روحانی:

 10سال تحریم تسلیحاتی علیه ایران یکشنبه آینده برداشته خواهد شد

رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص)
و شــهادت امام حســن مجتبی(ع)
و شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

رییسجمهور گفت ۱۰ :سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی علیه ایران در یکشنبه هفته آینده در  ۲۷مهرماه رفع خواهد شد .حجتااسام حسن روحانی رئیس جمهور
صبح دیروز (چهارشــنبه) در جلســه هیئت دولت ،ضمن تسلیت بهمناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت امام رضا(ع) و حضرت امام حسن مجتبی(ع) گفت :از
همه مردم متدین و فهیم و عاشــق خاندان رســالت که در دوران عزاداری اربعین اســتانداردها را رعایت کردند و سفر به عراق برای راهپیمایی اربعین انجام نشد و
عزاداریهایشان هم در چارچوب پروتکلها انجام شد ،سپاسگزارم.رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه با بیان اینکه «ما سه امتحان بزرگ در
سالهای اخیر داشتیم» ،اظهار داشت :یکی جنگ تحمیلی اقتصادی که از سال  9۷ادامه دارد ،دیگری سیل سال  98در  ۲5استان که آزمایش دیگری برای مردم
بود و سومین مورد هم ،کرونا که از پایان سال  98با آن درگیر هستیم....
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پیشبینی صندوق بینالمللی پول:

رشداقتصادیایرانبهبودمییابد

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

1

از عدم عمل مسئوان به وعدهها تا اعمال نفوذ و تبانی

دایل ناکامی امنیت سرمایه گذاری

نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده بهترتیب شامل عمل مسئوان ملی به وعدههای
داده شده ،اعمال نفوذ و تبانی در معامات ادارات وعمل مسئوان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده
۱398کمیت  ۰3/6از  ۱۰( ۱۰بدترین
شده ،بودهاند .شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران برای سال
ّ
کمیت  ۲۷/6محاسبه شده بود که
با
۱39۷
حالت) سنجیده شده است .مقدار عددی این شاخص برای سال
ّ
نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در سال  ۱398نسبت به سال قبل مناسبتر (بهتر) بوده است.
شاخص امنیت سرمایهگذاری....

3

کاهش  20درصدی واردات فهرست اقام ترجیحی ایران و اوراسیا

رشد  ۶درصدی صادرات ایران
به اتحادیه اوراسیا
5

فروش330میلیارد تومانی اوراق بدهی

یک گام دیگر به سوی باتاق پولی شدن
کسری بودجه
6

ویروس کرونا دچار جهشهایی شده است

منع عبور و مرور در  ۵کانشهر

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح منع عبور و مرور در  5کانشهر تهران ،کرج ،مشهد،
اصفهان و ارومیه در ایام تعطیلی پیش رو خبر داد .ســعید نمکی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع
خبرنگاران گفت :با توجه به جهش کرونا محدودیتها افزایش مییابد.وزیر بهداشت افزود :ویروس کرونا دچار
جهشهایی شده است که گرچه تاثیر این جهش در بیماریزایی هنوز مشخص نیست اما در سرعت انتشار
و گرفتار کردن افراد ســرعت عمل بیشتری پیدا کرده است.وی گفت :این زنگ خطری برای ما به حساب
میآید و باید در فاصلهگذاریهای اجتماعی ،استفاده بیشتر از ماسك ،کاهش سفرها و...تاش بیشتری شود.
وزیر بهداشت ادامه داد :ما با تشدید بیماری و با توجه به شرایط فعلی ،جرائمی را برای جمعیتی که رعایت
نمیکردند ،تعیین کردیم و امیدواریم اثرگذار باشد.وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی افزود :با توجه به
موج سوم کرونا و جهشی که این ویروس در سرعت انتشار و گرفتار کردن افراد داشت در نشست دیروز از
رئیسجمهور خواستیم که در تهران ،کرج ،مشهد ،اصفهان و ارومیه با توجه به تعطیات پیش رو ،منع عبور
و مرور و محدودیت در رفت و آمد ایجاد شــود که رئیسجمهور هم موافقت و به دستگاههای ذیربط اباغ
کرد.نمکی با بیان اینکه در  5شهر مهم که میزان شیوع ویروس بااست ،این کار را انجام میدهیم گفت:
همچنین راهبردهایی را تنظیم کردهایم که در این راهبردها عاوه بر اعمال محدودیتهای جدید در نقاط
مختلف ،همکاریهایی با بسیج ،سازمانهای مردم نهاد و ...که قبا هم همکاریهایی داشتیم اتفاق میافتد
و تصمیم داریم سختگیریهای جدید و اعمال محدودیتهای بیشتر داشته باشیم.

افزایش  22هزار بشکه ای تولید نفت ایران
اوپك در جدیدترین گزارش خود اعام کرد :تولید نفت ایران در ماه سپتامبر به  ۱.964میلیون بشکه در روز
و تولید نفت این سازمان به  ۲4.۱۰6میلیون بشکه در روز رسیده است .سازمان کشورهای صادرکننده نفت
خام ،اوپك در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعام کرد :تولید نفت ایران در ماه سپتامبر ۲۰۲۰
برابر با شهریور ماه  ۱399به یك میلیون و  964هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به ماه پیش از آن
 ۲۲هزار بشکه در روز افزایش یافته است.بر اساس این گزارش ،ایران در ماه آگوست برابر با مرداد  99روزانه
یك میلیون و  94۲هزار بشکه نفت تولید کرده است که این رقم در ماه پیش از آن یعنی جوای ( ۲۰۲۰تیر
 )99یك میلیون و  93۰هزار بشکه در روز بوده است.متوسط تولید نفت ایران در سال  ۲۰۱8برابر با روزانه 3
میلیون و  553هزار بشکه و در سال  ۲۰۱۷برابر با  3میلیون و  8۱3هزار بشکه در روز بوده است که این رقم
در ســال  ۲۰۱9به روزانه  ۲میلیون و  356هزار بشکه رسیده است.ایران در سه ماهه سوم  ۲۰۲۰روزانه یك
میلیون و  945هزار ،در سه ماهه دوم ،روزانه یك میلیون و  958هزار و در سه ماهه نخست ،روزانه  ۲میلیون
و  59هزار بشکه نفت تولید کرده است.میزان تولید نفت ایران در سه ماهه چهارم سال گذشته میادی روزانه
 ۲میلیون و  ۱۱3هزار بشکه نفت بوده است.بر اساس این گزارش ،تولید نفت  ۱3کشور عضو این سازمان در
ماه سپتامبر ( ۲۰۲۰شهریور  ۲4 )99میلیون و  ۱6۰هزار بشکه در روز عنوان شده است که کاهش روزانه 4۷
هزار بشکهای نسبت به ماه آگوست را نشان میدهد .اوپك در ماه آگوست روزانه  ۲4میلیون و  ۱53هزار بشکه
نفت تولید کرده بود.عربستان نیز در ماه سپتامبر روزانه  35هزار بشکه نفت بیشتر تولید کرده و میزان تولیدش
به  8میلیون و  95۷هزار بشکه رسیده است .میزان تولید این کشور در ماه آگوست  8میلیون و  9۲۲هزار بشکه
در روز بود.کشورهای کنگو ،الجزایر ،گینه استوایی ،گابن ،نیجریه ،امارات کاهش تولید و باقی کشورها افزایش
تولید داشتند .بیشترین کاهش برای امارات با  ۲39هزار بشکه در روز و بیشترین افزایش مربوط به لیبی با 53
هزار بشکه در روز بوده است.ایران ،لیبی و نیجریه از توافق کاهش تولید معاف هستند.
رکورد دردناک کرونا

درگذشت  2۷۹هموطن و شناسایی  ۴۸۳۰بیمار جدید
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :متأسفانه در طول  ۲4ساعت گذشته ۲۷9 ،بیمار کووید  ۱9جان خود را از
دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۲9هزار و  349نفر رسید .سیما سادات اری سخنگوی
وزارت بهداشت اعام کرد :تا دیروز  ۲3مهر  ۱399و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 4 ،هزار و 83۰
بیمار جدید مبتا به کووید ۱9در کشور شناسایی شدند که دو هزار و  ۲3۷نفر از آنها بستری شدند.وی
با بیان اینکه تا کنون چهار میلیون و  398هزار و  ۷۲3آزمایش تشخیص کووید ۱9در کشور انجام شده
اســت ،ادامه داد :مجموع بیماران کووید ۱9در کشــور به  5۱3هزار و  ۲۱9نفر رسید.اری با بیان اینکه
 46۰9نفر از بیماران مبتا به کووید ۱9در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند ،اضافه کرد:
متاســفانه در طول  ۲4ساعت گذشــته ۲۷9 ،بیمار کووید ۱9جان خود را از دست دادند و مجموع جان
باختگان این بیماری به  ۲9هزار و  349نفر رسید.

دکتر علی باقری معاون بینالملل قوه قضاییه در دیدار سفیر اتریش:

کشورهاییکهازتحریمملتایرانلذتمیبرند،
باچهروییدمازحقوقبشرمیزنند
َ
دبیر ستاد حقوق بشر،گفت :کشورهایی که آحاد مردم ایران را بدون هیچ استثنایی تحت شدیدترین تحریمها قرار داده و حق حیات و حق بر سامتی آنها
را که جز حقوق اولیه هر انسان است مورد تهدید جدی قرار دادهاند ،نمیتوانند مدعی حقوق بشر باشند .در دیدار «علی باقری کنی» معاون اموربینالملل
رییس قوه قضائیه و «اشتفان شُ لتس» ،سفیر اتریش ،طرفین درباره ظرفیتهای همکاری دوجانبه در عرصههای حقوقی و قضایی گفتگو کردند.دبیر ستاد
حقوق بشر در این دیدار با اشاره به تضاد رفتاری و گفتاری برخی دولتهای غربی در موضوع حقوق بشر ،گفت« :اشك تمساح ریختن برای حمایت از
چند مجرم که طی یك فرایند قانونی محکوم به مجازات شدهاند از یکسو و حمایت و پشتیبانی از رژیمهای خونخوارترین رژیمها از جمله صهیونیستها
و سعودیها که مسؤول کشتار هزاران انسان بیگناه در فلسطین و یمن با انواع و اقسام ابزار تسلیحات و تجهیزات پیشرفته نظامی هستند از َسوی دیگر،
بیصداقتی و رویکرد مزورانه این کشورها در حمایت از حقوق بشر را اثبات میکند».باقری کنی افزود« :از کشورهای غربی پشتیبان رژیمهای صهیونیستی
و ســعودی میخواهیم در سیاســتهای حقوق بشری خود قدری هم حقوق بشر را مدنظر قرار دهند و همیشه منافع نامشروع خود را ماک برخورد با
انســانها قرار ندهند».معاون اموربینالملل قوه قضائیه در بیان تفاوت نگاه حقوق بشــری غربیها و جمهوری اسامی ایران تصریح کرد« :نگاه و رویکرد
حقوق بشری کشورهای غربی برخاسته از سیاستهای آنها است ،چراکه سیاستهای آنها است که جهت رویکرد حقوق بشر آنها را تعیین میکند؛ اما
مبانی حقوق بشــری جمهوری اسامی ،تعیین کننده سیاستهای کشور است و در این راستا علیرغم فشارهای همین کشورهای مدعی حقوق بشر ،با
افتخار از ملتهای مظلوم از جمله فلسطین و یمن حمایت میکند».دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به ادعای طرفداری غربیها از حقوق بشر ،اظهار داشت:
«کشورهایی که آحاد مردم ایران را بدون هیچ استثنایی تحت شدیدترین تحریمها قرار داده و حق حیات و حق بر سامتی آنها را که جز حقوق اولیه
هر انســان اســت مورد تهدید جدی قرار دادهاند ،نمیتوانند مدعی حقوق بشر باشند».در ادامه باقری کنی افزود«:موجب تعجب است که کشورهایی که
از تحریم ملت ایران لذت میبرند و هر روز فشار تحریم را بیشتر میکنند و در این مسیر حتی به کودکان معصوم بیمار هم رحم نمیکنند ،با چه رویی
در برابر ملت ایران َدم از حقوق بشر میزنند».کشورهایی که از تحریم ملت ایران لذت میبرند و حتی به کودکان بیمار هم رحم نمیکنند ،با چه رویی
َدم از حقوق بشــر میزنند.دبیر ســتاد حقوق بشر در پایان تصریح کرد« :این روزها خواهد گذشت؛ کما اینکه ملت ایران روزهای سختتری را پشت سر
گذاشته است ،ولی ملت ایران اقدامهای ضد انسانی برخی کشورهای اروپایی را نه میبخشد و نه فراموش خواهد کرد».معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره
به زمینههای متعدد همکاری حقوقی و قضایی میان ایران و اتریش از گسترش این همکاریها استقبال کرد و با اشاره به نوآوریهای قضایی در جمهوری
اسامی آمادگی دستگاه قضایی ایران را برای به اشتراک گذاشتن تجربیات کشورمان با دستگاه قضایی اتریش اعام کرد»«.اشتفان شُ لتس» سفیر اتریش
نیز در این دیدار ضمن اعام آمادگی برای گسترش همکاریهای قضایی میان دو کشور گفت« :اتریش و ایران از روابط تاریخی و فوقالعادهای برخوردار
هستند که مبتنی بر اعتماد متقابل است».وی در پایان تاکید کرد«:هیچ کشوری به اندازهی ایران در دوران پسا کرونا امکان رشد سریع اقتصادی ندارد،
زیرا هیچ کشوری مانند ایران جمعیت جوان و فعال منابع طبیعی غنی و اراده برای پیشرفت ندارد».

پیشبینی صندوق بینالمللی پول:

رشد اقتصادی ایران بهبود مییابد
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان
اعام کرد رشد اقتصادی ایران علی رغم اینکه همچنان منفی است اما در
سال ۲۰۲۰بهبود یافته و به منفی 5میرسد و در سال ۲۰۲۱مثبت خواهد
شــد و به 3.۲درصد خواهد رسید .جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصادی
جهان صندوق بینالمللی پول که ساعتی پیش منتشر شد ،رشد اقتصادی
ایران در سال  ۲۰۲۰یعنی سال پیش رو را که  ۲ماه و نیم تا پایان آن باقی
مانده اســت ،منفی (5منفی  )4.99درصد پیش بینی کرده است.این نهاد
بینالمللی در این گزارش ،پیشبینیهای خود از شــاخصهای اقتصادی
ایران در گزارش پیشینش را نیز تصحیح کرده است.
بهبود رشد اقتصادی ایران
پیش بینی اولیه این نهاد بین المللی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰
که از ابتدای آن تمامی کشــورهای جهان از جمله ایران با شیوع بیماری
نوظهوری به کووید  ۱9دســت در گریبان بودند و بسیاری از فعالیت های
اقتصادی متوقف شد ،منفی  6بود که در این گزارش آن را بهبود داده است.
این رقم علی رغم منفی بودن اما نسبت به برآورد این نهاد از رشد اقتصادی
ایران در ســال  ۲۰۱9برابر با منفی  6.5درصد ،از بهبود این شاخص خبر
می دهد.البته  IMFدر گزارش پیشــین خود رشد اقتصادی ایران در سال
 ۲۰۱9را منفــی  ۷.6اعــام کرده بود که در این گــزارش آن را تصحیح
کرده اســت.بهبود رشــد اقتصادی ایران بنا بر اعام این نهاد بین المللی
در حالی صورت خواهد گرفت که به گفته کارشناســان ،با شیوع ویروس

کرونا و تعطیل شــدن فعالیت های اقتصادی ،جهان در رکودی بی سابقه
فرو رفته است.
رشد اقتصادی ایران در سال  2021مثبت می شود
همچنین ،صندوق بین المللی پول ،رشــد اقتصــادی مثبت )3.۱5( 3.۲
درصد را برای سال  ۲۰۲۱برای ایران پیش بینی کرده است.
بهبود نرخ تورم
بر اســاس این گزارش ،نرخ تورم ایران در سال  ۲۰۲۰برابر با  3۰.5درصد
پیش بینی شده است .رقم تورم ایران در سال  ۲۰۱9نیز  4۱درصد اعام
شده است .به این ترتیب ،نرخ تورم ایران نیز در سال  ۲۰۲۰بهبود می یابد.
 IMFپیش بینی خود از نرخ بیکاری ایران را کاهش داد
این نهاد بینالمللی ،نرخ بیکاری کشور در سال  ۲۰۲۰را )۱۲.۱۷6( ۱۲.۲
درصد پیش بینی و در سال  ۲۰۱9را  )۱۰.65۰( ۱۰.۷درصد برآورد کرده
است.پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول از نرخ بیکاری در ایران در
ســال جاری میادی  ۱6.3درصد که آن را بــه  ۱۲.۲درصد کاهش داده
اســت.همچنین این نهاد بین المللی ،نرخ بیکاری  ۱۲.4درصدی را برای
سال  ۲۰۲۱پیش بینی کرده است.در عین حال ،تراز حساب جاری ایران
از  ۱.۱درصد در سال  ۲۰۱9به منفی  ۰.5درصد در سال  ۲۰۲۰می رسد
و در سال  ۲۰۲۱دوباره مثبت شده و  ۰.3درصد خواهد شد.

