
شناسایی ۱۰۴۶۳ بیمار جدید کرونا در کشور
 ۴۵۸ تن جان باختند

ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از 
کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را اعام کرد.

دکتر سیماسادات اری گفت: تا دیروز ۱۹ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۰ هزار و ۴۶۳ بیمار جدید مبتا 
به کووید۱۹ در کشور شناســایی شدند که سه هزار و ۵۷۴ نفر 
از آنها بســتری شــدند.وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشــور بــه ۶۹۲ هــزار و ۹۴۹ نفر رسید.ســخنگوی وزارت 
بهداشت گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۸ بیمار 
کوویــد۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۳۸ هزار و ۷۴۹ نفر رسید.وی افزود: خوشبختانه 
تــا کنون ۵۲۵ هــزار و ۶۴۱ نفر از بیماران، بهبــود یافته و یا از 
بیمارستانها ترخیص شــده اند.اری گفت: ۵۵۶۱ نفر از بیماران 
مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت 
قــرار دارند.به گفته وی، تا کنون پنج میلیون و ۲۶۳ هزار و ۱۷۳ 
آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی 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 بختیــاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شــمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار 
دارند.اری گفت: استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان 

و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست خبری مجازی با خبرنگاران گفت: ایران بارها اعام کرده که برجام مربوط به گذشته است و قابل باز شدن و بررسی 
مجدد نیست، خسارت های زیادی را آمریکا وارد کرده که نقض قطعنامه شورای امنیت است.سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نشست خبری هفتگی 
خود را دیروز به صورت مجازی برگزار کرد.خطیب زاده در ابتدای سخنانش با اشاره به سفر وزیر خارجه ایران به آمریکای اتین گفت: آقای ظریف سفری را به سه 
کشور آمریکای اتین داشتند و در مسیر برگشت هستند. ایشان در مراسم تحلیف رئیس جمهور بولیوی شرکت کردند. با وزیر خارجه شیلی و نیکاراگوئه هم گفتگو 

کردند.دکتر ظریف در سفر کوبا با وزیر خارجه و معاون نخست وزیر دیدار کرد. سفری را هم به ونزوئا داشتند....

www.sobh-eqtesad.ir

 سخنگوی وزارت خارجه:
برجام قابل بررسی مجدد نیست

info@sobh-eqtesad.ir

زندگی بازنشستگان تامین نمیشود
براستی اگر کسی به شما بگوید جوانی ات را چند میفروشی؟ پاسخ شما 
به او چه خواهد بود؟ ۳۰ ســال جوانی که بهار عمر هر کسی در طول 
عمر اوست در یک استخدام ساده محبوس میشود و در ازای این حبس 
کشیدن یا خود را با انجام کار صادقانه، دلسوزانه، بی مزد و منت از ارباب 
رجوع، بهشــتی میکند و یا مدیون اعظم افراد ارباب رجوع هایی میشود 
که مســتقیم یا غیر مستقیم در طول همکاری او در هر دستگاهی به 
او مراجعه داشته اند و این سی سال مانند برق و باد میگذرد و ناگهان 
متوجه میشــود که به سن بازنشستگی رسیده است و فقط دل خوش 
اســت که نامی در سازمانی ثبت شــده و متولیانی نشسته و برای او 
تصمیم میگیرند. درســت مانند خودشان که در زمان مسئولیت برای 
دیگران تصمیم می گرفتند و شــاید نمیدانســتند که روزی این شتر 
از جلوی خانه هایشان نیز خواهد گذشــت. آن روز کسی بود که به او 
مراجعه کنند و در احوال خود پناهجویی کنند مثا مرخصی بخواهند یا 
اضافه کاری مطالبه کنند و یا درد دل کنند که زندگی چه هزینه هایی 
دارد و چگونه است که تامین نمیشوند! امروز اما کسی را بجز رسانه که 
صدای بازنشســتگان از پشت میزها را به پس از آنها نشسته ها برساند 
که آرام و کوتاه درگوشــی در گوش آنان بگویند: » زندگی سخت شده 
هزینه ها باا رفته و ما با بزرگ شــدن بچه ها تامین نمیشویم و تحت 
فشار بسر میبرم، به کسی نمیتوانیم بگوییم، آبرو داریم شما را به خدا 
فکری به حالمان بکنید«. اما کارفرمای آنها در طول ۳۰ ســال خدمت 
یا شایســته و یا ناشایســت که ماهیت آن به خودشان و آخرتشان باز 
میگردد، مدیون آنهاســت. متاعی مانند جوانی آنها را خریده که تنها 
دارایی شان در طول عمرشان بوده اگر امروز بهای دین خود را ندهد و 
یا به بهانه ای طفره رفته ایشان را کوچک شمارد، بدون شک روزی او را 
کوچک خواهند شمرد. امروز علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان 
تأمین اجتماعی شــهر تهران در حال دفاع از آنهاســت و صدای او به 
گوش مســئولین نمی رســد و یا صدای او را میشنوند اما بهانه در می 
آورند. جلسه شورای عالی کار مثا متولی شنیدن صدای آنهاست. اما 
هم تشکیل نمیشود و یا وقتی تشکیل میشود هم به اینکه مدیون خرید 
۳۰ سال یا بیشتر از جوانی آنهاست اهمیت چندانی نمیدهد. او گفته 
است که :» امســال به دلیل افزایش بیش از حد اندازه تورم نسبت به 
سنوات گذشته و با توجه به اینکه سبد هزینه خانوار قشر حقوق بگیر 
دو برابر شده است درخواست بازنگری در دستمزد کارگران و تشکیل 
جلسه شورای عالی کار را داشتیم. ارزش  سبد هزینه خانوار که شامل؛ 
مســکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیات و ... است تقریباً به 
۱۰ میلیون تومان رسیده، این سبد هزینه خانوار دارای ۳۵ مورد است 
که تمامی افراد با آن ســر و کار دارند و بازنشستگان ما با این حقوقی 
که دریافت می کنند قطعاً با مشــکات زیادی مواجه هســتند. اینکه 
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواست خود را به دبیرخانه 
این شورا ارســال کردند، اما هنوز جوابی دریافت نکرده اند. بازنشسته 
تامین اجتماعی با ۳۰ ســال ســابقه کمتر از ۳میلیون تومان دریافت 
می کند یعنی ۳۰ درصد نیاز وی  جدا از آن بازنشستگانی را داریم که 
۱۰ سال ســابقه دارند و مبلغ خیلی کمتری را دریافت می کنند. آخر 
چرا وقتی میگوییم دســتمزد کارگران را افزایش دهید می گویند تورم 
بیشــتر می شود مگر اان تورم نداریم؟ فقط با افزایش حقوق کارگران 
تورم بیشتر می شود؟ باید برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یک 
فکر اساسی شود«. شنیدن صدای نماینده یک جامعه بزرگ بسیار مهم 
است. اگر به نیازهای آنها و تامین زندگی ایشان توجه نشود » ناراضی« 
میشوند.» دلخور« میشوند. » فریب خورده تلقی « میشوند و در ذهن 
خود اینگونه می اندیشــند که آیا دلخور یــا ناراضی کردن ما عمدی 
است؟ در یک کام باید به دولت و تامین اجتماعی و هر متولی دیگری 
اعم از لشــکری و کشوری تاکید کرد که این جامعه دستشان به جایی 
نمیرسد، لذا پاسخ گویی به ایشان از اوجب واجبات است و شامل این 
فرموده امام صادق علیه السام هستند که: » من سمع رجا، ]یقول[ یا 
للمسلمین؛ فلم یجبه، »» فلیس بمسلم« و به عبارتی اگر پاسخ ندهید 

مسلمان نیستید. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس قوه قضاییه گفت: این برخاف عقانیت در حکمرانی است که برنامه ملی 
خود را در گرو آمد و رفت افراد در خارج از کشــور بگذاریم. صیانت از حقوق 

ملت، منابع ملی و رفاه ملی در گرو توانمندی ملی است.
 بنا بر گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اه سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه، اظهار داشت: بر اساس تأکید رهبر معظم 
انقاب، راهبرد و سیاست جمهوری اســامی مأیوس کردن دشمن در حوزه 
اقتصاد، امنیت و فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این حوزه ها تحقق می 
یابد.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که کامًا مشخص شده صیانت از حقوق 
و منافع ملت و تأمین امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گرو افزایش توان ملی 
است، تصریح کرد: این بر خاف عقانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود 

را در گرو آمد و رفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.

از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم 
سلیمانی عقب نشینی نمی کنیم

آیت اه رئیســی اظهار داشت: درست است تروریســتی که دستش به خون 
قهرمان ملی ما آلوده بود، از کاخ نمرودی اش بیرون انداخته شــده اســت اما 
جمهوری اسامی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور 
حاج قاسم سلیمانی و تروریست های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت 
ایران مرتکب جنایت شدند، عقب نشینی نخواهد کرد.رئیس قوه قضاییه خاطر 
نشان کرد که با ترور چهره شاخص مبارزه با تروریسم در دنیا، نه تنها به ملت 
ایران که به ملت های منطقه و همه ملت های مســلمان جفا شــد و حمله 
خونبار گروهک تروریســتی داعش به دانشــگاه کابل را نمونه ای از این جفا 
دانست.آیت اه رئیســی تصریح کرد: افراد جاهلی که به کانون علم و اندیشه 
حمله کردند و دانشــجویان بی گناه و بی پناه را به خاک و خون کشــیدند، 
تروریســت هایی بودند که به دســت دموکرات های آمریکا ســاخته شدند و 
جمهوری خواهان هــم از آنها بهره برداری کردند و ما این جنایت را از جانب 

داعش می دانیم.

ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان
رئیس قوه قضاییه با ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی 
این کشــور و بازماندگان قربانیان این حادثه، همدلی و همنوایی ملت ایران با 
ملت مظلوم افغانستان که با نوای »جان پدر کجاستی؟!« شکل گرفت، اقدامی 
قابل ســتایش و نشــانه پیوند عمیق دو ملت دانســت.آیت اه رئیسی با بیان 
حکیمانه خواندن رهنمودهای مقام معظــم رهبری برای افزایش قدرت ملی 
تأکید کرد: همه مسئوان و دست اندرکاران باید را کار و تاش مضاعف برای 
ارتقاء توان ملی تاش کنند و هر چه در ابعاد مختلف توانمندتر شویم دشمن 
بیشتر مأیوس می شــود و عقب نشینی می کند.رئیس قوه قضاییه در بخش 

دیگری از سخنانش با اشــاره به »روز شوراهای حل اختاف«، شوراهای حل 
اختاف را ابتکار مرحوم آیت اه شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه دانست و 
گفت: شوراهای حل اختاف مجموعه ای اثربخش است که خدمات ارزشمندی 

در حوزه صلح و سازش انجام داده است.

ضرورت تسریع دولت در ارســال »ایحه ساماندهی شوراهای حل 
اختاف« به مجلس

آیت اه رئیسی با اشاره به مشکات قانونی و لجستیک شوراهای حل اختاف 
و با بیان این که ایحه ســاماندهی شوراهای حل اختاف تقدیم دولت شده و 
مدت هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، خواستار تسریع در ارسال این 

ایحه به مجلس شد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که دســتگاه قضا بر اساس اختیارات قانونی 
خود می تواند لوایح معطل مانده را پس از طی مدت زمانی مشخص مستقیماً 
به مجلس بفرســتد، در عین حال متذکر شــد: اکنون که دولت برای بررسی 
ایحه شــوراهای حل اختاف وقت گذاشته، بنای ما این است که با یک کار 
جامع کارشناســی و با توافق دو قوه به مجلس برود.آیت اه رئیسی با اشاره به 
اهمیت مســاله صلح و سازش در کاهش اختافات و دعاوی حقوقی و پرونده 
های قضایی گفت: در بسیاری از پرونده های خانوادگی یا دعاوی مالی قضات 
مکلف هستند قبل از انجام هر کاری طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در نظام خانواده قرآنی که بر منبای رحمت 
و مودت استوار شده، اولین راه برای حل مشکات بین زوج و زوجه، حکمیت 
و داوری اســت و اگر یک خانواده ای به هر دلیلی دچار آســیب شد، رجوع به 

دستگاه قضایی و دادگاه، باید آخرین راهکار باشد.

فعال کردن نظامات حل اختاف در اولویت برنامه های تحولی دستگاه 
قضا

آیت اه رئیسی با تأکید بر این که هم در قانون اساسی و هم در سیاست های 
مصوب نظام و قوانین موضوعه، بر تحکیم نظام خانواده تأکید شده است، اظهار 
داشــت: میانجی گری و حل اختافات از مسیر داوری نیازمند سازوکار است و 
فعــال کردن نظامات حل اختاف با همین نگاه در اولویت برنامه های تحولی 
دستگاه قضا قرار گرفته است.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش 
با تقدیر از همکاری دادستانی استان هرمزگان با دولت برای ترخیص کاا های 
اساســی دپوشده در بندر شهید رجایی تأکید کرد »تأمین کاا های اساسی و 
تسهیل دسترسی مردم به کاا های مورد نیازشان، مانع از سوداگری و اجحاف 
به مردم می شــود« و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد در 
همکاری با دولت هر اقدامی که ازم اســت برای تســریع دسترسی مردم به 

کاا های موردنیازشان انجام دهند.

