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نماینده جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد گفته ترور سردار قاسم سلیمانی نمی تواند بدون مجازات باقی بماند. »مجید تخت روانچی«، نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد در مصاحبه ای که مختصری از آن منتشر شده گفته جنایت آمریکا در ترور سردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده 
سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی نمی تواند بدون مجازات باقی بماند. روانچی در مصاحبه با شبکه خبری »ان بی سی«، در پاسخ به سئوال 
مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا ایران قصد دارد تهدیدهای خود درباره انتقام بابت ترور ســردار ســلیمانی را عملی کند گفت: »این جنایت نمی تواند بدون 

مجازات باقی بماند، چون ]ترور سردار سلیمانی[ جنایت واقعی علیه کسی بود که نقش موثری....
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پشت پرده مجمع جهانی اقتصاد 
مجمع جهانی اقتصــاد برای اولین بار در ژانویه ســال ۱۹۷۱ و در 
شهر داووس توسط کالوس شواب به عنوان جایی برای جمع شدن 
رهبران اقتصادی و ســرمایه داران مشــهور در غرب و شرق جهان 
بعنــوان یک پایگاه رقیب برای چتم هاوس انگلســتان در توســعه 
ســاختارهای فراماسونری راه اندازی شد. شــواب که در آن زمان در 
دانشگاه ژنو تدریس می کرد، داووس را برای جمع شدن اقتصاددانان، 
سیاستمداران، صاحبان سرمایه، نظریه پردازان و هنرمندان انتخاب 
کرد. ایدهٔ اصلی اجالس این بود که این افراد در یک جا جمع شوند 
تا دربارهٔ مســائل روزِ و تعیین راهبرد اقتصــاد در غرب تبادل نظر 
کنند. داووس را شــاید بتوان بعد از موناکو بزرگترین شهر ماسونی 
جهان شــناخت. در این شهر وکالیی وجود دارند که هر یک هزارها 
شــرکت های کاغذی بین المللی را اداره میکنند. بانکهای این شهر 
از ماهیت قانونمند بانکهای ســوئیس بهره مند بوده و گردش پولی 
آنها نسبت به بقیه شــهرهای جهان صدها هزار برابر است. موسس 
این مجمع کالوس اشــوب ابتدا »مجمع مدیریت اروپا« را که یک 
سازمان غیرانتفاعی بود، در ژنو راه اندازی کرد و با کمک این مجمع 
 ســران تجاری و صنعتی اروپا را هر ســاله در ماه ژانویه به داووس 
فرا می خواند. ســپس برگزاری جلســات منطقه ای در کشــورهای 
مختلف جهان بعد از برگزاری اجالس ساالنه داووس به برنامهٔ کارِی 
این مجمع افزوده شــد. رویدادهای ســال ۱۹۷۳ میالدی -از جمله 
جنگ یوم کیپور و از هم پاشــیدن سیستم برتن وودز- موجب شد 
کــه اجالس داووس به جای تمرکز بر مســائل مدیریتی، نگاه خود 
را به مشــکالت سیاســی و اقتصادی روز جهانی نیز معطوف کند و 
یک ســال بعد، برای نخستین بار رهبران سیاسی جهان چه آنها که 
خود عضویت ماســونی یافته بودند و چه آنان که ماسونیسم را ابزار 
رشد خود و احیانا کشورشان قلمداد میکردند، هم به داووس دعوت 
شدند. از ســال ۱۹۷۹ مجمع مدیریت جهانی ابتکار انتشار گزارش 
 رقابــت اقتصادی جهانی را نیز بر عهده گرفت. اما در ســال ۱۹۸۷ 
»مجمــع مدیریت اروپا« به »مجمع اقتصاد جهانی« تغییر نام یافت 
و با توســعۀ حوزۀ کارِی خــود تالش کرد اختالفات و مشــکالت 
جهانی را بــا ایجاد یک پلتُفرم بین المللی مطــرح و در جهت یک 
پارچه کردن جریان اقتصادی جهان تالش کند. امسال و در آستانه 
برگزاری این اجالس آمریکایی ها با نگرانی از راهبرد این اجالس در 
تمرکز بخشــیدن محورهای اقتصادی در اروپــا و تقویت ارز یورو و 
 کاســتن از اعتبار جهانی دالر که با یک ابتکار زیرکانه نام اجالس را 
»» نوآغاز بزرگ «« نهاد. این اجالس را به طراحی »تئوری توطئه« 
متهم کرده اند. لذا و برای رفع این شــبهه مرکز پژوهش های جهانی 
شدن در گزارشی نوشت: موضوع نوآغاز بزرگ  )Great Reset(که 
اخیرا در سراســر اینترنت پر شده است و در شبکه های اجتماعی و 
سایت های خبری و تحلیلی داغ شده و حتی نیویورک  تایمز با انتشار 
مقاله ای آن را یک »تئوری توطئه« نامیده و مردود شــمرده است، 
یک سوء تفاهم است چرا که این مطمئناً یک تئوری توطئه نیست. 
مخاطبان گرامی باید مطلع باشند که، محتوا و ادعاهای مطرح  شده 
در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه های 
اندیشــکده  های غربی منتشر شده است و ادعاها و القائات احتمالی 
این مطالب هرگز مورد تأیید اقتصادشناسان شرقی و یا اروپایی نیست 
بنا بر این »نوآغاز بزرگ« یک »روزنه فرصت بی نظیر« برای رهبران 
دنیاســت تا بدین طریق »وضعیت آینده روابط جهانی، جهت گیری 
اقتصادهای ملــی، اولویت های جوامع، ماهیــت الگوهای تجاری و 
مدیریت منابع مشــترک جهانی« را شــکل دهند. در شرایطی که 
فرصت بی نظیری جهت شکل دهی روند بهبودی به وجود آورده است، 
این ابتکار دربرگیرنده نگرش ها و نکاتی اســت در راستای کمک به 
همه کسانی که وضعیت آینده روابط جهانی، جهت گیری اقتصادهای 
ملــی، اولویت های جوامع، ماهیت الگوهای تجاری، و مدیریت منابع 
مشترک جهانی را تعیین می کنند. ابتکار نوآغاز بزرگ به مدد نگرش 
و دانش وســیع رهبران کشورهای عضو مجمع، مجموعه ای از ابعاد 
را در راســتای ایجاد یک میثاق اجتماعی جدید شــامل می شــود، 
میثاقی که برای کرامت تک تک انسان ها احترام قائل است. کالوس 
شواب معتقد است، »نوآغاز بزرگ« از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده 
اســت. مؤلفه اول عبارت است از اصالح نظام های اقتصادی خویش، 
به گونه ای که »مروج برآیندهای منصفانه تری باشــند.« گذشته از 
این، دولت ها بایــد اصالحاِت مروِج برآیندهای منصفانه تر که خیلی 
زودتر از اینها باید عملی می شــدند را به اجرا بگذارند. این اصالحات 
بسته به کشور مربوطه می تواند تغییر در مالیات بر ثروت، قطع یارانه 
سوخت های فســیلی و وضع قوانین جدید حاکم بر مالکیت فکری، 
تجارت و رقابت را شامل شــوند. دومین مؤلفه رسالت نوآغاز بزرگ 
تضمین می کند که سرمایه گذاری ها موجب پیشبرد اهداف مشترک 
نظیر برابری و پایدارپذیری  شوند. در اینجا، برنامه های هزینه کرد در 
مقیاس گســترده که بسیاری از دولت ها به اجرا گذاشته اند نمایانگر 
یک فرصت بزرگ برای پیشرفت هستند. برای مثال، کمیسیون اروپا 
از طرح هایــی جهت ایجاد یک صندوق احیای ۷۵۰ میلیارد یورویی 
)۸۲۶ میلیارد دالری( رونمایی کرده است. آمریکا، چین، و ژاپن نیز 
دارای طرح های محرک اقتصادی بلندپروازانه ای هســتند. سومین 
اولویــت نوآغاز بزرگ نیز مهار نوآوری هــای انقالب صنعتی چهارم 
در حمایــت از خیر و صالح همگانی به ویــژه از طریق پرداختن به 
چالش های بهداشتی و اجتماعی است. در جریان بحران کووید-۱۹، 
شرکت ها، دانشگاه ها و دیگران دست به دست هم دادند تا شیوه های 
تشــخیصی، درمانی و واکســن های احتمالی را تهیه کنند؛ مراکز 
آزمایش راه اندازی کنند؛ مکانیســم هایی جهــت ردیابی موارد ابتال 
شــکل دهند و خدمات پزشکی از راه دور ارائه دهند«. نگاه به تغییر 
 رهبری در محور شناســی اقتصاد جهان با فروپاشی ماهیت ذهنی

 »» آمریکا دیگر نمیتواند«« شکل گرفته است و این فرایند قطعا به 
جدا شدن دو بلوک غربی خواهد انجامید. 

والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

ســخنگوی دســتگاه قضا گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ابالغ شده است. مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد 
یورو، ۱۰۸ هزار دالر به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد.سخنگوی قوه قضائیه در نشست با نمایندگان 
رســانه ها آخرین اخبار حوزه قضایی را اعالم و به ســواالت خبرنگاران در این زمینه پاســخ داد.غالمحسین اسماعیلی در سی و هشتمین نشست خبری خود با 
خبرنگاران با قدردانی از زحمات کادر درمان گفت: همچنین از همکاران قضائی خود بابت کار جهادی و خدمت به مردم تشکر می کنم. بررسی عملکرد واحدهای 
قضائی ما در ۱۰ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیانگر آن است که در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ پرونده وارده یکتا 
به دادگستری ها داشتیم که این عدد در امسال به ۷ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره افزایش پیدا کره است.وی با بیان اینکه این آمار ما ۲.۶ درصد افزایش داشته 
است، گفت: در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ مورد رسیدگی داشتیم که امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره افزایش یافته که معادل رشد 

۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.

کاهش پرونده های مانده در دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: کمتر دستگاهی را می توان یافت که آمار عملکردی آن در ایام کرونا بیش از شرایط عادی است. در رابطه با پرونده های مانده ۴ 
میلیون و ۴۱ هزار و ۹۳۵ رونده بوده که امروز به بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده کاهش یافته است.سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و با اشاره به پیش رو بودن 
دهه فجر گفت: خدا را شاکریم که این انقالب گام اول را با موفقیت برداشته است و با بلوغ گام دوم را هم بر خالف دشمنان بر می دارد.خوشحالیم که بهمن امسال 
با فالکت ترامپ قمارباز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی غرب مقارن شده است.وی در ادامه سخنان خود گفت: قوه قضائیه تحولی یعنی خدمت بی منت برای 
مردم، یعنی مشــارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضائیه. قوه قضائیه مردم را صاحبان اصلی کشــور و انقالب و نظام می داند و تأمین امنیت برای 
شهروندان را وظیفه خود می داند. در شرایط فعلی اقتصادی، رونق اقتصادی نیازمند سالمت و امنیت است. در این ارتباط الزم است اشاره کنم که فضای مجازی 
همانند فضای حقیقی در هر جامعه و کشــوری اوالً تعلق به شــهروندان آن جامعه است و ثانیاً در زمره حقوق عامه به حساب می آید و ثالثاً جز محدوده قلمروی 
کشور محسوب می شود. رابعاً نیازمند سامان دهی و مدیریت و بومی سازی است.اسماعیلی ادامه داد: در هر کشور برابر شرایط خود ضوابطی برای استفاده از فضای 
مجازی تعیین شــده اســت. فضای مجازی باید برخوردار از سالمت باشد و نباید این فضا رها باشد تا به جوالنگاه مفسدان و تبهکاران مبدل گردد. قوه قضائیه در 
دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی فضای مجازی و هیچیک از فضای مجازی نمی باشد اما با توجه 

به احضار یکی از مسئوالن این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه ای الزم می دانم توضیحاتی را ارائه دهم.

مسئوالن فضای مجازی درباره قصورات خود پاسخگو باشند
وی افزود: این روزها ویروس هایی بدتر از کرونا از جمله تبلیغ خودکشی در بین نوجوانان، خرید و فروش سالح و… دیده می شود. اقدام قضائی انجام شده و سخنان 
مطرح شده در روزهای اخیر همگی بیانگر پاالیش این فضا از مصادیق مجرمانه و نه انسداد فضای مجازی است. مواضع رسمی قوه قضائیه همان ست که در سخنان 
رئیس قوه یا سخنگو اعالم می شود. انتظار بر این است که همچون کادر درمان که پاالیش های بیماری و ویروس را آغاز کردند، مسئوالن مربوط به فضای مجازی 
نسبت به بومی سازی و پاالیش این فضا و پاسخگویی نسبت به قصورات خود را داشته باشند.سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با شخص مورد نظر موارد 
متعددی مطرح است که طبق قوانین رسیدگی خواهد و نتیجه رسیدگی در پایان رسیدگی مشخص می شود که آیا ما فرد را مقصر یا مجرم می دانیم یا نمی دانیم. 
درخواست ما از سیاسیون این است که هراس افکنی نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما می دانند دوران دوگانه سازی مجعول گذشته 

است و مردم شاهد عملکرد مردمی قوه قضائیه بودند.

صدور رأی محکومیت قطعی در پرونده طالی شادی
وی در خصوص توقف برگزاری جلسات دادگاه های محمد امامی گفت: رسیدگی به این پرونده و سایر پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. 
پس از استجازه روند اطالع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آئین دادرسی کیفری قرار گرفت و االن مقابله با مفاسد اولویت اصلی و اولیه دستگاه قضا است. 
این رسیدگی ها ادامه دارد و به عنوان نمونه برخی از احکام را اعالم می کنم. در پرونده موسوم به طالی شادی رأی محکومیت قطعی صادر شده است. این پرونده 
بیش از ۳ هزار کالهبرداری داشت حسین رضا ابراهیمی، به جهت اتهام مشارکت در کالهبرداری از مردم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ 
میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل باالترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شده است.در این پرونده محبوبه اصفهانی به اتهام مشارکت در کالهبرداری 
به ۷ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمد ابراهیمی به اتهام معاونت در این جرم به ۲ سال و نیم حبس محکوم شده است.سخنگوی دستگاه قضا 
ادامه داد: در پرونده دیگری چند متهم عادل رحمتیان به جرم اخالل در نظام ارزی به صورت عمده به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم 
شده است و امیر سلیمی به همین اتهام به ۱۵ سال حبس و ضبط دالرها، محمد ذوالفقاری به اتهام مشارکت در اخالل به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات 
دولتی، محمد ولی زادگان به جرم مشــارکت در اخالل در نظام ارزی به ۱۵ ســال حبس و محرومیت از خدمات دولتی، امیر مرســلوند به ۱۰ سال حبس، امید 
احمدزاده به ۵ سال حبس، علیرضا فخاری به ۵ سال حبس، علیرضا مرسلوند به ۵ سال حبس محکوم وشرکت تجارت گستر ساحل آریا کیش منحل شده است.

صدور محکومیت های سنگین در پرونده قاچاق خودروهای لوکس
وی افزود: در پرونده قاچاق خودرو که بیش از ۵۴ هزار خودروی لوکس وارد کرده بودند محکومیت های سنگین حبس و اعدام صادر شده است. این حکم قطعی 
نیســت به همین دلیل اعالم جزئیات پس از رســیدگی دیوان عالی اعالم می شود.سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در همین روزها در پرونده خصوصی سازی 

منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.

احضار سیف به دادسرا برای تکمیل پرونده ارز
غالمحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی توضیح بدهید که رسیدگی به این پرونده 
به کجا رسید؟ اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده است این موضوع صحت دارد و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که 

مربوط به مدیران بانکی هست قباًل اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد.                                       ادامه در صفحه دوم

 کاهش نرخ بهره بین بانکی تورم را افزایش می دهد

هزینهکاهشنرخبهرهرامردممیپردازند

یارانه نقدی، ریختن سم به کام مردم است

 برخی مقامات جلوی کاهش نرخ ارز را می گیرند

خانواده دانشــمند برجســته و ممتاز هســته ای و 
دفاعی کشور شــهید محســن فخری زاده با رهبر 
معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.خانواده دانشمند 
برجســته و ممتاز هســته ای و دفاعی کشور شهید 
محســن فخری زاده با رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیدار کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار 
با تجلیل از برجســتگی های علمی و فنی شــهید 
فخری زاده و حضور سخت کوشــانه آن دانشــمند 
عالی مقام در میدان علم و عمل، گفتند: علّو مقامی که خداوند با شــهادت به آن بزرگوار عطاء کرد، مزد 
زحمات و اخالص کم نظیر او بود و این مقام با هیچ یک از مقام های دنیوی قابل مقایســه نیســت.رهبر 
انقالب اسالمی، عظمت یافتن نام شهید فخری زاده در میان عموم مردم و ابراز تأسف بسیاری از جوانان از 
ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخالص شهید دانستند.ایشان همچنین گفتند: همسران 
شــهدا در اجر آنها شریک هســتند و از خداوند می خواهیم که صبر و آرامش خود را بر دلهای شما نازل 
فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت خود را متناســب با شــأن شهید ادامه دهید.در این دیدار، همسر 
و فرزندان شــهید فخری زاده با قدردانی از پیام محبت آمیز و روشــنگر رهبر انقالب اسالمی پس از ترور 

شهید فخری زاده، تبیین جریان فکرِی شهدای جهاد علمی و الگوسازی از آنان را مورد تأکید قرار دادند.

دولت زمین مسکن مهر را فروخت و جای 
دیگری هزینه کرد

چرا شورای رقابت قیمت خودرو را آزاد نمی کند؟

 فشار از بیرون یا اعتراف به شکست
 در قیمت گذاری دستوری

 عملکرد بازار خودرو در ماه های گذشــته، سیاست گذاران این حوزه را به یک دوراهی بسیار دشوار 
رسانده و عبور از این دوراهی در گرو پاسخ به یک سوال است: آیا عمر قیمت گذاری دستوری خودرو 
به رســیده و باید به بازار اعتماد کرد؟بازار خودرو در حالی به هفته های پایانی سال نزدیک می شود 
که وضعیت فعلی را با هیچ یک از سال های قبل نمی توان مقایسه کرد. در گذشته، نزدیک شدن به 
روزهای پایانی بهمن و اسفند، با اوج گیری معامالت در بازار خودرو همراه می شد و با توجه به افزایش 
جدی تقاضای واقعی برای دوران نوروز، چه حجم معامالت و چه قیمت خودروها در روزهای پایانی 
سال اوج می گرفت. این روند امسال با دو تغییر مهم مواجه شده است. از سویی شیوع ویروس کرونا 
و کاهش سفرهای بین شهری و درون شهری، موجب شده تقاضای بالفعل بازار به شدت کاهش پیدا 
کند و از ســوی دیگر حباب قیمتی خودرو در ماه های ابتدایی امســال، در حال تخلیه شدن است.

وابستگی شــدید قیمت خودرو به نرخ دالر در بازار آزاد باعث شد که در ابتدای تابستان و همزمان 
با رکوردشــکنی قیمت دالر، قیمت خودرو نیز در بازار اوج بگیرد و قیمت هایی که در سال های قبل 
خیالی به نظر می رسیدند در بازار به شکل واقعی معامله شدند. با توجه به نزدیک شدن به ماه های 
پایانی دولت ترامپ و مشــخص شدن این واقعیت که بنا بر مذاکره یا توافقی برای کاهش قیمت ها 

نیست، قیمت خودرو روز به روز افزایش پیدا می کرد و قیمت ها به باالترین سطح ممکن رسیدند.
در این دوران شورای رقابت همچنان بر اصول ابتدایی خود تاکید می کرد و معتقد بود با تداوم شیوه 
قیمت گذاری جدید، می توان انتظار کاهش نرخ ها را داشت. این شورا که در بهار امسال و پس از چند 
فصل کنار گذاشته شدن، دوباره به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشت، طرح عجیب قرعه کشی را 
در شرکت های خودروسازی معرفی کرد تا به این ترتیب، تنها متقاضیان واقعی خودروهایی با قیمت 
کارخانه دریافت کنند. این طرح پر سر و صدا و شرایط خاصش هم نتوانست گره ای از مشکالت بازار 
باز کند و در تابستان و بهار، بازار تحت تاثیر قیمت دالر قرار گرفت.در پاییز اما روند حرکتی بازار تغییر 
کرد. با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا و باال بودن شانس جو بایدن برای ریاست جمهوری – فردی 
که وعده بازگشــت به برجام و کاهش تحریم ها علیه ایران را داده بود – ابتدا بازار ارز و ســپس بازار 
خودرو به این اتفاق واکنش مثبت نشــان دادند و قیمت ها پس از مدتی طوالنی کاهشــی شدند. با 
پیروزی بایدن در انتخابات ۱۳ آبان آمریکا، این روند کاهشی قیمت ادامه پیدا کرد و تا جایی پیش 
رفت که برخی خودروهای خارجی حتی کاهش چند صد میلیون تومانی قیمت را نیز تجربه کردند.

در حالی که شــورای رقابت تالش کرده بود با طراحی یک سیاست چند مرحله ای مانند موافقت با 
افزایش قیمت فصلی خودرو، نرخ ها را میان کارخانه و بازار نزدیک کند، این انتخابات آمریکا بود که 
شرایط را تغییر داد و ثابت کرد بازار خودرو مسیر خاص خود را طی می کند و در شرایطی که هیچ 
یک از تصمیمات دولتی راه به جایی نبردند، خبر از بهبود احتمالی شرایط سیاسی، مسیر بازار خودرو 
را تغییر داد. در این میان تنها عاملی که برای چند روز روند کاهش قیمت ها را متوقف کرد، انتشار 
خبر آزادســازی قیمت ۱۸ خودرو کم تیراژ داخلی بود که پس از تبعات منفی آن، شــورای رقابت 
تصمیم به عقب نشینی از این دستورالعمل گرفت.روند کاهشی قیمت در بازار خودرو تا حدی ادامه 
یافت که شورای رقابت بر خالف مصوبه قبلی خود، اجازه افزایش قیمت خودرو در زمستان را نداد و 

به خودروسازان اعالم کرد که نرخ های فعلی الاقل تا پایان سال تغییری نخواهد کرد.

عبور از قیمت گذاری دستوری؟
شورای رقابت این روزها در بدترین موقعیت خود در سال های گذشته قرار گرفته است. شورایی که 
امسال پیروزمندانه به عرصه قیمت گذاری خودرو بازگشت، نتوانست هیچ تاثیر مثبتی در بازار بگذارد 
و امروز تنها نظاره گر کاهش قیمت ها به دالیل بیرونی اســت. اســتقالل قیمت  خودرو از دستورات 
دولتی تا جایی پیش رفته که شورای رقابت حتی افزایش قیمت فصلی را نیز متوقف کرده و حاال با 
یک ســوال مهم مواجه است: آیا همچنان می توان برای این بازار تعیین تکلیف کرد؟در کنار شرایط 
بازار، وضعیت خودروسازان نیز عامل دیگری است که شکست در قیمت گذاری دستوری را مسجل 
می کند. گزارش ها نشــان می دهد که از در ســال جاری، میزان زیان خودروســازان از مرز ۴۰ هزار 
میلیارد تومان نیز عبور کرده و با وجود آنکه چند بار با افزایش قیمت در کارخانه موافقت شــده اما 
همچنان افزایش تولید برای خودروســازان مساوی با افزایش زیان است و اگر وزارت صمت اصرار بر 
افزایش ۵۰ درصدی تولید دارد، باید خود را برای چند هزار میلیارد تومان زیان بیشتر نیز آماده کند.

شاید امروز که قیمت خودرو نزولی شده و ابعاد مختلف مشکالت قیمت گذاری دستوری خود را بیش 
از گذشته نشان می دهد، بهترین زمان برای آزادسازی قیمت و اعتماد دوباره به بازار است. اگر نتیجه 
امروز قیمت گذاری دستوری، ایجاد فاصله چند ده میلیون تومانی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار 
آزاد است، تحوالت بازار باعث شده فاصله این قیمت ها کمتر از تمام ماه های گذشته باشد و اگر بنا بر 

گرفتن تصمیم مهم آزادسازی است احتماال بهترین فرصت به وجود آمده است.
ادامه در صفحه پنجم

اسماعیلی:

محکومیت »مهدی جهانگیری« به جرم قاچاق حرفه ای ارز
به  دنبال مسدودسازی هیچ پیام رسانی نیستیم
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تجلیل رهبر معظم انقالب از برجستگی های 
علمی و اخالص شهید فخری زاده
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منتظر موضع رسمی دولت آمریکا هستیم
ســخنگوی دولت گفت: باالخره با مقاومت مردم و صبوری و تدبیر دولت و با توجه به 
تحوالت اقتصادی، روند رو به بهبود است. علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست هفتگی 
خود  دیروز ) سه شنبه 7 بهمن( با اشاره به پایان یافتن دولت ترامپ گفت: با رفتن دولت 
ترامپ جهان نیز از حالت تنش خارج شــده و شرایط جدید در فضای بین المللی ایجاد 
شده است.وی افزود: فراموش نکرده ایم کانون توجه شرور آمریکایی ایران عزیز ما بود و 
متحدان منطقه ای او نیز از هیچ توطئه ای فرو نگذاشتند، ایران در این میان با مقاومت 
مردم به رغم همه سختی ها و رنج هایی که تحمل می کردند و تالشهای دولت در بی 
اثر کردن تحریم، با ثبات و استوار باقی مانده است. و به لطف الهی در مسیر رشد و توسعه 
هم قرار گرفته است.ســخنگوی دولت با بیان ایــن که در حال حاضر با فروکش کردن 
انتظارات تورمی و روند رو به رشــد صادرات نفتی و غیرنفتی شرایط اقتصادی کشور به 
سمت بهتر شدن حرکت می کند، عنوان کرد: به رغم جنگ تحمیلی اقتصادی آمریکا 
علیه مردم ایران که در ابتدا و شوک اولیه موجب نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش تولیدات 
صنعتی، ایجاد گسســت در چرخه تجارت خارجی و کاهش شــدید درامدهای نفتی و 
غیرنفتی شــد اما باالخــره با مقاومت مردم، صبوری و تدبیــر منتخبین مردم و دولت 
تحوالت اقتصــادی فصل دوم ســال 1399 به همت همه فعاالن اقتصــادی و تدابیر 
اندیشیده شده حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد کشور است به طوری که رشداقتصادی 
و رشد اقتصادی بدون نفت در فصل دوم سال جاری به ترتیب به 5.1 )5 ممیز 1( و 3.2 
)3 ممیز 2( درصد بوده و رشد ارزش افزوده تمام گروههای اقتصادی مثبت شده است.

