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 رییس قوه قضاییه گفت: دشــمن برای ایجاد عملیات روانی و تضعیف نظام با حربه های سیاســی، فرهنگی و تحریم اقتصادی با تمام توان ورود کرد، اما 
ایستادگی ملت در برابر همه این توطئه ها، نقشه های شوم آنها را خنثی کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت ااسام والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی که صبح روز )پنجشنبه( مهمان رییس سازمان حفاظت اطاعات سپاه بود، در جمع معاونان و مدیران این سازمان با اشاره به اثرگذاری سپاه 
و تولید قدرت، عزت و اقتدار برای نظام جمهوری اسامی و جهان اسام افزود: نقش سربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان حفاظت اطاعات سپاه که 

مسئولیت صیانت و پاسداری از این منبع عظیم عزت و قدرت را بر عهده دارد، اهمیت مضاعف داشته....
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رئیسی: 
ایستادگی ملت همه نقشه های دشمن را خنثی کرد

info@sobh-eqtesad.ir

سامانه باور۳۷۳ چگونه باور شد
در خبر های همین یکی دو روز پیش آمده بود  شــلیک 
موفق ســامانه راهبــردی و بومی »» بــاور ۳۷۳ ««  و 
انهدام هدف دور ایســتا در رزمایش مشترک تخصصی 
پدافند هوایی مدافعان آســمان وایــت ۹۹ برای اولین 
بار در یک رزمایش اهداف از پیش مشــخص شده  خود 
را  با موفقیت مورد اصابت قرار داد. انچه که در مصاحبه 
فرماندهان در این رزمایش مشــهود اســت اینکه ، این 
نخستین حضور ســامانه بومی و راهبردی باور ۳۷۳ در 
یک رزمایش تمام عیار و شــبیه بــه رزم واقعی پدافند 
هوایی است که عملکرد بســیار موفقی را تحت کنترل 
و هدایت شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور به ثبت 
می رســاند. سامانه راهبردی و بومی باور ۳۷۳ نخستین 
ســامانه پدافند هوایِی ارتفاع و برد بلنِد کشور جمهوری 
اسامی ایران اســت که با همکاری متخصصان صنعت 
دفاعی کشــور و نیروی پدافنــد هوایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران تولید شده و در سال ۱۳۹۸ از آن رونمایی 
شد. امیر سرتیپ دوم عباس فرج  پور سخنگوی رزمایش 
مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان وایت 
۹۹ ضمــن تبریک ایــن موفقیت بــزرگ،  در مصاحبه 
خبر تلویزیونی گفت : » ســامانه  هــای پدافندی بومی 
کشورمان در دنیا حرف برای گفتن دارند و امروز در این 
حوزه در تراز جهانی ظاهر شــده اند، البته ما هیچگاه به 
وضع موجود راضی نبوده و همواره در حال به  روزرسانی 
و ارتقاء ســامانه  ها و تجهیزاتمان برای حراست و دفاع 
از آســمان کشور هستیم «. سخنگوی رزمایش مشترک 
تخصصی پدافند هوایی مدافعان آســـمان وایـــت ۹۹  
تاکید کرده اســت که  در ایــن رزمایش طرحهای دفاع 
هوایی با ســنجش واقعیتهـای نبرد واقعی و شــناخت 
دقیق از توانمندیهای دشــــمن طراحی شـــده و برای 
کلیه زوایای پیدا و پنهان درایه های مختلف پدافندی 
تدابیر ازم اتخاذ شــده، عنوان کرد: » فرماندهان ما در 
پدافند هوایی با نکته ســنجی و بررســی نقاط ضعف و 
قـــوت طرحهای دفاعــی و اقدام و عمل هوشــمندانه 
توانســته اند آسمانی امن را در ســایه اقتدار بروز خود 
فراهم کنند . پرنده های بدون سرنشــین دشمن فرضی 
در ارتفاع متوسط و ورود آنها به منطقه رزمایش، اهداف 
به سامانه های بومی مرصاد نیروی پدافند هوایی ارتش 
و طبس نیروی هوافضای ســپاه از سوی شبکه یکپارچه 
پدافند هوایی واگذار شــد که همه اهداف مورد اصابت 
این سامانه ها قرار گرفتند.انجام عملیات آتش و حرکت 
سریع سامانه های پدافندی از نقاط محل اســــتقرار به 
نقاط دیگر از جمله اقدامات انجام شــده در این مرحله 
از رزمایش بود که با هدف عدم شناسایی محل استقرار 
ســامانه های پدافندی با موفقیت انجام شـــد.امیر فرج 
پور ســخنگوی رزمایــش   افزود کــه : » در رزمایش  
مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان وایت 
۹۹ سامانه مرصاد نیروی پدافند هوایی ارتش و سـامانه 
طبس نیروی هوافضای سپاه اهداف متخاصم در منطقه 
رزمایش را هدف قرار دادند « .به گزارش از قرارگاه رسانه 
ای رزمایــش، در رزمایش مشــــترک تخصصی پدافند 
هوایی مدافعان آســــمان وایت ۹۹ عاوه بر ســامانه 
باور ۳۷۳ ،  ســامانه مرصاد نیروی پدافند هوایی ارتش 
و ســامانه طبس نیروی هوافضای سپاه اهداف متخاصم 
در منطقــــه رزمایش را هدف قرار دادند.  همچنین در 
اجرای مرحله اصلی رزمایش مشــترک تخصصی پدافند 
هوایی مدافعان آســمان وایت ،  رادارهای قدیر، مراقب 
و بشــیر نیروی پدافند هوایی ارتش و نیروی هوافضای 
ســپاه، اهداف پروازی بر فراز منطقــه عمومی رزمایش 
شامل جنگنده  های با سرنشین و بدون سرنشین نیروی 
هوایی ارتش و نیروی هوافضای ســپاه که از پایگاه  های 
مختلف به پــرواز درآمده بودند را با موفقیت کشــف و 
شناســایی کردند و اطاعات اهداف پروازی کشف شده 
را در اختیار شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشــور قرار 
دادند. اینکــه در پرتو قطعنامه هــای تحریمی محدود 
کننده سیســتم دفاعی کشــور و هم چنین محدودیت 
هایی که معاهده ننگین برجامی که دشــمنان به کشور 
تحمیل کردند ،  هرگز نتوانســته اند قدرت دفاعی ما را 
در چارچــوب توقعات خود محصور کنند ، جای بســی 
اعجاب  و شــکر بی پایان از خدای متعــال دارد . نیرو 
های متخصص  و متعهد و متدین ما در نیروهای مسلح 
با اهنگی تدریجی و معطوف بــه توکلی اعجاب برانگیز 
کشوری را که ۴۰ ســال پیش کوچکترین ادوات رزمی 
خود را از خارجی ها مطالبه میکرد  را امروز قادر نموده 
اند که این کشــور را از تعرض هر بدخواهی چه منطقه 
ای و چــه فرا منطقه ای و از هر حیث مصون نمایند فی 
الواقع در تاریخ نمونه اســت. و این  یعنی همین یک امر 
خود بیــش از همه مراحل ابراز قــدرت در دوران دفاع 
مقدس ممدوح اســت. خدا به بنیان گزاران این ابداعات 

عظیم عاقبت بخیری عطا فرماید.  آمین .
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 آخرین آمار کرونا در کشور
 فوت ۳۳۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین آمار بیماران و بهبودیافتگان کرونا در کشور گفت: در 
۲۴ ساعت گذشته ۳۳۵ نفر بر اثر ابتا به کرونا جان خود را از دست داده  اند. دکتر سیما سادات اری 
اظهار کرد: تا دیروز ۲ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 6 هزار و ۱۳۴ بیمار جدید 
مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۲۱۴ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۵۵6 هزار و ۸۹۱ نفر رسید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳۵ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۳۱ هزار و ۹۸۵ نفر 
رسید البته خوشبختانه تاکنون ۴۴6 هزار و 6۸۵ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص 
شــده اند.به گفته اری  ۴۹۳۳ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند. به گفته وی تاکنون ۴ میلیون و 6۵۸ هزار و ۷۲۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است.بر اساس اعام وزارت بهداشت، استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، 
بوشهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 
کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز و استانهای هرمزگان، فارس، گلستان 

و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

 ســخنگوی ارشد نیروهای مســلح تاکید کرد با هرگونه تعرضی در جریان جنگ قره باغ به مرزهای ایران برخورد سخت خواهیم کرد. سرتیپ پاسدار ابوالفضل 
شکارچی؛ سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اعام کرد به دنبال درگیری های نظامی دو کشور آذربایجان و ارمنستان و عدم رعایت قواعد بین المللی حسن همجواری 
و مصالح جنگی در مرزهای کشــور ثالث که در منازعات دو کشــور، منجر به شلیک و اصابت تعدادی خمپاره به داخل مناطق سرزمینی جمهوری اسامی ایران 
گردیده است، نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران ضمن تقویت دفاعی خطوط مرزی ایران، اعام می نماید امنیت مناطق مرزی و مردم ایران، خط قرمز ماست 
و در این رابطه به هر دو کشور درگیر یادآور می شویم که ؛  اوا مراقب آتش افروزی و شیطنت های بیگانگان باشند؛ ثانیا مشکات فیمابین را از طریق مسالمت 
آمیز و گفتگو حل و فصل کنند.ثالثا با بی دقتی در عملیات نظامی خود، مرزهای سرزمینی جمهوری اسامی ایران و  امنیت و آسایش هموطنان ما را که خط قرمز 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران است، به مخاطره نیندازند و باجدیت و دقت در این خصوص  مراقبت کنند.وی افزود رعایت حسن همجواری  و صبوری 
ایران اسامی با دو کشور، نباید مورد سوءاستفاده قرارگیرد؛ لذا هشدار میدهیم  با هرگونه تعرض و تهدید برخوردی سخت خواهیم کرد.سردار شکارچی اضافه کرد: 
در پی درگیری های اخیر نظامیان دو کشور  در منطقه قره باغ، نخجوان و ارمنستان بدلیل شیطنت برخی بازیگران منطقه ای و حمات راکتی و توپخانه ای طرف 
های درگیر، برخی مناطق مرزی جمهوری اسامی ایران  تحت تاثیر قرار گرفته  و خساراتی به هموطنان مرزنشین وارد کرده است؛ لذا  تاکید میکنیم دو کشور 

مشکات خود را از طریق گفتگو حل نموده وبه خطوط قرمز ایران ورود نکنندکه در غیر این صورت قطعاپشیمانی بدنبال خواهدداشت.

به نظر می رسد بازی جدید مدیران ارشد وزارت راه، سازمان هواپیمایی کشوری 
و شــرکت های هواپیمایی بــا مردم وارد مرحله جدیدی به نام شفاف ســازی 
صورت های مالی شده اســت.، پس از آنکه انجمن شرکت های هواپیمایی در 
۱۸ مهر ماه، نرخ نامه جدید بلیت پروازهای داخلی را با اعداد و ارقامی عجیب 
و در دامنه قیمتی )کف و سقف( عمدتاً میلیونی برای اعمال از اول آبان امسال 
اعام کرد، بافاصله واکنش هایی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و شخص 
وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مخالفت این سازمان و وزیر راه با نرخ های جدید 
را در پی داشــت.اما این نمایش ها به تدریج رنگ باخــت و وزیر راه از موضع 
»به شــدت مخالف با نرخ های جدید بلیت هواپیما«، به موضع »باید بررســی 
کارشناسانه تری داشــته باشــیم«، تغییر جهت داد.اگرچه بهانه شرکت های 
هواپیمایــی برای تغییر نرخ، دو اتفاق »الزام به رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و فــروش 6۰ درصدی ظرفیت هواپیما از اول آبان« و همچنین »افزایش نرخ 
دار به کانال ۳۰ هزار تومانی« بود، اما اواً نرخ دار ۲۷ هزار تومانِی مورد نظر 
شــرکت های هواپیمایی، کامًا نرخ حبابی بود و در حال حاضر قیمت دار در 
حال فروکش کردن اســت و احتمال بازگشت آن به کانال زیر ۲۰ هزار تومان 
در بازه زمانی چند روزه، بســیار بااست؛ ثانیاً، امکان جبران برخی هزینه های 
جانبی ایراین ها مانند نرخ سوخت و خدمات فرودگاهی با استفاده از سازوکار 
یارانه های هوشمند دولتی در ازای رعایت الزام فاصله گذاری اجتماعی و فروش 

بلیت تا سقف 6۰ درصد ظرفیت پرواز، وجود دارد.

ایراین ها قیمت بلیت هواپیما را قبل از یکم آبان گران کردند
با این حال، ایراین ها به هیچ عنوان امر و نهی های متعدد وزیر راه و ســازمان 
هواپیمایــی را رعایت نکردند و اگرچه تاریخ شــروع نرخ نامه جدید، اول آبان 

است، اما در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بلیت هواپیما هستیم.

اولتیماتوم وزیر راه: ایراین ها اگر گــران کنند، به تعزیرات معرفی 
می شوند

هرچند که وزیر راه و شهرســازی سه شنبه شب )۲۹ مهر ماه( در یک برنامه 
تلویزیونی از عدم اجرای نرخ نامه جدید پروازهای داخلی به جد خبر داد و اعام 
کرد: شرکت های هواپیمایی که بلیت را گران فروشی کنند، به سازمان تعزیرات 
حکومتی معرفی می شــوند، اما تنها چند ساعت قبل از آن در دیدار با مدیران 
عامل شــرکت های هواپیمایی گفت: ایراین ها صورت مالی سال های ۹۷، ۹۸ 
و 6 ماهه نخســت ۹۹ را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه دهند تا بر اساس 
آن، نرخ نامه جدیدی تدوین شود.اتفاقی که در نوع خود تقریباً بی نظیر است 
و معمواً ایراین ها )به جز شرکت های هواپیمایی دولتی، شبه دولتی و نظامی 

آن هم صرفاً برای سازمان حسابرسی یا ستاد کل نیروهای مسلح( صورت مالی 
خود را برای هیچ دستگاهی شفاف سازی نکرده بودند.

کشف هزینه تمام شده هر پرواز با شفاف سازی صورت مالی ایراین
دســتور جدید وزیر راه می تواند یک گام به پیش باشــد امــا تا زمانی که به 
یک رویه ثابت و ســپس تصویب قانونی مبنی بر شــفاف سازی صورت مالی 
شــرکت های هواپیمایی برای عموم مردمی تبدیل نشود، مردم نمی توانند از 
حقیقی بودن نرخ های بلیت هواپیما و »صحت و ســقم« ادعای زیان ده بودن 

شرکت های هواپیمایی مطلع شوند.

منظری: شفاف سازی صورت مالی ایراین ها به نفع خوِد شرکت هاست
علیرضا منظری معاون اســبق هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشــوری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر شفاف سازی صورت مالی 
ایراین ها در تعیین نرخ بلیت هواپیما گفت: قرار است شرکت های هواپیمایی 
صورت مالی خود را صرفاً به ســازمان هواپیمایی کشوری بدهند این در حالی 
است که در دنیا در ۵ تا 6 دهه اخیر شرکت های هواپیمایی، ترازنامه های مالی 
خود را برای دنیا شفاف سازی و اعام می کنند.وی افزود: تا کنون سابقه شفاف 
سازی ترازنامه مالی از سوی شرکت های هواپیمایی ایرانی وجود نداشته و تنها 
ماهان یک بار بابت انتشار اوراق صکوک اجاره هواپیما، مجبور به رعایت قوانین 

بورسی و شفاف سازی ترازنامه مالی شرکت به صورت محدود شد.

فرار ایراین ها از شفاف سازی به بهانه لو رفتن روش دور زدن تحریم ها

کارشناس حقوق هوانوردی با اشاره به اینکه برخی شرکت های هواپیمایی، به 
بهانه اینکه نمی توانند صورت های مالی خود را به دلیل امکان لو رفتن راه های 
دور زدن تحریم خرید قطعات هواپیما منتشر کنند، گفت: این موضوع ارتباطی 
به لو رفتن روش های خرید قطعات تحریمی ندارد و می توانند هزینه های جاری 
و درآمدها را منتشــر کنند. اتفاقاً شــفاف کردن صورت مالی به نفع ایراین 
هاســت و می توانند اعام کنند که به دلیل باا بودن هزینه های شــرکت ها، 
ازم اســت تا نرخ بلیت را افزایش دهند.وی دربــاره ارتباط تعیین نرخ بلیت 
هواپیما با شــفاف سازی صورت مالی ایراین ها اظهار داشت: دولت می خواهد 
با اســتفاده از درآمدها و هزینه های شــرکت های هواپیمایی، به نرخ متعادلی 
برای بلیت هواپیما دســت یابد؛ سازمان هواپیمایی برای دستیابی به نرخ تمام 
شده هر مســیر پروازی، ضرورت دارد تا ترازنامه مالی شرکت های هواپیمایی 

را برآورد کند.

سرانجام افزایش قیمت بلیت هواپیما

 شکستن رکورد تورم ماهیانه

 تورم نقطه ای در مهر ماه ۴۱ درصد شد
با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده؛

پایان رزمایش مدافعان آسمان وایت 99
رزمایش مشــترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان وایت ۹۹ که با حضور نیروی پدافند هوایی 
ارتش، نیروی هوا فضای سپاه و نیروی هوایی ارتش در منطقه سمنان برگزار شد، با موفقیت پایان یافت.

امیر قادر رحیم زاده فرمانده رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان وایت ۹۹، با اعام 
خبر فوق گفت: در رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان وایت ۹۹ که از روز گذشته 
توســط نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه و نیروی هوایی ارتش در منطقه ای به وسعت 
بیش از نیمی از کشور برگزار شد، به لطف خداوند متعال و تاش همه رزمندگان شرکت کننده، به تمام 
اهداف از پیش تعیین شــده دست یافتیم و سناریوهای مختلف طراحی شده در این رزمایش با موفقیت 
اجرا شد.وی افزود: استقرار سامانه های پدافندی اعم از سامانه های موشکی، راداری، کنترل و فرماندهی و 
جنگ الکترونیک از جمله مواردی بود که در فاز نخســت این رزمایش صورت گرفت و در ادامه با تهاجم 

هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین....

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی:

استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد
رئیس بانک مرکزی اعام کرد:

برنامه جدید ایران برای تهاتر نفت با کاا
رئیس بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران گفت: تامین کااهای مورد نیاز کشور اعم از کااهای 
اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر کاا با نفت است.

 عبدالناصر همتی در جلســه مشترک وزرای صمت، نفت و جهاد کشاورزی افزود: روش تهاتر یکی 
از شیوه های کاسیک مقابله با تحریم ها و توسعه تجارت خارجی کشور هاست.وی تصریح کرد: در 
شــرایط حاضر که آمریکا برای جلوگیری از مبادات پولی و بانکی ایران انواع تصمیمات را مد نظر 
قرار داده، تهاتر کاا با نفت می تواند گره گشا باشد.همتی گفت: با توجه به پیشینه انجام برنامه تهاتر 
کاا در کشورمان، برنامه موجود در ابعادی بزرگ تر و در دو مرحله اجرا می شود که مرحله نخست 
آن شــامل تامین کااهای اساسی و مرحله دوم آن شــامل کااهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز 
واحدهای تولیدی خواهد بود.رئیس بانک مرکزی تاکید کرد: با اجرای این برنامه شاهد تحول بزرگی 
در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتماً تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می یابد.

 هشدار سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به ارمنستان و آذربایجان؛

امنیت مناطق مرزی و مردم ایران، خط قرمز ماست
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مجموعه ای از توانمندی های راهبردی را برای غافلگیری 
دشمن فراهم کرده ایم

معاون هماهنگ کننده نیروی هوافضای ســپاه با اشاره به رزمایش مدافعان آسمان وایت ۹۹ گفت: آنچه 
کــه در این رزمایش حضور دارد تنها بخشــی از توانمندی های ما در حوزه پدافند هوایی اســت و توان 
غافلگیرکننده مان را در زمان نیاز دشمنان خواهند دید.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ارتش، سردار سرتیپ 
پاسدار فریدون محمدی سقایی معاون هماهنگ کننده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه رزمایش مشترک 
تخصصی پدافند هوایی مدافعان آســمان وایت ۹۹ با اشاره به نقش پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه 
در این رزمایش، گفت: در این رزمایش نســل جدیدی از تجهیزات و سامانه های راداری، موشکی، جنگ 
الکترونیک، فرماندهی و کنترل نیروی هوافضای سپاه اعم از رادارهای قدیر، بشیر، مطلع الفجر و سامانه های 
سوم خرداد و طبس که به دست فرزندان ملت بزرگ ایران در این نیرو تولید شده، در قالب شبکه یکپارچه 
پدافند هوایی و با هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی کشور به کار گرفته شده است.وی افزود: 
عملکرد موفق سامانه های بومی  نیروی هوافضای سپاه در کشف، رهگیری و انهدام اهداف واگذار شده در 
قالب عملیات شبکه محور از جمله نقاط عطف رزمایش مدافعان آسمان وایت است.سردار محمدی سقایی 
با بیان اینکه در توســعه و ارتقا تجهیزاتی که در اختیار داریم هرگز متوقف نخواهیم شــد، عنوان کرد: با 
توجه به اینکه سطح و کیفیت تهدیدات در حوزه هوایی مرتبا در حال تغییر است و طیف قابل توجهی از 
تهدید وجود دارد، توانمندی های پدافندی نیروی هوافضای سپاه هم متناسب با این تهدیدات هر روز در 
حال تغییر و به روزرسانی است به طوریکه امروز مجموعه ای از توانمندی های غافلگیرکننده را برای مقابله 
با دشــمن فراهم کرده ایم.معاون هماهنگ کننده نیروی هوافضای ســپاه ادامه داد: قطعا آنچه که در این 
رزمایش حضور دارد تنها بخشی از توانمندی های ما در حوزه پدافند هوایی است و توان غافلگیرکننده مان 

را در زمان نیاز دشمنان خواهند دید.

  تخصیص 34۵0 میلیارد تومان 
برای پرداخت پاداش بازنشستگان
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روحانی در گفتگو با اردوغان:گزیده خبر

بحران قره باغ باید از طریق مذاکره حل شود
رئیس جمهور با اشــاره به بحران قره باغ، گفت: موضع ما در این 
زمینه کاماً روشن است و معتقدیم جنگ راه حل نیست و باید از 
طریق گفت و گو و مذاکره مشکل حل شود.حجت ااسام حسن 
روحانی در تماس تلفنی »رجب طیــب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه با اشــاره به برگزاری نشست شورای عالی همکاری های دو 
کشور در تهران به صورت ویدئو کنفرانس، بر ضرورت اجرای هرچه 
ســریع تر توافقات دو کشور بویژه در زمینه همکاری های تجاری و 
بانکی تاکید کرد.روحانی با اشــاره به تأثیر منفی تحریم های غیر 
قانونی آمریکا و همینطور شــیوع ویــروس کرونا بر روابط تجاری 
و اقتصادی دو کشــور، ابــراز امیدواری کرد که بــا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی و افزایش تردد کامیون ها و تعداد پروازها 
سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور دوباره افزایش یابد.رئیس 
جمهور در ادامه مبارزه با تروریسم در منطقه را موضوعی مهم عنوان 
کرد و افزود: گروه های تروریستی می توانند خطر بزرگی برای منطقه 
باشــند.روحانی همچنین برای همکاری با ترکیه در زمینه مقابله 
با ویروس کرونا و اشــتراک تجربیات در این زمینه اعام آمادگی 
کرد.رئیــس جمهور در بخش دیگری از این گفت و گو با اشــاره 
به بحران قره باغ و ضرورت حفظ امنیت شــهرهای مرزی ایران با 
کشــورهای آذربایجان و ارمنستان، گفت: موضع ما در این زمینه 
کاماً روشن است و معتقدیم جنگ راه حل نیست و باید از طریق 

گفت و گو و مذاکره مشکل حل شود.روحانی افزود: معتقدم ایران 
و ترکیه به عنوان دو کشور قدرتمند در منطقه و همچنین کشور 
روسیه می توانند برای استقرار صلح و ثبات در منطقه کمک کنند و 
شاهد استقرار صلح و آرامش در منطقه با اجرای حقوق بین الملل 
و تمامیت ارضی باشیم.رئیس جمهور همچنین با اشاره به همکاری 
ایران، ترکیه و روسیه برای کمک به حل مشکات سوریه در قالب 
روند آستانه، ابراز امیدواری کرد که ادامه این همکاری ها منجر به 
حل مشکات ســوریه، پایان فعالیت تروریسم در منطقه و حفظ 
تمامیت ارضی سوریه شود.رئیس جمهور ترکیه نیز در این تماس 
تلفنی از ایران به عنوان دوســت و همسایه خوب ترکیه نام برد و 
بر توســعه روابط و همکاری های دو کشور در قالب اجرای توافقات 
شورای عالی همکاری های دو کشور تاکید کرد.رجب طیب اردوغان 
تاکید کرد: به حمایت از ایران در برابر تحریم های یکجانبه آمریکا 
ادامه خواهیم داد و برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی همچون 
گذشــته همه تاش خود را انجام می دهیم.رئیس جمهور ترکیه 
همکاری با ایران در زمینه مبارزه با تروریســم را عامل مهمی در 
برقراری صلح و امنیت در منطقه دانست و بر ادامه این همکاری ها 
تاکید کرد.اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که همکاری ایران 
و ترکیه در زمینه بحران قره باغ، منجر به حل این بحران از طریق 

گفت و گو و بازگشت آرامش و صلح به منطقه شود.

آمریکا ایرج مسجدی را تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم علیه سفیر ایران در بغداد و سه سازمان 
رسانه ای مرتبط با سپاه پاسداران خبر داد. وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته 
با صدور بیانیه ای ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد  را در لیست تحریم ها قرار 
داد.همچنین این وزارت سه سازمان رســانه ای »بیان رسانه گستر«، »اتحادیه 
بین المللی رسانه های مجازی« و »اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسامی« را نیز 

به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران تحریم کرد.
وزارت خزانــه داری آمریکا با صــدور بیانیه ای مجزا در خصــوص تحریم ایرج 
مسجدی آورده است: این وزارت ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد را به دلیل 
اقدام برای نیروهای قدس ســپاه پاسداران یا به نیابت از آن تحریم کرده است. 
آقای مسجدی که مشاور نزدیکی برای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای 
قدس ســپاه پاســداران جمهوری اسامی ایران بوده اســت، نقشی اساسی در 

سیاست های نیروهای قدس سپاه پاسداران در عراق داشته است.

سخنگوی وزارت خارجه:
سفیر آمریکا در عراق در فهرست تحت 

تحریم ایران قرار گرفت
 ســخنگوی وزارت امور خارجه اعام کرد: جمهوری اســامی ایران »تیو تولر« 
ســفیر آمریکا در بغداد و دو مقام دیگر این کشــور را که در هماهنگی اقدامات 
تروریستی در عراق و منطقه و در ترور مجرمانه سردار شهید سلیمانی و پیشبرد 
تحریم ها علیه ایران نقش داشــتند در فهرست اشخاص تحت تحریم قرار داد.

