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انتقاِم ترامپ ، انشقاق حزب
هجدهم ماه  دسامبر ۲۰۱۹، مجلس نمایندگان ایاالت متحده 
آمریکا بنا به دو دلیل )ســوء استفاده از قدرت و تحقیر کنگره( 
رای به اســتیضاح دونالد ترامپ داد. ولــی دادگاه ترامپ  برای 
تایید اولین استیضاح به تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ در مجلس سنا 
آغاز شــد و در ۵ فوریه  همان سال به پایان رسید. در نتیجه ، 
رای صادره توسط آن دادگاه، ترامپ از این استیضاح تبرئه کرد. 
ایــن اولین بار در تاریخ آمریکا بوده اســت که رئیس جمهوری 
در دوره اول ریاســت جمهوری خود اســتیضاح می شود و در 
انتخابات بعدی  نیز برای دور دوم شــرکت می کند. ترامپ در 
جریان پروسه اســتیضاح هم گردهمایی های انتخاباتی خود را 
ادامــه داد. زمینه هایی که ترامــپ در این گیر و دار ایجاد کرد 
منجر به دوقطبی شــدن کامل رای دهندگان در آمریکا شــد. 
نانسی پلوســی رئیس مجلس و کنگره در آمریکا کمر به قتل 
سیاســی ترامپ بســته بود و در گیر و دار انتخابات در نوامبر 
۲۰۲۰ یعنــی آبان ۱۳۹۹ برای بار دوم فضا را برای اســتیضاح 
آماده میکرد اما بدلیل شــرایط سیاسی کشور این امر به بعد از 
انتخابات موکول شد. بعد از انتخابات و کشمکش های شمارش 
آرا و شــکایت های ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات و نهایتا 
حمله طرفداران ترامپ به کنگره در دسامبر و اوایل ژانویه ۲۰۲۱ 
شرایط برای استیضاح دوم فراهم شد و با رای دیوان عالی کشور 
که جوبایــدن را مبتنی بر نظر کالج الکتــرال، رئیس جمهور 
شناخت کنگره بر اقامه استیضاح دوم مصمم  و استیضاح مطرح 
 و تصویب شد اما مجلس سنا که باید به این استیضاح رای مثبت 
میداد ، نداد و اســتیضاح در مرحله دوم هم رد شد. شیوه عمل 
کینه توزانه حزت دموکرات آمریکا با ترامپ بغضی سیاســی و 
انتقامــی عقب افتاده را در جامعه طرفــدار ترامپ ایجاد نموده 
اســت. که کوچکترین گرد باد های ناشــی از آن را در ساختار 
درونی حزب جمهوری خواه میتوان مشــاهده کرد. اکنون هم 
جریان هــای مخالف ترامپ در حزب جمهــوری خواه انگیزه 
انشــقاق از این حزب را یافته اند و هــم ترامپ و طرفدارانش 
ادعای تشــکیل حزب میهن پرستان را به رسانه برده اند. ده  ها 
مقام سابق حزب جمهوریخواه آمریکا که از عملکرد این حزب 
در برخورد با اقدامات ترامپ ناراضی هســتند، در حال مذاکره 
برای تشکیل یک حزب راست میانه علیه رئیس جمهور پیشین 
ایاالت متحده هستند. خبر گزاری ها غالبا به نقل از رویترز، از 
قول چهار منبع آگاه و نزدیک به مذاکرات  در داخل حزب فاش 
کرده اند که ده  ها مقام ســابق حزب جمهوریخواه که معتقدند 
این حزب در مقابله و برخورد با اقدامات دونالد ترامپ که موجب 
تضعیف دموکراسی آمریکا شده است، در حال گفت  وگو برای 
تشــکیل یک حزب راست میانه علیه ترامپ هستند. بر اساس 
ایــن گزارش، نزدیک به یکصد نفــر از اعضای حزب جمهوری 
خواه حاضر در مذاکرات اولیه برای تشــکیل این حزب شــامل 
مقام های ســابق منتخب حزب جمهوریخــواه از جمله رونالد 
ریگان، جورج بوش پدر و جورج بوش پســر و استراتژیســت ها 
و سفرای سابق جمهوریخواه بوده اند.مذاکرات اخیر مقام  های 
سابق حزب جمهوریخواه نشانگر تشدید اختالفات بین اعضای 
این حزب بر ســر ادعاهای نادرســت ترامپ در خصوص وقوع 
تقلــب در انتخابات جنجالی ۲۰۲۰ و حملــه مرگبار ۶  ژانویه 
طرفداران افراطی اش به ســاختمان کنگره بوده اســت. گرچه 
افرادی از جمهوریخواهان هنوز به شدت نسبت به دونالد ترامپ 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا وفادار هستند ولی گروهی دیگر 
به دنبال ایجاد یک مسیر جدید برای حزب جمهوریخواه افتاده 
اند. عملی شدن افکار و نظرات مخالفین ترامپ در حزب میتواند 
زمینه تاسیس حزب سومی را در آمریکا بوجود آورد که بلحاظ 
اصول به اهداف حزب جمهوری خواه پایبند ولی در شــاخص 
گــزاری روی معیار های فردی و تایید مواضع غیر ملی با حزب 
مادر اختالف داشته باشد. باید توجه داشت که انشقاق در حزب 
بزرگ و فراگیر جمهوری خواه در شــرایطی زمینه تحقق یافته 
اســت که  آمریکا امروز از درون در حال اســتحاله است. این 
اســتحاله هم فقط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه 
سایر ابعاد تشــکیل دهنده جامعه آمریکایی را نیز در بر گرفته 
است. این کشــور درحالی که بیشترین امکانات مالی و مادی و 
بهترین تجهیزات بهداشــتی و بیمارستانی و بزرگ ترین مراکز 
تحقیقاتــی را در اختیار دارد، اما در مقابل شــیوع کرونا درهم  
شکســته است؛ یاس و افســردگی  ای که این انشقاق میتواند 
در مردم آمریکا آن  هم در شــرایطی که بسیاری از کشورها در 
شــرق عالم که زمانی زیر یوغ استبداد و سلطه آمریکا بودند و 
امروز نیز در زمره کشــورهای کم برخوردار محسوب می شوند و 
یا کشورهایی که تحت شدیدترین تحریم های آمریکا قرار دارند، 
بهترین مدیریت در خصوص مهار کرونا را دارند. قادر خواهد بود 
مردم را نسبت به بقای فدرالیسم  امریکایی کامال نا امید گرداند. 
در شرایط روحی روانی مردم آمریکا این تصور که با رفتن ترامپ 
و آمدن بایدن، آمریکا به روال ســابق و طبیعی خود بازخواهد 
گشــت و قدرت هژمونیک خود را احیا و یــا باز تولید خواهد 
کرد، تصور باطل و غلطی محســوب شمرده شده است، چراکه 
مشکالت آمریکا اساســا روبنایی نیست، بلکه ساختار قدرت و 
باور ها همه و همه در آمریکا  دچار آشفتگی و شکاف و انفکاک  
بنیادی شده اســت. بوجود آمدن تفکر انشقاق در حزب قطعا 
یک حرکت ابتدایی برای اغاز یک دومینو در جهت فرو پاشــی 
سلول پشت سلول ارکان قدرت تلقی شود.. دوقطبی شدن مردم 
در توقعات و خواســت از کشور و مسئولین در یک دوره کوتاه 
ایجاد نشده که قابلیت ندیده گرفتن داشته باشد. لذاست که باید 

منتظر وقایع پسا انتخابات در آمریکا بود. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

اروپا و آمریکا از طریق آغاز بازی جدیدی به دنبال متقاعد ســازی افکار عمومی داخلی و خارجی در مورد قصد واشــنگتن برای تغییر مســیر گذشته و بازگشت 
بــه برجام بوده و تالش می کنند اراده ایران بــرای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را تحت تاثیر قرار بدهند. بدنبال اعالم تصمیم ایران برای توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی و تسلیم نامه رسمی کشورمان به آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص، تحرک جدید تروئیکای اروپایی و آمریکا بر اساس مدل 
قدیمی »بازی پوچ« مجددا آغاز شــده اســت.در اولین گام و پس از برگزاری نشست مجازی مشترک تروییکای اروپایی با آمریکا در روز پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه، 
چهار کشــورغربی با صدور بیانیه مشــترکی از ایران خواستند که هیچ اقدام جدیدی را برای خروج از پروتکل الحاقی انجام ندهد.همچنین در این بیانیه به ایران 
درباره محدودیت بازرسی ناظران اژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت های ایران هشدار داده شد.سه کشور اروپایی و آمریکا در این بیانیه موضع تکراری و غیر 
قابل قبول دولت بایدن را مجددا تکرار کردند و گفتند: چنانچه ایران به رعایت دقیق تعهداتش در برجام برگردد ایاالت متحده نیز اقدام مشابه انجام خواهد داد و 
آماده رایزنی با ایران در جهت این هدف است.وزیر امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به بیانیه منتشر شده اعالم کرد: »تروئیکای اروپایی باید به جای سفسطه 
و تحمیل مسئولیت به ایران، به تعهدات خود پایبند باشد و خواستار پایان دادن به میراث ترامپ، تروریسم اقتصادی علیه ایران باشد.«  او افزود: اقدامات اصالحی 
ما پاسخی به تخلفات ایاالت متحده و تروئیکای اروپایی هست. در صورت ترس از نتیجه آن، علتش را برطرف کنید.همچنین روز پنج شنبه بازی پوچ طرف های 
غربی با اعالم پذیرش دعوت اروپا از آمریکا برای شرکت در نشست ۱+۵ و ایران ادامه پیدا کرد و »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت 
که این کشور دعوت نماینده اتحادیه اروپا را برای حضور در یک نشست گروه ۱+۵ با ایران به منظور بحث درباره یک مسیر دیپلماسی نسبت به برنامه هسته ای 
ایران خواهد پذیرفت.هم زمان ایاالت متحده، تقاضای شکست خورده ی دولت ترامپ برای اجرای مکانیسم ماشه و اجرای تحریم های سازمان ملل علیه ایران را پس 
گرفت. این درخواست آمریکا، پیش تر در زمان دولت ترامپ با رای منفی قاطع اعضای شورای امنیت سازمان ملل روبرو شده بود.»آنتونی بلینکن«، وزیر خارجه 
ایاالت متحده نیز روز پنج شــنبه از بخش دیگری از تصمیمات آمریکا رونمایی کرد و از اعالم آمادگی آمریکا برای گفتگو با ایران در مورد بازگشــت هر دو کشور 
به توافق برجام خبر داد و خاطر نشان کرد که این موضوع را به سه کشور اروپایی اعالم کرده است.اظهارات بلینکن در حالی مطرح می شود که ایران هیچگاه از 
برجام خارج نشده و مجموعه اقدامات مرتبط با کاهش تعهدات خود در برجام را وفق مواد ۲۶ و ۳۶ این توافقنامه انجام داده است.بسیار روشن است که مجموعه 
این اقدامات به تعبیر وزیر امور خارجه کشورمان سفسطه برای تحمیل مسئولیت به ایران است.به نظر می رسد اروپا و آمریکا با پیگیری این بازی جدید به صورت 

هم زمان دو هدف را دنبال می کنند:
اول؛ متقاعدسازی افکار عمومی داخلی و خارجی در مورد قصد آمریکا برای تغییر مسیر گذشته و بازگشت به برجام

دوم؛ تاثیرگذاری بر اراده ایران به منظور خودداری از اقداماتی که برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی آغاز کرده است
این بازی قدیمی که با رویکردی تاخیری بدنبال حفظ وضع موجود و وادارســازی ایران به اجرای تعهدات برجامی بدون دریافت هیچ امتیازی پیگیری می شــود 
برای جمهوری اسالمی ایران کامال مکشوف بوده و نمی تواند تاثیری بر تصمیمات اتخاذ شده برای اجرای بدون تنازل قانون »اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها« 
داشته باشد.ایران بر اساس ارزیابی رفتارهای غیر صادقانه طرف های اروپایی و آمریکا در گذشته و تالش آنها برای »وعده درمانی« به صراحت اعالم کرده که هیچ 
ارزشی برای بازگشت یا عدم بازگشت آمریکا به برجام قائل نیست و تنها رفع تمامی تحریم ها، آن هم پس از راستی آزمایی می تواند از نگاه تهران اقدامی مثبت 
تلقی شود.رهبر معظم انقالب با هوشمندی و پیش بینی رفتار طرف های قانون شکن و بدعهد در برجام که معموال سیاست بی عملی و لفاظی های بی حاصل را  به 
جای حل مسئله و عمل به تعهدات قانونی شان دنبال می کنند، روز چهارشنبه موضع صریح و قاطع ایران را اعالم کردند و فرمودند: »تا به حال وعده دادید و دیگر 

وعده اثری ندارد. امروز ایران فقط منتظر عمل است.«

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:
برای سفرهای نوروزی هنوز موافقت نشده است 

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه فعال موافقتی برای سفرهای نوروزی 
۱۴۰۰، صورت نگرفته است، گفت: جزئیات تسهیل سفرهای نوروزی در ستاد ملی کرونا در دست بررسی 
است و جزئیات آن امروز شنبه )دوم اسفند( مشخص می شود.مهندس محسن فرهادیدرباره اخبار منتشر 
شــده مبنی بر اعالم موافقت ســتاد ملی مقابله با کرونا با سفرهای نوروزی ۱۴۰۰، گفت: موضوع به این 
شــکل نبوده است که موافقتی صورت گرفته باشد بلکه قرار است با توجه به تعطیالت آخر سال و نوروز 
برخی ســفرهای ضروری انجام شود.وی تاکید کرد: پروتکلی با جزئیات دقیق برای این منظور تهیه شده 
است که البته هنوز به تصویب ستاد ملی کرونا نرسیده است. بنابراین ممکن است جزئیات تغییراتی داشته 
باشد که امروز شنبه )دوم اسفند( این تغییرات احتمالی هم در پروتکل ها اعمال می شود.فرهادی ادامه داد: 
اقدامی که صورت می گیرد تسهیل سفرهای ضروری نوروز است. ما قرار نیست تشخیص دهیم چه کسی 
ســفر ضروری دارد بلکه چارچوب محدودیت ها را در پروتکل بهداشتی قید می کنیم. رنگبندی استان ها 
در جزییات ســفرها مهم است.وی افزود: چند سناریوی متفاوت از جمله کاهش محدودیت های کرونایی 
برای عید نوروز مطرح است که تصمیم گیری درمورد آنها با ستاد ملی است و یکی از آنها با نظارت وزارت 
بهداشت، وزارت کشور و نیروی انتظامی اجرایی می شود و جزئیات تسهیل سفرهای نوروزی در ستاد ملی 

کرونا در دست بررسی است.

خطیب زاده: گروه ۱+۵ وجود ندارد
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان یادآوری کرد که به دلیل خروج آمریکا از برجام در حال حاضر گروه 
۱+۵ وجود ندارد و تنها ایران و ۱+۴ وجود دارد.، سعید خطیب زاده در صفحه توئیتر خود نوشت:  »یادآوری: به 
دلیل خروج آمریکا از برجام، ۱+۵ وجود ندارد. اکنون تنها ایران و ۱+۴اســت. به یاد بیاورید، ترامپ اتاق ]برجام[ 
را ترک و تالش کرد آنرا منفجر کند. حرکات نمادین خوب اســت. اما برای احیای ۱+۵، آمریکا باید عمل کند: 
تحریمها را بردارد. ما نیز پاســخ خواهیم داد.«به نظر می رسد این توئیت سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در واکنش به اظهارات  ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته است که گفته بود دولت ایاالت 
متحده دعوت نماینده عالی اتحادیه اروپا را برای شرکت در نشست نمایندگان کشورهای عضو گروه ۱+۵ و ایران، 
جهت بحث درباره حرکت در یک مسیر دیپلماتیک در قبال برنامه هسته ای ایران، پذیرفته است. از ماه مه سال 
۲۰۱8، دولت آمریکا  از برجام خارج شــد و از آن زمان نماینده آمریکا در نشست های مربوط به توافق هسته ای 

شرکت نکرده است.

آمریکا در نامه ای خطاب به شورای امنیت؛

ادعای بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران را پس گرفت

حداکثر حقوق سال آینده مشخص شد

25 درصد افزایش

فعالیت ماینرهای مجاز آزاد شد

رحیم زارع گفت: در بررسی الیحه اصالحی بودجه حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای سال آینده مشخص 
شــد که ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شــده است.، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه صبح 
روز )پنجشنبه( در نشست خبری گفت: این کمیسیون در جلسات پی در پی خود از روز سه شنبه بررسی الیحه 
اصالحی بودجه را به پایان برد و تنها برخی ردیف ها در حال اصالح اســت.زارع افزود: در بررسی الیحه اصالحی 
بودجه حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای سال آینده مشخص شد که ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته 
شده است. ۲۵ درصد افزایش حقوق برای همه صورت می گیرید. سقف معافیت مالیاتی تا ۴ میلیون تومان است.

وی با اشــاره به اینکه با تصویب کمیسیون تلفیق در الیحه اصالحی بودجه میزان معافیت مالیاتی برای حقوق 
بگیران نیز مشخص شد.....

از سوی بانک مرکزی

امهال بدهی تولیدکنندگان به بانک ها  ابالغ شد

روند افزایشی گردش ویروس در کشور

عالئم کرونای جهش یافته انگلیسی
عضو کمیته علمی و مشورتی ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه میزان بیماری در کشور رو به افزایش است، 
هشــدار داد که اگر به همین منوال افزایش بیماری پیش رود باید منتظر موج چهارم بیماری در کشــور 
باشــیم و به هر حال هر موجی از بیماری که ایجاد شــود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری بیماران و 
بیماران بدحال همراه است.دکتر مینو محرز  درباره وضعیت بیماری کووید-۱۹ در کشور و احتمال بروز 
موج چهارم به عنوان یک پیک خطرناک، گفت: در حال حاضر بیماری در حال افزایش است و به صورت 
بدی دارد میزان بیماری باال می رود. زیرا گردش ویروس جهش یافته ای که در انگلیس جهش پیدا کرده، 
در حال افزایش است و این ویروس هم سرعت انتقال بسیار باالیی دارد.وی افزود: البته باید توجه کرد که 
وقتی تعداد بیماران افزایش یابد، تبعا تعداد بیماران بدحال و نوع شــدید بیماری و کشندگی هم بیشتر 
می شود. سرعت انتقال ویروس جهش یافته انگلیسی بسیار بسیار باالست و بر همین اساس می تواند تعداد 
بیماران بدحال و میزان مرگ و میر را با افزایش تعداد بیماران در افراد، افزایش دهد.محرز گفت: عالئم این 
ویروس جهش یافته انگلیسی با ویروس قبلی تفاوتی ندارد. صرفا قدرت سرایتش بسیار باالتر است.وی با 
بیان اینکه در حال حاضر در آستانه تعطیالت نوروز هستیم و مردم از خانه ها بیرون آمده اند و رفت و آمد 
دارند و همین موضوع منجر به افزایش بیماری شــده است، گفت: به محض اینکه مردم کرونا را فراموش 
می کنند و پروتکل های بهداشــتی را جدی نمی گیرند، کرونا افزایش پیدا می کند. توصیه ما این است که 
مانند گذشته عمل کنند.این متخصص عفونی ادامه داد: خواهشم از مردم این است که اصال از حاال برای 
عید برنامه ریزی نکنند؛ چراکه اصال مشخص نیست که وضعیت بیماری به چه صورت پیش می رود. تنها 
اقدامی که باید انجام شود، رعایت پروتکل ها مانند حفظ فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک و... است.

محرز تاکید کرد: اگر به همین منوال افزایش بیماری پیش رود باید منتظر موج چهارم بیماری در کشور 
باشــیم و به هر حال هر موجی از بیماری که ایجاد شــود با مرگ و میر و تعداد زیادی بستری بیماران و 

بیماران بدحال همراه است. باید سعی کنیم که موج جدیدی از بیماری در کشور ایجاد نشود.

با شروع»بازی پوچ«

وعده درمانی اروپا و آمریکا
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درحالی که یک سال از شیوع کرونا می گذرد که هنوز تعدادی از افراد بیکار شده 
از سال گذشته مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرده اند. مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی در این باره گفته است که پیگیر پرداخت بیمه بیکاری کرونا هستیم. 
بحث بیمه بیکاری موضوعی است که پس از شیوع ویروس کرونا از سوی دولت 
به عنوان حمایت از نیروی کار بیکار شده در دستور کار قرار گرفت. بیمه بیکاری 
کرونا نیز یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از معیشت مردم در دوره شیوع 
bimebikari.mcls.gov.  این بیماری بود. برای همین منظور ســامانه ای به آدرس

ir  راه اندازی شد تا افراد درخواست خود را در آن ثبت کنند. بعد از این سامانه 
بود که مجدداً سامانه ای دیگر با عنوان سامانه prkar.mcls.gov.ir به بیمه شدگان 
معرفی شد که باز هم زیرساخت های آن مشکل داشت.طبق آخرین آمار محمد 
شریعتمداری, وزیر کار ۶7۰ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت کردند. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به شــیوع بیماری کرونا در کشور گفت: تثبیت 
اشتغال از جمله سیاست های دولت در دوران همه گیری بیماری کرونا بود و در 
این ایام 8۰۰هزار نفر افراد بیکار در سامانه های طراحی شده برای دریافت بیمه 
بیکاری ثبت نام کردند و ۶7۰هزار نفر در این ایام بیمه بیکاری دریافت کردند و 

۴۹۰هزار نفر به کار بازگشتند.اما هستند افرادی که هنوز مشکالتی درباره بیمه 
بیــکاری دارند, تماس های متقاضیان مقرری بیمه بیکاری حکایت از این دارد 
کــه برخی از متقاضیان از فروردین ماه ۹8 هنوز موفق به دریافت مقرری بیمه 
بیکاری نشــده اند.مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره 
بیمه بیکاری کرونا، می گوید: در سه ماهه اول شیوع ویروس کرونا، افرادی بیکار 
شــده بودند که مکلف شدیم بر اساس فهرســتی که وزارت کار برای ما ارسال 
کرده بود، وضعیت آن ها را بررســی و برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کنیم 
تا فهرست اسامی آن ها برای واریز بیمه بیکاری تحویل خزانه دولت داده شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در این خصوص پرداخت مستقیم 
برعهده ما نبوده اســت، اما دولت بیمه بیکاری بیش از ۹۰ درصد مشموالن را 
پرداخت کرده است و افراد واجد شرایط هم بیمه بیکاری خود را دریافت کردند.

