
شمار جانباختگان کرونا در کشور از ۴۴هزار تن گذشت
۴۳۱ فوتی جدید کرونا در کشور طی 

۲۴ ساعت گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از 

کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را اعام کرد.
 دکتر سیماسادات اری گفت: تا دیروز ۱ آذر ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۲ هزار و ۹۳۱ بیمار جدید مبتا 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شــد که دو هزار و ۱۵۵ نفر از 
آنها بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۸۴۱ هزار و ۳۰۸ نفر رســید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۴۳۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۴ هزار و ۳۲۷ نفر رسید.

اری گفت: خوشبختانه تا کنون ۵۹۶ هزار و ۱۳۶ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.اری ادامه داد: 
۵۷۷۸ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این 
بیمــاری تحت مراقبت قرار دارند.وی افزود: تا کنون پنج میلیون 
و ۷۴۷ هزار و ۳۲۵ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده است.به گفته وی، استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان 
شرقی، خراســان جنوبی، ســمنان، قزوین، لرســتان، اردبیل، 
خوزســتان، کرمانشــاه، 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.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رییس جمهور با اشاره به اینکه در نظر داریم با اقدامات حمایتی مردم را در شرایط فعلی کمک کنیم، اعام کرد: دیروز مصوب شد که برای نزدیک به ۳۰ 
میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان باعوض بدهیم و هم برای ۱۰ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر گیریم که بازپرداخت ۳۰ 
ماهه دارد. حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه آغاز طرح جامعی است که باید در شهرهای قرمز، زرد 
و نارنجی اجرایی و عملیاتی شود، اظهار کرد: ما دوره بسیار سختی در کرونا داشتیم که اسفند پارسال و فروردین امسال بود اما از اردیبهشت که شرایط بهتر 

شد تا اان، مواجه با موج دوم کرونا و بعد موج سوم کرونا شدیم و تصمیم به تعطیلی هوشمند شهرها گرفتیم.

www.sobh-eqtesad.ir

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اعام کرد
کمک باعوض به 30 میلیون نفر

info@sobh-eqtesad.ir

حکم اسام در خصوص تورم چیست؟
 یک ضرب المثل چینی می گوید: » به دنبال انتقام گیری از دشمن 
نباشید. کنار رودخانه بنشینید. آب، جسد دشمنتان را می آورد«. 
به عبارتی چینی ها معتقدند دســت انتقام طبیعت از دست انتقام 
من و یا تو قوی تر است. امروز در شیوه اداره کشورها دولتها هستند 
که بدون اجازه در جیب مردمشــان دســت می کنند و مقداری از 
دارایی آنها را می دزدند و ســندی هم جز فاکت برای مردم باقی 
نمیگذارند. میخواستم از مراجع معظم تقلید سئوال کنم که » آیا 
تورم در شرع مقدس اسام ظلم بالسویه است؟« اما نپرسیدم. رفتم 
در اینترنت گشتم ببینم در این خصوص کسی هست که این سئوال 
را مطرح کرده باشــد؟ که البته کسی را نیافتم. با خود گفتم بهتر 
اســت در ذهنم موضوع را دقیق تر بشکافم تا نحوه سئوال کردنم را 
تدقیق کنم. برای دقت بیشتر اول ببینیم تورم چیست و چه کسی 
آن را تولیــد میکند و چگونه در جامعه توزیع میشــود؟ امروزه در 
اقتصاد مفهومی تورم را مالیــات پنهان میخوانند. یعنی وجهی را 
از کســانی دریافت میکنند که آن کسان نمیدانند که نام این وجه 
پرداخت شــده در اصل و در محتوا همان مالیات است. مالیاتی که 
درآمدی برایش متصور نیست. به عبارتی پرداختن وجه برای گران 
شــدن اقام مورد نیاز را مالیاتی مینامند که شما برای زندگی در 
محیط تــورم پرداخت می کنید. مگر نه این اســت که مالیات را 
دولتها میگیرند؟ پس متولی تولید تورم دولتها هستند. در توجیه 
عمــل قبیح دولتها برای تولید تورم مثالی می آورند که اگر ظلمی 
بطور مساوی بین افراد جامعه توزیع گردد این ظلم حکم عدل یافته 
و دیگر ظلم محســوب نمیشود. اوا در خصوص این گفته که ظلم 
بالســویه عدل است صدها انقلت طلبتان. اما تورم این گونه نیست 
که بین افراد جامعه یکسان توزیع شود. تورم در جامعه همیشه به 
زیان طبقه ندار و به سود طبقه دارا بوده است. به عبارتی ناکارامدی 
یا نابخردی و یا سوء نیت دولتها در همه جهان روالی را به مردم فقیر 
تحمیل میکند که فاصله طبقات اقتصادی مردم را نسبت به یکدیگر 
افزایش میدهد. به عبارتی تورم دارا را داراتر و فقیر را ندارتر میکند 
حال من از کارشناسان عدالتگرا در دین مبین اسام می پرسم اگر 
کس یا کسانی از روی عمد یا حتی از روی سهو به مردم خسارتی 
وارد آورند ظلم کرده اند یا ظلم نکرده اند؟ اقدام ایشان متوجه دین 
و خسارت میشود یا نمیشــود؟ روش جبران آن چگونه است؟ آیا 
اگر جریان را عمدی تلقی کنیم که کس یا کســانی برای پیشبرد 
اهداف و مقاصد شوم خود به شورش مردم دل بسته باشند و برای 
این شورش دست به اقداماتی از نوع تحمیل گرانی و ذیق معیشت 
متوســل شــوند، گناه کبیره نکرده اند؟ مســتحق زندان و شاق 
نخواهند بود؟ در اســام قانون دیات و حدود که برای هر تجاوزی 
حکمی متقن تعریف نموده اســت، برای این اشخاص که در جهان 
فقرا شکاف آفریده اند چیست؟ اگر چنانچه حکمی در اسام مترتب 
این اشخاص نیست پس باید در جهت ضرب المثل چینی بنشینیم 
تا رودخانه جســد دشــمنان فقرای ملت را همراه آب بیاورد؟ به 
اعتباری هم از خدا بخواهیم انتقام دشمنی ها را خودش از ظالمین 
مطالبه کند؟ بنظر شــما اینکه حقیر سئوال در مورد حکم تورم را 
مطــرح کرده ام در حال خریت کردنم و ضرر و زیانی متوجه حقیر 
خواهد شد؟ اینکه امام صادق علیه السام میفرمایند اگر مسلمانی 
صدای کسی را بشــنود که استمداد میطلبد و به کمک او نشتابد 
مسلمان نیست، شامل  من و شما ودولت ما هم میشود؟ یعنی اگر 
دولت قانون به شــورای نگهبان را بدلیل نداشتن بودجه بی اعتبار 
نموده و در عوض بدون داشــتن قانون با گران فروختن ارز وجهی 
پس انداز نماید و ظاهرا به میل خود برای فقرا هزینه کند و کســی 
هم نداند چقدر هزینه شــد؟ و چقدر درامد بود؟ مشــمول سئوال 
حقیر میشود؟ وقتی کسی نوشــته نیاز دارد بداند حکم اسام در 
خصوص بانیان تورم چیست؟ چه منظوری داشته است؟ میخواسته 
بداند که تولید تورم ظلم است؟ ضمان دارد؟ موجب جبران خسارت 

میشود؟ بنظرم باید به این سئواات پاسخ امروزی بدهیم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سخنگوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه ۷۹ میلیون نفر جمعیت در شهرهای مختلف کشور در وضعیتهای هشدار ۳،۲ و۱ کرونا به سر می 
برند، ابراز امیدواری کرد که پس از گذشت چهار تا پنج هفته از محدودیتهای جدید کرونا، شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری در کشور باشیم.

 دکتر علیرضا رییسی با اشاره به اعمال محدودیتهای جدید کرونا از دیروز، گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیتهای جدید از از دیروز 
اجرا شد و بر همین اساس جلسه دیروز ستاد با ۱۵ نفر برگزار شد و بقیه اعضا از طریق وبینار به جلسه وصل شدند. در جلسه دیروز گزارشی از وضعیت و 
روند بیماری در کشور ارایه شد و موضوع مهمی که دیروز در مورد آن بحث شد، مبحث طرح بسیج محله محور و مقابله با اپیدمی کرونا بود که با کمک 
بسیج و مردم از دیروز در سراسر کشور شروع شده است.وی افزود: همچنین گزارشی از روند بیماری در ۴۳ شهری که قبا در آنها محدودیت ایجاد کرده 
بودیم، داده شد. خبر خوب این است که محدودیتهای اعمال شده در این شهرها که وضعیت قرمز داشتند موثر بوده و ۴۱ شهر دارند روند نزولی بیماری 

را طی می کنند، در یکی از شهرستانها نیز روند نزولی شروع شده و دو مورد دیگر هنوز زمان خواهد برد که روند نزولی بیماری شروع شود.
رییسی گفت: در مجموع این موضوع نشان دهنده آن است که طرحی که ۵ آبان شروع کردیم کاما موثر بوده است و بر اساس شواهد ایجاد محدودیتها 
می تواند موثر باشد.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، افزود: محدودیتهایی  نیز از دیروز برای ۱۶۰ شهر در وضعیت قرمز و ۲۰۸ شهر در وضعیت نارنجی و 
۸۰ شهر با وضعیت زرد شروع شده است. جمعیتی که مشمول این طرح می شوند به این ترتیب است که در شهرهای قرمز بالغ بر ۵۳ میلیون نفر را شامل 
می شود. در مجموع حدود ۷۹ میلیون نفر جمعیت در وضعیتهای هشدار ۳، ۲ و ۱ هستند؛ یعنی شهرهای قرمز، نارنجی و زرد. امیدوارم با رعایت مردم و 
همکاری دستگاه ها بتوانیم شاهد کاهش ورودی بیمار به بیمارستانها، کاهش ابتا و نهایتا بعد از چهار - پنج هفته شاهد کاهش مرگ و میرها خواهیم بود.

وی افزود: خواهش من از همه مردم که صبوری می کنند و از آنها ممنون هستیم، این است که عده ای هم هستند که متاسفانه نکات بهداشتی را رعایت 
نمی کنند و این عده می توانند زحمات همه  افراد را هدر دهند.

دورهمی های خانوادگی مهم ترین عامل ابتا در حال حاضر
رییسی تاکید کرد: امروزه تحقیقات علمی نشان داده است که ۱۰ درصد مبتایان می توانند باعث ۸۰ درصد ابتا در سطح جامعه شوند و مهم ترین عامل 
ابتا اکنون همین دورهمی های خانوادگی است. درست است کسب و کارها متاسفانه تعطیل می شوند اما از طرف دیگر باید کاما مراقب باشیم اگر این 

پروتکل ها به دقت اجرا نشود ممکن است همه  زحمات ما به هدر برود. بنابراین از مردم می خواهیم پروتکل ها را جدی بگیرند.

آغاز توزیع تستهای سریع کرونا
معاون وزیر بهداشت، ادامه داد: ما هفت برنامه مشخص داریم که یکی از آنها بحث محدودیت های هوشمند است، اما بقیه برنامه ها هم باید اجرایی شوند. 
از دیروز تســت های تولید داخلی آزمایش ســریع کرونا ) آنتی ژن( آغاز می شود و از دیروز ۱۰۰ هزار تست دستمان رسیده است که بین مراکز بهداشتی 
درمانی کشور توزیع خواهد شد و انتظار داریم طی این هفته و هفته آینده بتوانیم میزان تست ها را به حدود ۷۰ هزار - ۸۰ هزار و طی دو هفته به مرز 

۱۰۰ هزار تست روزانه برسانیم. این تست ها در مراکز بهداشتی رایگان انجام می شود و این کار در کنترل و قطع زنجیره بیماری بسیار موثر خواهد بود.

نرخ تورم نقطه به نقطه به 46.4درصد رسید

 پرواز قیمت  خوراکی ها درآبان
 رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعام کرد:

 تجارت آزاد با اتحادیه اورسیا 
تاپایان سال میادی

پیش بینی سازمان برنامه از تحقق منابع بودجه 99

تحقق کم تر از یک سوم درآمد نفتی

رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: مذاکرات موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اورسیا تا پایان سال 
میادی انجام می شود.به گزارش وزارت صمت، حمید زادبوم بیان کرد: مذاکرات موافقت نامه موقت تجارت آزاد 
بین ایران و اورســیا که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده اســت در اردیبهشت ۱۳۹۷ به امضاء وزیر وقت صمت رسید و 
بعد از تصویب در مجلس شورای اسامی از ۵ آبان ماه ۱۳۹۸ اجرایی شد.وی تصریح کرد: این موافقت نامه یک 
موافقت نامه تجاری بین جمهوری اسامی ایران و این اتحادیه که شامل کشور های روسیه، باروس، قزاقستان، 

ارمنستان و قرقیزستان است...

نرخ بیکاری واقعی ۲.۵ برابر آمار رسمی است
ستاد ملی کرونا تصویب کرد:

حمایت های جدید بانکی برای مشاغل 
آسیب دیده از کرونا

کســب وکارهای بیشتر آســیب دیده از کرونا همزمان با آغاز دوره تشدید محدودیت های کرونایی، 
حمایت های بانکی جدیدی را از ســوی دولت دریافت خواهند کرد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی 
دولت، کســب وکارهایی که مشمول این حمایت ها هســتند، با تایید و تشخیص کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی کرونا مورد حمایت قرار می گیرند. جزئیات این حمایت ها که با توجه به تشدید 
دوباره بیماری کووید ۱۹ و اعمال محدودیت های شــدید، به مشــاغل و کسب وکارها و فعالیت های 
شدیداً آسیب دیده از کرونا ارائه خواهد شد، به این شرح است: بازپرداخت اقساط تسهیات دریافتی 
)اعم از قرض الحسنه و سایر تسهیات( افـرادی که مـوعد پـرداخت آن در آذرماه سال ۱۳۹۹ است، 
به پایان دوره بازپرداخت اقســاط این تسهیات منتقل می شود. در مورد تسهیات با بازپرداخت به 
صورت دفعی که بازپرداخت آن در آذرماه سال ۱۳۹۹ باشد نیز موعد پرداخت به یک ماه بعد از آن 
منتقل می شود. )البته به شرطی که بدهی آنها به شبکه بانکی کشور تا تاریخ یکم اسفندماه ۱۳۹۸ در 
طبقه جاری قرار داشته باشد( این امهال، موجب جریمه و محدودیت ها و ممنوعیت ها نخواهد شد. 
همچنین اگر سررسید چک های صادره اشخاص مشمول این بند، در دوره زمانی آذرماه سال ۱۳۹۹ 
باشد و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت شود، در صورت تسلیم تقاضای خود 
به بانک مربوط، تا یک ماه پس از تاریخ برگشت چک صادره، مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های 
مقرر در ماده )۵( مکرر الحاقی به قانون چک نمی شــود.مهلت پرداخت قبوض گاز مصرفی که زمان 
پرداخت آنها در دوره زمانی یکم آذرماه ۱۳۹۹ تا یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ است، به مدت دو ماه امهال 

می شود.

11 میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت، تسهیات یک میلیونی می گیرند
افزون بر این با تصویب ســتاد ملی کرونا مقرر شــد که در کنار حمایت از کسب وکارها، نزدیک به 
۳۰ میلیون نفر یعنی حدود ۱۱ میلیون خانوار نیز از حمایتهای معیشــتی دولت برخوردار شوند. بر 
اســاس مصوبه ســتاد ملی کرونا، خانوارهایی که منبع درآمدی ثابت ماهانه ندارند و در مرحله قبل 
متقاضی تسهیات کرونایی خانوارها بوده اند، از حمایت های زیر برخوردار می شوند:پرداخت تسهیات 
قرض الحسنه یک میلیون تومانی با نرخ کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت اقساط ۳۰ ماهه از منابع یارانه 
معیشــتی ماهانه خانوار.پرداخت کمک باعوض به صورت ماهانه معادل یک میلیون ریال به تعداد 
هر یک از اعضای خانوار از آذرماه تا حداکثر پایان سال ۱۳۹۹. این مبلغ به حساب سرپرست خانوار 

واریز می شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعام کرد

۷۹میلیون تن در وضعیت هشدار ۱ تا ۳ کرونا 
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3

3
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عملکرد ۷ ماهه تجارت کشــور و تقاضای 
ارز خدمات نشــان می دهد در صورتی که 
دولت ثبت ســفارش  واردات را به  شــدت 
کنترل نکند و اجــازه واردات بدون انتقال 
ارز را بدهد، اقتصاد کشــور با کسری ۱۲.۵ 
میلیــارد داری روبــه رو خواهد شــد که 
نتیجه قطعی آن رشــد قابل توجه نرخ ارز 
اســت.، اگر اصول اولیه مدیریت بازار ارز را 
در نظر بگیریم، بدیهی ترین سیاســت برای 
کنترل نرخ ارز، مدیریــت منابع و مصارف 
ارزی اســت.در بُعد منابــع، صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی و صــادرات غیرنفتی در 
۶ ماهه اول امســال نسبت به مدت مشابه 
سال و سال های قبل تر، کاهش یافته است. 
مجموع صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه امسال 
معادل ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دار بوده 
اســت. همچنین در این مدت ۲ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون دار نفت صادر شده است. این 
در حالی است که میزان واردات از فروردین 
تا پایان مهر مــاه ۲۰ میلیارد و ۴۰ میلیون 
دار بوده است و عاوه بر این طبق اطاعات 
به دست آمده بیش از ۸ میلیارد دار کاای 
ثبت سفارش شــده در نوبت تخصیص ارز 
قرار دارد.یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل 

واردات، اعمال محدودیت در ثبت سفارش 
واردات کااهای غیرضروری است. اما از اعداد 
و ارقام ثبت سفارش و واردات کشور می توان 
دریافت که هیچ کنترلی در حوزه مدیریت 
واردات با ابزار محدودیت در ثبت ســفارش 
واردات کاا انجام نمی شــود و غیر از برخی 
کااهایی که در اوایل ســال ۹۷ واردات آنها 
ممنوع شد، سایر کااها امکان ثبت سفارش 
و واردات دارند.در شــرایط محدودیت منابع 
ارزی، وقتــی واردات کااهای غیرضروری 
همچنان ثبت ســفارش می  شــود، نتیجه  
محتوم آن افزایش تقاضای ارز در اقتصاد و 
در نهایت بهای ارز است. متوسط واردات در 
۷ ماهه اول امسال ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون 
دار بوده اســت؛ در صورتی که برای ۵ ماه 
دیگر ســال جاری )آبان تا اسفند( به طور 
متوســط همین میزان واردات انجام شود، 
مجموع کل واردات کشور در سال ۹۹ به ۳۴ 
میلیارد و ۳۵۴ میلیون دار خواهد رســید. 
مســاله بعدی نیازها و تقاضای ارزی بخش 
خدمات اســت چرا که نیازهای ارزی صرفا 
به بخش واردات محدود نمی شود. در طول 
ســال بیش از ۵ میلیارد دار برای مصارف 
خدماتی )ارز مســافری، ارز دانشجویی، ارز 

برای درمان و امثال آنها( مورد استفاده قرار 
می  گیرد. بنابراین در صورتی که واردات مثل 
۷ ماهه اول امسال کنترل و مدیریت نشود 
و ثبت سفارش به همان روش ادامه یابد، در 
کنار نیازهای ارزی بخش خدمات، کشور در 
سال ۹۹ به بیش از ۳۹ میلیارد دار ارز نیاز 
دارد.این در حالی اســت که برآوردها نشان 
می دهد مجموع صادرات غیرنفتی کشــور 
در ســال ۹۹ حداکثر به ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دار خواهد رسید و با توجه به اینکه 
همواره همه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 
وارد چرخه اقتصادی کشــور نمی شود، در 
خوش بینانه ترین حالت ۷۰ درصد )ســال 
۹۸ حدود ۶۵ درصد از ارز صادراتی کشــور 
بازگشــت( ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی بازگردد. با این فرض، ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی در طول سال ۹۹ حداکثر 

معادل ۲۱ میلیارد ۸۴۰ میلیون دار خواهد 
بود که با احتساب ۵ میلیارد دار ارز حاصل 
از صــادرات نفــت و فرآورده هــای نفتی، 
مجموع منابع ارزی کشــور در سال جاری 
به ۲۶ میلیــارد و ۸۴۰ میلیون دار )حدود 
۲۷ میلیارد دار( خواهد رســید.اما مصارف 
ارزی )در صــورت حفظ روند موجود و عدم 
تجدید نظر در سیاســت های تجاری( بیش 
از ۳۹ میلیــارد دار خواهد بــود که با این 
حساب اقتصاد ایران با کسری ۱۲.۵ میلیارد 
داری روبرو خواهد شــد. قطعا نتیجه این 
کســری بزرگ، افزایش قابل ماحظه بهای 

ارز خواهد بود. 

مدیریت مصارف و تقاضای ارز با محدود 
کردن ثبت سفارش واردات

در چنین شرایطی اگر دولت کنترل نرخ ارز 

و تورم را هدف گذاری کرده است، باید فرایند 
ثبت سفارش واردات را به گونه ای تغییر دهد 
که تا پایان سال امکان ثبت سفارش به شدت 
کاهش یافته و در ســطحی قــرار گیرد که 
منابع ارزی کفاف می دهد.همانطور که گفته 
شــد کل منابع واقعی ارزی کشور با توجه 
به میزان صــادرات نفت، فرآورده های نفتی 
و صادرات غیرنفتی و همچنین بازگشــت 
۷۰ درصد ارز حاصــل از صادرات غیرنفتی 
به کشــور، در مجموع بــه ۲۷ میلیارد دار 
می رسد. با این حساب و با احتساب تقاضای 
ارز خدماتی، تا پایان سال حداکثر به مجموع 
ثبت ســفارش واردات باید ۲ میلیارد دار 

اضافه شود.

