پیشخوان

رهبر انقالب درپی موفقیت ورزشکاران ایران
در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان:

آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی
و مربی آن که همه را شاد کردند
صفحه 2

یارانه ای جدید
در راه است؟

رویارویی ایران و کره جنوبی در مسیر جام جهانی
دورقمی شد

آیا پرونده «صادرات گاز ایران به اروپا»
روی میز مذاکرات برجام هم میرود؟

لباس نو بودجه ۱۴۰۰
بر تن یارانهها

دهمین اپیزود
«بازی مرکب»

کارت جدید ایران
در بازی مذاکرات هستهای

صفحه 9

صفحه 11

صفحه 5

زمانی برای بازگشت اعتماد مردم به بورس
گروه بازار و سرمایه  -احسان رضاپور ،کارشناس بازار سرمایه به وضعیت بازار سرمایه
درورت افزایش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و در این خصوص گفت :افزایش نرخ بهره بانکی
یعنی کسب سود بدون ریسک و این مسئله سبب میشود که بخشی از منابع مالی از
بازارهای اقتصادی خارج و به سمت بانک روانه شود.
از ابتدای سال  99بازار بورس در شرایط ایدهآلی قرار گرفت و رکوردهای بیسابقهای را
ثبت کرد به گونهای که دوازدهم مرداد سال  99اتفاقی تاریخی برای بازار سرمایه رخ داد

سرمقاله

ژوبین صفاری

زمان عمل به وعده مهم رئیس جمهوری

و شاخص کل بر قله دو میلیونی نشست ،اما این روند پایدار نبود و شاخص کمکم تغییر
مسیر داد .سقوط بورس پس از مردادماه اعتراض بسیاری از سهامداران را برانگیخت و
تصاویر این اعتراضات در فضای مجازی دست به دست میشد ،آنها میگفتند که دولت
به عنوان دعوتکننده اصلی به بورس باید در این شرایط پاسخگو باشد .انتظار پاسخگویی از
مسئوالن در حالی بود که تا پایان دولت دوازدهم سیاست خاصی برای ساماندهی وضعیت
آشفته بازار بورس در دستور کار قرار نگرفت.
شرح درصفحه 2

چرا سینمای کودک این سالها کم فروغ بوده است؟

رئیس قوه قضائیه:

پرنده غمگین
سینمای کودکان

به لحاظ اقتصادی دولت سیزدهم بار سنگینی بر دوش
دارد .باری که البته محصول انباشت نابسمانیها و
ساختارهای غلطی است که متغیرهای دیگری فراتر از
اراده صرف دولتها در ادوار گذشته در آن دخیل بوده
است .اما یکی از حوزههایی که به قطعیت میتوان گفت
دولت دوازدهم در آن مقصر اول و آخر بود؛ بازار سرمایه
است .بازاری که میتوانست مامن مناسبی برای جذب
سرمایه و نقدینگی شود ،تبدیل به قتلگاه دارایی مردم
شد.
دولت روحانی به طور علنی مردم را تشویق را به حضور
در بازار سرمایه کرد و با فروش سهام شرکتهای دولتی
به قیمت باال بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرد.
و بعدتر نیز به قرض گرفتن دولت از جیب مردم اعتراف
کرد .شاید این یکی از گناهان نابخشودنی دولت قبل در
مواجهه با دارایی مردمی بود که تورم ،بیکاری و سایر
مشکالت معیشتی امانشان را بریده بود.
با این همه اما در مناظرههای انتخاباتی یکی از
محورهای اصلی نامزدها بازیابی اعتماد عمومی در بورس
بود موضوعی که سید ابراهیم رئیسی نیز قول آن را چه
قبل و چه بعد از ریاست جمهوری اش به مردم داد.
با این همه اما افت و خیزهای اخیر در بازار همچنان
نشانی از رونق دوباره و بازیابی اعتماد عمومی در پی
نداشته است .واقعیت آن است که حتی رشد گاه و بیگاه
شاخص نیز به لطف باال رفتن چند سهام شاخص ساز
است که در کلیت بازار و بازگشت زیان مردم اثرگذار
نیست .چه بسا با اصالح شاخص باز هم سرمایه مردم
کمتر هم می شود.

