســال  ۲۰۱۵این اتحادیه آغاز به کار کــرد که در ابتدا فقط
بالروس ،قزاقستان و روسیه عضو این اتحادیه بودند و در ادامه
ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن اضافه شدند.رئیس سازمان
توســعه تجارت ادامه داد :هدف از تشکیل این اتحادیه ،ایجاد
فضای واحد اقتصادی و ترویج رقابت ســالم بود .نرخ بیکاری
این اتحادیه  ۵.۴درصد و سرانه درآمد آن  ۲۷هزار دالر است
که رتبه اول اســتخراج نفت و گاز و تولیــد انرژی برق را دارا
اســت .همچنین رتبه پنج تولید فوالد نیز برای این اتحادیه
است البته اتحادیه اوراسیا را نمیتوان با اتحادیه اقتصادی اروپا

معاون وزیر صمت:

آغاز تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا از آبان ۱۴۰۱
مقایسه کرد چرا که هنوز اوراسیا به آن تکامل نرسیده است.
زادبوم افزود :اتحادیه اقتصادی اوراســیا  ۸۵۰میلیارد دالر با
کشــورهای دنیا تجارت دارد که  ۵۱۸میلیارد دالر صادرات و
 ۳۳۱میلیارد دالر واردات را شــامل میشود و سهم ایران ۲.۵
میلیارد دالر است که از این میزان ،یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون
دالر صــادرات به ایران و  ۸۲۳میلیــون دالر صادرات از ایران
است.وی گفت ۸۰ :درصد صادرات اوراسیا به ایران ،محصوالت
کشاورزی به ویژه غالت و  ۶۸درصد صادرات ایران به اوراسیا،
محصوالت کشاورزی به ویژه میوه و خشکبار است.
آغاز تجارت آزاد با اوراسیا از آبان ۱۴۰۱
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به تجارت آزاد
گفت :ترکیه فقط با ما موافقتنامه ترجیحی دارد اما با بقیه به

چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی
جمهوری اســامی ایران و جمهوری آذربایجان در محل وزارت
امور اقتصادی و دارایی برگزار و ســند توســعه همکاری های
دو جانبــه اقتصادی ایران و آذربایجان بــه امضای وزیر اقتصاد
کشورمان و معاون نخســت وزیر جمهوری آذربایجان به عنوان
روسای کمیســیون های اقتصادی طرفین رســید .به گزارش
گمرک ایران ،چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری
های اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجاندر
محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار و سند توسعه همکاری
های دو جانبه اقتصادی ایران و آذربایجان به امضای وزیر اقتصاد
کشورمان و معاون نخســت وزیر جمهوری آذربایجان به عنوان
روسای کمیسیون های اقتصادی طرفین رسید.در این اجالس
که مدیرکل و رئیس گروه همکاری های دو جانبه دفتر همکاری
های بین الملل گمرک و مدیر اموربین الملل گمرک آذربایجان
نیز حضور داشتند توافقات بسیار مهم گمرکی حاصل و در سند
توسعه همکاری های دو جانبه تحت عنوان یک سرفصل مجزای
همکاری های گمرک درج گردید.

شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ،پروژه مندرج
در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید.
ردیف

شرح پروژه

مبلغ پروژه به ریال

1

تجدید( )1مناقصه پروژه اجرای پارک
کلکسیون منطقه  -9تا سقف اعتبار

مبلغ سپرده به
ریال

6/000/000/000

300/000/000

رتبه الزم
رتبه 5راه و ترابری
یا  5ابنیه

درصد غیرنقدی
قرارداد
کامال نقدی

 -1ســپرده شــركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد .ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت  90روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز
فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب  700786948623بانك شهر -2 .برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط
خواهد شد -3 .شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است -4 .مبلغ  500/000ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب  700785313795نزد بانك
شــهر شــهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند -5 .متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان
توحيد -بلوار بالل شــهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند -6 .در هر صورت مدارك مندرج در اســناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود.
 -7توضيح اينكه به غير از ســپرده شــركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند -8 .الزم به ذكر است
هنگام خريد اسناد ارائه رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در سايت  ، sajar.mporg.irمعرفی نامه ممهور به مهر و امضای مديرعامل ،روزنامه آخرين آگهی تغييرات
اعضای شركت ،كد اقتصادی و گواهی نامه صالحيت ايمنی معتبر با ارائه مدرك مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامی می باشد -9..شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه
فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند-10 .ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج
است -11.پيشنهادات مي بايست در پاكتهای مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاكت ج تا پايان وقت اداری روز
سه شنبه مورخ  99/11/14به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود-12 .پيشنهادات رسيده در روز چهارشنبه 99/11/15در
كميسيون عالی معامالت شهرداري كرج(دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  026-35892421-35892418تماس و یا به سایت  www.karaj.irمراجعه نمائید.

اداره امور قراردادها و پیمانها -شهرداری کرج

با هدف کنترل و مدیریت فعالیتهای بهداشتی در مراکز صنعتی و بزرگ،
رئیس ســتاد مبارزه با كرونا تهران ،فرمانده سپاه محمد رسولاهلل تهران و
جمعي از كادر بهداشــت و درمان شهر تهران در قالب طرح «شهيد سپهبد
ســليماني» از شركت سايپا بازديد کرده و از عملکرد این شرکت در اجرای
پروتکل های بهداشــتی و مبارزه با شــیوع کرونا تقدیــر کردند.به گزارش
سايپانيوز ،عليرضا زالي در اين بازديد ضمن تاكيد بر ضرورت رعايت پروتكل
هاي بهداشــتي در مراكز صنعتي و دارای نیروی انسانی زیاد گفت :عملكرد
مديريت ارشــد گروه خودروسازي ســايپا در رعایت و اجرای پروتكل های
بهداشــتي و مهار ويروس كرونا و همچنين تالش شــبانه روزي براي قطع
زنجيره انســاني اين بيماري قابل تقدير اســت.وي افزود :سال گذشته و در
ابتداي شيوع كرونا و كمبود شديد مواد ضدعفوني كننده و ماسك بهداشتي،
گروه ســايپا با توجه به رسالت مسئوليتهای اجتماعي خود ،خطوط توليد
ماسك و مواد ضدعفوني كننده را به صورت رايگان و عامالمنفعه جهت رفع
نياز پرسنل خود ،مراکز درمانی و ساير ارگانها راهاندازی کرد و همچنان تا
امروز شاهد این اقدام ارزشــمند در شركت هاي سايپا آذين و طيف سايپا
هستيم.رئیس ستاد مبارزه با كرونا تهران همكاري هدفمند سايپا در کنترل
کرونــا در ماه هاي اخير را يك حركت جهادي دانســت و گفت :اين واحد
صنعتي در شــرايطي وارد همكاري با وزارت بهداشت در مبارزه با بیماری
كرونا شد كه همانند ساير خودروسازان با مشکالت متعدد دست به گريبان
بود اما با تالش شــبانه روزي خود توانست دستاوردهاي متعددي را كسب
کند.وي افزود :ســايپا با رعايت شيوهنامههاي بهداشتي موفق شد تا برنامه
تولیدی خود را فعال نگاه دارد و با تهيه مستنداتي از فعاليت هاي بهداشتي
اين مجموعه به ستاد ملي كرونا و وزارت بهداشت الگوي موفقي را پايه ريزي
و جهت بهره برداري به ســاير مراكز صنعتي ارائه کرد.رئیس ستاد مبارزه با
كرونا تهران تعطيل نشدن مراكز صنعتي را دغدغه اي مهم دانست و گفت:
با توجه به اهميت اقتصادي برخي مراكز و با توجه به ضرورت سهولت انجام
تست كاركنان ،به ستاد ملي كرونا پيشنهاد اختصاص سهميه اي منطقي از
مراكز سالمت را داده ايم.
مدیر عامل فوالد مباركه :

آماده ساخت مجموعه ورزشی المپیك نقش
جهان ظرف مدت  ۵سال هستیم
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه که در
آیین رونمایی از ســردیس سپهبد شهید
حاج قاسم ســلیمانی در ورزشگاه نقش
جهان اصفهان حضــور یافته بود از اعالم
آمادگی این شرکت برای ساخت مجموعه
ورزشی المپیک نقش جهان ظرف مدت
 ۵ســال خبر داد .حمیدرضا عظیمیان افزود  :امروز از سردیس شخصیتی
رونمایی میکنیم که حفظ اســتقالل و امنیت کشور برایش مهم بود و در
همین راستا ما باید جایگاه کشور را بر اساس اهداف و آرمانهای این شهید
باال ببریم.پروژههای ورزشی زیادی در نقاط مختلف کشور اجرا شده است اما
هنوز نتوانستهایم مجموعه ورزشگاه المپیکی را ارائه کنیم تا بتوانیم مفیدتر
ظاهر شــویم .ما بارها طی سالیان گذشته اعالم کرده ایم اگر تمام مساحت
 ۳۰۰هکتاری اطراف ورزشــگاه در اختیار ما قرار بگیرد مجموعه ورزشــی
المپیک را خواهیم ســاخت بطوری که قابل برگزاری بازیهای ملی در همه
رشته های ورزشی و حتی قابلیت برگزاری بازیهای آسیایی باشد  .امیدوارم
این خواســته هم از طرف مسئولین قبول شــود .وی با اشاره به تقبل همه
هزینه های ســاخت این مجموعه تصریح کرد :کشور و نظام اسالمی بعد از
انقالب نتوانسته مجموعه ورزشگاه المپیکی به جامعه ارائه کند که امیدواریم
با ساخت آن بدست فوالد مبارکه این نقیصه در کشور برطرف شود.عظیمیان
همچنین در این آئین گفت :سالگرد افتتاح فوالد مبارکه را تبریک میگویم،
شرکتهای زیادی زیر نظر شرکت فوالد مبارکه کار میکنند .این شرکت از
جایگاه مهمی برخوردار اســت و یک بنگاه اقتصادی و فرهنگی است که به
وظایف خود واقف است.وی ادامه داد :تختال جدیدی در فوالد مبارکه تولید
شد که این اتفاق نتیجه تالش زیاد همه همکاران بوده و با تجهیزات داخلی
صورت گرفت  .در دنیا تعداد محدودی از کشــورها امکان تولید آن را دارند
و این محصول تولیدی برای صنایع نفت و گاز بســیار مهم است.مدیر عامل
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان خاطر نشان کرد :شرکت ما خوشبختانه در
سالیان گذشته در بخش مسئولیتهای اجتماعی بسیار هوشیارانه عمل کرده
و اکنون شــاهد عملکرد خوب آن هستیم .در دو سال گذشته اعالم کردیم،
نقصی در بخش ورزشی داریم نبود ورزشگاه المپیکی است.

مناقصه شماره 99-05 :

نوبت دوم

همکاریهای گمرکی میان ایران و
جمهوری آذربایجان افزایش مییابد

آبان  ۱۴۰۱تجارت آزاد با اوراســیا آغاز میشود که میتوانیم
از این طریق موانع تعرفهای را حذف کنیم.معاون وزیر صمت
افزود :تجارت آزاد به حدی اهمیت دارد که حتی سنگاپور که
تعرفــه صفر اعمال کرده ،باز هم برای تجارت آزاد با اوراســیا
وارد مذاکره شــده است درحالیکه تعرفه ما  ۱۹درصد به باال
اســت.وی تصریح کرد :موافقتنامه تجارت آزاد  ۹فصل دارد
که درواقع میتواند یــک گام تمرینی برای ایران جهت ورود
به عرصه تجارت باشــد.زادبوم گفت :به عنوان مثال در ماده ۶
موافقتنامه به موضوع گفتگوی تجاری اشاره شده که در مهر
 ۹۸اتاق بازرگانی ایران با شورای تجارت اوراسیا این توافقنامه
را امضــا کرد تا فضا برای تجار جهت گفتگو باز شــود.رئیس
ســازمان توسعه تجارت افزود :سه کارگروه در این موافقتنامه
برای گشایش مسیرهای تجارت آزاد تشکیل شده که باالترین
مرجع مذاکرات ،کارگروه مشترک است .همچنین سه کارگروه
جدید شامل همکاریهای گمرکی ،اقدامات فنی فراراه تجارت
و استاندارد و اقدامات بهداشتی تشکیل شده است .دو کارگروه
فرعیتر هم شــامل کارگروه بانکــی و حمل و نقل و ترانزیت
تشکیل شده است.

