
 ۹۱ فوتی و ۶۶۰۸ ابتالی جدید 
کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور به یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۳۱۴ نفر رســید، گفت: 
متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۱ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند.دکتر سیما سادات الری، گفت:  تا دیروز ۸ 
بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۶۰۸ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۶۹۵ 
نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۳۱۴ نفر رسید.وی افزود: 
متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۱ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۷ 
هزار و ۶۵۱ نفر رســید.الری با بیان اینکه خوشبختانه تا کنون 
یــک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۶۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستانها ترخیص شده اند، گفت: در عین حال  ۴۰۲۴ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت 
اعــالم کرد که تا کنــون ۹ میلیون و ۷۰ هــزار و ۱۶۷ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

عزیزی:
 کمیسیون امنیت ملی به زودی گزارشی درباره علت

 ترور شهید فخری زاده به مسئوالن ارائه می کند
رییس کمیته امنیت کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی با بیان این که 
سرنخ های بســیار مهم و خوبی درباره ابعاد ترور شهید فخری زاده به دست آمده است، گفت: کمیسیون 
امنیت ملی در آینده نتایج بررســی های خود را به مســئوالن ارائه خواهد کرد.ابراهیم عزیزی در توضیح 
آخرین وضعیت های صورت گرفته درباره ی عوامل ترور شهید فخری زاده اظهار کرد: مجموعه دستگاه های 
متولی موضوع به ویژه نیروهای اطالعاتی و امنیتی از اولین ســاعات وقوع این حادثه تلخ و تاسف بار همه 
تالش و تمرکز خود را برای بررسی ابعاد آن قرار دادند تالش های بسیار خوبی صورت گرفت و نتایج موثری 
به همراه داشت که از آنها سپاسگزاری می کنم.وی ادامه داد: مطمئن باشید عامالن، آمران، مسببان و همه 
کســانی که به نوعی ذره ای در این جنایت نقش داشته باشند مورد برخورد قاطع نظام جمهوری اسالمی 
ایران قرار می گیرند، چرا که تالش مجموعه دستگاه های اطالعاتی و امنیتی مبتنی بر قبل و حین و بعد 
از وقوع حادثه پیگیری ابعاد آن بوده، اطالعات و تصمیمات خوب و به موقعی کسب شده و دستگاه ها با 
یکدیگر همپوشانی داشتند.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به جلسات برگزار شده در این کمیسیون اظهار کرد: در جلسات تشکیل شده نظرات و دیدگاه های 
همه مسئوالن گرفته شده و در آینده نتایج بررسی و ابعاد ترور شهید فخری زاده به مسئوالن داده خواهد 
شد.عزیزی در پایان گفت: سرنخ های خوبی درباره ی این حادثه به دست آمده رصدهایی صورت گرفته و 

همه مقصران بدانند و مطمئن باشند که در این باره ذره ای اغماض صورت نمی گیرد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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هیئت سیاسی طالبان به سرپرستی »مال عبدالغنی برادر« معاون دفتر سیاسی این گروه که روز گذشته وارد تهران شده بود صبح دیروز با دریابان علی شمخانی 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار شــمخانی با اشاره به سابقه شرارت و جنگ افروزی آمریکا در منطقه تصریح کرد: آمریکا به دنبال 
صلح و امنیت در افغانستان نیست، راهبرد آمریکا تداوم جنگ و خون ریزی میان طیف های مختلف افغانستانی است.شمخانی گفت: آمریکا نمایش مذاکرات صلح 
را با هدف ایجاد بن بست در مذاکرات میان طرف های مختلف افغانستانی دنبال می کند تا آنها را مقصر ناامنی و بی ثباتی نشان دهد.دبیر شورای عالی امنیت ملی 

کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه جریانی را که بخواهد با جنگ در افغانستان به حاکمیت برسد ....

www.sobh-eqtesad.ir

شمخانی در دیدار هیئت سیاسی طالبان:

 راهبرد آمریکا در افغانستان تداوم جنگ و خون ریزی است
info@sobh-eqtesad.ir

بورس جیب مردم است سیاسی نکنید
بازار ســرمایه که در اصطالحی به زبان فرانســه آن را بورس می نامند 
در همه جای جهان بســتر تعامل اقتصاد در گذر و گذار با نقدینگی و 
در عین حال محل تامین مایحتاج مردم به پول خود مردم اســت. اگر 
قرار باشد در این بازار به شیوه هایی دست یافته باشیم که به چشمکی 
سیاسی سبز و با غلطکی قرمزش کنیم فی الواقع فاتحه بازار سرمایه که 
به نوعی باید امن ترین میدان پس انداز مردم باشــد را خوانده ایم. امروز 
متاســفانه شاهد هستیم که گاهی در بورس  اقداماتی صورت میگیرد 
که عده ای بتوانند از آن اقدامات بهره سیاسی مربوط به اهداف خود را 
بیرون بیاورند. کار به قدری بد نما شده که نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی این رفتار جریانی در بورس را » فتنه بورسی « نامیده و برای 
آن به مکاتبه با رئیس قوه قضائیه پرداخته اند. مردم هم در این چند ماه 
به اقداماتی که علیه جیب آنان میشــود معترض بوده و گاها در مقابل 
ســاختمان بورس در تهران و اســتانها تجمع و گاهی ماجرا به شعار 
دادن علیه رئیس جمهور نیز انجامیده است. بدون شک هسته مرکزی 
تشکیل فتنه بورسی در کشور را باید در حقوقی های بزرگ و بسیاری 
از افراد پشــت پرده این بازار ردیابی و دنبال کرد؛ چراکه طی ماه اخیر 
سهام شــرکت های کوچک توانستند سودساز باشند و متعادل معامله 
شوند اما طی رفتارهای ناخوشایندی در چند هفته گذشته سهام های 
بزرگ ســبب شد که بازار مجددا نزولی شــود، پس این ماجرا توسط 
حقوقی های بزرگ هدایت می شــود! برخی از فعاالن بورس و احتماال 
کارشناسان سرمایه اعتقاد دارند هرگاه جریان فتنه سازی به یک افتضاح 
ختم میشود جریان مخوف پشت پرده برای خوابانیدن سر و صدا چند 
روزی به میدان تبادل و نوســان گیری با ارقام کوچک آمده تا نشــان 
دهند اقدامات صورت گرفته ماهیت بازار سرمایه بوده اند اما این تغییر 
نبایــد قوه قضائیه و مجلس را فریب دهد و باید فتنه گران مورد پیگرد 
قرار قانونی قرار بگیرند تا فتنه گری تکرار نشــود و فتنه های احتمالی 
آینده نیز در نطفه نابود شود. چرا که این نوع فتنه گری با ناموس نظام 
جمهوری اســالمی یعنی اعتماد مردم به نظام ســر و کار دارد  و امر 
ســاده ای نیست که آن را بتوان با یک تشر و یا تذکر به نتیجه رسانید. 
مردمی که به ندای رهبری و دولت و کارشناسان بورس زندگی خود را 
به نقدینگی تبدیل کرده و به بازار بورس قدم نهاده اند تا شــاید نمطی 
از این همه تبلیغات برای پیوســتن به بازار ســرمایه ببافند از شخص 
آیت اهلل رئیســی و مجلس شورای اسالمی انتظار مجدانه دارند که این 
موضوع را حتی از ســالها قبل تا سالیان بعد پیگیری نموده و نگذارند 
با آبرو و اعتبار کشــوری که همه سرمایه آن مردم آن است اینگونه در 
معرض جریان سازی مطامع پشــت پرده آسیب ببینند و خواهان آن 
هســتند که قوه نظارتی و قضایی متخلفان را معرفی و مجازات کنند. 
اینکه خوشبختانه برخی نمایدگان مجلس احساس مسئولیت نموده و 
موضوع را دنبال میکنند کورسویی از امید را در دل تاریک بورس روشن 
میکند، چرا که شنیده شد، سید امیرحسین قاضی زاده با انتشار تصویر 
نامه ارســالی از موضع مجلس  به آیت اهلل رئیســی رئیس قوه قضائیه 
در صفحه توئیتر خود نوشــت: » در آخرین جلســه با آیت اهلل رئیسی 
گزارش تخلفات در بازار سرمایه را ارائه کردم که ایشان با ابراز تأسف از 
زیان های وارد شده به مردم، خواستار تهیه گزارشی مستند از جزئیات 
تخلفات و ترک فعل های صورت گرفته در بازارســرمایه شدند ایشان 
در همین را بطه توضیح داده اند که این گزارش تهیه شــد و امروز طی 
نامه ای به آیت اهلل رئیسی تقدیم کردم«. بازار سرمایه را باید شش ها یا 
ریه تنفس اقتصاد هر نظامی دانست. ورود هر نوع دستکاری غیر مجاز 
به منزله ورود امثال کوید ۱۹ به داخل این شــش ها محسوب میشود 
و اگر با تمهید و دقت به مداوای آن پرداخته نشــود اقتصاد را خواهد 
کشت. امروز برخی عوامل نفوذی درون ساختار دولت متهم به اقدامات 
ضد مردمی هستند. تا جایی که ریاست کمسیون تلفیق الیاس نادران 
که ایشــان را از کارشناســان اقتصادی کشور میشناسند و حتی نایب 
رئیس ایشــان در همین کمسیون طی مصاحبه هایی بودجه تقدیمی 
کشور در سال ۱۳۹۹ برای سال آتی را بودجه ای برای فروپاشی اقتصاد 
نامیده اند. و بعید نیســت این اتهام دامن بورس را هم گرفته باشد. در 
بسیاری از کشــورها عنصر ناظر در بورس آن کشور دادستان کشور و 
شاید بطور مشخص دادستان بورس است که نهادی قضایی و با دستی 
باز برای جلوگیری از تخلفات به این امر مبادرت میکند. پس باید توجه 
داشت که بورس جیب مردم است و باید از گزند هر حادثه و یا فتنه ای 

مصون بماند.
 والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه در واقع آینه اقتصاد است اگر به دنبال رشد و بالندگی هستیم باید در آینه این بازار نشان داده شود 
اگر به دنبال جهش تولید هستیم باید زمینه آن را در این بازار ا یجاد کنیم و اگر به دنبال آرامش هستیم باید در آینه بازار نشان داده شود.محمدعلی دهقان دهنوی 
در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اقداماتی که در زمان آقای قالیباف در بازار سرمایه صورت گرفته چشمگیر بود و ما هم 
باید این راه را ادامه دهیم.وی افزود: وقتی از بازار سرمایه صحبت می کنیم نباید آن را محدود به معامالت سهام و اوراق کنیم بلکه با این بازار با وجود ۶۰۰ شرکت 
در تولید ناخالص داخلی و اشتغال جایگاه ویژه ای دارد اگر می خواهیم جهش تولید باشد غیر از نقش راهبردی این شرکت ها به دنبال چه هستیم؟ اگر به دنبال 
مشارکت و مردمی سازی اقتصاد هستیم کدام صحنه مثل بازار سرمایه مهیاتر است. اگر به دنبال ارتقای شفافیت و رقابت پذیری هستیم در کجا تبلور دارد؟وی 
گفت: بازار سرمایه در واقع آینه اقتصاد است اگر به دنبال رشد و بالندگی هستیم باید در آینه این بازار نشان داده شود اگر به دنبال جهش تولید هستیم باید زمینه 
آن را در این بازار ا یجاد کنیم و اگر به دنبال آرامش هستیم باید در آینه بازار نشان داده شود.رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: نگاه ما باید 
فراتر از نوسانات روزانه باشد و این باید در همه فعالین اقتصادی شکل بگیرد در ماه های اخیر برخی از نوسانات صورت گرفته ناشی از عوامل اقتصادی بود که با 
توجه به اینکه آینده اقتصاد افق های روشنی دارد و اقتصاد به ساحل آ رامش رسیده در روزهای آینده تاثیر خود را نشان می دهد بخشی از نوسانات نیز غیراقتصادی 
بودند و با ید ســایه آن را از بازار ســرمایه کم کنیم.وی تصریح کرد: ماهیت بازار به د لیل شفافیت خود این گونه است که سیگنال های اقتصادی سریع دریافت 
می کند و واکنش نشان می دهد متاسفانه در بعضی از آنها شاهد بیش واکنشی هستیم ماباید در سازمان بورس با استفاده از نظرات کارشناسان و مشارکت کامل 
ذینفعان این بیش واکشنی را کاهش داده تا روند بهتری ار داشته باشیم.وی در مورد برنامه های خود برای بازار سرمایه گفت: یکی از برنامه های من بحث جایگاه 
سرمایه در سیاست گذاری اقتصادی است آیا سیاست گذار اقتصادی به شکلی باید باشد که سرمایه گذار را از توجیه پذیری بیاندازد. غیر از این است که ما فعال 
مشکل رشد منفی سرمایه را داریم؟ آیا می توانیم شرکت ها را با دخالت خود از توجیه سرمایه گذاری بیاندازیم بنابراین اگر به دنبال رشد اقتصادی و سرمایه گاری 
هســتیم مســیر آن از بالندگی بازار سرمایه می گذرد.وی ادامه داد: انشا اهلل با تعامل، مسیر را برای سهامداران روشن می کنیم و این پیام روشن به سرمایه گذاران 
منتقل می کنیم که هدف اقتصاد افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال است و بازار سرمایه آماده ترین بستر برای حضور شرکت های متعدد است.دهقان دهنوی 
افزود: یکی از برنامه های من افزایش تعامل و مشــارکت پذیری همه فعاالن بازار ســرمایه، ذینفعان، سازمان ها، نهادها و ناشران و همچنین سرمایه گذاران خرد، 
کالن، حقیقی و حقوقی دعوت می کنم نظرات خود را منتقل کنند اگر می خواهیم تغییری در مقررات داشته باشیم باید حتما با مشورت پذیری باشد نباید بازار 
را غافلگیر کرد بنابراین همه این تصمیات در بستر تعامل پیش برود.وی افزود: یکی از برنامه های بنده گسترش نهادهای مالی بازار سرمایه است آینده ای که برای 
اقتصاد تصویر می کنیم همه برای توســعه این نهادها هم از لحاظ تعداد و تنوع اســت. باید شرایط به گونه ای باشد که بستر حضور هم از لحاظ  جغرافیایی و هم 

حوزه های مختلف آ ماده باشد تا بازار توسعه یابد.

امسال ارزش معامالت بورسی 4 برابر شد
حســن قالیباف اصل گفت: ارزش معامالت ســال گذشــته هزار هزار میلیارد تومان بود که امســال به ۴ هزار هزار میلیارد تومان یعنی ۴ برابر شده است.  حسن 
قالیباف اصل در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  اظهار داشت: من از آقای دژپسند بخاطر حمایت شان و موافقت با استعفای بنده تشکر 
می کنم. ورود من به بورس همزمان با آزادسازی سهام عدالت و صندوق های ای تی آف و ورود پرحجم بازار سرمایه بود و فضای بازار را تغییر داده بود. بواسطه رشد 
نقدینگی ســال گذشــته و این به سمت بازار سرمایه ورود کرد، بطوریکه تا مرداد ماه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار شد که بی سابقه بود.وی ادامه داد: صحنه 
بازار سرمایه بسیار متفاوت بود. ابتدای سال ارزش بازار ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که حاال ۱۵۲ درصد بیشتر شده است. شاخص کل ۱۲۴ درصد رشد داشته 
است.  قالیباف گفت: تعداد کدهای بورسی با ۵۷ میلیون است که این تعداد در منطقه بی نظیر است. ارزش معامالت سال گذشته هزار هزار میلیارد تومان بود که 
امسال به ۴ هزار هزار میلیارد تومان یعنی ۴ برابر شده است.رئیس پیشین بورس و اوراق بهادار در مورد توسعه نهادی در بازار سرمایه اظهار داشت: یکی از اقدامات 
ما تقویت صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت بازار بود که وظیفه بازارگردانی را دارند، بازارگردانی سال ۸۸ تصویب شد ولی شرکت ها استقبال نکرده بودند اما 
با تصویب شورای عالی بورس تمام ناشران بازارگردان شدند.وی ادامه داد: پیشتر تعداد سبدگردان ها ۱۹ تعداد بود که امسال با افزایش ۴۰ صندوق بر آنها افزوده 
شده تا به ۵۹ صندق برسد. همچنین سقف صندوق ها ۱۰ هزار تومان بود که به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش این صندوق ها از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسید.وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم سال گذشته انتشار اوراق شرکتی بود بطوری که امسال از بیش از ۷ هزار میلیارد تومان به 
۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.  همچنین تامین مالی سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال تا امروز به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی 

افزایش ۵۰ درصدی دارد.

رئیس جدید در شرایط سختی مسئولیت بازار را بر عهده گرفت
در این مراسم ماشاءاهلل عظیمی عضو شورای عالی بورس و نماینده اتاق تعاون ایران گفت: در ۱۰ ماه گذشته نوسانات بازار سرمایه آنقدر بوده است که در چند 
ســال گذشــته وجود نداشته است و آقای دهقان دهنوی در شرایطی مدیریت بازار سرمایه را برعهده گرفته است که انصافا بسیار سخت است و آبروی خود را به 
میدان آورده است که امیدواریم موفق شود.عظیمی گفت: بازار سرمایه به گونه ای شده است که برای اداره آن باید هماهنگی سه قوه وجود داشته باشد. باید کل 
قوه مجریه یک حرف بزند که متأسفانه این گونه نیست. شورای عالی بورس مجبور است از نظرات وزیر اقتصاد حمایت  کند.عضو شورای عالی بورس افزود: ما به 
هیچ وجه منافع مردم را فدای مصلحت اندیشی جناحی نمی کنیم. در حال حاضر بازار سرمایه مورد توجه خانوارهای ایرانی قرار گرفته و از هر خانواده یکی دو نفر 
در بازار سرمایه حضور دارند و بنابراین حساسیت بازار سرمایه در ۸-۷ ماه گذشته چند برابر شده است. ما مردم را دعوت به مداومت در بورس و صبر می کنیم. 
باید خودمان هم یاد بگیریم و صبر داشته باشیم.عظیمی همچنین گفت: وزیر نفت، وزیر صنعت، رئیس بانک مرکزی، مسؤول است. حتی رئیس صندوق توسعه 
ملی در این زمینه مسؤول است و ما از او گالیه مندیم. باید منافع مردم را در نظر بگیریم. برای رشد بازار سرمایه باید پیام همدلی خوبی ابالغ شود. در یک سال 
گذشته متغیرهای بیرونی در بازار سرمایه آنقدر اثر نگذاشت که متغیرهای داخلی اثر گذاشت و تا وقتی غضنفر وجود دارد که تالش ما را خنثی می کند نیازی به 
خارجی نداریم.عضو شورای عالی بورس گفت: ما از آقای دکتر دهقان خواستیم صدای مردم را بشنود و مبنای کار خود قرار دهد. زحمات آقای قالیباف اصل کف 
انتظارات ما است و شما هر گونه اختیارات از شورای عالی بورس بخواهید ما در اختیار شما می گذاریم چنانکه اکثریت شورا با ریاست آقای دهقان موافقت کرد.

عظیمی با بیان این که پول از بازار سرمایه خارج نشده است، گفت: اما در برخی نمادها پول ها دپو شده و این اموال مردم در بازار سرمایه است. حتی بازار سرمایه 
روی بازار مسکن و بازار پول اثر دارد.

ارزیابی منابع غربی از جدیدترین آمار صادرات نفت ایران

افزایشصادراتعلیرغمتحریمها
یک مقام مسئول در وزارت خارجه اعالم کرد:

حرکت ایران و اوراسیا برای حذف 
دالر از تبادالت مالی

دژپسند درباره شبهات بازار سرمایه شفاف سازی کند

 ۹ پرسش بورسی از وزیر اقتصاد

یک مقام مسئول از حرکت ایران و اوراسیا برای حذف دالر از تبادالت مالی خبر داد و با بیان اینکه سوئیفت 
ملی راهی برای تبادالت پولی است، گفت: ۱۲ بانک چینی قابلیت کار در دوره تحریم را دارند.، عزیز منصوری 
در همایش تجاری ایران و اوراســیا گفت: انتظار می رود موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا به مرور 
زمان به موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه تبدیل شــود، این در حالی اســت که در توافقنامه 
تجارت آزاد، حجم مبادالت به چندین برابر و حتی تا ده برابر افزایش خواهد یافت؛ اما ملزومات پولی و بانکی 

نیز در این رابطه باید فراهم شود...

نرختورمسالیانهاز۳۲درصدگذشت

آخرین خبرها از واکسن های ایرانی کرونا؛

واکسن وزارت دفاع در آستانه اخذ 
مجوز تست انسانی

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا با اشاره مراحل اخذ مجوز و کارآزمایی بالینی واکسن های ایرانی 
کرونا، در عین حال از تولید واکسنی مرتبط با وزارت دفاع با نام »میالد نور« خبر داد و گفت: این واکسن 
هم در نوبت ورود به فاز مطالعات انســانی اســت.دکتر مصطفی قانعی، درباره آخرین خبرها درخصوص 
واکسن های ایرانی کرونا، گفت: واکسن  کرونای بنیاد برکت و واکسن انستیتو رازی موافقت کمیته اخالق 

را گرفته اند، همچنین واکسن مرتبط با وزارت دفاع در مراحل پایانی اخذ مجوز کمیته اخالق قرار دارد.

واکسن کرونای انستیتو رازی در آستانه جذب داوطلب
وی افزود: مجوز ورود و کارآزمایی بالینی برای واکسن کرونای انستیتو رازی صادر شده و باید زیرساخت های 
جذب داوطلب برای تزریق واکسن در فاز اول مطالعات بالینی را انجام دهند. بنابراین احتماال طی دو هفته 

آینده در مجموع، سه شرکت که کار تحقیق انسانی واکسن را آغاز کرده اند را خواهیم داشت.

واکسن کرونای وزارت دفاع در آستانه اخذ مجوز تست انسانی
قانعی درباره واکســن کرونای سوم در کشور، افزود: واکسن سوم با نام »میالد نور« مرتبط با وزارت دفاع 
اســت. این واکســن هم در آخرین مراحل اخذ مجوز کمیته اخالق است و شاید در آستانه اخذ آن است. 
این واکسن هم در نوبت ورود به فاز مطالعات انسانی است البته هنوز مجوز آغاز فاز انسانی برای آن صادر 
نشده و اطالعات تکمیلی در مورد آن متعاقبا اعالم خواهد شد.وی درخصوص اینکه مطالعات بالینی واکسن 
کرونا انستیو رازی قرار است بر چند نفر انجام شود، تصریح کرد: مجری طرح جزئیات این مطالعات را اعالم 

می کند اما احتماال مانند واکسن کرونای بنیاد برکت، مطالعات واکسن های بعدی هم پیش خواهد رفت.

پیش بینی واکسیناسیون 60 درصدی در کشور تا اسفند 1400
دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا درباره گمانه زنی ها از زمان تقریبی کنترل زنجیره انتقال بیماری 
با دسترسی به واکسن کرونا، تاکید کرد: هر زمان واکسیناسیون به ۶۰ درصد جمعیت یک جامعه برسد، 
زنجیره بیماری قطع می شــود؛ اما پیش از آن رفته رفته میزان مرگ و میر و بیماری کم تر می شود. گمان 
می کنم ما در کشــورمان تا اسفند سال بعد )۱۴۰۰( به هدف واکسیناسیون ۶۰ درصد جامعه برسیم.وی 
در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم ورود کودکان به فاز کارآزمایی بالینی واکسیناسیون کرونا، بیان کرد: 
فعال واکسیناسیون برای افرادی انجام می شود که در معرض خطر باشند. کودکان از این جهت که ممکن 
است منتقل کننده بیماری باشند ممکن است واکسیناسیون شان آغاز شود، اما االن کودکان نه در اولویت 
هســتند و نه این میزان واکســن برای تزریق به آنها وجود دارد. ما به میزان مرگ و میر در مبتالیان نگاه 
می کنیم، ۷۰ درصد مرگ و میر بر اثر کرونا در افراد باالی ۶۵ ســال اســت؛ بنابراین این افراد در اولویت 

دریافت واکسن هستند.

رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار:

 نباید با تصمیم ها بازار را غافلگیر کنیم
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روحانی در هیئت دولت:گزیده خبر

بهتعهداتبرگردند،ماهمبرمیگردیم
رئیس جمهور با بیان اینکه ما در حوزه تعهدات برجام صبری بزرگ کردیم، گفت: اروپایی ها 
وعــده دادند و عمل نکردند یا نتوانســتند عمل کنند. حجت االســام حســن روحانی 
رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشــنبه( در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: روزهای بسیار 
مهمی در تاریخ انقاب اســامی وجود داشت که نســل نوجوان و جوانمان را باید با این 
انقاب کامًا آشنا و آگاه کنیم. هر پیروزی که به دست آمد حاصل سختی ها و مشکات 
بسیار زیادی بود که مردم و مسئوالن تحمل کردند و بسیاری از آنان در زندان ها و تبعید 
بودند.رئیس جمهور با بیان اینکه بســیاری از مردم فرزندان عزیز خود را در راه انقاب فدا 
کردند، اظهار داشت: خداوند در هر جایی که ما احساس می کردیم که انگار دیگر گشایشی 
پیش نخواهد آمد، گشایشی را به وجود می آورد. امام )ره( دید که در نجف نمی تواند بماند 
و به وی فشار آوردند مبنی بر اینکه حق اعامیه ندارید و به همین دلیل به سمت مرزهای 
جنوبی و کویت حرکت کرد.وی متذکر شــد: امام خمینی )ره( زمانی که به سمت کویت 
حرکت کرد، دم مرز مانع وی شــدند و ایشان از همان راهی که رفته بود، به سمت بغداد 
بازگشت.روحانی ادامه داد: خداوند این راه را پیش امام )ره( گذاشت مبنی بر اینکه به نجف 
بازنگردد و در بغداد توقف کند و از آنجا تصمیم گرفت که به پاریس حرکت کند. به امام 
)ره( گفتند که اگر با هواپیمایی وارد پاریس شوید، در آنجا و در فرودگاه به مدت سه ماه 
ویزا می دهند و نیاز به هماهنگی قبلی نیست. ما هم پاریس زیاد می رفتیم و رفت و آمد 
می کردیم و با هر ورود به پاریس، ســه ماه به ما ویزا می دادند.رئیس جمهور تصریح کرد: 
خداوند راه روان و آسانی را پیش روی انقاب گذاشت و حضرت امام )ره( به پاریس رفت. 
در ابتدا ایشــان به محله ای و در خانه یکی از دوســتان رفت. دو روز در آنجا ماند و همه 
فهمیدند و شکایت کردند که چه خبر است که در راه پله هزاران نفر می روند و می آیند. 
براساس این فشارها، امام )ره( باز ناچار شد که به روستایی در اطراف پاریس برود که آنجا 
فضا و باغی برای یک ایرانی بود که وی آن را در اختیار امام گذاشت. در آنجا فضای نماز 
جماعت و مصاحبه وجود داشت.روحانی افزود: امام )ره( رادیو، تلویزیون و روزنامه نداشت 
و در آن مقطع سایت و خبرگزاری هم نبود. همه رادیو و تلویزیون های دنیا را خداوند در 
اختیار امام )ره( قرار داد و این از معجزات انقاب بود. امام )ره( به محضی که اعام می کرد 
می خواهد سخنرانی کوتاهی داشته باشد و یا آنکه مصاحبه ای انجام دهد، تمام دوربین ها از 
قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و آســیا در آنجا متمرکز می شــدند.وی اظهار داشت: زمانی که 
حضرت امام )ره( تصمیم گرفت که به ایران بیاید، خیلی حرف بود و آن شرایط، شرایطی 
نبود که کسی تصمیم بگیرد وارد ایران شود. نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی سر جای 
خودشان بودند. قدرت های دولت آن زمان مستقر بودند. شاه فرار کرده بود اما مابقی همه 
ســر جای خود بودند و تهدید کردند اگر هواپیمای امام )ره( وارد فضای ایران شود، آن را 
سرنگون می کنند اما امام اعتنا نکرد.رئیس جمهور بیان کرد: امام خمینی )ره( قرار بود ۶ 
بهمن سال ۵۷ وارد ایران شود که فرودگاه ها بسته شد و نتوانست بیاید. ایشان در آن شب 
با یاران خود صحبت کرد و به آنان گفت که کسی با من نیاید چرا که این سفر خطرناک 
است و بهتر است شماها به کار خود برسید. شبیه آن چیزی که در تاریخ از شب عاشورا 
می شنویم که حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( بیعت را از همه برداشت، در نوفل لوشاتو اتفاق 
افتاد.روحانی با بیان اینکه امام خمینی )ره( در ۱۲ بهمن وارد ایران شــد، گفت: این سفر 
خطرنــاک بود، اما در عین حال خداوند گشــایش را فراهم کرد. مرحوم آیت اهلل طاهری 

اصفهانی چند روز قبل از حرکت امام به ایران تماس گرفت و بنده در دفتر امام در نوفل 
لوشــاتو پاسخ این تماس را دادم و گفت اگر فرودگاه تهران بسته است، هوانیروز اصفهان 
اعام کرده که فرودگاه اصفهان را باز می گذاریم و امام به اینجا بیاید.رئیس جمهور یادآور 
شــد: خداوند از هر کجا یک گشایشــی را فراهم می کرد. با اینکه عده ای از علمای بزرگ 
می گفتند به امام )ره( بگویید که به ایران نیاید و االن زود است و شرایط آماده نیست، اما 
همانطور که آتشی برای حضرت ابراهیم فراهم کرده بودند و بی دغدغه وسط آتش رفت و 
به ســامت بازگشت، شرایط ایران هم مشابه بود و از هر طرف سختی و خطر بود اما در 
نهایت امام وارد سیل جمعیت شد.وی با بیان اینکه هر توطئه ای در آن مقطع امکان پذیر 
بود و امام خمینی )ره( همه این توطئه ها را در نظر داشــت، تصریح کرد: امام )ره( در راه 
خداوند این مسیر را برگزید و خدا همه جا یاری کرد. خداوند در قرآن می فرمایند که نعمت 
مرا مدنظر قرار دهید. در این انقاب و در هر جایی، ما لشــکریان حق و لطف خداوند را 
می دیدیم. البته مردم ایران مردمی ویژه و با روحی بلند هســتند و با اعتماد و اراده ملی 
درکنار امام ایستادند و هر چه ایشان گفتند، گوش کردند.روحانی گفت: امام )ره( خطاب 
به مردم گفت که آنچه برای حکومت نظامی ترتیب دادند را بشــکنید که مردم حکومت 
نظامی را شکاندند. ایشان به مردم گفت که به خیابان ها بیایند و رو به روی گلوله بایستند 
و مردم هم همین کار را کردند. امام )ره( گفت که خون بر شمشــیر پیروز اســت و مردم 
گوش کردند و مردم فرمایشــات ایشــان را اطاعت کردند و خداوند در سایه این رهبری 
آسمانی و ایثار یک ملت بزرگ، بزرگترین پیروزی تاریخی را نصیب ایران کرد.وی بیان کرد: 
روزی امام )ره( پیروز شــد که آمریکایی ها هنوز امید داشــتند که بتوانند کودتا کنند و 
اروپایی ها امیدوار بودند که در کشور ما شرایط را بر هم بزنند. روزی امام خمینی )ره( پیروز 
شد که هیچ یک از قدرت های شرق و غرب، با نهضت امام موافق نبودند اما ملت ایران یک 
پارچه بود و آن پیروزی بزرگ را ما شاهد بودیم.روحانی تصریح کرد: انقاب اسامی تحول 
بزرگی را به وجودآورد و امروز می بینیم که این ملت جایگاه بلندتری از ۴۲ سال پیش دارد 
و شــاهد احترام در دل و اذهان جهانیان نسبت به ملت ایران هستیم. البته ابر قدرت ها و 
قدرت ها ما را آزار دادند و اذیت کردند که این کارها سر جای خودش محفوظ است اما ما 
باید واقعیت را ببینیم و حقیقت این اســت که ملتی از اســارت نجات پیدا کرد، دســت 
استعمارگران را قطع کرد، کاخ ستمگران را سرنگون کرد و امروز بر این کشور آرا و اراده 
ملت حاکم است.رئیس جمهور با اشاره به مساله تعهدات برجامی ایران و اظهارات اروپایی ها، 
اظهار کرد: ما در حوزه تعهدات برجام صبر کردیم، صبر بزرگ، صبر جمیل. یک سال دست 
روی دست گذاشت و به اروپایی ها گوش کردیم و آنها مدام وعده دادند و گفتند یک هفته 
دیگر، یک ماه دیگر، دو ماه دیگر.روحانی تاکید کرد: اروپایی ها وعده دادند و عمل نکردند 
یا نتوانستند عمل کنند. بعد از یکسال هم که تعهداتمان را کاهش دادیم، گفتیم اگر تا دو 
ماه دیگر برگشتید ما هم برمی گردیم. در این راستا دو ماه دوماه تعهدات را کاهش دادیم 
تا نهایتاً تمام تعهدات را کنار گذاشتیم. همیشه گفتیم شما به تعهدات برگردید، ساعت بعد 
از آن ما هم برمی گردیم.رئیس جمهور افزود: انقاب اسامی در سایه روح بلند و فداکاری 
و اعتماد ملت به امام راحل به پیروزی رسید و تا روزی که در حکومت جمهوری اسامی 
ایران همه کاره رای مردم است، شکست نمی خوریم اما اگر خدای ناکرده سِر رای مردم اما 
و اگر درســت کردیم و گفتیم خیلی مهم نیست که پای صندوق ۵۰ درصد باشند یا ۸۰ 

درصد، - که انشــاءاهلل آن روز هیچ وقت پیش نمی آید- ممکن اســت این لطف خدا را از 
دست بدهیم.روحانی با اشاره به اینکه امسال به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، شکل 
مراســم گرامیداشت سالروز پیروزی انقاب اســامی متفاوت از سال های گذشته است، 
اظهارداشت: امروز از جنبه ای دیگر نیز جشن پیروزی انقاب اسامی با چند سال گذشته 
متفاوت اســت. امسال کسانی که در چند سال گذشته می خواستند با تروریسم و جنگ 
اقتصــادی این انقاب را به زانو درآورند دیگر نیســتند.رئیس جمهور تصریح کرد: امروز 
مطمئن تر از هر زمان دیگر هستیم که جنگ اقتصادی دشمن به شکست انجامیده و به 
روزهای پایانی اش رسیده است. این روزها به غیر از چند کشور همه دنیا یکپارچه از آمریکا 
می خواهند که به تعهداتش در برجام بازگردد. تعامل طرف های تجاری ایران در منطقه نیز 
کاما تغییر کرده اســت و همه عرصه های اقتصادی کشور نسبت به یکی دو ماه گذشته 
شرایط بهتری دارند.روحانی با بیان اینکه آن جنایتکار شرور و آزاردهنده مردم رفته است 
و امروز شرایط ایران اسامی برای تحوالت اقتصادی، کاما با یک ماه پیش متفاوت است، 
خاطرنشــان کرد: درست است که مشکاتی هم وجود دارد و تلویزیون و رسانه های دیگر 
گاهی بنگاه هایی را هم نشــان می دهند که تعطیل شــده اند، اما خوب است در گزارش 
وضعیت اقتصادی به مردم تعداد زیاد دیگری از بنگاه ها که فعالیت آنها رونق یافته و سه 
شــیفت در حال کار بوده و آمار تولیدات آنها دو برابر شــده است نیز لحاظ شوند.رئیس 
جمهور گفت: نباید شرایط به گونه ای باشد که کسانی که با لحن نادرست علیه دولت سخن 
می گویند آزادی بیان و مصونیت داشته باشند و نه تنها کسی با آنها کاری نداشته باشد، 
بلکه گاهی پشت پرده تشویق هم بشوند که عالی بود، خوب و محکم گفتید اما اگر کسی 
خواست از دولت تعریف کند، آزادی بیان و مصونیت نداشته باشد و حتی تحت فشار قرار 
گیرد.رئیس جمهور ادامه داد: همه باید دست به دست هم بدهیم و مشکات را با هم حل 
کنیم؛ قرار نیست یک عده کنار بنشینند و چرتکه بیندازند و بدتر اینکه به نفع دشمن هورا 
بکشند.روحانی با اشاره به برخی آمارها از وضعیت واردات و ترخیص کاال در گمرکات کشور 
و نیز الکترونیکی شدن بخش عمده ای از تشریفات گمرکی اضافه کرد: افزایش پهنای باند 
اینترنــت امروز عاوه بر گشــایش در عرصه اقتصاد، به فضای تنفس مردم در شــرایط 
همه گیری کرونا تبدیل شده است و این یکی از خدمات عظیم و ماندگار دولت بوده و بنده 
از وزرای ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم بابت تاش های شان سپاسگزاری می کنم.رئیس 
جمهور تاکید کرد: نباید کسی را برای افزایش پهنای باند اینترنت محاکمه کرد، اگر قرار 
است کســی در این رابطه محاکمه شود، باید بنده را محاکمه کنند چرا که این اقدام به 
دستور شخص بنده انجام شده است. افزایش پهنای باند یعنی دیجیتال و شفاف شدن امور 
و این یعنی مبارزه با فساد؛ اگر قرار است کسی را بابت مبارزه با فساد محاکمه کنند باید 
بنده را محاکمه کنند، نه وزیر بنده را.روحانی اظهار داشت: همه، حتی کسانی که با این 
دولت خوب نیســتند، اجازه دهند دولت در این ۶ ماه باقیمانده کار کند. خیلی کار برای 
انجام دادن داریم و وزرای دولت وقت ندارند که بین قوا گردش کنند. ما وزیر بین قوا نداریم.

رئیس جمهور تصریح کرد: به حجم طرح هایی که در این روزها افتتاح می شوند نگاه کنید؛ 
این طرح ها در سخت ترین شرایط اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی تمام عیار و 
در شرایطی که همه گیری کرونا وضعیت را سخت تر کرده بود انجام شده و در حال افتتاح 

شدن هستند.

واعظی در حاشیه جلسه دولت:
 اولین محموله واکسن روسی ۲۲ بهمن

 به تهران می رسد
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: مقدمات قرارداد خرید واکســن روســی هم 
فراهم شــده اســت و امیدواریم امروز و فردا این قرار داد امضا شــود و اولین 
محمولــه آن قبل از ۲۲ بهمن به تهران برســد. محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز )چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در واکنش به اظهارات یکی از مقامات رژیم صهیونیســتی که گفته اسرائیل 
برنامــه حمله به ایران دارد، گفــت: هم مردم ما و هم مردم منطقه با ادبیاتی 
که رژیم صهیونیستی تا االن داشته اند آشنا هستند. آنها بیشتر حرف می زنند، 
بیشتر دنبال جنگ روانی هســتند ولی عمًا نه برنامه ای و نه توانایی و نه از 
عهده این کار )حمله به ایران( برمی آیند.وی افزود: ارتش و ســپاه در دفاع از 
ایران نیروهای ورزیده ای هستند، مانورهایی که داشتیم نشانه های این است 
که ما قصد جنگ نداریم اما در دفاع از کشــور جدی هســتیم. البته برخی 
مسئولین رژیم صهیونیستی فکر می کنند هر حرفی بزنند واشنگتن حرفشان 
را می پذیرد، حاال یه ترامپی بود و دامادی داشت که عمًا کارگزار صهوینیست 
ها بود و یکســری کارها را انجام می داد و برخی نظرات رژیم صهیونیستی را 
تحمیل می کرد.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: من فکر می کنم دولت جدید 
آمریکا، همانند سایر کشورها استقال خودشان را دارند. مساله بازگشت آمریکا 
به برجام و رفع تحریم ها یک موضوعی است که خیلی هم رژیم صهوینیستی 
و هم برخی کشورهای عرب منطقه با آن مخالف هستند و در این راستا تاش 
می کنند و البی هایشان در واشنگتن فعال شده است. ما نباید این طور مسائل 
و اظهار نظرها را جدی بگیریم زیرا بیشتر جنگ روانی و تبلیغاتی است.واعظی 
در پاسخ به این سوال که آیا رئیس صدا و سیما به دلیل توهین یک کارشناس 
تلویزیون به رئیس جمهور به جلســه دولت دعوت نشــده است؟، گفت: صدا 
و ســیما در برخی از برنامه هایی که دارد، در گزینش افراد به نوعی کســانی 
را دعوت می کند که تابلودار هســتند و در زمره مخالفین دولت مسحســوب 
می شــوند.وی تصریح کرد: در این شرایط کشــور که بیش از هر زمان دیگر 
نیاز به وحدت، انســجام و صمیمت داریم، باید با یک صدا در مقابل دشمنان 
بایســتیم و از این جنگ تحمیلی اقتصادی عبور کنیم. اینکه صدا و سیما با 
مستنداتی که می ســازد نباید مردم را ناامید کند بلکه باید آدرس انسجام و 

وحدت به جامعه بدهد.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: در برنامــه زاویه یک روحانی را 
دعوت کرده بودند که با یک لحن بســیار بد به رئیس جمهور توهین می کند. 
این مســاله برای وزرای دولت قابل قبول نبود. باالخره صدا و سیما متعلق به 
نظام اســت و نباید در این شــرایط اینگونه عمل کند. نتیجه این مساله آن 
شد که باید این موضوعات مقداری ســاماندهی شود.واعظی گفت: نمی دانم 
رئیس صدا و ســیما به جلسه دیروز دعوت شــدند یا نه اما در آن سالنی که 
ما بودیم تشــریف نداشتند.وی در پاسخ به ســوالی در خصوص احضار وزیر 
ارتباطات به دادگاه، گفت: موضع ما از ســال ۹۲ این بوده اســت که فضای 
مجازی می تاوند در خدمت مردم و فعالیت های اقتصادی قرار بگیرد. در همه 
دنیا بحث فضای مجازی، بحث این نیست که کسی مثًا فیلم یا کلیپ ببیند 
بلکــه با زندگی مردم در ارتباط اســت.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ما در 
ماجرای کرونا می بینیم که اگر فضای مجازی از سال ۹۲ گسترش پیدا نکرده 
بود، امورات مردم چه آنهایی که کســب و کار دارند و چه آنهایی که خدمات 
دریافت می کنند، با مشــکل مواجه می شــد. امروز فضای مجازی در خدمت 
دانش آموزان و دانشجویان است.واعظی گفت: ما نباید فضای مجازی را تنها 
از یک بُعد ببینیم و اگر فسادی در این فضا انجام می شود، که من نمی گویم 
نمی شــود، ما باید برای مشکات و مبارزه با فســاد آن راه حل پیدا کنیم و 
اجازه بدهیم کسب و کار مردم در این فضا انجام شود. موضع دولت این است 
که ما با فساد فضای مجازی مخالفیم و در این زمینه با قوه قضائیه همکاری 
می کنیم.وی ادامه داد: آقای آذری جهرمی خودش کانال هایی که کار خاف 
انجام می دهند را احصا کرده و برای مراکز قضائی و انتظامی فرستاده تا با آنها 
برخورد شــود. ما حاضریم در این زمینه همکاری کنیم و باید فرهنگ سازی 
هم بشود اما اجازه بدهیم فضای مجازی کار خودش را ادامه دهد.رئیس دفتر 
رئیس جمهور در پاســخ به سوالی در خصوص برخورد یک نماینده مجلس با 
ســرباز راهنمایی و رانندگی، گفت: همــان روزی که این اتفاق افتاد، همه ما 
متاســف شدیم. در این ماجرا یک ســرباز می خواهد به وظیفه خودش عمل 
می کند و مانع قانون شــکنی یک نماینده مجلس می شود اما از این نماینده 
ســیلی می خورد.واعظی گفت: این اتفاق هــم از نظر افکاری عمومی و هم از 
نظر دولت محکوم اســت و همانطوری که رئیس مجلس و دیگران گفتند که 
ما به این مساله رسیدگی می کنیم، امیدواریم که این فقط حرف نباشد بلکه 
عکس العمل جدی دربــاره آن صورت بگیرد.وی افزود: وقتی فرمانده نیروی 
انتظامی همان لحظه اعام کرد که شــکایت می کند خب بقیه که نمی توانند 
بیایند شکایت کنند، باالخره نیروی انتظامی با وزیرات کشور در ارتباط است. 
خوشبختانه ستاد کل نیروهای مسلح هم واکنش خوبی نشان داد و ثابت کرد 
که نیورهای مسلح از یک حمایت گسترده ای برخوردار هستند. این اتفاقی که 
افتاد عکس العمل مردم هم در فضای مجازی و هم از سوی مسئولین کشور 
قابل تقدیر است.رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر 
اینکه آیا وزارت ارتباطات استدالل های حقوقی در قوه قضائیه دربرابر شکایتی 
که مطرح شده بود نداشــت؟، گفت: آن بخشی که سیاستگذاری است و در 
اختیار دولت قرار دارد، وزرا و اســتانداران ما باید بدانند که اگر سیاست های 
دولت اجرا می شــود، رئیس جمهور حامی آنهاست.واعظی گفت: آنچه آقای 
رئیس جمهور گفت این بود که گســترش فضای مجازی جزو سیاست های 
دولت بوده است و اگر قرار است آقای آذری جهرمی برای این موضوع محاکمه 
شود، من ابتدا باید محاکمه شوم.وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا 
قرار است ما در زمینه واردات واکســن مذاکراتی داشته باشیم؟، اظهار کرد: 
بیشــتر از دو ماه است که با روس ها درخصوص واکسنی که تولید کردند در 
حال مذاکره هستیم. با چینی ها و هندی ها هم مذاکره می کنیم. خوشبختانه 
شــدت مذاکراتمان با روس ها بیشتر شده اســت و حتی در یک ماه گذشته 
تمام اسنادی که داشتند را برای ما فرستادند و گروه علمی ما تمام این اسناد 
را بررســی کرده اســت و نتیجه اش این شد که واکســن روسی تائید شد و 
دیشب این تائیدیه را برای روس ها فرستادیم.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: 
مقدمات قرارداد خرید واکسن روسی هم فراهم شده است و امیدواریم امروز 
و فردا این قرار داد امضا شــود و اولین محموله آن قبل از ۲۲ بهمن به تهران 
برسد.واعظی گفت: البته سیاست جدی ما این است که از تولید واکسن های 
داخلی حمایت جدی شــود و این اولویت ماست. ما هم از واکسن برکت، هم 
واکسن رازی و هم از واکسن پاستور حمایت می کنیم اما به هرحال نمی توانیم 
مردم را تا اواخر بهار سال آینده منتظر نگه داریم. بنابراین از االن تا اواخر بهار 
یک قرار داد با کواکس بســتیم و از طرف دیگر با سه کشور چین و روسیه و 
هند هم قرارداد می بندیم.وی تاکید کرد: مقدمات قرارداد با روسیه از قرار داد 
چین و هند جلوتر اســت و تاش می کنیم که کواکس محموله خود را زودتر 

به ما بدهد. قرار است دو میلیون دوز واکسن روسی بخریم.

شمخانی در دیدار هیئت سیاسی طالبان:
  راهبرد آمریکا در افغانستان تداوم

 جنگ و خون ریزی است
هیئت سیاسی طالبان به سرپرستی »ما عبدالغنی برادر« معاون دفتر سیاسی 
این گروه که روز گذشــته وارد تهران شــده بود صبح دیــروز با دریابان علی 
شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کــرد.در این دیدار 
شمخانی با اشاره به سابقه شــرارت و جنگ افروزی آمریکا در منطقه تصریح 
کرد: آمریکا به دنبال صلح و امنیت در افغانســتان نیست، راهبرد آمریکا تداوم 
جنگ و خون ریزی میان طیف های مختلف افغانســتانی است.شمخانی گفت: 
آمریــکا نمایش مذاکــرات صلح را با هدف ایجاد بن بســت در مذاکرات میان 
طرف های مختلف افغانستانی دنبال می کند تا آنها را مقصر ناامنی و بی ثباتی 
نشــان دهد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشــورمان با بیان اینکه جمهوری 
اسامی ایران هیچ گاه جریانی را که بخواهد با جنگ در افغانستان به حاکمیت 
برســد به رسمیت نخواهد شــناخت بر ضرورت مشارکت همه اقوام در تعیین 
سرنوشت افغانستان در روندی کامًا مسالمت آمیز تأکید کرد.شمخانی امنیت 
افغانستان به ویژه در استان های هم مرز با ایران را امری غیر قابل اغماض دانست 
و بر همکاری طالبان با دولت افغانستان برای مبارزه با هرگونه ناامنی و مقابله 
با تحرکات داعش تأکید کرد.به گــزارش نورنیوز، در این دیدار ما عبدالغنی 
برادر نیز با ارائه گزارشــی از روند مذاکرات صلح در افغانســتان و با اشــاره به 
بدعهدی های ترامپ در اجرای توافقنامه صلح تصریح کرد: ما به آمریکا اعتماد 
نداریم و با هر جریانی که مزدور آمریکا باشد می جنگیم.وی گفت: ما معتقدیم 
که در آینده افغانستان همه اقوام و طوایف باید مشارکت داشته باشند و ایفای 
نقــش نمایند.ما عبدالغنی برادر، حفظ امنیت مرزهای افغانســتان و ایران را 
مورد تأکید قرار داد و آمادگی طالبان را برای همکاری در این زمینه اعام کرد.

دیدار وزیران خارجه ایران و ارمنستان
 ظریف: تمامیت ارضی ارمنستان 

خط قرمز ایران است
دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در سومین مرحله از 
ســفر منطقه ای خود دیروز در ارمنســتان با آیوازیان وزیر امور خارجه این 
کشور دیدار و در خصوص موضوعات مورد عاقه دو کشور در حوزه روابط دو 
جانبه و همچنین تحوالت منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.وزیر امور خارجه 
کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط خوب ودوستانه و حسن همجواری 
بین دو کشــور، به عنــوان دو تمدن کهن و برخــوردار از تاریخی طوالنی،  
ارمنستان را همســایه ای مهم برای جمهوری اسامی ایران خواند و روابط 
دو کشــور را نماد تعامل و گفتگوی پیروان دو دین در کنار یکدیگر ارزیابی 
کرد.ظریف با تاکید بر اهمیت تمامیت ارضی و استقال و حاکمیت ملی همه 
کشور های منطقه از جمله جمهوری ارمنستان، رعایت حقوق همه قومیت ها 
در منطقه را ضروری دانست و تمامیت ارضی ارمنستان را خط قرمز جمهوری 
اســامی ایران ذکر کرد که پیش از این نیز به صراحت بیان شده است.وزیر 
امور خارجه کشورمان تصمیم دولت ارمنستان و نخست وزیر پاشینیان برای 
رفتن به سمت آینده را شجاعانه و مهم دانست که با توجه به اینکه جمهوری 
اسامی ایران به عنوان کشور همسایه، از هرگونه درگیری رقت بار در منطقه 
متضرر می شــود،  مورد استقبال جمهوری اسامی ایران بوده است.ظریف با 
تاسف بار خواندن خسارات انسانی وارد شده در درگیری های اخیر در منطقه 
و اعام آمادگی کشورمان برای هر گونه  مساعدت و تاش در این زمینه، ابراز 
امیدواری کرد موضوعات انســانی ناشی از این تحوالت در منطقه در سریع 

ترین زمان ممکن حل و فصل شود.
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گزیده خبر دژپسند درباره شبهات بازار سرمایه شفاف سازی کند

 ۹ پرسش بورسی از وزیر اقتصاد
عضو کمیســیون اصل نود قانون اساسی مجلس در نامه ای خطاب به فرهاد دژپسند 
درباره وضعیت بورس هشــدار داد و روند نزولی این بازار را ناشی از مدیریت ضعیف 
دانست؛ و با طرح ۹ پرسش اساسی از وزیر اقتصاد خواستار شفاف سازی و پاسخگویی 
شد.سیدمصطفی آقامیرســلیم نماینده مردم تهران، شــمیرانات، ری، اسالم شهر و 
پردیس و عضو کمیســیون اصل نود قانون اساســی در مجلس شــورای اسالمی در 
نامه ای خطاب به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد درباره وضعیت بورس هشدار داد و روند 

نزولی این بازار را ناشی از مدیریت ضعیف دانست.
متن نامه نماینده تهران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سالم
بازار سهام )بورس( به وضعیت اسفناکی مبتال شده است و علی رغم وعده های متعدد 
مســئوالن و متولیان امر، به صورت روزافزون با افت شــاخص و از دست دادن ارزش 

روبه رو بوده و موجب خسران عظیم مادی و معنوی در سطح ملی شده است.
در خصوص نوع عملکرد متولیان و تصمیمات و سیاســت های اتخاذشده در بورس و 
همچنین مقدار تأثیر اقدامات ضعیف و بعضاً معکوس مدیران بورس در تشدید روند 

نزولی بازار سؤاالت و شبهاتی مطرح گردیده است که نیاز به شفاف سازی و پاسخگویی 
از طرف وزیر محترم اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اصلی سازمان بورس دارد:

1 ـ چــرا راهکارهای مفیدی مانند عملیــات بازارگردانی که یکی از پرســودترین 
بخش های بازارهای جهانی بورس اســت و باعث ثبات بازار و کاهش خطر ســقوط 
می گردد با ارائه شیوه ها و دستورعمل های اشتباه به عملیاتی ضررده تبدیل شده که 
باالجبار و به صورت حداقلی در حال اجراســت، و چرا در اصالح آیین نامه ها و ضوابط 

برای رونق و سودآوری آن تعلل می شود؟
2ـ  چرا در افزایش مقدار بازارگردان ها که عامل ثبات بازار و جذب نقدینگی اند تعلل 

می شود؟
3ـ  چرا در گســترش انتشــار اوراق تبعی که عملیاتی بســیار مفیــد برای کاهش 

خطرپذیری بازار است تعلل شده و به صورت قطره چکانی در حال اجراست؟
4ـ  چرا با عدم رعایت اصول عرضه و تقاضا در زمان افت بازار با فشــار در عرضه های 
اول و صندوق ها و همچنین افزایش شناورسازی سهام شرکت های بورسی موجبات 

ریزش هرچه بیشتر بازار به وجود آمده است؟
5ـ  چرا با اتخاذ تصمیم تحدید دامنه نوسان که قباًل نیز سابقۀ اجرای ناموفق داشته 
)در زمــان مدیریت آقای عبده( باعث ایجاد صف های خریــد و فروش و افزایش بار 

معامالت و در نتیجه کندی ســامانه شــده و این تجربه ناموفق دوباره تکرار گردیده 
است؟

6 ـ چرا متولیان بورس با کاهش مقدار تخصیص اعتبار مشــتریان حقوقی در زمان 
نزول بازار باعث کاهش تقاضا شــده و خطرپذیری بازار را به سمت حقیقی ها منتقل 

کرده اند؟
7ـ  چرا اصالح حجم مبنا که تصمیم درســتی بــوده و در دورۀ مدیریت قبل اتخاذ 

گردیده هنوز مشکالتی دارد و در اصالح آیین نامه ها تعلل شده است؟
8ـ  چرا با اتخاذ روند اشتباه و اجباری باعث زیان دهی صندوق های با درآمد ثابت شده 

و این بخش بسیار مفید بازار را درگیر مشکالت عدیده کرده است؟
۹ـ  چــرا ســازمان بورس در برخورد با فعالیت های مشــکوک، غیــر قابل توجیه و 
تخریب کنندۀ ثبات و جو روانی بازار از جمله افزایش غیرمعقول ارزش بعضی شرکت ها 
مانند بیمۀ پاسارگاد و همچنین عدم عرضۀ سهام بعضی شرکت ها در اوج تقاضای بازار 

مانند شرکت پارس الکتریک تعلل نموده و می نماید؟
10 ـ چرا سازمان بورس نسبت به برخورد با فعالیت های مضر و مخرب صندوق های 
تثبیت و توســعۀ بازار تعلل ورزیده و در مورد شفاف ســازی نحوۀ عملکرد و انتشار 

صورت های مالی از جمله ترازنامه و سود و زیان آنها اقدامی ننموده است؟

 »پوری حسینی« به ۱۵ سال حبس
 محکوم شد

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی به اتهام تخلف در واگذاری شرکت ها 
به 15 ســال حبس محکوم شد.، یک منبع آگاه در خصوص حکم رئیس 
اسبق سازمان خصوصی سازی، اظهار کرد: میرعلی اشرف پوری حسینی 
به 15 ســال حبس محکوم شده است.دادگاه رســیدگی به پرونده پوری 
حســینی، رئیس اسبق سازمان خصوصی ســازی آذرماه امسال در شعبه 
اول دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی جواهری به صورت 
علنی برگزار شــد.آن طور که در کیفرخواست بیش از 200 صفحه ای وی 
آمده اســت در زمان تصدی پوری حســینی بر سازمان خصوصی سازی، 
بخش زیادی از واگذاری ها بدون رعایت تشــریفات قانونی انجام شــده و 
شــرکت ها بدون رعایت مقررات به افرادی واگذار شده که صالحیت اداره 

این شرکت ها را نداشتند.