جهش نــرخ ارز نتیجه محتوم واردات 
بدون انتقال ارز

 این محدودیت های منابــع ارزی و اعداد و 
ارقام درج شده در جمات باا به خوبی نشان 
که محدودیت منابع ارزی بسیار جدی است 
و تقاضای ارز با محدود سازی ثبت سفارش 
واردات، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. 
متاسفانه رفتار متولیان حوزه تجارت کشور 
به هیچ وجه متناســب با این وضعیت ارزی 

نیست و بررسی ها نشان می دهد برخی افراد 
به دنبال باز کــردن راه واردات بدون انتقال 
ارز هستند که در صورت اجرایی شدن آن، 
واردات به شدت افزایش یافته و بازار ارز را با 
تاطمات بسیار شدیدی مواجه خواهد کرد. 
حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در 
همین بــاره گفت: واردات بدون انتقال ارز و 
یا ارز متقاضی به این شــکل انجام خواهد 
شــد که وارد کننده ارز مورد نیاز را از بازار 
آزاد خریــداری می کند و لذا فشــار تقاضا 
به بــازار آزاد، اندک کنترل بانک مرکزی را 
نیــز بر بازار از بین خواهد برد. واردات بدون 
انتقال ارز و یا ارز متقاضی عاوه بر افزایش 
قیمت ارز منجــر به افزایش قاچاق کاا نیز 
می شــود زیرا برای واردات بدون انتقال ارز 
باید ارز تامین شــود و این موضوع قاچاق را 
نیز افزایش می دهد. سه تجربه ارزی کشور 
هم که به اوایل دهه ۷۰، ســال ۹۷ و سال 
۹۸ برمی گردد حاکی از این است که هرگاه 
واردات بدون انتقال ارز قانونی شده نرخ ارز 
با جهش  شــدیدی مواجه و کل اقتصاد را با 
بحران مواجه کرده است و هر وقت این رویه 
واردات متوقف شده، ثبات نسبی به بازار ارز 

بازگشته است.

اصول اولیه مدیریت بازار ارز؛
 تصمیمات جدید دولت چه بایی

 بر سر نرخ ارز می آورد؟
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اعام کردگزیده خبر

کمک باعوض به ۳۰ میلیون نفر
رییــس جمهور با اشــاره به اینکه در نظر داریــم با اقدامات 
حمایتی مردم را در شــرایط فعلی کمــک کنیم، اعام کرد: 
دیروز مصوب شد که برای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر تا پایان 
ســال در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان باعوض بدهیم و هم برای 
۱۰ میلیــون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر گیریم که 
بازپرداخت ۳۰ ماهه دارد. حجت ااسام و المسلمین حسن 
روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه آغاز 
طرح جامعی اســت که باید در شهرهای قرمز، زرد و نارنجی 
اجرایی و عملیاتی شود، اظهار کرد: ما دوره بسیار سختی در 
کرونا داشــتیم که اسفند پارسال و فروردین امسال بود اما از 
اردیبهشت که شرایط بهتر شد تا اان، مواجه با موج دوم کرونا 
و بعد موج ســوم کرونا شدیم و تصمیم به تعطیلی هوشمند 
شهرها گرفتیم.وی افزود: هدف اصلی از این کار این است که 
شــیوع ویروس را کنترل کنیم و افرادی که مبتا می شوند را 
زودتر شناســایی کنیم و آنانی که باید قرنطینه شوند هم در 
این مسیر قرار گیرند.رییس جمهور با بیان اینکه ما باید همه 
پروتکل ها را رعایت کنیم تا فشار اقتصادی بر کسب وکارهایی 
که از دیروز ممنوع می شوند، زودتر برطرف شود، اظهار کرد: 
اگر در این دو هفته هم خدای نکرده به نتیجه مطلوب نرسیم. 
ممکن است باز هم این تعطیلی ادامه یابد. پس عاوه بر رعایت 
پروتکل ها برای سامتی خود و خانواده و کاهش فشار بر کادر 
درمان، باید برای رفع تعطیلی مشاغل هم به رعایت پروتکل ها 
توجه کنیم.روحانی با انتقاد از افزایش دورهمی های خانوادگی 
در ماه های اخیر، گفت: قبًا مطرح بود که اگر کســی مبتا 
باشــد و در جمع خانوادگی که معمواً با اســتفاده نکردن از 
ماســک هم همراه می شود، عطسه یا ســرفه کند، می تواند 

پنجاه نفر را مبتا کند. به خصوص که ممکن است در خانه ها 
سیستم تهویه مناســبی هم وجود نداشته باشد. حتی گفته 
می شــود حرف زدن فردی که مبتاست نیز می تواند منجر 
به انتقال ویروس شود.وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه های 
انتظامی باید در رعایت پروتکل های بهداشتی در دو هفته اخیر 

همکاری ازم را داشــته باشند، اظهار کرد: همه دستگاه های 
دولتی و غیردولتی باید در امر انجام این کار همکاری کنند و 
فقط به نیروهای انتظامی یا دولتی سپرده نشود. همه نیروهای 
بســیج و معتمدان محلی نیز باید برای هدایت افراد مبتا به 
مراکز تســت گیری کمک کنند و نیز نیازهای روزمره کسانی 

که در خانه بستری هستند را با کمک خود برطرف سازند.
روحانی یادآور شــد: اطاع رســانی به موقع و شفاف و روشن 
تصمیمات ســتاد ملی کرونا و قرارگاه و خود وزارت بهداشت 
باید به ســرعت در اختیار مردم قرار گیرد تا بدانند شــرایط 
چگونه است. همچنین باید مردم را اقناع کنیم که هیچ راهی 
جز رعایت توصیه و پروتکل وجود ندارد.رییس جمهور با بیان 
اینکه به ســمت انجام تست ۱۰۰ هزار نفری در روز می رویم، 
تاکید کرد: بایــد تجمع و تردد را کاهــش دهیم؛ در بعضی 
مناطق ناچار به تعطیلی شــدیم تا شدت تجمع و تردد کمتر 
شود. همچنین دیروز صحبت شد و قرار است قرارگاه بررسی 
کند که تمام افرادی که بیرون می آیند حتما کارت شناسایی 
همراهشان باشد تا کسانی که مبتا هستند از ورود به اماکن 
عمومی باز داشته شوند.وی با بیان اینکه صداوسیما باید برای 
ســاعات فراغت مردم و در خانه ماندنشان برنامه های مفرحی 
داشته باشــد، گفت: همچنین باید فرزندان ما که در خانه ها 
هســتند امر آموزش را از طریق صداوســیما دنبال کنند و با 
معلمان خود در ارتباط باشند.روحانی با اشاره به اینکه در نظر 
داریم با اقدامات حمایتی مردم را در شرایط فعلی کمک کنیم، 
تصریح کرد: دیروز مصوب شد که برای نزدیک به ۳۰ میلیون 
نفر تا پایان سال در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان باعوض بدهیم 
و هم برای ۱۰ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر 

گیریم. همچنین برخی موارد حمایتی دیگر نیز وجود دارد.
رییس جمهور در پایان گفت: اگر مردم رعایت کنند و با مدارا 
نسبت به این ویروس عمل کنند حتی به یک ساعت تعطیل 
نیز نیاز نداریم. امیدوارم که در دو هفته پیش رو نتایج مثبتی 

به دست آید و شرایط بهتر شود.

رئیس مجلس:
در طرح مجلس به دنبال آن بودیم که 

 کااهای اساسی راحت تر و ارزان تر 
به مردم برسد

رئیس مجلس گفت: در طرح معیشت تاش کردیم کااهای اساسی راحت تر 
و ارزان تر و با کمک مالی مســتقیم به تک تــک خانوارها بویژه خانوارهای 
مســتضعف که در جغرافیای دورتری هستند، برسد و بر همین اساس اصا 
مهم نیســت این کار از ســوی مجلس انجام می شــود یا دولت.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اســامی دیروز )شــنبه اول آذر(  در آئین افتتــاح، رونمایی و آغاز عملیات 
اجرایی پروژه های شهرداری قم اظهار داشت: دیروز در راستای انجام وظیفه 
ما و برای رفاه مردم و زندگی خوب و مناســب برای مردم عزیزمان به ویژه 
در این پروژه های عمرانی، فرهنگی و تفریحی و خدماتی در استان قم، این 
پروژه ها را افتتاح می کنیم.وی با تبریک هفته بسیج افزود: بسیج بدون شک 
تبلور عینی حضور مردم به صورت سازمان یافته در همه عرصه های خدمت و 
تاش و مجاهدت در کشور است.رئیس مجلس تصریح کرد: دیروز می بینیم 
که بسیج در عرصه سامت در میادین حاضر بوده و در کنار همه پزشکان و 
پرستاران که انصافا مجاهدانه و ایثارگرانه شبانه روز تاش می کنند.قالیباف 
گفت: دیروز گزارشــی که مسؤوان قمی به من ارائه کرده اند مبنی بر اینکه 
سرانه فضای سبز در قم به 2۰ متر مربع رسیده است بسیار خوشحال کننده 
اســت، چراکه من سابقه و تجربه مسؤولیتی ام در گذشته همین موضوعات 
بوده و به همه مدیران ایقی که این زحمت را کشــیدند تبریک می گویم.

وی تصریح کرد: در شرایط کرونایی کشور چالش های گذشته مانند آلودگی 
هوا، آلودگی صوتی و کمبود فضای ســبز را فراموش کرده ایم و رسیدن 2۰ 
مترمربع فضای سبز قم را به همه مسؤوان تبریک می گویم.رئیس مجلس 
خاطرنشان کرد: با تجربه ای که من دارم کمتر امروز به اهمیت شهرداری ها 
و دهیاری ها در سراســر کشور توجه کرده ایم و اگر امروز ما در قانون گذاری 
در مجلس و در اصاح نظام اداری و اجرایی کشــور در قوه مجریه دست به 
دست هم دهیم و خیلی از این مسؤولیت هایی که امروز به صورت متمرکز در 
حال اجراست به شهرداری ها واگذار کنیم مطمئن هستیم مردم در رفاه قرار 
خواهند گرفت و خیلی از مشکات حل خواهد شد.رئیس مجلس خاطرنشان 
کرد: شهرداری های کشور می توانند بخشی از چالش های موجود در کشور را 
سر و سامان دهند؛ اگر به سال های تحریم نگاهی بیندازیم متوجه می شویم 
که در شــهرها و به ویژه مراکز استان ها و شهرهای بزرگ پروژه های مهمی 
در حوزه خدمات رســانی و حل مشکات مردم رقم خورده است.وی افزود: 
از اولویت های مجلس شــورای اسامی آن اســت که با طرح های جدید و 
لوایــح جدید در این مســیر گام جدی برداریم تا بتوانیم شــاهد تحول و 
نقش آفرینی بیشتری برای شهرداری ها و دهیاری ها در سراسر کشور باشیم.

قالیباف خاطرنشان کرد: در شهرداری ها چالش هایی وجود دارد که بایستی 
بــه آن چالش ها توجه کنیم به ویژه آنکه یکــی از آن چالش ها نبود درآمد 
پایدار شــهرداری ها در دستور کار اســت ضمن اینکه طرح جامع خدمات 
مدیریت شــهری هم بایســتی تحول جدی در نظام اداری و اجرایی کشور 
ایجاد کند که این امر موضوع دوم مدنظر ما اســت.رئیس مجلس گفت:  به 
تاش گســترده ای خارج از مجلس برای این موضوع شده بود و وقتی من 
توفیق حضور در مجلس را پیدا کردم متوجه تاش های فراوان صورت گرفته 
در کمیسیون های داخلی کشور و شوراها شدم که طرحی در همین زمینه 
با استفاده از هماهنگی های گذشته شده بود که امیدوارم این طرح تبدیل به 
قانون شده و گامی جدی و اساسی در این مسیر بردارد.وی گفت: شهرداری ها 
و دهیاری ها در شــهرهای کوچک و شــهرهای بزرگ بایستی گام جدی را 
برای رفع چالش ها و بحران های در مجلس برای آنها برداریم.رئیس مجلس 
بر لزوم شناخت دقیق از اقدامات شهرداری ها، خاطرنشان کرد: امروز بیش 
از هر زمان دیگر چنین ضرورتی حس می شــود که بر همین اساس اصاح 
قانون انتخابات شــوراها است که ازم اســت به این موضوع تخصصی تر و 
ضابطه مندتر نگاه کرده و این انتخابات برگزار شــود تا شامل تأثیرگذاری و 
نظارت دقیق و پیگیری ازم در شــوراهای شــهر و روستا در سراسر کشور 
باشــد.قالیباف قول داد: این سه موضوع مهم که چالش انگیزترین مشکات 
شوراها در شهر و روستا اســت را بتوانیم حل و فصل کنیم.وی افزود: مادر 
دو فشار جدی در کشور قرار داریم که تحریم و کرونا این فشارها است حق 
مطلب آن است که بایستی بگوییم که در این دو فشار جدی و سنگین که 
بر دوش مردم کشــورمان است آن است که مردم ما نجیبانه و مجاهدانه در 
مقابل این دو فشار بزرگ مقاومت کرده  و تحمل کردند و مشاهده کردیم که 
چگونه طرح ترامپ که فشار حداکثری بود را شکست دادند.رئیس مجلس 
گفت: همه ما خوشــحالیم که امروز آن را می بینیم که او دیگر در مســند 
قدرت نیست و این موضوع نتیجه مجاهدت و مقاومت این مردم عزیز است 
ضمن اینکه در بحث کرونا به دلیل حفظ جان یکایک مردم عزیز کشورمان 
همه ما مسؤولین موظف هستیم که تاش کنیم ضمن اینکه پیش قراوان 
این عرصه یعنی پزشکان و پرستاران مدیران فعال این بخش در قوه مجریه 
قابل تقدیر هستند ولی اگر مقاومت ملت عزیزمان نبود چنین موفقیتی به 
دست نمی آمد.وی تصریح کرد: وظیفه ما و همه مدیران و مسؤوان در همه 
سطوح آن اســت که در پاسخ به این نجابت مردم و مقاومت آنان بایستی 
آن باشــد که با همدلی و وحدت تاش کنیم که گره ای از گره مردم را باز 
کرده و خدایی ناکرده گــره ای بر گره مردم نیفزاییم و این موضوع وظیفه 
همگان است.قالیباف خاطرنشان کرد: این موضوع به آن دلیل نیست که در 
کارها نقد و انتقاد نباشد بلکه نقد و انتقاد باعث سازندگی است ولی این نقد 
و انتقادها بایســتی منصفانه بوده و برای پیش برد کارها باشد و مشکات 
مردم را حل کند تا بتوانیم گره ای از مشــکات را رفع کنیم.وی گفت: مهم 
نیســت چه کسی چه کاری را انجام می دهد بلکه مهم آن است که آن کار 
انجام شــود، امروز همه ما در مجلس، شــورای اسامی و دولت محترم به 
این جمع بندی رســیده ایم که در این شــرایط سخت مردم نیازمند کمک 
معیشت هستند و بر همین اساس در طرح معیشت تاش کردیم کااهای 
اساســی راحت تر و ارزان تر و با کمک مالی مستقیم به تک تک خانوارها و 
به ویژه خانوارهای مســتضعف که در جغرافیای دورتری هستند برسد و بر 
همین اســاس اصا مهم نیست که این کار از سوی مجلس انجام می شود 
یا از ســوی دولت.رئیس مجلس گفت: مهم آن اســت که این کار صحیح، 
دقیق و سر وقت و با دقت فراوان انجام شده و به دست کسانی که در کرونا 
فعالیت اقتصادی شــان را از دست داده اند و فشار اقتصادی زیادی را تحمل 
کرده و آنهایی که اشــتغال ازم را ندارند و کار دائمی ندارند برسد.قالیباف 
خاطرنشان کرد: به مردم عزیز کشورمان قول می دهم که همه ما مسؤولین 
در قوای مجریه مقننه و قضائیه دغدغه اول ما شــما مردم عزیز هستید و 
ان شــاءاه با دعای خیر شــما و تاش مجاهدانه یکایک ما بتوانیم در این 
مســیر گام برداشته و بخشی از مشــکات را حل و فصل کنیم و امیدوارم 
در آینده بتوانیم به طور اساســی و ریشــه ای مسائل اقتصادی و کرونا را با 

تاش ما برداریم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد
ناو اطاعاتی »شیراز« تا سال آینده به 

ناوگان نداجا ملحق می شود
دریادار خانزادی از پیشــرفت مراحل ساخت ناو اطاعاتی شیراز خبر داد 
و گفت: این شــناور که از ویژگی های خاصی برخودار است تا سال آینده 
به ناوگان نداجا ملحق خواهد شــد.به گزارش ارتش، امیر دریادار حسین 
خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره ســاخت شــناور اطاعاتی 
شــیراز اظهار داشت: این شناور جدید دارای ویژگی های خاصی است که 
کار ساخت سازه آن به اتمام رسیده و هم اکنون در حال تجهیز سامانه های 
آن هستیم و برای ســال آینده پیش بینی کرده ایم تا این شناور جدید را 
به ناوگان نیروی دریایی ملحق کنیم.فرمانده نداجا همچنین در خصوص 
مقدمات ســاخت شــناورهای تریماران گفت: ساخت این شناور که بیش 
از ســه هزار تن وزن دارد و از قابلیت های تهاجمی خوبی برخوردار است 
در دســتور کار نیروی دریایی قرار گرفته و طراحی های مفهومی و جزئی 
آن نیز انجام شــده است و ان شــاءاه برنامه ســاخت آن به طور جدی 
در ســال های آینده آغاز می شــود.دریادار خانزادی با اشاره به توانمندی 
کارکنــان با تجربه و جوان نیروی دریایی عنوان کرد: امروز نیروی دریایی 
به ســطحی از توانمندی رسیده که قادر است بسیاری از نیازهای خود را 
در داخل و توســط متخصصان جــوان و کاردان تأمین کند و این روحیه 
خوداتکایی و اعتماد به نفس در تمامی بخش های نیروی دریایی تســّری 

یافته است.

خطیب زاده:
آمریکا مسئول اصابت راکت به محوطه 

داخلی سفارت ایران در کابل است
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حمله تروریستی به کابل، نمونه ای 
از جنــگ نیابتی و اقدامات هم پیمانان تروریســت آمریکا در افغانســتان 
و مســئولیت مســتقیم آن متوجه این کشور است.ســعید خطیب زاده 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص 
اخبار منتشــر شــده در ارتباط با اصابت چندین راکت به شــهر کابل و 
ازجمله اصابت یک راکت به بخشــی از محوطه حیاط سفارت کشورمان، 
با محکوم کردن هرگونه اقدام تروریســتی که مردم افغانســتان و اماکن 
غیر نظامــی را مورد حمله قرار می دهد و همچنین بــا ابراز همدردی با 
دولت و مردم افغانســتان خصوصاً خانواده قربانیان این اقدام تروریســتی 
اظهار داشــت: در حمله تروریستی موشــکی روز جاری به نقاط مختلف 
شــهر کابل و از جمله محله دیپلماتیک این شــهر، طبق بررسی های به 
عمــل آمده تا این لحظــه حداقل یک راکت به محوطه داخلی ســفارت 
ایران در کابل اصابت کرده که در نتیجه آن آســیب های جزیی به برخی 
تاسیســات و تجهیزات سفارت وارد شده است. در عین حال خوشبختانه 
هیچ خطری متوجه پرســنل سفارت کشــورمان نشده است.خطیب زاده 
این حمله تروریســتی را نمونه ای از جنــگ نیابتی و اقدامات هم پیمانان 
تروریست آمریکا در افغانستان ذکر کرد و مسئولیت مستقیم آن را متوجه 

این کشور دانست.

وزیر کشور:
انتخابات ۱۴۰۰ با هماهنگی  وزارت 

بهداشت برگزار می شود
وزیر کشور از هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت برای برگزاری 
انتخابات ۱۴۰۰ در شــرایط کرونا خبر داد و گفت: نظر شــورای نگهبان 
را هــم خواهیم گرفت، ســپس گزارش نهایی را به مجلس می فرســتیم.

به گزارش خانه ملت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور، در پاسخ به 
این ســؤال که وزارت کشور چه تمهیداتی برای برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۱۴۰۰ با توجه به تداوم شرایط بحرانی کرونا در نظر گرفته 
است، گفت: با وزارت بهداشت هماهنگی هایی را انجام داده ایم و تجربیات 
کشورهای دیگر را نیز که در این شرایط، انتخابات برگزار کرده اند مطالعه 
و استفاده می کنیم.وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: وزارت کشور هنگامی 
که به جمع بندی مناسب برسد موضوع را با شورای نگهبان مطرح می کند 
و نظر شــورای نگهبان را هم خواهیم گرفت، ســپس به مجلس شورای 

اسامی نیز گزارش نهایی را می فرستیم.

جانشــین وزیــر دفاع گفــت: دیر یا 
زود بــه رادار هــای فضاپایــه نیازمند 
خواهیم شــد لذا بســترهای ازم را 
در ایــن رابطه را ایجاد کنیم. ســردار 
قاسم تقی زاده جانشــین وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در هفتمین 
رادار و سامانه های مراقبتی  کنفرانس 
که در دانشــگاه صنعتی مالک اشــتر 
برگزار شد، اظهار داشت: حوزه رادار و 
سنسورهای تشعشعی از قرن گذشته 
و در جنگ جهانی  دوم مطرح بوده و 
در این قــرن نیز ادامه دارد.وی با بیان 
اینکه پدید های نوین و غیرسنســوری 
امروز مکملی برای رادار ها محســوب 
نســخه برداری  در  گفت:  می شــوند، 
تمامی تجهیزات کشــف، شناسایی و 
درگیری، همواره پدیده سنســورهای 
تشعشــعی مانــدگار و از مهمتریــن 
موضوعات عصر ما محســوب می شود.