انتخابات آمریکا کجا نان میشود؟
باید غصه خورد که امروز عدهای در ایران کرسیهای مسئولیت
را در اختیار گرفتهاند که به جای نگاه به دست کریم خدای منان
به دســت شیطان نگاه میکنند .منتظرند انتخابات در آمریکا به
نفع دموکراتها پایان یابد تا شاید صهیونیسم بینالملل چشمان
خود را ببندد و اجازه دهد جو بایدن در ژانویه  ۲۰۲۱کاخ سفید
را چیده و عناصر کاخ ســفید با ورود به برجام گوشه چشمی به
سیاســتهای آنان بیاندازند و واقعا چقدر احمقند آنان که خدا را
فراموش کرده و کدخدا را چســبیده اندُ َ .
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یُخْ ِر ُجون َ ُه ْم م َِن النُو ِر إِلی الظل َماتِ أولئِك أ ْص َح ُ
ون ﴿ سوره بقره آیه  ﴾۲5۷ترجمه« :خدا یار اهل ایمان است
خَ ال ُِد َ
که آنان را از تاریکیهای جهل بیرون آرد و به عالم نور برد و آنان
که راه کفر گزیدند یار ایشــان شیاطین و دیوهایند که آنها را از
عالم نور به تاریکیهای گمراهی در افکنند ،این گروه اهل دوزخند
و در آن همیشه ماندگار خواهند بود» .اخیرا اعتماد آناین که از
منظر نگاه به اصاح طلبان و مروج نگاه روحانی اســت در مقاله
ای نوشته اســت که « :آیا پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا به
نفع ایران اســت؟» سپس با اتکا به مقاله ای در روزنامه الخلیج
الجدید چاپ قطر که نوشته بوده« :ارزشهای اساسی این ملت و
جایگاه ما در جهان و تمام آنچه که آمریکا را به سرزمین ازادی
و دموکراســی تبدیل کرده ،در معرض خطر بزرگی قرار دارد».
به عبارتی منافع خود را در مســیر بقای ترامپ را قدرت ارزیابی
کرده و به این دیدگاه پرداخته که جو بایدن در مورد سیاســت
دونالــد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایــاات متحده نظر خوبی
ندارد .این اظهارات نشان می دهند در صورت پیروزی بایدن در
انتخابات ریاست جمهوری ،آمریکا تغییرات اساسی در سیاست
خارجی خود اعمال خواهد کرد .در ادامه این مطلب آمده است:
در همین رابطه ،مشاوران بایدن نوید سیاست خارجی جدیدی
برای ایاات متحده در دوره پس از ریاســت جمهوری ترامپ را
می دهنــد .در صورت تحقق این مهم ،این سیاســت خارجی،
برندگان و بازندگان مهمی در ســطح منطقه خواهد داشــت و
اظهارات را با تحلیل ساده لوحانه بسمتی میبرد که ایران ،یکی از
مهمترین برندگان موفقیت بایدن در انتخابات ریاست جمهوری
آمریــکا خواهد بود! بویژه پس از انکه بایدن اخیرا به سیاســت
ترامپ در مورد مهار ایران حمله کرده و آن را فاجعه بار توصیف
کرده اســت .اعتماد آناین ادامه میدهد که این نامزد دموکرات
در ضمن صحبتهایش از سیاســت فشار حداکثری ترامپ علیه
ایران که هدف از آن کشــاندن این کشور پای میز مذاکره است،
انتقــاد کرده و تصریح کرد که رئیــس جمهور آمریکا وعده داد
که با خروج از توافق هســته ای ،ایران را کنترل می کند ،اما در
واقعیت ،خاف آن اتفاق افتاد .پیش از این بایدن تاکید کرده بود
که ترامپ در حفاظت از دو منفعت حیاتی آمریکا در خاورمیانه
شکست خورد که مهمترین آنها ،جلوگیری از دست یابی ایران
به ساح هسته ای و دیگری ،تضمین جریان عبور انرژی از طریق
تنگه هرمز است .بایدن همچنین خواستار کاهش تحریمها علیه
تهران در بحبوحه مقابله با ویروس کرونا شــده و گفته است«:
منطقی نیست که در جریان بحران جهانی کرونا ،با قساوت مانع
از دســت یابی ایران به کمك های انســانی شویم .هراندازه هم
اختافات ما با حکومت ایران عمیق باشد ،باید در این شرایط از
آن ملت حمایت کنیم» .این شــیوه رفتار و گفتار در این راستا،
نشــان میدهد که بایدن در مسیر از سرگیری سیاست اوباما در
قبال ایران قــرار دارد ،امری که به تهران کمك می کند بتواند
از فشــارهای اقتصادی شدید رهایی یابد .اما این تحلیل بیشتر
بکار کسانی می اید که پنجه چدنی داخل دستکش مخملی را
تجربه تکرده اند .رهبر معظم انقاب اســامی در نخستین روز
فروردین ماه ســال  89در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر
رضوی درباره آمریکا فرمودند« :من سال گذشته ،روز اول سال،
در همین اجتماع عظیم به شــما مردم عزیــز گفتم ،در مقابل
اظهاراتی که رئیس جمهور جدید ایاات متحدهی آمریکا میکند
و میگوید ما دست دوستی را دراز میکنیم ،با نگاه تیزبین مسئله
را دنبــال خواهیم کرد .ما نگاه میکنیم ببینیم آیا واقعاً دســت
دوستی است؟ آیا واقعاً نیت ،نیت دوستانه است یا نیت خصمانه
در قالب الفاظ فریبگر؟ این برای ما خیلی مهم اســت .پارسال
گفتم اگر در زیر دستکش مخملی ،دست چدنی و پنجهی چدنی
باشد ،ما دستمان را دراز نمیکنیم؛ دوستی را قبول نمیکنیم .اگر
با لبخندی که زده میشود ،خنجری در پشت پنهان شده باشد،
ما حواسمان جمع اســت .متأسفانه آنچه که اتفاق افتاد ،همان
چیزی بود که حدس زده میشد .دولت آمریکا و همین تشکیات
جدید و رئیس جمهور جدیــد ،با همهی ادعای عاقهمندی به
روابط عادانه و صحیح ،که نامه هم نوشتند و پیغام هم دادند و
در بلندگوها هم گفتند و در مجالس خصوصی هم تکرار کردند
که ما میخواهیم با جمهوری اســامی روابطمان را عادی کنیم،
متأسفانه در عمل عکس این عمل کردند ».با این فهم و برداشت
نباید اتنظار داشت که جو بایدن بهتر از اوباما عمل کند .نباید باور
کنیم که صهیونیستها به بایدن و کاخ سفید اجازه میدهند بدون
داشــتن خنجر در دست مخفی دست خود را بسمت ایران دراز
کند و کســانی که از این نمط که بایدن با ترامپ تفاوت میکند
کاهی دوخته اند بدانند کاهشان هم گشاد است و هم صاحب
کاه بیگانگانند و در اصل انتخابات آمریکا برای ایران انقابی با
اهداف ظهور ،نان و آب نخواهد شد.
والسام
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من نامه قالیباف به روحانی را ندیدم
رئیس دفتر رئیس جمهور دربــاره نامه رئیس مجلس به روحانی گفت :چنین
نامههایی بین ما و ســایر قوای و نهادهای دیگر بوده اما اینکه اول ما نامه را در
رســانهها میبینیم و بعد دریافت میکنیم عجیب اســت؛ البته من این نامه را
ندیدم ،.محمود واعظی رئیسدفتر رئیسجمهور در حاشیه جلسه دیروز هیئت
دولت و در جمع خبرنگاران گفت :همه تخلفات کارمندان در وزارتخانهها مورد
بررســی قرار میگیرد و به دلیل اینکه اعمال نفوذی نشود ،کمیتهای داریم که
بررســیهای در آن صــورت میگیرد.وی افزود :اتفاق جدیــدی رخ نداده و در
دولتهای مختلف مدیرانی که مشــکل دارند و تخلفی مرتکب شــده باشند را
همان ســتادی که در نهاد ریاستجمهوری است ،رسیدگی میکند.رئیسدفتر
رئیسجمهور گفت :سفر آقای ظریف به چین سفر خوبی بود و در مذاکرات که
من آن را خواندم ،بهصورت جامع بحث کرده بودند .تحوات منطقه برای ایران
و چین مهم است و چین مسائل را جدیتر از گذشته دنبال میکند .در مجموع
سفر موفقی است و گزارشی که امروز در دولت دادند گشایشی در همه امور ایجاد
شده است.واعظی درباره نامه قالیباف به روحانی درخصوص بودجه گفت :همیشه
دولت و مجلس بر سر بودجه تفاهم میکنند؛ چیزی که اان میافتد این است
که چنین نامههایی بین ما و قوای دیگر و نهادهای دیگر بوده اما اینکه اول ما نامه
را در رسانهها میبینیم و بعد دریافت میکنیم عجیب است؛ البته من این نامه را
ندیدم.رییس دفتر رئیسجمهور درباره برخی اظهارنظرها نسبت به رئیسجمهور
گفت :این بیاخاقیهایی که برخی انجام میدهند و برخی هم سکوت میکنند
باید بدانند که فقط این بیاخاقیها تنها به آقای رئیسجمهور نیست بعدا نوبت
خیلیهای دیگر هم میشود و از طرف دیگر متاسفانه عدهای رقابتهای تبلیغاتی
و انتخاباتی را برای ســال  ۱4۰۰خیلی زود شــروع کردند .اگر میخواهید کار
تبلیغاتی و انتخاباتی بکنید سفر بروید ولی این که شعار تبلیغاتی بدهید و بگویید
فقط ما میتوانیم انجام بدهیم .مردم میدانند که شما قبا سرکار بودید و قبا
هم مســوولیت داشــتید ولی هیچ کدام از این کارها را نتوانستید انجام بدهید.
وی خاطرنشان کرد :کسانی که چنین ادعاهایی میکنند عملکرد روشنی دارند
و ما نمیخواهیم وارد این مقوات شــویم .شورای نگهبان قانونی برای انتخابات
ریاستجمهوری تعیین کرده است بنابراین در آن زمان بیایند تبلیغات خود را
شروع کنند و از حاا از سمتها و جایگاه های خود برای تبلیغات استفاده نکنند.
رییس دفتر رئیسجمهور درباره افزایش قیمت کااها گفت :کشــور با شرایط
بســیار سختی مواجه است؛ از یک طرف مسائل تحریم و فشار حداکثری که بر
اقتصاد کشور در آن قرار گرفته و از طرف دیگر با مشکات و مسائل کرونا مواجه
شده ایم که در نتیجه آن در قیمت کااها نوساناتی ایجاد شده است.بیشتر این
نوســانات به افزایش قیمت ارز بر میگردد که مشکل جدی ایجاد کرده است.
واعظی اینکه برخی میگویند دولت و مســئوان نســبت به گرانیها بیتفاوت
است را نادرست عنوان کرد و گفت :از شخص رئیسجمهور تا بقیه اعضای کابینه
یکی از دغدغههایشان که با جدیت و روزانه دنبال میکنند کاهش قیمتها و
مقابله با گرانی است .رییس جمهوری قیمت صد قلم کاای مورد نیاز و ضروری
مردم را در هفتــه ،دو بار دریافت و برای مراقبت و کنترل قیمتها در کنار آن
به دســتگاههای مختلف دستورات ازم را صادر میکنند .وی افزود :روحانی در
ابتدای جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (یکشنبهها و دوشنبهها) از وزیر
صمت و وزیر جهاد کشــاورزی می خواهند که آخرین وضعیت درباره کااهای
مورد نیاز مردم را گزارش دهند و سیاســتها را اعام کنند.رییس دفتر رییس
جمهوری همچنین با اشاره به سفر رییس کل بانک مرکزی به عراق اشاره کرد
و اظهار داشت :سفر آقای همتی به عراق سفر خوبی بود؛ توافق بسیار خوبی هم
درباره منابع ارزی مسدود شده ایران انجام شده و طرحی را برای آینده ارز ارائه
کرده اســت که امیدوارم گشایشی ایجاد شود .آقای رزمحسینی وزیر صمت در
این دو هفتهای که کار خود را شــروع کردهاند تمرکز خود را بر مســائل کاای
اساسی و مورد نیاز مردم گذاشته و روی آن کار میکنند که طرح خوبی دارند.
مهمترین دغدغه همه مســئوان در دولت سفره و معیشت مردم است و اینکه
بتوانند راهکاری پیدا کنند که این فشــارها کمتر روی مردم اثر بگذارد.برنامهها
و طرح های دولت هر روز عملیاتی میشــود ،اما باید توجه شــود که ما در یک
جنگ و درگیری اقتصادی قرار داریم.رییس دفتر رییس جمهوری با اشــاره به
بیانات رهبر انقاب اسامی مبنی بر اینکه با یک جنگ اقتصادی جدی مواجه
هستیم ،گفت :آمریکا با تمام قوا به میدان آمده است؛ ما با فرد و گروهی که هیچ
اصولی را رعایت نمیکند و کاری میکنند که اراذل و اوباش انجام میدهد ،مواجه
هســتیم .آنها تاش میکنند و فشار میآورند ما هم تاش میکنیم و مقاومت
میکنیم .اگر شــرایط عادی بود و دشمن هر روز علیه ما برنامهریزی نمیکرد،
میتوانستیم به شما بگویم تا سه یا چهارهفته دیگه این اتفاقات میافتد .آمریکا
هفته گذشته  ۱8بانک ایران را تحریم کرد البته خبر آن را قبا شنیده بودیم؛ از
دو ماه پیش در این زمینه برنامهریزی و کار کردیم و جایگزین را مشخص کردیم
و با صرافیها و غیره کار کردیم.واعظی با بیان اینکه ما این اقدامات را نمیتوانیم
علنی اعام کنیم زیرا اگر عنوان شود دشمن همین حرفها را میبیند و راه آنها
را میبندد ،تصریح کرد :برنامهریزی و روشها در اکثر وزارتخانههایی که با خارج
صادرات یا واردات دارند روشهای خاصی است که بتوانند تحریمها و فشارها را
دور بزنند .البته برای ما گرانتر تمام میشود؛ اگر شرایط عادی باشد هم صادرات
و هم واردات را ارزانتر تمام میشود ولی به هر حال شرایط سختی است.واعظی
افزود :همیشه گفتهایم به خاطر این فشارها و سختی ها شرمنده مردم هستیم،
ولی از آنها تشکر میکنیم؛ مردم میدانند که دولت ،حاکمیت و قوای سه گانه با
این وضع موافق نیستند ولی بنا ندارند در مقابل فشارهای دشمن تسلیم شوند و
قد خم کنند ،زیرا این هزینهای است که برای استقال کشور میپردازیم .آمریکا
برای رسیدن به اهداف خود در تحریم و فشار بر ایران ،برنامهریزی سه چهار ماهه
کرده بود ،اما با شرایطی که در دنیا ایجاد شد ،آنها به اهداف خود نرسیدند .هر
اتفاقی که در آمریکا بیفتد ،چه این دولت و چه دولت دیگری و رییس جمهوری
دیگری بر سر کار بیاید آنها میدانند که با این ملت و این نظام و حکومت از طریق
فشار نمیتوانند به نتیجه برسند.واعظی با ابراز امیدواری از اینکه وضع کشور در
آینده بهتر خواهد شد ،تصریح کرد:آمریکاییها هیچ راهی غیر از این ندارند که
تغییر موضع بدهند ،آنها برای سه ماه برنامهریزی کرده بودند اان ۲سال و  8ماه
شده است که به اهداف خود نرسیدهاند.واعظی در بخش دیگری از سخنانش در
خصوص پایان محدودیتهای تسلیحاتی ایران در تاریخ  ۲۷مهرماه گفت :این کار
بزرگی بود .تحریم از سال  ۲۰۱۰بود اان بیش از  ۱۰سال است که این تحریم
وجود داشته هفته آینده تحریم برداشته خواهد شد از دو جنبه این توفیق بزرگی
برای ملت ایران است از جنبه اول این که تحریمی که ما برای صادرات و واردات
تسلیحاتمان داشــته ایم ،از هفته دیگر برداشته میشود .توفیق بزرگ دیگری
داشتیم که یک کشتی اساسی بین ما و آمریکا بود برای این که آنها با تمام قوا
آمده بودند که این تحریم تمدید شود موفق نشدند و بعد رفتند ماشه را آوردند
که آن هم موفق نشــدند و آن هم یک توفیق بزرگ هست یعنی ایران کشوری
نیست که آمریکا بخواهد به نفوذ و امکانات خودش تکیه کند و هر چه خواست
را بهآن تحمیل کند.وی ادامه داد :به نظر می رسد کار بزرگی انجام شده و این
توفیقات متعلق به کل مردم و حکومت ماست و باید قدر اینها را بدانیم .وقتی که
مانعی برداشته میشود شما میتوانید حرکت کنید .بنابراین شما از روز یکشنبه
بعد هر کاری که در این زمینه قب ً
ا نمیتوانستید ،انجام میدهید.
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 ۱۰سال تحریم تسلیحاتی علیه ایران یکشنبه آینده برداشته خواهد شد
رییسجمهور گفت ۱۰ :سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی علیه ایران در یکشنبه هفته آینده
در  ۲۷مهرماه رفع خواهد شــد .حجتااسام حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز
(چهارشــنبه) در جلسه هیئت دولت ،ضمن تسلیت بهمناسبت فرارسیدن ایام شهادت
حضرت امام رضا(ع) و حضرت امام حسن مجتبی(ع) گفت :از همه مردم متدین و فهیم
و عاشق خاندان رسالت که در دوران عزاداری اربعین استانداردها را رعایت کردند و سفر
به عراق برای راهپیمایی اربعین انجام نشــد و عزاداریهایشان هم در چارچوب پروتکلها
انجام شد ،سپاســگزارم.رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه با
بیان اینکه «ما ســه امتحان بزرگ در سالهای اخیر داشتیم» ،اظهار داشت :یکی جنگ
تحمیلی اقتصادی که از ســال  9۷ادامه دارد ،دیگری ســیل سال  98در  ۲5استان که
آزمایش دیگری برای مردم بود و سومین مورد هم ،کرونا که از پایان سال  98با آن درگیر
هستیم این سه آزمایش بزرگ برای مسئولین و مردم بود و مردم ما در همه این آزمونها
سربلند بیرون آمدند.
روحانی با اشاره به پایان تحریمهای تسلیحاتی کشورمان از  ۲۷مهر ماه ،خاطرنشان کرد:
درباره هفته آینده به ملت ایران این تبریک را میگویم که یکشنبه هفته آینده  ۱۰سال
تحریم ظالمانه تسلیحاتی رفع خواهد شد .در  ۲۷مهر ماه دیگر تحریم تسلیحاتی نداریم
و ما  4سال بر سر این مسئله با آمریکا جنگیدیم و آمریکا به «این در و آن در» میزد تا
روز  ۲۷مهرماه اتفاق نیفتد ولی این روز اتفاق میافتد و این بهعلت ایســتادگی مردم و
تاش مسئولین است.وی اضافه کرد :آمریکا موفق نشد و آنهایی که میگویند «برجام
برای ما چه کرده است؟» ،بدانند که این یکی از کارهای برجام است و تحریم تسلیحاتی
را برداشــت .از یکشنبه میتوانیم اسلحهمان را به هر کسی که میخواهیم بفروشیم و از
هرکس هم که میخواهیم اسلحه بخریم ،این یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید است؛
البته صبر و حوصله نیاز اســت تا به نکات مدنظر برسیم.رئیسجمهور تصریح کرد :البته
شــری بهنام حاکمان جدید کاخ سفید پیدا شــد؛ ببینید چه بایی بر سر
این وســط ّ
افغانستان آمده است و کاخسفیدنشینان میگفتند «امنیت افغانستان را تأمین میکنیم»،
و ببینید افغانستان چه شرایط بسیار خطرناکی دارد .آنها ادعا میکردند که «به منطقه
آمدیم تا داعش را از بین ببریم» ولی مردم فداکار عراق و سوریه و عزیزان رزماندگان ما
کنــار آنها جنگیدند و داعش را برکنار کردند.روحانی گفت :آمریکا بگوید؛ در  4ســال
گذشته در سیاست خارجه یک پیروزی بهدست آورده است؟ در همه کارها و در برابر ملت
سوریه و فلسطین شکست خورده است و موفقیت ندارد .فردی که مدیر یک جمع کوچک
است هم با لحن بیادبانه از آن کلمات نسبت به ملت عزیز ایران استفاده نمیکند .معلوم
است که ملت ایران آنها را عصبانی کرده و به زانو در آورده است.رئیسجمهور بیان کرد:
مردم عزیز ما همواره از پیشوایان دینی خود درسهای مهمی برای زندگی فردی و جمعی
خود آموخته و میآموزند باید نسبت به زندگی پیامبر گرامی اسام(ص) بیش از آنچه
انجام شــده ،کار شود و دقت و درسآموزی کنیم زندگی پیامبر اسام(ص) که بااترین
شخصیت تاریخ انسانی است و قبل و بعد از او کسی با آن مقام نیامده و نخواهد آمد ایشان
اشرف مخلوقات ،اخاقش پیام و زندگی او الگو بود و پیامبر اکرم(ص) در قران با همین
صفات توصیف شده و او الگو و نمونهای برای همه ما است.روحانی اضافه کرد :این پیامب ِر
الگو و نمونه ،هم جنگ و هم صلح داشــت ،این مــرد نمونه هم عملیات تهاجمی و هم
عملیات تدافعی داشت .روزهایی بود که این پیامبر پیروز در جنگهایی پیروز و روزهایی
هم دچار شکســت شــد .این پیامبر حکومت را بر مبنای قانون ،پیام و پیمان اداره کرد.
ایشان پیامبری بود که وقتی با مردم مکه صلح کرد ،قرآن کریم آن را «فتح مبین» نامید
و بزرگترین پیروزیهای پیامبر(ص) در سایه آن صلح بود.وی گفت :آنجایی که توان و
نیروی کافی برای جنگ بود ،پیامبــر(ص) فرمان جنگ میداد و آنجا که تعداد و ابزار
دشــمن بیشتر بود ،فرمان دفاع میداد ،ایشــان در جنگ احزاب و خندق در پناه قدرت
ایمان و خندق در برابر دشمنان ایستادگی کرد .تمام کفار و اهل کتاب در مدینه احساس
امنیت میکردند و هیج جایی در جزیزةالعرب را بر مدینه ترجیح نمیدادند .امنیت مردم
در هر دین و مسلکی که بودند ،در کنار حکومت پیامبر(ص) حراست و حفاظت میشد.
رئیسجمهور با اشــاره به اینکه رسول خدا(ص) سنتهای نادرست ،تبخترها ،غرورهای
نابجا و آنچه متأسفانه در جامعهی آنروز نسبت به زنان و جوانان روا میشد که حتی به
خود اجازه میدادند دختران را زنده به گور کنند را از بین برد ،ادامه داد :پیامبر(ص) به