رییس کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس؛

خطر سرکوب نرخ ارز بعد از گشایش های ارزی احتمالی
 همتی دست به کار شد؟

۴ دلیل برای توقف ریزش قیمت دار

 مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد:

مذاکره با ترکیه برای تمدید قرارداد گازی

ریزش قیمت دار درحالی فعًا متوقف شــده و مسیر بازار ارز صعودی شده که دایل مهمی از جمله نرخ 
شکنی برخی صادرکنندگان، افزایش تقاضای ارز از سوی واردکنندگان، تدوام ریزش بورس و البته مقاومت 
دال ها برای جلوگیری از ضرر بیشــتر در این وضعیت نقش داشته اند. سیر صعودی قیمت ها درحالی بار 
دیگر در بازار ارز آغاز شده که قیمت دار طی چهار روز گذشته با ریزش ۷ هزار تومانی همراه شده بود ولی 
در ادامه با برخی تحرکات از طرف تقاضا در بازار مسیر قیمتی برای ارز تغییر کرد.افزایش قیمت ها درحالی 
در بازار رخ داده که قیمت دار از ۳۰ هزار تومان ظهر چهارشنبه هفته قبل به ۲۳ هزار تومان در صبح روز 
یکشــنبه ۱۸ آبان رســید ولی این مسیر قیمتی خیلی دوام نداشت و از عصر دیروز تحرکاتی برای افزایش 
قیمت ها در بازار حس می شود که ماحصل آن بازگشت دار به کانال های بااتر بود.این درحالی است که 
بعد از اعام نتایج انتخابات آمریکا، از میزان خریدهای هیجانی در بازار ارز کاسته شده و اکثریت بازار از ترس 

ریزش بیشتر قیمت ها فروشنده شده...

اسامی:

افزایشوامبهشدتتورمزاست
 نوسانگیری روزانه رسما به بورس بازگشت

تداومآزمونوخطادربورس
شرکت بورس تهران با صدور اطاعیه ای رسما از مجاز شدن نوسانگیری روزانه در تاار شیشه ای از امروز 
)سه شنبه( خبر داد.تصویب و لغو قوانین سلیقه ای و بدور از کارشناسی در بازار سرمایه کشور تمامی ندارد. 
به عنوان مثال چند ماه پیش بود که در هفته های آغازین ریزش بورس و به دنبال اختال در سامانه های 
معاماتی متولیان بازار ســرمایه تصمیم گرفتند معامات بورس را دو شیفته کنند. تصمیمی که نه تنها 
اثر مثبتی نداشــت، بلکه خود به مشکلی تازه در بازار ســهام تبدیل شد و بافاصله لغو شد. البته از این 
دســت تصمیمات لحظه ای و سلیقه ای در بازار سهام ما کم نبوده و نیستند. نمونه دیگر آن ممنوعیت در 
نوســانگیری روزانه در تاار شیشه ای از مهرماه امســال بود که ناظر بازار در اطاعیه ای اعام کرد از روز 
شــنبه)۵مهرماه امسال( تا اطاع ثانوی، زمان سپرده شدن سهام از t+۰ به t+۱ تغییر می یابد.در آن زمان 
علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس نیز در پاسخ و البته دفاع از چرایی ممنوعیت نوسانگیری روزانه در 
بورس گفت »این تصمیم که تا زمان اطاع بعدی ادامه خواهد داشت، خواسته فعاان بازار مبنی بر کنترل 
شــرایط غیرعادی و مصوبه نهاد ناظر بازار ســرمایه برای سرمایه گذاری واقعی بوده و چندان هم پیچیده 
نیست. اصوا چرا فعال حقیقی یا حقوقی که هنوز پولی پرداخت نکرده باید قادر به فروش سهامی باشد که 
در همان روز خریداری کرده است؟ از سوی دیگر زمانی که ناشرین یا بازارگردان ها مسئولیت نقدشوندگی 
و اطمینان بخشــی به بازار را به عهده می گیرند نباید با رفتار نوســان گیری و نا اطمینانی روبرو شوند. از 
سوی دیگر هر تصمیمی دارای مزایا و معایبی بوده و موافقان و مخالفانی دارد اما اصل مهم رعایت انصاف 
و ایجاد تعادل و رویه های مناســب و اصولی است تا زمینه ایجاد بازاری عمیق، توسعه یافته و شفاف تر و 
نقدشونده تر از همیشه فراهم شود.«اما این تصمیم در روز تصویب و اجرا با واکنش های مختلف سهامداران 
)که فعا فضای مجازی سنگ صبور آنها است( همراه شد، برخی از آنها عبارتند از: »بورس زوری و تنفس 
مصنوعی به جایی نمی رسد و باز سقوط می کند«؛ »این قانون ناقصه. نباید یه طرفه باشه. اگه همون روز 
خریدی رو نمی تونی بفروشی، اگه فروختی هم نباید بتونی بخری. در غیر این صورت در بااها می فروشن 
و همون روز یا فردا نماد رو صف فروش می کنن و می خرن«؛ »نخبه های بورس اومدن قانون گذاشتن باز 
هم به مشــکات تاار شیشــه ای اضافه کردن«؛ »بازار بورس در کشور ما نیاز به تخصص و قانون خاصی 
نداره، فقط باید سیگنال رانتی داشته باشی تا سود کان از بورس نصیبت بشه«؛ »کجای دنیا اینجوریه؟ 
طرف دوســت داره صبح بخره بعد ازظهر بفروشه مشکلش چیه؟ آقا شما یک جنسی صبح می خری دو 
ساعت بعد می فروشی جرمه؟!«؛ »بورس هر چه آزادتر بهتر«؛ »ممنوعیت نوسانگیری باید خیلی پیش از 
این اجرا می شد، چرا که عده ای با تشکیل باند اقدام به جوسازی کرده و از این رهگذر قیمت سهام را تحت 
تاثیر قرار می دهند.«؛ »بازار با دســتور درست نمی شه اگه می خواهید ببندید کل بورس رو ببندید، نه راه 
معامله رو محدود کنید که هم ریزش ادامه داشته باشه هم نقدشوندگی اندک. همین امروز نتیجه اینکار 
اشتباهتان را هم دیدید.«شاید به دلیل همین انتقادات و البته عدم تاثیرگذاری این قبیل تصمیمات هست 
که حاا متولیان بازار سرمایه تصمیم به لغو تصمیم بی اثر خود گرفته اند و دیروز شرکت بورس رسما اعام 
کرد: پیرو اطاعیه ۱۸۱/۷۹۹۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ به اطاع کلیه فعاان محترم بازار سرمایه میرساند، 
از امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ طبق روال سابق انجام معامله روز سپرده شدن سهام در)t+۰( مجاز 
می باشــد. بدیهی است فروش سهام خریداری شده در همان روز امکانپذیر است.بر این اساس باید گفت 
حذف نوسانگیری روزانه در حالی در روزهای بد بازار سرمایه اعمال شد و حاا این تصمیم لغو شده است 
که از زمان تصویب و اجرا تا دیروز که این قانون لغو شده است، شرایط بورس نامساعد بوده و اوضاع فرقی 
نکرده است و در عمل این قانون هم بی اثر بوده؛ به همین دلیل تنها می توان امیدوار بود که از این دست 
تصمیمات لحظه ای و غیرکارشاســی در بازار ســهام دیگر تصویب و اجرا نشود و باید منتظر روزی باشیم 

که متولیان این بازار متوجه شوند که نباید بجای درست کردن ابروی بورس، چشمش را هم کور کرد.

آیت اه رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

 عزم جمهوری اسامی برای اجرای عدالت نسبت
 به عوامل ترور حاج قاسم
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ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد: 
مباحثــی که مبنی بــر موافقت رییــس جمهور با 
تعطیلی دو هفته ای تهران و مخالفت اســتاندار با 
اجرای آن مطرح شده بود، به هیچ وجه صحت ندارد.

دکتر علیرضا رییســی در یکی از بخشهای خبری 
ســیما درباره محدودیت هایی کــه به دلیل افزایش 
شیوع کرونا قرار است اعمال شود، گفت: در وهله اول 

تاکید می کنم که ستاد ملی کرونا یک سخنگو دارد و 
سخنگوی ستاد هم من هستم و مطالبی که در ارتباط 
با مصوبات ستاد ملی باید ارائه شود، فرآیند به گونه ای 
اســت که از زبان بنده باید اعام شود. اینکه عزیزان 
پیشنهادات را به عنوان مصوبات تلقی می کنند، کار 
درستی نیست.وی افزود: در شنبه ای که گذشت در 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، دو پیشنهاد مطرح شد؛ 
پیشــنهاد اول در زمینه ایجاد محدودیت در مراکز 
استان ها و شهرهای پرجمعیت از ۲۰ آبان ماه بود که 
مصوب شــد و از ساعت ۱۸ به بعد، محدودیت هایی 
اعمال می شــود. پیشنهاد دوم هم بحث منع رفت و 
آمدهای درون شهری توسط خودروهای شخصی بود 

که مورد بحث قرار گرفت و مقرر که بررسی بیشتری 
در این زمینه انجام دهیم و به همین دلیل دیروز بعد 
از ظهر ساعت ۱۵:۰۰ جلسه قرار گاه برگزار می شود 
و قرار است در این جلسه این پیشنهاد مجددا مطرح 
و بررسی شــود. زیرا هر اقدام و محدودیتی که قرار 
باشد اعمال شــود، باید از جنبه های مختلفی مانند 
تاثیرش بر کنترل بیماری، قابلیــت اجرایی آن و... 
بررسی شــده و بعد از جمع بندی نظرات، تصمیم 
گیری شــود. بنابراین اینکه گفته شده از شبنه قرار 
اســت این محدودیت اعمال شود، به هیچ وجه فعا 
مصوبه ســتاد ملی کرونا را ندارد و دیروز بعد از ظهر 
مطرح شــده و بعد از تصویب نهایی به اطاع مردم 

می رسد.رییسی درباره پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای 
تهران نیز گفت: ظاهرا یکی از همکاران به گونه ای 
مطح کرده بودند که پیشنهادی مبنی بر تعطیلی دو 
هفته ای تهران ارائه شــده و حتی فراتر از این گفته 
شده بود که ظاهرا رییس جمهور با تعطیلی دو هفته 
ای تهران موافقت کرده، اما  استاندار اجرا نمی کند. 
من قاطعا می گویم که این خبر به هیچ وجه صحت 
ندارد و این پیشــنهاد هم مانند سایر پیشنهادهایی 
است که مطرح شده اســت.وی ادامه داد: در ستاد 
ملی که با ریاســت رییس جمهور برگزار می شود، 
اگر از سوی کمیته ها پیشنهادی داده شود، مطرح 
می شود و اجماعی درباره نظرات انجام شده و سپس 

تصمیم گیری می شــود. اگر ســتاد ملی تصمیمی 
را اتخاذ کرده و اباغ شــود، قطعا ازم ااجراست و 
کســی نمی تواند آن را اجرا نکند. بنابراین این خبر 
دچار اشکال است. در ستاد ملی اگر پیشنهادی شود، 
بررسی شــده و آقای رییس جمهور هم مانند سایر 
اعضای ستاد نظر می هند و اگر پیشنهادی مصوب 
شود، کسی نمی تواند آن را اجرا نکند.رییسی گفت: 
پیشــنهادات مختلفی از استان های مختلف آمده و 
مورد بررسی و بحث کارشناسی قرار گرفته، در ستاد 
مطرح و تصمیم گیری می شود. اینکه تصمیم گیری 
در این زمینه شــده و کسی مخالفت کرده، به هیچ 

وجه صحت ندارد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعام کرد
تکذیب موافقت رییس 
جمهور با تعطیلی تهران
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 امیرعبداللهیان: گزیده خبر

ترور سردار سلیمانی خطای استراتژیک کاخ سفید بود
ســفیر انگلیس در تهران با دستیار ویژه رئیس مجلس شورای 
اســامی در امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.، راب مک ایر، 
ســفیر انگلیس در تهران با امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس 
مجلس شــورای اسامی در امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیــان در ابتدای این دیدار  با مروری بر مناســبات 
پارلمانی دو کشور گفت: مجالس دو کشور همواره در زمینه های 
مختلف بحث و تبادل نظر داشته اند و گروه دوستی پارلمانی دو 
کشور در مجلس جدید شورای اسامی و مجلس عوام انگلیس 
تشــکیل و لیست نهایی اعضای آن مشخص شده است.دستیار 
ویژه رئیس مجلس شــورای اســامی در امور بین الملل تداوم 
گفتگوهای کمیســیونی مجالس دو کشور را مفید ارزیابی کرد 
اما از روند ُکند همکاری هــا و از جمله تعلل انگلیس در عمل 
به تعهدات خود انتقاد کرد.وی گشایش کانال بانکی و تبادات 
روان تجاری را بخشــی از تعهدات لنــدن خواند و افزود: اینکه 
برخی مقامــات در لندن نه تنها به تعهدات خود در قبال ایران 
عمل نمی کنند بلکه اتهامات بی اساسی را به جمهوری اسامی 
ایران نســبت می دهند، رفتاری غیرسازنده در مسیر روابط دو 
کشور می دانیم. مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسامی 
با اشاره به آمادگی تجار و بازرگانان دو کشور برای افزایش سطح 
همکاری ها گفــت: ظرفیت های خوبی در جمهوری اســامی 
ایران و انگلیس وجــود دارد که می تواند به تقویت همکاری ها 

و همچنین تسریع و تســهیل مناسبات فیمابین کمک نماید.
امیرعبداللهیان با انتقاد از اقدامات خودســرانه و ناقض صلح و 
امنیت از ســوی آمریکا و  برخی متحدین آن ، اســتفاده ابزاری 
از تروریســم و تاش برای تجزیه کشــورهای مسلمان منطقه 
را از جمله عواملی بر شــمرد که  ناقــص روند صلح  جهانی و 
امنیت انرژی اســت.وی با اشــاره به نقش مهم ایران در کمک 

به ســوریه و عراق برای مبارزه با تروریسم گفت: سردار سپهبد 
سلیمانی ، قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم است که سهم 
بزرگی در امنیت منطقه و جهان ایفاء کرد و ترور وی از ســوی 
آمریکا خطای استراتژیک کاخ سفید بود.امیرعبداللهیان با تاکید 
بــر ضرورت برقراری صلح و امنیــت در منطقه و از جمله یمن 
گفت: با توجه به تداوم کشــتار مردم مظلــوم و بی دفاع یمن، 

برقراری آتش بس و پایان دادن به این وضعیت اســفبار و  توقف 
فروش ساح در جنگ یمن یک ضرورت می باشد.وی همچنین 
با اشــاره به نقض سیستماتیک حقوق بشر در بحرین بر تحقق 
راه حل سیاســی در همه کشورهای بحرانی منطقه تاکید کرد.

