
یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دار 
درخواست برای سرمایه گذاری در ایران

 رئیس کل سازمان سرمایه گذاری، در اولین نشست منطقه ای آژانس های 
تشویق سرمایه گذاری کشورهای منطقه منا گفت: در جلسه اخیر هیات 
ســرمایه گذاری یک میلیــارد و ۴۰۰ میلیون دار درخواســت برای 
ســرمایه گذاری در ایران مصوب شد.به گزارش وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، »سید علی محمد موسوی« رئیس کل سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های اقتصادی و فنی، بنا به دعوت رسمی توسط مدیر منطقه 
ای انجمن جهانی آژانس های تشــویق سرمایه گذاری خارجی )وایپا(، 
در اولین نشست منطقه ای آژانس های تشویق سرمایه گذاری کشورهای 
منطقــه منا، که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد شــرکت کرد.

موسوی در این نشســت بر حمایت و همکاری ایران با سایر کشورها 
در به اشتراک گذاری تجارب مقابله با بحران کرونا و تاش های صورت 
گرفته برای کاســتن پیامدهای منفی این پاندمی بر کســب وکارها و 
سرمایه گذاران تاکید کرد.وی در ادامه ضمن محکوم کردن تحریم های 
غیرقانونی و یک جانبه آمریکا در شــرایط سخت مبارزه با کرونا، گفت: 
طبق آمارهای موجود درخواست واصله برای سرمایه گذاری در ایران یک 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دار اســت که در مقایسه با مدت مشابه قبل و 
علی رغم تمام محدودیت های غیرقانونی ناشی از تحریم ها، روند صعودی 

بی سابقه ای داشته است.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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ترجمه کام روحانی جالب نیست؟
گاهی مقامات در کشــورها با ســخنان خود گاف هایی میدهند که در 
تاریخ  ادبیات معاصر ماندگار میشــوند. از جمله اعاظمی که از گافهای 
دوره ریاســت فخیمه اش تاریخ جمهوری اســامی این دوره مشحون 
از لطایف مزاح گونه اســت. حضرت اشرف جناب حسن آقای فریدون 
روحانی اســت. معظم علیه در تاریخ چهارشــنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹ در 
جلسه هیئت دولت، سخنانی ایراد فرموده اند که اگرچه ظاهری عقانی 
و انســان رفتاری داشــت اما در قیاس  با جایگاه ایشان بعنوان رئیس 
جمهوری این کشور در اوج نابجایی و ناامیدکنندگی و عدم مسئولیت 
ادا شده بود. ایشان عنوان نمودند که: » بنده تاکنون به سفارش ستاد 
کرونا در برنامه ای شــرکت کرده یا نکرده ام، در سمینارها و همایش ها 
حضور پیدا کرده یا نکرده ام « و ادامه دادند: » که عاقانه نیســت که 
کســی در مسیر ســیل بایســتد، یا برود در خانه ای که سقفش دارد 
خراب می شــود  و بگوید من نمی ترسم«!!. البته برای یک انسانی که 
مسئولیتی در قبال دیگران ندارد خطر کردن و حتی باید گفت خیلی 
بدیهی است که اگر در مسیر سیل بایستد و بگوید من نمی ترسم، باید 
به عقل او شــک کرد. اما و صد اما، باید به  جناب آقای روحانی عرض 
کنم قیاس شــما و موقعیت شما و شرایط شما و شرایط مردم شما  با 
این شیوه سخن به قول ادبا » مع الفارق « است. در یک کشور انقابی 
و دارای شرایط جنگی پذیرش مسئولیت با زیر لحاف خوابیدن و فرمان 
دادن به مبارزه با جنگ اقتصادی و بهداشــتی عین وظیفه نشناسی و 
بی کفایتی در پذیرش مسئولیت است. که بفرمایید عاقانه نیست در 
مسیر سیل بایستید که مثا کرونا نگیرید؟؟ این مثال با صحنه واقعیت 
امروز کشور بحرانی ما از قبل سیاست های شما ناهمگون است. اگر می 
خواســتید مثال در خور و متناسب اســتفاده کنید و یا شباهت سازی 
استانداردی انجام بدهید، باید ابتدا از نفس خود سؤال می فرمودید که: 
» آیا ازم است فرمانده به سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی که خود 
برای ملت رقم زده اســت، سرکشی کند و یا به جبهه سربازان فداکار 
ســامت که مبارزه با بیماری منحوس کوید ۱۹ را به عهده گرفته اند، 
سر بزند؟ مثا که البته در مثل نقشی نباشد ونیست، خدا قوت بگوید 
و درد دل های آنها را بشــنود؟ آیا سربازان این خط مقدم حق ندارند از 
خود بپرســند: ما جان خود را در معرض تهدید چه سیاستی با کدام 
فرماندهی قرار داده ایم ؟ رنج و فدا کاری ما موجب شــده اســت که 
ماه  هاخانواده خود را به درســتی ندیده ایم، خود را از جامعه قرنطینه 
کرده ایم و عکس فرمانده را فقط پشت ماسک و با اظهارات ضد و نقیض 
از پشــت میز کاخ سعدآباد  مشاهده کرده ایم؟ حق نداریم بگوییم این 
فرمان ها که هر روز از رســانه ها به ادامه وفا و صفا و فداکاری منتشــر 
میشوند، فرمانده اش  کجاست؟ جناب آقای روحانی، جناب آقای رئیس 
جمهــور عاقل، مگر همین چند روز پیش خودتان نفرمودید که جنگ 
اســت، جنگ اقتصادی است، باید بر ســر آمریکا فریاد بکشیم و همه 
داد و هوارمان را متوجه آدرس واشــنگتن دی سی کاخ سفید بکنیم؟ 
چرا پــس خود به میدان نمی آیید؟ ما باید به جنگی برویم که صفت 
عاقلی!! فرمانده اش را در ســوراخ کاخی حبس کرده که مبادا آســیب 
ببیند؟ این کامًا بدیهی است که عموم مردم باید به توصیه های ستاد 
کرونــا گوش کننــد و آن را مو به  مو عمل کنند. ولی اگر در این میان 
عده ای جان بر کف و ایثارگر نباشــند که خود را سپر بای ملت کنند 
چه کسی می خواهد باگردان این همه فاجعه که با مدیریت اسرارآمیز 
خود بر مردم تحمیل کرده اید، بشود؟ آیا فرمانده این جنگ خانمانسوز 
و شــرایط بحرانی باید برود یک گوشــه ای ایمن و مصون بنشیند و از 
دور فرمان صادر نموده و نظاره گر اقدامات ایثارگرانه سربازانش باشد؟ 
جنگ ۸ ساله تحمیلی به ملت اینگونه اداره شد؟ نه آقای روحانی، این 
سیره فرماندهان انقابی در جنگ نبوده و نیست، امثال شهید باکری ها 
و همت ها و کاظمی ها و خرازی ها و حاج قاسم ها با این فهم شما عاقل 
نبودند که خود جلو می رفتند و به بقیه می گفتند بیایید؟! با این درک 
شــما از فرماندهی آنها هم باید سربازان را جلو میفرستادند و خود در 
ســنگر گرم و نرم و ایمن می نشســتند و خود را عاقل صحنه جنگ با 
صدام و حاا کرونا معرفی میکردند. فرمایش بدیع شما در عاقل رفتاری 
در تاریخ ملت ایران میماند همانگونه که فرمایشات از این قبیِل اساف 
هم ســلک و سیاقتان در تاریخ ماندگار شده که خود را عقای بشریت 
تلقی نموده بودند و امروز ضرب المثل خفت و خواری در تاریخ ادبیات 

معاصر ایران شده اند. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 غریب آبادی:
  اروپا نباید به ابراز تاسف از اقدامات مخرب 

آمریکا بسنده کند
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین در خصوص تحریم های جدید آمریکا گفت: 
اروپا نباید صرفا به ابراز تاسف از اقدامات مخرب آمریکا بسنده کند. کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم 
کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود درخصوص تحریم 
۱۸ بانک ایرانی توسط آمریکا، نوشت: اقدامات جنایتکارانه رژیم آمریکا در تهدید جان مردم عادی از طریق 
تروریسم اقتصادی، تمامی ندارد. این رژیم، در اقدامی دیگر، ۱۸ بانک ایرانی را در فهرست تحریم های خود 
قرار داد. از یک طرف ادعا می کنند که واردات دارو و مواد غذایی تحت تحریم قرار ندارند، اما از سوی دیگر 
کانال های موجود برای پرداخت هزینه های واردات این اقام را کاما مســدود می کنند. تا اان، دیگر این 
بازی کثیف و انحرافی آمریکایی باید برای همه مشخص شده باشد. وی افزود: آمریکایی که دم از حقوق بشر 
می زند، که البته در این حوزه هم خود کارنامه سیاهی دارد، با این قبیل تحریم ها مستقیما جان مردم عادی 
و حق حیات آنان را به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر، به مخاطره انداخته است. در این مقوله، اروپا نیز نباید 
صرفا به ابراز تاسف از این اقدامات مخرب آمریکا بسنده کند. اروپا وظیفه سنگینی دارد، هم از منظر مقابله 
با اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا، اگر در ادعای خود در حمایت از حقوق بشر صادق است که البته تردید 
جدی در این زمینه وجود دارد، و هم از منظر ایفای تعهدات خود تحت برجام.غریب آبادی در ادامه نوشت: 
مقامات رژیم آمریکا اذعان کردند که به فشــار حداکثری خود بر ایران ادامه خواهند داد تا ایران بر سر میز 
مذاکره، با مختصات مورد نظر آنها، حاضر شود. آمریکا باید تا اان فهمیده باشد که این راهبرد آنان در ایران 
خریداری ندارد. آمریکا حیثیت و اعتبار ایران و ایرانی را نشانه رفته است. ایران و ایرانیان تمام تاش خود را 
برای مقابله با اقدامات آمریکا و کاهش آثار تحریم ها به عمل خواهند آورد تا آمریکا به اهداف خود چه برای 
بهره برداری در انتخابات پیش روی و چه برای شرایط پس از آن، نرسد.سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد 
سازمان های بین المللی در وین در پایان نوشت: نکته آخر اینکه هرچند ممکن است گفته شود این تحریم 
ها پدیده جدیدی نیســتند و عما به اقدامات آمریکا برای اعمال فشــار بیشتر به ایران اضافه نمی کنند و 
بیشتر اهداف تبلیغاتی و سیاسی دارند، اما باید توجه داشت که تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، از 

هر سنخی و در هر مرحله ای، جنایت علیه بشریت محسوب می شوند.

از دیروز اســتفاده از ماســک در تهران اجباری شد و در راستای کاهش روند 
ابتــا به کووید-۱۹ در کشــور، تصمیماتی اتخاذ و مقرر شــد افراد متخلف، 
جریمه شوند. موج سوم کرونا با شدت بیماری زایی بیشتر آغاز شده، تخت های 
بیمارستانی و به ویژه تخت های ویژه پر شده اند و دیگر بیمارستان ها نمی توانند 
بیماران غیر اورژانسی را پذیرش کنند. از طرفی کرونا همچنان می تازد و جان 
می گیرد و چند روز متوالی اســت که مرگ های روزانه کرونایی باای ۲۰۰تا 
است و جمعی از مردم گویا هنوز این موج را، این مرگ ومیرها را و این داغ ها را 
باور نکرده اند؛ نه ماسک می زنند و نه فاصله گذاری فیزیکی را رعایت می کنند.

به گفته دکتر ســیما سادات اری-ســخنگوی وزارت بهداشت، طبق آخرین 
گزارش ها تا قبل از ارســال این گزارش، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
در کشــور به ۶۱.۸۵ درصد رسیده و شاهد روند نزولی در این زمینه هستیم. 
همچنین میزان استفاده از ماسک در مراکز و اماکن عمومی در کشور به ۵۵.۳۵ 
درصد رسیده است. این عددها نشان می دهد که راه برای تاخت و تاز کرونا به 
خوبی باز شده تا بیشتر بیمار کند، بیشتر کادر بهداشت و درمان را فرسوده کند 

و بیشتر جان بگیرد و داغ بگذارد...

ماسک نزنید، ۵0 هزار تومان جریمه می شوید
حاا اما مسئوان برای مهار کرونا، مجبور شدند در کنار توصیه ها، به راهکارهای 
بازدارنده و دســتوری روی آورند تا شاید بتوانند جلو جوان ویروس را بگیرند. 
بر همین اساس طبق اعام ستاد ملی مقابله با کرونا استفاده از ماسک از امروز 
از درب خانه، اجباری است و ورود به وسایل حمل و نقل عمومی بدون ماسک 
ممنوع است. امروز رییس جمهور نیز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعام 
کرد که از دیروز و در تهران هر فردی که ماسک نزند، ۵۰ هزار تومان جریمه 
می شود.  رییس جمهور تاکید کرد که نیروی انتظامی از ابزار و وسایلی که در 
اختیار دارد در این زمینه اســتفاده می کند و به فرد متخلف اباغ خواهد شد 
که چه روزی، در چه خیابانی، بدون ماســک بوده  و موظف است جریمه را به 

حسابی که وزارت بهداشت اعام می کند، واریز کند.

جریمه 200 هزار تومانی برای کســانیکه ابتایشان به کرونا را کتمان 
کنند

روحانــی همچنین تاکید کرد که فرد به محــض اطاع از ابتای خود باید به 
خانواده و محل کارش اطاع دهد و دو هفته در قرنطینه بماند و حق خروج از 
قرنطینه را نداشــته باشد و اما اگر تخلف کند برای هر نوبت تخلف، ۲۰۰ هزار 
تومان جریمه می شود.رییس جمهور همچنین تاکید کرد که فرد متخلف دو 
هفته فرصت دارد جریمه را به حسابی که وزارت بهداشت اعام می کند واریز 
کند و در غیر این صورت از روش های دیگر به عنوان بدهکاری آن افراد اقدام 

شده و جریمه از وی اخذ می شود.

4 مرحله مرحله جریمه برای اصنافی که پروتکل های بهداشــتی را 
رعایت نمی کنند

وی همچنیــن دربــاره اصنــاف نیز اعام کــرد که اگر فردی کــه به عنوان 
خدمت دهنده در اصناف حضور دارد، خودش مراعات نکند، جریمه می شــود. 
اگر به افرادی خدمت بدهد که دارای ماسک نیستند، باز هم جریمه می شود. 
جریمــه های اصناف نیز به این صورت اســت که در مرحلــه اول تذکر داده 
می شــود، در مرحله دوم ۳۰۰ هزار تومان جریمه می شــود، در مرحله سوم، 
یک میلیون تومان جریمه در انتظار اوســت و در مرحله چهارم، محل کسب 

متخلف پلمب می شود.

جریمه 100 هزار تومانی راننده تاکسی ها در صورت ماسک نزدن
بنا به اعام رییس جمهور، در شبکه حمل و نقل عمومی و مراکز عمومی نیز 
بســیج، نیروی انتظامی و بازرسان وزارت بهداشت به افراد تذکر می دهند. در 

زمینه مترو برای ورود به محوطه نیز ماسک زدن باید مراعات شود، اما نسبت به 
تاکسی و اتوبوس شرایط متفاوت است. اگر راننده تاکسی رعایت نکند و ماسک 
نزند، ۱۰۰ هزار تومان جریمه می شــود و اگر مسافر بدون ماسک را سوار کند 
بــرای هر نفر ۲۰ هزار تومان جریمه می شــود. همه از جمله پلیس راهنمایی 
و رانندگی موظف هســتند، اگر راننده ای مراعات نمی کند، شماره  پاکش را 

یادداشت کنند و کد جریمه را بنویسند.

ربیعی: 
نمی خواهیم در اجرای طرح اســتفاده از ماسک درگیری فیزیکی رخ 

دهد
 نمی خواهیم درگیری فیزیکی در قبال اجرای این طرح رخ دهد و شیوه هایی 
اتخاذ خواهد شد که افرادی که رعایت نمی کنند، جریمه شوند.  ربیعی یادآور 
شــد: دیگران هم حقوقی دارند و باید به حقوق دیگران احترام گذاشته شود. 
مبارزه با کرونا به رعایت پروتکل ها به خصوص استفاده از ماسک نیاز دارد. همه 
کشورهایی که پروتکل های بهداشــتی مربوط را رعایت کرده اند، در مبارزه با 
کویید ۱۹ موفق شده اند؛ در مدتی که ما پروتکل ها را بیشتر رعایت می کردیم 
نیز میزان مرگ پایین بود اما در دوره  اخیر در شهر تهران رعایت پروتکل ها به 
زیر ۴۰ درصد رسید.سخنگوی دولت با بیان اینکه مشکل ما در اماکن تجمع 
مردم مانند فرودگاه ها، پاســاژها و بعضی از صنوف مثل نانوایی هاست، اظهار 
کرد: از ســوی دیگر نیز کمبود وســایل حمل و نقل در شــهرهای بزرگ هم 
وجــود دارد که برنامه ریزی برای رفع این کمبود به خوبی پیش می رفت ولی 
با توجه به تحریم های ظالمانه، واردات قطعات به ارز زیادی نیاز داشــت و به 

مشکل برخورد کردیم.

ورود افراد بدون ماسک به ادارات؛ ممنوع
رییس جمهور درباره میزان جریمه تخلف از پروتکل ها در اداره ها نیز تاکید کرد 
که »برای ورود به ادارات نیز مقرراتی مشخص شد؛ هم برای حراست و هم برای 
نگهبانی. آنها باید مانع ورود افراد بدون ماسک به ادارات شوند و اگر این وظیفه 
را رعایت نکند، همه مقرراتی که برای فرد متخلف گذاشته شده، برای حراست 
و نگهبانی هم جاری است.«تعیین این جرایم و برخوردهای قهری، می تواند در 
شرایط اوج کرونا به نوعی بازدارنده باشد و نمودار صعودی ابتا و بستری ناشی 
از کرونا را در کشور کنترل کند. همانطور که در بسیاری از کشورهای دنیا این 
اتفاق افتاده است.  به عنوان مثال در انگلیس جریمه در نظر گرفته شده برای 
افرادی که ملزم به خود قرنطینگی هستند، اما این موضوع را رعایت نمی کنند 

از ۱۰۰۰ پوند شروع شده و در صورت تکرار به رقم ۱۰ هزار پوند می رسد.
با این حال با اعام مصوبات جدید ضدکرونایی، چند ســوال مطرح می شود 

که عبارتند از:
- آیا پوشش ماسک از درب منازل خواهد بود، حتی برای عابرین پیاده؟

- پلیس چگونه افراد پیاده را جریمه می کند؟
- آیا در ماشین شخصی هم استفاده از ماسک اجباری است؟

- نحوه شناســایی فرد متخلف و یا مبتای بدون عامت به چه صورت است 
و چگونه بیماری فردی که ممکن است بیمار مبتا به کرونا بدون عامت هم 

باشد، محرز می شود؟
- نحوه اعام تخلف به افراد از چه طریقی انجام می شود؟

- نحوه اعمال جریمه چگونه است؟ آیا با کد ملی یا تسلیمی ؟
- جریمه های واریزی به حسابی که وزارت بهداشت اعام خواهد کرد، در چه 

محلی هزینه می شوند؟
- ضمانت پرداخت جریمه ها چیست؟

- جریمه دیرکرد هم شامل حال این جریمه ها می شود؟
- گزارش های مردمی از عدم رعایت پروتکل ها قابل اعمال است؟

-ماسک به میزان کافی و با قیمت مناسب در داروخانه ها موجود خواهد بود؟

 تجارت ۵.7 میلیارد داری ایران در شهریور

 رشـد ۲۴ درصـدی صـادرات
مرکز آمار اعام کرد

افزایش 42 درصدی هزینه 
اجاره خانه

تحریم های جدید بر طا و ارز چه تاثیری دارد؟

متوســط هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشــته اند، در تابستان ۴۱.۲ درصد افزایش 
یافته اســت.طبق گزارش مرکز آمار در تابســتان ۱۳۹۹، شــاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در 
مناطق شــهری، به عدد ۱۹۵,۸ رسید که نســبت به فصل قبل )۱۷۵.۱(، ۱۱.۸ درصد افزایش داشته است.

در این فصل بیشــترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ۱۶.۲ درصد افزایش و کمترین آن مربوط 
به استان سیســتان و بلوچستان با ۳.۱ درصد افزایش است.درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل 
تابستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ۲۸.۹ درصد است که نسبت به فصل بهار 

۱۳۹۹)۲۳.۳ درصد(، ۵.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد......

حواشی عرضه خودرو در بورس

 فرمول قیمت گذاری تغییر می کند؟
 وزیر جدید نیامده از تب و تاب افتاد

 جوان قیمت های نجومی در بازار خودرو
رکود معامات در نمایشــگاه های خودرو در حالی ادامه دارد که بازار آگهی در فضای مجازی داغ بوده و 
فروشندگان که عمدتا تمایلی به فروش محصول نداشته فقط می خواهند قیمت باایی را برای محصوات 
خود پیشنهاد کنند تا بتوانند در آینده سود بیشتری را کسب کنند.روند افزایشی قیمت دار عاملی شده 
تا داان و واســطه گران بازار خودرو نیز متأثر از این موضوع روزانه قیمت ها را بدون هیچ ضابطه خاصی 
افزایش دهند.اگر ســری به آگهی های فروش خودرو در ســطح فضای مجازی بیندازید متوجه می شوید 
فروشندگان روزانه قیمت های نجومی را برای خودروهای خود پیشنهاد می کنند تا شاید از شرایط نوسانات 
نرخ ارز اســتفاده کرده و بتوانند ماشــین خود را با بااترین قیمت بفروشند اما از آن طرف خریداران نیز 
دســت از خرید برداشته و به نوعی اصًا مشــتری در بازار وجود ندارد.جالب اینجاست رکود معامات در 
نمایشگاه های خودرو در حالی ادامه دارد که بازار آگهی در فضای مجازی داغ بوده و فروشندگان که عمدتا 
تمایلی به فروش محصول نداشــته فقط می خواهند قیمت باایی را برای محصوات خود پیشنهاد کنند 
تا بتوانند در آینده سود بیشتری را کسب کنند.به عنوان نمونه در آگهی ها برای پراید ۱۳۱ قیمت هایی از 
۱۲۸ تا ۱۴۰ میلیون پیشنهاد شده که این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست نکته قابل تامل اینجاست 
خرید و فروش خودرو درحالی در سطح بازار به صفر رسیده که وزارت صنعت هیچ تدبیری برای مدیریت 
بازار نداشته و از آن طرف واحدهای نظارتی نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آگهی های فروش خودرو در سطح 
فضای مجازی ندارند.طی چند ماه گذشــته قرار بود برخورد ازم با آگهی های خودرو که التهابات بازار را 
افزایش داده اند صورت گیرد اما متاسفانه بازار خودرو به قدری رها شده است که هیچ کس تصمیمی برای 
مدیریت قیمت ها در آن ندارد. از یک طرف سازمان حمایت سکوت کرده و از طرف دیگر وزیر جدید نیز 
با برگزاری چند جلسه با خودروسازان و قطعه سازان خبر از مدیریت بازار خودرو می دهد اما گویا فقط این 
جلسات به صورت نمادین برگزار شده و در عمل خبری از سروسامان دادن به بازار خودرو وجود ندارد.البته 
وزارت صنعت مدعی اســت ما با ارائه طرح های فروش مختلفی که از سوی خودروسازان اجرایی می شود 
درصدد مدیریت تقاضا در سطح بازار هستیم اما مگر می شود با عرضه کم خودرو آن هم در طرح های پیش 
فروش که به صورت قرعه کشــی انجام می شود بتوان بازار را سروسامان داد به عنوان نمونه در طرح اخیر 
ایران خودرو بیش از دو میلیون نفر برای ۸ هزار دستگاه خودرو ثبت نام کرده اند که این نشان می دهد هنوز 

تقاضا در بازار وجود داشته و وزارت صنعت هیچ تدبیری برای آن به کار نگرفته است.

