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محمد امامی که با پول بانک سرمایه  به ثروت رسیده بود، تجربه بیش از ۱۰۰ سفر خارج از کشور دارد. او از محل وجوه بانک سرمایه یک آئودی برای پدرش، یک 
اسپورتیج برای همسر اولش و یک هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش خریداری کرده است. دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی از متهمان پرونده بزرگ 
بانک سرمایه و 33 متهم دیگر صبح دیروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام با یادآوری 
مواد ۱93 و ۱9۴ قانون آئین دادرسی کیفری از متهمین خواست مراقب اظهارات خود باشند و جز به راستی و ادب و نزاکت سخن نگویند. وی در ادامه با سفارش 

همگان به تقوای الهی از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند. .....
www.sobh-eqtesad.ir

 جلسه محاکمه محمد امامی
گردش دوستان دور دنیا با پول فرهنگیان

info@sobh-eqtesad.ir

 در قره باغ طرفدار کفرباشیم
 یا تزویر؟

آیا تاکنون بفکر کسی رســیده که ترکیه در طرفداری از آذربایجان 
در حمله به ارمنستان بخشی از سناریوی نو عثمانیزاسیون را دنبال 
میکند؟ در اینکه مناقشه قره  باغ دارای ابعاد بسیار زیاد و چند بعدی 
با امثال منشــأهای درون مرزی و برون مــرزی و منطقه ای و حتی 
بین المللی است و به همین دلیل هم بازیگران منطقه ای و بین المللی 
درگیر در این منازعه  شده اند، جمهوری اسامی اما برخاف ایشان 
بر حل و فصل آن به شــیوه مسالمت  آمیز آنهم از طریق میانجیگری 
تاکید داشته و پای می فشارد اکن سایر طرف ها اراده و تمایلی برای 
حل و فصل این مناقشه نداشته و در جلوگیری از این آتش خانمانسوز 
و خون ریز همتی نمی گمارند. جالب نیست، اینکه سهم ازم الرعایه 
ایران امروز از همه طرف ها در این مناقشه بیشتر بوده است؟ چرا که 
قره باغ در گذشــته از مناطق شمالی ایران بوده که پس از جنگ اول 
جهانی و درگیر شــدن ایران و روسیه تزاری و کشته شدن جوادخان 
قاجــار آخرین حاکــم ایرانی آن دیار، در طی عهدنامه گلســتان، از 
خاک ایران جدا شــده و پس از فروپاشی حکومت تزاری در روسیه، 
آذربایجــان و ارمنســتان تا حدودی با تملک اراضی ایران مســتقل 
شــدند؟ متاسفیم که می بینیم امروزه برخی علما بیانیه میدهند که 
آذربایجان چون کشور شیعه و طرفدار اهل بیت است پس ما به عنوان 
طرفداری از کشــور شیعه باید از آذربایجان دفاع کرده و از ارمنستان 
ببریم. این درست در حالی است که منافع ملی کشور ما فعا ایجاب 
نمیکند که طرف هیچ یک از طرفین ایســتاده و حتا اعام آمادگی 
برای میانجیگری عقانی ترین کار ممکن بوده است. با این حال باید 
پرسید چه کسی باور دارد که الهام علی اف بخاطر منافع تشیع دست 
به اقدام نظامی زده است؟ حال اینکه جمهوری باکو با رژیم اسرائیل 
پیمان امنیتی و نظامی دارد و پایگاه پهپادی در اختیار این رژیم قرار 
داده است. از تجهیزات اسرائیلی علیه مردم قره باغ استفاده میکند. در 
جمهوری باکو  که آنرا کشور شیعه و اهل بیت خوانده ایم، مسلمانان 
حق راه اندازی دسته های مذهبی در ماه محرم را ندارند و با متخلفین 
از این دســتور به شدت برخورد می شــود. در این کشور بسیاری از 
مساجد مورد احترام اکثریت جمعیت شیعه این کشور تخریب شده 
اند که آخرین مورد آن مســجد فاطمه زهــرا )س( در منطقه »ینی 
گونشــلی« بود. در این جمهوری رعایت حجاب در مدارس، دانشگاه 
ها و اماکن دولتی ممنوع اســت و بسیاری از دختران مسلمان بابت 
رعایت حجاب  از محیط آموزشی اخراج می شوند و برخی معترضان 
به این سیاست همچون حاج علی اکرام علی  اوف ۱۵ سال به زندان 
رفت و بر اثر سختی های مخوف ترین زندان آن کشور درگذشت و حاج 
محســن صمد اوف  نیز به دلیل مذهبی بودن هنوز دربند است. در 
آذربایجان همجنسگرایان آزادند که راهپیمایی و تظاهرات انجام دهند 
و حتی ازدواج کنند و دولت الهام علی اف از آنان پشــتیبانی می کند 
) فراموش نشــده که همین چند ماه پیش اقدام مزبور خشم هزاران 
نفر از مردم تبریز را برانگیخت و دست به تظاهرات مقابل کنسولگری 
آذربایجان زدند(. این در حالی ست که برپایی دسته های عزاداری در 
عاشورا و اربعین امام سوم شیعیان در خیابان ها به شدت منع میشود. 
در آذربایجان پخش اذان و قرآن از مساجد ممنوع است و اگر رعایت 
نشــود اقدامی ضدامنیتی تلقی می گردد. در آذربایجان خواندن نماز 
در اماکن عمومی و دولتی ممنوع اســت و مجازات ســنگین در پی 
دارد ) چند فرمانده ارشد ارتش این کشور، به همین علت یعنی فقط 
نماز خواندن از ارتش اخراج شده اند(. در این کشور زنان موظفند در 
گذرنامه و ســایر اسناد هویتی، از عکس بدون حجاب استفاده کنند. 
ادعای شیعه گری این دولت را خوش باورانه بپذیریم؟ یا بپذیریم که 
ادعای شیعه گری  یک تزویر عیان و آشکار است که قابل انکار نیست؟ 
فرض کنیم که ما هیچ رابطه مســالمت آمیزی با ارمنستان که کشور 
غیر اسامی است و ما آنان را کافر میخوانیم نداشته و نداریم اما اهداف 
ترکیه را چگونه پشت این مناقشه نبینیم؟ عاقه ترکیه برای حضور 
فعال در منطقه قفقاز و همکاری و نزدیکی با آذربایجان را می توان در 
اهداف سلطه جویانه تحلیل کرده و اهم آن اهداف را بوضوح  برشمرد. 
اوا ترکیه با حمایت از آذربایجان نگاه استراتژیک به منطقه قفقاز برای 
ایجاد موازنه راهبردی در رقابت با بازیگران منطقه ای مانند روســیه 
و ایران داشــته و به بســتر افزایش طول مرز مشترک با ایران توجه 
ویژه میکند. ثانیــا اهداف اقتصادی ترکیه در منطقه قفقاز مبتنی بر 
تامین انرژی خود از طریق توسعه و گسترش خط لوله نفتی ) باکو- 
تفلیس- جیهان ( و همکاری با آذربایجان راهبردی قدیمی و فرایندی 
 Neo دور اندیشانه در برداشته و جزئی از راهبرد » نو عثمانیزاسیون
Otomanzaion  « در منطقه است. ثالثا انگیزه ترکیه برای ورود 
به منطقه قفقاز جنوبی با یک نگاه ملی  گرایانه و ایدئولوژیک نیز همراه 
اســت. زبان ترکی، دین و مذهب مشترک باعث گردیده که اردوغان 
نگاه ویژه و آمیخته با حمایت را در مسئله قره  باغ از کشور آذربایجان 
داشته باشد. حال کاما واضح است که برخی هزینه ها که پان ترکیسم 
در ایران انجام میدهد از کدام ابشخور سیراب میشود. هوشمندانه باید 
توجه داشت که  شــرایط حاکم بر منطقه قفقاز به گونه ای است که 
کشورهای داری بحران مانند ترکمنستان و آذربایجان به دلیل عدم 
تــوان در مدیریت بحران و حل و فصل منازعه، با تکیه بر بازیگران و 
قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای مناسبات و اهداف خود را دنبال 
 کنند. لذا موفقیت ترکیه در این منطقه هرگز بســود منطقه نخواهد 
بود. علت اصلــی اینکه ترکیه قصد ندارد آذربایجــان را در پذیرش 
میانجیگری ایران بعنوان شــیخ منطقه متقاعد کند در این موضوع 
خاصه میشود که نقش غیرسازنده بازیگران بین المللی مانند گروه 
مینسک )آمریکا، روسیه و فرانسه( برای حل و فصل مناقشه به دلیل 
اختاف منافع با یکدیگر بســیار حساب شده و پر رنگ است و تداوم 
مناقشه و مهمتر از همه موفقیت آذربایجان هرگز به نفع صلح پایدار 

در این جغرافیا نخواهد بود.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: اگر در دنیا ۲۰ کشور ساخت رادار وجود دارد، حتماً ایران اسامی جزو ۱۰ کشور اول است.
ســردار ســرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی در حاشیه  الحاق سامانه راداری قدیر به سامانه های 
راداری شبکه پدافند هوایی کشور که در استان یزد انجام شد،کم بودن استهاک و هزینه ساخت را از جمله ویژگی های ممتاز دو سامانه راداری هوافضای 
سپاه دانست و گفت:  این رادارها قادرند تا برد 3۵۰ کیلومتر پرنده های پنهانکار را شناسایی و با توجه به ارتفاع هدف برای پرنده ها و سایر اهداف تا برد 
بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر را کشف و رهگیری کنند و در استان های یزد و کرمان راه اندازی شدند.سردار حاجی زاده  هم پوشانی رادارهای نیروی هوافضای 
سپاه با رادارهای ارتش جمهوری اسامی ایران را از دستاوردهای بزرگ نظامی کشور دانست و گفت: اگر در دنیا ۲۰ کشور ساخت رادار وجود دارد، حتماً 
ایران اسامی جزو ۱۰ کشور اول است.وی با اشاره به ظرفیت علمی و اجرایی نیروهای نخبه هوافضای سپاه، تصریح کرد: نیروهای نخبه جوان ما قادرند 
رادارهای مورد نیاز نیروهای عملیاتی را بسازند و در اختیار آنان قرار دهند.فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پایان، خاطرنشان کرد: طی سه ماه آینده رادار 

بعدی در چابهار راه اندازی می شود و با این افتتاح، تعداد رادارهای کشور در این کاس به  هشت مورد افزایش می یابد.

سردرگمی مردم در یک بام و دوهوای 
پروازهای ترکیه!

در شرایطی پروازهای مســافری با پروتکل های بهداشتی بین کشورهای 
مختلف از ســر گرفته می شــود که طی ماه های گذشته مسئوان کشور 
ترکیه بارها پروازهای مسافری از مبدا و به مقصد ایران را بارها لغو و دوباره 
برقرار کرده اند و این سیاســت یک بام و دو هوای ترک ها مسافران ایرانی 
را سردرگم کرده  اســت.طی ماه های گذشته و پس از مدت ها، کشورهای 
مختلف تاش کردند تا مرزهــای زمینی، هوایی و دریایی خود را به روی 
یکدیگر باز کنند تا با رعایت پروتکل های بهداشتی روابط اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی خود را از ســر بگیرند.این اتفاق در حالی در قالب پروتکل های 
بهداشــتی مشترک دو و چند جانبه بین کشــورهای مختلف می افتد که 
مسئوان کشور ترکیه بارها پروازهای مسافری از مبداء و به مقصد ایران را 
لغو کرده و پس از مدتی دوباره آن را از ســرگرفته اند.اولین باری که آن ها 
این کار را انجام دادند در تیر ماه امســال بود که با وجود گذشــت حدود 
پنج ماه از شــیوع ویروس کرونا، پروتکل بهداشتی اعام کردند و قرار شد 
تا بعدها پرواز ایراین های ایرانی و ترک بر فراز آسمان یکدیگر از سرگرفته 
شــود اما ۲۴ ساعت از این تصمیم نگذشت که با وجود صدور مجوز برای 
پروازهای ایران، مقامات این کشــور همسایه لغو این مجوز را اعام کردند 
و حتی مســافرانی که در همان ساعت در مسیر استانبول بودند به سختی 
پذیرش شدند.پس از آن طی ماه های گذشته نیز این اتفاق بارها رخ داد و 
در طول ماه های گذشته تنها قطرایرویز بود که می توانست مسافران ایرانی 
را از دوحه یا بلگراد با یک یا دو توقف به استانبول ببرد و همین مساله سبب 
شد تا هواپیمایی قطر به خود اجازه سودجویی در این بازار را بادهد و نرخ 
بلیت استانبول تا ۶۰ میلیون تومان هم افزایش یافت.نهایتا ابتدای مهر ماه 
بود که اعام شد پروازهای تهران-استانبول از سر گرفته شده است و مردم 
می توانند با شرایط و پروتکل های بهداشتی اعام شده، با در اختیار داشتن 
پاسخ منفی تســت PCR منفی و با ایراین های ایرانی مستقیما به ترکیه 
ســفر کنند.اما پس از گذشت چند رو از برقراری این پروازها که قیمت آن 
تا حدود شش میلیون تومان نیز کاهش یافت دوباره دو روز گذشته )شنبه 
۱۲ مهر ماه( مسئوان هواپیمایی ترکیه برای چندمین بار اعام کردند که 
مجوز پرواز ایراین های ایرانی لغو شده است.و حاا پس از گذشت دو روز 
تورج دهقانی زنگنه –رییس سازمان هواپیمایی کشوری- از برقراری مجدد 
پروازهای تهران – استانبول اما به صورت محدود خبر داد و گفت: بر اساس 
مذاکرات صورت گرفته مقرر شده یک پرواز از ایران و یک پرواز از ترکیه در 
این مسیر به صورت روزانه برقرار شود.مشخص نیست این سیاست یک بام 
و دو هوای ترکیه تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و اگر این کشور توریست پذیر 
اعمال چنین تصمیمات یک شبه را ادامه دهد چه حاصلی جز سردرگمی 

مردم خواهد داشت.

وزیر صنعت:
 شرایط سخت کنونی اقتصاد

 را پشت سر می گذاریم
وزیــر صنعت، معدن و تجارت، حضور اصنــاف را در مقاطع مختلف پس 
از پیروزی انقاب اســامی ماندگار و درخشان خواند و گفت که با کمک 
اصناف و فعاان اقتصادی، از شــرایط ســخت کنونی اقتصاد ایران عبور 
خواهیم کرد.به گزارش دیروز ســه شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»علیرضا رزم حســینی« در دیدار با هیات رییســه اتاق اصنــاف ایران با 
بیــان اینکه تاریخ ایران، هیچگاه نقش آفرینی اصناف و بازاریان در مقاطع 
مختلف پس از پیروزی شکوهمند انقاب اسامی را فراموش نخواهد کرد، 
افزود: حضور اصناف در مقاطع مختلف و حســاس کشــور در نقش یک 
پشتیبان کننده، همواره ماندگار و درخشان بوده و وزارت صنعت با اشراف 
کامل به این جایگاه و نوع نقش آفرینی، حامی این قشر عظیم خواهد بود.

وی، حضور اصناف و تشکل های مختلف بخش خصوصی در تصمیم گیری ها 
و تصمیم سازی ها را یک الزام برشمرد و گفت: وزارت صنعت در حوزه های 
مختلف، نشست های بســیاری را با بخش های مختلف صنعتی، معدنی و 
تجاری غیردولتی برگزار می کند تا بتواند تصمیماتی مبتنی بر خردورزی 
و کار کارشناســی که در نهایت به نفع تولید و اشــتغال کشور تمام شود، 
اتخاذ کند.وی تاکیدکرد: امروز کشــور در شرایط خاصی به سر می برد که 
همه باید برای عبور از مشــکات دست به دست هم دهند، باید باور کنیم 
که در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته ایم و متناســب با آن، ابزارهای 
دفاعی را به کار بندیم.رزم حسینی بیان داشت: هدف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در این حوزه، مداخله نیست، بلکه استفاده حداکثری از پتانسیل ها 
و توانمندی های موجود اســت.به گفته وی، هیچ یک از واحدهای صنفی 
عاقه مند به خرید کااها با قیمت باا نیستند، زیرا در گرانی هم خریدار و 
هم فروشنده ضرر می کنند.وزیر صنعت با تاکید بر ضرورت هماهنگی کامل 
همــه بخش های مرتبط وزارت صنعت، معــدن و تجارت با جامعه صنفی 
کشــور، خاطرنشان کرد: باید مســیر را برای حضور هر چه بیشتر اصناف 
در اقتصــاد فراهم کرد و در حوزه کنترل قیمــت و نظارت بر بازار از توان 
حداکثری آنها بهره گرفت.وی ادامه داد: امروز در شرایطی قرار داریم که روز 
به روز ســفره مردم کوچک تر شده و باید دولت و جامعه صنفی کشور اعم 
از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، دست به دست هم دهند تا ثبات را به 
بازار برگردانند.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: گرانی ناشــی از افزایش 
شاخص های کان اقتصادی وجود دارد، اما ثبات مهمتر از آن است که باید 
هر چه سریعتر به بازارهای مختلف برگردد و این خواسته رییس جمهوری 
است.وی تاکیدکرد: نگاه ما در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن 
است که با همیاری هم، از شرایط سخت کنونی اقتصاد ایران عبور کرده و 

شرایط با ثبات تری را تجربه کنیم.

یک مقام مسئول خبر داد:

توقف فروش ۶هزار میلیارد تومان اموال دولت
بیانیه 26 کشور جهان:

تحریم های آمریکا مقابله با کرونا 
را دشوار کرده است

 کمتر از 7 درصد مستاجران متقاضی وام گرفتند

عقب  ماندگی بانک ها از پرداخت تسهیات ودیعه

۲۶ کشور جهان از جمله ایران، سوریه، روسیه، چین و عراق در بیانیه مشترکی با اعام اینکه تحریم های اقتصادی 
یک جانبه و ظالمانه آمریکا و برخی کشــورهای غربی علیه برخی کشورهای مستقل جهان به مانع بزرگی برای 
مقابله با ویروس کرونا تبدیل شــده است، خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند.به گزارش )سانا( دیروز سه 
شــنبه گزارش داد که بیانیه مشــترک این کشورها روز گذشته در جلسه سوم مجمع عمومی سازمان ملل ویژه 
حقوق بشر توسط چین خوانده شد.  بر پایه این گزارش، این کشورها خواستار پایان دادن به اعمال تحریم های 
اقتصادی یک جانبه آمریکا و دولت های غربی بر علیه تعدادی از کشــورها شــدند و تأکید کردند که کشورهای 

تحریم کننده با نقض حقوق بشر....

کرونا اقتصاد جهانی را به لبه پرتگاه برد
معاون کل وزارت بهداشت:

»ماسک« در تهران از شنبه اجباری است
معاون کل وزارت بهداشت از اجرای اصل اجباری شدن ماسک در تهران از روز شنبه، خبر داد.دکتر 
ایرج حریرچی درخصوص وضعیت فعلی بیمارستان ها در خدمت رسانی به بیماران مبتا به کرونا، 
اظهار کرد: در حال حاضر، اکثر استان های کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارد.وی افزود: در 
استان تهران که وضعیت حادتری را مشاهده می کنیم، در حال حاضر، در بیمارستان ها، ۴۷93 
بیمار کرونایی بســتری داریم که 9۴۸ بیمار در بخش های ICU تحت مراقبت هستند.حریرچی 
بیان کرد: با وجود اینکه به دلیل شــرایط کرونایــی ۲۰ تا 3۵ درصد پذیرش بیماران عادی را در 
بیمارستان ها کاهش دادیم، در لحظه کنونی، 3۱۱ بیمار در اورژانس ها منتظر هستند تا به بخش 
های بستری منتقل شوند، اما به دلیل کمبود تخت دچار مشکل هستیم، البته در ۲۴ ساعت آینده 
این مشکات مرتفع شده و بیماران به بخش منتقل می شوند، اما بازهم بیماران جدیدی مراجعه 
می کنند که باید بستری شوند.وی با بیان اینکه دستگاه ها و تجهیزات پزشکی دچار فرسودگی 
شده اند، اظهار کرد: مثا در شرایط عادی ۱۰ درصد بیماران به اکسیژن نیاز دارند، اما ۱۰۰ درصد 
بیماران کرونایی به اکســیژن آنهم ۱۰ لیتر در دقیقه نیاز دارند. ما دســتگاه های اکسیژن ساز و 
مخازن زیادی را اضافه کرده ایم، اما مجبور هســتیم در بعضی از مراکز حتی از کپسول اکسیژن 
استفاده کنیم. همچنین، دستگاه های سی تی اسکن که برای تعداد معینی تست در روز طراحی 

شده بودند، باید ۲۰۰ تا 3۰۰ تست برای ریه افراد مبتا انجام دهند.

فرسودگی شغلی نیروهای انسانی
بنابر اعام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی با اشاره به فرسودگی شغلی نیروهای انسانی، گفت: 
نیروهای انســانی بخش بهداشت و درمان هفت ماه پی در پی مشغول خدمت رسانی هستند. در 
بعضی از بیمارستان ها روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ نفر در مرخصی استعاجی کرونا به سر برده و به قرنطینه 
می روند و در نهایت، تعداد بهبود یافته، تعدادی از آنها بســتری و تعدادی نیز شــهید می شوند. 
متاســفانه اقلیت ناهمراه جامعه، اکثریت همراه را دچار مشکات شدیدی همچون، ابتا، بستری 

و مرگ می کند.

اصل اجباری شدن ماسک در تهران از روز شنبه
معاون کل وزارت بهداشــت خاطرنشــان کرد: اصل اجباری شدن ماســک در تهران از روز شنبه 
اجرایی خواهد شــد. اصل جریمه نیز تصویب شده است. در مورد میزان جریمه و نحوه اعمال آن 
نیز کارشناسی های مختلفی در حال انجام است. دیروز پیش نویس مصوبه ای مبنی بر مجازات 
»افراد کرونایی که اطاع دارند به کرونا مبتا هستند، اما در جامعه تردد می کنند«، نیز تهیه شد 

تا مجازات های قابل توجهی نیز برای آنها وضع شود.

 سردار حاجی زاده:

 ایران جزو ۱۰ کشور اول در حوزه رادار است
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فائوچی:
 ویروس کرونا می تواند از طریق هوا منتقل شود

رئیس مؤسســه ملی آلــرژی و بیماری های عفونی آمریکا اعام کرد که اطاعات جدید نشــان 
می دهد که ویروس کرونا می تواند از طریق هوا از فرد مبتا به دیگران منتقل شــود.به گزارش 
شــبکه سی ان ان، آنتونی فائوچی با به روز کردن اطاعات مربوط به شیوع ویروس کرونا گفت: 
مؤسســه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا بر این باور اســت که براساس اطاعات مبتنی 
بر علم روز ابتای افراد به کرونا بیشتر از افراد دیگر مبتا شده به این ویروس صورت می گیرد.