ســردار تقی زاده با اشــاره به پیشینه 
از ســامانه های راداری در  بهره گیری 
حوزه های نظامــی و غیرنظامی گفت: 
ســامانه های راداری در جنگ جهانی 
دوم نیــز مهم و تعیین کننــده بودند 
و امروز نیز در حــوزه غیرنظامی و در 
مســائلی چون هواشناســی، کنترل 
ترافیــک هوایی و کشــاورزی کاربرد 
دارند.وی با اشــاره بــه تجربه جنگ 
هشت ســاله با رژیم بعثی و همچنین 
منازعات منطقه ای گفت: این منازعات 
برای ما درس هــا و تجربه هایی در پی 
دارد کــه مهم تریــن آن، تقویت بنیه 
دفاعی در ســطوح مختلف پدافندی 
اســت؛ لذا ما باید برای قوی تر شدن، 
تحقیــق و تمرکــز را در پژوهش های 

صنعتــی در حوزه امــواج و رادار ارتقا 
دهیم؛ زیرا رادار و سامانه های مراقبتی 
در خدمت امنیت و توســعه کشــور 
است.جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه 
جهت پیشرفت در حوزه پدافندی که 
از اولویت های نیروهای مسلح و کشور 
است، جامعه علمی باید به چند راهبرد 
توجه داشته باشد، افزود: ایجاد توازن 
میان رادار های کشف کننده و رادار های 
عملیاتی یکی از این راهبردهاست و ما 
در حوزه رادار های پیشرفته و پیچیده، 
کار های بســیار خوبی را تاکنون انجام 
داده ایم.وی افــزود: امروز در دنیا و در 
حــوزه رادار های آرایه فازی پســیو و 
اکتیو کار های بزرگی انجام شده است 
و خوشبختانه جمهوری اسامی ایران 
نیــز در ایــن رابطه به انواع و اقســام 
باندهای مورد نیاز دســت یافته است؛ 
این موضوع بیانگر مدیریت شایســته 
و ممتاز در این رابطه اســت که سبب 
شده به ســامانه های مراقبتی مطلوبی 
جهت پدافند هوایی دقیق و قدرتمند 
دست یابیم.سردار تقی زاده تصریح کرد: 
امروز با توســعه تحقیق و رشد هسته 
دانا و شــبکه ملی توانا و با بهره گیری 
از این منطق توانستیم که در راستای 
ارتقای رشد سطح علمی و تکنولوژیکی 
در حوزه ســامانه های مراقبتی با 9۳ 

دانشگاه و شــبکه همکاران صنعتی و 
شــرکت های دانش بنیان 52۳ قرارداد 
منعقــد کنیم و پیش بینی می شــود 
که در پنج ســال آینــده این جریان 
به شــش برابر گســترش پیــدا کند.

وی افــزود: دانشــگاه صنعتی مالک 
اشــتر نقش بســیار مهمی در توسعه 
اندیشه ها و انگاره های این بحث داشته 
است و دانشــجویان بسیار ممتازی را 
تقدیم صنایع دفاعی کرده اســت؛ من 
فکــر می کنم با این منطق و اندیشــه 
انسانی  ان شاءاه شاهد توسعه نیروی 
در مباحث بــرق الکترونیک، مخابرات 
و به ویژه سنسور های تشعشعی باشیم.

جانشــین وزیر دفاع خاطرنشان کرد: 
امروز میانگین سنی دانشمندان ما در 
مباحث رادار حدود ۳2 ســال است و 
این بیانگر آغاز راهی پرفروغ و پرافتخار 
و مناسب برای توســعه در این مسیر 
است.وی گفت: دفاع هوایی در حقیقت 
یک شــبکه و مجموعــه از مؤلفه ها و 
سنسور ها و جنگ الکترونیک محسوب 
می شــود که برای هــر مرحله از دفاع 
به پیشــرفت های ازم دست یافته ایم. 
امروز کار های بزرگی در صنعت راداری 
انجام گرفته است و نیرو های مسلح با 
توانسته اند بسیاری  تعامل و همکاری 
از رادار هــای پیشــرفته را عملیاتــی 

کنند.ســردار تقی زاده ادامه داد: وزارت 
دفاع برای توســعه اندیشه های راداری 
برنامه های بسیار خوبی را تعریف کرده 
است و خوشبختانه ما در مجموعه ستاد 
کل نیرو های مسلح نیز اقدامات مؤثری 
را شاهد هســتیم.وی تولید رادار های 
پیشــرفته را از جملــه برنامه های در 
دســتورکار عنوان کرد و گفت: ما باید 
با ارتقای ســطح دقت، پیشــرفت در 
حوزه کشف و شناسایی سمت و ارتفاع 
و ماهیــت اهداف بــه کیفیت بااتری 
دســت یابیم تا بتوانیم در تشــخیص 
و تفکیــک اهداف بــه کیفیت باایی 
برسیم.جانشــین وزیر دفاع یکی دیگر 
از برنامه ها را اســتمرار توان عملیاتی 
در فضــای الکترومغناطیســی عنوان 
کرد و گفت: تاش ما بر این اســت تا 
الکترومغناطیســی  عظیم  هجمه های 
دشمن را از بین ببریم و برای شفاف تر 
شدن فضا تاش کنیم.وی در ادامه به 
کاربرد راهبرد های غیرنظامی در بخش 
رادار اشــاره کرد و گفت: برای کاهش 
تصادفات و تلفات جاده ای باید به سمت 
و همچنین  برویم  رادار های خودرویی 
بهره گیری از رادارهای کنترل مرزی و 
مرزبانی با توجه به مساحت و مرز های 
طوانــی کشــورمان می تواند درحوزه 
برقراری امنیت مرز ها کمک شــایانی 
به ما کند.سردار تقی زاده با بیان اینکه 
دیر یا زود به رادار های فضاپایه نیازمند 
خواهیم شد، افزود: ما باید در فضا های 
علمی کشــور این موضوع را مطرح و 
دنبال کنیم و بسترهای ازم را در این 
رابطه داشــته باشیم تا کشور در آینده 
دچار غافلگیری فناورانه راهبردی نشود.

 سردار تقی زاده:
 باید به سمت تولید رادارهای 

فضا پایه برویم

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت هفته بسیج:
بسیج نهادی برخاسته از متن مردم برای دفاع از انقاب اسامی

شورای نگهبان با صدور بیانیه ای به مناسبت هفته بسیج، آورده است: بسیج نهادی برخاسته از متن مردم برای دفاع 
از انقاب اســامی است.شورای نگهبان با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت »هفته ی بسیج«، ابراز امیدواری کرد: 
منش و روش بســیج که آئینه ی تمام نمای فرهنگ ناب و انقابی نگاه به درون و توجه به توانایی های فرزندان این 
مرز و بوم بوده و به شهادت تاریخ چهار دهه ی اخیر، همواره دستمایه ی گشایش و عبور از بحران ها بوده است، باز 

هم به مانند گذشته مورد عنایت دولتمردان جمهوری اسامی قرار گیرد.متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
هٍ َو ِمن رِباِط الَخیِل تُرِهُبوَن بِِه َعُدَواهِ َوَعُدَوُکم« بسم اه الرحمن الرحیم »َو اَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمّن ُقَوّ

پنجم آذر ماه یکی از درخشان ترین برگ های زرین انقاب شکوهمند اسامی و یادآور صدور فرمان تاریخی حضرت 
امام خمینی )ره( مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین و ارتش بیست میلیونی در مقطع حساس و سرنوشت سازی است 
که نهال نوپای انقاب اسامی تازه پا گرفته بود.بی شک هوشیاری، دوراندیشی و درایت حضرت امام خمینی )ره( در 
تأسیس نهاد مقدس بسیج مستضعفین و نیز تدابیر و هدایت روشنگرانه رهبر معظم انقاب اسامی )مدظله العالی( از 
اساسی ترین عوامل خنثی کننده ی توطئه های بدخواهان و دشمنان نظام اسامی است.بسیج نهادی برخاسته از متن 
مردم برای دفاع از انقاب اسامی و دستیابی به آرمان ها و اهداف آن تا تشکیل تمدن نوین اسامی است و امروز این 
شــجره ی طّیبه، درخت تنومند، سّد َسدید و بنیان مرصوصی است که هماره و در مقاطع گوناگون، برگ های زریِن 
درخشانی در کتاب پرافتخار انقاب اسامی رقم زده و در شرایط کنونی نیز نقش مؤثر و بسزایی در سنگرهای مقابله 
با تهدیدات و تاش دشــمن در تخریب بنیان های فکری، اعتقادی و دینی، ترویج اندیشه های لیبرالیستی و سکوار 
دارد و با هوشمندی، بصیرت و زمان شناسی مثال زدنی، مسئولیت های سترگی را عهده دار است.در این ایام و از ابتدای 
سال جاری حضور مستمر و نقش بسیج در مقابله با ویروس منحوس کرونا در کنار کادر درمان و همکاری با مسؤولین 
امر در جهت شکســت این ویروس منحوس و همچنین نقش ارزنده ی ایــن نهاد مقدس در پویش »ایران همدل«، 
ستودنی و جای تقدیر و تشکر دارد.شورای نگهبان ضمن گرامیداشت هفته ی مبارک »بسیج« و یاد شهدای گرانقدر 
آن، امیدوار است منش و روش بسیج که آئینه ی تمام نمای فرهنگ ناب و انقابی نگاه به درون و توجه به توانایی های 
فرزندان این مرز و بوم بوده و به شهادت تاریخ چهار دهه ی اخیر، همواره دستمایه ی گشایش و عبور از بحران ها بوده 

است، باز هم به مانند گذشته مورد عنایت دولتمردان جمهوری اسامی قرار گیرد.

جهانگیری: 
خطر گسترش شیوع کرونا 

بسیار جدی است
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه 
خطر گســترش شــیوع کرونا بسیار جدی 
است، اظهار کرد:  تنها درک همگانی از خطر، 
مدیریت جامع بحران و مشــارکت نهادها و 
دستگاه ها، شبکه های اجتماعی و رسانه های 
جمعی و مجازی و همه شــهروندان می تواند 
زنجیره فزاینده ابتا و مرگ و میر انســانی 
را متوقف کند.اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در 
توئیتر نوشــت:» اجرای طرح جامع مدیریت 
هوشــمند محدویت ها برای مقابله با  کرونا 
از امروز آغاز شــد. خطر گســترش شــیوع 
کرونا بســیار جدی است. تنها درک همگانی 
از خطر، مدیریت جامع بحران و مشــارکت 
نهادها و دستگاه ها، شــبکه های اجتماعی و 
رسانه های جمعی و مجازی و همه شهروندان 
می تواند زنجیــره فزاینده ابتا و مرگ و میر 
انســانی را متوقف کند. دولــت هم از تمام 
ظرفیت مالی خود برای کمک به شهروندان 
نیازمنــد و کســب و کارهای آســیب پذیر 

استفاده خواهد کرد.«



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 2 آذر 1399  6 ربیع الثانی 1442  22 نوامبر 2020اقتصاد کان
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4506 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر نرخ تورم نقطه به نقطه به 46.4درصد رسید

 پرواز قیمت  خوراکی ها در آبان
مرکز آمار اعام کرد: نرخ تورم نقطه ای ســاانه در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٤ درصد 
رســیده و نرخ تورم نقطه ای ماهانه در مقایســه با ماه قبل ٥ واحد درصد افزایش یافته 
اســت. به نقل از مرکز آمار، نرخ تورم ســاانه آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به 
٢٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان 

می دهد.

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل می باشــد. نرخ تورم نقطه ای در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٤ درصد رسیده است؛ 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٤ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک 
»مجموعه کااها و خدمات یکســان« هزینه کرده  اند.نرخ تورم نقطه ای آبان ماه ١٣٩٩ 
در مقایســه با ماه قبل ٥ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده 

»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ١٦,١ واحد درصدی به ٥٦.٦ درصد 
و گروه »کااهای غیر خوراکی و خدمات« با کاهش ٠.١ واحد درصدی به ٤١.٨ درصد 
رســیده است.این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ٤٥,٧ 
درصد می باشد که نســبت به ماه قبل ٤,٤ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین 
این نرخ برای خانوارهای روســتایی ٥٠,٣ درصد بوده که نســبت به ماه قبل ٨,١ واحد 

درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. 
نرخ تورم ماهانه آبان ١٣٩٩ به ٥,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطاع در ماه 
قبل، ١.٨ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کااهای غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب ١٣.٠ درصد و 

١.٦ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤,٧ 
درصد می باشــد که نسبت به ماه قبل، ٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است. هم چنین 
این نرخ برای خانوارهای روستایی ٧.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد 

افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی 
به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم ساانه آبان ماه ١٣٩٩ 
برای خانوارهای کشور به ٢٩,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطاع در ماه قبل، ١,٨ 
واحد درصد افزایش نشان می دهد.هم چنین نرخ تورم ساانه برای خانوارهای شهری و 
روستایی به ترتیب ٢٩,٠ درصد و ٢٨.٨ درصد می باشد که برای خانوارهای شهری ١,٧ 

واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

پیش بینی سازمان برنامه از تحقق منابع بودجه ٩٩
تحقق کم تر از یک سوم درآمد نفتی

براســاس پیش بینی سازمان برنامه و بودجه، ٢٣ درصد منابع ٥٧١ هزار میلیارد 
تومانی قانون بودجه امسال محقق نخواهد شد. البته کسری بودجه ایجادشده با 
درآمد ناشی از فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه براساس مجوز شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی جبران خواهد شد.، سازمان برنامه و بودجه، عملکرد منابع و 
مصارف بودجه برای سال ٩٩ پیش بینی کرد.منابع سال جاری بیش از ٥٧١ هزار 
میلیارد تومان مصوب شد که سازمان برنامه و بودجه عملکرد آن را با لحاظ کردن 
١٢٥ هزار میلیارد تومان درآمد ناشــی از فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه 
براساس مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ٥٦٤ هزار میلیارد تومان 
و مصارف نیز بیش از ٥٤٩ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. تفاوت منابع 
و مصارف بودجه امسال بخاطر تسویه تنخواه اخذ شده از بانک مرکزی در پایان 
سال است. با توجه به این ارقام،  ٩٨ درصد منابع پیش بینی شده در بودجه ٩٩ 
محقق خواهد شد.البته همانطوری که توضیح داده شد رقم تحقق ٩٨ درصدی 
با درنظر گرفتن مجوز شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دولت برای 
انتشار اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه امسال بوده است. در نتیجه، میزان واقعی 
تحقق منابع ٥٧١ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه امسال، ٤٣٩ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی می شود. به عبارت دقیق تر، صرفا حدود ٧٧ درصد منابع پیش 
بینی شده در قانون بودجه ٩٩ محقق خواهد شد.پیش بینی وصول منابع بودجه 
کل سال یک رویه مدیریتی بوده و معموا به واقعیت نزدیک است و دید بهتری 
برای برنامه ریزی ســال  بعد می دهد.طبق پیش بینی ســازمان برنامه و بودجه، 
میزان تحقق درآمدهای عمومی ٨٩ درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای ٢٣,٥ 
درصد، واگذاری های دارایی های مالی با لحاظ کردن مجوز شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا درباره انتشار اوراق مازاد، ١١٢ درصد خواهد بود.یکی از نکات 
جالــب در بودجه ٩٩، تحقق پیش بینی ١٤ درصدی فروش اموال منقول و غیر 
منقول در ســال جاری اســت. این اتفاق در حالی رخ می دهد که به پیشــنهاد 
دولت، حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان از این محل، در قانون بودجه امســال دیده 
شــده بود. در واقع، فروش اموال مازاد دولتی که یکی از ابعاد برنامه دولت برای 
اصاحات ســاختاری بودجه محسوب می شود، صرفا با هدف تراز کردن منابع و 
مصارف بودجه به صورت صوری توســط سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه 
٩٩ قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است صرفا حدود 
٣٢ درصد از درآمدهای ٥٧ هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات نفت، میعانات 
گازی و خالص گاز تا پایان امسال محقق شود.بهترین عملکرد مربوط به واگذاری 
دارایی های مالی بوده که براســاس مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا برای انتشــار ١٢٥ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد، پیش بینی می شود میزان 
تحقق آن به ١١٤ درصد برسد.مصارف بودجه نیز که متشکل از حقوق و دستمزد، 
طرح های عمرانی و بازخرید اوراق اســت نیز ٩٦ درصد عملکرد خواهد داشــت.

براســاس این گزارش، ســازمان برنامه و بودجه اعتباری بالغ بر ٧٤ هزار میلیارد 
تومان برای طرح های عمرانی هزینه خواهد کرد.

افزایش ٣٥درصدی درآمدهای مالیاتی؛
دلیل افزایش درآمد های  مالیاتی چیست؟

نایب رییس کمیسیون اقتصاد کان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اما اینکه 
درآمد مالیاتی افزایش داشــته، می تواند به این دلیل باشــد که جلوی فرار 
مالیاتی گرفته شــده یا از کمپانی های بزرگ که سود زیادی داشتند، مالیات 
بیشتری گرفتند اما نظر قطعی نمی توان داد. بهرام سبحانی در مورد افزایش 
٣٥ درصدی درآمد مالیاتی کشــور اظهار کرد: باید دید منشــا درآمدی این 
افزایش چه بوده اســت. به طور معمول در زمان کرونا برای از بسیاری کسب 
و کار مشــکاتی ایجاد شده و طبیعتا درآمدشــان کاهش پیدا کرده است، 
مثل توریســم و ارائه خدمات رســتوران، هتل و حمل و نقل که درآمدشان 
در دوره کرونا کاهش داشته و طبیعتا مالیات پرداختی آنها هم افت دارد. اما 
اینکه درآمد مالیاتی افزایش داشته، می تواند به این دلیل باشد که جلوی فرار 
مالیاتی گرفته شــده یا از کمپانی های بزرگ که سود زیادی داشتند، مالیات 
بیشتری گرفتند اما نظر قطعی نمی توان داد.وی افزود: با باا رفتن قیمت ارز؛ 
فروش بســیاری از شرکت هایی که درآمد ارزی داشتند، افزایش یافته، سود 
بیشتری کردند و مالیات بیشتری هم پرداخت کردند. البته من فکر می کنم 
بیشتر به این مربوط باشد که شفاف سازی در بخشی از فعالیت ها بهبود یافته 
و مالیات آنها گرفته شــده است.نایب رییس کمیســیون اقتصاد کان اتاق 
بازرگانی تهران گفت: دولت رسما اعام کرده که با توجه به این که بخش زیاد 
درآمد نفتی از دست رفته، بخش اعظم درآمد دولت، مربوط به مالیات است. 
این در کلیت درســت است، دولت هزینه دارد و در وضعیتی که درآمد نفتی 
افت کرده مثل همه جای دنیا از طریق درآمد مالیاتی آن را تامین می کند. اما 
اینکه این مالیات به حق گرفته می شود یا فشار به طبقه ای که نباید بیاید را 
اطاع ندارم، از همین روی نباید از اصناف که درآمدشان پایین آمده مالیات 
بیشتری گرفت.  مسئولین مالیاتی بگویند که افزایش درآمد نسبت به دوره 

مشابه سال قبل چقدر بوده و مربوط به کدام بخش بوده است؟

۱۴ تصمیم اقتصادی برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسب وکارها
- معاون اقتصادی رییس جمهوری از ١٤ تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کســب وکارها خبر داد که با محدودیت های اخیر، درآمدشان 
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. »محمد نهاوندیان« دیروز )شنبه( در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت افزود: دو مورد از این ١٤ تصمیم ناظر به خانواده هایی است که درآمدشان 
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، همچنین ٩ مورد برای عموم کسب و کارها و سه مورد برای کسب و کارهایی است که به طور شدید آسیب می بینند.به گفته وی، خانواده هایی که 
بر اساس منطق این تصمیم با تعطیلی در شهرهای با وضعیت قرمز برای گروه های دو، سه و چهار و در شهرهای نارنجی برای کسب وکارهای گروه سه و چهار روبرو می شوند، 
خانوارهایی محسوب می شوند که درآمد ثابت ندارند و بیشتر صدمه می بینند.نهاوندیان  توضیح داد: این خانوارها شناسایی شده اند که جمعیت ٣٠ میلیون نفر از مجموع جامعه 
را شامل می شوند.به گفته این مقام مسوول، دو اقدامی که برای این خانواده ها پیش بینی شده یکی، پرداخت یک میلیون تومان تسهیات به جامعه ٣٠ میلیونی یاد شده است 
که کارمزد آن را دولت تقبل خواهد کرد و اقساط آن، بدون نیاز به پرداخت از سوی خانوارها از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد برداشت خواهد شد.وی اضافه کرد: اقدام 
دوم، از آذرماه تا پایان امسال ماهانه به هر یک از اعضای خانوارها معادل ١٠٠ هزار تومان به سرپرست خانوارها پرداخت می شود تا جبران بخشی از کاهش درآمدهایشان باشد.