جریمه های کرونا و چند پرسش

3

3

۵

۵

2



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 20 مهر 1399  23 صفر 1442  11 اکتبر 2020سیاست
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4473 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

کدخدایی در نشست خبری:گزیده خبر

ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری بامانع است
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نظر فقهای شورای نگهبان 
درباره حضور زنان در انتخابات ریاســت جمهوری تغییری نکرده 
است، گفت: ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری بامانع 
است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح دیروز 
)شنبه( در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح اصاح 
ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشور به منظور الزام دولت برای 
بومی گزینی تأیید شــد و به این مصوبه داشتن حداقل ۱۰ سال 
سکونت در آن محل اضافه گردید.کدخدایی افزود: ایحه عضویت 
دولت جمهوری اســامی ایران در مؤسســه بین المللی تحلیل 
سامانه های کاربردی را داشتیم که عدم مغایرتش با شرع مقدس 
و قانون اساسی اعام شد.وی همچنین گفت: عدم مغایرت ایحه 
اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان با شرع و قانون 

اساسی اعام و البته با یک تذکر اباغ شد.

ایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده 
تأیید شد

کدخدایی همچنین اعام کرد: عــدم مغایرت ایحه دوفوریتی 
افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس 
ایران با شرع مقدس و قانون اساسی اعام شد.سخنگوی شورای 
نگهبان ادامه داد: همچنین طرح فهرست قوانین و اهداف نامعتبر 
در حوزه محیط زیســت که بخشــی از طرح کان مجلس برای 
تنقیح قوانین است و این کار در حوزه محیط زیست به شکل این 
مصوبه ارسال شــده بود، بعد از بررسی ها عدم مغایرتش با شرع 
مقدس و قانون اساســی اعام شد.کدخدایی به طرح دو فوریتی 
اصاح ماده ۵۵ مکرر قانون مالیات های مســتقیم اشــاره کرد و 
گفت: این طرح در رســانه ها به طرح وضــع بر مالیات خانه های 
خالی شــناخته شد و ایراداتی داشــت و ایراداتی اعضای شورای 
نگهبان داشــتند و چند ابهام داشــت و یکی از ابهامات این بود 
که تعریفی از خانه خالی نشده بود. این مصوبه به مجلس رفت و 
اصاحاتی در آن صورت گرفت و در دســتور کار شورای نگهبان 
قــرار گرفت که نتیجه بعداً اعام می شــود.وی افــزود: عاوه بر 
مصوبات مجلس دو اساســنامه را هم داشتیم که مورد رسیدگی 
قرار گرفت. اصاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع 
آب ایران بود که عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی 
اعام شد و اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای 

که با یک ایراد شرعی و یک ابهام به مجلس اعاده شد.

شــورای نگهبان ورودی به قرارداد ایران و چین نداشته 
است

سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
شورای نگهبان قرارداد ایران و چین را بررسی کرده است، گفت: 
ما هیچ گونه ورودی به قرارداد ایران و چین نداشــتیم و تا زمانی 
کــه مجلس مصوبه ای در این زمینه به ما ارائه نکند، ما بررســی 

نخواهیم داشت.وی درباره شرایط حضور افراد در انتخابات، گفت: 
قانون موجود ما شــرایطی را برای حضور افراد در انتخابات ذکر 
کرده اســت و مجلس هم دنبال آن اســت که این شــرایط را از 
کیفی به کمی تبدیل کند و ممکن است این شرایط بیشتر تبیین 
شود، اما شرایطی اضافه نمی شود.سخنگوی شورای نگهبان درباره 
تحریم های بانکی ایران گفت: ما ظرفیت های حقوقی برای احقاق 
حق ایران را داریم و دولت و وزارت خارجه هم در این زمینه فعال 
هستند.کدخدایی درباره طرح مجلس برای تغییر در نحوه توزیع 
بنزین، گفت: من فقط این موضوع را شنیدم و حتی پیش نویس 
طرح را ندیدم و نمی توانم پیش بینی کنم اما اگر بار مالی داشته 

باشد، شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد.

هیچ نهادی نمی تواند اختیاراتش را در انتخابات توســعه 
دهد

وی در پاســخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با وجود عدم 
اتمام بررســی طرح اصاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها 
و امــور داخلی مجلس، برخی افراد هجمه های خود به شــورای 
نگهبان را آغــاز کرده اند و اینگونه وانمود می کنند که شــورای 
نگهبان پیرو این قانون و به دنبال توسعه اختیاراتش است، گفت: 
اختیارات شورای نگهبان روشن و شفاف است و این اختیارات در 
اصل ۹۹ و در چند اصل تقنینی موجود اســت.وی افزود: نه تنها 
ما نمی توانیم اختیارات خود را توســعه دهیم که هیچ نهادی هم 
نمی تواند توسعه اختیاراتی در انتخابات داشته باشد. این موارد که 
گفته می شود یک فضاسازی است وگرنه پس از ارسال این طرح 
از مجلس و بررســی شورای نگهبان خواهید دید که نظر شورای 

نگهبان و فقها براساس قانون اساسی و شرع مقدس خواهد بود.

ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری بامانع است
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نظر فقهای شورای 
نگهبان درباره مصادیق رجل سیاســی تغییر کرده است یا خیر 
اظهار داشت: در این زمینه یک سری بحث های فرهنگی در کشور 
ما جاری است و مسئله ای نیست که صرفاً با یک قانون آن را حل 
کنیــم. در وهله اول باید این بحث فرهنگی حل شــود که فعًا 
تغییری در این زمینه به وجود نیامده است.وی بیان کرد: با وجود 
این ثبت نام زنان در انتخابات ریاســت جمهوری بامانع اســت.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی قوانین انتخاباتی در 
مجلس شورای اسامی گفت: در خصوص همه قوانین انتخاباتی، 

شورای نگهبان فعًا در مقام اظهار نظر مشورتی است.

دخالتی در تصویب و اصاح قوانین نداریم
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه طرح 
اصاح قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی و از آن سو دولت 
هم ایحه اصاح قانون انتخابات را دارد، موضع شــورای نگهبان 
در این باره چیســت؟، گفت: برای شورای نگهبان مصوبه مجلس 
اهمیت دارد و برای ما فرقی ندارد که مجلس به چه شــیوه ای به 
این موضوع رســیدگی کند.سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: 
تشخیص درباره اصاح و تصویب قوانین با مجلس شورای اسامی 
اســت و ما در زمینه اصاح و تصویــب قوانین در مجلس هیچ 
گونه دخالتی نداریم.ســخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: پس 
از اینکه در سیاســت های کلی به شورای نگهبان تکلیف شد که 

شاخص های رجال سیاسی را مشخص کند ما شاخصه های آن را 
تعیین و رســانه ای کردیم و سپس برای مجلس شورای اسامی 
ارســال شــد.وی ادامه داد: بر این اساس ما وظیفه خود را از این 
جهت انجام دادیم و تعیین شاخص ها برای رجال سیاسی مسئله 

ساده ای نیست.

طرح اصاح قانون انتخابات به شورای نگهبان ارسال نشده 
است

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرح اصاح قانون 
انتخابات ریاســت جمهوری و اصاحات ایــن قانون به انتخابات 
۱۴۰۰ خواهد رســید و یا خیر گفت: در حال حاضر نمی شود در 
ایــن رابطه اظهار نظر کرد چراکه هنوز مصوبه طرح اصاح قانون 
انتخابات به دست ما نرسیده است لذا ابتدا باید مصوبه مذکور به 
شورای نگهبان ارسال شــود و پس از بررسی ایرادات اعام نظر 
کــرد.وی افزود: بنابر این اگر این ایرادات در یک فرصت کم قابل 
رفع باشــد طبیعتاً می توان امیدوار بود که این طرح به انتخابات 
بعدی برســد اما اگر این طرح اشــکاات جدی داشته باشد این 

طرح باقی خواهد ماند.

شورای نگهبان صرفاً نظر مشورتی به مجلس می دهد
کدخدایی تاکید کرد: شــورای نگهبان مثــل همه ادوار تجربه و 
نظرات مشــورتی خودش را از طریق پژوهشکده شورای نگهبان 
و گاهی اوقات از طریق اعضای شــورای نگهبان به مجلس ارائه 
خواهد کرد. البته این نظرات صرفاً نظرات شــخصی و مشورتی 
اســت و نظر نهایی زمانی اتخاذ خواهد شــد که مصوبه مذکور 
به دســت شورای نگهبان برســد و ما در این زمینه اعمال اعام 
نظر نهایی را داشته باشیم.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به 
سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً برخی رسانه ها این طور وانمود 
می کنند که اصاح قانون انتخابات از طریق پژوهشــکده شورای 
نگهبان به مجلس ارســال شده و این شــورای نگهبان است که 
بیشــتر روی این مســئله اعام نظر دارد، گفت: ما چه در قالب 
پژوهشــکده شورای نگهبان و چه از سوی اعضا، نظرات مشورتی 
خودمــان را در اختیار همه نمایندگان قرار خواهیم داد و این به 
مفهوم این نیســت که ما بتوانیم طرحی را به مجلس ارائه دهیم 
چرا که مسئولیت ارائه طرح با مجلس و مسئولیت ایحه با دولت 
است.وی در ادامه با اشــاره به ایجاد شرایط کرونایی در کشور و 
برگزاری انتخابات گفت: ممکن اســت شرایط کرونایی در جریان 
انتخابات تأثیرگذار باشد کما اینکه در انتخابات مرحله دوم مجلس 
هم این وضعیت اتفاق افتاد و تبلیغات نامزدها با مصوبات ســتاد 
مقابله با کرونا تغییر کرد.کدخدایــی گفت: لذا ما مذاکراتی را با 
دوستانمان در وزارت کشور آغاز کردیم و باید ببینیم این مذاکرات 
تا چه مرحله پیش خواهد رفت قطعاً اگر مراحلی باشد که بتوان 

تغییر ایجاد کرد زودتر اعام خواهیم کرد.

 روحانی خبر داد: 
 جریمه کرونایی از ۵۰ هزار

 تا ۲۰۰ هزار تومان
رئیس جمهور گفت: اگر فرد تخلف کند برای هر نوبت تخلف، ۲۰۰ هزار تومان 
جریمه می شــود. سازوکار و سامانه آن مشخص شده و وزارت بهداشت مسئول 
آن است.حجت ااســام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه دیروز ستاد ملی 
مقابله با کرونا طی سخنانی اظهار داشــت: تنها راه مقابله با کرونا مراعات امور 
بهداشتی است. ممکن اســت با آنفلونزا هم مواجه شویم اما برای آن واکسن و 
درمان داریم اما در کرونا چون دارو و واکســنی نداریم تنها راه منحصر به امور 
بهداشتی است که باید آن را مراعات کنیم.وی افزود: خیلی مهم است که بیمار 
را ســریعا کشف کنیم این راه این است که تســت هایی که انجام می دهیم را 
گســترش دهیم دیروز با وزیر بهداشت تلفنی صحبت کردیم و امروز هم اعام 
کردیم که آماده ایم ده هزار تســت عاوه بر تست های روزانه انجام شود بودجه 
آن را تامین می کنیم دیروز که با وزیر بهداشت صحبت کردیم بحث شد برای 
خریداری تست هایی که خیلی آسان و کوتاه زمان به ما جواب می دهد یک ربع 
و بیســت دقیقه این تست انجام شود که صد میلیون دار برای این کیت های 
مورد نیاز و خریدهای خارجی مقرر کردیم البته در داخل هم در حال ســاخت 
اســت و هم تامین از خارج،  این یک تحول بزرگی در تســت به زودی خواهیم 
داد با این شــرایط جدیدی که مهیا می شــود.رئیس جمهور گفت: عامل اصلی 
برای فاصله گرفتن از بیماری، مسیر انتقال است، ما ویروس کرونا را داریم، افراد 
جامعه و مسیر انتقال داریم. ویروس وجود دارد که معلوم نیست چه زمانی از بین 
برود، افراد جامعه هم باید خود را حفظ کرده و فعالیت هم بکنند اما اینکه این 
ویروس به انســان برسد، عاملش خود انسان است یعنی انسان مبتا به دیگری 
این ویروس را منتقل می کند.روحانی با بیان اینکه فرد مبتا ممکن است عامت 
هم نداشته باشد و قوی باشــد، اما ناقل بوده و انتقال دهنده است، تصریح کرد: 
مهم است که جلوی مسیر انتقال را بگیریم و برای اینکه این مسیر گرفته شود، 
به محض آنکه فهمید مبتا شــده است، به خانواده و محل کار خود اطاع دهد 
و دو هفتــه در قرنطینه باقی بماند و حق خــروج از قرنطینه را ندارد.وی درباره 
جریمه متخلفان کرونا اظهار داشــت: اگر فرد تخلف کند برای هر نوبت تخلف، 
۲۰۰ هزار تومان جریمه می شــود. سازوکار و سامانه آن مشخص شده و وزارت 
بهداشــت مسئول آن است. این تخلف باید به حسابی که وزارت بهداشت امروز 
آن را اعام می کند، واریز شــود و اگر آن را واریز نکند از روش های دیگر گرفته 
می شــود.رئیس جمهور اضافه کرد: اگر کســی از ماسک استفاده نکند ۵۰ هزار 
تومان جریمه می شود تا ظرف دو هفته به حسابی که اعام می شود واریز شود. 
نیروی انتظامی از ابزار خود اســتفاده خواهد کرد. این مصوبه برای تهران بزرگ 
اســت.  اگر اصناف ماسک زدن را رعایت نکنند در مرحله اول تذکر، در مرحله 
دوم 3۰۰ هزار تومان جریمه می شود و در مرحله دیگر یک میلیون و در مرحله 
چهارم آنجا بســته می شود.  اگر رانندگان تاکســی استفاده از ماسک را رعایت 
نکنند ۱۰۰ هزار تومان جریمه می شوند و اگر به کسی که ماسک ندارد خدمات 
بدهد برای هر مســافر ۲۰ هزار تومان جریمه خواهد شد. روحانی گفت: نیروی 
انتظامی و بســیج و ناظرین و بازرسان وظیفه دارند مشخصات افراد را ثبت و به 
خود فرد اعام کنند و او باید ظرف دو هفته در این حسابی که وزارت بهداشت 
اعــام میکند مبلغ جریمه را واریز کند و اگــر واریز نکند از راه های مختلف از 
حساب او کسر خواهد شد.  نیروی انتظامی از ابزار و وسایلی که در اختیار دارد 
استفاده می کند ممکن است فردی ماسک ندارد و کسی با او موجه نشود و با او 
صحبت نکند در عین حال به او اباغ خواهد شــد که چه روزی چه در خیابانی 
بدون ماسک بوده است و ۵۰ هزار تومان موظف هستید جریمه را پرداخت کند 
وی خاطرنشان کرد: مصوبات امروز فقط برای تهران بزرگ است که ممکن است 
بعدا به استانهایی دیگر که مورد نیاز است تعمیمم پیدا کند.به گزارش تسنیم، 
رئیس جمهور در ابتدای ســخنانش با اشاره به  رعایت پروتکل های بهداشتی در 
ایام اربعین گفت: برای مردم خیلی مهم بود که در مراســم راهپیمایی در مسیر 
نجف به کربا حضور یابند و زیارت کنند اما به خاطر پروتکل های بهداشتی صرف 
نظر کردند و زیارت و توجه شان به ساار شهیدان در منازل و مجالسی که برپا 
شــده بود را با پروتکل های بهداشتی انجام دادند.وی با اظهار امیدواری بر تداوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی تا پایان این هفته که ایام رحلت پیامبر و شهادت 
حضرت مجتبی)ع( و امام رضا)ع( اســت، ادامه داد:  امسال پیاده روی به سمت 
خراسان رضوی مشهد و حرم امام رضا)ع( نداریم و مراسمی که برگزار می شود 
باید با مراعات همه پروتکل ها باشــد که قبا به مردم اباغ شــده است. همه ما 
باید توجه داشته باشیم که عامل اصلی برای فاصله گرفتن از شر این ویروس و 
ابتا و مراحل حادی که برای مردم پیش آمده عامل اصلی فرهنگ عمومی مردم 
اســت. این فرهنگ است که می تواند ما را حراست کند و در بهداشت بهترین و 
تنها راه در شرایط فعلی برای مقابله با کرونا است مثا ما ممکن است با انفلوانزا 
هم مواجه شــویم برای آن دارو داریم امور بهداشتی داریم ولی برای کرونا دارو 

واکسنی نداریم و تنها راه توسل به امور بهداشتی است.

دریادار خانزادی: 
ناوشکن دنا  آذرماه  رونمایی می شود

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش  با اشاره به رونمایی از ناوبندر خلیج فارس 
در آذرماه گفت: این ناوبندر قابلیت های بســیار زیادی دارد.امیر دریادار حسین 
خانزادی در بندرعباس اظهار داشت: نیروی دریایی مجموعه ای پویا ست که در 
هر دوره ای و در هر ســالی تاش می کند ظرفیت هــای رزمی خود را پای کار 
بیاورد.فرمانده نیروی دریایــی راهبری ارتش ادامه داد: ارتقای این توانمندی ها 
تا جایی ادامه خواهد یافت که در شــأن جمهوری اسامی ایران و در شأن ملت 
ایران و مظهر اقتدار ملت و کشــور در دریا باشد.وی با اشاره به اینکه همه ساله 
ظرفیت هایــی از توان رزمی به طور کامًا بومی تولید می شــود گفت: در آذرماه 
۹۹ حتماً شــاهد رونمایی از دســتاوردهای جدید نیروی دریایی خواهیم بود.

خانزادی با بیان اینکه ناوشکن دنا یکی از دستاوردهای بومی است که در آذرماه 
رونمایی خواهد شــد، اظهار کرد: ما در این ســال ها به طور مرتب تاش کردیم 
یک آرایه دفاعی ارزشمند را ارائه کنیم که بتواند ظرفیت دریانوردی اقیانوسی را 
داشــته باشد.فرمانده نیروی دریایی راهبری ارتش با بیان اینکه نخستین شناور 
مین روب نیروی دریایی هم در آذرماه رونمایی خواهد شد، اضافه کرد: این شناور 
ظرفیت جدیدی است برای مقابله با تهدیدهایی از جنس مین که ممکن است 
در دریا و ســواحل و بنادر آلودگی هایی را ایجاد کرده باشــد.خانزادی ادامه داد: 
اتفاق مهمی که تاش می کنیم در آذرماه به ســرانجام برسد نخستین ناو بندر 
جمهوری اسامی ایران به نام خلیج فارس است که ضمن داشتن ظرفیت حمل 
بالگــرد، می تواند پهپاد هم حمل کند.وی راجع به دیگر قابلیت های این ناوبندر 
خاطرنشان کرد: این ناو بندر مجموعه ای از ظرفیت های موشکی و تسلیحاتی را 
به همراه خودش دارد  و می تواند برای مدت های طوانی در اقیانوس ها باقی بماند، 
همچنین این شــناور می تواند با یک بار ســوخت گیری سه دور، دور کره زمین 
برود و این قابلیت به این معنا ســت که یک پایداری دفاعی، امنیتی ارزشمندی 
در منطقه برقرار خواهد شــد و همه این هــا به نفع برقراری امنیت در دریا برای 

کشورهای منطقه و جهان است.

دستور ویژه وزیر دفاع برای خدمات حداکثری به 
جامعه بهداشت و درمانی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی صدور فرمان فرمانده معظم کل قوا به ستاد 
کل نیروهای مسلح در خصوص اختصاص همه امکانات درمانی نیروهای مسلح به بیماران 
مبتا به کرونا گفت : وزارت دفاع از هیچ تاش و کوششــی در جهت کمک حداکثری به 
شبکه درمانی کشور فروگذار نخواهد کرد.به گزارش وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمی وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در پی صدور فرمان فرمانده معظم کل قوا به ستاد کل 
نیروهای مسلح در خصوص اختصاص همه امکانات درمانی نیروهای مسلح به بیماران مبتا 
به کرونا گفت: وزارت دفاع از آغازین روزهای شیوع ویروس کرونا با تولید کیت تشخیص 
کرونا و تشکیل قرارگاه پدافند زیستی با بسیج همه امکانات، خطوط تولید، بهره گیری از 
فناوری ها و دانش بومی و پای کار آوردن زیرساخت های صنعت دفاعی، در اقدام جهادی 
به تولید به هنگام انواع ماسک، مواد ضدعفونی کننده، دوربین های هوشمند حرارتی ویژه 
غربالگری و دهها محصول مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی در جهت مقابله با بیماری 

کووید ۱۹ پرداخت.

