
آمریکانفتسرقتیدرآبهای
آزادرافروخت

 وزارت دادگســتری آمریکا روز پنجشــنبه برخاف قوانین بین 
المللی اعام کرده که ۱.۱ میلیون بشــکه از نفت چهار کشــتی 
توقیفــی در آب های  آزاد را فروخته اســت. آمریکا این محموله  
نفتی ایران را به شیوه دزدان دریایی با توقیف چهار کشتی در ۲۳ 
مرداد ماه که عازم ونزوئا بود؛ به ســرقت برد. روزنامه واشنگتن 
پســت به نقل از بیانیه وزارت دادگســتری آمریکا نوشت: ارزش 
این محموله نفتی ، ۴۰ میلیون دار بوده است.وزارت دادگستری 
آمریکا مدعی شــد که این محموله متعلق به ایران بوده اســت. 
حجت اه ســلطانی، ســفیر تهران  در ونزوئا بــا رد این ادعای 
دادگســتر آمریکا ، در مرداد ماه گفتــه بود نفتکش ها متعلق به 
ایران نبود.»جان دمرس« معاون دادستان کل امنیت ملی آمریکا 
در همین رابطه گفت: دو دادخواست در ارتباط با انتقال مخفیانه 

تسلیحات به یمن و سوخت به ونزوئا است. 

روزنامهاقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگیوصبحایران
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فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: الحمده هیچ خطری مرزهای شمالغرب کشور را تهدید نمی کند و با افزایش روزافزون قابلیت ها و توانمندی های نیروهای 
مسلح، آمادگی بسیار خوبی برای اجرای ماموریت های محوله و صیانت از مرزها و مردم شریفمان را بدست آورده ایم.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ 
کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از مناطق مرزی جلفا و خداآفرین آذربایجان شــرقی، دفاع از حدود و ثغور میهن اســامی را از مهمترین 
وظایف ارتش جمهوری اسامی ایران دانست و تاکید کرد: نیروهای جان برکف ارتش در راستای عمل به وظایف ذاتی خود در نقاطی از مرزهای شمالغرب کشور 

استقرار پیدا کرده اند و هدف اصلی از استقرار یگان های ارتش در مناطق مرزی، حفاظت از حریم هایی است....

www.sobh-eqtesad.ir

امیر سرتیپ حیدری در بازدید از مناطق مرزی جلفا و خداآفرین:
هیچ خطری مرزهای شمالغرب کشور را تهدید نمی کند

info@sobh-eqtesad.ir

چینوآمریکا،تقابلدوراهبرد
ضرب المثل فارســی مثل سگ و گربه به جان هم افتاده اند امروز کم 
و بیش جهانی شده و بیشتر در خصوص چین و آمریکای بعد از کرونا 
مصداق نسبی مناسبی یافته است. جاناتان هیلمن در یادداشتی که وب 
 سایت موسسه مطالعات راهبردی و بین الملل آمریکا آن را منتشر کرد؛ 
نوشته که زمانی که شی  جین  پینگ از چشم انداز سیاست خارجی خود 
رونمایی می  کرد، اظهار داشت : » هدف طرح جاده و کمربند نزدیک  تر 
کردن روابط اقتصادی کشورها، تعمیق همکاری های متقابل و گسترش 
فضای توسعه است«؛ اما در عوض، این پروژه بدهی کشورهای درحال  
توسعه را بیشتر و ســوء ظن ها نسبت به یکدیگر را عمیق  تر و فضای 
توســعه را آلوده  تر کرده است«. این که جاناتان هیلمن با چه عینکی 
به راهبر چین و اظهارات شی جین پینگ نگاه میکند البته به خود او 
مربوط اســت و شاید به اعتبار شرایط امروز اقتصادی در آمریکا زمینه 
گســترش تخاصم را برای فرار به جلو برای کاخ سفید فراهم میکند ، 
چرا که واشنگتن با برجســته کردن خطرات طرح » جاده و کمر بند 
چین « تاش کرده اســت تا پیشرفت آن را متوقف کند، اما معایب و 
چالش های زیست محیطی این طرح را نادیده گرفته است. ایاات متحده 
چشــم انداز خود را برای ایجاد »اقیانوس هنــد و آرام آزاد« به  منظور 
بهبود محیط تجاری، ســرمایه گذاری و تدارکات متمرکز کرده است. 
اگرچه این طرح با ســرعت خیلی کمــی زمینه تحقق و عملیاتی می 
یابد اما فرایند تقابل تجاری را بهینه نموده و زمینه همگرایی کشــور 
های در حاشــیه این جغرافیا را با آمریکا و بطور عمده ، غرب فراهم تر 
میکند. ضعف دولت ترامپ در حوزه محیط  زیست، همکاری با شرکا و 
متحدان برای ارائه گزینه  های جایگزین  و در تقابل با  پروژه های چینی 
را محــدود می کند. در نوامبر ۲۰۱۹ دولت ترامپ از راه اندازی شــبکه 
نقطه آبی با اســترالیا و ژاپن خبر داد که تاشی برای تأیید پروژه  های 
زیرســاختی مطابق با استانداردهای کیفیت مورد توافق است. اگرچه، 
آمریکا در تاش اســت تا شرکای دیگر را نیز به عضویت آن در آورند، 
اما کشورهای اروپایی به  جای شــبکه نقطه آبی، شبکه سبز را دنبال 
می کنند. شرکا و متحدان پیشنهاد غربی منتظر همراهی ایاات متحده 
در پروژه  های زیست  محیطی مشترک هستند. یک سال پیش، اتحادیه 
اروپا و ژاپن از توافقنامه »همکاری بر اساس اتصال پایدار و زیرساخت 
باکیفیت« خبر دادند که تمرکز آن بر پیشبرد رویکردهای خردمندانه 
به  ویژه در حوزه زیست محیطی اند اما طرح آمریکا پیوست ندارد. البته، 
همه کشورها دارای نهادهایی نیستند که به سازمان های مردمی اجازه 
دهند دولت را مجبور به عقب  نشــینی و اصاح تصمیمات خود کند. 
برخی دولت ها حاضرند محیط  زیست را در قبال کمتر شدن هزینه های 
پروژه های خود قربانی کنند. شاید کاخ سفید از این گزینه بهره برداری 
می کند. در تقابل با سیاســت های توســعه طلبی و ایجاد دست انداز 
برای پروژه های چینی توســط آمریــکا و متحدانش در منطقه  چین 
اما بسیار مصمم به توسعه ســرمایه گزاری های خود در منطقه ادامه 
میدهــد همین اخیرا بانک آف چاینا اعام کرده اســت  تا پایان ژوئن 
امســال بیش از ۱۴۰ میلیارد دار در طرح »یک کمربند یک جاده« 
اختصاص و بخش مهمی از آن را هم هزینه کرده اســت ،  ضمنا بیش 
از ۶۰۰ پروژه مهم آن طرح عظیم در منطقه را تأمین مالی کرده است. 
طبق همین بیانیه  که توســط بانک آف چاینا صادر شــده است  در 
چند ســال اخیر و به طور مــداوم  و متکی به راهبرد دراز مدت چین 
در ۳۰ ســال آتی در اقتصادهای مرتبط با افتصاد و چشم انداز » جاده 
ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم« ، سرمایه گذاری های 
مهمی انجام شده است. جدای از ساخت و ساز و توسعه بندر گوادر در 
پاکستان که به زعم بسیاری به دوبی ثانی تبدیل خواهد شد طی این 
طرح نهادهایی در ۲۴ کشور و عمدتا در کشور های  منطقه مشارکت  
کننده، تأســیس شده اند. بمنظور تامین مالی همین نهاد ها از ۵ سال 
پیش تا کنون، بانک  آف  چاینا، که چهارمین بانک بزرگ چین از لحاظ  
قدرت  ســرمایه گزاری و تملک دارایی است، ۵ بار اوراق مشارکت این 
پروژه را به ۷ ارز مختلف منتشر کرده و به فروش رسانده است که ارزش 
کل آن اوراق امروز در اکتبر ۲۰۲۰ به رقم  ۱۴.۶ میلیارد دار رســیده 
اســت. مصمم بودن چین در توسعه روابط با کشور های منطقه بدون 
شک واشنگتن را در تنگنای کاهش حضور راهبردی قرار خواهد داد و 
تنها راه باقیمانده برای کاخ سفید صرف نظر کردن از لج بازی دراعمال  
تحریم ها و حضور جدی در ســرمایه گذاری های نفتی با مشــارکت 
جمهوری اســامی ایران در خلیج فارس است که میتواند سهم نسبتا 
قابل اندازه گیری غرب را در تقابل با راهبرد چین افزایش دهد.که البته 
تضادهای دیدگاهی در غرب حتی در میان احزاب آمریکایی مانع اتخاذ 

تصمیم کلیدی و پایدار است. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 آخرین آمار کرونا در ایران
فوت۳۶۵نفردر۲۴ساعتگذشته

ســخنگوی وزارت بهداشــت ضمن اعام آخرین آمار بیماران و بهبودیافتگان کرونا در کشور گفت: در ۲۴ 
ساعت گذشته ۳۶۵ نفر بر اثر ابتا به کرونا جان خود را از دست داده  اند.دکتر سیما سادات اری اظهار کرد: 
تا دیروز ۹ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 8 هزار و ۱۱ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که ۲ هزار و ۷۵۴ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۶۰۴ هزار و ۹۵۲ نفر رسید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۶۵ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۳۴ هزار و ۴۷8 نفر رسید البته خوشبختانه تاکنون 
۴۷۷ هزار و ۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.به گفته اری  ۵۱۲8 نفر 
از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری گفت: تاکنون ۴ 
میلیون و 8۹۲ هزار و ۷۰۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.بر اساس اعام سخنگوی 
وزارت بهداشت، استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در 
وضعیت قرمز و استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار 
دارند.اری تأکید کرد: تاکنون هیچ تحقیقی در جهان مدعی دستیابی بشر به درمان قطعی کووید۱۹ نیست 
بنابراین توصیه و تأکید ما بر لزوم عمل به نکات بهداشتی است؛ در ماه ربیع ااول به سر می  بریم و یکی از 
نگرانی  های ما در این ایام، برگزاری جشــن  های عروسی است؛ مطمئناً هیچ  یک از زوج  های جوان کشورمان 
دوست ندارند که شروع زندگی مشترک  شان با بیماری دوستان، اقوام وخانواده  شان توام شود بنابراین با توجه 
به خطر بسیار جدی تجمعات در انتشار کووید۱۹ از تمام زوج  های سرزمین  مان می  خواهیم از برگزاری مراسم 
عروسی در دوران همه  گیری بیماری جدداً خودداری کنند.همچنین آمار جهانِی مبتایان به عفونت کووید 
۱۹ ناشــی از کروناویروس جدید به ۴۵ میلیون و ۳۴8 هزار و ۱۷۶ نفر رسیده و تاکنون مرگ یک میلیون 
و ۱8۶ هزار و ۳۹۶ نفر نیز بر اثر ابتا به این بیماری تأیید شــده اســت.بنابر تازه ترین آمارها ۳۲ میلیون و 
۹۹۶ هزار و ۳۳۵ نفر از مبتایان به کووید-۱۹ نیز تاکنون بهبود یافته اند.روند افزایش آمار ابتا به بیماری 
کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۶ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا 
قربانی می گیرد.آمریکا هم اکنون با بیش از ۹.۲ میلیون مبتا و بیش از ۲۳۴ هزار قربانی همچنان در صدر 
فهرســت کشورهای درگیر با بیماری کووید-۱۹ قرار دارد.هند و برزیل نیز با آمار میلیونِی مبتایان پس از 
آمریکا به ترتیب با بیش از 8 و ۵.۴ میلیون بیمارِ کووید ۱۹، جایگاه  دوم و سوم را در جهان به خود اختصاص 
داده اند.همچنین در حال حاضر چهار کشور ایاات متحده، برزیل، هند و مکزیک به ترتیب رکورددارِ قربانیان 

این بیماری در دنیا هستند.

حضرت آیت اه خامنه ای خطاب به جوانان فرانسه خاطرنشان کردند: از رئیس جمهور خود بپرسید چرا تردید در هولوکاست جرم است؟ و اگر کسی 
چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود اما اهانت به پیامبر خدا آزاد است؟

در پی اظهارات امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در تأیید کاریکاتور توهین آمیز پیامبر اسام صلوات اه علیه وآله در یک نشریه فرانسوی که باعث 
خشم مسلمانان در سرتاسر جهان شد، حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی پیامی توییتری خطاب به جوانان فرانسوی صادر کردند.

متن این پیام که به زبان فرانسوی در شبکه های اجتماعی منتشر شد، به شرح زیر است:
بسمه تعالی

جوانان فرانسه !
از رئیس جمهور خود بپرسید: چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می کند و آن را آزادی بیان می شمارد؟

آیا معنی آزادی بیان این است: دشنام و اهانت، آن هم به چهره های درخشان و مقدس؟ آیا این کار احمقانه، توهین به شعور ملتی نیست که او را به 
ریاست خود انتخاب کرده است؟

سوال بعدی این است که چرا تردید در هولوکاست جرم است؟ و اگر کسی چیزی در این باره نوشت باید به زندان برود اما اهانت به پیامبر آزاد است؟

عرب مازار در خصوص نقش وزیر اقتصاد در وضعیت آشفته کنونی بازار بورس 
گفت: همه اعضای دولت از جمله وزیر اقتصاد از سیاســت اشــتباه دولت در 
بورس حمایت کردند. قطعا اگر وزیر اقتصاد از این موضوع حمایت نمی کرد، 
این موضوع اصا در عمل پیاده نمی شد. علی رغم هشدار برخی کارشناسان 
و رسانه ها مبنی بر حبابی بودن بازار بورس و امکان سقوط قیمت سهام، بعد 
از گذشــت چند ماه رشد غیرمنطقی و فزاینده، شاهد کاهش ارزش شاخص 
بورس هستیم به طوری که در آخرین روز معامات در هفته جاری، شاخص 
کل به زیر ۱ میلیون و ۳۰۰ واحد رســید. این در حالی اســت که شاخص تا 
چند هفته پیش به رقم بیش از ۲ میلیون واحد رسیده بود.درباره چرایی علت 
ســقوط سنگین شــاخص بورس، علی اکبر عرب مازار، استاد دانشگاه شهید 
بهشتی و رئیس اسبق سازمان مالیات معتقد است بورس همانطور که بی دلیل 
افزایش پیدا می کند بی دلیل هم کاهش پیدا می کند. باعث باا رفتن حباب 
و علت کاهش نیز ترکیدن حباب است.وی در پاسخ به این سوال آیا دولت از 
حبابی بودن رشد شــاخص در بورس اطاع داشت یا نه؟ گفت: دولت اطاع 
داشــت ولی باور نداشت.عرب مازار گفت: با توجه به حمایت دولت از بورس، 
نقدینگی بسیار باایی وارد بازار شد که این امر بازارهای دیگر را نیز متاثر کرد 
به طوری که یکی از دایل اصلی باارفتن قیمت دار، همین حباب بورس بود.

وی در ادامه افزود: نمی شود در بازاری به صورت ماهانه ۶۰ درصد سود تعلق 
بگیرد آن  وقت در بازار پول سالی ۱۵درصد باشد.  در واقع با باا رفتن بورس 
قیمت ها در بخش های اقتصادی دیگر نیز افزایش یافت.این استاد دانشگاه در 
پاسخ به این سوال که آیا شروع حباب بورس از سمت دولت و بصورت عالمانه 
بوده اســت، گفت: خیر، این امر تعمدی نبوده است. بلکه دولت بر این تصور 
بود بورس همچون یک سیاه چاله می تواند نقدینگی جامعه را برای رونق بازار 
جذب کند. البته دولت شــدیدا از بورس حمایت کرد و چشمانش رو بر روی 
حبابی بودن بازار بست.وی گفت: متاسفانه این اتفاق نیقتاد و بخش حقیقی 
اقتصــاد از جذب نقدینگی در بورس چندان بهره نبرد. همان طور که از قبل 
پیش بینی می شد حباب بورس، بقیه بازارها از جمله ارز، طا و کاا را متاثر 
کرد. در اقتصادی که پولی وجود ندارد و دچار رکود هســت چرا باید قیمت 
کاا در بازارهایی همچون مواد غذایی ، دارو ، مواد شیمیایی و... دچار افزایش 
قیمت باشندرئیس اسبق سازمان مالیات افزود: سال گذشته هم تورم ۳۰- ۴۰ 
درصدی وجود داشــت ولی نه با این شــیب صعودی. دار از اول سال جاری 
تاکنون ۱۰۰ درصد افزایش داشــته است. چرا ۶ ماه قبل به این صورت نبوده 

است.عرب مازار با بیان اینکه دولت به این موضوعات باور نداشت، گفت: باتوجه 
به ورود روزانه هزار میلیارد تومان پول به بورس، بازار می بایست هدایت می 
شد تا این حجم باا از نقدینگی در اختیار بخش واقعی اقتصاد و بنگاه ها قرار 
گیرد ولی متاسفانه این امر آن طور که باید و شاید صورت نگرفت و در عوض 
گروه های پرقدرت با استفاده از ابزارهای مختلف و قیمت سازی باعث نوسانات 
شدید در بازار شدند.  وی با بیان اینکه روسای بورس افتخار می کردند هشت 
میلیون کد بورســی صادر شده است، گفت: در کدام بورس دنیا اجازه چنین 
کاری می دهند که ما در ایران مرتکب آن شدیم.  متاسفانه خیلی از این کدها 
تازه وارد و صرفا برای دالی و قیمت ســازی کاذب وارد بازار شدند.عرب مازار 
در خصوص نقش وزیر اقتصاد در وضعیت آشفته کنونی بازار بورس گفت: همه 
اعضای دولت از جمله وزیر اقتصاد از سیاست اشتباه دولت در بورس حمایت 
کردند. قطعا اگر وزیر اقتصاد از این موضوع حمایت نمی کرد، این موضوع اصا 
در عمل پیاده نمی شد.وی گفت: دولت با درنظر گرفتن سقف خرید و فروش، 
حذف برخی از ابزارها و عدم اجازه خروج به کسانی که مبالغ سنگینی در بازار 
ســرمایه گذاری کرده اند در تاش است که بازار را کنترل کند تا وضع بدتر 
از این نشود.عرب مازار در ادامه اظهارات خود در خصوص ادامه روند شاخص 
در بورس گفت: پیش بینی من این اســت بازار مجددا سقوط کند.وی ضمن 
بیان این موضوع که اگر به موقع مســئوان اقدام می کردند می شد مانع از 
نوسانات غیر منطقی بازار بورس شد، گفت: زمانی که قیمت یک سهم بیش 
از ارزش واقعی اش افزایش پیدا می کند، رئیس بورس باید آن نماد رو ببندد. 
نه تنها این کار انجام نشــد بلکه هیچ گونه نظارتی بر هیچ یک از این دست 
مســائل صورت نگرفت. این امر باعث شد یک بازار بی حساب و کتاب بوجود 
آید و شــرکت های بزرگ قماربازی پر سودی را به نفع خود و از جیب مردم 
انجام دهند.عرب مازار در نقد برنامه های دولت برای آینده بورس گفت: دولت 
و بورس هیچ سیاستی اتخاذ نکرده و برنامه ای برای اطمینان بخشی در آینده 
بورس ندارد و اکثریت منتظر نتیجه انتخابات آمریکا هستند که هیچ تاثیری 
بر بازار سرمایه ندارد و فقط بحث روانی است که باعث سواستفاده در بازار های 
دیگر مثل ارز می شــود و این خود نشان از عدم کنترل بانک مرکزی بر این 
وضیعت است.وی خطاب به مسئوان و متولیان وزارت اقتصاد و بورس گفت: 
اگر سیاســت اقتصادی اتخاذ می شود که ناموفق بوده انتظار می رود مسئول 
سیاست گذار سیاست دهد یا از مسئولیت کنار رود، به جای آنکه بر سیاست 

اشتباه خود پافشاری کند.

 تحلیل عرب مازار از وضعیت بورس
خطای بزرگ دولت در چشم بستن بر حباب بورس

شمارش معکوس برای صعود دوباره بازار سهام

شاخصسقفتاریخیراپسمیگیرد؟
در پی تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کااهای اساسی؛

اما و اگرهای طرح پرداخت 
یارانه کااهای اساسی

بانک مرکزی اعام کرد:

ماجرای رسوب 200هزار تن برنج در بنادر

مجلس در حالی طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کااهای اساسی را تصویب کرد که نااطمینانی نسبت به منبع 
تامین مالی آن، نگرانی ها درباره تشــدید تورم را افزایش داده است.، مجلس شورای اسامی طرح »الزام دولت به 
پرداخت یارانه کااهای اساسی به مردم« را تصویب کرد؛ این طرح در حالی تصویب شد که از زمان مطرح شدن 
آن، کارشناسان هشدار می دادند در صورتی که منبع مناسبی برای تأمین مالی آن پیش بینی نشود، اجرای این 

طرح می توانند منجر به تشدید تورم و ایجاد فشار مضاعف معیشتی برای مردم شود....