ربیعی افزود: در تجارت خارجی میزان صادرات و واردات 9 ماهه سال 1399 به ترتیب 
25.1 )25 ممیز 1( و 26.9 )26 ممیز 9( میلیارد دالر بوده اســت و روند تراز نیز رو به 
بهبود است. در این شرایط اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب می کند آرامش الزم در این 
بازارها برقرار باشد. دولت از همگان می خواهد در این شرایط به حفظ آرامش در جامعه 
و بازارهــای پولی و مالی کمک کنند.ســخنگوی دولت گفت: از ســوی دیگر تدبیر در 
سیاست خارجی خود به رغم همه فشارهای آمریکایی و نیز فشارهای تعداد قابل توجهی 
از مخالفان برجام را با همه ســختی ها حفظ کرد و همین تدبیر موجب عدم موفقیت 
دولت قبلی امریکا در ایجاد اجماع جهانی و حتی داخلی کشور خودش شد.وی با تاکید 
بر اینکه جنگ افروزان نتوانستند جنگ جدیدی بر ما تحمیل کنند و ما در داخل کشور 
زیرســاخت های توســعه آتی و اقتصاد مقاوم را دنبال کردیم، گفت: ما در داخل کشور 
شرکت های دانش بنیان را تقویت و گسترش دادیم. امروز در ساخت پاالیشگاه بید بلند 
65  درصد توســط شرکت های دانش بنیان صورت گرفته است. صنعت لوازم داخلی و 
صنعت کفش و پوشاک و خوراکی ها و همینطور قطعه سازیها به شدت رشد کرده اند.

وی افزود: این روزها تالش دولت در جهت کاهش قیمت ارز به قیمت واقعی، پس گیری 
سهم بازار نفت جهانی با افزایش تولید نفت،  ایجاد گشایش در ورود منابع ارزی به کشور 
و اغاز روند مثبت در انتقال ارز و از همه مهمتر افزایش تولید داخلی است.ســخنگوی 
دولت در پاســخی به سوالی در خصوص تماس و گفتگوی احتمالی بین ایران و دولت 
بایدن گفت: در حال حاضر هیچ گفتگو یا تماسی با دولت جدید آمریکا نداشته ایم. ما 
همچنان منتظر مواضع رسمی دولت آمریکا در نحوه بازگشت به تعهدات این کشور و لغو 
تحریم های غیرقانونی به عنوان جزء جدایی ناپذیری از این تعهدات هستیم.ربیعی ادامه 
داد:  فعاًل هیچ برنامه ای برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد و هرگونه پیشــرفتی در این 

رابطه به گام های عملی آمریکا در بازگشت به تعهداتش مطابق قطعنامه 2231 بستگی 
دارد. البته آمریکا تا ابد زمان نخواهد داشت و پنجره فرصت نه تنها برای آمریکا بلکه برای 
اعضای اروپایی برجام نیز در عمل به تعهداتشان بسیار محدود است.وی درباره حواشی 
اخیر یک برنامه تلویزیونی زنده و توهین به رئیس جمهور از سوی یکی از مهمانان این 
برنامه گفت: ما همواره از برگزاری برنامه های گفت و گو محور اســتقبال کرده ایم زیرا 
گفت و گوهای چالشــی می تواند باعث روشن شدن ابعاد یک موضوع شود هرچند که 
الزمه برنامه های گفت و گو محور دعوت از همه طرف ها و گروههای مختلف است.وی 
افزود: دولت هیچ نظری در مورد تعلیق یک مجری نداشته و ما سپاسگزار همه پرسنل 
زحمت کش صدا و سیما هستیم. بنای ما هرگز شکایت حداکثری نبوده است. مشکل ما 
این برنامه نیست. مشکل ما استانداردهای دوگانه در رسانه ملی است. بحث ما روح برنامه 
 هایی اســت که به نحوی طراحی میشــود که بیننده را به این نتیجه می رساند که آن 
برنامه نه برای نقد  دولت، بلکه برای اثبات ادعاهای افرادی ســاخته شــده است که آن 
ادعاها را علیه دولت مطرح کرده اند.سخنگوی دولت تصریح کرد:  ما معتقدیم نقش سه 
قوه در صداوســیما باید افزایش یابد و شــورای نظارت بر صداوسیما از اختیار بیشتری 
برخوردار باشد.سیاست دولت و معاونت حقوقی رئیس جمهور شکایت حداقلی است نه 
حداکثری. ولی متاسفانه در برخی موارد توهین، تهدید، افتراء و نشر اکاذیب به صورت 
گســترده، حاّد و با لطمه شدید به منافع و حقوق عمومی انجام می شود.ربیعی با بیان 
اینکه در این موارد جرم به دستگاه قضائی اعالم می شود، البته چون غالب این موارد در 
فضای مجازی ارتکاب و مشمول ماده 18 قانون جرائم رایانه ای است، جنبه عمومی جرم 
غلبه دارد و خود دادســتان باید موضوع را تعقیب کند، گفت: امیدواریم با درک عمیق 
جامعه و شرایطی که در آن قرار داریم، همه به هم کمک کنیم تا روح و روان جامعه به 
ســمت یکپارچگی و امید به آینده پیش برود.ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در 
خصوص دخالتها در بورس گفت:  بخشــی از سیاست گذاری های کالن مرتبط با بازار 
سرمایه می باشد. لذا طرح موضوع دخالت یا عدم دخالت دولت بی معنا است. اما دولت 
به ســاز و کارهای قانونی در بورس معتقد بوده و بر آن اصرار دارد.وی افزود:  به عنوان 
مثال، انتخاب رئیس بورس، اقدامی است که ازطریق سازوکار شورای عالی بورس انجام 
می شــود . قطعا این برداشت، نه تنها درست نیست بلکه برعکس، برخی اظهارنظرها و 
سیاســتهای نسنجیده از سوی افرادی غیرمرتبط و خارج از دولت بر بازار سرمایه تاثیر 
گذار در این  عین دخالت در بورس محسوب می شود. مثال وقتی درباره قیمت ارز مبدا 
یا خوراک پتروشیمی در بودجه 1400 بیش از تصویب نهایی اظهار نظر می کنند و باعث 
به خوردن بازار می شوند. یا در مورد اینکه چه کسی رییس سازمان بورس در رسانه ها 
بحث می کنند.ربیعی اضافه کرد:  در واقع گســتردگی  بازار سرمایه در ماههای اخیر و 
اثرگذاری عوامل مختلف بر این بازار،  دو موضوعی هستند که باید به آنها توجه داشت و 
باید در این زمینه حساسیت به خرج داده  شود و اجازه بدهیم که متولیان امر، به طور 
تخصصی درباره بورس صحبت کنند. درباره رویکرد دولت نسبت به بورس هم قبال بارها 
تاکید کرده ایم که نگاه دولت، همواره حمایتی بوده است. حفظ استقالل بازار سرمایه و 
همچنین منافع مردم برای دولت یک اصل می باشــد و در این راســتا از هیچ اقدامی 
کوتاهی نخواهد کرد.وی گفت:  درباره بخش آخر سوال شما هم باید تاکید کنم اتفاقی 
که در بازار سهام رخ داده،  هیچ شباهتی با موسسات مالی اعتباری غیرمجاز که محصول 

دولت پیشین بود،  ندارد. بازار سهام، بازاری کامال شفاف و تحت نظارت است که براساس 
مکانیزهای خود فعالیت میکند و چشــم انداز سرمایه گذاری در آن باید برای طوالنی 
مدت باشد و نه کوتاه مدت.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص موضع دولت 
درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه عربســتان گفت: اعالم اشتیاق وزیر امور خارجه 
عربســتان به تعامل با ایران را اســتقبالی مفید اما ناکافی از طرح های پیشین ایران در 
گسترش مناسبات دوستانه در منطقه می دانیم.وی افزود: ما همواره اعالم کرده ایم که 
آماده گفتگوی با همه کشورهای همسایه از جمله عربستان سعودی برای رفع اختالفات 
هستیم، اما تا وقتی به این اطمینان نرسیم که ذهنیت بازی حاصل جمع جبری صفر را 
کنار گذاشته اند، لفاظی های به ظاهر همکاری جویانه را بیش از حد جدی نمی گیریم. 
تکرار این توصیه از طرف ما تازگی ندارد که چشــم امید بســتن به حمایت کشورهای 
بیرون از منطقه برای هیچ کشوری امنیت و قدرت نمی آورد.سخنگوی دولت اظهارات  
وزیر خارجه عربستان سعودی را فرار از مسئولیت و الپوشانی اشتباهات گذشته توصیف 
کرد و ادامه داد: امیدوارم روزی برسد که همسایگان ما در عربستان سعودی به الزامات 
»تعامل دوســتانه« پایبند باشند و برای نشان دادن حسن نیت خود از ادبیات شایسته 
تری که بازتاب اراده واقعی برای آغاز تعامل ســازنده باشد.سخنگوی دولت در پاسخ به 
ســوالی در خصوص شــکایت از دولت به کمیســیون اصل 90 مجلس درباره  ابهامات 
پرداخــت یارانه ها گفت: پیشــرفت های تکنولوژیک در دنیای امــروز، کاربرد فناوری 
اطالعات جهت ارائه خدمت به مردم و امکان شفافیت، تهیه و صحت و سقم گزارش ها 
را باال برده اســت.  فلســفه دولت الکترونیک نیز همین سهولت و استفاده از تکنولوژی 
اســت.وی افزود: پیشــتر در خصوص یارانه معیشــتی گفتم که حدود 40 میلیون نفر 
شناســایی شدند. بر اساس بررســی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 9 
میلیون نفر مشمولین کمیته امداد وبهزیستی براساس طرح کلی، نفری 120 هزارتومان 
دریافت می کنند. عالوه بر آن 9 میلیون نفر، تاکنون به حدود 26 میلیون نفر نیز یارانه 
یکصد هزار تومانی پرداخت شــده است و الباقی نیز انجام خواهد شد.ربیعی ادامه داد: 
قطعا چنین حجم از فعالیتی با سامانه های دقیق و بانک های اطالعاتی قابل اجرا و رصد 
است. اظهاراتی چون در یک محله مردم گفتند یارانه نگرفته اند و یا در هر خانه ای را 
بزنی می گویند بیکار داریم و آمار اشتغال غلط است یا ناشی از یک بهره برداری سیاسی 
به قصد استفاده ابزاری از مشکالت مردم است و یا ناشی از نشناختن تحوالت تکنولوژی 
و پیشرفت های کشور در زمینه زیرساخت اطالعات.وی گفت: در هر حال بار دیگر تاکید 
می کنیم در خصوص یارانه معیشــتی به جای اظهــار نظرهای کلی و غیرقابل رصد و 
پیگیری اگر ابهامی در مورد تعداد گیرندگان وجود دارد از راه اصولی و مســیر درســت 
اداری از وزارت کار استعالم کنند. نمی دانیم چرا عده ای تا این حد دنبال ایجاد ناامیدی 
در جامعه هستند.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص سیلی خوردن دو روز 
قبل یک ســرباز توســط یک نماینده مجلس و واکنش دولت نســبت به نقض حقوق 
شهروندی گفت: همانگونه که فرمانده محترم پلیس راهور تهران اعالم کرده کار سرباز 
کاماًل قانون بوده و بنابر اظهار مسئوالن ناجا مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی وجود 
دارد. اصل بر رعایت قانون اســت و همه در برابر قانون مساوی هستند. اتفاقی که افتاد 
خالف قانون، مقررات و خالف اخالق اســت و امید اســت برای دفاع از سربازان وطن 

رسیدگی کامل از طرف مجلس و محاکم قضایی صورت بگیرد.

صالحی:
انتقال فوتون از طریق فیبر نوری تا ۲ سال 

آینده انجام خواهد شد
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: فوتون ها را از طریق فیبر نوری نیز می توان 
انتقال داد. امیدواریم ظرف 1 الی 2 ســال آینده بتوانیم از طریق فیبر نوری 
انتقال داشته باشیم. مراسم رونمایی از سومین مرحله آزمایش توزیع کلید 
کوانتومی مبتنی بر درهم تنیدگی فوتون ها از ســازمان انرژی اتمی ایران تا 
برج میالد تهران با حضور مقامات لشکری و کشوری دوشنبه 6 بهمن ماه در 
برج میالد رونمایی شد. این آزمایش در فاصله 1650 متری و اختالف ارتفاع 
300، بــا نرخ کلید 90 بیت در ثانیه بین مبدأ و مقصد انتقال یافت.صالحی 
رئیس ســازمان انرژی اتمی در این مراسم طی سخنانی درباره پیشینه این 
پروژه عظیم ملی اظهار داشــت: فناوری کوانتومی، فناوری بســیار مهمی 
اســت که نقشه راه آن در کشورهای پیشرفته صنعتی از اوایل قرن 21 آغاز 
شــده و در دهه اخیر دنیا به صورت جدی به این عرصه ورود کرده اســت. 
مباحث نظری به 80 ســال پیش بازمی گردد و اواخر دهه 90 میالدی بود 
که کشورهای غربی در سطح آزمایشگاهی و سخت افزاری به این حوزه وارد 
شــدند. ما نیز از سال 1395 کار عملی را در سازمان انرژی اتمی ایران آغاز 
کردیم. یکی از مسئولیت های عمده ما رصد تحوالت علمی در جهان است تا 
فناوری هایی که برای کشور مهم است را در اولویت کار خود قرار دهیم و وارد 
این حوزه ها شویم.رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص نحوه کار این 
فناوری گفت: روش کار در این فناوری به این شکل است که ابتدا فوتون های 
درهم تنیــده را تولید کرده و یک جفت فوتــون را از هم جدا می کنیم و به 
مقصد موردنظر می فرستیم. هر اتفاقی برای فوتون باقی مانده در مبدأ ایجاد 
شــود، فوتونی که در مقصد قرار دارد از آن متأثر است. ازنظر انیشتین این 
اتفاقی خارق العاده اســت و باوجودی که با محاســبات ریاضی می توان این 
پدیده را نشان داد ولی هنوز ازنظر مفهومی نمی توان این پدیده را به راحتی 
درک کرد و می توان گفت، این رویداد عجیب و اسرارآمیز یکی از آیات الهی 
اســت.معاون رئیس جمهور در خصوص روند پیشرفت این پروژه افزود: بنده 
در سال 1395 پس از مطالعه کتابی در این حوزه، به پژوهشگاه علوم و فنون 
هسته ای دستور دادم تا روی این فناوری کار کنند. در سال 1397 پس از 2 
سال تالش شبانه روزی و کار سخت، اولین فوتون های درهم تنیده در مرکز 
ملی علوم و فنون لیزر ایران تولید شــد. ایــن کار به لطف همکاران جوان، 
متخصــص، غیور و دانش آموخته داخلی ما کــه از لحاظ علمی و اعتقادی 
انسان های وارسته ای هستند به ثمر رسید.وی ادامه داد: ما تصمیم گرفتیم 
این آزمایش را در فواصل دورتر نیز انجام دهیم. هرچقدر فاصله دورتر شود، 
اســتفاده از این فناوری هم معنای بیشتری پیدا می کند. در سال 1398 در 
فاصله 2 متری این فعالیت را انجام دادیم با این تفاوت که نرخ تولید فوتون ها 
را افزایش دادیم و توانســتیم چند میلیــون جفت فوتون درهم تنیده تولید 
کنیم درحالی که در سال 1397 موفق به تولید چندصد فوتون شده بودیم. 
در خرداد 1399 در فاصله 300 متری در ســازمان انرژی اتمی و با نرخ باال 
این پروژه را آزمایش کردیم. توانســتیم 117 بیت در ثانیه کلید کوانتومی 
تولید کنیم. در آنجا مجدداً به کمک کلید کوانتومی که به دلیل بهره گیری 
از درهم تنیدگی کوانتومی قابل کپی برداری و هک نمی باشد، پیام رمزگشایی 
می شود.صالحی در خصوص نرخ باالی فوتون ها این گونه توضیح داد: برخی 
فوتون ها در حین آزمایش و در مواجه با هوا از بین می روند. فوتون ها جذب 
هوا می شوند و هرچه ارتفاع بیشتر می شود هوا رقیق تر شده و امکان جذب 
فوتون ها نیز کمتر می شود. به عنوان مثال باید میلیون ها فوتون در ثانیه تولید 
شــود تا تبدیل به 117 بیت در ثانیه کلید کوانتومی شــود.رئیس سازمان 
انرژی اتمی درباره آینده این فناوری در کشور گفت: مرحله بعدی این پروژه 
بین برج آزادی و برج میالد است که حدود 7 کیلومتر فاصله دارد و انشااهلل 
تابســتان سال آینده انجام می شــود. مراحل بعدی انتقال اطالعات نیز در 
ارتفاعات باالتر و فواصل بیشتر توسط پهپاد و بالن خواهد بود و سپس آماده 
می شویم تا این تجهیزات را سوار ماهواره کنیم.معاون رئیس جمهور با اشاره 
به روش های انتقال اطالعات در این فناوری گفت: فوتون ها را از طریق فیبر 
نوری نیز می توان انتقال داد. امیدواریم ظرف 1 الی 2 ســال آینده بتوانیم 
از طریق فیبر نوری از ســازمان انرژی اتمی ایران در تهران به سایت شهید 
علی محمدی در فردو انتقال داشــته باشــیم. اگر بتوانیم 90 الی 100 بیت 
در ثانیــه در این فاصله انتقال دهیم قادر خواهیم بود ارتباطات بین این دو 
سایت را بصورت کوانتومی رمزگذاری نمائیم.صالحی در مورد حوزه هایی که 
این فناوری کاربرد دارد افزود: به طورکلی هر کجا که نیاز به انتقال اطالعات 
به صورت رمزدار باشــد این فناوری مورد استفاده قرار می گیرد. ازجمله این 
حوزه ها می توان به مخابرات، دفاعی، ارتباطات بانکی، پزشــکی، کامپیوتر، 
تصویربرداری، هوش مصنوعی، حســگرها، ســاعت اتمی، رادار، بیولوژی و 
زیست شناسی و… اشاره کرد.رئیس سازمان انرژی اتمی از راه اندازی رشته 
دانشــگاهی فناوری کوانتوم با همکاری چند دانشگاه طراز اول کشور خبر 
داد و گفــت: در حال تدوین مطالب عملی و کتب درســی در این حوزه از 
دبیرستان تا دانشگاه و تحصیالت تکمیلی هستیم. با چند دانشگاه قرارداد 
بســتیم و امکانات، بودجه و سیالبس درسی را در اختیار آنها قرار دادیم تا 
در این رشــته دانشجو بگیرند.معاون رئیس جمهور در رابطه با تجاری سازی 
این فناوری گفت: به بحث تجاری سازی ورود نمی کنیم ولی با وزارت دفاع، 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و وزارت ارتباطات قراردادهایی 
بســتیم تا فناوری را به آنها انتقال دهیم و کار تجاری سازی با آنها می باشد.

صالحی در خصوص کشــورهایی که از این فناوری استفاده می کنند تأکید 
کرد: در غرب آسیا نیز تاکنون کشوری این آزمایش را انجام نداده است. در 
دنیا کشورهای معدودی مانند اتریش، آمریکا، چین، روسیه، هند، انگلیس، 
اتحادیه اروپا و کانادا موفق به انجام فعالیت در این حوزه شــده اند و سرمایه 

گذاری عظیمی در فناوری های کوانتومی شده است.

با حضور امیر نصیرزاده؛
تفاهم نامه همکاری بین نیروی هوایی 

ارتش ودانشگاه صنعتی شریف امضاشد
تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه تحقیقات صنعتی و دانش بنیان بین 
دانشــگاه صنعتی شــریف و نیروی هوایی ارتش با حضور امیر نصیر زاده و 
رئیس دانشگاه شریف امضا شد.، در راستای تحقق تدابیر رهبر معظم انقالب 
در خصوص اســتفاده از ظرفیت های علمی و توانمندی نخبگان دانشگاهی 
به ویژه در زمینه های دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری مشــترک در زمینه 
تحقیقات صنعتی و دانش بنیان بین دانشگاه صنعتی شریف و نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران با حضور امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی 
هوایی ارتش و محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد نیروی هوایی ارتش به منظور استفاده از 
دانشجویان نخبه در تحقیقات صنعتی و دانش بنیان خود، دفتری دائمی در 

دانشگاه شریف دایر کند.

ظریف در بدو ورود به مسکو:
تشکیل اتحادیه همکاری های۶جانبه 

مهمترین هدف سفر به حوزه قفقاز است
وزیر امور خارجه گفت: تشکیل اتحادیه همکاری های 6 جانبه مهمترین هدف 
سفر منطقه ای به کشــورهای حوزه قفقاز است.محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشــورمان در بدو ورود به مسکو گفت: تشکیل اتحادیه همکاری های 
6 جانبه مهمترین هدف ســفر منطقه ای به کشورهای حوزه قفقاز است.وزیر 
امور خارجه با اشــاره به عمق روابط راهبردی تهران و مســکو، گفت: در این 
سفر درباره تحوالت منطقه به ویژه مســئله قره باغ، برجام، روابط دوجانبه و 
موضوعات بین المللی از جمله ســوریه، افغانستان و یمن با وزیر امور خارجه 
روســیه رایزنی خواهیم کرد.وی افزود: روابط ایران و فدراسیون روسیه اقتضا 
می کند که تماس ها به صورت مستمر و مرتب انجام شود و همه گیری کرونا 
نیز باعث نمی شــود که ما این تماس هــا را متوقف کنیم.ظریف در خصوص 
اهداف سفرش به روسیه گفت: این سفر چندین هدف دارد که یکی آنها بحث 
روابط دو جانبه اســت، روابط ما با روسیه روابطی راهبردی ست و نیاز است 
که همواره به آن بپردازیم و مســائلی که در این روابط هســت را حل و فصل 
کنیم.وزیر امور خارجه کشورمان بحث در خصوص مسائل منطقه را یکی دیگر 
از اهداف ســفر خود عنوان کرد و گفت: بعد از بحران قره باغ و جنگی که در 
منطقه و همســایگی ما و در کنار مرزهای ما اتفاق افتاد با تالش فدراسیون 
روســیه و آقای پوتین این جنگ تمام شد و توافق هایی صورت گرفت که به 
نظر ما اجرای این توافقات برای ایجاد منافع مشــترک به خصوص در زمینه 
ترانزیت مهم است.وی ادامه داد: در زمینه پیشرفت در همکاری ها گفتگوهای 
بسیار خوبی با آقای علیف و دیگر دوستان در آذربایجان داشتیم و انشااهلل این 
مذاکرات را در روسیه نیز ادامه خواهیم داد و در سفرهای دیگر به کشورهای 
ارمنستان، ترکمنستان و ترکیه نیز پیشنهادها برای همکاری شش جانبه را در 
مسائل منطقه ای را دنبال خواهیم کرد.ظریف در بخش دیگری از سخنان خود 
برجام و مســائل پیرامون آن را از جمله موضوعات مهم سفر خود به روسیه 
اعالم کرد و گفت: شــرایط بین المللی بحث برجام و ضرورت اجرای تعهدات 
از ســوی تمامی طرف ها موضوعی ست که مورد تاکید ایران و روسیه بوده و 
در این خصوص بحث خواهیم کرد، همچنین مسائل دیگر منطقه مانند بحث 
سوریه، یمن و مســائل این چنینی مورد گفت و گوی ما قرار خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه گفت: این سفر با توجه به اینکه ما مباحث مربوط به قره باغ 
را پیش رو داریم، گفت و گوهای چندجانبه در این خصوص از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، همچنین با توجه به شرایط بین المللی با رفتن ترامپ، جهان 

شرایط ویژه ای دارد که نیاز است ما و روسیه مواضع مان را هماهنگ کنیم.

تصمیم جدید هیئت رئیسه برای زمان 
بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از آغاز بررسی الیحه بودجه 1400 در جلسه 
علنی از روز سه شنبه خبر داد.محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس شورای اســالمی  از آغاز بررسی الیحه بودجه سال 1400 در جلسه 
علنی قوه مقننه از دیروز )سه شــنبه 14 بهمن ماه( خبر داد.وی افزود: طبق 
تصمیم هیئت رئیســه و برنامه ریزی های انجام شده بررسی الیحه بودجه در 
جلسه علنی مجلس از سه شــنبه هفته آینده آغاز می شود.سخنگوی هیئت 
رئیسه مجلس شورای اســالمی خاطر نشان کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق 
بودجه 1400 روز )یکشــنبه پنجم بهمن( در ســامانه مربوطه قرار گرفته تا 

نمایندگان بررسی کرده و پیشنهادات خود را مطرح کنند.

ادامه از صفحه اول
وی افــزود: در جریان و فراینــد قضائی به دلیل نقص 
در پرونــده و ایرادات مطرح شــده از دادگاه پرونده به 
دادسرا بازگشت.سخنگوی دســتگاه قضا تصریح کرد: 
اخیراً دادســرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این 
جریان از برخــی از افراد از جمله رئیس ســابق بانک 
مرکزی تحقیقاتی انجام شــده و احضار این فرد صحت 
دارد و پیرامون این مســئله بوده است.اسماعیلی ادامه 
داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه 
ارسال می شود.وی در خصوص قانون مبارزه با قاچاق ارز 
و کم کاری برخی مســئوالن گفت: قوه قضائیه به این 
مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه هایی که در این 
رابطه بودند بازرسی کل کشور هشت نهاد و دستگاه را 
شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه ها اخذ 
شده است و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضائی ادامه 
خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب 

قضائی قرار می گیرند.