معاون هماهنگ کننده ســپاه گفــت: این ارتش 
خیلی بزرگ و غیرقابل شناسایی است که در زمان 
ضربه زدن دشمن نمی داند از کجا خواهد خورد و 
اگر بخواهد غلطی بکند نمی داند از کجا می خورد 
چراکه از همه طرف دچار ضربه شده و هرلحظه از 

یک جایی از دنیا خبری برایش خواهد آمد.
سردار محمدرضا نقدی در برنامه »بدون توقف« ، 
در خصوص حضور افراد از کشورهای مختلف چه 
در جنگ و چه در ســپاه قدس گفت: جوانان از 
افغانستان، عراق و کشورهای مختلف حتی اروپا 
در این نبردها حضور داشتند، گرچه عددشان کم 
بود اما تنوع شان زیاد بود، اینها برای ما نجنگیدند، 
برای اســام جنگیدند چراکه پرچم ما را پرچم 
اسام دانستند، یک اعتقاد عمیق مکتبی داشتند 
و این که برای کدام کشــور می جنگند برایشان 
مهم نبود، امروز هم این احساســات وجود دارد، 
در همین سوریه حیدریون، فاطمیون، زینبیون 
آمدند و اگر راه را بــاز بگذارند جمعیت بزرگی 
برای فداکاری آماده اســت که روی این موضوع 
حتما باید کار رسانه ای شده و بیان شود.وی ادامه 
داد: البته هر کدام از این افراد که به کشورشــان 
برمی گردند این پیــام را با خود می برند، ولی ما 
خیلی از این پیام ها کم اطاعیم، پیام انقاب ما 
با سرعت مثل عطری که بویش پخش می شود 
تا آن سوی دنیا پخش شده و ما همه جا طرفدار 
داریم که حاضرند برای ما فداکاری کنند و جان 
دهند و این یک سرمایه عظیمی است که امروز 
حاصل شده و نتیجه راهی است که امام انتخاب 
کرد و حضرت آقا درخشان ادامه دادند و تا امروز 
رســاندند. در طول تاریخ، ایران هیچ وقت چنین 
نفــوذی را در قلوب  مردم دنیا نداشــته، ما قلب 
مردم را فتح کردیم، البته افراد بســیاری در این 
راه مجاهــدت و فداکاری کــرده و در غربت کار 
کردند، تبلیغ کردند و پیام انقاب را رســاندند 
که اثراتــش را می بینیم.معاون هماهنگ کننده 
ســپاه با اشــاره به اینکه در صورت وقوع جنگ 
هم پیمان نظامی کم نداریم، اظهار داشت: همین 
نیرویی که تشکیل شده و همین افرادی که در 
گوشــه و کنار دنیا هستند هم پیمانان نظامی ما 
به شمار می آیند، اتفاقا اینها خیلی خطرناک ترند 

تا ارتش هم پیمان یک کشــور، چون آدمی که 
در فــان بندر، در فــان فرودگاه یــا در کنار 
تنگه حضور دارد، به واســطه اینکه کســی او را 
نمی شناسد برای دشمن خطرناک تر است، این 
افراد پراکنده بوده و قابل شناسایی هم نیستند 
لذا همکاری با این افراد خیلی خطرناک تر از این 
اســت که یک ارتش هم پیمان داشته باشیم که 
حــاا در زمان بروز حادثه بیاید یا نه، این ارتش 
خیلی بزرگ و غیرقابل شناســایی است که در 
زمان ضربه زدن دشمن نمی داند از کجا خواهد 
خورد و اگر بخواهد غلطی بکند نمی داند از کجا 
می خورد چراکه از همه طرف دچار ضربه شــده 
و هرلحظــه از یک جایــی از دنیا خبری برایش 
خواهد آمد.معاون هماهنگ کننده سپاه در پاسخ 
به این ســؤال که »روی همکاری نظامی روسیه 
و چین حســابی باز نکرده اید« یادآور شــد: ما 
در دفاع مان حســابی روی همکاری های دفاعی 
ارتش هیچ کشوری باز نمی کنیم، رزمایش های 
مشــترک و همکاری با آنها داریم منتهی اینکه 
یک ائتاف، قرارداد و یا حمایت متقابل داشــته 
باشــیم نداشــتیم.وی همچنیــن در خصوص 
چشــم انداز ۱۰ ساله سپاه گفت: حضرت آقا ۱۰ 
مهر سال گذشــته فرمودند که سپاه می تواند و 
باید پیشــرفت صد برابری کند، ما در گام دوم 
انقــاب ایــن را هدف گذاری کــرده و برای آن 
برنامه ریزی می کنیم که بتوانیم این پیشــرفت 
صــد برابری را حاصل کنیم، کســی هم به این 
قضیه به دیده تردید نگاه نکند، این قضیه حتما 
اتفاق می افتد، البته پیشــرفت صد برابری این 
نیست که تعداد صد برابر شود بلکه اثرشان قرار 
اســت صد برابر شود.  سردار نقدی همچنین در 
خصوص ساخت بازی جرج فلوید توسط بسیج 
یادآور شد: واحد ساخت بازی های یارانه ای بسیج 
هرساله یک مسابقه دارد که در آن مقامات سپاه 
سر زده وارد شده و پیشنهاد ساخت یک بازی را 
می دهند که در موعد مقرر باید بچه ها این بازی 
را درســت کنند که من امسال به ذهنم رسید 
که اگر بخواهیم یک پیام جهانی داشــته باشیم 
می تواند این باشــد که برویم به دست ایرانی ها 
ملت مظلوم آمریکایی را از دست پلیس آمریکا 

نجات دهیم و این را به بازی سازان پیشنهاد دادم 
که رســانه های آمریکایی و صهیونیستی چون 
آسیب پذیرند واکنش های عجیب و غریبی به این 
موضوع نشــان دادند.این چهره نظامی کشور در 
پاســخ به این ســؤال که »نظر شما و همچنین 
رویکرد ســپاه برای انتخابات ۱۴۰۰ چیســت« 
گفت: این جوان گرایی که از ما خواستید از مردم 
هم مطالبه کنید تا از نیروهای بانشاط و انقابی 
حمایت کنند، فکر نکنید اگر فرد محافظه کار و 
ماحظه کاری را ســر کار آوردیم، مشکات حل 
شده و همه چیز آرام می شود، مشکل دار و طا 
و مسکن حل می شود، این انقاب مردمی بوده و 
موفقیت و حل معضاتش هم راهکارهای انقابی 
می خواهد، اگر می خواهیم مشکات اقتصادی مان 
حل شده و وابستگی نفتی مان کم شود، ازمه اش 
این اســت که یک نیروی انقابی به تمام معنا 
و پاک بیایــد و برای مردم خدمت کند، نیرویی 
که متکی بر ارزش های اساســی که این انقاب 
بر آن بنا شــده باشــد، اگر چنین فردی بیاید 
راهکارهایش جود دارد و هیچ بن بستی نیست، 
من آینده را خیلی روشن می بینم، موفقیت های 
بزرگی پیش روی ماســت کما اینکه اان هم با 
وجود هه مشــکات در معیشــت، در راهبردها 
و اســاس حرکت موفقیم، ذره ای همت کرده و 
خودمان را جمع کنیم و به نسل انقابی و جوانان 
انقابی و پاک اعتماد کنیم که به صحنه بیایند، 
یک دولت انقابی به تمــام معنا می تواند همه 
مشــکات مان را حل کند.وی در پایان با تأکید 
بر اینکــه برنامه های خوبی با همکاری نهادهای 
امدادی در سپاه برای کمک به محرومان در حال 
انجام است، در خصوص لزوم  شفاف سازی بیشتر 
عملکرد ســپاه و رسانه ای شدن این اقدامات نیز 
تصریح کرد: در جلسات بسیج چنین بحث هایی 
خیلی عادی و تندتر از اینجا انجام می شود، شاید 
رسانه عاقه ای نداشته آنها را منعکس کند، چون 
ایــن آمادگی از طرف ما وجــود دارد، انقاب ما 
زال تر از آب اســت و همه چیز در آن شــفاف 
و روشن است و هیچ پشت پرده غیرقابل دفاعی 
ندارد، موضوعات صادقانه است و زد و بندی در 

سپاه وجود ندارد که از رسانه بترسد.

 سردار نقدی:
 یک ارتش بزرگ و غیرقابل شناسایی در سراسر دنیا

 با ما همکاری می کند
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استانها تحریم های جدید بر طا و ارز چه تاثیری دارد؟
وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشــته اعام کرد 18 بانک ایرانی تحت تحریم های 
جدیــد و ثانویه قرار گرفته انــد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده اســت که 
ایــن وزارتخانه طی رایزنــی با وزارت خارجه این کشــور، نهادهــای مالی ایران را 
برای قرار دادن در لیســت تحریم ها شناســایی کرده اســت. به گفته مقامات آگاه، 
تحریم هــای جدید آن دســته از بانک های ایرانی را هدف قــرار داده اند که تاکنون 
مشــمول تحریم های ثانویه نبوده اند.در ادامه نوشت: طبق تحلیل کارشناسان، هدف 
از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، این اســت که کانال های مورد استفاده تهران 
برای واردات اقام بشردوســتانه مانند غذا و دارو مسدود شوند.این در حالی است که 
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی معتقد اســت؛ تســری تحریم های ثانویه 
به باقی مانده بانک های ایرانی بیش از آنکه اثر اقتصادی داشــته باشــد، برای اهداف 
تبلیغاتی و سیاســی داخلی آمریکا انجام شده است. به گفته وی، بانک های خارجی 
عمــا معافیت هــا و مجوزهای ازم را برای تامین مالی مبــادات دارو و محصوات 
غذایی دریافت کرده اند.وی تاکید می کند: تعدادی از این بانک ها، وظیفه انتقال منابع 
برای خرید دارو و موادغذایی را به عهده دارند و بانک های خارجی که با این بانک ها 
مباداتی داشتند، عما معافیت ها و مجوزهای ازم را برای تامین مالی مبادات دارو 

و محصوات غذایی دریافت کرده اند.

تاثیر تحریم های جدید روی اقتصاد ایران چقدر محتمل است؟
با این وجود، این ســوال مطرح اســت که تاثیر تحریم جدید بر اقتصاد ایران چقدر 
محتمل اســت. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره 
به تاثیر تحریم های بانکی آمریکا روی اقتصاد ایران و بازارها می گوید: جدای از بحث 
بازارها، تحریم ها موضوع تازه ای نیست. آمریکا از زمانی که ما انقاب کردیم، تحریم ها 
را شــروع کرده و دائما تحریم ها نیز تشــدید شده است.وی می افزاید: در این شرایط 
جدید و چند هفته مانده به انتخابات آمریکا، این کشــور دنبال این است که ایران را 
وادار کند تا مذاکراتی را داشــته باشد، زیرا تصور می کند که هر چقدر فشار را بیشتر 
کند، احتماا ایران برای مذاکره آماده می شــود.رییس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع 
و معــادن تهران با بیان این که برای آمریکا خیلی مهم اســت که ایران برای مذاکره 
متقاعد شود، عنوان می کند: فعا نتیجه مذاکرات برای آمریکا مهم نیست، تنها دنبال 
این است که ایران با این کشور مذاکره کند.آل اسحاق با اشاره به ابزارهایی که آمریکا 
برای متقاعد کردن ایران به مذاکره به کار بســته است، تصریح می کند: یکی از این 
ابزارها این اســت که تحریم ها را به اوج برســاند و آخرین نقطه هایی که فکر می کند 
می تواند موثر باشد، تحریم نظام مالی و پولی و بانکی ایران است.وی می افزاید: آمریکا 
تاکنون چند بانک ایران را تحریم کرده است و حاا هم بقیه بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری را در قالب تحریم گذاشته است و تصور می کند همه راه ها را دیگر به روی 

نقل و انتقاات پولی و مالی با ایران بسته است.

تحریم های تازه ایران یک شوی تبلیغاتی برای آمریکایی هاست

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق متذکر می شود: حاا این که آمریکا همه راه ها را به 
روی نقل و انتقال پولی و مالی با ایران بسته است، خود یک بحث است. اما آن طور که 
مقامات بانک مرکزی ایران عنوان می کنند، این اقدام بیشــتر یک شو و نمایش برای 
داخل آمریکا اســت. یعنی می خواهد به مردم خود بگوید که ما در حداکثرین حالت 
داریم به ایران فشار می آوریم.آل اسحاق درباره اثر بیرونی تحریم ها می گوید: سیستم 
بانکی ایران معتقد اســت که این تحریم ها قبا وجود داشــته و بعد هم در رابطه با 
مســایل اساسی در خصوص تحریم ها، از قبل برنامه ریزی شده و نگرانی از بابت دارو 
و کااهای اساســی وجود ندارد.وی می افزاید: نکته این جاست که ما دشمن داریم و 
دشمن از همه ابزارهایی که در اختیار دارد، به فشار به ایران استفاده می کند، اما در 

مقابل ما باید بتوانیم طرح ها و برنامه های مقابل داشته باشیم.

تحریم های تازه بانکی با صادرات و واردات چه می کند؟
رییس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره اثر تحریم ها روی واردات و 
صــادرات تصریح می کند: در رابطه با بخش صادرات باید بگویم که عمده صادرات ما 
به کشورهای همسایه و چین است که صادرات به آن ها در خارج از سیستم هایی که 
وجود دارد، عمل می شود.آل اسحاق ادامه می دهد: ما در رابطه با عراق، چین، هند و 
کشورهای همسایه یک سری برنامه هایی داریم و در حال انجام آنها هستیم. یعنی این 
تصمیم نقش جدی در روابط صادراتی مــا قطعا ندارد.وی تصریح می کند: در رابطه 
با صادرات به کشــورهای اروپایی نیز صادرات غیرنفتی به اروپا در حدود 300، ۴00 
میلیون دار بیشتر نیست، بنابراین مشکلی از این بابت وجود ندارد.رییس اسبق اتاق 
بازرگانی و صنایــع و معادن تهران در ادامه می گویــد: در خصوص واردات هم باید 
بگویم که بیش از 80 درصد واردات کنونی کشــور، کااهای اساسی و دارو است که 
نظام خود را دارد و اقداماتی صورت می گیرد.آل اســحاق عنوان می کند: به هرصورت 
تحریم های تازه آمریکا، عمل سخیفی است که ترامپ انجام داده و قطعا آخرین حلقه 
از حلقه های بدرفتاری این کشور است. اما این که چقدر تحریم های بانکی روی وضع 

موجود ما اثر دارد، باید بگویم نقش موثر به روزی نخواهد داشت.

تحریم های بانکی چه اثری روی بازار طا و ارز دارد؟
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اثر تحریم های بانکی روی بازارهای ارز، 
طا و بورس متذکر می شــود: این موضوع بســتگی به انتظارات مردم ایران از فضای 
آتی و نظام مدیریتی بانکی و بانک مرکزی دارد. تاطم ها و نوساناتی که در بازار طا 
و ارز وجــود دارد، خیلی به تصمیمات اخیر آمریکا ربــط ندارد. ما باید فضای روانی 
و انتظارات جامعه را با واقعیت ها آشــنا کنیم.رییس اســبق اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن تهران در پاســخ به این پرسش که برخی معتقدند که تحریم های تازه آمریکا، 
اقتصــاد ایران را قفل خواهد کرد. آیا چنین موضوعــی صحت دارد؟ می گوید: خیر، 
اقتصاد ایران قفل نمی شود. اگر بنا بود اقتصاد ایران قفل شود، در این مدت ۴0 سال 
گذشــته و با تحریم های آمریکا، حداقل یک ســال اقتصاد ایران قفل می شد. اقتصاد 

ایران قفل شدنی نیست.

13 شرط اثرگذاری کامل تحریم چیست؟
آل اســحاق می افزاید: در حال حاضر یک کار مطالعاتی و تحقیقاتی انجام شــده که 
نشان می دهد برای این که تحریم اثر کامل خود را داشته باشد و به اهداف خود برسد، 
13 شــرط ازم است. این 13 شرط باید با یکدیگر همزمان اجرایی شود تا تحریم ها 
اثر کامل داشته باشد. یکی از این شرط ها این است که کشور تحریم شونده به آن کاا 
یا پول و ارز نیاز قطعی داشته باشد و نتواند آن نیاز را به گونه ای دیگر جبران کند.

وی ادامــه می دهــد: نکته دوم، اختیــارات صادرات و واردات و مســایل جهانی آن 
کاا اســت که صددرصد در اختیار تحریم کننده باید باشــد. برای مثال، اگر گندم را 
بخواهنــد تحریم کنند، باید همه صادرات گنــدم به طور انحصاری در اختیار آمریکا 
باشــد تا هیچ کس نتواند تخلف کند.رییس اســبق اتــاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران عنوان می کند: نکته بعد این اســت که آن کاا قابل جایگزینی نباشــد، یعنی 
کاایی باشد که نتواند با کاای دیگر جایگزین کرد. در کل، 13 شرط برای اثرگذاری 
کامل تحریم ها نیاز اســت و از این 13 شــرط در طول 50 سال گذشته در خصوص 
همه کشــورهایی که مورد تحریم قرار گرفته اند، کل ضریب تاثیر تحریم ها بیشــتر 
از 30 درصد نبوده است.آل اســحاق متذکر می شود: درســت است که گرانی اتفاق 
افتاده اســت. بله، ما 30 درصد گران تر و سخت تر زندگی می کنیم، اما این که بگوییم 
آمریکایی ها به تمام اهداف خود رسیده اند، به طور قطع در هیچ کجای دنیا ظرف 50 

سال گذشته تحریم ها اثر صددرصدی نداشته است.

نظام تهاتری فعال شود
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پاســخ به این پرســش که شــما عنوان کردید 
که دولت برای مقابله با تحریم ها باید طرح و برنامه داشــته باشد. در این شرایط چه 
سناریوهایی باید پیش روی دولت برای به حداقل رساندن اثر تحریم ها وجود داشته 
باشــد، می گوید: در طول ۴0 سال گذشته که ما با تحریم ها مواجه بوده ایم، راه های 
مختلفی را رفته ایم و روش های گوناگونی را دنبال کرده ایم.رییس اسبق اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن تهران عنوان می کند: یکی از این روش ها، نظام تهاتر اســت. ما در 
شرایط جنگ و شرایط بعد از جنگ و تحریم، از نظام تهاتری به خوبی استفاده کردیم 
و کلی از نیازهای کشور را با سیستم تهاتری حل و فصل کردیم، زیرا هم صادرکننده 
و هــم واردکننده، منافعشــان در یک کار دوجانبه اســت و اهرمی که در سیســتم 
دوجانبه در اختیار آنها اســت مثل دار یا پول یا نظام بانکی، دیگر نیازی نیســت.

آل اسحاق تصریح می کند: در سیستم تهاتری، ما کاا می دهیم و کاا می گیریم. این 
نظام، یک سیســتم و مدیریتی می خواهد که ســابقه اش هم در بانک مرکزی وجود 
دارد و هم در کشور اجرا شده است.وی تاکید می کند: بر این اساس، یکی از کارهای 
خیلی خوبی که می شود انجام داد، تقویت سیستم تهاتری است که امکان پذیر است 

و با خیلی از کشورها می توانیم این سیستم را دنبال کنیم.

عضو شورای شهر کرج
پارک دانایی زمینه تبادل دانش در حوزه های 

علم و فناوری را فراهم می کند
امروزه در شهرهای دنیا توجه ویژه ای به انسان محور کردن معابر و اماکن شهری 
می شــود، بر این اساس کانشهر کرج نیازمند مکان های گردشگری و تفریحی 
با امکاناِت مدرن است.احد رســولی در بازدید از پیشرفت پروژه ساماندهی تپه 
اسام آباد و پارک دانایی اظهار داشت: شناسایی مناطق مستعد طبیعت گردی 
و برنامه ریزی برای این مناطق و ایجاد امکانات زیربنایی تفریحی - گردشگری 
برای شــهروندان در محات کم برخوردار و محروم، از اولویت های شورای پنجم 
شــهر بوده است.وی اضافه کرد: کانشهر کرج به رغم وسعت و جمعیت باا، از 
کمترین و محدودترین امکانات گردشگری و تفریحی برخوردار بوده و اجرای این 
 پروژه به ویژه از نظر محرومیت زدایی از محات کم برخوردار حایز اهمیت است.

خزانه دار شورای اسامی شــهر کرج افزود: تپه مراد آب )تپه های بی نهایت(  
از ظرفیت های طبیعی برای توســعه فعالیت های گردشــگری برخوردار است 
 و ســاماندهی و اجرای طرح زمینه شــکوفایی این تپه را فراهــم خواهد کرد.

رسولی بیان کرد: با حمایت شورای اسامی شهر کرج و به همت سازمان سیما، 
منظر شهری شهرداری کرج عملیات عمرانی و اجرایی در زمین 72 هکتاری تپه 
مراد آب شامل احداث رینگ 30 متری و پیش بینی کاربری های فضاهای سبز، 
گردشــگری و تفریحی، جانمایی ابنیه پارک شامل کاربری های تجارتی، مسیر 
های دسترســی و پارکینگ و فضای بازی کودکان در حال تکمیل اســت.این 
مسئول با بیان اینکه شهروندان با حضور در این پارک با مهارت های ذهنی، علمی 
و خاق آشــنا می شــوند، تصریح کرد: در این پارک علمی، تفریحی و آموزشی 
سعی می شود تا مفاهیمی از قبیل جستجوگری، کنجکاوی، خاقیت و ابداع در 
 مخاطبان که اکثریت آنها را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند، نهادینه شود.

رســولی با  اشــاره بــه اینکه بــر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده پارک 
شــهر دانایــی یــک محیــط علمــی، تفریحــی، شــاد و تعاملی اســت که 
موجــب افزایش ســطح آگاهــی عمومی شــهروندان به خصــوص کودکان 
و نوجوانان نســبت بــه علــوم و فناوری های روز می شــود، یادآور شــد: فاز 
 اول احــداث پــارک 23.5 هکتاری دانایی تــا دو ماه آینده تکمیل می شــود.

مدیر عامل مخابرات منطقه مازندران خبر داد؛
راه اندازی 1150 سایت مخابراتی همراه اول 

در مازندران
مدیرعامل مخابرات منطقه مازندران گفت: یک ماه گذشته 25 سایت جدید در 
سطح استان راه اندازی شده و تعداد سایت های مخابراتی همراه اول به یک هزار 
و 150 سایت رسیده است.رسول علی اصغرپور امروز درباره تمهیدات اینترنت در 
ســطح استان با توجه به سال تحصیلی اظهار کرد: تمام تاش شرکت مخابرات 
مازندران سرویس خوب به تمامی کاربران است که در این زمینه از هیچ تاشی 
دریغ نمی کند.وی با اشاره به اینکه شبانه روزی افزایش پهنای باند روستاها را در 
دستور کار داریم، افزود: روز گذشته موفق شدیم پهنای باند یک صد و بیستمین 
روســتا را به پهنای باند کامل برســانیم.مدیرعامل مخابرات منطقه مازندران با 
بیان اینکه عمده مشــکات اینترنت در حوزه روستایی بوده است، اضافه کرد: 
شــرایط کرونا باعث شد تمامی روستاهای اســتان به طور همزمان درخواست 
اینترنت پرسرعت داشته باشــند که تحقق این مهم مستلزم هم برنامه ریزی و 
همچنین سرمایه گذاری است؛ چراکه با درخواست های بسیار مواجه شدیم.این 
مســؤول بیان کرد: باوجود اقدامات اساســی و خوبی که انجام شده، مشکات 
اینترنتی به صورت 100 درصدی رفع نشــده است، اما این مشکات در بسیاری 
از روســتاهای استان مرتفع شد و در بخشی از روســتا که نیاز بود پهنای باند 
اینترنت نیز تقویت شــود که این موضوع در دستور کار قرار گرفت.علی اصغرپور 
با اعام اینکه در کنار همه اقدامات، بحث راه اندازی سایت های همراه اول را نیز 
در دستور کار داریم، تصریح کرد: در یک ماه گذشته 25 سایت جدید در سطح 
استان راه اندازی شده و تعداد سایت های مخابراتی همراه اول به یک هزار و 150 
سایت رسیده اســت.وی ادامه داد: راه اندازی 300 سایت همراه اول دیگر را در 
برنامه داریم که تحقق این مســتلزم مستلزم همراهی سایر ادارات به ویژه منابع 

طبیعی، شهرداری ها و سایر در بحث تخصیص زمین است. 

مرکز آمار اعام کرد
افزایش ۴۲ درصدی هزینه اجاره خانه

متوسط هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در 
تابســتان ۴1.2 درصد افزایش یافته است.طبق گزارش مرکز آمار در تابستان 
1399، شــاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به 
عدد 195,8 رســید که نســبت به فصل قبل )175.1(، 11.8 درصد افزایش 
داشته است.در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با 
16.2 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 3.1 
درصد افزایش است.درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل تابستان 
1399 نســبت به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 28.9 درصد 
است که نســبت به فصل بهار 1399)23.3 درصد(، 5.6 واحد درصد افزایش 
نشــان می دهد. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با 
37درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 8.6 درصد 
افزایش اســت. به عبارتی خانوارهای استان همدان به طور متوسط 8.1 واحد 
درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی 20.3 
واحــد درصد کمتر از میانگین کل کشــور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابســتان 1399 نســبت به دوره مشابه 
ســال قبل در بخش اجاره بها، برابر 2۴,3 درصد است. اطاع مذکور در استان 
لرستان )32.3 درصد( بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی )8.9 درصد( 
کمترین عدد را نشــان می دهد.بر این اساس، متوسط افزایش هزینه اجاره بها 
برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1399 برابر 

با ۴1,2 درصد است.