رزم حسینی خبر داد

انحصاردرحوزهخودروبایدشکستهشود
 اعام مقررات جدید ارزی صادرات-واردات، هفته آینده

 نرخ رشد نقدینگی ۱۸درصد شد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشــریح مقررات جدید تســهیل روند برگشــت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی، گفت: در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات درمقابل صادرات و واردات در مقابل 
ارز اشــخاص، بر تقویت ســامانه نیما به عنوان محور مبادات مربوط به حواله ارزی تأکید شــده است. 
عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره مقررات جدید تسهیل روند برگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی و کنترل نرخ رشــد پایه پولی و نقدینگی، نوشت: بر مبنای تقاضای فعاان اقتصادی 
بخش خصوصی و برای تسهیل برگشت هرچه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، 
تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشــور، مقررات مورد نظر در این خصوص به تأیید 
ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته آینده اعام می شود. وی افزود: همانگونه که قبا اعام 
و پیش بینی می شــد، عرضه ارز در ســامانه نیما به ســرعت افزایش یافته و روند معامات حواله های 
ارزی رشد خوب و قابل توجهی پیدا کرده است. در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات درمقابل 
صادرات و واردات در مقابل ارز اشــخاص، بر تقویت ســامانه نیما به عنوان محور مبادات مربوط به 
حواله ارزی تأکید شــده اســت.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی علی 
رغم فشــارهای وارده به بانک مرکزی به خاطر شــرایط خاص کشور و نیز نیازهای مرتبط با کرونا، تا 
حد ممکن مدیریت و کنترل شــده اســت. در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، 
نســبت به پایان ســال قبل، به ترتیب ۹.۵ و ۱8 درصد ثبت شده است که رقم های نهایی آن در پایان 
مهرماه، توســط بانک اطاع رسانی خواهد شد. همتی در پایان تاکید کرد: همانگونه که قبا گفتم، با 
هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشــتر نقدینگی، نرخ ســپرده قانونی از اول مهرماه به وضعیت 
ابتدای سال ۹۹ برگردانده شد و اقدامات ازم احتیاطی برای ایجاد محدودیت در رشد ترازنامه بانک ها 

در دستور کار قرار دارد که در تعدیل روند نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال مؤثر خواهند بود. 

در پی اقدام توهین آمیز رئیس جمهور فرانسه درباره پیامبر اعظم)ص(
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امیر سرتیپ حیدری در بازدید از مناطق مرزی جلفا و خداآفرین:گزیده خبر

هیچ خطری مرزهای شمالغرب کشور را تهدید نمی کند
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: الحمده هیچ خطری مرزهای 
شمالغرب کشور را تهدید نمی کند و با افزایش روزافزون قابلیت 
ها و توانمندی های نیروهای مســلح، آمادگی بسیار خوبی برای 
اجرای ماموریت های محوله و صیانت از مرزها و مردم شریفمان 
را بدست آورده ایم.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ 
کیومرث حیــدری، فرمانده نیروی زمینی ارتــش در بازدید از 
مناطق مرزی جلفا و خداآفرین آذربایجان شرقی، دفاع از حدود 
و ثغور میهن اســامی را از مهمتریــن وظایف ارتش جمهوری 
اسامی ایران دانســت و تاکید کرد: نیروهای جان برکف ارتش 
در راســتای عمل بــه وظایف ذاتی خــود در نقاطی از مرزهای 
شــمالغرب کشور استقرار پیدا کرده اند و هدف اصلی از استقرار 
یگان های ارتش در مناطق مرزی، حفاظت از حریم هایی است 
که خطوط قرمز ما تعریف شــده استوی با تاکید بر اینکه ما به 
هیچ عنوان اجازه عبور از خطوط قرمز جمهوری اسامی ایران را 
نمی دهیم، افزود: خط قرمز ما تامین امنیت، آرامش و آســایش 
عزیزان مرزنشــین است و ما نمی توانیم تحمل کنیم که امنیت 
مرزنشینان ایران به مخاطره بیافتد. شعار ما »ارتش فدای ملت« 
است و ارتش با حضور خود در کنار مردم امنیت و آرامش آن ها 
را تامین و تضمین می کند.امیر سرتیپ حیدری ادامه داد: نیروی 
زمینی محوری ارتش همواره آماده است و بخصوص با تغییراتی 

که در ساختار این نیرو انجام شده، به متحرک هجومی و واکنش 
سریع تغییر یافته است و تحت فرماندهی فرمانده کل قوا)مدظله 

العالی(، نیروی زمینی ارتش هر جا که ازم باشــد، آماده حضور 
و نقش آفرینی است.وی با تمجید از سطح آمادگی بسیار خوب 

یگان های مختلف این نیرو مســتقر در آذربایجان شرقی، اظهار 
داشــت: امروز از روحیه و چهره های مصمم تکاوران غیور ارتش 
بســیار خوشحال هستم و این همان آمادگی رزمی و توان باای 
دفاعــی رزمندگان نیروی زمینی اســت که همواره بر آن تاکید 
مــی کنیم.فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه به اســتقبال و 
خشــنودی مردم از حضور یگان های ارتش در کنار آن ها اشاره 
کــرد و افزود: امروز به عینه دیدم که مردم عزیز چقدر از حضور 
فرزندان ارتشی شان خرسند بودند و در کنار آنها احساس آرامش 
و امنیت بیشــتری می کردند و این موجب مباهات ارتش است.

امیر سرتیپ حیدری تاکید کرد: الحمده هیچ خطری مرزهای 
شمالغرب کشور را تهدید نمی کند، چرا که با افزایش روزافزون 
قابلیت هــا و توانمندی های نیروهای مســلح، آمادگی اجرتی 
ماموریت های محوله و صیانت از مردم عزیز و نرزهای کشورمان 
را در حد بســیار خوب بدست آورده ایم .وی در پایان با تاکید بر 
لزوم احترام به تمامیت ارضی کشــورهای منطقه، اظهار داشت: 
ما با هر دو کشور همسایه مشترکات زیادی داریم و تا امروز هم 
حسن همجواری را با دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
حفظ کرده ایم و توصیه ما به هر دو کشور احترام به قوانین بین 
المللی ، حفظ مرزهای بین المللی و حل و فصل مشکات پشت 

میزهای مذاکره است.

سرلشکر سامی:
سپاه به آسیب دیدگان از کرونا بسته های 

معیشتی می دهد
فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه ۵۴ هزار پایگاه  مقاومت در کشــور بایستی 
به پایگاه امدادگران و حافظان ســامت کشــور تبدیل شوند، از ارائه بسته های 
معیشتی به آسیب دیدگان از کرونا خبر داد.سرلشکر حسین سامی فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقاب اسامی دیروز )جمعه ۹ آبان( در نشست هماهنگی قرارگاه 
بهداشــتی و درمانی امام رضا )ع( که در مرکز فرماندهی و کنترل سپاه برگزار 
شد و فرماندهان ســپاه استان های سراسر کشور هم به صورت ویدئو کنفرانس 
حضور داشتند بعد از شنیدن گزارش عملکرد استان ها، اظهار داشت: ورود سپاه 
به مسئله مقابله با کرونا یک ماموریت است و سپاه همیشه ماموریت های خود را 

به بهترین شکل انجام می دهد.
وی افزود: انتظارمان از همه فرماندهان این است که همه پایگاه های مقاومت که 
شامل ۵۴ هزار پایگاه در کشور می شود، بایستی به پایگاه امدادگران و حافظان 
سامت کشور تبدیل شوند و ان شاءاه بتوانیم نقش آفرینی جدی در تشخیص 
زودرس ویروس کرونا انجام دهیم چرا که بر اساس دیدگاه ها و نظریه های اثبات 
شــده پزشکان اگر این بیماری به سرعت تشــخیص داده شود و افراد بیمار در 
قرنطینه قرار گیرند و بتوانیم افراد سالم را از آنها جداسازی کنیم، زنجیره انتقال 
این بیماری به صورت طبیعی قطع خواهد شــد.فرمانده کل سپاه تصریح کرد: 
بایستی تاش کنیم هر چه سریع تر افراد سالم را از افراد مبتا به ویروس کرونا 
جدا کنیم ضمن اینکه توزیع بســته های بهداشتی بین خانوارهای کم درآمد و 
توصیه به آنها برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی یکی از مسائلی است که 
بایســتی همه ســپاه های استانی و شهرســتانی به خوبی آن را انجام داده و به 
قرنطینه کردن بیماران کمک کنیم.وی خاطرنشان کرد: در شهرهایی که کنترل 
ورود و خروج صورت می گیرد ســپاه های اســتانی و شهرستانی باید به برادران 
نیروی انتظامی کمک کنند.سردار سامی تصریح کرد: همه درمانگاه ها و مراکز 
درمانی و همه بیمارســتان ها همانطور که تاکنون به حوزه بهداشــت و درمان 
کشور کمک کرده اند از هم اکنون به بعد بایستی به عنوان پایگاه های سامت در 
خدمــت درمان بیماران کرونا قرار گیرند و این کار را هم فرماندهان باید مدنظر 
خود داشته باشند.فرمانده کل سپاه افزود: تولید ماسک و توزیع آن مسأله مهمی 
اســت و بایستی نیروهای بسیج این کار را انجام داده و در اماکن پر رفت و آمد 
حتماً پایگاه هایی را برای این کار ایجاد کرده و توزیع ماسک تا حد ممکن صورت 
پذیرد تا بتوانیم فرهنگ اســتفاده از ماســک را در جامعه گسترش دهیم زیرا 
از راه های جلوگیری از گســترش بیماری کرونا است.وی افزود: ارائه بسته های 
معیشتی به خانواده هایی که از کرونا آسیب معیشتی دیده اند نکته مهمی است 
که هم اکنون از سوی بخش های مختلف سپاه در حال انجام است و نبایستی این 
مســأله متوقف شود. ضمن اینکه مشارکت جدی سپاه در این مسأله انتها ندارد 
و ان شــاءاه انتهای آن زمانی است که این بیماری ریشه کن شده و جامعه ما به 

وضع طبیعی خودش بازگردد.

توضیحات اسماعیلی درباره بازداشت ۲۸ 
کارمند قوه قضاییه و ۱۹ وکیل

سخنگوی قوه قضاییه جزییات بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به 
دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده را تشریح کرد.

غامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشریح جزییات بازداشت ۲۸ 
کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده، گفت: 
ما معتقدیم که ســامت دستگاه قضا در زمره برنامه های اولویت دار دوره تحول 
قرار گرفته و برای تامین این سامت و اعتماد مردم اقدامات گسترده ای هم در 
حوزه پیشــگیری و هم در حوزه رصد و نظارت جدی بسترها و شناسایی موارد 
تخلــف و در نهایت برخورد قاطع با متخلفان بــدون ماحظه و اغماض صورت 
گرفته است.ســخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هفته گذشته بر اساس 
اقدامــات جدی مرکز حفاظت و اطاعات قــوه قضاییه تعدادی از این متخلفان 
شناســایی شــدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و هم اکنون بازداشت شدند.وی 
اظهــار کــرد: در این جمع ۲۸ نفر از کارمندان در ادارات ثبت اســناد و اماک 
من جمله اداره مربوط به مالکیت معنوی و برخی از دادگســتری ها و ۱۹ نفر از 
کای دادگستری بوده اند.اسماعیلی عنوان کرد: معتقدیم هم در حوزه قضاوت، 
قضات، کارمندان، ضابطان، وکا و کارشناسان رسمی دادگستری زنجیره ای است 
که تضمین کننده عدالت در جامعه اســت و همه این ها باید از ســامت کافی 
برخوردار باشــند و ما با هر مورد ارتباط ناســالم به ویژه موارد اخیر که بیشتر 
ارتباط با اصحــاب پرونده بود و به نوعی مبادرت بــه کاهبرداری می کردند و 
خیلی در پرونده ها نمی توانســتند نقش ایفا کنند، اما با وعده و وعید از اصحاب 
پرونده وجوهی را دریافت کرده بودند که مورد شناسایی واحدهای نظارتی ما قرار 
گرفتند.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: عددی که اعام شد همه 
آن مربوط به استان تهران بود و کارمندان در دو حوزه دادگستری و سازمان ثبت 
اسناد و اماک کشور بوده اند.وی تاکید کرد: در برخورد با عناصر متخلف مربوط 
به درون دستگاه قضا، سیاست اباغی از ناحیه قوه قضاییه برخورد سریع، قاطع، 
بدون ماحظه و اغماض است و به همین جهت شاید همین افراد اگر با اتهامات 
مشابه در دســتگاه های دیگر بودند با قرار تامین کفالت و وثیقه آزاد می شدند، 
اما به لحاظ اهمیت موضوع همه این افراد بازداشــت شدند و چون پرونده دارای 
زندانی و بازداشتی است تاکید شده که رسیدگی به این پرونده ها در اسرع وقت 

انجام شود و در مجازات آن ها هیچ گونه اغماضی صورت نگیرد.

چه افراد و شرکت هایی مشمول تحریم های 
جدید آمریکا شدند؟

وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم هایی جدید علیه اشــخاص و نهادهای 
ایرانی خبر داد، تحریم هایی که به اذعان کارشناســان غربی دیگر چندان تاثیر 
اقتصادی و مالی برای ایران ندارد.به گزارش ایســنا، وزارت خزانه داری آمریکا با 
صدور بیانیه ای از اعمال تحریم علیه حســین فیروزی آرانی )ارتباط با بازرگانی 
کاای باختر(، امیرحسین بحرینی )ارتباط با شرکت پلیمر آریا ساسول(، مرتضی 
مصطفی منیر )ارتباط با شــرکت کشــتیرانی و نفتکش استریت شیپ بروکر(، 
رمضان اوادی )ارتباط با شــرکت پتروشــیمی کیوان( و لین نا وی )ارتباط با 
شرکت Binrin( در لیســت تحریم های آمریکا قرار گرفته اند.همچنین ۱۱ نهاد 
پلیمر آریا ساسول )ارتباط با شــرکت پتروشیمی تریلیانس(، شرکت بازرگانان 
کاای بختر، شــرکت Binrin )ارتباط با شــرکت پلیمر آریا ساسول(، هلدینگ 
 Glory Advanced ارتباط با شــرکت پتروشیمی تریلیانس(، شرکت( Elfo انرژی
)ارتباط با شرکت پترویشیمی تریلیانس(، شرکت Jane Shang )ارتباط با شرکت 
پتروشــیمی تریلیانس(، هلدینگ انرژی Jiaxing )ارتباط با شــرکت پتروشیمی 
تریلیانس(،  شرکت پتروشــیمی کاویان، شرکت پتروشیمی مروارید )ارتباط با 
شرکت پتروشیمی تریلیانس(، شرکت Sibshur )شرکت پتروشیمی تریلیانس( و 
شــرکت Strait Shipbrokers در لیست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار 

گرفته اند

  رئیس سازمان پدافند غیرعامل: 
آمریکایی ها  از تبعات رویارویی نظامی با ایران نگرانند

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفت: آمریکایی ها به دلیل نگرانی از تبعات رویارویی نظامی با ایران و پاســخ 
مقتدرانه کشورمان، به سمت تهدیدات نوین مانند حمات سایبری گمنام  گرایش پیدا کرده اند. سردار  غامرضا 
جالی  ظهر امروز  در دیدار با آیت اه علوی گرگانی  با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور فعالیت خود 
را از ســال ۸۲ در زمینه رصد تهدیدات و ارتقاء آمادگی عمومی جامعه آغاز کرده است، اظهار داشت: برخاف 
گذشته که تهدیدات در عرصه نظامی بود، اکنون بیشتر تهدیدات کشور در زمینه جنگ ترکیبی است که از یکی 
دو سال گذشته علیه ما آغاز شده است.وی با بیان اینکه آمریکایی ها به دلیل نگرانی از تبعات رویارویی نظامی 
با ایران و پاسخ مقتدرانه کشورمان، به سمت تهدیدات نوین مانند حمات سایبری گمنام گرایش پیدا کرده اند، 
اظهار کرد: حمات سایبری به زیرساخت های ما یکی از رویکردهایی است که دشمن آغاز کرده است که البته 
به لطف خدا دشمن در این جبهه نیز تاکنون ناکام مانده و خواهد ماند.   رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
با بیان اینکه دشــمن امروز به دنبال تضعیف توان اقتصادی مردم و کوچک کردن سفره معیشتی مردم است، 
گفت: از همین رو در شــرایط جنگ اقتصادی ضروری است تا توزیع یارانه ها روی کااهای اساسی هدفمندتر 
انجام شود که خوشبختانه با استقبال مجلس از ایده سازمان پدافند غیرعامل کشور طرح ایجاد شبکه هوشمند 
توزیع در دستور کار قرار گرفته است.وی در خصوص مقابله با کرونا نیز گفت: اصول سبک زندگی اسامی در 
حوزه بهداشت متکی بر پیشگیری است و این سبک زندگی می تواند مبنای مقابله با کرونا قرار گیرد.آیت اه 
علوی گرگانی نیز در این دیدار با بیان اینکه باید دردشــناس باشیم گفت: تا زمانی که درد را نشناسیم درمان 
را نیز نخواهیم شــناخت؛ درد ما گناهان اســت و دوای درد ما نیز توبه است.این مرجع تقلید همچنین با بیان 
اینکه پدافند غیرعامل  باید به استحکام درونی جامعه و نظام اهتمام داشته باشد، تصریح کرد: به مسؤوانی که 
وضعیت معیشت مردم در دست آنهاست توصیه می کنم تا نهایت تاش خود را برای ایجاد گشایش در زندگی 
و معیشــت مردم به ویژه قشر محروم و آســیب پذیر انجام دهند که البته تحقق این مهم منوط به همیاری و 

همکاری همه دستگاه هاست.

طرح تکمیلی مقابله با کرونا ۲۰ آبان 
آغاز می شود

رئیس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: طرح تکمیلی مقابله با 
بیماری ویروس کرونا با عنوان »طرح ســردار سپهبد شهید حاج 
قاســم سلیمانی« از بیســتم آبان آغاز خواهد شد. سردار سرتیپ 
پاسدار غامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین دیروز 
در جلســه قرارگاه بهداشــتی درمانی امام رضا )ع( که به ریاست 
فرمانده کل سپاه پاسداران برگزار شد، گفت: طرح تکمیلی مقابله 
با بیماری ویروس کرونا با عنوان »طرح سردار سپهبد شهید حاج 
قاسم ســلیمانی« از بیستم آبان آغاز خواهد شــد.وی افزود: این 
طرح، همه مجاهدت هایی را که سپاه های استانی کشور در کمک 
به بیمارســتان ها و تامین کادر های مورد نیــاز آن ها، توزیع اقام 
بهداشتی، آموزش و کمک به خانواده های نیازمند انجام می دهند، 
تکمیل می کند.وی گفت: همه این اقدامات، راهبرد تدافعی است و 
مــا در قالب این طرح جدید می خواهیم راهبرد دیگری را در کنار 
این راهبرد به عنوان راهبرد اصلی به میدان بیاوریم که آن راهبرد 
تهاجمی یعنی قطع زنجیره تکثیــر ویروس از طریق بیماریابی با 
تکیه بر همه ظرفیت های انســانی، ارتباطی، مخابراتی و فناورانه و 
شبکه بهداشت و درمان کشور است.سردار سلیمانی اضافه کرد: این 
طرح خیلی ســاده و روان و مردم پایه است و با هزینه های بسیار 
کم اجرا و هزینه های آن هم به صورت متمرکز تامین خواهد شد.

 ظریف در واکنش به حادثه نیس فرانسه:
 افراط گرایی تنها افراط گرایی بیشتر 

به همراه می آورد
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایــران در پیامی توئیتری 
ضمن محکوم کردن حمله تروریستی امروز در شهر نیس فرانسه 
تأکید کــرد که افراط گرایی تنها افراط گرایی بیشــتر به همراه 
می آورد و نمی توان از طریق فتنه انگیزی به صلح دســت یافت. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پنج شنبه شب در 
پیامی توئیتری در واکنش به حادثه ای که امروز در کلیسایی در 
شهر نیس فرانســه رخ داد، تأکید کرد که افراط گرایی حاصلی 
جز افراط گرایی بیشتر ندارد.ظریف در این پیام توئیتری تصریح 
کرد: »ما حمله تروریســتی امروز در نیس را به شــدت محکوم 
 می کنیم. ایــن دور باطل تشــدیدی- نفرت پراکنی، تحریک و 

خشونت - باید با منطق و عقانیت جایگزین شود.«

امیر نصیرزاده:
نیروهای مسلح آماده پاسخ به 
هرگونه ماجراجویی در مرزهای 

کشور هستند
فرمانــده نیروی هوایی ارتــش گفت: نیروهای مســلح  آماده 
پاســخ دندان شــکن به هرگونه ماجراجویی در تمام مرزهای 
کشــور هســتند.، امیر عزیز نصیرزاده فرمانــده نیروی هوایی 
ارتــش جمهوری اســامی ایران با حضور در مراســم جشــن 
فارغ التحصیلی دانشــجویان افســری ورودی سال ۹۵ دانشگاه 
هوایی شــهید ســتاری با بیان تبریک آغاز هفته وحدت گفت: 
امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اســامی ایران و در سایه 
رهنمودهــای حکیمانه فرماندهی معظــم کل قوا حضرت امام 
خامنه ای عزیز نیروهای مســلح در کشــور با وحدت و انسجام 
آماده حراســت از تمامیت ارضی ایران عزیز هســتند و خواب 
راحت را از چشــم بدخواهــان نظام جمهوری اســامی ایران 
ربــوده اند.وی با تاکید بر آمادگی نیروهای مســلح برای مقابله 
با هر تهدیدی گفت: نیروهای مســلح آماده پاسخ دندان شکن 
به هر گونه ماجراجویی در تمام مرزهای کشور هستند.فرمانده 
نیــروی هوایی ارتش در بخش دیگری از ســخنان خود خطاب 
به دانشجویان گفت: دانشــجویان از جمله بهترین افراد جامعه 
هســتند پس قدر خود را بدانید و از فرصت ها اســتفاده کنید. 
امیر نصیر زاده با تاکید بر ضرورت شــناخت تهدیدات جدید و 
آینده گفت: تامین امنیت و باز دارندگی با درســت کار کردن، 
نوآوری، درست فکر کردن، کســب دانش و پرهیز از روزمرگی 
به دست می آید.وی یادآور شد: همواره مفید و اثر گذار بودن و 
باور به حق داشــتن را مد نظر قرار دهید و با دلسوزی و انگیزه 
برای رســیدن به شــرط بهتر تاش کنید.در پایان این مراسم 
از نفرات برتر اســاتید، فرماندهان و دانشجویان دانشگاه هوایی 

شهید ستاری با اهدای لوح وهدایا تجلیل به عمل آمد.