به گزارش اداره  کل اطاع رســانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، »سعید 
خطیب زاده« در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشــت: تیو تولر سفیر ایاات 
متحــده در عراق در هماهنگی اقدامات تروریســتی در عراق و منطقه، در ترور 
مجرمانه ســردار سلیمانی و پیشــبرد تحریم ها علیه ملت ایران نقشی محوری 
داشته است.  وی افزود: امروز ایران او و دو مقام دیگر رژیم آمریکا را که در این 
اقدامات نقش داشته اند، تحریم کرد. اقدامات ضدایرانی بی پاسخ نمی ماند. ماتیو 
تولر ســفیر آمریکا در بغداد، اســتیو فاگین معاون سفیر و راب والر سرکنسول 
آمریکا در اربیل تحریم شــدند.وزارت امور خارجه هم  امروز با انتشــار بیانیه ای 
اعام کرد: در اجرای تبصره یک ماده ۴ و تبصره یک ماده ۵ از »قانون مقابله با 
نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه« مصوب 
بیســت و دوم مردادماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اســامی، دستگاه دیپلماسی با 
همکاری نهادهای ذیربط، بر اســاس اطاعــات و ادله مکفی که اثبات می کند 
ماتیو تولر سفیر ایاات متحده آمریکا در بغداد، استیو فاگین معاون سفیر و راب 
والر سرکنســول آمریکا در  اربیل، مشــارکت موثر در سازماندهی، تأمین مالی، 
راهبری و ارتکاب اقدامات تروریســتی علیه منافع دولت یا شهروندان جمهوری 
اسامی ایران؛ حمایت از گروه های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه 
النصره و از تروریســم دولتی علیه مردم منطقه و ایفای نقشی موثری که در آن 
داشــته اند و همچنین به دلیل مشارکت در ارتکاب نقض قواعد اساسی و اصول 
بنیادین حقوق بین الملل ازجمله حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه 
مردم منطقه، به ویژه به دلیل معاونت در ترور ســردار شهید سپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی و نیز به دلیل نقشــی که در اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
ایاات متحده علیه مردم ایران داشــته و دارند؛ مصداق بارز اشخاص مورد اشاره 
در بندهای سه تا پنج ماده ۴ و بند دو ماده ۵ قانون فوق به شمار رفته و بدین 
وسیله از تاریخ صدور این بیانیه، دوم آبان ماه ۱۳۹۹، آنها را در فهرست اشخاص 
مورد تحریم به گونه مقرر در قانون مذکور قرار  می دهد.در ادامه این بیانیه آمده 
است: این افراد از این تاریخ مشمول تبعات و الزامات مندرج در »قانون مقابله با 
نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه« خواهند 
بود و تمامی نهادهای ذی صاح طبق قانون اقدامات مقتضی جهت اثربخشی در 

این خصوص را اتخاذ می کنند.

جهانگیری:
 تریبون مجلس می تواند فضای امن و آرامش 

را به جامعه القا کند
 معاون اول رییس جمهوری گفت: مجلس شورای اسامی عاوه بر ایفای وظایف 
ذاتی خود می تواند فضای سیاســی کشور را مدیریت کند قطعاً تریبون مجلس 

می تواند فضای آرامش و همدلی و همراهی را به جامعه القا کند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری 
روز چهارشــنبه در جلسه مجمع نمایندگان خراســان شمالی با اشاره به اینکه 
استان خراسان شــمالی اســتعدادها و ظرفیت های فراوانی برای توسعه دارد، 
گفت: این استان قطعاً با تمرکز مجموعه مدیران و نمایندگان استان روی مسایل 
کلیدی می تواند ضمن توسعه زیرساخت ها، عقب ماندگی های خود را در برخی 
از بخش های اقتصادی هر چه ســریعتر جبران کند.معاون اول رییس جمهوری 
با ابراز خرسندی از انسجام، اتحاد و همدلی میان مسئوان و نمایندگان استان 
خراسان شــمالی گفت: قطعاً تنها راه پاسخگویی به توقعات و مطالبات مردم و 
پیشرفت استان های کمتر توسعه یافته انسجام و وحدت است.جهانگیری با اشاره 
به شرایط سخت معیشتی و اقتصادی مردم که ناشی از پیامدهای منفی فشارهای 
خارجی و کرونا است، اظهار داشت: در این شرایط حساس همه مسئوان کشور 
باید برای حل مشــکات و خدمت رسانی وحدت کلمه داشته باشند، نباید نگاه 
مردم به موضوعات و چالش ها متفاوت از نگاه مســئوان باشد زیرا این موضوع 
موجــب ناامیدی و یأس در جامعه می شــود.معاون اول رییس جمهوری گفت: 
مجلس شورای اسامی عاوه بر ایفای وظایف ذاتی خود می تواند فضای سیاسی 
کشــور را مدیریت کند قطعاً تریبون مجلس می تواند فضای آرامش و همدلی و 
همراهی را به جامعه القا کند.جهانگیری همچنین با اشاره به موضوعات مطرح 
شده از سوی نمایندگان استان خراسان شمالی اظهار داشت: پیشرفت طرح ملی 
راه آهن گرگان - مشــهد و تکمیل پتروشــیمی و رفع محرومیت از روستاها و 
مناطق مرزی حق مردم خراسان شمالی است و دولت با کمک نمایندگان مردم 
تمام مســاعی خود را برای اجرای طرح های عمرانی و محرومیت زدایی به کار 
خواهد بست.معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اهمیت مرزها و مرزنشینان 
در توســعه اقتصادی و سیاسی کشور گفت: بازگشایی بازارچه های مرزی میان 
ایران و ترکمنستان و افزایش تبادات تجاری میان دو کشور از اولویت های دولت 
اســت که می تواند باعث بهره مندی مرزنشــینان از مزایای بازارچه های مرزی 
شود.پیش از سخنان معاون اول رییس جمهوری حسینعلی امیری معاون امور 
مجلس رییس جمهوری با اشاره به هماهنگی نمایندگان خراسان شمالی با دولت 
برای پیشــبرد طرح های عمرانی ابراز امیدواری کرد: با همدلی و همراهی همه 
مســئوان گام های موثرتری در رفع چالش های استان برداشته شود.نمایندگان 
اســتان خراسان شــمالی نیز نظرات و دیدگاه های خود در خصوص احداث راه 
آهن و جاده های مواصاتی، توسعه مجتمع پتروشیمی، تأمین منابع آب، ساخت 
مراکز درمانی و بهداشــتی، محرومیت زدایی از روستاها و مرزها، اجرای شبکه 
فاضاب شهری و تکمیل کارخانه سیمان و اجرای برخی طرح های زیرساختی 

را بیان کردند.

رئیسی: 
ایستادگی ملت همه نقشه های دشمن را 

خنثی کرد
 رییس قوه قضاییه گفت: دشمن برای ایجاد عملیات روانی و تضعیف نظام 
با حربه های سیاسی، فرهنگی و تحریم اقتصادی با تمام توان ورود کرد، اما 
ایستادگی ملت در برابر همه این توطئه ها، نقشه های شوم آنها را خنثی کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت ااســام والمسلمین 
سید ابراهیم رئیسی که صبح روز )پنجشنبه( مهمان رییس سازمان حفاظت 
اطاعات ســپاه بود، در جمع معاونان و مدیران این ســازمان با اشــاره به 
اثرگذاری سپاه و تولید قدرت، عزت و اقتدار برای نظام جمهوری اسامی و 
جهان اسام افزود: نقش سربازان گمنام امام زمان )عج( در سازمان حفاظت 
اطاعات ســپاه که مسئولیت صیانت و پاسداری از این منبع عظیم عزت و 
قدرت را بر عهده دارد، اهمیت مضاعف داشــته و حساس تر است.وی ادامه 
داد: انجام رسالت سپاه که عبارت از پاسداری از نظام انقاب اسامی است، 
با نقش صیانتی و حفاظتی ســربازان گمنام در ســازمان حفاظت اطاعات 
این نهاد مقدس محقق خواهد شد.رئیســی به تبیین توطئه ها و ترفندهای 
دشمنان انقاب اسامی پرداخت و گفت: امروز دشمن در صدد ایجاد یأس 
و ناامیدی در درون نظام اســت، اما هر زمانی که دشمنان در برابر این نظام 
الهی دســت به اقدامی زده اند، با شکست مواجه و کامًا علیه خودشان شده 
و این خواســت و عنایت الهی و حضرت ولی عصر )عج( به این ملت و مردم 
بوده است.رییس قوه قضاییه با بیان اینکه با اطاع از وضعیت کشور می گویم 
که ایران دارای منابع و پتانســیل های بســیار غنی و ارزشمند است، افزود: 
به پشــتوانه جوانان می توان وضعیت کشــور را در عرصــه های اقتصادی، 
کشــاورزی، صنعتی و تولیدی و معیشت مردم متحول کرد.رییس دستگاه 
قضا تأکید کرد: همه ما به عنوان سرباز در خدمت نظام و ملت خواهیم بود 
و خداوند متعال نیز ان شاءاه نصرت و عنایت خودش را بر این ملت تفضل 
خواهد کرد.در ابتدای این مراسم که به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
در محل میدان صبحگاه ســتاد سازمان حفاظت اطاعات سپاه برگزار شد، 
سردار کاظمی رییس این سازمان با ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد این 
مجموعه در حوزه مأموریت های حفاظتی سپاه، به فضای همدلی و همکاری 
دســتگاه قضایی با سازمان حفاظت اطاعات سپاه اشاره و خاطر نشان کرد: 
این سازمان با رعایت موازین شرعی و قانونی و با بهره مندی از مجموعه های 
صیانتی و نظارتی داخلی بر اساس منویات فرماندهی معظم کل قوا، موجب 
حســن اعتماد دستگاه قضایی به اقدامات اطاعاتی و عملیاتی این سازمان 
شده است.رئیسی همچنین با حضور در مقابل یادمان شهدا در ستاد سازمان 
حفاظت اطاعات سپاه و قرائت فاتحه، نسبت به مقام شامخ شهدای جنگ 
تحمیلی و مدافعان حرم و جبهه مقاومت ادای احترام کرد و از خانواده های 
معظم شهدای سازمان که در این مراسم حاضر بودند، تجلیل به عمل آورد.

قالیباف: 
 آموزش و پرورش باید مردمی شود

 نه خصوصی
رئیس مجلس شورای اسامی پرداختن به مولفه تربیت را از جمله اولویت های 
کاری قوه مقننه برشمرد و گفت: برای ساماندهی امور آموزش و پرورش باید 
صدای معلمان شنیده شود.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی 
در جلســه هم اندیشی با صاحبنظران و اعضای تشکل های فرهنگیان مسیر 
وزارت آموزش و پرورش را سازنده و تحول آفرین خواند و گفت: معلمان تنها 
عنصــر هدایت گر و تربیت کننده به حســاب می آیند و بقیه امور در عرصه 
آموزش و پرورش ذیل مولفه معلم تعریف می شــود.رئیس مجلس شورای 
اســامی تصریح کرد: بر این اساس هر تصمیم و حرفی که محوریت کار در 
آموزش و پرورش باشــد باید متناسب با معلم تعریف شود وگرنه دیر یا زود 
دچار مشکل خواهد شد.وی افزود: شهید میثمی در جبهه های جنگ عنوان 
می کرد انسان )رزمندگان( تنها عنصر در جنگ محسوب می شوند و بر این 
اساس رمز موفقیت دفاع مقدس بر محور باور انسان ها بود.قالیباف گفت: بر 
این اساس معلمان در آموزش و پرورش اساس همه امور محسوب می شوند و 
مسئوان باید در هر مقطع زمانی برای تصمیم گیری صدای معلمان خصوصاً 
نیروهای جوان متعهد انقابی را بشــنوند، درک کنند و بعد تصمیم بگیرند.

رئیس مجلس شورای اسامی ادامه داد: ساختار آموزش و پرورش مهم است 
و هیچ نهادی به بزرگی این مجموعه از حیث جغرافیایی و نیروی انســانی 
مشاهده نمی شود؛ در این بین باید اذعان کرد نهاد خانواده و نهاد آموزش و 
پرورش نیز مکمل یکدیگر هستند.وی تصریح کرد: بعد انسانی مورد توجه در 
آموزش و پرورش بر پایه تفکر، تجربه، تعقل و مهارت است و وقتی صحبت 
از این مولفه ها می شود باید به محوریت مسجد، محله، مدرسه و منزل توجه 
شــود؛ به عبارتی باید رابطه بین عناصر انســانی و مکانی آموزش و پرورش 

توجه جدی شود.

رزمایش مشــترک تخصصی پدافند 
هوایی مدافعان آسمان وایت ۹۹ که 
با حضور نیروی پدافند هوایی ارتش، 
نیروی هــوا فضای ســپاه و نیروی 
هوایی ارتش در منطقه سمنان برگزار 
شد، با موفقیت پایان یافت.امیر قادر 
رحیم زاده فرمانده رزمایش مشترک 
تخصصــی پدافند هوایــی مدافعان 
آسمان وایت ۹۹، با اعام خبر فوق 
گفت: در رزمایش مشترک تخصصی 
پدافند هوایی مدافعان آسمان وایت 
۹۹ که از روز گذشــته توسط نیروی 
پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای 
ســپاه و نیــروی هوایــی ارتش در 
منطقه ای به وســعت بیش از نیمی 
از کشور برگزار شد، به لطف خداوند 
متعال و تاش همه رزمندگان شرکت 
کننده، به تمام اهداف از پیش تعیین 
شده دســت یافتیم و ســناریوهای 
مختلف طراحی شده در این رزمایش 
بــا موفقیت اجــرا شــد.وی افزود: 
استقرار ســامانه های پدافندی اعم از 
کنترل  راداری،  موشکی،  سامانه های 
و فرماندهی و جنــگ الکترونیک از 
جمله مواردی بود که در فاز نخست 
این رزمایش صورت گرفت و در ادامه 

با تهاجم هواپیماهای باسرنشــین و 
بدون سرنشــین نیروی هوایی ارتش 
و نیروی هوافضای ســپاه به منطقه 
عمومی رزمایــش اقدامات ازم برای 
کشف، شناســایی و رهگیری آنها تا 
مرحله اصابت الکترونیکی )شــلیک 
سرد( انجام شد.امیر رحیم زاده با بیان 
اینکه یکی از ویژگی های این رزمایش 
به کارگیری تجهیزات و ســامانه های 
ایرانی بود، عنوان کرد: تمام تجهیزات 
و ســامانه های به کار گرفته شده در 
این رزمایش اعم از سامانه های کشف 
و شناسایی، موشکی، راداری، جنگ 
… محصواتی هستند  و  الکترونیک 
که به دســت توانمند فرزندان ملت 
شــریف ایران در نیروهای مســلح و 
صنعت دفاعی کشور تولید شده اند و 
از این حیث این برای نخستین بار بود 
که یک رزمایش با سازمان رزم تماماً 

ایرانی برگزار می شد.فرمانده رزمایش 
مدافعان  هوایــی  پدافند  مشــترک 
آســمان وایت ۹۹، مشــترک بودن 
رزمایش مدافعان آسمان وایت را از 
جمله ویژگی های بارز آن برشــمرد و 
با اشاره به شلیک پرحجم سامانه های 
موشکی ارتش و سپاه در این رزمایش، 
گفت: با شــلیک موفق ســامانه های 
پدافند موشکی باور ۳۷۳، مرصاد، ۱۵ 
خرداد، طبس و سوم خرداد به سوی 
اهــداف حمله ور به منطقه رزمایش، 
ســد آهنین پدافند هوایی کشور در 
برابر هرگونه تهدید هوایی به نمایش 
گذاشته شد.وی اســتفاده از سامانه 
پدافندی بومی راهبردی باور ۳۷۳ بر 
علیه اهداف دورایستا را یکی از نقاط 
عطف این رزمایش برشمرد و گفت: از 
آنجا که تهدیدات دورایســتا امروز به 
یکــی از اصلی ترین تهدیدهای حوزه 

هوایی تبدیل شده اند، لذا مقابله با آنها 
در دستور کار ما قرار دارد که در این 
زمینه هم با استفاده از سامانه بومی 
بــاور ۳۷۳، هدف دورایســتا در یک 
تمرین واقعی مورد اصابت قرار گرفت.

فرمانــده رزمایش مدافعان آســمان 
وایت ۹۹ هماهنگی، هدایت و کنترل 
عملیات پدافند هوایی نیروهای مسلح 
برای تقویت دفاع هوایی منســجم و 
مؤثر در برابــر هرگونه تهدید هوایی 
در قالــب شــبکه یکپارچــه پدافند 
هوایی و تحــت هدایت و طرح ریزی 
عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی کشور 
را از اهداف اصلی رزمایش مشــترک 
تخصصــی پدافند هوایــی مدافعان 
آسمان وایت ۹۹ عنوان کرد و گفت: 
در این رزمایش مشــترک افســران 
ارتش و ســپاه دوشادوش یکدیگر در 
فرماندهی عملیات مشــترک  مراکز 
منطقه ای )SOC( صحنه واقعی نبرد 
و مقابله با تهدیــدات هوایی را تحت 
هدایــت و کنترل عملیاتــی قرارگاه 
پدافند هوایی کشور و نظارت مستقیم 
ارزیابــان و ناظران قــرارگاه مرکزی 
حضــرت خاتم اانبیــاء)ص( تمرین 

کردند

با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده؛
پایان رزمایش مدافعان آسمان 

وایت 99

 رییس  امــور بین الملــل وزارت دفاع با برشــمردن 
اهمیت لغو تحریم های تســلیحاتی ایران  گفت: پایان 
این تحریم ها، فرصت جدیدی در عرصه تســلیحاتی و 
دیپلماســی برای ایران خواهد بود و تسلیحات جذابی 
برای فــروش به دنیا داریم. به گــزارش عمومی وزارت 
دفاع، امیر ســرتیپ دوم محمد احدی در گفت وگویی 
با برنامه سیاســت روز رادیو ایران با اشــاره  به اهمیت 
لغو تحریم های تســلیحاتی ایران در شــورای امنیت 
 افزود: کشور جمهوری اســامی ایران  از بدو پیروزی 
انقاب اسامی به لحاظ تسلیحاتی تحریم بوده و جنگ 
تحمیلی بهانه ای برای شرق و غرب علیه کشور ایران و 
تشدید تحریم های تسلیحاتی شد.وی در تبیین اهمیت 
لغو تحریم های تســلیحاتی ایران اظهار داشت: یکی از 
دایلی که امروز صنعت دفاعی با افتخار  در تراز جهانی 
به لحاظ توانایی، دانش، فناوری و صنعت مطرح است، 
 همین تحریم ها بوده اســت، امــا اینکه تحریم موجب 
رشــد ما شده به این معنا نیست که از تحریم استقبال 
می کنیــم، بلکه این تهدید را به یک فرصت برای دفاع 
از امنیــت تبدیل کردیم و نمی توانســتیم منتظر لغو 
تحریم ها باشــیم لذا صنعت دفاعی را تقویت کردیم و 

منتظر تامین نماندیم.
رییس امور بین الملل وزارت دفاع در پاسخ به این سئوال 
که آیا لغو تحریم ها بهتر از خود تحریم نیســت، بیان 
کرد: از تحریم ها اســتقبال نمی کنیم؛ چرا که فشار و 
تهدیدی برای جامعه است، اما هنر این است که تحریم 
را به یک فرصت تبدیل کردیم.امیر ســرتیپ احدی به 
شناسایی محورهای تهدید و محدودیت این تحریم ها 
اشــاره کرد و گفــت:  بر مبنای قطعنامه های شــورای 
امنیت، تحریم تســلیحاتی ایران از سال ۱۳۸۴ شروع 
شد و تا ســال ۲۰۱۵ میادی ادامه داشت  و همکاری 
تسلیحاتی کشورها با ایران ممنوع بوده است. در سال 
۲۰۱۵ بر مبنای قطعنامــه ۲۲۳۱ این تحریم ها همه 
برداشــته شد  و محدودیت های  جدیدی مبنی براینکه 
برای خرید یا فروش تسلیحات عمده کشورها به ایران 
به مدت ۵ ســال  باید اجازه شورای امنیت گرفته شود 
که موجب محدودیت شــد.وی خاطر نشــان کرد: با 

پایان ۵ ســاله از ۲۷ مهر محدودیت ها پایان یافت، در 
دوران محدودیت ها هیچ مراجعه ای به شــورای امنیت 
برای اجازه صادرات و  خرید با وجود دولت ظالم آمریکا 
نداشــتیم؛ چرا که برای ما فوریت نداشت. رییس امور 
بین الملــل وزارت دفاع عنوان کرد: بــا تحمل این ۵ 
سال، خوشبختانه این محدودیت ها تمام شد. ایران در 
حــوزه صادرات و خرید تحریم بود. هــدف آنها از این 
تحریــم تاثیرگذاری منفی در بنیه دفاعی و اقتصادی و 
اهداف سیاسی جمهوری اسامی ایران بود.احدی ادامه 
داد: ایران بــرای ایجاد خطوط تولیدی هزینه  پرداخت 
کرده اســت؛ چرا که هدف ما تقویت بنیه دفاعی بود و 
نمی توانســتیم منتظر پایان تحریم شویم. لذا امروزه با 
پایان تحریم، برنامه هایی برای تامین بخشی از نیازهای 
دانشی و فناوری هایمان با هزینه کمتر داریم.وی گفت: 
بیــش از ۹۰ درصد نیازهای تســلیحاتی و تجهیزات 
نیروهای مســلح در داخل تامین می شود و این تاکید 
وزیر محترم دفاع اســت که ۱۰ درصــد باقیمانده را با 
توجه به لغو تحریم ها حتما با توان داخلی خودکفا  شویم 

و از ظرفیت لغو تحریم ها در این جهت بهره ببریم.  
 رییــس امور بین الملل وزارت دفاع در پاســخ به این 
ســئوال که وزارت دفاع در حــوزه صادرات محصوات 
دفاعی چــه برنامه ای خواهد داشــت، گفت: در حوزه 
تســلیحات و تجهیزات نظامی در تمام حوزه های رزم، 
رزم زمینی، هوایی موشکی، رادار و دریایی محصواتی 
در تراز جهانی داریم. محصواتی که برای دنیا جذابیت 
دارد. در چند ســال گذشته به ویژه سال گذشته بیکار 
نبوده و منتظر پایان تحریم نبودیم و تقویت بنیه دفاعی 

ایران با قدرت ادامه یافت.
وی بــا بیان اینکه در بخشــی از محصــوات دفاعی 
جمهوری اســامی ایران محدویت صادرات نداشتیم، 
گفت:  در همین راســتا برخی سازمان های وزارت دفاع 
در حوزه صادرات در سال های گذشته به عنوان سازمان 
نمونه کشوری معرفی شده اند و در بازدیدهایی که بعضا 
هیات  های دفاعی از جمهوری اســامی ایران داشتند 
محصوات به آنها معرفی شد و در موارد متعددی منجر 
به قرارداد شد و برای احترام به تعهدنامه های بین المللی 

اجرای این قراردادها را به پایان تحریم ها موکول کردیم، 
اما دشــمنان بدانند این روزها تمام قراردادهایی را که 
 بسته ایم  در حال اجرا هستیم و آمریکا هم هیچ غلطی 

 نمی تواند انجام دهد.

ظرفیت ایران برای قرار گرفتن در جمع 10 کشور 
نخســت تامین کننده محصــوات و تجهیزات 

دفاعی

احدی با بیان اینکــه توانایی و ظرفیت قرار گرفتن در 
جمع ۱۰ کشــور نخســت تامین کننده محصوات و 
تجهیزات دفاعی را داریم، گفــت: از هزار میلیارد دار 
معامات تسلیحاتی که در دنیا انجام می شود می توانیم 
ســهم عمده ای داشته باشیم؛ هر چند رژیم تروریستی 
آمریکا در راس کشورهای فروش محصوات و تسلیحات 
 قرار دارد. ولی توانایی قرار گرفتن در جمع ۱۰  کشــور 
نخست را داریم.وی با بیان اینکه تحریم های تسلیحاتی 
ایران در سال ۲۰۱۵ براساس قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده 
اســت، گفت: اما  چیزی که بعــد از لغو تحریم ها ادامه 
یافت  یک سری محدودیت ها بود که بعد از ۵ سال تمام 
شد. هر چند آمریکا تاش داشت تا مجددا با قطعنامه 
جدید دوباره ایران را تحریم کند که در ســازمان ملل 
رسوا شــد و به قطعنامه اش فقط یک کشور رای داد و 
حتی اروپایی ها به عنوان متحدین آمریکا این کشور را 
همراهی نکردند و ملت ایران این شکســت را بر کشور 
آمریکا تحمیل کرد. رییس امور بین الملل وزارت دفاع 
 بودجه دفاعی جمهوری اســامی ایران را یک هفتادم  
اعتبار نظامی عربستان دانست و گفت: براساس برآورد 
موسسات غربی باز هم توانایی دفاعی جمهوری اسامی 
ایران از تمام کشــورهای منطقه بیشتر است که دلیل 
آن را می توان بومی بودن تسلیحات دانست.وی با بیان 
اینکه برخی کشورهای فروشنده تسلیحات تمام دانش 
فنی این تجهیزات را به کشور خریدار منتقل نمی کنند، 
گفت: اما در ایران با توجه به اینکه تمام تجهیزات دفاعی 
به ویژه موشک ها با دانش بومی تولید می شود، دشمنان 

هیچ گاه نمی توانند در برابر ایران خطر کنند.

رییس امور بین الملل وزارت دفاع:

تسلیحات جذابی برای فروش به دنیا داریم
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گزیده خبر  شکستن رکورد تورم ماهیانه

 تورم نقطه ای در مهر ماه ۴۱ درصد شد
بر اساس اعام مرکز آمار ایران تورم نقطه در مهر ماه از۴۱ درصد 
عبور کــرده و تورم ماهیانه نیز رکورد جدید ثبت کرده اســت.

تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در مهر ماه ۱٣٩٩ 
به عدد ۴۱,۴ درصد رســیده اســت؛ یعنی خانوارهای کشور به 
طور میانگین ۴۱.۴ درصد بیشتر از مهر ۱٣٩٨ برای خرید یک 
»مجموعه کااها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.این در حالی 
است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۴۱,٣ درصد 
می باشد که نســبت به ماه قبل ٦,٨ واحد درصد افزایش داشته 
است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٢,٢ درصد 
بوده که نسبت به ماه قبل ٨,۱ واحد درصد افزایش داشته است.

