سردار حاجیزاده:

نگاه انقابی و نسخه داخلی ضامن حل مشکات کشور است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :با نگاه انقابی ،مجاهدت ،استقامت و اعتماد به ظرفیتهای داخلی میتوان بر مشکات کشور فائق آمد ،.سردار امیرعلی حاجی
زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه فرهنگی و سیاسی سپاه از نمایشگاه دائمی دستاوردها و توانمندیهای این
نیرو با اشاره به هدف برپایی نمایشگاه ،گفت :هدف از برپایی این نمایشگاه نشان دادن اهمیت و نسخه تکیه بر توان داخلی و اعتماد به ظرفیت داخلی و جوانان و
نخبگان کشور است.وی افزود :این نمایشگاه نشان داد که چگونه میتوان مسیرهای پیشرفت برای عزت و جایگاه جهانی ایران عزیز را با اعتماد به توانمندیهای بومی
و داخلی طی کرد و در حوزه دفاعی و بازدارندگی با عبور از تحریمها به خودکفایی و اقتدار در عرصه فنآوری در سامانههای نظامی رسید...
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بر اساس بررسیهای مرکز پژوهشها:

جبران کسری بودجه عامل رشد پایه پولی

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

ربیع ااول پیام آور شادی هاست
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تشریح نحوه اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران

جهش قیمت مسکن چگونه
کلید خورد؟

هرچنــد عرضه پول در بلندمدت رابطــه تقریبا یک به یکی با نرخ تورم دارد ،اما در کوتاه مدت عرضه و تقاضای
پول میتواند رابطه بین نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار دهد .در بلندمدت رابطه تقریبا یک به یکی بین رشد
نقدینگی و شاخص قیمت وجود دارد ،به طوری که انتظار میرود نرخ تورم متناسب با اختاف بین رشد نقدینگی
و رشــد تولید رشد داشته باشد».واشــل» در فصل اول کتاب «نظریه و سیاست پولی» عنوان میکند که رابطه
بلندمدت و رابطه تقریبا یک به یکی بین عرضه پول و نرخ تورم وجود دارد و این رابطه تقربیا در بیشتر کشورها
مشاهده شده است....
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تختروانچی:

همتی:

نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه
بازگردانده شد
رییــس کل بانک مرکزی اعام کرد :نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی ،از اول مهرماه با هدف
کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشــتر رشد نقدینگی ،نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن
بازگردانده شــد.عبدالناصر همتی در حساب کاربری اینســتاگرام خود چند نکته در خصوص بازار
ســرمایه را منتشر کرد و نوشــت :بانک مرکزی به عنوان مسوول سیاست پولی و اعتباری عاوه بر
ضرورت های مهار تورم و کمک به خروج از رکود ،مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز
تســهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است .در این شرایط کاما پیچیده ،اگر نبود مقاومت بانک
مرکزی ،در مقابل بسیاری از درخواست ها ،وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم
خورده بود.وی در این متن می افزاید :در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی
دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم در آمد
جامعه را متاثر ســاخته بود ،بی تفاوت باشد .کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با
هدف کمک به بانکها برای تامین و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و
کارهای آســیبدیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.در بخش دیگری از پیام همتی
آمده اســت :نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی ،از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و
کنترل بیشتر رشــد نقدینگی ،نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد .اقدامات
احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانکها نیز طبق برنامه پیش میرود.همتی تاکید کرده است:
همراهی دولت در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است و
امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده ،این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا
بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کان تامین مالی
کرد.وی در این متن افزود :بیشک مهمترین عامل برون زای اقتصاد کشور ،ادامه تحریمهای یکجانبه
و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است هر گونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص
عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تأثیر این آمد بیتردید نمیتواند یک تحلیل جامع علمی
و از نظر اجرایی راهگشا باشد.

واکنش گمرک به کشف صدها هزار دار داروی
قاچاق در عراق
معاون گمرک ایران معتقد است ،صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق مرزهای رسمی
کشور صورت نپذیرفته ،از سوی دیگر سازمان غذا و دارو اعام کرد ،داروها متعلق به یکی دیگر از
کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود.در روزهای اخیر
انتشــار خبری در فضای مجازی مبنی بر کشف صدها هزار دار داروی قاچاق از ایران حساسیت
زیادی ایجاد کرده اســت .بر همین اساس امروز گمرک ایران اعام کرده است ،طبق بررسیهای
صورت پذیرفته توسط گمرکات مرزی کشور  ،صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق
مرزهای رسمی کشور صورت نپذیرفته است.سازمان غذاودارو در اطاعیهای اعام کرد :نکته جالب
توجه اینکه ،داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق ،که در بعضی رسانههای خارجی مورد توجه
قرار گرفته است ،متعلق به یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق یکی از مرزهای
کشور ترانزیت شده بود.گفتنی است ،مهرداد جمال ارونقی خاطرنشان کرد :صرفاً طی ماه گذشته
چند محموله دارو از طریق قلمرو جمهوری اسامی ایران و با رعایت کامل کلیه مقررات مربوطه و
کنترل های ازم  ،ترانزیت خارجی شده است که مبدأ این داروها نیز کشورهای خارجی بوده است.
معاون گمرک ایران با بیان لزوم صدور مجوزهای قانونی از جمله مجوز وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی برای صادرات دارو افزود :صادرات کااهای اساسی و ضروری از جمله دارو به خارج
از کشور ممنوع است و داروهای اعام شده نیز داروی ایرانی نبوده اند .ارونقی  ،پروسه واردات ،انجام
تشریفات گمرکی  ،ترخیص قطعی و توزیع داروهای خارجی در کشور را یک پروسه سیستماتیک
برشمرد و اعام کرد :ورود داروی خارجی به کشور با صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت صورت
پذیرفته و این مرجع ،داروهای ترخیص شده را تا مرحله توزیع  ،رصد می نماید بنابراین صادرات
مجدد این حجم دارو از مبادی رسمی ،آنهم با ممنوعیت صدور دارو و کااهای اساسی و ضروری،
دور از ذهن به نظر میرسد و قطعاً می توان ابراز داشت خروج این محموله از طریق گمرکات کشور
به خارج از کشــور صورت نپذیرفته است.معاون گمرک ایران اشاره کرد :با توجه به اینکه در خبر
منتشره اعام شده است « ...رانندگان کامیونها قصد داشته اند از دست گمرک فرار کنند ،»...منظور
از گمرک  ،گمرکات داخلی کشــور عراق می باشــد و ارتباطی به گمرکات مرزی کشور جمهوری
اسامی ایران ندارد.

داشتن ساح متعارف حق همه کشورهاست
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل گفت :جمهوری اسامی ایران ،داشتن
توان ســاح متعارف را حق مسلم هر کشــور عضو سازمان ملل برای دفاع
مشــروع می داند و در این زمینه بر اساس حقوق بین الملل ،توان موشکی
داخلی بدســت آورده تا در مقابل تهدیدات علیه کشورمان بازدارنده باشد.
مجید تخت روانچی ،سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران در سازمان
ملــل متحد در کمیته خلع ســاح و امنیت بین المللی هفتاد و پنجمین
مجمع عمومی ســازمان ملل ســخنرانی کرد.وی ابتدا با اشاره به منازعات
ممتد و نیز با برشــمردن برخی از خطرات کنونی مثل توســل به زور و یا
تهدید به آن ،افزایش هزینه ها و تشــدید مسابقات تسلیحاتی و بازگشت
ذهنیت های زمان جنگ سرد در کنار خطر همیشگی ناشی از ساح های
کشــتار جمعی و بروز تهدیدات جدید در عرصه هوش مصنوعی ،سایبر و
فضای ماورای جو ،اظهار کرد که متاســفانه اوضاع امنیتی جهان نسبت به
قبل بدتر شده اســت .عاوه براین ،شرایط گفتگو میان قدرت های بزرگ
نیز در حال از بین رفتن است.سفیرکشــورمان در سازمان ملل ،با تاکید بر
موانع خلع ساح هسته ای و در راس آن مسابقه مدرن سازی زرادخانه های
هسته ای و فقدان اراده سیاسی برای کنار گذاشتن گزینه ساح هسته ای
توسط دارندگان ،گفت که بیش از  1۴000ساح هسته ای و  100میلیارد
هزینه ساانه مربوطه و امکان استفاده آنها خطری است که هر آن بشریت
و کره زمین را تهدید می کند و متاســفانه  ۵0ســال پس از ازم ااجرایی
شــدن معاهده منع اشاعه ساحهای هســته ای ،ان پی تی ،اجرای کامل
تعهدات مبتنی بر آن به خصوص خلع ساح هسته ای هنوز اجرایی نشده
و مطمئنا اعتبار ان پی تی منوط به تقویت زمینه های اجرای این تعهدات
در کنفرانس بازنگری ســال آینده اســت.روانچی با اشاره به امریکا و رژیم
صهیونیســتی به عنوان موانع بزرگ خلع ساح هسته ای جهانی ومنطقه
ای ،اظهار داشت که امریکا بزرگترین دارنده ساح هسته ای در جهان است
که تنها در سال  ۲019مبلغ  ۳6میلیارد دار برای زرادخانه هسته ای خود
و تولید آخرین مدل ســاح های هسته ای هزینه کرده ،با ساح هسته ای
به تهدید کشورهای غیر هسته ای پرداخته و آستانه توسل به ساح هسته
ای را تنزل داده اســت .بعاوه ،خروج این کشــور از پیمان نیروهای هسته
ای میان برد و عدم تمایل به تمدید استارت جدید به تاشهای بین المللی
خلع ســاح وعدم اشاعه هســته ای ضربه بزرگی وارد کرده است.به گفته
روانچی ،اسرائیل هم یک خطر امنیتی منطقه ای است که با حمایت امریکا
کشــورهای دیگر را به انهدام هسته ای تهدید می کند .رژیم صهیونیستی
تنها مانع تحقق خاورمیانه عاری از ســاح های هسته ای است که ایران از
 197۴پیشنهاد کرده است و خواست ما از نظام بین المللی آن است که این
رژیم را مجبور به الحاق به ان پی تی به عنوان یک عضو غیر هســته ای و
بدون قید و شرط و پذیرش پادمان های آژانس بین المللی انرژی هسته ای
بکند.روانچی اضافه کرد که دولت عربستان با احتراز از اجرای کامل پادمان
های هســته ای مورد درخواست آژانس در برنامه هسته ای خود به پنهان
کاری روی آورده است و با وجود این ،واشنگتن برای گسترش برنامه هسته

آخرین آمار کرونا در ایران

فوت  2۵3نفر
در  24ساعت
گذشته

ای عربستان چراغ سبز نشان می دهد ،بدون این که توافق قبلی برای اعمال
نرم های عدم اشاعه را مد نظر قرار دهند.این دیپلمات ارشد کشورمان تاکید
کرد که از نظر جمهوری اسامی ایران 7۵ ،سال پس از کاربرد ساح هسته
ای توسط امریکا ،هیچ تضمینی برای عدم کاربرد مجدد این ساح ها وجود
ندارد و ازم اســت که مجمع عمومی یــک هنجار خاصی تصویب و اعام
کند که جنگ هســته ای برنده ندارد و نباید اتفاق بیافتد .این اقدام ،باید با
تنظیم برنامه زمانبندی شــده خلع ساح هسته ای و البته اعطای تضمین
های امنیتی ازم تا آن موقع و نیز شروع مذاکرات یک معاهده جامع خلع
ساح هسته ای دنبال شود.در زمینه سایر ساحهای کشتار جمعی ،نماینده
دائم کشورمان با محکوم کردن کاربرد ساح شیمیایی توسط هر شخص در
هر زمان و تحت هر شرایطی ،از تنها دارنده ساح شیمیایی خواست تا هر
چه سریع تر ساح های شیمیایی خود را منهدم و تحفظ نسبت به پروتکل
 19۲۵را پس بگیرد.وی همچنین ،با انتقاد از رویکرد سیاســت زده برخی
کشورهای عضو اعام کرد که این امر موجب شکاف بیشتردر سازمان منع
ساحهای شیمیایی خواهد شد و در حال حاضر نیز مانع انجام یک عملکرد
حرفه ای و بی طرفانه در خصوص سوریه شده است .روانچی با ابراز نگرانی
از برنامه مخفی ساح های بیولوژیک برخی کشورها ،از تقویت کنوانسیون
ساح های بیولوژیک حمایت کرده و اظهار امیدواری کرد که با ممنوعیت
کاربرد این ســاحها ،این خا قانونی در کنوانسیون برطرف بشود.در زمینه
فضای ماورای جو ،سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل ،با اشاره
به اقدام اخیر دولت امریکا در تشکیل نیروی فضایی به عنوان بخش ششم
نیروی نظامی این کشــور اعام کرد که این امر ماشــه مسابقه تسلیحاتی
در این عرصه را خواهد کشــید و چنین وضعی باید متوقف شود.وی اضافه
کرد که ایران از شــروع مذاکرات کنفرانس خلع ســاح برای جلوگیری از
نظامی شــدن و تســلیحاتی کردن فضای ماورای جو حمایت می کند.وی
همچنین ،افزود که جمهوری اســامی ایران ،داشــتن توان ساح متعارف
را حق مســلم هر کشور عضو سازمان ملل برای دفاع مشروع می داند و در
این زمینه بر اســاس حقوق بین الملل ،توان موشکی داخلی بدست آورده
تا در مقابل تهدیدات علیه بازدارنده باشد.این دیپلمات ارشد کشورمان از
ارسال مستمر ساحهای پیشرفته به منطقه پرتنش خاورمیانه و به خصوص
افزایش خرید های اسرائیل و عربستان از امریکا که طی یک دوره پنج ساله
به ترتیب  ۳۵۴و  19۲درصد افزایش پیدا کرده بشــدت ابراز نگرانی کرد.
نماینده دائم کشــورمان با تاکید بر حق کشورها در بهره مندی صلح آمیز
از تکنولوژی های مرتبط با معاهدات خلع ســاحی و درخواســت رعایت
برابری در اعطای بورسیه های آموزشی و عضویت در گروه های کارشناسی،
تصمیم پیشنهادی جمهوری اسامی ایران در خصوص موشک را به کمیته
معرفی کرد.شــایان ذکر است که جلســات کمیته های مجمع عمومی در
شــرایط کرونایی به صورت فیزیکی و آناین برگزار می شــود و قرار است
کمیته یک با بررسی  70قطع نامه و تصمیم پیشنهادی دول عضو در مورد
آنها تصمیم بگیرد.

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح
آخرین آمار بیماران و بهبودیافتگان کرونا
در کشــور گفت :در  ۲۴ســاعت گذشته
 ۲۵۳نفر بر اثر ابتا به کرونا جان باختند.
دکتر ســیما ســادات اری ،سخنگوی
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی گفت :تا دیروز  ۲6مهر 1۳99
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۴10۳بیمار جدید مبتــا به کووید19

در کشور شناسایی شــد که یک هزار و
 779نفر از آنها بستری شدند.وی با بیان
اینکه مجموع بیماران کووید 19در کشور
بــه  ۵۲6هزار و  ۴90نفر رســید .افزود:
متأســفانه در طول  ۲۴ســاعت گذشته،
 ۲۵۳بیمــار کووید 19جان خــود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۳0هزار و  1۲۳نفر رســید.
اری گفت :خوشبختانه تاکنون  ۴۲۳هزار

دو ماه عزاداری با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی امسال را
با هرســال متفاوت کرده بــود .دو ماه محرم و صفر در کشــور
های شــیعه نشین همیشــه همراه با غم و اندوه و حزن و سوک
همراه بوده اســت که امسال با بسته شــدن راه کربا در اربعین
حســینی این توفیق از همه زائران حرمین نجف و کربا فزونی
زاید الوصفی به همراه داشــت .غم عزای حســین علیه ااسام
با هیچ واقعه دیگری کاهش نیافته و ســرد نخواهد شــد .حتی
انتقامها همه هرگز نتوانســته اند این حــرارت را از دل مومنین
بکاهند .عامه شیخ محمد مهدی حائری مازندرانی  -رضوان اه
علیه  -در شــجرة طوبی ج  - 1الصفحة  .۴6اشاره به واقعه ای
دردناک میکنند و مینویســند :امیر تیمور مشهور به تیمورلنگ
چنانکه در تاریخ آمده اســت  ،چون بر شرق و غرب شام تسلط
یافت آن دیار را که اهل عناد با خاندان رســالت و راضی به قتل
ایشــان بودند را خراب کرد! پس وقتی تیمور به شام وارد شد و
گردن اهل شــام در برابر او خاضع شد ،و اهل شام دانستند که
تیمور نســبت به آنها بدخلق و سختگیر است پس سعی کردند
به واســطه ازدواج به او نزدیک شــوند تا او را نسبت به اهل شام
نرمخو کنند لذا بزرگ اهل شــام پیش تیمــور آمد و گفت :ای
امیر ،مــا میخواهیم که دختر فان را که دختری صاحب صفات
نیک و زیبا و صاحب جمال و عقل و کمال اســت و جز تو ایق
کس دیگری نیســت به تزویج شما دربیاوریم! تیمور پذیرفت و
دســتور داد تا عروس را برای آمادگی جشــن عروسی به حمام
شــهر ببرند و بازارها را زینت کننــد و به رقص و طرب بپردازند
و اســباب نکاح و مراسم عروســی را مهیا سازند! اهل شام دختر
را به حمام بردند و اســباب عروسی را آماده کردند ،در این حال
امیر تیمور به خادمش دســتور داد که ناقه ای ضعیف و بی پرده
و بدون پوشــش و بدون پاان تهیه کننــد و آن را بر در همان
حمام ببرد و عروس را ســوار آن ناقه کنند و در کوچه ها و بازار
بگرداند و همه اهل شهر باید به آن دختر خیره شوند پس خادم
نیز دستور پذیرفت و بدان این چنین کرد! وقتی شیوخ شهر شام
غام تیمور و شــتر ضعیف و بی پرده و پوشــش را دیدند غام
را گفتند :این چه شــتری است چون در شأن این عروس نیست.
غام گفت :این دســتور امیر است! مردم و شیوخ شهر از حیرت
به یکدیگر نگاه میکردند و بســیار غضبناک به سوی تیمور لنگ
رفتند و گفتند « :خدا امیر را ســامت بدارد  ،این چه کاریست
که خادم شما انجام داد و ما حقیقتا از سخن او مطمئن نیستیم و
حاشا که به مثل توئی چنین دورغی ببندد.امیر تیمور گفت :وای
بر شما ،من او را اینچنین دستور داده ام  .اهل شام گفتند :چطور
چنین دستوری دادید چون خدا و رسول به این خواری ما راضی
نیســتند که در جاهلیت نیز با بزرگان چنیــن نمیکردند.تیمور
گفت :وای بر شــما اهل شام ،اگر شما این عمل را نمی پسندید
چرا همین کار را قبا با عترت پیامبرتان کرده اید؟ شیوخ گفتند:
ای امیــر ،این دختر از بزرگ زادگان اهل شــام و اهل شــرف و
حسب و نسب است ،و این دختر از نظر مقام بااترین ،و در عفت
پاکدامن ترین اهل شام است ،او دختر حاکم ماست ! پس وقتی
کام شامیان بدینجا رسید تیمور لنگ گریبان خود را پاره کرد
و چنان گریست تا غش کرد و وقتی به هوش آمد گفت :یا ویلکم
یا أتبــاع یزید وأواد اتباعه ،اعلمونــي واخبروني أي ملک أکرم
من رســول اه… ؟؟ وای بر شــما ای اتباع یزید و فرزندان اتباع
یزید! به من خبر دهید که کدام شــاهی برتر از رسول اه صلی
اه علیه و آله اســت؟؟ و کدام دختــری پاکدامن تر از دختران
امیرالمومنین علیه السام بوده اند؟ وهي في شوارعکم واسواقکم،
وانتم ونساؤکم خرجتم تتفرجون علیهن وانتم تعلمون أنهن بنات
رسول اه نبیکم ؟؟ شما دختران محمد و علی  -علیهما و آلهما
الســام  -را در کوچه ها و بازارهایتان گرداندید و شما و زنانتان
برای تمســخر آنها از خانه هایتان خارج شدید؟ویلکم اخبروني
أما کان الحســین حجة اه وابن حجته وقد رأیتم عیاله ســبایا
علی النیاق من بلد الی بلد؟ دوزخ بر شــما باد ،آیا حسین حجت
خــدا و فرزند حجت خدا نبودند کــه اهل و عیالش را درحالیکه
اســیرتان بودند سوار بر ناقه ها از شهری به شهر دیگر به اسارت
بردید؟ همین موضع امیر تیمور شیوخ و مردم شام را حیرت زده
کرد و به عمل شــنیع خود واقف آمدند و تیمــور از بقیه انتقام
گذشت .این وقایع در کرات اندر کرات در تاریخ  1۳00ساله بعد
از عاشــورا اتفاق افتاده اند ذره ای اما از غم جانکاه این دو ماه در
قلوب شیعیان نکاسته اند و حال با نوید پیامبر اعظم  ،ربیع ااول
زمینه کاســتن از عزا و پرداختن به دوران سرور آل اه است تا
جایی که پیامبر اکــرم خبر دهنده به اتمام دو ماه صفر و محرم
و ورود به ربیع را بشــارت خاص فرموده اند .با توســل و تمسک
به ذیل عنایت قاطبه معصومین و خاندان پاک ایشــان از خدای
متعال رفع پریشــانی از این ویروس منحوس را مطالبه داریم و
امید که پیامبر اکرم این مرافعه را بشارت شیعیان و دوست داران
خاندانش قرار دهند ،ان شااه .
والسام

و  9۲1نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند ۴7۲1 .نفر
از بیماران مبتا به کووید 19در وضعیت
شــدید این بیماری تحــت مراقبت قرار
دارند.سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد:
تاکنون چهار میلیون و  ۴8۲هزار و ۲6۳
آزمایش تشــخیص کووید 19در کشور
انجام شده است.به گفته اری استانهای
تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شــرقی،

خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان،
اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و
بویراحمد ،گیان ،بوشــهر ،زنجان ،ایام،
خراســان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و
بختیاری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی،
کرمان ،خراسان شــمالی ،همدان ،یزد و
کردســتان در وضعیت قرمز قرار دارند و
استانهای هرمزگان ،فارس و گلستان نیز
در وضعیت هشدار قرار دارند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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انجام دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین
از روز دوشنبه در تهران
دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در مورد سانحه سقوط هواپیما اوکراینی
روز دوشــنبه در تهران برگزار می شــود  .در این دور از مذاکرات محسن
بهاروند معاون امــور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه کشــورمان،
میزبان معاون حقوقی وزیر امور خارجه اوکراین و تیم همراهش اســت .
این مذاکرات از  28مهرماه تا  30مهرماه در تهران بر گزار می شــود  .در
جریان این مذاکرات در ابتدا جلسات کارشناسی کمیتهها برگزار می شود
و سپس معاونین وزیران امورخارجه دو کشور نتایج جلسات کارشناسی را
مورد بحث قرار خواهند داد .محســن بهاروند معاون وزیر خارجه و رییس
هیــات ایرانی در این مذاکرات ،در مورد محور رایزنی های تهران و کییف
دراین دور از مذاکرات گفته اســت :در این دور از مذاکرات سه جلسه فنی
برگزار خواهد شــد یکی از این جلســات در مورد بحثهای فنی است که
ســازمان هواپیمایی انجام خواهد داد .یک جلسه در مورد مسائل قضایی
اســت که همکاران قوه قضاییه انجام میدهند و یک جلسه هم در مورد
مسائل حقوقی درباره میزان غرامت افراد و هواپیماست.بهاروند با بیان اینکه
پس از آنکه این ســه گروه با یکدیگر ماقات کرده و پیشرفت حاصل شد،
یک جلســه عمومی خواهیم داشــت ،افزود  :در آن جلسه ،من و همتای
اوکراینی به عاوه همه گروههایی که با هم مذاکره کردند ،حضور خواهیم
داشت و پیشــرفتهای آنها را میبینیم.وی ادامه داد :اگر راهنمایی ازم
باشد ،راهنماییهایی را انجام میدهیم و قدمهای بعدی را تعریف میکنیم
که دور بعدی مذاکره باشــد .سعیمان این اســت که هر چه سریعتر در
کوتاهترین زمان به نتیجه برسانیم
دور اول این مذاکرات در روزهای  9و  10مرداماه سال جاری به سرپرستی
محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در شهر
کییف اوکراین برگزار شد .در ماقات هیات ایرانی با «یوگنی ینین» معاون
وزیر امور خارجه و هیات کارشناسی اوکراینی ،ابعاد مختلف فنی و حقوقی
حادثه مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص ادامه مسیر همکاری های دو
کشــور توافقات ازم بدست آمد .پس از مذاکرات دوجانبه معاونین وزرای
خارجه دو کشور ،نشست مجازی با حضور نمایندگان کشورهای دخیل در
موضوع شامل کانادا ،انگلیس و سوئد برگزار شد.در ماقات هیات ایرانی با
وزیر امور خارجه اوکراین نیز ،طرفین با تاکید بر اهمیت حفظ و گسترش
روابط دوجانبه جمهوری اسامی ایران و اوکراین ،بر ضرورت سریع حل و
فصل موضوع سانحه سقوط هواپیما تاکید کردند .به گزارش ایسنا ،چندی
پیش محسن بهاروند معاون وزارت امور خارجه درباره سفر هیات ایرانی به
ریاست خود به کییف در مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا گفته است  :این
سفر به همراه هیاتی متشکل از  9نفر از نمایندگان سازمانهای ذیربط از
نیروهای مسلح ،قوه قضاییه ،ریاستجمهوری و سازمان هواپیمایی کشوری
به اوکراین انجام شد و با همکاران اوکراینی مذاکرات خوبی داشتیم.
بهارونــد در خصوص مذاکرات با طرف اوکراینی اظهــار کرد  :در روز اول
ســفر با نمایندگان ذیربط اوکراینی و نماینــدگان وزارت امور خارجه این
کشور مذاکره داشتیم .در روز دوم هم با وزیر امور خارجه اوکراین مذاکره
کردیم .ما نســبت به مذاکراتی که انجام شد تا اینجا خوشبین هستیم و
تفاهم خوبی با همکاران اوکراینی داشتیم و سعی کردیم که سوءتفاهمها
رفع شود.
منوچهر مرادی ســفیر ایران در اوکراین نیــز در گفتوگو با آژانس ملی
اطاع رســانی اوکراین (اوکراینفورم( در مورد ایــن مذاکرات گفته بود
:مذاکرات خیر ایران و اوکراین در کی یف به بهترین شــکل برگزار شد .ما
مذاکرات جدی ،سازنده و شفافی با طرف اوکراینی داشتیم که  11ساعت
طول کشید .در این مدت تمام موضوعات و مسائل مربوط به حادثه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .هیات ایرانی ترکیبی کامل و جامع متشکل از
تمامیبخش های فنی ،قضایی ،حقوقی و سیاسی بود و هر کدام با همتایان
اوکراینی خود ارتباط برقرار کردند .عاوه بر این ،یک ماقات جداگانه بین
دادستان نظامی تهران -که معموا سفر نمیکنند و به درخواست رئیس
هیــات ایرانی هیات را همراهی کردند  -بــا آقای گندوز مامدوف معاون
دادستان کل اوکراین برگزار شد.
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سردار حاجیزاده:

نگاه انقابی و نسخه داخلی
ضامن حل مشکات کشور است
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :با نگاه انقابی ،مجاهدت ،استقامت و اعتماد به ظرفیتهای داخلی میتوان بر مشکات کشور فائق آمد ،.سردار
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه فرهنگی و سیاسی سپاه از نمایشگاه دائمی
دستاوردها و توانمندیهای این نیرو با اشاره به هدف برپایی نمایشگاه ،گفت :هدف از برپایی این نمایشگاه نشان دادن اهمیت و نسخه تکیه بر توان
داخلی و اعتماد به ظرفیت داخلی و جوانان و نخبگان کشور است.وی افزود :این نمایشگاه نشان داد که چگونه میتوان مسیرهای پیشرفت برای عزت
و جایگاه جهانی ایران عزیز را با اعتماد به توانمندیهای بومی و داخلی طی کرد و در حوزه دفاعی و بازدارندگی با عبور از تحریمها به خودکفایی
و اقتدار در عرصه فنآوری در سامانههای نظامی رسید.فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه با تاکید بر لزوم فاصله گرفتن از روشهای سنتی در
تحلیلها و تبیینها و به صحنه آوردن ظرفیتها و الگوهای جدید تصریح کرد :در حوزه تحلیل ،تبیین و اقناع باید با روزآمدسازی روشها و ابزارها با
نسل جوان و نخبه کشور ارتباط برقرار شود تا فرآیند انتقال و درک حقایق بهتر و موفق تر انجام پذیرد.سردار حاجی زاده در پایان تاکید کرد :جوانان
و نخبگان کشور باید به این باور برسند که نگاه انقابی و نسخه داخلی ضامن حل مشکات کشور بوده و با مجاهدت و استقامت و مدیریت جهادی
نه تنها میتوان بر مشکات فائق آمد بلکه میتوان جایگاه خود را با پیشرفت تا کشورهای تراز اول جهان ارتقا بخشید.

سردار حجازی:

وضع داخلی آمریکا نشان از افول آشکار ایاات متحده دارد
جانشــین فرمانده نیروی قدس سپاه
گفت :اکنون تنها مانــدن آمریکا در
عرصه هــای گوناگون بیــن المللی
را میبینیــم کــه حتــی متحــدان
همیشــگی اروپایی هم آنهــا را تنها
گذشتند.به گزارش سپاه نیوز ،سردار
ســرتیپ پاســدار محمــد حجازی
جانشــین فرمانده نیروی قدس سپاه
در پنجمین اجاســیه مجاهدین در
غربت کــه در حوزه هنــری انقاب
اســامی برگزار شــد ،اظهار داشت:
در اســام مفاهیم بلندی وجود دارد
کــه در جای جای قرآن و ســخنان
اهل بیــت از آنها به عنــوان مفاهیم
ارزشــمند واا و گراســنگ یاد شده
است .مفاهیمی چون جهاد ،مقاومت،
هجرت ،ایثار ،شهادت و شجاعت مورد
تکریم قــرار گرفته و از آنها به بزرگی
یاد شــده اســت.وی افزود :در مقابل
این مفاهیمی وجــود دارد که از نظر
اسام مردود است ،مفاهیمی همچون
سازشکاری ،عقب نشینی ،کوتاه آمدن
و در مقابل دشــمن ترس و تســلیم
داشــتن .اینها از نظر مکتب ما نهی و
محکوم شده است.سردار حجازی بیان
کرد :مفهومی به نام صلح ،صلح طلبی
و صلح خواهــی وجود دارد که گاهی
با تسلیم مقابل بیگانگان اشتباه گرفته
میشود .وی با تأکید بر اینکه تحقق
اهداف الهی بدون جهاد و تاش میسر
نمیشود ،ادامه داد :گاهی این صلح با
تسلیم طلبی و سازش و نرمش مقابل
بیگانگان اشتباه گرفته میشود .صلح
اگر از موضع حکمت .عزت و مصلحت
باشد نه تنها مردود نیست بلکه بسیار

پسندیده است و اســام آن را تایید
میکند .جانشین فرمانده نیروی قدس
ســپاه پاســداران گفت :گاهی کسی
بخاطر ترس از جان ،فرار از مشکات
و تهدیدات موجــود برای حفظ جان
خود گوشــه ای میخزد و از صحنه
کنار میکشد اما گاهی فردی هجرت
میکند امــا در آن به جهادی جدید
دست میزند و کارزار جدیدی شروع
میکند و این متفاوت اســت با کسی
که فقط هجرت میکند .یا کسی که
به غربــت هجرت میکند و به مبارزه
ادامه میدهد و به شــهادت میرسد
بســیار متفاوت اســت از کســی که
تبعید شــده و بدون هیچ حرکتی در
گمنامی فوت میشود.وی بیان کرد:
تحقق اسام و اهداف الهی بدون قدم
گذاشتن در راه خدا محقق نمیشود.
اگر کسانی بخواهند گامی در راه حق
بگذارند تــاش و کوشــش کنند و
اســام را محقق کنند چرا که بدون
مایه گذاشــتن از جان ،تاش و جهاد
و خون دادن و ایثار محقق نمیشود.
وی تصریح کرد :البته تجربه و تاریخ
ما نشان داده جهاد فی سبیل اه ثمر
بخش هم هست .همه دستاوردهایی
کــه در عرصه های گوناگون به وجود
آمده نتیجه تاش ،جهــاد و از جان
مایه گذاشتن اســت .پیروزی انقاب
اسامی نتیجه همینها است.جانشین
فرمانده ســپاه قدس با بیــان اینکه
اســتکبار جهانی امــروز رو به افول
است ،گفت :شــب گذشته جو بایدن
کاندیــدای انتخابــات آمریکا اعتراف
کرد که این کشور روبه افول است .او

گفت رفتار ترامپ باعث شــده آمریکا
روبه افول برود .شاید جواب ترامپ این
بود که اگر بایدن بجای او بود آمریکا
بیشــتر رو به افول بود پس در اصل
افول آمریکا حرفی نیســت.وی اضافه
کرد :وضع داخلی آمریکا هم نشــان
از افول آشکار آمریکا دارد.حجازی با
اشــاره به آمارهای رسمی نژادپرستی
در آمریکا تصریح کرد :نســبت کشته
های ســیاهان به ســفیدان به دست
پلیــس آمریــکا  13به یک اســت و
این نشــان از تبعیض و حکومت نژاد
پرســتی آمریکا دارد .وی خاطرنشان
کرد :روزانه  22نفر از نظامیان و کهنه
کاران آمریکا خودکشی میکند و ۶0
میلیون نفر در آمریکا به ســو مصرف
الکل میمیرند .سردارحجازی تصریح
کرد :یک میلیون و  ۴00هزار تبهکار
در آمریــکا وجــود دارد کــه در 33
هــزار گروه فعالیت دارند و یک پنجم
جمعیت آمریکا هم بی دین هستند.
وی در ادامه ســخنانش یادآور شــد:
در آمریکا هر سال  20میلیون نفر به
بیماری های مقاربتی مبتا میشوند
و بااتریــن نرخ طاق و خانواده های
تک رقمــی در آمریکا وجــود دارد.
وی متذکر شــد :به آن کســانی که
قبله آمالشــان آمریکاست میگوییم
این تذهبون؟ برای کشور یک چنین
سرنوشتی را آرزو میکنید؟
ســردار حجازی خاطر نشــان کرد:
اکنون تنها مانــدن آمریکا در عرصه
های گوناگون بین المللی را میبینیم
که حتی متحدان همیشگی اروپایی
هــم آنهــا را تنهــا گذشــتند .وی

همچنین عنوان کرد :در مناظرههای
کاندیداهــای انتخاباتــی آمریکا هم
مشهود است که به ترامپ میگویند
تو آمریــکا را تنها و منــزوی کردی.
اکنون آمریکایی که با یک چشم غره
همه را با خــود همراه میکرد تنها تر
از همه است .جانشین فرمانده نیروی
قدس سپاه بیان کرد :ترامپ جنایتکار
و آدم کش ادعــا و اظهار میکند که
با اقدامات وحشیانه من آمریکا امروز
امن تر اســت و بعد از شهادت شهید
ســلیمانی آمریکا امن تر شــده ،اگر
آمریکا امن تر شده چرا در پایگاههاتان
عیــن بید میلرزیــد و در پیامهایتان
خواهش میکنید کــه لختی فرصت
دهید .حجازی گفت :اگر امن تر شده
کجا فرار میکنید و برای چه پا به فرار
گذاشــتید؟ اگر ماحظات انتخاباتی
نبود امروز یک سرباز در آمریکا نبود.
وی ادامــه داد :ترامپ جنایتکار تصور
میکند که با این جنایتها در امنیت
به سر میبرد .خیر ،آنها باید بایستند
و تقاص جنایتهای خود را بپردازند.
ســردار حجازی تصریح کرد :جریان
مقاومت همیشــه بوده و ادامه خواهد
داشــت .خــط مقاومت ،پیــروزی و
مقاومت بود و آنچه نصیب دشــمن
شــده عقب نشینی و پســرفت بوده
است .جانشین فرمانده نیروی قدس
سپاه در خاتمه عنوان کرد :ملتهای
مســلمان منطقه با اقدامات دشمن
مخالف بــوده و این بنا بــر آمارهای
رســمی و با عادی ســازی روابط با
کشــوری که خود در ناامنی به ســر
میبرد مخالف هستند.

امیرعبداللهیان:

آمریکاییها میدانند که انتقام خون
سردار سلیمانی بزرگ است
دبیر کمیته فلسطین اجاس بین المللی مجاهدان در غربت گفت :آمریکایی
ها میدانند که انتقام خون سردار سلیمانی بزرگ است و از آن می ترسند.
حســین امیرعبداللهیان در اجاس بین المللی مجاهدان در غربت گفت:
آمریکایی ها در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس دو خطا کردند،
خطای اول این بود که خودروی سردار سلیمانی را هدف قرار دادند خطای
دوم اینکه سردار سلیمانی و همراهانش را هدف قرار دادند.امیرعبداللهیان
در ادامه اظهار کرد :انتقام خودروی ســردار سلیمانی را جمهوری اسامی
ایران با پرتاب  13موشــک بالستیک نقطه زن به پایگاه استراتژیک عین
ااســد داد ،اما آن فقط انتقام خودروی منهدم شده سردار سلیمانی بود.
انتقام خون ســردار سلیمانی بزرگتر از آن هست و آمریکایی ها خودشان
می دانند و امروز در کاخ ســفید می لرزند ،از اینکه معادله ای که انتهای
آن خروج قطعی آمریکاست چه سرنوشتی را برای آمریکایی که شیب تند
سقوط امپراطوری اش را تجربه می کند ،رقم خواهد زد.هر ساله ،مصادف
با سالروز شــهادت حضرت امام رضا (ع) اجاس بین المللی مجاهدان در
غربت ،برگزار میشــود و امسال هم پنجمین اجاس آن با حضور سفرای
کشورهای اسامی مبارز و رهبران گروههای مقاومت فلسطین برگزار شد.
سازمان انرژی اتمی:

دانشمندان صنعت هستهای آماده مقابله
با زورگویی آمریکا هستند
سازمان انرژی اتمی در پاسخ به ادعای جدید پومپئو در خصوص استفاده
ایران از انرژی هســتهای اعام کرد که دانشمندان صنعت هستهای ایران
آماده مقابله با زورگویی و یکجانبهگرایی دولت آمریکا هستند .در پی ادعای
جدید وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص استفاده جمهوری اسامی ایران
از انرژی هســتهای ،سازمان انرژی اتمی در پاســخ به این ادعا در صفحه
توئیتر خود نوشــت :دانشمندان صنعت هستهای جمهوری اسامی ایران،
گوش به رهنمودهای رهبر فرزانه انقاب اسامی ،آماده مقابله با زورگویی
و یکجانبهگرایی دولت ایاات متحده آمریکا در موضوع اســتفاده از انرژی
هستهای میباشــند.در ادامه این متن آمده است :آیندهنگری در استفاده
صلحآمیز از انرژی هستهای ،اصل راهبردی برای نظام اسامی ایران است و
قدرت هستهای برای همیشه در تسلط ملت ایران خواهد بود.
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وزیر دفاع:

دستاوردهای شگرفی در حوزه ماهوارهبرها
و ماهواره داشتهایم
وزیر دفاع با حضور در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های
این سازمان بازدید کرد ،.نمایشگاه دستاوردهای سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در گروه هایی
تحت عنوان « امور فضایی و سنجش از دور»  « ،نقشه برداری هوایی» ،ژئوفیزیک و ژئو دینامیک»،
مرکز آبنگاری و اقیانوس شناسی» « ،هوا و اقلیم شناسی»  « ،امور مرز» ›‹ ،اطاعات جغرافیایی»
و «شــتابندهنده « برگزار شد.امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس
از بازدید از دســتاوردهای سازمان جغرافیایی با حضور در جمع مدیران ارشد این سازمان با تبیین
جایگاه و اهمیت نقش سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تصریح کرد :این سازمان با حرکت ابتکار
خاقیت و تاش مضاعفی که سرلوحه کار خود قرار داده است میتواند در آینده به قله های افتخار
دست یابد.وی با بیان اینکه روند تهدیدات جهانی با توجه به رشد تکنولوژی و فناوری های به روز
دائماً در حال تغییر اســت ،خاطر نشان کرد :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در سال های اخیر
با جذب جوانان نخبه و دانشمند و همچنین بهره گیری از دانش به روز ،دستاوردهای چشمگیری
در حوزه ملی و بین المللی داشته است.وزیر دفاع با بیان اینکه فعالیت ها و مأموریت های سازمان
جغرافیایی طیف وســیعی از خدمات کشوری و لشکری را شــامل می شود ،افزود :امروز با مفهوم
جامعه اطاعاتی روبرو هســتیم؛ جامعه ای که تمام ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و
نظامی آن ،دچار تحول و به میزان رو به تزایدی به اطاعات و بهرهبرداری از آن وابسته شده است.
امیر حاتمی همچنین با بیان اینکه امروزه اســتفاده از سیســتم های مکانیزه اطاعاتی ،به دلیل
ویژگی هایی چون ســرعت ،دقت ،سهولت دسترسی و گستردگی ،به صورت روزافزونی مورد توجه
است ،اظهار کرد :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نقش خطیر و حساسی بویژه در حوزه مدیریت
اطاعات مکانی به عهده دارد.امیر حاتمی گفت :جهان امروز از یک سو شاهد پیشرفت های گسترده
در زمینه فناوری اطاعات مکان محور بوده و از طرف دیگر با تعدد کاربران این فناوری مواجه است.
دامنه وسیعی از فعالیت های دولتی ،خصوصی ،شخصی و بویژه نظامی در کشور ،متکی به اطاعات
مکانی می باشــد و ســازمان جغرافیایی این ظرفیت را دارد که نیازهای کشور ،نیروهای مسلح و
جامعه هدف را برطرف کند.وزیر دفاع با بیان اینکه فعالیت های فضایی در هر کشوری نشاندهنده
عمق فناوری و دســتیابی آن کشــور به دانش های راهبردی است ،تصریح کرد :جمهوری اسامی
دستاوردهای شگرفی در حوزه ماهواره برها و ماهواره داشته است و نقش سازمان جغرافیایی دراین
موضوع با توجه به مأموریت هایی از جمله رصد و رهگیری اجسام و سامانه فضایی در فضای بیرونی
جو ،هدایت ماهواره های بومی داخل و مدیریت ترافیک مداری و در نهایت تعیین موقعیت ماهواره
ها در فضا نسبت به زمان ،بسیار حساس و خطیر است.وی در ادامه از سازمان جغرافیایی نیروهای
مسلح خواست با هماهنگی و هم افزایی بیشتر با سازمانهای نیروهای مسلح و بخش های کشوری
در قالب یک برنامه منسجم و هدفمند تعامات گسترده ای را برقرار نماید.

سوال  ۱۱نماینده از وزیر
نیرو در کمیسیون انرژی و
نشست کمیسیون اقتصادی با
اقتصاددانان
نمایندگان کمیســیون اقتصادی در هفته جاری نشســت
مشترکی با اقتصاددانان و اعضای هیات علمی دانشگاههای
کشــور برگزار خواهند کرد .در روز سهشنبه نیز وزیر نیرو
درخصوص موضوعــات مختلف در کمیســیون انرژی به
سواات نمایندگان پاسخ خواهد داد .دستور کار کمیسیون
انرژی مجلس شــورای اســامی در روزهای یکشنبه 27
مهرماه و سه شنبه  30مهرماه به شرح ذیل اعام شد:بررسی
طرح اصاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ،بررسی
ایحه تشــکیل ســازمان پدافند غیرعامل در کمیسیون
انرژی و بررسی ایحه مشارکت عمومی -خصوصی و طرح
اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در دستور کار روز یکشنبه
نمایندگان کمیســیون انرژی قرار دارد.همچنین بررســی
ســواات نمایندگان از وزیر نیرو ،دستور کار روز سهشنبه
نمایندگان کمیســیون انرژی است.دستور کار کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسامی نیز در روزهای  29 ،27و
 30مهرماه به شرح ذیل اعام شد:نمایندگان ایحه تأسیس
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ،ایحه اصاح قانون
مبارزه با قاچاق کاا و ارز و طرح ارتقای حکمرانی در حوزه
ریال(اصاح قانون مبارزه با پولشــوئی) را بررسی خواهند
کرد ،همچنیــن رایگیری درخصوص طرح اصاح نرخ ارز
مبنای حقوق ورودی) اعاده شــده از شــورای نگهبان) در
دستور کار این روز کمیسیون اقتصادی قرار دارد.همچنین
نمایندگان کمیســیون اقتصادی در روز سه شنبه پس از
برگزاری نشست مشــترک با اقتصاددانان و اعضای هیات
علمی دانشــگاههای کشور ،بررسی طرح مالیات بر عایدی
سرمایه را ادامه خواهند داد.روز چهارشنبه نیز جلسه هیأت
رئیســه کمیسیون در خصوص بررســی اخبار روز و نحوه
رسیدگی به طرحها و لوایح برگزار خواهد شد.