ســفیر انگلیس بر نقش جمهوری اسامی ایران در ایجاد صلح 
و امنیت در منطقه تاکید کرد.راب مک ایر، ســفیر انگلیس در 
تهران  در ابتدای این دیدار همکاری های پارلمانی را در توسعه 
مناسبات فی مابین مهم خواند و گفت: سفارت انگلیس در تهران 
تاش خود را برای تقویت روابط دوستانه پارلمان های دو کشور 
به کار خواهد گرفت.وی در ادامه با اشــاره به بدعهدی آمریکا و 
خروج یکجانبه از برجام گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام در 
شرایط پیچیده ای قرار گرفتیم اما با این وجود انگلیس همواره 
حمایت خود را از توافق هسته ای اعام کرده است.سفیر انگلیس 
با اشــاره به مســئله یمن افزود: ما از راه حل سیاسی در یمن 
حمایت می کنیم و جمهوری اســامی ایران می تواند در ایجاد 
صلــح و امنیت در منطقه نقش آفرینی نماید.در این دیدار راب 
مک ایر بر ضرورت مذاکره و پایبندی ایران به برجام تاکید کرد 
و امیرعبداللهیان گفــت: پایبندی یکطرفه ایران به برجام قابل 
دوام و پذیرش نیست. تهران همواره مذاکره دیپلماتیک را روشی 
مفید می داند امــا مذاکره برای مذاکره یک بازی تکراری و بی 

حاصل است.

 ظریف:
 ترامپ رفت؛ ما و همسایگانمان ماندیم

محمدجــواد ظریف در صفحه توئیتر خود به زبان عربی خطاب به همســایگان 
نوشت: ترامپ رفت؛ ما و همسایگانمان ماندیم.محمدجواد ظریف در صفحه توئیتر 
خود به زبان عربی خطاب به همسایگان نوشت:»ترامپ رفت؛ ما و همسایگانمان 
ماندیم.تکیه به بیگانگان امنیت نمی آورد بلکه امید را بر باد می دهد.دســت های 
خود را برای همکاری جهت تحقق منافع مشــترک مردم و کشــورهایمان دراز 
می کنیم.ما همه را بــه گفت وگو دعوت می کنیم چرا که تنها راه پایان دادن به 
اختافات و تنش هاست.همه با هم برای ساخت آینده ای بهتر برای منطقه مان«

نامه قالیباف به روحانی درباره تخصیص 
یک میلیارد دار به وزارت بهداشت

نامه قالیباف به روحانی درباره تخصیص یک میلیارد دار به وزارت بهداشت
رئیس مجلس شورای اســامی از نامه به رئیس جمهور درباره تخصیص کامل 
یک میلیارد دار صندوق توسعه ملی خبر داد.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شــورای اســامی از نامه به رئیس جمهور درباره تخصیــص کامل یک میلیارد 
دار صندوق توســعه ملی خبر داد.وی در توئیتر نوشــت:  هفته ای نبوده است 
که کمیســیون بهداشت پیگیر معیشــت کادر درمان نباشد، چه در جلسات با 
وزیر بهداشت و معاونان ایشــان، چه در نامۀ بنده به رئیس جمهور این موضوع 
به خصوص تخصیص کامل یک میلیارد دار صندوق توســعۀ ملی پیگیری شده 
اســت. امیدوارم با همدلی دولت، حل  معیشــت کادر درمان به نتیجۀ ملموس 

برسد.

توئیتر صفحه محسن رضایی را تعلیق کرد
توئیتر صفحه رسمی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعلیق کرد.

 ، دفتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعام کرد: پس از ایجاد محدودیت 
و تعلیق چندباره حســاب اینستاگرامی محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام این بار توئیتر در اقدامی منافی آزادی بیان، بدون هرگونه توضیحی 
)نقض قوانین شــبکه توئیتر( حســاب شخصی محســن رضایی را با 144هزار 
عضو، مسدود کرد!پیگیری ها و مکاتبات با توئیتر تاکنون منجر به دریافت پاسخ 
قانع کننده ای نشــده اســت. با این حســاب؛ در صورتی که طی روزهای آینده 
مســئوان توئیتر صفحه ایشان را از حالت تعلیق خارج نکنند، صفحه جدیدی 

به عنوان جایگاه نشر مطالب ایشان در توئیتر اطاع رسانی خواهیم کرد.

طرح جدید مجلس برای ممنوعیت فعالیت 
نمایندگان در مسئولیت غیر از نمایندگی

عضو کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسامی جزئیات طرح 
اصــاح قانون هیئت نظــارت بر رفتار نمایندگان را تشــریح کرد.جواد کریمی 
قدوســی عضو کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسامی در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، با اشاره به طرح اصاح قانون 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، اظهار داشــت: پس از بررسی طرح شفافیت 
آرای نمایندگان، کمیسیون رسیدگی به طرح اصاح قانون هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان را در دســتور کار دارد.وی در همین راستا افزود: طرح اصاح قانون 
هیئــت نظارت بر رفتار نمایندگان در واقع بازنگری و تکمیل کننده قانون فعلی 
هیئت نظارت اســت.عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در تشریح 
جزئیات اصاحات به وجودآمده در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: 
صیانت از نمایندگان در این طرح گنجانده شــده که بر اساس آن هیئت نظارت 
متعاقباً موظف شده اگر دســتگاهی علیه نمایندگان اقدام و شکایتی را مطرح 
کرد که این شــکایت ها وارد نباشد و جنبه تضعیف جایگاه نمایندگان را داشته 
باشد، هیئت نظارت به درخواســت نماینده می تواند وارد طرح دعوی بشود و از 
طرف نماینده از حقوق آن دفاع کند.کریمی قدوســی در تشریح بخش دیگری 
از این طرح، بیان داشــت: بر اساس طرح مذکور تمام فعالیت های نمایندگان در 
حوزه انتخابیه اعم از سخنرانی ها، جلسات، دیدار ها و غیره نیز جزء فعالیت های 
نمایندگی محسوب می شود و بخشــی از حیطه اختیارات نمایندگان است که 
قانون به آن مصونیت داده است؛ چرا که بعضاً شبهه ایجاد می شود که مصونیت 
نماینده فقط مربوط به موضعگیری های آنها در جلسه علنی مجلس است.عضو 
کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در همین راستا  افزود: بنابراین در 
طرح مذکور اشاره شده است که حضور نماینده و فعالیت وی در حوزه انتخابیه 
نیز جزء وظایف نمایندگان محســوب می شود.نماینده مردم مشهد در مجلس 
بــا تأکید بر اینکه محدودیت دامنه فعالیت خــارج از وظایف نمایندگی هم در 
این طرح وجود دارد، گفت: کاندیدا پس از این که نماینده می شــود نباید دیگر 
فعالیت های ثانویه داشته باشــد و باید فعالیت های قبلی را کنار بگذارد؛ غیر از 
هیئت علمی در دانشــگاه ها و طبابت آن هم به صورت پاره وقت؛ نماینده باید از 
ســایر فعالیت هایش مانند هیئت مدیره و هیئت امنا تا زمانی که نماینده است، 

فاصله بگیرد.

رییس کمیسیون بهداشت خبر داد
احتمال ارائه طرح دو فوریتی برای تعطیلی 

تهران و کان شهرها
رییس کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی تاکید کرد که باید 
تهران و کانشــهرها حداقل به مدت دو هفته تعطیل شود و برای بعد از آن هم 
برنامه ریزی اساســی صورت گیرد در غیر این صورت مــا هفته آینده طرح دو 
فوریتی را برای الزام دولت به این کار ارائه خواهیم کرد.حســینعلی شهریاری با 
اشاره به شیوع گسترده ویروس کرونا اظهار کرد: ازم است تهران و کانشهرها 
حداقل به مدت دو هفته تعطیل شود، این پیشنهادی است که ما به ستاد مبارزه 
بــا کرونا داده ایم البته که باید در این زمان هم برنامه ریزی ازم صورت گیرد تا 
شــرایط بعد از تعطیلی دو هفته ای مدیریت شود.وی ادامه داد: همچنین باید از 
بسیج و سپاه کمک گرفت، همان طور که در بسیاری از بحران های کشور حتی 
مسائل بهداشتی از بسیج استفاده شد. اکنون بسیج جامعه پزشکی و کشور آماده 
اســت اگر اراده کنند آنها پای کار می آیند تا با بیماریابی و شناسایی بیماران و 
اقدامات پیشگیرانه بتوان آمار مبتایان و فوتی ها را کاهش داد. اکنون با وضعیت 
فعلی جای نگرانی بســیار جدی وجود دارد.رییس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسامی با اشاره به شروع محدودیت ها از دیروز به مدت یک ماه 
و تعطیلی برخی از مشــاغل از ســاعت ۶ بعد از ظهر گفت: تعطیلی مشاغل از 
ساعت ۶ بعد از ظهر شبیه شوخی است که با این محدودیت ها هیچ تغییری در 
کانشهرها به خصوص تهران مشاهده نمی شود. نمی توان امیدوار بود با این شیوه 
شاهد کاهش مرگ و میر بود. امیدواریم ستاد دولتی مبارزه با کرونا قدری به خود 
آید و تصمیمات قاطعانه ای بگیرد از جمله آنکه تهران و کانشهرها به مدت دو 

هفته تعطیل شوند ما این پیشنهاد را به وزیر بهداشت هم داده ایم.