براســاس بیانیه مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا، افراد می توانند با نزدیک شدن 
به شــش فوتی )۱.۸۲ متر( افراد مبتا به کرونا دچار این بیماری شــوند.به گفته فائوچی، انتقال 
کرونا در فضای بسته و با تهویه ضعیف که اغلب در آنجاها فعالیت هایی که باعث تنفس شدیدتر 
می شــوند، صورت می گیرد. چنین محیط ها و فعالیت هایی ممکن است به تجمع ذرات حامل 
ویروس کمک کند.مؤسســه ملی آلــرژی و بیماری های عفونی آمریــکا در حالی اعام می کند 
کــه ویروس کرونا از طریق هوا نیز می تواند انتقال یابد که در ماه گذشــته این مورد را تکذیب 
کرده بود.مؤسســه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا می گوید که افراد می توانند با فاصله 
گرفتن ۶ فوتی از دیگران، اســتفاده از ماســک که بینی و دهان آنها را پوشــانده، شستن مداوم 
دســت ها، تمیز کردن ســطوح و ماندن در خانه در صورت بیماری از خود در برابر ویروس کرونا 

محافظت کنند.
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سخنگوی دولتگزیده خبر

تخلیه مناطق اشغالی آذربایجان مورد تاکید ایران است
سخنگوی دولت گفت:تخلیه مناطق اشغالی آذربایجان مورد تاکید ایران است و دخالت 
طرف های ثالث را زیانبار میدانیم.علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با 
خبرنگاران، گفت: در آستانه اربعین حسینی هستیم. ملت ما و ملتهای همسایه در این 
جغرافیای وســیع اهل بیت، همواره در طول قرون مراسم عزاداری برای ساار شهیدان 
و اصحاب حســین را با شکوه هرچه بیشتر برگزار کرده اند. سنت عزاداری حسینی، در 
طول تاریخ یک سنت ایستا و صرفا مناسکی نبوده است.وی افزود: راهپیمایی میلیونی 
اربعین را باید جدیدترین مرحله تکاملی این عزاداری دانست. متاسفانه امسال ما به علت 
شیوع کرونا از برگزاری این مراسم محروم هستیم اما باید این را به مثابه ی یک فرصت 
برای تحقق حول فلســفه ی قیام امام حسین)ع( و فلسفه ی راهپیمایی اربعین تبدیل 
کرد.ســخنگوی دولت ادامه داد: آرمان حسینی و دوستی اهل بیت یک امر فرامذهبی 
است. از باکو و قره باغ و شوشا، ایروان گرفته تا تبریز و اصفهان و کابل و هرات و بیروت 
تا دمشق و بصره و بغداد و آناتولی، ما یک جغرافیای واحد داریم که خاک آن با حب اهل 
بیت سرشته شده است.ربیعی تاکید کرد: گفتمان حسینی برای ما گفتمان و مقاومت در 
مقابل متجاوزین به تمامیت ارضی و تفاوتهای مذهبی تبدیل کرده است. با حسن نیت 
بدون اینکه بخواهیم هژمونی مان را در منطقه افزایش دهیم به حل منازعات ارمنستان 

و آذربایجان می پردازیم. 

میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی به 60 درصد کاهش یافته است
وی با بیان اینکه کماکان درخواست ما از هموطنان توجه به دستورالعمل های بهداشتی 
اســت و جلوگیری از اجتماعات در شرایط کرونایی امروز مهم است، عنوان کرد: کشور 
هفته سختی را پشت سرگذاشت. علیرغم تاکیدات زیاد، متاسفانه رعایت دستورالعمل 
های بهداشــتی در سطح کشور به ۶۰.۳ )شصت و ســه درصد( و در تهران ۴۵ درصد 
درسیده است.ســخنگوی دولت با اشاره به مصوبات ستاد ملی کرونا برای مقابله با این 
بیماری، گفــت: کمیته نظارت بر پروتکل ها، با توجه به کاهش رعایت دســتورالعمل 
در برخی اســتانها، برنامه زمانبندی شده ارتقاء رعایت پروتکل ها، استفاده از ماسک و 
فاصله گذاری اجتماعی تا میزان ۸۰درصد را از اســتانها اخذ و جهت تصویب به کمیته 
امنیتی – اجتماعی و انتظامــی ارائه نماید.ربیعی ادامه داد: در عرصه اقتصادی با توجه 
به آســیب دیدن گســترده بخش خدمات، به خصوص حوزه گردشگری، سیاست های 
حمایتی برای حمایت از این بخش اتخاذ شد و همچنین مقرر شد بازپرداخت تسهیات 
بانکی که قبا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود.وی با بیان اینکه  اجازه 
داده شــد پرداخت حق بیمه ســهم کارفرمایی ســال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال 
۹۹ و هزینه های مالیاتی سررســید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود،  گفت: با 
پرداخت تسهیات به کسب و کارهای آسیب دیده  حوزه گردشگری با محوریت بنگاه 

موافقت شد.

 امتیاز دولت به صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را به موقع انجام دهند
ســخنگوی دولت با بیان اینکه در شــرایط فشــار آمریکا بر عدم صادرات نفت یکی از 
تاشهای ستاد اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی و تمهید بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است، تصریح کرد: به منظور تحقق این امر یکشنبه 
ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت، صادر کنندگانی که نسبت به انجام تعهدات ارزی 
خــود به موقع اقدام نمایند حداکثر تا ۲ هفته مالیات بــر ارزش افزوده دریافتی از آنها 
عودت داده خواهد شد.ربیعی در تشریح این موضوع گفت: در ازای هر درصدی از انجام 

تعهد ارزی، متناســب با همان میزان از مالیات بر ارزش افزوده مسترد می شود و بانک 
مرکزی به صورت هفتگی لیست اینگونه صادرات کنندگان را به سازمان مالیاتی ارسال 
خواهد کرد.وی افزود: همچنین به منظور تسهیل در فرآیند تجارت و ایجاد امکان رصد 
آن و به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطاعات سامانه جامع تجارت، و نیز حذف 
دوباره کاری در فرآیند تجارت، گمرگ جمهوری اســامی موظف است تبادل اطاعات 
با بازرگانان و دستگاههای ذیربط و فرآیند تجارت را صرفا از طرین این سامانه به انجام 
برساند.ســخنگوی دولت همچنین با اشاره به روز عشــایر، گفت: استراتژی این دولت 
معکوس کردن روند مهاجرت بوده است و حمایت های دولت در حوزه خدمات زیربنایی 
مانند گازلوله کشــی، راه آسفالته، آب آشامیدنی سالم، مقاوم سازی واحدهای مسکونی، 

خدمات بهداشتی و درمانی و اینترنت باعث شد ین استراتژی ثمربخش باشد.

 22 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در اختیار روستاییان قرار گرفته 
است

ربیعی ادامه داد: بر همین مبنا برای اشــتغال پایدار روســتایی، ۲۲ هزار میلیارد تومان 
از صندوق توســعه ملی در اختیار روستاییان قرار گرفته است. سرانه درآمد روستائیان 
پیش از دولت یازدهم منفی نهصدهزار تومان بود که هم اکنون به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان رسیده است. منابع سهم اشتغال روستایی از پنج درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا 
کرده  است؛ تسهیات نرخ بیکاری روستایی از ۸.۷ درصد به ۷.۳ درصد کاهش یافته که 
۱.۴ درصد کاهش نرخ بیکاری روستایی را رقم زده است که تاثیرات خوبی در  تثبیت 
جمعیت روستایی داشته است.وی با بیان اینکه در حوزه گازرسانی روستایی بیش از ۸۸ 
درصد روستاهای کشور به شبکه گازرسانی متصل شده اند، گفت: اکنون حدود ۹۵ درصد 
راه های روستایی کشور آسفالت هســتند و ۴۵ درصد خانه های روستایی مقاوم سازی 
شده اند. در حوزه آموزش و پرورش  نرخ پوشش پیش دبستانی روستایی از ۳۸ به ۷۱ 
درصد افزایش یافته و نرخ پوشــش دانش آموزان روســتایی نیز ۲۳ درصد رشد داشته 
اســت. بیش از ۳۲۰۰ مدرسه شبانه روزی در مناطق روستایی ایجاد شده و ۸۰ درصد 
فعالیت نهضت ســوادآموزی در روستاها متوجه زنان است. ۵۰ درصد مدارس آموزش و 
پرورش و ۳۰ درصد کاس ها در مناطق روستایی تشکیل می شود و ساانه بیش از ۲۵۰ 

هزار معلم حداقل ۲۰۰ روز در مناطق روستایی حضور دارند.

 تخلیه مناطق اشغالی توسط ارمنســتان مورد تاکید ایران است/ تعرض به 
خاکمان را تحمل نمی کنیم

سخنگوی دولت در خصوص مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان، گفت: به حفظ تمامیت 
ارضی آذربایجان تاکید داریم. تخلیه مناطق اشــغالی آذربایجان مورد تاکید ایران است. 
دخالت طرف های ثالث را زیانبار میدانیم. راه حل منطقه را نظامی نمی دانیم و از آسیب 
رسیدن به جان شــهروندانمان در مناطق مرزی نگرانیم و پیگیری می کنیم. خواهان 
صلح در منطقه هستیم.وی افزود: مواضع رسمی ایران در سیاست خارجی صرفا از طریق 
دولت و وزارت خارجه اســت. ایران درگیری و تعرض در خاک خود را تحمل نمی کند 
حتی اگر غیرعامدانه باشــد. ایران از کنشگران معدود است که روابط بسیار خوبی با دو 

کشور  آذربایجان و ارمنستان دارد تا هر چه زودتر این جنگ پایان یابد.

 8 میلیارد دار توسط تجار وارد چرخه اقتصاد کشور شده است
ربیعی با بیان اینکه ۸ میلیارد دار  از خرداد ماه از ســوی تجار وارد چرخه کشور شده 

است، ادامه داد: سیاســت های تشویقی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است. 
گســترش صادرات بیش از پیش در دستور کار اســت و کمیته های ویژه ای صادراتی 
تشــکیل شــده. تاش برای بازگرداندن ارزهایمان در خارج از کشور انجام شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون برخورد با کسانی که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند، گفت: در حوزه ادارات، اصناف، مشــاغل و حمل و نقل، افرادی که 
پروتکل ها را رعایت نکنند خدمات به آنها ارائه نمی شــود. همچنین افرادی که مبتا 
شــدند و رعایت نمی کنند، تحت اقدامات حقوقی قرار می گیرند؛ درباره این سازوکار 
شنبه تصمیم گیری نهایی می شود. برای محل های پرتراکم هم که افراد رعایت نکنند، 
جریمه در نظر گرفته می شــود و روز شــنبه این موارد جمع بندی می شــود. اختیار 
تعطیلی مراکز را به استان ها واگذار کردیم.وی همچنین درباره کمبود واکسن آنفوانزا، 
عنوان کرد: زمان مناســب تزریق واکسن آنفوانزا تا نیمه آذر است که تا پایان مهر ماه 
ده برابر سال گذشته تزریق رایگان خواهیم داشت. تاکنون به یک میلیون و سیصد هزار 
نفر از افراد واجد شرایط واکسن تزریق شده است و مابقی هم پوشش داده خواهد شد. 
صعب العاج بودن برای دریافت واکســن انفوانــزا معیارهایی دارد. واردات بعدی برای 

افراد باای ۶۵ سال است.

توضیح »ربیعی« درباره علت لغو جلسه سران قوا؛ شبیه یک سناریو بود!
ربیعی در مورد لغو جلسه سران قوا توسط رییس جمهور، گفت: اخبار را که رصد میکنم 
خیلی در شرایط امروز کشور مضر است که به اعضاء و رئیس دولت توهین می شود. ما 
چنین ادبیاتی در جامعه سیاسی کشور نداشتیم. اگر این توهین به قوه دیگر می شد چه 
اتفاقی می افتاد. همه ما نقد داریم و نقد می تواند راهگشا باشد اما اخبار در جامعه بسیار 
مهم است.ســخنگوی دولت ادامه داد: پیشنهاد جلسه را رئیس جمهور داده بودند. زمانی 
که رئیس مجلس به بیمارستان رفتند، وزیر بهداشت گفتند ایشان به بخش های کرونایی 
و بیماران بدحال رفته اند و کمیته بهداشــتی ستاد ملی کرونا توصیه کرد این جلسه به 
عقب بیفتد. حتی برخی افــراد قبل از اتفاق این موضوع آن را پیش بینی کرده بودند و 
بیشــتر شبیه به )یک سناریو( هست.وی در مورد عدم به نتیجه رسیدن قول رئیس کل 
بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز بیان داشت: در دولت قبل ۲۰۰ میلیارد دار مداخله در 
بازار ارز شد اما در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۵ میلیارد دار بوده است. گرانی دار مولفه 
های مختلفی دارد. با افزایش فروش نفت امیدواریم نرخ ارز متعادل شود.سخنگوی دولت 
در این باره خاطر نشــان کرد: بانک مرکزی و وزارت خارجه پیگیر بازگرداندن ارزهایمان 
از جمله کره جنوبی هستند. متاسفانه کره جنوبی کماکان تحت تاثیر آمریکا تحریم ها 
را در دستور کار دارد. ربیعی در پاسخ به سوال فارس در مورد اینکه طرح تامین کااهای 
اساسی در مجلس درحال تصویب و نهایی شدن است، اوا موضع دولت درباره این طرح و 
اجرایش چیست؟ دوما دولت برای رسیدن کااهای اساسی به تمامی مردم در تمام نقاط 
کشور خودش هم دارای برنامه هست یا خیر؟ اظهار داشت: علت مخالفت با طرح جدید 
مجلس برای یارانه کااهای اساسی به دلیل منبع نامشخص تامین مالی آن است. توصیه 
داریم  در خصوص طرح های اینچنینی با کارشناسان مشورت انجام گیرد. سیاست دولت 
برای ارائه یارانه به واردات کااهای اساسی و دارو سال آینده نیز ادامه یابد.وی درباره اظهار 
نظر منتسب به یکی از ائمه جمعه مرتبط با نا امن سازی جامعه برای بی حجابان گفت: 
ائمه محترم جمعه اظهارنظر اخیری که در زمینه حجاب شــاهد بودیم تکذیب کردند و 
زمینه را برای سواســتفاده از بین بردند. حفظ امنیت شهروندان بر اساس قانون وظیفه 

دولت است و اجرای آن باید موجب حفظ امنیت شود نه اخال در امنیت.

 رادار برد بلند قدیر به شبکه پدافندی 
کشور الحاق شد

دو ســامانه راداری قدیر ساخته شده توسط نیروی هوافضای سپاه با حضور 
فرمانــده قرارگاه پدافند هوایی خاتم اانبیا )ص( و ســردار امیرعلی حاجی 
زاده به شــبکه پدافند راداری کشور الحاق شد.با حضور امیر سرلشکر سید 
عبدالرحیم موســوی فرمانده قــرارگاه پدافند هوایی خاتــم اانبیا)ص( و 
ســردار امیر علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه و جمعی دیگر 
از فرماندهان و مســئولین نیروهای مسلح  ، صبح دیروز)سه شنبه ( آیین 
الحاق  دو ســامانه راداری برد بلند ساخت نیروی هوافضای سپاه به شبکه 
راداری کشور برگزار شد.بنا به این گزارش، رادار سه بعدی قدیر برای اولین 
بار در ســال ۹۲ توسط سپاه رونمایی گردید و تاکنون هشت سامانه از این 
نوع رادارها در سراسر کشور نصب و راه اندازی شده است. رادار قدیر از نوع  
آرایه فازی با ترکیب پرشــماری از فرستنده ها و گیرنده ها به صورت چهار 
وجهــی بدون چرخش و حرکت مکانیکی ،پوشــش ۳۶۰ درجه و برد هزار 
۱۰۰۰ کیلومتری را می باشــد. از ویژگی های برجسته این رادار کشف انواع 
هواپیماهای پنهــان کار ، قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک،  ارزانی ، تولید 
بومی بوده  و با سه نفر عملیاتی می گردد .جمهوری اسامی ایران در تامین 
انواع رادارهای جســتجو و کشف خودکفا بوده و در بین ۲۰ کشور رادار ساز 

عمده جهان ، در رتبه و موقعیت  ۱۰ دنیا قرار دارد.

 سرلشکر موسوی: 
 رادار قدیر نقش مهمی در قدرت دفاعی

 و تهاجمی ایران داشته است
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم اانبیاء)ص( گفت: رادار قدیر نقش مهمی 
در قدرت دفاعی و تهاجمی ایران اســامی و کسب دستاوردهای بزرگ در 
این حوزه ایفا کرده است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم اانبیاء)ص( در حاشــیه مراسم 
الحاق سامانه راداری قدیر به سامانه های راداری شبکه پدافند هوایی کشور 
که در اســتان یزد انجام شــد، ضمن قدردانی از نیروهای فنی و عملیاتی 
هوافضای سپاه، اظهار کرد: سردار حاجی زاده با روحیه جهادی منشأ برکات 
زیادی در بخش پدافند هوایی و راداری کشــور است.وی افزود: بابت وجود 
رهبری مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و سپاه پاسداران انقاب اسامی 
که نقشی مهم در اقتدار همه جانبه ایران ایفا می کنند، خدا را شاکریم.فرمانده 
کل ارتــش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم اانبیاء در ادامه با اشــاره 
به اهمیت دســتاوردهای نظامی کشور گفت: با راه اندازی  چنین رادارهایی، 
قدرت کشف و تسلط پدافند هوایی بر همه بخش های آسمان ایران اسامی 
افزایش پیدا کرده است.امیرموســوی در ادامه با بیان این که حدود ۲۰ سال 
پیش بسیاری از سیســتم های راداری ایران به خاطر نداشتن یک قطعه از 
کار می افتادنــد، تصریح کرد: امروز جوانان نخبه و وایت مدار ایرانی توانایی 
ساخت رادار های پیشرفته را دارند که جای شکر و سپاسگزاری دارد.وی در 
پایان خاطرنشان کرد: این سامانه پدافندی نقش مهمی در قدرت دفاعی و 
تهاجمی ایران اســامی و کسب دستاوردهای بزرگ در این حوزه ایفا کرده 

است.

امیر حیدری: 
مرزهای کشور با پهپاد، دوربین های 

پیشرفته و »بالن« کنترل می شود
فرمانده نیــروی زمینی ارتش گفت: تمامی مرزهــای غرب و جنوب غرب 
کشــور با پهپاد، دوربین های پیشرفته، حساســه ها و بالن کنترل می شود.، 
امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در آیین افتتاحیه منازل 
۴۰۰ واحدی مهر وایت ۱ اهواز، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی )ع(، با 
تاکیــد بر اینکه رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری برای همه ازم ااجرا 
و نقشــه راه اســت، گفت: معظم له مقرر فرمودند، همه ما مکلف به اجرای 
دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم، ملت بزرگوار ما که ملتی وایی 
هستند فرامین مقام معظم رهبری را ارجح می دانند و بنابر فرمایشات معظم 
له اقدام خواهند کرد.وی با اشــاره بــه کنترل مرزهای غرب و جنوب غرب 
کشــور در طول ســال و همچنین روزهای اربعین توسط یگان های نیروی 
زمینی ارتش، افزود: تمامی مرزهای غرب و جنوب غرب کشــور با پهپادها، 
دوربین های پیشرفته الکترونیکی و دیجیتالی و انواع بالن ها کنترل می شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امسال با توجه به شرایط ویروس کرونا، 
باید اربعین حسینی)ع( را از دور گرامی بداریم، مهم این است دل های ما در 

گروه ایثار و شهادت و در رکاب امام حسین )ع( باشد.

دریادار خانزادی:
 ناوبندر خلیج فارس در آینده نزدیک

 به ناوگان»نداجا« می پیوندد
فرمانــده نیروی دریایی ارتش گفت: اولین ناوبنــدر ایران که قابلیت حمل 
بالگرد و پهپاد و مجموعه ای از ظرفیت های موشکی و تسلیحاتی را به همراه 
دارد، در آذرماه امسال به آب می اندازیم. امیردریادار حسین خانزادی فرمانده 
نیروی دریایی ارتش ظهر دیروز در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر 
نداجا در بندرعباس، گفت: مجموعه نیروی دریایی یک مجموعه پویا است و 
بنا دارد تا در هر دوره ای ظرفیت های رزمی بیشتری را پای کار بیاورد تا آن 
جایی که در شأن نظام مقدس جمهوری اسامی ایران و ملت ایران است، در 
دریاها مظهر اقتدار باشد.وی افزود: ما هر ساله ظرفیت هایی از توان رزم را که 
کامًا بومی هســتند تولید می کنیم و تا ماه های آینده حتماً شاهد رونمایی 
از مجموعه ای از دســتاوردهای جدید نیروی دریایی هستیم که یکی از آنها 
ناوشکن دنا است. ناوشکنی کامًا بومی که بخشی از آرایه دفاعی ارزشمند 
جمهوری اسامی ایران با ظرفیت دریانوردی اقیانوسی است.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش همچنین از رونمایی اولین شناور مین روب نیروی دریایی در 
آذرماه امسال خبر داد و اعام کرد: این شناور ظرفیت جدیدی برای مقابله با 
تهدیدات از جنس مین در دریا و سواحل است.دریادار خانزادی اضافه کرد: 
در تاش هســتیم تا اولین ناوبندر جمهوری اسامی ایران که قابلیت حمل 
بالگرد و پهپاد و مجموعه ای از ظرفیت های موشکی و تسلیحاتی را به همراه 
دارد، در آذرماه امســال به آب بیاندازیم.وی افزود: این ناوبندر با نام »خلیج 
فارس« با یک بار سوخت گیری قابلیت ۳ بار دور زدن دور کره زمین را دارد 
که می تواند برای مدت های طوانی در اقیانوس ها باقی بماند و یک پایداری 
دفاعی و امنیتی در منطقــه خلق خواهد کرد.فرمانده نیروی دریایی ارتش 
تصریح کرد: این تجهیزات به نفع برقراری امنیت در دریا برای کشــورهای 

منطقه و جهان است.

کولیوند خبر داد:
 نامه وزیر کشور به قالیباف درباره ایحه 

جامع انتخابات
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس گفت: نامه ای رسمی به امضای وزیر کشور 
به رئیس مجلس شورای اسامی در خصوص مساله ایحه جامع انتخابات ارسال 
شده است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، محمد جواد کولیوند قائم 
مقام وزیر کشــور در امور مجلس با اظهار اینکه، صحبت های مطرح شــده در 
خصوص اینکه ایحه جامع انتخابات به کمیسیون امورداخلی کشور نیامده، فاقد 
وجاهت قانونی است؛ گفت: با پیگیری های وزارت کشور، دولت، برای رفع کاستی 
های موجــود در قوانین جاری انتخابات و رفع پراکندگی موجود در این قوانین، 
ایحه جامع انتخابات را در اسفند ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد، 
اما به سبب طوانی شدن روند بررسی و نبود وقت کافی جهت سیر مراحل قانونی 
تصویب نهایی این ایحه در مجلس دهم، این مهم به منتخبین مردم در مجلس 
یازدهم محول شد.کولیوند با اشاره به اینکه امروز شاهد این هستیم که به جای 
اینکه ایحه جامع انتخابات را که با همکاری دولت، مجلس و نهاد شورای نگهبان 
آماده شده بود؛ در دستور کار نمایندگان و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها قرار گیرد؛ اساساً ارسال و ارجاع اصل ایحه به مجلس و کمیسیون مربوطه 
مورد انکار واقع می شــود.قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس تصریح کرد: در 
همان ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم، نامه ای از سوی دولت به مجلس ارسال 
شــد که دولت همچنان مصر بر پیگیری ایحه جامع انتخابات در مجلس است.