 استقرار کارشناسان قوه قضائیه در 
مجلس برای ثبت اموال نمایندگان

عضو هیئت رئیسه مجلس از استقرار کارشناسان قوه قضائیه در 
قوه مقننه برای ثبت اموال نمایندگان خبر داد.احمد امیرآبادی 
فراهانی عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسامیدرباره ثبت 
امــوال نمایندگان مجلس یازدهم از ســوی قوه قضائیه، گفت: 
اخیــراً طی نامه ای خطاب به رئیس حوزه ریاســت قوه قضائیه 
خواستار اســتقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس برای ثبت 
اموال و دارایی نمایندگان و مدیران مجلس شده ایم.وی با بیان 
اینکه ثبت اموال نمایندگان در راستای اجرای قانون ثبت اموال 
و دارایی های نمایندگان است، ادامه داد: با درخواست نمایندگان 
مجلس  قرار اســت کارشناســان قوه قضائیه از هفته آینده در 
مجلس مســتقر و نســبت به ثبت اموال و دارایی نمایندگان و 
مدیــران مجلس اقــدام کنند.نماینده قــم در مجلس با تاکید 
براینکــه طبق قانون نمایندگان دوره گذشــته هم باید اموال و 
دارایــی پایان دوره خود را برای بررســی به قــوه قضائیه اعام 
کنند، افزود: پس از بررسی  از ســوی قوه قضائیه اگر اموالی به 
ناحق از سوی نمایندگان دوره دهم کسب شده باشد پس گرفته 

خواهد شد.

معــاون اول رئیس جمهور در دســتوری 
از وزیر کشــور خواست تا ضمن شناسایی 
عوامل تشــکیل اجتماع استادیوم مشهد با 
آن ها برخورد قانونی انجام شــود تا موارد 
مشابه آن تکرار نشود.، اسحاق جهانگیری 
معــاون اول رئیس جمهــور در واکنش به 
اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی مبنی بــر ممنوعیت 
برگزاری هــر تجمعی نظیر راهپیمایی ۱۳ 
آبان و ابراز تأسف از تجمع مشهد خطاب به 
»رحمانی فضلی«، وزیر کشور نوشت: مردم 
حــق دارند از این اتفــاق متعجب و نگران 

باشــند، همه ما در قبــال این حرکت غیر 
مسوانه و خطرزا مسئولیم.در این دستور 
که برای اطاع و پیگیری به وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی نیز ارجاع شده، 
آمده اســت: خطر تلفات انسانی کرونا یک 
هشــدار ملی است، عاوه بر انتظار از مردم 
برای رعایت دستورالعمل ها، اقدامات سریع 

و به موقع همه دســتگاه های مسئول هم 
ضروری اســت.متن کامل دســتور معاون 
اول رئیس جمهور به وزیر کشــور به شرح 

ذیل است:

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
با تبریک انتصاب جنابعالی بعنوان فرمانده 

قــرارگاه عملیاتی مبارزه بــا کرونا، خطر 
افزایش روزافزون تلفات انســانی کرونا یک 
»هشدار ملی« اســت. انتظار از مردم برای 
رعایت دستورالعمل ها و همکاری در مقابله 
با کرونا درست است اما اقدامات سریع و به 
موقع همه دستگاه های مسئول هم ضروری 
اســت، مردم حق دارند از تشکیل اجتماع 
استادیوم مشــهد متعجب و نگران باشند، 
همه ما در قبال این حرکت غیرمسوانه و 
خطرزا مسئولیم، باید عوامل آن را شناسایی 
و برخورد قانونی نمود که موارد مشــابه آن 

تکرار نشود.

دستور جهانگیری به وزیر کشور:

باید  با عوامل تشکیل اجتماع مشهد 
برخورد قانونی شود



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 10 آبان 1399  14 ربیع ااول 1442  31 اکتبر 2020اقتصاد کان

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4488 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر در پی تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کااهای اساسی؛

اما و اگرهای طرح پرداخت یارانه کااهای اساسی
مجلس در حالی طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کااهای 
اساسی را تصویب کرد که نااطمینانی نسبت به منبع تامین 

مالی آن، نگرانی ها درباره تشدید تورم را افزایش داده است.
، مجلس شورای اسامی طرح »الزام دولت به پرداخت یارانه 
کااهای اساسی به مردم« را تصویب کرد؛ این طرح در حالی 
تصویب شد که از زمان مطرح شدن آن، کارشناسان هشدار 
می دادند در صورتی که منبع مناســبی برای تأمین مالی آن 
پیش بینی نشود، اجرای این طرح می توانند منجر به تشدید 

تورم و ایجاد فشار مضاعف معیشتی برای مردم شود.
در شرایطی که دولت با اتکا به منابع موهوم و غیرقابل تأمین 
تصمیم به همسان سازی حقوق بازنشستگان گرفته، مجلس 
هم با اتکا به منابع غیرقابل تأمین تبصره ۱۴ بودجه اقدام به 
تصویب طرح پرداخت یارانه کااهای اساسی کرده است. که 
هر دوی این اقدامات اگرچه در ظاهر منجر به بهبود معیشت 
خانوارها خواهد شــد اما بدلیل اینکه منبع تأمین مالی آنها، 
منبع درستی نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی بر 

بازنشستگان و خانوارها را افزایش می دهد.

کمک به معیشت خانوارها یک ضرورت است
طی دوســال گذشــته با افزایش قابل توجه قیمت کااهای 
اساسی، فشار معیشتی بر دهک های کم درآمد تشدید و نرخ 
فقر افزایش یافته اســت؛ به همین دلیل اکثر کارشناسان بر 
ضرورت اتخاذ یک سیاســت حمایتی کارآمد که به صورت 
مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک های پایین درآمدی 
به کااهای اساسی شــود، تاکید داشتند.متأسفانه سیاست 
تخصیص ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانــی( به واردات کااها و 
نهاده های اساســی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین 
کااهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت 
اتخاذ شــد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود 
بــودن ارز حاصل از صادرات نفــت خام، تأمین ارز ترجیحی 
برای این گروه از واردات، طی دو ســال گذشــته آثار پولی و 
تورمی نامناســبی داشته است و همین آثار تورمی اثر منفی 

خود را بر سبد معیشت خانوار نشان داده است.

چگونه باید از معیشت خانوارها حمایت کرد؟
منبع تأمین مالی برای اجرای طرح مذکور به این دلیل حائز 
اهمیت ویژه است که اگر منبع درستی برای تأمین هزینه های 
این طرح وجود نداشته باشد، اجرای آن منجر به تشدید تورم، 

تشدید فشار معیشــتی خانوارها و نقض غرض طرح خواهد 
شد.بد نیست بدانیم بودجه ســال جاری کشور همین حاا 
هم بیش از ۴۰ درصد کســری دارد و دولت تاش دارد این 
کسری را از طریق روش های مختلفی از جمله انتشار اوراق و 
اســتقراض از صندوق توسعه ملی تأمین کند؛ روش هایی که 
برخی از آنها عمًا به معنای چاپ پول توســط بانک مرکزی 
اســت و منجر به تشدید تورم می شود. بنابراین طرح مجلس 
نباید منجر به تشدید کسری بودجه و اعمال فشار مضاعف بر 

دولت برای چاپ پول شود.

مجلس چه منبعی برای تأمین مالی طرح تعیین کرده 
است؟

در طرح مجلس پیش بینی شــده است منابع مورد نیاز برای 
اجرای طرح از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل 
کشور تأمین شود.در طرح مجلس منابع این طرح تا سقف ۳۰ 
هزار میلیارد تومــان از محل بند »و« تبصره »۲« و مصارف 
جدول تبصره »۱۴« قانون بودجه در نظر گرفته شــده است. 
در بند »ب« این طرح نیز عنوان شــده اســت که ۳۵ هزار 
میلیارد تومان به ســقف مجوز در نظر گرفته شــده برای رد 
دیون ســازمان تأمین اجتماعی و ســازمان تأمین اجتماعی 
نیروهای مسلح افزوده شــود و این رد دیون به عنوان منابع 
سیاســت حمایتی تأمین کااهای اساسی )۱۵ هزار میلیارد 
تومان(، تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام )تا سقف ۱۰ هزار 
میلیارد تومان( و همســان سازی حقوق بازنشستگان تحت 
پوشش صندوق های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری )تا 
سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان( مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

نکته ای که مرکز پژوهش هــای مجلس چندی قبل در یک 
گــزارش به آن پرداخته بود. در گــزارش مرکز پژوهش های 
مجلس آمده است: منابع تأمین طرح مجلس باید دارای چند 
ویژگی باشند: واقعی بوده و در شرایط فعلی به کسری بودجه 
بیشتر دامن نزند؛ از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم 
در ســالهای بعد را داشته باشــد؛ بار تأمین آن تا حد ممکن 
بر دوش افراد با درآمد بااتر باشد )نوعی سیاست بازتوزیعی 
و کاهــش فاصله طبقانی(؛ در ســال جــاری قابل حصول 
باشــد )نیازمند ایجاد زیرساخت های جدید و زمانبر نباشد(؛ 
ترجیحاً متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی 

سیاست های حمایتی، این منابع نیز افزایش یابد.
طبق اعام ســازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون 

بودجــه بدون در نظر گرفتن طــرح جدید مجلس هم دچار 
کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را 
هم نمی تواند پوشش دهددر ادامه گزارش این مرکز پژوهشی 
آمده اســت: بررسی طرح مجلس نشان دهنده این است که 
منابع در نظر گرفته شده در آن از ویژگی های مذکور برخوردار 
نیســت. اواً استفاده مجدد از منابع هدفمندی و افزایش ۱۵ 
هزار میلیارد تومان به مصارف آن در شــرایطی که در ۶ ماه 
اول ســال، منابع هدفمندی با عدم تحقق باایی همراه بوده، 
موجب تعمیق کسری بودجه در منابع و مصارف هدفمندی 
خواهد شد. ثانیاً افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سقف مجاز 
رد دیون موضوع بند »و« تبصره »۲« قانون بودجه با ابهامات 

و ماحظات متعددی مواجه است.

کارشناس اقتصادی: تبصره 14 قانون بودجه بدون طرح 
مجلس هم دچار کسری است

محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار 
مهر می گوید: طبق اعام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره 
۱۴ قانون بودجه بــدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس 
هم دچار کسری اســت و مصارفی که در قانون بودجه دیده 
شده اســت را هم نمی تواند پوشــش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ 
هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق 
اســتقراض از بانک مرکزی تأمین شود.کارشناس اقتصادی: 
طرح مجلس منجر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش ۳۰ 
هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی 
تورم می شودعبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تأمین 
هزینه های طرح تأمین کااهای اساســی در نظر گرفته شده 
اســت، می افزاید: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر 
از بند »و« تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شــده اســت. بر 
اساس این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی های 
خود به صندوق های بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰ 
هزار میلیارد تومان از دارایی های خود را به صندوق ها واگذار 

می کند تا از این طریق بدهی ها پرداخت شود.

خطر افزایش 10 درصدی تورم
عبداللهــی می گویــد: امســال دولت تصمیم گرفــت با در 
نظــر گرفتن ۳۲ هــزار میلیارد تومان از ایــن منبع، حقوق 
بازنشســتگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ 

هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشــده اســت و 
پول نقد نیســت. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که 
در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام 
دارایی ها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته اند. 
سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ 
هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر 
به اســتقراض از بانک مرکزی و طبــق آن افزایش ۳۰ هزار 
میلیارد تومانی پایه پولــی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی 

تورم می شود.

خریدار برای دارایی دولت وجود دارد؟
در طرح مجلس یکی از منابع تأمین هزینه های طرح، فروش 
دارایی های دولت ذکر شده است؛ این در حالی است که دولت 
برای تأمین کسری بودجه فعلی خود نیز به فروش دارایی ها 
روی آورده اســت از جمله عرضه باقیمانده ســهام خود در 
شرکتها. اما با توجه به شرایط فعلی بازار سهام، کششی برای 
خرید وجود ندارد.عاوه بر این عبداللهی به نکته مهم دیگری 
هم اشاره می کند. او با تاکید بر اینکه دارایی های دولت نباید 
برای مصارف جاری فروخته شود، می گوید: ممکن است دولت 
دارایی هایی را پیدا کند و بگوید که آن ها را در بورس خواهد 
فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شــود ولی در این صورت نیز 
این انتقاد وارد اســت که در حال حاضر لوایح به این سمت 
رفته انــد که دارایی های دولت به فروش برود تا منابع ســبد 
معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تأمین شود.

ایراد احتمالی شورای نگهبان به طرح
عبداللهی در پاســخ به این سوال که آیا طرح مجلس با اصل 
۷۵ قانون اساسی در تعارض است، می گوید: اصل ۷۵ قانون 
اساســی بیان می کنــد که اگر مجلس تکلیفــی را به دولت 
تحمیــل می کند که هزینه ای برای دولــت دارد، باید منابع 
آن در نظر گرفته شــود. بنابراین طرح مجلس مشکل اصل 
۷۵ ای ندارد چون منابع آن در نظر گرفته شــده اســت اما 
براساس قانون، تغییر در سقف های بودجه و تغییر در بندهای 
بودجه ای منوط به ارائه ایحه از ســوی دولت است. بنابراین 
مجلــس نباید تغییری در بندهای بودجــه ایجاد کند اما در 
طرح تأمین کااهای اساسی این اتفاق افتاده است و به همین 
دلیل بنظر می رسد شورای نگهبان این طرح را در تعارض با 

قانون تشخیص دهد.

 معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد:
 آیا واحدهای مسکن ملی همان 

مسکن مهر است؟
معاون مسکن و ساختمان این ادعا را که واحدهای مسکونی افتتاح شده در اول 
آبان ۹۹ با حضور رییس جمهور باقیمانده واحدهای مسکونی مهر است رد کرد 
و گفت: اول آبان امســال، ۴۰۰ هزار واحد مسکن ملی با حضور رییس جمهور 
تعیین تکلیف شد.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون 
مســکن و ساختمان در نشست پیگیری طرح اقدام ملی مسکن که روز گذشته 
۶ آبان در ســاختمان دادمان و به شــکل ویدئوکنفرانس با استان ها برگزار شد، 
ضمن رد این ادعا از ســوی برخی که طرح اقدام ملی مســکن همان واحدهای 
باقیمانده مسکن مهر است، گفت: روز پنجشنبه اول آبان به دستور رییس جمهور 
و بــا حضــور وزیر راه و شهرســازی، ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مســکن 
تعیین تکلیف شد.محمودزاده ادعای مطرح شده با این مضمون را که واحدهای 
مسکن ملی همان مسکن مهر است را رد کرد و گفت: از ۱۱۵۶۰ واحد مسکن 
ملی که افتتاح شد، حدود ۳۲۴۶ واحد در استان ها و ادارات کل استانی، ۱۶۱۰ 
واحد در شــهرهای جدید و ۶۷۰۴ واحد در بافت های فرسوده است.محمودزاده 
یادآور شد: دو مصوبه در سال های ۹۴ و ۹۶ یکی از سوی هیات  دولت و دیگری 
از سوی شــورای عالی مسکن مصوب و اباغ شد با این مضمون که پروژه های 
کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی مسکن مهر و یا پروژه های فاقد متقاضی از 
سرفصل مسکن مهر به عنوان پروژه های باتکلیف خارج شوند که اینکار انجام 
شــد و برخی از آنها به اجرای طرح مسکن ملی متصل شدند.معاون وزیر راه و 
شهرســازی اعام کرد: از ۱۱۵۶۰ واحد افتتاح شده مسکن ملی که اول آبان با 
حضور رییس جمهور افتتاح و بهره برداری شــد کمتر از ۲۰۰۰ واحد مســکن 
مهری اســت که به طرح اقدام ملی مسکن متصل شدند و با تمهیدات دولت به 

جریان تولید مسکن پیوستند.

 مبلغ و تضمین های وام کرونا ویژه 
گردشگری اعام شد

به دنبال تصویب تســهیات جدید حمایت از گردشــگری از مبلغ ۱۶ تا ۹۰۰ 
میلیون تومان، معاون گردشگری مبلغ وام هر یک از گروه های شغلی گردشگری 
و تضمین ها و وثیقه های مورد نیاز برای دریافت این وام را اعام کرد.این تسهیات 
که مصوبه مهرماه ستاد مقابله با کرونا را دارد به کلیه کسب و کارهای گردشگری 
با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می یابد. 
بر این اساس، تاسیسات گردشگری می توانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ 
میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه 
بهره مند شــوند.مبلغ این وام به تفکیک برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون 
تومان، دفاتر خدمات مســافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، شــرکت های 
حمل و نقل گردشــگری ۸۰ میلیون تومان، موسسات آموزش گردشگری ۶۰ 
میلیون تومان، شــرکت های عامل تطبیق ۵۰ میلیون تومان، ارزیابان و عوامل 
تطبیق ۱۶ میلیون تومان، اقامتگاه های بومگردی و ســنتی براساس تعداد اتاق، 
مســاحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان، هتل ها بر حسب ستاره 
و تعــداد اتاق از ۲۰۰ تا ۹۰۰ میلیون، و هتل آپارتمان ها، متل ها و مهمانپذیرها 
به تفکیک درجه و تعداد اتاق از ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شــده است.

همچنین سفره خانه های سنتی و واحدهای پذیرایی بین راهی، مراکز سرگرمی 
و تفریحی، مجتمع های گردشــگری و آب درمانی دارای مجوز فعالیت از وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی براساس نوع و درجه واحد بین ۱۰۰ 

میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان می توانند دریافت کنند.

فاجعه صندوق های بازنشستگی در راه است
عضو اتاق بازگانی تهران اظهار کرد:  توســعه یک محور قطعی انسانی دارد و ما 
این فرصت را داشــتیم که از آن بهره مند شویم اما نتوانستیم این کار را انجام 
دهیم. آثار این عدم بهره مندی در بیســت سال آینده خودش را بهتر و بزرگتر 
جلــوه می دهد. مهم ترین جایی که خود را جلوه خواهد داد در ورشکســتگی 
صندوق های صندوق های تامین اجتماعی خواهد بود.حسن فروزان فرد در مورد 
بســته شــدن پنجره جمعیتی ایران و تاثیر اقتصادی آن اظهار داشت: غیر از 
موضوعات فرهنگی شاید مسئله ی اقتصادی مهم ترین عامل تحوات جمعیتی 
در ایران اســت. کاهش درآمد ســرانه در ایران و شرایط دشوار توسعه ای باعث 
کوچک شدن اقتصاد ایران شــده به طوری که اان درآمد سرانه کشور به ۴۰ 
یا ۵۰ ســال پیش بازگشته است. این موضوع جمعیت آوری و توسعه جمعیت 
را محدود و محدودتر کرده اســت.وی در ادامه افــزود: این اتفاق در زمانی رخ 
می دهد که وضعیت توســعه کشور هم وضعیت مناسبی نیست. شاید امروز ما 
حاصل اتفاقاتی است که ظرف ۲۰ ســال گذشته در کشور رخ داده و اگر قرار 
باشــد چیــزی در این مورد تغییر کند باید از امــروز کار را آغار کنیم تا ظرف 
۲۰ ســال آینده تغییراتی ایجاد شود. در ســرزمینی مثل ایران با ظرفیت های 
متعدد زیستی، نیروی جوان و توانمند برای فعالیت های توسعه ای قطعا می تواند 
یک عامل مثبت در زمینه توسعه باشد.فروزان فرد درباره اهمیت منابع انسانی 
گفت: اگر بخواهیم بدانیم مهم ترین موردی که طی ســال های گذشــته بر اثر 
ناتوانی های مدیریتی از دســت دادیم چه بوده، من فکر می کنم منابع طبیعی، 
نفــت و گاز و غیره در اولویت های بعــدی قرار می گیرد؛ ما یک فرصت طایی 
داشــتیم و آن هم شــکل گیری فضای بعد از انقاب و جنگ تحمیلی بود که 
زمینه هایی را برای توســعه جمعیتی جدی فراهم کرد و توانســتیم نسبت به 
همه ی ملت های منطقه ملت جوانتری باشیم و ظرفیت های توسعه ای بیشتری 
داشته باشیم. این جمعیت جوان می توانست زمینه های یک توسعه چشمگیر را 
به گونه ای فراهم کند که فاصله قابل قبولی با رقبای منطقه ای خود بگیریم. ولی 
متاسفانه نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم و بهترین ها هم طی این زمان 
به گونه ای هدر رفتند یا نهایتا از کشور خارج شدند و ظرفیت های توسعه ای خود 
را خارج از ایران پیگیری کردند.عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: توســعه 
یک محور قطعی انســانی دارد و ما این فرصت را داشــتیم که از آن بهره مند 
شــویم اما نتوانستیم این کار را انجام دهیم. آثار این عدم بهره مندی در بیست 
ســال آینده خودش را بهتر و بزرگتر جلوه می دهد. مهم ترین جایی که خود را 
جلوه خواهد داد در ورشکستگی صندوق های تامین اجتماعی خواهد بود. این 
صندوق ها زمانی پایدار می مانند و رشد می کنند که یک روند منطقی در ورود 
و خروج داشته باشند . متاسفانه یکباره دچار افت توانمندی رشد جمعیت شدیم 
و آثار این موضوع به صورت خیلی دردناکی ورشکستگی ناهنجار صندوق های 
بازنشستگی خواهد بود.وی درباره وضعیت صندوق های بازنشستگی تصریح کرد: 
همین اان هم این موضوع مشــهود اســت و همه شاهد هستیم که وضعیت 
اســفباری وجود دارد اما این همه  واقعیت ماجرا نیســت چراکه ورودی های ما 
به علت کوچک شــدن اقتصــاد و نرخ باروری کمتر، کاهش خواهد شــد و از 
طرف دیگر به واسطه ظرفیت های بهداشتی و اگاهی عمومی که به وجود آمده 
طول عمر مفید افراد در جامعه در حال افزایش اســت. این دو موضوع کنار هم 

نشان دهنده  یک فاجعه در زمینه سازماندهی صندوق های بازنشستگی است.