درخواست جدی بخش خصوصی از دولت:
تعهد ارزی در افغانستان و عراق لغو شود

دبیر کل کنفدراســیون صادرات ایران می گوید برای آنکه امکان حفظ تجارت 
در کشــورهای همسایه به وجود آید بانک مرکزی باید در برخی سیاست های 
ارزی خود تجدید نظر کند. پس از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران بانک 
مرکزی اعام کرد که به منظور تامین نیازهای داخلی کشــور صادر کنندگان 
موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را براساس دستورالعمل های اجرایی 
به کشور بازگردانند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد با آنها برخورد خواهد 
شــد.اوج برخورد بانک مرکزی با صادر کنندگان در پایان تیرماه امســال رقم 
خورد و این بانک اعام کرد کارت بازرگانی افرادی که تعهدات خود را اجرایی 
نکرده اند تعلیق می شــود و حتی نام برخی از آنها به قوه قضاییه نیز ارائه شده 
اســت.صادر کنندگان در پاسخ به این فشارها از بانک مرکزی خواستند یا در 
زمان بازگشت تجدید نظر کنند یا با توجه به شرایط تحریمی و موقعیت خاص 
کشــور از برخورد با صادر کنندگان به شکل کلی و همگانی پرهیز کنند. یکی 
از این توصیه ها در رابطه با بازار دو کشــور عراق و افغانستان است که با توجه 
بــه تحریم های آمریکا امکان پرداخت ارز به ایــران را ندارند، اما در عین حال 
بخش مهمی از واردات ایران را به خود اختصاص داده اند.جمشــید نفر- دبیر 
کل کنفدراســیون صادرات ایران - ، در این رابطه اظهار کرد: با توجه به آنکه 
شــرایط اقتصادی کشور به نوعی یک جنگ اقتصادی به شمار می رود، ما باید 
تاش کنیم از تمام گزینه های موجود نهایت استفاده را ببریم. در چنین فضایی 
استفاده از بازار کشورهای همسایه اهمیت بسیار زیادی دارد. از این رو این امید 
وجود دارد دولت با بهبود شــرایط برخی گزینه ها را برای بخش خصوصی باز 
بگذارد.به گفته وی کشورهایی مانند عراق و افغانستان نقش مهمی در صادرات 
کااهای ایرانی دارند که اگر در حوزه رفع تعهد ارزی تغییری در آنها رخ ندهد 
بــا کاهش صادرات مواجه خواهیم بود. از این رو خواســته بخش خصوصی از 
بانک مرکزی این اســت که با هدف حفظ بازار صادراتــی و حمایت از صادر 
کنندگان مرزنشــین نســبت به باقی ماندن تعهد ارزی در عراق و افغانستان 

تجدید نظر کند.

برآوردهای کارشناســی نشــان می دهد که نسبت 
بدهــی به تولید ناخالص داخلی در ایران در ســال 
1398 ) براســاس آمارهای بانک مرکزی از تولید 
ناخالص داخلی( حدود ۴8 درصد بوده و در ســال 
1399 در حــدود 52 درصــد خواهد بــود. مرکز 
پژوهشــهای مجلس به منظور افزایــش آگاهی و 
حساســیت عمومی نســبت به بدهی های دولت، 
شرکت های دولتی و سایر نهادهای عمومی گزارشی 
را منتشــر کرده است.ازم به ذکر است، حساسیت 
عمومی می تواند مدیریت و کنترل سقف بدهی های 
دولت را تسهیل کند. دستاورد دیگر چنین فرایندی 
می تواند تعهد بیشتر به انضباط در تسویه بدهی های 
دولت از محل درآمدهای آتی، چه از منابع حاصل از 

نفت و چه منابع دیگر باشد.

چرا بدهی؟
آنکه دخلش با خرجــش نمی خواند به ناچار قرض 
کرده و با درآمد ســایرین خــرج خود را می پردازد. 
هرچند در مالیه عمومی دولت پیچیدگی های زیادی 
وجود دارد، اما به  صورت ســاده می توان گفت که 
دولت ها نیز در بسیاری از موارد بیش از درآمد خود 
خرج می کنند و اختالف حاصله )کسری بودجه( را 

از محل استقراض تأمین می کنند.

بدهی صرفا برای پوشش دخل و خرج نیست
بررســی گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس، در 
گذشــته بدهی تنها در شرایط جنگ وجود داشت 
اما با مطرح شدن نظریات طرفداران مکتب کینزی، 
بدهی عــاوه بر پوشــش اختاف دخــل و خرج 
دولت در مواقع خــاص، نقش مهمتری پیدا کرد و 
به راهکاری برای تحریــک تقاضای کل در اقتصاد 
تبدیل شد. در این نگاه دولت در زمان رکود با منابع 
حاصل از اســتقراض، تقاضای کل را تحریک کرده 
و با اتمــام دوره رکود و در دوره رونق، بدهی ایجاد 
شده خود را بازپرداخت می نماید.این نظریه موجب 
شد تا کشورها در شرایط رکودی اقدام به استقراض 
کنند. بدهی نزدیک بــه 80 درصد تولید ناخالص 
داخلی کشورهای توسعه یافته در دوران رکود بزرگ 
و بحران مالی، از شــواهد این راهکار مقابله با رکود 

است.

اوراق، شــفاف ترین شیوه استقراض  انتشار 
دولت ها

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دولت ها 
می توانند به شــیوههای مختلف قرض کنند، ولی 
متداولترین شــیوه در ادبیات اقتصادی که از سایر 
روشها دارای شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری 
اســت، انتشــار اوراق بدهی اســت که در اَشکال، 
سررســید و تحت عناوین مختلف قابل انجام است. 
همچنین دولت ها می توانند بــه انواع ارزها )بدهی 

خارجی( یا پول داخلی )بدهی داخلی( قرض کنند.

نکول دولت ها به چه معنا است؟
استقراض بیش از اندازه دولت در هریک از حالت ها 
و اهداف فوق می تواند موجــب ناتوانی دولت برای 
بازپرداخت بدهی هایش و اعام نکول دولت شــود. 
نکول در حالت استقراض فزاینده دولت برای پوشش 
دخل و خرج دائمی خود محتمل تر بوده و سریع تر 
رخ می دهد.در این صورت دولت از بازپرداخت اصل 
یا ســود بدهیهای خود امتناع کرده و با طلبکاران 
برای مهلت گرفتن یا تخفیف وارد مذاکره می شود. 
نکــول بدهی هــای دولت معموا بــا اعتراض های 
اجتماعی و هزینه های اقتصادی و سیاســی همراه 

است.

نکول دولت سبب آســیب رشد اقتصادی و 
اعتبار دولت می شود

مطالعات اقتصادی نشان داده است که با نکول دولت 
رشد اقتصادی، اعتبار دولت، تجارت بین المللی و ... 
آسیب دیده و فرار ســرمایه رخ می دهد. در تاریخ 
سیاســتگذاری اقتصادی نکول های فراوانی )اعم از 
نکول بدهی های خارجی و داخلی( برای دولت های 

مختلف ثبت شده است.

بدهی داخلی نیز می تواند باعث نکول شود
بخش عمده نکول های ثبت شــده در کشــورهای 
مختلــف مربوط به بدهی هــای خارجی )بدهی به 
ارز خارجی( اســت، ولی بدهی های داخلی نیز در 
شرایطی از طریق افزایش ریسک اعتماد به دولت و 
افزایش نرخ بهره همراه با افزایش بدهی و اختال 
در ســایر بازارها می توانند منجر به نکول یا ایجاد 

بحران در اقتصاد شوند.

تاثیر واحد پولی بدهی های دولت/ریســک 
بدهی های خارجی باا است

بدهی دولــت به ارز خارجــی از بدهی های دولت 
به پول داخلی ریســک بااتری دارد. بدهی هایی با 
سررسید کوتاه مدت عمدتاً با ریسک بااتری همراه 

است.

سطح بدهی های دولتی در سال 1399 به بیش 
از 50 درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود

براســاس این گزارش، به منظــور ارزیابی پایداری 
بدهی های دولــت، صندوق بین المللــی پول بازه 
هشــدار و بازه خطر برای نســبت بدهی به تولید 
ناخالص داخلی طراحی کرده است. مطابق این بازه 
کشورهای درحال توســعه ای که نسبت بدهی به 
تولید ناخالص داخلی آنها بااتر از 50 درصد است 
در «آستانه هشدار« و باالتر از 70 درصد در »آستانه 
خطر« قرار دارند.کشورهایی که شاخص بدهی آنها 

بااتر از آستانه خطر قرار می گیرد، درمواقعی اقدام 
به اجرای اصاحات اقتصادی )کاهش مخارج دولت 
یا افزایش مالیات ها( برای کاهش بدهی های دولت 
و بازگرداندن اطمینان به وضع مالی دولت و کاهش 
احتمال نکول می کنند.برآوردهای کارشناسی نشان 
می دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 
در ایران در ســال 1398 ) براساس آمارهای بانک 
مرکزی از تولید ناخالص داخلی( حدود ۴8 درصد 
و در ســال 1399 در حدود 52 درصد خواهد بود. 
این ارقام براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص 
داخلی به ترتیب بــه 3۴ و 37 درصد کاهش پیدا 
می کند.به گزارش تســنیم، براساس گزارش مرکز 
بدهی هــا و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد 
نشــان می دهد، در حالی که بدهی دولت در سال 
97 حــدود 735هزار میلیارد تومان بوده اســت و 
تولید ناخالص داخلی نیز 2۴00هزار میلیارد تومان 

برآورد شده است.

آینده بدهی های دولــت به عوامل مختلفی 
وابسته است

مســیر آتی بدهی های دولت و پایداری آن به چند 
متغیر کان اقتصادی وابســته است. از آنجایی که 
بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت از طریق 
استقراض تأمین می شود، لذا رابطه مستقیم میان 
ناپایداری بدهیهای دولت )و شاخص نسبت بدهی 
به تولید ناخالص داخلی( و کســری بودجه برقرار 

است.
با افزایش تــورم بدهی های داخلــی دولت ارزش 
حقیقی کمتری خواهند داشــت، درنتیجه رابطه 
تــورم و پایــداری بدهــی دولت معکوس اســت. 
تقویت رشد اقتصادی نیز موجب افزایش پایداری 
بدهی های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید 

ناخالص داخلی می شود.

تورم عاملی موثــر در کاهش ارزش حقیقی 
بدهی های داخلی

عامل دیگــری که تنها در مواجهــه با بدهی های 
داخلی مؤثر است، افزایش تورم است که درنتیجه 
آن ارزش واقعی بدهی هــای داخلی دولت کاهش 
می یابد. نرخهای تورم باا در ایاات متحده آمریکا 
برای کاهــش ارزش واقعی بدهی هــای حاصل از 
جنگ جهانی دوم در ســالهای بعد از 19۴5 از این 

نمونه است.

افزایش نرخ ســود، پایداری بدهی را کاهش 
می دهد

آخرین عامل اصلــی و مؤثر بر پایداری بدهی های 
دولت نرخ ســود اســت. با افزایش این نرخ هزینه 
اســتقراض مجدد دولت باا رفته و لــذا پایداری 

بدهی های دولت تضعیف می شود.

 افزایش بدهی دولت به معادل ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹

آگهی ماده 3
برابر رای شــماره 139960331057000557هیــات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملــک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم شــهره 
مشیری فرزند قاسم به شماره شناسنامه 5320 صادره از باختران در شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 98/02 متر مربع پاک 321 فرعیاز361 اصلی 
واقع در ماهدشت،ولدآباد بزرگ خریداری از مالک رسمی آقا/خانم خود متقاضی محرز 
گردیده است. لذا به منضور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/07/05 تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/07/20

منصور هدایتکار-رئیس ثبت اسناد و اماک
 ) م الف99/616/ف(

برابر رای شماره139960331057000691هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای مالک خلفی فرزند قاســم به شماره شناسنامه 
897 صادره از مغان در شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 168 مترمربع پاک312 فرعی از 361 اصلی واقع در محمدشهر 
خریداری از مالک رسمی آقای قاسم مردانی کمالی محرز گردیده است. 
لــذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تارخ انتشار نوبت اول:99/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم:99/08/05
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بزرگترین ضربه ۱۵ سال اخیر به تولید نفت ایاات متحدهاستانها
توفان بزرگ و قدرتمند دلتا بزرگترین ضربه را به تولید انرژی دریایی خلیج مکزیک در ایاات متحده طی ۱۵ سال گذشته وارد کرد 
و بیشتر نفت منطقه و تقریبا دو سوم از گاز طبیعی تولید شده را متوقف کرده است.به گزارش رویترز، دلتا تا اواسط روز جمعه ۱.۶۹ 
میلیون بشــکه در روز یا ۹۲ درصد از تولید نفت خلیج را متوقف کرده که بیشــترین میزان از سال ۲۰۰۵ است که طوفان کاترینا 
بیش از ۱۰۰ سیســتم عامل دریایی را نابود کرد و برای ماه ها تولید آن را با مشــکل مواجه کرد.گارد ساحلی ایاات متحده گفت 
که بنادر از بومونت، تگزاس، تا دریاچه چارلز، لوئیزیانا بسته شده اند، در حالی بقیه در شرق، از جمله مورگان سیتی و نیواورلئان با 
محدودیت هایی باز بودند. قیمت های نفت خام در روز جمعه یک درصد کاهش یافت که با قطع شدن در خلیج مکزیک و دریای 
شمال افزایش یافت. کارگران ساحلی نروژ که بخشی از تولید نفت و گاز کشور را دارد، روز جمعه اعتصاب ۱۰ روزه ای را به پایان 
رساندند.روز جمعه معامات آتی گاز طبیعی ایاات متحده ۴.۵ درصد افزایش یافت و در آستانه تعطیات و چشم انداز هوای خنک 
پیش رو در بااترین حد از نوامبر ۲۰۱۹ قرار دارد. کارگران ۲۸۱ تاسیسات دریایی خلیج مکزیک را تخلیه کرده و تولیدکنندگان، 
۱۴ دکل حفــاری را از میــدان بزرگ بادی دلتا دور کردند.عاوه بر نفت، تولیدکنندگان، تقریباً ۶۲ درصد از گاز طبیعی منطقه یا 
۱.۶۸۴ میلیارد فوت مکعب در روز را متوقف کرده اند. میادین دریایی خلیج مکزیک حدود ۱۵ درصد از نفت خام ایاات متحده و 
۵ درصد از گاز طبیعی آن را تولید می کنند.توتال اس ای روز پنج شنبه شروع به تعطیلی واحد فرآوری نفت در پاایشگاه پورت 
آرتور، تگزاس، به میزان ۲۲۵۵۰۰ بشکه در روز )بشکه در روز( کرد. کمپانی شل گفت که به کار پاایشگاه های خود در کانونت، 

گیسمار و نورکو، لوئیزیانا در سراسر طوفان ادامه خواهد داد

مدیرعامل پاایشگاه گاز ایام:
پاایشگاه گاز ایام در حوزه های فرهنگی 

و ورزشی قدمهای مثبتی برداشته است
ایام – مدیرعامل شــرکت پاایش گاز ایام گفت: 
این واحد صنعتی در راســتای مسئولیت اجتماعی 
در حــوزه های فرهنگی و ورزشــی از جمله جذب 
ورزشــکاران قهرمانی و حمایــت ۱۰۰ درصدی از 
تیم فوتبال بانوان، قدمهای بزرگ و مثبتی برداشته 
است. به گزارش روابط عمومی، دکتر "روح اله نوریان" در دیدار با مدیرکل 
ورزش جوانان اســتان افزود:  پاایشــگاه گاز ایام از ســال  ۸۷ تاکنون با 
تشــکیل و حمایت از باشگاه فرهنگی ورزشــی پاایش گاز ایام توانسته 
اســت  علی رغم همه سختی ها، تیم فوتبال بانوان ایام را در سطح لیگ 
برتر فوتبال کشــور نگهدارد. وی اظهار داشت: تمام بازیکنان این تیم بومی 
استان هستند و ۶۰ درصد اعضای این تیم را رده سنی زیر۱۷ سال تشکیل 
می دهند.وی با اشــاره به اینکه پاایشــگاه گاز ایام در جهت مسئولیت 
های اجتماعی خود از ورزشــکاران استان در رشــته های مختلف حمایت 
کرده اســت،تصریح کرد: این شــرکت، برای پرورش استعدادهای ورزشی 
فوتبال بانوان در اســتان تاش های قابل توجهــی انجام داده که به نحوی 
تاکنون در لیگ برتر باقی مانده اســت. نوریان با اشاره به اینکه وجود این 
تیم در اســتان می تواند منشا شور و نشاط اجتماعی در بین بانوان  استان 
باشد، خاطرنشان کرد: می بایست اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت 
فوتبال از تیم پشــتیبانی کنند تا بتواند به عنوان نماینده اســتان در لیگ 
برتر بدرخشند.همچنین در این دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان ایام 
گفت: این اداره کل زمین چمن،ســالن های بدنسازی و سایر نیازمندیهای 
حوزه ورزشــی در اختیــار تیم فوتبال بانوان قرار مــی دهند. "مظفر علی 
شائی" افزود: تیم فوتبال بانوان نماینده استان در لیگ برتر است و بایستی 

همه مسئوان تمامی شرایط حضور آنان را در لیگ برتر فراهم کنند .

 700 ميليون تومان پاداش به مشترکان 
برق ایام پرداخت شد

ایــام _صمیم نیا - مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق ایام گفت: از 
ابتدای ســال جاری تاکنــون ۷۰۰ میلیون تومان پاداش درســت مصرف 
کردن به مشــترکان برق این اســتان پرداخت شده است.،هادی شیرخانی 
اظهار داشــت: تغییر مدل رفتار مصرفی مشترکان برای تعدیل مصرف برق 
یکی از ضروریات اســت و در این راستا مدیریت سمت تقاضا راه حلی قابل 
اعتماد برای پاسخ دهی به رشد تقاضای انرژی در آینده است.وی روش های 
کاربــردی و ظرفیت های اصــاح الگوی مصرف در زمینه های روشــنایی، 
سیستم های سرمایشی،گرمایشی و مصارف جمعی مشترکان و به کارگیری 
اســتارتاپ ها در راستای کاهش مصارف مشــترکان خانگی و تجاری را از 

جمله راهکارهای اساسی در زمینه کاهش مصرف برق عنوان کرد.

توزیع نفت سفيد و گاز مایع در گلستان 
الکترونيکی شد

مدیرعامــل شــرکت پخــش فرآورده های نفتی گلســتان از آغــاز توزیع 
الکترونیکی، نفت ســفید، نفت گاز و گاز مایع خانگی در اســتان خبر داد.

عیســی افتخاری در نشست خبری اظهارداشــت: طرح توزیع الکترونیکی 
نفت ســفید، نفت گاز ) گازوئیل( و گاز مایع در اســتان گلستان آغاز شده 
اســت.وی هدف از اجرای این طــرح را تحقق دولــت الکترونیک، توزیع 
عادانه و نظام مند کردن فرآیند عرضه ســوخت به مصرف کنندگان واقعی 
عنوان کرد.افتخاری رســالت شرکت ملی پخش در زنجیره تامین و توزیع 
فرآورده های نفتی را شناســایی مصرف کنندگان واقعی فاقد گاز شهری و 
شفاف ســازی در تحویل سوخت جایگزین برشــمرد و گفت: ارائه نفت گاز 
از شهریورماه امسال کارتی شد و کشــاورزان می توانند با استفاده از تلفن 
همراه و کارت بانکی خود و ثبت نام در ســایت، سوخت دریافت کنند.وی 
افزود: مصرف کنندگان نفت سفید و گاز مایع نیز می توانند پس از ثبت نام 
و احراز هویت در سامانه NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR با همراه 
داشــتن مدارک شناسایی معتبر و کارت بانکی ثبت شده در این سامانه با 
مراجعه به عامان فروش فرآورده های نفتی، سهمیه خود را دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان درباره تأمین سوخت در 
مناطق کوهســتانی نیز افزود: مشــکلی در تامین سوخت نفت سفید، گاز 
مایع، گازوئیل و نظایر آن وجود ندارد اما طبق دســتورالعمل وزارت نفت، 
تامین سوخت مناطق کوهستانی این استان که قبا بر عهده منطقه نفتی 
شــاهرود بود مجددا به گرگان واگذار شــد که همین موضوع مشکاتی را 

پدید آورد.

با تاش کارکنان آب و فاضاب و آب منطقه ای مازندران صورت گرفت؛
 نصب و راه اندازی دومين الکترو پمپ 

بر روی سد البرز
دومیــن الکتروپمپ به ظرفیت ۱۵۰ لیتر در ثانیه برای برداشــت آب از 
ایه باایی ســد البرز با تاش شبانه روزی کارکنان آبفا و آب منطقه ای 
مازندران بر روی سد البرز نصب و راه اندازی شد.مهندس مجید عبدالهی 
مدیرعامل شــرکت با اعام این خبر گفت: بارندگی های شدید روزهای 
اخیر در باادست سد البرز موجب افزایش کدورت آب سد شد و با توجه 
به اینکه تصفیه خانه اضطراری طلوت بابل قادر به تصفیه حجم باای آب 
نبود در نتیجه ۵۰۰ لیتر آب در ثانیه از مدار خارج شــد.وی افزود: برای 
رفع مشکل کمبود آب شهرهای گروه الف، با تاش شبانه روزی کارکنان 
آب و فاضاب و آب منطقه ای اســتان و در شــرایط جوی نامناسب دو 
الکتروپمپ در فواصل تاج و ســطح دریاچه سد نصب و راه اندازی شد که 
هم اکنون ۴۰۰ لیتر در ثانیه آب از ایه باایی ســد البرز پمپاژ می شود.