آگـهیمناقـصهعـمومی

معاون معدنی وزیر صمت استعفا داد
به دنبال حواشــی اخیر درباره قیمت گــذاری محصوالت فوالدی
در بورس کاال ،معاون معدنی وزیر صمت تصمیم به اســتعفا گرفت
.حاشــیه های بســیار زیاد اخیر در تعیین قیمت گذاری دستوری
محصوالت فوالدی در بورس کاال ســرانجام معاونت معدنی وزارت
صمت را مجبور به اســتعفا کرد.اوایل دی ماه امسال وزیر صمت در
نامــه ای به بورس کاال اعالم کرد باید قیمت محصوالت فوالدی در
بــورس کاال با  10درصد کاهش  70درصد قیمت پایه شــمش cis
تعیین شــود که همین موضوع انتقادات زیادی را از ســوی بورس
کاال و فعــاالن بازار به وجود آورد ،بورس کاال هم معتقد بود مرجع
تصمیم گیری درباره قیمت محصوالت شورای عالی بورس است و
وزارت صنعت نباید قیمت دستوری برای محصوالت تعیین کند.در
نهایت با کشــمکش بسیار میان بورس کاال و وزارت صنعت دستور
وزیر اجرایی نشد .اما گویا حاشیه های این قیمت دستوری دامن گیر
معاونت معدنی وزارت صنعت شده به نحوی که داریوش اسماعیلی
معاونت معدنی وزارت صنعت استعفانامه خود را به وزیر صمت ارائه
کرده است.
در متن استعفانامه معاونت امور معدنی وزارت صنعت آمده است:
به استحضار می رساند اســتعفای این جانب از نمایندگی مجلس
شورای اسالمی در اواخر دوه دهم و پذیرش مسئولیت معاونت امور
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در راســتای
محقق نمودن فرمان مقام معظم رهبری در جایگزینی اقتصاد معدن
به جای اقتصاد نفتی و صدور انقالب معدنی در کشور بود که قریب
به یک ســال در این مســئولیت تالش نمودم و خوشبختانه اثرات
مطلوبی نیز برجای ماند .اما در مقطع فعلی با توجه به شرایط موجود
و به دالیلی که ذکر آن در این مرقومه به صالح نمی دانم احســاس
می کنم در این مســئولیت منشــا اثر نبوده و لذا استعفای خود را
تقدیم و انتظار دارم با پذیرش آن موافق فرمایید.

دنبال تجارت آزاد است .به طور کلی ،کشورهای توسعهیافته،
تجــارت آزاد را ترجیح میدهند؛ تجارت آزاد به معنی حذف
موانع تعرفه و غیرتعرفهای است که در مرحله بعدی ،اتحادیه
گمرکی تشکیل میشود که از این طریق ،تعرفههای مشترکی
در برابر کشــورهای ثالث میتوان ایجاد کرد .به عنوان مثال،
ترکیه عضــو اتحادیه گمرکی اروپا اســت؛ پــس از اتحادیه
گمرکی ،بازار مشــترک مرحله بعدی تجارت آزاد اســت که
حرکــت آزادانه در ســطح منطقه را مجــاز میکند .اتحادیه
اقتصادی نمونه بارز این نوع تجارت اســت.زادبوم با اشاره به
روند مذاکره ایران و اوراســیا برای تجارت آزاد اظهار داشــت:
پنجم آبان  ۹۸موافقتنامه میان ایران و اوراســیا امضا شد .ماه
گذشــته از دولت برای انجام مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا
مجــوز گرفتیم که در صورت به نتیجه رســیدن مذاکرات ،از
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فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
انجام خدمات اداری پشتیبانی و خدماتی شرکت سهامی
آب منطقه ای البرز و ادرات تابعه در سطح استان 99-1400
شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگــزاری مناقصه عمومی
یــک مرحله ای بــا ارزیابی کیفی” انجام خدمات اداری پشــتیبانی و خدماتی شــرکت
ســهامی آب منطقه ای البرز و ادرات تابعه در ســطح استان  ”99-1400از طریق سامانه
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت
و تحویل اســناد مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت
در مناقصه محقق ســازند .تاریخ انتشار فراخوان در ســامانه تاریخ  99/10/29می باشد.
اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد :تا ساعت  8مورخ 99/11/04
مهلت ارسال پاسخ :تا ساعت  9صبح مورخ 99/11/18
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی :ساعت 10مورخ 99/11/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار :کرج -مهرشهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی
مصلی-خیابان بوستان -شرکت سهامی آب منطقه ای البرز -کد پستی 3186717598
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از سوی رئیس هیئتمدیره مطرح شد:

اجرای ضوابط مقابله با پولشویی هنگام ارائه
خدمات بانکی
اجرای ضوابط مقابله با پولشویی هنگام ارائه خدمات
بانکی در شــعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است
.به گفته فتاحی ،تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه
تعاون بهمنظور جلوگیــری از تبعات احتمالی ،هنگام
ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب،
وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و
در صورت شناسایی حسابهای اجارهای در شعب خود ،ضمن جلوگیری از ارائه
انواع خدمات بانکی به این قبیل حســابها ،مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه
با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم گزارش میکنند.به گزارش روابط عمومی
بانک توسعه تعاون ،سید باقر فتاحی ،رئیس هیئتمدیره با تأکید بر اینکه اجرای
ضوابط مقابله با پولشــویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شــعب بانک توسعه
تعاون مورد تأکید اســت ،اظهار داشت :بنا به گفته مسئولین قضایی و آمارهای
موجود ،در بررسی بسیاری از پروندههای قضایی مطرحشده در دادسرای عمومی
و انقــاب بهویــژه در پروندههای مرتبط با قاچــاق کاال و ارز و پروندههای فرار
مالیاتی ،مرتکبین جرائم با در اختیار گرفتن اوراق هویتی اشخاص غیر که عمدتاً
اشخاص بیبضاعت و آسیبدیده اجتماعی هستند اقدام به افتتاح حساب بانکی
به نام ایشان کرده یا با سوءاستفاده از حساب اشخاص صغیر یا اتباع خارجه و...
با در اختیار گرفتن حسابهای بانکی متعدد بهصورت اجارهای عملیات خود را
با تراکنش بســیار آنها بهمنظور پولشویی و فرار مالیاتی استفاده میکنند.وی
افزود :بنابراین در حال حاضر اجاره کردن حساب تنها باهدف انجام فعالیتهای
مجرمانه صورت میگیرد.فتاحی تأکید کرد :اداره کل سازمانها و روشهای بانک
توســعه تعاون بهمنظور جلوگیری از تبعات احتمالی ،طی ابالغیهای بر رعایت
تمامی ضوابط و مقررات ناظر بر پولشویی و دستورالعملهای بانک مرکزی که
طی بخشــنامهها و اطالعیهها به واحدهای ستادی و اجرایی ابالغشده ،مجددا ً
تأکید کرده است.به گفته این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون در این ابالغیه
آمده اســت :کلیه واحدهای اجرایی میبایســت بهمنظور جلوگیری از تبعات
احتمالی در زمان ارائه کلیه خدمات ازجمله افتتاح انواع حسابها ،وصول چک
و امضاء اســناد تعهدآور ،از هویت متقاضیان مشتریان اطمینان حاصل نموده و
در صورت شناسایی حسابهای اجارهای در شعب خود ،ضمن جلوگیری از ارائه
انواع خدمات بانکی به ایشان ،مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پولشویی و
تأمین مالی تروریسم گزارش نمایند.

برندگان پاییز وین کارت مشخص شدند
دور جدید قرعهکشــی وین کارت برگــزار و برندگان
خوششــانس  444جایزه نقــدی بــه ارزش دوازده
میلیارد ریال مشــخص شدند.به گزارش سامان رسانه،
ســری جدید قرعهکشــی وین کارت مربوط به فصل
پاییز با حضور مدیران ارشــد بانک برگزار و  444برنده
خوششــانس این فصل مشخص شدند.در این مراسم ،ابتدا قرعهکشی  4جایزه
 1میلیارد ریالی برگزار شد و پس از مشخص شدن اسامی برندگان خوششانس
این بخش ،قرعهکشــی برای مشخص شــدن برندگان  40جایزه  100میلیون
ریالی و  400جایزه  10میلیون ریالی صورت پذیرفت که اسامی تمامی برندگان
هماکنون در وبسایت بانک سامان در دسترس است.بر این اساس ،عالقهمندان
به شرکت در قرعهکشی فصل زمستان ،میتوانند با مراجعه به شعب بانک سامان
در سراسر کشور ،نســبت به افتتاح حساب و دریافت وینکارت اقدام و با انجام
هریــک از فعالیتهای بانکی مانند پرداخت قبوض ،خریــد از کارتخوانهای
سامان ،خرید شارژ ،انتقال وجه و غیره برای شرکت در قرعهکشی دور بعد ،امتیاز
کسب کنند.گفتنی اســت ،همه دارندگان وینکارت برای احراز شرایط شرکت
در قرعهکشــی باید در هر فصل حداقل  100امتیاز کسب کنند.مشتریان برای
دریافت اطالعات بیشــتر راجع به این محصول ،میتوانند به تمامی شعب بانک
سامان در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز سامان ارتباط به شماره 0216422
تماس بگیرند.
توسط چقازردی صورت گرفت:

تشریح اهم اقدامات بانک سپه برای
ساماندهی نیروی انسانی بانک های ادغامی
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه :مدیر عامل بانک سپه با
اشاره به پیچیدگی های فرآیند ادغام پنج بانک وابسته
به نیروهای مسلح در بانک سپه ،به تشریح اقدامات مهم
این بانک در حوزه نیروی انسانی بانکهای فوق پرداخت.
وجود تفاوت در سیستم حقوق و دستمزد کارکنان پنج
بانک ادغامی قبل از پیوســتن به بانک سپهبه گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک
سپه محمد کاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه اولین و مهمترین
اقدام مدنظر بانک ســپه در خصوص نیروی انسانی بانک های ادغامی  ،موضوع
ساماندهی و صدور احکام آنان از جمله بحث حقوق دستمزد و مزایای دریافتی
بود افزود  :به دلیل آنکه پنج بانک مذکور قبل از ادغام در بانک سپه دارای نظام
پرداخت حقوق و دســتمزد متفاوتی بوده ا ند  ،یکســان سازی انها و تطبیق با
ضوابط و مقررات ناظر بر بانک دولتی ســپه زمان بر و پیچیده خواهد بود.مدیر
عامل بانک سپه با تاکید بر اینکه به دلیل ماهیت خصوصی این بانکها هر یک
از این بانکها دارای نظام های خاصی بوده اند و ساماندهی و یکسان سازی نظام
های پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و رده بندی شغلی و مدیریتی کارکنان
بانکهای مذکور در راس اولویتهای بانک سپه قرار داشته و دارد.وی افزود :همزمان
با برگزاری مجامع ادغام هر یک از بانکها  ،اقدامات الزم از ســوی بانک ســپه
صورت گرفت  ،در این راســتا با توجه به اینکــه مجمع ادغام بانکهای قوامین
 ،انصار و موسســه کوثر طی ماه گذشــته صورت گرفت لذا بانک برای تطبیق
نظام پرداختی حقوق و دســتمزد این بانک ها با بانک سپه  ،به زمان بیشتری
نیاز داشــت.چقازردی گفت :در این راستا با توجه به برگزاری مجمع بانک انصار
 ،قوامین و کوثر در ماه گذشته و پیوستن مدیران و کارکنان عزیز این بانکها به
بانک سپه  ،موضوع تطبیق حقوق و مزایای کارکنان آن به قید فوریت و اهمیت
در دستور کار واحدهای ذیربط بانک قرار گرفت و به حمد اهلل نتیجه این اقدامات
به طرح موضوع در جلســه هیئت مدیره منتج شد که بر اساس آن تصمیمات
مناسبی همچون اســتمرار پرداخت پاداشهای مناسبتی  ،پاداشهای مبتنی بر
عملکرد ،پرداخت فوق العاده اضافه کار این بانک ها طبق روال گذشــته و ارایه
کلیه خدمات رفاهی  ،بیمه ای  ،بهداشــتی و درمانی به روال ســابق بانک های
ادغام شــده  ،اتخاذ و برای اجرا به واحدهای عملیاتی ابالغ شد .همچنین برای
بهبود دریافتی کارکنان این بانکها و موسسه کوثر مقرر گردید همانند بانک مهر
اقتصاد و حکمت ایرانیان ســابق در نحوه محاسبه اقساط تسهیالت دریافتی ،
وامهای کارکنان مذکور بازنگری الزم صورت پذیرد.
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با تداوم نابسامانی در بازار سهام؛ رئیس سازمان بورس استعفا داد

