
استاندار تهران :
احتمال تعطیلی دو هفته ای تهران 

منتفی شده است
اســتاندار تهران تاکید کرد: پس از بررسی ابعاد تعطیلی دو هفته ای 
تهران ، احتمال این تعطیلی منتفی و مقرر شد فعالیت گروه های دو، 
ســه و چهار از ســاعت ۱۸ به بعد متوقف شود. انوشیروان محسنی 
بندپی با اشاره به متفی شدن تعطیلی دو هفته ای تهران گفت: پس 
از بررسی ابعاد تعطیلی تهران تصمیم گرفته شد که فعالیت گروه های 
دو، ســه و چهار از ســاعت ۱۸ به بعد متوقف شود.بر اساس گزارش 
روابط عمومی اســتانداری تهران، بندپی تاکید کرد: درحقیقت ۴۳ 
شهرســتان که در ابتدا اسامی آن ها اعام شد و ۴۴ شهرستان دیگر 
هم بعدا به آن ها اضافه شدند، مشمول این تصمیم شدند. در استان 
تهران نیز این کار را اجرا می کنیم تا تأثیر آن را بر روی شیوع ویروس 
کرونا بررســی کنیم.به گفته وی، در دو سه روز آینده وزارت کشور 
و بسیج طبق تفاهم نامه ای اقدامات مربوط به پیشگیری، شناسایی 
به هنگام، غربالگری و قرنطینه و اقدامات حمایتی از افراد نیازمند را 

اجرا خواهند کرد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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وزیر کشور گفت: باید با پای کار آوردن همه ظرفیت ها و توان موجود کشور، اجازه ندهیم جان شهروندان به راحتی در معرض خطر قرار گیرد.عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در نشست مشورتی با تعدادی از مدیران و اعضای این قرارگاه با تاکید بر اینکه برای قطع زنجیره بیماری 
کرونا نیازمند به کارگیری همه ابزارها و مکانیسم های قانونی و اخاقی نظیر غربالگری عمومی، قرنطینه، ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی هستیم، گفت: این امر 
در گرو هماهنگی و یکدلی همه نهادهای مرتبط با بیماری کروناست.وی در ادامه با اشاره به اینکه باید اثربخشی سیاست گذاری ها و اقدامات اتخاذی در کنترل بیماری 

کرونا، در عمل دیده شود؛ تصریح کرد: سیاست های اتخاذی نظیر ممنوعیت تجمعات، مراسم ها و دورهمی ها باید با جدیت اعمال شود...
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رحمانی فضلی:
 ممنوعیت تجمعات، مراسم ها و دورهمی ها باید با جدیت اعمال شود
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درماندگی بایدن در همکاری با ظریف
ایــن روزها بعضی ها خاطــرات محمدجواد ظریف را بــا جوبایدن در 
مقابل خود گذاشــته دائما مرور میکنند و به این دلخوش میکنند که 
بایــدن میتواند کمکی به ظربف برای آبروی از دســت رفته در برجام 
انجام دهد اما و صد اما کــه بایدن حتی اگر زمانی زودتر از حد تصور 
کارشناســان بتواند قدمی در کاخ ســفید نهاده و سکان دار کاخ سفید 
گردد، تنها کاری که میتواند برای ظریف دســت و پا کند این خواهد 
بود که اوا محدودیت ســفر او را به آمریکا بردارد و یا پیشــنهاد یک 
پاسپورت آمریکایی برای خود او و خانواده او را تدارک ببیند که تا مانند 
مرحله قبل درگیر کنسولگری آمریکا در استانبول یا آنکارا نشود. شاید 
ایــن نظر به ذهن تبادر کند که بدبینانه تحلیل میکنم اما توجه کنیم 
که  اگر به حافظه تاریخی مراجعه کنیم ابی صهیونیســتی همیشــه 
سایه عمیق تری بر حزب دموکرات در آمریکا داشته است. همین سایه 
عمیق و ســنگین نشــان میدهد که بایدن بدون شرط و شروطی که 
آن را صهیونیســتها تعیین میکنند پا به توافق برای بازگشت به برجام 
نخواهد گذاشــت. از جانب آمریکا هم که نگاه نکنیم، در ایران رهبری 
معظم انقاب اسامی در روز سه شــنبه ۱۳ آبان که مصادف با میاد 
رســول گرامی اســام )ص( و همچنین روز مبارزه با استکبار نیزبود 
طی فرمایشــاتی بسیار عمیق و راهبردی تاکید فرمودند: » که راهبرد 
ما همان اســت که بود و با تغییر افراد تغییری نخواهد نمود«. پس به 
راحتی میتوان دریافت که راه برجام از نظر ما نیز بســته خواهد بود و 
حتی اگر فرض کنیم ) فرض محال که محال نیست(  که آمریکا با عذر 
خواهی !!  از رفتار رئیس جمهور سابق خود، دونالد ترامپ و بدون هیچ 
شــرطی به برجام بازگردد، حال بدون چون و چرا این ما هستیم که از 
ورود به ماجرای مجدد به برجام استنکاف خواهیم نمود. از این گذشته 
شرایط ما نسبت به گذشته با آمریکا و کاخ سفید تفاوتهایی هم کرده 
است چرا که  ترامپ با طرح صلحی خبیثانه، موذیانه و ناعادانه کوشید 
تا کشــورهای عرب را به عادی  سازی روابط  شان با رژیم اشغالگر قدس 
متقاعد کند. این عادی سازی به هزار دلیل از جمله عدم رعایت حقوق 
فلسطینیان نامنصفانه، موذیانه و خبیثانه بود زیرا هم خشم فلسطینی ها 
را برانگیخت و هم ســبب سرافکندگی پیدا و پنهاِن رهبران عرب غیر 
خائن به آرمان فلســطین برای عادی  ســازی رابطه، در افکار عمومی 
منطقه شــد. امروز اردوگاه مقاومت از مــا توقع متفاوتی در دل نهفته 
است. کمترین توقع این است که ما به سادگی تن به مذاکره با آمریکا 
نداده و به نوعی اَبروان درهم کشــیده خود را در مقابل اعراب خیانت 
پیشه به آرمان های مقاومت و فلسطین، نگشاییم. رژیم صهیونیستی اما 
تاش مضاعف خواهد نمود گسترش عادی سازی را در دستور قرار داده  
و در این مرحله با دموکراتها به تفاهمی همسو برای ارتقاء و یا حداقل 
حفظ شرایط موجود عادی سازی روابط با اعراب تفاهم نماید که البته 
شــرایط رو در رویی با ایران را به مراتب ســخت تر خواهد نمود. از این 
گذشــته در ایران دولت دوازدهم که متاسفانه در گذشته پا روی همه 
خط قرمزها گذاشت و رابطه با امریکایی ها را در یک چارچوب جمعی 
به نام و بهانه )۵+۱( به امضای برجامی رســانید هم شرایط گذشته را 
نــدارد که بتواند با اتکای به اعتبــار بقای خود در این راه قدم بردارد و 
هم عمر ماندگاری در پیش رویش نیســت تا مجددا خط قرمزها را  به 
سادگِی گذشته ندیده بینگارد، لذاست که نه وزارت خارجه و نه دولت 
روحانی هیچکدام زمینه مناسبی برای عدول مجدد از خواست رهبری 
نخواهند داشــت. البته و صد البته این واقعیت هم قابل درک است که 
همراهی بایدن با اروپا و اعام گشــایش در تحریم ها هم در حوزه نفت 
و هم در حوزه بانکداری دولت و شــاید حکومت و حتی رهبری را در 
مقابل انتخابی دشــوار قرار دهد. لذاست که مواجهه با امتیازات بظاهر 
زیبــا اما فریبنده از جانب اروپا و) تجمع مجدد ۵+۱ ( کمی پیچیده و 
دشــوار خواهد بود. بخصوص اینکه چین و روســیه در این گروه قرار 
خواهند داشــت. چین به نیاز راهبردی نزدیک شــدن به بایدن برای 
کاستن از تنشها با هزینه تراشی برای دیگران می اندیشد و روسیه باید 
روابط خود را با بایدن در کاستن از عقبه وقایع گذشته خود با ترامپ، 
بازسازی کند. اینکه تحلیل شرایط آتی کمی پیچیده باشد مهم نیست 
و مطمئنم ما امروز کاما به شرایط سیاسی منطقه و جهان مسلطیم. 
یقینا سناریو را با لطیف ترین شرایط بسود مردم ایران رقم خواهیم زد و 
این حتما در شرایطی است که  منتظر خواهیم شد تا  بایدن بعد از حل 
منازعات به کاخ سفید راه یابد و راهبرد آمریکا در شرایط دشوار کرونا 
و اقتصاد ویرانه و آشــفتگی با دوقطبی گری را پشت سر نهاده و آماده 

شرایط بیرون از آمریکا شود. 
ولسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: طی 2۴ ساعت گذشته ۴۵9 بیمار مبتا به کرونا جان باختند.سیما سادات اری سخنگوی وزارت بهداشت در تشریح آخرین 
وضعیت شــیوع بیماری کرونا در کشــور گفت: تا دیروز ۱۸ آبان ۱۳99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 9 هزار و 2۳۶ بیمار جدید مبتا به کووید۱9 در 
کشور شناسایی شدند که دو هزار و ۷۱2 نفر از آنها بستری هستند. مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به ۶۸2 هزار و ۴۸۶ نفر رسید.به گفته اری، متاسفانه در 
طول 2۴ ساعت گذشته، ۴۵9 بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۸ هزار و 29۱ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 
۵2۰ هزار و ۳29 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.وی خاطرنشان کرد:  ۵۵2۳ نفر از بیماران مبتا به کووید۱9 در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون پنج میلیون و 22۴ هزار و 2۵2 آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.اری افزود: استانهای تهران، 
اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان 
رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.وی گفت: 

استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

رکوردهای کرونا هر ساعت جابجا می شود
آمارهای ابتا و مرگ و میر بیماران کرونا در کشور هر روز دستخوش تغییر می شود و این در حالی است که هنوز از افزایش تست ها خبری نیست.

، اظهار نظر شب گذشته وزیر بهداشت مبنی بر اینکه زمستان سخت تری نسبت به پاییز خواهیم داشت، این سوال را در اذهان متبادر می سازد که مگر قرار است 
چه اتفاقی تلخ تر از روزهای فعلی کرونا در کشور رقم بخورد.گفته می شود یکی از دایل افزایش آمار روزانه کرونا در کشور، افزایش تعداد تست های تشخیصی است. 
در حالی که هنوز آمار تست ها هیچ افزایشی نیافته و آنچه وزیر و معاونان وزارت بهداشت عنوان می کنند، این است که »به زودی« شاهد افزایش تعداد تست های 
تشخیصی خواهیم بود.بنابراین، می توان نتیجه گرفت آنچه هر روز تحت عنوان جابجایی و رکوردشکنی آمارهای کرونا در کشور اعام می شود، ناشی از عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی است.وزیر بهداشت، شب گذشته در اجاس غیر حضوری با رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، این نگرانی را انتقال داده است که این 
ویروس با ما کارهای زیادی انجام داد و کارهای زیادی هم انجام خواهد داد. اگر امروز هر کسی بگوید این ویروس را خوب شناخته و راه های مبارزه با آن را غیر 
از اصول ملی که همواره بیان می شد کشف کرده نشان از کج فهمی او نسبت به این ویروس است. ممکن است روزهای سخت تری پیش روی ما باشد همانگونه 
که پیش بینی پاییز سختی را هم داشتیم. زمستانی سخت تر از پاییز امسال در راه داریم و باید برای روزهای سخت آینده آماده باشیم.این هشدار وزیر بهداشت، از 
این واقعیت حکایت دارد که باید منتظر آمار و ارقام نجومی تر از موارد کنونی کرونا در کشور باشیم. یعنی، اگر نخواهیم شرایط کنونی را کنترل کنیم، آمار ابتاء 
و مرگ و میر بیماران کرونایی در ایران، نگران کننده تر از آمار روزهای پاییزی خواهد بود.محسن فرهادی معاون فنی مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت،، 
نسبت به تبعات شکل گیری تجمعات در قالب هر برنامه و مراسمی هشدار داد و گفت: تبعات ناگوار و مرگ و میرهای تجمعات، همواره دو هفته بعد از آن خودش 
را نشان می دهد.وی با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کنونی که وضعیت بسیار بغرنج و ناگوار است، تصریح کرد: آمارهای ابتاء و مرگ و میر 
در این روزها بسیار نگران کننده است. وقتی می بینیم هر روز تعدادی از هموطنان ما عزادار یکی از نزدیکان خود می شوند.فرهادی ادامه داد: متأسفانه برخی از 
هموطنان هنوز کرونا را جدی نگرفته اند و تا زمانی که وارد بیمارستان ها نشوند و تهدیدات این ویروس را نبینند، باور نمی کنند که این بیماری چقدر خطرناک و 
کشنده است و با کسی هم شوخی ندارد.معاون فنی مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که هر شکل از تجمعات قابل توجیه نیست، 
گفت: مراسم عروسی یا ختم، مهمانی های فامیلی و خانوادگی و…، منجر به افزایش موارد ابتاء و مرگ و میر خواهد شد. لذا، تاکید ما بر ماندن در خانه و اجتناب 
از ترددهای غیر ضروری در جامعه است.فرهادی با اشاره به در پیش بودن روزهای سرد سال، افزود: ما نگران گسترش انتقال ویروس در فضاهای بسته هستیم که 
تهویه هم وجود ندارد و می تواند منجر به افزایش موارد ابتاء در ماه های پایانی سال شود. لذا، باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که مهم ترین موضوع در مقابله 
با گسترش شیوع ویروس، رعایت پروتکل های بهداشتی است.یک متخصص بیماری های عفونی،  گفت: برخی از بیماران کرونا در کمتر از 2۴ ساعت از مراجعه 
به بیمارستان فوت می کنند که نشان می دهد بسیار بدحال بوده اند و دیر مراجعه کرده اند.وی افزود: دیر مراجعه کردن بیماران کرونا به بیمارستان باعث می شود 
نتوانیم خیلی در روند معالجه دخالت کنیم.این متخصص بیماری های عفونی، ادامه داد: بیمارانی که در بخش ICU بستری می شوند کسانی هستند که درگیری 
ریه در آنها بسیار شدید است و اکسیژن خون این بیماران به کمتر از ۸۶ درصد رسیده است و با اکسیژن معمولی سطح اکسیژن بدن آنها باا نمی آید.وی گفت: 
دیر مراجعه کردن بیماران کرونایی به بیمارستان ها یکی از علل شیوع بیشتر این ویروس در جامعه است.در همین حال، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، 
با عنوان این مطلب که در چند روز آینده تست روزانه به ۱۰۰ هزار مورد خواهد رسید، گفت: اان روزانه حدود ۳۰ هزار تست انجام می دهیم که امیدوارم به ۱۰۰ 
هزار مورد تست روزانه افزایش یابد.وی با انتقاد از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط برخی از هموطنان، افزود: از مجموع ۱۵ هزار تست مثبت، مشخص 
شد که 2۰ درصد آنها در قرنطینه نمی مانند.روز گذشته رکورد تازه ای از آمار شناسایی و ثبت موارد جدید کرونا در کشور رقم خورد و قبل از آن هم رکورد آمار 
مرگ و میر شکسته شده بود و البته آمار بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه نیز هر روز دستخوش تغییر می شود.این آمارها و اعداد و ارقام از وضعیت 
کرونا در کشور، می تواند یک نتیجه گیری در پی داشته باشد، و آن نتیجه گیری این است که اگر دیر بجنبیم، فاجعه ای تلخ و سیاه برای کشور رقم خواهد خورد 

که پذیرفتن مسئولیت این فاجعه تنها متوجه وزارت بهداشت نباشد.

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

احتمال رد طرح پرداخت یارانه کااهای اساسی
وضعیت اسفناک معیشتی؛

 مسئوان درد نداری کارگران
 را می فهمند؟

 جزئیات ارائه کارت اعتباری به مشموان 
سهام عدالت

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تا زمانیکه تصمیم گیرندگان برای قشــر کارگر با حقوق 
های باا و منازل و خودروهای لوکس شــعار دفاع از مطالبات اقشار آسیب پذیر جامعه را با خود یدک 
می کشند، درِد ندارِی کارگران دوا نمی شود. حمیدرضا امام قلی تبار، درباره مشکات جامعه کارگری 
گفت: این روزها فعاان جامعه ی کارگری کشــورمان هیــچ رمقی برای بیان مطالبات جامعه ی تحت 
پوشش خود ندارند، زیرا از یک سو عزم جدی در مسئولین مربوطه برای یاری رساندن به کارگران نمی 

بینند و از سوی دیگر به واسطه وضعیت....

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی نشان می دهد

خطر جدی رکود در بنگاه های اقتصادی
دردی دوا نشد

صفطویلثبتنامخودروباکارتملیاجارهای!
با اعام نتایج قرعه کشــی یکی از خودروسازان، عدد شگفت آور ۴ میلیون متقاضی برای دریافت خودروی 
صفر ثبت شد؛ بخت آزمایی با کارت ملی اجاره ای برای رسیدن به ۳۰ هزار دستگاه خودرو!  با اعام نتایج 
قرعه کشی ایران خودرو، عدد شگفت آور ۴ میلیون نفر متقاضی برای دریافت خودرو صفر ثبت شد، این در 
حالی اســت که بسیاری از افراد نیز در قرعه کشی گروه خودروسازی سایپا شرکت کرده و اجازه ثبت نام 
در قرعه کشی ایران خودرو را نداشتند. با این وضعیت می توان پیش بینی کرد با ادامه روند فعلی، روز به روز 
وضعیت بازار خودرو ملتهب تر گردد.بازار خرید و فروش خودرو، مدتی است که به دلیل عرضه بسیار پایین 
در برابر تقاضای باا و غیرمنطقی جامعه، دچار نوسانات و جهش های قیمتی شدید شده است. ورود داان 
و واســطه گران به این بازار، مشکات را دوچندان و امکان کنترل بازار را عمًا از اختیار نهادهای مسئول 
خارج کرده اســت. راهکاری که چندین ماه از اجرای آن برای کنترل قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می گذرد، پیش فروش خودرو به صورت قرعه کشــی اســت و هم چنین شرایطی از قبیل 
اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یک سال و… نیز برای جلوگیری از تجاری 

سازی این وسیله نقلیه اندیشیده شده بود که هرکدام از این موارد نیز با روش هایی خاص دور زده شد.

خرید گروهی کدملی از افراد بی بضاعت، روش داان برای دور زدن قرعه کشی خودرو
داان بــرای دور زدن ایــن روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بی بضاعت کرده و با پرداخت چند 
میلیون به این افراد، عمًا شانس باایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعه کشی دارند، با این 
روش، می توان پیش بینی کرد که حدوداً اکثریت این خودروها به دســت مصرف کننده واقعی نرســیده و 
هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی 
نشده است. از طرفی، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله این خودروهای تا یک سال 
نیز به صورت کامل عملی نیســت، زیرا این خودروها هم اکنون به صورت وکالتی و یا با استفاده از مبایعه 
نامه منتقل می شوند و به همین دلیل، این راهکار نیز با توجه به این روش های انتقال، معیوب است.شاهد 
این مثال قرعه کشی پیش فروش فوری و یک ساله شرکت ایران خودرو در مهرماه امسال است که به صورت 
همزمان برگزار شد. در این دو قرعه کشی، در مجموع ۴ میلیون و 2۰۰ هزار و ۶۵۳ نفر در وبسایت شرکت 
ایران خودرو ثبت نام کردند، این در حالی اســت که در مجموع این دو قرعه کشــی همزمان، ۳۱ هزار و 
۴۵۰ دســتگاه خودرو به برندگان رسید، با یک محاسبه ساده می توان گفت شانس پیروزی در این قرعه 
کشی ها به طور میانگین ۰.۷ درصد است که عمًا به معنای این است که این رخداد بیشتر شبیه به یک 

بخت آزمایی است تا انتخاب تصادفی!

دلیلی محکم برای اثبات سرمایه ای بودن خودرو
نکته حائز اهمیت دیگر این اســت که با بررسی ثبت نام متقاضیان برای هر خودرو، متوجه می شویم که 
بیشترین ثبت نام ها، برای خودروهای لوکس ایران خودرو است و این در حالی است که مردم در شرایط 
نامطلوبی از لحاظ اقتصادی به سر می برند، به طور مثال در فروش یک ساله، بیشترین متقاضی مربوط به 
خودروی دناپاس است که 22۸۰2۱ نفر ثبت نامی را به خود اختصاص داده است و این تعداد نزدیک به 
یک ســوم کل متقاضیان ثبت نام یکساله ایران خودرو است.این مطلب بیانگر این موضوع است که مردم 
به خودرو دیگر دید مصرفی ندارند و آن را به عنوان یک کاای ســرمایه ای به حســاب می آورند و از این 
جهت حاضرند برای اینکه ارزش پول نزد خود را بیشتر کنند، خودروهای با قیمت بااتر را انتخاب کنند. 
بعد از دناپاس نیز به ترتیب پژو پارس TU۵ و پژو 2۰۷ قرار دارند که تأیید کننده تحلیل مذکور اســت.