قاچاق  جرم  بــه  جهانگیری  مهدی  محکومیت 
حرفه ای ارز

وی در خصــوص آخریــن وضعیــت پرونــده مهدی 
جهانگیــری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و ابالغ 
شــده اســت. در این پرونده مهدی جهانگیری به جرم 
قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 607 هزار و صد یورو، 108 
هزار دالر به دو ســال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی 
چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شــده محکوم شد، در 
پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشــروع به مبلغ 
بیــش از 456 میلیارد و 216 میلیون و 750 هزار ریال 
به تحمل دو ســال حبس و رد مال محکوم شد.به جرم 
تحصیل مال نا مشــروع به تحمل دو سال حبس و رد 
مال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از اطالعات 
واقعی به بورس به 74 ضربه شالق محکوم شده بود. در 
این پرونده وی به دو مرتبه 74 ضربه شالق محکومیت 
شده بود که یک مورد به جزای نقدی تبدیل شده است 
و عماًل منتفی است.وی در خصوص نامه های ارسالی از 
مجلس به قوه قضائیه در رابطه با بازار سرمایه گفت: اول 
این هفته به دست ما رسید. این نامه ها کوتاه و مختصر 
بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه 
قابل توجه بود. این موارد به سازمان بازرسی کل کشور 
ارجاع شده است. در رابطه با شرکت های حقوقی دخیل 
در وضعیــت بازار بورس و همچنین نظارت بر این بازار، 
سازمان بازرسی مکلف شده که موضوع را بررسی کند.

در خصوص تحقیق و تفحص ما شنیده ایم که مجلس 
قرار اســت تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام 
نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضائیه ارسال شد، 
به آن رســیدگی خواهد شد.وی در پاسخ به این سوال 

که آیا قوه قضائیــه به موضوع عدم غربالگری در دوران 
بارداری گفت: قوه قضائیه همســو با نظام در راســتای 
اصالح سیاست های جمعیتی است و باید از سیاست های 
منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه 
ما به لحاظ اینکه با موضوع کهن ســالی مواجه نباشیم، 
باید سیاســت های متناســب با این نیازها تدوین شود 
امــا در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب 84 داریم که 
در حال اجرا اســت و تاکید بر این هســت که قانون تا 
زمانی که الزم االجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود. 
برداشــت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این 
قانون مورد توجه اســت و ضمن اینکه اطالع داریم در 
مجلس در رابطه به سیاســت افزایش جمعیت قانونی 
در حال بحث اســت و ما هم جلساتی را در کمیسیون 
تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون 
معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده الزم االجرا باشد.

آخرین وضعیت پرونده هفت تپه
وی در خصــوص آخرین وضعیــت پرونده هفت تپه و 
نقش آفرینی دادســتانی کل کشور در حمایت از مالک 
آن منتشر شده است در این رابطه توضیح دهد، گفت: 
تعدادی از جلســات برگزار شــده و در رابطه با میزان 
پرداختی این فرد دادگاه به ضرورت کارشناسی مجدد 
تشخیص داده اســت و دادگاه منتظر نظر کارشناسی 
است. خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان را نداریم.

وی افزود: ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک 
هفت تپه این طور نیســت و دادگاه مســتقاًل رسیدگی 
را انجام می دهد دادســتان کل مأمور به پیگیری ادامه 
فعالیت این شــرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید 
این شرکت شده است. اقدامات دادستانی و قوه قضائیه 
اگر نبود این شرکت در تولید به مشکل برمی خورد. به 
موازات امر رســیدگی به پرونده کیفری، سیاســت قوه 
قضائیه در حمایت از تولید اجرایی شود و این امر باعث 
تعطیلی مجموعه نشود.اسماعیلی در پاسخ به این سوال 
که ایران اخیــراً یک متهم دو تابعیتی ایرانی-امریکایی 
را دستگیر کرده است، این موضوع صحت دارد؟ گفت: 
طبــق قانون ما چیزی به اســم دو تابعیتی نداریم و ما 
تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسیم و بازداشت 
و رسیدگی به اعمال آنها ارتباطی به تابعیت آنها ندارد. 
اخیراً فردی از اتباع ایرانی که به نوعی به قصه دو تابعیتی 
ربط دادند، به اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه و 
به دلیل پرونده قدیمی که داشته مطرح است. این فرد 
با وثیقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور را داشت که از 

آن جلوگیری شد.

آمادگی قضائی برای رســیدگی به مساله سرباز 
راهور

وی در خصوص درگیری یک نماینده مجلس با ســرباز 
راهــور و اقدامات قوه قضائیه در این رابطه گفت: قانون 
بایستی مورد احترام همه باشد و سمت ها و مسئولیت ها 
مجوزی برای نقض قوانین نیست و از کسانی که سمت 
دارند انتظار بیشــتری برای احترام به قانون وجود دارد. 
ســربازان وظیفه در هر کجا خدمت می کنند مأموران 
اجرای قانون هســتند و همانطور کــه احترام به قانون 
الزم اســت احترام به مجریان قانون نیز محترم اســت 
و کســی نباید به خود اجازه دهد که به مجری قانونی 
بــی احترامی کند. مجریان قانون باید اجرای قانون را با 
صالبت و بدون تبعیض اجرا کنند نبایســتی در مواجه 
با افراد مرتکب توهین و اهانت شــوند. در موضوع اخیر 
قوه قضائیه آمادگی دارد به ایــن موضوع در چارچوب 
ضوابط و مقررات کشــور چه در مورد شکایت و ادعای 
نیــروی انتظامی و برادر ســربازمان و چه ادعاهای آن 
نماینده مجلس رســیدگی کند.اسماعیلی در خصوص 
پخش یک برنامه تلویزیونی و توهین به رئیس جمهور 
در این پرونده، و ارســال شکایت از دولت به قوه قضائیه 
گفت: قوه قضائیه توهین به هیچکس را نمی پســندید، 
توهین اقدامی غیر اخالقی است و برابر ضوابط و مقررات 
اقدامی مجرمانه اســت چه نسبت به اشخاص عادی و 
چــه مقامات. قوه قضائیه به همه افــراد تاکید می کند 
چه در محافل رسمی و خصوصی توصیه می کند که از 
توهیــن اجتناب کند و اگر افرادی که مورد توهین قرار 
گرفتند شکایت کنند در برابر قوانین رسیدگی می شود 
و ما هیچ خط قرمزی نداریم. توهین در تریبون ها قبح 
بیشــتری دارد. تا دیروز هنوز شکایتی واصل نشده بود. 
قباًل توهین به مقامات نیاز به شــکایت خصوصی نبود 
اما با اصالحیه ای که در مجلس قبل انجام شــد، در این 
قانون اهانت به مقامات در زمره جرایم قابل گذشت قرار 
گرفت و اگر کسی به مقامات توهین کند، رسیدگی به 
آن حتماً نیاز به شــکایت دارد و شــکایت باید از سوی 
خود شــخص یا وکیل آن باشد و طرح شکایت از سوی 

دستگاه معنی ندارد.

آخرین وضعیت تسویه تعاونی های اعتباری
ســخنگوی قوه قضائیــه درباره آخریــن وضعیت 
پرونده های تعاونی اعتباری غیرمجاز گفت: در پرونده 
ثامن الحجج، با یک میلیون و 262 هزار 824 سپرده 
گذار، فقــط 370 نفر از طلبکاران که ســپرده های 
درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه 
هستند .10 هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد. 
در تعاونی فرشتگان که به تازگی به دادگاه رفته است 
با 460 هزار سپرده گذار، در ارتباط با 542 نفر از آنها 
تسویه انجام نشده است و 7 هزار میلیارد تومان اموال 

شناسایی شده است.

اسماعیلی:

محکومیت »مهدی جهانگیری« به جرم قاچاق حرفه ای ارز
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گزیده خبر بازی با » یارانه« تمامی ندارد

یارانه ثروتمندان ۲ برابر شد!
مصوبه چند برابر شدن یارانه و سر و صدایی که در این رابطه در 
مجلس به پا شده و دایم بر رساندن مردم به حق شان تاکید می 
شود ماجرای تازه ای نیست، فقط چرا حرفی از اصالح بزرگترین 
معضــل یارانه های نقــدی یعنی پرداخــت ۷۸ میلیون نفری و 
راهکاری برای غربالگری به میان نیامده است؟ مجلس با تصمیم 
اخیر خود رســما یارانه افراد ثروتمند را دو برابر کرده است، آنهم 
در شرایطی که این پول از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای 
اساسی تامین می شود که تبعات آن می تواند دامن اقشار متوسط 
و ضعیف را بگیرد. از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه 
ارزی ایران وارد شــد تاکنون بارها بحث حذف آن به دلیل رانت 
ســنگین و عدم دسترسی مردم به کاالی وارد شده با این نرخ به 
قیمت مناسب مطرح بود.دولت در این فاصله تقریبا تمامی اقالم 
را از لیست ارز ترجیحی خارج کرد، ولی پنج قلم که عمدتا نهاده 
های تولید هســتند به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی 
همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز می شــود. دولت ترجیح 
داد خود حذف ارز ترجیحی از چند قلم باقی مانده را انجام نداده 
و با مشــارکت مجلس صورت بگیرد، از این رو در یکی دو ســال 
اخیر و البته الیحه بودجه سال آینده این بحث مطرح بوده است.

106 هزار میلیارد از حذف ارز 4200 تومانی
می توان گفت در جریان بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۰ پرحاشیه 
ترین موضوع همین تصمیم گیری برای حذف ارز ترجیجی بود 
که کمیســیون تلفیق تصمیم گرفت نرخ ۴۲۰۰ کاالی اساسی و 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تســعیر نــرخ ارز را حذف و آن را به نرخ 
واحد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برســاند، دولت نیز مخالف حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نبود ولی تاکید داشــت به نوعی باشد که کمترین 
تبعات را به همراه داشــته و برگشت آن به مردم منطقی و موثر 
باشد در این صورت موافق خواهد بود.در نهایت مجلس حذف ارز 
۴۲۰۰ تومان را تصویب کرد که در نتیجه تغییرات ایجاد شده تا 
اینجا، منابع ناشــی از هدفمندی یارانه ها از ۲۶۷هزار میلیارد به 
۴۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که ناشی از مصرف فرآورده 
های نفتی در داخل و افزایش صادرات فرآورده ها و مشتقات آن 
است است، از سویی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت آن 
با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل هشــت میلیارد دالری که 
برای تامین کاالی اساسی و دارو در بودجه پیش بینی شده بود، 
حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می شود که ۷۳ هزار 
میلیارد تومان آن برای برگشت به مردم در قالب یارانه های نقدی 

و ۳۳ هزار میلیار تومان آن برای دارو درنظر گرفته شد.

چرا باید یارانه ثروتمندان زیاد شود؟
بعد از هیاهوی زیاد نماینــدگان در مورد اقدام خود برای حذف 
رانــت ارز ۴۲۰۰ تومانی نوبت به توزیع منابع بین مردم  رســید 
ولی آنچه که اتفاق افتاد افزایش پرداخت های نقدی اما نه برای 
نیازمندان بلکه کل ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر از نیازمند تا پردرآمد 
بود؛ به طوری که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۵ میلیون نفر 
اول بیــش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ 
هزار تومان یارانه دریافت می کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون 
نفر هســتند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت می کنند.

اینکه مجلس بازهم پرداخت ۷۸ میلیون نفری را ادامه داده بسیار 
قابل تامل است، به هر حال از زمانی که دولت دهم اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها را شروع کرد تا به امروز بزرگترین معضل در 
اجــرای آن پرداخت همگانی یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی 
بوده است، جایی که بارها حتی مجلس در دوره های قبلی به این 
روند پرداخت نقد داشــت و در قانون بودجه تکالیفی برای حذف 
ســه دهک باالی درآمدی به عهده دولت قرار داده بود ولی هیچ 
گاه به درستی اجرایی نشــد و نتیجه  پرداخت یارانه ۴۵ هزار و 

۵۰۰ تومانی به بیش از ۹۵ درصد ایرانی ها بوده است.

دلیل عدم ورود به حذف دهک های باال چیست؟
در مصوبه تلفیق حداقل پرداختی یارانه ۹۱ هزار تومان برای ۲۰ 
میلیون نفر است که به طور حتم این حداقل پرداختی برای سه 
دهک باال  در نظر گرفته شده که در این حالت  عمال یارانه آنها دو 
برابر شده است، با این اقدام باید نمایندگان پاسخ دهند که هدف 
از پرداخت مبلغ ۹۱ هزار تومانی به قشر ثروتمند در شرایط فعلی 
چیست؟ از سویی چرا منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که 
با خود افزایش قیمت کاالهای مربوطه را به همراه خواهد داشت 
باید بین افراد غیر نیازمند تقسیم شود؟همچنین چرا مجلس که 
در صدد اصالح روند پرداخت یارانه به کاالهای اساســی و مردم 
بوده است، فکری برای غربالگری یارانه بگیران نکرده است تا این 
معضل ۱۰ ســاله که دولت برای آن اقدامی نکــرده و یا نتیجه 
ای نداشته برای همیشــه تمام شود، در عین حال دولت از سال 
گذشته پرداخت کمک معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین را 
بــه کمتر از ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیران انجام داد و تقریبا ســه 
دهک باالیی از دریافت این کمک کنار گذاشته شدند، چرا مجلس 
طرح خود برای افزایش یارانه های نقدی را در محدود این حدود 
۶۰ میلیون نفر که در آن افراد متوســط و نیازمند و فاقد درآمد 

حضور دارند اعمال نکرده اســت، هر چند بیــن آنها هم افرادی 
هستند که نیازی به دریافت این ارقام نقدی ندارند.

دولت هم قانون بودجه برای حذف ســه دهک باال را اجرا 
نکرد

در این بین اقدام دولت هم تامل برانگیز اســت که در سال های 
اخیر نه تنها در مورد حذف پردآمدها به طور جدی به هر دلیلی 
اقدام نکرد بلکه یارانه ای دیگر تحت عنوان کمک معیشتی برای 
۶۰ میلیون نفر را پیش بینی و اجرایی کرد و بارها این نقد مطرح 
شــد که اگر ۶۰ میلیون نفر را محق دریافت این کمک می داند 
چرا یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ۷۸ میلیون نفر می پردازد 
که در سال هزینه ای بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان به همراه دارد 
و با هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی کمک های معیشــتی به ۷۰ 
هزار میلیارد پرداخت نقدی  می رسد.دولت در سال های اخیر در 
بودجه همواره مکلف به حذف سه دهک باالی درآمدی بود ولی 
این اتفاق نیفتاد ولی بازهم آن را در الیحه ســال آینده آورده بود 

در حالی که اجرا کننده نبوده است.

بازی با کلمات و ارقام؛ چون مردم به یارانه حساسند!
به هر ترتیب بازی با کلمات و سر و صدا کردن با یارانه اقدام تازه 
ای نیســت و بارها »یارانه« مورد استفاده و بازی های سیاسی 
قرار گرفته است. به هر حال مردم بسیار بر جریان یارانه حساس 
هستند به ویژه در شــرایط اقتصادی موجود توجه بیشتری به 
اقدام در این رابطه خواهند داشــت، این درحالی است که پیش 
از این در جریــان انتخابات ۱۳۹۶   هر یک از کاندیداها برنامه 
اقتصــادی خود را بیش از آنکه به ســمت طرح های تولیدی و 
توسعه ای برده و برنامه ای برای آن ارائه دهند، مانور انتخاباتی 
خــود در این حوزه را بر یارانه گذاشــتند، جایی که از پرداخت 
یارانه ۱۱۳ تا ۲۵۰ هزار تومانی ســخن می گفتند بدون اینکه 
اعالم کنند قرار اســت منابع آن از کجا تامین شــود، یا همین 
مدتی پیش وقتی محمود احمدی نژاد-رئیس جمهور دولت نهم 
و دهــم - از امکان پرداخت یارانه ۹۱۰ هزار تومانی آنهم بدون 
هیچ منطقی سخن گفته بود. حواشی بودجه ۱۴۰۰ به اینجا ختم 
نشــده و آنچه که اتفاق افتاده  از الیحه تا مصوبات مجلس مورد 
نقد کارشناسان بوده است، البته دولت و شخص رئیس جمهور در 
رابطه با نحوه عملکرد مجلس در بررسی بودجه انتقاداتی داشته و 
خواستار عدم برخوردهای سیاسی با بودجه و اعمال رفتار منطقی 

اقتصادی بوده اند.

عضو هیات رییسه مجلس خبر داد؛
افزایش حقوق ۲۵درصدی برای بازنشستگان

عضو هیات رییســه مجلس شــورای اســالمی از افزایش ۲۵ درصدی حقوق 
کارمندان دولت و همچنین بازنشســتگان لشگری وکشــوری در سال ۱۴۰۰ 
خبر داد.حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص جزئیات افزایش حقوق جامعه 
بازنشســتگان لشگری وکشوری در ســال ۱۴۰۰ اظهار داشت: براساس الیحه 
بودجه شرایط ســال ۹۹ برای جامعه بازنشستگان ثابت و تصمیمی مبتنی بر 
ایجاد تغییرات اتخاذ نشده است.وی افزود: اما به منظور افزایش مبلغ این اعتبار 
دیدگاه های متعددی از جانب نمایندگان مجلس شــورای اسالمی مطرح شد؛ 
دیدگاه نخســت افزودن یک عدد ثابت برای شــاغالن و بازنشستگان در سال 
۱۴۰۰ بود.حاجی دلیگانی ادامه داد: براساس این دیدگاه، برای هر مستمری بگیر 
دولت )شــاغالن و بازنشستگان( یک عدد )از یک میلیون تا یک میلیون و۳۰۰ 
هزار تومان( درنظر گرفته شــده است.وی افزود: دیدگاه دوم نیز به مانند سال 
۹۸ بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی برای این جمعیت تاکید می کرد؛ که با گذاشتن 
۱۰ درصد از منابع به تناسب و به صورت پلکانی توسط دولت به این کارمندان 
و بازنشســتگان اضافه شود.عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: اما در نهایت دیدگاه سوم )افزایش ۲۵ درصدی 
حقوق کارمندان دولت وبازنشستگان لشگری وکشوری( رای آورد و مصوب شد 
که برای جامعه بازنشستگان و همچنین شاغالن این اعتبار در سال ۱۴۰۰ اضافه 
شود.مطابق با تبصره ۱۲ الیحه بودجه سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه های 
مختلف حقوق بگیر در دســتگاه های اجرایی موضوع مــاده )۲۹( قانون برنامه 
ششم توسعه وهمچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی، 
)به استثنای مشــموالن قانون کار ایران( از قبیل کارکنان کشوری ولشکری، 
اعضای هیات علمی دانشــگاه ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی و قضات و 
افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی 
به میزان ۲۵ درصد اســت که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توســط دولت 

تعیین می شود.

معاون مرکز پژوهش های مجلس: 
دولت زمین مسکن مهر را فروخت و جای 

دیگری هزینه کرد
معاون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با بیان این که زمین های مسکن 
مهر محل درآمدزایی دولت شد، گفت: دولت زمین مسکن مهر را فروخت و جای 
دیگری هزینه کرد.امیررضا شاهانی اظهار کرد: بانک ها مکلف شده اند تا ۱۶۰ هزار 
میلیارد در ســال تخصیص دهند که حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن 
در طرح جهش تولید و تامین مسکن است. این قیمت منهای هزینه زمین است 
که قرار است به صورت ۹۹ ساله در طرح مذکور تامین شود.وی تصریح کرد: در 
واقع ۳۰ درصد از قیمت تمام شــده واحدهای مسکن طرح جهش تولید توسط 
متقاضیان تامین می شود که این عدد در روستاها  کمتر و در شهرهای کوچک 
نسبت به کالنشــهرها نیز کمتر خواهد بود.وی در پاسخ به این پرسش که چه 
تضمینی وجود دارد در طرح جهش تولید و تامین مســکن مانند طرح مسکن 
مهــر هزینه زمین را به اجبار از مــردم دریافت نکنند،  افزود:  دولت ها اباید برای 
اجرای طرح مصمم باشند و به موقع آنرا اجرایی کنند. با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور اگر اجرای طرح طوالنی شود، هزینه های آن افزایش می یابد. همانگونه که 
این اتفاق در مسکن مهر روی داد.معاون پژوهش های زیربنایی مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: وقتی این طرح -مسکن مهر- شروع شد،  
هزینه های آن بســیار پایین بود و بســیاری از خانوارهای بی بضاعت توانستند 
خانه دار شوند، اما االن می بینیم که مسکن مهر رشد -قیمتی- عجیب و غریبی 
دارد، در جاهایی هم زمین های مسکن مهر به منبع درآمدی برای دولت تبدیل 
شده است.شاهانی توضیح داد: دولت اراضی طرح مسکن مهر را فروخته و جای 
دیگــری هزینه کرده اند. نکته دیگر در طرح جهش تولید و تامین مســن نقش 
نظارتی مجلس است تا واحدها به موقع ساخته شود. از سوی دیگر مجلس الیحه 
بودجــه به صورت اصالح می کند تا دولت برای جبران کســری بودجه از جیب 
مردم و اقشــار کم درآمد پول در نیاورند. قرار اســت دولت در قالب طرح جهش 
تولید و تامین مسکن مکلف به ساخت ساالنه ۶۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته 
شود. به این ترتیب با احتساب ۴۰۰ هزار واحدی که مردم می سازند مجموعا یک 

میلیون واحد در هر سال ساخته خواهد شد.

یارانه نقدی، ریختن سم به کام مردم است
  برخی مقامات جلوی کاهش نرخ ارز

 را می گیرند
ســتاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: از ســوی دیگر توزیع یارانه نقدی 
بین مردم ســم مهلک برای اقتصاد است و عماًل دســت دولت های بعدی را 
خواهد بست. بنابراین هرکس از این شعارها بدهد عماًل به کام مردم و اقتصاد 
ســم می ریزد.حســین راغفر در مورد افزایش نرخ دالر در بودجه و پرداخت 
مابه التفاوت آن بصورت یارانه نقدی اظهار داشت: قطعاً هر نرخی که در بودجه 
اعالم شود موجب افزایش نرخهای  بعدی خواهد شد. مجلس نرخ اعالمی دولت 
را از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش داده که قطعاً انواع دیگر 
نرخ ارز مانند نرخ بازار آزاد افزایش می یابد.وی ادامه داد: از ســوی دیگر توزیع 
یارانه نقدی بین مردم ســم مهلک برای اقتصاد است و عماًل دست دولت های 
بعدی را خواهد بست. بنابراین هرکس از این شعارها بدهد عماًل به کام مردم و 
اقتصاد سم می ریزد.راغفر تصریح کرد: این اقتصاد نامولد مبتنی بر فعالیت های 
سوداگری است و چنین برنامه هایی تنها مشوق انحراف منابع از تولید و اشتغال 
به ســمت مصرف در گروه های مختلف است. همچنین تجربه تاریخی نشان 
می دهد که پرداخت یارانه نقدی به مردم در همه جا شکســت خورده است، 
بنابراین دولت و مجلس باید بکوشند یارانه بگیران نقدی را کاهش دهند و  اگر 
معتقد به تولید هســتند باید منابع را به سمت تولید به پیش ببرند.این استاد 
اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر تاثیر منفی نرخ ارز بر صنایع گفت: در چنین 
شرایطی بعضی از صنایع نابود می شود. همچنین منابع ارزی برای برخی کاالها 
مانند دارو از اهمیت بســیار باالیی برخوردار اســت و اگر ارز دارو را منحرف 
کنند، نرخ آن افزایش می یابد.االن بسیاری از داروها با این شایعات گران شده 
و بسیاری از واردکنندگان دارو، کاالهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده 
بودند در انبارها نگه داشــته تا افزایش قیمت  صــورت بگیرد و از این طریق 
هزاران میلیارد در جیب مافیای واردات دارو خواهد رفت.وی خاطرنشان کرد: 
اخیرأ یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای گفتند که قرار بر اعالم نرخ در 
بودجه نیســت بلکه این نرخ محاسباتی و میانگینی از نرخ های مورد استفاده 
است و به دنبال افزایش نرخ به ۱۷,۵۰۰ تومان نیستند. اما همین ابراز مسئله 
یکی نوع تلقی از افزایش نرخ را ایجاد می کند.وی افزود: به نظرم روزها اخیر که 
نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته است مقامات اقتصادی تالش می کنند که 
جلوی کاهش نرخ را بگیرد و این یک معضل اقتصاد ماست. به نظرم این تالش 

مجلس نیز به این مسئله کمک خواهد کرد.

روحانی: 
دولت تغییر شاکله بودجه را نمی پذیرد

رئیس جمهور گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه ریزی در 
تالش اســت تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل برســاند. در جلسه دیروز سه شنبه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه گزارش کارشناسی از تغییرات 
انجام شــده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اســالمی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ و 
آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشــت مردم و آثار تورمی آن بر کاالهای ضروری ارائه کرد.

بنا به این گزارش، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از 
افزایش نرخ ارز کاالهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.رئیس جمهور پس از ارائه 
این گزارش، گفت: دولت با هدف آرامش بخشی به بازار و اقتصاد کشور با برنامه ریزی جهت 
زمینه سازی ثبات در حوزه توسعه ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی 
را به حداقل رســانده و آثار تحریم ها را با حداکثر توان خنثی کرده اســت. حجت االسالم 
حســن روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰ مراقبت کرده اســت که از پول فقرا 
به نفع دســتگاه های خاص هزینه نشــود.وی افزود: دولت با توجه به افق امیدبخش پیش 
رو، ریل گذاری در بخش های خرد و کالن اقتصاد کشور با هدف تاثیر مثبت در معیشت و 
زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس عرضه کرد.رئیس جمهور خاطرنشان 
کــرد: بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کاالی مورد نیاز مردم و نگرانی افکار 
عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش 
ارزش پول ملی شــود، مخالف است.روحانی تاکید کرد: سخنانی که عالمت افزایش قیمت 
در سال آینده را به بازار بدهد، بالفاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش 
می دهد و در شــرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می دهد، نباید مجددا به 

التهاب تورمی دامن زده شود.