6

گله قالیباف از برخورد سیاسی با بورس

حســن قالیباف اصل ،رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار که
نتوانســت سامان مناسبی به بازار ســهام بدهد ،برای دومین بار
استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد.
قالیباف در حالی استعفا داد که بورس تهران علیرغم رشد شارپی
در چهار ماه اول امسال ،از  ۱۹مردادماه از قله تاریخی دو میلیون
و  ۱۰۰هزار واحد شروع به عقب نشینی کرد و پس از طی کردن
ســه ماه نزولی ،و در حالی که بســیاری از ســهامداران خرد در
حاشــیه زیان قرار گرفته بودند ،از حــدود دو ماه قبل مجددا ً در
مدار صعودی قرار گرفت اما نتوانســت این روند را ادامه دهد و از
سه هفته قبل مجددا ً به سیر نزولی خود بازگشت .اینک شاخص
کل بورس که دماســنج اصلی بازار سهام اســت از قله تاریخی
مردادماه و عدد  ۲.۱میلیون واحــدی ،حدود یک میلیون واحد
عقب نشینی کرده اســت.در این مدت کارشناسان و تحلیلگران
بازار ســهام انتقادات بسیاری را متوجه عملکرد سازمان بورس و
شورای عالی بورس کردهاند چرا که معتقدند اگر شورا و سازمان
بــورس به وظایف خود به درســتی عمل میکرد ،ســهامداران
اینچنین در حاشیه زیان قرار نمیگرفتند .بخصوص آنکه بسیاری
از سهامداران خرد طی ماههای ابتدایی امسال با فراخوان عجیب
با ادامه روند ریزشــی در بازار سرمایه،
زمزمــه هــای تزریق یــک درصد از
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت
بازار در چند مرحله به گوش رســید و
درحالی که مرحله نخســت این قرار،
به مبلغ یــک هزار میلیارد تومان اجرا
شــد ،به نظر می رسد صندوق توسعه
ملــی قصد تزریــق منبــع جدید به
صندوق تثبیــت بازار را ندارد ،.کاهش
های پی در پی شــاخص بورس از بعد
از مردادماه مســئوالن را بر آن داشت
تا تصمیمــات مختلفی برای به تعادل
رســاندن بازار سرمایه اخذ کنند .یکی
از این تصمیمات تزریق منابع صندوق
توســعه ملی به این بازار بــود.در این
راستا ،اواخر شهریورماه حسن قالیباف
اصل  -رئیس ســازمان بورس و اوراق
بهــادار  -اعالم کرد که این ســازمان
پیگیر نهایی شدن انتقال یک درصد از
منابع صندوق توسعه ملی به صندوق

مقامات ارشــد دولت به سرمایه گذاری در بورس ترغیب شدند و
با فروش اندک ســرمایههای زندگی شأن ،به امید کسب سود و
کمک به معیشت خانوارها ،وارد بازار سهام شده و اقدام به خرید
ســهام کردند .بخصوص آنکه نحوه دعوت مقامات ارشد دولت از
مردم برای ورود به بورس این تلقی را ایجاد کرد که دولت ســود
در این بازار را تضمین میکند و تمام قد پشــت این بازار ایستاده
اســت و قرار نیست کسی ضرر کند.اما در همان برهه بسیاری از
کارشناسان به دولت هشدار میدادند اگر رویه خود در فراخواندن
مردم به بورس را اصالح نکند ،با چالشی از جنس چالش مؤسسات
اعتباری غیرمجاز مواجه خواهد شــد اما در دولت کسی گوشش
بدهکار این هشدارها نبود.دیروز هم جمعی از سهامداران حقیقی
که با افت شاخص طی ماههای گذشته با زیانهای سنگین مواجه
شدهاند در مقابل ساختمان سازمان بورس تجمع کرده و خواستار
استعفای رئیس سازمان بورس شدند.نمایندگان مجلس هم دیروز
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی را که رئیس شورای
عالی بورس اســت و حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و
رئیس هیأت مدیره ســازمان بورس اوراق بهادار را به کمیسیون
اقتصادی مجلس فرا بخوانند و از آنها در مورد عملکرد شرکتهای

از تزریق منابع جدید به بورس
چه خبر؟
تثبیت بازار است و بر این موضوع تاکید
کرد که اجرای این مصوبه در شــرایط
فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه
نمادهــا و افزایش نقدشــوندگی بازار
اتفاق بسیار خوبی است.این ماجرا برای
دو ماه ابهامات زیادی داشت تا اینکه در
نهایت در دهه نخست آذرماه یک هزار
میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به
صندوق تثبیت بازار تزریق و اعالم شد
که این منبع در شــرایط بحران مورد
اســتفاده قرار خواهد گرفت.همچنین
وعده داده شد که مبالغ جدیدی طی
مراحل دیگر تزریق خواهد شد .حتی
چندی پیش مدیرعامل صندوق توسعه
ملی از تزریــق  ۲۵۰۰میلیارد تومان،

در مرحله دوم حمایت این صندوق از
بورس تا پایان سال ،خبر داد.
صندوق تمایلــی به تزیرق منابع
حدید ندارد
با اینحال و درحالی که بازار ســرمایه
این روزها با شــتاب بیشــتری نسبت
به گذشــته درحــال ریزش اســت،
خبرهایی به گوش میرســد مبنی بر
اینکه صندوق توسعه ملی قصد تزریق
منابع جدیدی به صندوق تثبیت بازار
را ندارد.در این راســتا محمد ابراهیم
آقابابایی ،رئیس هیئت عامل صندوق
تثبیت بازار ســرمایه در گفت و گو با
ایسنا اظهار کرد :صندوق توسعه ملی

حقوقــی توضیح بخواهند .این جلســه پیش از ظهــر دیروز در
کمیســیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس مجلس و اعضای
کمیســیون اقتصادی مجلس برگزار شد.همزمان با برگزاری این
جلسه ،نامه استعفای حسن قالیباف اصل ،رئیس سازمان بورس
از شبکههای اجتماعی سردرآورد.وزیر اقتصاد هنوز به این استعفا
واکنشی نشــان نداده است اما گفته میشود از آنجا که دژپسند
بدلیل ریزش شدید بازار و ناتوانی در حفاظت از سرمایههای مردم
ممکن است استیضاح شود ،رئیس سازمان بورس را به سپر بالی
خود تبدیل کرده و امیدوار است با استعفای قالیباف اصل ،تصمیم
مجلس برای استیضاح تغییر کند.
متن نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر دژپسند
وزیــر محترم امور اقتصاد و دارایی و رئیس شــورای عالی بورس
و اوراق بهادار
با سالم و عرض احترام
پیرو نامه شماره  ۳۱۲ /۱۲۸۲م مورخ  ۱۳۹۹ / ۰۸ / ۱۰خطاب به
ریاست محترم جمهور و درخواست استعفای اینجانب به تاریخ ۰۴

تا کنون فقط هــزار میلیارد تومان به
صندوق تثبیت بازار ســرمایه تزریق
کرده اســت و علی رغم اینکه مطابق
مصوبه شورای عالی بورس و نهادهای
باالدســتی قرار بود بیــش از  ۱۳هزار
میلیارد تومان در صندوق تثبیت بازار
سرمایه سپرده گذاری کند اما تا کنون
فقط هرار میلیــارد تومان آن را بعد از
پیگیــری های فراوان وزیــر اقتصاد با
نرخ  ۱۲درصد ســاالنه سپرده گذاری
کرده و درخواســت ســپرده گذاری
جدید صندوق تثبیت بازار ســرمایه را
مورد توجه قرار نداده است.وی تاکید
کــرد :درواقع این صنــدوق علی رغم
پیگیــری های صنــدوق تثبیت بازار
سرمایه ،سازمان بورس ،معاونت بانکی
و بیمه ای وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد،
همچنان تمایلی به سپرده گذاری در
صندوق تثبیت بازار ســرمایه و اجرای
قانون را ندارد.

گزارش از بازار سرمایه؛

روند قرمزپوشی بورس متوقف شد

شــاخص کل بورس اوراق بهادار بــا افزایش ۳۸۵
واحدی معــادل  ۰.۰۳درصد به یک میلیون و ۱۵۰
هزار و  ۶۱۰واحد رســید .همچنیــن در فرابورس
شــاخص کل با رشد  ۹۴واحدی به  ۱۷هزار و ۵۳۰
واحد رســید ،.دیروز تاالر شیشــهای ،در معامالت
چهارمین روز هفته (سه شنبه سی دیماه  ،)۹۹شاهد
روند صعودی تعدادی از شاخصهای منتخب بود .به
گونهای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ،با افزایش
 ۱۰۰واحــدی معادل  ۰.۰۳درصد به رقم  ۳۰۰هزار
و  ۶۴۷واحد رسید .شاخص کل هم وزن نیز ،با افت
 ۶۴۶۲واحدی معادل  ۱.۴۸درصد ،عدد  ۴۳۰هزار و
 ۴۲۰واحد را به نمایش گذاشت.شاخص قیمت (هم
وزن) نیز با کاهش  ۴۲۲۸واحدی به رقم  ۲۸۱هزار و
 ۶۲۸واحد رسید .همچنین شاخص سهام آزاد شناور،
 ۹۲۳واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و
 ۶۷۴هزار واحد رسید .همچنین شاخص بازار اول با
 ۷۶۹۹واحد افزایش به رقم  ۸۱۳هزار و  ۳۰۲واحد
رسید و شاخص بازار دوم نیز ،با  ۲۵۱۶۶واحد کاهش
همــراه بود و عدد  ۲میلیون و  ۴۲۷هزار واحد را به

نمایش گذاشــت.بر اساس این گزارش ،در معامالت
دیروز بورس تهران ،نمادهای معامالتی فوالد ،شستا،
کگل ،کچاد ،خودرو ،فخوز و شــپدیس با بیشترین
افزایش ،تاثیر مثبت در روند صعودی شــاخص کل
بورس داشتند .در مقابل ،نمادهای معامالتی فارس،
نوری ،فخاس ،پاکشو ،مبین و کویر ،بیشترین تاثیر
منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان
فعالیت بازار ســرمایه در چهارمین روز کاری هفته،
معاملهگران بورس  ۱۱میلیارد و  ۱۶۹میلیون برگه
بهادار و ســهام را در قالب یک میلیون و  ۱۴۴هزار
نوبت معامله و به ارزش  ۹۸هزار و  ۳۷۲میلیارد ریال
داد و ســتد کردند.در بازار دیروز ،بیشترین افزایش
قیمت متعلق به نماد ثامید(توســعه و عمران امید)
با  ۵.۶۵درصد رشد بود و پس از آن ،نمادهای فجر،
سنیر ،ســقاین ،سشرق و سکرد بود .همچنین نماد
معامالتی ثنوسا(نوسازیوســاختمانتهران) با ۹.۹۸
درصد ،بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن
نیز ،نمادهای ورنا ،وملی ،سصفها ،خمحور ،خموتور
و حفارس بود.

