موافقت رهبر انقاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

رهبر انقاب بهمناســبت میاد پیامبراعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند.به گزارش دفتر حفظ
و نشر آثار حضرت آیت ال خامنهای ،بهمناسبت فرا رسیدن میاد باسعادت حضرت ختمیمرتبت محمد مصطفی (صلّی ّ
ال علیه و آله) و وادت حضرت
محکومان محاکم عمومی
امام جعفر صادق (علیه السام) ،رهبر معظم انقاب اسامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات سههزار و هفتصد و هشتاد تن از
ِ
و انقاب ،سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.حجتااسام والمسلمین رئیسی ،رئیس قوه قضائیه بهمناسبت میاد پیامبر
اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) طی نامهای به رهبر انقاب اسامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات سههزار و هفتصد و هشتاد تن از محکومان را
که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ،واج ِد شرایط ازم تشخیص داده شدهاند ،ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند  ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون اساسی
مورد موافقت رهبر معظم انقاب اسامی قرار گرفت.
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وعده وزارت صمت

قیمتکااهایاساسیکاهشمییابد

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان
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ربیعی در حاشیه جلسه دولت:

دلیل برخی افزایش قیمتها،
عدم تهیه به موقع ارز بود

سخنگوی دولت گفت :برخی افزایش قیمتها به دلیل بود که نتوانستیم ارز را به موقع وارد کنیم و کااها دیر وارد
کشور شدند و با تمهیدات انجام شده ،استفاده از ارز صادراتی و تهاتر و نهادههایی که بر قیمت مرغ و تخم مرغ
تأثیر داشت ،مورد توجه قرار گرفت .علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران که در
حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت و در نهاد حیاط مجموعه نهاد ریاستجمهوری برگزار شد ،طی سخنانی درباره
تاکید رهبر معظم انقاب درخصوص رصد و کنترل قیمتها و برنامه دولت برای انجام این مهم اظهار داشــت:
خوشــبختانه این موضوع در دستورکار در چند جلســه اخیر ستاد اقتصادی دولت بود .وی افزود :برخی افزایش
قیمتها به دلیل بود که نتوانستیم....
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امکان حذف سفارش فروش
سهام عدالت فراهم شد
3

سودارزمتقاضیدرجیبمتخلفان
3

پیشبینی قیمت طا و سکه
پس از انتخابات آمریکا

نائب رییس اتحادیه طا و ســکه گفت :بازار طا و ســکه در حالی فعالیت خود را فردا از سر میگیرد که
در آخرین روز کاری هفته حجم خرید و فروش به حداقل رسید.محمد کشتیآرای  ،فعال حوزه صنفی و
نائب رییس اتحادیه طا و جواهر درباره وضعیت بازار طا و ســکه گفت :بازار از دیروز نوسانی قابل توجه
را تجربه کرد و تغییرات نرخ ارز زمینه را برای رشد قیمت طا و سکه در بازارهای داخلی مهیا نمود چرا
که تغییرات قیمت طا در بازارهای جهانی اندک بوده است.وی با تاکید بر اینکه قیمت طا و سکه تا روز
یکشنبه سیر نزولی داشت ،گفت :روز دوشنبه نوسان قیمتها در بازار ارز سبب شد حجم خرید و فروش
به شدت کاهش یابد  .کمتر سرمایه گذار در این روز دست به خرید زد و غالبا خریداران بازار  ،خریداران
واقعی بودند که نیاز به سکه یا طا برای کادو داشتند و این افراد نیز بیشتر مشتری قطعات کوچکتر سکه
بودند از این رو حباب قطعات کوچکتر سکه باا رفت چرا که تعداد خرید اندکی افزایش داشت .به گفته
وی دیروز بازار تحت تاثیر محدودیتهای کرونایی و نســوان قیمت کا روز خلوتی را پشت سر گذاشت.
کشــتی آرای در جواب این سئوال که در روزهای ریزش بازار آیا تعداد فروشندگان افزایش یافتند یا خیر
گفت :به صورت محسوســی شــمار خریدار در بازار کم شد و کمتر کسی در قامت خریدار در بازار حضور
یافت .این فعال صنفی با اشاره به اینکه در روزهای پرنوسان حرفهایها معامله میکنند ،گفت:نوسان بازار
در این روزها سبب شده است که فعاان حرفهای فعا بازار را رصد کنند.وی در جواب این سئوال که آیا
بازار طا واکنشی متفاوت را نست به انتخاب بایدن یا ترامپ نشان می دهد؟ گفت :موسسات نظرسنجی
نظرات و پیش بینی خود را درباره پیروز انتخابات امریکا منتشــر کردند اما بازار طا در فاز احتیاط است
و بعید می دانم نتیجه انتخابات تاثیر بلندمدتی در بازار داشته باشد ،باید این نکته را دانست که سیاست
آمریکا چندان ارتباطی به افراد و اشــخاص ندارد.کشتی آرای در خصوص پیش بینی بازار طا و سکه در
روزهای آتی گفت :شرایط به گونه ای است که اصا نمیتوانید بازار را در یک روز پیش بینی کنید ،شاید
بتوانید در یک ساعت قیمتها را اعام کنید اما تحوات بسیار بااست و نمی شود در این شرایط نسخه
واحدی پیچید .او گفت :آنچه مسلم است اینکه پلیس اقتصادی با همکاری پلیس فتا،معاملهگران کاغذی
را شناســایی کرده و فعالیت این افراد توســط پلیس اقتصادی در حال نظارت است .همین نظارت سبب
شده معامات غیرقانونی کاهش یابد و معامات و قیمتها واقعی شود  .نکته ای که من میگویم ربطی به
افزایش و کاهش ندارد بلکه بدان معناست که قیمت واقعی و بر اساس پارامترهای اقتصادی تعیین میشود
 .او اضافه کرد :یکی از مهمترین دایل شکل گیری حباب در بازار سکه همین معامات صوری و کاغذی
بوده اســت.او با تاکید بر اینکه وضعیت طوری است که نمیشود به مردم توصیهای برای خرید یا فروش
کرد ،گفت :تنها نکتهای که بهتر است مد نظر معاملهگران قرار گیرد این است که در دورههای پرنوسان،
چه کاهشی و چه افزایشی بهتر است دست به معامله نزنند.
در نامه به رییس اتاق بازرگانی مطرح شد؛

مخالفت اعضای کمیسیون پول و سرمایه
اتاق بازرگانی با سیاستهای جدید ارزی
اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی در نامهای به ریاست اتاق بازرگانی ایران اعام کردند :که در
ادامه میخوانید:در خصوص مسائل ارزی در نشست مشترک کمیسیون اقتصاد کان به استحضار میرساند
که این کمیسیون با واردات بدون انتقال ارز به شدت مخالف است و معتقد است که در شرایط فعلی واردات
بدون انتقال ارز به ســرعت نرخ ارز را در بازار افزایش داده و تاثیر آن در کااهای مصرفی و ســبد خانوار
وحشتناک خواهد بود بنابراین این کمیسیون پیشنهاد مینماید:یک :برای آن مقدار از کااهای دپو شده در
گمرک که شامل کاای اساسی میباشد چنانچه نیاز استفاده از واردات بدون انتقال ارز است فقط شامل
کااهای اساسی شامل جو ،روغن ،گندم ،ذرت ،کنجاله ،برنج و استیک و ماشین آات خط تولید در صورت
نیاز باشد .امکان استفاده از ارز آزاد و واردات بدون انتقال ارز برای این کااها فراهم گردد.دو :در غیر از موارد
ذکر شده در بند یک فقط واحدهای تولیدی بخش خصوصی واقعی مجاز باشند حداکثر معادل  ۵۰هزار
یورو در سال به منظور تامین قطعات یدکی و مواد اولیه ضروری از واردات بدون انتقال ارز استفاده نمایند.
سه :واردات بدون انتقال ارز فقط به صورت براتهای دو و سه ساله برای مواد اولیه واحدهای تولیدی بخش
خصوصی و کااهای اساسی میتواند تصمیم صحیحی باشد.چهار :در مواردی غیر از اینها اگر واردات بدون
انتقال ارز آزاد گردد و برای تمام کااهای مورد تایید وزارت صمت باشد یقینا قیمت ارز به شدت باا رفته
و به رغم عدم واردات کااهای اساسی و مصرفی با نرخ باا و ارز آزاد قیمت کااها در بازار به سرعت بااتر
از نرخ ارز افزایش خواهد یافت.پنج :کمیسیون بازار پول و سرمایه پیشنهاد مینماید اتاق بازرگانی به سرعت
موضع خود را در خصوص واردات بدون انتقال ارز اعام و با این روش مخالفت نماید.بدیهی است پیشنهادات
ارائه شده با نظر اکثریت اعضای کمیسیون مصوب گردیده و خواهشمند است ریاست محترم اتاق مصوبات
کمیسیون را به بانک مرکزی و وزارت صمت اباغ نمایند.

سرلشکر سامی:

قدرتموشکیماضامنعقبنشینی
دشمناناست

فرماندهکل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت :به مردم عزیز و شریف ایران اطمینان میدهیم قدرت ما فائقه است؛ ما همیشه پیروزیم و برای دفاع از
حیثیت ،شرف ،استقال ،منزلت و کرامت این ملت عزیز هیچ نگرانی و کمبودی نداریم .با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرماندهکل سپاه
پاسداران انقاب اسامی ،آیین رونمایی از سامانه خودکار و هوشمند پرتابهای پیوسته و متوالی موشکهای بالستیک دوربرد (تیربار موشکی) نیروی
هوافضای سپاه ،صبح دیروز (چهارشنبه) برگزار شد.فرماندهکل سپاه در این آیین ،با بیان اینکه انقاب اسامی ایران امروز در حال رشد ،توسعه ،گسترش و
غلبه بر دشمنان است ،گفت :از سوی دیگر دشمنان ما با انحطاط و زوال قدرت روبهرو هستند و هر روز که میگذرد شتاب و شیب این زوال تندتر میشود؛
اما هنوز تهدیدات دشــمن پابرجا اســت.وی با هشدار نسبت به اینکه حتی هنگامی که دشمن در حال متاشی شدن و فروپاشی است باز هم مانند یک
ساختمان بلند در حال فروریزی ،خطرناک است ،گفت :باید کام ً
ا مراقب و هوشیار باشیم و بر استعداد ،ظرفیت و قابلیت دفاعی و بازدارندگی خود بیفزاییم.
فرماندهکل سپاه قدرت موشکی ایران اسامی را تولد و تراکم اراده ملت ایران توصیف و با تأکید بر اینکه «زمانی که موشکهای ما به پرواز در میآیند،
پیکره دشمن میلرزد» ،تصریح کرد :این ستون مستحکم خیمه بازدارندگی و دفاع اطمینانبخش نظام ما و قدرتی مهیب است که با آن اراده سیاسی
نظام به دشمن نشان داده و در صورت نیاز به او تحمیل میشود.سرلشکر سامی توان اطمینانبخش موشکی را ضامن تداوم حیات و بازدارندگی نظام
عنوان و تأکید کرد :بهفضل الهی ما روز به روز شاهد درخششهای جدید در این عرصه هستیم و امروز نیز شاهد یک پدیده نو و یک دستاورد جدید
با عنوان قابلیت پرتاب همزمان یا متوالی موشــک با فاصلههای زمانی دلخواه هستیم که این گونه پرتابها از لحاظ عملیاتی و تاکتیکی ارزشهای
افزوده زیادی برای ما بههمراه خواهد داشت.فرماندهکل سپاه در ادامه با اشاره به خباثتها و توطئههای دشمنان علیه انقاب اسامی و ملت ایران
و ضرورت آمادگی تمامعیار و مستمر برابر تهدیدات ،خطاب به فرماندهان و رزمندگان نیروی هوافضای سپاه تأکید کرد :دستهای شما همواره روی
ماشه باشد؛ شاهدیم که دشمنان گاهی بر طبل تهدید میکوبند؛ باید مهار و سیطره روانی و تسلط فنی ،تکنیکی ،تاکتیکی ،عملیاتی و استراتژیک
نظام را به آنان ثابت کنیم ،بدون این سیطره نمیتوانیم آزاد و آرام زندگی کنیم.سرلشکر سامی همچنین با تأکید بر اینکه «قدرت موشکی ما ضامن
عقبنشینی دشمنان است» ،گفت :تا به امروز هم این قدرت در صحنههای مختلف اعم از مبارزه با داعش ،مبارزه با ضدانقاب در غرب کشور و در
مناطق دوردست و نیز اسقاط اراده و انصراف دشمن از تهدید نظام و ملت ایران کارکرد و تأثیرات خود را بهخوبی نشان داده است.فرماندهکل سپاه
در پایان با قدردانی از مجاهدتهای فرماندهان ،رزمندگان و تاشگران عرصه موشکی در به ثمر نشاندن دستاوردهای این عرصه اقتدارآفرین و توسعه
و گســترش قدرت نظام اســامی ،خطاب به ملت ایران تأکید کرد :به مردم عزیز و شریف ایران اطمینان میدهیم قدرت ما فائقه است؛ ما همیشه
پیروزیم و برای دفاع از حیثیت ،شرف ،استقال ،منزلت و کرامت این ملت عزیز هیچ نگرانی و کمبودی نداریم و پیشمرگ و فداییشان هستیم .آنها
با آرامش خاطر زندگی کنند.

خاندوزی:

میراثدار دو الی سه سال کوتاهی در زمینه ارزش پول ملی هستیم

نایب رئیس کمیســون اقتصادی مجلس با اشــاره به افزایش نرخ ارز
در کشــور گفت :در زمینه ارزش پول ملی یا قدرت برابری بین دار و
ریال ،ما میراث دار دو الی ســه سال کوتاهی هستیم که از اردیبهشت
 ۹۷آغــاز شــد و باید تدابیر جدی در مقابلش اتخاذ میشــد .ســید
احســان خاندوزی نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در پاسخ به
این ســوال که برای کنترل گرانیها در ســطح بازار چه تمهیداتی در
کمیســیون اقتصادی مجلس در نظر گرفته شده است؟ گفت :آنچه ما
در کمیســون اقتصادی در اولویت قرار دادیم ،مسئله سفته بازیها و
واسطهگریهایی اســت که موجب شده قیمت بسیاری از داراییهای
مردم مثل مسکن ،خودرو و امثال آن در معرض قرار بگیرد.وی افزود:
راهکاری که در دنیا برای حل این مســئله وجــود دارد وضع مالیات
بر عایدی ســرمایه است .یعنی برای کســانی که صرفا از محل داد و
ستد این سرمایهها کســب در آمد میکنند ،مالیاتهایی با نرخ های
بســیار باایی وضع میشود که بازدارنده باشد و افراد خارج از مصرف
خودشان وارد معامله و ســفته بازی نشوند .یک واحد مسکونی برای
هر خانوار و یک خودرو اســتاندارد و تعریف شده است اما اگر بیرون
از ایــن قائده افــراد وارد خرید و فروش ملک و خودرو چندم شــوند
بایــد رقم باایی را به عنوان مالیات پرداخت کنند .این قانون در اکثر
کشورهای دنیا اجرا میشود ،ولی متاسفانه ما سالهاست در این زمینه
کوتاهی کردیم و بنا شده تا ماه آینده این موضوع خروجی کمیسیون
اقتصادی باشــد و به صحن علنی مجلس بیایــد و پایانی به وضعیت
ســفته بازی در بازارها باشد.خاندوزی در مورد طرح جاماندگان سهام
عدالت گفت :ماجرای جاماندگان ســهام عدالت جزء اولین دســتور

کارهای تابستان در کمیسون اقتصادی بود .مصوبه کمیسیون در این
مورد بسیار روشن است.کسانی که جا ماندهاند و بعدتر ملحق شدهاند
مشــمول نهادهای حمایتی ما هســتند .در مجمــوع چهارمیلیون از
جاماندگان را کمیسیون مصوب کرده و به صحن علنی فرستاده است،
اما متاسفانه به جهت اینکه شورای عالی بورس مصوبه سهام عدالت را
در اردیبهشــت و خرداد امسال و پیش از شروع مجلس یازدهم لحاظ
نکردند ،دچار تعرض بین مصوبه شــورای عالی بورس و کمیســیون
افتصادی مجلس شــده است .امیدواریم گفتگوی بین مجلس و دولت
را به نتیجه برســانیم و بتوانیم جا ماندگان را به سرعت اضافه کنیم.
نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش نرخ ارز در
کشــور گفت :در زمینه ارزش پول ملی یا قــدرت برابری قیمت بین
دار و ریال ،ما میراث دار دو الی ســه ســال کوتاهی هســتیم که از
اردیبهشــت  ۹۷آغاز شد و باید تدابیر جدی در مقابلش اتخاذ میشد
که به این نرخهای عجیب نمیرســید .برای رفع این موضوع چندین
جلســه برگزار شد .مجلس و دولت به چند محور پیگیری رسیدند که
قرار شــد وزرا آن محورها را برای بانک مرکزی تغییر دهند و گزارش
دهند .در صورتی که به ثمر برسد ،امیدواریم که در هفتههای آینده از
وضعیت فعلی به شکل محسوسی فاصله بگیریم.وی در مورد ثبت نام
مجدد برای دریافت یارانه نقدی نیز گفت :چه کسانی که برای دریافت
یارانه ثبت نام کرده بودند و چه کسانی که ثبت نام نکردند و خودشان
را مشمول یارانه نمیدانستند اما با شرایط فعلی احساس میکنند که
بــه آن نیاز دارند باید آیین نامه اباغ شــود که در چه روزهایی مردم
مراجعه کنند و یارانه را دریافت کنند.

با سهام عدالت ،جمعیت
هم درست میشد
تا کنون چندین مقاله در خصوص آنچه حقیر به عنوان طراح ســهام
عدالت ازم به انجام میدانستم و هم دولت احمدی نژاد و هم دولتهای
روحانی با محتوای آن به ستیزه جویی و تخریب پرداختند و نگذاشتند
این طرح که با انجام آن هم فواید امنیتی عظیمی به دنبال داشت ،چرا
که هم مشــکل جمعیتی را حل میکرد و هم ریشه فقر را در ایران می
سوزانید و هم مستقیما نقدینگی به مردم نمیداد تا به تورم دامن بزند
و هم در طول یک دوره کوتاه مشکل اشتغال و تولید ناخالص داخلی را
به سامان می نشانید ،به سرانجامی ماندگار می رسانید ،آنگونه که حقیر
در طرح دیده بودم انجام شود .در بحث جمعیت ما امروز بسمت بحران
اینحلی در حرکتیم که راه چاره ای جز امتیاز اقتصادی بر آن متصور
نیســت .چرا که هرگاه بیش از دو سوم جمعیت یک کشور در سنین
فعالیت بالقوه ی اقتصادی ( ۱۵تا  ۶۵سال یعنی حوزه  ۵۰ساله فعال
) باشــند ،به اصطاح گفته میشود که آن کشور وارد پنجره جمعیتی
شده است .کارشناسان مباحث استراتژیک ،پنجره جمعیتی را فرصتی
طایی برای پیشرفت همه جانبه ،به خصوص رشد جهشی در اقتصاد
کشــورها میدانند که ناشی از افزایش نسبت جمعیت تولیدکننده به
مصرف کننده است .بعبارتی در هر اقتصادی اگر بافت جمعیتی بتواند
حوزه تولید را بر حوزه مصرف غلبه دهد این کشور به پایداری و ثبات
اقتصادی میرسد .جمهوری اســامی ایران از سال  ۱۳۸۵وارد پنجره
جمعیتی شــده است و این پنجره به مرور زمان به سمت بسته شدن
میل میکند این مخاطره به گونه ای اســت که اگر جریان تولید مثل
با همین روند آماری  ۱۵سال گذشته پیش برود در سال  ۱۴۲۵دیگر
فرصتی به نام پنجره جمعیتی برای مردم ایران اسامی وجود نخواهد
داشت .اما متاسفانه این فرصت بزرگ نیز به دلیل همراه شدن دولت
های نابخرد و ناکارامد که وقت و انرژی کشور را در حوزه های ناپایداری
مانند اجرای غلط اندر غلط طرح هدفمندی یارانه ها و توزیع چندغاز
وجــه نقد بین مردم به عنوان یارانــه و خیانتی عظیم مانند برجام و
تضعیف اقتدار پول ملی با افزودن به پایه پولی و عدم حمایت از تولید و
داخلی دیگر مانند اقتصاد وابسته به
انتظار برای کمک غرب و چند عامل
ِ
فروش نفت خام یا عدم طراحی راهبرد و یا استراتژی درست در مقابل
خارجی «تحریمها» ،به سرعت در حال از دست رفتن است و این
عامل
ِ
مساله نیز اثبات می کند که گذشت زمان به نفع ایران اسامی نیست.
دست به دست هم دادن همه سیاستهای غلط و ناپایدار این شبهه را در
ذهن انسان متبادر می کند که فی الواقع باید به دو سئوال مهم پاسخ
داده شود و آن اینکه آیا بین تشدید فشارهای اقتصادی از بیرون با وضع
تحریم های استکبار جهانی از سال  ۱۳۸۵و باز شدن پنجره جمعیتی
در همان سال تا امروز ،ارتباطی وجود دارد؟ یعنی با یک بدبینی خاصی
نمیتــوان این دو موضوع را در فرایندی تدریجی بمنظور تضعیف بنیه
انقاب اسامی دانست؟ این امور را در یک طرح از پیش طراحی شده
و بلندمدت بعنوان اســتحاله نظام اسامی نبینیم؟ واقعا به چه دلیل
فشــارهای اقتصادی و تحریم ها زمانی تشدید شد که عمده ی موالید
دهه شصت ،به سن ازدواج و فرزندآوری رسیده بودند؟! چرا کنجکاوانه
به دنبال این سئوال نرویم که دایل اصلی افزایش این فشارها در برهه
کنونی ،این باشد که موالید دهه شصت که بیشترین درصد جمعیتی را
دارند و اکنون به سن ازدواج و فرزندآوری رسیدهاند ،در شرایط سخت
اقتصادی قرار گرفته و نتوانند ازدواج به موقع و فرزندآوری داشته باشند
و از این طریق ،نرخ باروری کل در کشــور کاهش یافته و ســالخورده
شدن جمعیت کشور تسریع گردد؟ از دیگر سو ،این فشارها برای اقتصاد
بی برنامــه و غیر مولد و متکی به فروش نفــت خام ،مانعی مضاعف
در مســیر بهره گیری از پنجره جمعیتی ایجاد نکرده است؟ امری که
بعید اســت برای اتاق فکرهایی که سیاست مستکبران جهان را تهیه
و تنظیم می کنند ،مغفول مانده باشــد .امروز البته خیلی دیر شــده
ولی راه حل هایی هنوز وجود دارد که معضات ناشــی از بی تدبیری
دولت ها را جبران کنیم .اقتصاد یک فرمانده عملیاتی نیاز دارد که هم
اختیار داشته باشد و هم به زمینه سازی بقای خود با ابزار جیب مردم
نیاندیشد .ایران بعد از انقاب از مصیبتی عظیم برخوردار است که آن
را دولت لخت و حجیم می نامیم و بدون برنامه امکان حل این مشکل
را نخواهیم داشت و اینجا باید اقتصاد را از آشفتگی نجات دهیم .یکی
از راهها باز گردانیدن سهام عدالت به مجرای طراحی اولیه است که به
امید و تولید با هم پاسخ خواهد داد.
والسام

دامه روزهای سیاه «کرونا» در کشور

شناسایی  ۸۴۵۲بیمار جدید
و جانباختن  ۴۱۹هموطن
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :طی شبانهروز گذشته  ۴۱۹بیمار
مبتا به کووید ۱۹جان خود را از دست دادند .سیماسادات اری
ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت :تا دیروز  ۱۴آبان  ۱۳۹۹و بر
اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۸ ،هزار و  ۴۵۲بیمار جدید
مبتا به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو هزار و  ۸۵۲نفر
از آنها بســتری هستند .با این حساب مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به  ۶۴۶هزار و  ۱۶۴نفر رسید.اری ادامه داد :متاسفانه
در طول  ۲۴ساعت گذشــته ۴۱۹ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۳۶هزار و
 ۵۷۹نفر رسید.وی گفت :خوشبختانه تا کنون  ۵۰۰هزار و ۴۰۰
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.
 ۵۴۲۶نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت:
تا کنون پنج میلیون و  ۷۳هزار و  ۳۴آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