این اتفاقات و عدم پیروزی اکثریت مردم در قرعه کشی ها، باعث شده تا جو بی اعتمادی سنگینی در بین 
مردم عادی، حکم فرما شــده و آن ها، این اتفاقات را ناشــی از انتخاب گزینشی افراد در این قرعه کشی ها 
قلمداد کنند، درصورتی که می توان گفت، با توجه به نظارت نهادهای مربوطه به فرآیند قرعه کشی، انتخاب 
گزینشی به سختی میسر می شود که البته به دلیل عدم شفافیت کامل، نمی توان اظهارنظر دقیق داشت. 

فروش خودرو در بورس کاا، راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی موجود
به دلیل آسیب های بی شمار روش فعلی، پیشنهادی برای عرضه خودرو در بورس کاا مطرح شده است و 
طبق آن، اختاف قیمت کشف شــده در بورس کاا و قیمت مصوب شورای رقابت، به عنوان مالیات اخذ 
می گردد. پیشنهاد شده که این مالیات از طرق مختلف و با ضوابطی خاص در جهت افزایش تولید، بهبود 
کیفیت و ایمنی خودرو و توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی اســتفاده شده که نهایتاً منافع آن به مردم 
خواهد رســید.اگر پیشنهاد فروش خودرو در بورس کاا محقق گردد، می توان با منابع حاصل از اختاف 
قیمت مصوب شورای رقابت و قیمت کشف شده در بورس، برای خودروسازان تسهیاتی در نظر گرفت تا 
افزایش تولید خودرو صورت گیرد. با افزایش تولید خودرو، عرضه و تقاضا متعادل شــده، هم چنین دست 

داان و واسطه گران از بازار خودرو قطع گردیده و مصرف کننده واقعی به خودروی صفر خواهد رسید.

 459 بیمار دیگر قربانی شدند

رکـورد هـولناک کـرونا
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لندنبهتعهداتمعوقهخودنسبتبهتهرانعملکند
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل با اشاره به دیدار خود با راب مک ایر سفیر انگلیس در تهران گفت: بهتر است لندن به تعهدات معوقه خود 
عمل کند. مذاکره برای مذاکره بازی تکراری و بی حاصل است.حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل در صفحه شخصی خود 
در توئیتر با اشاره به دیدار خود با راب مک ایر سفیر انگلیس در تهران خاطرنشان کرد: بهتر است لندن به تعهدات معوقه خود عمل کند.متن کامل به شرح 
ذیل است:  گفتگویی صریح و سازنده داشتیم. سفیر خواستار مذاکرات بیشتر جمهوری اسامی ایران است به وی تاکید کردم، بهتر است لندن به تعهدات 

معوقه خود عمل کند. مذاکره برای مذاکره بازی تکراری و بی حاصل است. دو کشور ظرفیت همکاری زیادی دارند.
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 4 امکان برای برگزاری انتخابات 1400 ایران در شرایط کروناییگزیده خبر

آیاانتخاباتالکترونیکبااخرهکلیدمیخورد؟
انتخابات ۱۴۰۰ باتوجه به شرایط کرونایی کشور قابل برگزاری مانند ادوار قبلی انتخابات 
نیست و مسئوان برگزاری باید تمهیدات ازم برای نحوه برگزاری را فراهم کنند. تسنیم 
در این گزارش ۴ راه ممکن را برای برگزاری انتخابات با حفظ ســامت مردم را بررسی 
کرده اســت.کمتر از هشت ماه تا انتخابات ریاســت جمهوری دوره سیزدهم باقی مانده 
است و شــرایط خاص کرونایی سوااتی را در ذهن مردم درباره نحوه برگزاری انتخابات 
ایجاد کرده اســت چراکه باتوجه به پیش بینی مســئوان بهداشتی کشور ویروس کرونا 
حداقل تا یک ســال آینده همچنان وجود دارد و باشک خردادماه سال آینده نمی توان 
مانند ادوار قبل و به شــیوه ســنتی رای گیری را برگزار کرد. انتخابات ریاست جمهوری 
باتوجــه به جایگاه ویژه رئیس جمهور در کشــور و رقابت تنگاتنــگ جناح ها و احزاب 
با یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. از ســال 92 و همزمانی انتخابات شوراها 
با انتخابات ریاســت جمهوری و تکثر کاندیداهای شــوراها در شهر و روستاهای کشور، 
میزان مشــارکت در این انتخابات افزایش یافت.بجز سال 88 که به دلیل دوقطبی پیش 
آمده میان دوکاندیدای اصلی انتخابات شــاهد مشارکت 85 درصدی بودیم، در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 8۴ و 8۰، مشارکت به ترتیب 62 درصد و  66 درصد بود. در مقابل، 
انتخابات سال 92 و 96 مشارکت به ترتیب  72.9۴ درصد و 73 درصد بود لذا با توجه به 
حساسیت انتخابات ریاست جمهوری، از حاا باید تدبیری در چگونگی برگزاری انتخابات 
اندیشید.قانون اساسی در زمینه نحوه برگزاری انتخابات و کیفیت آن تقریباً سکوت کرده 
اســت. اصل ۱۱6 تصریح دارد، »نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات 
آمادگی خود را رســماً اعام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین 
می کند.«تنها اصل ۱۱7 اســت که می توان از آن برداشت کرد که انتخابات باید در یک 
روز برگزار شــود »... هر گاه در دوره نخســت هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست 
نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود.« از آنجا که اصل صراحت 
ندارد می توان اینگونه برداشــت کرد که انتخابات دور دوم را تنها باید در یک روز برگزار 
کرد و شورای نگهبان می تواند نظر تفسیری خود را در این زمینه ارائه کند یا روز جمعه 
را آغاز رای گیری اعام کند. در قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات در یک روز باید 
برگزار شود. ماده 2۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه می گوید: »اخذ رأی 
در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و درصورت 
ضرورت قابل تمدید می باشد.« تبصره این ماده نیز وظیفه تمدید انتخابات را برعهده وزیر 
کشور گذاشته است.در ادوار گذشته عمدتاً برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت 
2۴ روز جمعه تمدید می شد تا رای دهندگان بیشتری بتوانند در انتخابات شرکت کنند.از 
آنجا که قانون اساسی در این زمینه سکوت کرده و کار به قوانین عادی واگذار شده است، 
برای برگزاری انتخابات به نحوی که مانع از شیوع گسترده کرونا شود و مردم با اطمینان 

در انتخابات شرکت کنند، می توان راه هایی را در نظر گرفت.

1- تغییر قانون انتخابات 
در ایــن زمینــه مجلس شــورای اســامی می تواند تبصــره ای را به قانــون انتخابات 
ریاست جمهوری اضافه کند که فرصت انتخابات در شرایط اضطراری از 2۴ ساعت افزایش 
پیدا کند و تشــخیص آن را نیز برعهده شورای نگهبان بگذارد.عاوه بر مجلس، شورای 
عالی امنیت ملی نیز با توجه به شــرح وظایفش در اصل ۱76 قانون اساسی، می تواند با 
توجه به شــرایط کشور دستور افزایش مدت زمان انتخابات را صادر کند تا مردم در طی 

چند روز در انتخابات شرکت کنند و تکثر جمعیت مانع از انتشار ویروس شود. 

2- پیش بینی راه های جدید اخذ رای 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در شرایطی برگزار شد که واژه آرای پستی را این روزها 
زیاد می شنویم. اگرچه انتخابات آمریکا در بازه زمانی بیش از 2۴ ساعت برگزار می شود، 
اما هر ایالت قوانین مربوط به خود را دارد. رای دادن پســتی به این معناســت که افراد 
بدون آنکه ازم باشد در حوزه های رای گیری حاضر شوند از طریق پست رای خود را ثبت 
کنند. کسانی که خواستار رای پستی هستند باید یا از طریق اینترنت و ایمیل و یا تلفن 
و نامه کتبی رســماً درخواست کنند که برگه رای آنها به آدرس پستی شان ارسال شود. 
دفاتر انتخاباتی هر حوزه و ایالت، پس از دریافت درخواست ها، مشخصات متقاضیان مانند 
اسم، آدرس محل سکونت و شماره ملی آنها را بررسی می کند و پس از صحت مشخصات، 
پاکت ویژه رای که در آن فرم های مربوطه و یک پاکت بدون نیاز به تمبر بازگشــت قرار 
داده شــده برای متقاضیان ارسال می شود. شهروندان پس از پرکردن برگه رای آن را در 
پاکت مخصوص گذاشته و روی پاکت نامه دربسته را امضاء می کنند.پس از آن اداره پست 
نامه های حاوی رای را به حوزه های اخذ آراء محلی تحویل می دهد و مسئوان انتخابات 
هم پس از مطابقت دادن امضاء و مشخصات متقاضی با پاکت حاوی رای، پاکت دربسته 
را بــه صندوق یا محل ویژه نگه داری آراء غیرحضوری می فرســتد تا پس از پایان زمان 
رای گیری در روز سوم نوامبر باز و به همراه سایر آرا شمارش شود.بنظر می رسد این حالت 
سوم فقط روی کاغذ به عنوان یک ایده مطرح باشد چرا که زیرساخت های این نوع رای  
دادن در کشــور آماده نیست و با توجه به تصریح قانون اساسی بر مخفی بودن آرا)اصل 
62( شاید نتوان چندان این مدل رای دادن  را در ذهن داشت اما باید به شیوه های جدید 
رای دادن بصورت غیابی و الکترونیکی فکر کرد و اگر ایده خوبی در این زمینه قابل اجرا 

بود که می توانست امنیت آراء را تضمین کند، مورد استقبال قرار بگیرد.

3- انتخابات الکترونیک
باتوجه به اینکه کرونا شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از مردم ممکن است نسبت 

به مدت زمان حضور در مراکز اخذ رای نگرانی هایی داشــته باشــند، باید روش های 
جایگزین مانند انتخابات الکترونیکی جدی گرفته شود و اگر نیاز به اصاحات قانونی 
دارد، هرچه ســریع تر انجام بگیرد. در انتخابات دوم اسفندماه شاهد بودیم که برخی 
قوانین قدیمی برای جلوگیری از ابتاء مردم فی الفور منسوخ شد. برای مثال ثبت اثر 
انگشت برای زمانی بود جلوگیری از شرکت مجدد افراد تنها از طریق رویت شناسنامه 
ممهور شــده یا اثر جوهر بر انگشــت سبابه فرد میسر بود اما در سالهای اخیر با ثبت 
کدملی رای دهندگان، رای دادن مجدد امکان پذیر نیســت لذا در انتخابات دوم اسفند 
ثبت اثر انگشت برداشته شد.با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در سیاست های کلی 
انتخابات در سال 95 مبنی بر »بهره گیری از فناوری های نوین در جهت حداکثرسازی 
شفافیت، سرعت و سامت در اخذ و شمارش آرا و اعام نتایج« و برخی کارهای انجام 
شــده در این زمینه اما هنوز گام اساسی و موثری برداشته نشده است تا تمام فرآیند 
انتخابات را الکترونیکی برگزار کرد.  قانون انتخابات مجلس شــورای اسامی، وزارت  
کشــور را مسئول انجام این کار کرده است. اگرچه برخی تبلیغات الکترونیکی نشدن 
انتخابات را ناشــی از مخالفت شــورای نگهبان می  دانند اما مسئوان این شورا بارها 
اعام کرده اند که هیچگونه مخالفتی با الکترونیکی شدن انتخابات ندارند بلکه مسئله 
مهم در این میان حفظ حق الناس و امنیت آراء است.عباســعلی کدخدایی سخنگوی 
شورای نگهبان در تازه ترین اظهارنظر خود گفته است »با توجه به شیوع ویروس کرونا 
ضرورت انتخابات الکترونیک بیشتر از گذشته است؛ وزارت کشور زحمات زیادی برای 
الکترونیکی شدن انتخابات انجام داده و جلسات متعددی با کارشناسان شورای نگهبان 
داشــتند، اما سامت انتخابات و صیانت از رأی مردم برای ما مهم است؛ چه انتخابات 
الکترونیکی و چه انتخابات سنتی باشــد، باید نگاهمان به پاسداری و صیانت از رأی 
مردم باشــد«.باتوجه به شرایط پیش آمده بدیهی است مسئوان اجرایی انتخابات از 
جمله وزارت کشور باید نسبت به تدارک زیرساخت ها و حفظ امنیت انتخابات و تامین 

نظر شورای نگهبان مبنی بر حفظ امنیت آراء تاش کنند. 

4- افزایش جدی شعب اخذ رای و صندوق های رای گیری
یکی دیگر از راه هایی که می تواند حساســیت مردم نســبت کرونا در روز انتخابات را کم 
کند، افزایش شــعب اخذ رای و صندوق های سیار است به نحوی که اهالی هر خیابان یا 
محله در کمترین زمان ممکن رای خود را به صندوق بیندازند. این طرح مشتمل هزینه 
و اعتبار باایی است اما به افزایش مشارکت و سامت در انتخابات کمک می کند و حتی 
اگر راه های قبلی نیز انجام شــود، یکی از نیازهای انتخابات ســال بعد باشــک افزایش 
صندوق های سیار است تا افرادی که بیشتر در معرض کرونا هستند در کمترین فاصله از 

محل سکونت خود رای را به صندوق بیندازند.

 روحانی:
 آمریکا از فرصت پیش آمده برای جبران 

اشتباهات گذشته استفاده کند
رئیس جمهور با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: سیاست 
پرآســیب و نادرست دولت آمریکا در سه سال اخیر، نه تنها توسط مردم سراسر 
جهان تقبیح شد، بلکه در انتخابات اخیر از سوی مردم این کشور نیز با مخالفت 
روبه رو شد. حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور دیروز یکشنبه در یکصد و 
هفتاد و نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار داشت: اینک فرصتی 
برای دولت آینده آمریکا پیش آمده است که اشتباهات گذشته را جبران کند و 
با احترام به قواعد جهانی، به مسیر پایبندی به تعهدات بین المللی، بازگردد.وی 
افزود: جمهوری اسامی ایران، همواره به تعهدات خود درصورت رعایت مسئوانه 
از سوی همه اطراف تعهد، پایبند است و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود 
می داند.رئیس جمهور با تأکید بر پیروزی مقاومت ملت ایران در جنگ اقتصادی 
تحمیل شده توسط دولت آمریکا، ابراز کرد: مردم ایران با مقاومت قهرمانانه خود 
در برابر جنگ تحمیلی اقتصادی، اثبات کردند که سیاست فشار حداکثری آمریکا 
محکوم به شکســت است.روحانی تصریح کرد: اینک زمان آن است که در سایه 
همکاری و هم افزایی ایران و همسایگان، شاهد ارتقای امنیت و توسعه در منطقه 
باشــیم و مسیر ثبات و رشد اقتصادی کشــور، با قوت و سرعت هرچه بیشتر، 
پیموده شود.وی همچنین با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت تأکید کرد: در 
شرایط رو به بهبود اقتصادی، دولت با اتخاذ سیاست های متناسب مالی و کنترل 
و هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه سرمایه گذاری، حفظ ارزش پول ملی و 
کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور را با قوت دنبال می کند.رئیس جمهور 
همچنین در این جلسه وزیر اقتصاد را مکلف کرد در راستای ارتقای انضباط مالی 
و بودجه ای، فروش سهام و دارایی های مازاد دولتی و انتشار اوراق بدهی دولت را 

طبق برنامه مصوب ادامه دهد.

جهانگیری: 
دوران ترامپ به پایان رسید

معاون اول رئیس جمهور می گوید: سرانجام با اعام نتیجه انتخابات آمریکا، دوران 
ترامپ و تیم ماجراجو و جنگ طلب او به پایان رسید.اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهور در توییتی با اشــاره به نتیجه انتخابات آمریکا و پیروزی جو 
بایدن در این باره نوشت:  ملت ایران مقابل سیاست فشار حداکثری ترامپ ایستاد. 
دوران ترامپ و تیم ماجراجو و جنگ طلب او به پایان رسید.وی با اظهار امیدواری 
از تغییر سیاست های مخرب آمریکا، می نویسد: سرانجام با اعام نتیجه انتخابات 
آمریــکا، دوران ترامــپ و تیم ماجراجو و جنگ طلب او به پایان رســید. نقض 
معاهده های بین المللی از محیط زیســت تا تحریم های اقتصادی و ضد انسانی 
علیه ملت ایران و حمایت از تروریسم و نژاد پرستی، شاکله سیاست های ترامپ 
بود.معاون رئیس جمهور همچنین نوشــته اســت: ملت ایران که با مقاومت در 
مقابل سیاست فشار حداکثری ترامپ ایستاد، رنج های ناشی از اخال گسترده 
در معیشــت خود، عدم دسترســی بیماران به دارو و ترور سردار سلیمانی عزیز 
را فراموش نخواهند کرد. امیدوارم شــاهد تغییر سیاست های مخرب آمریکا و 

بازگشت به قانون و تعهدات بین المللی و احترام به ملت ها باشیم.

ظریف در واکنش به انتخابات آمریکا:
جهان نظاره گر رهبران جدید آمریکا است

وزیر امور خارجه در واکنش به شکســت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، نوشت: دنیا نظاره گر است که آیا رهبران جدید، روش مخرب، ضد قانون 
و قلدر مابانه رژیم در حال رفتن را کنار خواهند گذاشت.محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به شکست 
ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، نوشت: مردم آمریکا نظر خود را 
اعام کردند و اکنون دنیا نظاره گر اســت کــه آیا رهبران جدید، روش مخرب، 
ضد قانون و قلدر مابانه رژیم در حال رفتن را کنار خواهند گذاشت و چندجانبه 
گرایی، همکاری و احترام به قانون را بر خواهند گزید و یا خیر.وی تاکید کرد: این 
اقدام و عمل است که بیش از همه چیز مهم است. سابقه ایران »روشن است«: 

عزتمداری، منافع ملی و دیپلماسی مسئوانه.

محسن رضایی:
رئیس جمهور جدید آمریکا در اولین فرصت 

کلیه تحریم ها را بردارد
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: رئیس جمهور جدید آمریکا باید در 
اولین فرصت کلیه تحریم ها را بردارد و از ملت ایران به خاطر اقدامات گذشــته 
عذرخواهی کند.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه 
شخصی خود در اینســتاگرام نوشت: »خوش بینی دولت های گذشته نسبت به 
آمریکا و اروپا، بارها به ملت ایران آســیب زده است. سریال چهل ساله سیاست 
تحریم و برداشــتن تحریم از ســوی دولت های آمریکا و خوش خیالی برخی از 
دولتمردان ایران طی چهل ســال گذشته فرصت های اقتصاد ملی ما را از بین 
برده اســت.دولتی در آمریکا آمده ایران را تحریم کرده و دولت دیگری می آید و 
آن را در کاغذ بر می دارد. سریال کاغذی و قهرمان بازی عده ای در ایران و آمریکا 
با شکســت برجام کاما آشکار شده است.بنابراین از سویی رئیس جمهور جدید 
آمریکا بایــد در اولین فرصت کلیه تحریم ها را بــردارد، از ملت ایران به خاطر 
اقدامات گذشــته عذرخواهی کند، خســارات اقتصادی ناشی از تحریم ها که به 
ملت ایران وارد شده را جبران کند.از سوی دیگر نباید منتظر برداشتن تحریم ها 
بمانیم بلکه با اســتفاده از توانایی های خود و قوی شــدن در اقتصاد، فرهنگ و 
تقویــت امنیت در داخل و جبهه مقاومت در منطقه از دیوار نیمه ویران آمریکا 
که در مقابل ملت ایران قرار دارد، بپریم. ما دنبال جنگ نیستم ولی حقوق ملت 

خود را با اقتدار می ستانیم.«

شمخانی:
 پایان »ترامپ« شگفتی نیست، 

حکم مقدر تاریخ است
دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: پایان ترامپ شگفتی نیست، حکم مقدر 
تاریخ است. بیشتر مردم آمریکا بر کارنامه سراسر ناکامی تفکری که قلدری 
و زورگویی را حال مشکات می دانست، ُمهر مردودی زدند.علی شمخانی 
در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: پایان ترامپ، شگفتی نیست، حکم 
مقدر تاریخ است.وی تاکید کرد: بیشتر مردم آمریکا بر کارنامه سراسر ناکامِی 
تفکری که قلدری و زورگویی را حال مشــکات می دانست، ُمهر مردودی 
زدند.دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان مطلب خود آورده است: آیا دولت 
منتخب این درک را دارد که زیر قاب عکس او در کاخ سفید به جای عبارت 

چهل وپنجمین رئیس جمهور بنویسد: »عبرت آیندگان«

فرمانده هوانیروز ارتش:
آماده نصب سامانه های دید در شب 

بالگردها برای کشورهای دوست 
هستیم

 فرمانده هوانیروز ارتش گفت: امروز آماده هستیم برای بالگردهای 
هر نیرو و سازمان و حتی کشورهای اسامی دوست و برادر سامانه 
دید در شب نصب کنیم.امیر سرتیپ دوم خلبان »یوسف قربانی« 
گفت: امروز ناوگان عظیم بالگردی هوانیروز ارتش جمهوری اسامی 
در حــوزه توان رزمــی و قدرت بازدارندگی به عنــوان قدرت برتر 
خاورمیانه محســوب می شود.فرمانده هوانیروز خاطرنشان کرد:در 
بحث قطعه سازی توانســتیم نهضت قطعه سازی که مورد تاکید 
رهبر معظم انقاب بود، را ایجاد کنیم و 5۰۰ نوع قطعه در هوانیروز 
ساخته می شــود که بر روی بالگردها نصب شده است.امیر قربانی 
نصب سامانه  دید در شب را یکی از پروژه های هوانیروز عنوان کرد 
و گفت: یکی از کارهایی که برای نخســتین بار در کشور و منطقه 
خاورمیانه توســط متخصصین و خلبانان و پرسنل فنی هوانیروز و 
شــرکت های دانش بنیان به صورت یک مجموعه اجرا شد، نصب 
ســامانه دید در شــب بر روی بالگردها و تست  آن در رزمایش ها و 
تمرینات شبانه در مناطق عملیاتی بود. وی افزود: امروز آماده ارائه 
و نصب این سامانه برای هر نیرو و سازمان دیگر و حتی کشورهای 
اسامی، دوست و برادر هستیم که البته در این زمینه صحبت هایی 
هم شده است.فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسامی با اشاره به 
دســتاوردهای هوانیروز در زمینه سامانه ها و موشک های نقطه زن 
هم گفت: امروز ســامانه های نوین و بــه روزی که روی بالگردهای 
دنیا نصب اســت، روی بالگردهای هوانیروز نصب شــده و در این 
زمینه آماده پشــتیبانی از نیروهای مســلح در هر نوع ماموریت و 
عملیاتی هســتیم.امیر قربانی با اشــاره به اقدامات هوانیروز برای 
اورهال کردن بالگردها گفت: اورهال کردن بالگردها کار ســنگینی 
بود که با حمایت های فرمانده نیروی زمینی ارتش و سلسله مراتب 
فرماندهی امروز به جایی رسیدیم که تمام تعمیرات بالگردها توسط 
متخصصین هوانیروز انجام می شــود.وی درباره ساخت بالگرد ملی 
هم گفت: با توجه به دستور رهبر معظم که گفتند باید بالگرد ملی 
ساخته شود، طراحی ها انجام شده و با دستور فرمانده نیروی زمینی 
ارتش این کار در حال انجام اســت و در آینده ای نزدیک نخستین 
بالگرد ملی را خواهیم ساخت. این مقام نظامی کشورمان با بیان این 
کــه در تامین قطعات نیازی به واردات نداریم  و حتی می توانیم به 
کشورهای اسامی و دوست کمک کنیم، افزود: هوانیروز عراق اخیرا 

بازدیدی از هوانیروز ما داشتند .