به زودی بخشنامهای
برای ساماندهی ممنو عالخروجیها
صادر میشود
صفحه 2
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«ابتکار» اثر افزایش نرخ بهره بانکی بر بازار بورس را بررسی کرد

صفحه 4

رئیس جمهوری در آیین
بازگشایی سال تحصیلی جدید دانشگاهها:

نباید به هیچ حرف نو و نظریه جدید
بیتوجه بود
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

خبر

نیاز متقابل باکو و تلآویو با تبادل نفت در برابر سالح

جانشینفرماندهناجا:

اسرائیل از جان باکو چه میخواهد؟

در اغتشاشات خوزستان حق با مردم بود

سومین روز از هفته ناجا با حضور سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی
انتظامی در مراسم صبحگاه عمومی یگانهای ویژه ناجا برگزار شد.
به گزارش فارس ،جانشین فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت :همین که در
عصر انقالب اسالمی و مدیریت والیت فقیه زندگی میکنیم برای ما توفیقی است
و توفیق بیشتر اینکه لباس نیروهای مسلح را به تن داریم و باالتر اینکه فرمانده ما
یک فقیه و مجتهد در جایگاه ،ولی فقیه و نایب امام عصر(عج) است و این تفاوت
نیروی مسلح ما نسبت به سایر کشورهاست چراکه وصل به طاغوت نیست و به
دین وصل است و در هر عرصهای که وارد میشود موفق و پیروز است.
سردار رضایی تصریح کرد :از سرمایههای نیروی مسلح اعتماد مردم است که
نتیجه هدایت فرمانده کل قوا است .امروز نیروهای مسلح ایران در جهان زبانزد
و سرافراز است .جانشین فرمانده ناجا گفت :نیروی مسلح همه چیز را در راه خدا
میبیند و امروز نیروی مسلح ما در داخل جغرافیای سیاسی ایران و چه در مرزها
به عنوان مستشار بت شکن است؛ مدافعان حرم پوزه استکبار را به خاک مالیده
و استکبار در آخر از منطقه خارج شده و مردم آنها را از افغانستان با ذلت و
خواری فراری دادند.
وی با بیان اینکه موج انقالب اسالمی به برکت انسجام نیروهای مسلح در
ایران دیده میشود جبهه مقاومت بخشی از مسیر نیروی مسلح و شعاع انقالب
اسالمی است تصریح کرد :امروز انقالب در مسیر بعثت و عاشورا است که
بسترسازی ظهور است .امروز نیروی مسلح مفتخر است که خود را بستر ساز
ظهور میبیند ،چرا که بعد از  ۴۱سال از انقالب منسجمتر در انجام وظایف قانونی
و الهی هستیم.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه ناجا امروز تکیه گاه و در کنار
مردم بوده و در بسیاری از موارد ،چون بحران کرونا و برقراری امنیت در انتخابات
در کنار مردم بوده است اظهار داشت :دشمنان از ابتدای انقالب ،کودتا ،جنگ
تحمیلی و ترورها را آغاز کردند که همه را خنثی کردیم.
وی تاکید کرد :ایران اسالمی امن است در حالی که هجمههای سیاسی و
فرهنگی تحمیل کردند ،اما به خود آنها برگشت.
سردار رضایی افزود :ناجا خادم مردم است و مردم از ناجا اقتدار توام با مهربانی
میبیند.
وی افزود :یگان ویژه ناجا همه کاره است در کنار مردم قرار دارد در سیل،
انتخابات ،کرونا و ...و باید گفت یگان ویژه در برابر ناهنجارکنندگان و ناامن
کنندگان بت شکن است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد :در اغتشاشات خوزستان حق با
مردم بود ،اما دشمن از این مساله سو استفاده کرده ،اما ناجا در کنار مردم آمد و
این توطئه را خنثی کرد؛ باید گفت که قوای یگان ویژه ،اسالمی است و هوشمندانه
عمل میکند ،حقوق شهروندی را حفاظت کرده و پاسدار ارزشها است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت :امروز روح حاکم بر یگان ویژه انقالبی
بودن و هوشمندانه عمل کردن است؛ دشمن توطئه و فتنههای بسیاری ایجاد
میکند مثل توطیههای سالهای  ۹۹ ،۹۸و  ۸۸که همه خنثی شد و در فتنه ۸۸
یگان ویژه خوش درخشید.
سردار رضایی با بیان اینکه امروز نیروهای مسلح به یگان ویژه افتخار میکند بر
ادامه این مسیر تاکید کرد و گفت :امروز یگان ویژه نیروی استراتژیک در منطقه
و شکست ناپذیر است.