گزارش از دستاورد جدید موشکی

خشابگذاری موشکی در شهرهای
زیرزمینی سپاه
یروی هوافضای سپاه جدیدترین دستاورد خود را رونمایی کرد که طی آن ،بجای
پرتاب یک فروند موشک از زیر زمین ،رگباری از موشک های بالستیک دوربرد را
میتواند در کمترین فاصله ممکن از هم به سمت هدف شلیک کرد.
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی ،صبح دیروز جدیدترین سامانه
موشکی خود را رونمایی کرد که با بکارگیری آن ،می توان تعداد زیادی از موشک
ها را در فواصل بســیار کم و اصطاحا به شکل رگباری و مداوم به سمت هدف
شلیک کرد.این سامانه با هدف پرتاب موشک های بالستیک دوربرد ساخته شده
و در فیلم منتشر شده از آن نیز موشک های عماد با برد  1700کیلومتر و مجهز
به ســرجنگیهای هدایت پذیر نشان داده شده است.در این گزارش ،به بررسی
دســتاورد جدید موشکی خواهیم پرداخت.طی سه دهه گذشته قدرت موشکی
ســپاه پاسداران انقاب اسامی یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت بازدارندگی
جمهوری اســامی ایران در برابر مهمترین دشــمنان خود یعنی آمریکا و رژیم
صهیونیســتی بوده است.موشک های سپاه از برد  300کیلومتر در کمتر از یک
دهه به برد  1350و کمی بعد به برد  2000کیلومتر رسید .گسترش این توانایی
با سرجنگی های متنوع و نیز در دو نوع موشک سوخت مایع و جامد کاری بود
که تا اواخر دهه  1380به سرانجام رسید.با رسیدن به برد 2هزار کیلومتر ،از دهه
 1390تمرکز دانشــمندان موشکی کشور روی افزایش حداکثری دقت موشک
ها بود که اولین نتیجه آن موشــک عماد با برد  1700کیلومتر و قابلیت نقطه
زنی و هدایت ســرجنگی تا انتهای مسیر بود.ســپس این توانمندی روی سایر
موشکها از جمله قدر ،سجیل و قیام و حتی موشک های قدیمی تر شهاب2-
نیز پیاده سازی شد .موشک های سوخت جامد تاکتیکی از خانواده فاتح و سپس
ذوالفقار و دزفول و موشــک جدید حاج قاســم نیز همین مسیر نقطه زنی را از
ابتدا در دستور کار داشتند.اما در زمینه قدرت موشکی ،یکی از مؤلفههای مهم،
مخفیسازی موشــک ها تا پیش از پرتاب ،ضمن رعایت تمامی استانداردها در
نگهداری و آماده سازی آنها و توانایی شلیک غافلگیرانه از مواضع ناشناخته بود.
در این زمینه ،ســیلوهای موشــکی در اوایل دهه  1390و پس از  15ســال از
عملیاتی بودن آنها رونمایی شــد .چند ســال بعد ،شهرهای موشکی به عنوان
مجموعه عظیمی از تونل ها ،سیلوهای پرتاب ،مراکز دپو و انبارداری موشکها،
ســوخت و سرجنگی و سالن های مونتاژ پیش از پرتاب و نیز تونلهای استقرار
پرتابگرهای متحرک کامیونی رونمایی شد.انبوه موشک های دوربرد ذخیره شده
در تونل های زیرزمینی شــهرهای موشکی؛ سمت راست موشک های سوخت
جامد ســجیل با برد  2000کیلومتر روی پرتابگرهای متحرک و ســمت چپ،
موشک های دوربرد ذخیره روی پایه های نگهدارنده دو طبقه مشاهده می شوند
این شهرهای موشکی و کیفیت ساخت و ویژگیهای آن با تحلیل های زیادی از
سوی ناظران و تحلیلگران خارجی نسبت به عمق ناشناخته توانمندیهای دفاعی
و مهندسی و لجســتیک نیروهای نظامی ایران خصوصاً نیروی هوفضای سپاه
روبرو شــد.کلیه مراحل نگهداری ،آماده سازی و شلیک موشکها از سیلوهای
پرتاب در عمق چند صد متری زیر کوه صورت پذیرفته و شــهرهای موشــکی
متعددی در سراســر کشور وجود دارند که در شرایط جنگی به تناسب نیاز وارد
عمل می شــوند.پس از عملیات موشکی ســپاه علیه پایگاه عینااسد آمریکا،
سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضا نکته بسیار مهمی راجع به توان عملیات
موشکی سپاه گفت.وی تصریح کرد که« :آن روزی که ما عین ااسد را می زدیم
فکر می کردیم که آنها بعد از  20دقیقه پاسخ دهند به همین دلیل  400نقطه
را مشخص کرده بودیم که اگر پاسخ دهند این  400نقطه را هدف قرار دهیم و
برنامه ما این بود که اگر آنها پاســخ دادند  400نقطه از اهداف آمریکا را بزنیم».
از این گفته ها پیداســت که ســپاه برای مقابله به مثل در صورت پاسخ آمریکا
به عملیات ســپاه آماده بود که در موج اول چند صد موشک را در فاصله زمانی
کوتاه به پایگاه های مختلف آمریکا در منطقه شلیک کرده و در صورت گسترش
درگیری ،چند هزار موشــک را برای فاصله زمانی چند روز تا چند هفته شلیک
کند.متخصصان موشکی سپاه در جدیدترین دستاورد فنی خود موفق به طراحی
و ساخت سامانه ای شده اند که انواع موشک های عمود پرتاب سنگین سپاه از
آن جمله موشک برد بلند عماد را روی یک واگن کوچک متحرک ،آماده سازی
و در داخل تونل های شــهرهای موشکی به سمت مواضع سیلوی پرتاب منتقل
کند .این امر به معنی افزایش جهشی سرعت شلیک یا به بیان دیگر ،کاهش قابل
توجه فواصل زمانی شلیک موشک از سیلوهای زیرزمینی است.
این درحالیست که در گذشته باید مراحل آماده سازی برای شلیک هر موشک،
به صورت متوالی و پشــت سر هم انجام می شــد تا از هر سیلو بتوان چندین
موشک شلیک کرد .اما با این ابتکار جدید سپاه و قرار دادن موشک ها روی یک
واگن ،مراحل آماده سازی موشک ها در تعداد چند فروند انجام شده و تعدادی
موشک آماده شلیک به صورت یکجا به نزدیک سیلوی پرتاب منتقل می شوند.
به بیان دیگر ،ســیلو دیگر منتظر طی شــدن مراحل آماده سازی موشک های
بعدی نشده و در کمترین زمان ممکن بعد از شلیک موشک اول ،موشک دوم در
جایگاه قرار گرفته و شــلیک می شود و به همین ترتیب .در رونمایی دیروز ،هر
حامل متحرک توانایی جابجایی  5موشک را دارد.شیوه کار به این ترتیب است
که حامل متحرک (واگن) رو به روی یک سالن توقف کرده به طوری که اولین
جایگاه خالی موشــک در مقابل سامانه عمود کننده موشک قرار بگیرد .در کنار
این ســامانه عمود کننده ،فضای خالی قرار دارد که موشک ها از روی پایه ها یا
استند نگهدارنده به روی سامانه عمود کننده منتقل می شوند .پس از بارگذاری
اولین موشک روی حامل متحرک ،حامل به اندازه یک موشک به سمت جلو رفته
و کار بارگذاری موشــک دوم شروع می شود.عم ًا این ابتکار جدید سپاه سبب
ایجاد رگبار موشــکی شده و سرعت عمل در اجرای عملیاتی موشکی گسترده
علیه اهداف را به طور جهشی افزایش می دهد .هر موشک می تواند علیه هدف
متفاوتی اقدام کند ولی همه موشک ها از یک پایگاه و یک سیلو پرتاب می شوند.
سایر سیلوهای آن پایگاه نیز هر یک تیربار موشکی مختص خود را آماده شلیک
دارد.مجموع این فرایند سبب می شود تا در موج اول حمله یا پاسخ موشکی به
دشمن ،تعداد موشک هایی که به سمت اهداف روانه می شود چند برابر شده و
ضمن به نزدیک صفر رساندن امکان دفع حمله توسط دشمن ،خطر قطع شلیک
در صورت آسیب رساندن به سیلوهای پرتاب در صورت شناسایی شدن موقعیت
آن توسط ماهواره ها پس از اولین شلیک ها را به حداقل می رساند.عائم روی
موشک ها که سه حرف اول نام موشک عماد به عاوه سریال سه حرفی دیگری
را شــامل می شود؛ سریال عددی موشــک ها نیز پوشانده شده است؛ برخاف
برخی تحلیلها ،حروف مذکور ربطی به نام کشوری ندارد.به عاوه ،افزایش حجم
شلیک ها در اولین موج پاسخ موشکی سبب افزایش سطح آسیب به توان نظامی
دشمن در پایگاه های هوایی ،امکان استقرار نیروهای زمینی و پایگاه های دریایی
و شــناورهای دشمن شده و عم ًا دشمن در فاصله زمانی کوتاهی حجم زیادی
از توان خود را از دست می دهد .این امر سبب کاستن از بار فرسایشی جنگ و
افزایش حداکثری شدت ضربه متقابل برای وادار کردن دشمن به پرهیز از ادامه
مخاصمه دارد.به بیان دیگر ،افزایش توان ضربه متقابل ،سبب تحمیل راهبرد مد
نظر کشور در مدیریت تحوات درگیری خصوصاً در برابر دشمنی مانند آمریکا
که تأسیسات و نیروهای نظامی گسترده ای دارد می شود.
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برایمامهمنیستدرآمریکاچهکسیانتخابمیشود

رئیسجمهــور گفت :برای ما مهم نیســت که چهکســی در
آمریکا انتخاب میشــود بلکه مهم است که آمریکا به قانون و
تمامی تعهدات بینالمللی و چندجانبه بازگردد.حجت ااسام
والمسلمین دکتر حســن روحانی دیروز چهارشنبه در جلسه
هیئت دولت ،با بیان اینکه در جلســات هفته گذشــته ستاد
اقتصــادی دولت تصمیمات مهمی برای  9مــاه آینده اتخاذ و
هماهنگیهای ازم بین دستگاههای اقتصادی همچون وزارت
اقتصاد ،وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شــده است ،گفت:
تصمیمــات اقتصادی دولت از چنــد هفته قبل بدون توجه به
اینکه در آمریکا چه اتفاقی میافتد اتخاذ شــده اســت.رئیس
جمهور با تأکید بر اینکه مهم نیســت که چه فرد یا حزبی در
آمریکا روی کار میآید ،اظهار داشت :دولت بهفرض اینکه شیوه
و اخاق آمریکا بــه روش صحیح برنمیگردد برنامهریزیهای
اقتصادی خود را انجام داده اســت .روحانــی ادامه داد :دولت
بر مبنای  9ماه آینده برنامهریزی کرده است که البته برخی از
این برنامهها بلندتر و برخی محدودتر اســت .طی این جلسات
هماهنگیهای ازم بیــن بانک مرکزی ،وزارت صمت و وزارت
اقتصاد انجام شده و مصوبات این جلسات در خصوص استفاده
از ارز و ترخیص کاا از گمرک در روز گذشته اباغ شده و روند
کارها آغاز شده اســت.رئیس جمهور با بیان اینکه تصمیمات
اقتصــادی دولت از چند هفته گذشــته و بدون توجه به اینکه
در آمریکا چه میگذرد و چهکسی انتخاب میشود اتخاذ شده
اســت ،گفت :تصمیمات دولت بر مبنای تولید داخلی و عمدتاً
صادرات غیرنفتی و نحوه تعامل وزارتخانهها با هم است لذا برای
ما مهم نیســت که در آمریکا چهکســی انتخاب میشود البته
انتخابات اخیر آمریکا از جهات مختلف عبرتآموز میباشــد.
دکتــر روحانی با تأکید بر اینکه برای مــا انتخاب فرد و حزب
در آمریکا مهم نیســت ،گفت :آنچه اهمیت دارد شیوهای است
که در دولت بعدی آمریکا اتخاذ میشود برای ما مهم این است
که آمریکا به قانون و تمــام معاهدات بینالمللی و چندجانبه
برگــردد و به ملت ایران احتــرام بگزارد.رئیس جمهور تصریح
کرد :میخواهیم بهجای تحریم احترام باشد اگر بهجای تحریم
غیرقانونی و ظالمانه احترام گذاشته شود در این صورت شرایط
ما فرق خواهد داشــت و اگر بهجای تهدیــد ،تکریم و احترام
گذاشته شود و بهجای عهدشــکنی ،اجرای قانون باشد در آن
صورت شرایط فرق میکند.روحانی تصریح کرد :برای ما اصول،
فرمانده قــرارگاه ســازندگی خاتم
اانبیا(ص) با بیان اینکه روســتاها و
مناطق کمبرخوردار کشــور صاحب
ندارد ،گفت :با افزایش تولید ،آمریکا
برای تجارت با ایران خواهش و تمنا
خواهد کرد.سعید محمد در حاشیه
آغاز ریلگذاری راهآهــن چابهار ــ
زاهدان از سمت چابهار در پاسخ به
پرسش اظهار کرد :سیاست قوانین و
مقررات بخش تولید کشــور را دچار
اختال کرده است و تولیدکنندگان
داخلــی خیلــی دغدغه دارنــد اما
ســفتهبازها چــون ایــن دغدغه را
ندارند ســود خود را از بازار میبرند.
وی افزود :باید بازارهای کاذب را نام
کنیــم ،این کار نیز باید با روشهای
مخصوص بــه خودش انجام شــود
ضمــن اینکه همزمان ایجاد شــود
و منابــع ایجاد اختــال در بازار را
بهســمت تولید و زیرساختهای آن

شیوه و سیاســت مهم است ّ
واا فرد و حزب اهمیتی ندارد لذا
بهفرض اینکه شیوه و اخاق آمریکا به روش صحیح برنمیگردد
برنامهریزیهای خود را انجام میدهیم.رئیس جمهور در بخش
دیگری از ســخنان خود از اتخاذ تصمیمات مهم برای افزایش
صادرات خبر داد و گفت :تمام تصمیماتی که برای سامانه جامع
تجارت اتخاذ شده بهخاطر این است که همه امور ب ِروز و روشن
باشــد .روحانی با اشاره به مشــکات اقتصادی مردم در یکی
دو ماهه اخیر گفت :بخشــی از این مشکات بهخاطر کرونا در
ماههای اولیه امســال بود که صادرات با وقفه مواجه گردید و
امروز این مشــکات برطرف شده است و در صادرات و واردات
رشــد خواهیم داشــت.رئیس جمهور با یادآوری سخنان مقام
معظم رهبری در خصوص ناموجه بودن قیمت برخی از کااها
و توجه دولت به این موضوع ،اظهار داشت :دولت دو هدف وفور
کاای اساسی و غیراساسی در سطح جامعه و قیمت منصفانه
آن را دنبال میکند که نسبت به اولی موفق بودیم و آنچه باید
فرمانده قرارگاه خاتم اانبیا

باید تولید احیا شود
حرکــت دهیــم.
وی با بیان اینکه
یکــی از دایــل
گران شــدن ارز
نبــود تولیــد در
کشور است ادامه
داد :در زمــان
حاضر هیچ کس
بهســمت تولیــد
نمــیرود و همه بهســمت ثبت پا
بازی میروند اگر تولید افزایش یابد
 GDPکشور نیز افزایش مییابد و در
این وضعیت بایــد بیایند خواهش و
تمنــا کنند تا بتوانند با ایران معامله
و تجارتی داشــته باشــند .فرمانده
قرارگاه خاتم اانبیا(ص) با تأکید بر

اینکه این مســیر
سخت باید اصاح
شــود در رابطه با
مباحث مربوط به
وزارت ســازندگی
اضافــه کــرد :در
جلسه کمیسیون
محرومیتزدایــی
مجلس بــر جای
خالی جهاد ســازندگی تأکید شــد
متأســفانه بــا تدابیر اشــتباه جهاد
سازندگی از سیســتم و نظام کشور
حذف شد و شــرایطی بهوجود آمد
که در زمان حاضر روستاها و مناطق
کمبرخوردار کشــور صاحب ندارند.
محمد با ابــراز اینکه در زمان حاضر

روی آن ســرمایهگذاری کنیم و برای مردم مهم است ،قیمت
قابل قبول و متعادل کاا میباشد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت
نیرو طرح مطالعاتی ازم را در زمینه  17استان در فات مرکزی
کشــور و در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان پیش
میبرد ،گفت :برخی استانها نیازمند آب برای مصارف صنعتی
تولیدی بدون نمکزدایی هستند و برخی استانها هم نیازمند
آب با نمکزدایی هستند و برای این منظور ،فردا اولین مرحله
از اقدامات انجامشــده آغاز میشود و آن رساندن آب به استان
کرمان است.رئیس جمهور گفت :در فاز اول این پروژه ،با استفاده
از فناوری جدید نمکزدایی و استحصال آب شیرین  70میلیون
مترمکعب آب شیرین در اختیار استانهای هرمزگان و کرمان
قرار خواهد گرفت.دکتر روحانی در ادامه سخنان خود راجع به
شــرایط منطقه و امنیت مرزهای شمال غربی کشور ابراز کرد:
امنیت مرزها و اینکه تروریســتها و گروههای تروریستی در
هیچ کس بهفکر مردم روستانشــین
کشور نیست و این مسئله نیز باعث
مهاجرت مردم از روســتاها به شهر
شــده اســت ،گفت :برای بهعکس
کردن مهاجرت از شهرها به روستاها
باید خدماترسانی به روستاها را در
اولویت قرار دهیم متأسفانه در زمان
حاضر روستاها متولی ندارد گرچه در
برخی مناطق برخی دستگاهها ورود
پیدا کردند اما این اقدامات هدفمند
نیست و باعث شده است روستاییان
شــهر این خدمات را نوشــتند.وی
تأکید کرد :پیشــنهاد کردیم مجددا ً
وزارت سازندگی احیا شود که البته
این کار هم زمان میخواهد ،با توجه
بــه اینکه قرارگاه ســازندگی نیرو و
تجهیزات مورد نیاز را در اختیار دارد
پیشــنهاد دادهایم که از این امکانات
برای احیای وزارت سازندگی و همه
هزینهها استفاده شود.

رضایی:

نیازمند رویکرد اقلیمی و محلهای برای مقابله با کرونا هستیم

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به شیوع
کرونا گفت :پیشــنهاد دبیرخانه مجمع این اســت که
رویکــرد فردی باید به رویکرد محله ای و اقلیمی یعنی
شهرستان و اســتانی تبدیل شود .محسن رضایی دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،صبح دیروز (چهارشنبه
 14آبان) با حضور در دانشگاه شهید بهشتی ،با اعضای
ســتاد فرماندهی عملیات مدیریت بیمــاری کرونا در
کانشــهر تهران دیدار کرد و ضمن دریافت گزارشی از
وضعیت مواجهه مدافعین سامت با همه گیری کرونا ،بر
تحقق انتظارات مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل
ستاد منسجم ،تامین نیازمندی های کادر درمان و یاری
رساندن به مبتایان و خانوارهای آسیب دیده تاکید کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی از گزارش
دکتر زالی و سایر اعضای ستاد و تبریک خجسته سالروز
میاد پیامبر گرامی اســام(ص) و امام جعفرصادق(ع)
گفت :شــما عزیزان در خط مقدم یک جهاد قرار دارید
و صمیمانه از طرف خودم و ریاســت محترم مجمع و
اعضای مجمع از شما تشکر می کنم و شما هم تشکر ما
را به کادر تاشــگر حوزه بهداشت و درمان برسانید.وی
با اشــاره به پیچیدگی های رفتاری ویروس کرونا افزود:
واقعیت این است که ما با یک بیماری ناشناخته و فراگیر
جهانی مواجه هســتیم .هم ماهیت آن و هم رفتار آن
ناشناخته است.رضایی با تأکید بر اینکه تشخیص رفتار
در مواجهه با ویروس و بیماری مهم است ،اظهار داشت:
در گذشته ممکن بود که رفتار یک ویروس ناشناخته را
بر اساس تجربه پیش بینی کنند که در مورد این ویروس

دشوار اســت .برخورد اولیه کشور با این بیماری خوب
بود .در پیک یا موج اول که تا اواســط اردیبهشت ادامه
یافت همکاری مردم و نهادهــای حکومتی و نیروهای
مسلح قابل قبول بود .اما به نظر می رسد این سامانه تا
تیر و مرداد از هم پاشــید و اکنون در موج سوم مجددا
نیازمند بسیج سراسری هستیم .با این تفاوت که سرعت
انتقال و فراگیری این ویروس پنج برابر شــده است.وی
با اشــاره به دیدار مقام معظم رهبری با اعضای ســتاد
ملی کرونا گفت :از رهبر معظم انقاب تشکر می کنیم
که دســتور دادند که دولت قرارگاهی به ریاست آقای
رحمانی فضلی تشکیل دهد تا با بسیج امکانات ویروس
و بیماری کرونا پاکسازی و به کنترل در آید و به سامت
جامعه بیش از پیش رسیدگی شود .تشکیل این ستادها
یک فرصت طایی است که دولت ازهمه دستگاه ها به
خوبی اســتفاده کنند .البته گاهی دیده می شود که از
این فرصت ها به شکل مناسبی استفاده نمی شود مثا
از شــورای هماهنگی سران سه قوه برای حل مشکات
کشــور استفاده کافی نمی شود .رضایی گفت :امیدوارم
همه نیروها در این قرارگاه جدید همکاری کنند و مساله
را به کنترل در آورند و همزمان با پاکســازی کشــور از
ویروس کرونا یک ســامانه جدید را برای پایدارســازی
ســامت و جلوگیری از موج های آتی تشــکیل دهند.
اگر این همکاری ها به ســامانه ای پایدار منجر نشود،
باز انتشار ویروس از نقاط محدودی در کشور شروع می
شــود و از کنترل خارج می شود و سراسر کشور را فرا
مــی گیرد.وی افزود :طوانی شــدن و امواج پی در پی

حمات ویروس کرونا موجب فرسایش نیروها و امکانات
می شود خســتگی و نوعی بی حسی را ایجاد می کند
و این یک چالش اســت که با خســتگی کادر درمان و
فرسودگی تجهیزات و امکانات و حتی خسته شدن مردم
از قرنطینه خود را نشــان می دهد .انتظار این است که
در کنترل فوری ویروس و طراحی یک سامانه دراز مدت
تاش کنند چون تشــخیص دقیقی از پایان این همه
گیری وجود ندارد و برخی محاسبات نشان می دهد که
ممکن است بیش از سی هزار فوتی جدید تا پایان سال
و در ماه های آینده داشته باشیم که نگران کننده است.
عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) گفت:
ما در آســتانه یک تصمیم ملی هستیم که فراتر از توان
وزارت بهداشــت است .در این مدت خدمت آقای دکتر
زالی تماس هایی داشــتهایم .از سه ماه پیش جلسات
طوانی با اعضای کمیته سامت دبیرخانه مجمع برگزار
کرده ایم .پیشنهاد دبیرخانه مجمع این است که رویکرد
فردی باید به رویکرد محله ای و اقلیمی یعنی شهرستان
و استانی تبدیل شود.وی افزود :انتقال و انتشار ویروس
که فقط از بیرون شــهرها نیست در داخل شهر و محله
های مختلف انتشار ویروس وجود دارد .باید یک اقلیم را
با عملیات سامت ابتدا پاکسازی کرد لذا نقشه عملیاتی
ســامت باید از یک منطقی که براساس رفتار ویروس
است طراحی و اجرا شود .نسخه یکسان برای محله ها
و شهرســتان ها اشتباه بزرگی است .محله هایی هست
کــه نفوذ و انتشــار ویروس در آنها کمتــر ازمحات و
شهرستانهای دیگر است آنها را باید شناسایی کرد.