سردار جالی: 
با متخلفان رعایت الزامات پدافند غیرعامل 

برخورد قضایی می شود
رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: تا پیش از این رویکرد سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور، تبیینی و تشــویقی بود اما تصمیــم گرفته ایم در 
صورتی کــه عدم رعایــت الزامات پدافند غیرعامل در زیرســاختی منجر به 
خسارت شود، این موارد را به دستگاه قضا معرفی کنیم تا برخورد قضایی ازم 
صورت پذیرد.سردار غامرضا جالی با بیان این که یکی از مهمترین اقدامات 
پدافند غیرعامل در حوزه و فضای شهری است، تصریح کرد: با توجه به این 
موضوع با کمک دانشــگاه ها، اقدام به تدوین سند پدافند شهری کردیم. این 
سند تاش می کند امنیت، ایمنی و دفاع در توسعه شهری و هوشمندی را با 
یکدیگر ترکیب کرده و در قالب یک دستورالعمل ارائه کند، به شکلی که به 
یک توســعه امنیت افزا در شهرها، منجر شود.وی اظهار کرد: در طرح پدافند 
شهری ما برای اداره شهرها در شرایط بحران، یک فرماندهی واحد )فرماندار یا 
شهردار( در نظر گرفته ایم تا از جزیره ای عمل کردن دستگاه ها جلوگیری شود 
و همه اقدامات تحت نظر یک فرمانده واحد انجام شــود. در این طرح  بیش 
از 4۰ برنامه راهبردی برای شــهرها هدف گذاری شده که می تواند شهرها را 
به محیط امن تری برای شهروندان تبدیل کند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور همچنین از تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در ۳1 اســتان کشور 
خبــر داد و تصریح کرد: طرح جامع پدافند غیرعامل اســتان را با محوریت 
اســتانداری ها طراحی کردیم که امســال تقریباً همه این طرح ها به نتیجه 
خواهند رســید. هم اکنون طرح جامع 1۸ استان تصویب و آماده شده است. 
چارچوب کلی این طرح جامع، شناسایی دارایی ها، تهدیدات و آسیب پذیری ها 
و مراکز پرخطر و وابســتگی ها در استان هاســت تا تهدیدات شناسایی و با 
طبقه بندی زیرســاخت های حیاتی اســتان ها، الگوی پدافند غیرعامل برای 
آن ها تهیه شــود.وی یادآور شد: انتظار این است که این برنامه جامع که به 
نوعی اطلس جامع مخاطرات هر استان نیز محسوب می شود، به عنوان برنامه 
پدافند غیرعامل در هر استان در برنامه ریزی های استان به کار گرفته شود و 
آسیب پذیری های اساسی استان ها را در یک برنامه ۳ ساله برطرف کند و به 
امنیت و پایداری استان ها کمک کند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 

به بیان اقدامات این سازمان در زمینه پایدارسازی برق در کشور پرداخت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبرداد؛
تخصیص غیر قانونی اعتبار یک میلیاردی 

مقابله باکرونا به یک دانشگاه
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور گفت:تخصیص غیرقانونی 12۰ میلیارد 
تومانی به دانشــگاه شهید بهشتی به صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک 
میلیارد داری صندوق توســعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفت بود. 
حجت ااسام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با 
ارائه گزارشــی از بازرسی صورت گرفته بود از شهرداری لواسان اعام کرد: از 
ســال ۹۶ تاکنون ۶۵۰ هزار متر مربع ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه 
صــورت گرفته که 2۵۰ هزار متر مربع آن در محدوده و 4۰۰ هزار متر مربع 
نیز در حریم شهر بوده است.وی با بیان اینکه در این مدت میزان ۵۵ میلیارد 
تومان تخفیفات غیرقانونی از ســوی شــهرداری به برخی از افراد ارائه شده 
است، خاطر نشان کرد که »1۰ نفر از متخلفان تحت تعقیب قضائی و اداری 
قرار گرفته اند و گزارش ازم نیز برای اقدام به مراجع قضائی ارســال شــده 
است«.رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع تخصیص غیرقانونی 12۰ 
میلیارد تومانی به دانشگاه شهید بهشتی جهت تأسیس دانشکده فناوری های 
نوین این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بررسی ها و پیگیری های سازمان بازرسی 
روشــن کرده که این تخصیص به صورت غیرقانونــی و از محل اعتبار یک 
میلیارد داری صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس 
از پیگیری های این سازمان محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل 
حساب خاص در اختیار ریاست جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری 
تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.حجت 
ااسام درویشیان درباره مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی 
به مشکات عشایر استان فارس که در سفر رئیس قوه قضائیه به این استان به 
سازمان متبوعش محول شده بود، گفت: با پیگیری های صورت گرفته، مشکل 
این عشایر تا حدود بسیار زیادی حل شده، به نحوی که با تخصیص اعتبار ۳.۵ 
میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات آموزش و پرورش، خودرو، کانکس، تانکر 
آب و چــادر و تخصیص اعتبار یک میلیارد تومانی برای تأمین لوازم التحریر، 
تبلت و پوشــاک دانش آموزان، به استقبال سال تحصیلی جدید رفته اند.وی 
همچنین با اشاره به موضوع موتورسیکلت های رسوبی در پارکینگ ها، پیرو 
دســتور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف این موتورســیکلت ها، گفت: 
بازرسی فوق العاده ای در این زمینه انجام و بسته ای از پیشنهادات برای رفع 

مشکل ارائه شد.

خط تولید نقشه های مقیاس کوچک 
رقومی با حضــور وزیر دفاع افتتاح و 
از ســامانه مدیریت اطاعات مکانی 
امیر  امیر ســرتیپ  رونمایی شــد.، 
حاتمــی وزیر دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح با حضور در سازمان 
جغرافیایــی نیروهای مســلح، خط 
تولید نقشــه های مقیــاس کوچک 
رقومــی )دیجیتال( را افتتــاح و از 
ســامانه مدیریت اطاعــات مکانی 

»َسمام« رونمایی کرد.
امیــر حاتمی در مراســم خط تولید 
رقومی،  مقیاس کوچک  نقشــه های 
و دســتاوردهای  توانمندی ها  گفت: 
ســازمان جغرافیایی وزارت دفاع به 
مدد بهره گیــری از فناورهای به روز 
بومی و متخصصان نخبه این سازمان، 
کمک های شایانی به نیروهای مسلح 
و بخش هــای مختلف کشــور کرده 

است.
وی با بیان اینکه بررسی فناوری های 
روز دنیا در تولید انواع نقشــه بسیار 
حائــز اهمیت اســت، گفــت: تولید 
نقشــه های توپوگرافــی به صــورت 
پوششــی، یکی از فرایندهای اصلی 
و زمان بر ســازمان های تولید نقشه 
اســت.وزیر دفاع تصریح کرد: محیط 
توپوگرافی  پوششی  نقشه های  تولید 
در مقیاس 1:2۵۰.۰۰۰ درگذشــته 
ترســیمی  گرافیکــی-  به صــورت 

بوده اســت که عاوه بــر نبوِد عمق 
مناسبی  خروجی  توصیفی  اطاعات 
فراهم  نقشه  ایجاد ســرویس  جهت 
نمی ســاخت.امیر حاتمــی بــا بیان 
اینکه نقشــه های مقیاس 2۵۰۰۰۰، 
عملیاتــی  نقشــه های  به عنــوان 
مقیاس متوسط درســطوح مختلف 
مورد  نظامــی همواره  تصمیم گیری 
نقشه های  افزود:  اســت،  بوده  توجه 
رقومــی )دیجیتــال( ورودی اصلی 
تمامی ســامانه های اطاعات مکانی 
اســت که تمامی عــوارض زمین را 
با توجه به مقیــاس به صورت نقطه، 
خــط و چندضلعی نمایش می دهند.

وی بــا بیــان نیازمنــدی نیروهای 
مسلح به نقشــه های با این مقیاس، 
گفت: بر همین اســاس و نیاز مبرم 
به تسریع در بروز رسانی و کم کردن 
هزینه های تولیــد، خط تولید جدید 
پوششــی   1:2۵۰.۰۰۰ نقشــه های 
کشــور بــا اســتفاده از فناوری های 
پایگاه  ویژگی هایــی همچون  با  روز 
داده متمرکــز برای اطاعات مکانی، 
خــط تولید جدید مبتنــی بر دانش 
اطاعات  به روزرســانی  قابلیت  روز، 
مکانی با ســرعت بــاا، قابلیت انواع 
کاربران،  نیاز  با  متناســب  خروجی، 
دارای اطاعات غنی توصیفی )عمق 
اطاعاتی( و تولید اطاعات به صورت 
یکپارچه در سطح کل کشور افتتاح 

شد و به بهره برداری رسید.وزیر دفاع 
در ادامه، جلوگیــری از موازی کاری 
در تولیــد اطاعات مربوط به ســایر 
دســتگاه ها، دســتیابی به اطاعات 
دســتگاه ها،  ســایر  باا  باکیفیــت 
به روزرســانی اطاعــات مکانــی با 
سرعت باا، تهیه خروجی با قالب های 
سرویس دهی  سفارشی،  و  استاندارد 
ســریع اطاعات تحت سامانه سمام، 
صرفه جویــی در زمان و هزینه تولید 
نقشــه های توپوگرافی، رسوب دانش 
در حوزه تولید نقشه با روش های روز 
دنیا، پاسخگویی سریع به نیاز نیروها 
و انعطاف پذیری در خروجی نقشــه 
با توجه بــه نیاز کاربر را از مهم ترین 
نقشــه ها  این  تولید  دســتاوردهای 
عنــوان کرد.امیــر حاتمی همچنین 
در آیین رونمایی از ســامانه مدیریت 
به  اطاعات مکانی، گفت: دسترسی 
ســامانه های اطاعات مکانی دقیق و 
به روز در کمتریــن زمان ممکن این 
مســلح  نیروهای  برای  را  توانمندی 
ایجاد می کند تا در ســطوح مختلف 
تصمیم ســازی  و  تصمیم گیــری 
کم ترین خطای راهبردی و عملیاتی 
را داشته باشند و بنابراین استفاده از 
فناوری هــای نوین به منظور تجمیع 
انــواع کاربری ها در  بــا  اطاعــات 
هوایی،  فضایی،  مختلــف  حوزه های 
زمینی و دریایی اجتناب ناپذیر است. 

از ایــن رو نیاز به وجود ســامانه ای 
یکپارچــه و در دســترس جهــت 
ســرویس اطاعات مکانی مورد نیاز 
بوده اســت.امیر سرتیپ دوم »مجید 
فخری« رئیس ســازمان جغرافیایی 
نیروهای مســلح نیز در این مراسم 
اطاعات  ســرویس های  انواع  ایجاد 
مکانی تحت شــبکه ویــژه نیروهای 
مسلح، پیاده ســازی ساختاری بومی 
و مســتقل در طراحــی و توســعه 
ســامانه، مدیریــت یکپارچــه داده 
و اطاعــات با ســطوح دسترســی 
تعریــف شــده، قابلیــت بارگذاری 
بســته های اطاعاتــی اختصاصی با 
کاربرپسند  ویژه، محیط  دسترســی 
و ســاده برای کاربران، پیاده ســازی 
بر اساس اســتانداردهای بین المللی 
و تعامل پذیــری باا، پیاده ســازی با 
امنیت باا و توســعه پذیری مناسب 
را از ویژگی های این سامانه برشمرد.

نیروهای مسلح  وی دسترسی آسان 
به انواع اطاعات مکانی، ایجاد بستر 
تعاملی برای اشــتراک و تعامل داده، 
رســوب دانــش فنی و بنیــادی در 
زیرساخت های ســامانه، پایگاه داده 
متمرکز و یکپارچه از اطاعات مکانی 
و تصمیم ســازی مناسب و سریع بر 
مبنای اشــراف اطاعاتــی منطقه را 
از مهم ترین دســتاوردهای ســامانه 

اطاعات مکانی عنوان کرد.

با حضور امیر حاتمی؛
افتتاح خط تولید نقشه های دیجیتال و سامانه مدیریت اطاعات مکانی

جانشین فرمانده پدافند هوایی ارتش:
استقرار تمام تجهیزات پدافند هوایی ارتش 

در نوار مرزی اردبیل
 جانشــین فرمانده قرارگاه پدافند هوایــی خاتم اانبیا)ص( گفت: تمام تجهیزات 
پدافند هوایی ارتش در نوار مرزی استان اردبیل به ویژه شهرستان های پارس آباد 
و اصاندوز مستقر است.، امیر سرتیپ قادر رحیم زاده شامگاه یکشنبه در بازدید از 
نوار مرزی شمال استان اردبیل و منطقه پارس آباد و اصاندوز مغان اظهار کرد: به 
طرفین درگیر در منطقه مورد مناقشه قره باغ هشدار جدی می دهیم که در صورت 
ورود به حریم هوایی جمهوری اســامی ایران قاطعانه با نقض کنندگان مرزهای 
کشــور برخورد خواهیم کرد.وی از رصد 24 ساعته آخرین تحوات منطقه مورد 
مناقشــه قره باغ خبر داد و افزود: برای برقراری امنیت و آرامش پایدار در مناطق 
مرزی ایران اسامی به ویژه در شمال استان اردبیل تمامی تحوات نظامی منطقه 
قره باغ به صورت 24 ساعته رصد می شود.امیر رحیم زاده با اشاره به استقرار تمامی 
تجهیزات پدافند هوایی ارتش در نوار مرزی اســتان اردبیل تصریح کرد: در حال 
حاضر با استقرار تمامی تجهیزات پدافند هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران در 
نوار مرزی اســتان اردبیل و به ویژه شهرستان های پارس آباد و اصاندوز، نیروهای 
مسلح جمهوری اســامی ایران در آمادگی کامل به سر می برند.جانشین فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم اانبیاء )ص( با تاکید براینکه تاش شبانه روزی مرزبانان 
قابل تقدیر است، بیان کرد: در حال حاضر در سایه تاش شبانه روزی مرزبانان در 
نوار مرزی شمال استان اردبیل و آمادگی یگان های مستقر در این مناطق امنیت 
و آرامش پایــدار در این مناطق مرزی وجود دارد.امیــر رحیم زاده با بیان اینکه 
هیچ نیروی خارجی در منطقه مورد مناقشــه قابل تحمل نیست، افزود: به مردم 
مرزنشــین قول می دهیم هیچ گونه مشکل خاصی وجود ندارد و نیروهای پدافند 
هوایی صرفاً برای آمادگی بیشتر و تأمین امنیت در منطقه مستقر شدند.جانشین 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم اانبیا )ص( ارتش با بیان اینکه نیروهای پدافند هوایی 
به شــدت آسمان کشور را رصد می کنند، افزود: در راستای هماهنگی های بیشتر 
در منطقه جلسات متعددی را با مسئولین منطقه تشکیل دادیم که از این بابت از 
استاندار اردبیل، معاونین، فرمانداران پارس آباد و اصاندوز و فرماندهان سپاه پارس 
آباد و اصاندوز و همه نیروهایی که در انجام مأموریت نیروهای پدافند هوایی در 

منطقه مساعدت و همکاری می کنند قدردانی می کنیم.

