
ظریف:
 تبادل ۲ جاسوس با آمریکا کذب

 محض است
وزیر امور خارجه ضمن تکذیب تبادل دو جاســوس بازداشــتی با 
آمریکا گفت: وزارت خارجه پیشــنهاد مبادله تمامی زندانیان دو 
طرف )ایران و آمریکا( را داده است.، محمدجواد ظریف در واکنش 
به انتشــار اخباری مبنی بر تبادل دو جاسوس بازداشتی با آمریکا، 
اظهار داشــت: این خبر صد درصد دروغ اســت.وزیر امور خارجه 
با بیان اینکه پیشــنهاد مبادله جامع زندانیان طرفین را داده ایم، 
تصریح کرد: ما در کشــورهای مختلف به دستور آمریکا و در خود 
آمریــکا زندانی داریم، افرادی را نیز در ایاات متحده آمریکا داریم 
که حتی مدت محکومیت غیر قانونی آن ها هم تمام شده است، اما 
آمریکایی ها مانع برگشت آن ها به ایران شدند.وی افزود: بر همین 
اساس پیشــنهاد کردیم که تمامی زندانیان دو طرف در همه جا 
مبادله شــود و بر روی این موضوع تاکید داریم، اما موضوع معامله 

دو جاسوس بازداشتی با آمریکا کذب محض است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس قوه قضائیه در دیدار عدنان محمود با اشاره به جنگ اقتصادی و روانی بسیار شدیدی که دشمن علیه ملت سوریه به راه انداخته است، خاطرنشان کرد: قطعاً 
بی رحمی دشمن که حتی کااهای بسیار موردنیاز مردم سوریه و ایران اسامی را تحریم کرده، جنایت علیه بشریت است.به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه 
قضائیه، آیت اه سید ابراهیم رئیسی که صبح دیروز )چهارشنبه( در پایان مأموریت عدنان محمود، سفیر جمهوری عربی سوریه در ایران میزبان وی بود، جایگاه 
سوریه در جبهه مقاومت را مثال زدنی خواند و اظهار داشت: آنچه سوریه را ماندگار و مردم این کشور را در منطقه و جهان سرافراز کرد، مقاومت و ایستادگی دولت 

و ملت سوریه مقابل اسرائیل و گروه های تکفیری دست ساز آمریکا و اسرائیل است....

www.sobh-eqtesad.ir

 رئیسی: 
تحریم ایران و سوریه جنایت علیه بشریت است

info@sobh-eqtesad.ir

 در رکود بازار، مسکن بخریم
 یا بفروشیم

اگــر با تعریف غیر عامیانه بخواهم رکود را معنی کنم باید بگویم، رکود 
عبارت است از کاهش چشم گیر تقاضا در مقابل عرضه که دانشمندان 
عرضــه را معادل تولید هم گرفته اند. به عبارت منطقی تر عدم چرخه 
مالی کشــور یا منطقه  نســبت به نوعی کاا یا اساسا همه نوع کاا به 
صــورت مثبت و بحالت دقیق تر عدم تمایــل اعضای جامعه به خرید 
کااهــای بادوام و در برخی موارد خرید فقط کااهای اساســی آنهم با 
نســبت کاهش به دیگر دوران مالی را رکود میگویند. تاثیر زمان در امر 
رکود خود میتواند تعاریف ضمیمه ای دیگری را هم شامل شود. به زبان 
عامیانه رکود را کساد تعریف میکنند و در مقابل رونق بکار میبرند. کساد 
و یا رکود را میتوانیم منتج از توقع جامعه نســبت به دوره ای خاص و 
فصلی معین تعریف کنیم. من بــاب مثال در یک جامعه در یک زمان 
خاص اتفاقاتی محدود میشوند به عبارتی در ماه محرم و صفر عروسی 
و ازدواج کمتر اتفاق می افتد پس کاای منتج از نیاز این اتفاق هم در 
خرید و فروش به رکود و یا کسادی میل میکند. پس اگر بخواهیم رکود یا 
کسادی را در زمان تعریف کنیم علل و عوامل بسیاری را نسبت به کاای 
مد نظر و یا بازار خاص در نظر میگیریم. اما حال با توجه به اینکه بحث 
ما بررسی رکود و بدست آوردن انگیزه برای فروش یا خرید مسکن است 
لذا باید به آمارها مراجعه کنیم. مثا بدانیم که  تعداد معامات آپارتمان 
 های مسکونی در شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به  هشت هزار 
و پانصد واحد رسیده است. این رقم نشان میدهد که نسبت به ماه قبل 
۶.۸ درصد کاهش و در ماه مشــابه ســال قبل به  ۲۰۴ درصد افزایش 
داشته است. همچنین بر اساس گزارش های فصلی بانک مرکزی در ماه 
مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های معامات ملکی شهر تهران 
۲۴.۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد. اینکه چرا قیمت 
ها این مقدار متغیرند  به دو عامل مهم باز میگردد. اول عطش خرید در 
بازار که آن را به عطش واقعی و کاذب تقسیم میکنند. عطش واقعی را 
تقاضای واقعی بازار و عطش کاذب را ناشــی از جو و انگیزه های موقت 
در هجمه پول یا نقدینگی به این بازار میدانند که میتواند سیاسی و یا 
هیجانی هم تعریف شوند. فراموش نکرده ایم که وقتی قطعنامه ۵۹۸ در 
سال ۶۷ توسط ایران پذیرفته شد عده ای از ترسی کاذب هرچه داشتند 
عرضه کردند و در اغلب بازارها عرضه چند برابر تقاضا شد و همین امر 
موجب افت قیمت ها گردید و افت قیمت ها برای عده ای موجب بروز 
سکته ناشی از محاسبه ارزش روز دارایی نسبت به بدهی گردید. به این 
واکنش ها در بررسی های اقتصادی حمله های هیجانی و روان رفتاری 
گفته میشود. دوم کاهش عرضه در اثر تولید کمتر و یا نسبت تقاضا به 
عرضه است. در بازار مسکن تعداد صدور پروانه ساخت در شهرداری ها 
آمار خوبی اســت که در هر ماه نسبت به ماه قبل و یا نسبت به همان 
ماه در سال قبل چه تغییراتی را شامل میشوند. بعد از بررسی این آمار 
قیمت مصالح ساخت و یا قیمت تمام شده ماک است. در بازار ایران و 
خصوصا تهران نوسان قیمت مصالح ساختمانی، بخش ساخت و ساز را 
به چالش کشــانده است. سازندگان عنوان می کنند طی ۹ ماه گذشته 
هزینه احداث واحدهای مسکونی تا پایان مرحله اسکلت یکصد و پنجاه 
درصد رشد داشته که بر قیمت تمام شده تاثیرگذار خواهد بود. خروجی 
این وضعیت به فقر عرضه فایلهای به قیمت و کاهش توان خرید منتهی 
می شود. لذاست که با وجود افزایش قراردادهای خرید و فروش نسبت 
به سال گذشته، نشانه های افت معامات در هفته های اخیر بروز کرده 
اســت. مقایسه نقطه به نقطه معامات در شهریور امسال رشدی باای 
دویست درصدی را نسبت به شهریور پارسال نشان می دهد. بازار از این 
نظر در نیمه اول امسال هم شرایط بهتری نسبت به شش ماهه ابتدای 
ســال ۱۳۹۸ داشته و معامات در نیمه اول ســال جاری افزایش ۶۹ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داده است. حال و در این 
وضعیت بهتر است مسکن بخریم یا اگر مسکن اضافه داریم بفروشیم؟ 
بازاری ها که معموا چکیده تجربی علم اقتصاد را در کیســه داشته و 
بطور روزمره با آن زندگی میکنند معتقدند در رکود باید خرید و در رونق 
باید فروخت. و این عبارت اگر چه بطور کلی و عمومی جواب میدهد اما 
مهم شراط جیب شماست. اگر در جیب شما مقدار نقدینگی به معیشت 
مرتبط نباشــد و قصد شما از خرید و فروش فقط سرمایه گذاری است 
بله در رکود بخرید و در رونق بفروشید. اما اگر قصد شما متکی به نیاز 
در حوزه معیشت باشد خیر این فرمول پاسخ مناسبی نخواهد داد و لذا 

بسته به هر مورد باید نسخه مربوط به همان مورد را بنویسیم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین آمار بیماران و بهبودیافتگان کرونا در کشور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۱۵ نفر بر اثر ابتا به کرونا جان 
خود را از دست داده  اند.دکتر سیما سادات اری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: تا دیروز ۷ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۶ هزار و ۸۲۴ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که دو هزار و ۴۹۰ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۵۸۸ هزار و ۶۴۸ نفر رســید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۱۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۳ هزار و ۷۱۴ نفر رسید البته خوشبختانه تا کنون ۴۶۷ هزار و ۹۱۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.به گفته اری  ۵۰۱۲ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون چهار میلیون 
و ۸۲۱ هزار و ۶۸۱ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.بر اساس اعام وی 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، خراســان شــمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند و استانهای هرمزگان، فارس، 
گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت ضمن ابراز تاسف از ثبت رکورد جدید مرگ و میر ناشی 
از کرونا در کشور، گفت: در چنین شرایطی راه حل اصلی، تغییر در باور و رفتار تک تک مردم و مسئولین است. دکتر سیما سادات اری، با اشاره به افزایش 
آمار موارد بروز و همچنین فوتیهای روزانه ناشی از کرونا در کشور، گفت: هموطنان عزیز همانطور که می دانید شمار جانباختگان روزانه بیماری کووید۱۹ 
در کشور از مرز ۴۰۰ تن عبور کرد.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: ما در یک جنگ تمام عیار با کرونا هستیم و شرط اصلی چیره شدن بر بیماری و حل 

این چالش ملی و جهانی، تغییر در باور و رفتار تک تک مردم و مسئولین است.

زیر بهداشت، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، 
گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در کشور ارائه داد.،  سعید نمکی، در نشست 
مشــترک با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: دو علت اصلی 
ناکامی برای مقابله با کرونا از نظر بنده وجود داشت، یکی عادی انگاری و ساده 
انگاری نســبت به این بیماری بود که لطمات زیادی به ما زد. به محض اینکه 
در فروردین و اردیبهشت به پایین ترین رقم مرگ و میر روزانه رسیدیم، ناگهان 
همه تصور کردند که کرونا تمام شــده است همان زمان نامه ای نوشتم و تاکید 
کردم که عادی انگاری بیماری توســط مردم خوب نیســت ولی عادی انگاری 
توسط مسئوان، بسیار بدتر است و برخی تصور کردند که کرونا و نقش محوری 
وزارت بهداشت تمام شده و باید به سایر بخش ها بپردازیم.وی یادآور شد: بنده 
اولین وزیر بهداشت در جهان هستم که همکارانم را در اوج گرفتاری جمع کردم 
که برای بازگشــایی مشاغل و عدم تعطیلی صنعت و حمایت از اقتصاد کشور، 
پروتکل بنویسید. آن زمان یک هزار و ۴۰۰ پروتکل نوشتیم تا اقتصاد کشور را 
در زمــان تحریم، روی پا نگه داریم. دکه داری که تمام زندگی اش با این دکه 
می چرخد را نمی توانســتیم تا ابد تعطیل کنیم و برای تمام مشــاغل پروتکل 
نوشتیم و تاوان آن را هم ما پرداخت کردیم.وزیر بهداشت تصریح کرد: نوشتن 
پروتکل ها به این معنی نیست که دیگر هیچ فردی بیمار نمی شود و به مردم هم 
اعام کردیم ما در کنار شما هستیم. در همه جای دنیا معمواً اقتصاد در شرایط 
اپیدمی بیماری ها از حوزه سامت حمایت می کند اما در ایران ما از اقتصاد کشور 
حمایت کردیم اما برخی ها تصور کردند که کرونا تمام شــده و عادی پنداری و 
عادی انگاری در تمامی عرصه ها به ما آسیب های زیادی زد.نمکی گفت: دومین 
اتفاقی که به نظر بنده موجب ناکامی ما شــد، تزریــق ناکافی منابع در حوزه 
سامت و وزارت بهداشــت بود. طرح بیماریابی گسترده با استفاده از ظرفیت 
تســت زیاد و ده ها طرح دیگر، در ماه های گذشــته هم وجود داشت و مطرح 
شده بود اما به دلیل کمبود منابع، اجرای آنها به مشکل خورد و به سراغ افراد 
بــا عائم و افراد نزدیک با آنها رفتیم. کمبود منابع به ما لطمه قابل توجهی زد 
و موجب شرمســاری ما در مقابل نیروهای خدوم بهداشتی و درمانی شد.وی با 
اشاره به جلسه اخیر ستاد ملی کرونا که با حضور رهبر معظم انقاب اسامی، 
خاطرنشان کرد: ایشان توصیه های زیادی کردند که یکی از مهمترین آنها، نقش 
محوری وزارت بهداشت در شرایط کنونی و دوم حل و فصل مشکات اقتصادی 
این بخش بود و ایشــان فرمودند به همان میزانی که اولویت بخش سامت بر 

اقتصاد و امنیت در شــرایط کنونی اپیدمی کرونا واجب اســت، پرداخت منابع 
مورد نیاز برای مقابله با این بیماری نیز واجب است.وزیر بهداشت تصریح کرد: 
اان وارد مرحله جدیدی شده ایم که در این مرحله غیر از تأمین منابع، نیازمند 
ایســتادگی بر رعایت پروتکل ها هستیم. در وزارت بهداشت عاملی برای اجرای 
پروتکل ها نداریم و فقط مأمور اعام پروتکل ها هستیم نه مأمور اقدام. اگر یک 
نفر از نیروهای ما در بیمارستانها مورد هجمه قرار بگیرد باید از نیروی انتظامی 
و سایر مراجع کمک بگیریم.نمکی افزود: برای نظارت بیشتر مردمی بر اجرای 
پروتکل های بهداشتی، QR Code را تعریف کردیم اما اگر فردی که بیمار است 
و به او گفته ایم باید در منزل بمانی، از منزل خارج شــد نمی توانیم او را کنترل 
کنیم بلکه دستگاه اجرایی دیگری باید فرد بیمار را به خانه بفرستد و حتی او را 
جریمه کند. ماه ها برای استفاده همگانی و جریمه عدم استفاده از ماسک، چانه 
زنی کردیم و اگر این اقدام عملی نشــود، مردم باور نمی کنند که باید موضوع 
بیماری را جدی بگیرند.وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقاب فرمودند که باید 
قرارگاهی برای اجرایی شــدن دستورالعمل ها، تشکیل شود و اگر نتوانیم برای 
اجرایی شدن دســتورالعمل ها، اقدام گسترده ملی کنیم، کار ما ابتر می ماند و 
وزارت بهداشت فقط به عنوان نهادی که پروتکل می نویسد و اباغ می کند، نقش 
غیر محوری خواهد داشت.وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: منحنی ابتاء و مرگ و 
میر بیماران امروز قابل مقایسه با روزهای نخست شیوع ویروس در کشور نیست 
و اگر آن شــرایط ادامه پیدا می کرد، ممکن بود امروز مرگ و میر بیش از یک 
هزار نفر در روز را تجربه می کردیم و برای کاهش موارد مرگ و میر در کشور، 
برنامه های مفصلی داریم. بی برنامگی در وزارت بهداشت نداریم. بنده هر روز و 
شــب تا ساعات ابتدایی صبح، روند بیماری در کشور را مطالعه و رصد می کنم.

نمکی گفت: به این نتیجه رســیدیم که بزرگترین عامل نجات بخش بیماران 
کووید ۱۹ در بیمارستان ها، تأمین اکسیژن مورد نیاز آنها است و نمی دانید که 
چه شب ها را صبح کردیم تا اکسیژن مورد نیاز بیمارستان های مختلف کشور از 

جمله در سنندج، نیشابور، قروه و مریوان و…، تأمین شود.
وی یادآور شد: حتماً برای تأمین نیروهای بهداشتی و درمانی مورد نیاز برنامه 
مفصل و جدی داریم اما اولویت استخدام و جذب نیرو هم با نیروهای شرکتی و 
قراردادی است و مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که باید نیروی مورد نیاز 
وزارت بهداشت استخدام شود. عاوه بر ۲۲ هزار نیرویی که استخدام می کنیم، 

به دنبال مجوز استخدام ۳۰ هزار نفر دیگر هستیم.

علت ناکامی در مقابله با کرونا 
بزرگترین راه نجات بیماران بستری تأمین اکسیژن است

مرکز آمار اعام کرد

فاصله تورمی دهک ها در مهرماه  به 8/1 درصد رسید
رییس کنفدراسیون صادرات؛

تهاتر بین صادرکننده و واردکننده 
نرخ دار را تعدیل می کند

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، با روش تهاتر ارزی و کاایی بین صادرکننده و واردکننده، قطعا 
به تامین مواد اولیه واحدها کمک خواهد شد. اقتصاد ایران در دو سال اخیر با افزایش فشارهای اقتصادی و تحریم 
غیرقانونی از ســوی دولت آمریکا، با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت مواجه شده است. اما از سوی 
دیگر نگاه حمایتی دولت به بخش صادرات غیرنفتی، موجب شده که حاا راهکاری در جهت تامین نیاز وارداتی 
کشور، از کانال توان صادرکنندگان واقعی مطرح شود.شیوه ای که به نظر می رسد به صورت تهاتر اجرایی شود. 

در این خصوص، رییس کنفدراسیون صادرات ایران...

زمان واریز یارانه ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی
اعمال سیاست تحریک تقاضا توسط سازمان بورس

عرضههایحقوقیهامتوقفمیشوند
ریزش شــاخص بورس به یک حمایت جدی برخورد کرده اســت و درصورتی که سازمان بورس 

سیاست های درستی اعمال کند می تواند از اصاح بیشتر شاخص جلوگیری کند.
، پس از ۳ ماه سخت برای سهامداران در بازارسرمایه، سازمان بورس به تغییر سیاست های خود 
دراین بازار روی آورد. سیاست هایی که می تواند دو نتیجه کاما متناقض داشته باشد. یعنی از یک 
سو ممکن است وضعیت بغرنج فعلی بازار را تغییر دهد و یا ممکن است عده بیشتری از سهامداران 
عطای بورس را به لقای آن ببخشند و با استفاده از فرصت پول جدیدی که وارد بازار می شود، از 
بازار خارج شوند.سیاست های اشتباه گذشته که در ماه های گذشته لباس قرمز بر تن بورس کرده 
اســت، ممکن است در حال حاضر نیز منجر به نتیجه ای که باید از آن گرفته شود، نشده و فقط 

عده ای باز هم از این وضعیت متضرر شوند.

سیاست های جدید سازمان بورس می تواند قفل صف های فروش را باز کند
بازار سرمایه به یک هسته سخت حمایت خورده است. مقاومتی که بسیاری از کارشناسان بازار آن 
را یک حمایت معتبر از شــاخص کل و شاخص هموزن می دانند. اما با وضعیتی که بازار سرمایه 
در حال حاضر دارد، برخی دیگر از کارشناســان این حمایت را نیز از دســت رفته می دانند.اما با 
بررسی اتفاقات و تصمیمات چند روز گذشته سازمان بورس احتماا باید منتظر اتفاق جدیدی در 
بازار سرمایه باشیم. سازمان بورس در روزهای گذشته دو تصمیم مهم گرفته است، تا از طریق آن 
طرف تقاضا را تحریک کند تا کمی از صف های فروش کم شــده و بازار به تعادل برسد.مسووان 
بورس دوباره دست به کار شدند و سقف مجاز خرید صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را از 
۱۵ به ۲۰ درصد افزایش دادند و این در حالی است که از ابتدای سال تا مرداد ماه که بازار وارد فاز 
اصاح شــد، حداکثر سقف مجاز این صندوق ها کاهش یافته و تا ۵ درصد هم رسیده بود.تصمیم 
دیگر ســازمان بورس  به میزان اعتبار دهی کارگزاری ها به سهامداران ارتباط دارد. درصد اعتبار 
مجاز مشتریان کارگزاری با ۵۰ درصد افزایش از ۲۰ به ۳۰ درصد تغییر کرد.کارشناسان اقتصادی 
معتقدند این تصمیمات در مجموع می تواند تا ۲۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه کند. این 
عدد می تواند تا حدود زیادی مشــکل نقدینگی را در بازار سرمایه حل کند.کارشناسان بازارهای 
مالی معتقدند اگر این دو تصمیم به مرحله اجرا برسد می تواند نقدینگی جدید به بازار تزریق کرده 

و به بهبود سفارش ها در سمت تقاضا منجر شود.