وی اضافه کرد: از آغاز فعالیت مجلس جدید، یکی از مواردی که بسیار مورد تاکید 
دولت و وزارت کشــور بوده است؛ موضوع ادامه سیر مراحل تصویب ایحه جامع 
انتخابات بود.کولیوند عنوان کرد: این ایحه اکنون در کمیسیون امور داخلی کشور 
و شــوراها موجود است و نامه دولت هم اباغ شده است.قائم مقام وزیر کشور در 
امور مجلس در پایان با بیان اینکه نامه ای رسمی به امضای وزیر کشور به رئیس 
مجلس شورای اسامی در خصوص مساله ایحه جامع انتخابات ارسال شده است، 
گفت: نظر و رویکرد وزارت کشور بر لزوم در دستور کار قرار گرفتن ایحه جامع 
انتخابات اســت و انتظار داریم نمایندگان مجلس با همکاری و تعامل با دولت و 

وزرات کشور به بررسی این ایحه و تبدیل آن به قانون کمک کنند.

دریادار رستگاری:
 می توانیم نیازهای کشور را در زمینه سیم 

و کابل تفلونی مرتفع کنیم
مدیر عامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: مجموعه کارخانه تولید سیم 
و کابل تفلونی صنایع دریایی وزارت دفاع، قادر اســت نیازهای کشور را در زمینه 
سیم و کابل تفلونی مرتفع کند. امیر دریادار رستگاری مدیرعامل سازمان صنایع 
دریایی وزارت دفاع در مراسم افتتاح و راه اندازی کارخانه تولید کابل های تفلونی 
نظامی و غیر نظامی که با حضور وزیر دفاع برگزار شــد، طی سخنانی با اشاره به 
ویژگی هــای این محصول راهبردی از جمله مقاومت دمایی از منفی ۹۰ تا ۲۶۰ 
درجه سانتیگراد، هدایت بسیار خوب، مقاومت در برابر سایش و خوردگی، مقاومت 
در برابر حال ها و مواد شیمیایی، مقاومت در برابر اشعه ماورای بنفش و انعطاف 
پذیری، گفت: این محصول راهبردی کاربردهای وسیعی در صنایع دفاعی و نظامی 
از جمله دریایی، هوایی و موشکی و در صنایع غیر نظامی نظیر خودروسازی، ریلی، 

پتروشیمی و پزشکی و سایر صنایع مربوط به روشنایی دارد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: هر اقدامی در راستای خودکفایی، 
گامی مهم و اساســی در پیشــبرد اهداف اقتصادی، غرور ملــی، اعتماد به 
نفس ملی و افزایش انســجام اجتماعی محســوب می شــود. امیر ســرتیپ 
حاتمــی درآیین افتتاح و راه اندازی کارخانه بزرگ تولید ســیم و کابل های 
تفلون نظامی و غیر نظامی در صنایع دریایی وزارت دفاع در مشــهد، گفت: 
متخصصان صنعت دفاعی وزارت دفاع در ســازمان صنایع دریایی در آستانه 
اربعین ســید و ســاار شهیدان حضرت ابا عبدالحســین )ع( با تاسی و الگو 

گیری از این امام همام و یاران با وفایش 
در آوردگاه حساس نابرابر اقتصادی و در 
راستای مبارزه با تحریم های ظالمانه ی 
نظام ســلطه و استکبار جهانی موفق به 
راه انــدازی کارخانه بزرگ تولید ســیم 
و کابل تفلون شــدند که بی شــک این 
دستاورد، نقش مهمی در پیشبرد اهداف 
نظامی، غیــر نظامی، اقتصادی و تجاری 
کشــور ایفا می کند.وی با بیان گسترش 
دامنه ی کاربرد انواع سیم و کابل تفلون 
در حوزه های مختلــف نظامی و تجاری 
و بیــان ویژگی هــای ایــن محصوات 
اعــم از محدوده دمــای عملکردی باا، 
اشتعال پذیری پایین، مقاومت دربرابرمواد 
شــیمیایی، قطــر و وزن بســیار کــم، 
باا، خواص دی الکتریک  انعطاف پذیری 
عالی، مقاومت دربرابرســایش و مقاومت 
محیطی،  وشرایط  رطوبت  دربرابرجذب 
افزود: از خروجی های این کارخانه بزرگ 
در محصواتــی همچون قایــق پرنده، 
ناوشکن، پهپاد،  اژدر، شناورهای تندرو، 
سامانه های موشکی، هواپیماو بالگردهای 

نظامی وتجاری درحوزه ی صنایع هوایی وهوافضا اســتفاده می شــود و عاوه 
برآن، این اقام درصنایع غیرنظامی همچون صنایع خودروسازی، پتروشیمی، 
لوازم خانگی و … کاربرد وســیعی خواهد داشت.وزیر دفاع با بیان هزینه های 
هنگفت تأمین ســیم و کابل تفلون در کشور، تحریم های ظالمانه و از طرفی 
نیاز صنایع نظامی و غیر نظامی کشــور به این محصول راهبردی گفت: برابر 
بررســی های به عمل آمده، نیاز سنجی ها، استانداردها، بررسی محصوات با 
کیفیت روز دنیا و طی بازدید از نمایشگاه های بین المللی ماشین آات تولید 
انواع ســیم و کابل وهمچنین با استفاده از تجارب موجود صنعت در زمینه ی 
فرآیند بومی ســازی کابل های دریایی، این پروژه به عنوان یکی از موضوعات 
اولویت دار وزارت دفاع در ســالی که از ســوی مقام معظم رهبری و فرمانده 
معظم کل قوا به نام »جهش تولید« نامگذاری شــده اســت افتتاح و به بهره 
برداری رسید.امیر حاتمی با بیان مقدار نیاز ساانه کشور به سیم و کابل، گفت: 
میزان واردات سیم و کابل تفلون از مبادی رسمی بالغ بر ۱۰ میلیون دار در 
سال است و برآورد مصرفی این گونه سیم ها در کشور حدود ۲۰ هزارکیلومتر 
در ســال می باشد که تولید این محصول راهبردی در سازمان صنایع دریایی 
وزارت دفاع ســاانه ۷۰ درصد صرفه جویی ارزی خواهد داشــت.وی با بیان 
اینکه منابع تأمین سیم و کابل تفلون کشورهای محدودی هستند، افزود: این 
در حالی اســت که کیفیت محصوات تولیدی این کارخانه به لحاظ کیفیت، 
همتراز تولید کنندگان اروپایی و بااتر از کیفیت سیم های تولیدی سازندگان 
کشورهای دیگر در بازار فعلی است.وزیر دفاع با تشریح روش های تولید سیم 
و کابل و همچنین سهم کارخانه از تولید این محصول، گفت: در حوزه تولید 
ســیم به روش اکســترود عاوه بر رفع 
تمام نیاز کشور از محل سرریز تولیدی، 
امکان صادرات نیز وجود دارد و در حوزه 
تولید ســیم به روش نواری امکان تولید 
۴۰درصد نیازمندی کشور وجود داشته 
است که چنانچه حمایت از طرح توسعه 
انجام پذیرد، کل نیازمندی کشــور قابل 
دستیابی بوده و امکان صادرات نیز فراهم 
خواهد بود.امیر حاتمی بابیان اینکه با راه 
اندازی این کارخانه حدود ۵۰۰ شــغل 
مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده است، 
افزود: ســازمان صنایــع دریایی وزارت 
دفــاع از آمادگی ازم جهت عقد قرارداد 
تأمین و تولید کابل های مذکور با صنایع 
برخوردار اســت.وی گفت: هر اقدامی در 
راستای خودکفایی، گامی مهم و اساسی 
در پیشبرد اهداف اقتصادی، غرور ملی، 
اعتماد به نفس ملی و افزایش انســجام 
اجتماعی محسوب می شود و سایر صنایع 
و دســتگاه ها نیز می توانند با تغییر نگاه، 
روش و اصاح فرایندها عزم خود را برای 

قطع هرگونه وابستگی جزم نمایند.

حاتمی در صنایع دریایی وزارت دفاع در مشهد مطرح شد؛

هر اقدامی در جهت خودکفایی،گامی در پیشبرد اهداف اقتصادی است

موضع گیری وزیر دفاع درباره مناقشه»قره باغ«:
اصابت اشتباه گلوله به مرزهای ایران 

قابل قبول نیست
وزیر دفاع در خصوص مناقشات آذربایجان و ارمنستان گفت: به هیچ 
وجه قابل قبول نیســت که به علت کم دقتی و بی توجهی کشورهای 
طرف مناقشه، گلوله ای به خاک کشورمان اصابت کند. امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به مناقشات اخیر کشورهای 
آذربایجان و ارمنستان، گفت: امنیت مرزهای جمهوری اسامی ایران 
برای نیروهای مسلح مقتدر و شجاع کشور یک موضوع اصلی، حیاتی 
و بسیار مهم است. در این حادثه گاهی به خطا گلوله هایی به مرزهای 
جمهوری اســامی ایران اصابت کرد که تذکرات ازم به هر دو کشور 
داده شــد.وی با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران مناقشات را در 
منطقه به دقت رصد و دنبال می کند تصریح کرد: جان شــهروندان و 
امنیت خاک مقدس ایران اســامی یک موضوع مهم و حیاتی است و 
به هیچ وجه قابل قبول نیست که به علت کم دقتی و بی توجهی گلوله 
به خاک کشورمان اصابت کند.وزیر دفاع تاکید کرد: چنانچه این موارد 
و این بی دقتی ها توسط کشورهای طرف مناقشه ادامه پیدا کند قطعاً 

تمهیدات بیشتری اتخاذ خواهد شد.
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گزیده خبر پسرفت قدرت خرید وام مسکن

زمان دسترسی یک خانوار به مسکن به ۱۰۰ سال رسید
بررسی ها نشان می دهد که با توجه به افزایش شدید قیمت ها، اثرگذاری وام مسکن 
از بین رفته اســت؛ به طوری که هم اکنون با وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین تنها 
می توان در پایتخت ۶.۵ متر خانه خریداری کرد. قدرت خرید وام مســکن به حدی 
پســرفت کرده که وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین اظهارات خود، از ارائه پیشنهاد 
افزایش سقف تسهیات مسکن به بانک مرکزی خبر داد. بنا به اعام محمد اسامی، 
»ما پیشنهادی برای افزایش سقف تسهیات خرید مسکن ارائه کرده ایم؛ البته بسته 
تامین مالی آن باید توسط بانک مرکزی تدوین و ارائه شود و تا این بانک نظر خود را 

اعام نکند، نمی توانیم در مورد افزایش تسهیات تصمیم گیری کنیم.«
وی تاکید کرد: »افزایش تســهیات مسکن به این بستگی دارد که آیا بانک مرکزی 

می تواند منابع آن را تامین کند یا خیر.«

قدرت خرید وام مسکن در تهران چقدر است؟
بررسی ها نشان می دهد تســهیات صندوق پس انداز مسکن یکم که تا اوایل سال 
۱۳۹۶ حــدود ۶۰ درصد قیمت یک واحد ۶۰ متری در تهران را پوشــش می داد، 
حاا اثرگذاری خود را از دســت داده اســت. در واقع هم اکنون با وام ۱۶۰ میلیون 
تومانی زوجین می توان در پایتخت ۶.۵ متر مســکن خریداری کرد.آخرین گزارش 
بانک مرکزی از تحوات بازار مسکن مربوط به شهریورماه امسال بیانگر آن است که 
متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامات ملکی شهر تهران به ۲۴ میلیون و ۲۸۰۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد ۹۱.۷ درصدی را نشان می دهد.در این میان، 
بنا به اعام معاون وزیر راه و شهرســازی، »متوسط قیمت مسکن ۲۶ استان کشور 
زیر ۱۰ میلیون تومان اســت.« محمود محمودزاده معتقد است: »اگر در تهران عدد 

منطقه یک را از متوسط قیمت مسکن خارج کنیم، متوسط قیمت مسکن پایتخت 
به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد رســید.«اما با این حال، به گفته وی، »براســاس 
بررســی های صورت گرفته در ۷ استان کشــور )در شهرهای مرکز استان( متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی )طی مرداد ۹۹( زیر ۵ میلیون تومان بوده است. 
در ۱۹ اســتان متوسط قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان، در ۲ استان باای ۱۰ 
میلیون و زیر ۱۵ میلیون تومان و فقط در یک اســتان )شهر تهران( متوسط قیمت 
مســکن باای ۲۰ میلیون تومان بوده اســت.«محمودزاده با تاکید بر این که در ۲۶ 
اســتان کشور متوسط قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان است، متذکر شد: »اگر 
برای این استان ها متوســط گیری کنیم، متوسط قیمت مسکن کشور ۲۴ میلیون 

تومان نیست، بلکه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان خواهد بود.«

زمان دسترسی یک خانوار به مسکن به 100 سال رسید
آن طور که در گزارش ها دیده می شــود، مدت زمان دسترسی یک خانوار به مسکن 
به ۱۰۰ ســال رسیده است. محاسبات نشان می دهد در صورتی که متوسط درآمد 
هر خانوار براســاس دریافتی یک کارگر قرارداد مستقیم را رقمی حدود ۳ میلیون 
تومان در هر ماه فرض کنیم و از آنجایی که مرکز آمار، سبد هزینه ای خانوار از بخش 
مسکن را یک سوم درآمدهای آنها می داند، در نتیجه یک خانوار تا ۱۱ میلیون تومان 
از درآمد ساانه خود را به بخش مسکن اختصاص می دهد.با توجه به اینکه متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در تهران تا ۲۴.۲ میلیون تومان است؛ قیمت 
یک واحد مسکونی ۵۰ متری به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، در صورتی 
که رشــد ساانه قیمت مسکن را با رشد ساانه حقوق کارگر برابر و یکسان در نظر 
بگیریم، بیش از ۱۰۰ سال طول می کشد تا این خانوار بتواند از طریق سیستم پس 

انداز، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کند.اگر این فرد بخواهد بخشی از زمان مورد 
نظر را با تسهیات مســکن جبران کند، این شاخص برای متقاضی فردی دریافت 
تسهیات )۱۰۰ میلیون تومانی( به ۹۰ سال و برای زوجین )تسهیات ۲۰۰ میلیون 

تومانی( به ۸۰ سال کاهش می یابد.

افزایش وام مسکن چه زمانی کارایی دارد؟
در این شرایط، کارشناســان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند افزایش تسهیات 
خرید مســکن فقط در صورتی قدرت خریــد متقاضیان را تقویت می کند که ثبات 
اقتصادی حاکم باشــد؛ در غیر این صورت با افزایــش ماهانه نرخ تورم، افزایش وام 
ارزش خود را از دست می دهد.ثبات قیمت مسکن از سال ۹۲ تا ۹۵ نیز این موضع 
کارشناســان را تایید می کند. در این سال ها افزایش تسهیات و پرداخت تسهیات 
در قالب سپرده گذاری در صندوق مسکن یکم برای خانه اولی ها در کنار ثبات قیمت 
مســکن موجب شد متقاضیان واقعی در بازار بتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه 
کنند، اما افزایش قیمت ها از پاییز ۹۶ و تشــدید آن در ۲ سال و نیم گذشته، باعث 
شده که تسهیات مسکن به ویژه تسهیات در قالب صندوق یکم، کارایی خود را از 
دست بدهد و متقاضیان در بازار مســکن از خرید باز ماندند.براساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، راه اندازی صندوق یکم در زمانی که معامات مسکن در رکود 
قرار داشت، با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد. سیاست های دولت تا قبل از تحوات 
اقتصادی به وجود آمده در دو سال گذشته در جهت تامین مالی خرید مسکن خانه 
اولی ها از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تا حدودی موفق عمل کرد. اما با افزایش 
جهشی قیمت مســکن و ثابت ماندن سقف تسهیات صندوق، عما توانایی خرید 

مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ از متقاضیان سلب شده است.

 جلسه محاکمه محمد امامی
گردش دوستان دور دنیا با پول فرهنگیان

محمد امامی که با پول بانک سرمایه  به ثروت رسیده بود، تجربه بیش از ۱۰۰ سفر 
خارج از کشور دارد. او از محل وجوه بانک سرمایه یک آئودی برای پدرش، یک 
اسپورتیج برای همسر اولش و یک هیوندا ۲۰۱۴ برای خواهرش خریداری کرده 
است. دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی محمد امامی از متهمان پرونده 
بزرگ بانک سرمایه و ۳۳ متهم دیگر صبح دیروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی 
و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام 
با یادآوری مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرســی کیفری از متهمین خواست 
مراقب اظهارات خود باشــند و جز به راستی و ادب و نزاکت سخن نگویند. وی 
در ادامه با ســفارش همگان به تقوای الهی از نماینده دادستان خواست تا ادامه 
کیفرخواست را قرائت کند. بخش نخست کیفرخواست در نخستین جلسه دادگاه 
قرائت شده بود.در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اقدامات 
مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات انتسابی ۳۴ 
نفر از متهمان اســت که با محوریت محمد امامی و امیررضا فرزان راد از طریق 
نفوذ در مدیران بانک ســرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان ســهامدار 
عمده در بانک ســرمایه نقشــه های مجرمانه خود را در بســتر بانک سرمایه و 
شرکت های وابسته به دو نهاد مزبور پیاده سازی کردند.وی ادامه داد: این افراد از 
طریق پرداخت رشوه های کان به مدیران و کارکنان دو نهاد مزبور و کارشناسان 
رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیات و 
ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و 
شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، خارج کردند.نماینده دادستان 
گفت: متهمان در مقام تسویه تســهیات با سررسید گذشته در پوشش انجام 
معامات به تهاتر اماک با توسل به حربه گرانمایی اقدام کردند که این اقدامات 
حول چهار موضوع از جمله اخذ تســهیات کان در قالب عقد مشارکت مدنی 
مجموعاً مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده است.وی افزود: درباره تسهیات اخذ شده 
توسط شــرکت ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور های صوری 
ارائه شــده که مبنای قرارداد ها مشارکت و در نهایت اخذ تسهیات شده است. 
همچنین اخذ ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه در مجموع به ارزش ۵۹۰ 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که نامبردگان اخذ ضمانتنامه های بانکی از 
بانک ســرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و با تأسیس شرکت های کاغذی 
توسط اشخاصی با سمت مدیرعاملی موفق به اخذ ضمانت نامه ها با تبانی با بانک 
سرمایه شدند.وی افزود: متهم امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کاا ها را نیز 
در شرکت های خود به طرق مختلف واریز می کرده و با هدف عدم کشف منشأ 
پول اقدام کرده است. .نماینده دادستان ادامه داد: باتوجه به عدم وجود تأییدیه از 
جامعه حساب رسان از پرونده، صوری و غیرواقعی بودن وثایق مشخص می شود. 
ضمانت نامه های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضاً چند روز بعد از افتتاح حساب از 
سوی شرکت ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است. شرکت هایی که امامی 
با  آنها تسهیات و ضمانت نامه گرفته است، کاغذی است و افرادی کارت خواب و 
بی بضاعت مدیران آن بودند.وی ادامه داد: تسهیاتی که باید در حوزه قرارداد های 
منعقده جهت امور بازرگانی و و گشایش اقتصادی و تولید صرف می شد، توسط 
متهم امامی و افراد شبکه او و با هدف از بین بردن منشأ پول، در حوزه سینما و 
نمایش خانگی و پرداخت به هنرمندان و سلبریتی ها و خرید اماک و آپارتمان 
صرف شــده و بخشــی از وجوه جهت ســهولت در اقدامات مجرمانه به برخی 
اشــخاص دارای نفوذ پرداخت شده است.نماینده دادستان تأکید کرد: اقدامات 
مجرمانه در ۷ محور مشــخص است از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع از 
طریق دریافت غیرقانونی مجموعاً به میزان ۹۰ میلیارد تومان تسهیات مشارکت 
مدنی از بانک سرمایه به نام شرکت های مختلف، تحصیل مال از طریق نامشروع 
از مجرای دریافت غیرقانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشــتوانه به مبلغ 
۵/ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از بانک ســرمایه برای پنج فقره شرکت های 
مختلف، تحصیل مال نامشــروع به میزان ۱۳۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه، 
تحصیل مال نامشروع از مجرای دریافت غیرقانونی مجموعا ۱۱۲ میلیارد و ۴۳۲ 
میلیون تومان از شرکت های سرمایه گذاری فرهنگیان متعلق به صندوق ذخیره 
فرهنگیان در پوشش قرارداد های حق العمل کاری، تحصیل مال از طریق نامشروع 
از مجرای دریافت غیرقانونی وجوه به میزان ۴۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان در 
پوشش انعقاد قرارداد های حق العملکاری، تحصیل مال نامشروع از بانک سرمایه 
به میزان ۱۲۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان در فرآیند دریافت اماک لواسان و 
چناران از بانک سرمایه و انتقال ملک خیابان شهید فیاضی از مجرای گران نمایی، 
اقدام مجرمانه متهمان در مقام تسویه مطالبات بانک سرمایه با توسل به گزارشات 
کارشــناس خاف واقع و جعل اسناد رسمی بوده است.نماینده دادستان گفت: 
مبالغ قابل توجهی را در پوشــش دریافت تســهیات و ضمانت نامه و یا قرارداد 
حق العمل کاری از نهاد های مزبور برای شبکه منسوب به خود خارج کند.وی ادامه 
داد: نفوذ محمد امامی در بانک ســرمایه و صندوق ذخیره فرهگیان به اندازه ای 
بوده که در نصب و عزل مدیران ارشــد نقش مؤثری داشــت و مجموعه بانک 
سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و نهاد های وابسته به او در خال سال های ۹۲ 
تا ۹۵ توســط شبکه وی مدیریت شده اند. حتی چارت سازمانی بانک سرمایه از 
سوی محمد امامی و امیررضا فرزان راد انجام می شد و جوابیه های باینک سرمایه 
به مراجع انتظامی و قضایی را این دو تنظیم می کردند که نشان از نفوذ وی دارد.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: شهاب الدین غندالی، یاسر ضیایی و مجید 
زاهدی از مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان در ازای ارائه خدمات 
به شــبکه منتســب به محمد امامی اماک و خودروهای لوکس و وجوه قابل 
توجهی دریافت کرده اند.وی درباره رقم های پرداختی از سوی محمد امامی به سه 
مدیر سابق بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: اموالی که شهاب الدین 
غندالی از محمد امامی دریافت کرده اســت شامل این موارد است: یکدستگاه 
آپارتمان در بام نیاوران به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد تومان، یک دستگاه آپارتمان 
در خیابان یاســر نیاوران به ارزش تقریبی ۸ میلیارد تومان، یکدستگاه آپارتمان 
در بلوار قصران به ارزش تقریبی ۴ میلیارد تومان، خودروی تویوتای لکســوس 
بــه ارزش ۹۰۰ میلیون تومان، که این از ســوی امامی به نام فاطمه شــامانی، 
همسر دوم متهم قندالی منتقل شده اند. عاوه بر این موارد خرید اثاثیه منزل و 
پرداخت وجوهاتی در قالب دار و یورو به شهاب الدین قندالی و فاطمه شامانی 
و نیز تقبل هزینه مســافرت های خارج از کشور را به عهده گرفته است.نماینده 
دادســتان ادامه داد: بر اساس مستندات امامی طی سال های ۸۹ تا ۹۶ به تعداد 
صد مرتبه خروج از کشــور به مقصد امارات، آمریکا، آلمان، ترکیه، یونان و ... را 
دارد. غندالی و همسر دومش فاطمه شامانی هم ۵۰ بار خروج از کشور به مقاصد 
عراق، عربســتان، امارات، فناند، عمان، چین، کره، آمریکا و ... داشته اند که در 
تعدادی از این ســفرها محمد امامی هم همراه آنها بوده است.وی افزود: امامی 
همچنین در راستای خدمات مجید زاهدی معاون اعتبارات وقت بانک سرمایه، ۲ 
دستگاه خودروی BMW X  و یک دستگاه آپارتمان در چیذر برای وی خریداری 
کرد. یاسر ضیایی هم بابت خدمات به امامی، از او خودروی BMW دریافت کرده 
است.نماینده دادستان ادامه داد: امامی از محل وجوه تسهیات دریافتی از بانک 
ســرمایه اقدام به خرید خودرو و خانه برای نزدیکان خود کرده است. او در سال 
۱۳۹۴ یک دســتگاه خودروی آئودی برای پــدرش احمد امامی، یک خودروی 
اسپورتیج برای همسر اولش مهسا پیراسته و یک خودروی هیوندا ۲۰۱۴ برای 

خواهرش سارا امامی خریداری کرده است.