بر اساس قانون کار؛
کارگران اخراجی هم عیدی می گیرند؟

هر ســال بهمن ماه که می شــود کارگران به لطف و کرم کارفرمایان خود امید می بندند 
تا بلکه عیدی و پاداش پایان ســال را با حقوق بهمن ماه به حسابشان واریز کنند و خرید 
مایحتاج ضروری و مورد نیازشــان را قبل از پایان سال انجام بدهند. مبنای تعیین عیدی 
پایان سال کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای 
عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه 
حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر ســال به نیروهای کار خود بپردازند.آنچه 
مبنای محاســبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می 
گیرد، مزد و فوق العاده هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می 
دارد؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می کنند از اجزای 
مزد محسوب می شود و فوق العاده شغل، سختی کار و هر آنچه را که به تبع شغل به کارگر 
داده می شود، جزو مزد منظور می شود و در محاسبه عیدی و پاداش مدنظر قرار می گیرد.

بر این اساس،  مزایای رفاهی از قبیل کمک عائله مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار یا 
پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نمی رود و از این جهت در پرداخت عیدی و پاداش 
منظور نمی شود.قانون در خصوص عیدی کارگرانی که به دالیلی از کارگاه منفک شده یا 
قطــع رابطه آنها با کارفرما اتفاق می افتد نیز مالحظاتی دارد و میزان عیدی و پاداش این 
گروه از کارگران را مشخص کرده است.در برخی مواقع، کارگر خواسته یا ناخواسته مجبور 
به ترک کار می شود که قانون کار در مورد کارگرانی که در طول سال از خدمت استعفا داده، 
اخراج و یا بازنشسته می شوند یا به نحوی از انحاء رابطه آنها با کارگاه و کارفرما قطع می شود 
اعالم کرده که مستحق دریافت عیدی هستند و به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش 
ساالنه را دریافت می کنند.کارگرانی که دوره آزمایشی را طی می کنند نیز مشمول دریافت 
کلیه حقوق و مزایای قانونی هستند.به موجب ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، مدت دوره 
آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود؛ چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود 
وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق دوره آزمایشــی خواهد بود و چنانچه قطع رابطه کاری از 
سوی کارگر باشد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق و مزایا به میزان مدت انجام کار است.
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زنگنه:گزیده خبر

وزارت نفت و نیرو باید ادغام شود
 وزیر نفت با بیان اینکه در نظر داریم تا تولید نفت ایران به ۶.۵ و بعد از آن هشــت 
میلیون بشکه در روز برسد، گفت:  عده ای در داخل کشور اجازه نمی دهند تولید نفت 
ایران به باالی چهار میلیون بشــکه در روز برسد.، »بیژن زنگنه« دیروز در ششمین 
کنگره نفت و نیرو ادامه داد: عدهای در کشور ۴۰ سال تالش کردند تولید نفت ایران 
از ۴ میلیون بشــکه بیشتر نشود و در این راه به مجلس رفتند و به سایر سازمان ها 
مراجعــه کردند و موفق هم بودند.وی افزود: حتی در این مســیر، افراد زیادی را از 
هستی ساقط کردند. این در حالی است که حرکت تولید انرژی در جهان به سمتی 
می رود که تولید نفت محدود شود. من روزگاری را می بینم که تولید نفت ممنوع 
شود بنابراین اکنون باید تولید نفت خود را افزایش دهیم و ثروت زیر زمینی تجدید 
ناپذیــر را به ثروت روزمینی تجدیدپذیر تبدیل کنیم.زنگنه تاکید کرد: بنابراین باید 
تولید نفت را انجام دهیم. اگر این پول به بودجه برود مریض را مریض تر می کند از 
همین رو در ســال ۷۷ پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه را دادیم.وی با اشاره به اینکه 
در افزایش ظرفیت تولید ایران نباید شک کرد، ادامه داد: همچنین نباید با بهانه ها 
از این صندوق برداشــت کرد.وزیر نفت افزود: بیشتر عمر ما در این دولت به تحریم 
گذشــت اما نگداشتیم توسعه نفت متوقف شــود اما به قیمت سنگین اینکار انجام 
شد.  وی گفت: کسانی بودند و هستند که می گویند شرکت های اکتشاف و تولید 
نفت ایرانی گرگ زاده هســتند. به عنوان کارشناس و استاد به تلویزیون می روند اما 
مشخص نیست استاد چه هستند. این در حالی است که حتی کسی که متخصص 
نفت اســت نیز نمی تواند در مورد قراردادهای نفتی صحبت کند.زنگنه با اشاره به 
اینکه باید ایران تولید نفت خود را باال ببرد، افزود:  در این مسیر باید از شرکت های 
اکتشــاف و تولید ایرانی  اســتفاده کند و منابع را تامین کرده و با دانشگاه ها پیوند 
بخورند. تا کنون نیز باالی ۸۰ درصد ظرفیت میادین نفتی ایران برای افزایش بازیافت 
به دانشگاه ها سپرده شده اســت.وی ادامه داد:  از روز اول کرونا برای مدت کوتاهی 
طرح ها را تعطیل کردیم و اما بعد با تدوین پروتکل ها کار را جلو بردیم.زنگنه با تاکید 
بر اینکه این اخرین کنگره ای اســت که در آن به عنوان وزیر نفت صحبت می کنم، 
گفت: این کنگره را بدون کمک دولتی زنده و سرپا نگه داشته اند و دستاوردی برای 
کشور است.به گفته وزیر نفت، در شرایط سختی بودیم و هنوز هم این شرایط سخت 
ادامه دارد. اکنون ممکن اســت تحریم ها برداشته شده و محدودیت ها رفع شود.وی 
تاکید کرد:  در ۳ سال گذشــته ظرفیت عظیمی برای تجارت نفت و فرآورده ایجاد 
کردیم و از این ظرفیت در بعد از تحریم ها استفاده می کنیم. همواره یکی از اهداف 

این بود که ایران در بازرگانی نفت جهان وارد شود،  با تحریم ها ظرفیت های خوبی 
ایجاد کردیم که برای صادرات نفت و فرآورده قابل اســتفاده است و اکنون ظرفیت 
بزرگی داریم.زنگنه به توان ایران برای ســاخت ۸۰ درصد ظرفیت ارزشی تجهیزات 
مورد نیاز صنعت نفت اشاره کرد و گفت: البته در بخش هایی مانند لوله های بدون 
درز و یا کمپرسورهای سنگین هچنان جای کار وجود دارد.وی ادامه داد: در طراحی 
مهندســی پایه و فرآیندها، تا زمانی که قدرت طراحی الیســنس را نداشته باشیم 
ضعیف هستیم. اینکار را دانشگاه ها می کنند اما تا کنون تنها کپی برداری کرده ایم.

وزیر نفت با بیان اینکه در زمینه گاز کار بزرگی در کشــور انجام شــده است، افزود:  
اکنون تولید گاز کشــور از ۱۰۳۰ میلیون متر مکعب عبور کرده اما شــتاب رشــد 
مصرف جلوتر است . هیچ شرکت نفتی و گاز نمی تواند جواب رشد مصرف ۱۵ و ۱۲ 
درصدی را بدهد. آن هم در شــرایطی که تولید ناخالص داخلی ۱ درصد است.  وی 
میزان افزایش ظرفیت برداشت از پارس جنوبی در سال های آینده را ۷۰ میلیون متر 
مکعب در روز عنوان کرد و گفت:  باید تالش کنیم میزان تولید فعلی را حفظ کنیم.

به گفته زنگنه موضوع بهینه ســازی و توجه به ماده ۱۲ بسیار مهم است اما دولت و 
مجلس با هم نابودش کردند و  پرداخت یارانه باعث شد این قانون کنار رود. در واقع 
از زمانی که یارانه اصل شد بهینه سازی را فراموش کردند. همچنین یارانه ها ضررهای 

جبران ناپذیری از پرداخت یارانه متحمل شدند.

همه شرکت های انرژی قربانی پرداخت یارانه می شوند
وی با تاکید بر اینکه همه شرکت های انرژی در کشور قربانی پرداخت یارانه می شوند، 
ادامه داد: در توسعه گازرسانی کار مهمی کردیم و شرکت گاز کار اصلی را انجام داده 
و ۹۵ درصد جمعیت تحت پوشــش شبکه اســت.زنگنه با اشاره به اینکه گازرسانی 
سراسری در کشور کامال اقتصادی بوده،  گفت: سایر انرژی ها را نیز در کشور بررسی 
کردیم و مشخص شد انتقال گاز کامال اقتصادی است.وی به توسعه پاالیشی کشور 
نیز اشاره کرد و افزود:  در حال حاضر در بخش پاالیش نفت و تولید فرآورده ها مازاد 
تولید بنزین، گازوییل مازوت، ال پی جی و ... را داریم و بهبود کیفیت نیز ایجاد شده 
اســت البته همچنان جای کار دارد.وزیر نفت ادامه داد: همچنین مجوز ۱.۵ میلیون 
بشکه نفت جدید داده شده است و اگر  قانون توسعه پتروپاالیشگاه ها اجرا شود این 
ظرفیت فعال خواهد شد.وی به توسعه پتروشیمی ها در کشور اشاره کرد و ادامه داد:  
در پتروشیمی همه خوراک تخصیص داده شده و امسال ۱۷ میلیون تن به ظرفیت 

تولید پتروشیمی کشور اضافه می شود. تا سال آینده نیز ظرفیت تولید به ۲۵ میلیارد 
دالر می رسد و این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۳ میلیارد دالر خواهد بود.زنگنه ادامه 
داد:  همچنین ۳ مگا پروژه جدید در صنعت پتروشــیمی تعریف کردیم. طرح های 
پیشــران و پایین دســتی نیز مورد توجه اســت که در طرح های پیشران ۴ زنجیره 
متانول،  پروپیلن،  بنزن و اتیلن تعریف شده است. قرار است ۲ میلیون تن پروپیلن از 
طریق متانول تولید کنیم و این پروپیلن به مصرف توسعه صنایع پایین دستی برسد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع صادرات گاز اهمیت امنیتی و راهبردی برای کشور دارد، 
افزود:  برخی که نسبت به خام فروشی نفت انتقاد می کنند،  بر صادرات گاز پافشاری 
دارند. چطور ممکن است که صادرات گاز خام فروشی است و خام فروشی آن خوب 

است اما صادرات نفت نباید انجام شود.

جمع آوری 95 درصد از گازهای همراه نفت
وزیــر نفت گفت:  یکــی از کارهای خوب جمع آوری گازهای فلز اســت. با توجه به 
ظرفیــت تولید نفت ۴ میلیونی،  در مجموع ۳۰ میلیــون متر مکعب گاز همراه در 
کشور وجود دارد که تا پایان سال ۱۴۰۴، حدود ۹۵ درصد آن جمع آوری شده و به 
خوراک پتروشیمی تبدیل شود.وی ادامه داد:  بخش اول خط لوله گوره به جاسک تا 
پایان امسال به بهره برداری می رسد.به گفته زنگنه مسئله توسعه توان ملی از طریق 
نهادهای دانش بنیان نیز مورد توجه اســت و ایجاد پارک نوآوری و فناوری ری در 
زمینی به مســاحت ۲۵ هکتار نیز از همین رو انجام شــده است.زنگنه به موضوع 
صدور گواهی کیفیت برای تجهیزات نفتی از سوی انجمن نفت ایران نیز اشاره کرد 
و افزود: با اینکار،  امکان صادرات تجهیزان نیز به وجود می آید.وی به لزوم بازتعریف 
روابط مالی دولت و شــرکت ملی نفت اشــاره کرد و گفت: این رابطه باید تنطییم 
شــود اما تصمیم سختی است. هر وقت خواستیم وارد اینکار شویم طاقت انجام آن 
در بخش های مختلف وجود نداشــت.وزیر نفت با بیان اینکه ســاختار بخش انرژی 
ایران اشــکال دارد، ادامه داد: به ویژه این روزها که کمبود و اسراف انرژی در کشور 
دیده می شــود به این نتیجه می رسم باید ساختار انرژی کشور یکپارچه باشد و یک 
وزارتخانه نفت و نیرو داشــته باشیم.وی افزود: درخواست برای افزایش بازیافت نفت 
باید به تقاصای ملی و عمومی تبدیل شود.وزیر نفت از برنامه ریزی برای رسیدن به 
ظرفیت تولید ۶.۵ میلیون بشکه نقت در روز خبر داد و گفت: هر چه زحمت کشیدم 

که به ۶.۵ میلیون بشکه برسد، بخشی در کشور جلوی آن را گرفت.

17 میلیون نفر برق رایگان گرفتند
معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق توانیر گفت: میزان برق مصرف 
شده نسبت به کل سال گذشته ۲ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که مشترکان 
خانگی ۴ درصد بیشتر از سال گذشــته برق مصرف کرده اند.عبداالمیر یاقوتی 
معاون مهندســی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق توانیر در گفتگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس در بیان آخرین آمار طرح برق امید، ضمن اشــاره به 
این نکته که آمار فعلی متعلق به ابتدای دی ماه سال جاری است، گفت: مطابق 
اطالعات استخراج شده از قبوض، ۷.۲ میلیون مشترک خانگی شرایط کم مصرفی 
را احراز کرده و از این تعداد ۴.۹ میلیون مشترک مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی 
برق شــده اند.معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق توانیر با اشاره 
به دالیل اختالف آمار مشــمولین تخفیف ۱۰۰ درصدی با مشترکان کم مصرف 
گفت: مطابق مصوبۀ هیئت وزیران خانه های خالی و سکونت گاه های غیررسمی 
مشمول تخفیف ۱۰۰درصدی نمی شوند و علت این اختالف نیز همین امر است.

وی در تشریح آمار مشترکان طرح برق امید افزود: مطابق اطالعات به دست آمده 
میزان مشترکان خوش مصرف ما پس از اجرای طرح برق امید ۵.۲ درصد رشد 
کرده است.یاقوتی در توضیح آمار مشترکان کم مصرف گفت: پس از آغاز عملیات 
اجرایی طرح برق امید ۳.۸ درصد از مشــترکان خانگی ما به جرگۀ کم مصرف 
ها اضافه شــده اند.این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس از آمار مشترکان کم 
مصرف ما تا ابتدای دی ماه ۹ درصد کم شده است.یاقوتی در پاسخ به این سوال 
که چرا با وجود کاهش آمار مشــترکان پر مصرف، میزان مصرف برق نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است گفت: آمار بیان شده بر مبنای 
تعدد مشــترکان است و این آمار نمی تواند به معنای کاهش مصرف انرژی تلقی 
شود.معاون مهندسی و نظارت شــرکت توزیع نیروی برق توانیر در تشریح آمار 
انرژی برق کشــور گفت: میزان برق مورد استفاده نسبت به کل سال گذشته ۲ 
درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که مشــترکان خانگی ۴ درصد بیشتر از سال 
گذشــته برق مصرف کرده اند.یاقوتی در پاسخ به این سوال که هدف برق امید 
کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی بخش خانگی اســت، در حالی که این آمار ۴ 
درصد افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد: تنها ۲ ماه از زمان آغاز عملیات اجرایی 
طرح برق امید می گذرد و به این سرعت نمی توان انتظار نتایج مدنظر را داشت.

بلومبرگ: 
صادرات نفت ایران رو به افزایش است

 تارنمای خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ نوشــت که همزمان با افول کارزار فشار 
حداکثری دولت سابق آمریکا علیه ایران، صادرات نفت این کشور در حال افزایش 
است.به گزارش در بخشی از گزارش بلومبرگ آمده است: با توجه به اینکه کارزار 
حداکثری دولت پیشین آمریکا اکنون رو به پایان بوده، مشتریان نفت ایران ممکن 
اســت بیش از گذشته در صحنه حضور پیدا کنند.تحریم ها علیه نفت خام ایران 
همچنان تحت تحریم های آمریکاست و صادرات نفت ایران همچنان تنها بخش 
کوچکی از ســطح صادرات سه سال پیش اســت.اما همزمان با اینکه جو بایدن 
رئیس جمهوری جدید آمریکا به دنبال بازگشت به توافق هسته ای غرب با ایران 
است، شرکت هایی که بر تولیدات نفتی ایران نظارت دارند) پترو لجستیکس اس 
ای، شــرکت کپلر و اس وی بی اینترنشنال ال ال سی( شاهد افزایش این تولید 
بوده اند.سارا وخشوری بنیانگذار و رئیس اس وی بی اینرنشنال ال ال سی در این 
رابطه گفت: افزایش میزان صادرات و تولید را می توان به عنوان نتیجه پیش بینی 
رویکرد مالیم تر احتمالی بایدن در قبال ایران دانست.اما سطح انتقال محموله های 
نفتی رو به افزایش بوده است. براساس اعالم »پترو لجستیک«، صادرات نفت ایران 
در دسامبر گذشته به باالترین میزان از مارس گذشته رسید و انتظار می رود برای 
اولین بار از آوریل ۲۰۱۹ ، فراتر از ۶۰۰ هزار بشــکه در روز طی ماه جاری برود.

دانیل گربر مدیر اجرایی شرکت پترولجستیک در ژنو در این زمینه عنوان کرد: با 
توجه به فضای سیاسی آرامتر از گذشته، خریداران چینی اطمینان بیشتری پیدا 
می کنند که می توانند واردت بیشتری را از نفت ایران در دستورکار قرار دهند.

بلومبرگ نوشت: مسئله افزایش تولید و صادرات نفت ایران به پیشرفت و موفقیت 
در روابط میان تهران- واشــنگتن بســتگی دارد و این در حالی است که آنتونی 
بلینکن فرد مورد نظر بایدن برای ســمت وزیر خارجه آتی آمریکا در این زمینه 

گفته است که همچنان راه طوالنی در پیش است.

 عربستان در آستانه از دست دادن
 کنترل بازار نفت

عربستان سعودی با اعالم تصمیم غیرمنتظره خود برای کاهش یکجانبه تولید در 
اوایل ژانویه، بازارهای نفت را غافلگیر کرد تا حمایت بیشــتری از رشد قیمتهای 
نفت فراهم کند اما آغاز افزایش تولید ایران با انتظار برای بهبود صادرات، شرایط 
را برای این کشــور پیچیده کرده است. آژانس بین المللی انرژی دورنمای تقاضا 
برای نفت را همچنان بدبینانه می بیند. با این حساب، تصمیم عربستان سعودی 
برای کاهش بیشتر تولید نفت اقدام درستی بوده است اما تولید کمتر به معنای 
صــادرات کمتر و صادرات کمتر به معنای درآمد کمتر اســت.طبق جدیدترین 
آمار که مربوط به نوامبر اســت، صادرات عربستان ســعودی بیش از ۲۵ درصد 
کاهش داشت و به ۱۵.۵ میلیارد دالر در مقایسه با ۲۱.۵۴ میلیارد دالر در مدت 
مشابه سال ۲۰۱۹ رسید اما اوضاع صادرات نفت این کشور بسیار بدتر بوده و در 
نوامبر بر مبنای ساالنه ۴۰ درصد کاهش داشته است. اگر منصفانه تر نگاه کنیم، 
دورنمای تقاضا برای نفت از نوامبر تا حدودی بهبود پیدا کرد که تحت تاثیر عرضه 
واکســنهای کووید ۱۹ بود. این امر از قیمتها و متعاقب آن از بودجه عربســتان 
ســعودی پشــتیبانی کرد. با این حال این خوش بینی کم کم رنگ باخت زیرا 
معلوم شد که عرضه واکسن به آن سرعتی که انتظار می رفت اتفاق نخواهد افتاد.

آخرین وضعیت نفتکش ایرانی توقیف 
شده در اندونزی

ســخنگوی گارد ســاحلی اندونزی به رویترز اعالم کرد نفتکشهای 
ایرانی و پانامایی که به اتهام انتقال غیرقانونی نفت در آبهای مالزی، 
توســط مقامات این کشور توقیف شده اند در مســیر جزیره باتام 
هســتند تا برای تحقیقات بیشتر در این منطقه لنگر بیاندازند. این 
دو ابرنفتکش که خدمه آنها از ایران و چین هســتند، روز یکشنبه 
در آبهای اندونزی نزدیک جزایر کالیمانتان توقیف شدند. کشتی ام 
تی هورس که متعلق به شــرکت ملی نفتکش ایران است و شرکت 
ام تی فریا که توسط شرکت شانگهای فیوچر شیپ منیجمنت اداره 
می شــود، مجموعا ۶۱ خدمه داخل کشتی دارند.ویسنو پراماندیتا، 
ســخنگوی گارد ساحلی اندونزی به رویترز گفت: این کشتیها امروز 
حوالی ساعت سه یا چهار بعدازظهر به وقت محلی به باتام می رسند.

وی گفت: برخی از خدمه داخل ابرنفتکشها مانده اند اما سایرین در 
کشتیهای گارد ساحلی برای پاسخگویی در جریان تحقیقات بیشتر، 
بازداشت شده اند.سخنگوی گارد ساحلی اندونزی گفت: این کشتیها 
در هنگام انتقال نفت از ام تی هورس به ام تی فریا توقیف شدند و یک 
لکه نفتی در محل نفتکش دریافت کننده نفت وجود داشــته است. 
این کشــتیها در هنگام یک گشت معمولی مشاهده و توقیف شده 
اند.مقامات اندونزی اعالم کرده اند که این دو کشــتی با عدم نشان 
دادن پرچم، هویت خود را پنهان کرده بودند و سیســتم شناسایی 
اتوماتیکشان را خاموش کرده بودند و به تماس رادیویی پاسخ نداده 
بودند.بر اســاس گزارش رویترز، کشتی ام تی هورس سال گذشته 

برای تحویل ۲.۱ میلیون بشکه میعانات ایران به ونزوئال رفته بود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:
مشترک فعال دارای مجوز رمز ارز 

وجود نداشته است 
مهندس پیر پیران مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت :موثرترین اقدامی که برای عبور از زمســتان سال جاری بدون 
اعمال خاموشــی می توان انجام داد صرفه جویی در مصرف برق و 
دیگر انرژی ها از جمله گاز است و با توجه به وجود بیماران کرونایی 
در خانه و بیمارستانها  و برگزاری  آزمون ها و کالس های آن الین 
دانش آموزان و دانشجویان صرفه جویی در مصرف گاز و برق زندگی 
خانوادگی و اجتماعی مردم  را بدون دغدغه سرپا نگه می دارد     وی 
به شاخص خاموشی ها SADEاشاره کرد و گفت در سال ۹۳ و ۹۴ 
به ازا هر مشترک ۸۵۰ دقیقه  خاموشی در سال وجود داشت و امروز 
این آمار به  کمتر از ۱۳۰دقیقه رسیده است و تالش شده که شاخص 
خاموشی به حداقل ممکن برسد به طوری که  در برنامه ریزی سال 
۱۴۰۵ این مقدار به زیر ۳۰ دقیقه به ازا هر مشــترک خواهد رسید 
.مهندس پیرپیران گفت :بیش از یک میلیون و ۱۷۰ هزار مشترک در 
شرکت توزیع برق اصفهان وجود دارد که  شامل ۷۷ درصد در بخش 
خانگی ،۵ درصد در بخش عمومی ،۱ درصد کشــاورزی و ۱ درصد 
دربخش صنعت و ۱۶ درصد تجاری می باشند که میزان مصرف در 
هر کدام از تعرفــه  ها متفاوت بوده  به طوری که میزان مصرف در 
بخش خانگی ۳۴/۹ ،۹/۶ بخش عمومی ،۱۴/۱ کشاورزی ،۳۱/۲ در 
بخش صنعت و۱۰/۳ در بخش تجاری هستند وی به اهمیت مدیریت 
مصرف در تامین برق پایدار مشــترکین اشاره کرد و گفت :شرکت 
توانیر ۳۶۸ مگاوات ســاعت مدیریت مصرف روزانه  را برای اصفهان 
در نظر گرفته اســت که تا کنون این شرکت موفق بوده است .وی 
به وجود رمز ارزها اشــاره کردو گفــت :هیچ مجوزی در اصفهان در 
خصوص رمز ارزها تا کنون صادر نشــده  اســت  و این موضوع باید 
مالکان را هوشیار کند  چرا که برخی  از مستاجران اقدام به نصب غیر 
قانونی ماینرها می نمایند  و این سبب می شود تا مصرف برق خانگی 
روند رو به رشدی را پیدا کند در نتیجه مالکان باید حتما با مراجعه به 
سایت شرکت توزیع برق اصفهان میزان مصرف ملک خود را مشاهده  

و رصد کنند .وی به تعرفه ماینرها اشاره کرد.

وزیر نیرو گفت: نیروگاه های کشــور در حالی که مشکلی 
برای تولید ندارند و ظرفیت آماده قابل مالحظه ای در این 
بخش وجود دارد، اما به دلیل مشــکالت موجود در تامین 
سوخت مورد نیاز آنها، با کمبودهایی برای تولید برق مواجه 
هســتیم که این مســئله باید مورد توجه قرار گیرد. رضا 
اردکانیان دیــروز در آیین بهره برداری از ۲۳ پروژه صنعت 
آب و بــرق با اعتبــار ۶۸۶ میلیارد تومان در اســتان های 
قم، اصفهان، زنجان و ســمنان در ســی و هشتمین هفته 
از پویش #هرهفته_الف_ب_ایــران اظهار کرد: موافق این 
نیســتم که وقتی به موضوع اصالح مصرف اشاره می شود، 
جهت توجه ما صرفا متوجه مردم به معنای مصرف کننده 
باشــد. اصالح مصرف با عرصه تولید تفکیک ناپذیر است. 
همانگونه که برای تدوین سیاســت های تولید ابزار قانونی 
داریم، در عرصه مصرف هم دستمان بسته نیست. ابزارهای 
متعددی در اختیار ما است که بتوانیم در عرصه مصرف هم 
ایفای نقش کنیم.وزیر نیرو ادامه داد: اگر در عرصه تولید،   
عرصه ها، شیوه ها، ابزار و تجهیزات، رسانه ها و صحنه افکار 
عمومی ابزاری برای کمک به ما در ایفای نقش خودمان در 
موضوع تولید به حســاب می آید و همین ابزار برای ما در 
عرصه مصرف هم وجود دارد.وی افزود: در دولت دوازدهم 
مطابق برنامه وزارت نیرو وارد دوره مدیریت توامان عرضه 
و تقاضا شدیم؛ این بدان معناست که در عرصه های تولید و 
مصرف مسئولیت داریم. اینگونه نیست که وقتی به کمبود 
برخورد می کنیــم صرفا اصالح را از مردم انتظار داشــته 
باشیم. مجموعه عادات مصرفی مردم به نوعی نشات  گرفته 
از برنامه ها و سیاســت های بخش تولید و عرضه هم است.