وایتی:
مشکات داخلی افغانستان به دلیل دخالت 

خارجی هاست
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملل متحد در امور افغانســتان گفت: بخش عمده ای از مشکات 
داخلی افغانستان به دلیل دخالت خارجی هاست. علی اکبر وایتی عصر دیروز 
با دبورا اینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان دیدار 
و گفتگــو کرد.در این دیدار دو طرف در خصــوص روند مذاکرات طرف های 
افغانستانی گفتگو کردند و نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر ضرورت ایفای 
نقش مؤثر و گســترده ایران در حل موضوعات افغانســتان تاکید کرد.مشاور 
مقــام معظم رهبری در امور بین الملل در این دیــدار گفت: دو ملت ایران و 
افغانستان اشتراکات فراوان تمدنی، تاریخی و فرهنگی با یکدیگر دارند و ایران 
در کنار دولت و ملت افغانســتان ایستاده است و حمایت های ازم را به عمل 
خواهیم آورد و باید برای جلب حمایت های بین المللی در کنار سازمان ملل 
گام برداشــت.وایتی افزود: ســازمان ملل متحد همواره تاش کرده است تا 
صلح در افغانستان برقرار شود و جمهوری اسامی ایران نیز به عنوان همسایه 
مهم افغانســتان همواره بر لزوم برقراری صلح در این کشور تأکید کرده و در 
این جهــت حمایت های ازم را به عمل آورده اســت و آمادگی ازم را برای 
همکاری در ایجاد صلح و ثبات در این کشــور خواهد داشت.وی افزود: ملت 
بزرگ افغانستان توانمند، شجاع و دارای آگاهی ازم هستند و سرنوشت کشور 
را خودشــان به خوبی تعیین و رقم خواهند زد. روابــط نزدیکی میان ایران 
و افغانســتان وجود دارد و جمهوری اســامی ایران همواره از صلح، ثبات و 
مذاکرات طرف های افغانستانی حمایت کرده و خواهد کرد.مشاور مقام معظم 
رهبــری در امور بین الملل ضمن ابراز امیدواری برای دســتیابی به مذاکرات 
مطلوب، ســازنده، مفید و خاتمه یافتن جنــگ تصریح کرد: بخش عمده ای 
از مشکات داخلی افغانســتان به دلیل دخالت خارجی هاست و امیدواریم با 
حضور نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و همکاری کشورهای منطقه 
بتوان صلح را برای مردم افغانســتان به ارمغان آورد و البته از شروط اساسی 
تحقق این مهم این اســت که نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی ها از خاک 

افغانستان خارج شوند.
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استانها رییس کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس؛

خطر سرکوب نرخ ارز بعد از گشایش های ارزی احتمالی
غامرضا مرحبا بر این باور اســت که هرچند باا رفتن نرخ ارز، 
همواره باعث افزایش قیمت کاا و خدمات در کشــور می شود، 
امــا تجربه ثابت کرده در زمان کاهش نرخ ارز، قیمت ها به دلیل 
چسبندگی در برابر هر نوع تعدیل مقاومت می کنند. این روزها 
افراد زیادی به دنبال پاســخ این پرسش هستند که آیا تحوات 
سیاســی ایاات متحده و احیای احتمالی برجام، باعث تعدیل 
نرخ ارز در ایران، خواهد شــد یا خیر؟ نماینده مردم آســتارا در 
پاســخ به این پرسش گفت: این یک واقعیت است که هر اندازه، 
فاصله پول ملی کشــوری با ارزهای معتبر خارجی بیشتر شود، 
نوســان بیشتری را تجربه خواهد کرد، اما باید بدانیم متغیرهای 
بیرونی، به تنهایی در تحوات نرخ ارز نقش آفرین نیستند. بخش 
قابل توجهی از مشــکات  اقتصاد ما داخلی و ناشی از تصمیم 

سازی های غلط و رفتارهای هیجانی است.
مرحبا با اشاره به نقش رشد نقدینگی در افزایش نرخ ارز، گفت: 
یکی از مهمترین عوامل در افزایش نرخ ارز، حجم نقدینگی است. 
آمارهای مستند نشان می دهد که رشد نقدینگی در اقتصاد ما از 
زمان آغاز تحریم ها، به محدوده 3هزار هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت. متاثر از این رشد نقدینگی، ارزش پول ملی، کاهش و در 
نهایت دار گران تر شده است . بر اساس این اعداد و ارقام، نرخ 
واقعی ارز در اقتصاد ایران، باید 7برابر زمانی که تحریم های جدید 
آغاز شد، محاسبه شود.رییس کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی 
مجلس در ادامه گفت: بر این اســاس برخی اســاتید و صاحب 
نظران معتقدند، چنانچه دولت بعد از گشــایش های احتمالی 
ارزی، قیمت دار را بدون توجه به واقعیات اقتصاد، سرکوب کند، 
تولید و سرمایه گذاری مولد در کشور با خطرات جبران ناپذیری 
مواجه خواهند شد. ضمن اینکه زمینه افزایش رانت، سوداگری 
، فســاد و...را نیز فراهم می کند. در واقع، دار ارزان با نرخ غیر 

واقعی از یک طرف رویکردهای وارداتی ســوداگرانه را ترویج می 
کند و از ســوی دیگر ، ســرمایه گذاری های مولد را از صحنه 

خارج می کند.

رفتارهای هیجانی مردم و مسئوان نوسان ایجاد می کند
مرحبا در پاســخ به این پرسش که آیا می توان توقع داشت که 

پس از کاهش نرخ ارز، قیمت اقام و کااهای مصرفی نیز در فاز 
کاهشی قرار بگیرند؟ گفت: تجربه اقتصادی نشان می دهد اگرچه 
با باا رفتن نرخ ارز، قیمت مجموعه کااها و خدمات افزایش پیدا 
می کنند، اما با معکوس شدن این روند و کاهش نرخ ارز، قیمت 
ها چســبندگی زیادی از خود نشــان میدهند و در برابر تعدیل 
مقاومت می کنند. بخشی از این ویژگی در بازارها برآمده از غالب 

شــدن هیجانات مقطعی و زودگذر بر رفتارهای اقتصادی مردم 
و مسئوان اســت.او در ادامه افزود: متاسفانه رفتارهای هیجانی 
و احساســی، نقش قابل توجهی در تصمیم سازی های اقتصادی 
از جملــه مقوله ارز ایفا می کند. این رفتار هم در ســطح کان 
نظام تصمیم ســازی کشور و هم در سطح خرد و در تصمیمات 
اقتصادی روزمره مردم، مشاهده می شود. رفتاری که نه تنها بازار 
ارز، بلکه سایر بازارهای کشور مثل مسکن، طا، بورس و...را نیز 

دچار تکانه های گاه و بیگاه می سازد و نوسان می آفریند.

رفتارهای هیجانی به ضرر اقتصاد خانواده ها است
نماینده مردم آســتارا گفت: اینکه هر خبر کذب و هر فضاسازی 
غیر واقعــی، می تواند مردم را دچار رفتارهــای هیجانی کند و 
بازارهای ارز، سکه،مسکن، بورس را با نوسانات پی در پی روبه رو 
کند، نشانه خوبی نیست. البته بخشی از این رفتارهای هیجانی 
ناشــی از ترسی است که عموم مردم نســبت به کاهش ارزش 
دارایــی های خود دارند. بدون تردید این نوع رفتارهای هیجانی 
در بلندمــدت هم به ضرر اقتصاد خانواده ها و هم به ضرر اقتصاد 
کان کشور است.رییس کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشاره به مشکاتی که ارز4200 تومانی در اقتصاد کشور ایجاد 
کرده، گفت: یکی از مشــکات اصلی اقتصاد کشور که در رشد 
نقدینگی هم نقش دارد، نحوه تخصیص ارزهای حمایتی 4200 
تومانی اســت. به عنوان مثال برای واردات نهاده ها دار 4200 
تومانی تخصیص داده می شود تا مردم اقام اساسی را با قیمت 
های مناســب دریافت کنند. اما نتیجه چه می شود؟ نهاده ها به 
جای واحدهای تولیدی از بازارهای آزاد سر در می آورد. طبیعی 
اســت که یک چنین رویکردهای اشتباه، باعث رشد نقدینگی، 

رانت، فساد و...می شود.

۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل جاده بلوطستان 
ملکشاهی نیاز است

ایام- صمیم نیا - مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای ایام گفت: 20 میلیارد 
ریال برای تکمیل ابنیه و آسفالت جاده روستایی بلوطستان شهرستان ملکشاهی 
نیاز است.نوراه دلخواه اظهار داشت: این جاده، شهرستان ملکشاهی را به بخش 
زرین آباد و شهرســتان دهلران متصل می کند.وی افزود: جاده ارتباطی روستای 
بلوطستان در قالب طرح ابرار اجرایی شده و ۵0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
چهار کیلومتر آن آماده شن ریزی است.مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای 
ایام از هزینه ۱0 میلیارد ریالی برای این طرح بصورت امانی ، پیمانی خبر داد 
و افزود: با توجه به اینکه احداث این جاده از مطالبات مردمی است ، تاش می 
کنیم با جذب اعتبارات ملی این پروژه را تکمیل کنیم و این طرح هم اکنون با 

۵0 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

دادستان مرکز استان اعام کرد؛
کاهش 13 درصدی تصادفات رانندگی منجر 

به فوت در آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی - لیا پاشایی: دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: 
با توجه به حادثه خیز بودن اکثر محورهای مواصاتی آذربایجان شــرقی تدوین 
برنامه جامع پیشــگیری و کاهش تصادفات رانندگی و اباغ آن ضرورت دارد.به 
گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو با اشاره به موضوع 
حوادث جاده ای اظهار داشت: یکی از مصادیق بارز حقوق عامه، صیانت از جان 
و مال شــهروندان بوده و این موضوع اهمیت و حساسیت باایی داشته و بر این 
اساس دستورات ازم در این راستا صادر شده است.وی افزود: با توجه به وضعیت 
خاص کوهستانی و جغرافیایی اکثر محورهای مواصاتی آذربایجان شرقی یکی از 
استان های دارای بیشترین آمار سوانح رانندگی بوده و بر این اساس تدوین برنامه 
جامع پیشــگیری و کاهش تصادفات رانندگی و اباغ آن ضرورت دارد.دادستان 
مرکز استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه لزوم آگاه سازی نقاط حادثه خیز 
جاده های استان، گفت: طی سال گذشته ۱2 نقطه حادثه خیز در استان به ویژه 
در ورودی های آزادراه پیامبر اعظم و اتوبان شــهید کسایی و چندین نقطه در 

محور اهر – تبریز تکمیل و رفع خطر گردیده است.

اختتامیه مسابقه بین المللی نقاشی دست 
های پاک برگزار می شود 

مشــهد- علی گلستانی/ اختتامیه مســابقه بین المللی نقاشی دست های پاک 
۱۹ آبان ماه بصورت مجازی  با مشــارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز 
کنترل عفونت بیمارســتان های دانشگاه ژنو سوئیس در مشهد برگزار می شود. 
روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراســان رضوی عنوان 
کردهمزمان با شیوع بیماری کرونا در ایران و تعداد زیادی از کشورهای جهان، 
فراخوان مســابقه بین المللی دســت های پاک نجات بخش زندگی با موضوع 
بهداشت فردی و شست وشوی دست ها اعام شد .بر اساس این فراخوان کودکان 
و نوجوانان 4 الی ۱۸ ســال در بخش ملی و بین المللی از 27 کشور جهان اثار 
خود را تا پایان مرداد ماه در ســایت htp://www.paint.fast.kpf.ir/ ارائه 
دادند که تاکنون ۹ هزار اثر از ایران و 27 کشــور جهان ارســال شده است که 
اکنون در مرحله داوری است.و اختتامیه مسابقه بین المللی نقاشی دست های 
htps://cong-  پاک دوشنبه ۱۹ آبان ساعت 2۱ به صورت مجازی در سایت

phcai.mums.ac.ir/ برگزار می شود .

  مهندس جلیلوند مدیر منطقه دو خبر داد :
اجرای عملیات تعریض خیابان نگارستان واقع 

در پردیس 
همدان- شهناز محمدی: مهندس حامد جلیلوند مدیر منطقه با اعام این خبر 
افزود : در راســتای بهبود وضعیت تردد  و ســهولت در رفت و آمد شهروندان 
تعریض خیابان نگارستان در دستور کار این منطقه قرار گرفت .وی با بیان اینکه 
اجــرای پروژه های تعریض خیابان ها و معابر  تاثیر به ســزایی در عبور و مرور 
وسایل نقلیه در مکانهای پرتردد دارند افزود: بازگشایی ها تاثیر زیادی در کاهش 
بار ترافیکی  معابر اصلی  , سهولت در رفت وآمد و رضایت شهروندان را بدنبال 
خواهد داشــت که شــهرداری منطقه دو با آگاهی از این امر بازگشایی دو معبر  
ورودی کوی محمدیه و خیابان امیر کبیر را در سال جاری  اجرایی نمود و اینک 
تعریض خیابان نگارستان انتهای خیابان طراوت واقع در پردیس را در دستور کار 
قرار داد.وی تصریح نمود : در پروژه تعریض خیابان نگارستان عملیات خاکبرداری 
، زیرسازی و اجرای آسفالت معبر در دستور کار قرار دارد و اکنون در مرحله اجرا 
می باشــد .مدیر منطقه دو بیان داشــت : در صورتی  که معابر شهری در تعامل 
با نیازهای ســاکنان و کاربری های مجاور آن طراحی و اجرا شوند و کارکرد آن 
آسایش تمامی گروه های بهره بردار را در حد بهینه تأمین نماید می تواند نقش به 

سزایی در بهبود سرزندگی و تحرک در فضای شهری ایفا کنند.

