
 امیر حاتمی: 
با روسیه و چین به توافقات تسلیحاتی 

مهمی رسیده ایم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در مصاحبه با الجزیره 
از حصول توافقاتی مهم با روســیه و چین برای نوســازی سیستم ها 
و تجهیزات نیروی هوایی خبر داد. امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مســلح جمهوری اسامی ایران در مصاحبه با 
شــبکه خبری الجزیره اعام کرد ایران به توافقات مهمی با روسیه و 
چین در راستای نوسازی سیستم های و تجهیزات نیروی هوایی خود 
رســیده است.امیر حاتمی در خصوص این توافقات به الجزیره گفت: 
»پایان یافتن محدودیت های تسلیحاتی این فرصت را به ما می دهد 
که ساح های موردنیاز خود را وارد و همچنین به دیگر کشورها ساح 
صادر کنیم.«وی در عین حال تصریح کرد: »ما بسیار مراقبیم که یک 
رقابت تســلیحاتی در منطقه شکل نگیرد زیرا چنین رقابتی منطقه 
را به یک بشــکه باروت تبدیل خواهد کرد.«وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح کشورمان ادامه داد: »ما آماده امضای معاهدات نظامی 
و امنیتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تأمین ثبات و امنیت 

منطقه هستیم.«

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی از زحمات و تاش های کارکنان این نیرو قدردانی کردند. حضرت آیت اه خامنه ای فرمانده 
معظم کل قوا در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی از زحمات و تاش های کارکنان این نیرو قدردانی کردند.متن پیام حضرت آیت اه خامنه ای که به 

فرمانده نیروی انتظامی اباغ شد، به این شرح است:  بسم اه الرحمن الرحیم 
ســردار اشــتری؛ سام من را به همه کارکنان خوب و زحمت کش و خدوم نیروی انتظامی برســانید.مردم عزیز ما قدر دان زحمات و تاش های بی وقفه 
خدمتگزاران به خود و کشور هستند؛ و امروز اقتدار و مهربانی را توأمان در نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران احساس می کنند و از ابتکارات ناجا در 

برخورد با منکرات استقبال می کنند.

www.sobh-eqtesad.ir

قدردانی رهبری از ناجا

 مردم از برخورد با منکرات استقبال می کنند
info@sobh-eqtesad.ir

اکونومیست ترامپ را تحقیر کرد
نشــریه معتبر اکونومیســت در سال ۱۸۴۳، توســط جیمز ویلسون، 
تاجر انگلیســی راه اندازی شد. تیراژ این نشریه که مخاطبان آن عمدتا 
خوانندگان تحصیل کرده، مدیران و سیاست گذاران هستند، امروز به ۱٫۵ 
میلیون نســخه رسیده اســت. موضع این مجله از روز تاسیس همواره 
حمایت از مکتب کاسیک ها در اقتصاد لیبرال بوده است و در خصوص 
ایران نقطه نظرات مهم و معتدلــی را دنبال میکند. اخیرا بعد از اعام 
رسمی کاخ سفید مبنی بر تحریم ۱۸ بانک در جمهوری اسامی ایران 
گزارش جالبی را منتشر کرده است. واحد اطاعات اقتصادی اکونومیست 
در گــزارش خود در خصوص تحریمهای جدیــد آمریکا که ۱۸ بانک 
ایرانی را هدف قرار داده اســت، می نویسد: »انتظار نداریم که تحریمها 
و محدودیتهای جدید آمریکا علیه ایران تأثیر فزاینده مهمی بر تجارت 
و اقتصاد ایران داشته باشد. بر این اساس، ما در پیشبینی خود مبنی بر 
رشد منفی ۰/۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را تغییر نمیدهیم. 
این دقیقا به این معناست که کاخ سفید بقول قدیمی ها گز نکرده پاره 
کرده .«اکونومیست میگوید دونالد ترامپ با وضع این تحریمها خواسته 
قدرت خود در صحنه سیاست خارجی را نمایش دهد«. در این گزارش 
آمده اســت: »دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با وضع این تحریمها 
در واقع خواســته است در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
قدرت خود در عرصه سیاســت خارجی را به رخ بکشد. او و تندروهای 
ضدایرانی حاضر در دولت وی همچنین از این خشــمگین هستند که 
تاشهایشان در ماه سپتامبر برای فعال کردن مکانیسم ماشه و تمدید 
تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بی نتیجه مانده است و دیگر 
امضاکنندگان برجام و شــورای امنیت اعتنایی به این خواست آمریکا 
نکرده اند«.چه در ایران و چه در خارج از ایران تقریبا تمامی کارشناسانی 
که در مورد ایران مطلب می نویســند و یا نظریه میدهند معتقدند که: 
» تحریمهای گسترده و شیوع ویروس کرونا دو عاملی هستند که رشد 
منفــی ۲/۰ درصدی اقتصاد ایران در ســال جاری را رقم زده اند. دلیل 
اینکه تحریمهای جدید آمریکا علیه بانکهای جمهوری اسامی ایران از 
یک سو با بی اعتنایی علنی دیگر کشورها مواجه شده و از سوی دیگر به 
خاطر تأثیر منفی بر مبادات بشر دوستانه مورد انتقاد شدید قرار دارد 
این است که این تحریمها هیچ عامل باز دارنده از اقدام جدیدی را وضع 
نکرده اند و کاخ سفید و ترامپ به نوعی مضحکه دستگاههای مالی بین 
المللی قرار گرفته اند که کار ترامپ به جایی رسیده که فشنگ مشقی 
در تفنگ نهاده و با این خیال که ترس ایجاد میکند می چکاند. جهان 
شــاهد این مطلب است که محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران اخیرا 
از تاش غیرانســانی آمریکا برای مسدود کردن دسترسی محدود ایران 
به غذا و دارو سخن گفته است و موضع وی با ابراز همدردی قابل توجه 
در سطح بین الملل مواجه شده، چه اینکه همه گیری ویروس کرونا نیز 
تأثیری شدید برجان انســانها و شرایط بهداشت درمان  ایران گذاشته 
است«. اکونومیست ادامه داده است که:» عاوه بر اینها، انبوهی مقررات 
تحریمی ضد ایران، تجار و بانکهای خارجی را حتی برای انجام معامات 
مجاز با این کشور بی میل کرده است و تجارت کااهای غیرنفتی ایران به 
منظور صادرات از این کشور نیز طی دو سال گذشته کاهش داشته است. 
بنابراین تحریمهای اخیر وضع شــده علیه کل سیستم بانکی ایران یا 
بدون تاثیربوده و یا تأثیری محدود خواهد داشت«. اکونومیست میافزاید: 
»هجده بانک ایرانی هدف تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفته اند و تنها 
مجاز به همکاری با بانکهای خارجی در زمینه مبادات مالی برای غذا و 
سایر اقام بشر دوستانه هستند. محروم کردن دولت ایران از منابع مالی 
برای توسعه برنامه هسته ای و موشکی خود و ترویج تروریسم و حمایت 
از شبکه های تروریستی، هدف اعامی این تحریمها عنوان شده است. 
اما باید توجه داشت که در واقع بخش اندکی از تجارت بین المللی ایران 
از طریق کانالهای رســمی مالی انجام میشود. اگر از این نکته بگذریم، 
بخش مالی ایران از استفاده از سیستم تبادات مالی بین المللی موسوم 
به سوئیفت که بر پایه دا ر قرار دارد محروم شد. در فوریه سال جاری 
نیز نام ایران به فهرست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف 
بازگشت و نسبت به هرگونه تبادل مالی با ایران هشدار داده شد اما ایران 
نه تنها منزوی نشــد بلکه راههای جدیدی برای بقای خود در اقتصاد 
طراحی کرده است«. اکونومیست پس از این توضیحات نتیجه میگیرد 
که: » تحریم های جدید آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی  تأثیر خاص و یا 
بقول مشــهور ]فلج کننده[ بر تجارت و اقتصاد ایــران ندارد و در واقع 
دونالد ترامپ با وضع این تحریمها خواسته در آستانه انتخابات در عرصه 
سیاست خارجی  خود را  دارای توان و شکست نخورده  به رخ بکشد«. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

برخی دارندگان عمده ارز در حال تبدیل دارایی های ارزی خود به ریال هســتند و همین مســاله موجب عرضه سنگین ارز در بازار شده است.پس 
از ثبت رکوردهای جدید افزایشــی در یکی دو ماه اخیر، روند کاهش آرام بهای ارز آغاز شــد و از حدود ۳۲ هزار تومان به دامنه ۳۱ هزار تومان 
رســید.از ابتدای دیروز قیمت ارز ریزش ۲7۰۰ هزار تومانی داشــته است به  طوری که ر در سطح ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارد.یکی از فعاان 
بازار ارز علت کاهش قیمت ارز در دو روز اخیر را کاهش تقاضای خرید عنوان کرد و گفت اغلب دارندگان ارز فروشنده ارز شده اند.یک منبع آگاه 
از بازار ارز نیز به خبرنگار ما گفت: برخی دارندگان عمده ارز در حال تبدیل دارایی های ارزی خود به ریال هســتند و همین مســاله موجب عرضه 
ســنگین ارز در بازار شــده است. بررسی ها نشان می دهد این رفتار فعاان بازار ناشــی از برخی پیش بینی ها از تحوات بیرونی بوده است.از طرف 
دیگر از روز گذشته یکی از صندوق های  بزرگ و فعال در زمینه طا پیش بینی های خود از سود آتی را تعدیل کرد و به شدت کاهش داد. همین 
موضوع نیز از ســوی معامله گران بازار یک نشــانه برای ادامه دار بودن این روند تلقی می شــود.یکی از فعاان بازار ارز نیز رایزنی های مثبت رئیس 
کل بانک مرکزی برای آزادســازی منابع ارزی کشــور را هم در نزولی شــدن بهای ارز موثر ارزیابی کرد. این رایزنی ها بر آزادسازی منابع ایران در 
دو کشــور عراق و کره متمرکز بوده اســت.در عین حال بررسی ها نشــان می دهد در حال حاضر دارهای باای ۳۰ هزار تومان نیز خریدار ندارند 
و اغلب واردکنندگان معتقدند اجناســی را که با دار باای ۳۰ هزار تومان وارد می کنند نمی توانند در بازار داخل به فروش برســانند و خریداران 
قدرت خرید با قیمت های بااتر را ندارند.بعضی فعاان بازار ارز نیز به رفع تحریم های تسلیحاتی اشاره می کنند و معتقدند امکان معامله تسلیحات 
ایــران و انتقال منابع حاصل از آن نیز می تواند به روند کاهشــی قیمــت ارز در آینده کمک کند.برخی فعاان بازار ارز پیش بینی می کنند کاهش 

بهای ارز در این مرحله ادامه پیدا کند.

وزیر بهداشت با بیان »کرونا از پیچیده ترین موجوداتی است که 
دیده ام«، گفت: خودمان را برای یک نزاع و درگیری ســنگین با 
این ویروس آماده کردیم و این که از روز نخست کرونا را دست کم 
نگرفتیم باعث شــد گام های بلندی برداریم. سعید نمکی پیش 
از ظهر دیروز در   جلســه ســتاد ملی مبارزه با کرونا در استان 
آذربایجان غربی با اشاره به علت سفر به این استان و شهر ارومیه 
اظهار داشت: این سفر بیشتر به خاطر تقدیر از زحمات همکاران 
در سطح اســتان و نگرانی هایی است که از بابت شیوع ویروس 
کرونا در آذربایجان غربی وجود دارد.وی با اشاره به اینکه در طول 
هشت ماه گذشته که کرونا در کشور شیوع یافت حتی یک شب 
به طور پیوسته نخوابیده و هیچ روز تعطیلی نداشته است گفت: 
تنها دلخوشــی من در این روزهای کرونایی، دو بار رفتن بر سر 
تربت مادرم بوده اســت.وزیر بهداشت و درمان افزود: زمانی که 
هر شب آمارهای فوتی حاصل از کرونا را در استان های مختلف 
کشور می خوانم، یکی از دغدغه ها و استرس هایم این است که 
در سیاه چاله ای گرفتار نشویم  که خارج شدن از آن کار دشواری 
باشد.نمکی با اشاره به اینکه در اواخر دی ماه خبر شیوع ویروس 
کرونا را در کشور چین شنیدم اظهار داشت: با توجه به دو سابقه 
علمی و اجرایی که در گذشته در رابطه با برخورد با اپیدمی هایی 
مانند مااریا در روزهای ســخت سیســتان و بلوچستان در ۳۰ 
سال گذشته و سابقه علمی به عنوان یک ایمنولوژیست داشتم، 
می دانســتم که این ترکیــب نامیمون، ترکیب وحشــتناک و 
هراسناکی برای بشریت بوده و بنابراین با دوستانم در اوایل بهمن 
ماه دور هم جمع شــده و به آنها تاکید کردم که باید حواسمان 
را جمع کنیم.وی افزود: بنابراین در نخســتین اقدام، تصمیم به 
بستن راه های هوایی به چین گرفته شد، اما عده ای این تصمیم 
را به سخره گرفتند و خطرناکی ویروس را باور نمی کردند.نمکی 
با اشاره به اینکه کرونا از پیچیده ترین موجودات است گفت: در 
آن جمع به همکاران اعام کردم که موجودی که می بینم با تمام 
موجوداتی که تاکنون مطالعه کرده ام متفاوت اســت و مشکلی 
را حل نمی کند مگر اینکه کشــور را به یک سیاه چاله سیاسی 
و بین المللی افکند.وزیر بهداشــت با بیان اینکه در آن زمان نیز 
اعام شد که باید خود را برای درگیری سنگین با ویروس کرونا 
آماده کرد افزود: خوشبختانه این نگاه و عدم سهل انگاری سبب 

شــد که گام های بلندی برداشته شود و اینکه میزان تخت های 
بیمارستانی کشورمان نیز در طرح تحول سامت افزایش یافت 
این در حالی است که  هنوز هم شاخص تخت حدود ۱.۵ بوده و 
در مقایسه با ضعیف ترین کشور اروپایی، آنان دارای هفت تخت 
به ازای هزار نفر جمعیت دارند و تعداد پرســتاران آنها سه برابر 
کشــورمان است.نمکی با اشــاره به اینکه پس از ورود کرونا به 
کشور، دکتر جان بابایی به تک تک استان ها فرستاده شد تا که 
تخت بیمارستانی آماده کند اظهار داشت: بر همین اساس تعداد 
دو هزار تخت آی سی یو و 9۰۰ ونتیاتور در عرض دو هفته آماده 
شد و این رکورد در تاریخ جهان نیز بی بدیل است.وی در ادامه 
با بیان اینکه همواره خود را یک ســرباز کوچک در نظام مقدس 
جمهوری اســامی و زیر بیرق رهبری می دانم افزود: من هیچ 
گاه خود را فراتر از این ندیدم و مقام ســرداری ایق بزرگوارانی 
همچون شهید سلیمانی است و ما حتی در بااترین مقامی که 
شــهادت نیز وجود دارد، سرباز چنین ســردارانی نیستیم.وزیر 
بهداشت در ادامه نیز با تاکید بر اینکه آمار کرونا در کشورمان از 
شفاف ترین آمارها در دنیا است بیان کرد: همچنین اگر کشورمان 
موفق شــد تا در کمتر از 6۰ روز بستری را به ۲۰ درصد کاهش 
داده و میزان مرگ و میرمان را به کمتر از ۴۰ نفر در روز برساند، 
با کمک فداکاری خدمتگذاران عرصه سامت بود که هیچ زمانی 
از خاطره مملکت گم نخواهد شد.وی با ابراز خرسندی از اینکه 
کشــورمان در عرض دو ماه، به یک دستاورد عظیم رسید گفت: 
ایران تنها کشوری بود که بی پولی و تحریم و از سوی دیگر خنجر 
از پشت دشمن را با گرای داخلی تجربه کرد و متاسفانه با وجود 
اینکه کشورهایی که ۱۰ برابر کشورمان دارای تخت و آی سی یو 
بوده و ۲۰ برابر کشورمان کارکنان درمانی دارند که حقوقشان به 
موقع پرداخت می شد، اما اعام می شود که ایران تعداد مرگ ها 
را به درستی اعام نمی کند، در حالی که همه آمارهای کشورمان 
قابل دفاع و مبتنی بر بروزترین مستندات است.نمکی با تاکید بر 

اینکه آنچه را که باید در وزارت بهداشــت  به کار گرفته می شد، 
به کارگیری شــده اســت افزود: وزارت بهداشت با یک رویکرد 
جدیــد، در این زمینه آغاز به کار کرده اســت به طوری که در 
حوزه بیماریابی و در زمانی که بیمار شناســایی شد، باید با چه 
ضمانت اجرایی او را ایزوله کرد که دیگران آلوده نشنود بنابراین 
در این زمینه پیش نویس ها آماده شــده و در حال افزایش تعداد 
تست هایمان هستیم.وی با اشاره به اینکه امروز روزانه یک هزار 
و ۲۰۰ تست به روزی ۲۵ هزار تست رسیده است اظهار داشت: 
با توجه به اینکه انجام روزانه ۲۵ هزار تســت معادل روزی 6.۵ 
میلیارد تومان هزینه است حال باید این میزان به ۴۰ هزار تست 
با هزینه ۱۰ میلیارد تومان برسد.وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 
در حصــر اقتصادی و در شــرایطی که به مــدت ۱۰ ماه کارانه 
پرســتاران پرداخت نشده است، روزی ۱۰ میلیارد هزینه تست 
برای کشوری که تحریم است هزینه بسیاری محسوب می شود 
تصریح کرد: اما با این حال کار آغاز شد و هم اکنون تمام موارد 
مثبت در ســامانه سیب ثبت شده و ردیابی می شوند و از سوی 
دیگر تمام افرادی که با موارد مثبت ارتباط داشــتند، پیگیری 
شــده و ردیابی های مکرر ادامه دارد تا در مراحل اولیه، بیماری 
را زمین گیر کنیم.وی گفت: با توجه به اینکه در دوره گذشــته 
به وســیله سامانه سیب و در کنار بســیج انجام و در این راستا 
۸۰ میلیون نفر در مرحله نخســت با ۳۲۰ هزار گروه غربالگری 
شــد و در مرحلــه دوم بیش از ۴۰ میلیون افــراد پرخطر و در 
مرحله سوم حدود ۳۴ میلیون نفر غربالگری شدند، بنابراین بار 
دیگر باید این اقدامات را با همدلی با سایر دستگاه ها انجام داد، 
اما این ها کافی نیســت.وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه نمی توان 
اپیدمی را با خواهش از مردم برطرف کرد تصریح کرد: متاسفانه 
با اینکه فرد به نوعی بمب ویروس به شــمار می رود اما در پاسخ 
به اعتراض چرایی عدم اســتفاده از ماسک عنوان می کند که به 
ویروس کرونا هیچ اعتقادی ندارد و از سوی دیگر با وجود اینکه 

وزارت بهداشت در رابطه با حفظ سامتی مردم التماس می کند 
اما متاسفانه پروازهای کشورمان منطبق با پروتکل های بهداشتی 
نیست.نمکی ادامه داد: متاســفانه زمانی که استفاده از ماسک 
اجباری اعام شــد، مشاهده کردیم که ۴۰ درصد از افرادی که 
مسافران اتوبوس بودند از ماسک استفاده نکرده و بنابراین من و 
همکارانــم باید از انتهای رودخانه، جنازه و زخمی جمع کنیم و 
این نیز در شــرایطی است که بیماری کرونا دارو و واکسن ندارد 
و تنها راه آن پیشــگیری و فاصله گذاری است.وی گفت: حتی 
هم اکنون اگر از دانشمندان ویروس شناسی سوال شود که این 
ویروس چه زمانی پایان می یابد، اظهار می کنند که نمی دانند و  
این در شرایطی است که کروناویروس با پیشگیری قابل کنترل 
بوده و راهکار آن نیز فاصله گذاری اجتماعی، اســتفاده از ماسک 
و شســتن دست است.  وی افزود: در ســتاد ملی از مردم تقاضا 
شــد که در صورت عدم استفاده از ماسک جریمه خواهند شد، 
اما تعداد کمی جریمه شــده اند.وزیر بهداشــت و درمان اظهار 
داشت: متاسفانه هم اکنون ضعف بزرگ عدم حمایت از اجرای 
پروتکل و ضعف عدم ایســتادن در مقابل پروتکل شکن و قانون 
شکن و برخورد با آنها در کشور وجود دارد و با وجود اینکه عده 
زیادی از مردم گوش می دهند، اما عده ای نیز گوش نمی دهند.