زنان عظمتی همســان مردان داد و این کار کوچکی نیست .جامعهای که دختر را ننگ
میدانســت ،با تعالیم اسام و پیابمر ،تولد دختر را رحمت مینامید و احترام دختران و
پســران مساوی و حقوق آنها عادانه شد.روحانی اظهار داشت :جوانان در دوران پیامبر
گرامی اسام (ص) مقام یافتند و ایشان «اسامه» که جوانی بود را به فرماندهی بزرگترین
لشکر خود منصوب کرد و به اصحاب خود فرمود که در برابر این فرمانده جوان باید تسلیم
باشید .ایشان در جامعه اعتدال را آورد و میبینیم که قرآن کریم امت ما را «امت وسط»
نامیــد .عنوانی کــه قرآن مجید برای مردم مســلمان زمان پیامبر(ص) و امت اســام
میپسندد ،اعتدال است و میگوید این امت ،امت میانه و وسط است و نه افراط میکند
و نه تفریط .ایشان سنن نوین انسانی را در جامعه مستقر کرد و علم پیش از آن بهعنوان
ننگ بود و ِ
بزرگ قبیله برای اینکه چیزی بنویسد ،پیشخدمت داشت و خواندن و نوشتن
را برای خود ننگ میدانست ولی پیامبر اسام علم و تزکیه را اساس فضیلت قرار داد.وی
عنوان کرد :ایشــان بهداشت و نظافت را بهعنوان الگوی مهمی برای مردم تثبیت کرد و
جامعه اروپا بعد از قرنها به حمــام نرفتن افتخار میکرد و «لویی چهاردهم» میگفت
یکســال است که بدنم آب ندیده و به اینها افتخار میکرد ولی پیامبر اکرم(ص) آن روز
نظافت و شستن حداقل پنج نوبت دست و صورت را برای نمازهای پنجگانه و در شرایطی
غسل را برای مردم واجب و در همه حال نظافت را به عنوان یک اصل برای مردم تبیین
کرد .ایشان با مردم مشورت میکرد و هیچکار مهمی را بدون مشورت با مردم انجام نداد.
رئیسجمهور گفت :این پیامبر با عظمت که او هم پیامبر و حاکم است و بااترین شأن را
دارد ،بــه فرمودهی قرآن ،حــق ندارد ذرهای از قانون تخطی کنــد ،خداوند در قرآن به
پیامبر(ص) فرمود که اگر از خط مســتقیم هدایت تخطی کنی و منحرف شوی و مسیر
حق را ترک کنی ،دو برابر در دنیا و دو برابر آخرت عذاب میشوی .از پیامبر تا کوچکترین
فرد جامعه؛ همه باید بر مبنای قانون حرکت کنند.روحانی اظهار داشت :هیچکس توفیق
نیافت که در ســام کردن بر پیامبر سبقت بگیرد و پیامبر به مردم سام میکرد و همه
میخواستند بر ایشان سام کنند ولی او بر آنها سبقت میگرفت؛ ایشان در برابر مردم
تواضع و فروتنی داشت.وی خاطر نشان کرد :باید تاریخ زندگی پیامبر(ص) را از نو بخوانیم
و تدریس کنیم و ابعاد این زندگی را مدنظر قرار دهیم .برخی فقط یک بُعد زندگی ایشان
را مدنظر قرار میدهند؛ مگر میشــود در یک مکتب یک بخش را قبول کرد و نسبت به
یک بخش بیتفاوت بود .همهی این مفاهیم ایستادگی ،صلح ،برادری ،قاطعیت ،رحمت و
نرمش در برابر دیگران مجموعه اسام است .باید مجموعه اسام را از زندگی پیامبر(ص)
بیاموزیم؛ بهویژه این ایام که معطر به نام مبارک و روزهای پایانی زندگی ایشــان است.
رئیسجمهــور اضافه کرد :باید از زندگانی ائمه اظهــار(ع) هم درس بگیریم ،باید از امام
حســن مجتبی(ع) بیاموزیم و ایشان امام صلح بود و امامی بود که با ایجاد وحدت برای
حفظ اساس اسام گام برداشت .وقتی برخی از اصحاب ایشان با زبان معترضانه گفتند که
«چرا صلح کردی و این پیمان را امضا کردی؟» ،ایشــان فرمود شــما  ۲۰نفر که همهی
جامعه اسامی نیستید؛ من به مسجد رفتم و برای مردم سخنرانی کردم و دیدم اکثریت
قاطع جامعه صلح میخواهند و وقتی مردم این را میخواهند صلح را انتخاب میکنم .این
راه امام مجتبی(ع) اســت و به ما میآموزد که به روز جنگ ،مرد جنگ باشــیم و به روز
صلح ،مرد صلح .اگر در روز صلح ،جنگیدیم و اگر در روز جنگ ،صلح کردیم ،هر دو اشتباه
اســت.روحانی بیان کــرد :امام رضا(ع) هم بــر مبنای تدبیر عمل کــرد و طبق تدبیر
وایتعهــدی را ولو با اکراه پذیرفت ولی فرمود «من در هیچ امری دخالت نمیکنم» و
حضور او در خراسان تحول عظیمی در اسام ایجاد کرد .تنها نیشابور با آنهمه قلمدانها
به استقبال ایشان نیامد بلکه از اهواز و هرجایی که ایشان رفت ،مردم به استقبال ایشان
میآمدند تا پیام حضرت را بیاموزند؛ این بهخاطر علم ،رفتار ،اخاق ،تدبیر و عقانیتی بود
که ایشــان به ما آموخت .ایشــان فرمود عبادت فقط به زیادیِ نماز و روزه نیست و اصل
عبادت ،تفکر و اندیشیدن در امور خدا و امور جامعه است .بزرگانی که این ایام نامشان
بیشتر برده میشود و در عزای آنها اندوهگین هستیم ،باید درسهای زندگی را از آنها
بیاموزیم.وی در ادامه اظهار داشــت :در این ایام تاش زیادی کردیم تا اقتصاد ما مسیر
دیجیتال را بپیماید و در یک بخش از این ،در شرایط کرونایی امروز که تا تا حد توان باید
تماسهای حضوری را به مجازی تبدیل کنیم ،این هفته ســامانهای را افتتاح کردیم که
همه مدارک تحصیلی دانشــگاهی تحصیلکنندگان در آن ثبت شده است .این سامانه

اطاعات تحصیلی از ســال  9۲به بعد را داراست و به تدریح تکمیل میشود و دیگر نیاز
نیســت که برای امور اداری ،کپی مدرک برده شــود.رئیسجمهور افزود :سامانه جامع
تجارت انشــاه در  9/9/99افتتاح میشود و من سالها بهدنبال آن بودم تا از روزی که
ثبت سفارش انجام میشود وقتی اجناس در مغازه به فروش میرسد در آن ثبت میشود.
باید گمرکات و انبارهای سراســر کشور زیر سلطه این سامانه قرار بگیرد و اقدامات بانک
مرکزی باید در چارچوب این سامانه قرار بگیرد .ما همه دستگاههایی که باید در اینمدت
تاش میکردند را مرور کردیم و امروز برای کســانی که تاش کردند تقدیرنامه ارسال
میشــود و از آنهایی که عقب هستند هم سوال میشود.روحانی گفت :کسی فکر نکند
که این مسئله اختیاری است؛ دولت الکترونیک وظیفه بزرگ برای همه ماست .آموزش و
پرورش و بهداشــت و درمان در این سامانههای مجازی فعال است و کسب و کار و رفاه
مردم و آنچه مربوط به خدمات برای مردم است باید به داخل این سامانهها بیاید .دیگر
نباید برای آب ،برق و گاز به صورت جداگانه یک کاغذ بیاید و بلکه همه در یک سامانه
جامع جمع میشود و آنچه مردم باید پرداخت کنند ،برای شفافیت و آزامش و راحتی
مردم بهصورت یکجا میشــود.وی عنوان کرد :روز دوشنبه افتتاح مهمی داشتیم که با
سایر افتتاحها متفاوت بود؛ همهی کاری که در یکسال و نیم اخیر برای سیل فروردین 98
انجام شــده ،افتتاح شده و این از افتخارات دولت است که در سیل بینظیر سال  98که
 ۲5استان ما را گرفتار خود کرد ،تمام خانهها ساخته شده و مراکز تجاری ،جادهها و ابنیه
تخریب شده ،ساخته شده و  66هزار دستگاه از منازل مردم از نو ساخته شده و حدود 99
هزار دستگاه هم ترمیم و به مردم تحویل داده شده است ۱5 .هزار کیلومتر جاده اصلی،
فرعی و روســتایی در اینمدت تکمیل شده و این کار بزرگ و مهمی است.رئیسجمهور
بیان کرد :با سایر کشورها و کشورهای پیشرفته مقایسه کنید که وقتی باهای طبیعی
میآید ،چقدر طول میکشد که مردم را به خانه برگردانند و در کشورما مردم به خانهی
مستحکمتر و جای امنتر رفتند در زلزله کرمان دیدیم خانههایی که بنیاد مسکن ساخته
بود ،دست نخورد ولی ساختمانهای دیگر تخریب شد خانهای بهتر برای مردم ساخته
شــده و البته مردم ما زحمت کشیدند و همه دســتگاهها وارد شدند.روحانی در بخش
دیگری از سخنان خود اظهار داشت :مردم عزیز ما امروز در فشار اقتصادی هستند و من
به مردم اطمینان میدهم و عرض میکنم که دولت همه توان خود را برای تأمین ارز و
کاای مورد نیاز جامعه بکار برده و خواهد برد و لحظهای از درد و مشکل و مصائب مردم
غافل نیســت و هرچه در توان داشتیم ،عمل کردیم .در برابر کرونا هر چه توان داشتیم
عمل کردیــم و کادر درمان ،مــردم ،مدیران ،نیروهای مســلح ،بخشهای اقتصادی و
شــرکتهای دانشبنیان هر چه توانستیم انجام دادیم و میدهیم و به نوکری و خدمت
برای مردم افتخار میکنیم.وی ادامه داد :از وزرا ،مســئولین و کســانی که بار ســنگین
مســئولیت را بر دوش دارند میخواهــم که با قدرت و توان و اســتمداد از روح پیامبر
اکرم(ص) ،امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) این بار را به مقصد برسانیم و مشکل مردم
را کاهش دهیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت فقط شعار نمیدهد ،به بیان چند آمار پرداخت و گفت:
امسال گندمی که از کشــاورزان خریدیم نسبت به پارسال  ۷درصد افزایش دارد؛ پس
امروز در تولید گندم نسبت به پارسال یک قدم حلو هستیم .در تولید ،بسیاری از زمینهها
خصوصا در بخش صنعت رشد داریم و در این ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال،
در تولید  ۱۱و در فروش  ۱4درصد رشد داشتیم .ما در  6ماهه نخست امسال در بخش
صنعت  6.4درصد و در فروش رشــد  8درصدی داریــم .در بخش فواد در بخشهای
مختلف از  3الی  9درصد در این  6ماه اخیر تولید اضافه داشــتیم .پس ما فقط ســخن
نمیگوییــم و در مقام عمل هم تاش میشــود.روحانی بیان کرد :صادرات غیرنفتی ما
شهریورماه نسبت به مرداد  ۲5درصد افزایش یافته و امیدواریم در ششماهه دوم انشااه
شــرایط از لحاظ اقتصادی بهتر خواهد شد و تاشها به نتیجه خواهد رسید.وی تصریح
کرد :آنها که میگویند مردم خســته شدهاند و میخواهند کشور را رها کنند و بروند،
بدانند که تقاضای ســرمایهگذاری در کشور ما در ششماه امسال نسبت به مدت مشابه،
 3۷درصد رشــد داشته و پروانه بهرهبرداری هم نسبت به پارســال  8درصد رشد دارد
درست است که مردم احساس مشکات و فشار میکنند ولی به این آمار هم توجه کنند
که دولت در سال جهش تولید تاش میکند.

فرمانده نیروی انتظامی هفته آینده
به مجلس میرود
ســردار سرتیپ پاســدار حسین اشــتری فرد فرمانده نیروی
انتظامی در یکی از جلسات هفته آینده مجلس شورای اسامی
ســخنرانی میکند.به گزارش اداره اخبار و رسانه های گروهی
مجلس شورای اسامی ،مجلس هفته آینده در روزهای یکشنبه
و چهارشــنبه جلســه علنی دارد.نمایندگان مجلس شورای
اسامی قرار است در جلسات علنی هفته آینده خود ،گزارش
کمیسیون اجتماعی درمورد طرح دوفوریتی استفساریه قانون
برنامه پنجساله ششم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
را بررسی کنند.نمایندگان همچنین ،انتخاب نمایندگان ناظر
در مجامع و شــوراها ،گزارش کمیســیون صنایع و معادن در
مورد بررســی بازار فواد ،گزارش کمیســیون اقتصادی مبنی
بر تصویب تقاضــای تحقیق و تفحص نحوه واگذاری انبارهای
شهید شاهو شــهر گلستان شهرستان بهارســتان و عملکرد
ســازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند ،عملکرد منطقه آزاد
قشــم ،نحوه واگذاری هلدینگ پتروشــیمی باختر به بخش
خصوصی را نیز در دســتور کار جلسه علنی هفته بعد مجلس
دارند.همچنین در جلســه علنی هفته آینده مجلس شــورای
اسامی ،گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره
طرح استفساریه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران توسط نمایندگان
بررسی میشود.نمایندگان مجلس ،گزارش کمیسیون عمران
درمورد ایحــه موافقتنامه حمل و نقــل بینالمللی جادهای
مســافر و کاا میان دولت جمهوری اســامی ایران و شورای
فدرال ســوییس ،ایحه موافقتنامه میان دولتهای ســاحلی
دریای خزر در زمینه حمل و نقل را در دستورکار جلسه علنی
هفته بعد مجلس دارند.بررســی گزارش کمیسیون کشاورزی،
آب و منابــع طبیعی دربــاره ایحه موافقتنامــه همکاری در
زمینه حفظ نباتات و قرنطینــه گیاهی میان دولت جمهوری
اسامی ایران و دولت جمهوری صربستان و گزارش کمیسیون
شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصاح موادی از قانون
انتخابات ریاســت جمهوری اســامی ایران نیز در دستور کار
جلسه علنی هفته بعد نمایندگان مجلس قرار دارد.نمایندگان
مجلس شورای اســامی همچنین گزارش کمیسیون صنایع
و معــادن درباره ایحه عضویت ســازمان فضایــی ایران در
فدراســیون بینالمللی فضانوردی را نیز در جلسه علنی هفته
بعد مجلس بررسی میکنند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4477

@sobheqtesad

اقتصاد کان

پنج شنبه  24مهر  27 1399صفر  15 1442اکتبر 2020

از عدم عمل مسئوان به وعدهها تا اعمال نفوذ و تبانی

دایل ناکامی امنیت سرمایه گذاری

نامناســبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده
بهترتیب شامل عمل مســئوان ملی به وعدههای داده شده،
اعمال نفوذ و تبانی در معامات ادارات وعمل مسئوان استانی
و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده ،بودهاند .شاخص کل
1398کمیت  03/6از
امنیت سرمایهگذاری در ایران برای سال
ّ
 10( 10بدترین حالت) سنجیده شده است .مقدار عددی این
کمیت  27/6محاسبه شده بود
شاخص برای ســال  1397با ّ
که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایهگذاری در سال 1398
نسبت به سال قبل مناسبتر (بهتر) بوده است.
کمیت  43/6و
شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز ّ 1397
کمیت 07/6
در زمستان  1397کمیت  ،18/6در بهار ّ 1398
کمیت  07/6بوده است .روند بهبود
و در تابســتان  1398نیز ّ
کمیت شاخص) که
شاخص امنیت سرمایهگذاری (کم شدن ّ
از پاییز  1397شــروع شده بود ،در تابستان  1398متوقف و
در پاییــز ( 1398همزمان با بیثباتیهای ایجاد شــده در پی
افزایــش قیمت بنزین در آبانماه  )1398معکوس شــد و به
کمیت
عدد  12/6رســید .این شاخص در زمستان  ،1398با ّ
 84/5مناسبترین ارزیابی امنیت سرمایهگذاری از شروع این
مطالعات فصلی از اسفند  1396تاکنون بوده است.
براســاس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بهبود شــاخص
امنیت سرمایهگذاری در زمســتان  1398در شرایطی اتفاق
افتاده که از اول اسفندماه  ،1398ویروس کرونا بهتدریج فروش
بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که
فروش ویژه پایان ســال و ایام نوروز  1399عم ً
ا منتفی شد.
این پدیده به برخی کســبوکارها بهخصوص پوشاک ،ضربه
ســختی زد .با وجود این واقعیت ،ممکن است چنین بهنظر
برســد که بهبود شاخص امنیت ســرمایهگذاری در زمستان
 1398و حتی میانگین آن در ســال  1398نســبت به سال
ماقبل دور از انتظار اســت .در اینخصوص ازم است به این
نکته توجه شود که این پایش ،صرفاً وضعیت شاخص «امنیت
سرمایهگذاری» را ،آن هم براساس دادههای آماری دردسترس
و دادههای پیمایشی دریافت شده از فعاان مشارکتکننده در
پایشهای فصلی امنیت ســرمایهگذاری در  31استان کشور،
میســنجد نه وضعیت «فروش» بنگاهها یا شرایط محیطی و
وضعیت «محیط کسبوکار» در کشور .آنچه شاخص امنیت
ســرمایهگذاری میســنجد بیشــتر از جنس ثبات قوانین و
مقررات ،سامت اداری ،تضمین حقوق مالکیت ،فرهنگ وفای
بهعهد در بازارها و  ...اســت که بهصورت مستقیم تحت تأثیر

شــیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند.
البته میتوان انتظار داشــت که با توجه به نوسانات نرخها در
بازارهای ارز و کااهای واســطهای در بهار  ،1399که از آثار
غیرمستقیم شــیوع کرونا بود ،شاخص امنیت سرمایهگذاری
در بهار  1399نســبت به زمستان  1398بدتر شود .میانگین
شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال  1398نسبت به سال
 ،1397وضعیت مناسبتری را نشان می دهد .بیشترین تغییر
در نماگرهای هفتگانه شــاخص امنیت ســرمایهگذاری ،در
نماگر ثبات اقتصاد کان نســبت به سال  1397مشاهده می
شود .شدت نوســانات متغیرهای کان اقتصادی بهویژه نرخ
ارز و نرخ تورم در ســال  1397فضای التهاب و نااطمینانی را
برای فعاان اقتصادی ایجاد کــرده بود که با کاهش دامنه و
شدت نوسانات در سال  ،1398آرامش نسبی در محیط کسب
وکار ایجاد گردید و از شدت نااطمینانیها کاسته شد .عاوهبر
تأثیر مستقیم مؤلفههای ثبات اقتصاد کان ،تأثیر غیرمستقیم
این ثبات نســبی ،در مؤلفههای پیمایشــی شاخص امنیت
ســرمایهگذاری نیز مشهود است .تمامی  21مؤلفه پیمایشی

که مبتنیبر ســنجش ادراک و ذهنیت فعان اقتصادی است
در سال  1398نسبت به  ،1397بهبود داشتهاند .تغییرات این
مؤلفهها که عمدتاً ماهیت نهادی و زیرســاختهای فرهنگی،
اجتماعــی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه
خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاهمدت یکساله
میتواند ناشــی از تغییر نگرش و ذهنیت فعاان اقتصادی در
اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال  1398باشد .بنابراین اگرچه
برخی شاخصهایی که ابعاد گستردهتری از محیط کسبوکار
را رصد میکنند ،ممکن اســت محیط کسبوکار ایران را در
ســال  1398نسبت به ســال قبل نامطلوبتر ارزیابی کنند،
امــا از نظر امنیت ســرمایهگذاری که بخش مهمی از محیط
کسبوکار تلقی میشــود ،میتوان بهبود نسبی سال 1398
را در مقایسه با  1397مشاهده کرد .هرچند ممکن است این
روند بهبودی با توجه به شــرایط جدید محتمل برای اقتصاد
کشور در سال  1399تکرار نشود ،اما تحلیل دقیق آن نیازمند
انجام پایشهای سال  1399و نتیجهگیری براساس میانگین
آنها در ابتدای سال  1400است.