یک مقام مسئول خبر داد:
 توقف فروش ۶هزار میلیارد تومان 

اموال دولت
مدیرکل امــوال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از توقف فروش ۶ هزار میلیارد 
تومان اموال مــازاد دولت طبق قانون بودجه خبر داد و گفت: دســتگاه ها اماک 
مازاد را به مزایده نمی گذارند.فاطمه وظیفه دادگر با اشاره به وضعیت فروش اموال 
دولت طبق قانون بودجه، اظهار داشــت: مجلس آیین نامه ای دارد که در ماده ۸ آن 
می گوید منابع به دســتگاهها بازگردد. با محدودیت شدید منابع از نظر پرداخت ها 
مواجه هستیم و دستگاه ها به غیر از حقوق چیز دیگری نمی توانند پرداخت کنند، 
حتی اضافه کار و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است. مدیرکل اموال دولتی و 
اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجلس ایرادی به ماده ۸ آیین نامه مربوط 
به فروش اموال گرفته است، گفت: به تازگی برای رفع مشکات اصاحیه به دولت 
فرستادیم.وی با اشاره به اینکه هزار مجوز فروش اموال دولت در وزارت اقتصاد صادر 
شــده است، بیان داشت: هیچ دستگاهی این اماک را نمی فروشد و منتظر اصاح 
ماده ۸ آیین نامه فروش اموال هستند. ۶ هزار میلیارد تومان از محل این هزار ملک 
درآمد برای دولت پیش بینی می شــد که فروش آن توسط دستگاه ها متوقف شده 
اســت.دادگر تاکید کرد: با این حــال وزارت اقتصاد مجوز فروش های خود را صادر 
کرده، اما دســتگاه ها اماک را برای مزایده نمی گذارند. ملک در اختیار دســتگاه 
اســت و وزارت اقتصاد نمی تواند وارد حریم دستگاه شود.این مقام مسئول یکی از 
مشکات را متوجه سندهای مالکیت دانست و بیان داشت: چرا باید سند مالکیت به 
اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاه ها 
استفاده کننده باشند، هر موقع ازم ندارند پس بگیرد. در قانون دستگاه همه کاره 
است و نمی توان به آنها گفت باای چشمتان ابرو است!.مدیرکل اموال دولتی و اوراق 
بهادار وزارت اقتصاد خاطرنشــان کرد: قانون بودجه مشکل دارد و ضمانت اجرایی 
و مشوق مناسب برای دستگاه ها ایجاد نکرده است. قانون گفته ۵۰ درصد ناشی از 
فروش اماک به طرح های عمرانی اختصاص یابد، یعنی منابعی برای دستگاه وجود 
ندارد.وی با بیان اینکه برای بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کارشناسی خوبی برای تصویب 
در بودجه ارائه کردیم، چراکه تجربه ســال ۹۷ وجود داشت، عنوان کرد: بودجه به 
مجلــس تغییرات دارد و به همین علت در این رابطــه مواد من درآوردی تصویب 
شــد، اگر امسال هم نظر کارشناسی داده شود و در مجلس بدون کارایی و ضمانت 
اجرایی تغییر کند، نمی توان روی منابع آن حســاب باز کرد.دادگر در مورد ایحه 
جامع مدیریت دارایی های دولت که به اجرای دو طرح تحقیقی نیاز دارد، گفت:  در 
شورای علمی پژوهشی مانده و هنوز اعتبار آن مصوب نشده است.این مقام مسئول 
در مورد فروش اموال دولت در بودجه ۱۴۰۰ گفت: برای سال آینده پیشنهاد نصف 
رقم امسال است. در سال جاری این رقم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است. آنقدر 
که به فکر درآمدزایی از این محل هستیم، برای اجرای آن قانون وضع نشده است.

وی به مشــکات دیگر در رابطه با اماک دولت اشاره کرد و گفت: ملکی را که در 
اختیار قوه قضاییه اســت برای این قوه نیست، بلکه مالکیت آن مربوط به دولت به 
مفهوم عام است. مثًا ســازمان زندانها وقتی زمین می خواهد در کمیسیون های 
دولت مطرح و دریافت می کند، اما وقتی می خواهند بفروشند از حیطه اختیار دولت 

خارج می شود. فروش اماک در دولت باید ساماندهی و متمرکز باشد.

ارزش سهام عدالت افزایش یافت
ارزش هر برگه سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی دارندگان این سهام به ۱۴ میلیون و 
پانصد و شصت هزار تومان رسید. پس از پایان معامات دیروز بورس ایران، ارزش 
هر برگه سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی دارندگان این سهام به ۱۴ میلیون و پانصد 
و شصت هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل ) دوشنبه ۱۴ مهرماه( حدود ۵۰۰ 

هزار تومان افزایش داشته است.

رییس جمهور دیروز ســه شــنبه در یکصــد و هفتاد و 
یکمین جلســه ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت، پس 
از ارائــه گزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت)صمت( 
از برنامــه ریزی های صورت گرفتــه در زمینه چگونگی 

کنترل قیمت کااها، با تاکیــد بر لزوم اجرای دقیق این 
برنامه گفت: دولت مصمم اســت با اجــرای برنامه جامع 
نظارتی دسترســی مردم به کااهای اساسی و مورد نیاز 
را تامیــن و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوســانات 
قیمــت کااهای اساســی و ضروری زندگی و معیشــت 
مــردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.بر این اســاس، 
وزارتخانــه هــای صمت، جهــاد کشــاورزی، اطاعات، 
دادگســتری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این 
برنامه و بــا هماهنگی یکدیگر نظــام توزیع و نظارت بر 
قیمــت کااها را اجرا و در یک وضعیت نظام مند با تامین 
کااهای اساســی مردم، قیمت کااها را به ویژه در مورد 
اقامی که با ارز ترجیحی تامین شده اند، به شکل دقیق 
کنترل و مدیریت کنند.حجت ااسام والمسلمین حسن 

روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب 
یک ســامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری را از 
جمله ضرورت های کنونی برای کنترل قیمت ها برشمرد 
و اظهار داشت: دولت مصمم است باوجود همه محدودیت 
ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کااهای اساسی را 
به قیمت تعیین شــده با نرخ ترجیحی به دست مصرف 
کننده برســاند.روحانی همکاری و هماهنگی دســتگاه 
قضایــی و اتحادیه های صنفــی را برای کنترل قیمت ها 
حائز اهمیت ویژه دانست.رییس جمهور در ادامه با اشاره 
به اینکه، آشــکار و قابل لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی 
تحمیل شــده از ســوی آمریکا برای ملت ایران و مبارزه 
و مقاومــت صورت گرفته با این جنگ در شــرایط فعلی، 
گفــت: همانطور که ابعاد دقیق تر جنگ تحمیلی ســال 

ها بعد از اتمام آن روشــن شــد، گستره جنگ اقتصادی 
تحمیلی به کشــور نیز در آینده به شــکل دقیق تر برای 
مردم روشــن می شــود.روحانی با بیان اینکه ملت ایران 
پــس از دهــه های متمادی دشــمنی آمریــکا انتظار و 
توقعــی جز آنچه امروز می کند، نــدارد، افزود: این ملت 
از کشــورهایی که به صورت ناخواســته با این تحریم ها 
همراهی می کنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانســانی 
آمریکا شریک باشــند.رییس جمهور با اشاره به اقدامات 
موثر دســتگاه های ذیربط از جملــه وزارت امور خارجه 
و نهادهــای حقوقی دولت و بانــک مرکزی تاکنون برای 
احقاق حقــوق ملت ایران، خواســتار افزایش و فراگیرتر 
شــدن این تاش ها برای آزادســازی ذخایر ارزی بلوکه 

شده کشور شد.

 رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی
 اقتصادی؛

تاکید بر نظارت دقیق 
 بر شبکه توزیع 
کااهای اساسی
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صعود نفت در پی بازگشت ترامپ به کاخ سفیداستانها
قیمت نفت در معامات دیروز ســه شــنبه تحت تاثیر خوش بینی به 
تدابیر محرک مالی بیشــتر آمریکا و مرخص شــدن دونالد ترامپ از 
بیمارستان، افزایش پیدا کرد. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت 
برای تحویل در نوامبر با ۱۵ ســنت افزایش، به ۳۹ دار و ۳۷ سنت در 
هر بشــکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه دو دار و ۱۷ سنت 
افزایش پیدا کرده بود.بهای نفت برنت برای تحویل در دســامبر پس از 
افزایــش ۵.۱ درصدی در روز گذشــته، در معامات دیروز ۰.۵ درصد 
افزایش یافت و به ۴۱ دار و ۴۹ سنت در هر بشکه رسید.نانسی پلوسی، 
رییس مجلس نمایندگان آمریکا و استیون منوچین، وزیر خزانه داری 
آمریکا روز ســه شنبه دور دیگری از مذاکرات در خصوص بسته کمک 
کرونایی را آغاز می کنند اما هنوز هیچ نشــانه ای از نزدیک شــدن به 
توافق در این خصوص با وجود درخواســت رییس جمهور آمریکا برای 
نهایی شــدن آن، وجود ندارد. رییس جمهور آمریکا پس از ســه روز 
بســتری در یک بیمارستان نظامی، روز دوشنبه به کاخ سفید برگشت 
و درمان بــرای بهبودی از ابتا به بیماری کووید ۱۹ را ادامه می دهد. 
مقامات کاخ ســفید قصد دارند دسترســی فیزیکی به وی را به شدت 
محدود کنند. مثبت شدن تست ابتای ترامپ در اواخر هفته گذشته، 
بازارهای مالی را بهم ریخت و بزرگترین سقوط قیمت هفتگی از ژوئن 
را برای نفت رقم زد.نفت با افزایش عرضه از سوی اوپک پاس و لیبی، 
به پایین ۴۰ دار بازگشــته است اما اعتصاب کارکنان نفتی در نروژ تا 
حدودی افزایش عرضه در بازار را جبران کرده است. شش میدان نفتی 

و گازی فراســاحلی نروژ در پی گسترش اعتصاب بر سر دستمزد میان 
کارکنان، تعطیل شدند. انجمن نفت و گاز نروژ اعام کرد این اعتصاب 
ظرفیت تولید نروژ را بیش از ۳۳۰ هزار بشــکه در روز معادل هشــت 
درصد از کل تولید این کشــور کاهش خواهــد داد.این اختاف در ۳۰ 
ســپتامبر پس از این که گروهی شامل ۴۳ نفر از کارکنان سازماندهی 
شــده از ســوی اتحادیه لیدرن در واکنش به مذاکرات ناموفق بر سر 
دســتمزد دست به اعتصاب زدند، آغاز شد. روز دوشنبه ۱۲۶ نفر دیگر 
از کارکنان عضو اتحادیه به اعتصاب پیوســتند و در نتیجه ۱۶۹ نفر از 
۱۰۰۳ کارکنان نفتی فراساحلی عضو لیدرن دست از کار کشیدند.نروژ 
معموا معادل بیش از چهار میلیون بشــکه در روز نفت تولید می کند 
که نیمی نفت خام و مایعات نفتی دیگر و نیمی دیگر گاز طبیعی است 
و در زمره یکی از تولیدکنندگان بزرگ جهان قرار دارد.شرکت اکوئینور 
اعام کرد چهار میدان را تعطیل کرده اســت. اتحادیه لیدرن هم اعام 
کرد دو میدان تحت اداره نپتون انرژی و وینترشال دی تعطیل شده اند. 
تولید میدان یوهان اسوردراپ که بزرگترین میدان نفتی دریای شمال 
اســت، از این اعتصاب مختل نشــد. انجمن نفت و گاز نروژ اعام کرد 
هیچ راه حلی به چشــم نمی خورد و کارفرمایان تمایلی برای موافقت 
با درخواستهای کارکنان ندارند که باعث تشدید اختاف شده است.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، اکنون توجهات به وضعیت هواشناسی متمرکز 
شده اســت. طوفان گرمسیری دلتا که در حال قدرت گرفتن است، به 

منطقه خلیج مکزیکو نزدیک می شود.

پیگیری مشکات تامین برق فعاان اقتصادی 
در اتاق بازرگانی اصفهان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان غامرضا 
اخوان فرید، رئیس کمیســیون توسعه و بهبود محیط 
کسب و کار در این نشست با بیان اینکه تامین برق یکی 
از زیرساخت های مهم مورد نیاز تولید و صنعت است، 
تصریح کرد: در صورت ناتوانی در تامین زیرساخت های 
ازم برای تولید، نمی توان اســتقبال از صنعت و تولید و رشد سرمایه گذاری را 
انتظار داشــت. وی با تاکید بر اینکه برخی قوانین و دستورالعمل های موجود با 
شعار جهش تولید منافات دارد، تاکید کرد: ازم است در شرایط بحرانی موجود 
با کاهش فشار از روی تولیدکننده به ویژه تولیدکنندگان محصوات استراتژیک، 
از تعطیلی واحدها جلوگیری کنیم. بهنام ابراهیمی، مدیر واحد پژوهش و بررسی 
های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشســت، امکان دسترســی به 
برق را یکی از مولفه های سنجش کسب و کار دانست و گفت: بر این اساس، با 
توجه به رویکرد اتاق بازرگانی در دوره نهم مبنی بر پیگیری مجدانه مشــکات 
فعاان اقتصادی و کمک به بهبود شاخص های محیط کسب و کار؛ این موضوع 
را در دســتور کار برنامه گفتگوی ویژه خبری قرار دادیم. وی هدف از برگزاری 
این نشست را طرح و پیگیری مشکات موردی اعضا در حوزه برق عنوان و ابراز 
امیدواری کرد با تعامل مسئوان این حوزه شاهد رفع مشکات باشیم. ابراهیمی 
با تاکید بر اینکه برخی قوانین و آیین نامه ها دست مدیران دستگاه های دولتی را 
برای کمک به رفع مشکات صاحبان تولید و صنعت بسته است، »هیات مقررات 
زدایی« را دســتگاه اصاح مقررات فراقوه ای دانست و گفت: از طریق پیگیری و 
طــرح این نوع قوانین و آیین نامه ها در این هیات، می توان به رفع مقررات مخل 
محیط کســب و کار پرداخت.در ادامه این جلســه که با حضور معاونت فروش 
و خدمات مشــترکین، مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع برق استان اصفهان، 
مدیران دفتر خدمات مشترکین و امور دیسپاچینگ اداره برق منطقه اي استان 
اصفهان، معاون فروش و خدمات مشترکین حوزه تامین برق شهرستان اصفهان 
و همچنین، نمایندگان شــش تشکل اقتصادی و ۱۰ شرکت عضو اتاق بازرگانی 
برگزار شــد، نمایندگان شرکت ها مشــکات خود را مطرح کردند و مسئوان 

مربوطه نیز به پاسخگویی و پیگیری این مشکات پرداختند.

نصب بیش از 2700 انشعاب گاز طبیعی در 
استان اردبیل طی سالجاری

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل، 
سردار اســماعیلی مدیر عامل این شــرکت گفت:  از 
ابتدای ســال جاری تا کنون ۲۷۷۵ فقره انشعاب گاز 
طبیعی در سطح اســتان نصب شده که از این تعداد ، 
۹۴۳ انشعاب در شهرهای استان و تعداد ۱8۳۲ انشعاب 
روستایی در روستاهای استان به متقاضیان نصب و به بهره برداری رسیده است.

اســماعیلی ، با بیان اینکه با نصب ۱8۳۲  انشــعاب جدید در ســطح استان ، 
تعداد ۳۴ روســتای دیگر استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند ،تصریح 
کرد: افزایش تعداد مشــترکان در استان و حوادث احتمالی گاز طبیعی ، نیاز به 
فرهنگسازی مستمر در خصوص استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی را بیش از 
پیش آشکار می سازد که این مّهم با برنامه ریزی و آموزش همگانی مشترکین 
جدید توسط دستگاههای مسئول صورت می پذیرد و شرکت گاز استان اردبیل 
در راســتای مسئولیت های اجتماعی که در این خصوص دارد اقدامات گسترده 
ای در روستاها و مناطق تازه برخوردار انجام داده است. وی همچنین در رابطه با 
تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی در استان اظهار داشت: در شش ماهه نخست 
سالجاری در بخش خانگی ۷۱۹۷ و در بخش عمومی ۵۱۰ مصرف کننده جدید 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند شــده اند که بدین ترتیب شــرکت گاز استان  از 
ابتدا تاکنون به بیش از ۴۵۵ هزار مصرف کننده خانگی و ۳۹ هزار  ۷۹8 مصرف 
کننده عمومی خدمات می دهد.او در پایان با اشاره به اقدامات موثّر شرکت گاز 
استان اردبیل در حفظ پایداری و توزیع مستمر گاز طبیعی از همه مشترکان گاز 
درخواســت کرد تا با رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، عاوه بر کاهش 

حوادث احتمالی، هزینه کمتری را به اقتصاد خانوار تحمیل کنند.

  افتتاح دو دفتر خدمات برق روستایی در 
شهرستان گنبد کاووس

همزمان با هفته دفاع مقدس و در راستای برنامه استراتژیک شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان و به منظور افزایش سرعت واحدهای اتفاقات و عملیات، دو 
دفتر خدمات برق روســتایی در دهستان های آق آباد و سلطانعلی افتتاح شد. 
مهندس نصیری مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: بر 
این اساس تعداد روستاهای تحت پوشش قطب های موجود؛ گدم آباد و بی بی 
شیروان از 8۶ و ۵8 روستا به قطب آق آباد ۵۴ روستا، سلطانعلی ۴8 روستا و بی 
بی شیروان ۴۲ روستا با ماحظات دسترسی سریعتر اتفاقات، تقسیم شد و تعداد 
اشتراک تحت پوشــش نیز از ۲۷۰۰۰ و ۱۱۰۰۰ مشترک به ۱۷۰۰۰، ۱۲۰۰۰ 
و ۹۰۰۰ مشترک تعدیل شد.وی تعداد مشترکین برق درحوزه گنبد کاووس را 
۱۳۶ هزار مشــترک اعام کرد و افزود: حدود ۷۵۰ هزار مشترک برق در استان 
گلســتان دارد که از نعمت برق برخوردارند.گفتنی است در این مراسم مهندس 
کریمی معاون و فرماندار ویژه شهرســتان گنبد کاووس و بخشداران و جمعی از 

مسئوان این شهرستان نیز حضور داشتند.

گاز روستای مرغ از توابع گلپایگان با حضور 
مسئوان به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، 
مدیرعامل این شــرکت، در آیین بهره بــرداری از پروژه 
گازرسانی به روستای مرغ، از توابع شهرستان گلپایگان، 
گفت: پروژه گازرســانی به روستای مرغ با طول ۳ هزار و 
۱۵۰ مترمربع شبکه با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال به بهره برداری رسید و ۲۹ خانواده از نعمت گاز بهره مند شدند و به این 
ترتیب شهرستان گلپایگان در زمره شهرستان های سبز  قرار گرفت.مهندس علوی، 
تصریح کرد:  گازرسانی به این روستا در هفته دولت سال گذشته کلنگ زنی شد و 
مقرر گردید تا انتهای سال به بهره برداری برسد، اما به دلیل این که گاز این روستا 
می بایست از خطوط انتقال استان مرکزی  انجام می گرفت، نیاز مند اخذ مجوزهای 
ازم بود که با پیگیری و تاش مسئولین شهرستان گلپایگان و استان مرکزی، امروز 
شاهد بهره برداری آن هستیم.وی، با بیان این که پرداخت به موقع بهای گاز مصرفی 
در پرداخت به موقع یارانه ها بسیار موثر است، افزود: در صورتی که گاز طبق الگوی 
مصرف باشد، عاوه بر افزایش درآمدهای ملی کشور به اقتصاد خانواده ها  در کاهش 

بهای مصرفی گاز و آلودگی هوا کمک شایانی می شود.

سوخت هوایی و گازوئیل؛ عرضه های امروز 
بورس انرژی

رینگ بین الملــل بورس انرژی ایران دیروز شــاهد عرضه ســوخت هوایی و 
گازوئیل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خواهد بود.رینگ داخلی 
بورس انرژی دیروز شاهد عرضه کااهای آیزوریسایکل و حال ۴۰۶ پاایش 
نفت اصفهان، حال ۴۰۲ پاایش نفــت بندرعباس، میعانات گازی مجتمع 
گاز پارس جنوبی و نفت ســفید عمده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران اســت و بنزین اکتان 8۷، سوخت هوایی و گازوئیل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران، رافینت ۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت، ریفورمیت 
و هیدروکربن پتروشیمی بوعلی سینا و هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ 
هامون گستر نفت باختر در رینگ بین الملل عرضه می شود.طبق اعام بورس 
انرژی روز دوشنبه )۱۴ مهرماه( کااهای برش سنگین، پنتان، سوخت کوره 
ســبک و نیتروژن مایع پتروشــیمی تبریز، برش ســنگین پتروشیمی جم، 
برش ســنگین شرکت پتروشیمی شازند، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول 
پتروشــیمی شیراز، متانول شــرکت متانول کاوه، نیتروژن مایع شرکت فجر 
انرژی خلیج فارس، هگزان پتروشــیمی بندر امام، نرمال هگزان پاایش نفت 
شازند و اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی 
ایران معامله شــد.در این روز ۱۰.۳۰۴ تن فــرآورده هیدروکربوری به ارزش 
بیش از ۵۲۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران 

دادوستد شد.

حجم آب دریاچه ارومیه از ۳ میلیارد مترمکعب 
عبور کرد

در پایان سال آبی ۹۹-۹8 حجم آب موجود در دریاچه ارومیه به سه میلیارد و 
۳۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است. بر اساس آمار دفتر مطالعات پایه شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، در پایان سال آبی ۹۹-۹8 حجم آب موجود در دریاچه 
ارومیه به سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون متر مکعب رسیده که این رقم در مقایسه 
با ســال آبی ۹8-۹۷، هشــت صدم میلیارد متر مکعب و نسبت به میانگین 
بلندمــدت یک میلیارد و ۲۶۹ میلیون متر مکعب کاهش را نشــان می دهد.