وی بــا تاکید بر اینکه اگر روزی عدم توفیق در مدیریت اپیدمی 
را به حساب وزارت بهداشت بنویســند، دهان باز کرده و اجازه 
نمی دهم که خون شهید سامت پایمال دغدغه های دیگر شود 
گفــت: زمانی که دو یا ســه اتوبوس از مرزی خارج می شــوند، 
استاندار آنها را جمع کرده و به اردوگاهی در ورامین می فرستند 
و دوباره برمی گردند و در نتیجه کل مسیر را آلوده می کند این ها 
دردهایی اســت که اگر برای عاجش چاره اندیشــی نشود، این 
اپیدمی کشــورمان را گرفتارتر می کند. نمکی در ادامه با اشاره 
به اقدامات انجام شــده برای بخش بهداشت و درمان آذربایجان 
غربی تصریح کرد: وزارت بهداشــت در اوج تنگدستی سی تی 
اسکن خریداری و ارسال کرد خریده و فرستادیم و از سوی دیگر 
وزارت بهداشت قول تکمیل بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی را اعام 
می کند چون در شمال اســتان که یکی از مناطق عقب افتاده 
است باید خوی را به عنوان مرکزیت شناخته و سعی در تکمیل 

دو بیمارستان این منطقه شود.

 وزیر بهداشت: 
 نگرانم به سیاه چاله  کرونا بیفتیم

بهبود بازار یا توزیع رانت؟!

قیمت گذاری دستوری به فواد رسید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:

 تامین 20قلم کاا در طرح
 توزیع اقام اساسی

رئیس کل بانک مرکزی:
۷0 صادرکننده بدحساب »کارتن خواب« هستند!

بهروز محبی ضمن اشاره به چگونگی تامین کااهای مورد نیاز مردم در طرح توزیع اقام   اساسی، گفت: گوشت 
قرمز، مرغ، مواد لبنی، برنج، روغن، تخم مرغ، حبوبات، قند، شکر، موادپروتئینی و... بخشی از ۲۰ قلم کاایی است 
که قرار است از طریق کارت های اعتباری در اختیار خانواده ها قرار بگیرد.؛ طی روزهای گذشته، برخی نمایندگان 
از تعیین تکلیف نهایی طرح توزیع اقام اساسی بافاصله پس از پایان تعطیات مجلس خبر داده بودند اما به نظر 
می رسد که فرآیند بررسی طرح به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. نماینده مردم سبزوار در مجلس در خصوص 
چرایی به تعویق افتادن بررســی نهایی طرح، گفت: مهمترین دلیلی که باعث شد، بررسی نهایی طرح، علی رغم 

وعده نمایندگان بعد از پایان تعطیات در دستورکار قرار نگیرد،...

زمان پذیره نویسی دارا سوم معلوم نیست
کرونا همچنان در اوج 

 ۵۰۳۹ ابتا و ۳۲۲ فوتی جدید
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۵۰۳9 مورد جدید کووید-۱9 در کشور طی ۲۴ ساعت 
گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه در همین بازه زمانی، ۳۲۲ تن نیز به دلیل این بیماری جان باختند.

دکتر سیماسادات اری گفت: تا دیروز ۲9 مهر ۱۳99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار 
و ۳9 بیمار جدید مبتا به کووید۱9 در کشــور شناسایی شد که دو هزار و ۲۵۴ نفر از آنها بستری 
شدند.وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به ۵۳9 هزار و 67۰ نفر رسید.اری گفت: 
متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۳۲۲ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۳۱ هزار و ۳۴ نفر رسید.به گفته وی، خوشبختانه تا کنون ۴۳۴ هزار و 
676 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی افزود: ۴۸۱۰ نفر از بیماران 
مبتا به کووید۱9 در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری ادامه داد: تا کنون 
چهار میلیون و ۵7۰ هزار و ۲۴۳ آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.سخنگوی 
وزارت بهداشــت گفت: اســتانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرســتان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، 
خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 
شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.وی افزود: استانهای هرمزگان، فارس و 

گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

تغییر رفتار معامله گران بزرگ بازار ارز

 کاهش بهای طا و ارز تا کجا ادامه دارد؟
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 ربیعی خبر داد: گزیده خبر

قصد مسابقه تسلیحاتی در منطقه را نداریم
ســخنگوی دولت گفت: شکسته شدن حصر تســلیحاتی ایران 
نویدبخش عقب نشینی های دیگر از جمله رفع سایر تحریم های 
ظالمانه اقتصادی، بانکی، مالی و ســایر اقام انســانی است.علی 
ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب 
رســانه اظهار داشت: در روزهای اخیر یکی از دستاوردهای دولت 
در عرصــه بین المللی بودیم؛ این دســتاورد بر اســاس حقانیت 
ایران و نتیجه مقاومت مردم ما به دســت آمد و برداشــته شدن 
محدودیت های تســلیحاتی ایران دستاوردی مهم در عرصه بین 
الملل است.وی افزود: این محدودیت ها علیرغم فشارهای سیاسی 
و زیادی خواهی های آمریکا، اســرائیل و متحدان منطقه ای شان، 
برداشته شد و این عامتی برای دنیا و مردم ماست. جامعه جهانی 
در سال اخیر استقال و عدم تبعیت در برابر زورگویی آمریکا اتفاق 
بدیعی است.ســخنگوی دولت بیان کرد: این دستاورد مهم نشان 
داد علیرغم تصمیمات نادرســت ترامپ و مفروض دانستن اینکه 
ایران بعد از خروج آمریکا از برجام، از این توافق خارج می شــود، 
ما تصمیم درستی اتخاذ کردیم.ربیعی تصریح کرد: شکسته شدن 
حصر تسلیحاتی ایران نویدبخش عقب نشینی های دیگر از جمله 
رفع سایر تحریم های ظالمانه اقتصادی، بانکی، مالی و سایر اقام 
انســانی اســت.وی ادامه داد: به بیان روشــن تر همان مقاومت و 
همان ایســتادگی بر مواضع اصولی و حقوقی که زمینه ساز رفع 
تحریم تسلیحاتی شــد در منتهای منطقی خود ثمرات دیگری 
در عرصه های اقتصادی به دنبال خواهد داشــت که از هم اکنون 
واکنش سراســیمه تحریم گران و ســوداگران تنش را بر انگیخته 
اســت. هوچی گری تحریم گر درباره رفع تحریم تسلیحاتی ریشه 
در همین ایران هراســی دیوانه وار دارد . آنها خیلی خوب می دانند 
کــه ایرانیان در قرون اخیر هیچگاه آغازگر تهاجم نظامی به هیچ 
کشوری نبوده اند. ســاح ایرانی در این کشــور همواره پشتوانه 
صلح و امنیت ســرزمینی و منطقه ای بوده است.سخنگوی دولت 
خاطر نشــان کرد: صریح تر بگویم ایرانی ها عاشق ساح نیستند 
بلکه عاشق صلح و ثبات و همزیستی و همکاری های منطقه برای 
توسعه پایدار هستند. ساح ایرانی فقط یکی از مولفه های ضرور در 
حوزه های دفاعی بوده است. قدرت دفاعی ایران یک قدرت ترکیبی 
و چندوجهی اســت که در ظل قدرت معنایی و تمدنی آن مفهوم 
اصلی خود را می یابد. ما بر این اساس در همه حوزه های منطقه ای 
در شــمال و جنوب و شرق جغرافیای زیست خود، نقشی سازنده 
داشتیم. طی همین روزها، جهان و منطقه ما شاهد رفتار سازنده و 

صلح طلبانه ما در مناقشات منطقه ای قفقاز می باشد.
ربیعی گفت: در یمن نیز ما توسعه طلبی و تجاوز را محکوم کرده ایم 
و خواهان مذاکره طرفین برای صلح پایدار شده ایم. همه کشورهای 
منطقــه را به پیمان هــای صلح دعوت کرده ایم و با تروریســم و 
خشــونت و افراطی گری مبارزه بی امان و واقعی کرده ایم. بنابراین 
هراس آمریکا یک هراس تســلیحاتی نیست و هراس از این است 
که رفع تحریم تسلیحاتی رفع کلیه تحریم های ظالمانه دارویی و 
بانکی و اقام بشری را در چشم انداز قابل رویت قرار داده است.وی 
درباره کرونا و افزایش آمارهای تلفات آن بیان کرد: آخرین بررسی 
از شیوع کرونا نشان می دهد که در شرایط فعلی، روند شیوع کرونا 
در 12 اســتان سیر صعودی و 9 استان هم در شرایط هشدار قرار 
دارند و تهران هم در مرحله صعودی قرار دارد. به رغم همه تاکیدها 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی از 42 درصد در دو هفته قبل 
به 54 درصد رسیده است و امیدواریم با همکاری همه مردم عزیز 
این روند افزایش یابد و رعایت دســتورالعمل ها باید به باای 90 
درصد برسد.سخنگوی دولت اظهار داشت: همچنین تزریق رایگان 
واکسن آنفوانزا برای مادران باردار و مراکز نگهداری سالمندان و 
افراد دارای بیماری ســرطان در هفته گذشته دنبال شده است. از 
همه مادران باردار می خواهم برای حفظ ســامت خود و فرزندان 
در راه، حتما به مراکز بهداشــت مناطق خود مراجعه کنند.ربیعی 
با بیان اینکه این روزها فشــار بسیار زیادی بر کادر درمان ما وارد 
می شود، اظهار داشت: از همه هموطنان می خواهیم ضمن حمایت 
خود با مراعات پروتکل ها، به اقدامات حمایتی که توسط آحاد مردم 

و نهادهای اجتماعی و خیریه ای در روزهای اول شکل گرفته بود 
ادامه دهند. همچنین مجددا ضمن تشکر و قدردانی از تاش های 
کادر بهداشت و درمان در سراســر کشور درگذشت جناب آقای 
دکتر زارع رئیس فقید بیمارستان لبافی نژاد را به خانواده ایشان و 
همه بازماندگان خانواده بهداشت و درمان تسلیت عرض می کنم.

وی هم چنین در ادامه با اشــاره به مصوبات اخیر دولت بیان کرد: 
هیئت دولت در هفته گذشته تصمیماتی داشت که از جمله کنترل 
قیمت ها و افزایش نظارت ها از مهمترین مواردی بود که در جلسات 
دولت مورد بحث، بررســی و تصمیم گیری قرار گرفت. دولت به 
هدف توسعه سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد 
اشتغال، با صدور مجوز سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران در طرح های رســیدگی جدید و بافندگی در استان 
خراســان جنوبی موافقت کرد. بر این اساس ایمیدرو و نسبت به 
سرمایه گذاری در طرح های ریسندگی و بافندگی با ظرفیت تولید 
ساانه 3 هزار و 960 تن انواع نخ و 5.16 میلیون مترمربع پارچه 
در مناطق توسعه یافته استان خراسان جنوبی از محل منابع داخلی 
اقدام نماید.ســخنگوی دولت افزود: همچنین در تصمیم جلسه 
یکشــنبه دولت به منظور جبران افزایش هزینه های آسیابانی و 
کمک به صنعت آرد و نان کشــور به میزان 11درصد قیمت آرد 
طی سه سال اخیر را به محاسبه سازمان حمایت و مصرف کننده 
میزان ریالی را تعیین می کند. و این افزایش از سوی دولت تامین 
خواهد شد.ربیعی گفت: همچنین دیروز روز جهانی صادرات است؛ 
تحریم گران فکر می کردند با تحریم های بی سابقه و بی نظیر، ایران 
به زانو در خواهد آمد اما خوشبختانه امروز صنعتگران، کار آفرینان 
و دیپلماسی اقتصادی فعال ما باعث شده که دولت دوازدهم آرزوی 
دیرین مبتنی بر درآمد ارزی بدون نفت را تا حدود زیادی محقق 
سازند. این یک خواست ملی همیشگی دلسوزان ایران بوده که ارز 
ازم برای زندگی روزمره و کااهای اساسی و توسعه کشور ناشی 
از تولید و کار ایرانی محقق شود نه با ارز حاصل از خانم فروشی از 
منابع زیرزمینی. یکی از هدف های اصلی تحریم کاهش صادرات 
و عدم دســتیابی ایران به منابع ارزی برای تامین موارد مورد نیاز 
بوده است. با این تحریم ها، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی در 
کانون تهدید جدی قرار گرفت، اما دولت استراتژی افزایش صادرات 
غیرنفتی را در دســتورکار قرار داد و نتیجه بخش بود.وی با بیان 
اینکه از دشواری های کار دولت در این دوره، عاوه بر تحریم پدیده 
کرونا و بسته شدن مرزها هم بود، خاطر نشان کرد: امسال دنیا با 
شیوع پاندمی کرونا، با بزرگترین رکود اقتصادی 70 سال اخیر پس 
از جنگ جهانی دوم روبرو شــد و تجارت جهانی آسیب شدیدی 
دید. بعضی کشــورهای صادرکننده بزرگ تــا 70درصد کاهش 
صادرات را در بعضی ماه ها تجربه کردند. کشــور ما هم در ابتدا با 
بسته شدن مرزها و اعمال محدودیت های کشورهای واردکننده با 
کاهش صادرات روبرو شد که خوشبختانه صادرات شهریور نسبت 
به مرداد 24درصد افزایش یافت و با تداوم این رشد، امیدواریم آمار 

صادرات به سطح مطلوب مورد نیاز برسیم.سخنگوی دولت عنوان 
کرد: گفتنی است صادرات کااهای غیرنفتی در دولت های نهم و 
دهم در سال های بدون تحریم یا تحریم سست تجربه کردیم، در 
جمــع 217 میلیارد دار بود ولی در دولــت یازدهم حدود 180 
میلیــارد دار و دولت دوازدهم به 150 میلیارد دار رســید که 
مجموعا با 330 میلیارد دار بیشترین میزان صادرات انجام شده 
است. این آمار بدون احتســاب مدت باقیمانده از دولت دوازدهم 
است که قطعا آمار نهایی را بهبود خواهد بخشید. اطمینان داریم 
با بازگشت کامل ارز صادرکنندگان غیرنفتی، بی ثباتی های ارزی 
اخیر کاهش یافته و سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا شکست 
خواهد خورد. این آثار نماد روشــنی از اهتمام و تاش دولت برای 
فعالیت های اقتصادی، تجاری و صادرات غیرنفتی اســت.ربیعی 
گفت: دولت در ماه اخیر سیاست هایی برای تشویق صادرکنندگان 
و بازگرداندن ارزهای بدســت آمده از قبیل سیاست های مالیاتی 
اتخاذ کرده اســت و حمایت خود را از صادرکنندگان ارائه خواهد 
داد. امســال روز ملی صادرات را به همــه تاش گران در عرصه و 
همــه صادرکنندگانی که با تحویل بــه موقع ارز به بانک مرکزی 
نگاه ملی دارند تبریک عرض می کنم.مبنی بر اینکه طبق ماده 29 
برنامه ششــم توسعه در سال 96 دولت مکلف بوده طی سال اول 
اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا 
اقدام کند. امروز با گذشت بیش از سه سال از اباغ این قانون هنوز 
دولت نسبت به اجرای آن نه تنها تاشی  ندارد بلکه اهتمامی هم 
در این زمینه ندارد لطفا بفرمایید سرنوشــت این قانون در دولت 
چه می شود؟، گفت: طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه دولت باید 
نســبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، 
مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه گانه، بنیادها و 
نهادهای انقاب اسامی، مجلس شورای اسامی، شورای نگهبان و 
سایر دستگاهها اقدام می کرد.وی ادامه داد: برخاف آنچه در این 
سوال آمده است سامانه در همان سال اول و در موعد مقرر قانونی 
طراحی را انجام داده و در ابتدای ســال 97 این ســامانه مستقر 
شــده است عمدتا اطاعات قوه مجریه در آن وارد شده است ولی 
دیگر قوا و نهادها همکاری کمتری داشته اند.ربیعی اظهار داشت: 
دولت پیگیری های متعددی را به صورت رســمی با قوای دیگر و 
نهادهای عمومی و روسای سازمانهای مستقل و سازمان صداوسیما 
مکاتبه کرده و پیگیر بارگذاری کامل اطاعات در این سامانه است.

اکنون اطاعات بارگذاری شــده که عمدتا مربوط به دستگاههای 
قوه مجریه است و  قابل دسترسی برای نهادهای مسئول و نظارتی 
هست. البته دسترسی عموم منوط به بارگذاری کامل همه ارکان 
و قوا و سپس تهیه آیین نامه خواهد بود. البته دولت هیچ مشکلی 

برای  دسترسی عموم به این سامانه ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص پایان تحریم های تسلیحاتی و 
نگرانی آمریکا از این موضوع گفت: ما از ابتدا اعتقاد داشتیم تحریم 
تسلیحاتی ایران مبتنی بر ایران هراســی دروغ است که ترامپ و 

نتانیاهو این سیاســت را دنبال می کردنــد تا این تحریم ها ملغی 
نشــود. نتیجه این تحریم ها در طول زمان جز تقویت خوداتکایی 
در داخل نبوده اســت و این تحریم ها تــوان دفاعی ما را ضعیف 
نکرد و  اکنون هم که تحریم ها برداشــته شده است، سیاست های 
دفاعی ما را تغییر نخواهد داد. ما از تبدیل شــدن این منطقه به 
انبار تسلیحات نگرانیم و آمریکا را به خاطر فروش افسارگسیخته 
تسلیحات به منطقه مسئول و پاسخگو می دانیم.سخنگوی دولت 
گفت: جمهوری اسامی ایران قصد ندارد که به مسابقه تسلیحاتی 
در این منطقه که در خدمت منافع مالی شرکت های تولیدکننده 
تسلیحات اســت، بپیوندد. در حال حاضر در این زمینه برنامه ای 
خاص نداریم البته هر زمان که بر اساس نیازهای مشروع و معقول 
دفاعی ازم بدانیم و به همان ترتیبی که بر اساس عرف رایج بین 
المللی و حق ذاتی هر کشــور در دفاع از خود فهمیده می شــود، 
اقدام خواهیم کرد.ربیعی یادآور شــد: ایران تاکنون هیچ جنگی 
را به راه نیانداخته و معتقدیــم امنیت با اراده مردم و خودکفایی 
محقق می شــود. در سال هایی که تحت تحریم تسلیحاتی بودیم 
چاره ای جز تحقیق و توسعه بر روی صنایع دفاعی بومی نداشتیم. 
پس از گذشــت این ســال ها، امروز مزیت هــای باایی در تولید 
محصــوات خاص دفاعی داریم و حاضریم که در صورت تقاضا از 
سوی خریداران، با شرایط خاص خود اقدام کنیم. البته جمهوری 
اسامی ایران خطوط قرمز و ماحظاتی برای معامات تسلیحاتی 
خواهد داشــت. دکترین معامات تسلیحاتی ما جدای از دکترین 
دفاعی ما نیست.سخنگوی دولت هم چنین در زمینه اظهارات اخیر 
رئیس جمهور درباره صلح امام حسن)ع( و انتقادهای صورت گرفته، 
تصریح کرد: دو گروه عامدانه به این سوءبرداشت ها دامن می زنند 
و ما مدت هاســت با بیماری تحلیلی روبرو شدیم که دنبال روی 
این هســتند. یک گروه در اتاق فکر کاخ سفید است و اینها از هر 
فرصتی برای حمله به دولت ایران اســتفاده می کنند. هدف آن ها 
القای بی ثمربودن دولت و  مقاومت مردم و  تضعیف دولت است تا 
بگویند ایران چاره ای جز تن دادن به خواســته های ترامپ ندارد. 
گروه دوم طیفی از مخالفان و معارضان دولت است؛ دلم  نمی آید 
از واژه مخالف استفاده کنم ما هم به مخالف و هم به  انتفاد احترام 

می گذاریم و اعتقاد داریم نقد باید باشد.
ربیعی افــزود: اینها گویی در جنگ خصمانه وارد شــدند؛ از هر  
ســخنی برای تخریب غیراخاقی و غیراســامی برای حمله به 
دولت و  رئیس جمهور  استفاده می کنند. آیا هدف پشیمان کردن 
مردم از صندوق رأی اســت؟ آیا بیــان اینکه جنگ به روز جنگ 
و صلــح به روز صلح  این همه هجمه را نیاز داشــت؟ آیا این همه 
خوانش های سیاسی و  جناحی را نیاز داشت؟ به نظرم هیچ صفتی 
برای این افراد نمی توانم بگذارم که در شــرایطی که در تلخ ترین 
فشــار بی المللی هستیم و  فشار به زندگی روزمره  است، این چنین 
دولت زدایی صورت می گیرد؛  تعجب دارد و  تحلیل های بچه گانه  ای 
است.وی ادامه داد: هیچ تغییری در مواضع دولت در زمینه مذاکره 
اتخاذ نشــده و  شرایط تعیین شده برای بازگشت آمریکا به مسیر 
دیپلماســی کاما روشن است و  این سیاست تغییر نکرده و بدون 
بازگشت دولت ترامپ به برجام و رفع همه تحریم ها شانسی برای 
موفقیت دیپلماسی با دولت ترامپ وجود ندارد.سخنگوی دولت در 
ادامه در پاســخ به این سوال که دولت ایران کدام یک از نامزدهای 
انتخابات آمریکا را ترجیح می دهد؟ گفت: عاقه ای به مداخله در 
سیاست داخلی ایاات متحده نداریم. اینکه ترامپ از احتمال تقلب 
حرف می زند و بی ســابقه هم بوده، نشان می دهد این انتخابات با 
تنش هایی همراه شود. ما مواضع نامزدها در قبال ایران را با دقت 
دنبال می کنیم و اهمیتی برای ما ندارد که چه کسی کنترل کاخ 
سفید را بر عهده می گیرد.ربیعی گفت: هرکدام ممکن است امنیت 
جهانی را با مخاطراتی همراه کند یا برعکس به امنیت کمک کند. 
برای ما سیاست های کاخ سفید تعیین کننده است تا مشخص شود 
که این سیاســت های کینه توزانه  را کنار خواهد گذاشت. اگر این 
سیاست های کینه توزانه تغییر نکند و به حقوق ملت ایران احترام 

نگذارند، سیاست ما نیز تغییر نخواهد کرد.