معاون اقتصادی رییس جمهوری در ارتباط با کسب و کارها نیز افزود: برای همه کسب و کارها مقرر شد عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم تا بهمن ماه متوقف شود و برای 
صدور یا تجدید پروانه های کسب و کار واحدهای اقتصادی اشخاص حقیقی، نیازی به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت.وی گفت: اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که 
هر سه ماه یک بار باید تسلیم شود، مقرر شد به مدت یک ماه برای سه ماهه سوم و چهارم امسال تمدید شود.نهاوندیان افزود: درخصوص جرایم پرداخت نشده بدهی مالیاتی و 
عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته شده بود، مقرر شد بخشودگی آن به شرط پرداخت همه آن تداوم یابد.وی بیان داشت: مهلت قانونی برای اعتراض به مالیات های اباغی 
نیز به مدت یک ماه و نیم تمدید خواهد شــد.معاون اقتصادی رییس جمهوری اظهار داشت: درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی، اگر این مهلت 
برای آذر و دی ماه باشــد، تا پایان بهمن ماه تمدید می شــود، همچنین صورت های مالی حسابرسی شده شان تا پایان بهمن ماه تمدید می شود.وی گفت: همه مجوزهایی که ازم 
بوده دستگاه ها صادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا اول بهمن ماه به پایان می رسد، اتوماتیک وار تا پایان بهمن تمدید می شود.نهاوندیان خاطرنشان کرد: پرداخت عوارض کسب 
و پیشه شهرداری ها نیز تا ابتدای بهمن ماه تمدید می شود.وی همچنین درخصوص سه موردی که برای کسب و کارهای به شدت آسیب دیده طراحی شده، گفت: در این راستا 
١٤ رسته شغلی شناسایی شده اند.این مقام مسوول ادامه داد: برای این دسته از واحدها، از آنجایی که ممکن است مشکاتی در اقساط وام هایشان به وجود آید، اقساط تسهیات 
با موعد آذرماه یک ماه تنفس خواهد داشت، همچنین قسط آذرماه به پایان دوره منتقل شده و مشمول جریمه تاخیر نخواهد شد.وی اظهار داشت: چنانچه در فاصله آذرماه و 
تعطیلی کسب و کارها، مشکات مالی به نحوی شد که فرد یا افرادی با چک برگشتی روبرو شدند و نتوانستند به موقع پرداختی داشته باشند، با مراجعه به بانک می توانند آثار 
مترتب بر چک برگشتی و تبعات آن را پاک کنند.نهاوندیان خاطرنشان کرد: در این واحدها، قبوض گاز که پرداخت گاز آنها از ابتدای آذرماه تا پایان دی ماه است به مدت دو ماه 
تمدید می شود.وی در پایان ابراز امیدواری کرد با این تدابیر کمی از فشارها به کسب و کارها کاسته شود و با یک عزم ملی و رعایت توصیه های بهداشتی مسووان بهداشت و 

درمان، بتوان از اوج گیری مجدد ابتا به کرونا جلوگیری کرد.

مرکز پژوهش های مجلس:
 نرخ بیکاری واقعی ۲.۵ برابر آمار 

رسمی است
مرکز پژوهش های مجلس اعام کرد: نرخ بیکاری واقعی بهار امســال تحت تاثیر 
شیوع کرونا برابر با ٢٤ درصد و ٢.٥ برابر نرخ بیکاری اعامی مرکز آمار ایران است. 
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی با عنوان »تحلیل 
شــاخص های بازار کار در فصل بهار ١٣٩٩« به بررسی وضعیت بازار کار ایران در 
بهار ١٣٩٩ پرداخت.این گزارش نشــان دهنده کاهش ١.١ درصدی نرخ بیکاری در 
بهار امسال نسبت به بهار ١٣٩٨ است؛ اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت 
غیرفعال افزایش قابل توجهی داشته است، لذا کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش 
نرخ مشــارکت بوده است و بهبود این شاخص نمی تواند بهبود وضعیت بازار کار را 
نشان دهد.درواقع در چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاماً گمراه کننده برای 
تحلیل آثار شــیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.نتایج بررسی ها در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نشان می دهد از آنجایی که در ایران شاغلین مزد و حقوق بگیر 
درصد کمی از کل شــاغلین را تشکیل می دهند و عمده شاغلین به صورت کارکن 
مستقل فعالیت می کنند، تأثیر شــیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به جای آنکه 
در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش 
نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد در صورتی که افراد 
شاغل و بیکار اضافه شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار باقی می ماندند، 
نرخ بیکاری در بهار ١٣٩٩ به جای ٩.٨ درصد اعام شده توسط مرکز آمار ایران به 
٢٤ درصد می رسید.بر اساس این گزارش در حال حاضر دولت دو سیاست پرداخت 
تسهیات بانکی و بیمه بیکاری را جهت مقابله با بحران بیکاری ناشی از بیماری کرونا 
مصوب و اجرا نموده اســت.در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر اساس بررسی 
مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد دو سیاست مذکور 
نشــان می دهد که از سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیات، 
استقبال بیشتری شده اســت، چراکه دولت با عدم تعریف و لحاظ مکانیسم های 
تشویقی حفظ و صیانت از شاغلین برای بنگاه های اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه 
بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیات قرار داده است و به جای اینکه این 
دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شده اند.ضمن آنکه همچنین علی رغم 
هدف حمایتی این دو سیاست، مناطق و استان های محروم به نسبت سایر استان ها، 
بهره مندی کمتری داشته اند. یکی از مهم ترین دایل این امر باا بودن سهم اشتغال 
غیررسمی در استان های محروم کشور است که در صورت ادامه این شرایط و عدم 
توجه در این خصوص، در آینده محرومیت این استان ها بیشتر و عمیق تر خواهد شد.

مخالفت اتاق بازرگانی ایران با کلیات طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه

مرکز پژوهش های اتاق ایران با بررسی شرایط فعلی اقتصاد و کاستی های موجود در 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح مخالفت کرده است. شکنندگی 
اقتصاد، پایین بودن سرمایه اجتماعی و همچنین بی توجهی به برخی از اصول در 
تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه، ازجمله دایل این مخالفت اعام شده است. 
مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی، ضمن بررسی شرایط 
اقتصاد، جامعه و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تشریح نواقص این طرح پرداخته 
و مخالفت خود با اجرای چنین طرحی را اعام کرده و هشــدار داده اســت که به 
دلیل وجود چالش های اساسی در این طرح، اجرایان نارسایی های جدی در سیستم 
مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.در این گزارش تصریح شده است: مالیات بر عایدی 
سرمایه یکی از انواع مالیات در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته  است که با 
هدف کنترل سوداگری در کوتاه مدت انجام می شود. پایه ریزی این نوع پایه مالیاتی، 
نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه 
و ابزاری برای حرکت جریان ســرمایه از بخش های غیرمولد به بخش های تولیدی 
اســت؛ اما با نواقص طرح و شرایط موجود، اجرای این پایه  مالیاتی بدون سنجیدن 
تمام جوانب، مشــکات زیادی را برای عموم مردم و فعاان اقتصادی کشور ایجاد 
خواهــد کرد.ازجمله ایرادهایی که در این گزارش به کلیات طرح مالیات بر عایدی 
ســرمایه وارد شده این اســت که در این طرح حداقل باید ٥ موضوع جدی شامل 
»تمایز بین عایدی ســرمایه غیرواقعی و واقعی«، »توجه به زیان های سرمایه ای«، 
»تعدیات مربوط به تورم«، »تعدیات مربوط به استهاک« و »تمایز بین عایدی 
کوتاه مدت و بلندمدت« مدنظر قرار می گرفت اما در عمل در مورد اغلب این اصول 
٥ گانه به درســتی رعایت نشده است.همچنین عدم وجود زیرساخت های نهادی، 
اطاعاتی، فنی و حقوقی موردنیاز برای اعمال مالیات بر عایدی ســرمایه در کشور 
برای پیاده سازی این پایه مالیاتی، از مشکات اساسی محسوب شده که می تواند این 
نوع مالیات را از کارکرد اصلی خود دور کند و نتایج منفی از قبیل خروج ســرمایه 
از کشور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده ها و اعتراضات گسترده را 
در پی داشته باشد.یک نکته بسیار مهم که در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران 
به آن پرداخته شده، این است که در فضای کنونی بین المللی، یک کشور نمی تواند 
بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه، سیاست های اقتصادی طراحی 
و اجرا کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
مشــغول جذب سرمایه هستند، تصویب این گونه قوانین مبهم، می توان به خروج 
بیشتر سرمایه از کشور منجر شود.همچنین اظهار شده است که تعجیل در تصویب 
طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزایی برای دولت است که می تواند کشور را از 
تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم گری در اقتصاد دور سازد؛ چراکه افزایش هزینه 
فعالیت های نامولد از طریق اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه در کشور به تنهایی 
مثمر ثمر واقع نخواهد شد و ازم است هم زمان، فضای کسب وکار و سرمایه گذاری 
در کشــور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و تولیدی نیز 
در دســتور کار قرار گیرد. در غیر این صــورت اجرای این پایه مالیاتی می تواند به 
خروج سرمایه از کشــور، افزایش فعالیت های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف در 

کشور منجر شود.
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صعود هفتگی نفت به امید واکسن کروناگزیده خبر
معامات نفت تحت تاثیر آزمایشهای موفقیت آمیز واکسن کووید ۱9، روز جمعه در قیمت 

بااتری بسته شدند و برای سومین هفته متوالی به رشد هفتگی دست یافتند.
 بهای معامات آتی نفت برنت ۷۶ ســنت معــادل ۱.۷ افزایش یافت و در 44 دار و 9۶ 
سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل 
در ژانویه ۵۲ ســنت معادل ۱.۲ افزایش یافت و در 4۲ دار و 4۲ ســنت در هر بشــکه 
بســته شد. بهای معامات تحویل دســامبر که روز جمعه منقضی شد، 4۱ سنت معادل 
یک درصد افزایش یافت و در 4۲ دار و ۱۵ ســنت بســته شد.هر دو شاخص حدود پنج 
درصد رشد هفتگی به ثبت رساندند.چشم انداز ساخت واکسنهای کووید ۱9 موفق، بهای 
معامات بازارهای نفت را در هفته گذشته تقویت کرد. شرکت فایزر روز جمعه اعام کرد 
از رگواتورهای سامت آمریکا برای موافقت با استفاده اضطراری از این واکسن درخواست 

خواهد کرد. تقاضا برای اجازه اســتفاده از این واکسن، گام مهمی در فراهم کردن ایمنی 
در برابر ویروس کرونای جدید است.بیورنار تونهاگن، مدیر بازارهای نفت شرکت تحقیقاتی 
ریستاد انرژی در این باره گفت: با وجود این حقیقت که مدتی طول خواهد کشید تا واکسن 
در سطح جهانی توزیع و استفاده شود و در طول این مدت تقاضا برای نفت ضعیف خواهد 
ماند اما اخبار مثبت روزانه از پیشرفت ساخت واکسن منتشر می شوند.عامل دیگری که 
فضای مثبتی در بازارهای نفت ایجاد کرده اســت، انتظارات برای تداوم محدودیت عرضه 

فعلی اوپک پاس و به تاخیر افتادن برنامه افزایش تولید این گروه است.
وزیران نفت گروه اوپک پاس روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر درباره گزینه تاخیر سه ماهه افزایش 
تولید به میزان دو میلیون بشــکه در روز تصمیم می گیرند. قرار بود این افزایش از ژانویه 
سال ۲۰۲۱ اجرا شود.با این حال گروه نماینده تولیدکنندگان نفت روسیه اعام کرده است 

شرکتهای نفتی قصد دارند امسال با وجود توافق، نفت بیشتری تولید کنند زیرا در مدیریت 
تولید میادین جدید محدودیت دارند.همچنین پس از این که میچ مک کانل، رهبر اکثریت 
جمهوریخواه سنای آمریکا با ازســرگیری مذاکرات مربوط به بسته کمک مالی کرونایی 
کمک کرد، قیمتهای نفت پشتیبانی شدند. با این حال نگرانی نسبت به مازاد عرضه در پی 
افزایش تولید نفت لیبی به ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز و رشد موارد ابتا به ویروس کرونا، 
روند صعود قیمتها را محدود کرد.بر اســاس گزارش رویترز، در این بین شرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز اعام کرد شرکتهای آمریکایی هفته گذشته برای نخستین بار در ۱۰ هفته 
اخیر شمار دکلهای حفاری نفت و گاز را کاهش دادند. شمار دکلهای حفاری نفت و گاز که 
معیاری برای سنجش تولید آتی است، با دو حلقه کاهش، به ۳۱۰ حلقه رسید. دکلهای 

حفاری نفت به تنهایی پنج حلقه کاهش داشتند و به ۲۳۱ حلقه رسیدند.

تمدید معافیت ۴۵ روزه عراق برای واردات 
برق ایران

وزارت خارجــه آمریکا روز جمعه یک معافیت 4۵ روزه برای عراق صادر کرد که 
به این کشــور اجازه می دهد به واردات برق از ایران ادامه دهد.سخنگوی وزارت 
خارجه آمریــکا اعام کرد وزیر خارجه معافیت از تحریمهای ایران را برای عراق 
تمدیــد کرده تا مبادات مالی مربوط به واردات بــرق از ایران را انجام دهد. این 
معافیت تضمین می کند که عراق نیازهای انرژی کوتاه مدت خود را تامین کرده 
و همزمــان اقداماتی برای کاهش واردات انــرژی از ایران انجام دهد.معافیت ۶۰ 
روزه قبلی قرار است ۲۲ نوامبر به پایان برسد. عراق به دلیل قطعیهای مکرر برق 
و مشعل سوزی در میادین نفتی، به واردات نیاز دارد.وزارت خارجه آمریکا تمدید 
معافیتها را نشانه موفقیت دیپلماتیک میان واشنگتن و بغداد توصیف کرد. این دو 
کشــور در جریان سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق به واشنگتن در ماه 
اوت، توافقهای انرژی متعددی را امضا کردند.بر اســاس گزارش پاتس، در سفر 
الکاظمی به واشنگتن، وزارت برق عراق قراردادهایی با چندین شرکت آمریکایی 
به ارزش حداکثر هشت میلیارد دار امضا کرد. دن برویت، وزیر انرژی آمریکا در 

آن زمان گفته بود این توافقها برای خودکفایی انرژی عراق کلیدی خواهند بود.

پیش بینی مثبت فیچ از دورنمای طای سیاه
موسسه اعتبارسنجی فیچ ریتینگز پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در پی اخبار 
امیدوارکننده از ساخت واکسن ویروس کرونای جدید در سال آینده بهبود پیدا 
می کند. فیچ در جدیدترین گزارش »استراتژی کااهای جهانی« به احتمال قوی 
تایید اضطراری واکسن کووید ۱9 به عنوان عامل مهم در احیای تقاضای جهانی 
برای نفت اشاره کرد.فیچ همچنین به برنامه اوپک پاس برای تمدید محدودیت 
عرضه در سطح فعلی اشاره کرد. برنامه اولیه این گروه تسهیل محدودیت عرضه 
۷.۷ میلیون بشــکه در روز و افزایش تولید به میزان حدود دو میلیون بشکه در 
روز از آغاز ژانویه ســال ۲۰۲۱ بوده است. با این حال قیمتها به دلیل موج جدید 
شیوع کووید ۱9 در اروپا و آمریکا پایینتر رفتند و این امر باعث شکل گیری بحث 
درباره تمدید محدودیت عرضه فعلی و حتی کاهش بیشــتر تولید اوپک پاس 
شد.تحلیلگران فیچ اظهار کردند: ما دید خوش بینانه به سال ۲۰۲۱ را بر مبنای 
این فرض که یک واکسن موثر در نیمه دوم سال عرضه می شود و احیای اقتصاد 
جهانی گسترده که به بهبود تقاضا برای نفت کمک می کند، حفظ می کنیم. با 
این حال قرنطینه در اروپا و برخی از ایالتهای آمریکا پتانسیل صعودی قیمتهای 
نفت را محدود خواهد کرد.فیچ انتظار دارد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در 
سال میادی آینده به 4۸ دار و در سال ۲۰۲۲ به ۵۰ دار برسد. برآورد اخیر در 
مقایسه با پیش بینی قبلی قیمت ۵۱ دار نفت برنت در سال ۲۰۲۱ و ۵۳ دار در 
سال ۲۰۲۲ نزول پیدا کرده است.بر اساس گزارش اویل پرایس، قیمتهای نفت دو 
هفته پیش تحت تاثیر اعام نتایج موفقیت آمیز واکسن شرکت فایزر ۱۰ درصد 
صعود کردند و هفته گذشــته هم تحت تاثیر اعام نتایج مثبت واکسن شرکت 
ُمدرنا صعود هفتگی داشتند. با این حال تحلیلگران هشدار داده اند اگر واکسنی 

تحت شرایط اضطراری مورد تایید قرار گیرد، چند ماه طول خواهد کشید.

تولیدکنندگان نفت عربی منطقه خلیج فارس امسال به دلیل 
پاندمی ویروس کرونا که باعث ســقوط تقاضا و قیمتها شــده 
اســت، میلیاردها دار درآمد نفتی را از دست داده اند.، از آنجا 
که نفت سهم بزرگی در درآمدهای دولتی اقتصادهای وابسته 
به نفت دارد، کســری بودجه دولتهای این منطقه افزایش پیدا 
کرده است. صادرکنندگان نفت خاورمیانه اوایل امسال به باا 
بردن مالیاتها و کاهش هزینه اقدام کردند اما این اقدامات برای 
مقابله با کمبودهای مالی کافــی نبودند.  این تولیدکنندگان 
بــزرگ نفت در مرحله بعد به افزایــش بدهی از طریق صدور 
اوراق قرضه دولتی و شــرکتی اقدام کردند. انتشار اوراق قرضه 
در این منطقه به ۱۰۰ میلیارد دار رســیده و از رکورد قبلی 
اوراق قرضه منتشــره در ســال ۲۰۱9 فراتر رفته اســت.این 
کشــورهای نفتی به مدد نرخهای بهره اندک و تقاضای باای 
ســرمایه گذاران، روی اســتقراض برای پر کردن شکاف رو به 
افزایش در ترازنامه هایشــان حساب می کنند زیرا قیمت نفت 

بسیار پایینتر از سطح قیمت مورد نیاز آنها مانده است.

بین  استقراض  به  آرامکوی ســعودی  دوباره  مراجعه 
المللی

یکــی از جدیدترین منتشــرکنندگان اوراق قرضه، آرامکوی 
سعودی بوده که بزرگترین شرکت نفتی جهان است و هفته 

گذشته حداکثر هشت میلیارد دار اوراق قرضه صادر کرد.
آرامکو برای دومین بار در دو ســال گذشــته بــه بازار اوراق 
قرضه بین المللی مراجعه کرد. این شــرکت ســال گذشته 
۱۲ میلیــارد دار اوراق قرضه منتشــر کرده بود که برای آن 

بیش از ۱۰۰ میلیارد دار آمریکا سفارش دریافت کرده بود.
در واقع آرامکو ترجیح می دهد به جای کاهش ســود سهام 
۷۵ میلیارد داری ســاانه که وعده داده به ســهامدارانش 
پرداخت می کند، استقراض کند. سهامدار بزرگ این شرکت 
دولت عربستان سعودی با سهم 9۸ درصدی است.با این حال 
تحلیلگران هشــدار داده اند که اگر قیمت نفت تا چند سال 
دیگر در محدوده 4۰ دار بماند، ســود ســهامی که آرامکو 
پرداخت می کند برای جبران کســری بودجه رو به افزایش 
عربستان سعودی کافی نخواهد بود. بودجه عربستان سعودی 
تا حدودی زیادی به حق امتیاز، مالیاتها و البته ســود سهام 

پرداختی از سوی آرامکوی سعودی متکی است.

آرامکو تنها استقراض کننده نیست
اســتقراض اخیر آرامکو جدیدترین مورد استقراض دولتی و 
شــرکتی امسال در خاورمیانه بوده است. ابوظبی که نیمی از 
ذخایر نفت امارات متحده عربی را در اختیار دارد، در سپتامبر 
پنج میلیارد دار اوراق قرضه صادر کرد که موعد سررســید 
یک بخش از آن ۵۰ ســال دیگر است که طوانی ترین مدت 
برای اوراق قرضه منتشــره از ســوی یک اســتقراض کننده 
دولتی در شــورای همکاری خلیج فارس به شــمار می رود. 
انتشار اوراق قرضه ابوظبی ســومین دور انتشار اوراق قرضه 
اســت و این امیرنشــین در بهار ۱۰ میلیارد دار استقراض 
کرده بود.دوبی در سپتامبر دو میلیارد دار اوراق قرضه صادر 
کرد که نخستین استقراضش از سال ۲۰۱4 بود.انتشار اوراق 
قرضه دولتی در اوایل آوریل از ســوی قطر آغاز شــد که ۱۰ 

میلیارد دار با موعد سررسید پنج ساله، ۱۰ ساله و ۳۰ ساله 
منتشــر کرد. عمان و بحرین که اوضاع مالی دشــوارتری در 
مقایسه با تولیدکنندگان نفت بزرگتر منطقه دارند هم امسال 

به بازارهای اوراق قرضه متوسل شده اند.