 بخشی از مشکات امروز بورس، تاوان 
سهل انگاری سازمان بورس است

نایب رئیس اتاق ایران گفت: بخشــی از مشکات امروز بازار سرمایه ایران، تاوان 
سهل انگاری در توســعه نهادهای فعال در بازار سرمایه است. نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و عضو شــورای عالی بورس در صفحه شــخصی خود در فضای 
مجازی از عدم اجرای مصوبه شورای عالی بورس انتقاد کرد.حسین ساح ورزی 
نوشــت: به رغم طرح موضوع در شــورای عالی بورس و تاکید بر لزوم توســعه 
ظرفیت نهادهای فعال در بازار ســرمایه، سازمان بورس در انجام این وظیفه به 
شکل ناامیدکننده و توجیه ناپذیری ناموفق بوده است.بخشی از مشکات امروز 

بازار سرمایه تاوان همین سهل انگاری در توسعه نهادهای فعال در بازار است.

قم دارای ۲۲ موقوفه درمانی است
رئیس اداره امور اوقافی و ثبتی اوقاف استان قم گفت: ۲۲ مورد موقوفه درمانی در 
قم وجود دارد که برخی از آنها موقوفات انتفاعی و بقیه به صورت استیجاری در 
اختیار علوم پزشکی هستند.به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان قم، عارف فرجامی با اشــاره به وجود ۲۲ مورد موقوفه درمانی در سطح 
استان اظهار کرد: ۹ مورد از این اماک در واقع موقوفه انتفاعی درمانی هستند 
 یعنی واقفــان زمین یا عرصه و عیان را با نیت راه اندازی درمانگاه وقف کرده اند.

وی افزود: از جمله موقوفات درمانی که عرصه و عیان آنها از ابتدا وقف احداث درمانگاه 
 شده می توان به موقوفه توران میره ای، راغب زاده، طباطبایی و سهام الدوله اشاره کرد.

رئیس اداره امور اوقافی و ثبتی اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه ۱۳ مورد 
اراضی موقوفه با نیت های دیگر از جمله اقامه عزای حسینی، امور فرهنگی، کمک 
به نیازمندان و مواردی مانند اینها نیز به صورت استیجاری در اختیار دانشگاه علوم 
پزشکی قرار گرفته اند گفت: از عواید این موقوفات که در آنها بیمارستان و درمانگاه 
 احداث شده، در همان نیت هایی استفاده می شود که واقفان از ابتدا مد نظر داشته اند.

وی ادامه داد: ارزش ریالــی موقوفات انتفاعی درمانی و دیگر موقوفات اجاره ای 
که در آنها درمانگاه و بیمارستان ساخته شده بالغ بر صدها میلیارد تومان است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
 مازندران در آستانه موج سوم بیماری

 کرونا قرار دارد
دکتر ســید عباس موسوی، رییس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران  در جلسه 
اضطراری ستاد فردماندهی مدیریت و کنترل کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران  مازندران با بیان این مطلب که وضعیت استان همچنان در حالت قرمز 
اســت با هشدار به اینکه استان در آســتانه موج سوم بیماری کرونا قرار گرفته 
اســت، افزود: از  این هفته ۱۳ محدودیت کرونایی در اســتان اجرا می شودتا از 
میزان انتقال و شیوع ویروس کرونا کاسته شود.وی اعمال محدودیت های اباغی 
را مختص شهرســتان های قرمز عنوان کرد که مدت زمــان اجرای آن تا پایان 
هفته جاری اســت و در صورت ضرورت مدت این محدودیت ها تمدید خواهد 
شد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به این که تمدید محدودیت ها 
منوط به ادامه وضعیت قرمز در مناطق مورد نظر خواهد بود، مصادیق مشمول 
محدودیت را »مراکز آموزشی شــامل دانشگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، 
حوزه های علمیه، آموزشــگاه های فنی  وحرفه ای، زبانسراها و سایر آموزشگاه ها و 

کتابخانه ها « عنوان کرد.

استانها
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شورش اعضای اوپک علیه تمدید کاهش تولید نفتاستانها
در حالی که بازار نفت درباره تسهیل یا عدم تسهیل محدودیت 
عرضه اوپک پاس گمانه زنی می کند، به تازگی شــایعاتی از 
عدم تمایل سه عضو اوپک برای تمدید کاهش تولید در سطح 
فعلی منتشر شده است.عراق، امارات متحده عربی و کویت که 
ســه تولیدکننده بزرگ عضو اوپک پس از عربستان سعودی 
هســتند، ظاهرا حاضر به حمایت از طرح تمدید محدودیت 
عرضه در ســطح فعلی ۷.۷ میلیون بشــکه در روز نیســتند 
زیرا این میزان کاهش تولید برای اقتصادهایشــان زیاد بوده 
و درآمدهای بودجه آنها را تحت فشــار قرار داده است.منابع 
آگاه به رویترز اظهار کردند که عربســتان ســعودی و روسیه 
که ســران گروه اوپک پاس به شمار می روند تمایل دارند به 
جای افزایش تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز، همچنان 
محدودیــت تولید به میزان ۷.۷ میلیون بشــکه در روز را در 
سال ۲۰۲۱ ادامه دهند.یکی از مدیران ارشد شرکت آرامکوی 
ســعودی هفته جاری اظهار کرد: اوپک و متحدانش احتماا 
پیش از این که برای تسهیل محدودیت عرضه تصمیم بگیرند، 

مســائل متعدد مربوط به تقاضا را مورد نظر قرار خواهند داد. 
وادیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه هم هفته گذشته به 
تاخیر افتادن تســهیل محدودیت عرضه اوپک پاس یا حتی 
کاهش بیشتر تولید را منتفی ندانسته بود.با این حال امارات 
متحده عربی و کویت و همچنین عراق که معموا سیاستهای 
عربســتان ســعودی در زمینه توافقات و پایبندی به کاهش 
تولید را دنبــال می کنند، ظاهرا تمایلی به حمایت از تمدید 
محدودیت عرضــه فعلی ندارند.یک منبــع آگاه در اوپک به 
رویترز گفت: این کشــورها از کاهــش تولید نفت ضرر کرده 
اند و برای آنها بسیار دشــوار است که سال آینده هم به این 
وضعیت ادامه دهند.بر اساس گزارش اویل پرایس، عدم تمایل 
این کشورهای عضو اوپک برای همراهی با تمدید محدودیت 
عرضه فعلی ممکن اســت به منشا جدید تنش در این گروه و 
گروه بزرگتر اوپک پاس تبدیل شــود و در دیدار پایان سال 
این گروه که برای تعیین سیاست تولید سال ۲۰۲۱ برگزار می 

شود، مذاکرات را با چالش روبرو کند.

نشت یابی بیش از شش هزار کیلومتر از 
خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز اردبیل 

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اردبیل از نشت یابی 6 
هزار و 53 کیلومتر خطوط تغذیه و شــبکه توزیع گاز 
این شرکت در شــش ماهه نخست سال 99 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شــرکت گاز اســتان اردبیل، 
سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت هدف از انجام 
عملیات نشــت یابی را ، شناســایی و ثبت  نقاطی که نشتی گاز دارند و اطاع 
رســانی آن به تیم های کنترل و رفع  نشتی دانست و افزود : پس از شناسایی 
موارد نشتی ، توسط تیم های نشت یابی، موارد نشتی و مخاطره آمیز در اسرع 
وقت به بهره برداری ناحیه گازرســانی اعام ، و واحدهای مربوطه در سریعترین 
زمان ممکن نســبت به رفع نشــتی اقدام  می نمایند.وی با توجه به لزوم تداوم 
خدمات گازرسانی و تامین مستمر گاز طبیعی برای مشترکین این مهم را منوط 
به شناســایی و کنترل نقاط مخاطره آمیز و رفع هرگونه نشــتی های موردی و 
احتمالی برشمرد، گفت: در شش ماهه نخست امسال ؛ بیش از 6 هزار کیلومتر 
شبکه توزیع و خط تغذیه و بیش از ۱3۷ هزار انشعاب مورد نشت یابی قرار گرفته 
است.وی در پایان با تأکید بر جدی گرفتن نشت گاز ، به مشترکین عزیز توصیه 
کرد : به منظور حصول اطمینان از عدم وجود نشــت گاز، ازم است مشترکین 
گاز خانگی سیســتم های لوله کشی گاز داخلی منازل خود را حداقل شش ماه 

یکبار با کف صابون نشت یابی کنند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی عنوان کرد؛
طرح ملّی بهینه سازی موتورخانه ها راهکاری 

مهم در کاهش گازبهای مصرفی
آذربایجان شرقی –وحید خوش زرع: مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان آذربایجان شرقی گفت: طرح بهینه سازی 
موتورخانه هــا، راهکاری مهم و اساســی در مدیریت 
مصرف و کاهش هزینه گاز بهــای مصرفی واحدهای 
مســکونی و تجاری می باشــد.به گــزارش خبرنگار 
ما در آذربایجان شــرقی، ســّیدرضا رهنمای توحیدی ضمن تشریح طرح ملّی 
بهینه سازی موتورخانه واحدهای مســکونی و تجاری گفت: در راستای اهداف 
مسؤولیت های اجتماعی، طرح ملّی بهینه سازی موتور خانه ها با هدف جلوگیری 
از اتاف منابع گازی کشور و مدیریت مصرف مشترکین، توسط شرکت ملی گاز 
ایران به شرکت های تابعه اباغ گردیده و با اجرای این طرح که برای مشترکین 
یاد شده اختیاری و رایگان می باشد، در مصرف گاز طبیعی واحدهای متقاضی 
اســتفاده از تســهیات طرح، حداقل ۱۰ درصد صرفه جویی حاصل می گردد.

وی ضمن دعوت از مشترکین گاز طبیعی در استان برای بهره مندی از مزایای 
این طرح با رویکرد شناســایی عوامل هدر رفت گاز ناشی از عدم مصرف بهینه 
موتورخانه ها تاکید کرد: اجرای طرح اصاح و بهینه سازی موتورخانه واحد های 
مسکونی و تجاری 3 اقدام اساسی شامل تنظیم مشعل، نصب رسوب گیر و عایق 
کاری، بنحــو موثری مصرف انرژی و هزینه های ناشــی از آن را کاهش خواهد 
داد. با اجرای راهکارهای بهینه ســازی شامل، معاینه فنی موتورخانه ها و تنظیم 
مشعل آن، نصب سیستم کنترل هوشمند موتورخانه، عایق کاری حرارتی منبع 
انبساط باز و نصب دستگاه رسوب گیر و راهکارهای دیگر، می توان مصرف انرژی 
را کاهش داد.وی ادامه داد: براساس مطالعات انجام یافته، موتورخانه ها به عنوان 
یکی از سیستم های پرمصرف انرژی در واحدهای مسکونی و تجاری شناسایی 
شــده که مطابق سیاست های کان وزارت نفت در زمینه بهینه سازی مصرف، 
اجرای طرح یادشــده بصورت رایگان برای متقاضیان در دستور کار شرکت ملی 

گاز ایران قرار گرفته است.

تعمیر سیستم تنظیم کننده هوای احتراق 
مشعل واحد بخاری نیروگاه شهید رجایی

سیستم تنظیم کننده هوای احتراق مشعل واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید 
رجایی توسط متخصصان تعمیرات این نیروگاه تعمیر شد.به گزارش روابط عمومی 
شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حســن آزاد مرد مدیر امور تعمیرات 
مکانیک، در این باره گفت: با خروج واحد شــماره 4 بخاری از مدار تولید برق و 
انجام تعمیرات اساسی آن، فرصت مناســبی پیش آمد تا ایرادهای وارده به این 
واحد، توسط کارکنان تعمیرات، برطرف شود.آزاد مرد افزود: سیستم تنظیم کننده 
هوای احتراق مشعل واحد شماره 4 بخاری که دچار آسیب شده و »دمپر« های 
آن بیش از میزان ۱۰ درصد، باز و بســته نمی شــد، تحت تعمیر قرار گرفته و با 
اصاح آن، به مدار فعالیت، بازگشت.مدیر امور تعمیرات مکانیک با اشاره به فعالیت 
های تخصصی انجام شــده برای تعمیر این سیستم بیان داشت: در این فعالیت 
تعمیراتی که با سرپرستی اکبر غامی، رییس اداره تعمیرات مکانیک بویلر نیروگاه 
بخار همراه بود، پس از بررسی های اولیه برای برآورد وضعیت سیستم، اقدامات 
اصاحی انجام شــد که در این خصوص، نگهدارنده های مربوط به دمپرهای آن، 
برش کاری و ورق های فلزی مربوط به بدنه رینگ های نگهدارنده دمپرها نیز که 
دچار خمیدگی شده بود، صاف کاری و اصاح شد.وی در ادامه گفت: برش کاری 
محور اصلی دمپرها اقدام دیگری بود که به علت تاب برداشتن آن، امکان باز و یا 
بسته شدن دمپرهای روی این محور، بیش از ۱۰ درصد، امکان پذیر نبود.آزادمرد 
افزود: ترمیم کوپل محور اصلی، مونتاژ تجهیزات بازشده و ...، فعالیت های دیگری 

است که تا پایان این عملیات تعمیراتی ادامه دارد.

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در 
آیین بهره برداری از واحدهای مسکونی 

آسیب دیده از سیل
مدیر مخابرات منطقه گلســتان در آیین بهره برداری از واحدهای مســکونی و 
بازسازی تاسیسات آسیب دیده از سیل شرکت کرد .مهندس غامعلی شهمرادی 
مدیر مخابرات منطقه گلســتان که در حاشیه مراسم بهره برداری از واحدهای 
مســکونی  و بازسازی تاسیسات آســیب دیده از سیل سخن می گفت با اشاره 
به خدمات مخابرات در زمان ســیل فروردیــن 98 افزود : با تاش همکاران در 
راستای تامین زیرساختهای  مخابراتی ، هیچ گونه ناپایداری ارتباطات مخابراتی 
در هنگام وقوع ســیل سال گذشته مشاهده نشد و دستگاههای اجرایی و مردم 
به جهت کمک به آســیب دیدگان به راحتی توانستند با استفاده از تجهیزات و 
امکانات مخابراتی ، ارتباطات مطلوب و مناسبی در اختیار داشته باشند .ازم به 
ذکر اســت در این مراســم که در روستای چن سولی از توابع شهرستان آق قا 
و  با حضور استاندار گلستان ، نمایندگان شهرستان گرگان و آق قا در مجلس 
شورای اسامی ، فرماندار آق قا و تعدادی از مدیران اجرایی برگزار شد واحدهای 
مســکونی آماده شده جهت تحویل به آسیب دیدگان از سیل ،  از طریق ویدئو 

کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شد.

 در زمستان گاز خانگی قطع 
نخواهد شد

وزیر نفت تسهیل و تسریع در امر واردات کاا و تهاتر کاا با نفت را 
اصلی ترین مزایای طرح تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر 
واردات کاا دانست.بیژن نامدار زنگنه در رابطه با وضعیت گازرسانی 
به شهرها و روستا در آستانه فصل سرما، گفت: اگرچه مشکاتی در 
تامین گاز وجود داشــته باشد اما در هیچ شرایطی اجازه قطعی گاز 
خانگی را در زمســتان پیش رو نخواهیم داد اما در عین حال مردم 
را به دعوت به صرفه جویی میکنیم چراکه مصرف بی رویه تجازو به 
حقوق دیگران اســت.وی همچنین در رابطه با نحوه تامین گاز مود 
نیاز نیروگاه ها در  زمستان، افزود: نیروگاه برای چرخاندن چرخ خود 
از تلفیق و ترکیبی از سوخت مایع و سوخت گاز استفاده می کنند.

زنگنه همچنین درباره تشــکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر 
واردات کاا، اضافه کرد: تسهیل و تسریع امر واردات کاا و تهاتر کاا 

با نفت اصلی ترین مزایای این طرح است.

بلومبرگ: 
اوپک باید برای افزایش تولید نفت 

ایران آماده شود
بلومبرگ در گزارشی اعام کرد که درصورت پیروزی جو بایدن در 
انتخابات آمریکا و بازگشتن این کشــور به برجام با برداشته شدن 
تحریم ها، تولید نفت ایران افزایش خواهد یافت که این یک دردسر 
واقعی برای اوپک خواهد بود. شــبکه خبری بلومبرگ نوشت: برای 
بازارهای شکننده نفت، نتیجه انتخابات هفته آینده آمریکا نیز یک 
خطر دیگرمحســوب می شود و آن این است که احتمال دارد ایران 
که تولید کننده اصلی نفت در جهان است نقش خود را در تجارت 
بین المللی بازیابد.جو بایدن که در اکثر نظرسنجی های انتخاباتی 
پیشی گرفته، نشان داده اســت که به دنبال بازگرداندن آمریکا به 
توافق هسته ای سال ۲۰۱5 است. توافقی که ایاات متحده در زمان 
فعالیت وی به عنوان معاون رئیس جمهور به آن دســت یافته بود.

این بدان معناست که تحریم هایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا اعمال کرده و در هفته جاری نیز تشــدید گردیده است، می 
تواند بااخره برداشــته شــود و راه بیش از ۲ میلیون بشکه در روز 
صادرات نفت خام ایران باز شــود.زمان بازار نفت بســیار کم است. 
کشورهای عضو اوپک، که شامل ایران نیز می شوند، با کاهش شدید 
تقاضا درپی شــیوع ویروس کرونا عرضــه خود را به منظور افزایش 
قیمت ها محدود کرده اند.قیمت نفت برنت روز پنجشــنبه حدود 
3 درصد کاهش یافت و به زیر 38 دار برای هر بشــکه رســید و 
به این ترتیب در ســال جاری میادی با افــت بیش از 4۰ درصد 
مواجه شد.در صورت پیروزی بایدن، بانک های وال استریت از جمله 
»گلدمن ساکس«، »جی پی مورگان« و »آر پی سی کپیتال«، گفته 
اند ســال آینده شاهد ورود یک میلیون بشکه در روز یا بیشتر نفت 
خام ایران به بازار خواهیم بود.اطاعات جمع آوری شــده توســط 
بلومبرگ نشــان می دهد ایران ظرفیــت تولید حدود 3.8 میلیون 
بشــکه نفت در روز را دارد. در حال حاضر این کشور تقریباً نیمی از 
این مقدار را تولید می کند و بیشتر نفت خام را نیز خود مصرف می 
 FGE کند.ایمان ناصری، مدیر عامل بخش خاورمیانه شرکت مشاوره
مستقر در لندن، گفت: طی چند ماه پس از انتخاب بایدن، ما انتظار 
داریم که مقداری نفت ایران به بازار بیاید. این یک دردســر واقعی 

برای اوپک خواهد بود.

 قیمت نفت برنت به ۳۷ دار
 سقوط کرد

قیمــت نفت در بازار جهانی پس از ریزش ســنگینی که در دو روز 
گذشته داشت، روز جمعه اندکی افزایش یافت اما تحت تاثیر نگرانیها 
از آســیب دیدن تقاضا تحت تاثیر موج جدید افزایش شیوع کووید 
۱9، در مسیر ثبت دومین کاهش ماهانه قرار گرفت. بهای معامات 
نفت برنت که روز گذشــته به پایین ترین قیمت در پنج ماه اخیر 
ســقوط کرده بود، در معامات روز جاری ۱5 سنت افزایش یافت 
و به 3۷ دار و 8۰ ســنت در هر بشکه رسید.بهای معامات وست 
تگــزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۰ ســنت افزایش، به 36 دار و ۲۷ 
سنت در هر بشکه رسید.هر دو شاخص روز چهارشنبه بیش از پنج 
درصد و روز پنج شنبه حدود چهار درصد سقوط کرده بودند.جفری 
هالی، تحلیلگر ارشد بازار آســیا اقیانوسیه در شرکت OANDA در 
این باره گفت: به نظر می رسد که بازار یک بهبود موقتی پیدا کرده 
اســت. با کندی تقاضا برای انرژی در اروپا، مصرف جهانی ضعیفتر 
شــده و بازگشت نفت لیبی به بازار باعث شده است اوپک پاس در 
تصمیمش برای افزایش دو میلیون بشکه ای تولید در ژانویه بازبینی 
کند. نفت در چنین فضایی که اوپک پاس درباره تصمیم خود هیچ 

بیانیه رسمی منتشر نکرده، بعید است صعود پایداری داشته باشد.