 قالیباف:
در جنگ تمام عیار اقتصادی باید مراقب 

هر تصمیم  و اقدام باشیم
رئیس مجلس، در جلسه با نمایندگان جوان مجلس بر ضرورت تشکیل 
کارگروه های کاری میان جوانان مجلس تاکید کرد و از آن ها خواســت 
تا پیشتاز زیســت مومنانه در مجلس شورای اســامی باشند. نشست 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی با نمایندگان جوان 
مجلس امشب )دوشــنبه 28 مهر( در مجلس شــورای اسامی برگزار 
شد. قالیباف در این نشست بر تداوم و تکرار جلسات با نمایندگان جوان 
مجلس تاکید کرد و گفت: از ویژگی های این جلســه جوانانه و مومنانه 
حضور تمامی مدعوین و پیگیری مباحث با نشاط و اشتیاق است و اگر چه 
نظرات متضادی نیز وجود دارد، اما صمیمیت و تعامل به خوبی مشاهده 
می شود.وی همچنین با بیان اینکه باید پذیرفت در یک جنگ تمام عیار 
اقتصــادی قرار داریم، افزود: در این جنــگ اقتصادی نمی توان هرگونه 
تصمیمی را گرفت، لذا باید مراقب اقدامات خود باشــیم.رئیس مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه پیش قراول حل بسیاری از مشکات کشور 
جمع حاضر در این مکان اســت، اضافه کرد: رسیدن به فهم مشترک در 
این جمع، نخســتین کاری است که باید در مسیر حل مشکات کشور 
انجام دهیم تا از این فهم مشــترک اولویت های مشترک استخراج و در 
نهایت در روش پیاده سازی به توافق خواهیم رسید.قالیباف از نمایندگان 
جوان حاضر در جلســه درخواست تشکیل کارگروه های کاری را کرد و 
توضیح داد: بهتر است این کارگروه های کاری با همکاری کمیسیون ها و 
مرکز پژوهش های مجلس و متناسب با عاقه و تخصص نمایندگان جوان 
تشکیل شــوند، لذا درخواست دارم موضوعات مورد نظر همچون اصاح 
ساختار بودجه، قاچاق کاا و ارز، بورس انرژی و... را انتخاب کرده و شبانه 
روز بــر روی این موضوعات کار کنید.وی خطاب به نمایندگان حاضر در 
جلسه با بیان اینکه شما باید پیشتاز زیست مومنانه در میان نمایندگان 
مجلس باشید، گفت: پس از تشکیل کارگروه ها ، نباید در جلسات بعدی 
مشــکلی بدون ارائه راهکار آن مطرح شود، در واقع نمایندگان جوان در 
کنار هر مشکل ، راهکار را نیز ارائه کنند. هر گروه کاری گزارش کار دهد 
تا آن فهم و اولویت مشــترک مورد نظر ایجاد شود.  رئیس قوه مقننه با 
بیان اینکه وظیفه مجلس سیاســتگذاری و ریل گذاری است و البته این 

مهم زمانبر است.

 همکاری نزدیک اریجانی با دولت
 در قرارداد ۲۵ ساله با چین

علی اریجانی رئیس پیشــین مجلس شورای اسامی مسئول پیگیری 
قراداد 25 ساله با چین شده است. علی اریجانی رئیس سابق مجلس که 
از حدود 6 ماه پیش کرسی ریاست مجلس را به محمد باقر قالیباف داده 
و در کسوت عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت دارد، حاا 
همکار دولت در خصوص قرارداد همکاری با چین شــده است.آنطور که 
وب سایت ریاست جمهوری به نقل از محمود واعظی رئیس دفتر روحانی 
روایت کرده؛ علی اریجانی مسئول پیگیری سند همکاری راهبردی ایران 
و چین است.گفته می شود پیگیری سند همکاری های 25 ساله ایران و 
چین در زمان ریاســت آقای اریجانی در مجلس شورای اسامی و سفر 
وی به چین و گفت و گو با مقامات عالی پکن درباره این سند همکاری از 
مهمترین دایل دعوت دولت دوازدهم از علی اریجانی برای این همکاری 
است.محمود واعظی در توضیح بیشتر این خبر گفته است: آقای اریجانی 
در زمان ریاست  مجلس شــورای اسامی و سفر به چین با جدیت این 
موضــوع را دنبال می کرد و دولت نیز از وی خواســت تا این کار را ادامه 
دهد و دکتر اریجانی نیز در حال پیگیری اجرای این سند است.پیشتر 
بسیاری از کارشناسان سیاسی از روابط خوب علی اریجانی با مقام های 
ارشد دولتی سخن گفته و حتی در این زمینه رئیس دفتر رئیس جمهور 
به تسنیم گفته بود که ما حساب آقای علی اریجانی را از سایر نمایندگان 

مجلس ) مجلس دهم( جدا می دانیم.

روحانی: 
 حفظ سامت و جان مردم اولویت

 اول دولت است
رئیس جمهور گفت: گذر از شــرایط کنونی اقتصادی و کم کردن فشار بر 
اقشار کم برخوردار هدف اصلی دولت است.حجت ااسام حسن روحانی 
رئیس جمهور دیروز سه شــنبه در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه ستاد 
هماهنگــی اقتصادی، پس از گزارش رئیس کل بانــک مرکزی و وزرای 
صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی از وضعیت اقتصادی کشور 
در شــش ماهه نخســت و اقدامات برنامه  ریزی شده برای مدیریت بخش 
پولی، ارزی و تجاری کشــور در ماه  های باقیمانده ســال، گذر از شرایط 
کنونی اقتصادی با هدف کم کردن فشار بر اقشار کم برخوردار را به عنوان 
هدف اصلی دولت امکان  پذیر دانست.وی تأکید کرد: حفظ سامت و جان 
مردم اولویت اول اســت. دولت تمام توان خود را برای حمایت از سامت 
مردم به کار خواهد گرفت و دستگاه  های مسئول موظف هستند هماهنگی 
ازم را در چرخه تولید، پخش و توزیع فراهم کنند تا دسترسی مطمئن 
و سریع مصرف کننده در سراسر کشور حاصل شود.رئیس جمهور گفت: 
در شــرایط خاص کنونی، استفاده از ظرفیت  ها و سازوکارهای اقتصادی 
کشور و اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین کااهای اساسی مردم و مواد اولیه 
کارخانجات و مقابله با تحریم  های ظالمانه دشمن که به قصد فلج کردن 
تولید و اقتصاد وضع شده  اند، از اولویت  های برنامه اقتصادی دولت است.

روحانی تمهیدات ازم در حوزه سیاست  های تجاری کشور، تأمین منابع 
ازم برای ادامه طرح  های عمرانی کشور با فروش سهام، دارایی  های مازاد 
دولت و اوراق، اصاح قانون مالیات  ها، مدیریت نقدینگی برای کاهش نرخ 
تورم و جهت  گیری به سمت تولید را از دیگر راهبردهای اقتصادی دولت 
برشمرد.وی ضمن اشــاره به دیگر برنامه های دولت برای برقراری ثبات 
در بــازار ارز و کاا و کنترل گرانی افزود: اولویت  بندی واردات متناســب 
با جریــان درآمدی ارزی و اتخاذ تدابیر ویــژه در خصوص ارز حاصل از 
صادرات برای نیازهای تولیدی و وارداتی کشور بر اساس تجارب ماه  های 
اخیر از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه سیاســت  های ارزی و کاایی 
کشور است.رئیس جمهور با اشاره به وضعیت و شرایط تأمین اقام اساسی 
مورد نیاز مردم و تأمین دارو در کشور گفت: در وضعیت فعلی، با امکانات 
موجــود، دلیلی برای محدودیت در تأمین کااهای ضروری و دارو وجود 
ندارد. دستگاه  های ذی ربط در تأمین کاا و دارو موظف و مکلف هستند با 

تاش مضاعف، دسترسی مردم به این کااها را فراهم کنند.

سرلشکر رشید:
ساماندهی قدرت دفاعی ایران با 

رویکرد بازدارندگی تهاجمی 
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا)ص( با بیان اینکه قدرت دفاعی 
ما با رویکرد بازدارندگی تهاجمی ساماندهی و بنا شده است، گفت: 
قدرت دفاعی ایران بیشترین انطباق و تناسب را با ویژگی های کشور 
دارد. ســردار سرلشکر غامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم 
اانبیا )ص( در آستانه رزمایش مدافعان آسمان وایت گفت: مجموعه 
قدرت مورد نیاز کشــور به فرمایش فرماندهی معظم کل قوا بر سه 
پایه شامل قدرت دفاعی، ثبات و استحکام اقتصادی و توانایی و قوام 
فرهنگی استوار اســت.وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسامی 
ایران نه تنها در این ســه حوزه نقش فعال دارند، بلکه قدرت دفاعی 
را با رویکرد بازدارندگی تهاجمی ســاماندهی و بنا کرده اند و قدرت 
دفاعی نیروهای مسلح ما بیشترین انطباق و تناسب را با مؤلفه های 
فرهنگی-تاریخی دارد.فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا )ص( تاکید 
کرد: چنانکه تاکنون در صحنه رزمایش های پدافند هوایی مشاهده 
کرده ایم، فرماندهان و رزمندگان پدافند هوایی، تمامی اقدامات تهدید 
آمیز دشمن را همانند صحنه جنگ واقعی سرکوب و خواهند کرد.

سرلشــکر رشــید تصریح کرد: فرماندهان ارتش و سپاه با تاش و 
مجاهدت دائمی و هم افزایی از طریق ترکیب قدرت ارتش و ســپاه 
و با همه توان در مقابل تهدیدات، آرایش دفاعی و تهاجمی دارند تا 
هر تهدیدی را سرکوب کنند.وی اظهار داشت: نگاه نیروهای مسلح 
جمهوری اسامی به آینده با وجود چالش ها و دشواری ها، با اعتماد 
و اتکا به خداوند متعال و پشــتوانه عظیم ملت شریف ایران، سرشار 
از امید اســت. ما وقتی به 42 ســال فراز و نشیب های گذشته نگاه 
می کنیم، به این نتیجه می رسیم، آنچه پیش رو قرار دارد به مراتب 
آسان تر از دشواری هایی است که ملت سرافراز ایران و نیروهای مسلح 

با توکل بر خداوند و تاش و مجاهدت پشت سر نهاده است.
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نگـــاه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:

تامین ۲۰قلم کاا در طرح توزیع اقام اساسی
بهروز محبی ضمن اشــاره به چگونگی تامین کااهــای مورد نیاز مردم در طرح توزیع 
اقام   اساسی، گفت: گوشت قرمز، مرغ، مواد لبنی، برنج، روغن، تخم مرغ، حبوبات، قند، 
شکر، موادپروتئینی و... بخشی از ۲۰ قلم کاایی است که قرار است از طریق کارت های 
اعتبــاری در اختیار خانواده ها قرار بگیرد.؛ طی روزهای گذشــته، برخی نمایندگان از 
تعیین تکلیف نهایی طرح توزیع اقام اساســی بافاصله پس از پایان تعطیات مجلس 
خبر داده بودند اما به نظر می رسد که فرآیند بررسی طرح به زمان بیشتری نیاز داشته 
باشد. نماینده مردم سبزوار در مجلس در خصوص چرایی به تعویق افتادن بررسی نهایی 
طرح، گفت: مهمترین دلیلی که باعث شد، بررسی نهایی طرح، علی رغم وعده نمایندگان 
بعد از پایان تعطیات در دســتورکار قرار نگیرد، اشــکااتی بود که برخی کارشناسان 
اقتصــادی و البته گروهی از همکاران ما در مجلس، پیرامون ضرورت اســتفاده نکردن 
از پول نقد در این طرح عنوان می کردند که اشــکال درســتی هم است. چراکه تجربه 
نشان داده هر اندازه که بار تکلیفی بیشتری بر بودجه سوار شود به همان میزان نقدینگی 
افزایش پیدا خواهد کرد. متعاقب افزایش نقدینگی هم مشــخص است که توسعه پایه 
پولی و تورم بیشتر را خواهیم داشــت.محبی در ادامه افزود: بنابراین کمیسیون برنامه 
و بودجــه برای رفع این ایراد، تاش کرد تا فرآیند توزیع اقام اساســی را بدون تزریق 

نقدینگی و بر مبنای اعتباری که در هر دوره یا هر ماه در کارت الکترونیکی سرپرستان 
خانوارها شــارژخواهد شــد، پیش ببرد. در واقع مجلس از یک طرف تاش می کند به 
نیازهای معیشــتی مردم پاسخ دهد و از سوی دیگر جهت گیری نظام یارانه ای را که در 
گذشــته به ضرر اقشار آســیب پذیر و به نفع اقشار برخوردار جامعه تنظیم شده بود را 
به نفع دهک های محروم جامعه، متوازن تر کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
،گفت: با توجه به گســتردگی طرح توزیع اقام اساســی کــه 7دهک پایینی جامعه و 
جمعیتی بیش از 6۰میلیون نفری را در بر می گیرد، ازم بود تا زیرساختهای الکترونیکی 
و فناورانه ازم برای دســته بندی این حجم از داده ها، به روزرسانی و ساماندهی شود تا 
طرح با کمترین اشکال عملیاتی شود.نماینده مردم سبزوار در ادامه تاکید کرد: بافاصله 
پس اعام آمادگی دولت و تصویب طرح در مجلس، ثبت نام خانواده های ذیل این طرح 
آغاز و مردم می توانند با مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای، بخشی از نیازهای معیشتی 
خود را از طریق این کارت ها تامین کنند.  بهروز محبی در ادامه ضمن تشریح دورنمای 
بررسی طرح در کمیسیون گفت: طرح روز دوشنبه همین هفته، راهی کمیسیون برنامه 
و بودجه می شود تا آخرین هماهنگی ها و برنامه ریزی ها روی آن صورت بگیرد. بعد در 
اولین فرصت که می تواند روز چهارشــنبه باشد برای تصمیم گیری نهایی راهی صحن 

می شود. با توجه به رویکرد مجلس از همین حاا می توان پیش بینی کرد که این طرح 
با رای باای نمایندگان تصویب شــود و به سرعت در مسیر عملیاتی شدن قرار بگیرد. 
فکر می کنم تا پایان ســال هم، هر دوماه یکبار کارت سرپرستان خانوارها شارژ خواهد 
شد.عضو کمیســیون برنامه و بودجه افزود: مجلس بر روی اجرای این طرح اصرار دارد 
و احســاس می کند این کمترین کاری است که در شرایط دشوار فعلی می تواند برای 
کاستن از آام معیشتی مردم در دستور کار قرار بگیرد. کمترین فایده این طرح، پالس 
امیدبخشی است که به مردم ارسال می کند تا تصور نکنند که مسئوان در این شرایط 
دشوار آنها را به حال خود رها کرده اند.محبی در پاسخ به این پرسش که اقام حمایتی 
ذیل این طرح شامل چه کااهایی می شود، گفت: بعد از بررسی های تخصصی، ۲۰کاای 
اساسی و مورد نیاز خانواده ها انتخاب شد تا مردم بر اساس سبد مصرفی شان اقدام به 
خرید مایحتاج خود کنند. گوشت قرمز، مرغ، مواد لبنی، برنج، روغن، حبوبات، قند، شکر، 
موادپروتئینی و... بخشی از اقامی است که قرار است از طریق طرح توزیع اقام اساسی 
در اختیار خانواده ها قرار بگیرد. پیش بینی نمایندگان این اســت که تا پایان ســال99، 
حداقل سه مرتبه این کارت ها شارژ می شوند تا سال 14۰۰ که یک ردیف بودجه مجزا 

برای دریافت ماهانه اقام اساسی در این طرح تدارک دیده شود.

 مشروح گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران
 کرونا تأثیر کمتری بر اقتصاد ایران نسبت به 

دیگر کشورها داشت
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران از کاهش ۳.۵درصدی 
تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماه اول سال 99 به علت بحران کرونا خبر داد و 
تأکید کرد که تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورها کمتر بوده است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود درباره اقتصاد ایران که منتشر شد، از کاهش 
۳.۵درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماه اول سال 99 به علت بحران کرونا 
و تحریم های آمریکا خبر داد ولی در عین حال تأکید کرد که این رقم نســبت به 
سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می دهد.این بانک همچنین تأکید کرد که ایران 
با وجود تحریم های آمریکا توانسته است تولید ناخالص داخلی غیرنفتی خود را 1.1 
درصد افزایش دهد. در ادامه متن کامل گزارش بانک جهانی آمده اســت:بیماری 
همه گیــر کووید ــ 19 تأثیر منفی تحریم های اقتصــادی و عدم تعادل موجود در 
ساختار اقتصاد ایران را افزایش داده است. کاهش درآمد، دولت را وادار کرد که اوراق 
بدهی جدیدی صادر کند و دارایی های خود را در بازار ســهام بفروشد و در معرض 
خطرهای مالی قرار گیرد. کاهش شدید ارزش پول ایران سرعت تورم را افزایش داده 
و تبعات منفی برای معیشت خانوارهای آسیب پذیر به همراه داشته است. چشم انداز 
رشد اقتصادی به دلیل محدودیت های تجاری و شیوع جهانی کرونا همچنان تیره 
اســت.اقتصاد ایران در دهه گذشته دچار رکود بوده است که علت آن تحریم ها و 
وابستگی به بخش بی ثبات نفت است. از سال 1۳89 شمسی )۲۰11ــ۲۰1۰( تولید 
ناخالص داخلی با نرخ ساانه یک دهم درصد رشد کرد و فرصت های کلیدی مانند 
اوج قیمت نفت از دست رفت. فعالیت های اقتصادی بسیار ناپایدار بود چرا که این 
کشور تحت تحریم های مختلف اقتصادی و نوسانات قیمت نفت قرار داشت.نوسانات 
زیاد اقتصادی منجر به ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه گذاری و افزایش انتظارات 
برای تورم شد. در حالی که پایه اقتصاد در این کشور نسبتاً متنوع است، رشد بخش 
غیرنفتی همچنان کند است. بیماری کووید ــ 19 چالش های ساختاری موجود را 
تقویت کرد اما ارتباط محدود اقتصاد ایران با سایر کشورهای جهان باعث کاهش 
شوک های خارجی می شود. سرمایه انسانی و منابع طبیعی فراوان فرصت هایی برای 
رشــد اقتصادی فراهم می کند.سیاست های مالی »موافق چرخه ای« بوده و حضور 
گسترده بخش دولتی نقش بخش خصوصی را در ایجاد اشتغال تحت الشعاع قرار 
داده است. کاهش صادرات نفت درآمد دولت ایران را کاهش داد اما افزایش مالیات 
و صدور اوراق قرضه به ترتیب به مهار کســری بودجه و تأمین نیازهای مالی این 
دولت کمک کرده اســت.تکیه دولت به انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی در بازار 
سهام باعث افزایش ریسک های مالی شده است. هزینه های باای اعطای یارانه و 
دســتمزد کارمندان دولت مانع از اجرای سیاست های مالی »مخالف چرخه ای« 
شده و به حاشیه راندن بخش خصوصی نیز منجر به عدم ایجاد اشتغال کافی شده 
اســت. اقدامات انجام شــده برای کاهش فقر نیز از جمله نقل و انتقاات نقدی تا 
حدی به مهار فشارهایی که بر فقرا تحمیل شده، کمک کرده است.اقتصاد ایران به 
دلیل تحریم های ایاات متحده و بحران بیماری کرونا سومین سال متوالی رکود 
اقتصادی را پشــت ســر می گذارد. تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 98 
)۲۰19-۲۰۲۰( پس از آنکه تحریم ها موجب شد تولید نفت ایران ۳8.7 درصد افت 
کند، 6.8 درصد کاهش یافت.با وجود گسترش تحریم ها به سایر بخشهای کلیدی، 
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 1.1 درصد رشد کرد، زیرا کاهش ارزش پول ایران 
باعث رقابت بیشتر در تولید شد. کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماه اول سال 
99 همچنان ادامه داشت زیرا اقدامات انجام شده برای مهار بیماری کرونا منجر به 
کاهش ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل شد. این رقم نسبت 
به سایر کشورها تأثیر کمتری را نشان می دهد که تا حدودی به دلیل پایه اقتصادی 
کوچکتر و ارتباط محدود با بقیه جهان پس از دهه ها تحریم است.فشارهای تورمی 
در سال 98 زیاد بود و با کاهش ارزش ریال ایران در پنج ماه اول سال 99، این فشار 
دوباره افزایش یافت. تورم در سال 98 به میزان 1۰ تا 41.۲ درصد افزایش یافت و 
دلیل این امر انتظارات تورمی و عوامل فشار بیشتر از جمله هزینه های تجاری بااتر 
و کاهش شــدید ارزش پول به میزان 4۵.7 درصد، بود. بیشترین افزایش نرخ تورم 
در هزینه های مواد غذایی و اجاره مسکن مشاهده شد و بر دهک های کم درآمد 
تأثیر گذاشت.همزمان با روند کاهشی ارزش پول ایران، نرخ تورم در ژوئیه ۲۰۲۰ به 
بااترین سطح خود طی ۲1 ماه یعنی به 6.4 درصد نسبت به ماه قبل از آن رسید.