سیاست های طرف عرضه، سیاست هایی فراموش شده در سازمان بورس
ریزش بورس تا شــاخص یک میلیون و سیصد هزار واحدی و حمایت از شاخص کل در این عدد 
در صورتی می تواند پابرجا بماند که عاوه بر ماندن در این حمایت، پس از کف سازی های ازم، 
به سمت روند صعودی حرکت کند.اما سیاست هایی که سازمان بورس در این مدت اجرایی کرده 
اســت، بیشتر به طرف تقاضا و تشــکیل صف های خرید مربوط می شده است. این سازمان باید 
از عرضه آبشــاری شرکت های حقوقی دراین مدت جلوگیری کند. عرضه شرکت های حقوقی تا 
حدود زیادی تمام حمایت های شاخص از دو میلیون و صد هزار واحدی را شکسته است.به عبارت 
دیگر، حمایت از شاخص بورس بارها و بارهااز نقطه اوج شاخص تا هم اکنون بارها و بارها توسط 
عرضه های شرکت های حقوقی شکسته شده است. برخی از شنیده ها حکایت از باطل شدن عرضه 
های شرکت های حقوقی طی روزهای گذشته دارد.البته کارشناسان اقتصادی حرکت نزولی دار 
را در افت نمادهای صادراتی و به تبع آن ریزش شــاخص مؤثر می دانند. در همین وضعیت باید 
روزهای آینده شاهد یک نوسان در بازار سرمایه باشیم. حال باید دید این حمایت از شاخص بورس 

می تواند دوام داشته باشد و روزهای سبز بورس را به همراه داشته باشد.

روزهای سیاه کرونا ادامه دارد

ثبت تلخ  ترین روز کرونایی با ۴1۵ فوتی جدید
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 رشد ۱۷۲ درصدی قیمت میلگرد پروفیل
 تنها در یک سال

مرکــز آمار ایران اعام کرد: قیمت آهن آات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده در تابســتان 
۹۹ نســبت به تابســتان سال گذشته ۱۷۲.۲ درصد رشد داشته اســت. مرکز آمار ایران گزارش 
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مســکونی شهر تهران در فصل تابستان ۱۳۹۹ را اعام 
کرد بر اساس این گزارش شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران در فصل 
تابســتان ۱۳۹۹ به عدد ۶۹۸.۸ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل )۵۳۶.۵(، ۳۰.۳ 

درصد افزایش داشته است.

گزارش از بازار سرمایه؛
 شاخص کل بورس به کانال 

یک میلیون و 200 هزار واحد رسید
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 رئیسی: گزیده خبر

تحریم ایران و سوریه جنایت علیه بشریت است
رئیــس قوه قضائیه در دیدار عدنان محمود با اشــاره به جنگ 
اقتصادی و روانی بســیار شدیدی که دشمن علیه ملت سوریه 
به راه انداخته است، خاطرنشان کرد: قطعاً بی رحمی دشمن که 
حتی کااهای بســیار موردنیاز مردم سوریه و ایران اسامی را 
تحریم کرده، جنایت علیه بشــریت اســت.به گزارش اداره کل 
روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اه ســید ابراهیم رئیســی که 
صبح دیروز )چهارشــنبه( در پایان مأموریــت عدنان محمود، 
سفیر جمهوری عربی ســوریه در ایران میزبان وی بود، جایگاه 
ســوریه در جبهه مقاومت را مثال زدنی خواند و اظهار داشــت: 
آنچه ســوریه را ماندگار و مردم این کشور را در منطقه و جهان 
ســرافراز کرد، مقاومت و ایستادگی دولت و ملت سوریه مقابل 
اسرائیل و گروه های تکفیری دست ساز آمریکا و اسرائیل است.

رئیــس قوه قضائیه با بیان این که امروز نام ســوریه با مقاومت 
عجین شده اســت، از نقش مرحوم حافظ اسد و فرزندش بشار 
اسد در ترویج و حفظ روحیه مقاومت در مردم سوریه تقدیر کرد 
و گفت: تجربه تاریخی و تصویری که از سوریه در برابر دیدگان 
جهانیان و مردم منطقه قرار دارد نشــان داد که ســوریه مقابل 
آمریکا و اســرائیل و تمام لشکریان آنها که مورد حمایت برخی 
کشــورهای منطقه هم هستند به خوبی ایستاد و در این جنگ 
سرافراز بیرون آمد.رئیســی با اشاره به جنگ اقتصادی و روانی 
بسیار شدیدی که دشمن علیه ملت سوریه به راه انداخته است، 
خاطرنشان کرد: قطعاً بی رحمی دشمن که حتی کااهای بسیار 
موردنیاز مردم ســوریه و ایران اسامی را تحریم کرده، جنایت 
علیه بشــریت است.رئیس قوه قضائیه در عین حال متذکر شد 
که جنگ اقتصادی نتوانســته است ایران را از راهی که می رود 
بازدارد و نه موفق شــده اســت دولت و مردم سوریه را متوقف 
کند و توطئه های آنها فقط موجب بدنامی بیشــتر آنان و نقطه 
قوت جریان مقاومت شــده است.رئیسی تأکید کرد: یقین دارم 
ایستادگی مردم سوریه و جریان مقاومت و همه نیروهای مجاهد 
در منطقــه از حزب اه تا حماس پیروزی را رقم می زند و نکبت 
و نفرت ابدی روزافزون را برای آمریکا و اســرائیل در پی خواهد 

داشت. در گذشــته میزهای مذاکره و سازمان های آزادیبخش 
برای منطقه تصمیم گیری می کردند ولی امروز مردم احســاس 
می کنند که ابتکار عمل در دســت جریان مقاومت و مجاهدان 
در میدان قرار دارد و میزهای مذاکره و قول و قرارهای سیاسی 
دیگر کارساز نیستند.رئیســی با تأکید بر این که هر قراردادی 
که بخواهد بقای اســرائیل را تضمین کند محکوم به شکســت 
است، خاطرنشان کرد: اگر قرار بود قراردادها و مناسبات دولت ها 
با رژیم صهیونیســتی کاری از پیش ببرد، قرارداد کمپ دیوید 
موفق می شــد اما نه قرارداد کمپ دیوید، نه قرارداد اســلو و نه 
توافق شرم الشیخ هیچ کاری نتوانستند از پیش ببرند.رئیس قوه 
قضائیه در همین راســتا به عادی سازی روابط امارات و بحرین 
با رژیم صهیونیســتی اشــاره کرد و گفت: مناسبات دولت های 

دست نشــانده آمریکایی با اسرائیل مناســبات ملت ها نیست و 
هیچ کمکی به بقای باطل و رژیم اشــغالگر اسرائیل نمی کند و 
ما نگران این مناسبات نیستیم.رئیسی تصریح کرد: مردم امارات 
و بحرین مردم خوبی هستند اما گرفتار دولت هایی شده اند که 
غیرت و هویت دینی و ملی خود را فدای تعامات و مناســبات 
ناپایدار با رژیم کودک کــش و غاصبی کردند که ناقض حقوق 
انسان ها و معاهدات بین المللی است.رئیس قوه قضائیه بر همین 
اساس متذکر شد: آنچه امام بزرگوار ما امام خمینی)ره( فرمودند 
و امام خامنه ای هــم بارها به ما و به ملت های منطقه فرمودند 
که »اســرائیل ازبین رفتنی اســت«، حتماً تحقق می یابد چون 
باطل هرگز نخواهد ماند و از بین خواهد رفت.رئیســی با تأکید 
بر این که مقاومت و ایســتادگی فعال مردم و دولت های منطقه 

به ویژه ملت بزرگ و مقاوم سوریه، لبنان و ایران حتماً در تسریع 
زایل شدن رژیم جعلی اسرائیل نقش اساسی دارد، خاطرنشان 
کرد: »راهبرد مقاومت« بهترین و کارآمدترین راهبرد در منطقه 
است و با »مقاومت فعال«، نه تنها بلندی های جوان بلکه همه 
مناطق اشغال شــده آزاد خواهند شد.رئیس قوه قضائیه از ترور 
شهید سلیمانی به عنوان جنایت بزرگ فراموش نشدنی یاد کرد 
و گفت: دشمن دید خون شهید سلیمانی برکات زیادی داشت 
و انســجامی که در ملت ایران و منطقه ایجــاد کرد فوق العاده 
بود و ان شــاءاه به برکت خون شــهدای مقاومت، شاهد زوال و 
اضمحال هرچه بیشــتر دشمنان خواهیم بود.رئیسی در پایان 
از اقدامات و تاش های ســفیر ســوریه در دوره مأموریتش در 
تهران برای تحکیم و تقویت روابط دو کشور به طور ویژه تقدیر 
و برای وی در مســئولیت جدیدی کــه به عهده خواهد گرفت، 
آرزوی توفیق کرد که سفیر سوریه نیز متقابًا تأکید کرد در هر 
موقعیتی که باشد به تاش های خود در جهت تقویت مناسبات 
دو کشور ادامه خواهد داد.عدنان محمود با تقدیر از حمایت های 
مســئوان عالی جمهوری اســامی برای تحکیم روابط ایران 
و ســوریه، اظهار داشــت: رهبر عالی قدر و دولت و مردم ایران 
اسامی نقش مهمی در حمایت از دولت و ملت سوریه در مبارزه 
با تروریســم تکفیری و خنثی کردن نقشه های امپریالیسم در 
منطقه داشته اند.وی اضافه کرد: دشمنان ما هم اکنون تاش های 
خــود را بر جنگ اقتصادی متمرکز کردند که جنایت علیه کل 
بشــریت اســت و ما باید برای ناکام کردن این جنگ و تحقق 
اهداف مشترکمان بیش از پیش روابط خود را تحکیم بخشیم.

ســفیر سوریه در تهران با ابراز این که ایران همواره الگوی مردم 
سوریه بوده است، تأکید کرد: ایران و سوریه قطعاً دشمن را در 
رسیدن به اهداف ســلطه طلبانه خود در منطقه ناکام خواهند 
گذاشــت و با وجود تمام مشکات و چالش ها در مسیر پیروزی 
گام برمی دارند.عدنان محمود در پایان بر اراده مردم سوریه برای 
آزادی سرزمین خود و بیرون کردن اشغالگران آمریکایی و تمام 

اشغالگران این کشور تأکید کرد.

جزئیات سفر عراقچی به آذربایجان، روسیه، 
ارمنستان و ترکیه

معاون امور سیاســی وزیر امور خارجه از سفر خود به کشورهای آذربایجان، 
روســیه، ارمنســتان و ترکیه خبر داد و گفت: امنیت مرزنشینان محور پیام 
ایران به این کشورها است.به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی، حجت ااسام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار 
معاون امور سیاســی وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران با وی با اشاره 
به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانســه در خصوص هتک حرمت مسلمانان 
موضع مکرون را به شــدت محکوم کرده از دســتگاه دیپلماســی کشورمان 
خواست در این خصوص اقدام جدی کند.امام جمعه تبریز همچنین آرامش 
و امنیت در مرزهای کشــور را جز دســتورکار مهم نظام اسامی دانست و 
گفت: حضور نیروهای مسلح در منطقه موجب آرامش مرزنشینان شده است.

سیدعباس عراقچی معاون امور سیاسی وزیر امور خارجه نیز در این دیدار با 
اشــاره به اینکه تبریز و آذربایجان از ستون های ایران هستند، اظهار داشت: 
امنیت مرزنشــینان و مردم برای ما بسیار مهم است و من در آغاز سفر خود 
به کشورهای آذربایجان، روسیه، ارمنســتان و ترکیه، ضمن بازدید میدانی 
از مرزهای آذربایجان شــرقی و اردبیل، با مســئوان این استان ها هم فکری 
می کنم.عراقچی گفت: در این سفر حامل پیشنهاد ابتکاری جمهوری اسامی 
ایران برای حل مسالمت آمیز جنگ میان دو همسایه هستم و در دیدارهایم با 

مسئوان دو کشور به تبیین آن خواهم پرداخت.

امیر صباحی فرد: 
بهترین سامانه های پدافند ی ایران را در 

مرزهای  شمال غرب مستقر کردیم
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران با اعام »بهترین 
ســامانه های پدافند ی ایران را در مرزهای  شــمال غرب مستقر کردیم«، گفت: 
۲۴ســاعته همه تحــرکات را رصد و پایــش می کنیم. امیر ســرتیپ علیرضا 
صباحی فرد در بازدید از مرزهای شــمال غرب کشورمان اظهار داشت: ما اجازه 
تعدی، تجاوز و تخلف را به هیچ کشــوری درباره آسمان ایران اسامی نخواهیم 
داد.وی با اشاره به توانمندی و  آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از مرزهای ایران 
افزود: پایگاه های پدافند هوایی در مرزهای شمال غرب کشورمان، همانند 3700 
نقطه هوایی در ایران ۲۴ســاعته همه تحرکات را رصد و پایش می کنند.فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران خاطرنشــان کرد: از زمان 
شروع مناقشه قره باغ، بهترین سامانه های پدافند هوایی را در مرزهای استان های 

شمال غرب مستقر کرده ایم و آسمان این منطقه را زیر نظر داریم.

قاضی زاده هاشمی در نطق پیش از دستور:
 با خاطیان بازار بورس برخورد شود

نایب رئیس اول مجلس شــورای اسامی گفت:مردم سرمایه های اندک خود 
را به بورس آوردند که امروز دچار ضرر و زیان شدند، ازم است این بازار سر 
و ســامان داده شــود و با خاطیان برخورد شود.سید امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی، 
با بیان اینکه ایام وادت رسول اکرم )ص( است که نور هدایت جامعه بشری 
است، گفت: این ایام را تبریک می گوییم و این کتاب و نور را دارای جوهری 
واحــد می دانیــم و لذا پیروان آنان در قلوب، ارزش هــا و غایت باید همراه و 
همراستا باشند.نایب رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه حضرت امام 
خمینی )ره( بر این اســاس هفته وحــدت را پایه گذاری کردند، تاکید کرد: 
وحدت اسامی آغاز رشد و تعالی مکتب جهان است. مکتبی بر پایه توحید؛ 
عصبانیت و هتاکی هایی که امروز در جهان متمدن نســبت به پیامبر اعظم 
)ص( می بینیم به خصوص در افراد دون مایه ای مانند مکرون، نشأت گرفته 
از همین بیداری و وحدت اســت.قاضی زاده هاشــمی افزود: اگر امروز امت 
اسامی ید واحده باشند، قدرتی عظیم ایجاد خواهد شد که هیچ جهانخواری 
یاری مقابله با آن نخواهد داشــت و ما موظف هستیم که در داخل سرزمین 
خود نمونه عملی این وحدت باشــیم و جامعه ای بــر پایه وحدت و محبت 
بسازیم نه بر پایه خشم و تفرقه. وحدت در بین اقوام، قومیت ها، مذاهب و در 
بین کارگزاران نظام حول محور امامت و وایت که همان نور پیامبر اســت و 
خدمت بی منت به مردم ضروری اســت.وی گفت: ما باید خود نمونه عملی 
این وحدت و محبت باشــیم تا دیگران از ما بپذیرند. ما به عنوان نمایندگان 
مردم با تمام وجود آرزومندیم جامعه توحیدی و پُر از محبت محمدی )ص( 
بســازیم و بنابراین شبانه روزی و با اخاص تمام دست تمام برادران خود را 
در سایر قوا می فشاریم تا چنین جامعه ای ایجاد شود و به دیگران هم توصیه 
می کنیــم که حول محور امام جامعه خــود را صرف خدمت به مردم کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه کارهای خوبی در جهت 
اصاح امور در مجلس شــورای اسامی آغاز شده است، اظهار داشت: اصاح 
خود مجلس، اصاح نظام سیاسی کشــور و به ویژه اصاح در حوزه اقتصاد 
و معیشت مردم آغاز شده است و نمایندگان در کمیسیون ها، هیئت رئیسه 
مجلس، مرکز پژوهش ها و به خصوص ریاســت مجلس تمامی توان خود را 
برای این مسئله گذاشته اند.قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه شرایط موجود در 
شأن ملت بزرگ ایران نیست و باید کاری کرد، گفت: خوشحالیم که در اخبار 
شنیدیم دولت اعام کرده که از نظرات و مصوبات سایر قوا استقبال می کند 
که امیدواریم این مســئله در عمل محقق شود.وی افزود: اکنون چند طرح 
اقتصادی مهم در دستور کار مجلس است و همین امروز بحث ارتقاء معیشت 
مردم را در دستور کار داریم که کمیسیون برنامه و بودجه زحمت اصلی آن 
را کشیده و ازم است ازآنان در اینجا تشکر کنم.نایب رئیس مجلس شورای 
اســامی گفت: زمانی که از اســتقبال صحبت می کنیم به معنای همراهی 
است و این همراهی یعنی کارشناسان مورد اعتماد دولت در جلسات مجلس 
شرکت کنند و مشوقانه نظر دهند تا طرح اصاح شود اما زمانی که تصویب 
شــد، باید آن را با تمام قوا اجرا کنند.قاضی زاده هاشمی با اشاره به وضعیت 
بازار بورس، تصریح کرد: ازم است بنده نسبت به وضعیت بورس اعام نگرانی 
کنم و به مسئوان مربوطه تذکر دهم چرا که مردم با اعتماد به سخنان دولت 
مردان، ســرمایه های اندک خود را به بــورس آورده اند اما امروز دچار ضرر و 
زیان شــدند که ازم است مسئوان هر چه زودتر به این بحث سر و سامان 
دهند و با خاطیان که متأســفانه تعداد زیادی هستند، برخورد ازم شود.وی 
خاطرنشان کرد: از ورود قوه قضائیه و دستوری که رئیس قوه قضائیه در این 
زمینه داد استقبال می کنیم و قرار بر این شد دادستان تهران مأمور رسیدگی 
به این موضوع شــود و امیدوارم ورود دســتگاه قضا باعث شــود تا برخی از 
اختااتی که در بازار بورس به وجود آمده اســت، برطرف شود.نایب رئیس 
مجلس شورای اسامی تأکید کرد: امیدوارم مزد این سال ها زحمت با ظهور 
ساله نبی، حضرت مهدی )عج( داده شود و دل ها آرام گیرد. همچنین برای 
رئیس مجلس شورای اسامی آرزوی شفای عاجل دارم چرا که تست کرونای 

وی مثبت شده است.

 حاجی بابایی:
برای تامین مایحتاج مردم باید ساختمان 

مجلس و دولت را فروخت
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت:تمام اموال دولت و حکومت برای 
مردم اســت از همین ســاختمان مجلس گرفته تا ساختمان ریاست جمهوری 
برای مردم اســت از این رو برای تامین مایحتاج مردم حتی باید این ساختمان 
هم بفروش برســد تا مردم در مضیقه نباشــند.حمید رضا حاجی بابایی رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی  با اشاره به  تصویب طرح الزام 
دولت به پرداخت یارانه برای تامین کااهای اساســی در مجلس، اظهار داشت: 
پس از بررســی این طرح در کمیسیون برای تامین منابع مالی آن فروش اموال 
دولت انتخاب شــد.وی با بیان اینکه  مجلس قصد نداشــت با تصویب طرحی 
گرانــی، تورم، نقدینگی و پایه پولی را افزایش دهد، افزود: از این رو تامین منابع 
را در فروش اموال دولت دید تا مشــکلی بر مشــکات مردم اضافه نشود.رئیس 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بدین صورت نبوده است که مجلس 
دســت به طرحی بزند کــه نتواند تامین منابــع آن را فراهم کند بلکه مجلس 
طرحی را انتخاب کرد که برای تامین منابع آن راه های مختلفی وجود داشــت 
که کمیسیون بهترین آن را انتخاب کرد.حاجی بابایی تصریح کرد: دولت مکلف 
اســت حدود 30 هزار میلیارد تومان از دارایی و اموال خود را بفروش برساند تا 
منابع کاا برگ تامین شــود. تاکنون دولت 50 هزار میلیارد تومان در بند )و( و 
30 هزار میلیارد تومان در تبصره 5 ایحه بودجه به صورت ETF بفروش رسانده 
اســت.وی با بیان اینکه دولت باید اموال خود را بفروشد تا مردم برای خود نانی 
تامین کنند، بیان داشــت: ما امروز به عنــوان نماینده مجلس ضمن احترام به 
دولت تمام فکر و ذهنمان معشــیت مردم است که آن ها بتوانند در این شرایط 
بد اقتصادی کاای اساسی خود را تامین کنند.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
گفت: در این طرح 1۲0 هزار تومان در ماه به هرنفر برای 3 دهک پایین پرداخت 
خواهد شد و برای دهک های بعدی تا 60 میلیون نفر حدود 60 هزار تومان که 
جمعا حدود 30 هزار میلیارد تومان می شود.حاجی بابایی افزود:30 هزار میلیارد 
تومان نسبت به بودجه 57۲ هزار میلیارد تومانی دولت اصا جایگاهی ندارد باید 
گفت دولت کسری بودجه ندارد و همیشه اعام کرده ام که کسری بودجه دولت 
از طریق اوراق تامین شــده است از این رو امسال کسری در بودجه ندارد حتی 
بیش از آن عددی که در سال 99 مصوب شده است درآمد داشته است.وی گفت: 
تمام اموال دولت و حکومت برای مردم است از همین ساختمان مجلس گرفته 
تا ساختمان ریاســت جمهوری برای مردم است از این رو برای تامین مایحتاج 
مردم حتی باید این ساختمان هم بفروش برسد تا مردم در مضیقه نباشند.رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: بنده به مدت ۲ ماه با دولت 
رایزنی کرده ام تا این طرح به نتیجه برســد و امیدوار هستیم دولت با این طرح 

همراه باشد تا اجرایی شود

امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت:
۶۷ایحه به مجلس تقدیم کردیم

معــاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: 67 ایحه را تقدیم مجلس شــورای 
اســامی کردیم که عمده آنها مربوط به معیشــت، اشتغال، تولید و از این 
دست است. حســینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح دیروز 
)چهارشــنبه( در حاشیه جلســه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: 67 ایحه را تقدیم مجلس شورای اســامی کردیم که عمده آنها 
مربوط به معیشــت، اشتغال، تولید و از این دست است؛ البته در حوزه های 
دیگر سیاسی و اجتماعی هم لوایحی را تقدیم مجلس کردیم.وی عنوان کرد: 
سه مورد از لوایح اشاره شده لوایح دوفوریتی است مانند ایحه ارتقای نظام 
ســامت اداری مالی که ایحه بســیار مهمی در جهت سامت نظام اداری 
است. همچنین ایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح دوفوریتی است 
که بر اساس مطالعات وســیع و تطبیقی روی آن کار شده است و تأسیس 
جدیدی در نظام حقوقی ایران است.معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: 
ایحه تعارض منافع به نحوی اســت که اگر مدیری در جایگاهی قرار بگیرد 
این امکان را به مدیر مربوطه می دهد منافع عمومی را بر منافع سیاســی و 
قومی و شخصی و ترجیح دهد. اصل در مدیریت تعارض منافع ترجیح منافع 

عمومی بر منافع شخصی است.