گفتوگوی اریجانی با خانواده شهدای خان طومان

امنیت و معنویت کشور ،مرهون شهداست
در پی بازگشت پیکرهای پاک شــهیدان رضا حاجیزاده ،محمد بلباسی،
محمود رادمهر ،علی عابدینی و حســن رجاییفر از خانطومان به میهن
اسامی و خاکسپاری این شهدای مدافع حرم ،دکتر علی اریجانی ،مشاور
مقام معظم رهبری ،پنجشــنبه  2۴مهرماه در تماس تلفنی با خانوادههای
این شــهیدان به ایشــان تســلیت گفت و صبر و بصیرت آنان را ســتود
اریجانی در این تماس تلفنی از ایثار و رشادت شهدای مدافع حرم و صبر
و مقاومت خانوادههای معزز آنان تجلیل کرد.مشاور مقام معطم رهبری در
این گفتوگوی تلفنی ضمن تعزیت به خانواده شهدای مدافع حرم گفت:
امنیت ،عزت و معنویت کشــور ،مرهون فداکاری و حماســهآفرینی این
شهدای شجاع و فداکار است و ارواح طیبه آنان با نبی مکرم اسام (ص)
و سید جوانان اهل بهشت محشور خواهد بود.
امیر سرتیپ حیدری:

نیروی زمینی ارتش همواره برای دفاع از
مرز و بوم کشور آماده است
امیر ســرتیپ کیومرث حیدری با اشاره به حماســهآفرینی شهدای دفاع
مقدس ،گفت :ما امنیت و تــوان بازدارندگی امروز را مدیون خون همین
شهدا هســتیم.به گزارش ا ارتش ،امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده
نیروی زمینی ارتش ،با اشــاره به نقش محوری ایــن نیرو در دوران دفاع
مقدس اظهار داشت :نیروی زمینی ارتش در دوران دفاع مقدس با تقدیم
 ۴۶هزار شهید و حضور مؤثر در عملیاتهای متعدد دفاع مقدس ،یکی از
محوریترین نیروها بوده اســت و این نیرو همواره برای دفاع از مرز و بوم
کشور اسامی آماده است.سرتیپ حیدری با اشاره به نقش نیروی زمینی
در آمــوزش نیروهای جوان در دوران دفــاع مقدس ،گفت :نیروی زمینی
 2.۵میلیون ســرباز را در دوران دفــاع مقدس آموزش داد و به جبهههای
حــق علیه باطل اعزام کرد که این عدد خود بیانگر نقش محوری نزاجا در
دوران جنگ تحمیلی است؛ چرا که تدبیر ،سازماندهی و آموزش این تعداد
نیرو ،کاری بسیار بزرگ و نیازمند ارتشی توانمند با عمق استراتژیک است.
فرمانده نیروی زمینــی ارتش دفاع مقدس را تبلور عینی آیههای جهاد و
مقاومت عنوان کرد و افزود :شــهدای جنگ تحمیلی مظهر ایثار و رشادت
هســتند و ما امنیت و توان بازدارندگی امروز را مدیون خون همین شهدا
هستیم.
امیر سرتیپ نصیرزاده:

باید هشیار و بیدار باشیم
فرمانــده نیروی هوایی ارتش گفت :ما باید در بخش ســواد رســانهای و
مجازی هشــیار و بیدار باشیم و فریب نیرنگ دشمن را نخوریم.به گزارش
روابط عمومی ارتش ،امیر ســرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی
هوایی ارتش درهمایش تجلیل از پیشکســوتان خلبان و نخبگان و فعاان
عرصههای مختلف عملیاتی ،فنی پایگاه هوایی شــهید دوران شیراز اظهار
داشت :بزرگ مردان نیروی هوایی در اوایل انقاب و جنگ داوریهایشان
را به اثبات رسانده و عملیاتهای ماندگار این عزیزان در دنیا بر هیچکس
پوشــیده نیســت و امروز که شــما جوانان نمونه نیروی هوایی وارثان آن
دلیرمردیها هستید باید با تاش و کوشش قدردان زحمات پیشکسوتان
و شــهدای عزیز نیروی هوایی باشــید و ســند اثبات ادعای این موضوع
تــاش برای خودکفایی در صنعت دفاع هوایی و بازآمدهای موفق و زبانزد
میباشــد.امیر سرتیپ نصیرزاده خاطرنشان کرد :اوایل جنگ که کشور به
مراتب دچار مشــکات عدیده اقتصادی فراوان بــود ،با همت جهادی از
بحران عبور کردیم و امروز در شــرایط ناجوانمردانــه تری قرار داریم که
حتی در بخش دارو نیز تحریم هســتیم ،ما باید در بخش ســواد رسانهای
و مجازی هشــیار و بیدار باشیم و فریب نیرنگ دشمن را نخوریم چرا که
دشــمن همه تاش خود را برای ایجاد بحران حتی در بخش سامت که
یک فاکتور انســانی اســت بکار گرفته ولی به لطف خداوند کشور از این
بحران هم عبور خواهد کرد.گفتنی است در پایان این مراسم امیر سرتیپ
دوم بازنشسته صمد ابراهیمی به ذکر خاطراتی از دفاع مقدس و خدمات و
جان فشانیهای همرزمان شریفش پرداخت.

ابراز امیدواری مسکو نسبت به نهایی
شدن توافق لغو روادید با ایران
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نســبت به نهایی شدن توافق لغو روادید
بــا ایران در آیندهای نزدیــک ابراز امیدواری کرد.به گــزارش تاس ،ماریا
زاخــارووا ،ســخنگوی وزارت خارجه روســیه روز پنجشــنبه ضمن ابراز
امیدواری به نهایی شــدن توافق لغو روادیــد با ایران اعام کرد که آژانس
گردشــگری فدرال روسیه درحال همکاری با شرکای ایرانی بر روی ساز و
کاری بــه منظور نهایی کردن اجرای این توافق میباشــد.زاخارووا در این
خصــوص گفت :ما امیدواریم که این کار به زودی به پایان رســد و توافق
اجرایی شــود.وی همچنین تصریح کرد که تصمیم آغاز اجرای این توافق
به شرایط همهگیری در روسیه و ایران و به وضعیت قرنطینه در دو کشور
بستگی دارد.
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بر اساس بررسیهای مرکز پژوهشها:

جبران کسری بودجه عامل رشد پایه پولی

بررسیهای مرکز پژوهشها نشــان میدهد ،رشد پایه پولی
ناشی از جبران کســری بودجه با منابع بانک مرکزی بود .از
ســوی دیگر با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق
توسعه ملی عم ً
ا امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک
مرکزی وجود نداشته اســت .آمارها و دادههای منتشر شده
از ســوی بانک مرکزی نشــان می دهند که علت اصلی رشد
باای پایه پولی در ســال  1398و بهار  1399جبران بخشی
از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده
است.در حالی که مرکز پژوشهای مجلس تاکید کرده ،بدهی
دولت به بانک مرکزی در ســه ماهه ابتدایی سال جاری 29
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و عمده در قالب تنخواه
گردان خزانه از بانک مرکزی دریافت شده است.
بانک مرکزی نیز(پنج شــنبه  24مهر ماه) اعام کرده است،
نرخ ســود بازار بین بانکی از اواخر ســال  1398و منبعث از
کسری بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواهگردان خزانه)
و همچنین واریز ریالی منابع صندوق توســعه ملی به حساب
بانکها بر اســاس مصوبات قانونی ،روندی نزولی را آغاز کرد و
در خردادماه سال جاری به سطوح کمتر از  10درصد رسید.
گفتنی اســت ،ســقف تنخواه گردان خزانه در ســال 1399
نیز مشابه ســال  98با استناد به ماده قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت از سه به پنج و نیم درصد بودجه عمومی
دولت افزایش یافته است عاوه بر این برخی از عملیات ارزی
دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی گردید.
در خصوص برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گفتنی است
 ،با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی

عم ً
ا امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود
نداشته و خرید این ارز از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش
پایه پولی از مســیر افزایش خالص داراییهای خارجی بانک
مرکزی گردید.همچنیــن در رابطه با تخصیص ارز به قیمت

ارقام جدید نقدینگی و پایه پولی

ضریب فزاینده به عدد بیسابقه  ۷.۹رسید
حجم نقدینگی در پایان شــهریور ماه به عدد  2هزار و  943هزار و  98۷میلیارد
تومان رسیده که این رقم در  ۶ماهه اول امسال  1۷.1درصد و در یک سال منتهی
به پایان شهریور ماه  3۶.2درصد رشد داشته است ،.براساس اطاعات متغیرهای
پولی حجم رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ماه امسال قابل محاسبه
اســت.بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در  ۶ماهه اول امسال را
معادل  1۷.1درصد و در یک ســال منتهی به پایان شــهریور سال  99را 3۶.2
درصد و رشد پایه پولی در یک سال اخیر را  2۶.1درصد اعام کرده است.بر این
اساس و با توجه به آمارهای اسفند  98و شهریور ماه  ،98حجم نقدینگی در پایان
شهریور ماه ســال جاری به رقم  2943هزار و  98۷میلیارد تومان رسیده است.
درواقع در  ۶ماه اول امســال  429هزار و  90۷میلیارد تومان به حجم نقدینگی
افزوده شده است.همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه  99معادل 3۷2
هزار و  14۶میلیارد تومان رسیده است.به این ترتیب ضریب فزاینده در شهریور
ماه امسال به عدد  ۷.9رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه است .درواقع هر
 100ریالی که بانک مرکزی خلق میکند ،با این نرخ ،در طول یک سال به ۷90
ریال نقدینگی تبدیل میشود.
عضو اتاق بازرگانی تهران؛

دو برابر شدن درآمدهای مالیاتی دلیلی
بر رشد بنگاهها نیست
عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشــت :افزایــش درآمدهای مالیاتی دلیل بر
کارکرد بیشتر شرکتها و رشد آن نیست و اکثر آنها رشد منفی دارند .همچنین
شنیده شده ســازمان مالیاتی به کارشناسان خود دستور داده  20درصد مازاد
سال گذشته را در نظر بگیرند و این کارشناسان معموا برخوردهای طلبکارنه
با شرکتها دارند و با این روش رقم بااتری را دریافت میکنند .کل درآمدهای
مالیاتی دولت از ابتدای فصل چهارم سال  1398روند صعودی را طی کرده و در
فصل نخست سال  1399به  ۵1.2هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فصل
پایانی سال قبل ،با افزایش  20.4درصدی و نسبت به فصل نخست سال 1398
بیش از دو برابر شده است.طی سه ماهه نخست سال  ،1399از کل درآمدهای
مالیاتی ۶2 ،درصد آن به مالیات درآمدهای مستقیم و  38درصد به مالیات بر
کااها و خدمات تعلق داشته اســت .از سهم  ۶2درصدی مالیاتهای مستقیم،
بیشترین سهم با  24.3درصد متعلق به مالیات بر درآمد بوده و پس از آن مالیات
بر اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت به ترتیب با  24درصد و 13.۷درصد قرار
دارند.مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات اجزای مهم مالیات بر کااها و
خدمات هســتند که به نظر میرسد در بهار  1399نسبت به بهار  ،1398رشد
قابل توجهی داشتهاند؛ این در حالی است که در این مدت واردات نسبت به فصل
مشــابه سال قبل کاهش داشته و انتظار میرفت مالیات بر ارزش افزوده هم با
توجه به کاهش سطح فعالیتهای کسب و کار کاهش داشته باشد.نسبت درآمد
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ســال  1398برابر با  4.2درصد است .این
نســبت در بهار  1399به حدود  ۶.3درصد رسیده که در مقایسه با رقم مشابه
در بهار  1398افزایش یافته اســت .با توجه به اینکه رشــد درآمدهای مالیاتی
در بهار  1399نســبت به بهار  1398به مراتب بیشتر از افزایش تولید ناخالص
داخلی طی این مدت بوده ،دلیل اصلی افزایش نســبت درآمدهای مالیاتی به
تولید ناخالص داخلی در بهار  ،1399افزایش درآمدهای مالیاتی بوده اســت..
مهــرداد عباد ،عضو اتاق بازرگانی تهران ،در مــورد افزایش درآمدهای مالیاتی
دولت با وجود کرونا و کاهش فعالیت کسب و کارها گفت :دولت فشار شدیدی
به شرکتهای شناسنامهدار داشته تا مالیات چندبرابر دریافت کند .برای مثال
اتفاقی که برای یکی از شرکتها افتاد این بود که مالیات قطعی و توافقی ،پس
از شش ماه مجددا مورد بررسی قرار گرفت و  4برابر رقم توافقی ،مالیات دریافت
شد .وی ادامه داد :سازمان امور مالیاتی سعی دارد که از مودیان بیشتری مالیات
دریافت و حتی شرکتهای جدید را شناسایی کند .متاسفانه عرف نانوشتهای
است که براساس آن سازمان مالیاتی  20الی  2۵درصد نسبت به سال گذشته
افزایش مالیات میدهد و برایشــان اهمیت چندانی ندارد که واقعا این شرکت
فعالیتی انجام داده است یا خیر!عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد :در سال
جاری درصد بسیار بیشتر این درآمدهای مالیاتی را از شرکتها دریافت کردهاند.
اما از کدام شــرکتها؟ همانهایی که سال قبل مالیات پرداخت میکردند و نه
شرکتهای جدید .البته بسیاری از کسبه و شرکتها مالیات پرداخت نمیکنند،
تنها از افرادی که ســالهای قبل مالیات دریافت میکردند مشــمول مالیات
بیشتری شــدند.عباد افزود :افزایش درآمدهای مالیاتی دلیل بر کارکرد بیشتر
شرکتها و رشد آن نیست و اکثر آنها رشد منفی دارند.

هرچند عرضــه پول در بلندمدت رابطه
تقریبا یک به یکی با نرخ تورم دارد ،اما
در کوتــاه مدت عرضــه و تقاضای پول
میتوانــد رابطه بین نقدینگی و تورم را
تحت تاثیر قرار دهد .در بلندمدت رابطه
تقریبا یک به یکی بین رشــد نقدینگی
و شــاخص قیمت وجود دارد ،به طوری
که انتظار میرود نرخ تورم متناســب با
اختاف بین رشد نقدینگی و رشد تولید
رشد داشته باشد».واشل» در فصل اول
کتاب «نظریه و سیاســت پولی» عنوان
میکنــد که رابطه بلندمــدت و رابطه
تقریبــا یک به یکی بیــن عرضه پول و
نرخ تورم وجود دارد و این رابطه تقربیا
در بیشــتر کشورها مشاهده شده است.
در خصــوص علیــت آن توافق کلی به
دست نیامده است و نتایج مختلفی در
مطالعات در رابطه علی بین عرضه پول
و تورم حاصل شده است.بنابراین عرضه
پول در بلندمــدت رابطه تقریبا یک به
یکی با نرخ تورم دارد .اما در کوتاه مدت
عرضه و تقاضای پول میتواند رابطه بین
نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار دهد.
در کوتاه مدت عواملی که برروی تقاضا
برای پول و شبه پول موثر است بر نرخ
تورم و چگونگی رشــد شاخص قیمتها
متناســب با رشــد نقدینگی اثر گذار
اســت .در صورتی که تقاضا برای شبه
پول افزایش یافته و سرعت گردش پول
کاهش یابد میتوان انتظار داشته باشیم

 4200برای واردات کااهای اساسی ازم به ذکر است ،با توجه
به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت ،تامین بخشی
از ارز ترجیحی برای واردات کااهای اساســی ،از محل ذخایر
ارزی بانک مرکزی صورت گرفته اســت .در صورتی که بانک

مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشــونده خود به قیمت
 4200نبود و میتوانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی
عرضه کند؛ می توانســت میزان بیشتری از پایه پولی افزایش
یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.
رشد باای پایه پولی در سه ماهه ابتدایی سال (افزایش عرضه
ذخایر) در کنار کاهش تقاضای ذخایر که درپی شیوع ویروس
کرونا اتفاق افتاد موجب افت شدید نرخ سود بین بانکی شد.
عواملــی که موجب کاهش تقاضای ذخایر در بازار بین بانکی
گردیده است عبارتند از:
-1آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیات حمایتی
کرونا به میزان یک سوم تســهیات پرداختی برای مقابله با
پیامدهای شیوع ویروس؛ حدود  8هزار میلیارد تومان.
-2کاهش تســهیاتدهی بانکها بــه دلیل کاهش تقاضای
برخی بنگاهها (کاهش تقاضای سرمایه در گردش و افزایش
ریسک نکول تسهیات) در این رابطه باید به چشم انداز منفی
اقتصاد ناشی از ویروس کرونا توجه داشت.
شیوع ویروس از سوی دیگر بواسطه افزایش مخارج دولت و
کاهش درآمدهای مالیاتی موجب تشدید کسری بودجه دولت
گردیده است و طبعاً پیامد دیگر شیوع ویروس کرونا افزایش
پایه پولی از محل پولی شدن کسری بودجه بوده است.
نرخ ســود بین بانکی تنها طی ســه ماه از اسفند  98خرداد
 99از  18درصــد به  99درصد رســید .کاهش شــدید نرخ
سود بین بانکی اســمی در حالی اتفاق افتاد که تورم روندی
فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین بانکی کاهش به مراتب
شدیدتری را تجربه کرد.

تشریح نحوه اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران

جهش قیمت مسکن چگونه
کلید خورد؟

که نرخ تورم کمتر از مقدار متوسط آن
در بلندمدترشــد داشته باشد.در حالت
مقابل در شــرایطی که تقاضا برای پول
افزایش می یابد نرخ رشــد شــاخص
قیمتها میتواند فراتر از متوســط نرخ
تورم در بلند مدت قــرار گیرد .اما باید
توجه داشــت که رشد هر یک از اجزای
نقدینگی مانند پول و شــبه پول نمی
تواند برای مدت زیادی به طور مستمر
تفاوت قابــل توجه با یکدیگر داشــته
باشــد.در شــرایط نرخهای تورم بسیار
باا و یا ابرتورم که اصطاحا پول بسیار
داغ شــده و عدم اعتماد به پول داخلی
بسیار بااســت که در چنین شرایطی
تقاضا برای شــبه پــول تقریباً به صفر
رســیده و مردم هر گونه پول را تبدیل
به ســایر داراییها خواهند نمود.در غیر
این شرایط ،زمانی که برای مدتی بر اثر
سیاســت های اقتصادی مانند تغییرات
نرخ ســود و غیره تقاضا بــرای یکی از
اجــزای نقدینگــی به شــدت افزایش
مییابد باید انتظار داشــت که در آینده
نزدیک شرایط تغییر کرده و جزء دیگر
نقدینگی با شدت بیشتری رشد کند.طی

سالهای  93تا  9۶در حالیکه نقدینگی
به طور متوسط سالیان  24درصد رشد
داشــته اما به علت سیاستهای پولی
نامناسب و نظارت بانکی ضعیف طی این
دوره که منجر به نرخهای بهره حقیقی
بسیار باا شد نرخ تورم متناسب با رشد
نقدینگی رشد پیدا نکرده است.در این
سالها نقدینگی به دلیل باا بودن نرخ
سود به صورت شبه پول در حسابهای
بانکی انباشت شده و سهم پول یعنی جز
تورم زا و سیال نقدینگی از کل نقدینگی
را کاهش و ســهم شبهه را افزایش داده
بود.نگاهی به داده های رشــد نقدینگی
و شاخص قیمت نشان میدهد که طی
سالهای اخیر به خصوص از سال  93به
بعد نرخ تورم از متوســط بلندمدت آن
فاصله گرفته اســت جدول زیر متوسط
نرخ تورم و متوسط نرخ رشد نقدینگی
را در دو دوره مختلف نشان می دهد.
در حالی که متوسط رشد نقدینگی طی
ســالهای  93تا  9۶تفاوت قابل توجهی
با متوســط بلندمدت طی سالهای ۶۶
تا  92نداشــته اما نرخ تورم در این بازه
زمانی تقریبــاً نصــف دوره بلند مدت

است .باا بودن نرخ سود بانکی و کاهش
تقاضا برای پول باعث شده تا نرخ تورم
طی این ســالها از متوسط بلندمدت
کمتر شــده و انتظار یک تورم فزاینده
در آینده نزدیــک را ایجاد کرد.آنچه در
ســال  9۷رخ داد تخلیه شدن سهمی
از نقدینگــی افزایش یافته بر روی تورم
بوده است .نسبت نقدینگی به شاخص
قیمت مســکن زودتر از ســایرین روند
نزولی را آغاز کــرده و نقطه اوج آن در
ســال 9۵قرار دارد برای ارز و شــاخص
قیمت مصرف کننده از سال  9۶به بعد
این روند آغاز شده است.افزایش قیمت
دار پیش از سایرین بوده و روند نزولی
با شدت بسیار بیشتری طی شده است.
همانطور که در نمودار مشــخص است
نسبت نقدینگی و شاخص قیمت مسکن
همچنــان روند نزولی را طی میکند به
این معناست که رشد قیمت مسکن تا
سال  9۵که فراتر از رشد نقدینگی قرار
گرفته همچنان بااتر از رشد نقدینگی
اســت.نگاهی به تغییــرات رخ داده در
اجزای شــاخص قیمــت میتواند علت
نزولی شدن نمودار را بهتر نشان دهد در
سال  9۷در حالی که نرخ رشد نقدینگی
بــا  23درصد تقریباً برابر با رشــد 22
درصدی نقدینگی در سال  9۶است اما
در این ســال رشد پول یعنی جزء تورم
زای نقدینگی بسیار بیشتر از رشد شبه
پول است.
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استانها
فتحی:

سهم اشتغال در آذربایجان شرقی بیشتر
از میانگین کشوری است
آذربایجان شرقی – وحید خوش زرع :مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان گفت :نرخ بیکاری آذربایجان
شــرقی حدود دو درصد پایین تر از متوســط کشوری
است.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی ،حسین
فتحی با اعام این خبر افزود :سهم اشتغال در آذربایجان
شــرقی  1٫9درصد بیشتر از میانگین کشوری بوده و نرخ مشارکت اقتصادی در
استان نیز  1٫۷درصد بااتر از میانگین کشوری است.فتحی اضافه کرد :با وضعیت
اشــتغال موجود در اســتان ،به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد
اشــتغال ،قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و
عشایری را در ســال  139۶تصویب کند و هدف از اجرای این طرح این بود که
ظرفیت جمعیت فعال کشور به ویژه جمعیت جوان ،زنان و فارغالتحصیان را در
بحث مسائل روستایی پوشش دهیم.وی ادامه داد :طرح اشتغال روستایی با هدف
توســعه اشتغال در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و عشایری در دستور
کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و دولت به منظور ایجاد اشتغال
پایدار ،کاهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی و عشایری و رونق بخشیدن به بازار
کار ،این طرح را در کارنامه عملیاتی خود به اجرا درآورد.