کاهش ســریع صادرات منجر به وخامت ترازهای خارجی شد. مازاد حساب جاری 
در سال 98 به ۰.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، زیرا صادرات خالص 
واقعی ۲6.9 درصد با کاهش مواجه شد.پس از آنکه معافیت تحریم های واردات نفت 
ایران در آوریل ۲۰19 به پایان رسید، صادرات نفت این کشور در همان سال به زیر 
۰.7 میلیون بشکه در روز رسید. به دلیل سهمیه بندی ذخایر ارزی و تحریم های 
ثانویه ایاات متحده، واردات ایران به شدت کاهش یافت. تجارت غیرنفتی این کشور 
)ساانه، اسمی( به دلیل بیماری کرونا و اقدام مسئوان برای کاهش واردات برخی 
کااها، در دوره آوریل-آگوست ۲۰۲۰ به میزان ۳1 درصد کاهش یافت.دولت برای 
جبران کاهش درآمد نفت و پایین آمدن پایه مالیاتی خود، به صدور اوراق قرضه و 
فروش دارایی متوسل شد. با کاهش درآمد نفت دولت و رسیدن آن به ۲.۲ درصد از 
تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰19-

۲۰۲۰ بدتر شد. هزینه های جاری دولت نیز به دلیل افزایش دستمزدها و تراکنش 
ها به شدت رشد کردند. پس از اصاحات قانون بودجه، انتشار اوراق به 6.9 درصد 
تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در ســال ۲۰۲۰-۲۰۲1 یعنی سال 99، دولت 
فروش سهام در شرکت های سهامی عام را از طریق بازار بورس آغاز کرد و حراج های 
اضافی اوراق را نیز برگزار کرد.وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی منجر به کاهش شدید 
میزان مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال شد. در سال ۲۰19-۲۰۲۰ یعنی سال 98 
اشتغال 1.8 درصد افزایش یافته و به ۲4.۳ میلیون نفر شاغل رسیده بود اما در سه 
ماهه اول سال ۲۰۲۰-۲۰۲1 یعنی سال 99 پس از شیوع کرونا 1.۵ میلیون شغل 
نسبت به دوره مشابه در سال قبل کاهش یافت.مشارکت نیروی کار با ۰.4 درصد 
در ســال ۲۰19-۲۰۲۰ کاهش یافت و به 44.1 درصد رســید و در سه ماهه اول 
۲۰۲۰-۲۰۲1 نیروی کار به میزان 1.۳ میلیون )نسبت به سال قبل( کاهش یافت. 
نرخ بیکاری در سال 98 و سه ماهه اول سال 99 کاهش یافت و به ترتیب به 1۰.7 
و 9.8 درصد رسید. فقر که بر اساس معیار بانک جهانی با حداقل درآمد متوسط   ۵.۵ 
دار در روز در ســال ۲۰11 تعیین شده است، در سال ۲۰17-۲۰18 یعنی سال 
96، 1۲.9 درصد بود که افزایش نسبی نسبت به سال 9۲ نشان می دهد.چشم انداز 
اقتصاد ایران تحت تأثیر بحران کرونا و بیماری کووید-19 و ادامه تحریم ها قرار دارد. 
برآورد می شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 99 به دلیل تعطیلی های 
کوتاه مدت ناشی از کرونا، 4.۵ درصد کاهش یابد.همچنین پیش بینی می شود که 
رکود اقتصادی کلی در نیمه دوم سال 99 با موج جدید شیوع کرونا در فصل سرما 
افزایش یابد. در صورت عدم وجود یک واکسن تایید شده جهانی، بهبودی در سال 
۲۰۲1-۲۰۲۲ یعنی ســال 14۰۰ ضعیف خواهد بود و بیشترین آسیب به بخش 

غیرنفتی وارد خواهد شد.
پیش بینی می شود فشارهای مالی به دلیل انتشار بیشتر اوراق قرضه و با افزایش 
هزینه های ناشی از بحران کرونا در سال 99 افزایش یابد.همچنین انتظار می رود 
که درآمد دولت در سال 99 قبل از بهبود وضعیت اقتصادی به پایین ترین حد خود 
برسد. فشــارهای تورمی نیز به دلیل عدم اطمینان اقتصادی و فشارهای ناشی از 

کاهش ارزش پول انتظار می رود که باا بمانند.

ثبت نام 19۵ هزار نفر در مرحله دوم طرح تسهیات ودیعه 
مسکن

کمتر از 1 درصد مستاجران 
تسهیات گرفتند

به اســتناد جزئیات ارائه شــده از ســوی متولیــان وزارت راه 
و شهرســازی تاکنــون 19۵ هزار نفر در مرحلــه دوم اعطای 
تسهیات ودیعه مسکن ثبت نام کردند. وزارت راه و شهرسازی 
در تابستان سال جاری، پس از افزایش نجومی قیمت اجاره بها 
نســبت به ســاماندهی این بازار اقدام کرد و با اتخاذ ۲ تصمیم 
تعیین سقف افزایش اجاره بها و ارائه تسهیات ودیعه مسکن به 
این بازار ورود کرد.به استناد جزئیات ارائه شده توسط متولیان 
حوزه مسکن، در مرحله اول ارائه تسهیات ودیعه به مستاجران،  
1۳8 هزار مستاجر در تسهیات ودیعه مسکن تشکیل پرونده 
دادند؛ از این تعداد نیز 4۰ هزار نفر تا کنون موفق به اخذ  این 

تسهیات شده اند.

تشــکیل پرونده کمتر از 1 درصد از مستاجران در طرح 
ودیعه مسکن

به گزارش فارس، یکی از اساســی  ترین انتقادات وارد شــده به 
طرح جهش تولید مسکن، تعداد تسهیات در نظر گرفته شده 
به منظور پرداخت به مستاجران بود. با توجه به اطاعات آخرین 
سرشماری نفوس و مسکن، در شرایطی که نزدیک به ۳۰ درصد 
از ۲۲ میلیون خانوار ساکن در ایران، مستاجر هستند، تنها 1۳8 
هزار مســتاجر در مرحله اول تسهیات ودیعه مسکن تشکیل 
پرونده دادند. در حقیقت آمار مرتبط با خانوارهای مستاجری که 
از تسهیات ودیعه مسکن استفاده کردند به 1 درصد نمی رسد 
و تنها ۰.6 درصد موفق به تشــکیل پرونده شــده اند.از این رو 
وزارت راه و شهرسازی به منظور اعطای تسهیات ودیعه بیشتر، 
نسبت به تمدید ثبت نام طرح ودیعه مسکن اقدام کرد. در همین 
ارتباط محمد اســامی، وزیر راه و شهرســازی ضمن اشاره به 
دایل تمدید ثبت نام طرح ودیعه مســکن گفت: »تمدید این 
تســهیات به آن دلیل انجام شــد که مستاجرانی که موفق به 
ثبت نام نشدند یا در مهلت مقرر از خبر گرفتن تسهیات آگاه 
نگشتند، نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کنند.«اسامی در 
بیان تعداد تســهیات درنظر گرفته شده به منظور پرداخت به 
مستاجران، گفت:» به طور کلی قرار است این تسهیات به 6۰۰ 

هزار نفر پرداخت شود.«

تارنمای در نظر گرفته شــده برای ثبت نام در دسترس 
نیست

پس از مطرح شــدن خبر تمدید مهلت ثبت نام طرح ودیعه 
مســکن، مســتاجران با توجه به توصیه هــای وزارت راه و 
شهرسازی نســبت به ثبت نام اقدام کردند. در همین راستا، 
برخی از مســتاجران ضمن ابراز نارضایتی از شرایط ثبت نام، 
مشــکات عدیده ای را در این رابطه مطــرح کردند. در این 
خصوص یکی از مخاطبان فارس، با اشــاره به کندی سایت 
به منظور ثبت نام تســهیات ودیعه مســکن، گفت:» به نظر 
می رســد سیستم پیامکی سامانه مشخص شده برای ثبت نام 
طرح ودیعه مسکن دچار اختال شده است زیرا مدتی است 
که پیامک های مرتبط با فرآیند ثبت نام ارسال نمی شود.«وی 
ضمن اشــاره به مشکات دیگر به وجود آمده در فرآیند ثبت 
نام مرحله دوم تســهیات ودیعه، افــزود:» بارها بارها پس از 
مراجعه به سایت با اخطار در دسترس نبودن تارنمای مربوطه 
مواجه شــدیم و همین امر روند ثبت نام را با مشــکل مواجه 
کرد.«ایــن مخاطب، ضمن انتقاد از پاســخگویی وزارت راه و 
شهرسازی تاکید، کرد:» متاسفانه هیچکدام از راه های ارتباطی 
مشخص شده در تارنما پاسخگوی مستاجران به منظور ثبت 

نام نیست.«

تخصیص 1۴1 میلیارد تومان 
اعتبار برای متناسب سازی حقوق 

بازنشستگی خانواده شهدا با شاغلین
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در اباغی خطاب به خزانه 
دار کل کشور، مبلغ صد و چهل و یک میلیارد تومان را به منظور 
تامین عدم تاخیر در پرداخت افزایش حقوق بازنشستگی حالت 
اشتغال همسران، فرزندان و والدین دارای حکم شهدا با شاغلین 
در مهرماه تخصیص داد.به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، 
دکتر نوبخت در اباغیه ای مبلغ صد و چهل و یک میلیارد تومان 
از محــل اعتبار هزینه ای عمومی بابت متناسب ســازی حقوق  
بازنشستگی حالت اشتغال همســران، فرزندان و والدین دارای 

حکم شهدا با شاغلین در مهرماه تخصیص داد.

  درآمد ۳۳ هزار میلیاردی دولت
 از محل واگذاری سهام

وزیر اقتصاد بااشاره به درآمد ۳۳ هزار میلیاردی دولت از محل واگذاری سهام، گفت: الزام 
بازارگردانی شــرکتهای بورسی تا اواسط هفته آینده؛ بطور کامل اجرایی می شود. فرهاد 
دژپسند با اشاره به برخی پیش بینی های صورت گرفته در خصوص احتمال عدم تحقق 
درآمدهای دولت در نیمه اول ســال و اجبار دولت به استقراض از بانک مرکزی و نگرانی 
های بخش خصوصی و مردم بابت تورم ناشی از این امر اظهار داشت: من میخواهم این 
خبر را بدهم که خوشبختانه، در نتیجه تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، در شش ماه 
گذشــته، توانسته ایم جبران کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام 
شرکت های دولتی جبران کنیم.دژپسند اعام کرد: در نیمه اول امسال از نظر واگذاری 
ســهام دولت در شرکت های دولتی عملکرد بسیار درخشانی داشتیم و موفق به کسب 
حدودا ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد شدیم که رقم قابل توجهی است.وزیر اقتصاد افزود: 
همچنین در این مدت حدود 9۰ هزار میلیارد تومان اوراق و اســناد خزانه منتشر شده 
اســت. دژپسند تصریح کرد: ما در دولت نهایت سعی مان را انجام دادیم که اگر کسری 
تحقق درآمدی نیــز داریم، برای جبران آن بنحوی عمل کنیــم که منتهی به افزایش 
نقدینگی، پایه پولی و تورم نشود. وی متذکر شد: البته از سال 1۳9۲ که من در سازمان 
برنامه و بودجه بودم و پس از آن که در وزارت اقتصاد به ادامه خدمت مشــغول شدم تا 
کنون؛ هرگز دولت متوسل به استقراض از بانک مرکزی نشده است و بر خاف اظهارات 

برخی؛ اتفاقا در سال جاری نیز هیچ وقت این امر در برنامه های دولت قرار نداشت.

زمان پذیره نویسی دارا سوم معلوم نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که نمی توان زمان مشخصی را برای پذیره نویسی 
دارا ســوم ارائه داد، گفت: بازار سرمایه روند رو به رشدی را طی می کند. فرهاد دژپسند 
در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد تصمیمات این جلسه 
گفت:  در مورد زمان ارائه دارا سوم من تاریخی اعام نمی کنم و نمی توانم اان بگویم که 
چه زمانی دارا ســوم عرضه می شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: کمیته تخصصی 
هنوز به جمع بندی نرســیده و در صورتی که بررسی ها تکمیل شود زمان بندی نهایی 
اعام خواهد شــد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نوسانات اخیر بازار سرمایه گفت: 
نوساناتی که طی دو سه روز اخیر در بازار سرمایه شاهد بودیم را نمی توانم به عنوان کف 

جدید اعام کنم. چرا که همواره نواسانات متناسب با شرایط اتفاق می افتد.

مدیرکل بیمه بیکاری:
 ثبت نام بیمه بیکاری نیاز به مراجعه 

حضوری ندارد
مدیــرکل بیمه بیکاری گفت: وزارت کار تاکنون 7۳۰ هــزار نفر از متقاضیان را به 
صــورت غیرحضوری و از طریق ســامانه مدیریت کرده و حتــی از آنها مدارک و 
مســتنداتی هم دریافت نکرده است. مســعود بابایی دیروزدر مورد اینکه در شرایط 
کرونا آیا برای بیمه بیکاری نیاز به مراجعه هســت یا نه، اظهار داشــت: به واسطه 
ایام کرونا و با توجه به حساســیت موضوع با توصیه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 
و معاون روابط کار ســامانه ای به نام کارا طراحی شده که کارگران درخواست خود 
برای بیمه بیکاری را در آن ثبت می کند و کسانی که از اول اسفند سال گذشته به 
خاطر کرونا بیکار شدند مشخصات خود را در این سامانه وارد می کنند و از مراجعه 
حضوری جلوگیری شده است.مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
گفــت: وزارت کار تاکنون 7۳۰ هزار نفر از متقاضیان را به صورت غیرحضوری و از 
طریق ســامانه مدیریت کرده و حتی از آنها مدارک و مستنداتی هم دریافت نکرده 
است. فقط کد ملی متقاضی و کد بیمه و بر اساس اطاعات پایه ای که در سامانه های 
تأمین اجتماعی موجود است بیمه بیکاری آنها برقرار می شود.بابایی گفت: متقاضیان 
با مراجعه به دفاتر الکترونیک و دریافت نام کاربری و کلمه عبور در ســامانه جامع 
بیمه بیکاری ثبت نام می کنند و تقاضای خود را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری 
ثبت می کنند و برای متقاضیان در هر مرحله پیامکی ارســال می شود و حتی واریز 
بیمه بیکاری هم به صورت غیرحضوری انجام می شــود.وی همچنین در پاســخ به 
پرسشــی مبنی بر اینکه برخی شــهروندان اعام کردند، در یکی از استان ها برای 
دریافــت مقرری بیکاری باید با مراجعه به اداره کار حضور غیاب انجام دهند گفت: 
در هر استان ستاد کرونای استان تصمیم گیر است اما در عین حال به مدیر مربوطه 
استان تاکید کرده ایم به خاطر کرونا نیازی به مراجعه حضوری برای احراز بیکار بودن 
دریافت کننده بیمه مستمری بیکاری نیست و از طریق غیرحضوری می توان بیکار 
بودن فرد متقاضی را احراز کرد.مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت 
کار تاکید کرد: برای دریافت بیمه بیکاری نیازی به مراجعه حضوری نیســت و فقط 
از طریق ســامانه های کارا و سامانه جامع بیمه بیکاری باید ثبت نام صورت بگیرد و 
بعد از احراز هویت از طریق پیامک اطاع رســانی شده و مقرری بیکاری به حساب 

متقاضی واریز می شود.
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پیش بینی صندوق بین المللی پول از قیمت نفت در سال آیندهاستانها

فشار روی صادرکنندگان نفت خاورمیانه
صنــدوق بین المللی پــول )IMF( پیش بینی کرد قیمت نفت در ســال میادی آینده 
رشــد چندانی پیدا نکرده و در محدوده 40 تا 50 دار در هر بشکه خواهد ماند و فشار 
روی صادرکننــدگان نفت خاورمیانه را مضاعف می کند. صنــدوق بین المللی پول در 
به روزرســانی گزارش »دورنمای اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی« اعام کرد 
تولیــد ناخالص داخلی این منطقه امســال 4.1 درصد افت مــی کند. پیش بینی اخیر 
1.3 درصد در مقایســه با پیش بینی آوریــل 2020 این وام دهنده مورد بازبینی نزولی 
قرار گرفته اســت. انتظار می رود اقتصادهای صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال 
آفریقا آسیب بیشتری دیده و 6.6 درصد در سال 2020 کوچک شوند.شش کشور عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس شــامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی با افت شش درصدی اقتصادهایشان در سال 2020 روبرو می شوند 
و ســپس رشد 2.3 درصدی در سال 2021 خواهند داشت.اقتصاد عربستان سعودی در 
ســه ماهه دوم هفت درصد کوچک شد و تحت تاثیر سقوط قیمت نفت و شیوع پاندمی 
ویروس کرونا، نرخ بیکاری در این کشور به رکورد باایی صعود کرد.طبق گزارش صندوق 
بین المللی پول، چشم انداز ضعیف احیای اقتصاد جهانی و قیمتهای پایین نفت فاینانس 

صادرکنندگان نفت خاورمیانه را همچنان تحت فشــار قرار می دهد و ریسکهای نزولی 
غالب بوده و دورنما را تیره کرده اند.این وام دهنده جهانی خاطرنشان کرد در کوتاه مدت 
تا میان مدت، مازاد عرضــه و ذخایر بزرگ همچنان مایه نگرانی مانده اند و تقاضا برای 
نفت با وجود بهبود ترافیک جاده ای، به دلیل حجم اندک ترافیک هوایی پایین می ماند. 
منحنی معامات نفت نشــان می دهد که قیمتها از 41 دار در ســال 2020، به سوی 
48 دار در هر بشــکه در میان مدت افزایش پیدا مــی کنند و حدود 25 درصد پایین 
میانگین قیمت ســال 2019 می مانند.جهاد آزور، مدیر دپارتمان خاورمیانه و آســیای 
مرکزی صندوق بین المللی پول به شــبکه ســی ان بی ســی گفت: پیش بینیها برای 
قیمتهای نفت بین 40 تا 45 دار برای اوایل ســال آینده و برای کل ســال 2021 بین 
40 تا 50 دار است. این قیمت تقریبا نصف قیمت 80 دار است که عربستان سعودی 
برای متــوازن کردن بودجه اش به آن نیاز دارد.قیمت نفت مهمترین عامل برای احیای 
اقتصاد صادرکنندگان نفت به خصوص کشورهایی مانند عربستان سعودی، عراق، ایران، 
امارات متحده عربی، بحرین و کویت است که این کاا عمده درآمدهایشان را تشکیل می 
دهد. اگرچه قیمتهای نفت از سقوط تاریخی که در مارس داشتند، بهبود پیدا کرده اند 

اما شــاخص نفت برنت همچنان حدود 40 درصد پایینتر از سطح قیمت پیش از شیوع 
ویروس کرونا مانده اســت و در معامات روز دوشنبه بازار لندن 42 دار و 87 سنت در 
هر بشــکه معامله شــد.دورنمای تقاضا برای نفت در بحبوحه موج جدید شیوع ویروس 
کرونا که همه مناطق جهان را فراگرفته و ابهامات نســبت به بسته محرک مالی آمریکا 
و انتخابات ریاســت جمهوری این کشور ضعیف مانده است. آژانس بین المللی انرژی در 
سپتامبر دورنمای تقاضای جهانی برای نفت در سال 2020 را به 91.7 میلیون بشکه در 
روز کاهش داد که در مقایسه با سال گذشته 8.4 میلیون بشکه در روز کاهش نشان می 
دهد. اوپک دورنمای تیره تری را برای امسال متصور است و پیش بینی خود از تقاضای 
جهانی برای نفت در ســال 2020 را ماه گذشــته به 90.2 میلیون بشکه در روز کاهش 
داد که 9.5 میلیون بشکه در روز کاهش ساانه نشان می دهد. این گروه دورنمای تقاضا 
برای نفت را ضعیف توصیف کرده و هشــدار داده که ریسکها باا مانده و به سمت نزول 
متمایل هســتند.بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، آزور بر تنوع سازی اقتصادی و 
ادامه اقدامات ایمنی در برابر شیوع ویروس کرونا به عنوان اقدامات کلیدی برای تحکیم 

اقتصادهای منطقه تاکید کرد.