استقراض چقدر پایدار است؟
در حال حاضر به نظر می رسد استقراض برای تولیدکنندگان 
نفت خاورمیانه بهترین راه برای خروج از بحران است و به آنها 
اجازه می دهد بخشــی از کمبود مالی خود را بدون تشدید 
تدابیر ریاضتی دشوار جبران کنند.با این حال این اقتصادهای 
نفتی دیر یا زود دوباره در وضعیت مشابهی گرفتار می شوند 
و دوبــاره به قیمت بااتر نفت امید مــی بندند تا به تحکیم 
فاینانــس و رتبــه اعتباری آنها کمک کنــد و بتوانند بدهی 
شــان را فاینانس مجدد کرده یا اوراق قرضه جدید منتشــر 
کنند.افزایش بار بدهی همه اصاحات کاهش وابســتگی به 
نفــت در این منطقه را به تاخیر خواهد انداخت.کشــورهای 
تولیدکننــده نفت خاورمیانه صرفنظــر از طرحها، وعده ها و 
اولویتها برای تقویت اقتصاد غیرنفتی و کاهش وابســتگی به 
ماهیت پرنوســان نفت، همچنان به درآمدهای نفتی و قیمت 
نفت در آینده وابســته خواهند ماند.بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، تولیدکنندگان نفتی عربی همچنان بر این باورند که 
نســبت به تولیدکنندگان شیل آمریکا و سایر تولیدکنندگان 
پرهزینــه، بقای آنها طوانیتر خواهد بود و بر اســاس همین 
باور، اکنون استقراض می کنند و بعدا به بدهیها و اصاحات 

فکر خواهند کرد.

با هدف اصاح شبکه های آب روستایی صورت می پذیرد؛

 طرح عمرانی "300-100 " 
در استان اصفهان اجرا می شود

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان از آغاز اصاح ۳۰۰ کیلومتر شبکه آب روستایی این استان در بازه زمانی ۱۰۰ روزه در قالب طرحی با عنوان "۱۰۰-۳۰۰" که از آذر 
ماه تا اسفند ماه 99 عملیاتی می گردد، خبر داد.هاشم امینی با تشریح دستاوردهای یکپارچه سازی آب و فاضاب شهری و روستایی، هدف از اجرای طرح "۳۰۰-۱۰۰" 
را تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار و افزایش کیفیت آن برشمرد.وی هزینه اجرای طرح مذکور را بالغ بر ۵۷ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این طرح موجب تکمیل 
طرح های آبرسانی در  9۶ روستا مشتمل بر چند مجتمع آبرسانی روستایی می شود.مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان همچنین  عنوان کرد با اجرای این طرح عاوه 
عاوه بر 94۸ روستای تحت پوشش آبرسانی شرکت،  ۱۸ روستای جدید نیز تحت پوشش قرار می گیرند. امینی با بیان اینکه در  این طرح ۲۲ سامانه و تاسیسات آبرسانی، 
مشترک و تجمیع می شود تصریح کرد: افزایش کیفی ظرفیت آبرسانی به ۱۷ روستا که پیش تر مشکل وجود نیترات در آب داشتند از جمله دیگر مزایای طرح مذکور است.

وی با اشاره به اینکه افزایش کمی ظرفیت آبرسانی به روستاها جزو اولویت های این شرکت به شمار می رود اظهارداشت:  ۱۳۶ روستا از مزیت این طرح بهره مند می شوند 
و ۷۰ روستا به منابع آب پایدار و سالم دسترسی پیدا می کنند.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اصفهان حذف آبرسانی سیار برای ۲۰ روستا و کاهش آبرسانی سیار به ۱۲ 
روستا را از دیگر نتایج طرح برشمرد و گفت: مقدار کاهش هدررفت آب پس از اجرای پروژه حدود ۲ درصد و معادل یک میلیون متر مکعب در سال است.امینی تصریح 
کرد: پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی که با هدف کوچک سازی و چابک سازی انجام شد، زمینه استفاده مشترک از تجهیزات و تاسیسات به دست 
آمد که  به افزایش بهره وری و بهبود کیفیت خدمات به ویژه برای روستاها منجر می شود.وی اضافه کرد: یکی دیگر از نتایج این یکپارچه سازی، کاهش بار هزینه های جاری 
و انتقال سرمایه حفظ شده به بخش های عمرانی و هزینه کرد برای دیگر طرح هاست.وی  با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی نیز به 
عنوان پروژه ای  مهم از بخش ساز و کارهای پویش الف-ب ایران در دستور کار وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور قرار گرفت اظهار داشت: . پس از انجام 
مطالعات اولیه و برگزاری جلسات کارشناسی در اواخر سال ۱۳9۸، در راستای تحقق اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و پس از تصویب شورای عالی اداری و 
هیات وزیران، یکپارچه سازی شرکت های مذکور آغاز شد و ۳۵ شرکت آب و فاضاب شهری با ۳۱ شرکت آب و فاضاب روستایی در سراسر کشور دارای ساختار یکپارچه 
در بخش ارائه خدمات شهری و روستایی شدند.مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان افزایش بهره وری در ارائه خدمات به مشترکان را مهمترین مزیت طرح یکپارچه سازی 
شرکت های آبفا شهری و روستایی دانست تصریح کرد:  از مهم ترین مزایای یکپارچه سازی می توان به مدیریت واحد و یکسان توزیع منابع آب شرب در یک منطقه، ارتقای 
سطح خدمات مناطق روستایی و کم کردن فاصله آن با مناطق شهری، ارتقای  تاسیسات آبرسانی در مناطق روستایی، جلوگیری از تصمیم گیری های متفاوت درخصوص 
توزیع آب در یک منطقه، مدیریت بهینه و کارآمدتر توزیع آب شــرب به واســطه تســلط و اشراف کامل بر همه منابع آبی یک منطقه و در اختیار داشتن آمار و اطاعات 
واحد اشــاره کرد. وی با اشــاره به اهمیت افزایش اقدامات الکترونیکی و غیرحضوری به ویژه در دوران کرونا افزود: در راستای تکریم روستاییان و حفظ سامت و حداقل 
 ارتباط حضوری که افزایش رضایتمندی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از اقدامات به صورت غیرحضوری و با کیفیت باا همچون شهرها برای روستاها نیز انجام می پذیرد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به اهمیت افزایش نشت یابی و جلوگیری از هدر رفت آب اشاره و خاطرنشان کرد: آب بدون درآمد شهری ۱۶.۱ درصد برآورد می شود  و 
این میزان در روســتاها در مقایســه با شهرها  بااتر است که با اجرای طرح های مختلف، آن را نیز کاهش می دهیم.هاشم امینی با اشاره به اینکه استان اصفهان در طرح 
یکپارچه ســازی شــرکت های آب و فاضاب پیشرو بوده است، افزود: مجموعه آب و فاضاب استان امسال به دلیل ایجاد سامانه ۱۵۲۲ در جشنواره شهید رجایی یکی از 
دستگاه های برتر در زمینه خدمات الکترونیک شناخته شد، از این رو تاکید بر این شد که سامانه ۱۵۲۲ برای روستاهای استان نیز راه اندازی شود تا روستاییان برای دریافت 
 خدمات کوچک مانند تغییر نام، قبض المثنی و یا حتی خدمات اولیه مثل درخواست انشعاب آب و فاضاب نیازی به مراجعه حضوری به شرکت ها و شهرها نداشته باشند.

وی ادامه داد: راه اندازی ســامانه ۱۵۲۲ روســتایی نیازمند زیرســاخت هایی بود و باید تمام پرونده های آب و فاضاب روســتایی اسکن و بایگانی الکترونیکی می شد که 
خوشبختانه در هشت ماهه گذشته پرونده 9۵ درصد از بیش از ۲۳۰ هزار مشترک روستایی بایگانی الکترونیک شده است و از این پس می توانند خدمات آب را از طریق 
این ســامانه دریافت کنند. امینی خاطر نشــان ساخت با انجام این اقدامات الکترونیکی غیر حضوری علی رغم اینکه ۱۷ درصد مشترکین آب استان را انشعابات روستایی 
تشکیل می دهد، سهم تماس های غیرحضوری مشترکین به سامانه ۱۵۲۲ بالغ بر ۲۳ درصد کل تماس ها می باشد که نشان از موفق بودن طرح یکپارچه سازی و خدمات 
غیرحضوری مشترکین در سطح استان دارد. مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان از دیگر خدمات شبانه روزی شرکت را سامانه ۱۲۲ عنوان کرد و تصریح نمود: 
سامانه ۱۲۲  پل ارتباطی مردم و شرکت های  آب و فاضاب می باشد که به وسیله آن مشترکین می توانند حوادث حوزه آب مانند ترکیدگی لوله ها، حادثه در انشعاب 
آب و اشکال در شبکه توزیع و انتقال و همچنین در حوزه فاضاب مشکاتی همچون گرفتگی فاضاب، فقدان دریچه یا شکستگی خط را به شماره ۱۲۲ گزارش دهند. 
این مرکز   با استفاده از سیستم یکپارچه امداد رسانی در تمام سطح استان امکان رسیدگی هر چه سریع تر به مشکات آب و فاضاب مشترکان  را فراهم ساخته است 
.وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه ۱۲۲ آبفا استان اصفهان پاسخگوی مشترکان در 9۸ شهر و94۸ روستا می باشد افزود: هم اکنون حدود ۵ میلیون نفر در استان 
از شــبکه آبرســانی پایدار برخودار هستند که مشتمل بر دو میلیون و ۳۲۵ هزار و ۸4۳ آحاد مشترک می باشد. همچنین یک میلیون و 4۵۰ هزار و ۲۰۳ آحاد مشترک 

فاضاب در استان وجود دارد. 

 برنامه روس اتم برای استقراض بی حساب و کتاب تولیدکنندگان نفت خاورمیانه
ساخت نیروگاه هسته ای 
شناور در مناطق گرمسیری

معــاون شــرکت دولتی روس اتــم در یک 
کنفرانس مطبوعاتی اعام کرد که این شرکت 
قصد دارد طراحی نیروگاه هســته ای شناور 
خود را طــوری انجام دهد تا بتواند در قطب 
شمال یا مناطق گرمســیری فعالیت کند.به 
گزارش خبرگزاری تــاس، کیریل کوماروف، 
معاون شــرکت دولتی روس اتم، روز جمعه 
در یک کنفرانــس مطبوعاتی اعام کرد که 
این شرکت قصد دارد طراحی نیروگاه هسته 
ای شناور خود را طوری انجام دهد تا بتواند 
در قطب شمال یا مناطق گرمسیری فعالیت 
کند.این مدیر ارشــد گفت: ما در حال کار بر 
روی یک پروژه جدید هستیم و می خواهیم 
این نیروگاه شــناور را بهینه کنیم.وی تأکید 
کرد: ما در فکر ســاختن همزمان یک شناور 
برای قطب شــمال و مناطق گرمسیری برای 
این پروژه هســتیم، به طوری که بتوانیم آن 
را به کشــورهای دیگر با آب و هوای متفاوت 
بفرســتیم.این مقام دولتی روســیه در ادامه 
افزود که هدف از ســاخت این شناور نه تنها 
تولید برق بلکه شــیرین کــردن آب که یک 
مســئله مهم در کشورهای گرمسیری است، 

می باشد.
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گزیده خبر  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعام کرد:

تجارت آزاد با اتحادیه اورسیا تا پایان سال میادی
رئیسکلسازمانتوسعهتجارتایرانگفت:مذاکراتموافقتنامهتجارتآزادبااتحادیهاورسیاتاپایانسالمیادیانجاممیشود.

بهگزارشوزارتصمت،حمیدزادبومبیانکرد:مذاکراتموافقتنامهموقتتجارتآزادبینایرانواورسیاکهازسال۱۳۹۵آغاز
شــدهاستدراردیبهشت۱۳۹۷بهامضاءوزیروقتصمترسیدوبعدازتصویبدرمجلسشورایاسامیاز۵آبانماه۱۳۹۸
اجراییشد.ویتصریحکرد:اینموافقتنامهیکموافقتنامهتجاریبینجمهوریاسامیایرانوایناتحادیهکهشاملکشورهای

روسیه،باروس،قزاقستان،ارمنستانوقرقیزستاناستکهالبتهممکناستدرآیندهتعداداعضایایناتحادیهتغییرکند.
رئیسکلسازمانتوسعهتجارتایراناضافهکرد:کشورازبکستاندرانجاممقدماتپیوستنبهایناتحادیهاستوبرخیازکشورها
هممانندایرانموافقتنامهباایناتحادیهخواهندداشت.زادبومبیانکرد:بعضیازکشورهامانندویتناموسنگاپورعضوایناتحادیه
نیستند،ولیتجارتآزادباایناتحادیهدارند.ویگفت:موافقتنامهموقتتجارتآزادبااتحادیهاورسیادرمرحلهاولطییکسال
اجراییشدوبعدازاینبهمدت۲سالفرصتداریمتامذاکراتتجارتآزادراانجامدهیم.رئیسکلسازمانتوسعهتجارتایران
ادامهداد:اگرظرفاین۳سالموفقشویمموافقتنامهتجارتراامضاءکنیم،مایکطرفتجاریاتحادیهخواهیمبودوفعابحث
عضویتمطرحنیست.زادبومگفت:برایاینکهمذاکراتتجارتآزادشروعشودبایدیکسریاقداماتقانونیانجامشدکهدرآبان
ماهامسالجلسهمقدماتیبااتحادیهبصورتوبیناربرگزارشد.رئیسکلسازمانتوسعهتجارتایراندرپایانتصریحکرد:مذاکرات
موافقتنامهتجارتآزادبااتحادیهاورسیاتاپایانسالمیادیانجاممیشودکهاینمذاکراتدوبخشدارد،بخشاولمتنموافقت

نامهاستوبخشدومدربارهکااهاییمیباشدکهبرایتخفیفوبهصفررساندنتعرفهاست.

ستادتنظیمبازاراعامکرد:
ترخیص درصدی کااهای اساسی نیاز به 

صدور نامه از سوی بانک ندارد
براساستصمیمستادتنظیمبازاربرایترخیصدرصدیتمامیکااهایاساسی
درصفتخصیصوتامینارزبانکی،نیازبهصدورنامهازسویبانکهایعامل
نمیباشد.وزارتصمت،درستادتنظیمبازارمصوبشدکهبرایترخیصقطعی
کااهایاساسی،اخذوارائهکدرهگیریبانک)اعامیهتامینارز(الزامیاست.

همچنینگمرکجمهوریاســامیایرانمکلفشدنسبتبهتماممواداولیه،
اجزاوقطعاتوملزوماتمرتبطباتولیدباتشخیصوتاییدوزارتخانهمربوطه،
اقــدامبهترخیصدرصدیکااهاتاســقف۹۰درصدبدونکدرهگیریبانک
نماید.دراینستادهمچنینمصوبشــدکهدریافتتمامیمجوزهایقانونی
ازمبرایترخیصدرصدیکااهایاشــارهشدهمانندمجوزهایسازمانملی
اســتاندارد،بهداشتوجهادکشاورزیقبلازخروجکااتاسقفاعامشدهدر
بسترسامانهالزامیاست.همچنینتعیینشدکهبرایترخیصدرصدیکااهای
اشارهشــده،نیازبهصدورنامهازسویبانکهایعاملنمیباشد.دراینستاد
مقررشــدکهترخیصکااهایموضوعمصوبه۱۷۸ســتاداقتصادیدولتدر
صــورتتغییررویه،ازبانکیبهوارداتدرمقابلصادراتیاارزمتقاضی،نیازبه
ویرایشثبتسفارشازنظرتغییرنوعرویهنخواهدداشتوکاابارعایتسایر

مقرراتمربوطهوباهمانثبتسفارشاولیهقابلترخیصاست.

رئیساتاقاصنافتهرانخبرداد
تعطیلی دو هفته ای بازار تهران

رئیــساتاقاصنافتهرانبابیاناینکــه۷۰درصداصنافتهراناجازهفعالیت
ندارنــد،گفت:تمــامواحدهایصنفیگــروهیکنیزبایدراسســاعت۲۰
تعطیلشــوند.بهگزارشاتاقاصنافتهران،قاسمنودهفراهانیبااشارهبهآغاز
محدودیتهایجدیدمقابلهبهکروناازدیروزگفت:محدودیتهاشــاملگروه
شــغلییکنظیرنانواییها،سوپرمارکتها،خواربارفروشیها،تعمیرگاههاولوازم
یدکیفروشها)خانگیوخودرو(،فروشــگاههایزنجیرهای،مراکزبهداشتیو
درمانی،داروخانههاوچاپخانههانمیشــود.رئیساتاقاصنافتهرانبااشارهبه
اینکهبازاربزرگتهرانهمدوهفتهتعطیلاست،ادامهداد:ازدیروز،اولآذرماه،
تنها۳۰درصدازاصنافاجازهفعالیتدارندو۷۰درصدآنهاتادوهفتهتعطیل
هســتند.ویافزود:فعالیتگروهشغلییکنبایدهیچتداخلیباگروههایدو،
ســهوچهارداشتهباشدیعنیهرواحدصنفیمطابقبارستهشغلیدرپروانه
کســببایدکااعرضهکندوفروشگاههایزنجیرهایهمنمیتوانندپوشاکیا
ظروفبهمتقاضیانعرضهکنند.نودهفراهانیتصریحکرد:تمامواحدهایصنفی
گروهیکنیزبایدرأسســاعت۲۰تعطیلشوندچراکهرفتوآمددرخیابان
ازســاعت۲۱بهبعدممنوعاســتواصنافهمشاملاینممنوعیتهستند.

ویبابیاناینکهتمامبازرســاناتاقاصناف،بهداشت،سازمانحمایتمصرف
کنندگانوتولیدکنندگان،سازمانصمتاستانتهرانوپلیسنظارتبراماکن
عمومیبرنحوهفعالیتاصنافنظارتدارند،بیانکرد:فعااناصنافمتخلفکه
دستورالعملهایبهداشتیمقابلهباویروسکرونارارعایتنکنند،باراولتذکر

وباردوماخطاردریافتمیکنندودرصورتتکرار،صنفآنهاپلمبمیشود.

یکمقاممسئول:
نشست بزرگ تجاری ایران_اروپا ۲۴ آذر به مدت سه روز برگزار می شود

یکمقاممسئولازبرگزارینشستبزرگتجاریایران-اروپادرجهتافزایشصادراتغیرنفتیایرانبهاروپاخبرداد.بهگزارشازسازمانتوسعهتجارتایران،
میرهادیسیدیمشاوراموربینالمللوتوافقنامههایتجاریسازمانتوسعهتجارتایران،اظهارداشت:باهمکاریمرکزبینالمللی)ITC(وحمایتاتحادیهاروپا،
همایشبزرگتجاریایران-اروپا)Iran-EuropeBusinessForum(باهدفایجادبسترازمبرایهمکاریهایتجاری،علمیوفنآوریدرجهتافزایشصادرات
غیرنفتیایران،درروزهای۲۵،۲۴و۲۶آذرماهسالجاریبهصورتوبیناریبرگزارمیشود.ویافزود:دراینهمایشکهباکمکمؤسسهآمبروزیتیایتالیا
Btoبرگزارخواهدشد،شرکتهایایرانیواروپاییحضورداشتهونشستهایتجاریدوجانبهبرگزارخواهندکرد.ویخاطرنشانکرد:اینهمایشونشستهای
Bمربوطبهآن،درراستایاستراتژیملیصادراتجمهوریاسامیایراندرجهتکمکبهشرکتهایایرانیبرایورودبهبازاراروپاوایجادامکانبرایتعامل
اقتصادیوتجاریآنهاباشرکتهایاروپاییصورتمیگیرد.مشاوراموربینالمللوتوافقنامههایتجاریسازمانتوسعهتجارتایرانادامهداد:شرکتهابرای
برگزارینشستهایBtoBخوددرسایتاینترنتیاختصاصیایننشستبیشاز۲۰روز)از۱۱آذرتااولدیماه(فرصتخواهندداشتتانسبتبههماهنگی
وبرگزاریایننشستهاباشرکایتجاریخوداقدامکنند.همچنیندرسایتاختصاصیایننشست،جستجویشرکتهایموجودوارسالتقاضابرایبرگزاری
نشستهااز۱۱آذرماه)اولدسامبر(امکانپذیرخواهدشد.سیدیبااشارهبهاینکهنشستهماندیشیتجاریدرفضایآنایناختصاصی)پلتفرم(مربوطبهاین
نشستبرگزارخواهدشد،گفت:رویداداصلیسهروزهشاملنشستهایتخصصیدرزمینهمباحثمرتبطباروابطاقتصادیوتجاریایرانواروپاوهمچنین
نشستهایاختصاصیدرخصوصاســتراتژیملیصادراتدرزمینههایبخشهایصنعتی)قطعاتخودرو-اقامپتروشیمی(،بخشهایکشاورزی)گیاهان
دارویی،میوهوســبزی(،بخشهایخدماتیگردشــگریوخدمات)ICT(خواهدبود.ویاظهارداشت:عاوهبراین،فعالیتهایمتنوعیبهمنظوربهرهبرداری
حداکثریشرکتکنندگانطراحیشدهکهازدوهفتهپیشازرویداداصلیآغازشدهوتایکهفتهپسازرویداداصلیدرجریانخواهدبود.مشاوراموربین
المللوتوافقنامههایتجاریافزود:اینبرنامههاشــاملبرگزاریدورههایآموزشیدرجهتارتقایظرفیتشرکتهایایرانی،تشخیصوبهبودمهارتهای
مدیریتیآنهامرتبطبافرآیندهایتجارتجهانیوایجادارتباطتجاریباشرکتهایطرفاروپاییوتنظیمماقاتهایدوجانبهازطریقجستجویشرکتهای
حاضردررویدادوپیشنهادبرگزارینشستهادرپلتفرماختصاصینشستاست.سیدیباتاکیدبرمنحصربهفردبودناینرویدادبرایمجموعهکسبوکارهای
ایرانیواروپایی،گفت:ایننشستامکانتبادلایدههاوتخصصهاوشناساییوبرقراریارتباطباشرکایتجاریبالقوهرابهشرکتهایایرانیواروپاییمیدهد.