براســاس ارزیابی فعــاان اقتصادی مشــارکتکننده در 4
پیمایش فصلی ســال  1398در گــزارش مرکز پژوهشهای
مجلس ،براســاس میانگین سالیانه ،نامناسبترین مؤلفههای
امنیت ســرمایهگذاری ارزیابی شــده بهترتیب شــامل عمل
مسئوان ملی به وعدههای داده شده ،اعمال نفوذ و تبانی در
معامات ادارات وعمل مسئوان استانی و محلی به وعدههای
اقتصادی داده شده ،بودهاند.همچنین براساس میانگین سالیانه
مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری برای سال 1398
نیز به ترتیب شــامل سرقت مالی (پول نقد ،کاا ،تجهیزات)،
رواج توزیــع کاای قاچاق و اســتفاده غیرمجاز از نام و عائم
تجاری یا مالکیت معنوی ،بودهاند.گفتنی است این گزارش با
استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص
کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) ،تهیه شده
است .براساس میانگین شــاخص ملی امنیت سرمایهگذاری
برای ســال  ،1398اســتانهای تهران ،گیان و کهگیلویه و
بویراحمد ،نامناسبترین وضعیت و استانهای یزد ،خراسان
جنوبی و قم مناســبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت
سرمایهگذاری داشتهاند ،درحالی که براساس میانگین شاخص
امنیت ســرمایهگذاری در ســال  ،1397سه اســتان تهران،
کهگیلویــه و بویراحمــد و چهارمحال و بختیــاری بهترتیب
نامناســبترین ارزیابی را در شــاخص امنیت سرمایهگذاری
بهدســت آورده بودند و ســه استان خراســان جنوبی ،قم و
سیستان و بلوچســتان ،بهترتیب مناسبترین وضعیت را در
شاخص امنیت سرمایهگذاری کسب کرده بودند.
براســاس نتایج مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس ،برای سال
 ،1398از بین  9حوزه فعالیت اقتصادی ،حوزه معدن بجز نفت
و گاز مناسبترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسبترین ارزیابی
را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری داشته است.انتظار میرود
تهیه و انتشــار این گزارشها و پایش مستمر وضعیت امنیت
ســرمایهگذاری در کشــور ،به جلب توجه و حساسیت عموم
مسئوان نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد
ایران ،گفتمانســازی در جهت افزایش امنیت سرمایهگذاری
و تضمین حقــوق مالکیت فعاان اقتصادی ایران و نیز بهبود
عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایهگذاری در ایران
بینجامد .عاوهبر این ،امید اســت با انجام مستمر این ارزیابی
و انتشار نتایج آن ،مسئوان اجرایی در قبال فعاان اقتصادی،
متعهدتر ،مسئولیتپذیرتر و پاسخگوتر شده و گامهای مؤثری
در اجرای صحیح و مؤثر قوانین و مقررات بردارند.

مالیات یک میلیون و  ۷۰۰هزار مودی خرد بدون
رسیدگی قطعی شد
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت :در راستای تبصره ماده
 100قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بیش از یک میلیون و  700هزار مودی خرد بدون
رســیدگی قطعی شد ،.محمد مسیحی در خصوص نقش و اهمیت مالیات در اداره کشور
گفت :مالیات قدرت ذاتی دولتها اســت و در همه کشورها و دولتها با مبانی اقتصادی
متفاوت ،بهترین راه اداره کشــور تأمین درآمد از طریق درآمدهای پاک مالیاتی است.وی
افزود :در کشــور ما در سالهای گذشته به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی ،به مالیات
کمتر پرداختهشده است ،ولی تحریمها این فرصت را برای کشور فراهم کرده است که به
درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک منبع درآمد امن داخلی پرداخته شــود; بنابراین سعی و
هدف ما بهعنوان کارگزاران مالیاتی این است که از این فرصت استفاده کنیم و وصول و باز
توزیع عادانه مالیات را تحققبخشیم.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان با اشاره به سخنان
حضرت علی (ع) در نامه  53خود به مالک اشــتر اعام کرد :امر وصول مالیات بهدرستی
در این نامه تبیین شده است و این بیان گوهربار بایستی سرلوحه کار ما باشد .در این نامه
یکی از موارد مهم عنوانشــده اعتماد به مردم است و این امر بهعنوان یک عنصر مهم در
برنامهریزیها و اهداف ســازمان امور مالیاتی کشور همیشه مدنظر قرار میگیرد; بنابراین
اعتماد مردم در کنار تکریم اربابرجوع بهعنوان مهمترین بخش سیســتم کنترل داخلی
نظام مالیاتی تعریفشده است.وی اظهار داشت :سازمان امور مالیاتی کشور مانند بسیاری
از کشورهای توسعهیافته و موفق در نظام مالیاتی که درصد کمی از فعاان اقتصادی عمده
درآمدهای مالیاتی را تأمین میکنند ،از ابزار ریسک و تمکین استفاده میکند و برای سایر
بخشها نیز بهعنوان یک ابزار حاکمیتی به دنبال باز توزیع عادانه منابع و ثروت خواهیم
بود.مسیحی ادامه داد :یکی از برنامههای محوری سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری
اجرای ماده  97قانون مالیاتهای مســتقیم است که بر مبنای سه ضلع ریسک ،تمکین
و اهمیت پروندههای مالیاتی و مودیان مالیاتی بناشــده است.وی گفت :بر اساس قانون به
سازمان امور مالیاتی اجازه دادهشده که اظهارنامه فعاان اقتصادی را بپذیرد و آن درصدی
که پر ریســک هســتند و صادقانه اظهارنامه و درآمدهای خود را ابراز نکردهاند ،بررسی و
رســیدگی میکند .ما امسال برای اولین ماده  97را اجرا میکنیم و میخواهیم اظهارنامه
مودیان مالیاتی کم ریســک را بدون رســیدگی قطعی کنیم.معاون سازمان ادامه داد :در
همین راستا همزمان از اختیار ماده تبصره  100قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نموده
و کسانی که این شرایط را قبول کردهاند ،مالیات آنها قطعی شده است .با این کار بیش از
یکمیلیون و هفتصد هزار مودی خرد از دور خارج شدند و اظهارنامه و پرونده ایشان نیاز به
رسیدگی ندارد ،مگر اینکه مدارک و اطاعات مستندی به دست آید.وی افزود :میخواهیم
اعتماد سرلوحه کار ما باشد و بر مبنای شاخص ریسک اظهارنامهها را راستی آزمایی کنیم.
با این سیاســت راهبردی ،بخش زیادی از انرژی و فرصت همکاران ما آزاد میشــود تا در
بخشهای دیگر خصوصا فرار مالیاتــی و موارد اجتناب از پرداخت مالیات تمرکز کنیم و
اینگونه افراد را شناســایی کنیم.مسیحی گفت :هدف ما از این اعتماد همهجانبه تمکین
مالیاتی است .تمکین مالیاتی یک مفهوم حرفهای در نظامهای مالیاتی است و ارزیابی یک
نظام مالیاتی با تمکین سنجیده میشود.
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نگـــاه
ضرورت توجه به استاندارد در سازمانهای
مردمنهاد چیست؟
آراسب احمدیان ،مدیرعامل مؤسسه خیریه محک
درخصــوص اهمیت توجــه به موضوع اســتاندارد
در فعالیت مؤسســات مردمنهاد گفــت« :ذیربطان
یــک ســازمان مردمنهاد باید نســبت به چگونگی
هزینه َکرد کمکهای خود بــرای گروه هدف و نیز
شیوههاي تولید خدمات ،آگاهی یابند .بر همین اساس ضوابط و معیارهایی
در قالب اســتانداردها و الگوهاي ملي ،منطقهاي و بینالمللي وجود دارد که
به ســازمانهای مردمنهاد کمک ميکند تا بتوانند کیفیت خدمات خود را
ارزیابي و تضمین کنند و مطمئن شوند که کمکهای مردمی را به بهینهترین
شیوه ،به درستترین خدمات تبدیل کردهاند .یعنی هم کار درست را انجام
دادهاند و هم کار درســت را به درستترین شیوه محقق ساختهاند».وی با
بیان آنکه ارائه صورتهای مالی حسابرسی و بازرسی شده به تأمینکنندگان
مالی از طریق کانالهای اطاعرسانی موجود ،مهمترین استاندارد در حوزه
فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد است افزود« :امکان بررسی آگهی تاسیس،
تغییرات و یا آگهی عدم فعالیت خیریه از طریق سایت روزنامه رسمی؛ امکان
بازدید از خیریه؛ ارائه گزارشهــای فعالیت صورتهای مالی در کانالهای
ارتباطــی معتبر و همچنین معرفی روشهای فعالیت توســط خیریهها ،از
جمله معیارهایی اســت که میتوان به یک خیریــه اعتماد کرد و از جمله
استانداردهای جهانی است که بر مبنای آن میتوان به حمایت از مؤسسات
مردمنهاد پرداخت ».وی ادامه داد« :در این میان آنچه در جامعه بینالمللی
در شرایط حاضر در فعالیت ســازمانهای مردمنهاد مدنظر است ،توجه به
استانداردهایی است که عملکرد یک سازمان را منطبق با سازمانهای کاس
جهانی میســازد و تأثیر فعالیت آن را بر جهانی که در آن زندگی میکند،
میســنجد؛ اقدام برای دریافت این اســتانداردها راهي است که میتوان از
کارآیی و اثربخشــي این ســازمانها در تبدیل منابع مالی اهداشده توسط
اهداکنندگان به شکلگیری یک سیستم پایدار خدماترسانی به گروه هدف
اطمینان یافت».احمدیان گفت« :محک با حرکت در چارچوب استانداردهای
بینالمللی و در جهت حرکت در مسیر بهبود مستمر روشها و سیستمهای
خود که بخشی از اقدامات این سازمان در ایفای تعهدش به حفظ و ارتقای
شفافیت و پاسخگویی نسبت به همه ذیربطان است تاش میکند در کنار
ارائه شایستهترین خدمات به کودکان مبتا به سرطان در سراسر ایران خود
را به طور داوطلبانه در معرض سنجش استانداردهای ملي و بین المللي قرار
دهــد و نمونه عملی برای این ارزیابیهای ملی و بینالمللی در این حوزه و
در منطقه و جهان باشد».مدیرعامل محک با بیان آنکه امسال شعار جهانی
روز استاندارد «حفاظت از زمین با استانداردها» است ادامه داد« :جایگزینی
برخی از ســرمایهها در صورت نابودی سخت و یا غیرممکن است .زمین و
منابع موجود در آن نیز از جمله ســرمایههایی است که در صورت نابودی،
زندگی خود و آیندگان را به خطر میاندازیم .هر یک از ما انسانها بایستی
با اقداماتی چون کاهش مصرف پاستیک ،تفکیک زبالهها و کاهش مصرف
انرژی اســتانداردهای ملی و بینالمللی را بــرای محافظت از زمین رعایت
کنیم .با وجود آنکه حــوزه اصلی محک ارائه خدمات درمانی و حمایتی به
کودکان مبتا به سرطان است و کاایی در این سازمان تولید نمیشود ،این
مؤسســه به عنوان اولین سازمان مردمنهاد در کشور که نشان ملی شورای
عالی اســتاندارد را دارد در زمینه رعایت استانداردها برای حفاظت از زمین
تاش میکند .همچنین محک براساس مدل گزارشدهی بینالمللی GRI
که مبتنی بر تأثیر فعالیت یک سازمان در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و
محیط زیســت است اقدامات خود را بررســی کرده و در گزارش دوساانه
خود منتشــر میکند».احمدیــان افزود« :محک در صدد اســت با اتکا به
مشارکت مستمر نیکوکاران در مسیر تعالی سازمان و گسترش کمی و کیفی
حمایتهــای همه جانبه از کودکان مبتا به ســرطان به صورت یکپارچه
گام بــردارد تا کودکان تحت حمایت این ســازمان بتوانند خدمات درمانی
و حمایتــی را در بااترین ســطح کیفیت دریافت کنند و روزهای ســخت
درمان را با امید بیشتری پشت سر بگذارند .این سازمان با تکیه بر اعتماد و
همراهی یاوران و براســاس بیانیه چشمانداز خود تاش میکند تا به عنوان
یک سازمان متعالي در کشور شناخته شود و عملکرد آن معیاري براي ایجاد
و ارزیابي سازمانهاي مشابه در سطح ملي و بینالمللي قرار گیرد .اطمینان
از کارآیی و اثربخشی فعالیتها مهمترین دغدغه محک است ،لذا این سازمان
درصدد است بر اساس استانداردهاي ملي و بینالمللي برترین جایگاه در بین
سازمانهاي مردمنهاد را کسب کرده و در هر یک از حوزههاي فعالیت خود
نیز به ارائه خدمات در بااترین ســطح کیفی بپردازد».وی در پایان ضمن
تبریک روز اســتاندارد به همه فعاان این حوزه گفــت« :امروز جهان ما با
بحرانی پیشبینی نشده روبروســت و برای عبور از این بحران جهانی ازم
اســت ســازمانهای مردمنهاد در موارد مقتضی ،تصمیمات سخت اتخاذ و
از تغیرات بزرگ اســتقبال کنند .محک نیز مانند همیشه برای طی کردن
این مســیر به اعتماد متقابل و ظرفیت جامعه نیکوکاری ایران اتکا میکند
و بــاور دارد که میتوان با حرکت بر پایه اســتانداردهای ملی و بینالمللی
اهداف و اقدامات در تطابق با تغییرات و شرایط بحرانی قرار داد و تصمیمات
درســت و رو به جلو اتخاذ کرد».ازم به ذکر اســت کسب بااترین رتبه در
ارزیابی بینالمللی  NGO Benchmarkingدر سال  ،2019کسب جایزه
تعالي مدیریت پروژه در بین مؤسسات غیردولتي بشردوستانه از سوي انجمن
بینالمللي مدیریت پروژه ( )IPMAدر ســال  ،2014کســب نشان طا از
انجمن بینالمللي مدیریت پروژه در راســتاي سومین هدف توسعه پایدار
با موضوع «زندگي ســالم و تأمین ســامتي براي همگان در هر سنین» و
همچنین کاهش نرخ مرگ و میر در مبتایان جوان بیماريهاي غیرواگیردار
( )NCDsدر ســال  ،2018کسب رتبه سوم در ارزیابی شایستگی سازمانی
انجمن بینالمللی مدیریت پروژه براســاس اســتاندارد دلتا ،کسب تندیس
نقرهای کیفیت در ســال  2011و تندیس طای کیفیت در سال  2017از
مؤسسه بینالمللی اسـتاندارد « ،»GICکسب نشان نقره از انجمن بینالمللی
مدیریت پروژه سبز در سال  2014در ارزیابی  GPMاستاندارهایی است که
محک به صورت داوطلبانه در آن ارزیابی شده است.

گزیده خبر
ارزش سهام عدالت کاهش یافت
هر برگه ســهام عدالت  490هزارتومانی دارندگان این سهام به  14میلیون
و صد و نود و شــش هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل (سه شنبه 22
مهرمــاه) حدود  235هزار تومان کاهش یافت .پس از پایان معامات دیروز
بازار بورس ایران ارزش هر برگه سهام عدالت  490هزارتومانی دارندگان این
سهام به  14میلیون و صد و نود و شش هزار تومان رسید که نسبت به روز
(سه شنبه  22مهرماه) حدود  235هزار تومان کاهش یافت.
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گزیده خبر
نقش آفرینی شرکت توزیع برق اصفهان
در رشد تولید
شرکت توزیع برق اصفهان در همه بحرانهای اجتماعی ،اقتصادی با مردم اصفهان
همراه بود و به عنوان مثال می توان ظهور و بروز این همراهی را در خشکســالی
ها ،بیماری کرونا و بیکاری های شرق اصفهان مشاهد ه کرد .از آنجا که اهمیت "
تولید" با نامگذاری مقام معظم رهبری در دوســال متوالی به خوبی نشان داد که
این امر دغدغه مهمی برای ایشان بوده است مدیران ارشد سازمان نیز با درک این
دغدغه توجه ویژه ای برای به گردش درآمدن چرخ تولید نمودند و برای این مهم
مدیر عامل شرکت با ایجاد دو امورجدید در شرق اصفهان برای رسیدگی بیشتر به
مردم این مناطق برق رســانی به مراکز صنعتی شرق اصفهان و همچنین مشاغل
مکمل کشاورزی مردم این قسمت را با شرایط پایداری و افزایش قابلیت اطمینان
شبکه بیشــتری فراهم نمود .مهندس محمد رضا خاکسار مدیر برق منطقه  9به
اصاح ســاختار شبکه های این منطقه ،بازسازی و بهینه سازی شبکه ها ،افزایش
روشــنایی و رفع حریم های این منطقه اشــاره کرد و گفت تامین برق مشاغل و
کشت های جایگزین غرق آبی نیز ازمهمترین فعالیت هایی است که در این منطقه
صورت گرفت.