مدیر عامل آبفا مازنــدران ادامه داد: طی روزهای اخیرخطوط انتقال آب 
از سد تا تصفیه خانه شست و شو و آب وارد شبکه توزیع شد و به تدریج 
جریان آب در تمامی نقاطی که با افت فشــار و قطع آب مواجه بوده اند، 
برقرار خواهد شــد.مهندس عبدالهی ضمن قدردانی از صبوری، شکیبایی 
و همراهی مردم در این مدت ، خواســتار مدیریــت مصرف و اجتناب از 
مصــارف غیر ضروری تا آبگیری کامل مخــازن ذخیره، خطوط انتقال و 
شبکه توزیع شــد.وی در پایان از مشترکینی که آب در منازل آنها وصل 
شــد خواست شبکه توزیع خانگی خود را هواگیری کنند و درصورتی که 
قادر به این کار نباشند، کارکنان سامانه ۱۲۲ به صورت شبانه روزی آماده 

پاسخگویی هستند

 قیمت نفت در معامات هفته گذشــته رشدی بیش از ۹ درصد را تجربه کرد تا 
امیدها به افزایش قیمت طای سیاه بیش از پیش شود. کرونا این روزها مهمترین 
عامل تاثیرگذار بر قیمت نفت به شــمار مــی رود. این ویروس چه در آمریکا و یا 
در نقاط مختلف جهان باعث شــده تا بازار نفت با نوسان همراه شود. تا آنجا که 
به دنبال مثبت شده تســت کرونای دونالد ترامپ، نفت در یک روز بیش از ۴.۵ 
درصد از ارزش خود را از دســت داد.همچنین نگرانی ها نسبت به موج دوم شیوع 
کرونا نیز بر این کاهش دامن زد.با این حال به دلیل کاهش دما در نیمکره شمالی 
زمین،   تقاضا برای نفت خام با کاهش جدی رو به رو نشد و قیمت نفت توانست 

به سرعت به قیمت های قبل خود بازگردد.از سوی دیگر اگرچه کرونا همچنان در 
کشورهای مختلف می تازد اما در موج دوم دیگر خبری از محدودیت های سخت و 
قرنطینه شهرها نیست و همین موضوع باعث شده تا تغییر محسوسی در تقاضای 
نفت ایجاد نشــود.با توجه به این موضوع قیمت نفت برنت رشدی ۹.۱ درصدی 
را در مجموع در هفته گذشــته به ثبت رســاند و از ۳۹ دار و ۲۷ سنت در روز 
دوشنبه به ۴۲ دار و ۸۵ سنت در پایان معامات روز جمعه رسید.نفت شاخص 
آمریکا نیز ۹.۷ درصد باا آمد و از ۳۷ دار و یک ســنت به ۴۰ دار و ۶۰ سنت 

در هر بشکه افزایش پیدا کرد.

قیمت نفت 9 درصدی باا رفت؛
بازگشت طای سیاه به مدار صعود

 تجدید مرتبه اول مناقصه شماره 9900001 

روابط عمومی شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد شماره مجوز: 1399.3802

شركت ملي گاز ايران
شركت پاايش گاز شهيد 
)S.G.P.C( هاشمي نژاد

نوبت اول 1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي
 2- نوع فراخوان : عمومی

 3 - نام ونشــاني مناقصه گذار : شركت پاايش گاز شهيد هاشــمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255 ، شركت پاايش گاز شهيد هاشمی 
نژاد- دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

4-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعام شده در آيين نامه تضمين براي معامات دولتي به  1.200.000.000 ريال ) يك ميليارد و دويست ميليون ريال (
 5- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري  مورخ 99/08/10 ، نسبت به دريافت اسناد  استعام ارزيابي كيفي مناقصه به يکي از روشهاي زير اقدام نمايند :
الف : مراجعه حضوري به آدرس اعام شده، به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد )معرفي نامه كتبي نماينده، جهت دريافت اسناد به همراه كارت شناسايي معتبر الزامي 

است(، در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده متقاضيان خواهد گرديد.
ب : مراجعه به سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دريافت كليه اسناد از بخش مناقصه ها و مزايده ها / مناقصه ها.

6- آخرين مهلت تحويل استعام ارزيابي كيفي تكميل شده به دبيرخانه كميسيون مناقصات : پايان وقت اداری مورخ 99/08/24 ،  )توضيح اينکه تاريخ تحويل پاكتها به پست ماك عمل 
نبوده و ماك، تحويل پيشنهادات و پاكتهاي مناقصه، به دبيرخانه كميسيون مناقصات، واقع در آدرس اعام شده مي باشد. لذا مناقصه گران محترم مي بايست برنامه ريزي ازم را در خصوص تحويل 
به موقع پيشنهادات )چه از طريق پست و چه به صورت حضوري( به عمل آورند. بديهی است امکان قبول پيشنهاد هايی كه پس از پايان مهلت اعام شده دريافت می شوند )حتی اگر قبل از پايان 
مهلت ارسال شده باشند( وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پيشنهادهايی از اين دست برای مناقصه گران عودت خواهد گرديد. همچنين ارسال پيشنهادها به آدرسي غير از آدرس اعام شده و 
يا ارسال به پاايشگاه هيچگونه حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم تحويل اسناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد كرد. ازم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه 

براي مناقصه گران تأييد شده ارسال خواهد شد و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعام شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.    
7- محل و زمان گشــايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شركتها ) ارزيابی فنی (، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرايط در تاريخ 99/10/10 ، در محل اتاق كنفرانس اداره مشهد 
)دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد يافت. ازم به ذكر است 
تاريخ و مکان اعام شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي كيفي و همچنين فني/بازرگاني پيشنهادات و رفع ابهام هاي احتمالي امکان تغيير وجود خواهد 
داشت، با اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها )پس از ارزيابي فني( مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي )حداقل 72 ساعت قبل از جلسه قطعي گشايش 

پيشنهادات ( اقدام خواهد نمود.
توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بديهي 
است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد براساس مكاتبات آتي اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً اعام خواهد شد خواهند نمود. 

خريد حدود 5000 تن خاک بنتونيت جهت توليد گوگرد بنتونيتی )توليد داخل كشور(

بهره برداری از ۱۹۲0 مگاوات ظرفيت توليد برق 
با تبدیل نيروگاه ها به سيکل ترکيبی

وزیر نیرو با بیان اینکه »استفاده از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و تبدیل 
واحدهای ســیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی سرعت می یابد«، گفت: ۱۲ واحد بخار 
با ظرفیتی بالغ بر ۱۹۲۰ مگاوات در مرحله ســاخت هستند که تا پایان سال ۱۴۰۰ به 
بهره برداری می رســند.رضا اردکانیان، وزیر نیرو اظهار داشــت: ظرفیت استفاده از ماده 
۱۲ قانون رفع موانع تولید سازوکار خوبی برای تحقق طرح های مهمی از جمله تبدیل 
واحدهای ســیکل ساده به سیکل ترکیبی اســت؛ به این معنا که دو واحد نیروگاهی با 
ســوخت گاز احداث می کنیم و بعد، از اگزوز خروجی این واحدها، ســوخت مورد نیاز 
یک واحد بخار را تأمین می کنیم و مجموع این ســه واحد، یک نیروگاه سیکل ترکیبی 
می شــود.وی افزود: بر اســاس پیگیری هایی که داشتیم، در ســال ۹۲ بندی در قانون 
بودجه آن ســال درج و تصویب شد که بر اساس آن، وزارت نیرو مجاز به انعقاد قرارداد 
بیع متقابل برای احداث بخش بخار نیروگاه های گازی از محل سوخت صرفه جویی شده 
شــد؛ یعنی استفاده از ســوختی که در بخش بخار مصرف نمی کنیم.وی ادامه داد: در 
زمان حاضر در چند نیروگاه از ظرفیت های این ماده قانونی بهره گرفته ایم؛ به طور مثال 
واحدهای یک و دو بخش بخار نیروگاه پرند، واحدهای یک بخش بخار نیروگاه کاشان، 
واحد ســه بخش بخار نیروگاه پرند، واحد یک بخش بخار نیروگاه عسلویه و واحد یک 
بخش بخار نیروگاه ارومیه تاکنون به مدار بهره برداری وارد شده اند و ۱۲ واحد بخار دیگر 
نیز که جمعاً ظرفیتی بالغ بر ۱۹۲۰ مگاوات دارند در مرحله ساخت هستند.اردکانیان در 
خصوص زمان تکمیل و بهره برداری از ۱۲ واحد جدید بخش بخار نیروگاه های حرارتی 
کشور گفت: پیش بینی ما این است که تا پایان امسال ۲ واحد بخش بخار تکمیل شده 
باشــد و در ســال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ واحد دیگر با شبکه برق کشــور سنکرون شوند تا از 
این ظرفیت قانونی بتوانیم اســتفاده کنیم.وی افزود: شاید می شد با سرعت بیشتری از 
ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید استفاده کرد، ولی به هرحال این قانون ظرفیت 
بســیار خوبی بوده که عملیاتی شده اســت و از این پس با استفاده از این ظرفیت های 
قانونی، تبدیل واحدها به سیکل ترکیبی سرعت می یابد.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای 
احداث هر واحد بخار بدون هزینه تأمین مالی، حجم سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیون یورو 
و صرفه جویی ســاانه ســوخت آن برابر با ۲۵۰ میلیون مترمکعب است و اثرات مثبت 

زیست محیطی به دایل کاهش آاینده ها دارد.

 تقاضای سوخت در هند پس از ۲ ماه 
افزایشی شد

مصرف ســوخت های پاایش شده در هند که شــاخصی برای تقاضای نفت است ۷.۲ 
درصد در ماه ســپتامبر نســبت به ماه قبل از آن افزایش یافت و به ۱۵.۴۷ میلیون تن 
رســید. این اولین افزایش ماهانه از ماه ژوئن بود. به گزارش رویترز، تقاضای سوخت در 
هند در ماه ســپتامبر پس از کاهش محدودیت هــای کرونایی و  افزایش فعالیت های 
اقتصادی و سفرها برای اولین بار از ماه ژوئن رشد کرد ولی مصرف سوخت در این کشور 
هنوز هم پایین تر از ســال گذشته میادی است.مصرف سوخت های پاایش شده که 
شــاخصی برای تقاضای نفت است ۷.۲ درصد در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن 
افزایش یافت و به ۱۵.۴۷ میلیون تن رســید. این اولین افزایش ماهانه از ماه ژوئن بود 
یعنــی زمانی که تقاضا تا ۱۶.۰۹ میلیون تن بــاا رفته بود. اطاعات وزارت نفت و گاز 
طبیعی هند نشان می دهد تقاضا در این کشور ۴.۴ درصد نسبت به همین دوره در سال 
گذشــته میادی پایین تر است که هفتمین سال پیاپی کاهش تقاضا را نشان می دهد. 
فروش ســوخت هم در هند در ماه سپتامبر برای اولین بار طی دو ماه گذشته افزایش 
یافت. تعداد موارد جدید ابتا به ویروس کرونا در هند در ۱۷ ســپتامبر به اوج ۹۷۸۹۴ 
رسید و از آن پس رو به کاهش گذاشت ولی همچنان بسیار باا گزارش می شود. فعالیت 
کارخانه ای در هند در ماه سپتامبر علی رغم ادامه تعدیل نیروها، با بااترین سرعت طی 
بیش از ۸ ســال گذشته توسعه یافت. تقاضا در ماه اوت به پایین ترین رقم از ماه آوریل 
رســید که نتیجه کاهش فعالیت های اقتصادی و حمل و نقل به خاطر محدودیت های 
ناشــی از همه گیری ویروس کرونا بود. مصرف دیزل که یکی از عوامل رشــد اقتصادی 
در هند اســت و حدود ۴۰ درصد کل فروش سوخت پاایشی در این کشور را تشکیل 
می دهد، ۱۳.۲ درصد در ماه گذشته افزایش یافت و به ۵.۴۹ میلیون تن رسید. این رقم 
در ماه اوت ۴.۸۵ میلیون تن ثبت شده  ود. اما تقاضا برای دیزل ۶ درصد نسبت به سال 

قبل پایین آمده است. تقاضا برای بنزین و دیزل در ماه سپتامبر در هند افزایش یافت.

 ذخایر نفت جهان ۲۲0 ميليون بشکه 
بيشتر از متوسط ۵ ساله شد

با وجود تعهد باای اعضای ائتاف اوپک پاس به کاهش تولید، ذخایر نفت جهان حدود 
۲۲۰ میلیون بشکه بیشتر از متوسط ۵ ساله برای این زمان از سال قرار دارند. به گزارش 
اویل پرایس، عربســتان سعودی درفکر لغو طرح کم کردن کاهش تولید اوپک است که 
قرار بود در ژانویه ســال آینده میادی اجرایی شود.اوپک و شرکایش به رهبری روسیه 
در آوریل توافق کردند ۹.۷ میلیون بشکه در روز تولید نفت خود را در پاسخ به سقوط 
تقاضا پس از آغاز همه گیری ویروس کرونا پایین بیاورند تا از قیمت نفت حمایت شود. 
قرار بود ۲ میلیون بشکه در روز در ماه جوای از این کاهش تولید کم شود و ۲ میلیون 
بشــکه در روز هم در ژانویــه ۲۰۲۱.ولی علی رغم این کاهش تولید، تقاضا همچنان در 
بحبوحه ی ادامه همه گیری ویروس کرونا پایین بوده و قیمت نفت به سطح قبل از بحران 
کرونا بازنگشــته است. با وجود تعهد باای اعضای ائتاف اوپک پاس به کاهش تولید، 
ذخایر نفت جهان حدود ۲۲۰ میلیون بشکه بیشتر از متوسط ۵ ساله برای این زمان از 
سال قرار دارند. در حالی که تولید نفت اوپک پاس رو به کاهش است، لیبی که از این 
قرارداد معاف شــده بود، تولید نفت خود را افزایش می دهد. این کشور آفریقای شمالی 
تولید نفت خود را از ۱۰۰ هزار بشــکه در روز در آغاز ماه سپتامبر به حدود ۳۰۰ هزار 
بشکه در روز در اوایل اکتبر رسانده است. بازار نمی تواند عرضه دو میلیون بشکه اضافی 

در ماه ژانویه را تحمل کند بنابراین به نظر می رسد این تصمیم باید لغو شود.

تجدیدنظر ترکیه در برآورد اکتشافات گازی دریای سیاه
ترکیه برآوردش از میزان گاز طبیعی کشف شده در دریای سیاه را باا خواهد برد و به زودی اطاعیه جدیدی در این رابطه منتشر خواهد کرد.یک منبع آگاه به 
بلومبرگ گفت: به محض اینکه عملیات حفاری در ماه جاری تکمیل شود، دولت ترکیه میزان گاز طبیعی کشف شده در دریای سیاه را که میزان آن را در اوت 
۳۲۰ میلیارد متر مکعب برآورد کرده بود مورد بازبینی قرار داده و به میزان قابل توجهی باا خواهد برد.اکتشاف انرژی در دریای سیاه برای تراز حساب جاری 
ترکیه که به دلیل هزینه واردات ساانه ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز، پایین رفته است، حیاتی به شمار می رود.یک مقام انرژی بلندپایه ترکیه ماه گذشته گفته 
بود حفاری در عمق حدود ۴۵۰۰ متر اکتشاف تونای ۱ به دو پهنه رخنه خواهد کرد که امیدوارکننده به نظر می رسند. دومین کشتی حفاری ترکیه احتماا 
اوایل سال میادی آینده به این منطقه می رود.آنکارا اکتشاف انرژی در دریای سیاه و آبهای مورد مناقشه شرق مدیترانه را به میزان چشمگیری توسعه داده 
و مایل اســت برای کاهش وابســتگی به واردات از ایران، عراق و روسیه، ذخایر انرژی قابل توجهی را کشف کند. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه در 
اوت از کشف یک میدان گازی به ظرفیت ۳۲۰ میلیارد متر مکعب در دریای سیاه خبر داد و اعام کرد تولید این میدان ممکن است در سال ۲۰۲۳ آغاز شود. 
کشتی که این اکتشاف را انجام داد، فاتح نام دارد و همچنان در حال اکتشاف میدان ساکاریا در دریای سیاه است.ارزش سهام پاایشگاه نفتی دولتی توپراس 
ترکیه پس از انتشار این خبر دو درصد و شرکت پتروشیمی پتکیم پتروکیمیا هولدینگ ۴.۵ درصد صعود کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ، این عملیات اکتشافی 

دولت ترکیه را به مناقشات ارضی با یونان و قبرس در مدیترانه کشانده است.

رشد ۲۸ درصدی مصرف گاز در کشور
به گفته ســخنگوی شــرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخش خانگی و 
تجاری با کاهش دمای هوا در روزهای گذشته رشدی ۲۸ درصدی را نسبت 
به هفته قبل تجربه کرده اســت.کاهش دما امســال زودتر از سال های قبل 
در کشــور اتفاق افتاده و این امر باعث شــده تا استفاده از وسایل گرمایشی 
در روزهای گذشــته افزایش داشته باشد، این در حالی است که در سال های 
گذشته استفاده از این وسایل از آبان ماه آغاز می شد. سخنگوی شرکت ملی 
گاز ایران دیروز )شــنبه( با اشاره به اینکه اکنون مصرف گاز بخش خانگی و 
تجاری به ۲۵۳ میلیون متر مکعب رسیده است، گفت:  این میزان مصرف در 
هفته گذشته ۱۹۷ میلیون متر مکعب بوده است.به گفته »محمد عسگری« 
این اعداد حکایت از رشــد ۲۸ درصدی مصرف گاز در روزهای اخیر دارد که 
به دنبال کاهش دمای هوا در کشور اتفاق افتاده است.به گزارش ایرنا،   مصرف 
گاز در بخش خانگی و تجاری در زمستان سال گذشته به باای ۶۰۰ میلیون 
متر مکعب در روز رســید.  با وجود کاهش دمای سراســی در کشور اما هیچ 
مشکلی در تامین گاز بخش خانگی و تجاری وجود نداشت و شبکه گاز کشور 
نیز پایدار بود.  تا آنجا که به دلیل بارش برف در اســتان های شــمالی اگرچه 
شــبکه آب و برق با اختال رو به رو شــد اما گاز هیچ کدام از این مناطق با 

قطعی رو به رو نشد.

اعتصاب نفتی نروژ پایان یافت
شرکت های نفت و مقامات اتحادیه ها کارگری نروژ در روز جمعه با حضور 
یک میانجی دولتی دیدار کردند تا به اعتصاب نفتی در بزرگترین کشــور 
تولید کننده نفــت و گاز در غرب اروپا پایان دهند. به گزارش بلومبرگ، 
ســخنگوی مجمع نفت و گاز نروژ اعام کرد اعتصابی که حدود ۸ درصد 
از تولید نفت و گاز این کشــور را متوقف کــرده بود، پس از گفتگوهای 
موفقیــت آمیز با میانجی گری دولت پایان می یابد. به این ترتیب تولید از 
۶ میدان نفتی که به خاطر این اعتصاب متوقف شــده بود آغاز شده و از 
تعطیلی ۶ میدان دیگر جلوگیری می شــود. این شش میدان نفتی روی 
هم حدود ۱۳۰ هزار بشــکه نفت خــام و ۴۳ میلیون متر مکعب گاز در 
روز تولیــد می کنند. با پایان این اعتصاب، از تعطیلی میدان نفتی ژوهان 
اسوردراپ، بزرگترین میدان نفتی نروژ با ظرفیت تولید ۴۶۰ هزار بشکه در 
روز جلوگیری می شود. قیمت نفت پس از پایان اعتصاب در نروژ کاهش 
یافت. قیمت شاخص نفت برنت ۱.۴ درصد پایین آمد و به ۴۲.۷۴ دار هر 
بشکه رسید. طوانی شدن این اعتصاب بر صادرات نفت خام تأثیر گذاشته 
و از قیمت نفت در زمانی که بازار با ســقوط تقاضا ناشــی از همه گیری 
ویروس کرونا دســت و پنجه نرم می کند حمایت کرد. این اعتصاب نفتی 

همچنین تولید از سه تاسیسات گاز نروژ را هم پایین آورد. 
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گزیده خبر  تجارت 5.7 میلیارد داری ایران در شهریور

 صادرات ۲۴ درصد رشد کرد
کارنامه تجارت خارجی کشور در شهریور ماه امسال با حدود 
۱۱ میلیون تن به ۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دار رســید که 
صادرات در این ماه نســبت به مــرداد از لحاظ ارزش بیش از 
۲۴ درصد رشــد داشته است. از کل تجارت ۱۱ میلیون تنی، 
8 میلیون و ۲۵۲ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۶9۱ میلیون 
دار شامل صادرات و دو میلیون و ۶90 هزار تن کاا به ارزش 

3 میلیارد و ۷۶ میلیون دار سهم واردات بوده است.
 صادرات کشــور در شهریور ماه سال 99 نسبت به مرداد ماه 
از لحــاظ وزنی ۶ درصد و ازلحاظ ارزش ۲۴.۵ درصد رشــد 
داشــته است که این خود نشــان عادی شدن تجارت پس از 
بحران کرونا و بسته شدن مرزها دارد.چین با دو میلیون ۲۶۷ 
هزار تن و ارزش ۶۶9 میلیون دار مقصد نخست، عراق با یک 
میلیون و ۴۱۵ هزار تن و به ارزش ۵۶۵ میلیون دار، امارات 
بــا یک میلیون و ۲۱۵ هزار تن و به ارزش 3۷9 میلیون دار، 
افغانســتان با ۷0۴ هزار تن و بــه ارزش ۲3۲ میلیون دار و 
ترکیه با 380 هزار تــن و ارزش ۲۱8 میلیون دار به ترتیب 

مقاصد اصلی صادرات کاای ایرانی در شهریور ماه بودند.
بیش از ۷۲درصــد وزن و ۷۶درصد ارزش کااهای صادراتی  

کشور در شهریور ماه به این پنج کشور اختصاص دارد.
 واردات کااهای مورد نیاز کشــور که عمدتا کاای اساسی و 

نهاده ها و ماشــین آات تولید است در شهریور ماه نسبت به 
مرداد ماه از لحاظ وزنی 3۱ درصد و از لحاظ ارزش ۱0.۵درصد 
افزایش داشته اســت. امارات متحده عربی با 39۶ هزار تن و 
ارزش ۷۷۵ میلیون داری در جایگاه نخســت، چین با ۲۶۲ 
هــزار تن به ارزش ۷۴3 میلیــون دار در جایگاه دوم، ترکیه 
با 30۵ هزار تن  به ارزش 339 میلیون دار درجایگاه ســوم، 
آلمان بــا ۲۲۶ هزار تن به ارزش ۱۷۴میلیون دار در جایگاه 
چهارم و هند با ۱۷۶هزارتن کاا به ارزش ۱۵۶میلیون دار در 
جایگاه پنجم قــرار دارد. بیش از ۵0 درصد وزن و ۷۱ درصد 

ارزش کااهای وارداتی به این پنج کشور اختصاص دارد.
 با وجود دشــواری های ناشی از شــرایط جنگ اقتصادی و 
فراگیری بیماری کووید ۱9، عملکرد تجاری  کشور در شهریور 
ماه امسال نســبت به شهریور ســال 98، در حوزه صادرات 
کاهــش ۵.۴ درصدی ارزش و ۱۱درصــدی وزنی و در حوزه 
واردات نیز افزایــش ۶.۶ درصدی وزن و کاهش ۱۵ درصدی 
ارزش را شــاهد هســتیم در صورتی که آمار ۶ماهه حاکی از 
کاهش 3۴ درصــدی ارزش و33 درصــدی وزن صادراتی و 
کاهش۱.۲درصدی وزن و ۲۱ درصدی ارزش وارداتی اســت 
که این نشــانگر بهبود تجارت کشور پس از دوره ای رکود به 

دایل موصوف است.