اقدام جهادی کمیته امداد و سپاه قم در
کاهش آسیب های اجتماعی
نقش هم افزایی ظرفیت های علمی ،پژوهشی و اجرایی کمیته امداد و سپاه امام
علی بن ابیطالب (ع) استان قم در همایشی با همین عنوان در مجتمع فرهنگی
حضرت معصومه (س) با حضور مدیران ارشد دو نهاد بررسی شدبه گزارش سایت
خبری کمیته امداد ،اکبر میرشکار مدیرکل کمیته امداد استان قم در همایش هم
افزایی کمیته امداد استان قم با سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) با تأکید بر اینکه
برای رفع محرومیت در کشور نباید از اقدامات جهادی و انقابی غافل شد گفت:
مدیران تاشگر این دو نهاد در این نشست با هم افزایی ظرفیت های خود برای
کاهش آسیب های اجتماعی فکر اساسی کنند.وی با اشاره به اینکه کمیته امداد و
سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) ،تحت فرماندهی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
هستند تأکید کرد :با هم افزایی ظرفیت های دو نهاد و دغدغه هایی که مدیران
دلســوز آنها دارند می توان برای کاهش فقر در استان گام های مهمی برداشت.
مدیرکل کمیته امداد اســتان قم با بیان اینکه تاش امدادگران کمیته امداد این
اســت که از طریق درمان مددجویان بیمار ،خودکفا شدن مددجویان فاقد کار و
ازدواج نوعروسان و زنان سرپرست خانوار بیشتر شود گفت :ولی متاسفانه به خاطر
مشکات اقتصادی ایجاد شده برای مردم در  ۶ماهه نخست امسال ،مراجعات به
این نهاد  ۶۶درصد و افراد مستمری بگیر استان نیز  80درصد بیشتر شده اند.
مدیر منطقه یک شهرداری همدان:

اختصاص  80میلیارد ریال جهت احداث و
بهسازی مسیل های شهری منطقه یک
همدان -مجید ملکیان :طی ســالیان اخیر بارش های شدید باران و برف و نبود
زیر ساختهای مناسب جهت هدایت این بارش ها باعث به وجود آمدن خطرات و
خسارتهای بسیاری در سطح کشور شده است .از این رو ایجاد بستر مناسب برای
رودخانه ها و استانداردسازی نهری های آب در شهرها بسیار ضروری و با اهمیت
است .در سال گذشته شهرداری منطقه یک برای جلوگیری از ایجاد بحران هزار
متر از قنات ها و رودخانه های ســطح این منطقــه را ایروبی و مرمت کرد که
خوشــبختانه علی رغم بارش های سال گذشته نیز شاهد مشکلی در این زمینه
نبودیم .در این خصوص گفت و گویی را با مسعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک
جهت در نظر گرفتن تمهیدات ســال جاری این منطقه ترتیب دادیم که با هم
میخوانیم:دهبانی صابر با بیان اینکه توامند سازی زیر ساختها و افزایش تاب آوری
شهر در مقابل بحران های طبیعی یکی از اهداف مهم در منطقه یک است گفت
از سال گذشته با استفاده از نیروهای متخصص بیش از هزار متر از رودخانه های
سطح منطقه ایروبی و بازسازی شدند که خوشبختانه شهروندان بدون هیچ گونه
مشکلی فصول پاییز و زمستان را پشت سر گذاشتند.
در یک ماه گذشته صورت پذیرفت :

سخنگوی شرکتهای سرمایهگذار سهام عدالت توضیح داد:

در پی شیوع گسترده کرونا اتفاق افتاد:

جزئیات فروش ۶0درصد از سهام عدالت
به روش غیرمستقیم

صاحبان مشاغل برای دریافت وام کرونایی  3روز
مهلت دارند

سخنگوی شرکتهای سرمایهگذار اســتانی توضیحاتی درباره نحوه
فروش ســهام عدالت و دریافت ســود آن در روش غیرمستقیم ارائه
داد ،.اکبر حیدری سخنگوی شرکت های سرمایه گذار استانی سهام
عدالت ،درباره فروش  ۶0درصد از سهام عدالت افرادی که روش غیر
مستقیم را انتخاب کرده اند اظهار کرد :فروش به روش غیر مستقیم
بر خاف روش مستقیم است به علت اینکه افرادی که روش مستقیم
را انتخــاب کــرده اند برای فروش  30یا  ۶0درصد ســهام خود باید
منتظر باشند تا پس از ثبت سفارش سود حاصل از این فروش سهام
عدالت به حسابشان واریز شــود اما افرادی که روش غیر مستقیم را
انتخــاب کردند پس از اقدام به فروش ســهام خود می توانند ســود
را یکجا دریافت کنند.او افزود :افرادی که روش مســتقیم را انتخاب
کرده اند مجموع ســهام  3۶شرکت دولتی حاضر در بازار سرمایه در
پرتفویشــان ثبت شــده اما افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب
کرده اند فقط سهام شرکت سرمایه گذاری استانی که در آن سکونت
دارند به ثبت رســیده به همین علت است که در روش غیر مستقیم
 ،افراد در فروش سهامشــان با مشــکات متعدد اعم از دیرکرد واریز
مواجه نمی شوند.سخنگوی شرکت های سرمایه گذار استانی تصریح
کرد :یکی از مزایای فروش ســهام عدالت به روش غیر مستقیم این
است که اگر فردی از استان گیان سهام استان خراسان را خریداری
کند در اصل سهامی از استان خراسان خارج نشده بلکه آن فرد جزو
سهامداران استان خراسان می شود.او تصریح کرد:شرکت های سرمایه
گذار اســتانی مجموعه ای از شرکت های سرمایه پذیر هستند ،خود
شرکت های سرمایه پذیر اگر بخواهند در سهامشان تغییر ایجاد کنند،
می توانند دارایی موجود در پرتفوی خود را بفروشند یا اضافه کنند ،در
حالی که سهامداران عدالت که روش مدیریت غیر مستقیم را انتخاب
کرده اند ســهم حاصل از سرمایه گذاریشان در شرکت های سرمایه
گذاری استانی را به فروش می رسانند.

صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا ،برای ثبت نام جهت دریافت تسهیات تنها تا پایان مهر
ماه مهلت دارند که طبق اعام وزارت کار ،این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد .پس از شیوع
کرونا و به مخاطره افتادن وضعیت کســب و کار کشور اعام شد که تعداد بنگاههای آسیب
دیده ذیل  14رســته منتخب و  848زیررســته  3میلیون واحد است که  1.3میلیون واحد
آن بیمه شــده و دارای کد کارگاهی و  1.۷میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند؛
همچنین در این واحدها  2.8میلیون نفر بیمه شــده و  3میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به
کار هســتند.در این راستا دولت اعام کرد که برای جلوگیری از ریزش نیروی کار و کاهش
زیانهای وارده به کســب و کارها ،تسهیاتی را از  1۶تا بیش از  200میلیون تومان با سود
 12درصد به صاحبان کسب و کار پرداخت خواهد کرد که در همین ارتباط دولت با معرفی
ســامانه  ،/https://kara.mcls.gov.irبه صاحبان کسب و کار اعام کرد که برای دریافت وام هر
چه زودتر با مراجعه به این ســامانه ،فرایند ثبت نام را انجام دهند.ابتدا اعام شد که اواسط
مرداد ماه آخرین مهلت ثبت نام کسب و کارها برای دریافت تسهیات کرونایی است اما در
ادامه با چند بار تمدید ،پایان مهر ماه آخرین مهلت برای ثبت نام کسب و کارها اعام شد که
منصوری معاون وزیر کار در این ارتباط تاکید کرده است که این زمان دیگر تمدید نخواهد
شــد از این رو صاحبان مشاغل اگر تمایلی به دریافت تســهیات دارند تنها تا  ۵روز دیگر
میتوانند ثبت نام کنند.بر این اساس ،طبق آخرین اعام وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
در فرآیند پرداخت تسهیات کرونایی تاکنون  ۷04هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته که
از این تعداد  ۵44هزار پرونده برای پرداخت به بانک معرفی شــده اســت.همچنین تاکنون
ارزش تسهیات پرداختی به  292هزار بنگاه آسیب دیده بیش از  ۵.800میلیارد تومان شده
اســت.ازم به ذکر است که اگر تسهیات تا  1۶میلیون تومان باشد ،سفته فرد متقاضی یا
چک به تشخیص بانک ،وام  1۶تا  48میلیون تومان نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به
تشخیص بانک به همراه یک ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند) ،وام  48تا  1۶0میلیون
تومان سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه  2ضامن (واحد اقتصادی دیگر
یا کارمند) ،وام  1۶0تا  200میلیون تومان سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به
همراه  3ضامــن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند) ،و وام از  200میلیون تومان بااتر با ارائه
تضمین صادره از سوی صندوقهای ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف و
سقف مبلغ سفته  1.۵برابر اصل و سود تسهیات به عنوان ضمانت دریافت میشود.

 300کیلومتر خط کشی در راه های
مازندران اجرا شد
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مازندران از
اجرای  300کیلومتر عملیات خط کشی در سطح محورهای ارتباطي این استان
در طول ماه گذشته خبر داد و عنوان کرد  :نهضت ایمن سازی جاده های مازندران
(راه های اصلی ،فرعی و روستایی ) با اجرای عملیات خط کشی گسترده شتابی
مضاعف گرفت.حســن جهانیان ضمن اعام این مطلب افزود  :خط کشی راه ها
که از مقرون به صرفه ترین نوع عائم ایمنی محسوب می گردند مستقیما در دید
راننده قرار گرفته و با وی یک حس نزدیک و متقابل برقرار می نمایند .جهانیان
یکی از اهداف اجرای خط کشی در سطح محورها را تعیین محدودیتهای حرکت
برای هریک از کاربران عنوان و خاطر نشــان ساخت :از این رو این اداره کل بعد
از انجام ضربتی عملیات روکش آســفالت محورهای مواصاتی به منظور افزایش
ایمنی محور  ،هدایت وسایل نقلیه و آگاهی دادن به کاربران در نقاط بدون جدا
کننده وسط و کاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی عملیات اجرای خط کشی
را در سطح محورهای ارتباطی این استان در دستور کار خود قرار داد.

سرمربی و سرپرست تیم بسکتبال شهرداری
نوین گرگان معرفی شدند
سیدزمان حسینی و ساعد کریمی به عنوان سرمربی و سرپرست و مربی تیم
بسکتبال شــهرداری نوین منصوب شدند.بر اســاس حکم صادر شده توسط
شهردار گرگان سیدزمان حسینی به عنوان سرمربی تیم بسکتبال شهرداری
نوین برای حضور در رقابتهای لیگ دســته یک بسکتبال باشگاههای کشور
منصوب شد.در بخشــی از حکم وی آمده است به موجب این اباغ به عنوان
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری نوین برای حضور در رقابتهای لیگ دسته
یک کشــور و همــکاری در ردههای پایه در فصل مســابقاتی 1400-1399
منصوب میشوید.امید است در سایه الطاف الهی ،جدیت و پشتکار و بهرهگیری
از همــه ظرفیتهای موجود ،تحت نظارت مدیر فنی تیمهای پایه و مدیریت
باشگاه در راه کســب موفقیت و تربیت نسل جدیدی از بازیکنان برای آینده
بسکتبال شهر گرگان پیروز و سربلند باشید.

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

بورسی شدن برق صنعتیها به نفع کیست؟
ســخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی گفت:
بورسی شــدن برق واحدهای بزرگ برای تولیدکننده خوب است اما کسی که
واحد جدید صنعتی راهاندازی میکند ،نمیتواند برق را به قیمتی که امروز دولت
میفروشــد ،دریافت کند .بنا بر مصوبه  ۱۶مهر ماه هیات وزیران مقرر شده که
واحدهای صنعتی و مصرفکنندگان بــاای  ۵مگاوات برق مورد نیاز خود را از
بورس تامین کنند.رضا اردکانیان با اعام این خبر گفته بود :یکی از مشــکاتی
که در بخش برق بویژه در روزهای اخیر با آن مواجه بودیم این است که با توجه
به تولید بیش از  ۶۰درصد برق توســط بخــش خصوصی ،تولید کنندگان این
بخش برای دریافت وجه برقی که به شــرکت توانیر به عنوان خریدار انحصاری
برق میفروشــند ،هم تابع قیمتهای تکلیفی و هم از بابت دریافت این وجه با
فاصله زمانی قابل ماحظــه ،گلهمند بودند و ما یکی از بدهکاران عمده در این
عرصه بودیم .در اینجا ،تعاملی بین تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود که
هم کمک بزرگی به تولید کنندگان برای دریافت ســریع وجه برق اســت و هم
اینکه بر اساس تجربهای که داریم پس از کشف قیمت ،قیمتهای مناسبی عاید
مصرفکنندگان میشود.سیدحمید حسینی در این خصوص به ایلنا گفت :یکی
از اهداف تاسیس بورس انرژی این بود که برق وارد بورس شده و خرید و فروش
از ایــن طریق انجام شــود .اما تاکنون برق یــک کاای انحصاری بوده و عمدتا
تولیدکننده دولت و توزیعکننده شرکت توانیر بوده است .اکنون اینکه یک کاای
انحصاری چگونه در بورس عرضه شود که تعداد عرضهکننده و مصرفکننده آن
زیاد است ،جای ابهام دارد .وی افزود :البته سالهای گذشته تعدادی از نیروگاهها
به بخش خصوصی واگذار شــده و انرژی تجدیدپذیر تولید میشوند که امکان
عرضه در بورس دارند و مجبور نیستند برق خود را حتما به دولت بفروشند ،اما
واقعیت این اســت که با توجه به کمبودی که داریم بازار ،بازا ِر فروشنده است و
بازار خریدار نیست .چون در تامین برق صنعتی دچار کمبود هستیم .فروش از
طریق بورس خود ابزاری میشــود که قیمتها برای واحدهای صنعتی افزایش
پیدا کند .سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی
گفت :بورسی شدن برق واحدهای بزرگ برای تولیدکننده خوب است اما کسی
کــه واحد جدید صنعتی راهاندازی میکند ،نمیتواند برق را به قیمتی که امروز
دولت میفروشــد ،دریافت کند .وی یادآور شــد :اکنــون به میزانی که مصرف
افزایــش مییابد ،تولید نداریم ،بنابراین حتما واحدهای صنعتی با تاخیر برق را
دریافت میکنند ،در کوتاهمدت مصرفکننده باید هزینه این اصاحات را بدهد
و با قیمتهای بسیار بااتر از فعلی خریداری کند ،زیرا کمبود عرضه داریم ،اما
در بلندمدت به نفع همه است.
دبیرکل اوپک

مراقبیم قیمت نفت دوباره سقوط نکند
دبیرکل اوپک اعام کرد اوپک پاس در نشست سیاست گذاری نوامبر اطمینان
حاصل خواهد کرد قیمت نفت دوباره ســقوط شــدیدی پیدا نمی کند .محمد
بارکیندو در مجمع انرژی اینتلیجنس در پاســخ به این پرسش که آیا فضا برای
افزایش تولید اوپک پاس از ژانویه وجود دارد ،اظهار کرد :به شما اطمینان می
دهم که گــروه اوپک پاس همچنان اقدامی را انجــام خواهد داد که می داند
بهترین اســت و تضمین می کند که دیگر شــاهد ریزش قیمتی که اوایل سال
 ۲۰۲۰مشــاهده کردیم ،نباشــیم.دبیرکل اوپک گفت :ما باید واقع گرا باشیم و
بدانیم که احیای تقاضا به نرخی که اوایل امســال پیش بینی شده بود ،نخواهد
رسید و تقاضا همچنان ضعیف به نظر می رسد.نشست کمیته فنی اوپک پاس
برای بررســی پایبندی اعضای این گروه به کاهش تولید و عوامل بنیادین بازار
روز پنج شــنبه برگزار شد.دو منبع آگاه اوپک پاس به رویترز گفتند :این گروه
در ســپتامبر نرخ پایبندی  ۱۰۲درصدی به توافق کاهش تولید داشــته است.
کشــورهایی مانند عراق ،نیجریه و امارات متحده عربی در عمل به تعهداتشان
عقب افتاده اند و از آنها خواسته شده است تا پایان سال با کاهش بیشتر تولید،
به جبران تولید بااتری که داشــته اند بپردازند.بارکیندو کفت :برنامه جبران به
خوبی عمل کرده است.

@sobheqtesad
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www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
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هراس اوپک پاس از سناریوی نفتی ترسناک

بر اســاس سند محرمانه ای که توســط رویترز مشاهده شد،
اوپــک و متحدانش از این واهمه دارند که موج دوم شــیوع
کووید  ۱۹و جهش تولید لیبی ،به اشباع عرضه نفت در سال
 ۲۰۲۱منتهی شــود .کمیته فنی مشــترک اوپک پاس این
ســناریو را در نشســت ماهانه مجازی خود در روز پنج شنبه
مورد بررســی قرار داد .این کمیته در ســپتامبر تحت هیچ
ســناریویی مازاد عرضه را پیش بینی نکرده بود.مازاد عرضه
احتمالی نفت ،برنامه های اوپــک و متحدانش برای افزایش
تولید به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز از ابتدای سال
 ۲۰۲۱را بهــم می زند .با این حــال اوپک تاکنون تصمیمی
برای لغو افزایش تولید نگرفته اســت.طبق محتوای این سند
محرمانه ،نشــانه های اولیه از بهبود اقتصادی در بخشهایی از
جهان تحت الشعاع شرایط شکننده و بدبینی فزاینده نسبت
به روند احیا قرار گرفته است .به خصوص افزایش مجدد موارد
ابتا به کووید  ۱۹در سراســر جهان و چشــم انداز قرنطینه
محدود در ماههای زمســتان ممکن است ریسکهای متوجه
روند احیای اقتصادی و تقاضا برای نفت را پیچیده کند.
در این ســند چندین ســناریو پیش بینی شــده است .در
سناریوی پایه ،کمبود  ۱.۹میلیون بشکه در روز عرضه در سال
 ۲۰۲۱پیش بینی شــده که البته کمتر از پیش بینی کمبود
 ۲.۷میلیون بشــکه در روز در ســپتامبر است .اما در بدترین
ســناریو ،پیش بینی شــده که بازار ممکن است با  ۲۰۰هزار
شیوع ویروس کرونا و افزایش موارد ابتدا
به این ویروس هرچنــد در ابتدا موجب
کاهش جــدی مصرف نفت شــده بود
اما اکنون با گذشــت نزدیک به یکسال
و همزیســتی دنیا با این ویروس میزان
مصرف نفت کمی افزایش یافته و همین
مساله اوپک پاس را ترغیب به افزایش
تولید کرده اســت .تصمیم اوپک پاس
در شرایطی است که آژانس بین المللی
انــرژی ( )IEAاعام کرد کــه دورنمای
نفت به دلیل افت تقاضا در دوران کرونا
شــکننده مانده و برنامــه اوپک پاس
برای افزایش تولید از ســال آینده ،توازن
بازارهای جهانی را در وضعیت حساسی
قرار می دهد.آژانــس بین المللی انرژی
در گــزارش ماهانه خــود اعام کرد این
ریســک وجود دارد که احیای تقاضا به
دلیــل افزایش اخیر موارد ابتا به کووید
 ۱۹در بسیاری از کشورها متوقف شود.
همزمان بازارها هم عرضه بیشــتری در
ژانویه دریافت خواهند کــرد زیرا اوپک
و متحدانــش قــرار اســت محدودیت
عرضه ای که از مــاه مه آغاز کرده اند را
تسهیل کنند .هنگامی که شیرهای نفت
این تولیدکنندگان باز شود ،بازار فضای
محدودی برای جذب نفت بیشتر خواهد
داشت.تســریع افزایش ابتا به ویروس
کرونا باعث شــده بســیاری در بازار این

بشکه در روز مازاد عرضه در ســال  ۲۰۲۱مواجه شود.اوپک
پاس امســال توافق کرد دور جدیدی از کاهش عرضه را به
اجرا بگذارد و از ماه مه تولیدش را  ۹.۷میلیون بشــکه در روز

افزایش مصرف نفت در دنیا
پرســش را مطرح کنند کــه آیا اوپک و
متحدانش از ژانویه تولیدشان را افزایش
خواهنــد داد یا خیر .به گفته نمایندگان
اوپک ،تولیدکنندگان در داخل این گروه
هم تردیدهایی دارند .با این حال ،سهیل
المزروعــی ،وزیر انرژی امــارات متحده
عربی روز سه شــنبه گفت :فعا برنامه
اوپک پاس افزایــش تولید طبق توافق
اولیه است.
تقاضا برای نفت افزایش یافته است
در ایــن رابطــه مرتصــی بهــروزی فر
کارشناس ارشــد انرژی در گفت و گو با
ایســنا ،با بیان اینکه قطعــا تا زمانی که
درمــان قطعی برای کرونا یافت نشــود،
بازار جهانی نفت به شــرایط ســابق باز
نخواهد گشت ،گفت :میلیون ها شغل در
کشورهای مختلف از جمله ایرران با رکود
مواجه شده است ،در بخش گردشگری،
حمل و نقل و ســایر ئبخــش با کاهش
تقاضای نفت مواجه هستیم.وی با تاکید
بر اینکه تا بازگشت شرایط به روال عادی
شاهد بهبود وضعیت بازار نفت نخواهیم
بود ،تصریح کرد :این مســاله را نیز باید
درنظر گرفت که حدود یک سال است که

واردات نفت چین رو به کاهش است
واردات نفت خام چین در ســه ماهه پایانی ســال جاری میادی  ۱۴.۵درصد
پایین تر از فصل تابستان خواهد بود که برابر  ۱.۷میلیون بشکه در روز است.
به گزارش اویل پرایس ،چیــن که از ابتدای همهگیری ویروس کرونا در حال
خرید باای نفت خام بوده  ،حاا با پر شــدن فضای ذخیرهسازی خود و ضعف
تقاضا برای نفت در مناطقی که وارد کننده سوخت از این کشور بودند ،واردات
نفت خام را کاهش میدهد .واردات نفت خام چین در ســه ماهه پایانی ســال
جاری میادی  ۱۴.۵درصد پایین تر از فصل تابســتان خواهد بود که برابر ۱.۷
میلیون بشــکه در روز است .چین از ابتدای سقوط قیمت نفت به خاطر جنگ
قیمت عربســتان و روسیه و همهگیری ویروس کرونا ،در حال وارد کردن نفت
ارزان بوده است .تاجران و پاایشگاه ها هم به خرید خود ادامه دادند تا زمانی که
گزارش شد منابع ذخیره سازی نفت چین به زودی پر میشوند .ولی علیرغم
این خبرها ،خرید باای نفت توســط چین تا پایان سه ماهه سوم سال جاری
میادی ادامه یافت ،به طوری که متوسط خرید نفت در ماه سپتامبر  ۲.۱درصد
بیشتر از ماه اوت و برابر با  ۱۱.8میلیون بشکه در روز بود .یکی از دایل افزایش
خرید نفت چین ظرفیت جدید پاایشگاههای مستقل چین بود که هنوز سهمیه
واردات خود را پر نکرده بودند .ولی حاا ظرفیت این پاایشگاهها هم رو به پایین
است که احتماا یک کاهش قیمت دیگر را برای نفت در پی خواهد داشت.

دنیا با کرونا دست و پنجه نرم می کند و
یک نوعی هم زیستی با کرونا در دنیا به
وجود آمده است.به گفته این کارشناس
حوزه انرژی حتــی آمریکا نیز به عنوان
بزرگترین اقتصاد دنیا نمی تواند قرنطینه
دائمی را ایجاد کند به همین دلیل مردم
با کرونا تعامل پیــدا کرده اند و پذیرفته
اند کــه این بیماری مدتــی همراه دنیا
خواهد بود ،به نظر می رســد که همین
شرایط و توســعه فعالیت های اقتصادی
میزان مصرف نفت را افزایش داده است.
بهروزی فر با اشاره تصمیم اوپک پاس
بــرای افزایش تولید نفــت ،اظهار کرد:
اوضوع فعلی این استدال را برای اوپک
پاس به وجود آورده که می تواند بخشی
از کاهــش را بازگردانــد و افزایش تولید
داشته باشد این مساله را نیز باید درنظر
داشــت که محور اوپک پاس روسیه و
عربستان است و این دو کشور به شدت
به درآمدهای نفتی وابســته هستند.وی
با بیان اینکه اگر این تصور ایجاد شــود
که بازار با افزایــش تقاضا مواجه خواهد
بود نشســت دیگری برگزار خواهند کرد
و در مورد میــزان افزایش تولید مذاکره
خواهد شــد ،گفت :دور از ذهن است که

محــدود کرد و از اوت میزان محدودیت عرضه خود را به ۷.۷
میلیون بشــکه در روز تسهیل کرد و در مرحله بعد قصد دارد
محدودیت عرضه را از ژانویه سال  ۲۰۲۱به  ۵.۷میلیون بشکه
مجدد کاهش تولید به میزان ســابق به
وجود آید چراکه عربســتان و روسیه به
شدت نیازمند درآمدهای نفتی هستند.
این کارشــناس حوزه انرژی در پاسخ به
این سوال که آیا شرایط موجود بازار نفت
امکان تغییر رویه مصرف و کاهش تقاضا
حتی پــس از رفع کامل بحران کرونا در
جهــان وجود دارد ،اظهار کرد :این اتفاق
حتما محقق می شود اما نه در طول یک
سال و دوسال بلکه پیش بینی می شود
طی  ۱۰ســال آینده نفت و گاز توســط
انرژی های تجدیدپذیر جایگزین شــود.
بهــروزی فر افزود :ایــن فرایند تا جایی
خواهد رفت که اســتفاده از انرژی های
تجدیدپذیر به شــدت اقتصادی خواهد
شــد و حتی اگر  ۱۰ســال گذشــته را
مشــاهده کنید در میابید که استفاده از
انرژی خورشیدی بسیار به صرفه تر شده
است ،این روال نیز ادامه خواهد یافت اما
اینکه تصور شــود طی یک سال نفت از
بازار جهانی حذف خواهد شد امکان پذیر
نیســت.وی با بیان اینکه اگر یک درمان
قطعی بــرای کرونا به وجود آید قطعا در
کوتاه مدت مصرف نفت همچون ســابق
می شود ،گفت :بهبود وضعیت اقتصادی
کمی زمان بر خواهد بود اما در طی  ۶ماه
میزان مصرف به حالت سابق باز خواهد
گشت.