نزدیکی مرزهای ایران حضور نداشــته باشــند برای جمهوری
اسامی ایران اهمیت دارد.رئیس جمهور خاطرنشان کرد :اینکه
مرزهای جغرافیایی تغییر نکند حائز اهمیت اســت و تمامیت
ارضــی را حق آذربایجان میدانیم امــا دلمان میخواهد از راه
غیرنظامی به این حق دست یابند و در این زمینه وزارت خارجه
کشــورمان فعال است و حقوق کشــورمان به همه کشورهای
درگیر اباغ شده اســت .روحانی در بخش دیگری از سخنان
خود با گرامیداشت ایام میاد مبارک پیامبر اسام(ص) و امام
جعفر صادق(ع) گفت :اســاس حکومت پیامبر بر مبنای آنچه
قرآن کریم بیان میکند بر اساس اخاق ،نرمخویی ،مهربانی با
مردم ،تواضع و حتی دعا برای افراد ا ّمتش بود که دچار اشکال و
خطا شده بودند.رئیس جمهور گفت :معتقدم ریشه آنهایی که با
اخاق و رفتار و سیره پیامبر اسام(ص) آشنایی ندارند و نسبت
به پیامبر اسام جمات ناصحیح بهکار میبرند و آنهایی هم که
عکسالعمل افراطی نشان دادند ،به یک جا برمیگردد .روحانی
افزود :بهعبارتی ریشه افراطیونی هم که امروز آدم میکشند به
آن اتاق فکری که علیه اســام کار میکند ،برمیگردد .اینکه
یک گروه افراطی در افغانستان به یک دانشگاه حمله و اساتید
و دانشجویان را شهید و عدهای را مجروح میکند ،هیچ تناسبی
با اســام و احکام اسام و شــیوه پیامبر و انبیای عظام ندارد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «معلوم اســت این اقدامات در
ادامه یک برنامهریزی برای ایجاد تنفر مردم در ســطح جهان
اساس این
نسبت به اسام ،نبوت و انبیا است» ،گفت :بنابراین
ِ
ریشه برمیگردد به آنهایی که علیه اسام و دنبال اسامهراسی
ِ
واقعیت اســام برای جهانیان روشن
هســتند و نمیخواهند
شــود .روحانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت:
همانطور که مقام معظم رهبری در ســخنان دیروز نیز تأکید
فرمودند در مســئله فرهنگ و امنیت و اقتصاد ،فرهنگ تأکید
همیشگی ایشان بوده و تأکید همیشگی همه مردم ما هست،
امنیت مسئله بسیار مهمی است هم امنیت داخلی هم امنیت
ملی .مسئله اقتصاد مسئله مهمی است که امروز مردم ما با آن
مواجه هستند ،جنگی هم که امروز آمریکا علیه ما شروع کرده
در ســه سال گذشته جنگ اقتصادی بوده یعنی آن جنگی که
آنها هم فکر کردند میتوانند به نظام و به مردم ما فشاری وارد
کنند جنگ اقتصادی بود .ما باید با همه توان در این شــرایط
برای رفع مشکات مردم تاش کنیم.

انتخاب «ترامپ»یا «بایدن» فرقی ندارد
دســتیار ویژه رئیس مجلس شورای اسامی در امور بین الملل گفت :انتخاب
«ترامپ» یا «بایدن» اهمیت چندانی برای ما ندارد و حل مشکات اقتصادی
را باید در داخل کشــور جستجو کرد.حســین امیرعبداللهیان دستیار ویژه
رئیس مجلس در گفتگوی ،با اشــاره به انتخابات آمریکا ،گفت :برای تحلیل
انتخابات آمریکا ابتدا باید به وضع داخلی این جامعه پرداخت؛ جامعه آمریکا
به صورت روتوش شده از طریق رســانهها و صاحبان تبلیغات ،جذاب است،
اما این جامعه با مشکات زیادی همچون فقر و بیمه روبروست و فقط شکل
مشکاتشــان متفاوت اســت.وی ادامه داد :از وعدههای نامزدهای ریاســت
جمهوری میتوان اوضاع به هم ریخته داخلی ایالت متحده آمریکا را مشاهده
کرد و وضع اقتصادی این کشــور حتی قبل از کرونا چالشهای جدی داشته
است.دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با اشــاره به حساسیت
باای انتخابات این دوره در آمریکا ،تاکید کرد :بخشــی از این حساســیت به
رفتارهــا و برخورد ترامپ با رقبای انتخاباتی خــود برمیگردد .اما در نهایت
مســئله روی کار آمدن جمهوری خواهان و یا دموکراتها یک مسئله داخلی
اســت از این رو انتخاب «ترامپ» یا «بایدن» اهمیت چندانی برای ما ندارد و
حل مشــکات اقتصادی را باید در داخل کشور جستجو کرد.امیرعبداللهیان
افزود :ما به عنوان دیپلمات و کســانیکه تحوات سیاســی و بین المللی را
پیگیری میکنیم ،باید ببینیم ایــن انتخابات چه تاثیری بر روی منافع ملی
ما و در سطح منطقه و بین الملل خواهد داشت .در حال حاضر سیاستهای
اروپایی به سمت جانبداری از دموکرات خواهها حرکت میکنند؛ تا دقیقه 90
نمیتوان پیش بینی نهایی را ارائه داد.وی همچنین با اشاره به تصمیم اشتباه
ترامپ در ترور ســردار سلیمانی ،گفت :از نظر ایران ،ترامپ قاتل سردار حاج
قاسم سلیمانی است و این مسئله برای مردم ایران از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت .برخی از دیپلماتها به ما پیشنهاد میدهند سطحی از مذاکرات بین
ایران و آمریکا صورت گیرد ،اما حماقت ترامپ در خصوص صدور دستور ترور
حاج قاسم سلیمانی تمامی اعتمادها را نسبت به وی از بین برده است.دستیار
ویــژه رئیس مجلس در امور بین الملل با بیان اینکه روی کار آمدن «بایدن»
نیز به معنی بهتر شدن اوضاع و برداشتن تمامی تحریمها نخواهد بود ،افزود:
علیرغم خدمات فراوان ارائه شده از جانب دولت پهلوی در گذشته به آمریکا،
سیاستهای آمریکایی هیچگاه با ایران دوستانه نبوده است.

امیری ۲۵ :ایحه اقتصادی تقدیم
مجلس شده است
معــاون پارلمانی رئیسجمهور گفت :نزدیک بــه  ۶7ایحه دولت به مجلس
شــورای اســامی تقدیم شده و بعد از تشــکیل مجلس یازدهم از مجلس و
نمایندگان محترم درخواست کردیم که این لوایح را در دستور رسیدگی قرار
دهند.حســینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشــیه نشست
هفتگی هیئت دولت با اشــاره به لوایحی از سوی دولت تقدیم مجلس شده
گفت :نزدیک به  ۶7ایحه دولت به مجلس شورای اسامی تقدیم کرده است
و بعد از تشــکیل مجلس یازدهم از مجلس و نمایندگان محترم درخواســت
کردیم لوایح را در دستور رسیدگی قرار دهند .چند مورد هم با مجلس و رئیس
مکاتبه کردم و درخواست ما در دستور کار قرار گرفتن این لوایح است .وی با
بیان اینکه از لوایح اشــاره شده  25ایحه اقتصادی است ،افزود :خلط مبحث
پیش آمده به جهت معیاری است که ما با نمایندگان مجلس از لوایح اقتصادی
دارند .ممکن اســت ایحه اقتصادی نباشد اما مواد و مفاد آن اقتصادی باشد.
مثا ایحه حمایت معنوی احکامی را در مورد مســائل اقتصادی دارد .امیری
گفت :ایحه شفافیت ،ایحه مدیریت تعارض منافع آثار اقتصادی دارند ضمن
اینکه ایحه مالیات بر درآمد و دارایی های اقتصادی ،ایحه مبارزه با فساد و
ایحه اصاح بخش تعاون کاما اقتصادی است.
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ربیعی در حاشیه جلسه دولت:

دلیل برخی افزایش قیمتها ،عدم تهیه به موقع ارز بود

سخنگوی دولت گفت :برخی افزایش قیمتها به دلیل بود که نتوانستیم ارز را به موقع
وارد کنیم و کااها دیر وارد کشور شدند و با تمهیدات انجام شده ،استفاده از ارز صادراتی
و تهاتر و نهادههایی که بر قیمت مرغ و تخم مرغ تأثیر داشــت ،مورد توجه قرار گرفت.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشســت خبری دیروز خود با خبرنگاران که در حاشیه
جلسه دیروز هیئت دولت و در نهاد حیاط مجموعه نهاد ریاستجمهوری برگزار شد ،طی
ســخنانی درباره تاکید رهبر معظم انقاب درخصــوص رصد و کنترل قیمتها و برنامه
دولت برای انجام این مهم اظهار داشــت :خوشبختانه این موضوع در دستورکار در چند
جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت بود .وی افزود :برخی افزایش قیمتها به دلیل بود که
نتوانســتیم ارز را به موقع وارد کنیم و کااها دیر وارد کشــور شدند و با تمهیدات انجام
شــده ،اســتفاده از ارز صادراتی و تهاتر و نهادههایی که بر قیمت مرغ و تخم مرغ تأثیر
داشت ،مورد توجه قرار گرفت .با تصمیمی که درباره گمرک اتخاذ شد و با ارز نیمایی و
تمهیدات بانک مرکزی گشایشی در اینزمینه صورت گرفت.سخنگوی دولت با بیان اینکه
ستاد تنظیم بازار جلسات خود را پیوسته برگزار میکند ،اضافه کرد :تقسیم کاری بین
وزارت جهاد کشــاورزی و صمت صورت گرفته تا زنجیره تولید را یکدست شود .عرضه
مرغ و تخم مرغ در بازار ســوی جهاد کشاورزی انجام خواهد شد و فکر میکنم در روند
تاثیر داشــته باشد.ربیعی گفت :با اختیارات داده شــده و هماهنگیهای صورت گرفته،
بخشی از مشکات در حال مرتفع شدن است 25 .هزار تن برنج ترخیص شده و الحمده
ذخیرهســازی ما وضع مناسبی دارد .در فکر میوه و اقام شب عید هستیم.وی همچنین
در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح کرد :اساسا شورای عالی امنیت ملی مصوبهای
درباره تعطیلی و قرنطینه نداشته و اینکه مطرح شده چنین مصوبهای وجود دارد ،درست
نیست.سخنگوی دولت ادامه داد :تشخیص تعطیلیها بهعهده کمیته سامت ستاد ملی
کروناســت که ریاست آن نیز به عهده وزیر بهداشت است؛ معموا در کشور ما همه نظر
میدهند که این هم یکی از مواهب کشــور ماست که در هر رده تصمیمگیری هر کسی
هــر نظری دارد ،اعام میکند .آنچه که ماک عمل اســت تصمیم کمیته بهداشــت و
ســامت ستاد کرونا به ریاست وزیر بهداشت میباشــد و هر تصمیمی که آنها در مورد
تعطیلیها بگیرند ،قطعا اجرا میشود ،اساسا دنیا شیوه خاص برای مقابله کرونا نداشته و
صرفا از یک کشــور حرف نمیزنیم و کشورهای مختلف سیاستها و شیوههای مختلف

افزایش تعامات
بینالمللی راهآهن ایران
وزیر راه و شهرســازی راهآهن چابهار ــ زاهــدان را مهمترین
پروژه ریلی کشور اعام کرد و گفت :تعامات بینالمللی راهآهن
ایران افزایش یافته اســت .محمد اســامی در حاشیه مراسم
آغاز عملیات ریلگذاری راهآهن چابهــار ــ زاهدان و در جمع
خبرنگاران ،با بیان اینکه پروژه راهآهن چابهار ــ زاهدان مهمترین

داشــتهاند .ناچاریم تعطیلی را هر جا که ازم است انجام بدهیم و در عین حال عمل به
پروتکلهای بهداشــتی را دستورکار قرار دهیم و زندگی با پروتکل را ترویج کنیم.ربیعی
گفت :چشماندازی برای پایان بیماری مثا برای یک سال یا دو سال وجود ندارد و بیشتر
باید روی این تمرکز کنیم که مردم در تاش همگانی ،پویشــی ایجاد شــود که همه از
کودکی تا بزرگسالی و سالمندی دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند .شیوع ابتا
و مــرگ و میر ناشــی از کرونا در دید و بازدیدها افزایش پیدا کــرد؛  88درصد مرگ و
میرهای کشور در سالمندان یا بیماران زمینهای است .در دوره اوج اول در اروپا ،سالمندان
زیادی فوت کردند اما ما مراقبتهای خوبی از سالمندان داشتیم که خوشبختانه درمراکز
نگهداری بهزیستی دولتی و خصوصی هستند فوتی زیادی نداریم ،ولی به یکباره مراودات
خانوادگی منجر به افزایش تعداد فوتیها شــد .برای جلوگیری از شیوع کرونا و افزایش
فوتی ،مراعات دستورالعملهای بهداشتی توسط مردم بیشتر از تعطیلی مهم است.وی در
ادامه به ضمانت اجرایی تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد :در موضوع مقابله
با کرونا سیاســتگذاری به عهده ستاد ملی مقابله با کرونا و چگونگی اجرای مصوبات به
عهده قرارگاه است ،استانها هم تقریبا حالت قرارگاهی گرفتهاند ،بهعاوه وظیفه پیشنهاد
به ســتاد ملی را هم دارند و تمام وظایف قرارگاه توسط اســتانها اجرا میشود .درباره
پاســاژها و فعالیتهای گروه  2،3و  4کنترل بهصورت کامل انجام میشــود و ضمانت
اجرایــی هم دارد ،گزارش اخطارها و تعطیلیها و برخوردهای جدی ،هم هســت .فقط
در یک مورد با احتیاط رفتار میکنیم؛ افرادی که در مراکز عمومی از ماســک اســتفاده
نمیکنند که آنهم در این زمینه بحث کردیم تا تقلیل پیدا کرد و کاما هم اجرا میشود.
در مراکز عمومی که طرح استفاده از ماسک از خانه تا خانه اجرا میشود و اگر این طرح
را مراعات نمیکنند نیز پیچیدگیهایی هســت که برای آن تمهیداتی اندیشیده شده تا
تنشی شکل نگیرد و افراد ملزم به اجرای آن شوند.سخنگوی دولت گفت :ضمانت اجرای
مصوبات بااســت؛ در سفرهای اخیر مشاهده شد که وقتی تصمیم گرفته شد با ضمانت
اجرایی باایی هم عملیاتی شد ،اگر دستورالعملهای بهداشتی به همین شکل اجرا شود
و همکاریهای عمومی صورت بگیرد امیدواریم در هفتههای آینده میزان مرگ و میرها
کاهش یابد.ربیعی درباره اقدامات دولت برای تامین ارز و کااهای اساســی بیان کرد :ما
همواره تاش کردهایم که با افزایش صادرات ،ارز بیشتری را تامین کنیم؛ پول ما در برخی

و راهبردیترین پروژه ریلی کشور است ،گفت :این خطآهن در
 627کیلومتر مسیر اصلی و حدود  ۱00کیلومتر خطوط فرعی
و ایســتگاهی احداث میشــود.وی ادامه داد :در دولت تدبیر و
امید ،با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری و سیاست کلی
نظام ،هدف این بود که پنج استان به شبکه ریلی کشور متصل
شــوند که این اتصال در هر پنج استان در دولت دوازدهم برقرار
شد.اســامی با ابراز اینکه «در زمان حاضر هفت پروژه ریلی در
دست اقدام اســت» گفت :مهمترین آنها همین پروژه چابهار
است که ریلگذاری آن دیروز از سمت چابهار آغاز شد .سه ماه

از کشورهاست که تاش مضاعفتر و مذاکرات انجام شده و خوشبختانه برخی گشایشها
برای برگشت پول به کشور صورت گرفته است .درباره ارز باید بپذیریم که مانند سالهای
قبل نیستیم و فشار تحریم باعث شده که نتوانیم مانند سالهای قبل ارز زیادی در کشور
داشته باشیم ولی تاش ما این است که ارز به اندازه زندگی روزمره مردم و کااها را تامین
کنیم.وی در ادامه درخصوص برخی اخبار مبنی بر حضور چشــمگیر ایران در آزمایشات
بالینی تصریح کرد :این دارو ،دارویی نیست که کشوری بخواهد به خاطر انجام آزمایش
به ما داده باشــد .ما  97درصد داروها را در داخل تولید میکنیم و حتی تولید داروهای
گرانقیمت را هم شــروع کردهایم و فقط  3درصد دارو را وارد میکنیم .اینکه کشــوری
برای آزمایش به ما دارو بدهد ،چنین چیزی نبوده اســت .پزشــکان مختلفی داروهای
مختلفی را تجویز میکنند که بخشــی از این داروها در شبکه بهداشت و درمان است و
یک بخش را هم از بازار آزاد تهیه میکنند .همکاری ما با ســازمان بهداشت جهانی این
بود که اثر این داروها بر بیمارانی که آن را مصرف میکنند ،سنجیده شود و در گروههای
آزمایشــی مشخص و نتایج آن به سازمان بهداشت جهانی داده میشود .تا جایی که من
اطاعدارم حداقل بیش از  40کشــور در این آزمایش جهانی مشارکت دارند.سخنگوی
دولت عنوان کرد :البته شــاید عدد من ،قدیمی و مربوط به روزهای اول باشــد و اکنون
کشــورهای بیشتری مشارکت داشته باشند .گســتردگی همکاری ما به دلیل مشارکت
بیشتر پژوهشگاه ما بوده که خوشبختانه پژوهشگران علمی و شرکتهای دانشبنیان ما
در زمینه دارو تاش بسیار خوبی داشتند .اساسا این تلقی که یک کشور دارویی را ساخته
و میخواهد روی ما آزمایش کند ،چنین چیزی نیســت .اینها داروهای متداول است و
وقتی سازمان بهداشــت جهانی اعام میکند اثر این داروهای متداول ،کم یا زیاد است
براساس همین کارهایی اســت که صورت میگیرد.ربیعی همچنین در پاسخ به سوالی
درباره تصویب طرح مجلس درخصوص اصاح قانون انتخابات ریاســتجمهوری گفت:
مــا درباره این طرح یک ایحه کامل تقدیم مجلس کردیم و انتظار این بود که از همان
برای اصاح قانون انتخابات ریاستجمهوری استفاده میشد و به کار کارشناسی احترام
میگذاشت .ممکن است برخی از دیدگاههای دولت نیز در کار مجلس لحاظ شده باشد
اما مصر به رعایت کلیت آن ایحه هستیم؛ چرا که نحوه نظارت و شفافیت و حقوق مردم
در آن در نظر گرفته شده است.

پیش ریلگذاری مکانیزه از سمت زاهدان آغاز شده بود.این عضو
کابینه دوازدهم ســپس به راهآهن خواف ــ هرات اشاره کرد و
افزود :بهیاری حقتعالی در اواخــر آبان راهآهن خواف ــ هرات
که یکی از پروژههای بینالمللی اســت و خطوط ریلی کشور را
به کشور افغانســتان متصل میکند ،با حضور مقامات عالی دو
کشور افتتاح خواهد شد.وی ادامه داد :پروژه راهآهن یزد ــ اقلید،
میانه ــ اردبیل ،همدان ــ ســنندج ،رشت ــ بندر کاسپین و
اصفهان ــ شــهرکرد از دیگر پروژههای ریلی باقیمانده اســت
که حداکثر تا پایان ســال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.

این پروژهها مجموع خطوط ریلی کشور راکه اول دولت یازدهم
حــدود ۱0هزار و  700کیلومتر بوده ،با خطوط فرعی به حدود
۱6هزار کیلومتر خواهد رســاند که یک تحول بزرگ در حوزه
حملونقل ریلی است.اســامی با توجه به تعامات بینالمللی
ایــران در حوزه حملونقل ریلی گفت :نکته مهمی که در حوزه
حملونقل ریلی اتفاق افتاده ،عضویت راهآهن جمهوری اسامی
ایران در کشورهای مشترکالمنافع و تفاهمنامههای چندجانبه
با شرکتهای راهآهن منطقه است که با تعرفه و شیوهنامههای
واحد ،بتوانیم سهم ترانزیت ریلی خود را روزافزون افزایش دهیم.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

دامپزشکی پیشرو در بحث پدافند غیرعامل
آذربایجان شرقی  :مدیرکل دامپزشــکی استان آذربایجان شرقی
نقش دامپزشکی را در بحث پدافند غیرعامل مهم و حیاتی ارزیابی
کرد.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی ،دکتر امیرحسین
بهداد به مناسبت هفته پدافند غیرعامل گفت :دامپزشکی یکی از
سازمانهای مهم و پیشــرو در بحث پدافند غیر عامل است که در
مقابل تهدیدات بیولوژیکی و تامین امنیت غذایی افراد جامعه نقش مهم و حیاتی دارد.بهداد
افزود :در حوزه بیماری های دام خصوصا برنامه ریزی برای جلوگیری از بروز و شیوع برخی
بیماریها ،چنانچه توجه کافی نداشته باشیم و برخی اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار
نگیرد می تواند ما را دچار بحران از قبیل بروز تلفات و کاهش تولیدات نماید و این امرامنیت
روانی و امنیت اقتصادی مردم را می تواند به چالش بکشد.مدیرکل دامپزشکی استان با اعام
این مطلب که موقعیت کشــور از نظر منطقه جغرافیایی بهگونهای است که در یک منطقه
پرخطر از لحاظ شــیوع و بروز بیماریها قرار داریم افــزود :با توجه به موقعیت جغرافیایی
تهدیــدات بیولوژیک علی الخصوص در حوزه دامی بهدلیل تعدد عوامل بیماریزا و راههای
انتقال بیماری سریعتر به سهولت گســترش مییابد.وی اظهار کرد :اطاع رسانی و برنامه
ریزی با افزایش سطح آگاهی مردم در جهت تأمین امنیت مواد غذایی ،تأمین بهداشت دام
و مبارزه علیه بیماریهای واگیر و بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین تضمین
امنیت و ســامت مواد غذایی که چه بســا امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت را تضمین
خواهد کرد.وی نقش اطاع رســانی به جامعه هدف و عموم مردم را بسیار مهم عنوان کرد
و اذعان داشت :روابط عمومی ها با انعکاس اخبار در زمان مناسب در راستای اطاع رسانی
برای انجام واکنش ســریع رادر مقابل انفعال عمل مقابل ،داشــته باشند و این مهم ارتباط
تنگاتنگ با مباحث پدافند غیرعامل یا مدیریت بحران دارند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

ساختار وزارت جهادکشاورزی ساختاری ترویجی
و تحقیقی است
آذربایجان شرقی :رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان
شــرقی گفت :اقدامات انجام یافته در قالــب طرح یاوران تولید،
در شهرستانها توسط اعضاء و کمیته کارگروه یاوران تولید قابل
تقدیر است.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی ،مهندس
اکبر فتحی در جلســه کارگروه یاوران تولید که با حضور اعضاء
کارگروه و کمیته یاوران تولید در اتاق جلســه سازمان برگزار شد ،ضمن بیان این مطلب
افزود :مســائل و مشــکات اجرای طرح یاوران تولید در شهرســتانها باید توسط اعضاء
کارگروه کمیته یاوران تولید احصاء و در قالب این طرح برطرف شــود.وی با اشــاره به
مشــکات مناطق دیم خیز گندم در استان ادامه داد :فاصله متوسط عملکرد کشاورزان
شاخص در مناطق دیم خیز استان تقریباً  2.5الی  3تن در هکتار است در حالی که این
میزان در کشاورزان عادی با شرایط یکسان و مساوی  800الی  900کیلوگرم در هر هکتار
می باشد که رقمی بسیار پایین و غیرقابل قبول است.فتحی گفت :باید با بکارگیری روش
های علمی ،کشت به موقع ،تغذیه مناسب ،مبارزه با علف های هرز و انواع آفات؛ متوسط
عملکرد در کشاورزان عادی ارتقاء یافته و به عملکرد کشاورزان شاخص نزدیک تر گردد
و این مهم برعهده یاوران تولید و محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع
طبیعی استان است.رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با خاطرنشان کردن این موضوع
که ساختار وزارت جهادکشاورزی ساختاری ترویجی و تحقیقی است ،اظهار کرد :افزایش
اعتبارات ترویجی وزارت جهادکشــاورزی یک ضرورت اســت کشاورزی کشور با مشکل
ترویج و تحقیق مواجه می باشد ،در حال حاضر پذیرش برای دانش و انواع خدمات علمی
وجود دارد باید از نگاه ســازه ای خارج شویم و مشکات نرم افزاری و افکار کشاورزان و
بهره برداران کشاورزی نسبت به کشاورزی را تغییر دهیم.
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گزیده خبر
امکان حذف سفارش فروش
سهام عدالت فراهم شد
شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از فراهم شدن امکان
حذف ســفارش فروش برای مشموان ســهام عدالت خبر داد.به گزارش روابط
عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی ،بنا به درخواست تعداد زیادی از مشموان
سهام عدالت مبنی بر ایجاد حذف سفارش فروش ،زیر ساخت های ازم در اختیار
بانک ها و شرکت های کارگزاری قرار گرفته است ،به گونه ای که مشموان می
توانند از دیروز درخواست حذف سفارش فروش خود را لحاظ کنند.بر این اساس،
در سامانه های فروش سهام عدالت بانک ها و شرکت های کارگزاری بخش لغو
سفارش فروش افزوده شده است تا سهامداران بتوانند از این گزینه نیز استفاده
کنند.ســهامداران باید این نکته مهم توجه کنند که درخواست حذف سفارش
فروش زمانی اجرا خواهد شــد که سهام مشموان درسامانه های سهام عدالت
به فروش نرفته باشــد.بنابر این گزارش ،طرح ســهام عدالت یکی از بزرگترین
طرحهای دولت در هفت سال گذشته است که آزادسازی آن پس از سالها وقفه
و تاش برای رفع موانع موجود در نهایت در نهم اردیبهشــت ماه سال جاری با
دســتور رهبر معظم انقاب انجام و به نقطه پایان خود نزدیک شد.براساس این
برنامه در مرحله نخســت آزادســازی ،یک ماه به مردم برای انتخاب نوع روش
مدیریت فرصت داده شــد تا اعام کنند به دنبال مدیریت مســتقیم بر سهام
خود هســتند یا تصمیم دارند ســهام خود را به صورت غیرمستقیم و از طریق
شرکتهای سرمایهگذاری استانی مدیریت کنند.
انتخاب روش مدیریت مستقیم توسط مشموان سهام عدالت
برســی ها نشــان می دهد از مجموع  49میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت،
حدود  ۱9میلیون نفر روش مســتقیم را انتخاب کردند و مدیریت ســهام را در
اختیار خود گرفتند ،بعد از پایان این مرحله زیرساختهای ازم برای فروش 30
درصد از سهام عدالت از طریق بانکها و کارگزاریها برای دارندگان سهام عدالت
که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند فراهم شد که برخی از سهامداران تحت
تاثیر روند صعودی بازار سهام اقدام به فروش هیجانی سهام خود در بازار کردند.
زمینه آزادسازی  30درصد دوم سهام عدالت در عید غدیر فراهم شد و براساس
وعدههای داده شــده از سوی مسووان ،آزادســازی مابقی سهام عدالت در 22
بهمن انجام خواهد شد.
آزادسازی به شیوه غیرمستقیم
مدیریت ســهام حدود  30میلیون نفر از مشــموان ســهام عدالت به صورت
غیرمســتقیم برعهده شــرکتهای سرمایهگذاری اســتانی و کانون متشکل از
شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی قرار گرفت که این افراد پس از پذیرش
شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس ،سهامدار این شرکتها و با بازگشایی
نماد این شرکتها در بورس قادر به معامله سهام خود در بازار شدند.