پُرتراکنشهای بازار دیروز
روند معامالت دیروز بازار ســرمایه نشان میدهد که
نمادهای معامالتی شســتا ،فملی ،خســاپا ،وتجارت،
برکت ،شــتران و ثبهســاز به عنوان پرتراکنشترین
نمادهای بازار معرفی شدهاند.
بیشترین عرضه و تقاضا
بر اساس این گزارش ،نمادهای معامالتی کمند ،پارند،
ســنیر ،پاالیش ،پارند و روز با بیشترین تقاضا مواجه
شدند و در مقابل نیز نمادهای کدما ،خموتور ،بترانس،
دانا ،وتوس ،حتوکا و کســرام بیشترین حجم عرضه را
داشتند.
نوسان نماگر صنایع
در معامالت دیروز بازار ســرمایه ،شاخصهای صنعت
قرمزپــوش بودند .به گونه ای که شــاخص صنایعی
همچــون تامیــن آب ،بــرق ،گاز ،زراعت ،کاشــی و
ســرامیک ،اطالعات و ارتباطات ،ســایر معادن ،سایر
معادن و محصوالت چرمی با روند نزولی مواجه شدند.

گفتگوی بی پرده رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با مردم :

بانک ها خود را حامی تولید می دانند

رییس کانون بانک ها و مؤسســات اعتباری خصوصی معتقد است بانک ها تنها مجری مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند
حتی اگر تصمیمات در بسیاری موارد مورد تایید و خواست نظام بانکی نباشد.کورش پرویزیان که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو
سیما سخن می گفت ،با تاکید بر اینکه بانک ها معتقد به فعال بودن واحدهای تولیدی هستند ،گفت :برخی مدعی هستند که 2000واحد تولیدی در تملک بانک هاست ،اگر
این آمارصحیح باشد به استناد آمار وزارت صنایع در سال  ،1397هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگر وزارت صنایع  110هزار واحد تسهیالت بانکی دریافت
کردند،که از کل این واحدها تنها حدود  2درصد به تملک بانک ها درآمدند که عدد بزرگی نیســت.وی اعالم کرد :با امکانی که اکنون در کانون بانک ها و موسســات اعتباری
خصوصی و شورای هماهنگی بانک ها فراهم شده ،دریافت کنندگان تسهیالت از بانک ها که با مشکالتی مواجه شده اند ،می توانند موضوعات خود را برای دبیرخانه کانون و
شــورا جهت رسیدگی بفرستند .همچنین بازرسی بانک ها آماده بررسی تخلفات احتمالی پیش آمده هستند و بازرسی بانک مرکزی نیز مرجع رسیدگی به شکایات احتمالی
است .قوه قضاییه نیز به شکایات و پرونده های تخلفاتی در صورت احراز رسیدگی می کند.او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک ها از دو نقطه دچار زیان دهی
شده اند ،ادامه داد :وقتی بازپرداخت تسهیالت به نکول تبدیل می شود این نکول روی تراز نامه بانک ها نشسته و آن را منفی می کند .همچنین بر اساس دستورالعمل های
های بانک مرکزی بانک ها اجازه ندارند از تسهیالت سنواتی گذشته شناسایی درآمد کنند.پرویزیان در خصوص دریافت سود موثر بسیار پایین از برخی قرارداد های سنواتی که
از سال  83به روز نشده اند،گفت  :هرچه این قراردادها بیشتر به شکل سنواتی باشد ،به این ترتیب مشتری سود موثرکمتری به بانک پرداخت می کند و به تعبیر دیگر شرایط
به گونه ای رقم خورده که بدحسابان بانکی به نوعی تنبیهات و یا تخفیفات عایدشان می شود.نظارت  5فقیه برای جلوگیری از ربا رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری
خصوصی با بیان اینکه موضوعی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم ،گفت :بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال  95شورای فقهی بانک تشکیل شده و هم
اکنون  ۵فقیه که به تایید شورای نگهبان رسیده اند ،برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند و بر مبادالت بانکی از منظر فقهی نظارت می کنند.پرویزیان با انتقاد از
اینکه گفته می شود بانک ها قصد تملیک وثیقه مشتری را دارند ،ادامه داد  :بانک ها خود را حامی تولید می دانند و خود نیز بر این باورند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل
شوند.رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه تولید باشد ،یادآورشد  :با توجه به تصویب قوانین تحت نظر شورای پول و اعتبار
و عضویا وزیرمحترم صمت و نماینده دادستانی در شورا ،بانک ها به عنوان مجریان قانون از اتهام مبری می باشند.پرویزیان افزود :برخالف آنچه تصور می شود ،واقعیت آن است
که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدینگی بانک ها شده و موجب می شود بانک ها قدرت تسهیالت دهی کمتری
به بنگاه های اقتصادی داشته باشند.پرویزیان در واکنش به این موضوع که گفته می شود؛ در قراردادهای جدید  ،جرایم تاخیر در بازپرداخت تسهیالت هم لحاظ می شود ،اظهار
کرد :معموال تصمیم گیری درباره جرائم به عهده خود بانک ها است که در بسیاری موارد این جرائم طی مراحلی بخشیده می شوند .

 ۱۳۹۹ / ۰۹ /بدلیل فراهم نشدن شرایط اعالمی جهت حمایت از
صنایع ،بازار سرمایه و سرمایه گذاران بدینوسیله استعفای خود را
از عضویت در هیأت مدیره و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار
مجددا ً اعالم مینمایم استدعا دارد در اجرای ماده  ۱۱قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران دستور اقدام صادر فرمائید.
الزم به ذکر است که بنده در سختترین شرایط که مردم دعوت
عمومی به بازار ســرمایه شده بودند ،آزادســازی سهام عدالت و
فروش صندوقهای سهام دولتی (ETFها) در بورس در حال انجام
بــود این وظیفه خطیــر را به عهده گرفتــم و در طول چند ماه
خدمت در دشوارترین شــرایط بدنبال توسعه بازار ،تأمین مالی،
ابزارها و نهادهای مالی بودم که در کمترین زمان بزرگترین کارها
در بازار ســرمایه انجام گردید ولی متأســفانه به واسطه اقدامات
سیاسی و ورود غیرحرفهای و بیش از حد اشخاص و مسئولین به
مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس
تهران ،هیچ وقت دیده نشد.از درگاه خداوند منان برای حضرتعالی
و تمامی مدیران جمهوری اسالمی ایران که برای عاقبت به خیری
کشور عزیزمان ایران تالش میکنند آرزوی توفیق روزافزون دارم.
با تقدیم احترام مجدد -حسن قالیباف اصل  ۳۰دیماه ۱۳۹۹

بانک ملی ایران افزایش سرمایه داد
بانــک ملی ایــران افزایش ســرمایه  365درصدی را
عملیاتی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
افزایش سرمایه این بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی
ها و در راستای اجرای ماده  14قانون حداکثر استفاده
از توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایت از کاالی
ایرانی صورت گرفت.بر این اســاس اقدامات الزم به منظور افزایش سرمایه 724
هزار و  358میلیارد ریالی بانک ملی ایران انجام شــد.با این افزایش ســرمایه ،
ســرمایه بانک از  198هزار و  566میلیارد ریال بــه  922هزار و  924میلیارد
ریال ارتقا یافت.

بازدید عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران از
شعب استان سمنان
حســن تلیکانی ،عضو هیأت مدیره بانک مهر ايران ،در
سفري يکروزه ضمن بازديد از شعب استان سمنان به
بررســي شاخصهاي عملکردي شعب پرداخت و عبور
از مرز  ۷۰۰۰ميليارد ريال منابع در اين اســتان را به
مديريت و كاركنان شعب تبريك گفت.به گزارش روابط
عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،صمدی مدیر شعب بانک در استان سمنان
گزارش از وضعيت شــاخص هاي بانک در اســتان ارائه کرد.در این سفر ،بهزاد
مومیوند سرپرســت اداره کل مبارزه با پولشــویی بانک نيز تليکاني را همراهي
ميکرد .عضو هيأت مديره بانك و هيأت همراه ،در مجموع  ۶شــعبه از  ۹شعبه
اســتان را بازديد كردند .در خالل اين بازديدها ،تليكاني از زحمات كاركنان در
ماههاي چالشــي قبل تشكر كرد و عبور استان از مرز  ۷۰۰۰ميليارد ريال منابع
را بــه مديريت و كاركنان تبريك گفتــه و از اين كارنامه قابل قبول تقدير كرد.
وی همچنیــن از برنامههــای راهبردی و آتي بانک بــراي ارائه خدمات هر چه
مطلوبتر به هموطنان ياد کرد و افزود :براي ارتقاي هر چه بيشتر شاخصهاي
عملکردي شعب ،تسلط بر آمارها و برنامهريزي براي افزايش سهم درصد از منابع
قرضالحسنه موجود در استان راهگشاست؛ زيرا اين منابع بايد براي تخصيص به
مردم استان براي اشتغالزايي و افزايش رفاه اجتماعي استفاده شود.