افزایش 40 درصدی ذخیره سازی گاز طبیعی در منطقه عملیاتی خانگیران؛
پایداری تولید گاز طبیعی زیر سایه کرونا در 

زمستان 99  در شمال شرق کشور
مســئول واحد ذخیره سازي شوریجه از افزایش 40 درصدي ذخیره گاز طبیعي 
در مخزن شــوریجه خبرداد.به گزارش روابط عمومي شرکت پاایش گاز شهید 
هاشــمي نژاد،  رحیم وقاري با اعام این خبر افزود: در راســتاي تحقق منویات 
رهبر معظم انقاب و شــعار امسال به نام » جهش تولید »، از ابتداي سال 99 تا 
کنون مقدار یک میلیارد و 740 میلیون متر مکعب گاز شیرین در مجتمع ذخیره 
ســازي و مخزن شوریجه ذخیره شده است.وي افزود: از ابتدای سال 99 تاکنون 
میزان ذخیره سازی گاز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 40 درصد 
افزایش را نشان مي دهد که با هدف ذخیره گاز شیرین در فصل گرما و برداشت 
در فصل سرما, طي سالهاي اخیر نقش بسزایي در تامین گاز فصل زمستان شبکه 
شــمال و شمال شرق کشور ایفا نموده اســت.وقاري تاکید کرد: خوشبختانه در 
این مجتمع با اعمال برنامه های مناسب تعمیرات و بهره برداری, در حال حاضر 
توربوکمپرسورهاي تزریق در بهترین وضعیت سرویس دهي و پایداري قرار دارند.

مســئول واحد ذخیره سازي شوریجه بیان داشــت: در حال حاضر امکان تزریق 
13 میلیون متر مکعب گاز در روز با ســه ردیف کمپرســور فراهم مي باشد که 
ســه میلیون بیش از ظرفیت اسمي اســت , ضمن اینکه با همت متخصصان و 
مهندســان داخلی صرفه جویي قابل توجهي در هزینه تعمیرات و خرید قطعات 

این تجهیزات شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 
عواید طرح برق امید صرفه جویی 10 درصدی 

برق در مشترکان است
 سمیه کربایی-مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان با  اشاره به اینکه  با اجرای طرح برق 
امید صرفه جویی 10 درصدی برق را در کشــور شاهد 
باشــیم . گفت: از محل 10 درصــد صرفه جویی که با 
اجرای طرح برق امید در کشــور محقق می شــود می 
توان بسیاری از هزینه ها که شامل ساخت نیروگاه است را به صفر رساند و پروژه 
های سرمایه گذاری در توسعه شبکه انتقال و توزیع در بخش کان را کاهش داد. 
وی در پاسخ به این پرسش که تدبیر وزارت نیرو برای محاسبه برق مجتمع های 
مســکونی و نحوه محاسبه مشترکین پر مصرف از کم مصرف چگونه است ادامه 
داد: به طور کلی تخفیفات برق امید شــامل حال  باغ ویاها، ویاها، خانه های 
اجاره ای،مهمانسراها و سکونت گاه های غیر دائم  نمی شود. مشترکین باید در 
نظر داشته باشند که تسهیات اعطایی در طرح برق امید فقط برای سکنه دائمی 
در منازل مسکونی اختصاص می یابد و حتی در آپارتمان های مسکونی هم تنها 
به مشــترکین خانگی و دائم و  واحد هایی که مشــترک کم مصرف هستند  را 
شامل می شود .وی درباره اینکه صحت سنجی دائمی بودن یا نبودن مشترکین 
در مجتمع های مسکونی چگونه خواهد بود باسخ داد: این کار از دو طریق انجام 
می شود ، بررسی اسناد و سوابق قبوض مشترکین در دوره قبلی و همچنین چک 
کردن سکونتگاه ها توسط مامور قرائت کنتور انجام می شود .  مدیر روابط عمومی 
شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت مصرف در بین 

خانواده ها بیشترین هدف اجرای طرح برق امید است.

برگزاری مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه 
CGS شهر رضی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل 
این شرکت از برگزاری مانور مقابله با عملیات خرابکاری در ایستگاه CGS  سیدلر 
شهر رضی از توابع مشگین شهر استان اردبیل خبر داد و گفت : این مانور طبق 
برنامه زمانبندی و به منظور نکوداشت هفته پدافند غیر عامل با همکاری واحدهای 
HSE، امداد، تعمیرات، گازبانی و سایر واحدهای درگیر اداره گاز رضی و با موضوع 
آتش سوزی و انفجار در اطراف ایستگاه CGS سیدلر رضی برگزار شد. اسماعیلی 
آمادگی در مقابل تهدیدات را از مهمترین اهداف مانورهای برگزار شده برشمرد و 
گفت: اجرای مانور در راستای آمادگی نیروهای این شرکت برای مقابله با حوادث 
مختلف امری ضروری اســت و قطعاً این اقدام باعث افزایش توانمندی نیروها در 
واکنش به موارد اضطراری می شود.اسماعیلی اداره و مدیریت کلیه فعالیت ها از 
قبیل پیش بینی، پیشگیری، کاهش خسارت و ایجاد آمادگی و مقابله با تهدیدات 
را از اهــداف این مانور برشــمرد و عنوان کرد: بــا توجه به بحث خطرپذیری در 
تأسیســات گازی بایســتی همه کارکنان خود را موظف به رعایت موارد ایمنی 
کنند و در مواقع بحرانــی آمادگی ازم را برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی 

داشته باشند.

 توسعه میدان گازی فرزاد ب ایران توسط 
شرکت های داخلی

پس از توقف چند ســاله مذاکرات به خاطــر تحریم های آمریکا علیه صنعت 
انرژی ایران، حاا به نظر می رســد ایران تصمیم گرفته از شرکت های داخلی 
برای توسعه میدان گازی فرزاد ب استفاده کرده و آنها را جایگزین کنسرسیوم 
هندی کند. به گزارش اویل پرایس، خبرگزاری پرس تراســت هند اعام کرد 
ایران تصمیم گرفته از شرکت های داخلی برای توسعه یک میدان گازی بزرگ 
دریایی اســتفاده کند. این میدان گازی توســط یک شرکت هندی اکتشاف 
شــده و قرار بود گروهی از شرکت های هندی مسئول توسعه آن باشند. یک 
کنسرسیوم هندی به رهبری شرکت نفت و گاز طبیعی ویدش در 2008 میدان 
گازی بزرگ فرزادB را کشف کرد. ایران و هند از آن زمان در مورد مفاد توسعه 
این میدان گازی در حال مذاکره بوده اند.مذاکرات بین شرکت های توسعه این 
میدان گازی ســال ها طول کشیده است. ایران بارها تصمیم گیری نهایی در 
مورد این پروژه را به تعویق انداخته و هند در پاسخ تهدید کرده واردات نفت 
از ایران را کاهش می دهد.ایران در 2017 با امضای یک قرارداد اولیه با شرکت 
گازپروم روسیه جهت توسعه این میدان گازی، هند را عصبانی تر کرد. این خبر 
در شــرایطی منتشر شد که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران قبًا اظهار داشته بود 
شرکت های انرژی روسیه احتمااً جای شرکت های هندی را در میادین نفت 
و گاز خواهند گرفت. پس از توقف چند ســاله مذاکرات به خاطر تحریم های 
آمریکا علیه صنعت انرژی ایران، حاا به نظر می رســد ایران تصمیم گرفته از 

شرکت های داخلی استفاده کرده و آنها را جایگزین کنسرسیوم هندی کند.
طبق گزارش خبرگزاری پرس تراســت هند، شرکت ملی نفت ایران در فوریه 
2020 به شرکت نفت و گاز ویدش هند اعام کرده قصد دارد با شرکت های 
داخلی جهت توســعه میدان گازی فرزادB قرار داد ببندد. این شرکت هندی 
هنوز هم به دنبال عقد قرارداد با ایران در مورد این میدان گازی اســت، ولی 

ایران هنوز پاسخی به این درخواست هند نداده است.

با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و گاز طبیعی؛
موتورخانه های واحدهای مسکونی و تجاری 

رایگان سرویس می شوند
با آغاز اجرای طرح بهینه سازی مصرف انرژی، موتورخانه های 
واحدهای مســکونی و تجاری به صورت رایگان ســرویس 
می شوند.جعفر احمدپور، مدیرعامل شــرکت گاز مازندران 
گفــت: با آغــاز اجرای طرح بهینه ســازی مصــرف انرژی 
موتورخانه هــا با هدف صرفه جویی در مصــرف انرژی و گاز 
طبیعــی، موتورخانه های واحدهای مســکونی و تجاری به صورت رایگان ســرویس 
می شــود.وی افزود: مشترکان گازی که دارای موتورخانه مرکزی هستند می توانند با 
مراجعه به سایت شــرکت ملی گاز ایران به نشانی www.nigc.ir و انتخاب گزینه 
طرح بهینه ســازی مصرف انرژی اقدام به ثبت درخواست خود کنند.احمدپور اظهار 
داشــت: طرح بهینه ســازی مصرف انرژی در بخش گاز برای مشترک رایگان بوده و 
هزینه های بهینه سازی موتورخانه شامل تنظیم مشعل های موتورخانه، نصب رسوب 
گیر و عایق کاری پس از انجام اصاحات به وســیله شرکت های مجری و کنترل های 

ازم توسط شرکت ملی گاز ایران پرداخت خواهد شد.

کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و 
غیراوپک با اذعان به کندی روند احیای 
بــازار نفت، وعــده داد در جلوگیری از 
ریــزش قیمتهای نفت، بــه موقع اقدام 
خواهــد کرد.در حالی که شــش هفته 
به زمان برگزاری نشســت وزیران اوپک 
پاس برای بررســی سیاست تولید این 
گروه در ســال 2021 زمان باقی مانده 
اســت، کمیته نظارتی مشترک وزیران 
اوپک و غیراوپک در دیدار روز دوشنبه 
خود اعام کرد به دقت اوضاع بازار را زیر 
نظر دارد و اگر ضرورت ایجاب کند، برای 
طرح پیشنهاد محدودیت بیشتر عرضه 
تردید نخواهد کرد.شاهزاده عبدالعزیز بن 
سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در 
سخنرانی آغازین این نشست گفت: ما هر 
آنچه در جهت منافعمان ضروری باشد، 
انجام خواهیم داد. بــازار نفت پیامهای 
متضادی زیادی را در ماه گذشته ارسال 
کرد اما هیچ کس در بازار نباید نســبت 
به عزم و نیت ما تردیدی داشــته باشد.

گــروه اوپک پاس که متشــکل از 23 
کشور اســت، از اوت حدود دو میلیون 
بشــکه در روز به تولیدش اضافه کرده و 
قرار اســت در ژانویه 1.9 میلیون بشکه 
در روز دیگر به تولیدش اضافه کند. اما 
با ضعیف شدن احیای تقاضا و همزمان، 

افزایش تولید لیبی روبرو شده که مسیر 
بهبود مستمر قیمت نفت را ناهموار کرده 
اند. نفت برنت به مدت چندین هفته در 
حدود 40 دار در هر بشکه حبس شده 
است.نمایندگان این گروه به »اس اند پی 
گلوبال پاتس« گفته اند که اوپک پاس 
ممکن اســت تمدید کاهش عرضه به 
میزان فعلی را مورد بررسی قرار دهد اما 
هر گونه توافق جدیدی مستلزم مذاکرات 
سیاســی ظریف و احتماا امتیازات به 
کشورهایی خواهد بود که نگران محدود 
کردن تولیدشان هستند.کمیته نظارتی 
مشــترک وزیران اوپــک و غیراوپک به 
ریاست مشترک شاهزاده عبدالعزیز بن 
ســلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
و الکساندر نواک، همتای روسی وی به 
این گروه درباره سیاســت تولید توصیه 
ارایه می کند و هر گونه موافقت یا تغییر 
سیاست تولید در نشست آینده وزیران 
اوپک پاس که روزهای 30 نوامبر و اول 
دسامبر )10 و 11 آذر( برگزار می شود، 

تصمیم گیری خواهد شد.این کمیته دو 
هفته دیگر در 17 نوامبر یک نشســت 
مجازی برگزار می کند.در نشســت روز 
بازار نفت  دوشنبه، دورنماهای مختلف 
در ســال 2021 از جمله سناریوهایی 
کــه تقاضای ضعیفتر برای نفت و تولید 
بااتر لیبی را پیــش بینی کرده بودند، 
مورد بررسی قرار گرفتند. تحقق چنین 
ســناریویی به معنای اشباع عرضه بازار 
نفت خواهد بود که هم اکنون با ســطح 
بــاای ذخایــر مواجه اســت.نواک در 
ســخنرانی آغازین خود گفت: با وضع 
مجدد قرنطینه در بســیاری از کشورها 
برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، بازار 
نفت شاهد کندی روند احیای تقاضاست. 
اما موج دوم شیوع ویروس کرونا احتماا 
به شــدت بحران اولیه در بهار امسال، 
بــه اقتصاد جهانی آســیب نمــی زند.

وی خاطرنشــان کرد برخی پیش بینی 
می کنند ســرمایه گذاری باادستی در 
ســال 2020 حدود 18 تا 20 درصد در 

مقایســه با سطح ســال 2019 کاهش 
نشان می دهد که به میزان قابل توجهی 
بااتر از افت تقاضایی است که مشاهده 
می شود.نواک گفت: روشن است که بازار 
بسیار نوسانی تر از آنچه به نظر می رسد، 
است. ما شــاهد این هستیم که چقدر 
ادامه روند احیــا در مواجهه با ابهامات 

بیشمار برای بازار دشوار شده است.

تاکید دوباره بر پایبندی به تعهدات
اعضــای اوپک پاس کــه در ماههای 
پیش بااتر از سهمیه شان نفت تولید 
کــرده بودند، با اجــرای کاهش تولید 
جبرانی می توانند به هدف گروه کمک 
کنند.تحت این توافق، کشورهایی که 
بااتر از ســهمیه خود نفت تولید می 
کنند، با کاهش بیشتر تولید در ماههای 
بعد باید به جبران بپردازند. سند داخلی 
که برای کمیته نظارتی تهیه شده بود، 
نشان داد که 13 کشور عضو این گروه 
2.33 میلیون بشکه در روز باید کاهش 
تولیــد جبرانی انجام دهند.شــاهزاده 
عبدالعزیز کــه پایبندی به توافق را به 
عنوان اولویت اصلی قرار داده اســت، 
اظهار کرد که امیدوار است این کشورها 
کاهش تولیــد جبرانی خود را تا پایان 

سال انجام دهند.

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي
به استناد ماده ۶3 آیین نامه مالی و معاماتی دانشگاه های علوم پزشکی

209909407000007   https://www.setadiran.ir شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
  نام سازمان:دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی  

 موضوع : واگذاری اجرای پروژه تصفیه خانه فاضاب    
 تاریــخ توزیــع اســناد : مهلــت خریــد اســناد مناقصــه توســط مناقصــه گــر از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت

 به آدرسhttps://www.setadiran.ir از ساعت 8:00 روزدو شنبه 99/08/05 الی روزشنبه مورخ 99/08/10 تا ساعت 19:00
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://www.setadiran.ir روزچهارشنبه 99/08/21 

ساعت 14:00 می باشد.  
زمان و محل بازگشایی پیشنهادی رسیده: روزشنبه 99/08/24 راس ساعت 11:00 در ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز می باشد .

 میــزان ســپرده تضمیــن شــرکت در مناقصــه: .599/950/000 ریــال بــه صــورت فیــش واریــزي بــه حســاب جــاری 
21812۶438 )شبا IR 93013010000000021812۶438(نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانتنامه بانکی)بجز بانک اقتصاد نوین( 

بنام دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز که مدت اعتبار ضمانتنامه نبایدکمتر از 3 ماه باشد.
تذکر1: در صورت دریافت اخطار کتبی قطعی  بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد 

داشت.
* پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

* کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
* نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – بااتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی

* شماره تماس:   02۶-325۶33۶9 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز شناسه آگهی :1027580 

ول
ت ا

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی نوب
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره 99/1005 آقای مادح دهقان فرزند علی به شماره ملی 3859761951 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
68/70 متر مربع به شماره پاک 12639 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان محمد سعید و محمد صادق دهقانی 2-برابر رای شماره 99/1003 آقای محمد 
سلیم صالحی فرزند سعید به شماره ملی 3859470507 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 متر مربع به شماره پاک 12638 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری 
از مالک رسمی آقایان توفیق ، محمد و فریدون اسدی 3- برابر رای شماره 99/993 خانم حنیفه چوپانی فرزند محمد به شماره ملی 3858789410 نسبت به هفت شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه 
زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 210049 متر مربع به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 
4- برابر رای شماره 99/1002 آقای ابراهیم چوپانی فرزند محمد به شماره ملی 3858787891 نسبت به 14 شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به 
مساحت 210049 متر مربع به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 5- برابر رای شماره 99/1001 آقای فرشاد چوپانی 
فرزند محمد به شماره ملی 3850042898 نسبت به 14 شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 210049 متر مربع به شماره پاک 12637 
فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 6- برابر رای شماره 99/999 آقای فرهاد چوپانی فرزند محمد به شماره ملی 3858796867 نسبت به 14 
شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 210049 متر مربع به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از 
مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 7-برابر رای شماره 99/995 آقای شیرزاد چوپانی فرزند محمد به شماره ملی 3859764497  نسبت به 14 شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با 
مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 210049 متر مربع به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی. 8-برابر رای شماره 
99/991 خانم عزیزه چوپانی فرزند محمد به شماره ملی 3858801224 نسبت به 7 شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 210049 متر مربع 
به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 9-برابر رای شماره 99/997 خانم پیروزه احمدی فرزند سید بهاالدین به شماره 
ملی 3859210513 نسبت به هفت شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 210049 متر مربع به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 10-برابر رای شماره 99/1011 آقای سید محمد میاد شهابی فرزند سید سعید به شماره ملی 3859767917 نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی پله وشکه به مساحت 113862 متر مربع به شماره پاک 236 فرعی از 50 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه شالیشل خریداری از مالک 
رسمی آقای سید حسام شهابی 11- برابر رای شماره 99/1009 آقای محمد اولی فرزند محمد سعید به شماره ملی 3859301527  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی 
پلوره به مساحت 81062 متر مربع به شماره پاک 164 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه زرینه ورمزیار خریداری از مالک رسمی آقای عباس قمری 12-برابر رای شماره 99/989 آقای 
اسمعیل آب رود فرزند بختیار به شماره ملی 3859190660 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی مهتران به مساحت 12838 متر مربع به شماره پاک 203 فرعی از 
13 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراطوره خریداری از مالک رسمی آقای محمد و حسن غفاری 13- برابر رای شماره 99/987 آقای اسمعیل آب رود فرزند بختیار به شماره ملی 3859190660 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی مهتران به مساحت 14549متر مربع به شماره پاک 204 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراطوره خریداری 

از مالک رسمی آقای محمد و حسن غفاری .  بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1399/07/15 وتاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 1399/07/30

 پیرمحمدی رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره )م الف 3۶2(

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای به شرح ذیل اقدام نماید:

به تقاضای شماره 3172899079 را طبق مشخصات فنی که در اسناد  موضوع مناقصه: خرید تجهیزات شبکه- مربوط 
مناقصه اعام خواهد شد.