تاش پاایشگاه هندی برای کاهش وابستگی
به سوخت خاورمیانه
شــرکت بهارات پترولیوم ،دومین پاایشگاه بزرگ هند ،در  ۲۰۲۱برای برطرف کردن
یک پنجم نیاز خود به گاز مایع به واردات وابسته خواهد بود و تاش میکند وابستگی
خود به واردات از خاورمیانه را کاهش دهد .به گزارش بلومبرگ ،یکی از خریداران هندی
گاز مایع ( )LPGیک بار دیگر تاش میکند وابســتگی خود به واردات از خاورمیانه را
کاهش دهد .عرضه این محصول در ســال گذشته به خاطر حمات پهپادی و جنگ
تجاری آسیب فراوانی دید .شرکت بهارات پترولیوم در  ۲۰۲۱برای برطرف کردن یک
پنجم نیاز خود به گاز مایع به واردات وابسته خواهد بود .دومین پاایشگاه بزرگ هند
در اوایل سال جاری میادی تاش کرد منابع واردات این محصول را متنوع تر کند ولی
پیشنهادات جذاب چندانی به دست نیاورد .این شرکت قصد دارد منابع بهتری نسبت
به گاز مایع خاورمیانه پیدا کرده و تنوع واردات خود را افزایش دهد .از گاز مایع معمواً
برای پخت و پز استفاده میشود و هند این محصول را بیشتر از عربستان ،قطر ،امارات
و کویت وارد میکند .عرضه گاز مایع توســط این کشورها همواره در معرض نوسانات
قیمت و شوکهای عرضه قرار داشته است .حمات پهپادی به تأسیسات فرآوری نفت
عربستان سعودی و کاهش تولید خاورمیانه پس از قرارداد کاهش تولید اوپک ،حاکی
از این نوسانات است .هند همچنین طی جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن با رقابت
بیشتری برای گاز مایع خلیجفارس مواجه شد.

در روز برساند.با این حال از زمان نشست کمیته فنی مشترک
اوپک پاس در سپتامبر ،تولید نفت لیبی صعود کرده و رشد
جهانی ابتا به ویروس کرونا باعث تجدید محدودیتها در برخی
از کشورها و ضعیف شدن بیشتر تقاضا برای نفت شده است.
لیبی که عضو اوپک است ،از مشارکت در توافق کاهش تولید
معاف شده اســت .تحت بدترین سناریوی پیش بینی شده،
تولید نفت لیبی در سال میادی آینده به  ۱.۱میلیون بشکه
در روز رشــد می کند و تحت سناریوی پایه ،تولید این کشور
 ۶۰۰هزار بشــکه در روز خواهد بود.تحت بدترین ســناریو،
ذخایر نفت ســازمان توســعه و همکاری اقتصادی که معیار
مورد اســتفاده اوپک پاس برای سنجش بازار است ،در سال
 ۲۰۲۱بااتر از میانگین پنج ساله خواهد ماند .همچنین موج
دوم شــدیدتر و طوانیتر کووید  ۱۹در سه ماهه چهارم سال
 ۲۰۲۰و ســه ماهه اول سال  ۲۰۲۱در اروپا ،آمریکا و هند به
احیای اقتصادی کمتر منتهی خواهد شد.تحت سناریوی پایه،
ذخایر نفت اقتصادهای پیشرفته در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱
اندکی بااتر از میانگین پنج ســاله خواهد بود.کمیته نظارتی
مشــترک وزیران اوپک پاس در دیدار روز دوشنبه خود این
دورنما را مورد بررسی قرار می دهد و می تواند درباره سیاست
تولید توصیه هایی ارایه کند.بر اساس گزارش رویترز ،نشست
آینده وزیران کشورهای اوپک پاس روزهای  ۳۰نوامبر و اول
دسامبر ( ۱۰و  ۱۱آذر) برگزار میشود.

گفتوگوی تلفنی اردکانیان و نواک برای
توسعه همکاریهای تجاری ایران و روسیه
وزیــر نیروی ایران و وزیر انرژی روســیه در گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت
همکاریهای تجاری ایران و روسیه را بررسی کردند.ضا اردکانیان وزیر نیرو و
رئیس کمیســیون دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری اسامی
ایران و فدراسیون روسیه در یازدهمین دور گفتگوی تلفنی با الکساندر نواک
همتای روس خود ،به بررسی آخرین وضعیت پروژه ها و همکاری های تجاری
دوجانبه پرداخت.در این گفتگو ،طرفین ضمن تاکید بر استمرار تاش ها برای
توســعه حجم مبادات تجاری و عملیاتی ســازی پروژه های تعریف شده ،با
برگزاری شانزدهمین اجاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی در
سال میادی جاری به صورت ویدئو کنفرانس توافق نموده و از روند برگزاری
کارگروه ها و کمیته های ذیل کمیسیون مشترک ابراز رضایت کردند.روسای
کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری دوجانبه ،همچنین بر ضرورت
تسریع در حل مســائل و مشکات موجود بر سر راه اجرای پروژه ها تاکید و
با برگزاری کار گروه همکاری های بهداشــت دامی و گیاهی با محوریت حل
مشکل ممنوعیت صادرات محصوات لبنی ایران به روسیه و همچنین کارگروه
همکاری های مشــترک دو کشور در حوزه فضایی در آینده نزدیک به تفاهم
دست یافتند.اردکانیان ،وزیر نیرو در حاشیه این گفتگو اظهار داشت :از مجموع
 ۱۷کارگروه و کمیته ذیل کمیســیون شــانزدهم همکاری های اقتصادی و
تجاری دوجانبه ،تاکنون  ۱۰کارگروه برگزار ،تاریخ برگزاری سه کارگروه تعیین
شده و مذاکره جهت تعیین تاریخ مابقی کارگروه ها نیز در دست انجام است.

کاهش حفاری تولیدکنندگان نفت روسیه
تولیدکنندگان نفت روســیه در پی تشدید شــیوع ویروس کرونا که ریسک
ســقوط قیمتها و تقاضای جهانی را باا برده اســت ،به دنبال کاهش بیشتر
حفاری در ســال  ۲۰۲۱هستند .ویتالی دوکونیخین ،مدیرعامل شرکت اریل
روســیه اعام کرد تولیدکنندگان نفت این کشــور که حفاری را امسال یک
ســوم کاهش داده اند ،ممکن است در ســال میادی آینده میزان حفاری را
 ۲۰درصد دیگر کاهش دهند.روسیه امسال تحت توافق اوپک پاس ،کاهش
تولید کم سابقه ای را به اجرا گذاشته است .اگرچه این پیمان به تقویت قیمتها
کمک کرد اما قیمتها به دلیل تشدید شیوع ویروس کرونا دوباره با فشارهای
کاهشــی روبرو شــده اند که تهدیدی برای حفاری نفت در همه نقاط جهان
محسوب می شــود .اوپک و متحدانش درباره ادامه توافق کاهش تولید طبق
برنامه اولیه و تســهیل محدودیت عرضه از ژانویه سال  ۲۰۲۱سرگرم مذاکره
هستند.طبق گزارش شــرکت اورکور آی اس آی ،انتظار می رود هزینه های
میدان نفتی در روسیه امسال  ۳۱درصد کاهش یافته و به  ۳8.۷میلیارد دار
برسد .بازار خدمات نفتی روسیه ممکن است در سالهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱نسبت
به ســال  ۲۰۱۹نصف شود.بر اساس گزارش بلومبرگ ،وزارت انرژی روسیه و
تولیدکنندگان نفت این کشــور اطمینان دارند که تولید نفت روسیه پس از
انقضای پیمان کاهش تولید می تواند نسبتا سریع احیا شود .با این حال حفاری
کمتر در میادین جدید شــامل آرکتیک ممکن است رشد ظرفیت در پروژه
هایی که به باا رفتن تولید آینده روسیه کمک می کنند را به تاخیر بیاندازد.

استانها
مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

اجرای  910کیلومتر شبکه گاز رسانی در
شهرستان بوشهر
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت :تا کنون
 ۹۱۰کیلومتر شبکه گازرسانی در شهرستان بوشهر
اجرا شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان بوشــهر مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر
گفت :از این میزان شــبکه گذاری ۶۶۵ ،کیلومتر در
شهرها و  ۲۴۵کیلومتر نیز در روستاهای شهرستان بوشهر اجرا گردیده است.
مهندس مســلم رحمانی در ادامه افزود  :در حال حاضر ســه شــهر بوشهر ،
چغادک و عالیشهر و نیز کلیه روستاهای شهرستان بوشهر به شبکه سراسری
گاز متصل شــده اند که بدین ترتیب میزان ضریب نفوذ گاز در بخش شهری
 ۹۷درصد و در بخش روستایی این شهرستان افزون بر  ۷/۹۹درصد می باشد.
وی گفت :در این شهرستان تا کنون  ۳8۵8۶انشعاب نصب گردیده است که
روند نصب انشــعاب ها همچنان تداوم خواهد داشت.رحمانی در پایان افزود:
تعداد مشــترکین گاز شهرستان بوشــهر تا امروز  ۶۰۳۳۱مشترک می باشد
که در بخش شــهری  ۵8۰۳۹مشترک ،و در بخش روستایی  ۲۲۹۲مشترک
بهرمند از گاز طبیعی می باشند.
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چرا در تامین ارز به مشکل خوردیم؟

گزیده خبر

سایه کرونا بر تجارت خارجی

کرونا و تحریمها باعث شد تا روند تجارت خارجی کشور در نیمه
نخست سال آنطور که پیشبینی شده بود پیش نرود ،با این حال،
این عوامل در روند تامین نیازهای ارز کشــور نیز اختال ایجاد
کرد .کارنامه تجارت خارجی در نیمه نخست امسال با رقم حدود
 ۳۰میلیارد دار بسته شد که از این میزان  ۱۳.۵میلیارد دار آن
مربوط به صادرات غیرنفتی بود .رقمی که نشــان از کاهش بیش
از  ۳۰درصد در بخش صادرات غیرنفتی کشور دارد و تراز تجاری
را نیز همچنان منفی نگه داشته است .به گفته کارشناسان ،یکی
از دایل مهم و اساسی کاهش تجارت خارجی ،پاندمی کرونا در
جهان اســت که کارنامه تجارت کشورهای پُرقدرت را نیز منفی
بست.از شروع ویروس کویید  ۱۹در جهان از سال  ،۲۰۲۰تجارت
جهانی نیز با افت  ۱۴درصدی روبرو بود و حتی کشــورهایی که
مانند ایران درگیر تحریم و محدودیت های مبادات بانکی نبودند
نیــز کاهش  ۳۰تا  ۴۰درصدی صادرات را تجربه کردند؛ بنابراین
اگر کرونایی در کار نبود به طور قطع وضعیت صادرات غیرنفتی
کشــور بهتر بود .این در حالی اســت که حسن روحانی رییس
جمهوری نیز به تازگی با بیان اینکه در این چند ماه درآمد ارزی
غیرنفتی کشــور حدود  ۱۳تا  ۱۳.۵میلیارد اســت ،اعام کرد:
«این رقم میبایســت بیشتر از این میشد .انشاء اه  ۶ماهه دوم
وضع ما بهتر میشــود .در  ۶ماه اول ،مسئله کرونا ،فشار زیادی
بــه اقتصاد ،واردات و صــادرات آورد».در همین زمینه در گفتگو
با برخی مسئوان ،کارشناســان و فعاان حوزه تجارت خارجی
کشور ،وضعیت تجارت خارجی در ســال  ۹۹را بررسی کرد که
در ادامه می خوانید:

محمود بازاری /مدیر کل صادرات محصوات کشاورزی و
صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت:
واقعیت این است که کرونا موضوع جدی است که به طور قطع بر
روند تجارت خارجی و به ویژه صادرات غیرنفتی ما بی تاثیر نبوده،
اما خوشــبختانه در بخش کشــاورزی و صنایع غذایی با مشکل
جدی مواجه نبودیم و از ماه ســوم به بعد در سال جاری فرآیند
رشــد صادرات آغاز شد .برای نیمه دوم سال نیز پیش بینی رشد

وزنی و ارزشــی را داشته باشــیم چرا که وضعیت تولید به ویژه
گروهی که ســهم باایی در صادرات دارند خوب است .صادرات
مجموعه کشــاورزی و صنایع غذایی در  ۵ماهه نخســت امسال
رشد ارزشی  ۱۱درصدی و  ۲۵درصدی وزنی را تجربه کرد و در
شــهریور ماه نیز نسبت به مرداد ماه وضعیت بهتری در صادرات
کشــور داشــتیم .هر چند کرونا تا  ۳ماه ابتدایی سال به واسطه
کاهش تقاضا در دنیا و بســته شــدن مرزها باعث توقف نسبی و
تاخیر در روند تجارت شــد ،اما با توجه به اینکه ایران در شرایط
حســاس و استثنایی نسبت به دیگر کشورها قرار دارد نمی توان
گفت اگر کرونا نبود وضعیت صادرات غیرنفتی بهتر از رقم کنونی
 ۱۳.۵میلیارد داری بود .موضوع بازگشــت ارز صادراتی یکی از
دغدغه هــای اصلی صادرکنندگان واقعی و به نام اســت که در
همین راستا به تازگی در جلســه اخیر کارگروه توسعه صادرات

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعام کرد:

راه اندازی سامانه اعطای تسهیات بسته
حمایت از صادرات غیرنفتی
معــاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعام کرد :ســامانه
یکپارچه اعطای تسهیات بســته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از
محل منابع صندوق توســعه ملی و بانک های عامل طــرف قرار داد در
ســایت  www.behinyab.irوزارت صمت راه اندازی شــد.به گزارش وزارت
صمت ،ســعید زرندی گفت :در بهمن ماه سال گذشته و به منظور تامین
مالی و تشــویق و حمایت از صادرات ،بســته حمایت از توسعه صادرات
غیرنفتی توســط معاون اول محترم رئیس جمهور اباغ شد.وی افزود :در
راستای هدایت منابع در جهت تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل
و تســریع در فرایند پرداخت تسهیات ســرمایه در گردش به واحدهای
تولیدی–صادراتی و به منظور صادارت محصوات اولویت دار به کشورهای
هدف ،سامانه یکپارچه اعطای تسهیات بسته حمایت از توسعه صادرات
غیرنفتی از محل منابع صندوق توســعه ملــی و بانک های عامل طرف
قــرار داد در ســایت  www.behinyab.irوزارت صنعــت ،معدن و تجارت
راهاندازی شــده است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تصریح کرد :متقاضیان استفاده از تسهیات در سامانه موصوف ثبت نام و
درخواست آنها به صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته و پس از تایید
به یکی از بانکهای عامل (توسعه صادرات ایران ،کشاورزی ،توسعه تعاون،
صادرات ایران و بانک مشــترک ایران و ونزوئا ،جهت تصویب و پرداخت
تســهیات ارسال خواهد شد.زرندی اعام کرد :منابع در نظر گرفته شده
برای تسهیات بسته موصوف از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۲۰.۰۰۰
میلیارد ریال می باشــد که با لحاظ نمودن سهم آورده بانک ها به همین
میزان ،کل منابع ایجادی به مبلغ  ۴۰.۰۰۰میلیارد ریال خواهد رســید.
گفتنی است؛ تاکنون نیز میزان پرداختی بانک های عامل از منابع بسته
حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی  ۹8در مجموع بالغ بر  ۱۳هزار و ۳۲7
میلیارد ریال برای  ۱۱8طرح بوده است.
در نیمه اول سال صورت گرفت

رشد ۵۸.۷درصدی صدور پروانه صنفی
مطابق با اعام وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعداد جواز تاسیس صادره
در شــش ماهه اول امسال رشد  ۴7درصدی را ثبت کرده است .بر اساس
گزارش اعام شده از ســوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،تعداد جواز تأســیس صادره در شش ماهه اول امسال رشد ۴7
درصدی را ثبت کرده اســت .در این بازه زمانی تعداد  ۱8هزار  7۶۶جواز
تأسیس در بخشهای مختلف صنعتی کشــور صادر شده است.بنابراین
گزارش تعداد پروانههای بهره برداری صادره با  ۳هزار و  ۵۵مورد نســبت
به  ۶ماهه اول سال گذشته ،رشد  ۱.۴درصدی داشته است .همچنین در
این مدت تعداد پروانههای اکتشــاف با  ۴7۲افزایش  8درصدی را در این
بخش ثبت کرده اســت.تعداد گواهی کشف در حوزه معدن با  ۲۴۲مورد
رشد  ۱.۳درصدی را ثبت کرده است .همچنین در  ۶ماه نخست سال ۹۹
و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پروانههای بهره برداری حوزه
معدن با  ۳۰۹مورد رشــد  7.7درصدی داشته است.در این گزارش میزان
افزایــش تعداد پروانههای صنفی صادره با  ۲87هزار و  ۱۰۱مورد رشــد
 ۵8.7درصدی را نشــان میدهد.در نیمه اول امسال تعداد گواهی امضای
الکترونیکی با  ۱۱۴هزار و  ۹۰۵مورد افزایش  ۵۴درصدی داشــته است.
تعــداد نماد اعتماد الکترونیکی صادره نیز با  ۱۶هزار و  ۲۶۵مورد رشــد
 ۱۹۴.7درصدی را ثبت کرده اســت.در بازه زمانی شــش ماهه اول سال
 ۹۹در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پروانههای فنی و مهندسی
رشد  ۱.۳داشته و تعداد پروانههای بهره برداری نرم افزاری افزایش ۲7.۳
درصدی را نشان میدهد.این گزارش حاکیست تعداد پروانههای پژوهش
مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی رشد  ۲۰۰و تعداد پروانههای و توسعه
افزایش  ۱۲درصدی داشتهاند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعهســازان خودرو گفت :محاسبات
این انجمــن از پرداخت بیــش از ۱۰۰
هزار میلیارد تومانی مابهالتفاوت قیمت
کارخانهای و بازاری خودروها از ســوی
مردم در مدت یک ســال اســت«.آرش
محبینژاد» افزود :انجمن خودروســازان
ایران در پژوهش مشابه ،این رقم را بیش
از  ۱۳۰هزار میلیارد تومان تخمین زده
و مقایســه این ارقام کــه فقط به جیب
داان و واسطهها رفته با رقم حدود 8۰
هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو
و قطعهســازی ،حاکی از عمق فاجعه در
این صنایع است.
کشف قیمت خودرو در بورس
این مقام صنفی درخصوص طرح تحول
بازار و صنعت خودرو ،اظهارداشــت :این
طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ارائه شــده که طی آن قرار است
خودرو برای کشــف قیمــت در بورس
عرضه تا از قیمتگذاری دستوری خارج
شــود.به گفته وی ،این طرح در عمل با
مشکاتی مواجه است که عملیاتی شدن
آن را ســخت میکند ،هرچند معتقدیم
اگر خودرو به بورس برود به قیمت واقعی
خود خواهد رسید.محبینژاد بیانداشت:
اینکه برای مابهالتفــاوت قیمت مصوب

پیشنهادات اصاحی بسته سیاستی بانک مرکزی درباره تسهیل
بازگشــت ارز صادرات بخش خصوصی به چرخه اقتصادی کشور
که به تایید کارگروه توســعه صادرات رسید مطرح و مقرر شد با
امضای وزیر صنعت ،معدن و تجارت به رییس کل بانک مرکزی
ارسال شود.در این نامه  ۴روش پیشنهادی برای سهولت بازگشت
ارز صادراتی توســط صادرکنندگان اشاره شده تا در این شرایط
سخت و حساس دست صادرکننده برای بازگشت ارز بازتر باشد.
واردات در مقابل صادرات ،سپرده گذاری ارزی ،فروش اسکناس و
پرداخت اقساط تسهیات ارزی  ۴روش پیشنهادی بازگشت ارز
حاصل از صادرات است .همچنین در این جلسه مقرر شد تدوین
و اباغ ساز و کارهای اجرایی تسهیل بازگشت ارز صادرات بخش
خصوصی از کشورهای همسایه توسط بانک مرکزی در دستور کار
جلسه آتی قرار گیرد.

