آیا این بار در جشنواره فیلم فجر تمامی پروتکلهای
بهداشتی از آغاز رعایت میشوند؟

بیم کرونا بر شانه سیمرغ
صفحه 4

چشماندازها به توافق روشن تر شد

کاهش اختالفات در موضوع «تضمین»ها و «راستیآزمایی»

شرح درصفحه 7

پیشخوان
سرمقاله

آغاز پیک ششم کرونا

غالمرضا کمالی پناه

بازگشت رنگ «قرمز»
به نقشه کشور

آفات قبیلهگرایی و تعصبات قومی
برای کشور
شبی در یاسوج منزل یکی از آشنایان جمع بودیم .از هر
دری سخن رفت .جوانی حدود  ۳۰ساله و تحصیلکرده که
ازدواج کرده و صاحب یک دختر ده ماهه بود ،در میان
جمع ،بسیار پریشان و نگران و نسبت به همه چیز بدبین
بود .جوانی شایسته که تحصیالت ارشد معماری داشت و
تنها فرزند ذکور یک پدر ایثارگر بود .از توضیحاتش متوجه
شدم که نزدیک به چهار سال در یک شرکت پیمانکاری
و مشاورهای در زیرمجموعه اداره راه و شهرسازی یاسوج
(استان ک و ب) مشغول به کار بوده است .متاسفانه در
پایان اسفند  ۱۳۹۹بدون هیچ دلیلی عذرش را خواستند و
این هدیه تولد دخترش بود!!
به گفته خودش تنها دلیل اخراجش این بود که از قوم
و قبیله کاندیدای رقیب نماینده فعلی مجلس شورای
اسالمی مردم بویراحمد بوده است .این تنها گناه این
مهندس جوان بوده که حاال باید جای خود را به فردی
بدهد که از قبیله نماینده فعلی است .حاال این مهندس
اگر به رقیب هم رای نداده باشد تنها همین گناهش بس
که از قبیله اوست .مهم نیست که زندگی این فرد از هم
میپاشد ،مهم نیست که فرد جایگزین شایستگی و تجربه
کافی ندارد ،مهم نیست مردم به نظام بدبین میشود،
مهم نیست که حق و عدالت قربانی میشود ،مهم نیست
که کارها درست انجام نمیشود ،اصال مهم نیست منطق
و عقل و اصول و ارزشها و انسانیت فدا میشود ،آنچه
مهم است تعهدات و عرق و تعصبات قبیلهای و قومی
است که بیکم و کیف در این منطقه و البته مناطق شبیه
به آن باید به اجرا درآید.

به دنبال روند صعودی کرونای امیکرون و آغاز خیز ششم
کووید  19در کشور ،شهرستان اردکان یزد ،نخستین شهری
است که در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت.
شهرستان اردکان از استان یزد نخستین شهری است که
پس از انتشار سویه امیکرون در وضعیت قرمز کرونا قرار
گرفت.

اژهای در جمع قضات و کارکنان سازمان قضایی
نیروهایمسلح:

ایادی نظام سلطه
جرات انجام هیچ حماقتی
علیه ایران را ندارند

صفحه 3

دومین جلسه دادگاه سرکرده حرکة النضال

کشورهای اروپایی تفرجگاه
تروریستها

صفحه 2
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چشم انداز و افق مذاکرات وین به سوی توافق و بازگشت همه طرفها به برجام است
اما این چشم انداز تنها در صورتی کامل خواهد شد که آمریکا دندان لق تحریمهایش علیه
ایران را بکشد و اجازه دهد دیپلماسی و گفتوگو جایگزین فشار و تهدید و تحریم شود.
به گزارش ایسنا ،از هفته جاری به طور مرتب جلسات چند جانبه میان هیاتهای مذاکره
کننده ایران و  4+1با حضور نماینده اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ به طور مستمر در
جریان است که نشان میدهد طرفهای مذاکره کننده بر جدیت و سرعت عمل خود برای
عبور از مرحله نگارش متن و رسیدن به مرحله تصمیم گیری نهایی افزودهاند .تا پیش
از این مذاکرات به طور دو جانبه و چند جانبه میان ایران و هیاتهای مذاکرهکننده سه
کشور اروپایی یا چین و روسیه برگزار می شد ،اما در روزهای اخیر در عمل همان ترکیب

شرکتکننده در جلسات کمیسیون مشترک برجام در اتاق مذاکرات حضور یافته است.
با این حال هیئت آمریکا که از نزدیک مذاکرات احیای برجام را به سرپرستی رابرت مالی
در وین هدایت میکند هم چنان به طور غیرمستقیم در جریان این مذاکرات از طریق
مکتوب یا انتقال موضوعات توسط هماهنگ کننده مذاکرات قرار میگیرد.
وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه در سخنانی از آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا
در چارچوب برجام و در صورت لزوم خبر داد .ایران تا پیش از این اعالم کرده بود تا آمریکا
تحریمها را لغو نکند و تعهداتش را در چارچوب برجام اجرا نکند عضو برجام نیست و
مذاکرهای با این کشور نخواهد داشت ،اما...