حل مشکل آبرسانی روستاها با طرح
یکپارچه سازی
رئیس کمیسیون کشــاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای
اســامی گفت :اجرای طرح یکپارچه سازی شــرکتهای آب و فاضاب شهری و
روستایی اقدامی هدفمند و رو به جلو بود که در همین مدت نیز بخشی از مشکل
آبرسانی در روستاها را برطرف کرده است..سیدجواد ساداتینژاد ،رئیس کمیسیون
کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسامی در خصوص
طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضاب شهری و روستایی اظهار کرد :این
طرح در همین ابتدای کار موفقیت خود را نشــان داده و نوید تقویت و تســهیل
فعالیتها را برای شــرکتهای آب و فاضاب روستایی دارد.وی این اقدام را مثبت،
هدفمند و روبه جلو دانســته و افزود :با توجه به اینکه شرکتهای آب و فاضاب
شــهری در مجموع امکانات گستردهتری نسبت به شــرکتهای آب و فاضاب
روســتایی دارند ،میتوانند با اســتفاده از این ظرفیتها کمکحال آبفار بوده و در
پیشــبرد اهداف و برنامهها تاثیرگذار باشــند..نماینده مردم کاشان ،آران و بیدگل
در مجلس شــورای اسامی گفت :حتما همافزایی این دو شرکت می تواند به نفع
شبکههای آب روستایی باشد و مشکات عمده این شبکهها را برطرف یا به حداقل
برســاند؛ به همین لحاظ این اقدام ،حرکتی موثر ،ارزشــمند و بهجا از وزارت نیرو
بوده است..
برای نخستین بار و با استفاده از فناوری داخلی بوقوع پیوست؛

بهره برداری از سیستم آرشیو بلند مدت
اطاعات بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه نکا
پروژه راه اندازی سیستم جدید آرشیو بلند مدت اطاعات ( MOD SERVER
) در بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا به بهره برداری رسید.مدیرعامل
شرکت مدیریت تولیدبرق نکا با اعام این خبر افزود :اجرای کامل بخشهای مختلف
این پروژه مانند طراحی ،ساخت قطعه ،برنامه نویسی و نصب سیستم با استفاده از
توان متخصصان داخلی ،رتبه کشور ما را به جایگاه دوم کشورهای دارنده فناوری
سیستم ذخیره سازی اطاعات  DCS TXPزیمنس رسانده است .محسن نعمتی
هدف از اجرای این پروژه را ایجاد بستری مطمئن برای ذخیره سازی طوانی مدت
اطاعات نیروگاه سیکل ترکیبی عنوان کرد و افزود :براساس طراحی شرکت سازنده،
ذخیره سازی اطاعات بلندمدت در سیستم کنترل  DCSتاکنون برروی دیسک
های نوری خاص ذخیره سازی می گردید که اشکااتی در این روش وجود داشته
و اکنون با راه اندازی سیستم جدید برطرف و اطاعات نیروگاه برای سالیان طوانی
در این سیستم ذخیره و قابل بازیابی خواهد بود.
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نفت و انرژی
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آژانس بینالمللی انرژی:

4

نفتجهانیتاسال۲۰۲۵بهبشکهای۷۰دارمیرسد

آژانس بینالمللی انرژی در گزارش چشــم انداز جهانی انرژی در سال  ۲۰۲۰اعام
کرد که قیمت نفت در  ۲۰سال آینده باای  ۵۰دار در هر بشکه باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری تاس ،آژانس بینالمللی انرژی در گزارش چشــم انداز جهانی
انرژی در سال  ۲۰۲۰اعام کرد که قیمت نفت در  ۲۰سال آینده باای  ۵۰دار در
هر بشکه باقی خواهد ماند.در پیش بینی بلند مدت تا سال  ،۲۰4۰آژانس بینالمللی
انرژی چندین سناریو را برای توسعه بازارهای انرژی پس از دوران بیماری همه گیر
کرونا در نظر گرفته اســت.بر اساس این گزارش ،قیمت نفت در سناریوی خط مبنا

مذاکره عراق در مورد سرمایهگذاری
در بزرگترین میدان نفتی
وزیر نفت عراق طی یک ویدئو کنفرانس در مورد حفظ تولید از میدان نفتی
رمیله و فرصتهای ســرمایهگذاری در نفت و گاز با اســتفان ویلیس ،مدیر
بریتیش پترولیوم در خاورمیانه و زید الیســیری ،نماینده آن در عراق مذاکره
کرده اســت .به گزارش اویل پرایس ،احسان عبدالجبار اسماعیل ،وزیر نفت
عراق در بیانیهای اعام کرد کشــورش در روز ســه شنبه در مورد طرحهای
ســرمایهگذاری در تولید گاز از بزرگترین میــدان نفتی خود ،رمیله ،مذاکره
کرده است .میدان نفتی رمیله با اپراتوری بریتیش پترولیوم روزانه  1.۵میلیون
بشــکه نفت تولید میکند که حدود یک سوم تولید نفت دومین تولیدکننده
بزرگ اوپک را تشــکیل میدهد .تولید نفت در میــدان رمیله  4۰درصد از
 ۲۰1۰تا حاا افزایش یافته اســت .وزیر نفت عــراق گفت«:در مورد حفظ
تولید از میدان نفتی رمیله و فرصتهای ســرمایهگذاری در نفت و گاز طی
یک ویدئو کنفرانس با استفان ویلیس ،مدیر بریتیش پترولیوم در خاورمیانه
و زید الیســیری ،نماینده آن در عراق مذاکره شــده است» .وی گفت عراق
باید طرحهای ســرمایهگذاری خود در فرآوری گاز تولید شده همراه با نفت و
رسیدگی به آایندگیهای کربن را تسریع کند .عراق برای کاهش وابستگی
خود به واردات گاز که بیشــتر از ایران صورت میگیرد ،به گاز تولید شــده
همراه با اســتخراج نفت نیاز دارد .آژانــس بینالمللی انرژی در آوریل ۲۰19
اعام کرد «:با افزایش تولید نفت ،تولید گاز همراه با آن هم افزایش یافته ولی
ظرفیت فرآوری این گاز رشــد چندانی نداشته است .عدم توانایی عراق برای
استفاده از این گاز باعث افزایش کسری گاز این کشور شده و حاا عراق برای
تامین نیاز خود وابســته به واردات از ایران است» .حضور بریتیش پترولیوم
در عراق در دهه  19۲۰در کرکوک آغاز شــد .این شــرکت در آن ســال به
تولید و صادرات نفت از باباگورگور ،بزرگترین میدان نفتی جهان در آن زمان،
کمک کرد .طبق تخمینهای بریتیش پترولیوم ،ظرفیت میدان رمیله ،سومین
میدان بزرگ نفت جهان ،به حدود  17میلیارد بشکه میرسد.

ممکن است تا سال  ۲۰۲۵به  71دار برای هر بشکه برسد و تا سال  ۲۰3۰به 76
دار و تا ســال  ۲۰4۰به  8۵دار برسد.بنابراین ،در سناریوی خط مبنا ،این آژانس
فرض می کنــد که جهان به تدریج قادر خواهد بود همه گیری ویروس کرونا را در
سال  ۲۰۲1کنترل کند .در این حالت ،تا پایان سال  ۲۰۲1اقتصاد جهانی به سطح
قبل از بحران کرونا باز خواهد گشــت.همچنین بر اســاس این سناریو ،کشورها به
اجرای سیاست های خود در زمینه تغییرات آب و هوایی ادامه می دهند.اگر ویروس
کرونا در سال  ۲۰۲1از بین نرود و بهبود اقتصادی به تأخیر بیفتد (سناریوی تأخیر

برنامه بریتیش پترولیوم برای
انتقال گاز به اروپا از جمهوری
آذربایجان
بریتیش پترولیوم طی بیانیه ای اعام کرد«:کنسرســیوم شــاه
دنیــز اقدامات نهایی مورد نیاز برای آغاز انتقال  ۲۵ســاله گاز
طبیعــی از آذربایجان به ایتالیا ،یونان و بلغارســتان را تکمیل
کرده و این پــروژه از پایان  ۲۰۲۰آغاز میشــود» .به گزارش
رویترز ،شرکت بزرگ نفت بریتیش پترولیوم در بحبوحه نگرانی
در مورد درگیــری نظامی در قره باغ ،طرحهای خود برای آغاز
انتقال گاز طبیعی از آذربایجان به اروپا را تا پایان ســال جاری
میادی تأیید کردهاســت .ارمنســتان و آذربایجان درگیر یک
جنگ شــدید بر سر منطقه قرهباغ شــدهاند که از زمان جنگ
ســالهای  1991تا  94بی سابقه بودهاست .شدت این درگیری
باعث شــده تاشهای دیپلماتیک بینالمللی برای توقف آن به
راه افتد .بریتیش پترولیوم یکی از ســهامداران خط لوله ترانس
آدریاتیک ،بخشــی از پروژه کریدور گاز جنوبی ،است .این خط
لوله قرار است گاز میدان شاه دنیز آذربایجان را به اروپا برساند.
این شــرکت طی بیانیه ای اعام کرد«:کنسرســیوم شاه دنیز
اقدامات نهایی مورد نیاز برای آغاز انتقال  ۲۵ســاله گاز طبیعی
از آذربایجــان به ایتالیا ،یونان و بلغارســتان را تکمیل کرده و
ایــن پروژه از پایان  ۲۰۲۰آغاز میشــود» .کریدور گاز جنوبی
به ارزش  4۰میلیارد دار از میدان بزرگ شاه دنیز ۲در دریای
مازندران آغاز شــده و مورد حمایت کمیســیون اروپاست .این
کمیسیون به دنبال کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه است.
پس از تکمیل کریــدور گاز جنوبی ،ترکیه ســاانه  6میلیارد
مترمکعــب دیگــر از گاز آذربایجان را دریافــت میکند و 1۰
میلیارد مترمکعب هم به اروپا میرسد.

بهبود اقتصادی) ،در این صورت قیمت نفت نیز افزایش می یابد و تا ســال ۲۰۲۵
به  ۵9دار برای هر بشــکه و  7۲دار تا سال  ۲۰4۰خواهد رسید.در یک سناریوی
دیگر (ســناریوی توسعه پایدار) که در آن بشریت در رسیدن به اهداف آب و هوایی
توافقنامه پاریس سرعت می گیرد ،قیمت نفت برای هر بشکه تا سال  ۲۰۲۵به ۵7
دار می رســد ،اما تا ســال  ۲۰4۰کاهش می یابد و به  ۵3دار برای هر بشکه می
رســد.بر اســاس این گزارش ،افزایش قیمت نفت در دراز مدت نیاز به ایجاد تعادل
عرضه در بازار خواهد داشت.

اوپک پیش بینی خود از تقاضای نفت در ۲۰۲۱
را دوباره پایین آورد
سازمان کشورهای صادر کننده نفت در گزارش ماهانه خود اعام کرد تقاضا در سال آینده
میادی  6.۵4میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به  96.84میلیون بشکه در روز میرسد.
این پیش بینی  8۰هزار بشــکه در روز کمتر از تخمینهای ماه گذشــته است .به گزارش
رویترز ،اوپک اعام کرد با توجه به افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا ،رشد تقاضای جهانی
نفت در سال آینده میادی آهسته تر از حد انتظار خواهد بود .به این ترتیب مشکات پیش
روی این گروه و متحدانش در متعادل کردن بازار بیشتر خواهد شد .سازمان کشورهای صادر
کننده نفت در گزارش ماهانه خود اعام کرد تقاضا در ســال آینده میادی  6.۵4میلیون
بشــکه در روز افزایش یافته و به  96.84میلیون بشکه در روز میرسد .این پیش بینی 8۰
هزار بشکه در روز کمتر از تخمینهای ماه گذشته است.ضعف بیشتر تقاضا طرحهای اوپک و
متحدانش برای کم کردن از میزان کاهش تولید در  ۲۰۲1را تهدید میکند .اوپک شرایط را
از نزدیک کنترل میکند ولی در حال حاضر هیچ برنامهای برای لغو افزایش تولید ندارد.قیمت
نفت با محدود شدن سفرها و فعالیتهای اقتصادی در نتیجه بحران همهگیری ویروس کرونا،
سقوط کرده است .در حالیکه برداشته شدن قرنطینهها در سه ماهه سوم باعث رشد تقاضا
شــده ولی اوپک پیشبینی میکند روند بهبود اقتصاد دوباره کند شود.در گزارش اوپک از
دورنمای اقتصاد جهان آمده است«:در حالی که رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال جاری
میادی در برخی اقتصادها قابل توجه بوده ولی روند کوتاه مدت رشــد بســیار آسیبپذیر
است و بیثباتیهای بسیاری بر سر راه آن قرار دارد ،مخصوصاً اوج دوباره همهگیری ویروس
کرونا»«.با بیشتر شدن بیثباتیها در بحبوحه افزایش موارد ابتا به کرونا در سراسر جهان،
انتظار یک رشد قابل توجه در سه ماهه سوم و چهارم  ۲۰۲۰و همچنین در  ۲۰۲1را نداریم».
اوپک پیش بینی خود از تقاضای نفت در  ۲۰۲1را از رقم  7میلیون بشکهای که در جوای
اعام کرده بود پایین آورده اســت .این گروه همچنین تقاضای جهانی نفت در فصل پایانی
سال جاری را  ۲۲۰هزار بشکه در روز کاهش داده است .اوپک و متحدانش از جمله روسیه
طی ائتافی با عنوان اوپک پاس در اول ماه مه توافق کردند جهت مقابله با کاهش تقاضا 9.7
میلیون بشکه در روز از تولید خود را کم کنند .این کاهش تولید در ماه اوت به  7.7میلیون
بشکه در روز رسید و قرار است  ۲میلیون بشکه دیگر از ژانویه سال آینده میادی کم شود.

روزنامه اقتصادی  ،سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ايران
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كاهش  20درصدی واردات فهرست اقام ترجيحی ايران و اوراسيا

رشد  ۶درصدی صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا

بر اســاس جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت ایران از تجارت با اتحادیه اقتصادی
اوراسیا حجم واردات و صادرات در بازه زمانی  ۵آبان  ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹نسبت به مدت
مشابه ( ۵آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد  )۹۸رشد  ۶درصدی داشته است.به گزارش سازمان توسعه
تجارت ایران ،بیشترین میزان صادرات به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی
دوره مورد بررسی و مدت مشابه آن به روسیه و کمترین میزان صادرات به باروس انجام
شده است .همچنین بیشــترین واردات از روسیه و کمترین واردات از قرقیزستان انجام
شــده است.براســاس آمارهای گمرک ایران ،حجم تجارت خارجی کشورمان با مجموع
پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی پنج ماه اول سالجاری  ۲میلیارد و ۷۹۱
میلیون و  ۸۰۰هزار دار بوده که نســبت به مدت مشــابه سال قبل ( ۲میلیارد و ۶۳۵
میلیون و  ۱۵۰هزار دار) رشد  ۶درصدی داشته است.همچنین میزان کل صادرات ایران
به اتحادیه اوراسیا از  ۵آبان  ۹۸تا  ۳۱مرداد امسال ۸۲۳ ،میلیون و  ۹۰۰هزار دار بوده
که نسبت به دوره مشابه سال قبل ( ۶۷۹میلیون و  ۸۰۰هزار دار) رشد  ۲۱درصدی را
نشان میدهد.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی
اوراسیا مشتمل بر دو فهرست کاایی شامل ترجیحات اعطایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا
به ایران ( ۵۰۴کد کاا) و ترجیحات اعطایی ایران به آن اتحادیه ( ۳۹۰کد کاا) اســت.
این ترجیحات بهصورت تخفیف تعرفهای یا تثبیت تعرفه در سال پایه (عدم افزایش تعرفه
برای طرف مقابل) است.مقایسه تجارت در اقام این موافقتنامه پس از اجرایی شدن آن
( ۵آبان ۹۸تا  ۳۱مرداد  )۹۹حکایت از آن دارد که  ۳۷قلم کاا در این لیســت مشمول
تثبیت تعرفه و  ۳۵۴قلم کاا نیز مشمول تخفیف تعرفه شدهاند.

صادرات به اوراسيا
صادرات  ۳۷قلم کاای مشمول تثبیت تعرفه ایران به اتحادیه اوراسیا در بازه زمانی  ۵آبان
 ۹۷تا  ۳۱مرداد  ۹۸معادل  ۵۹هزار و  ۲۳۰تن به ارزش  ۵۲میلیون و  ۳۰هزار دار بوده
است .حال آنکه پس از اجرایی شدن این موافقتنامه ارزش کااهای صادر شده به اتحادیه
اروپــا در بازه زمانی  ۵آبان  ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹بــه  ۵۳میلیون و  ۶۶۰هزار دار و وزن
آن به  ۶۶هزار و  ۷۷۰تن رســیده است .این امر بیانگر رشد  ۳درصدی ارزشی و افزایش
 ۱۵درصدی وزنی اســت.عاوه بر این ،ارزش صادرات  ۳۵۴قلم کاا که مشمول تخفیف
تعرفهای بودهاند ،از  ۲۱۲میلیون و  ۳۶۰هزار دار در بازه زمانی  ۵آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد
 ۹۸با رشد  ۸۰درصدی به  ۳۸۱میلیون و  ۴۸۰هزار دار در بازه زمانی  ۵آبان  ۹۸تا ۳۱
مرداد  ۹۹رسیده است .وزن این کااها در بازههای مورد بررسی نیز از  ۳۳۸هزار و ۷۵۰
تن با رشد  ۹۸درصدی به  ۵۴۷هزار و  ۶۸۰تن افزایش یافته است .در مجموع صادرات
ایران به اوراسیا در فهرست اقام ترجیحی اوراسیا به ایران ،از زمان اجرای موافقتنامه (۵
آبان  )۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹به  ۴۳۵میلیون و  ۱۴۰هزار دار رســیده که نسبت به مدت
مشابه قبل  ۶۵درصد رشد داشته است.
روسيه سرليست خريداران اوراسيايی كااهای ايرانی
براساس آمارهای اعام شده ازسوی گمرک ،بیشترین میزان صادرات در اقام ترجیحی
به روسیه و کمترین میزان صادرات به باروس بوده است .میزان صادرات ایران در اقام

ترجیحی به تفکیک کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نشان میدهد ارزش صدور این گروه
از کااها به ارمنستان با رشد  ۱۱درصدی نسبت به بازه مشابه ( ۵آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد
 )۹۸بــه ۲۵میلیون و  ۸۵۰هزار دار در بازه زمانی  ۵آبان  ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹رســیده
اســت .باروس در همین مدت زمان خریدار  ۱۱میلیون و  ۴۷۰هزار دار کاای ایرانی
بوده که نســبت به مدت مشــابه ( ۵آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد  )۹۸رشد  ۲۱۰درصدی را در
صادرات به این کشور شــاهد هستیم .بیشترین رشد صادراتی نیز مربوط به صدور کاا
به باروس اســت .ارزش صادرات به روســیه در بازه زمانی  ۵آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد ۹۸
معــادل  ۱۴۹میلیــون و  ۲۵۰هزار دار بوده که در بازه  ۵آبــان  ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹به
 ۲۶۳میلیون و  ۷۰۰هزار دار رســیده و نشان از رشد  ۷۷درصدی در ارزش صادرات به
روسیه دارد .ارزش صادرات اقام ترجیحی به قرقیزستان از  ۲۶میلیون و  ۶۳۰هزار دار
در بازه زمانی ۵آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد  ۹۸با رشد  ۴۲درصدی به  ۳۷میلیون و  ۷۱۰هزار
دار در بازه زمانی  ۵آبان  ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹رســیده اســت .صادرات به قزاقستان نیز
رشــد  ۵۷درصدی داشته و به  ۹۶میلیون و  ۴۱۰هزار دار رسیده است .در بازه مشابه
ایران صادراتی معادل  ۶۱میلیون و  ۵۷۰هزار دار به این کشور داشته است.مقایسه کل
صادرات ایران به اوراسیا با میزان صادرات ایران به اوراسیا در اقام ترجیحی نشان میدهد
صادرات ایــران در اقام ترجیحی طی بازه زمانی  ۵آبان  ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹تقریبا ۵۳
درصد کل صادرات به این اتحادیه را به خود اختصاص داده اســت .نکته مهم این است
که از  ۱۵قلم عمده صادراتی ایران به اوراســیا در فهرست مذکور طی دوره مورد بررسی
 ۱۴ردیف تعرفه از جمله پســته ،سیب ،فلفل فرنگی ،خیار و خیارترشی ،خرما مضافتی،
خرمای کبکاب ،پرتقال ،رب گوجه فرنگی ،کاهوی کروی ،ســایر سبزیجات ،سایر کلم و
گل کلم بروکلی ،انگور تازه و مغز پسته مشمول تخفیف تعرفهای به کشورمان شدهاند و
تنها کیوی برای ایران تثبیت شده است.
كاهش  20درصدی فهرست اقام ترجيحی واردات ايران از اورآسيا
فهرســت ارائه شــده ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل  ۳۹۰کد هشترقمی
براســاس کتاب تعرفه سال  ۱۳۹۹اســت که از این تعداد  ۱۵۰ردیف تعرفه بدون
تخفیف تعرفهای به اتحادیه اقتصادی اوراســیا و  ۲۴۰ردیف تعرفه مشمول کاهش
تعرفه هستند.بررسی میزان واردات ایران از اوراسیا در فهرست اقام ترجیحی ایران
به اوراســیا نشــان میدهد از زمان اجرای موافقتنامه ( ۵آبان  )۹۸تا  ۳۱مرداد۹۹
به یک میلیارد و  ۳۱۹میلیون دار رســیده که نسبت به مدت مشابه قبل ( ۵آبان
 ۹۷تا  ۳۱مرداد  ۲۰ )۹۸درصد کاهش یافته اســت .همچنین درخصوص کااهای
مشمول تثبیت تعرفه کاهش  ۱۲درصدی در میزان واردات ایران از اوراسیا و کااهای
مشــمول تخفیف تعرفه  ۴۰درصد کاهش را نشان میدهند.از مجموع یک میلیارد
و  ۳۱۹میلیون دار کل واردات ایران از اوراســیا در اقام ترجیحی از  ۵آبان  ۹۸تا
 ۳۱مــرداد  ،۹۹فقط میزان  ۲۹۹میلیون و  ۶۸۰هزار دار معادل  ۲۳درصد واردات
ایران از این اتحادیه ،در اقام ترجیحی مشــمول تخفیف تعرفهای ( ۲۴۰قلم) به آن
اتحادیه شدهاند و یک میلیارد و  ۱۹میلیون و  ۳۷۰هزار دار یعنی معادل  ۷۷درصد
واردات در اقامی بوده که هیچ تخفیف تعرفهای به اتحادیه اوراسیا تعلق نگرفته است