روحانــی در واکنــش بــه اهانت به 
پیامبــر)ص( در فرانســه و حمایــت 
رئیس جمهور این کشــور از آن گفت: 
غــرب، اروپــا و فرانســه اگر راســت 
می گوید و واقعاً دنبال این اســت که 
در جامعه امروز بشری صلح و برادری 
و امنیت حاکم شــود، باید دســت از 
امــور داخلی مســلمانان  دخالت در 
بردارد. حجت ااســام حسن روحانی 
رئیس جمهور در جلســه دیروز هیئت 
دولت )چهارشنبه 7 آبان( طی سخنانی 
بیان کــرد: هفته وحــدت را پیِش رو 
داریم کــه از 1۲ الی 17 ربیع المولود 
اســت. اســاس زندگی پیامبر گرامی 
اســام)ص( تنها برای هدایت جامعه 
مســلمانان آن روز نبود و بلکه پیامبر 
پیامبر  بود.  اکرم)ص( معلم بشــریت 
اسام، رحمتی برای همه جهانیان بود 
و این در قرآن کریم اشاره شده است. 
این که در دنیای امروز می بینیم علم به 
امتیاز تبدیل شــده و این که در دنیای 
امروز می بینیم عدالت و عدم تبعیض 
به عنوان ارزش است و این که بخشی از 
زندگی جامعه بشری بر مبنای پیمان 
اســت و این که در جوامع امروز افتخار 
می کنند به دنبال دموکراسی و مشورت 
با مردم هستند، این ها ارزش هایی است 
که پیامبر اســام)ص( در آن روزگار 
برای بشریت آورد.وی افزود: ما سخن 
از هفته وحدت می گوییم که به معنای 
وحدت شــیعه و سنی اســت و البته 

که این چنین اســت و همه مسلمانان 
و خانواده بــزرگ اهل قبله، همه کنار 
هم هستیم و امامان بزرگوار به شیعیان 
خود تأکید کرده اند نسبت به آن هایی 
که حتی مخالف اهل بیــت)ع( بودند، 
مســلمان بودند ولی به دایلی مخالف 
ائمه اطهار)ع( بودند؛ ســفارش کردند 
که در تشــییع جنازه، عیادت بیماران 
آن ها برونــد و حقوق مــردم را مورد 
قرار دهند.رئیس جمهور گفت:  احترام 
اساس دعوت پیامبر اکرم)ص( و ائمه 
اطهار)ع( بر مبنای بــرادری و اخوت 
میان همه مســلمانان و حتی آن هایی 
کــه دارای نوعــی انحــراف در تفکر 
بودند اما مســلمان بودند، می باشد و 
این درس بزرگی برای ماست.روحانی 
اظهار داشت: از طرف دیگر در سراسر 
قرآن کریم و کلمات پیامبر اسام)ص( 
می بینیم که نوعی وحدت میان همه 
ادیان الهی وجــود دارد و در قرآن در 
آیــات مختلف نــام ادیان و نــام انبیا 
ذکر شــده است. مســلمان بودن به 
این نیســت که ما فقط نبوت پیامبر 
گرامی اسام)ص( را می پذیریم؛ بلکه 
ما به همه انبیــا احترام می گزاریم، ما 

به حضرت موســی، عیســی، ابراهیم، 
نــوح و همۀ انبیا احتــرام می گزاریم.

وی تصریح کرد: در دنیــای امروز در 
صورتی می توانیم کنار یکدیگر زندگی 
کنیم و صلــح و ثبــات در جامعه ما 
برقرار باشــد که همه بــه هم احترام 
کنیــم. بی احترامی به یک پیامبر هنر 
نیســت و بلکه ضد اخاق و تشــویق 
به خشونت است و تحریک احساسات 
میلیون ها و میلیاردها نفر در سراســر 
جهان از مسلمانان و غیرمسلمانان هنر 
نیست. جای تعجب است که آن هایی 
که ادعای فرهنگ و دموکراسی دارند 
و به نحوی ولو ناخواســته به خشونت 
و خونریزی تشــویق می کنند. کجای 
آزادی آمده اســت که آزادی به معنای 
تعطیلــی درس اخاق اســت؟ اتفاقاً 
آزادی زمانــی می تواند بــرای جامعه 
مفید باشــد که همراه بــا احترام به 
داد:  ادامه  باشد.رئیس جمهور  ارزش ها 
مگر می شــود ارزش ها و اخاق را زیر 
پا بگذاریم و به شخصیتی که به گردن 
همه حــق دارد، توهین کنیم؟ پیامبر 
اسام)ص( به گردن تک تک اروپایی ها 
و کســانی که در غرب و شرق زندگی 

می کنند، حــق دارد و ایشــان معلم 
بشریت است. کشــورهایی که ادعای 
آزادی، حقــوق و قانون دارند، مردم را 
به توهین به یکدیگر و بزرگان و کسانی 
که مردم با همه وجود به آنان عشــق 
می ورزند، تشــویق می کنند. غربی ها 
بفهمند پیامبر گرامی اسام)ص( مورد 
عشق سراسر مسلمانان و آزادی خواهان 
جهان اســت.روحانی افزود: توهین به 
پیامبر اسام)ص( توهین به مسلمانان، 
توهین به همه انبیا و ارزش های انسانی 
و زیرپا گذاشــتن اخاق اســت. جای 
تعجب اســت که غرب، اروپا و فرانسه 
اگر راســت می گوید و واقعاً دنبال این 
است که در جامعۀ امروز بشری صلح و 
برادری و امنیت حاکم شود، باید دست 
از دخالت در امور داخلی مســلمانان 
بردارد. مشــکاتی که به وجود آمده 
به خاطر ظلم و مداخلۀ نابجای غرب در 
طول تاریــخ به ویژه در قرن های 18 تا 
۲0 و امروز در امور مسلمانان است. در 
دوران اســتعمار جدید و شرایط امروز 
دنیا مسلمان ها را تحت ستم قرار دادند 
و نمونه بارز این نیز امروز یمن است که 
مردم فقیر و گرفتار یمن زیر بمب های 
مخلتــف غربی هــا و هواپیماهایی که 
غربی ها در اختیار کشــورهای متجاوز 
قــرار داده انــد، هســتند. فحاشــی، 
توهین، سخن ناروا گفتن و کاریکاتور 
زشت کشیدن جزو اخاق و دموکراسی 

و انسانیت نیست.

 روحانی: 
بی احترامی به پیامبر اسام، 

ضداخاق است

سردار پاکپور: 
هرگونه تغییر در ژئوپلیتیک مرزی  خط قرمز 

  ایران است 
فرمانده نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقاب اســامی گفت: هرگونه تغییر در 
ژئوپلیتیک مرزی، خط قرمز جمهوری اســامی ایران است.سردار سرتیپ پاسدار 
محمد پاکپور  در جریان بازدید از نوار مرزی شهرستان اصاندوز هدف از این سفر 
را اطمینان کامل از امنیت مردم مرزنشــین این اســتان به ویژه در مناطق مرزی 
بیله ســوار، پارس آباد و اصاندوز اعام کرد و اظهار داشت:  هر گونه ناامنی و تهدید 
در مرزهای ما که موجب آســیب به امنیت و آرامش روانی مردم عزیزمان باشــد 
پذیرفتنی  نیســت.وی با تاکید بر اینکه نسبت به امنیت و آرامش مردم کشورمان 
با کســی تعارف نداریم، افزود: هیچ تغییری در ژئو پلیتیک مرزها را نمی پذیریم و 
این موضوع خط قرمز جمهوری اسامی ایران است بنابراین اگر ازم باشد حضور 
یگان های نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی ارتقا پیدا خواهد کرد.فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقاب اســامی بیان کرد: قرارگاه عاشورای نیروی زمینی 
سپاه از نخستین روزهای درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه 
مرزی فعال بوده و تحوات مرزی را رصد و زیر نظر داشته و اقدامات و تقویت های 
ازم متناســب با شرایط پیش آمده انجام شده است. سردار پاکپور ضمن بازدید از 
ســد میل مغان، با مرزبانان گروهان مرزی و مرکز آموزش مرزبانی شــهید مدنی 
اصاندوز دیدار و از زحمات شــبانه روزی مرزبانان در حفظ امنیت مرزهای استان 
قدردانی کرد و گفت: امنیت پایــدار در منطقه ما حاصل وجود نیروهای امنیتی, 
نظامی و انتظامی مســتقر در این منطقه اســت اما بیشــترین نقش را در این راه 
نیروهای مرزبانی ایفا می کنند.در این بازدید عاوه بر معاونین سپاه ، فرمانده سپاه 
حضرت عباس)ع( استان اردبیل، فرمانده تیپ 37 سپاه اردبیل و فرماندهان سپاه 

پارس آباد و اصاندوز نیز حضور داشتند.

امیر حیدری:
نزاجا برای بازسازی ادوات خود تمام 

قابلیت ها را پای کار آورده است
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت:»نزاجا« برای بازســازی ادوات خود 
تمام قابلیت ها را پای کار آورده اســت تا فرمایشات فرمانده معظم کل 
قوا را محقق کند.امیــر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش 
دیروز)چهارشنبه( در مراسم باز تولید و تولید تعدادی از ادوات این نیرو 
که با حضور فرمانده کل ارتش و معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم 
اانبیاء برگزار شــد،گفت: نیروی زمینی  ارتش به عنوان قدرت نخست 
زرهی منطقه برای انتقال ســریع تانک و سکوهای آتش خود نیازمند 
انواع کشنده های سنگین و فوق سنگین راهبردی است.وی افزود: تولید 
این  کشنده های استراتژیک، سابق بر این در دستان قدرت های بزرگ 
بود که بواســطه تحریم ها ما را از داشــتن آنها محروم کرده بودند به 
همین جهت بواسطه فرمایشات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر روی پای 
خود ایســتادن با نگاه به داخل، این موضوع را سرلوحه فعالیتهای خود 
قرار دادیم.فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشــاره به اینکه نیروی زمینی 
ارتش برای بازسازی ادوات خود تمام قابلیت ها را پای کار آورده است تا 
فرمایشات فرمانده معظم کل قوا را محقق کند، افزود: امروز با پشت سر 
گذاشتن تحریم های ظالمانه و تبدیل آن به فرصت تاریخی و با تکرار 
شعار همیشگی »مرگ برآمریکا« و بانیان  تحریم، تعداد 195 دستگاه 
انوع کشــنده های راهبردی سنگین  و فوق سنگین را در کاس کیان، 
ذوالفقــار و نصر به ناوگان نیروی زمینــی ارتش ملحق می کنیم.امیر 
حیدری گفت: البته نزاجا در پشــتیبانی های خود 35۴ تریلر تانک بر 

بازسازی کرده و ۴3 تریلر تانک بر نیز تولید کرده است.
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گزیده خبر مؤسسه تحقیقاتی فیچ پیش بینی کرد:

رشد ۴.۳درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۱
مؤسســه تحقیقاتــی فیچ با پیش بینی رشــد ۴.۳درصدی برای اقتصاد ایران در ســال 
۲۰۲۱نوشــت: شراکت استراتژیک ایران و چین آمریکا را در اوراسیای غربی از دور خارج 
می کند.مؤسســه تحقیقاتی فیچ پیش بینی می کند که تجارت ایران در سال ۲۰۲۱ رشد 
7.۴ درصدی را تجربه کند و میانگین رشــد تجارت ایران در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ حدود 
۱۲.۲ درصد باشد.مؤسســه تحقیقاتی فیچ سولوشنز این نکته را در آخرین به روزرسانی 
گزارش خود از چشــم انداز تجارت بین المللی ایران تا سال ۲۰۲9 مطرح کرده است.این 
گزارش می گوید که شراکت استراتژیک بین ایران و چین می تواند تحولی بسیار مهم برای 
هر دو طرف باشد، چرا که این دو می توانند آمریکا را به لحاظ ژئوپلیتیک در اوراسیای غربی 

از دور خارج کنند. در این گزارش آمده است:
تجارت بین المللی ایران به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی این کشــور و افزایش صادرات 
نفت، رشد قابل ماحظه ای را در ســال ۲۰۲۱ تجربه خواهد کرد. البته با توجه به شیوع 
کرونا و ابهامات مربوط به تحریم های آمریکا، ممکن اســت آن چه در واقع اتفاق می افتد 

چیزی به غیر از پیش بینی های ما در خصوص اقتصاد و تجارت ایران در این سال باشد.

آخرین تحوات
انتظار داریم با خیز دوباره اقتصاد ایران و احیای صادرات نفت، تجارت این کشــور رشــد 
قابل ماحظه ای در ســال ۲۰۲۱ داشته باشد. پیش بینی می کنیم تجارت ایران رشد 7.۴ 
درصدی را در این ســال تجربه کند. به همین ترتیب، پیش بینی خود از رشــد اقتصادی 
ایران در ســال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را اصاح کرده ایــم و در حالی که پیش تر به ترتیب 
رشــد اقتصادی ۲.9 درصدی و 7 درصدی را برای این دو ســال پیش بینی کرده بودیم، 
اکنون انتظار داریم اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴.۳ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز 
8.۲ درصد رشد کند. این اصاح را بر پایه این فرض قرار داده ایم که جو بایدن در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا به پیروزی می رسد و شاهد برداشته شدن تدریجی تحریم های 
ایران خواهیم بود.بر این اســاس احتمااً صادرات نفت ایران رشد خواهد کرد و فشارها بر 
ریال ایران کاهش خواهد یافت، رشد تورم محدود می شود و نهایتاً شاهد احیای تدریجی 
روند مصرف و سرمایه گذاری در ایران خواهیم بود. پیش بینی می کنیم صادرات ایران پس 
از افت ۱۲.7 درصدی در ســال ۲۰۲۰ با رشــد 8.۱ درصدی در سال ۲۰۲۱ مواجه شود.

اگرچه فشــارها بر خانوارها و کسب وکارها کاهش خواهد یافت و مصرف و سرمایه گذاری 
رشد خواهد کرد، انتظار داریم که خانوارها با توجه به شیوع کرونا، رویکرد محتاطانه ای در 
خرج کردن داشته باشند. واردات ایران نیز در سال ۲۰۲۱ رشد خواهد کرد، اما رشد واردات 
کمتر از رشد صادرات در این سال خواهد بود.عواملی جدی وجود دارند که می توانند باعث 
شوند پیش بینی های ما از اقتصاد و تجارت ایران غلط از آب در بیایند. احتمال زیادی وجود 
دارد که دولت بایدن و ایران نتوانند بر سر بازگشت به تعهدات هسته ای به توافق برسند، به 
ویژه این که نفوذ گروه های مخالف غرب در دستگاه سیاستگذاری ایران رو به افزایش است. 
بنابراین شاید تحول مهمی در زمینه رفع تحریم ها علیه ایران حتی با وجود پیروزی بایدن 
در انتخابــات آمریکا رخ ندهد. به عاوه درگیری ایران با ویروس کرونا می تواند طوانی تر 
از آن چیزی باشــد که انتظارش را داریم و همچنان فعالیت اقتصادی در ایران طی سال 

۲۰۲۱ را مختل کند.

 کوتاه مدت
در کوتاه مدت، رشــد قابل توجهی را برای تجارت ایران طی سال ۲۰۲۱ انتظار داریم 
که علت آن احیای رشد اقتصادی و افزایش صادرات نفت این کشور است. پیش بینی 
کرده ایم تجارت ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر 7.۴ درصد رشد کند، در حالی که تجارت 
ایران طی سال ۲۰۲۰ با رشد منفی ۱۱.۴ درصد مواجه خواهد شد. تأثیر منفی کرونا 
به همراه افت شــدید قیمت نفت باعث شــدند که صادرات و واردات ایران در سال 
۲۰۲۰ با افت قابل ماحظه ای مواجه شــود.چنانچه ذکر شــد تحت تأثیر پیش بینی 
خود از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در 
ســال ۲۰۲۱ را اصاح کرده و به ۴.۳ درصد رسانده ایم. رشد اقتصادی ایران در سال 
۲۰۲۲ نیز به 8.۲ درصد خواهد رسید. تیم آمریکایی ما معتقد است به احتمال 7۰ 
درصد جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پیروزی می رسد. بایدن بارها 
تأکید کرده است چنانچه ایران به تعهدات خود بازگردد آمریکا نیز به توافق هسته ای 
باز خواهد گشــت و به نظر ما ایران چنین پیشــنهادی را خواهد پذیرفت که در پی 
آن شاهد کاهش تحریم ها علیه ایران از سال آینده خواهیم بود. البته چند ماه طول 
خواهد کشید تا آمریکا و تهران بر سر چنین چیزی به توافق برسند و فرآیند بازگشت 
دو طرف به تعهداتشان را اجرا کنند. بر این اساس، فرآیند کاهش تحریم ها علیه ایران 
تدریجی خواهد بود و در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد.کاهش تحریم های 
آمریکا احتمااً باعث جهش صادرات نفت ایران خواهد شد که طی سه سال اخیر در 
اثر سیاست فشــار حداکثری دولت ترامپ افت قابل ماحظه ای داشته است. انتظار 
افزایش قابل توجه صادرات نفت ایران را از نیمه دوم ســال ۲۰۲۱ داریم و پیش بینی 
می کنیم متوســط تولید نفت ایران در این ســال 7.۳ درصد و در ســال ۲۰۲۲ نیز 
۳9.7 درصد رشد کند. ایران در سال ۲۰۲۲ به ظرفیت کامل تولید نفت خود خواهد 
رســید. این رشد تولید، تا حد زیادی منطبق بر روندی است که تولید نفت ایران در 
دوره ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱6 در پی اجرای توافق هسته ای و رفع تحریم ها علیه 
این کشــور تجربه کرد. به همین ترتیب انتظار داریم صادرات نفت ایران که در سال 
۲۰۲۰ با افت ۱۲.7 درصدی مواجه شــده بود در ســال ۲۰۲۱ رشد 8.۱ درصدی را 
تجربه کند.در نتیجه کاهش تحریم ها، فشارها بر خانوارها و کسب وکارها کمتر خواهد 
شد و شاهد افزایش مصرف و سرمایه گذاری خواهیم بود. در عین حال به دلیل شیوع 
کرونا، باید گفت که خانوارها رفتار مصرفی محتاطانه ای خواهند داشت. واردات ایران 
نیز در سال ۲۰۲۱ افزایش خواهد یافت اما شدت افزایش واردات در این سال کمتر از 
رشد صادرات خواهد بود.ازم به ذکر است عواملی هستند که به طور جدی می توانند 
باعث شوند پیش بینی های ما از وضعیت اقتصاد و تجارت ایران درست از آب در نیایند. 
همچنان احتمال زیادی وجــود دارد که دولت بایدن و ایران نتوانند به توافقی برای 
بازگشت به برجام دســت پیدا کنند به ویژه این که نفوذ گروه های مخالف غرب در 
فرآیند سیاستگذاری ایران رو به افزایش است. در این صورت، شاید حتی با پیروزی 
بایدن در انتخابات شــاهد پیشرفت محسوسی در رفع تحریم های آمریکا علیه ایران 
نباشیم. به عاوه شیوع بیماری کرونا می تواند طوانی تر از آن چیزی باشد که ما تصور 
می کنیم و در سال ۲۰۲۱ نیز همچنان فعالیت های اقتصادی در ایران را مختل کند.