تست کرونا قالیباف منفی شد
 پزشــک معالج رییس مجلس شورای اســامی از منفی شدن دو 
نوبت تست کرونای وی خبر داد و اعام کرد: در حال حاضر بیماری 
قالیباف کنترل شــده و خطر ســرایت ندارد.به گزارش خانه ملت، 
»مصطفی قانعی« فــوق تخصص بیماری های ریوی درباره آخرین 
وضعیت سامتی رییس مجلس شــورای اسامی تصریح کرد: دو 
نوبت تســت PCR طی سه روز گذشته برای اطمینان از حل کامل 
مشکل، انجام شد که نتیجه آن منفی بود و در حال حاضر بیماری 
کنترل شــده و خطر سرایت ندارد.پزشــک معالج رییس مجلس 
شورای اسامی تصریح کرد: بیماری کرونای رییس مجلس از نوع 
خفیف بود و طول درمان به موقع به اتمام رسید و عارضه ای از خود 
بر جای نگذاشت؛ البته فقط مشکل سرفه باقی مانده که ارتباطی با 
بیماری کرونا ندارد و ناشی از مصدومیت شیمیایی قبلی است که 

درمان مخصوص تجویز شده است.

وزیر کشــور گفت: باید با پــای کار آوردن همه ظرفیت ها و 
توان موجود کشــور، اجازه ندهیم جان شهروندان به راحتی 
در معــرض خطر قرار گیرد.عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر 
کشــور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
در نشست مشورتی با تعدادی از مدیران و اعضای این قرارگاه 
با تاکید بر اینکه برای قطع زنجیره بیماری کرونا نیازمند به 
کارگیری همه ابزارها و مکانیسم های قانونی و اخاقی نظیر 
غربالگری عمومی، قرنطینه، ماســک و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی هستیم، گفت: این امر در گرو هماهنگی و یکدلی 
همه نهادهای مرتبط با بیماری کروناست.وی در ادامه با اشاره 
به اینکه باید اثربخشی سیاست گذاری ها و اقدامات اتخاذی 
در کنترل بیماری کرونا، در عمل دیده شــود؛ تصریح کرد: 
سیاست های اتخاذی نظیر ممنوعیت تجمعات، مراسم ها و 
دورهمی هــا باید با جدیت اعمال شــود و تاثیری مثبت در 
مهار بیماری کرونا داشــته باشــد.فرمانده قرارگاه عملیاتی 
مبارزه با بیمــاری کرونا با بیان اینکه نظارت ها باید بیش از 
گذشــته در مراکز خرید، پاساژها، مراکز خدماتی و تفریحی 
مثل پارک ها و رســتوران ها اعمال گردد؛ خاطرنشــان کرد: 
همه این اقدامات در نهایت باید به این منتهی شود که تعداد 

مبتایان به بیماری کرونا کم شود.رحمانی فضلی افزود: برای 
تحقق این امر، باید همه اجزای زنجیره غربالگری، تســت، 
قرنطینه و درمان به درستی و به صورت مؤثر محقق شود.وی 
همچنین خاطر نشان کرد: باید جستجو و شناسائی مبتایان 
با سرعت بیشتری در کشور انجام گیرد و با رویکردی فعال و 
پیشگیرانه، تعداد ورودی ها به بیمارستان ها را کاهش دهیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در ادامه سخنان خود 
به اجرای تفاهم نامه مشترک سازمان بسیج و وزارت بهداشت 
اشاره کرد و گفت: تجربه بیماری کرونا در 9 ماه اخیر گویای 
این واقعیت مهم است که باید یک نگاه کان و ملی برای مهار 
این بیماری در اقصی نقاط کشور داشته باشیم.رحمانی فضلی 

با مهم شمردن طرح مشترک بســیج و وزارت بهداشت در 
مهار بیماری کرونا گفت: محوریت اجرای این طرح با وزارت 
بهداشت و درمان است و باید با استفاده از ظرفیت های این 
وزارتخانه و نهادهای تابعه اش، کار مهار بیماری از شناسایی 
تا حمایت از اقشــار نیازمند، صورت گیرد.وی تاکید کرد: در 
این طرح باید از همه ظرفیت های ممکن کشــور از خیرین 
تا جمعیت هال و احمر و ســایر نهادها کمک گرفته شود.

فرمانــده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا با اشــاره به اینکه 
ارزش جان انســان ها فراتر از پول و هزینه های مادی است، 
گفت: باید با پــای کار آوردن همه ظرفیت ها و توان موجود 
کشور، اجازه ندهیم جان شهروندان مان به راحتی در معرض 
خطر قرار گیرد.اقدامات نیروی انتظامی در کنترل جاده های 
کشــور از دیگر موضوعات مورد اشاره رحمانی فضلی بود و 
در این خصوص ضمن تقدیر و تشــکر از اقدامات قابل قبول 
نیروی انتظامی بر تداوم این روند، البته در چارچوب طرح های 
مصوب ستاد ملی و قرارگاه عملیاتی تا مهار کامل کرونا تاکید 
کرد.فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در پایان تاکید 
کــرد: در مهار این بیماری باید با جدیــت، با افراد متخلف 

برخوردهای قانونی و ازم صورت گیرد.

رحمانی فضلی:

 ممنوعیت تجمعات، مراسم ها و دورهمی ها باید با جدیت اعمال شود
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گزیده خبر سخنگوی شورای نگهبان خبر داد:

احتمال رد طرح پرداخت یارانه کااهای اساسی
عباســعلی کدخدایی از بررســی جزء به جزء منابع مالی درنظر 
گرفته شــده برای طرح پرداخت یارانه کااهای اساســی در این 
شــورا خبر داد وگفت: اگر این منابع قابل تحقق نباشــد، طرح 
»رد« خواهد شد. کدخدایی درباره نحوه مواجهه شورای نگهبان 
بــا مصوبه اخیر مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت یارانه 
کااهای اساسی و احتمال رد یا تأیید آن از منظر حقوقی، اظهار 
داشت: اینکه مجلس به دنبال تصویب قوانینی است که با معیشت 
مردم مرتبط اســت، اقدام خوبی است و ما اصل این ایده را تأیید 
می کنیم؛ اما این نکته را هم باید توجه داشت که شورای نگهبان 
دو ابزار و معیار بیشــتر ندارد؛ یکی موازین شرع و دیگری قانون 
اساسی.وی ادامه داد: طبیعتاً نمایندگان مجلس یا هر فردی خارج 
از شورای نگهبان انتظار دارند ما اجازه ندهیم خاف قانون اساسی 

یا موازین شرع، مصوبه های مجلس تصویب شود.

جلساتی که شورای نگهبان با طراحان طرح برگزار کرد
سخنگوی شــورای نگهبان یادآور شد: تا کنون چند جلسه ای با 
نماینــدگان طراح این طرح در شــورای نگهبان برگزار کرده ایم؛ 
نکاتی که احیاناً محل ایراد بود، به آنها یادآوری شده است؛ مانند 
قانون انتخابات، وقتی این طرح ها در مجلس بررسی می شود، در 
حین مذاکرات و پیشــنهادهای نمایندگان نیز قطعاً با تغییراتی 

روبه رو خواهد شد.

احتمال ایراد اصل ۷5 به مصوبه یارانه کااهای اساسی
وی یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یارانه کااهای اساسی 
مجلس را ایراد اصل ۷۵ قانون اساســی عنوان کرد و گفت: ما در 
شورای نگهبان به نمایندگان تذکر دادیم که در برابر هزینه ثابتی 
که ایجاد می شود، درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت 
دیگر، محل تأمین اعتبــار این هزینه ها، باید یک »منبع واقعی« 
باشــد.کدخدایی با طرح این ســوال که آیا فــروش اموال دولت، 
می تواند یک منبع واقعی باشــد یا خیر؟، افزود: باید دید منبعی 
ماننــد فروش اموال دولت، می تواند تکافوی هزینه مصوب در این 
طرح )۳۰ هزار میلیارد تومان( را بدهد یا نه.وی با اشاره به مذاکرات 
شــورای نگهبان با نمایندگان طراح طرح تأمین کااهای اساسی، 
اظهار کرد: همه این موارد باید در شورای نگهبان مورد بحث قرار 
گیرد تا ببینیم آیا می توان به چنین مواردی »منبع واقعی« اطاق 
کــرد یا خیر؛ در حال حاضر نمی توانم نکته ای در این خصوص به 
صورت قطعی اعام کنم؛ چون مصوبه هنوز برای شورای نگهبان 
ارســال نشده است.سخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه این 

شورا، به محض دریافت مصوبه تأمین کااهای اساسی از مجلس، 
نظراتش را صریح و شفاف اعام می کند، بیان کرد: اگر منابع این 
طرح به گونه ای باشد که تأمین کننده هزینه های طرح نباشد یا در 
ردیف اعتباری، برای آن منابع، مصرف دیگری هم در نظر گرفته 

شده باشد، طبیعتاً نمی تواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند.

احتمال استناد به استفساریه قدیمی شورای نگهبان برای 
مصوبه ای با إن قلت های اساسی

کدخدایی در پاسخ به این پرسش که »آیا شورای نگهبان می تواند 
به استناد استفساریه شــورای نگهبان از قانون اساسی که مجلس 
نمی تواند در سرجمع قانون بودجه تغییراتی ایجاد کند و هر گونه 
تغییر در قانون بودجه، نیازمند ایحه دولت است نه طرح نمایندگان، 
برای رد یا تأیید مصوبه »یارانه کااهای اساســی« اســتناد کند؟ 
اظهار داشــت: این استفساریه در دو نوبت مورد استناد قرار گرفت؛ 
یکی اواخر دهه ۷۰ بود که شــورای نگهبان اعام کرده بود مجلس 
نمی تواند تغییرات عمده ای در بودجه ایجاد کند؛ مورد دیگر هم در 
سال های اخیر که موضوع به هیئت عالی حل اختاف ارجاع و سپس 

از شورای نگهبان درخواست تفسیر شد؛ شورای نگهبان هم مجدداً 
اعام کرد که مجلس نمی تواند در مفاد قانون بودجه تغییری ایجاد 
کند که شاکله بودجه دستخوش دگرگونی شود.وی ادامه داد: اگر 
مصوبه یارانه کااهای اساسی هم در این حد باشد که به تشخیص 
شورای نگهبان، رقمش به گونه ای است که شاکله بودجه را تغییر 
می دهد، طبیعتاً ممکن است محل ایراد از این زاویه هم باشد؛ فارغ 

از اینکه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی باشد یا خیر.

مصوبه یارانه کااهای اساسی؛ متمم قانون بودجه یا مغایر 
با شاکله بودجه؟

عضو حقوقدانان شورای نگهبان تصریح کرد: اگر تشخیص دهیم 
که این طرح می تواند در نقش متمم بودجه عمل کند، قطعاً متمم 
بودجه باید در شــکل ایحه و از سوی دولت ارسال شود اما اگر 
متمم بودجه نباشد، باید منبع مالی آن از جایی تأمین شود.وی 
خاطرنشان کرد: نمایندگان موافق این مصوبه تا کنون سه جلسه 
با برخی اعضای شورای نگهبان جلســاتی درباره یارانه کااهای 
اساسی برگزار کرده اند این نکات هم به آنها یادآوری شده است؛ 

مجلس، مصوبه را هنوز به صورت رسمی به شورای نگهبان ارسال 
نکرده اســت؛ اگر نکاتی که به طراحان این طرح گوشزد شد، در 
مصوبه مجلس لحاظ نشده باشد، شورای نگهبان مجدداً مصوبه را 
به نمایندگان بازگشت خواهد داد تا نمایندگان آن را اصاح کنند.

احتمال رد طرح مجلس در شورای نگهبان، در صورت اتمام 
اعتباراِت منابع مذکور در مصوبه

کدخدایی در پاســخ به این پرسش که در حال حاضر، در مصوبه 
یارانه کااهای اساسی، اگرچه ردیف های اعتباری برای اجرای این 
طرح دیده شــده، اما ردیف های مذکور با کسری مواجه است، آیا 
شــورای نگهبان می تواند با استناد به این کسری اعتبار، از تأیید 
مصوبه مذکور خودداری کند؟، تأکید کرد: بله ما در شورای نگهبان 
به چنین مواردی هم ایراد می گیریم؛ مثًا مواردی بوده که ردیف 
اعتبار در مصوبه ای لحاظ شــده ســپس ما در شورای نگهبان به 
بررسی آن ردیف تأمین اعتبار در بودجه می پردازیم و میزان هزینه 
کرد آن ردیــف اعتباری تا آن تاریخ را بررســی می کنیم که آیا 
چیزی از اعتبارات آن ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ از دولت هم 
کسب اطاع و استعام می کنیم؛ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی 
باقی نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد 
شد. بر اســاس طرح پرداخت یارانه کااهای اساسی که اخیراً در 
مجلس تصویب شــد دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی 
از نیازهای معیشــتی خانوارهای کشــور به ویژه خانوارهای کم 
برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به 
تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده 
در طرح معیشــتی خانوار افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره 
۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون 
نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به 
مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک 
اول از جمله افراد تحت پوشــش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، 
رزمندگان معســر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ 

هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه طرح مجلس در ظاهر منجر 
به بهبود معیشت خانوارها خواهد شد اما بدلیل اینکه منبع تأمین 
مالی طرح، قابل تأمین نیست، تورم را تشدید کرده و فشار معیشتی 
بر خانوارها را افزایش می دهد.یک کارشناس اقتصادی پیشتر گفته 
بود: اجرای طرح تأمین کااهای اساسی مصوب مجلس منجر به 
افزایش تورم خواهد شــد و هزینه خانوارها به ازای هر نفر ماهانه 

حدود ۱۳۱ الی ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

جزئیات ارائه کارت اعتباری به مشموان 
سهام عدالت

معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت ســپرده گذاری مرکزی جزئیات 
ارائه کارت اعتباری به مشموان سهام عدالت را اعام کرد.علیرضا ماهیا با 
بیان این که اکثر صاحبان سهام عدالت از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند، 
اظهــار کرد: هدف مهیا کردن فرصتی برای نگهداری این ســهام در عین 
برخورداری از منافع آن و جلوگیری از فروش زودهنگام سهام عدالت برای 
مشموان است.وی ادامه داد: به همین دلیل طرح ارائهی کارت اعتباری به 
مشــموان سهام عدالت پیش بینی شد. طراحی این برنامه ریزی بر مبنای 
ارتباط بین بازار پول و بازار ســرمایه  اســت و ســعی شده همه مراحل و 
ابعاد حقوقی آن به طور کامل دیده شــود.معاون فناوری و توسعه نوآوری 
شــرکت سپرده گذاری مرکزی با تاکید بر این که در مدل سنتی فرد باید 
به مجموعه ســپرده گذاری مرکزی مراجعه و سهام خود را وثیقه می کرد، 
اظهار کرد: اما برای سهام عدالت سازوکار کاما الکترونیکی و برخط دیده 
شــده و فرد یا وثیقه گذار از طریق درگاه الکترونیک بانک ها درخواســت 
خود را ارســال می کند و پس از آن ســرویس ها و تبادات اطاعاتی بین 
شرکت ســپرده  گذاری مرکزی و بانک ها برقرار می شود.ماهیار در ادامه با 
تاکید بر این که براســاس ارزش دارایی سهام عدالت به سهامدار تسهیات 
داده می شــود، توضیح داد: برخی از بانک ها طرح را در قالب اعطای کارت 
اعتبــاری دیده اند و برخــی از بانک ها در صدد این هســتند که یکی از 
حساب های مشتری را شارژ کنند و سهامدار بتواند از تسهیات مربوطه در 
بانک ها برخوردار شوند.وی اضافه کرد: در واقع هر بانکی متناسب با سطح 
پوشش ریسک یه درصدی از دارایی خود را در قالب اعتبار ارائه می دهد.

امضای تفاهم نامه با ۷ بانک برای غیرمستقیم ها
معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت ســپرده گذاری مرکزی به این 
سوال که طرح مذکور شامل مشموانی می شود که روش مستقیم را برای 
مدیریت ســهام خود انتخاب کرده اند یا روش غیرمستقیم؟ اینگونه پاسخ 
داد که این طرح به صورت ویژه برای غیرمســتقیم ها دیده شده است. در 
حال حاضر برای مستقیم ها چند بانک از جمله بانک ملی این کار را انجام 
می دهند، اما با توجه به این که غیرمســتقیم ها حدود ۳۰ میلیون هستند 
تسهیات با جدیت بیشتری دنبال می شود و تعداد بانک بیشتری به این 
طرح می پیوندند.وی ادامه داد: تقریبا هفت بانک درخواست خود را اعام 
کرده اند و در شــرف عقد تفاهم نامه بین شــرکت سپرده گذاری مرکزی 
هســتند. بانک های دیگر نیز با توجه به حمایــت وزارت امور اقتصادی و 
بانک مرکزی تمایل به همکاری در این راستا دارند.به گفته ماهیار، فرآیند 
کاما به صورت الکترونیکی است و متقاضیان می توانند درخواست خود را 

از طریق اپلیکیشن های بانکی ارائه دهند.