وی افزود: یک ســری راه حل کوتاه مدت و فوری است که 
هم اینک بــا کمک وزارت نفت و رســانه ها و نیز مردم به 
آن پرداخته می شــود و این شــرایط را پشت سر خواهیم 
گذاشــت، اما چیزی که نباید فراموش شود این است که 
شــاخصه های مصرف گاز در بخــش خانگی به هیچ وجه 
مناسب نیست و باید با کمک خود مردم این روش به سمت 
اصالح برود.اردکانیان خاطرنشان کرد: هم اینک حدود ۸۰ 
درصد گازی که توسط وزارت نفت به جامعه عرضه می شود 
در بخش خانگــی و تجاری مورد مصرف قرار می گیرد که 
اصال شاخص مطلوبی نیست و مخاطب مطلوب کردن آن 
هم صرفا مردم نیســتند و مجموعه روش ها، سیاست ها و 
ابزار باید به کار گرفته شــود.وی افــزود: در زمان حاضر به 
میزان ۷ برابر حجم گاز تحویلی برای ســوخت نیروگاه ها 
که نه تنها برق مورد نیاز بخش های خانگی و صنعت بلکه 
صنعت،   معدن و کشاورزی را هم فراهم  می کنند به بخش 
خانگی و تجاری کشور گاز تحویل می شود.اردکانیان اظهار 
داشــت: آنچه باید روی آن متمرکز شــد این است که در 
سازمان دولت و بخش های دولتی و خدماتی بدون خدشه 
و اختالل در خدمت رســانی به مردم، مصــرف گاز و برق 
مدیریت شــود و همچنین از مردم هم درخواســت کنیم 
که به میزان محدودی سعی کنند مصرف گاز خانگی را با 
یکی دو درجه کاهش دمای فضای مسکونی خود مدیریت 
و اصالح کنند تا بتوایم این شــرایط را پشت سر بگذاریم.

وی با اشــاره بــه برخورداری ۹ میلیــون و ۳۰۰ هزار نفر 
جمعیت روستایی از شبکه آب سالم و پایدار در سال های 
فعالیت دولت های یازدهم و دهم گفت: این که هر ســال 

یک میلیون و ۱۵۰ هزار هم وطن روستایی و هر هفته ۳۳ 
روســتا به این شبکه با توجه به گستردگی روستاها وصل 
شده باشند، حاکی از تحول بزرگ توقف ناپذیر و سرمایه ای 
ماندگار برای ماست.به گفته وی به ویژه وقتی که به خاطر 
بیاوریم بخش عمده ای از این تحوالت در سال هایی محقق 
شده که کشــور درگیر جنگ اقتصادی هم بوده و است و 
امیدواریم قدردان این مجموعه نعمت ها باشیم که به برکت 
پایداری و هوشــمندی ملت ایران حاصل شده است.وی با 
اشاره به بهره برداری متوسط ماهانه از یک واحد تصفیه خانه 
در دولت تدبیر و امید خاطرنشــان کرد: در دولت یازدهم 
۱۶۸ تصفیه خانه فاضالب داشــتیم کــه وقتی وارد دولت 
ســیزدهم می شــویم این رقم به ۲۶۹ می رسد.اردکانیان 
گفــت: منابع مالی این پروژه ها به طور عمده از بخش غیر 
دولتی تدارک شــده و این بدان معناست که به سطحی از 
توانایی در تدوین مدل هــای اقتصادی اجرای این طرح ها 
رسیدیم. قطعا نیروی انســانی ورزیده شده این عرصه در 
کار احداث تصفیه خانه های فاضالب کشور متوقف نخواهد 
شد.وزیر نیرو افزود: بازار منطقه نیازمند تخصص و تجربه 
این نیروی انسانی است و با توسعه روابط اقتصادی به ویژه 
در کشورهای همسایه می توانیم از این ظرفیت تجدیدپذیر 
یعنی منابع انســانی ارزنده اســتفاده کنیم.وی با اشاره به 
اینکه در زمینه تصفیه خانه های آب آمار عملکرد این دولت، 
آمار دلگرم کننده ای اســت، گفت: در این دولت هر دو ماه 
به طور متوسط یک تصفیه خانه آب وارد مدار بهره برداری 
شــده و از عدد ۱۱۹ به ۱۷۵ تصفیه خانه در تابستان سال 

آینده خواهیم رسید.

نیروگاه ها مشکلی برای تولید برق ندارند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج_ناحیه دو
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139960331057001216هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کرج_ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای احمد امیری پناه فرزند 
موسی بشماره شناسنامه 43 صادره از کرج در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت 730/93مترمربع پالک 2022فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای سید عباس باباعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است که در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
منصور هدایتکار - رئیس ثبت اسناد و امالک  )م الف:99/769/ف (
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گزیده خبر میراشرفی:

کاهش ۲۰ درصدی صادرات
طی ده ماهه سال جاری بالغ بر 122 میلیون تن کاال به ارزش 
حدود 59 میلیارد دالر بین ایران و کشورهای مختلف جهان 
مبادله شد که این رقم نسبت به عملکرد تجارت خارجی کشور 
در نه ماهه سال جاری از افزایش قابل توجهی برخوردار است.

به گزارش گمرک ایران، رئیس کل گمرک ایران با اشــاره به 
ســیر صعودی تجارت ایران در شــرایط تحریم گفت: حجم 
تجارت ایران با کشــورهای دیگر در ده ماهه سال جاری 122 
میلیــون و 800 هزار تن به ارزش 58 میلیارد و 700 میلیون 
دالر بــود که از این رقم 94 میلیون و 541 هزار تن به ارزش 
28 میلیارد و 63 میلیون دالر ســهم صادرات و 28 میلیون و 
249 هزار تن به ارزش 20 میلیارد و 639 میلیون دالر سهم 
واردات بود.وی افزود: صادرات کاالهای غیرنفتی در این مدت 
از لحــاظ وزن و ارزش به ترتیب با 17.7 و 20 درصد کاهش 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل مواجه بود، اما در مقایسه 
بــا ماه قبل از آن، یعنی آذر ماه افزایش داشــته و پیش بینی 
می شــود که این روند در ماه های بهمن و اسفند سال جاری با 
رشد بیشتری همراه باشد.رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: 
در بخش واردات نیز از نظــر وزنی 2 درصد و از حیث ارزش 
15.5 درصد کاهش داشته ایم.میراشرفی اظهارداشت: مقاصد 
صادراتی کشــورمان در ده ماهه سال جاری به ترتیب چین با 
22 میلیون و 800 هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 200 میلیون 

دالر، عراق با 22 میلیون و 300 هزار تن به ارزش 6 میلیارد و 
300 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 12 میلیون و 800 
هــزار تن به ارزش 3 میلیارد و 700 میلیون دالر، ترکیه با 5 
میلیون و 700 هزار تن به ارزش 2 میلیارد دالر و افغانستان با 
5 میلیون و 800 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 900 میلیون 

دالر بودند.وی افزود: این پنج کشــور در مجموع 69 میلیون 
و 500 هــزار تن کاال به ارزش 21 میلیــارد و 300 میلیون 
دالراز ایــران کاال وارد کردند که از حیــث وزن 73.5 درصد 
و از نظــر ارزش 76 درصد صادرات را دربرمی گیرد.رئیس کل 
گمرک ایران درخصوص کشورهای مبدأ طرف معامله واردات 

کاال با ایران، به ترتیب از چین با 2 میلیون و 900 هزار تن به 
ارزش 7 میلیــارد و 900 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 
4 میلیون و 100 هزار تن به ارزش 7 میلیارد و 400 میلیون 
دالر، ترکیه با 4 میلیون تن به ارزش 3 میلیارد و 400 میلیون 
دالر، هند با یک میلیون و 900 هزار تن به ارزش یک میلیارد 
و 800 میلیــون دالر وآلمان با 966 هــزار تن به ارزش یک 
میلیارد و 400 میلیون دالر نام برد و اظهارداشت: پنج کشور 
یادشــده در مجموع 13 میلیون و 900 هزار تن به ارزش 21 
میلیــارد و 900 میلیون دالرکاال به ایران صادر کردند که این 
رقــم 49 درصد از وزن و 71.6 درصــد از ارزش کل واردات 
کشــور در ده ماهه سال جاری تشــکیل می دهد.معاون وزیر 
اقتصــاد تصریح کرد: 69 درصد از کل واردات کشــور در این 
مدت را کاالهای اساسی به خود اختصاص داده است که وزن 
آن بالغ بر 19 میلیون و 500 هزار تن بوده اســت.رئیس کل 
گمرک ایران اضافه کرد: از یازدهم آبان ماه تا ســی ام دی ماه 
سال جاری 8 میلیون و 100 هزار تن کاالی اساسی به ارزش 9 
میلیارد و 900 میلیون دالر )روزی 101 هزار تن( وارد کشور 
شده است.رئیس کل گمرک ایران همچنین گفت: در ده ماهه 
ســال جاری 5 میلیون و 800 هزار تن کاال از قلمرو جمهوری 
اسالمی ایران ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل 9.5 درصد کاهش نشان می دهد.

یک عضو شورای عالی معادن؛
حقوق دولتی معادن برخالف نظر شورا افزایش 

یافت
یک عضو شــورای عالی معادن ضمن انتقاد از افزایــش تا 400 درصدی حقوق 
دولتی معادن در بخشــنامه جدید وزارت صمت، این بخشنامه را مغایر با توافق 
صورت گرفته در شورا دانست. هفته گذشته حقوق دولتی معادن در سال 1399 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( و با امضای تعدادی از اعضای 
شورای عالی معادن ابالغ شد.در این مصوبه حقوق دولتی معادن براساس قیمتی 
از فروش محصول در ســر معدن تعیین شده است که نسبت به سال گذشته تا 
400 درصد افزایش را نشان می دهد. این مصوبه در حالی به تصویب شورای عالی 
معادن رسیده است که در زیر مصوبه ابالغی، امضای بهرام شکوری -نماینده اتاق 
بازرگانی ایران در شــورای عالی معادن- به چشم نمی خورد.در این رابطه بهرام 
شــکوری ، ضمن اشاره به اینکه بحث بر سر تعیین حقوق دولتی حدود سه ماه 
پیش، در شورای عالی معادن مطرح و پیشنهادات مدیرکل دفتر بهره برداری )که 
افزایش حقوق دولتی بود( ارزیابی شد، اظهار کرد: در آن زمان به این پیشنهادات 
اعتراض وارد و مقرر شــد تا ضمن بررسی موضوع، حقوق دولتی نسبت به سال 
گذشــته افزایش نیابد.این عضو شــورای عالی معادن تصریح کرد: طبق جلسه 
مشترک بنده با معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت )داریوش 
اســماعیلی(، مدیرکل بهره برداری )کاووس قاسمی( و  مسئول دبیرخانه شورای 
عالی معادن برگزار گردید، مجددا مقرر و تاکید شد حقوق دولتی معادن افزایشی 
نداشــته باشد؛ اما متاسفانه با وجود نظر قاطع شورا مبنی بر عدم افزایش حقوق 
دولتی نسبت به سال گذشته، در حین تغییر معاونت معدنی وزارت صمت، متن 
مصوبه نیز تغییر کرده و از اعضای شورای امضا گرفته شده است.  وی افزود: البته 
که به نظر می رسد این امضاها بدون مطالعه انجام شده است. ضمن اینکه مصوبه 
مذکور بر خالف روال و قانون، به رویت بنده نیز به عنوان یکی از اعضای شورای 

عالی معادن و نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورا،   نرسیده است.

شیطنتی در کار است...
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید براینکه 
معادن کشور و به ویژه معادن کوچک و متوسط، در وضعیت اقتصادی نامناسبی 
قرار دارند؛ گفت: این وضعیت نامناسب در حالی است که نیمی از معادن کشور به 
دلیل مشکالت اقتصادی تعطیل شده و تعدادی دیگر نیز با بخشی از ظرفیت خود 
کار می کننــد؛ افزایش حقوق دولتی می تواند تیر خالصی بر بدنه نحیف صنعت 
معدن کاری در کشور باشد.شکوری تصریح کرد: اعضای شورای عالی معادن نیز 
موافق افزایش حقوق دولتی نبودند و ابالغ این مصوبه بر خالف نظر اعضای شورا 
صورت گرفته و شــیطنی در کار است. به همین دلیل در نامه ای از معاون جدید 
معدنی وزارت صمت خواستار رسیدگی و بررسی موضوع شده ایم. البته که معاونت 
جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این زمینه قول مساعد داده  

است؛ امیدواریم به زودی ابالغیه اخیر لغو گردد.

جعفری در جلسه بررسی عملکرد صندوق بیمه معدن اعالم کرد:
ارزش بیمه نامه های صندوق بیمه معدن،  
امسال به 1100 میلیارد تومان می رسد 

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: ارزش بیمه نامه هایی که صندوق بیمه سرمایه 
گذاری فعالیت های معدنی امســال صادر می کند، برای نخستین بار از 1100 
میلیارد تومان عبور می کند.به گزارش روابط عمومی ســازمان توسعه و نوسازی 
معــادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، وجیه ا... جعفری که دیروز در جلســه 
بررسی عملکرد 10 ماهه سال جاری این صندوق سخن می گفت، تصریح کرد: 
در حال حاضر بیمه نامه هایی به ارزش 792 میلیارد تومان آماده صدور است که با 
احتساب 325 میلیارد تومان بیمه نامه های صادر شده، کل ارزش این بیمه نامه ها 
تا پایان ســال 99 به بیش از 1100 میلیارد تومان می رسد.به گفته وی، تعداد 
بیمه نامه های صادر شده از ابتدای امسال تا پایان دی ماه به 30عدد رسیده که 
بخش عمده آن )22 فقره(، مربوط به حوزه بهره برداری و فرآوری معادن بوده و 
مابقی به حوزه اکتشــاف تعلق داشته است.معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با 
یادآوری اینکه این نهاد به عنوان پشتیبان معادن بخش خصوصی فعالیت می کند، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال گذشته ارزش بیمه نامه های صادر شده به 
305 میلیارد تومان رسید، امسال شاهد رشد بیش از 3 برابری عملکرد در ارزش 
بیمه نامه های صادره خواهیم شد.جعفری به سیاست ایمیدرو برای تحقق نهضت 
فرآوری در معادن بخش خصوصی اشــاره کرد و ادامه داد: واحدهای فلوتاسیون، 
معادن آهن، واحدهای تلفیقی فرآوری،  سرب و طال بیشترین سهم از بیمه نامه 
ها را در اختیار داشــته اند.وی به اقدام ایمیدرو در افزایش سرمایه صندوق بیمه 
معدن اشــاره کرد و گفت: این روند از سال های اخیر با هدف افزایش حمایت از 
توسعه معادن و صنایع معدنی بخش خصوصی آغاز شده است. جعفری افزود: در 
سال گذشته سرمایه صندوق بیمه از 140 میلیارد به 500 میلیارد تومان افزایش 
یافت. رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: گام بعدی تحقق ســرمایه هزار میلیارد 
تومانی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است.جعفری همچنین 
در بخش دیگری از ســخنانش گفت: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی، با افزایش ریسک پذیری، توجه بیشتری به بخش اکتشافات داشته باشد.

در دی ماه 99 محقق شد؛ 
 دست یابی به ركورد جدید تولید 

در شركت فوالد هرمزگان
مدیریت و کارکنان بلندهمت شــرکت فوالد هرمزگان در سال جهش تولید 
و پس از کســب رکوردهای پی درپی در ماه های فروردین، خرداد، شــهریور، 
آبــان و آذر، در دی ماه نیز با تولید 140 هزار و 624 تن فوالد خام توانســتند 
افتخاری دیگر بیافرینند. معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان ضمن تأیید 
این خبر گفت: این رکوردها در حالی ثبت شــده کــه نام فوالد هرمزگان در 
فهرســت تحریم های ظالمانۀ آمریکا قرار گرفته و  همه گیری ویروس کرونا و 
عدم دسترســی بــه مواد اولیه و منابع انرژی از قبیــل گاز و برق نیز  موانع و 
مشکالت بســیاری برای شرکت ها ایجاد کرده است. سید اصغر مدنی تصریح 
کرد: متأســفانه در فصول گرم ســال، به دلیل قطعی برق، توقف های طوالنی 
داشتیم و ازآنجاکه کوره های فوالدســازی این شرکت از نوع قوس الکتریکی 
است، قطعی برق به صورت مطلق توقف تولید را در پی دارد، تاجایی که با قطع 
برق واحد فوالدسازی و قطع گاز، تولید در واحد احیا مستقیم متوقف می شود.

وی میزان تولید تختال فوالد هرمزگان در ســال 1397 را یک میلیون و 440 
هزار تن و در سال 98 یک میلیون و 460 هزار تن اعالم و تصریح کرد: تالشمان 
بر این است که در سال جاری از تولید یک میلیون و 500 هزار تن تختال که 
ظرفیت اسمی شرکت است،عبور کنیم.معاون بهره برداری فوالد هرمزگان اظهار 
داشت: ظرفیت اسمی تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم این شرکت 
یک میلیون و 655 هزار تن در سال است، اما برای تکمیل ظرفیت نیاز است که 

از منابع بیرونی آهن اسفنجی موردنیاز را تهیه کنیم.

رییس اتاق ایران؛
 نرخ ضمانت نامه  بانکی ایران و ارمنستان 

كم می شود
رییس اتاق ایران در دیدار با وزیر اقتصاد ارمنستان، بر گسترش روابط تجاری دو کشور 
تاکید کرد. ، غالمحسین شافعی در نشست با وزیر اقتصاد ارمنستان که در رأس هیئتی 
از مقامات دولتی و فعاالن بخش خصوصی این کشــور در اتاق ایران حضور پیدا کرد، 
پیشــنهاد تأسیس یک شرکت ترانزیتی و حمل ونقل مشترک بین دو کشور را مطرح 
و تأکید کرد: تولید مشترک بین ایران و ارمنستان ایده ای موفق خواهد بود.وی ضمن 
اشــاره به ظرفیت های همکاری دوجانبه بین دو کشــور، چالش ها و موانع موجود در 
برابر گسترش سطح روابط تجاری و افزایش حجم سرمایه گذاری های مشترک مطرح 
و بررسی شد.شــافعی ادامه داد: ایران و ارمنستان می توانند در حوزه های کشاورزی، 
دام پروری، آبزی پروری، صنایع تبدیلی و توسعه روابط بین بنگاه های کوچک و متوسط 
با یکدیگر همکاری مشترک تعریف کنند.وی همچنین به مسئله ضمانت نامه های بانکی 
موردنیاز برای حضور شــرکت های ایرانی در مناقصه های دولتی ارمنستان و باال بودن 
نرخ آن ها اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این مسئله شد.در این راستا واهان کروبیان، 
وزیر اقتصاد ارمنستان با اعالم این خبر که دولت ارمنستان در حال پیگیری مسئله باال 
بودن نرخ ضمانت نامه های بانکی برای مشارکت شرکت ها در مناقصه های دولتی است، 
اعالم کرد: این موضوع در دست پیگیری است و به زودی نرخ ها کاهش پیدا می کند، 
البته به دنبال حذف آن ها نیستیم و قرار است به جای 110 درصد که در حال حاضر 
درخواست می شود این رقم به 20 تا 30 درصد برسد.وزیر اقتصاد ارمنستان همچنین 
از اعزام هیئت کارآفرینان ارمنستان تا یک ماه آینده به شهر اصفهان خبر داد و خواستار 
اعزام هیئی از بخش خصوصی ایران به ارمنستان شد. به باور او این رفت وآمدها موجب 

آشنایی بیشتر فعاالن اقتصادی از یکدیگر و توانمندی های موجود می شود.

چرا شورای رقابت قیمت خودرو را آزاد نمی کند؟
 فشار از بیرون یا اعتراف به شکست

 در قیمت گذاری دستوری
ادامه از صفحه اول

کارشناسان بازار خودرو می گویند با سپردن قیمت به حاشیه بازار، شاید در 
کوتاه مدت یک شوک قیمتی دیده شود اما در عمل هیچ نگرانی وجود ندارد، 
زیرا پس از گذشــت مدتی کوتاه، رانت موجود میان قیمت رسمی و قیمت 
بازار از بین رفته و دیگر داللی یا تقاضای کاذب برای خرید و فروش خودرو 
صرفه خود را از دســت می دهد. از این رو ابتدا قیمت بازار کاهشی جدی را 
تجربه می کند و از ســوی دیگر در نقطه ای می ایستد که دیگر خودروسازان 
زیان نخواهند داد.حذف دالالن، منطقی کردن قیمت ها و خارج کردن تولید 
خودرو از دامنه زیان، نخستین دستاوردهای چنین تصمیمی خواهند بود و 
پس از آن سایر اهداف دولت در افزایش تولید، باال بردن کیفیت و گسترش 
تنوع در بازار قابل پیگیری است. هرچند با رسیدن به ماه های پایانی دولت 
دوازدهم، به نظر می رســد مسئوالن وزارت صمت و دیگر اعضای اقتصادی 
دولــت، عالقه چندانی به اتخاذ تصمیمات که پرریســک ارزیابی می کنند، 
ندارنــد اما در روزهایی که از یک ســو بی تاثیر و بــی نتیجه بودن قیمت 
گذاری دســتوری بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می دهد و از سوی 
دیگر با نزدیک شدن قیمت کارخانه بازار تحت تاثیر روند هفته های گذشته، 
بهترین فرصت برای آزادســازی قیمت به وجود آمده، باید دید آیا شورای 
رقابت و مسئوالن دولتی آنچه کارشناسان خودرو از سال ها پیش بارها به آن 
پرداخته اند را اجرایی می کنند یا همچنان اصرار به قیمت گذاری دستوری 

بدون توجه به منطق های اقتصادی ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد:
قرارداد دوجانبه پولی، مبادالت ایران و 

ارمنستان را تسهیل می كند
وزیر اقتصــاد اعالم کرد: قرارداد دوجانبه پولی و بانکــی و بیمه ای بویژه اعتبار 
صادرات و سرمایه گذاری و نیز تأسیس بانک مشترک، موجب تسهیل مبادالت 
تجاری و سرمایه گذاری طرفین شده و مدلی برای تسویه مالی دو طرف خواهد 
بود.به گزارش وزارت اقتصاد، دکتر فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی 
کشــورمان در دیدار با واهان کروبیان وزیر اقتصاد جمهوری ارمنســتان اظهار 
داشــت: حجم  تجارت کنونی بین دو کشــور در حدود 300 میلیون دالر است 
که با توجه به ظرفیت صادرات و واردات دو کشــور و در صورت توسعه همکاری 
های دو جانبه می تواند تا یک میلیــارد دالر افزایش یابد.وی ادامه داد: جذب و 
توسعه ســرمایه گذاری های خارجی و توسعه همکاری ها در حوزه های نفت و 
گاز و انرژی بین دو کشــور و سرمایه گذاری برای تولید برند مشترک برای بازار 
بزرگ کشــورهای اتحادیه اوراسیا و تمرکز بر خط راه آهن ایروان- جلفا- تهران 
از زمینه هایی است که می تواند به ارتقاء روابط اقتصادی دو طرف کمک نماید.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای ارتقای روابط اقتصادی دو کشور، تسهیل و توسعه 
امور گمرکی دو کشور  اثربخشی موافقتنامه گمرکی فی مابین  را بایستی افزایش 
دهیم.دژپسند خاطرنشــان کرد: قرارداد دوجانبه پولی و بانکی و بیمه ای بویژه 
اعتبار صادرات و ســرمایه گذاری و نیز تأسیس بانک مشترک، موجب تسهیل 
مبادالت تجاری و ســرمایه گذاری طرفین شــده و مدلی برای تسویه مالی دو 

طرف خواهد بود.

در دیدار سفیر ایران با رییس اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح شد؛
افزایش صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا

سفیرایران در روسیه با رییس اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار و رایزنی کرد.
 کاظم جاللی  در مالقات با »میخائیل میاسنیکوویج « رییس اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا که با حضور »آندری اســلپنف « وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
صورت پذیرفت، ضمن اشاره به آمادگی سازمان توسعه و تجارت ایران برای آغاز 
مذاکرات تجارت آزاد میان جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه مذکور بر ضرورت 
تشکیل نشست کار گروه های کاری »اقدامات بهداشتی و »اقدامات فنی فرا راه 
تجارت« در چارچوب موافقت نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد  تاکید کرد 
. سفیر ایران همچنین به تشــریح مسائل در حوزه های بانکی و زیرساختی در 
همکاری های ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخت.رییس اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا نیز با اشــاره به اینکه تصمیمات الزم از سوی کشورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد اتخــاذ گردیده، اظهار کرد : 
صادرات ایران به اتحادیه از زمان اجرایی شــدن موافقــت نامه مذکور در حال 
افزایش می باشد.وی همچنین به چشم اندازهای همکاری در بخش های مختلف 

میان ایران و اتحادیه اشاره و خواستار تحرک از سوی فعاالن اقتصادی شد.