ایران از بیمباالتی الهام علی اف بابت دادن فضا به
صهیونیستها ناراضی است و به نظر میرسد که اسرائیل به
دنبال افزایش حضور خود در مرزهای شمالی با ایران است.
به گزارش خبرآنالین تنش میان آذربایجان و ایران یک پایه
سوم هم دارد و آن تالش رژیم صهیونیستی برای حضور در
باکو و تبدیل شدن به متحدی برای آذربایجان است .امری که
تهران را خشمگین و ناراضی کرده است .هر چند باکویی ها می
گویند اسرائیل در این کشور حضور ندارد اما به نظر می رسد که
اذربایجان برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه خود نیاز به یک
حامی و متحد دارد و برای اینکار تلاویو را انتخاب کرده است.
اسرائیلیها هم فرصت را برای حضور خود در منطقه مناسب
دیدهاند و برای آنها حضور در نزدیکی مرزهای ایران یک شانس
به حساب می آید .شانسی که سیاستهای الهام علی اف به
آنها داده است.
ایران میگوید که حضور فعال اسرائیل در آذربایجان را
برنمیتابد .از آن سو آذربایجانیها میگویند که چنین چیزی
ادعای ایران است و صحت ندارد .در این خصوص  ،لیال
عبداللهیوا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان
اظهار کرد« :ما اتهامات درخصوص حضور هرگونه نیروی
ثالث در نزدیکی مرز جمهوری آذربایجان و ایران و تالشهای
تحریکآمیز این نیروها را رد میکنیم».
ماجرای خرید پدافند هوایی از اسرائیل چه بود؟
روز پانزدهم مهرماه روزنامه عبریزبان «اسرائیل هیوم»
به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که جمهوری آذربایجان
در حال بررسی خرید سامانه «حیتس( »۳-پیکان )۳-از رژیم
صهیونیستی است.پایگاه خبری شبکه المیادین نیز به نقل از

اسرائیل هیوم گزارش داد که اگر این معامله صورت بگیرد،
سامانه حیتس ۳-به تجهیزات نظامی گوناگونی که باکو پیشتر
از تلآویو خریداری کرده ،اضافه خواهد شد؛ تجهیزاتی از جمله
پهپادهای انتحاری «هاروپ» و موشکهای «لورا».
این فکری است که پس از جنگ اخیر قره باغ به سر
آذربایجان افتاده است .به نظر میرسد که برای الهام علی
اف ،سیاست خارجی تغییر زیادی کرده است .پیش و پس
از جنگهای خونین دهه نود بر سر این منطقه بین آذربایجان
و ارمنستان ،اختالفات تنها با مقداری لشکرکشی در مرزها
و شلیک چندین گلوله به پایان می رسید .اما جنگ تابستان

امسال نشان داد که دو طرف وارد فاز تازه ای شده اند .باکو
استراتژی خود را از حالت دفاع از خاک به تهاجمی تغییر
داده است و این را میتوان از خرید سالحهایی که اسرائیلیها
میسازند ،دریافت .برای تلآویو هم این یک فرصت سودآور
است تا بازار تازه ای برای سامانه های خود بیابد .قیمت هر
فروند موشک سامانه حیتس  ۲.۲میلیون دالر است و تلآویو
با این معامله سود خوبی به جیب خواهد زد .در سال میالدی
گذشته  ۶۹درصد از خرید سالحهای آذربایجان از اسرائیل بوده
است و به نظر میرسد این رقم هر سال مقداری هم باالتر رود.
جمهوری آذربایجان از سال  ۱۹۹۲با اسرائیل روابط نزدیک
اقتصادی و دیپلماتیک دارد و در سالهای اخیر خریدهای
تسلیحاتی ارتش آذربایجان از اسرائیل به میزان زیادی افزایش
یافتهاست .ارتش جمهوری آذربایجان در جریان جنگ  ۴۴روزه
اخیر با ارمنستان بر سر منطقه قرهباغ ،با ب ه کارگیری پهپادهای
انتحاری تولیدی اسرائیل ،شکست سختی را به ارمنستان
تحمیل کرد.
پای نفت همیشه در میان است
اسرائیل چهل درصد نفت خام مورد نیازش را از آذربایجان
وارد میکند و به این کشور وابستگی نفتی دارد .برای تلآویو
بهتر آن است که بخش عمده ای از نیاز به انرژی خود را از
کشوری خارج از خاورمیانه تامین کند و برای این کار اذربایجان
را انتخاب کرده است .این نفت از طریق خطلوله از باکو به
بندر سیهان ترکیه در کنار دریای مدیترانه و از آنجا به اسرائیل
منتقل میشود .در مقابل آذربایجان بخش مهمی از نیاز
تسلیحاتی خود را از اسرائیل تامین میکند.
به نوشته روزنامه آلمانی زبان زوددویچه ،جمهوری آذربایجان