بر این اســاس، تراز سطح آب این دریاچه با کاهش سه صدم متری نسبت به 
سال آبی گذشته )۹8-۹۷( به رقم یک هزار و ۲۷۱ متر و ۲۷ سانتی متر رسیده 
که این روند کاهشــی با آغاز بارش های پائیزه و اجرای برنامه های هدایت آب، 
می تواند متوقف شود.بر اساس این آمار، تغییرات تراز سطح آب دریاچه ارومیه 
در پایان سال آبی ۹۹-۹8 نسبت به میانگین بلندمدت بیانگر کاهش سه هزار 
و ۳۵ متری است.این گزارش حاکی است، سال آبی ۹۹-۹8 در حالی به پایان 
رسید که وسعت دریاچه ارومیه رقم دو هزار و 8۰۷ کیلومتر و ۷۹ متر مربع را 
نشان داده و در مقایسه با سال آبی گذشته دو هزار و ۵8 کیلومتر مربع کاهش 
دارد.این گزارش می افزاید، سال آبی ۹۹-۹8 با متوسط میزان ۳۱۷.۷ میلی متر 
بارندگی جزو پربارش ترین ســال ها در ۵۰ سال گذشته بوده، اما با این وجود 
این رقم در مقایسه با سال آبی قبل از آن با میزان بارش ۳۴۲ میلی متر حدود 

۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

وال استریت ژورنال:
  فروش نفت آمریکا به چین افزایش 

یافته است
روزنامه وال اســتریت ژورنال گزارش داد که صادرات نفت آمریکا به چین 
افزایش یافته و این موضوع باعث شــده تا صادرکنندگان بزرگ خاورمیانه 
به دنبال بازارهای دیگری باشــند.وال اســتریت ژورنال براساس داده های 
شــرکت ردیابی محموله )Vortexa( مستقر در لندن گزارش داد که فروش 
نفت خــام آمریکا به چین از ۰.۴ درصد در ماه ژانویه )بهمن( به  ۷درصد 
در اوایل ماه سپتامبر )مهر( ســال جاری افزایش یافته است.براساس این 
گزارش، فروش نفت خام عربســتان بزرگترین تامین کننده ســنتی نفت 
چیــن در همین مــدت از ۱۹ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته اســت.به 
نوشــته وال استریت ژورنال، عربستان سعودی اخیراً قیمت نفت خام خود 
را برای خریداران آســیایی کاهش داده در حالی که صادرات ســایر تولید 
کنندگان خاورمیانه نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.براســاس توافق اولیه 
تجاری میان پکن و واشــنگتن که در ژانویه )بهمن( سال جاری به امضاء 
رســید، چین توافق کرد که در ۲ ســال آینده خرید محصوات انرژی از 
آمریــکا را تا ۵۲ میلیارد دار افزایش دهد.     براســاس این توافق که در 
کاخ ســفید میان دونالد ترامپ رییس جمهــوری آمریکا و لیو هه معاون 
نخســت وزیر چین امضاء شــد، محصوات انرژی ایاات متحده بخشی از 
۲۰۰ میلیارد دار کاای آمریکایی خواهد بود که چین تا سال ۲۰۲۱ وارد 
خواهد کــرد.در این توافقنامه محصوات انرژی آمریکا که چین خریداری 
خواهد کرد شــامل نفت خام، گاز مایع، نفت تصفیه شــده و زغال سنگ 
اســت.چین بزرگترین خریدار نفت در جهان و ایــاات متحده بزرگترین 

تولید کننده کاا است.

تحلیلگران شرکت توتال اعام کردند؛
سال 20۳0: پایان عصر نفت

تحلیلگران شــرکت توتال در مقاله ای اعــام نمودند که تقاضا برای نفت 
پس از ســال ۲۰۳۰ کاهش می یابد. به گفتــه تحلیلگران توتال، جهان به 
تدریج به ســمت منابع انرژی ســازگارتر با محیط زیســت پیش خواهد 
رفت.به گزارش بلومبرگ، تحلیلگران شــرکت توتــال در مقاله ای اعام 
نمودند که تقاضا برای نفت پس از ســال ۲۰۳۰ کاهش می یابد. به گفته 
تحلیلگران توتال، جهان به تدریج به سمت منابع انرژی سازگارتر با محیط 
زیســت پیش خواهد رفت. این شرکت اعام نمود که امیدوار کننده ترین 
منبع ســوخت، گاز طبیعی اســت که انتظار می رود در دهه های آینده 
نقشــی اساسی در بازار جهانی داشته باشــد. عاوه بر این، تا سال ۲۰۵۰ 
، تحلیلگــران انتظار دارند تقاضا برای بــرق افزایش یابد و ۳۰-۴۰ درصد 
انرژی مورد نیاز انسان را پوشش می دهد. در حال حاضر، این رقم در ۲۰ 
درصد است. توتال و شــرکای اروپایی آن در انتظار تغییر انرژی به منابع 
سبزتر هستند و در انرژی خورشیدی و بادی، توسعه باتری و توسعه شبکه 
های شــارژ برای وسایل نقلیه الکتریکی در سرمایه گذاری خبر می دهند.

 S&P Global پیــش از این در خبرها آمده بود که مارتیــن فرنکل، رئیس
Platts خاطرنشــان کرد که تا پایان سال جاری، تقاضای جهانی برای مواد 

اولیه، هشت میلیون بشکه در روز کاهش می یابد.

تولید نفت امارات طبق وعده کاهش یافت
امارات متحــده عربی به منظور جبــران مازاد تولید نفــت در ماه اوت، 
تولیدش در ســپتامبر را هشــت درصد کاهش داد و بــه ۲.۴۷۶ میلیون 
بشــکه در روز رساند و به نرخ پایبندی ۱۱۶ درصد به توافق اوپک پاس 
دست یافت. این تولیدکننده عضو اوپک در ماه اوت ۲.۶۹۳ میلیون بشکه 
در روز نفت تولید کرده بود که ۱۰۳ هزار بشــکه در روز بااتر از سهمیه 
تولید ۲.۵۹۰ میلیون بشکه در روز تحت توافق کاهش تولید اوپک پاس 
بود.ســهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی اول ســپتامبر در 
توییتی قول داد این کشــور مازاد تولیــدش را که به دلیل تقاضای بااتر 
برای برق بوده اســت، جبران کند.شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( که 
عمده نفت این کشــور را تولید می کند ۱۶ ســپتامبر اعام کرد فروش 
همه گریدهای نفتی را در اکتبر ۳۰ درصد و در  نوامبر ۲۵ درصد کاهش 
می دهد.اعضای اوپک پاس که در ماههای قبل مازاد تولید داشــته اند 
تا ۳۱ دســامبر فرصت دارند تا با کاهش بیشتر عرضه، مازاد تولیدشان را 
جبران کنند. مهلت قبلی تا پایان ســپتامبر بود اما عربســتان سعودی و 
ســایر اعضای اوپک پاس پذیرفتند که این مهلت عملی نبوده اســت.بر 
اســاس گزارش پاتس، بررسی تهیه شــده برای کمیته نظارتی مشترک 
وزیران اوپک پاس که ۱۷ سپتامبر نشست مجازی داشت، نشان داد که 
کشورهای مشارکت کننده در این گروه از ماه مه تا اوت مجموعا ۲.۳۷۵ 
میلیون بشــکه در روز مازاد تولید داشته اند. نشست بعدی این گروه در 

۱۹ اکتبر برگزار می شود.

معــاون وزیر نیرو گفت: پیش بینی ما 
این اســت که بتوانیم تــا ۲ درصد از 
کل ظرفیت نصب شــده کشور را از 

انرژی های تجدیدپذیر تامین کنیم.
محمد ساتکین درباره آخرین وضعیت 
تجدیدپذیــر  انــرژی  نیروگاه هــای 
در کشــور اظهــار داشــت: در حال 
حاضر حدود 8۳۴ مــگاوات نیروگاه 
نصب شــده تجدیدپذیــر داریم که 
به نظر می رسد پیشــرفت خوبی در 
این حــوزه داشــته ایم.وی  افزود: در 
زمینــه نیروگاه های کوچک ســقفی 
بعنوان  بــرق  توزیــع  شــرکت های 
کارگزار ســاتبا، قراردادهای جدیدی 
را با مشــترکین منعقد می کنند، ما 
هم حتی المقدور به موقع پرداخت ها 
را انجام می دهیم که البته اســتقبال 
خوبی هم صورت گرفته است. عاوه 
بر روش متداول عقد قرارداد توســط 
شــرکت های توزیع، نهادهایی مانند 
کمیتــه امداد امام خمینــی)ره( هم 
جهت توســعه نیروگاه های ســقفی 

کوچک با هدف ایجاد معیشــت برای 
مناطق محــروم فعالیت خوبی کردند 
و ســایر نهادها هم در حال پیوستن 
به این روند هســتند.رئیس سازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهره وری 
انــرژی برق بــا بیان اینکــه در هیچ 
برای  از کشــور محدودیتی  نقطه ای 
نصب پنل خورشــیدی وجود ندارد، 
گفت: مناطــق محروم و روســتایی 
بــا هدف تامین معیشــت در اولویت 
قرار داشته و بیشــتر متقاضی نصب 
پنل های خورشیدی و فعالیت در این 
حوزه هستند، زیرا بعد از نصب ضمن 
اینکه درآمد معیشتی خواهند داشت، 
می تواننــد از این طریق اقســاط وام 

بانکی خود را نیز بپردازند.وی در ادامه 
به موضوع انرژی بادی اشاره و تصریح 
کرد: مناطق بادخیز کشــور بیشتر در 
شرق ایران از خواف تا زابل قرار دارند 
و اکنون در زمینه نصب نیروگاه بادی 
در این مناطق اقداماتی در حال انجام 
اســت،  عاوه بــر آن مناطق دیگری 
مثل منجیل هم دارای پتانسیل خوبی 
هســتند.معاون وزیر نیرو در ادامه به 
اوضاع انرژی های تجدیدپذیر در ایران 
در مقایســه با کشورهای دیگر اشاره و 
خاطرنشان کرد: در کشورهای اطراف 
ما فقط ترکیه نسبت به دیگر کشورها 
در این حوزه پیشــرفت قابل توجهی 
داشته اســت. وی ابراز امیدواری کرد 

که در آینده با حل مشــکات مربوط 
به سرمایه  و ورود سرمایه گذاران بزرگ 
ایرانی و خارجی بتوانیم ســریع تر در 
این حوزه رشــد کنیم.ساتکین گفت: 
قبا پیش بینی کرده بودیم که تا پایان 
برنامه ششم توسعه به تولید ۲ درصد 
از کل برق کشــور که معادل ۱8۰۰ تا 
۲ هزار مگاوات است، برسیم اما شرایط 
متغیر اســت. نمی توانیم حدس بزنیم 
که با وضعیت کنونی به کجا می رسیم، 
اما در کل پیش بینی ما این اســت که 
بتوانیم تــا ۲ درصــد از کل ظرفیت 
نصــب شــده کشــور را از انرژی های 
تجدیدپذیــر تامین کنیــم.وی درباره 
روند تامین تجهیــزات از توان داخل 
بیــان کرد: اکنون هــم توربین بادی، 
پنل خورشیدی و هم اینورتر در کشور 
تولید می شــود، ولی ممکن است نیاز 
بیش از تولید باشــد و یا یک شرکتی 
تمایل داشــته باشد از تجهیز خارجی 
استفاده کند. در کل تا حد قابل قبول 

تولید داخلی برای توسعه وجود دارد.

 معاون وزیر نیرو مطرح کرد:
 روند رو به رشد تولید برق

 در پشت بام منازل

معــاون وزیر نفت در امور گاز اعــام کرد که تا پایان 
دولت دوازدهم، تعداد روســتاهای متصل به شــبکه 
گاز طبیعی به ۳۵ هزار روســتا می رســد.به گزارش 
وزارت نفت، حســن منتظرتربتی در آئین بهره برداری 
از طرح های ملی روســتایی و عشــایری کشور که با 
حضور حســن روحانی، رئیس جمهوری و بیژن زنگنه، 
وزیر نفت به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، گفت: 
یکی از مشــخصه های دولت های یازدهم و دوازدهم، 
گازرســانی روستایی بوده و دو اتفاق ویژه در حوزه گاز 
در این مدت افتاده اســت؛ افزایش تولید در عســلویه 
و همچنین افزایش گازرســانی به روستاها.وی افزود: 
در ابتدای دولت یازدهم ۱۴ هزار روســتای گازدار در 
کشــور وجود داشــت، اما امروز این تعداد به ۳۲ هزار 
روستا رسیده؛ گازرسانی به ۴ هزار و ۲۰۰ روستا نیز در 
حال اجراســت و ان شاءاه تا پایان دولت دوازدهم ۳۵ 
هزار روستای گازدار خواهیم داشت. به این ترتیب در 

مجموع دولت های یازدهم و دوازدهم ۲۱ هزار روستا به 
شبکه گاز کشور متصل شده و خواهند شد که تقریباً 
معادل گازرســانی به بیش از ۵۰ روســتا در هر هفته 
است.معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه هزینه 
گازرسانی روستایی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۲۹ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت، تصریح کرد: مردم نیز 
برای لوله کشی در داخل خانه ها 8 هزار میلیارد تومان 
هزینه کردند که همه این اقدام ها شــغل دائمی برای 
افراد زیادی به وجود آورده است.تربتی تأکید کرد: همه 
محصوات به کاربرده شده در عملیات گازرسانی تولید 
داخل اســت و این موضوع سبب شده رونق خوبی در 
صنایع کشور ایجاد شود.وی با بیان اینکه درآمد حاصل 
از جایگزینی فرآورده هــای نفتی با گاز طبیعی حدود 
۴۰ هزار میلیارد تومان در سال است، افزود: دلیل ادامه 
انجام پروژه های گازرسانی این است که آنها پروژه هایی 
درآمدزا هســتند و هیچ هزینه ای بــه دولت تحمیل 

نکردنــد و افزون بر تأمین هزینه هــای خود، درآمدزا 
هم بودند.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: 
با تداوم عملیات گازرســانی حدود روزانه یک میلیون 
کپســول گاز مایع از دوش مردم کشور برداشته شده 
که این موضوع برای مردم رفاه به ارمغان آورده اســت.

تربتی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری در 
کرمان گفت: امروز در شهر شهداد استان کرمان حضور 
دارم که در این اســتان ۱۴۶ روستا، پنج شهر و ۱۵۰ 
صنعت با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان به شبکه گاز متصل 
می شــوند.وی تصریح کرد: به مردم استان کرمان قول 
می دهیم که ان شاءاه تا دهه فجر، ۹۰ روستا و ۵ شهر 
دیگر هم به شبکه گازرسانی کشور متصل شوند. باید 
یادآور شوم که در ابتدای دولت یازدهم ۴۴۹ روستای 
کرمــان از گاز طبیعی بهره مند بودنــد که این تعداد 
اکنون به هزار و ۳۳۷ روســتا رسیده و ۳۶۳ پروژه نیز 

در حال انجام است.

معاون وزیر نفت در امور گاز:

تعدادروستاهایمتصلبهشبکهگازبه۳۵هزارروستامیرسد
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گزیده خبر هشدار جدی رهبران تجارت جهانی به گروه 20

کرونا اقتصاد جهانی را به لبه پرتگاه برد
جامعه تجارت جهانی بر لزوم اصاحات فوری برای کشــورهای گــروه 20 جهت کاهش تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد 
جهانی هشــدار داد.به گزارش راشاتودی، Business Twenty )B20( که مشاغل را در تمام کشورهای گروه 20 و بخش های مختلف 
اقتصادی ارایه می کند، لیســت 25 ماده ای توصیه های سیاسی خود را برای اجاس آینده گروه 20 در روز دوشنبه منتشر کرد. 
اجاس مجازی امسال به میزبانی عربستان سعودی، 21 و 22 نوامبر برگزار می شود.به نقل از یوسف البیان، تاجر سعودی رییس 
B20 اقتصاد جهانی در بدترین وضعیت طی یک قرن گذشته قرار دارد. در حالی که بیماری همه گیر Covid-19 اقتصاد را به لبه 
پرتگاه می کشاند، بسیاری از اتفاقات ناخوشایند آن را به اوج رسانده است.وی افزود: در حالی که قرار است اقتصاد در طی دو سال 
آینده مجدداً رشد کند، خطرات نزولی به دلیل تنش های موجود در تجارت و ژئوپلیتیک و همچنین رشد پایین بهره وری و رشد 
نابرابری، در میان عوامل دیگر همچنان باا اســت.این گروه می گوید که اقدامات جســورانه و مشترک با گروه 20 قادر است تا از 
بهبود اقتصاد پشتیبانی کند. این بخش بر سه حوزه اصلی متمرکز است: توانمندسازی مردم با کاهش اختاف جنسیت، حفاظت از 
کره زمین و شکل گیری مرزهای جدید.از آنجا که بیماری همه گیر ممکن است با ترسیم مجدد نقشه تجارت جهانی، زنجیره های 
تولید جهانی را به خطر بیندازد، B20 تاکید کرد که توسعه همکاری های تجاری و سرمایه گذاری ضروری است. در این بیانیه، این 
گروه از رهبران گروه 20 خواست تا از بازارهای آزاد حمایت کنند و با سازمان تجارت جهانی )WTO( همکاری کنند.این فراخوان 
در حالی اســت که دو اقتصاد بزرگ جهان ایاات متحده و چین که اعضای گروه 20 هســتند، درگیر کشمکش تجاری و سیاسی 
هستند. این جدال اخیراً در حوزه فناوری، با تهدید ایاات متحده به ممنوع کردن برنامه های معروف چینی و تحریم شرکت های 

چینی مانند هوآوی شدت گرفته است.

نقش شورای رقابت در بازار خودرو 
برخی تحلیلگران معتقدند، شــورای رقابت در حالی با قیمت گذاری غلط 
خودرو موجب کاهش تولید و افزایش قیمت ها شده است که این شورا جلو 
پیشــنهادات اصاحی برای فروش خودرو در بورس را نیز می گیرد. در حال 
حاضر حجم تولید خودروســازان داخلی به نصف ســال 1396 رسیده و از 
طرفی انباشت تقاضا در بازار، بازار خودرو را از خارج کرده و باعث شده تا این 
کاای مصرفی به کاایی ســرمایه ای بدل گردد. از جمله دایل این اتفاقات 
را می توان به واقعی نبودن قیمت خودرو و ســرازیر شدن سود اصلی فروش 
خودرو به جیب داان و واسطه گران نسبت داد.این امر موجب شد تنها در 
پیش فروش خودرو که در خردادماه ســال جاری با قیمت گذاری شــورای 
رقابت توســط دو خودروســاز بزرگ کشور انجام شد بیش از 5 میلیون نفر 
ثبت نام کنند، این تقاضا بی سابقه در حالی بود که  بیشترین تولید ساانه 
خودرو که نشان دهنده تقاضا واقعی بازار هم است در سال 96 با  تولید بیش 

از یک میلیون و دویست هزار دستگاه صورت گرفته بود.

عرضه خودرو در بورس، راه حل عبور از بحران دالی خودرو
بررسی ها نشــان می دهد که شکاف چند میلیونی بین عرضه و تقاضا قیمت به 
دلیل تقاضای سرمایه ای سوداگران بوده که این موضوع احتمال رسیدن خودروی 
صفر از کارخانه به مصرف کننده  واقعی را به حداقل رسانده است. در این شرایط 
یکی از راه های اصلی کنترل بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کاا اســت. با 
عرضه خودرو در بورس کاا و اخذ مالیات از اختاف قیمت بین کارخانه و قیمت 
کشف شده در بورس عما ســوداگران از چرخه معامات خودرو حذف شده و 
منابع حاصل از مالیات نیز می توانــد در خدمت افزایش تولید خودرو و کاهش 
قیمت آن قرار گیرد.در همین زمینه فاح مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس 
کاای ایران با اشــاره به لزوم تعادل بخشی به عرضه و تقاضا بازار خودرو اظهار 
داشــت: »پیشنهاد این است که قیمت خودرو در بستر بورس کاا کشف شود و 
نقدینگی حاصل از اختاف قیمت با بازار را به عنوان عوارض و مالیات مثا  صرف 
توسعه حمل و نقل عمومی کنیم«.وی با اشاره به نقش بازار بورس در حذف رانت 
عده ای خاص که از شــکاف قیمتی بازار خودرو منتفع هستند، گفت: »هدف از 
عرضه خودرو به بورس، اســتفاده همه شــهروندان از رانت بازار است، می گوید: 
بحث این اســت که نقدینگی حاصل از اختاف قیمت کارخانه و بازار خودروها 
باید بین 80 میلیون نفر شهروند ایرانی توزیع شود نه فقط 800 هزار نفری که 

در سال خودرو می خرند«.

عملکرد ضعیف و مبهم شورای رقابت، مانعی برای ثبات بازار خودرو
با این حال یکی از اصلی ترین موانع فروش خودرو در بورس کاا،  شورای رقابت 
است. این شــورا که تاکنون عهده دار تعیین قیمت خودرو در کشور بوده است، 
اکنــون عرضه خودرو در بورس کاا را خطری برای اعمال نفوذ خود در یکی از 
حساس ترین بازارهای معاماتی کشور می بیند. در همین راستا، رئیس شورای 
رقابت هفته گذشــته مخالفت خود را با فروش خودرو در بورس کاا بیان کرده 
و از منتفی شدن روند عرضه خودرو در این بازار خبر داد.این در حالی است که 
طی سال های اخیر عملکرد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو بحث برانگیز 
و محل مناقشــات بسیاری میان تولیدکننده و مصرف کننده بوده است. تحرک 
پایین این شورا در تعیین قیمت خودرو در بزنگاه های اقتصادی کشور باعث شده 
تا شورای رقابت از روند فراز و فرودهای اقتصادی جامانده و قیمت گذاری را به 
دســت داان بسپارد. به عنوان نمونه در سال 98 علی رغم افزایش هزینه های 
تولید اما شورای رقابت تغییری در قیمت خودرو اعمال نکرد که این امر به زیان 
دیدن خودروساز منجر شد. در این رابطه میاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو 
با انتقاد از نقش منفی شــورای رقابت در بازار خودرو گفت:   » اگر نحوه قیمت 
گذاری خودرو در شورای رقابت تغییر نکند هم تقاضای سرمایه ای بیشتر می شود 
و هم تولید کاهش می یابد که این امر موجب خواهد شد که دوباره این اختاف 
قیمت تشدید شود و عما افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، نتوانند خودرو را 
با قیمت مناسب از کارخانه تحویل بگیرند«.وی خاطر نشان کرد: » شورای رقابت 
باید به گونه ای قیمت گذاری کند که هم تولید کننده ســود منطقی ببرد و هم 
مصرف کننده بتواند با کمترین قیمت، خودروی مناسب خود را خریداری کند«.

عاوه موضوعات فوق، قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تک بعدی هم 
است و کیفیت خودرو و مواردی مانند ایمنی و آایندگی خودرو لحاظ نمی شود؛ 
مضاف بر این که تعیین قیمت توســط شــورای رقابت نیز شفاف نیست و این 

موضوع محل اختافات بر سر قیمت گذاری خودرو گردیده است.