ایران ۴ برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می کند
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور، 
گفت: طبق آمار ایــران در مجموع مصرف )خانگی، صنایع و ...( چهار برابر میانگین 
جهان انرژی مصرف می کند و خانوارهای ایرانی هم تقریبا سه برابر میانگین جهانی 
مصرف انرژی )شــامل گاز، آب، برق و ...( دارند به همین دلیل موضوع بهینه ســازی 
مصرف انرژی بیش از هر زمان دیگر باید مورد توجه باشد. حسن منتظرتربتی با اشاره 
به ارائه طرح شــرکت ملی گاز ایران به دولت برای در نظر گرفتن سیستم تنبیهی و 
تشویقی برای مصرف کنندگان گاز، اظهار کرد: این طرح هنوز در هیئت دولت نهایی 
نشده اما طبق آن برای مشترکان پرمصرف هزینه بااتری در نظر گرفته شده است و 
برای مشترکان کم مصرف نسب به دوره مشابه سال قبل قیمت پایین تر.وی همچنین 
به آغاز اجرای طرح ملی بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری اشاره و 
تصریح کرد: با اجرای این طرح شاهد صرفه جویی ۱۰ درصدی در مصرف گاز خواهیم 
بود؛ طرحی که هزینه ای برای مشــترکان ندارد.معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان 
اینکه برای اجرای این طرح 6 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شــده است، 
گفت: منابع مالی پروژه های شرکت ملی گاز از محل جایگزینی و صرفه جویی تأمین 
می شــود و این موضوع کمک می کند که پروژه ها بدون تحمیل مالی به دولت پیش 
برود.تربتی یادآور شد: با اختصاص و پرداخت هزینه های ازم توسط شرکت ملی گاز 
ایران، سیستم موتورخانه مشترکان در بخش های سرویس و تنظیم مشعل، عایق کاری 
تأسیسات و نصب دستگاه ضدرسوب مغناطیسی ارزیابی، اصاح و بهینه سازی می شود 
و مشــترکان واجد شرایط و شرکت های دارای رتبه یک تا پنج تأسیسات از سازمان 
برنامه و بودجه یا شرکت های معرفی شده توسط اتحادیه شوفاژکاران می توانند برای 
کسب اطاعات بیشتر و تکمیل فرم ثبت نام از این سامانه استفاده کنند.معاون وزیر 
نفت در امور گاز اعام کرد که با توسعه گازرسانی به شهرها، روستاها و صنایع کشور، 
تولید روزانه گاز طبیعی در زمستان امسال به 8۰۰ میلیون مترمکعب می رسد.وی با 
تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در کشور، گفت: ایران به عنوان 
دومین کشــور دارنده گاز طبیعی در دنیا مطرح است و مخازن زیادی هم در اختیار 
دارد اما به این معنا نیســت که هر مقدار بخواهیم می توانیم مصرف کنیم.وی ادامه 
داد: مخزنی همچون عســلویه در دنیا بی نظیر است اما ما یک عسلویه بیشتر نداریم 
و اکنون آن را به حداکثر تولید رســاندیم؛ همه تاش های بعدی هم این اســت که 
تولید را در این سطح نگه داریم با این حال شاهد با روند توسعه گازرسانی در کشور 
شــاهد افزایش مصرف هم خواهیم بود.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: 
طرح های جهش ســوم پتروشــیمی، افزایش صادرات گاز و توسعه صنایع عمده در 
دســتور کار است که مصرف گاز را افزایش خواهند داد بنابراین گاز فقط یک کاای 
گرمایشی نیست و امروزه کاایی ارزآور شده است بنابراین اگر بتوانیم گاز را به سمت 
مصرف در پتروشــیمی ها، صنایع و صادرات هدایت کنیم، درآمدزایی و ارزش افزوده 
بیشــتری خواهد داشــت.تربتی تاکید کرد: هرچند اولویت ما مصرف گاز در بخش 
خانگی و گرمایشی اســت اما هرچه بتوانیم در این حوزه صرفه جویی و بهینه سازی 
کنیم در نتیجه می توانیم در ارزآوری این کاا هم فعال شویم و استفاده بهتری از آن 
ببریم.وی با بیان اینکه عمده مصرف کنندگان کشــور در بخش های خانگی و تجاری 
هســتند، افزود: از ابتدای امســال تاکنون هزار روستا گازرسانی شدند و این تعداد تا 
پایان ســال به 3 هزار روستا می رســد که این مقدار توسعه به طور معمول مصرف را 

حدود 5 تا ۱۰ درصد افزایش می دهد.

اردکانیان خبر داد
سرمایه گذاری ۱۹۵۰۰ میلیارد تومانی در 

بخش های آب و برق تهران
وزیر نیرو از بهره برداری ۱۲4 پــروژه در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران از ابتدای 
امســال تاکنون خبر داد و گفت: تاکنون در دولت تدبیر و امید ۱9 هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان در بخش های آب و برق تهران ســرمایه گذاری شــده است. رضا اردکانیان امروز 
در بیســت و ششمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در مراسم افتتاح 3 پروژه 
صنعت آب و برق اســتان های تهران و هرمزگان با اعتبــار 334۰ میلیارد تومان که با 
حضور رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس انجام شــد، اظهار کرد: امروز در بیست 
و ششــمین هفته پویش، یکصد و بیست و چهارمین پروژه این پویش را در سال 99 با 
دســتور و حضور رییس جمهوری افتتاح می کنیم، از این تعداد ۷ پروژه ساز و کاری و 
۱۱۷ پروژه ساخت و سازی در مجموع با سرمایه گذاری 3۱ هزار و ۷8۰ میلیارد تومان 
اســت. آنچه می ماند ۱۲6 پروژه دیگر با سرمایه گذاری ۱8 هزار میلیارد تومان تا پایان 
امسال به بهره برداری می رسد.وی با بیان اینکه امروز 4 پروژه در تهران در زمینه آبرسانی 
و یک پروژه مهم در هرمزگان در زمینه تولید برق افتتاح می شود، افزود: تامین آب شرب 
شهرهای بزرگ همواره دغدغه دولت ها و سازمان های مسئول بوده است و تهران بزرگ 
به عنوان یک ابر شهر از شهرهای پرجمعیت دنیاست.وزیر نیرو گفت: امروز در حالی که 
از جمعیت حدود ۷.5 میلیارد نفری کره زمین اعام می شــود که در شهرها 96 درصد 
پوشش دسترسی به آب وجود دارد، حدود 4 برابر کل جمعیت ایران در جهان هنوز در 
شهرها به آب دسترسی ندارند، اما به برکت جمهوری اسامی با فعالیت هایی که توسط 
خود مردم صورت گرفته در تهران و سایر شهرها دسترسی ۱۰۰ درصدی داریم.اردکانیان 
افزود: تامین آب باکیفیت تهران برای جمعیت وســیع این ابرشهر توفیق بسیار بزرگی 
است که حاصل شده است. در تهران،   دولت تدبیر و امید افتخار این را داشته که در ۷ 
سال گذشته در صنعت آب و برق حدود ۱9 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
کند. ۱۱ هزار میلیارد تومان از این مجموع در صنعت آب و مابقی در صنعت برق است.

وزیر نیرو با بیان اینکه در تهران، از دهه های قبل دسترســی خوب اگرنه ولی کاملی به 
آب شــرب داشتیم؛ سد امیر کبیر در سال ۱34۰، ســد لتیان در سال ۱34۷، سد ار 
در ســال ۱359، سد طالقان در سال های 84 و 85 و سد ماملو در سال ۱389 به بهره 
برداری رسیدند، گفت: منابع آب سطحی آب های بسیار باکیفیتی هستند؛ امروز، ساانه 
در تهران بزرگ بیش از یک میلیارد متر مکعب مصرف آب شرب و بهداشت داریم که ۷5 
درصد آن از آب های سطحی و بقیه از منابع زیرزمینی است.وی افزود: تاش بر این بوده 
که سهم آب زیرزمینی را کاهش دهیم، به لحاظ این که آب های سطحی آب باکیفیتی 
است و برداشت آب زیرزمینی موجب نشست زمین خواهد شد، همچنین مسئله نشست 
فاضاب هم در برخی نقاط می تواند موجب بروز مشکل شود که موضوع کنترل شده ای 
اســت.وزیر نیرو گفت: تصفیه خانه بزرگ ششم تهران از جمله طرح های امروز است که 
قرار گرفتن در بااترین نقطه شهر ویژگی آن بوده و با استفاده از این تصفیه خانه حدود 
3۰ درصد انرژی برق را که برای پمپاژ آب از سایر تصفیه خانه ها برای شمال غرب و غرب 
تهران استفاده می کردیم صرفه جویی می کنیم.وی افزود: امروز 5 منطقه تهران از این 
امکان برخوردار می شوند و با سه سامانه آبرسانی در مناطق 5، 9، ۱8، ۲۱ و ۲۲ تهران و 
همچنین شهر پرند این دسترسی فراهم می شود همچنین در استان هرمزگان هم واحد 
دوم نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به ظرفیت ۱۷5 مگاوات به بهره برداری می رسد و جمعا 

پروژه های امروز با 334۰ میلیارد تومان افتتاح می شود.
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گزارش رزم حسینی خبر داد

انحصار در حوزه خودرو باید شکسته شود
وزیــر صنعت، معدن و تجارت )صمت( از اباغ سیاســت جدیــد واردات در مقابل 
صادرات تا چند روز آینده خبر داد. علیرضا رزم حســینی پس از نشست مشترک با 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در جمع خبرنگاران بیان کرد: بیش از ۵۰۰۰ 
شــرکت دانش بنیان با همکاری معاونت علمی و فنــاوری رییس جمهور و وزارت 
صمت مشغول به فعالیت هستند که بیش از ۵۰ درصد از این شرکتها در حوزه های 
مرتبط با صنعت، معدن و تجارت به فعالیت می پردازند.وی با اشاره به اینکه حدود 
۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۸ درصد اشتغال پایدار مربوط به وزارت صمت 
است، تصریح کرد: ظرفیت بسیار خوبی در وزارت صمت برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان وجود دارد و حتماً با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

ریل گذاری جدیدی را برای حمایت از این گونه شرکت ها شروع خواهیم کرد.

انحصار در حوزه خودرو باید شکسته شود
وزیر صمت در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه دانش بنیان ها در حوزه 
ساخت داخل خودرو می توانند به کمک وزارت صمت بیایند، اضافه کرد: شرکت های 
رقیب برای رقابت با خودروسازان داخلی باید ایجاد شود و با ایجاد یک بازار رقابتی 
خودروی با کیفیت به مشتریان تحویل داده شود.رزم حسینی ادامه داد: انحصار در 
حوزه خودرو به صورت گام به گام باید شکســته شــود و امکان برخورداری مصرف 

کنندگان از یک خودروی با کیفیت و قیمت مناسب ایجاد شود.

رشد ۵8 درصدی در تولید لوازم خانگی
وی با اشاره به اینکه ظرفیت های خوبی در حوزه ساخت داخل در بیشتر حوزه های 

صنعتی وجود دارد، گفت: در حوزه لوازم خانگی تولید داخلی ۵۸ درصد افزایش یافته 
است و رفتن شــرکت های خارجی از بازار کشور فرصت مناسبی برای شرکت های 

تولید کننده داخلی فراهم کرد.

صدور بخشنامه های متعدد فایده ای ندارد
وزیر صمت با تأکید بر اینکه برای رسیدن به جهش تولید، بروکراسی اداری، قوانین 
دست و پاگیر و تعدد بخشنامه ها باید رفع شود، تصریح کرد: در این چهار هفته هیچ 
بخشنامه ای که منجر به تعدد بخشنامه ها و ایجاد مقررات زاید شود، صادر نکرده ایم.

اباغ سیاست جدید واردات در مقابل صادرات تا چند روز آینده
رزم حســینی ادامه داد: سیاست جدید واردات در مقابل صادرات تا چند روز آینده 
اباغ خواهد شــد. صادرکنندگانی که تعهدات ارزی دارنــد، می توانند مواد اولیه یا 
کااهای ضروری اولویت بندی شــده توسط وزارت صمت را وارد کرده و بدین گونه 
رفع تعهد ارزی کنند.وی گفت: این فرصت خوبی اســت و سبب افزایش صادرات و 

تامین مواد اولیه و کااهای ضروری در شش ماهه دوم سال خواهد شد.

تشدید نظارت بر توزیع کااها از امروز
وزیر صمت در ادامه با اعام اینکه سیاســت وزارت صمت در جهت فراوانی و عرضه 
کاا اســت، بیان کرد: باید کاا در بازار فراوان شود چراکه با افزایش عرضه قیمت ها 
نیز کاهش می یابند.رزم حسینی اضافه کرد: ازامروز نظارت بر توزیع کااها بصورت 
هوشــمند برای مقابله با گرانفروشی با همکاری تعزیرات در بازار تشدید می شود و 

بازرسی از مراکز اصلی، بنکداران و انبارداران طبق قانون انجام خواهد شد و در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف برخورد قانونی صورت می پذیرد.

همه محصوات فوادی باید در بورس فلزات عرضه شود
وی با اعام اینکه قائل به عرضه همه محصوات فوادی در بورس فلزات هســتیم، 
اضافه کرد: در چند روز آینده با همکاری شرکت های بزرگ این فرآیند را هم شروع 

خواهیم کرد.

روغن به اندازه کافی داریم؛ مردم نگران نباشند
وزیر صمت در خصوص روغن نباتی نیز بیان کرد: وضعیت ذخایر استراتژیک کشور 
در این حوزه خوب اســت و ۷۹ هزارتن روغن خام نیز در چند روز گذشــته میان 
کارخانه های تولیدی توزیع شده است.رزم حسینی اضافه کرد: نگرانی از لحاظ تامین 

روغن نداریم و مردم نیز نباید نگرانی داشته باشند.

امیدواریم بازار مرغ به ثبات برسد
وی همچنیــن در خصوص نهاده های دامی و تاثیــر آن بر قیمت مرغ، گفت: با ارز 
۴۲۰۰ تومانی نهاده های دامی وارد می شود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار 
می گیرد و شــبکه توزیع تا مصرف کننده نهایی در اختیار وزارت جهاد است.وزیر 
صمت تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار بر اساس شاخص های وزارت جهاد و مشورت 
تشکلها قیمت گذاری مرغ را انجام می دهد و امیدواریم با افزایش نهاده های دامی 

به ثبات نسبی در بازار مرغ نیز برسیم.

صنعت لوازم خانگی بر سر دوراهی رشد 
تولید یا افت مشتریان

این روزهــا تولیدکنندگان لوازم خانگی خواســتار افزایــش مجدد قیمت 
محصوات خود ناشــی از شرایط روز اقتصادی هستند، افزایش قیمت هایی 
که شــاید در وهله نخســت عامل رکود بازار و از دست رفتن مشتریان به 
نظر برســد، اما تحقق نیافتن آن نیز می تواند مشکل تعطیلی کارخانجات و 
از دســت رفتن اشتغال را به دنبال داشته باشد.در روزهای گذشته »عباس 
هاشمی«، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت وگویی اظهارداشت: 
در هم ســنجی با پارسال به طور متوسط قیمت آلومینیوم ۱۵۴درصد، فواد 
۲۱۲ درصد، برنج ۱۳۱ درصد و مس ۱۱۷ درصد رشــد داشــته است.وی 
گفت: این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی در خردادماه امسال 
مجاز شدند قیمت های خود را نزدیک به ۲۵ درصد افزایش دهند. همچنین 
بــا در نظر گرفتن یورو، میانگین نرخ ارز در این صنعت در مهرماه امســال 
نسبت به سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش داشته است.این مساله سبب شده 
تا یک بار دیگر در ســال جاری، موضوع افزایش قیمت لوازم خانگی مطرح 
شــود. افزایش قیمت هایی که سبب شده شاهد اشــباع انبارها و در مقابل 
کســادی معامات باشیم.البته به گفته »اکبر پازوکی«، دبیر انجمن صنفی 
توزیع کنندگان لوازم خانگی تهران، اکنون هیچ کمبود عرضه ای در بازار وجود 

ندارد و شرکت های داخلی با حداکثر توان خود مشغول تولید هستند.
وی گفت:  در هفته های گذشته به دلیل ایام محرم و صفر، تقاضا برای خرید 
کاهش داشته و شاید خانواده هایی که فرزندانشان در آستانه ازدواج هستند 
تنها خریداران واقعی این روزهای بازار باشند.»محمدرضا حسومیان«، مدیر 
بازاریابی و فروش یک شرکت مطرح تولیدکننده لوازم خانگی، در این زمینه 
به ایرنا گفت: بخش عمده بهای تمام شــده محصوات تولیدی شامل مواد 
اولیه و قطعاتی است که از تامین کننده های داخلی و خارجی تهیه می شود.

باا رفتن قیمت ها و ترس از کاهش مشتریان
»رضا محبی«، مدیر روابط عمومی این شــرکت نیــز می گوید:  آخرین بار 
خردادماه امسال درخواست افزایش متوسط ۳۰ درصدی قیمت محصوات 
به ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شد که مورد 
موافقت قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط بازار و قدرت خرید 
مردم، حاشیه سود محصوات این شرکت به صفر نزدیک شده است.محبی با 
بیان اینکه هنوز درخواست جدیدی برای افزایش قیمت از سوی شرکت ارائه 
نشده، تاکیدکرد:  باا بردن قیمت ها، شاید به قیمت از دست رفتن مشتریان 
تمام شود.وی در عین حال گفت: مشــکات یادشده، برخی محصوات را 
در ســال های گذشته با توقف تولید همراه کرده است، به طوری که اکنون 
مایکروویو و فر ایرانی به تعداد انگشت شمار در ماه تولید می شود، همچنین 
به دلیل سختی تامین برخی مواد مورد نیاز پکیج، تولید آن کاهش یافته و 

قیمت آن در بازار به شدت افزایش داشته است.

رشد جهشی دار و زیان دهی شرکت ها
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشــور نیز از درخواست 
این انجمن برای افزایش قیمت ها به ســازمان حمایت خبر داد.»محمدرضا 
شهیدی« یادآورشــد:  در دو ماه گذشته، شاهد رشد جهشی و غیرمتعارف 
نرخ ارز بودیم، این در حالی است که با قیمت های قبلی برخی تولیدات وارد 
مرحله زیان دهی شــده اند و برخی دیگر نیز حداقل سودآوری را دارند.وی 
گفت: آخرین بار خردادماه امسال مجوز افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت ها 
را دریافت کردیم، اما با توجه به دایل ذکر شده و به ویژه رشد جهشی نرخ 

دار، شرکت ها وارد زیان دهی شده و به تعطیلی کشیده می شوند.

کاهش قیمت هایی که به دست مصرف کننده نمی رسد
شهیدی با انتقاد از مسووانی ســازمان حمایت که تولیدکنندگان را ملزم 
به ارائه محصــوات به مصرف کنندگان با قیمت هــای پایین تر می کنند، 
تاکیدکرد: بســیاری از محصوات با این قیمت ها به دست مردم نمی رسد، 
زیرا تولیدکننده محصول خود را روانه بازار می کند، اما بازاریان متناســب با 
عرضه، تقاضا، نرخ ارز و غیره قیمت گذاری می کنند.وی اظهارداشت: این رویه 
و شــعار »گران نفروشید«، به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوده و 
فقط برای داان، واسطه ها و محتکران منفعت دارد.این مقام صنفی معتقد 
است که در شرایط کنونی و همه مشکاتی که دولت مردان با آنها مواجه اند، 
دولت باید به کنترل چند کاای اساسی و مورد نیاز مردم بپردازد و با فشار 
آوردن برای کاهش قیمت سایر محصوات، زمینه را برای رانت، عدم فروش 

و پنهان کاری عده ای دیگر مهیا نکند.

مخاطرات عدم افزایش منطقی قیمت ها
»حمیدرضا غزنوی«، ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز به 
ایرنــا گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، قطعات و همچنین 
مواد اولیه خارجی )به واسطه رشــد قیمت ارز(، افزایش قیمت محصوات 
لوازم خانگی اجتناب ناپذیر است.وی بیان داشت: زمانی که شرکت متبوعش 
درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه داده بود دار در محدوده 
۱۶ هزار تومان بود، اما در ادامه مجبور به تامین نهاده ها و مواد اولیه با دار 
۲۷ هزار تومانی و حتی ۳۱ هزار تومانی شد.سخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی با بیان اینکه هنوز درخواست افزایش قیمت ها از سوی سازمان 
حمایت در دست بررسی اســت، تاکیدکرد:  اگر تولید به دلیل عدم افزایش 
قیمت و نبود صرفه اقتصادی با مشــکل مواجه شود، کاهش تولید موجب 
افزایش مجدد قیمت ها خواهد شــد.وی با بیان اینکه در شرکت متبوعش 
تولید هر دو دســته لوازم خانگی لوکس و ارزان قیمت برای همه اقشــار در 
دســتور کار است، از جابجایی تیراژ تولیدات به سمت تولیدات ارزان تر خبر 
داد و گفت: این گروه صنعتی تولید سبدی متشکل از پنج قلم لوازم خانگی 
به تعداد پنج هزار دســتگاه با متوســط قیمتی هر سبد ۱۰ میلیون تومان 
برای جامعه هدف کمیته امداد امام)ره( اجرایی کرده است.غزنوی تاکیدکرد: 
این ســبد خاص با ارز ۱۶ هزار تومانی تولید شــده، هرچنــد هنوز ارز آن 
تامین نشــده اســت، اما در ادامه در نظر داریم تا پایان سال تولید آنها را به 
۱.۵ میلیون دســتگاه )۳۰۰ هزار دستگاه از هر محصول( برسانیم. بررسی 
آمارهای رســمی منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
از رشــد تولید تلویزیون، ماشــین لباس شــویی و یخچال و فریزر در ۶ ماه 
نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.مطابق این آمارها، 
در ۶ ماهه نخست امسال ۵۹۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع تلویزیون در کشور 
تولید شد. این آمار در مقایسه با ۶ ماهه نخست ۹۸ رشد ۸۴ درصدی نشان 
می دهد.در مدت یاد شده، تولیدکنندگان داخلی ۹۱۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه 
یخچال و فریزر تولید کردند که در هم سنجی با پارسال رشد ۳۷.۱ درصدی 
داشته است.تولید ماشین لباس شویی نیز در نیمه نخست امسال رشد ۵۴.۵ 
درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرد و به ۴۵۴ هزار و ۱۰۰ 

دستگاه رسید.