نوبت دوم

ش کرتشه کرهایصنعتیاستاناصفهان

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای
شركت شــهركهای صنعتی اســتان اصفهان درنظردارد اجراي پروژه هاي زير را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت(ســتاد) واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و
بازگشــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد ازم است مناقصه گران در
صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
* تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1399/07/23مي باشد.
* آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  19روز پنجشنبه تاريخ 1399/08/01
* آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14:30روز يكشنبه تاريخ 1399/08/18
* زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  8:30صبح روز دوشنبه تاريخ 1399/08/19
* اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف  :آدرس اصفهان خيابان
 22بهمن ،مجموعه اداري امير كبير ،شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0311570
* اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 021 -41934
* دفتر ثبت نام در تهران  88969737 :و021- 85193768
* هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه  :خريد مصالح و اجراي فضاي سبز و آبياري شهرك صنعتي سگزي (شماره  2099001281000059در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اوليه 23.146.826.407 :ريال و براساس فهارس بهاي سال  1399سازمان برنامه و بود جه كشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1.157.342.000 :ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران :رتبه  5يا بااتر در رشته كشاورزي
مدت اجرا 12 :ماه
موضوع مناقصه  :محوطه سازي سايت خدماتي كارگاهي ناحيه صنعتي سعيد آياد گلپايگان (شماره  2099001281000060در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اوليه 27.687.594.411 :ريال و براساس فهارس بهاي سال  1399سازمان برنامه و بود جه كشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1.384.380.000 :ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران :رتبه  5يا بااتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا 5 :ماه
موضوع مناقصه  :تهيه مصالح و اجراي شبكه كارگاهي و خدماتي شهرك صنعتي رنگسازان (شماره  2099001281000061در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اوليه 32.770.055.389 :ريال و براساس فهارس بهاي سال  1399سازمان برنامه و بود جه كشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1.638.503.000 :ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران :رتبه  5يا بااتر در رشته نيرو
مدت اجرا 6 :ماه
موضوع مناقصه  :تهيه و حمل آسفالت توپكا جهت شهرك صنعتي تيران (شماره  2099001281000062در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اوليه 15.600.000.000 :ريال و براساس قيمت روز (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  780.000.000 :ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران :رتبه  5يا بااتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا 3 :ماه

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

( ۱۵۰قلم) .یکی از دایل کاهش واردات از آن اتحادیه نیز مربوط به محدودیتهای
صادراتی اوراســیا به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است.واردات از اوراسیا در ۲۴۰
قلم کاای مشمول تخفیف تعرفه در  ۵آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد  ۹۸معادل  ۶۲۱هزار و
 ۲۲۰تــن به ارزش  ۴۹۶میلیون و  ۶۵۰هزار بوده که با کاهش  ۴۰درصدی هم در
وزن و هم در ارزش به  ۳۷۵هزار و  ۲۳۰تن به ارزش  ۲۹۹میلیون و  ۶۸۰هزار دار
در بازه زمانی  ۵آبان  ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹رسیده است.واردات از این اتحادیه در ۱۵۰
قلم کاای مشمول تثبیت تعرفه نیز از  ۳میلیون و  ۹۹۳هزار و  ۳۲۰تن به ارزش یک
میلیارد و  ۱۵۳میلیون و  ۷۱۰هزار دار در بازه زمانی  ۵آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد  ۹۸به
 ۳میلیون و  ۶۶۰هزار و  ۱۶۰تن به ارزش یک میلیارد و  ۱۹میلیون و  ۳۷۰هزار دار
در بازه زمانی  ۵آبان  ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹رســید که بیانگر افت ارزشی  ۱۲درصد و
کاهش وزنی  ۸درصد است.در مجموع نیز با افت ارزشی  ۲۰درصدی و افت وزنی ۱۳
درصدی واردات ایران از اتحادیه اوراسیا در اقام ترجیحی در بازههای مورد بررسی
روبهرو بودهایم.بیشــترین واردات ایران از پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا مربوط به
واردات از روســیه با ارزش یک میلیارد و  ۱۷میلیون و  ۱۶۰هزار دار بوده که ۷۷
درصد واردات از این اتحادیه را در بر میگیرد .کمترین میزان واردات نیز مربوط به
قرقیزســتان به میزان یک میلیون و  ۳۲۰هزار دار انجام شده است.ارمنستان از ۵
آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد  ۵ ،۹۸میلیون و  ۸۳۰هزار دار کاا به ایران صادر کرده است.
ایــن رقم در بازه زمانی  ۵آبــان  ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹به یک میلیارد و  ۹۲۰میلیون
دار رســیده که حکایت از افت  ۶۷درصدی واردات از این کشور دارد.باروس از ۵
آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد  ۹۸صادراتی معادل  ۲۹میلیون و  ۹۴۰هزار دار داشته است.
صادرات این کشور به ایران از ۵آبان  ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹ارزشی معادل  ۲۱میلیون و
 ۲۱۰هزار دار داشته که نشاندهنده افت ارزشی  ۲۹درصدی است.صادرات روسیه
به ایران از  ۵آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد  ۹۸ارزشــی معادل یک میلیارد و  ۱۷۳میلیون و
 ۱۸۰هزار دار داشــته است .اما با افت  ۱۳درصدی این ارزش در بازه زمانی  ۵آبان
 ۹۸تا ۳۱مرداد  ،۹۹صادرات روسیه به ایران به رقم یک میلیارد و  ۱۷میلیون و ۱۶۰
هزار دار رسیده است.قرقیزستان صادراتی معادل  ۸میلیون و  ۳۰۰هزار دار را در
بازه زمانی  ۵آبان  ۹۷تا  ۳۱مرداد  ۹۸به ایران به ثبت رسانده است .اما این رقم در
بــازه  ۵آبان  ۹۸تا  ۳۱مــرداد  ۹۹به یک میلیون و  ۳۲۰هزار دار کاهش یافته که
حکایت از افت  ۸۴درصدی دارد.ارزش صادرات قزاقستان به ایران نیز از  ۵آبان ۹۷
تــا  ۳۱مرداد  ۹۸معادل  ۴۳۳میلیون و  ۱۰۰هزار دار بود که در بازه زمانی  ۵آبان
 ۹۸تا  ۳۱مرداد  ۹۹به  ۲۷۷میلیون و  ۴۴۰هزار دار رســیده است .این آمار نشان
میدهد ارزش صادرات قزاقستان به ایران افت  ۳۶درصدی را تجربه کرده است.اقام
وارداتی ایران از اوراسیا نشان میدهد که از  ۱۵قلم عمده وارداتی ۱۱ ،ردیف تعرفه از
جمله سایر بذر جو ،ذرت دامی ،چوب اره شده ،اشه یا شقه بره ،عدس ،نخ پلی آمید،
سایر نخود رسمی ،کاغذ روزنامه به شکل رول یا ورق ،دانه سویا و دانه کلزا تراریخته
مشــمول هیچ تخفیف تعرفهای به اوراسیا نشدهاند و تنها چهار ردیف تعرفه (روغن
دانه آفتابگردان ،محصوات تخت نورد شده از آهن یا فواد ممزوج ،سایر دامپرهای
طراحی شده و سایر تخته) مشمول کاهش تعرفه شدهاند.

صادرات  ۶۲۰میلیون داری تجهیزات
ساختمانی به آفریقا طی سال ۹۸

یک مقام مســئول با بیان اینکه بازار آفریقا ظرفیت خوبی برای صادرات تجهیزات
و لوازم ساختمانی است ،گفت :پارسال  ۶۲۰میلیون دار صادرات لوازم ساختمانی
به آفریقا داشــتیم.فرزاد پیلتن در نشست میز توسعه صادرات مصالح ،تجهیزات و
لوازم ســاختمانی ایران به آفریقا ،مهمترین مشکات صادرات مصالح ،تجهیزات و
لوازم ساختمانی به کشورهای آفریقایی را مسئله برگشت پول ،حمل و نقل منظم
و رقابتی ،ناشــناخته بودن بازارهای آفریقایی ،سختی برقراری ارتباط با طرفهای
آفریقایی و ریســکهای باای حضور در کشورهای آفریقایی عنوان کرد.مدیرکل
دفتر عربی و آفریقایی سازمانتوســعه تجارت ایران ادامه داد :در این جلسه روند
صادرات و واردات مصالح ،تجهیزات و لوازم ساختمانی توسط کشورهای آفریقایی
از جهــان ،روند صادرات محصوات مذکور از ایران بــه آفریقا و جهان و مزیتها
و فرصتهای صادرات به کشــورهای آفریقایی مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود:
معرفی خدمات و تسهیات قابل ارائه توسط سازمان توسعه تجارت ایران ،راههای
شناســایی و نحوه ورود به بازار محصوات مذکور در کشــورهای آفریقایی ،طرح
موضوعات و مشکات توسط شرکتهای خصوصی در زمینه ورود به بازار آفریقا و
معرفی خدمات قابل ارائه توسط شرکتهای کشتیرانی به تجار و امکان راهاندازی
خط منظم به بنادر آفریقای جنوبی ،مصر ،الجزایر و غرب آفریقا در آینده نزدیک از
دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
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رئیس اتاق اصناف تهران:

قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار در کنترل
قیمتها اثری ندارد
رئیس اتــاق اصناف تهران ضمن تشــریح دایــل گرانی کااهــا و عدم تاثیر
قیمتگــذاری ســتاد تنظیم بازار در کنترل بــازار ،از ارائه گــزارش  ۹۵۰مورد
گرانفروشی به تعزیرات خبر داد .قاسم نوده فراهانی در پاسخی به سوالی مبنی بر
اینکه چه زمانی قیمت کاا در بازار کنترل خواهد شد و مسئول کنترل قیمتها
کیست ،اظهار داشت :نوسانان قیمت کاا در سطح کشور ناشی از نوسان قیمت
ارز است ،بنابراین وقتی قیمت ارز در نوسان است ،به فراخور آن نیز قیمت کااها
دچار نوسان میشود ،بنابراین باید برای کنترل قیمتها به فکر جلوگیری از نوسان
ارز بود.وی با تاکید بر اینکه گرانی مربوط به اصناف نیســت ،گفت :اصناف هیچ
دخالتــی در تولید ،واردات و قیمتگــذاری کاا ندارند ،بنابراین گرانی مرتبط با
اصناف نیست.رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت خیارشور گفت :تا
چندی پیش هر شیشه خیارشور با قیمتی حدود  ۱۵تا  ۱۸هزار تومان خریداری
میشد ،مدتی پیش قیمت آن به بیش از  ۳۰هزار تومان رسید ،روز گذشته در یک
سوپر مارکت با قیمت بیش از  ۶۰هزار تومانی یک شیشه خیارشور مواجه شدم،
مقصر این افزایش قیمت سوپرمارکت ،مغازه ،فروشگاه یا واحد عرضه کننده صنفی
نیست ،زیرا فروشنده کاا را با قیمت مشخص خریداری و با درصد سود مشخص
که برای فروش تعیین شده کاا را میفروشند.وی با تاکید بر اینکه قیمتگذاری
کاا در حوزه فعالیتهای سازمان حمایت است ،تصریح کرد :سازمان حمایت باید
بداند که قیمتگذاری که برای کاا انجام میدهد ،در سطح جامعه آشکار میشود.
نوده فراهانی تاکید کرد :سود واحدهای صنفی هر ساله در کمیسیون های ضرایب
وزارت امور اقتصاد و دارایی تصویب و اباغ میشــود ،لذا همه واحدهای صنفی
دارای ضریب سود مشخص هستند و اصل قیمتگذاری یک کاا هیچ ارتباطی با
اصناف ندارد.رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که چه زمانی افزایش
قیمتها مهار میشود ،افزود :تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود نمیتوان برای ثابت
کردن قیمتها برنامهریزی کرد.وی در پاسخ به این سوال که قیمتگذاری ستاد
تنظیم بازار چه تاثیری بر کنترل قیمت دارد ،گفت :از نظر من قیمتگذاری ستاد
تنظیم بازار در مورد کااهای اساسی هیچ تاثیری بر کنترل قیمت ها ندارد ،وقتی
ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را  ۱۵هزار و  ۸۰۰تومان اعام میکند
و واحد صنفی آن را به قیمت هر کیلو  ۱۸هزار و  ۵۰۰می خرید و با هزار تومان
ســود به قیمت  ۱۹هزار و  ۵۰۰میفروشد ،این نشان میدهد که قیمت گذاری
ستاد تنظیم بازار هیچ تاثیری بر کنترل قیمت ها ندارد.نوده فراهانی با تاکید بر
اینکه قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار تاثیری بر کنترل قیمتها ندارد ،گفت :دلیل
عدم تاثیرگذاری قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار بر کااهای اساسی ممکن است
به علت دادن اطاعات نادرســت به ســتاد تنظیم بازار باشد و یا اینکه این ستاد
کارشناسی ضعیفی انجام میدهد.
رئیس شورای رقابت:

ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه
مشکلی را حل نمیکند
رئیس شــورای رقابت گفت :در حال حاضر میزان عرضه خودرو به مراتب پائین
تر از تقاضاســت بنابراین ورود خودرو به بورس با محدودیت عرضه مشــکلی را
رفع نخواهد کرد.رضا شــیوا در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینکه
بازار خودرو در کشــور یک بازار انحصاری اســت ،افزود :یکی از وظایف شورای
رقابت اینکه بر بازارهای انحصاری نظارت داشته باشد تا انحصارگر نتواند به قیمت
انحصاری به مصرف کننده کاا بفروشــد.وی همچنین با اشاره به اینکه شورای
رقابت با قیمت دستوری مخالف است ،اظهار داشت :اگر بازار آزاد و رقابتی باشد
به هیچ وجه این شــورا در بازار مداخله نمــی کند چون مکانیزم عرضه و تقاضا
قیمت ها را تنظیم خواهد کرد.رئیس شورای رقابت گفت :وظیفه شورای رقابت
در مورد کااهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن
تمام شــرایط تولید برای مصرف کننده است.وی افزود :ورود خودرو به بورس با
وجود محدودیت عرضه نه تنها نمیتواند مشکل این بازار را حل کند بلکه ممکن
است با توجه به حجم گسترده تقاضا ،قیمت های بااتری در بورس کشف شود.
شــیوا بیان داشت :شورای رقابت موظف است با ورود به بازار انحصاری در قیمت
گذاری مداخله کند تا قیمت کاا برای مصرف کننده منصفانه باشد.وی ادامه داد:
بــازار خودرو در حال حاضر با ممنوعیت واردات کاما انحصاری اســت و در این
شرایط باید شورای رقابت برای قیمت گذاری منصفانه وارد عمل شده تا شرایط
بازار براســاس منافع تولید کننده و مصرف کننده ساماندهی شود.رئیس شورای
رقابت ضمن اشــاره به اینکه طرح عرضه خودرو در بورس کاا دارای ابهامات و
بحث های زیادی اســت ،گفت :بورس محلی برای عرضه کااهای غیر انحصاری
است از اینرو مشمول خودرو نمی شود.

تجـدیدمناقصـهعمـومی
دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومی فاز  1تعمیرات اساسی ساختمان اداری دانشکده
کشاورزی دانشگاه را به شماره  2099003454000032از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.irانجام خواهد شد و ازم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند.
* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  1399/07/23ساعت  8صبح
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  15مورخ 1399/07/29
* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد :ساعت  15مورخ 1399/08/10
* زمان بازگشایی پاکتها :مورخ  1399/08/11ساعت  10صبح
* مبلغ برآورد مناقصه 10.811.244.399 :ریال
* محل تأمین اعتبار :از محل اعتبارات غیر عمرانی و بصورت نقد پرداخت میگردد.
* حداقل رتبه شرکت کنندگان بایستی  5ابنیه و  5تأسیسات باشد.
* شــرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه ،اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/08/10تا ساعت 12
ظهر به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه ،باغ ابریشم ،پردیس دانشگاه رازی ،دبیرخانه سازمان مرکزی
شماره تماس083-34274507 :

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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تغییرسقفبرداشتانتقالیدربرخیبانکها
برخی شــعب بانکی خبر از تغییر سقف وجه برداشــت انتقالی خبر میدهند و
میگوینــد از 1۵مهرماه وجه انتقالی از ۵میلیون تومان در باجههای درجه یک و
دو به 1۵میلیون تومان افزایش یافته اســت .گزارشهای میدانی از برخی شعب
بانکی حکایت از افزایش سقف برداشت انتقالی دارد که بر این اساس ،هیأت مدیره
برخی بانکها ،با افزایش سقف برداشت انتقالی در باجههای خدمات بانکی از مبلغ
 ۵۰میلیون ریال به ســقفهای جدید خبر دادهاند.یکی از متصدیان نظام بانکی
گفت :بر اساس بخشنامهای که در  1۵مهرماه به شعب اباغ شده ،سقف برداشت
انتقالــی در باجههای درجه یک و دو از  ۵میلیــون تومان به  1۵میلیون تومان
افزایش یافته است.به گفته وی ،همچنین در باجههای درجه سه و چهار نیز این
ســقف انتقالی از  ۵میلیون تومان به ده میلیون تومان تغییر کرده است.در عین
حال خبرها حکایت از آن دارد که ســقف برداشت نقدی بدون تائید شعب ناظر،
کماکان  ۵میلیون تومان است.