1- نام و نشانی مناقصه گزار: اهواز- بااتر از فلکه 4 اسب ) سه راه تپه( روبروی شهرک صنعتی شماره 4 امور تدارکات و 
عملیات کاای شرکت گاز استان خوزستان- واحد تدارکات ) تلفکس 061-32282218( 

2- تاریخ و مهلت تحویل استعام ارزیابی کیفی: حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 
3- میزان سپرده شرکت در مناقصه: 1/500/000/000 ریال

4- نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را به صورت حضوری و یا از طریق نمابر به شماره 32282218-
061 و یا آدرس TADAROKAT-NIGC-KHGC@YAHOO.COM ارسال نموده و پرسشنامه ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.

5- زمان توزیع اسناد مناقصه: پس از بررسی مدارک و انجام ارزیابی، اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط از طریق پست به آدرس های اعام شده ارسال 
خواهد شد. ) ضمنا هزینه پست به عهده متقاضیان شرکت در مناقصه می باشد(

مناقصات  ملی  پایگاه  همچنین  و    WWW.nigc-khgc.ir خوزستان  استان  گاز  شرکت  رسانی  اطاع  شبکه  در  شرکت  این  های  آگهی  ضمنا   -6
درج شده است. 

7- تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکمیل پرونده ارزیابی و تائید کمیته ارزیابی کیفی می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای - نوبت اول

روابط عمومی - شرکت گاز استان خوزستان

شماره مجوز:
1399.4032 

وعده اوپک پاس برای تثبیت بازار نفت

جلوی سقوط قیمت نفت را به 
موقع می گیریم
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گزیده خبر بهبود بازار یا توزیع رانت؟!

قیمت گذاری دستوری به فواد رسید
اگرچه وزارت صمت خبر قیمت گذاری دستوری فواد را تائید یا رد نکرده 
اما با توجه به واکنش دیروز رئیس سازمان بورس به تاثیر این تصمیم بر بازار 
ســهام، بنظر می رسد این خبر صحت دارد.خبری در شبکه های اجتماعی 
بویژه کانال های بورسی دســت به دست شد مبنی بر اینکه وزارت صمت 
اقدام به قیمت گذاری دســتوری برای فــواد و محصوات فوادی کرده 
اســت. فعاان بورس به این خبر تایید نشده، واکنش تندی نشان دادند و 
این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت های گسترده برای عده ای خاص و 
متضرر شدن سهامداران شرکتهای فوادی معرفی کردند.براساس تصویری 
که از این تصمیم احتمالی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، 
قیمت پایه ارزان برای شمش فواد بعضاً تا 60 درصد قیمت جهانی تعیین 
شــده است و سقف قیمت برای معامات در بورس کاا نیز محدود خواهد 
شــد. برای اطاع از صحت و سقم این مصوبه از وزارت صمت تا این لحظه 
به نتیجه نرســیده اســت اما واکنش تندی که صبح دیروز رئیس سازمان 
بورس نشان داد، بیانگر آن است که چنین تصمیمی واقعاً در وزارت صمت 
اتخاذ شده است.حســن قالیباف اصل صبح دیروز در خبری که در پایگاه 
خبری بازار ســرمایه منتشر شد، اعام کرد: »برخی از تصمیمات احتمالی 
آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصوات فوادی 
در بورس کاا حاکی از تکرار اقدامات اشــتباه سال 97 و دخالت در فرآیند 
ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت های فوادی در 
بازار ســهام این اقدام تضییع حقوق ۵0 میلیون سهامدار به شمار می رود و 
عاوه بر کاهش درآمد شرکت ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، 

حقوقی و ســهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش 
تغییرات نامطلوب می کند.«از سویی دیگر نیز سعید اسامی بیدگلی عضو 
شــورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این 
تصمیم واکنش نشان داد و نوشت »قیمت گذاری محصوات شرکت های 
بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه ها ریختن. تجربه 
نشان داده که این گونه قیمت گذاری تاثیری در کنترل قیمت محصوات 
نهایی هم ندارد.«به اذعان کارشناســان، قیمت گذاری دســتوری فواد از 
سوی دولت نه تنها کمکی به مصرف کنندگان واقعی فواد نمی کند بلکه 
رانت هایی عظیم را به جیب عده ای خاص واریز خواهد کرد و ســهامداران 
شــرکتهای فوادی نیز متضرر خواهند شد.در صورتی که این مصوبه اباغ 
شــود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فواد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود 
که ضمن کاهش نقش موثر بــورس کاا در تعیین قیمت، تقاضای خرید 
داخلی را به شــدت باا خواهد برد.از سویی دیگر حتی بر اساس شنیده ها، 
حوزه فواد به قدری برای ســوداگران و داان جذابیت دارد که این افراد 
طی تنها دوماه کارخانه پروفیل تاســیس می کنند تــا از این طریق ورق 
فوادی را با ۵0 درصد تخفیف بگیرند و با فروش در بازار آزاد، ســودهای 
هنگفتی به جیب زده و به آشــفتگی بازار فواد دامن بزنند.در صورتی که 
صحت این مصوبه تایید شود، مشخص نیست وزارت صمت با این اقدام به 
دنبال بهبود بازار فواد است و یا آنطور که بورسی ها می گویند بدنبال ایجاد 
و توزیع رانت است. ضمن اینکه این اقدام با کارکرد و هویت بورس کاا نیز 

در تعارض اشکار است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
در کشور هیچکس از روند خصوصی سازی 

رضایت ندارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید روند خصوصی ســازی در کشور طوری بوده 
که هیچکــس از آن رضایت ندارد و مقام معظم رهبری نیز اعام کردند که این 
روند رضایت بخش نیست.غامحسین شافعی در جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی اظهار کرد: متاســفانه در طول ســال های گذشته هر بار که 
خصوصی سازی صورت گرفته آنقدر نهادهای نظارتی به این حوزه ورود کردند که 
حتی شــاهد آن بوده ایم که به دنبال لغو آنها هستند.به گفته وی، این برخوردها 
باعث شــده بخش خصوصی نسبت به خرید شرکت های دولتی بسیار نامطمئن 
شود و امروز بسیاری از سرمایه گذاران دیگر عاقه ای به دریافت سهام شرکت های 
دولتی نداشته باشند.شافعی ادامه داد: من به عنوان کسی که عضو هیات واگذاری 
بوده اند، می دانم کــه با وجود تاش هایی که صورت گرفــت نهادهای دولتی و 
شــبه دولتی اجازه انجام گرفتن درســت واگذاری ها را نداده اند و این مساله یک 
نارضایتی همه جانبه در کشور به وجود آورده است. متاسفانه برخی از این نهادها 
بخش خصوصی را رقیب خود می دانند و در فرایندهای واگذاری تاثیرات مخرب 
می گذارند.وی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: متاسفانه شما در یک 
برنامه تلویزیونی مستقیما اعام کردید که صادرکنندگان 27 میلیارد دار ارز را 
به کشــور بازنگردانده اند و علت افزایش قیمت دار در بازار این مساله بوده است. 
اما امروز از این اظهارات عقب نشــینی کرده اید و به تحریم ها اشاره می کنید. این 
موضوع باعث می شود نگاه مردم به صادرکنندگان منفی شود و افرادی که در طول 
این ســال ها تاش کردند با وجود تمام محدودیت ها و مشکات موجود فعالیت 
خود را ادامه داده و برای حل مشــکات کشور اقدام کنند در نظر مردم تضعیف 
شده و به آنها نگاه منفی می شود. از این رو خواسته بخش خصوصی حمایت دولت 

در این شرایط سخت و درک واقعیت هایی است که کشور با آن روبه رو است.

پیگیری مشکات تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طا در اتاق بازرگانی اصفهان

اولین جلســه کارگروه بررســی و رفع مشکات و موانع 
صــادرات فلــزات گرانبها با حضور نمایندگانــی از اتاق 
بازرگانی اصفهان، ســازمان صنعت، معــدن و تجارت، 
اداره کل اســتاندارد، گمرک، انجمــن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان طا و انجمن صادرکنندگان استان اصفهان 

برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلســه ضمن 
تاکید بر ضرورت پیگیری مسایل و مشکات تولیدکنندگان و صادرکنندگان طا 
عنوان شد: استان اصفهان، بزرگترین استان صادرکننده طا در سال های گذشته 
بوده است و در سال 98 تمام صادرات این استان توسط یک شرکت صورت گرفته 
که آن شــرکت نیز دچار مشکاتی شــده و به دلیل محدود بودن  صادرکنندگان 
این محصول، ازم اســت مسایل و مشــکات فعاان این حوزه از طریق پیگیری 
استانداری مرتفع شود. در این جلسه مسایل مربوط به ورود موقت طا و محاسبه 
انس و قیمت طای وارداتی و محاســبه مجدد قیمــت انس و طای صادراتی در 
زمان صادرات، انتقال مالکیت،  مســایل مربوط به تحریم های بین المللی و مدت 
زمان مجوز ورود و مسایل مربوط به استاندارد؛ از جمله مشکات فعاان این حوزه 
عنوان شــد که محاســبه مقدار طای صادراتی و وارداتی به صورت وزنی از سوی 
گمــرک، رفع تعهد ارزی معادل ارزش افــزوده تولید و صادرات طا، رفع قوانین و 
بروکراسی جاری در زمینه صادرات طا و به ویژه افزایش مدت زمان مجوزهای ورود 
موقت برای کااهای تحریمی، بررســی مصوبه سازمان توسعه تجارت درخصوص 
معرفی کارگاه های تولیدی صادرات محور به سازمان ملی استاندارد از طریق انجمن 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان طا و جواهر استان و.. از راهکارهای پیشنهادی برای 
کاهش مشکات فعاان این بخش عنوان شد.در این جلسه مقرر شد مصوبات جلسه 

برای تصویب و اجرا به کارگروه توسعه صادرات استان ارائه شود.

استانها
معاون صنایع وزارت صمت تشریح کرد

برنامه های وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو
معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه های وزارتخانه متبوعش برای ساماندهی بازار خودرو را تشریح کرد. مهدی صادقی نیارکی درباره گرانی خودرو در 
بازار، گفت: نخستین وظیفه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو، توجه به تولید و عرضه خودرو از طریق ساماندهی وضع موجود خودروسازان است، این 
وزارتخانه با پیگیری موضوعات درصدد تداوم تولید در این شرکت ها است.وی با بیان اینکه تولید به ریال نیاز داشته و در حوزه قطعات وارداتی نیازمند ارز است، افزود: 
پس از پیگیری تداوم تولید در خودروسازی ها، وزارت صمت نحوه عرضه خودرو به بازار را پیگیری می کند که برای تحقق این مهم برنامه ای تحت عنوان »عدالت در 
توزیع و واقعی کردن تقاضا« تدوین شده است.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: مقرر است تا پایان سال 1۵3 هزار دستگاه خودرو با تحویل 
ســه ماهه، )ماهانه حدود 2۵ هزار دســتگاه( در برنامه فروش فوق العاده خودروسازان به بازار عرضه شود تا بخشی از تقاضای بازار پاسخ داده شود.صادقی نیارکی در 
گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه فاصله حاشیه بازار و قیمت های مصوب توسط شورای رقابت ناشی از نقدینگی و سوداگری است و این امر موجب رشد 
چشــم گیر قیمت خودرو شــده است، ادامه داد: این موضوع در طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تحت عنوان طرح ساماندهی و تحول بازار خودرو در 
دست بررسی دارد، پیگیری می شود، ما نیز پیشنهادات مشخصی مانند عایدی سرمایه و گسترش پایه های مالیاتی جدید داریم تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی 
به عنوان کاای مصرفی بادوام برسد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در تاش هستیم با همکاری با کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدل و فرمولی 
برای ساماندهی بازار خودرو تدوین کنیم تا از یک سو خودروسازان دچار زیان و ضرر نشده و سود منطقی به دست آورند تا بتوانند در پلت فرم های جدید سرمایه گذاری 

کنند و از سوی دیگر نحوه عرضه به گونه ای باشد که سرمایه های سرگردان وارد این بازار نشده و انگیزه ای برای سوداگری در بازار ایجاد نشود.

رئیس کل بانک مرکزی:
۷۰ صادرکننده بدحساب »کارتن خواب« 

هستند!
رئیس کل بانک مرکزی می گوید اســامی 2۵0 صادرکننده بدحساب که حتی یک 
دار ارز به کشــور بازنگردانده اند را به قوه قضاییه تحویل داده اســت. عبدالناصر 
همتی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به 
شــرایط فعلی، صادرات برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد و از این رو بانک مرکزی 
بــه هیچ عنوان قصد فشــار آوردن به صادرکنندگان تا جایــی که آنها نتوانند کار 
خــود را پیگیری کنند، ندارد اما با این وجود رفــع تعهد ارزی نیز به عنوان یکی 
از اولویت های جدی کشــور دنبال خواهد شــد.وی ادامه داد: با توجه به شــرایط 
تحریم ما مجبوریم که سختگیری ها را ادامه دهیم زیرا برای واردات کااهای مورد 
نیاز کشــور به ارز نیاز داریم ولی این به هیچ عنوان به معنی نادیده گرفتن نقش 
صادرکنندگان و اهمیت فعالیت آنها برای کشــور نیست.رئیس کل بانک مرکزی با 
اشــاره به صادرکنندگان بدحسابی که ارز خود را بازنگردانده اند، بیان کرد: در کنار 
آن که ما تاش می کنیم از صادرکنندگان خوشنام تقدیر کنیم، باید در نظر داشت 
که در این مدت 2۵0 صادرکننده حتی یک دار ارز را نیز به کشور بازنگردانده اند. 
این در حالی اســت که این افــراد باید هفت میلیارد دار تعهــد ارزی را اجرایی 
می کردند.به گفته همتی، بررســی ها نشان داد که 70 نفر از این افراد کارتن خواب 
بوده اند و با اســتفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف این صادرات انجام شده 
اســت. از این رو بانک مرکزی نام این متخلفان را به قــوه قضاییه تحویل خواهد 
داد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحویل نام صادرکنندگان بدحســاب به 
قوه قضاییه مصوبه ســران قوا بوده اســت، بیان کرد: ما حتی تاش کردیم افرادی 
که بخشــی از ارز خود را بازگردانده اند نیز به این قوه معرفی نشــوند. من حتی در 
صحبت با رئیس قوه قضاییه اعام کردم که بانک مرکزی عاقه ای به این کار ندارد 
اما باید نســبت به رفع تعهد ارزی اقدام شود.همتی ادامه داد: وقتی واردکنندگان 
در مقابل بانــک مرکزی تجمع می کنند که چرا به ما ارز نمی دهید ما باید به آنها 
چه پاســخی بدهیم. در این تردیدی نکنید که نظر دولت و بانک مرکزی حمایت 
قاطع از صادرکنندگان است. اما بحث تعهد ارزی نیز برای مدیریت نیازهای کشور 
اهمیت جدی خواهد داشــت.وی درباره پیشنهاد مطرح شده در رابطه با تهاتر ارز 
واردات و صادرات نیز بیان کرد: اگر وزیر ســمت در این زمینه قبول مســئولیت 
می کنــد و برای مثال به ما اعام می کند که فان صادرکننده برای واردات اولویت 
دارد ما این موضوع را قبول می کنیم اما باید مسئولیت آن تقبل شود. ما معتقدیم 
کاهش صادرات به دلیل بخشــنامه های بانک مرکزی نبوده اســت و این موضوع 
پشت پرده هایی دارد که ما از آن خبر داریم.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
کشــور دوران اوج تحریم را پشت سر گذاشته اســت، تاکید کرد: ما امیدواریم در 
شــش ماهه دوم ســال جهش خوبی در حوزه صادرات داشته باشیم و با توجه به 
افزایــش عرضه ارز در ســامانه نیما امیدواریم نرخ ارز به زودی کنترل شــود. در 
روزهای گذشــته به طور متوسط 1۵0 میلیون دار ارز در سامانه نیما ثبت شده و 

امیدواریم با عبور از اوج تحریم ها قیمت ها در این بازار کنترل شود.

کاهش صادرات بر اثر سیاست گذاری های 
سخت ارزی و تجاری

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به عوامــل مختلف تاثیرگذار بر صادرات 
کشــور گفت: سیاست های ســخت ارزی و تجاری سیاســتگذاران باعث کاهش 
صادرات در سال جاری شده است.حسین ساح ورزی  در پاسخ به سوال خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه چرا علیرغم افزایش قیمت ارز که عاملی 
برای افزایش صادرات می باشــد، در نیمه نخست سال جاری شاهد افت صادرات 
بودیم، گفت: اگرچه نرخ ارز و افزایش قیمت آن عامل تقویت کننده صادرات است 
و باید افزایش قیمت ارز باعث افزایش صادرات در ســال جاری می شد اما عوامل 
دیگری نیز  دخیل و ســهیم در وضعیت صادرات هســتند. نایب رئیس اول اتاق 
بازرگانی ایران  با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از آن 
بر کاهش صادرات در نیمه نخســت امسال اثرگذار بوده است، افزود: اما مهمتر از 
آن اثر گذاری مجموعه سیاست های تجاری و ارزی کشور است که نقش مستقیم 

و موثری بر افزایش و یا کاهش صادرات دارد. 

آگهی تغییرات شرکت کاوشگران هنر برق آریا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 26282 و شناسه ملی 14004013074 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد :  شــرکت در تاریخ فوق منحل اعام گردید و آقای نصراه روستایی به 
ســمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدند و نشــانی محل تصفیه استان البرز، شهر کرج، 
خیابان بوعلی شــرقی، ســاختمان ماصدرا ،بلوک 2 ،طبقه دوم ،واحد 3 ،کدپستی 

3149897786 می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرج )1028288(

توضیحات معاون وزیر صمت درباره قیمت گذاری فواد
بخشنامه نهایی نیست

معــاون معدنی وزیر صمت با بیان اینکه قیمت گذاری محصوات فوادی دالی و رانت را حذف می 
کند، گفت: کار کارشناسی روی بخشنامه هنوز به پایان نرسیده و امیدوارم بزودی شاهد نهایی شدن و 
اجرای آن باشیم.داریوش اسماعیلی ر در مورد بخشنامه ای که در شبکه های اجتماعی بعنوان تصمیم 
تازه وزارت صمت برای قیمت گذاری فواد دست به دست می شود و موجب واکنش تند فعاان بازار 
ســهام شده، اظهار داشت: در جلسات اخیر به خصوص بعد از کسب رای آقای رزم حسینی به عنوان 
وزیر صمت، عمدتاً بر روی افزایش تولید و تقویت صادرات فواد متمرکز بوده ایم. در این راستا جلساتی 
هم مرتبط با بخش های فوادی از جمله تولید و عرضه در بورس کاا و همینطور بررسی نحوه تقویت 
صادرات محصوات فوادی برگزار کردیم.معاون امور معادن وزارت صمت افزود: در تمام موارد، محور 
کار تقویت و حمایت از تولید داخل و صادرات محصوات فوادی بوده اســت؛ در این راســتا شــیوه 
نامه ای برای تنظیم بازار محصوات فوادی در دســت تدوین اســت.وی ادامه داد: در مورد این شیوه 
نامه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم و در حال انجام کارهای کارشناسی هستیم؛ جلسات متعددی را 
با عمده تولیدکنندگان شــمش، فواد و محصوات فوادی داشتیم و صورتجلسه ای را با آنها تنظیم 
کردیم. همچنین به اتفاق نمایندگان انجمن تولیدکنندگان فواد صورتجلســه ای را در همین راستا 
تنظیم کردیم. جلســه ای را با انجمن نوردکاران نیز داشتیم که صورتجلسه ای تنظیم شد.اسماعیلی 
افزود: با مدیر بخش معدن مرکز پژوهش های مجلس، با کمیســیون صنایع و معادن مجلس و رئیس 
کمیته صنعت کمیسیون، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی و با نائب رئیس اول مجلس جلساتی 
داشتیم؛ در تمامی جلسات محور و هدف ما حمایت از تولید و حذف رانتخواران و داان از بازار فواد 
اســت.معاون امور معاون وزارت صمت گفت: در این راستا متاسفانه دیده می شود که از چندی پیش 
رانتخواران و داانی که با این شیوه نامه راه دالی و رانت خواری شان بسته می شود شروع به جوسازی 
کرده اند و به جای امیدوار کردن مردم، در حال ناامید کردن مردم هســتند چرا که با این بخشــنامه 
محصوات فوادی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می رسد.وی تاکید کرد: امیدواریم هر چه 
زودتر کار کارشناسی ما به پایان برسد و این موضوع را به مرحله اجرا بگذاریم؛ تاکید من این است که 
این شیوه نامه فقط برای داان، رانت خواران و سودجویان مضر است و در جهت حمایت از تولید و 

تقویت صادرات است و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد.
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گزیده خبر
معاون اداره تعهدات ارزی بانک مرکزی:

پشت پرده نوسانات نرخ ارز در بازار
معاون اداره آمار و تعهدات بانک مرکزی معتقد اســت که منفی شدن تراز تجاری کشور 
)اعم از نفتی و غیرنفتی( به طور طبیعی، موجب تشــدید فشــار بر بازار ارز و در نتیجه 
افزایش نرخ ارز شــده است.نوســانات نرخ ارز این روزها بسیاری از تحلیلگران و فعاان 
اقتصادی را نگران کرده و به این فکر فرو داشــته اســت که آیا اقتصــاد ایران، تاب این 
نوســانات را دارد یا خیر. از ســوی دیگر، بانک مرکزی نیز در تاش است تا با روش های 
متعدد از جمله عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی، برخی از نیازهای متقاضیان را پاسخ 
دهد. موضوعی که با اما و اگرهای بســیاری مواجه است. حمید آذرمند، معاون اداره آمار 
و تعهدات ارزی بانک مرکزی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، از نقش عوامل مختلف 

در بازار ارز و نوسانات اخیر این بازار می گوید. 