وضعیت اسفناک معیشتی؛
 مسئوان درد نداری کارگران

 را می فهمند؟
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تا زمانیکه تصمیم گیرندگان 
برای قشر کارگر با حقوق های باا و منازل و خودروهای لوکس شعار دفاع 
از مطالبات اقشار آسیب پذیر جامعه را با خود یدک می کشند، درِد ندارِی 
کارگران دوا نمی شــود. حمیدرضا امام قلی تبار، درباره مشکات جامعه 
کارگری گفت: این روزها فعاان جامعه ی کارگری کشورمان هیچ رمقی 
برای بیان مطالبات جامعه ی تحت پوشــش خود ندارند، زیرا از یک سو 
عزم جدی در مسئولین مربوطه برای یاری رساندن به کارگران نمی بینند 
و از سوی دیگر به واسطه وضعیت اسفناک معیشتی جامعه زیر مجموعه 
شان شدیداً تحت فشــار قرار دارند. وی افزود: به دلیل اینکه در یکی دو 
ســال اخیر با افزایش نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته تورم ، هزینه های 
کارگران بصورت بی سابقه ای افزایش یافته است در حالیکه درآمد آنها به 
آن صورت رشد نداشته است . خروجی این موضوع صرفاً تشدید مشکات 
معیشــتی و روحی و بعضاً خانوادگی کارگران و خانواده های آنها شده و 
امید به آینده را در حد غیر قابل انکاری تقلیل داده اســت، به دهک های 
پاییــن تر از خط فقر کوچ اجباری نموده اند.  امام قلی تبار گفت: در این 
مدت  دســتیابی به حقوق حداقلی همچون خرید مسکن یا خودرو برای 
آنان یعنی برای نیمی از جمعیت کشورمان از یک هدف به رویا و حسرت 
بدل شده است، زیرا می دانند در این وضعیتی که فقط برای زنده ماندن 
می جنگند هرگز پس اندازی نخواهند داشت تا برای زندگی کردن هدفی 
را دنبال نمایند. اهمیت این موضوع به قدری بااســت که ترمیم و تأمین 
معیشت کارگران و اقشار آسیب پذیر جامعه به کرات از سوی مقام معظم 
رهبری به مسئولین مربوطه گوشزد شده است، اما متأسفانه تاکنون هیچ 
اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته اســت که امیدی هرچند ناچیز 
در دل کارگران  شــریف این مرزوبوم ایجاد نماید.وی اظهار داشت: عمده 
ترین دلیل این امر، عدم تعیین درآمد نیروی کار متناسب با هزینه های 
سبد معیشت کارگران و نرخ واقعی تورم بوده است که از گذشته تاکنون 
با شــعار سه جانبه گرایی ولی در عمل با دیکته ی دولت تعیین گردیده 
که عقب ماندگی مزدی کارگران را بدنبال داشته است زیرا دولتها به بهانه 
های مختلف، مخالف سرســخت افزایش حقوق واقعی این قشر بوده اند 
کــه این موضوع در عمل با رها  کردن اقتصــاد و بازار و نیز عدم نظارت 
ارگانهای عریض و طویل نظارتی دولتی شرائط یاد شده تشدید شده است.

در این میان مجلس هم هرگز نتوانسته است بعنوان یک ناظر و قانونگذار 
فرآیندی را نهادینه نماید که از تشدید این امر جلوگیری نماید.امام قلی 
تبــار گفت: بنابراین جامعه کارگری با علم بــه اینکه دولت و مجلس در 
ادوار گذشته و حال حاضر در ایجاد این چالش کم کاری داشته اند اعتقاد 
دارد هیچ یک از دولتمردان و نیز پارلمان نشینان به تعهدات و وعده های 
خود در قبال این قشــر عمل نکرده اند زیــرا عزم جدی و میدانی جهت 
برون رفت از این چالش در هیچ یک از آنها وجود نداشــته  اســت زیرا 
درغیر اینصــورت وضعیت بدین منوال پیش نمیرفت و چالش اینچنینی 
که بیش نیمی از جمعیت کشــورمان با آن دسته و پنجه نرم میکنند به 
راحتی قابل درمان بود. وی ادامه داد: حل این مشکل  نیز اراده ی جدی 
از سوی دولت و مجلس را می طلبد که بتوانند با همکاری و همفکری هم 
راهکاری عملی بیابند که متاســفانه تاکنون اقدام شایسته ای نه از سوی 
دولت مردان و نه مجلس نشینان صورت نگرفته است.اگرچه که کارگران 
میداننــد تا زمانیکه تصمیم گیرندگان آنهــا با حقوق های باا و منازل و 
خودروهای لوکس شــعار دفاع از مطالبات اقشار آسیب پذیر جامعه را با 
خود به یدک میکشــند هرگز چالش های اینچنینی حل و فصل نخواهد 
شــد و تا زمانیکه جامعه ی کارگری کشــورمان از قشر خود در دولت و 
مجلس نماینده ای نداشته باشد هرگز صدای کارگر شنیده نشده و چالش 

هایش درمان نمیگردد.

دبیر کارگروه منطقه ۴ کشور:
برای شکست کرونا نیازمند، انسجام ملی هستیم

به گزارش پایگاه اطاع رســانی استانداری کرمانشاه؛ هوشــنگ بازوند که در این نشست به 
عنوان دبیرکارگروه منطقه ۴ و  نماینده استانهای کرمانشاه، کردستان، ایام، لرستان، همدان 
و  خوزســتان حضور داشت؛ اظهار داشت: حدود ۹ ماه اســت که کشور درگیر بحران کرونا 
می باشــد و در پیک ســوم حال و روز کشور خوب نیست.وی افزود: تشکیل قرارگاه عملیاتی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست دکتر رحمانی فضلی اقدام مطلوبی است و با بازنگری برخی 
فرآیندها، برنامه ها و اقدامات پیش بینی شده برای مقابله با کرونا، می توانیم مشارکت بیشتر 
مردم را برای مبارزه با این بحران ایجاد کنیم. استاندار کرمانشاه عنوان کرد: مردم دایل مختلفی 
را برای عدم رعایت پروتکل ها و عدم مشارکت عنوان می کنند ولی نیاز داریم با اقناع سازی و 
آگاهی بخشی گسترده، زمینه مشارکت مناسب مردم را برای حفظ سامت عمومی و رعایت 
توصیه های بهداشتی بیشتر کنیم. وی تاکید کرد: باید یک بررسی انجام شود که دهک های 
مختلف جامعه چه رفتاری در برابر این پروتکل های بهداشتی دارند و بر چه اساسی تصمیم 
گیری می کنند و در صورت نیاز حمایت هایی متناسب با شرایط و ویژگی های هر گروه صورت 
گیرد. دبیرکارگروه منطقه ۴ کشور اظهار داشت: بر اساس بررسی هایی که در استان کرمانشاه 
صورت گرفته است، دهک های باای جامعه مشکلی برای تامین هزینه های ازم برای رعایت 
پروتکل ها و یا درمان این بیماری ندارند و مشکاتی در برخی دهک های پایین جامعه وجود 
دارد که نیاز داریم طرح های حمایتی و ویژه ای را برای تأمین هزینه های درمانی و تخصیص 

یارانه تجهیزات پزشکی به این خانواده داشته باشیم.

رعایت دستورالعمل های بهداشتی موجب کاهش 
کرونا در قم شده است

استاندار قم گفت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی را موجب کاهش کرونا در قم شده است و 
انتظار داریم این روند با رعایت بیشتر این شیوه نامه ها همچنان کاهش پیدا کند.بهرام سرمست 
در حاشــیه جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان 
اینکه محدودیت های کرونایی شامل گروه شغلی سطح یک از جمله نانوایی ها، فروشگاه های 
زنجیره ای و فروشگاه هایی که مایحتاج عمومی مردم را تأمین می کنند و همچنین داروخانه ها، 
مراکز بهداشت و درمان و گروه های خدماتی و امدادی نمی شود، افزود: در تمامی استان ها شیب 
بیماری صعودی اســت، اما در قم با توجه به اعمال برخی محدودیت ها در روزها و هفته های 
گذشته شاهد کاهش آمار بســتری ها و فوت شدگان هستیم.استاندار قم با بیان اینکه طبق 
برآوردهای صورت گرفته روند ابتاء به کرونا در استان در روزهای آینده همچنان کاهشی است، 
گفت: که این امر به دلیل رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط مردم به وجود آمده و انتظار 

داریم این روند با رعایت بیشتر این شیوه نامه ها همچنان ادامه پیدا کند.

معرفی سرپرست جدید اداره کل راه آهن آذربایجان
آذربایجان شــرقی - لیا پاشایی: معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران 
گفت: امسال با تولید ۳۲۹ واگن و لوکوموتیو برای ناوگان مسافری و باری در داخل کشور 
۵۶۷ میلیارد تومان صرفه جویی شــده اســت.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، 
سیدحسن موسوی در مراســم تودیع و معارفه مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان افزود: 
با تولید این دســتگاه ها در داخل کشور همچنین برای یک هزار و ۳۹۲ نفر اشتغال ایجاد 
شده است.وی اظهار کرد: در زمان کنونی با سفارش گذاری توسط شرکت های حمل و نقل 
مسافری و باری همه کارخانه های تولیدی در زمینه لوکوموتیو و واگن های باری و مسافری 
مشغول و در حال فعالیت هستند. موسوی، با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در بخش 
مســافری راه آهن، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده هم اکنون روند نزولی 
جابجایی مسافر از سال ۸۹ تا سال ۹۵ به روند صعودی برگشته به طوری که سال گذشته 
تاش شــد تا رکورد جابجای مسافر که مربوط به ســال ۱۳۸۹ با ۲۸.۸ میلیون نفر بود با 

جابجایی ۳۱ میلیون مسافر شکسته شود.
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آیانفتایراندچارچرخش۱۸۰درجهایمیشود؟استانها
کارشــناس حوزه انرژی گفت: کشورهایی مثل روسیه، عراق و عربستان جای ایران را در 
بازارها گرفتند، اکنون باید جای ایران را پس بدهند، ایران چاره ای جز ورود به بازارهای 
جهانی نفت ندارد و این برای ایران یک باید است که بتواند 1.5 تا 2 میلیون بشکه صادرات 
داشــته باشد تا کشور را اداره کند.مرتضی بهروزی فر درباره تغییر توسعه و صادرات نفت 
امریکا تحت تاثیر نتیجه انتخابات اظهار داشت: توسعه ذخایر نفتی و اتکا به ذخایر داخلی 
سیاســت دولت اوباما، ترامپ و بایدن نیست یک استراتژی بلندمدت ایاات متحده است 
که از دهه 70 یعنی بعد از شوک اول نفتی و زمانی اتفاق افتاد که با صف های طوانی در 
پمپ بنزین ها دچار مشکل و بحران اساسی شده و به این نتیجه رسیدند که باید به تولید 
داخلی خودشان اتکا داشته باشند. یعنی یک برنامه 40 ساله بود که حتی شروع موفقیت 
آنهم از دولت اوباما بود، شیل ها عما در 15 سال گذشته رشد پیدا بود. وی افزود: اینکه 
تصور کنیم با آمدن بایدن و رفتن ترامپ درب ذخایر شــیل بســته شده و تولید داخلی 
امریکا به 15 سال پیش برگردد، غیرممکن است. سیاست بلندمدت امریکا فارغ از اینکه 
جمهوری خواه و یا دموکرات باشــند این است که به منابع داخلی حداکثر اتکا را داشته 
باشند، این را می دانیم که دموکرات ها به مسائل محیط زیستی بیشتر از جمهوری خواهان 
اهمیت می دهند، همانگونه که بایدن گفته بافاصله به عهدنامه پاریس برمی گردد. مسلما 
نسبت به دوره ترامپ محدودیت هایی برای تولید و برداشت نفت در مناطق قطبی مثل 
آاســگا نسبت به زمان ترامپ اعمال خواهد شــد، بایدن در جاهای خاص اجازه توسعه 
فعالیت نخواهد داد، اما جلوگیری از توسعه شیل دور از ذهن است، مسلما بایدن هم مثل 

ترامپ دنبال توسعه تولید داخلی نفت امریکا است، هرچند روی تجدیدپذیرها هم تمرکز 
می کند، ولی اینکه تصور کنیم تولید نفت امریکا کم شود، غیرممکن است.این کارشناس 
حوزه انرژی در ادامه به موضوع توســعه و صادرات نفت ایــران پرداخت و تصریح کرد: 
مســلما ترامپ سیاست مدار نبود و می خواست با قلدرمآبی کار خود را دنبال کند، بایدن 
50 ســال در سیاســت حضور دارد، تمام راهکارها را می داند، این مسئله برای ایران هم 
نقطه ضعف و هم قوت محســوب می شود نکته مثبت اینکه می داند ادامه وضعیت فعلی 
برای ایران امکان پذیر نیست، تولید نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده، صادرات کمی 
هم که داریم با تخفیف می فروشــیم و حتی امکان انتقال پول این نفت با قیمت پایین 
را هم نداریم، امکان تامین دارو و کاای اساســی را نداریم و این فرایند نمی تواند تا یک 
ســال ادامه داشته باشد، با آمدن بایدن در کوتاه مدت بخشی از تحریم های ما برداشته و 
بخشی از تولید ما وارد بازار خواهد شد. وی ادامه داد: برخی می گویند بازگشت نفت ایران 
باعث شکست بازار و قیمت خواهد شد، اوپک و اوپک پاس مخصوصا روسیه و عربستان 
دنبال قیمت های باا هستند زیرا دچار مشکل مالی هستد و نمی توانند با نفت 20 دار 
اقتصاد خود را اداره کنند، در این چند ســال کشورهایی مثل روسیه، عراق و عربستان 
جــای ایران را در بازارها گرفتند، اکنون باید جای ایران را پس بدهند، ایران چاره ای جز 
ورود به بازارهای جهانی نفت ندارد و این برای ایران یک باید اســت که بتواند 1.5 تا 2 
میلیون بشکه صادرات داشته باشد تا کشور را اداره کند. بهروزی فر با بیان اینکه در جنگ 
قیمتی کمترین متضرر ایران خواهد بود، تاکید کرد: اوپک پاس مجبور است به ایران جا 

بدهد و این اشــتباه است که تصور کنیم که با ورود ایران قیمت ها کاهش پیدا می کند، 
شاید یک تا دو هفته ریزش داشته باشیم، ولی مجبورند تولید را کنترل کنند چون جای 
ما را گرفته اند و باید پس بدهند، حرف از قلدربازی نیست، قرار نیست همیشه در بازار ما 
باقی بمانند، اما دغدغه این است که کشورها مقصد نفت ما چندین بار قبل و بعد برجام 
مجبور به توقف واردات از ما شدند. ممکن است تصور این باشد که ایران نمی تواند  چندان 
قابل اعتماد باشد و نمی توانند به نفت ما متکی نباشند، در هر حال ما توان این را داریم 
که دوباره وارد بازار شــویم، افزایش تولید و صادرات داشته باشیم و نگران جنگ قیمتی 
هم نباشیم.وی یادآور شد: ایران بزرگترین دارنده گاز و یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر 
نفتی دنیا است، حوزه ای که در 40 سال گذشته به اندازه کافی سرمایه گذاری نشده اگر به 
چارچوب روشن برسیم و وضعیت ثبات پیدا کند و دو طرف ایران و امریکا یک عقانیت 
وجود داشــته باشد می توانیم حداکثر بهره را ببریم.این کارشناس بازار نفت تصریح کرد: 
زمانی که برجام نهایی شد تینک تنک های خارجی پیش بینی کردند که ایران امکان جذب 
یک تریلیون دار سرمایه خارجی را دارد که از این میزان 250 تا 300 میلیون دار فقط 
مربوط به صنعت نفت است اگر حداکثر ظرف 5 سال بتواند موقعیت خود را تثبیت کند 
یک بازار بسیار بزرگ با نیروی کار فراوان و متخصص، ذخایر بزرگ و بازار مصرف بسیار 
گسترده در دســترس خواهد بود.وی یادآور شد: اگر مشکات و زیرساخت ها حل شود 
و عقانیت وجود داشــته باشد، با ورود تکنولوژی، ســرمایه گذاری و دانش فنی جهش 

اقتصادی همانگونه که رهبری خواسته بودند، اتفاق خواهد افتاد.

معارفه ذیحساب جدید طرح های عمرانی 
شرکت آبفا استان کرمانشاه

ایــن مراســم بــا حضــور کاکاونــد مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان و 
حیدریــان مدیــرکل امــور اقتصادی و دارایی اســتان کرمانشــاه در ســالن 
 جلســات شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه برگــزاری گردیــد.

 در ایــن مراســم کــه معاونین شــرکت آب و فاضاب اســتان کرمانشــاه و 
امــور اقتصادی و دارایی اســتان نیــز در آن حضور داشــتند از زحمات آقای 
محســن جمعی ذیحساب پیشــین این شرکت تقدیر و هوشــیار کریمی طی 
حکمــی از طرف کرمــی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشــور توســط 
حیدریان مدیــرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان بعنوان ذیحســاب جدید 
 طــرح های عمرانی شــرکت آب و فاضاب اســتان کرمانشــاه معرفی شــد.

 ازم به ذکر اســت که در این مراسم از زحمات سعید ایوانی مدیر مالی شرکت 
آبفا که تا قبل از یکپارچه ســازی شرکتهای آبفا و آبفار بعنوان ذیحساب طرح 
های عمرانی شــرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمانشاه بودند نیز تقدیر 

بعمل آمد.

رعایت دمای رفاه مهمترین راهکار در صرفه 
جویی گاز طبیعی

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ، 
سردار اســماعیلی مدیر عامل این شرکت با اعام این 
مطلب که رعایت دمای رفاه در منازل و سازمانها یکی 
از مهمترین راهکارهای صرفه جویی گاز طبیعی است 
افزود :  با رعایت نکات بسیار ساده همچون رعایت دمای 
رفاه بین  18 تا 21 درجه ســانتیگراد، پوشــیدن لباس گرم در فصل زمستان، 
استفاده از پرده های ضخیم و وسایل گاز سوز استاندارد متناسب با فضای محیط 
، شــاهد کاهش چشمگیر مصرف گاز طبیعی خواهیم بود.اسماعیلی با اشاره به 
بخشنامه هیأت وزیران در خصوص مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی توسط تمام 
وزاتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای انقاب اسامی 
و استانداری های سراسر کشور از مسووان ادارات گاز استان خواست با تشکیل 
کارگروه های کنترل کننده ، عاوه بر بازدید از این مراکز ، توصیه های ازم در 
جهت کاهش مصرف گاز ، رعایت نکات ایمنی و تاش در جهت رعایت مفاد این 

بخشنامه را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

آب چشمه »بل« وارد مدار شهر نودشه شد
بــه گزارش دفتر روابط عمومی شــرکت آبفا اســتان 
کرمانشــاه و به نقل از خبرگزاری ایســنا: مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضاب استان کرمانشــاه از وارد مدار 
شدن آب چشمه بل برای تامین آب شهر نودشه خبر 
داد.علیرضا کاکاوند در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
طرح آبرســانی از چشمه بل به شهر نودشه از سال 138۹ با اعتبار 50 میلیارد 
ریال کلید خورد و سال 13۹1 به بهره برداری رسید، افزود: در آن زمان به دلیل 
اختاف ارتفاع ۹80 متری که بین چشــمه بل و شهر نودشه وجود داشت، پنج 
ایستگاه پمپاژ برای این طرح آبرسانی در نظر گرفته شد.وی ادامه داد: همچنین 
برای این طرح آبرســانی 1۶ کیلومتر خط انتقال نیز احداث شــد و چشمه بل 
به کمک تامین آب شــهر نودشه آمد.مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان 
کرمانشاه با بیان اینکه ســال 13۹7 بخشی از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ به 
سرقت رفت و همچنین در جاده مسیر ایستگاه ها نیز ریزش کوه رخ داد، یادآور 
شد: مجموع این عوامل باعث شد این طرح آبرسانی به دلیل مشکات ایجاد شده 
در ایستگاه های پمپاژ برای مدت حدود دو سال از مدار خارج شود.کاکاوند از آغاز 
عملیات ترمیم و راه اندازی این خط انتقال از چندی قبل خبر داد که باعث شد 
دوباره آبرسانی از چشمه بل به شهر نودشه وارد مدار شود.وی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر در قالب این طرح آبرسانی، حدود 40 لیتر در ثانیه آب برای تامین 

نیاز حدود 1700 مشترک شهر نودشه وارد مدار می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم: 
برق کم مصرف ها رایگان می شود  

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت: 
از ابتــدای آبان ماه برق حدود 20درصد از مشــترکان 
قمی که کم مصرف هســتند رایگان می شود.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قم، 
مهندس "مهدی آهنین پنجه بــا بیان اینکه با اجرای 
طرح »برق امید« هزینه برق مصرفی مشــترکان کم مصرف 100 درصد رایگان 
می شود، هدف اصلی اجرای این طرح را جلوگیری از انتشار گاز دی اکسید کربن، 
عرضه برق بیشتر در بخش های صنعت و تولید،کاهش 10 درصدی مصرف برق 
بخش خانگی و توسعه صادرات برشمرد. وی میزان الگوی مصرفی برق مشترکان 
قمــی در ماه های گرم را 200 کیلووات ســاعت و در ماه هــای غیر گرم را 80 
کیلووات ســاعت اعام و خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 15 تا 20 درصد 
مشترکان خانگی استان قم جزو مشترکین کم مصرف هستند که از ابتدای آبان 
ماه امسال برق آن ها رایگان می شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
قم، هدف از تخفیف 100 درصدی برای مشترکان کم مصرف را طرح برق امید، 
قدردانی از مشــارکت مردم در مصرف بهینه برق و حمایت از مشترکان خانگی 
کم مصرف ذکر و درعین حال تأکید کرد: طرح برق امید شامل اقامتگاه های خالی 
و موقت نخواهد بود.وی با تفکیک مشــترکان خانگی به ســه گروه کم مصرف، 
خوش مصرف و پرمصرف تصریح کرد: مشــترکین پرمصرف و خوش مصرف با 
اقداماتی از قبیل استفاده بهینه از تجهیزات برقی موجود، جایگزینی تجهیزات 
برقی با راندمان باا، اســتفاده از امپ های پربــازده، خاموش کردن امپ های 
اضافه، نصب پنل های خورشــیدی و استفاده از سایبان برای کولر می توانند از 
مزایای طرح برق امید بهره مند شــوند.آهنین پنجه در ادامه با اشــاره به مصوبه 
هیئت دولت مبنی بر فرصت شش ماه به مشترکان پرمصرف گفت: اطاع رسانی 
ازم به مشترکان پرمصرف از وضعیت و میزان مصرف خود انجام خواهد شد تا 
با اقدامات بهینه سازی مصرف، طی مدت ۶ ماه در گروه مشترکان خوش مصرف 
قــرار گیرند اما در صورت ادامه روند پرمصرفــی پس از این مدت 10 درصد به 
تعرفه برق فعلی آن ها افزوده می شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
قم همچنین از حمایت و ترغیب مشــترکان پرمصرف به اســتفاده از مولدهای 
خورشیدی کوچک و بهینه سازی مصرف خبر داد تا مشمول پرداخت های اضافی 
نشــوند.وی در ادامه در خصوص چگونگی آگاهی مشترکان از وضعیت مصرف 
برق خود اظهار داشت: مشترکان  می توانند با استفاده از میزان مصرف کل دوره 
خود که از طریق پیامک دریافت می کنند، مصرف ماهیانه خود را به دست آورده 
و در صورتی که این میزان کمتر از الگوی کم مصرفی باشــد، جزو کم مصرف ها 

به شمار می روند.