سود ارز متقاضی در جیب متخلفان
کسانی از ارز متقاضی بهره میبرند که کاا را بدون ثبت همه مراحل قانونی یعنی
بدون کد تخصیص ارز وارد گمرک کردند و حاا فشار وارد میکنند که ترخیص
شوند.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نسبت به موضوع واردات با ارز متقاضی
به شدت واکنش نشــان داد و این موضوع را مسبب اصلی جهش قیمت ارز در
روزهای آتی دانست.مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه براساس این مجوز ،مقرر
شده که افراد ارز خود را در قالب کاا وارد کشور کنند ،اظهار کرد :کسی هم باور
می کند در دورانی که همه به دنبال تبدیل ریال به دار هستند ،کسانی باشند
که می خواهند ارز خود را در خارج از کشــور در قالب کاا به کشــور وارد و به
ریال تبدیل کنند؟وی با تاکید براینکه سود ارز متقاضی فقط به جیب متخلفان و
عده ای خاص می رود ،ادامه داد :واردکننده کاا باید مراحل قانونی را طی کند
تا بتواند اقدام به واردات کند که یکی از این مراحل دریافت کد تخصیص است.
در ایــن میان برخی این کد تخصیــص را نگرفتند ،اما کاا را وارد گمرک کرده
اند که چند ماهی می شود در آنجا مانده و با فشارهایی که وارد کردند خواستار
ترخیص کااهایشان بوده اند.حریری گفت :در واقع این افراد به مقررات و شرایط
اداره تجارت خارجی مملکت تن نداده اند اما از سوی دیگر تجار بسیاری پذیرفته
اند که براســاس قانون عمل کنند و وارد این خیابان ورود ممنوع نشدند که در
حال حاضر احساس زیان می کنند چون افرادی که وارد خیابان شدند آگاهانه و
عامدانه می دانستند که می توانند با فشارها و ابی گری ها مرحله کد تخصیص
ارز را دور بزنند و بااخره بعد از یک ســال نشان دادند که زور متخلفین بیشتر
است.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه افرادی که این مجوز را
صادر کردند مقصر تخلفات آتی عده بیشــتری خواهند بود ،تصریح کرد :تجربه
ارز متقاضی را اوائل دهه  70و همچنین ســال  9۱داشته ایم که در هر دو دوره
نیز با جهش شدید قیمت ارز مواجه شدیم .این موضوع مصداق بارز ضرب المثل
آدم عاقل یا مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود است؛ بنابراین ما یا عاقل
نیستیم یا مومن و یا هردو! وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند این اتفاق مثبت
اســت و می تواند به ترخیص کااهای مانده در گمرک که مورد نیاز واحدهای
تولیدی است کمک کند ،گفت :هر تصمیمی به هر حال مزایایی دارد اما باید دید
این انتفاع ،عمومی است و منافع ملی در آن لحاظ شده است یا منافع بخشی؟
در این مدت هجمه های تبلیغاتی بسیاری ایجاد شد که خطوط تولید کارخانه
ها معطل کااهای مانده در گمرک هستند و با مشکل مواجه شده اند .اما به واقع
کدام کارخانه به این دلیل تعطیل شده است؟ در این مدت چه التهابی ناشی از
این اتفاق در بازار رخ داد؟ برخی فقط با جوسازی ها سعی کردند بازار را نامتعادل
کنند و با فشــار رســانه ای خواسته های خود را محقق کنند در نتیجه به ابی
در دولت و مجلس و اتاق بازرگانی ختم شد.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با
بیان اینکه در حال حاضر کســانی از ارز متقاضی بهره می برند که کاا را بدون
ثبت همه مراحل قانونی یعنی بدون کد تخصیص ارز وارد گمرک کردند و حاا
فشــار وارد می کنند که ترخیص شوند ،تاکید کرد :در این میان گمرک هم با
این افراد همراهی می کند و مرتبا آمار کااهای رسوبی را اعام می کند .در این
شرایط باید پرسید اساسا چرا گمرک پذیرفت که این کااها بدون کد تخصیص
ارز وارد گمرکات بشود که بخواهد در انبارها بماند؟حریری با بیان اینکه بعید می
دانم اکثریت اتاق بازرگانی با ارز متقاضی موافق باشند ،بلکه تمرکز آن بر صادرات
در مقابل واردات است ،اظهار کرد :اتاق بازرگانی به جای اینکه صدا و بلندگوی
بنگاه های متوســط و کوچک باشد و مشکات این بخش را که اکثریت اعضای
اتاق بازرگانی را تشکیل می دهند حل کند ،صدای تعداد اقلیتی از شرکت های
خصولتی حاکمیتی و انحصاری در اقتصاد ایران شــده است .این افراد انتخابات
اتاق بازرگانی را در دوره گذشــته و بویژه دوره ای که در آن هســتیم به نوعی
ترتیب دادند که با پــول بنگاه های بزرگ و اینچنینی انتخابات را بردند .تا دو
دوره پیش ،مخارج انتخاباتی معنی نداشت و این مخارج میلیاردی از دوره قبلی
با ورود برخی افراد به عرصه اتاق شــکل گرفت که شاهد پرونده های فساد هم
در این دوره ها بوده ایم.به گفته وی ،وقتی با مینی بوس شــرکت های وابسته
به شســتا را پای صندوق های رای اتاق می آوردند تا رای شان را به یک جناح
بدهند ،قطعا نتیجه اش را هم می بینند.
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استانها
رونمایی از برنامه آموزشی "سه شنبه های
شادآبی" شرکت آبفا استان اصفهان
با حضور مدیر عامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان،
مدیرکل آمــوزش و پرورش و مدیــر کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان اســتان ،از برنامه آموزشی
سه شــنبه های شــادآبی رونمایی گردید .بر اساس
تفاهم نامه منعقد شده ،محتوای تولیدی شرکت آبفا
اســتان اصفهان ،با موضوع مدیریت مصرف آب ،در شبکه شاد و دیگر شبکه
های آموزشــی در اختیار کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان قرار می
گیرد.مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان به نقش آموزش و پرورش در مدیریت
مصرف در جامعه پرداخت و اظهارداشــت :آموزش و پرورش تاثیر بسزایی در
فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب در جامعه دارد و در شــرایط کنونی انتشار
ویــروس کرونا که به ناچار رویکرد آموزشــی این نهاد تغییر کرده و از چهره
به چهره به مجازی تبدیل شــده اســت ،نباید از بخش فرهنگ سازی غافل
شد .مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان استفاده از تجهیزات کاهنده را در
مصرف صحیح آب موثر برشمرد و اظهار داشت :شرکت آبفا استان اصفهان به
منظور بهره مندی بیش از  ۹۶۰مدرســه در استان اصفهان از شیر پدالی که
در مصرف صحیح آب و نیز رعایت پروتکل های بهداشتی موثر است ،با کمک
خیرین بیش از ۳هزار و  ۶۰۰شیر پدالی در نظرگرفته که طی مراحل مختلف
در اختیار مدارس در سطح استان قرار می گیرد.مهندس هاشم امینی با بیان
اینکه شــرکت آبفا طی ســنوات قبل با برگزاری جشنواره ها و همایش های
مختلف اقشــار مختلف را دعوت به مصرف بهینه آب می نمود اعام کرد :در
سال تحصیلی جدید با پرسش شادآبی از دانش آموزان در رده سنی  ۶تا ۱۸
سال می خواهیم با پاسخ دادن به اینکه ( در شرایط امروز که استان اصفهان
با کمبود آب ســالم و بهداشتی روبروست و برای ادامه زندگی و حفظ محیط
سامتی و بهداشت به آب نیاز داریم ،برای نگهداری از این نعمت خداددادی
چگونه می توانید نقش خود را در خانه ،مدرسه و سایر اجتماعات ایفا کنید؟در
این مسابقه شرکت کنندگان آثار خود را از  ۲۰شهریور تا  ۳۰آذر ماه به روابط
عمومی های شرکت آبفا ،آموزش و پرورش و کانون پرورشی فکری کودکان و
نوجوانان ارسال نمایند و در نهایت به  ۳۰اثر برگزیده در یازدهم دیماه همزمان
با سی امین سالگرد تاسیس شرکتهای آب و فاضاب تقدیر بعمل می آید.در
ادامه مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت :در حال حاضر بیش از
 ۹۲۰هزار دانش آموز در اســتان اصفهان مشغول به تحصیل هستند ،این در
حالیســت که با در نظر گرفتن خانواده های دانش آموزان ،آموزش و پرورش
در استان بیش از  ۴میلیون مخاطب دارد .اعتدادی ادامه داد :با شیوع ویروس
کرونا و شــروع آموزش های مجازی ،بســیاری از خانواده ها درگیر تعلیم و
تربیت دانش آموزان شده اند ،این در حالیست که در شرایط کنونی آموزش و
پرورش به منظور تعلیم و تربیت بهتر دانش آموزان نیاز به مشارکت بسیاری
از دستگاه ها دارد.وی با اشاره به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
گفت :تقویت مهارت مشارکت اجتماعی دانش آموزان یکی از اهداف این سند
به شمار می آید و شــرکت آبفا استان اصفهان با تدوین برنامه های مختلف
پیرامون مدیریت مصرف آب ،آموزش و پرورش را درکســب مهارت مصرف
صحیح آب یاری می کند.
رئیس شورای اسامی شهر کرج

انتقال تونلی آب به تهران مخرب حیات
رودخانه کرج است
رئیس شورای اسامی شهر کرج گفت :انتقال تونلی آب از سد امیرکبیر به تهران
مخرب حیات رودخانه کرج و گونه های ارزشــمند گیاهی و جانوری ساکن در
مسیر عبوری آب است ،وزارت نیرو به افکار عمومی توضیح دهد.اکبر سلیم نژاد
اظهار کرد :آغاز بهره برداری از انتقال تونلی آب از زیردســت ســد امیرکبیر به
تصفیه خانه تهران به معنای خشکیدگی حداقل  ۳۰کیلومتر از مسیر رودخانه
کرج اســت که تهدید حیات هزاران اصله درخت و گونه های مختلف جانوری
و آبزی را به همراه دارد و چهره زیبای جاده چالوس و مسیر عبور آب را خزان
کرده خواهد کــرد.وی افزود :وزارت نیرو به عنــوان متولی پروژه در خصوص
پیوست های زیست محیطی و تبعات آن بر اقلیم و طبیعت منطقه توضیح دهد،
تکلیف هزاران اصله درختی که از آب عبوری سیراب می شوند ،چه می شود؟ آیا
مسئوان به نابودی جاده چالوس و طبیعت زیبا و بکر آن تن می دهند؟ در واقع
رودخانه کرج یکی از جریان های آبی خاص و بکر است که مورد توجه طرفداران
محیط زیست می باشد و اکنون نگرانی در خصوص سرنوشت آن به دغدغه ای
برای افکار عمومی تبدیل شده است.رئیس شورای شهر کرج ادامه داد :در حال
حاضر بســیاری از چاه ها و سفره های آب زیرزمینی که از منابع اصلی تامین
آب شرب مصرفی شهروندان است ،از رودخانه کرج سیراب می شوند که تونل
انتقال آب موجب تخریب و خشــکیدگی شــان شده و به حیات آنها نیز پایان
می دهد ،در مجموع تونل انتقال آثار مخرب فراوانی بر اکوسیســتم و طبیعت
منطقه می گذارد و این مشکات به مرور ابعاد و پیامدهای جبران ناپذیری به
خود خواهد گرفت.ســلیم نژاد افزود :در شــرایطی که بسیاری از محات شهر
تابســتان کم آبی را پشت سر گذاشتند و کیفیت آب شرب مصرفی شهروندان
به هیچ وجه قابل قبول نیســت و این مسئله همواره از دغدغه ها و گایه های
شهروندان بوده است ،چرا باید آب گوارای رودخانه کرج را باید با تشریفات و از
طریق تونل به مصرف پایتخت نشینان برسانند ،در حالی که سهم خودمان چاه
های آب از رده خارج و آبی بدون کیفیت اســت!رئیس شورای شهر کرج گفت:
از اســتاندار محترم ،نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسامی و سایر
نهادهای مربوطه تقاضا داریم در راســتای احقاق حقوق شهروندان و صیانت از
محیط زیست و منابع آبی و طبیعت بکر جاده چالوس و در راستای تداوم حیات
پربرکــت رودخانه کرج که زندگی ده ها هزار اصله درخت و گونه های مختلف
جانوری و آبزی وابســته به تداوم جریان آب در بستر آن است ،به موضوع ورود
کرده و بهره برداری از تونل انتقال را تا شفاف سازی و روشن شدن ابعاد زیست
محیطی آن متوقف سازند.
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ریزش بیشتر قیمت نفت در راه است؟

قیمــت نفت برنت هفته جاری که ابرهای تیره دورنمای تقاضا
و عرضــه را در بحبوحه افزایش موارد جدید ابتا به کووید ۱۹
در اروپا و آمریکا پوشــاندند ،به پایین  ۴۰دار در هر بشــکه
ســقوط کرد.جان کمپ ،مقاله نویس رویترز روز ســه شــنبه
گزارش داد صندوقهای پوشــش ریسک هفته گذشته به حد
کافــی نفت فروختند تا خرید هفته پیش از آن را که قیمتها را
در حدود  ۴۰دار در هر بشکه حمایت کرده بود ،جبران کنند.
اما اکنون ظهور مجدد کووید  ۱۹نگرانیها نســبت به مضاعف
شــدن رکود در دو بازار کلیدی را برانگیخته و نگرش نســبت
به نفت خام را تغییر داده اســت.در این بین ،شرکت تحقیقاتی
«ریستاد انرژی» دوشنبه هفته جاری پیش بینی کرد تقاضای
جهانی برای نفت تا هشت ســال دیگر به پیک خواهد رسید.
این جدیدترین پیش بینی از مجموعه پیش بینی های بدبینانه
است که به پاندمی کووید  ۱۹به عنوان عامل تعیین کننده در
ترندهای آینده اشاره می کنند .این پیش بینی بازبینی گزارش
قبلی «ریســتاد انرژی» است که زمان پیک تقاضا برای نفت را
در ســال  ۲۰۳۰پیش بینی کرده بود و این شــرکت به شتاب
گرفتن توســعه منابع انرژی سبز به عنوان عامل تعیین کننده
دیگر اشاره کرد.همزمان ،به نظر می رسد میان اعضای اوپک در
خصوص اقدامات بعدی برای کنترل تولید نفت اختاف نظراتی
وجــود دارد .در حالی که برخی از اعضا مصمم هســتند برای
تقویت قیمتها ،تولیدشان را محدود نگه دارند ،برخی دیگر بی
صبرانه منتظر باا بردن تولید هستند .طبق گزارش اخیر رویترز
به نقل از منابع آگاه ،برخی از اعضای اوپک مایل هستند تولید
بیشتر نفت را از ژانویه آغاز کنند.به گفته یکی از این منابع آگاه،
این کشــورها از کاهش تولید آسیب دیده اند و ادامه این روند
در ســال آینده برای آنها دشوار است .گفته می شود برخی از
اعضای اوپک ترجیح می دهند نفت بیشتری تولید کرده و در

قیمت پایینتری بفروشند تا این که تولیدشان را محدود کنند
و در قیمت بااتری بفروشند .اگر قیمتها کاهش بیشتری پیدا
کند ،اختاف نظر میان اعضای اوپک در این خصوص شدیدتر
خواهد شد.به گفته جان کمپ ،به نظر نمی رسد سرمایه گذاران
و معامله گران نگرانی نسبت به کاهش تولید اوپک پاس داشته
باشند .خوش بینی هم وجود دارد اما برای این که باعث تشویق
به خرید بیشــتر نفت شود ،کافی نیســت زیرا دورنمای تقاضا

اوپک و روسیه در فکر کاهش بیشتر تولید نفت
منابع آگاه از تفکر روســیه و منابع نزدیک به اوپک اعام کردند که اوپک و روسیه در حال بررسی
کاهش بیشــتر تولید نفت به عنوان یکی از گزینه ها در واکنش به ضعیف شدن بازارهای نفت در
اوایل ســال  ۲۰۲۱هســتند .اوپک و متحدانش شامل روســیه در قالب گروه اوپک پاس با هدف
متعادل کردن بازار و تقویت قیمتها ،در حال حاضر تولیدشان را  ۷.۷میلیون بشکه در روز محدود
کرده اند و قرار است از ژانویه تولیدشان را به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش دهند.اما
تاثیر موج دوم پاندمی بر تقاضا برای انرژی باعث شده تولیدکنندگان نفت در برنامه خود تجدیدنظر
کنند.یکی از منابع آگاه از تفکرات روسیه گفت :به نظر می رسد که ما باید کاهش تولید بیشتری در
سه ماهه اول سال  ۲۰۲۱داشته باشیم.یک منبع آگاه در اوپک گفت :تولیدکنندگان در حال بررسی
گزینه های زیادی عاوه بر تمدید محدودیت عرضه فعلی هســتند .اما کاهش بیشتر تولید گزینه
دشواری خواهد بود زیرا سهم بازار بیشتری را به تولیدکنندگان خارج از اوپک پاس واگذار می کند.
یک روز پس از مذاکرات وزیر انرژی روسیه با تولیدکنندگان نفت این کشور درباره احتمال تمدید
کاهش فعلی تولید نفت ،الجزایر که عضو اوپک است ،روز سه شنبه از به تاخیر افتادن افزایش برنامه
ریزی شده تولید نفت اوپک پاس در ژانویه ،حمایت کرد.عبدالمجید عطار ،وزیر انرژی الجزایر که
کشــورش امسال ریاست دوره ای اوپک را برعهده دارد ،از تمدید احتمالی محدودیت عرضه فعلی
اوپک پاس در ماههای نخست سال  ۲۰۲۱به منظور اجتناب از ریزش دوباره قیمتهای نفت ابراز
حمایت کرد .وی به خبرگزاری  APSالجزایر گفت :موج دوم پاندمی کووید  ۱۹به معنای آن است که
بازار نفت در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد.دو منبع آگاه به رویترز گفتند :الکساندر نواک ،وزیر
انرژی روسیه و مدیران ارشد شرکتهای نفتی این کشور روز دوشنبه درباره احتمال به تاخیر افتادن
تسهیل محدودیت عرضه اوپک پاس در سه ماهه نخست سال  ۲۰۲۱گفت و گو کردند.به گفته این
منابع ،تصمیم نهایی توسط وادیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه گرفته می شود که ماه گذشته
تمدید کاهش تولید فعلی به مدت طوانی را در صورتی که شرایط بازار ایجاب کند ،منتفی ندانست.
عربستان سعودی در نشست ماه گذشته کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس اعام کرد هیچ
کس نباید در تعهد این گروه در حمایت از بازار تردید کند .شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی
عربستان سعودی اظهار کرد ما از مسئولیتهایمان در این زمینه غافل نمی شویم.به گفته تحلیلگران،
افزایش شیوع موارد ابتا به ویروس کرونا در اروپا و آمریکا و محدودیتهای جدید دولت برای رفت
و آمد به معنای آسیب دیدن تقاضا برای نفت خواهد بود و احتمال اقدام اوپک پاس برای حمایت
از بازار نفت وجود دارد .نشست وزیران اوپک پاس برای مذاکره درباره سیاست تولید روزهای ۱۰
و  ۱۱آذر برگزار خواهد شــد.بر اساس گزارش رویترز ،اوپک در بیانیه ای اعام کرد روسیه و اوپک
متعهد هستند به متوازن شدن بازار جهانی نفت و دستیابی به ثبات پایدار کمک کنند.

ضعیف شــده و به بهبود وضعیت پاندمی بســتگی دارد که در
حال حاضر دورنمای کاما بدبینانه ای پیدا کرده اســت.عامل
دیگری که هفته جاری به نوســان بازار نفــت افزود ،انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا بود .پیروزی ترامپ برای قیمتها در
کوتاه مدت مثبت اســت اما در بلندمدت این طور نخواهد بود
زیرا حمایت وی از صنعت نفت و گاز به معنای افزایش بیشــتر
تولید در آینده اســت.در مقابل پیروزی بایدن تاثیر معکوسی

سقوط حدود  ۴۵درصدی سود سه ماهه
آرامکوی سعودی
شرکت نفتی آرامکوی سعودی کاهش  ۴۴.۶درصدی سود خالص خود
در ســه ماهه سوم امســال تحت تاثیر ضعیف ماندن تقاضا و قیمتهای
پایین نفت در بحبوحه شیوع ویروس کرونا را گزارش کرد .ارزش سهام
شرکتهای نفتی جهانی امسال که سرمایه گذاران به تاثیر پاندمی ویروس
کرونــا روی تقاضا برای انرژی و تغییر گرایش بلندمدت از ســوختهای
فسیلی به سوی منابع تجدیدپذیر واکنش منفی نشان دادند ،نزول کرده
اســت.قیمتهای نفت از مارس که به پایینترین رکورد در حدود دو دهه
اخیر سقوط کردند ،تا حدودی بهبود پیدا کرده اند با این حال آرامکو و
سایر غولهای نفتی نظیر شل و بریتیش پترولیوم هزینه سرمایه را امسال
و ســال آینده کاهش داده اند.حاشیه سود ضعیفتر پاایش و شیمیایی
در کاهش سود خالص آرامکو که در سه ماهه منتهی به  ۳۰سپتامبر به
 ۴۴.۲۱میلیارد ریال سعودی ( ۱۱.۷۹میلیارد دار) رسید ،سهم داشت.
سود آرامکو در مدت مشابه سال گذشته  ۷۹.۸۴میلیارد ریال بود.امین
ناصر ،مدیرعامل آرامکو در بیانیه ای اظهار کرد :ما نشانه های زودهنگام
احیا را در ســه ماهه ســوم به دلیل بهبود فعالیت اقتصادی و با وجود
موانعی که پیش روی بازارهای انرژی جهانی وجود دارد ،مشاهده کردیم.
ارزش سهام آرامکو در معامات سه شنبه حدود یک درصد افزایش یافت
و به  ۳۴.۴ریال رســید اما از ابتدای امســال تاکنون  ۲.۳درصد کاهش
داشــته است .با این حال عملکرد بهتری در مقایسه با شرکتهایی نظیر
اکسون ،بریتیش پترولیوم و شل داشته که ارزش سهامشان بیش از ۵۰
درصد ســقوط کرده یا شــورون که با  ۴۰درصد سقوط ارزش سهامش
مواجه شده است.تحلیلگران می گویند که افت اندک ارزش سهام آرامکو
تا حدودی به دلیل عملکرد بازار ســهام عربستان بوده که سهام آرامکو
در آن عرضه شــده و همچنین این شرکت پرداخت سود نقدی سهام را
تضمین کرده است.آرامکو اعام کرد  ۱۸.۷۵میلیارد دار سود برای سه
ماهه ســوم پرداخت خواهد کرد که مطابق با برنامه این شــرکت برای
پرداخت  ۷۵میلیارد دار سود نقدی سهام برای سال  ۲۰۲۰است.
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خواهد داشت و در کوتاه مدت برای قیمت نفت منفی است اما
در بلندمدت مثبت خواهد بود زیرا بایدن به دنبال محدود کردن
فرکینگ و مقررات محیط زیستی سخت گیرانه است که عرضه
آمریکا را محدود می کند .از سوی دیگر بایدن وعده داده است
که با ایران از راه دیپلماســی وارد شود که ممکن است زمینه
بازگشت نفت ایران به بازار را فراهم کند.در این بین ،تحلیلگران
انتظار دارند قیمت نفت تا پایان سال در بازه محدودی معامله
شود و میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت امسال  ۴۲و  ۳۲دار
و در سال آینده باای  ۴۹دار باشد .تنها موضوعی که ممکن
است باعث افزایش قابل توجه قیمتهای نفت شود ،خبر خوب
تولید واکسن یا توقف تولید در لیبی است که در پی آتش بس
میان گروههای داخلی ،به سرعت در حال احیای تولید است و
تولیدش را از کمتر از  ۱۰۰هزار بشکه در روز در اواخر سپتامبر
به  ۸۰۰هزار بشکه در روز رسانده است.بر اساس گزارش اوایل
پرایس ،با ادامه افزایش تولید نفت لیبی و تاثیر انتخابات آمریکا
و ضعیف ماندن تقاضا ،قیمتها ممکن است به مدت طوانیتری
پاییــن  ۴۰دار در هر بشــکه بمانند به خصوص که حفاری و
فرکینگ در آمریکا بهبود پیدا کرده و فشــار نزولی بیشتری به
شاخصهای قیمت تحمیل کرده است .به نظر می رسد تنها امید
برای قیمتها ،اخبار خوش از واکســن کووید  ۱۹اســت .اوپک
پاس هر تصمیمی که درباره سیاســت تولید از ژانویه بگیرد،
هر تصمیمی که کمتر از کاهش عمیقتر تولید باشد ،احتماا در
تصمیمات خرید و فروش نفت تاثیر می گذارد.بهای معامات
نفت روز سه شنبه همسو با سایر بازارهای مالی صعود کرد .نفت
برنت با  ۷۴سنت معادل  ۱.۹درصد افزایش ،در  ۳۹دار و ۷۱
سنت در هر بشکه بسته شد .وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
با  ۸۵سنت معادل  ۲.۳درصد افزایش ،در  ۳۷دار و  ۶۶سنت
در هر بشکه بسته شد.