نــرخ تورم مهر ماه ۱٣٩٩ در مقایســه با ماه قبل7 واحد درصد 
افزایش یافته است. نرخ تورم گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی 
هــا و دخانیات« با افزایش ٩ واحد درصدی به ۴,5درصد و گروه 
»کااهــای غیر خوراکی و خدمات« با افزایش  واحد درصدی به 

۴۱.٩ درصد رسیده است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظــور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، 
نســبت به ماه قبل می باشــد. نرخ تورم ماهانه مهر ۱٣٩٩ به 7 
درصد رســیده که در مقایســه با همین اطاع در ماه قبل، ۴.٣ 
واحد درصد افزایش داشــته اســت. تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کااهای غیر 
خوراکی و خدمــات« به ترتیب 5.7 درصــد و 7.٦ درصد بوده 
اســت.این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 

شــهری 7,۱ درصد می باشد که نســبت به ماه قبل، ٣.5 واحد 
درصد افزایش داشــته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ٦.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.۴ واحد درصد 

افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ســاانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه 
قبل از آن می باشــد. نرخ تورم ســاانه مهر مــاه ۱٣٩٩ برای 
خانوارهای کشــور به ٢7,٢ درصد رســیده که نسبت به همین 

اطــاع در ماه قبــل، ۱,٢ واحد درصد افزایش نشــان می دهد.
هم چنین نرخ تورم ساانه برای خانوارهای شهری و روستایی به 
ترتیب ٢7,٣ درصد و ٢٦.7 درصد می باشد که برای خانوارهای 
شهری ۱,٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٣.۱ 

واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین 
افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط بــه گروه »روغن ها و 
چربی هــا« )کره پاســتوریزه حیوانــی و روغن جامــد(، گروه 
»شــیر، پنیر و تخم مرغ« )تخم مرغ و خامه پاســتوریزه(، گروه 
»ســبزیجات« )فلفل دلمه ای، کاهو، نخود، پیــاز و قارچ(، گروه 
»چای، قهوه و سایر نوشیدنی ها« )انواع نوشابه و آبمیوه( می باشد. 
در گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات«، گروه »حمل 
و نقــل« )قیمت انواع خودرو(، گــروه »مبلمان و لوازم خانگی« 
)بخاری گازی، فرش ماشینی، لوازم پاستیکی آشپزخانه، یخچال 
فریزر و ظروف شیشه ای آشــپزخانه(، گروه »تفریح و فرهنگ« 
)لپ تاپ، قطعات کامپیوتر، دوربین عکاسی و دوچرخه بچه گانه( 

بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل 
کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ساانه در مهر ماه ۱٣٩٩ برای دهک های 
مختلف هزینه ای از ٢۴,۴ درصد برای دهک اول تا ٣٢.5 درصد 

برای دهک دهم است.

معاون گمرک اعام کرد:
جزئیات واردات ۱۱۳ میلیون داری انسولین

طبق اعام معاون فنی گمرک ایران واردات انســولین در هفت ماه اول امسال با 
رشد ارزشــی حدود ۱٣ درصدی به بیش از ۱۱٣ میلیون دار می رسد که اکثر 

محموله های رسیده به گمرک با حداقل اسناد ترخیص شده است.
مهرداد جمال ارونقیجزئیات واردات انسولین در سال جاری را تشریح کرد و گفت 
که در این رابطه از ابتدای امســال تــا ٣۰ مهرماه ۱٩۴ اظهارنامه با ردیف تعرفه 

داروی انسولین به گمرک اظهار و ترخیص فوری صورت گرفته است.
او ادامه داد: در دوره مورد بررسی در مجموع ۱۱٣میلیون و 7۴ هزار و 5٨٨ دار 
داروی دارای انســولین وارد شده است که تولید داخل ندارد. این در حالی است 
که داروی انســولین وارداتی، در سال جاری نسبت به سال گذشته از نظر ارزش 
تا ۱٣ درصد افزایش دارد.ارونقی با بیان این که در هفت ماه اول سال قبل ۱۴٩ 
اظهارنامه برای ترخیص انســولین به گمرک ارائه شده است، گفت: در این مدت 
۱۰۰ میلیون و ۱75 هزار و7٨٢ دار انســولین وارد شده است.به گفته این مقام 
مسئول داروهای متشکل از محصوات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمانی 
یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیر معین یا به صورت بسته بندی 
برای خرده فروشی در ردیف تعرفه ٣۰۰۴ جدول تعرفه طبقه بندی می شوند که 
ردیف تعرفه فرعی ٣۰۰۴٣۱ برای داروهای دارای انســولین در نظر گرفته شده 
کــه همین ردیف تعرفه در جدول تعرفه کشــورمان به دو ردیف تعرفه فرعی تر 
٣۰۰۴٣۱۱۰ )دارای تولید داخلی مشــابه( با مأخــذ حقوق ورودی ٣٢ درصد و 

٣۰۰۴٣۱٩۰ )سایر ( با مأخذ 5 درصد تقسیم شده است.

شرط ترخیص دارو
ارونقی خاطرنشــان کرد: همه محصوات دارویی موعددار )که مدت معین تأثیر 
درمانی دارد( در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف در کشور خواهد بود 
کــه حداقل ٦5 درصد از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک 
باقی مانده باشــد.معاون گمرک ایران این را هم گفت که با توجه به حساسیت 
ویژه ای که برای ترخیص داروها از ســوی گمرک وجود دارد، تسهیات حداقل 
اسناد با مجوز وزارت بهداشت برای این اقام مورد پذیرش گمرک قرار می گیرد و 
با توجه به این که از یک سو ترخیص کلیه کااها از گمرک در هر رویه ای منوط به 
اخذ و ارائه کد رهگیری بانک مرکزی است و از سوی دیگر ممکن است صدور این 
کد جهت ترخیص کاا فرآیند زمانبری باشد، گمرک با احراز مالکیت کاا در مورد 
داروها، حداقل اسناد را برای انجام تشریفات گمرکی کافی قلمداد کرده و نسبت 
به ترخیص فوری داروها به صورت حمل یکسره و در صورت نیاز از پای پرواز و به 

صورت شبانه روزی اقدام می کند تا هیچ گونه تأخیری در این رابطه پیش نیاید.
ارونقی با بیان این که باید توجه داشت کلیه مجوزهای قانونی ازم برای ترخیص 
کااها به ویژه دارو و مواد اولیه دارویی توســط گمرک به صورت سیستمی اخذ 
و قبل از ترخیص کاا کنترل می شــود، گفت: همچنین در خصوص داروهایی 
که با حداقل اســناد از گمرک ترخیص شده اند گمرک فرصت دو ماهه ای جهت 
ارائه کد رهگیری بانک به واردکنندگان می دهد تا در این فرصت نسبت به رفع 
تعهدات خود در گمرک اقدام کنند. البته ممکن اســت نیاز به تمدید این مهلت 
باشــد. به هر صورت گمرک اجازه نمی دهد وقفه ای در انجام تشریفات گمرکی و 
ترخیص داروها ایجاد شود.معاون گمرک ایران یادآورد شد: مطابق پیشنهادهای 
ارائه شده، در حال حاضر حقوق پایه و سود بازرگانی اکثر داروهایی که در کشور 
تولید داخل مشــابه ندارند، به ترتیب برابر با چهار درصد و یک درصد است که 
این حقوق ورودی نیز توســط گمرک به صورت ضمانت نامه بانکی یا در مواردی 
که دارو و مواد اولیه دارویی توسط مراجع دولتی وارد می شود، با تعهد ذیحسابی 
با سررسید مشــخص قابل ترخیص است.به گزارش ایسنا، از مدتی پیش تامین 
انسولین از داروخانه ها با مشکاتی برای متقاضیان مواجه شد که در این رابط بحث 
کمبود آن از لحاظ واردات مطرح بوده است. این در حالی است که گزارش گمرک 
نشــان دهنده افزایش واردات انسولین نسبت به ســال گذشته بوده ولی واردات 

سرسوزن انسولین با کاهش 5٢ درصدی واردات همراه بوده است.

 جبران کسری بودجه با جلوگیری
 از فرار مالیاتی

 یک کارشناس امور اقتصادی گفت: هدف قرار دادن ثروتمندان برای اخذ مالیات 
حقیقی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می تواند کسری بودجه دولتی را جبران 
کند.»مرتضی افقه« با بیان اینکه مشــکات معیشــتی، واقعیتی است که با آن 
مواجه هستیم، اظهار داشت: کاهش درآمدهای نفتی، اتفاق تکان دهنده ای است 
که در پی تحمیل ها و شیوع ویروس کرونا به وجود آمده است.وی افزود: دهک 
های پایین جامعه در اوضاع فعلی، تحت فشار اقتصادی بیشتری قرار گرفته اند، 
به همین دلیل باید به دنبال راهی برای رفع نیازهای معیشتی این بخش بود، اما 
روش مورد نظر، باید مورد بررسی و مطالعه کارشناسی دقیق قرار بگیرد تا فشار 
بیشتری را به جامعه تحمیل نکند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس 
مطالعات کارشناسی، تامین نیاز معیشتی و کسری بودجه دولتی از منبع مالیات 
مناسب است، خاطرنشان کرد: انتشــار اوراق دولتی به دلیل قابل وصول نبودن 
برای خریدار مورد استقبال کمتری قرار می گیرد، بر همین اساس اخذ مالیات با 
هدف گیری طبقه ثروتمندان می تواند راهکار مناسب گذر از شرایط فعلی باشد.

افقه گفت: بخشــی از مالیات دهندگان با فرارهای مالیاتی از روش های مختلف، 
تعهدات مالی خود را عملی نکرده و مالیات حقیقی را از درآمدهای نجومی خود 
پرداخت نمی کنند، اما در صورت مدیریت مناسب در این زمینه، مالیات، درآمدی 
برای دولت جهت بهبود معیشت اقشار پایین جامعه محسوب می شود.وی تصریح 
کرد: هدف قرار دادن ثروتمندان برای اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، 
راهی مناسب تر نسبت به طرح مجلس شورای اسامی در خصوص اخذ مالیات 
از تراکنش های مالی و افزایش ارزش افزوده محســوب می شــود و اثرات منفی 
کمتری در پی خواهد داشت.به گفته این کارشناس اقتصادی، ساده ترین راه برای 
جبران کسری بودجه دریافت مالیات از طریق تراکنش های مالی و افزایش ارزش 
افزوده است، اما این طرح، بخش متوسط رو به پایین را هدف قرار می دهد و در 
نتیجه فشار بیشتری را به این بخش تحمیل می کند اما اخذ مالیات های پیش 
بینی شــده به طور دقیق می تواند انبوهی از درآمد را برای دولت و مردم فراهم 
آورد.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در روزهای گذشته، طرح تامین 
کااهای اساسی را با بیان آمارهایی درباره میزان فروش نفت کشور و لزوم حمایت 
غذایی از ٢۰ میلیون ایرانی پیشــنهاداتی از جمله وضع مالیات بر تراکنش های 
بانکی برای تامین بار مالی ارائه کرد.این پژوهش، مصرف کااهای اساسی توسط 
شهروندان در سال های اخیر را کاهشی ارزیابی کرده و بر اساس آن برنج خارجی 
٨ درصد، گوشــت گوساله ٢۰ درصد، گوشت گوسفند ٢٩ درصد، روغن نباتی ٦ 
درصد و قند و شکر ۴ درصد در سبد خانوار در سال ۱٣٩٨ نسبت به سال ۱٣٩5 
کم شده است.مرکز پژوهش های مجلس به کسری بودجه ۴۰ درصدی در سال 
۱٣٩٩ اشاره کرده که تامین آن از محل مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض 
از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و در همین خصوص از نامطلوب بودن 
مصوبه کمیسیون تخصصی مجلس برای تامین کااهای اساسی خبر داده و طی 

چند پیشنهاد، مواردی را برای تامین بار مالی این طرح مطرح کرده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی:
استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد

احمد نادری، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اســامی از 

جمع آوری امضا برای اســتیضاح وزیر اقتصاد خبر داد.احمد نادری در توییتر خود 
نوشت: استیضاح دژپسند، وزیر اقتصاد، کلید خورد. شنیده میشود در دو روز اخیر 
شمار امضاها از 5۰ عدد فراتر رفته است. اشتباهات اساسی دژپسند در دوره وزارت 

خصوصا در بورس، خصوصی سازی و مالیات از مهمترین دایل استیضاح است.

کاهش زمان شروع کسب و کار از 7٣ روز به ٣ روز؛
 رتبه سهولت کسب و کار ایران

 به زیر ۵۰ می رسد
با کاهش مدت زمان شــروع کسب و کار و دیگر اقداماتی که در دستور کار قرار 
دارد، به نظر می رســد بتوانیم از رتبه ۱٢7 ســهولت کسب و کار در جهان حتی 
به زیر 5۰ هم برســیم.رئیس کمیســیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع 
تولید اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با اســتقرار دستگاه های ذی ربط در یک 
ســاختمان، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار ایجاد شده است، اظهار کرد: 
زمان شــروع کســب و کار تا پیش از این 7٣ روز بود که در حال حاضر به ٣ روز 
تقلیل یافته اســت که اگر تمام مدارک و فرآیندها آماده باشــد این زمان به ۱.5 
روز هم می رســد. ضمن اینکه تعداد مراحل نماگر شــروع کسب وکار از ۱۰.5 به 
۴.5 مرحله کاهش یافته اســت که چنانچه بانک جهانی این تغییرات را بپذیرد، 
رتبه نماگر شــروع کسب وکار از ۱7٨ به شدت پایین خواهد آمد و ارتقا می یابد.  
محمدرضا نجفی منش تصریح کرد: بانک جهانی هرســاله ۱۰ شاخص موثر در 
ســهولت کسب و کار تمام کشورها را بررسی می کند که براساس این گزارش ها 
ایران نمره و رتبه خوبی در شروع کسب و کار و برخی دیگر از شاخص ها نداشت. 
به نحوی که رتبه ایران در این بخش از گزارش آخر بانک جهانی یعنی ٢۰٢۰ از 
میان ۱٩۰ کشور، ۱7٨ و رتبه کلی ایران نیز ۱٢7 بود.به گفته وی، شاخص انجام 
کسب وکار بانک جهانی شامل ۱۰ زیرشاخص است. شروع کسب و کار، اخذ مجوز 
ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، 
سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، ورشکستگی و 
پرداخت بدهی جزو این شاخص هاست که ما نیز در حال اصاح برخی از این موارد 
هستیم.رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی 
تهران با تاکید براینکه این رتبه اصا مطلوب نیست، گفت:  با کاهش مدت زمان 
شــروع کسب و کار و دیگر اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، به نظر می رسد 
بتوانیم از رتبه ۱٢7 سهولت کسب و کار در جهان حتی به زیر 5۰ هم برسیم که 
البته به عزم راسخ و همت عالی تمام بخش ها نیاز دارد.نجفی منش ادامه داد: از 
دیگر اقداماتی که به جز شــروع کسب و کار در دستور کار قرار گرفته و برخی از 
موارد آن روی میز مجلس است، مسائل مربوط به دادگاه های تجاری و حمایت از 
سهام داران خرد و تجاری، اصاح قانون ورشکستگی و اخذ اعتبار از بانک است.وی 
به این موضوع نیز اشاره کرده که اصاحات انجام شده در گزارش ٢۰٢۱ تاثیرگذار 
نخواهد بود چرا که عملکرد ٢۰٢۰ در ان لحاظ می شود اما ممکن است در گزارش 

سال بعدی تاثیر خود را بگذارد و رتبه ایران بهبود یابد.

عاون وزیر راه و شهرسازی:
 قیمت مسکن در تهران منهای منطقه یک

 زیر ۲۰ میلیون است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر آمار منطقه یک را از متوسط قیمت مسکن 
شهر تهران حذف کنیم میانگین قیمت در پایتخت به کمتر از متری ٢۰ میلیون 
تومان می رسد.محمود محمودزاده اظهار کرد: پس از آنکه وزارت راه و شهرسازی 
تصمیم گرفت آمارهای مســکن را به شکل تحلیلی بر اساس واقعیات استانها و 
مناطق مختلف کشور منتشــر کند گزارش مردادماه ۱٣٩٩ را ارایه کردیم. آمار 
شهریورماه هم آماده شده و اوایل هفته آینده منتشر خواهد شد. سپس به شکل 
مرتب آمار ماهیانه اســتانها را انتشار می دهیم.وی افزود: در ٢5 استان متوسط 
قیمت مسکن کمتر از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع است. هفت استان زیر 
5 میلیون تومان و ۱٩ استان تا پایین تر از ۱۰ میلیون تومان است.معاون مسکن 
و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تنها در سه استان قیمت مسکن 
۱۰ تا ۱5 میلیون است و فقط در شهر تهران به باای ٢۰ میلیون تومان رسیده 
است. حتی اگر در تهران آمار منطقه یک را لحاظ نکنیم متوسط قیمت مسکن 
در پایتخت کمتر از ٢۰ میلیون تومان می شود.محمودزاده گفت: وقتی شرایط 
بازار مســکن را بر اساس واقعیات مناطق تحلیل می کنیم آمارها با آنچه تصور 
می شــود فاصله دارد. به همین لحاظ معتقدیم اتکای صرف به گزارش تحوات 
بازار مسکن شهر تهران اثرات منفی در دیگر مناطق می گذارد.به گزارش ایسنا، 
از تیرماه ۱٣٩٩ به بعد بنا به دستور محمد اسامی وزیر راه وشهرسازی، گزارش 
تحوات بازار مســکن شهر تهران که هر ماه توسط معاونت مسکن و ساختمان 
این وزارتخانه ارایه می شد منتشر نشد.استدال وزیر این است که انتشار گزارش 
تهران بر روی دیگر مناطق کشور تاثیرگذار است. با این حال آمار بانک مرکزی 
در ماههای مرداد و شهریور ارایه شد که مطابق آن در شهریورماه ۱٣٩٩ میانگین 
قیمت مسکن شهر تهران به ٢۴ میلیون و ٢۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. 
این نرخ نســبت به ماه قبل 5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٩٢ درصد 

افزایش نشان می دهد.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه 
اخیرا طــی یک تخصیــص پاداش 
پایان خدمت کارکنان دســتگاههای 
اجرایی را اباغ کرده اســت. در این 
بین رقــم پاداش مذکــور، برای هر 
فرد در ســال ٩٨ جالب توجه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
در اباغیه ای خطاب به دستگاه های 
اجرایی، ســه هــزار و ۴5٨ میلیارد 
تومان را بابت پرداخت مانده مطالبات 
بازنشســتگان  خدمت  پایان  پاداش 
تا پایان ســال ۱٣٩٨ اختصاص داد.

در نامــه محمدباقــر نوبخــت آمده 
اســت: تخصیص اعتبار موضوع این 
اباغیــه به میزان صد در صد تعیین 
می گــردد. همچنین دســتگاه های 
اجرایی موظفنــد به منظور پرداخت 
به ذینفع نهایی مشخصات کامل افراد 

مشمول دریافت پاداش پایان خدمت 
تا پایان سال ۱٣٩٨، شامل کدملی، 
بازنشســتگی، شماره حساب  تاریخ 
بانکــی، مبلغ پرداختی و دســتگاه 
محل خدمت را با امضا ذیحساب به 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی و این 
ســازمان اعام نمایند. بدیهی است 
یاد شده  مسئولیت صحت اطاعات 
و تعیین میزان پاداش پایان خدمت 
قابل پرداخت به هر فرد با دســتگاه 
اجرایی خواهد بــود.در ادامه پاداش 
پایان خدمت کارکنان  دستگاههای 
مختلف از جمله وزارت علوم، وزارت 

بهداشــت؛ دســتگاههای اجرایــی 
اســتانی، کمیته امداد، سازمان ثبت 
احــوال، وزارت خارجــه، اقتصاد و... 
قابل مشاهده است.بر این اساس برای 
حدود٩755 کارمند بازنشسته وزارت 
بهداشت ۱٨۰۰ میلیارد تومان، برای 
۱۴٦۰ کارمنــد ســابق وزارت علوم 
نزدیک به ٢٦٦ میلیارد تومان،  5۰۰ 
کارمند کمیته امــداد ۱5۰ میلیارد 
٣۰۰میلیون  فرد  هر  تومان)ســرانه 
تومان( لحاظ شــده است. همچنین 
وزارت  بازنشسته  کارمند  برای ٢۰۰ 
بهداشــت نیز ٦۰ میلیارد تومان در 

نظر گرفته شده است. به این ترتیب 
سرانه پرداخت پاداش در این دستگاه 
نیز به صورت ســرانه ٣۰۰ میلیون 
تومان بوده اســت. از سوی دیگراین 
پاداش برای ٢ کارمند بازنشست شده 
جهاد،  وزارت  پژوهشــهای  موسسه 
۴7۰ میلیــون تومان و بــرای یک  
کارمند سازمان عشــایری نیز ۱۱۴ 
میلیــون تومان، برای یــک کارمند 
سازمان امور اراضی نیز ٢7٢ میلیون 
است.سخنگوی  لحاظ شــده  تومان 
کمیســیون تلفیق ایحه بودجه ٩٨ 
از مصوبه این کمیسیون برای تعیین 
پاداش پایان خدمت مقامات، رؤسا و 
مدیران دستگاه های اجرایی خبر داد 
و گفتــه بود، که ایــن مبلغ حداکثر 
معــادل 7 برابر حداقل حقوق و مزایا 

در ازای هر سال خواهد بود.

 تخصیص 34۵0 میلیارد تومان 
برای پرداخت پاداش بازنشستگان

رئیس مرکز آمار ایران با بیان این که مردم آمارها را باور 
نمی کنند گفت: بنده هم به مردم حق می دهم.

جواد حســین زاده رئیس مرکز آمار ایران در مصاحبه 
با رادیو گفت و گو گفت: مرکز آمار در ایران از ســال 
۱٣۴۴ تأســیس شد و در تمام کشــورهای دنیا هم 
سازمانی مشــابه این مرکز وجود دارد.وی با اشاره به 
مهمترین وظایف مرکز آمار ایــران بیان کرد: اجرای 
سرشــماری های عمومی نفوس و مسکن هر ۱۰ سال 
یکبــار، اجرای طرح هــای آمارگیــری در حوزه های 
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، تهیه ســالنامه آماری، 
حســابهای ملــی و منطقــه ای، حســابهای فصلی، 
شــاخص های قیمــت و تورم، شــاخص های مصرف 
کننده و تولیدکننده، نظارت بــر فعالیت های آماری 
دستگاه های اجرایی و بومی سازی استانداردهای بین 
المللی از جمله فعالیت های مرکز آمار ایران به شــمار 
می روند.حســین زاده نظام آمــاری ایران را یک نظام 
آماری نیمه متمرکز معرفــی کرد و گفت: نظام نیمه 
متمرکز آماری به این معناست که دستگاه های اجرایی 
بسیاری از آمارهای ثبتی را تولید کنند و البته بخش 
قابل قابــل توجهی از آمارها هم نظیر شــاخص های 
قیمت و تورم و حســابهای ملی و منطقه ای توســط 
مرکــز آمار تولید و به برنامه ریزان ارائه می شــود.این 
مقام مســئول با بیان اینکه مرکز آمار هر ساله تقویم 
انتشــاراتی را مطابــق با آخرین اســتاندارد های بین 
المللــی ارائه می کند عنوان کرد: حتی امســال هم با 
وجود بیماری کرونا هیچ خللــی در این تقویم ایجاد 
نشــد و ما همه آمارهای بین المللی را منتشر کردیم.

وی با اشــاره به مبلغ بودجه تخصیص داده شــده به 
مرکز آمار ایران در ســال ٩٩ گفت: ٣5 میلیارد تومان 
برای اجرای طرح های آمارگیری برای سال ٩٩ در نظر 
گرفته شد و این درحالیست که فقط یک سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن کاسیک حدود 5۰۰ میلیارد 
تومان معادل ۱۰ برابر بودجه ساانه مرکز هزینه دارد.

حسین زاده متذکر شد: البته با مطالعات کارشناسان 
و حمایت های دولت از مرکز آمــار ایران، طرح انجام 
سرشــماری های عمومی نفوس و مسکن در کشور به 
شکل »ثبتی مبنا« تصویب شد.وی درباره روش ثبتی 
مبنا اینطور توضیح داد: در روش ثبتی مبنا کارشناسان 
آمار به جای مراجعه به خانوارها و تکمیل پرسشنامه 
خوداظهاری، از داده های دستگاه های اجرایی استفاده 
می کنند و لذا صرفه جویی مالی را هم به همراه دارد.

رئیس مرکــز آمار ایران با بیان اینکــه جریان داده و 
اطاعات در کشــور ضمن ایجاد ارزش افزوده، باعث 
تولید آمارهــای جدید و ارتقــای کیفیت پایگاه های 
داده های اولیه نیز می شود گفت: به همین خاطر هم 
مقام معظــم رهبری موضوع راه اندازی ســامانه های 
اطاعاتی با کیفیت و اتصال ســامانه ها به یکدیگر را 
به هیئت دولت تأکید کردند.حسین زاده از رونمایی از 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن عشایر کوچنده به 
شکل ثبتی مبنا در امروز )پنجشنبه( خبرداد و گفت: 
این سرشــماری بدون مراجعه به عشایر و با استفاده 
از شــیوه ثبتی مبنا، ســامانه های اطاعاتی به روز و 
کد شناسه یکتای فرد انجام شــده است.وی با اشاره 
به اهمیت ســه کد یونیک )کد شناســه یکتای فرد، 
کد شناســه یکتای اماک و مستغات و کد شناسه 
یکتای کسب و کار( در صحت اطاعات آماری گفت: 
استفاده از این سه کد عاوه بر ارتقای کیفیت پایگاه ها 
و ســامانه های اطاعاتی، باعث چرخش بین سامانه ها 
هم خواهدشد.رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به مصوبه 
تشکیل ســتاد ملی سرشــماری عمومی ثبتی مبنا 
برای ســال ۱۴۰5 به ریاست سازمان برنامه و بودجه 
و دســتگاه های ذیربط بیان کرد: ما با همکاری وزارت 
اقتصاد در تاشــیم که با تدوین ایحه ای، کد شناسه 
یکتا را برای کســب و کارهای کشور تهیه کنیم.وی با 
اشــاره به تعداد فعلی پرسنل رسمی مرکز آمار گفت: 
در چارت ســازمانی ما ۴۰۰ نفر ظرفیت تعریف شده 

درحالیکه تعداد پرسنل رســمی مرکز آمار در برخی 
کشورها به ٢ تا ٣ هزار نفر هم می رسد البته مرکز آمار 
ایران هم توانایی بسیار باایی دارد اما تقویت و حمایت 
از آن هم بسیار ضروری است.حسین زاده با بیان اینکه 
٩٨ درصــد مراکز آماری در دنیــا زیرمجموعه دولتها 
هستند تا آمارهای رسمی موردنیاز نظام سیاستگذاری 
حاکمیت را ارائه دهند تأکیدکــرد: دولتی بودن یک 
مرکز به معنای اشــتباه بودن آمارها نیســت.وی در 
پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه علت لبخند مردم 
هنگام شنیدن آمارهای مرکز آمار درباره تورم چیست؟ 
گفت: مردم ما مهربانند و لبخندشان هم از این جهت 
است و یک دلیل دیگر هم این است که آمارها را باور 
نمی کنند و البته بنده هم به مردم حق می دهم.حسین 
زاده در توضیح بیشتر این مطلب گفت: آمارهای مرکز 
آمار ایران دسته ای از آمارهای میانگین است مثًا مرکز 
آمار برای ارائه آمارهای تورم، کلیه خانوارهای مقیم در 
ایران و نه یک بخــش از جامعه را در نظر می گیرد و 
این آمارها را با روش های بین المللی منتشر می کند.