میان مدت
چشــم انداز تجارت ایران در میان مدت به ازســرگیری مذاکرات بــا آمریکا برای لغو 
تحریم ها بستگی دارد. چنانچه ذکر کردیم انتظار داریم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا 
در سال ۲۰۲۱ باشد که در نتیجه روند برداشته شدن تدریجی تحریم های آمریکا علیه 
ایران را تسهیل خواهد کرد. با این فرض پیش بینی می کنیم تجارت بین المللی ایران 
رشــد ساانه ۱۲.۲ درصدی را طی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ تجربه کند.ازم به ذکر 
است ریسک سناریوهای مغایر و متضاد را نمی توان نادیده گرفت. اگر توافق هسته ای 
به طور کلی ازهم بپاشد و ایران توسعه برنامه هسته ای خود را به طور گسترده در پیش 
بگیرد، آن گاه ممکن است با انتقاد شدید چین مواجه شود و شرکت های چینی از خرید 
نفت ایران اجتناب کنند و مشکل کمبود ارز در ایران تشدید شود. اگرچه بعید به نظر 
می رســد، اما احتمال تشدید تنش ها بین ایران و آمریکا را نیز نمی توان به طور کلی 
منتفی دانست. چنین اتفاقی در بدترین حالت می تواند تأثیر منفی شدیدی بر اعتماد به 
ریال ایران و به طور کلی اقتصاد این کشور داشته باشد و منجر به کاهش بیش ازپیش 
واردات شــود.حتی با وجود رفع نهایی تحریم ها، عدم بهره برداری کامل ایران از ثروت 
قابل توجــه نفت و گاز خود و وجود یک فضای عملیاتی چالش برانگیز می تواند منجر 
به توســعه ُکند و آهسته تجارت ایران در دهه آتی شود. ایران پتانسیل باایی تقریباً 
در همه بخش ها دارد و اگرچه بخش نفت و گاز این کشــور بیشــترین توجهات را به 
خود جلب کرده، اما صنایع مصرفی مثل خودرو و صنعت مواد غذایی نیز شایان توجه 
هستند. اگر تحریم های آمریکا نهایتاً کنار گذاشته شود، تقاضای انباشته، وجود جمعیت 
جوان، داشــتن نیروی کار ماهر و برخورداری از منابع عظیم هیدروکربن، ایران را به 
یکی از جذاب ترین بازارهای مصرف خاورمیانه با رشدی متعادل طی دهه آینده تبدیل 
خواهد کرد. البته موانع و مشــکات مهمی در برابر اقتصاد ایران وجود دارد که مانع 
بالفعل شدن کامل پتانسیل های اقتصادی این کشور می شود. فساد گسترده و سال ها 

سرمایه گذاری ناکافی تقریباً در همه بخش ها، تنها بخشی از این مشکات هستند.   

بلندمدت
اقتصاد و تجارت ایران در بلندمدت یعنی تا ســال ۲۰۲9 وضعیتی روبه رشد دارد، اما این 
رشــد محدود خواهد بود. علت محدود بودن رشد، ناتوانی کشور در بهره برداری کامل از 
ظرفیت بخش نفت و گاز خود است. همچنین مخاطرات جدی برای ثبات این کشور در 
بلندمدت وجود دارد، حتی اگر تحریم ها علیه این کشــور نهایتاً برداشــته شود. ما رشد 
متوسط ساانه 7.۳ درصدی را برای تجارت ایران طی سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲9 پیش بینی 
کرده ایم.در صورتی که شــاهد بهبود قابل توجه روابط ایران و آمریکا در بلندمدت نباشیم، 
انتظار داریم که روابط تجاری ایران عمدتاً حول محور چین و به طور بالقوه روسیه باشد.

به گزارش رادار اقتصاد موسسه فیچ در پایان نوشته است: شراکت استراتژیک بین ایران و 
چین می تواند تحولی بسیار مهم برای هر دو طرف باشد، چرا که این گونه می توانند آمریکا 
را به لحاظ ژئوپلیتیک در اوراســیای غربی از دور خارج کنند. اخبار این شراکت در اوایل 
جوای ۲۰۲۰ در رسانه های بین المللی منتشر شد. وزیر خارجه ایران گفت چنین توافقی 

در حال مذاکره است. تاکنون اطاعات چندانی در این باره منتشر نشده است.

 سخنگوی گمرک ایران:
 صادرات رسمی کااهای اساسی

 غیرقانونی است
سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: به دلیل مابه التفاوت قیمت این کااها، 
کشورهای همسایه و سایر کشورها تقاضای بسیار زیادی برای خرید این اقام 
از ایران دارند و در مقطعی هم شــاهد آن بودیــم در مناطقی مانند آبادان و 
خرمشهر از کشورهای همســایه برای خرید روغن و سایر مواد غذایی هجوم 
آورده بودند که این موضوع مدیریت شــد.روح اه لطیفی در پاسخ به اینکه آیا 
از مرزهای رسمی کشور صادرات کااهای اساسی انجام می شود، اظهار داشت: 
پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و به ویژه افزایش جهشی نرخ 
ارز، صادرات هر گونه کاای اساســی و کاایی که دولت به آن یارانه تخصیص 
می دهد، ممنوع اســت.وی با بیان اینکه تا کنون اجازه صادرات ۲5 قلم انواع 
کااهای اساسی و یارانه دار را نداده ایم، گفت: به دلیل مابه التفاوت قیمت این 
کااها، کشورهای همســایه و سایر کشورها تقاضای بسیار زیادی برای خرید 
ایــن اقام از ایران دارند و در مقطعی هم شــاهد آن بودیم در مناطقی مانند 
آبادان و خرمشــهر از کشورهای همسایه برای خرید روغن و سایر مواد غذایی 
هجوم آورده بودند که این موضوع مدیریت شد.سخنگوی گمرک ایران تاکید 
کرد: صادرکنندگان حتی برای صادرات محصول فرآوری شده حاصل از کاای 
اساســی هم با محدودیت هایی مواجه هستند به طوری که برای صادرات آن 
هزینه یارانه ای که دولت برای ماده اولیه آن پرداخت می کند و مابه تفاوت در 
آن محصول محاسبه می شود و صادرکننده ملزم به پرداخت این هزینه به دولت 
است.لطیفی ادامه داد: در ضمن حتی برخی از محصوات فرآوری شده هم با 
ممنوعیت صادرات مواجه هستند و اگر صادرات آن ممنوع نباشد صادرکننده 

می تواند آن محصول را صادر کند.

در کمیسیون اقتصادی مطرح شد؛
تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کااهای 

اساسی تا پایان سال جاری
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت که موضوع تخصیص 
ارز ترجیحی برای تامین کااهای اساسی تا پایان سال جاری، استمرار خواهد 
داشت.محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی، گفت: طبق 
گزارش های ارائه شده، براساس تصمیم دولت، موضوع تخصیص ارز ترجیحی 
برای تامین کااهای اساسی تا پایان سال جاری، استمرار خواهد داشت.وی با 
بیان اینکه تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسون اقتصادی می تواند 
منجر به کاهش قیمت ها شود، افزود: در جلسه امروز مشکات و مسائل موجود 
در نظام صنفی مورد بررســی قرار گرفت و مقرر شــد ظرف ۱۰ روز آینده در 
نشست مشــترک هیات رئیسه اتاق اصناف کشور و معاونان بخش بازرگانی و 
تجارت داخلی وزارت صمت خاءهای موجود در بخش ایفای تعهدات و... برای 
اصاح قانون جمع بندی شود.پورابراهیمی یادآور شد: اقدامات مشترک وزارت 
صمت و بانک مرکزی در افزایش ظرفیت صادراتی کشور از طریق اتاق تهاتر و 
پایاپای در دستور کار است که براساس آن نیمه دوم سال شاهد جهش صادرات 
غیرنفتی کشور  خواهیم بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: 
پیش بینی می شود منابع ارزی کشور در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست 
افزایــش یابد که این امر موجب بهبود تــراز تجاری ایران و تامین منابع برای 

تامین کااهای اساسی و منطقی شدن قیمت ها می شود.

مرکز آمار اعام کرد
 فاصله تورمی دهک ها در مهرماه

 به ۸.۱ درصد رسید
مرکز آمار اعام کرد: فاصله تورمی دهک ها در مهرماه به 8.۱ درصد رسید که 
نسبت به ماه قبل )6.5 درصد( ۱.6 واحد درصد افزایش داشته است.، مرکز آمار 
ایران، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای را 
در مهر ماه ۱۳99 منتشــر کرد. بر اساس این گزارش، محدوده تغییرات تورم 
دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بین ۲۱.۱ 
درصــد برای دهک دهم تا ۲۳.5 درصد برای دهک دوم اســت.نرخ تورم کل 
کشــور در مهر ماه ۱۳99 برابر ۲7.۲ درصد اســت که در دهک های مختلف 
هزینه ای در بازه ۲۴.۴ درصد برای دهک اول تا ۳۲.5 درصد برای دهک دهم 
نوســان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« بین ۲۱.۱ درصد بــرای دهک دهم تا ۲۳.5 درصد 
برای دهک دوم است. هم چنین اطاع مذکور در مورد گروه عمده »کااهای 
غیر خوراکی و خدمات« بین ۲5.5 درصد برای دهک اول تا ۳5.5 درصد برای 
دهک دهم است.بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف 
هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 8.۱ درصد رســید که نسبت به 
ماه قبل )6.5 درصد( ۱.6 واحد درصد افزایش داشــته است. فاصله تورمی در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد 
درصد و در گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« نســبت به ماه قبل 

۲.8 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 سامانه ملی اشتغال و کسب و کار 
راه اندازی شد

معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از راه 
اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار در کشور خبر داد. عیسی منصوری، 
یکی از اهداف راه اندازی این ســامانه را دسترسی به آمار و اطاعات مرتبط با 
عرضه و تقاضای نیروی کار دانست و گفت:اطاعات و داده های دقیق و جامع 
بازار کار و اشــتغال از طریق این ســامانه در اختیار مدیران ارشــد و سیاست 
گذاران کشــور قرار می گیرد تا بتوانند در طراحی سیاســت ها و برنامه های 
اشــتغال و تنظیمات نهادی بین ذینفعان اصلی بــازار کار، از آن بهره ببرند.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در راســتای سیاستگذاری 
و برنامه ریزی بازار کار و  اشــتغال کشور، این سامانه را راه اندازی کرده است 
گفت:  ایجاد بانک اطاعات شغلی افراد در سن کار، بانک اطاعات بنگاه ها و 
پایگاه اطاعات مشاغل کشوربخش های اصلی این سامانه است. تقویت توان 
سیاستگذاری، اجرا و نظارت در حوزه اشتغال و بازار کار کشور، پایش مستمر 
عملکرد طرح و سیاست های اشــتغالزا، شناسایی شاغان بخش غیر رسمی 
بازار کار، پیش بینی نیازها، فرصت ها و تهدیدهای آینده کشور، رصد و پایش 
تحوات حوزه اشتغال به منظور تطبیق سرفصل های آموزشی متناسب با نیاز 
بــازار کار  ، تجزیه و تحلیل روند نقل و انتقاات نیروی کار در کشــور ) ملی 
و منطقه ای(، تخصیص شناســه شــغلی به افراد درسن کار به منظور تعیین 
وضعیت شــغلی و تخصیص کد اســتاندارد برای مشاغل کشور همراه با شرح 

جامع مشاغل، از جمله اهداف دیگری بود که منصوری بدان اشاره کرد.

زمان واریز یارانه ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی
کمک های معیشتی بین 55 تا ۲۰5 هزار تومانی ساعت ۲۴ روز شنبه )دهم آبان( به حساب 
خانوارهای مشمول واریز می شود. از آبان ماه سال گذشته تاکنون این دوازدهمین مرحله از 

کمک های معیشتی است که در دهم ماه پرداخت می شود.
حدود یکسال  پیش دولت تصمیم خود برای اصاح قیمت سوخت را اجرایی و قیمت بنزین 
را افزایش داد و قرار شد مابه التفاوت ایجاد شده را در قالب کمک معیشتی به صورت نقد به 
حساب سرپرستان خانواری که پیش بینی کرده بود واریز کند. بر این اساس حدود 6۰ میلیون 
نفر از بین 78 میلیون نفر یارانه بگیر را هدف قرار داده و پرداخت کمک معیشتی را از آبان سال 
قبل آغاز کرد.در ابتدا تعداد از 6۰ میلیون نفر کمتر بود ولی در ادامه با درخواست های اعام و 
بررسی شده به تدریج بر تعداد افزوده شد.دولت در کنار یارانه نقدی ۴5 هزار و 5۰۰ تومانی، 
در دهم هر ماه، کمک معیشتی را نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز می کند که به تناسب 
تعداد اعضای خانوار متفاوت است؛ به طوری که  مبلغ پرداختی برای خانواده های یک نفره 55 
هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳8 هزار، چهار نفره ۱7۲ هزار و پنج نفره و بیشتر ۲۰5 
هزار تومان است.هزینه پرداختی بابت کمک معیشتی در هر ماه به طور متوسط ۲5۰۰ میلیارد 
تومان و در ســال تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است.هفت شاخص برای خانوارهایی که مشمول 
دریافت این یارانه نمی شوند، اعام شده است. بر این اساس خانوارهای دارای واحد مسکونی، 
شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی و همچنین خانوارهایی که 
ارزش ملک آنها در تهران و کان شهرها ۱۲ میلیارد ریال و در سایر شهرستان ها 9 میلیارد ریال 
باشد، مشمول دریافت یارانه معیشتی نیستند.همچنین خانوارهایی که دارای خودروی سواری 
به ارزش بیش از سه میلیارد ریال یا خودرو عمومی یا ارزش بیش از چهار میلیارد ریال باشند، 
بسته معیشتی تعلق نمی گیرد.کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز، خانوارهای دارای بیش از 
سه سفر خارجی غیر زیارتی و گیرندگان تسهیات بانکی به مبلغ بیش از سه میلیارد ریال که در 
حال بازپرداخت اقساط باشند مشمول این کمک ها نیستند.میزان درآمد یکی دیگر از شاخص ها 
برای پرداخت سبد حمایت معیشتی است. بر اساس این شاخص حداقل درآمد ماهانه خانواده 
یک نفره باید چهار میلیون، خانواده دو نفره پنج میلیون، خانواده سه نفره 6 میلیون و خانواده 

هفت نفره هفت میلیون و خانواده پنج نفر و بیشتر هشت میلیون تومان باشد.

چابهار دوباره از تحریم های آمریکا مستثنی شد
 دولت آمریکا پیش از ســفر اخیر وزرای خارجه و دفاع این کشور به هند، به دهلی نو اعام 
کرده اســت که برنامه هند برای توسعه بندر چابهار در ایران تحت تاثیر تحریم های آمریکا 
علیه ۱8 بانک ایرانی قرار نخواهد گرفت. نشریه هندی »آناندا بازار« دیروز چهارشنبه اعام 
کرد که واشنگتن به دهلی نو پیام داده است فعالیت های مالی ۱8 بانک ایرانی که در لیست 
سیاه تحریمی آمریکا قرار دارند، صرفا به دلیل اهمیت ویژه پروژه چابهار ایران برای هند از 
ماحظات تحریمی مســتثنی می شوند.براساس این گزارش، دولت آمریکا پیش از نشست 
»۲ + ۲«  هند و آمریکا که با حضور مایک پمپئو و مارک اسپر وزیران خارجه و دفاع آمریکا 
با همتایان هندی شان برگزار شده بود، چنین پیامی را به دولت هند داد.این گزارش حاکی 
است که دولت دونالد ترامپ در ۱۲ اکتبر )۲۱ مهر( این پیام را از مجاری دیپلماتیک خاص 
به دولت هند رسانده و به دهلی نو اطمینان داده است که تحریم های جدید آمریکا شامل 
همکاری ایران با هند بر سر توسعه بندر چابهار نمی شود.ناظران دیپلماتیک می گویند پیام 
واشــنگتن دیروز در جلسه وزیران خارجه و دفاع دو کشور در دهلی نو نیز مطرح شده بود. 
نشســت هند و آمریکا موســوم به ۲ + ۲ که با هدف انجام مذاکرات استراتژیک به منظور 
»تقویت پیام کمپین مقابله با چین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا« در دهلی نو انجام 
شــد، نگرانی های هند در مورد بندر چابهار را برطرف کرده بود.در این پیام دیپلماتیک به 
هند اطمینان داده شد که تصمیم ایاات متحده در مورد بانک های ایران تاثیری در حمل 
و نقل مواد غذایی و یا تجهیزات پزشکی هند از طریق بندر چابهار نخواهد گذاشت.براساس 
این گزارش، وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا به همتایان هندی خود اعام کردند که برنامه 
این کشــور برای توسعه بندر چابهار در ایران تحت تاثیر تحریم های آمریکا علیه ۱8 بانک 

مهم ایران قرار نخواهد گرفت.
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 تحلیلگر موسسه وودمکنزی:گزیده خبر

سوءاستفاده امریکا از اکتشافات گازی ترکیه علیه ایران
تحلیلگر موسســه وودمکنزی گفت: وابســتگی کامل ترکیه به گاز خارجی و وجود خط 
لوله های مختلف قدرت مذاکره این کشور را باا برده و البته پایین آمدن قیمت ال ان جی 
و دسترسی بیشتر و آزادتر به منابع ال ان جی در دنیا نیز پیش از این و در آستانه مذاکرات 
آتی برای تمدید قرارداد با این سه کشور صادرکننده گاز، قدرت ترکیه را بیشتر کرده بود.

همایون فلکشاهیدر ارزیابی اکتشافات جدید گازی ترکیه اظهار داشت: قطعا کشف میادین 
گازی در دریای ســیاه بر روابط بین المللی ترکیه و بقیه کشورهای منطقه از جمله ایران 
تاثیرگذار خواهد بود، اهمیت این اکتشاف در حدی است که قرارداد بود آنکارا قراردادهای 
جاری میان ترکیه و همسایگانش مثل ایران، روسیه و آذربایجان را تمدید کند، بنابراین 
بدون شک این کشف و کشف های آتی پایه قدرت مذاکراتی ترکیه را قوی تر خواهد کرد.

قدرتی که با لوله های گاز بدست آمد
وی با اشــاره به تاثیر اکتشافات ترکیه بر تغییر بازی های گازی منطقه تصریح کرد: تا به 
حال ترکیه کاما واردکننده گاز بود، به معنای اینکه نزدیک 100 درصد نیازهای گازش را 
از کشورهای ثانویه وارد می کرد. حجم بیشتری از واردات گاز ترکیه از طریق خط لوله هایی 
است که این کشور را به روسیه، ایران و آذربایجان متصل می کند، وابستگی کامل ترکیه به 
گاز خارجی و وجود خط لوله های مختلف قدرت مذاکره این کشور را باا برده و البته پایین 
آمدن قیمت ال ان جی و دسترسی بیشتر و آزادتر به منابع ال ان جی در دنیا نیز پیش از این 
و در آستانه مذاکرات آتی برای تمدید قرارداد با این سه کشور صادرکننده گاز، قدرت ترکیه 
را بیشتر کرده بود، اما این کشف تا سطح بیشتری شرایط را تغییر خواهد داد، هرچند تولید 
از این میدان گازی فقط یک چهارم تا یک پنجم نیاز های گازی ترکیه را تامین خوهد کرد، 
اما وابستگی این کشور به گاز خارجی کمتر خواهد بود و ترکیه می تواند حجم کمتری با 

قیمت مناسب تر خریداری کند.

3 راهی که آنکارا باید طی کند تا هاب انرژی باشد
تحلیلگر موسسه وودمکنزی گفت: ترکیه تا به حال موفق نشده که یک هاب انرژی باشد، 

زیرا اوا در زمینه ظرفیت ذخیره گاز به اندازه کافی پیشــرفت نکرده است که بتواند گاز 
وارداتی را ذخیره و در صورت ازم به طور مستقل صادر کند. موضوع دیگر اینکه این کشور 
حق مداخله در قراردادهای میان روسیه و آذربایجان از یک طرف و کشورهای اروپایی را 
در طرف مقابل ندارد، پس فعا ترکیه فقط در جایگاه یک کارفور )خرده فروش( استراتژیک 
در شــرق اروپا قرار دارد. نکته آخر به گاز شرق مدیترانه ربط دارد که در حال حاضر این 
کشور در ارتباط با مصر، اسرائیل و قبرس در وضیعت خوبی قرار نگرفته است، اگر شرایط 
ژئوپلیتیکی تغییر پیدا کند، ترکیه می تواند از قدرت صنعتی خود اســتفاده کرده تا خط 
لوله  و یک جاده جدید از شرق به غرب احداث کند، در آن صورت می تواند موفق شود که 

به یک هاب گاز تبدیل شود.