 اتاق بازرگانی تهران:
 شاخص تمرکز صادرات ایران

 هشداردهنده است
شاخص باای تمرکز صادرات عامت هشــداردهنده ای از تنوع پایین کااهای 
صادراتی یک اقتصاد اســت که این شــاخص برای ایران در سال ۲0۱9 حدود 
۶ برابر ترکیه و لهســتان اســت.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، شاخص تمرکز 
اقــام صادراتی ایران در ســال ۲0۱9 روی عدد 0.۴3 بوده اســت که حدود ۶ 
برابر شاخص تمرکز ترکیه و لهستان است.شاخص تمرکز صادرات میزان تمرکز 
و نحوه توزیع اقام صادراتی یک اقتصاد را نشــان می دهد.چنانچه سهم باایی 
از صادرات یک کشــور به تعداد محدودی از اقام محدود شــود، در این صورت 
تمرکز صادرات آن کشــور بااســت و بالعکس.تمرکز بــاای صادراتی عامت 
هشــداردهنده ای از تنوع پایین کااهای صادراتی یک اقتصاد و ضرورت تغییر 
ساختار تجارت آن با هدف افزایش توان مقاومت پذیری و کاهش آسیب پذیری 
است.شــاخص تمرکز اقام صادراتی ایران در سال ۲0۱9 روی عدد 0.۴3 بوده 

است که حدود ۶ برابر شاخص تمرکز ترکیه و لهستان است.

در سی و چهارمین کارگروه توسعه صادرات مطرح شد؛
 تسهیل روند صادرات و بازگشت 

ارزهای صادراتی
در ســی و چهارمین نشست کارگروه توسعه صادرات بر تسهیل روند صادرات و 
بازگشت ارزهای صادراتی بخش خصوصی تأکید شد و واردات کانتینر یخچال دار 
برای کمک به ناوگان حمل زنجیره سرد محصوات کشاورزی فسادپذیر صادراتی 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت.به گزارش ســازمان توسعه تجارت، در جلسه 
کارگروه توسعه صادرات برخی از موضوعات دستور کار جلسه آتی شورای عالی 
صادرات از جمله پیشــنهادات بخش غیردولتی مبنی بر اصاح بسته سیاستی 
مورخ ۲۵/۴/99بانک مرکزی پیرامون بازگشــت ارز صادرات به چرخه اقتصادی 
کشــور و تعیین تکلیف واردات کانتینر یخچال دار برای کمک به ناوگان حمل 
زنجیره سرد محصوات کشاورزی فسادپذیر صادراتی بررسی شد.در این جلسه 
همچنین تاکید شد که جایگاه و نقش بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی باید 
مورد دقت نظر و حمایت واقع شــود و تمامی دستگاه های اجرایی به ویژه بانک 
مرکزی برای کمک به تسهیل صادرات و برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی 
کشور تدابیر ازم را به فوریت اجرا کنند چرا که انتظار برای بازگشت ارز صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور بدون رفع موانع و چالش های سر راه صادرات غیرنفتی 
بخش خصوصی و متنوع سازی رویه های مطمئن بازگشت ارز صادرات، سیاست 
قابل تضمینی نخواهد بود.در نشست کارگروه توسعه صادرات، راهکارهایی برای 
اصاح بســته سیاستی بانک مرکزی پیشنهاد شــد و به تایید اعضای کارگروه 
توســعه صادرات رسید و مقرر شد به فوریت در دستور کار شورای عالی صادرات 
و بانک مرکزی قرار گیرد.در ادامه، اعضای کارگروه با توجه به اهمیت و ضرورت 
تقویت ناوگان حمل سرد محصوات صادراتی بخش کشاورزی به منظور کاهش 
هزینه های حمل و رعایت اســتاندارد بین المللی حمل و نقل کاای صادراتی و 
حفــظ کیفیت محصوات تا بازار هدف با واردات ۲0 درصد نیاز ناوگان یخچالی 
کشــور موافقت کردند و بر این اساس مقرر شد ساز و کار اجرایی آن به فوریت 
توسط کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات تعیین و اباغ شود.گفتنی 
اســت؛ سی و چهارمین نشست کارگروه توســعه صادرات با حضور نمایندگان 
دســتگاه های اجرایی و بخش غیردولتی عضو شــورای عالی توســعه صادرات 

غیرنفتی کشور در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان : 
تسهیل ترخیص کاا در گمرکات نیازمند 

اصاح قوانین و مقررات است
دکتر رسول کوهستانی پزوه در جلسه بررسی چالش ها و ارائه راهکارها در گمرک 
اصفهان که با حضور تعدادی از نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای 
اسامی برگزار شد، گفت: مشکل تخصیص و تامین ارز موجب شده تا واحدهای 
تولیدی به موقع نتوانند کااهای خود را ترخیص کنند و این کااها بطور عمده 
در انبارهــای گمرک بمانــد و مراحل ترخیص آنها دچار وقفه شــود..مدیرکل 
گمرکات اصفهان افزود: در زمان حاضر که در جنگ اقتصادی هستیم برخی از 
کااهای وارداتی بین ۲ تا ۶ ماه در  انبارهای گمرک رســوب شده اند در حالی 
که واحدهای تولیدی  به شدت نیازمند مواد اولیه هستند.دکتر رسول کوهستانی 
پزوه گفت:  گمرک در انجام وظایف و ماموریت های خود همواره با ۲ الزام متضاد 
شامل اعمال کنترل ها، محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و مقرراتی  از یکسو 
و  ایجاد تسهیات و تسریع در ترخیص کاا از سوی دیگر مواجه است.مدیرکل 
گمــرکات اصفهان افزود: الزام گمرک به اعمــال همزمان این۲ وظیفه متضاد، 
موجب شده تا همواره این سازمان از جانب طیف های مختلف خدمت گیرندگان 
تحت فشــار و انتقاد قرار بگیرد.وی   اقدامات گمرکات اســتان  اصفهان را در 
سالیان اخیر، شامل استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، 
ارائه بســته حمایت از  تولید و صادرات و شناســایی مشکات صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: شناســایی فعاان مجاز اقتصادی برای ارائه 
تسهیات بیشتر نیز در دستور کار قرار داشته و دارد بطوریکه تعداد این فعاان 

از چهار شرکت در سال 98 به ۲۱ شرکت در سال جاری رسیده است.

نمایندگان مجلس شورای اسامی از فواد 
مبارکه به عنوان سرمایۀ ملی حمایت میكنند

نمایندۀ مردم شریف فریـــدن، فریـــدونشــهر، چادگان و بوییــن میاندشت 
در مجلس شــورای اســامی به همراه حجت ااســام و المسلمین اسماعیل 
سیاوشــی امام جمعۀ شهر داران و جمعی از مســئولین این شهرستان ضمن 
بازدید از خطوط تولید فواد مبارکه با مهندس عظیمیان دیدار کردند.حســین 
محمد صالحی در اظهارات خود، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از 
مدیریت و کارکنان این شرکت به جهت حضور جدی در عرصۀ تولید و اقتصاد 
کشــور، فواد مبارکه را سرمایۀ ملی و موجب افتخار کشور برشمرد.وی جایگاه 
فواد مبارکه را در صنعت فواد و چرخۀ اقتصاد کشــور اســتراتژیک خواند و 
افزود: این شرکت به خوبی توانسته است نیاز صنایع پایین دست به انواع ورق های 
فوادی را تأمین کند؛ ازاین رو بنده و دیگر همکارانم در مجلس شورای اسامی 
با توجه به نقش حســاس و تأثیرگذار این شرکت در رشد اقتصادی و به گردش 
درآمدن چرخ تولید و اشتغال در کشور، وظیفۀ خود می دانیم که از آن به عنوان 
سرمایۀ ملی حمایت کنیم.وی تأکید کرد: دیدگاه ما این است که فواد مبارکه 
منحصر به استان اصفهان نیست، بلکه این مجموعه در حال حاضر در حال ارائۀ 

خدمت به کل کشور و مایۀ خیر و برکت است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید که در طرح عرضه خودرو در بورس، قرار نیست 
شــورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو حذف شــود بلکه فرمول قیمت گذاری 
شــورای رقابت تغییر خواهد کرد. بازار خودرو چند وقتی است که دچار آشفتگی شده 
است؛ خودروهایی که روزی کمتر از 80 میلیون تومان قیمت داشتند، حال با قیمت های 
سرســام آوری در بازار عرضه می شوند و نکته جالب اینکه خریدار هم دارند.این روزها 
فشار بر خودروسازان بدلیل افزایش نرخ ارز، تورم، تحریم، گرانی مواد اولیه و … افزایش 
یافته و هیچکس مخالف بازنگری در قیمت خودرو متناســب با این مؤلفه ها نیست، و 
اختــاف فاحش قیمت کارخانه با بازار آزاد موجب پرپول شــدن جیب دال به جای 

تولیدکنندگان شده است و در بازار خودرو حرف اول را داان و سوداگران می زنند.

عرضه خودرو در بورس راه کوتاه کردن دست داان
مدتی قبل نمایندگان مجلس شورای اســامی برای ساماندهی بازار، طرحی را تحت 
عنوان »تحول صنعت و بازار خودروی کشــور« به جریان انداختند؛ یکی از مهم ترین 
بندهای این طرح »تغییر روش قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس« است که طبق 
پیش بینی مجلســی ها می تواند موجب کاهش زیان خودروسازان شود و جلوی قیمت 
ســازی را بگیرد و خودرو را از یک کاای سرمایه ای به یک کاای مصرفی تبدیل کند 
تا مصرف کننده واقعی به راحتی به خودرو دسترسی پیدا کند و از سویی دیگر همین 
امــر موجبات خروج داان از بازار را نیز فراهم می کند.در این رابطه علی ســعدوندی 
کارشناس اقتصادیر گفت: هر کاری که سبب حذف دال شود و رابطه مستقیمی بین 
مشــتری و کارخانه شــکل دهد، خصوصاً در شرایط فعلی، به نفع اقتصاد کشور است، 
خصوصاً در موضوع خودرو که در حال حاضر اولویت باایی نیز در جامعه دارد.به اعتقاد 
وی، با ورود خودرو به بورس، دالی و واسطه گری از چرخه توزیع خودرو خارج شده و 
ســوددهی کارخانه های خودروسازی نیز افزایش می یابد، عاوه بر آن، عایدی دولت از 

مالیات نیز افزایش یافته و بخشی از کسری بودجه نیز تأمین می شود.

سرازیر شدن سود به جیب داان با قیمت گذاری دستوری
البته در زاویه دقیق تر اگر مباحث مربوط به عدم تمایل خودروسازان به بهبود کیفیت را 
کنار گذاریم، می بینیم که نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و عملکرد 
این نهاد فقط مورد انتقاد خودروسازان نیست بلکه کارشناسان زیادی نیز به شیوه قیمت 
گذاری خودرو انتقاد دارند؛ به گفته فعاان این حوزه در فرمول جدید شــورای رقابت، 
نمره کیفی و بهره وری خودروسازان حذف شده و به صورت کامًا دستوری هیچ نمره 

منفی یا مثبتی بابت تعیین قیمت لحاظ نمی شود.طبق گفته کارشناسان، شورای رقابت 
با شیوه ای که در قیمت گذاری دارد، نه تنها به کاهش تولید دامن می زند بلکه زمینه 
برای افزایش اختــاف قیمت بین کارخانه و بازار را فراهــم و به داان اجازه جوان 
می دهد.در این رابطه امیرحســین کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده خودرو دانشگاه 
علم و صنعت به خبرنگار مهر می گوید: اگر شــورای رقابت، قیمت گذاری خودرو را به 
صورت دســتوری انجام نمی داد، اوضاع فروش خودرو به مراتب بهتر از این بود؛ اگر به 
اختاف قیمت کارخانه و بازار آزاد دقت کنیم و یک حساب و کتاب داشته باشیم، حدود 
۱00 هزار میلیارد تومان سود به جیب واسطه ها و داان رفته است. اگر تمام سود فروش 
به خودروساز می رسید، شرکت های خودروســازی می توانستند با درآمد حاصل شده، 
ســرمایه گذاری های جدید انجام دهند.وی ادامه می دهد: باید از اعضای شورای رقابت 
پرسید که هدف از قیمت گذاری دستوری در این شورا چه بوده است؟ اگر هدف کنترل 
قیمت خودرو در بازار بوده که مردم شــاهد نابسامانی این بازار هستند، لذا روش فعلی 
شــورای رقابت که به عنوان حمایت از مصرف کننده مطرح است، کامًا اشتباه است. از 
سویی دیگر تنها در دو سال گذشته، بیش از ۴0 هزار میلیارد تومان خسارت روی دوش 

خودروسازان سنگینی می کند.

مجلس: قرار نیست شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شود
در این رابطه، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اظهارات 
خودروسازان مبنی بر موافقت نمایندگان با حذف شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو 
و انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد این شورا، به خبرنگار مهر گفت: خودروسازان 
فقط بخشی از واقعیت را گفته اند. در طرح ساماندهی خودرو بحثی در این مورد مطرح 
شد که قیمت پایه با چه فرمولی محاسبه شود؛ یعنی اگر قرار باشد شورای رقابت هم 
قیمت را تعیین کند، فرمول محاســبه اش مشخص باشد.وی با بیان اینکه قباً فرمول 
خاصی برای محاسبه قیمت خودرو وجود نداشت، افزود: ما در مجلس گفتیم در حال 
حاضر تنها ضابطه ای که در کشور برای تعیین نرخ کااهای داخلی وجود دارد، آئین نامه 

هیأت تعیین قیمت هاست که چند وزیر تهیه کرده اند و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان بر اســاس همان آئین نامه نرخ کااهای تولید داخل را تعیین می کند.

جدی گفت: ما گفتیم که معیار محاسبه قیمت خودروی داخلی در شورای رقابت، آن 
فرمول باشد که البته تغییراتی در آن خواهیم داد. حرف ما این نبوده که سازمان حمایت 

قیمت را تعیین کند.

ابهامات عرضه خودرو در بورس کاا
مســاله دیگری که وجود دارد و البته فعاان صنعت خودرو توجهی به آن نداشــته اند، 
موضوع چگونگی عرضه خودرو در بورس اســت؛ به اعتقاد کارشناســان عرضه خودرو 
در بــورس زمانــی می تواند منجر به تحقق اهداف خود )حــذف دال ها، کاهش زیان 
خودروســازان و تسهیل دسترسی مردم به خرید خودروی نو( شود که تمامی تولیدات 
خودروسازان در بورس عرضه شود و اینگونه نباشد که بخشی از تولیدات خودروسازان 
خارج از مکانیزم بورس در جای دیگری عرضه گردد. چرا که همچون تجربه فواد، عرضه 
همزمان در خارج از بورس، به دالی دامن زده و بازار سیاه برای تولیدات ایجاد می کند.

مجلس: »تمام« تولید خودروسازان در بورس عرضه خواهد شد
جدی در این رابطه نیز به خبرنگار مهر گفت: یکی از مسائلی که در جریان تصویب طرح، 
پیگیری می کنیم این است که خودروسازان ملزم به عرضه »تمام« تولیدات و محصوات 
خود در بورس شــوند و نتوانند بخشی از تولیدات خود را خارج از بورس عرضه کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با تصویب طرح در مجلس، خودروسازان 
حق فروش هیچ خودرویی را خارج از بورس نخواهند داشــت و خودرویی که خارج از 
مکانیزم بورس فروخته شده باشد، پاک گذاری نخواهد شد. ضمن اینکه در بورس همه 

حالت های فروش خودرو از جمله نقدی و پیش فروش پیش بینی شده است.

تصویب و اجرای طرح مجلس باعث کاهش قیمت خودرو می شود؟
یکی از ســوااتی که به کرات از سوی مردم مطرح می شود این است که آیا با تصویب 

و اجرای طرح مجلس و عرضه خودرو در بورس، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟
طرح مجلس به دنبال کاستن از قیمت خودرو نیست چرا که مؤلفه های مؤثر در قیمت 
تمام شــده خودرو طی ماه های اخیر با رشــد شدیدی مواجه شده اند اما طرح مجلس 
می تواند دسترسی مردم به خرید خودروی نو را تسهیل کند و با حذف داان از بازار، 

زیان خودروسازان را کاهش دهد.

۵۲۰ هكتار زمین کشاورزی در 
قم زیر کشت پنبه می رود

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
قــم گفت: ۵۲0 هکتار از مزارع قم زیرکشــت پنبه که 
به دلیل مزایای فراوان از آن به عنوان طای ســفید یاد 
می شود،  می رود.محمدعلی سامی بیان کرد: پیش بینی 
می کنیم از هر هکتار ســطح زیر کشت پنبه در استان 
بیش از سه تن محصول برداشت شود که با این حساب 
یکهزار و ۵۶0 تن پنبه در قم تولید خواهد شــد.وی با 
اشاره به این که پنبه تولیدشده در قم از کیفیت مطلوبی 
برخوردار اســت، افزود: هم اکنون حــدود ۱۲0 تن از 
کشــاورزان اســتان به صورت تخصصی به کشت پنبه 
اشــتغال دارند.وی با بیان این که کشت پنبه دربخش 
مرکزی و جعفریه قم بیش از سایر مناطق استان صورت 
می گیرد، ادامه داد: ارقام مورداستفاده برای کشت این 
محصول در استان متناســب با آب وهوای قم است که 
تاکنون بازدهی مناســبی داشــته است.سامی گفت: 
طی سال های اخیر، اســتفاده از کشت نشایی درتولید 
پنبه مورد استقبال کشاورزان استان قرارگرفته است و 
این روش کشــت در حال جایگزین شدن با شیوه های 
سنتی است.وی بیان کرد: بر اساس راهبرد تغییر الگوی 
کشت استان، مدیریت مصرف نهاده ها به خصوص منابع 
آبی در اولویت برنامه های ســازمان جهاد کشاورزی قم 
است و به همین دلیل از توسعه کشت نشایی در تولید 
محصوات کشــاورزی حمایت می شود.نزدیک به ۱۴ 
هزار تن در بخش کشــاورزی قم فعالیت می کنند که 
در این میان بیش از یک هزار تن خانم هستند.بیشتر 
بهره برداران بخش کشــاورزی قم را روستاییان استان 
تشــکیل می دهنــد به نحوی که کشــاورزی به تنهایی 
۴۵ درصد اشتغال روســتائیان در بخش های مختلف 
اســتان را به خود اختصاص داده است.میزان متوسط 
تولید بخش کشاورزی اســتان قم در سال برابر 80۵ 
هزار تــن در زمینهٔ محصوات زراعــی،  باغی،  دامی و 

شیات است.

استانها

حواشی عرضه خودرو در بورس

  فرمول قیمت گذاری
 تغییر می کند؟
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بانک مرکزی اعام کردگزیده خبر

بانک های تحریم شده همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند
مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی گفت: اعام مجدد تحریم ۱۸ بانک 
ایرانی تنها جنبه تبلیغی دارد و آنچه باید در این مسیر تصمیم گیری شود، 
دو سال پیش اتفاق افتاده است. بنابراین، بانک هایی که طرف قرارداد ایران 
بودند، تصمیم خود را برای ادامه یا توقف مبادات با ایران گرفته اند.حمید 
قنبری کــه در یک برنامه تلویزیونی درباره تحریم دوباره بانک های ایرانی 
توسط آمریکا سخن می گفت، اظهار کرد: تمامی بانک هایی که اسامی آن ها 
در فهرست تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا ذکر شده، پیش از 
این نیز تحریم شده بودند؛ به نحوی که بعد از خروج ایاات متحده آمریکا 
از برجام، تمام تحریم هایی را که آمریکا تعلیق یا لغو کرده بود، فعال شــد 
و این بانک ها نیز از همان زمان، مشمول تحریم قرار گرفتند؛ لذا با تحریم 
اخیر، اتفاق جدیدی در مورد این بانک ها نیفتاده اســت و اینها بانک هایی 
نبودند که مشمول تحریم نباشند و اان تحریم شده باشند.وی افزود: نوع 
اعام این خبر نیز به خوبی نشــان می دهد که آمریکایی ها خود می دانند 
که قرار نیســت اتفاق جدیدی در نتیجه ایــن تحریم رخ دهد؛ چراکه در 
مواردی که آنها قصد دارند یک مجموعه مالی را تحت تاثیر قرار دهند؛ آن 
تحریم را ناگهانی اعمال می کنند؛ در حالیکه آمریکایی ها از یک ماه گذشته 
مکــرر اعام کردند که قصد دارند این بانک ها را تحریم کنند و می گفتند 
که این بانک ها به زودی مشمول تحریم قرار خواهند گرفت و در آینده ای 
نزدیک، اخبار مرتبط با آن را اعــام خواهیم کرد.قنبری ادامه داد: اعام 
مجدد تحریم ۱۸ بانک و موسسه مالی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، 
صرفا اثر سیاسی، رسانه ای و تبلیغاتی دارد و وقتی که یک بانک مشمول 

تحریم نباشــد و برای اولین بار تحریم شود، قطعا بر روابط کارگزاری آن 
بانک اثراتی به جای خواهد گذاشت؛ به این معنا که بانک های خارجی که 
با آن بانک کار می کنند، در نتیجه تحریم تصمیم می گیرند که فعالیت خود 
را ادامــه بدهند یا متوقف کنند؛ یعنی اگر بانک طرف مراوده بانک تحریم 
شده ایرانی، در آمریکا شعبه داشته و روابط کارگزاری داشته باشد، تصمیم 
می گیرد که روابط را مورد بازنگری قرار دهد ولی اگر این روابط را نداشته 
باشد، روابط با بانک ایرانی را ادامه می دهد.در ادامه مدیر کل امور بین الملل 
بانک مرکزی گفت: آنچه که باید در این مسیر تصمیم گیری شود، دو سال 
پیش اتفاق افتاده است و بانک هایی که طرف قرارداد ایران بودند، تصمیم 
خود را در ادامه یا توقف مبادات با ایران گرفته اند.وی خاطرنشان کرد: آن 
دســته از بانک های خارجی که کار خود را با بانک های تحریم شده ایرانی 
از دو سال قبل ادامه داده اند یا در حوزه های کااهای اساسی و اقامی که 
مشــمول تحریم نیستند، کار می کنند و یا تصمیم گرفتند به دلیل عدم 
ارتباط با آمریکا، روابط بانکی خود را با ایران ادامه دهند؛ لذا تغییر خاصی 
رخ نخواهد داد.قنبری در پایان با بیان اینکه توانستیم ارز مورد نیاز کااهای 
اساســی و مورد نیاز مردم و مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کنیم، 
تاکید کرد: در شــش ماه نخست امســال با وجود همه فشارها، توانستیم 
پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دار ارز را برای کااهای اساسی تامین کنیم و 
همچنان هم این فعالیت ادامه دارد. صرفاً از طریق بانک ها کار نمی کنیم به 
غیر از آن کانال های دیگری وجود دارد که از طریق آن ارز مورد نیاز ذی 

نفعان را تامین میکنیم.

بانک جهانی:
نرخ فقر در امارات و کانادا صفر شد

بر اساس داده هایی که بانک جهانی روز پنجشنبه ۱۰ اکتبر 2۰2۰ منتشر کرد 
نرخ فقر در میان شهروندان امارات متحده عربی صفراست به این معنا که هیچ 
فرد فقیری در این کشــور وجود ندارد.به گزارش اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
امارات؛ بر اساس داده هایی که بانک جهانی روز پنجشنبه ۱۰ اکتبر 2۰2۰منتشر 
کرد نرخ فقر در میان شــهروندان امارات متحده عربی صفراست به این معنا که 
هیچ فرد فقیری در این کشــور وجود ندارد.این ســازمان جهانی روز پنجشنبه 
مجموعــه ای گزارش درباره نرخ میانگین فقر در کشــورهای مختلف جهان بر 
اســاس جدیدترین آمارها و اطاعات منتشر کرد. در این گزارش آمده که تعداد 
فقرا در امارات صفر است که بر همین اساس می توان استدال کرد که شاخص 
شکاف فقر نیز در این کشور معادل صفر است. شاخص شکاف فقربه  بررسی و 
مقایسه کااها و خدماتی که فقرا نمی توان آنها را خریده و یا از آنها استفاده کنند 
ولــی ثروتمندان توان این کار را دارد می پردازد.پس از امارات که نرخ فقر در آن 
صفر بود کانادا با ۱۰۰ هزار فقیرو نرخ فقری معادل ۰.2 درصد و شاخص شکاف  
فقرمعادل ۰۱. درصد ایستاد.در ایاات متحده آمریکا تعداد فقرا ۳.2 میلیون نفر،  
نرخ فقر ۰.۱ درصد و شاخص شکاف فقر هم  ۰.9 درصد بود. عاوه بر کانادا دیگر 
رقبای امارات برای ایســتادن در رده های باایی این جدول کشورهای فناند، 

سوئد، نروژ و مالزی بودند.