صدور مجوز برای نمکزدایی ۲۶
میلیارد مترمکعب آب دریا در سال

وزیر نیرو از بهرهبرداری طرح شیرین سازی آب دریا برای مصارف
شرب و صنعت در استان هرمزگان و مصرف بخش صنعت استان
کرمان در روز پنجشنبه و در چارچوب بیست و هشتمین هفته از
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور رئیس جمهوری خبر داد.
بهگزارش وزارت نیــرو« ،رضا اردکانیان» دیروز چهارشــنبه در
حاشیه نشســت هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
فردا طرح نمکزدایی از آب دریا و انتقال آن در مســافت طوانی
با پمپاژهای متعدد به فات مرکزی ایران بهرهبرداری میشود که
طرح بســیار بزرگی در پهنه حفظ حیات ،توسعه پایدار ،عمران
کشور از طریق ارتباط مستقیم با تولید در سال جهش تولید است.
وی اضافــه کرد :با توجه به گســتردگی ارتباط مــا با دریا در
شــمال و جنوب کشــور ،این طرح به عنوان منبع پایدار برای
مصارف بخشهای مختلف به حســاب میآید؛ از آب دریا در دو
شــکل یکی بدون نمکزدایی و به صورت آب شــور و دیگری
بــا نمکزدایی یعنی تبدیل آب دریا به آب شــیرین اســتفاده
میکنیم.اردکانیان خاطرنشــان کرد :نیازهای  ۱۷استان کشور
در مناطق ســاحلی و در فات مرکزی ایران مطالعه و به اتمام
رســیده و نیازها مشخص شده که در فصل استفاده از آب دریا
بدون نمک زدایی ،مجوز  ۲۶میلیارد مترمکعب در ســال صادر
شده است.وی گفت :تاکنون از این میزان  ۱۳میلیارد مترمکعب
در حال اســتفاده است که ســه میلیارد متر مکعب آن برای
آبزیپروری و  ۱۰میلیارد مترمکعــب دیگر برای خنک کردن
تاسیسات صنعتی ،برجهای نیروگاهها و نظایر اینهاست.وی گفت:
در بخش نمکزدایی و شــیرین کــردن آب دریا هم مجوز ۸.۲
میلیارد مترمکعب هم صادر و تخصیص آن داده شده که از این
مقدار آنچه تاکنون در استانهای مربوط شروع به استفاده شده
 ۷۶۰میلیون مترمکعب است.اردکانیان با بیان این که نسبت آب
شور به شیرین  ۳به یک است ،اظهار داشت :در طرح فردا ۴۵۰
میلیون متر مکعب آب شــور نمکزدایی میشــود و در نهایت
 ۱۵۰میلیون مترمکعب آب شیرین برای مصرف در استانهای
هرمزگان ،کرمان و یزد آماده خواهد شد.وی با بیان این که این
مقدار آب شیرین در فازهای مختلف به مناطق مصرف میرسد،
گفت :در مرحله اول که فرداست ،با اجرای  ۳۰۳کیلومتر تونل،
ایستگاههای پمپاژ متعدد و تاسیسات برقی مورد نیاز حدود ۷۰
میلیون مترمکعب آب به منطقه ســیرجان در استان کرمان و
بخشی از این در خود استان هرمزگان به مصارف شرب و صنعت
میرسد.اردکانیان اظهار داشت :طرحی که فردا افتتاح میشود
شیرینســازی آب دریا برای مصارف شرب و صنعتی در استان
هرمزگان و بخش صنعت در اســتان کرمان است .این ،طرحی
بزرگ و شروع سلسلهای از طرحهای این چنینی در کشور است
که بتوانیم با رعایت ماحظات فنی ،اقتصادی و زیست محیطی
مصارف صنایع را با توجیه اقتصادی ازم از آب دریا تامین کنیم
و منابع آب موجود را بیشتر به بخش شرب و بهداشت اختصاص
دهیم.وی همچنین با اشاره به اتمام  ۱۲۵پروژه با سرمایهگذاری
 ۳۲هــزار میلیارد تومان از مجمــوع  ۲۵۰پروژه با مجموع ۵۰
هزار میلیارد تومان پیشبینی شــده در چارچوب پویش امسال
#هرهفته_الف_ب_ایران اظهار داشــت :تا پایان امســال مطابق
برنامــه  ۱۲۵پــروژه باقی مانده هم در بخشهــای آب ،برق و
فاضاب به بهرهبرداری خواهد رسید.
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جدیدترین آمار تولید خودرو طی  7ماه

آمار واقعی تولید خودرو چقدر است؟

طی  7ماه امســال  550هزار و  243دســتگاه انواع خودرو در
کشور تولید شــد که نسبت به مدت مشابه ســال قبل 26.8
درصد افزایش داشت .در بررسی عملکرد خودروسازان ،ابهاماتی
در مــورد چگونگی عرضه پژو  2008تولیدی طی ماههای اخیر
مطرح است ،.از ابتدای سال جاری تا پایان مهر  550هزار و 243
دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به تولید مدت
مشابه ســال قبل یعنی  433هزار و  836دستگاه ،رشد 26.8
درصدی را تجربه کرده اســت.در این مــدت  573هزار و 331
دستگاه ســواری در کشور به تولید رسید که نسبت به  7ماهه
سال قبل  44.2درصد رشد داشته است .البته این رقم در حالی
در آمار وزارت صنعت درج شده که با در نظر گرفتن آن ،تعداد
ســواری های تولیدی از کل خودروهــای تولیدی طی  7ماهه
بیشتر شده است .این چندمین بار است که آمار وزارت صنعت
با اشتباهات قابل توجه همراه است.طی  7ماه امسال تولید ون
 30.1درصد ،وانت  39.3درصد ،مینیبوس و میدل باس 15.6
درصــد ،اتوبوس  103.9درصد و همچنین کامیونت ،کامیون و
کشــنده  56درصد رشد داشته است .در عین حال ،تولید انواع
خودرو طی مهر امســال به  81هزار و  608دســتگاه رسید که
نسبت به مهر  98رشد  51درصدی را داشته است.تولید سواری
طی مهر امســال معادل  73هزار و  735دستگاه بود که با رشد
 53درصدی نســبت به مهر سال قبل روبرو شده است .در مهر
ماه امسال تولید مینیبوس و میدل باس افت  19.7درصدی را
داشته و در مورد سایر خودروها نیز شاهد رشد تولید هستیم.
رشد  55درصدی تولید ایران خودرو
طی  7ماهه امسال  282هزار و  328دستگاه انواع خودرو توسط
گروه صنعتی ایران خودرو به تولید رســید که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  55.2درصد رشــد داشته است .در این مدت
ایران خودرو  278هزار و  81دســتگاه ســواری تولید کرد که
نســبت به  7ماهه  98با رشد  54.7درصدی همراه بوده است.

ســال قبل  2.9درصد افزایش داشته است .در این مدت تولید
سواری توسط گروه سایپا معادل  200هزار و  192دستگاه بود
که نسبت به  7ماهه سال قبل  0.8درصد افت داشته است.
در عین حال ،تولید وانت  30.7درصد رشد داشته اما تولید ون
با کاهش  75درصدی و تولید کامیونت ،کامیون و کشــنده با
کاهش  26.4درصدی همراه بوده اســت .در مورد تولید خودرو
توسط گروه صنعتی سایپا طی مهر امسال نیز باید به رشد 14.8
درصدی اشاره کنیم به طوری که در این مدت  33هزار و 139
دســتگاه انواع خودرو توســط این گروه خودروسازی به تولید
رسیده است.طی مهر امســال  27هزار و  485دستگاه سواری
توسط گروه صنعتی سایپا تولید شده که نسبت به مهر  98رشد
 13.6درصدی را تجربه کرده است.همچنین تولید وانت در مهر
امسال توسط سایپا  22.5درصد رشد و تولید کامیونت ،کامیون
و کشنده  29.5درصد افت داشته است.

همچنین طی  7ماه امسال تولید وانت در این گروه خودروسازی
 89.6درصد و تولید ون  97.8درصد رشــد داشــته است .در
مقابــل ،تولید مینیبــوس ،میدل باس و اتوبــوس افت 26.2
درصدی را تجربه کرده اما تولید کامیونت ،کامیون و کشــنده
 116.6درصد افزایش داشته است.تولید محصوات ایران خودرو
طی مهر امسال نیز به  42هزار و  593دستگاه رسید که نسبت
به مهر ماه ســال  98افزایش  91.7درصدی را داشــته است.
در این ماه  42هزار و  271دســتگاه ســواری توسط این گروه
خودروســازی به تولید رسید که نسبت به مهر سال قبل 93.4

وزارت صمت وعده داد

قیمت کااهای اساسی کاهش مییابد
مدیرکل دفتر خدمــات بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) گفت:
با توجه به تصمیمات اتخاذ شده برای ترخیص فوری کااهای اساسی ،ضروری
و مواد اولیه تولید در گمرک ،عرضه کاا در ســطح بازار افزایش خواهد یافت و
قیمتها متعادل میشود.به گزارش شاتا ،صدیف بیک زاده اظهار کرد :میلیونها
تن کااهای موجود در گمرک ،با تسهیل و استفاده از روشهایی از جمله استفاده
از ارز صادراتی ،متقاضی و یا ارز تأمین شده از طریق بانک مرکزی بدون الزام به
کد رهگیری ،ترخیص خواهند شــد .در کنار اجازه ترخیص درصدی به گمرک،
روند ترخیص کاا از گمرکها تســریع خواهد شد و این موضوع موجب متعادل
شــدن قیمتها و دسترســی مصرف کنندگان به این کااها میشود.وی افزود:
پس از بیانات مقام معظم رهبری برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای
اجرایی ،ستاد تنظیم بازار کشور ،بعد از ظهر دیروز جلسه ویژهای را برگزار کرد
و با تقســیم کار میان دســتگاههای مختلف قطعاً شاهد مؤثر بودن تنظیم بازار
خواهیم بود.
به گفته این مقام مسئول ،وظایف وزارت جهاد کشاورزی تا سطح عمده فروشی
کااهایــی مانند مرغ و تخم مرغ خواهد شــد و محدودیت یــا اعمال هر گونه
صــادرات مرغ و تخم مرغ با این وزارتخانه خواهد بود ،اما کماکان وزارت صمت
ضمن انجام وظیفه ثبت سفارش کااها ،در سطح خرده فروشی و توزیع ،وظایف
قبلی خــود را انجام خواهد داد.مدیرکل دفتر خدمــات بازرگانی وزارت صمت
همچنین گفت که ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز هم در این جلســه
حضور داشــت و مطابق با وظایفش قرار شــد که با خروج دام زنده مقابله کند.
وی در پایان وعده داد که با این تقســیم کار و تعیین شدن وظایف دستگاههای
اجرایی با توجه به قوانین باادستی ،شاهد تنظیم مؤثر بازار در هفتهها و ماههای
آینده خواهیم بود.گفتنی اســت ،در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه ستاد تنظیم
بازار ،مقرر شد با هماهنگی وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت (صمت) و وزارت جهادکشــاورزی به گمرک اجازه داده شد که کااهای
اساســی و مواد اولیه واحدهای تولیدی را با اخذ تعهد از واحدهای واردکننده و
پس از پرداخت عوارض قانونی تا حد  90درصد ترخیص کند تا کااهای رسوبی
وارد چرخه تولید و بازار شوند.

مسئولیت تنظیم بازار عمده فروشی مرغ
و گوشت به جهادکشاورزی بازگشت
وزیر جهاد کشاورزی گفت :بر اســاس مصوبه ستاد اقتصادی دولت ،مسئولیت
تأمیــن نهاده های زراعی ،باغی ،دامی و همچنیــن تنظیم بازار مرغ ،تخم مرغ
و گوشت در سطح عمده فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
به گزارشــز پایگاه اطاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی ،کاظم خاوازی دیروز در
نشســت فوق العاده ســتاد تنظیم بازار ،اظهار کرد :در راستای فرمایشات مقام
معظم رهبری ،هماهنگی بســیار خوبی بین دستگاههای مرتبط به ویژه وزارت
صمت ،بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسامی ایران صورت گرفته و با مصوبه
ستاد اقتصادی دولت ،وظیفه تامین کلیه نهادهای زراعی ،باغی و دامی بر عهده
وزارت جهاد کشــاورزی گذاشته شده است.وی افزود :ثبت سفارش ها همچنان
توســط وزارت صمت انجام خواهد شد و بقیه کارها با هماهنگی گمرک و بانک
مرکزی توســط وزارت جهاد کشــاورزی مدیریت خواهد شــد و امیدواریم این
تصمیم منجر به فراوانی نهاده ها در اختیار تولیدکنندگان باشد.خاوازی با بیان
این که همچنین تصمیم گرفته شد تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ که از مایحتاج
اصلی خانواده ها هســت ،تا سطح عمده فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی
قرار بگیرد ،خاطرنشان کرد :در خصوص تولید مرغ ،تخم مرغ و گوشت قرمز در
کشور وضعیت خوبی داریم و جای هیچگونه نگرانی برای مردم نیست.وی تاکید
کرد :تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ در ســطح خرده فروشــی همچنان بر عهده
وزارت صمت خواهد بود.خاوازی با اشــاره به ارتباط خوبی که بین دستگاههای
ذیربط وجود دارد ،ابراز امیدواری کرد تا در ماههای آینده شاهد وضعیت خوبی
در بازار باشــیم.وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت :همچنین دیروز ستاد تنظیم
بازار مصوب کرد ،موضوع تنظیم بازار گوشــت هم مانند مصوبه ستاد اقتصادی
دولت ،در ســطح عمده فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.وی اظهار
امیدواری کرد با این تصمیمــات مردم با خیال راحت بتوانند مواد غذایی مورد
نیاز خود را تامین کنند.

معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت،
معدن و تجارت اظهار داشــت :منظور
هدایــت و تخصیص منابــع بانکی در
راســتای برنامههــای جهــش تولید
پرداخــت  50هــزار میلیــارد تومان
تسهیات به تصویب شــورای پول و
اعتبار رسید.به گزارش وزارت صمت،
سعید زرندی در جلسه کارگروه تأمین
مالی اظهــار کرد :به منظــور هدایت
و تخصیص منابع بانکی در راســتای
برنامههــای جهش تولیــد پرداخت
 50هزار میلیارد تومان تســهیات به
تصویب شــورای پول و اعتبار رسید.
وی گفت :این منابع دو تفاوت با سایر
تسهیات که تاکنون به بخش صنعت،
معدن اختصاص یافته شده دارد.معاون
طرح و برنامه توضیح داد :اول اینکه این
منابع با توجه به برنامههای وزارتخانه
اختصــاص مییابد و ما بــرای اولین
بار توانســتیم پیوندی بین تسهیات
بانکــی و برنامهها انجام دهیم و منابع
مالــی هدفمندتر اختصــاص یابد.وی
گفت :مقرر شده است منابع  50هزار
میلیارد تومان به  7محور شامل :فعال
کــردن ظرفیت های خالی محصوات

درصد افزایش یافته است.
تولید وانت توســط ایران خــودرو در مهر امســال افت 90.7
درصدی و تولید مینیبوس ،میــدل باس و اتوبوس افت 33.3
درصدی را تجربه کرده اســت .در عین حــال تولید کامیونت،
کامیون و کشنده  180.2درصد افزایش را داشته است.
رشد  2.9درصدی تولیدات سایپا
طی  7ماهه اول امســال  236هزار و  307دستگاه انواع خودرو
توسط گروه صنعتی سایپا تولید شده که نسبت به مدت مشابه

ابهام در عرضه پژو 2008
نکته قابل توجه در تولید  7ماهه امسال خودروسازان این است
که طی این مدت  2دستگاه شاهین توسط سایپا به تولید رسیده
و  7دســتگاه محصول  K132نیز در ایران خودرو تولید شــده
است .همچنین  265دســتگاه پژو  2008توسط ایران خودرو
تولید شــده اســت.در عین حال ،طی مهر امسال  77دستگاه
پژو  2008توســط ایران خودرو تولید شده که مشخص نیست
تولیدات تیرماه به بعد چطور و در کجا عرضه شدهاند.محمد حق
پناهی ،مدیرعامل ایکاپ ،خرداد امسال با بیان اینکه موفق شدیم
تعداد  16هزار تعهد ایجاد شده برای این محصول را اجرا کنیم،
گفته بود :به دلیل اعمال تحریمهای ناعادانه و ترک همکاری
شریک فرانســوی (پژو) با ایران خودرو ،تعدادی از خودروهای
پژو  2008به مشتریان تحویل نشده بود که با پیگیری و تاش
فراوان در تامین قطعات کســری ،تمامی خودروهای ثبت نامی
تولید و تحویل مشتریان شد.

تخصیص  50هزار میلیارد تومان
در بخش صنعت و معدن
صنعتــی منتخــب ،نهضت ســاخت
داخل ،فعالســازی واحدهــای راکد،
تکمیل طرحهای نیمهتمام ،پیشــران
و گلوگاهــی ،توســعه مناطق محروم
و کمتر برخــوردار ،اصناف تولیدی و
همچنین احیا  ،فعالســازی و توسعه
معادن کوچک مقیاس پرداخت شود.
زرندی افزود :متقاضیان این تسهیات
بایــد در قالــب یکی از ایــن محورها
درخواست داشــته و در این زمینه ها
فعالیت داشته باشــند.معاون طرح و
برنامــه وزارت صنعت،معدن و تجارت
افــزود :اتفــاق دوم این بــود که در
مصوبه در کارگــروه رفع موانع جهش
تولید و شــورای پول و اعتبار تصریح
شده ،این تســهیات از طریق فرایند
سامانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پرداخت میشود.وی توضیح داد :یکی
از موضوعاتی که همیشه در سالهای
قبل مورد بحث بود ،این مسئله است
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که نظام بانکی مدعی پرداخت اعداد و
ارقام باا در تسهیات بانکی به بخش
صنعت و معدن اســت ،اما فعاان این
حوزه در این خصوص نظرات متفاوتی
دارنــد و وزارتخانه هم امکان اطاعات
دقیق که هــر واحد چه مقدار و از چه
بانکی تســهیات گرفته را نداشــت.
زرندی گفت :وقتی تسهیات از طریق
ســامانه وزارتخانه پرداخت شود ،برای
ما شــفاف خواهد شد که چه مقدار از
مبلغ  50هــزار میلیارد تومانی به چه
واحدهای تولیــدی و پروژه هایی ارائه
شده است.
وی گفــت :بــا این اتفاق هــم میزان
دقیق پرداختها مشــخص میشود،
هم وزارتخانــه میتواند پیگیریهای
ازم را برای تحقق کامل تعهدات نظام
بانکی جهت اجرای برنامه جهش تولید
انجام دهد.زرنــدی همچنین در ادامه
این جلســه افزود :در مصوبه دیگری

در شــورای پول و اعتبار مقرر شــد،
سقف اعطای تسهیات برای بنگاههای
تولیدی افزایش یابد.وی گفت :به دلیل
افزایش هزینههای تولید ،نیازمند تغییر
در سقف پرداختهای بانکها به بخش
صنعــت و معــدن بودیم.معاون طرح
و برنامه افزود :بر اســاس این مصوبه،
ســقف مانده تسهیات ســرمایه در
گردش اعطایــی به بنگاههای تولیدی
تا  90درصد فروش ســال گذشته بر
مبنای اعتبارســنجی بانکها افزایش
یافــت.وی گفت :همچنیــن مصوب
شد ،ســقف اعطای تسهیات و ایجاد
تعهدات یــک بانک بــرای یک بنگاه
تولیــدی از  3درصــد بــه  5درصد
ســرمایه ثبتی بانک مشمول افزایش
یابد.زرندی گفت :با این مصوبه امکان
افزایش سقف تسهیات به یک واحد
تولیدی فراهــم گردید.معاون طرح و
برنامه گفت :بزودی با هماهنگی بانک
مرکــزی فرآیند ثبت نــام واحدهای
تولیدی در ســامانه بهین یاب جهت
دریافت تسهیات ایجاد خواهدشد که
در این زمینه اطاع رسانی ازم انجام
خواهد شد.