ساالری تصریح کرد: گروهی از افراد هم بودند که نقص اطالعات داشتند و موفق 
به دریافت نشــدند، فهرســت گروه دیگر هم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه 
ارســال شــده، اما هنوز از طرف خزانه دولت برایشان بیمه بیکاری واریز نشده 
اســت.وی افزود: این هفته هم وزیر کار پیگیر این موضوع بود که در پرداخت 
آن ها تسریع صورت گیرد و این گروه بتوانند بیمه بیکاری کرونا را هر چه زودتر 
دریافت کنند.ساالری با اشاره به اینکه تامین اجتماعی تمام وظایف خود را در 
خصوص پرداخت بیمه بیکاری کرونا انجام داده اســت، اضافه کرد: ما از خزانه 
دولت پیگیری می کنیم تا در امر پرداخت بیمه بیکاری تسریع شود.مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی بیان کرد: بیکاری برخی از افراد از اول خرداد ماه به 
بعد هم ادامه داشت و تامین اجتماعی در برابر افرادی که واجد شرایط هستند، 

به طور کامل متعهد است، اما بخشی از منابع آن را دولت باید پرداخت کند.

سال به 1400 رسید، هنوز 
برخی بیکاران کرونایی بیمه 
بیکاری نگرفتند
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روحانی در تماس تلفنی با مرکل؛گزیده خبر

اروپااگربهدنبال
حفظبرجاماستثابتکند

رییس جمهور با انتقاد از عملکرد اروپا در زمینه عمل به تعهدات برجامی پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام 
در دوره دولت قبلی این کشــور، تاکید کرد: اگر واقعا بدنبال حفظ برجام و اهداف آن هســتیم باید کارآمدی 
آن را در عمل و در چارچوب ساختار تدوین شده ببینیم و اروپا باید در عمل آن را ثابت کند. حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی عصر چهارشنبه در گفت و گو با صدر اعظم آلمان، ورود موضوعات جدید به برجام 
را امری غیر ممکن خواند و تاکید کرد: برجام به عنوان یک سند مصوب شورای امنیت و محصول تالش های 
طوالنی ایران و ۶ کشور بزرگ جهان، یک چارچوب مشخص دارد و غیر قابل تغییر است.روحانی با بیان اینکه 
ادامه برجام با ادامه تحریم ها و عدم پایبندی طرف ها به تعهدات، فاقد مشروعیت و مقبولیت است، تنها راه 
حفظ برجام را لغو تحریم های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا و بدنبال آن بازگشت این کشور به برجام دانست.

رییس جمهور با بیان اینکه دولت براساس قانون مصوب مجلس، موظف به کاهش بیشتر تعهدات در ازای عدم پایبندی طرف مقابل و رفع تحریم ها می 
باشد، خاطرنشان کرد: اگر تحریم ها برداشته شود ما هم بطور کامل تعهدات خود را در قالب برجام انجام خواهیم داد.روحانی با اشاره به اهمیت صلح و 
ثبات در منطقه و بحران های ناشی از حضور بیگانگان و گسترش تروریسم، مهمترین چالش گذشته، حال و آینده منطقه را گسترش تروریسم خواند و 
تاکید کرد: تامین صلح و امنیت و ریشه کن کردن تروریسم تنها با همکاری سازنده همه کشورها امکان پذیر خواهد بود.رییس جمهور با اشاره به طرح 
های ابتکاری جمهوری اسالمی ایران از جمله طرح صلح هرمز برای تامین صلح و ثبات و آرامش در منطقه، با تاکید بر ضرورت حل مشکل یمن و پایان 
دادن به فاجعه انسانی در این کشور، تصریح کرد: حل مشکالت منطقه در ابتکارات، راهکارها و گفت وگو های منطقه ای است و این کشورهای منطقه 
هستند که باید درمورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند.روحانی در این گفت و گوی تلفنی همچنین با اشاره به سابقه تاریخی روابط ایران و آلمان بر تالش 
برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور بویژه در زمینه روابط اقتصادی و تجاری تاکید و لزوم استفاده از همه ظرفیت ها در این زمینه را مورد اشاره قرار 
داد.رییس جمهور افزود: با توجه به ایجاد شرایط جدید بین المللی و فراهم شدن زمینه همکاری ها بین کشورهای منطقه و جهان، فعال تر شدن شرکت 
ها و بخش های خصوصی دو کشور می تواند به توسعه همکاری های دو کشور منجر شود.روحانی همچنین با اشاره به مشکالت ناشی از ویروس کرونا و 
همچنین شیوع نوع پیشرفته این ویروس در اروپا، بر همکاری دو کشور و به اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه مبارزه با این بیماری تاکید کرد.»آنگال 
مرکل« صدر اعظم آلمان نیز در این گفت و گوی تلفنی بر ضرورت حفظ برجام به عنوان یک توافق بین المللی تاکید و حل و فصل اختالف نظرها از 

مسیر گفت و گو و تقویت روابط دوجانبه و همکاری همه کشورها برای حفظ امنیت و ثبات منطقه را خواستار شد.

بزرگ مردان با آویختن مدال شهادت 
مشعل هدایت و بصیرت آیندگان شدند

فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: بزرگ مردان با آویختن مدال شهادت بر 
سینه های ستبر خود، مشعل هدایت و بصیرت آیندگان شدند.

به گزارش ســپاه نیــوز،  در پی برگزاری یادواره فرماندهان و ۳۳۰ شــهید 
شهرســتان محالت استان مرکزی،  سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیامی صادر کرد.
 متن پیام به این شرح است:    

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
حافظــه تاریخی ملت ایــران ، مملو از خاطرات حماســی اســطوره ها و 
شخصیت های تاریخ سازی است که با نقش آفرینی های سترگ و فراموش 
ناشدنی خود از استقالل ،امنیت ،عزت، شرافت و فضیلت های این سرزمین 
مقدس ، شــجاعانه و سلحشــورانه دفاع کردند و اجازه ندادند اراده شــوم 
شکارچیان استعمار و سالطین جور در طوفان توطئه ها و نقشه های شیطانی 
، ارزش ها و مقدسات دینی و میهنی را ذبح و تبلور و عینیت آن در جامعه را 
حذف کنند.اینک در زمانی که جامعه بشری فراتر از جغرافیای ایران عزیز در 
عطش و جستجوی الگوهای راستین و معتبر برای چشیدن حالوت عدالت و 
معنویت و یافتن مسیر سعادت و رستگاری است ، بیش از هر مقوله ای نگاه ها 
به قهرمانان حماســه مقاومت ، ایثار و شهادت طلبی و شهیدان واال مقامی 
است که سرافرازی و جاودانگی ایران و ایرانی در تاریخ  معاصر را رقم زدند.

شــهیدان گرانقدری که در آوردگاه ها و تجلی گاه های پر شــور و شــعور 
»حضور » ،  با نام و ذکر  خدا برابر هر خطر و تهدیدی سینه سپر کردند و 
در میدان های جهاد با دشمنان قرآن و اسالم ناب محمدی )ص( ، آرزوهای 
آنان را باطل و ملت و مملکت اسالمی را مدیون فداکاری ها و جانفشانی های 
بی نظیر خود ساختند .آری سخن از بزرگ مردانی است که با آویختن  مدال 
شهادت بر سینه های ستبر خود ، مشعل هدایت و بصیرت آیندگان شدند.

 در این صحنه باشــکوه و افتخار آمیز نام شــهدای عزیز محالت و اســتان 
مرکزی به ویژه شــهید عالیقدر »آیت اهلل حاج شیخ فضل اهلل محالتی )ره( 
»  نماینده حضرت امام) ره( در ســپاه پاســداران انقالب اسالمی _ پژواک 
صدای جاودانه و گوش نواز اعالم پیروزی انقالب در ۲۲ بهمن ۵۷ _ و ۳۳۰ 
فرمانده و رزمنده دالور و عاشورایی ، بر بلندای افتخارات این شهر نخبه پرور  
می درخشد ؛ شهیدان عزیزی که سیره آنان ذخیره ماندگار انقالب و نظام ، 
مایه حیات و بالندگی جامعه و مظهر قدرت ملت ایران بوده و در روند تکامل 
، تعالــی و نیل به قله های رفیع اقتدار و افتخار و فتح ســنگر های کلیدی 
جهان نور افشانی می کند .به دست اندرکاران مکرم این یادواره شکوهمند و 
معنوی که با اقدام هوشمندانه ، هنرمندانه  و متعهدانه خود فرصتی ارزشمند 
برای زنده کردن نام ، یاد، خاطره و آرمان های الهام بخش شهیدان شهرستان 
غیرتمند محالت و برافراشــتن پرچم جهاد ، مقاومت و شهادت فی سبیل 
اهلل و تراوش شور انقالبی و والیی و تکریم و تجلیل خانواده های معظم آنان 
فراهم آوردند ،خاضعانه درود می فرســتم و بــا قدردانی از یکایک آنان ؛ از 
درگاه خدای کریم و نعیم طلب می کنیم همه ما را قدردان نعمت » اسالم » 
و »والیت » قرار دهد و تحت عنایات خاصه حضرت بقیه اهلل االعظم ) عج ( و 
زعامت نایب بر حقش رهبر عظیم الشأن انقالب اسالمی و فرماندهی کل قوا 
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی ( در صف مجاهدان 
نقش آفرین عرصه »پاسداری از انقالب » و تولید قدرت برای پیش برندگی 
انقالب و کشــور در بســتر » بیانیه گام دوم » ، به عنوان نقشه راه »تمدن 
نوین اســالمی » و قطب نمای آمادگی برای طلوع و درک خورشید  والیت 

عظمی)ارواحنا فداه( یاری بخشد .

والسالم علی عباد اهلل الصالحین 
 سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

شفاف سازی عملکرد اقتصادی بساط 
رانت خواران را برمی چیند

عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی گفت: شفاف سازی فرآیندهای 
اجرایی در عرصه اقتصادی بســاط رانت خواری و ویژه خواری ها در کشور را 
برچیــده می کند.علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شــورای 
اسالمی  با بیان اینکه قوه مقننه در زمینه اصالح قوانین حوزه سرمایه گذاری 
و اقتصادی عزم جدی دارد، گفت: عمده فســاد اقتصادی در کشور ناشی از 

تعدد و کثرت قوانین این حوزه و ناکارآمدی سیاستهای مدیریتی است.
این نماینده مجلس از وجود 1۲هزار قانون در کشور خبر داد و با اشاره به 
تزاحم برخی از قوانین در رفتار های قانونی افزود: بر اساس تجربه بسیاری 
از کشورهای پیشــرفته وجود  ۲تا ۳هزار قانون برای اداره مسائل  کشور 
کافی است.دبیر کل جامعه اسالمی فرهنگیان کشور با تاکید بر پیگیری 
شفاف سازی در حوزه فعالیت های اقتصادی، اضافه کرد: متاسفانه دالل 
ها و ســودجویان در مسیر فرآیندهای قانونی برای ایجاد رونق  اقتصادی 
دســت اندازی می کنند که ناشــی از ضعف نظارت در این حوزه است.

نماینــده مردم بابل در مجلس اظهار داشــت: دولت باید در حوزه اعمال 
نظارت بر ســاختارهای اقتصادی بــه ویژه در زمینه صــدور مجوزها و 
امضاهای طالیی عکس العمل مناســب نشان دهد.کریمی فیروزجایی با 
اشاره به اهمیت نقش آفرینی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی 
خاطر نشــان کرد: دولت در عرصه مناسبات اقتصادی نباید خود را رقیب 
بخش خصوصی ببیند.وی  با انتقاد از بخشی نگری دستگاههای اجرایی 
یاد آور شــد: بخشی نگری دستگاههای دولتی بزرگترین آفات توسعه در 
کشور است.عضو مجمع نمایندگان مارندران با تاکید بر لزوم هم راستایی 
سیاستهای اجرایی در مسیر توسعه افزود: دولت از مشی واحد اجرایی در 
سیاستهای پولی و بانکی و مسائل محوری حوزه اقتصاد پیروی نمی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به عدم تنظیم بازار برخی محصوالت 
کشــاورزی و بازرگانی در بازار تصریح کرد: ناهماهنگی سیاستهای دولت 
در تنظیم بازار محصوالت نشــانه فقدان  انسجام برنامه ها و سیاستهای 

محوری دولت است .

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در گفتگو با المسیره:
قدرت دفاعی ایران یک عامل 

بازدارنده در برابر تجاوز خارجی است
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتگو با یک 
شــبکه یمنی تأکید کرد: قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران در 
واقع یک عامل بازدارنده در برابر هرگونه تجاوز خارجی محسوب می 
شود. »محمد اسماعیل کوثری« مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی ایران در گفتگو با شبکه یمنی »المسیره« تأکید 
کرده است که جمهوری اسالمی به هرگونه تجاوز علیه خاک خود 
پاســخ قاطعانه خواهد داد.بر اســاس این گزارش، مشاور فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در جریان گفتگو با این شبکه 
یمنی همچنین اظهار داشت: برخورداری از تسلیحات متعارف حق 
جمهوری اسالمی بوده و قابل مذاکره نیست.سردار کوثری در ادامه 
تأکید کرده است: جمهوری اســالمی ایران هیچگاه به دنبال آغاز 
جنگ نبوده اســت. قدرت دفاعی جمهوری اسالمی ایران در واقع 
یک عامل بازدارنده در برابر هرگونه تجاوز خارجی محسوب می شود.

مشــاور فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی همچنین در 
خصوص توافق هســته ای نیز خاطرنشان کرد: ما تنها در صورتی به 
تعهدات خود در چارچوب توافق هسته ای عمل می کنیم که طرف 

مقابل نیز به تعهداتش پایبند باشد.

وزیر خارجه قطر در سفر به تهران 
دنبال چه بود؟

یک کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه 
قطــر به تهران و دیدارش با ظریف و روحانی و برخی از مطالبی که 
در مورد این سفر منتشر شده است، گفت: به نظرم سفر وزیر خارجه 
قطــر به ایران یک ســفر قطری بود، در این راســتا که قطر بتواند 
جایگاهش را در منطقه نســبت به گذشــته ارتقا دهد، گرچه برای 
انجام این سفر با چراغ سبزهایی نیز مواجه شده بود.حسین آجرلو 
، در پاســخ به این سوال که برخی تحلیل گران معتقدند که قطر به 
دنبال میانجی گری بین ایــران و آمریکا و یا بین تهران و ریاض و 
برخی از کشورهای منطقه است و سفر وزیر خارجه قطر به تهران نیز 
در همین راستا صورت گرفته و آیا قطر تالش می کند که به نوعی 
خود را جایگزین عمان در ارتباط با نقش میانجی گری و وســاطت 
بین ایران و آمریکا و یا کشــورهای منطقه کند، اظهار کرد: قطر و 
عمان هر کدام جایگاه خود را در منطقه و در این فرایند دارند.وی با 
بیان اینکه دولت قطر با تیم جدید کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا 
روابط خوبی دارد و تالش می کند از این روابط برای تقویت جایگاه 
خود استفاده کند، افزود: بازیگری عمان بیشتر معطوف به تسهیل 
گری بوده از جمله تسهیل گری در تبادل زندانی بین ایران و آمریکا 
و این در حالی است که قطر به دنبال این است که جایگاه میانجی 
گری برای خود تعریف کند.آجرلو با بیان اینکه به نظر می رسد که 
هدف اصلی این ســفر در این چارچوب بــوده که قطر دیدگاه ها و 
خواســته های ایران را بشنود و از طرف دیگر دیدگاه ها و خواسته 
های طرف دیگر ایران را نیز مورد بررســی قرار دهد تا اگر بخواهد 
برنامه ریزی در این زمینه داشــته باشد از نزدیک با دیدگاه های دو 
طرف آشنا باشــد، اظهار کرد: البته اگر قطر بخواهد میانجی گری 
کند این میانجی گری در حد جایگاه قطر خواهد بود و میانجی گری 
در ارتباط با موضوعات کالن تر عموما از سوی کشورهای اروپایی یا 
روسیه و حتی ژاپن صورت می گیرد و نقش کشورهایی چون قطر 
در راستای کاهش تنش ها اســت.وی با اشاره به روابط خوب کاخ 
ســفید و تیم وزارت خارجه دولت بایدن با قطر گفت : در حالی که 
کاخ ســفید ارتباط خوبی با قطر دارد ولی هنوز روابط دولت جدید 
آمریکا با عربســتان و امارات بازسازی نشده گرچه ممکن است در 
چند ماه آینده چنین اتفاقی بیفتــد و قطر با توجه به این موضوع 
به دنبال این است که از فرصت به وجود آمده استفاده کند و نقش 
خــود را در منطقه که در زمان ترامپ تا حدودی کاهش پیدا کرده 
بود بار دیگر برجسته کند. در همین چارچوب می توان گفت سفر 
وزیر خارجه قطر به ایران یک ســفر قطری بود در راستای ارتقای 
جایگاه قطر ، موضوعی  که  احتماال با چراغ سبز طرفین یعنی ایران 

و آمریکا صورت گرفته است.

سخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی 
از ابراز تمایل کشــورهای شمال اقیانوس 
هند بــرای حضور در ایــن رزمایش خبر 
داد و گفت: رزمایش های سال های آینده 
با تعداد شــرکت کنندگان بیشتری برگزار 
خواهد شــد.امیر دریادار غالمرضا طحانی 
سخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی 
شمال اقیانوس هند، اظهار داشت: رزمایش 
مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند 
متشــکل از یگان هایی از نیــروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و یگان های 
منتخبی از نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و همچنیــن یگان هایی 
از نیروی دریایی کشــور روسیه به مدت 
سه روز در منطقه شــمال اقیانوس هند 
به وســعت 1۷ هزار کیلومتر مربع برگزار 
شــد و خوشــبختانه توانســتیم به تمام 
اهداف از پیش تعیین شــده دست بیابیم.

وی ادامه داد: از جمله دســتاوردهایی که 
در این رزمایش داشتیم می توان به اجرای 
تاکتیــک دریایی  دســتورات کتاب های 
تدوین شــده از ســوی ایران در خصوص 
امداد و نجات دریایی و شــناورهای مورد 
تعرض قرار گرفته اشــاره کرد که امتحان 
خود را پس داد و و نشــان داد جمهوری 
اســالمی ایــران به حــدی از بلوغ علمی 
رســیده که در تدویــن کتاب های علوم 
دریایی نیز می تواند ســرآمد باشد و قطعاً 
این کتابی که از ســوی جمهوری اسالمی 
ایران تدوین شــده در سال های آینده در 

عرصه علــوم دریایــی حرف های خاصی 
برای گفتن دارد.سخنگوی رزمایش مرکب 
امنیت دریایی شمال اقیانوس هند، درباره 
تفاوت های رزمایش مرکب امسال با سال 
گذشته نیز گفت: امسال تمرینات متنوعی 
را نسبت به سال گذشته به ویژه تیراندازی 
در شب داشــتیم. با توجه به اینکه سمت 
و ســوی تهدیدات در حوزه دزدی دریایی 
به سمت استفاده از شب رفته و همچنین 
تجهیزات ریز پرنــده ای که دزدان دریایی 
به آنها دســت یافته اند، این تمرین برای 
اولین بار در رزمایش امســال اجرا شد که 
توانســتیم در چندین مرحلــه تیراندازی 
علیه اهداف هوایی توسط یگان های شناور 
در دریا به خوبی ایــن عملیات را اجرایی 
کنیم.امیــر طحانی اســتفاده از ظرفیت 
پهپادها در رزمایش امســال را یکی دیگر 
از ویژگی هــای رزمایش مرکــب امنیت 
دریایی شــمال اقیانوس هند دانســت و 
گفــت: ما از پهپادها در این رزمایش برای 
شناســایی اســتفاده کردیم که به خوبی 
توانســتند این مأموریت را انجام دهند و 
امیدواریم در ســال های آینده بتوانیم از 
ظرفیت پهپادی در این عملیات ها استفاده 
بیشتری کنیم.وی با اشاره به پیام رزمایش 

مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند 
گفت: مادر همه رزمایش ها اعالم می کنیم 
که پیام جمهوری اســالمی ایران صلح و 
دوستی اســت و همچنین اراده نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی ایران از جمله 
ارتش برای حضــور در دریا و تأثیرگذاری 
مثبت یک تصمیم جــدی بوده و خواهد 
بود و با توجه به اینکه جمهوری اســالمی 
ایران یک کشور اقیانوســی است و بنادر 
اقیانوســی دارد نمی تواند به اقیانوســی 
که بر آن مشــرف اســت بی تفاوت باشد.

سخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی 
شــمال اقیانوس هند گفــت: جمهوری 
اسالمی ایران همواره اعالم کرده مشارکت 
دوســتان و هم افزایی مسئوالنه در حوزه 
شــمال اقیانوس هند توســط کشورهای 
حاشــیه اقیانوس امکان پذیر است و ما در 
این دو از نمایش که در دو ســال متوالی 
برگزار شــد ایــن پیام را اعــالم کردیم و 
همین که امســال تعدادی از کشورهای 
شمال اقیانوس هند که صاحب سبک در 
حوزه دریا و دریانوردی هستند ابراز تمایل 
کردند که در رزمایش ما شرکت کنند.امیر 
طحانی گفت: این نشان می دهد که پیام ما 
به گوش مخاطبین رسیده است و مطمئن 

باشید در ســال های آینده و رزمایش های 
بعدی با تعداد شــرکت کنندگان بیشتری 
برگزار خواهد شــد و این مهم جزو طرح 
ریزی هایی است که ما در برنامه ریزی های 
اولیه خــود مد نظر مان بوده اســت.وی 
دربــاره همکاری نیــروی دریایی ارتش و 
ســپاه و تعامل این دو نیــروی دریایی در 
رزمایــش مرکب امنیت دریایی شــمال 
اقیانوس هند اظهار داشــت: ارتش و سپاه 
نیروی متفاوت و جدا از هم نیستند بلکه 
یــک نیروی واحــد برای دفــاع از منافع 
جمهوری اســالمی ایران هستند. درست 
اســت که روی کاغذ مســئولیت های هر 
کــدام از دو نیرو به تفکیــک و به وضوح 
مشخص است اما دشمنان بدانند که این 
دو نیرو به عنوان یک شــجره و ید واحد، 
مشــتی محکم در دفاع از مرزهای آبی و 
منافع جمهوری اســالمی ایران در دریاها 
هســتند و برای دفاع از منافع جمهوری 
اسالمی ایران ذره ای شک و تردید به خود 
مرکب  رزمایش  نمی دهند.ســخنگوی  را 
دریایی ادامه داد: همگان بدانند که تعامل 
میان دو نیروی دریایی ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی و نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران همیشه با 
قوت ادامه دارد و اکنون که ۴۲ ســال از 
پیروزی انقالب اســالمی ایران می گذرد، 
این تعامل و هم افزایی نه تنها در آب های 
سرزمینی بلکه در آب های آزاد روز به روز 

در حال افزایش است.

امیر دریادار غالمرضا طحانی

 برگزاری رزمایش های مرکب دریایی
 با کشورهای بیشتری 

در پیامی؛
خطیب زاده شهادت فرمانده جبهه میانی تفحص شهدا 

وهمرزمش را تسلیت گفت
سخنگوی وزارت امور خارجه شهادت فرمانده جبهه میانی تفحص شهدا سردار علیرضا گلمحمدی و همرزمش 
محمود حاجی قاسمی در جریان عملیات تفحص شهدا را تسلیت گفت. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه در پیامی شهادت فرمانده جبهه میانی تفحص شهدا سردار شهید »علیرضا گلمحمدی« و همرزمش 

شهید »محمود حاجی قاسمی« در جریان عملیات تفحص شهدا را تسلیت گفت.