برای نیمه دوم امسال؛
هدف گذاری افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیر نفتی

رئیس سازمان توسعه تجارت از هدف گذاری برای افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیر نفتی در شش ماهه دوم امسال خبر داد.حمید زادبوم گفت: اگر چه شیوع بیماری 
کرونا، تجارت خارجی جهان با کاهش ۱۵ درصدی مواجه کرد و به طبع آن تجارت خارجی ما را نیز در نیمه نخست امسال تحت تأثیر قرار داد، اما با بازسازی فرآیندهای 
صادراتی پیش بینی می کنیم که در نیمه دوم امسال تا ۱۵ درصد رشد صادرات غیر نفتی اتفاق بیفتد.وی افزود: افزایش صادرات در نیمه دوم امسال بخشی از کاهش ۳۴ 
درصدی صادرات غیر نفتی در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با شش ماهه اول سال ۹۸ را جبران خواهد کرد ضمن این که روندهای صادراتی رو به بهبود است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ما در صادرات به بازارهای ۱۵ کشور همسایه و ۲ کشور هند و چین متمرکز شدیم,، زیرا این ۱۷ کشور در شش ماهه نخست 
امسال, ۸۹ درصد از صادرات ما را به خود اختصاص داده اند که البته روند اولویت دهی به بازارهای کشورهای همسایه همچنان در برنامه های صادراتی ما خواهد بود.

زادبوم گفت: با روند افزایش تولیدی که در بخش های مختلف داریم رشد صادرات نیز به ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی مشهود است به گونه ای که در شش 
ماهه نخست امسال که صادرات غیر نفتی کاهش داشت، اما صادرات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی با رشد ۱۶ درصدی مواجه است.وی درباره اولویت سازمان توسعه 
تجارت برای ثبت ســفارش افزود: با روش هایی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز مشــخص کرده اولویت ثبت سفارش فقط برای واردات مواد اولیه و مواد واسطه ای 
کارخانجات، ماشین آات و تجهیزات قرار داده شده است.رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: برای برنج های وارداتی مشکل ثبت سفارش وجود ندارد، اما درباره 
کااهای دپو شده در گمرکات و بنادر از جمله برنج جلسات متعددی برگزار و قرار شد تا با هماهنگی میان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت این کااها به سرعت 

تخلیه شود که هم اکنون این موضوع در حال انجام است.

بانک مرکزی اعام کرد:
ماجرای رسوب ۲۰۰هزار تن برنج در بنادر

بانک مرکزی اعام کرد: علت اصلی رســوب برنج های وارداتی در گمرکات و بنادر 
کشور، ترخیص درصدی کاا توسط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری 
برای ثبت  سفارش مرتبط با آنهاســت.در پی انتشار اخباری در خصوص »احتمال 
فاســد شدن ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی در گمرکات و بنادر کشور«، توضیحاتی به 
منظور تنویر افکار عمومی و رفع برخی ابهامات مرتبط با این موضوع به شــرح زیر 
داده است:»ســتاد اقتصادی دولت« کاای برنج را در ســال جاری از سبد کااهای 
مشــمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد و در گروه کااهای اساســی با نرخ نیمایی 
قرار داد.برهمین اساس، در حال حاضر تمام کااهای برنج موجود در گمرکات کشور 
که واردکننده متقاضی ارز با »نرخ نیمایی« باشد، براساس فهرست اعامی »وزارت 
صمت«، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی هستند. لذا از ابتدای سال جاری تاکنون 
حدود پانصد میلیون دار بابت واردات برنج به نرخ نیمایی تأمین ارز شــده است. با 
این وجود، برنج های رســوبی موضوع گزارش های چند روز اخیر، مربوط به مواردی 
است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( است. همان گونه 
که در ابتدا نیز اشاره شد، در سال جاری هیچ محلی به منظور تأمین ارز کاای برنج 
با نرخ یاد شــده از ســوی دولت به بانک مرکزی اعام نشده است.یادآور می شود، 
در سفر اخیر معاون اول رییس جمهوری به بندرعباس، با در نظر گرفتن تمهیداتی 
خاص، مجوز تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای این گروه از کااها طی شرایطی ویژه 
به وزارت صمت و متعاقباً بانک مرکزی داده شد. از این رو، نیاز است وزارت صمت 
با توجه به شــرایط در نظر گرفته شده از یک سو و از سوی دیگر متناسب با مقدار 
و محل منابع اعامی بانک مرکزی برای واردات کااهای اساســی با نرخ ترجیحی 
در ماه جاری، پس از رایزنی با واردکنندگان مربوطه، فهرست ثبت  سفارش های یاد 
شده منطبق با منابع اعامی مذکور را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین 
این بانک به محض دریافت فهرست منطبق با منابع اعامی، برای تخصیص و تأمین 
ارز از محل منابع در دسترس و متعاقباً نسبت به صدور کد رهیگری مدنظر گمرک، 
اقدام خواهد کرد.ذکر این نکته ضروری اســت که علت اصلی مشکل به وجود آمده 
برای بازرگانان، ترخیص درصدی کاا توســط گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و 
کد رهگیری برای ثبت ســفارش مرتبط با آن ها بوده است. بدیهی است، در صورتی 
که هنگام خروج کااهای یاد شده از گمرک، »وجود تخصیص ارز« و »کدرهگیری 
بانک مرکزی« توسط گمرک کنترل می شــد و بازرگانان نیز به درستی راهنمایی 
می شــدند، برابر ضوابط، تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کاا 
در گمرک و اتفاقات کنونی رخ نمی داد. این مهم در حالی رخ داده اســت که بانک 
مرکزی در جلســات متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و 
بــر رعایت کامل مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کااها با نرخ ترجیحی تأکید 
کرده اســت. همچنین پیش از این، بانک مرکزی در این باره هشدار ازم ، مبنی بر 
متضرر شدن بازرگان در صورت تغییر مقررات توسط ستاد اقتصادی دولت، داده بود. 
متاســفانه برخاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام اســتعام های 
مرتبط از بانک مرکزی و »ســامانه جامع تجارت« توسط گمرک، کااها به صورت 
درصدی توســط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای کااهای باقیمانده و 
واردکنندگان رقم زده است.در پایان تأکید می شود، بانک مرکزی به محض دریافت 
فهرست ثبت ســفارش های منطبق با منابع اعامی این بانک، اقدام به تأمین ارز با 
نرخ ۴۲۰۰ و صدور کدرهگیری خواهد کرد؛ لذا انتظار می رود رسانه ها پس از خروج 
برنج های یاد شده از گمرک، پیگیری ازم را درخصوص نحوه توزیع و قیمت فروش 
برنج های ترخیصی به عمل آورند و در اختیار قرار گرفتن این محصول نزد مردم را 

مورد توجه ویژه قرار دهند.

یک نماینده مجلس خبر داد
ورود کمیسیون اصل ۹۰ به قضیه کارت های 

بازرگانی یکبار مصرف
یک نماینده مجلس از ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع صدور کارت های بازرگانی 
یکبار مصرف و داســتان ۷۰ کارتن خواب دارای کارت بازرگانی خبر داد. الهام آزاد، 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسامی درباره پشت پرده 
کارت های بازرگانی یک بار مصرف یــا اجاره ای گفت: گزارش ثبت کارت بازرگانی 
برای کارتن خواب ها بسیار جای تعجب دارد. در این خصوص سوال پیش می آید که 
این امکان از چه طریقی به وجود آمده و چگونه ممکن است بدون احراز صاحیت، 
کارت بازرگانی صادر شود؟وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس عدم احراز صاحیت و 
چنین اهمال کاری هایی ۲۷ میلیارد دار ارز )به گفته دولت؛ که البته دولت به قوه 
قضائیه ۷ میلیارد دار گزارش کرده(، به کشــور برنگشته و این بسیار نگران کننده 
خواهد بود.این نماینده مجلس در این خصوص اظهار داشت: کارتن خواب بودن این 
افراد یا افرادی که فعالیت تجاری ندارند، ولی از کارت بازرگانی برخوردار هســتند 
به قدری تعجب برانگیز اســت که بررسی پشت پرده آن حتماً باید مورد توجه قرار 
گیرد زیرا در صورت صحت، با توجه به اینکه دریافت کارت بازرگانی در یک پروسه 
طوانی به نتیجه می رســد، بدون شــک افرادی که این کار را به جلو بردند از توان 

خاصی بهره مند بودند.

کرمانشاه : الهه بهاری _ دکتر سعید طلوعی شهردار کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار شد  با اشاره 
به برخی انتقادات به پیاده راه خیابان مدرس بیان داشت: با انجام این پروژه نه تنها بازار اصناف کساد نمی شود بلکه 
باعث رونق اقتصادی هم می شود.وی اظهار داشت: از مدیران دو چیز میخواهم اول دروغ نگویند و دوم اینکه بد عهدی 
نکنند که دروغ آفت همه خوبیهاســت. طلوعی افزود : ما در شهرداری سعی کردیم فقط حرف نزنیم و عمل کنیم و 
تنها راه پیشرفت کرمانشاه کم حرف زدن و زیاد کار کردن است و جواب دیگران را با آبادانی شهر می دهیم.شهردار 
کرمانشــاه تصریح کرد: مردم کرمانشاه مردم قانعی هستند و آسفالت جز حداقل های خدمات به مردم است و بابت 
آســفالت معابر مردم از ما تشکر می کنند که برادری ما خدمت صادقانه  و محبت به مردم است باید در عمل به مردم 
بفهمانیم که ولی نعمت ما هستند و ما خادم آنهاییم.دکتر طلوعی بیان داشت: تا کنون ۲۳۰ هزار تن آسفالت در سطح 
شهر کرمانشاه استفاده شده است.ایشان با اشاره به برخی انتقادات به پیاده راه خیابان مدرس بیان داشت: با انجام این 
پروژه نه تنها بازار اصناف کساد نمی شود بلکه باعث رونق اقتصادی هم می شود.وی افزود: طرح پیاده راه در تمام دنیا 
در حال انجام می باشد و طرحی است که جوابدهی خوبی داشته هدف اصلی ما در این طرح کمرنگ کردن استفاده از 
 BRT خودرو و احیا کردن فرهنگ پیاده روی است. شهردار کرمانشاه خاطر نشان کرد: در قسمت میانی این طرح خط
با ۶ ایستگاه راه اندازی می شود ودر پیاده راه نیز از مبلمان شهری وفضای سبز استفاده خواهد شد.دکتر طلوعی اضافه 
کرد: به زودی سند چشم انداز ۶ ساله شهر کرمانشاه در دسترس قرار می گیرد که در این چشم انداز ۶ ساله شهر را 
آماده تحوات خوبی در حوزه خدمات شهری،ترافیک و عمرانی خواهیم کرد.این مقام مسئول افزود: اعتماد سازی، 
صداقت، عدالت میتواند شهر را بسازد و با همدلی ایجاد شده میتوان گفت در شهر کرمانشاه طی چهار سال آینده به 
اندازه ده سال کار انجام گرفته است.طلوعی در ادامه با اشاره به جمع آوری زباله گردها از سطح شهر نیز گفت:در محله 
ماحسینی زمینی برای ضایعات فروشی ها در نظر گرفته شده و به زودی ۵۶۰ مغازه در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به شبکه آبهای سطحی نیز گفت: در این زمینه ۱۲ نقطه حاد شناسایی شده است وبا لوله گذاری 

یا ایجاد کانال مشکل را حل کرده ایم.

شهردار کرمانشاه:

  در کرمانشاه هیچ مدیری حق دروغ گفتن 
و بد عهدی ندارد
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شمارش معکوس برای صعود دوباره بازار سهامگزیده خبر

شاخصسقفتاریخیراپسمیگیرد؟
بورس بــازان حرفه ای معتقدند حرکت افتان  و خیزان بورس به زودی تمام شــده 
و صعود دوباره شــاخص از ســر گرفته می شود. شــاخص بورس این روزها فراز و 
فرودهای بســیاری را تجربه می کند اما بورس بــازان حرفه ای بر این باورند که به 
زودی بهار بورس دوباره از راه می رســد و این فراز و فرودها کامًا طبیعی اســت.

کارشناسان متفق القول هستند که رفتار هیجانی سهامداران خرد این فراز و فرود 
را رقم زده اســت؛ چرا که گزارش دوره ای بسیاری از شرکتهای بورسی موید روند 
ســوددهی این شرکتهاست و اگر ســهامداران حقیقی مبتنی بر عملکرد شرکتها 
بخواهند درباره فروش ســهام خود تصمیم گیری کنند، طبیعتاً باید ســهام شأن 
را حفظ کنند نه اینکه مدتها در صف های خرید ســنگین، در انتظار فروش آن با 
قیمتی کمتر از ارزش ذاتی اش باشــند. این گروه که در خأ تحلیل و بی توجه به 
روند ســوددهی شرکتها اقدام به فروش سهام خود می کنند، عموماً همان کسانی 
هستند که طی ماههای ابتدای امسال، تحت تأثیر فضای هیجانی حاکم بر جامعه، 
و بدون تحلیل و بررســی، اقدام به ورود به بازار سهام کرده بودند.اما براستی بازار 
ســهام به کدام سمت و سو می رود؟ پس از آن صعود غیرمنتظره تا قله حدود دو 
میلیــون و یکصد هزار واحدی و روندی نزولی تــا کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحدی، آیا بازار باز هم به روند صعودی خود بازخواهد گشــت؟ این سوال را با دو 

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرده ایم.

بازار به کدام سو می رود؟
محمد ماهیدشــتی، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص چشم انداز بازار سهام گفت: 
شواهد آشکارشده نشان می دهد که حتی با وجود سقوط اخیر، در دو و نیم سال 
اخیر بازدهی بازار ســهام از تمامی سرمایه گذاری های دیگر بیشتر بوده است.وی 
خاطرنشــان کرد: زمانی که قیمت دار ده هزار تومان بود، شاخص بورس تهران 
۱۰۰ هزار واحد بود و امروز که قیمت دار حدود ۳۰ هزار تومان اســت، شاخص 
باید ۳۰۰ هزار واحد می بود، این در حالی است که با وجود ریزش های اخیر، هنوز 
شــاخص یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است و بنابراین توانسته ده مرتبه بیشتر 
بازدهی ایجاد کند.این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: اگر به تاریخچه نگاه کنیم، 
هیچ گاه شــاخص کل بورس تهران از سقف ۲٫۵ تا ۳ برابر دار فراتر نرفته است، 
اما از ابتدای ســال ۲۰۲۰ میادی نسبت شاخص کل بورس به دار سقف سالیان 
طوانی را شکســته و به ۱۰ واحد رسیده و اگر تکنیکالی نگاه کنیم، شاخص کل 
معادل ۴٫۵ برابر دار، یک محدوده منصفانه برای کف آن است و این نسبت بدون 
اینکه بازار سهام وارد رکود چند ساله بشود، تا سقف ۱۰ واحد هم قابلیت افزایش 

مجدد را دارد، همان طور که امسال تجربه شده بود.
ماهیدشــتی ادامه داد: اگر تحت سناریوی تقویت ریال، قیمت انتظاری دار را ۲۰ 
هزار تومان هم در نظر بگیریم، شــاخص کل به زودی سقف تاریخی خود را پس 
خواهد گرفت.وی خاطرنشــان کرد: در مقطع فعلی چالش اصلی بازار سهام، تورم 
است و تورمی که به نوعی نشانه رونق بود و حاشیه سود را افزایش می داد، اکنون 
آن قدر افزایش داشته که آسیب های اجتماعی در پی خواهد داشت. بدین ترتیب، 

در حالی که بانک مرکزی می گوید که سیاســت افزایش نرخ سود بانکی را دنبال 
نمی کند، اما به نظر می رســد که این بانک اجازه تســهیل پولی و افزایش سقف 
اعتبارات را هم نمی دهد، چرا که تورم مصرف کننده باا است و این تورم باا، بازار 
بدهی را منقبض کرده و منجر به ســقوط بازار سهام شده است.وی با این ادعا که 
بازار طا و ارز، ریال را به اشــتباه ارزان نشان می دهند، گفت: به اوج رسیدن نرخ 
ســود مؤثر اسناد خزانه در مرداد به بازار ارز نیز شوک داد، ولی قیمت دار مجدداً 
پس از آن افزایش داشــت. من برای افزایش قیمت دار از ۲۱ هزار تومان به ۳۲ 
هزار تومان عامل بنیادینی نمی بینم و به نظر می رسد که انتظارات سیاسی عامل 
اثرگذار بوده و حتی باعث شــده طا بیش از آنچه که ارزش دارد معامله بشود. با 
این وجود، طی چند روز اخیر، خوشــبختانه مشاهده می شود که سفت شدن بازار 
بدهی نرخ ارز را نزولی کرده است.ماهیدشتی گفت: تصور می کنم که در کوتاه مدت 
یعنی طی چند هفته آتی، عملکرد بازار سهام بهتر از بازار طا و ارز باشد و بازارها 
به صورت افت طا و ارز و رشد سهام به مسیر خود ادامه دهند.وی ابراز داشت: فکر 
می کنم که سیاست پولی کنترل نرخ ارز و نرخ تورم دارد به هدف خود می رسد و 
اگر با چاشنی اخبار مساعد سیاسی نیز همراه شود، اوضاع بازار سهام بهتر خواهد 
شد.ماهیدشــتی گفت: وقتی که روند بازار ارز عوض شده و قیمت دار تا ۲۶ هزار 
تومان هم پایین رفته، یعنی قرار است که در عرصه سیاسی اتفاق مثبتی بیفتد و 
چنین عاملی بر بازار ارز اثر گذاشته است.وی اظهار داشت: سطح فروش و حتی نرخ 
رشد فروش شرکت ها در شهریور و مهر فوق العاده بوده و بااترین رکورد را نسبت به 
اوج های قبلی به ثبت رسانده و اگر بپذیریم که این تغییرات سود است که تغییرات 
قیمت را توضیح می دهد، باید قیمت های بااتری برای سهام ببینیم، چرا که اکنون 
شــرکت هایی پیدا می شوند که قیمت آن ها یک ســوم چیزی است که سود آنها 
توضیح می دهد.ماهیدشتی گفت: ممکن است یک زمانی حتی در سطوح پایین تر 
شــاخص کل حباب بوده باشد و این حباب حتی بزرگ تر هم شده باشد، اما امروز 
این حباب بزرگ ترکیده و بازار سهام زیر ارزش ذاتی قرار دارد.این تحلیلگر اقتصاد 
کان ادامه داد: بر عکس اینکه خیلی ها می گویند در هر دوره ی ریاست جمهوری، 
یک دوره رونق بازار ســهام وجود دارد و در اواخر دوره هر رئیس جمهور، رشد بازار 
سهام تمام می شود، من این اعتقاد را ندارم. چرخه های تجاری انتخاباتی در بازارها 
وجود دارند، اما چرخه ی رونق فعلی بازار ســهام هنوز تمام نشده و هنوز با انتهای 
رونق فاصله داریم و به نظر می رســد که بازار ســهام از انتخابات ریاست جمهوری 
ایران نیز با رشــد عبور خواهد کرد. پایان چرخه رونق بورس به انتخابات آمریکا و 
حتی انتخابات ایران بستگی ندارد و فعًا این چرخه رونق ادامه دارد.ماهیدشتی در 
جمع بندی گفت: بورس ایران سطوح مقاومتی چند ده ساله خود را در مقابل دار 

شکسته و شرکت ها در حال رشد هستند.

حقوقی ها هنوز وارد خریدهای جدی در کف قیمتی نشده اند
علی شــهیدی، دیگر کارشناس بازار ســرمایه نیز با بیان اینکه با توجه به کلیت 
روند صعودی بازار ســهام از اواخر ســال ۹۸ تا مــرداد ۹۹ و افزایش چند برابری 

و رســیدن شــاخص به حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی، چنین برگشتی در 
شــاخص طبیعی بوده است، گفت: تســلط روند افت شاخص بر بازار سهام، کامًا 
قابل پیش بینی بود؛ چراکه وقتی شاخص با توجه به هیجانات میان مردم، حرکت 
صعودی را در پیش می گیرد، با همان شــدت نیز برمی گردد و ریزش دارد؛ اما با 
توجه به اینکه بازارهای مختلف دارایی در ایران، در بلندمدت متناســب با رشــد 
نقدینگی رشــد می کنند، زمانی که رشد تولید ناخالص داخلی تقریباً صفر است، 
بازار ســرمایه به نوعی در حکم دارایی غیرمولد رشد خواهد کرد.وی افزود: وقتی 
که در درازمدت، رشد نقدینگی کشور از سال ۹۲ تا ۹۸ حدود ۷ برابر شده است، 
قاعدتاً دارایی های دیگر نیز باید ۷ تا ۸ برابر شوند؛ پس رشد ۲۰ برابری بازار سرمایه 
منطقی نیست و شاخص بعد از گذشت مدتی، از این مسیر برمی گردد.وی تصریح 
کرد: در این میان با توجه به ویژگی های بازار سرمایه و اینکه نوسانات آن پررنگ تر 
از سایر بازارها است، می توان گفت مهمترین دلیل چنین افتی، ذات بازار سرمایه 
اســت؛ ضمن اینکه افرادی که به تازگی وارد بورس شــده اند نیز، با چند مســاله 
روبرو هستند؛ آنها کامًا ناآشــنا با بازار سرمایه هستند و به همین دلیل، با تمام 
پس انداز خود وارد بورس شــده و حتی در مواردی، دارایی های ضروری خود مثل 
ملک را فروخته و منابع آن را به بازار آورده اند و به صورت مســتقیم هم وارد بازار 
شده اند؛ بنابراین اکنون که بازار با افت مواجه بوده، هیجانی از بازار خارج می شوند.