زمزمه های عرضه دارا سوم در بورس
پرونده عرضه های دارایکم و پاایشی یکم )دارا دوم( در حالی بسته شد که اخیرا 
وزیر اقتصاد از عرضه صندوق دارا ســوم در بورس خبر داد.براســاس تبصره دو 
قانون بودجه سال ۱۳99 کل کشور به دولت اجازه داده شده است که باقی مانده 
سهام خود در شرکت ها را به روش های معمول یا از طریق صندوق  های سرمایه  
گذاری قابل معامله )EPF( عرضه و به فروش برساند. متعاقب این ظرفیت قانونی 
در ابتدای ســال جاری هیات وزیران به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داد تا 
در قالب سه صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله باقی مانده سهام دولت را واگذار 
کند. در این راستا نخست صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل 
باقی مانده ســهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت و شرکت های بیمه 
البرز و اتکایی امین، دومین صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله پاایشی شامل 
باقی مانده ســهام دولت در پاایشگاه های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز در 
بازار ســرمایه عرضه شدند. پیش از این اعام شده بود سومین صندوق سرمایه  
گذاری قابل معامله شــامل صنایع خودرویی و فلزی )باقی مانده سهام دولت در 
شرکت های ایران خودرو، ســایپا، فواد مبارکه و ملی صنایع مس( است.با این 
حال اخیرا فرهاد دژپســند – وزیر امور اقتصاد و دارایی – اعام کرده اســت که 
دولت تصمیم دارد باقی مانده سهام خود در سه بانک ملت، تجارت و صادرات را 
در قالب صندوق دارا ســوم ارائه کند. این خبر در حالی از سوی وزیر اعام شده 
است که همان طور که ذکر شد دارا سوم قرار بود خودرویی و فلزی باشد. با این 

حال باید منتظر ماند و دید داراسوم شامل چه صنایعی خواهد ماند.

 تعیین تکلیف ۸۰ درصد از متقاضیان
 وام کرونا

پرونده ۸۰ درصد از متقاضیان تســهیات مربوط به صاحبان کسب و کارهای 
آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا توسط نظام بانکی کشور تعیین تکلیف 
شــده و با توجه به تمدید مهلت پرداخت تسهیات توسط ستاد ملی مقابله با 
کرونا تا پایان مهر ماه سال جاری، پرونده مابقی متقاضیان نیز در حال بررسی و 
اقدام است. بانک مرکزی اعام کرد: حسب مصوبات ستاد کرونا مقرر شده است 
که برای کمک به صاحبان کســب وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع 
بیماری کرونا در فعالیت خود دچار مشکل شده اند ) با ثبت نام متقاضی در سامانه 
کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید سامانه مذکور و معرفی به بانک ( 
تســهیات با نرخ ۱2 درصد پرداخت شود که در این رابطه تا تاریخ ۱۴ مهرماه 
۱۳99، بالغ بر ۵۳۴،29۸ واحد به بانک  های عامل معرفی شده اند.بر این اساس، 
۵۰۸،۰۱2 واحد از متقاضیان تا تاریخ اشــاره شده به شعب بانک ها و مؤسسات 
اعتباری عامل مراجعه کــرده  اند که از این تعداد 2۷۸،2۴۵ واحد با ۴۵9،۰2۴ 
نفر شاغل در مجموع مبلغ ۵۶.2۷۰ میلیارد ریال تسهیات را دریافت کرده اند.

همچنیــن تعداد ۱۶۶،۸9۳ واحد نیز از دریافت تســهیات به دایلی از جمله 
عدم توانایی بازپرداخت تسهیات و ... انصراف داده اند و پرونده مابقی واحدهای 
کسب وکار نیز در دســت بررسی و تکمیل مدارک و وثایق است.بنابراین حدود 
۸۰ درصد متقاضیان تعیین تکلیف شده اند و با توجه به تمدید مهلت پرداخت 
تســهیات توسط ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان مهر ماه سال جاری، پرونده 

مابقی متقاضیان نیز در دست بررسی و اقدام است.

شــاخص بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با رشد 
اندک ۱۱۴۳ واحدی روز متعادلی را در تاار شیشه ای رقم 
زد و باعث شــد تا نماگر اصلی بازار به یک میلیون و ۵۴۱ 
هزار و ۸۴2 واحد برسد.آمار معامات بورس نشان می دهد 

که همه شاخص های بورس با افزایش مواجه شدند.

افزایش اندک شاخص ها
بر اســاس آمارهای معاماتی، همه شــاخص های بورس با 
رشــد دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل 
بــا ۱۱۴۳ واحد صعود معادل ۰.۰۷ درصد به یک میلیون و 
۵۴۱ هزار و ۸۴2 واحد، شاخص  قیمت »وزنی - ارزشی« با 
299 واحد افزایش معادل ۰.۰۷ درصد به ۴۰۴ هزار و 2۸۷ 
واحد، شاخص کل »هم وزن« با ۳۳۱9 واحد صعود معادل 
۰.۸2 درصد به ۴۱۰ هزار و ۵۱۷ واحد، شاخص قیمت »هم 
وزن« با 2۱۷۴ واحد صعود معادل ۰.۸2 درصد به 2۶۸ هزار 
و 9۸۵ واحد، شــاخص آزاد شــناور با ۴2۴۰ واحد افزایش 
معادل ۰.2۱ درصد بــه 2 میلیون و ۶۸ هزار و ۶۶9 واحد، 
شاخص بازار اول با ۱۱۰۸ واحد افزایش معادل ۰.۱۰ درصد 
به یک میلیون و ۱۱۶ هزار ۳۶۶ واحد و شاخص بازار دوم با 
۱229 واحد صعود معادل ۰.۰۴ درصد به ۳ میلیون و ۱۶۱ 

هزار و ۵۶۸ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار
از سویی دیگر دیروز ۷ نماد »فواد با )2۸۱9( واحد، فملی 
بــا )۱۸۷۷( واحد، تاپیکو با )۱۸۵۴( واحد، خودرو با ۱2۷۶ 
واحد، اخابر با ۱۱۷۴ واحد، وغدیر با )۱۰2۸( واحد و کگل با 
)9۸۴( واحد« بیشترین تاثیر را در روند شاخص کل بورس 

بر جای گذاشتند.

نوسان نماگر صنایع
این گزارش مــی افزاید، دیروز شــاخص های صنایع تاار 
شیشــه ای با اندکی نوســان مواجه شــدند به طوری که 
شاخص صنایع »رادیویی با ۴۱۰ واحد صعود معادل ۴.۳۱ 
درصد به 9 هزار و 9۳9 واحد فنی مهندســی با ۳۶۰ واحد 
افزایش معادل ۴.۱۸ درصد به ۸ هزار و 9۷2 واحد، خودرو با 
۱۱۵۶9 واحد رشد معادل ۳.۷2 درصد به ۳22 هزار و ۵۱۱ 
واحد، محصوات کاغذ با ۵2۸۴ واحد افزایش معادل ۳.۳۷ 
درصد به ۱۶۱ هزار 9۰2 واحد، کاشی و سرامیک با ۱22۵ 
واحد افزایش معــادل 2.۴۷ درصد به ۵۰ هزار ۸۸۶ واحد، 
فلزات اساسی با )2۷۴۷۰( واحد افت معادل )2.۴۷( درصد 
به یک هزار و ۵۸ واحد، سایر معادن با )۱۰۵۰9( واحد افت 

معادل )۳.۴۸( درصد به 29۱ هزار و ۷2۷ واحد« رسید.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز بازار سهام 
مشــخص می کند: قیمت ســهام نمادهای »دفارا با ۸.۶9 
درصد، دسبحان با ۷.۷۶ درصد، کپارس با ۵ درصد، شیران 
با ۵ درصد، وآذر با ۴.99 درصد، دارو با ۴.99 درصد و وبشهر 
با ۴.9۸ درصد« بیشترین افزایش قیمت و نمادهای »خوساز 
با )۵.9۷( درصد، ثشــاهد با )۴.9۸( درصد، تکشا با )۴.۷۵( 
درصد، فواژ با )۴.۷2( درصد، بنیرو با )۴.۶۳( درصد، فپنتا 
با )۴.۵( درصد و تکشــا با )۴.۳9( درصد« بیشترین کاهش 
قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت 
رســیدند.به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری 
بورس، در یک میلیون و 2۳۱ هزار نوبت معاماتی، ۶ هزار 
و ۷۵2 میلیــارد برگه اوراق بهــادار به ارزش ۷۸ هزار و ۱۴ 

میلیارد تومان در بورس معامله شد.

یک کارشناس بازارهای مالی پاسخ داد؛
نقدینگی در چه شرایطی به سمت سیستم بانکی می رود؟  

یک کارشناس بازارهای مالی معتقد است اگر نرخ سود بانکی باا برود، به طور قطع شاهد بازگشت سرمایه ها از بازارهای موازی 
به سیستم بانکی خواهیم بود.یک کارشناس بازارهای مالی گفت: معنا و دلیل افزایش ۳۸درصدی مانده سپرده ها در بازه زمانی 
یکســاله منتهی به تیرماه 99 رشــد نقدینگی بوده است. باتوجه به اینکه روزانه با بیش از 2هزار میلیارد تومان ایجاد نقدینگی 
روبرو هستیم، اجرم بخش قابل توجهی از آن وارد سیستم بانکی می شود.علی صادقین در گفتگو با خبرنگار ایِبنا تصریح کرد: 
آمارهای بهار و تابستان بانک مرکزی نیز نشان می دهد رشد نقدینگی به طور متوسط باای 2۷ درصد بوده که در حال حاضر 
رقم این شاخص به دو هزار و ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.وی با بیان اینکه بازارها معلول نقدینگی هستند نه علت آن، 
تاکید کرد: رشد نقدینگی هیچ ارتباطی به بازارها ندارد، بلکه رشد نقدینگی در اقتصاد از دو کانال پایه پولی یا ضریب فزاینده 
پول انجام می شود که به طور قطع هر دو کانال با نظارت بانک مرکزی است؛ بنابراین هیچ بازاری ایجادکننده نقدینگی نیست.

صادقین ادامه داد: این در حالی است که اگر نرخ سود بانکی باا برود به طور قطع شاهد بازگشت سرمایه ها از بازارهای موازی به 
سیستم بانکی خواهیم بود. این کارشناس بازارهای مالی معتقد است: سیر سود در بازارهای موازی یا ترس از نوسانات شدید در 
آن بازارها باعث شده که پول به سمت بازار پول یا سیستم بانکی بازگردد.صادقین بازگشت نقدینگی از بورس به سیستم بانکی 
را اتفاق خوبی ندانست و گفت: صعود و فرود بازار سرمایه به معنای سیگنال رکود  است و باعث کاهش سرعت گردش پول در 
مشاغل مختلف و همچنین افت شدید بازار سرمایه و نگرانی از قهر کردن برخی سهامداران نسبت به وضعیت بازار خواهد شد.وی 
افزود: معموا زمانی که نرخ ســود بانکی و سیاســت انقباضی پولی اجرایی می شود؛ اقتصاد ما از منظر حجم معامات گردش 
پول، کسب و کارها و بازار سرمایه خوشایند نیست اما می توان گفت می شود تا حدودی تورم و جهش قیمت ها را کنترل کرد، 
چون این امر باعث فریز شدن پول در سیستم بانکی می شود.این کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه فعا وضعیت بازارهای 
موازی به جز مسکن با توجه به نوسانات دار، انتخابات آمریکا و مبهم بودن نتایج آن دچار صعود و فرودهایی است، اظهار کرد: 
در شرایط کنونی و با توجه به اینکه احتمال کاهش نرخ ارز برای چند هزار تومان وجود دارد و به دنبال آن می تواند بازار طا و 
خودرو و حتی بازار سرمایه تا حدودی روندی کاهشی به خود بگیرد اما این متقن نیست. اگر نرخ ارز کاهش یابد و اگر تنظیم بازار 
به سمت نرخ های متعادل تری در بازار ارز برود به جز مسکن می توانیم یک اصاح ولو جزئی در بازارهای دیگر داشته باشیم.

صادقین با توجه به نگرانی از نوسانات ناشی از نرخ ارز که باعث می شود نتوان پیش بینی های دقیقی از بازارهای دیگر داشت، 
گفت: بهترین راه، نگهداری ریال است و تا فرصت بعدی که ببینیم نتیجه انتخابات چه می شود و سیاست ها به سمت کدام بازار 
می چرخد و وضعیت اقتصاد و تمایل ورود نقدینگی به سمت کدام بازار است. آن زمان ترجیح این است که بخشی از این پول در 
قالب سپرده ها باشد، آن هم بیشتر کوتاه مدت تا بلندمدت.وی ادامه داد: بنابراین یک روند منطقی را شاهد هستیم و در حقیقت 
بازارهای موازی بازار پول ایجاب کرده که بخشی از پول به سمت بانک ها برگردد، اما اگر نرخ سود بدون ریسک چه در بازار پول 
یعنی سیستم بانکی و چه از طریق بازار اوراق یعنی بازار بدهی اعمال شود روندی که شاهد آن هستیم شدت خواهد گرفت؛ به 
ویژه اگر آقای بایدن پیروز انتخابات آمریکا باشد و به دنبال آن به سمت برقراری مجدد روابط بین المللی و برگشت به برجام 
برویم. در این زمان نرخ سودها می تواند بااتر برود و مانند سال 9۳ و 9۴ شاهد ورود پول بیشتری در قالب سپرده ها باشیم. 

شبه پول چیست و چه 
کارکردی دارد؟

شــبه پول نزدیک ترین جانشین برای پول است 
و یکی از مهم ترین خصوصیات شــبه پول، ضد 
تورمی بودن آن در کوتاه مدت اســت. شبه پول 
نوعی از سپرده های مدت دار است که امکان نقد 
شــدن آن و هزینه کردن آن به آســانی مقدور 
نیســت. از جمله مثال های شبه پول می توان به 
اوراق قرضه، ســپرده های بلندمدت، اسناد خزانه 
یا هرگونه اوراقی که نقد شدن آن به صرف زمان 
نیازمند است اشاره نمود.شبه پول در مقایسه با 
پول و حساب های کوتاه مدت بانکی که فورا قابل 
خرج کردن هســتند، بین مردم مطلوبیت ندارند 
زیرا دسترسی به آن دشوار است. از طرف دیگر، 
این مزیت را برای اقتصاد دارند که مانع افزایش 
نقدینگی در بازار و افزایش تورم می شــوند.یکی 
از راه های مورد اســتفاده توســط دولت ها برای 
جلوگیری از افزایش تــورم و افزایش نقدینگی، 
هدایــت پول های واقعی مردم به ســمت شــبه 
پول اســت. ایــن کار با افزایش ســود این گونه 
سپرده ها و کاهش ســود سپرده های کوتاه مدت 
به انجام می رسد.شــبه پول بــرای دارندگان آن 
این مزیت را دارد کــه می تواند به عنوان ودیعه 
دریافت وام یا کارت اعتباری مورد اســتفاده قرار 
گیرد. این کار ســبب می شــوند مردم نسبت به 
تبدیــل پول خود به شــبه پول مقاومت کمتری 
نشــان دهند.یکی دیگر از روش ها که در برخی 
کشــورها برای جلوگیری از حرکت وجه نقد به 
حساب های بانکی و در عوض سرمایه گذاری آن 
در تولید و اشــتغال می شود و در برخی کشورها 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، دریافت مالیات از 
سپرده های بانکی اســت. با این کار مردم سعی 
خواهند کرد تا دارایی خود را در محل های دیگر 
ســرمایه گذاری کنند و به این شکل باعث رشد 

اقتصاد شوند.

رشد 1143 واحدی نماگر تاار شیشه ای
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گزیده خبر

هشدار برلین به پادشاه تایلند: 
نمی توانی از آلمان کشورت را اداره کنی!

دولت مرکل به پادشــاه تایلند هشــدار داده که نمی تواند کشــورش را از 
آلمان به صورت از راه دور اداره کند.به نوشــته روزنامه دیلی میل، تایلند با 
اعتراضات ضد دولتی روبروست که در نتیجه آن، هزاران تن به خیابان های 
این کشــور آمده و خواستار محدود شــدن قدرت ها و اختیارات پادشاهی 
شده اند.اما ماها واجیرالونگکورن، پادشــاه تایلند اکثر اوقاتش را در بایرن، 
آلمان به ســر می برد و تمام یک هتل لوکس را برای محل اقامتش اجاره 
کرده اســت.هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گفته است: ما این را به صورت 
کاما واضح اعام کرده ایم که سیاســت تایلند را نمی شود از داخل خاک 
آلمان پیش برد و بر تایلند حکمرانی کرد.وی افزود: اگر مهمان هایی باشند 
که از داخل خاک ما بخواهند بر اوضاع کشور خودشان رسیدگی کنند، ما 

جلوی این رفتار را می گیریم.
این اظهارات از سوی وزیر خارجه آلمان یک هشدار بی سابقه به نارضایتی 
گســترده دولت برلین از پادشاه تایلند است که مدت هاست در این کشور 
اروپایی به ســر می برد.پادشــاه ۶۸ ســاله تایلند مدت هاست که به جای 
حضور در کشــور پادشاهی خود در آلمان به سر می برد و غیبت وی باعث 
بروز جنبش های ضد پادشــاهی در تایلند شده که با یکسری گزارش های 
رسانه های آلمانی تاقی داشته است.در جریان قرنطینه کروناویروس اوایل 
ســال جاری میادی، به واجیرالونگکورن اجازه داده شد تا به آلمان ورود 
و خروج داشته باشــد بجای آنکه برایش ممنوعیت سفر وضع کنند و این 
سفرها با بوئینگ ۷۳۷ شخصی وی صورت می گیرد.در تابستان سال جاری 
میادی، واجیرالونگکورن یکی از معشوقه های قدیمی خود را که پیشتر در 
حبس بود، عفو کرد و در نهایت با جت شخصی خودش به بایرن رفت تا به 
این زن ملحق شود.واجیرالونگکورن یک ویای کنار ساحلی در بایرن دارد 
اما هتلی لوکس را در آلپ اجاره کرده و تمام مدت در آن به ســر می برد.

نارضایتی دولت آلمان به وضعیت اقامت پادشاه تایلند در واکنش به سوالی 
در پارلمان مشــخص شــد؛ یکی از اعضای حزب اپوزیسیون سبز از هایکو 
ماس پرســیده بود: چرا دولت برلین باید این رفتار به شــدت غیرمعمول 
و غیرقانونی را از ســوی یکی از مقام های خارجی در رســیدگی به اوضاع 

کشورش از خاک آلمان تحمل کند؟

شبکه خبری اسکای نیوز خبر داد؛
شنیده شدن صدای انفجار در بیروت

شــبکه خبری اسکای نیوز از شنیده شدن صدای انفجار در بیروت، پایتخت 
لبنان خبر داد. رسانه های لبنانی نیز اعام کرده اند که این انفجار در انبار نفت 
کوره در بیروت روی داده اســت.منابع خبری شامگاه جمعه از شنیده شدن 
صدای انفجار در پایتخت لبنان خبر می دهند.بر اساس گزارش ها، خودروهای 
آتش نشــانی و اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شده اند.خودروهای امداد 
همچنین اقدام به تخلیه خانه هــای نزدیک به محل وقوع انفجار انبار نفت 
کــوره در منطقه »الطریق الجدیده« کرده اند.چهارم آگوســت )۱۴ مرداد( 
گذشــته نیز انفجاری مهیب منطقه بندرگاه بیروت را ویران کرد؛ انفجاری 
که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت. در پی این انفجار و 
بروز بحران سیاسی در لبنان »حسان دیاب«  نخست وزیر پیشین این کشور 
استعفا کرد و »مصطفی ادیب« با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل 
کابینه در این کشــور انتخاب شد. وی نیز پس از چند روز اعام کرد که از 

نمی تواند کابینه را تشکیل دهد و از ادامه تشکیل کابینه انصراف داد.

»بابان اف« کاندیدای پیشنهادی برخی 
احزاب برای نخست وزیری قرقیزستان

۴ حزب سیاســی معترض بــه انتخابات پارلمانی قرقیزســتان در اقدامی 
»آمور بیک بابان اف« را به عنوان نخســت وزیر پیشــنهادی معرفی کردند. 
در پی تشــدید تظاهرات و اعتراضات در قرقیزســتان و استعفای نخست 
وزیر کشــور، احزاب »جمهوری« ، »آتا مکــن« ، »بیربول« و »رفورما« در 
اقدامــی »آموربیک بابان اف« را به عنوان نخســت وزیر معرفی کردند. ازم 
به ذکر اســت که اعضای این  ۴ حزب، با هم متحد شده و انجمنی به نام 
»آخرین امید« تشکیل داده و درباره معرفی بابان اف بیانیه دادند.همچنین 
» تیلک توکتوگازیف« به عنوان معاون اول نخست وزیر معرفی شده است.

توکتوگازیف در این باره خاطر نشان کرد: پارلمان باید کاندیداهای مختلف 
را در نظر بگیرد و بدون فشــار تصمیم بگیرد.به گفته وی به دلیل تهدید، 
نمایندگان مجلس نمی توانند دور هم جمع شوند و نهادهای اجرای قانون  
باید امنیت نمایندگان مجلس را فراهم کنند تا بتوانند جلسه تشکیل دهند.

 مناظره دوم »ترامپ« و »بایدن« لغو شد
مناظره دوم »جو بایــدن« و »دونالد ترامپ« دو نامزد انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا به درخواســت کمیســیون مناظرات لغو شد.به گزارش 
روزنامــه آمریکایی وال اســتریت ژورنال، کمیســیون مناظرات ریاســت 
 جمهوری آمریکا مناظره دوم بین دونالد ترامپ و جو بایدن در ۱۵ اکتبر را 
لغو کرده است.این در حالی است که کمیسیون مناظرات ریاست جمهوری 
آمریکا در پی ابتای ترامپ به ویروس کرونا، تصمیم گرفت مناظره دوم بین 
دو رقیب انتخابات ریاس جمهوری را به صورت مجازی برگزار کند، اما این 
تصمیم با مخالفت ستاد انتخاباتی ترامپ مواجه شد.رئیس جمهور آمریکا با 
انتقاد از تصمیم عوامل برگزارکننده مناظره های انتخاباتی این کشور برای 
برگــزاری دور دوم مناظره ها به صورت مجازی، اعــام کرد که در مناظره 
مجازی شرکت نخواهد کرد. ستاد انتخاباتی ترامپ با انتشار بیانیه ای اعام 
کرد که رئیس جمهور آمریکا تنها به شرطی در مناظره بعدی شرکت خواهد 
کرد که زمان آن یک هفته به تعویق بیفتد. همزمان، ســتاد انتخاباتی جو 
بایدن با پیشنهاد ستاد تبلیغاتی ترامپ برای به تاخیر افتادن یک هفته ای 
مناظره انتخاباتی مخالفت کرده است.ســتاد انتخاباتی دونالد ترامپ ضمن 
ابراز خشــم و نارضایتی خود از تصمیم کمیسیون مناظرات برای برگزاری 
مناظره مجازی، خواستار تعویق آن شد، از همین روی برخی از رسانه های 
آمریکایی می گویند که لغو مناظره با چراغ سبز ترامپ صورت گرفته است.