اقتصاد ایران بیشتر از خودتحریمی لطمه دیده است
تا تحریمهای آمریکا

 ۲۵هزار تن برنج رسوبی
ترخیص شد

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان این که تأثیر خودتحریمیها بر اقتصاد ایران
از تحریمهای آمریکا بیشتر بوده است گفت :روابط خصمانه آمریکا با ایران با رفت و آمد دولتها هیچ
تغییری نخواهد کرد.بهرام شکوری ،رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد:
آمریکا بیش از  25درصد از تجارت دنیا را به خود اختصاص داده و بنابراین وزن اقتصادی سنگینی در
دنیا محسوب می شود.وی با اشاره به تأثیر رویکرد اقتصادی روسای جمهور آمریکا بر وضعیت تجاری
دنیا گفت :گرچه انتخابات متعلق به خود مردم است ،اما در نهایت این رویکرد و نگاه روسای جمهور است
که وضعیت تجارت را تعیین می کند ،کمااینکه ترامپ هم با جنگ اقتصادی که راه انداخت به اقتصاد
اکثر کشورهای اروپایی و چین لطمه زد.شکوری با اذعان به اینکه تأثیر خودتحریمی ها بر اقتصاد ایران از
تحریم های آمریکا بیشتر بوده گفت :ما در شرایط تحریمی ،خیلی از تحریم ها را دور زدیم و به تکنولوژی
های جدیدی رسیدیم ،اما مشکاتمان در داخل به مراتب بیشتر از خارج است.رئیس کمیسیون معدن و
صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد :با اینکه تحریم ها و انتخابات آمریکا می تواند اقتصاد ایران را
متأثر کند ،اما در عین حال باید از ظرفیت های داخلی کشورمان استفاده کنیم ،برنامه های مدونی برای
توسعه ارائه دهیم و بازارهای هدف را هم شناسایی و برای آن اقدام کنیم.وی تأکید کرد :روابط خصمانه
آمریکا با ایران با رفت و آمد دولتها هیچ تغییری نخواهد کرد ،اما در صورت روی کار آمدن «بایدن» ،می
توان احتمال داد که تحریم ها به شدتِ حال حاضر دنبال نشود.رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی
اتاق بازرگانی ایران با تأکید براینکه همه ما ایرانیان باید در یک راستا قرار بگیریم ،گفت :ما با عدم انسجام
و دعواها و درگیری ها و بی ثابتی ها در کشور عم ًا به بایدن و ترامپ کمک می کنیم و تنها راه نجات
این است که انسجام ملی را حفظ و از نعمتهای کشورمان استفاده کنیم.همچنین در ادامه دکتر وحید
شقاقی ،رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت :هر چه قدر که سهم عوامل داخلی در اقتصاد
پررنگ تر شود می توان امیدوار بود که سهم عوامل خارجی کمتر شود.وی افزود :از آنجایی که ما سهم
عوامل داخلی از اقتصاد کشورمان را طی دهه های اخیر به شدت کمرنگ تر کردیم ،لذا طبیعی است
که آسیب پذیری اقتصادمان هم از عوامل خارجی مانند انتخابات آمریکا یا هر رخداد برون مرزی بیشتر
شود کمااینکه به دلیل تأثیرگذاری مسائل آمریکا بر کانال نرخ ارز و سایر مولفه های اقتصادی ایران هم
اکنون موضوع انتخابات آمریکا در زندگی مردم ایران پررنگ شده است.این کارشناس اقتصادی معتقد
اســت تا زمانی که اقتصاد ایران تا این حد آسیب پذیر باشد سهم عوامل بیرونی هم پررنگ تر خواهد
شد و انتخابات آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست.وی با اشاره به تأکید سیاست های اباغی اقتصاد
مقاومتی بر درون زایی اقتصاد ایران گفت :متاسفانه ما هنوز برای کاهش وابستگی درآمد دولت به نفت،
اصاح نظام مالیاتی و بودجه ای و بانکی ،کاهش فساد مالی ،رقابت پذیری اقتصاد و توازن و ثبات مالی
اقدام خاصی انجام نداده ایم.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :طی دو روز گذشته بیش از  25هزار
تن برنج که طی ماههای گذشــته در بنادر کشور رسوب کرده
بود ،ترخیص شــد .عباس قبادی شب گذشته در حاشیه جلسه
فوقالعاده ستاد تنظیم بازار که بعد از سخنان مقام معظم رهبری
در مورد گرانیهای بی دلیل برگزار شــد ،گفت :طی این جلسه
به گمرک اجازه داده شد تا کااهای اساسی و کااهای مورد نیاز
واحدهای تولیدی را با اخذ تعهد از واردکننده و پس از پرداخت
عــوارض قانونی به صورت موقت تــا  90درصد ترخیص کند تا
کااهایی که اکنون در بنادر کشــور انباشته (دپو) شده است به
بازار عرضه شود.معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت افزود :طی دو روز گذشــته هم بیش از  25هزار تن برنج
که طی ماههای گذشــته در بنادر کشــور رسوب کرده بود طی
همین چارچوب ترخیص شد.دبیر ستاد تنظیم بازار بیان داشت:
در حوزه مواد پروتئینی مصوب شد که اگر شرایط تولید گوشت
قرمز در کشور وجود دارد شرکت پشتیبانی امور دام این کاا را
خرید تضمینی و بــرای تنظیم بازار نگهداری کند.قبادی اظهار
داشت :در بخش گوشت مرغ وزارت جهاد کشاورزی اعام کرده
که کشور در شرایط خوبی است ،اما بر اساس تصمیمات دیروز
قرار شد شرایطی فراهم شود تا تحویل نهاده به تولیدکنندگان با
سرعت بیشتری انجام شود و امیدواریم که به زودی تولید مرغ
را به شرایط خوبی برسانیم تا تنشها در بازار کاهش یابد.معاون
بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت :خوشبختانه در بخش تخم
مرغ ثبات نســبی طی ماه گذشــته در بازار بوده است و اکنون
با قیمتهای مصوب در همه فروشــگاهها عرضه میشود.قبادی
درباره افزایش قیمت پوشــک بچه افزود :فردا جلسهای با وزیر
صمت در این مورد خواهیم داشت و به مردم اطمینان خواهیم
داد که اکنون هیچ کاایی در کشور دچار کمبود نیست فقط به
نظارت بیشتر در عرضه نیاز دارد که به آن خواهیم پرداخت.
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گزیده خبر
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبر داد

ال  ۹۰ایرانی تا  ۱۸ماه آینده
وارد بازار می شود
مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا گفت :ال 90بومیسازی شده و منطبق با
استانداردهای 85گانه توســط گروه خودروسازی سایپا طراحی ،تولید و تا 18
ماه آینده وارد بازار خواهد شدبه گزارش شمانیوز به نقل از سایپانیوز ،سید جواد
ســلیمانی درباره تولید خودروی ال 90بومی سازی شده در گروه خودروسازی
ســایپا ،تصریح کرد :تا قبل از شروع تحریم های جدید صنعت خودرو (در سال
 )97در تولید ال 90تا حدود  45درصد به قطعات شــرکت رنو فرانســه وابسته
بودیم ،بنابراین زمانی که صنعت خودرو مورد تحریم قرار گرفت و شرکت های
خارجی همکاری های خود را قطع کردند ،تولید ال 90نیز متوقف شد.وی ادامه
داد :گروه خودروســازی سایپا در راســتای افزایش توان داخل ،تنوع بخشی به
محصــوات خود و اســتفاده بهینه از خطوط تولید ،تصمیم گرفت نســبت به
داخلیسازی خودروی ال 90اقدام کند از این رو با تاش مهندسان داخلی تا 18
ماه آینده ال 90جدید وارد بازار خواهد شد
مدیرعامل فواد مبارکه خبر داد:

پیشبینی تقاضای بازار در افق پنجساله
مهندس حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل فواد مبارکه،
با اشــاره به برنامهها و اســتراتژیهای فواد مبارکه ،از
پیشبینــی تقاضای بازار در افق پنجســاله و ترســیم
نقشۀ راه تکنولوژی شرکت خبر داد.وی به برنامههایی
برای فروش محصوات فواد اشــاره کرد و گفت:فواد
مبارکــه با توجه به مأموریت خود در جهت ایفای نقش محوری در مدیریت بازار
محصــوات فوادی تخت از طریق راهکارهایی همچون تدوین افق چشــمانداز
دهساله ،پیشبینی تقاضای بازار در افق پنجساله ،ترسیم نقشۀ راه تکنولوژی و با
در دستور کار قرار دادن سند چشمانداز توسعۀ  1404کشور در بازارهای مصرف
مختلف خود ،همچون صنایع خودروســازی ،نفت و گاز ،ساختمان ،لوازمخانگی،
لوله و پروفیل و ...توســعهها و سرمایهگذاریهای خود را برنامهریزی میکند و از
این منظر ،ســاانه برنامۀ فروشی منطبق با این اهداف کان تدوین میگردد .بر
این اساس فواد مبارکه فروش  7میلیون و  600هزار تن انواع محصوات را که
شــامل تختال ،گرم ،اسیدشویی ،سرد و پوشــشدار میشود ،در بازار داخل و
صادرات برنامهریزی کرده است.شرکت تا پایان شهریورماه  3میلیون و  842هزار
و  172تن انواع محصوات خود را در بازار داخلی و جهانی به فروش رسانده که
 4درصد بیش از برنامه اســت .در این بین ،در بخش بازار داخل فواد مبارکه با
تحویل 3میلیون و  558هزار و  111تن تا پایان شهریور ماه 22 ،درصد جلوتر
از برنامه است و این امر به دلیل همراهی با سیاستهای کان کشور و بهمنظور
تأمین حداکثری مصرفکنندگان داخلی در سال جهش تولید و از طریق کاهش
سهم صادرات به میزان  63درصد با اتخاذ راهکارهای ابتکاری و مشارکتی صورت
گرفته است .وی به صادرات سهم مجموع تولید این شرکت در سال جاری خبر
داد و گفــت.از مجموع  7میلیون و  600هزار تن فروش برنامهریزیشــده برای
صادرات ،یک میلیون و  500هزار تــن معادل  19.7درصد برای فروش در بازار
صادراتی در نظرگرفته شده بود ،ولی به دلیل نیاز بازار داخل و در راستای تأمین
حداکثری و پاسخ مثبت به تصمیمات وزارت محترم صمت ،فروش صادراتی در
ششماهۀ اول کاهش  63درصدی داشته و این روند در ششماهه دوم نیز کنترل
خواهد شد تا مشکلی در تأمین نیاز بازار داخلی به وجود نیاید.

محبوب ترین خودروی کار گروه بهمن با
امکانات جدید عرضه شد
وانت کارا محصول تولیدی شرکت بهمن موتور که بر اساس پلتفرم وانت مزدا باز
طراحی شــده ،آماده پاسخگویی به نیاز خریداران خودروهای کار است و امسال
با عنوان کارا تیپ سه به روزسانی و امکاناتی به آن افزوده شده است .وانت کارا
از محصوات شرکت بهمن موتور با موتور  2000سی سیتولید می شود ووانت
کارا محصول تولیدی شــرکت بهمن موتور که بر اســاس پلتفرم وانت مزدا باز
طراحی شــده ،آماده پاسخگویی به نیاز خریداران خودروهای کار است و امسال
با عنوان کارا تیپ ســه به روزسانی و امکاناتی به آن افزوده شده است.وانت کارا
از محصوات شرکت بهمن موتور با موتور  2000سی سیتولید می شود و شامل
نسخهی تک کابین و دو کابین است .سیستمگیربکس بکار رفته در دو مدل5 ،
سرعته دســتی و همچنین این خودرو دارای استاندارد آایندگی یورو  5است.
البته خودروی کارا 2000سیســی امســال به روز رسانی و مدل های جدید آن
به فرمان هیدرولیک مجهز شــده است ،همچنین تغییراتی در امکانات سیستم
داخلی مانند طراحی صندلی ،سقف کاذب و… داشته و امکان عملکرد از راه دور
ریموت (قفل مرکزی) افزوده شده است.

«کروز» در حد شرکت های برتر اروپایی است
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسامی از سایت شماره دو شرکت کروز،
فعالیتها و خطوط تولید و مراکز طراحی و تولید دستگاههای صنعتی این بنگاه
اقتصادی بازدید به عمل آورد.در این بازدید که با توضیحات مدیران بخشهای
متفاوت همراه بود ،کوچکی نژاد با نحوه فعالیتها و مدیریت بهره وری و نظارت
بر کیفیت در این شــرکت آشنا شدند.جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در
مجلس شــورای اسامی ضمن ابراز خرسندی از این بازدید گفت :قطعه سازی
کروز مجموعه ای منظم و قانونمند است .مدیریت واقع در آن همگام با مدیریت
روز دنیا و یکی از مجموعه های توانمند در حد شــرکت های برتر اروپایی است
که تاش موفقی در زمینه بومی سازی قطعات خودرو داشته است.کوچکی نژاد
اظهــار کرد :فعالیت این مجموعه در بخش های الکترونیک ،پاســتیکی و…
تخصصی اســت و حتی بسیاری از مواد اولیه مانند سیم را خود تولید می کند.
نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به اشتغالزایی کروز برای بیش از دوازده
هزار نفر در این شــرایط اقتصادی تصریح کرد :تولید هنر بزرگ و کار بســیار
دشــواری است و خوشبختانه با مدیریت صحیح توانسته آن را در مسیر صحیح
هدایت کند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم یکی از ویژگی های مثبت کروز
را وجود نیروی انسانی با انرژی و انگیزه و عاقمند به کار در خطوط تولید دانست
و خاطرنشان کرد :قطعا توانسته در زمینه های متفاوت رضایت عمومی شاغلین
را کســب نماید و پشتیبانی مناسبی از کارگزاران و مهندسی خود داشته باشد.
رییس کمیته امور اجتماعی و فرهنگی کمیســیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس گفت :تحقیقات مغز متفکر هر مجموعه اســت و عملکرد کروز در این
حوزه بســیار عالی است ،چرا که توانسته نخبگان کشــور و افراد موثر علمی را
متمرکز کند و از اندیشــه و توان آن ها بهره برد؛ یکی از عوامل موفقیت در این
مقطع تولید همین موضوع اســت.کوچکی نژاد اظهار کرد :برای تداوم فعالیت
مراکزی همچون کروز که در این برهه ی زمانی برای پیشرفت قطعه سازی کشور
تاش می کنند ،حمایت ویژه خواهیم کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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نگـــاه
فرصت ویروس کرونا برای توسعه
بانکداری الکترونیک!
شیوع کرونا در برخی مواقع تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد که توسعه بانکداری
الکترونیک را میتوان از این دســت خدمات دانســت .بانک مرکزی نیز در این
راستا ،سقف خدمات غیرحضوری بانکها را افزایش داد.یکی از ابزارهای ضروری
برای تحقق و گســترش تجارت الکترونیک ،وجود سیستم بانکداری الکترونیک
است که همگام با سیستمهای جهانی مالی و پولی ،فعالیتهای مربوط به تجارت
الکترونیک را تســهیل کند .در حقیقت میتوان گفت که پیاده ســازی تجارت
الکترونیک ،نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک اســت.به همین دلیل ،استفاده
از سیســتمهای الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به
گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به
روز در حال افزایش است.در کشور ما استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک از
دو دهه پیش به تدریج میان مشــتریان محبوبیت یافت و همین عامل منجر به
کاهش تراکم جمعیت در شعبهها شد.با گسترش پاندمی کرونا در دنیا ،به اعتقاد
کارشناســان ،یکی از راههای جلوگیری از انتشار این ویروس ،کم کردن تردد و
اجتناب از خروج بیمورد از منازل اســت .در همین راستا ،خدمات غیرحضوری
بانکها محبوبیتی دوچندان در میان مشتریان پیدا کرد و راه خود را سریع تر از
آنجه که تصور میشد پیمود.با این نگاه بانک مرکزی ایران ،برای حفظ سامتی
هرچه بیشــتر مردم و در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و برای مدیریت،
کنترل و پیشگیری هرچه بهتر از شیوع ویروس کرونا در موج سوم آن ،تمهیدات
ویژه ای را با هدف تسهیل استفاده از درگاههای بانکی غیر حضوری اتخاد کرده
و در بخشنامه ای به تمامی شبکه های بانکی خود اباغ کرده که بر این اساس
تغییراتی در خدمات غیرحضوری بانکها به تصویب رســید که راحتی در انجام
امور بانکی را صدچندان کرده است.
مواردی که در زیر به آنها اشــاره می شود تا اطاع ثانوی در تمامی شعب بانکی
ازم ااجراست:
 ســقف مجاز انتقال وجه کارت بــه کارت (شــتابی و درون بانکی) از طریقدرگاههای اینترنتی و خودپردازها در هر شــبانه روز از مبدا هر کارت به شصت
میلیون ریال افزایش یافته است.
 ســقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداختسازها از ده میلیونریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت
و شــماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است که با
توجه به خطرات ناشی از سوء استفادههای احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل
فوق ،افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.
 امــکان تمدید تاریخ انقضاء کارتهای بانکی بــدون نیاز به مراجعه حضوریمشتری تا پایان سال  99و به مدت یکسال بامانع شده است واقدامات ازم برای
احراز هویت غیرحضوری و اطاعرسانی به مشتریان صورت میپذیرد.
ســقف صدور کارت هدیه تا اطاع ثانوی و به صورت موقت به بیست میلیونریال افزایش پیدا کرده است.
در واقع شیوع ویروس کرونا در برخی مواقع تهدیدها را توانست به فرصت تبدیل
کند که بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات غیر حضوری را میتوان از این دسته
خدمات و طرحها در کشور عنوان کرد.

وضعیت تورم در کشورهای منطقه
نرخ تورم در پاکستان و گرجستان کاهش یافت.به گزارش اتریدینگ اکونومیکس،
متوسط نرخ تورم پاکستان در  12ماه منتهی به اکتبر با  ۰.1درصد کاهش نسبت
به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به  8.9درصد رسید که این نرخ ،کمترین تورم
ثبت شده در پاکســتان طی سه ماه اخیر محسوب می شود.در بین بخشهای
مختلف ،تورم در بخش مواد غذایی و نوشــیدنی  1۶.۶درصد ،بهداشت و درمان
 7.8درصد و لوازم منزل  2.7درصد بوده اســت .از سوی دیگر کمترین تورم در
بخــش حمل و نقل با منفی  1.۵درصد بوده اســت .بر مبنای ماهانه ،نرخ تورم
پاکستان در ماه اکتبر  1.7درصد اندازهگیری شده که  ۰.2درصد بیشتر از تورم
ثبت شده در ماه قبل بوده است.متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی 19۵7
تا  2۰19معادل  7.77درصد بوده است که بااترین نرخ تورم ثبت شده مربوط
به دسامبر  1973با  37.81درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به فوریه
 19۵9با منفی  1۰.32درصد بوده اســت.از سوی دیگر نرخ تورم در گرجستان
نیز کاهشی بوده است .تا پایان  12ماه منتهی به اکتبر ،نرخ تورم در گرجستان
از  3.9درصد در ماه قبل به  3.8درصد کاهش یافته است که این نرخ ،کمترین
نرخ تورم در  14ماه اخیر محسوب میشود.مواد غذایی و نوشیدنی با  ۵.۵درصد
افزایش قیمت ،بزرگترین محرک قیمتها در این کشــور بوده اســت و پس از
این بخش ،رســتوران و هتلداری با تورم  ۵.2درصــد در رده بعدی قرار دارد.از
سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به حمل و نقل با تورم منفی  ۶درصدی و
فرهنــگ و آموزش با تورم منفی  2.9درصدی در رده بعدی قرار دارد .بر مبنای
ماهانه نیز نرخ تورم گرجستان در ماه اکتبر  ۰.8درصد اندازهگیری شده که ۰.1
درصد بیشتر از تورم ثبت شده در این کشور در ماه قبل است .متوسط نرخ تورم
در گرجســتان در بازه زمانی  199۶تا  2۰19معادل  7.2درصد بوده اســت که
بااترین تورم مربوط به آوریل  199۶با  ۵9.31درصد و پایینترین نرخ تورم نیز
مربوط به می  2۰12با منفی  3.3درصد بوده است.

تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی صادرات
از محل ورود موقت
توافقــات بانک مرکزی ،گمرک و وزارت صمــت حکایت از تعیین تکلیف رفع
تعهــد ارزی صادرات از محل ورود موقت دارد و بانک مرکزی مکلف شــده تا
منشــاء و میزان تامین ارز اظهارنامههای صادراتی را بررســی نماید.در جریان
توافقات صــورت گرفته میان بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران ،گمرک
ایــران و وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،قرار بر این اســت که گمرک ایران
اطاعات اظهارنامههــای ورود موقت و پروانههای صادرات از محل ورود موقت
برای صادرکنندگان مشمول طی دوره زمانی  22فروردین  97تا  31شهریورماه
را به بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران ارسال نماید.همچنین وزارت صنعت،
معدن و تجارت نیز در این توافق مکلف شده تا در راستای عملیاتی کردن بند
 1-۶بسته سیاستی نحوه برگشــت ارز صادراتی در سال و نحوه رفع تعهد ارز
صادراتی ایفا نشده ســالهای  97و  98صادرکنندگان مصوب روز  22تیرماه
کمیته ماده  2شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ،اقــدام ازم مبنی بر ایجاد
امکانات فنی ازم در ســامانه جامع تجارت پیرامون ثبت آماری از محل ورود
موقت توســط صادرکنندگان مجاز را صورت دهد.در عین حال بانک مرکزی
جمهوری اسامی ایران نیز مکلف است منشأ و میزان تأمین ارز صورت گرفته
اظهارنامههای صادراتی از محل ورود موقت دریافتی از گمرک ایران را بررسی
کرده و میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوطه را محاسبه و به دستگاههای
ذیربط اعام نماید.به گزارش خبرنگار مهر ،همچنین مهلت برخورداری از کلیه
تسهیات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه نیز برای صادرکنندگان
مشمول این ماده تمدید شده است.
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سپردههای کوتاهمدت دو برابر بلندمدت

مدتدار نیز رشد ســپردههای کوتاهمدت به بیش از دو برابر
رشــد سپردههای بلندمدت رسید .این سپردهها در یک سال
منتهی به شــهریور 39.2 ،درصد افزایش داشت که در مقابل
رشد سپردههای بلندمدت  18درصد بود .براساس این آمارها،
حجم سرمایه گذاری مدتدار کوتاه مدت شهریور نیز 8۶41.3
هزار میلیارد ریال و شــهریور  ۶2۰۶.۰ ،98هزار میلیارد ریال
بود.در شــهریور حجم ســرمایه گذاری مدتدار بلند مدت
 12۰82.3هزار میلیارد ریال بود که به نســبت شهریور  98با
میزان  1۰239.۰هزار میلیارد ریال ،رشد  18درصدی داشت.

ســپردههای جاری در شهریور امســال رشد  9۰درصدی و
ســپردههای پسانداز رشــد  28درصدی را نسبت به مدت
مشــابه سال گذشــته داشت؛ همچنین رشــد سپردههای
کوتاهمدت به بیش از دو برابر رشــد ســپردههای بلندمدت
رسید.بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی ،ارقام
عمده پولی و اعتباری شــهریور را منتشر کرد .براساس این
گزارش در بخش ســپردههای دیداری شــاهد رشد بیش از
 9۰درصدی میزان ســپرده ها در شهریور نسبت به شهریور
 98هستیم .سپرده های جاری شهریور با رقم  4838.۰هزار
میلیارد ریال به ثبت رســید که این میزان در شــهریور 98
حــدود  2477.9هزار میلیارد ریال بود کــه با تغییر 9۵.2
درصدی مواجه شــدخالص چکها در شــهریور امسال نیز
 1۵۵.4هزار میلیارد ریال و در مدت مشابه سال قبل 44.2
هــزار میلیارد ریال بود که حاکی از افزایش  2۵1.۶درصدی
اســت .عاوه بر این ،در بخش ســایر نیز با رشد بیش از 32
درصدی روبرو هســتیم که میزان آن در شهریور امسال به
 414.۰هزار میلیارد ریال رسید.
پساندازهای بانکی
در بخش ســپرده های غیردیداری ،پساندازها رشد کمتری
نسبت به بخش سپرده های جاری داشته است .در این بخش،
حجم ســپرده ها در شــهریور حدود  229۵1.9هزار میلیارد
ریال بود که نســبت به شهریور  98رشد  28درصدی داشت.
همچنین حجم ســپرده های قرض الحســنه پــس انداز در
شــهریور 17۰۵.3 ،هزار مییارد ریال بود که نسبت به مدت
شــاخص کل قیمت و بــازده نقدی
بــورس اوراق بهادار با افزایش 2۶۰29
واحــدی معــادل  2.۰۶درصد به رقم
یک میلیون و  29۰هزار و  ۵۰۶واحد
رسید .همچنین در فرابورس شاخص
کل با رشــد  3۰3واحدی به رقم 1۶
هزار و 1۶4واحد رســید ،.دیروز تاار
شیشــهای در چهارمین و آخرین روز
کاری هفتــه ،شــاهد رونــد صعودی
شــاخصهای منتخب بود .به گونه ای
که شــاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ،با
افزایش  ۶8۰7واحــدی معادل 2.۰۶
درصــد به رقم  337هزار و  ۵۰1واحد
رسید .شاخص کل هم وزن نیز ،با رشد
 2181واحدی معــادل  ۰.۵9درصد،
عــدد  374هــزار و  89۰واحد را به
نمایش گذاشت.شــاخص قیمت (هم
وزن) نیــز با افزایش  1428واحدی به
رقــم  24۵هزار و  ۵44واحد رســید.
همچنین شاخص ســهام آزاد شناور،
 2۶۵18واحــد افزایش را رقم زد و به
ســطح یک میلیون و  74۵هزار واحد
رسید .همچنین شــاخص بازار اول با
 21471واحــد افزایــش به رقم 899
هزار و  833واحد رســید و شــاخص
بازار دوم نیز ،با  43132واحد افزایش
همراه بود و عدد  2میلیون و  781هزار
واحد را به نمایش گذاشــت.بر اساس
این گزارش ،در معامات دیروز بورس
تهــران ،نمادهای معاماتــی فارس،

مشابه ســال قبل رشــد  ۵1درصدی را تجربه کرد.براساس
آمارهای بانک مرکزی ،میزان سپرده ها در صندوق پس انداز
مســکن نیز رشد  2۵درصدی را ثبت کرد به نحوی که حجم
این بخش در شــهریور ۵4.7 ،هزار میلیارد ریال و در شهریور

گزارش بازار سرمایه؛

رشد شاخص کل بورس
درآخرین روز کاری هفته

فواد ،فملی ،کگل ،وامید ،کچاد ،پارس
و وغدیر با بیشــترین افزایش ،تاثیری
مثبتی در رشــد شــاخص کل بورس
داشتند .همچنین در مقابل ،نمادهای
معاماتی خودرو ،حکشــتی ،خساپا،
وبصادر و شــیران ،بیشترین کاهش را
داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در
آخریــن روز کاری هفته ،معاملهگران
بــورس  ۵هــزار و  8۶7میلیارد برگه
بهادار و ســهام را در قالب  738هزار و
 92۶نوبت معامله و به ارزش  ۵4هزار
و  328میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در بازار دیروز ،بیشترین افزایش قیمت
متعلق به نماد کساوه (صنایع کاشی و