سقف فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن
ایثارگران افزایش یافت
بانک مســکن در ابالغیهای از افزایش سقف تسهیالت
فردی ساخت و خرید مسکن ایثارگران در سال جاری
خبر داد.بانک مســکن در ابالغیه ای از افزایش سقف
تسهیالت فردی ســاخت و خرید مسکن ایثارگران در
ســال جاری خبر داد .بر این اساس ،سقف تسهیالت
ســاخت و خرید مســکن ایثارگران از این پس در چهــار طبقه بندی مختلف
متناسب با مشخصات جغرافیایی محل تقاضا ،افزایش خواهد یافت.این اقدام در
راســتای افزایش قدرت خرید و ساخت مسکن در میان این گروه از متقاضیان
مســکن انجام خواهد شد .بانک مسکن از ســال های گذشته تاکنون اقدام به
پرداخت تسهیالت خرید و ساخت مسکن به گروه ها واقشار مختلف کرده است
که پرداخت تســهیالت مســکن به ایثارگران نیز یکی از این اقدامات به شمار
می رود.در ابالغیه افزایش ســقف تســهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران
که توســط بانک مسکن صادر شده است آمده اســت :در اجرای مفاد بند «د»
تبصره ( )۱۷قانون بودجه ســال  ۱۳۹۹و به اســتناد نام ه شماره ۱۷۲۵۵۴/۹۹
مورخ  ۰۴/۰۶/۱۳۹۹بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،افزایش سقف فردی
تســهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران در ســال  ۱۳۹۹به ازای هر واحد
مسکونی به شرح ذیل جهت ابالغ به واحدهای اجرایی اعالم می شود:
 در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و ششصد میلیون( ۰۰۰ر  ۰۰۰ر  ۶۰۰ر  )۱ریال معادل  ۱۶۰میلیون تومان.
در مراکز اســتان ها یک میلیارد و دویست میلیون ( ۰۰۰ر  ۰۰۰ر  ۲۰۰ر )۱ریال معادل  ۱۲۰میلیون تومان- .در ســایر شهرستان ها یک میلیارد ( ۰۰۰ر
 ۰۰۰ر  ۰۰۰ر  )۱ریال معادل  ۱۰۰میلیون تومان- .در روستاها ششصد میلیون
( ۰۰۰ر  ۰۰۰ر  )۶۰۰ریال معادل  ۶۰میلیون تومان.
افزایش سقف تسهیالت خرید وساخت مسکن ایثارگران مطابق با این ابالغیه در
راستای سیاست های اعتباری بانک مسکن در سال جاری و براساس مقررات و
ضوابط پرداخت تسهیالت در شبکه بانکی و همچنین مقررات و ضوابط پرداخت
تســهیالت از سوی بانک مسکن صورت گرفته است.همچنین با توجه به اینکه
سهمیه هر کدام از استان ها در پرداخت این تسهیالت در سالجاری نزد اداره کل
اعتبارات متمرکز می باشد ،لذا متناسب با میزان تقاضا و سیاست های اعتباری
بانک مســکن و اعالم بنیاد شهید و امور ایثارگران متفاوت بوده و سهمیه های
مربوط به هر کدام از اســتان ها به مدیریت های شعب مناطق و یا استان ها به
منظور تســریع در روند به روز رســانی سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن
ایثارگران ابالغ خواهد شد تا در اسرع وقت نسبت به پرداحت تسهیالت با سقف
های جدید اقدام کنند.در این ابالغیه تاکید شده است.
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پایان ترامپ؛ آغاز هجوم پناهجویان آمریکای مرکزی به آمریکا
ثانیه شــماریها از خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید و افزودن
صفت «پیشین» به مقام «ریاســت جمهوریِ » این پر حاشیه
ترین دولتمرد تاریخ آمریکا آغاز شده و سیل هجوم پناهجویان
هندوراســی در آمریکای مرکزی به ســمت آمریکا در روزهای
اخیر خبرســاز شده است .گذشــته از انگیزه این قشر آسیب
پذیر در یافتن شرایط بهتر کار ،زندگی ،تحصیل و در یک کالم
راهی مسیر پر فراز و نشیب
آینده ای بهتر که ســبب شــده تا ِ
مهاجرت شــوند ،وعدههای جو بایدن رئیسجمهوری منتخب
آمریکا در پایان دادن به سیاســتهای سختگیرانه دولت قبلی
نیز موجب تقویت تالش این پناهجویان شــده است« .ترامپ
به دنبــال اعمال محدودیت برای مهاجرت به آمریکا ،هشــدار
ترامپ از اخراج میلیونها مهاجر»« ،پرونده رسیدگی به سیاست
ترامپ در قبال مهاجران مکزیکی روی میز دادگاه عالی آمریکا»،
«ترامپ برنامه حمایت از مهاجران فاقد مدارک شناسایی موسوم
به داکا را حذف کــرد»« ،رویارویی مهاجران آمریکای مرکزی
با تهدیدات ترامپ»؛ اینها تنها گوشــه ای از تیترهای رسانهها
مرتبط با بحران مهاجرت در دوره چهارساله حضور ترامپ است.
به گزارش خبرگزاری افه ،هزاران مهاجر هندوراسی از روز جمعه
از شهر شمالی «سان پدرو سوال» به سمت گواتماال به راه افتاده
تا برای تحقــق «رویای آمریکایی» از مــرز مکزیک خود را به
آمریکا برســانند .بحران مهاجرتی که در هندوراس امروز شاهد
آن هســتیم بازتاب بحرانی اســت که این کشور از سال ۲۰۰۹
با آن دســت و پنجــه نرم میکند و در ســال  ۲۰۲۰وخیم تر
شده است.به نوشته این رسانه ،شرایط دشوار اقتصادی ،سیاسی،
بیکاری ،فقر و هزین ه باالی زندگی همزمان با ظهور همهگیری
کووید_ ۱۹ســبب شــده تا گروه مهاجران با چشــم بستن بر
هشــدارهای مقامهای گواتماال و مکزیک مبنی بر جلوگیری از
پیشروی آنها «تا جایی که خدا بخواهد» به راهشان ادامه دهند.
یکی از این پناهجویان در گفتوگو با افه گفت :من با خانواده ام
راهی این سفر شده ایم و به دلیل گرانی تهیه گذرنامه ،هیچ یک
از اعضــای خانواده ام گذرنامه ندارند .ما اگر بخواهیم پولمان را
صرف تهیه مدارک کنیم ،چیزی برای خوردن نخواهیم داشت.
به نوشــته بی بی ســی  ،یک مقام ارشد دولت بایدن که نامش
فاش نشده ،گفته است مهاجرانی که در تالش برای درخواست

پناهندگی در آمریکا هستند باید بدانند که نمیتوانند بالفاصله
وارد ایاالت متحده شوند .به گفته این مقام ،دولت بایدن اولویت
را به مهاجرانی میدهد که هماکنــون بدون مدارک قانونی در
آمریکا زندگی میکنند ،نه کســانی که تازه به سمت این کشور
راه افتادهانــد .هنــدوراس از جمله کشــورهای فقیر آمریکای
مرکزی است که تحت شرایط قرنطینه و محدودیتهای مرتبط
با همهگیری ویروس کرونا ،اقتصاد آن نیز از هم پاشــیده است
به گونه ای که در سال گذشته ( )۲۰۲۰بی سابقه ترین تورم و
رکود را تجربه کرد .از طرفی وقوع طوفانهای ســهمگین «ا ِتا»
و «لوتــا» و به دنبال آن خرابیها ،ســیالبهای بزرگ و رانش
زمین در ماه نوامبر ( ۲۰۲۰آبان ماه) موجب تشــدید معظالت
این منطقه شده است.تارنمای تحلیلی «پراجکت سیندیکیت»
در گزارشــی نوشت :اکثریت مهاجران غیر قانونی که با عبور از

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد؛

استفاده صلح آمیز ایران از اورانیوم فلزی

ســعید خطیب زاده ،با بیان اینکه اورانیوم فلزی کاربردهای صلح آمیز دارد،
گفت :این موضوع منافاتی با معاهده عدم اشاعه و تعهدات پادمانی کشورها
ندارد ،.ســعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره
به بیانیه اخیر سه کشور اروپایی ،گفت :البته بیانیه منتشره ،بیانیه مشترک
سخنگویان وزارت خارجههای این سه کشور بوده و نه بیانیه مشترک وزرای
خارجه اما در هر صورت همانگونه که از سوی سازمان انرژی اتمی نیز اعالم
شــد ،بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان مندرج در قانون
مجلس شورای اسالمی و تولید سوخت پیشرفته (سیلیساید) برای استفاده در
راکتور تحقیقاتی تهران ،دو موضوع کام ً
ال متفاوت از هم هستند.خطیبزاده
گفت :آنچه که آژانس مبادرت به گزارشدهی در مورد آن کرده است ،ناظر
بر آغاز فعالیت تحقیق و توســعه برای طراحی ســوخت پیشرفتهتری برای
رآکتور تحقیقاتی تهران تحت عنوان ســوخت سیلیساید است که ایران دو
سال پیش برنامه آن را به اطالع آژانس رسانیده و اخیرا ً نیز اطالعات طراحی
مربوطه را ارائه کرده اســت.وی با اشــاره به اینکه در فرآیند تولید سوخت
سیلیساید ،اورانیوم فلزی یک محصول میانی است ،تصریح کرد :پرسشنامه
اطالعات طراحی کارخانه اورانیوم فلزی اصفهان هنوز به آژانس ارائه نشده و
این اقدام ،پس از انجام تمهیدات الزم و در مهلت تعیین شده در قانون انجام
خواهد شد.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با انتقاد از جوسازیهای
بی اســاس در این خصوص ،افزود :اورانیوم فلزی کاربردهای صلح آمیز نیز
دارد و هماکنون برخی کشــورها از ســوخت مبتنی بر اورانیوم فلزی برای
رآکتورهای خود استفاده میکنند و این موضوع ،منافاتی نیز با معاهده عدم
اشــاعه و تعهدات پادمانی کشورها ندارد .ضمن آنکه این فناوری برای ایران
که باید نیازهای بیماران خود به رادیوداروها را با بهترین کیفیت تهیه کند،
یک الزام است و کام ً
ال از جنبههای بشردوستانه و صلح آمیز برخوردار است.
تختروانچی:

برای قضاوت نسبت به دولت بایدن
عجله نداریم

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد بر استواری دولت ایران در مهار
کرونا با وجود جنگ تحمیلی اقتصادی آمریکا تاکید کرد و گفت برای قضاوت
دولت بایدن در عمل به وعده لغو تحریم ،عجله نداریم .مجید تختروانچی
خود نوشــت :اکنون از تهران به نیویورک رسیدم.وی افزود :باوجود جنگ
اقتصــادی تحمیلی آمریکا علیه مردم ما ،دولــت در مهار کرونا ثابت قدم
بوده اســت.تخت روانچی با اشــاره به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری
منتخب آمریکا و مقامات ارشــد سیاســت خارجی وی درباره بازگشت به
برجام ،اظهار کرد :آیا بایدن سیاســت غیرانسانی «فشار حداکثری» ترامپ
را کنــار می گذارد و با لغو کامل تحریم ها به وعدههای خود پایبند خواهد
بود؟ نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد :برای قضاوت
عجل ه نداریم.وی پیش از این در گفتوگو با ایرنا هم اظهار کرده بود :اینکه
دولت آینده آمریکا چه کار خواهد کرد ،نمیدانیم .این دولت باید کارش را
از روزهای آینده دیگر شروع کند ،بعد ازآن میتوان قضاوت کرد .حرفهایی
که تاکنون از سوی بایدن و تیم او مطرح شده ،صحبتهای کلی بوده مبنی
بر اینکه به اجرای تعهداتشــان برمیگردند ولی نمیتوان روی حرفهای
مثبت خیلی حساب کرد.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تصریح
کرده بود :زمانی میتوان روی این حرفها حســاب کرد که این صحبتها
عملیاتی شود .ما صبر میکنیم و عجله هم نداریم.تخت روانچی گفته بود:
بایدن به کاخ سفید میرود و ما منتظریم ببینیم ایشان چه کار میکند .ما
نیز براساس عملی که بایدن نسبت به برجام دارد ،تصمیم میگیریم و اقدام
متقابل را انجام میدهیم .بارها هم اعالم کردهایم آمریکا به برجام برگردد و
این بازگشت هم کامل و بدون پیش شرط باشد یعنی بدون اینکه بخواهد
موضوعات بیربط و باربط را با برجام مطرح کند.توافق هستهای ایران و گروه
موســوم به  ۵+۱در سال  ۱۳۹۴به امضا رسید و در پی آن ،شورای امنیت
سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه  ،۲۲۳۱هفت تحریم گذشته این شورا
علیه ایران را لغو کرد.

وزیر امور خارجه فرانســه که به تازگی
ادعاهایی بی اســاس درخصوص برنامه
های تسلیحاتی کامال متعارف و مشروع
ایران مطرح کرده اســت که کشــورش
سالهاســت که با نقــص صریح حقوق
بشر ،مشــتریان خاورمیانهای و صاحب
پترودالرهای فــراوان را علیه ملتهای
بی دفاع مسلح میسازد .ژان ایو لودریان
وزیر امور خارجه فرانســه شــامگاه روز
شــنبه ( ۲۷دی) در گفتوگویی مدعی
شــد :احیای توافــق هســتهای کافی
نیست .الزم است گفتوگوهای سختی
درباره فعالیتهای منطقهای و موشکی
بالســتیک ایران انجام دهیم .وی افزود:
مهم اســت که ترتیباتی برای بازگشت
ایران و آمریکا به توافق هســتهای انجام
شــود .وزیر خارجــه فرانســه در ادامه
گفــت :ایران در حــال کار برای تقویت
توانمندیهای هســتهای خود اســت.
در واکنــش به ایــن ادعــای لودریان
محمدجواد ظریــف توییت کرد :همکار
محترم :شــما دوران کاریات در کابینه
را بــا فروش جنگافزار بــه جنایتکاران

مرزهای جنوبی ایاالت متحده وارد این کشــور میشوند از سه
کشور السالوادور ،گواتماال و هندوراس هستند که بی تردید این
«مثلث شمالی» آمریکای مرکزی مورد توجه دولت آینده بایدن
خواهند بود .شواهد نشان میدهد که وقتی سرانه تولید ناخالص
داخلی یک کشــور به حدود هشــت هزار دالر برسد ،تمایل به
مهاجرت به شــکل قابل توجهی کاهش مییابد .در حال حاضر
ســرانه تولید ناخالص داخلی گواتماال و السالوادور حدود چهار
هزار دالر و هندوراس حدود دو هزار و  ۵۰۰دالر است .به نوشته
پراجکت سیندیکیت ،دولت ترامپ در سال  ۲۰۱۹با هدف تحت
فشــار گذاشتن این سه کشور در مهار جریان مهاجرت و تغییر
سیاســت های مرزی در حالی نسبت به مسدودی کمک ۴۵۰
میلیون دالری به این منطقه اقدام کرد که به دنبال آن شماری
از برنامههای رشد و توسعه لغو شده و نا تمام ماند .دولت آمریکا