واعظی: 
خط تولید واکسن روسی در ایران ایجاد می شود

رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به تالش های اخیر دولت و وزارت بهداشت برای تهیه واکسن مورد نیاز 
گفت: طبق توافق انجام شده با روسیه، خط تولید واکسن روسی در ایران راه اندازی می شود.محمود واعظیا با 
اشاره به پیشرفت بسیار خوب تولید واکسن های داخلی، گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ تعارفی 
با هیچ کدام از سازندگان داخلی و خارجی ندارند و سالمت و جان مردم اولویت نخست وزارت بهداشت است.وی 
اضافه کرد: با وجود همه سخت گیری های وزارت بهداشت، برخی شرکت ها مجوز آزمایش های بالینی را گرفتند 
و مراحل آن در حال طی شدن است و نسبت به آن امیدوار هستیم. ظرفیت سازی برای تولید درحال انجام است 
و این ظرفیت در ۶ ماه آینده بسیار زیاد می شود.رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به خرید واکسن از روسیه 
که در حال استفاده است، گفت: در سفر رییس سازمان غذا و دارو به روسیه و با تالش سفیر ما در آن کشور 
توافق شد تا واکسن روسی در ایران به خط تولید برسد.وی افزود: واکسن پاستور مراحل خوبی را طی کرده است 
و در کوبا با همین واکسن، واکسیناسیون عمومی خود را آغاز کرده اند و قرار است خط تولید این واکسن هم در 
ایران ایجاد شود.واعظی از خرید ۲۵۰ هزار دوز واکسن چینی و واردات آن به کشور خبر داد و گفت: عالوه بر 
این قرارداد ما با هند برای دریافت واکسن هندی که در چند کشور دیگر مانند سوئد هم در حال ساخت و تولید 
است و در آکسفورد تحقیقات آن، انجام شده است، در مراحل نهایی شدن است.وی ادامه داد: سیاست ما این 
است که نخست یک سبد داخل کشور ایجاد کنیم تا در آن سبد عالوه بر واکسن های کواکس خریداری شده، 
واکسن روسی، هندی و چینی،  واکسن های داخلی هم باشد که فکر می کنیم واکسن پاستور داخل کشور زودتر 
از بقیه به خط تولید برسد.رییس دفتر رییس جمهوری درباره سفر گروسی رییس سازمان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به ایران گفت: او به عنوان مدیرکل آژانس به ایران می آید و جدای از پروتکل الحاقی، ما عضو پادمان 
هستیم. در رابطه پادمان و همکاری با آژانس می خواهند بدانند اگر اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کنیم،  آیا 

لطمه ای و ضربه ای به برنامه ها و همکاریها با آژانس می خورد یا نه.

خروج از پروتکل الحاقی قانونی است
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: خروج از اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی بر اساس قانون است و غربی ها باید تمام 
تحریم های ایران را در عمل لغو کنند و به دنبال حاشــیه نباشند.

شهریار حیدری با تاکید بر اینکه مجلس بر حسن اجرای قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها نظارت می کند، اظهار داشت: دولت به 
ویژه ســازمان انرژی اتمی تاکنون همراهی بسیار خوبی در اجرای 
مصوبات مجلس در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها داشته و 
در زمــان مقرر آن را اجرا کرده اند.وی بیان کرد: ما یک برنامه زمان 
بندی مشخص در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
داریــم و آن مرحله به مرحله اجرایی خواهد شــد. خروج از اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی و سایر مواد قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها کاماًل بر اساس قانون است و هیچیک از مواد این قانون بر 
خالف قوانین بین المللی نیست.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: ایران صلح 
آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود را به همه جهانیان ثابت کرده 
است و این موضوع برای بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اثبات و حقانیت جمهوری اســالمی ایران در این باره تایید شــده 
اســت.نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در شرایط فعلی اگر کشورهای غربی عضو برجام به دنبال بازگشت 
به این موافقت نامه هستند، باید تمام تحریم های جمهوری اسالمی 
ایران را در عمل لغو کنند و نباید به دنبال مذاکره و به حاشیه بردن 
برجام باشــند.حیدری ادامه داد: هدف از امضای برجام آن بود که 
جمهوری اســالمی ایران مسائل هسته ای خود را شفاف کند که ما 
هیچ کار پنهانی نداشتیم و فعالیت های خود را همواره به طور شفاف 
به اثبات رســاندیم و وظیفه طرف مقابل لغو تحریم ها بود اما آنان 
هیچیک از تحریم های ایران را لغو نکردند و حتی تحریم های ایران 
را اضافه کردند.وی گفت: قطع به یقین و با در نظر گرفتن مالحظات 
و مصالح ملی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در بازه زمانی 

تعیین شده و به طور دقیق اجرایی خواهد شد.

روحانی در گفتگو با رئیس شورای اروپا:
نباید اجازه دهیم برجام به راحتی از بین برود

رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اجازه دهیم برجام به راحتی از بین برود، گفت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به عنوان هماهنگ کننده برجام می تواند نقش خود را در طراحی گام ها ایفا کند.به گزارش پایگاه اطالع 
رســانی ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی عصر پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با »شارل میشل« 
رئیس شورای اروپا، از برجام به عنوان یک دستاور مهم برای دیپلماسی چند جانبه نام برد و با تاکید بر اینکه 
نباید اجازه دهیم این دســتاورد بزرگ به راحتی از بین برود، افزود: مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
عنوان هماهنگ کننده برجام می تواند نقش خود را در طراحی گام ها ایفا کند.رئیس جمهور با اشاره به اهمیت 
نقش شورای اروپا در تعیین جهت گیری های کلی سیاسی و ترسیم اولویت های اتحادیه اروپایی، گفت: اتحادیه 
اروپا به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه جهانی باید در مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا نقش مناســبی ایفا 
کند.روحانی با تاکید بر ضرورت مقابله با تروریســم و افراطی گری به عنوان دو مشــکل مهم منطقه و جهان، 
خاطرنشان کرد: آماده ایم با اتحادیه اروپا برای مقابله با تروریسم و افراطی گری همکاری نمائیم و در این راه از 
تعامل و همکاری های منطقه ای اســتقبال می کنیم.رئیس جمهور با ابراز نگرانی از قدرت گرفتن دوباره داعش 
در منطقه بعد از شهادت سردار سلیمانی، حضور نیروهای بیگانه در منطقه را موجب افزایش تنش دانست و بر 
تأمین امنیت، صلح و ثبات توسط کشورهای منطقه تاکید کرد.روحانی در ادامه این گفت و گوی تلفنی با تاکید 
بر ضرورت توسعه روابط با اتحادیه اروپا بویژه در زمینه های تجاری و اقتصادی، خاطر کرد: با توجه به تحوالت 
اخیر در عرصه بین المللی و ایجاد شرایط جدید برای توسعه همکاری بین کشورها، باید تالش کنیم سطح روابط 
ایران و اتحادیه اروپا به جایگاه اصلی خود بازگردد.رئیس جمهور همچنین با اشاره به مشکالت ناشی از پاندمی 
کرونا برای کشورهای جهان و با ابراز امیدواری برای برطرف شدن این مشکل در آینده نزدیک، تاکید کرد: حل 
این مشکل مستلزم یک تالش همه جانبه و جهانی است و کشورها می توانند با به اشتراک گذاشتن تجربیات 
و موفقیت های خود در مقابله با ویروس کرونا به حل نهایی این مشکل عالمگیر کمک کنند.روحانی در پایان 
با اشــاره به گفتگوها میان ایران و اتحادیه اروپا در سطوح عالی در زمینه های مختلف از جمله مقابله با قاچاق 
مواد مخدر، محیط زیست، بهداشت و درمان، گردشگری و حمل و نقل از استمرار گفت و گو های هدفمند با 
کمیسیون اروپا با هدف گسترش همکاری ها استقبال کرد.»شارل میشل« رئیس شورای اروپا نیز در این تماس 
تلفنی با اشاره به مواضع اروپا در حمایت از برجام بعد از خروج یکجانبه آمریکا بر ضرورت حفظ برجام به عنوان 
یک توافق بین المللی و اجرای کامل آن از سوی همه طرف ها تأکید کرد.شارل میشل افزود: با توجه به شرایط 
جدید ایجاد شده در عرصه بین المللی و تغییر دولت در آمریکا باید با استفاده از فرصت ایجاد شده برای حفظ و 
اجرای کامل برجام از سوی همه طرفین تالش کنیم و اتحادیه اروپا در این زمینه نقش خود را ایفا خواهد کرد.

رئیس شورای اروپا با اشاره به مشکالت ایجاد شده برای ایران ناشی از تحریم های اقتصادی آمریکا، تأکید کرد: 
طبیعی است که ایران باید از مزایای اقتصادی برجام بهره مند باشد.



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 2 اسفند 1399  8 رجب 1442  20 فوریه 2021اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4579 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر حداکثر حقوق سال آینده مشخص شد

۲۵ درصد افزایش
رحیم زارع گفت: در بررســی الیحه اصالحی بودجه حداکثر 
حقوق پرداختی به کارکنان برای ســال آینده مشــخص شد 
که ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شــده است.، رحیم 
زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه صبح روز )پنجشنبه( 
در نشست خبری گفت: این کمیسیون در جلسات پی در پی 
خود از روز سه شنبه بررسی الیحه اصالحی بودجه را به پایان 

برد و تنها برخی ردیف ها در حال اصالح است.
زارع افزود: در بررســی الیحه اصالحی بودجه حداکثر حقوق 
پرداختی به کارکنان برای سال آینده مشخص شد که ۱۵ برابر 
حداقل حقوق در نظر گرفته شــده است. ۲۵ درصد افزایش 
حقــوق برای همه صورت می گیرید. ســقف معافیت مالیاتی 
تا ۴ میلیون تومان اســت.وی با اشــاره بــه اینکه با تصویب 
کمیســیون تلفیق در الیحه اصالحی بودجه میزان معافیت 
مالیاتی برای حقوق بگیران نیز مشــخص شد، گفت: در سال 
آینده به جــز اعضای هیأت علمی و قضــات که از پرداخت 
مالیات معاف خواهند بود تا ســقف ۴ میلیون تومان معافیت 
مالیاتــی به حقوق بگیران تعلق می گیرد، بین ۴ تا ۸ میلیون 
تومان ۱۰ درصد مالیات، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد 
مالیــات، از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد مالیات، از ۱۸ 
تــا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد مالیات، از ۲۴ تا ۳۲ میلیون 
تومان ۳۰ درصد مالیات و باالی ۳۲ میلیون تومان حقوق ۳۵ 
درصد مالیات اخذ خواهد شد.زارع خاطرنشان کرد: همچنین 

براســاس مصوبه کمیســیون تلفیق جهت اجابت درخواست 
دولت مبنی بر مانده مبالغ اســتفاده نشده از صندوق توسعه 
ملی، تبصره ۴ در قانون بودجه ۹۹ برای اســتفاده برای همان 
طرح، درخواست اســتعالم از مقام معظم رهبری کردیم.وی 
همچنین افزود: با درخواست دولت جهت کاهش انتشار اوراق 
مالی اسالمی )ارزی - ریالی( به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان 
نیز موافقت شــد.به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، دولت 
پیشنهاد حذف اوراق تسویه به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان را داده 
بود که کمیسیون تلفیق با آن موافقت کرد و مبلغ ۳۵ میلیارد 
تومان اســناد خزانه جهت تهاتر بدهی پیمانکاران خصوصی، 
تعاونــی و نهادهای عمومی غیر دولتی به بانک ها و بانک ها به 
بانک مرکزی موافقت شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: 
سهم هر یک از دستگاه های ذی نفع از اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده نیز در ســال ۱۴۰۰ مطابق با قانون بودجه سال 

۹۹ خواهد بود.زارع همچنین درباره دیگر مصوبات کمیسیون 
تلفیق در قالب الیحه بودجه افزود: مشترکان برق روستایی و 
عشایری مجاز و برق چاه های کشاورزی مجاز، از عوارض ۱۰ 
درصد مبلغ برق مصرفی در سال آینده معاف شدند.وی گفت: 
براساس دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، مبنی بر تکلیف وزارت 
راه و شهرســازی برای تحویل زمین مورد نیاز جهت احداث 
مدرسه، پایگاه های بســیج، حوزه علمیه و مقاومت، مسجد، 
سالن های ورزشی، مراکز بهداشتی، بسیج صالحین، ورزشگاه 
و سایر مراکز اداری و خدماتی در سال آینده، دولت این زمین 
را در اختیار دستگاه های دولتی منطبق در طرح های مسکن 
مهر قرار خواهد داد.ســخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: 
وزارت دادگستری مکلف شد به مستحقان دریافت دیه شامل 
مقتوالن و مجروحان ناشی از عبور غیر مجاز در مرزها که به 
دســت یگان های ارتش، سپاه و مرزی مورد اصابت گلوله قرار 

گرفته اند و نیز سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث 
مختلف کشته و یا مجروح می شوند، با معرفی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، دیه پرداخت 
کند.وی افزود: کمیســیون تلفیق همچنین تنخواه الزم را در 
اختیــار دولت جهت پرداخت هدفمندی یارانه ها در فروردین 
ماه ۱۴۰۰ قرار داد.رییس کمیسیون تلفیق گفت: همچنین در 
مصوبه دیگری به منظور کمک به صندوق های بازنشستگی، 
رد بخشــی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین 
بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی، 
رتبــه بندی معلمان، تأمین بخشــی از مطالبات ایثارگران و 
بیمه های تکمیلی، تأمین پــاداش خدمت و ذخیره مرخصی 
شهدا و ایثارگران بازنشســته مشمول قانون حالت اشتغال و 
متناســب سازی حقوق شــهدای بازنشسته و همسان سازی 
حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق 
معلوالن، تأمین نظام اجتماعی فراگیر و تأمین مطالبات سهم 
قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان به دولت 
اجازه داده شد تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال 
از محــل ارائه حق االمتیاز، واگذاری ســهام و حقوق مالکان، 
واگذاری طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای و طرح های 
ســرمایه گذاری متعلق بــه دولت و شــرکت های دولتی و 
همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیر منقول مازاد تأمین 

کند.

معاون اول رییس جمهور؛
 در پایان جنگ اقتصادی علیه

 کشورمان هستیم
معــاون اول رییس جمهور گفت: از طرفی این روزهــا متعلق به روزهای ابالغ 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی اســت و از طرف دیگر به نظر می رسد ما در ایام 

پایانی جنگ اقتصادی که علیه کشورمان به راه انداخته بودند، هستیم.
 اسحاق جهانگیری در سیزدهمین جشــنواره کارآفرینان برتر ملی برگزار شد، 
اظهار کرد: امیدوار هستم که همه دوستان در مسئولیت و رسالتی که در تولید و 
ایجاد اشتغال و توسعه کشور دارند بتوانند کارهای بزرگ و مهم و مفیدی انجام 
دهــد.وی ادامه داد: از طرفی این روزها متعلق به روزهای ابالغی سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی اســت و از طرف دیگر به نظر می رســد ما در ایام پایانی جنگ 

اقتصادی که علیه کشورمان به راه انداخته بودند، هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: قاعدتا خوب بود که یک ارزیابی واقع بینانه ای، نه دور از 
انصاف و نه اغراق آمیز از عملکرد سیاست های اقتصاد مقاومتی خصوصاً در این 
ســه ســال اخیر انجام می گرفت. من به عنوان کسی که مسوولیت بیشتری در 
اقتصاد مقاومتی دارم و رییس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور هستم 

شاید بهتر از دیگران بتوانم در این ارتباط اظهار نظر و صحبت کنم.
پیش بینی بازار سرمایه، ارز و مسکن/ طال نسبت به دالر حباب پیدا می کند

جهانگیری همچنین ادامه داد: کشــور در ۲ دوره در تحریم قرار گرفت؛ یکی در 
سال ۸۹ که تحریم های شورای امنیت شروع شد. تحریم های بسیار سختی بود 
و کشــور را در یک محدودیت های جدی قرار دادند. هم بخش نفت، هم بانک و 
هم حمل و نقل تحریم شد. آن زمان با اینکه گفته می شد تحریم ها، تحریم های 
شورای امنیت است و همه کشورهای پنج به عالوه یک و اعضای شورای امنیت 
در تصویب تحریم ها نقش داشــتند. البته تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های 
یکجانبه آمریکا هم بود اما هم میزان تحریم ها مشخص بود یعنی ما از ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت صادر می کردیم از زمانی که شروع کردند تحریم گفته 
شد که هر ۶ ماهی یک میزانی از فروش نفت ایران کم می شد.وی سپس گفت: 
شهریور ۹۲ فروش نفت به یک میلیون بشکه  رسید. یعنی ما در سال ۹۲ اجازه 
داشتیم یک میلیون بشکه نفت صادر کنیم. کشورها هم مشخص شده بود مثاًل 
معلــوم بود که ما به چه میزان باید به چین، هنــد، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن 
صادر کنیم. برای هر کدام هم یک سقف مشخصی گذاشته بودند بنابراین میزان 
صادرات ما مشخص بود. امکان جابجایی پول را محدود کرده بودند، ولی با یک 
میلیون بشــکه صادرات در آن دوره، درآمد خوبی نصیب کشــور می شد. اوایل 
تحریم که ســال ۹۰ بود حدود ۲ میلیون و خورده ای نفت صادر می شد ما در 
آن ســال ۱۱۹ میلیارد دالر درآمد نفت داشتیم.جهانگیری در ادامه خاطرنشان 
کرد: البته در دوره تحریم نیز این فعالیت ها وجود داشــت اما از طریق دور زدن 
تحریم ها و به نام شــرکت ها و کشــورهای دیگر بود، اما پس از رفع تحریم ها به 

صورت رسمی و به نام ایران فعالیت ها انجام می شد.
معــاون اول رییس جمهور گفت: در ســال های ۹۵ و ۹۶ به دور از تحریم ها 
بودیم اما از فروردین ســال ۹۷ با تحریم های یکجانبه آمریکا توسط شخص 
ترامپ روبرو شــدیم و جهت گیری آمریکا این بود که فروش نفت ایران را به 
صفر برساند و اجازه همکاری های حمل و نقل، کشتیرانی و بانکی با ایران را 
به هیچ کشــوری ندهد. آمریکا در اجرای این تحریم ها به شدت مصمم بود 
و رســما اعالم کرده بود که جنگ اقتصادی را برای فروپاشی اقتصاد و نظام 
ایران به راه انداخته است. اگرچه آمریکایی ها موفق نشدند فروش نفت را به 
صفر برســانند اما تا زمانی که آمریکا به تعهدات خود بازنگشــته و تحریم ها 
لغو نشــود نمی توانم بازگو کنم که میزان موفقیت آنها در کاهش درآمدهای 
نفتی ما چه میزان بوده اســت.وی ادامه داد: امروز ترامپ و تیم او رفته اند اما 
ملت و نظام ایران سرفراز هستند و اقتصاد کشور نیز سرپا ایستاده است. این 
دســتاوردها در نتیجه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. 
البته قبول داریم که مردم در این سال ها مقاومت کردند و آسیب های زیادی 
دیدند چرا که جنگ بوده اســت و در جنگ زخمی شــدند و درد رنج وجود 
دارد.  وی گفت: سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی از بهمن ماه ســال ۹۲ 
در اختیار دولت قرار گرفت. دولت ابتدا برای اجرای این سیاســت ها ســتاد 
مدیریت اقتصاد مقاومتی ایجاد کرد اما رهبر معظم انقالب تأکید کردند که 
این ستاد باید ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشد.وی افزود: مهمترین 
جهت گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شناسایی گلوگاه هایی بود که 
در اثر تکانه های خارجی می توانست به اقتصاد کشور آسیب وارد کند که یکی 
از ایــن موارد، امنیت غذایی بــود و تالش کردیم تا حد امکان امنیت غذایی 
به ظرفیت های داخل متکی باشد.  معاون اول رییس جمهوری گفت: میزان 
واردات گندم در سال ۹۲ ، ۶ میلیون تن بود و شاید کسی باور نمی کرد که 
در ســال ۹۴ بتوانیم به خودکفایی گندم برسیم.  یکی از محصوالت وارداتی 
که می توانســت آسیب زیادی به کشــور وارد کند واردات بنزین بود چرا که 
آمریکا می توانســت نبض واردات بنزین را در دســت بگیرد و مانع از واردات 
بنزین به کشور شــود.جهانگیری سپس گفت: آمریکا در این سال ها از هیچ 
اقدامــی علیه ایران فروگذار نکرد و برای اینکه مانع از فعالیت های ما شــود 
به پســت ترین کارها دســت زد. دولت آمریکا با کاپیتان نفتکش ما تماس 
می گرفت و در مقابل وعده رشــوه  کالن از او می خواســت که نفتکش را به 
محل مورد نظر آمریکا هدایت کند و کاپیتان آن نفتکش انسان شریفی بود 
که این وعده آمریکا را نپذیرفت اما با این حال آمریکایی ها همان نفتکش را 
در جبل الطارق به بهانه های واهی توقیف کردند.  آمریکا وقتی به نفتکش ما 
هشدار می داد و او قبول نمی کرد، نیروهای خود را به داخل نفتکش فرستادند 
تا موتور نفتکش را منفجر کنند. آمریکا در این دوره کارهای عجیب و غریبی 
را با همراهی و همدستی اسراییل و سعودی ها علیه ملت ایران انجام داد اما 
با وجود همه توطئه ها و تحریم ها ارز مورد نیاز کشــور تأمین شد و بر اساس 
اولویت بندی که ســال ۹۷ صورت گرفت تمرکز اصلی دولت بر این معطوف 
شد که کاالهای مورد نیاز مردم تأمین شود و اولویت بعدی ادامه حیات تولید 
و فعالیت کارخانه ها و اشــتغال کارگران بود.معاون اول رئیس جمهور افزود: 
در این دوره عده ای تحت عنوان کارآفرینان و فعاالن اقتصادی ایستادند و به 
کشور خدمت کردند، البته گاهی حرف های نامربوط شنیدند و عده ای به این 
عزیزان انگ زدند اما با این حــال اجازه ندادند که جریان واردات و صادرات 
کشور متوقف شود و با پذیرفتن ریسک های بزرگ توانستند صادرات کنند و 
در مقابل کاال به کشور وارد کنند. وقتی عملکرد دوره تحریم ها با دوران وفور 
درآمدهای نفتی مقایسه شود می توان درباره عملکرد مدیریتی کشور اظهار 
نظر کرد.معاون اول رییس جمهور همچنین گفت: فقط در میدان مشــترک 
گازی پارس جنوبی در پایان دولت آقای خاتمی میزان برداشت ایران با قطر 
به یک اندازه بود در حالی که جمعیت کشور قطر به اندازه یکی از استان های 
کشــور ما بود و ما ۸۰ میلیون نفر جمعیت داشــتیم. روزی که در سال ۹۲ 
دولــت تدبیر و امید روی کار آمد، قطری ها ۵۶۰ میلیون متر مکعب در روز 
برداشــت می کردند و میزان برداشت روزانه ما ۲۸۰ میلیون متر مکعب بود.  
امروز میزان برداشت ما به ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده و قطری ها همان 
۵۶۰ میلیون متر مکعب را برداشت می کنند. حاال باید براساس این شاخص ها 

مقایسه کرد که کدام مدیران کارآمد و کدام مدیران ناکارآمد بودند.  

  سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود :
توجه ویژه به استقبال از بهار 

توسط شهرداری ها
شاهرود_حسین بابامحمدی :سرپرســت فرمانداری ویژه 
شهرستان شاهرود با اشــاره به در پیش بودن عید نوروز و 
بهار طبیعت بر توجه شهرداری های شهرستان به موضوع 
زیباسازی شهری و نشاط اجتماعی با توجه به شیوع ویروس 
کرونا تاکید کرد.ابوطالب جاللی در نشســت هم اندیشــی 
و ایجاد وحدت رویه شــهرداران شهرســتان شــاهرود در 
فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه باید موضوعات مرتبط 
با ارزیابی عملکرد شهرداری ها، مورد توجه  شهرداران قرار 
داشته باشد، اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۰ شهرداری ها باید به 
موقع تهیه و به شــورای اسالمی جهت تصویب ارسال شود 
تا فعالیت های عمرانی شهرداری ها دچار مشکل نشود.وی 
افزود:شهرداران در خصوص سامانه پایش مصوبات شوراهای 
اســالمی شــهر همکاری الزم را داشــته باشند.سرپرست 
فرمانداری شهرستان شاهرود با تاکید بر اتخاذ تمهیدات الزم 
برای اســتقبال از بهار و تعطیالت نوروزی توسط شهرداری 
ها افزود: با توجه به اوضاع کرونایی کشــور باید در خصوص 
تمهیدات الزم برای نشاط اجتماعی در شهرستان و شهرها 

یا زیباسازی شهری تالش ویژه صورت گیرد.

حل مشکل مسکن ایثارگران 
 همراهی مسئوالن

 را می طلبد
نشست هماهنگی حل مشــکل مسکن ایثارگران با حضور 
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان و نماینده 
استاندار در بنیاد شــهید و امور ایثارگران قم برگزار شد.به 
گزارش ایثار واحد اســتان قم، مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در این جلسه گفت: حل مشکل مسکن ایثارگران 
استان همکاری و همراهی ویژه مدیران مربوطه را می طلبد.

حجت االسالم حســن هنرمند افزود: تدبیر صورت گرفته 
در خصوص تفاهم نامه حل مشــکل مسکن ایثارگران که 
به امضای رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و استاندار قم 
رسید، مایه امیدواری خانواده معظم شاهد و ایثارگران است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه طی بیش از  یک دهه گذشته 
اقدام موثری در حوزه مسکن ایثارگران صورت نگرفته امید 
است با این اقدام عملی در به ثمر رساندن مفاد تفاهم نامه 
گام موثری برداشته شود.مدیرکل دفتر عمرانی استانداری 
قم نیز در این جلسه تاکید کرد: موضوع حل مشکل مسکن 

ایثارگران در اولویت کاری این حوزه قرار دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: تسهیل عرضه نفت 
خام با هدف صادرات توسط بخش خصوصی باید در دستور کار 
قرار گیرد. ایجاد چنین زمینه ای می تواند برای تسویه ارزی نیز 
مورد استفاده قرار گیرد چالش ملی جهش صادرات یک مسابقه 
حاکمیتی بزرگ اســت که به همت شــرکت پیشگامان بنیاد 
تعاون بسیج و باهدف توســعه راه حل های نوآورانه و شناسایی 
ظرفیت های صادراتی کشــور، باتمرکــز برتکمیل زنجیره های 
ارزش مزیت هــای صادراتی ایران در حال برگزار اســت.جمعی 
از سیاستگذاران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی حوزه اقتصاد 
در یادداشــت هایی به دبیرخانه چالش ملی جهش صادرات به 
بررســی دالیل لزوم حرکت کشور در مسیر توسعه و گسترش 
صادرات و همچنین لزوم مشــارکت بازیگران زیست بوم دانش 
بنیان در این چالشپرداختند که بخش اول آن به قلم محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
به شرح زیر است:کاهش ۳ میلیارد دالری تراز تجاری کشور طی 
شش ماه گذشــته، یک دلیل اصلی دارد و آن کاهش صادرات 
است. آنچه مشخص اســت وضعیت تجارت خارجی کشورمان 
به دالیل مختلف مطلوب نیســت و با وجود آن که تحریم ها و 
فشارهای اقتصادی زیادی متوجه ایران است، اما به نظر می رسد 
که بخشی از کاهش منابع ارزی را باید در در تصمیمات داخلی 
جستجو کرد.تعرفه و تحریم های تجاری برای کشور های زیادی 
اتفاق افتاده و فرمول مشخصی نیز برای مقابله با آن وجود دارد، 
به این معنا که در مقابل اعمال محدودیت های خارجی، کشور 
هدف با کاهش ارزش پول ملی خود برای تقویت صادرات اقدام 
مــی کند. چنانکه در جنگ تجاری بین آمریکا و چین در قبال 
تعرفه های اعمال شــده به روی کاالهای چینی، پکن  کاهش 
ارزش پول ملی را به عنوان یک روش تخصصی عملیاتی کرد. لذا 
در شرایط کنونی که از یک سو تعرفه ها و تحریم های متعددی 
علیه کشــورمان اعمال می شود واز سوی دیگر نیز پول ملی نیز 

ارزش خود را به شکل قابل توجهی از دست داده است، باید عزم 
قوای داخلی برای افزایش صادرات جزم شود.

چگونه تمام شدن ارز دولتی عالوه بر خاتمه رانت بازی 
بخش خصوصی را احیا می کند؟

بررسی های مجلس یازدهم نشان می دهد، که به منظور جهش 
صادراتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور باید ظرفیت های داخلی 
مورد بازنگری قرار گیرد:الف- با توافق های صورت گرفته بین وزارت 
صمت و بانک مرکزی انتظار می رود، مسئولیت ثبت سفارش ها و 
مصارف ارزی متوجه وزارت صمت شده و با تمام شدن ارز دولتی 
مدیریت منابع و مصارف ارزی از ســاختار دولت  منفک شده و 
زمینه تحویل آن به بخش خصوصی فراهم  شود؛ این در حالیست 
که در گذشته بانک مرکزی در این حوزه تصمیم گیری می کرد ،با 
وجود آن که مدعی بودند، متولی ثبت سفارش نیستند ،اما بسیاری 
از محدودیت های ایجاد شده در بخش مذکور به بخشنامه های این 
بانک باز می گشت.ب -باید توجه کنیم که تمام شدن ارز دولتی 
که معنی مشــخص آن به پایان رسیدن فروش نفت است، برای 
اقتصاد ما یک توفیق است، که به واسطه تحریم ها به وجود آمده 
است. لذا با تمام شدن ارز دولتی نگاه و دغدغه بانک مرکزی تنها 
متوجه تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی خواهد شد و مدیریت 
عرضه و تقاضا مصارف ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد 
گرفته و به این ترتیب بسیاری از رانت های داخلی در این زمینه 
ظهور پیدا نخواهد کرد و بخش خصوصی به عنوان گردانندگان 

اصلی حوزه تجاری به میدان رزم خواهد آمد.

بورس، مهمترین ظرفیت بازارسازی

استفاده از ظرفیت بورس به عنوان یکی از مهمترین مولفه های 
آن  کنتــرل و مدیریت بازار باید در دســتور کار وزارتخانه های 
اقتصادی دولت قرار گیرد. آنچه مشــخص است تصمیماتی در 
داخل کشــور گرفته می شــود ،که محدودیت هایی بیشتری را 
متوجه صادرات خواهد کرد ،به طور مثال صادرات نفت اکنون با 
مشــکالت سنتی خود دست و پنجه نرم می کند ،این در حالی 
اســت که  به  جای اتخاذ روش های خاص این وزارتخانه باید با 
استفاده از زمینهای مثل بورس انرژی مکانیزم الزم برای صادرات 
نفت فراهم شودو بازار ســازی و تجمیع منابع سرگردان کلید 

بخورد.

ورود بخش خصوصی به صادرات نفت
از ســوی دیگر باید در نظر داشــت، تسهیل عرضه نفت خام با 
هدف صادرات توســط بخش خصوصی باید در دستور کار قرار 
گیرد. ایجاد چنین زمینه ای می تواند برای تسویه ارزی نیز مورد 
استفاده قرار گیرد به این معنا که آن بخش از صادرکنندگان که 
هنــوز ارز خود را به هر دلیلی بازنگردانده اند با محدودیت هایی 
مواجه شده و زمینه ورود آنها به صادرات کاالهای دیگر محدود 
می شــود. ورود بخــش خصوصی برای صــادرات نفت نیازمند 
مکانیزم پیچیده ای نیست و با نظرسخاوتمندانه وزارت نفت برای 

ارائه راهکارها و مکانیزم الزم امکانپذیر خواهد بود.

مسیریابی جدید مجلس برای افزایش صادرات غیر نفتی
 کمیســیون اقتصادی پس از مدتها بررســی اکنون مسیری را 
در دســتور کار قــرار داده که انتظار مــی رود افزایش صادرات 
محصوالت کشــاورزی و غیر نفتی محقق شــود. در سال های 

گذشته که صادرات نفت در کشور با محدودیت هایی روبرو شد 
و تصمیمات متناقضی نیز توسط بانک مرکزی اتخاذ گردید، که 
بازگشت ارز ناشــی از صادرات به کشور با چالش جدی روبه رو 
شد و اکنون با توافق صورت گرفته بین مجلس و تیم اقتصادی 
دولت مقرر شــده اســت، که صادرکنندگان حواله صادراتی و 
خود را به واردکنندگانی بدهند که واردات ثبت سفارش آن در 
وزارت صمت ثبت قانونی شده و صادر کننده نیز بتواند صادرات 
محصوالت خود را انجام داده و سپس حواله های ناشی از صادرات 
را به واردکننده بدهند. لذا به نظر می رســد از این پس از تجار 
بتوانند کاالی خود را به جای ارائه در ســامانه نیما که نرخ آن 
به شــکل قابل توجه ای بسیار پایین تر از نرخ بازار است، با نرخ 
ارز اصلی در سامانه ثنا مطرح کنند. چنین تصمیمی به معنای 
به حداقل رســاندن مشکالت ناشی از تعهد ارزی است که طی 
ســالهای اخیر بویزه در ۲ سال گذشته مشــکالت زیادی را به 

اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان
تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان یکی از مهمترین 
دغدغه های حوزه صادرات است که می تواند به افزایش صادرات 
محصــوالت غیر نفتی به ویژه محصوالت کشــاورزی و صنایع 
غذایی را به دنبال داشــته باشــد. اختصاص سرمایه از صندوق 
توسعه ملی با نرخ چهارده و نیم درصد یکی از راهکارهایی بود که 
طی سال های گذشته  اجرایی نشد و به نظر می رسد، محدودیت 
هایی که در حوزه کارت بازرگانی و پیمان سپاری صورت گرفته 
مشــکالتی را برای صادرکنندگان فراهم کرده است.  لذا برای 
افزایش صادرات باید تا آنجا که ممکن اســت بروکراســی های 
اداری به حداقل رسیده و تصمیماتی اتخاذ شود که صادرکننده  
بتواند به ســهولت برای تجارت در بازارهای بین المللی تصمیم 

گیری کند.

چرا جهش صادرات؟
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هشدار وزیر انرژی عربستان سعودیاستانها

تولیدکنندگان نفت محتاط بمانند
عربستان سعودی از اعضای گروه اوپک پالس که آماده می شوند افزایش بیشتر تولید 

نفت را در نشست ماه آینده بررسی کنند، دعوت کرد احتیاطشان را حفظ کنند.
 قیمتهــای نفت تحت تاثیر بهبود تقاضا و محدودیت عرضــه گروه اوپک پالس، در 
معامالت نیویورک به باالی مرز ۶۰ دالر در هر بشــکه صعود کرده که باالترین قیمت 
در بیش از یک سال اخیر است. با این حال ادامه روند همه گیری ویروس کرونا، باعث 
شده ابهامات به قوت خود باقی بمانند و کاهش تولید نفت به دلیل طوفانهای قطبی در 
آمریکا بعید است ادامه پیدا کند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
سعودی، روز چهارشنبه در کنفرانس آنالینی که از سوی مجمع انرژی بین المللی در 
ریاض برگزار شد، اظهار کرد: ما در مقایسه با یک سال پیش در موقعیت بسیار بهتری 
قرار داریم اما باید بار دیگر نسبت به رضایت از وضعیتمان هشدار دهم. ابهامات بسیار 
باالیی وجود دارد و بایســتی فوق العاده محتاط باشیم. وی همچنین گفت: باید به آن 
دســته از افراد که تالش می کنند حرکت بعدی اوپک پالس را پیش بینی کند بگویم 
سعی نکنید غیرقابل پیش بینی را پیش بینی کنید.وزیران گروه اوپک پالس به ریاست 
مشترک عربستان ســعودی و روســیه روز چهارم مارس برای تصمیم گیری درباره 
تسهیل بیشتر محدودیت عرضه دیدار خواهند کرد. این گروه در حال حاضر تولیدش 
را بیش از ۷ میلیون بشکه در روز معادل حدود ۷ درصد از عرضه جهانی محدود کرده 

و قرار است امسال حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز از محدودیت مذکور را احیا 
کند که این اقدام با توجه به شــرایط بازار انجام خواهد گرفت.ریاض و مســکو درباره 
روند احیای محدودیت عرضه اختالف نظر دارند و روسیه به طور کلی اشتیاق بیشتری 
برای ازســرگیری سریع تولید دارد. هنگامی که اعضای اوپک پالس ماه گذشته دیدار 
کردند سعودی ها به طور یک جانبه کاهش تولید داوطلبانه به میزان یک میلیون بشکه 
در روز در مــاه های فوریه و مارس را اعالم کردند.افزایش قیمتهای نفت باعث نگرانی 
واردکنندگان بزرگ شده است. دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند که یکی از بزرگ ترین 
خریداران نفت اوپک است، در همین کنفرانس اعالم کرد قیمتهای باالتر نفت به روند 
احیای اقتصاد جهانی آسیب خواهد زد. هشدارهای شاهزاده عبدالعزیز نشان می دهد 
که در جلســه آینده اوپک و متحدانش بحث دیگــری به وجود خواهد آمد. عراق که 
یکی از اعضای موافق با افزایش تولید در اوپک پالس است، هفته گذشته اعالم کرده 
بود این گروه احتماالً در نشســت ماه آینده حفظ سطح فعلی تولید را انتخاب خواهد 
کرد. روســیه و امارات متحده عربی که در دیدارهای گذشــته اوپک پالس خواستار 
افزایش تولید شــده بودند، هنوز نظرات خود را ابراز نکرده اند. با این حال اظهارنظر 
روز چهارشــنبه وزیر انرژی عربستان سعودی نشان می دهد که این کشور تمایل دارد 
محدودیت عرضه فعلی حفظ شــود.در این بین، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از 

مشــاوران سعودی گزارش کرد عربستان سعودی قصد دارد تولید نفت را در ماههای 
آینده افزایش دهد. انتظار می رود عربستان در نشست هماهنگی سیاست تولید در ماه  
آینده برنامه هایش را به تولیدکنندگان اوپک اعالم کند.آمار رســمی منتشره در وب 
سایت سازمان JODI نشان داد صادرات نفت عربستان سعودی در دسامبر سال ۲۰۲۰ 
برای ششمین ماه متوالی رشد کرده و به باالترین میزان در ۸ ماهه اخیر رسیده است. 
صادرات این کشــور در دسامبر به ۶.۴۹۵ میلیون بشکه در روز رشد کرد که باالترین 
میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ و باالتر از ۶.۳۵ میلیون بشکه در روز در نوامبر بود. مجموع 
صادرات نفت و فرآورده های نفتی عربستان سعودی در دسامبر به ۷.۷۱ میلیون بشکه 
در روز رشــد کرد.طبق آمار رسمی، تولید پاالیشگاهی عربستانی سعودی در دسامبر 
۰.۴ درصد کاهش یافته و به ۲.۳۳ میلیون بشکه در روز رسید و مصرف مستقیم نفت 
۵۳ هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرد و به ۲۶۷ هزار مشــکل در روز رسید. تولید 
نفت این کشور تغییر چندانی نداشت و در ۸.۹۸ میلیون بشکه در روز ایستاد.بر اساس 
گزارش رویترز، محمد بارکیندو دبیر کل اوپک در همین نشســت اظهار کرد: دالیلی 
برای خوشبینی وجود دارد که ســال ۲۰۲۱ سال احیا خواهد بود اما ابهامات متعدد 
دیگری پیش رو قرار دارند. وی همچنین گفت چشــم انداز پیک مصرف نفت در افق 

نزدیک دیده نمی شود.

مسئول بهداشت صنعتی پاالیشگاه گاز ایالم:
 نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری مقابله با 

کرونا در پاالیشگاه گاز ایالم 
مســئول بهداشت صنعتی شرکت پاالیش گاز ایالم 
از کاهش چشــمگیر آمار ابتال به کرونا در ماه های 
اخیــر این واحد صنعتی خبر داد و گفت: با اقدامات 
پیشگیرانه و فرهنگ سازی صحیح و رعایت پروتکل 
های بهداشــتی، خوشــبختانه میزان ابتال به کرونا 
ویروس در این پاالیشــگاه کاهش چشمگیری یافته است.به گزارش روابط 
عمومی،" فرهاد امیدی پور" افزود: تشکیل جلسات متعدد کمیته راهبردی 
سالمت  برای اجرایی شدن پروتکل های ابالغی و فرهنگ سازی، انجام تب 
ســنجی و سنجش سطح اکسیژن خون روزانه همکاران و مبادی ورودی به 
پاالیشــگاه برای مراجعین خارج از شرکت، بیمار یابی و انجام تست کرونا با 
هماهنگی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی، محدود کردن حضور همکاران 
با بیماری زمینه ای و یا نقص سیستم ایمنی در محل کار، گند زدایی و ضد 
عفونی سرویس های ایاب ذهاب و محیط کار، و دستورالعمل های ویژه برای 
فعالیت های عملیاتی، برخی از اقدامات این شــرکت در راســتای مبارزه با 
بیماری کرونا بوده است.وی به تامین تجهیزات و اقالم بهداشتی مورد نیاز از 
جمله ماسک سه الیه پزشکی و مایع ضد عفونی دست و سطوح به کارکنان 
اشــاره کرد و اظهار داشت: توزیع پک های بهداشــتی در چندین نوبت از 
ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، جمع آوری دستگاههای ثبت اثرانگشت 
و جایگزین نمودن سیستم چهره نگار در مبادی ورودی به پاالیشگاه، نصب 
پوستر و پمفلت های آموزشی و هشداری، مدیریت پسماندهای کووید ۱۹ 
و ارســال گزارشات هفتگی در خصوص پیشگیری از کرونا ویروس به مرکز 
بهداشت استان و استانداری و بهداشت شرکت ملی گاز از دیگر اقدامات برای 
پیشگیری از شیوع این بیماری بوده است.وی  در ادامه تصریح کرد: فرایند 
ضدعفونی نمودن محوطه های عمومی، ضد عفونی و گند زدایی مســتمر 
محل طبخ غذا، تعطیلی رستوران شرکت، الزام به ثبت نام کلیه همکاران در 
ســامانه های غربالگری وزارت بهداشت و وزارت نفت برای فعالیت کاری در 
محیط کار، نصب اپلیکیشن ماسک جهت قرنطینه هوشمند، از دیگر اقدامات 
صورت پذیرفته در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
۷ پروژه توزیع برق در گلستان به 

بهره برداری می رسد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت: امسال علی رغم تمام 
محدودیت هــای اقتصادی، ۷ پروژه توزیع برق بــا اعتبار بیش از ۵۱۹۹۰۰ 
میلیــون ریــال در حوزه های مختلف آماده افتتاح شــده اســت.علی اکبر 
نصیــری در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر گفت: پروژه های قابل افتتاح 
در حوزه های نصب سکســیونر ،توسعه و احداث شهری و روستایی، احداث 
پست و نصب ترانس، توسعه روشنایی معابر، اصالح و بهینه سازی شهری و 
روستایی ، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار ، تامین برق متقاضیان 
شــهری و روستایی و ... است.وی اضافه کرد: در پروژه های نصب سکسیونر، 
۱۰۴۳۳ میلیون ریال اعتبار از محل منابع داخلی شــرکت هزینه شــده و 
پروژه های اصالح و بهینه سازی شــامل ارتقا، نگهداری و بروزرسانی شبکه 
توزیع، بــا ۸۷۱۶۴ میلیون ریال اعتبار و با هــدف ارائه خدمات مطلوب تر 
به مشــترکان، آماده بهره برداری است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان با بیان اینکه  پروژه توسعه روشنایی معابر به ارزش ۱۱۳۳۰ میلیون 
ریال از منابع داخلی این شــرکت، به عنوان یکی دیگر از پروژه ها خبر داد و 
گفت: بهره برداری از تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار  نیز با اعتباری 
بالغ بر ۱۱۵۰۹۴ میلیون ریال، اجرا شــده است.وی گفت: توسعه و احداث 
شهری و روستایی، دیگر پروژه آماده بهره برداری است که با هزینه ۶۱۳۵۶ 
میلیون ریالی آماده افتتاح شــده است.نصیری با اشاره به اینکه تامین برق 
متقاضیان شهری و روستایی  یکی دیگر از پروژه های مد نظر برای ایام دهه 
فجر است، خاطرنشان کرد: این پروژه نیز با  صرف هزینه ۱۶۷۰۹۲ میلیون 
ریال اجرا و آماده بهره برداری شــده اســت.وی تصریح کرد: شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان در راســتای تداوم توزیع مطمئن و پایدار نیروی  برق، 
رضایت مندی مشترکان، استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود و بهره وری 
اقتصادی اقدام به افتتاح طرح های برق رسانی در شهرستان ها و نقاط مختلف 
اســتان کرده است.طی ۱۰ ماهه سالجاری ،بیش از  هزار میلیارد ریال برای 

پروژه های گلستان هزینه شده است.