مستاجران تهرانی با وام های مسکن چند 
متر آپارتمان می توانند بخرند؟

با توجه به طرِح در حال اجرای بانک تخصصی بخش مسکن مبنی بر اعطای 
تســهیالت مسکن با دو شیوه »با« و »بدون« نیاز به خرید اوراق تسهیالت 
مسکن، هزینه دریافت این تسهیالت متفاوت خواهد بود.بازار اوراق گواهی 
حق تقدم تسهیالت مسکن در روزهای اخیر با کاهش تقاضای خرید - به جز 
نمادهای تازه منتشر شده - و همچنین کاهش قیمت برگه های تسهیالت 
مسکن روبرو شده است.از همین رو قیمت هر برگه از نمادهای زیرمجموعه 
»تســه« در معامالت دیروز به کف کانــال 50 هزار تومان و در مواردی هم 
به سقف کانال 40 هزار تومان سقوط کرده است.کارشناسان اقتصاد مسکن 
معتقدند کاهش تعداد معامالت مسکن و همچنین توقف رشد قیمت مسکن 
در دو ماه گذشته، در کاهش قیمت این اوراق مؤثر بوده است. اگرچه وضعیت 
بازار مسکن در دی ماه با آذر ماه متفاوت بود و شاهد افزایش متوسط قیمت 

مسکن و همچنین تعداد معامالت بودیم.

چرا قیمت اوراق تسهیالت مسکن کاهش یافت؟
اما یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 
افزایش اندک و هزار فقره ای تعداد معامالت مسکن در دی ماه نسبت به آذر 
ماه، نمی تواند نمایانگر رونق بازار مسکن باشد، گفت: افزایش متوسط قیمت 
مسکن در دی ماه نیز به دلیل افزایش قیمت در مناطق لوکس و گران قیمت 
تهران بوده است که معموالً برای خرید آنها، مشتریان خاص وجود دارد و از 
وام مسکن استفاده نمی کنند.وی می افزاید: از همین رو است که قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن با کاهش مواجه بوده و به نظر نمی رسد در هفته های پیش 
رو نیز شــاهد افزایش قیمت این برگه ها باشیم؛ چون قدرت خرید مسکن 
خانوارها همچنان پایین اســت.به گفته کارشناس اقتصاد مسکن، افزایش 
عرضه این برگه ها از سوی دارندگان آن به دلیل احتمال تداوم کاهشی بودن 

قیمت این برگه ها در ماه های پیش رو، از دیگر دالیل کاهش قیمت است.

مناطقی از تهران که وام مسکن شاید مؤثر باشد
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در دی ماه امسال تنها 6 منطقه تهران شامل 
مناطق 15، 16، 17، 18، 1۹ و 20 متوسط قیمت کمتر از متری 15 میلیون 
تومان داشــته اند که تا حدودی تسهیالت مسکن می تواند به افزایش قدرت 

خریداران مسکن در این مناطق کمک کند.

وام مسکن کفاف خرید 5 متر از یک واحد را می دهد!
با این حال متوســط قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در تهران، در دی 
ماه امسال، 27 میلیون و 386 هزار تومان است که با در نظر گرفتن دو نوع 
تســهیالت 100 و 200 میلیون تومانی خرید مسکن برای خریداران فردی 
و زوجین از محل اوراق تســهیالت به اضافه وام جعاله 40 میلیون تومانی، 
متقاضیــان فردی و زوجین می توانند تنها به ترتیب 5.1 و 8.7 متر مربع از 

یک واحد مسکونی تهیه کنند.

قیمت هر برگه تسهیالت مسکن در معامالت
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در معامالت دیروز فرابورس در پُر معامله ترین 
برگه با نماد تســه ۹۹10 )اوراق مسکن دی ماه امســال( 51 هزار و 400 
تومان با فروش حدود 4۹ هزار برگه و کاهش 2.12 درصدی قیمت نســبت 
به دیروز به فروش رسید.نرخ اوراق تسهیالت مسکن برای نماد تسه ۹۹0۹ 
)اوراق مســکن آذر امسال( 51 هزار و 513 تومان با فروش حدوداً 7 هزار و 
500 برگه و کاهش و 2.84 درصدی قیمت به متقاضیان عرضه شد.در سایر 
نمادها نیز دامنه قیمتی بین 4۹ تا 52 هزار تومان و عمدتاً با فروشی کمتر از 

2 هزار برگه برای بازار دیروز اوراق تسهیالت مسکن رقم خورد.

نرخ تورم سالیانه از ۳۲ درصد گذشت
مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی 13۹۹ برای 
خانوار های کشور به 32.2 درصد رسید.به گزارش مرکز آمار ایران؛ بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان )36.5 درصد( و کمترین آن 
مربوط به استان مرکزی )28.8 درصد( است.بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، 
در دی 13۹۹ عدد شــاخص کل برای خانوار های کشور )100=13۹5( به 
285.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش نشان می دهد.در این 
ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار های کشور مربوط به استان زنجان با 3.3 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های مازندران و قم 
با 0.7 درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوار های کشور 46.2 درصد است.بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان )55.8 درصد( و کمترین 
آن مربوط به اســتان قم )41.5 درصد( است.مرکز آمار ایران اعالم کرد: در 
دی ماه 13۹۹ عدد شــاخص کل برای خانوار های شــهری )100=13۹5( 
به 282.۹ رسید که نســبت به ماه قبل 1.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوار های شــهری مربوط به استان 
زنجان با 3.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های 
گلستان، قم و مازندران با 0.7 درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوار های شهری 
کشور 45.5 درصد است.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار های شهری 
مربوط به استان کردستان )55.4 درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم 
)41.5 درصد( اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 13۹۹ برای 
خانوار های شــهری به عدد 32.2 درصد رســید. بیشترین نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به اســتان هرمزگان )36.2 درصــد( و کمترین آن مربوط به 

استان های آذربایجان غربی و مرکزی )28.6 درصد( است.

معاون مسکن و ساختمان خبر داد:
شناسایی یک میلیون و ۱۵۰ هزار خانه خالی  در کشور

معاون مسکن و ساختمان با اعالم اینکه یک میلیون و 150 هزار خانه خالی در کشور شناسایی شد از معرفی مشخصات مالکان این واحدها به سازمان امور 
مالیاتی خبر داد.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص تازه ترین آمار از شناسایی خانه های خالی، اعالم کرد: تاکنون یک میلیون 
و 150 هزار خانه خالی در کشــور شناســایی شده و در کارتابل ســازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.گفتنی است، بهمن ماه سال ۹8 سامانه جامع امالک و 
اسکان با تالش های وزارت راه و شهرسازی راه اندازی و ایجاد شد. راه اندازی این سامانه فرصتی را برای سازمان امور مالیاتی به وجود آورد تا بتواند با تکمیل 
و استفاده از داده های موجود در سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانه های خالی اقدام کند. مطابق قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، هر واحد مسکونی واقع 
در کلیه شهرهای باالی 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر 
نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی 
بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 
برابر مالیات متعلقه می شود.همچنین واحدهای نوساز پس از 12 ماه و در طرح های انبوه سازی پس از 18 ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، 
مشــمول مالیات مذکور می شــوند.مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، یک ماه قبل از اتمام 
مهلت های مذکور، اخطار الزم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.همچنین ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
از جمله افرادی که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر ســال مالیاتی باشــند، نسبت به کل واحدها دو برابر ضرایب مذکور درصد ماده اعمال می شود.مطابق 
این قانون، مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظف هستند اطالعات امالک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر دو 
ماه پس از انتشار دستورالعمل نحوه ثبت اطالعات که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابالغ می شود، در سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت کنند.

همچنین مالیات مورد اشاره تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای باالی 100 هزار نفر جمعیت به 1/25 برابر تعداد خانوارهای ساکن در این 
شهرها برسد، قابل اجرا است.

 دستمزد کارگران باید براساس تورم 
افزایش  پیدا کند

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:مبنای افزایش حقوق کارگران باید در جلسه 
نمایندگان صنوف کارگری، کارفرمایان مسئوالن وزارت کار و رفاه اجتماعی مشخص شود.

ولی اســماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حقوق و دستمزد 
کارگران در سال آینده باید براساس تورم افزایش پیدا  کند، گفت: متاسفانه افزایش حقوق 
کارگران در هر سال 50 درصد کمتر از واقعیت های اقتصادی جامعه رشد داشته که البته در 
سال گذشته نیز این اتفاق رخ داد و افزایش حقوق ها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت.

وی با بیان اینکه مبنای افزایش حقوق کارگران باید در جلسه نمایندگان صنوف کارگری، 
کارفرمایان مسئوالن وزارت کار و رفاه اجتماعی مشخص شود، ادامه داد:اعضای کمیسیون 
اجتماعی و ســایر نمایندگان در تالش هستند در سال آینده افزایش حقوق ها به صورت 
منطقی و معقول انجام شود.نماینده گرمی در مجلس با تاکید براینکه حقوق کارگران در 
سال آینده حداقل باید 35 تا 45 درصد افزایش پیدا کند، افزود: این افزایش حقوق ها قطعا 
باید به گونه ای باشد که کارگران بتوانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حتی پیشنهاد داده بودیم با توجه به 
افزایش چند باره تورم در سال، افزایش حقوق ها دوبار در یکسال انجام شود که دولت با آن 

مخالفت کرد. بر اساس طرح مشوق  بیمه ای اعالم شد؛

شرط جدید معافیت حق بیمه کارفرمایان
شرط جدید معافیت حق بیمه کارفرمایان

کارفرمایانی که از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی نیروی کار جدید جذب کنند، دو سال 
از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهند شد. طرح مشوق بیمه کارفرمایی با هدف 
تحرک بخشی به بازار کار، حمایت از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده 
از شــیوع کرونا و ترغیب کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی 
کار جدید تهیه و از ســوی وزارت کار ابالغ شــده است. وزارت کار در راستای اجرای ماده 
71 قانون برنامه ششــم توسعه، معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را 
در قبال به کارگیری نیروی کار جدید از بین دانش آموختگان دانشگاهی جوان در دستور 
کار قرار داده است.بر اساس شیوه نامه اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی، حق بیمه سهم 
کارفرما برای بکارگیری هر تعداد نیروی جدید دانش آموخته دانشــگاهی به مدت 2 سال 
توســط وزارت کار پرداخت و به حساب کارفرما واریز می شود.برای بهره مندی از مزایای 
این طرح، کارفرمایان باید دارای مجوز فعالیت از مراجع رســمی کشــور، مجوز فعالیت از 
دستگاهای اجرایی ذیربط و کد کارگاهی تامین اجتماعی باشند و در سامانه مشوق بیمه 
ای وزارت کار به نشانی  Moshavegh.mcls.gov.ir ثبت نام کنند.تمام کارگاههای خصوصی 
و تعاونی فعال که مجوز فعالیت از مراجع رســمی کشور را داشته باشند می توانند تحت 
پوشش طرح مشوق بیمه ای ســهم کارفرما قرار گیرند.نیروی کار جدیدی که به خدمت 
گرفته می شــود نیز باید شرایطی از جمله داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر، سن 
کمتر از 38 سال و سابقه پرداخت حداکثر 36 ماه حق بیمه را داشته باشد.نیروهای جدید 
نباید جایگزین نیروهای قبلی شــوند و مالک جدید بودن نیروهای جذب شــده، افزایش 
نیروها نســبت به لیست بیمه دوماه قبل از ثبت نام کارفرما است.بر اساس آخرین آمارها 
6345 نفــر داوطلب جویای کار در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد 2716 نفر 
جذب بنگاه شــده و منجر به عقد قرارداد شده است. همچنین 2485 نفر از کارفرمایان از 

طرح استقبال کرده اند.

شهردار کرج:
مجموعه »معراج« با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان 

بهره برداری شد
شهردار کرج گفت: مجموعه معراح با صرف 20 میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

علی کمالی زاده در مراسم افتتاح مجموعه معراج و شش طرح عمرانی دیگر در آرامستان 
بهشت ســکینه )س(، اظهار کرد: این مجموعه با صرف 20 میلیارد تومان اعتبار به بهره 
برداری رسید.وی در توضیح پروژه های عمرانی افتتاح شده، گفت: امروز شاهد بهره برداری 
از مناسب سازی و محوطه سازی مجموعه معراج، نمازخانه، احداث جایگاه برگزاری نماز 
میت، ساختمان پزشکی قانونی و سالن تشریح، ارتقا و بروزرسانی تجهیزات و افزایش پنج 
برابری ظرفیت ســردخانه، اِلمان معراج در میدان اصلی بهشــت سکینه )س( و احداث و 
تجهیز وضوخانه بودیم.شــهردار کرج با اشاره به اینکه سال بحرانی را پشت سر گذاشتیم، 
گفت: بخش عمده ای از تبعات حوادث سیاســی و اجتماعی و کرونا مربوط به ســازمان 
آرامســتان بود و خوشــبختانه با تالش مجدانه رئیس این سازمان و پرسنل پر تالش آن، 
زائران اهل قبور جز فقدان از دست دادن متوفی تالم دیگری نداشتند و این روند همچنان 
در سازمان ادامه دارد.کمالی زاده با بیان اینکه امسال غساالن در صف مقابله با کرونا بودند، 
گفت: با این شرایط تمامی متوفیان با رعایت مسائل مربوطه خاکسپاری شدند.شهردار کرج 
در پایان از تالش بی وقفه پرسنل ســازمان آرامستان های شهرداری کرج قدردانی کرد.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج هم در این مراسم از کاهش میانگین 
زمان خدمت رســانی در آرامستان بهشت ســکینه )س( خبر داد.حمیدرضا عسگری در 
مراسم افتتاح مجموعه معراج )افتتاح همزمان 6 طرح عمرانی( سازمان مدیریت آرامستان 
های شهرداری کرج، اظهار کرد: در سال های گذشته بهشت سکینه )س( کرج صرفا یک 
مجموعه خدمت رســان بود اما هم اکنون با اجــرای پروژه های مختلف به نهاد خدماتی 
اجتماعی تبدیل شده اســت.وی افزود: تعدادی پروژه در محل بهشت سکینه )س( کرج 
افتتاح می شود که می توان به محوطه معراج، نمازخانه، ساختمان پزشکی قانونی و سالن 
تشریح، احداث و افزایش جایگاه نماز میت، اِلمان معراج، افزایش ظرفیت و تجهیز سردخانه، 

مجموعه فرهنگی بهشت، خانه سالمت و پایگاه اورژانس اشاره کرد.
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استانها

ارزیابی منابع غربی از جدیدترین آمار صادرات نفت ایرانگزیده خبر

افزایش صادرات علی رغم تحریم ها 
ســه ارزیابی مختلف از سوی منابع غربی نشان داد صادرات نفت 
ایران پس از بهبودی که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ با وجود 
تحریمهای آمریکا داشــت، در ژانویه صعود کرده است. صادرات 
نفت ایران پس از خروج ترامپ از برجام در ســال ۲۰۱۸ و وضع 
مجدد تحریمها، متاثر شــد. اما جو بایدن، رییس جمهور جدید 
آمریکا خواستار بازگشت به مسیر دیپلماسی شده است.آمارهای 
شــرکت  »اس وی بی اینترنشــنال« و دو شرکت دیگر که آمار 
نفتکشــها را بررسی می کنند، نشان داده که صادرات نفت ایران 
افزایش پیدا کرده است.شرکت »اس وی بی اینترنشنال« مستقر 
در واشــنگتن برآورد کرد که صادرات نفت ایران در دســامبر به 

۷۱۰ هزار بشــکه در روز در مقایســه با ۴۹۰ هزار بشکه در روز 
در اکتبر رشد کرده و میزان تولید و صادرات این کشور از ابتدای 
ژانویه تاکنون باال رفته است.سارا وکشوری از شرکت »اس وی بی 
اینترنشنال« اظهار کرد: ایران و مشتریانش رویکرد نرمتر از سوی 
دولــت بایدن را انتظار دارند. ایــران در حال حاضر با پیش بینی 
مذاکرات با آمریکا، افزایش تولید و صادراتش را آغاز کرده است.

تهران و برخی از مشتریان نفتی این کشور مانند چین تحریمهای 
آمریکا را غیرقانونی خوانده اند.شــرکت پترولجستیک مستقر در 
ژنو اعالم کرد صادرات نفت ایران پس از این که ۱۰۰ هزار بشکه 
در روز در ســه ماهه چهارم رشد کرد، از ابتدای ژانویه تاکنون از 

۶۰۰ هزار بشــکه در روز فراتر رفته است. این شرکت در ایمیلی 
به رویترز اعالم کرد ما شاهد افزایش مستمر صادرات نفت ایران 
در ماههای گذشته بوده ایم.رفینیتیو آیکان هم ۳۷۰ هزار بشکه 
در روز صادرات نفت ایران را در دســامبر ردگیری کرده و مدعی 
شد که صادرات نفت ایران سال میالدی گذشته در بعضی ماهها 
به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشــکه در روز رسید.بیژن زنگنه، وزیر نفت 
به تازگی اعالم کرد صادرات نفت به میزان چشــمگیری افزایش 
پیدا کرده اما آمار دقیقی ارائه نکرد.آمار دقیقی برای صادرات نفت 
ایران وجود ندارد. نفتکشــها از سیستمهای ردگیری ماهواره ای 
استفاده می کنند اما این سیستمها می توانند غیرفعال شوند که 

ردگیری آنها را دشوار می کند.آنتونی بلینکن، گزینه بایدن برای 
تصــدی وزارت خارجه آمریکا اظهار کــرده که توافقی که اجازه 
می دهد صادرات نفت ایران باالتر رود، قریب الوقوع به نظر نمی 
رســد.یک منبع آگاه در شرکت سومی که صادرات نفت ایران را 
ردگیری می کند، تخمین زد صادرات نفت ایران در ژانویه بیشتر 
از ۵۰۰ هزار بشــکه در روز نبوده اما در مقایسه با دسامبر باالتر 
رفته و رفتار خریداران مهم ممکن است در ماههای آینده تغییر 
کند.بر اســاس گزارش رویترز، وی گفت: اکنون که ترامپ رفته، 
این پرسش مطرح است که آیا چین و هند همچنان خرید نفت 

ایران را محدود نگه خواهند داشت.

آمریکا مدعی توقیف یک محموله نفتی شد
نفتکش توقیفی ایران در مسیر جزیره 

»باتام« اندونزی
آمریکا در تالش برای توقیف حدود دو میلیون بشــکه نفتی است که تصور می 
کند نفت ایران است. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه که مایل نبودند نامشان فاش 
شــود، نوشت: این محموله نفتی پس از این که وزارت دادگستری آمریکا فرمان 
توقیف آن را صادر کرد، در کشــتی آکیلیاس با پرچم لیبریا به ســمت آمریکا 
حرکت می کند.این دســتور پیــش از روی کار آمدن جو بایدن، رییس جمهور 
جدید آمریکا در ۲۰ ژانویه صادر شد. واشنگتن در دوران ترامپ، تحریمها علیه 
فروش نفت ایران را تشدید کرد.شرکت »کپیتال شیپ منیجمنت«، مالک یونانی 
آکیلیاس به مقامات آمریکایی درباره این که احتماال محموله این کشــتی نفت 
ایران اســت، خبر داده و اعالم کرده بود در ابتدا تصور می کرد این نفت از عراق 
است. طبق اسناد کشتی آکیلیاس، این کشتی کامال پر بوده و حامل بیش از دو 
میلیون بشکه نفت است.کشتی آکیلیاس که از نوع VLCC است، محموله نفتی 
را از کشتی دیگری در بندر فجیریه امارات متحده عربی در نوامبر دریافت کرده 
است. طبق اسناد کشتیرانی، قرار بود آکیلیاس به سمت مسقط، پایتخت عمان 
حرکت کند. طبق آمار گردآوری شــده از سوی بلومبرگ، سیستم ردیابی این 
کشتی از اول تا ۱۳ ژانویه که نزدیک آفریقای جنوبی حرکت می کرد، خاموش 
بود. این کشتی اکنون در حال عبور از جنوب اقیانوس آتالنتیک است.بر اساس 
گــزارش بلومبرگ، آمریکا پیش از این هم تالش کرده بود نفت ایرانی را توقیف 
کند و سال گذشته کشتیهایی را رهگیری کرده بود که مدعی بود حامل بنزین 

ایران به مقصد ونزوئال هستند.

 بومی سازی قطعات حساس برق، ابزار دقیق 
و سیستم های کنترل

مدیر بــرق، ابزار دقیق، سیســتم کنتــرل و فناوری 
اطالعات و ارتباطات شــرکت نفت ستاره خلیج فارس 
از بومی ســازی قطعات حســاس برق، ابــزار دقیق و 
سیستم های کنترل در این پاالیشگاه خبر داد و افزود: 
به استناد نتایج به دست آمده از تست های دوره ای، این 
قطعالت کیفیتی مطلوب و در ســطح نمونه های خارجی دارند.به گزارش روابط 
عمومی شرکت نفت ســتاره خلیج فارس، »حسین جوکار« به موضوع ساخت 
شیر برقی )Solenoid Valve( اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز ابرپاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس به این نوع شیربرقی پرمصرف به ویژه در شرایط تحریم، تیم 
تخصصی کارگاه الکترونیک واحد ابزار دقیق در راستای بومی سازی این محصول 
استراتژیک، اقدامات تخصصی و پژوهشی الزم را برای ساخت و بومی سازی این 
محصول آغاز کرد.وی میزان کار صورت گرفته در این پروژه را ۵۰۰ نفر-ساعت 
عنوان کرد و افزود: انجام محاســبات، طراحی بدنه و طراحی بوبین دســتگاه با 
دقت تمام انجام شد و پس از اتمام تمامی مراحل ساخت، نمونه ساخته شده این 
محصول برای آزمایش های دوره ای و تست های میدانی در اختیار گروه تعمیرات 
ابزار دقیق قرار گرفت.مدیر برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل و فناوری اطالعات و 
ارتباطات شرکت نفت ستاره خلیج فارس نتایج به دست آمده از تست های دوره ای 
این محصول را مطلوب و در سطح نمونه های خارجی ارزیابی کرد و گفت: امید 
اســت با همت جوانان این پاالیشــگاه و حمایت تیم مدیریتی بتوانیم در آینده 
نیز محصوالت موردنیاز شــرکت را بومی سازی کنیم تا از هدر رفت منابع مالی 
و همچنین وابستگی به محصوالت خارجی جلوگیری به عمل آید. وی در ادامه 
به طراحی و ســاخت ۱۲۰ دستگاه تابلوی توزیع برق در راستای کاهش زمان و 
هزینه های جاری اشاره کرد و افزود: طراحی، تکمیل و انجام تست های عملکردی 
الجیک واحدهای ۰۹ و ۵۹، طراحی و برنامه نویسی ربات طراح خودکار مدارک 
ابزار دقیق و طراحی و برنامه نویســی سیستم کنترل و مانیتورینگ ایستگاه گاز 
شمالی و از دیگر اقدامات مهم فصل پاییز این مدیریت بوده است.جوکار در پایان 
یکی دیگر از اقدامات واحد برق و ابزار دقیق را طراحی و برنامه نویســی سیستم 
کنترل هوشــمند و مانیتورینگ ذکر کرد و افزود: این سیستم به منظور افزایش 
کارایی و ســرعت عمل در عملیات بارگیری در بازوهای بارگیری LPG طراحی 
شده است و امیدواریم در آینده نیز با اتکا به دانش و توان مهندسان کارآزموده ی 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس شاهد دستاوردهای بیشتری در این حوزه باشیم.