رئیــس مرکز آمار ایران گفت: مرکز آمار ماهانه حدود 
هزار صفحه درباره ابعاد مختلف شاخص قیمت و تورم 
گزارش ارائه می دهــد اما عده ای فقط یک تورم را در 
نظر می گیرند و می گویند آمارها اشتباه هستند.وی در 
رابطه با شائبه دستکاری آمارها هم اینطور گفت: اگر 
بر فرض محال هم کســی قصد تغییر آمارها را داشته 
باشــد اما باز هم امکان چنین کاری نیســت زیرا این 
آمارها چندین رده کارشناسی را طی می کنند و نهایتاً 
هم روی ســایت قرار می گیرند.حسین زاده در پاسخ 
به این ســوال که آیا تا بــه اان اتفاق افتاده که یکی 
از مســئوان از شما درخواست کند که آمار را مطابق 
نظر او ارائه دهید؟ گفت: قسم جاله می خورم که در 
هیــچ یک از جایگاه هایی که بودم از آمارگیر تا رئیس 
مرکز آمار ایران چنین اتفاقی نیفتاده و ما صادقانه وارد 

این کار شدیم.

 رئیس مرکز آمار ایران: 

مردم حق دارند آمارها را باور نکنند
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پیش بینی بانک جهانی از قیمت نفت در سال آیندهگزیده خبر
بانک جهانی در گزارش نیم ساانه »دورنمای بازارهای کاا« اعام 
کرد قیمتهای انرژی به خصوص قیمت نفت در دوران شیوع کرونا 
بیشــترین آســیب را در میان کااها دیده و قیمت نفت در سال 
آینده رشــد چندانی نمی کند و به طور میانگین ۴۴ دار در هر 
بشکه خواهد بود.بانک جهانی اعام کرد اگرچه قیمتهای کااهای 
کشــاورزی و فلزات بخشی از افتی که بر اثر شیوع ویروس کرونا 
پیدا کرده بودند را جبران کرده اند اما قیمت نفت حداقل تا سال 
۲۰۲۲ به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا بازنخواهد گشت.در 
گزارش بانک جهانی آمده است: علیرغم کاهش چشمگیر تولید، 
احیای قیمت نفت اخیرا تحت تاثیر نگرانیها نســبت به افزایش 
موارد ابتا به کووید ۱۹ و تاثیر آن بر مصرف نفت، متوقف شــده 
است.تقاضا برای نفت در سال آینده تقریبا در همه کشورها بجز 
چین پایینتر از سطح مصرف سال ۲۰۱۹ خواهد بود و در نتیجه 
قیمتهای نفت از ســطح فعلی حدود ۴۰ دار رشد چندانی پیدا 
نمی کند.بانک جهانی انتظار دارد میانگین قیمت هر بشکه نفت 
در ســال ۲۰۲۱ به ۴۴ دار بالغ شود که اندکی بااتر از میانگین 
قیمت پیش بینی شــده ۴۱ دار در سال جاری است. میانگین 
قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان قابل توجهی کمتر از میانگین 
قیمت ۶۱ دار نفت در سال ۲۰۱۹ خواهد بود. سطح باای ذخایر 
نفت باعث می شــود قیمتها تا سال ۲۰۲۲ پایین ۵۰ دار بماند.

بعاوه، کشورهای گروه اوپک پاس سطح قابل توجهی ظرفیت 
مازاد تولید دارند که احتمال رشد چشمگیر قیمت نفت در کوتاه 
مــدت را کاهش می دهد.اما قیمت گاز طبیعی در ســال ۲۰۲۱ 
به دلیل بهبود مصرف همســو با احیــای اقتصاد جهانی افزایش 
پیدا مــی کند.بانک جهانی مانند بســیاری دیگر از پیش بینی 
کنندگان، ریسکهای متوجه قیمت نفت را نزولی می بیند. برای 
تقاضا، پاندمی کووید ۱۹ بزرگترین ریسک و برای عرضه، بازگشت 
نفت لیبی به بازار، ریسک جدی برای بهبود قیمتهاست.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، بانک جهانی در این گزارش پیش بینی کرد 
اگر اوپک پاس محدودیت عرضه خود را در ژانویه تسهیل نکند، 
نفت پتانســیل صعودی پیدا می کند اما دستیابی به توافق برای 
کاهش تولید در ســطح فعلی از نظر سیاســی دشوار خواهد بود 
زیرا فاینانس بســیاری از تولیدکنندگان نفت که در این پیمان 
مشارکت کرده اند، از سقوط قیمتها و شیوع پاندمی آسیب دیده و 
آنها به درآمد بیشتر نیاز دارند.قیمتهای نفت روز پنج شنبه تحت 
تاثیر کاهش آمار متقاضیان بیکاری در آمریکا و پیشرفت در روند 
مذاکرات بسته کمک مالی کرونایی میان سیاستمداران آمریکایی 
صعود کردند. بهای وست تگزاس اینترمدیت با ۶۱ سنت افزایش، 
در ۴۰ دار و ۶۴ دار در هر بشکه بسته شد. بهای نفت برنت با 
۷۳ سنت افزایش، در ۴۲ دار و ۴۶ سنت در هر بشکه بسته شد.

 سخنگوی صنعت برق تشریح کرد:
چگونه برق را مجانی مصرف کنیم؟

الگوی کم مصرفی 8۰ کیلو وات ساعت، برای مناطق گرمسیر که هنوز دوره گرم 
به پایان نرســیده این میزان ۴۰۰ کیلووات ساعت و برای بقیه مناطق بین 8۰ 
تا ۴۰۰ کیلووات ســاعت در دوره های گرم است. مشترکینی که میزان مصرف 
ماهیانه کمتر از ارقام یاد شده داشته باشند، مشمول تخفیف صددرصدی خواهند 
شد.مصطفی رجبی مشهدی با اشــاره به اجرایی شدن طرح برق امید در کشور 
اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیات وزیران با توجه به تقسیم کشور به ۵ منطقه 
مختلف جغرافیایی ) ۱،۲،۳،۴ و عادی( الگوی کم مصرفی متفاوتی تعریف شده 
اســت، در مناطق عادی برای ماه های غیرگرم که از مهر ماه آغاز و تا اول خرداد 
ادامه دارد؛ الگوی کم مصرفی 8۰ کیلو وات ســاعت، برای مناطق گرمســیر که 
هنوز دوره گرم به پایان نرســیده این میزان ۴۰۰ کیلووات ســاعت و برای بقیه 
مناطق بین 8۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت در دوره های گرم است. مشترکینی که 
میزان مصرف ماهیانه کمتر از ارقام یاد شــده داشــته باشند، مشمول تخفیف 

صددرصدی خواهند شد.

مردم از کجا بدانند کم مصرفند یا پرمصرف؟
وی تصریح کرد: ما از امروز اول )آبان ماه( پیامک هایی برای مشــترکین ارسال 
می کنیم که از این طریق بر اســاس عملکرد ماه های گذشته نسبت به اینکه در 
کدام دسته قرار می گیرند، مطلع خواهند شد. قطعا مشترکان با مشاهده قبوض 
با اقدامات ســاده ای که انجام می دهند اگر خوش مصرف هستند می توانند جزء 
کم مصرف ها و اگر پرمصرف هســتند مصرف خــود را کاهش داده تا زیر الگوی 

مصرف منطقه خود قرار بگیرند و جزء مشترکان خوش مصرف باشند. 

تهرانی ها از 80 کیلووات ســاعت کمتر مصرف کنند تا قبض شان صفر 
شود

ســخنگوی صنعت برق درباره اوضاع مشــترکین تهرانی در مصرف برق گفت: 
تهران جزء مناطق عادی اســت. الگوی کم مصرفی در ماه های غیرگرم کمتر از 
8۰ کیلووات ســاعت و برای ۴ ماه  گرم ۱۰۰ کیلووات ساعت تعیین شده است. 
مشترکین پایتخت که کمتر از این میزان مصرف داشته باشند مشمول تخفیف 

صددرصدی می شوند. 

4.5 میلیون مشترک، پرمصرفند
وی با بیان اینکه پرمصرف ها حدود ۱۵ درصد و ۴.۵ میلیون مشترک خانگی را 
تشکیل می دهند، ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح نیروگاه کوچک مقیاس 
خورشــیدی در قالب طرح برق امید به کاهش مصرف جدی دست پیدا کنیم.

رجبی مشهدی متوسط مصرف مشترکان پرمصرف را ۱۴ برابر میزان مشترکان 
عادی عنوان کرد.

5 میلیون وام برای احداث نیروگاه پشت بامی
وی با بیان اینکه برنامه بزرگی جهت بهینه سازی مصرف مشترکین تدارک دیده 
شده، گفت: استفاده از مولدهای خورشیدی کوچک بروی پشت بام منازل یکی از 
راهکارهای جهت مصرف بهینه است که در مورد نحوه اجرای آن اطاع رسانی 
بیشتری خواهد شد، به این ترتیب مشترکین پرمصرف می توانند میزان مصرف 
خــود را کاهش داده و ما نیز موفق به اصاح مصرف در بخش خانگی شــویم.

سخنگوی صنعت برق درباره جزئیات احداث نیروگاه های پشت بامی توضیح داد: 
برنامه ریزی شده به صورت اقساطی و طی مدت ۳ سال وام بدون سود در اختیار 
ســرمایه گذاران قرار گیرد و بتدریج نیز تسویه شود. سود تسهیات هم از سوی 
ساتبا پرداخت خواهد شد.وی هزینه ســرمایه گذاری را برای یک نیروگاه ۴۰۰ 

کیلووات ساعتی ۵ میلیون تومان اعام کرد.

سهمیه بندی همه حامل های انرژی با طرح »وان«
کارت سوخت حذف می شود؟

رئیس کمیســیون انرژی مجلس از احتمال سهمیه بندی همه حامل های انرژی 
با طرح »وان« و جایگزینی آن با طرح کارت ســوخت خبر داد. فریدون عباسی 
گفت: طرح ســهمیه بندی تمامی حامل های انــرژی با عنوان طرح وان مخفف 
واحد انرژی، را مجموعه ای از صاحبنظران در بخش انرژی ارائه کردند و در دستور 
کار کمیسیون قرار گرفت.وی افزود: برای رسیدن به مصرف بهینه به جای آنکه 
صرفا بنزین سهمیه بندی شود باید اقدام به سهمیه بندی همه حامل های انرژی 
شامل برق، آب، گاز، بنزین، گازوئیل، نفت سفید کرد؛ لذا برای تحقق این ایده، 
طرحی جامع با عنوان طرح وان آماده شــده، اما هنــوز به مرحله اعام وصول 
نرسیده است.عباسی با بیان اینکه براساس این طرح به هر فرد، مقداری وان داده 
می شــود، تصریح کرد: در واقع یارانه ای که دولت می خواهد به هر فرد دهد به 
شــکل وان خواهد بود.وی ادامه داد: اشکاات طرح اولیه مشخص شده و پس از 
بررسی در کمیسیون به شکل ایحه یا مستقیم اعام وصول می شود و یا مجلس 
به دولت آن را ارائه می کند تا از دولت به مجلس ارســال و در دســتور کار قرار 
بگیرد.رئیس کمیسیون انرژی در پاسخ به این سوال که آیا خبر اختصاص ماهانه 
۵۰ وان به هر فرد صحــت دارد، افزود: این طرح در صورت اجرا و تصویب اجرا 
می شــود و مراحل آزمایشی تا تکمیل فرایند طرح نباید خدشه ایی به جامعه 
ایجاد کند و هنوز سهمیه هر فرد برای هر حامل انرژی مشخص نیست و عدد ۵۰ 
وان بعنوان مثال فرضی بوده نه اینکه به شخصی این میزان تعلق خواهد گرفت.

عباسی در پایان گفت: اینکه چه میزان به هرفرد تعلق می گیرد باید بررسی شود 
چرا که بطور نمونه میزان سوخت یک خودروی شخصی و جمعی متفاوت است 

و باید تعریف درستی مطرح شود.

زنگنه خبر داد:
 ایجاد پنجره ای واحد برای واردات کاا از 

طریق صادرات نفت
وزیر نفت با اشــاره به موافقت رئیس جمهوری با پیشنهاد وزارت نفت برای 
ایجاد پنجره ای واحد به منظــور واردات کاا از طریق صادرات نفت با هدف 

سرعت بخشی به کارها، گفت: از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می کنیم.
 بیژن زنگنه در نشستی مشترک با وزیران صنعت، معدن و تجارت )صمت(، 
جهادکشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی که در محل وزارت صمت برگزار 
شــد گفت: با توجه به موافقت رئیس جمهوری با پیشــنهاد وزارت نفت ما 
باید یک پنجره واحد ایجاد کنیم، برای این که کارها به سرعت انجام شود و 
وقت مردم در رفت وآمد میان دستگاهها تلف نشود.وی افزود: نتیجه کار هم 
باید سریع به متقاضی اعام تا تکلیف مشخص شود.وزیر نفت گفت: ما باید 
درباره چارچوب تشکیل این پنجره واحد، تصمیم گیری کنیم و دستگاه های 
متقاضی و دســتگاه هایی که باید عملیات ستادی را انجام دهند کار را آغاز 
کنند تا واردات کاا از طریق صادرات نفت انجام شود ضمن این که ان شاء اه 

از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می کنیم.

ظرفیت تونل  بادی مشترک ایران و افغانستان 
چقدر است؟

معاون وزیر نیرو در امور انرژی های تجدیدپذیر گفت: ظرفیت تونل بادی مشترک 
ایران و افغانســتان ۳۰ هزار مگاوات تخمین زده شده که ۲۵ هزار مگاوات سمت 
افغانســتان و ۵۰۰۰ مگاوات سمت ایران است.محمد ساتکین با بیان اینکه برای 
تونل بادی بین ایران و افغانســتان در حال مذاکره با طرف افغانی هستیم، اظهار 
کرد:  تفاهم نامه ای تا هفته آینده مبادله خواهد شــد و ایران مطالعات این تونل 
را را انجام خواهد داد.وی با بیان اینکه اکنون این طرح در حال مطالعه اســت و 
مطالعات اولیه آن نیز انجام شده است، اظهار کرد مطالعات تفضیلی انجام خواهد 
شــد و برنامه ریزی های ازم برای آن نیز صورت گرفته است.معاون وزیر نیرو در 
امــور انرژی های تجدیدپذیر تصریح کرد: در حال حاضر کل افغانســتان کمتر از 
۵۰۰ مگاوات نیروگاه دارد، حتی اگر این کشــور صنعتی نیز شــود نهایت به ۱۰ 
هزار مگاوات نیاز خواهد داشت اما می تواند از این ظرفیت برای صادرات استفاده 
کند که این مساله حســن زیادی برای افغانستان دارد.ساتکین  با بیان اینکه به 
افغانستان پیشنهاد داده ایم توربین های مورد نیاز را از ایران خریداری کند یا اینکه 
ما  برای این کشــور خط تولید ایجاد کنیم، گفت: همکاری خوبی بین دو کشور 
شکل گرفته اســت و امیدواریم نتیج خوبی نیز حاصل شود.به تازگی نیز عبداه 
عبداه - رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان- درباره برنامه های مشترک 
دو کشــور در خصوص بهره برداری از کریدور بادی واقع در مرز ایران و افغانستان 
گفت: موضوع تولید انرژی در این کریدور بادی یکی از مسائلی است که روی آن 
بحث خواهد شــد و وزیر نیروی ایران در جریان سفر به کابل روی آن گفت و گو 
خواهد کرد، تمام مطالعات تحقیقی نیز در این رابطه انجام شــده است.وی افزود: 
ایــن کریدور بزرگترین کریدور از لحاظ ظرفیت نیروی بادی و انرژی تجدیدپذیر 
بین دو کشور است و ازم است درباره چگونگی استفاده از این ظرفیت فعالت های 

تکنیکی به عمل آید.

مدیرکل دفترنظارت سازمان انرژی های تجدیدپذیر:
۲۸ نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان امسال به 

بهره برداری می رسد
 مدیرکل دفتر نظارت، تعیین صاحیت و کنترل پروژه ســازمان انرژی های 
تجدیــد پذیر و بهره وری برق ایران گفت: ۲8 نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر 
تا پایان امسال بهره برداری می شود.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو، 
»علی شــب نورد« افــزود: در حال حاضر تعداد ۵۴ شــرکت در حال احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر اعم از خورشــیدی، بادی، برق آبی و غیره با مجموع 
ظرفیت ۲۲۹.۳۹ مگاوات هستند.وی ادامه داد: بر اساس پیگیری های مستمری 
که از طریق کارشناســان ذیربط در ســاتبا از روند احداث این ۵۴ نیروگاه تا 
پایان شــهریور حاصل شده است، پیش بینی می شــود تا پایان سال ۱۳۹۹، 
تعداد ۲8 نیروگاه تجدیدپذیر به بهره برداری برسند.شب نورد گفت: در توسعه 
نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک، باوجود مشــکات موجود در ســرمایه گذاری 
و احداث این نیروگاه ها، همچنان نیروگاه های خورشــیدی خانگی و انشعابی 
)کیلوواتی( مورد استقبال سرمایه گذاران بخش غیردولتی بوده که در توسعه و 
ترویج بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر بسیار حایز اهمیت است، به طوری که 
در دوماه گذشته ۱۰۵ نیروگاه پشت بامی به ظرفیت ۱۶۰۷ کیلووات وارد شبکه 
سراسری برق شده اســت.وی ادامه داد: با بهره برداری از نیروگاه های مذکور، 
ضمن تزریق ســاانه ۴۹۳.۵ هزار مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری برق 
کشور، معادل ۱۴۰ میلیون مترمکعب معادل گاز طبیعی، در مصرف سوخت 
و ۱۰۹ میلیــون لیتر در مصرف آب، صرفه جویی می شــود و از آایندگی دی 
اکسید کربن به میزان ۳۱8 هزار تن در فرآیند تولید برق کشور کاسته خواهد 
شد. نیروگاه های تجدیدپذیر نیروگاه هایی هستند که نیاز به مصرف سوخت 
های فسیلی برای تولید برق ندارند. براساس آمارهای منتشره ایران دارای ۳۰۰ 

روز آفتابی است که بهترین ظرفیت برای تولید انرژی برق خورشیدی است.

 کاهش چشمگیر سهم خاورمیانه
 از واردات نفت هند

ســهم تولیدکنندگان نفت خاورمیانه از بازار هند در ماه سپتامبر به پایینترین 
میزان در چهار ماه اخیر نزول کرد و در مقابل ســهم آفریقا به بااترین حد در 
یک سال گذشته رسید. واردات نفت هند از عراق در ماه میادی گذشته حدود 
۱8 درصد در مقایسه با ماه اوت کاهش یافت که به دلیل تولید کمتر این کشور 
برای جبران مازاد تولیــدش تحت توافق اوپک پاس بود.خرید کمتر از عراق و 
سایر تولیدکنندگان منطقه ای، سهم نفت خاورمیانه از بازار هند را در سپتامبر 
به حدود ۶۱ درصد رســاند.اوپک و متحدانش شامل روسیه در قالب گروه اوپک 
پاس در حال حاضر تولیدشــان را ۷.۷ میلیون بشکه در روز محدود کرده اند و 
از عراق خواسته اند تا پایان دسامبر با کاهش بیشتر تولید، به جبران تولید بااتر 
در ماههای گذشــته بپردازد.به گفته احسان الحق، تحلیلگر رفینیتیو، صادرات 
خاورمیانه در ســپتامبر به دلیل محدودیت تولید اوپک پاس کاهش پیدا کرد. 
عراق هم برای کاهش بیشتر عرضه تحت فشار قرار گرفت.مجموع واردات نفت 
هند در ســپتامبر به ۳.۴8 میلیون بشکه در روز بالغ شد که حدود ۹ درصد در 
مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته و ۱۲ درصد نسبت به اوت کاهش داشت.

نفت آفریقا ۲۱ درصد از واردات نفت هند در ماه میادی گذشته را تشکیل داد 
که بااترین ســهم ماهانه از سپتامبر سال ۲۰۱۹ تاکنون بود.نرخ حمل ارزانتر و 
قیمت رقابتی تر نفت برنت در مقایســه بــا قیمت پایه دوبی، خرید نفت آفریقا 
را برای هند جذاب کرد.هند در ســپتامبر برای نخســتین بار در سه سال و نیم 
گذشته از کشورهای مشترک المنافع نفت خریداری نکرد. سهم نفت آمریکای 
اتین هم از حدود ۱۰ درصد در اوت به هشت درصد در سپتامبر کاهش یافت.بر 
اساس گزارش رویترز، واردات کمتر از خاورمیانه، سهم اوپک از واردات نفت هند 
در سپتامبر را کمتر کرد و به حدود ۷۴ درصد در فاصله آوریل تا سپتامبر رساند.

 پروژه های نفتی عراق در انتظار بهبود
 قیمت نفت

وزیر نفت عراق در یک کنفرانس مجازی پیش بینی کرد قیمت نفت در سه ماهه 
دوم سال میادی آینده بهبود پیدا کرده و به صنعت نفت و برنامه های این کشور 
برای افزایش ظرفیت تولید کمک می کند. احسان عبدالجبار در کنفرانس آناین 
CWC نفــت عراق گفت: توافق کاهش تولید اوپــک پاس پروژه های نفتی در 
عراق را به تاخیر انداخته است.وزیر نفت عراق گفت: تصور می کنم سه ماهه دوم 
سال ۲۰۲۱ از هر جهت برای کسب و کار ما جذابتر خواهد بود.احسان عبدالجبار 
گفت: عراق که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک اســت، مدتها برای افزایش 
ظرفیــت تولید نفت خود برنامه ریزی کرده و افزایش ظرفیت تولیدش از حدود 
پنج میلیون بشکه در روز فعلی به هفت میلیون بشکه در روز در پنج تا شش سال 
آینده را هدف گذاری کرده اســت.وزیر نفت عراق هفته گذشته در گفت و گو با 
روزنامه دولتی الصباح پیش بینی کرده بود قیمت نفت در سه ماهه نخست سال 
میادی آینده حدود ۴۵ دار در هر بشــکه خواهد بود و اظهار کرده بود ایحه 
بودجه فدرال دولت عراق در سال ۲۰۲۱ بر مبنای پیش بینی قیمت ۴۲ دار هر 
بشکه نفت تنظیم شده است.عراق یکی از اقتصادهایی است که حتی بر مبنای 
اســتانداردهای اوپک، به شدت به نفت وابسته است و پس از ریزش قیمت نفت 
در مارس، با کاهش شدید درآمدهای بودجه خود روبرو شد.درآمدهای نفتی برای 
بودجه عراق حیاتی هستند اما این کشور در ماههای اخیر از سوی اعضای اوپک 
پاس که در راس آنها عربســتان سعودی قرار دارد برای توقف تخطی از پیمان 
و عمل به سهمیه کاهش تولیدش تحت فشار قرار گرفته است.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک در نشست دوشنبه 
هفته جاری بار دیگر بر لزوم پایبندی کامل به پیمان محدودیت عرضه از سوی 
همه اعضای گروه تاکید کرد. عراق باید در سه ماهه چهارم تولیدش را به میزان 

بیشتری کاهش دهد تا مازاد تولید ماههای پیش را جبران کند.

آمریکا تحریم ها بر ضد خط لوله گاز نورد 
استریم ۲ را گسترش داد

وزارت خارجه آمریکا اعام کرد تحریم های خود بر ضد پروژه خط لوله نورد 
اســتریم ۲ را گسترش داده است و حاا شــرکت هایی که برای این پروژه 
خدمات یا منابع مالی فراهم کنند تحریم خواهند شد.به گزارش راشاتودی، 
وزارت خارجه آمریکا اعام کرد تحریم های خود بر ضد پروژه خط لوله نورد 
اســتریم ۲ را گسترش داده است و حاا شــرکت هایی که برای این پروژه 
خدمات یا منابع مالی فراهم کنند یا تجهیزات آن را به روز رســانی یا نصب 
کنند و یا کشتی هایی که برای لوله گذاری دریایی استفاده می شوند تحریم 
خواهند شد.وزارت خارجه آمریکا در وب سایت خود اعام کرد: فعالیت های 
مرتبــط با این پروژه طبق قانون حفاظت از امنیت انرژی اروپا که در ســال 
۲۰۱۹ به تصویب رســیده است تحریم خواهد شد و این فعالیت ها دیگر به 
ارائه خدمات با تسهیات یا ارتقای تجهیزات کشتی ها و یا تخصیص منابع 
مالــی برای ارتقا و نصب تجهیزات بر روی کشــتی های مرتبط با این پروژه 

محدود نخواهد شد.

مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران 
با اشــاره به بهره بــرداری از یک طرح 
رفــع گلوگاه های تزریق در تاسیســات 
ذخیره سازی »ســراجه« قم از افزایش 
توان ذخیره ســازی گاز کشور خبر داد 
و گفت: امســال رکــورد تزریق گاز در 
ســراجه قم شکســته شــد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران، 
مهدی جمشیدی دانا با اشاره به افتتاح 
سیستم خنک کن تبخیری هوای ورودی 
ذخیره سازی  تاسیسات  توربوکمپرسور 
گاز ســراجه قم، گفت: برای اجرای این 
پروژه حدود ۱۴۰ میلیارد ریال سرمایه 

گذاری شد که با توجه به صرفه جویی 
هزینه های تعمیرات و نگهداری، پیش 
بینی می شــود این سرمایه گذاری ۱8 
انتقال  شرکت  بازگردد.مدیرعامل  ماهه 
گاز ایــران از افزایش ۱۳ درصدی توان 
توربوکمپرســورها و دبــی تزریق گاز 
به مخزن »ســراجه« به عنــوان یکی 
از مهمتریــن اهداف اجــرای این طرح 
اشــاره و تصریح کرد: افزایش راندمان 
توربین و توربوکمپرسورها، کاهش پنج 
درصدی مصرف سوخت، کاهش انتشار 

آایندگی، افزایش دوره تعمیرات به ۲۰ 
هزار ساعت، افزایش طول عمر قطعات از 
دیگر دستاوردهای عملیاتی و اقتصادی 
اجرای این طرح اســت.وی با اشاره به 
نقــش راهبردی مخزن ذخیره ســازی 
»ســراجه« قم در تامین و توزیع انتقال 
گاز طبیعــی به ویژه در چهار ماه پایانی 
سال، اظهار کرد: با بهره برداری از طرح 
سیستم خنک کن تبخیری هوای ورودی 
ذخیره سازی  تاسیسات  توربوکمپرسور 
گاز ســراجه، پیــش بینی می شــود 

پایداری و توان عملیاتی ذخیره ســازی 
گاز در شمال کشــور افزایش یابد.این 
مقام مســئول در ادامه با اشاره به ثبت 
رکورد جدید تزریق و ذخیره سازی گاز 
در مخزن »سراجه« قم، تاکید کرد: در 
هفت ماهه نخست امسال میزان تزریق 
گاز به ســراجه نســبت به مدت مشابه 
پارسال بیش از ۱۶ درصد افزایش داشته 
که بخشی از این افزایش به دلیل ارتقای 
راندمان توربین ها بوده و در مجموع بالغ 
بر یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب 
گاز در این مخزن ذخیره ســازی شده 

است.