صفحه 2

آیا پوتین در مورد اوکراین بلوف میزند؟

روسیه
و احتمال غافلگیری غرب

«ابتکار» دالیل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر را بررسی کرد

سایه انتظارات تورمی
بر سر بازار خودرو

صفحه 7

آسیبهای اجتماعی در کمین  ۷۰درصد زنان سرپرست
خانوار فاقد درآمد است

نگرانیها برای افزایش شمار زنان
سرپرست خانوار

ادامه درصفحه 2

نماینده آژانس توسعه تجارت ژاپن در ایران میگوید شرکتهای ژاپنی در
طول این سالها اطالعات کاملی از ظرفیتهای اقتصاد ایران جمع آوری
کردهاند و آماده حضور در این عرصه هستند.
به گزارش ایسنا ،تاکایوکی سوزوکی با بیان اینکه بر خالف تصورات به وجود
آمده ،شرکتهای ژاپنی عالقهمند به حضور در اقتصاد ایران هستند ،بیان
کرد :در سالهای گذشته تحریمهای اقتصادی مانع از فعالیت گسترده این
شرکتها در ایران شده است اما در عین حال عالقه و انگیزه فراوانی در میان
این شرکتها برای حضور در ایران وجود دارد.
به گفته وی ،شرکتهای ژاپنی در سالهای گذشته اطالعات مختلفی از
وضعیت اقتصادی ایران جمع آوری کردهاند و در صورت فراهم شدن مقدمات
الزم امکان فعالیتی مطلوب در سطوح مختلف را خواهند داشت.
نماینده آژانس توسعه تجارت ژاپن با بیان اینکه بر خالف تصور شرکتهای
ایرانی ،ژاپنیها صرفا به دنبال جمع آوری اطالعات نیستند ،بیان کرد :با توجه
به محدودیتهایی که تحریمها در سالهای گذشته ایجاد کرده ،بسیاری
از شرکتهای ژاپنی عمال امکان حضور در ایران را نداشتهاند اما در صورتی
که امکان همکاریهای مجدد فراهم شود ،قطعا میتوان انتظار داشت که
همکاریهای جدید و قابل اتکایی به وجود آید.
سوزوکی با اشاره به برگزاری یک وبینار مشترک در ماههای گذشته ،به
پایگاه خبری اتاق ایران گفت :در این وبینار حدود  ۴۰۰شرکت حضور داشتند
و بسیاری از شرکتهای ژاپنی به شکلی فعال آن را دنبال کردند و همین
موضوع نشان دهنده عالقه به حضور در ایران است ولی این حضور نیاز به
فراهم شدن مقدماتی دارد که امیدواریم شرایط آن فراهم شود.
به گزارش ایسنا ،از بهار سال  ۱۳۹۷و همزمان با خروج آمریکا از برجام،
شرکتهای خارجی از ترس تحریمهای آمریکا ،حضور در ایران را محدود
کردند .این اتفاق در حالی رخ داد که در سطح دولتی ،بسیاری از کشورها
مخالفت خود با اقدام آمریکا و وضع تحریمهای جدید علیه ایران را اعالم
کردند.
در هفتههای گذشته و به دنبال از سرگیری مذاکرات هستهای ،این امید
به وجود آمده که بار دیگر امکان حضور شرکتهای خارجی در اقتصاد ایران
فراهم شود .نمایندگان اقتصادی بسیاری از کشورها اعالم کردهاند که در
صورت کنار رفتن محدودیتها ،آماده بازگشت به اقتصاد ایران خواهند بود.