مدیر مخابرات منطقه مرکزی خبر داد:
اجرای بیش از ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری در 
جهت توسعه زیرساخت های ارتباطی استان

مدیر مخابرات منطقه مرکزی، گفت: در جهت توسعه و ارتقاء زیرساخت های 
ارتباطی اســتان بیش از ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری، ۱۶ کیلومتر کابل مسی 
، ۶۳۰۰ پــورت دیتــای خانگی و ۱۱۰۰۰ شــماره تلفن ثابت اجرا شــده 
اســت.،محمد مهدی ملک حسینی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی در آیین 
اهدای جوایز برندگان همراه اول در اســتان مرکزی در تشریح عملکرد  ده 
ماهه مخابرات استان در ســال ۹۹ با تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر، 
گفت: در جهت توسعه و ارتقاء زیر ساخت های ارتباطی استان بیش از ۱۰۰ 
کیلومتر فیبر نوری، ۱۶ کیلومتر کابل مســی ، ۶۳۰۰ پورت دیتای خانگی 
و ۱۱۰۰۰ شــماره تلفن ثابت اجرا شده است.ملک حسینی اظهار کرد: در 
بخش شــبکه تلفن همراه مخابرات منطقه مرکــزی به نمایندگی از طرف 
شــرکت ارتباطات سیار ایران ) همراه اول ( با سرمایه گذاری پیش از ۵۱۰  
میلیارد ریالی نسبت به توسعه و بهینه سازی ۴۲ سایت تلفن همراه در سطح 
استان برای ارائه اینترنت همراه اول اقدام کرده است.وی ادامه داد: همچنین 
با تأسیس ۷ سایت برای ایجاد پوشش مکالمه و اینترنت در مناطق اکبرآباد 
و حصار شازند ، امان آباد اراک ، حکیم آباد و مهمانشهر شهید ناصری زرندیه 
، منطقه پتروشیمی شازند و محدوده خیابان قیام و بلوار نواب صفوی شهر 
اراک اقدام کرده اســت.مدیر مخابرات منطقه مرکزی بیان کرد: در راستای 
توســعه خدمات اینترنتی بدون سیم در مناطق روستایی ۶ سایت wifi در 
روستاهای منجیقان، چناقچی علیا، چارحد، ورچند ،تیره و بند امیر از توابع 
شهرستان زرندیه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال اقدام کرده است.

ملک حسینی به اقدامات صورت گرفته در حوزه شبکه تلفن ثابت ، اینترنت 
پرســرعت و شبکه فیبر نوری اشاره کرد و گفت: مخابرات منطقه مرکزی با 
سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در سال جاری ، نسبت به تأسیس ، 
توسعه و بهینه سازی شبکه تلفن ثابت ، اینترنت پرسرعت و شبکه فیبر نوری 
اســتان اقدام کرده که این اقدامات به افزایش سطح کمی و کیفی خدمات 

قابل ارائه به هم استانی های شده است.

عراق ماموریت اوپک پالس را دشوارتر کرد
با وجود تعهد عراق برای کاهش تولید در ماه میالدی جاری، صادرات نفت این کشور در نیمه اول فوریه افزایش پیدا کرد. گروه اوپک پالس در واکنش به افت تقاضا در بحبوحه 
شیوع همه گیری ویروس کرونا، از ماه مه سال ۲۰۲۰ سرگرم اجرای محدودیت عرضه است. اوپک پالس در تالش است مطمئن شود رشد ۶۶ درصدی که قیمت های نفت از 
ابتدای نوامبر تاکنون تحت تاثیر ساخت واکسنهای موفق کووید ۱۹ داشته اند، معکوس نمی شود.در این بین، بغداد متعهد شده بود در فوریه پایینتر از سهمیه تعیین شده تحت 
توافق اوپک پالس نفت تولید کند تا مازاد تولید قبلی خود را جبران کند. با این حال اگر صادرات نفت عراق در نیمه اول ماه با همین روند ادامه پیدا کند، این کشور ممکن است 
از هدف تولید ۳.۶ میلیون بشکه در روز که خود تعیین کرده بود و احتماالً سهمیه تولید ۳.۸۵ میلیون بشکه در روز اوپک پالس فراتر رود.عراق تقریبا تمامی درآمد بودجه خود 
را از محل فروش نفت به دست می آورد و مانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی پس از شیوع ویروس کرونا و سقوط تقاضا برای این انرژی در سال گذشته، با بحران اقتصادی 
روبرو شد.یک مقام عراقی اظهار کرد: دولت با پیش بینی اوضاع جوی نامساعد که ممکن است صادرات را در نیمه دوم ماه کاهش دهد، افزایش صادرات در نیمه اول فوریه را 
برنامه ریزی کرد. صادرات معیار مستقیم ارزیابی تولید نیست اما تا حدودی تولید یک کشور را نشان می دهد. تولیدکنندگان می توانند از محل ذخایر خود که جزء سهمیه اوپک 

پالس آنها حساب نمی شود، نفت بفروشند. 

فعالیت ماینرهای مجاز آزاد شد
سخنگوی صنعت برق گفت: با عادی شدن شرایط تامین سوخت، نیروگاه ها 
به شرایط اولیه برگشتند و فعالیت خود را ادامه می دهند. فعالیت ماینرهای 
مجاز نیز از ســرگرفته شــده و اکنون اجازه فعالیت دارند. مصطفی رجبی 
مشهدی درباره وضعیت فعالیت ماینرهای مجاز بعد از محدودیتی که اخیرا 
با توجه به کمبود برق اعمال شــده بود، اظهار داشت: با عادی شدن شرایط 
تامین سوخت، نیروگاه ها به شــرایط اولیه برگشتند و فعالیت خود را ادامه 
می دهند. فعالیت ماینرهای مجاز نیز از سرگرفته شده و اکنون اجازه فعالیت 
دارنــد.وی تصریح کرد: ما تا این لحظه موفق شــدیم حدود ۳۰۲ مگاوات از 
مشــترکان غیرمجاز را که در استخراج رمزارز فعالیت می کردند، شناسایی و 
تحویل مراجع ذیربط قضایی دهیم. سخنگوی صنعت برق افزود: ماینرهایی 
که به صورت غیرقانونی از برق استفاده کنند، دچار خسارت و جریمه سنگین 
خواهند شد و به کسانی نیز که اینگونه فعالیت های غیرمجاز را اطالع دهند، 
پاداش ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی پرداخت می شــود. وی خاطرنشان کرد: در 
یک ماه گذشته ۱۱۰ مگاوات استفاده غیرمجاز از برق از سوی ماینرها صورت 
گرفتــه که با همکاری نیروی نظامی و انتظامــی، گزارش مردمی و اقدامات 
شــرکت ها با روش های جدید به لحاظ میزان مصرف و داده کاوی شناسایی 
شدند. رجبی مشــهدی ابراز امیدواری کرد که استخراج کنندگان غیرمجاز 
رمزارز نســبت به اخذ مجوز از وزارت صمت و خرید انشعاب از شرکت های 
برق منطقه ای و توزیع اقدام کنند تا دچار مشکل نشوند. وی در ادامه درباره 
وضعیــت تامین ســوخت نیروگاهی گفت: تامین گاز بســیار خوب صورت 
می گیرد و ما مشــکلی در تامین و توزیع برق مشــترکان نداریم و شبکه در 

شرایط پایدار است.

مدیر عامل توانیر:
استخراج هر یک رمزارز معادل مصرف برق 

۴۷ سال یک خانه است
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه استخراج کنندگان رمزارز، برای استفاده 
از برق مجاز اقدام کنند، گفت: مصرف برق استخراج یک واحد رمزارز، معادل 
مصرف ۴۷ سال یک واحد مسکونی است.به گزارش صدا و سیما، محمدحسن 
متولی زاده اظهار داشــت: از ابتدای شروع طرح مقابله با مراکز استخراج رمز 
ارز غیرمجاز تاکنون ۷۰ هزار دستگاه شناسایی و جمع آوری شده است.وی 
گفت: میزان برق مصرفی دستگاه های غیرمجاز استخراج رمز ارز جمع آوری 
شده ۳۰۰ مگاوات است که این مقدار مصرف معادل نیاز یک شهر بزرگ به 
برق است.مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به آمادگی وزارت صمت برای ارائه 
مجوز و تسهیالت به متقاضیان اســتخراج رمز ارز، افزود: تاکنون تعدادی از 
این مراکز قرارداد بســته و مجوز دریافت کردند و البته برخی نیز به قیمت 
متضرر شدن مردم همچنان به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند.متولی زاده با 
بیان اینکه ما به سه روش میزان مصرف برق، بازرسی ها و اطالع رسانی مردم 
مراکز غیرمجاز را شناســایی می کنیم، گفت: با توجه به تعیین جریمه های 
سنگین و جمع آوری دستگاه های مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در صورت 
کشــف، بهتر اســت فعاالن این صنعت که هنوز مجوز فعالیت ندارند، برای 
جلوگیری از این زیان نســبت به دریافت مجوز اقدام کنند.وی با بیان اینکه 
طبق سیاست های دولت، انرژی با یارانه به مشترکان ارائه می شود افزود: این 
بخش صنعتی به دلیل دستیابی به منابع ارزی و داشتن سودهای کالن، طبق 

تصمیمات دولت یارانه ای برای انرژی دریافت نخواهندکرد.

نفت برنت از مرز ۶۵ دالر گذشت
قیمت نفت برنت تحت تاثیر سقوط ۴۰ درصد از تولید نفت آمریکا و تبدیل آن 
به یک شوک عرضه جهانی، در معامالت روز پنج شنبه از مرز ۶۵ دالر در هر 
بشکه عبور کرد.بهای نفت برنت برای تحویل در آوریل با ۱.۳ درصد افزایش، 
به ۶۵ دالر و ۲۰ ســنت در هر بشــکه رســید.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیــت آمریکا برای تحویل در مارس با یک درصد افزایش، به ۶۱ دالر و 
۷۴ سنت در هر بشکه رسید.به گفته معامله گران و مدیران صنعت نفت، در 
پی سرمای شدید بی سابقه و فلج شدن فعالیت چاههای نفتی و قطع گسترده 
برق، بیش از چهار میلیون بشکه در روز تولید نفت آمریکا سقوط کرده است. 
اختالل در فعالیت پاالیشگاهی، تقاضا برای نفت در آمریکا را کاهش داده اما 
مصرف بنزین هم در شرایط یخبندان که بسیاری از آمریکاییها را در خانه نگه 
داشته، کاهش پیدا کرده اســت.عامل دیگری که از صعود قیمتها پشتیبانی 
کرد، گزارش موسســه امریکن پترولیوم بود که اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا 
هفته گذشته شش میلیون بشکه کاهش داشته است. آمار رسمی ذخایر نفت 
روز پنج شنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود.در حالی که 
تحلیلگران تالش می کنند برآورد کنند اختالل تولید آمریکا چه مدت طول 
خواهد کشید، حذف بخش عمده ای از تولید آمریکا از بازار باعث شده معامله 
گران دریای شمال محموله های بیشتری از نفت این منطقه را خریداری کنند 
و خریداران در آســیا به خرید نفت خاورمیانه با نرخ قیمت باالتر روی آورده 
اند.بر اساس گزارش بلومبرگ، نفت امسال تحت تاثیر کاهش تولید داوطلبانه 
عربستان سعودی و بهبود دورنمای تقاضا، ۲۶ درصد رشد کرده است. این رشد 
قیمت روز چهارشنبه در پی گزارش داوجونز از برنامه ریزی عربستان سعودی 

برای افزایش تولید در ماههای آینده ضعیف شده بود. 

معــاون وزیر نیــرو در امــور آب و آبفا 
گفــت: در حــال حاضــر، قراردادهای 
۸۵ پروژه تاسیســات آب شــیرین کن 
شــامل ۲۴ پروژه در حال ساخت و ۶۱ 
پروژه در حال بهره بــرداری با ظرفیت 
۱۷۷ میلیــون متر مکعب در ســال با 
حجم ســرمایه گذاری ۱۷ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریــال )در زمان عقد قرارداد( با 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی منعقد 
شــده اســت. به گــزارش وزارت نیرو، 
قاسم تقی زاده خامســی روز پنج شنبه 
در کنفرانــس ســه روزه  بیــن المللی 
نمک زدایــی و تصفیــه آب اظهار کرد: 
بیش از ۹۰ درصــد قراردادهای منعقد 
شده در استان های حاشیه خلیج فارس 
و دریای عمان هستند که نشان دهنده 
فرصت های توســعه نمک زدایی در این 
منطقه است.معاون وزیر نیرو در امور آب 
و آبفا تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید، 
۵۴ واحد از کل ۸۵ واحد آب شیرین کن 
ذکر شــده، در دســت احــداث و بهره 
برداری اســت که نشــان دهنده توجه 
دولت دوازدهم به توســعه ظرفیت های 
استحصال و نمک زدایی آب دریاست.وی 
اضافه کرد: در دولت دوازدهم، موافقت 
اولیه تخصیص برداشــت و نمک زدایی 
از آب دریــای عمان برای اســتان های 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی 
و خراســان رضوی مجموعــاً به میزان 
۲۸۰ میلیــون مترمکعب صادر شــد و 
انتخاب کنسرسیوم سرمایه گذار متشکل 

از شــرکت های بخــش خصوصی برای 
مطالعات و اجرای طرح نیز انجام شــده 
است.این مقام مســئول ادامه داد: یکی 
از پروژه های بزرگ نمک زدایی کشــور، 
طرحی اســت کــه به منظــور تامین 
نیازهای معدن گل گهر، مس سرچشمه 
و چادرملو در استان های یزد و کرمان و 
برخی از صنایع در استان یزد و همچنین 
تامین نیازهای شرب استان هرمزگان و 
نقاط جمعیتی مســیر انتقال در استان 
کرمان، در دست اجرا است. وی با بیان 
اینکه مجوز تخصیص آب برای برداشت 
از خلیج فارس و نمک زدایی این طرح به 
میزان ۱۵۰ میلیون مترمکعب در سال 
توســط وزارت نیرو صادر شده، عنوان 
کرد: این طرح جهت رسیدن به اهداف 
کامل خود، دارای سه فاز اجرایی است 
کــه فاز اول آن اخیــراً با حضور رئیس 
جمهور به بهره برداری رسید. این طرح با 
مساعدت های دولت در تأمین وام ۲۸۰ 
میلیون یورویی و تأمین مالی از طریق 
بانکهای داخلی تاکنون فقط فاز اول آن 
به بهره برداری رســیده و افتتاح فازهای 
بعدی نیز در صورت فعال شدن و تأمین 
منابع مالی کافی، تا سال ۱۴۰۱ به طول 
خواهــد انجامید.معاون وزیــر نیرو در 

امور آب و آبفا خاطرنشــان کرد: به طور 
خالصه، اقداماتی برای شروع و اجرایی 
شــدن فرآینــد انتقال آب دریــا برای 
مصارف صنعت به استان های سیستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، اصفهان، کرمان، هرمزگان و یزد 
درچارچوب موافقت های اولیه تخصیص 
بــرای شــرکت های آب  آب صــادره 
استان های ذی ربط، در حال  منطقه ای 
انجام بوده و غالباً ســرمایه گذاران آنها 
نیز تعیین شــده اند.به گفته مدیرعامل 
شــرکت مدیریت منابع آب ایــران، از 
طرفی مطابق با فرمایشات مقام معظم 
رهبری، انجام چنین اقداماتی توســط 
این دولت، ریل گذاری برای اقدامات و 
فعالیت های آینده محسوب شده و امید 
می رود آغاز عملیات اجرایی این طرح ها 

نیز در همین دولت صورت گیرد.

برخــورداری از 2700 کیلومتر مرز 
دریایی در کشور

به گفته وی کشــور ایران با در اختیار 
داشــتن ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در 
شــمال و جنوب کشــور از فرصت های 
بی نظیری بــرای بهره مندی از آب دریا 
برخوردار اســت.وی افزود: این ظرفیت 

خــدادادی، مورد توجه وزارت نیرو بوده 
و هســت ولی سعی شــده برنامه ریزی 
برای بهره مندی از آن با در نظر گرفتن 
مالحظــات مختلف زیســت محیطی، 

اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه 
داد: پیامدهای زیست محیطی برداشت 
آب از دریا و دفع پساب های تغلیظ شده 
در زیســت بوم های آبی نزدیک ساحل 
می تواند بسیار شــدید باشد و منجر به 
تخریب زیســتگاه ها و آسیب به حیات 
آبزیان شــود. بنابراین الزم است که در 
صدور مجــوز برداشــت آب دریا و راه 
اندازی واحدهای نمک زدایی، مالحظات 
زیســت محیطی به دقت رعایت شود.

وی با اشاره به قانون توزیع عادالنه آب 
در ادامه یادآور شــد: مطابق با ماده ۲۱ 
قانون توزیع عادالنه آب، تخصیص آب 
منحصراً با وزارت نیرو بوده و وزارت نیرو 
از دولت قبل اقدامات جدی در خصوص 
شناسایی فرصت های تخصیص آب دریا 
را آغاز کرده اســت. تقی زاده خامســی 
راســتا  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان 
مطالعات جامعی در مورد نیاز ســنجی 
به اســتحصال آب دریــا و نمک زدایی 
با توجه به برنامه ها و طرح های توســعه 
بخش صنعت با مشارکت وزارت نیرو و 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت صورت 
گرفت. در نتیجه این مطالعات، نیاز آبی 
۹۰۰ میلیون متر مکعبی بخش صنعت 

در ۱۷ استان شناسایی شد.

امضای قرارداد 85 پروژه تاسیسات 
آب شیرین کن با بخش خصوصی

      آگهی مزایده عمومی 406 / 99 یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــرکت توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد کاالی مشــروحه زیر را از طریــق مزایده عمومــی به فروش 
برســاند. لذا کلیه متقاضیــان می توانند جهت دریافت اســناد مزایــده و بازدید ظرف مــدت ۵ روز کاری از تاریخ انتشــار 
 این آگهــی به امور تــداراکات  این شــرکت واقع در کرمانشــاه - خیابان شــهید امجدیان )ســیلو( و یا به ســایت های : 

 www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir  wwwkpedc.ir مراجعه نمایند .

توضیحات: 
 * نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد .

 * زمان خرید اسناد کاالی مورد مزایده: از تاریخ  99/12/2 لغایت 99/12/6
 *  محل بازدید کاالی مورد مزایده: ساختمان برق شهرستان سرپلذهاب .

 * زمان و مکان تسلیم پاکت های مزایده: حداکثر تا ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 99/12/17 ، دبیرخانه شرکت .
 *  زمان و مکان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 99/12/17  ، اتاق کنفرانس شرکت 

 * در مقابل فروش ، وجه آن نقدأ دریافت و هرگونه مالیات ، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
 * به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 * به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل می شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 * سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. 

 * جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن38255575-083 تماس حاصل نمائید.
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شرکت توزعی ربق استان کرمانشاه
سهامی خاص

متقاضیانمبالغ تضمین شرکت در مزایدهشرح مزایدهردیف

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی60/000/000فروش انواع درب و پنجره اسقاط1
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گزیده خبر  گلوگاه سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای منطقه

پوشش ریسک سیاسی
خأل پوشش کافی ریسک سیاســی ورود کار و سرمایه ایرانی به 
بازار ۴۰۰ میلیارد دالری بازسازی کشور سوریه را با مشکل مواجه 
کرده است.، امنیت سرمایه گذاری از اصلی ترین مؤلفه هایی است 
که سرمایه گذاران برای شروع فعالیت های اقتصادی خود در نظر 
می گیرند. در منطقه غرب آسیا عوامل غیراقتصادی نظیر جنگ، 
درگیری هــای نظامی و عملیات های تروریســتی همان گونه که 
ویرانی های فیزیکی بسیاری به همراه داشته اند، ریسک سیاسی 

سرمایه گذاری را نیز افزایش داده اند.

اهمیت پوشش ریسک سیاسی
منظور از ریسک سیاسی یا ژئوپولیتیک، ریسک هایی است که به 
دلیل بی ثباتی عوامل مرتبط با نهاد حاکمیت و تنش های امنیتی-

نظامی به وجود می آید. ریسک سیاسی موجب می شود تا بازدهی 
ســرمایه گذاری در یک کشور و ســطح اطمینان سرمایه گذاری 
کاهش یابد. بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به همین 
خاطر از حضور در بازارهای سودآور کشورهای منطقه نظیر سوریه 
چشم پوشی می کنند. چنانچه فعالین اقتصادی فضای سیاسی را 
بی ثبات تلقی کنند، این تلقی بر قابل پیش بینی بودن نرخ بازده 
ســرمایه گذاری و قابلیت دوام سیاست های عمومی اقتصادی اثر 
منفی می گذارد. در نتیجه به عملکرد بازارهای مالی آسیب می زند 
و تخصیص منابع را مختل می کند.در مقابل، ثبات سیاسی موجب 
کاهش نا اطمینانی، گسترش ارتباطات و تعامالت بین بنگاه ها و 
دولت های مختلف، افزایش امنیــت دارایی های فیزیکی و اولین 
شــالوده و پایگاه برای فعالیت های مولدی محسوب می شود که 
جهش های اقتصادی را ممکن می سازد. دولت ها می تواند با اجرای 
ســازوکارهای پوشش ریسک سیاسی، شــرایط ثبات سیاسی را 
برای فعالین اقتصادی ایجاد کنند.اهمیت پوشش ریسک سیاسی 
برای دولت ها این اســت که بتوانند در بازاریابی برای شرکت های 
متبوع خود موفق باشند. از طرف دیگر، شرکت های سرمایه گذار با 
بررسی پوشش ریسک سیاسی کشور هدف سعی دارند با اطمینان 

خاطر از منافع سرمایه گذاری در کشورهای دیگر بهره مند شوند.

پوشش ریسک سیاسی به مثابه یک وظیفه دولتی
بســیاری از فعاالن عرصه تجارت به دلیل خطــرات موجود در 
صحنه بین الملل، به ویژه ریسک های سیاسی، تمایلی به حضور 
در عرصه های بیــن المللی بدون دریافت ضمانت پوشــش این 
ریســک ندارند. از طرفی شــرکت های خصوصی بیمه تجاری به 
دلیل محدودیت منابع و عدم تمایل به مواجه شــدن با ریســک 
سیاســی، عموماً به سمت پوشش ریســک های سیاسی حرکت 
نمی کنند. در این حالت از یک ســو احســاس نیاز و تقاضا برای 
پوشــش این نوع ریسک وجود دارد ولی در طرف مقابل، اقدامی 
برای عرضه این خدمت صورت نمی گیرد. در این شرایط می توان 

ادعا کرد که در صنعت بیمه شکســت بازار رخ می دهد.شکست 
بازار نشــان دهنده شــرایطی در بازار اســت که کمیت محصول 
مــورد تقاضای مصرف کننــدگان با مقدار تأمین شــده از طرف 
تأمین کننــدگان برابری ندارد. به عبارت دیگر زمانی که عرضه و 
تقاضا در تعادل نباشد شکست بازار اتفاق می افتد. شکست بازار از 
جمله شرایطی است که در آن دولت ها مکلف به دخالت در بازار 
می شــوند. لذا تالش برای رفع این نگرانی و افزایش قدرت مقابله 
صادرکنندگان با ریسک های سیاسی، از جمله دالیل دولت های 
جهــان برای تأســیس آژانس های اعتبار صادراتــی )ECA( بود. 
این قبیل آژانس ها وابســته بــه دولت ها و متکی به حمایت های 
مالی آن هســتند و اغلب ریســک هایی را پوشش می دهند که 
شــرکت های بیمه تجاری تمایلی به پرداختن به آن ها ندارند. به 
عنوان نمونه، مهم ترین آژانس های اعتبار صادراتی در دنیا، شرکت 
بیمــه اعتباری و صادراتی چین)Sinosure(، آژانس بیمه صادراتی 
روســیه)EXIAR(، شرکت هرمس آلمان)Hermes(، آژانس توسعه 
بین المللی استرالیا)AusAID(، دپارتمان ضمانت اعتبار صادراتی 

بریتانیا)DFID(، بانــک صادرات و واردات آمریکا)Ex-Im Bank( و 
شرکت بین المللی تامین مالی توسعه ای آمریکا)DFC( هستند.