 نقش عوامل مختلف در نوسانات نرخ ارز را چگونه می توان دسته بندی کرد؟
نــرخ ارزهای خارجی یا همان رابطه برابری بین ارزهای مختلف،  تحت تأثیر عوامل 
مختلفی تعیین می شــود که در مباحث نظری اقتصاد به آن ها پرداخته شده است. 
در این زمینه، مباحث مختلفی مانند نرخ ارز اســمی، نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز مؤثر 
و نرخ تعادلی و نظایر آن مطرح اســت که هر یک، وجوه مختلفی از مسئله را بیان 
می کنند.صرف نظر از جزئیات و تفاوت هایی که در شــیوه های اندازه گیری و برآورد 
نرخ ارز تعادلی وجود دارد، به طور کلی می توان گفت نرخ تعادلی ارز در اقتصاد، تحت 
تأثیــر متغیرهایی مانند نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ بهره، انتظارات، متغیرهای 
بخش واقعی و سایر عوامل تعیین می شود.البته در اغلب دوره های زمانی، به واسطه  
سیاست هایی مانند تثبیت نرخ، چندنرخی کردن بازار، مداخله در بازار، اصطکاک و 
ناکارایی در بازار، تحریم ها و نظایر آن، نرخ ارز تحت تأثیر قرار گرفته و از نرخ تعادلی 

فاصله گرفته است. 

تحوات چند ماه اخیر بازار ارز را عمدتاً تحت تأثیر چه عواملی می توان دانست؟
 تحوات بــازار ارز، از عوامل مختلف تأثیر می پذیرد و بر متغیرهای مختلف اقتصاد نیز 
تأثیر می گذارد. نرخ ارز در چند ماه اخیر با رشــدی غیرمتعارف مواجه شــده که نیاز به 
تحلیل و ریشــه یابی دارد. اگر مقطع زمانی شهریور ســال جاری را نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل درنظر بگیریم، در این مدت نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی به 
ترتیب در حدود ۲۶ و ۳۶ درصد بوده اســت. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور 
سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته در حدود ۴۰ درصد بوده است.از طرف مقابل، 
میانگین ماهانه نرخ ارز در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته در حدود 
۱۰۶ درصد رشد داشته است که بیانگر رشد بیش از دو برابر نرخ ارز طی یک سال است. 
ماحظه می شود که  رشد نرخ ارز طی یک سال گذشته، تناسبی با نرخ تورم یا متغیرهای 
پولی ندارد؛ اگر چه رشــد نقدینگی و به تبع آن روند فزاینده نرخ تورم در ماه های اخیر، 
بخشی از افزایش نرخ ارز را توضیح می دهد ولی شواهد آماری حاکی از آن است که سایر 
متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، در ماه های اخیر، نقش بیشتری در تعیین نرخ ارز در بازار ایفا 
کرده است. به بیان دیگر، تغییرات متغیرهای پولی یا نرخ تورم،  نمی تواند تمامی تحوات 
نرخ ارز را توضیح دهد و لذا در این جا باید به نقش ســایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز،  به ویژه 

عوامل کوتاه مدت و برونزا پرداخت.

 چه عوامل دیگری وجود دارد که می تواند تغییرات نرخ ارز را توضیح دهد؟
 جدای از عامل مهم رشد نقدینگی و نرخ تورم، یکی دیگر از مهمترین متغیرهای اثرگذار 
بر نوسانات نرخ ارز در بازار، میزان منابع ارزی در دسترس می باشد. منابع ارزی کشور، به 
طور کلی از محل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و حساب سرمایه یا ایجاد بدهی قابل 
حصول است. آمار منتشر شده گمرک نشان می دهد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در 
شش ماهه نخست سال جاری، با کاهش معنی دار نسبت به سال قبل مواجه شده است. 
بخشی از این کاهش، در اثر تحریم های خارجی )تحریم های تجاری و بانکی( و بخشی نیز 
ناشــی از کاهش تقاضای جهانی و کاهش نسبی قیمت های جهانی اقام صادراتی کشور 
)در اثر شــیوع از کرونا( بوده است.در شش ماه نخست ســال جاری، عواید و درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی نیز در اثر تشــدید تحریم های خارجی و 
محدودیت دسترسی به حساب های ارزی و همچنین کاهش قیمت های جهانی، کاهش 
یافته است.در مجموع، در سال جاری سرجمع عواید حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی 
کشور در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است.  در این 
جا باید به نقش عامل برونزای شیوع گسترده کرونا در جهان هم اشاره کرد. شیوع کرونا 
در جهان، عوارض و پیامدهای مختلفی بر اقتصاد کشور از جمله بر بازار ارز داشت. شیوع 
کرونا از یک طرف بر میزان تقاضای جهانی کااها و بر قیمت کااهای صادراتی کشور اثر 
گذاشــت و موجب کاهش مقدار و ارزش صادرات کشور شد. از طرف دیگر، شیوع کرونا 
موجب افزایش مصارف ارزی کشــور بابت واردات دارو و تجهیزات پزشــکی برای مقابله 
با بیماری شــد که این موضوع نیز به نوعی موجب تشدید فشار بر بازار ارز شد.مجموع 
تحوات ناشــی از تشدید تحریم های نفتی و تجاری و شــیوع گسترده کرونا، منجر به 

کاهش شدید منابع ارزی کشور و فشار بر بازار ارز شد.

 کاهش منابع ارزی، چه اثری بر تحوات بازار ارز دارد؟
اگر منابع و مصارف ارزی کشور هر دو به یک میزان کاهش یابد طبیعتاً چنین انقباضی، 
صرفاً اثر رکودی بر بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت ولی انتظار نمی رود که از این مسیر 
نرخ ارز تغییر یابد.آمارهای گمرک نشان می دهد که در نیمه نخست سال جاری، میزان 
واردات گمرکی کشــور در حدود ۲۱ درصد کاهش یافته اســت. ولی در مقابل، میزان 
کاهش در ارزش صادرات کشــور )اعم از نفتی و غیرنفتی(، بسیار بیش از آن بوده است. 
به بیان دیگر، کاهش ارزش صادرات، بسیار بیش از کاهش ارزش واردات بوده است و در 
نتیجه آن، تراز تجاری کشور بعد از دو دهه، در نیمه نخست سال جاری منفی شده است.

منفی شــدن تراز تجاری کشور )اعم از نفتی و غیرنفتی( به طور طبیعی، موجب تشدید 
فشــار بر بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز می شود.این نکته را نیز باید اضافه کرد که 
کاهش منابع ارزی کشــور،  عاوه بر تحوات تراز تجاری،  تحت تأثیر تحوات حســاب 
ســرمایه نیز قرار دارد. به علت شــرایط تحریم، از یک طرف امکان تأمین مالی خارجی 
)کوتاه مدت و بلندمدت( و جذب منابع ارزی از خارج وجود ندارد و از طرف دیگر، امکان 
دسترسی به بخشــی از منابع ارزی متعلق به کشور میسر نیست. هر دو عامل، فشار بر 
بازار ارز را تشدید کرده و موجب افزایش نرخ ارز می شوند.در این زمینه همچنین، بحث 
بازگشــت ارز صادراتی و خروج سرمایه نیز بر افزایش نرخ ارز مؤثر است. همانطور که به 
دفعات مقامات مســئول بانک مرکزی اعام کرده اند، در شرایط محدودیت منابع ارزی، 

مســئله بازگشــت ارز حاصل از صادرات اهمیت مضاعفی دارد. در سال های گذشته، در 
نتیجه سرکوب نرخ ارز و پایین نگهداشــتن نرخ، انگیزه خروج سرمایه افزایش می یافت 
ولی در دوره اخیر، سیاستی مبنی بر سرکوب نرخ ارز توسط بانک مرکزی اجرا نمی شود. 
در دوره اخیر، انگیزه خروج سرمایه از کشور،  ممکن است ریشه های غیراقتصادی داشته 
باشــد و ازم است تمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی، از طریق پایش جریان 
تجــارت خارجی و همچنین پایش جریان ریالی داخلــی متناظر با آن، نظارت کافی بر 

فرایند بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشند.

 آیا با مداخله بانک مرکزی امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد؟
 نرخ تعادلی ارز در اقتصاد تحت تأثیر متغیرهای بنیادین تعیین می شود و تعیین نرخ در 
سطحی متفاوت با نرخ تعادلی اقتصاد، منجر به شکل گیری یک تعادل ناپایدار و متزلزل 
می شود. حفظ یک تعادل ناپایدار، منجر به اتاف ذخایر ارزی کشور و به تعویق انداختن 
جهش نرخ ارز در دوره های آتی خواهد شــد.  در دهه های گذشته از جمله در نیمه دوم 
دهه شصت، نیمه دوم دهه هفتاد، نیمه دوم دهه هشتاد و اواسط دهه نود، تاش زیادی 
برای تثبیت نرخ ارز صورت گرفت ولی در نهایت منجر به جهش نرخ ارز در ســال های 
۱۳۷۱، ۱۳۸۱، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ شــد. در برخی از دوره های گذشــته، ده ها میلیارد دار 
از ذخایر بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شد ولی امکان حفظ یک 

تعادل پایدار در بازار ارز فراهم نشد.

راه حل اساسی برای ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش التهابات نرخ ارز چیست؟
 با توجه به توضیحاتی که داده شــد، ثبات بخشی به بازار و ایجاد آرامش در بازار نیازمند 
توجه به عوامل تعیین کننده نرخ ارز اســت. اولین و مهمترین راه کار ثبات بخشی به بازار 
ارز، کنترل رشــد نقدینگی و کنترل نرخ تورم اســت. اگرچه در چند ماه اخیر، به طرز 
چشم گیری از شتاب رشــد پایه پولی کاسته شده است ولی با توجه به استمرار کسری 
بودجه دولت، بسیار مهم است که مدیریت کسری بودجه از طریق شیوه های غیرتورمی 
دنبال شود. الزامات دیگر ثبات بخشی به بازار ارز، بهبود ترازپرداخت های کشور از طریق 
توسعه صادرات، کاهش ممنوعیت های صادراتی، پیگیری بازگشت ارز صادراتی، توسعه 
شیوه های تهاتری در تجارت خارجی، حرکت به سمت نظام تک نرخی ارز، مقابله جدی با 
خروج سرمایه و مبارزه با قاچاق کاا است. به میزانی که امکان صادرات نفت و بازگشت ارز 
حاصل از صادرات آن و همچنین، دسترسی به منابع ارزی متعلق به کشور نزد بانک های 
خارجی میسر شود و بانک مرکزی و بانک های کشور از آزادی عمل بیشتری برای تبادات 
ارزی برخوردار باشند، طبیعتاً زمینه ثبات بخشی به بازار ارز فراهم خواهد شد.نکته مهم 
دیگر آن است که در اقتصاد کشور،  برخی رشته فعالیت ها مانند پتروشیمی، فرآورده های 
نفتــی، معادن و صنایع معدنی، تراز تجاری مثبــت و قابل توجهی دارند. از طرف دیگر، 
صنایــع مذکور دارای ظرفیت هــای بالقوه برای افزایش تولید و دسترســی به بازارهای 
صادراتی هســتند. از طریق اقداماتی مانند رفع محدودیت های صادراتی، ثبات بخشی به 
مقررات ارزی و تجاری، توســعه شــیوه های تهاتری، رفع برخی موانع داخلی به ویژه در 
زمینه تنظیم گری بازار و اصاح مقررات ناظر بر بخش، امکان افزایش قابل توجه صادرات 

در بخش های مذکور وجود دارد

افتتاح مرکز داده بانک ایران زمین 
بانــک ایــران زمیــن، در راســتای پیاده ســازی 
زیرساخت های اجرای بانکداری دیجیتال و همچنین 
توسعه سیســتم های الکترونیک، مرکز داده خود 
را افتتاح کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک ایران 
زمیــن، مرکز داده بانک ایــران زمین در روز جمعه 
۲5 مهر با حضور جمعی از مدیران ارشــد مجموعه افتتاح شد.عبدالمجید 
پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین در همین زمینه با اشاره به تاش های 
صورت گرفته در چهار سال گذشته برای پیاده سازی زیرساخت های اجرای 
بانکــداری دیجیتال گفت: راه اندازی مرکز داده بانک یکی از نیازهای پیاده 
سازی بانکداری دیجیتال بود، که با همت همکاران پرتاش در روز پنجشنبه 
افتتاح و زمینه ســاز اجرای بانکداری دیجیتال خواهد بود.پورسعید چشم 
انداز بانک ایران زمین را دســتیابی به بانکداری دیجیتال دانســت و گفت: 
اجرای بانکداری دیجیتال در چهار ســال گذشته به عنوان چشم انداز بانک 
ایران زمین بوده است اما امروز تنها چند گام به اجرای آن باقی مانده است، 
که به زودی با برداشتن این گام ها از اجرای این پروژه رونمایی خواهیم کرد.

همچنیــن در این زمینه فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطاعات بانک ایران 
زمین، گفت: یک کار گروهی بی نقص و عالی داشتیم که با همکاری شعب، 
ستاد، مرکز تماس و شرکت های گروه انجام شد و باعث شد تجربه ای عالی 

برای همکاران ثبت شود.

پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران 
به مناسبت هفته نیروی انتظامی

اســماعیل ه گانی مدیر عامل بانــک رفاه کارگران 
در پیامی فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را تبریک 
گفت.هفته نیروی انتظامی را محضر ناجیان وااقدر 
عرصه امنیت پایدار و انضبــاط اجتماعی صمیمانه 
تبریک و تهنیت عرض می نمایم.طایه داران فرهنگ 
نظم و قانون مداری با اهتمام و مســاعی قابل ستایشی که مصروف می دارند 
جامعــه را  به فضایی امن، باثبات و مامنی مملــو از آرامش خیال برای هم 
میهنان ارجمند تبدیل می ســازند. این جامعه خدوم و ارزشــی، حافظان و 
پاسداران شایسته امنیت و پیشگیری اجتماعی هستند که اهتمام ارزنده آنها 
در صحنه اجتماع ، سامت اجتماعی را به ارمغان می آورد.نامگذاری شایسته 
هفته نیروی انتظامی فرصتی مغتنم پدیدار ساخت تا اینجانب افتخار داشته 
باشم به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ نظام بانکی کشور، از خدمات و 
زحمات شــبانه روزی جامعه بزرگ و سرفراز ناجا صمیمانه قدردانی نمایم.

بار دیگر ضمن تبریــک این هفته به خانواده پرافتخار ناجا، از درگاه خداوند 
متعال بالندگی و توســعه روزافزون میهن اسامی، اقتدار و اعتای بیش از 
پیش نیروی انتظامی و صحت و ســامت تمامی اعضای این خانواده بزرگ 

را مسألت دارم.
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گزیده خبر
 آمریکا ۸ فرد و شرکت خارجی را در ارتباط با 

ایران تحریم کرد
وزرات خزانه داری آمریکا اعام کرد نام ۲ شخصی حقیقی و ۶ شرکت خارجی 
را به دلیل نقض تحریم های ثانویه علیه ایران به فهرســت اشــخاص و نهادهای 
تحت تحریم خود افزوده اســت.وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعام کرد 
نام ۲ شخص حقیقی و ۶ شرکت خارجی به دلیل نقض تحریم های دولت آمریکا 
علیه ایران به فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم دفتر کنترل دارایی های 
خارجی )اوفک( که از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار می رود، افزوده 
شــده اســت.در بین افراد و نهادهای که وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم آنها 
خبر داده اســت نام ۲ شهروند و 4 شرکت چینی و ۲ شرکت به ثبت رسیده در 

هنگ کنگ به چشم می خورد.

دیدار معاون وزیر خارجه اوکراین با ظریف
معــاون وزیــر خارجه اوکراین که بــرای برگــزاری دور دوم مذاکرات دوجانبه 
درباره سانحه هواپیمای اوکراینی به تهران سفر کرده است، با وزیر امور خارجه 
کشورمان دیدار و گفتگو کرد.همزمان با برگزاری دوره دوم مذاکرات بین ایران و 
اوکراین در مورد سانحه هواپیمای اوکراینی آقای یوگنی ینین معاون وزیر امور 
خارجه این کشــور و رئیس هیئت مذاکره کننده اوکراینی امروز با دکتر محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار روند 
مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی مورد گفتگو قرار گرفت.وزیر امور 
خارجه کشــورمان با ابراز تاســف مجدد از وقوع این حادثه دردناک، با مثبت و 
سازنده ارزیابی کردن دور اول مذاکرات دوکشور در مورد این سانحه هوایی ابراز 
امیدواری کرد که با همکاری و تعامل دو طرف این مذاکرات هر چه سریعتر به 
نتایج مطلوب و مورد نظر برســد.در این دیدار همچنین روابط دو جانبه ایران و 
اوکراین و راه های توســعه همکاری های دو کشور در حوزه های مختلف مورد 

تبادل نظر قرار گرفت.

 در کنگره آمریکا پیشنهاد شد ترکیه
 را از ناتو اخراج کنند

نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا و عضو مجلس نمایندگان خواستار حذف 
ترکیه از ناتو به دلیل درگیری در قره باغ شد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
کمیته ملی ارمنی های آمریکا در توییتر نوشــت: تولســی گابارد، نامزد پیشین 
ریاست جمهوری آمریکا و عضو مجلس نمایندگان خواستار حذف ترکیه از ناتو به 
دلیل درگیری در قره باغ شد.در این پیام آمده است: »در قطعنامه جدید حمات 
ترکیه به نیروهای نظامی آمریکا محکوم شد... تولسی گابارد خواستار خروج آنکارا 
از ناتو است.«همچنین اشاره شده است که حمایت ترکیه از جمهوری آذربایجان 
در درگیری قره باغ، با مواضع ناتو مغایرت دارد. عاوه بر این، آنها از حضور شبه 
نظامیان مورد حمایت آنکارا در قره باغ و همچنین شرکت هواپیماهای اف -۱۶ 

ترکیه در عملیات در منطقه جنگ خبر دادند.

برنامه ریزی بریتانیا : 

خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا 
احتمــال توافق تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا مدام کمتر می شــود و لندن 
خود را برای »بریگزیت سخت« آماده می کند. دولت بریتانیا از فعاان اقتصادی و 
تجاری خواسته است، خود را برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا آماده کنند.

به گزارش دویچه وله، سرپرســت هیئت مذاکره کننــده اتحادیه اروپا قرار بود روز 
دوشــنبه )۱۹ اکتبر( به لندن سفر کند تا شاید بشود مذاکرات به بن بست رسیده 
میان بریتانیا و این اتحادیه را به مســیر مطلوب بازگرداند.مذاکرات هفته گذشته 
دو طرف برای رسیدن به یک توافق تجاری به منظور نظامند کردن خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا )بریگزیت( بی نتیجه خاتمه یافت.با وجود سفر مذاکره کننده ارشد 
اتحادیــه اروپا به لندن و برخی خوش بینی ها به از ســرگیری گفت وگوها، بوریس 
جانســون، نخســت وزیر بریتانیا روز جمعه ادامه رایزنی هــا را بی معنی خوانده و 
گفت، خود را برای آنچه »بریگزیت سخت« نامیده می شود، آماده می کند.براساس 
گزارش رویترز، دولت بریتانیا شــامگاه یکشــنبه با ارســال نامه ای از شرکت ها و 
مؤسســه های اقتصادی و تجاری خواسته است خود را برای خروج بدون توافق از 

اتحادیه اروپا آماده سازند.