ایرانرییسدورهایگروه۲۴شد
رییس کل بانک مرکزی کشــورمان در اجاس مجازی اخیر وزرا و روســای کل
گروه  ،۲4ریاست دورهای این گروه را برای مدت دوازده ماه عهدهدار شد و تاکید
کرد :با توجه به رکودهای عمیق کنونی که از همهگیری کرونا ناشــی میشوند،
نقش و اهمیت گروه  ۲4روز به روز پررنگتر میشــود.به گزارش روابط عمومی
بانــک مرکزی ،عبدالناصر همتی در این اجاس با بیان اینکه برای من افتخار و
امتیاز بزرگی اســت که به عنوان رییس گروه  ۲4در دوازده ماه آینده در خدمت
شما باشم ،افزود :مایلم فرصت را مغتنم شمرده و از تاشهای ریاست گروه ،۲4
جناب وزیر افوری عطا و دولت غنا به خاطر ســکانداری گروه  ۲4در طول این
سال پرتاطم قدردانی کنم.رییسکل بانک مرکزی به اهمیت گروه  ۲4اشاره کرد
و گفت :با توجه به رکودهای عمیق کنونی که از همهگیری کرونا ناشی میشوند،
نقش و اهمیت گروه  ۲4روز به روز پررنگتر میشــود .در پیگیری رســالت این
گروه ،ما قصد داریم که تا بااترین حد امکان مســایل گذشــته را دنبال کنیم و
همزمان با تمرکز بر تاب اوری تعامات سازندهتری بین اعضای گروه برقرار سازیم.
وی افزود :عاوه بر این ،دســتیابی به واکسن و روشهای درمانی بازگشت پایدار
فعالیتهای اقتصادی را به همراه خواهد داشت.رییس دوره ای گروه  ۲4با تاکید
بر لزوم هماهنگی جهانی برای حل مشــکات به ویــژه در زمینه ویروس کرونا
تصریح کرد :به عنوان یک گروه ،ما باید همواره از یک راهحل جهانی هماهنگشده
طرفداری کنیم تا این اطمینان ایجاد شود که تمام کشورها بدون هیچ استثنایی
به واکسن و درمان کمهزینه برای کوید 19و کمک های مالی از جمله کمکهای
اضطراری بر مبنای نیازها و دایل بشردوستانه دسترسی داشته باشند ،به گونهای
که همه ما بتوانیم با اطمینان و بااترین توان بالقوه ،فعالیتهای اقتصادی خود را
از سرگیریم .وی در پایان خاطرنشان کرد :اطمینان دارم که در این دوران خدمت،
ما قادر خواهیم بود سیاســتهایی را مبتنی بر چشمانداز آینده و اهداف از پیش
تعیین شده تدوین کنیم و به کشورهای عضو کمک کنیم بر این بحران بیسابقه
و شرایط آسیبزای کنونی غلبه کنند.

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4477

@sobheqtesad

بانک و بیمه

پنج شنبه  24مهر  27 1399صفر  15 1442اکتبر 2020

فروش330میلیارد تومانی اوراق بدهی

6

یک گام دیگر به سوی باتاق پولی شدن کسری بودجه

بیستمین مرحله فروش اوراق بدهی با ثبت یک آمار مأیوس کننده دیگر به پایان رسید.
فروش  ۳۳۰میلیارد تومانی و مشــارکت تنها یک بانــک نمیتواند آمار دلگرمکنندهای
برای کارشناسان باشد .این در حالی است که برآوردها نشان میدهد دولت باید تا پایان
ســال هفتهای  ۵تا  ۶هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشــد تا از پولی شدن کسری
بودجه جلوگیری شــود .نگرانی از کســری بودجه و نحوه پوشش آن ،عصر سهشنبهها
را برای بســیاری از کارشناسان دلهرهآور کردهاست .نگاهها به سایت بانک مرکزی خیره
شــده و منتظر اعام نتایج میزان فروش هفتگی اوراق بدهی دولت هســتند .این هفته
نیز ناامیدکننده بود؛ تنها  ۳۳۰میلیارد اوراق بدهی به فروش رســید!!این میزان فروش

اوراق بدهی ،کمترین میزان فروش اوراق بدهی پس از هفته گذشــته محسوب میشود.
هفته گذشــته عدم مشارکت بانکها و اختال در سامانه معاماتی فرابورس موجب شد
تا برای اولین بار فروش اوراق بدهی به صفر برسد و این امید وجود داشت که این هفته
آمار مناســبی از فروش اوراق بدهی ثبت شــود که اینگونه نشد .در این هفته تنها یک
بانک سفارش خریدی به ارزش  19۰میلیارد تومان ثبت کرد که وزارت اقتصاد با تمام
آن موافقت کرد.همچنین  14۰میلیارد تومان از اوراق بدهی در بازار ســرمایه توســط
سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد .این در حالی است که شش هزار و 71۰
میلیارد تومان اوراق بدهی در این مرحله عرضه شدهبود؛ به بیان دیگر ،کمتر از  ۵درصد

همتی در حاشیه جلسه دولت:

منابع ایران در عراق بیش از  5میلیارد دار است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دههــا میلیارد دار از درآمدهای ارزی
ما در خارج از کشــور مســدود شده اســت ،گفت :امیدواریم بتوانیم از منابع
ایران در عراق که  ۵میلیارد دار است استفاده کنیم.عبدالناصر همتی رئیس
کل بانک مرکزی صبح دیروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در
جمع خبرنــگاران در رابطه با روند صعــودی دار و ارز و آخرین تاش های
بانک مرکزی در این زمینه ،اظهار داشــت :شرایط بازار ارز از پیچیدگی های
خاصی برخوردار شــده اســت و بخاطر اتفاقاتی که در شش ماهه اول امسال
بعد از کرونا و فشــارهایی که در چارچوب فشــار حداکثــری دولت آمریکا و
تحریم هایی که اعمال و عملیاتی می شود ،اتفاقاتی افتاده است که متاسفانه
به همین خاطر انتظارات منفی در جامعه شــکل گرفته و ما تمام تاش خود
را می کنیم این وضعیت را به ثبات برســانیم و تعدیل کنیم.وی عنوان کرد:
نقل قول هایی از من می شود که شما گفتید قیمت پایین می آید ،من عرض
کردم شرایط بسیار پیچیده و در حال تغییر است .محدودیت های را در منابع
ما گذاشــتند و ده ها میلیارد دار از درآمدهای ارزی ما در خارج از کشــور را
مســدود کردند .حتی خیلی از کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند بخاطر
فشار آمریکا اجازه ندادند ما از اینها استفاده کنیم در حالیکه پیشبینی ما این
بود که امسال بتوانیم از آنها بهره برداری کنیم.رئیس کل بانک مرکزی افزود:
خوشــبختانه اقدامات خوبی را شروع کردیم و من نسبت به آینده خوش بین
هستم .درست است در روزهای آخر رئیس جمهور فعلی آمریکا ،آنها فشار را
بیشــتر می کنند ،ما مقاومت خود را بیشتر می کنیم .امیدوارم این مسائل را
حــل کنیم .یکی از کارهای مهم ما مذاکره با جاهایی بود که پول های ما در
آنجا مسدود بود .پریروز سفری به عراق داشتم و سفر موفقی بود تا ان شاءاه
بتوانیم از منابع خود در آنجا که بیش از  ۵میلیارد دار اســت استفاده کنیم.
همتی تصریح کرد :قبا گفته بودند در مراکز دیگری هم جواب مثبت شنیدیم.

ان شــاءاه به تدریج تجار و وارد کنندگان ما متوجه می شــوند که ما کجاها
به منابع خود دسترسی پیدا کردیم و عما وقتی تخصیص ها پاسخ داده می
شود در بازار متوجه خواهند شد .در بحث اسکناس عرصه های کافی در حال
انجام اســت .بخش نیمای ما و عرضه صادرکنندگان دیروز رشد خوبی داشته
است .امیدوار هستم با اقداماتی که در دست اجرا داریم به تدریج شاهد ثبات
بهتر و بیشتری باشیم اما به هر حال قبول کنیم سه هفته آینده این فشارها به
ایران زیاد خواهد شد.وی ادامه داد :همیشه می گویم این بازار ،پرریسک ترین
بازار است اما مردم هر چه خودشان تشخیص دادند انجام دهند .فقط می توانم
بگویم ریســکش خیلی باا است و هر لحظه ممکن است اتفاقی در این بازار
بیافتد.رئیس کل بانک مرکزی گفت :همه اینها که گفته شد برنامه عملیاتی
است .وقتی از طریق حواله تامین منابع ارزی می کنیم ،برنامه عملیاتی است
و مشــکل ما در بخش حواله بود که با این اقدامات مرتفع خواهد شد.وی در
رابطه با نرخ رشد اقتصادی خاطرنشان کرد :متاسفانه دیروز دیدم صندوق بین
المللی پول اعام کرده بود امسال رشد اقتصادی ما منفی  ۵درصد خواهد شد.
نمی دانم این آمار را از کجا آوردند .آنچه ما داریم رشد اقتصادی سه ماهه اول
ســال در صادرات غیر نفتی منفی  ۰.۶و در نفتی منهای  ۸/۲بود .من بسیار
امیدوار هســتم با توجه به اینکه رشد کشاورزی و صنعت ما در حال افزایش
است بنابراین بعید می دانم تا پایان سال رسد ما آنقدر که گفتند منفی باشد.
رشد غیر منفی ما به نظر من حتما مثبت خواهد شد و نفتی هم این حد که
گفتند نخواهد بود.همتی بیان کرد :ان شاءاه شاهد رشد کمتر منفی باشیم
و وضعیت ما بهتر از آن باشــد که پیشبینی کردیم .ما در خیلی از کشــورها
در حد ده ها میلیارد منابع داریم اما اجازه دهید با توجه به اینکه رقیب ما در
حال تاش اســت ،اینها را همینطور پیگیری کنیم.منابع ایران در عراق بیش
از  ۵میلیارد دار است

اوراق عرضه شده در این هفته به فروش رسید .طی چهار هفته گذشته تنها یک هزار و
 71۰میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسیدهاســت .این در حالی است که برآوردها
نشــان میدهد برای جلوگیری از کسری شدن بودجه و تشدید تورم دولت باید به طور
هفتگی  ۵تا  ۶هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد .بنابراین با ادامه این روند نمیتوان
امیدوار بود که گرهکور کســری بودجه امســال به این راحتی باز شود.بیست و یکمین
مرحله فروش اوراق بدهی دولتی هفته آینده با عرضه شــش هزار و  ۳۵۰میلیارد تومان
اوراق بدهی ادامه مییابد .تمام اوراق عرضه شــده در این مرحله مربوط به اوراق فروش
نرفته مراحل قبلی است.
سخنگوی شورای عالی بورس اعام کرد

دوتصمیممهمشورایعالیبورس
ســخنگوی شــورای عالی بورس از دو تصمیم مهم در شورایعالی بورس خبر داد و گفت :در
جلسه شورایعالی بورس در خصوص دو محور فرآیند داد و ستد سهام عدالت و تاسیس شرکت
های تامین ســرمایه تصمیم گیری شد.به گزارش بورس تهران ،حسن قالیباف اصل ،دبیر و
ســخنگوی شورای عالی بورس گفت :امروز در جلسه شورایعالی بورس در خصوص دو محور
فرآیند داد و ســتد سهام عدالت و تأسیس شرکتهای تأمین سرمایه تصمیم گیری شد.وی
ضمن بیان اینکه تا به حال  ۲7شــرکت آماده پذیرش در بورس شدهاند ،به آخرین وضعیت
سهام عدالت و شرکتهای سرمایه گذاری استانی اشاره کرد و افزود :در جلسه امروز آخرین
وضعیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی و سهام عدالت بررسی و گزارشی در این خصوص
به شورایعالی بورس ارائه شد .بر اساس آئین نامه اباغ شده در مرداد ماه ،شرکتهای سرمایه
گذاری اســتانی موظف بودند سهامداران خود را شناسایی و اســامی آنها را در سامانه ثبت
کنند.ســخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد :دو ماه از اباغ آئین نامه سپری شده و اکنون
شــرکتهای ســرمایه گذاری باید به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره سهامداران را برای
حضور در مجمع دعوت کنند.وی ادامه داد :شرکتهای سرمایه پذیر هم باید سود سهامدارانی
که روش مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب کردهاند مطابق سایر سهامداران پرداخت کنند .به
این ترتیب سود سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند به حساب شخصی واریز و
ســود افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردهاند به حساب شرکتهای سرمایه گذاری
استانی واریز میشــود.قالیباف به ضرورت اصاحات مصوبه ســال  91شورایعالی بورس در
خصوص شرکتهای تأمین سرمایه نیز اشاره کرد و افزود :با توجه به مصوبات شورا در سال
 91تأسیس شرکتهای سرمایه گذاری موسسین میتوانستند حداکثر  ۳۵درصد یک شرکت
تأمین سرمایه را داشته باشند .اما امروز با اصاحاتی که در این مصوبه صورت گرفت موسسین
شــرکتهایی که سهام عام تشــکیل میدهند ،فارغ از اینکه یک گروه یا چند گروه باشند،
میتوانند حداکثر  ۶۰درصد یک شرکت تأمین سرمایه را داشته باشند و مجاز هستند که 4۰
درصد مابقی را پذیره نویسی عمومی کنند .همچنین اگر گروه یا گروههایی عضو هیأت مدیره
و سهامدار یک شرکت تأمین سرمایه باشند نمیتوانند در دیگر شرکتهای تأمین سرمایه به
عنوان عضو هیأت مدیره حضور داشته باشند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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تهدید رئیسجمهوری آذربایجان:

قرهباغرابهرسمیتبشناسید،قطعرابطهمیکنیم

رئیسجمهوری آذربایجان دیروز (چهارشــنبه) گفت ،روابط
دیپلماتیک باکو با هر کشوری که جمهوری قرهباغ را به رسمیت
بشناســد ،قطع خواهد شــد .الهام علــیاف ،رئیسجمهوری
آذربایجان در مصاحبه بــا روزنامه هابرترک تاکید کرد :روابط
دیپلماتیک باکو با هر کشوری که بخواهد جمهوری ناگورنو-
قرهباغ را به رسمیت بشناسد ،قطع میشود .او همچنین به این
نکته اشــاره کرد که تاکنون هیچ کشوری در جهان ،روابط با
این منطقه برقرار نکرده اســت.او گفت اطمینان دارد که هیچ
کشوری چنین کاری نخواهد کرد.علیاف همچنین گفت ،در
صورتی میتوان نیروی صلحبان در قرهباغ مســتقر کرد که با
رضایت باکو و ایروان باشــد .اوروف گفته است صلحبانهای
روس بایــد در قرهباغ حاضر باشــند تا از برقــراری آتشبس
اطمینان حاصل شود .او گفت که تصمیم نهایی بر عهده باکو
و ایروان است .او همچنین گفت بدون سازش سیاسی میان دو
کشور ،هرگونه راهحل نظامی برای این درگیری کارآمد نخواهد

بــود .رئیس جمهوری آذربایجان بار دیگر بر لزوم مشــارکت
ترکیــه در مذاکرات مرتبط با قرهبــاغ تاکید کرد و گفت این
درگیری بدون مشــارکت آنکارا حل و فصل نمیشود؛ ایدهای
که با مخالفت وزیر خارجه روســیه همراه شد.رئیسجمهوری
آذربایجــان همچنین گفــت ،جنگندههــای اف ۱۶-پس از
رزمایشها در کشورش باقیمانده است اما او قصد ندارد از آنها
در عملیاتهای نظامی در قرهباغ اســتفاده کند.علیاف تاکید
کرد که جمهوری آذربایجان و ارمنســتان دشــمن نیستند.
رئیس جمهوری آذربایجان گفــت :هر جنگی با صلح خاتمه
مییابد.رئیسجمهوری آذربایجان همچنین گفت ،عملیاتهای
نظامی کشــورش برای آزادی اراضی در قرهباغ ادامه مییابد.
الهام علیاف همچنین گفت ،حمات احتمالی ایروان به خط
لولههای نفت جمهوری آذربایجان بدون پاســخ باقی نخواهد
ماند .علیاف گفت :ارمنستان برای حمله و تحت کنترل گرفتن
خط لولههای ما تاش میکند .اگر ارمنســتان برای در اختیار

نیویورک تایمز:

تحریمهای آمریکا علیه ایران در بحبوحه کرونا ظالمانه است

یک روزنامه مشهور آمریکایی نوشت ،تاشهای آمریکا برای قطع ارتباط ایران با جهان در بحبوحه شیوع ویروس کرونا،
اقدامی کاما ظالمانه است.روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت :تاش های ایاات متحده برای اعمال فشارهای
حداکثری علیه ایران و قطع ارتباط تهران با جهان در بحبوحه شیوع ویروس کرونا ،یک اقدام ظالمانه به شمار می رود.
بر اساس این گزارش ،در سال  ۲۰۰۳که زلزله بم موجب کشته شدن هزاران نفر شد ،جورج دبلیو بوش رئیس جمهور
وقت آمریکا ،بخشی از تحریمهای مربوط به ارسال پول و دارو را به طور موقت لغو کرد.در آن زمان جورج دبلیو بوش
در مصاحبه با سیانان با ژست انسان دوستی مدعی شد که «این اقدام درستی است که مراقب انسان هایی که از این
بحران آسیب دیدهاند ،باشیم».پاییز امسال در حالی که تلفات ویروس کرونا در ایران رو به افزایش است ،دولت ترامپ
نرمش چندانی را نشان نداده است .دولت ترامپ با درخواست وام  5میلیارد داری ایران از صندوق بینالمللی پول برای
مقابله با شیوع ویروس کرونا مخالفت کرده است.در حالی که تاکنون بیش از  5۰۰هزار نفر در ایران به ویروس کرونا
مبتا شــده و تعداد قربانیان به بیش از  ۲۷هزار نفر رسیده است ،دولت ترامپ در حال افزودن تحریم ها علیه ایران
است ،آن هم در شرایطی که تهران پیش از این نیز برای تامین داروهای ضروری و مورد نیاز با چالش ها و مشکات
زیادی روبرو بود.هفته گذشته دولت ترامپ  ۱۸بانک ایرانی را تحریم کرد تا ارتباط آخرین بانک ها و موسسات مالی
ایران با نهادهای مالی بینالمللی را قطع کند.باربارا ســالوین مدیر بخش ایران در شورای آتانتیک در این باره گفت:
کارزار فشار حداکثری علیه ایران یک سادیسم در سیاست خارجی آمریکا به شمار می رود.در گذشته ،تحریمها علیه
بانکهای ایرانی بخشی از یک راهبرد گسترده تر برای تحت فشار قراردادن ایران بود تا با محدودیت برنامه هستهای
اش موافقت کند ،این تحریم ها با حمایت متحدان آمریکا یعنی اروپا و همین طور روسیه و چین اعمال شد ولی دولت
ترامپ از توافق هستهای خارج شد و پس از آن سعی کرده است تا به طور یکجانبه شورای امنیت سازمان ملل را برای
افزایش فشار علیه ایران متقاعد کند.

گرفتن خط لولههای ما در آنجا اقدامی بکند ،به شما میگویم
که نتیجه آن برای آنها بسیار سنگین خواهد بود.الهام علیاف در
مصاحبه با هابرترک همچنین گفت ،نیروهای مسلح جمهوری
آذربایجان سامانه موشکی اس ۳۰۰-ارتش ارمنستان را حین
درگیریهای قرهباغ منهدم کردهاند .علیاف افزود :عملیاتهای
نظامی ما با هدف آزادســازی اراضی از «اشغال» ادامه مییابد.
رئیسجمهوری آذربایجان همچنین ارمنســتان را به بمباران
مناطق آذربایجان در تاش بــرای «تحریک تافیجویانه» و
وارد کردن سازمان پیمان امنیت جمعی به این درگیری متهم
کــرد .با این حال او گفت ،جمهــوری آذربایجان به هیچکس
اجازه نخواهد داد تا جمعیت غیرنظامی را هدف قرار دهد.الهام
علیاف افزود :نیروهای مسلح ارمنستان متحمل خسارتهای
ســنگینی شــدهاند .بیش از  ۲۰تانک و دو سامانه اس۳۰۰-
منهدم شــدهاند و  ۳۳تانک به عنوان غنیمت توقیف شد.الهام
علــیاف همچنین گفت انتظار دارد کــه در جریان مذاکرات

آتی برنامه زمانی خروج نیروهای مســلح ارمنستان از قرهباغ
ارائه شود.رئیسجمهوری آذربایجان گفت :بعد از مذاکرات در
مسکو ،ما هیچ برنامه مشخصی درباره خروج ارتش ارمنستان
دریافت نکردیــم .ما قویا روی آن تاکید نداریم ،چون با همان
بندهایی که در بیانیه بعد از مذاکرات صادر شد ،مشکلی نداریم.
البتــه از برخی از مفاد آن راضی نیســتیم ،مــا از آن اطاعی
نداشتیم ،برای همین اســت که مذاکرات بسیار طوانی شد.
وزیر خارجه ما با من تماس گرفتم و من به او تاکید کردم که
هیچ توافقی خارج از شــرایط ما امکانپذیر نیست .ما در واقع
به نوعی برنامه خودمان را «منعطف» کردیم اما این بدان معنا
نیست که نباید هیچ برنامهای باشد .برنامهای خواهد بود و فقط
ما باید درباره چارچوب زمانی آن گفتوگو کنیم.درگیریهای
تــازه در داخل و اطراف قرهباغ ،از زمان آتشبس  ۱۹۹۴که به
جنگی در این منطقه با دســتکم  ۳۰هزار کشته پایان داد،
بیسابقه بوده است.