توسعه همکاری های مشترک وزارت نیرو با یوناما
رئیس »یوناما« در دیدار با وزیر نیرو درباره مهم ترین ســرفصل های همکاری 
اقتصــادی ایران و افغانســتان و نقش این نهاد بین المللی در تســهیل این 
همکاری ها بحث و تبادل نظر کردند.دبورا لیونز - نماینده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل متحد در امور افغانستان و رئیس یوناما )هیئت یاری رسانی ملل متحد در 
افغانســتان( دیروز یکشنبه در دیدار با رضا اردکانیان- وزیر نیرو در خصوص 
ظرفیت های وسیع این همکاری و مشارکت سازمان ملل در تسهیل مسیرهای 
همکاری مشترک اعام آمادگی کرد.در این دیدار، وزیر نیرو با ابراز خرسندی 
از ســفر وی به تهران پس از انتصاب به ریاســت هئیت یاری رسانی سازمان 

ملل متحد در افغانســتان، به نیازهای گوناگون این کشــور و ظرفیت های فراوان تخصصی و اقتصادی جمهوری اسامی 
ایران برای کمک به پیشرفت علمی،  صنعتی و اقتصادی افغانستان اشاره کرد.اردکانیان ظرفیت های تخصصی جمهوری 
اسامی ایران و امکان همکاری  و کمک به سازمان های تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل متحد از جمله یوناما را مورد 
اشــاره قرار داد.وزیر نیرو به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسامی ایران و جمهوری 
اســامی افغانستان بر توسعه همکاری های دو کشور در حوزه های انرژی، گمرکی، اقتصادی و دیگر زمینه های مربوط به 
این کمیسیون تاکید کرده و افزایش همکاری های اقتصادی بین ایران و افغانستان را از الزامات مهم نیل به توسعه پایدار و 
امنیت منطقه ای عنوان کرد.بنا بر اعام وزارت نیرو در پایان این دیدار مقرر شد به منظور تسریع و هدایت مناسب تر روند 
همکاری های وزارت نیرو با یوناما ، هماهنگی های ازم برای تحقق موضوعات بین دو طرف از طریق مرکز امور بین الملل 

وزارت نیرو ادامه پیدا کند.

چالش  پیش روی اوپک با حضور بایدن در کاخ سفید
برخی منابع از احتمال رویارویی اوپک با چالش  حفظ توازن بازار نفت در صورت افزایش صادرات نفت اعضای تحریم شده 
این سازمان پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر دادند.به گزارش رویترز، منابع نزدیک به 
ســازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش، موسوم به »اوپک پاس« اعام کردند که اعضای اصلی اوپک 
نگران اند با آغاز فعالیت جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایاات متحده آمریکا، این ائتاف دوباره زیر فشــار قرار گیرد 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی آمریکا ابتدا منتقد این ائتاف بود، اما سپس تا حدودی حامی سیاست های اوپک 
پاس برای دستیابی به توافقی کاهش تولید بی سابقه نفت شد.بایدن می تواند روابط دیپلماتیک آمریکا را با سه عضو اوپک 
- عربستان و دو عضو تحریم شده یعنی ایران و ونزوئا - و روسیه - تولیدکننده اصلی غیراوپک - تعدیل کند.تحریم های 
ایران و ونزوئا سبب حذف روزانه میلیون ها بشکه نفت از بازار شده است و اگر بایدن در چند سال آینده این تحریم ها را 
کاهش دهد، افزایش تولید این کشورها می تواند برقراری تعادل عرضه و تقاضا را برای اوپک دشوارتر کند.بایدن اعام کرده 
است که دیپلماسی چندجانبه را به تحریم های یک جانبه ترامپ ترجیح می دهد، گرچه ممکن است این مسئله به معنای 
لغو سریع تحریم ها نباشد. بایدن در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود: در صورت پیروی تهران از توافق هسته ای 2015، 
واشنگتن به این توافق با ایران بازمی گردد.ترامپ در سال 2018 با اجرای دوباره تحریم هایی که صادرات نفت ایران را قطع 
می کرد، از این پیمان خارج شد. برخی اعضای اوپک از این ترس دارند که بازگشت صادرات ایران و ونزوئا، بدون کاهش 
عرضه دیگر کشورها، به مازاد عرضه کنونی بیفزاید، این اعضا همچنین نگران ادامه حضور مسکو در اوپک پاس هستند.

یک منبع اوپکی پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا گفت: تحریم های ایران می تواند دوباره ارزیابی شود، در این 
صورت ایران دوباره به بازار بازمی گردد.این منبع گفت: خطر خروج روســیه از توافق کاهش تولید اوپک پاس نیز وجود 

دارد که به معنای فروپاشی این توافق است، زیرا این ترامپ بود که مسکو را وارد این توافق کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خبر داد؛
تداوم اجرای طرح ثبت نام و تبدیل رایگان 

سوخت سی ان جی در آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی – لیا پاشایی: مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی با اعام شرکت نزدیک به 5000 خودروی عمومی باری 
و مسافری در طرح گازســوز نمودن خودرو در منطقه آذربایجان شرقی از تداوم 
اجرای این طرح خبر داد.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، علی روح 
اللهی با اشاره به مزایای اجرای طرح تبدیل رایگان سوخت سی ان جی خودروهای 
عمومی باری و مســافری گفت: با اجرای این طرح ضمن صرفه جویی درمصرف 
بنزین شاهد کاهش آایندگی هوای کانشهر تبریز با استفاده از سوخت پاک بوده 

و رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت.
 روح اللهی ضمن تأکید به پیگیری اســتمرار روند اجــرای طرح اضافه کرد: در 
منطقه آذربایجان شرقی تاکنون نزدیک به 5000 دستگاه خودروی عمومی باری 
و مسافری اقدام به گازســوز نمودن خودروهای خود کرده اند.مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی تصریح کرد: تمام خودروهایی 
که ثبت نام  کرده اند فرآیند تبدیل را به صورت تدریجی سپری خواهند نمود به 
طوری که از کل خودروهای ثبت نام شده، تعداد 2۹70 دستگاه خودروی عمومی 
باری و مســافری در کارگاههای مجاز و فعال منطقه مراحل تبدیل سی ان جی 
را به انجام رســانده اند و تعداد 1۹87 دستگاه خودرو نیز در نوبت تبدیل رایگان 
می باشند.وی  یادآور شد: مالکین خودروهای عمومی باری و مسافری در استان 
آذربایجان شرقی که تابحال موفق به ثبت نام و دریافت نوبت دوگانه سوز کردن 
  GCR.niopdc.ir رایگان خودروی خود نشده اند، می توانند  با مراجعه به سایت

ثبت نام کرده و در این طرح شرکت کنند.

مدیرعامل برق  منطقه ای غرب:
بهره برداری از فیدرخانه ۲۰ کیلوولت پست 

۲۰/۶۳ کیلوولت سنقر
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای غرب از بهره برداری از فیدرخانه 20 کیلوولت 
پســت 20/۶3 کیلوولت سنقر و توســعه دو فیدر 20 کیلوولت در پست 20/۶3 
کیلوولت هرســین با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، مهندس »علی اسدی« مدیرعامل این شرکت 
گفت: با توجه به فرسودگی و قدیمی بودن پست 20/۶3 کیلوولت سنقر و با عنایت 
به لزوم تأمین نیاز مشترکین جدید این شهرستان و همچنین اهمیت در تحویل 
برق با ضریب اطمینان باا، احداث پست جدید جایگزین 20/۶3 کیلوولت سنقر با 
هدف تأمین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین جدید این شهرستان، در دستور 
کار برق غرب قرار گرفت.وی افزود: فعالیت ساختمانی این پروژه آغاز شده و اسناد 
مناقصه تأمین و نصب تجهیزات پست نیز در دست اقدام است و با عنایت به حجم 
فعالیت و زمان بر بودن این پروژه، برای پاســخگویی به نیازهای فعلی مشترکین، 
یــک فیدرخانه که دارای یک فیدر اینکامینگ با ســطح ولتاژ ۶3 کیلوولت و ۶ 
فیدر خروجی 20 کیلوولت اســت در کمترین زمان ممکن در محل ســاختمان 
پست به طور موقت نصب و به بهره برداری رسید.مهندس اسدی در ادامه با اشاره 
به توســعه دو فیدر 20 کیلوولت در پست 20/۶3 کیلوولت هرسین خاطرنشان 
ســاخت: در راستای توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک توسط بخش خصوصی، 
احداث دو دستگاه فیدر 20 کیلوولت به منظور اتصال نیروگاه مقیاس کوچک دنا 
به شبکه توزیع شهرستان هرسین در دستور کار این شرکت قرار گرفت.مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای غرب در پایان گفت: این پروژه در حداقل زمان ممکن با 
تأمین تجهیزات و نصب آنها در پست هرسین انجام و با درخواست نیروگاه مقیاس 

کوچک دنا آماده بهره برداری شد.

میز خدمت جهت ثبت نام متقاضیان 
فراورده های نفتی 

رییس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه گنبد کاووس در منطقه 
گلستان از اســتقرار میز خدمت جهت ثبت نام متقاضیان نفت سفید و گاز 
مایع در روستاهای بی بهره از گاز طبیعی این ناحیه خبر داد.هادی قزل سفلی 
ضمن اعام این خبر گفت:باتوجه باینکه برخی خانوارهای روستایی فاقد گاز 
طبیعی به دلیل مشکات مخابراتی و عدم دسترسی به اینترنت امکان ثبت نام 
در سامانه درخواست فراورده نفتی را نداشتند، با تاکید مدیر منطقه گلستان 
و جهت رفاه حال خانوارهای روســتایی، با هماهنگی با دهیاران، کارشناسان 
ناحیه باحضور در هفت روستا)قشــاق،نرگس چال،حاجــی اباد،رحیم آباد، 
معصوم آباد،وطن و رودبار( نســبت به ثبت نام متقاضیــان اقدام کردند.وی 
افزود:با هماهنگی با فرمانداریها و بخشداریها این طرح در تمامی شهرستاهای 
تحت پوشش اجرا خواهد شد.شایان ذکر است، ثبت نام سرپرستان خانوارهاي 
روســتایی متقاضی نفت سفید و گاز مایع در ســامانه )سدف( از این طریق 
به صورت رایگان انجام می شــود.این مقام مســئول از مصرف کنندگان نفت 
ســفید و گاز مایع شــامل خانوار، اصناف و صنایع درخواســت کرد: قبل از 
شــروع فصل سرما به سامانه درخواست فرآورده های نفتی )سدف( به آدرس 
NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR مراجعه کرده و در قســمت ثبت 
خانوار، نســبت به تکمیل اطاعات خواسته شده و معرفی کارت بانکی خود 

اقدام کنند تا نسبت به تخصیص سهمیه آنان اقدام شود.

طراحی برد الکترونیکی شیر های کنترلی در 
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 

برد الکترونیکی شیر های کنترلی توسط یکی از کارکنان اداره ابزار دقیق 
منطقه عملیاتي دهلران به شیوه خاقانه و ابتکاری طراحی و ساخته شد.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس ابوذر 
عبد شیخی سازنده این برد الکتریکی در رابطه با مراحل انجام پروژه گفت: 
پوزیشنر یکی از پرکاربردترین قطعات در صنعت نفت محسوب می شود. 
این قطعه دارای دو بخش الکترونیکی و الکترونیوماتیکی اســت که عمدتاً 
بخش الکترونیکی آن دچار مشکل شده در حالی که بخش الکترونیوماتیکی 
آن سالم می ماند و به علت نبود برد الکترونیکی جایگزین ، به ناچار پوزیشنر 
غیر قابل استفاده است و باید پوزیشنر جدید خریداری و جایگزین گردد که 
با انجام این کار عاوه بر تحمیل بار مالی زیاد به شــرکت به جهت شرایط 
تحریمهای بین المللی ، امکان خریداری قطعه فراهم نیست یا اینکه باید 
چند برابر هزینه شود.وی با اشاره به کاربرد این ابزار در صنعت نفت اظهار 
داشت : در صنایع نفت و گاز شیرهای کنترلی بیشترین کاربرد را در کنترل 
فرآیند تولید ایفا می کنند و بنابراین برای تعیین موقعیت این شــیرهای 
کنترلی نیازمند پوزیشنر است و به علت طراحی پیچیده برد الکترونیکی ، 
این دســتگاه با روش جدیدی طراحی شده به صورتی که بتواند به راحتی 
جایگزین برد اصلی آن شود و خوشبختانه با طراحی جدید این مشکل به 

صورت کامل برطرف گردید.

  آگهی شرکت فواد مبارکه 

 روابط عمومي شرکت فوادمبارکه 
کد آگهی : 99145

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اســناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی  www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات 
بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط 

با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطاعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطاعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

نوع ردیف
مهلت ارسالموضوعشمارهفراخوان

مدارک
مدیریت
مرتبط

 خریددو ردیف ورق فوادی48519694مناقصه1
مدیریت خرید 99/08/26 به وزن کل 100.000 کیلو گرم

مواد مصرفي

تدارک گلوله های آسیاب مورد نیاز فواد آگهی شناسایی منابع تامین2
مدیریت خرید 99/08/29مبارکه از طریق شناسایی منابع واجد

مواد مصرفي

آگهی شناسایی پیمانکار3
شناسایی پیمانکاران توانمند و واجد شرایط در 
خصوص انجام مطالعات ، ارائه طرح زیبا سازی 
صنعتی ،زون بندی، انتخاب مصالح متناســب 
با کاربری هرزون به منظور زیباســازی صنعتی 

سالن تولید نوردگرم مجتمع فواد مبارکه

مدیریت خرید 99/09/15
مواد مصرفي
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گزیده خبر جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی نشان می دهد

خطر جدی رکود در بنگاه های اقتصادی
جدیدترین بررســی اتاق بازرگانی ایــران از وضعیت فعالیت 
بنگاه های اقتصادی نشان می دهد که در مهر ماه شرایط برای 
آنها دشوارتر از ماه قبل شده است.اتاق بازرگانی ایران در ادامه 
بررســی های ماهانه خود از وضعیت اقتصاد ایران که آن را در 
قالب شاخص شامخ)شاخص مدیران خرید( بررسی می کند، 
اعام کرده که عدد شــامخ در مهر ماه بــه حدود ۴۴ واحد 
رسیده که نسبت به ماه قبل کاهش بیش از دو واحدی را نشان 
می دهد.این گزارش که از بررسی وضعیت تعداد قابل توجهی 
از بنگاه های اقتصادی به دست آمده، نشان می دهد که رکود 
در فعالیت بخش های خدمات و کشــاورزی اصلی ترین علت 
کاهش فعالیت در مهر ماه بوده اســت. در رابطه با کشاورزی 
شرایط فصلی نقش آفرین است اما در حوزه خدمات، احتماا 
نقش اصلی را همچنان ویروس کرونا بازی می کند.همچنین 
در طول این مدت، شــاخص قیمت خرید مــواد اولیه برای 
بنگاه هــای تولیدی به بیش از ۹۳ واحد رســیده که بااترین 
عدد در طول دو ســالی است که اتاق بازرگانی این شاخص را 
بررســی کرده است. به دنبال این موضوع، هزینه تولید بااتر 

رفته و به نظر می رســد اثرات خود را در ماه های آینده بیشتر 
نشان خواهد داد.روند افزایشی قیمت ها در مهر ماه خود را در 
کاهش فروش کاا یا خدمات نشان داده که فعاان اقتصادی 
کاهش تقاضا را اصلی ترین علت آن دانسته اند.بررسی وضعیت 
شاخص ها در حوزه صنعت نیز نشان می دهد که هرچند افتی 
در شــامخ کل وجود دارد اما در بســیاری از حوزه ها، شرایط 
تقریبا ثابــت مانده اند. در این حوزه نیــز قیمت مواد اولیه و 
قیمت محصوات تولید شــده بســیار باا رفته و در کنار آن 
موجودی نهایی در انبار پایین آمده است. با این وجود فعاان 
اقتصادی پیش بینی کرده اند میزان تولیدشــان در ماه آینده، 
نسبت به مهر ماه بیشتر خواهد بود.این گزارش تاکید کرده که 
در صورت بهبود نیافتن شرایط در بازار مواد اولیه و تداوم روند 
افزایش قیمت در این حوزه، احتماا از سویی تولیدکنندگان 
تــوان خود را از دســت می دهند و از ســوی دیگر با افزایش 
قیمــت، تقاضای موجود در بازار نیــز پایین خواهد آمد و در 
نتیجه در صورت تغییر نکردن شرایط، سایه سنگین رکود بر 

سر بنگاه های اقتصادی باقی خواهد ماند.

سرمایه اصناف با گرانی کااها، نصف شده
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: این روزها شاهد گرانی کااها هستیم 
که این مســاله بر وضعیت کسب وکار اصناف تاثیر گذاشته و سرمایه اصناف را 
به نصف کاهش داده اســت. رســول جهانگیری اظهار کرد: در سالهای گذشته 
اکثریت فروشــگاه های صنفی مانند لوازم خانگی، مبلمان، فرش و… شــرایط 
فروش اقساطی از ۱۲ ماه تا ۳۶ ماهه داشتند اما شرایط دیروز با توجه به نوسان 
نرخ ارز به گونه ای شــده که قیمت ها روز به روز شده است و کسبه دیگر نمی 
توانند فروش اقســاطی داشته باشــند.وی با بیان اینکه در حال حاضر گرانی بر 
گران فروشی سبقه گرفته است، تصریح کرد: گرنه کاسب های ما همان کسبه 
ای هســتند که به صورت نقد و اقساط و بدون بهره بانکی کاا را می فروختند، 
کسبه ما همان هایی هستند که حساب دفتری داشتند و در حال حاضر به دلیل 
شرایط نابسامان اقتصادی سرمایه خودشان نیز به نصف کاهش یافته و برخی از 
صنوف نیز ورشکســته شده اند.جهانگیری با بیان اینکه مدیریت کان کشوری 
باید به وضعیت اقتصادی کشور رسیدگی کند، اظهار کرد: زمانی نمایندگی های 
خودرو، خودرو را یک ساله با اقساط ۱۲ ماهه می دادند، اما در شرایط فعلی اگر 
خودرویی ثبت نام کنید، می گویند با قیمت روز محاســبه خواهد شد. بنابراین 
ازم است تا مسئوان شرایط بازار دیروز را با شرایط قبل مقایسه کنند و بدانند 
که هیجان های تورمی در بازار ایجاد شــده اســت.وی افزود: زمانی که قیمت 
کاایی مانند طا و یا دیگر کااها افزایش پیدا می کنند برخی فکر می کنند که 
اصناف سود بیشتری دریافت می کنند در حالی که این گونه نیست و این گرانی 
ها باعث شده که اگر کاسبی ۱۰ واحد کاایی را بفروشد فقط ۵ واحد کاا را می 
توانند جایگزین کنند و در این شرایط، سود و سرمایه اصناف کاهش یافته است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف اصفهان اظهار کرد: ما 
همه تحریم های سخت و ظالمانه را پشت سر گذاشته ایم و همه شرایط دیروز ما 
مربوط به تحریم نیست و گاهی سوء مدیریت ها چنین فضایی را ایجاد می کند و 
ازم است تا کااهایی که در گمرک می مانند زمان ترخیص آنان تسریع شود تا 
مشکات کمتری در بازار ایجاد شود.جهانگیری افزود: به عنوان نمونه نهاده های 
دامی را دیر ترخیص می کنیم و یک دوره تولید مرغ به عقب می افتد و قطعا این 
مساله نوسان قیمتی را ایجاد می کند و یا نهاده های دامی که دیر ترخیص می 
شود دامدار مجبور است میزان نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند و این مساله نیز 
در قیمت تاثیر گذار است و ضروریست تا دولت زمان ترخیص کاا از گمرگ را 

تسریع ببخشد و باید شرایط این روزهای بازار را درک کرد.