تفاوت  100هزار میلیارد تومانی
نرخ خودرو در جیب داان
خودرو و قیمت کشف شــده در بورس
چه تصمیمی باید اخذ شود ،اکنون محل
اختاف است.به اعتقاد وی ،این طرح تا
رســیدن به صحن علنی مجلس شورای
اسامی و رای آوردن هنوز راه درازی در
پیش دارد و تا آن زمان پیشنهاد میشود
که به عنوان یــک راهکار موقت ،خودرو
در حاشــیه بازار عرضه شــود.این مقام
صنفــی پیشبینیکرد :طرح یاد شــده
میتواند قیمتهای کاذب بازار را بشکند
و ســفتهبازیها در این بخش را کاهش
دهد ،همچنین موجــب افزایش قیمت
کارخانهای خودروها خواهد شد.
فاصله  100درصدی قیمت کارخانهای
و بازاری خودروها
دبیر انجمــن صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعهســازان خودرو با اشاره به فاصله
بیش از  ۱۰۰درصدی قیمت کارخانهای
و بــازاری خودروهای داخلی و مونتاژی،
تاکیدکرد :وقتی بتوان حتی بخشی از این

افزایش نرخ ارز چه بر سر تولیدکنندگان
میآورد؟

جمشید نفر /رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی
اتاق بازرگانی ایران:
براســاس پیش بینی که ابتدای امسال از تجارت خارجی سال
 ۹۹انجام شــد ،باید تا پایان ســال ،رقم  ۴۱میلیارد داری را
برای صادرات غیرنفتی ثبت می کردیم که طبیعتا نیمی از این
درآمدهای غیرنفتی هم باید در نیمه نخست سال به دست می
آید ،اما متاسفانه نشد .در حالی کارنامه تجارت خارجی  ۶ماهه
اول ســال  ۹۹را با  ۱۳.۵میلیارد دار صادرات غیرنفتی بستیم
که اگر کرونا و برخی مسائل داخلی نبود ،می توانستیم صادرات
غیرنفتی بیشــتری داشته باشــیم.در دو ماه ابتدایی امسال با
بســته بودن مرزها کمی دچار مشکل شــدیم که االبته بعد از
رفــع محدودیت ها ،صادرکنندگان عاوه بــر صادرات جدید،
محصــوات قبلی را هم صادر کردند .در حــال حاضر نیز اگر
قرار باشــد در نیمه دوم ســال بتوانیم عقب ماندگی نیمه اول
را جبران کنیم باید اشــتباهات گذشته اصاح شود .متاسفانه
بخشــنامه های غیرعملیاتی مانند الزام بازگشت ارز صادراتی
موجب تضعیف صادرات شــده و ما در شرایط جنگ اقتصادی،
خودمان دســت و پای صادرکنندگان را بسته ایم به نحوی که
بسیاری از تجار واقعی از صحنه صادرات خارج شده اند چرا که
هم ریسک باایی وجود دارد و هم اینکه می ترسند نتوانند به
بخشنامه های غیرعملیاتی دولت عمل کنند و آبروی چندین و
چند ساله شان برود.مشکل بعدی ،نبود فرآیند دیپلماسی قوی
با کشورهای هدف صادراتی است که اگر مشکلی وجود دارد به
سرعت رفع شود .مانند سفر اخیری که آقای همتی رییس کل
بانک مرکزی به عراق داشتند و با مذاکره توانستند به توافقاتی
درباره آزادسازی منابع مالی ایران در این کشور برسند .ما حتی
در این شــرایط کرونا هم می توانستیم صادرات خوبی داشته
باشیم اما خودمان ،خودمان را تحریم کردیم و عقب انداختیم.
به طور قطع ظرفیت صادراتی ایران پهناور خیلی بیشتر از رقم
 ۴۰میلیارد کنونی و حتی  ۱۰۰میلیارد دار است؛ بنابراین باید
هرچه سریع تر نسبت به رفع مشکات اقدام کنیم تا زمان باقی
مانده را از دست ندهیم.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی مطرح کرد:

اختاف قیمت را اصاح کرد به طوری که
کارخانهدار ،خودروساز و قطعهساز ضرر
نکنند ،شمارگان تولید و در نتیجه عرضه
افزایش یافته و با کاهش تقاضای کاذب،
التهاب از بازار دور شده و صنعت خودرو
نیز بهتدریج از زیان خارج میشــود.وی
با تاکید بــر اینکه در تدوین این طرح از
آرا و نظرات بخش خصوصی نیز استفاده
شــده ،ادامهداد :مجلسیها حدود هشت
جلســه پیاپی با ارکان مختلف صنعت
خودرو برگــزار کردند و با اتخــاذ آرا و
نظرات همه ،قرار شده طرح ،اصاح و در
نهایت جمعبندی شود.این مقام صنفی
گفت :ترجیح فعــاان صنعت خودرو و
قطعهســازی بر قیمتگذاری در حاشیه
بازار به جای کشف قیمت در بورس است،
زیرا حضور خودرو در بورس نخســتین
تجربه از این درســت در جهان است که
با پیچیدگیهای خاص خود همراه است.
وی در عین حال خاطرنشانکرد :با این
وجود ،بورس هم یک راهکار خاص است،
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زیرا شرایط اقتصادی کشورمان نیز خاص
بــوده و بورس کاا نیــز در این زمینه و
تامین زیرساختهای ازم اعام آمادگی
کرده اســت.محبینژاد ابــراز امیدواری
کرد با کشــف قیمت خودرو در بورس،
خودروســازان و قطعهسازان در ماههای
باقیمانده از سال  ۹۹از زیان خارج شوند.
وی گفت :دلیل پیشنهاد عرضه خودرو
در بورس برای کشف قیمت ،حضور مواد
اولیه اساســی تولید آن از جمله فواد،
آلومینیوم ،محصوات پتروشیمی و غیره
در بورس است تا در نهایت از مواد اولیه تا
محصول نهایی شاهد یک زنجیره متوازن
و متعادل باشیم .بیستم مردادماه امسال
«سیداحمد رســولینژاد» نایب رئیس
اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اســامی در گفتوگو با ایرنا ،از
طرح این کمیســیون برای ساماندهی
صنعت و بازار خودرو و رفع مشــکات
این حــوزه خبــر داد.وی اعامکرد :در
کمیته خودروی کمیســیون صنایع و
معــادن مجلس ،طرح جامعی توســط
متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه
است و درتاشیم تا پس از بررسی همه
مســائل ،مشــکات و وضعیت صنعت
و بازار خــودرو ،در کوتاهترین زمان این
طرح را به صحن علنی مجلس شــورای
اسامی ببریم.

تجـدیدمناقصـهعمـومی
دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی تعمیرات تأسیسات مکانیکی و برقی دانشکده علوم دانشگاه
را به شماره  2099003454000033از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اســناد 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  1399/07/27ساعت  8صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  15مورخ 1399/08/01
* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد :ساعت  15مورخ 1399/08/11
* زمان بازگشایی پاکتها :مورخ  1399/08/12ساعت  10صبح
* مبلغ برآورد مناقصه 8.887.623.768 :ریال
* محل تأمین اعتبار :از محل اعتبارات غیرعمرانی و بصورت نقد پرداخت میگردد.
* حداقل رتبه شرکت کنندگان بایستی  5ابنیه و  5تأسیسات باشد.
* شرکت کنندگان میبایســت عاوه بر بارگذاری در سامانه ،اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/08/11تا ساعت  12ظهر
به آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه ،باغ ابریشم ،پردیس دانشگاه رازی ،سازمان مرکزی
شماره تماس083-34274507 :

رییس کمیســیون حمایت قضایی و مبارزه با فســاد اتاق بازرگانی تهران اظهار
داشــت :افزایش نرخ ارز منجر به فساد در بازار و اقتصاد کشور میشود .زیرا به
هم ریختگــی قواعد بازی و افزایش نرخ ارز ،زمینههای متعددی برای گرفتاری
گروهای مختلف در صنعت و خدمات را به وجود میآورد.حســن فروزانفرد در
رابطه با تاثیرگذاری نرخ ارز بر اقتصاد کشــور اظهار داشت :بهتر است به جای
اصطاح افزایش نرخ دار ،از کاهش چشمگیر ارزش پول ملی استفاده کنیم ،زیرا
این موضوع در قالب افزایش نرخ ارز قابل بررسی نیست .بنابراین شرایط موجود
و کاهش چشــمگیر ارزش پول ملی ،مناسبات ما را برای تعامات بینالمللی بر
هم زده است .وی ادامه داد :تولیدکننده باید بداند به چه میزان ارز برای فعالیت
روزمره خود نیازمند اســت .به معنای آنکه آیا وابســتگی به مواد اولیه دارد یا
خیــر؟ زیرا برای انواع واحدهای تولیدی مانند؛ کااها ،بســتهبندی ،تکنولوژی،
قطعات فنی و مواردی از این دســت ،آثار متفاوتی بر جــای میگذارد .چراکه
حوزههای تولیدی با یکدیگر متفاوتند و آنهایی که وابستگی بیشتری به تامین
مواد اولیه ،ماشــینآات و قطعات و تکنولوژی دارند بسیار آسیب دیده و برخی
بــا کاهش تولید جدی مواجه شــدهاند .در واقع با کاهــش ارزش پول ملی هم
دسترســیپذیری کاهش پیدا میکند و هم مواد اولیه گران میشود.عضو اتاق
بازرگانی افزود :کاهش دسترســی پذیری برای برخی از تولیدکنندگان باعث به
وجود آمدن بسیاری از مشکات شده ،که مقوله جدا از کمبود بوده و این واحدها
نتوانستهاند مواد اولیه را مهیا کنند و منجر به گرانی شده است .به عنوان مثال در
حوزه دام و طیور ،موضوع اصلی دسترسی به اقام مورد نیاز طیور است .متاسفانه
ما در این واحدها هم موضوع افزایش قیمت و هم کمبود را پیش رو داریم و این
موارد باعث کاهش جدی تولید شده و کاهش تولید بافاصله آثار خود را بر روی
افزایش قیمت تمام شده محصول میگذارد.فروزانفرد اضافه کرد :تولیدکنندگان
شــرکتی و خصوصی معیارهایی دارند که بر اساس ظرفیتها ،تناسباتی را بین
هزینههــای جاری ایجاد میکنند و کاهش میزان تولید این تناســب را از بین
میبــرد .به همین دلیــل تولیدکننده به صورت تصاعــدی ضرر میکند .اغلب
حوزههای تولیدی کشور با این مشکل مواجه شدهاند ،اما میزان تاثیر پذیری آن
با یکدیگر متفاوت است.وی تصریح کرد :مثا در حوزه صنایع غذایی چون بیشتر
مواد اولیه در داخل کشــور تهیه و آمادهسازی میشود ،کمبود و عدم دسترسی
معنایی نداشــته و کاهش تولید اتفاق نیفتــاده در حالی که افزایش هزینههای
تولید کاما چشمگیر است که بیشــتر مربوط به بستهبندی کاا میشود .زیرا
اصل بسته بندی کاا وارداتی است که نتیجه آن افزایش قیمت محصوات بسته
بندی میشــود.این فعال اقتصادی تصریح کرد :همچنین هزینههای جاری به
استناد افزایش تورم تحت تاثیر قرار میگیرد و افزایش قیمت کاا موجب کاهش
مصرف میشود که متاسفانه کاهش درآمد مردم به دلیل تورم است .بنابراین چه
تولیدکنندگانی که به صورت مستقیم وابستگی ارزی دارند و چه تولید کنندگانی
که به صورت مستقیم وابستگی ندارند ،هر کدام به نوعی متضرر میشوند و باید
منتظر ماند و شاهد رشــد منفی تولید در سال جاری باشیم.رئیس کمیسیون
فساد اتاق بازرگانی تصریح کرد :افزایش نرخ ارز منجر به فساد در بازار و اقتصاد
کشــور میشــود .زیرا به هم ریختگی قواعد بازی و افزایش نرخ ارز ،زمینههای
متعددی برای گرفتاری گروهای مختلف در صنعت و خدمت به وجود میآورد.
نایب رئیس اتاق ایران و هند؛

کاهش مبادات ایران و هند
در سایه کرونا و تحریمها
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند اظهار داشــت :بخشی از کاهش مبادات
ایران و هند مربوط به شیوع ویروس کرونا و بخشی دیگر مربوط به فشار تحریمها
اســت ،بطوریکه تاثیرگذاری بیش از  ۵۰درصد مربوط به تحریمها و نزدیک به
 ۳۰درصد به دلیل شــیوع ویروس کرونا است.پرهام رضایی در رابطه با آخرین
وضعیت مبادات تجاری ایران و هند گفت :اگرچه آمار و ارقام دقیقی در رابطه
با وضعیت صادرات و واردات از ســوی گمرک به ما ارائه نشــده است اما شیوع
ویروس کرونا بر مبادات تجاری در ماههای گذشته مزید بر علت شده تا صادرات
و واردات کاهش چشمگیری پیدا کند.وی ادامه داد :بخشی از این مساله مربوط
به شیوع ویروس کرونا و بخشی دیگر مربوط به فشار تحریمها است .ازم به ذکر
است که این تاثیرگذاری بیش از  ۵۰درصد مربوط به تحریمها و نزدیک به ۳۰
درصد به دلیل شــیوع ویروس کرونا اســت.نایب رئیس اتاق ایران و هند اضافه
کرد :همچنین باید در نظر داشت که رایزنیهایی با کشور هند انجام شده اما با
توجه به اینکه در حال حاضر در کشور ما مشکل ارزی وجود دارد ،با چالشهایی
مواجه هستیم که بانک مرکزی باید در سیاستهای خود تغییراتی ایجاد کند.
رضایــی توضیــح داد :در صورتی که بخواهیــم افزایش مبــادات را بیش رو
داشــته باشــیم ،بانک مرکزی باید نگاه خود را به سمت صادرات تغییر و آن را
افزایش دهیم .در مقابل واردات را آزاد و کاا وارد کشــور کنیم ،تا از این طریق
صادرکنندگان و وارد کنندگان خود به نتیجه برســند نه اینکه بانک مرکزی در
مقابل صادرات منتظر بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان باشد.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
بانک مرکزی اعام کرد؛

متغیرهای برونزا بیشترین اثر را بر تورم
داشته است
روند افزایشــی نرخ ارز ،افزایش قیمت جهانی کااها و نیز اســتمرار افزایش
قیمت مســکن در مردادماه سال جاری از جمله تهدیدهایی تورم در ماههای
آتی به شــمار میروند .تحلیل تحــوات اقتصاد کان نشــان می دهد که
متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است.بانک مرکزی در راستای
وظایف خود برای محدود ســاختن تبعات تورمی این متغیرها ،اقدام به حراج
اوراق بدهی ،تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
الف -تحوات اقتصادی
• در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی دولت و شــوکهای انتظاراتی
ایجاد شــده از محل کســری بودجه دولــت ،نرخ تورم ماهانــه در ماههای
اردیبهشــت ،خرداد و تیر  ۱۳۹۹روند افزایشــی را تجربــه کرد .هرچند در
مردادماه ســال جاری ،تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهریور ماه نیز
تعییر محسوســی نسبت به مرداد نشــان نداد ،اما همچنان سطوح باایی را
تجربه میکند و تحوات صعودی اخیر در شاخص بهای تولیدکننده بهعنوان
شــاخص پیشنگر شاخص بهای کاا و خدمات مصرفی تهدیدی برای تداوم
این روند کاهشی اســت .عاوه بر این ،روند افزایشی نرخ ارز ،افزایش قیمت
جهانی کااها و نیز اســتمرار افزایش قیمت مسکن در مردادماه سال جاری
از جمله تهدیدهایی تورم در ماههای آتی به شــمار میروند که مجموعه این
تحوات ،اتخاذ سیاستهای پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروری میسازد.
• مطابق اطاعات اولیه از حســابهای ملی ،در فصل اول سال  ۱۳۹۹رشد
اقتصادی غیرنفتی برابر با  -0,6درصد بوده اســت که در این میان ،گروههای
کشــاورزی ،صنایع و معدن و خدمات بهترتیب رشــدی معادل  2,5 ،۳,7و
 -۱,6درصد را تجربه کردهاند .رشد قابلتوجه بخش صنعت و معدن در دوره
مذکور باعث شــد تا علیرغم پیشبینیها ،اثر شــیوع ویروس کرونا بر تولید
ناخالص داخلی بدون نفت بسیار محدودتر بوده و در مقایسه با سایرکشورها،
رشد اقتصادی اثرپذیری منفی کمتری از این ناحیه داشته باشد .با این حال،
لزوم کاهش تعامات اجتماعی افراد و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در زمان
شــیوع کرونا موجب افت شدید در برخی زیرگروههای گروه خدمات شد که
در نتیجه آن بخش خدمات بهعنوان تنها بخش با نرخ رشــد منفی در تولید
ناخالص داخلی بدون نفت در ســهماهه اول سال جاری شناسایی شده است.
لیکن ،باتوجهبــه کاهش محدودیتهای اجتماعی و عادی شــدن تدریجی
شــرایط توســط عموم مردم در فصول بعدی ،انتظار میرود نرخ رشد بخش
خدمات از فصل دوم ســال جاری مثبت شــود که در صورت تحقق این امر
میتوان انتظار داشــت رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ماههای آتی
ارقام مثبتی را تجربه کند.
• نرخ ســود بازار بینبانکی از اواخر سال  ۱۳۹8و منبعث از کسری بودجه
دولت (شامل اســتفاده از تنخواهگردان خزانه) و همچنین واریز ریالی منابع
صندوق توسعه ملی به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانونی ،روندی نزولی
را آغاز کرد و در خردادماه ســال جاری به ســطوح کمتر از  ۱0درصد رسید.
با این حال ،به دنبال سیاســتهای بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود
کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماههای گذشته ،متوسط نرخ
سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به  ۱۴,8درصد در مردادماه و
۱7,2درصد در شهریورماه افزایش یافت.
• علیرغم افزایش نرخ ســود در بازار بینبانکی ،نرخهای بازده اوراق بدهی
دولت در ماه گذشــته تقریبــا باثبات بودند .البته نرخهــای بازدهی اوراق با
سررســید کوتاهمدت نوســانات بیشتری داشــتند ،ولی نرخهای بازدهی در
سررسیدهای یکسال و بااتر به نسبت باثباتتر بودند.
• به دنبال سیاســتهای حمایتی اجرا شده و رشد باای پایه پولی در سال
 ۱۳۹8که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است ،رشد ششماهه نقدینگی
همچنان در مســیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم  ۱7,۱درصد در
شهریور ماه سال جاری رسیده است .پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال
 ۱۳۹۹معادل  5,۴درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل
( ۱۱,۱درصد) معادل  5,7واحد درصد کاهش نشان میدهد .همچنین رشد
دوازدهماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شــهریور  ۱۳۹۹به ترتیب معادل
 ۳6,2و  26,۱درصد بوده است.
ب -اقدامات بانک مرکزی
• استمرار حراج اوراق بدهی :در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از
یک مسیر غیرتورمزا ،کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری
 ۱6مرحلــه حراج برگزار کرد که طی آن ،در مجمــوع  6۹8,2هزار میلیارد
ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانکها ،نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران
فروخته شد.
• تأمین ارز مورد نیاز برای واردات :علیرغم تمامی مشکات تجاری ناشی از
شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریمها ،در پنجماهه نخست سال جاری حدود
 ۱5میلیارد دار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.
• بازبینی در نســبت ســپرده قانونی :بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا ،مقرر شــده بود معادل  250هزار میلیارد ریال از محل سپرده
قانونی با هدف اعطای تسهیات به خانوارها و بنگاههای آسیبدیده در اختیار
بانک ها قرار گیرد .با استناد به بند « »۱از یکهزار و دویست و نود و یکمین
صورتجلسه مورخ  ۱۳۹۹,0۱,۱۹شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار
تعیین نســبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه  ۱0تا ۱۳
درصــد به رئیسکل محتــرم بانک مرکزی و در راســتای اجرای برنامههای
حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین
با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ماحظات
موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم ،نسبت سپرده قانونی بانک ها
و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ  ۱۳۹۹,06,22به ارقام قبل
از زمان اجرای مصوبه شــماره 2758م ۹۹/مورخ  ۱۳۹۹,02,0۳ســتاد ملی
مدیریت بیماری کرونا باز گشت .البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور
اثربخش کردن سیاســتهای پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت
بیمــاری کرونا در زمینه مواجهه با این بیمــاری را ( 250هزار میلیارد ریال
مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد .بر این اساس ،انتظار میرود
با این اقدام بانک مرکزی ،ســرعت رشــد نقدینگی محدودتر شده و شرایط
بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.
در مجموع ،عوامل متعددی شــامل افزایش قیمت مسکن ،ارز و  ..تورم هدف
اعام شــده توسط بانک مرکزی را تهدید میکند؛ از این رو ،ازم است بانک
مرکزی برای دســتیابی به تورم هدف اعام شده ،از کلیه ابزارهای سیاستی
در اختیار خود اســتفاده کند .البته ،این بانــک انتظار دارد با اقداماتی که در
چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام میدهد بتواند گام موثری در راستای
تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشــد اقتصادی)
بردارد.
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مصباحی مقدم  :پیوستن به  FATFوضعیت کشور را بدتر می کرد

به  ۳۹بند  FATFعمل کردیم هیچ چیزی بدست نیاوردیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اگر  FATFرا میپذیرفتیم وضعیت
اقتصادی ما بهتر که نمیشــد حتما بدتر هم میشد گفت :تا امروز  ۳۹بند از  ۴۱بند
 FATFرا عمل کرده ایم و هیچ اقدام مثبتی FATF ,در مورد کشور ما انجام نداده است،.
غامرضا مصباحی مقدم گفت :اگر  FATFرا میپذیرفتیم وضعیت اقتصادی ما بهتر که
نمیشــد حتما بدتر هم میشــد .تا امروز  ۳۹بند از  ۴۱بند  FATFرا عمل کرده ایم و
هیچ اقدام مثبتی FATF ,در مورد کشور ما انجام نداده است .تا امروز  ۳۹بند از  ۴۱بند
 FATFرا عمل کرده ایم و هیچ اقدام مثبتی FATF ,در مورد کشور ما انجام نداده است.
وی گفت :از دو بندی که مانده یک بند در مورد کنوانســیون پالرمو و بند دیگر درباره
کنوانســیون  CFTاست و جالب اینجاست که همه کسانی که میگویند باید به FATF
میپیوستیم اصا نمیدانند و یا متوجه نیستند که این موضوع  FATFچی هست و چه
بندهایی دارد و چند بندهایی را عمل کردیم و چه بندهایی را عمل نکردیم.مصباحی
مقدم افزود :از مدعیان ،یک ســوال داریم آنهم این اســت که اگر ما به  FATFو  CFTو
پالرمو بپیوندیم آیا بانکهایی که در خارج از کشــور در حال حاضر با ما کار نمیکنند
به کارشــان با ما ادامه خواهند داد یا خیر؟این کارشناس اقتصادی گفت :حقیقت این
است که آنها این کار را نخواهند کرد ،چون در اثر تهدیدهای آمریکا مبنی بر تحریم
کشور ما ،آمریکاییها به بانکهای خارجی گفته اند یا باید با ما کار کنید یا با ایران و
به شرکتها هم گفته اند یا با آمریکا کار میکنید یا با ایرانی ها.وی افزود :همه بانکها
و شــرکتها اگر با ایران معامله و یا مبادلهای داشته باشند مشمول تحریمهای آمریکا