تاش ناامیدانه بروکسل -لندن در دقایق پایانی

در حالی که انگلیس برای توافق تجاری با اروپا تا فردا به اتحادیه اروپا زمان داده است اما همچنان موضوعات مورد مناقشه حل نشدهای
باقی مانده و نخست وزیر انگلیس و رئیس کمیسیون اروپایی میخواهند در گفتگویی تلفنی به چانه زنیها در این باره ادامه دهند.به
گزارش «ان تی وی» آلمان ،حدود دو ماه و نیم مانده تا پایان دوران گذار انگلیس همچنان لندن و بروکسل در حال چانه زنی درباره
مناسبات آینده تجاری هستند.عرصه حاا واقعا تنگ شده است.بوریس جانسون ،نخست وزیر انگلیس در جریان این مناقشات ناپایان
می خواهد امروز در گفتگوی تلفنی با اورزوا فون در این ،رئیس کمیسیون اروپایی به دنبال راه چارهای برای این اوضاع بگردد.اوضاع
بسیار آشفته است چرا که مهلت تعیین شده توسط بوریس جانسون برای دستیابی به توافق تجاری با اتحادیه اروپا روز  ۱5اکتبر (پنج
شنبه) پایان می یابد؛ اما دستیابی به چنین موفقیتی قابل پیش بینی نیست.اتحادیه اروپا و انگلیس می خواهند قبل از پایان سال
جاری میادی یک توافق تجاری درباره مناسبات آینده را منعقد کنند .دوره انتقالی انگلیس در پایان سال جاری میادی به پایان می
رسد و لندن به شدت مخالف تمدید آن است.هر دو طرف عاقمند به دستیابی به یک تواق هستند .اما حدود چهار سال و نیم بعد از
تصمیم انگلیس برای خروج از این اتحادیه و دو ماه و نیم مانده تا پایان دوران گذار و رسیدن موقع مقرر برای برگزیت نهایی همچنان
مذاکره کنندگان دو طرف در مهم ترین موضوعات مورد مناقشه به توافقی دست نیافتهاند.بوریس جانسون که اوایل لحن های آشتی
جویانه ای با اتحادیه اروپا داشت ،اما حاا مجدا لحن خود را شدت بخشیده و گفته است که انگلیس نباید ترسی از عدم توافق تجاری
با اتحادیه اروپا داشته باشد .وی گفته است مذاکرات وارد مرحله حساسی شده است.وزیر امور خارجه ایرلند هم گفته است که انتظار
دستیابی به موفقیت بزرگی در نشست اتحادیه اروپا در روز پنج شنبه را ندارد.ژان کاستکس» ،نخست وزیر فرانسه هم اخیرا در سخنانی
اظهار داشت که حتی اگر فرانسه بخواهد از وقوع سناریوی عدم توافق جلوگیری کند ،اما در همکاری نزدیک با شرکای اروپایی خود
و کمیسیون اروپایی برای همه سناریوها آماده می شود.اتحادیه اروپا و انگلیس همچنان تاش می کنند تا به پیشرفت هایی در مسیر
دستیابی به یک توافق تجاری دست یابند .بوریس جانسون ،نخست وزیر انگلیس به اتحادیه اروپا تا  ۱5اکتبر ( پنج شنبه) زمان داده تا
توافقی را تنظیم کنند ،اما اتحادیه اروپا بر این عقیده است که برای دستیابی به چنین توافقی تا پایان اکتبر زمان وجود دارد .این توافق
باید مناسبات اقتصادی بعد از دوران گذار برگزیت که در آخر سال جاری میادی به پایان می رسد را تنظیم کند.
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گزیده خبر
درخواست رئیسجمهور شی از نظامیان ارتش

برای جنگ آماده شوید

در میانه تنشهای چین و آمریکا و تاشهای تحریکآمیز واشــنگتن برای
فروش ســاح به تایوان« ،شــی جین پینگ» از نیروهای نظامی کشورش
خواســت تمام انرژی و فکر خود را بر آمادگی بــرای جنگ متمرکز کنند.
رئیسجمهور چین از نظامیان ارتش خواست برای جنگ آماده شوند «شی
جین پینگ» رئیسجمهور چین روز سهشنبه در بازدید از یک پایگاه نظامی
در استان جنوبی «گوانگدونگ» از نظامیان این کشور خواست تمام انرژی
و فکر خود را به آمادگی برای جنگ اختصاص دهند«.شــینهوا» خبرگزاری
دولتی چین گزارش داد شی در دیدار با تفنگداران دریایی ارتش آزادیبخش
خلق چین در شهر «چاوژو» به سربازان چینی گفت حالت آمادهباش را حفظ
کنند و از آنها خواست کام ً
ا وفادار ،خالص و قابل اعتماد بمانند.به گزارش
شبکه آمریکایی سیانان ،هدف اصلی سفر روز چهارشنبه رئیسجمهور چین
به گوانگدونگ سخنرانی در چهلمین سالگرد منطقه ویژه اقتصادی شنژن
بود که در ســال  ۱۹۸۰برای جذب ســرمایه خارجی تاسیس شد و نقشی
حیاتی در کمک به اقتصاد چین و تبدیل آن به دومین قدرت برتر اقتصادی
جهان ایفا کرده است .اما دیدار رئیسجمهور چین از پایگاه نظامی در میانه
تشــدید تنشها بین چین و آمریکا در دهههای اخیر و در ماههای گذشته
بر سر مسئله تایوان و همهگیری کرونا ،صورت گرفت.منابع خبری دوشنبه
شــب به وقت تهران از تقاضای کاخ سفید از کنگره برای تصویب فروش سه
بسته نظامی ویژه به تایوان خبر دادند .خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع
مطلع نوشت ،وزارت خارجه آمریکا نیز در زمینه فروش حسگرهای جنگنده
«اف ،»۱۶-موشــکهای پیشرفته «اســلمر» ویژه حمله به اهداف دریایی و
راکتهای «هیمراس» مکاتباتی با کنگره انجام داده اســت .پیشتر نیز چهار
مقام مطلع فاش کردند که آمریکا قصد دارد هفت نوع ســاح و سامانههای
نظامی از جمله مین ،موشک کروز و رادار به تایوان بفروشد.سخنگوی وزارت
خارجه چین روز سهشنبه در نشست خبری نسبت به فروش تجهیزات جنگی
پیشــرفته به تایوان و ساخت اســتحکامات در نقاط مرزی به آمریکا و هند
هشدار داد«.ژائو لیجان» ســخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از آمریکا،
گفت این اقدام نقض توافقات دیرینه است و واشنگتن روابط با تایوان را مقدم
بر روابط با چین برشمرده است.سخنگوی وزارت خارجه چین گفت« :ایاات
متحده اصل چین واحد و مفاد سه بیانیه مشترک چین و آمریکا را به طور
جدی نقض کرده است .با فروش اسلحه به تایوان ،آمریکا در امور داخلی چین
دخالت جدی کرده و به حاکمیت و منافع امنیتی چین آســیب جدی وارد
کرده اســت».این دیپلمات چینی از اقدامات قانونی و ازم در صورت فروش
ســاح از سوی آمریکا به تایوان خبر داد.دولت چین طبق اصل چین واحد،
تایوان را بخشی از سرزمین واحد چین و مواضع آمریکاییها در قبال روابط با
تایوان و فروش تسلیحات را مغایر با این اصل میداند .دولتهای آمریکایی از
سال  ۱۹۷۹روابط خود با تایوان را قطع و اعام کردند که به اصل چین واحد
پایبند هســتند اما طی سالهای اخیر به اقداماتی از قبیل فروش تسلیحات
به تایوان دست زدهاند.
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برداشت چای ترش قرمز در شهرستان کارون

چهره روز

ورزشی

از دســت دادن حس بویایی یا چشایی یکی از عائم ویروس کروناست
که افراد باید از آن آگاه شــوند ،بیشتر به این دلیل که اساسا این مورد
یک چراغقرمز بزرگ چشمکزن از وجود احتمالی ویروس است .طبق
تجزیهوتحلیل اخیر نیویورکتایمز ،تقریبا  ۹۰درصد بیماران ،از دســت
دادن حس بویایی و چشــایی را گزارش کردند .شــرکتکنندگانی که
در شناســایی بوی روغن نارگیل و نعناع فلفلی مشکلی دارند ،آزمایش
کووید ۱۹-آنان نیز مثبت اســت .تقریبا  ۲۵درصد از شرکتکنندگان
قادر به بوییدن نعناع نبودند و تقریبا  ۲۱درصد از شــرکتکنندگان نیز
اظهار کردند که قادر به درک بوی روغن نارگیل نیســتند .این گروه در
توضیح علت و چگونگی اینکــه ویروس منجر به از بین رفتن بویایی و
چشایی میشود.

صادق ملک شهمیرزادی
صادق ملک شهمیرزادی از باستانشناسان بهنام ایرانی بود
که در مدیریت کاوشهای تپه سیلک نقش مهمی داشت.
او در تیر ســال  ۱۳۴۹در رتبه اســتادیاری در دانشگاه
تهران استخدام شــد و در بهمن  ۱۳۷۹پس از  ۳۰سال
با رتبه استادیاری بازنشست شد .وی در  ۲۱مهر ۱۳۹۹
در آســتانه  ۸۰سالگی و  ۲۰ســال پس از بازنشستگی
درگذشــت .صادق ملک شهمیرزادی تحصیات خود را
تا مقطع کارشناسی در رشته باستانشناسی در دانشگاه
تهران به پایان رســاند .وی با عزیمت به آمریکا موفق به
گرفتن کارشناسی ارشد در گرایش باستانشناسی ایران
پیش از تاریخ و میانرودان از مؤسسه خاورشناسی دانشگاه
شیکاگو شد .او دکترای انسانشناسی خود را نیز با گرایش
پیشاتاریخ از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد .وی عاوه بر شرکت و سرپرستی کاوشهای میدانی از جمله
تپه سیئلک ،نوشتههای بسیاری نیز عرضه کردهاست .صادق ملک شهمیرزادی عاوه بر کارهای آموزشی،
سرپرســتی کاوشهای بسیاری در محوطههای سگزآباد ،زاغه ،پوئینک ورامین ،آقتپه استان گلستان و
طرح  ۵ساله بازنگری محوطه سیلک را به عهده داشت .صادق ملک شهمیرزادی در مدت سی سال کار
آموزشی در گروه باستانشناسی دانشگاه تهران ،به تدریس دروس کاوش در محل ،طبقهبندی سفال و
اشیا ،طراحی فنی و نقشهبرداری و عکاسی ،بررسی آثار باستانی ،سمینار و ترتیب نمایشگاه ،تهیه گزارش
مشروح ،باستانشناســی و هنر مصر باستان ،آشنایی با باستانشناسی ،مبانی باستانشناسی فرهنگی،
باستانشناسی پیش از تاریخ میانرودان ،باستانشناسی پیش از تاریخ ایران ،باستانشناسی آسیای باختری
و مصر (این واحد درسی را در دانشگاههای خارج از کشور ارائه کرد) ،باستان و فرهنگ ایران باستان (این
عنوان درسی رادر دانشگاه هلسینکی ارائه کرد) پرداخت.

پیشنهاد

گفتگو با پدر و پسر پینگ پنگ باز
پینگ پنگ باز اسبق ایران می گوید پسرش با شور و حرارت قدم در راه قهرمانی گذاشته و استعداد دیگری قرار است به تنیس
روی میز ایران تحویل داده شود .در تنیس روی میز بازیکنانی وجود دارند که پس از بررسی پشت پرده موفقیت آنها متوجه می
شــوید پدرانی دارند که به واســطه ی پینگ پنگ باز بودن خود نقش پدر و مربی را با هم ایفا کرده اند تا شاهد موفقیت هر چه
بیشتر فرزندان خود باشند .در رشته تنیس روی میز این قبیل پدران کم نیستند مانند رحمت عالمیان که نوشاد و نیما عالمیان
دست پروده او هستند و یا امید شمس که حمید و نوید را تحویل تنیس روی میز ایران داده و اکنون نوید تبدیل به یکی از پدیده
های تنیس روی میز ایران شده است .در حال حاضر نیز پینگ پنگ باز با استعدادی دیگری در راه است که با آموزش های پدر
قدم در راه قهرمانی گذاشته است .بنیامین فرجی ۱۱ساله در همین ابتدای راه ،قهرمان نونهاان ایران و نایب قهرمان مسابقات
قهرمانی آسیا میانه شد و جواز حضور در قهرمانی آسیا را به دست آورد .البته بعدا کرونا مانع برگزاری این رقابتها شد .بنیامین با
وجود سن کم اما با اعتماد به نفس زیاد که کاما در کامش مشهود است در مورد آینده خود صحبت می کرد و پدرش نیز آینده
درخشانی را برای این پینگ پنگ باز نونهال متصور است.

تخت گاز

سفر به دور اتاقم
ســفر به دور اتاقم اثری از اگزویه دومستر ،نویسنده
و نقاش فرانســوی اســت که در ســال  ۱۷۹۴آن را
نوشت .کتابی که با مطالعه آن در دوران کرونا احتماا
بیشــتر از هر زمان دیگری با داستانش ارتباط برقرار
کنید چرا که این اثر درباره افســری جوان است که
مجبور میشــود  ۴۲روز در اتاق خود محبوس بماند.
کتابی که آن را ادیســهای کمیک به سبک و سیاق
آثار ارنس اســترن میدانند که خبر از آغاز جنبش
رمانتیسم میدهد .داستان کتاب سفر به دور اتاقم در
قالب یک زندگینامه خودنوشت است .نویسنده پس
از یک دوئل با افسری ایتالیایی که با پیروزی خودش
به پایان میرسد محکوم به  ۴۲روز اقامت اجباری در
اتاق خود میشــود .حال افسری که در داستان کتاب نیز وجود دارد مجبور است  ۴۲روز در اتاق
خود محبوس بماند .در ابتدای کتاب نیز ،راوی آشکارا از ماجراجوییاش در اتاق خبر میدهد و در
همان جمات ابتدایی مینویسد :نه ،بیش از این کتابم را نهان نخواهم داشت :حضرات ،این شما و
این هم کتاب بنده! بخوانیدش! من به اطراف و اکناف اتاقم سفری کردم که چهل و دو روز به طول
انجامید .مشاهدات جالبی که داشتم و ّ
حظ مدامی که طی مسیر بردم مرا بر آن داشت تا آن را در
دسترس عموم قرار دهم ،تصمیمی برخاسته از اعتقادی راسخ به سودمندی در قبال جامعه .به انبوه
آشفتهحاانی میاندیشــم که اکنون این پادزهر مطمئن مال و داروی آرامشبخش دردهایشان
را تقدیمشــان میدارم و قلبم از این خیال سرشار از شعفی وصفناپذیر میشود .آدمی از سفر به
دور اتاق خود لذتی میبرد که از حسادت آزارندهی مردمان در امان است و برای دستیافتن بدان
حاجت به هیچ مال و ثروتی نیست.

احتمال ابتا به کووید 19-با از
دست دادن حس بویایی

کاهش قیمت تسا مدل  Sدر برخی بازارها
تسا قیمت مدل  Sبرد بلند پاس را با کاهش  ۴درصدی از  ۷۴.۹۹۰به  ۷۱.۹۹۰دار رساند .قیمت نسخه پایه این خودرو در چین نیز
کاهش یافته اما این میزان  ۳درصد بوده است .کاهش قیمت تسا مدل  Sکمتر از یک ماه پس از کاهش حدود  ۸درصدی قیمت مدل
 ۳و رسیدن بهای آن به  ۳۶.۸۰۵دار رخ داده است .اگر مدل  Sپرفورمنس را ترجیح میدهید نیز با خبر خوبی روبرو خواهید شد زیرا
بهای این مدل از  ۹۴.۹۹۰به  ۹۱.۹۹۰دار رسیده است .البته قیمت تسا مدل  Sپاد بدون تغییر همچنان  ۱۳۹.۹۹۰دار باقی مانده
است .تسا اخیرا ً نتایج سهماهه سوم خود را اعام کرده و گفته که در این بازه زمانی رکورد تحویل  ۱۳۹.۳۰۰دستگاه خودرو را بر جای
گذاشته است .البته ارزش سهام این شرکت همچنان رو به کاهش بوده و برخی تحلیلگران با شک و تردید به توانایی تسا در رسیدن
به اهداف انتهای سال نگاه میکنند .با این وجود ارزش سهام تسا در سال جاری بیش از پنج برابر شده است .این خودروساز آمریکایی
تخمین میزند زمان ازم برای تحویل هر دو مدل برد بلند پاس و پرفورمنس در آمریکا بین  ۴تا  ۸هفته است .همچنین قیمت مدل
 Sدر کانادا از معادل  ۷۷.۸۰۰دار شروع میشود که نشان میدهد این کاهش قیمت ناگهانی در سایر بازارها نیز رخ داده است .احتمااً
به یاد میآورید که تسا قب ًا نیز قیمت محصوات خود را کاهش داده است.

آلودگی هوا چه تاثیری در افزایش
مرگ و میر کووید 19-دارد؟
مطالعات نشــان دادهاند با افزایش بســیار کم غلظت ذرات معلق ریز
هــوا ( )PM۲.۵حــدود  ۸درصد مرگ ناشــی از کووید ۱۹-افزایش
پیدا میکند .افرادی که در مناطق آلوده زندگی میکنند بیشــتر به
بیماریهای قلبی ـ عروقی و تنفسی دچار میشوند .براساس اطاعات
موجود در مناطقی که آلودگی از لحاظ ذرات معلق بیشــتر بود تعداد
مرگ و بســتری ناشی از کووید ۱۹-نیز بیشــتر مشاهده شده است.
از ســوی دیگر ،مرگ ناشــی از بیمــاری کوویــد ۱۹-در افرادی که
بیماریهای زمینهای نظیر قلبی ـ عروقی و تنفسی دارند بااتر است.
مواجهه با ذرات معلق ریز هوا ( )PM۲.۵باعث میشــود پیامدهای
ناشی از بیماریهای تنفسی مثل آنفوانزا ،پنومونی و کروناویروس به
صورت حادتری ظاهر شوند.

راهکاری برای ترمیم
آسیبهای مفصلی

اســتفاده از کندروژنین و کورکومین در کنار ُکرههای ســلولهای
بنیادی مزانشــیمی میتواند ترمیم آســیبهای مفصلی را بهبود
بخشــد .ترمیم آسیبهای وارد شده به مفاصل به دلیل توان اندک
این بافت در خود ترمیمی و ایجاد التهاب در محل آســیب ،بسیار
دشــوار اســت .یکی از روشهای ترمیم مفصل میتواند اســتفاده
از ســاختاری متشــکل از ُکرههای سلولی باشــد که از سلولهای
بنیادی مزانشــیمی ساخته شدهاند .با توجه به توانایی این سلولها
در برهمکنشهای بینســلولی ،تقسیم و تمایز به بافت هدف ،سود
جستن از ُکرههای سلولی تشکیل شده از آنها در کنار هم به عنوان
بلوکهای ســاختمانی برای ترمیم مفصل آسیبدیده موثر به نظر
میرسد.