 افزایش ۴.۵ درصدی تولید فواد خام ایران
براساسآمارانجمنجهانیفوادتولیدفوادخامایراندرسال۲۰۱۹با۴.۵درصدافزایشبه۲۵.۶میلیونتنارتقاءیافت.بهگزارشوزارتصمت،آمارانجمنجهانیفوادنشان
دادکهتولیدجهانیفوادخامدرســال۲۰۱۹نســبتبهســالگذشته۳درصدافزایشیافتهوبهبیشازیکهزارو۸۶۸میلیونتنرسیدهاست.درایرانتولیدفوادخامبا۴.۵
درصدافزایشبه۲۵.۶میلیونتنارتقاءیافت.همچنینتولیدجهانیمحصواتفوادیدرسال۲۰۱۹نسبتبهسالگذشته۳.۴درصدافزایشیافتوبهیکهزارو۷۶۷میلیون
تنرسیدکهدرایرانتولیدمحصواتفوادیبا۵.۶درصدکاهشبه۱۸.۵میلیونتنرسید.درطرحهایدردستاجرایتولیدفوادخام،استانهایکرمان،خوزستان،یزد،فارس
وگیانبهترتیببا۸،۱۴،۱۳،۱۰و۶درصد،درمجموعبا۵۱درصدظرفیتاسمیموردانتظارکشوررابهخوداختصاصدادهاند.درطرحهایدردستاجرایتولیدمحصوات
فوادینیزاستانهایخوزستان،کرمان،قزوین،زنجان،آذربایجانشرقیویزدبهترتیببا۵.۴،۴،۶،۷،۹،۱۸و۵.۱درصد،مجموعاًبا۵۲درصدظرفیتاسمیموردانتظارکل
کشوررابهخوداختصاصدادند.۵۴درصدازظرفیتاسمیواحدهایفعالصنعتفوادخامبهاستانهایخوزستان،یزد،هرمزگانواصفهانبهترتیببا۱۲،۱۵،۱۶و۱۱درصد
تعلقدارد.همچنین۶۶درصدظرفیتاسمیواحدهایفعالصنعتمحصواتفوادیاستانهایاصفهان،قزوین،یزد،خوزستان،مرکزیوآذربایجانشرقیبهترتیببا۹،۱۲،۲۰،

۹،۸و۸درصدتعلقدارد.درسالگذشته۲۶.۸میلیونتنفوادخامو۲۰.۶میلیونتنمحصواتفوادیتولیدشدهاست.

طبقجدیدترینتصمیماتستادتنظیمبازار:
قیمت روغن ۱۳ درصد افزایش می یابد

طبقجدیدترینتصمیماتستادتنظیمبازارحداکثرقیمتمصرفکنندهانواعروغن
دربستهبندیپت۱۰درصدوسایرانواعبستهبندیها۱۳درصدافزایشمییابدو
سازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانبایدقیمتاحجاموبستهبندیهای
مختلفروغنرامحاسبهودرسامانه۱۲۴بارگذاریکند.درجلسهاخیرستادتنظیم
بــازار،آخرینتغییــراتقیمتجهانیبرنهادهها،روغنخــامومحصواتنهایی
بررسیشدهکهبراساسآنباتوجهبهافزایشقیمتجهانیانواعروغنخام)مورد
تائیــدکمیتهارزی(،قیمتهرکیلوگرمروغنخامســویاوپالمدرمبادیورودی
۵۵۰۰تومــانوقیمتهرکیلوگرمروغنخامآفتابوکلزادرمبادیورودی۶۰۰۰
تومانتعیینشــد.بنابراینباتوجهبهافزایشقیمتروغنخاموســایرهزینههااز
جملهملزوماتبستهبندیوورق،حداکثرقیمتمصرفکنندهانواعروغندربسته
بندیپت۱۰درصدوسایرانواعبستهبندیها۱۳درصدافزایشمییابد.البتهمقرر
شــدهقیمتاحجاموبستهبندیهایمختلفروغنتوسطسازمانحمایتمصرف
کنندگانوتولیدکنندگانمحاســبهودرســامانه۱۲۴بارگذاریشود.سازمانهای
صمت۳۱اســتاننیزبایدضمناهتمامهرچهبیشتردرخصوصرعایتقیمتهای
مصوب،نســبتبهکنترلاســنادومدارکمربوطبهورودوخــروجروغننباتیاز
کارخانجاتتولیدیوانبارهایمستقردراستان،نحوهتوزیعآنوممانعتازفروش
بهعواملواســطه)باهدفبازارســازیوافزایشقیمت(اقداموباتخلفاتاحتمالی
برخوردقانونیکنند.گفتنیاستکهازاواخرشهریورماهبودکهعرضهروغنجامددر
فروشگاههاکمشدوقیمتآننیزافزایشیافت.کمترازیکماهبعدنیزروغنمایع
دربازارکمیابشد؛بهطوریکهاینکاایادرمغازههاوفروشگاههایبزرگنبودیا

بههرنفرتنهایکروغنفروختهمیشد.

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان      

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شركت شهركهای صنعتی اســتان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه هاي زير را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت)ستاد( واگذار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و 
بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ازم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1399/09/01 مي باشد.
آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز چهارشنبه تاريخ 1399/09/05

آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14:30 روز يكشنبه تاريخ 1399/09/16
زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاريخ 1399/09/17

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : آدرس اصفهان خيابان 
22 بهمن، مجموعه اداري امير كبير، شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0311570

021  -41934 تمــاس  مركــز  ســامانه:  در  عضويــت  مراحــل  انجــام  جهــت  ســتاد  ســامانه   تمــاس   اطاعــات 
دفتر ثبت نام در تهران : 88969737 و85193768 -021 
هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه : خريد،حمل و اجراي خط انتقال آب شهرك صنعتي نيستانك )شماره 2099001281000081 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه : 12.126.869.852ريال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بودجه كشور )اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار :  606.344.000ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا بااتر در رشته آب

مدت اجرا:  3 ماه 
موضوع مناقصه : تهيه مصالح و اجراي شبكه 20 كيلوولت شهرك صنعتي ماهيان زينتي كاشان )شماره 2099001281000084 در سامانه 

ستاد(
مبلغ برآورد اوليه : 8.247.023.372ريال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بودجه كشور )اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار :  412.352.000ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا بااتر در رشته نيرو

مدت اجرا:  6 ماه 
موضوع مناقصه : عمليات اصاح بيس و آسفالت خيابانهاي ناحيه صنعتي هست سميرم )شماره 2099001281000086 در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اوليه : 10.426.507.919ريال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بودجه كشور )اعتبار طرح جاري(
مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار :  521.326.000 ريال

رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا بااتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا:  5 ماه 

موضوع مناقصه : تهيه و حمل آسفالت توپكا جهت شهرك صنعتي نجف آباد1 )شماره 2099001281000088 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه : 9.200.000.000ريال و براساس قيمت روز )اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار :  460.000.000ريال
رشته و پايه تشخيص صاحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا بااتر در رشته راه و ترابري

مدت اجرا:  2 ماه 
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آغاز اجرای نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکیگزیده خبر
بانک مرکزی در اوایل آبان ماه به شبکه بانکی اباغ کرد تا افزایش 
کارمزد خدمات بانکی را از ابتدای آذرماه اجرا کنند که بنابراین، 
نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی از دیروز اجرا می شود. ، پس 
از مدت ها درخواست بانک ها برای افزایش کارمزد خدمات بانکی 
به عنوان یکی از منابع درآمد آن ها ســرانجام بانک مرکزی با آن 
موافقت کرد و کارمزدهای جدید از دیروز اجرا می شوند که در این 
راستا، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند به منظور 
رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش 
ســازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته 
امداد امام خمینــی )ره( حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در 
جداول اباغی نرخهای کمتری را اعمال کنند. از این پس کارمزد 
عملیات کارت بــه کارت به عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات 
بانکی از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش 
یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت 

به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد. 

جزئیاتی از کارمزدهای جدید خدمات بانکی 
همچنین، هزینه اعام مانده کارت و در صورت حســاب ۱۰ 
گــردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعام مانده کارت از طریق 
خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان است.عاوه بر این، در حال 
حاضر کارمزد اعام ۱۰ گردش آخر کارت شناســایی، صدور 
انواع کارت مغناطیســی و دریافت حضــوری و غیرحضوری 
قبــوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ تومان اســت. 
مشــتریان بانک ها به ازای صدور دســته چک برای هر برگ 
معــادل ۲۰۰ تومان کارمزد پرداخــت می کنند که این رقم 
به اضافه هزینه تمبر محاســبه شــده و پیش از این، کارمزد 
صدور دسته چک ۱۲۰ تومان بوده است. از سوی دیگر، ارائه 
صورت حساب ســال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال های 
گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه دارد که این ارقام 
پیش از این، ۵۰۰ و ۶۰۰ تومان بوده اند.طبق این گزارش باید 

بــرای صدور رمز جدید کارت بانکی در شــعبه ۱۰۰۰ تومان 
پرداخت کرد و نکته حائز اهمیت در این زمینه این اســت که 
پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات 
الکترونیکی بانک چون پایا و ســاتنا اباغ نکرده بود اما حاا 
طبق مصوبه ای که از دیروز اجرا می شود، کارمزد انتقال وجه 
بین بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا 
ســقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین،  کارمزد انتقال 
وجه بین بانکی ساتنا نیز ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف 

۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. 

آشنایی سامانه پایا و ساتنا 
براین اساس، پایا یک سیستم تبادل اطاعات بانکی است که به 
بانک ها اجازه می دهد تمامی تبادات بین بانکی مشــتریان خود 
را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این ســامانه، 
مکانیزه کردن پرداخت هــای خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای 
مشــتریان اســت که پس از تکمیل مراحل پیاده ســازی، ارائه 
خدمات از طریق اینترنت را نیز میســر می سازد و به کمک این 
ســامانه، بانک های عضو آن می توانند بنا به درخواست مشتری، 
دســتور واریز و یا برداشت وجوه در حســاب های سایر بانک ها 

صادر کند. بانک مرکزی با پیاده سازی این سامانه، امکان حواله 
الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر 
)بین بانکی( را فراهم کرده اســت و مشتریان بانک ها با استفاده 
از پایا می توانند پول را از حســاب خود به حسابی در بانک دیگر 
به صورت الکترونیکی حواله کنند.از سوی دیگر، ساتنا سامانه ای 
الکترونیکی اســت که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی 
و دســتور پرداخت های فوری را به صــورت انفرادی و آنی انجام 
می دهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از 
انواع حســاب )جاری، پس انداز و کوتاه مدت( هستند، می توانند 
نسبت به انتقال وجوه )مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان( به حساب 

خود یا سایر افراد در سایر بانک ها اقدام کنند.

هزینه سرویس پیامکی بانک چه قدر است؟ 
ســامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را می دهد تا 
با مراجعه به شــعب بانک خود یا از طریق سامانه اینترنتی بانک 
حواله هایی با مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حســابی 
در هر بانکی انتقال دهند که مزایای بکارگیری ســاتنا را می توان 
امنیت، ســرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد. ازم به ذکر 
اســت که افتتاح حســاب از جمله خدمات بانکی بدون هزینه و 
کارمزد است و هزینه ارسال پیامک برای اطاع رسانی با گرفتن 
رضایت مشــتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق 

اشتراک سالیانه است.

تغییر رمز کارت به صورت »غیرحضوری« رایگان است
طبق این گزارش، عملیات تغییر رمز کارت با استفاده از خودپرداز 
یــا هر یک از کانال های غیرحضوری رایگان و عملیات تغییر رمز 
کارت در داخل شــعبه به دلیل جلوگیری از مراجعه حضوری به 
شعبه با کارمزد انجام می شود.همچنین، اخذ کد بورسی در شعب 
بانکی نیز با بخشنامه جدید بانک مرکزی مشمول کارمزد ۵۰۰۰ 

تومانی میشود.

صعود ۲۱ هزار واحدی شاخص بورس
در معامات دیروز بازار ســرمایه شــاخص کل روندی نزولی داشت و یک 
میلیون و ۳۷۴ هزار واحد نیز رســید. البته این روند در ساعات پایانی کمی 
نزولی شــد و در نهایت شــاخص روی عدد یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد 
ایســتاد. شاخص کل بورس دیروز با ۲۱ هزار و ۲۳۵ واحد افزایش رقم یک 
میلیون و ۳۶۶ هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با 
۲۳۰۳ واحد افزایش به رقم ۳۸۳ هزار و ۵۷۸ واحد رسید. معامله گران دیروز 
یک میلیون معامله به ارزش ۱۸۳ هزار و ۲۹۴ میلیارد ریال انجام دادند.ملی 
صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر، 
پاایش نفت اصفهان، گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید، بانک تجارت و 
معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشتند و سرمایه  گذاری تامین اجتماعی، ایران خودرو، سایپا، فواد 
مبارکه اصفهان، بانک تجارت، ملی صنایع مس ایران و گســترش سرمایه 

گذاری ایران خودرو نمادهای پربیننده این بازار بودند.

چرا از قابل معامله شدن پاایشی یکم 
خبری نیست؟

دو ماه از پایان پذیره نویســی صندوق پاایشی یکم گذشته و درحالی که 
طبــق قانون صندوق هــای ETF باید یک ماه بعد از پایان پذیره نویســی 
قابل معامله شــوند، هنوز خبری از قابل معامله شدن پاایشی یکم نیست. 
پاایشــی یکم، دومین صندوق سرمایه  گذاری دولت ETF است که شامل 
باقی مانده سهام دولت در چهار پاایشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس 
می شود.پذیره نویســی این صندوق ۳۰ شهریورماه به پایان رسید و انتظار 
می رفت پس از یک ماه یعنی از ۳۰ مهرماه قابل معامله باشــد.این درحالی 
اســت که ارزش صندوق پاایشی یکم تحت تاثیر روزهای نزولی بازار قرار 
گرفت و برخی خریداران این صندوق از کاهش ارزش ســرمایه خود گایه 
داشتند.با اینکه شاخص کل و نمادهای پاایشی طی هفته ای که گذشت 
روندی صعودی داشــتند اما هنوز ارزش این نمادها از زمان پذیره نویسی 
کم تر و بازده خرید حدودا منفی ۱۳ درصد اســت.در این راستا، مریم شاه 
حسینی - مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی - در گفت و گو 
با ایســنا، درمورد قابل معامله شدن پاایشی یکم اظهار کرد: این صندوق 
درحال حاضر قابلیت معامله دارد و کار شرکت سپرده گذاری مرکزی تمام 
شده است. درواقع نماد باید از سوی بورس بازگشایی شود.بورسی ها نیز در 
جواب پیگیری های ایسنا اعام کردند صندوق پاایشی یکم باید پاسخگو 
باشــد و صندوق نیز به ایســنا اعام کرد که هنوز اطــاع دقیقی از زمان 
بازگشایی پاایشی یکم وجود ندارد!البته پیش از این دلیل این تاخیر عدم 
اعمال افزایش ســرمایه شتران و شپنا در پرتفوی صندوق اعام شده بود و 
همچنین برخی بر این باورند که صندوق پاایشی یکم زمانی که به نمادهای 
پاایشی صعودی شدند و صندوق به ارزش زمان پذیره نویسی رسید، قابل 

معامله خواهد شد.

راهکارهای ۱۵ گانه بهبود شرایط اقتصادی
اگر تحریم ها لغو شــود بسیاری از مشکات اقتصادی مانند تورم نیز حل خواهد 
داشت. تحریم ها اقدامات بانک مرکزی را محدود کرده چرا که تعامات بین المللی 
افت کرده است.یک کارشناس مسائل بانکی معتقد است: هدفگذاری کاهش نرخ 
تورم که برای اولین بار از سوی بانک مرکزی انجام شده علی رغم شرایط تحریم و 
محدویت های بانک مرکزی، با استراتژی و برنامه ریزی کارشناسی شده می تواند 
موثر باشــد اما در این مســیر، دیگر نهادها و اجماع حاکمیتی و تیم اقتصادی 
همــدل و قوی نیز باید به بانک مرکزی کمک کنند. البته تاکید می شــود که 
نمی توان نقش تحریم ها را در اقتصاد منکر شد.محمد ربیع زاده با اشاره به اهداف 
نظام بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( تصریح کرد: بند چهارم این 
اهداف به موضوع حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل 
مبادات بازرگانی اشاره شده که کنترل تورم را در خود دارد.وی با تاکید بر اینکه 
این قانون قدیمی اســت و نیاز به اصــاح دارد، افزود: با این حال اگر به همین 
اهداف ۵ گانه نظام بانکی پایبند باشــیم بســیاری از مشکات حل خواهد شد. 
بنابراین به نظر می رسد باید یک اجماع ملی اتفاق بیفتد و براساس این اهداف، 
یک استراتژی موثر نیز برای سال ۱۴۰۰ تعیین شود.این کارشناس بانکی گفت: 
اولین هدف نظام بانکی اســتقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل )با 
ضوابط اسامی( به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سامت 
و رشد اقتصاد کشور است، اما آیا تمام اقدامات به این سمت رفته یا اینکه برخی 
بانک ها تمام برنامه ریزی های بانک مرکزی را برهم می زنند؟  بانک مرکزی در این 
دوسال اقدامات موثری برای ساماندهی نظام بانکی داشته که قابل تقدیر است و 
قابل مقایسه با سال های قبل نیست، اما بعضا شاهد اقدامات جزیره ای هستیم که 
بسیاری از سیاست های پولی بانکی را به هم می زنند و اجازه نمی دهند اجرایی 
شود در نتیجه با پارادوکس نقدینگی روبرو هستیم.وی تاکید کرد: اگر این اهداف 
به درســتی اجرا می شــد و همچنان هم اجماع همه دستگاه ها وجود داشت تا 
حدودی می توانست تاثیرگذار باشد؛ هرچند همه مسائل در اختیار بانک مرکزی 
نیســت چرا که به هر حال متغیرهای برون زایی مانند تحریم وجود دارد که بر 
تورم اثرگذار اســت.ربیع زاده با بیان اینکه این نهاد کلیدی یعنی بانک مرکزی  
تحریم اســت و فکر نمی کنم کشوری تاکنون در این شرایط سخت بوده باشد، 
ادامه داد: دو رویکرد در حال حاضر وجود دارد؛ رویکرد نخست این است که اگر 
تحریم ها لغو شود بسیاری از مشکات اقتصادی مانند تورم نیز حل خواهد داشت 
که بنده نیز معتقد هستم تحریم ها اقدامات بانک مرکزی را محدود کرده چرا که 
تعامات بین المللی به پایین ترین سطح خود رسیده است.وی اظهار کرد: رویکرد 
بعدی هم این اســت که  با وجود تحریم و حتی تداوم آن  مشکات و از جمله 
تورم با اتکاء به توانمندی های داخلی حل شدنی است. البته ایران از لحاظ منابع 
طبیعی و نیروی انســانی کشور ثروتمندی است و اگر اجماع و اراده ملی وجود 

داشته باشد تا حدودی از رویکرد دوم نیز می توان دفاع کرد.

راهکارهای 15 گانه
ربیع زاده در پایان و نتیجه گیری اظهارات خود به راهکارهای ۱۵ گانه اشاره کرد 
و گفت: »انضبــاط مالی دولت و نهادهای مالی و اقتصــادی و پرهیز از هرگونه 
برداشت مستقیم و عدم وابستگی بودجه به منابع داشته و نداشته بانک مرکزی 
و نهادهای مانند صندوق توسعه ملی«، »اعمال تغییرات فوری در ترکیب شورای 
پول و اعتبار به نحوی رویکرد تخصصی و کارشناســی مناســبی در این نهادی 
راهبردی حاکم شــود«،  »همکاری تمامی نهاد و اجماع حاکمیتی برای حمایت 
بانک مرکزی در تحقق هدف گذاری تورمی و اجرای عملیات بازار باز« و همچنین 
»نظارت بر مصرف هزینه توسط نهادهای دولتی و تخصیص منابع توسط بانک ها« 
از اقدامات مهمی است که باید اجرا شود.این کارشناس بانکی ادامه داد: از سوی 
دیگر »اصاح ساختار حاکمیتی و مالی بانک های کشور«، »واگذاری تصمیماتی 
نظیر نرخ ســودها و کارمزدها به هیات مدیره هر بانک )با تصویب مجامع انان( و 
نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد هر بانک از نظر حفاظت از حقوق سپرده 
گذاران و ســایر موارد و سازمان بورس در جهت حفاظت از حقوق سهامداران و 
شفافیت قانون در ارتباط با ورشکستگی بانک هایی که رفتارهای پُر خطر دارند«،   
»حمایت حاکمیتی از بانک ها برای وصول مطالبات و پرهیز از تخریب بانک ها و 
بانک مرکزی در رسانه ها و یا در بیان مسئولین«، »جلوگیری از تسهیات تکلیفی 
به بانک ها و بهره برداری عده ای از رانت های قیمتی«،  »کنترل رشد شبه پول«، 
»تســریع در روند ادغام بانک ها و تداوم آن بــرای چند بانک دیگر« و »تمرکز 
تسهیات بانک ها برای پروژه های نیمه تمام از طریق مشارکت حقوقی با مجوز 

بانک مرکزی« از دیگر راهکارهایی است که باید محقق شود.