صادرات محصوالت کشــاورزی ایــران به منطقه 
اوراسیا به ویژه فدراسیون روسیه به دلیل مشکالت 
لجستیکی در بندرها و پایانه های صادراتی کشور، آن 
طور که باید رونق نگرفته اســت. یکی از مزیت های 
رقابتی مهم ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای 
جهــان، امکان تولیــد تقریباً تمامــی محصوالت 
کشاورزی و مواد غذایی اســت. انواع میوه، سبزی 
و صیفی در تمامی فصول ســال در ایران به مقدار 
قابل توجه تولید می شــود که در بین کشــورهای 
مشترک المنافع شــماِل دریای خزر تقاضای باالیی 
دارد. به دلیل سرمای زیاد در عرض های جغرافیایی 
باالتر، تولیــد این محصوالت بســیار کمتر از نیاز 
ســاالنه این کشورهاســت و یا مقدار قابل اعتنایی 
نیست. استفاده از تأسیسات گلخانه ای نیز به دلیل 
نیاز به مصرف سوخت مقرون به صرفه نیست. اما در 
ایران بــه دلیل وفور انرژی ارزان و فصول متنوع در 
پهنه سرزمینی، تولید محصوالت مختلف کشاورزی 
به شرط رعایت اســتانداردهای مطلوب کشورهای 
واردکننده، در مقایســه با کشورهای منطقه غرب 
آسیا و شــرق اروپا مزیت رقابتی باالیی دارد.با این 
وجود صادرات محصوالت کشاورزی ایران به منطقه 
اوراسیا به ویژه فدراســیون روسیه آن طور که باید 
رونــق نگرفته اســت.هر محموله 15 تــا 20 تنی 
محصوالت میوه و ســبزی پس از تائید قرنطینه ای 
و طی کردن مراحل گمرکی در ایــران، برای اعزام 
به مســکو 7 تا 10 روز در مســیر خواهد بود. این 
مدت زمان نسبتاً طوالنی از کیفیت محصوالت میوه 
و سبزی کاسته و ضایعات را افزایش می دهدپرهام 
امیری، کارشــناس دیپلماسی اقتصادی در گفتگو 
با خبرنگار مهر دلیل اصلی را مشکالت لجستیکی 
در بندرها و پایانه های صادراتی کشــور عنوان کرد 
و گفت: یکــی از اصلی ترین موانــع در این حوزه، 
ضعف در حمل ونقل محصوالت کشاورزی است که 
به دلیل فسادپذیری این محصوالت نیازمند رعایت 
شرایط خاصی اســت.دبیر انجمن تجار و بازرگانان 
آســتارا هم معتقد است: »فقدان ناوگان حمل ونقل 
حرفه ای و یخچــال دار در خطوط ترانزیت ایران به 
روسیه، یکی از مهم ترین مشکالت تجار ایرانی برای 
صادرات محصوالت کشاورزی است. ما برای صادرات 

از کامیون های روس و داغستانی استفاده می کنیم 
و ناوگان ترانزیت بومی در این مسیر وجود ندارد«.

باباش پور در مورد کارشــکنی های دولت جمهوری 
آذربایجان در پایانه های مرزی شمال غرب کشور نیز 
می گوید: »مدت هاست که گمرک کشور جمهوری 
آذربایجان اجازه ورود بیش از 50 دســتگاه کامیون 
در روز را نمی دهد. این امر منجر به ایجاد صف های 
طوالنی در خاک آذربایجان شده و در برهه هایی نیز 

کرایه ها تا 7000 دالر افزایش می یابد.

روند افزایش صادرات 5 قلم محصوالت غذایی 
ایران به روسیه

امیری بر اســاس تحقیقات میدانــی می گوید: هر 
محموله 15 تا 20 تنی محصوالت میوه و ســبزی 
پس از تائید قرنطینه ای و طی کردن مراحل گمرکی 
در ایران، برای اعزام به مسکو 7 تا 10 روز در مسیر 
خواهد بود. این مدت زمان نسبتاً طوالنی از کیفیت 
محصوالت میوه و سبزی کاسته و ضایعات را افزایش 

می دهد.

مسیرهای زمینی منتهی به شهر مسکو
برای حل این مشکل راهکارهای مختلفی پیشنهاد 
می شود که زمان بر بوده و یا در این برهه جوابگوی 
نیاز صادراتی ایران نیســت. اما شــاید راه حل این 
مســئله را باید در جای دیگری جســت جو کرد.

یکی دیگــر از مزیت های راهبردی کشــورمان در 
حوزه حمل نقــل، بهره مندی از کریدور بین المللی 
هواپیمایی است. در نگاه اول شاید انتقال محصوالت 
میوه و ســبزی تازه با هواپیما به مقصد کشورهای 
اوراســیا مقرون به صرفه نباشد اما با توجه به حجم 
صادرات ثابت روزانه و رو به افزایش این محصوالت 
به روســیه و هزینه ای که تجار ایرانی به شکل دالر 
نقد به راننده های خارجی پرداخت می کنند، حتماً 
می تواند از جذابیت های باالیی برای شــرکت های 
هواپیمایی برخوردار باشــد.پرهام امیری در توضیح 
اقتصادی بودن پرواز باری برای این مســیر توضیح 
می دهد: برای مثال به شــکل روزانه حدوداً 150 تا 
180 کامیــون یخچال دار حامل محصوالت میوه و 
سبزی از پایانه مرز آســتارا وارد آذربایجان شده تا 

از شــمال این کشور و منطقه داغستان وارد روسیه 
شود. هر کامیون برای حمل یک محموله 20 تنی 
در حالــت حداقل 2500 دالر، و در شــرایطی که 
کمبــود عرضه کامیون وجود دارد تــا 7 هزار دالر 
دریافــت می کند تا بار را پــس از تقریباً ده روز به 
مســکو برســاند. اما تصور کنید اگر یک هواپیمای 
باری بوئینــگ 747 به تجهیزات نگهــداری مواد 
غذایی تجهیز شود، در هر مرتبه برخاستن از زمین 
تا 400 تن بار را می تواند به مقصد برساند. این یعنی 
اگر تجار بــرای هر 20 تن بار 3500 دالر بپردازند، 
حداقــل 60 تا 70 هــزار دالر درآمد ناخالص برای 

هر پرواز نصیب شرکت های هواپیمایی خواهد شد.

چرا تجار تمایلی به اســتفاده از حمل هوایی 
ندارند؟

پــس از پیگیری از دفتر کارگــوی یکی از خطوط 
هوایی مطرح کشــور در خصــوص تعرفه حمل و 
نقل بارهای میوه و تره بار، یکی از علل عدم تمایل 
تجار ایرانی به اســتفاده از خطوط هوایی روشن تر 
شد. بعد از تأخیر فراوان در پاسخگویی، تعرفه اعالم 
شــده برای ترانزیت یک محموله میوه و تره بار به 
مقصد مسکو سرسام آور بود. بخش کارگوی شرکت 
هواپیمایی مذکور، برای جابجایی 45 تن میوه و تره 
بار با لحاظ شــرایط سردخانه ای مبلغ 67 هزار دالر 
طلب کرد و یادآور شد این مبلغ تنها برای جابجایی 
هوایی بار محاسبه شده و احتماالً هزینه های دیگری 
نیز اضافه خواهد.متأسفانه بی توجه دولت به صادرات 
محصوالت کشاورزی عماًل فرصت ها برای ارزآوری 
در این عرصه را از بین خواهد برد. ایران به دلیل دارا 
بودن ذخایر نفت و گاز و پاالیشگاه های پیشرفته ای 
نظیر ســتاره خلیج فارس، مزیت بزرگی در تأمین 
سوخت هواپیماها دارد؛ بنابراین دولت با تقبل کردن 
هزینه ســوخت هواپیماهای باری، می تواند کمک 
بزرگی به ارتقای جایگاه ایران در توســعه بازارهای 
صادراتی محصوالت کشــاورزی در منطقه اوراسیا 
کند. ایران در شرایطی در حال صدور محصوالت با 
کیفیت میوه و سبزی خود به روسیه است که رقبای 
اروپایی، صهیونیست و آمریکایی از ظرفیت حمل و 

نقل هوایی بیشترین بهره را در این زمینه می برند.

لجستیک؛ پاشنه آشیل صادرات محصوالت کشاورزی به اوراسیا

فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده

 تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بستر 
و حریم رودخانه های کرج و شاهرود

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی ساده “ تخریب و قلع و قمع اعیانی های غیر مجاز در بستر و حریم 
رودخانه های کرج و شاهرود” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 
در ســامانه مورخ 99/11/06 می باشد. اطالعات و اســناد مناقصه از طریق سامانه قابل 

دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 10 مورخ 99/11/11

مهلت ارسال پاسخ : تا ساعت 10 مورخ 99/11/21
زمان بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 11 مورخ 99/11/21 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی 
مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598-

تلفن310-320- 02633332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس 27313131، 021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021

وم
ت د

نوب مناقصه شماره : 99-04
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 کاهش نرخ بهره بین بانکی تورم را افزایش می دهدگزیده خبر

هزینهکاهشنرخبهرهرامردممیپردازند
یک اقتصاددان درخصوص مباحث مطرح شــده درباره کاهش نرخ بهره برای حمایت از 
تولید گفت: کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی ســبب افزایش تقاضا در اقتصاد شــده و 
تورم باالیی را به کشور تحمیل خواهد کرد.یکی از اصلی ترین وظایف بانک مرکزی در هر 
کشوری اعمال سیاست پولی متناسب با شرایط کشورها و از بین بردن رکود و تورم است. 
بانک مرکزی ایران از ابتدای ســال متناسب با شرایط تورمی کشور، سیاست افزایش نرخ 
بهره در بازار بین بانکی را در پیش گرفته بود. اما به دالیل مختلف از ســوی دولت تحت 
فشار قرار گرفت تا این سیاست ضد تورمی را اجرایی نکند تا دولت با استفاده از این راهکار 
بتواند از بازار سرمایه حمایت کند.ریزش شاخص کل بورس و البته افزایش تورم در کشور 
نتیجه اجرایی نشــدن این سیاست بانک مرکزی بوده است. در حال حاضر نیز گروه های 
ذینفع بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داده اند.کامران ندری استاد 
دانشــگاه در این زمینه معتقد است: همه بازارها در کشور با افزایش قیمت زیادی مواجه 
شــدند. این مساله به دلیل افزایش نیافتن نرخ بهره در بازار بین بانکی بوده است. کاهش 
یافتن نرخ بهره که این روزها برخی آن را فریاد می زنند سبب افزایش تقاضا در اقتصاد و 

در نتیجه باال رفتن تورم خواهد شد.

به عنوان اولین سوال بفرمایید نرخ بهره ای که این روزها برای کاهش آن بسیاری 
تالش می کنند، کدام نرخ در اقتصاد است؟

ندری: معموال معامالتی که در اقتصاد توسط فعالین اقتصادی انجام می شود، با استفاده از 
موجودی افراد در بانک ها انجام می شود. یعنی زمانی که مردم خرید انجام می دهند، بهای 
این خرید و فروش یا از طریق اسکناس یا مسکوکات و یا کارت های بانکی که متصل به 
حساب های سپرده افراد در بانک ها هستند، تسویه صورت می گیرد. خرید از سوپرمارکت، 
کشیدن کارت بانکی در رستوران، خرید پوشاک و کلیه خریدهایی که افراد طی روز انجام 
می دهند، بخشی از آن توسط اسکناس و مسکوکات که میزان آن در حال حاضر به شدت 
کاهش یافته اســت، انجام می شود و حدود 97 یا 98 درصد خریدها با موجودی سپرده 
های افراد در بانک ها تســویه می شود. اصطالحا به این پول، پول بانکی گفته می شود. 
پشت این تســویه معامالت، نقل و انتقال منابع از یک بانک به بانک دیگر است. در واقع 
فردی مثال خریدی در ســوپرمارکت انجام می دهد، موجودی حساب بانک فرد خریدار 

منتقل به موجودی بانک فرد فروشنده در همان بانک یا یک بانک دیگر می شود.

این نقل و انتقال بین حســاب افراد، در تعیین نرخ بهره یا نرخ سود چگونه اثر 
می گذارد؟

ندری: این تســویه بین بانکی یا پرداخت بدهکاری یا بستانکاری یک بانک به بانک دیگر 
در طی معامالت یک روز، با اســتفاده از سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی انجام می شود 
که به این ســپرده که بانک ها در بانک مرکزی دارند، اصطالحا ذخایر بانک ها نزد بانک 
مرکزی گفته می شود. بانک ها ممکن است در پایان روز با کسری منابع و یا مازاد منابع 
مواجه باشند. یعنی بانک ها شاید ذخایر کافی برای تسویه بین بانکی نداشته باشند. بانک 
ها موظف هستند در پایان روز تمام ورود و خروج پول از بانک را تسویه کنند. طبعا برای 
اینکه هر روز این تســویه اتفاق بیافتد، باید بانکی که مازاد دارد، منابع خود را در اختیار 
بانکی که کسری دارد، قرار دهد. پس برای تسویه کسری و مازاد یک نوع معامله بین بانک 
ها اتفاق می افتد. این معامله ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی در یک بازار اتفاق می افتد 

که اصطالحا به آن بازار بین بانکی گفته می شود.

در این بازار بین بانکی که برای جبران کسری منابع در بانک ها ایجاد شده، نحوه 
عملکرد چگونه است؟

ندری: این ذخایر زمانی که در اختیار بانکی که کسری دارد، قرار می گیرد، باید هزینه یا 
قیمتی برای استفاده از ذخایر سایر بانک ها بپردازد. نرخ معامله ذخایر بانکی یا قیمت رد 
و بدل شــدن ذخایر بین بانک های دارای کسری با بانک های دارای مازاد را نرخ بهره در 

بازار بین بانکی می گویند.

 بانک مرکزی تعیین کننده نرخ بهره در بازار بین بانکی
نرخ بهره بین بانکی چگونه تامین می شود و چه عواملی بر روی آن تاثیرگذار 

است؟
ندری: این نرخ بهره در بازار بین بانکی، وابستگی زیادی به میزان عرضه ذخایر بانک های 
دارای مازاد توســط بانک مرکزی دارد. یعنی اگر بانک مرکزی میــزان ذخایر را در بازار 
افزایش دهد، می تواند بر روی نرخ و قیمت مبادله این ذخایر در بازار بین بانکی تاثیر زیادی 
بگذارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاســت های پولی روی قیمت 
و نرخ این ذخایر در بازار بین بانکی تاثیر گذار باشــد. اگر بانک مرکزی سیاست انبساطی 
اعمال کند، یعنی حجم این ذخایر را در بازار بین بانکی افزایش دهد، طبعا این نرخ بهره 
در بازار بین بانکی کاهش می یابد و در صورتی که سیاســت انقباضی اعمال کند، یعنی 
حجم این ذخایر را در بازار کاهش دهد قطعا این ذخایر ارزشمند شده و نرخ بهره در این 

بازار افزایش خواهد یافت.

یعنی ذخایر بانک ها در بانک مرکزی نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارند؟
ندری: این ذخایر برای بانک ها بسیار با اهمیت هستند و نقش کلیدی دارند. هر فعالیتی 
در طول روز بانک ها انجام می دهند، باید با استفاده از این ذخایری که نزد بانک مرکزی 
دارند، نقل و انتقاالتی که در روز داشــته است را تسویه کنند. طبعا اگر بانکی پیش بینی 
کند که برای تامین ذخایر با مشکل مواجه می شود و یا باید هزینه باالیی را برای تامین 
این ذخایر پرداخت کند، این بانک سعی می کند، فعالیت هایش را کاهش دهد. فعالیتی 
که بانک ها انجام می دهند، عمدتا اعطای تســهیالت است و یا خرید دارایی هاست. اما 

بخش عمده فعالیت که توسط بانک ها طی روز انجام می شود، اعطای تسهیالت است.

این ذخایر با چه مکانیزمی بر روی فعالیت بانک ها اثر می گذارند؟
نــدری: زمانی کــه نرخ بهره در بازار بین بانکی به دلیل کاهش این ذخایر توســط بانک 
مرکزی، افزایش پیدا می کند، پس این مساله روی فعالیت بانک ها یعنی اعطای تسهیالت 
آنها، تاثیر زیادی خواهد گذاشت. یعنی بانک ها در صورتی که نرخ بهره در بازار بین بانکی 
افزایش پیدا کند، در صورتی می توانند تســهیالت بیشــتری را اعطا کنند که متقاضیان 
تسهیالت، حاضر باشند نرخ بهره باالتری را به بانک ها پرداخت کنند. در غیر این صورت، 

برای بانک ها صرفه اقتصادی ندارد که این تسهیالت را به مشتریان خود پرداخت کنند.

 بانک ها باید هزینه تسویه وجوه را بپردازند
در صورتی که بانک مرکزی سیاست انقباضی اعمال کند، چه اتفاقی می افتد؟

ندری: از طرف دیگر، وقتی بانک مرکزی سیاســت انقباضی اتخاذ می کند و حجم ذخایر 
بانک مرکزی در کل اقتصاد کاهش پیدا می کند، بانک ها برای اینکه با مشــکل مواجه 
نشــوند، باید به نوعی سپرده گذاران را تشویق کنند تا کمتر معامله انجام دهند یا کمتر 
خرید داشــته باشند. در صورتی که سپرده گذاران بخواهند حجم معامالت باالیی داشته 
باشــند، نهایتا این بانک است که در پایان روز با مشکل مواجه می شود. به عبارت دیگر، 
افراد در طی روز خرید و معامله خود را انجام می دهند، این بانک است که باید درانتهای 
روز با بانک فروشنده تسویه انجام دهد و در صورتی که با کسری منابع مواجه باشد، باید 

هزینه پرداخت کند.

 بانک ها برای حل این مشکل چه اقدامی را انجام می دهند؟
ندری: برای اینکه بانک ها بتوانند این مشــکل را حل کنند، پیشــنهاد نرخ سود سپرده 
باالتری را می دهند تا سپرده گذار تمایل باالتری به خرج نکردن پول خود داشته باشد تا 
بانک با مشکل کمتری مواجه شود. بنابراین وقتی که نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش 
پیدا می کند، این افزایش هم روی نرخ بهره ای که بانک ها بر روی تسهیالت می گذارند، 
تاثیر دارد و هم بر نرخ سودی که بانک ها به سپرده افراد می دهند، تاثیرگذار خواهد بود.

در کل اقتصاد این نــرخ بهره چه تاثیری را بر روی فعالیت های اقتصاد خواهد 
گذاشت؟

ندری: نتیجه این اتفاق کاهش معامالت و خرید و فروش میان مردم خواهد بود. یعنی مردم 
کمتر از بانک ها وام و تســهیالت دریافت خواهند کرد. این به معنای آن است که تقاضا 
در اقتصاد محدود خواهد شد و در صورتی که تقاضا کاهش پیدا کند، تورم نیز به تبع آن 

کاهش پیدا خواهد کرد و به معنای دیگر، تورم کنترل و مهار خواهد شد.

یعنی اعمال این سیاســت ها توســط بانک مرکزی ارتباط مستقیم با شرایط 
اقتصادی کشور دارد؟

ندری: بله. به همین دلیل هر زمانی که بانک مرکزی با شرایط تورمی مواجه می شود یا 
پیش بینی می کند که قیمت ها در حال افزایش هستند، نرخ بهره را در بازار بین بانکی باال 
می برد. چون افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی باعث خواهد شد سپرده گذاران و مردم 
کمتر خرج کنند؛ یعنی پول خود در داخل بانک ها را دست نزنند و در سپرده های خود 
نگه داری کنند و از طرفی هم با توجه به افزایش نرخ سود سپرده ها، باعث می شود، مردم 
کمتر وام بگیرند. همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا میزان معامالت و در نتیجه 
آن، تقاضا دراقتصاد کاهش یابد و به این ترتیب تورم کنترل و مهار می شود. برعکس این 
حالت نیز وجود دارد. در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد، یعنی 
بانک ها می توانند تسهیالت بیشتری را پرداخت کنند و نیازی به تشویق سپرده گذاران 
به خرج کمتر وجود ندارد. نرخ بهره سپرده ها کاهش می یابد و سپرده گذاران شروع به 
بیشتر خرج کردن می کنند و این مساله باعث افزایش تقاضا می شود که آثار تورمی دارد.

 بانک مرکزی از سیاست نرخ بهره برای حمایت از مردم استفاده نکرد
پس نرخ بهره در بازار بین بانکی یک نوع سیاست پولی است که بانک مرکزی از 

آن برای کنترل تورم استفاده می کند؟
ندری: بله. این نرخ بهره یک متغیر سیاستی در دستان بانک مرکزی است. زمانی که اقتصاد 
با تورم مواجه می شــود، بانک مرکزی می تواند با افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی تا 
حدودی تورم را کنترل و مدیریت کند و زمانی که تورم در اقتصاد کاهش پیدا می کند و 
کشورها با مشکل رکود مواجه می شوند، بانک مرکزی می تواند با کاهش این نرخ بهره، 
سطح تقاضا را افزایش دهد و به خروج اقتصاد از رکود کمک کنند. به عبارت دیگر، طبیعتا 
اگر شما بخواهید تورم را در اقتصاد را کنترل کنید باید میزان معامالت را کاهش دهید. 
تورم به دلیل اینکه تقاضا در اقتصاد زیاد می شــود، رخ می دهد. در این شرایط همه می 
خواهنــد خرید انجام دهند و انتظار دارند در آینده قیمت ها باالتر برود، پس االن کاالی 
بیشتری می خرند. به دلیل محدود بودن عرضه در اقتصاد پس قیمت بازهم افزایش پیدا 

می کند. این افزایش معامالت سبب خواهد شد تورم نیز افزایش پید کند.

بانک مرکزی چگونه می تواند میزان هزینه هایی که در اقتصاد انجام می شود و 
یا تمایل افراد به خرید کردن را کاهش دهد؟

ندری: تنها راه برای این کار افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی است. بنابراین در صورتی 
که نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا کند، باعث خواهد شــد، میزان معامالتی که 
مردم در اقتصاد انجــام می دهند، کاهش پیدا کند. همه بازارها از این موضوع متاثر می 

شوند.
این سیاست گذاری بانک مرکزی چگونه بر سایر بازارها تاثیر می گذارد؟

ندری: تاثیر افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی در سایر بازارها نیز مشخص است. یعنی 
با افزایش نرخ بهره، در هر بازاری میزان معامله کاهش پیدا خواهد کرد. بازار خودرو، بازار 

مسکن، بازارهای مالی، بازار ارز و طال، بازار پوشاک و حتی بازار مواد غذایی و اساسا در همه 
بازارها این افزایش نرخ بهره سبب خواهد شد که معامالت کاهش پیدا کند.  هزینه ها و 
مخارج افراد برای همه کاالها کم خواهد شد که این مساله سبب کاهش تقاضا و در نهایت 

کنترل و مدیریت تورم را در پی خواهد داشت.

 افزایش ندادن نرخ بهره زمینه ساز ریزش تاریخی بورس شد
این سیاست بر بازار سرمایه چگونه اثر می گذارد؟

نــدری: تغییر نرخ بهره در بازار بین بانکی در بورس نیز از همین طریق می تواند اثرگذار 
باشــد. اگر نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا کند ســبب کاهش تقاضا در بورس 
خواهد شد. در ماه های گذشته، بانک مرکزی در حمایت از بورس دایما از افزایش نرخ بهره 
جلوگیری کرده اســت و به اصطالح هوای بورس را داشته است. یعنی بانک مرکزی برای 
اینکه تقاضا در بورس را افزایش دهد، از باال رفتن نرخ بهره در بازار بین بانکی جلوگیری 

کرده است که این مساله خودش سبب افزایش تورم شده است.

این جلوگیری از سیاست گذاری درست، چه تبعاتی برای اقتصاد کشور داشته 
است؟

ندری: متاســفانه هزینه این موضوع را نیز مردم با تورم در حال پرداخت هســتند. یعنی 
مردمی که این تورم را تحمل کرده اند، در این بخش در حال پرداخت هزینه به دولت و 
بانک مرکزی برای حمایت از بورس هســتند. در واقع بانک مرکزی در همان ابتدای سال 
می بایست نرخ بهره در بازار بین بانکی را به شدت افزایش می داد تا بتواند از افزایش تورم 
جلوگیری کند. اما نه تنها این کار را انجام نداد، بلکه گاهی هم شایعه کاهش نرخ را تقویت 
می کرد تا بتواند از بورس و افرادی که وارد بورس می شوند، حمایت کند. به عبارت دیگر، 
در صورتی که دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال نرخ بهره را افزایش می دادند، بورس به 

شاخص دو میلیون واحدی نمی رسید که بخواهد با چنین ریزشی مواجه شود.

یعنی ریزش بورس در مردادماه را هم می شــد با افزایش نرخ بهره بین بانکی 
کنترل کرد؟

ندری: در آن زمان نگذاشتند بانک مرکزی برای کنترل تورم سیاست پولی متناسب اجرا 
کند، همین مساله سبب شد اوال تقاضا در اقتصاد و سپس تقاضا در بورس به شدت رشد 
داشــته باشد و این مساله هم تورم را افزایش داد. این مساله در کنار تبلیغات دولتمردان 
درباره بورس سبب شد، نقدینگی وارد بورس شود و بانک مرکزی دیگر نتواند دست به این 
نرخ بهره بزند. افزایش شدید قیمت سهام در بازار سرمایه به دلیل باال بودن تقاضا زمینه 

سازی ریزش بورس را فراهم کرد.

 با این شیوه سیاســت گذاری، در کنار ریزش بورس چه اتفاقاتی دیگری برای 
اقتصاد کشور رخ داده است؟

ندری: موضوع اصلی در این ماجرا عالوه بر ریزش بورس، افزایش تورم بوده اســت. یعنی 
بازدهی بورس سبب افزایش بازدهی سایر بازارها و نتیجه باال رفتن بازدهی، افزایش تقاضا 
و افزایش معامله بود که خود این مساله تورم را تشدید کرده است. یعنی پایین بودن نرخ 
بهره فقط بر روی بورس اثرگذار نبوده است. عالوه بر بازار سرمایه، بر روی همه بازارها اثر 
داشته و براساس باال رفتن تقاضا در اقتصاد، همه قیمت ها در کشور باال رفته که این مساله 

زمینه ساز تورم باالی 40 درصدی را شده است.