ترکیه از واردات گاز بی نیاز شد؟
وی با اشاره کشفیات و پوشش نیازهای گازی ترکیه تصریح کرد: تقاضای گاز ترکیه حدود 
50 میلیارد متر مکعب و یک چهارم تقاضای گاز ایران اســت. با اینکه برآورد حجم ذخایر 
میدان کشف شده جدید به نام ساکاریا باز افزایش پیدا کرده و به 400 میلیارد متر مکعب 
رسیده، درباره کیفیت گاز و مخزن ابهاماتی وجود دارد تا بدانیم ظرفیت تولید به چه اندازه 
خواهد رســید. اما بر اساس اطاعات اولیه می توان گفت که این کشف کم و بیش برابر با 
یک فاز استاندارد پارس جنوبی )25 میلیون متر مکعب در روز( است. فلکشاهی خاطرنشان 
کرد: اگر توسعه میدان گازی ساکاریا امکان پذیر باشد و ترک ها بتوانند آن را به بهره برداری 

برسانند، حدود 20 تا 25 درصد نیازهای گازی داخلی را تامین خواهند کرد.

امریکا، ترک ها را تشوق به امتیازگیری از ایران می کند
وی درباره اکتشافات گازی ترکیه و تاثیر آن بر روند صادرات گاز ایران به این کشور گفت: 
قطعا بازار ترکیه برای ایران کوچک تر خواهد شــد و این در حالی است که رقبای ایران از 
جمله آذربایجان، روسیه و کشورهای صادرکننده ال ان جی تولید گازشان را افزایش داده اند، 
بنابراین ایران باید در یک بازار کوچک تری شرکت کند و احتماا امتیاز بیشتری از دست 

بدهد تا بتواند حداکثر سهم خود را در این بازار نگه دارد و یا اینکه امریکا فشار وارد می کند 
که از ایران بخواهد قیمت پیشین گاز را که نسبتا گران تمام شده بود، جبران و از قدرت 

مذاکراتی خود سود بیشتری حاصل کند.

ترکیه و یک استراتژی تهاجمی با اهرم گاز
این تحلیلگر موسســه وودمکنزی درباره موضوع گاز و جایگاه ترکیه در جنگ های اخیر 
از جملــه لیبی، قره باغ و مدیترانه گفت: فراتر از موضوع گاز و انرژی، اردوغان بدنبال این 
اســت که به یک قدرت منطقه ای تمام عیار تبدیل شود و مداخله های اخیر در موضوعات 
مختلف مثل جنگ قره باغ، جنگ داخلی لیبی و اکتشافات گاز در مدیترانه در این زمینه 
رقم خوردند. ترکیه کا تمامی استراتژی منطقه ای خود را به یک استراتژی تهاجمی تبدیل 
کرده تا از هر پرونده ژئوپلیتیکی و انرژی باز منطقه سود و امتیاز بیشتری بگیرد. از سوی 
دیگر مشکل اساسی اروپا نیاز به یک دیواره آتش بین ورود مهاجران به خاک اروپا است که 

تنها اردوغان می تواند این دیواره آتش را فراهم کند.

سرنوشت ترک استریم چه می شود؟
وی درباره اکتشافات گازی در ترکیه و تاثیر بر واردات از روسیه و اجرایی شدن خط لوله 
ترک استریم نیز گفت:  کشف میدان ساکاریا بر روسیه تقریبا همان تاثیری را خواهد داشت 
که بر ایران خواهد گذاشت. در حال حاضر ترکیه دو قرارداد واردات گاز با روسیه دارد که 
یکی از آنها برای واردات 4 میلیارد متر مکعب گاز در سال به غرب ترکیه است که تا 2021 
به اتمام می رسد، اما قرارداد ترک استریم برای آنکارا خیلی اهمیت دارد، چون مقصد نهایی 
14 میلیارد متر مکعب یا 44 درصد ظرفیت این خط لوله کشــورهای عضو اتحادیه اروپا 
یعنی یونان، بلغارستان و ایتالیا است و این به معنای قدرت نفوذ بیشتری برای ترکیه بوده 
است. در کل ممکن است که ترکیه از قدرت مذاکراتی بیشترش استفاده کند تا از روسیه 
امتیاز بیشتری بگیرد. اما این دو کشور در زمینه افزایش نفوذ انرژی در اروپا متحد هستند 

و این بزرگترین تفاوت میان روابط گازی ترکیه با ایران و روسیه است.

 ائتاف اوپک پاس در آستانه تمدید ۳ ماهه 
قرارداد کاهش تولید قرار دارد

عربستان و روسیه که اصلی ترین تصمیم گیرندگان ائتاف اوپک پاس هستند، 
احتمااً در نشست این گروه در پایان نوامبر، افزایش تولید خود را سه ماه یعنی 
تــا آوریل به تعویق می اندازند و بعد دوباره در ماه مارس تصمیم گیری می کنند. 
به گزارش رویترز، عربستان و روسیه احتمااً در نشست پایان ماه نوامبر با دیگر 
شــرکای خود در ائتاف اوپک پاس، کاهش تولید خود را تمدید کرده و برنامه 
افزایش تولید را به تعویق می اندازند. هر دو کشور به دایل تاکتیکی سعی می کنند 
تمایل خود به تمدید کاهش تولید را تا زمان برگزاری اجاس اعام نکنند. در حال 
حاضــر، طبق آنچه در ماه آوریل در برنامه تولید نفت ائتاف اوپک پاس تنظیم 
شــده، تولید این گروه 2 میلیون بشکه در روز از آغاز ژانویه سال آینده میادی 
افزایش می یابد. ولی ذخایر نفت جهان هنوز هم بااتر از متوسط 5 ساله قرار دارند، 
روند رشد تقاضا آهسته تر از حد انتظار است و اوج دوباره همه گیری ویروس کرونا 
رکود اقتصادی را چند برابر کرده و به تقاضای نفت آسیب دیگری رسانده است. 
هیچ نشانه ای از نیاز بازار به دو میلیون بشکه در روز نفت اضافی در آینده نزدیک 
وجود ندارد و مشــخص نیســت بازار بتواند این میزان نفت خام را بدون افزایش 
میزان ذخایر و سقوط قیمت نفت تحمل کند. به عاوه در سه ماهه اول هر سال 
میادی به طور معمول تقاضای کمتری برای نفت خام از سوی پاایشگاه ها وجود 
دارد بنابراین اضافه کردن بشکه های بیشتر در این زمان از سال، مخصوصاً برای 
تولیدکنندگان نفت بسیار پر مخاطره خواهد بود. بنابراین، عربستان و روسیه که 
اصلی ترین تصمیم گیرندگان ائتاف اوپک پاس هستند، احتمااً افزایش تولید 
خود را ســه ماه یعنی تا آوریل به تعویق می اندازند و بعــد دوباره در ماه مارس 
تصمیم گیری می کنند.یک احتمال دیگر به تعویق انداختن دو ماهه افزایش تولید 
یا افزایش تولید یک میلیون بشکه ای است. اوپک حتی می تواند افزایش تولید خود 
را 6 ماه به تعویق بیندازد. ولی گزینه تعویق سه ماهه افزایش تولید محتمل ترین 
گزینه ممکن است که احتمااً نتیجه اجاس 30 نوامبر و اول دسامبر خواهد بود.

 تقاضای نفت در سه  ماه پایانی ۲۰۲۰ 
هم ضعیف خواهد بود

مدیر مالی بی پی اعام کرد که تقاضا برای نفت خام تاکنون در ســه  ماه پایانی 
امسال بی تغییر و ضعیف بوده اســت.به گزارش رویترز، موری اوچینکاس روز 
سه شــنبه )ششم آبان ماه( اعام کرد که تقاضای جهانی سوخت تاکنون در سه  
ماه چهارم سال تغییر خیره کننده ای نداشته، زیرا بهبودی از همه گیری ویروس 
کرونا همچنان کند است.وی گفت: مقدار بهره گیری از ظرفیت پاایشی بی پی 
همچنان حدود ۸0 درصد باقی مانده و این در حالی اســت که فروش سوخت 
هنوز 15 درصد کمتر از سطح آن پیش از همه  گیری کروناست.به گزارش شانا، 
برنارد لونی، مدیر عامل بی پی روز دوشــنبه )پنجــم آبان ماه( در مجمع انرژی 
مجازی سراویک )CERAWeek( هند اعام کرده بود: موج دوم همه گیری ویروس 
کرونا در جهان شاید کمی بیشتر از آنچه فکر می کردیم بر تقاضای جهانی نفت 

تأثیر داشته است.

تولید موفقیت آمیز دو محصول جدید زیست  
محیطی در  شرکت پاایش نفت اصفهان

معاون تولید شــرکت پاایــش نفت اصفهــان از اجرا و 
بهره بــرداری موفــق از دو طرح جدید بــا ظرفیت تولید 
1000 بشــکه در روز در پاایشــگاه اصفهان خبر داد و 
افزود: طرح تولید نرمال هگزان از سال 1397 مطرح بود 
کــه پس از انجام مطالعات، این طرح وارد فاز اجرا گردید 
و به بهره برداری رســید. علیرضا جعفرپورهمچنین با اشــاره به تولید محصول 
جدیــدي به نام حــال AW-406++ گفــت: حال جدیــد AW-406++ که 
آلودگی های زیست محیطی کمتري دارد و دوستدار محیط زیست است، جایگزین 
حال AW-406 قبلي این شــرکت خواهد شد.وي  با بیان اینکه  نرمال هگزان 
تولیدشده در پاایشگاه اصفهان عاري از هرگونه ترکیبات گوگردي و آروماتیکي 
اســت و به همین دلیل نیازي به فراورش و تصفیه های ثانویه ندارد،  افزود: این 
محصول که یک محصول سبز و دوستدار محیط زیست محسوب می شود، تأثیرات 
بســیار مثبتي در راستاي حفظ و نگاهداشت محیط زیست دارد. جعفرپور بابیان 
مصرف فرآورده نرمال هگزان در کشــور را ساانه حدود 50 هزار تن اعام کرد 
و گفت: با توسعه صنایع شیمیائي و پتروشیمیائي، مصرف این فرآورده در آینده 
افزایش چشمگیري خواهد داشت.وي ادامه داد: با اجرای این طرح و تغییراتي که 
در واحد ایزومریزاسیون داده شده است، عدد اکتان محصول ایزومریت تولیدي در 
 واحد ایزومریزاسیون حدود 3 واحد افزایش یافته است که منجر به کاهش مصرف

تقریبي 1000 بشــکه اکتان افزا )MTBE( شده که این موضوع موجب  افزایش 
سودآوری در شرکت خواهد شد.معاون پاایشگاه اصفهان تأکید کرد: اجرای این 
طرح بدون هیچ گونه ســرمایه گذاری و صرف هزینــه و تنها با اجرای یک طرح 
کارشناســي خاقانه و با اســتفاده از ظرفیت های خالی در واحدهای فرآیندی 
پاایشــگاه اصفهان محقق شــده اســت که عاوه بر تولید محصــول هگزان، 
افزایش کیفیت بنزین تولیدی در این پاایشــگاه را نیز به همراه داشــته است.

در همین ارتباط رئیس مجتمع بنزین ســازي شرکت پاایش نفت اصفهان که 
پیشنهاددهنده اولیه این طرح بوده است.

متخصصان ابزاردقیق نیروگاه شهید رجایی به انجام رساندند؛
تعمیر انواع تجهیزات ابزاردقیقی 

واحدهای سیکل ترکیبی
به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شــهید رجایی، 
عمران بهرادفر مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی در 
تشریح این خبر گفت: کارکنان این امور با توجه به ضرورت صیانت از 
سرمایه های شرکت و اهمیت به کاهش هزینه های جاری و تعمیراتی، 
در اقدامی تازه، 3 دستگاه مانیتور اتاق فرمان نیروگاه سیکل ترکیبی را 
که دچار اشکال شده و از مدار فعالیت خارج شده بود، تعمیر و به چرخه 
کار بازگرداندند.بهرادفر افزود: مانیتورهای اتاق فرمان نیروگاه ســیکل 
ترکیبی ازابزارهای مهم در بهره برداری از واحدهای این نیروگاه است 
به طوری کــه این ابزارها با فراهم آوردن امکان پایش برای بهره بردار، 
نقش مهمی در کنترل وضعیت و پایداری واحدهای بخار نیروگاه سیکل 
ترکیبی دارد.مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی ادامه 
داد: متخصصان این امور در تابستان امسال، عاوه بر این اقدام، فعالیت 
های گسترده ای به منظور بازیافت تجهیزات و قطعات ابزاردقیقی که 
از چرخه فعالیت خارج شده بودند، به انجام رساندند که موجب صرفه 
جویی ریالی قابل ماحظه ای شــدند.  بهرادفر بیان داشــت: در انجام 
این فعالیت ها که از تیرماه امسال، آغاز و تا دهم شهریور ادامه داشت، 
کارکنان این امور، انواع ســوییچ های فشاری، سوییچ های حفاظتی، 
تجهیزات کنترلی سیستم سوخت واحدهای گازی و بخاری)سروو والو( 
جرقه زن های واحدهای گازی، تجهیزات ابزاردقیقی مربوط به سیستم 
روغن کاری و بویلر، انواع نشــان دهنده های فشار و سطح، همچنین 
سوییچ های فشاری سیستم اطفای حریق و ... موجود در انبار داغی را 
بازیابی کرده و پس از طی فرآیند تســت و کالیبراسیون، برای ورود به 

چرخه فعالیت، تحویل انبار مرکزی دادند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران خبر داد؛
11867 اشتراک جدید در شش ماه 

 نخست امسال در توزیع برق 
غرب مازندران

مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق غرب 
مازندران در این باره گفت: احداث 74 کیلومتر شــبکه فشار متوسط 
و 119 کیلومتر شــبکه فشار ضعیف به منظور توسعه شبکه و تامین 
بــرق متقاضیان جدید یکی از فعالیت ها در این زمینه اســت که در 
همین راستا تعداد 223 دستگاه ترانس با مجموع ظرفیت 21 مگاوات 
آمپر نیز به تاسیسات موجود افزوده شد.وی افزود: نتیجه این اقدامات 
تعداد 11۸67 اشتراک جدید برقرار شد که با احتساب آن مجموع آمار 
مشــترکان منطقه غرب مازندران به 63990۸ مشترک رسید.فرح زاد 
گفت: در همین مدت 26 کیلومتر از شبکه های قدیمی با سیم بدون 
عایق اصاح و بجای سیم سیم، کابل خودنگهدار دارای عایق جایگزین 
شد که کمک موثری درکاهش خطرات ، کاهش اتصالی و خاموشی و 
همچنین بهبود ماحظات زیست محیطی دارد.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق غرب مازندران ادامه داد: برق رسانی به روستای سخت گذر 
کاوه ملک در شهرستان تنکابن انجام شد که درنظر است در نیمه دوم 
سال جاری ، به روستای لیه  در شهرستان تنکابن و همچنین روستای 

ساروس در بخش کجور شهرستان نوشهر نیر برق رسانی انجام شود. 

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیا گفت: فاز 4 پاایشــگاه 
ستاره خلیج فارس با مالکیت، ساخت و تامین مالی این قرارگاه 
در قالب پتروپاایشگاه تمام ایرانی با سرمایه 460 میلیون یورو 
اجرا می شود.سردار سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم 

اانبیــا )ص( درباره آخرین وضعیت فاز 4 پاایشــگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس گفت: یکی از دغدغه های رهبر انقاب 
جلوگیری از خام فروشــی نفت است و ایشان بارها بر پاایشگاه 
ســازی تاکید کرده اند و به تازگی تأکیدات مقام معظم رهبری 
بر پتروپاایشــگاه ها متمرکز شده اســت. در همین راستا برای 
اجرایی کردن این سیاست از سال گذشته برنامه ریزی کردیم.وی 
افزود: سه فاز پاایشگاه ستاره خلیج فارس را قرارگاه سازندگی 
خاتم اانبیا احداث کرده است. ساخت فاز 4 این پاایشگاه نیز 
از 2 ســال قبل توسط این قرارگاه شروع شده بود که به دایلی 
متوقف شــد. در ادامه برنامه ریزی کردیم و بر اســاس موافقت 
نامه ای که با وزارت نفت امضا کردیم قرار شــد مالکیت و تأمین 
مالی فاز 4 پاایشگاه ستاره خلیج فارس برای قرارگاه سازندگی 

خاتم اانبیا باشد. هزینه احداث این فاز 460 میلیون یورو است.
به گفته این مقام مســؤول سیاست گذاری احداث این فاز ضد 
تحریمی طراحی شده است. محصوات تولیدی این پاایشگاه 
را نیز محدود به تولید بنزین، گازوئیل، ســوخت و… نکرده ایم 
بلکــه طراحی آن به صورت پتروپاایشــگاه و مواد اولیه صنایع 
نســاجی، شوینده، پت که ســهم عمده واردات و ارزبری کشور 
است، را در سبد تولیدات خود دارد. با احداث این پتروپاایشگاه 
عاوه بر تأمین نیاز داخلی امکان صادرات آن نیز فراهم می شود.

ســردار محمد با اعام اینکه این پتروپاایشــگاه یک ماه پیش 
کلنگ خورده است و طی 2 سال نیز بهره برداری می شود، اظهار 
داشت: این فاز دارای مجوز خوراک جداگانه از پاایشگاه ستاره 
خلیج فارس به میزان 120 هزار بشــکه میعانات گازی در روز 

است که از خط خوراک ســتاره خلیج فارس که ظرفیت مازاد 
دارد، تأمین می شــود. این خط لوله به طــول 3۸0 کیلومتر از 
عســلویه تا بندرعباس است. فاز 4 ستاره خلیج فارس که تحت 
مالکیت شــرکت جداگانه ای به مالکیت قرارگاه سازندگی خاتم 
اانبیا )ص( از یوتیلیتی پاایشگاه ستاره خلیج فارس که ظرفیت 
مازاد دارد، استفاده می کند.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا 
)ص( ادامه داد: این پتروپاایشــگاه تمام ایرانی اســت و برای 
ساخت آن با سازندگان ایرانی به طور گسترده ای ارتباط گرفتیم 
تا تجهیزات را ســفارش گذاری کنیم و به جرأت می توان گفت 
این پتروپاایشــگاه به طور 100 درصد داخلی است.وی درباره 
پاایشگاه آناهیتا نیز توضیح داد: روند احداث این پاایشگاه سال 

هاست که متوقف است. 

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا خبر داد؛

ساخت پتروپاایشگاه 
کنار پاایشگاه ستاره 
خلیج فارس
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گزیده خبر ريیس كنفدراسیون صادرات؛

تهاتر بین صادرکننده و واردکننده نرخ دار را تعديل می کند
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد اســت، بــا روش تهاتر ارزی و کاایی بین 
صادرکننده و واردکننده، قطعا به تامین مواد اولیه واحدها کمک خواهد شد. اقتصاد ایران 
در دو سال اخیر با افزایش فشارهای اقتصادی و تحریم غیرقانونی از سوی دولت آمریکا، 
با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت مواجه شده است. اما از سوی دیگر نگاه 
حمایتی دولت به بخش صادرات غیرنفتی، موجب شده که حاا راهکاری در جهت تامین 
نیاز وارداتی کشور، از کانال توان صادرکنندگان واقعی مطرح شود.شیوه ای که به نظر می 
رسد به صورت تهاتر اجرایی شود. در این خصوص، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با 
اشاره به روند صادرات و واردات کشور در سال های اخیر اظهار داشت: واقعیت این است 
که به هر حال دخل و خرج ارزی کشــور مشخص است، یعنی ما یک عددی حدود ۴۰ 
میلیارد دار واردات داریم و یک عددی هم حدود ۴۰ میلیارد دار صادرات داریم. البته 
این مربوط به سال گذشته است، برای امسال هم واردات و هم صادرات احتماا کاهشی 
خواهد بود، ولی در حال حاضر مبنا را با ســال گذشــته در نظر بگیریم که با هم تراز و 
باانس هستند.محمد اهوتی افزود: در این میان، بخشی از تامین ارز مربوط به کااهای 
اساســی می شود که بانک مرکزی در حال تامین آن است و آنگونه که بیان شده، سال 
گذشته حدود ۱۴ میلیارد دار توسط بانک مرکزی تامین شده بود. حاا امسال کااهای 
اساســی با توجه به کاهش میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۹ میلیارد دار شده است.به 
گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، اگر آن ۹ میلیارد دار را از واردات کم کنیم، 

عما عرضه ارز صادراتی حدود )نســبت به سال قبل( ۴۰ میلیارد دار و تقاضای واردات 
حدود ۳۰ میلیارد دار می شود که در نتیجه هم دولت می تواند برای تامین مواد اولیه 
واحدهای تولیدی را از محل ارز صادراتی اســتفاده کند و هم با توجه به اینکه عرضه ارز 

صادراتی بیشتر از تقاضا هست، نرخ ارز را تعدیل کند.