در هفته سي و هشتم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران :
 14 پروژه صنعت برق در استان زنجان

 افتتاح شد 
۱۴پروژه صنعت برق در اســتان زنجان با اعتباري بالغ بر ۱۱۶۵ میلیارد ریال با 
حضور وزیر نیرو و در قالب هفته سي و هشتم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
افتتاح شــد.به گزارش روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، 
همزمان با هفته سي و هشتم پویش هرهفته_الف_ب_ایران ۱۴ پروژه ي بزرگ 
صنعت برق استان زنجان  به ارزش ۱۱۶۵ میلیارد ریال با حضور دکتر اردکانیان 
وزیر نیرو به صورت وبینار ، دکتر حقیقي استاندار زنجان و دکتر رجبي مشهدي 
معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي شرکت توانیر ، مدیران عامل شرکتهاي توزیع 
برق و برق منطقه اي در محل دیســپاچینگ برق منطقه اي برگزار شــد.دکتر 
اردکانیان وزیر نیرو شاخص ۷۵ درصد انرژي استان زنجان را که در حوزه صنعت 
و کشاورزي مصرف مي شود، دلگرم کننده عنوان کرد و افزود:این میزان مصرف 
در بخش صنعت و کشاورزي ، یکي از شاخص هاي سالمت مصرف انرژي است.

دکتر اردکانیان تاکید کرد: انرژي برق با هزینه باال تولید شده و منابع آن سوخت 
هاي فسیلي و تجدید ناپذیر است، و یکي از بهترین موارد مصرف ، در شرایطي 
است که منجر به تولید و افزایش ثروت شده و به شرایط اشتغال و اقتصاد استان 
و منطقه کمک کند. دکتر رجبي مشــهدي معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي 
شرکت توانیر ضمن ارائه گزارش پروژه هاي انجام شده به وزیر نیرو،تصریح کرد: 
سه طرح بهینه  سازي شبکه برق شامل »بهینه سازي شبکه و کاهش تلفات سیم 
مســي به کابل خودنگهدار«، »هوشمندســازي و طرح ضعف ولتاژ« و »اجراي 
پروژه هاي توســعه و احداث و روشنایي معابر« عاله بر پروژه برق رساني به چهار 
روستاي شیرمیشه،میناب، لهجبین و سرخه دیزج با هدف تامین برق روستایي 
۶۵ خانوار با ســرمایه گذاري ۶۰۸ میلیارد ریال  به بهره  برداري رسید.وي افزود: 
بیش از ۷۵ درصد از انرژي برق اســتان زنجان در بخش صنعتي و کشــاورزي 
مصرف مي شود، در این استان ۱۷ مشترک صنعتي بزرگ و ۹ شهرک صنعتي  با 
ظرفیت حدود ۹۴۵ مگاوات مشغول فعالیت هستند.در ادامه مراسم دکتر حقیقي 
استاندار زنجان ضمن قدرداني از اقدامات شایسته و تالش خانواده بزرگ وزارت 
نیرو و با اشاره به اینکه دستگاه هایي که بتوانند در شرایط کرونایي حال حاضر به 
کمک کنند، شایسته تقدیر هستند، و وزارت نیرو در این خصوص پیشگام بوده 
است، تصریح کرد:عالوه بر هدف اصلي طرح برق امید که ایجاد فرهنگ صحیح 

مصرف و مدیریت مصرف برق در فصل هاي گرم و سرد سال است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از قیمت امسال نفت
باالی ۵۰ دالر در سال ۲۰۲1

صندوق بین المللی پول در جدیدترین به روزرسانی گزارش »دورنمای اقتصادی جهان« 
پیش بینی کرد میانگین قیمت هر بشــکه نفت در سال ۲۰۲۱ به ۵۰ دالر می رسد که 
۲۰ درصد باالتر از میانگین قیمت سال ۲۰۲۰ خواهد بود اما همچنان کمتر از میانگین 
ســال ۲۰۱۹ اســت. صندوق بین المللی پول در اکتبر پیش بینی کرده بود که قیمت 
نفت - که بر اساس میانگین قیمتهای نفت برنت، فاتح دوبی و وست تگزاس اینترمدیت 
محاسبه می کند – به ۴۶ دالر و ۷۰ سنت در سال ۲۰۲۱ می رسد.میانگین قیمت نفت 
در ســال میالدی گذشته ۴۱ دالر و ۲۹ سنت در هر بشکه بود و این وام دهنده جهانی 
انتظار دارد میانگین قیمت هر بشــکه نفت در سال ۲۰۲۱ به ۵۰ دالر و سه سنت و در 
سال ۲۰۲۲ به ۴۸ دالر و ۸۲ سنت برسد.صندوق بین المللی پول در گزارش »دورنمای 
اقتصادی جهان که روز سه شنبه منتشر شد، پیش بینی کرد عرضه واکسن کووید ۱۹ 
اقتصادهای جهان را در نیمه دوم سال تحکیم خواهد کرد. این وام دهنده جهانی انتظار 
دارد اقتصاد جهانی ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد کند.در 
گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: پیش بینی نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ 
به میزان ۰.۳ درصد در مقایسه با پیش بینی قبلی باالتر برآورد شد که منعکس کننده 
انتظارات از تاثیر مثبت توزیع واکســن بر فعالیت اقتصادی در ادامه ســال و حمایتهای 
سیاستی بیشتر در معدودی از اقتصادهای بزرگ جهان است.اقتصاد جهانی سال میالدی 
گذشــته ۳.۵ درصد رشد منفی داشــت که ۰.۹ درصد باالتر از نرخ پیش بینی شده در 
گزارش اکتبر صندوق بین المللی پول بود.پیش بینی می شود اقتصاد آمریکا پس از رشد 
منفی ۳.۴ درصدی در سال ۲۰۲۰، به میزان ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ توسعه پیدا کند.

صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ عربستان سعودی که بزرگترین 
صادرکننده نفت جهان است را ۲.۶ درصد پیش بینی کرد که در مقایسه با رشد منفی 
۳.۹ درصدی در سال ۲۰۲۰ بهبود نشان می دهد. رشد منفی سال گذشته اقتصاد این 

کشور تا حدودی زیادی به دلیل سقوط قیمت نفت بود.

»تأثیر شــرایط روز جهان بر آینده نفــت و نیروی ایران« 
در ششــمین دوره کنگره و نمایشگاه راهبردی نفت و نیرو 
بررســی شد. رضا زبیب - دســتیار وزیر و مدیرکل آسیا و 
اقیانوســیه وزارت امور خارجه در این نشست با بیان اینکه 
نقش جمهوری اســالمی در ســبد انرژی چین و الیه های 
مختلف اقتصاد این کشــور همگام با تحوالت قدرت به ویژه 
در زمینه اقتصــادی در همین دهه پایه گذاری می شــود، 
تصریح کرد: دهه جاری دهه منحصربه فردی است که در آن 
تکلیف ایران با بزرگ ترین اقتصاد جهان مشخص می شود.

وی با اشــاره به اینکه در رقابت اقتصــادی قدرت ها، چین 
بــا تکیه بر توان تولیدی در حال نزدیک شــدن به جایگاه 
نخست اقتصادی جهان است و این تغییر تدریجی جایگاه، 
از ســال ۲۰۳۰ با در نظر گرفتن سناریوی مختلف محتمل 
خواهد بود، تصریح کرد: بررســی آمارهای مصرف نفت خام 
در چین نشــان می دهد که در یک بازه ۳۰ ساله منتهی به 
۲۰۱۹ رشد مصرف ساالنه مصرف نفت خام چین حدود ۶ 
درصد بوده اســت، در حالی کــه در دهه منتهی به ۲۰۱۹  
این رشد به ۳.۷ درصد کاهش یافت.وی با اشاره به اینکه بر 
اساس آمار موجود تولید نفت چین در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ 
اندکی بیش از ۴ میلیون بشــکه و واردات این کشور حدود 
۱۱ میلیون بشــکه در روز بوده اســت، گفت: افق تقاضای 
چین در الگوهای مختلف برای ســال های ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ 
افزایش محدودی  دارد و در حد کمتر از یک میلیون بشکه 
در روز پیش بینی شــده است، بنابراین اگرچه مصرف نفت 
خام  چین همواره روند افزایشی داشته، اما شتاب این روند 
کاهنده بوده و خواهد بود.طبق اعالم وزارت نفت، دســتیار 
وزیر امور خارجه ادامه داد: در حالی که درباره گاز شــرایط 
به طور کامل متفاوت اســت، رشد ساالنه تقاضا در بازار گاز 
چین از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بیش از ۳.۱ درصد و میانگین 
رشــد ســاالنه در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹،   ۱۳ درصد بوده 
است. مصرف گاز در چین در ســال ۲۰۱۹ به حدود ۳۰۰ 
میلیارد مترمکعب رسیده که نیمی از آن وارداتی بوده است.

زبیب  تصریح کرد: مصرف نفت خام در چین پس از ۲۰۳۰ 
روند کاهنده خواهد داشت. در تحلیل چرایی این روند توجه 
به این نکته ضروری اســت که بر اساس برنامه موجود سهم 
حمل ونقــل  در مصرف نفت خام در چیــن  از ۸۰ درصد 
در ســال ۲۰۲۰ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.

مدیرکل آســیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
رفتار چین در قراردادهای خارجی گاز نشــان می دهد، این 
کشــور در صورتی از کشــورهای خارجی وارد می کند که 
امنیت بلندمــدت آن از طریق راهکارهایــی مانند تملک 
مخزن یا روابط ویژه و قابل اتکا تأمین شــود، اظهار کرد: در 
حوزه نفت خام شرایط به طور کامل متفاوت است. با کاهش 
بلندمدت واردات، وابســتگی چین به نفــت وارداتی از ۶۲ 
درصد کنونی به ۴۵ درصد می رسد، ضمن اینکه در صورت 
حفظ پاالیشگاه های کنونی و اجرای برنامه های ارتقا، چین 
به یکی از صادرکنندگان فرآورده تبدیل می شود.وی با تأکید 
بر اینکه ظرفیت بالقوه ای در بازار گاز چین وجود دارد و نباید 
انتظار زیادی از بازار نفت خام این کشور داشته باشیم، اظهار 
کرد: صادرات نفت خام به چین از صادرات فیزیکی به نوعی 
جدید از صادرات تبدیل می شود و این ظرفیت بزرگی برای 

ایران اســت تا با تبدیل نفت خام به فرآورده، آن را  به چین 
منتقل کنیم.مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه ما می توانیم از سه طریق تأمین مستقیم انرژی، 
ترانزیت انرژی دیگر کشورها و تأمین نیاز شرکت های چینی 
در مســیر کمربند راه به انرژی به بازار بزرگ مصرف چین 
وصل شــویم، اظهار کرد: دو ایده در این زمینه وجود دارد؛ 
نخســت اینکه ایران می تواند نفت خلیج فارس را از مناطق 
غربی به مناطق شرقی در سواحل دریای عمان ترانزیت کند 
و ضمن کاهش هزینه انتقال، نقش یکی از تنگه های حیاتی 
تهدیدکننده امنیت انرژی چین )تنگه هرمز( را کم رنگ کند. 
خط لوله گوره – جاسک گام نخست برای این کار است. این 
خط لوله اهمیتش به این اســت که نه تنها نفت ایران، بلکه 
نفت عــراق را هم می تواند حمل کند. دوم، بر حوزه مکران 
نزدیک گوادر - چابهار تمرکز کنیم و از آنجا نفت خام را به 
کمک و مشارکت چین به فرآورده تبدیل و به چین یا دیگر 

کشورها منتقل کنیم.

ظرفیت بالقوه ایران برای حضور در بازار هند
همچنین در این نشســت سلیمان قاســمیان- رئیس امور 
اقتصادی اداره کل آســیا، آفریقا و اقیانوســیه وزارت نفت، 
»آخریــن وضع بخش انــرژی و بخش نفــت و گاز هند و 
راهبردهای بلندمدت هند در بخش انرژی و جایگاه ایران« 
را عنوان ســخنرانی خود اعالم کرد و گفت: هند در دو دهه 
اخیر در بخش انرژی دســتاوردهای قابل توجهی نسبت به 
تمام کشــورهای در حال توسعه داشــته است. دسترسی 
۷۵۰ میلیون نفر به برق، کاهش ۲۰ درصدی شدت انرژی، 
اصالحات نظام قیمت گــذاری حامل های انرژی، اصالحات 
اساســی در توســعه میدان ها اتفاق ها مهم نفت و گاز این 
کشــور بودند.وی با بیان اینکه هنــد نقش تعیین کننده ای 
در بــازار جهانی نفت دارد و بازیگر مهمی اســت، یادآوری 
کرد: هند ســومین مصرف کننده انرژی، سومین واردکننده 
نفت، چهارمین واردکننده ال ان جی، چهارمین پاالیشــگر 
بزرگ و ســومین تولیدکننده برق جهان است.قاســمیان 
تغییر ســبد انرژی اولیه هند را چشم انداز انرژی این کشور 
عنوان کرد و گفت: بر  اســاس بررسی هایی که اخیراً انجام 
شده است، سهم انرژی اولیه در هند از ۱۰ درصد کنونی به 
۱۵ درصد تا ۲۰۳۰ می رســد و سهم نفت و زغال سنگ در 
ســبد انرژی این کشور کاهش می یابد.رئیس امور اقتصادی 
اداره کل آســیا، آفریقا و اقیانوسیه وزارت نفت با بیان اینکه 
بر اســاس پیش بینی ها، هنــد در دو دهه منتهی به ۲۰۳۰ 
و ۲۰۴۰ به ترتیب دومین و نخســتین رشد تقاضای انرژی 
را خواهد داشت، گفت: مشــخصات این دو دوره این است 
که بخش پیشــران تقاضای انرژی هند در فاصله سال های 
۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ نفت و زغال ســنگ و در فاصله ســال های 
۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ انرژی های تجدیدپذیر و گاز اســت.وی با 
اشــاره به اینکه تقاضای نفت خام هند تا سال ۲۰۴۰ روزانه 

۳.۷ میلیون بشکه و تقاضای گاز ۳۷۰ میلیون مترمکعب در 
روز افزایش می یابد که رقم قابل توجهی برای تولیدکنندگان  
اســت، تأکید کرد: هند بازار بالقوه برای نفت و گاز است که 
باید از آن استفاده کرد.قاســمیان با یادآوری اینکه اولویت 
راهبردی توســعه تعامالت انرژی هند در دو ســال اخیر به 
ســمت آمریکا رفته و برنامه های زیادی در این زمینه انجام 
شده است، اظهار کرد: دلیل این اتفاق و تغییر چرخش هند 
و آمریکا نگرانی از حضور چین در بازار جهانی و انرژی است. 
برنامه چین برای اجرای یک کمربند یک راه و رابطه گسترده 
با کشورهای حوزه خاورمیانه و غرب آسیا برای این دو کشور 
ایجاد نگرانی کرده است.رئیس امور اقتصادی اداره کل آسیا، 
آفریقا و اقیانوســیه وزارت نفت در جمع بندی ســخنانش 
اظهار کرد: ایــران و هند ظرفیت های باالیی برای همکاری 
دارند که می توان به بازگشــت ایران به ســهم پیشین خود 
در بازار نفت، صادرات گاز ایران به صورت سی ان جی، امکان 
صادرات ال ان جی در صورت سرمایه گذاری، صادرات گاز از 
طریق خط لوله، همکاری فنی و مهندســی و از سرگیری 
فعالیت های شرکت های هندی در بخش باالدست نفت ایران 
و سرمایه گذاری اشــاره کرد.زمانی نیا پس از پایان این ارائه 
اظهار کرد: نکات مهمی درباره تقاضای انرژی در دو کشــور 
چین و هند ارائه شــد که می تواند با توجه به ظرفیت ایران 

در بخش نفت و گاز، مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

هشــدار دبیرکل اوپک به کاهش سرمایه گذاری در 
صنعت نفت جهان

همچنین امیرحســین زمانی نیا - معــاون امور بین الملل و 
بازرگانی وزارت نفت در پایان این نشست تخصصی سخنرانی 
بارکیندو را که به دلیل برقرار نشدن ارتباط ارائه نشد، قرائت 
کرد: »این رویــداد از بزرگ ترین رویدادهــا در خاورمیانه 
به شــمار می آید و من سختکوشی شــما را برای برگزاری 
آن با وجود محدودیت های ناشــی از ویــروس همه گیری 
جهانی کووید-۱۹ )کرونا( می ستایم. ایران نقش مهمی در 
به سرانجام رســیدن توافقنامه همکاری و آثار مثبت آن بر 
بازارهای جهانی نفت خام ایفا کرده که شایســته قدردانی 
است. همیشه خواستار جلب حمایت ایران به عنوان یکی از 
اعضای مؤسس اوپک هســتیم و همچنان به این کار ادامه 
می دهیم. از بیژن زنگنه، وزیر باسابقه نفت ایران هم قدردانی 
می کنــم که توصیه های حکیمانه و حضور قدرتمند وی در 
میز مذاکره طی دهه های گذشــته برای دستاوردها و تداوم 
تالش های اوپک در مسیر ثبات بازار بسیار مهم بوده است.

برآورد تقاضای نفت برای ســال ۲۰۲۱  براســاس گزارش 
ماه ژانویه اوپک نســبت به پیش بینی ماه دسامبر تغییری 
نداشت. براساس برآورد اوپک، تقاضای نفت در سال ۲۰۲۱، 
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد و به طور 
میانگین روزانه به ۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار بشــکه می رسد، 
این در حالی اســت که برآورد رشــد تقاضای نفت در سال 

۲۰۲۰، روزانه ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار بشــکه کاهش یافت 
و به طور میانگین به ۹۰ میلیون بشــکه در روز رسید، بدان 
معنا که رشد تقاضای نفت در این سال به طور بی سابقه ای و 

حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.
کشورهای عضو سازمان توســعه و همکاری های اقتصادی 
)OECD( به ویژه ایاالت متحده آمریکا، نسبت به سال ۲۰۲۰ 
عملکرد ضعیف تری نشــان دادند. چین و هند به دلیل نیاز 
شــدید به بنزین و مواد اولیه پتروشــیمی، رشدی فراتر از 
حد انتظار تجربه کردند. با معکوس شــدن روند تغییر بازار، 
امیدواریم سال ۲۰۲۱ سال خوبی باشد. در حقیقت، در این 
سال شاهد نرخ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی خواهیم بود که 
نسبت به رشــد منفی ۱.۴ درصدی در سال ۲۰۲۰ جهش 
بزرگی اســت و تأثیر چشــمگیری بر مصرف نفت خواهد 
داشت.همیشه معتقد بوده ام که برای تداوم بهبود بازار پس 
از اوضاع ویروس کرونا و تأمین نیازهای آینده انرژی، به همه 
اشــکال انرژی نیاز خواهیم داشت. درواقع شاهدیم که نفت 
بیشترین سهم از سبد انرژی را در چشم انداز انرژی اوپک - 
بیش از ۲۷ درصد در ســال ۲۰۴۵ - حفظ کرده است. گاز 
طبیعی در سال ۲۰۴۵ در سبد انرژی جهانی جایگاه دوم را 
خواهد داشت و با رشــد ۲۵ درصدی همچنان سریع ترین 
رشد را در میان ســوخت های فسیلی در بازه زمانی ۲۰۱۹ 
و ۲۰۴۵ به خــود اختصاص خواهد داد.دیگــر انرژی های 
تجدیدپذیــر که بخش عمده آن انرژی خورشــیدی، باد و 
زمین گرمایی اســت همچنان عملکرد خوبی دارند و به طور 
میانگین  ۶.۶ درصد در ســال و ســریع تر از هر منبع انرژی 
دیگری رشــد می کنند. چشم انداز میان مدت رشد تقاضای 
نفت معقول است و پیش بینی می شود تقاضا افزایش یابد و 
از حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ به حدود 
۱۰۹ میلیون بشــکه در روز در ســال ۲۰۴۵ برسد. بیشتر 
این افزایش مربوط به کشــورهای غیر عضو سازمان توسعه 
و همکاری های اقتصادی خواهد بود.کشورهای عضو سازمان 
توســعه و همکاری های اقتصادی شاهد افت  خیز تقاضا در 
ســال ۲۰۲۵ خواهند بود و تقاضای آنها در این سال به ۴۷ 
میلیون بشــکه در روز می رسد و پس از طی کردن روندی 
کاهشــی در سال ۲۰۴۵ به حدود ۳۵ میلیون بشکه در روز 
می رســد. بر اســاس ارزیابی ما، صنعت نفت جهان تا سال 
۲۰۴۵ در مجمــوع بــه ۱۲ تریلیــون و ۶۰۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در باالدســت، میان دست و پایین دست نیاز 
خواهد داشــت، کمبود سرمایه گذاری در این دوره می تواند 
نوسان های شدیدی ایجاد کند.سال ۲۰۲۰ سال بدی برای 
مردم جهان بود. بســیاری اعضای خانواده و عزیزان خود را 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا از دست دادند و صنعت نفت 
شکاف های عمیقی را در بودجه خود تجربه کرد و برنامه های 
سرمایه گذاری به تعویق افتادند یا لغو شدند، اما ۲۰۲۱ سالی 
جدید و پر از امید اســت. با پایدار ماندن نســبی بازار نفت، 
برنامه هــای کنونی تولید ما برای حمایت از بهبود بازارهای 
جهانی طراحی شده است. ســطح باالی پایبندی مجموع 
اعضــای اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید در ســال 
۲۰۲۰ به طور قابل توجهی به تعادل و ثبات بازار کمک کرد. 
شریکان در تداوم به پایبندی به سهمیه های کاهش مصمم 

هستند.«

در ششمین دوره کنگره و نمایشگاه راهبردی نفت و نیرو بررسی شد؛

چین، هند و نقش ایران در آینده انرژی جهان
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گزیده خبر یک مقام مسئول در وزارت خارجه اعالم کرد:

حرکت ایران و اوراسیا برای حذف دالر از تبادالت مالی
یک مقام مســئول از حرکت ایران و اوراســیا برای حذف دالر از تبادالت مالی خبر 
داد و با بیان اینکه ســوئیفت ملی راهی برای تبادالت پولی اســت، گفت: ۱۲ بانک 
چینــی قابلیت کار در دوره تحریم را دارند.، عزیز منصوری در همایش تجاری ایران 
و اوراســیا گفت: انتظار می رود موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا به مرور 
زمان به موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه تبدیل شود، این در حالی 
است که در توافقنامه تجارت آزاد، حجم مبادالت به چندین برابر و حتی تا ده برابر 
افزایش خواهد یافت؛ اما ملزومات پولی و بانکی نیز در این رابطه باید فراهم شــود.

رئیس اداره همکاری های چندجانبه تجاری مالی وزارت امور خارجه افزود: تصور بر 
این اســت که در قالب نظام ســنتی بانکی و پولی کشور، نیازهای توسعه مناسبات 
قابل تأمین نیســت؛ بنابراین باید در این زمینه انعقاد پیمان های پولی بین ایران و 
کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ویژه روسیه و ارمنستان است.به گفته این مقام 
مســئول، حجم مبادالت تجاری برخی از کشورها با ایران به دلیل تحریم افت یافته 

است؛ در حالی که ما شاهد رشد روابط تجاری خود با روسیه و ارمنستان بودیم پس 
اگر اراده وجود داشــته باشد، در بدترین شرایط هم می توان مبادالت را افزایش داد.

وی اظهار داشت: باید از مرحله حذف دالر حرکت کرد و البته این دالر زدایی مربوط 
به ایران و چند کشور نیست؛ بلکه اکنون بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال اجرای 
پروژه حذف دالر از اقتصاد خود هســتند؛ چراکه جنگ ارزی در دنیا شکل گرفته و 
رقابت هایی در این حوزه بین کشورهای مختلف شکل گرفته؛ ضمن اینکه بر اساس 
گزارشــات منتشر شده از سوی اوراسیا، ۴۱.۶ درصد ذخایر ارزی به صورت دالر در 
اوراســیا نگهداری می شود؛ به نحوی در کشوری مثل قزاقستان سهم ۶۰ درصدی و 
در روســیه ۲۲ درصدی بابت استفاده از ذخایر دالری به ثبت رسیده است.به گفته 
وی، ۱۵ درصد درآمدهای صادراتی اوراسیا به صورت روبل و ۶۰ درصد آن به صورت 
دالر اســت؛ در حالی که ما دالر زدایی را در این اتحادیه در حال پیگیری داریم اما 

هنوز هم ۶۰ درصد درآمدهای صادراتی به صورت دالری است.

این مقام مسئول ادامه داد: جدای از سواالت درستی که در حوزه دالر زدایی مطرح 
می شــود، اما در حوزه اجرا نیز انتظار داریم شــرکای ما در اتحادیه اوراسیا اقدامات 
جدی انجام دهند.وی افزود: ســوئیفت های ملی نیز در بسیاری از کشورها در حال 
فراهم ســازی است چراکه آمریکا به عنوان ابزار از سوئیفت استفاده می کند؛ اکنون 
ســوئیفت چینی و روسی فعال اســت و در این رابطه سوئیفت ایران نیز راه اندازی 
شده است.به گفته این مقام مسئول، ۱۲ بانک در چین شناسایی شده که در شرایط 
تحریم حتی تبادالت ایران از طریق آنها قابل انجام اســت؛ به نحوی که این بانک ها 
ممکن است سهامدار آمریکایی نداشته و یا حتی قباًل تحریم شده باشند؛ چراکه ترس 
از تحریم ندارند.وی اظهار داشت: ابزار دیگری که می تواند بین دو طرف ابزار مبادله 
تجاری باشــد، طال است چراکه روســیه جزو بزرگترین کشورهایی است که ذخایر 
طالی زیادی دارد و در دنیا، می تواند جریان ساز باشد، بنابراین مبادالت کاال با طال و 

واسطه قرار دادن طال می تواند ابزار نوین باشد که می تواند استفاده شود.

آخرین وضعیت ایفای تعهد ارزی
 ۴۰ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشت

مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: تا ۳۰ آذر 
ماه میزان تعهــدات ارزی صادرکنندگان ۵۸ میلیارد یورو بوده که از این میزان 
۴۰ میلیارد یورو به کشور بازگشته است.احسان قمری در مورد آخرین وضعیت 
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: مسئولیت ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان به وزارت صمت واگذار شــده، ازاین رو بر اســاس تحلیلی که از 
آخرین آمار دریافتی از بانک مرکزی داشــته ایم که مربوط به صادرات از تاریخ 
۲۲/۱/۹۷ تا ۳۱/۵/۹۹ و ایفای تعهدات از ۲۱/۲/۹۷ تا ۳۰/۹/۹۹ می شــود، کل 
صادراتی که مشــمول ایفای تعهد ارزی بوده، ۶۳.۸ میلیارد یورو بود که از این 
میزان ۴۷.۹ میلیــارد یورو مربوط به واحدهای تولیــدی و ۱۵.۹ میلیارد یورو 
مربوط به واحدهای غیرتولیدی یعنی بازرگانی اســت؛ از مجموع این صادرات، 
میزان تعهدات ارزی ۵۸ میلیارد یــورو بوده که تا ۳۰/۹/۹۹ میزان ۴۰ میلیارد 
یورو ارز به چرخه اقتصادی کشــور بازگشته است.مدیرکل دفتر توسعه خدمات 
بازرگانی ســازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در سازمان توسعه تجارت، 
وضعیــت ایفای تعهد ارزی را از تاریخ ۲۲/۱/۹۹ تا ۳۰/۹/۹۹ به صورت تفکیکی 
تحلیل کرده ایم، ادامــه داد: ۲۸۶۹ صادرکننده در این بــازه زمانی صد درصد 
ارزشان را برگردانده اند که البته ممکن است فقط یک ماه صد درصد را برگردانده 
باشند. کل صادرات این افراد ۲۳.۲ میلیارد یورو بوده که ۱۰.۳ میلیارد یورو برای 
سال ۹۷، ۹.۵ میلیارد یورو برای سال ۹۸ و تا ۳۱/۵/۹۹، ۳.۴ میلیارد یورو بوده 
و کل تعهدات این گروه ۲۱.۲ میلیارد یورو محاســبه شده است.قمری افزود: در 
هشــت ماهه گذشته از سال ۹۹ )یعنی از ۳۰ آذر به قبل( میانگین بازگشت ارز 
۱۳۰۶ صادرکننده ۹۰ درصد بوده است؛ مجموع تعهدات این گروه ۱۸.۶ میلیارد 
یورو بود که از این میزان ۱۷ میلیارد یورو ارز به کشــور بازگشته است.مدیرکل 
دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: همچنین 
۴۷۶ صادرکننده که در طول یک سال گذشته باالی ۹۵ درصد ایفای تعهدات را 
به صورت میانگین رفع کرده اند و تعهداتشان نیز بیشتر از یک میلیون یورو بوده، 
از ۱۷.۳ میلیارد یورویی که تعهد ارزی داشــتند، حدود ۱۶.۵ میلیارد یورو ارز را 

به چرخه اقتصادی کشور برگردانده اند.