که در سالهای اخیر ساخت دیوار مرزی با مکزیک را به عنوان
اهرم بازدارنده از ورود مهاجران التین تبار به این کشور کلید زده
است ،در ماههای پایانی سال  ۲۰۲۰تالشهایش را برای تکمیل
ســاخت دیوار مرزی بین ایاالت متحــده و مکزیک دو چندان
کرد تا این پروژه پیش از آغاز مراســم تحلیف جو بایدن ،رئیس
جمهوری منتخب آمریکا پایان یابد .به گزارش روزنامه نیویورک
تایمز ،ساخت این دیوار مرزی که تا نوامبر  ۲۰۲۰به  ۴۰۰مایل
رسید ،چند ماه مانده به مراســم تحلیف جو بایدن در ،۲۰۲۱
شــدت گرفت.مهاجرت همواره موضوع تنش آفرینی در روابط
ترامپ و دموکراتها بوده و کاهش مهاجران قانونی و غیرقانونی
شعار اصلی ترامپ در انتخابات بود .او تالشهای اجرایی زیادی
را برای تغییر سیاست صدور روادید ،اخراج مهاجران التین تبار و
تغییر ساختار پناهندگی در آمریکا انجام داد.سیاستهای ترامپ
در قبال مهاجــران التین تبار ،روندی که در حال اصالح چهره
امریکا در میــان جوامع امریکای التین بود را متوقف کرد و بار
دیگر خاطرات تلخ تجربه حضور و مداخله آمریکا در کشورهای
امریــکای التین را زنده کرد و موجــب تقویت جریانهای ضد
آمریکایی در این کشورها شد .احداث دیوار میان امریکا و مکزیک
صرفا دیواری برای مکزیکیها نبود بلکه به نماد سیاست خصمانه
امریکا علیه امریکای التین تبدیل شد.ترامپ در سالهای اخیر با
تاکید بر اینکه مکزیک باید بابت دیوار مرزی که او دارد بین دو
کشور میسازد ،پول پرداخت کند ،آندرس مانوئل لوپز اوبرادور،
همتای مکزیکی خود را تحت فشار قرار داد تا تدابیر امنیتی در
مرزهای مکزیک را در مقابل مهاجران از سوی آمریکای مرکزی
تشــدید کنددر مقابل بایدن رویکــرد ترامپ درباره مهاجرت و
پناهجویان را رد کرده و آن را «شکست اخالقی» توصیف کرده
است .این رئیسجمهوری منتخب همواره از اصالحات جامع در
زمینه مهاجرت حمایت کرده و بر ریشــه یابی معضل مهاجرت
تاکید دارد.ناظران بر این باورند که در دوران بایدن ،سیاســت
آمریکا در زمینه مهاجرتی احتماال مالیم تر خواهد شد که چنین
موضوعی می تواند خوشایند کشورهای آمریکای التین از جمله
همسایه آن مکزیک باشد .چنین امری محتمل است ،اما هنوز
شفاف نیست که دولت آتی آمریکا چگونه این مواضع را تبدیل
به سیاست های عملی خواهد کرد.

از ادعای پوچ درباره ایران تا حفاظت از جنایتکاران

تناقض فرانسوی

جنگی ســعودی آغاز کــردی .از بیان
حرفهای پوچ و مهمــل در مورد ایران
دست بردار.وزیر امور خارجه با یادآوری
این واقعیت که این «شــما» هستید که
منطقــه ما را بیثبات میکنید؛ افزود :از
حفاظت جنایتکارانی که منتقدان خود را
با اره تکهتکه میکنند و از جنگافزارهای
ساخت «شما» برای سالخی کودکان در
یمن اســتفاده میکنند ،دست بردارید.
فروش تسلیحات فرانسوی به کشورهای
ناقض حقوق بشر مسئلهای است که حتی
خبرگزاری رویترز نیز در بازتاب واکنش
ظریف به آن اشــاره کرد و نوشت :دولت
امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه با
انتقاد برخی کشورها و گروههای حقوق
بشــری در مورد حمایتش از اقدامهای
عربســتان ســعودی و کاربرد احتمالی
تســلیحات فرانســوی در جنگ ریاض
علیه صنعا مواجه شده است.فرانسه طبق

گزارش ســال  ۲۰۲۰موسســه سوئدی
سیپری پس از آمریکا و روسیه سومین
صادرکننده تسلیحات در جهان است و
سابقهای طوالنی در تسلیح حکومتهای
غیر دموکراتیک منطقه خاورمیانه دارد.
فرانسه در جریان جنگ تحمیلی عالوه
بر فروش بیــش از  ۱۳۰فروند جنگنده
میراژ ،تعدادی بالگرد نظامی ،موشکهای
هوا به ســطح و ضدتانک به عراق ،پنج
فروند جنگنده پیشرفته سوپراتاندارد نیز
در اختیــار بغداد قــرار داد تا در جریان
جنگ نفتکش ها دست برتر را داشته و
با صادرات بیش از  ۴۰۰تیر موشک ضد
کشتی اگزوسه ،این کشور را قادر ساخت
تا حمالتی علیه اهداف ایرانی انجام دهد.
سازمان انگلیســی دیده بان حقوق بشر
تابستان امســال در گزارشی به موضوع
صادرات محصوالت نظامی فرانسوی به
کشورهای منطقه اشاره کرد و نوشت :بنا

دو بدهی اروپا به ایران

اروپایــی ها در ارتباط با برجام و مقاومت ملت ایران
در برابر تحریم هــای غیرقانونی دولت دونالد ترامپ
دســتکم دو بدهی عمده دارند و بهتر است از ایجاد
دســت انداز از نوع فرانسوی آن در مسیر موثر واقع
شــدن برجام اجتناب کنند .از هنگام قطعی شــدن
پیروی بایدن در انتخابات آمریکا در اوایل ماه جاری
میالدی ،عربستان و رژیم صهیونیستی خود را به آب
و آتــش زدند تا پیشــاپیش هرگونه احتمال کاهش
ســطح تنش ها میان تهران و واشنگتن منتفی شود
و حتی اگر شــده یک جنگ فــوری در منطقه براه
بیاندازند.این روزها همزمان و همراه با دشمنان اصلی
برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام ،در آمریکا
و منطقه ،شامل عربستان و اسرائیل که تمام ظرفیت
هــای خود را برای زدن ضربه های آخر به این توافق
بین المللی بسیج کرده اند ،پالس هایی از قاره سبز و
بخصوص تروئیکای اروپایی صادر می شود که از آن
بوی بدعهــدی می آید .ژان ایو لودریان وزیر خارجه
فرانسه مدعی شده که «ایران در مرحله دستیابی به
ظرفیت تولید سالح هسته ای است» .حاال این موضع
جدید فرانســه را که به «بازی خراب کن» در روابط
بین الملل شهرت یافته را می بایست به حساب تغییر
شرایط برای اروپا بگذاریم یا نشانه اوج عجز اروپا در
ارتباط با مسائل جهانی؟این موضع فرانسه گزارش ها
مبنی بر تماس بن سلمان با مکرون در هفته گذشته
را تقویت می کند که براساس آن بن سلمان خواستار
وســاطت رئیس جمهور فرانسه نزد جو بایدن رئیس
جمهوری جدید آمریکا شده است.
در این ارتباط ،مواردی را می توان مورد اشــاره قرار

داد ،از جمله؛
 اروپایــی هــا کــه در دوره ترامپ از گاو شــیردهخاورمیانه بی بهره مانده بودند و گویا همه را ترامپ
یکجا می برد ،فرصت را غنیمت شــمرده اند تا پیش
از ورود بایدن به صحنه ،ســهم خود را بردارند .افکار
عمومی فرانســه هنوز به یاد دارد اهانت های ترامپ
و بــی اعتنایی ها و دهن کجی های بن ســلمان را
در دوران طالیی ماه عسل واشنگتن با متحدانش در
منطقه
 اروپایی ها چه در دوران ترامپ که در موضع انفعالو ضعف ،نتوانستند هیچیک از نظرات خود را در برابر
رئیس جمهوری متوهم آمریکا ابراز و اعمال کنند و
با عجز از تقابل با او زیر تعهداتشان زدند و چه امروز
که دارند طلبکارانه به بازی بر می گردند ،نشان دادند
که در برابر دالر به شدت ذلیل و آسیب پذیر هستند.
از ناتوانــی در راه اندازی همان ســازوکاری که خود
طراحی کرده بودند(اینســتکس) و از هنگام توهین
های ترامپ به مکرون و ســایر رهبران اروپایی زمان
زیادی نگذشته است.
 اروپایی ها نباید فراموش کنند که اگر ذره ای آبروبرایشان از قبال مقاومت در برابر ترامپ مانده باشد،
مربوط به مقاومتی اســت که ایرانی ها بر سر برجام
کردند و هزینه اش را هرچند گران پرداختند و این به
حساب بدهی آنان گذاشته می شود
 نکته دیگری که باید بخاطر بسپارند ،هزینه جنگعلیه تروریســم در منطقه اســت که اگر ایرانی ها
مهارش نکــرده بودند ،امروز آتــش آن تا قلب اروپا
کشیده می شــد و اروپا امنیت امروز خود را مدیون
سردار جنگ علیه تروریسم قاسم سلیمانی هستند و

بر آمار دولت فرانسه ،عربستان سعودی
در ســال  ۲۰۱۹یک میلیــارد و ۴۰۰
میلیون یورو سالح از این کشور وارد کرد.
فراهم ساختن سالح برای کشورهایی که
مکرر دست به نقض فاحش حقوق بشر و
جنایت جنگی میزنند متناقض با ادعای
سردمداری جهانی فرانســه در دفاع از
حقوق بشر است.این نهاد حقوق بشری
افزود که پاریس از یک سو حامی قوانین
بشردوستانه بینالمللی است و از سوی
دیگر با وجود نقض حقوق بشر گسترده
و مستند پنج سال گذشته ائتالف تحت
هدایت ســعودی به تســلیح این کشور
در جنگ با یمــن میپردازد.رضا نصری
حقوقدان بینالمللی نیز در توییتهایی
به یکی از مصاحبههای لودریان که مژده
دو برابر شدن ساالنه صادرات سالحهای
فرانســوی را داده بود پرداخت :لودریان
که از اشاعه بالستیک ایران شکوه میکند
در مــورد جنایات جنگی و نقض حقوق
بشــر در عربستان ســعودی گفته بود:
برداشت ما و ســعودیها از حقوق بشر
یکسان نیست.