عالوه بر روابط نزدیک تجاری و سیاسی به لحاظ جغرافیایی
هم برای اسرائیل جاذبه زیادی دارد زیرا به خاطر مرزهای
مشترک با ایران همکاریهای امنیتی با باکو از اهمیت زیادی
برخوردار است .بنابر این گزارش و ظاهرا رژیم صهیونیستی
اندکی پس از استقالل آذربایجان برای راهاندازی یک سامانه
جاسوسی علیه جمهوری اسالمی ایران با این کشور کمک کرده
و طبیعی است که خود نیز از این سامانه استفاده کند .به
نوشته این روزنامه آلمانی ،در زمان بازدید نتانیاهو از باکو در
سال  ۲۰۱۶گزارشهای تایید نشدهای منتشر شد مبنی بر این
که دو کشور توافق کردهاند که در صورت بروز درگیری نظامی
با ایران ،جنگندههای اسرائیلی مجاز به استفاده از فرودگاههای
جمهوری آذربایجان باشند.
به نظر میرسد که اسرائیل حامی اصلی تغییرات ژئوپلیتیک
در شمال ایران است که در این مسیر همراهی آذربایجان و
ترکیه را هم با خود دارد .برای این رژیم حضور آذربایجان با
سالحهای آمده از تلآویو در مرز با ایران می تواند برگ برنده
ای باشد تا همواره به عنوان یک تهدید علیه جمهوری اسالمی از
آن بهره ببرد .از سوی دیگر این کشورها مایلند راه های ارتباطی
ایران به اروپا را قطع کرده و انزوا را به تهران تحمیل کنند.
امری که تهران حاضر نیست که به آن تن دهد و دیپلماتها
این موضوع را در روابط خود در نظر داشته و خواهند داشت.
برای تهران ممانعت از اقدامات اخیر از اهمیت زیادی
برخوردار است .اما این دیپلمات ها هستند که می توانند با
فعال شدن در حوزه قفقاز و مرزهای شمالی کشور به دنبال
اتحادهای تازه ای باشند که از جوالن صهیونیست ها در مرزها
جلوگیریکنند.

نتایج اولیه انتخابات عراق

موفقیت نسبی جریان صدر
کمیساریای عالی انتخابات عراق امروز دوشنبه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی
عراق اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری واع عراق ،کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نتایج
اولیه انتخابات پارلمانی این کشور را که برگزار شد ،اعالم کرد.
جلیل عدنان رئیس کمیساریای انتخابات عراق در نشست مطبوعاتی با اعالم
این مطلب افزود :جزئیات این نتایج در پایگاه رسمی کمیساریای عالی مستقل
انتخابات به نمایش گذاشته شده است .این در حالی است که ورود به پایگاه
رسمی کمیساریای عالی مستقل انتخابات بسیار دشوار است.
عماد جمیل از مسئوالن این کمیساریا اعالم کرد که مشکل فنی رخ داده است

که دست اندرکاران در حال حل مشکل هستند .پیش از این ،کمیساریای عالی
مستقل انتخابات عراق با انتشار بیانیهای اعالم کرده بود که در این کنفرانس
مطبوعاتی نتایج اولیه انتخابات اعالم میشود و پس از بررسی شکایتها و
اعتراضات نتایج نهایی اعالم خواهد شد.
قبل از آن هم جمانه غالمی سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق
نیز اعالم کرده بود :نتایج شمارش دستی آرا با شمارش الکترونیکی صد در صد
مطابق بوده است .این تطابق در همه مراکز رأی که به قید قرعه جهت مقایسه
انتخاب شد به همین نسبت صد در صدی بوده است .شمارش آرا در انتخابات
عراق به صورت الکترونیک انجام میشود اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات

به منظور اطمینان از نتایج شمارش الکترونیک ،آراء برخی مراکز را به قید قرعه به
صورت دستی شمارش و با شمارش الکترونیک مقایسه میکند.
صبح امروز کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعالم کرد که برآوردهای
اولیه نشاندهنده مشارکت  ۴۱درصدی در انتخابات این کشور است.
در بیانیه رسمی کمیساریا تعداد آراء مأخوذه  ۹میلیون و  ۷۷هزار و ۷۷۹
معادل  ۴۱درصد نسبت واجدان شرایط اعالم شده است.
در این بیانیه آمده است که در انتخابات ویژه  ۱۶مورد شکایت و در انتخابات
سراسری  ۵۸مورد شکایت ثبت شده است.
انتخابات پیش از موعد عراق روز  ۱۰اکتبر در سراسر عراق برگزار شد.

سرپرست دانشگاه تهران اعالم کرد

قول حضور رئیس جمهوری در مراسم روز دانشجو را گرفتیم
سرپرست دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه علیرغم تمامی
محدودیتها باید امکان حضور بیشتر دانشجویان در مراسم
آغاز سال تحصیلی دانشگاهها داده میشد ،گفت :ما قول
حضور رئیس جمهور در روز  ۱۶آذر در دانشگاه تهران را
گرفتیم و امیدواریم در این مراسم شاهد حضور بیشتر
دانشجویان و فعاالن دانشجویی باشیم.
سیدمحمد مقیمی در گفتوگو با ایسنا ،درخصوص
جزئیات برگزاری مراسم امروز آغاز سال تحصیلی دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی گفت :برای حضور در این برنامه ما
با محدودیت زیادی مواجه بودیم و صرفا میتوانستیم تعداد

محدودی از مسئوالن دانشگاه تهران ،علوم پزشکی تهران،
وزارت بهداشت و وزارت علوم را به این برنامه دعوت کنیم.
در واقع دانشگاه علوم پزشکی تهران در مجموع  ۳۵ظرفیت
برای حضور در مراسم امروز را داشت به همین جهت امکان
حضور بیشتر دانشجویان را در تاالر مراسم نداشتیم.
سرپرست دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه رتبههای برتر
کنکور امسال تماما در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها
حضور داشتند ،گفت :حدود  ۳۰نفر از این دانشجویان
رتبههای برتر بودند و حدودا  ۱۰دانشجو غیر از رتبههای برتر
را توانستیم در این مراسم دعوت کنیم.

مقیمی در خصوص نحوه انتخاب نماینده دانشجویان
برای سخنرانی در مراسم سال تحصیلی دانشگاهها گفت:
امکان اینکه برای حضور در این مراسم از همه دانشجویان
نظرسنجی انجام شود ،عمال فراهم نیست .در واقع یکسری
بررسیهایی صورت میگیرد تا اگر دانشجوی نخبهای
باشد و حرف تازهای برای گفتن داشته باشد بتواند در
حضور رئیس جمهوری سخنرانی کنند .اگرچه نماینده
دانشجویان در سخنرانیشان اشاره کردند که ضروری بود
که تشکلهای دانشجویی در این مراسم دیدگاههای خود
را مطرح میکردند .وی تأکید کرد :وقت مراسم امروز آغاز

سال تحصیلی دانشگاهها به اندازهای محدود بود که من هم
نتوانستم به طور کامل سخنرانی کنم و حتی سخنرانی وزرا
در مراسم امسال حذف شد ،این در حالی بود که معموال
هر سال وزرای علوم و بهداشت در این مراسم سخنرانی
میکردند که متاسفانه در مراسم امسال فرصت صحبت
نداشتند .البته علیرغم این محدودیتها فکر میکنم بایستی
تعداد دانشجویان سخنرانی بیشتر بود.
سرپرست دانشگاه تهران خاطرنشان کرد :ما این قول را
گرفتیم آیت الله رئیسی ،رئیس جمهور در  ۱۶آذر یعنی روز
دانشجو نیز در دانشگاه تهران حضور پیدا کنند.