اجرای نورد گرم شمارۀ 2 فواد مبارکه در 
راستای منافع ملی است

مدیرعامل فواد مبارکه نیز ضمن تشریح عملکرد فواد 
مبارکه در ســال جاری و طرح های توسعۀ پیش روی 
این شرکت گفت: با اجرایی شدن دو پروژۀ بزرگ نورد 
گرم شمارۀ ۲ و طرح مدیریت هوشمند فواد مبارکه، 
این شرکت سهم بسزایی در تولید فواد کشور خواهد 

داشــت.مهندس عظیمیان با بیان اینکه اجرای نورد گرم شمارۀ ۲ فواد مبارکه 
در راســتای منافع ملی است خاطرنشــان کرد: در صورت احداث و بهره برداری 
از خط نورد گرم شــماره ۲ فواد مبارکه تمامی محدودیت های موجود در بازار 
فواد کشــور و نیاز نوردکاران به کلی برطرف خواهد شــد.وی از داخلی سازی 
بیش از ۵۴ درصد تجهیزات خط نورد گرم شمارۀ ۲ به عنوان یکی از مزیت های 
اصلی این فرایند نام برد و گفت: با این رویکرد دانش فنی ســاخت ارتقا خواهد 
یافــت و فرصت های زیادی برای اشــتغال زایی و به کارگیری دانش فنی جوانان 
داخلی فراهم خواهد شــد. به خاطر داشــته باشیم اگر  نورد گرم شمارۀ ۲ اجرا 
شــود ظرفیت ورق این کارخانه دوبرابر خواهد شد و ازآنجاکه کل نیاز کشور 8 
میلیون است، در این صورت ظرفیت های صادرات و ارزآوری نیز افزایش خواهد 
یافت. همچنین با عنایت به اینکه در حال حاضر در فواد مبارکه حداکثر عرض 
ورق های تولیدی ۱.8۵۰ میلی متر اســت، با اجرای نورد گرم شمارۀ ۲، قابلیت 
تولیــد ورق های عریض تا ۲.۱۰۰ میلی متر و بدنۀ خودروهای شاســی بلند نیز 
فراهم خواهد شــد. در این راســتا از دولت و نمایندگان محترم مجلس انتظار 
می رود از اجرای هرچه ســریع تر این پروژۀ ملی حمایت کنند.مدیرعامل فواد 
مبارکه در ادامه افزود: در حال حاضر در صنایع کشــور ســازمانی وجود ندارد 
که به طور کامل با فناوری دیجیتال و تکنولوژی نســل چهارم مدیریت شــود. 
با پیاده ســازی این طرح در فواد مبارکــه ضمن کاهش دخالت افراد در تولید، 
بهره وری نیروی انســانی و تولید کارخانه افزایش قابل ماحظه ای خواهد یافت.

مهندس عظیمیان خاطرنشــان کرد: در حال حاضــر بیش از ۱۵۰۰ کارخانه و 
خط تولید ازجمله صنایع خودروســازی، تولیدکننــدگان لوله و پروفیل و... در 
پایین دست فواد مبارکه، محصوات این شرکت را به محصوات نهایی تبدیل 
می کنند و به دست مصرف کننده می رسانند. بنابراین تداوم تولید در این زنجیره 

از اهمیت خاصی برخوردار است. 

 رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:
قیمت خودرو 2۵ درصد ریزش کرد

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهار کرد: پراید ۱۳۱ اان حدود ۱۰۰ تا ۱۰۲ میلیون تومان است، پژو ۴۰۵، ۲۰7 میلیون تومان 
برای خرید و ۱۹7 میلیون برای فروش، سمند ۱۹۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۲ حدود ۲۰۴ تا ۲۰۵ میلیون تومان است. خودروهای 
خارجی هم ۲۰- ۲۵ درصد کاهش داشــتند. ســانتافه ای که تا دو هفته پیش ۳.۵ میلیارد تومان بود اان ۲ میلیارد و هفتصد میلیارد 
تومان است.ســعید موتمنی، در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار داشــت: قیمت خودرو حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده 
اســت. کاهش ۲۰-۲۵ درصدی در خودروهای داخلی، خارجی و هم خودروهای مونتاژی دیده می شود. کاهش قیمت از 7-8 روز پیش 
شــروع شــده و دیروز و دیروز بیشتر شدت گرفته است. وقتی قیمت ارز روند کاهشــی را پیش می گیرد، قیمت خودرو نیز کاهش پیدا 
می کند.وی افزود: ۲۰ شــهریور ۹۹ قیمت دار ۲۲۵۰۰ تومان و قیمت پراید 87 میلیون تومان بود؛ دیروز دار در بازار ۲۴ هزار تومان 
اســت، یعنی اگر دار ۱۰۰۰ تومان هم پایین بیاید، قیمت پراید به 87 میلیون تومان برمی گردد. در مورد ســمند هم با دار ۲۲ هزار و 
۵۰۰ تومانــی، ۱7۰ میلیــون تومان بود که اان حدود ۱۹۳ میلیون تومان اســت. یعنی اگر دار دوباره ریزش کند قیمت خودرو هم به 
همان قیمت چند ماه قبل برمی گردد.موتمنی تصریح کرد: البته هنوز هم خریدار وجود ندارد، خریداران منتظر هســتند که قیمت دار 
ثابت شود ولی اان چون می دانند روند نرخ دار و به تبع آن قیمت خودرو نزولی است فعا خودرو نمی خرند. این چند روز جنبه روانی 
بازار تخلیه شــده، فروشــنده زیاد و خریدار کم است.وی با اشاره به نرخ انواع خودرو گفت: در حال حاضر پراید ۱۳۱ حدود ۱۰۰ تا ۱۰۲ 
میلیون تومان است، پژو ۴۰۵، ۲۰7 میلیون تومان برای خرید و ۱۹7 میلیون برای فروش، سمند ۱۹۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ 
حدود  ۲۰۴ تا ۲۰۵ میلیون تومان است.موتمنی افزود: خودروهای خارجی هم ۲۰- ۲۵ درصد کاهش داشتند. سانتافه ای که تا دو هفته 

پیش ۳.۵ میلیارد تومان بود اان ۲ میلیارد و هفتصد میلیارد تومان است.

 رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:
قیمت خودرو 2۵ درصد ریزش کرد

رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو اظهار کرد: پراید ۱۳۱ اان حدود ۱۰۰ 
تا ۱۰۲ میلیون تومان اســت، پژو ۴۰۵، ۲۰7 میلیون تومان برای خرید و ۱۹7 
میلیون برای فروش، ســمند ۱۹۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۲ حدود ۲۰۴ 
تا ۲۰۵ میلیون تومان اســت. خودروهای خارجــی هم ۲۰- ۲۵ درصد کاهش 
داشــتند. سانتافه ای که تا دو هفته پیش ۳.۵ میلیارد تومان بود اان ۲ میلیارد 
و هفتصد میلیارد تومان است.ســعید موتمنی، در مــورد آخرین وضعیت بازار 
خودرو اظهار داشــت: قیمت خودرو حــدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده 
است. کاهش ۲۰-۲۵ درصدی در خودروهای داخلی، خارجی و هم خودروهای 
مونتاژی دیده می شــود. کاهش قیمت از 7-8 روز پیش شروع شده و دیروز و 
دیروز بیشتر شدت گرفته است. وقتی قیمت ارز روند کاهشی را پیش می گیرد، 
قیمــت خودرو نیز کاهش پیدا می کند.وی افزود: ۲۰ شــهریور ۹۹ قیمت دار 
۲۲۵۰۰ تومان و قیمت پراید 87 میلیون تومان بود؛ دیروز دار در بازار ۲۴ هزار 
تومان اســت، یعنی اگر دار ۱۰۰۰ تومان هم پایین بیاید، قیمت پراید به 87 
میلیون تومان برمی گردد. در مورد ســمند هم با دار ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، 
۱7۰ میلیون تومان بود که اان حدود ۱۹۳ میلیون تومان است. یعنی اگر دار 
دوبــاره ریزش کند قیمت خودرو هم به همان قیمت چند ماه قبل برمی گردد.

موتمنی تصریح کرد: البته هنوز هم خریدار وجود ندارد، خریداران منتظر هستند 
که قیمت دار ثابت شــود ولی اان چــون می دانند روند نرخ دار و به تبع آن 
قیمت خودرو نزولی است فعا خودرو نمی خرند. این چند روز جنبه روانی بازار 
تخلیه شده، فروشــنده زیاد و خریدار کم است.وی با اشاره به نرخ انواع خودرو 
گفت: در حال حاضر پراید ۱۳۱ حدود ۱۰۰ تا ۱۰۲ میلیون تومان اســت، پژو 
۴۰۵، ۲۰7 میلیون تومان برای خرید و ۱۹7 میلیون برای فروش، سمند ۱۹۳ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود  ۲۰۴ تا ۲۰۵ میلیون تومان است.موتمنی 
افزود: خودروهای خارجی هم ۲۰- ۲۵ درصد کاهش داشتند. سانتافه ای که تا 
دو هفتــه پیش ۳.۵ میلیارد تومان بود اان ۲ میلیارد و هفتصد میلیارد تومان 

است.

عضو اتاق بازرگانی تهران:
دیگر نمی توانیم روی پول نفت حساب کنیم

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید در سال های گذشته، شرایط در بازار نفت بسیار تغییر کرده 
و ایران دیگر نمی تواند مانند گذشته روی این بازار حساب باز کند.حمیدرضا صالحی اظهار کرد: 
متاسفانه در سال های گذشته، تحریم های مختلفی که علیه ایران به کار بسته شده، اقتصاد ما 
را عقب نگه داشــته و ما در بسیاری از مسیرها، نتوانسته ایم حرکت عادی خود را انجام دهیم. 
در چنین بستری، شیوع ویروس کرونا نیز خود به عاملی برای افزایش فشارها و مشکات بدل 
شده که قطعا نیاز به مدیریتی پیچیده دارد.وی با بیان اینکه شرایط در بازار نفت تغییر کرده 
است، توضیح داد: در سال های گذشته به دلیل تحریم های آمریکا، ما بازار نفت خود را از دست 
داده ایم و ســایر کشــورها دیروز در این بازار نفت می فروشند. در دوره کرونا نیز دو اتفاق مهم 
رخ داد. نخست کاهش تقاضا برای نفت به دنبال محدود شدن فعالیت های اقتصادی و رفت و 
آمدهــا بود و نتیجه آن کاهش قیمت جهانی نفت که همچنان نیز ادامه دارد و به اعداد پیش 
از کرونا نرســیده اســت.عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در چنین بستری، در صورتی که 
تحریم هــا کنار روند یا با کاهش آنها، امکان فروش نفت به وجود آید، ایران قطعا توان بازپس 
گیری بازار سنتی خود را خواهد داشت اما آنچه که باید در نظر داشته باشیم این است که با 
کاهش تقاضا و قیمت، این تصور که نفت بار دیگر می تواند بودجه کشور را تامین کند و هزینه 
ها را در بخش های مختلف پوشــش دهد رخ نخواهد داد و از این رو باید شــیوه هایی که در 
سال های گذشته و با هدف کاهش وابستگی به نفت کلید خوردند تداوم داشته باشند.صالحی 
با بیان اینکه فرصت طایی دیروز پیش روی اقتصاد ایران، صادرات محصوات با ارزش افزوده 
بااتر اســت، گفت: ما چه در حوزه مشــتقات نفتی و چه در حوزه های وابسته به این صنعت، 
توان فعالیت بسیار باایی داریم. باید با افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها، محصواتی را 
به بازار عرضه کنیم که توان رقابت دارند و البته صادرات آنها، برای کشــور درامد بیشتری به 
وجود می آورند. البته باید در نظر داشــت که تمامی این اقدامات در صورتی می تواند به شکل 
رسمی رخ دهد، فشــار تحریم ها کاهش یافته یا راه حل در این مسیر تعریف شود.به گزارش 
ایسنا، از زمان آغاز دور جدید تحریم ها در دولت دونالد ترامپ، دولت آمریکا اعام کرد که یکی 
از اصلی ترین اهدافی که دنبال می کند، کاهش صادرات نفت ایران و به صفر رساندن آن است.

هرچند آمریکا در رسیدن به این هدف خود شکست خورد اما میزان صادرات نفت ایران نیز در 
این مدت کاهشی جدی پیدا کرده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:
اقدام بانکی برای توقف فعالیت تولید ممنوع می شود

دبیر ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید گفت: در صورت تصویب نهایی مصوبه تهاتر بدهی، بانک 
یا دســتگاه پول ســتان اجازه ندارد اقدامــی حقوقی یا اجرایی علیه واحدهــای تولیدی طلبکار از 
دســتگاههای دولتی یا نهادهای عمومی انجام و یا محدودیت هایی علیه واحد تولیدی اعمال کند.

هفتاد و هشتمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با موضوع نحوه حمایت از 
واحدهای تولیدی طلبکار از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی برگزار شد.میثم زالی با اشاره به 
رویه اشتباهی که برخی موسسات و شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی در پرداخت مطالبات 
تولیدکنندگان دارند، افزود: متاسفانه برخی دستگاه ها که طرف حساب تولیدکنندگان هستند، پس 
از انجــام تعهدات تولیدکننده، پرداخت ها را ماه ها به تاخیر می اندازند و از آن ســو واحد تولیدی 
که مطالبات خود را دریافت نکرده از سوی بانکها و دستگاه های پول ستان برای تسویه بدهی خود 
تحت فشــار قرار می گیرد.وی خاطر نشان کرد: در شرایط سخت اقتصادی که واحد تولیدی به هر 
روشی توانسته تولید خود را حفظ کند، باید با تصویب مصوبات حمایتی مانند همین مصوبه تهاتر 
بدهی، از واحدهای تولیدی حمایت همه جانبه انجام داد.دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: 
در صورت تصویب نهایی این مصوبه، بانک یا دستگاه پول ستان اجازه ندارد اقدامی حقوقی یا اجرایی 
علیه واحدهای تولیدی طلبکار از دســتگاههای دولتی یا نهادهای عمومی انجام و یا محدودیتهایی 

علیه واحد اعمال کند.

معاون دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت اعام کرد:
تامین ۶۰ میلیون تن کاای 

اساسی
معاون دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: امسال 
بــرای تامین ۶۰ میلیون تن کاای اساســی برنامه ریزی 
شــده که ۳۵ تا ۴۰ میلیون از محل تولیــد داخل و ۲۰ 
تا ۲۵ میلیون تن از محل واردات تامین می شــود. سعید 
عباســی صارمی در برنامه ای اظهار داشت: در دفتر برنامه 
ریزی تأمین توزیع و تنظیم بازار کاای اساسی کشور و در 
چنــد بخش به نمایندگی از تنظیم بازار اقداماتی را انجام 
می دهیم اما اصلی ترین کار ما تأمین کاا بر اســاس نیاز 
کشور به کاای اساسی است که نسبت به تأمین با اولویت 
داخلــی اقدام می کنیم.معاون دفتــر توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صمت افزود: جهاد کشاورزی نسبت به برآورد تولید 
اقدام می کند و ما بر اساس برنامه ریزی کسری ها را برای 
واردات انجام می دهیم که نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی 
و سازمان استاندارد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 

و سازمان دفع آفات است که انجام شود.

تأمین ۶0 میلیون تن کاای اساسی برای امسال
این مقام مسئول ادامه داد: امسال برای تأمین ۶۰ میلیون 
تن کاای اساســی برنامه ریزی صورت گرفته از این میان 
۳۵ تا ۴۰ میلیون از محــل کااهای تولید داخلی تأمین 
می شــود و حــدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون هــم باید از طریق 
واردات تأمیــن شــود.وی تصریح کرد: علــی رغم همه 
مشــکات تحریم ۱۵ میلیون تــن واردات قطعی انجام 
شــده و با توجه به موجودی که در بنادر است، چیزی که 
ازم اســت از طریق واردات انجام می شود.عباسی درباره 
کمیاب شــدن و گرانی های گاه و بی گاه برخی کااها نیز 
تصریح کرد: در برخی کااها گرانی داریم و در برخی گران 
فروشی. قیمت گوشــت به دلیل اینکه قبًا برای مدتی با 
ارز ۴۲۰۰ تأمین می شــد ثابت بود اما بعد از مدتی برای 
حمایــت از تولید داخل و مدیریــت ارزی نوع ارز نیمایی 
شد و این باعث می شود قیمت متأثر از نرخ ارز شود؛ همه 
کااهایی که با ارز نیمایی وارد می شوند همینطور هستند.

وی اظهار داشت: در خیلی از کااها هم تغییر نوع کاایی 
داشتیم؛ در برنج و روغن و کره تغییر ارزی داشتیم و به ارز 
نیمایی تبدیل شــده و قیمت آن طبیعتاً متأثر از نوسانات 
ارزی اســت. اما در بخشــی هم گران فروشی داریم ستاد 
تنظیم بازار که شنبه ها تشــکیل می شود تصمیم گرفته 
که با تشدید بازرسی ها در کنار سازمان حمایت و سازمان 
صمت استان و با همکاری تعزیرات، گرانی کم شود.عباسی 
صارمی خاطر نشان کرد: در اکثر کااها بحث رقابت بازار 
را داریم. متأســفانه با افزایش نرخ ارز قیمتها به ســرعت 
اضافه می شــود اما در کاهش نرخ این طور نیست و خیلی 
تدریجــی ارزانی رخ می دهد. من امیدوارم در یکی دو ماه 
آینده قیمت ها کاهشی شود. قیمت تخم مرغ اان کم شده 
و بــرای اقامی که قابلیت نگهداری ندارند معمواً همین 

اتفاق رخ می دهد.

رئیــس اتــاق اصناف تهــران با اشــاره به 
محدودیت و ممنوعیت های جدید فعالیت 
اصناف از ۲۰ آبان گفت: ضمن ادامه تعطیلی 
مشــاغل گروه ۳ و ۴ واحدهای صنفی گروه 
شغلی ۲ مشــمول محدودیت زمانی برای 
فعالیت می شــوند.به گــزارش اتاق اصناف 
تهران، قاســم نوده فراهانی با تاکید بر ازم 
ااجرا بودن مصوبات ستاد ملی کرونا گفت:  
طبق مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا در شهر 
تهران به جــز واحدهای صنفی مجاز، تمام 
صاحبان مشاغل گروه ۲ از روز ۲۰ آبان ماه 
باید ســاعت ۱8 واحدهای خود را تعطیل 
کنند؛ ضمن اینکه گروه های شــغلی ۳ و ۴ 
همچنان تعطیل هستند.رئیس اتاق اصناف 
تهران در خصوص آخرین تصمیمات ستاد 
ملی کرونا در ارتباط با نحوه فعالیت اصناف 
بیان کرد: پیش از این واحدهای صنفی گروه 
سه و چهار شامل تمامی آرایشگاه های زنانه، 
سالن های زیبایی، تاارهای پذیرایی، کافه 

ها، چایخانــه ها و قهوه خانه ها در شــهر 
تهران تعطیــل بودند که همچنان تعطیلی 
آنها به قوت خود باقی اســت؛ ضمن اینکه 
تمام اصناف شامل گروه شغلی ۲ از روز ۲۰ 
آبان ماه باید ســاعت ۱8 واحدهای خود را 
تعطیل کنند تا بتوانیم زنجیره شــیوع این 
بیماری را از بین ببریم.فراهانی در خصوص 
صنوف مشــمول گروه ۲ نیز اشاره داشت: 
مراکز خرید، پاســاژها، مــال های فروش 
غیرمواد غذایی، مراکــز تهیه و طبخ غذا با 
پذیرش مشتری، مراکز فروش لوازم خانگی، 
قنادی و شــیرینی فروشــی ها، آب میوه و 
بستنی فروشی ها، آرایشــگاه های مردانه، 
بازار فروش خودرو، فرش و موکت فروشــی 

ها، خدمات چاپ دیجیتال، تزیینات داخلی 
ساختمان، کادویی فروشی ها، اسباب بازی 
فروشــی ها، عمده فروشی و خرده فروشی 
پوشــاک، پارچه فروشــی ها، پرده سراها، 
مراکز فروش مبلمان، کیف و کفش، مراکز 
فروش لوازم التحریر، خیاطی و خرازی، آتلیه 
و عکاسی ها، مشاوران اماک، فروشگاههای 
لوازم آرایشــی و بهداشتی و مراکز فروش و 
عرضه خشکبار و آجیل صنوف گروه شغلی 
۲ می باشــند و از تاریخ ۲۰ آبان لغایت ۲۰ 
آذر حداکثر ســاعت فعالیت آنها ساعت ۱8 
می باشــد.نوده فراهانی با اشاره به اینکه با 
تعطیلی واحدهای صنفی در شــهر تهران 
تردد و رفت و آمد شهروندان در سطح شهر 

بســیار کاهش می یابد افزود: انتظار داریم 
تمام واحدهای صنفی مشــمول مصوبه در 
تهران با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
از ســاعت ۱8 فعالیت خود را تعطیل کنند، 
زیرا که مصوبات ستاد ملی کرونا برای تمام 
واحدهای صنفی در ســطح کشور و تهران 
اتاق اصناف تهران  ازم ااجراســت.رئیس 
ادامه داد: بر این اســاس با واحدهای صنفی 
مشــمول این مصوبه که بعد از ساعت ۱8 
در تهران باز باشــند، برخورد قانونی خواهد 
شد.وی یادآورشــد: بهترین راه برای مقابله 
با شیوع ویروس کرونا رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط همگان است تا جان افراد 
و شــهروندان بیش از ایــن به خطر نیافتد.