شورای رقابت فرمول گذاری کند نه قیمت گذاری
پر واضح اســت که در شــرایط کنونی قیمت های تعیین شده از سوی شورای 
رقابت پایین تر از قیمت واقعی بازار بوده و به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار 
خودرو منجر شده است. در این راستا بهترین نقشی که شورای رقابت می تواند 
در شفاف سازی و واقعی نمودن قیمت خودرو داشته باشد اعام معادات دقیق 
محاسبه  قیمت تمام شده خودرو است تا بدینوسیله قیمت پایه خودرو در بورس 

کاا معین شده و تعیین قیمت نهایی توسط مردم در بورس کاا اتفاق بیفتد.

یک مقام مسئول:
 رویه جاری در روند ترخیص کاا 

همچنان برقرار است
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با بیان اینکه رویه جاری 
در روند ترخیص کاا برقرار است، گفت: وزارت صمت بخشنامه ای در خصوص 
لزوم ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته است.به گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ســعید عباسپور اظهار داشــت: وزارت صمت هیچ 
بخشنامه ای در خصوص لزوم ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته 
و همانگونه که بارها تاکید شده، این دفتر ضمن موافقت با تسهیل در واردات 
و عدم رسوب کاا در گمرکات کشور، آماده هرگونه همکاری با گمرک در این 
خصوص اســت.مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در مورد تقاضــای گمرک برای اعام نظر وزارت صمت در خصوص 
اینکه اگر وارد کننده ای در یک گروه کاایی واردات داشته و اگر جابجایی در 
گروه های متفاوت داشــت، آیا واردات بامانع است یا نه، توضیح داد: با توجه 
بــه رویه جاری و قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ضرورت اخذ تاییدیه های 
بانکی و مجوزها و استانداردهای مرتبط،، وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً 
در این خصوص اعام نظری اولیه داشــته و بخشنامه ای صادر نکرده است.وی 
تصریح کرد: این اعام نظر مبنایی برای تغییر رویه نیست و حتماً رویه جاری 
همچنان برقرار اســت و اگر نیاز باشد وزارت صمت اعام نظر صریحی در این 
خصوص انجام دهد از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات بخشنامه ازم را 
صــادر و اعام عمومی می کند.مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: متأســفانه گمرک اعام نظر اولیه وزارت 
صمت را به عنوان بخشــنامه تلقی و به واحدهای اجرایی خود اباغ کرده که 

هیچ گونه ضرورتی نداشته است.

بانــک مرکزی اعام کرد با هماهنگی وزارتخانه های صمت، جهاد کشــاورزی و 
بهداشــت، طی شش ماه ســال جاری جمعاً بیش از 5267 میلیون دار تأمین 
ارز انجام داده اســت.به گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، با توجه به برخی 
اظهار نظرها در برخی رســانه ها در خصوص مسایل و مشکات مربوط به تأمین 
نهاده های دامی و کااهای اساسی با نرخ 4200 تومان، میزان ارز تأمین شده بابت 

واردات کااهای یادشده به منظور تنویر افکار عمومی تشریح می شود:
ـ طی ســال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف 8 میلیارد دار  1ـ 
ارز با نرخ 4200 تومان به منظور تأمین کااهای اساســی به تفکیک 5,5 میلیارد 
دار برای اقام کاای اساســی )ذرت، دانه روغنــی، روغن خام، کنجاله، جو و 
گنــدم( و 1,5 میلیارد دار برای دارو و 1 میلیارد دار برای تجهیزات پزشــکی 

در نظر گرفته شد.
ـ مقرر شد در شش ماه اول سال، 4 میلیارد دار به منظور واردات اقام کاای  2ـ 

اساسی و 1 میلیارد دار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تأمین ارز شود.
3 ــ بر اســاس آخرین آمار، تأمین ارز  انجام شــده توسط بانک مرکزی به نرخ 
4200 تومان، از ابتدای ســال تاکنون بابت واردات اقام اشاره شــده به شرح زیر 

است:

• ذرت؛ 1446 میلیون دار   
• دانه های روغنی؛ 714 میلیون دار

• جو؛ 202 میلیون دار
• روغن خام؛ 757 میلیون دار

• کنجاله؛ 509 میلیون دار
• گندم؛ 290 میلیون دار

• کود؛ 40 میلیون دار
• کاغذ؛ 15 میلیون دار

• تجهیزات و ملزومات پزشکی؛ 544 میلیون دار
• دارو و مواد اولیه دارو؛ 750 میلیون دار

ـ همان گونه که ماحظه می شــود، علی رغم همــه محدودیت ها و تگناهای  4ـ 
ناشــی از تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانک مرکزی با 
هماهنگی وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال 
جاری جمعاً بیش از 5267 میلیون دار تأمین ارز انجام داده اســت و متأسفانه 
برخی سوءاســتفاده ها و زیاده خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند 
توزیع و فروش کااهای مورد اشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کااهای 
اساسی تأمین ارزشــده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آن ها در اختیار مردم قرار 
گیرد. انتظار می رود کارشناسان محترم در برنامه های یادشده، به مردم این پاسخ 
را بدهند که چرا کااهای مذکور، با قیمت های متناســب با ارز 4200تومانی به 

دست مصرف کنندگان نهایی نمی رسد.

 رئیس اتاق ایران و عراق؛
 صادرات ایران به عراق ۲۰ درصد

 کاهش یافت
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: قطعا اگر نظام تهاتری راه اندازی شود بخشی 
از مشکات ما برطرف می شود از همین روی بانک مرکزی ایران با روابطی مناسبی که دارد 
می تواند برای این موضوع با بانک مرکزی عراق رایزنی کند.یحیی آل اسحاق  در مورد روند 
تجارت ایران و عراق اظهار داشــت: مرزهای مسافرتی ایران و عراق از زمان شیوع ویروس 
کرونا به دایل مســائل بهداشتی به صورت دو جانبه بسته شد و موضوع جدیدی نیست 
اما روابط تجاری ادامه دار اســت که می تــوان گفت یکی از بهترین روابط تجاری ایران در 
دنیاست. البته اولویت طرف تجاری ایران به ترتیب چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان 
هستند.وی ادامه داد: متاسفانه حجم تجارت در سطح جهانی به دلیل شرایط خاص کاهش 
پیدا کرده و تجارت منطقه ای هم متاثر از آن با افت تجارت روبرو بوده اســت اما عزم دو 
کشور ایران و عراق به گسترش بازار است.رئیس اتاق ایران و عراق اضافه کرد: مساله حائز 
اهمیت آنکه مسئولین دولتی، فعالین اقتصادی و نهادهای عمومی بدنبال گسترش و توسعه 
این بازار هستند،. در صورتی که شرایط بین المللی و منطقه ای بهتر شود بازار عراق بازار 
بســیار خوبی است و روابط تجاری ایران و عراق، ســرمایه گذاری های مشترک، خدمات 
بازرگانی و مسائل دیگر پیرامون آن بهتر خواهد شد.یحیی آل اسحاق  اضافه کرد: متاسفانه 
در حوزه نقل و انتقاات ارز همچنان مشکاتی وجود دارد و اگرچه این روند در جریان است 
اما روان نیست. در حوزه تعهدات ارزی صادرکنندگان، باید با بانک مرکزی به فرمول جامع 
الجهات رســید تا هم تجارت وجود داشته باشد و هم خواسته های بانک مرکزی را سامان 
دهد و هنوز این فرمول وجود ندارد. زیرا بازار عراق و افغانستان با دیگر بازارها متفاوت اند و 
اختاف عملیاتی دارند و بانک مرکزی باید یک فرمول خاص خود را برای این دو بازار در 
نظر بگیرد. وی ادامه داد: نوع معامات ما با عراق کمی متفاوت است؛ بخشی از آن معامات 
ریالی و بخشی هم به صورت چمدانی است که به دلیل مسائل کرونا دیگر امکان پذیر نیست 
و بخشی از طریق صرافی ها و از طریق نهادهای بخش خصوصی برگشت می شود که منتها 
نوع آن متفاوت است و گاها می توان با کاا تهاتر کنند و همچنین برخی اوقات مبادات با 
دینار یا پول دیگری است. رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر نقش سیستم تهاتری در مبادات 
دو کشور گفت: قطعا اگر نظام تهاتری راه اندازی شود بخشی از مشکات ما برطرف می شود 
از همین روی بانک مرکزی ایران با روابط مناســبی که دارد می تواند برای این موضوع با 
بانک مرکزی عراق رایزنی کند. چون اکنون ما نیاز به مواد اولیه واحدهای تولیدی و بعضی 
قطعات داریم که اگر نظام تهاتری اجرایی شود امکان اینکه درآمدهای ارزی سریع تر و بهتر 
بازگردد وجود دارد.آل اســحاق در مورد روند صادرات ایران به عراق گفت: درآمد صادراتی 
ما در شــش ماهه ابتدایی سال تقریبا 3 و نیم میلیارد دار است در حالی که در سال 98 
نزدیک به 12 میلیارد دار بود. همچنین صادرات ما نسبت به سال گذشته تقریبا 20 درصد 
کاهش داشته که البته این کاهش صادرات تنها مربوط به کشور ما نیست و موضوع کاهش 

تجارت جهانی است که نزدیک به 15 تا 20 درصد افت داشته است.

چرا لوازم خانگی هفتگی گران می شود؟
تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند« ما ســه ماه است در صف تخصیص ارز هستیم اگر 
بانــک مرکزی ارز در اختیار ندارد چرا اجازه ثبت ســفارش را می دهند ما با اعتبار خود 
خریدهای خارجی را انجام می دهیم اما این کاا دو تا سه ماه در گمرکات خاک می خورد.، 
بازار لوازم خانگی متأثر از تغییرات قیمت ارز و باتکلیفی قیمت ها در سایر بازارها از جمله 
مواد اولیه همچنان با افزایش قیمت ها در انواع محصوات لوازم خانگی روبه روست. البته 
روند افزایش قیمت ها در محصوات داخلی بیش از اجناس وارداتی است و همین امر عاملی 
می شود تا مردم با توجه به درآمدهای خود به سراغ اجناس وارداتی قاچاق رفته و توانایی 
خرید لوازم خانگی داخل ایران را نداشته باشند.افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی طی ماه 
های اخیر مدام توســط تولیدکنندگان در حال انجام است به نحوی که شرکت ها هر دو 
هفته یا ســه هفته یکبار قیمت های جدیدی را راهی بازار می کند همین موضوع عاملی 
شده تا آن دسته از مردم که خریدهای ضروری دارند  به جهت نگرانی از تغییرات قیمتی 
خریدهای خود را انجام دهند. برخی از فروشــندگان لوازم خانگی معتقدند مردم خود به 
نوعی به دپو کننده لوازم خانگی شده ند چرا که روند افزایشی قیمت ها عاملی شده تا آنها 
کاا را خریداری کرده اما نســبت به نصب آن اقدام نکنند.عاوه بر این فروشندگان لوازم 
خانگی می گویند عرضه کاا در ســطح بازار کاهش پیدا کرده و مدام شرکت ها برای ارائه 
لیست جدید قیمتی عرضه ای را به بازار انجام نمی دهند در این شرایط هرکس به سراغ 
جنس می آید ما می گویم این مدل را نداشته و باید صبر کنید تا با قیمت جدید وارد بازار 
شود.این روزها عدم عرضه کاا به جهت تغییرات قیمتی داستان های جدیدی را در بازار 
لوازم خانگی به وجود آورده است نمایندگی ها مدام باید به مشتری وعده  هفته های آینده 
را بــرای تحویل جنس بدهنــد و  از طرف دیگر تولیدکنندگان نیز معتقدند ما مواد اولیه 
کافــی در اختیار نداریم.یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در همین ارتباط می گوید: ما 
سه ماه است در صف تخصیص ارز هستیم اگر بانک مرکزی ارز در اختیار ندارد چرا اجازه 
ثبت سفارش را می دهند ما با اعتبار خود خریدهای خارجی را انجام می دهیم اما این کاا 
دو تا سه ماه طول می کشد تا در ایران تخصیص ارز پیدا کند .وی با انتقاد از اینکه اعتبار 
تولیدکنندگان با طرف خارجی در حال کاهش است، می گوید: قرار بود ثبت سفارش ها 10 
تا 15 روز انجام شود اما مگر می شود مواد اولیه دو تا سه ماه در گمرکات بماند چرا کسی 
پاسخگوی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیست.این تولیدکننده با اعام اینکه مدام از افزایش 
قیمت ها صحبت می شود اما کسی به دایل آن می پردازد، تصریح کرد: ما مواد اولیه ازم 
نداریم و نمی توانیم کاا را با قیمتی مناســب راهی بازار کنیم. وقتی مواد اولیه در اختیار 
نداریم ناچار به افزایش قیمت ها هســتیم.وی با طرح این پرسش که اگر ارزی نیست چرا  
مجوز ثبت سفارش ها را انجام دهیم، گفت: تکلیف تولیدکنندگان را مشخص کنید بانک 
مرکزی هیچ همکاری با تولیدکنندگان ندارد ما چندین ماه معطل دریافت ارزیم از آن طرف 

مواد اولیه هم متأثر از قیمت دار در روز روند صعودی دارد. 

آگهـی مناقـصه عمـومی
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه در نظر دارد نگهداری فضای سبز پارکهای تابعه سازمان  را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی و بصورت حجمی به شرکتهای خدماتی که دارای پروانه کسب و مدارک مثبته مرتبط بوده و مورد تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می 
باشند برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید. لذا شرکتهای محترم واجد شرایط می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه 

ازساعت 8 مورخه 99/7/16 لغایت ساعت 13 مورخه  99/7/20 به سامانه setadiran.ir  مراجعه فرمایند.
ضمناً شماره های تماس با سازمان 08334297238 داخلی)18( می باشد.

شرایط مناقصه:
1- مدت قرارداد یکسال شمسی می باشد و تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد. 

2- مبلغ برآورد)پایه( مناقصه: باتوجه به حجم کار و سایرآیتم های بررسی شده مبلغ 37/644/296/742 ریال می باشد. 
3- هر یک از شرکتهای متقاضی می بایست دارای گواهینامه صاحیت کار از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند.

4- مناقصه بصورت کتبی بوده و هر یک از شرکت کنندگان می بایست مبلغ 1/882/214/837 ریال را بعنوان سپرده شرکت درمناقصه به حساب 1802131107 
نزد بانک تجارت شعبه آبادانی و مسکن به نام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه واریز ویا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر بهمراه اسناد 

مناقصه در مهلت تعیین شده در سامانه setadiran.ir بشرح ذیل تحویل نمایند:
* محتویات پاکت الف – اصل فیش بانکی سپرده شرکت درمناقصه، یا ارائه ضمانت نامه بانکی، که اصل ضمانت نامه بانکی می بایست تا ساعت 12 مورخ 99/7/30 

تحویل امور پیمان سازمان گردد.  ضمنآ سازمان ازقبول هرگونه چک ویا وجه نقدبعنوان سپرده شرکت درمناقصه معذوراست
*  محتویات پاکت ب – تصویر اساسنامه ،آگهی تغییرات، گواهینامه صاحیت ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی ،رزومه کاری ،برگ شرایط وپیش نویس قرارداد که 

به امضای صاحبان  امضاء  بهمراه مهر شرکت رسیده است.
* محتویات پاکت ج –فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی بانضمام جدول آنالیز مربوطه که توسط صاحبان امضاء دراساسنامه شرکت مهر وامضاءگردیده است.(( 

* ضمنآ مهلت ارسال پاکتها و بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدراکات الکترونیکی دولت)ستاد( تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 99/07/30 می باشد..((
5- سازمان مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض و یا وجوهی را که قانوناً بابت موضوع مناقصه و قرارداد منعقده به طرف قرارداد تعلق می گیرد از بهای کارکرد و 

خدمات در زمان پرداخت مطالبات او کسر نماید.
6- برنده مناقصه مکلف است 10 درصد مبلغ پیشنهادی را بعنوان حسن انجام تعهدات در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر در موقع انعقاد قرارداد تحویل سازمان نماید.

7- در صورت عدم مراجعه برنده نفر اول در مهلت قانونی )به هر علتی (,سپرده وی به نفع سازمان ضبط و مورد مناقصه به نفر دوم واگذار و این شرط برای برنده 
نفر دوم نیز پابرجا خواهد بود.

8- به پیشنهادات مخدوش,فاقد سپرده و مدارک ازم و یا خارج از وقت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- کلیه هزینه های برگزاری مناقصه شامل درج آگهی و غیره بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

10- سپرده برندگان اول و دوم مناقصه پس از انعقاد قرارداد و سایر شرکت کنندگان پس از برگزاری مناقصه قابل استرداد خواهد بود.
11- شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامات دولتی وکشوری می باشند

12- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه توسط شرکت 
کننده می باشد.

13- جلسه توجیهی شرکت مناقصه در مورخ 99/7/28 راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد و  شرکت در جلسه فوق برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.
14- قرارداد پیوست مدارک مناقصه بصورت پیش نویس بوده و سازمان مجاز به هرگونه تغییر و یا اصاح در محتوای آن در زمان انعقاد قرارداد می باشد

15- سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
زمان و مکان برگزاری جلسه مناقصه 

راس ساعت  15 بعدازظهر روز چهار شنبه مورخه 99/07/30 در محل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه خواهد بود.

موضوع مناقصه:
نگهداری پارکهای تابعه سازمان و گلخانه پارک شرقی بانضمام حفاظت فیزیکی 

قیمت برآوردی)پایه(: 37/644/296/742 ریال

شماره آگهی مناقصه در سامانه setadiran.irمبلغ سپرده شرکت در مناقصه- ریالمبلغ تضمین قراردادمدت قرارداد

51/882/214/8372099010053000001درصد مبلغ قراردادیک سال

نهاده های دامی و کااهای 
اساسی چقدر ارز گرفتند؟
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 کمتر از 7 درصد مستاجران متقاضی وام گرفتندگزیده خبر

عقب  ماندگی بانک ها از پرداخت تسهیات ودیعه
از جمعیت اعام شــده برای دریافت وام ودیعه مســکن حدود 
7 درصد توانســته اند وام ودیعــه را دریافت کنند و بیش از 90 
درصد مستاجران متقاضی هنوز در صف طوانی دریافت وام 50 
میلیون تومانی مانده اند. تابستان امسال دولت چند مصوبه مهم 
برای حمایت از مستاجران داشت. اول تعیین سقف برای میزان 
افزایــش اجاره و تمدید تمام قراردادها تا یک ســال و دوم ارایه 
وام ودیعه تا ســقف 50 میلیون تومان. اما هر دو مورد از ســوی 
مجریان آن یعنی مالکان و موجران و بانک ها جدی گرفته نشد.

با وجود مصوبه قانونی، موجران در برابر تمدید قراردادها مقاومت 
کردند و در مراجع ناظر مانند قوه قضایی هم قانون پشــتیبانی 
وجود نداشــت تا بخواهد مکمل مصوبه دولت باشــد. در بخش 
تسهیات هم شــاهد همین مقاومت ها در برابر خواسته قانونی 
مســتاجران هستیم.اواسط تابســتان، وزارت راه و شهرسازی از 
تصویب پیشــنهاد ارایه وام 50 میلیون تومانی ودیعه مسکن در 
تهران و با ارقام کمتر در ســایر شهرها خبر داد. این مصوبه تا به 
بانک ها اباغ و سامانه برای ثبت نام باز شود، تقریبا پیک زمانی 
معامات اجاره از دســت رفت اما ایــن وجود، 2 میلیون و 220 
هزار نفر برای دریافت ایــن وام ثبت نام کردند که پس از انجام 
پاایش ها، واجدان شــرایط به 13 بانک معرفی شدند.در حالی 
کــه قرار بود از محل منابع 20 هــزار میلیارد تومانی 600 هزار 

خانوار مســتاجر وام ودیعه را دریافت کنند. طبق اطاعاتی که 
بانــک مرکزی در اختیار خبرگزاری ایلنا قــرار داده تا به دیروز 
فقط 41 هزار 815 نفر این تسهیات را دریافت کرده اند.براساس 
اطاعات ارایه شــده از سوی بانک مرکزی، تاکنون 149 هزار و 
632 نفر از متقاضیانی که وزارت راه و شهرسازی به عنوان واجد 
شــرایط معرفی کرده، تعیین شعبه شــده اند و از این تعداد 53 
هزار و 957 نفر هم پذیرش شده و بانک ها افراد را اعتبار سنجی 
می کننــد و اگر ضامن ها و وثایق کافی باشــد، پرداخت ها انجام 
می شــود.به عبارت دیگر از جمعیت اعام شده برای دریافت وام 
ودیعه مسکن حدود 7 درصد توانســته اند وام ودیعه را دریافت 
کننــد و بیش از 90 درصد مســتاجران متقاضی هنوز در صف 
طوانی دریافت وام 50 میلیــون تومانی مانده اند. این در حالی 
اســت که این افراد بابت قراردادی که با مالک به امضا رسانده اند 
یا تمدید کرده اند، مشمول این تسهیات می شوند و نمی توانند 
در پرداخت ودیعه و رهن تاخیر و تعلل داشته باشند که گویا این 
موضوع برای بانک ها قابل درک نیست.در حالی که مستاجران به 
دلیل طوانی شــدن روند پرداخت وام نگران از فسخ قراردادها 
هســتند، بانک ها با اعمال رفتار سلیقه ای در پرداخت این وام و 
انجام مصوبه دولت مقاومت می کنند چراکه معموا این وام های 

تکلیفی سوددهی ازم را برای این بنگاه های اقتصادی ندارد.   

 تعیین تکلیف مطالبات وصول نشده بانک ها 
بعد از گذشت ۵ سال از سررسید

تعیین تکلیف مطالبات وصول نشده بانک ها بعد از گذشت 5 سال از سررسید
بانک مرکزی نحوه محاسبات ذخیره مطالبات موسسات اعتباری برای تسهیاتی 
که پس از ســپری شــدن 5 ســال یا بیشتر از سررســید پرداخت اصل و سود 
آن ها، وصول نشــده باشــد را اعام کرد.بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به 
تمامی بانک ها و موسسات اعتباری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اصاح 
دســتورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسســات اعتباری را اباغ کرد.

براســاس این مصوبه برای تسهیاتی که پس از سپری شدن 5 سال یا بیشتر از 
سررسید پرداخت اصل و سود آن ها، موسسه اعتباری بنا به دایل خارج از اراده 
خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق ماخوذه نباشــد، مانده کل تسهیات 

پس از کسر کردن ارزش وثایق مبنای محاسبه قرار می گیرد.
ازم به ذکر است که وثایق ذکر شده در این دستورالعمل عبارتند از:

80 درصد اوراق مشــارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛ حداکثر 70 درصد 
ارزش بازار اماک و مستغات؛ حداکثر 70 درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار، اســناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده، 
ضمانتنامه های بانکی و موارد مشابه؛ حداکثر 50 درصد ارزش بازار ماشین آات و 
تجهیزات.بانک مرکزی همچنین تاکید کرده که قاعده اصلی در محاسبه ذخیره 
مطالباتی که 5 سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آن ها سپری شده 
اســت، تبصره یک ماده 2 این دستورالعمل است اما در مواقع خاص که دایلی 
خارج از اراده موسســه اعتباری، مانع وصول مطالبات باشد. مصوبه فوق می تواند 
مبنای عمل قرار گیرد.یادآور می شود، بر مبنای تبصره یک ماده 2 دستورالعمل 
نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری، مانده تسهیات مشتمل است 
بر، اصل تســهیات به عاوه ســود و وجه  التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان 
درآمد شناسایی شده و به حساب های سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور 

گردیده باشد.