افزایش توان ذخیره سازی گاز ایران

رییس جمهور روســیه اعام کرد روسیه احتمال به 
تاخیر افتادن افزایش تولید نفت برنامه ریزی شــده 
اوپک پاس را منتفی نمی کند. قیمت نفت روز پنج 
شنبه در پی اظهارات وادیمیر پوتین افزایش یافت. 
محدودیت عرضه اوپک پاس قرار اســت از ژانویه 
تســهیل شــود اما این گروه اعام کرده که ممکن 
اســت در صورت وخامت وضعیت تقاضا، این برنامه 
را تغییر دهد. با این حال ترجیح پوتین، پایبندی به 
توافق اولیه است.وی در اظهاراتی گفت: ما تصور می 
کنیم که فعا نیازی به تغییر این برنامه نیست. با این 
حال منتفی نمی کنیم که ممکن اســت محدودیت 
فعلــی تولید را ادامه دهیم و بــه آن زودی که قرار 
بود، تولید نفت را افزایش ندهیم. اگر ازم باشد می 
توانیم درباره کاهش بیشتر تولید تصمیم بگیریم اما 
فعا نیازی نمی بینیم.اوپک و متحدانش در وضعیت 
دشــواری قرار گرفته اند. معامله گران هشــدارهای 
فزاینده ای می دهند که بازار نمی تواند عرضه بیشتر 
نفت را جذب کند. اظهارات اخیر پوتین نشان دهنده 
اتفاق نظر میان روســیه و عربستان سعودی در این 
مورد اســت که ماه جاری تماسهای دیپلماتیکشان 
در خصوص بــازار نفت را افزایش داده اند.پس از دو 

تماس تلفنی میان وادیمیر پوتین، رییس جمهور 
روسیه و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
در عرض یک هفته، وزیران نفت آنها هم در نشست 
کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک و غیراوپک 
جبهه متحدی را به نمایش گذاشــتند. شــاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
و الکساندر نواک، همتای روسی وی از اعضای گروه 
خواســتند آماده مقابله بــا روندها و تحوات منفی 
باشــند.اوپک و متحدانش قرار است از ابتدای سال 

۲۰۲۱ محدودیــت عرضه خود را تســهیل کرده و 
حدود دو میلیون بشــکه در روز به تولیدشان اضافه 
کنند. اما وزیران نفت اوپک پاس در نشست دسامبر 
دربــاره ادامه برنامه ای که در آوریل تصویب شــده 
بود، تصمیــم خواهند گرفت. این گــروه در ژوییه 
اقدام مشابهی کرده و به دلیل نگرانی از عدم بهبود 
تقاضا، افزایش تولید برنامه ریزی شده را یک ماه به 
تاخیر انداخته بود.پوتین گفت: اوپک پاس مکانیزم 
پیچیــده اما موثری برای تثبیــت بازار جهانی نفت 
اســت و همکاری در داخل اوپک نه تنها اجازه می 
دهد مشکات خاص حل شوند بلکه حیات جدیدی 

به دیپلماسی چند جانبه می بخشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، پیش از اظهارات پوتین، 
ایگور ســچین، مدیرعامــل روس نفــت و یکی از 
منتقدان اوپک پاس اظهــار کرده بود تعامل میان 
کشورهای تولیدکننده نفت ضروری بوده و خواستار 
اقــدام برای تثبیت بازار نفت شــده بود. اگرچه وی 
مستقیما از اوپک پاس نام نبرده بود اما اظهار کرده 
بود تقاضا برای نفت ممکن اســت سال آینده احیا 
نشــود اما اقدامات هماهنگ برای رسیدن به چنین 

نتیجه ای ازم است.

پوتین:

 روسیه آمادگی پذیرش تاخیر در افزایش تولید اوپک پاس را دارد
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نگـــاه رئیس کنفدراسیون صادرات اعام کرد؛

گره پایه های صادراتی بر رونق صادرات
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: نرخ پایه های صادراتی 
منجر به ارائه تعهداتی از سوی صادرکنندگان به گمرک برای 
بازگشت ارز می شود که به آن میزان، ارز از خریدار کاای خود 
دریافت نمی کنند.محمد اهوتی با اشــاره به وجود اشکاات 
متعدد در قیمت های پایه صادراتی اظهار داشت: موضوع بررسی 
و اصاح پایه های صادراتی به دو جلسه قبل شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی برمی گردد؛ به نحوی که جلســاتی به 
دســتور وزیر امور اقتصــادی و دارایی میان بخش خصوصی و 
دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد تا مشکاتی 
کــه در بخش پایه هــای صادراتی وجود دارد، برطرف شــود؛ 
این در حالی است که منشــأ این اشکال، فرمولی است که از 
سوی مجلس شورای اســامی به عنوان قانون تعیین شده و 
در حال حاضر بر اساس آن فرمول، نرخ پایه های صادراتی برای 
کااهای صادراتی ایران در مبادی خروجی محاســبه می شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: مبنای محاسبه ارزش 
گمرکی کاای صادره، هزینه حمل و نقل و بیمه به عاوه قیمت 
عمده فروشــی داخلی بر اســاس نرخ روز ارز یا نرخ ارز رسمی 
کشور است که بر این اساس، با توجه به نوسانات مکرر نرخ ارز، 
میزان پایه های صادراتی نیز یک عدد متغیر است؛ به نحوی که 
در زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ماک عمل قرار می گرفت، 
نرخ پایه صادراتی یک عدد است و به محض اینکه این نرخ به 
نیمایی تغییر یافت که در یک سال و نیم پیش، قیمتی معادل 
۸,۶۰۰ تومان بود، عدد دیگری محاســبه می شد که این مبنا، 
عمًا باعث می شــود که در هر شرایطی، قیمت پایه صادراتی 
متفاوتی پیش روی بخش صادرات کشور قرار گیرد.وی با اشاره 
به نوســانات مکرر نرخ ارز تصریح کرد: به مرور زمان شرایطی 
بر نرخ پایه صادراتی حاکم شــده که این نرخ حتی ظرف یک 

هفته، با تغییر شــدید مواجه می شود و لذا پیشنهاد اول اتاق 
بازرگانی این اســت که از طریق دولت، این فرمول در مجلس 
اصاح شــود تا به یک روال منطقی برگردد.اهوتی با اشــاره 
به جلســات مکرر صادرکنندگان با گمرک جمهوری اسامی 
ایران برای حل این مشکل، خاطرنشان کرد: با همراهی گمرک، 
ظرف دو سال گذشته به طور میانگین، نرخ پایه های صادراتی 

بالــغ بر ۳۵ درصد کاهش یافتــه؛ اما همچنان ماک اصاح، 
نرخ نیمایی روز اســت که با توجه به تغییرات مکرر و روزانه 
نرخ نیمایی، هــر روز نرخ ها تغییر پیدا می کند و صادرکننده 
تعهدی را به گمرک می سپارد که به آن میزان، ارز از خریدار 
دریافت نمی کند.وی اظهار داشت: فضای کنونی پرداخت نرخ 
پایه های صادراتی به شــکلی است که هر چه نرخ ارز افزایش 

یابد، تغییرات بیشــتر می شود و عمًا صادرکننده به تعهدات 
غیر واقعی گردن می نهد که باعث بروز مشــکاتی برای او و 
حتی سیستم ارزی کشور می شود.رئیس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: 
در سبد صادراتی ایران، برخی کااها قیمت های جهانی برای 
فــروش در بازارهای هدف ندارند که بتوان نرخ پایه صادراتی 
را بر اســاس آن تعریف کرد؛ در حالی که برای کااهایی که 
قیمت جهانی دارند، بحثی در حوزه صادرات وجود ندارد؛ اما 
برای آن دســته از کااهایی که قیمت جهانی ندارند که سهم 
آنها هم در ســبد صادراتی عددی بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دار 
می شود و بیشتر آنها را کااهای کشاورزی و صنعتی تشکیل 
می دهند، نیاز به اصاح نرخ پایه های صادراتی وجود دارد.وی 
افزود: در نهایت نتایج جلســات دولت و بخش خصوصی این 
شــد که پایه های صادراتی بر اســاس نرخ ریالی که در قانون 
تعریف شده تعیین شود؛ ولی تعهد ارزی صادرکننده متناسب 
با نرخ ارز صادراتی تعیین شــده و تعهــد ارزی بر مبنای آن 
برای صادرکننده لحاظ شود؛ اگرچه این روش هم همه مشکل 
را حــل نمی کند ولی چنانچه مبنای نرخ ارز، بر مبنای ســنا 
تعیین شود، مشکل به حداقل می رسد.به گفته اهوتی، نهایتاً 
با توجه به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مقرر شــد 
وزیر اقتصاد دســتور اجرای این روش را به گمرک ایران اباغ 
نماید که در صورت اجرا مشــکات زیادی را بر طرف خواهد 
کرد.در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
که با حضور وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی 
برگزار شــد، موضوع تعیین تکلیف نرخ پایه های صادراتی از 
جمله دستورکارهای جلسه بود که به دلیل طرح مسائل ارزی، 

مورد دقت نظر واقع نشد.

چرا ۷ میلیارد دار ارز به کشور برنگشت؟
 پشت پرده صادرات میلیاردی

 ۷۰ کارتن خواب!
عضو هیات رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به این سوال پاسخ 
داد که چگونه ۷۰ نفر به اسم صادرکننده توانسته اند کارت بازرگانی یک 
بار مصرف داشته باشند، ولی کارتن خواب باشند. اقتصاد ایران در ماه های 
اخیر از یکســو با فشــار حداکثری دولت آمریکا و از سوی دیگر با تبعات 
شیوع گســترده ویروس کرونا بر چرخه اقتصاد و معیشت مردم، دست و 
پنجه نرم می کند. روندی که با کاهش فروش نفت، چشــم اندازی منفی 
پیش روی سیاســت گذاران ارزی برای ارزآوری ترســیم کرد.اما در این 
شــرایط و تغییر در ســکان راهبری بانک مرکزی، توجه و نگاه سیاست 
گذار به ســمت تقویت صادرات غیرنفتی و لزوم بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی، تغییر کرد. استراتژی ای که به گواه بسیاری 
از فعــاان اقتصادی، می تواند در جنگ اقتصادی، گره مشــکات ارزی و 
رفع نیازهای اساسی معیشت مردم را باز کند.در این راستا، همواره شاهد 
تاکید مقام ناظر در بانک مرکزی مبنی بر تســریع در بازگشت دارهای 
صادراتی به کشــور بودیم. اما در این مسیر، همواره موانع زیادی سد راه 
برنامه های این بانک بوده اســت. به گونــه ای که اخیرا عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی در نشســتی با فعاان اقتصادی در اتاق بازرگانی 
ایران ضمن اشــاره به اهمیت و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصاد کشور اظهار داشت: کاهش درآمدهای ارزی کشور از دایل 
اصلی نوســانات نرخ ارز است.همتی در ادامه سخنان خود به گوشه ای از 
موانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی اشاره کرد و افزود: »در دو 
سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است، این افراد با 
حدود هفت میلیارد دار بدهی حتی یک دار ارز حاصل از صادرات را به 
کشور بازنگردانده اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی شوند. ۷۰ نفر از 
افراد بازداشــتی بر اساس آخرین اعام وزارت اطاعات کارتن خواب و از 
اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک بار مصرف صادرات انجام 
داده اند. »این اظهارات برای بســیاری از مردم این ســوال را مطرح کرده 
است که با چه سازوکاری ۷۰ کارت بازرگانی یک بار مصرف به نام اقشار 
ضعیف و بعضا روستایی صادر شده ولی شیرینی ارزهای صادراتی به کام 
افراد سودجو و فرصت طلب شده است؟سید حمید حسینی؛ عضو هیات 
رییسه اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق و از فعاان با تجربه و موفق 
در بخش خصوصی در پاســخ به این ابهامات و سواات به خبرنگار ایِبنا 
گفت: برای ریشــه یابی از چرایی این اتفاق تلخ در اقتصاد کشور بایستی 
به گذشــته بازگشت. متاسفانه در سال های اخیر، پاشنه آشیل اتاق های 
بازرگانی این است که موقع انتخابات اتاق که می شود هیات رئیسه اتاق ها 
برای اینکه بتوانند جایگاه خود را تحکیم بکنند، یک ســری از کارت های 
قدیمی را بدون ضابطه و بدون داشتن معیار و بدون داشتن مدارک ازم 
تمدید می کنند و از اینکار استفاده تبلیغاتی برای انتخابات اتاق بازرگانی 
می کنند.حسینی یادآور شد: ما دیدیم که در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی 
نیــز این تخلفات در زمیه صدور کارت هــای بازرگانی یک بار مصرف در 
برخی از اتاق های استانی وجود داشت. جالب تر آنکه این انتخابات، یکی 
از پرمســاله ترین انتخابات اتاق بود، به گونه ای که بعد از اینکه اعتراض ها 
به نبود اســناد و مدارک معتبر برای کارت های بازرگانی صادر شده، زیاد 
شد، دیدیم که کل سامانه اتاق ایران از بین رفت؛ گفته شد که این سامانه 
هک و دچار مشــکل شده و دیتابیس اتاق بازرگانی ایران که شامل همه 
اطاعات و سابقه اعضا و شــرکت ها و دارندگان کارت های بازرگانی بود، 
همه آنها از بین رفت؛ حتی گفته شــد که هیچ بک آپی هم نداشــتند!! 
در نتیجه با از بین رفتن اطاعات این سامانه، امکان رسیدگی و پیگیری 
تخلفات نیز دیگر وجود نداشت.همان موقع برای عده ای مشخص بود که 
در این جریان تخلفاتی صورت گرفته و بعدا به اقتصاد کشور آسیب خواهد 
زد. پیش بینی ای که متاسفانه درست از آب در آمده و نمونه آن ۷۰ کارت 
بازرگانی به نام کارتن خواب هایی اســت که یک دار هم امکان بازگشت 
ارز ندارند.وی در ادامه افزود: اان مشخص شده که صاحبان بخشی از این 
۲۵۰ کارت بازرگانی، کارتن خواب بوده اند، اما بقیه چه کســانی هستند؟ 
بقیه هم از این مدل کارت های بازرگانی هســتند. در فضای مجازی دیده 
می شــد که می گفتند داری ۱۰۰ تومان بدهیــد برایتان صادرات انجام 
بدیم؛ خب این معنایش چیست؟همان موقع من گفتم که ۶ تا ۷ میلیارد 
دار ارز صادراتی به کشور برنمی گردد. در حالی که همواره ارز پتروشیمی 
ها، فوادی و نفتی ها به چرخه اقتصاد برمی گردد، چون بورسی هستند 
و حساب و کتاب دارند و نمی توانند کاای خود را به نام شخص دیگری 
صادر کنند.حســینی در خصوص روند صدور کارت های یک بار مصرفی 
که منجر به لطمه به اقتصاد کشــور شده اســت اظهار داشت: عده ای در 
اتاق های بازرگانی اســتانی هســتند که بدون حساب و کتاب کار انجام 
می دهند و کارت بازرگانی صادر می کنند. حتی امســال به خاطر بحث 
کرونا گفتند مراجعه به خیلی از ســازمان ها ازم نیست و تاکید شد برای 
دریافت کارت بازرگانی نیز ماده ۱۸۶ ازم نیســت. یعنی تسویه حساب 
مالیاتی و تامین اجتماعی برای تمدید و صدور کارت نیاز نیست. در نتیجه 
عده ای سودجو و متخلف از این فرصت سوءاستفاده کردند و در بعضی از 
اتاق های اســتان ها، کارت ها را تمدید کردند. برخی حتی دوتا دوتا کارت 
گرفتند، هم کارت حقیقی گرفتند هم کارت حقوقی.مطمئن باشید سال 
آینده، خبر فســاد این کارت ها به گوش می رسد و دوباره گفته می شود 
که فان مقدار ارز صادراتی به دلیل کارت های بازرگانی یک بار مصرف به 
چرخه اقتصادی بازنگشته است.این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: چرا 
اان رسیدگی نمی کنند؟ چرا با افرادی که در این دوران کرونایی کارت 
بازرگانــی را بدون مدارک ازم و ضابطه گرفتند و در حقیقت از موقعیت 
کرونایی سواستفاده کردند، برخورد نمی شود؟ متاسفانه برخی از مسئوان 
فکر می کنند اان لطمعه ای که از این ناحیه به چرخه ارزی اقتصاد کشور 
وارد شــده، دیگر تکرار نمی شود، ولی ســال دیگر باز دوباره خبرهایی از 
عدم بازگشــت ارزی صادرات کارت های یک بار مصرف به گوش خواهد 
رسید. چرا؟ چون روال صدور این مدل کارت ها در اتاق های استانی ادامه 
دارد و ضــرورت دارد که اتاق بازرگانی و نهادهای نظارتی به طور جدی، 
ورود، بررسی و برخورد کند.وی در ادامه یادآور شد که روند تخلف صدور 
کارت های یک بار مصرف به گونه ای که است که پنجاه درصد از سازوکار 
صدور در اتاق های بازرگانی اســت و پنجاه درصد دیگر با سازمان صمت 
اســتانی اســت. به عبارت دیگر ۵۰ درصد امضا با اتاق است و ۵۰ درصد 
هم با سازمان صمت اســتانی است.باید مشخص شود که در روند صدور 
این نوع کارت ها، ســهل انگاری وجود داشته یا مسائل انتخاباتی دخیل 
بوده!؟ وی در پایان با انتقاد از عدم رسیدگی و بررسی به موقع به این نوع 
فسادها، اظهار داشت: با وجود زیرساخت های آی تی و دولت الکترونیک 
که درست کرده ایم، چرا باید اان در سال ۹۹ بفهمیم که در سال ۹۷ چه 

اتفاقی افتاده است!؟

وزیر صمت:
شرایط برای افزایش صادرات کشور در نیمه 

دوم سال ۹۹ فراهم است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایط برای افزایش صادرات کشور در شش 
ماهه دوم سال جاری فرآهم است و با تدبیر می توانیم در خصوص تامین کااهای 
اساسی، مایحتاج ضروری مردم و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید گام 
های خوبی برداریم.علیرضا رزم حســینی در جلسه مشترک با وزرای نفت، جهاد 
کشــاورزی، رییس بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و گمرک گفت: با توجه 
به دســتور رئیس محترم جمهور در خصوص هماهنگی دستگاه ها برای افزایش 
صادرات و همچنین تامین کااهای مورد نیاز کشــور، این جلســه تشکیل شده 
است.وی تصریح کرد: پیام ویژه این جلسه هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت و 
وزرای اقتصادی برای مواجهه با اقدامات دشمن در جنگ اقتصادی تحمیلی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: شرایط برای افزایش صادرات کشور در ۶ 
ماهه دوم ســال فرآهم است و در سایه همدلی و با تدبیر، می توانیم در خصوص 
تامین کااهای اساســی، مایحتاج ضروری مردم و همچنین مواد اولیه مورد نیاز 
بخش تولید گام های خوبی برداریم.رزم حســینی گفت: سابقه درخشان مردم 
عزیز کشورمان در مقاطع حساس پس از انقاب اسامی، موید این امر است که 
با هماهنگی و همراهی همه بخش ها از شرایط سخت موجود نیز به خوبی عبور 

خواهیم کرد.

آنکتاد:
ریکاوری تجارت جهانی کندتر از پیش بینی ها 

خواهد بود
گزارش ســازمان ملل متحد نشــان داد تجارت جهانی قرار است تا پایان امسال 
با ســقوطی ۷ تا ۸ درصدی روبرو شــود هرچند در سه ماهه سوم نشانه هایی از 
ریکاوری آن با پیشتازی چین دیده شد.به گزارش چاینا دیلی، گزارش کنفرانس 
تجارت و توسعه سازمان ملل متحد )آنکتاد( نشان داد که در ۳ ماهه دوم امسال 
در حالی که پاندمی کرونا باعث مختل شــدن روابط تجاری شد، هیچ منطقه ای 
از جهان از ســقوط ۱۹ درصدی تجارت در امان نماند.در این گزارش آمده است 
تجارت جهانی در سه ماهه سوم به نوعی ریکاوری شد چراکه سقوط حجم تجارت 
در این سه ماهه نسبت به سال قبل به ۴.۵ درصد رسید. آنکتاد اعام کرد: تجارت 
تجهیزات منزل و اداری و تجهیزات دارویی و درمانی در ســه ماهه سوم با رشد 
همراه بود در حالی که تجارت اتومبیل و انرژی بیش از پیش افت کرد.آنکتاد در 
پیش بینی اولیه خود رشــد تجارت جهانــی در ۳ ماهه چهارم را منفی ۳ درصد 
اعام کرد اما اشاره کرد که با توجه به نامشخص بودن تحوات مربوط به پاندمی 
این پیش بینی قطعی نیســت.اما در ۳ ماهه ســوم رشد قدرتمند صادرات چین 
باعث تقویت ریکاوری تجارت جهانی شــد. طبق گزارش آنکتاد در این سه ماهه 
صادرات چین نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد جهش داشته است.آنکتاد اعام 
کرد که حاا سطح صادرات چین در ۹ ماه ابتدایی امسال با سطح قبل از پاندمی 
)۹ ماه ابتدایی ســال گذشته( برابری می کند.پیش از این سازمان تجارت جهانی 
پیش بینــی خود از تجارت جهانی در ۲۰۲۰ را اصاح کرده بود و اعام کرده بود 
تجارت جهانی امســال ۹.۲ درصد آب خواهد رفت اما این سازمان اعام کرد در 
ســال ۲۰۲۱ ریکاوری نسبت به آن چه قبًا پیش بینی شده بود ضعیف تر خواهد 
بود و قرنطینه های احتمالی به علت موج دوم کرونا ریســک های واضحی را برای 

آن ایجاد خواهد کرد.

احیا و فعال سازی ۱۴۷ معدن در هفت ماه
 بررسی گزارش هفت ماهه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
نشان می دهد که از ابتدای امسال، ۱۴۷ معدن در سراسر کشور راه اندازی مجدد 
شــد.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای امسال ۶۷۲ معدن در 
سراسر کشــور و در قالب برنامه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک 
مقیاس شناسایی و اولویت بندی شده اند.در این مدت و در قالب طرح احیا و راه 
اندازی مجدد معادن کوچک مقیاس در سراسر کشور، بر روی ۱۹۴ معدن، اقدام 
کلینیکی شــده است.براساس این گزارش از ابتدای سال ۹۹ تا پایان مهرماه، ۶۴ 
معدن به صورت مستقیم و ۸۳ معدن از طریق فراهم کردن زیرساخت های ازم، 
احیا، فعال ســازی و توســعه یافته اند. همچنین، اقدامات مربوط به صدور جواز 
تأســیس، افزایش ظرفیت و تأمین مواد اولیه برای ۱۲ واحد فرآوری از ۲۵ واحد 

هدفگذاری شده برای امسال انجام شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار 
داشت: پیشــنهاد ما تشکیل مرکزهای 
تجاری در کشورهای مختلف است که 
تبدیل به جایی بــرای تهاتر ارزی بین 
صادرکنندگان و واردکنندگان کشــور 
خودمان شــود. یعنی در یک کشور ما 
شــرکت های ایرانی داشــته باشیم که 
توســط آنها ارزهای صادرکنندگان ما 
بــرای خرید به واردکننــدگان تحویل 
داده شود یعنی صندوق های تهاتر ارزی 
ایجــاد کنیم.مجیدرضا حریری، رییس 
اتاق بازرگانی ایران و چین به مناسبت 
روز ملی صادرات اظهار داشت:  صادرات 
کشور به دلیل تحریم ها تحت فشار بود 
که کرونا و بســته شــدن مرزها، فشار 
مضاعفی شــد. آنطور که آمار گمرک 
نشــان می دهد؛ پیش بینی ما این است 
که تا پایان سال حدودا ۳۵ تا ۴۰ درصد 
نسبت به سال گذشته صادرات غیر نفتی 
کاهش یابد. عــاوه بر دو علتی مذکور 
علت دیگری نیز دخیل اســت، بیشتر 
صــادرات ما مواد اولیه اســت و تقاضا 
برای مواد اولیه پایین آمده اســت.وی 
در مورد کااهای صادراتی ایران گفت:  
بیش از ۶۰ تــا ۷۰ درصد از کااهایی 
صادارتی ما؛ پتروشیمی، گاز، میعانات، 
کانی های فلزی و غیرفلزی اســت که 
قیمت این مواد اولیه کاهش پیدا کرده 
است. اوایل سال کاهش قیمت ها خیلی 
شدید بود اما حاا درحال ترمیم است. 
با این وجود، تا پایان ســال کاهش ۳۵ 
تا ۴۰ درصــدی در صادرات غیر نفتی 
داریم.حریــری در ادامه افزود:  صادرات 

ما اشکاات اساسی تری دارد مثل اینکه 
بخش عمده ای از صادرات ما مواد اولیه 
است؛ به جز دو بازار عراق و افغانستان 
بــه کمتر بازاری کاا صــادر می کنیم. 
اشــکال دیگری که بر اساس مناسبات 
سیاســی ما با دنیا به وجــو آمده این 
اســت که اگر چین، امارات و عراق را از 
صادرات غیر نفتی مان حذف کنیم، ۷۰ 
درصد صادرات غیرنفتی ما کم می شود. 
تقریبا صادرات غیرنفتی ما به پنج کشور 
اســت و این محدود بودن بازارها یک 
خطر استراتژیک برای تجارت خارجی 
ما اســت.رییس اتاق بازرگانی ایران و 
چین تصریح کرد: اگــر هرکدام از این 
بازارها لطمه بخورد ما یک افت شــدید 
در صادرات خواهیم داشت. برای نمونه 
۲۶-۲۷ درصــد از صادرات غیرنفتی ما 
به چین اســت، اگر به هــر دلیلی بین 
ما و چین مشــکلی پیش بیاید حدود 
۳۰ درصــد صادرات غیرنفتی ما از بین 
می رود یا به هر دلیلی نتوانیم به عراق و 
امارات صادرات کنیم حدود ۲۰ درصد 
از بین می رود. نبود تنوع برای بازارها و 
کااهای صادراتی خطر بزرگ تری است.