هشدار به 200 هزار شرکت بریتانیایی
دولت جانســون در این نامه کــه برای حدود ۲۰۰ هزار شــرکت و مرکز تجاری 
و اقتصادی فرســتاده شده از آنها خواســته برای قوانین و مقررات جدید مالیاتی 
و گمرکی آماده شــوند.مایکل گور، عضو کابینه بوریس جانســون به شرکت های 
بریتانیایی هشدار داده که اشتباه نکنند، زیرا زمان در حال سپری شدن است و ۷۵ 

روز دیگر تغییراتی رخ خواهد داد.او تصریح کرد، اکنون ازم اســت همه همکاری 
کنند تا بریتانیا بتواند از یک فرصت جدید »به عنوان یک کشــور مستقل تجاری 
با تسلط بر مرزها، آب های ســرزمینی و قوانین خود« استفاده کند.اتاق بازرگانی 
بریتانیا می گوید، شرکت ها و مراکز تجاری و اقتصادی برای یک »بریگزیت سخت« 

آمادگی ندارد و دولت بوریس جانسون مسئول این وضعیت است.

امیدواری اتاق بازرگانی بریتانیا
آدام مارشــال، مدیرکل اتاق بازرگانی بریتانیا معتقد اســت، با توجه به معضات 
ســه گانه محدودیت های شــدید به خاطر مقابله با پاندمی کرونا، ضرورت احیای 
اقتصاد و خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا پس از یک دوره گذار، عجیب نیســت 
که شــرکت های بریتانیایی برای آماده ساختن خود دچار مشکل باشند.به گفته او 
شرکت های بریتانیایی از این رنج می برند که در زمانی که درگیر پیامدهای اساسی 
همه گیری کرونا هستند، با چنین چالش هایی روبرو می شوند.مارشال در عین حال 
به دست یابی به یک توافق تجاری و گمرکی با اتحادیه اروپا هنوز خوش بین است 
و خاطر نشــان می کند که خروج قاعده مند از اتحادیه برای شرکت های بریتانیایی 
شــفافیت به همراه مــی آورد و آنها را قادر می کند بهتــر برنامه ریزی کنند.بنا بر 
گزارش هــا، اگــر بریتانیا در یک طرح برای بازارهای داخلــی که هنوز به تصویب 
نرســیده، تغییراتی ایجاد کند می تواند شانس رســیدن به توافق با اتحادیه اروپا 
را افزایش دهد. این طرح اگر در شــکل کنونی به تصویب برســد به دولت بریتانیا 
امکان می دهد بخشــی از تعهدها مطابق توافق خروج از اتحادیه اروپا را غیر فعال 

کند.پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات، تنش و اختاف میان دو طرف افزایش یافته 
اســت. بریتانیا و اتحادیه اروپا در روزهای گذشته بار دیگر طرف مقابل را به عدم 
انعطاف کافی متهم کرده اند.بوریس جانســون روز جمعه گفته بود، دوران مذاکره 
بر ســر یک توافق تجاری به پایان رسیده است. او البته این را هم اضافه کرده که 
اگر اتحادیه اروپا در مواضع خود »تغییرات اساســی« ایجاد کند رسیدن به نتیجه 

ممکن است.

آمادگی مشروط اتحادیه اروپا
یک دیپلمات اروپایی ســخنان بوریس جانسون را تکرار شعارهای ماه های گذشته 
خوانــده و تصریح کرد، نخســت وزیر بریتانیا از خاتمه گفت وگو بــا اتحادیه اروپا 
ســخنی نگفته است. اورزوا فون در این، رئیس کمیسیون اروپا هم نظر مشابهی 
دارد و می گویــد اروپا همچنان روی توافق کار می کند »اما نه به هر قیمت«.پایان 
ســال جاری میادی دوران گذار بریگزیت، که در آن بریتانیا همچنان به مقررات 
اتحادیه اروپا پایبند اســت، خاتمه می یابد. مذاکرات دو طرف از ماه ها پیش بدون 
رســیدن به نتیجه نهایی ادامه داشته است. جانسون پیش از این گفته بود که ۱۵ 
اکتبر آخرین مهلت برای رســیدن به توافق است.با گذشت چهار روز از این تاریخ 
و با وجود به نتیجه نرســیدن گفت وگوهای هفته گذشته ظاهرا اتحادیه اروپا هنوز 
روی آمادگی لندن برای ادامه مذاکرات حساب می کند. بر همین اساس، سرپرست 
تیــم مذاکره  اتحادیه اروپا قصد دارد تمام هفته جاری در لندن بماند و در صورت 

نیاز روزهای آخر هفته نیز در بریتانیا باشد.

آمریکا نام سودان را از لیست تروریسم حذف می کند
رویترز گزارش داد: مقامات آمریکا و ســودان درصدد دســتیابی به توافقی برای حذف نام سودان از لیست کشورهای حامی 
تروریســم آمریکا هستند.به گزارش رویترز، مقامات آمریکا و سودان درصدند به توافق حذف نام سودان از لیست آمریکایی 
کشــورهای حامی تروریسم دست یابند و احتماا ظرف روزهای آینده اعام خواهد شد.یکی از این مقامات گفت، توافقنامه 
مذکور احتماا اجازه شــروع تحرکات سودان به سمت برقراری روابط با رژیم صهیونیستی را بدهد اما هم چنان تاش روی 
جزئیــات ادامه دارد.دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز توییت کرد، دولت ســودان با پرداخت ۳۳۵ میلیون دار به 
عنوان غرامت به قربانیان آمریکایی و خانواده هایشــان موافقت کرده است.ترامپ نوشت: اخبار خوش... دولت جدید سودان 
اقدامی خوبی انجام می دهد و این دولت با پرداخت ۳۳۵ میلیون دار به قربانیان حادثه تروریســتی موافقت کرد. به محض 
پرداخت این مبلغ نام ســودان را از لیســت کشورهای حامی تروریســم حذف می کنم.ترامپ تاکید کرد: در نهایت عدالت 
برای ملت آمریکا محقق خواهد شــد و گامی خوب برای ســودان اتفاق می افتد.پیشتر عبداه حمدوک، نخست وزیر سودان 
گفته بود، دولتش آماده پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای ســفارتخانه ها و ناوشــکن آمریکایی مقابل حذف نام سودان 
از لیســت تروریسم آمریکاســت.مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا که ماه اوت به خارطوم رفته بود امکان ازسرگیری روابط 
بین ســودان و رژیم صهیونیستی را بررســی کرد اما خارطوم تاکید کرد پرونده روابط با رژیم صهیونیستی از وظایف دولت 

انتقالی کنونی نیست.

»آزمایش اس-۴۰۰ از سوی ترکیه ناکام بود«
بر اساس اعام یک وبسایت ویژه امور نظامی در روسیه، آزمایش روز جمعه سامانه های دفاعی موشکی اس 4۰۰ توسط ترکیه 
شکست خورده است.به گزارش پایگاه خبری greekcitytimes، این وبسایت خبری موسوم به Avia گزارش کرد: نخستین استفاده 
نظامی سامانه های دفاعی موشکی روسیه از سوی ارتش ترکیه به دلیل امتناع آنکارا از به کار گرفتن نیروهای متخصص ارتش 
روسیه با شکست روبرو شده است.ویدئوهای منتشر شده از سوی دولت ترکیه نیز نشان می دهد که راکت از سامانه دفاع موشکی 
اس-4۰۰ پرتاب شده اما همانجا به زمین خورده است.کارشناسان این وبسایت همچنین گزارش کردند، در هیچ جای این ویدئو 
نشانی از لحظه به هدف خوردن راکت پرتابی یا صدای انفجار کاهک دیده نمی شود. آنکارا هنوز بیانیه رسمی درباره پرتاب این 
راکت منتشر نکرده اگرچه جالب ترین مساله این است که اگر اهداف مورد استفاده برای اس-4۰۰ دقیقا مشخص شده باشند، 
پرتاب موشک ردی از خود در آسمان نگذاشته است.به گفته این کارشناسان، سامانه های اس-4۰۰ را تنها می توان برای هدف 
قرار دادن موشــک ها یا جنگنده ها مورد اســتفاده قرار داد و نه پهپادهای کوچک. عدم وجود خط پروازی، عدم انفجار موشک 
و مســیر مستقیم موشک، نگران کننده است.اگرچه رسانه های ترکیه گزارش کردند که در مجموع سه هدف مورد اصابت قرار 
گرفتند، اما در این ویدئوها می توان دید که تنها یک پرتاب صورت گرفته و همین مساله سواات فراوانی را به وجود آورده است.

حتی در ویدئوی منتشر شده از سوی رئیس حزب حاکم ترکیه در شهر سینوپ سه پرتاب از زوایای مختلف نشان داده شده اما 
در هیچ جا به هدف اصابت نکرده است.



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

چهارشنبه 30 مهر 1399  4 ربیع ااول 1442  21 اکتبر 2020

8 صفحه    سال هفد          هم    شماره  4481 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پاک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

درحالی کــه دنیا منتظر واکســن کووید-۱۹ اســت، نتایج تحقیقات 
جدید نشــان می دهد که ممکن است راهی برای کاهش سرعت انتشار 
کروناویروس وجود داشــته باشــد. محققان کالج ایالتی پزشکی پن ) 
دانشگاه پنسیلوانیا ایاات متحده( می گویند که شستشوی بینی و دهان 
با موادی مانند دهان شــویه می تواند ویروس های کرونا را غیرفعال کند. 
نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد، دهان شویه و شامپوی کودک 
SARS- ( ۲-که محصوات رایج و بدون نسخه هستند بر سارس-کوو

CoV-۲( ویروس ایجادکننده بیماری کووید-۱۹ تاثیرگذار هســتند. 
این گروه پژوهشی، محصوات مختلفی ازجمله شامپوی یک درصدی 
کــودک و مواد پاک کننده دهان و دنــدان را آزمایش کردند تا دریابند 
چگونه هرکدام میزان ویروس کرونا را در دهان بیمار کاهش می دهند. 

محققان دریافتند، کودکان مبتابه اوتیســم و اختال توجه در دوران 
نوزادی بیشــتر به پزشــک و بیمارســتان مراجعه می کنند. کودکانی 
که ســال های بعد زندگی، مبتابه اوتیســم یا اختــال کم توجهی- 
بیش فعالی)ADHD( می شوند، نســبت به کودکان سالم، در سال اول 
زندگی خود بیشــتر به پزشک و بیمارستان مراجعه می کنند و این یک 
روش جدید بالقوه برای شناســایی زودهنگام شرایط ابتا به موارد ذکر 
شده را پیش بینی می کند. محققان دانشگاه دوک امریکا، دریافتند که 
استفاده کودک از مراقبت های بهداشتی در سال اول، از سوابق پزشکی 
الکترونیکی قابل جمع آوری اســت و به عنوان نقشــه راهی برای ارائه 
به موقع تشخیص و درمان خواهد بود و می تواند نتایج را بهبود بخشد و 

هزینه های مراقبت های بهداشتی را کاهش دهد. 

گروه بزرگی از محققان سرطان در هلند با شناسایی یک جفت غدد بزاقی 
در سر انسان که تاکنون ناشــناخته بودند، کشف بزرگی انجام دادند.به 
 )nasopharynx(گزارش گیزمگ، این غدد بزاقی در بخش پشتی گلو و بینی
قرار دارد و این کشــف ممکن است در جلوگیری از بروز عوارض جانبی 
آســیب زا ناشــی از رادیوتراپی در بیماران مبتا به سرطان سر و گردن 
کمک شایانی کند.این کشف حاصل تحقیق دانشمندان در مورد روش 
 »PSMA PET / CTنسبتاً جدیدی از تصویربرداری پزشکی به نام »اسکن
است. این اسکن در ابتدا برای تصویربرداری از بیماران مبتا به سرطان 
پروستات ساخته شده بود، با این حال لیگاندهای دارای برچسب رادیویی 
که برای روشــن کردن سلول های سرطان پروستات طراحی شده اند به 

طور موثری غده های بزاقی را نیز نشان می دهند.

از بین رفتن ویروس کرونا با 
دهان شویه و شامپوی کودک

مشکات سامت دوران نوزادی و 
احتمال ابتا به اوتیسم 

کشف یک جفت غدد بزاقی 
ناشناخته در سر

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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پاییز در جاده چالوس

مشخصات احتمالی آئودی E-Tron GT RS مدل 2021
آئودی به صورت رسمی اعام کرد نسخه RS از E-Tron GT را تولید خواهد کرد. این خبر را مارکوس دوزمن مدیرعامل ارباب 
حلقه ها اعام کرد و گفت که خودروی موردبحث ســال بعد از راه خواهد رســید. تا به اینجا که خبرها خوب بوده اما چه خبر از 
جزئیات فنی این خودرو؟ ما می دانیم که E-Tron GT نسخه RS همانند مدل های دیگر از پلتفرم مشابه پورشه تایکان استفاده 
خواهد کرد هرچند دارای طراحی تیزتر، شاسی سفت تر و ترمزهای ارتقا یافته خواهد بود. نسخه پرچم دار تایکان توربو S از دو 
پیشرانه الکتریکی با قدرت ترکیبی ۷۵۰ اسب بخاری و گشتاور ۱۰۵۰ نیوتون متری استفاده کرده و شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر 
در ساعت ۲.۸ ثانیه ای و حداکثر سرعت ۲۶۰ کیلومتر در ساعتی دارد. آئودی اسپورت به قوای محرکه E-Tron GT RS اشاره 
نکرده اما گفته می شود این خودرو از سه پیشرانه استفاده خواهد کرد که یکی از آن ها در اکسل جلو و دو تای دیگری در اکسل 
عقب قرار خواهند داشت. البته این امر به معنی قوی تر بودن محصول آئودی نسبت به تایکان توربو S نیست زیرا انتظار می رود 
E-Tron GT RS قدرت حدود ۷۰۰ اســبی و شتاب تخمینی حدود ۳ ثانیه ای داشته باشد. ظاهراً این سه پیشرانه الکتریکی را 

یک باتری ۹۵ کیلووات ساعتی تغذیه خواهد کرد و بازه حرکتی حدود ۴۰۰ کیلومتری را به ارمغان خواهد آورد.

تغییرات متعدد نیمی از لیگ برتری ها در فصل نقل و انتقاات
نیمــی از تیم های لیگ برتری در فصل نقــل و انتقاات تغییرات زیادی را تجربه کرده اند. فصل نقل و انتقاات لیگ برتر از 
ششم شهریور شروع شد و برخی از تیم های لیگ برتری کار خود را زود تر از دیگر تیم ها شروع کردند. فصل نقل و انتقاات 
با خرید های متعدد تیم ها همراه شــد و اکنون نیز نیمی از تیم های لیگ برتری ورودی و خروجی های زیادی را به خود 
دیده اند.انتقادی که هر سال به تیم های لیگ برتری وارد می شود همین تغییرات متعدد است. کمتر می توانیم ثبات را در 
باشــگاه ها ببینیم و نه تنها در پیش از فصل بلکه در طول فصل هم این اتفاق رخ می دهد. چیزی که مشــخص است تغییر 
متعدد مربیان و بازیکنان است. در مقایسه با فصل گذشته، از ۱۶ تیم حاضر در لیگ بیستم ده تیم تغییر مربی داشته است. 
مربیان تیم های اســتقال، تراکتور، ذوب آهن، سپاهان، شــهرخودرو، صنعت نفت آبادان، گل گهر سیرجان، ماشین سازی 
تبریز، نســاجی مازندران و نفت مسجدسلیمان نسبت به فصل گذشته تغییر کرده اند. میانگین تعداد بازیکنان خروجی تیم 
های لیگ برتری ۷ بازیکن اســت. ماشین سازی با ۱۱ بازیکن و صنعت نفت با ۱۰ بازیکن بیشترین خروجی های لیگ برتر 

را در فصل نقل و انتقاات داشته اند.

قّلش کرد رگس جّماش تو مرابودم میان خلق ی مرد پارسا با وسوه جگوه توان بود بارسااز غمزهٔ تو ر دلم افتاد وسوه کز بهر کام دل نشوم فتنهٔ بلرهیز کرده بودم و سوگند خورده نیز رهیز من هَدَر شد و سوگند من هَبااز بس ه کرد چشم تو نیرنگ و جادویی باشد هوای ره و آتش سوی هواشخص و دلم ز عشق تو ره است و آتش استگر هست سوی تو دل و شخص مرا هویای چون هوا لطیف ه داری همی عجب

پیشنهاد

چهره روز

تابستان آن سال
کتاب تابســتان آن سال روایت افسری ۳۵ ساله بازمانده 
از جنگ های آمریکا در خاورمیانه است که دچار بیماری 
اعاجی شــده و خود و خانواده اش، نومیدانه در انتظار 
مرگش هســتند اما روایت واقع گرایانه و امیدبخشی از 
یک بیمار در حال مرگ اســت، نگاه  انسان ها را به نسبت 
به مرگ دستخوش تغییری اساسی می کند. کتابی فوق 
العاده زیبا درباره مردی به نام جک می باشد که بیمار و 
در انتظار مرگ اســت اما ناگهان همه چیز تغییر کرده و 
همسرش به جای او می میرد. در نتیجه خانواده متاشی 
و هر کس در گوشــه ای از کشور جای می گیرد و جک 
به آسایشگاهی فرستاده می شود که همه وضعیتی مانند 
او داشــته و در انتظار مرگند. اما جک آرام آرام به شکل 
معجزه آوری ســامتی خود را به دســت می آورد و تاش می کند بچه هایش را دور هم جمع کرده و 
زندگی اش را از نو بســازد. او طبق قولی که به همســرش داده به خانه ساحلی نقل مکان می کند که 
همسرش وقتی کوچک بود آنجا می زیسته تا بتواند فانوس دریایی اش را تعمیر کند. کتاب نثری روان 
دارد. شخصیت ها بسیار معمولی هستند و در کل ایده داستان نیز بسیار معمولیست. طوری که ممکن 
است هر روز این شخصیت ها را در واقعیت دیده باشیم ولی دیوید بالداچی از همین زندگی و شخصیت 
های ســاده، کتابی فوق العاده زیبا می سازد. برعکس بیشتر کتاب ها که شروع قدرتمند و پایانی آرام و 
نامطبوع دارند، کتاب تابستان آن سال آرام آرام شروع می شود، وقایع گاهی با جزئیات و گاهی کلی بیان 
شده، سرعت کتاب کم و زیاد می شود و رفته رفته هیجان کتاب و میل به ادامه ی آن بیشتر می شود و 
در نهایت پایانی فوق العاده زیبا دارد. به نظر من این کتاب را می توان در سطح کتابهایی چون “زبان گل 

ها، پس از تو، دختری که پادشاه سوئد را نجات داد و تا حدی من پیش از تو” قرار داد.

ایوان تورگنیف
رمان نویس، شاعر  تورگنیف  ایوان ســرگئی یویچ 
و نمایشــنامه نویس روس بود که نخســتین بار 
کشــورهای غربی را با ادبیات روســی، آشنا کرد. 
آثــار او تصویــری واقع گرایانه و پــر عطوفت از 
دهقانان روس و بررســی تیزبینانــه ای از طبقه 
روشنفکر جامعه روسیه، که در تقای سوق دادن 
کشــور به عصری نوین بودند، ارائه می دهد. پدر 
وی در ارتش روس مقام ســرهنگی داشــت. این 
مرد در سال ۱۸۲۰ وقتی »ایوان« دو ساله بود زن 
و ســه پسرش را به اروپای غربی برد و به گردش 
در کشــورهای این منطقه پرداخت. در بازگشت 
به روســیه »تورگنیف« مانند دیگر َماک زادگان 
روس در نزد اســتادان و آموزگاران مجرب تعلیم و تربیت یافت. او زبان روســی را خیلی 
دوست می داشت و همیشه از این که استادان، زبان مادری اش را به او یاد نمی دادند متأسف 
بود، اما ســرانجام از طریق یکی از دهقانان اماک پدر توانســت یک کتاب روسی به دست 
آورد و با شــوق بســیار بخواند. ایوان در شانزده سالگی به دانشگاه مسکو رفت. اما در سال 
۱۸۳۵ او را به دانشــگاه »سن پترزبورگ« منتقل ســاختند. آنجا در رشته زبان شناسی به 
تحصیل پرداخت و در این زمان احســاس کرد که می خواهد چیز بنویسد و به نویسندگی 
بپردازد. او نخســت با تقلید از یکی از آثار »بایرون« شــاعر بزرگ انگلیسی یک قطعه شعر 
خوب سرود اما استادش بدون آن که او را رسوا سازد به او گفت: »فکر می کنم تو می توانی 
چیزی شــوی« او در این زمان تشــویق شد و در روزنامه ها آثار شعری خود از جمله »کاج 

کهن« را منتشر ساخت.

بخوانید در اینستاگرام