واگذاری مدیریت داراسوم در پایان سال
 1400به مردم
معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و درایی گفت :کسی از خرید واحدهای
سرمایهگذاری صندوقهای دولتی متضرر نمیشود.عباس معمار نژاد ،در مورد
ارزش روز ســهام باقیمانده دولت در ســه بانک خصوصی شده ملت ،تجارت
و صــادرات ،گفــت :ارزش روز این ســهام  2۴هزار میلیارد تومان اســت که
واحدهــای این صنــدوق با توجه به قیمت روز بازار بــا  20درصد تخفیف به
مردم ارائه میشــود.معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد
این که با توجه به ریزش شــاخص بازار بورس ،مردم از خرید ســهام دولتی
قدری ترسیدهاند ،آیا بازهم واحدهای داراسوم را میخرند ،گفت :بااخره سهام
ســه بانک مهم(ملت،تجارت و صادرات) در صندوق دارا ســوم قرار داده شده
است .وقتی کسی واحدهای سرمایهگذاری یک صندوق را خریداری میکند،
ریسکش کمتر است .ممکن است قیمت یک سهم کم شود ،اما سهمهای دیگر
آن را جبران میکنند .البته ریســک جزء ذات بازار سرمایه است ،اما واقعیت
امر و بررســی سابقه صندوقها در بورس نشان داده است کسی که واحدهای
صندوقها را خریداری کرده ،ضرر نکرده و بلکه ســود برده است.وی در مورد
مدیریت صندوق دارا سوم گفت :مدیریت این صندوق از طریق شرکت تأمین
ســرمایه ملت انجام میشود و مدیر صندوق درواقع مدیر تأمین سرمایه ملت
خواهد بود .صندوق قبلی شــامل سهام ســه بانک و دو بیمه بود که مدیر آن
کارگزاری بانک مســکن بود ،اما این صندوق دارا ســوم فقط شامل سهام سه
بانک ملت ،تجارت و صادرات اســت.معمارنژاد در مورد این که آیا سود ساانه
این سه بانک به خریداران دارا سوم تعلق میگیرد ،گفت :سود ساانه هر بانک
به صندوق دارا سوم واریز میشود و این صندوق نیز به نسبت تعداد واحدهای
سرمایه گذاری هر شخص ،سود را بین آنها تقسیم میکند.معاون بیمه و بانک
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد این که چرا مدیریت این صندوق
به مردم سپرده نمیشود ،گفت :طبق قانون تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی
پایان ســال  ۱۴00مدیریت صندوقهای دارا یکم ،تا ســوم در اختیار دولت
اســت و گفته شده است ،هر کس بتواند حداقل یک دهم درصد از واحدهای
ســرمایهگذاری هر یک از این صندوقها را داشــته باشد ،میتواند در مجمع
عمومی صندوق و انتخابات هیأت مدیره شــرکت کند و به مرور مدیریت این
صندوقها به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری واریز میشود.معمارنژاد قبل از
این هم در مورد مصوبه روز چهارشنبه هیات دولت مبنی بر واگذاری باقیمانده
سهام دولت در سه بانک ملت ،تجارت و صادرات گفت :باقیمانده سهام دولت
در ســه بانک خصوصی شده در قالب دارا سوم یا صندوق قابل معامله بورسی
( )ETFبا تخفیف  20درصد برای هر کد ملی تا ســقف  5میلیون تومان ارائه
میشود.وی در مورد این که با توجه به تخفیف در نظر گرفته شده برای خرید
دارا یکم و دارا دوم آیا این تخفیف جدا از آن اســت ،گفت :کسانی که قبا تا
 5میلیون تومان ســهام دولت را در قالب دارا یکم و دارا دوم ( پاایشی یکم)
خریداری کردهاند ،هم میتوانند واحدهای سرمایهگذاری صندوق دارا سوم را
برای هر کد ملی تا سقف  5میلیون تومان با تخفیف  20درصد خریداری کنند.
معمارنژاد افزود :تخفیف در نظر گرفته شده برای خرید واحدهای دارا سوم جدا
از تخفیف صندوقهای دارا یکم و دارا دوم اســت و ربطی به آنها ندارد.معاون
بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که از چه زمانی
و چگونه میتوان واحدهای دارا سوم را خریداری کرد ،گفت :تمام تاشمان این
است که در هفتههای اول آبانماه این صندوق دارا سوم را در بورس ارائه کنیم
و دارنده هر کد ملی میتواند واحدهای این صندوق را خریداری کند و الزامی
به داشتن کد بورسی نیست.
صندوق بینالمللی پول اعام کرد؛

کرونا؛ ویروس  ۲۸تریلیون داری!
کســری انباشته اقتصاد جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا در فاصله سالهای
 2020تا  2025به  28تریلیون دار خواهد رسید.به گزارش راشاتودی ،صندوق
بینالمللــی پول اعام کرده آمارهایی که از اقتصاد کشــورهای جهان بیرون
میآید یادآور رکود بزرگ ســال  ۱۹۳0است و از آنجایی که سرمایهگذاریها،
تجارت بینالملل و اشتغال به شدت پایین آمده اقتصاد جهان در خطر بزرگی
قرار گرفته است ،.جیتا گاپینات ،کارشناس اقتصادی صندوق بین المللی پول،
گفته است که کسری انباشته نسبت به قبل از دوره همه گیری بیماری کووید
 ۱۹در ســال  202۱به رقم  ۱۱تریلیون دار و در فاصله ســالهای  20تا 25
به  28تریلیون دار میرســد و این نشان میدهد که دوره سختی برای بهبود
اوضاع و رسیدن به میانگین استانداردهای زندگی در همه کشورها وجود دارد.
از ســوی دیگر صندوق بینالمللی پول از بانک مرکزی همه کشورها به دلیل
برنامههای محرک اقتصادی که سبب شده تاثیرات کووید  ۱۹در اقتصاد جهان
تا حدود زیادی تعدیل شود ،تعریف و تمجید کرده است و البته هشدار داده که
اگر این بستههای حمایتی زودتر از موعد کنار گذاشته شود باعث ایجاد فاجعه
شده و همه تاشها برای بهبود اوضاع را هدر میدهد IMF.گزارش داده است
که حمایت مالی  ۱2تریلیون داری ،تزریق نقدینگی توسط بانکهای مرکزی
کشــورها به حفظ شــرایط زندگی کمک کرده و مشکات مالی کشورها را از
فاجعه دردناک نجات داد.وی تاکید کرد که سیاســت بانکهای مرکزی باید
همچنان در راستای کاهش خسارتهای اقتصادی کووید  ۱۹متمرکز باشد.

میشوند پس این تهدید آمریکا باا سر تمام بانکها و شرکتهای همه کشورها وجود
دارد و به این ترتیب آنها قدمی در ارتباط مالی با ما بر نخواهند داشت.وی اضافه کرد:
حاا اگر ما به دو کنوانسیون پالرمو و  CFTبپیوندیم و تعهدات آنها را قبول کنیم در
این تعهدات تعریفی که ارائه شــده این است که هر معاملهای که در آن پوششی باشد
این مشمول پولشویی است و هر معاملهای که یک طرف آن طرف حقیقی نباشد و باز
هم پوششی باشد مشمول عنوان تامین مالی تروریسم است.مصباحی مقدم گفت :این
شبهه و مســئله برای نهاد  FATFمطرح است که باید همه مباداتمان شفاف و بدون
پوشش باشد و حاا آیا خودشان حاضرند شفاف و بدون پوشش با ما معامله کنند و از
طرفــی تحریمهای آمریکا را هم بپذیرند؟وی در خصوص دور زدن تحریمها هم افزود:
در حال حاضر بانکهای کشورها با ما کار میکنند و در سال گذشته  ۴۳میلیارد دار
واردات داشته ایم و باای  ۴۱میلیارد دار صادرات ،همه این واردات و صادرات و نقل
و انتقاات مالی پوششی انجام گرفته اســت.وی ادامه داد :وزیر نفت ما میگوید نفت
را صــادر میکنم و در کنــارش فرآوردههای نفتی را هم صادر میکنیم و پولش را هم
جابجا میکنیم و در حال دور زدن تحریمها هستیم این به این معنی است که ما داریم
پوششی عمل میکنیم بنابراین اگر بپیوندیم به تعهدات  FATFباید پاسخگو باشیم آنهم
در شورای اجرایی  FATFکه این واردات از کجا آمده و این صادرات به کجا رفته و باید
ریز عملیات مالی را ارائه دهیم.مصباحی مقدم افزود :ایران در  FATFیک جایگاهی دارد
که نماینده اش وزارت اقتصاد و دارایی اســت آنها ساانه دعوت میشوند به شورای

 FATFو در آن شــورا باید پاسخگو باشــند که معاماتی که انجام داده ایم با کجا بوده
و اگر معلوم شــد پولشــویی صورت گرفته مجددا ما را تحریم خواهند کرد.وی گفت:
از وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی ســوال کردیم
که اگر ما ملحق شــویم به  CFTو پالرمو ،اوضاع مالی و مبادات خارجی ما بهبود پیدا
میکند یا خیر؟ که دوستان گفتند ما هیچ قول و وعدهای نمیتوانیم بدهیم.مصباحی
مقدم افزود FATF :میگوید شــما به هر  ۴۱تعهد عمل کنید بعد ما تصمیم میگیریم
که شما مشمول تهدیدها و تحریمهای جدید میشوید یا خیر و وعدهای هم نمیدهند
که در مقابل تهدیدها و تحریمهای آمریکا از ما حمایت کنند.وی گفت :از سال گذشته
که ما به  FATFنپیوســتیم تا به امروز که یکسال میگذرد سوال داریم از وزیر اقتصاد،
وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی که یک مورد گزارش کنند که  FATFتوانسته جلوی
معامله و کار آنها را بگیرد.وی در ادامه افزود :بعد از نپیوستن ما به پالرمو و  CFTهیچ
اقدام جدیدی انجام نداده اند و این مجموعه هیچ ابزار و داغ و درفش و هیچ اهرمی برای
تهدید ندارد جز چند توصیه به کشورهایی که عضو  FATFهستند و توصیه میکند که
ایران به  FATFنپیوسته و در معامله با ایران احتیاط کنید و کار دیگری غیر از این توصیه
هــا ،با ما ندارند.مصباحی مقدم افزود :آمریــکا ،اما ابزار داغ و درفش دارد آمریکا ،رژیم
صهیونیستی و عربستان ســعودی جزو اعضای شورای  ۳7نفره اجرایی  FATFهستند
اینها منتظرند تا ما بپیوندیم تا بتوانند معامات ما را رصد کنند حال سوال اینجاست
که این پیوستن خود تحریمی هست یا نه و وضع ما بدتر میشود یا خیر؟

روسیه هم به فکر انتشار روبل دیجیتال افتاد
بانــک مرکزی روســیه با تأکید بر اینکه روبــل دیجیتال می تواند مزایای اســتفاده از پولهای نقدی و
غیرنقدی را با هم داشــته باشــد اعام کرد در حال حاضر در حال بررسی تمام احتماات و دیدگاه ها
در مورد این پروژه دیجیتال اســت به گزارش راشا تودی ،بانک مرکزی روسیه اعام کرد توسعه شدید
فناوریهای مالی در این کشــور و رشــد ســهم پرداختهای غیرنقدی احتمال انتشار روبل دیجیتال را
افزایش داده اســت .بانک مرکزی روســیه در گزارشــی اعام کرد در حال حاضر در حال بررسی تمام
احتماات و دیدگاه ها در مورد پروژه روبل دیجیتال اســت که بــه کاربران اجازه میدهد آزادانه آن را
بــه کیف پولهای الکترونیک خود منتقل کرده و از آن در دســتگاه های موبایل خود به صورت آناین
و آفاین اســتفاده کنند .در گزارش این بانک آمده اســت«:روبل دیجیتال می تواند مزایای استفاده از
پولهای نقدی و غیرنقدی را با هم داشــته باشــد» .به گفته الکسی زابتکین ،معاون رئیس بانک مرکزی
روســیه ،سهم پرداختهای غیر نقدی در بخش خردهفروشی و عمومی روسیه تقریباً دو برابر شده و از
 ۳۳درصد به  6۹درصد رسیدهاســت .بانک مرکزی روســیه اعام کرد روبل دیجیتال نوآوری و رقابت
در بخش مالی را تشــویق میکند چون نقل و انتقال سرمایهها را سریعتر و آسانتر خواهد کرد .در این
گزارش همچنین آمده است گرچه نمیتوان روبل دیجیتال را مانند پول کاغذی و ارزهای مجازی بدون
نام و نشــان استفاده کرد ولی اطاعات نقل و انتقال ها بســیار محدودتر از سیستمهای فعلی پرداخت
خواهــد بود .بانک مرکزی اعام کرد مانند محدودیتی که برای برداشــت پــول نقد وجود دارد ،تعداد
روبلهای دیجیتالی که میتوان در یک زمان به دست آورد هم محدود خواهد بود.

فقدان تقاضای ارز
در بازار متشکل
بانک مرکزی در سومین روز اجرای سیاست
جدید ارزی ،حدود  7۳میلیون دار ارز به
صورت اسکناس در «بازار متشکل معامات
ارزی» در نرخهای حاشیه بازار عرضه کرد.
طبق اعام بانک مرکزی به رغم این میزان
عرضه و امــکان خرید هر صرافی به میزان
 500هزار دار در بازار مذکور ،تنها حدود
 600هزار دار توسط صرافیها خریداری
شد .این امر حاکی از فقدان تقاضای موثر
در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.
همچنین ،گزارشهای دریافتی از ســامانه
نیما حاکی از این اســت کــه حدود ۱۳۴
میلیــون دار ارز به صــورت حواله ارزی
توســط صادرکنندگان در بازار عرضه شده
است
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نماینده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی سازمان ملل:

تهدید خواندن برنامه موشکی ایران سیاستی فریبنده است

نماینده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،موشکهای ایران را برای
اهداف دفاعی و وسیلهای موثر برای بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی دانست و گفت:
تهدید خواندن برنامه موشکی ایران ،سیاستی فریبنده و خصمانه است .حیدرعلی بلوجی
در نشســت کمیته خلع ساح مجمع عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات
نماینده آلمان و دولت مستعفی یمن این مطلب را مطرح کرد.وی اظهارات طرف یمنی
را پوچ دانست که ارزش پاسخ دادن ندارد و افزود :فقط میخواهم یادآوری کنم که هیچ
نماینده ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل:

جامعه جهانی در برابر
آفت یکجانبهگرایی
آمریکا متحد شود

نماینده ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل
متحد با ابراز تاسف از بیاعتنایی آمریکا به موضع سازمان ملل
در دوران همهگیری کرونا ،از جامعه جهانی خواست علیه
آفت یکجانبهگرایی واشنگتن ،متحد شوند .محمد زارعیان

چیز نمیتواند این درجه از نقض حقوق بشر بینالمللی و حقوق بشردوستانه بینالمللی
را توجیه کند.این دیپلمات جمهوری اســامی ایران ادامه داد :بسیار تاسف آور است که
آنها تصدیق میکنند کشور دیگری را برای مداخله نظامی در کشورشان دعوت کردهاند
و از آنها نمیخواهند بمباران و تحمیل فشار اقتصادی را که باعث شد شدیدترین بحران
انســانی تاریخ در یمن اتفاق بیفتد ،متوقف کنند.بلوجی همچنین در پاسخ به اظهارات
نماینده آلمان که از برنامه موشــکی ایران ابراز نگرانــی کرده و آن را با قطعنامه ۲۲۳۱
ناســازگار دانسته بود ،گفت :وضعیت دفاعی ما ناشی از محاسبه ژئواستراتژی هوشیارانه
و اعتقــادات اخاقــی و مذهبی و همچنین مبتنی بر تجربه قابل توجه تاریخی اســت.
وی افزود :در زمان تهاجمهای صدام حســین به ایران ،وی شهرهای ما را موشک باران
کرد ،برخی از آنها دارای اجزای شــیمیایی بودند که توسط برخی از کشورهای غربی از
جمله ایاات متحده و آلمان تهیه شده بودند.نماینده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی
ســازمان ملل متحد ،ادامه داد :در نتیجه این حمات ،غیر از صدها هزار انســان بیگناه
ایرانی که مستقیم جان خود را از دست دادند  ۱۰۰ ،هزار نفر قربانی شدند که هنوز هم
رنج می برند.بلوجی تاکید کرد :آلمان باید نســبت به نقش خود در کمک به صدام برای
تجهیز ساحهای شیمیایی و ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت پاسخگو باشد.
وی یادآور شــد :با این وجود ،ایران حتی از خرید ابتداییترین ابزار دفاع شــخصی برای
جلوگیری از حداقل تهاجم ،منع شد .اعمال چنین محدودیتهایی علیه ایران توسط همه
کشــورهای غربی هنوز ادامه دارد.رایزن ایران در سازمان ملل متحد اظهار کرد :عاوه بر
تجاوزهای صدام که به طور موثر توسط آمریکا و متحدان منطقهای آن پشتیبانی میشد،
طی  4۰سال گذشته ،ایران در چند مورد تحت مداخات نظامی آمریکا بوده است.بلوجی
افزود :در طول آن دههها ،ما با تهدیدهای مداوم ایاات متحده نیز روبرو بودیم ،به ویژه از
طریق شعار منسوخ همه گزینه ها روی میز است.وی با یادآوری درخواست «کشورهای
خاص منطقه از ایاات متحده برای حمله به ایران» ،ادامه داد :عاوه بر این ،ما میخواهیم
به دههها تهدید اسرائیل علیه ایران اشاره کنیم که آخرین مورد آن استفاده از ساح اتمی

در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد
که با حضور النا دوهان گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد
درباره تاثیر منفی اقدامات قهریه یکجانبه بر برخورداری از
حقوق بشر برگزار شد ،این مطلب را مطرح کرد.وی افزود:
همانطور که گزارشگر ویژه اشاره کرد ،سازمان ملل متحد
از ابتــدای همهگیری ،اثرات مخرب تحریمهای یکجانبه و
ضرورت همبســتگی و احترام کامل به کلیه حقوق بشر را
به رسمیت شناخت.این دیپلمات جمهوری اسامی ایران
ادامه داد :با این حال ،ایــاات متحده با وضع تحریمهای
یکجانبه و غیرقانونی علیه کشورهایی که بیشتر به ویروس
کرونا مبتا هســتند ،بیاعتنایی خود را تشــدید میکند.
زارعیان اضافه کرد :فشار حداکثری علیه مردم ایران در طی

و تهدید ایران به نابودی هستهای بود.نماینده ایران در کمیته یکم مجمع عمومی سازمان
ملل متحد ،اضافه کرد :این قطعا آرزو است .بنابراین برای مقابله با محدودیتهای مداوم
در به دست آوردن ساحهای دفاعی ضروری ،از یک سو و دفاع از ملت خود در برابر ادامه
تهدیدات خارجی ،از سوی دیگر آموختهایم.بلوجی تصریح کرد :ما فهمیدیم که هیچ مقام
ایرانی نمیتواند مردم خود را در منطقهای بیثبات چون خلیج فارس ،بی دفاع رها کند.
مســئولیت اصلی ما حفاظت از شهروندان است .بنابراین ما سیستم دفاع موشکی بومی
خود را توسعه دادهایم که یک برنامه قانونی ،مشروع و حق ذاتی ما تحت ماده  ۵۱منشور
سازمان ملل است.وی ادامه داد :شایان ذکر است که کل هزینههای دفاعی ما بخشی از
هزینه مشتریان ایاات متحده در همسایگی ما است که برای خرید پیچیدهترین ساحها
به ارزش صدها میلیارد دار از جمله موشــکهای دوربرد مسابقه میدهند.این دیپلمات
ایران در ســازمان ملل اضافه کرد :با توجه به نقش موشکها در وضعیت دفاعی ،برنامه
موشکی ایران یک توانایی دفاعی معمولی است .موشکهای آن فقط برای اهداف دفاعی
اســت و وســیلهای موثر برای بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی است.بلوجی با بیان
اینکه تصمیم آگاهانه ایران در تمرکز بر دقت و نه بُرد ،توانایی پاسخ دقیق را فراهم کرده
است ،گفت :ساحهای هستهای نیازی به دقیق بودن ندارند اما کاهکهای معمولی ازم
اســت .تنها کاربردی که ایران از آغاز جنگ هشــت ساله تحمیلی از موشک انجام داده
اســت ،اقدام نظامی محدود و سنجیده در دفاع مشروع از خود است.وی افزود :تاشها
برای نشان دادن موشکهای بالستیک ایران به عنوان یک تهدید منطقهای ،یک سیاست
فریبنده و خصمانه است.نماینده ایران در کمیته خلع ساح در پاسخ به استدال مطرح
شــده درباره قطعنامه  ۲۲۳۱و پرتاب موشک بالستیک ایران هم گفت :قطعنامه فقط از
ایران میخواهد که هیچ فعالیتی در رابطه با موشکهای بالستیک «طراحی شده» برای
توانایی حمل ساح هســتهای انجام ندهد.بلوجی افزود :ایران بارها اعام کرده است که
هیچ یک از موشکهای بالستیک آن به گونهای طراحی نشدهاند که چنین قابلیتی داشته
باشند .ما به قطعنامه  )۲۰۱۵( ۲۲۳۱و به تعهدات بینالمللی خود احترام میگذاریم.

همهگیری کرونا ،به صراحت حق زندگی و حق سامتی را
به ویژه برای آسیبپذیرترین قشر جمعیتی از جمله زنان،
کودکان ،سالمندان و بیماران نقض میکند.وی اظهار کرد:
همچنین تاثیرات فراسرزمینی اقدامات قهری یکجانبه که
توسط ایاات متحده علیه بسیاری از کشورها اعمال شده
اســت ،بر حاکمیت سایر کشورها ،منافع قانونی نهادها یا
اشخاص تحت صاحیت آنها و آزادی تجارت و ناوبری تاثیر
میگذارد و تحقق حق توســعه را مختل میسازد.نماینده
ایران در کمیته ســوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد
تاکید کرد :ما متاسفیم که تماسهای متعدد سازمان ملل
اعم از دبیرکل ،کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
و همچنین سازوکارهای حقوق بشر برای لغو تحریمهای

یکجانبه ،توســط ایاات متحده مــورد توجه قرار نگرفته
اســت.زارعیان تصریح کرد :این هشداری است که نشان
میدهــد جامعه بینالمللی بایــد در برابر این آفت متحد
شــوند ،پیش از آنکه خیلی دیر شود.دولت ترامپ پس از
خروج از توافق بینالمللی برجام در اردیبهشــت ،۱۳۹۷
شدیدترین اعمال تروریسم اقتصادی را متوجه مردم ایران
ساخت و حتی در دوران همهگیری کرونا هم حاضر نشد
شــرایط ارسال دارو و تجهیزات پزشــکی ازم را به ایران
فراهم سازد.تروریســم اقتصادی ترامپ علیه مردم ایران
حتی به تازگی  ۱۸بانک و نهاد مالی ایرانی را تحت تحریم
قرار داد تا حداقلهای ازم برای تامین ملزومات پزشکی را
بر مردم ایران مسدود سازد.

ترامپ در یک تجمع انتخاباتی؛

راینیاورمازآمریکامیروم

رئیسجمهور آمریکا ضمن تمســخر بایدن و خجالــتآور خواندن باخت در
مقابل او ،گفت در صورت شکست در مقابل نامزد حزب دموکرات شاید مجبور
شــود آمریکا را ترک کند ،.دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در یک تجمع
انتخاباتی در جورجیا با طنز و کنایه گفت در صورتی که در مقابل نامزدی مثل
«جو بایدن» رقابتهای انتخاباتی را واگذار کند ،دیگر جایی برای او در آمریکا
نخواهد بود.به گزارش وبگاه خبری «هیل» ،رئیسجمهور آمریکا گفت :رقابت
در مقابل بدترین نامزد در تاریخ سیاستهای ریاستجمهوری مرا تحت فشار
قــرار میدهد .میتوانید تصور کنید من ببازم؟ زندگیام ،چه باید بکنم؟ باید
بگویم به بدترین نامزد تاریخ سیاست باختم .حس خوبی نخواهم داشت .شاید
مجبور شــوم کشور را ترک کنم ،نمیدانم.او در سخنرانی خود به طور مداوم
بایدن را مورد تمسخر قرار داد و باخت در مقابل او را خجالتآور توصیف کرد.
همه اینها در حالی اســت که ترامپ در نظرسنجیهای انتخاباتی در فاصله
کمتر از ســه هفته مانده تا انتخابات آمریکا از بایدن عقب اســت و ســتاد
انتخاباتی وی  ۱۳۵میلیون دار کمتــر از نامزد حزب دموکرات درآمدزایی
کرده اســت.رئیسجمهور آمریکا در این خصوص هم مدعی شــد میتواند
پول بیشــتر جمعآوری کند اما قصد انجام این کار را ندارد.پیشتر یک منبع
به پایگاه خبری صهیونیســتی «آکسیوس» گفت که ستاد انتخاباتی رئیس
جمهور آمریکا خود را برای شکســت در رقابت با نامــزد دموکراتها آماده
میکند.ایــن پایگاه خبــری در گزارش روز جمعه خود نوشــت که  ۳نفر از
مشاوران ارشد ترامپ اخیرا با « بیل استیپین» رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ
دیدار داشته و به وی گفتند که آنها معتقدند در انتخابات بازنده خواهند بود.بر
اساس این گزارش ،اعضای تیم انتخاباتی ترامپ شروع به اتهام زنی به یکدیگر
درباره شکســت در انتخابات کرده اما یکی از مشاوران ترامپ گفته که دلیل
اصلی شکست خود رئیس جمهور است و نمیتوان مریضی را که نمیخواهد
بیماری خود را قبول کند درمان کرد.اســتیپین اما در گفت وگو با آکسیوس
این موضوع را به شــدت نفی کرده و گفته همزمان با نزدیک شدن به تاریخ
 ۳نوامبر ( ۱۳آبان) نشــانهها حاکی از آن است که ترامپ در مسیر دستیابی
به  ۲۷۰رای الکترال است.