بررسی سازوکار جدید برای تسویه مطالبات 
ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی

در نشســت مشــترک اعضای هیات مدیره بانکها با صندوق توســعه ملی، در 
خصوص نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بحث 
و تبادل نظر شد. در راستای مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی درخصوص 
شــیوه  نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت 
ریالی، جلسه مشــترکی با حضور اعضای عامل صندوق توسعه ملی و اعضای 
هیات مدیره بانک های عامل در محل صندوق توســعه ملی برگزار شد. دراین 
جلســه که به ریاست قائم مقام رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار 
شــد؛ اعضای هیات مدیره بانکها نقطه نظرات خود را در رابطه با نحوه تسویه 
مطالبات ارزی صندوق توســعه ملی به صورت ریالــی بیان و با اعضای هیات 
مدیره صندوق توسعه ملی به اشتراک گذاشتند که تصمیم نهایی پس از بررسی 
و تصویب در کمیســیون تخصصیی صندوق توسعه ملی اعام و اجرا می شود.

شایان ذکر است؛ جلســه هیات امنای صندوق توسعه ملی مورخ دوم مهر ماه 
99 به ریاست حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی برگزار و در این جلسه 
درخصوص شیوه نامه اجرایی و نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی 
به صورت ریالی، در پی موافقت مقام معظم رهبری با استجازه ریاست جمهوری 
برای بازپرداخت تسهیات ارزی تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که درآمد ارزی 
ندارند به صورت ریالی و به نرخ روز تا پایان سال 1399 ، بحت و بررسی صورت 

گرفت و این شیوه نامه به تصویب رسید.

بر اساس تازه ترین آمارها:
یک چهارم جمعیت ۸۰ میلیونی ایران کد 

بورسی دارند
تازه ترین آمارها نشان می دهد که تاکنون 20 میلیون و 500 هزار کد بورسی صادر 
شده است. در حالی که 53 سال از تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران می گذرد،  از 
ابتدای بورس تا اول سال 99 کمتر از 12 میلیون کد بورسی صادر شده بود، یعنی 
به نسبت جمعیت 82 میلیونی ایران، کمتر از 15 درصد مردم دارای کد معاماتی 
بورســی بودند.اما از اول سال جاری با حمایت دولت و ارائه سهام شرکتهای مهم 
چون شستا در بورس و نیز آزاد شدن سهام عدالت بعد از 14 سال، اقبال مردم به 
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بیشتر شد، به گونه ای که کل کدهای بورسی 
تا کنون به رقم 20 میلیون و 500 هزار کد رسیده است.بر اساس آخرین آمارها، 
در 6 ماه نخست امسال 8 میلیون و 835 هزار کد معاماتی بورسی جدید از سوی 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه )سمات( صادر شده است. فراوانی 
استان ها در صدور کد بورسی به این صورت است که بیشترین کد بورسی صادر 
شده مربوط به استان تهران با 3 میلیون و 656 هزار و 162 نفر بوده و کمترین 

آن مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با 186 هزار و 581 کد بوده است.

رشد ۲۴۵۲۵ واحدی شاخص بورس
شاخص بورس در پایان داد و ستدهای با رشد بیش از 24500 واحدی باعث شد تا نماگر 
اصلــی بازار به یک میلیون و 514 هزار و 699 واحد برســد. آمار معامات بورس نشــان 
می دهد که همه شــاخص های بورس با افزایش مواجه شــدند و به طور میانگین با 1.59 

درصد صعود را به ثبت رساندند.

صعود شاخص ها
بر اســاس آمارهای معاماتی، روز جاری همه شــاخص های بورس با رشــد دسته جمعی 
مواجه شــدند به طوری که شــاخص کل با 24525 واحد صعود معــادل 1.65 درصد به 
یک میلیون و 514 هزار و 699 واحد، شــاخص  قیمت »وزنی - ارزشــی« با 6434 واحد 
افزایش معادل 1.65 درصد به 397 هزار و 173 واحد، شــاخص کل »هم وزن« با 5354 
واحد صعود معادل 1.35 درصد به 402 هزار و 120 واحد، شــاخص قیمت »هم وزن« با 
3508 واحد صعود معادل 1.35 درصد به 263 هزار و 483 واحد، شــاخص آزاد شناور با 
38581 واحد افزایش معادل 1.94 درصد به 2 میلیون و 28 هزار و 345 واحد، شــاخص 
بازار اول با 18803 واحد افزایش معادل 1.75 درصد به یک میلیون و 91 هزار 765 واحد 
و شــاخص بازار دوم با 46189 واحد صعود معادل 1.50 درصد به 3 میلیون و 125 هزار 

و 701 واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار
از سویی دیگر دیروز 7 نماد »فارس با 4390 واحد، وبملت با 3504 واحد، بورس با 3433 
واحد، وغدیر با 1978 واحد، خودرو با 1581 واحد، اخابر با 1423 واحد و پارسان با 1397 

واحد« بیشترین تاثیر را در روند شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان اندک نماگر صنایع
این گزارش می افزاید، دیروز شــاخص های صنایع تاار شیشــه ای با اندکی نوسان مواجه 
شــدند به طوری که شــاخص صنایع »اداره بازارهای مالی با 97 واحد صعود معادل 5.67 
درصــد به یک هــزار و 819 واحد، زراعت با 7558 واحد افزایــش معادل 4.42 درصد به 
178 هزار و 691 واحد، محصوات کاغذ با 6365 واحد رشــد معادل 4.24 درصد به 156 
هزار و 463 واحد، بانک ها با 354 واحد افزایش معادل 4.23 درصد به 8 هزار 718 واحد، 
خودرو با 11251 واحد افزایش معــادل 3.89 درصد به 300 هزار 183 واحد، رادیویی با 
331 واحد رشد معادل 3.78 درصد به 9 هزار و 99 واحد، منسوجات با )433( واحد افت 

معادل )4.81( درصد به 8 هزار و 574 واحد« رسید.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز بازار ســهام مشخص می کند: قیمت سهام 
نمادهای »بورس با 26 درصد، وسیام با 22 درصد، خاهن با 7.5 درصد، کاما با 5 درصد، 
وآذر با 5 درصد، ســیام با 5 درصد و قثابت با 4.99 درصد« بیشــترین افزایش قیمت و 
نمادهای »ونیرو با )32( درصد، غپاک با )8.56( درصد، انرژی 3 با )5( درصد، ثشــاهد با 
)5( درصد، رکیش با )4.99( درصد، ثنوســا بــا )4.94( درصد و وتوصا با )4.94( درصد« 
بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.به 
این ترتیب، در پایان داد و ســتدهای روز جاری بورس، در یک میلیون و 121 هزار نوبت 
معاماتی، 6 هزار و 247 میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش 78 هزار و 418 میلیارد تومان 

در بورس معامله شد.

یک کارشــناس اقتصادی معتقد است با تمرکز 
بر سیاست گذاری پولی مســتقل و استفاده از 
ابزار عملیات بازار باز می توان در شرایط حساس 
کنونی نرخ تورم را کنترل کرد. هفتم مهرماه 99 
رییس جمهور با اباغ بخشنامه بودجه 1400 به 
دســتگاه های اجرایی، هدف گذاری پیش بینی 
تورم سال آینده را 22 درصد با پشتوانه استفاده 
از ابــزار عملیات بازار باز اعام کرد.موضوعی که 
پیش تر در خردادماه ســال جاری توسط دکتر 
همتی رییس کل بانک مرکزی اعام شــده بود. 
اقدامی که در 50 ســال اخیــر اقتصاد ایران بی 
ســابقه بوده که سیاســت گذار از هدف گذاری 
تورم سخن به میان آورد.اما سوالی که در اینجا 
مطرح است، ســازوکار رســیدن به این هدف 
اســت؟ آن هم در شــرایط ملتهب و تحریمی 
اقتصــادی ایــران که حاا چند ماهی اســت با 
چالش دیگری به نام کرونا دســت و پنجه نرم 
می کند.در این خصوص دکتر علی سعدوندی؛ 
کارشناس اقتصادی و استادیار بانکداری معتقد 
است با تمرکز بر سیاست گذاری پولی مستقل 
و اســتفاده از ابزار عملیات بازار باز می توان در 
شرایط حساس کنونی نرخ تورم را کنترل کرد.

سعدوندی در گفتگو با خبرنگار ایِبنا در مورد نرخ 
تورم در اقتصاد ایران، گفت: ما یک مســیر 50 
ساله را به اشتباه رفته ایم که در نهایت منجر شد 
به رونمایی از عملیات بازار باز، که تصور می شد 
بتوانیم مسیر انحرافی 50 ساله را متوقف کنیم و 
برویم به ســمت کنترل جدی تورم، مثل خیلی 
از کشــورهای دنیا.به گفته وی، پیش نیازهای 
مســئله کنترل تورم این اســت که انتخابی در 
مورد سیاســت های پولی صورت دهیم؛ آیا ما 
می  خواهیم که سیاست گذاری های پولی داشته 
باشــیم یا نمی خواهیم؟ توصیه اقتصاددانان در 
سراسر دنیا این است که در شرایطی مثل کشور 
ما، بایستی سیاست گذاری پولی مستقل داشته 
باشــیم. ابزار این سیاست گذاری پولی مستقل، 
عملیات بازار باز است.اگر بخواهیم که سیاست 
گذاری پولی مســتقل داشته باشیم، دیگر نمی 
توانیم همزمان هدف گذاری ارزی هم داشــته 
باشیم. سعدوندی در ادامه افزود: بنابراین ارز باید 
به سمت شناور شدن و تک نرخی شدن حرکت 
کند. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بایستی 
بر روی اجرای سیاســت گذاری پولی و به طور 
مشخص هدف گذاری نرخ بهره باشد و در کنار 
هدف گذاری نرخ بهــره، باید هدف گذاری نرخ 

تورم هم انجام شود.

وزارت اقتصاد نباید مســئول تعیین نرخ 

باشد
منتهی اکنون مشــکلی پیش آمده که از دست 
بانک مرکزی تا حدودی خارج اســت و آن این 
اســت که مسئول انتشــار اوراق، وزارت اقتصاد 
اســت. معموا در دنیــا، وزارت اقتصاد یا خزانه 
داری مسئول تعیین نرخ نیست. بلکه از جامعه 
یعنی سرمایه گذاران بزرگ یا معامله گران اولیه 
مظنه گیری می کند و سپس به میزانی که نیاز 
دارد، اوراق منتشــر می کند.حال تنها کاری که 
باید مدیریت بدهی هــای وزارت اقتصاد انجام 
بدهد این اســت که سررســید این بدهی ها را 
به درســتی تعیین کند. یعنی مدیریت نرخ به 
عهده وزارت اقتصاد )مدیریت بدهی های وزارت 
اقتصاد( نخواهد بود، بلکه سررســید این اوراق 
اســت که اگر نرخ اوراق در حال افزایش هست، 
مدیریت بدهی ها می تواند سررسید نرخ را کوتاه 
کند و اگر نــرخ اوراق پایین تر از نرخ بلندمدت 
است می تواند اوراق با سررسید به مراتب بااتر و 
طوانی مدت تر منتشر کند.کارشناس اقتصادی 
معتقد اســت: این سیاست باعث می شود تا در 
کنار عملیات بازار باز، منجــر به کنترل تورم و 
کاهش نرخ تورم و نرخ بهره به حدود صفر درصد 
می شــود. این وضعیتی است که در بسیاری از 
کشورهای دنیا تاکنون اتفاق افتاده است.به گفته 
ســعدوندی، اگر به جای اینکه نرخ واقعی اوراق 
مدنظر قرار بگیرد -که به شدت منفی است- نرخ 
اســمی در محاسبات و تحلیل ها در نظر گرفته 
شود و چنین برداشــتی بشود که مثا نرخ 21 
درصد برای اوراق باا است اینجاست که کسانی 
که تفاوت نرخ بهره اسمی و واقعی را نمی دانند با 
مشکل جدی مواجه می شوند.واقعیت این است 
کــه اگر ما برنامه کنترل تــورم به زیر 5 درصد 
را در عرض دو ســال داشته باشیم، بله نرخ 21 
درصد برای اوراق 4 ســاله باا هم هست. یعنی 
نــرخ همین اوراق 4 ســاله ای کــه در یک ماه 
گذشته منتشر شــده اگر بنا باشد در سه سال 
آینده تورم کنترل شود، گران به حساب می أید.

اما برای کوتاه مدت این نرخ نه تنها باا نیست، 
بلکه خیلی پایین است. چون نرخ 21 درصد باید 
با نرخ انتظارات تورمی که متاســفانه هر روز در 

حال افزایش است، مقایسه شود.

وزارت اقتصاد به میزان کافی اوراق منتشر 
نمی کند

پس در حال حاضر این مشــکل اساسی اقتصاد 
کشور است. متاســفانه وزارت اقتصاد به میزان 
کافی و با تحلیل درســت اقدام به انتشار اوراق 
نمی کند. این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: 

متاســفانه شرایط خطرناک شــده و اگر همین 
روند ادامه پیدا کند و همچنان وزارت اقتصاد از 
افزایش نرخ های کوتاه مدت و انتشــار گسترده 
اوراق امتنــاع ورزد، یا دولت در پرداخت حقوق 
و دستمزد نکول خواهد کرد و یا اینکه چاره ای 
ندارد جز اینکه از بانک مرکزی استقراض کند؛ 
کــه اگر این اتفاق بیفتد، نرخ تورم در نیمه دوم 
ســال 99 به مراتب بااتر از نرخ تورم نیمه اول 
ســال جاری خواهد بود و جای تاسف است اگر 
چنین اتفاقی بیفتد.به گفته سعدوندی، فرصت ها 
یکی پس از دیگری از دست می رود، در شرایط 
کرونایی ابتدای ســال نرخ بازار بین بانکی به 6 
درصد هم کاهش یافت؛ چرا چنین شد؟ چرا نرخ 
بازار بین بانکی کاهش یافت؟ چون اوراق به اندازه 

کافی منتشر نشد.

بانک  بر عهده  باید  نرخ  تعیین  مسئولیت 
مرکزی باشد نه وزارت اقتصاد

اگر بــه اندازه کافی اوراق منتشــر می شــد و 
دولــت منابع مالی را دریافت و در اقتصاد تزریق 
می کرد، هم رشــد اتفاق می افتاد و هم از این 
فرصــت برای کنترل تورم، اســتفاده بهینه می 
شــد. ولی از فرصت استفاده نشد و در نهایت در 
13 خرداد انتشار اوراق شــروع شد و از ابتدای 
مهر هم متاســفانه در عمل مجددا متوقف شده 
اســت. چرا؟ برای اینکــه اوراق نرخ ها منجمد 
شده است. مســئولیت تعیین نرخ باید بر عهده 
بانک مرکزی باشد نه وزارت اقتصاد.وی با انتقاد 
از عملکرد وزارت اقتصاد اظهار داشت: متاسفانه 
وزارت اقتصاد اولین فرصت انتشار گسترده اوراق 
در ابتدای ســال را از دست داد و دومین فرصت 
را هم در ماه گذشــته؛ وقتی بازار سرمایه شروع 
به اصاح کرد، تقاضای بسیار خوبی برای اوراق 
وجود داشت، ولی آنقدر نرخ پایین بود که باز هم 

جذابیتی برای سرمایه گذاری نداشت.

راهکار کاهش معنادار نرخ تورم چیست؟
سعدوندی در پایان گفتگو با ایِبنا اظهار داشت: 
برداشت بنده این است که اگر نرخ به باای 25 
درصد تا 30 درصد برسد، نرخ تورم انتظاری هم 
به همین حدود تمایل پیــدا خواهد کرد و نرخ 
تورم و نــرخ اوراق در حــدود 30 تا 35 درصد 
تاقی خواهند داشت و بعد از آن ماه به ماه، بانک 
مرکزی می تواند نرخ اوراق را از طریق عملیات 
بــازار باز کاهش بدهد و نرخ تورم هم در جامعه 
کاهش پیدا خواهد کرد و در نهایت در دو تا سه 
ســال می توانیم تورم را برای همیشه از اقتصاد 

کشور از بین ببریم.

استادیار بانکدار؛
چگونه اقتصاد ایران را از تورم رها کنیم؟

 آخرین خبرها از تزریق یک درصد منابع 
صندوق توسعه ملی به بورس

تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه در بانک مرکزی 
در حال طی کردن مراحل قانونی اســت. اختصاص یــک درصد از منابع صندوق 
توسعه ملی به بازار سرمایه در راستای تعادل بخشی و بازارگردانی در صورتی چند 
هفته ای است که رســانه ای شده که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.بر این اساس 
انتقال یک درصد از منابع صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در 
حال طی کردن مراحل پایانی خود اســت و گویا قراردادهای مرتبط با این انتقال 
آماده و به نهادهای مربوطه ارسال شده است و طبق گفته مسئوان تا پایان هفته 
تایید می شود.پس از تایید قراردادها، نوبت به تایید بانک مرکزی می رسد تا خواب 
اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه را یک قدم دیگر 
به تعبیر نزدیک کند. البته تا زمانی هم که بانک مرکزی دستوری صادر نکند امکان 

جابجایی یک ریال هم از صندوق توسعه ملی وجود ندارد.

شرکت بورس تهران اعام کرد
لغو برخی مجوزهای کارگزاری ها

برخی ازمجوز های فعالیت شرکت های کارگزاری، در صورتی 
که تا مهلت مقرر موفق به تجمیع مجوز های خود نشوند، لغو 
خواهد شــد. مجوز معامات بر خط شرکت های کارگزاری 
شاخص ســهام، ارزش آفرین الوند و سهم یار مطابق اباغیه 
شماره 110200238 با موضوع تمدید مهلت تجمیع مجوز-

های فعالیت شرکت  های کارگزاری، در صورتی که تا مهلت 
مقــرر موفق به تجمیع مجوز های خود نشــوند ، لغو خواهد 
شد.طبق آنچه شرکت بورس تهران اعام کرده، شرکت  های 
کارگزاری که مجوز معامات برخط شان مطابق فهرست لغو 
می شود، از تاریخ موعد اجرا دسترسی ایستگاه برخط گروهی 

شان نیز قطع خواهد شد.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 16 مهر 1399  19 صفر 1442  7 اکتبر 2020بین الملل
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4471 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر

بشار اسد: 
اردوغان »محرک« جنگ قره باغ است

رئیس جمهوری ســوریه اعام کرد، رئیس جمهوری ترکیه در پشــت پرده 
تشدید درگیری ها در قره باغ است.به گزارش سایت شبکه خبری روسیا الیوم، 
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با نوستی خاطرنشان کرد، رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از گروه های تروریســتی در سوریه و 
لیبی حمایت می کند.وی در ادامه افزود، ترکیه از ترویست هایی که در سوریه 
و ســایر کشورها هستند در درگیری میان ارمنستان و آذربایجان در قره باغ 
اســتفاده می کند.بشار اسد همچنین تصریح کرد: رئیس جمهوری ترکیه به 
ویژه پس از مشخص شدن ارتباطش با گروه تروریستی داعش تاش دارد تا 
برای منحرف کردن افکار عمومی ترکیه از مشــکات داخلی، آتش جنگ را 
شعله ور کند. رئیس جمهوری سوریه عنوان داشت: همگان به خوبی می دانند 
که گروه تروریستی داعش نفت سوریه را به واسطه ترکیه و با حمایت آمریکا 
می فروشد.اســد گفت: اردوغان محرک اصلی  درتشــدید درگیری ها در قره 
باغ  است.بشــار اسد همچنین گفت: کشورهای ثروتمند با رئیس جمهوری 
ترکیه در حمایت از تروریسم همدست هستند و ترکیه به ابزاری برای اجرای 
سیاست این کشورها تبدیل شده است.درگیری ها میان جمهوری آذربایجان 

و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ از ۲۷ سپتامبر آغاز شده است.

اوروف به وزیر خارجه آذربایجان: 
باید فوراً آتش بس برقرار شود

وزیر خارجه روسیه در گفت وگو با همتای آذربایجانی خود، ضمن ابراز نگرانی 
از افزایــش تعداد تلفات غیرنظامیان در نتیجه درگیری ها در منطقه قره باغ، 
خواستار آتش بس فوری شد و پیشنهاد برگزاری نشست سه جانبه در مسکو 
را داد.به گزارش خبرگزاری »نووستی«، »سرگئی اوروف« وزیر امور خارجه 
روســیه در گفت وگوی تلفنی با »جیحون بایراموف« وزیر خارجه جمهوری 
آذربایجان، از افزایش تعداد تلفات در میان غیرنظامیان در نتیجه درگیری ها 
در منطقه قره باغ کوهســتانی به شدت ابراز نگرانی کرد و خواستار برقراری 
آتش بس فوری شد.طبق اطاعات منتشره از سوی وزارت خارجه روسیه، در 
جریان مکالمه تلفنی روز دوشنبه بین سرگئی اوروف و همتای آذربایجانی 
وی، طرفین بررسی وضعیت درگیری های نظامی در منطقه قره باغ را ادامه 
دادند. طرف روسی از تشدید درگیری های در خطوط تماس و افزایش تلفات 
در میان غیرنظامیان ابراز نگرانی جدی کرد. با اشاره به این واقعیت، وزیر امور 
خارجه روســیه بر لزوم برقراری فوری آتش بس در منطقه تأکید کرد.عاوه 
بــر این، اوروف آمادگی خود برای برگزاری نشســتی با وزرای امور خارجه 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در مسکو، با شرکت روسای مشترک گروه 
مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل مناقشه قره باغ کوهستانی را 
نیز مورد تأیید قرار داد.ضمن اینکه، وزیر خارجه روسیه روز گذشته، مذاکراتی 
تلفنی با »ژان ایو لو دریان« وزیر امور خارجه فرانسه داشت و دو طرف از ادامه 
درگیری ها در جمهوری خودخوانده قره باغ کوهســتانی، بشدت ابراز نگرانی 
کردند.درگیری های نظامی بین نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه قره 
باغ کوهستانی در تاریخ ۲۷ سپتامبر) 6 مهر ماه( بار دیگر از سر گرفته شد. 
در این درگیری ها،دو طرف از ساح های سنگین استفاده می کنند که منجر 
به برجای ماندن تلفاتی در میان نظامیان و حتی غیرنظامیان ساکن مناطق 
مرزی شده است.روسای جمهوری روسیه، فرانسه و آمریکا و همچنین دبیر 
کل سازمان ملل، از طرفین این مناقشه خواسته اند تا سریعاً به برقراری آتش 
بس در منطقه درگیری و انجام مذاکرات مسالمت آمیز روی آوردند. این در 
حالی است که مقامات باکو و ایروان، شروطی را برای توقف درگیری ها عنوان 

می کنند که برای طرف مقابل، غیرقابل پذیرش است. 