ترس صهیونیستها از همزمانی هشدارهای انصاراهلل با
سفر هفته آتی هرتزوگ به امارات
به دنبال هشدار انصارالله نسبت به حمله به اکسپو دبی ،منابع خبری
عبری مجددا از نگرانی شدید صهیونیستها همزمان با نزدیک شدن موعد
سفر رئیس این رژیم به امارات و بازدید وی از این نمایشگاه پرده برداشتند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری المیادین ،به دنبال حمله انصارالله
یمن برای دومین بار به ابوظبی و دبی و هشدار سخنگوی نیروهای مسلح یمن
نسبت به احتمال حمله به نمایشگاه اکسپو دبی منابع خبری عبری زبان فاش
ی مقامات رژیم صهیونیستی نسبت به تهدیدات و هشدارهای
کردند که نگران 
انصارالله بیشتر شده است ،به ویژه اینکه قرار است اسحاق هرتزوگ ،رئیس
این رژیم طی هفته آتی به امارات سفر کرده و از نمایشگاه مذکور بازدید کند.
روزنامه عبری زبان هاآرتص دراینباره گزارش داد :این اتفاقات در دورهای رخ
داده است که اسرائیل و امارات در حال تحکیم روابط پس از امضای توافقنامه
عادی سازی روابط هستند و سفرهای زیاد و متقابلی میان دو طرف انجام
میشود .این روزنامه با اشاره به سفر هفته آتی هرتزوگ به امارات نوشت :با
این وجود زمانی که امارات مورد حمله قرار میگیرد ،اسرائیل نمیتواند به طور
علنی اقدام قابل توجهی برای حفظ امنیت خود انجام دهد.
هاآرتص همچنین گزارش داد؛ در کشورها و طرفهایی که با امارات روابط
دارند ،این تصور وجود دارد که این حمالت سطح فشار را در دبی و ابوظبی
افزایش داده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی به تواناییهای عملیاتی جنبش انصارالله
پرداختند و هاآرتص در این باره نوشت :بخشی از پهپادها و موشکهای کروز
یمن میتوانند علیرغم مسافت  ۲۰۰۰کیلومتری به منطقه ایالت برسند.

حتی یک ساعت کوتاهی
در مبارزه با گرانفروشی
جایز نیست
صفحه 2

صفحه 6

صفحه 3

اخبار
شرکتهای ژاپنی آماده بازگشت به ایران

ابراهیمرئیسی:

تعیین تکلیف درخصوص نرخ خوراک پتروشیمیها

خبر خوش وزیر اقتصاد برای بورس چه بود؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای وعده رئیس جمهوری
درباره اعالم راهکارهای برونرفت از مشکالت بورس توسط
خاندوزی ،جزئیات مصوبات هیئت دولت برای حمایت از بورس
را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری درباره
وضعیت بورس و ضرر مردم در این بازار گفته بود که ما
میراثدار دولت قبلی در این زمینه شدیم .عده زیادی با
تبلیغات وارد بورس شده بودند که سهامداران خرد بودند.
من تاکید کردم بورس نباید قلک تامین نیاز دولت شود.
راهکارهای برون رفت از وضعیت بورس مشخص شده است و
مردم بدانند دغدغه آنها دغدغه ما هم هست و تا وقتی مردم
احساس آرامش کنند ،برای حل مشکالت اقدام میکنیم .تیم
اقتصادی دولت به نتایجی رسیدهاند که فردا صبح وزیر اقتصاد
راهکارهای برون رفت از مشکالت بورس را به مردم اعالم می
کنند.
در این راستا ،سید احسان خاندوزی در گفتوگویی که با
شبکه اطالع رسانی بازار سرمایه داشته ،اعالم کرد :در راستای
اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت
در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود ،امروز دو اقدام
صورت گرفت؛ اقدام نخست ،مصوبهای است که هیات دولت
به عنوان اصالحیه الیحه بودجه  ۱۴۰۱تصویب کرد و به طور
رسمی به مجلس شورای اسالمی ارسال خواهد شد و دوم
ابالغیهای است که از طرف معاون اول رئیس جمهوری به
وزرای اقتصادی ،رئیس بانک مرکزی ،رئیس مرکز سازمان
برنامه و بودجه و دستگاههای ذیربط ابالغ شد.
تعیین سقف برای نرخ خوراک و سوخت
وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابالغیه یادشده ،اذعان