شهردار کرج
 روند سازندگی در مناطق محروم کرج

 با قدرت ادامه دارد
شــهردار کرج در آیین بهره بــرداری از پل B۵ از مجموعه پل های شــهدای 
حصارک با تاکید بر اینکه این پروژه در یکی از نقاط محروم شهر واقع شده است، 
گفت: روند ســازندگی در شهر به ویژه در نقاط محروم با قدرت ادامه دارد.علی 
کمالی زاده در مراسم افتتاح ششمین پل از مجموعه پل های شهدای حصارک 
که با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شهری همراه بود، اظهار کرد: اجرای 
این پروژه سال ۹2 کلید خورد و ۱۱ شرکت در مناقصه شرکت کردند.وی اعتبار 
این پروژه را 7۵ میلیارد تومان اعام کرد و گفت: پروژه چند ســطحی شهدای 
حصارک برای شــهر ارزش افزوده باایی ایجاد کــرده و در حال حاضر بیش از 
۵00 میلیارد تومان ارزش دارد.شهردار کرج در ادامه با بیان اینکه در ابتدا پروژه 
ســه سطحی بود اما با مشکاتی مواجه شــدیم، گفت: وجود گالری مترو باعث 
شد پروژه به صورت چهار سطحی انجام شود.کمالی زاده اضافه کرد: با توجه به 
مشکات بر سر راه پروژه اما با توانمندی مهندسان کشور و مجریان در شهرداری 
کرج این پروژه با موفقیت اجرا شد.وی با تاکید بر اینکه این پروژه در ورودی شهر 
کرج از ســمت قزوین واقع شده است، گفت: اصاح ورودی های شهر که مورد 
تاکید شورای محترم بود با اجرای این پروژه محقق شده است.شهردار کرج یکی 
از پیچیدگی های موجود را انجام عملیات عمرانی در شاهراه مواصاتی )اتوبان 

کرج( اعام کرد و گفت: این پروژه بدون حتی یک روز وقفه پیش رفته است.
کمالی زاده در بخش دیگری با تاکید بر اینکه ســه پل از مجموع شش پل این 

پروژه در دوره چهارم شورا به بهره برداری رسید.

 تکلیف روحانی به دژپسند برای فروش سهام و دارایی های دولت
 آیا اوضاع بورس بسامان می شود؟

رئیس جمهور وزیر اقتصاد را ملکف به ادامه فروش ســهام و دارایی های مازاد و 
اوراق بدهی کرد.حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: 
فرصتی برای دولت آینده آمریکا پیش آمده که اشتباهات گذشته را جبران کند 
و با احترام به قواعد جهانی به مسیر پایبندی تعهدات بین المللی بازگردد. ایران 
همواره به تعهدات درصورت رعایت مسئوانه از سوی همه طرف ها پایبند بوده 
و تعامل سازنده با جهان را به عنوان راهبرد می داند.وی افزود: زمان آن است که 
در سایه همکاری و هم افزایی ایران و همسایگان، شاهد ارتقاء امنیت و توسعه در 
منطقه باشیم و مسیر ثبات و رشد اقتصادی با قوت و سرعت هرچه بیشتر پیموده 
شــود.رییس جمهور تاکید 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 را 
با قوت دنبال می کند.روحانی همچنین فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد را مکلف کرد 
در راســتای ارتقای انضباط مالی و بودجه ای، فروش سهام و دارایی های مازاد 
دولتی و انتشار اوراق بدهی طبق برنامه مصوب ادامه دهد.گفتنی است در حالی 
حســن روحانی فرهاد دژپسند را مکلف به ادامه فروش سهام و دارایی های مازاد 
دولتی کرده است که با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه بعید بنظر می رسد 
که وزیر اقتصاد توفیقی در انجام این تکلیف داشته باشد.این در حالی است که به 
باور کارشناسان دستور رئیس جمهور به وزیر اقتصادش مبنی بر تداوم واگذاری 
سهام و دارایی های دولت آن هم در شرایط بد بازار سهام، به نوعی رفع تکلیف 
و توصیه ای زبانی در راستای خصوصی سازی است یا این که می توان نیمه پر این 
لیوان را دید و قرار است بازار سرمایه به روند متعادل و رو به رشد خود بازگردد 

تا این تکلیف ادا شود!

شهردار گرگان:
 ایجاد سامانه بی واسطه روابط اقتصادی

 ایران و چین
شهردار گرگان از تشکیل ســامانه بی واسطه روابط اقتصادی در زمینه صادرات 
و واردات مواد غذایی میان دو کشــور ایران و چین خبر داد.عبدالرضا دادبود در 
خصوص راه اندازی این ســامانه اظهار داشت: دولت چین به منظور ایجاد ارتباط 
بی واســطه میان صادرکنندگان و واردکنندگان محصوات غذایی در دو کشور 
ایران و چین، یک بستر آناین راه اندازی کرده است.دادبود افزود: سرکنسولگری 
ایران در جنوب چین از شــهرداری گرگان درخواست کرده بر اساس تفاهم نامه 
با شــهر گوانگجو، در رابطه با این سامانه به فعاان اقتصادی اطاع رسانی کنیم .

وی خاطرنشــان کرد: باتوجه به اینکه حضور در کشور چین هزینه باایی برای 
فعان اقتصادی ایران دارد این سامانه زمینه ارتباط بدون واسطه با طرف چینی 
را میســر می سازد.به گفته شهردار گرگان، این محصوات غذایی شامل گوشت 
و مرغ، میوه و سبزیجات، محصوات دریایی و کشاورزی، غذاهای فراوری شده، 
نوشیدنی ها، چاشــنی ها، لبنیات و میان وعده ها هستند.دادبود ادامه داد: در این 
ســامانه یک مترجم زبان قرار دارد که اظهارات طــرف ایرانی را به زبان چینی 
ترجمــه می کند.وی تصریح کرد: افراد حقیقــی و حقوقی به منظور ثبت نام در 
این ســامانه می توانند از طریق اتاق بازرگانی اقدام کنند و پس از گذشت حدود 
سه هفته این ارتباط برقرار می شود.شهردار گرگان گفت: پس از برقراری ارتباط، 
به مدت یک و نیم ســاعت فرصت برای ثبت تقاضا و درخواســت طرف ایرانی 
شکل می گیرد.دادبود اظهار داشــت: از اتاق بازرگانی و سایر نهادهای اقتصادی 
خواسته ایم اشخاص واجد شــرایط را به سرکنسولگری ایران در شهر گوانگجو 

چین معرفی  کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
بارها تاکید کرده اســت نرخ های ارز 
در بازار، نرخ های مطابق با بنیادهای 
اقتصاد نیســت و ریــزش حدود 2۵ 
درصدی نرخ ارز طی یک هفته در بازار 
بهترین دلیل برای اثبات تاثیرگذاری 
کاهش ریســک های غیراقتصادی بر 
روی کاهــش قیمت بازار به ســمت 
نرخ تعادلی پایین تر اســت. علی رغم  
روند نزولــی اخیر در بــازار که البته 
مانند هر روندی گهگاه با اصاح روبرو 
می شود، برخی به غلط این گونه القا 
می کنند که سطوح مشخصی از نرخ 
بازار، کف قیمتی بانک مرکزی اســت 
و همچنین با انتشــار اخبار و شایعات 
سعی در بر هم زدن چشم انداز کاهش 

ریســک های غیراقتصادی دارند تا به 
هر شــکل ممکن از کاهش نرخ بازار 
جلوگیــری کنند.این گــروه در صدد 
جبران زیان ناشــی از فروکش کردن 
چشــمگیر انتظارات منفی در بازار ارز  
کشــور و متعاقبا سایر بازارها هستند. 
اما می توان تأکید کرد که روند نزولی 
شــکل گرفتــه و ثبــات در بازارهای 
دارایــی علیرغم این گونــه مقاومتها 
تــداوم خواهد داشــت. ضمن آن که 

بانک مرکــزی انتظار دارد تا نهادهای 
مسئول، درپی شناسایی و معرفی گروه 
هایی باشند که با ایجاد این شایعات و 
القائات در تاش هستند تا نگذارند کام 
مردم از ایجاد فضای باثبات در اقتصاد 
کشور شــیرین شــود. بر این اساس، 
بانک مرکزی همزمان با روند کاهش 
ریسک های غیراقتصادی، با قدرت و 
توان بیشتری قیمت بازار را به سمت 
نرخ های پایین تر که متکی بر عوامل 

بنیادین اقتصاد است هدایت می کند 
و بدیهی است با استمرار عرضه  بانک 
مرکزی،  پتروشیمی ها، فوادی ها و 
ســایر صادرکنندگان و گشایش های 
ارزی در جریــان، بــازار ارز از ثبــات 

بیشتری برخوردار خواهد شد.  
گفتنی است دیروز نیز معامات واقعی 
در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در 
حال انجام است و نرخهای معاماتی 
بســیار پایین تر از نرخ هایی است که 
بعضا در برخی از کانال های غیررسمی 
گزارش می شــود. براســاس گزارش 
های دریافتی، آخرین نرخ معامله شده 
درهم در ســامانه نیمــا حدود ۶۶۶۵ 
تومان بوده است که معادل داری آن 

حدود  244۶0 تومان است.

واکنش به شایعات ارزی؛
 عده ای از کاهش نرخ ارز 

جلوگیری می کنند

پیش بینی رییس کنفدراسیون صادرات از آینده بازار ارز
دار باای 3۰هزار تومان دارای حباب و غیر 

واقعی بود
به اعتقاد رییس کنفدراســیون صادرات ایران، نرخ باای 30هزار تومان برای دار 
واقعی نبود و روند نزولی که بازار ارز طی این روز ها در پیش گرفته، بدلیل شرایط 
پیش آمده در عرصه جهانی و نگاه مثبت بازار به اینده در پیش رو اســت.محمد 
اهوتی با اشــاره به کاهش نرخ ارز اظهار کرد: شــرایط کنونی نتیجه تاثیر روانی 
اتفاقات سیاســی ناشی از انتخابات آمریکا اســت که همه بازار های جهان و ایران  
را تحت تاثیر قرار داده به طوریکه این جو روانی  باعث شــد تا روز جمعه به رغم 
تعطیلی بازار های داخلی شاهد کاهش شدید قیمت ارز در فضای مجازی باشیم.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران  درباره علت جهش قیمت دار طی هفته های 
گذشــته نیز بیان کرد: من معتقدم قیمت دار در کانال 30هزار تومان و نرخ های 
بااتر از آن واقعی نبود و شرایطی از جمله فشار تحریم ها، بلوکه شدن منابع ارزی 
ایران در برخی کشور ها و پیش بینی ها از پیروزی ترامپ منجر به ایجاد حباب در 
نرخ ارز شده بود.این فعال بخش خصوصی با توجه به پیروزی بایدن در انتخابات 
آمریکا  درباره آینده بازار ارز خاطرنشــان کرد: نــرخ ارز فارغ از همه فاکتورهای 
اقتصادی، تحت تاثیر اتفاقات سیاســی باا رفته بود اما به نظر می رســد با تحقق 
وعده هایی که بایدن درمورد بازگشت به برجام داده روند بازار ارز نزولی باشد؛ البته 
باید توجه داشت که تا آغاز به کار رییس جمهور جدید حدود دو ماه و نیم طول 
می کشــد و در این زمان رفتار های ترامپ نیز می تواند در موضوعات جهانی تاثیر 
متبــت و یا منفی بگذارد.اهوتی در پایان گفت: پیروزی بایدن از نظر روانی تاثیر 
مثبتی را بر روی  بازار ارز گذاشت و ارز را با کاهش چشمگیر مواجه ساخت. روی 
کار آمدن دولت جدید و احتماا تغییر رفتاری این دولت نســبت به دولت قبل و 
برگشت به برجام چنانچه با ازادی منابع ارزی ما که بی دلیل بلوکه شده همراه شود 
و لغو همه و یا بخشی از تحریم های یکجانبه را در پی داشته باشد ، می تواند منجر 
به کاهش بیشــتر قیمت ارز در ماه های آینده شود. البته اگر  با شروع کار دولت 
جدید در امریکا تغییری در سیاســت های دو کشور ایجاد نشود، امکان برگشت 

شرایط به گذشته وجود دارد.