نوده فراهانی با بیان اینکه در این شــرایط 
همه باید مردم را بــه رعایت پروتکل های 
بهداشتی دعوت کنند، اظهارداشت: در این 
صورت شــاهد ریشه کن شدن این بیماری 

خطرناک در کشور خواهیم بود.
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

ریزش دسته  جمعی شاخص های منتخب بورس
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بــورس اوراق بهادار با کاهش ۲۲۴۰۲ واحدی معادل 
۱.۷۷ درصد به رقم یک میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۸۴ واحد رســید. همچنین در فرابورس 

شاخص کل با افت ۲۷۳ واحدی به رقم ۱۵ هزار و ۶۱۷ واحد رسید.
 دیروز تاار شیشه ای  دیروز در دومین روز کاری هفته )یکشنبه هجدهم آبان ماه ۹۹(،  
شــاهد ادامه روند نزولی شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-

ارزشــی(، با کاهش ۵۸۵۸ واحدی معادل ۱.۷۷ درصد بــه رقم ۳۲۴ هزار و ۴۱۹ واحد 
رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۲۷۰۸ واحدی معادل ۰.۷۳ درصد، عدد ۳۶۸ هزار 
و ۸۶۶ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۱۷۷۳ واحدی 
به رقم ۲۴۱ هزار و ۵۹۹ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۳۱۳۷۸ واحد 
کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۶۷۸ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار 
اول با ۲۰۲۱۶ واحد کاهش به رقم ۸۵۵ هزار و ۴۰ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با 
۳۰۳۳۶ واحد کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار واحد را به نمایش گذاشت.

بر اســاس این گزارش، در معامات دیروز بورس تهران، نمادهای معاماتی فملی، کگل، 

فواد، خودرو، وبملت، پارس، شــتران، فخوز، وغدیر و حشکتی با بیشترین کاهش، تاثیر 
منفی در روند نزولی شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاماتی دعبید، 
تیپیکو، فاما و شفا، تاثیری مثبتی در جلوگیری از افت بیشتر نماگر کل بورس داشتند.با 
پایان فعالیت بازار ســرمایه در دومین روز کاری هفته، معامله گران بورس ۲ هزار و ۳۴۷ 
میلیارد برگه بهادار و سهام را در قالب ۲۷۵ هزار و ۲۹۷ نوبت معامله و به ارزش ۲۲ هزار و 
۸۸۶ میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
فاما )صنعتی  آما( با ۴.۹۸ درصد رشــد بود و پس از آن، نمادهای خزر، کترام، شدوص، 
سصفها، کساوه و حتوکا بود. همچنین نماد معاماتی خمحور )تولیدمحورخودرو( با ۵.۵۷ 
درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای شوینده، وبصادر، نوری، 

خراسان، پارس و شخارک بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار ســرمایه نشــان می دهد که نمادهای معاماتی امین، سیتا، 

ولپارس، آبادا، برکت، کترام، لســرما، خاهن و خودرو به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای 
بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی ولپارس، کدما، برکت، حتوکا، کسرام، کساوه و 
یاقوت  با بیشترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای معاماتی  فواد، فملی، 

وملی، وبصادر، خودرو، ثشاهد و شبندر، بیشترین حجم عرضه را داشتند.
همچنین بیشترین بازدهی متعلق به گروه: دارویی ها و کمترین بازدهی متعلق به گروه: 

زراعت و خدمات وابسته می باشد.

نوسان نماگر صنایع
بر اساس این گزارش، شاخص صنایع مختلفی همچون مالی، محصوات کاغذ، کانه فلزی، 

فلزات اساسی، بانکها، خودرو و حمل و نقل با کاهش مواجه شدند.

تقای کانال های بورسی جواب نداد
تکذیب کاهش نرخ سود بانکی

درحالی برخی کانال های بورسی سعی دارند شایعاتی مبنی بر کاهش نرخ سود 
بانکی را پر رنگ کنند که یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: این بانک هیچ 
برنامه ای برای کاهش نرخ ســود بانکی ندارد. از ســاعات پایانی روز قبل و بعد 
از اعام پیروزی بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری امریکا، برخی کانال های 
بورسی سعی داشتند با انتشار شایعاتی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مانع از 
تکرار روزهای خونین در بازار سرمایه شوند.در این کانال ها تأکید شده بود که به 
زودی بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام خواهد کرد و این امر 
مانع از رکود تورمی و ... می شود.این شایعات درحالی مطرح شده که یک مقام 
آگاه در بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک در حال حاضر برنامه ای برای کاهش 
نرخ سود بانکی ندارد، اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر کاهش نرخ 

سود بانکی را تکذیب کرد.

 چگونگی فعالیت بانک ها 
در صورت تعطیلی تهران

دبیر کانون بانک های خصوصی و موسســات اعتباری گفت: در صورت تعطیلی 
تهران به دلیل شــیوع گســترده ویروس کرونا، بانک ها خدمات غیرحضوری و 
الکترونیکی خود را ادامه می دهند و پیشنهاد می کنم تا در مناطق بزرگ استان ها 
شعبی از بانک ها به صورت کشــیک فعال باشد.  محمدرضا جمشیدی  درباره 
احتمال تعطیلی تهران و چگونگــی فعالیت بانک ها، اظهار کرد: تاکنون در این 
زمینه بخشــنامه ای به بانک های خصوصی اعام نشده است و ما همیشه طبق 
اباغیه های ســتاد کرونا که از طریق استانداری های هر استان به بانک ها اعام 
می شــود، عمل می کنیم؛  بنابراین، تا زمانی که این موضوع از سوی ستاد کرونا 
مطرح نشــود، تصمیمات خاصی گرفته نخواهد شد.  وی افزود: در صورتی که 
تعطیلی تهران اعام شود، حتما بانک ها هم تعطیل می شوند اما در حال حاضر 
اباغیــه حضــور ۵۰ درصدی کارکنان تا اوایل آذر ماه اجرا می شــود و تنها در 
موارد استثنایی که در منطقه  بزرگی یک شعبه از یک بانک وجود دارد و تعداد 
کارکنان کمی دارد، ناچار هســتند تا شعبه را باز نگه دارند.جمشیدی ادامه داد: 
اگر تعداد کارکنان یک شعبه کم باشند، شعبه یک روز تعطیل و روز دیگر فعال 
خواهد بود. در حال حاضر هم برخی از شعب روزهای فرد یا زوج تعطیل هستند 
و فعالیت آن را شــعبه نزدیک به آن بانک انجام می دهد.  دبیر کانون بانک های 
خصوصی و موسسات اعتباری گفت: در صورتی که همه بانک ها را تعطیل کنند 
هم خدمات دهی الکترونیک آن ها همچنان ادامه خواهد داشت و خدمات بانکی 
متوقف نخواهد شد و پیشنهاد من این است که شعبی از بانک ها در مناطق بزرگ 
به صورت کشیک فعال باشد.  وی در پایان با بیان اینکه تمام خدمات بانکی که 
الکترونیکی انجام می شود، حضوری هم صورت می گیرد، تاکید کرد: اگر در موارد 
ضروری غیر از این باشــد، آن بانک دارد کوتاهی می کند اما توصیه ما این است 
تا بیشتر فعالیت ها الکترونیکی انجام شــود، زیرا هم از هزینه رفت وآمد کاسته 

می شود و هم کارمزد این نوع خدمات از خدمات حضوری کمتر است.

روند قیمت ها در بازار ارز، همچنان نزولی است
بررسی قیمت های دار و یورو حاکی از افت قیمت ها در این بازار و ادامه روند نزولی روزهای اخیر است.با توجه به رصد دقیق بازار از سوی 
بانک مرکزی و برخی اقدامات و تصمیمات در این بازار و همچنین اعام نتایج نهایی انتخابات آمریکا، دیروز )یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹( نرخ انواع 
ارز در بازار روند نزولی چند روز اخیر را ادامه داده و بازار همچنان شرایط افت نرخ ها را در پیش گرفته است.براین اساس، روز چهارشنبه )۱۴ 
آبان ماه ۹۹( نرخ هر دار آمریکا در سامانه سنا، ۲۸ هزار و ۹۳۰ تومان بود که به نرخ ۲۶ و ۳۵۰ تومان در روز پنج شنبه )۱۵ آبان ماه ۹۹( 
رسید، یعنی افت دو هزار و ۶۸۰ تومانی داشت.همچنین یورو نیز در این بازه زمانی از ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید 
و کاهش دو هزار و ۶۵۰ تومان را تجربه کرد. در ادامه این روند، نرخ هر دار آمریکا در سامانه سنا، از روز چهارشنبه تا روز گذشته )شنبه ۱۷ 
آبان ماه  ۹۹( افت ۴ هزار و ۴۳۰ تومانی داشت، یعنی از ۲۸ هزار و ۹۳۰ تومان به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.یورو نیز از ۳۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان در چهارشنبه هفته گذشته، دیروز به نرخ ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید و افت ۴ هزار و ۶۰۰ تومانی را تجربه کرد. دیروز )یکشنبه ۱۸ 
آبان ماه ۹۹( نیز این روند ادامه داشــته و نرخ هر دار آمریکا با افت ۶ هزار ۴۰ تومانی معامله شــد و از ۲۸ هزار و ۹۳۰ تومان به ۲۲ هزار و 
۸۹۰ هزار تومان رسید. یورو نیز ۶ هزار و ۵۰۰ تومان کاهشی شد و از ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان، دیروز با نرخ ۲۷ هزار تومانی در بازار معامله 
می شود.نسبت به روز گذشته نیز قیمت هر دار آمریکا یک هزار و ۶۱۰ تومان و یورو نیز یک هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت.همچنین روز 
گذشته، دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی در خصوص بازار ارز نوشت: »در برخی از تحلیل ها در خصوص 
شــرایط فعلی بازار ارز، تاش می شــود که با القا رقم هایی از نرخ ارز در بازار و منتسب کردن آن نرخ ها به بانک مرکزی،   زمینه ساز سطح 
خاصی از نرخ ارز در بازار بشوند.ضمن تکذیب تمامی گمانه زنی ها، تاکید میکنم که مستقل از تحوات سیاسی خارجی، تنها معیار اعمال 
سیاست های بانک مرکزی، مصالح اقتصادی کشور و ضرورت استمرار پایداری و ثبات در بازارها و نیل به هدف تورمی است؛   و لذا براساس 
سازوکار بازار، کارآمدترین روش را برای جلوگیری از هرگونه عدم تعادل در بازارها به کار می بندد.اعتقاد بانک مرکزی این است که به صورت 
طبیعی و در چارچوب فرآیندهای بازار باید اجازه تخلیه انتظارات متراکم شده به بازار ارز داده شود،   لذا بانک مرکزی با رصد دقیق بازار ارز 
و عوامل شکل دهنده و موثر برآن و به دور از هیجان، اقدامات ازم را انجام خواهد داد. «اما مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که از 
سوی  رییس کل بانک مرکزی و کارشناسان این بازار، همواره هشدار داده شده که بازار ارز محلی امن برای سرمایه گذاری نیست و بی شک 

ورود به این بازار با سودای کسب سود، خطری جدی برای سرمایه مردم به همراه خواهد داشت.

 افزایش ۴۸.۸ درصدی سپرده بانک های تخصصی
 نزد بانک مرکزی

میزان ســپرده بانک های تخصصی نزد بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال جاری با ۴۸.۸ درصد رشد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ۲۲۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید.بر اساس گزارش گزیده های آماری بانک مرکزی، میزان 
دارایی های خارجی بانک های تخصصی در پایان شــهریور سال جاری ۱۹۴۷.۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به 
دوره مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد رشد یافته است. این میزان در مدت مشابه سال ۹۸ معادل ۱۶۹۷.۱ هزار میلیارد 
ریال بود. جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این دوره رقم ۸۷۱۷.۰ هزار میلیارد ریال بود که ۱۶.۸ درصد 
رشد داشت.در بخش دیگر، میزان اسکناس و مسکوک بانک های تخصصی با کاهش ۷ درصدی روبرو شد. این میزان 
در شهریور ۹۹ به میزان ۱۰.۷ هزار میلیارد ریال و در شهریور ۹۸ معادل ۱۱.۵ هزار میلیارد ریال بود. براساس این 
گزارش سپرده نزد بانک مرکزی بانک های تخصصی از ۱۵۴.۱ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ به ۲۲۹.۳ هزار میلیارد 
ریال در شهریور ۹۹ رسید که رشد ۴۸.۸ درصدی را نیز ثبت کرد.همچنین میزان بدهی بخش دولتی به این بانک ها 
با کاهش ۷.۶ درصدی به ۵۳۰.۰۷ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۹ رسید. این میزان در شهریور ۹۸ معادل ۵۷۴.۵ 
هزار میلیارد ریال بود. بدهی بخش غیردولتی نیز ۳۵۱۹.۰ هزار میلیارد ریال در شهریور ۹۹ به ثبت رسید که نسبت 
به ۲۸۸۳.۶ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ با رشد ۲۲ درصدی مواجه بود.بر اساس گزارش گزیده های آماری بانک 
مرکزی سپرده های بخش غیردولتی در بانک های تخصصی با افزایش ۳۲.۴ درصدی به ۲۷۴۳.۴ هزار میلیارد ریال 
در شــهریور ۹۹ رســید که این میزان در شهریور ۹۸ معادل ۲۰۷۱.۴ هزار میلیارد ریال بود.همچنین براساس این 
گزارش، میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی ۴۴۶.۹ هزار میلیارد ریال اســت که ۸ دهم درصد نسبت 
به شهریور سال ۹۸ کاهش داشت. بدهی بانک های تخصصی در شهریور ۹۸ نیز معادل ۴۵۰.۴ هزار میلیارد ریال 
بود.میزان وام ها و سپرده های ارزی بانک های تخصصی نیز در شهریور ۹۹ به ۱۶۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید که 

نسبت به ۱۵۵.۴ هزار میلیارد ریال شهریور ۹۸ رشد ۷.۵ درصدی را به ثبت رساند.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 19 آبان 1399  23 ربیع ااول 1442  9 نوامبر 2020بین الملل
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4495 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر
 ترامپ:

 من در انتخابات برنده شدم
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه توئیتر خود نوشت: من در انتخابات پیروز 
شدم و ۷۱میلیون رأی قانونی کسب کردم.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که 
ساعاتی پیش از سوی رسانه های این کشور بازنده انتخابات ریاست جمهوری اعام 
شد، در پیامی توئیتری اظهار داشــت: به ناظران ]ستاد ترامپ[ اجازه داده نشد 
که در اتاق های شــمارش آرا حضور پیدا کنند. من در انتخابات پیروز شدم و ۷۱ 
میلیون رأی قانونی کســب کردم.وی افزود: اتفاقات بدی رخ داد که اجازه ندادند 
ناظران ما آن را ببینند، چنین چیزی قباً هرگز رخ نداده بود، میلیون ها تعرفه رأی 

پستی برای کسانی ارسال شد که هرگز درخواست نکرده بودند.

مادورو به بایدن تبریک گفت و برای مذاکره 
اعام آمادگی کرد

رئیس جمهوری ونزوئا به بایدن بابت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوم 
نوامبر ۲۰۲۰ ایاات متحده تبریک گفت و آمادگی خود را برای گفتگو اعام کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکــواس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئا گفت، 
کشورش آماده آغاز گفتگوها با واشنگتن است.وی در پیامی توئیتری نوشت: من 
به مردم آمریکا بابت این پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تبریک می گویم. 
مــن به جو بایدن، رئیس جمهوری منتخــب و کاماا هریس، معاونش نیز بابت 
پیروزی تبریک می گویم. مادورو گفت: ونزوئا، سرزمین سیمون بولیوار همیشه 

آماده گفتگو و درک مردم و دولت آمریکاست..

  استقبال مقامات صهیونیستی
 از پیروزی بایدن

مقامات رژیم صهیونیستی پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات ها در انتخابات بحث 
برانگیز ریاســت جمهوری آمریکا را تبریک گفتند.بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی بامداد دیروز یکشنبه پیروزی جو بایدن در انتخابات جنجالی 
آمریکا را تبریک گفت و در پیامی برای همکاری با دولت جدید این کشور اعام 
آمادگی کرد.بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی در صفحه توئیتر 
ضمــن تبریک به جو بایدن و معاون وی نوشــت:  جو ما نزدیک به 4۰ ســال 
اســت که روابط شــخصی گرم و طوانی داریم و تو را به عنوان دوســت بزرگ 
اســرائیل می شناســم.نتانیاهو همچنین از ترامپ به دلیل اقداماتش برای رژیم 
صهیونیســتی قدردانی کرد. بنی گانتز وزیر جنگ و گابی اشــکنازی وزیر امور 
خارجه رژیم صهیونیســتی نیز پیروزی بایدن را تبریک گفتند.گانتز در توئیتی 
عنوان کرد که پیروزی در انتخابات را از صمیم قلب به دوســت و حامی قدیمی 
»اسرائیل« و همکارش کاماا هریس که به عنوان اولین معاون رئیس جمهور زن 
تاریخ ســازی کرد، تبریک می گویم.گانتز از ترامپ و حمایت های همه جانبه او از 
رژیم صهیونیستی هم تشکر کرد.اشکنازی هم ضمن تبریک پیروزی بایدن، او را 

جزو حامیان همیشگی رژیم صهیونیستی خواند.

جنجال انتخابات آمریکا:

اگرترامپباختبهبایدنرانمیپذیرد،چهمیشود؟
با بروز چالش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سؤالی که مطرح می شود این است که 
در صــورت عدم تمکین ترامپ در مقابل نتایج انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد. با شــروع 
شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و قبل از این که نتیجه نهایی و اعام شود، 
هر دو کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات ادعای پیروزی کرده یا دســت کم گفتند که بر 
مدار پیــروزی قرار دارند. جو بایدن، کاندیدای دموکرات در تعداد بیشــتری از ایالت های 
کلیدی جلوتر از ترامپ اســت، هرچند که تا لحظه نگارش این گزارش شــمارش در آن 
ایالت ها نیز پایان نیافته اســت اما رسانه های آمریکایی جو بایدن را پیروز انتخابات معرفی 
کرده اند.دونالد ترامپ نیز در واکنش به این خبرها گفته که هنوز انتخابات تمام نشده است و 
پرونده انتخابات را در دادگاه پی خواهد گرفت.وی پیشتر نیز پس از سوم نوامبر چندین بار 
گفته است که سیستم انتخاباتی آمریکا فاسد است و در آن تقلب رخ داده است. کمپین او 
خواسته است که آرای پستی که با تأخیر می رسند، شمرده نشوند، این امر باعث شده است 
که سؤااتی جدی درباره سرنوشت انتخابات مطرح شود.این گزارش در نظر دارد به اتفاقاتی 

که می تواند طی روزها و هفته های آینده بیفتد بپردازد. 

درخواست بازشماری آرا در ویسکانسین
کمپین ترامپ به دایل »اتفاقات غیرعادی« خواســتار بازشماری آرا در ویسکانسین شده 
اســت. برخی از مقامات این ایالت از احتمال بازشــماری آرا خبر داده اند، اما هنوز درباره 
اینکه چنین اتفاقی رخ خواهد داد یا نه، قطعیتی وجود ندارد؛ دست کم تا زمانی که مقامات 
نواحی مختلــف در ایالت، بازبینی آرا را تمام می کنند. چنین فرآیندی تا ۱۷ نوامبر طول 
خواهد کشید.اما نکته مهم این است که درخواست بازشماری لزوماً قانونی بودن انتخابات 
را زیرســؤال نمی برد و فقط می تواند باعث ایجاد این اطمینان شود که شمارش آرا درست 

و دقیق بوده است یا نه.