شــهیدی تصریح کرد: این مهمترین مخاطره ای است که بازار را هیجانی کرده و 
اکنون نیز روند غالب بر بازار نیز شاخص را به سمت افت پیش می برد.این تحلیلگر 
بازار سرمایه در خصوص رفتار حقوقی ها در بازار نیز خاطرنشان کرد: از زمانی که 
شــاخص شروع به افت کرده تا به حال، حقوقی ها و سهامداران بزرگ، دائماً خرید 
و فروش می کنند و اســتراتژی که در پیش گرفته اند، نوسان گیری است؛ یعنی در 
قیمت کف می خرند و وقتی نرخ ســهام خریداری شده، کمی بااتر می رود، سهم 
را می فروشــند و به این امید نمی آیند که کامًا نگاه پرســود و بلندمدت به سهام 
خریداری شــده داشته باشند.وی اظهار داشــت: اینکه بزرگان بازار در کدام نقطه 
می خواهند سهام را بخرند که نگاه دارند و نفروشند، طی ایام آتی مشخص خواهد 
شــد؛ همانطور که بعد از عبور شاخص از عدد دو میلیون واحد به باا، حقوقی در 
یک حرکت سنگین، سهام خود را فروختند؛ بنابراین اکنون و در کف قیمتی نیز تا 
زمانی که خریدهای جدی و پررنگی به صورت دسته جمعی وجود نداشته باشند، 
کف ســازی اتفاق نخواهد افتاد؛ ضمن اینکه بعد از انتخابات آمریکا نیز مشخص 
خواهد شــد که کف، چه قیمتی اســت و حقوقی ها و ســهامداران بزرگ در چه 
سطحی وارد می شوند.شهیدی گفت: البته مسائل حاشیه ای نیز در این حوزه مهم 
است؛ به نحوی که اگر سیستم اقتصادی کشور به سمت دریافت جدی مالیات های 
تنظیم از خودرو و مسکن هدایت شود و پس از آن روی دار و طا و سکه مالیات 
را اخذ کنیم، این امر موجب خواهد شد که نقدینگی به سمت بازار سرمایه برود و 
بازار برگردد؛ ولی باز هم همه چیز بستگی به این دارد که آیا مجلس این ایحه را 
تصویب کند یا اصًا دولت اجرا کند یا نه؛ ضمن اینکه نرخ بهره بازار بین بانکی و 

به تبع آن رفتار خود بانک ها نیز در این وضعیت اثرگذار است.

 جزئیات عرضه ارز در بازار طی ۷ روز گذشته
 ۷۰ میلیون دار روزانه وارد بازار شد

بانک مرکزی در هفت روز نخســت آبان ماه ) از تاریخ ۱ الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۹( 
روزانه، به طور متوسط ۷۰ میلیون دار ارز به صورت اسکناس در »بازار متشکل 
معامات ارزی« در نرخ های حاشیه بازار عرضه کرده است. روابط عمومی بانک 
مرکزی، اعام کرد:  به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان  
۵۰۰ هزار دار در بازار مذکور، از میزان عرضه طی مدت یاد شــده ) از تاریخ ۱ 
الی ۷ آبان ماه ۱۳۹۹(، در مجموع فقط ۷ درصد )حدود ۵ میلیون دار( توسط 
صرافی ها خریداری شده است؛ که این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر در بازار 
برای ارز به صورت اسکناس است.همچنین گزارش های دریافتی از سامانه نیما 
حاکی از این اســت که در مدت مشــابه حدود ۶۷۰ میلیون دار ارز به صورت 

حواله توسط صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه شده است.

واکنش رسمی بانک مرکزی به سانسور آماری
سیاستگذار پولی کشور در اولین توئیت رسمی، نسبت به انتشار آمارها و حذف 
داده ها در این نهاد، واکنش نشــان داد. روابط عمومــی بانک مرکزی در اولین 
توئیت رســمی، به انتقادها در خصوص انتشــار آمارها پاسخ داده است. در این 
توئیت، تاکید شــده که تمامی آمارهای رسمی ســر موعد محاسبه شده و در 
خصوص انتشار نیز این نهاد، تابع مقررات رسمی کشور است. اینطور بر می آید 
که بانک مرکزی در عدم انتشــار نرخ تورم، کــه در ماه های اخیر انتقاد برخی 
کارشناسان را به دنبال داشت، تصمیم گیر نبوده و داده های این بانک مهیا است 
و تنها به دلیل قوانین موجود، تنها داده های مرکز آمار انتشار یافته است.در این 
توئیت آمده اســت: »بانک مرکزی در خط مقدم جمع آوری، تحلیل و تهیه آمار 
اقتصاد کان اســت. هیچ داده ای در این ســالها حذف نشده و به طور منظم و 

سرموعد احصا شده است. بانک مرکزی تابع مقررات در انتشار آمار است.«

بانک مرکزی از 2 بانک  11 هزار میلیارد 
تومان اوراق بدهی خرید

بانک مرکزی در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی پنج سفارش 
فــروش اوراق بدهی دولتی از طــرف دو بانک به ارزش ۱۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد 
تومان خریــداری کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطاعیه روز 
دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ در مورد موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این 
بانک در مهلت تعیین شــده از طریق سامانه بازار بین بانکی پنج سفارش فروش 
اوراق بدهــی دولتی از طرف دو بانک  دریافــت کرد.با توجه به پیش بینی بانک 
مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی و همچنین فاصله گرفتن نرخ سود 
موزون بازار از نرخ ســود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی را در مجموع به 
ارزش ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال خریداری کرد. معامات مربوط به این عملیات 
توســط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار شــنبه ۷ آبان ماه انجام شد.بانک 
مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات 
بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می کند. موضع این بانک )خرید یا فروش اوراق 
بدهی دولتی( بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف 
کاهش نوســانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطاعیه 
در ســامانه بازار بین بانکی اعام خواهد شــد.متعاقب اطاعیه مزبور، بانک ها و 
موسســات اعتباری غیربانکی می توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در 
بازار بین بانکی، نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه 

بازار بین بانکی اقدام کنند.

ابزار مشتقه چیست؟
ابزار مشتقه ابزاری است که از بازارهایی مثل کاا، انرژی، ارز، پول و سرمایه 
مشتق شــده اند و در بورس های مربوطه انجام می پذیرند. ابزار مشتقه به 
قرارداد یا اوراقی گفته می شود که ارزش آن وابسته به ارزش اوراق بهادار، 
کاا، شــمش یا ارز اصلی اســت و هیچگونه ارزش مستقلی ندارد، پیمان 
آتی و اختیار معامله دوگونه از این ابزارها هســتند که به طور معمول در 
بورس های معتبر جهان دادوستد می شوند.بر اساس این گزارش، این ابزار 
در معامات اصل دارایی جا به جا نشــده و عملکرد قیمت آن ناشــی از 
تغییرات قیمت کاای مربوطه اســت.معامات در این بازار نسبت به بازار 
نقدی سرعت و قدرت نقد شوندگی بیشتری دارد و هزینه کمتری در بازار 
ایجــاد می کند و می تواند از نظر اقتصادی در انتقال خطر بازار و کاهش 
هزینه تامین مالی، افزایش بازده دارایی، تعدیل سریع ساختار جریان نقدی 
و گریز از مالیات و در نهایت تغییر نرخ ثابت بدهی به نرخ شناور موثر باشد 
و از نظر اسام به دلیل مشــروع بودن نرخ شناور، این ابزار در کشورهای 
اسامی مورد استفاده قرار گرفته و زمینه های استفاده از آن در ایران هم 

در حال پایه ریزی است.

نگـــاه
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گزیده خبر

وزیر خارجه سودان اذعان کرد:
عادی سازی روابط با تل آویو شرط حذف نام 

سودان از لیست سیاه بود
وزیر خارجه سودان در سخنانی اذعان کرد که عادی سازی روابط این کشور 
با رژیم صهیونیســتی شرط اصلی برای حذف نام »خارطوم« از لیست سیاِه 
ایاات متحده آمریکا بوده اســت.به گزارش روسیا الیوم، »عمر قمر الدین« 
وزیر خارجه سودان جدیدترین مواضع خود در خصوص عادی سازی روابط 
خارطوم با رژیم صهیونیستی را اعام کرد.بر اساس این گزارش، وی در این 
خصوص اذعان کرد که عادی ســازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی 
شرط اصلی برای حذف نام »خارطوم« از لیست سیاهِ ایاات متحده آمریکا 
بوده اســت.قمر الدین در ادامه یادآور شد: تاکنون هیچ سندی میان سودان 
و اســرائیل برای عادی سازی روابط نگاشته نشــده است.وی اظهار داشت: 
توافق میان ســودان و اسرائیل در آینده به عنوان یک سند درخواهد آمد و 
برای بررسی و اعام نظر نهایی به پارلمان ارائه می شود.پیشتر دولت انتقالی 
سودان اعام کرد که آمریکایی ها هرگونه حذف نام این کشور از لیست سیاه 

خود را مشروط به عادی سازی روابط با تل آویو کردند.

تأکید ریابکوف و عراقچی بر حفظ و اجرای 
کامل برجام

وزرای امور خارجه روسیه و ایران در دیداری دوجانبه در مسکو، روند اوضاع 
پیرامون برجام را مورد بررسی قرار داده و بر ادامه همکاری های دو کشور در 
جهت حفظ و اجرای کامل این توافقنامه تأکید کردند.به گزارش خبرگزاری 
»تاس«، وزارت امور خارجه روســیه شب گذشــته اعام کرد که »سرگئی 
ریابکوف« معاون وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه با »عباس عراقچی«، 
معاون وزیر امور خارجه ایران که برای یک ســفر کاری در مســکو به ســر 
می برد، دیدار کرده و دو طرف درباره مســائل پیرامون توافق هســته ای به 
منظور حفظ و اجرای کامل آن گفت وگو کردند.وزارت امور خارجه روســیه 
یادآور شــد: »توجه اصلی رایزنی های دو دیپلمات بلندپایه روی روند اوضاع 
در ارتبــاط با برنامه اقدام جامع مشــترک )برجام( برای حل و فصل برنامه 
هســته ای ایران، همکاری های دوجانبه بین روسیه و ایران و همچنین سایر 
طرف هــای باقی مانده در برجام، در جهت حفظ و اجرای کامل آن معطوف 
بود.«طبق این اطاعات، طرفین بر ادامه تاش های مشترک با هدف حفظ 
توافقنامه هسته ای تأکید کردند.عاوه بر این، معاونین وزرای خارجه روسیه 
و ایران درباره برخی مســائل مهم بین المللی دیگر که مورد عاقه مشترک 
طرفین بود، تبادل نظر کردند.این وزارتخانه همچنین یادآور شــد که آقای 
عراقچی روز پنجشــنبه همچنین مذاکرات مفصلی بــا »آندری رودینکو« 
نماینده ویژه روسیه در امور قره  باغ داشت و طرفین روند اوضاع پیرامون این 
مناقشه و راه های کمک به حل و فصل اختافات بین جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان را بررسی کردند.

در شهر نیس رخ داد؛
۳کشته در حمله با چاقو در فرانسه

شــهر نیس فرانسه، امروز پنجشنبه شاهد وقوع حمله با ساح سرد بود که ۳ 
کشــته و چند زخمی در پی داشته اســت.به گزارش سان، پلیس فرانسه روز 
پنجشــنبه از کشته شدن ۳ نفر بر اثر حمله با ساح سرد، در شهر نیس واقع 
در جنوب فرانسه خبر داد.به گزارش اقتصادآناین به نقل از مهر، گفته می شود 
در این حادثه که حوالی یک کلیسا رخ داد؛ چند نفر نیز زخمی شده اند.»جرالد 
دارمنین« وزیر کشــور فرانسه از تحقیق بیشــتر در این زمینه خبر داد حال 
آنکه »کریستین استروسی« شهردار نیس، احتمال تروریستی بودن حادثه را 

مطرح کرده است

ترامپ: من سیاستمدار نیستم!
رئیس جمهور آمریکا پنجشــنبه شــب در توئیتی نوشــت که او سیاستمدار 
نیســت و به همین دلیل همیشــه طبق قواعد و قوانین نخبگان سیاسی این 
کشور بازی نمی کند.به گزارش آسوشیتدپرس، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا پنجشــنبه شب در توئیتی نوشت که او سیاستمدار نیست و به همین 
دلیل همیشه طبق قواعد و قوانین نخبگان سیاسی این کشور بازی  نمی کند.

ترامپ افزود: من یک سیاستمدار معمولی در واشنگتن به نظر نمی رسم، چون 
سیاستمدار نیستم و همیشه طبق قواعد و قوانین نخبگان سیاسی در واشنگتن 
بازی نمی کنم؛ چرا که انتخاب من برای مبارزه به خاطر شما صورت گرفت؛ به 
شکلی قوی تر از روسای جمهور قبلی.وی در دومین مناظره انتخاباتی خود با 
رقیب خود جو بایدن نیز گفته بود که »سیاستمدار معمولی نیست و به همین 

دلیل انتخاب شده است«.

 فرانسه به دنبال تحریم اتحادیه اروپا 
علیه ترکیه است

مقام فرانســوی گفت که این کشــور به دنبال اقدام اتحادیــه اروپا، از جمله 
تحریم، علیه ترکیه به دلیل اقدامات تحریک آمیز آنکارا است.خبرگزاری فرانسه 
گزارش داد که »کلمنت بیون« وزیر اروپای فرانســه روز چهارشنبه گفت که 
این کشور به دنبال سلسله ای از اقدامات تحریک آمیز »رجب طیب اردوغان« 
رییس جمهوری ترکیه، از شرکای خود در اتحادیه اروپا می خواهد که علیه او 
اقداماتی از جمله تحریم انجام دهند.او در ســخنرانی خود در پارلمان فرانسه 
تاکید کرد: ما باید اقدامات بیشــتری انجام دهیم. ما برای واکنش های سخت 
از سوی کشــورهای اروپایی فشار خواهیم آورد که ممکن است شامل تحریم 
نیز بشــوند.درتازه ترین تنش میان پاریس و آنکارا، دو طرف بر ســر سخنان 
اسام ســتیزانه اخیر »امانوئل مکرون« رییس جمهوری فرانسه و واکنش تند 
ترکیه و تحریم کااهای فرانسوی دچار اختافی تازه شده اند و آتش اختاف ها 
بین این دو عضو سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( شعله ورتر از پیش شده 
اســت.این تنش ها در ماه های اخیر بر سر موضوع های گسترده ای چون یونان، 
قبرس، لیبی و منازعه قره باغ شدت گرفته و ماجرای قتل معلم تاریخ در حومه 
پاریس، به تازه ترین موضوع اختافی میان فرانسه و ترکیه بدل شده است.بعد 
از ماجرای این قتل و اظهارات اسام ستیزانه مکرون در خصوص لزوم ممانعت 
از آنچه او از آن به عنوان »نفوذ دیدگاه های افراط گرایانه اســامی در فرانسه« 
عنوان کرد، ریییس جمهوری ترکیه در اظهاراتی تند، به شدت از مکرون انتقاد 
و به او توصیه کرده بود که »برای تســت ســنجش عقل« به پزشک مراجعه 
کند.او دوشــنبه شب در مراسمی به مناســبت آغاز هفته بزرگداشت پیامبر 
اســام )ص( گفت حمله به اسام و مســلمانان با تشویق رهبر فرانسه شروع 
شد که خود نیازمند آن است که به لحاظ روانی درمان شود.رییس جمهوری 
ترکیه بر ســر اختاف های ناتویی نوامبر سال گذشــته میادی/ آذر ۹۸ هم 
خطاب به همتای فرانسوی اش گفته بود مکرون »مرگ مغزی خود را بررسی 
کند.«اردوغان که همواره با مکرون سرناسازگاری داشته و دو طرف دل خوشی 
از هم ندارند، به دنبال تحریم کااهای فرانســوی از سوی کشورهای مسلمان 
و عربی گفته که کشــورش از مکرون فرانسه حمایت نخواهد کرد؛ محصوات 
فرانســوی در بسیاری از کشورها مانند قطر، کویت، الجزایر، سودان، فلسطین 
و مراکش ممنوع شده اســت.رییس  جمهوری فرانسه روز چهارشنبه گذشته 
در اظهاراتی اعام کرد که فرانســه همچنان به انتشــار کاریکاتورهای توهین 
آمیز علیه پیامبر اســام )ص( ادامه خواهــد داد. رییس جمهوری ترکیه هم 
با واکنش تند علیه مواضع مکرون، خواســتار بایکوت کااهای فرانسوی شد.با 
وجود اعام ترکیه مبنی بر تحریم کااهای فرانســوی اما وزیر تجارت فرانسه 
گفتــه که پاریس هیچ برنامه ای برای تحریم محصوات ترکیه ندارد؛ »فرانک 
ریستر« به شــبکه رادیویی آر.ت.ال )RTL( گفته پاریس در حال برنامه ریزی 
برای تحریم متقابل محصوات آنکارا  نیست و گفت و گوها و روابط با ترکیه و 

رئیس جمهوری  این کشور را ادامه خواهد یافت.

 عراقچی: 

پیشنهاد ایران می تواند مسیر صلح را میان باکو و ایروان باز کند
سید عباس عراقچی با تاکید براینکه اکنون زمان بسیار حساسی 
اســت و هرچه ســریعتر باید برای برقراری صلح میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان تصمیم گیری و مسیری برای آن باز شود، 
گفت: پیشــنهاد ایران می تواند مســیر صلح را باز کند.عراقچی 
پس از دیدار و رایزنی با مقام های جمهوری آذربایجان و روسیه، 
پنجشنبه شب وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد.وی در بدو ورود 
به ایروان در مصاحبه با خبرنگاران، گفت: مذاکرات بسیار فشرده و 
مفیدی در باکو و مسکو داشتیم، قرار است با مقام های ارمنستانی 
هــم  درخصوص یافتن راه حلی برای صلح مذاکره کنیم.عراقچی 
افزود: اکنون زمان بسیار حساسی است و هرچه سریعتر باید برای 
برقراری صلح تصمیم گیری و مسیری برای صلح باز شود.فرستاده 
ویژه رئیس جمهوری اســامی ایران اضافه کرد:  شــمار تلفات 
)جنگ قره باغ( در حال باا رفتن و این مایه تاســف است. تصور 
ما بر این اســت که هر چه سریعتر مسیر باید برای صلح باز شود 
و پیشنهاد جمهوری اسامی ایران می تواند این مسیر را باز کند.

عراقچی در ادامه با بیان اینکه ایران در همسایگی با هر دو کشور 
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان است، گفت: از هر دو 
کشور اتباعی در ایران در صلح و آرامش در کنار هموطنان ایرانی 
زندگــی می کنند و موضع ما همــواره موضع متوازن و متعادلی 

بوده است.فرستاده ویژه رئیس جمهوری افزود:  در این بحران ما 
به یک سری اصول بین المللی معتقد و پایبند هستیم. حسن نیت 
و ظرفیتی که ایران دارد می تواند در مسیر صلح بکار گرفته شود 
بخصوص برای یک صلــح پایدار.عراقچی گفت:  ابتکار جمهوری 

اســامی ایران یک صلح پایــدار در منطقه را هدف قرار می دهد 
و امیدوارم بتوانیم به این هدف برســیم چون معتقدیم جمهوری 
اسامی ایران ظرفیت های ازم را برای این کار با همکاری دیگر 

کشورها دارد.

دیدار عراقچی با وزیر خارجه ارمنستان
وزیر خارجه ارمنســتان در دیدار معاون وزیر خارجه از نقش 
ایران در حفظ ثبات منطقه و برقراری صلح استقبال کرد. سید 
عباس عراقچی که در ســومین مقصد سفر منطقه ایش شب 
گذشته وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد، در بدو  ورودش با 
زهراب مناتسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان دیدار و گفت 
و گو کــرد.در این دیدار طرفین در مــورد اوضاع منطقه قره 
باغ کوهستانی در نتیجه درگیری بین ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان و مسائل امنیتی منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

هر دو طرف نســبت به انتقال تروریســت های بین المللی از 
خاورمیانه به منطقه ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی جدی 
برای کل منطقه خواندند.مناتساکانیان در این دیدار تأکید کرد 
که ارمنســتان حساسیت های ایران را در رابطه با تهدیدهای 
جدید امنیت منطقه می فهمد و از نقش ایران در حفظ ثبات 
منطقه ای و برقراری صلح استقبال کرد.عراقچی ابتکار ایران 
را برای حل و فصل مناقشه قره باغ به طرف ارمنی ارائه کرد. 
در این زمینه ، وزیر امور خارجه ارمنســتان متذکر شــد که 
رویکردهای ایــران در درگیری قره باغ بــه طور دقیق مورد 

بررسی قرار می گیرد.