کرد :ابالغیه دولت مشتمل بر سقفگذاری نرخ خوراک و
نرخ سوخت میشود .این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه
مناسبات بینالمللی موجب شده بود تا قیمت هابهای جهانی
تغییر پیدا کند ،این نرخ برای پتروشیمیها و پاالیشگاهیهای
در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و
پیشبینیپذیری اقتصاد و سیاستهای اقتصادی از اهمیت
واالیی برخوردار است ،سقف  ۵۰۰۰تومانی را برای نرخ خوراک
و سقف  ۲۰۰۰تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ
فرمول سابق ،در هیچ زمانی قیمتها از سقف  ۵۰۰۰تومان برای
خوراک و  ۲۰۰۰تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمتهای حدود  ۸-۷هزار
تومانی که طی هفتههای اخیر برای صنایع محاسبه میشود،
تصریح کرد :نرخگذاری دولت در مصوبه یادشده ،کاهش
بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این
صنایع در بازار سرمایه و در بخشهای مختلف اقتصادی در
پی خواهد داشت.
او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال  ،۱۴۰۱بلکه از
ابتدای بهمن ماه سال جاری ،اجرایی خواهد شد ،خاطرنشان
کرد :این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است
که سودآوری بخشهای اقتصادی و رونق بخشهای تولیدی
و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد .بخشی از
درآمد دولت به دلیل کاهش و سقفگذاری که در نرخ خوراک
و سوخت صورت گرفته نیز کاهش مییابد ،این موضوع بیانگر
اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به مالحظات بودجهای و
درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود :این مصوبه امروز هیات وزیران در نامهای

که نیز به مجلس شورای اسالمی ارسال میشود ،درج خواهد
شد که معادل  ۴۰هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره
 ۱۴کاهش پیدا میکند ،اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی
برای صنایع و فعاالن اقتصادی باشد.
 ۹۰درصد نرخ نیما ،مبنای نرخ تسعیر
او نکته دوم را درباره نرخ تسعیر اعالمی بانک مرکزی برای
داراییهای خارجی و نیز داراییهای ارزی بانک ها برشمرد و
گفت :بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در  ۶ماه گذشته
را مبنا قرار دهد و معادل  ۹۰درصد از آن را برای نرخ تسعیر
در نظر بگیرد.
خاندوزی ادامه داد :این موضوع هم کمک خواهد کرد تا
گزارش سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و همچنین
گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و

سودآوری تقویت شود .همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با
مداخله فعال ،به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند
تا سقف این نرخ  ۲۰درصد باشد و این رقم فراتر از  ۲۰درصد
نخواهد بود.
ت دولت در اصالحیه
به گفته وزیر اقتصاد ،در مصوبه هیا 
الیحه بودجه  ۱۴۰۱این اجازه داده شده است که بخشی از سهام
عدالت در شرکت های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق
تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار
بتواند مداخله جدیتر و حمایت گستردهتری انجام دهد.
او با اشاره به ارقامی که پیشتر اعالم شده بود ،خاطرنشان
کرد :پیش از این ،اعدادی مطرح شده بود در حد  ۲۰یا ۳۰
هزار میلیارد تومان بود ،بر اساس مصوبه امروز هیات دولت،
صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف
بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه
استفاده کند.
خاندوزی افزود :همچنین  ۱۰درصد از عرضه اولیه شرکت
های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته
شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام های خود حمایت
کند؛ بنابراین ،چشمانداز سودآوری بهتری را برای فعاالن بازار
سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد :مجموعه این
مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به
سال  ۱۴۰۱نیست .این مجموعه ،اقداماتی است که حتی پیش
از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد .بنابراین،
این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع ،با ثبات
بودن فعالیت اقتصادی ،پیشبینی پذیر بودن متغیرها و در
نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماههای آینده است.

در جلسه کمیته تخصصی کرونا مطرح شد

زنگ خطر آغاز موج ششم کرونا در کشور به صدا درآمده است
س جمهوری با اشاره به آمار افزایش بیماران سرپایی و
معاون اول رئی 
بستری ناشی از سویه جدید اُمیکرون ،گفت :عادی انگاری و عدم رعایت
دستورالعملهای بهداشتی در شیوع اُمیکرون تأثیر بسزایی داشته و باید تدابیر
الزم برای جلوگیری از شیوع این سویه جدید از بیماری در کشور اندیشیده شود.
به گزارش ایرنا ،محمد مخبر روز چهارشنبه در جلسه کمیته تخصصی کرونا
که با حضور رییس دفتر رئیس جمهوری و وزرای بهداشت درمان و آموزش
پزشکی و آموزش و پرورش ،رئیس جمعیت هالل احمر و مسئوالن مربوطه
برگزار شد ،با اشاره به آمار افزایش بیماران سرپایی و بستری ناشی از سویه

جدید اُمیکرون در کشور تاکید کرد :عادی انگاری و عدم رعایت دستورالعمل
های بهداشتی در شیوع سویه جدید اُمیکرون تأثیر بسزایی داشته و باید تدابیر
الزم برای جلوگیری از شیوع این سویه جدید از بیماری در کشور اندیشیده شود.
وزیر بهداشت نیز در این جلسه با اشاره به افزایش سویه جدید اُمیکرون در
سراسر کشور و تاکید بر اینکه عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی عواقب
جدی برای نظام سالمت و مردم در هفتههای آتی در پی خواهد داشت ،تصریح
کرد :ضروری است مردم در جهت مقابله با شیوع این سویه جدید دستورالعمل
های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را بیش از گذشته رعایت کنند و در غیر