تحلیلگر بازارســهام با بیــان اینکه 
پول های پارک شده در حاشیه بورس، 
راه خــود را برای ورود بــه بازار پیدا 
کــرده، گفت:اگر دولت شــاخص را 
صعودی نگاه دارد، تامین منابع طرح 

کااهای اساسی قابل انجام است.
پرویز خالقی با اشاره به مصوبه مجلس 
مبنی بر فروش سهام دولتی در بورس 
جهت تأمین منابع مــورد نیاز برای 
یارانه کااهای اساســی به  پرداخت 
مردم، گفت: اگرچه محل تأمین این 
منابع ممکن است اشکااتی را پیش 
روی دولت قرار دهد اما اینکه برخی 
تصور می کنند دولت با این کار، پول 
از بازار ســرمایه جمع خواهد کرد و 
این کار به ضرر بورس است، برداشت 
صحیحی نیســت؛ تا یک هفته پیش 
که بــازار نزولی بــود، دولت به هیچ 
وجه نمی توانســت ایــن کار را انجام 
دهد؛ ولی حــاا که بــازار صعودی 
شده است، دولت با درایت و تدبیر و 
با رعایت شرایطی می تواند نسبت به 
تأمین مالی از بازار ســهام اقدام کند.

افزود: دولت  بازار ســرمایه  تحلیلگر 
باید اول از بازار سرمایه حمایت کند 
تا اعتماد به بازار بازگردد و شــاخص 
حداقل یک مــاه روند صعودی خود 
را حفظ کند؛ چراکــه در این حالت 
نقدینگی به روال قبل به بازار سرازیر 
می شــود و در این صورت اســت که 
دولت می تواند عرضه سهام جدید را 

انجام دهــد؛ در این صورت هم خود 
دولت منتفع می شــود، هم نقدینگی 
تصریح  سرگردان جذب می شود.وی 
کرد: این شــیوه عمل، بــه نفع بازار 
ســرمایه هم خواهد بــود؛ چراکه در 
یک هفته اخیر بــازار رونق گرفته و 
این رونق باید ادامه دار باشــد.خالقی 
با بیان اینکه در گذشــته برای جذب 
منابع، اعام شد که حقوقی ها تا سقف 
۲۵ درصد سهام شــناور را باا ببرند 
و دولت در دو مرحله پشــت سر هم، 
ســهام عدالت را آزاد کرد، گفت: این 
امر باعث شــد که آتش شعله ور شده 
بورس خفه شود؛ اما اگر دولت بخواهد 
جلوی فروش ســهام عدالت را بگیرد 
و به صــورت مایم، عرضه ها را انجام 

دهد، نقدینگــی می تواند جذب بازار 
سرمایه شود.وی تاکید کرد: بخصوص 
اینکه هم اکنون نرخ دار در بازار ارز 
کاهشی شده و معامله گران خودرو هم 
نگران تداوم روند کاهشی در این بازار 
هستند؛ پس شانس باایی برای ورود 
نقدینگی به سمت بازار سرمایه وجود 
دارد و بازار می تواند ۳۰ هزار میلیارد 
تومــان مدنظر طــرح پرداخت یارانه 
کااهای اساسی را جذب کند.خالقی 
در پاســخ به این سوال که در شرایط 
کنونی با توجه به اینکه مردم هنوز هم 
خاطره خوبی از صندوق های ETF که 
قرار بود از ســوی دولت عرضه شود، 
ندارنــد، پس چطور می توان به جذب 
عرضه های دولت امیــدوار بود، ادامه 

داد: اگــر دولت از بازار حمایت کند تا 
روند صعودی پایدار بماند، اقبال به این 
عرضه ها باا خواهد رفت؛ به خصوص 
اینکه خارج از بازار ســرمایه، بستری 
برای جذب نقدینگی وجود ندارد؛ پس 
با تدبیر می توان به مرور، این اعتماد را 
دوباره ایجاد کرد؛ آنگاه دولت می تواند 
در بستر این اعتماد، مصوبه مجلس را 
اجرایی کند.وی به نقدینگی موجود در 
اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: دولت 
اگر اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند، 
به راحتی می توانــد ۳۰ هزار میلیارد 
تومان منابعی که برای اجرای مصوبه 
پرداخت یارانه کاای اساسی نیاز دارد 
را تأمین کند؛ اما پیش شرط آن قطعاً 
اعتماد است؛ نه اینکه همچون گذشته 
دولت ســهام را بفروشــد و پــا را از 
حمایت بورس کنار بکشد؛ به هر حال 
بی اعتمادی که مدتی اســت در بازار 
ســرمایه ایجاد شده، حاصل مدیریت 
بسیار بد دولت است.این تحلیلگر بازار 
ســرمایه گفت: حجم نقدینگی بسیار 
باایی ظــرف هفته اخیــر وارد بازار 
سهام شده که بیشتر شامل پول های 
پارک شــده در حاشیه این بازار بود و 
در حساب کارگزاری ها باقی مانده بود؛ 
چراکه چشــم انداز احتمالی رشد در 
بازارهای موازی وجود داشت اما اکنون 
به دلیل رکود یا از بین رفتن جذابیت 
در بازارهــای موازی، کارگزاری ها این 

منابع را وارد بازار کرده اند.

چراغ سبز برای ورود پول های 
پارک شده به میدان بورس

   آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شــرکت توزیع برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد صاحیت و دارندگان رتبه نیرو از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری می توانند جهت دریافت اســناد مناقصه پس از درج این آگهی در روزنامه  به ســامانه تدارکات الکترونی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند . ازم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 

توضیحات :
* نوع تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد(

* مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 17/ 9/ 1399 ، دبیرخانه شرکت 
* زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/9/17، اتاق کنفرانس شرکت

* به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپردههای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل میشود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
* جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفنهای 38245990 – 083 تماس حاصل نمائید. 

مبلغ تضین شرکت در مناقصه )ریال( مبلغ برآورد اولیه )ریال(شرح مناقصه شماره مناقصه 

99 / 28 -4
 تجدید مناقصه 

اصاح و بهینه و احداث شبکه توزیع برق روستایی شهرستان ماهیدشت 
و بخش فیروز آباد از محل اعتبارات عوارض برق روستایی )داخلی(

8/537/063/744652/000/000

اصاح و بهینه 34 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و 1000 متر شبکه فشار 99/39
متوسط هوایی )قرار گرفته در مسیر( نقاط مختلف شهرستان کنگاور از محل 

اعتبارات داخلی کاهش تلفات

10/498/753/948750/000/000

دوم
ت 

نوب

شرکت توزع رق استان کرمانشاه
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نگـــاه

 پوتین تحریم کشورهای غربی را 
تمدید کرد

 وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با صدور دستوری، تحریم 
خرید مواد غذایی از کشــورهای غربی )تحریم کنندگان روسیه( را 
تا پایان سال ۲۰۲۱ میادی تمدید کرد.، دستور کتبی پوتین برای 
تمدید تحریم کشورهای تحریم کننده روسیه تا پایان ماه دسامبر 
ســال ۲۰۲۱میادی)دی ماه۱۴۰۰(، روز شنبه در پورتال اطاعات 
حقوقی روسیه منتشر شده اســت.در این دستور گفته شده است: 
تدابیر اقتصادی ویژه که در دســتور شــماره ۵۶۰ رئیس جمهوری 
روســیه مورخه ۶ ماه اوت سال ۲۰۱۴ پیش بینی شده است تا روز 
۳۱ ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ تمدید شود.عاوه بر آن به دولت روسیه 
دســتور داده شده اســت تا مطابق با اختیارات خود، دستور رئیس 
جمهوری روســیه در مورد تمدید تحریم هــای غرب را اجرا کند.

روســیه با توجه به حفظ تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه، 
هر ساله تحریم های در مورد این کشورها وضع یا تحریم های قبلی 

را تمدید می کند.

 منابع امنیتی مرگ الظواهری 
را تایید کردند

منابع آگاه امنیتی در افغانســتان و پاکســتان روز جمعه ضمن 
تایید مرگ ایمن الظواهری، رهبر القاعده افغانســتان گفتند که 

»به احتمال زیاد« وی به دایل طبیعی درگذشته است.
وزنامه »عرب نیــوز« در گزارش خود به نقل از حداقل ۴ منبع 
امنیتی در پاکستان و افغانستان کشته شدن الظواهری را تأیید 
کرد و افزود که دو نفر از آنها گفته اند الظواهری »درگذشــت« 
، اما آنها غیررسمی صحبت کردند زیرا مجاز به گفتگو با رسانه 
ها نیستند.در این گزارش آمده است که »الظواهری )۶۹ ساله( 
آخرین بار در ســالگرد حمات ۱۱ سپتامبر امسال در یک پیام 
ویدیویی ظاهر شــد.«بر اساس گزارش ســازمان ملل در مورد 
فعالیت های گروه های تروریستی از سراسر جهان که در ژوئیه 
گذشته منتشــر شــد ، القاعده به طور مخفیانه در ۱۲ استان 
افغانســتان فعالیت می کرد و ظواهری، رهبر آن در افغانستان 
مستقر بود. سازمان ملل تعداد کل نیروهای القاعده در افغانستان 
را بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ نفر تخمین زده است.این روزنامه خاطرنشان 
کرد که »در صورت تأیید، احتمااً خا عمیقی در رهبری القاعده 
ایجاد خواهد شد، زیرا اخیراً دست کم دو رهبر ارشد کشته شده 

اند که احتمااً در صف جانشینی وی بودند.«

»اعان جنگ« عربستان به اردوغان و به خطر 
افتادن منافع اقتصادی ترکیه

اخیرا گزارش شــد که عربســتان سعودی نقشــی کلیدی در تحریم کااهای 
ترکیه ای به عهده گرفته است و اختافات تجاری دو کشور در حال شدت گرفتن 
است.تنش بین دو کشور در سال های گذشته افزایش پیدا کرده است و شعارهای 
جدلی و جاه طلبی های آنکارا در شــرق مدیترانه، لیبی و سوریه باعث ناآرامی و 
ناخشنودی عربستان و دیگر رقیبان ترکیه شده است.رقابت آنکارا و ریاض بر سر 
برتری منطقه ای با ممنوعیت های غیررسمی، تحریم های اعام نشده، تاخیر در 
مرز و درخواســت برای بایکوت کااهای ترکیه ای در خاورمیانه و شمال آفریقا 

همراه بوده است.

مزاحمت و اختال
طبــق گزارش هــا، ترکیه در ماه هــای اخیر با چالش های عمــده اقتصادی در 
عربستان روبه رو بوده است.عجان بن عبدالعزیز، رئیس شورای اتاق های بازرگانی 
عربســتان، روز ۳ اکتبر با ارســال توییتی خواســتار تحریم کااهای ترکیه ای 
شــد. از آن زمان به بعد، تعدادی از شــرکت ها به کارزار او پیوسته اند.فروشگاه 
زنجیره ای مهم العثیم ظاهرا تصمیم گرفته اســت که تمامی کااهای ترکیه ای 
را بایکوت کند، و رســتوران زنجیره ای هرفی نیز اعام کرده است که می خواهد 
»همبرگرهای یونانی« را جایگزین همبرگرهای »ترکیه ای« کند.شــرکت های 
ترکیه ای می گویند که گرفتن قراردادهای عمرانی در عربستان غیرممکن شده 
اســت و ورود کاا نیز به این کشــور با تاخیر صورت می گیرد.روزنامه اقتصادی 
دنیا روز اول اکتبر گزارش داد که شرکت مرسک، بزرگترین شرکت حمل ونقل 
کانکس در دنیا، به مشتریان خود هشدار داده است که اجناس ارسالی از ترکیه 
شاید در گمرک عربستان گیر کند.این روزنامه نوشت که »محموله های ارسالی 
از ترکیه شــامل برخی محدودیت هــای ورودی یا کندی در ترخیص از گمرک 
می شوند و شاید مدت زیادی در پایانه متوقف شوند، یا با تاخیر به مقصد برسند... 
یا کا در گمرک گرفتار شوند.«یکی از فعاان اقتصادی به این روزنامه گفت که 
به »چشــم خود دیده است« که مقامات سعودی گفته اند کاهایی که رویشان 
نوشته باشد »ســاخت ترکیه« نمی خواهند.اسمائیل کوجوکایا، مجری محبوب 
شــبکه خبری فاکس، روز ۲۲ اکتبر گفت که »حتی اگــر اجناس بتوانند وارد 
کشور شــوند... در مغازه ها برچسب هایی کنار محصوات ترکیه ای می چسبانند 
که رویشان نوشته شده است ›به محصوات ترکیه ای دست نزنید‹.«روزنامه های 
محلی نیز گزارش هایی از شــکایت های صادرکنندگان مبنی بر مانع تراشی در 
عربستان منتشر کرده اند. مخصوصا روزنامه های چاپ دو استان جنوبی این کشور 
یعنی غازی عینتاب و ختای.روزنامه پوسوا در شماره ۲۹ سپتامبر خود نوشت 
که »عربستان بازار مهمی برای غازی آنتپ محسوب می شود و به نقل از نماینده 
کسب وکارها گفت که محدودیت های تجاری »به ضرر منافع هر دو کشور« است.

تیتر نخســت روزنامه اوزیورت نیز در همان روز به نقل قول از شــهردار ختای 
اختصاص داشــت که گفته بود »ممنوعیت بر ختای تاثیر خواهد داشت« و در 
ادامه اضافه کرده بود که ارزش صادرات این اســتان به عربســتان بیش از ۷۰ 

میلیون دار است.

مشکات در کل منطقه
کســب وکارهای ترکیه ای در عین حال از وجود مشکات در نقاط دیگر خلیج 
فارس و شــمال آفریقا خبر می دهند.یکی از نمایندگان بخش عمران گفته بود 
که در امارات عربی متحده نیز »مشکاتی« هست، اما در مقایسه با »مشکات 
روزافزون« صادرات به عربستان »نسبتا کمتر« است.روزنامه انگلیسی زبان صباح 
که طرفدار دولت است نیز روز ۱۳ اکتبر گزارش کرد که صادرکنندگان ترکیه ای 
با »درخواست مدرک و تاخیرهای غیرعادی« در مراکش و الجزایر روبه رو شده اند.

جتین اوساان، ستون نویس وبسایت خبری ملی گرای افراطی اولوسال، روز ۱۴ 
اکتبر گفت که »روند رســیدگی گمرکی در مراکــش، الجزایر و تونس در یک 
ماه گذشته پنج برابر طوانی تر شــده است.«و وبسایت غیردولتی ورلد نیوز در 
مراکــش گزارش کرد که توافق تجــارت آزادی که بین ترکیه و مراکش در ماه 
اوت امضا شده بود در اوایل اکتبر اصاح شد و به این ترتیب تعدای از کااهای 
صنعتی ساخت ترکیه با تعرفه گمرکی ۹۰ درصدی مواجه شدند.اسام اوزکان، 
استاد دانشگاه، می گوید که رهبران عربستان عاقه ای به تحرکات نظامی ترکیه 
در لیبی، مدیترانه شــرقی و سوریه ندارند و »این کشــور دارد به همراه امارات 
از قــدرت اقتصادی و پولی خود و روابطش با آمریکا و تســلطی که بر اتحادیه 
عرب دارد برای نفوذ بیشتر در دنیای عرب استفاده می کند.«به گفته امین جاپا، 
خبرنگار، عربســتان دارد »امارات را به جان ما می اندازد« و به »تونس و الجزایر 
فشــار می آورد« که محدودیت اعمال کنند. او اضافه می کند که »عربستان به 
ترکیه اعان جنگ روانی، اقتصادی و سیاسی کرده است.«روابط ابوظبی و آنکارا 
به خاطر اختاف در مسائل مختلف از مدت ها پیش سرد شده است، مخصوصا از 
زمانی که عبدالفتاح سیسی، یکی از متحدان اصلی امارات، با براندازی دولت مصر 
در سال ۲۰۱۳ که با اخوان المسلمین رابطه داشت در این کشور به قدرت رسید.

پیامدها
انجمن ترابری ترکیه روز اول اکتبر هشدار داد که صادرات ۳ میلیارد داری این 
کشور به عربستان در خطر است.مریخ کپز، معاون دبیرکل هیات روابط اقتصادی 
خارجی ترکیه، روز ۱۹ اکتبر گفت که ادامه این محدودیت ها »به ضرر« صنایع 
ترکیه خواهد بود و »تاش های اروپایی ها و آمریکایی ها برای دستیابی به زنجیره 
تامین مقاوم و متنوع مناســب برای دوران جدید مختل خواهد شــد.«جونیت 
اوزدمیر، خبرنگار، روز ۱۴ اکتبر از آنکارا خواســت که به »تحریم های بالفعل« 
عربســتان واکنش نشــان دهد. او با انتشــار ویدیویی در توییتر گفت که »اگر 
من جای مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه، بودم نگران می شــدم.«رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور این کشور، تا به امروز درباره تحریم های عربستان حرفی 
نزده اســت.اما دیگر مقامات ترکیه مشکات را بی اهمیت جلوه داده اند، و نومان 
کورتولموس، معاون دبیرکل حزب حاکم عدالت و توسعه، روز ۲۴ اکتبر به شبکه 
خبری ســی ان ان ترک گفت که این تحریم ها »هیچ تاثیری ندارند«.به گفته او 
ایــن تحریم ها نتیجه »نگرانی« بابت »ظهور ترکیه به عنوان بازیگری منطقه ای 

و جهانی است«.

انگیزه های سیاسی
شدت گرفتن رقابت های منطقه ای باعث سردی شدید روابط ریاض و آنکارا شده 
اســت.مواضع متفاوت در قبال کودتای نظامی مصر در سال ۲۰۱۳، تحریم قطر 
توسط کشورهای خلیج فارس، قتل جمال خاشقجی، در کنسولگری عربستان 
در آنکارا در ســال ۲۰۱۸، و عادی سازی روابط اسرائیل با برخی کشورها باعث 
عمیق تر شــدن این شکاف شده اســت.میهات رنده، دیپلمات سابق ترکیه، به 
روزنامه دنیا گفت که »مساله دیگری که بر روابط با عربستان و امارات تاثیر منفی 
می گذارد این ایده است که قطر و متحدش ترکیه از برخی جنبش های اسام گرا 
علیه این دو کشور در منطقه حمایت می کنند.«وی گفت »عاقه« ترکیه و قطر 
به اخوان المسلمین »که مشروعیت خاندان های سلطنتی و امیرنشین های خلیج 
فارس را زیر سوال می برد« یکی از عوامل اصلی مشکات است و قتل خاشقجی 

»کاسه صبر را لبریز کرد«.

اجاس مجازی گروه ۲۰ زیر سایه همه گیری کرونا
عربســتاندر حالی میزبان اجاس مجازی گروه ۲۰ اســت که 
به منظور بررسی راه های مقابله با همه گیری کووید –۱۹ و بحران 
مالی جهانی برگزار می شــود.به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 
نشســت دو روزه در حالی تشکیل شــد که منتقدان نسبت به 
آنچه پاســخ ناکافی گروه ۲۰ به بدترین رکود جهانی طی دهه 
های اخیر می نامند، معترض هستند.رهبران جهان همزمان با 
تشدید تمهیدات برای دستیابی به واکسن کرونا پس از موفقیت 
در آزمایش های انجام شــده و درخواســت از کشورهای عضو 
گــروه ۲۰ برای تامین کمبودهای مالی گردهم می آیند.در اوج 
همــه گیری کرونا، فرصت تقابــل رو در روی رهبران جهان به 
نشســت های آناینی تقلیل یافته است که برخی ناظران از آن 
به »دیپلماسی دیجیتالی« یاد می کنند.قرار است ملک سلمان 
پادشاه عربستان ریاســت این اجاس را برعهده گیرد و منابع 
نزدیک به سازمان دهندگان نشست می گویند تغییرات اقلیمی 
در میان محورهای اصلی دســتور جلسه این گردهمایی است.

براســاس اعام منابع مطلع، انتظار مــی رود که رهبران جهان 
از جمله آنگا مرکل صدراعظم آلمان، شــی جین پینگ رئیس 
جمهوری چین و وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه در 
این اجاس ســخنرانی کنند.یک مقام آمریکایی نیز گفت که 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاات متحده نیز در این نشست 
شرکت می کند.ســازمان دهندگان اجاس مزبور اعام کردند 
که کشــورهای عضو گروه ۲۰ بیــش از ۲۱ میلیارد دار برای 
مقابله با کرونا و ۱۱ تریلیون دار برای حمایت از اقتصاد جهانی 
اختصاص می دهند.»محمد الجدعان« وزیر دارایی عربســتان 
گفت: ایــن اجاس با هدف تقویت ســطح همکاری های بین 
المللــی برای حمایــت از بهبود اقتصادی جهانــی برگزار می 
شود.»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس نیز اعام کرد که 
گروه ۲۰ در ماه مارس )اسفند ۹۸( متعهد شد هر چه ازم باشد 

برای غلبه بر همه گیری و محافظت از جان و معیشــت انسان 
ها انجام دهد.وی افزود: در حالی که این پایان هفته )میادی( 
با هم دیدار می کنیم، باید خود را مســئول پاســخگو بودن در 
قبال آن تعهد بدانیم.این در حالی است که رهبران گروه ۲۰ با 
فشــار فزاینده ای برای کمک به جلوگیری از افول اعتباری در 
میان کشــورهای درحال توسعه روبه رو هستند.هفته گذشته، 
وزرای دارایــی گروه ۲۰ یک چارچوب مشــترک را برای طرح 

بدهی ها برای کشورهای کرونازده اعام کردند اما کارشناسان 
این تمهیدات را ناکافی می دانند.کشورهای مزبور ابتکار تعلیق 
بدهی ها برای کشــورهای در حال توســعه تا پایان ژوئن سال 
آینده )۹ تیر ۱۴۰۰( را تمدید کردند.اما آنتونیو گوترش دبیرکل 
ســازمان ملل از رهبران گروه ۲۰ خواست نسبت به تمدید این 
طرح تا پایان ســال ۲۰۲۱ تعهد محکمی دهند.»کریســتالینا 
جورجیوا« مدیر صندوق بین المللی پول هشدار داده که اقتصاد 

جهانی برای بازگشــت از رکود اقتصادی ناشــی از کووید – ۱۹ 
حتی با وجود نزدیک بودن به دســتیابی به واکســن، با شرایط 
سختی روبه روست.براساس این گزارش، مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا در جریان این اجاس در عربســتان حضور دارد.