از سوی مهدی جهانگیری و سردار محمد انجام شد؛

امضای توافقنامه  ۲۰هزار میلیارد تومانی
گروه مالی گردشگری و قرارگاه خاتم اانبیا
توافقنامه توســعه مجتمع فواد بناب بین گروه مالی گردشگری و قرارگاه خاتم
اانبیا امضا و مبادله شد .این سند بین مهدی جهانگیری و سردار محمد به امضا
رســید.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،مهدی جهانگیری رییس
گروه مالی گردشــگری در آیین امضای این توافقنامه گفت :دیروز با امضای این
سند زمینه سرمایه گذاری  2۰هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فواد بناب
فراهم شــدوی با بیان اینکه این اقدام در راستای منویات مقام معظم رهبری در
اقتصاد مقاومتی است ،تصریح کرد :توافقنامه فوق مقرر کرده  8پروژه اجرا شود که
زنجیره فواد را در مجتمع فواد بناب از نیمه به انتها متصل می کند.وی ادامه داد:
این تعداد طرح  11۰۰فرصت شغلی به طور مستقیم ایجاد می کند.به گفته رییس
گروه مالی گردشگری ،فواد بناب با نگاه صادراتی توسعه می یابد و هم اینک نیز
بخشــی از تولیدات خود را به کشورهای همسایه در حال صدور دارد.جهانگیری
تاکید کرد :بزرگ ترین مزیت اجرای طرح در این مجتمع ،وجود زیرساخت های
ازم است به طوری هم اینک دغدغه ای برای تخصیص زمین ،سوله و همچنین
تامین آب برق و گاز نداریم.از طرف دیگر در راســتای مردمی کردن اقتصاد این
نوید را میدهیم که زمینه حضور فواد بناب تا پایان ســال جاری در بورس مهیا
میشــود.وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ عبادتی بزرگ تر از ایجاد و فرصت
شغلی برای جوانان مستعد این کشور نیست ،خبر داد که گروه مالی گردشگری تا
پایان سال در تمامی پروژه های خود ،برنامه ایجاد  3هزار فرصت شغلی در سراسر
کشور را در پیش دارد.پیش از وی ،سردار محمد فرمانده قرارگاه خاتم با تاکید بر
اینکه مقام معظم رهبری توســعه بخش معدن را به عنوان نفت دوم کشور مورد
تاکید قرار داده اند ،گفت :امیدواریم با امضای این موافقتنامه زمینه تکمیل زنجیره
ارزش ،افزایش صادرات و توسعه اشتغال و درآمدزایی برای شهرستان بناب ،شمال
غرب و همچنین کشور فراهم آیدمحمد باقر بنایی نماینده مردم بناب در مجلس
شورای اسامی نیز طی سخنانی اظهار داشت :اگر اقدامات و مساعدت های گروه
مالی گردشگری نبود شاهد توسعه این مجتمع نبودیم .وی تاکید کرد :همکاری
گروه مالی گردشگری و قرارگاه خاتم به یاری خدا سبب اقدامی شایسته و سبب
ساز تحواتی عظیم در سطح شهرستان و استان خواهد شد

سرامیک ســینا) با  9.87درصد رشد
بود و پس از آن نیز نمادهای شپدیس،
نوری ،کطبس ،خراسان ،فملی و فخوز
بود .همچنین نماد معاماتی حکشتی
(کشــتیرانی جمهوری اسامی ایران)
با  ۵درص ،بیشــترین کاهش قیمت
را داشــت و پــس از آن ،نمادهــای
وبوعلی ،قثابت ،خپارس ،بکام ،ولصنم
و خگســتر ،با بیشترین کاهش قیمت
مواجه شدند.
پُرتراکنشهای بازار دیروز
رونــد معامات دیروز نشــان میدهد
که نمادهای معاماتی خودرو ،شپنا،

 73.۰ ،98هزار میلیارد ریال بود.از سوی دیگر حجم سرمایه
گــذاری مدت دار در شــهریور 2۰723.۶ ،هزار میلیارد ریال
بود که به نســبت  1۶44۵.۰هزار میلیارد ریال شهریور  98با
 2۶درصد رشد همراه بود.در میان سپردههای سرمایهگذاری
ثبهساز ،سیتا ،آبادا ،شبندر ،امین و غزر
به عنوان پرتراکنشترین نمادهای بازار
معرفی شدند.
بیشترین عرضه و تقاضا
بر اســاس ایــن گــزارش ،نمادهای
معاماتی فواد ،فملی ،شــپنا ،فخوز،
وغدیر ،ولپارس و خودرو ،با بیشترین
تقاضــا مواجه شــدند و در مقابل نیز
نمادهای معاماتی وملی ،کســعدی،
ثشاهد ،حکشــتی ،خودرو ،کفپارس
و خکمک ،بیشــترین حجم عرضه را
داشتند.بیشترین بازدهی در معامات
دیــروز متعلــق بــه گروه :شــرکت
های چندرشــته ای صنعتــی /تولید
محصوات کامپیوتری ،الکترونیکی و
نوری و کمترین بازدهی نیز متعلق به
گروه :حمل و نقل آبی /ساخت دستگاه
هــای ارتباطی /پیمانــکاری صنعتی/
ماشین آات و دستگاه های برقی بود.
نوسان نماگر صنایع
در آخریــن روز فعالیت بازار ســرمایه
در هفتــه جاری ،شــاخص بیشــتر
صنایع به جــز حمل و نقل ،با افزایش
همراه شــدند .به گونه ای که شاخص
صنایعی همچون ذغال سنگ ،کاشی
و ســرامیک ،کاشی و سرامیک ،فلزات
اساســی ،اطاعات و ارتباطات و کانه
فلزی بیشترین رشد را داشتند.

ثبت امضای دیجیتال  ۲۲۰هزار مشتری بانک
ملی ایران
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از ثبت امضای دیجیتال بیش از  22۰هزار مشتری
این بانک در «نشــان بانک» خبر داد و گفت :امضای دیجیتال ،در حال حاضر پروژه
انحصاری بانک ملی ایران اســت.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،مسعود
خاتونی با اشاره به این که امضای دیجیتال را می توان یک پروژه زیربنایی منحصر به
فرد در نظام اداری کشور خواند ،افزود :با استفاده از این ابزار می توان روند بسیاری از
امور اداری را کوتاه کرد و از حضور افراد در مراکز متعدد مانع شد.او با تاکید بر این که
امضای دیجیتال در کشورهای توسعه یافته بسیار پرکاربرد است ،ادامه داد :خوشبختانه
با پیشتازی بانک ملی ایران و حذف مقررات زائد ،امضای دیجیتال شکل کاربردی پیدا
کرده و امکان استفاده از آن در «نشان بانک» برای دریافت خدمات متعدد از جمله
خدمات بانکی مهیا شده است.خاتونی با بیان این که برنامه ریزی برای افزایش تعداد
مشــتریان دارای امضای دیجیتال به یک میلیون نفر انجام شده است ،افزود :دامنه
کاربرد امضای دیجیتال بسیار زیاد است و با توسعه خدمات مبتنی بر آن ،به زودی
کاربران آن بیش از پیش افزایش می یابد.
با مشارکت بانک کشاورزی صورت می گیرد؛

افتتاح قطعه نخست ا َبَر پروژه انتقال آب خلیج
فارس به جنوب شرق کشور

قطعه نخســت اَبَر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فات مرکزی ایران به طول
 3۰۵کیلومتر از طریق مشارکت سندیکایی و با حضور موثر بانک کشاورزی جاری
با فرمان رئیس جمهور افتتاح می شود.به گزارش نقل از روابط عمومی و همکاری
های بین الملل بانک کشاورزی،بحران کم آبی بیش از ۶3درصد مردم استان کرمان
را با خطر جدی مواجه کرده بود که با اجرا و بهره برداری قطعه نخست اَبَر پروژه
انتقال آب از خلیج فارس بــه فات مرکزی ایران به طول  3۰۵کیلومتر برطرف
خواهد شد .این قطعه از طریق مشارکت سندیکایی و با حضور موثر بانک کشاورزی
به مناسبت میاد حضرت محمد (ص) ،پنجشــنبه  1۵آبان ماه جاری با فرمان
رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
افتتاح می شود.

پول در دست مردم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد اســکناس و
مســکوک در دست اشخاص رشــد  2۰درصدی داشته به
نحوی که از  498.۶هزار میلیارد ریال شهریور  98به ۵99.۶
هزار میلیارد ریال شــهریور  99رسید.حجم پول در شهریور
به رقم  ۶۰۰.7هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت
مشــابه سال گذشته رشــد  8۰.2درصد را ثبت کرده است.
ایــن میزان در شــهریور  98با رقــم  3333.۵هزار میلیارد
ریالی به ثبت رســید.جزء دوم نقدینگی شبهپول است که
در واقع آمار پولها در حســاب بانکی را نشــان میدهد که
پیش تر نیز به آن اشاره شد .براساس آمار شهریور ماه بانک
مرکزی ،شبهپول به رقم  229۵.2هزار میلیارد تومان رسیده
که نســبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  28درصدی را
به ثبت رســاند .این میزان در شهریور  1793۰.9 ، 98هزار
میلیارد ریال بود.

صندوق بینالمللی پول خواستار محرکهای
مالی بیشتر برای تقویت اقتصاد جهان شد

اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول از سیاستگذاران خواست محرکهای
مالی بیشتری را برای تقویت اقتصاد جهانی که با بحران کرونا دست و پنجه نرم
میکند ،ارائه دهند چرا که اقتصاد جهانی در دام نقدینگی افتاده است.به گزارش
شینهوا ،گیتا گوپینات ،اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول از سیاستگذاران
خواست محرکهای مالی بیشــتری را برای تقویت اقتصاد جهانی که با بحران
کرونا دست و پنجه نرم میکند ارائه دهند ،زیرا اقتصاد جهانی در دام نقدینگی
است.گوپینات در مقالهای که در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد ،نوشت :برای
اولین بار در  ۶۰درصد کشورهای جهان که شامل  97درصد اقتصادهای پیشرفته
میشــود ،بانکهای مرکزی نرخ بهره را به زیر  1درصد رساندهاند ،در یکپنجم
جهــان نیز نرخ بهره منفی اســت.وی افزود :در صورت بروز یک شــوک دیگر،
بانکهای مرکزی فضای کمی برای کاهش بیشتر نرخ بهره دارند.اقتصاددان ارشد
صندوق بینالمللی پول با بیان اینکه سیاستهای مالی باید یک نقشی اساسی
در بهبود وضعیت اقتصاد جهانی داشته باشند ،تأکید کرد :جهان در دام نقدینگی
افتاده است و باید در مورد سیاستهای مناسب برای بیرون آمدن از این بحران
به توافق برسیم.گوپینات پیشنهاد کرد که مقامات مالی میتوانند از طریق انتقال
وجه نقد برای حمایت از مصرف و سرمایهگذاری گسترده در تأسیسات پزشکی،
زیرساختهای دیجیتال و حفاظت از محیط زیست ،بهطور فعال از تقاضا حمایت
کنند.وی گفت :این هزینهها باعث ایجاد اشتغال ،ترغیب سرمایهگذاری خصوصی
و ایجاد زیربنایی برای بهبود اقتصادی بهتر و سبزتر میشود.گوپینات همچنین
خاطرنشــان کرد که «اهمیت محرکهای مالی احتمااً هرگز بیشــتر از اکنون
نبوده اســت» چرا که چند برابر شدن هزینهها و رشد اقتصادی ناشی از افزایش
سرمایهگذاری بخش دولتی در دام نقدینگی طوانیمدت افتاده است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای کیوان
(سهامی خاص)
به شماره ثبت  504105و شناسه ملی 14006489156

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت
به عمل میآید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که
رأس ســاعت  12روز دوشنبه مورخ  98/4/17در نشانی :تهران ،بلوار
مرزداران ،کنار گذر یادگار امام ،خیابان گلستان ،گلستان دوم ،انتهای
کوچه پژوهش ،پاک  13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1قرائت و استماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1397
 -2تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به
1397/12/29
 -3انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
 -4انتخاب بازرسان قانونی شرکت
 -5تعیین روزنامه کثیراانتشار شرکت
 -6سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

هیأت مدیره

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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نفس رژیمهای عربی در آستانه اعام نتایج انتخابات آمریکا به شماره افتاد
در آســتانه اعام نتایج انتخابات آمریکا نفس کشورهای عربی
که بهای ســنگینی برای پیــروزی دونالد ترامــپ پرداختهاند
به شــماره افتاده اســت.به گزارش المیادین ،اغراق نیست اگر
بگوییم در حال حاضر سه کشور عربی حوزه خلیج فارس یعنی
عربســتان سعودی و امارات و بحرین در حالی که منتظر نتایج
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا هستند نفسهای خود را در
ســینه حبس کرده اند؛ آنها منتظرند تا ببینند ماه عسلشــان
بــا ابقای «دونالد ترامپ» در کاخ ســفید ادامه خواهد یافت یا
روابط آنها در آمریکا به حالت رکود آن در دوره باراک اوباما باز
خواهد گشت.ساعات باقی مانده به اعام نتایج انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا برای کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس
سرنوشتســاز بوده و میتواند مسیر آنها را در سطح سیاسی و
استراتژیک برای  4سال آینده رقم بزند .علت آن است که رژیم
های عربی برای پیروزی ترامپ در این انتخابات بهای سنگینی
به نام عادی سازی روابط با اشغالگران قدس پرداختند .در حال
حاضر بیشــترین ترس آنها این اســت که در صورت شکست
ترامپ آمریکا به توافق هســتهای با ایران بازگردد.ایران ،نفوذ و
قدرت آن بیشــترین نگرانی رژیم های عربی حوزه خلیج فارس
است و برقراری مجدد توافق هستهای به معنای باز شدن دست
تهران از نظر اقتصادی و سیاسی است و این موضوع با سیاست
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در تاش برای مقابله با
نفوذ ایران در منطقه هســتند مغایرت دارد.اما درباره عربستان
روشن است که پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
 ،توجه بسیاری از کشورها و رسانهها به سمت روابط میان رژیم
اشغالگر صهیونیستی و عربستان سعودی جلب خواهد شد«.الی
کوهن» وزیر اطاعات رژیم صهیونیســتی روز دوشنبه درباره
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر آن بر پیوستن کشورها
به توافق عادی ســازی روابط با تلآویو صحبت و تلویحا درباره
پیروزی «دونالد ترامپ» رئیس جمهــور آمریکا ابراز امیدواری
کرد.الــی کوهن که عضو حــزب لیکود و در کنــار «بنیامین

نتانیاهو» نخســت وزیر رژیم صهیونیستی است ،اعام کرد که
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا ،به سوق
دادن تعداد بیشتری از کشورها از جمله عربستان به سمت توافق
با رژیم صهیونیستی کمک خواهد کرد.بدون تردید  ،کسانی که
امور رژیم صهیونیستی را دنبال میکنند معتقدند دلیل اظهارات
وزیر رژیم صهیونیســتی درباره توافق عادی سازی عربستان با
رژیم صهیونیستی در راستای برآورده کردن آرزوی دفن شده دو
طرف نیست؛ بلکه بیشتر بر اساس واقعیتهایی است که چندین
سال پیش در محدوده روابط عربســتان و رژیم اشغالگر انجام

خیز الکاظمی برای شرکت در انتخابات
ژوئن عراق در میان نگرانیها و مخالفت
های داخلی

بــه گفته منابع عراقی ،نخســتوزیر این کشــور درصدد تشــکیل
فراکســیونی سیاســی جهت شــرکت در انتخابات زودهنگام ژوئن
 ۲۰۲۱است.به گزارش العربی الجدید ،یک منبع نزدیک به مصطفی
الکاظمــی ،نخســتوزیر عراق اعام کرد ،روزهای گذشــته شــاهد
نشستهای فشردهای میان الکاظمی و تیم سیاسی وی برای تشکیل
فراکســیونی به عنوان یک فراکســیون مدنی مستقل که  ۹۰درصد
اعضای آن جوانان باشند ،جهت شرکت در انتخابات زودهنگام بودیم.
هنوز با نام این فراکســیون توافق نهایی نشده است.این منبع افزود:
فراکسیون انتخاباتی الکاظمی شامل فعاان برجستهای است که نقشی
در تظاهرات اکتبر داشــتند و بیشــتر آنها خبرنگاران ،اصحاب رسانه
و شخصیتهای دانشگاهی هســتند.به گفته منابع ،چندین نشست
برای بررســی جذب چهرههای جدید برای این فراکسیون و رقابت با
احزاب کاسیک در مقرهای اصلی به ویژه بغداد و جنوب کشور برگزار
شــد .الکاظمی احتماا ناظر و موسس فراکسیون جدید خواهد بود و
مشروط به این نیست که حتما خودش نامزد انتخابات باشد.در حالی
که دفتر نخســتوزیر عراق از یکشــنبه از واکنش نشان دادن به این
گزارشات خودداری میکند ،ندی شاکر جودت ،نماینده ائتاف النصر
در گفتگو با العربی الجدید گفت :الکاظمی قبل از برعهده گرفتن پست
نخستوزیری یک شرط را قبول کرد و آن شرکت نکردن در انتخابات
آتی و عدم تشکیل حزب بود .بعد از این به وی رأی اعتماد داده شد.
اکنون ما از گزارشــات مبنی بر تاش وی برای تشــکیل فراکسیون
انتخاباتی تعجب میکنیم.وی الکاظمی را متهم کرد به اینکه از پست
و اختیاراتش برای تحقق دســتاوردهای سیاسی و انتخاباتی استفاده
میکنــد و به میادین تظاهرات و نزد فعــاان رفته و تعدادی از آنها
را با هدف کســب آرایشان به کار گرفته است.جودت گفت :الکاظمی
از آغاز اعتراضات در اکتبــر  ۲۰۱۹حامیانی در داخل این اعتراضات
داشــت .او اکنون بیشتر از آنکه مشغول حل بحرانهای عراق به ویژه
بحران اقتصادی باشد ،مشغول تشکیل فراکسیون انتخاباتی است.در
مقابل ،غضنفر البطیخ ،از رهبران ائتاف الفتح اعام کرد قانونی وجود
ندارد که نخســتوزیر را از شــرکت در انتخابات منع کند ،اما توافق
سیاسی وجود داشت که نخســتوزیر را از شرکت در انتخابات منع
میکند .نگرانیهایی درباره استفاده الکاظمی از پستش برای دستیابی
بــه اهداف انتخاباتی به ویژه بعد از تعییــن تعداد زیادی از فعاان به
عنوان مشاور خود وجود دارد .استفاده از منصب باعث میشود رقابت
انتخاباتی ناعادانه و غیرشفاف باشد.محمد التمیمی ،تحلیلگر سیاسی
عراقی نیز گفت ،براســاس اطاعات الکاظمی و فراکسیون انتخاباتی
وی در مرحله سیاســی آتی به ویژه در شهرهای دارای اکثریت شیعه
تأثیرگذار خواهد بود .الکاظمی و فراکسیون وی احتماا  ۲۰کرسی در
پارلمان جدید به دست میآورند به ویژه اینکه بیشتر این شخصیتها
از جوانان هستند و در انقاب اکتبر نقش دارند .الکاظمی اکنون برای
جذب تعداد بیشتری از آنها تاش میکند .گروههای سیاسی بانفوذ
نیز در مقابل اقدام دیگری برای کســب حمایــت تظاهرکنندگان و
فعاان اتخاذ خواهند کرد.

عقبنشینی ترکیه از دومین پایگاه
نظامی در شمال غرب سوریه

منابع خبری از عقبنشــینی ترکیه از دومین پایگاه نظامی در شمال
غرب سوریه خبر دادند.به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم ،یک منبع
امنیتــی ترکیهای اعام کرد ،نیروهایی که از پایگاه «شــیر مغار» در
شــمال غرب سوریه عقبنشینی کردند در پایگاه نظامی جدیدی در
روســتای قوقفین در منطقه تحت سیطره شورشیان در ادلب مستقر
خواهند شــد.یک منبع دیگر اعام کرد ،ترکیه برای عقبنشــینی از
پایگاههای دیگری در مناطقی که نیروهای دولتی سوریه سال میادی
گذشته آن را پس گرفتند ،آماده میشود.نیروهای ترکیه اخیرا پایگاه
مورک را تخلیه کردند.

درحالــی کــه هنــوز اختــاف نظــر
فراکســیونهای پارلمانی و سعد حریری
درباره ســاختار دولت پابرجاســت منابع
خبری گزارش دادند که نخستوزیر مکلف
لبنان دیــروز ترکیب کابینه با  ۱8وزیر را
تحویل میشــل عــون میدهد.به گزارش
روزنامه الجمهوریه منابــع آگاه از پرونده
تشــکیل دولت در لبنان اعام کردند که
این پرونده همچنان در مرحله تاش برای
رســیدن به توازن در داخل دولت بوده و
مشــکل اصلی در حال حاضــر اختاف
درباره ســاختار آن اســت؛ اینکه دولت با
 ۱8وزیر تشــکیل شــود یا  ۲۰وزیر.این
منابع افزودند کــه همین موضوع موجب
بروز یکســری بحرانها در روند تشکیل
دولت شــده است .همچنین در این میان
ســهم دروزیهــا در دولت نیــز یکی از

شده است.مجله « مرکز میراث اطاعاتی» اسرائیلی در مقالهای
که ژوئن گذشــته منتشر شد ادعا کرد که سالهای آینده تغییر
اساسی در سیستم سیاسی منطقه خاورمیانه رخ خواهد داد!در
این مقاله آمده که این تغییرات شامل نشانههایی در مورد توانایی
عملی برای اجرای پروژههای همکاری منطقهای میان اسرائیل و
برخی از کشــورهای عربی خلیج فارس است.این گزارش نشان
میدهد که اولین پیش بینی تغییر در سیستم سیاسی خاورمیانه
در ســال  ۲۰۱5و به دنبال تبادل قدرت در عربستان سعودی و
آغاز ولیعهدی «محمد بن سلمان» در عربستان و پس از انتخاب

ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایاات متحده در پایان سال ۲۰۱6
 ،عمیق تر شد.همچنین سال  ۲۰۱5نمایندگی دیپلماتیک رژیم
اسرائیل در امارات متحده عربی تحت پوشش آژانس بینالمللی
انرژیهای تجدید پذیر(ایرینا) افتتاح شد.طبق مطالعه دیگری که
اخیرا ً توسط «انستیتوی تحقیقات امنیت داخلی »رژیم اسرائیل
در  ۲7اکتبر انجام شــده است ،عربستان سعودی در حمایت از
توافقنامههای سازش با رژیم صهیونیستی موضع بسیار متفاوتی
نسبت به گذشته داشته است.موقعیت عربستان در خاورمیانه به
دلیل جایگاه اســامی که داعیه آن را دارد با رژیم صهیونیستی
به ویژه در سطح اســتراتژیک تفاوت اساسی دارد ؛ چراکه رژیم
اســرائیل دشــمن مهیب و خطرناک جامعه اسامی و مسئول
رنج میلیونها فلسطینی و یک گیاه سمی در خاورمیانه قلمداد
میشود.عربستان سعودی در حال آماده سازی برای ایجاد روابط
دیپلماتیک با رژیم اســرائیل است که طبق همه معیارها نوعی
«عادی ســازی خزنده» تلقی میشــود و این امر در سیاســت
خارجی این کشــور نیز نمایان است.عاوه بر آن مذاکراتی میان
مقامات سعودی و صهیونیست صورت گرفته که به وضوح نشان
دهنده تمایل ریاض به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی
اســت.پیش از این،روابط میان دو طرف برای چندین ســال در
اشــکال مختلفی صورت گرفته است :ارتباط اطاعاتی -امنیتی
که به طور ســری و پنهانی اســت،ارتباط اقتصادی و ارتباط در
خصوص گفتوگوی مذهبی.با گذشت زمان روابط عمومی میان
عربستان و رژیم صهیونیستی توســعه یافته و امروز این روابط
شامل جلساتی میان مقامات دو طرف و انتقال پیامهای عمومی
اســت .عاوه بر آن پوشیده نیست که مذاکرات و توافقنامههای
امارات  ،بحرین و سودان با رژیم صهیونیستی با آگاهی و حمایت
مقامات ســعودی و در راســتای منافع این کشور صورت گرفته
است.همانطور که پیش از این منابع سعودی اعام کردند تصمیم
ریاض برای عادیسازی با تلآویو به بعد از اعام نتایج انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا موکول شده است.