این دومین بدهی اروپا به ایرانی ها است
در ارتباط با زمزمه های تازه ای که اروپایی ها شروع
کرده اند ،یک نکته هــم باید مورد توجه قرار گیرد،
اینکه آیا اروپا توان مقابله با آمریکا را داشت یا نه ؟
اوال اگــر اروپایی ها بگویند قدرت مقابله با آمریکا را
داشــتند و می توانســتند تحریم های آمریکا را دور
بزنند ،اما عمدا به تعهداتشــان عمل نکردند ،اوج بی
صداقتی و بــی اخالقی و عهد شــکنی را به اثبات
رسانده اند .بنابراین در مراحل بعدی هرگونه حضور
این کشورها در هرگونه مذاکرات غیر ضروری خواهد
بود.
دوم اینکــه ،اگــر بگویند که توان و قــدرت الزم را
نداشــتند ،امری پذیرفتنی است ،اما حاال که ترامپ
رفته خود را طلبکار معرفی می کنند ،این دیگر قابل
پذیرش نیســت و جمع بندی این می شود که برای
حل مسائل منطقه دیگر نیاز به اروپایی هایی که نان
به نرخ روز می خورند ،نیست.خوب است به اروپایی
ها یــادآوری کنیم که آنها در مقابل خروج ترامپ از
معاهده آب و هوایی پاریس و نه هیچ توافق نامه بین
المللــی دیگری ،حتی برای یک روز مقاومت نکردند
و تنها ایــن برجام بود که با پایمردی ایرانی ها طعم
شکســت را به ترامپ و تیم متوهم و افراط گرای او
چشاند.در نهایت ،به دولت های اروپایی باید متذکر
شد که کانون افراط گرایی جهان که فاصله چندانی
با قاره ســبز ندارد ،همچنان در این منطقه داغ است
و تنها ایران قدرتمند اســت که از سرازیر شدن موج
بزرگی از تکفیری ها به ســمت کشــورهای اروپایی
جلوگیری کرده اســت ،بنابراین بهتر است در مسیر
کاهش تنش ها سنگ اندازی نکنند.
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گزیده خبر
بایدن در  ۱۰روز نخست دولتش
چه خواهد کرد؟

رئیــس دفتر آتی کاخ ســفید خبر داد که رئیسجمهــوری منتخب آمریکا
در  ۱۰روز نخســت فعالیت خود اقدامهایی در زمینه بازگشــت این کشور به
پیمانهــای جهانی و لغو و تمدید برخی از تصمیمهای دولت پیشــین اتخاذ
خواهد کرد .ران کلین ( )Ron Klainرئیس دفتر آتی کاخ ســفید در بیانیهای
اهم اقدامهای اجرایی جو بایــدن رئیسجمهوری منتخب آمریکا در روزهای
آتی را برای کارکنان ارشــد این نهاد برشــمرد.به نوشته کلین ،جو بایدن روز
تحلیف ( ۲۰ژانویه  ۱/بهمن) و در نخســتین روز فعالیــت ،از وزارت آموزش
خواهد خواســت تا وقفه جاری در بازپرداخت وامهای دانشجویی و بهره آن را
برای میلیونها آمریکاییای که وام دانشجویی فدرال دریافت کردهاند ،تمدید
کنــد.وی همچنین با صــدور فرمانی آمریکا را دوباره بــه پیمان آب و هوایی
پاریس ملحق خواهد ســاخت.بایدن در فرمانی دیگــر ممنوعیت ورود اتباع
برخی از کشــورهای مسلمان به آمریکا را لغو خواهد کرد.وی همچنین برنامه
 ۱۰۰روز با ماســک را آغاز کرده و پوشیدن ماسک در اماکن و مناطق متعلق
به دولت فدرال و حین ســفرهای بین ایالتــی را الزامی خواهد کرد.بایدن در
نخستین روز کاری محدودیتهای سراسری اخراج مستأجران و ضبط امالک
را بــرای بیش از  ۲۵میلیون آمریکایی تمدید خواهد نمود.در ادامه این بیانیه
آمده است که بایدن  ۲۱ژانویه ( ۲بهمن) اقدامهای اجرایی در خصوص تغییر
مســیر بحران کووید  ۱۹و بازگشــایی بیخطر مشــاغل و مدارس را در کنار
گسترش آزمایشها و افزایش حفاظت از کارگران و برقراری پروتکلهای شفاف
بهداشت عمومی اتخاذ خواهد کرد.بایدن  ۲۲ژانویه ( ۳بهمن) از سازمانهای
عضو کابینه خواهد خواســت تا اقدام فوری را بــرای ارائه کمک اقتصادی به
خانوادههای آسیبدیده از همهگیری کرونا انجام دهند.بایدن بین  ۲۵ژانویه تا
 ۱فوریه ( ۶تا  ۱۳بهمن) اقدامهای اجرایی بیشتری برای ترغیب بیشتر خرید
کاالهای ساخت آمریکا ،حمایت از جوامع رنگینپوست و دیگر جوامع محروم
و اصالح نظام قضایی کیفری اتخاذ خواهد کرد .وی همچنین اقدامهای اجرایی
بیشــتری در زمینه بحران آب و هوایی با توجه اضطراری به مطالبات علمی و
حصول اطمینان از مبنای علمی تصمیمگیریهای دولت انجام خواهد داد.وی
همچنین گامهای اولیه برای گســترش دسترسی به خدمات بهداشتی برای
زنان کمدرآمد و رنگینپوست را اتخاذ کرده و در حوزه مهاجرت و مرزبانی روند
پیونــد خانوادههای جدا افتاده در مرز را آغاز خواهد نمود.بایدن در حالی وارد
کاخ ســفید میشود که دونالد ترامپ رئیسجمهوری فعلی آمریکا بحرانهای
زیادی را برای وی به ارث گذاشــته و آمریکا باالترین آمار ابتال و جانباختگان
کرونا را دارد و در هفتههای اخیر گســترش این بیماری شــدت گرفته است.
بایدن قصد دارد طرحی  ۱.۹تریلیون دالری برای احیای اقتصاد معرفی کرده و
گفته میشود که قصد لغو پروژه خط لوله انتقال نفت کانادا به آمریکا را دارد.

دونالد ترامپ صبح امروز چهارشنبه با
س وان» به فلوریدا میرود
«ایرفور 

دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریکا  ۸صبح امروز چهارشــنبه  ۲۰ژانویه،
آخرین روز کاری خود ،برای حضور در مراســم خداحافظی ،کاخ ســفید را
بــه مقصد پایگاه اندروز در مریلند ترک میکند و از آنجا با «ایرفورسوان»،
هواپیمای ویژه رئیس جمهور ایاالتمتحده ،راهی فلوریدا خواهد شد .او قبل
از ترک کاخ سفید حدود  ۱۰۰نفر را عفو خواهد کرد.به گزارش ایندیپندنت،
ترامپ از مدتها قبل اعالم کرده بود که در مراســم تحلیف جو بایدن که
 ۱۲ظهر همین روز به وقت واشنگتن انجام میشود ،شرکت نخواهد کرد .تا
پیش از آشوبها در کنگره آمریکا ،موضوع برگزاری مراسم تحلیف دوم برای
ترامپ به موازات تحلیف بایدن یا برپایی یک راهپیمایی اعتراضی مطرح بود،
اما اکنون به نظر میرسد او تنها قصد دارد در مراسم خداحافظی برنامهریزی
شده شرکت کند.خبرگزاری بلومبرگ که نسخهای از دعوتنامه این مراسم
را مشاهده کرده ،مینویسد« :مراسم برای  ۸صبح در پایگاه اندروز در خارج
از پایتخت برنامهریزی شــده است .ترامپ سپس با ایرفورسوان به فلوریدا
میرود .مقامات ســابق و حامیان دیگر ترامپ ساعت  ۷:۱۵دقیقه صبح در
محل حاضر خواهند بود ».مهمانان میتوانند پنج همراه داشته باشند و از آنها
خواسته شده با توجه به همهگیری کووید ۱۹-از ماسک استفاده کنند.ترامپ
نخســتین رئیسجمهور زنده آمریکا اســت که در یک قرن اخیر از شرکت
در مراســم تحلیف جانشین خود پرهیز میکند .ظهر چهارشنبه ،در زمانی
که بایدن در حال ادای ســوگند به عنوان چهلوششمین رئیسجمهوری
آمریکا است ،دونالد ترامپ در اقامتگاه تفریحی خود در ماراالگو خواهد بود.
سخنگوی کاخ ســفید از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است .اما
گزارش بلومبرگ حاکی از آن است که دستیاران کاخ سفید در زمان خروج
ترامپ از کاخ سفید با هلیکوپتر حضور خواهند داشت ،زیرا تدابیر امنیتی
شــدیدی که برای برگزاری مراسم تحلیف به کار گرفته شده ،امکان حضور
مهمانان خارجی را بسیار دشوار میکند.

لپ تاپ سرقت شده نانسی پلوسی کجاست؟

تازه ترین خبرها از ماجرای سرقت لپتاپ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
در جریان حمله  ۶ژانویه به کنگره اگرچه از بازداشــت زن ســارق حکایت
دارد اما گویا هنوز از سرنوشت این رایانه دستی که احتماال حاوی اطالعات
مهمی است ،خبری نیست.به گزارش نقل از تارنمای هیل ،اف بی آی اعالم
کرد «رایلی ژوئن ویلیامز» روز گذشته در پنسیلوانیا دستگیر شد و از جمله
اتهامات علیه وی ورود یا ماندن در منطقه محدود شــده بدون مجوز قانونی
بوده است.اتهام دیگر علیه این زن ورود با خشونت به ساختمان کنگره می
باشد.پیش از این گزارش شده بود که اف بی آی در حال بررسی سرنخهایی
اســت مبنی بر اینکه در جریان یورش هــواداران ترامپ به کنگره در روز ۶
ژانویه ،یک زن احتماال لپتاپ دفتر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان
را دزدیده اســت تا آن را به روسیه بفروشد .اگر چه زن سارق دستگیر شده
اســت اما به گفته مقامات و نهادهای ذیربط ،تحقیقات برای یافتن دستگاه
یاد شــده ادامه دارد .هنوز مشخص نیست ادعاهای مطرح شده درباره قصد
زن ســارق برای فروش لپ تاپ نانسی پلوسی به روسیه تا چه حد صحت
دارد.همچنین اف بی آی اعالم کرده اســت که ویدئوی صحنه ربوده شدن
لپ تاپ رئیس مجلس نمایندگان آمریکا توســط این زن را در اختیار دارد.
رایلی ژون ویلیامز یکی از بیش از یکصد نفری اســت که در ارتباط با حمله
هواداران ترامپ به ســاختمان کنگره توسط پلیس واشنگتن دستگیر شده
اند.در جریان یورش هواداران دونالد ترامپ به ســاختمان کنگره ،برخی از
لپتاپهای اعضای کنگره که ممکن است دارای اطالعات حساسی باشند،
به ســرقت رفته اســت .ماموران امنیتی در تالش برای بازداشــت افرادی
هستند که این لپ تاپ ها را به سرقت برده اند.در همین حال ،یک خبرنگار
آمریکایی توییت کرد که هواداران ترامپ زمانی که وارد دفتر پلوسی شدند
با لپتاپ میا ا ِ ِرنبِرگ مشاور مطبوعاتی او مواجه شدند که روشن رها شده و
ایمیلهایش در معرض دید قرار داشت.
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چهره روز
علیرضا مشایخی
علیرضا مشــایخی آهنگساز و موســیقیدان ایرانی
اســت .برخی او را پایهگذار موسیقی مدرن در ایران
و از نخســتین آهنگســازان مدرن ایرانی میدانند.
او در وین و اوترخت هلنــد به تحصیل پرداخت و با
حوزههای موســیقی معاصر و سبکهای نوین آشنا
شــد .او پس از به پایان رساندن دورهٔ آهنگسازی در
آکادمی موسیقی وین ،برای ادامه تحصیل و پژوهش
در زمینه موســیقی الکترونیک به اوترخت در هلند
رفت و در آنجــا در کالسهای گوتفرید میشــائیل
کونیگ از پایهگذاران انستیتو زونولوگی هلند شرکت
جست .او در مدت پانزده سال اقامتش در هلند اقدام
به فعالیتهای گسترده آهنگسازی و پژوهشی نمود
و در آنجا بود که اســاس موســیقی چندفرهنگی (یکی از شیوههای نگرش او به موسیقی ایرانی)
را پیریزی کرد .علیرضا مشــایخی نخستین آهنگسازی است که به شکل گستردهای ،پیامآور
نوگرایی در موسیقی ایران است و احتماالً اول کسی بوده که موسیقی ایرانی به سبک الکترونیک
ساختهاست .آثار وی بیش از چهل سال است که در داخل و خارج از ایران اجرا میشوند .مشایخی
اســتاد دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
اســت .او در خارج از دانشــگاه نیز به تدریس موسیقی میپردازد و تاکنون هنرجویان بسیاری را
تربیت کردهاســت .او در سی و دومین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر در بخش «آهنگسازی
موسیقی کالسیک» برای آهنگسازی آلبوم موسیقی «گرند کنسرتینو» « ،جایزه باربد» را کسب
نمود .فرا ایکس یک عنوان نمادین اســت که مانند چتری آثار مشــایخی را دربر گرفتهاستX .
اشارهای است به مجهولهای فکری که انگیزهٔ اندیشیدن و بیان هنری هستند.