مرکلازلغونشستبعدیسران
اتحادیهاروپاخبرداد

صدر اعظم آلمان از لغو نشست بعدی سران اتحادیه اروپا که قرار بود در ماه
نوامبر(آبان) در برلین برگزار شود خبر داد« .آنگا مرکل» صدر اعظم آلمان
گفــت که اتحادیه اروپا آماده مذاکره با انگلیــس درباره روابط پس از خروج
این کشــور از اتحادیه اروپا اســت.به گزارش رویترز ،این سخنان پس از آن
مطرح میشود که «بوریس جانســون» نخست وزیر انگلیس به شرکتها و
کســبوکارهای این کشور اعام کرد که آماده خروج بدون توافق این کشور
از اتحادیه اروپا باشــند.مرکل که پس از دیدار با سران کشورهای اروپایی در
بروکســل در کنفرانس خبری صحبت میکرد ،افزود« :طی روزهای گذشته
شــاهد نوری بودهایم اما ســایههایی نیز وجود داشته است».وی اضافه کرد:
«زمان در حال فشار آوردن بوده و دستیابی به توافق برای هر دو طرف بهتر
اســت اما این توافق نباید به هر بهایی باشــد».مرکل در ادامه این کنفرانس
خبری همچنین خبر داد که نشست بعدی سران اتحادیه اروپا که قرار است
در ماه نوامبر در برلین برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو میشود.بنا
بر اعام صدر اعظم آلمان ،شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورهای اروپایی
دلیل لغو این نشست اعام شده است.
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گزیده خبر
ادامه مصائب «برگزیت»:

ازاتحادیهاروپاناامیدشدیم

وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی درباره فشارهای اخیر بروکسل به لندن درباره
برگزیت اعام کرد که انگلیس از اتحادیه اروپا «ناامید» شــده است« ،.دومینیک
راب» وزیــر خارجه انگلیــس که پیشتر در کابینه این کشــور به عنوان «وزیر
برگزیت» مســئول مذاکرات با اتحادیه اروپا درباره خروج انگلیس از این اتحادیه
بود ،درباره مواضع بروکســل ابراز ناامید کرد.بنا بــر گزارش رویترز ،وزیر خارجه
انگلیس امروز دوشنبه اعام کرد که کشورش از درخواست اتحادیه اروپا از انگلیس
برای دادن امتیازات بیشتر به منظور حصول به توافق تجاری بین دو طرف ناامید
شده اســت.دومینیک راب در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفت« :ما از نتیجه
(نشست اخیر) شورای اروپا ناامید و شگفتزده شدیم».به گفته وی« ،به ما گفته
شــد که بریتانیا باید همه ســازشها را طی روزهای آینده انجام دهد و اینکه در
این مذاکرات حق و حقوق وجود ندارد به همین خاطر ما شــگفت زده شدیم اما
نخستوزیر (بوریس جانسون) درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهد کرد».وزیر
خارجه انگلیس افزود« :البته ضمن گفتن این حرف باید بگویم که ما (به حصول
توافق با اتحادیه اروپا) نزدیک هســتیم و با حسن نیت از سوی هر دو طرف می
توانیم به (توافق) برسیم».سخنان راب در شرایطی مطرح شده که پیشتر «رابرت
جِنریک» وزیر مســکن انگلیس در پاســخ به این سؤال که آیا کشور او به دنبال
خــروج از اتحادیه اروپا بدون منعقد کردن توافق تجاری اســت ،گفته بود« :ما
میخواهیم با استقرار یک توافق تجاری آزاد به سبک کانادا ،اتحادیه اروپا را ترک
کنیم ،ترجیح ما بر این مساله بوده و ما بر این عقیدهایم که این کار ممکن است.
اما اگر آنها (اتحادیه اروپا) مقداری انعطافپذیری و واقعگرایی از خود نشان ندهند،
ما با همان ترتیبات تجاری که استرالیا و دیگر کشورها با یکدیگر دارند [این بلوک
را] ترک خواهیم کرد».
پامپئو:

دخالتترکیهدرقرهباغ،خطرجنگدرمنطقه
راافزایشدادهاست

وزیر خارجه آمریکا گفت که بحران قره باغ نه از راه جنگ و درگیری ،بلکه باید از
طریق گفتوگو میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان حل شود« .مایک پامپئو»
وزیر خارجه ایاات متحده آمریکا گفت که دخالت ترکیه در منطقه مورد مناقشه
قره باغ ،باعث افزایش خطر جنگ در منطقه شده است.پامپئو که با شبکه خبری
 WSB Atlantaگفتوگو میکرد ،افزود :بحران قره باغ باید از طریق گفتوگو میان
ارمنستان و جمهوری آذربایجان حل شود ،نه از راه جنگ و درگیری.وزیر خارجه
آمریکا تصریح کرد :بحران قره باغ از طریق ورود طرف ثالث و ارســال تجهیزات
نظامی به مکانی که مثل باروت اســت ،حل نخواهد شد.جنگ مجدد جمهوری
آذربایجان و ارمنســتان در منطقه مورد مناقشه قرهباغ از  ۲۷سپتامبر ( ۵مهر)
باا گرفت .این منطقه در تابستان  ،۲۰۱4آوریل سال  ۲۰۱6و همچنین جوای
گذشته شاهد درگیری بین دو طرف بود.

رئیسجمهورقرقیزستانازسمتخود
کنارهگیریکرد

سورونبای جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان ،پس از آغاز اعتراضات گسترده در
این کشور نسبت به انتخابات پارلمانی تصمیم به کناره گیری از سمت خود گرفت.
به گزارش اسپوتنیک ،سورونبای جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان ،خطاب به
ملــت گفت :من قدرت را حفظ نمیکنم .من نمیخواهم در تاریخ قرقیزســتان
بــه عنوان رئیس جمهوری باقی بمانم ،که خون شــهروندان خود را ریخت و به
مــردم خود تیراندازی کرد.وی افزود :بنابراین ،من تصمیم گرفتم اســتعفا دهم.
هیچ قدرتی ارزش یکپارچگی کشور ما و هماهنگی در جامعه را ندارد.ناآرامیهای
کنونی قرقیزستان با انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ( ۱۳مهر 4 /اکتبر) آغاز شد که
در آن ابتدا دو حزب نزدیک به رئیس جمهور این کشور برنده انتخابات اعام شده
بودند .یازده حزب دیگر ولی نتایج انتخابات را به رسمیت نشناختند.
ماکرون:

حادثهقتلروزجمعهدرحومهپاریس،
تروریستیبودهاست

رئیس جمهور فرانســه حادثه قتل روز جمعه یک شــهروند فرانسوی در اطراف
پاریس را «تروریستی» خواند.به گزارش العربیه« ،امانوئل ماکرون» رئیس جمهور
فرانســه اقدام یک فرد چاقو به دســت در قتل یک شهروند فرانسوی در اطراف
پاریس را «تروریســتی» خواند.ماکرون گفت :یکی از هموطنان ما ناجوانمردانه
کشته شد ،زیرا او در حال آموزش و تعلیم آزادی بیان و اندیشه و عقاید بود.رئیس
جمهور فرانسه افزود :فردی که در حومه پاریس به قتل رسید ،قربانی یک حمله
تروریستی شده بود.رسانههای فرانسوی شامگاه جمعه گزارش دادند که یک فرد
با ساح سرد با حمله به شخصی در شهر کوچکی در شمال غربی پاریس ،وی را
به قتل رســانده و متعاقباً خود نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شده است.برخی
رسانهها از قطع شدن سر مقتول توسط فرد مهاجم خبر دادهاند ،اما برخی دیگر
گــزارش دادهاند که مقتول از ناحیــه گردن هدف ضربه چاقو قرار گرفته و بر اثر
شدت جراحت و خونریزی جان باخته است.خبرگزاری رویترز گزارش داد که فرد
مهاجمی در پاریس یک معلم تاریخ را که تصاویر موهن از پیامبر اسام (ص) در
کاس درس به نمایش گذشــته بود ،با چاقو کشت.بر اساس این گزارش ،ضارب
با چاقو به معلم تاریخ دوره راهنمایی در منطقه کنفان-سنت-اونورین در حومه
پاریس حمله کرده و گلوی او را برید و خود نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

واکنشپنتاگونبهآزمایشسامانه
اس۴۰۰-درترکیه

سخنگوی پنتاگون در واکنش به گزارشهای منتشر شده درباره آزمایش سامانه
دفاع موشــکی اس 4۰۰-در ترکیه اعام کرد کــه در صورت صحت گزارشها،
پنتاگون بهشــدت این اقدام ترکیه را محکوم میکند.به گزارش شــبکه خبری
فاکسنیوز« ،جاناتان هافمن» ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعام کرد که فعال
شدن سامانه دفاع موشکی اس 4۰۰-در ترکیه با تعهدات آنکارا بهعنوان یک عضو
ناتو در تضاد است و ترکیه نباید اقدام به فعالسازی این سامانههای روسی کند.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به اخبار منتشر شده در برخی رسانهها
مبنی بر آزمایش سامانه دفاع موشکی اس 4۰۰-در ترکیه اظهار داشت« :وزارت
دفاع آمریکا از گزارشهای منتشــر شده درباره آزمایش احتمالی سامانه دفاعی
اس 4۰۰-توســط ترکیه آگاه است .اگر [گزارشها] درســت باشد ،وزارت دفاع
آمریکا قویاً این اقدام را محکوم میکنــد».وی افزود« :ما صراحتاً اعام کردهایم
که عملیاتی شدن سامانه اس 4۰۰-در ترکیه با تعهدات این کشور به عنوان یک
متحد آمریکا و عضو ناتو منافات دارد .ما با تصمیم ترکیه برای خرید این سامانهها
مخالف بودهایم و عمیقاً از گزارشهای منتشــر شــده درباره عملیاتی شدن این
سامانهها نگرانیم .این سامانهها نباید فعال شوند».
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امورشدرهشدرسوایدل
آسمانباهمتواایدل

از هر دری خبری

عکس یک ببر سیبریایی در روسیه

چهره روز

پروتئینی که مانند حسگر مثانه
عمل میکند

ورزشی

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که یک پروتئین،
نقش حسگر را برای مثانه دارد و به کنترل ادرار کمک میکند.به گزارش
مدیکالاکسپرس ،پژوهشگران «موسسه پژوهشی اسکریپس» ()TSRI
آمریکا در بررسی جدید خود دریافتهاند یک پروتئین که نقش حسگر را
دارد ،میتواند پر بودن مثانه را اطاع دهد و به عملکرد عادی آن کمک
کند.این کشف ،پیشرفت مهمی در حوزه نوروبیولوژی به شمار میرود
و شــاید بتواند به ارائه درمانهای بهتری برای کنترل مثانه و مشکات
مربوط به ادرار که بیشــتر در افراد مسن پیش میآید ،کمک کند«.کارا
مارشــال» ( ،)Kara Marshallپژوهشگر ارشد این پروژه گفت :ما در این
پژوهش ،نمونههای ادرار را مورد بررســی قرار دادیم و توانستیم بخش
مهمی از نحوه عملکرد آن را شناسایی کنیم.

منوچهر آتشی
منوچهــر آتشــی در  ۲مهــر  ۱۳۱۰در دهــرود در
شهرستان دشتستان در اســتان بوشهر به دنیا آمد.
خانوادۀ وی از عشــایر زنگنه کرمانشــاه بودند که در
حدود  ۴نســل پیش به جنوب ایران مهاجرت کرده
بودند .نام جد وی «آتشخان زنگنه» بود و به همین
دلیل نام خانوادگی وی «آتشــی» انتخاب شــد .پدر
منوچهر آتشی فرد باسوادی بود و به دلیل عاقهای که
سرگرد اسفندیاری که در جنوب به رضاخان کوچک
مشــهور بود به وی داشت ،او را به بوشهر انتقال داد و
کارمند اداره ثبت و احوال بوشهر شد.منوچهر آتشی
در اواخر دههٔ  ۳۰با آهنگ دیگر در شــعر معاصر به
تجربهای تازه دســت میزند .او با کشف و شهود در
طبیعت جنوبی و وحشی به نوعی خشونت غریزی در شعر دست مییابد .اما آنچه خشونت شعری
آتشــی را از عنصر خشونت آشــفته و غیر منسجم برخی از شاعران قبل و بعد از خودش (مث ً
ا از
نصرت رحمانی یا کیومرث منشــیزاده) متمایز میکند بهجز حضور «جنوب» ،لحن حماسی آن
است.شــعرهای آتشــی در دهههای  ۳۰و  ۴۰و  ۵۰شعر کویر اســت و عناصر طبیعی این کویر
حماسه و خشونت را با هم میآمیزد .گذشته از آن ،عشق و امید و آرزو نیز خود را به این طبیعت
جنوبی غرق میکند و احساس تنها در مثلث خشونت-حماسه-جنوب چهره نشان میدهد.آتشی
بر شاعران بسیاری در ایران تأثیر گذاشتهاست و نیز شاعران بسیاری را تربیت کردهاست .منوچهر
آتشی  ۲۹آبان  ۱۳۸۴بر اثر ایست قلبی در سن  ۷۴سالگی در بیمارستان سینا تهران درگذشت
و در بندر بوشهر به خاک سپرده شد .وی چند روز قبل از مرگش در مراسم چهرههای ماندگار به
عنوان چهره ماندگار ادبیات معرفی شده بود.

پیشنهاد

رد و بدل شدن جمات تند میان رونالدو و وزیر ورزش ایتالیا
مهاجم یوونتوس نسبت به اظهارات اخیر وینچنزو اسپادافورا واکنش نشان داد اما وزیر ورزش ایتالیا به سرعت پاسخ ستاره پرتغالی
را داد و او را مغرور عنوان کرد .تست کرونای کریستیانو رونالدو سه شنبه مثبت اعام شد و ستاره پرتغالی که در اردوی تیم ملی
حضور داشت تصمیم گرفت به تورین برگردد تا بتواند به دیدار بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا برسد .او اگر در کشورش میماند
باید  ۱۴روز قرنطینه میشد اما در ایتالیا تنها  ۱۰روز قرنطینه اجباری است.بازگشت رونالدو به ایتالیا جنجال به وجود آورد .وزیر
ورزش این کشور پنجشنبه از رفتار ستاره پرتغالی به شدت انتقاد کرد و گفت که این بازیکن پروتکلهای بهداشتی را نقض کرده
است .یک روز بعد مهاجم یوونتوس از طریق دایرکت اینستاگرام پاسخ وینچنزو اسپادافورا داد .ستاره پرتغالی اظهار کرد :این دروغ
است من قوانین را نقض نکردم .با توافق باشگاه و تیم پرتغال تمام تاشمان را کردیم تا به نحوی عمل کنیم که به قوانین احترام
گذاشته باشیم .یک مرد در ایتالیا میگوید من قوانین را زیر پا گذاشتهام اما این چنین نیست .با یک هواپیمای اورژانسی پرتغال
را ترک کردم و با کســی تماســی نداشتم ،حتی در تورین هم .او افزود :خانوادهام در ساختمان دیگری هستند و به همین خاطر
نمیتوانیم تماسی با هم داشته باشیم .زمانی که از لحاظ ذهنی در وضعیت خوبی باشید مشکلی وجود ندارد.

تخت گاز

خرمگس
کتاب خرمگــس با عنوان اصلی  he Gadlyاثری از اتل
لیلیان وینیچ اســت که برای اولین بار در ســال ۱۸۹۷
منتشر شد .پدر اتل لیلیان وینیچ پروفسور ریاضیات بود
و مادرش درباره مســائل اجتماعی مقااتی مینوشــت.
جرجی اورست ،عموی مادر او ،جغرافیدان مشهوری بود
و مرتفعترین قلــه جهان نیز ،به پاس تحقیقات وی ،در
سلسله جبال هیمالیا« ،اورست» نام گذاری شده است.
کتاب خرمگس تاکنون به هلندی ،آلمانی ،لهســتانی،
عبری ،روسی ،فرانســوی ،چینی ،مجارستانی ،ژاپنی و
بیش از بیســت زبان دیگر ترجمه شــده است.درکتاب
خرمگس فعالیت سازمان «ایتالیای جوان» طی سالیان
 ۳۰تا  ۴۰قرن نوزدهم ترســیم شده است .در آن عصر،
پس از قلع و قمع ارتش ناپلئون ،سراســر ایتالیا به هشــت کشور جداگانه تقسیم شد و عما در اشغال
ارتش اتریش بود .رئیس کلیسای کاتولیک ،پاپ رم ،از اشغالگران اتریشی حمایت میکرد .ملت ایتالیا
نیز در زیر این یوغ دوگانه رنج میبرد و ستم میدید.مردم پیشرو ایتالیا ،لزوم اتحاد این کشورها و ایجاد
یک دولت واحد را احساس کرده بودند و به خاطر استقال ملی بر ضد فرمانروایی اتریشیها به مبارزه
میپرداختند.در ســال « ،۱۸۳۱ژوزف مازینی» ،انقابی مشهور ایتالیا که از میهن خود رانده شده بود،
ســازمان مخفی «ایتالیای جوان» را پایهگذاری کرد« .ایتالیای جــوان» که هرگز از تعقیب پلیس در
امان نبود نقش مهمی را در مبارزه ملت ایتالیا ،که فقط در سال  ۱۸۷۰موفق به اتحاد کشور شد ،ایفا
مینمود.آغاز وقایع رمان ،مربوط به ســال  ۱۸۳۳اســت .آن سال در نواحی مختلف ایتالیا مردم دست
به قیامهای مسلحانه میزدند .اتریشــیها با دستیاری حکومتهای محلی ،قیامهای مردم را با قساوتی
بیسابقه درهم میشکستند.

معرفی بیسروصدای شورولت کامارو 2021
شورولت بیسروصدا اقدام به معرفی کامارو  ۲۰۲۱کرده است.البته دلیل خوبی برای این کار وجود دارد زیرا تغییرات رخ داده در کامارو ۲۰۲۱
به پکیجهای طراحی جدید و نصب اندروید اتو و اپل کارپلی بیسیم محدود بوده است.کار را با تریم ارزانقیمت  LTشروع میکنیم که هماکنون
با پکیج جدید وایلد چری دیزاین در دسترس میباشد .این پکیج دربردارنده رنگ بدنه وایلد چری با نوارهای مشکی و رینگهای  ۲۰اینچی
پولیش خورده است .از دیگر ویژگیهای پکیج یاد شده می توان به کفپوشهای سفارشی با برند کامارو اشاره کرد.نسخههای  ۲LTو  ۳LTنیز
با پکیج وایلد چری دیزاین  ۲در دسترس هستند که عاوه بر تجهیزات قبلی دارای نوار مرکزی و درپوش باک سوخت مشکی میباشد.تریم
های بعدی از نوع نسخههای  ۸سیلندر هستند که با پکیج  RSو نسخه سفارشی رداین ادیشن عرضه میشوند .پکیج  ۱LE SSپرفورمنس نیز
وجود دارد که شامل ترمزهای برمبو ،سیستم تعلیق اسپورت و کنترل سواری مگنتیک بوده و می توان آن را در مدلهای مجهز به گیربکس
 ۱۰سرعته اتوماتیک سفارش داد.کامارو  ZL۱تغییر چندانی نداشته و تنها از اندروید اتو و اپل کارپلی بیسیم و همچنین رنگ بدنه وایلد چری
سود برده است.زیر کاپوت کامارو  ۲۰۲۱چهار پیشرانه قرار دارد که عبارتاند از نمونه  ۴سیلندر  ۲لیتری توربوی  ۲۷۵اسبی ۶ ،سیلندر ۳.۶
لیتری  ۳۳۵اسب بخاری ۸ ،سیلندر  ۶.۲لیتری  ۴۵۵اسبی و نهایتاً نسخه  ۸سیلندر  ۶.۲لیتری سوپرشارژردار  ۶۵۰اسب بخاری.

نجات دلفینهای واقعی با کمک
دلفینهای رباتیک
یک شــرکت آمریکایی ،نوعی دلفین رباتیک طراحی کرده اســت که
میتواند به جای دلفینهای واقعی ،به سرگرم کردن انسانها بپردازد.
به گزارش فیوچریســم ،یک شــرکت آمریکایی موســوم بــه «Edge
 ،»Innovationsیک دلفین رباتیک طراحی کرده و ساخته است که هم
از نظــر ظاهر و هم از نظر عملکرد ،به نمونه واقعی آن شــباهت دارد.
این شــرکت امیدوار اســت که روزی بتواند دلفین رباتیک را جایگزین
دلفینهای واقعی کند که برای ســرگرم کردن انســانها به اسارت در
آمدهاند«.والت کانتی»( ،)Walt Contiبنیانگذار و مدیرعامل این شرکت
گفت :در حال حاضر حدود  ۳۰۰۰دلفین در اسارت هستند و با سرگرم
کــردن مردم ،میلیاردها دار پول تولید میکنند .ما قصد داریم راههای
متفاوتی برای آشنایی مردم با دلفینها و سرگرم کردن آنها ارائه بدهیم.

شاتلهای خودران
در خیابانهای تورنتو
مقامــات تورنتو قصد دارند جدیدترین نمونه شــاتلهای خودران را به
صورت آزمایشی در خیابانهای این شهر به کار بگیرند.به گزارش انگجت،
مقامات تورنتو ،قراردادی را با شــرکت «لوکال موتورز» ()Localmotors
منعقد کردهاند تا بتوانند از جدیدترین نمونه شاتل خودران این شرکت
که «اولی» ( )Olliنام دارد ،به عنوان بخشــی از طرح آزمایشــی حمل و
نقل خودران در بهار سال  ۲۰۲۱استفاده کنند .این آزمایش که طی یک
دوره شش تا  ۱۲ماهه انجام خواهد شد ،با هدف بررسی کیفیت عملکرد
وســایل نقلیه خودران در سیستم حمل و نقل تورنتو صورت میگیرد.
جدیدترین نمونه شــاتل اولی که « »s ۲.۰ Olliنــام دارد ،ظرفیت ازم
برای هشت مسافر را شامل میشود.شاید این شاتلهای خودران بتوانند
کمبودهای سیستم حمل و نقل عمومی تورنتو را برطرف کنند.