وضعیت پوشش ریسک سیاسی در ایران
در ایــران نیز صندوق ضمانــت صادرات ایــران)EGFI( وظیفه 
پوشــش ریسک سیاســی را بر عهده دارد. این صندوق با صدور 
انواع ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها، خدمات پوشش ریسک سیاسی 
را ارائــه می دهد. ارزیابی های صندوق ضمانــت صادرات ایران از 
وضعیت ریسک کشورها اصلی ترین شاخص تعیین کننده سقف 
ارائه تسهیالت به کشورها اســت. اما ارزیابی های این صندوق از 
وضعیت ریسک نهادها و کشورها، وابسته به ارزیابی های نهادهای 
 S&P و OECD، Fitch، Moody’s اعتبارســنجی بین المللی نظیــر
است. با توجه به شرایط تحریمی ایران، دسترسی به داده های این 
نهادها با دشواری هایی همراه است و از این رو، روند ارزیابی های 
صندوق ضمانت صادرات تحت تأثیر قرار گرفته است. مسئله دیگر 
این وابستگی، عدم لحاظ مشترک بودن برخی از ریسک ها میان 

ایران و بعضی از دیگر کشورها در فرآیند ارزیابی است. به عنوان 
مثال تحریم های اقتصادی، ریسک سیاسی کشورهای ایران، کره 
شــمالی، سوریه، لیبی و ونزوئال را افزایش داده است. این افزایش 
ریســک برای کشورهای ثالث محسوس اســت اما هنگامی که 
نهادهای تحریم شــده ایران بخواهند با نهادهای تحریم شده از 
این کشورها مراوده داشته باشند، به علت دو طرفه بودن تحریم، 
اثر ریســک تحریم خنثی می شــود. با این اوصاف می توان ادعا 
کرد وابستگی به نهادهای بین المللی نتایج بعضی از ارزیابی های 

صندوق ضمانت صادرات را با بزرگ نمایی همراه می کند.

کافی  ریســک صندوق ضمانت صادرات  پوشش  سقف 
نیست

مســئله دیگری که این نظــام ارزیابی برای صنــدوق ضمانت 
صادرات ایجاد کرده اســت، عدم انعطاف ساختاری برای استفاده 
از ظرفیت های مقطعی است. به طور خاص با وضعیت فعلی نظام 
ارزیابی صندوق، امکان اســتفاده بخش خصوصی از فرصت های 
اقتصادی به وجود آمده ناشــی از تغییرات سیاسی منطقه فراهم 
نمی شــود. به عنوان مثال، شــروع دوران بازسازی سوریه، بستر 
صادرات خدمات فنی مهندسی، سرمایه گذاری عمرانی و افزایش 
تجارت با این کشــور را مهیا کرده است. اما ریسک های سیاسی 
این کشــور، مانع اصلی اســتفاده فعالین بخش خصوصی ایران 
از بازار ۴۰۰ میلیارد دالری بازســازی سوریه محسوب می شود. 
در صورت تأمین پوشــش ریسک سیاسی سوریه، فعالین بخش 
خصوصی ایران مایل به استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در 
این کشور می شوند اما صندوق ضمانت صادرات، سوریه را در گروه 
پرریسک ترین کشــورها قرار داده و سقف ارائه مجموع خدمات 
در رابطه با این کشــور را ۵۰ میلیــون دالر تعیین کرده که در 
مقایسه با حجم سرمایه های مورد نیاز برای شروع سرمایه گذاری 

ناچیز است.

رقابت ســخت ایران با برخی کشــورها در استفاده از 
فرصت های سوریه

بر این اساس بازار بیمه های پوشش ریسک سیاسی صادرات ایران 
به ســوریه با شکست مواجه شده است. شرایط نابسامان پوشش 
ریسک سیاسی توســط ایران از طرفی، و اشتیاق سایر کشورها 
نظیر روسیه و امارات متحده عربی برای بهره برداری از فرصت های 
سرمایه گذاری در بازار بازسازی سوریه از طرف دیگر، این نگرانی را 
ایجاد کرده است که بخش خصوصی ایران نتواند بهره چندانی از 
این بازار داشته باشد. باید دید آیا خأل نهادی موجود برای پوشش 
ریسک سیاسی سرمایه گذاری در سوریه برطرف خواهد شد و یا 
اینکــه بخش خصوصی ایران تنها می تواند نظاره گر تصاحب بازار 

سوریه توسط سایر رقبا باشد.

وزیر صمت اعالم کرد:
 فعالیت مجدد ۲ هزار واحدتولیدی

 تحت تملک بانک ها

وزیر صمت گفت: در هماهنگی با بانک مرکزی و اقداماتی که از هفته پیش آغاز 
شــده، دو هزار واحد تحت تملک بانک هــا زیر نظر وزارت صمت فعالیت خود را 
دوباره آغاز کنند.به گزارش خ صدا و سیما، علیرضا رزم حسینی در حاشیه نشست 
ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشــت: در هماهنگی با بانک مرکزی و 
اقداماتی که از هفته پیش آغاز شده، قرار است ۲ هزار واحد تحت تملک بانک ها 
زیــر نظر وزارت صمت فعالیت خود را دوباره آغــاز کنند؛ بنابراین پس از اینکه 
واحدها فعال شدند و به سوددهی رسیدند، در اختیار بانک ها قرار می گیرند تا در 
مزایده به افراد دارای اهلیت واگذار شوند.وی اضافه کرد: در جنگ اقتصادی تمام 
عیار قرار گرفتیم که تبعات کرونا به آن اضافه شد، اما در این شرایط رشد صنعتی 
ما نه تنها منفی نشــد بلکه تا پایان امسال به رشد مثبت ۶ و نیم درصد خواهد 
رسید؛ البته سال آینده به احتمال زیاد، بهتر از این خواهد شد.وزیر صمت گفت: 
هم اکنون واحدهای صنعتی، احیا و فعال می شوند و در همین شرایط واحدهای 
داریم که دو یا سه شیفت کار می کنند البته در هماهنگی که با رسانه ملی صورت 
گرفته، قرار اســت واحدهای فعال، اطالع رســانی و تشویق شوند.وی افزود: هم 
اکنون واحدهای لوازم خانگی و خودروسازی ها در ۳ شیفت و واحدهای نساجی 
و پتروشــیمی در ۲ شیفت فعال هستند که نشان می دهد با وجود فشارها چرخ 
تولید در حال چرخیدن است.وزیر صمت اضافه کرد: مشکالت اقتصادی و مالی 
واحدهای صنعتی به علت حوادث و اتفاقات اقتصادی است از این رو باید کمک 
کرد تا هیچ واحدی تعطیل و هیچ کارگری بیکار نشود.رزم حسینی افزود: برای 
واحدهای تولیدی که برنامه احیا طراحی داشته باشند، اگر حکم اجرایی از ناحیه 
مقام قضایی صادر شده باشد، با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای یک 
بار تا پایان سال ۱۴۰۰ مهلت داده می شود تا این واحدها احیا و فعال شوند.وزیر 
صمت به واحدهای معدنی که مالکان آن ها پس از تملک هیچ اقدامی برای فعال 
کردن آن انجام نداده اند اشاره کرد و گفت: ۶ هزار واحد معدنی از این دست احصا 
شدند که هفته آینده در این باره اطالع رسانی می شود و بنا داریم این ۶ هزار واحد 
معدنی را در سراسر کشور از دست مالکانی که بدون فعالیت، آن ها را تملک کرده 

اند آزاد تا بتوانیم این واحدها را بعد از ضبط احیا کنیم.

یک مقام مسئول مطرح کرد:
  وزارت صمت به دنبال آزادسازی 

قیمت ها نیست
مدیــرکل صنایع حمــل و نقل وزارت صمــت اظهار داشــت:  وزارت صمت به 
دنبال آزادســازی قیمت خودرو نیســت، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که 
در آن قیمت گذاری برخی از خودروها براســاس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت 
قیمت های ســازمان حمایت در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار می گیرد.

سهیل معمارباشــی در مورد آخرین وضعیت قیمت گذاری خوردو اظهار داشت:  
قیمت گذاری خودرو همچنان در دست شورای رقابت است. وزارت صمت نیز به 
دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه یک بسته جهش تولید داریم که در آن 
قیمت برخی از خودروها براساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت های سازمان 
حمایت در اختیار هیئت مدیره خودروسازان قرار می گیرد. این مورد نیز در مورد 
خودروهای کم تیراژ بود، در مورد خودروهای پرتیراژ همچنان قیمت گذاری وجود 
داشــته تا آحاد جامعه چندان از افزایش قیمت ها متاثر نشوند.وی افزود:  تا جایی 
که من در جلسات کمیسیون صنایع مجلس حضور داشتم، اطالع دارم که طرح 
ســاماندهی بازار خودرو که در آن خودرو در بورس عرضه می شود نیز در دست 
بررسی است. نمایندگان مجلس نیز به دنبال این هستند که با اصالحاتی که در 
طرح خود دارند بتوانند به ساماندهی بازار خودرو کمک کنند، البته من اطالعی از 
تصویب این طرح در کمیسیون ندارم.مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در 
مورد خودروسازان بخش خصوصی گفت: برای خارج کردن بازار خودرو از انحصار 
تمرکز بیشتر بر فعالسازی واحدهای بخش خصوصی است. از ظرفیت خودروسازان 
بخش خصوصی به خاطر عواملی مانند تحریم ها و غیره استفاده نمی شد اما برنامه 
جهش تولیدی برای این خوروســازان تهیه شــده و امیدواریم از سال آینده این 
شرکت ها با قدرت بیشتری وارد عرصه تولید خودرو شوند.وی افزود: با توجه به این 
که این شرکت ها با همکاری شرکت های خارجی خودرو تولید می کنند مطمئنا 
افزایش عرضه خودرو توســط این شرکت ها در مسائلی مثل کیفیت و قیمت در 
سایر خودروسازان نیز تاثیر می گذارد.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بنابراین 
یک طرح توسط مجلس پیگیری می شود که نیاز به مصوبه مجلس دارد تا تبدیل 
به قانون و اجرا شود و یک طرح دیگر نیز توسط سازمان گسترش در وزارت صمت 
دنبال می شــود. اما هدف نهایی این طرح ها بازگشت آرامش به بازار خودرو است 
تا مصرف کننده منتفع شود. ما امیدواریم در نهایت طرحی که نفع بیشتری برای 
مصرف کننده داشته و همچنین تولیدکنندگان را از وضعیت زیان دهی خارج کند، 
به تصویب رسیده و اجرایی شود.معمارباشی در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع 
بحث آزادســازی قیمت خودرو به هیچ وجه مطرح نیست. آزادسازی به این معنا 
است که با توجه به قیمت حاشیه بازار قیمت مشخص شود، موضوعی که مطرح 
اســت این که بر اســاس ضوابط، قیمت گذاری چند خودروی کم تیراژ در اختیار 

هیئت مدیره خودروسازان قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صمت:
منطقه ای کردن تنظیم بازار در 

دستور کار
قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکــه به دنبال منطقه ای کردن 
تنظیــم بازار هســتیم، گفت: بازار باید بر اســاس ویژگی های 
خاص هر اســتان و منطقه تنظیم شــود.به گــزارش وزارت 
صمت، محمدصادق مفتح در نشست ویدئوکنفرانسی با روسای 
سازمان های صمت استانی اعالم کرد: به دنبال منطقه ای کردن 
تنظیــم بازار برای تصمیم گیری در این حوزه با در نظر گرفتن 
ویژگی ها و شــاخص های خاص هر اســتان و منطقه هستیم.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: روســای سازمان 
های صنعت، معــدن و تجارت در واقع وزرای صنعت، معدن و 
تجارت در اســتانهای متبوع خود هستند و کار تنظیم بازار را 
با لحاظ نمودن پارامترها، شــرایط و شاخص های خاص استان 
خود باید انجام دهند.وی با بیان اینکه منطقه ای کردن تنظیم 
بازار باعث سلب مسئولیت روسای سازمان های صمت استانی 
در تنظیــم بازار اســتان های خود نخواهد شــد، تصریح کرد: 
منطقه ای کردن در واقع تشکیل مجمع تصمیم گیری کوچکتر 
بــرای عملیاتی کــردن تصمیم ها با توجه به شــرایط خاص 
استانهای درون یک منطقه است.قائم مقام وزیر صمت در امور 
بازرگانی اضافه کرد: در معاونت بازرگانی داخلی ۶ منطقه شکل 
گرفته اســت و می خواهیم که یک تصمیم واحد را در راستای 
سیاســت های معاونت بازرگانی داخلی به صورت متمرکز اجرا 
نماییم.مفتح همچنین یادآوری کرد: این تغییر ساختار در حوزه 
تنظیم بازار قباًل نیز در وزارت بازرگانی تجربه شده است و نوعی 
نگاه به شــرایط خاص هر منطقــه در این تصمیم گیری لحاظ 
می شود.وی گفت: هر منطقه و استان کشورمان شرایط خاص و 
ویژگی های درآمدی و توسعه ای دارد، ضمن اینکه پارامترهایی 
از جمله مرزنشــینی و همجواری نیز بر این شاخص ها افزوده 

می شود.

معاون تکنولوژی فوالدمبارکه خبر داد:
اولین شرکت دریافت کننده 

استاندارد راهنمای مدیریت کار 
ایمن در دوران کرونا

معاون تکنولوژی فوالدمبارکه با بیان اینکه این شرکت برای 
تمامی برهه های زمانی خــود برنامه های جدید دارد اظهار 
کرد: یکــی از آخرین اتفاقاتی که در حوزه تضمین کیفیت 
و معاونت تکنولوژی رخ داده و فردا به نتیجه نهایی خواهد 
رسید، »استقرار اســتاندارد راهنمای مدیریت کار ایمن در 
بیماری کرونا iso۴۵۰۰۵:۲۰۲۰ است.ســیدمهدی  دوران 
نقوی با بیان این مطلب افزود: iso۴۵۰۰۵:۲۰۲۰ حدود ۲ماه 
پیش توســط سازمان استاندارد بین المللی در دنیا رونمایی 
شده و مربوط به مدیریت کار ایمن در دوران بیماری کووید 
 ،iso۴۵۰۰۵:۲۰۲۰ :۱۹ اســت.وی با بیان این مطلب افزود
یک اســتاندارد بسیار جامع است؛ بنابراین فوالدمبارکه نیز 
به واســطه برنامه منظمی که بحث پاندمی کرونا تعریف و 
شرایطی را احراز کرده تا به یک رفرنس داخلی تبدیل شود، 
تصمیم گرفت تا برنامه خود را با استاندارد ۴۵۰۰۵ تطابق 
دهد. از این رو از ممیزان شرکتsgs سوییس دعوت کردیم 
که ما را بر مبنای مستندات و خواستارهای این استاندارد، 

ممیزی کنند.

ســخنگوی اتحادیه لــوازم یدکی خودرو 
تهــران اظهار کــرد: فعاًل از نظــر ما این 
فروشــگاه های اینترنتی خطرناک هستند 
و خرید از آنها دردسرســاز می شود. خیلی 
از این فروشــندگان اطالعات کافی ندارند 
و شــاید نتوانند قطعه را تشخیص دهند. 
حتی در بعضی مــوارد بعد از ریختن پول 
به حساب این فروشندگان، جنس تحویل 
داده نمی شود .مهدی کاظمی در مورد تاثیر 
تحریم ها در بازار لوازم یدکی خودرو اظهار 
کــرد: در مورد بســیاری از کاالها ممکن 
اســت که میزان تولید کشــور از واردات 
بیشتر باشد اما در مورد لوازم یدکی بیشتر 
کاالها وارداتی اســت. تولیــد لوازم یدکی 
بیشتر محدود به خودروهای ساخت ایران 
و خودروهــای قدیمی که حدود ۲۰ تا ۳۰ 
سال در کشور تردد داشته اند و مصرف زیاد 
دارند، می شود. بنابراین تحریم ها در حوزه 
لوازم یدکــی بی اثر نبوده امــا اینطور هم 
نیســت که مانند بعضی از کاالها تاثیر آن 
بسیار زیاد باشد. قطعاتی که در کشورهای 
اروپایی مانند آلمــان، ایتالیا و هلند تولید 
می شــوند و خودروهای مربوط به آنها در 
کشــور تردد دارند، بــه علت تحریم کمتر 
اقــالم اورجینال را وارد کشــور کنیم. اما 
اجازه ندادیم که برای مصرف  کنندگان در 
تهیه این اقالم مشکلی به وجود بیاید.وی 
در ادامه افزود: این اقالم را از کشورهایی که 
تحریم روی مراودات بین ما و این کشورها 
تاثیر چندانی نگذاشته مانند چین و ترکیه 
وارد کرده ایم یا از طریق دفاتر آنها در ترکیه 
یا امارات توانست این قطعات را به ۱۰ یا ۱۵ 
درصد باالتر از قیمت تامین کنیم. بنابراین 
با وجود فشار زیاد، تالش تجار ما توانسته 

نتیجه بدهد.کاظمی با بیان اینکه در انتقال 
پول قطعات وارداتی مشکلی نداریم، گفت: 
قطعات وارداتــی فقط برای جبران کمبود 
است، برای مثال اگر کارخانه ای نتواند همه 
قطعه مورد نیاز کشور را تامین کند، مجبور 
به واردات می شویم. اگر موفق به تامین از 
کشور تامین کننده اصلی اقالم نباشیم، از 
کشــورهای دیگر مانند چین و ترکیه وارد 
اتحادیه فروشندگان  می کنیم.ســخنگوی 
لــوازم یدکی تهران تصریــح کرد: ما همه 
تالش خــود را کرده ایم تا تجــار اجناس 
درجه یک را از این کشــورها تامین کنند. 
اگر امروز در بازار اجناس بی کیفیت وجود 
دارند واردات آنها مربوط به گذشته است، 
در یک سال اخیر تالش زیادی کردیم و از 
همکاران خواسته شد که اجناس بی کیفیت 
وارد نکنند. باور ما این اســت که حتی اگر 
مصرف کنندگان ۱۰ یا ۱۵ درصد بیشــتر 
هزینه کنند ترجیــح می دهند که اجناس 
با کیفیت تری داشته باشند.وی با اشاره به 
میزان واردات لوازم یدکی بیان کرد: قطعات 
خودروهایی مانند پژو و پراید که ســال ها 
است در کشور تولید و تعداد زیادی از آنها 
در کشور مصرف می شوند برای تولیدکننده 
صرفه اقتصادی دارد بنابراین بین ۵۰ تا ۶۰ 
درصد قطعات این خودروها در کشور تولید 
می شــوند. در مورد قطعــات خودروهایی 

که برای ســال های زیادی در کشور تردد 
داشته اند مانند لندرور و شورولت بین ۷۰ تا 
۸۰ درصد قطعات در کشور تولید می شوند 
و واردات قطعات آنها نسبت به خودروهای 
دیگر بسیار کمتر است.سخنگوی اتحادیه 
فروشــندگان لوازم یدکی در ادامه اضافه 
کــرد: برای خودروهایی که پنج یا شــش 
ســال پیش در تعــداد زیاد وارد کشــور 
شده اند حدود ۳۰ درصد قطعات در داخل 
تولیــد و ۷۰ درصد از طریق واردات تأمین 
می شــوند. برای برخی خودروها نیز حدود 
۸۰ درصد از قطعات وارداتی اســت و برای 
برخی دیگر هیچ تولیدی صورت نمی گیرد 
و همــه قطعات مورد نیاز وارد می شــوند 
چراکه تعداد این خودروها در کشور بسیار 
کم است. خودرویی که فقط ۱۰۰ دستگاه 
از آن در کشــور وجود داشــته باشد، همه 
آنها نیز بــه یک قطعه نیاز ندارند و ممکن 
اســت فقط ده درصد آنها بــه یک قطعه 
خاص نیاز داشته باشــند بنابراین به هیچ 
عنوان برای تولیدکننــده صرفه اقتصادی 
ندارد. هر قطعه ای کــه بتوان حداقل ۵ تا 
۶ هزار عدد از آن را ســاخت، در کشــور 
قالب آن را درســت و به تولید می رسانند.

کاظمی در مورد تخلفات صورت گرفته در 
فروش اینترنتی لوازم یدکی خودرو کرد: به 
خاطر شکل گیری فضای مجازی در کشور، 

بسیاری از مصرف کنندگان خرید قطعه از 
این طریق را ترجیــح می دهند. خواهش 
ما این اســت که از فروشگاه های اینترنتی 
قابل شناســایی و مجــوزدار خرید صورت 
بگیرد. همه فروشندگان لوازم یدکی موظف 
هستند که جواز کســب مغازه خود را در 
دید مشتری قرار دهند، اگر این واحدها اگر 
تخلفی انجام دهند برای مثال گرانفروشی 
کنند یا کاالی بی کیفیت به مشتری دهند، 
بتوانیم بــا آنها برخورد کنیم.ســخنگوی 
اتحادیه فروشــندگان لــوازم یدکی افزود: 
اینترنتی را  وقتی تخلفات فروشــگاه های 
پیگیــری می کنیم به محض اینکه متوجه 
می شوند از اتحادیه هستیم بالفاصله تماس 
را قطع و ما را بالک می کنند. از کســانی 
که به صــورت اینترنتی مبادرت به فروش 
لوازم یدکی می کنند، خواستاریم که برای 
دریافت مجوز اقدام کنند تا بتوانیم به آنها 
دسترســی داشته باشــیم. در این صورت 
ما مانعی نمی بینیــم و می توانند معامالت 
خود را انجام دهنــد.وی همچنین افزود: 
بســیاری از همکاران ما که مغــازه دارند 
فــروش اینترنتی نیز انجــام می دهند، اما 
مکان این فروشــگاه ها مشخص است ولی 
متاسفانه بسیاری از فروشگاه های اینترنتی 
نام و نشانی ندارند و فقط یک شماره تلفن 
از آنها موجود اســت. فعــاًل از نظر ما این 
فروشــگاه های اینترنتی خطرناک هستند 
و خرید از آنها دردسرســاز می شود. خیلی 
از این فروشــندگان اطالعات کافی ندارند 
و شــاید نتوانند قطعه را تشخیص دهند. 
حتی در بعضی مــوارد بعد از ریختن پول 
به حساب این فروشندگان، جنس تحویل 

داده نمی شود .