ادامه رایزنیها درباره ساختار دولت

احتمال تشکیل کابینه با  18وزیر
موضوعات چالش برانگیز است و اگر دولت
با  ۱8وزیر تشــکیل شود ،دروزی ها تنها
یک نماینده از جانب حزب سوسیالیست
ترقــی خواه به ریاســت «ولید جنباط»
خواهند داشــت.منابع مذکور خاطرنشان
کردند که همچنیــن صحبت درباره یک
دولت  6ماهه برای نجات کشور که «سعد
حریری» نخســت وزیر مکلف لبنان قبا
پیشــنهاد آن را مطرح کرده بود از سوی
هیچ طرفی جدی گرفته نمیشود؛ چرا که
این چنین دولتی تنها یک دولت مدیریت
بحرانهــای کنونی خواهد بود ،نه راه حل
برای خروج از بنبست سیاسی .منابع آگاه

پلیس سوئیس  ۲مظنون مرتبط با حمله
تروریستی وین را دستگیر کرد

از روند تشکیل دولت در لبنان خاطرنشان
کردنــد که در حال حاضر آنچه که مهم و
ضروری به نظر میرســد تعریف ماهیت
ماموریت دولت به ویژه درباره صندوق بین
المللی پول و شــروط آن است.این منابع
با توجه به این شــرایط اظهار داشتند که
اکنون زمان تاش برای آرام کردن اوضاع
جهت خروج از این بحران اســت ؛به ویژه
این که به نظر می رســد بحث چرخشی
شدن پســتهای وزارتی منتفی شده که
در این صورت ممکن اســت امور به نقطه
صفر بازگردد.منابع مذکور در پایان گزارش
دادند که دیدارهای مکرر سعد حریری با

«میشــل عون» رئیس جمهوری لبنان به
معنای تاش بــرای حل اختاف نظرها و
ایجاد فضای مثبــت در روند رایزنیهای
تشــکیل دولت است.از ســوی دیگر روز
گذشته گزارشگر شــبکه خبری الجزیره
اظهار داشــت که حریری قرار است دیروز
(چهارشــنبه) ترکیب دولت بــا  ۱8وزیر
تکنوکرات را به عون تقدیم کند .بر همین
اساس ،قرار اســت به زودی شاهد تحول
جدیدی در صفحه شطرنج تشکیل دولت
لبنان باشــیم .اما منابع لبنانی معتقدند
که این ســاختار به دور از گروهبندیهای
سیاسی و سهمیهبندیهایی است که باعث
میشود حریری هم به تجربه دولت حسان
دیاب دچار شود .این ترکیب تنها براساس
چرخش در پســتها به جز پست وزارت
دارایی است که به شیعیان تعلق دارد.

چین در واکنش به اقدام واشنگتن اعام شد؛

پلیس فدرال سوئیس از دستگیری دو مظنون به ارتباط با عامل حمله تروریستی اخیر
اتریش خبر داد.به گزارش روزنامه اتریشی «وینر سایتونگ» ،رد حمله تروریستی دوشنبه
شــب در پایتخت اتریش به سوئیس هم رسیده است.پلیس کانتون زوریخ در ارتباط با
حمله تروریســتی وین یک  ۱8ساله و یک  ۲4ســاله را دستگیر کرده است .این خبر
را صبح دیروز رســانه های چاپ این کشــور اعام کردند .ایــن دو مظنون بعد از ظهر
روز ســه شنبه با هماهنگی نهادهای اتریشی توسط یگان ویژه سوئیس دستگیر شدند.
این اتهام به دســتگیر شدگان وارد شده که ارتباط تنگاتنگی با عامل حمله تروریستی
وین داشتهاند.وزیر دادگستری سوئیس افراد دستگیر شده را همکاران عامل تیراندازی
در پایتخت اتریش اعام کــرده و از ماقات های حضوری آن ها خبر داد.پلیس فدرال
سوئیس از تداوم تبادل اطاعات با نهادهای امنیتی اتریش و دیگر شرکای خود خبر داده
است.دوشنبه شب وین پایتخت اتریش هدف حمات افراد مهاجم قرار گرفت بهطوری
که عاوه بر حمله در نزدیکی کنیســه مرکزی شــهر وین و هتــل هیلتون ،مهاجمان
همزمان در  6نقطه دیگر این شهر نیز اقدام به تیراندازی کردند.

پکن به فروش پهپادهای آمریکایی به تایوان
پاسخ مقتضی می دهد

ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اقــدام آمریکا در فروش پهپاد
بــه تایوان اعام کرد که پکن به این موضوع پاســخ مقتضی خواهد داد.به گزارش
خبرگزاری رویترز« ،وانگ ونبین» سخنگوی ورازت خارجه چین دیروز چهارشنبه با
اعام اینکه توافق فروش پهپاد از سوی آمریکا به تایوان پیامی غلط و نگران کننده
ای به تایوان مخابره می کند عنوان داشــت که پکن به این موضوع پاسخ مقتضی
و مناسب خواهد داد.گفتنی است وزارت امور خارجه آمریکا روزسه شنبه با ارسال
اطاعیه ای به کنگره این کشــور فروش چهار فروند پهپاد پیشرفته ساخت آمریکا
به تایوان را مجاز دانســت و پس از آن سنای آمریکا دیروز چهارشنبه این اقدام را
به تصویب رســاند.ازم به ذکر است که بحث بر سر فروش این تجهیزات به تایوان
در نیمه ماه اکتبر ســال جاری مطرح شــد و وزارت دفاع چین نیز در  ۲7اکتبر از
آمریکا خواست که فروش تسلیحات به تایوان را لغو و ارتباطات نظامی خود با این
شبه جزیره را قطع کند.

وزیر دفاع آلمان:

شرایط در آمریکا در آستانه انفجار است

مقامــات آلمانی که بی صبرانــه منتظر نتایج انتخابات
آمریکا هســتند ضمن هشــدار درباره پیروزی مجدد
ترامپ درباره بهبود مناســبات آینده بین اروپا و آمریکا
ابراز امیدواری کردند.در حالی که شمارش آراء انتخابات
ریاســت جمهوری در آمریکا همچنان در جریان است
برخــی مقامات و سیاســتمداران آلمانی واکنش هایی
را نشــان دادهاند«.نوربرت روتگن» ،رئیس کمیســیون
سیاســت خارجی پارلمــان آلمان و نامــزد احتمالی
دموکرات مســیحی ها برای صدر اعظمی آینده آلمان
اعام کرده که پیــروزی دونالد ترامپ در این انتخابات
آلمان را گرفتار می کنــد .وی گفت :ما برای آن آماده
نیستیم .این دو سناریو با هم تفاوت دارد که آیا ترامپ
ناتو را به مدت چهار سال زیر سوال قرار می دهد یا اینکه
این اتفاق هشت سال می افتد.این مقام آلمانی که نامزد
ریاست حزب دموکرات مسیحی آلمان هم است افزود:
اگر ترامپ چهار سال دیگر رئیس جمهور بماند تشدید
همه این مسائل که ما در دور اول ریاست جمهوری وی
تجربه کردیــم انتظار می رود .همچنین در زمینه های
دیگر همکاری های بین المللی هم ما تاثیر این انتخاب

را خواهیم دید و این تاثیر اساسی است«.پیتر آلتمایر»،
وزیر اقتصاد آلمان هم نگران این مسئله است که مدت
زیادی طول بکشد تا رئیس جمهور جدید آمریکا انتخاب
شــود .وی در این باره گفت :در ســطح جهانی ما باید
بدانیم که چه کســی در آینده ایــن قدرت اقتصادی و
نظامی را هدایت خواهد کرد .وی در این باره ابراز نگرانی
کرد که اگر نتیجه بدســت آمده بــرای دو نامزد به هم
نزدیک باشد بحث طوانی مجددی شکل گیرد.
وزیر اقتصاد آلمان صرف نظر از اینکه چه کســی پیروز
انتخابات آمریکا شــود این را بد دانســت که مبارزات
انتخاباتی آمریکا بخصوص درباره موضوعات سیاســت
داخلــی جریان پیدا کند«.آنگــرت کرامپ کارن بائر»،
وزیر دفاع آلمان هم در گفتگویی با ان تی وی آلمان با
توجه به انتخابات آمریکا گفت :ما باید برای یک شرایط
ناامن آماده شویم .آلمان باید در هر صورت هزینه های
بیشــتری را در زمینه دفاعــی بپردازد.وزیر دفاع آلمان
همچنین درباره شرایط در آمریکا که در حال برگزاری
انتخابات است ،گفت :شرایط در آمریکا در آستانه انفجار
اســت و ممکن اســت به بحران قانون اساسی در این

کشــور منجر شود«.رالف موتسنیچ» ،رئیس فراکسیون
حزب سوســیال دموکرات آلمان هم از جدایی بیشــتر
اروپا و آمریکا حمایت کــرده و گفت :ویژگی غیر قابل
پیش بینی بودن با ترامپ گره خورده اســت .اروپا باید
یک سیاست امنیتی و خارجی مطمئن و متکی به خود
داشته باشد .در اینجا تنها مسئله مربوط به هزینه های
نظامی مطرح نیست.وی افزود :حتی با ورود جو بایدن به
کاخ سفید هم منازعات عمده ای به وجود می آید .وی
دربــاره به وجود آمدن هرج و مرج در ایاات متحده در
صورت پیروزی مجدد ترامپ ابراز نگرانی کرد« .رابرت
هابک» ،رئیس حزب ســبز آلمان هم گفت :اگر ترامپ
پیروز شود نظم جهانی اساسا تغییر می کند .اروپا باید
متحد باشــد وگر نه دیگر در ســطح بین المللی هیچ
نقشــی را ایفا نخواهد کرد«.کریستین لیندنر» ،رئیس
حزب لیبرال دموکرات آلمان هم ابراز امیدواری کرد که
نتایج کاما واضحی برای انتخابات آمریکا وجود داشته
باشد تا یک دوره بی ثباتی در ایاات متحده آغاز نشود.
وی همچنین ابراز امیــدواری کرد که همه چیز خوب
پیش رود و آمریکایی ها خطاهای خود را اصاح کنند.
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گزیده خبر
قدردانی باکو از بیانات مقام معظم
رهبری

وزارت خارجــه جمهوری آذربایجان در بیانیــهای اعام کرد :ما از بیانات
رهبر جمهوری اســامی ایران در مورد درگیری ارمنستان و آذربایجان و
پشتیبانی از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان قدردانی میکنیم.وزارت
خارجه جمهوری آذربایجان در اســتقبال از بیانــات مقام معظم رهبری
در روز سهشنبه که گفتند ،همه ســرزمینهای جمهوری آذربایجان که
بهوســیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد شــود ،اعام کرد :ما از بیانات
رهبر جمهوری اســامی ایران آیت اه ســید علی خامنــهای در مورد
درگیری ارمنســتان و آذربایجان و پشتیبانی از تمامیت ارضی جمهوری
آذربایجان قدردانــی میکنیم.رهبر عالی با تکرار حمایت قاطع جمهوری
اسامی ایران از موضع عادانه آذربایجان که مبتنی بر قوانین بینالمللی
است ،گفتند که تمام مناطق آذربایجان که توسط ارمنستان اشغال شده،
باید آزاد شــود و همه این مناطق باید به آذربایجان برگردانده شود.ما از
تاشهای دولت دوســت ایران برای حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان،
از جمله سفر ســید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه بهعنوان نماینده
ویژه رئیس جمهوری اســامی ایران به منطقــه و ارائه ابتکار عمل برای
حل هرچه سریعتر این مناقشه قدردانی میکنیم.بر این باوریم که روابط
بین کشــورهایمان که بر پایه ریشــههای تاریخی بنا شدهاند با موفقیت
پیشرفت خواهد کرد و این روابط در خدمت تأمین صلح ،ثبات و رفاه در
منطقه خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق:

پرونده ترور شهیدان «سلیمانی» و
«المهندس» در پارلمان بررسی میشود

عضو کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در ســخنانی اعام کرد که
طــی هفته آینده پرونده ترور شــهیدان «ســلیمانی» و «المهندس» در
پارلمان این کشور بررسی خواهد شد.به گزارش المعلومه« ،بدر الزیادی»
عضو کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان عراق دیروز چهارشنبه از بررسی
قریب الوقوع پرونده ترور شــهیدان سلیمانی و المهندس در پارلمان خبر
داد.بر اســاس این گزارش ،وی در این خصوص اعام کرد که پرونده ترور
«رهبران پیــروزی» در نزدیکی فرودگاه بین المللــی بغداد هفته آینده
در پارلمان مورد بررســی قرار خواهد گرفت.ایــن نماینده پارلمان عراق
همچنیــن تصریح کرد :ریاســت پارلمان عــراق از «مصطفی الکاظمی»
درخواست کرده است تا زمانی را جهت بررسی پرونده مذکور در پارلمان،
تعیین کند.وی اظهار داشت :همچنین از دولت بغداد درخواست کردهایم
تــا زمانی را برای بررســی دیگر پروندهها از جمله جــدول زمانی خروج
نیروهای آمریکایی از خاک عراق ،تعیین کند.این درحالی است که پیشتر
شــماری دیگر از نمایندگان پارلمان عراق نیز خواســتار بررسی پرونده
تجاوزات ایاات متحده آمریکا در خاک این کشور شده بودند.
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ورود و خروج ممنوع

چهره روز

مبارزه با کووید 19-با پنکه
سقفی بدون تیغه!

ورزشی

یک پنکه سقفی بدون تیغه با مصرف نیمی از انرژی دستگاه های مشابه
قادر اســت عاوه بر سریعتر خنک کردن محیط ،فضاهای بسته را نیز
ضد عفونی کند و به مبارزه با بیماری همه گیر کووید 19-کمک کند.
یک شرکت نوع جدیدی از پنکه سقفی را عرضه کرده است که می تواند
اتاق را سریعتر از پنکه های معمولی و با مصرف انرژی کمتر ،خنک کند.
ضمن اینکه این پنکه ســقفی فضاهای بســته را ضد عفونی می کند و
چون تیغه ندارد ،لمس آن نیز کام ًا ایمن است .این پنکه سقفی جدید
که "ورتک"( )Vortecنام دارد ،اتاق ها را با نصف انرژی مصرفی پنکه
های دیگر ،دو برابر ســریعتر خنک می کند و همزمان هوای اتاق را نیز
ضد عفونی می کند .عاوه بر این دارای یک امپ ال ای دی اســت که
هم به عنوان یک امپ سقفی عمل می کند .

گیلین فلین
گیلیان فلین (انگلیســیGillian Flynn :؛ زادهٔ  2۴فوریهٔ
 )19۷1یک نویسنده و فیلمنامهنویس اهل ایاات متحده
آمریکا اســت.او تا کنون سه رمان در گونهٔ مهیج نوشته
اســت به نامهای دختر گمشده ،چیزهای تیز و جاهای
نوشتن فیلمنامهٔ دختر گمشده چندین
تاریک.فلین برای
ِ
گرفتن گلــدن گلوب نامزد
جایزه برده اســت و بــرای
ِ
شدهاســت.فلین در کانزاس سیتی ،میزوری به دنیا آمد
و در محله کولمن هایلندز بزرگ شد.والدینش از استادان
دانشگاه انجمن شهری بودند :مادرش ،جودیت ان استاد
درک مطلــب و پدرش ،ادوین متیو فلین اســتاد فیلم
بود.او یک برادر بزرگتر به نام تراویس دارد که ماشــین
چی راهآهن اســت.دایی او ،رابرت شــیبر ،قاضی است.
فلین کودکی «بهشــدت خجالتی» بوده و از خواندن و نوشــتن گریزان بودهاست.فلین در سال 1989
از دبیرستان بیشاپ میچ فارغالتحصیل شد.در نوجوانی شغلهای عجیبی را امتحان کرد.او به دانشگاه
کانزاس رفت و در رشته انگلیسی و روزنامهنگاری لیسانس گرفت.قبل از نقل مکان به شیکاگو ،ایلینوی
و رفتن به دانشــگاه نورثوسترن ،دو سال در کالیفرنیا در یک مجله تخصصی تجارت و در بخش نیروی
انسانی مطلب مینوشــت .نهایتاً در سال  199۷فوق لیسانس خود را گرفت.فلین در ابتدا میخواست
گزارشگر پلیس شود ولی متوجه شد در این زمینه «هیچ استعدادی» ندارد و بنابراین روی نوشتههای
خود تمرکز کرد.فلین در ســال  2۰۰۷با یک وکیل به نام برت نوان ازدواج کرد .پســر این زوج به نام
فلین در ســال  2۰1۰و دخترشان ،ورونیکا ،در ۶اوت  2۰1۴متولد شد.جیلین و برت نورتوسترن باهم
آشنا شدند.اما باهم قرار نگذاشتند .تا اینکه فلین در اواسط 3۰سالگیش ،از نیویورک سیتی به شیکاگو
بازگشت .تقریباً از سال  ،2۰13این زوج در شیکاگو زندگی میکنند.

پیشنهاد

دیو سیاه کم تحرکی؛ کابوس  20سال آینده ایران
نه نیاز به هزینه دارد و نه مکان ویژه ای می خواهد ،اما فعالیت بدنی متوسط به حدی پشت گوش انداخته شده است که تلفات آن در یک
تا دو دهه آینده یقه و جان جامعه ایرانی را می گیرد! آمارها در حوزه «کم تحرکی» ایرانیان از یک هشدار جدی خبر می دهد ،هشداری که
عدم توجه به آن جز مرگ و میر نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت و سهل انگاری در این خصوص باعث شده طی سال های اخیر شاهد وخیم
شــدن وضعیت ســامت مردم باشیم و ادامه این روند در سال های آینده فاجعه ای جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت .میانگین شیوع
کم تحرکی در کشور به  5۶درصد رسیده است و در این بین کم تحرکی ،عامل  82درصد از مرگ و میرها در ایران است و به طور حتم این
وضعیت متناسب با شیوع ویروس کرونا تشدید می شود .این درحالی است که کم تحرکی در بین زنان  ۶۴درصد و سهم کم تحرکی در بین
مردان  ۴۶درصد است .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی سال گذشته میزان فشار خون را مورد پایش قرار داد ،آمار بدست آمده در
در این زمینه نشان می دهد که  3۷درصد از ایرانیان دچار فشار خون باا هستند که این رقم بسیار خطرناکی است .در عین حال  ۴۶درصد
از مردم دچار کلسترول باا هستند که این موضوع نیز شیوه تغذیه در کشور را به چالش میکشد و نشان میدهد مردم ایران در کنار فعالیت
ورزشی ناکافی ،الگوی تغذیهای نامناسبی دارند و این موضوع مزید بر علت است تا شاهد افزایش سرعت اضافه وزن و چاقی در کشور باشیم.

تخت گاز

دختر گمشده
رمان دختر گمشده پرفروش ترین رمان دوسال متوالی
 2۰1۴و  2۰15نوشــته گیلین فلین است .رمان دختر
گمشــده ،ژانر داســتانی مهیج و رمزگونه دارد .رمان به
صورت فصل بندی شــده از ابتدا شــروع میشود که هر
فصل از زبان یکی از شــخصیت های داستان (نیک دان
و ایمی دان) است .داستان با گم شدن ایمی دان شروع
میشــود و طی تحقیقات پلیس مظنون اصلی مثل اکثر
حوادت اینچنینی همسر فرد اســت اما در این داستان
ماجرا طور دیگری چیده شــده اســت .زندگی که تنها
خودشــان می دانند چرا تبدیل شده است به پرفروش
ترین رمان ســال .شــما ابه ای پیچ هــای این رمان
سرگشته ای هستید که با هر فصل به یک جهت میروید
ولی نهایتا همه چیز روشــن میشود و هیجانتان در انتها یقینا بی نهایت لذت بخش و دیدنی است .در
این رمان ،شما زن و شوهری را میبینید که هر کدام به نحوی با زندگی مشترکشان که مدتهاست دچار
روزمرگی و عادت شــده است کنار می آیند .یکی با خیانت ودیگری با انتقامی سخت .اما قهرمان این
داســتان ایمی است .زنی که هم میشود دوستش داشت و هم میشود از او ترسید .حتی اگر با خواندن
رمان های آگاتا کریســتی ذوق زده نمیشوید ،حتی اگر حوصله خواندن یک رمان پلیسی هیجان آور
پانصد صفحه ای را ندارید این کتاب را بخوانید! دختر گمشده قابلیت پیشنهاد دادن به هر شخصی با هر
سن وسالی را دارد .کشف کردن برای همه آدمها لذت بخش است .قسمت هایی از کتاب :به خانه می
روم و مدتی را به گریه کردن می گذرانم .تقریبا سی ودوسالم شده است .سن زیادی نیست،خصوصا در
نیویورک .اما حقیقت این است که مدت ها از آخرین باری که کسی را دوست داشته ام گذشته است.
پس چطور ممکن است دیگر کسی را ببینم که عاشقش باشم؟ ...

تصاویر جاسوسی جدید از نسل جدید مرسدس
هرچند تاکنون تصاویر جاسوسی ،رندرها و حتی نمونههای بدون پوششی از نسل جدید مرسدس بنز  Cکاس دیدهایم ولی حاا تصاویر
جدیدی از این ســدان لوکس آلمانی منتشــر شــده که میتوان آنها را جذابترین تصاویر از  Cکاس جدید دانست زیرا پوششهای
استتاری بسیار اندکی دارند .البته در این تصاویر هنوز هم جلو و عقب خودرو تا حد زیادی پوشانده شده ولی بااینحال شکل کلی خودرو
و خطوط طراحی آن کام ًا قابلرؤیت است .همانطور که انتظار میرود ،طراحی نسل جدید  Cکاس طبق زبان طراحی اخیر مرسدس
شــکل گرفته که پیشازاین در فیسلیفت  Eکاس و نســل جدید  Sکاس دیده بودیم .طراحی دماغهٔ  Cکاس جدید اما با چراغهای
مثلثی بیش از آنکه به  Sکاس شبیه باشد به  Eکاس شباهت دارد .در عقب خودرو نیز چراغهای افقی به چشم میخورد که به نظر
میرسد نسبت به برادران بزرگتر ،در مکان بااتری قرار گرفته باشند؛ بنابراین شاید واقعاً برای اولین بار این چراغهای افقی مرسدس،
زیبا به نظر برسند .سپرهای برجستهتر ،رکابهای اسپرت و رینگهای پنج پرهٔ دوتایی  AMGبا طراحی بسیار آشنا هم نشان میدهند
خودرویی که در این تصاویر دیده میشود به کیت بدنهٔ  AMG Lineمجهز است .درمجموع ،طراحی کلی نسل جدید  Cکاس کمی
پویاتر از  Eکاس و  Sکاس به نظر میرسد C .کاس جدید در داخل تا حد زیادی از  Sکاس وام خواهد گرفت.

سیستمی که میتواند تکههای
شیشه و چوب را در غذا پیدا کند
پژوهشگران آلمانی ،سیستمی مبتنی بر فناوری رادار ابداع کردهاند
که میتواند غذا را مورد بررســی قرار دهد و تکههای شیشه ،چوب
و پاســتیک را در آن پیدا کند .هیچکس دوســت نــدارد هنگام
خوردن غذا ،تکههای شیشه ،چوب یا پاستیک را در آن پیدا کند.
پژوهشــگران آلمانی ،یک سیستم آزمایشی جدید طراحی کردهاند
که میتواند با استفاده از فناوری رادار ،جلوی این پیشامد را بگیرد.
بســیاری از کارخانههای تولید مواد غذایی در حال حاضر از اشــعه
ایکس استفاده میکنند تا به بررسی غذا بپردازند و تکههای فلزی را
در آن پیدا کنند اما این فناوری معموا نمیتواند تکههای پاستیک،
چوب یا شیشــه را در غذا تشخیص دهد .پژوهشگران ابداع کردهاند
که امواج رادیویی با فرکانس باا را به کار میگیرد.

آفتاب پرستی که پس از یک
قرن از گور برخاست
محققان یک گونه از آفتاب پرست ها را که بیش از یک قرن بود منقرض
شده انگاشته می شدند و اثری از وجودشان نبود ،دوباره در ماداگاسکار
کشــف کرده اند .گونه ای از آفتاب پرســت که بیش از یک قرن از دید
دنیای علم پنهان بوده اســت ،اکنون پیدا شــده است .این گونه آفتاب
پرست موسوم به " "Voeltzkowیا " "Furcifer voeltzkowiطی
یک پروژه تحقیقاتی در ماداگاســکار با شناسایی چندین آفتاب پرست
رنگارنگ دوباره کشــف شد .آفتاب پرست " "Voeltzkowبرای اولین
بار به طور علمی در ســال  1893توصیف شد و از سال  1913تاکنون
دیده نشــده بود .همین باعث شده بود که در فهرست  25گونه "مورد
انتظارترین" در گونه های از دست رفته سازمان جهانی حفاظت از حیات
وحش( )GWCقرار بگیرد .همانطور که از نام این فهرست پیدا است.