به دنبال این کشــمکش  ستادهای تبلیغاتی ترامپ و بایدن بر سر برگزاری 
مناظره دوم که قرار بود در تاریخ ۱۵ اکتبر برگزار شود، کمیسیون مناظرات 
ریاست  جمهوری آمریکا ورود کرد و خواستار لغو آن شد.با این حال، ستاد 
انتخاباتــی رئیس جمهور آمریکا به لغو مناظره دوم ترامپ و بایدن واکنش 
نشــان داد و اعام کرد که »دلیل پزشکی برای توقف مناظره وجود ندارد؛ 
چراکه حال ترامپ خوب اســت و برای حضور در این مناظره آماده است«.

ســتاد تبلیغاتی رئیس جمهور آمریکا افزود: »ما خوشحال خواهیم شد که 
یک مناظره به شکل رو  در  رو و حضوری بدون دخالت کمیسیون مناظرات 

ریاست جمهوری داشته باشیم«.

 توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان

آتشبسدرقـرهبـاغ
وزیر خارجه روسیه از توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
بر ســر توقف درگیری هــا و برقراری آتش بــس در منطقه 
مورد مناقشــه »قره بــاغ« خبر داد.به گــزارش از رویترز، دو 
کشــور ارمنســتان و جمهوری آذربایجان جمعه شب پس از 
انجام مذاکرات در مســکو، بر ســر آتش بس در منطقه مورد 
مناقشــه قره باغ به توافق رسیدند.»ســرگئی اوروف« وزیر 
خارجه روســیه پس از نشست سه جانبه مسکو، ایروان و باکو 
در مســکو که ۱۰ ساعت به طول انجامید، بیانیه ای مشترک  
در این خصوص قرائت  کرد و گفت: »طبق توافق ارمنســتان 
و جمهوری آذربایجان، آتش بــس در قره باغ از بامداد دیروز، 
شــنبه ) ۱۰ اکتبر/۱۹ مهرماه( وارد مرحله اجرا شده است«.

وزیر خارجه روسیه افزود: این آتش بس با اهداف بشردوستانه 
و بــا میانجی گری کمیته جهانی صلیب ســرخ و بر اســاس 
اصول و ضوابط این کمیته اعام شــده است.سرگئی اوروف 
همچنین تاکید کرد که ارمنســتان و جمهوری آذربایجان بر 
سر تبادل اسرا و اجساد قربانیان جنگ قره باغ نیز با یکدیگر 
توافــق کردند.»وادیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه روز 
پنجشنبه از وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان دعوت کرد 
تــا روز جمعه برای انجام مذاکره به منظور برقراری آتش بس 

در قره باغ، به مســکو سفر کنند.در همین ارتباط، دفتر کاخ 
کرملین پنجشــنبه شــب در بیانیه ای اعام کرد که وزرای 
خارجــه جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در تاریخ ۹ اکتبر 
)جمعه/۱۸ مهر ماه( به مسکو دعوت شده اند تا با میانجیگری 
»ســرگئی اوروف« وزیر امور خارجه روســیه، در این زمینه 
رایزنی کنند.جنگ مجدد جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 
منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهســتانی از 2۷ سپتامبر )۵ 
مهر( در گرفت. این منطقه در تابستان 2۰۱۴، در آوریل سال 
2۰۱۶ و همینطور در جوای گذشته نیز شاهد درگیری بین 

دو طرف بود.

استقبال ایران از آتش بس در قره باغ
وزیر خارجه کشــورمان با اســتقبال از آتش بس در قره باغ، 
از ارمنســتان و آذربایجان خواست بر اساس احترام به حقوق 
بین الملل و تمامیت ارضی وارد گفتگوی اساسی شوند. محمد 
جــواد ظریف در صفحه توئیتر خود نوشــت: »ایران از توقف 
درگیری ها در قره باغ به عنوان گامی جهت رســیدن به صلح 
اســتقبال می کند.«ظریف در ادامه از  ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان  خواســت بر اســاس احترام به حقوق بین الملل و 

تمامیت ارضی وارد گفتگوی اساســی شوند.وزیر امور خارجه 
کشورمان در پایان توئیت خود »از تاش های سازنده« روسیه 

قدردانی کرد.

آنکارا: آتش بس قره باغ گامی مهم است اما جایگزین 
راه حل نیست

وزارت خارجه ترکیه دیروز )شنبه( اعام کرد، آتش بس تازه 
اعام شــده در قره باغ گامی مهم اســت اما نمی توان  آن را 
جایگزین یک راه حل جامع برای این درگیری طوانی مدت 
دانســت. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در نتیجه مذاکرات 
۱۰ ساعته در مسکو که تا همین اوایل امروز نیز ادامه داشت، 

ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای یک آتش بس در منطقه 
مورد مناقشــه قره باغ که از ظهر دیــروز به وقت محلی آغاز 
می شود، توافق کردند.دو طرف همچنین گزارش دادند پس از 
اجرایی شــدن آتش بس، تخاصم همچنان ادامه داشته است.

وزارت خارجه ترکیه در ادامه بیانیه خود آورده اســت:  دولت 
باکو به ارمنســتان  آخرین فرصت را برای خروج نیروهایش از 
منطقــه داد. این آتش بس با هدف تبــادل زندانیان جنگ و 
اجساد کشته شده ها یک گام مهم است اما جایگزین راه حلی 
دائمی برای این مشکل نیســت. همانطور که ترکیه همیشه 
گفته، از تصمیم جمهوری آذربایجان حمایت می کند. با این 

رویکرد، ما به حمایتمان از باکو ادامه می دهیم.

 آغاز رایزنی های حریری با فراکسیون های پارلمانی طی روزهای آینده
منابع گزارش دادند که سعد حریری پس از اعام نامزدی خود برای نخست وزیری جدید لبنان رایزنی های خود با فراکسیون های 
پارلمانی را طی روزهای آینده آغاز می کند.به گزارش روزنامه الجمهوریه منابع اعام کردند که »سعد حریری« رئیس جریان 
المســتقبل بر اساس ابتکار فرانسه نقشــه راهی برای لبنان ترسیم کرده است که دستاوردهای آن در یک سقف زمانی ۶ماهه 
محقق می شود و حریری از همه می خواهد در راستای تحقق این ابتکار گام بردارند و فرصت را از دست ندهند.اطاعات حاکی 
از آن است که رایزنی های حریری از ابتدای هفته آینده آغاز می شود و شامل دیدار با نمایندگان همه فراکسیون های پارلمانی 
اســت ضمن اینکه این تماس ها توسط شخص حریری و نیز نمایندگان وی انجام خواهد شد.منابع آگاه در این زمینه گزارش 
دادند که رایزنی های ســعد حریری به ویژه از فراکســیون جریان المستقبل و نخست وزیران سابق آغاز می شود تا باب تماس با 
سایر گروه ها نیز باز شود و ارتباط میان گروه هایی که از زمان انتخاب مصطفی ادیب برای نخست وزیری مکلف لبنان با یکدیگر 
قطع رابطه کرده بودند از ســر گرفته شــود.به گفته منابع مذکور ســعد حریری صراحتاً نامزدی خود را اعام نکرد بلکه گفت 
او باتوجه به اینکه نخســت وزیر ســابق لبنان و نیز رئیس یک جریان بزرگ در کشور است و یکی از مهم ترین فراکسیون های 
پارلمانی را در اختیار دارد یک نامزد طبیعی برای نخســت وزیری آینده محسوب می شود.منابع تأکید کردند که سعد حریری 
عاوه بر پاسخ در مورد اینکه آیا تعهد جدی نسبت به سازوکارهای اقتصادی و اصاحات مشخص شده در ابتکار فرانسه وجود 
دارد یا خیر، با توجه به مواضع قابل اعتراض برخی از طرف ها درباره مذاکرات با صندوق بین المللی پول و بحث خصوصی سازی 
واکنش ها را بررسی خواهد کرد.این منابع اشاره کردند که حریری تمایل دارد برای جلوگیری از فروپاشی کشور ریاست دولت 

را به عهده بگیرد.

در تماس تلفنی
 روحانی و پوتین در باره برجام ، کرونا و آتش بس قره باغ 

گفت وگو کردند
حسن روحانی رئیس جمهوری اسامی ایران دیروز شنبه و بافاصله بعد از اعام برقراری آتش بس در قره باغ، در تماس 
تلفنی با » وادیمیر پوتین« همتای روس خود، از آتش بس در قره باغ استقبال و بر انجام گفت وگوهای بیشتر برای 
حل و فصل این مناقشه تاکید کرد.به گزارش دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، حسن روحانی و وادیمیر پوتین به تفصیل 
درباره اوضاع منطقه و مناقشه قره باغ گفت و گو و تبادل نظر کردند.پوتین همتای ایرانی را از تاش های میانجی گرانه 
روسیه برای کاهش تنش ها در منطقه قره باغ مطلع کرد.رئیس جمهوری اسامی ایران از توافق بدست آمده در جریان 
رایزنی های وزرای خارجه روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان به منظور برقراری آتش بس برای اهداف انسانی و نیز 
آغاز مذاکرات برای دستیابی به راه حل صلح اعام حمایت کرد. روحانی و پوتین در ادامه گفت وگوی تلفنی، وضعیت 
پیرامون اجرای برجام را بررسی کرده و بر اهمیت حفظ این توافق کلیدی برای امنیت بین المللی تاکید کردند. در ادامه 
گفت وگو تلفنی برخی مسائل مهم در همکاریهای دوجانبه در عرصه های اقتصادی و بازرگانی مطرح و مورد بررسی 
قرار گرفت. روسای جمهوری ایران و روسیه در گفت وگوی تلفنی خود همچنین به مساله مبارزه با انتشار ویروس کرونا 
ازجمله دورنمای همکاری در مورد واکسن روسی اسپوتنیک وی توجه خاص کردند. روحانی ۶۸ مین سالروز تولد پوتین 

را که دو روز پیش برگزار شد به وی تبریک و شادباش گفت.دو طرف توافق کردند به تماس های خود ادامه دهند.
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در این روزها و با شیوع ویروس کرونا یکی از اقدماتی که همه ما انجام 
می دهیم دقت باا در شستن میوه ها و سبزیجات است که ازم است 
پیامدهای مربوط به این شســتن ها را نیز بدانید. اما باید مراقب باشید، 
پس از نابودی ویروس کرونا از روی سطوح، مایع ظرفشویی به جا مانده 
را نخورید. شاید با خود بگویید، مگر ما مایع ظرفشویی می خوریم؟! بله 
اگر آبکشــی ظروف، میوه و ســبزیجات را جدی نگیرید، روزانه مقادیر 
زیادی مواد شوینده را هنگام پخت وپز و ... وارد غذاهای خود می کنید. 
اگر مواد شوینده، به خوبی آبکشی نشوند روی سطوح باقی می مانند و 
به دلیل خاصیت های شیمیایی ویژه خود، می توانند به راحتی وارد بدن 
انسان شوند که این امر در دراز مدت با آسیب های جدی و جبران ناپذیر 

برای معده همراه خواهد بود.

ممکن اســت حداقل یک واکسن کرونا برای استفاده اضطراری تا پایان 
ســال در آمریکا و اتحادیه اروپا تایید شــود تا با کمک آن گروه های در 
معرض خطر در برابر کرونا ایمن شــوند. با دسترســی به واکسن های 
بیشتر، کمپین های واکسیناسیون گســترده تری در ماه های اول سال 
۲۰۲۱ در سراســر جهان فعالیت خود را آغــاز خواهند کرد. فرض بر 
این اســت که برخی از داروهای آزمایشی که به مرحله نهایی آزمایش 
می رسند ایمن و موثر خواهند بود، زیرا همه داروها بعد از آزمایش های 
فاز سوم هرچقدر امیدوارکننده به نظر برسند موفق نخواهند بود. آنچه 
در مورد وضعیت فعلی تحقیقات واکســن کووید-۱۹ مشاهده می شود، 
بســیار جالب است؛ صدها ایده درحال توسعه وجود دارد که تنها حدود 

۱۲ مورد از آن ها به فاز سوم رسیده اند. 

تیمی تحقیقاتی به سرپرســتی ستاره شناســان دانشگاه اورگان، با 
استفاده از فواصل شناخته شده ی ۵۰ کهکشان با زمین، توانسته اند 
محاسبات مربوط به ثابت هابل را بازنویسی کنند. آنها نشان داده اند 
که ســن جهان ۱۲.۶ میلیارد سال بیشتر نیست. این تخمین بیش 
از یک میلیارد سال کمتر از آخرین تخمین هاست. رویکردهایی که 
تاریــخ انفجار بزرگ و در نتیجه عمــر جهان را تخمین می زنند، بر 
ریاضیات مدل سازی محاسباتی تکیه دارند و بر اساس فواصل، عمر 
قدیمی ترین ســتاره ها و رفتار کهکشان ها را تخمین می زنند و نرخ 
انبســاط جهان را به دســت می آورند. ایده ی محاسبات در این نوع 
رویکرد، بر مبنای مدت زمانی است که طول می کشد تا همه ی اجرام 

موجود در جهان به حالت اولیه ی خود برگردند. 

پیامدهای شستن میوه و سبزیجات 
با مایع ضدعفونی کننده 

واکسن جدید کرونا که ویروس 
آنفلوآنزا را نیز از بین می برد

 جهان، جوان تر از چیزی است 
که فکر می کردیم!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 فعالیت 3 شیفته بزرگ ترین کارخانه تولید دستکش جهان 
در حومه شهر "کوااامپور" مالزی

ضربت سخت لکسوس بر پیکر مرسدس و ب ام و!
سال های سال است که لکسس از نظر آمار فروش در آمریکا پشت سر رقبای اصلی خود یعنی مرسدس و ب ام و حرکت می کند. معمواً 
این دو برند آلمانی تاج پادشاهی لوکس ها در این بازار را بین خود ردوبدل کرده اند. ب ام و توانست سال پیش مرسدس را شکست دهد اما 
امسال تضمینی برای تکرار این امر وجود ندارد. در واقع اگر آمار فروش سه ماهه سوم امسال در سه ماهه پایانی نیز با فاصله خوبی تکرار 
شود احتمال دارد لکسس بااتر از ژرمن ها، پرفروش ترین لوکس ساز بازار آمریکا باشد! لکسس در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ تعداد ۷۵,۲۸۵ 
دستگاه خودرو در آمریکا به فروش رسانده درحالی که فروش مرسدس و ب ام و به ترتیب برابر با ۶۹,۶۳۱ و ۶۹,۵۷۰ دستگاه بوده است؛ 
اما رمز موفقیت لکســس چه بوده اســت؟ در واقع رازی وجود ندارد و شرایط بازار این گونه رقم خورده است. مرسدس و ب ام و به خاطر 
همه گیری کرونا با کمبود موجودی مواجه شده اند اما لکسس توانسته موجودی انبار خود را در سطح مطلوبی حفظ کرده و با این بحران 
به صورت بهتری روبرو شود. لکسس RX به ویژه فروش باایی داشته و به خانه ۲۹,۴۳۸ آمریکایی راه یافته درحالی که در مدت مشابه 
سال پیش تعداد ۲۸,۱۰۹ دستگاه از این خودرو به فروش رفته بود. تنها در ماه سپتامبر لکسس افزایش فروش ۳۱ درصدی را به لطف 

RX تجربه کرده و پس از آن نیز مدل های NX و ES سدان قرار دارند. 

گفتند خودتان را به ویتامین c ببندید!
یکی از دوومیدانی کارانی که پس از مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور به کرونا مبتا شده است می گوید در جریان مسابقات حال برخی 
از ورزشکاران خوب نبود.  پس از مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور که طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهر در دو بخش زنان و مردان 
برگزار شــد، عده ای از ورزشکاران به کرونا مبتا شدند. البته آمار دقیقی از تعداد نفرات مبتا به بیماری در دست نیست، ضمن اینکه 
نمی توان به صورت قطعی مسابقات را عامل شیوع بیماری دانست اما طبق گفته برخی از ورزشکاران در روزهای برگزاری مسابقه مبتا 
شده اند و قبل از آن مشکلی نداشته اند. علی سهرابی، ورزشکار پرش ارتفاع تیم سپاهان که به کرونا مبتا شده گفت: نمی دانم داستان 
چیست اما چند نفر از ورزشکاران  بین ما مریض بودند و ما آن ها را می دیدیم. حتی خود سرپرست هم گفت یکی از ورزشکاران مریض 
است اما می گفت سرماخوردگی است. عاوه بر این هم اتاقی من هم مریض بود. وقتی مسابقات تمام شد، گفتند خودتان را به ویتامین 
c ببندید. اگر نمی دانستند چه کسی کرونا دارد بر چه اساسی این حرف را زدند؟ نمی دانم پشت پرده چه بود اما همه دیدند که برخی از 
ورزشکاران مریض بودند.  او در پاسخ به این سوال که روز مسابقه شما را از نظر مسائل سامتی چک نمی کردند؟ بیان کرد:  فکر می کنم 

چک نکردند که کسی مثل نوید مسابقه داد.

بلبل بیچاره شد چو عاشق شیداگلبن ا ازه شد چو لعبت دلبر
سیل ز باا نهاد روی ه پستی

مهر ز پستی نهاد روی ه باا ار را فشان چو دست مهتر واارق رخشان چو تیغ خسرو عالم ی ژاد آدم و حواعارض دنیا جمال دین ثقه الملک بار خدا در مزین شده است و ملک مُهّناخواه ابوجعفر آن ه از هنر او رد همتااز صفت مهتری ر آنجه بباید دارد و ر مهتری ندا

پیشنهاد

چهره روز

خدای کشتار
کتاب خدای کشــتار نمایشنامه ای از یاسمینا رضا است 
که در سال ۲۰۰۱ منتشر و با استقبال زیادی روبرو شد. 
داســتان کتاب خدای کشتار بسیار ســاده است. فرزند 
خانواده »ری« طی یک دعوا، فرزند خانواده »اوییه« را با 
چماق زده و حال خانواده ری برای حل و فصل کردن این 
موضوع به خانه اوییه دعوت شــده اند، تا این دو زوج، به 
دور از دعوا و خشونت، این موضوع را تمام کنند. در ابتدا 
ما شاهد رفتارهای متمدنانه ای هستیم، ولی هرچه روند 
گفت وگو جلوتر می رود، به تدریج خشونت و وحشیگری 
جای رفتارهــای محترمانه را می گیرد. انــگار ذره ذره، 
انسان وحشی، از زیر پوسِت تمدِن خودساخته اش، بیرون 
می زند! شخصیت های نمایشنامه هرکدام دیدگاه متفاوتی 
درباره دعوای یکسان دارند؛ ورونیک فکر می کند اخاقیات، تنها راهیست که می تواند نجاتگر باشد. اما 
برعکِس او، آلن، به برتری قدرت و آری گویی انســان به امیاِل وحشــی گری اش معتقد است. معتقد به 
خدای کشــتار که در تمام طول تاریخ بر همه چیز مسلط بوده اســت. و طبق دیدگاه او، بحث درباره 
حق، خودفریبی متمدنانه ای بیش نیســت. حق به کســی می رســد که زور بیشتری داشته باشد. اما 
این دیدگاه ها، از یک موضوع کوچک شــخصی فراتر رفته، و برای مخاطب جنبه ای جهان شمول پیدا 
می کنند. هدف ابتدایی این گفت وگو، احترام متقابل از طریق تمدن برای رســیدن به تفاهم و آشــتی 
است. ولیکن آنچه که از هرجای نمایشنامه خدای کشتار برای مخاطب بیرون می زند، چیزی جز کنترل 
ناشیانه خوی وحشیگری برای جلوگیری از تکه تکه کردن همدیگر نیست! کنترلی که تدریجا از دست 
می رود و نشان می دهد که یک موضوع مضحک و کوچک چطور می تواند ما را از محدوده تمدنمان به 

ناگهان وسط میدان جنگ پرتاب کند!

ژان رنوآر
ســینما تک پاریس درفصل جدید خود , پس ازنمایش 
آثاری از دوکارگردان معــروف – ولی متفاوت از یکدیگر 
به لحاظ سبک آثارشان- اینگماربرگمان و سرجیولئونه , 
اقدام به نمایش آثاری از ژان رنوار کرده که تقریبا شامل 
مروری براکثرآثار او میشــود. بزرگداشــتی که میتواند 
یادآوریک نام آوربزرگ دیگردر زمینه ی هنرنقاشی باشد 
: پی یرآگوست رنوار.ژان رنوار در ۱۵ سپتامبر ۱۸۹۴ در 
مون مارت پاریس در جمع خانواده ای هنردوست زاده و 
رشــد کرد. عاوه برپدر که در آن برهه از زمان شهرت او 
فراتراز مرزهای فرانسه بود ,مادرش سیزه سال پیش از به 
دنیا آمدنش مدل نقاشی یکی از تابلوهای مشهورشوهرش 
– یــک زن زیبا با گونه های گوشــتالو که با یک ســگ 
کوچک بازی می کند – بود. آگوست رنوار همه افراد خانواده را به عنوان مدلهای تابلوهایش انتخاب کرده 
بــود. یکی از برادرهای ژان به نــام کلود ) که اورا کوکو صدا میزدند( بزودی تبدیل به یکی از مدل های 
مشــهور تابلوهای نقاشی رنوار شد حتی ژان هم گهگاهی به عنوان مدل نقاشی پدر , ساعت ها روبروی 
پدرش می نشست وهرچند تابلوهای نقاشی پدرش اورا مجذوب هنرنقاشی میکرد ولی هیچگاه تمایلی 
برای نقاشــی کردن از خود نشان نمی داد. رنواردر ۱۹۳۹ دعوت رابرت فاهرتی – مستند ساز برجسته 
آمریایی – رابرای مهاجرت به آمریکا پذیرفت . درواقع او در۴۶ سالگی آمریکا را کشف کرد جایی که روش 
فیلسازی در آنجا با روشی که او بکارمی گرفت در تضاد بود. یک بار داریل اف زانوک فیلمنامه نویس و 
تهیه کننده آمریکایی در باره رنوار گفت : او بسیار با استعداد است اما به ما تعلق ندارد. آخرین فیلم رنوار 
در سال ۱۹۶۹ به نمایش آمد و او بعد از آن بیشتر به نوشتن رمان و خاطرات خود پرداخت. در آن زمان 

او در بورلی هیلز کالیفرنیا زندگی می کرد و در همان جا نیز از دنیا رفت.

بخوانید در اینستاگرام