اینصورت ناچاریم محدودیت های بیشتر و سختگیرانه تر کرونایی در سراسر
کشور وضع کنیم .همچنین در این جلسه وزارت بهداشت گزارشی از آخرین
وضعیت بیماری کرونا در کشور و جهان ،آمار افزایش بیماران سرپایی و بستری
و مرگ و میر ناشی از سویه جدید اُمیکرون و افزایش تعداد شهرهای قرمز و
نارنجی در رنگ بندی جدید کرونایی کشور ارائه کرد.
در ادامه نیز مصوبات و محدودیتهای پیشنهادی وزارت بهداشت و وزارت
کشور برای مقابله با سویه جدید اُمیکرون جهت تصویب در ستاد ملی مقابله با
بیماری کرونا بحث و بررسی شد.

نه دموکراتها و نه جمهوریخواهان هیچکدام محبوب نیستند
یک نظرسنجی جدید نشان داد ،هر دو حزب سیاسی
اصلی آمریکا نزد مردم این کشور محبوبیت ندارند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،بر اساس این
نظرسنجی انجام شده از سوی ان.بی.سی نیوز که نتایجش
امروز منتشر شد ۴۴ ،درصد شرکت کنندگان گفتند که
نسبت به حزب جمهوریخواه دیدگاهی منفی دارند در حالی
که  ۳۴درصد نسبت به این حزب دیدگاه مثبت داشته و ۲۱
درصد نیز دیدگاه خنثی داشتند.
در همین نظرسنجی حزب دموکرات آمریکا نیز که جو
بایدن ،رئیس جمهور فعلی این کشور متعلق به آن است،
درصدهای نسبتا مشابهی کسب کرده و  ۴۸درصد نسبت

به آن دیدگاه منفی داشتند در حالی که  ۳۳درصد به آن
دیدگاه مثبت داشتند و  ۱۸درصد نیز در قبال این حزب
دیدگاه خنثی را انتخاب کردند.
در نظرسنجی همین شرکت برای ماه اکتبر ،هر دو حزب
همچنین در زمینه دیدگاه منفی درصد بیشتری در مقایسه
با دیدگاه مثبت کسب کردند.
همچنین در این نظرسنجی مشخص شد که هم جو
بایدن ،رئیس جمهور آمریکا و هم دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور سابق این کشور درصدهای بیشتری در زمینه دیدگاه
منفی در مقایسه با دیدگاه مثبت به خودشان کسب کردند.
طبق نتایج این نظرسنجی  ۴۸درصد نسبت به جو بایدن و

 ۵۱درصد نسبت به دونالد ترامپ دیدگاه منفی داشتند در
حالی که درصد دیدگاه مثبت به هر یک از آنها به ترتیب ۳۹
درصد برای جو بایدن و  ۳۷درصد برای ترامپ بود.
جمهوریخواهان شرکت کننده در این نظرسنجی ظاهرا
اشتیاق بیشتری به انتخابات میاندورهای سال جاری میالدی
داشتند و  ۶۱درصد آنها گفتند که به این انتخابات که قرار
است در ماه نوامبر برگزار شود عالقهمند هستند ،در حالی
که در مقام مقایسه  ۴۷درصد دموکراتها چنین نظری
داشتند.
این اشتیاق را میتوان به این که جمهوریخواهان فرصت
بازپس گیری مجدد کنترل مجالس نمایندگان و سنای

کنگره آمریکا را در این انتخابات پیدا میکنند ،نسبت داد .به
صورت سنتی حزب سیاسی رئیس جمهور جدید آمریکا در
انتخابات بعد از شروع ریاست جمهوری او عرصه را واگذار
میکند.
نتایج یک نظرسنجی برگزار شده از سوی دانشگاه
کوئینیپیاک که در ماه نوامبر منتشر شد نشان داد که
پاسخگویان بیشتری خواستار تسلط جمهوریخواهان بر
کنگره آمریکا در انتخابات میاندورهای سال  ۲۰۲۲در مقایسه
با درصد حمایت از دموکراتها برای این منظور شدند.
در نظرسنجی ان.بی.سی نیوز  ۱۰۰۰بزرگسال از  ۱۴تا ۱۸
ژانویه شرکت کردند.