كاهش نرخ ارز امكان پذير است
اهوتی اظهار داشــت: لذا بارها ما در جلسات متعدد این پیشنهاد را دادیم، که چنانچه 
دولت فقط به تامین کااهای اساسی بپردازد و اجازه بدهد که ارز صادراتی با واردکنندگان، 
بین خودشان رد و بدل و تهاتر شود، قطعا هم کمک به تامین مواد اولیه واحدها می کند 
و هم کمک به کاهش نرخ ارز.رییس کمیســیون تسهیل تجارت اتاق ایران، در پاسخ به 
این سوال که چه نوع وارداتی بایستی در دستور کار قرار گیرد؛ اظهار داشت: به نظر من 
اان دیگر کف واردات کشور هستیم، یعنی تمام کااهایی که در داخل تولید و یا امکان 
تولیــدش بوده و ظرفیت هایش خالی بوده، به مرحله تولید رســیده و در حال حاضر با 
تاش هایی که دولت داشته، تقریبا می شود گفت که کااهای وارداتی ما تماما به سمت 
کااهای واسطه ای تولید، مواد اولیه و خطوط تولیدی رفته اند که در داخل تولید نمی 
شــوند. لذا تمام این کااها را می شود پوشش داد، به غیر از واردات کااهای اساسی که 
آنها ارز ترجیحی می گیرند و قیمت و شرایط خودشان را دارند. در نتیجه از همین جهت 

من می گویم که اگر ۴۰ صادرات را در برابر ۳۰ واردات در نظر بگیریم، بنابرین عرضه ارز 
صادراتی به راحتی می تواند نیازهای داخلی را تامین بکند.

چه مشــكاتی وجود دارد و نیازمند چه حمايت و امكاناتی از ســوی دولت 
هستیم؟

اهوتی در پاســخ به این اظهار داشت: در حال حاضر مشکات زیر ساختی متعددی در 
بخشی صادرات و تجارت خارجی وجود دارد، شاید در حال حاضر در توان و امکان دولت 
نباشد، مثل موضوع زیرساخت هایی که در بحث حمل و نقل ما با مشکل مواجهیم. ولی 
در شــرایط کنونی تامین ارز وارداتی از محل ارز صادراتی قطعا می تواند کمک به دولت 
بکند که آن ارزهایی که امروز به نوعی برای واردات تخصیص می دهد در بحث زیرساخت 
و ایجــاد امکانات تولیدی و صادراتی و حمایت از صادرات انجــام بدهد. لذا اگر که این 
اتفاقات بیفتد، چند نتیجه دارد که نتیجه یکی از آنها، این هست که تامین ارز وارداتی از 
محل ارز نفتی ما که حاا امروز هم کاهش پیدا کرده، قطع می شود و عرضه و تقاضا در 
بازار با افزایش عرضه توسط صادرکنندگان نسبت به واردات، که با افزایش ثبت سفارش 
کنترل می شود، می تواند تاثیر مثبت بر کاهش قیمت ارز بگذارد و نکته دیگر اینکه با باز 
شدن دست دولت در کاهش استفاده از منابع ارزی خود برای واردات، می تواند در بخش 

های زیرساختی و حمایت از صادرات کمک موثری داشته باشد.

  نشست مسئوان کمیسیون مشترک ایران 
و  باروس برگزار شد

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صنایع باروس 
به عنوان مســئوان کمیسیون مشترک دو کشــور، طی نشستی از طریق ویدئو 
کنفرانــس مذاکره و گفت وگو کردند.در این نشســت، حمید زادبوم و دمیتری 
خاریتونچیک، در خصوص موضوعات مربوط به پیگیری توافقات انجام شــده در 
چهاردهمین کمیســیون مشترک اقتصادی دو کشور در سال ۹۶ و فراهم کردن 
مقدمات برگزاری پانزدهمین کمیسیون مشترک دو کشور در آینده نزدیک بحث 
و تبادل نظر کردند.در ادامه، طرفین بر توسعه همکاری  ها در حوزه سرمایه گذاری، 
تجاری و صنعتی تأکید و از برگزاری نشســت تجاری بین بازرگانان دو کشــور 

استقبال کردند.

در اولین نشست کمیته طرح های ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان عنوان شد :
 هم افزایی ارکان شرکت،در مسیر 

ارزش آفرینی
مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره شرکت و رییس 
کمیته طرح های ارزش افزا در سازمان گفت : ذوب آهن 
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فواد در کشور بعد 
از گذشــت نیم قرن از فعالیت خود بــا تکیه بر نیروی 
انسانی متخصص،امکانات،تجهیزات،دانش و تجربه نقش 

بی بدیلی در سازندگی صنایع مختلف داشته است که این مهم بر کسی پوشیده 
اســت.وی افزود : این کارخانه عظیم،قابلیت های بسیار فراوانی دارد که می توان 
با تعریف پروژه های مختلف و ســپس اولویت بندی آنها به کمک نیروی انسانی 
بخش ها  از محل هم افزایی ایجاد شده سازمان را به سمت ارزش آفرینی بیشتر 
سوق داد.رییس کمیته طرح های ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه 
این نشســت ها در بخش های مختلف برگزار می شــود، تصریح کرد: در راستا از 
مدیران بخش های مختلف تقاضا داریم با توجه به حیطه فعالیت،پروژه هایی که 
می توانند در زمان کوتاه ارزش آفرینی باایی را برای سازمان در پی داشته باشند 
بر اســاس دستور العملی که تدوین شده است،اولویت بندی نمایند تا در نشست 
های تعاملی این پروژه ها  مورد بررسی قرار گیرند و سیر تکاملی آنها جهت حصول 
نتیجه دنبال شود.مهرداد توائیان عضو هیات مدیره شرکت و معاون بهره برداری 
نیز ضمن تشکر از بخش های مختلف که در راستای تحقق اهداف کارخانه به ویژه 
در شرایط تحریم فعلی تاش می کنند، گفت : جنس کار و فعالیت در حوزه بهره 
برداری متفاوت از بخش های دیگر اســت و این موضوع ســبب شده پروژه های 
متنوعی در معاونت بهره برداری کارخانه طی دوره های مختلف تعریف شــود که 
ثمرات قابل توجهی نیز در پی داشته است.وی خاطر نشان کرد : تشکیل کمیته 
طرح های ارزش افزا به صورت واحد و منسجم در سازمان ،فرصت بسیار مغتنمی 
است که بخش های مختلف پروژه های خود را در این قالب تعریف کنند و بتوانند 
در راستای رشد و اعتای کارخانه بیش از پیش به سهم خود نقش آفرین باشند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
اظهار کرد:  تصمیماتی که گرفته می شود مثل 
اینکه شــورای رقابت قیمت گذاری را به جای 
دیگر واگذار کند یا قیمت گذاری را ســه ماهه 
یــا دو ماهه کند، تصمیمات مقطعی اســت و 
مشــکل خــودرو را حل نمی کنــد. برای حل 
مشــکل خودرو باید عرضه افزایش پیدا کند و 
شفاف شــود. اان عرضه خودرو شفاف نیست.

علی جــدی، نایب رییس کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس دربــاره قیمت گذاری خودرو 
اظهار داشت: نظر کمیسیون صنایع مجلس این 
است که قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت 
باشد اما با همان فرمول قیمت گذاری که هیات 

تعیین قیمت ها متشــکل از چهار وزارت خانه 
مقــرر می کنند. ســازمان حمایت هــم برای 
قیمت گذاری کااهای داخلی از همین فرمول 
استفاده می کند. بنابراین نظر ما قیمت گذاری 
شــورای رقابت با همان فرمول مورد اســتفاده 
ســازمان حمایت است.وی در ادامه اضافه کرد:  
اینکه قیمت گذاری خودرو از دســت شــورای 
رقابت خارج شود، تصمیم اشتباهی است. باید 
توجه داشت که تولید خودرو در ایران انحصاری 
اســت لذا باید در جایی فراتــر از تولیدکننده 
قیمت گذاری انجام شود. اگر انحصاری نبود خود 
خودروســازها این کار را انجام می دادند و چون 
رقابت واقعــی در حوزه خودرو وجود ندارد این 
موضوع به شورای رقابت سپرده شده است. نظر 
کمیسیون هم بر همین است، منتها بر اساس 
همان فرمولی که سازمان حمایت هم استفاده 
می کند تا خودروســازان هم متضرر نشوند.وی 
با اشاره به افزایش تولید خودروسازان در شش 
ماهه اول گفت:  افزایش تولید خودروســازها به 
خاطر فشــار دولت و وزارت صمت است چون 

وضعیت بازار خودرو مناســب نیست. با اینکه 
وزارت صمت هم می داند که خودروســازها با 
زیر قیمت تمام شــده خودرو عرضه می کنند 
اما به خاطر فشــار افکار عمومی این الزام را به 
وجود مــی آورد. با اینکه خودروســاز می گوید 
تولید را افزایش داده است اما در بازار عرضه ای 
نمی بینیم که بازار را کنترل کرده باشد، یعنی 
عرضه افزایش نداشته است.جدی تصریح کرد: 
لذا ما به دنبال این هســتیم که قیمت واقعی 
خودرو به عنوان قیمت پایه مشــخص شــود 
که خودروســاز ضرر نکند و در عین حال الزام 
کنیم که عرضه را بیشتر کند. چون خودروساز 
اگر ســود حداقلی هم داشته باشد قطعا عرضه 
را افزایش خواهد داد.نایب رییس کمیســیون 
صنایع و معــادن مجلس اظهار داشــت: اان 
یکی از خودروســازها مدعی است که در شش 
ماهه اول سال ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل 
خودروهای تولیدی ضرر داشته، اگر بخشی از 
آن هم واقعیت داشته باشد، خودروساز انگیزه ای 
برای تولید ندارد. بنابراین تداوم وضعیت فعلی 

موجــب افزایش تولید خودرو نمی شــود و به 
واســطه تقاضای کاذبی که وجود دارد تشــنج 
بازار هم بیشتر خواهد شد.این نماینده مجلس 
افزود: لذا باید مشکل خودروسازها را حل کنیم 
تــا عرضه افزایش و تقاضای کاذب از بین برود. 
بنابراین خــودرو باید به بــورس کاا برود که 
قیمت ها بــه تدریج آزاد، تقاضای کاذب حذف، 
بازار رقابتی و متعادل شود چون با شرایط فعلی 
وضعیت بازار مناسب نخواهد شد.وی در ادامه 
افزود:  در حال حاضر خودروساز مواد اولیه خود 
را از بــازار آزاد تهیه می کند و عما یارانه ای به 
خودروساز داده نمی شود. اگر ارز ترجیحی هم 
داده می شد، آن هم به تدریج حذف خواهد شد. 
یعنی به تدریج قیمت ها باید به سمت آزادسازی 
برود، فضای رقابت شکل بگیرد، بخش خصوصی 
تقویت و در کنار آن ارز یارانه ای حذف شــود.

جدی تاثیر تصمیمات شورای رقابت را موقتی 
دانست و افزود: تصمیماتی که گرفته می شود 
مثل اینکه شــورای رقابت قیمت گذاری را به 
جای دیگر واگذار کند یا قیمت گذاری را ســه 

ماهه یا دو ماهه کند، تصمیمات مقطعی است 
و مشــکل خودرو را حل نمی کنــد. برای حل 
مشــکل خودرو باید عرضه افزایش پیدا کند و 
شفاف شــود. اان عرضه خودرو شفاف نیست، 
خودروساز می گوید ما این مقدار نسبت به سال 
پیش بیشتر تولید داشــتیم اما در کف بازار ما 
این عرضه را نمی بینیم. در سمت تقاضا هم تا 
زمانی که اختاف قیمت خــودرو در کارخانه 
و بــازار نزدیک به 7۰-8۰ درصد باشــد، قطعا 
تقاضای کاذب هم شــکل می گیرد.وی تصریح 
کرد:  اگر قرار باشد تقاضا واقعی باشد باید قیمت 
بازار به قیمت خودروساز نزدیک باشد نه اینکه 
خودروساز زیر قیمت تمام شده عرضه کند و در 
بازار به خاطر تقاضای کاذب، ســوداگری ایجاد 
شــود. از همین روی عرضه باید سازماندهی و 
تقاضا واقعی شــود وگرنه همین وضعیت ادامه 
پیدا خواهد کرد.این نماینده مردم شیروان در 
پایان گفت: موضوعی که در کمیسیون مطرح 
می شود این است که اگر عرضه خودرو در بورس 

انجام شود،

شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد تعداد محدودي از زمین كارگاهي واقع در شهرك صنعتي نجف آباد ۲زير را از طريق مزايده عمومي به شماره) ۲۰۹۹۰۰۱۲۸۱۰۰۰۰۰3(به صورت نقد و اقساط به افراد واجد شرايط از 
طريق سامانه تداركات الكترونیكي دولت)ستاد( واگذار نمايد.كلیه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پیشنهاد قیمت مزايده گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد ازم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مزايده محقق سازند.
* تاريخ انتشار مزايده در سامانه تاريخ ۱3۹۹/۰۸/۰7 مي باشد.

* آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سايت : ساعت ۱۹:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱3۹۹/۰۸/۱5
*  آخرين مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت ۱4:3۰ روز  سه شنبه  مورخ ۱3۹۹/۰۸/۲7

*  زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت ۱۱:3۰ روز چهارشنبه مورخ ۱3۹۹/۰۸/۲۸
*  اطاعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطاعات بیشتر درخصوص اسناد مزايده و ارائه پاكت الف : آدرس اصفهان خیابان۲۲ بهمن، مجموعه اداري امیر كبیر، شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن ۰3۱۱57۰

* اطاعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس ۲73۱3۱3۱- ۰۲۱
* هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مزايده می باشد.

بهاي كل حق بهره برداري پايه نوع كاربري پاكمساحت  )متر مربع(شماره پاكشهرك/ناحیهرديف
مبلغ سپردهشرايط پرداخت                               مزايده پاك )ريال(

3۰۱4۱,۰۰۰,۰۰۰درصد نقد+۱۰ قسط سه ماهه۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰زمین كارگاهي)فلزي-برق-شیمیايي-نساجي( تا رده3محیط زيستA۲۸۸نجف آباد۱۲

3۰۱4۱,۰۰۰,۰۰۰درصد نقد+۱۰ قسط سه ماهه۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰زمین كارگاهي)فلزي-برق-شیمیايي-نساجي( تا رده3محیط زيستB۲۸۸نجف آباد۲۲

3۰۱4۱,۰۰۰,۰۰۰درصد نقد+۱۰ قسط سه ماهه۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰زمین كارگاهي)فلزي-برق-شیمیايي-نساجي( تا رده3محیط زيستC۲۸۸نجف آباد3۲

3۰۱4۱,۰۰۰,۰۰۰درصد نقد+۱۰ قسط سه ماهه۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰زمین كارگاهي)فلزي-برق-شیمیايي-نساجي( تا رده3محیط زيستD۲۸۸نجف آباد4۲

3۰۱4۱,۰۰۰,۰۰۰درصد نقد+۱۰ قسط سه ماهه۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰زمین كارگاهي)فلزي-برق-شیمیايي-نساجي( تا رده3محیط زيستE۲۸۸نجف آباد5۲

3۰۱4۱,۰۰۰,۰۰۰درصد نقد+۱۰ قسط سه ماهه۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰زمین كارگاهي)فلزي-برق-شیمیايي-نساجي( تا رده3محیط زيستF۲۸۸نجف آباد6۲

3۰۱4۱,۰۰۰,۰۰۰درصد نقد+۱۰ قسط سه ماهه۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰زمین كارگاهي)فلزي-برق-شیمیايي-نساجي( تا رده3محیط زيستG۲۸۸نجف آباد7۲

3۰۱4۱,۰۰۰,۰۰۰درصد نقد+۱۰ قسط سه ماهه۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰زمین كارگاهي)فلزي-برق-شیمیايي-نساجي( تا رده3محیط زيستH۲۸۸نجف آباد۸۲

3۰۱4۱,۰۰۰,۰۰۰درصد نقد+۱۰ قسط سه ماهه۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰زمین كارگاهي)فلزي-برق-شیمیايي-نساجي( تا رده3محیط زيستI۲۸۸نجف آباد۹۲

3۰۱4۱,۰۰۰,۰۰۰درصد نقد+۱۰ قسط سه ماهه۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰زمین كارگاهي)فلزي-برق-شیمیايي-نساجي( تا رده3محیط زيستJ۲۸۸نجف آباد۱۰۲

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهانشرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

آگهـی مـزايده عمـومی 

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

نوبت دومشرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
عنوان کرد:

 عرضه خودرو 
شفاف نیست
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بــورس اوراق بهادار با کاهش 
۱۳۸۳۵ واحــدی معادل ۱.۰۶ درصد به رقم یک میلیون و ۲۸۸ 
هزار و ۱۸۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت 

۵۵ واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۱۲۴ واحد رسید.
 دیروز تاار شیشــه ای در چهارمین و آخرین روز کاری هفته ) 
چهارشــنبه هفتم آبان ماه ۹۹(، همانند روزهای گذشته، بازهم 
شــاهد روند نزولی شــاخص های منتخب بود. بــه گونه ای که 
شــاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۳۶۱۹ واحدی معادل 
۱.۰۶ درصد به رقم ۳۳۶ هزار و ۸۹۵ واحد رســید. شاخص کل 
هم وزن نیز، با افت ۳۱۵۷ واحدی معادل ۰.۸۳ درصد، عدد ۳۷۶ 
هزار و ۹۹۵ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص قیمت )هم وزن( 
نیز با کاهش ۲۰۶۷ واحدی به رقم ۲۴۶ هزار و ۹۲۳ واحد رسید. 
همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۲۰۷۵۳ واحد کاهش را رقم 
زد و به ســطح یک میلیون و ۷۴۶ هزار واحد رســید. همچنین 
شاخص بازار اول با ۱۰۲۹۲ واحد کاهش به رقم ۸۸۲ هزار و ۴۴۵ 
واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۲۷۳۲۰ واحد کاهش همراه 
بــود و عدد ۲ میلیون و ۸۳۸ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.

در آخرین روز فعالیت بازار ســرمایه در هفته جاری، نماد شــپنا 
متعلق به پاایش نفت اصفهان با ۱۵۱۸ واحد کاهش، بیشترین 
تاثیر منفی را در روند نزولی شــاخص کل بورس داشت و پس از 
آن، نمادهای معاماتی شتران، تاپیکو، پارسان و شبندر، بیشترین 
تاثیر منفی را داشتند.همچنین نماد معاماتی خودرو متعلق به 
ایــران خودرو با ۸۹۶ واحد افزایش، بیشــترین تاثیر مثبت را در 
برآورد نماگر کل بورس داشت و پس از آن، نمادهای کچاد، فخوز، 

شپدیس، نوری و پاکشو، بیشترین تاثیر مثبت را در جلوگیری از 
افت بیشتر شاخص کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه 
در چهارمین روز هفته، معامله گران بورس  ۷ هزار و ۸۹۵ میلیارد 

برگه بهادار و ســهام را در قالب ۷۸۹ هزار و ۶۱۲ نوبت معامله و 
به ارزش ۷۱ هزار میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، 
بیشــترین افزایش قیمت متعلق به نمادهای غزر، قثابت، ختور، 

رانفور، حتوکا، افق و فجر در مقابل بیشترین کاهش قیمت متعلق 
به نمادهای کهمدا، تکشا، شبریز، شیران، شتران و وخارزم  است.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامــات دیروز نشــان می دهد که نمادهــای معاماتی 
آبادا، فواد، خودرو، ثبهســاز، شــبندر، فملی  و سیتا به عنوان  

پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شدند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی خودرو، وبملت، ولپارس، 
ولغدر، کدما و ونوین با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز 
نمادهای معاماتی وملی، حکشتی، شپنا، خگستر، ثامید، کحافظ 

و شیران بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
دیروز نیز همانند روزهای اخیر، شــاهد روند کاهشی بسیاری از 
شاخص های صنعت بودیم. به گونه ای که شاخص صنعت زراعت 
با ۴۷۳۰ واحد کاهش معــادل ۳.۰۸ درصد، اداره بازارهای مالی 
با ۵۷ واحد کاهش معادل ۳.۱۲ درصد، فنی مهندســی با ۲۲۱ 
واحد کاهش معادل ۳.۴۰ درصد، محصوات کاغذ با ۴۵۴۶ واحد 
کاهش معادل ۳.۹۳ درصد، رادیویی با ۳۲۳ واحد کاهش معادل 
۱.۲۹ درصد، اطاعات و ارتباطات با ۴۱ واحد کاهش معادل ۴.۴۸ 
درصــد و فراورده نفتی با ۲۰۴۲۰۱ واحــد کاهش معادل ۴.۵۶ 

درصد، مواجه شدند.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد؛
9 درصد از چک های مبادله ای در شهریور 

برگشت خورد
براســاس آمار بانک مرکزی در شهریور ماه ســال جاری از کل تعداد و مبلغ 
چک های مبادله شده، به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصـد برگشت داده شده 
است. براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، بیش از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره 
چک به ارزشــی بالغ بر ۲درصد ۳۱ هزار میلیارد ریال در شهریور ماه ۱۳۹۹ 
در، کل کشور مبادله شد که نسبت به مـــاه قبـــل از نظر تعداد و مبلـغ بـه 
ترتیب ۱۰.۵ درصد و ۴.۷ درصد افزایش نشان می دهد.در ماه مورد گزارش در 
استان تهـران حدود ۳ میلیـون فقـره چک بـه ارزشی بالغ بر ۱درصد ۲۴ هزار 
میلیارد ریال مبادله شد. در شهریورماه ۱۳۹۹، ۶، ۴۹ درصد از تعداد چک های 
مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده 
است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.همچنــین ۸ 
.۶۲ درصد از ارزش چک هــای فوق در سه استان تهران )۵۰ درصد(، اصفهان 
)۶.۴ درصد( و خراســان رضوی )۶.۰ درصد( مبادله شده است که بیش ترین 

سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده است.