ترامپ که هنوز شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را 
نپذیرفته اســت، روز جمعه در اجاس آسیا- پاسیفیک شرکت 
کرد.بسیاری از رهبران کشــورهای عضو گروه ۲۰ پیروزی جو 
بایــدن در انتخابات ۲۰۲۰ را تبریک گفته اند.»اورســا فن در 
این« رئیس کمیســیون اروپا در آستانه اجاس گروه ۲۰ ابراز 
امیدواری کرد که آمریکا در دوره ریاست جمهوری بایدن موضع 
چندجانبه گرایانه تری را اتخاذ کند.وی یادآور شد که کمیسیون 
اروپا همچنین از دولت جدید آمریکا انتظار رویکرد جدیدی در 
زمینه تغییرات اقلیمی و لغو فرمان خروج واشنگتن از پیمان آب 
و هوایی پاریس دارد.در این میان، سابقه حقوق بشری عربستان 
بر این اجاس ســایه افکنده است. کنشــگران و خانواده های 
فعاان دربند سعودی برای مورد توجه قرار دادن تخلفات حقوق 
بشــری ریاض، تمهیدات ویژه ای اتخاذ کــرده اند.با این همه، 
برخی مقام های غربی با اعام اینکه مساله حقوق بشر نباید در 
این اجاس مطرح شود، گفته اند که ترجیح می دهند از نشست 
های دوجانبه برای بحث در مورد این مســاله با دولت عربستان 
بهره گیرند.به گفتــه »مایکل پیگ« معاون مدیر خاورمیانه ای 
دیده بان حقوق بشر، ریاست گروه ۲۰ به دولت عربستان نشان 
ناشایستی از اعتبار بین المللی اعطا کرده است.وی افزود: گروه 
۲۰ بــه جای اشــاره به نگرانی هایش درمــورد تخلفات جدی 
)حقوق بشــری( در عربستان، تاش تبلیغاتی دولت سعودی را 
که از ســرمایه مالی باایی برخوردار است، برجسته می کند تا 
این کشور را به عنوان کشوری در حال اصاحات با وجود افزایش 

قابل توجه سرکوب در آن ترسیم کند.

در حالی که زمان به سرعت می گذارد و مهلت 
مقرر برای دســتیابی بــه توافقی تجاری بین 
اتحادیــه اروپا و انگلیس در حال اتمام اســت 
اروپــا تاش می کند راهی بــرای خروج از بن 
بست مذاکرات برگزیت بیاید.به گزارش نشریه 
»دی سایت« آلمان، اعضای اتحادیه اروپا برای 
اینکه بتوانند توافق تجارت آزاد با انگلیس را در 
موعد مقرر و قبل از پایان سال جاری میادی 
تصویب کنند در نظر دارند نشســت ویژه ای 
را در پارلمــان اروپا برگــزار کنند.خبرگزاری 
آلمــان به نقل از محافــل اروپایی از برگزاری 
این نشســت ویژه در ۲۸ دســامبر خبر داده 
است. خبرگزاری آلمان به نقل از یک دیپلمات 
اتحادیــه اروپا گزارش داد کــه مذاکرات برای 
انعقاد قرارداد با لندن آنقــدر به تاخیر افتاده 
است که دیگر نمی توان به مراحل منظم برای 
انعقاد توافق پایبند بود. بر این اساس یک توافق 
نامه تجارت آزاد با انگلیس ابتدا باید توســط 
پارلمــان اروپا تصویب شــود و بعد به هر ۲۳ 
زبان دیگر در این اتحادیه ترجمه شــود. تنها 

در این صورت این توافــق ازم ااجرا خواهد 
بود.»اورزو ا فون در این«، رئیس کمیسیون 
اروپایی از پیشــرفت هایی در زمینه های مهم 
توافق تجاری با انگلیس در روزهای گذشــته 
خبر داده اســت. وی در عین حال گفته است 
که هنوز چند متر تا خط پایان فاصله اســت. 
رئیس کمیسیون اروپایی گفته است همچنان 
مسائل دشــواری در مذاکرات وجود دارد که 
باید حل شــود.در این شرایط البته کشورهای 
اروپایی در حال پیشبرد برنامه های اضطراری 
خــود ) در صورت عدم دســتیابی به توافق ( 
هســتند. یک دیپلمات اروپایی گفته است که 
ســران اروپایی در کنفرانس ویدئویی روز پنج 
شــنبه خواستار انتشــار همه اسناد این طرح 
اضطراری اروپا شــدند، اما کمیسیون اروپایی 

در حالی که مذاکرات برای دستیابی به توافقی 
با انگلیس همچنان در حال انجام اســت این 
را پیام درستی ندانست.در این شرایط ا بتای 
یکــی از اعضای تیم مذاکره کننده برگزیت به 
کرونا موقتا این مذاکرات را در آخرین روزهای 
مقرر برای دســتیابی به نتیجه متوقف کرد ه 
است.این خبر را »بارنیه« و »فراست« روزپنج 
شــنبه در پیامی توئیتری اعام کردند. بارنیه 
در عین حال اعام کرد که تیم ها بر اســاس 
دستورالعمل ها به مذاکرات ادامه خواهند داد. 
فراســت هم اعام کرد که وی در مناســبات 
تنگاتنگ با بارنیر قرار دارد. وی از کمیســیون 
اروپایی برای کمک ها و حمایت های ســریع 
تشکر کرد.از اوایل هفته آینده تیم های مذاکره 
کننده می خواهند مذاکرات برای توافق تجاری 

مورد نظر برای دوران پسا برگزیت را بار دیگر 
در پیش گیرند. وقفه در این مذاکرات در زمان 
بسیار نامناسبی اتفاق افتاد چرا که تنها چند 
روز برای دستیابی به توافقی باقی مانده است.

یک مقام ارشــد اروپایی روز دوشنبه آینده را 
روز مهمی در ایــن مذاکــرات ارزیابی کرده 
است.دوران گذار انگلیس با پایان سال جاری 
میادی به اتمام می رسد و بعد از آن انگلیس 
بایــد اتحادیه گمرکی و بــازار داخلی اروپا را 
ترک کند.بدون دســتیابی بــه توافقی در این 
باره عواقب اقتصادی سختی در انتظار طرفین 
خواهد بود.اخیرا دفتر نخســت وزیر انگلیس 
در پیامــی خطاب به اروپا بــا تاکید بر اینکه 
پیشنهادات بروکسل در مذاکرات برگزیت که 
تضعیف حق حاکمیت انگلیــس را به همراه 

داشــته باشــد نخواهد پذیرفت اعام کرد که 
لنــدن می تواند بدون توافق تجاری با اروپا هم 
سر کند.لندن اعام کرده که اگر اتحادیه اروپا 
حق حاکمیت این کشــوررا نپذیرد انگلیس با 
یک وضعیت مشابه مناسبات تجاری اتحادیه 
اروپا با استرالیا رضایت خواهد داد. نخست وزیر 
انگلیس ابراز اطمینان کرده که کشورش حتی 
در آن زمان هم شکوفا خواهد شد.از بزرگترین 
نکات مورد مناقشه در مذاکرات برگزیت بین 
اتحادیه اروپا و انگلیــس حقوق ماهیگیری و 
تضمین ها برای رقابت عادانه است. از محافل 
دیپلماتیک اتحادیه اروپا شــنیده می شود که 
پیشنهادهای راه حلی قابل قبولی برای هر دو 
طرف در این مسائل وجود ندارد.دیوید فراست، 
مذاکره کننده ارشــد انگلیــس در مذاکرات 
برگزیت هم اخیرا با اعام برخی پیشرفت ها در 
مســیر مذاکرات برای توافق تجاری با اروپا در 
عین حال همچنان شکست مذاکرات را ممکن 
دانسته و از شرکت ها خواست خود را برای این 

سناریو آماده کنند.

  تاش اروپا برای دستیابی به توافقی تجاری با انگلیس 
در آستانه پایان مهلت مقرر

حضور ترامپ در نشست اپک
ترامپ در حضوری نادر پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نشست مجازی آسیا-اقیانوس آرام )اپک( شرکت کرد و بر تعهد آمریکا به »صلح و رفاه« در این منطقه تاکید کرد. 
همتای چینی وی نیز از این فرصت برای انتقاد از سیاست های انزواگرایانه اقتصادی آمریکا بهره برد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشست اپک امسال به صورت مجازی و با حضور 
۲۱ تن از رهبران منطقه اقتصادی حوزه اقیانوس آرام که تقریبا ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی در جهان را در دست دارند، برگزار شد.پس از خروج ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از 
چندین نهاد جهانی، چین اکنون تبدیل به یکی از قدرت های نشست های جهانی شده است. اما ترامپ در تصمیمی غیرمنتظره در این نشست شرکت کرد. او از سال ۲۰۱۷ اولین 
سال حضورش در سمت ریاست جمهوری آمریکا در نشست های اپک شرکت نکرده بود.همه رهبران شرکت کننده لوگوی اپک و نشان دفتر نخست وزیر مالزی، میزبان این نشست 

را در پشت صحنه خود داشتند بجز ترامپ که روی صندلی ریاست جمهوری اش نشسته و یک تصویر مبهم بژ رنگ در پشت او بود. 
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درحالی که دنیا در انتظار تایید واکسن های آزمایشی کووید-۱۹ است، 
محققان در حال یافتن مدارک بیشتری هستند که نشان می دهد یکی 
از واکســن های موجود می تواند از شــدت ویــروس بکاهد. پیش ازاین 
محققان دریافتند که واکسن سرخک-اوریون- سرخچه )MMR( برای 
محافظت بهتر در برابر ویروس کرونا موثر است و اکنون محققان انجمن 
میکروبیولوژی آمریکا اعام کردند که میزان آنتی بادی ایمونوگلوبولین 
G  )IgG( تولیدشــده با واکســن اوریون در بدن با آنچه در مبتایان 
به بیماری کووید-۱۹ رخ می دهد، ارتباط مســتقیمی دارد. نتایج این 
تحقیق نشــان می دهد که تعداد بیشتری IgG اوریون در فرد واکسینه 
شده با واکسن MMR II وجود دارد، درنتیجه موارد ابتا به کووید-۱۹ 

ضعیف تر است. واکسن ام ام ار حاوی سویه های هر سه بیماری است. 

محققان دانشــگاه آکسفورد با بررســی تاثیر طوانی مدت بیماری 
کوویــد-۱۹، یا به اصطــاح "کووید طوانی مــدت" به این نتیجه 
رســیده اند که تعداد زیادی از بیماران کووید-۱۹ مرخص شــده از 
بیمارســتان همچنان عائم نفس نفس زدن، خستگی، اضطراب و 
افســردگی را دو تا ســه ماه پس از ابتا به ویروس تجربه می کنند. 
دانشمندان ناهنجاری هایی را در تصویربرداری تشدید مغناطیسی 
)MRI( در اندام های مختلف تشخیص دادند و ادعا کردند که التهاب 
مداوم یا مزمن ممکن اســت یک عامل اساســی برای این تغییرات 
در میان بازماندگان کووید-۱۹ باشــد. نگرانی های فزاینده ای وجود 
دارد که ممکن اســت کووید طوانی مدت به یک چالش قابل توجه 

بازگشت به کار برای پزشکان حرفه بهداشت تبدیل شود.

یک مهندس فیلیپینی اخیرا توانسته با استفاده از ضایعات میوه و سبزیجات 
یک ماده فلورسنت جدید بسازد. این ماده نور را جمع آوری کرده و سپس 
آن را بــه برق تبدیل می کند. محقق این مطالعــه بابت آن برنده "جایزه 
جیمز دایســون 2020 " شده است.این نوآوری "Aureus" نام دارد و در 
آن این مهندس فیلیپینی از ضایعات زراعی باا چرخ شده که می توانند به 
کناره های ساختمان متصل شوند و از آنها برای استخراج اشعه فرابنفش 
نامرئی اســتفاده کرد، استفاده کرده اســت. میگ که ۳0 هزار پوند برای 
توسعه این فناوری برنده شده است، این مواد را با استخراج ترکیبات آلی 
فلورسنت از میوه ها و سبزیجاتی مانند هویج، تولید کرده است. این ترکیبات 
نــور فرابنفش پرانرژی را به نور مرئی تبدیل می کنند و ســپس پنل های 

خورشیدی متصل به ماده، این نور مرئی را به برق تبدیل می کنند. 

واکسن"ام ام ار" در برابر کرونا 
موثر است

التهاب مزمن؛ عامل عوارض 
کووید طوانی مدت

ساخت ماده فلورسنت از ضایعات 
میوه و سبزیجات

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سرگرم کردن کودکان در قرنطینه خانگی برای کنترل شیوع کرونا در 
اردوگاه جبالیا در باریکه غزه

معرفی نسل جدید ب ام و S1000R با چهرهٔ جدید 
ب ام و نسل جدید موتورسیکلت S۱000R را با طراحی اسپرت تر، بهبود تکنولوژی و پیشرانهٔ جدید معرفی کرده است. در طراحی 
S۱000R جدید چراغ های نامتقارن قبلی کنار گذشــته شــده و جای آن ها را یک چراغ تکی LED گرفته است. چراغ عقب این 
موتورسیکلت نیز بازطراحی و به راهنماهای LED مجهز شده است. برای S۱000R جدید مجموعه ای از آپشن ها در قالب پکیج 
M هم قابل سفارش خواهد بود که با چرخ های فیبر کربنی، وزن موتورسیکلت را تا ۳.۷ کیلوگرم کاهش می دهد. S۱000R مدل 
202۱ عاوه بر تغییرات ظاهری، به فریم جدیدی هم مجهز شده که در قسمت تماس زانوها باریک تر است. به گفتهٔ ب ام و، این 
ویژگی موجب آزادی حرکت بهتر و همین طور موقعیت سواری راحت تر راکب می شود. ازجملهٔ دیگر ویژگی های این موتورسیکلت 
جدید هم می توان به اگزوز ســبک تر، محل جدید کمک فنرها و بازوی عقبی برگرفته از مدل S۱000RR اشــاره کرد.ب ام و این 
موتورسیکلت جدید را به یک صفحه آمپر دیجیتالی ۶.۵ اینچی مجهز کرده که قابل تنظیم بوده و به گونه ای طراحی شده که زیر 
نور آفتاب هم به خوبی قابل خواندن است. این نمایشگر همچنین از ناوبری و بلوتوث هم برخوردار است. نسل جدید S۱000R به 
پیشرانهٔ چهار سیلندری مجهز شده که تازه توسعه یافته است و ۱۶۵ اسب بخار قدرت و ۱۱۴ نیوتن متر گشتاور تولید می کند. 

ایران با فدراسیون جهانی جودو به تفاهم نرسید
دادگاه CAS در ایمیلی به فدراســیون جودو اعام کرد رای خود را تا 2۹ ژانویه اعام خواهد کرد. دادگاه حکمیت ورزش درباره 
رسیدگی به پرونده شکایت جودو ایران علیه فدراسیون جهانی، 2۶ شهریورماه برگزار شد. سپس دادگاه به دو طرف فرصت یک 
ماهه داد تا با یکدیگر به توافق برســند اما در این مهلت تعیین شــده بین دو فدراسیون ایران و فدراسیون جهانی جودو توافقی 
صورت نگرفت. دادگاه حکمیت ورزش روز گذشته با ارسال ایمیلی اعام کرد که اعام رای دادگاه درباره این پرونده تا 2۹ ژانویه 
تمدید خواهد شــد. آرش میراســماعیلی، رییس فدراسیون جودو با تایید این خبر در این باره گفت: با توجه به توافق نکردن دو 
طرف پرونده در مدت یک ماهه که از سوی سرداور تعیین شده بود، CAS روز جمعه ۳0 آبان ماه با ارسال ایمیلی اعام کرد که 
زمان مهلت اباغ رای را تا 2۹ ژانویه 202۱ تمدید کرده است که به نظر می رسد داوران زمان بیش تری برای بررسی با توجه به 

حساسیت پرونده نیاز داشتند.

گرفت موره دامن گل مُوّرد راوگر ه ساحت  گلزار یافت موره راه ه گرد تختهٔ سیمین حروف ابجد راوگر ز مشک سرشته نوشت دست جمال د راوگر طراز مدیح من است ر دفتر محّل مَجْد و عُلّو مِهتَر مؤیّ
ابوالرضا فضل اهِ محمد راال دولت عالی سَرِ فضایل و جود مطیع  گشته جهان این جهان مفرد رامُقَدَمی ه جهانی است فرد از حکمت م خدمت او سنت مؤکد شد قضا فریفته شد سُّنت مؤّکد رامدا

پیشنهاد

چهره روز

کجا می روی؟
 رمانــی تاریخی از نویســنده لهســتانی، هنریک 
سینکیویچ اســت که به خاطر آن در سال ۱۹0۵ 
موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شــد. موسسه 
نوبل از سینکیویچ به عنوان یک نویسنده حماسی 
یــاد می کند و خواننده با مطالعه این رمان متوجه 
موضوع می شــود. داســتان کتاب عاوه بر اینکه 
زمینه ای تاریخی دارد روایتگر یک عشــق پرشور 
و جذاب است که شخصیت های آن برخاف دیگر 
داستان  هستند.  خیالی  تاریخی،  شــخصیت های 
کتــاب در روم باســتان در ســال های به قدرت 
رسیدن نرون روایت می شود. داستان کتاب با یکی 
از عالی ترین مشــاوران نرون یعنی »پطرونیوس« 
آغاز می شــود که یکی از شخصیت های جالب کتاب است. کسی که بسیار باهوش و صاحب 
ذوق است و اعتقادی به خدایان مردم روم هم ندارد. پطرونیوس دوست دارد از همه لحظات 
زندگی اش لذت ببرد و از کارهای دیوانه وار مانند ایستادن در برابر حرف های نرون هم باکی 
ندارد. همین موضوع باعث شــده که او گاه از حقوق عده ای برده دفاع و نزد مردم محبوب 
شــود.پطرونیوس همیشه در مراسمات شــعرخوانی نرون حضور دارد و قیصر از او به عنوان 
اولین نفر نظرش را درباره کارهایش می پرســد. شعرهای امپراتور باعث شده پطرونیوس از 
شــعر و شاعری متنفر شــود اما از درد ناچاری در برابر او اشــعارش را بااترین آثار هنری 
می داند. نرون مدتی اســت به شعر سرودن پرداخته و هرکسی را که می بیند شعر می سراید 
اما »نکته ی جالب توجه این جاست که هیچ کس حق ندارد بهتر از امپراتور شعر بگوید!«رم در 
دوران امپراتوری نرون در وحشت و هراس عجیبی به سر می برد. روزی نبود که بوم بدبختی 
ســایه ی مرگبار خود را بر ســر خانواده ای نگسترد و جمع کثیری را پریشان و داغدار نکند. 
حضور سربازان نرون در هر خانه حکم پیک مرگ را داشت. در این گونه موارد تردیدی نبود 
که مصیبت عظیمی دامنگیر افراد آن خانواده شــده و دیگــر راه هیچ گونه گریز و پرهیزی 

برای آنان باقی نمانده است.

حسین پورحسین
حسین پورحسینـ  روزنامه نگار، نویسنده و تهیه کننده 
ســینما ـ صبح روز جمعه )۳0 آبان ماه( در سن ۷۳ 
ســالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.  جلیل فخرایی 
ـ شاعر و روزنامه نگار ـ با اعام این خبر، در توصیف 
زنده یاد پورحسین  گفت: او از فعاان باسابقه مشهدی 
در حوزه ســینما بود کــه معاونت امور ســینمایی 
بنیاد مســتضعفان و جانبازان را نیز در کارنامه خود 
داشــت. کتاب ماندگار »صد سال سینما در مشهد« 
توسط او در ســال ۱۳۸۹ منتشر شد.فخرایی درباره 
ســابقه حرفه ای زنده یاد پورحسین  یادآور شد: استاد 
پورحسین ســال ها با روزنامه قدس همکاری داشت 
و ســال گذشته در روز خبرنگار به عنوان پیشکسوت 
حوزه رسانه مورد تقدیر قرار گرفت. او در مشهد از جمله پژوهشگران و عاقه مندان به هنر سینما 
بود که بخش اعظمی  از عمرش را صرف کار ســینما و روزنامه نگاری کرد. در ابتدای کتاب »صد 
سال سینما در مشهد« عنوان شده است که این کتاب از نگاه تماشاگران سینما تدوین شده و در 
آن از واژه نگاری های ژورنالیستی پرهیز شده است. کتاب نثری کاما ژورنالیستی و غیرآکادمیک 
دارد. بخش زیادی از »صد سال سینما در مشهد« در سال ۱۳۷۸ با عنوان »پرسه در ایام، با سینما 
از گذشــته تا امروز« با نگارش و گفت وگوی حسین پورحسین و به تنظیم حسین نخعی شریف، 

در هفته نامه شهرآرا منتشر شد.

بخوانید در اینستاگرام