یعنی سیاست گذاری پولی کشور متوجه نشــدند، سرکوب این نرخ بهره چه 
تبعاتی برای اقتصاد دارد؟

ندری: بانک مرکزی در برهه ای از زمان این مســاله را متوجه شــد و کمی این نرخ 
بهره را افزایش داد. اما آنقدر تحت فشار قرار گرفت که دیگر این افزایش دادن را ادامه 
نداد. بانک مرکزی هم در مقابل این فشارها نایستاد و در نهایت هزینه این تصمیم را 
مردم را با تورم باال پرداخت کردند.ســازمان بورس و وزارت اقتصاد باید در این زمینه 
فعال تر برخورد می کردند. اما نه تنها این کار را انجام ندادند، بلکه خودشــان طرفدار 
کاهش نرخ بهره بودند که این مســاله سبب ریزش بورس و افزایش تورم در اقتصاد و 
سایر بازارها شد. هم اکنون باید به این پرسش پاسخ دهند که با چه استداللی تورم را 
به مردم تحمیل کردند و سبب ریزش بورس در شدند؟ اگر قیمت ها در بازار سرمایه 
به این شــدت رشد نمی کرد و یک روند منطقی به خود می دید، دیگر شاهد ریزش 

شدید بورس نبودیم.

در حال حاضر می توان با اعمال سیاســت مناسب وضعیت را به حالت عادی 
بازگرداند؟

ندری: اگر نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش یابد، سبب افزایش همه نرخ های سود 
در اقتصاد خواهد شــد. یکی از اصلی ترین نرخ هایی که مورد بازبینی قرار خواهد 
گرفت، نرخ ســود پرداختی به سپرده های افراد در بانک ها است که آن نیز افزایش 
خواهد یافت و مردم بیشــتر در بانک ها پس انداز خواهند کرد. این مســاله سبب 
کاهش تقاضا در اقتصاد خواهد شــد.البته در حال حاضر به صورت دستوری مقابل 
این افزایش گرفته شــده است. اما برخی موسسات و بانک ها به صورت پنهانی و به 
دور از چشم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی این نرخ را افزایش می دهند تا بتوانند 
سپرده بیشتری را جذب کنند. در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی نسبت به ابتدای 
ســال افزایش یافته و هم اکنون حدود 20 درصد اســت. اما بانک مرکزی بر خالف 
قاعده به سرکوب نرخ بهره و نرخ سود روی آورده است. این مساله به زعم سیاست 
گــذاران برای حمایت از تولید و حمایت از بورس صورت می گیرد. اما در نهایت به 

ضرر مردم خواهد بود.

نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال 1400 
سه درصد تعیین شد

پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: با مصوبه هیئت عامل 
و هیئت مدیره نرخ حق الوکاله بکارگیری ســپرده های 
ســرمایه گذاری مدت دار بانک ســپه در ســال مالی 
1400 سه درصد تعیین شد.بر اساس این گزارش نرخ 
حق الوکاله با مصوبه هیئت عامل و هیئت مدیره بانک و 

برمبنای دستورالعمل بانک مرکزی تعیین می شود.

رونمایی از نسخه جدید همراه بانک سینا
به منظور جلب رضایت مشــتریان و افزایش مزیت ها 
و ارتقاء انعطاف پذیــری در ارائه خدمات نوین بانکی، 
نسخه نرم افزار همراه بانک سینا به روز شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک سینا، این اقدام در راستای افزایش 
قابلیت ها و بهینه ســازی خدمات قابل ارائه در همراه 
بانک سینا جهت گوشی های اندروید صورت گرفته است.از جمله تغییرات ایجاد 
شــده می توان به اضافه شدن گزینه »بابت« در زمان انتقال وجه پایا و ساتنا و 
جایگذاری خودکار تاریخ انقضا در مشــخصات کارت اشــاره نمود.نسخه جدید 
 https://www.sinabank.ir همراه بانک ســینا از وبسایت بانک به نشــانی
قابل دســترس است. گفتنی است به جهت کمک به کاهش مراجعات حضوری 
مشتریان و انجام سریع، امن و آسان خدمات بانکی مدنظر آنها، امکان فعال سازی 
و بازیابی نام کاربری و رمز عبور نرم افزارهای اینترنت بانک و همراه بانک سینا به 
صورت غیر حضوری فراهم شده است.بر این اساس، دارندگان شماره مشتری در 
بانک سینا می توانند به صورت غیر حضوری نسبت به ثبت نام جهت فعالسازی 
ســامانه های مذکور یا بازیابی نام کاربری و رمز عبــور خود اقدام نمایند. برای 
استفاده از این امکان، مشخصات متقاضی شامل کدملی و شماره موبایل وی باید 

در سیستم بانک ثبت شده باشد.

تخصیص 1000 میلیارد ریال از منابع بانک 
مهر ایران به مددجویان کمیته امداد

بانک مهر ایــران 1000 میلیارد ریــال از منابع خود 
را بــراي پرداخت تســهیالت به مددجویــان کمیته 
امداد تخصیــص داد.به گزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، این بانک در راستای ایفاي 
مسئولیت اجتماعي خود و به منظور تأمین کمک هزینه 
تجهیز مسکن مددجویان بي بضاعت با کمیته امداد امام خمیني)ره( تفاهم نامه  
امضا کرد.هدف از تفاهم نامه ای که به امضای دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل این 
بانک و سید مرتضي بختیاري رئیس کمیته امداد امام خمیني)ره( رسید، تأمین 
کمک هزینه تجهیز مسکن مددجویان بي بضاعت و همچنین توانمندسازي قشر 
آسیب پذیر ساکن در مناطق محروم و کوهستاني است.مدیرعامل بانک مهر ایران 
در آغاز مراســم امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: تفاهم نامه کنوني در راستاي 
مسئولیت اجتماعي بانک است و بانک بالغ بر 1000 میلیارد ریال از منابع خود 
را براي بهینه ســازي سرویس هاي بهداشتي و تکمیل خطوط لوله گاز خانه هاي 
مددجویان مناطق محروم کمیته امداد تخصیص داده است. هر نفر ۳0 میلیون 
ریــال مي تواند دریافت کند و بالغ بر ۳۳هــزار نفر مي توانند از این وام بهره مند 
شــوند. نرخ کارمزد آن 4 درصــد و مدت زمان آن نیز ۳۶ ماهه تعریف شــده 
اســت.مدیرعامل بانک مهر ایران در همین رابطه افزود: با همت همه همکارانم 
در شــعب و ســتاد و همچنین حمایت نهادهایي همچون کمیته امداد و بنیاد 
برکت، توانســتیم بر این چالش غلبه کنیم، به طوري که به بیش از یک میلیون 
و 8۵0هزار تســهیالت پرداخت کرده ایم که ارزش آن به 2۵0هزار میلیارد ریال 
مي رســد. با اینکه سال سختي بوده، اما از نظر مبلغ هدف سال خود را در طول 
10 ماه گذراندیم.مدیرعامل بانک مهر ایران تصریح کرد: با اینکه برخي مي گویند 
مددجویان کمیته امداد توان پرداخت اقساط تسهیالت خود را ندارند، اما ثابت 
شده این افراد به بازپرداخت تسهیالت خود متعهد هستند. نسبت مطالبات این 
بخش حدود 2.۵ درصد اســت و از انتظار ما بسیار پایین تر است. با پیگیري ما 

و کمیته امداد این امکان وجود دارد که این نسبت به زیر یک درصد برسد. 

عمل به مسئولیت اجتماعی در کنار وظیفه 
ذاتی بانک

مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن 
با اشــاره به اینکه این بانک در کنــار وظیفه ذاتی به 
مسوولیت اجتماعی خود نیز واقف است، گفت: در آستانه 
هشــتاد و دومین سالگرد بانک مسکن مفتخریم که 9 
میلیون خانوار با تامین مالی بانک مسکن بعد از پیروزی 
انقالب خانه دار شــدند.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا 
، دومین جشــنواره سراسری انشانویسی با موضوع »# با_هم_ماسک_بزنیم« 
در ســاختمان ستاد بانک مسکن و همزمان با چهارمین همایش ملی جغرافیا و 
آموزش از راه دور در شــرایط خاص با حضور برخی مسووالن وزارت آموزش و 
پرورش برگزار شد.مسعود ایزدی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک 
مســکن در این مراسم اظهار داشت: در آستانه هشتاد و دومین سالروز تاسیس 
بانک مســکن مفتخریم که در خدمت همکارانمان در وزارت آموزش و پرورش 
هســتیم و به یکی دیگر از مســوولیت های اجتماعی خود عمل می کنیم.وی با 
بیان اینکه نتیجه 82 ســال قدمت بانک مسکن این شد که خوشبختانه بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی حدود 9 میلیون خانوار با تامین مالی این بانک صاحب 
مسکن و سرپناه شدند، افزود: تمام اقدامات در بانک مسکن به نوعی به مسوولیت 
اجتماعی بر می گردد چرا که فلســفه تاسیس این بانک رفع بخشی از مشکل 
و دغدغه مســکن خانوارها بود.ایزدی با اشاره به مشارکت بانک مسکن در طرح 
های ملی تامین مسکن گفت: این بانک در سال های گذشته طرح مسکن مهر 
را عملیاتی کرد که در قالب این طرح بسیاری از کارمندان دولت، طبقه متوسط 
جامعه و کارکنان آموزش و پرورش صاحب مسکن شدند.وی ادامه داد: در حال 
حاضر نیز بانک مســکن در تامین مالی بخش قابل توجهی از برنامه اقدام ملی 
مســکن به عنوان طرح ملی دولت برای تامین مسکن خانوار مشارکت دارد که 
امیدواریم خیل عظیمی از جامعه در قالب این طرح خانه دار شــوند.مدیر امور 
روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مســکن با بیان اینکه امیدواریم همه اقشار 
بتوانند مســکن مورد نیاز خود را تامین کند، افزود: در همه بحث های اقتصاد 
کالن، مسکن همواره به عنوان یک مشکل تاریخی بوده و همچنان تامین مسکن 
و سرپناه مناسب یکی از دغدغه های مردم است که امیدواریم با طرح های دولت 
به سمت و سویی حرکت کنیم که مشکل مسکن حل شود.ایزدی تاکید کرد: بر 
این باوریم بانک مسکن در کنار عملیات بانکی و اقتصادی و خارج از حوزه مسکن 

باید همواره به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنیم.

 استفاده حداکثری بانک ملی ایران 
از ظرفیت تامین مالی

عضو هیات عامل و معاون شــعب بانک ملی ایران اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت تامین مالی و اعطای حدود اعتباری به منظور پیاده سازی سیاست 
های کالن اقتصاد مقاومتی و گسترش ظرفیت تولید در کشور را خواستار 
شــد و گفت: در ســالی که به فرموده مقام معظم رهبری ســال »جهش 
تولید« نامگذاری شده اســت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی از اولویت 
های ما اســت.19به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حسن مونسان 
که در جریان ســفر به اســتان البرز به همراه بهرام واقفی رئیس اداره کل 
بازاریابی و امور مشتریان، فردوس باقری مدیرعامل سککوک و احمد ملکی 
راد رئیس اداره امور شــعب استان البرز از چندین واحد صنعتی بازدید می 
کرد، هدف از این گونه بازدیدها را کمک به افزایش تعامالت تجاری داخلی 
و بین المللی و مشــارکت و همراهی بانک ملی ایران در اجرای برنامه های 
توســعه ای واحدهای تولیدی، صنعتی و دانش بنیان بیان کرد.رئیس اداره 
امور شــعب بانک ملــی ایران نیز ظرفیت های بــاالی بانک ملی ایران در 
بخش اعتباری را تشــریح و بر لزوم مشــارکت و همراهی در اجرای طرح 

های توسعه ای واحدهای تولیدی تاکید کرد.

دکتر شیری، مدیرعامل پست بانک ایران:
توجه به خواسته های مشتریان بسیار مهم و 

حیاتی است
دکتر بهزاد شــیری، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل پســت بانک ایران، 
در چهارمین جلســه هیــأت عامل این بانــک، با قدردانی از نظرســنجی 
انجام شــده در زمینه خدمــات بانکداری دیجیتالی اظهار داشــت: توجه به 
خواسته های مشتریان و همسویی با ترجیحات آن ها، برای جذب و نگهداری 
مشتریان وفادار، بســیار مهم و حیاتی است.  تصویربه گزارش روابط عمومی 
پســت بانک ایران، وی با تأکید بر توسعه و رشد بانکداری دیجیتالی درسطح 
روســتاها و مناطق کم برخوردار بعنوان بزرگترین خرده بانکدار کشور گفت: 
استراتژی ما الزاماً باید پاسخگویی غیرحضوری ازطریق ابزارهای الکترونیک به 
مشتریان بانک بویژه مشتریان مناطق روستایی و کم برخوردار باشد.شیری در 
ادامه بر ضرورت تهیه و تدوین نظرسنجی های مختلف از خدمات و ابزارهای 
بانک از مشتریان با استفاده از چارچوب های استاندار نظرسنجی با همکاری 
ادارات کل روابط عمومی و بازاریابی و همچنین مدیریت شــعب اســتان ها و 
مناطق تهران تأکید کرد.مدیرعامل پســت بانک ایران تصریح کرد: 80 درصد 

بانکداری الکترونیکی متمرکز بر دستگاه های خودپرداز )ATM( است.

مدیرعامل بانک ملت:
 مشارکت در اَبَرپروژه پاالیشگاه گاز بیدبلند 

افتخاری بزرگ برای بانک ملت است
مدیرعامل بانک ملت در حاشیه آیین افتتاح پروژه عظیم پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج 
فارس اظهار داشــت: افتتاح این پروژه در دوران تحریم های ناجوانمردانه، موفقیتی 
غرور انگیز برای ملت قهرمان ایران اســت و مشارکت در تامین مالی آن و احساس 
خدمتگزاری به ایرانیان، افتخاری برای خانواده بزرگ کارکنان، مشتریان و سهامداران 
این بانک است.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی با اشاره به 
ســرمایه گذاری و تامین مالی گسترده پروژه های نفت و گاز از سوی بانک ملت در 
سال های اخیر گفت: بانک ملت بخش تخصصی ویژه ای برای تامین مالی پروژه های 
زیرساختی و راهبردی کشور در حوزه نفت و گاز و انرژی درنظر گرفته است و با توجه 
به حجم تسهیالت و تامین مالی در این حوزه، می توان بانک ملت را بانک انرژی نامید.

به گفته دکتر بیگدلی، بانک ملت با رقمی بالغ بر ۳۵0 میلیون دالر در تامین مالی این 
ابرپروژه مشارکت داشته است.وی افزود: در چند سال گذشته میلیاردها ریال و میلیون 
ها دالر و یورو از سوی بانک ملت به پروژه های نفتی کشور تخصیص یافته است که 
پاالیشگاه گازی بیدبلند، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، بندرعباس، آبادان، اصفهان، 

نفت و گاز صبای کنگان، نفت و گاز پارس و ... از آن جمله اند.
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گزیده خبر

در تماسی تلفنی؛
بایدن و مرکل درباره ایران گفتگو کردند

رئیس جمهور جدید آمریکا و صدراعظم آلمان در تماســی تلفنی پیرامون مسائل خارجی از 
جمله ایران و افغانســتان و نیز شــیوع کرونا و تغییرات آب و هوایی رایزنی کردند.به گزارش 
راشاتودی، »جو بایدن«، رئیس جمهور جدید آمریکا نخستین گفتگوی تلفنی خود را با »آنگال 
مرکل«، صدراعظم آلمان پس از تصدی این ســمت انجام داد.بر اساس این گزارش، دو طرف 
در این تماس تلفنی پیرامون ایران، افغانســتان، شــیوع کرونا و تغییرات آب و هوایی رایزنی 
کردند.دفتر مرکل در بیانیه ای اعالم کرد که صدراعظم آلمان و رئیس جمهور آمریکا پیرامون 
موضوعات خارجی بویژه ایران و افغانســتان و نیز سیاست ها درباره تجارت و آب و هوا گفتگو 
نمودند.این بیانیــه افزود که مرکل و بایدن درباره اینکه پیــروزی مقابل کرونا تنها از طریق 
همکاری مستحکم بین المللی امکان پذیر است، توافق کردند.طبق این بیانیه، مرکل همچنین 
بر آمادگی آلمان برای عمل به مسئولیت هایش در قبال موضوعات بین المللی با همکاری ناتو 
و شرکای اروپایی تاکید کرد.صدراعظم آلمان همچنین از بایدن دعوت کرد تا پس از مساعد 

شدن شرایط کرونا، به این کشور سفر کند.

 آمریکا معافیت موقت تحریمی برای انصاراهلل
 صادر کرد

وزارت خزانه داری آمریکا دوشنبه شب مجوز معامالت و تراکنش های مالی با جنبش »انصار 
اهلل« یمن را تا تاریخ ۲۶ فوریه صادر کرد.به گزارش روســیا الیوم، دولت آمریکا شب گذشته 
تمامــی تبادالت مالی با انصاراهلل یمن را برای یک ماه و تا بازنگری دقیق تحریم های اعمالی 
توسط دونالد ترامپ آزاد کرد.طبق این مجوز شرکت ها و بانک های دخیل در معامالت با یمن 
تا تاریخ ۲۶ فوریه به خاطر تبادالت مالی با انصاراهلل تحت تحریم قرار نمی گیرند.پیشتر رویترز 
به نقل از ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد که واشــنگتن بازبینی در تصمیم 
درج »انصاراهلل« به عنوان یک سازمان »تروریستی« را آغاز کرده است.این اقدام وزارت خزانه 
داری آمریکا در پی نگرانی های سازمان ملل و نیز درخواست های پیاپی نهادهای امدارسان و 
گروههای حقوق بشری برای لغو این تصمیم صورت گرفته است.دولت دونالد ترامپ سه شنبه 
گذشــته در آخرین ساعات حضورش در کاخ سفید جنبش انصاراهلل یمن را در فهرست گروه 

های »تروریستی« قرار داد.

 سفر هیات سیاسی طالبان به تهران
 به ریاست »مالبرادر«

منابع خبری از ورود هیات سیاســی طالبان به تهران به ریاســت »مال برادر« جهت دیدار با 
مقامات ایرانی خبر می دهند. بامداد  دیروز ســه شنبه هیات سیاسی گروه طالبان به رهبری 
مالعبدالغنی برادر، معاون سیاسی این گروه جهت دیدار و گفت وگو با مقامات کشورمان وارد 
تهران شد.ســفر هیات سیاسی طالبان به تهران به دعوت وزارت امور خارجه کشورمان انجام 
پذیرفته اســت.این ســفر در حالی انجام می شــود که برخی منابع خبری از توقف چند روزه 

مذاکرات بین االفغانی  در دوحه خبر می دهند.

در افتتاحیه اجالس داووس
 رئیس جمهوری چین درباره جنگ سرد جدید 

هشدار داد
رئیس جمهوری چین در افتتاحیه اجالس اقتصادی داووس نسبت به جنگ سرد جدید هشداز 
داد.به گزارش خبرگزاری رویترز، شــی جینپینگ،  رئیس جمهوری چین در افتتاحیه اجالس 
اقتصادی داووس که امســال به صورت مجازی برگزار شد، نسبت به وقوع جنگ سرد جدید 
هشدار داد چراکه قطعا به بن بست ختم می شود.او بدون اشاره به آمریکا از جهانی سازی و چند 
قطبی حمایت کرد.شی چهار سال پیش قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

سابق آمریکا نیز همین مساله را گوشزد کرده بود.

هشدار دبیر کل سازمان ملل؛ 
جهان با تهدید های موجودیتی مواجه است

دبیر کل سازمان ملل متحد با هشدار درباره تهدید های موجودیتی که جهان با آن 
مواجه است به کشورهای ثروتمند توصیه کرد در زمینه توزیع واکسن کرونا تنها 
به فکر شهروندان خود نباشند. دبیر کل سازمان ملل دوشنبه شب، به سران جهان 
هشــدار داد که جهان نه تنها با یک وضعیت اضطراری در زمینه کرونا و بدترین 
بحران اقتصادی مدت اخیر روبه روست، بلکه با تهدیدهای اقلیمی و تقابل ایاالت 
متحــده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان هم مواجه اســت.به گزارش خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس« »آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل متحد در یک سخنرانی 
مجازی گفت که بشر نمی خواهد فاجعه و بحران سال ۲۰۲۰ را تکرار کند. گوترش 
به بسیاری از آسیب پذیری های جهان امروز از جمله عدم توافق در مورد استفاده 
از فضای مجازی و خطرات فزاینده گسترش سالح های هسته ای و شیمیایی اشاره 
کرد.گوترش گفت: »در ســال ۲۰۲۱ ما باید به رفع این آسیب پذیری ها بپردازیم 
و دنیا را در مســیر صحیح قرار دهیم«.وی در زمینه واکســن کرونا و توزیع آن 
با هشــدار به کشورهای ثروتمند و توســعه یافته گفت: »اگر این کشورها تصور 
می کنند که با واکسینه کردن شــهروندان خود امن خواهند بود و می توانند به 
کشــورهای در حال توسعه بی اعتنا باشند، در اشتباه هستند«.گوترش گفت که 
این واکسن ها باید به عنوان کاالی عمومی جهانی با قیمت های مقرون به صرفه 
عرضه شود.دبیر کل سازمان ملل چندی قبل نیز از نبود وحدت و مشارکت کافی 
میان مردم جهان به منظور مبارزه با ویروس کرونا انتقاد کرد.گوترش گفت: »ما 
در جهانی زندگی می کنیم که اختالفات در آن بســیار است. ما همچنین شاهد 
بیماری کووید-۱۹ بوده ایم... جهان نتوانســته  برای مبارزه با این بیماری در کنار 

یکدیگر باشد، زیرا اختالفات وجود دارد«

هزینه های نظامی جهان در سال ۲۰۲۰ به 
۱.۹۳ تریلیون دالر رسید

بر اساس داده های شرکت اطالعاتی منبع باز موسوم به گروه اطالع رسانی جینز، 
میزان هزینه های دفاعی در جهان همچنان به روند رشد بی وقفه خود در هفته 
ســال گذشته ادامه داده و در ســال ۲۰۲۰ به رقم ۱.۹۳ تریلیون دالر رسید که 
باالترین میزان از ســال ۲۰۱۰ است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بر اساس 
داده های مربوط به هزینه های دفاعی شرکت جینز به عنوان یک سازمان جهانی 
معتمد از بابت اطالعات منبع باز دفاعی، میزان هزینه های دفاعی جهانی در سال 
۲۰۲۰، ۱.۹ درصد افزایش پیدا کرده و به روند هفت سال افزایش خود ادامه داده 
است.این شــرکت در بیانیه ای گفت: مجموع هزینه های دفاعی جهانی در سال 
۲۰۲۰ به ۱.۹۳ تریلیون دالر رســید که میزان ۱۸۰ میلیارد دالر بیشــتر از رقم 
۱.۷۵ تریلیون دالری سال ۲۰۱۰ است.همزمان این شرکت پیش بینی می کند 
که رشــد امسال این رقم به دلیل همه گیری کروناویروس به میزان چشمگیری 
کندتر باشــد.اندرو مک دونالد، تحلیلگر ارشد جینز گفت: در حالی که احتماال 
همه مناطق بجز اروپا، آسیا اقیانوسیه و آمریکای التین در سال ۲۰۲۱ دست به 
اجرای کاهش های واقعی بودجه می زنند، میزان رشد مجموع هزینه های دفاعی به 
کمترین مقدارش از زمان ۲۰۱۳ سقوط خواهد کرد اما ما انتظار یک انقباض کلی 
را نداریم. در حقیقت بدترین تاثیر همه گیری کووید ۱۹ بر بودجه نظامی احتماال 
در سال ۲۰۲۲ زمانی که دولتها احتماال شروع به مهار هزینه ها کنند، رخ می دهد.

شکایت ۱.۳ میلیارد دالری شرکت انتخاباتی 
دومینیون از وکیل ترامپ

شکایت ۱.۳ میلیارد دالری شرکت انتخاباتی دومینیون از وکیل ترامپ 
رودی جولیانی، وکیل شخصی رئیس جمهوری سابق آمریکا با یک شکایت ۱.۳ 
میلیــارد دالری در مورد ادعاهای غلط درباره تقلب آرای گســترده در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ روبرو شده اســت. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد، 
شرکت »سیستم های رای گیری دومینیون« روز دوشنبه یک شکواییه تهمت و 
افترا علیه جولیانی تنظیم کرد. او پیشتر ادعاهای اثبات نشده ای درباره همدستی 
این شرکت در توطئه برای تغییر آرای ترامپ به نفع جو بایدن، رئیس جمهوری 

جدید آمریکا در ۲۰۲۰ مطرح کرده بود.
این شــکایت در دادگاه منطقه ای فدرال در واشنگتن تنظیم شده و جولیانی به 
طرح ادعاهای »کامال غلط« درباره این شــرکت در بخشی از »کمپین اطالعات 
نادرســت آنالین« متهم شده اســت. این شرکت به عنوان خســارت خواستار 
دریافت بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر شــده است.این شرکت پیشتر 
همچنین یک شــکایت تهمت و افترا برای دریافت خسارت ۱.۳ میلیارد دالری 
علیه ســیدنی پاول، وکیل سابق دونالد ترامپ تنظیم کرد که بارها ادعاهایی در 
رابطه با مشــارکت آن در توطئه تقلب انتخاباتی مطرح کرده بود. وکیل شرکت 
دومینیون در مصاحبه با نیویــورک تایمز تاکید کرد که در آینده تعداد دیگری 
شــکایت ارائه خواهد شــد.توماس ای. کلر، وکیل دومینیون گفت: شکایت های 
دیگری در راه است. اشخاص دیگری هم بوده اند که دروغ ها و تهمت های بزرگی 
علیه دومینیون بیان کرده اند، اما چهره هایی در میان رسانه ها هم بوده اند که آنها 
را تقویت کرده اند. حتی ممکن است از شخص ترامپ هم شکایت شود. ما شکایت 
از هیچکس را بعید نمی دانیم. در واقع این شکایت علیه وکیل این رئیس جمهور 
ســابق، یک گام ما را به این رئیس جمهور سابق و درک اینکه نقش او چه بود و 

نبود نزدیک تر می کند.