چک های وصولی
در شـــهریور ماه ۱۳۹۹، در کل کشـور بـیش از ۸.۵ میلیون فقـره چک بـه 
ارزشی بـــالغ بـر ۱۸۲۶ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتیـــب  ۷.۱درصد درصد و ۴.۶ درصد افزایش نشــان 
می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور بـــه ترتیب 
۹۰.۸ درصد و ۸۹.۹ درصد وصول شــده است.درصد تعداد و مبلغ چک های 
وصول شده در مرداد مـاه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۰.۷ درصد و۹۰.۲ درصد 
و در شهریور ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۰.۸ درصد و ۸۷ درصد بوده است. در 
شهریور ماه ۱۳۹۹، در استان تهران بیش از ۲.۷ میلیون فقره چک به ارزشی 
بالغ بر ۹۳۴هزار میلیون  ریال وصول شــد که از نظر تعداد ۹۱.۶ درصد و از 
نظر ارزش ۹۱.۲ درصد از کل چک هـــا ی مبادله ای وصول شده است.در ماه 
مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصـولی 
بـه کـل چک های مبادله ای در استان به، ترتیب به استان های گـیان )۹۳.۶ 
درصد(، البـرز )۹۲.۲ درصـد( و گلســتان، مازنــدران و یــزد )هــر کــدام  
۸.۹۱درصــــد( اختصاص یافته اســت و اســتان های کهگیلویه و بویراحمد  
)۸۴.۷ درصــد(، چهارمحــال و بختیاری )۸۶.۶ درصد( و کردســتان )۸۷.۱ 
درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده 
در اســتان را به خود اختصاص داده اســت.در ماه مورد بررسی در بین سایر 
استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چـک هـای وصـولی بـه کـل ارزش 
چـک هـای مبادلـه ای در اسـتان بـه ترتیـب بـه اسـتان هـای گـیان )۹۳.۲ 
درصـد(،  البرز )۹۱.۶ درصد( و مازندران )۹۰.۷ درصد( اختصاص یافته است 
و استان هـــای خراسـان جنـوبی )۸۲.۵ درصـــد(،  لرستان )۸۳.۵ درصد( و 
سیستان و بلوچستان و قم )هرکـــدام ۸۳.۹ درصـد( کمتـرین نسـبت ارزش 
چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شــده در اســتان را به خود 

اختصاص داده اند.

چک های برگشتی
۸۶۴ هـــزار فقـــره چک بـــه ارزشی حدود ۲درصد ۵ هزار میلیارد ریال در 
شهریور ماه سال جاری در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلـــغ به ترتیـب ۸.۸ درصد و ۷.۹ درصد افزایش نشان 
می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹.۲ 
درصد و ۱۰.۱  درصـد برگشت داده شده است.درصد تعداد و مبلغ چک های 
برگشــت داده شده در مردادماه ۱۳۹۹ به ترتیب معـــادل ۹.۳ درصد و ۹.۸ 
درصد و در شــهریور ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹.۳ درصد و ۱۳ درصد 
بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲۴۹ هزار فقره چک به 
ارزشی حدود ۹درصد هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸.۴ 
درصد و از نظر ارزش ۸.۸ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده 
است.در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش 
چک هـــای برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب 
به استان های خراســـان جنـوبی )۱۷.۵ درصـــد(،  لرستان )۵ .۱۶ درصد( و 
سیســتان و بلوچستان و قم )هرکدام ۱ .۱۶ درصد( اختصاص یافته اســـت 
و استان های گیان )۶.۸ درصد(، البرز )۸.۴ درصد( مازندران )۹.۳ درصـــد( 
کم ترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده است.

از سوی بانک مرکزی؛
نتیجه حراج اوراق بدهی 

دولتی و برگزاری حراج جدید 
اعام شد

بانک مرکزی در اطاعیه ای، نتیجه حراج اوراق بدهی 
دولتی را اعام، و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی 

دولتی در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال جاری، خبر داد.
، بانک مرکــزی در اطاعیه ای، نتیجــه حراج اوراق 
بدهی دولتی )۶ آبان ماه ۱۳۹۹( را اعام، و از برگزاری 
حــراج جدید اوراق بدهی دولتــی در تاریخ ۱۲ آبان 
ماه ســال جاری، خبر داد.متن اطاعیه به این شرح 
است: پیرو اطاعیه روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ در 
خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطاع 
می رساند، طی برگزاری بیست و دومین مرحله از این 
حراج، بانک ها و سایر مؤسسات مالی غیربانکی هیچ 
سفارشی در ســامانه های بازار بین بانکی و مظنه یابی 
شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نکردند. 
تنها سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج 
از حراج و از طریــق بورس در حدود ۷۰۳.۱ میلیارد 
ریــال اوراق »اراد ۴۹« با نرخ بازده تا سررســید ۲۱ 
درصد خریداری کردند.کارگــزاری بانک مرکزی در 
راســتای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، 
مرحله بیست و سوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت 
فــروش به بانک ها، مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 
صندوق های ســرمایه گذاری، شــرکت های بیمه ای 
و شرکت های تأمین ســرمایه را در روز دوشنبه ۱۲ 

آبانماه ۱۳۹۹ اجرا می کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی
 تاثیر انتخابات آمریکا بر نرخ ارز 

روانی است
 رئیس کل اســبق بانــک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تخصیص بــه موقع ارز به کااهای 
ضروری و کنترل و نظارت مناســب، تولیدکنندگان و تامین کننــدگان اقام ضروری را از 
مراجعه به بازار آزاد بی میل خواهد کرد.محمود بهمن با بیان این که چسبندگی نرخ ها باعث 
مقاومت کااها در برابر کاهش قیمت متناسب با کاهش نرخ ارز می شود، اظهار داشت: کنترل 
نرخ ارز بایــد زودتر از این ها صورت می گرفت.وی افزود: معتقدم این میزان افزایش نرخ ارز 
توجیه اقتصادی ندارد و به نظر می رسد با اعمال مدیریت صحیح می توان به تداوم ریزش نرخ 
ارز کمک کرد.رئیس کل اســبق بانک مرکزی آینده بازار معامات ارز را کاهشی ارزیابی کرد 
و افزود: به دلیل تصمیم گیری های نادرســت، مردم برای حفظ دارایی های  خود، ارز خارجی 
خریده اند که این موضوع در هیچ جای دنیا مرســوم نیســت. بانک مرکزی با مشاهده روند 
ریزشــی نرخ ارز در بازار آزاد باید نرخ ارز را در سامانه های خود نیز کاهش دهد.وی تصریح 
کرد: بانک مرکزی با تخصیص به موقع ارز به کااهای ضروری و همچنین کنترل و نظارت 
مناســب، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان اقام ضــروری را از مراجعه به بازار آزاد بی میل 
خواهد کرد.بهمنی با بیان این که بانــک مرکزی باید ارز را به متقاضیان واقعی عرضه کند، 
گفت: هیچ توجیهی برای خرید ارز توســط افرادی که با یک کارت ملی اقدام به خرید ارز 
می کنند و نیازی به آن ندارند، وجود ندارد. اما اگر فردی واردکننده مواد اولیه است، باید در 
زمان مناسب ارز خود را دریافت کند. در شرایط فعلی ضروری است که از ارائه ارز به افرادی 
که قصد ذخیره آن را دارند، جلوگیری شــود.رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به بی اثر 
بودن انتخابات آمریکا در تغییر نرخ ارز اظهار داشت: دو نامزد انتخابات آمریکا، دو روی یک 
سکه هستند و تأثیر فعل  و انفعاات سیاسی آمریکا بر بازار ارز، در حقیقت نتیجه انتظاراتی 
خواهد بود که در داخل کشور از قبل ایجاد شده  است. در آمریکا سیاست های حوزه بین الملل 
پیش بینی شــده و با انتخاب هر یک از آن ها رویکرد و چهارچوب سیاســت های این کشور 
تغییر اساسی پیدا نخواهد کرد.وی در مورد زمزمه های آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران در 
سایر کشورها نیز گفت: راه های زیادی برای انتقال ارز به کشور وجود دارد که در گذشته نیز 
انجام شده است. راه اندازی جو و حواشی پیرامون آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در سایر 
کشــورها، برای متقاعد کردن ایران به واردات کاا است.بهمنی با بیان این که مقابله با بازار 
معامات فردایی ضروری اســت، افزود: این بازار صرفاً موج افزایش قیمت را ایجاد می کند. 
در قالب این معامات ارز وجود ندارد و افراد از مابه التفاوت این نرخ ها استفاده می کنند. در 

شرایط کنونی بازار معامات فردایی برای بازار ارز کشور، یک سم محسوب می شود.

شناســایی صاحبان حســاب های بانکی می تواند اثر قابــل توجهی در رصد 
فعالیت های ســوداگرانه داشته باشد اما علی رغم گذشــت ۴ سال از ایجاد 
ســامانه نهاب در سال گذشته، ۴۹ درصد اشخاص حقوقی پوشش داده شده 
است.کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دایل 
مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک ها، باا می رود، سرمایه گذاری در 
فعالیت های غیر مولد از جمله ارز، باعث باارفتن سرسام آور قیمت ها می شود 
به همین دلیل رصد و شناســایی این فعالیت ها موجب فراهم شــدن امکان 
نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می شود.

پیــش نیاز نظارت بر فعالیت های غیر مولد و قطع رگ حیات آن، شــفافیت 
تراکنش های باا برای بانک مرکزی است. شفافیت تراکنش ها بدان معنی است 
که بانک مرکزی اواً باید بداند حســاب های بانکی برای چه اشخاصی است، 
چراکه صاحب تعداد زیادی از حســاب ها مشخص نیست دوماً باید علت هر 

تراکنش بانکی باا را بداند.

ایجاد سامانه نهاب برای ساماندهی حساب های بانکی
برای سر و سامان گرفتن حساب ها، ســامانه ای تحت عنوان »سامانه نهاب« 
تعریف شــد تا تمامی حساب ها با کدملی مشــخص شود. بنابر تعریف بانک 
مرکزی، سامانه نهاب، سامانه ای یکپارچه حاوی اطاعات هویتی مشتریان است 
که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در 
شبکه بانکی میسر می سازد. شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه 
منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص 

حقیقی و حقوقی اختصاص می یابد.

اطاعات بانک مرکزی از حساب های بانکی ضعیف است
در این زمینه مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره مشکات اطاعات 
حساب های بانکی می گوید: در اطاعات حساب های بانکی و تراکنش ها خیلی 
عقب هستیم به نحوی که حتی صاحب برخی حساب ها اساساً مشخص نیست. 
مثًا فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در 
حالی که ممکن است ۵ مهدی اشعری در کشور داشته باشیم که این باید با 
کد ملی مشخص شود. سامانه نهاب سامانه ای است که با آن مشخص می شود 
هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است و بانک مرکزی 
نیز تا خرداد ۹۹ فرصت داشــت که این کار را انجام دهد.وی افزود: مسئولین 

بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه نهاب ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای 
این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمااً این ۹۵ درصد 
افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمااً افرادی هستند که کار 
اقتصادی انجام می دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت 

پیگیری کند. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

الزامات قانونی سامانه نهاب
مرکز پژوهش های مجلس نیز درباره الزامات قانونی سامانه نهاب و عملکرد بانک 
مرکزی در اجرای آن، در گزارشی نوشته است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۰۹.۰۳، به اســتناد مواد )۲۷( و )۳۲( قانون ارتقای 
ســامت نظام اداری و مبارزه با فساد )مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام( و در اجرای بند »۱۹« سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی 
اباغی رهبر معظم انقاب مبنی بر شــفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای 
آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا و به منظور تأمین 
الزامات توســعه فناوری اطاعات و تکمیل سامانه های الکترونیکی در شبکه 
بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه 
سامانه های اطاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال 
امن و سیســتمی سایر دستگاه های اجرایی را به این سامانه ها فراهم آورد، به 
گونه ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست 
و یا استعام اطاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.از جمله این سامانه ها، 
سامانه نظام هویت ســنجی الکترونیک بانکی »نهاب« بود طبق این سامانه، 
بانک مرکزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و اماک کشور، وزارت اطاعات، 
سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسامی ایران و شرکت های اپراتور 
تلفن ثابت مکلف است تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک 

از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می سازد.

تنها 49 درصد اشخاص حقوقی تحت پوشش سامانه نهاب هستند
با توجه به عدم تکمیل ســامانه مذکور، ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاســد 
اقتصادی بار دیگر در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ مصوبه دیگری تحت عنوان »آئین 
نامه پیشــگیری از انباشــت مطالبات غیرجاری بانکی« به تصویب رســانده 
است که براســاس آن دستگاه های متولی موظف به راه اندازی یا به روزرسانی 

سامانه هایی شده اند که یکی از آنها، سامانه نهاب است.

عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای سامانه نهاب
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گزیده خبر
وزیر خارجه عربستان: 

 عادی سازی روابط با اسرائیل انجام 
خواهد شد

وزیر خارجه عربســتان تأکیــد کرد، عادی ســازی روابط این کشــور با رژیم 
صهیونیستی در نهایت اتفاق خواهد افتاد.به نقل از العهد، فیصل بن فرحان، وزیر 
خارجه عربستان در همایش مجازی مرکز سیاست خاور نزدیک واشنگتن گفت: 
تحقق صلح و ثبات دائم تنها از طریق توافق میان فلســطینی ها و اســرائیلی ها 
ممکن است.وی گفت: عادی سازی روابط اتفاق می افتد اما ازم است یک کشور 
فلسطینی تشکیل شده و طرح صلح میان فلسطین و اسرائیل ازسرگرفته شود.

بن فرحان ادعاهای امارات درباره لغو طرح الحاق در ازای توافق عادی ســازی را 
تکرار کرد و گفت: اگر از این بعد نگاه کنیم این مســئله به هموار شــدن مسیر 
برای بازگشــت اسرائیلی ها و فلسطینی ها به میز مذاکرات »کمک« می کند!وی 
تنش هایــی را که در روابط میان ریاض و واشــنگتن به وجود می آید، »اتفاقی« 
دانســت و گفت، ائتاف میان دو کشور برپایه روابط شخصی نیست بلکه برپایه 

منافع عالی دو طرف است.

رویترز: 
تحریم های آمریکا علیه ایران می تواند به یک 

برگ برنده برای بایدن تبدیل شود
یک خبرگزاری غربی نوشــت، اعمال تحریم های جدید دولت ترامپ علیه 
ایــران می تواند به یک برگ برنده برای جو بایدن در مذاکره با تهران تبدیل 
شود.رویترز در تحلیلی ضمن اشاره به تحریم های جدید دولت ترامپ علیه 
جمهوری اســامی ایران، افزود: تحریم های جدیــد دولت آمریکا احتماا 
موجب تقویت قدرت چانه زنی جو بایدن در مذاکره با تهران خواهد شــد.بر 
اســاس این گزارش، دولت آمریکا اخیرا تحریم هایی را علیه چندین شرکت 
و مقام ارشد نفتی ایران اعمال کرده است.رویترز نوشت: هدف اصلی دولت 
ترامــپ از اعمال این تحریم ها، جلوگیری از دســتیابی به یک توافق جدید 
هســته ای با تهران در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات 3 نوامبر است 
ولی این تحریم ها می تواند نتیجه معکوس به همراه داشــته باشد و قدرت 
چانــه زنی بایدن در میز مذاکره با ایــران را تقویت کند.وزارت خزانه داری 
آمریکا دوشــنبه تحریم های ضد تروریستی را علیه فعاان اصلی و کلیدی 
بخش نفتی ایران به خاطر حمایت از نیروی قدس اعمال کرده اســت. این 
اقدام که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته، پس از 
تحریم 18 بانک ایرانی از سوی واشنگتن در اوایل ماه جاری میادی است.

بایدن از دیپلماســی در قبال ایران حمایت کرده است البته به زعم وی به 
شــرطی که ایران مطابق با توافق هســته ای 2015 میادی رفتار کند. این 
اقدام در نهایت موجب اضافه شــدن 2 میلیون بشکه نفت ایران به بازارهای 
جهانی خواهد شــد.تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این اقدامات دولت 
ترامپ با هدف ســخت تر کردن لغو تحریم های ایران از سوی دولت بایدن 

صورت گرفته است.