وی با بیان اینکه ۵۵ درصد از کااهای 
صادراتی غیرنفتی مــا گاز، میعانات و 

پتروشیمی است، ادامه داد: یعنی بیش 
از نیمی از صــادرات غیرنفتی ما عما 
نفتی اســت از نیم دیگر هم حدود ۲۰ 
درصــد مواد معدنی خام اســت. یعنی 
حدود ۷۰ درصد از کااهایی که صادر 
می کنیم مواد معدنی، کانی های فلزی و 
غیر فلزی، پتروشــیمی، گاز و میعانات 
است. پس دو اشکال عمده داریم: عدم 
تنوع در بــازار و عدم تنوع در کااهای 
صادراتی؛ که اگر این را حل نشــود در 
درازمدت اشــکال اساسی باشد.رییس 
اتــاق بازرگانی ایران و چیــن با انتقاد 
از سیاســت گذاری ها اظهار داشت: در 
دهه هــای اخیر، سیاســت گذار تحت 
عنوان حمایــت از تولید ملی، تولید ما 
را تنبل کرده اســت. چون تولید ما در 
کشور همیشه یا با تعرفه های باا یا مثل 
اان با ممنوعیت واردات حمایت شده 
و کاای تولید داخــل رقابت با کاای 
خارجــی را یاد نگرفته اســت. کاایی 
که رقابتی نباشــد وقتــی در بازارهای 
بین المللــی قرار می گیرد  و بدون هیچ 
حمایتی بــا کااهای خارجــی رقابت 
کند، طبیعتا به اشــکال می خورد.وی 
خاطرنشان کرد: اشکاات سیاسی هم 
وجــود دارد، تصویری که از کشــور ما 

در دنیا وجود دارد توســط رسانه هایی 
اســت که با ما مشــکل دارند بنابراین 
ایــن تصویــر، گاردی را در دنیا برای 
خریــد کاای ایرانی بیــن مردم ایجاد 
تهاتر  می کند.حریری در مــورد بحث 
کااهای اساســی که اخیر مطرح شده 
افزود: چند ســال اســت که در مورد 
تهاتر کاا به کاا صحبت می شــود اما 
تا اان عما موفق نشدیم. در بسیاری از 
کشورها تهاتر نوعی پولشویی محسوب 
می شود و غیرقانونی است و در برخی از 
کشورها مثل عراق تناسبی بین کاایی 
که صادراتــی و وارداتی ما وجود ندارد. 
مثــا ۱۰-۱۲ میلیــارد دار به عراق 
کاا صادر می کنیم اما اصا نمی توانیم 
کاایی از آنجــا وارد کنیم. در خیلی از 
کشــورها مثل چین هم که  می توانیم 
هر کاایی صادر  و نیاز وارداتی خود را 
تامین کنیم، تناسبی بین صادرکنندگان 
و واردکنندگان ما از نظر اندازه بنگاهی 
وجود ندارد. صادرات ما به چین توسط 
چند شــرکت بزرگ انجام می شود ولی 
خرید کااها توسط تعداد زیادی شرکت 
انجام می شــود.وی افزود: پیشنهاد ما 
تشکیل مرکزهای تجاری در کشورهای 
مختلف اســت کــه تبدیل بــه جایی 
بیــن صادرکنندگان  ارزی  تهاتر  برای 
و واردکنندگان کشــور خودمان شود. 
یعنی در یک کشــور ما شــرکت های 
ایرانی داشــته باشــیم که توسط آنها 
ارزهای صادرکننــدگان ما برای خرید 
به واردکنندگان تحویل داده شود یعنی 

صندوق های تهاتر ارزی ایجاد کنیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرد:

50 درصد صادرات غیرنفتی ما 
عما نفتی است

در ۶ ماهه اول سال جاری؛
تولید خودرو ۱۹ درصد رشد داشت

 دفتر آمار و فرآوری داده های معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعام کرد: تولید انواع خودروی سواری در ۶ ماهه 
اول سال با بیش از ۴۱۴ هزار و۳۰۰ دستگاه، افزایش ۱۹ درصدی 
داشته است.به گزارش وزارت صنعت، براساس گزارش دفتر آمار و 
فرآوری داده های معاونت طــرح و برنامه این وزارتخانه آمار تولید 
۲۲ محصــول منتخب صنعتی و معدنی در ۶ ماهه اول ســال ۹۹ 
افزایشی بوده است. تولید انواع خودروی سواری نیز با بیش از ۴۱۴ 
هزار و سیصد دستگاه، افزایش ۱۹ درصدی داشته است.همچنین 
تولیــد فواد خام با ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن افزایش ۹ درصدی 
را در نیمه اول سال ثبت کرده و تولیدات انواع لوازم خانگی با یک 
میلیون و ۹۶۴ هزار و ۲۰۰ دســتگاه افزایش ۵۲.۸ درصدی داشته 
است.طبق این گزارش، در این مدت، تولید شمش آلومینیوم خالص 
با ۱۹۶ هزار و ۲۰۰ تن، در نیمه اول ســال افزایش ۵۳.۲ درصدی 
را ثبت نموده و میزان تولید ســیمان در ۶ ماه های اول امسال ۳۵ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن اعام شده که افزایش ۱۴.۴ درصدی داشته 
اســت. همچنین محصوات پتروشیمی با ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن، افزایش ۷.۹ درصدی را در این بازه زمانی ثبت کرده است.بنا بر 
این گزارش تولید الیاف اکریلیک، انواع تلویزیون، ماشین لباسشویی، 
شمش آلومینیوم خالص، کمباین، وانت، یخچال و فریزر، استیک 
خودرو، نخ سیســتم پنبه ای و ترکیب الیاف، انواع ســواری، روغن 
صنعتی و موتور تصفیه اول، نئوپان، ســیمان، دوده، پودر شوینده، 
محصوات فوادی، فــواد خام، کاتد مس، پتروشــیمی، داروی 
انســانی و آلومینا، ۲۲ کاای منتخب صنعتی و معدنی در ۶ ماهه 

اول ۹۹ هستند که افزایش تولید داشتند.

معاون سازمان ملی استاندارد مطرح کرد:
ایجاد مسیر سبز صادراتی برای کااهای استاندارد

 معاون ارزیابی کیفیت ســازمان ملی استاندارد ایران گفت: یک »مسیر سبز« در توسعه صادرات 
برای واحدهای تولیدی که موفق به اخذ پروانه کاربرد عامت اســتاندارد شــوند، فراهم شــده و 
تولیدکننــدگان این محصوات بــدون ارزیابی مجدد، می توانند فعالیــت صادراتی خود را انجام 
دهند.»مســلم بیات« افزود: صدور گواهی برای کااهای دانش بنیان با همکاری مشترک سازمان 
ملی اســتاندارد و معاونت توسعه فناوری ریاســت جمهوری شکل گرفته و شیوه نامه ای برای آن 
تهیه شده اســت.وی اظهار داشت: در این شیوه نامه به منظور انجام کار تجاری در ارتباط با یک 
محصــول و تولید، عرضه و صادرات آن به شــکل انبوه، ۲ نوع گواهــی مختلف و متفاوت صادر 
می شود.بیات ادامه  داد: در این پیوند، کاایی با استاندارد مشخص پس از اینکه مشخصات آن از 
سوی تولیدکننده بیان شد، مورد ارزیابی قرار گرفته و گواهی انطباق کاای دانش بنیان بر اساس 
اســتاندارد ملی، بین المللی یا استاندارد یکی از کشورهای مورد پذیرش صادر می شود.وی اضافه 
 کرد: در صورتی که اســتانداردی برای محصول بیان نشده باشد براساس اظهار فرد، آزمایش های 
ازم در آزمایشگاه های مورد قبول انجام می گیرد و چنانچه نتایج با اظهاریه منطبق باشد، گـواهی 
کاا بر اســاس ویژگی محصول صادر می شود.معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران 
بیان داشــت: تسهیات دیگری نیز در بخش »جهش تولید« در نظر گرفته شده و سعی کردیم با 
تکنیک ها و روش های جدید، ارزیابی انطباق و بهره گیری از آنها، تولید انبوه، امکان بروز خاقیت 
و نوآوری در واحدهای تولیدی فراهم شود.بیات گفت: به عنوان مثال یک »مسیر سبز« در توسعه 
صادرات برای واحدهای تولیدی که موفق به اخذ پروانه کاربرد عامت اســتاندارد شــوند، فراهم 
شده و تولیدکنندگان این محصوات بدون ارزیابی مجدد، می توانند فعالیت صادراتی خود را انجام 
دهند.وی افزود: در مقوله صادرات، فرد می تواند محصول تولیدی را بر اساس همه استانداردهای 
کشورهای مقصد، استانداردهای بین المللی و استانداردهای منطقه ای اظهار کند. این انعطاف به 
منظور بهره گیری از ظرفیت واحدهای تولیدی برای جهش تولید بوده که سال گذشته آغاز شده 
و ادامه دارد.وی خاطرنشان کرد: با بهره گیری از ظرفیت های ملی و ظرفیت های شرکت های فنی 
که در خارج از کشــور فعالیت دارند، امید می رود در قالب تنظیم موافقت نامه هایی، ظرفیت ها و 

توانمندی های موجود را به توانمندی خود گره بزنیم تا از این طریق فرآیند تولید تسریع شود.
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گام بعدی کاهش نرخ ارز؛گزیده خبر

افزایش نرخ سود بانکی؛ آری یا خیر؟
یک کارشــناس اقتصادی گفت: سیاست های بانک مرکزی 
درتمرکــز روی ایجاد داان در نرخ ســود بین بانکی را موثر 
می دانم و معتقدم این سیاست تا اان بسیار خوب کار کرده 
اســت. چند روزی اســت که نمودار نرخ ارز رو به پایین در 
حرکت اســت و بسیاری از کارشناســان سیاست های بانک 
مرکزی را موفقیت آمیز عنوان می کنند. سراشــیبی دار اما 
تنها یک سر چندضلعی نقدینگی است که باید حاا از سوی 
ســایر بخش های اقتصادی به خوبی مدیریت شود تا بهترین 
تاثیــر را بر بازار کااها و خدمات مورد نیاز مردم  بگذارد. در 
این زمینه، عده ای از کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می کنند 
که در شرایط فعلی برای جلوگیری از هجوم یکباره نقدینگی 
به بازارهای مختلف، نرخ سود بانکی افزایش یابد تا نقدینگی 
خارج شده از بازار ارز به سمت و سوی تسهیات بانکی برای 
تولید و سرمایه گذاری های ایمن حرکت کند. همزمان برخی 
دیگر در شــرایط فعلی فروش اوراق از ســوی دولت را برگ 
برنده می دانند که عاوه بر جلوگیری از رشــد نقدینگی،  به 
افزایش میل مردم برای نگهداری ریال و بهبود شرایط دولت 
برای تامین مالی و جبران کسری بودجه از راه درست کمک 
می کند.ایمان اسامیان، کارشناس و تحلیلگر حوزه بانک در 
پاسخ به سوال خبرنگار ایِبنا که آیا اکنون زمان مناسبی برای 
افزایش نرخ ســود بانکی است یا خیر، گفت: همین اان هم 
ایران از لحاظ نرخ ســود واقعی سپرده ها یکی از پایین ترین 
سود سپرده را به خاطر تورم افسارگسیخته ای که با آن مواجه 
هستیم دارد. به همین دلیل، سپرده گذاری در بانک ها عمًا 
تشویق نمی شود و تداوم این روند می تواند مضر باشد، چرا که 

به تدریج منجر به تخلیه منابع پولی بانک ها می شود.
وی با بیان اینکه البتــه اان نمی توان به راحتی بافاصله از 
ابزار افزایش نرخ سود سپرده استفاده کرد، افزود: این امر، دو 
دلیل عمده دارد. یکی آنکه مشکل ناترازی بانک ها را به شدت 

افزایش می دهد، چون بانک ها عما در کوتاه مدت نمی توانند 
نســبت به تامین درآمدهــای کافی برای پوشــش اینگونه 
هزینه های ســپرده ای اقدام کنند و دوم اینکه هزینه تامین 
مالی افزایش پیدا می کند.اســامیان با اشاره به تاثیر رابطه 

بین نرخ بهره وام و ســود سپرده خاطرنشان کرد: در چنین 
شــرایطی بانک مرکزی نمی تواند نرخ سود سپرده را افزایش 
دهد و نرخ سود تسهیات را افزایش ندهد. چون اینها با هم 
همبستگی دارند و این می تواند باعث شود فعاان اقتصادی 
از تامین مالی مناسب بهره مند نشوند.این کارشناس اقتصادی 
توصیه کرد: حداقل در روزهای فعلی به دلیل ناپایداری و عدم 
قطعیت گســترده ای که در بازار با آن مواجه هســتیم زمان 
مناسبی برای افزایش نرخ سپرده ها نیست و افزایش نرخ سود 
ســپرده ها تاثیر معناداری در رفتار فعاان اقتصادی و بیشتر 
مردم نخواهد گذاشت.وی ادامه داد: اینکه ما نرخی را افزایش 
دهیم و فکر کنیم که منابع به سمت بانک ها حرکت می کند، 
رخ نمی دهــد. مگر آنکه اول فضای اقتصادی پایدار شــود و 
نااطمینانی ها کاهش پیدا کند؛ در آن زمان حتی تغییر یک 
درصدی نرخ سود سپرده هم برای ذی نفعان و افکار عمومی 
معنادار خواهــد بود و می تواند نتایجی را به دنبال بیاورد که 
قانونگذار و بانک مرکزی و ســایر اعضای حکمرانی کشور به 
دنبال آن هستند.اســامیان تصریح کرد: پیشنهاد بنده آن 
است که فعا با ابزارهای متعدد پولی، مالی و روانی قطعیت به 
بازار برگردد و بعد درخصوص این موضوع تصمیم گیری شود 

که آیا نرخ سود بانکی را تغییر دهیم یا خیر.
وی در پایان گفت: من سیاست های بانک مرکزی در تمرکز 
روی ایجاد داان در نرخ ســود بین بانکی را موثرتر می دانم و 
معتقدم این سیاست بسیار هم تا اان خوب کارکرده است که 
با ابزارهایی مثل عملیات بازار باز و نظایر آنها بتوانند کریدور 

نرخ مناسب را ایجاد کنند.

علت تناقض گزارش  بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول چیست؟

صنــدوق بین المللی پول و بانک جهانی دو گزارش درباره ایران منتشــر 
کرده انــد که یکی نظر دیگری را نقض می کنــد و هیچ یک منابع آماری 
خود را معرفی نکرده اند که همین امر درســتی آنهــا را مورد تردید قرار 
داده اســت. صندوق بین المللی پول در آخرین پیش بینی خود از شرایط 
اقتصادی ایران)روز دوشــنبه( کاهش بیشتر رشد اقتصادی را مورد اشاره 
قرار داده اســت. این نهاد مالی با اشاره به اینکه بدهی خالص دولت ایران 
پیش از تحریم های اخیر آمریکا زیر ۱۱۸ میلیارد دار بوده اســت، تاکید 
داشته که بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۶۰ میلیارد 
دار خواهد رسید. این رقم معادل ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی 
کشور اســت.همچنین این صندوق پیش بینی کرده است رشد اقتصادی 
غیرنفتی ایران در ســال جاری میادی منفی ۴.۵ درصد و رشد اقتصادی 
نفتی ایران منفی ۸.۵ درصد باشــد.با این حال بانک جهانی در جدیدترین 
گزارش خود درباره اقتصاد ایران که روز سه شــنبه منتشــر کرده است با 
وجود آنکه از کاهش ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در ســه ماه 
اول سال ۹۹ به علت بحران کرونا و تحریم های آمریکا خبر داده، ولی تأکید 
داشته که این رقم نسبت به سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می دهد.

این بانک همچنین اشــاره کرده است که ایران با وجود تحریم های آمریکا 
توانســته تولید ناخالص داخلی غیرنفتی خود را ۱.۱ درصد افزایش دهد و 
حتی برای تورم، کاهشــی ۲۳ درصدی همراه با رشد اقتصادی پیش بینی 
کرده اســت.تناقض در داده های این دو نهاد اقتصادی بین المللی نشان از 
این دارد که اطاعات ارائه شده براساس آمار مطمئن و قابل استنادی نبوده 
است. احسان ســلطانی، پژوهشگر اقتصادی در این رابطه به خبرنگارایِبنا 
گفته است:»از آنجا که مبنای گزارش صندوق بین المللی پول دار ۴۲۰۰ 
تومانی بوده، بنابراین یکســری محاسبات براساس واقعیات روز قرار ندارد 
و قابل اعتنا نیســت.وی ضمن اشاره به این مسئله که با وجود این نقدها 
نمی توان گزارش صندوق بین المللی پول را صد در صد نادرست فرض کرد، 
درباره گزارش بانک جهانی ابراز کرد: معموا این نهادها گزارش های درست 
و دقیقی ارائه نمی دهد زیرا پیش بینی های آنان براســاس مدلی است که 
خود طراحی کرده اند که از شــرایط واقعی اقتصاد ایران به دور است.«ازم 
به ذکر اســت بهبود اقتصادی را حســن روحانی، رئیس جمهوری در ۱۲ 
مهرماه مورد اشــاره قرار داده بود. وی ضمن اشاره به اقتصاد آلمان که در 
اثــر پاندمی کرونا بیش از پنج درصد کوچک تر شــده، گفت که »ببینید 
یک کشور پیشــرفته که نه تحریم است و نه مشکلی دارد در این شرایط 
چنین وضعیتی دارد. اقتصاد ما شرایط بهتری از این خواهد داشت و رشد 
اقتصادی بدون نفت ما تا پایان سال مثبت خواهد شد.«روحانی همچنین 
۳۰ مهرماه با بیان اینکه براســاس آمار میزان رشــد اقتصادی مثبت بوده 
اســت، گفت: »رشــد مثبت اقتصادی با وجود تحریم ها و فشار اقتصادی 
بی ســابقه اتفاق مهمی اســت که برای تداوم آن در سال جاری باید همه 

تاش خود را انجام دهیم.«
عبدالناصرهمتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز دوشــنبه در همین 
خصوص تاکید داشــته است که:» مشکات ناشــی از تحریم و اثرات آن 
بــر صــادرات را اطاع دارم و علت کاهش صادرات مــا در ۶ ماهه ابتدای 
سال دقیقا مشخص است و انشــاءاه در نیمه دوم سال جهش خوبی در 
این زمینه خواهیم داشــت و نرخ ارز نیز کنترل می شــود. شرایط بازار در 
خصوص نرخ ارز مثبت تر شده است و نکته دیگر اینکه عرضه ارز در سامانه 
نیما بسیار بهتر شده است.«اقتصاد ایران با خروج یکجانبه رئیس جمهوری 
آمریکا از توافق هسته ای)برجام( وروان شدن سیل تحریم های گوناگون به 
سمت آن روزهای سختی را پشت سر می گذراند. تاش ها بر بهبود شرایط 
استوار شده، بنابراین امید است  تا چالش های موجود هرچه سریعتر مورد 
تقویت قرار گیرد و این بحران هم به مانند گذشته پشت سر گذارده شود.

کارتخوان تقلبی را چگونه بشناسیم؟
راهکارهایی برای شناسایی دستگاه پوز واقعی با دستگاه های تقلبی مانند 
صفحه کلید ســخت و یا عدم وجود چراغ های چشمک زن وجود دارد که 
می توان در مواقع لزوم آنها را مورد بررسی قرار داد.در دستگاه پوز اورجینال 
و اصلی، وقتی شــما کارت را وارد آن می کنیــد، به میزان حدودا دو بند 
انگشت از کارت بیرون از دستگاه باقی می ماند و اما در مقابل اگر کارت در 
دستگاه پوز بیشتر فرو رود، قطعا تقلبی است و از گفتن رمز و اطاعات خود 

جلوگیری کنید تا اطاعات شما به دست مالک پوز نیفتد.

گشاد بودن زبانه ها
در نســخه های جعلی و تقلبی دســتگاه پوز، زبانه کنار پوز که بیشتر به 
عنوان نگهدارنده طراحی شده به اندازه یک بند انگشت گشادتر است و اما 
در نسخه های اصلی و اورجینال، کمتر از یک بند انگشت است. در صورت 
مشاهده چنین چیزی، حتما از خرید انصراف دهید و این خطا را به سازمان 
هــای مربوطه گزارش دهید تا افرادی که از خرید خود نهایت اطمینان را 

دارند، به دام آنها نیافتند.

صفحه کلید سفت و سخت
اگر تا به حال با دستگاه های پوز کار کرده باشید، حتما می دانید که دکمه 
های دستگاه پوز نرم هستند و شما می توانید رمز کارت خود را به راحتی 
وارد کنید. اما دستگاه های پوز جعلی این ویژگی و قابلیت را ندارند و تنها 
صرف خواندن اطاعات پنهان کارت شــما و همچنین رمزی که به او می 
گوئید، می تواند کارت جدیدی همانند کارت شما را صادر و استفاده کند. با 
این وجود به هیچ وجه رمز کارت خود را به هیچ وجه به صاحب پوز نگویید 
و خودتــان باید وارد کنید. در غیر این صورت اطاعات کارت شــما هک 
خواهد شد. دستگاه های پوز جعلی می توانند اطاعات پنهان کارت شما را 
بخواند و در حافظه خود ذخیره کنند یا به صورت مستقیم به سیستمی که 
به آن متصل است، اطاعات را منتقل کنند.همچنین وقتی شما رمز کارت 
را به شخص می گویید، او به صورت ساختگی اعداد را وارد می کند و اما 
در اصل رمز کارت شما را حفظ می کند. بعد از آنکه شما از محل دور می 
شوید، کارت شما را با دستگاه های مربوطه می سازند و با رمز و اطاعات 

کارت شما شروع به استفاده می کنند.

عدم وجود چراغ های چشمک زن
یکی از عائم دستگاه پوز جعلی، عدم وجود چراغ LED چشمک زن است 
که در اکثر دستگاه های پوز وجود دارد و در صورت عدم وجود این چراغ 

LED می بایست از خرید خودداری کنید.

بانک مرکزی اعام کرد؛
تسهیات ۶۹۶ هزارمیلیاردی بانک ها به 

بخش اقتصادی در ۶ ماه نخست ۹۹
بانک مرکزی اعام کرد: در ۶ ماهه ابتدایی ســال ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد 
تومان تســهیات به بخش های اقتصادی پرداخت شده که حدود ۶۱ درصد آن 
مربوط به سرمایه در گردش بنگاه ها بوده است.به گزارش بانک مرکزی، تسهیات 
پرداختی بانک ها طی شــش ماهه ابتدای ســال ۱۳۹۹ به بخش های اقتصادی 
مبلغ ۶۹۶۷.۲ هزار میلیارد ریال اســت که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
مبلغ ۳۱۴۵.۸ هزار میلیارد ریال )معادل ۸۲.۳ درصد( افزایش داشته است.سهم 
تسهیات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی 
ایــن مدت مبلغ ۴,۲۲۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۶۰.۷ درصد کل تســهیات 
پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۱۱۴.۳ هزار میلیارد 
ریال معادل ۱۰۰.۱ درصد افزایش داشــته است.سهم تسهیات پرداختی بابت 
تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی شش ماه نخست سال جاری 
معادل ۱۶۱۳.۴ هزار میلیارد ریال بــوده که حاکی از تخصیص ۳۸.۲ درصد از 
منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی )مبلغ ۴۲۲۶ 

هزار میلیارد ریال( است.
ماحظه می شــود از ۲۱۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال تســهیات پرداختی در بخش 
صنعت و معدن معادل ۷۵.۸ درصــد آن )مبلغ ۱۶۱۳.۴ هزار میلیارد ریال( در 
تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین 

منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
شایان ذکر اســت که همچنان باید در تداوم مســیر جاری، ماحظات مربوط 
به کنتــرل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانســیل 
تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است 
به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش ســرمایه و بهبود کفایت سرمایه 
بانک ها، کاهش تسهیات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی 
بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تأمین ســرمایه در گردش تولیدی، پرهیز 
از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار 
سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه 

ویژه ای شود.

 چراغ سبز بورس در انتظار انتخابات 
آمریکا است؟

فراز و فرودهای بازار سرمایه در حالی ادامه دارد که بسیاری از کارشناسان معتقد 
بودند که بعد از اصاح شــاخص در ماه های شــهریور و مهر، شــاخص روندی 
صعودی خواهد داشــت. اتفاقی که رخ نداد و به نظر می رســد علت نوسان این 
روزهای بورس، نزدیک شــدن انتخابات آمریکا و تاثیر آن روی نرخ دار و سایر 
بازارهای موازی است.شاخص کل بورس بعد از صعودهای چشم گیر در خرداد و 
تیرماه، در مردادماه روندی نزولی به خود گرفت و درواقع اصاح شد. به طوریکه 
بســیاری از سهم ها که افزایش قیمت غیرمنطقی داشتند به قیمت های واقعی 
خود نزدیک شدند و همچنین صف های خرید هیجانی جمع شد.کارشناسان در 
آن روزها بر این باور بودند که اصاح شــاخص تا اواخر شهریورماه ادامه خواهد 
داشت و در نهایت بازار سرمایه با توجه به گزارش های شش ماهه دوباره روندی 
صعودی بــه خود می گیرد. البته باا رفتن قیمت دار به این باور دامن زد و از 
آنجایی که همواره افزایش قیمت دار با صعود شــاخص رابطه مســتقیم دارد، 
تحلیلگران پیش بینی می کردند رســیدن دار به مــرز ۳۲ هزار تومان، صعود 
شاخص را در پی دارد.با اینحال نه  ارائه گزارش های چشم گیر شرکت ها روی 
بازار ســرمایه تاثیرگذار بود و نه باا رفتن قیمت دار. چراغ بازار یک روز ســبز 
و یک روز قرمز بود، هرچند در هفته ای که گذشــته کاهش شاخص کل مداوم 
بود و در نهایت در روز چهارشــنبه به یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رســید.در 
این راستا، کارشناسان بر این باورند که نوسان این روزهای بازار سرمایه به دلیل 
نزدیک بودن انتخابات آمریکا است. به گفته آن ها بازار سرمایه نه تنها نرخ دار 
را باور نکرده است، بلکه بر این باور است که چنانچه بایدن برنده انتخابات شود، 
نرخ دار کاهشی خواهد بود.به گفته کارشناسان اگر ترامپ  برنده شود، هرچند 
دار در این محدوده باقی خواهد ماند اما شــرایط سیاسی سخت تر می شود و 
باید دید گزینه  ایران برای انتخابات ســال آینده خودش چیست ولی چنانچه 
بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری شود، دار واکنش هیجانی خواهد داشت 
و ممکن است تا ۱۰ هزار تومان ریزش داشته باشد و این برای بازار سرمایه خبر 
خوبی نیست.البته برخی کارشناسان نیز بر این باورند که نتیجه انتخابات آمریکا 
در ایران بیشــتر روانی است و از انجایی که اکثر سهم ها اصاح قیمت داشتند، 

تاثیر آن روی بازار سرمایه چشم گیر نخواهد بود.