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو

قطعات چین و ترکیه جایگزین 
تولیدات اروپایی  شدند
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افزایش بیش از ۲ برابری پرداخت تسهیالت بانکی به بخش خدماتگزیده خبر
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان 
می دهد که تســهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات در 
۹ ماهه نخســت امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از دو برابر شده 
و بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی به ترتیب بیشــترین سهم از تسهیالت 
بانکــی را به خود اختصاص داده اند. طبق این آمار در ۹ ماهه نخســت امســال در 
مجموع بیش از ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومان تســهیالت از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش های کشــاورزی، صنعت و معدن،   مسکن و ساختمان، بازرگانی، 
خدمات و ســایر بخش های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیالت ۶۲۶ هزار 
و ۲۷۰ میلیارد تومانی در مدت مشــابه سال قبل ۹۴.۸ درصد افزایش داشته است.

در این میان تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۹۰.۱ درصدی 
در ۹ ماهه نخست امســال، به ۳۶۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. مقدار 

این تسهیالت در ۹ ماه اول سال گذشته ۱۹۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بوده است.
همچنین سهم تســهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت 
و معدن از کل تسهیالت پرداخت شــده به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،   
مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های متفرقه در ۹ ماهه نخست 
ســال گذشته،  ۳۰.۴ درصد بوده که امســال این رقم به ۲۹.۷ درصد رسیده است.

این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی )شورای پول و 
اعتبار( مکلف است سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه ای تنظیم کند 
که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه 
حداقل ۴۰ درصد باشد.تســهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش 
بازرگانی نیز در در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۱۲۰ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده 
کــه با ۸۳.۳ درصد افزایش به ۲۲۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در ۹ ماهه نخســت 

سال جاری رسیده است.با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت پرداختی 
به بخش های یاد شده از ۱۹.۳ درصد در ۹ ماهه ماه اول سال ۱۳۹۸ به ۱۸.۲ درصد 
در سال جاری افزایش یافته است.در این میان بیشترین تسهیالت پرداختی بانک ها 
و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در ۹ ماهه نخست امسال 
ســهم ۳۹.۵ درصدی از کل تســهیالت پرداختی، معادل ۴۸۱ هزار و ۳۴۰ میلیارد 
تومان را به خود اختصاص داده که نســبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۲۳.۸ 
درصد افزایش داشته است.بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن وبازرگانی به ترتیب 
بخش کشــاورزی و مســکن ۶.۹ و ۵.۷ درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک ها و 
موسسات اعتباری را دریافت کرده اند.البته تسهیالت پرداختی به دو بخش کشاورزی 
و مسکن به ترتیب ۵۸.۱ و ۵۲.۱ درصد نسبت به ۹ ماهه اول سال گذشته افزایش 

داشته و به ۸۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد و ۷۰ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است.

از سوی بانک مرکزی
 امهال بدهی تولیدکنندگان به بانک ها 

ابالغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تمدید مهلت 
استفاده از مصوبه این شورا در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیرجاری واحدهای 
تولیدی تا پایان شهوریور ۱۴۰۰ را به شبکه بانکی ابالغ کرد. در متن بخشنامه 
بانک مرکزی آمده است:پیرو بخشنامه شماره ۹۸.۴۳۱۳۵۳ مورخ ۱۲  .۱۲  .۱۳۹۸ 
موضوع ابالغ مصوبه جلســه مورخ ۲۹ .۱۱ .۱۳۹۸ شــورای محترم پول و اعتبار 
در خصوص لــزوم امهال مطالبات واحدهای تولیدی که دارای بدهی غیرجاری 
هســتند، به استحضار می رســاند، شــورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و 
ســیصد و نهمین جلســه مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۲۱، با هدف مساعدت به بنگاه های 
تولیدی در سالی که مزین به نام »جهش تولید« است،  با پیشنهاد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مزایای مصوبه یاد شده 
موافقت کرد و بدین ترتیب مهلت مذکور در تبصره )۲( ذیل بند »الف« بخشنامه 
فوق الذکر، تا پایان شهریور ماه ســال ۱۴۰۰ تمدید شد.بر این اساس، مؤسسه 
اعتباری موظف اســت بنا به درخواست واحدهای تولیدی مشمول، مطالبات از 
آن ها را که تمام یا بخشــی از آن غیرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر به 
مدت پنج )۵( ســال، با أخذ میزان )۷.۵ درصد( از مانده بدهی و با دوره تنفس 
شش ماهه در چارچوب »دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری«، 
امهال کند.با توجه به موارد معنونه خواهشــمند است دستور فرمایند مراتب به 
قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳  .۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶  به 
تمام واحدهای ذی ربط آن بانک  /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر حسن 
اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.  پیش از این نیز، رئیس کل بانک مرکزی از 
تمدید امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها تا شهریور سال آینده خبر داده 

بود که حاال این امهال طی بخشنامه ای به بانک ها ابالغ شده است.

گام های اساسی سیاستگذار پولی در تحقق 
هدفگذاری تورمی

بانــک مرکزی با ابالغ بخشــنامه عملیات بازار باز، اعالم رســمی هدف تورمی 
و همچنین ســاماندهی بازار بین بانکی از طریق تعییــن داالن یا کریدور نرخ 
بهره، قدم های اولیه در تحقق هدفگذاری تورمی را برداشــته است. عضو هیات 
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( معتقد است: هدفگذاری تورمی 
چارچوب سیاستی جدید است که بیشــتر کشورهای دنیا از آن برای کنترل و 
مهار تورم اســتفاده می کنند که تا حدودی هم موفق بودند البته برای اجرای 
موفق چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی مقدماتی الزم است که شاید در حال 
حاضر در اقتصاد ما وجود نداشته باشد، اما همین که بانک مرکزی تصمیم گرفته 
در حوزه سیاست گذاری پولی این تغییرات جدی و اساسی را اعمال کند، باید به 
فال نیک بگیریم.کامران ندری تصریح کرد: انتظار نداریم که هدفگذاری تورمی به 
صورت کامل مشابه آنچه در کشورهای دیگر اجرا شود و به نتیجه برسد؛ اما به هر 
حال برای اینکه به این سمت و سو حرکت کنیم باید از یک جایی آغاز کرد و به 
نظر می رسد بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه عملیات بازار باز، اعالم رسمی هدف 
تورمی و همچنین ساماندهی بازار بین بانکی از طریق تعیین داالن یا کریدور نرخ 
بهره، قدم های اولیه را برداشته است. وی با تاکید دوباره اظهار کرد: این انتظار 
که در ســال اول بانک مرکزی بتواند کامال در بازه تورمی به هدف خود برســد 
شاید انتظار خوشبینانه ای باشد، اما همین که قدم های اولیه برداشته شده و اگر 
بانک مرکزی این اراده را داشته باشد که قدم های بعدی را نیز با همین جدیت 
بردارد، باعث خوشبینی نسبت به موفقیت های بهتر در سال های بعد خواهد بود.

یک تحلیلگر اقتصادی توضیح داد؛
 آینده بازارهای سرمایه، ارز 

و مسکن چه می شود؟
یک تحلیلگر اقتصادی ضمن تحلیل بازارهای طال، بورس، مسکن در آینده درباره 
وضعیت بــازار ارز در روزهای آتی گفت که دولت در حال حاضر وضعیت ارزی 
مناسبی دارد و بازار ارز را کنترل می کند.  ، صادق الحسینی در صفحه شخصی 
خود به صورت زنده به تحلیل بازارهای ســرمایه گذاری پرداخت و گفت: درباره 
قیمت مســکن در سال ۱۴۰۰ و ماه پیش رو باید گفته شــود که این بازار در 
ســال آینده هم رکودی خواهد ماند اما از اواخر ســال ۱۴۰۰ و با ورود به سال 
۱۴۰۱ قیمت مســکن دچار جهش خواهد شــد.  وی در ادامه درباره اینکه چرا 
بازار ســرمایه طی هفته جاری رشد زیادی درآن محقق نشد، توضیح داد: دامنه 
نوسان نامتقارن سبب شد تا پول های بزرگی در این بازار که منتظر فرصتی برای 
خروج بودند، این امکان برایشان ایجاد و از بورس خارج شوند. همچنین، به نظر 
می رســد که فعاالن بورس این تحلیل که بین ایران و آمریکا توافق خواهد شد 
را پذیرفته اند  و خرید نمی کنند.  این کارشــناس اقتصادی افزود: اکنون دولت 
وضعیت ارزی خوبی دارد و می تواند بازار ارز را کنترل کند اما بازار طال نسبت به 
دالر حباب پیدا می کند.الحسینی با بیان اینکه بازار طال در روزهای پیش رو از 
بقیه بازارها وضعیت بهتری خواهد داشت، بیان کرد: این بازار حباب دارد و حباب 
آن بیشــتر هم خواهد شد. درباره بازار رمز ارزها با احتیاط بیشتری در این بازار 
ســرمایه گذاری کنید اما در صورتی که نگاه بلند مدت به بازار رمز ارزها دارید،   
همچنان دارایی مناسبی است.  این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد که بورس طی 
دو هفته اخیر پرنوســان خواهد بود.  در پایان علی مروی _کارشناس اقتصادی 
دیگری با اشــاره به اصالح الیحه بودجه سال آینده گفت: این اصالحات کسری 
عملیاتی بودجه ســال بعد را نه تنها بهتر نکرد بلکه بدتر کرد و این بودجه تورم 
زاست مگر اینکه درآمدهای ارزی زیادی در سال آینده نصیب دولت شود که این 

امر قیمت دالر را به شدت پایین می آورد و به تولید هم ضربه می زند

 بانک های خصوصی زیر ذره بین مجلس
 قرار می گیرند

نائب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در خصوص دالیل گرایش مجلس به 
تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی گفت: عملکرد بانک های خصوصی مورد 
انتقاد سیاست گذاران کشور است.، احسان خاندوزی در خصوص ضرورت تحقیق 
و تفحص از بانک های خصوصی، اظهار کرد: افزایش ســهم بانک های خصوصی 
فی النفســه اتفاق بدی نبود ولی همزمان باید توان نظارت بانک مرکزی نسبت 
به این بازیگران کــه انگیزه ای متفاوت با مدیران بانک های دولتی دارد، افزایش 
می یافت.وی ادامه داد: برخی از عملکرد بانک های خصوصی مورد انتقاد سیاست 
گذاران کشور است؛ مثل مداخله بانک ها در بازار دارایی که موجب افزایش قیمت 
شده اســت و اعطای سودهای باالتر از نرخ مصوب، موجب جابجایی سپرده در 
بین بانک ها هستند.خاندوزی افزود: این روند موجب خلق نقدینگی و تغییر در 
تراز نامه بانک ها می شد و برای اینکه شبهات و ایرادات مذکور پاسخی تخصصی 

پیدا کند، جمعی از نمایندگان تقاضای تحقیق و تفحص را به رای گذاشتند.

ارزش دالر مقابل بیشتر ارزهای مهم کاهش یافت.
بــه گزارش رویترز، بازار کار آمریکا کماکان تحت تاثیر 
کرونا قــرار دارد تا جایی که طبق اعالم وزارت کار این 
کشــور، تا نیمه ماه فوریه شمار شــهروندان آمریکایی 
متقاضی دریافــت مزایای بیکاری بــه ۸۴۸ هزار نفر 
رســیده که این رقم دومین افزایش متوالی هفتگی و 
۹۶ هزار نفر بیشتر از پیش بینی های قبلی بوده است. 
محدودیت هــای کرونایی کمــاکان بر کیفیت بخش 
بزرگی از کســب و کارها در این کشور تاثیر گذاشته و 
آینده شغلی شاغلین آمریکایی را به خطر انداخته است. 
اطمینان سرمایه گذاران به رشد اقتصادی آمریکا هنوز 
به طور کامل احیا نشــده است. داده های جدید نشان 
می دهد که در ماه دســامبر حجم سرمایه خروجی از 
آمریکا ۰.۶ میلیارد دالر بیشتر از حجم سرمایه ورودی 
به این کشور بوده است. همچنین در این ماه دارندگان 
اوراق قرضه دالری حدود ۲۰.۷ میلیارد دالر از این اوراق 
را به فروش رســانده اند. با این حال خبر امیدوارکننده 
برای رشد اقتصادی آمریکا این می تواند باشد که رشد 
بخش خرده فروشــی در این ماه باز هم نســبت به ماه 
قبل افزایش داشته است که این مساله به تقویت رشد 
اقتصادی کمک خواهد کرد.  وقوع رشته ای از کوالک 
های برفی و سرمای کم سابقه در شماری از ایالت های 
آمریکایی می تواند باعث کاهش مجدد ســطح فعالیت 
های اقتصادی در ماه فوریه شــود و بازگشت اقتصاد به 
ســطوح باالتر را با تاخیر همراه کنــد. اکنون در ایالت 
های تگزاس، اورگون و می ســی ســی پی حالت فوق 
العاده اعالم شــده و برای ساکنین ۱۹ ایالت این کشور 
وضعیت هشدار صادر شــده است. بارش سنگین برف 

موجب قطعی برق، اخالل در برنامه حمل و نقل عمومی 
و پروازها و همچنین اخالل در زنجیره حمل و نقل شده 
اســت که به طور موقت برخی از کســب و کارها را با 
تعطیلی قســمتی از بخش ها مواجه کرده است.  پس 
از آنکه دموکرات ها در مجلس سنا نتوانستند دو سوم 
کل آرا را برای اســتیضاح ترامپ به دست آورند، حاال 
یک سناتور جمهوری خواه از احتمال استیضاح کاماال 
هریــس- معاون اول بایدن در صورت کســب اکثریت 
کنگره و سنا توسط جمهوری خواهان خبر داده است! 
لینــدزی گراهام که از وی به عنوان یکی از چهره های 
حامی ترامپ یاد می شود همچنین از لزوم جایگزینی 
سناتورهای جمهوری خواهی سخن گفته است که به 
استیضاح ترامپ رای مثبت داده بودند. کمیته مرکزی 
حزب جمهوری خواه رای چارلز بور- سناتور جمهوری 
خواه کارولینای شمالی به اســتیضاح ترامپ را شوکه 
کننده خوانده اســت.  ماریو دراگی- رییس سابق بانک 
مرکزی اروپا با کسب رای اعتماد مجلس ایتالیا نخست 
وزیر جدید این کشــور خواهد بود. انتصاب یک فرد با 
سابقه بانکی در کشــوری که یکی از حادترین بحران 
هــای بدهی را در قاره ســبز دارد مــی تواند تا حدی 
باعث آرامش خیال بیشتر معامله گران از آینده سومین 
اقتصاد بزرگ منطقه یورو شود.   از وی به عنوان چهره 
ای توانمند در مدیریت بحــران بدهی که جدی ترین 

مشکل اقتصاد ایتالیا نیز هست یاد می شود. بسیاری از 
ســمت ها کلیدی نظیر وزرای دفاع و خارجه در سمت 
خود ابقا شده اند و تیم دراگی بیشتر در حوزه اقتصادی 
فعال خواهد بود.  رشد اقتصادی بسیاری از کشورها در 
سال قبل بسیار بد بود.  مرکز آمار انگلیس در گزارشی 
اعالم کرد اقتصاد این کشــور در سال ۲۰۲۰ به میزان 
۹.۹ درصد کوچک شــده است که این عملکرد از سال 
۱۷۰۹ بدین سو سابقه نداشته است. پیش از این رشد 
اقتصادی بسیاری از دیگر اقتصادهای مهم اروپایی یعنی 
فرانسه و ایتالیا به کمترین سطح تاریخی خود رسیده 
بود. با توجه به باقی ماندن محدویت های رفت و آمدی 
و کســب و کار در بسیاری از کشــورها انتظار می رود 
روند احیای اقتصادی جهان طوالنی تر از چیزی شــود 
که تا پیش از این تصور می شــد و رشد اقتصادی سه 
ماهه نخست امسال بیشتر کشورها کمتر از مقادیر مورد 
انتظار قبلی خواهد بود.وادار شــدن دولت ها به تزریق 
گسترده نقدینگی و اجرای بسته های محرک اقتصادی 
با هدف کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، اکنون خود را 
به شکل افزایش قیمت ها نشان می دهد. در بزرگ ترین 
اقتصاد اروپایی، نرخ تــورم آلمان در ماه ژانویه افزایش 
محسوســی نسبت به ماهقبل داشــته هر چند بازهم 
نســبت به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی فاصله 
زیادی داشته اســت. طبق اعالم مرکز آمار این کشور، 
متوسط بهای مصرف کننده مثبت یک درصد بوده که 
۱.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و ۰.۲ درصد 
بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است. این نرخ 
تورم باالترین تورم ثبت شده در هفت ماه اخیر در این 

کشور محسوب می شود.

ارزهای دیجیتالی صعودی ماندند
برای دومین روز متوالی ارزش بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی صعودی ماند.

به گزارش سی ان بی سی، با افزایش محبوبیت و مقبولیت ارزهای دیجیتالی 
در جهان بانک های مرکزی هم به ســرعت در حال توســعه ارزهای ملی 
خود هستند. رییس بانک مرکزی روسیه از آغاز به کار اولیه روبل دیجیتال 
به صورت مفهومی تا تابســتان خبر داده و بانک مرکزی ســوید هم اعالم 
کرده اســت احتماال تا سال ۲۰۲۲ کرون دیجیتالی راه اندازی خواهد شد. 
بانک مرکزی چین به عنوان پیشــروترین بانــک مرکزی جهان در عرصه 
ارزهای دیجیتالی که توانسته است نخستین ارز دیجیتالی رسمی جهان را 
به طور آزمایشــی و با موفقیت راه اندازی کند از آغاز توزیع یوان دیجیتال 
در بین متقاضیان این ارز که دارای شــرایط های الزم باشــند خبر داده 
است. به گفته نشریه فایننشیال تایمز، سیاست گذاران چینی ممکن است 
یوان دیجیتالــی را به عنوانی ابزاری برای جایگــزن کردن یوان با دالر و 
کاهــش نقش دالر در نظام مالی اســتفاده کنند.  گــری گینزلر- گزینه 
پیشــنهادی جو بایدن برای تصدی سمت رییس کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار آمریکا گفته اســت باید نظارت بیشــتری بر بازار ارزهای دیجیتالی 
صورت گیرد و رویکرد ســختگیرانه تری برای محافظت از منافع مشتریان 
این ارزها اتخاذ شود. این سخنان به فاصله کمی پس از آن بیان می شود 
که ایالن ماسک- بنیان گذار تسال که پیشتر دوج کوین را ارز مردم خوانده 
بود در تغییر موضعی آشکار توییت کرد: اگر مالکان عمده دوج کوین اقدام 
به فــروش آن ها کنند به آن ها حق می دهم! مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۴۶۴ میلیارد دالر برآورد می شــود که 
این رقم نســبت به روز قبل ۴.۷ درصد کمتر شــده است. در حال حاضر 
۶۹ درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی در اختیــار بیتکوین و ۱۳ درصد 
در اختیار اتریوم اســت.  بیت کوین ۱۲ ســال پیش توسط گروه گمنامی 
از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد شــد و از سال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.

 عقبگرد دالر 
در جهان
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گزیده خبر
باادعایتالشبرایکاستنازتنشها؛

آمریکا محدودیت تردد دیپلماتهای ایران در 
نیویورک را کاهش می دهد

دولــتایاالتمتحدهاعالمکردکهمحدودیتهایســختوبیرحمانهدولت
پیشیناینکشوربرتردددیپلماتهایایراندرسازمانمللودارایاعتبارنامه
درراستایتنشزداییکاهشمییابد.بهگزارششبکهNDTV،ایاالتمتحده
آمریــکاروزپنجشــنبهباادعایتالشبرایکاســتنازتنشهااعالمکردکه
محدودیتهایسختوبیرحمانهایکه»دونالدترامپ«رئیسجمهورپیشین
آمریکاعلیهتردددیپلماتهایجمهوریاســالمیایراندرشهرنیویورک،مقر
ســازمانمللمتحدوضعکردهبود،کاهشمیدهد.یــکمقاموزارتخارجه
آمریکااعالمکردکه»ایدهبرداشــتنگامهاییدرجهترفعموانعغیرالزمدر
مسیردیپلماسیچندجانبهباتغییرمحدودیتهابرعبورومرورداخلیمطرح
شدهاســت«.گفتنیاست،»دونالدترامپ«درســال۲۰۱۹درراستایکارزار
اعمالفشارحداکثریبرایراندیپلماتهایکشورمانراازتردددرسطحشهر
نیویورک)خارجشدنازمحدوده۴۰کیلومتریمرکزشهرمنهتن(منعمیکرد.

 آمریکا بیش از صد مقام بالروس
 را تحریم کرد

وزیرامورخارجهآمریکابابهانهتقلبدرانتخاباتبالروس،برایبیشازصدمقام
اینکشورمحدودیتصدورروادیداعمالکرد.وزارتامورخارجهآمریکادیروز

جمعهبیشازصدمقامدولتبالروسراموردتحریمقرارداد.
»آنتونــیبلینکن«وزیرامورخارجهآمریکادرپیامیتوئیتریباتکرارادعاهای
دولــتقبلیآمریکاعلیهدولتبالروسگفت،ایــنوزارتخانهبرای۱۰۹مقام
بالروســی،محدودیتصدورروادیداعمالکردبلینکنمدعیشد،اینافرادبه
خاطر»نقشــیکهدرانتخاباتمتقلبانه۹آگوســتسالگذشته]میالدی[و
ســرکوبخشونتباردربالروسداشــتند«موردتحریمقرارگرفتهاندو»مردم
بالروسمســتحقانتخاباتآزادوعادالنههستند«.پیشازاین»مایکپامپئو«
وزیرخارجهســابقآمریکانیزدرروزهایپایانــیدولت»دونالدترامپ«اعالم
کردهبودبرای۳۹مقامبالروسیمحدودیتصدورروادیدورودبهایاالتمتحده
راوضعکردهاســت.ویبهتحریممقاماتونهادهایبالروسیباادعایتقلب
درانتخابات۹آگوســت)یکشنبه۱۹مرداد(وسرکوبمردماینکشوراشاره
کرد.بعدازبرگزاریانتخاباتریاســتجمهوری۹آگوست)۱۹مرداد(بالروس
واعالمپیروزیلوکاشــنکو،مخالفانرئیسجمهوراینکشورضمننپذیرفتن
نتیجهانتخابات،درمینســکپایتختوبرخیشــهرهایاینکشوردستبه
تظاهراتزدهاند.ایندرحالیاســتکهکمیســیونمرکزیانتخاباتریاست
جمهوریبالروسبعدازانتخاباترسمااعالمکرد،لوکاشنکوبا۸۰.۱درصدآرا
پیروزشدو»اسوتالناتیخانوفســکایا«با۱۰.۱۲درصددرردهدومقرارگرفت.
تیخانوفسکایابعدازاعالمنتیجهانتخابات،مدعیتقلببزرگشدوخودرابرنده
انتخاباتمعرفیکردوبهفاصلهکوتاهیبعدازاعالمنتیجهانتخابات،ازبالروس

بهلیتوانیگریخت.