 میراث دولت ترامپ

شکاف عمیق میان دو سوی آتانتیک
 »دونالد ترامپ« از همان روزهای نخســت ریاست جمهوری در 
جهت ویران سازی همکاری های مشترک با اروپا حرکت کرد که 
منجر ایجاد شــکاف عمیق میان دو سوی آتانتیک شده است 
به نحوی کــه پیامدهای آن حتی در چند روز مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا دیده می شود و جایگاه واشنگتن در میان 
همپیمانان اروپایی اش را سســت تر کرده است.ترامپ با اتحادیه 
اروپا در مسائل بیشمار سیاســی، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و 
محیط زیســتی اختــاف دارد. از آن جمله می توان به خروج از 
معاهده آب و هوایی پاریس و تهدید به خروج از ناتو اشــاره کرد. 
ترامپ به اتحادیه اروپا نه به عنوان یک متحد یا حتی شــریک، 
که به عنوان یک رقیب نگاه می کند. رئیس جمهوری آمریکا در 
ائتاف ســازی ها تردید ایجاد و گفت آمریکا باید از هزینه پردازی 
برای حمایت از دیگر کشــورها پرهیز کنــد. او بارها این موضوع 
را تکرار کرد که ناتو قدیمی و غیرفعال شــده است. او همچنین 
معتقد اســت که همپیمانان راهبردی آمریکا باید هزینه حضور 
نظامی آمریکا در کشــور خود را بپردازنــد یا اینکه به تنهایی از 
خود دفاع کنند. ترامپ همچنین ائتاف ســازی های اقتصادی را 
بی ثمر به شــمار آورده است. او مخالف توافقنامه تجارت آزاد بود 
و به طور یکجانبه از توافق آزاد آمریکایی شــمالی خارجی شــد 
و این توافقنامه را بد توصیف کرده اســت.آمریکا در سیاست های 
خود نســبت به اتحادیه اروپا، عما تمایز زیادی با مناسبات خود 
با چین یا مثا با روسیه قائل نمی شود. افزون بر آن، فشار آمریکا 
به کشــورهای عضو ناتو نیز بر مناسبات بین آمریکا و کشورهای 
اروپایی صدمه زده اســت.اکنون دیگر بر کســی پوشیده نیست 
که ترامپ عاقه چندانی بــه اتحادیه اروپا ندارد. این عدم عاقه 
ظاهراً دوطرفه است. تابستان امسال و در ادامه همه گیری کرونا، 
اتحادیه اروپا، آمریکا را از لیســت کشورهای بی خطر خارج کرد 
و به مسافران آمریکایی اجازه ورود به خاک اتحادیه اروپا را نداد. 
هر چه هم گفتند که این تصمیم دایل سیاسی ندارد، اما سخت 
بتوان باور کرد. اتحادیه اروپا در مورد مســائل متعددی با ترامپ 
اختاف نظر دارد. از جمله موضع ســخت و بی گذشــت ترامپ 
علیه ایران همواره برای آنها غیرقابل درک بوده است.دولت آمریکا 
در دوره ترامپ از هیچ عملی برای سنگ روی یخ کردن اتحادیه 
اروپا دریغ نکرد. در مسائلی مانند خروج یکجانبه از برجام و انتقال 
ســفارتخانه به بیت المقدس بدون مشــورت با اروپا عمل کرده 
اســت. دولت ترامپ همچنین به طور آگاهانه در تاش است تا 
با نادیده گرفتن نهادی به نام اتحادیه اروپا، با کشورهای اروپایی 
به طور تک تک وارد معامله و تنظیم قرارداد شود. کاری که می 

تواند یکپارچگی اتحادیه اروپا را تضعیف کند. با نزدیک شدن به 
موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا )13 آبان( و 
بروز اختافات فراوان سیاســی، امنیتی، اقتصادی و حتی زیست 
محیطی کاخ سفید با اتحادیه اروپا در هشت سال گذشته، تصور 
عمومی در قاره سبز این است که این شکاف و بی اعتمادی حتی 
بــا روی کار آمدن »جو بایدن« رقیب دموکرات »دونالد ترامپ« 
اصاح نخواهد شــد. هم اینک تراز بازرگانی آمریــکا با اتحادیه 
اروپا به زیان آمریکا منفی اســت. صادرات آمریکا به اروپا نازل تر 
از واردات این کشــور از کشــورهای اروپایی است.در اوایل سال 
2018، آمریکا در یک اقدام بی ســابقه بر روی واردات آلومینیوم 
و فواد از اروپا تعرفه گمرکی زیادی تعیین کرد.اتحادیه اروپا نیز 
در واکنش تعرفه گمرکی تعیین شده برای بخشی از واردات خود 
از آمریکا را افزایــش داد. آمریکا نیز، تعرفه های گمرکی بر روی 
واردات پنیر، کــره و ... را افزایش داد. حتی تهدید کرد که برای 
واردات خودروهای ســاخت اروپا مالیات بیشتری تعیین کند. در 
این بین، رقابت قدیمی بین دو شــرکت هواپیماسازی بوئینگ و 
ایرباس نیز مجددا اوج گرفت.»ژان کلود یونکر« رئیس پیشــین 
کمیســیون اروپا از اینکه اروپا ناگزیر به افزایش تعرفه گمرکی بر 
روی برخی از کااهای آمریکا و از جمله شــلوارهای جین، ابراز 
تاسف کرد.به نوشــته دویچه وله، اختاف نظر بین اتحادیه اروپا 
و آمریکا پدیده جدیدی نیســت. اما ســطح اختافات هیچ گاه 
چون امروز وسیع نبوده است. هیچ عرصه ای از اختاف نظر بین 
آمریکا و اتحادیه اروپا به دور نمانده اســت: از تغییرات اقلیمی تا 

تعرفه های گمرکی.آمریکا همیشه با دیده تردید به مناسبات خود 
با اتحادیــه اروپا نگاه می کرد. این موضوع به ویژه در عرصه توازن 
بازرگانی خارجی بین آمریکا و اروپا خود را نشــان می داد. آنچه 
اما امروز بر مناســبات آمریکا و اتحادیه اروپا سایه افکنده است، 
ســطح و دامنه این اختافات است.ترامپ گفته است که آمریکا 
از این پس حاضر نخواهد بــود هزینه دفاع از اروپا را تقبل کند. 
او خطاب به مرکل گفته است: »آنگا باید صورتحساب هایش را 
بپردازد.«سه سال پیش، زمانی که »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان 
از نشست سران و رهبران کشــورهای گروه هفت بازگشته بود، 
سخنرانی پرمعنایی کرد. روز 28 می سال 201۷، مرکل خطاب 
به کشورهای اروپایی گفت که زمان اتکا کردن اروپا به آمریکا به 
پایان خود نزدیک می شود.او با اشاره به تجربه اجاس کشورهای 
گروه هفت تاکید کرد: ما اروپایی ها باید سرنوشت خودمان را واقعا 
در دست خودمان بگیریم. در آن اجاس، موضوعی وجود نداشت 
که مخالفت ترامپ را در پی نداشــته باشد.مرکل، هیچ گاه پیش 
از آن، چنین صریح و آشــکار درباره آمریکا و مناسبات اتحادیه 
اروپا و آمریکا سخنی بر زبان نیاورده بود. سیاست »اول آمریکا« 
ی دونالد ترامپ، عما سیاســت های اقتصادی آن کشور را رقم 
می زد و همین موضوع بر مناســبات سیاسی و بازرگانی آمریکا 
با کشــورهای اروپایی تاثیر می نهاد.طبق یک نظرسنجی که در 
پی کشــته شدن جورج فلوید رنگین پوســت آمریکایی صورت 
گرفت، بیشتر شهروندان آلمانی نقش رئیس جمهوری آمریکا را 
در گسترش اعتراض های مردمی و شکاف اجتماعی به وجود آمده 

ناشــی از این اعتراض ها مقصر می دانند به گونه ای که 80 درصد 
معتقدند ترامپ با عملکرد خود موجب شده اعتراض ها به شکاف 
اجتماعی منجر شود. طبق این نظرسنجی که بنیاد »فریدریش 
ناومان« وابســته به حزب دموکرات آزاد آلمان )FDP( انجام داده، 
51 درصد پاسخ دهندگان ابراز نگرانی کرده اند که آمریکا جایگاه 
اصلی ترین همپیمان آلمان و اتحادیه اروپا را از دســت بدهد. 8۶ 
درصد نیز علت اصلی شکل گیری اعتراض های سراسری را وجود 
شــکاف عمیق اجتماعی در جامعه آمریکا می دانند که ناشی از 
رویکردهای نژادپرستانه پلیس و دیگر نهادهای دولتی این کشور 
اســت.آنچه »گابریل فلبرمایر« رئیس انستیتو اقتصاد جهانی در 
شــهر کیل آلمان خطری بزرگ برای مناســبات بین آمریکا و 
اتحادیه اروپا می داند، محدود به مناقشــه گمرکی نیست. به باور 
او، عــدم اطمینان از عملکرد و تداوم سیاســت ها در آمریکا، به 
مناسبات دیپلماتیک و بازرگانی آمریکا و اروپا آسیب می رساند.

او خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس و خروج آمریکا از توافق 
هسته ای با ایران را از جمله مواردی می داند که بر مناسبات اروپا و 
آمریکا سایه افکنده است.بارها رسانه های غربی از جمله آمریکایی 
بر وجود شــکاف میان آمریکا و اروپــا در موضوع برجام و توافق 
هســته ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان در سال 2015 
تاکید داشته اند؛ تارنمای رسانه آمریکایی هیل در می سال 2018 
در پی خروج ترامپ از توافق هسته ای نوشت: دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا با تصمیم خود مبنی خارج کردن کشــورش از 
توافق هســته ای، نظم جهانی را برهم زد، شــکافی عمیق میان 
واشــنگتن و متحدان اروپایــی به وجود آورد و بــر تنش ها در 
خاورمیانه افزود.نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو امیدوار 
باشــند که جو بایدن برنده انتخابات باشد. بایدن تمایل بیشتری 
به چندجانیه گرایی دارد و گفته می شود مخالف جنگ اقتصادی 
و نبرد تعرفه ها بر علیه اتحادیه اروپاســت. با این حال حتی در 
صورت برنده شــدن بایدن هم بعید اســت روابط اتحادیه اروپا و 
آمریکا به سطح قبلی برگردد. اروپایی ها هرگز مطمئن نخواهند 
بود که چهار سال بعد، فردی رادیکال تر از ترامپ رئیس جمهور 
نشود. اکنون اروپا از نظر اســتراتژیک در یک دوراهی قرار دارد. 
از طرفی تمایل دارد با چین روابط تجاری گســترده تری برقرار 
کند.در حالی که سیاست دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا موجب نسبت دادن اصطاح جنگ سرد به روابط دیرینه و 
همراه با رقابت پکن و واشنگتن شده است، جانبداری کشورهای 
اروپایی به عنوان بازیگران کلیدی این عرصه از هر یک از دو قدرت 
شرق و غرب، اهمیتی تعیین کننده و سرنوشت ساز خواهد داشت.  
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زیاده روی در خوردن عدس، قدرت دید چشم را کم کرده و باعث خواب 
های آشفته می شود. به گفته کارشناسان تغذیه، عدس یکی از بهترین 
راه های تامین پروتئین کم چربی برای بدن ماســت که سرشار از مواد 
معدنی، ویتامین ها، آنتی اکسیدان و فیبر است و خوردن روزانه آن می 
تواند به تقویت و بهبود قوای جسمانی ما منجر شود. اما عدس مضراتی 
هم دارد .عدس نفاخ، دیرهضم و کاهش دهنده میل جنسی است. زیاده 
روی در خوردن عدس، قدرت دید چشــم را کــم کرده و باعث خواب 
های آشــفته می شود. زیاده روی در مصرفش، غلیظ کننده خون است 
و جریان خون را در رگ های باریک ُکند می کند و ممکن است موجب 
کم شدن قوه بینایی، ســوزش ادرار، قولنج، ناراحتی های عصبی، بند 

آمدن قاعدگی و درد و شدت بواسیر شود.

تغذیه گیاهی و طبیعی توصیه اکید دانشــمندان است ولی استفاده از 
برگ گوجه فرنگی و ریواس و دانه های ســیب و هسته گیاس و هلو 
بسیار مضر و گاه برای بدن کشنده است. بعضی ها بعد از خوردن سیب 
دانه های آن را هم می جوند . آمیگدالین ماده ای اســت ســمی که در 
دانه های سیب یافت شده و رسیدن مقادیر زیاد آن به بدن مشکل ساز 
است. وجود سیانید در مغز هلو کمی عجیب است. هسته ترک نخورده 
هلو، معده درد ایجاد می کند و خوردن هسته های ترک خورده آن هم 
ســامت عمومی شما را تهدید می کند. اسید پروسیک موجود در مغز 
هسته گیاس نیز به بدن آسیب می رساند. وجود مقدار زیادی از ماده 
ای به نام سوانین دلیل سبزشدن سیب زمینی است. این ماده که سمی 

است می تواند روی سیستم مرکزی اعصاب تاثیر بگذارد.

گرسنگی طوانی مدت و یا نبود غذا باعث مسمومیت خون، نارسایی 
چندگانه اندام ها و در نهایت مرگ می شود. پزشکان معتقدند فردی 
که از سامتی برخوردار بوده و در سنین جوانی است، می تواند برای 
مــدت زمانی بین ۳ تا ۸ روز از مصــرف آب و تا ۸ هفته از مصرف 
غذا خودداری کند، به شــرطی که محرومیت از غذا با محرومیت از 
آب همزمان نباشد. اما این حکم در مورد همه افراد صدق نمی کند، 
زیرا برخی بسته به وضعیت جسمی و سامتی ممکن است بیش از 
این مدت دوام آورند و برخی ممکن است در کمتر از این مدت جان 
خود را از دست دهند. این موضوع به چند عامل بستگی دارد، شاید 
مهمترین عامل، عامل روانی است که در اراده انسان نمایان می شود. 

میزان چربی در بدن، دیگر عامل تعیین کننده در این زمینه است.

 بایی که عدس بر سر
 چشمان می آورد

خطر وحشتناک این میوه های 
خوشمزه برای بدن

بدون غذا چه مدت می توانیم 
زنده بمانیم؟
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دانش آموزان در نخستین روز بازگشایی مدارس در بورکینافاسو

فروش 1 میلیون دستگاه خودروی لکسس در اروپا 
بخش اروپایی لکسس می گوید از سال ۱۹۹۰ تاکنون تعداد ۱ میلیون دستگاه خودرو را در قاره همیشه سبز به فروش رسانده است. این 
اتفاق مهم ماه پیش و ۳۰ سال پس از حضور لکسس با تک مدل خود یعنی LS 4۰۰ در اروپا رخ داده است. در آن سال لکسس فروش 
۱۱۵۸ دســتگاهی را تجربه کرد. این خودروســاز ژاپنی می گوید: شاید ما آغاز کندی داشتیم اما این نشان دهنده شروع دگرگونی بازار 
خودروهای لوکس بود و LS از نظر پرفورمنس، راندمان و تجهیزات پیشــرفته باعث باز تعریف یک خودروی لوکس شــد. پرفروش ترین 
خودروی لکســس در این بازار RX اســت که اوایل قرن ۲۱ میادی اولین شاســی بلند لوکس و هیبریدی دنیا بود و فروش ۲۸۹۲۸4 
دستگاهی را تجربه کرده است. پس از این خودرو نیز IS با فروش ۲۰۲۲۱۰ دستگاهی و NX با فروش ۱۵۵۳۶۶ دستگاهی قرار گرفته اند. 
 LS و ۳۹۰۵۹ دستگاه LX تعداد ۵۸۲۳4 دستگاه ،GS تعداد ۷4۹۹۸ دستگاه ،CT برند لوکس تویوتا همچنین تعداد ۹۷۶۳۷ دستگاه
را در قاره همیشه ســبز به فروش رسانده است. ســوپرکار LFA که بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ در کارخانه موتوماچی در ژاپن مونتاژ 
شده طی این مدت به خانه ۳۸ اروپایی راه یافته است. از میان ۱ میلیون لکسسی که طی ۳۰ سال گذشته روانه جاده های اروپا شده اند 

4۵ درصد هیبریدی بوده اند. 

بیمه ورزشکاران همچنان در پیچ و خم برگزاری جلسات
کمیسیون ورزشکاران قرار بود پیگیر بیمه ورزشکاران باشد اما هنوز راه حل قطعی برای این معضل ورزشکاران پیدا نشده است. تعداد زیادی از 
ورزشکاران بارها نسبت به  نداشتن بیمه گایه کرده اند اما این مشکل همچنان پابرجاست  و حل نشده باقی مانده است. کمیسیون ورزشکاران 
کمیته ملی المپیک در اولین جلسه ای که بعد از انتخابات تشکیل داد، یکی از مهمترین مصوبات جلسه را پیگیری بحث بیمه ورزشکاران 
عنوان کرد و قرار شد این مشکل ورزشکاران در هیات اجرایی مطرح شود تا برای آن راه حلی پیدا کنند. افشین نوروزی، سخنگوی کمیسیون 
ورزشکاران درباره اینکه از زمان برگزاری جلسه کمیسیون ورزشکاران، تاکنون چند جلسه هیات اجرایی برگزار شده و اکنون پیگیری مشکل 
بیمه ورزشکاران به کجا رسیده است، گفت: آقای ساعی نماینده ما در هیات اجرایی است و قرار بود نتیجه را به ما اعام کند. در نظر داشتیم 
جلسه هم بگذاریم اما با توجه به وضعیت قرمز کرونا فعا جلسات برگزار نمی شود و منتظریم شرایط بهتر شود. با این حال ۱۰۰ درصد پیگیر 
بیمه ورزشکاران خواهیم بود. کیکاووس سعیدی، دبیر کل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که بحث بیمه ورزشکاران در جلسه 
هیات اجرایی مطرح شده است یا خیر، بیان کرد: بله مطرح شد اما چون بیمه در حیطه وظایف کمیته ملی المپیک  نیست، جمع بندی این 

بود که کمیسیون ورزشکاران از آقای ابطحی، رییس صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان دعوت کند.

ا عقل او ز روهٔ حکمت  کند چراخالق ز نور خو یش سرشته است جورش هست او ز نور خالق بی چون و بی چراچون و چرا بدو رسد خلق را از آنک از جان و دل ه خدمت او کرده التجااکنون زار حاتم و صاحب زیادت استور ر علوم  صاحب ری بود مُقتداگر ر نَوال حاتم طی بود پیشرو ا هست کار او چو کرامات اولیاکار ملک چو معجز پیغمبران شدست ر شرع و شرق هست سزا رخور سزااو هست یار شرع و ملک شهریار شرق

پیشنهاد

چهره روز

مرگ کسب و کار من است
مرگ کسب و کار من است رمانی از روبر مرل، نویسنده 
فرانسوی است که آن را زندگی نامه رودلف فرانتس هوس 
می داننــد. البته همه حوادث کتاب بــا حوادث زندگی 
فرانتس هوس همخوانی ندارد اما رویه کلی داســتان و 
اتفاقات اصلی دقیقا با زندگی فرمانده اردوگاه آشویتس 
منطبق است. نویسنده کتاب، که رمان درخشانی نوشته 
است در زمان جنگ جهانی دوم توسط نیروی ها آلمانی 
دســتگیر و مدتی را در زندان گذرانــد. رودلف فرانتس 
هوس در زمانی که افســر ارشــد اردوگاه آشــویتس – 
بزرگترین و مجهزترین اردوگاه کار اجباری آلمان نازی 
بود که در طول اشغال لهســتان توسط نازی ها ساخته 
شــد – بود بیشتر از دو و نیم میلیون نفر را از میان برد. 
او در سال ۱۹۰۰ به دنیا آمد. پدرش کاتولیکی سخت متعصب بود و اصرار داشت که پسرش – یعنی 
رودلف – کشــیش شود اما در عوض او در سال ۱۹۲۲ به عضویت حزب نازی درآمد. یک سال پس از 
عضویت در حزب نازی متهم به قتل آموزگاری شد که نتیجه آن ۵ سال را در زندان انداخته گذراند. در 
سال ۱۹۲۸ به موجب یک فرمان عفو عمومی آزاد شد و بار دیگر به فعالیت های حزبی پرداخت. رودلف 
در سال ۱۹۳4 به عضویت گروه جمجمه – از گروه های ویژه نیروی اس اس که سرپرستی اردوگاه های 
کار اجباری را بر عهده داشتند – درآمد و نهایتاً فرمانده اردوگاه آشویتس شد.رودلف فرانتس هوس در 
یک برهه زمانی به هیملر – فرمانده نیروهای اس اس – می نویسد که »برای ایجاد یک اردوگاه قرنطینه 
جدید در حوالی آشویتس محل بسیار مناسبی« پیدا کرده که »برای منظور ما جان می دهد.« رودلف 
بعد از جنگ در دادگاه نورنبرگ محاکمه و به اعدام محکوم شد اما در دادگاه به کارهایی که در آشویتس 

انجام داده بود افتخار می کرد. 

روبر مرل
روبر ِمــْرل یک رماننویس فرانســوی بود. او در 
تبســه در کشــور الجزایر متولد شــد و دوران 
کودکی را در این کشــور گذارند و مدارج عالیه 
را کشــور فرانســه طی کرد و توانست در رشته 
ادبیــات دکتری بگیرد. او در زمان جنگ جهانی 
دوم توســط نیروی ها آلمانی دســتگیر شــد و 
مدتی را در زندان گذراند. اولین اثر وی در سال 
۱۳4۹ با نام »شــنبه و یکشــنبه در کنار دریا« 
منتشر کرد. مرل در ۲۸ مارس ۲۰۰4 در منزل 
شــخصیش در حومه پاریس بــر اثر حمله قلبی 
درگذشــت. از روبر مرل کتاب »شنبه و یکشنبه 
در کنار دریا« در ســال ۱۳4۶ توسط ابوالحسن 
نجفی و کتاب »مرگ کسب و کار من است« در سال ۱۳۵۲ توسط احمد شاملو و کتاب 
»قلعهٔ مالویل« توســط محمد قاضی به فارســی ترجمه و منتشر شدند. آثار: - تعطیات 
در زوید کوت )۱۹4۹(، ترجمه: ابوالحســن نجفی با عنوان شــنبه و یکشــنبه کنار دریا 
)۱۳4۶( - مرگ کســب و کار من است )۱۹۵۲(، ترجمه: احمد شاملو - جزیره )۱۹۶۲( 
ترجمــه: فرهاد غبرایی - مونکادا، اولین نبرد فبدل کاســترو )۱۹۶۵( - حیوان خردمند 
)۱۹۶۷، نســخه انگلیسی: روز دلفین( - پشــت شیشه )۱۹۷۰( - قلعه مالویل )۱۹۷۲(، 
ترجمه: محمد قاضی )۱۳۵۶( - مردان حفاظت شــده )۱۹۷4، نســخه انگلیسی: عامل 
مردانگی( - مادراپور )۱۹۷۵(، مترجم مهدی سمسار )۱۳۵۹( - بت )۱۹۸۷( - روز برای 
ما بر نمی آید )۱۹۸۷( - شــخصیت انســان )۱۹۸۹( - مجموعه کتابهای ثروت فرانسه 

)۲۰۰۳ - ۱۹۷۷(

بخوانید در اینستاگرام