نخست وزیر ایتالیا در آستانه استعفا
 جوزپه کونته نخســت وزیر ایتالیا در اقدامی تاکتیکی برای به حداکثر رساندن 
شانس خود به منظور هدایت دولت جدید در این کشور، استعفا می کند.به گزارش 
روزنامه گاردین، کونته قرار است قبل از آنکه استعفای خود را رسما تقدیم سرجیو 
ماتارال رئیس جمهوری ایتالیا کند، با اعضای کابینه نشســتی داشته باشد.کونته 
هفته گذشــته از رای اعتماد در دو مجلس پارلمان جان ســالم به در برد، پس 
از آنکه ماتئو رنزی نخســت وزیر سابق ایتالیا با خارج کردن حزب کوچک خود 
موسوم به »ایتالیا ویوا« از ائتالف حاکم، بحرانی سیاسی را در این کشور رقم زد.با 
این حال، رای اعتماد اکثریت ناچیزی را برای کونته باقی گذاشــت و وی از آن 
زمان به بعد نتوانست میزان حمایت از خود را افزایش دهد.با این اکثریت ضعیف، 
انتظار می رود کونته روز چهارشنبه در جلسه رای گیری سنا شکست خورد.وی 
از طرف دو حزب اصلی ائتالف یعنی جنبش پنج ستاره و حزب دموکرات تحت 
فشــار است تا قبل از جلسه روز چهارشنبه اســتعفا کند تا شانس بهتری برای 
دریافت حکم از رئیس جمهوری به منظور تشــکیل دولت جدید تحت حمایت 
ائتالفی گسترده تر داشته باشد.این اقدام منوط به بازگشت حزب ایتالیا ویوا است. 
کونته و سیاستمداران جنبش پنج ستاره و حزب دموکرات گفته اند که بار دیگر 
بــا رنزی همکاری نخواهند کرد.کونته به دلیل نحوه مدیریت همه گیری کووید 
–۱۹ در جریان موج جدید شیوع از محبوبیت باالیی برخوردار شد، زمانی که ایتالیا 
متحمل دو ماه قرنطینه سخت شد. وی اما بخشی از اعتبارش را به دلیل رویکرد 
دولت در اعمال محدودیت های بعدی و واکنش مالی ضعیف نســبت به مشاغل 

زیان دیده از دست داد.

تخت روانچی: 

ترور سردار سلیمانی نمی تواند بدون مجازات باقی بماند
نماینده جمهوری اســالمی ایران در ســازمان ملل متحد گفته ترور ســردار قاسم 
ســلیمانی نمی تواند بدون مجــازات باقی بماند. »مجید تخــت روانچی«، نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در ســازمان ملل متحد در مصاحبه ای که مختصری از آن 
منتشر شــده گفته جنایت آمریکا در ترور سردار »قاسم سلیمانی«، فرمانده سابق 
نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اســالمی نمی تواند بدون مجازات باقی بماند. 
روانچی در مصاحبه با شــبکه خبری »ان بی سی«، در پاسخ به سئوال مجری برنامه 
مبنــی بر اینکه آیا ایران قصد دارد تهدیدهای خود درباره انتقام بابت ترور ســردار 
سلیمانی را عملی کند گفت: »این جنایت نمی تواند بدون مجازات باقی بماند، چون 
]ترور ســردار سلیمانی[ جنایت واقعی علیه کســی بود که نقش موثری در مبارزه 
با سازمان های تروریستی داشــت.«نماینده ایران در سازمان ملل به سئوال مجری 
ان بی سی مبنی بر اینکه آیا ایران آماده مبادله زندانیان است پاسخ مثبت داد و گفت: 
»ما آماده مبادله جامع زندانیان از هر دو طرف هستیم؛ زندانیانی که در ایران هستند، 
آنهایی که در آمریکا هســتند و کسانی که منتظرند به آمریکا مسترد شوند.«تخت 

روانچی به این ســئوال که ایران آماده انجام چه اقداماتی برای از سرگیری مذاکره 
با آمریکا بر ســر برجام است اینطور پاسخ داد: »توپ در زمین آمریکا است. آمریکا 
میز مذاکره را در سال ۲۰۱۸ ترک کرد، بنابراین، این طرف آمریکایی است که باید 
تصمیم بگیرد آیا دولت جدید می خواهد سیاست ورشکسته دولت قبل را ادامه دهد 
یا اینکه می خواهد صفحه ای جدید باز کند. همه اینها به دولت جدید آمریکا بستگی 
دارد.«وی تصریح کرد جمهوری اســالمی ایران به محض آنکه ایاالت متحده آمریکا 
تعهداتش در برجام را اجرایی کند تعهدات خودش ذیل این توافق را اجرایی خواهد 
کرد. تخت روانچی گفت: »ایران چندین بار گفته به محض آنکه آنها تعهداتشــان را 
اجرایی کنند ایران هم به اجرای کامل توافق بازخواهد گشت.«تخت  روانچی انجام هر 
گونه مذاکره میان دولت ایران و دولت جو بایدن را تکذیب کرد. او گفت: »خیُر هیچ 
گفت وگویی میان ایران و آمریکا بعد از روی کار آمدن بایدن انجام نشده است.«او در 
پاسخ به اینکه آیا ایران قصد آغاز مذاکرات مستقیم با واشنگتن را دارد یا می خواهد از 
طریق یک واسطه مانند دولت سوئیس با واشنگتن ارتباط برقرار کند گفت: »ما قصد 

نداریم آغازکننده چیزی باشیم.«وبگاه شبکه خبری ان بی سی نوشته دیپلمات ایران 
می گوید تهران تا زمانی که آمریکا به توافق هسته ای بازنگردد آماده برداشتن گام های 
اعتمادساز نیست. او همچنین تأکید کرده که ایران عجله ای برای بازگشت آمریکا به 
توافق ندارد. تخت روانچی گفت: »به عهده آمریکا اســت تصمیم بگیرد که به کدام 
مســیر می خواهد برود. ما عجله ای نداریم.«»برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( 
توافقی است که سال ۲۰۱۵ میان پنج کشور دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد 
شــامل آمریکا، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه به عالوه آلمان با ایران حاصل شد. 
دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور سابق آمریکا 
از این توافق مورد تأیید شــورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شد و تحریم های 
رفع شده ذیل این توافق را علیه ایران احیا کرد.جو بایدن قبل از پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در یادداشتی در سی ان ان نوشته بود قصد دارد آمریکا را به 
این توافق هســته ای برگرداند. او با وجود این گفته که قصد دارد از مسئله بازگشت 
به برجام به عنوان مبنایی برای »قوی تر و طوالنی تر کردن« این توافق استفاده کند.

 اتحادیه اروپا دیگر گوآیدو را به عنوان »رئیس جمهوری ونزوئال« 
به رسمیت نمی شناسد

اتحادیه اروپا دوشــنبه ضمن تاکید بر تصمیم خود برای پایان به رســمیت شناختن خوآن گوآیدو به عنوان »رئیس 
جمهوری موقت« ونزوئال اعالم کرد که او از این پس »طرف برتر گفت وگو« با اتحادیه خواهد بود.به گزارش یورونیوز، در 
انتخابات پارلمانی دسامبر گذشته در ونزوئال، خوآن گوآیدو جایگاه ریاست خود در پارلمان را از دست داد. در اوائل ماه 
ژانویه، اتحادیه اروپا اعالم کرده بود که با وجود عدم اطمینان به »سالمت انتخابات« دیگر نمی تواند همچنان مقام عالی 
خوآن گوآیدو را به صورت قانونی به رسمیت بشناسد.۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه ای مشترک روز دوشنبه تاکید 
کردند که همچنان خوآن گوآیدو را به عنوان عضوی مهم از جنبش مخالفان و دموکراسی خواهان ونزوئال به رسمیت 
می شناسند.تصمیم اتحادیه اروپا در حالیست که هفته گذشته پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای خواست تا همچنان 
اروپا، گوآیدو را به عنوان »رهبر ونزوئال« به رسمیت بشناسد.خوآن گوآیدو در پیامی به پارلمان اروپا با تاکید بر »تقلبی 
و جعلی« بودن نتیجه انتخابات پارلمانی ماه دسامبر از تصمیم نمایندگان پارلمان اروپا تشکر کرده بود.به دنبال انتخاب 
مجدد و »بحث برانگیز« نیکوالس مادورو به مقام رئیس جمهوری در سال ۲۰۱۸، خوآن گوآیدو، رئیس وقت پارلمان 

ونزوئال ادعا کرد که او رئیس جمهوری موقت ونزوئالست.

یونان از فرانسه جنگنده های »رافائل« می خرد
یونان در اقدامی که نگرانی های ترکیه را به همراه خواهد داشت، با فرانسه جهت خرید ۱۸ فروند جنگنده پیشرفته »رافائل« به توافق رسید. 
نیروی هوایی یونان  قصد دارد در اقدامی که نگرانی ترکیه همســایه خود را به همراه خواهد داشــت به جدیدترین جنگنده های »رافائل« 
ساخت فرانسه مجهز شود.به نوشته روزنامه »سایپرس میل« »فلورانس پارلی« وزیر دفاع فرانسه در نشست خبری به همراه همتای یونانی 
خود گفت که فرانسه، یونان را به جنگنده های رافائل مجهز خواهد کرد. این اقدام منجر به تقویت نیروهای مسلح یونان در بحبوحه تنش این 
کشور با ترکیه منجر می شود.وزرای دفاع یونان و فرانسه در این نشست خبری توافقنامه خرید ۱۸ فروند جنگنده رافائل به ارزش ۳ میلیارد 
دالر را نهایی کردند. وزیر دفاع فرانسه در این زمینه به خبرنگاران گفت: »یونان اولین کشور اروپایی خواهد بود که به این نوع جنگنده مجهز 
خواهد شد. فرانسه به زودی پیشنهاد بازسازی ناوگان دریایی یونان را به آتن ارائه خواهد داد.« طبق توافق آتن و پاریس، ۶ فروند جنگنده 
جدید رافائل و ۱۲ فروند دیگر ازمدل قبلی این جت به یونان تحویل داده خواهد شد. قرار است شماری از این جنگنده های پیشرفته تا ماه 
جوالی به یونان تحویل داده شود. اعالم این توافق درست ساعاتی بعد از آغاز دور تازه مذاکرات یونان با ترکیه برای حل اختالفات دیرینه 
بود.با وجود توافق برای ازســرگیری مذاکرات، آتن  گفته که فقط در مورد تعیین مرزهای مناطق انحصاری اقتصادی و فالت قاره در شرق 
مدیترانه و نه در مورد »حاکمیت ملی« گفت وگو خواهد کرد، اما آنکارا خواستار گفت و گو درباره غیرنظامی شدن جزایر در دریای اژه و اختالف 

نظرها درباره حریم هوایی منطقه است. 

رئیس جمهور افغانستان پس از تماس تلفنی با »جیک سالیوان«، 
مشــاور امنیت ملی آمریکا که به وی اطمینان داد توافق صلح 
واشــنگتن با جنبش طالبان مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار 
کرد: فصل تازه ای در روابط دوجانبه بین افغانســتان و آمریکا 
گشوده شده است.به گزارش اسپوتنیک، غنی در نشست کابینه 
افغانستان گفت: من با مشاور امنیت ملی جدید آمریکا تلفنی 
صحبت کردم، این ابتکار جدیدی اســت که فصل تازه ای را در 

روابط ما با شریک کلیدی مان )ایاالت متحده( آغاز کرده است.
وی افزود که واشنگتن، کابل را شریک خود مدنظر قرار می دهد 
و اشاره کرد که سالیوان به وی اطمینان داده کاخ سفید توافق 
صلح ماه فوریه آمریکا با طالبان را بررسی خواهد کرد.غنی گفت: 
توافق بین طالبان و آمریکا در حال بررسی توسط شورای امنیت 
ملی آمریکا است. بعد از این ارزیابی، یک رایزنی اساسی خواهیم 
داشت تا بتوانیم به اهداف مشترکمان دست پیدا کنیم.عالوه بر 

این، غنی اشــاره کرد که با نخست وزیران نروژ، استرالیا، کانادا 
و همچنین »ینس اســتولتنبرگ«، دبیرکل ناتو صحبت کرده 
است. رئیس جمهور افغانستان گفت جامعه بین المللی از تالش 
کابل برای دســتیابی به صلح در افغانســتان حمایت می کند.

توافق آمریکا-طالبان خواســتار آن شده که واشنگتن در ازای 
وعده شورشیان مبنی بر عدم اجازه به اینکه افغانستان به مامن 

تروریست ها تبدیل شود، نیروهای خود را خارج کند. 

اشرف غنی: 
فصل تازه ای در روابط 
 آمریکا- افغانستان
 آغاز شد



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

چهارشنبه 8 بهمن 1399  13 جماد    ی الثانی 1442  27 ژانویه 2021

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4561 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

پژوهشگران اســپانیایی و آلمانی در بررســی جدیدی، به ارزیابی 
تاثیــر جراحی های بزرگ بر بروز آلزایمر پرداختند. بررســی جدید 
پژوهشگران اسپانیایی و آلمانی نشان می دهد که پشت سر گذاشتن 
یک جراحی بــزرگ می تواند بروز بیمــاری آلزایمر را تقویت کند. 
آلزایمر، یکی از بزرگترین چالش های سالمت عمومی است. ممکن 
است که از زمان ظهور نخستین ضایعات در مغز تا ظهور نشانه های 
بالینی، ۲۰ سال بگذرد. پژوهشگران در حال حاضر می توانند وجود 
ضایعات ابتدایی را به واسطه نشانگرهای بیوشیمیایی مانند آمیلوئید 
بتا که یکی از پروتئین های اصلی جمع شــده در مغز بیماران مبتال 
به آلزایمر است، شناسایی کنیم. میزان رسوبات آمیلوئید بتا در افراد 

سالم، با باال رفتن سن، افزایش می یابد.

یک معمار ترکیه ای پرده از جدیدترین طراحی خود برای یک آســمان 
خراش برداشته است که قادر است با وزش باد بچرخد و از چرخش خود 
انرژی الکتریکی تولید کند. در حالی که مهندسی به دانش و تخصصی 
غیرقابل تصور رسیده اســت، به نظر می رسد طراحی های آینده نگرانه 
شــبیه به فیلم های علمی-تخیلی بیش از هر زمان دیگری امکان پذیر 
شده است. این آسمان خراش که "برج اسکوال")Squall Tower( نام 
نهاده شده است، به تازگی در وب سایت و حساب های کاربری این معمار 
ترکیه ای در شبکه های اجتماعی رونمایی شده است و نمای گسترده ای 
از این برج را ارائه می دهد. این معماران از توربین های عمودی بادی الهام 
گرفته اند و این برج برخالف آســمان خراش هایی که در برابر وزش باد 

مقاومت می کنند، با آن به حرکت درمی آید.

یافته های محققان نشان می دهد که چگونه وقایع ژنتیکی که در "اجداد 
شــبیه به ماهی" ما رخ داده است نقش مهمی در زیست شناسی امروز 
مغــز ما ایفا می کند. متیالســیون ناحیه بــدون CG می تواند ژن های 
کنتــرل کننــده عملکرد مغــز در دی ان آ را خاموش و روشــن کند. 
کشف این موضوع که متیالســیون ناحیه بدون  CG در مهره داران رخ 
می دهد نشــان دهنده ی آن است که امروزه این فرآیند نقشی اساسی 
در ایجاد توانایی های شناختی پیشرفته در مغز انسان و سایر جانداران 
دارد. محققان نمونه هایی از مغز حیوانات را از سراسر "درخت زندگی" 
مــورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. ما می خواســتیم بفهمیم که آیا این 
متیالســیون ناحیه بدون  CG فقط مختص گونه های پســتانداران که 

توانایی شناختی باالیی دارند است.

 تاثیر جراحی های بزرگ
 بر بروز آلزایمر

 آسمان خراشی که با وزش 
باد می چرخد

 ما مغزمان را از اجداد شبیه
 به ماهی  به ارث برده ایم!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مزرعه پرورش اردک در چین

جزئیات نسل جدید تویوتا پریوس
چهارمین نســل تویوتا پریوس از مدل ســال ۲۰۱۶ تاکنون در بازار حضور داشته و برای مدل ۲۰۱۹ فیس لیفت شده است. این نام که 
هم اکنون ۲۰ سال است در بازار حضور دارد اولین خودروی هیبریدی برای توده مردم بوده اما خب در روزگار کنونی خودروهای هیبریدی 
خیلی خاص نیســتند. هم اکنون اکثر خودروسازان اقدام به تولید محصوالت هیبریدی و پالگین هیبریدی کرده و البته به دنبال تولید 
محصوالت تمام الکتریکی هستند. خب اینجا سؤالی پیش می آید: آیا نیازی به نسل پنجم پریوس هست؟ ظاهراً که این گونه است. مجله 
Mag-X ژاپن مدعی است این خودروساز مشهور در حال توسعه نسل بعدی پریوس می باشد. هنوز تاریخ مشخصی برای معرفی پریوس 
جدید اعالم نشده و ما هم نمی دانیم که نسل جدید این خودرو چه زمانی پدیدار خواهد شد. البته گفته شده پریوس جدید احتماالً از 
همان پلتفرم TNGA-C استفاده خواهد کرد هرچند انتظار می رود به روزرسانی های زیادی در این معماری صورت گیرد. در کل انتظار 
داریم پنجمین نســل پریوس از نظر طراحی و فضاســازی گیراتر ظاهر شود. نسل فعلی پریوس از نظر طراحی خیلی جذاب نیست اما 
این امر می تواند تغییر یابد. کافی است به نسل دوم تویوتا میرای نگاه کنید تا ارتقای طراحی این خودرو را ببینید. واضح است که تولید 

پریوسی جذاب تر برای تویوتا کار سختی نخواهد بود. اما سؤال نهایی این است.

فدراسیون دوچرخه سواری 8 ماه خانه به دوش!
سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری گفت: هر زمان نقدینگی وزارت ورزش تامین شود، یک میلیارد را برای تکمیل ساختمان فدراسیون 
پرداخت می کنند. افشین داوری درباره اینکه یک میلیارد توسط وزارت ورزش برای راه اندازی مجدد پروژه جدید ساختمان فدراسیون 
پرداخت می شود یا خیر، بیان کرد: وزیر با نظر مساعدی که داشت دستور پرداخت آن یک میلیارد را داده است و ما هم پیگیر هستیم تا 
سریع تر محقق شود و پروژه را دوباره فعال کنیم. با توجه به دستور وزیر هر زمان که نقدینگی وزارت ورزش تامین شود، پرداخت پول به 
ما هم قطعا انجام می شود. پول که پرداخت شود باید مطالبات پیمانکار را بپردازیم و  بخشی از کار را نیز فعال کنیم. البته در این مدت 
با پیمانکار، ناظر  و خزانه دار جلساتی داشتیم اما هنوز توافقی برای شروع مجدد کار نداشتیم. با این حال تالشمان بر این است که هر 
چه زودتر کار را آغاز کنیم. داوری در پاسخ به این پرسش که با توجه  به آغاز اردوها  در کمپ تیم ملی  و اینکه فدراسیون هم از خرداد 
ماه حدود شش اتاق کمپ را گرفته است، این وضعیت از لحاظ شیوع ویروس کرونا نگران کننده نیست، تصریح کرد: ما اردوها را کامال 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می کنیم و تعداد نفرات دعوت شده مطابق با تعداد اتاق ها است و مشکلی از این لحاظ نداریم. 

حتی برای اینکه مشکلی به وجود نیاید اردوی جوانان و پارا دوچرخه سواری در سبزوار برگزار می شود.

سیارگان سپاه و فلک مجلس شرابماه است جام باده و شاه است آفتاب
خته رب دست آفتابرب دست شهریار نهادست جام می چون گوره گدا
ر آدمی ر او شتابشاهی هک شیپ از آدم و دیدا دولت همی نمود هب دیدا چون او نیاورد ملکی مالک الراقبصاحبقِران عدل هک گردون هب صد قِران

کردی ز نصرت و ظفر و فتح ، فتح بابای داوری هک چون بنشستی هب تخت ملک
بی دولت بلند تو عالم خراب بود

آباد شد هب دولت تو عالم خراب

پیشنهاد

چهره روز

فلسفه تربیتی امام موسی صدر
کتاب »فلســفه تربیتی امام موســی صدر« به قلم 
معصومه عبدلی منتشــر شــد. این کتاب در ۳۶۵ 
صفحه با قیمت ۵۰هزار تومان در انتشــارات علمی 
و فرهنگی منتشر شده است. در معرفی ناشر از این 
کتاب آمده است: امام موسی صدر همواره شخصیت 
محبوبــی بوده و از پس ســال ها بی خبری از او، هر 
وقت خبری یا اثری بــا نامش گره خورده، توجه ها 
را به سمت خود جلب کرده است. امام موسی صدر 
اساســا خود فلسفه تربیتی تدوین نکرده است و در 
حــوزه علوم تربیتی تخصصی نداشــت اما منظومه 
فکری او ظرفیت اســتخراج نوعی فلســفه تربیتی 
را داشــته اســت. معصومه عبدلی تــالش دقیق و 
مجدانه ای برای اســتخراج این فلســفه تربیتی در قالب رســاله دکتری اش داشته است. او در 
ابتدا نگاهی به مبانی نظری دیدگاه های امام موســی صدر داشــته و کوشــیده انسان شناسی، 
معرفت شناسی، رابطه دین و آزادی و عمل گرایی و از این دست مفاهیم را در اندیشه او بکاود. 
ســپس شــاخصه های رفتاری و روش های تربیتی امام موسی صدر را با دقت و ریزبینی از نظر 
گذرانده اســت؛ و پس از این دو مطالعه مقدماتی، فلسفه تربیتی امام موسی صدر را از دل آن 
اندیشــه ها بیرون کشیده است. کتاب فلسفه تربیتی امام موســی صدر در نهایت فصلی را به 
جمع بندی مباحث اختصاص داده و منابع فارســی، عربی و انگلیســی را نیز برای پژوهشگران 
فراهم کرده اســت. خسرو باقری، استاد دانشــگاه تهران و متخصص در زمینه  علوم تربیتی و 
فلســفه  آموزش و پرورش، مقدمه ای بر کتاب نگاشــته و از کوشش موفق معصومه عبدلی در 

استخراج فلسفه  تربیتی از اندیشه های امام موسی صدر تقدیر کرده است.

بانی کاپیل 
ارزشمندترین جایزه شعر بریتانیا به »بانی کاپیل« 
رســید. »بانی کاپیل« شــاعر بریتانیایی – هندی 
برای مجموعه شــعر »چطور یک قلب را بشوییم« 
به عنوان برنده امسال جایزه ادبی »تی. اس. الیوت« 
معرفی شــد. این کتاب بر روابط پیچیده ای که بین 
یــک مهاجر مهمان و شــهروند میزبــان به وجود 
می آید تمرکــز دارد. در این مجموعه شــعر، یک 
مهاجر میزبان لیبرالش را توصیف می کند و ســعی 
دارد بگوید »تا ابد در خانه شــخص دیگری مهمان 
بودن چقدر طاقت فرسا است«. این شاعر هندی – 
بریتانیایی برای کسب این جایزه ۲۵هزار پوندی با 
شاعرانی همچون »جو مورگان« و »ناتالی دیاز« به 
رقابت پرداخت. به گفته »الوینیا گرینال« رئیس هیات داوران این جایزه ادبی، مجموعه شــعر 
»کاپیل« توســط تمامی اعضای هیات داوران انتخاب شده است. »چطور یک قلب را بشوییم« 
نخستین مجموعه بلند »کاپیل« است که در بریتانیا منتشر شده، با این حال این شاعر در دو 
دهه اخیر کتاب های دیگری در ایاالت متحده به چاپ رســانده است. »کاپیل« که پدر و مادر 
هندی دارد در انگلستان متولد و بزرگ شده است و اکنون نیز در بریتانیا و ایاالت متحده زندگی 
می کند. جایزه »تی .اس. الیوت« از ســال ۱۹۹۳ برای بزرگداشت نام »توماس استرنز الیوت« 
شاعر، نمایش نامه نویس و منتقد ادبی برنده  نوبل ادبیات نام گذاری شده است. او در سال ۱۸۸۸ 
در ایالت میسوری آمریکا به دنیا آمد و در مجموع، هفت نمایش نامه، ۱۷ اثر غیرداستانی و ۱۰ 
کتاب شــعر نوشت. »الیوت« از کسانی چون »هومر«، »دانته«، »شکسپیر« و »جوزف کنراد« 

الهام گرفت و خود الهام بخش نویسندگان دیگری شد.

فرهنگ

رویداد »ســال نَوای موسیقِی ایران« پروژه ای است که 
از سال ۱۳۹۴ با هدف نکوداشت و قدردانی از استادان 
موسیقی ایران برگزار می شود. در ششمین دوره از این 
رویداد هنری قرار اســت نکوداشت ۱۲ هنرمند برگزار 
شود. پروژه، نشست رسانه ای اعالم جزییات برگزاری 
ششمین سال نوای موسیقی ایران روز دوشنبه، ششم 
بهمن ماه با حضور علی جعفری پویان نوازنده، مدرس، 
طراح و مدیر هنری رویداد ســال نــوا، محمد مهدی 
گورنگــی مدیر اجرایــی، آزاده امیــری نماینده گروه 
اجرایی و وارطان ســاهاکیان مدرس، رهبر ارکستر و 
آهنگساز پیشکسوت برگزار شد. در این نشست وارطان 
ســاهاکیان مدرس و آهنگســاز پیشکسوت موسیقی 
گفت: همیشه در ذهنم بود که باید هنرمندان پیشکسوت ارج نهاده شوند اما در این زمینه ایده ای 
نداشتم و نمی دانستم چگونه باید این کار را انجام دهم. تا اینکه دیدم ایده علی جعفری پویان، اتفاق 
خوبی است. به هر حال ششمین سال نوای موسیقی ایران،  مانند مقوله آهنگسازی از یک تم کوچک 
شروع شد و به مرور مورد استقبال  قرار گرفت. خوشبختانه دوستان به سال نوا اعتماد دارند و این 
نکته بسیار مهمی است که شاید بتوان ایده مشابه آن را در سینما و تئاتر و دیگر هنرها نیز رقم زد. 
وی در ادامه گفت: عوامل برگزاری ســال نوای موســیقی ایران که متعلق به نسل امروز هستند، به 
نوعی به نسل های پیش از خود مدیونند. هنرمندانی که ریشه موسیقی ما هستند. چیزی که در آلمان 

می گویند موزیسین های خوب آدم های خوبی هستند و به نظرم واقعا همینطور است .

 موزیسین های خوب آدم های
 خوبی هستند
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