رئیــس بانک مرکــزی گفــت: ما از 
صندوق بین المللی پول انتظار داریم 
فارغ از فشار آمریکا تقاضای وام ایران 
را تصویب کند.به گزارش بانک مرکزی، 
رئیس کل بانک مرکزی در نشســت 
رؤسای بانک مرکزی کشورهای عضو 
منا )MENA( با اشــاره به درخواست 
برای دریافــت منابع اضطراری  ایران 
از صنــدوق بین المللی پول به منظور 
مقابله با ویروس کرونا گفت: ما انتظار 
داریم که صنــدوق بین المللی پول به 
ســرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و 
تاثیرپذیری از ابی گری های سیاســی 
و یا فشــارهای دیگر کشورها از جمله 
ایاات متحده به این درخواست قانونی 
پاسخ دهد.همتی در این نشست که به 
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد تاکید 
کرد: بیماری کووید ۱۹ به بسیاری از 
کشورها آسیب رســاند و در آن میان 
ایران بیشــتر از بســیاری از کشورها 
آســیب دید. اما علی رغم تحریم های 
شــدید آمریکا و وضعیت دشواری که 
کشــور ما با آن مواجه شــد، ما موفق 
شــدیم این مســئله را مهار کنیم و 
را  خویش  اقتصــادی  سیاســت های 
پیش ببریم.همتی بــا بیان اینکه باید 
پذیرفت که هر کشــور به منابع مالی 
مناســب و کافی نیاز دارد تــا بتواند 
سیاست های خود را پیش ببرد، تصریح 
کرد: وضعیت پیش بینی نشده کنونی 

بسیاری از کشورها را با مشکل بودجه 
و نقدینگی مواجه ساخت و ایران نیز از 

این قضیه مستثنی نیست.
رئیس کل بانک مرکــزی افزود: ایران 
توانســت با اتکا به منابع قانونی خود  
اقدامات مناســبی را انجــام دهد؛ اما 
مشــکل آنجاســت کــه تحریم های 
غیرقانونی آمریکا، ایران را از دسترسی 
به منابع خود که بــدون هیچ منطق 
قابل قبولی در خارج از کشور مسدود 
شده اند، محروم می سازد.همتی با تاکید 
بر اینکه همزمان و با توجه به وضعیت 
کنونی، ایران همانند دیگر کشورهای 
عضو صندوق بین المللی پول این حق 

را دارد که از منابع اضطراری صندوق 
که برای مقابله با ویروس کرونا فراهم 
شده اند استفاده کند، گفت: ایران جزو 
اولین کشــورهایی بود که درخواست 
دریافت منابــع اضطــراری را داد اما 
متأسفانه این فرآیند به طور غیرمنطقی 
و بدون هیچ نتیجه مشــخصی زمان 
زیادی به طول انجامیده است.وی ادامه 
داد: به تازگی به من اطاع داده شــد 
که بر اســاس بیانیه اداری ۱۵ اکتبر 
۲۰۲۰، به مدیــر اجرایی گروه آمریکا 
دستور داده شده است تا با درخواست 
ایران برای تســهیات مخالفت کند. 
در این صورت خواســته یک کشــور، 

دیگری را از دسترســی به منابع مالی 
ازم برای مقابله بــا اثرات کووید ۱۹ 
محروم می ســازد.همتی با بیان اینکه 
این امر آشــکارا با روحیه و اهداف یک 
سازمان بین المللی مغایرت دارد، گفت: 
ما انتظار داریم که صندوق بین المللی 
پــول به ســرعت و بــدون هیچ گونه 
تبعیض و تاثیرپذیری از ابی گری های 
سیاسی و یا فشارهای دیگر کشورها از 
جمله ایاات متحده به این درخواست 
قانونی پاسخ دهد.کریستالینا جورجیوا، 
رئیس صندوق بین المللی پول نیز در 
ســخنرانی پایانی خود با تاکید بر این 
موضوع که سعی می کنیم در تخصیص 
تسهیات مقابله با بیماری کووید ۱۹ 
بــدون تبعیض عمل کنیــم، تصریح 
کرد: شــرایط ایران بــرای بهره مندی 
از وام صنــدوق بین المللــی پــول را 
درک می کنیــم و بر همین مبنا تمام 
تقاضاهــای باقیمانده از کشــورهایی 
که هنوز وام مقابله بــا کرونا دریافت 
نکرده اند را بررســی و تاش می کنیم 
شــرایط بهره مندی همه کشــورها را 
فراهــم کنیم.گفتنــی اســت منا )به 
 MENA - Middle East and :انگلیســی
North Africa( بــه معنی خاورمیانه و 
شمال آفریقا اصطاحی است که برای 
نامیدن کشــورهای عمده تولیدکننده 
نفت کــه در منطقه آســیای غربی و 

شمال آفریقا قرار دارند به کار می رود.

همتی در نشست اعضای منا تاکید کرد؛

صندوق پول باید فارغ از فشار آمریکا 
تقاضای وام ایران را تصویب کند

صعود بیت کوین؛
نرخ ارزهای دیجیتال افزایش یافت

در آخریــن دور از معامات ارزهــای دیجیتالی قیمت بیت کوین و 
ســایر ارزهای دیجیتالی به طرز محسوسی افزایش یافت.به گزارش 
ســی ان بی ســی، به نظر می رسد طی ســال های آینده ارزهای 
دیجیتالی به جز جداناپذیر زندگی انســان ها تبدیل خواهند شــد 
و اخیــرا صندوق بین المللی پــول میزبان یک اجاس در خصوص 
آینده سیستم های پرداختی بود که در آن روی اهمیت باای ارزهای 
دیجیتالی تاکید شــد. در آخرین دور از معامات ارزهای دیجیتالی،  
بیتکوین با ثبت صعود ۶.۸۴ درصــدی به ۱۲ هزار و ۷۸۳.۲۷ دار 
رسید.ارزهای دیجیتالی در هفته های اخیر نوسانات زیادی را تجربه 
کرده اند و تحلیلگران نگرانی معامله گران از پیامدهای کرونا بر روی 
اقتصاد جهانی را اصلی ترین دلیل این نوسانات عنوان می کنند. اخیرا 
اتحادیه اروپا اعام کرده است وارد کار قانون گذاری معامات ارزهای 
دیجیتالی خواهد شــد و این مساله حاکی از پذیرش نقش ارزهای 
دیجیتالــی در آینده نظام مالی جهــان خواهد بود.  هر چند برخی 
از منابع از پیشــرفت های جدید دارویی در مقابله با کرونا خبر داده 
اند،  با این حال شــمار مبتایان به کرونا در جهان بار دیگر روندی 
صعودی به خود گرفته است و بسیاری از کارشناسان نگران بروز موج 
دوم همه گیری به صورت جهانی در پاییز هســتند. تاکنون بیش از 
یک میلیون و ۱۰۰ نفر در سراســر جهان جان خود را بر اثر ابتا به 
کووید-۱۹ از دســت داده اند و بیم افزایش محسوس شمار قربانیان 
با تشدید روند فعلی وجود دارد.البته صعود قیمت ها در بازار ارزهای 
دیجیتالــی محدود به بیت کوین نبود و قیمت بســیاری از ارزهای 
دیجیتالی دیگر افزایشــی بود؛ به گونه ای که اتریوم با ۵.۳۳ درصد 
صعود بــه ۳۹۵.۷۲ دار، بیت کوین کش با ۵.۹۸ درصد جهش به 
۲۵۹.۵۹ دار، ایت کوین با ۱۰.۷۴ درصد افزایش به ۵۲.۵۰ دار،  
مونرو بــا ۰.۷۹ درصد کاهش به ۱۲۵.۱۳ دار، دش با ۸.۲۸ درصد 
افزایش به ۷۵.۴۱ دار، زدکش با ۴.۲۸ درصد ریزش به ۶۱.۶۴ دار 

و میکر با ۳.۴۷ درصد صعود به ۵۶۵.۸۳ دار رسید.

ریزش سنگین دار جهانی
به گزارش رویترز، شواهد از آماده شدن بانک مرکزی آمریکا برای دوره طوانی سیاست های پولی 
انبساطی حکایت دارد. لورتا مستر- مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در کلیولند با اشاره به اینکه 
وظیفه بانک مرکزی در حال حاضر کمک به کلیت اقتصاد از طریق ابزارهای پولی و مالی موجود 
است وعده داد این بانک از کلیه ابزارهای در اختیار خود برای تقویت رشد اقتصادی و ثبات بخشی 
به اقتصاد اســتفاده کند. از زمان آغاز بحران کرونا تاکنون بانک مرکزی آمریکا بیش از هر بانک 
مرکزی دیگری در جهان اقدام به تزریق نقدینگی و خرید اوراق قرضه شرکتی و دولتی به صورت 
هفتگی کرده است. این بانک احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره به سطح منفی را در صورت لزوم رد 
نکرده است اما مقامات آن گفته اند تا حد امکان ترجیح می دهند نرخ بهره را در سطوح فعلی خود 
حفظ کنند. تحلیل گران معتقدند عاوه بر کاهش هزینه های استقراض برای دولت، بانک مرکزی 
آمریکا از طریق پایین نگه داشــتن نرخ بهره در تاش است تا عاوه بر کمک به بازار کار، سرعت 
چرخش پول را در بازارها افزایش دهد. روزهای پرنوسان دار در بازارهای ارزی ادامه دارد و به نظر 
می رسد دست کم تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این وضعیت ادامه خواهد 
داشت. باتوجه به اختاف کم آرای جو بایدن و دونالد ترامپ در نظرسنجی های مختلف، پیشبینی 
پیروز انتخابات و مسیر دار چندان کار راحتی نیست و معامله گران در خصوص زمان مناسب برای 
خرید یا فروش دار با یکدیگر هم عقیده نیستند. انتخابات ریاست جمهوری روز سوم نوامبر ) ۱۳ 
آبان( برگزار خواهد شد اما به دلیل کرونا و طوانی بودن فرآیند اعام نتیجه شمارش آرای پستی 
احتماا اعام نتایج با تاخیر مواجه خواهد شد.  تداوم روند افزایش کسری بودجه دولت آمریکا باعث 
نگرانی معامله گران از وادار شدن فدرال رزرو به چاپ پول بیشتر شده است. دفتر کنترل بودجه 
آمریکا در گزارشی اعام کرده است همزمان با افزایش هزینه های دولت برای حمایت از بخش های 
مختلف اقتصادی این کشور در برابر پیامدهای ویروس کرونا، کسری بودجه دولت در  سال مالی 
۲۰۲۰ به ۳.۱۳ تریلیون دار رسیده استکه این رقم با وجود کمتر بودن نسبت به برآوردهای قبلی، 
یک رکورد کاما تازه محسوب می شود.در شرایطی که کریستین اگارد- رییس بانک مرکزی اروپا 
از استفاده حداکثری از ابزارهای در اختیار این بانک برای تقویت طرف تقاضا و رشد اقتصادی خبر 
داده، مرکز آمار اتحادیه اروپا در گزارشی ناامیدکننده اعام کرد متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو 
منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به سپتامبر با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه 
قبل به منفی ۰.۳ درصد رسیده که این نرخ تورم در فاصله زیادی از سطح دو درصدی هدف گذاری 
شده توسط بانک مرکزی این منطقه باقی مانده است. همچنین متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی 
به سپتامبر در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد اندازه گیری شده که ۰.۱ درصد کمتر از رقم 

ثبت شده ماه قبل بوده است.

نگـــاه
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نگـــاه

 کرملین: 
پوتین با هر رئیس جمهور منتخبی در 

آمریکا، همکاری می کند
ســخنگوی کرملین این نظریــه را رد کرد که مســکو از حضور ترامپ در 
کاخ ســفید »رضایت بیشتری« دارد و گفت: وادیمیر پوتین عاقه مند به 
بهبود روابط با آمریکاست و با هر رئیس جمهور منتخبی در این کشور کار 
کرده و خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری »نووستی«، »دیمیتری پسکوف« 
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری فدراسیون روسیه این نظریه که مسکو از 
دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایاات متحده »رضایت بیشتری« 
خواهد داشــت را رد کرده و اطمینان داد که فدراسیون روسیه به هر رئیس 
جمهــوری در آمریکا که به طور جدی درباره گفت وگو با مســکو فکر کند، 
عاقه مند است.پســکوف شب گذشته )پنجشــنبه( در مصاحبه با برنامه 
سیاسی »بازی بزرگ« از شبکه اول تلویزیون روسیه، در پاسخ به سئوالی در 
این باره، به سخنان وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد که 
مســکو با هر رئیس جمهوری که توسط آمریکایی ها انتخاب شود و به طور 
قانونی صندلی دفتر بیضی کاخ سفید را بدست آورد، کار کرده و خواهد کرد.

ســخنگوی کرملین تأکید کرد: »در این رابطه، اشتباه است اگر بگوییم به 
عنوان مثال ، ما از وجود ترامپ در کاخ سفید رضایت بیشتری داریم. در طول 
سال های ریاست جمهوری ترامپ، تعداد زیادی از تحریم های ضدروسی به 
تصویب رسیده و اقدامات غیردوستانه بسیاری در دوره ریاست جمهوری وی 
برداشته شد و انواع مظاهر روسی هراسی، گسترش یافته است. البته ، ما به 
هر رئیس جمهــوری در ایاات متحده عاقه مندیم که در چارچوب روابط 
دو جانبه روسیه و آمریکا، فقط به نفع این کشور نباشد. بطور کلی، وادیمیر 
پوتین عاقه مند به بهبود روابط با ایاات متحده است و با هر رئیس جمهور 

منتخبی در این کشور کار خواهد کرد.«

هیچ کشوری در جهان امروز نمی تواند ادعای ابرقدرتی داشته باشد
دیمیتری پســکوف ابراز عقیده کرد: »هیچ کشوری در جهان عصر حاضر، 
نمی تواند ادعای ایفای نقش ابرقدرتی را داشــته باشــد جهانی اســت. نه 
فدراســیون روســیه، نه ایاات متحده آمریکا و نه هیچ کشور دیگری قادر 
به انجام این کار نیســت. اگــر از لحاظ توان اقتصادی نــگاه کنیم، ایاات 
متحده وضعیت متفاوتی داشــته و تأثیر متفاوتی بر روند امور جهانی دارد. 
اما در غیر این صورت، کشــورهای باشگاه هسته ای و کشورهایی که دارای 
توان بالقوه بیشــتری بوده و کشورهایی هستند که از لحاظ ثبات راهبردی 
مسئولیت پذیری بیشــتری دارند، دارای برتری یکسانی هستند.سخنگوی 
کرملین همچنین یادآور شد که وادیمیر پوتین در رویکرد به سمت مرزهای 
جنوبی، شمالی و شرق و سایر کشورها، بسیار واقع بینانه عمل می کند.  وی 
با اشــاره به اینکه بین روســیه و ترکیه اختافاتی وجود دارد، ولی آنها به 
اندازه این اختافات با ایاات متحده نیست و دو کشور توان بالقوه همکاری 
زیادی دارند، این واقعیت را مورد توجه قرار داد که روســیه و ترکیه دارای 
عمیق ترین توان باقوه برای توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی و سرمایه 

گذاری هستند، که به کاهش تأثیر منفی اختافات کمک می کند.

 قره باغ و دیدگاه های متفاوت مسکو – آنکارا
پوتین، آشکارا اعام کرده که روسیه در مورد قره باغ با ترکیه اختاف نظر دارد، اما 
در ســخنان او، اشارات مستقیمی در مورد مهار ترکیه و اعمال فشار بر آنکارا دیده 
نمی شود.در حالی که اغلب رسانه های ترکیه، خبر پیش رویهای ارتش جمهوری 
آذربایجان در قره باغ را با آب و تاب منعکس می کنند، روسیه نگاه دیگری به این 
تابلو دارد.پوتین اعام کرده که جمعاً نزدیک به 4 میلیون نفر ارمنی و آذربایجانی در 
روســیه زندگی می کنند و هر سال برای خانواده های خود چند میلیارد دار پول 
می فرســتند. او همچنین به این اشاره کرده که دین مسیحیت از اشتراکات مهم 
روســیه و ارمنستان است، اما در عین حال، 15 درصد از جمعیت روسیه مسلمان 
است و به همین خاطر، روسیه، جمهوری آذربایجان را به عنوان یک کشور خارجی 

و بیگانه نمی بیند.

تفاوت در بازتاب سخنان پوتین در مورد قره باغ
سخنان شب گذشته وادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و اشاره او به کشته شدن 
5 هزار نفر از طرفین درگیر در جنگ قره باغ و توصیف این وضعیت به عنوان یک 
تراژدی، نکته ای بود که رسانه های وابسته به دولت ترکیه از بازتاب آن خودداری 

کردند و تنها به دو بخش از سخنان پوتین اشاره کردند:
1.ترکیه از دید روســیه، یک شریک قابل اعتماد اســت.2.جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان برای روسیه، هم ارز و هم وزن هستند و مسکو به هر دو کشور، در یک 
سطح اهمیت می دهد.فراز مهم دیگر حرف های پوتین، این بود که نگاه روسیه به 
جنگ قره باغ، مانند نگاه آمریکا و ترکیه نیست. مواضع پوتین نشان دهنده این است 
که او تاش می کند تا در ماجرای تاش سیاسی و دیپلماسی برای خاتمه جنگ 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، بازیگر اصلی باشد تا دیگران قطعه بزرگی از 
این کیک را در بشقاب خود نگذارند.رئیس جمهور روسیه در سخنان خود، همچنین 
بر این موضوع تاکید کرد که مسکو، با مواضع آنکارا در  مورد قره باغ مخالف است. اما 
در عین حال گفت:»رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ممکن است سخت 
به نظر برســد، اما یک سیاســتمدار انعطاف پذیر و یک شریک قابل اعتماد برای 

روسیه است.«

رابطه خاص در دوران اردوغان و پوتین
انتظار نمی رفت که روابط ترکیه و روســیه، تا این اندازه ژرف شــود و در چندین 
حوزه مهم، توســعه پیدا کند. چرا که بر اساس یک نقش سنتی تعریف شده برای 
ترکیه، قرار بود این کشــور مسلمان عضو ناتو با توجه به وضعیت جغرافیایی خود، 
قرارگاه مهمی برای مهار روســیه باشد و همواره در جبهه غرب بازی کند، اما حاا 
شــاهد وضعیتی معکوس هستیم. به این معنی که ترکیه، سال به سال از آمریکا، 
دورتر شــده و به روسیه نزدیک تر شــده است.برخی از تحلیل گران غربی بر این 
باورند که تقویت روابط مسکو – آنکارا در چند سال اخیر، ارتباط مستقیمی با کیش 
شخصیت و مشی سیاسی دو رهبر یعنی وادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان دارد.

بر اساس این تحلیل، همراهی با پوتین، برای اردوغان، تبدیل به سرچشمه جدیدی 
از اعتماد به نفس و توان منطقه ای شده و شاید یکی از نمونه های نادر رفتارهای 
دوستانه نمایشی بین پوتین و سران کشورهای جهان، همان مورد خاصی باشد که 
در نمایشگاه صنایع دفاعی مسکو شاهد آن بودیم و پوتین در برابر دوربین رسانه ها، 
برای همتای ترک خود، بســتنی خرید و پول آن را از جیب خود پرداخت کرد. در 
سفر پوتین به آنکارا نیز، برخی از رسانه های ترکیه، این شوخی پوتین را برجسته 
کردند که در هنگام بازدید کاخ ریاست جمهوری جدید در بش تپه آنکارا که بیش از 
یک هزار اتاق دارد، خطاب به اردوغان گفته است: »این همه اتاق را می خواهید چه 

کار؟ یکی دو اتاق به من بدهید.«

ابتکار عمل در دست کیست؟
برخی از تحلیل گران آمریکایی و همچنین روزنامه نگاران ترکیه ای خارج نشین، 
بر این باورند که در روابط ترکیه و روســیه، ابتکار عمل در دست وادیمیر پوتین 
است.یکی از تحلیل گران ترک، به نام آیکان اردمیر مسئول ارشد مطالعات ترکیه 
در بنیاد دفاع از دموکراسی )FDD( دیدگاه افراطی استیون کوک را  در مورد روابط 
مسکو – آنکارا نقل کرده و از قول او چنین نوشته است: »اردوغان، خیلی بد با آمریکا 
مذاکره می کند. اما مساله اینجاست که واشنگتن، بلوف های اردوغان را جدی می 
گیرد. معامات اردوغان با پوتین، نشان دهنده این است که پوتین مانند یک کمانچه 
او را در دســت گرفته و می نوازد.«با توجه به تفاوت مشهود نقش و جایگاه ترکیه 
و روسیه در نظام بین الملل، طبیعی است که در خصوص مسائل سیاسی منطقه 
ای، ابتکار عمل در دست روسیه باشد. اما باید این واقعیت را پذیرفت که ترکیه نیز 
درحد توان، از کارت های خود در برابر روسیه استفاده کرده است.برخی اخبار تایید 
نشده، حاکی از این است که همه چیز، آن قدر که در برابر چشم دوربین ها دیده 
می شــود، صمیمانه نیست و رابطه بین اردوغان و پوتین، همواره در حال و هوای 
بستنی خوردن، پیش نمی رود.در دو سال گذشته، ترکیه و روسیه، چندین بار در 
مورد ادلب، برخی مسائل دیگر سوریه و در یک سال گذشته نیز چند بار در جریان 
مدیریت پرونده تحوات میدان ادلب، از همدیگر رنجیده اند و هر کدام از طرفین، به 

نوعی به دنبال این بوده که حرف خود را بر کرسی بنشاند.

نقاط اختاف و اتفاق نظر
با نگاهی اجمالی به تابلوی کنونی روابط مسکو و آنکارا، می توان به وضوح دید که 

پوتین و اردوغان در مورد این موارد، همفکر نیستند:
1.در مدیریت پرونده ادلب، هنوز هم نتیجه نهایی حاصل نشده است.

2.آنکارا از برخی اقدامات و رویکردهای ترکیه نسبت به نهادهای اقماری پ.ک.ک 
در شرق فرات، گایه مند است.

3.در روابط بین ترکیه و اوکراین، تاکید مداوم اردوغان بر وضعیت تاتارها و اعتراض 
به الحاق کریمه، از نقاط مورد اعتراض مسکو است.

4.در جریان قره باغ، ترکیه و روسیه دو دیدگاه و رویکرد کاماً متفاوت دارند.
5.روسیه و ترکیه در ماجرای لیبی، هنوز هم به توافق نرسیده اند.

با وجود اهمیت نکات مورد اختاف، باید به نقاط اتفاق نظر و منافع مشترک بین 
روسیه و ترکیه اشاره کنیم که باعث شده، در یک موازنه بندبازانه و ظریف، این رابطه 

با وجود اختافات، حفظ شود:
1.انتقال گاز روسیه از زیر دریای سیاه به ترکیه و اروپا با خط انتقال ترک استریم، 

یک بازی برد – برد در روابط ترکیه و روسیه است.
2.در دوران اوج درآمدهای صنعت گردشگری ترکیه در دوران پیش از شیوع کرونا، 
ســهم درآمد ترکیه از محل سفر توریســت های روسی به بیش از 5 میلیارد دار 
رسیده بود.3.خرید سامانه اس 400 از روسیه، با وجود تمام اعتراضات آمریکا و ناتو، 

موجب نزدیکی روسیه و ترکیه شده است.
4.ترکیه در احداث نخستین نیروگاه هسته ای ترکیه نقش حیاتی دارد.

5.ترکیه و روسیه در پرونده هایی همچون سوریه، لیبی و شرق مدیترانه، با وجود 
برخی تفاوت دیدگاه ها، همکاری مشترک دارند.

با توجه به این وضعیت، می توان انتظار داشــت که روســیه، با وجود حمایت از 
ارمنستان و نگرانی از مداخله نظامی ترکیه در این ماجرا، تاش می کند تا مذاکرات 
قره باغ در مسیری پیش برود که دو رئیس مشترک دیگر میسنک یعنی آمریکا و 
فرانسه، از امکان اثرگذاری کمتری برخوردار شوند و با سه کشور ارمنستان، جمهوری 

آذربایجان و ترکیه، به راهکار معقولی برسد.

دومین مناظره رو در روی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد

نکات برجسته مناظره ترامپ و بایدن
دومیــن مناظره رو در روی نامزدهای ریاســت جمهوری آمریکا 
برگزار شد و موضوعاتی همچون ایران، دخالت در انتخابات ایاات 
متحده، کره شــمالی و کرونا سایه سنگینی بر مجادات بایدن و 
ترامپ انداخته بودند.دومین مناظره انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا در حالی صبح دیروز به وقت تهران برگزار شد که تا پیش از 
آن اغلب نظرسنجی ها از پیش بودن »جو بایدن« حکایت داشتند.

این مناظره در »نشویل« ایالت تنسی آغاز شد و سوال اول مجری، 
درباره بحران شیوع کرونا در آمریکا بود اما این مناظره سوال هایی 
هم در زمینــه موضوع های مرتبط با امنیــت ملی و تا حدودی 

سیاست خارجی داشت.

نکات برجسته مناظره ترامپ و بایدن
پرســش اول این بود که شــما چگونه رهبری کشور را در زمان 
بحران به عهده خواهید داشت که ترامپ گفت: می دانید که 2.2 
میلیــون نفر قرار بود جان ببازند، مــا بزرگترین اقتصاد جهان را 
بستیم، به کشورهای دیگر نگاه کنید که همین مشکل را دارند.

وی افزود: ما به شدت با آن مبارزه می کنیم، افزایشی را در برخی 
ایالت ها داشــتیم کــه از بین خواهند رفت. ما در حال ســاخت 
واکسن هســتیم. خودم به این بیماری مبتا شدم، تحت درمان 
با داروهای ویژه ای قرار گرفتم.رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد 
بســیاری از سران کشورها به خاطر اقداماتی که در آمریکا انجام 
شــد، به ما تبریک گفتند. ما در حال توزیع دستگاه تنفسی در 
سراسر جهان هستیم.این سوال از بایدن هم پرسیده شد که گفت: 
220 هزار آمریکایی در این بیماری جان باخته اند. هرکســی که 
مسئول این مرگ اســت نباید به عنوان رئیس جمهوری آمریکا 
در این مسئولیت بماند.وی افزود: در مقایسه با اروپا، از نرخ بسیار 
باایی شــروع کردیم، انتظارات این بود که از اان تا آخر ســال 
گفته می شــود 200 هزار نفر دیگر جان می بازند. کاری که من 
انجام می دهم اطمینان از اســتفاده ماسک توسط همگان است، 
اســتانداردهای ملی برای بازکردن مدارس و کسب و کار تعیین 
می کنیم.سوال بعدی درباره واکسن بود، بایدن گفت: این همان 
کســی اســت که گفت همه چیز تا عید پاک تمام می شود، ما 
در حال وارد شدن به زمســتان سیاه هستیم، این شخص هیچ 
برنامه ای ندارد.ترامپ پاســخ داد: ما برنامه داریم، از ژانویه ورود از 
چین را ممنوع کردیم اما همین بایدن گفت که او بیگانه ستیزی 
دارد، حتی آنفلوآنزای خوکی را بایدن مدیریت نکرد. رئیس دفتر 
کسی که آنفلوآنزای خوکی را مدیریت کرد، گفت فاجعه بار بود.

ترامپ در ادامه گفت: من مســئولیت را می پذیرم اما تقصیر من 
نیست بلکه مقصر چین بود.