۷9.9 درصد از تعهدات ارزی تهران برگردانده شد
قمری در ادامه اظهار داشــت: در ۳۱ استان کشور کمیته اقدام ارزی داریم که 
تالش می کنند صادرکنندگان ارز را به کشــور برگردانند. بر این اســاس استان 
بوشــهر با بازگشــت ۹۴.۷ درصد از کل تعهدات ارزی، مقام نخست را در ایفای 

تعهدات دارد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مقام 
دوم برای استان اصفهان است که ۸۶.۹ درصد از کل تعهدات را برگردانده و مقام 
سوم نیز برای استان قزوین با بازگشــت ۸۳.۴ درصد است.قمری گفت: استان 
تهران که بیشترین صادرات را در کشــور دارد، تاکنون ۷۹.۹ درصد از تعهدات 
ارزی خود را ایفا کرده اســت.وی یادآور شد: میزان صادرات استان ها بر مبنای 

محل صدور کارت بازرگانی استخراج شده است.

در مشوق های صادراتی اولویت با صادرکنندگان متعهد است
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 
طبق یکی از مصوبات ســتاد هماهنگی اقتصادی دولــت، وزارت صمت باید از 
ابزارهای تشویقی برای ارز حاصل از صادرات استفاده کند، گفت: در آینده نزدیک 
شاخص هایی را طراحی می کنیم تا برای صادرکنندگانی که باالی ۹۵ درصد از 

تعهدات خود را بر اساس ضوابط ارزی ایفا می کنند، امتیازاتی قائل شویم.

امضاء تفاهم نامه همکاري بین پژوهشگاه ارتباطات و مرکز تحقیقات سایپا؛
تولید اولین خودروی هوشمنِد کشور در 

سایپا با مشارکت پژوهشگاه وزارت ارتباطات
تفاهم نامه همــکاري في مابین پژوهشــگاه وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعــات و مرکز تحقیقات و 
نوآوری صنایع خودرو ســایپا، امضاء شد.به گزارش 
ســایپانیوز، در راســتاي ابالغ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و اســتفاده مناســب تر از توانمندی های 

داخلي، پژوهشــگاه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و مرکز تحقیقات و 
نوآوري صنایع خودرو ســایپا تفاهم نامه اي امضاء کردند که در پي آن قرار 
اســت دو مجموعه یاد شــده در تولید اولین خودروي هوشمند در کشور؛ 
طراحي و تولید حسگرها و رادار در چارچوب سیستم دستیار راننده خودرو 
و خودروران؛ توسعه قابلیت هاي خودروهاي متصل و ارایه بسترهاي رایانش 
ابري؛ طراحي و تولید نمونه قطعات با فناوري پیشرفته الکترونیکي مورد نیاز 
در خودرو و درنهایت بهره برداري از آزمایشــگاه طرفین به منظور تکمیل 
فرآیند توسعه محصول همکاری داشته باشند.گفتني است، مرکز تحقیقات 
و نوآوري صنایع خودرو ســایپا مجموعــه اي تحقیقاتي-صنعتي و یکي از 
بزرگترین مراکز تحقیق و توسعه خودروســازي کشور است. این مجموعه 
توانمندي کافي و مناســب در حوزه طراحي، توسعه و تکوین خودرو دارد. 
پژوهشــگاه ارتباطات و فنــاوري اطالعات نیز مجموعــه اي راهبردي و با 
زیرساخت هاي پیشرفته است که در راستاي خودکفایي توسعه دانش فني 

ارتباطي و اطالعاتي فعالیت مي کند.

بازدید مدیرعامل شرکت چادرملو از مرکز 
تحقیقات سالمندی اردکان

ایــن مرکز در حــال حاضر به حــدود ۹ هزار نفراز 
سالمندان شهرستان اردکان خدمات رسانی میکند 
.در بازدید مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو از 
مرکز تحقیقات سالمندان اردکان که به دعوت هیات 

مدیره این مرکز انجام شــد، مدیر این مرکز به تشریح برنامه های و چالش 
های پیش روی جامعه سالمندان کشور از جمله شهرستان اردکان پرداخت 
و گفت: با توجه به نرخ رشــد جمعیت سالمند کشورکه حدود ۲ برابر نرخ  
موالید است  به زودی با موجی از نیازهای این گروه سنی مواجه خواهیم بود 
که مستلزم برنامه ریزی و ایجاد امکانات مورد نیاز این بخش از افراد جامعه  
هســتیم. وی افزود: این مرکز تالش دارد با بررسی علمی ضروریات بالینی 
سالمندان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، بخشی از این نیازها را مرتفع 
نماید و در این راه، از بنگاههای اقتصادی توانمند و افراد خیر یاری می طلبیم 
.مدیر عامل چادرملو نیز با ارزشــمند توصیف کــردن این خدمات،  اظهار 
امیدواری کرد بتوانیم مســاعدت الزم را در جهت حمایت ازتوسعه خدمات 
این مرکز بعمل آوریم .گفتنی است این مرکز در حال حاضر به حدود ۹ هزار 

نفراز سالمندان شهرستان اردکان خدمات رسانی میکند .

یک مقام مسئول گفت: موضوع استفاده از ارز بسیار مهم است و 
با توجه به سابقه و تراکنش خوب روبل روسیه، همه کشورهای 
اوراسیا بر استفاده از این ارز در موافقت نامه تجارت آزاد توافق 
دارند. عزت اهلل ملکی معاون اداره امور بین الملل بانک مرکزی 
دیروز در نشســت دیپلماســی اقتصادی ایران و اوراسیا اظهار 

داشت: یکی از عمده مشکالت ما نبود تسویه وجوه مبادالت و 
ارتباط بانکی است و اگر این دو مورد در موافقت نامه بین ایران 
و اوراســیا دیده شود بسیاری از مشــکالت از بین می روند.وی 
افزود: طبق مذاکراتی که بین رؤسای بانک های مرکزی ایران و 
اعضای اوراسیا صورت گرفته مقرر شد در اولین فرصت نظرات 
به دبیرخانه اتحادیه نســبت به ایجاد نهاد فرعی همکاری های 
بانکی ارائه شــود؛ در صورت ایجاد این نهاد قدم بسیار بزرگی 
برای حل مشــکالت و نحوه تســویه وجوه برمی داریم.ملکی 
گفت: همچنین برای تسهیل مبادالت تجاری باید نشست های 
رودررویی بین همکاران بانکی ایران و اتحادیه اوراســیا برگزار 
شود و از ظرفیت بانک های دو طرف استفاده شود.معاون اداره 

امــور بین الملل بانک مرکزی تصریــح کرد: همچنین یکی از 
عمده ترین موانع پیش روی روابط بانکی، تبادل پیام های بانکی 
اســت که با توجه به اینکه ایران به دلیل تحریم عضو سوئیفت 
نیست برای این امر باید از سیستم های جایگزین استفاده کند. 
این موضوع دغدغه بســیار بزرگ بانک های اتحادیه اوراسیا نیز 
اســت که حتماً باید رفته رفته رفع شود.ملکی گفت: موضوع 
اســتفاده از ارز نیز مســاله مهم دیگری است که باید تدبیری 
در مورد آن اخذ شــود؛ روبل روســیه، سابقه و تراکنش خوبی 
دارد و مورد تأیید همه کشــورهای اتحادیه اســت که از روبل 
روســیه در موافقت نامه تجارت آزاد استفاده شود.در ادامه این 
نشست عبداهلل ســجادی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات 

اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات برای ارتباط با تجار ۸۰۰ 
میلیون دالر پوشش در نظر گرفته که متأسفانه تاکنون بخش 
ناچیزی از آن جذب شــده اســت.وی افزود: متأسفانه صندوق 
ضمانت صادرات برای صادر کنندگان چندان شــناخته شــده 
نیست که ما از همین تریبون برای کمک به صادرکنندگان علی 
الخصوص افرادی که در ارتباط با اتحادیه اوراسیا هستند اعالم 
آمادگی می کنیم و امیدواریم تجار با ما ارتباط بیشتری برقرار 
کنند.سجادی گفت: صندوق ضمانت صادرات مزایای زیاد دارد 
که از جمله آن می توان به بیمه صادرات اشــاره کرد؛ در همین 
راســتا صندوق ضمانت می کند بعــد از تحویل کاال به خریدار 

استرداد پول صادرات به خوبی انجام شود.

صادرات ۵۹۴میلیارد دالری ایران به اوراسیا
رئیــس اتاق بازرگانی تهــران از واردات ۳۹۶ میلیارد دالری ایران از اوراســیا و 
صادرات ۵۹۴میلیارد دالری کشورمان به این اتحادیه خبر داد.، مسعود خوانساری 
در مراسم افتتاحیه همایش »روابط ایران و اوراسیا« با بیان اینکه پیشرفت علم و 
تکنولوژی در سال های اخیر قابل مقایسه با قرن گذشته نیست، گفت: این رشد 
روزافزون پیشرفت علم به تجارت در دنیا دامن زده و سبب افزایش درآمد و رفاه 
مردم شده اســت. همچنین این رشد علم و تکنولوژی کشورهای دنیا را به هم 
وابســته کرده است.وی ادامه داد: اتحادیه اروپا قدیمی ترین اتحادیه در دنیاست 
و سبب شد که کشــورهایی که قرن ها با هم مشکل داشتند و در جنگ بودند، 
به صلح برســند و اقتصاد آنها رشد داده شود حتی انگلیس که می خواهد از این 
اتحادیه جدا شــود، به دلیل درهم تنیدگی اقتصاد آن، امکان جدا شــدن ندارد. 
همچنین چالش چین و آمریکا نیز به دلیل این درهم تنیدگی اقتصادی نتوانست 
رشد یابد و چاره ای جز مذاکرات دیپلماتیک برای حل چالش خود نداشته است؛ 
همه اینها نشان می دهد که روابط اقتصادی امکان جنگ میان کشورها را کاهش 
داده و صلــح و امنیت را افزایش می دهد.رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن 
کشــاورزی تهران افزود: در یک اقتصاد رقابتی اســت که کشورها رشد و تعالی 
می یابند. اتحادیه اوراســیا می تواند چنین کارکردی داشته باشد. در شرق آسیا 
اتحادیه ای ایجاد شــد که هم توانست مسائل امنیتی و هم چالش های اقتصادی 
را رفع کند.وی یادآور شــد: در حال حاضر ایران با اتحادیه اوراسیا ۳۶۶ میلیارد 
دالر حجم واردات و ۵۹۴ میلیارد دالر صادرات دارد.به گفته خوانســاری، بحث 
اساسی در روابط ایران و اوراسیا، حمل و نقل است که در این اتحادیه می توانیم 
با توجه به داشــتن ناوگان مناسب جاده ای، حمل و نقل زمینی میان کشورها را 
افزایــش دهیم.وی بحث تعرفه تجارت میان دو مجموعه را یادآور شــد و ادامه 
داد: اگر بتوانیم تعرفه ها را به صفر یا حداقل کاهش دهیم، به رشــد کشــاورزی 
کشورهای عضو کمک کرده ایم.خوانساری، موضوع تبادل تکنولوژی میان ایران 
و اتحادیه اوراســیا را عنوان و اظهار کرد: همچنین در حوزه آموزش نیز توانایی 
افزایش ارتباطات و تبادالت را داریم بخصوص که سال هاســت با کشورهای این 
اتحادیه همسایه و هم زبان هستیم و روابط میان جمعیتی وجود داشته است.نایب 
رئیس اتاق بازرگانی ایران به بحث ارز واحد میان کشورهای عضو اتحادیه اشاره 
کرد و گفت: اســتفاده از یک پیمان ارزی به جای دالر می تواند از انحصار دالر و 

مرجع بودن آن بکاهد که به نفع همه کشورهای عضو این اتحادیه خواهد بود.

سوال از وزیر »صمت« در مجلس کلید خورد
نماینده مردم نجف آباد در مجلس از کلید خوردن طرح سوال از رزم حسینی وزیر 
»صمت« خبر داد.ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آ باد در مجلس شــورای 
اسالمی، از کلید خوردن طرح سوال از علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت درباره طرح توســعه فوالد مبارکه خبر داد.وی افزود:طرح سوال بنده 
از وزیر صمت در اختیار هیئت رئیســه مجلس قرار گرفته تا برای رسیدگی به 
کمیسیون مربوطه ارجاع شود.نماینده مردم نجف آباد در مجلس در تشریح سوال 
خود از وزیر »صمت«، گفت: اخیرا علیرضا رزم حســینی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اقدام به صدور دستور برای افزایش ظرفیت تولید فوالد مبارکه اصفهان از 
۵ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن و طرح توسعه فوالد مبارکه کرده است؛ این اقدام 
وزیر صمت با توجه به آلودگی این صنعت، آثار زیست محیطی جبران ناپذیری را 

به دنبال خواهد داشت.

برای ۹ ماهه نخست امسال ثبت شد؛
صرفه جویی ۲ میلیارد دالری با داخلی سازی

معــاون امور صنایع وزارت صمت از جلوگیــری از خروج ۲ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر با اجرای طرح های به بهره برداری رســیده پروژه داخلی سازی 
و میزهای ساخت داخل در ۹ ماهه امسال، خبر داد.به گزارش صدا و سیما، 
مهدی صادقی نیارکی، در مراســم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک این 
معاونــت با جهاد دانشــگاهی با بیان این مطلب، گفــت: ۲ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر امسال برای داخلی سازی هدف گذاری شده که سهم استان ها 
به تفکیک ۳۱ اســتان نیز تدوین و ابالغ شده است.وی با اعالم اینکه چند 
میز ســاخت داخل را امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی 
برگزار کرده ایم، ادامه داد: چهارمین میز توســعه و تعمیق ساخت داخل در 
حوزه خودرو و قطعات را ابتدای امســال با ۴۰ سازنده و ارزش قراردادهای 
۶۰ میلیون دالر برگزار کرده ایم. میز دوم پتروشــیمی با ارزش قراردادهای 
۶۰ میلیون دالر، نخستین میز صنعت پاالیشگاهی با ارزش قراردادهای ۸۰ 
میلیون دالر را برگزار کردیم و پنجمین میز ســاخت داخل در حوزه خودرو 

به ارزش قراردادهای ۶۰ میلیون دالر نیز برگزار می شود.

معاون وزیر صمــت گفت: ما الزامات 
مناسب در بخش اجرای موافقت نامه 
تجــارت آزاد را نداریــم و عدم الحاق 
و پیگیری برای عضویت در ســازمان 
تجارت جهانی باعث دانش کم در بین 

تجار و مقامات دولتی شده است.
 حمیــد زادبــوم دیــروز در همایش 
»روابــط ایران و اوراســیا« گفت: در 
کمتر از یک ماه آینده مذاکرات تجارت 
آزاد با اوراســیا را آغــاز خواهیم کرد 
و مقدمات فنی آن از ســوی سازمان 
توسعه تجارت فراهم شده ولی بخش 
مهمی از آن فضــای اطراف موافقت 
نامه و دانش بخش خصوصی و دولتی 
در بخش موافقــت نامه های تجارت 
آزاد اســت. ما جز یک موافقت نامه با 
سوریه تجربه دیگری را در این زمینه 
نداشته ایم و در بخش های دولتی و در 
نزد بسیاری از تجار ما چنین تجربه ای 
موجود نیست.معاون وزیر صمت عدم 
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 
را از جمله نواقــص موجود در زمینه 
اتخاذ رفتارهای متناســب با تجارت 
آزاد نام برد و گفت: ما الزامات مناسب 

در بخش اجرای موافقت نامه تجارت 
آزاد را با این کشــورها نداریم و عدم 
الحــاق و پیگیری بــرای عضویت در 
ســازمان تجارت جهانی باعث دانش 
کــم در بین تجار و مقامــات دولتی 
شده است.رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت با بیــان اینکه در حال حاضر 
با  نامــه تجــارت ترجیحی  موافقت 
اوراســیا را درباره ۸۹۰ قلــم داریم، 
افزود: بعد از آغاز اجرای موافقت نامه 
تجارت آزاد تنها ۲۰ قلم کاال می توانند 
در بخــش تعرفه ای باقــی بمانند و 
ســایر کاالها باید به صورت پلکانی و 
در طی یک مدت زمان تعیین شــده 
از نظام تعرفه ای خارج شــوند و باید 
ساالنه بخشــی از تعرفه کاالها را به 
صفر برســانیم.وی گفت: ســوال این 

اســت که آیا الزامات حذف تعرفه ها 
در بخش تولیــد و بازرگانی و کنترل 
قواعد مبدا موجود است؟، من به طور 
قطع می گویم که نه، نیســت.زادبوم 
با بیان اینکــه در حال حاضر موضوع 
پیوســتن به اوراســیا مطرح نیست، 
تصریح کــرد: همگرایی ها هنوز بین 
اقتصاد ما و این ۵ کشور اتفاق نیفتاده 
است و این اتحادیه هم مانند اتحادیه 
اروپا هم نیست که الزامات گمرکی و 
بازرگانی آن هماهنگ شده باشد.وی 
خاطرنشــان کرد: از زمان پیشــنهاد 
جمهور  رئیس  نظربایف  نورســلطان 
پیشــین قزاقســتان برای ایجاد این 
اتحادیه اقتصادی در ســال ۱۹۹۵ تا 
ســال ۲۰۱۵ و ایجاد آن بیش از ۲۰ 
سال زمان برد و هنوز نیز با مشکالتی 

در بخش پول و بانکی مواجه است.
معــاون وزیر صمت گفــت: در حال 
حاضــر ویتنــام دارای موافقت نامه 
تجــارت آزاد بــا اتحادیــه اقتصادی 
اوراسیاست و ایران نیز با این اتحادیه 
موافقتنامــه تجــارت ترجیحی امضا 
کرده اســت. تمام مذاکــرات فنی و 
تجــاری مربوط به ایــن موضوع نیز 
توســط وزارت صمت، گمرک، وزارت 
جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی انجام 
شده اســت.زادبوم ادامه داد: در حال 
حاضر اوراســیا ۲ عضو ناظر دارد اما 
۴۰ کشور دیگر خواستار پیوستن به 
آن هســتند؛ موضوع مهم برای ایران 
در حــال حاضر الحاق به این اتحادیه 
نیست، بلکه رسیدن به موافقت نامه 
تجارت آزاد اســت.وی توضیح داد: با 
اجــرای موافقت نامه تجــارت آزاد با 
تنها می توانیم حداکثر ۲۰  اوراســیا 
قلم کاال را در بخش منفی برای نظام 
تعرفه ای قرار دهیــم و باید مذاکرات 
خود را نیز درباره ۲۰ قلم کاالی منفی 
طرف مقابل برای صــادرات به ایران 

آغاز کنیم.

معاون وزیر صمت:
الزامات مناسب برای موافقت 

نامه تجارت آزاد را نداریم

وزیر نیرو گفت: امضــا موافقتنامه موقت تجارت آزاد 
ایــران با اتحادیه اقتصــادی اوراســیا حرکتی کامال 
هوشمندانه و هم جهت با روند کنونی اقتصادی جهانی 
بوده و با اهداف توسعه کشورمان نیز منطبق و اقدامی 
در تقابل با سیاســت های تحریمــی ایاالت متحده 
است. رضا اردکانیان دیروز در پیامی که بصوت ویدئو 
کنفرانســی در همایش اقتصادی ایران و اوراسیا  ارائه 
شد، گفت: با توجه به اهمیت روز افزون که مناسبات 
اقتصادی کشــورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیدا 
می کند برگزاری این همایش و همایش های می تواند 
نقش موثری در افزایش آگاهی تجار و فعاالن اقتصادی 
و دستگاه های دولتی نســبت به تعهدات و امتیازات 
موافقتنامه ایفا نموده و همه را به اهمیت، شــناخت 
و درک بیشتر شــرایط جدید ترغیب کند. وی افزود: 
قطعا با شناخت دقیق تر ســاختار اقتصادی، تجاری 
و حقوقی اتحادیه اقتصادی اروپــا و اهداف و اولویت 
های کشورهای عضو این اتحادیه می توان همکاری و 
پیوندهای بیشتری را با این اتحادیه در راستای تامین 
منافع ملی جهت دهی کرد. وزیر نیرو اظهار داشــت: 
همچنین آگاهی و شناخت نسبت به چالش هایی که 
در مسیر همکاری با اتحادیه اقتصادی اروپا نیز وجود 
دارد حائز اهمیت است و آگاهی نسبت به این چالش 
ها و متعاقبا تالش در جهت رفع آنها به کیفیت اجرای 
تصمیمات تجــاری در ارتباط بــا موافقتنامه تجارت 
آزاد کمک قابل توجهی خواهد کرد. اردکانیان اظهار 
داشــت: امضای موافقتنامه موقت تجارت آزاد ایران با 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا حرکتی کامال هوشمندانه و 
هــم جهت با روند کنونی اقتصــادی جهانی بوده و با 
اهداف توسعه کشورمان نیز منطبق و اقدامی در تقابل 
با سیاست های تحریمی ایاالت متحده است در واقع 
با تامل در اهداف اسناد باالدستی و پایین دستی می 
توان دریافت که اصلی ترین راهبرد حاکم بر سیاست 
های اقتصادی کشور طی سال های پیش رو بر محور 

توسعه صادرات و حرکت در مسیر الگوی رقابت پذیری 
و اصالح سیاســت های مربوطه آن در داخل اســتوار 
است. وی بیان داشت: از این رو بهره گیری از ظرفیت 
و امکانــات موافقتنامه و ترتیبــات تجاری منطقه ای 
برای حضور فعال در اقتصاد جهانی و در جهت تحقق 
توسعه صادرات امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد 
بود در این ارتباط چگونگی حضور فعال کشورمان در 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پذیرش تعهدات مربوطه و 
انطباق آن با الزامات توسعه ای کشور موضوعی است 
که باید بطور جد در دســتور کار پیگیری متولیان امر 
قرار گیرد. اردکانیان اظهار داشت: همچنین پیوستن 
به موافقتنامه های جدید و نیز اجرای کامل موافقنامه 
های قبلی می بایســت در اولویت سیاست اقتصادی 
کشــورمان واقع شود زیرا پیوستن به موافقتنامه های 
تجاری شــاخص حضور در بازارهای جهانی است و به 
قرار گرفتن کشــور در تراز تجارت جهانی کمک می 
کند. وی افزود: به واقع در چارچوب چنین تشکل های 
موانع تجاری و تعرفه ها در سطح منطقه حذف خواهد 
شد و دسترســی به بازارهای بزرگ تر فراهم می شود 
و از ســوی دیگر پیچدگی های حاکم بر نظام اقتصاد 
بین الملل باعث شده که مساله تجارت بین المللی به 
امری پیچیده و کامال تخصصی تبدیل شــود و قواعد 
و ضوابط ســازمان جهانی تجارت و سایر موافقتنامه 
هــای تجاری بر دامنــه این پیچدگی افزوده اســت. 
اردکانیان اظهار داشــت: با چنین شرایطی ما نیازمند 
روزآمد سازی ســاختار و رویه ها هســتیم؛ در واقع 
بعضی موضوع های تحت پوشش  و رویه های خاص 
مربوط به این موافقتنامــه لزوما با رویه های جاری و 
رایج کشور منطبق نیست و اساس ما فاقد سازوکارهای 
اجرایی مناسب هستیم؛ از جمله این نارسایی ها می 
توان به موضوع قواعد مبدا و ضوابط احراز منشا کاالها 
برای اعطای ترجیحات تجاری اعم از تعرفه ای و غیر 
تعرفه ای اشاره کرد بنابراین برای پیاده سازی و اجرای 

صحیح موافقتنامه تجارت آزاد نیازمند ســاختارهای 
مناسب در ســطح ملی هستیم و در بعضی زمینه ها 
نیز نیاز به تهیه دســتورالعمل های اجرایی متعدد و  
جداگانه توسط دستگاه های ذیربط در سازمان دولت 
و در حوزه های مختلف تجاری کشــور هستیم. وی 
بیان داشت: از این روز تاکید بنده به عنوان هماهنگ 
کننده ســازمان های دولتی در امر این موافقتنامه و 
بویژه در خصوص دائمی کردن آن برای موفقیت این 
اســت که ما می بایســت به این موافقتنامه به شکل 
جامع نگاه کنیم و ساز و کار الزم برای تحقق الزامات 
اجرایــی را محقق کنیم. اردکانیان گفت: در این میان 
نقش اتاق بازرگانی انصافا نقش ویژه ای است و متولی 
اصلی این فعالیت بخش خصوصی اســت و ســازمان 
های دولتی باید تسهیل کننده این ارتباط باشند. وی 
افزود: اتاق به عنوان متولی بخش خصوصی از جایگاه و 
اهمیت خاصی در فرآیند مذاکرات تجارت ازاد و اجرای 
موافقتنامه برخوردار اســت و بخــش موثر اتاق های 
بازرگانی در صدور گواهــی های مبدا و مباحث فنی 
مرتبط با آن بر کسی پوشیده نیست و اطالع رسانی و 
آگاه سازی فعالین بخش خصوصی نسبت به تعهدات و 
امتیازات موافقتنامه تجارت آزاد، ایجاد نهاد مشخصی 
که نقش رابط با دســتگاه های متولی با دستگاه های 
اجرایــی موافقتنامه را ایفا کنــد و ترغیب بنگاه های 
اقتصادی بــرای انجام مطالعات پژوهشــی مرتبط با 
زیربخش هــای متعدد و در چارچــوب تعهدات این 
موافقتنامه و همچنین ایجاد ساز و کاری برای انعکاس 
مشکالت صادرکنندگان به بازارهای کشورهای عضو 
ضرورت تــام دارد و البته در این میان آموزش نیروی 
متخصــص و تربیت نیروی انســانی الزم در ارتباط با 
موافقنامه ضروری است. اردکانیان بیان داشت: ما هم 
سعی می کنیم در مدت باقی مانده از دولت دوازدهم 
در هموار کردن این مسیر  و فعالیت بیشتر با دبیرخانه 

اقتصادی اوراسیا انجام وظیفه کنیم.

 موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا تقابل 
با سیاست های تحریمی آمریکاست

معاون اداره بین الملل بانک مرکزی:

استفاده از روبل روسیه 
در تجارت آزاد اوراسیا
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حاشیه های یک انتخاب در رکن اصلی بورسگزیده خبر

 دعوا بر سرنخواستن رئیس جدید
در حالی کارنامه دهقان دهنوی برای ریاست سازمان بورس مورد نقد نمایندگان مجلس 
و کارشناسان و فعاالن بورس است که وی حاال بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زده 

است؛ تنها باید منتظر ماند و دید از پس این انتقادات برمی آید؟
، پس از فراز و فرودهای بسیار در بازار سرمایه سرانجام روز گذشته محمدعلی دهنوی 
به صورت رسمی جایگزین حســن قالیباف اصل در شد؛ قالیبافی که مانند دو رئیس 
پیشــین خود در سازمان بورس، با استعفا از ســاختمان مالصدرا رفت و حاال صندلی 
خود را به فردی غیربورسی داده است.اما رئیس جدید سازمان بورس که دکترای علوم 
اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس دارد و پیش از این نیز عضو هیات مدیره بانک مسکن 
بوده، پیش از آمدن به ســازمان بورس معاونت وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و 
دارایی را در کارنامه دارد، در معدود اظهار نظرش در مورد بازار ســرمایه که به شهریور 
امسال برگردد، گفته بود »آینده اقتصاد ما با بازار سرمایه گره خورده است و با ابزار اوراق 
تبعی و اوراق خزانه و بازارگردانی ســهامداران نباید نگران نوسانات بازار سرمایه باشند. 
در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر دوش بانک ها بوده، اما اکنون ما انتخاب کرده ایم که 
بازار سرمایه را به عنوان تامین کننده مالی اقتصاد کشور حمایت کنیم و توسعه دهیم. 
نوسانات ذات بازار سرمایه است. در همه جای دنیا بورس با افت و خیزهایی روبرو است،  
این در حالی اســت که رفتارهای هیجانی برخی سهامداران خرد  تعادل بازار را به هم 
می زند و باعث کاهش قیمت ها می شود و این موضوع فقط به خود آن ها آسیب نمی زند، 
بلکه به ســهامداران عمده نیز آســیب می زند. برای جلوگیری از آسیب دیدگی بازار 
ســرمایه سهامداران عمده انگیزه دارند که با بازارگردانی مانع رفتارهای هیجانی شوند 

و آرامش را به بازار برگردانند.«با این حال نقد غیربورســی بودن رئیس جدید سازمان 
بورســی به نظرات کارشناسان و فعاالن بازار ســرمایه خالصه نمی شود و نمایندگان 
مجلس نیز نسبت به انتصاب دهقان دهنوی به عنوان رئیس سازمان بورس نقد جدی 
دارند؛ تا جایی که روز گذشــته محســن علیزاده و مسلم صالحی اعضای ناظر مجلس 
در شــورای عالی بورس در نامه ای خطاب به رییس جمهور خواســتار انتخاب فردی 
متخصص، متعهد و آشنا به بازار سرمایه برای  تصدی در سمت ریاست سازمان بورس 
و اوراق بهادار شدند.در متن این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است: مستحضرید 
که بازار سرمایه در ماه های گذشته تحت تأثیر اخبار و تصمیمات سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی گوناگون واکنش نشان داده و افت و خیز شاخص کل بورس نگرانی های زیادی 
را در بین مردم ایجاد کرده است. بی شک اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، سرمایه های 
مردم به بخش های غیرمولد اقتصادی از جمله طال، ارز، مسکن، خودرو و غیره که هیچ 
نسبتی با چرخه تولید ندارند، سرایز شده و اقتصاد کشور را به انباری از سرمایه های راکد 
و ســاکن بدل می نماید.در این شرایط خطیر، اگر حمایت های مجلس، دولت و وزرای 
محترم آن از بازار ســرمایه به طور مشترک و به طور مشخص از بورس صورت نگیرد، 
نوســانات شدید که منجر به اثرات منفی عمیق بازار در آینده خواهد شد، چندان دور 
از انتظار نخواهد بود که در نهایت ضرر و زیان فراوانی به ســهامداران خرد وارد خواهد 
کــرد. این موضوع وقتی اهمیت راهبردی پیدا می کند که بدانیم پایین آمدن ظرفیت 
تاب آوری اجتماعی مردم به ویژه ســهامداران می تواند به عنوان پیشران مهمی عمل 
نموده و باعث اعتراضات شدید مردمی شود.از سوی دیگر، متاسفانه عدم حمایت الزم 

از بازار باعث گردید که در هفته های گذشته ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کشور 
از سمت خود استعفا نماید و در حال حاضر نیز مطرح نمودن اسامی افراد بدون سابقه 
الزم در بازار ســرمایه برای تصدی این جایــگاه، نگرانی های جدی اینجانبان به عنوان 
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار را بیش از گذشته کرده است.

لذا پیشنهاد می شود نظر به اهمیت موضوع، دستور فرمایید درخصوص انتخاب رئیس 
سازمان،  ضمن دقت نظر بیشتر و با در نظر گرفتن شرایط عمومی و تخصصی الزم از 
جمله سوابق و تجربیات چندین ساله در بازار سرمایه و شناخت کافی از این بازار، نسبت 
به گزینش فردی متعهد، متخصص، آشــنا به بازار سرمایه و از همه مهمتر مورد وثوق 
فعاالن این بازار که بتواند اعتماد عمومی از دست رفته مردم را با سرعت و جدیت احیا 
کند، اقدام مقتضی صورت پذیرد.بدیهی است درصورت اتخاذ تصمیم غیر تخصصی از 
سوی دولت در بازار سرمایه، هزینه های این اقدام بر دوش دولت خواهد بود و قطعاً در 
این صورت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی به ویژه کمیسیون  های تخصصی آن، از 
تمام ابزارهای نظارتی خود برای احقاق حقوق مردم به طور کامل استفاده خواهند نمود 
و در صورتی که فردی متعهد، متخصص و آشنا با قواعد و مختصات بازار سرمایه، با هر 
نام و نشانی انتخاب گردد، در راستای حمایت از سرمایه های مردم، مورد حمایت جدی 
مجلس خواهد بود.بر این اساس باید منتظر ماند و دید رئیس جدید سازمان بورس که 
فعال بر ســر نخواستنش میان فعاالن بازار سرمایه و همچنین نمایندگان مجلس دعو 
اســت، می تواند از پس این انتقادات برآید؟ یا این که باید منتظر چهارمین اســتعفای 

پیاپی در رکن اصلی بازار سرمایه کشور بود؟!

سخنگوی اجرای قانون جدید چک تشریح کرد؛
مشخصات و ویژگی های چک های جدید

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، ویژگی  های ظاهری چک های جدید و لزوم 
ثبت آنها در ســامانه صیاد بانک مرکزی را تشریح کرد.به گزارش بانک مرکزی، 
اهم نکات مطرح شــده در مصاحبه تلویزیونی آمنه نادعلــی زاده، معاون اداره 
نظام های پرداخت بانک مرکزی و سخنگوی اجرای قانون چک به شرح زیر است:

- چک های جدید رنگشان متمایز با چک های قدیم خواهد بود. چک های فعلی 
صورتی و سبز رنگ هستند، درحالی که چک های جدید صورتی و بنفش رنگ 

خواهد بود.
- چک های جدید با لوگوی بانک ها چاپ می شــوند، ولی به لحاظ رنگ و محتوا 

یکسان سازی شده اند.
- چک های جدید همچون چک های ســابق دارای شناسه ۱۶  رقمی هستند، و 
همچنین یک عبارت تاکیدی مبنی بر اینکه فعال سازی چک منوط به ثبت آن 

در سامان صیاد است بر روی چک های جدید درج شده است.
- چک های جدید یک بارکد دو بعدی دارند که گیرنده می تواند با اسکن بارکد، 

وضعیت اعتباری صادرکننده را استعالم کند.
- چک های جدید که از ســال ۱۴۰۰ چاپ می شوند، باید توسط صادرکنندگان 
در ســامانه صیاد ثبت شوند و گیرنده چک باید از صادرکننده چک بخواهد که 
چک در سامانه صیاد حتما ثبت شده باشد و اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود 

بانک نمی تواند مبلغ آن را پرداخت کند.

عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در امور اعتباری بانک مسکن اعالم کرد
 راهکار کاهش هزینه تامین مالی مسکن

 برای مشتریان
عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در امور اعتباری 
اقدام اخیر بانک مسکن را راهکاری برای کاهش هزینه 
تامین مالی مســکن برای متقاضیان و مشتریان این 
بانک اعالم کرد.محمد حســن علمداری ، عضو هیات 
عامل و معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن 
در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، اعالم کرد: تصمیم 
اخیر بانک مسکن در راستای کمک به کاهش هزینه تامین مالی مسکن برای 
متقاضیــان دریافت تســهیالت از محل اوراق به منظــور تقویت قدرت خرید 
متقاضیان و کاهش هزینه دریافت تسهیالت صورت گرفته است.وی در خصوص 
جزییات این اقدام بانک مسکن توضیح داد: بانک مسکن اخیرا تسهیالت بدون 
سپرده خرید مسکن با سقف های تعیین شده تسهیالت مسکن از محل اوراق 
را بدون نیاز به خرید اوراق و یا ســپرده گذاری بــرای متقاضیان دریافت این 
تسهیالت به سبد تسهیالتی خود اضافه کرده است. بر این اساس متقاضیان و 
مشــتریان می توانند بدون آنکه برای نیمی از تسهیالت مورد تقاضا، نیازی به 
خرید وراق داشــته باشند درخواست خود را مطابق با روال قبلی برای دریافت 
این تسهیالت به شعب ارائه کنند.وی تاکید کرد: این اقدام که به مدت محدود 
از 25 دی ماه تا 22 بهمن ماه انجام خواهد شد هزینه تامین مالی مسکن برای 
متقاضیان را کاهش خواهد داد.به گزارش هیبنا، هم اکنون میانگین قیمت هر 
فقره اوراق تسهیالت مسکن در مرز ۶۰ هزار تومان قرار دارد. متقاضیان دریافت 
تسهیالت اوراق تا قبل از این اقدام بانک مسکن برای پرداخت تسهیالت بدون 
سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق، برای دریافت سقف ۱۴۰ میلیون تومانی این 
تســهیالت در شــهر تهران باید 28۰ فقره اوراق خریداری می کردند. مجموع 
هزینه تامین مالی مسکن در این روش با لحاظ قیمت ۶۰ هزار تومان برای هر 
فقره اوراق رقمی حول و حوش ۱۶ میلیون و 8۰۰ هزار تومان می شــود. این 
میزان برای متقاضیان دریافت تســهیالت زوجین با سقف 2۴۰ میلیون تومان 
تقریبا دو برابر می شــود. در شرایط فعلی که ســطح قدرت خرید متقاضیان 
مصرفی مســکن به دلیل جهش های مکرر قیمت مســکن بــا هزینه خرید 
واحدهای مسکونی فاصله بسیار زیادی پیدا کرده است بانک مسکن این اقدام را 
در راستای کمک به تقویت بنیه مالی خریداران با استفاده از تسهیالت مسکن، 
انجام داده اســت.به گزارش هیبنا، متقاضیان خرید مســکن با استفاده از این 
تسهیالت می توانند معادل 5۰ درصد یا نیمی از تسهیالت مورد درخواست خود 
را بدون نیاز به خریداری اوراق و یا ســپرده گذاری، از محل دریافت تسهیالت 
بدون سپرده دریافت کنند. به این ترتیب متقاضیان تنها برای نیمی از رقم کل 
تســهیالت دریافتی نیازمند خرید اوراق هستند.نرخ سود این تسهیالت نیز در 
حال ۱8 درصد است و مدت بازدپرداخت تسهیالت بدون سپرده ۶۰ ماه معادل 
5 ســال است. نرخ ســود و مدت بازپرداخت نیمی دیگر از تسهیالت دریافتی 
که از محل اوراق تامین و پرداخت می شــود مطابق با ضوابط مربوط به دوره 

بازپرداخت و نرخ سود تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم است.

رعایت بهداشت اعتباری ضامن سالمت 
ساختار مالی بانک است

دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در نشست 
هم اندیشی با مدیران و همکاران معاونت اعتبارات، 
حــوزه اعتبارات را رکن اصلــی فعالیت های بانک 
دانست و بر لزوم توجه به مهندسی منابع و مصارف 
در راستای افزایش ســودآوری بانک تاکید کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک دی، دکتر کریمی در این نشست که با حضور 
رحیم طاهری عضو هیئت مدیره، مجتبی حیدری معاون ســرمایه انسانی، 
ابوالفضل رضایی، معاون اعتبارات و عبدالرضا ســیف، مشــاور مدیرعامل 
در امور بازرسی برگزار شــد، پیاده سازی اصول اعتبار سنجی مشتریان و 
رعایت بهداشت اعتباری را در کاهش پرونده های حقوقی و وصل مطالبات 
تاثیرگذار دانست.وی همچنین به لزوم رعایت »انضباط مالی« در بانک دی 
اشاره کرد و با بیان این که حوزه اعتبارات ارتباط تنگاتنگی با دستورالعمل 
هــای مالی ابالغی در بخش های مختلف دارد، افزود: رعایت دقیق ضوابط 
هنگام صدور ضمانتنامه ها، گشــایش اعتبارات اسنادی و تخصیص منابع 
ارزی عالوه بر محافظت از ارکان بانک، چارچوب مالی سالم و شفاف موجود 
را نیز حفظ می کند و اجازه نمی دهد در بخش های مختلف صورت های 
مالی اختالل ایجاد شود.کریمی به لزوم ارزیابی شخصیت و جایگاه اعتباری 
متقاضیان تسهیالت کالن و نیز ظرفیت آنها در بازگرداندن منابع دریافتی 
از بانک اشاره کرد و گفت: وثیقه باید متناسب با تسهیالت پرداختی دریافت 
شــود، بنابراین نوع وثیقه دریافتی نباید چنان غیرواقعی باشد که متقاضی 
از دریافت تســهیالت صرف نظر کند و نباید چنان سهل باشد که دریافت 
کننده تســهیالت را به بازنگرداندن منابع ترغیب کند.مدیرعامل بانک دی 
اجرای سیاست های کالن ابالغی بانک را برای همه کارکنان الزامی خواند 
و با تاکید بر این که این سیاست ها انعطاف پذیر است و برای اجرا به ذهن 
تحلیل گر کارکنان نیاز دارد، گفت: تالش مضاعف برای رسیدن به اهداف 

بانک ضروری است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران:
روابط ایران و عمان باید گسترش یابد

رئیس کل بانک مرکزی کشورمان از برنامه دو کشور ایران و عمان برای گسترش 
و تعمیق روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشــور خبر داد و گفت: روابط ایران 
و عمان باید گســترش یابد.به گزارش بانــک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی گزارش روز اول ســفر خود به عمان را در یادداشــتی توضیح 
داد و نوشــت: در جلســه اول از این سری مالقات ها، گفتگوی مبسوطی با وزیر 
امورخارجه عمان داشتم. وی بسیار عالقمند توسعه روابط راهبردی اقتصادی دو 
کشــور است.وی افزود: وزیر خارجه عمان ضمن اشاره به اهمیت نقش و جایگاه 
ایران در منطقه بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور تاکید کرد؛ ضمن 
اینکه در این مالقات زمینه ها، موانع و نحوه پیشبرد همکاری های بانکی و تجاری 
دو کشور به تفصیل بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شد.همتی ادامه داد: همچنین 
جلســه مفصل و طوالنی با وزیر صنعت و تجارت عمان برگزار شــد که در آن، 
مسئوالن اتاق بازرگانی عمان نیز حضور داشتند، چنین مطرح شد که با توجه به 
فرصت فراهم شده برای توسعه ظرفیت های همکاری میان دو کشور، می توان از 
ظرفیت و همراهی بخش خصوصی دو کشــور برای بهبود سطح و حجم تجارت 
بهره گرفت.وی افزود: درصد هســتیم روابط تجاری مان را با عمان به عنوان یک 
شریک تجاری بیش از گذشته تعمیق بخشیم؛ لذا این سفر فرصتی است که با 
توجه به تحوالت رخ داده در عرصه بین الملل، همکاری هایمان را بسط و گسترش 
دهیم.به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در حال حاضر فشــار حداکثری آمریکا 
شکســت خورده و ضروری است که مراودات تجاری با توجه به سابقه طوالنی و 

تاریخی روابط میان دو کشور، بیش از پیش گسترش یابد.

گسترش روابط تجاری ایران و عمان با تاکید بر منابع ارزی جدید
رییس کل بانک مرکزی در دیدار با مقامات کشور عمان از رایزنی در خصوص 
افزایش روابط بانکی و تجاری با تاکید بر ظرفیت های دو کشــور با توجه به 

تحوالت منطقه ای و بین المللی با استفاده از منابع جدید ارزی خبر داد.
 عبدالناصــر همتی در ادامه دیدار های خود با مقامات کشــور عمان، صبح 
دیروز در نشستی مشترک با رییس بانک مرکزی عمان )طاهر سلیم االمری( 
و وزیر صنعت و تجارت این کشــور )قیس بن محمد الیوســف( به بررسی 
راهکار های گســترش روابط اقتصادی دو کشــور پرداخت.در این نشست 
طرفین در خصوص افزایش روابط بانکی و تجاری با تاکید بر ظرفیت های دو 
کشور با توجه به تحوالت منطقه ای و بین المللی با استفاده از منابع جدید 
ارزی رایزنی کردند.گفتنی است رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در راس 
هیاتی شامل معاونان وزارتخانه های صمت و بهداشت به همراه معاون ارزی 
بانک مرکزی به منظور انجام مذاکرات در خصوص پیشــبرد همکاری های 
بانکی و تجاری بین ایران و عمان عازم مسقط پایتخت این کشور شده است.

تأکید بر توسعه روابط اقتصادی و بانکی ایران و عمان و تعمیق روابط بانکی و 
تجاری دو کشور باتوجه به شرایط جدید بین المللی موضوع اصلی رایزنی های 

همتی با مقامات عمانی است.

تســهیالت پرداختی بانک ها طی ۹ 
ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش های 
اقتصــادی، معــادل ۱2۱۹۹.۴ هزار 
میلیــارد ریال بــوده اســت که در 
مقایســه با دوره مشابه ســال قبل، 
۹۴.8 درصــد افزایش یافته اســت.

به گزارش بانک مرکزی، تســهیالت 
پرداختی بانک ها طی ۹ ماهه ابتدای 
ســال ۱۳۹۹ به بخش های اقتصادی، 
معــادل ۱2۱۹۹.۴ هزار میلیارد ریال 
بوده اســت که در مقایســه با دوره 
مشابه سال قبل، ۹۴.8 درصد افزایش 
یافته اســت.بر این اســاس جدول ۱ 
بیانگر هــدف از دریافت تســهیالت 
پرداختی در بخش های اقتصادی طی 
۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ است.سهم 
تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در 
گردش در تمامی بخش های اقتصادی 
طی ۹ ماهه سال جاری مبلغ ۷2۱۴.۷ 
هزار میلیارد ریال معادل 5۹.۱ درصد 
کل تســهیالت پرداختی بوده است 
که در مقایســه با دوره مشــابه سال 
قبل مبلــغ ۳8۰۶.۴ هــزار میلیارد 
ریال معــادل ۱۱۱.۷ درصد افزایش 
داشته است.سهم تسهیالت پرداختی 

بابت تأمین سرمایه در گردش بخش 
صنعــت و معدن طی ۹ ماهه ســال 
جاری معــادل 2۷۰۴.۴ هزار میلیارد 
ریال بوده است که حاکی از تخصیص 
۳۷.5 درصد از منابع تخصیص یافته 
به سرمایه در گردش کلیه بخش های 
اقتصادی )مبلغ ۷2۱۴.۷ هزار میلیارد 
ریال( اســت.از ۳۶2۱.۱ هزار میلیارد 
ریال تســهیالت پرداختی در بخش 
صنعت و معــدن معادل ۷۴.۷ درصد 
میلیارد  )مبلــغ 2۷۰۴.۴ هــزار  آن 
ریال( در تأمین ســرمایه در گردش 
پرداخت شده اســت که بیانگر توجه 
و اولویت دهی بــه تأمین منابع برای 
این بخش توســط بانک ها در ســال 
جاری اســت.گفتنی اســت با توجه 
به بهبود روش هــای گزارش گیری و 
همچنین تکمیــل و اصالح اطالعات 
موجود در ســامانه های بانک مرکزی 

توســط بانک ها و مؤسسات اعتباری، 
اطالعات تســهیالت پرداختی در ۹ 
ماهه نخست سال ۱۳۹8 از ۶2۶2.۷ 
هزار میلیارد ریال بــه ۶5۶۰.۷ هزار 
میلیارد ریال تعدیل شــده است؛ که 
با اعمال این تعدیل، رشــد تسهیالت 
پرداختــی طی ۹ ماهه ابتدای ســال 
۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
از ۹۴.8 به 85.۹ درصد می رســد.از 
سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش 
تسهیالت پرداختی تأثیرگذار بوده اند 
که از آن جمله می تــوان به افزایش 
منابع بانک ها و مؤسســات اعتباری، 
تســهیالت پرداختی به اقشار آسیب 
دیده از شیوع کرونا، تسهیالت ودیعه 
مسکن مستأجران و افزایش تسهیالت 
کارگزاری  به شــرکت های  پرداختی 
فعال در بازار ســرمایه اشاره نمود. به 
نحــوی که، چنانچه رقم تســهیالت 

)مســتقیم( پرداختــی بابــت کرونا 
و همچنیــن آثــار ناشــی از افزایش 
به شرکت های  پرداختی  تســهیالت 
کارگــزاری مزبور از کل تســهیالت 
پرداختی طی ۹ ماهه ابتدایی ســال 
۱۳۹۹ خارج شــود، رشد پیش گفت 
از 85.۹ درصد به ۶2.۹ درصد تعدیل 
خواهــد شد.شــایان ذکر اســت که 
همچنان باید در تداوم مسیر جاری، 
مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز 
در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت 
گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار 
تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.بر این 
اســاس ضروری است به افزایش توان 
مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه 
و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش 
تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها 
به مســیر صحیح اعتباردهی بانک ها، 
افزایش بهــره وری بانک ها در تأمین 
ســرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از 
فشــارهای مضاعف بر دارایی بانک ها 
و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت 
بازار ســرمایه به عنوان یک ابزار مهم 
درتامیــن مالی طرح هــای اقتصادی 

)ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

بانک مرکزی منتشر کرد؛
کارنامه تسهیالت پرداختی 
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مسیر بازگشت ریال به ارزش واقعی
کاهش نرخ دالر به تنهایی نمی تواند مالک افزایش ارزش پول ملی باشد چرا که عوامل زیادی وجود دارد تا به طور واقعی افزایش ارزش پول ملی برای مردم قابل لمس 
و تاثیر آن بر قدرت خرید محسوس باشد. آنطور که مشخص است افت ارزش ریال را در سال های اخیر تجربه کرده ایم و این در حالی است که سیاست اصلی و کلیدی 
اقتصاد هر کشوری پایدار نگاه داشتن ارزش پولی ملی و تقویت آن است. کاهش ارزش پول ملی به نوعی مرگی خاموش برای اقتصاد تلقی می شود که باید از راهکارهایی 
برای بازگشت آن بر مدار واقعی ارزش استفاده کرد.به دنبال تضعیف ارزش پول ملی ایران در سال های اخیر رهبر معظم انقالب نیز تقویت پول ملی را یکی از دغدغه های 
مهم اقتصادی اعالم کرده اند و در سخنان خود در دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ ارتباط مستقیم این مولفه اقتصادی را با تولید و تقویت بینه اقتصادی کشور و بهبود معیشت 
مردم دانستند و فرمودند: در کنار اقدامات بلندمدت برای تقویت ارزش پول ملی، برخی اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری است که از جمله آن ها برخورد جدی با اقدامات 
بدخواهانه و سودجویانه برای کاهش ارزش پول ملی است.عالوه بر این، مقامات و مسئوالن دولتی نیز براین امر تاکید دارند اما موضوع مهم دیگر در این میان این است 
که باید به جای اینکه تضعیف دالر را برای تقویت ریال دنبال کنیم باید از راهکارهایی بهره ببریم که ارزش ریال را برگرداند. در واقع دالر ارز جهانروا و با پشتوانه حمایتی 
قوی است و این ریال است که باید تقویت شود و به سطح قابل قبولی برسد.از سوی دیگر، کاهش نرخ دالر به تنهایی نمی تواند مالک افزایش ارزش پول ملی باشد چرا 
که در اینباره عوامل زیادی وجود دارد تا به طور واقعی افزایش ارزش پول ملی برای مردم قابل لمس و تاثیر آن بر قدرت خرید آحاد جامعه محســوس باشــد.برخی نیز 
معتقدند کاهش ارزش پول ملی می تواند باعث افزایش انگیزه صادرکنندگان و رشد صادرات کشور به ویژه از نوع غیرنفتی باشد که البته در بلندمدت شاهد بازگشت ارزش 
پول ملی خواهیم بود. اما این در حالی است که در مدت اخیر که با جهش قیمت ارز و افت شدید ارزش ریال مواجه بودیم، شاهد رشد آنچنانی صادرات نبودیم، چه بسا 
که روند کاهشی را در این بخش نیز شاهد بودیم.در همین باره محمدعلی محمدمیرزائیان نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت و 
گو با ایِبنا، ضمن تاکید بر رابطه حفظ ارزش پول ملی با رشد صادرات اظهار کرد: هر چند باال بودن نرخ ارز به سود صادرکنندگان کشور است، اما به طور کلی کاهش و 
ثبات نرخ ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اقتصاد به شمار می رود که بازگشت ارزش پول ملی را نیز به دنبال خواهد داشت.  وی با بیان اینکه افزایش صادرات و ارزآوری 
هرچه بیشتر به کشور تاثیر بسزایی در بازگشت ارزش پول ملی دارد، تصریح کرد: تنها در خواست صادرکنندگان از دولت ثبات نرخ ارز است، چرا که با افت و خیز قیمت 
ها در بازار ارز دچار ضررهای جبران ناپذیری می شوند که قدرت ادامه فعالیت را از آنها می گیرد.به گفته محمد میرزائیان، اگر قیمت دالر افزایش یابد ارزش کاالها نیز 
بیشتر خواهد شد و ارز بیشتری وارد کشور می شود، اما قیمت ارز باید باثبات باشدتا صادرکننده امنیت فکری داشته باشد. تصور کنید چند ماه پیش که نرخ دالر باالتر 
از امروز بود صادرکننده کاالی خود را فروخته و حاال برای بازگشت ارز به کشور باید با قیمت روز که کاهش داشته است محاسبات را انجام دهد که متاسفانه دچار ضرر و 
زیان های بسیاری خواهد شد. در صورت افزایش صادرات و مسیر هموار برای صادرکنندگان به طور قطع ارزش پول ملی نیز در بلند مدت بازمی گردد اما عوامل مختلفی 
در این میان نقش دارند و نباید نگاه تک بعدی داشت.  بنابراین باید تمام مجموعه اقتصاد و شاخص های تاثیرگذار و کالن اصالح و تقویت شود تا به دنبال افزایش تولید 
و کنترل تورم و ثبات نرخ ارز با محدوده تغییراتی اندک و همچنین رشد صادرات، در نهایت ارزش پولی ملی بازگرد.به اعتقاد کارشناسان، باید تورم در اقتصاد کاهش یابد 
چرا که یکی از راهکارهای اصلی در بازگشت ارزش ریال است. این امر نیز مسیر روشنی دارد که از کنترل رشد نقدینگی، لزوم انضباط مالی دولت، جلوگیری از قاچاق و 
خروج ارز از کشور می گذرد.یکی دیگر از این راهکارها، افزایش تولید ناخالص داخلی است که تحریم ها مانع مهمی برای آن است و باعث ایجاد محودیت های متعدد برای 
اقتصاد شد به نحوی که حجم پول در گردش متناسب با وضعیت اقتصادی کشور حرکت نمی کند و این موضوع باعث رشد نقدینگی در کشور و در نهایت ایجاد تورم و 
کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.در نتیجه اینکه نباید برای بازگشت ارزش پول ملی بر سرکوب و تضعیف دالر متمرکز شویم چرا که نه تنها عایدی برای اقتصاد نخواهد 
داشت، بلکه باعث آسیب به بخش های مختلف اقتصاد می شود. بنابراین باید با تعادل نسبی و منطقی محدوده قیمتی نرخ ارز و همچنین استفاده از راهکارهای کارشناسی 

تقویت ارزش ریال، به اهداف کالن اقتصادی رسید.