در گفت و گو با معاون پارلمانی رییس جمهور مطرح شد؛
نظر دولت درباره مصوبه کمک معیشتی مجلس

حســینعلی امیری گفــت: دولت با طرح هایی که در مجلس تهیه شــده ولی بار 
مالی  آن تامین نشــده باشــد، موافق نیست. حســینعلی امیری معاون پارلمانی 
رئیس جمهور، درباره علت مخالفت دولت با طرح پرداخت یارانه معیشــتی به ۶0 
میلیون ایرانی، گفت: این موضوع قابل بیان در وقت مفصلی است اما این را بدانید 
که دولت بر اساس نظریه ای که شورای نگهبان درباره اصل 7۵ قانون اساسی دارد، 
با طرح هایی که در مجلس تهیه می شود و دارای بار مالی است، نسبت به آن ایراِد 
حقوقی مبنایی دارد.وی افزود: شــورای نگهبان این نظر را دارد که اصوا و اساساً 
طرح هایی که نمایندگان تهیه می کنند و دارای بار مالی است در مجلس قابل طرح 
نیست و این طرح از آن نقطه نظر که دولت به یک قاعده کلی که شورای نگهبان 

به آن قائل است یعنی طرح هایی که دارای بار مالی بوده موافق نیست.

پیشنهاد رشد 35 درصدی مالیات در ایحه 
بودجه 14۰۰

معاون فنی و حقوقی ســازمان امور مالیاتی از پیشنهاد برخی برای رشد 3۵ تا 
40 درصدی درآمدهای مالیاتی در ایحه بودجه ســال ۱400 خبر داد.محمود 
علیزاده در مورد پیش بینی میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در ایحه بودجه 
ســال ۱400 اظهارداشت: هنوز ارقام و پیشنهادات در این رابطه جمع بندی و 
نهایی نشــده است. برخی معتقدند که برای سال بعد درآمدهای مالیاتی 3۵ تا 
40 درصد رشد داشته باشد که این تحقق این میزان افزایش سخت است.معاون 
فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که میزان رشد مطرح 
شده بر مبنای تورم بوده و طبیعی است، گفت: در مالیات مستقیم تورم کمترین 
اثر را روی ســود دارد. چراکه به همان میزان که هزینه تولید باا می رود بهای 
تمام شده نیز افزایش می یابد. در مجموع تورم روی درآمد مشمول مالیات اثر 
کاهنده دارد و نقطه سر به سر سود و زیان را باا می برد.این مقام مسئول تاکید 
کرد:  بیشترین و بهترین اثر تورم روی افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده 
است چرا که مبنای آن فروش بوده و هرچه قیمت بااتر برود قطعاً درآمدهای 
مشــمول مالیات نیز افزایش می یابد و می توان بر مبنای تورم مالیات وصول 
کرد. البته این مســئله هم آثار اقتصادی خــود را دارد رقم مصوب درآمدهای 
مالیاتی در بودجه ســال ۹۹ حدود ۱۸0 هزار میلیارد تومان است که در شش 
ماهه امسال بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان وصول شده و به نسبت مصوب نیم 

سال اول ۹4 درصد تحقق دارد.

اسامی:
 افزایش وام به شدت تورم زاست

وزیر راه و شهرســازی با تأکید بر این که افزایش وام خرید مســکن قیمت ها را 
به شدت افزایش می دهد،  گفت: با افزایش وام خرید مسکن موافق نیستیم، چون 
تورم زاست.محمد اســامی در خصوص افزایش سقف وام خرید مسکن اظهار 
کرد: واقعیت آن اســت که افزایش سقف وام خرید مسکن،  تورم زاست و وزارت 
راه و شهرسازی به دنبال این برنامه نیست.وی با تأکید بر این که وام کسانی که 
در ساخت وساز مسکن از فناوری های پیشرفته استفاده کنند 2۵ درصد افزایش 
یافته اســت، ادامه داد: اگر جامعه هدف را در نظــر بگیریم وام های پرداختی 
باید با اســتطاعت متقاضیان همخوانی داشته باشد و بر اساس آن تنظیم شود، 
صرف نظر از این که با وام خرید مســکن موافق نیســتیم، چون تورم زاســت و 
قیمت ها را به شدت افزایش می دهد.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین 
سیاست اصلی ما تقویت سمت عرضه است که این کار را با افزایش وام ساخت 
به خصوص در نوع صنعتی ســازی در دســتور کار قرار داده ایم.اسامی گفت: با 
صنعتی سازی دوره ســاخت واحدهای مســکونی به طور چشمگیری کاهش 
می یابد که این مســئله نیز کاهش قیمت تمام شــده را به دنبال دارد. به شدت 
به دنبال توسعه روش های صنعتی سازی مســکن به معنای واقعی هستیم.وی 
اضافه کرد: به عبارت دیگر تمام اجزا و المان های ساختمان در کارخانه تولید و 
در محل ساختمان مونتاژ شود، نه ساخت وساز سنتی که زندگی و آسایش مردم 

را ماه ها و سال ها مختل می کند.

برگ سبز خودرو پژو تاکســی بنام آقای مسعود 
 NAAM11VE1HK747821نوری به شماره شاســی
و شماره موتور 124K1016006و به شماره شهربانی 

ایران 78مفقود گردیده و فاقد اعتبار است

آگهی مفقودی

استانها
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زنگنه: استانها

تحریم روزهای آخر دولت ترامپ انتقام و کینه جویی است
وزیر نفت گفت: در روزهای آخر دولت ترامپ تعدادی از مدیران 
نفتــی را به بهانه حمایت از تروریســم تحریم کردند. باید بگویم 
ما قربانی تروریسم هستیم و مدافع تروریسم نیستم. این تحریم 
نوعی انتقام و کینه جویی اســت، ما از تحریم نمی ترســیم.بیژن 
زنگنــه دیروز در آیین آغاز عملیات و بهره بــرداری از پروژه های 
گازرســانی در اســتان فارس اظهار کرد:  ما دشــمن تروریست 
هســتیم و به این دلیل با آقای ترامپ مخالف بودیم و هســتیم. 
ایشان در این سال ها ســرکرده جریان های تروریستی بودند.وی 
با بیان اینکه این تحریم ها نوعی انتقام جویی و کینه جویی است 
وگرنه تأثیری ندارد، تصریح کرد: امروز برخی ها نوشتند سیابی 
از تحریم در راه است! اصًا چیزی برای تحریم نمانده است؟! هر 
چیزی هســت را تحریم کردند. مگر اینکه همکاران ما در بخش 
خدمات را هم تحریم کنند.وزیر نفــت ادامه داد: نه ما از تحریم 
می ترسیم نه تأثیری در کار ما دارد، فقط عزم مان را برای خدمت 
به مردم راســخ تر می کند. افتخار ما این اســت خدمتگزار مردم 
هستیم و محکم پای مردم ایســتادیم. همان گونه که در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشتم جان، مال و آبرویمان را فدای ملت 
و سربلندی ایران می کنیم.زنگنه گفت: همیشه از خدا می خواهم 
آخریم لحظه هــای زندگی ام با آرامش از این دنیا بروم، کســی 

آرامش دارد که قلب و دلی آرام دارد و به دنیا دل نبسته باشد.

فارس؛ دومین استان گازخیز
وی ســخنان خود را با قدردانی از دســت اندرکاران گازرسانی به 
اســتان فارس آغاز کرد و یادآور شد: استان فارس دومین استان 
گازخیز کشور اســت. میدان های متعددی در این استان داریم؛ 
میدان های شانول، وراوی، هما، تابناک، آغار و داان میدان هایی 
اســت که هم اکنون از آنها گاز تولید می شــود. البته میدان های 
زیادی هم در این اســتان هستند که باید توسعه یابد و در برنامه 
قــرار دارد.وزیر نفت با بیان اینکه در تــراز تولید و مصرف گاز تا 
افق ۱۴۲۰ تقریباً توســعه همه میدان های گازی شناخته شــده 
برنامه ریزی شــده است، تصریح کرد: اســتان فارس تا سه سال 
پیش از نظر گازرسانی عقب بود و مشکل داشتیم، اما خوشبختانه 
با همت دوســتان خود را خیلی سریع جلو کشید که این جای 
قدردانی دارد.زنگنه با اشــاره به اینکه ۸۶ درصد بخش روستایی 
اســتان فارس هم اکنون تحت پوشش گازرســانی قرار دارد و تا 
شــهریورماه ۱۴۰۰ به این میزان ۸.۵ درصــد افزوده و به حدود 
۹۵ درصد می رســد، تصریح کرد: همچنین مجموع گازرســانی 
شــهری و روستایی به این استان در ســال ۱۴۰۰ به ۹۸ درصد 

می رسد.به گفته وی، استان فارس اکنون جزو استان های پیشتاز 
اســت و استفاده از واژه »پویش سبز« برایش صدق می کند.وزیر 
نفت سپس در واکنش به ســخنان نمایندگان و استاندار استان 
فارس درباره ضرورت گازرســانی به صنایع این استان اظهار کرد:  
گازرسانی به صنایع به دلیل تولید مستقیم و ایجاد اشتغال برای 
ما نیز دارای اولویت اســت. آقایان تربتی )مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران( و آســتانه )مشــاور وزیر نفت( این موضوع را پیگیری 
می کنند. امیدواریم با مشــارکت صنایع استان و کمک هایی که 
ما می کنیم گازرسانی صنایع انجام شود و صنعتی در این استان 
نباشد که برای تولید و کار مشکل گاز داشته باشد.زنگنه با بیان 
اینکه همه تاش های صورت گرفته در گازرســانی از یک ســو 
حاصل نگاه وزارت نفت و مدیریتش به توســعه یکپارچه صنعت 
گاز )ما نیامدیم گازرسانی کنیم و بعدش هم گاز نداشته باشیم که 
توزیع کنیم( و از سوی دیگر به برکت تاش بزرگ خستگی ناپذیر 
مجاهــدان گمنام ما در پارس جنوبی اســت، تصریح کرد: تولید 
گاز از میــدان پــارس جنوبی با افزایش ۲.۵ درصــدی از روزانه 
۲۸۰ میلیون مترمکعب در ســال ۹۲ به ۷۰۰ میلیون مترمکعب 

رسیده اســت. این اعداد، عددهای ساده ای نیست و اعداد بسیار 
بســیار بزرگی است. کســی تا کار نکرده باشد معنای این اعداد 
را متوجه نمی شــود.وزیر نفت ادامه داد: راه اندازی ۱۷ پاایشگاه، 
نصب بیش از ۳۰ سکو، حفر صدها چاه، هزار کیلومتر لوله کشی 
در پارس جنوبی و... به خوبی و شایســتگی و در شــرایط سخت 
تحریم و بااترین فشارها به بهره برداری رسید. این موفقیت بزرگی 
است که صنعت نفت به آن رسید و توانست گاز را تأمین کند تا 
اکنون ما ســربلند باشــیم و به رکورد روزانه هزار مترمکعب گاز 
خام برسیم.وزیر نفت با اشاره به اینکه محیط زیست، پیمانکاران، 
صنایع، دولت و کل کشــور از گازرسانی منتفع هستند، تصریح 
کرد: گازرسانی نیز سبب کاهش مصرف فرآورده نفتی و افزایش 
صادرات آن شده و این موضوع برای دولت  هم نفع دارد، ما اکنون 
چهار برابر سال ۹۲ فرآورده نفتی صادر می کنیم.وی تاکید کرد: 
در موضوع گازرســانی ریالی از بودجه دولت هزینه نشده است و 
همه از آن منتفع شدند که این به معنای سیاست گذاری درست 
و تدویــن و اجرای بند »ق« تبصره ۲ ســال ۱۳۹۳ و پس از آن 
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بوده است. سیاست گذاری درست 

این است که همه از آن منتفع شوند و هیچکسی ناراضی نباشد.
زنگنه تصریح کــرد: در این موضوع صدها ایده و پروژه دیگر هم 
وجود دارد که می شــود انجام داد تا همه سود ببرند و هیچکس 
زیان نکند، صنعت کشور فعال شود، امور تولیدی کشور رشد کند، 
دولت درآمدش بیشتر شود و هیچ مشکلی هم برای دولت ایجاد 
نشود. این خیلی مهم اســت که از تجربه ای که به دست آوردیم 

همه استفاده کنند و به جلو بروند.