ایران و دخالت در انتخابات آمریکا
پرســش بعدی درباره امنیت ملی بود و این موضوع مطرح شــد 
که »مقامات ارشــد اطاعاتی گفته اند که روسیه و ایران در حال 
دخالت در انتخابات هســتند و ایران پیام هایی در فلوریدا به رای 
دهندگان می فرستد، اقدام شما چه خواهد بود؟«بایدن گفت: من 

روشن کرده ام که هر کشــوری در انتخابات آمریکا دخالت کند، 
بهای آن را خواهد پرداخت. در این انتخابات روسیه و چین دست 
داشته است و اکنون فهمیدیم که ایران هم دخالت داشته است. 
مداخله در حاکمیت ملی هزینــه دارد و باید آن را بپردازند.وی 
افزود: مطمئن نیستیم ترامپ اصًا چیزی در این موضوع با پوتین 
صحبت کرده باشد، نمی دانم به ایرانی ها هم چیزی گفته است یا 
خیر اما درباره ایران علنی تر صحبت می کند.بایدن ادامه داد: ما در 
وضعیتی قرار داریم که کشورهای خارجی می خواهند در انتخابات 
ما دخالت کنند. مشــاور امنیت ملی ترامــپ گفته اتفاقی که با 
رودی جولیانی می افتد این است که همچون مهره شطرنج روسیه 
استفاده می شویم.بایدن اضافه کرد: آنها می خواهند مطمئن شوند 
که من رئیس جمهوری نشوم، نمی دانم چرا این رئیس جمهوری 
نمی خواهد با پوتین مقابله کند در حالی که پوتین برای سربازان 
آمریکایی جایزه می گذارد و می خواهــد ناتو را بی ثبات کند.در 
مقابل ترامپ به این سوال اینگونه پاسخ داد که 3.5 میلیون دار 
از شهردار مسکو پول گرفته اید. باید توضیح دهید که چرا چنین 
پولی دریافت کردید.بایدن: ترامپ به کره شمالی مشروعیت داد 
و به یک اوباش گفت دوســت خوب من. اکنون آنها موشک های 
توانمندتری دارند که می توانند به راحتی به خاک آمریکا برسندوی 
افزود: جان را تکلیف به من گفت روســیه و ایران می خواهند تو 
ببازی. هیچ کســی مثل من با روسیه برخورد نکرد. در حالی که 
جو بایدن داشــت مافه و بالشت می فروخت من با تانک مقابله 
می کردم. روســیه به اوکراین حمله کرد و شــما و اوباما آن را به 
روسیه تقدیم کردید.رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: پیام های 

ایمیلی که نشان می دهد چه پولی دریافت کردید، آن موقع شما 
معاون رئیس جمهوری بودید و باید به مردم آمریکا توضیح دهید.

در مقابل بایدن گفت: من حتی یک سنت از منبع خارجی دریافت 
نکردم، اما شنیدیم که این رئیس جمهوری 50 برابر اینجا به چین 

مالیات می دهد و در چین یک حساب مخفی دارد.

کره شمالی
در ادامه این مناظــره درباره ماقات ترامپ با »کیم جونگ اون« 
رهبر کره شمالی، سوال شد، که ترامپ در این باره گفت: موقعی که 
با باراک اوباما در اوایل دوره صحبت کردم، گفت بزرگترین معضل 
ما کره شمالی است. می توانستیم با کره شمالی یک جنگ اتمی 
داشته باشیم.وی افزود: من رابطه خوبی با رهبر کره شمالی دارم، 
رهبر این کشور شخص متفاوتی است. جنگی در کار نیست. 2 ماه 
پیش او وارد موضوعات خاصی شد که شاید دردسر آفرین باشد؛ در 
منطقه 32 میلیون نفر حضور دارند که ممکن بود اکنون در حال 
جنگ باشند.بایدن در این باره گفت: برای اینکه ما روشن می کنیم 
و همانطور که برای چین روشــن کردیم و گفتیم که آنها هم باید 
بخشی از این توافق باشند. چینی ها گفتند چرا مانور نظامی انجام 
می دهید و نیروهایتان را به آنجا می برید، گفتیم که کره شــمالی 
مشکل بزرگی است و می خواهیم آنها را مهار کنیم. من به چینی ها 
گفتم که اگر می خواهید کاری کنید بیایید کمک کنید، اما او به 
کره شمالی مشروعیت داد و به یک اوباش گفت دوست خوب من. 
اکنون آنها موشک های توانمندتری دارند که می توانند به راحتی 
به خاک آمریکا برسند.در ادامه سوالی درباره مذاکره با کره شمالی 

از بایدن پرسیده شد که گفته بود بدون هیچ پیش شرطی با کره 
شمالی مذاکره نخواهید کرد.نامزد دموکرات ها در پاسخ گفت: به 
این شرط که کیم موافقت کند که توانایی هسته ای خود را کاهش 
دهد و شبه جزیره کره باید یک منطقه عاری از ساح اتمی شود.

ترامپ در واکنش اظهار کرد: آنها تاش کردند که با کیم ماقات 
کنند، اما آنها انجام ندادند، او اوباما را دوســت نداشت. ما که اان 
با کره شــمالی در حال جنگ نیســتیم، داشتن یک رابطه خوب 
با رهبران کشورهای دیگر مساله خوبی است.بایدن متقابًا گفت: 
پیش از حمله هیتلر به اروپا، با او هم رابطه خوبی داشــتیم. دلیل 
داشت که او با ما ماقات نمی کرد، ما خواستار عاری سازی اتمی 

بودیم، ما نمی خواستیم به او مشروعیت بدهیم.

نژاد پرستی و خشونت علیه سایه پوستان
در ادامــه ایــن مناظره، مجری برنامــه از بی رحمی پلیس علیه 
رنگین پوستان پرســید که بایدن گفت: یک نژادپرستی نهادینه 
شده در آمریکا وجود دارد.ترامپ هم در پاسخ به این سوال اظهار 
کرد: بایدن صدمات زیادی به جامعه سیاهپوستان زد و می گفت 
آنها ابر متجاوز هستند و هیچ گاه نتوانسته این حرف را پس بگیرد. 
هیچ کسی به اندازه ترامپ به استثنای آبراهام لینکلن برای جامعه 
رنگین پوستان کار نکرد. بایدن و اوباما اصًا تاش نکردند.بایدن: 
ترامپ به آتــش بزرگترین اختافات نژادی ما دمید، مکزیکی ها 
را متجاوز نامید، ورود مســلمانان را به خاطر مسلمان بودن منع 
کرد.وی افزود: من اصاحات در سیســتم زندان و قضایی ایجاد 
کردم و برای مدارس و دانشگاه های سیاهپوستان اعتبار 10 ساله 
اعطا کردم.بایدن با رد اتهام وارده از سوی ترامپ اظهار کرد: من 
هرگز حرفی که به من نســبت داد را نگفتم. او هیچ کاری برای 
مردم سیاهپوست انجام نداد. او جرایم 20 نفر را بخشید، ما جرایم 
1000 نفر را بخشیدیم. قانونی که او از آن صحبت می کند، باراک 
اوباما آغاز کرد.سوال بعدی از ترامپ بود؛شما گفته اید که جنبش 
سیاهپوستان نمونه ای از تنفر است و ورزشکاران سیاهپوستی که 
در مقابل ســرود ملی زانو می زنند باید اخراج شــوند. آیا شما به 
جو نفرت و نژادپرســتی کمک نمی کنید؟ترامپ در پاسخ گفت: 
نخســتین باری که من از جنبش سیاهان شــنیدم این بود که 
ماموران پلیس را خوک می نامیدند. من با همه انســان ها روابط 
خوبی دارم و کمترین تبعیض نژادی را داشته ام. من نظام زندان 
را اصاح کردم و به دانشــگاه سیاهان کمک کردم. نمی دانم چرا 
اینگونه علیه من حرف می زننــد. من کمترین تبعیض نژادی را 
در بین افرادی که در این ســالن هســتند، داشته ام.اما بایدن در 
پاســخ به رئیس جمهوری آمریکا گفت: آبراهام لینکلن یکی از 
نژادپرست ترین رئیس جمهوری های آمریکا است، او )ترامپ( به 
آتــش بزرگترین اختافات نژادی ما دمید، مکزیکی ها را متجاوز 
نامید، ورود مسلمانان را به خاطر مسلمان بودن منع کرد، درباره 
گروه »پســران افتخار« گفت منتظر و آماده باشــید.ترامپ در 
واکنش گفت: من گفتم از زمان آبراهام لینکلن هیچ کســی به 

اندازه من کار نکرد، نگفتم من آبراهام لینکلن هستم.

مسئله احتمال عادی سازی روابط سودان با افشای خبر 
سفر یک هیئت صهیونیستی و فرود هواپیمای اسرائیلی 
در فرودگاه خارطوم وارد فاز جدیدی شده است، هر چند 
شهروندان سودانی با برگزاری تظاهرات و به آتش کشیدن 
پرچم اشغالگران پیام صریحی به سازشکاران فرستادند. 
هر روز کــه می گــذرد خبرهایی کــه از نزدیک بودن 
امضای توافق عادی ســازی روابط میان حاکمان سودان 
و رژیم صهیونیستی حکایت می کند، بیشتر می شود به 
ویژه پس از آنکــه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 
تصمیم برای حذف نام سودان از فهرست تروریسم مدنظر 
آمریــکا پس از پرداخت غرامت مالی از ســوی خارطوم 
به آمریکایی ها خبر داد. از ســوی دیگر عبداه حمدوک 
نخست وزیر دولت انتقالی سودان گفته است در صورت 
موافقت پارلمان انتقالی، روابط ســودان با اسرائیل عادی 

خواهد شد.الصادق الزریقی رئیس انجمن روزنامه نگاران 
سودان می گوید احزاب به ویژه احزاب ملی گرا در دولت 
ســودان، موضع سیاسی و اخاقی در قبال مسئله عادی 
ســازی روابط دارند. وی افزود احــزاب البعث،الناصری، 
اامه و مجموعــه احزاب فدرال موضع علنی و متعهدانه 
و رگه های فکری و ایدئولوژیکی دارند که عادی ســازی 
روابط را نمی پذیرند.بر اساس گزارش عربی 21، الرزیقی 
افزود حزب کمونیست موضع مشخص و روشنی در قبال 
مسئله فلسطین ندارد و همه مواضعی که اخیرا اتخاذ شده، 
مواضع تاکتیکی و مرتبط با خارج اســت.وی ابراز عقیده 
کرد عبداه حمدوک نخست وزیر و وزیر خارجه و برخی 
وزیران دولت انتقالی سودان که تابعیت آمریکایی دارند، 
به حزب دموکرات آمریکا نزدیک هســتند، آنها مخالف 
عادی سازی روابط با اسرائیل نیستند، ولی نمی خواهند 
که این برگ برنده در دست دونالد ترامپ رئیس جمهور 
کنونی آمریکا در انتخابات ریاســت جمهوری آتی باشد.

الرزیقی احتمال داد که در نهایت دولت انتقالی ســودان 
به توافق عادی سازی روابط با اشغالگران دست یابد. وی 
در این زمینه به اطاعاتی اشاره کرد که می گوید حذف 
نام سودان از فهرست تروریسم آمریکا، به خاطر پرداخت 
غرامت از ســوی خارطوم)آن طور که ترامپ ادعا کرده( 
نیست، بلکه به خاطر موافقت با مسئله عادی سازی روابط 

است و اگر این مسئله صورت نگیرد)سودان با عادی سازی 
روابط موافقت نکند(، نام سودان هرگز از فهرست آمریکایی 
حذف نخواهد شد.این روزنامه نگار سودانی درباره موضع 
نظامیان ســودان)که عما بر این کشور حاکم هستند(، 
اظهار داشــت متاسفانه آنها بیشتر از دیگران برای عادی 
سازی روابط اشتیاق دارند، یک اراده بین المللی و منطقه 
ای در پس این موضع قرار دارد)فشارها برای عادی سازی( 
و قراردادهایی میان حاکمــان نظامی و برخی قدرتهای 
خارجی درباره این پرونده)عادی ســازی روابط(به دست 
آمده اســت.وی افزود این در حالی است که در گذشته 
حتی یک نظامی سودانی جرات نداشت با ارزشهای جامعه 
سودان و تاریخ آن در قبال مسئله فلسطین مخالفت کند.

الرزیقی با بیان اینکه مسئله عادی سازی از زمان حکومت 
عمر البشیر مطرح شــد، از اطاعاتی که مرتبط با سفر 
هیئتی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به سودان 
در ســال 2018 میادی است، پرده برداشت که طی آن 
این هیئت با عمر البشیر رئیس جمهور برکنار شده سودان 
دیدار کرده و پیامی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
اشــغالگر درباره عادی سازی روابط تقدیم وی کرد، ولی 
پس از مخالفت البشیر، هیئت عربی به صراحت خطاب 
به وی گفت که وی هرگز در قدرت باقی نخواهد ماند)در 

عمل هم اینگونه شد(

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، رهیافت 
یکجانبه گرایانه آمریــکا را خطری برای حاکمیت 
قوانیــن بین المللی دانســت و از رویکرد دوگانه و 
غیرصادقانه برخی کشورها در مبارزه با فساد انتقاد 
کرد.مجید تخت روانچی روز پنج شنبه در نشست 
حاکمیت قانون در ســطح ملــی و بین المللی که 
کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.وی چند جانبه 
گرایی را یکی از دســتاوردهای مهم سازمان ملل 
دانست که اکنون در نتیجه  رهیافت های یکجانبه 
گرایانه آمریکا تحت هجوم جدی واقع شده است 
و افــزود: جلوه هــای ایــن یک جانبه گرایی را در 
خروج آمریکا از توافقات، معاهدات و سازمان های 
بین المللی، آغاز جنگ تجاری با کشــورها و اقدام 
به تروریســم اقتصادی و پزشکی از طریق  اعمال  

اقدامــات قهر آمیز یکجانبه بر کشــورها  با هدف 
کسب منافع سیاســی برشمرد.نماینده دائم ایران 
در ســازمان ملل متحد ادامــه داد: تهدید دیوان 
کیفری بین المللی و دادســتان آن، سوء استفاده 
از نظام مالی بین المللی، تنبیه کشــورها به دلیل 
اجرای قطعنامه های شورای امنیت، مصادره اموال 
بانک مرکزی و نقض تعهدات خود در قبال سازمان 
ملل با تحمیــل محدودیت های ترددی بر اعضای 
برخی از نمایندگی ها نزد سازمان ملل، دیگر وجوه 
یکجانبه گرایی آمریکا اســت که حاکمیت قانون 
در ســطح بین المللی را به شکل قابل توجهی به 
مخاطره انداخته اســت.تخت  روانچی با اشاره به 
گشــایش دو پرونده حقوقی از ســوی ایران نزد 
دیوان دادگســتری بین المللی برای احقاق حقوق 
مشــروع ایران، صدور قرار موقت الزام آور از سوی 

دیوان دادگستری بین المللی و تاکید آن دیوان بر 
تعهد آمریکا در برداشتن موانع تجاری پیش روی 
ایران در برخــی از حوزه ها را گواه دیگری بر غیر 
قانونی بودن تحریم های آمریکا علیه ایران و مردم 
کشــورمان دانســت  در حالی که پاسخ آمریکا در 
برابر رای الزام آور رکن قضایی سازمان ملل متحد، 
افزایش تحریم ها بوده اســت . وی بــه مبارزه با 
فساد که به عنوان موضوع مورد بحث این اجاس 
انتخاب شــده اســت،  به اقدامات داخلی ایران از 
جمله  اصاح  قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد 
و بر تعهد جمهوری اسامی در اجرای کنوانسیون 
مبارزه با فســاد ســازمان ملل متحــد همچون 
مقررات این کنوانســیون  در خصوص بازگرداندن 
ســرمایه های خارج شده در نتیجه فساد به عنوان 

یکی از اصول اساسی کنوانسیون تاکید کرد.

 تخت روانچی: 

یکجانبه گرایی آمریکا حاکمیت قانون بین المللی را به خطر انداخته است

 پرونده عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی؛

 آیا سودان در نهایت 
سوار قطار سازش 
خواهد شد؟
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دانشــمندان آمریکایی اخیــرا از ژن درمانی برای بازیابــی بینایی در 
موش های نابینا استفاده کرده و قصد دارند اواخر سال جاری آزمایشات 
بالینی این روش را بر روی انسان آغاز کنند.به گزارش دیلی میل، عامل 
 « MCO۱ اصلی این فرآیند یک پروتئین ســنجش نور به نام » اپسین
است که هنگام اتصال به ســلول های خاص در پشت چشم، بینایی را 
بازیابی می کند. این ســلول های به اصطاح دو قطبی که در افراد مبتا 
به بیماری های شایع چشم ســالم باقی می مانند، بخشی از مسیرهای 
حســی برای درک نور و بینایی هستند.در آزمایشات شرکت آمریکایی 
»نانواســکوپ« )Nanoscope( ، موش های کامًا نابینا و بدون درک نور 
مورد آزمایش قرار گرفتند که پس از درمان، محققان شــاهد عملکرد 

چشمگیر شبکیه چشم و بینایی موشها بودند.

ســازمان غذا و داروی آمریکا داروی رمدســیویر شــرکت داروسازی و 
بیوتکنولوژی آمریکایی گیلیاد ) Gilead Sciences( را تایید کرد.به گزارش 
الجزیره، رمدســیویر دارویی اســت که از زمان آمدن بیماری کرونا در 
جهان برخی از بیمارستان های جهان از آن برای بهبودی حال بیماران 
کووید-۱۹ بســتری در بیمارستان اســتفاده می کنند.این شرکت روز 
پنجشــنبه اعام کرد، ســازمان غذا و داروی ایاات متحده داروی ضد 
ویروســی این شرکت معروف به رمدســیویر را برای درمان کووید-۱۹ 
تأیید کرده است. وکلوری )Veklury( نام تجاری رمدسیویر است که قبًا 
توسط ســازمان غذا و داروی آمریکا برای استفاده اضطراری و معالجه 
بیمارانی که به دلیل ابتا به کووید-۱۹ در بیمارستان بستری شده اند، 

مجاز شناخته شده بود. 

یک حسگر جدید با قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند می تواند 
میزان تندی فلفل ها و خوراکی های خشک و تند و آتشین را نشان 
دهد.به گزارش نیو اطلس، با توجه به اینکه تحمل همه نســبت به 
خوراکی های تند، یکسان نیست، خوب است که یک وسیله ساده و 
قابل حمل برای ارزیابی میزان دقیق تندی آنها وجود داشته باشد. 
اکنون دانشمندان دقیقا چنین ابزاری را تولید کرده اند که به گوشی 
Chilica-« های هوشمند متصل می شود.نمونه اولیه این دستگاه که

Pod« نامیده شــده، توسط تیمی به سرپرستی پروفسور »واراکورن 
لیمبوت« از دانشگاه »شاهزاده سونکا« در تایلند ساخته شده است. 
این دستگاه از نوارهای حسگر الکتروشیمیایی کاغذی یک بار مصرف 

استفاده می کند.

 گام نوین محققان آمریکایی 
در درمان نابینایی

تاییدیه سازمان غذا و داروی 
برای»رمدسیویر« شرکت گیلیاد

دستگاهی که تندی فلفل ها را با 
تلفن هوشمند می سنجد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

حمل غاز با خودرو در اتوبانی در شهر گنجه جمهوری آذربایجان/ رویترز

معرفی فیات 500 الکتریکی 1+3 با یک دِر اضافه!
پس از معرفی جهانی نســل جدید فیات ۵۰۰ در دو نســخهٔ کوپه و کابریولت در ماه مارس، حاا عضو سومی با نام ۱+۳ به این خانواده 
اضافه شده است. ویژگی اصلی این نسخهٔ جدید، اضافه شدن یک در کوچک عقب در سمت شاگرد است که آن را به کاربردی ترین نسخهٔ 
۵۰۰ جدید تبدیل می کند. به گفتهٔ فیات، این مدل جدید مناسب پدران یا مادران شاغلی است که یک یا چند فرزند دارند.این نسخهٔ 
 ،B ۱+۳ ابعاد یکسانی با نسخهٔ معمولی ۵۰۰ دارد اما به لطف در کوچک عقب که به صورت عکس باز می شود و همین طور حذف ستون
دسترسی به صندلی های عقب آن بسیار آسان تر خواهد بود. به دایل ایمنی، این در عقبی تنها زمانی باز می شود که در جلو باز باشد. به 
گفتهٔ فیات، در نسخهٔ ۱+۳ تنها ۳۰ کیلوگرم به وزن ۵۰۰ اضافه شده که هیچ تأثیری در هندلینگ یا مصرف انرژی آن ندارد.این ماشین 
مثل نسخهٔ معمولی خود در سه مدل مختلف به بازار عرضه می شود که در قوای محرکهٔ الکتریکی باهم تفاوت دارند. مدل پایه که اکشن 
نام دارد، از یک موتور الکتریکی ۹۵ اسب بخاری )۷۰ کیلوواتی( و باطری لیتیوم یونی ۲۳.۸ کیلووات ساعتی استفاده می کند. این مدل 
ظرف ۹.۵ ثانیه از صفر به سرعت صد کیلومتر بر ساعت می رسد و حداکثر سرعت آن روی ۱۳۵ کیلومتر بر ساعت محدود شده است. 

۵۰۰ اکشن با هر بار شارژ کامل باطری ها می تواند بیش از ۱۸۰ کیلومتر را طی کند.

اینفانتینو: جام جهانی قطر با حضور تماشاگر خواهد بود
رییس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تاکید کرد کرونا تاثیری روی جام جهانی نخواهد داشت و این رقابت ها در قطر با حضور 
تماشاگر برگزار می شود.به گزارش خبرگزاری تاس، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا تاکید کرد جام جهانی فیفا در سال ۲۰۲۲ در 
قطر برگزار می شود و بیماری همه گیر ویروس کرونا تأثیری در برگزاری آن نخواهد داشت. اینفانتینو درباره برگزاری جام جهانی 
قطر گفت: ما هیچ برنامه پشتیبانی از این رقابت نداریم. جام جهانی قطر برگزار می شود. ما زمان کافی برای کنترل همه گیری 
را داریم. مسابقات قطعا با تماشاگران برگزار می شود. اگر این امکان وجود نداشته باشد جام جهانی با تماشاگر برگزار شود، خیلی 
کارهای مهمترین نسبت به برگزاری و ساماندهی جام جهانی در دنیا وجود خواهد داشت.مسابقات جهانی قطر از ۲۱ نوامبر تا ۱۸ 
دسامبر ۲۰۲۲ برگزار می شود.در حال حاضر رقابت های انتخابی در کشورهای مختلف بدون حضور تماشاگر برگزار می شود و 

در قاره آسیا نیز رقابت ها به سال آینده موکول شده است.

بعقلآفریناندیواهاتالهیهمستانمیخاهات
هآمدهشأنشفروداّنماهردیکشلجهٔکبریا هساقیکور،هشاهنجفهّریهرشاستاوراصدف زشادیهاندهگرزانعشقهنوردلصبحخیزانعشق نسرمستآگاهدل هرگزردجزراهدلهرندا هشادیفروشانبیشوروشرهاندهرستانبیپاوسر

پیشنهاد

چهره روز

مرگ در ونیز
 Der Tod in کتــاب مــرگ در ونیز با نام اصلــی
Venedig اثر توماس مان، نویسنده آلمانی و برنده 
جایزه نوبل ادبیات اســت که بــرای اولین بار در 
ســال ۱۹۱۲ منتشر شــد. می توان از این کتاب 
به عنوان یکــی از بهترین آثار کوتاه توماس مان 
نام برد اما نباید کم حجــم بودن اثر این مفهوم 
را بــر ذهن مــا متبادر کند که با اثری ســاده و 
راحت روبه رو هســتیم. زیرا این داستان سرشار 
از ایه هــای نمادین، اســتعاری و اســطوره ای 
اســت که ما را به تعمق در باب مفهوم کتاب وا 
می دارد.کتاب مرگ در ونیز را بر خاف اولین اثر 
توماس مان یعنی رمان »بودنبروک ها« نمی توان 
یک اتوبیوگرافی آشــکار دانست اما قطعا بخشــی از تجربیات زیستی نویسنده در نوشتن 
ایــن کتاب دخیل بوده، از جملــه اقامت یک ماهه توماس مان در شــهر لیدو که همان 
شهری است که شخصیت اصلی داستان به صورت مجانی به آن جا می رسد ولی چیزهای 

گران بهایی از دست می دهد. در قسمتی از متن کتاب آمده است:
و به یاد داشــته باش! زیبایی یگانه صورت معنوی اســت که ما با چشــم جســم درکش 
می کنیم بی آنکه احســاس مان در پیش آن پایاب از دســت بدهد. وگرنه چه بر ســرمان 
می آمد اگر هر آنچه خدایی اســت، اگر خرد و پرهیزگاری و حقیقت بر آن می شــدند که 
بر ما تجلی ای حســی و جســمانی بیابند؟ آیا در آن صورت ما از صابت عشق قالب تهی 
نمی کردیم، و چنان که روزی ِســلِمه در پیش منظر زئوس، از آتش شــوق نمی سوختیم؟ 

پس زیبایی راه احساسمندان است به سوی معنویت

توماس مان
در روز ۶ ژوئــن ۱۸۷۵ در شــهر لوبــک آلمان زاده 
شــد. پدر او، بــازرگان غات بود کــه بعدها به مقام 
ســناتوری شهر لوبک رســید. توماس از جانب مادر 
یک رگه پرتغالی داشــت. او تحصیاتــش را تا ۱۹ 
سالگی در لوبک گذراند و پس از مرگ پدرش همراه 
خانواده اش راهی مونیخ شد. در آنجا وارد یک شرکت 
بیمه شد و توانست نخستین اثر خود، افتاده ها، را به 
پایان برســاند. در همان زمان وارد دانشگاه لودویگ 
ماکسیمیلیان مونیخ شد و رشته های تاریخ و ادبیات 
و اقتصاد سیاســی را دنبال کرد.توماس مان در سال 
۱۸۹۷ همــراه برادرش هاینریش مــان به رم رفت و 
در همان سال، نگارش کتاب بودنبروک ها را آغاز کرد 
که در سال ۱۹۰۱ آن را چاپ رساند و شهرت زیادی بدست آورد. توماس در سال ۱۹۰۵ با کاتیا 
پرینگســهایم دختر یکی از استادان دانشگاه مونیخ ازدواج کرد.توماس مان در این مدت چند اثر 
دیگر از او، مانند تریســتان، گرسنگان، تونیو کروگر، ساعت دشوار، در آینه، اعلی حضرت، فونتان 
پیر، شامیسو و مرگ در ونیز انتشار یافتند. در سال ۱۹۲۴ کتاب کوه جادو را منتشر کرد که باعث 
شــد آوازه او دو چندان شــود. توماس مان در فاصله سال های ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۶ کتاب های گوته و 
تولســتوی، گفتار و پاسخ، تاش ها، یادداشت های پاریس را نوشــت. در سال ۱۹۲۹ جایزه نوبل 
ادبیات به او اهدا شد. توماس مان سومین آلمانی بود که این جایزه را به دست آورد. توماس مان 
سرانجام در روز ۱۲ اوت ۱۹۵۵ در پایان یک بیماری چندروزه و بر اثر بیماری قلبی در بیمارستان 
شهر زوریخ در میان جمعی از نزدیکانش درگذشت. دو ماه پیش از آن هشتادمین سال تولدش را 

جشن گرفته بود و سراسر اروپا با این مناسبت از او قدردانی کردند.

بخوانید در اینستاگرام