هیئت مدیرشرکت

آگهی حق تقدم شرکت پارس پروتئین آرین )سهامی خاص (

به شماره ثبت 748 و شناسه ملی 10100095886

به اطالع کلیه ســهامداران شرکت پارس پروتئین آرین ) سهامی خاص( به شماره ثبت 
748 و شناسه ملی 10100095886 میرساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق 
العــاده تاریخ 1399/10/22 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش ســرمایه به هیئت 
مدیره  ، نظربه اینکه مقرر اســت ســرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیون ریال به مبلغ 
ســه میلیارد ریال منقسم به 1200 سهم با نام 2.500.000 ریالی از محل آورده نقدی 
افزایش یابد ، از کلیه ســهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشراین 
آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نســبت به هر سهم 9 سهم حق تقدم استفاده 
نمایند و مبلغ اسمی خرید سهام را به حساب شماره  54575565/20 شرکت نزد بانک 
ملت شــعبه جنت آباد واریز و فیش مربوطه را به محل قانونی شــرکت واقع در استان 
تهران – منطقه 18 ، شهرســتان رباط کریم ، بخش مرکزی ، شــهر نصیر شهر ، محله 
شهرک صنعتی نصیر شهر ، خیابان سرو ، خیابان سرو 8 پالک N 22 ، 7، طبقه همکف، 
کد پستی 3113334115 تسلیم نماید . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر ، هیئت 

مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.  

بانک مرکزی گزارش می دهد؛
کاهش نرخ بهره به ۲۰.۷درصد

با فروش دو هزار و ۳۰ میلیارد تومان اوراق بدهی، مجموع فروش اوراق بدهی تا پایان مرحله سی و پنجم به ۱۰۰هزار و 8۴8 میلیارد تومان رسید. میانگین نرخ بهره اوراق فروش 
رفته در این مرحله برابر 2۰.۷ بود که نسبت به هفته گذشته)2۱.۱۳( کاهش یافته است.سی و پنجمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی با فروش دو هزار و ۳۰ میلیارد تومان 
اوراق به پایان رسید. دراین مرحله چهار بانک و موسسه اعتباری سفارشات خود را را به ارزش ۹5۰میلیارد تومان ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش 
کلیه درخواســت ها با فروش 8۶۰ میلیارد تومان اوراق »اراد۶۴« با نرخ بازده تا سررســید 2۰.5 درصد و۹۰ میلیارد تومان اوراق »اراد۷۰« با نرخ بازده تا سررسید 2۰.5 درصد 
موافقت کرد. این در حالی بود که ۱۰ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان اوراق برای این مرحله عرضه شــده بود که حاکی از فروش ۱۹.۱درصدی اســت.همچنین طی این هفته، 2۰۰ 
میلیارد تومان اوراق »اراد۶۰ « با نرخ بازده تا سررسید 2۱.5 درصد، ۷2۰ میلیارد »اراد۶۴« با نرخ بازده تا سررسید 2۰.5درصد و ۱۶۰میلیارد تومان اوراق »اراد۶5« با نرخ بازده 

تا سررسید 2۱.5 درصد در بورس فروخته شد.
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گزیده خبر

ایندیپندنت؛
مذاکرات صلح افغانستان در قطر به بن بست خورد

مذاکرات صلح بین گروه طالبان و نمایندگان افغانستان در دوحه قطر به بن بست خورده است.
به گزارش ایندیپندنت، مذاکرات صلح بین گروه طالبان و نمایندگان افغانستان در دوحه قطر 
به بن بســت خورده و در ۹ روز گذشــته هیچ مذاکره ای بین دو طرف انجام نشــده  است.نادر 
نادری، سخنگوی هیات مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید که گروه طالبان تمایلی به انجام 
گفتگو ندارد.او در توییتی نوشــت: »تأمین صلح و پایان کشتار مردم افغانستان از اولویت های 
دولت و مردم افغانستان است. هیات مذاکره کننده صلح جمهوری اسالمی افغانستان با خلوص 
نیت برای رســیدن به این مهم در دوحه حضور دارند. ۹ روز است که طرف مقابل هنوز آماده 
برگزاری نشســت رسمی و بحث برای پایان جنگ نشده است«.طالبان تاکنون به این سخنان 
نادری پاســخی نداده  است و روشن نیست که چرا طالبان از انجام گفتگو برای پایان جنگ بر 
سر ترسیم نقشه  راه آینده خودداری کرده اند.اما پیش تر گزارش شده بود که مذاکره کنندگان 
طالبان از جمله شیخ عبدالحکیم حقانی که برای دیدار با مقام های پاکستان به اسالم آباد رفته 
بودند، با تاخیر به دوحه برگشته اند.عالوه بر آن مساله انتقال قدرت در آمریکا انجام شد و طالبان 
و هیات مذاکره کننده جمهوری اسالمی افغانستان این روند را برای روشن شدن سیاست دولت 
جو بایدن زیر نظر داشتند.با این حال، جنگ در افغانستان هم شدت گرفته و نگرانی های جدی 

از شکست مذاکرات صلح افزایش یافته  است.

ادعای رادیوم گروپ:
 روابط چین و آمریکا بسیار بیشتر از میزان

 اعالم شده است
به گزارش راشــاتودی، در ســال ۲۰۲۰ مجموع روابط تجاری و مالی بین چین و آمریکا ۳.۳ 
تریلیون دالر بوده که این رقم  دو برابر چیزی است که پیشتر اعالم شده بود. موسسه رادیوم 
گروپ مستقر در نیویورک با بیان این ادعا گفته است که دو سوم سرمایه گذاری های متقابل 
مربوط به چینی ها بوده اســت. چینی ها همچنین ۱.۴ تریلیون دالر از اوراق بدهی آمریکا و 
۷۰۰ میلیارد دالر از ســهام شــرکت های آمریکایی را در اختیار دارند.  از طرف دیگر سرمایه 
گذاران آمریکایی ۱.۱ تریلیون دالر از بازار سهام و ۱۰۰ میلیارد دالر از اوراق بدهی این کشور 
را در اختیار دارند. طبق ادعای رادیوم گروپ این میزان پنج برابر چیزی است که در آمارهای 
رســمی اعالم شده است.  از نظر این موسسه یکی از دالیل اختالف فاحش آمارهای رسمی با 
یافته های رادیوم گروپ می تواند به این دلیل باشد که مدل های مورد استفاده برای سنجش 
ســرمایه گذاری های خارجی از فرمول های متفاوتی اســتفاده می کنند. همچنین برخی از 
سرمایه گذاران برای فرار مالیاتی میزان انتقال سرمایه های خود را به درستی اعالم نمی کنند.

چین و آمریکا به عنوان دو اقتصاد نخست جهان با وجود اختالفات سیاسی، روابط اقتصادی و 
تجاری بسیار نزدیکی دارند تا جایی که بیشترین حجم تجارت دوجانبه در جهان مربوط به این 
دو کشور است. دولت ترامپ تالش زیادی کرد تا حجم سرمایه گذاری اشخاص آمریکایی را در 
این کشور محدود کند که از جمله آن ها می توان به تحریم شرکت های چینی و ممنوعیت 
سرمایه گذاری در چین اشاره کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آمریکا بخش بزرگی 
از محصوالت وارداتی از چین را مشمول تعرفه های بیشتر کرد و این اقدام منجر به یک سلسله 
از اقداما متقابل توسط هر دو کشور شد که به جنگ تجاری معروف است. دو کشور سال قبل 

بر سر پایان دادن به جنگ تجاری توافق کردند.

در نخستین گفتگوی تلفنی خود با »جو بایدن«؛
 پوتین: بهبود روابط روسیه- آمریکا به نفع

 هر دو طرف است
رئیس جمهور روســیه در نخســتین گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود عادی سازی 
روابط میان مسکو- واشنگتن را به نفع هر دو کشور و همچنین کل جهان دانست.به گزارش 
اســپوتنیک، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه شامگاه سه شنبه به وقت محلی برای 
نخستین بار با »جو بایدن« رئیس جمهور جدید ایاالت متحده بطور تلفنی گفتگو کرد.در این 
گفتگوی تلفنی، پوتین خطاب به بایدن گفت که عادی سازی روابط میان واشنگتن و مسکو 
به نفِع هر دو کشور است.رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود که »به دلیل نقش اثرگذار این 
دو قدرت ]روســیه و آمریکا[ بر امنیت و ثبات جهانی، بهبود گفتگوها میان آنها به نفع کل 
جهان نیز خواهد بود«.گفتنی اســت، به رغم اعالم آمادگی دولت جدید ایاالت متحده برای 
همکاری با مسکو در جهت تمدید آخرین »پیمان کاهش تسلیحات هسته ای« )استارت نو( 
میان دو کشور، شــواهد حاکی از آن است که دولت جو بایدن عماًل برنامه ای مشخص برای 
بهبود روابط تیره خود با مقامات کرملین در دســت ندارد.خبرگزاری آسوشــیتدپرس نیز در 
گزارشی اعالم کرد که بایدن در این گفتگوی تلفنی ضمن تأکید بر نگرانی واشنگتن نسبت به 
دستگیری »آلکسی ناوالنی« رهبر مخالفان دولت روسیه، به دخالت ادعایی مسکو در عملیات 
جاسوسی سایبری گسترده و همچنین تعیین جایزه برای کشتن نیروهای نظامی آمریکا در 
افغانستان اشــاره کرد.با این حال، رؤسای جمهور دو کشور در فضایی مثبت موافقت کردند 
که به فوریت برای تمدید پیمان اســتارت نو- آخرین پیمان کنترل تسلیحاتی برجای مانده 
میان روسیه و ایاالت متحده که در ماه میالدی آینده به پایان می رسد- فعالیت کنند.به نظر 
می رسد که بایدن در حال فاصله گرفتن از لفاظی های به ظاهر دوستانه »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور پیشین آمریکا نسبت به پوتین است. با این حال، این رئیس جمهور جدید همچنان 
خواهان حفظ فضایی برای تعامل دیپلماتیک اســت.بایدن در این گفتگوی تلفنی به همتای 
روس خود گفت که دولت وی در حال ارزیابی حمله سایبری به سیستم های شرکت »سوالر 
ویندز« و گزارش هایی است که مدعی هستند روسیه به طالبان برای کشتن نظامیان آمریکا 
در افغانستان پیشنهاد جایزه داده است.رئیس جمهور جدید ایاالت متحده همچنین گفت که 
این کشــور خواهان دفاع از خود اســت و به همین منظور، دست به اقدام خواهد زد که این 
شامل وضع تحریم های بیشتر خواهد شــد.کاخ کرملین در بیانیه ای اعالم کرد که سران دو 
کشور در مورد سایر »موضوعات حساس در دستور کار دوجانبه و بین المللی« گفتگو کردند. 
کاخ کرملین این گفتگو را »بی پرده و مؤثر« خواند و در یک بیانیه اعالم کرد که پوتین تصدی 
پســت ریاست جمهوری ایاالت متحده را به بایدن تبریک گفت.به گفته مقامات کاخ سفید، 
دیگر موضوعات مورد بحث میان پوتین و بایدن، شــیوع بیماری کرونا، توافق هسته ای ایران، 

اوکراین و موضوعات مرتبط با تجارت و اقتصاد بود.

واکنش ظریف به اظهارات مقام فرانسوی؛ 
چرا ما باید اول حسن نیت نشان دهیم؟

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات یک مقام فرانسوی که گفته 
اســت ابتدا ایران باید اجرای تعهدات هسته ای خود را از سر بگیرد تا آمریکا 
هم به برجام بازگردد، تأکید کرد که آمریکا مرتکب خطا شــده است و دلیلی 
ندارد که ابتدا ایران حســن نیت خود را نشــان دهد.محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پیامی توئیتری به اظهارات یک مقام 
فرانسوی که خواستار ازســرگیری تعهدات هسته ای ایران پیش از بازگشت 
آمریکا به برجام شــده است، پاسخ داد.ظریف در توئیتر نوشت: »اساساً طبق 
چه دلیل و منطقی ایران ـ کشوری که قاطعانه ایستاد و چهار سال تروریسم 
اقتصادی بی رحمانه ای را که ایاالت متحده در نقض برجام و قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل متحد تحمیل کرده بود، شکست دادـ  باید طرفی باشد که 
ابتدا حسن نیت نشان دهد؟«وی اضافه کرد: »این ایاالت متحده بود که بدون 
هیچ دلیلی، زیر این توافق زد. ایاالت متحده می بایســت خطایش ر ا جبران 
کند؛ سپس ایران پاسخ خواهد داد.«ساعاتی قبل یکی از مقامات نهاد ریاست 
جمهوری فرانسه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعالم کرد که دولت ایران باید 
تعهدات هسته ای خود ذیل برجام را رعایت و برنامه هسته ای خود را محدود 
کند تا آمریکا به برجام بازگردد.این مقام فرانســوی که خبرگزاری فرانســه 
از افشــای نامش خودداری کرده اســت، در خصوص آینده برجام و احتمال 
بازگشت آمریکا به این توافق گفت: »اگر آنها ]ایرانی ها[ درباره مذاکرات جدی 
هستند و می خواهند به تعهدات جدیدی از سوی همه طرف های برجام دست 
یابند، ابتدا آنها باید از اقدامات تحریک آمیز دست بردارند و در وهله دوم باید 
به چیزی که دیگر به آن احترام نمی گزارند، یعنی تعهداتشان، احترام بگزارند.«

در ضرورت مراقبت دولت ایران در برابر بازی کلمات دولت بایدن و اروپاییها
 واسطه ی کالهبرداری بایدن از مردم 

ایران نشوید
با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا اظهارات و گمانه زنی ها درباره برجام و 
کیفیت بازگشت به آن افزایش یافته است؛ بنابراین مواضع مسنجم و منطبق 
بر سیاست های کشوری امری بیش از پیش ناگزیر است.، »جو بایدن«، رئیس 
جمهور جدید آمریکا طی چند روز گذشته با مقامات اروپایی از جمله بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و آنگال 
مــرکل، صداعظم آلمان گفتگو کرد که یکــی از موضوعات مورد بحث آنها 
مربوط به توافق هســته ای ایران بوده است.وبگاه »اسکای نیوز عربی« عصر 
دیروز )دوشــنبه( به نقل از منابعی در واشــنگتن مدعی شد که دولت »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا طرح جدیدی درباره ایران دارد. این منابع اعالم 
کرده اند: بایــدن از طریق میانجیگران اروپایی تالش می کند که گفتگوهای 
مســتقیم با تهران را آغاز و این کانال ارتباطــی را مجدداً برقرار کند.»کنت 
مکنزی« فرمانده مرکزی تروریســت های آمریکایی در منطقه )سنتکام( نیز 
در جریان اولین ســفر خود به منطقه غرب آســیا پس از اتمام دوره ریاست 
جمهوری ترامپ به خبرنگاران گفت، پس از سوگند خوردن جو بایدن، روابط 
ایران و آمریکا در »دوره فرصت« قرار دارد.این فرمانده آمریکایی مدعی شد: 
دولت جدید در  واشنگتن قصد دارد سیاست آمریکا را بازبینی کند.اظهارات 
مقامات و رســانه های غربی درباره برجام ایــن روزها به ظاهر مثبت به نظر 
می رســد. همانگونه که سخنان مقامات اروپایی چندسالی است که بیانیه ها 
و مواضع نسبتا مثبتی را درباره توافق هسته ای داشته اند، اما به لحاظ عملی 
خروجی و نفعی را برای ایران نداشــته اند. اظهارات مقامات آمریکایی نیز تا 
به حال پشــتوانه عملی نداشــته و صرفا در حد حرف و ژست گفتگو بوده 
اســت. این اظهارات جز آنکه با هدف تشــدید شکاف داخلی در ایران باشد، 
سود چندانی را برای کشور نداشــته است. همانگونه که بسیاری از مقامات 
کشورمان بر آن تاکید کرده اند، توافق هسته ای بیش از حرف و کاغذ، به عمل 
و اراده نیاز دارد.تحرکات و تحوالت اخیر در آمریکا و اروپا به نظر می رســد 
هدف واحدی را دنبال می کنند و آن ایجاد پلتفرمی اســت که در آن ســایر 
مسائل نیز مورد گفتگو قرار گیرند. غرب اکنون، بیش از آنکه به دنبال احیای 
منافــع طرف ها از جمله ایران در برجام بیندیشــد، یکطرفه به موضوع نگاه 
کرده و صرفا به دنبال اعمال محدودیت های بیشــتری برای کشورمان است.

در چنین شرایطی انتظار می رود که مقامات ایرانی، فریب غرب را نخورند. هر 
گونه بازی در زمین حریف به واسطه عدم محاسبه دقیق می تواند باعث شود 
که عده ای در داخل خود را به دالل فشــار غرب بر مردم ایران تبدیل کنند.

آنچه مقامات کشورمان از جمله مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده اند این 
است که بازگشت آمریکا زمانی معنادار خواهد بود که تحریم ها در عمل رفع 
شوند. حال آنکه به گفته یکی از اعضای هیئت نظارت بر اجرای برجام، دونالد 
ترامــپ در دوران تصدی خود ۷5۱ تحریم جدید را علیه ایران اعمال کرد و 
8۰۲ تحریــم را برگرداند. بنابراین منظور از رفــع، تحریم ها همه این موارد 
است، نه اینکه فقط تحریم های جدید دوره ترامپ برداشته شوند.یک سری از 
تحریم هایی هستند که دولت ترامپ به آنها برچسب های جدیدی زده است. 
یعنی اگر تحریمی، اســاس اشاعه ای داشته است، برچسب )تگ( تروریستی 
نیز بر آن افزوده اند. به عبارتی دولت ترامپ سعی کرد تا تحریم های رفع شده 
برجامی را با برچســب های دیگر تحکیم کند تا حتی در صورت بازگشت به 
برجام نیز رفع نشوند و راه تعلیق آنها بسته شود. مثال بانک مرکزی از جمله 
این موارد است که تحت برچسب جدیدی تحت تحریم قرار گرفته است. باید 
توجه کرد که تغییر برچســب و تالش برای تغییر ماهیت اینگونه تحریم ها، 
استداللی مسموع برای برای عدم رفع آنها نیست. لذا اروپا و آمریکا در صورت 
بازگشت باید تمامی تحریم ها را رفع کنند، و هیچکدام از آن نباید مشروط بر 
مفاد یا شروط جدیدی شود؛ هر گونه شرط و شروط جدید، یا امتناع از رفع 
بخشــی از این تحریم ها، در اصل به معنای توافقی جدید یا بازمذاکره برجام 
خواهد بود که سیاست کشورمان مخالفت با آن بوده است.سیاست شفاف و 
صریح ایران برداشتن موثر و عملی همه تحریم های برجامی و دوران ترامپ 
است؛ که این خواسته ای در چارچوب برجام و جزو تعهدات و وظایف اعضای 
برجام و طرف های پایبند به قطعنامه ۲۲۳۱ اســت. بنابراین الزم اســت که 
مقامات کشــورمان در مراودات و پیام و پســغام های علنی یا غیرعلنی خود 
مراقب باشند که در راستای سیاست کشور حرکت کنند؛ و به گونه ای نباشد 
که در عمل خود را به عنوان کاتالیزور فشار غرب بر کشور تبدیل کنند.غرب 
در پی این اســت که اگر بتواند با حفظ برخــی از تحریم ها از آنها به عنوان 
اهرمی برای فشــار بر تهران به منظور گرفتن امتیازات بسیار گزاف استفاده 
کند به نحوی که ایران را از تمام مولفه های قدرت خود تهی و آن را تســلیم 
خود ســازد. راضی شدن به رفع بخشی، و نه تمامی تحریم ها مرتبط، کمک 
به کمپین غرب و تسهیل فشــارهای آتی آنهاست. در صورت تمایل اروپا و 
آمریکا برای بازگشــت به توافق هسته ای، هیچکدام از تحریم های مربوط به 
برجام )بازگردانده شده( و تحریم هایی دوره ترامپ و تحریم هایی که برچسب 
جدید به آنها اضافه شــده، نباید باقی بمانند. طبیعتا رفع تحریم ها مقدمه و 
پیش نیاز این بازگشت به تعهدات می تواند باشد، نه اینکه پس از ورود آنها به 

توافق بررسی و اجرایی شود.  

بحران در ایتالیا ، جنگ قدرت نگران کننده شده است
همزمان با اســتعفای نخســت وزیر ایتالیا، بحران سیاسی این 
کشــور در میانه همه گیری کرونا و شرایط بد اقتصادی ناشی 
از آن، نگرانی ها در خصوص جنگ قدرت و مختل شدن برنامه 
بهبود اقتصادی دولت را افزایش داده  است. جوزپه کونته نخست 
وزیر ایتالیا روز )۷ بهمن( به منظور به حداکثر رساندن احتمال 
سپرده شدن ریاســت دولت جدید در این کشور با او، از مقام 
خود کناره گیری کرد.این بحران در ایتالیا در حالی رقم خورده 
که این کشــور در تالش برای برون رفت از همه گیری و رکود 
اســت و قرار است بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو از صندوق احیای 
اروپــا وجوهات مالی دریافت کند.به گــزارش تارنمای خبری 
گاردین، ایتالیایی ها در تالش برای درک اســتعفای »جوزپه 
کنتــه« از مقام نخســت وزیری و در نتیجــه بالتکلیفی های 
سیاســی هستند.بحران سیاسی در ایتالیا در میانه همه گیری 
ویــروس کرونا به بالتکلیفی ها دامن زده و این نگرانی را ایجاد 

کرده که جنگ قدرت در قلب دولت برنامه بهبود اقتصادی آن 
را مختل کند.کنته پس از هفته ها درگیری با »ماتئو رنتسی« 
نخســت وزیر پیشین از مقام خود کناره گیری کرد. رنتسی بر 
سر نحوه مدیریت کرونا توســط دولت و بودجه ۲۰۹ میلیارد 
یورویی )۱85 میلیارد پوند( که ایتالیا قرار است از برنامه بهبود 
اقتصادی اتحادیه اروپا دریافت کند، حزب کوچک خود »ایتالیا 
ویوا« را از ائتالف حاکم خارج کرد.گاردین  نوشــت: ایتالیایی 
ها در میانه شرایط دشوار اقتصادی به ویژه پس از همه گیری 
کرونا کــه روزانه جان صدها نفر را می گیــرد در تالش برای 
درک بحران موجود هستند. این کشور دیروز سه شنبه از جان 
باختن 5۴۱ نفر در اثر ابتال به کووید-۱۹ خبر داد، در حالیکه 
آمار جانباختگان کرونایی کشور روز یکشنبه ۴۲۰ مورد گزارش 
شــده بود. اکنون تعداد موارد مبتال از هشــت هزار و 5۶۱ نفر 
در روز به ۱۰ هزار و 5۹۳ نفر رســیده اســت.در پی استعفای 

کنتــه، »لوئیجی دی مایو« وزیر امور خارجه کشــور و یکی از 
رهبران جنبش پنج ستاره پوپولیست )M5S(، بزرگترین حزب 
پارلمان، نسبت به شرایط دشوار کشور در مقابله با کرونا هشدار 
داد. ایتالیا نخســتین کشــوری بود که در پی آغاز همه گیری 
ویروس کرونا در ســال گذشــته متحمل مشقت های فراوانی 
شده است. مناطقی از کشور همچنان در قرنطینه قرار دارند و 
برنامه واکسیناسیون به کندی پیش می رود؛ مشکلی که دولت 
علت آن را تاخیر در تحویل واکسن شرکت داروسازی »فایزر« 
می داند.از ســوی دیگر همه احزاب حاکم خواهان جلوگیری 
از برگزاری انتخابات زود هنگام هســتند که طبق نظرسنجی 
ها قدرت را به اپوزیســیون راســت میانه متعلق به »ســیلویو 
برلوسکونی« نخســت وزیر میلیاردر پیشــین و حزب راست 
افراطی »ماتئو سالوینی« )Matteo Salvini( معاون نخست وزیر 
می دهد.»روبرتو د آلیمونته« )Roberto D’Alimonte( اســتاد 

سیاست دانشــگاه لوئیس رم در این خصوص گفت: من تصور 
می کنم که شرکای اروپایی ما بسیار نگران بی ثباتی در ایتالیا 
هســتند. اما ما به زودی شاهد دولت جدیدی خواهیم بود که 
کم و بیش مانند دولت گذشــته خواهد بود و تغییر چندانی به 
وقوع نمی پیوندد.به گزارش خبرگزاری آنسا ایتالیا، »کاردینال 
گوالتیرو باســتی« )Gualtiero Bassetti( رئیس کنفرانس اسقف 
های ایتالیا در میانه بحران کنونی در کشور تاکید کرد که مردم 
باید در اولویت باشند. وی دیروز در اظهاراتی ضمن ابراز نگرانی 
نســبت به بحران سیاسی کنونی در کشــور، از سیاستمداران 
خواست شــرایط مردم را در اولویت قرار دهند.وی با اشاره به 
اینکه کلیسا طرف هیچ حزب و یا شخص خاصی نیست از طبقه 
سیاسی خواست در خدمت شهروندان، مردان و زنانی باشد که 
بی گالیه  در حال کار هستند و به همین دلیل پیدا کردن یک 

راه حل باید با هدف برطرف کردن مشکالت آنها باشد.