تعلیق فروش ساح کانادا به ترکیه در پی 
ادامه جنگ قر ه باغ

وزیر خارجه کانادا از توقف هرگونه فروش و صادرات ساح این کشور به ترکیه 
به دلیل تحوات مربوط به جنگ قره باغ خبر داد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
به دنبال انتشــار خبرهایی درباره اقدام ترکیه درباره ارسال تجهیزات نظامی 
ساخت کانادا به جمهوری آذربایجان در راستای حمایت از باکو در جنگ قره 
باغ، دولت کانادا فروش ســاح به آنکارا را متوقف کرده است.»فرانسوا فلیپ 
شــامپاین« وزیر خارجه کانادا در این باره گفته که هرگونه صادرات ســاح 
به ترکیه بســتگی به پایان تحقیقات و  روشن شدن مساله ارسال تجهیزات 
نظامی ســاخت کانادا به باکو دارد.وزیر خارجه کانادا در بیانیه ای اعام کرد 
که با توجه به اجرای نظارت قاطع دولت کانادا بر صادرات ساح و همچنین 
ادامه جنگ در قره باغ، دســتور العملی از سوی دولت مبنی بر تعلیق مجوز 
فروش ساح به ترکیه صادر شــده است.وی تاکید کرد که تحقیقات دولت 
کانــادا درباره ادعای اســتفاده از تکنولوژی کانــادا در جنگ کنونی قره باغ 
میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در جریان است.رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه عصر جمعه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه بیمارستان 
شــهر قونیه٬ بر ادامه مبارزه جمهوری آذربایجان تا آزادسازی کامل قره باغ از 

اشغال ارمنستان تاکید کرد.

دولت کویت استعفا داد
نخست وزیر کویت استعفای خود و دولتش را به امیر جدید این کشور تقدیم 
کرد.به گزارش خیرگزاری رسمی کویت »کونا«، نخست وزیر کویت استعفای 
خود و دولتش را به امیر جدید این کشور تقدیم کرد.بنا به گزارش رسانه ها، 
»خالد الحمد الصباح«، نخست وزیر کویت دیروز -سه شنبه- استعفای خود و 
دولتش را به »نواف ااحمد الجابر الصباح«، امیر جدید این کشور تقدیم کرد. 
امیر کویت نیز با تقدیر از تاش های نخست وزیر این کشور و وزرای کابینه در 
انجام وظایف خود، بر اعتماد به دولت کنونی در انجام و ادامه وظایف قانونی و 

همچنین زمینه سازی برای انتخابات پارلمانی آینده تأکید کرد. 

روانچی:
 استفاده از ساح شیمیایی توسط هر کسی 

و در هر مکانی را محکوم می کنیم
نماینده ایران در ســازمان ملل تاکید کــرد: ایران بر اجرای متعادل، کامل و 
بدون تبعیض کنوانسیون منع بکارگیری ساح های شیمیایی تاکید می نماید.

، مجید تخت روانچی در ســخنرانی خود در شــورای امنیت گفت: ایران به 
عنوان قربانی ساح های شیمیایی، استفاده از این ساح ها توسط هر کسی، 
در هر مکان و تحت هر شــرایطی را به شــدیدترین شــکل ممکن محکوم 
مــی کند.وی تاکید کــرد : ایران بر اجرای متعــادل، کامل و بدون تبعیض 
کنوانســیون منع بکارگیری ساح های شیمیایی تاکید می نماید. استفاده از 

ساح شیمیایی توسط هر کسی و در هر مکانی را محکوم می کنیم.

بیانیه 26 کشور جهان:

تحریم های آمریکا مقابله با کرونا را دشوار کرده است
۲6 کشــور جهان از جمله ایران، سوریه، روسیه، چین و عراق در 
بیانیه مشــترکی با اعام اینکه تحریم های اقتصادی یک جانبه و 
ظالمانه آمریکا و برخی کشــورهای غربی علیه برخی کشورهای 
مستقل جهان به مانع بزرگی برای مقابله با ویروس کرونا تبدیل 
شده است، خواستار پایان دادن به این وضعیت شدند.به گزارش 
)سانا( دیروز سه شنبه گزارش داد که بیانیه مشترک این کشورها 
روز گذشــته در جلسه سوم مجمع عمومی ســازمان ملل ویژه 
حقوق بشــر توسط چین خوانده شــد.  بر پایه این گزارش، این 
کشورها خواستار پایان دادن به اعمال تحریم های اقتصادی یک 
جانبه آمریکا و دولت های غربی بر علیه تعدادی از کشورها شدند 
و تأکید کردند که کشــورهای تحریم کننده با نقض حقوق بشر 
مانع تاش ها برای مقابله با بیماری همه گیر کرونا می شوند. در 
این بیانیه آمده اســت که همه گیری ویروس کرونا همچنان به 
طور جدی بر همه ملتها به ویژه کشورهای در حال توسعه تأثیر 
بزرگی می گذارد و همبستگی جهانی و همکاری بین المللی برای 
مقابله با این ویروس ضروری اســت. کشورهای امضا کننده این 
بیانیه افزودند: اما ما همچنان شــاهد اعمال اقدامات یکجانبه و 
سرکوبگرانه بر خاف اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، 
حقوق بین الملل، کثرت گرایی و معیارهای اساســی روابط بین 
الملل هستیم. ســانا اضافه کرد: آمریکا و سایر کشورهای غربی 
در چارچوب سیاست های خصمانه خود علیه کشورهای مستقل 

و کشــورهایی که از رویکرد آن ها پیروی نمی کنند، تحریم های 
اقتصادی یک جانبه را اعمال کرده اند. خاطرنشــان می شود که 
وزارت امور خارجه آمریکا ۹ ماه جاری )مهر( از تحریم ۱۷ فرد و 
نهاد مرتبط با ســوریه خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا مدعی 
شد؛  تحریم ها تا زمانی که دولت سوریه خشونت را کنار نگذارد، 
ادامه خواهند داشت. در همین ارتباط،  »مایک پمپئو« وزیر امور 
خارجه آمریکا در توئیتی نوشت:  شماری از افراد مرتبط با ارتش 
و دولت ســوریه و شماری تاجر و تعدادی شرکت که از درگیری 
در ســوریه نفع می برند را تحریم کردیم.  در همین حال پیش تر 
»گیر پیترســون«  فرستاده ویژه ســازمان ملل متحد به سوریه 
درباره تحریم های آمریکا علیه دمشــق، گفتــه بود: تحریم های 
یکجانبه تحمیلی علیه ســوریه، چالشی برای تأمین مواد غذایی 
و بهداشــتی مورد نیاز این کشور است. نمایندگان مجلس سنای 
آمریکا دسامبر ۲۰۱۹ قانون سزار را تصویب کردند و دونالد ترامپ 
رییس جمهوری ایاات متحده نیز آن را ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ امضا 
کرد و این قانون ۲۸ خرداد/۱۸ ژوئن به اجرا گذاشته شد. به دنبال 
اجرای این قانون، دولت آمریکا ۳۹ شــخصیت ســوری از جمله 
رییس جمهوری سوریه و همسرش را به دایل واهی تحریم کرد 
و همچنین افراد و ســازمان های خارجی حامی پیمانکارانی که 
به نمایندگی از ســوریه و کشــورهای دوست این کشور فعالیت 

می کنند، مشمول این قانون  است.

ترامپ از بیمارستان مرخص شد
رئیس جمهور آمریکا که از قصد خود برای خروج از بیمارستان »والتر رید« و بازگشت به کاخ سفید خبر داده بود، با وجود عدم بهبودی کامل 
از بیمارستان مرخص شد!به گزارش سی ان ان، در شرایطی که طبق تجویز پزشکان »دونالد ترامپ«، او نیازمند دریافت داروی درون وریدی 
است و دست کم دوبار به دریافت اکسیژن کمکی نیاز پیدا کرده است، رئیس جمهور آمریکا به دستیاران خود گفته است که حالش بهتر است 
و قصد دارد بیمارستان را ترک کند.به همین منظور، ترامپ دقایقی پیش از بیمارستان نظامی والتر رید مرخص و عازم کاخ سفید شد.ترامپ 
که سه شب گذشته در بیمارستان نظامی والتر رید بستری و تحت مداوا قرار داشته است، تاش دارد تا با انتشار پیامی مبنی بر ترخیص خود 
از بیمارستان این بیماری را کم اهمیت جلوه دهد.گفته می شود که ترامپ پس از ترک بیمارستان به کاخ سفید بازخواهد گشت؛ مکانی که 
اکنون به مرکز شیوع این بیماری تبدیل شده و شمار کثیری از کارکنان کاخ سفید نیز به کرونا مبتا شده اند.ترامپ بعدازظهر دوشنبه در یک 
پیام توئیتری اعام کرد: »من امروز ساعت 6 و ۳۰ دقیقه بعدازظهر مرکز درمانی بزرگ والتر رید را ترک خواهم کرد. حالم واقعاً خوب است«.

وی در ادامه این پیام می افزاید: »از کووید نترسید. اجازه ندهید این بیماری بر زندگی شما مسلط شود. ما در دولت داروها و دانش نسبتاً زیادی 
را ]در خصوص این بیماری[ توســعه داده ایم. اکنون حالم از بیست سال پیش هم بهتر است!«به گفته کارشناسان، این پیام ترامپ عاوه بر 
کم اهمیت جلوه دادن شدت بیماری زا بودن این ویروس جدید و ناشناخته، مهر تأییدی بر این باور و تصور است که سهل انگاری شخصی او 

نسبت به تدابیر پیشگیرانه دلیل اصلی ابتای وی به کرونا بوده است.

نتایج انتخابات پارلمانی قرقیزستان رسماً ابطال شد
کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان با برگزاری جلسه ویژه نتایج انتخابات پارلمانی را باطل اعام کرد.

دیروز کمیســیون مرکزی انتخابات با درخواست ۱۲ حزب سیاســی قرقیزستان، در جلسه ویژه ای نتایج انتخابات 
پارلمانی این کشور را باطل اعام کردند.کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان قرار است طی ۲ هفته، زمان برگزاری 
انتخابات مجدد پارلمانی را مشخص کنند. مدت زمان تبلیغات انتخابات مجدد، از ۹۰ روز به 6۰ روز کاهش خواهد 
یافت.یاد آوری می شود که انتخابات پارلمانی در قرقیزستان 4 اکتبر برگزار شد و در آن ۱6 حزب سیاسی شرکت 
کردند. طبق برآوردهای اولیه، 4 حزب »بیریمدیک« ، »مکنیم قرقیزستان« ، »قرقیزستان« و»بوتون قرقیزستان« با 
کسب بیش از ۷ درصد از آرا، از مرحله اول عبور کرده اند و بقیه احزاب نتوانستند آرا ازم را کسب کنند.دیروز ظهر 
معترضان نسبت به نتایج انتخابات، در میدان »آا-توو« تجمع کردند. رهبران احزاب بازنده از مقامات خواستند که 
نتایج انتخابات را لغو کنند زیرا  به نظر آنها رأی گیری با تخلفات فاحش انجام شــده است.در اواخر عصر تظاهرات 
کنندگان به کاخ سفید یورش بردند و درگیری بین پلیس و معترضان آغاز شد. بامداد دیروز معترضین کاخ سفید 
را تصرف کردند.ازم به ذکر است که در طی این تحوات رئیس جمهور و نخست وزیر سابق کشور و چندین مقام 

سیاسی زندانی دیگر آزاد شدند و برخی مقامات فعلی دولت نیز برکنار و اشخاص جدیدی منصوب شدند.
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بوی بد دهان از بقایای غذا بین دندان ها، التهاب دهان یا از بیماری های 
معده و روده ناشــی می شود که با استفاده از برخی گیاهان می توان آن 
را از بیــن برد. میخک یکی از ادویه هایی اســت که از گیاهی دارویی با 
طعم منحصر به فرد گرفته می شــود و فایده های فراوانی برای سامتی 
انسان دارد. از این ادویه به منظور رفع بوی بد دهان، تنظیم قند خون و 
جلوگیری از لخته شدن خون استفاده می شود. گیاه میخک در گذشته 
یکی از گران ترین ادویه ها به شمار می آمد و فقط قشر ثروتمند توانایی 
اســتفاده از آن را داشــتند. وجود ویتامین C فراوان در میخک باعث 
افزایش گلبول های سفید خون می شود که در نتیجه آن میکروب های 
بدن از بین می روند، به همین دلیل میخک  یکی از ادویه های مفید برای 

سامت دستگاه ایمنی بدن به شمار می آید.

فندق برای درمان کم خونی و ایجاد آهن مناســب در بدن بســیار 
مناســب است و باعث تقویت سیســتم ایمنی بدن می شود. فندق 
میوه ای کوچک با فوایدی فراوان و در عین حال ناشناخته برای عموم 
اســت. این میوه امروزه بیشــتر به عنوان تنقات مصرف می شود. 
فندق دارای چربی های مفید فراوانی اســت و هیچ گونه کلسترول 
و ســدیمی در آن جــای ندارد. از جمله خــواص فندق می توان به 
درمان کم خونی ، رفع جوش و انواع مشــکات پوستی، استفاده به 
عنوان رنگ مو، درمان فشــار خون باا، ضد آفتاب، تقویت عضات، 
جلوگیری از پیری، پیشــگیری از ابتا به ســرطان، تناسب اندام، 
شاداب شــدن پوست، درمان کننده تااسم، تقویت سیستم ایمنی 

بدن و نرم کننده پوست اشاره کرد. 

بر اســاس تحقیقاتی که اخیرا منتشر شده اســت، ستاره شناسان شش 
کهکشان واقع در یک ســیاه چاله بزرگ را یافته اند که می تواند چگونگی 
ایجاد این هیواهای رمزآلود را توضیح دهد. این گونه تصور می شــود که 
ســیاه چاله هایی که در اوایل تاریخ جهان پدید آمده اند، از فروپاشی اولین 
ستاره ها شکل گرفتند، اما ستاره شناســان از چگونگی تبدیل شدن این 
سیاه چاله ها به موجوداتی غول پیکر شگفت زده اند. سیاه چاله ای که به تازگی 
کشف شده است، مربوط به زمانی است که جهان حتی یک میلیارد سال 
نیز قدمت نداشته اســت، یک میلیارد برابر جرم خورشید ما وزن دارد و 
توســط ستاره شناسان رصدخانه جنوب اروپا )ESO( مشاهده شده است. 
دانشمندان گفتند که این یافته می تواند توضیحی در مورد چگونگی ایجاد 

سیاه چاله های عظیم مانند آنچه در مرکز راه شیری ما وجود دارد.

گیاهی که از  دهان شویه هم 
بهتر بوی بد دهان را رفع می کند

 این آجیل خاصیت 
ضد کرونایی دارد

 کشف یک سیاه چاله  غول پیکر
 با 6 کهکشان متفاوت!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اولین تصاویر هوایی از راهپیمایی اربعین امسال

ریسک رویگردانی خودروسازان از مسابقات فرمول 1
پس از انتشار بیانیه ناگهانی هوندا در رابطه با ترک مسابقات فرمول ۱ به عنوان تأمین کننده پیشرانه در پایان فصل ۲۰۲۱، نگرانی هایی 
درباره عاقه خودروســازان به این رشــته پرطرفدار ورزشــی به وجود آمده است. از یک طرف خودروســازان سرمایه گذاری زیادی روی 
الکتریکی سازی محصوات خود انجام داده اند و شاید دیگر فرمول ۱ خیلی به زمینه کاری آن ها مرتبط نباشد. هوندا گفته پس از ترک این 
مسابقات روی تحقیق و توسعه تکنولوژی های سلول سوختی و الکتریکی تمرکز خواهد کرد تا به این ترتیب بتواند به کمپانی کربن خنثی 
تا ســال ۲۰۵۰ تبدیل شــود. اگرچه خودروسازان زیادی در ۷۰ سالی که از برگزاری فرمول ۱ می گذرد آمده و رفته اند اما خروج هوندا از 
آن لحظه مهمی محسوب می شود. فرمول ۱ هم اکنون با ریسک عدم عاقه خودروسازان به حضور در آن روبرو بوده و این موضوع به ویژه 
درباره شــرکت هایی که سرمایه گذاری زیادی در مسابقات موتور اسپورت انجام نداده اند صدق می کند زیرا دنیای خودروها سریع تر از هر 
زمان دیگری در حال تغییر می باشد. او می افزاید: من فکر می کنم حرکت هوندا اگرچه شوکه کننده بوده اما کاماً با آنچه که در جهان 
اتفاق می افتد همخوانی دارد. فرمول ۱ با برخی سؤاات کامًا اساسی درباره آینده اش طی سه تا چهار سال آینده مواجه شده است. اگرچه 
فرمول ۱ یکی از محبوب ترین مسابقات خودرویی تک نفره برای خودروسازان بوده اما بسیاری از آن ها هم اکنون در فرمول E حضور دارند. 

زوایای مختلف شکایت النصر از پرسپولیس
با بررسی زوایایی مختلف شکایت باشگاه النصر از پرسپولیس ایران و با توجه به واقعیت های موجود به نظر می رسد که سعودی ها شانس 
زیادی برای برنده شدن در این مناقشه نداشته باشند. بعد از برتری پرسپولیس برابر النصر عربستان و صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا، 
باشگاه عربستانی از باشگاه ایرانی با ادعای استفاده از بازیکن غیرقانونی شکایت کرده است. النصر مدعی است که پرسپولیس از نقل و 
انتقاات محروم بوده و نمی توانسته قرارداد بازیکنان جدیدش را به ثبت برساند.به گفته بسیاری از کارشناسان شکایت النصر در نهایت به 
جایی نخواهد رسید. همچنین اینکه گفته می شود محرومیت از نقل  و انتقاات از طریق سیستم TMS مشخص می شود حرف درستی 
نیست و زمانی در این سیستم متوجه محرومیت می شوید که بازیکن خارجی جذب کنید و بخواهید برایش ITC درخواست کنید چرا که 
جذب و ثبت قرارداد بازیکنان داخلی نیاز به ثبت در سیستم TMS ندارند.  نکنه بسیار مهم دیگر ماجرا این جاست که همه فدراسیون ها 
موظف هستند از قبل تاریخ نقل  و انتقاات خود را به فیفا اعام کنند تا فیفا آن را در سیستم TMS اعمال کند. بر اساس اطاع خبرنگار 
ایسنا فدراسیون فوتبال ایران هم که معموا هر سال تاریخ نقل و انتقاات خود را به فیفا اعام می کرده، امسال این کار را نکرده است و 

فدراسیون خودش بدون اطاع فیفا یک بازه زمانی برای نقل  و انتقاات را مشخص کرده است.

ن شماای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما آب روی خوبی از چاه زنخدا ر تو دارد جان ر لب آمده بازگردد یا رآید چیست فرمان شمازم دیدا ه ه نفروشند مستوری ه مستان شماکس ه دور رگست طرفی نبست از عافیت ر خواهد شد مگر بو ه بویی بشنویم از خاک بستان شمابا صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ایزان ه زد ر دیده آبی روی رخشان شمابخت خواب آلود ما بیدا گر ه جام ما نشد رمی ه دوران شماعمران باد و مراد ای ساقیان زم جم

پیشنهاد

چهره روز

پیش از آن که بخوابم
رمان پیش از آن که بخوابم اولین رمان نویســنده 
آن یعنی اس جی واتســون در ســال ۲۰۱۱ است 
که توســط خانم شــقایق قندهاری ترجمه شده و 
نشــر آموت آن را به چاپ رسانده است. نکته جالب 
توجه در مورد این نویسنده بریتانیایی این است که 
تحصیات او در رشته فیزیک بوده و مدتی به عنوان 
شــنوایی سنج در بیمارستان کار میکرده است. این 
پیش زمینه از نویســنده، خواننده را بر آن میدارد 
که با رمانی آبکی طرف اســت یا یک شاهکار ادبی. 
خوشبختانه مورد دوم درس است طوری که تا اان 
به چهل زبان دیگر ترجمه شده و جز آثار پرفروش 
نیویورک تایمز و ســاندی تایمز شــده است. کتاب 
حول زنی به نام کریســتین میچرخد. وی در طی حادثه ای حافظه اش را به کلی از دســت 
داده و چیزی از گذشــته را به یاد نمی آورد و هر بار که میخوابد و بیدار میشــود اتفاقات قبل 
از خوابش و افراد واقع در زندگیش را به کل فراموش می کند. کریســتین هر بار مصمم است 
راهی برای نجات از این وضعیتش پیدا کند که در این بین رازهای عجیبی از زندگیش برایش 
فاش میشود. فکر و ایده اصلی این رمان، از ماجرای مردی به نام هنری موایسون شکل گرفته 
اســت. این مرد در ۲۷ ســالگی و بعد از یک عمل جراحی دچار فراموشــی شده است. هنری 
موایســون حدود ۸۲ ســال عمر کرد، اما هرگز نتوانست خاطره جدیدی برای خودش بسازد. 
ایــن تصویر و این روایت واقعی برایم تــکان دهنده بود. تاش کردم که تصویر پیرمردی را در 
ذهنم مجســم کنم که هر روز خودش را درون آینه نگاه می کند و انتظار دارد مردی بیســت 

و هفت ساله ببیند.

برتراند راسل
برتراند آرتور ویلیام راسل همه چیزدان، فیلسوف، 
جامعه شــناس،  مورخ،  ریاضــی دان،  منطق دان، 
نویسنده، فعال سیاســی، برنده جایزه ادبی نوبل 
و فعــال صلح طلــب بریتانیایی بود. راســل در 
سراســر عمر، خود را یک لیبرال، سوسیالیست 
و صلح طلــب می نامید اگرچه بعضی مواقع بیان 
می کرد که ذهن شک گرای او موجب می شده که 
احســاس کند که در معنای عمیق، در هیچ یک 
از این گروه ها قرار نداشته اســت. راسل، یکی از 
فیلسوفان برجستهٔ قرن بیستم به شمار می رود و 
»جنبش مخالفت با آرمان گرایی« را در اوایل قرن 
بیســتم رهبری می کرد. او را بــه همراه گوتلوب 
فرگه و لودویگ ویتگنشــتاین، از بنیان گذاران فلســفهٔ تحلیلی می دانند. او به همراه آلفرد 
نورث وایتهد سعی کرد تا با تاشی بسیار زیاد و با کمک منطق کاسیک، بنیانی منطقی 
بــرای ریاضیات بنا کند. از مقاله فلســفی او بــا عنوان در باب دالــت، به عنوان یکی از 
چهارچوب های فلســفه یاد می شود. کارهای اثرات قابل توجهی بر روی ریاضیات، منطق، 
نظریه مجموعه ها، زبان شناســی، هوش مصنوعی، علوم شناختی، علم کامپیوتر و فلسفه 
به ویژه فلســفه زبان، معرفت شناسی و متافیزیک گذاشت. برتراند راسل، فعال ضد جنگ و 
نیز مخالف امپریالیســم بود که به دلیل عقاید صلح طلبانه اش در طول جنگ جهانی اول، 
از دانشــگاه اخراج شــد و به زندان افتاد. او مخالف آدولف هیتلــر، منتقد تمامیت خواهی 
اســتالین، معترض درگیری آمریــکا در جنگ ویتنام و همچنین از حامیان خلع ســاح 

هسته ای بود. 

بخوانید در اینستاگرام