جنجال بر سر آرای متأخر در پنسیلوانیا
جنجال در این ایالت بر ســر شمارش آرایی است که تا روز رأی گیری مهر خورده است اما 
تا سه روز بعد از برگزاری انتخابات دریافت می شوند. جمهوری خواهان به دنبال استیناف در 
این زمینه هستند.البته چالش مربوط به آرای پستی و زمان دریافت و لحاظ کردن آن ها در 
ایالت پنسیلوانیا قبل از برگزاری انتخابات به دادگاه عالی ارائه شده بود که رأی گیری درباره 
آن با بن بست مواجه شده بود. به دلیل درگذشت یکی از اعضای 9نفره دادگاه عالی، نتیجه 
رأی گیری 4 در مقابل 4 شد. »امی برت«، قاضی جدیدی که توسط ترامپ معرفی و سپس 
توسط سنا تأیید شد، پس از آن رأی گیری وارد دادگاه عالی شد، حال سؤال این است که؛ 
اگر آن آرا در نتیجه رأی گیری و نتیجه انتخابات مؤثر باشد، دادگاه عالی و قاضی جدید آن 

چه رأیی را خواهند داد؟

رد درخواست کمپین ترامپ در میشیگان
کمپین دونالد ترامپ فردای روز انتخابات اعام کرد که شکواییه ای را برای شمارش آرایی 
که به صورت پستی ارسال شده اند ارائه کرده است. یک قاضی در 5 نوامبر، این شکواییه را 
رد کرد و گفت که شکایت با تأخیر زیاد ارائه شده است.ترامپ در انتخابات ۲۰۱6 با اختاف 

حدود ۱۰هزار رأی در میشیگان برنده شده بود.
سرنوشت بحث تقلب در انتخابات چه می شود؟

دونالــد ترامپ چندین بار تقلــب به نفع دموکرات ها را در انتخابــات مطرح کرده و گفته 
اســت که موضوع را به دادگاه عالی خواهد برد.هرچند امکان کشاندن چنین موضوعی به 
دادگاه عالی وجود دارد، اما کارشناسان معتقدند که برای اثبات چنین ادعایی باید مدارک 
محکمه پسندی نیز ارائه شود. با اینکه گفته می شود برای بردن موضوع به دادگاه عالی باید 
موضوع یا تخلفی فاحش وجود داشته باشد، در خصوص ارجاع این موضوع به دادگاه عالی 

روند معمول یا مشخصی وجود ندارد.

روال بررسی شکایات و تخلفات چگونه است؟
مقامات محلی ایالت: اولین گام در زمینه تخلفات و درخواست ها مربوط به مقامات محلی 
ایالت می شــود که وظیفه آنها شمارش و ارائه نتایج است.تیم های حقوقی حزب: این تیم 
می تواند نتایج ارائه شــده را در دادگاه ایالتی به چالش بکشد و شکایتی را در خصوص آن 
ارائه کند.قضات ایالتی: این قضات می توانند شکایت و پرونده مورد نظر را بررسی کنند و در 
صورت تصمیم، رأی به بازشــماری آرا دهند.دادگاه عالی: دادگاه عالی آمریکا می تواند رأی 
دادگاه ایالتی را بررســی و آن را تأیید کند یا برگرداند. اتفاقی که در انتخابات سال ۲۰۰۰ 

افتاد این بود که دادگاه عالی بازشماری آرا در فلوریدا را متوقف کرد.

نتایج انتخابات چه زمانی مشخص می شود؟
نتایج ادوار قبلی انتخابات در آمریکا معمواً تا صبح فردای رأی گیری مشــخص می شــد. 
اما امســال به دلیل بحران کرونا، تعداد آرای پســتی در انتخابات آمریکا رکورد زد. زمانبر 
بودن شمارش آرای پستی باعث شده است اعام نتیجه چندین روز به تعویق بیفتد، البته 
نتیجه ای که فعًا اعام می شــود نهایی نیســت و پیش بینی رسانه های آمریکایی به دلیل 
اختاف در تعداد آرای کاندیداها به نفع یکی از آنهاســت. نزدیک بودن رقابت و طرح اتهام 
تقلب باعث شده اســت نتیجه این انتخابات با اما و اگرهایی همراه باشد.انتخابا در آمریکا 
مبنای ایالتی دارد و بر اســاس قوانین ایالت ها برگزار می شــود، اما قانون فدرال هم برخی 
چارچوب هــا و مهلت  هایی را برای آن در نظر گرفته اســت که برخی از آنها به شــرح زیر 
است:ایالت ها از روز برگزاری انتخابات به مدت 5 هفته فرصت دارند تا نتیجه نهایی را اعام 
کنند که روز 8 دسامبر می شود.    اگر ایالت ها نتوانند تا تاریخ مزبور گزینشگران )الکتورها( 
را مشخص کنند، کنگره می تواند رأی به این دهد که آرای آن ایالت  یا ایالت ها در شمارش 
آرای الکترال کالج محاســبه نشود.گزینشگران در تاریخ ۱4 دسامبر جمع می شوند تا رأی 
خود را به طور رسمی بدهند.اگر تا 6 ژانویه کاندیدایی نتواند حائز اکثریت آرا )حداقل ۲۷۰ 
رأی الکترال کالج( شود، کنگره درباره سرنوشت انتخابات و برنده آن تصمیم گیری می کند. 
در این رأی گیری مجلس نمایندگان رئیس جمهور را تعیین می کند و ســنا درباره معاون 

رئیس جمهور رأی گیری می کند.

اختاف ایالت ها در معرفی گزینشگران چگونه حل می شود؟

اگر ایالت ها نتوانند درباره گزینشگران به توافق برسند چه اتفاق می افتد؟ این اتفاق زمانی 
می افتد که شمارش آرا اشتباه باشــد یا تقلبی صورت بگیرد. ایالت هایی مانند کارولینای 
شمالی، پنســیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین فرمانداران دموکرات و قوه مقننه با اکثریت 
جمهوری خواه دارند.در انتخابات محل مناقشــه، قوه مقننه ایالتی می تواند رأی متفاوتی را 
از فرمانداران به کنگره ارائه کند )مانند سال ۱8۷6(. کنگره باید تعیین کند که کدام رأی، 
فرماندار یا قوه مقننه ایالتی، مورد تأیید اســت. اگر سنا و مجلس نمایندگان با هم توافق 
کنند که مشکل حل می شود، اما در غیر این صورت شرایط مبهم می شود. هرچند برخی 
کارشناسان معتقدند که در این شرایط اوضاع به نفع گزینشگرانی خواهد بود که فرماندارهای 

ایالتی معرفی می کنند.

با بن بست در کنگره چه کسی رئیس جمهور می شود؟
قانون اساسی آمریکا می گوید که رئیس جمهور باید تا ۲۰ ژانویه )روز تحلیف رئیس جمهور 
جدید( تعیین شود. اما اگر مجلس نمایندگان نتواند درباره تعیین رئیس جمهور به نتیجه 
برســد، معاون رئیس جمهور که توسط سنا انتخاب شــده است، رئیس جمهور می شود. 
اگر ســنا هم به هردلیلی در انتخاب معاون رئیس جمهور به نتیجه نرســد، رئیس مجلس 
نمایندگان مســئولیت ریاست جمهوری را به عهده می گیرد. در زمان حاضر، نانسی پلوسی 

دموکرات رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکاست.

ترامپ ریاست جمهوری را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد؟
یک فرض این است که با پیروزی جو بایدن، دونالد ترامپ تا تاریخ ۲۰ ژانویه ریاست جمهوری 
را تحویل ندهد و بخواهد در کاخ ســفید بست بنشــیند، در چنین حالتی چه می شود؟ 
در تاریخ آمریکا، رؤســای جمهوری بوده اند که نتیجه پذیرفته شــده انتخابات را به چالش 
کشیده اند، اما هیچ کدام از آنها تا مرز عدم ترک کاخ سفید پیش نرفته اند، هرچند احتمال 
چنین اتفاقی پایین است، اما اصرار ترامپ مبنی بر اینکه پیروز انتخابات بوده است، نشانگر 
این است که وقوع چنین اتفاقی برای اولین بار در آمریکا وجود دارد یا دست کم صفر نیست.

اخراج اجباری ترامپ از کاخ سفید
یک حالت این اســت که بایدن بر اساس اعام نتایج ایالتی آرا فرد پیروز معرفی شود، اما 
ترامپ زیر بار نتیجه رسمی نرود، در این صورت بایدن یک گزینه را پیِش رو خواهد داشت، 
 )secret service( و آن اینکه پس از ادای سوگند در مراسم تحلیف، به کمک سرویس مخفی

ترامپ را به زور از کاخ سفید خارج کند.

باقی ماندن ترامپ در کاخ سفید تا تعیین تکلیف انتخابات
اما اگر نتیجه انتخابات محل چالش باشد، و نبرد حقوقی برای حل موضوع به طول بینجامد، 
اقدام زیادی برای خارج کردن ترامپ از کاخ ســفید تقریباً وجود ندارد. به فرض اگر کنگره 
نتیجه الکترال کالج را تا دو هفته قبل از تحلیف تأیید نکند، ترامپ می تواند از کاخ سفید 
خارج نشود، در چنین صورتی، باید منتظر تعیین تکلیف در پروسه آن بود، تا آن مدت هم 

کسی نمی تواند درباره بیرون راندن ترامپ از کاخ سفید کاری کند.
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محققان در پژوهشی میزان حساسیت سی تی اسکن و تست PCR برای 
 )RT-PCR( تشخیص کرونا را با یکدیگر مقایسه کرده اند. تست مولکولی
به عنوان آزمایش تاییدکننده این بیماری معرفی شده است. در ماه های 
اخیر گزارش هایی مبنی بر وجود نتایج منفی کاذب در تست  مولکولی 
اولیه بیماران مبتا منتشــر شده اســت. محققان در مطالعه ای میزان 
تطابق یافته های مربوط به تســت مولکولی و سی تی اسکن در بیماران 
بستری شده مشکوک به کووید-۱۹ را بررسی کرده اند. از ۲۱۲ پرونده 
مربوط به بیماران بستری شده با تشخیص کووید-۱۹، به طور کلی ۱۴۷ 
بیمار)۶۹ درصد( دارای RT-PCR مثبت و ۱۸۹ بیمار)۸۹ درصد( بیمار 
نتیجه سی تی اسکن مثبت داشتند. میزان حساسیت کلی سی تی اسکن 

برای تشخیص کووید-۱۹ برابر ۹۱.۸۳ درصد محاسبه شد.

محققــان موفــق به ســاخت سوســک های رباتیک موســوم به 
"Calmbots" شده اند که می توانند کارهای متنوعی انجام دهند 

و به نقاطی بروند که از دســت ربات های دیگر برنمی آید. شاید ایده 
داشــتن سوســکهای رباتیک مانند نمونه های واقعی آنها در خانه 
انتخاب ایده آلی نباشــد. اما چه کسی دست رد به پیشنهاد کمک 
برای انجام کارهای دست و پا گیر خانه می زند؟ اکنون دانشمندان 
از سوســک های ماداگاســکار برای الهام گرفتن و دیدن چگونگی 
رسیدن آنها به مکان هایی که ربات های عادی نمی توانند، استفاده 
کرده است. محققان این دانشگاه پس از یک فرآیند بررسی و نظارت 
طوانی بر نحوه حرکت این حشرات، سوسک های رباتیک خود را با 

عملکردهای مختلف حرکتی توسعه دادند. 

ریزش مو یکی از بزرگترین کابوس هایی است که اکثر مردم در ماه های 
سرد زمستان تجربه می کنند. افرادی که موهای نازکی دارند بیشتر در 
فصل زمستان دچار ریزش مو می شوند؛ زیرا در زمستان هوای خشک 
تمام رطوبت پوست سر را جذب کرده و باعث خشک شدن آن می شود 
که این خشکی به نوبه خود منجر به شکنندگی و ریزش مو خواهد شد. 
این افراد باید بیشتر مراقب این موضوع باشند و در این فصل توجه ویژه 
ای به مو های خود نشان دهند. برای حفظ سامت مو باید هر ۴ الی ۸ 
هفته مرتباً مو های خود را کوتاه کنید؛ ماساژ موها با روغن گرم بهترین 
درمان برای مو های آســیب دیده از اثرات زمستان است؛ از بکارگیری 
سشوار برای خشــک کردن مو ها خودداری کنید. بهتر است مو ها به 

حالت طبیعی خشک شده و حتی اامکان از سشوار استفاده نکنید.

 تست PCR قابل اعتمادتر است 
یا نتیجه سی تی اسکن؟

 کمک گرفتن در کارهای خانه 
از سوسک های رباتیک!

چند توصیه طایی برای مراقبت 
از موها در فصل سرما

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت طای سرخ در آذربایجان شرقی

i3 عصبانیت مالکان از مشکات ب ام و
ب ام و i۳ با رسیدن به رکورد تولید ۲۰۰ هزار دستگاهی یکی از لحظات مهم عمر خود را تجربه کرد. این خودرو اولین بار در سال ۲۰۱۳ 
عرضه شد و از آن زمان تاکنون به یکی از محصوات مهم باواریایی ها در رقابت با محصوات الکتریکی دیگر تبدیل شده است. در واقع 
ب ام و می گوید اگر تقاضا برای این خودرو باا بماند میزان تولید آن را شــاید دو برابر کند. ب ام و i۳ اخیراً در دو نســخه استاندارد و مدل 
قوی تر i۳s قابل انتخاب بوده و هر دو خودرو قابلیت تجهیز به پیشرانه بنزینی کوچکی را دارند که این پیشرانه به عنوان بهبود دهنده شعاع 
حرکتی خودرو عمل می کند. این پیشرانه تنها زمانی وارد مدار می شود که ظرفیت باتری به زیر ۶.۵ درصد برسد و هدف آن پشتیبانی 
از باتری تا زمانی است که راننده به یک جایگاه شارژ برسد. اگرچه این پیشرانه بهبود دهنده شعاع حرکتی است و باعث اطمینان خاطر 
مالکان می شود اما ظاهراً مشکاتی نیز وجود دارد. گفته می شود به تازگی علیه ب ام و در کالیفرنیا اقامه دعوی شده و برخی مالکان این 
خودرو مدعی هستند سیستم یاد شده دارای نقص طراحی خطرناکی است که باواریایی ها تاش داشته اند آن را پنهان کنند. این افراد ادعا 
می کنند i۳s تولید شده در سال ۲۰۱۶ زمان سوئیچ کردن از باتری به پیشرانه بنزینی دارای نقص بوده و این امر باعث می شود خودرو 

شتاب کافی نداشته باشد. مالکان این خودروها می خواهند پیشرانه یاد شده بجای اینکه شعاع حرکتی را افزایش دهد باعث می شود.

پرسپولیس بازنده همیشگی دعاوی حقوقی!
بررسی پرونده های حقوقی باشگاه پرسپولیس در یک سال اخیر نشان می دهد این باشگاه با وجود محق بودن در برخی پرونده ها اما نتوانسته 
حق و حقوق خود را وصول کند. براســتی دلیل عدم طرح دعوی ســنجیده حقوقی از سوی باشگاه در بسیاری از این پرونده ها چیست؟ 
باشگاه پرسپولیس مثل خیلی از باشگاه های دیگر ایرانی پرونده های حقوقی متعددی در مراجع داخلی و بین المللی دارد که در همه این 
پرونده ها نقش یک بازنده را ایفا کرده است. البته که عمل نکردن باشگاه به تعهدات قراردادی خود اصلی ترین دلیلی شکست های باشگاه 
در پرونده های مختلف بوده اما در این بین فرصت های حقوقی زیادی هم در اختیار پرســپولیس بوده تا به عنوان یک شاکی وارد میدان 
شود و در نهایت با یک پیروزی شیرین، حقوق مادی و معنوی خود را حفظ کند اما بررسی این فرصت ها نشان می دهد، به دایل گوناگون 
حقوق باشگاه تضعیف شده است. در این گزارش قصد داریم فقط به پرونده های یک سال اخیر اشاره کنیم و آنها را به دقت مورد بررسی 
قرار بدهیم. پرونده برانکو ایوانکوویچ و شکایتش از پرسپولیس، آشنا ترین پرونده برای هواداران سرخ است. مربی کروات که به خاطر دریافت 
نکردن مطالباتش، قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرد و به ااهلی عربستان پیوست. بررسی پرونده این مربی نشان می دهد او در زمان 

جدایی حدود یک میلیون یورو بابت دستمزد ۹۷ - ۹۸ خود از سرخ ها طلبکار بود که باید آن را دریافت می کرد.

گارگونقبارداشتهاستکوهزسرسیمگونکاه قندیلهایزریناندرکلیسیاگلهایزردگوییرُهبانفروختهاستچونآبگشتتیرههخماندرازصفاچونتیرهگشتآبهجویاندرازکَدَرواندرشدستباغهزن رشبزاردستانسازدهمیغناریاسمینونسترنوارغوانوگل رنسترنشبانیوریاسمیننوارگلزندراهورارغوانزل وزشَنبَلیدهواهنگرکوهرارَداازسبزهوبنفشهنگردشتراسَلَب

پیشنهاد

چهره روز

برگ اضافی
کتاب برگ اضافی یادداشت هایی است از شرق تا غرب 
که سومین سری از سفرنامه های منصور ضابطیان است. 
در برگ اضافی، نویسنده فقط به بیان خاطرات و اتفاقات 
کوتاه پرداخته است. گویی دوستی از سفر برگشته و برای 
شــما خاطراتی را که هر لحظه به یاد می آورد بازگو می 
کند. در کتاب برگ اضافی هم عکس هایی وجود دارد که 
نسبت به دو کتاب قبلی بهتر و زیباتر هستند. خاطرات و 
داستان ها کوتاه هستند و هر کدام جذابیت خاص خود 
را دارند. کتاب برگ اضافی یک کتاب فوق العاده خوش 
خوان است. خاطرات بیان شده کوتاه و کامل هستند. اما 
بی نقص نیست. عکس های استفاده شده بهتر و دیدنی 
تر هستند اما همچنان هیچکدام توضیحی ندارند. شاید 
بعضی از عکس ها واضح باشند اما همه آن ها این ویژگی را ندارد. یک ایراد کوچک دیگر که کتاب دارد 
آن اســت که در بعضی موارد فقط اســم شهر بیان شده است و خواننده احتماا نمی داند که آن شهر 
در کدام کشور است. البته بعضی وقت ها در متن به کشور هم اشاره شده است ولی در همه موارد این 
طوری نیســت. به عنوان مثال در مورد شهر کراکف در متن توضیح می دهد که در لهستان است ولی 
مثا هیچ اشــاره ای نمی کند که شهر براتیســاوا در کدام کشور است. در تایلند می شود هزار و یک 
چیز برای خوردن پیدا کرد که تصورش را هم نمی کنید. از نارگیل های تازه که آن قدر خوشــمزه اند 
که آدم در حسرت این می گذارند که چرا همان میمون باقی نمانده تا موزهای کبابی که بوی عجیب 
و غریبی دارند. بوداپست – عین چی باران می آید. از قطار که پیاده می شویم انگار همان اول شیلنگ 
آب را می گیرند رویمان و خاص. اینکه آقای رابی ویلیامز چه نمایشی را بر صحنه آورد جایش اینجا 
نیست، بلکه جایش در یک کتاب درباره هنر اکتینگ خواننده بر صحنه است. شاید همین کافی باشد.

ایوان تورگنیف
ایــوان ســرگئی یویچ تورگنیــف رمان نویس، شــاعر و 
نمایشــنامه نویس روس بود که نخستین بار کشورهای 
غربی را با ادبیات روســی، آشــنا کرد. آثــار او تصویری 
واقع گرایانــه و پــر عطوفت از دهقانان روس و بررســی 
تیزبینانه ای از طبقه روشنفکر جامعه روسیه، که در تقای 
ســوق دادن کشــور به عصری نوین بودند، ارائه می دهد. 
او در ابتدا با لئو تولســتوی و فیودور داستایفسکی رابطه 
دوستانه ای داشت، اما بعدها این رابطه به کدورت انجامید، 
تا حدی که در سال ۱۸۷۳ تولستوی به او پیشنهاد دوئل 
داد. در سال ۱۸۴۷ داستان کوتاه خور و کالینچ، قسمت 
نخســت از کتاب خاطرات یک شــکارچی را نوشت. در 
ســال ۱۸۶۴ در »ایالت باد« و در سال ۱۸۷۱ در پاریس 
مســتقر شد. تورگنیف پس از سکونت در فرانسه با نویسندگان ناتورالیست فرانسوی و موپاسان و »ژرژ 
ساند« مخصوصاً فلوبر آشنا شد و محفلی ادبی به اتفاق هم در رستوران »ماینی« تشکیل دادند و چون 
خوش ســخن بود توانست با زحمت فراوان روســیه و ادبیات آن را به پاریس بشناساند و مردم را به آثار 
ادبی روس عاقه مند کند. او در سوم سپتامبر ۱۸۸۳ در سن شصت و پنج سالگی در فرانسه درگذشت. 
این نویسندهٔ اجتماعی روسی وضع زندگی هم میهنان خود را که اکثریت آنان از زارعین و طبقات ملی 
بودند در نوشته های خود توصیف کرده و حقایق تلخ و واقعیات ناگوار زندگی طبقات محروم را نشان داده 
است. کتاب های معروف او چون »یادداشت های یک شکارچی«، »مین بکر« و غیره انتقاد شدیدی از رژیم 
غامی دهقانان است که در دوره تزاری معمول بود. تورگنیف سال های زیادی را در غرب اروپا گذراند چرا 
که او به عنوان یک لیبرال از یک سو شاهد حکومت تزاری ارتجاعی رومانف ها در وطنش بود و از سوی 

دیگر در محافل هنری و علمی روسیه نیز روح انقابی گری رادیکال را در جریان می دید.

بخوانید در اینستاگرام