اروپا در معرض تهدید شورش های کرونایی
 ناآرامی های اخیر هلند نگرانی هایی را در مورد وقوع اعتراض های مشــابه در برخی دیگر از کشــورهای اروپایی به دلیل محدودیت های کرونایی و مســئله 
واکسیناسیون ایجاد کرده است.به گزارش روزنامه گاردین، اخیرا چند شهر هلند شاهد ناآرامی و شورش به دلیل محدودیت های کرونایی و مسئله توزیع واکسن 
بود.این ناآرامی و شــورش ها در هلند بدترین خشــونت طی چهار دهه اخیر محسوب می شود و نگرانی از بروز شورش های مشابه هلند در خیابان های دیگر 
کشورهای اروپایی به وجود آمده است.در کل، اتحادیه اروپا نسبت به در اختیار گذاشتن واکسن های خریداری شده برای شهروندانش آن چنان که باید فعال 
نبوده است.در انگلیس از هر ۱۰۰ نفر ۱۰.5 دوز واکسن ثبت شده است و بهترین عملکرد در میان کشورهای اتحادیه اروپا تاکنون از آن کشور کوچک مالت 
بوده که از هر ۱۰۰ نفر چهار دوز واکسن ثبت شده است. به طور کل میانگین اتحادیه اروپا در این راستا فقط ۲ دوز در هر ۱۰۰ نفر بوده است.»راسموس بچ 
هانسن« یک عضو یک شرکت تحلیل داده ها در این زمینه گفت: یک چالش امروز اتحادیه اروپا به طور گسترده مربوط به توزیع واکسن کروناست. در مسئله 
توزیع واکسن های کرونا در کشورهای اتحادیه اروپا سرعت عمل و آمادگی نهادهای مرتبط متفاوت بوده است.شرایط محدودیت های کرونایی و همچنین توزیع 
واکسن و واکسیناسیون ُکند نگرانی هایی را ایجاد کرده است  و برخی هراس دارند که نارضایتی های اخیر مشاهده شده در هلند در دیگر شهرهای اروپا نیز 
تکرار شود.اگر اتحادیه اروپا نتواند در رابطه با به پایان رسیدن ممنوعیت های رفت وآمد و تعطیلی کافه ها در تابستان امیدواری ایجاد کند، شرایط برای دولتها 
و کل اتحادیه اروپا سخت می شود.ایتالیا در اولین هفته های شیوع کرونا در سال  مجبور به انتقاد از مسئله فقدان همبستگی در اتحادیه اروپا در مسئله مقابله 
با کرونا شده بود.مخاطرات زیادی در هقته های آینده در اروپا وجود دارد. صحنه های مشاده شده در روزهای اخیر در شهرهای هلند می تواند هشداری برای 
دولتهای اروپایی باشد که خیابان های اروپا نیز ممکن است با چنین شورش هایی مواجه شود.اعتراض ها در هلند از روز شنبه در سراسر این کشور در حالی 
آغاز شد که با تصمیم دولت برای اجرای منع رفت و آمد شبانه برای مقابله با کرونا ارتباط داشت. مارک روته نخست وزیر هلند اغتشاش و شورش در این کشور 
را که در جریان آن معترضان به پلیس حمله کردند، محکوم کرد.مقررات منع رفت و آمد برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم در هلند اعمال شده است، 
پس از آنکه انستیتو ملی سالمت هلند در مورد موج جدید ابتال به کووید–۱۹ به واسطه شیوع گونه جدید و جهش یافته ویروس در انگلیس هشدار داد و حال 
آنکه موارد جدید ابتال به کرونا در این کشــور طی هفته های اخیر کاهش یافته اســت.پلیس اعالم کرد که در جریان نا آرامی هفته جاری در هلند، صدها نفر 
بازداشت شدند. مدارس و فروشگاه های غیرضروری در هلند از اواسط دسامبر )اواخر آذر( تعطیل شده است. رستوران ها در هلند نیز دو ماه قبل از این تاریخ 
بسته شده بود.دولتمردان اروپایی، آشفته از شناسایی گونه های جدید ویروس کرونا در تالشند تا حتی با تهدید شرکت های تولیدی واکسن فایزر آمریکایی و 
آسترازنکا انگلیسی، پایبندی آن ها به تعهداتشان را تضمین کرده و بر وعده دور از ذهن ایمن سازی ۷۰ درصدی جمعیت کشورهای عضو اتحادیه تا تابستان 
جامه عمل بپوشاند.پس از گذشت چهار هفته از طرح واکسیناسیون سراسری کووید-۱۹ در اتحادیه اروپا که به صورت رسمی از روز یکشنبه ۲۷ دسامبر )هفتم 
دی ماه( آغاز شد، مشکالت لجستیکی پیش بینی نشده و دشواری ها در اجرای یک برنامه تولید و توزیع روشن و هماهنگ با شرکت های دارویی سبب شد تا 

برنامه ریزی های بلندپروازانه ابتدایی دولت ها به فراموشی سپرده شود.

گروهی از نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا 
امیــدوار بودند با اســتیضاح دونالــد ترامپ از 
بازگشــت او به قدرت در سال ۲۰۲۴ جلوگیری 
کنند. مجلس نماینــدگان آمریکا ۱۲ روز طرح 
استیضاح »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور پیشین 
آمریکا را به تصویب رســاند اما برای کلید زدن 
مراحل بعدی استیضاح تا دوشنبه این هفته صبر 
کرد. روز دوشنبه تنها بند استیضاح علیه ترامپ 
در صحن مجلس نمایندگان قرائت شد و سپس 
طرح استیضاح تقدیم مجلس سنا شد.استیضاح 
رئیس جمهــور در آمریــکا در دو مرحله انجام 
تنها مســئول  نماینــدگان  می شــود؛ مجلس 
اقامه دعوا، طرح موضوع اســتیضاح و تحقیق و 
تفحص درباره اتهام وارد شــده به رییس جمهور 
است و ســپس این مجلس سنا است که وظیفه 
برگزاری جلسه محاکمه رییس جمهور و صدور 
حکم نهایــی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر در 
نهایت ۱۰۰ سناتور مجلس ســنا درباره نتیجه 
استیضاح تصمیم گیری خواهند کرد.در مجلس 
نمایندگان تصویب طرح استیضاح مستلزم رأی 
موافق اکثریت )۱+5۰درصد( است، اما در مجلس 
سنا دست کم دو سوم سناتورها )۶۷ نفر( باید با 
اســتیضاح موافقت کنند. چنانچه مجلس سنا با 
استیضاح رئیس جمهور موافقت کند او از قدرت 
عزل خواهد شد و از قبول تمامی مناصب فدرال 
در آینده محروم خواهد شد.  در پرونده استیضاح 
ترامپ، مجلس نمایندگان آمریکا روز ۲5 دی ماه 
بعد از بحثی حدوداً پنج ســاعته  وارد رای گیری 
برای دومین استیضاح ترامپ در مدت چهار سال 
شــد که ۲۳۲ نفر با آن موافقت و ۱۹۷ نفر با آن 
مخالفت کردند.۱۰ نفر از جمهوری خواهان نیز به 
نفع موافقان اســتیضاح ترامپ رأی دادند. ضمن 

آنکه پنج نماینده نیز از رأی دادن امتناع کردند.

اتهام ترامپ چیست؟
متن چهار صفحه ای الیحه استیضاح به »سخنان 
تحریک آمیــز ترامــپ و انتشــار دروغ در مورد 
پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری« 
اســتناد می کند. یکــی از این موارد تشــویق 
هوادارانش به حمله به ســاختمان کنگره است 
که طبق قانون اساســی یک جرم سنگین تلقی 
می شــود.دونالد ترامپ روز ۱۷ دی ماه، همزمان 
با شمارش رســمی آرای انتخابات در  کنگرهدر 
پیامی خطاب به هوادارانش که به نتیجه انتخابات 
معترش بودنــد گفت »با تمام قوا بجنگید«. این 
پیام موجب هجوم هواداران ترامپ به ساختمان 

کنگره شد که در جریان آن ۶ نفر کشته و تعداد 
زیــادی زخمی شــدند.دونالد ترامپ تاکنون در 
مورد این حمله هیچ مســئولیتی نپذیرفته و در 
سخنان روز سه شــنبه خود گفت نه عملکرد او 
در رابطه با حمله به ساختمان کنگره، بلکه طرح 
استیضاح باعث تفرقه در کشور است. او همچنین 
از ابراز تســلیت به خانواده های افــرادی که در 
جریان درگیری های ۱۷ دی ماه کشــته شده اند 

خودداری کرده است.

زمان دادگاه استیضاح
جلســات »محاکمه« رئیس جمهوری پیشــین 
آمریکا البته قرار اســت با حضور وکالی او و در 
غیــاب شــخص وی از روز ۹ فوریه )۲۱ بهمن( 
آغاز شــود. در جریان بررسی طرح استیضاح در 
مجلس سنا گروهی از اعضای مجلس نمایندگان 
که به از آنها به عنوان »مدیران اســتیضاح« یاد 
می شود برای طرح اتهام رئیس جمهوری پیشین 
در مجلس ســنا حاضر خواهند شــد. این گروه 
از اعضــای مجلس نماینــدگان در واقع در روند 
»محاکمه« دونالد ترامپ نقشی مشابه دادستان 
ها ایفــا خواهند کرد.انتظار می رود که »مدیران 
استیضاح« در جریان جلسات »محاکمه« دونالد 
ترامپ ســخنان او در جمع هوادارانش پیش از 
حمله به ســاختمان کنگره را به عنوان مدرکی 
دال بر نقش او در »تحریک به شــورش« مطرح 
کنند. آنهــا احتماال به ادعاهای رئیس جمهوری 
پیشــین مبنی بر وقوع »تقلــب« در انتخابات 
ریاســت جمهوری روز ســوم نوامبر )۱۳ آبان( 
نیز اشــاره خواهند کرد.طرح اســتیضاح دونالد 
ترامپ در حالی به مجلس سنا ارجاع شد که جو 
بایدن، رئیس جمهوری جدید آمریکا روز دوشنبه 
برای اولین بار به طور علنی از برگزاری جلسات 
»محاکمه« دونالــد ترامپ دفاع کرد. تعیین روز 
۹ فوریه به عنوان زمان آغاز رســیدگی به طرح 
اســتیضاح در مجلس سنا با موافقت رهبران هر 
دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در این مجلس 
به دست آمد. به این ترتیب وکالی دونالد ترامپ 
تا آن زمان برای تهیه الیحــه دفاعیه او فرصت 
خواهند داشــت و دموکرات ها نیــز می توانند 
صالحیــت تعداد بیشــتری از اعضای دولت جو 

بایدن را در مجلس سنا تائید کنند.

احتمال مجرم شناخته شدن ترامپ در سنا 
چقدر است؟

کرسی های مجلس سنا در حال حاضر به صورت 

مســاوی بین جمهوری خواهــان و دموکرات ها 
تقســیم شــده اســت. بنابراین، اینکــه ترامپ 
در دادگاه اســتیضاحش مجرم شــناخته شود 
مستلزم این اســت که عالوه بر تمام 5۰ سناتور 
دموکرات، ۱۷ سناتور از حزب جمهوری خواه هم 
با استیضاح او موافقت کنند.در حال حاضر، چنین 
موضوعی محتمل به نظر نمی رسد. جو بایدن هم 
در مصاحبه ای با ســی ان ان بــه همین موضوع 
اشــاره کرده و گفته بعید است که ۱۷ نماینده 
جمهوری خواه بــا دموکرات ها برای اســتیضاح 

ترامپ همراه شوند.

هدف دموکرات ها از استیضاح ترامپ
یکی از اهداف اصلی نماینده های دموکرات، عالوه 
بر محکوم کردن اقدام ترامپ در واکنش به اشغال 
ســاختمان کنگره، پایان دادن به حیات سیاسی 
دونالد ترامپ بــود. او به عنوان چهل و پنجمین 
رئیــس جمهوری آمریکا پیش از این اعالم کرده 
بود نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۲۰۲۴ را بررســی می کرد.قانون اساسی 
آمریکا به مجلس سنا اجازه می دهد که در صورت 
مجرم شناخته شدن مقام های فدرال در این نهاد 
رای به عدم صالحیــت دائمی آنها برای فعالیت 
در سمت های دولتی بدهد. بنابراین، انگیزه اصلی 
دموکرات ها از اســتیضاح مجــدد دونالد ترامپ 
برخالف اولین استیضاح که تقریبا یک سال پیش 
در همین روزها انجام شــد برکناری او از ریاست 
جمهوری نبود و آنهــا در تالش بودند تا او را به 
دنبال اشغال ســاختمان کنگره برای همیشه از 
حضور در سمت های دولتی محروم کنند.با وجود 
این، همان طور که پیشتر اشاره شد احتمال اینکه 
طرح اســتیضاح ترامپ در سنا به تصویب برسد 
در حال حاضر اندک است؛ البته در میان اعضای 
حزب جمهوری  خواه هســتند کســانی که فکر 
می کنند حذف ترامپ از مرحله مقدماتی رقابت 
انتخاباتی ۴ ســال آینده می تواند مسیر را برای 
حضور خود آنها هموار کند و بنا به همین دلیل 
ممکن است دادگاه استیضاح را محمل مناسبی 
برای حذف رقیب آتی ببینند. با این حال اینکه 
آیا مجموع ســناتورهای جمهوری خواه که به هر 
دلیل حاضر به استیضاح ترامپ هستند به ۱۷ نفر 
می رســد یا خیر.اگر ترامپ از طریق رأی دادگاه 
استیضاح هم از حضور در انتخابات آینده محروم 
نشود باز هم اثرات غیرمســتقیم این استیضاح 
بر کاهش محبوبیــت او در میان هواداران حزب 

جمهوری خواه را نمی توان نادیده گرفت.

 استیضاح ترامپ در چه مرحله ای است و اگر موفق شود 
چه تاثیری بر حیات سیاسی او دارد؟
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محققان کشور در راستای یافتن راه حل های طبیعی برای غلبه بر معضل 
جهانی کبد چرب، اســتفاده از گیاه دارویی آرتیشو را توصیه کرده و آن 
را مؤثر دانســته اند. کبد چرب یکی از دالیل مهم بیماری مزمن کبدی 
در انسان به حساب می آید. درحقیقت کبد چرب غیرالکلی یک بیماری 
است که دامنه گسترده ای از عالئم بالینی را دربر می گیرد که در صورت 
عدم درمان، می تواند نهایتاً به نابودی ســلول های کبدی و مرگ منجر 
شــود. کبد چرب غیرالکلی که در فقدان مصرف الکل ایجاد می شــود، 
به عنوان یک مشکل عمده مرتبط با سالمت شناخته شده است و با توجه 
به شــیوع گسترده آن در جهان، این بیماری را باید به عنوان یک پدیده 
زاییده زندگی پیشرفته ماشینی، جدی گرفت و برنامه درمانی مناسب 
و آموزش های گسترده برای پیشگیری از افزایش شیوع آن تدارک دید. 

در ســال های اخیر تحقیقات بالینی زیادی بر روی سلول های بنیادی 
غشــای آمنیوتیک انجام شده است. این ســلول های بنیادی به دلیل 
مزایای بی شــماری مثل ترشــح فاکتورهای رشــد، قابلیت تمایز باال، 
ویژگی های ضد التهابی، عدم تحریک سیستم ایمنی میزبان و نداشتن 
مالحظات اخالقی ارزش درمانی زیادی دارند. در سلول درمانی عالوه بر 
نوع ســلول، ردیابی کردن آن به منظور بررسی مسیر عبوری سلول و 
میزان نیمه عمر آن در محل مورد نظر، اهمیت بسیاری دارد. به همین 
دلیل امروزه از نانوذرات به ویژه نانوذرات اکســید آهن برای نشــان دار 
کردن و ردیابی ســلول ها در بدن استفاده می شود. با وجود کاربردهای 
زیادی که این نانوذرات دارند، در خصوص تاثیر آن ها بر سالمت انسان و 

محیط زیست اطالعات زیادی در درسترس نیست. 

انگلیس به زودی می تواند اولین کشوری باشد که دارای فناوری کنترل 
خطوط برای خودروهای بدون راننده است. مردم در انگلیس می توانند 
به اولین شــهروندانی تبدیل شــوند که در بزرگراه ها بدون استفاده از 
دســت و فرمان خودرو رانندگی می کنند، چرا که "گرنت شاپس" دبیر 
وزارت حمل و نقل این کشور در حال پیشبرد برنامه بلند پروازانه خود 
برای اســتقرار فناوری کنترل خطوط خودروهــای بدون راننده در این 
کشور است. انگلیس این فناوری جدید را برای حرکت به سمت ترویج 
خودروهای بدون راننده یا اصالحا خودران معرفی کرده است، اما تاکنون 
تنها به بزرگراه هایی محدود شــده است که این خطوط در آنها با موانع 
فیزیکی جدا شده اســت و هیچ عابر پیاده یا دوچرخه سواری مجاز به 

حرکت در آنها نیست.

 سالحی
 مقابل کبد چرب

نانوذره ای که می تواند سلول های 
بنیادی را ردیابی کند

 رونمایی از فناوری کنترل
 خطوط بزرگراه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات دو و میدانی کارگری بانوان کشور 

پدیدار شدن ب ام و CS M5 جدید پیش از رونمایی رسمی
اندکی پیش از رونمایی رســمی ب ام و CS M5 جدید، تصاویر این خودرو در فضای مجازی منتشــر شــده است. ظاهراً تصاویر رسمی 
این خودرو اوایل امروز در اینســتاگرام منتشر شده و در آن می توانیم عناصر مسی رنگ و چراغ های زرد رنگ الهام گرفته از خودروهای 
مسابقه ای را ببینیم. اواخر سال پیش بود که مارکوس فلش رئیس بخش M ب ام و اعالم کرد این خودرو قدرت ۶۳5 اسب بخاری داشته 
و ۷۰ کیلوگرم ســبک تر از نسخه اســتاندارد M5 خواهد بود. CS M5 جدید همچنین از صندلی های کربنی متعلق به M4 و برخی 
بهبودهای عملکردی سود خواهد برد. قدرت این خودرو به ترتیب ۲۶ و ۱۰ اسب بخار بیشتر از نسخه استاندارد M5 و M5 کامپتیشن 
است. این قدرت ماحصل تالش نیروگاه ۸ سیلندر 4.4 لیتری توئین توربو می باشد. انتظار می رود جزئیات دقیق این پیشرانه و چگونگی 
افزایش قدرت و کاهش وزن CS M5 در زمان رونمایی رسمی منتشر شود. البته حدس می زنیم این بهبودها به خاطر استفاده از قطعات 
فیبر کربنی به دست آمده باشند. CS M5 به دیگر برادر کوچک تر خود یعنی CS M۲ می پیوندد. برادر کوچک تر عالوه بر قدرت بیشتر 
از سیستم تعلیق تنظیم شده برای پیست، ترمزهای سرامیک کربنی، رینگ های سبک وزن و کاپوت، سقف، آینه ها و اسپلیتر جلوی فیبر 

کربنی نیز سود برده است. 

خطوط تله کابین و تله سیژ ایران فرسوده و خطرآفرین هستند؟
رئیس کمیته فنی دســتگاه های باالبر فدراسیون اسکی گفت: از مجموع 4۷ دســتگاه باالبر کابلی مشمول الزام استاندارد، ۱۱ دستگاه 
استاندارد ملی ایران را دارند.  این ورزش با توجه به آنکه در ارتفاعات انجام می شود،  برای رساندن مردم به پیست ها به دستگاه های مختلف 
باالبر تله کابین و تله ســیژ  نیاز دارد که در صورت کوچکترین کوتاهی و نادیده گرفتن اصول ایمنی، می تواند خطرات جبران ناپذیری به 
بار بیاورد. در این راســتا بارها شنیده ایم که مدت زیادی از عمر تجهیزات پیست های اسکی ایران می گذرد و احتمال خطرآفرینی وجود 
دارد، بنابراین سوال اینجاست که وضعیت کلی تجهیزات اسکی ایران چگونه است؟ مهرداد مالزاده، رئیس کمیته فنی دستگاه های باالبر 
فدراســیون و عضو کمیته تدوین اســتاندارد ملی ایران در این مورد به گفت وگو نشســت و ابتدا در مورد نحوه دریافت استاندارد توسط 
پیست های اسکی بیان کرد: استاندارد و اخذ مجوز دستگاه های باالبر دو گونه است که مطابق با آن تله کابین و تله سیژ مشمول الزامات 
اجباری استاندارد هستند اما تله اسکی فعال مشمول الزامات آیین نامه فدراسیون است، یعنی باید برای بهره برداری از فدراسیون اسکی مجوز 
بگیرد. فدراسیون هم با واگذاری موضوع به کمیته ایمنی دستگاه های باالبر و انجام کارشناسی، در صورت عدم مغایرت با آیین نامه ایمنی 

پیست های اسکی، مجوز الزم صادر و مراتب به اداره کل ورزش و جوانان استان مربوطه برای صدور پروانه بهره برداری ارسال می شود. 

رد چیه خطبه ای نسزد جز تو را خطابیک خطبه بی خطاب تو اندر جهان  کجاست گر رب تذرو ساهیٔ عدل تو اوفتد
شیپ تذرو سجده کند ره زمان عقاب چون دست رد عنان زنی و پای رد رکابخدمت کند عنان و رکاب تورا فلک

لبیک و مرحبا بود از آسمان جوابآواز کوس تو چو سوی آسمان رسد
زان است روی دشمن تو همجو زرانبشیپ تو زّر انب چو دشمن شدست خواررهگز نشد ز شست تو یک تیر انصوابتدبیر تو هب تیر تو ماند از آن  کجا

پیشنهاد

چهره روز

»بجو بجو هیوالی کتاب خوار« برای بچه ها
کتاب »بجو بجو هیوالی کتاب خوار« نوشته اِما یارلت 
با ترجمه مریم فیاضی برای بچه ها منتشر شده است. 
این کتاب با نویســندگی و تصویرگــری اِما یارلت، 
نویسنده انگلیسی در ۲۸ صفحه، با شمارگان ۲5۰۰ 
نســخه و قیمت ۳۰ هزار تومان از ســوی انتشارات 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گروه 
سنی باالی هفت  سال )نوخوان( به چاپ رسیده است. 
در معرفی این کتاب آمده است: »بجو بجو« هیوالیی 
کوچک و بازیگوش است که هر چیزی را که می بیند، 
اردک های پالســتیکی،  می جود. صابون، جــوراب، 
انگشت های پا و جالباســی و... اما او کتاب را بیشتر 
از همه دوست دارد که بجود تا به قصه های دیگر راه 
پیدا کند. این هیوالی جذاب و خشــن - در این کتاب که به صورتی برجســته و با تصویرسازی، 
برگه های آویخته)فلپ( و حفره های داخل برگه آراسته شده است - اشتهایی مهارناپذیر دارد و با 
جویدن بخش هایی از کتاب، راه خود را به درون افســانه های مشهور کودکان مانند شنل قرمزی، 
جک و لوبیای ســحرآمیز و ســه خرس و ... باز و تالش می کند نتیجه داســتان را به نحوی که 
دوســت دارد تغییر بدهد. بجو بجو هیوالی کتاب خــوار که  قصه  خودش را جویده و بیرون آمده، 
حــاال دارد قصه های دیگران را خراب می کند و آن ها را توی دردســر می اندازد به همین دلیل او 
به جرم خرابکاری در قصه ها و افسانه ها اکنون تحت تعقیب اتحادیه  قصه ها و افسانه ها است! این 
مجموعه اثِر اما یارلت، نویســنده و تصویرگر کتاب، در کشورهایی مانند ایاالت متحده، استرالیا ، 
هلند، ژاپن، یونان، آلمان، پرتغال، فرانســه، چین، اسپانیا و دانمارک منتشر شده و او بابت آثارش 

جایزه و افتخارات فراوانی کسب کرده است.

مجید وفادار
مجیــد وفادار )زادهٔ ۲۸ بهمــن ۱۲۹۱ در تهران - 
درگذشتهٔ ۹ اسفند ۱۳54 در تهران( موسیقی دان، 
آهنگســاز، نوازندهٔ ویلن و رهبر ارکستر اهل ایران 
بــود. ترانهٔ »مرا ببوس« با صدای حســن گل نراقی 
از معروفترین آثار او اســت. مجید وفادار به واسطه 
پدرش )میــرزا محمدخــان وفادار( کــه مدیریت 
کتابخانه مدرســه کالج را برعهده داشت، در همان 
مدرســه به تحصیل پرداخت و پــس از اتمام دوره 
متوســطه به موسیقی عالقه مند شــد و در محضر 
»حسین خان اســماعیل زاده« آموزش نواختن ویلن 
را فرا گرفت و پــس از آن در محضر رضا محجوبی 
پیش درآمدها و ضرب هــا را آموخت و ردیف میرزا 
حســینقلی را نزد علی اکبر شــهنازی به پایان رساند. او در ســال ۱۳۱5 اولین ترانهٔ خود را با 
نام »شــب جدایی« بر روی شــعری از رهی معیری ساخت و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. 
وفادار در جوانی و پس از فراگرفتن موســیقی وارد انجمن موســیقی شد و به اجرای تکنوازی 
ویولن پرداخت، طوری که ساز او مورد پسند »علینقی وزیری« قرار گرفت. این هنرمند تا سال 
۱۳۳۹درعین نوازندگی و آهنگ سازی، رهبری ارکستر شماره ۳ رادیو را برعهده داشت. وی در 
طول فعالیت هنری با هنرمندانی چون "حســین قوامی معروف به فاخته ای، دلکش، داریوش 
رفیعی، مرتضی محجوبی، اسماعیل نواب صفا، رهی معیری و غیره همکاری داشت. آثار مجید 
وفادار حدود 4۰۰ قطعه اســت که بخشی از آن را برای فیلم و تئاتر ساخته است. مجید وفادار 
در ۹ اســفند ۱۳54 در تهران درگذشت و در بهشت زهرا قطعه ۲، ردیف ۱۰4، شماره ۳4 به 

خاک سپرده شد.

فرهنگ

نخســتین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران تا ســاعت ۲4 جمعه )۱۰ بهمن ماه( برای دومین بار 
تمدید شــد. نخستین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران که از اول بهمن آغاز به کار کرده تا ساعت 
۲4 روز جمعه )۱۰ بهمن ماه( ادامه خواهد داشــت. نمایشــگاه مجــازی کتاب تهران که پیش تر 
از ششــم تا هشــتم بهمن تمدید شــده بود با هدف امــکان بهره مندی مردم  ایــران از فرصت 
تعطیالت آخر هفته برای بازدید و خرید از نمایشــگاه، به مدت دو شــبانه روز دیگر تمدید شده 
اســت.  ساعت بازدید و خرید در نخستین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران به صورت ۲4 ساعته 
اســت و کتاب های ناشــران داخلی با تخفیف ۲۰درصدی و کتاب های ناشران خارجی با تخفیف 
 حداقــل 5۰درصدی ارائه می شــود. عالقه مندان برای بازدید و خرید کتاب می توانند به ســامانه 

tehranbookfair.ir  مراجعه کنند.

 مایشگاه مجازی کتاب تهران 
دوباره تمدید شد
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