 پوتین خواستار مذاکره بر سر بحران قره باغ 
با مشارکت ترکیه شد

رئیس جمهور روسیه خواستار آتش بس فوری در نزاع قره باغ و برگزاری مذاکرات 
صلحی بر سر این مناقشه که در آن پیشنهادهای کشورهای مختلف از جمله ترکیه 
مورد بررسی قرار بگیرد، شد.به گزارش دیلی صباح، کشورهایی نظیر روسیه، فرانسه 
و آمریکا خواستار یک آتش بس پایدار برای جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
بر ســر قره باغ شــده اند. با این حال ترکیه از باکو در دفاع از خود حمایت کرده و 
خواستار خروج نیروهای ارمنستان از مناطق تحت اشغالشان شده است.وادیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه تصریح داشت، ارمنستان و جمهوری آذربایجان باید 
نزاع بر ســر قره باغ را از طریق مذاکرات در چارچوب گروه میســنک وابســته به 
سازمان امنیت و همکاری اروپا که شامل ترکیه نیز بشود حل کنند.او در سخنرانی 
در یک مجمع سرمایه گذاری در مسکو بیان داشت، حل اختاف در منطقه زمانی 
امکانپذیر خواهد شد که طرحها »توازن منافع« را پیدا کنند.رئیس جمهور روسیه 
ادامــه داد: در مرحله اول ما نیاز داریم درگیــری را متوقف کرده و جلوی ضایعه 
هــای جانی را بگیریم، در ادامه پشــت میز مذاکره بنشــینیم و یک اتفاق نظر و 
توازن منافع را بر مبنای پیشــنهادهای تهیه شده از سوی گروه مینسک و روسای 
آن شامل روســیه، آمریکا و فرانسه در ضمن شرکت اعضای دیگر از جمله ترکیه 
و تعدادی از دیگر کشــورهای اروپایی پیدا کنیم.به گفته پوتین حل طوانی مدت 
مناقشه نمی تواند ساده باشــد چون هر یک از طرفها »حقیقت خودش را دارد«.

وی افزود: هدف یافتن یک توازن منافع که متناسب دو طرف باشد است. هم مردم 
جمهوری آذربایجان که ما احترامی تزلزل ناپذیر در رفتار با آنها داریم و منافع مردم 
ارمنستان و کشور ارمنستان به نحوی که هم مردم احساس امنیت کنند و همزمان 
فرصتهایی برای توسعه هر دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان و خود قره باغ 
به وجود بیاید.پوتین در عین حال در پیامی به شرکت کنندگان اجاس موسوم به 
»گفتگوی حزب روسیه متحد و حزب کمونیست چین« عنوان کرد: روابط روسیه 
و چین به سطح باای بی سابقه ای رسیده  و به درستی به عنوان الگوی همکاری 

بین کشورها در جهان امروز نگریسته میشود. 

روسیه: 
تمایلی به پذیرش معاهده منع تسلیحات 

هسته ای نداریم
ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار کرد، این کشور تمایلی به امضا و 
تصویب معاهده منع تسلیحات هسته ای با توجه به اینکه این سند دربر دارنده 
ریسک هایی برای مساله عدم اشاعه تسلیحات هسته ای است، ندارد.به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در 
نشستی در مســکو تصریح کرد: ما از این سند حمایت نکرده و آن را امضا یا 
تصویب نمی کنیم. این برای روسیه الزام آور نخواهد بود. ما اعتقاد نداریم که 
این معاهده باعث ایجاد هیچ اســتاندارد یا هنجاری شده و یا به رشد قوانین 
بین المللی رایج کمکی کند.او در ادامه این ســند را با توجه به این که بدون 
مشارکت قدرتهای هسته ای تهیه شده مبهم خواند.زاخارووا خاطر نشان کرد، 
روسیه هیچ شکاف قانونی در زمینه خلع ساح هسته ای نمی بیند و این سند 
بدون در نظر گرفتن اصول اساسی زیربنای معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته 
ای تهیه شــده و توافقات درباره یک چنین مساله پیچیده ای می توانند تنها 
در نتیجه اتفاق نظر همه طرفهای مربوطه حاصل شوند.زاخارووا بیان داشت، 
مسکو چارچوب مفهومی فرآیند مذاکرات را که بافت راهبردی را نادیده گرفته 
غیرقابل قبول می داند.او گفت: ما تهیه یک معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته 
ای و حمایت از آن را یک اشــتباه در نظر می گیریم. ما نمی دانیم این ســند 
چطور می تواند کمکی عملی به فرآیند محدود کردن و کاهش دادن تسلیحات 
هسته ای کند. به عبارت دیگر چیزی که برای ما واضح است این است که این 
معاهده تحریم به اختافات بیشتر و انزجار بین کشورها می کند. این معاهده 
می تواند موجب وارد شــدن آسیبهای غیرقابل جبران به معاهده عدم اشاعه 
تسلیحات هسته ای و نظام عدم اشاعه هسته ای که از طریق آن ایجاد شده، 
شــود.وی افزود، روسیه حاضر است که مشارکت عملی چشمگیری در زمینه 
آزاد کردن جهان از تهدید ایجاد شده ازسوی ساحهای هسته ای به عمل آورد

یک مســئول بلندپایــه وزارت خارجه 
آمریکا اعام کرد که در پی اقدام ترکیه 
در آزمایش موشــک بالســتیک »اس-

۴۰۰«، خطر اعمال تحریم های آمریکا 
علیه آنکارا »بســیار واقعی« شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، »کارک 
کوپر« دســتیار وزیر خارجه آمریکا در 
امور سیاســی و نظامی گفت که پس از 
اعام هفته گذشته رجب طیب اردوغان 

رئیــس جمهور ترکیه دربــاره آزمایش 
ســامانه روســی اس۴۰۰ در تاریخ 16 
اکتبر، »تحریم هــا )علیه ترکیه( تا حد 
زیادی مطرح شده است«.کارک کوپر 
تاکید کرد که ممکن است دولت آمریکا 
به موجب قانونی که کنگره آن را در سال 
2۰17 برای مقابله به دشمنان آمریکا از 
طریق تحریم به تصویب رســاند، علیه 
ترکیه تحریم وضــع کند. این قانون به 

شکل خاص بر اعمال خودکار تحریم ها 
علیه کشــوری که »قرارداد تسلیحاتی 
مهم« با روســیه امضــا می کند، تاکید 
دارد.وی افــزود: به آنــکارا گفته بودیم 
که آزمایش موشک اس۴۰۰ اساسا غیر 
قابل قبول اســت و دولت آمریکا تاش 
زیادی کرده تا ترکیــه را به عدم فعال 
کردن موشــک های اس ۴۰۰ متقاعد 
کند.رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 

ترکیه نیز اخیرا در پاســخ به تهدیدات 
آمریکا مبنی بر تحریم ترکیه گفته است: 
شما نمی دانید با چه کسی می رقصید. 
تحریم کنید، عقب نیفتید. ما برای خرید 
اف ۳5 از شما قدم برداشتیم، پولمان را 
پرداخت کردیم، اما شما جنگنده های ما 
را ندادید. به ما گفتیــد اس ۴۰۰ را به 
روسیه بازگردانید، ما حکومت قبیله ای 

نیستیم. ما ترکیه هستیم.

 قرار گرفتن ترکیه در معرض تحریم ها آمریکا

 

شهرداری کنگاور به استناد درخواست واحد عمران به شماره ۸۲۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام پروژه موزاییک فرش 
ضلع جنوبی معبد آناهیتا بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۹ به پیمانکار واجد شرایط بخش خصوصی از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام نماید: 
* اعتبار پروژه: ۴/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات جاری می باشد.

* دارابودن گرید حداقل پنج رشته ابنیه از الزامات شرکت کنندگان می باشد. 
* ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ ۴۶۵/۸۱۰/۷۵۳ ریال می باشد که می بایست بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه گردد. 

* کلیه مراحل برگزاری مناقصه صرفاً از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد.

* متقاضیان می بایست تمامی مدارک و اسناد هویتی معتبر را به همراه آنالیز قیمت در سامانه ستاد بارگزاری نمایند.
* در صورت خودداری برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد ضمانتنامه شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری کنگاور ضبط خواهد گردید.

* شهرداری کنگاور در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه : ساعت۱۹:۰۰ تاریخ ۹۹/۰۸/۱۴

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ تاریخ ۹۹/۰۸/۲۵
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۵:۰۰ تاریخ ۹۹/۰۸/۲۵ 

 متقاضیان جهت دریافت اطاعات بیشــتر می توانند به شــهرداری کنگاور واحد امــور قراردادها مراجعه نموده یا بــا تلفن ۰۸۳۴۸۲۲۳۱۱۱ 
داخلی ۲۱ تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی

رامین صادقی - شهردار کنگاور

شماره ۲۰۹۹۰۹۰۰۴۲۰۰۰۰۱۲

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)به شماره )به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۲۶۲۰۹۹۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۲۶( ( 

وزارت راه و شهر سازی
ری و حمل و نقل جاده ای سازمان راهدا

ری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه نوبت اولاداره کل راهدا

شماره ارشاد : م / الف ۱۷۵۸

))رانندگان، زحمتکشان بی ادعا در جاده ها((

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه 
  موضوع مناقصه: خرید یک دســتگاه لودر مدل ۱۳۹۹ ســاخت داخــل با ظرفیت پاکت ۵ تن و یک دســتگاه گریدر مدل ۱۳۹۹ ســاخت داخل

در استان کرمانشاه
مدت اجرا: تحویل فوری 

مبلغ برآورد: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ میباشد.
* شرایط مناقصه گر تنها شرکت های تولید کننده لودر و گریدر دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزرات صمت مجاز به شرکت در این مناقصه می باشند. 
* مهلت دریافت اسناد: متقاضیان میتواند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۳۰ جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه کنند.
ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند(. 
* مهلت تحویل اسناد تکمیل شده: تاروزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰ جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیک دولت )ستاد( 

مراجعه نمایند :
 تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ 

  اطاعات دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات وارائه پاکت الف )ضمانتنامه شــرکت در مناقصه(:  کرمانشــاه - بلــوار بنت الهدی صدر
روبروی فرمانداری - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه - طبقه همکف دبیرخانه - تلفن: ۰۸۳-۳۸۲۴۹۹۱۲-۱۴

* اطاعات تماس سامانه ستاد:جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
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نتایج یک مطالعه جدید روی شــامپانزه ها نشان می دهد که آنها هرچه 
پیرتر می شوند، دوستان غیرواقعی خود را کنار می گذارند و حتی تمایل 
بیشتری به تنهایی سپری کردن اوقات خود دارند. یک تحقیق انجام شده 
روی شامپانزه ها شامل ۷۸ هزار ساعت مشاهدات بین سال های ۱۹۹۵ تا 
۲۰۱۶ این موضوع را اثبات کرده اســت. ۲۱ شامپانزه نر در سنین ۱۵ تا 
۵۸ ســال در پارک ملی کیباله در اوگاندا تحت نظارت قرار گرفتند. این 
تحقیق نشــان داد که دوستی شامپانزه های جوان)حدود ۱۵ ساله( یک 
طرفه اســت، در حالی که به نظر می رسد قدیمی ترها)حدود ۴۰ ساله( 
تعامات متقابل بیشتری با دوستان خود دارند. "الکساندرا روساتی" یکی 
از نویسندگان ارشد این مطالعه گفت: موضوع واقعاً جالب این است که ما 

دریافتیم که شامپانزه ها این الگوها را از خود نشان می دهند.

ربات "α-WaLTR" دارای چرخ هایی اســت کــه در مواقع ازم از 
جمله باا رفتن از پلکان از هم باز می شوند. وقتی صحبت از روش های 
جابجایی ربات ها می شــود، وجود چرخ برای بعضی از آنها خوب است، 
در حالی که وجود پا برای بعضی دیگر بهتر است. دانشمندان اکنون در 
حال کار بر روی یک ربات با ترکیبی از آنها هســتند، یعنی چرخ هایی 
که به پایه تبدیل می شــوند. این ربات که با نام "α-WaLTR")ربات 
 A&M مبدل چرخ و پایه( شناخته می شود، توسط تیمی در دانشگاه
تگزاس و به عنوان بخشی از برنامه رباتیک وزارت دفاع آمریکا موسوم به 
 "α-WaLTR" ۵" در حال ساخت است. ربات-OFFSET Sprint"
روی سطوح نسبتاً مسطح و صاف به سرعت و با کارآیی باا با چرخ های 

استیکی عاج دار خود عبور می کند.

دانشــمندان اظهــار کرده اند علت بوی نامطبوع "پنیر" این اســت که 
این خوراکی به میکروب ها کمک می کند تا با باکتری هایی که ســبب 
رسیدن آن می شــوند، صحبت کنند. این باکتری ها که توسط قارچ ها 
در پوسته تولید شده و در هوا آزاد می شوند، پاسخ می دهند و طعم های 
خوشــمزه ای را که در پنیر یافت می شــود،تولید می کنند. ترکیبی از 
باکتری ها، مخمرها و قارچ ها در عطر و طعم پنیر نقش بســیار مهمی 
دارند، بنابراین کارشناسان می گویند کشف چگونگی کنترل اکوسیستم 
میکروبــی یک موفقیت در هنر تولید پنیر اســت. آخرین یافته های ما 
نشان می دهد که میکروب های پنیر می توانند از این عطرها برای تغییر 
چشمگیر زیست شناسی خود استفاده کنند. با رشد باکتری ها و قارچ ها 

بر روی پنیرهای رسیده، آنزیم هایی ترشح می شوند.

شامپانزه های مسن دوستان 
واقعی خود را گزینش می کنند

 ابداع ربات چرخ  داری که 
از پله باا می رود

دانشمندان علت بوی نامطبوع 
"پنیر" را کشف کردند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 ایران زیباست؛ بخش »سیروان« یکی از بخش های استان کردستان که 
در شهرستان سنندج واقع شده است

رولزرویس ریث محصولی خاص برای خاورمیانه
از میان مزیت های زیادی که برای خریداران محصوات رولزرویس وجود دارد می توان به شخصی سازی کامل و منحصربه فرد بدنه و کابین 
این خودروها اشــاره کرد. برای مثال این ریث با رنگ آبی رویال را در نظر بگیرید که یکی از مشتریان رولزرویس ابوظبی سفارش داده 
است. این خودرو با پسوند “الهام گرفته از زمین” شناخته می شود و دارای تصویری هنری از خاورمیانه است، تصویری که از فضا به این 
شکل دیده می شود. طرح کلی این خودرو در واقع از منظومه شمسی الهام گرفته و بخشی از آن دارای طرح خورشید و سیاراتش یعنی 
عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون می باشد.یکی از طراحان ارشد رولزرویس درباره این خودروی سفارشی گفته 
است: ما دید ویژه خود را برای محصوات خاص خود در نظر می گیریم اما درعین حال جنبه های دیگری را نیز لحاظ می کنیم. در پاسخی 
که برای درخواست یک مشتری داشتیم ما سطح ماکرو را انتخاب کرده و خورشید و سیارات منظومه شمسی را به عنوان رفرنس در نظر 
گرفتیم. در بخش میکرو هم دید خود را روی محل زندگی مشتریان متمرکز کردیم. رنگ بدنه آبی رویال در واقع نشان دهنده ی میزان 
آبی است ۷۵ درصد از سطح زمین را فرا گرفته است. کار هنری خاورمیانه نیز روی کاپوت دیده می شود و مرکز آن امارات متحده عربی 

است که به بخش های دریای سرخ، خلیج همیشه فارس و دریای عمان کشیده می شود.

برای مقابله با کرونا چقدر ورزش کنیم؟
افراد سالم باید ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط را در هفته مدنظر قرار دهند و در عین حال افراد در معرض خطر کرونا از ورزش 
طاقت فرسا و بیش تمرینی بپرهیزند. سامت ایمنی بدنی افراد یکی از مهم ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود و به همین منظور 
باید ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید در هفته مدنظر قرار گیرد و وزن بدنی در محدوده توصیه شده از سوی متخصصان 
نگه داشته شود. فعالیت فیزیکی را می توان در منزل یا بیرون از منزل همراه با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام داد و در عین حال توجه 
ویژه ای به رعایت فاصله اجتماعی حین ورزش کردن یا فعالیت بدنی داشت. از سوی افراد باید استراتژی های خاقانه به منظور افزایش 
فعالیت فیزیکی بدن در دستور کار قرار گیرد و با مطالعه دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در مورد چک لیست های مبارزه با 
کرونا مطابق با نوع هر ورزش کسب اطاع کرد. بر اساس این مطلب که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار گرفته است، 
افراد در معرض خطر کووید۱۹ باید از ورزش های طاقت فرسا، تمرین بیش از اندازه و بیش تمرینی بپرهیزند. همچنین باید توصیه های 
مبتنی بر شواهد را برای بازگشت به ورزش بعد از کرونا مشخص و بر اساس استراحت و قطع فعالیت به مدت ۲ هفته بعد از برطرف شدن 
عائم خفیف تا متوسط یا تست مثبت توصیه کرد و پس از آن ورزش آهسته را با پایش مقدار آن توسط تیم مراقبت پزشکی از سر گرفت.

بازارا روان شد و گفتارا رواای صاحبی  ه اهل سخن را ه مدح تو وندر مرّوت تو ه روی است و ه ریاروی و ریاست ره ه  گیتی مرّوت است خاک سُم سمند تو سره است و توتیاتو ر هنر سواری و ر چشم روزگار زین روی  ره تو چو رکن است و چون صفارکن شریعتی و صفای هُدی ز توست چون طلعت تو بیند گوید ه مَرحبار روز کافتاب سر از کوه ر زند او را بود ز طلعت میمون تو ضیاافزون از آنکه نور بود ماه را ازو

پیشنهاد

چهره روز

آخرین شیطان
کتاب آخرین شــیطان مجموعه داستان های کوتاهی از 
ایساک باشویس زینگر است که در سال ۱۹۷۸ موفق به 
دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. در قسمتی از متن پشت 
جلد کتاب درباره کارهای ادبی زینگر آمده است: زینگر 
اگرچه در عصری می زیســت که دوران اوج نوآوری های 
هنــری و جاه طلبی های مهارگســیخته ی جریان های 
آوانــگارد بود، بنا به تصریح خــودش تمایل چندانی به 
تجربه گرایی در هنر نداشت و از پذیرفتن نقش تعلیمی 
و تبلیغی و ایدئولوژیک هم ســر باز می زد. او مدعی بود 
نقــش و کارکرد ادبیات در ســرگرم کردن مردم از عهد 
باســتان تا زمان وی را نمی توان و نباید رها کرد. بنا به 
تعبیر خودش: »هیچ عــذری ادبیات مال آور را توجیه 
نمی کند.« زینگر وارث ســنت یهودی اســت و این موضوع در تمامی داستان های کتاب حاضر نیز به 
راحتی قابل مشــاهده است. در بیشتر داستان های کتاب آخرین شیطان می بینیم که یک حکم فقهی 
نقض شده و در ادامه ماجراهایی آمده که به روایت همین نقض حکم می پردازد. داستان هایی که ریشه 
در دین یهودیت دارند. به عنوان مثال در داستان »خون« در جمات ابتدایی یک حکم از مکتب عرفانی 
دین یهود که یکی از روش های رمزی برای تفســیر متن مقدس و معارف دینی است دیده می شود که 
درباره ذبح حیوانات و احکام مربوط به غذای حال اســت. حکمی پیوند تنگاتنگی با شــهوترانی دارد. 
جمات ابتدایی این داســتان چنین است: علمای قباا می دانند که اشتیاق به خون و شوق شهوترانی 
منشــا واحدی دارند و از همین روست که بعد از فرمان »قتل مکن«، فرمان »زنا مکن« آمده است. در 
این داستان قصابی وجود دارد که اشتیاقی شدیدی برای ذبح کردن حیوانات دارد و به دنبال آن طبیعتاً 

اشتیاقی برای خون ریختن. از همین رو شوق شهوترانی نیز در او بیدار می شود.

ایساک باشویس زینگر
زینگر اگرچه ۵۵ سال از عمرش را در آمریکا گذراند اما 
در خانواده ای یهودی در لهســتان به دنیا آمد و همواره 
نه تنها به زبان ییدیــش بلکه گویی برای ییدیش زبانان 
نیز می نوشــت. موسســه نوبل نیز، دلیل اعطای جایزه 
نوبــل ادبیات را چنین بیان می کنــد: »به خاطر روایت 
هنری مهیج او، به همراه ریشــه های فرهنگ ســنتی 
لهستانی – یهودی، که شرایط زندگی انسان جهانی را به 
ارمغان می آورد.« این ریشه های فرهنگ سنتی لهستانی 
– یهودی نیز در این مجموعه داســتان به راحتی قابل 
لمس است. ایساک باشــویس زینگر در سال ۱۹۰۲ در 
خانواده ای روحانی که پدر و پدربزرگ مادری اش هر دو 
حاخام حســیدی بودند به دنیا آمد. او در ســال ۱۹۳۵ 
یعنی درست چهار سال قبل از حمله آلمان نازی به لهستان، این کشور را به مقصد آمریکا ترک کرد. با 
این حال حوادث جنگ جهانی دوم، هولوکاست و زندگی و مرگ دشوار تحت سیطره حکومت هیتلر و 
استالین خیلی زود بسیاری از هم کیشان او را به مهاجرت به آمریکا وا داشت. به همین جهت، فرهنگ 
یهودیان شرق اروپا، موسوم به اشکنازیم از ریشه کنده شد و بسیاری از بازماندگان به آمریکای شمالی 
یا جنوبی گریختند. داستان های کوتاهی که ایساک باشویس زینگر خلق می کند نیز ریشه در فرهنگ 
اشکنازی دارد. در واقع داستان های او از هزاران حکایت و قصه ای که در کودکی جذب و هضم کرده مایه 
گرفته اند و با سیل مهاجرت یهودیان به آمریکا غنی تر شده است. زیرا بسیاری از کسانی که نوشته های 
او را در روزنامه های ییدیش می خواندند یا به برنامه رادیویی او گوش می دادند با او آشــنایی شــخصی 
پیدا می کردند و سرگذشــت و خاطرات خود و نیاکانشان را برای زینگر بازمی گفتند تا شاید دستمایه 

خلق داستان دیگری باشد.

بخوانید در اینستاگرام