آمریکا در نامه ای خطاب به شورای امنیت؛

ادعای بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران را پس گرفت
آمریکاباعودتادعایپیشیندونالدترامپدربارهاعمالتحریمهایضدایرانیشورای
امنیتواعالمآمادگیبرایشرکتدرنشستگروه۱+۵وایراندربارهبرجامسرانجام
اولینســیگنالبرجامیرابهایرانمخابرهکرد.پسازپایاننشستچهارجانبهوزرای
امورخارجهســهکشــوراروپاییعضوبرجاموآمریکا،»انریکمورا«معاوندبیرکل
ســرویساقدامخارجیاتحادیهاروپااعالمکردکهبرجامدرموقعیتحساســیقرار
گرفتهوبهمذاکراتفشــردهایباحضورتماماعضاوآمریکانیازاست.ویدرتوئیتی
افزود:منآمادگیدارمتاآنها)اعضایبرجاموآمریکا(رابرایشرکتدریکجلسه
غیررسمیبرایگفتوگودربارهمسیرحرکتبهجلودعوتکنم.درواکنشبهاظهار
نظراینمقاماروپایی،ندپرایسسخنگویوزارتخارجهآمریکاازآمادگیاینکشور
برایحضوردرنشستگروه۱+۵وایرانبهمنظوربحثدربارهمسیردیپلماسیبرنامه
هســتهایسخنگفتوافزودکهایاالتمتحدهدعوتنمایندهاتحادیهاروپاراخواهد
پذیرفت.درهمینحالجولیانبورگرخبرنگارگاردیندرواشنگتندرتوئیتیبهنقل
ازیکمقامارشدوزارتامورخارجهآمریکانوشتکهاینکوظیفهجوسپبورلاست
تازمانومکانمذاکراتباایرانراتعیینکند.ویافزودکهمذاکراتطاقتفرســاو
دشواریپیشروخواهدبود.ازسوییآمریکاسرپرستنمایندگیآمریکادرنامهایبه
شورایامنیتسازمانمللمتحدبهطوررسمیادعایگذشتهکشورشمبنیبراعمال
تحریمهایشوراعلیهایرانراپسگرفت.ریچاردمیلزپنجشنبهشبباارسالنامهای
بهرئیسشورایامنیتسازمانمللمتحدخواستارکنارگذاشتننامه۳۰و۳۱مرداد
و۳۱شهریورماه۱۳۹۹آمریکاشد.ویعنوانکرد:ازنظرایاالتمتحدهاقداماتمقرر
شــدهدربندهای۷و۸وهمچنین۱۶تا۲۰قطعنامه۲۲۳۱همچنانموثراســتو
مفادقطعنامههای۱۶۹۶)۲۰۰۶(،۱۷۳۷)۲۰۰۶(،۱۷۴۷)۲۰۰۷(،۱۸۰۳)۲۰۰۸(،
۱۸۳۵)۲۰۰۸(و۱۹۲۹)۲۰۱۰(کهباقطعنامه۲۲۳۱خاتمهیافتند،همچنانپایان

یافتهاند.سرپرســتنمایندگیآمریکادرسازمانمللمتحدخواستارثبتایننامهبه
عنوانســندشورایامنیتشدهاســت.میلزهمچنیندرنامهایدیگراطالعدادکه
محدودیتاعمالشــدهعلیهدیپلماتهایجمهوریاسالمیایرانکهبهتردددرسه
مایلمحدودشدهبودند،برداشتهشدهوبهروالسابقبازگشتهاست.اینموضوع،شامل
همهدیپلماتهاییمیشــودکهدرحالحاضردرنیویورکبهسرمیبرندوهمچنین
درآیندهخواهندآمد.اینتحــوالتپسازآنصورتمیگیردکهوزرایامورخارجه
فرانســه،آلمان،انگلیسوایاالتمتحدهآمریکاروزپنجشنبهبرایدومینبارپساز
انتخابآنتونیبلینکن)بهعنوانوزیرخارجهآمریکا(بهصورتمجازیتشکیلجلسه
دادندتادرآستانهپایانضرباالجلقانونلغوتحریمهاوتوقفاقداماتداوطلبانهایران
تحتبرجامرایزنیکنند.آنهاپسازپایاناینجلسهباصدوربیانیهایمشترکعنوان
کردنــد:تروئیکایاروپاییوآمریکاعالقهمندیخودرابرایحفظنظامعدماشــاعه
تسلیحاتهستهایواطمینانازاینکهایرانهرگزبهتوسعهسالحهستهایدستپیدا
نکندابرازکردند.برپایهاینبیانیه،برجامدستاوردکلیدیدیپلماسیچندجانبهگرایی
خواندهشــدوتروئیکایاروپاییازتمایلآمریکابرایبازگشتبهدیپلماسیباایرانو
ازسرگیریگفتوگوهایعمیقباسهکشــوراروپاییاستقبالکردند.درادامهبیانیه
یادشــدهمیخوانیمکهوزرایامورخارجهتروئیکایاروپاییوآمریکادربارهبازگشت
کاملایرانبهبرجامبهعنوانیکیازاهدافمشــترکگفتوگوکردهودراینزمینه
»آنتونیبلینکن«وزیرامورخارجــهآمریکاتاکیدکردکهجوبایدنرئیسجمهوری
آمریکاگفتهاســتکهاگرایرانبهاجرایتعهداتشدراینتوافقبازگردد،آمریکانیز
اقداممشابهیراصورتخواهددادوآمادگیداردتادراینجهتباایرانتعاملکند.
محمدجوادظریفوزیرامورخارجهجمهوریاســالمیایراندرواکنشبهاینبیانیه
اعالمکرد:بهجایسفســطهبازیوقراردادنبارمسئولیتبردوشایران،تروئیکای

اروپایی/اتحادیهاروپابایدبهتعهداتخودعملکردهوخواســتارآنشــودکهمیراث
تروریســماقتصادیترامپعلیهایرانپایانیابد.ویباانتشــارپیامیدرتوئیترافزود:
تدابیرجبرانیماپاســخیاندبهنقضهایایاالتمتحــدهوتروئیکایاروپایی.اگراز
معلولهراسانید،علتراحذفکنید.ما»اقدام«رابااقدامپاسخمیدهیم.ایراناخیراًبه
طرفهایبرجامهشداردادهچنانچهطرفمقابلتعهداتشراتاهفتهاولاسفنداجرا
نکند،دولتموظفبهتوقفاجرایداوطلبانهپروتکلالحاقیاست.جمهوریاسالمی
دراینزمینهآژانسبینالمللیانرژیاتمیرادرجریانگذاشــتهاســت.»میخائیل
اولیانوف«نمایندهروسیهنزدسازمانهایبینالمللیدروینمیگویدکههرچهسریعتر
مذاکراتاعضایبرجاموآمریکاآغازشــودتاازوضعیتتاسفبارکنونیخارجشویم
بهتراســت.ویدرتوئیتیتصریحکرد:تمامطرفهابایدطبقبرجامبهتعهداتخود
عملکنندوروندبازگشــتبهبرجامبایدبهدقتوهماهنگباشد.جمهوریاسالمی
ایرانتصریحکردهکهباتوجهبهآنکهواشــنگتنطرفیبودهکهتوافقرانقضکرده
وکاهشتعهداتتهراندرواکنشبهاقدامغیرقانونیآمریکاانجامشــدههرگامیاز
ســویتهرانبعدازرفعتحریمهاصورتخواهدگرفت.مقاممعظمرهبریچندروز
پیشتأکیدکردندجمهوریاســالمیایرانفقــطدرمقابلعملطرفمقابلعمل
متقابلخواهدکرد.ایشــانبهمناسبتسالروزقیاممردمتبریزدر۲۹بهمن۱۳۵۶در
جمعمردمآذربایجانشرقیفرمودند:»دربارهبرجامزیادگفتهایموسیاستهاینظام
جمهوریاسالمیراگفتهایم.حرفهاییزدهمیشودووعدههاییدادهمیشود.امروز
همینیککلمهرامیخواهمبگویمکهماحرفووعدهخوبزیادشنیدهایمکهبعد
نقضشــدهاست.حرفووعدهفایدهندارد.ایندفعهفقطعمل؛عملازطرفمقابل
ببینیــمماهمعملخواهیمکرد.باحرفووعده،جمهوریاســالمیایندفعهمثل

گذشتهقانعنخواهدبود.«

بهبهانهقدرتیابیدوبارهداعش؛
استولتنبرگ: شمار نیروهای ناتو در عراق ۸ برابر می شود

رئیسائتالفنظامیناتوروزپنجشــنبهازافزایشهشــتبرابرینیروهایاینائتالفدرعراقخبرداد.بهگزارش
اسپوتنیک،»ینساستولتنبرگ«دبیرکل»سازمانپیمانآتالنتیکشمالی«)ناتو(روزپنجشنبهاعالمکردکهشمار
نیروهایاینائتالفدرعراقاز۵۰۰نیروبه۴،۰۰۰نیروافزایشخواهدیافت.دبیرکلناتومدعیشــدکهدلیلاین
افزایشهشتبرابرینیروهایناتودرعراقجلوگیریازقدرتیابیمجددداعشدراینکشوراست.استولتنبرگدر
کنفرانسمطبوعاتیروزپنجشــنبههمچنینگفتکه»فعالیتهایآموزشــیاکنونبیشترشاملنهادهایامنیتی
عراقومناطقیفراترازبغدادخواهدشد«وادعاکردکهاینافزایشنیروها»ازنیروهایعراقیدرجنگباتروریسم
واطمینانیافتنازعدمبازگشتداعشحمایتخواهدکرد«.دبیرکلناتودرادامهافزود:»حضورمامبتنیبرشرایط
استوباالبردنشمارنیروهابهصورتفزایندهخواهدبود«.استولتنبرگهمچنینگفت:»مأموریتمابهدرخواست
دولتعراقانجامشد.اینکاربااحترامکاملبهحاکمیتویکپارچگیسرزمینیعراقانجاممیشود.مناینهفته
بانخســتوزیرالکاظمیصحبتکردموبهاواطمیناندادمکههمهکارهابامشــورتکاملبامقاماتعراقیانجام
خواهدشــد«.هنوزروشننیستکهاظهاراتاســتولتنبرگبر۲۵۰۰نیروینظامیآمریکاییمستقردرخاکعراق

چهتأثیریخواهدگذاشت.

باتاکیدبرصیانتازنظمبینالملل؛
چین: مفهوم امنیتی ناتو یادآور تفکر جنگ سرد است

دولتپکناظهاراتچینهراسانهدبیرکلناتورایادآورتفکراتجنگسردونامتناسبباارزشهایدنیایامروزارزیابیکرد.
بهگزارشاسپوتنیک،»هوآچوناینگ«سخنگویوزارتخارجهچینروزپنجشنبههشداردادمفهومراهبردیجدیدیکه
ناتوبرایخودتعریفکردهودرآنخواستارمهارقدرتیابیپکندرعرصهجهانیشده؛یادآوررجزخوانیهایدورهجنگسرد
استوهیچجایگاهیدرجهانمدرنندارد.روزچهارشنبه،درنخستینروزازنشستمجازیناتو،»ینساستولتنبرگ«دبیرکل
پیمانآتالنتیکشمالی،مدعیشدمفهومراهبردیناتوکهدرسال۲۰۱۰تعریفشد،باتوجهبهقدرتیابیچینووخامت
رابطهباروسیه،نیازمندبازنگریاست.درهمینراستا،»چوناینگ«باتاکیدبراینکهچینیکیازحافظاننظمبینالمللاست؛
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نتایج تحقیقات جدید نشــان می دهد، سالمت انسان و اکوسیستم 
می تواند تحت تاثیر میکروب ها ازجمله سیانوباکتریوم و جلبک هایی 
قرار گیرد که بر ابرها سوار و هنگام بارش باران وارد خاک، دریاچه ها، 
اقیانوس ها و سایر محیط ها می شوند. برخی از ارگانیسم هایی که ما 
در ابرها و باران شناسایی کرده ایم تاثیرات احتمالی منفی بر سالمت 
انسان دارند و همچنین می توانند جمعیت میکروبی را در مکان های 
بارشــی تحت تاثیر قرار دهند. دانشمندان برای اولین بار توانستند 
جلبک های ســبز را از ابرها جمع آوری کننــد. آنان آب موجود در 
ابرها در قله »پوی د دام« در مرکز فرانسه، حدود ۴۸۰۰ فوت باالتر 
از ســطح دریا و آب باران را در پایین کــوه در ارتفاع حدود ۲۲۳۰ 

پایین تر از سطح دریا جمع آوری کردند.

دانشمندان اصولی را که در کرم ها مشاهده کردند، روی کالف های 
رباتیک کوچک متشــکل از "ذرات فعال هوشــمند" اعمال کردند. 
محققان ربات هایی را ابداع کرده اند که رفتار جمع گلوله ای کرم های 
ســیاه را تقلید می کند و می تواند به فناوری رباتیک کمک کند تا 
ربات های انبوهی را که یک کار پیچیده را به شــکل گروهی انجام 
می دهند، بسازند. یک مطالعه توضیح می دهد که چگونه کرم ها به 
طور خودکار سازماندهی می شوند تا مانند یک ماده فعال درهم تنیده 
عمل کنند. محققان رفتارهای شــگفت آور جمعی این کالف های 
کرمی را روی ربات های ســاده اعمال کردند و آنها را قادر به تکامل 
حرکتی خود کردند. کرم های سیاه به ایجاد "کالف های کرمی" که 

مانند یک جرم مایع و تغییر شکل دهنده است، مشهور هستند.

بعضی کلونی های زنبورانی که عسل تولید نمی کنند، زنبورهای کارگر 
اضافی خود را به کلونی های همســایه قرض می دهند تا از فرزندانشان 
مراقبت کنند. متخصصان این کار زنبورها را "از خود گذشتگی متحیر 
کننده" می خوانند. این گروه دریافتند که هرچه تعداد زنبورهای بالغ یک 
کلونی بیشتر می شود فایده ی زنبورهای کارگر کمتر می شود. بنابراین 
بعضی از آن ها فرصت پیدا می کنند تا به کمک خویشاوندان دورتر خود 
که در همسایگی شان زندگی می کنند و کلونی های کوچکتری هستند 
و نیروی کار کمتری دارند بروند. این کار فداکارانه و نوع دوستانه است 
زیرا برای زنبور کارگر وقت گیر و انرژی بر اســت. اما فایده های دیگری 
نیز دارد. کمک به خویشــاوندان دور باعث می شود احتمال ماندگاری 

دی ان ای آنها بیشتر شود.

ابرهایی که سالمت بشر را هدف 
قرار دادند

ابداع کالف رباتیک با الهام از 
رفتار کرم ها

"از خودگذشتگی متحیرکننده ی" 
زنبورها، دانشمندان را گیج کرد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آب تنی در یخ در شهر هلسینکی فنالند

نسل جدید گودزیال با توپ پر خواهد آمد!
نسل جدید نیسان Z که با Z پروتو پیش نمایش شد سرانجام جایگزین ۳۷۰Z قدیمی خواهد شد؛ اما وضعیت GT-R چگونه خواهد بود؟ 
همانند ۳۷۰Z، نسل کنونی گودزیال بیش از ۱۰ سال است که در بازار حضور داشته و قطعاً همه مشتاق معرفی نسل جدید آن هستیم. 
ژاپنی ها تائید کرده اند توسعه نسل جدید GT-R در دست اقدام بوده اما جزئیات چندانی از آن در دست نیست. البته خبر جدید یکی از 
وب ســایت های ژاپنی نشان می دهد نسل جدید GT-R در اواخر سال ۲۰۲۲ و با برخی تغییرات قابل توجه در زیر کاپوت معرفی خواهد 
شد. گفته می شود استانداردهای مصرف سوخت سخت گیرانه و قوانین مربوط به سر و صدای تولیدی خودروها از سال ۲۰۲۱ عملیاتی 
شده اند و از آنجایی که پیشرانه ۶ سیلندر ۳.۸ لیتری توئین توربوی نسل کنونی گودزیال نمی تواند این قوانین را پاس کند بنابراین نسل 
بعدی از قوای محرکه هیبریدی استفاده خواهد کرد. نسل جدید GT-R که با کد R۳۶ شناخته می شود ظاهراً پیشرانه درون سوز کنونی را 
با سیستم هیبریدی مالیم ۴۸ ولتی ترکیب خواهد کرد و دارای استارتر/ژنراتور یکپارچه، باتری لیتیوم-یونی جمع وجور و پیشرانه الکتریکی 
کوچکی خواهد بود. اضافه شــدن سیستم ۴۸ ولتی می تواند باعث بهبود مصرف سوخت و پرفورمنس خودرو شده و صداهای اضافی آن 
را کاهش دهد. قدرت پیشرانه ۶ سیلندر الکتریکی شده GT-R جدید فعاًل تائید نشده اما اضافه شدن بوست الکتریکی باعث خواهد شد.

سهمیه های دوومیدانی در المپیک اضافه می شود؟
دوومیدانی ایران تاکنون دو سهمیه المپیک را کسب کرده و در حال حاضر ۳ دونده و پرتابگر شانس شان برای رسیدن به توکیو بیش از 
بقیه است. المپیک های ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو برای دوومیدانی ایران پر سهمیه بود و به هر شکلی که می شد فدراسیون سهمیه ها را دو 
رقمی کرد، هرچند نتایجی که کسب شد به مراتب پایین تر از رکوردهای کسب ورودی بود، اما آن زمان باال بودن سهمیه ظاهرا افتخاری 
برای فدراسیون ها محسوب می شد و کسب نتیجه در اولویت نبود. اما برای المپیک توکیو شرایط فرق کرده و با باال رفتن رکوردها کسب 
ورودی ســخت شــده و به همین دلیل است که تاکنون دو نفر یعنی احسان حدادی و حسن تفتیان سهمیه را کسب کرده اند. حدادی 
اردیبهشت ماه سال گذشته در دایموند لیگ دوحه قیطر با رکورد ۶۶.۷۸ متر سهمیه را کسب کرد و تفتیان نیز در دایموند لیگ پاریس 
خودش را به توکیو رساند. برخی معتقدند تعویق رقابت های المپیک به خاطر شیوع ویروس کرونا به نفع دوومیدانی شده و ملی پوشانی 
که شانس کسب سهمیه را داشتند، این فرصت را دارند که یک سال بیشتر تمرین کرده و برای کسب سهمیه تالش کنند، اما برخی دیگر 
بر این باور هستند که لغو متعدد رقابت های بین المللی و عدم انجام سفرهای خارجی این فرصت را از دوومیدانی کاران خواهد گرفت. در 

حال حاضر برخی از دوومیدانی کاران در کیش، صربستان و تهران خودشان را برای کسب سهمیه آماده می کنند.

باش ات سوی شهنشاهش گران گردد رکابباش ات رد راه ردگاهش سبک گردد عنان باش ات از روی حل و عقد بگشاید نقابباش ات از راه امر و نهی بگشاید گره آرزومند قبولش امتی از شیخ و شابباش ات مُسْتَقْباَلن آیند شیپ موکبش سروران دولت او سرکشیده رب فلک
کافیان خدمت او رخ نهاده رب رتاب رد وزارت کامیاب از پادشاه کامیابرد کفایت انم جوی از پادشاه انمجویای همایون بدر دولت ، رب همه عالم بتابای مبارک ارب رحمت ، رب همه  گیتی ببار

پیشنهاد

چهره روز

فصول منتزعه

کتاب »فصول منتزعه« اثر ابونصر فارابی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اســالمی ایران در 
قزاقســتان به زبان قزاقی ترجمه و توســط انتشارات دانشــگاه فارابی منتشر شد. کتاب »فصول 
منتزعه« مشــتمل بر یکصد فصل درباره حکمت عملی، اخالق و تدبیر منزل اســت. این کتاب 
همچنین به آنچه که حکمت نظری نامیده می شــود و به شــناخت مبدا هســتی مربوط است، 
می پــردازد. فصول منتزعه را باید اولین اثر در اخــالق مدنی یا همان حکمت عملی قلمداد کرد 
که در جهان اسالم به دست مؤسس فلسفه سیاسی تألیف شده است. فارابی در این اثر با مطالعه 
تطبیقی طبابت و سیاســت می گوید همچنان که امراض در نتیجه انحراف از اعتدال مزاج است، 
انحراف جامعه نیز در نتیجه انحراف از اخالق اهل آن است. الزم به ذکر است، این اثر فاخر فارابی 
در تیراژ ۲5۰ نسخه در سال جاری میالدی که دولت قزاقستان هزار و صد و پنجاه سالگی فیلسوف 
شــهیر شــرق را برگزار می کند، نشــر یافت، ضمناً کار ترجمه این اثر گراسنگ را اسالم چمنی، 

شرقشناس برجسته دانشگاه فارابی به عهده داشته است. 

فارابی
ابونصــر از بزرگترین فالســفه و دانشــمندان ایرانی 
عصر طالیی اســالم اســت. فارابی در علم، فلســفه، 
منطق، جامعه شناسی، پزشکی، ریاضیات و موسیقی 
تخصص داشــت. بیشــترین آثار او در زمینه فلسفه، 
منطق، جامعه شناســی و همچنین دانشنامه نویسی 
بود. فارابــی به مکتب نوافالطونی تعلق داشــت که 
ســعی داشتند تفکرات افالطون و ارسطو را با الهیات 
توحیدی هماهنگ کنند و در فلســفه اسالمی نیز از 
جمله اندیشــمندان مشایی محسوب می شود. فارابی 
شرح های ارزشمندی بر آثار ارسطو نگاشته و به سبب 
همیــن او را معلم ثانی خوانده انــد. وی آثاری نظیر 
الجمع بین الرایین، اغــراض مابعدالطبیعه، فصوص 
الحکمه و احصاء العلوم را از خود به یادگار نهاده اســت. در قرون وســطی آثاری چند از او به زبان 
التین برگردانده شده اند و او به خوبی در غرب نیز شهرت یافته است. پدر و مادر فارابی از سغدیان 
ایرانی زبان بودند. فارابی بیشتر عمر خود را در بغداد دارالخالفه حکومت عباسیان گذراند. درشرح 
زندگی فارابی مطلبی که بر جریان واقعی زندگی دوران طفولیت و جوانی وی باشــد در کتاب ها 
وجــود ندارد. ابن ابی اصیبعه دو خبر متناقض دربارهٔ او نقل می کند: اول اینکه فارابی در آغاز کار 
نگهبان باغی در دمشق بود و دوم اینکه، در عنفوان جوانی به قضاوت مشغول بود و چون به معارف 
دیگر آشــنا شــد، قضاوت را ترک کرد و با تمام میل به طرف معارف دیگر روی آورد.« در جوانی 
برای تحصیل به بغداد رفت و نزد »متی بن یونس« به فراگرفتن منطق و فلسفه پرداخت. سپس 

به حّران سفر کرد و به شاگردی »یوحنا بن حیالن« درآمد.

بخوانید در اینستاگرام


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