پیشنهاد

از هر دری خبری

صعود "الی چی وای" معلول هنگ کنگی به باالی برج  320متری "نینا"
در هنگ کنگ

ورزشی

تجمع چربی به صورت غیرعادی در کبد که معموال در اثر رژیمهای
پرانــرژی و پرچرب صورت میگیرد ،منجــر به بیماری کبد چرب
میشــود .در واقع بدن نمیتواند این مــواد پرچرب و انرژی را وارد
چرخه سوخت و ساز کند و در نهایت در کبد تجمع میکنند و باعث
میشوند کبد در حالت فیبروزه یا از بین رفتن قرار بگیرد .برای افراد
مبتال به بیماری کبدچرب در مرحله  ۲و  ۳توصیه میشود که تمرکز
پایه رژیم غذایی خود را با رژیم معمول گیاه خواری در نظر بگیرند.
ایــن رژیم غذایــی به افراد مبتال در مرحله  ۲و  ۳کمک بســیاری
میکند .چاقی شکمی و اضافه وزن در ابتال به کبد چرب بسیار مهم
تلقی میشود و مهمتر این است که در شرایط امروزی بیماری کبد
چرب ،مربوط به یک رده سنی خاص نمیشود.

روانشناسی شهرت
کتاب روانشناســی شهرت به قلم گیل استیور ،ترجمه
احســان شاهقاسمی و به همت پژوهشــکده فرهنگ و
هنر اســامی منتشر شــد .قطع به یقین میتوان گفت
که ظهــور رســانههای اجتماعی در فراگیــری مفهوم
«ســلبریتی» نقش اصلی را داشته است .بدین معنا که
تجربه پیشین ما از مســاله «شهرت» و «افراد مشهور»
یــا «چهره» کام ًال متفاوت از وضعیت کنونی ماســت و
اساساً مفهوم ســلبریتی با فرد مشهور در عالم سیاست
یا حتی یک «ســتاره» در یک فیلم یا یک ورزش خاص
متفاوت تلقی میشود .به گونهای که این مفهوم با کسب
درآمد برای شــخص یا یک شرکت یا حتی یک جریان
سیاسی همراه اســت .در واقع اساساً سلبریتی به کسی
گفته میشــود که میتواند در خدمت «فروش بیشتر» یا «پیروزی» در یک کارزار سیاسی قرار گیرد.
اســتفاده از سلبریتیها ،به عنوان بخشی از راهبردهای بازاریابی ،رویهای معمول در شرکتهای بزرگ
است و این شرکتها با استفاده از آنان ،نشانهای تجاری خود را ارتقا میبخشند .صنعت شهرت فقط
با هدف کســب سود ،سلبریتیها را تولید میکند .نویسندگان و دانشمندان همواره اصالت سلبریتیها
را در برابر چشم مردم زیر سوال میبرند و میگویند ماشین تبلیغات «کیفیت ستارگی» یا فرهمندی
را بزرگنمایی میکنند و بدون توجه به استعداد واقعی یا دستاوردهای یک فرد از او یک سلبریتی پول
ساز میسازند .در واقع مفهوم سلبریتی به رسانه گره خورده است و بدون پشتیبانی رسانهها نمیتوان
انتظار شکلگیری سلبریتیها را داشت .اگر نه مسئلۀ «شهرت» تاریخی فراتر از رسانههای جمعی دارد.
ما به سختی تالش میکنیم تا اثری را که روی دیگران میگذاریم کنترل کنیم .مهم است که بدانیم نه
فقط سلبریتیها ،بلکه هر کسی این کار را میکند .پس ،اتهامی را که مطرح میشود.

فرهنگ

نمره مدیران فوتبال کمتر از صفر است
پیشکسوت فوتبال ایران وضعیت فدراسیون فوتبال را به انسانی ورشکسته تشبیه کرد که ابتدا پولش را از دست میدهد و بعد
نوبت به خانه و اتومبیلش میرســد .همایون شــاهرخی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال و نامنویسی پنج نفر برای ریاست این
فدراســیون گفت :کمابیش اخبار فدراســیون را دنبال میکنم .تعجب نمیکنم چرا فوتبال ما به این حال و روز افتاده است .چه
کسی میتواند افتضاحی را که در پرونده ویلموتس رخ داد ،جمع کند؟ چه کسی میتواند این حجم از بدهی را جبران کند؟ او با
بیان اینکه فوتبال ایران درآمدی ندارد که توان پرداخت این مقدار بدهی را داشته باشد ،ادامه داد :وقتی درآمدی نیست از کجا
باید این پول را بدهیم؟ آیا چهارتا تبلیغ کنار زمین جوابگوی بدهیهای فدراسیون است؟ این پولها از جیب ما میرود و قانونی
هم وجود ندارد که به عملکرد مدیران ورود کند .سرمربی سابق تیم ملی فوتبال در واکنش به اینکه مهدی تاج چندی قبل گفته
بود مگر هزینه قراردادهای قبلی از حســاب شخصی مدیران سابق پرداخت شده که آنها هم موظف به پرداخت غرامت قرارداد
ویلموتس باشند ،اظهار کرد :این رفتار به بیقانونی برمیگردد .قانون در مورد ورزش اصال رعایت نمیشود .قانون اخیر در اساسنامه
مبنی بر ورود فوتبالیها به عرصه مدیریت هم من در آوردی است .اگر این قانون خوب بود ،چرا سالها جلوی آن را گرفته بودند؟

تخت گاز

ادامه انتقاد از کتابهای درسی مدارس
درسهای کتابهای فارســی اول و دوم دبســتان هیچ
شــعری ندارند ،در این دو ســال دانشآموزان ایرانی در
مهمترین بخش آموزشــی کتاب فارســی به طور جدی
با شــعر روبرو نمیشوند .کتابهای درسی دانشآموزان،
عموماً در درس زبان و ادبیات فارســی ،در یکی دو سال
گذشته گاه موضوع سوژههای داغ در شبکههای اجتماعی
و رسانهها بوده است؛ از انتساب برخی جعلیات به بزرگان
شعر و ادب فارسی گرفته تا حذف و اضافه برخی مطالب
در کتابها .در کنار این موارد ،انجام تحقیقاتی در زمینه
میزان تسلط دانشآموزان به مهارتهای چهارگانه زبانی
اعم از نوشــتن ،خواندن ،شنیدن و صحبت کردن ،نشان
داده که فارغالتحصیالن مدارس چندان اشراف کافی بر
برخی از این مهارتها ندارد و با این شرایط ،وارد دانشگاه میشوند .از سوی دیگر ،بررسی سازمان سنجش
با ارزیابی آزمونهای سراسری در سالهای مختلف نیز حکایت از نقصی بزرگ در یادگیری زبان و ادبیات
فارسی در میان دانشآموزان دارد .بررسی جداول آماری منتشر شده توسط هفتهنامه پیک سنجش در
چهار سال اخیر نشــان میدهد عملکرد داوطلبان کنکور سراسری در زبان فارسی وضعیت فاجعهباری
داشته است .در سالهای  95تا  98عملکرد داوطلبان در زبان فارسی نه تنها بهبودی نداشته بلکه تعداد
افراد دارای عملکرد صفر یا منفی در این درس افزایش یافته است .حقیقت این است که آموزش زبان و
ادب فارسی در مدارس ایران هم سهل است و هم ممتنع؛ هم میدانیم چیست و هم درک درستی از آن
ت این ضعف را نوع تدوین کتابهای درسی در
نداریم .سالها است که پژوهشگران یکی از اصلیترین عل 
مقاطع مختلف تحصیلی عنوان کردهاند .مریم دانشگر ،عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
در شماره اخیر خبرنامه گروه آموزش زبان فرهنگستان ،به بخشی از این ضعف پرداخته است.

گیاهخواری روشی مناسب برای
درمان کبد چرب

فراری  F8تریبوتو نوویتک ،دلرباتر و قدرتمند!
هــر فردی که فکر میکند فراری  F8تریبوتو خودرویی کند اســت میتواند به نوویتک مراجعه کند .این تیونر آلمانی به خاطر ارتقای
سوپرکارهای سطح باال شناخته شده و قب ًال پروژههای مختلفی از محصوالت فراری ،مک الرن ،المبورگینی و… را معرفی کرده است.
جدیدترین محصول این خودرو  F8تریبوتو اســت که هم از نظر ظاهری هم از نظر عملکردی بهبود یافته است .زیر کاپوت این خودرو
پیشرانه  ۸سیلندر  ۳.۹لیتری توئین توربو قرار دارد که در حالت استوک قدرت  ۷۲۰اسب بخاری و گشتاور  ۷۷۰نیوتون متری تولید
میکند .نوویتک خروجی این هیوال را به  ۸۰۲اسب بخار و  ۸۹۸نیوتون متر رسانده است .این تیونر با استفاده از ماژولهای برنامهریزی
پیشرانه  Nترونیک ،اگزوز پرفورمنس و… به چنین قدرتی دست یافته است .نوویتک همچنین چندین سیستم اگزوز مختلف را نیز ارائه
میکند .بدنه آئرودینامیک این خودرو نیز با پوشش کربنی و ظاهر شفاف و براق همراه شده است .نوویتک برخی قطعات جدید همچون
اســپلیتر جلوی دوتکهای ،بال عقب بزرگتر ،آینهبغلهای کربنی ،اســپویلر لبهای عقب و… را نصب کرده است .مشتریان همچنین
میتوانند دیفیوزر عقب کامل را نیز سفارش دهند .آنچه باعث جذابیت حداکثری  F8تریبوتو نوویتک میشود رینگهای  ۲۱و  ۲۲اینچی
ووسن هستند که با فنرهای اسپورت همراه شده و ارتفاع خودرو را  ۳۵میلیمتر کاهش میدهند.

آندوسکوپی راهی برای کاهش
درد کمر
بیماران مبتال به درد ســتون فقرات می توانند با انجام ورزش های
مناســب و استفاده از داروهایی که متخصصان درد برای آنها تجویز
می کنند ،دردهای خود را کاهش دهند .بیماران مبتال به دیســک
کمر و گردن توانسته اند بدون عمل جراحی با مراجعه به متخصصان
درد بیماری خود را درمان کنند .در حال حاضر آندوسکوپی دیسک
کمر و گردن در کلینیک های درد انجام می شود .همزمان با فعالیت
های متخصصان درد ،جراحان اعصاب و ارتوپد هم می توانند در این
زمینه اقدامات ارزشــمندی برای بیمارانی که مبتال به درد دیسک
کمر و گردن هستند ،انجام دهند .آندوسکوپی وسیع دیسک کمر و
گردن اگر به خوبی انجام شود ،بیمار می تواند درمان شود .این کار
معموال نیاز به بیهوشی ندارد و با بی حسی موضعی انجام می شود.

آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا
ازخردادماه 1400
رئیس انســتیتو پاستور گفت:در خصوص واکســنهای تولید داخل
خوشبینانهترین حالت این اســت که خردادماه میتوانیم در صورت
موفقیت برنامههایی که پیش میرود واکسنهای تولید داخل را برای
واکسیناسیون عمومی داشته باشیم .علیرضا بیگلری با اشاره به اینکه
واکســن کرونای ایران و کوبا اسفندماه وارد فاز بزرگ آزمایش انسانی
میشود ،یادآور شد :مردم ایران سالهاست که به واکسن ایرانی اعتماد
کردند ،لذا مطمئن باشند در مورد واکسن کرونا هم با پایشی که انجام
میشود امنیت آن با اتکا به دانشمندانی که هیچ تعارض منافع ندارند
در وزات بهداشت پیگیری میشود .همین االن سه برنامه تولید قطعی
برای واکســن داریم که اولین آن واکســن شرکت برکت بود که وارد
مرحله کارآزمایی بالینی شد.