ضرورت مصرف بهینه در مصرف گاز
وزیر نفت با اشاره به اینکه با ساخت خطوط ۵۶ اینچ گاز، نگرانی 
بابت کاهش افت فشار گاز وجود ندارد، تاکید کرد: با وجود انجام 
کارهای خوب در گازرسانی و افزایش تولید گاز در کشور از مردم 
تقاضا می شود گاز را بهینه مصرف کنند. در مصارف خانگی بدون 
اینکه به رفاه مردم آســیب برسد می توان مصرف گاز را کم کرد 
تا هموطنان بیشــتری از گاز استفاده کنند. شرکت ملی گاز هم 
روش های تشــویقی را برای تنظیم موتورخانه ها، بخاری های کم 
مصرف و ... شروع کرده است. همچنین تخفیف به افراد با مصرف 
پایین نیز در برنامه است که به زودی در دولت تصویب و برای اجرا 
اباغ می شود.زنگنه با بیان اینکه طرح های گازی استان فارس در 
برنامه سند توسعه گاز و مصرف دیده شده و پیگیری می شود به 
طرح خط پروپیلن برای مناطق مرکزی و جنوبی ایران اشاره کرد 
و گفت: بر اســاس این طرح قرار شد مجموعه ای از تولید نزدیک 
۱.۵ میلیون تن پروپیلن در عسلویه برپایه عمدتا متانول احداث 
شود و این پروپیلن تولیدی با خط لوله ای که احداث می شود به 
شــمال شیراز منتقل شود. از آنجا هم به مصرف صنایع و توسعه 
در آن منطقه برســد و از آنجا با کامیون و قطار بتواند به مناطق 
دیگر مرکزی ایران برای پایین دستی منتقل شود.وی با تاکید بر 
اینکه تحقق این مهم همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است 
و مقام معظم رهبری نیز همیشــه بر آن تأکید داشته اند، افزود: 
این کار مهمی است که دولت در این مسیر آمادگی دارد احداث 
خط لوله را که از عسلویه تا شمال شیراز می آید را انجام می دهد 
و بقیه کارها از جمله ســاخت مخازن بر عهده بخش خصوصی 
است. همان کاری که در خط لوله اتیلن غرب  انجام شد و تجربه 
موفقی بود.وزیر نفت با بیان اینکه استان فارس زادگاه پتروشیمی 
ایران است و نخستین پتروشیمی ایران »مرودشت« بوده است و 
جا دارد در این بخش کار شود، تصریح کرد: فارس، استان مهمی 
برای کشاورزی است اما به طور حتم باید صنعتی شود که زیربنای 

آن گاز است و هم اکنون از آن بهره می برد.

در سه ماهه دوم سال جاری صورت گرفت؛
 شناسایی 10 فقره انشعاب آب غیر مجاز

 در قجاورستان اصفهان
مدیرآبفا قهجاورستان گفت: در ۳ ماهه دوم سال جاری 
۱۰ فقره انشــعاب غیر مجاز در منطقه قهجاورســتان 
با کاربری باغ ویا کشــف شده اســت.محمدرضا گل 
محمدی اعام کرد: با شناســایی این تعداد انشــعابات 
غیــر مجاز، از هدر رفت ۵ هــزار مترمکعب آب در ماه 
جلوگیری بعمل می آید.وی با اشاره به کاهش هدر رفت آب در منطقه خاطرنشان 
ســاخت: در  نظر گرفته شده هدر رفت آب در قهجاورستان  و۲۰ روستای تحت 
پوشــش آن به حداقل ممکن کاهش یابد و در این راســتا از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۵ کیلومتر اصاح شبکه های فرسوده آب، اصاح ۱۱۵ فقره انشعاب آب و 
تعویض ۱۴۰ کنتور خراب در دستور کار قرار گرفت.مدیر آبفا قهجاورستان با بیان 
اینکه ۳هزار و ۲۳۰ فقره انشعاب در شهر قهجاورستان به متقاضیان واگذار گردیده 
است عنوان کرد:۱۱ هزار نفر جمعیت شهری تحت پوشش آبفا قجاورستان است 
و ۱۲ هزار نفر جمعیت در ۲۰ روســتا نیز از خدمات آبفا قهجاورستان بهره مند 
هســتند.گل محمدی ادامــه داد: با واگذاری ۶ هزار و ۵۰ فقره انشــعاب آب به 
روستاییان در منطقه قهجاورستان آنها نیز تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ قرار گرفتند.وی با اشاره به آبرسانی به مجتمع روستایی هفت شویه اظهار 
داشت: به منظوررفع مشــکل افت فشار آب به ۶ روستا در مجتمع هفت شویه، 

اجرای پروژه انتقال آب از خط قجاورستان به روستای جل مرز عملیاتی گردید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد:
اصاح و بهسازی شبکه برق پیاده راه انقاب 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قم از اقدامات گسترده در راستای 
اصاح و بهسازی شبکه برق موجود در محدوده پیاده راه در دست احداث خیابان 
انقاب )چهارمردان( خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان قم، مهندس “مهدی آهنین پنجه” با اشاره به طرح توسعه محدوده حرم 
مطهر حضرت معصومه)س( و همچنیــن احداث پیاده راه خیابان انقاب گفت: 
شبکه برق این محدوده نیز با توجه به طرح های توسعه ای، نیاز به اصاح و بهسازی 
داشت که از ابتدای فروردین ماه سال جاری اقدامات گسترده ای در این زمینه به 
انجام رسیده است.وی در ادامه از اجرای حفاری به طول بیش از ۳هزار متر خبر 
داد و گفت:در این طرح تعداد ۱۰ پســت زمینی فشار متوسط با یکدیگر رینگ 
شــده و قدرت مانور شبکه فشار متوسط نیز ارتقا یافت.آهنین پنجه از احداث ۷ 
هزار و ۵۰۰ متر کابل فشار متوسط به صورت زمینی از حرم مطهر تا تقاطع عمار 
یاسر خبر داد و گفت: بیش از ۸ هزار متر کابل فشار ضعیف زمینی و ۷۰ جعبه 
دیوار انشعاب نیز برای مشترکین این محدوده احداث و بهینه سازی شده است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به نصب ۱۹ تابلو توزیع 
)شالتر( و نصب یک پست زمینی )پدمانتد( اظهار داشت: یک پست زمینی دیگر 
نیز در حال احداث است که مراحل پایانی خود را طی می کند. وی با بیان اینکه 
کابل سرویس ۵۲۴ مشترک تجاری و مســکونی واقع در این محدوده اصاح و 
بهینه ســازی شد، خاطرنشان کرد: در راستای زیباسازی مبلمان شهری ۳۸ پایه 

بتنی فرسوده فشار ضعیف و شبکه های فشار متوسط نیز جمع آوری شد.

 افتتاح 40 نوع خدمت با اپلیکیشن
 "برق من "

مهــرداد جنتیان معاون فروش و خدمات مشــترکین 
شــرکت توزیع برق اصفهان گفت :۲۸ خدمت در حوزه 
خدمات مشترکین و ۱۲ خدمت در حوزه بهره برداری 
که در کل ۴۰ نوع خدمت می باشد  در اپلیکیشن "برق 
من" توســط شــرکت توانیر راه اندازی شده است .وی 
خاطر نشان کرد : اما وجود درگاههای متفاوت خدمت رسانی به طور قطع شرایط 
مناسبتری را برای ارائه خدمت ایجاد می کند و در همین راستا مشترکین برق با 
نصب اپلیکیشن "برق من "می توانند  سوابق صورت حساب ،ثبت قرائت توسط 
مشــترک )خود اظهاری (،خدمات فروش و پس از فروش ،ثبت خاموشی ،اعام 
مشکل روشنایی معابر ،اطاعات برق امید و مدیریت مصرف و ......را مشاهده و در 
هر زمنیه ای بدون حضور در مراکز خدماتی و پیشــخوان های دولت، خدمات را 
به ساده ترین روش ممکن دریافت  نمایند .وی تصریح کرد : ارائه کلیه خدمات 
فروش و پس از فروش برق در این نرم افزار راه را برای مشــترکین هموار نموده 
اســت و به عبارتی تمام خدمات به صورت کامل و تمام در اختیار کاربر قرار می 

گیرد. 

برگزاری مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه  
گاز شهر هیر از توابع استان اردبیل

مانور مقابلــه با انفجار و آتش ســوزی در اثر عملیات 
خرابکارانه در ایســتگاه CGS شهر هیر از توابع استان 
اردبیل با حضور نیروهای عملیاتی درون ســازمانی و با 
هماهنگی امور HSE شرکت گاز استان اردبیل برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، 
سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت در حاشیه جلسه مشترکی که با حضور 
مسئولین ادارات تابعه و کارشناسان حوزه HSE و پدافند غیر عامل برای تجزیه 
و تحلیل نقاط ضعف و قوت مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه CGS شهر هیر 
تشــکیل شده بود با اعام این خبر، گفت: هدف اجرای این مانور ، ایجاد آمادگی 
و افزایــش توانمندی های واحدهای عملیاتی برای توســعه راه حلهای مقابله با 
بحران با مشارکت فعال واحدهای معین به منظور کاهش آسیب پذیری ، حفظ 
زیر ســاختهای حیاتی و مدیریت بحران ناشــی از تهدیدات و حوادث احتمالی 

طبیعی می باشد.

مخابرات مازندران پشتیبان آموزش آناین
با شــیوع بیماری کرونا و برنامه ریزی وزارت آمــوزش و پرورش جهت برقراری 
آموزش غیر حضوری، نقش شــبکه اینترنتی اهمیت فوق العاده یافت و تجهیز 
مدارس استان به اینترنت پرسرعت و با کیفیت در اولویت برنامه ریزی مخابرات 
مازندران قرار گرفت.ازم به توضیح است در این پروژه ۳۲۸۸ مدرسه در استان به 
اینترنت رایگان تجهیز شدند و به مدارس فاقد adsl و تلفن ثابت ، مودم و خط 
تلفن رایگان اختصاص یافت و در این راستا ۹۰ مدرسه نیز به سرویس FTTH یا 
تانوما با سرعت ۲۰۰ مگابیت بر ثانیه مجهز شدند.در جلسه ای با حضور مدیرکل 
ارتباطات و فناوری اطاعات و مهندس اصغرپور مدیر مخابرات منطقه مازندران از 
زحمات مجریان این طرح در مخابرات استان ) علیرضا رحیمی  معاون تجاری و 

عباس پناهنده  رئیس اداره فروش خانگی ( با اهدا لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.

نواک از وزارت انرژی روسیه می رود
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه قرار است در راستای تغییرات و تحول هیات دولت، 
به مقام معاون نخســت وزیر ارتقا پیدا کند.رسانه های روسی کومرسانت و آر بی سی 
گزارش کردند این تغییر و تحول که قرار است اواخر دوشنبه اعام شود، شامل برکناری 
یوگنی دیتریش، وزیر حمل و نقل، وادیمیر یاکوشــف، وزیر ساخت و ساز و دیمیتری 
کوبیل کین، وزیر منابع طبیعی و محیط زیست است.نواک ۴۹ ساله از سال ۲۰۱۲ به 
عنوان وزیر انرژی روسیه فعالیت کرده و هدایت مذاکرات این کشور با اوپک را برعهده 
داشــته و نقش مهمی در رســیدن به توافق جهانی کاهش تولید نفت در سال ۲۰۱۶ 
ایفا کرد. وی همچنین بر اصاحات مالیات صنعت نفت روسیه که برای پایداری تولید 
نفت در این کشــور ضروری شمرده شده، نظارت داشــته است. نواک پیش از حضور 
در وزارت انرژی، به مدت چهار ســال به عنوان معــاون وزیر دارایی خدمت کرده بود.

بر اســاس گزارش رویترز، وزارت انرژی روســیه درباره این اخبار اظهارنظر نکرد و در 
صورت تغییرات، هنوز معلوم نیست چه کسی جانشین نواک خواهد شد.الکساندر نواک 
در تغییر و تحوات که هیات دولت روســیه در بهمن سال گذشته داشت، سمت خود 
به عنوان وزیر انرژی روســیه را حفظ کرده بود. وادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
مدت ها از توافق کاهش تولید اوپک و ادامه همکاری با این گروه حمایت کرده اســت. 
از آنجا که پوتین تصمیم گیرنده نهایی در مســکو است و موضع وی در این خصوص 
تغییر نکرده است، بنابراین هر کسی که به عنوان وزیر انرژی منصوب شود، تاثیری در 

تصمیمات انرژی روسیه نخواهد داشت.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد
 ضربه قرنطینه های اروپایی 
به دورنمای تقاضا برای نفت

یک مقام آژانس بین المللی انرژی )IEA( اعام کرد تجدید تدابیر قرنطینه در اروپا که با 
هدف مهار افزایش شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است، دورنمای تقاضای جهانی برای 
نفت را نزولی تر خواهد کرد. کیسوکه ساداموری، مدیر امنیت و بازارهای انرژی آژانس بین 
المللی انرژی به رویترز گفت: تاثیر قرنطینه های جدید بر تقاضا شدت کمتری در مقایسه 
با قرنطینه های وضع شده در اوایل سال ۲۰۲۰ خواهد بود.وی در مصاحبه با رویترز اظهار 
کرد: بخشهای بزرگی از قاره اروپا در قرنطینه است و این امر مطمئنا وضعیت تقاضا را به 
سمت نزول بیشتر می برد اما به این موضوع که آژانس در پیش بینی رسمی خود بازنگری 
خواهد کرد، اشاره ای نکرد.قیمتهای نفت بخشی از ضرر سنگینی که اوایل امسال متحمل 
شدند را جبران کردند و به محدوده ۴۰ دار بازگشتند اما نگرانیها پیرامون وضعیت تقاضا 
ادامه دارد و همزمان بازارها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهور آمریکا که به نظر می 
رسد به سمت چالشــهای حقوقی پیش می رود، در اضطراب مانده اند.ساداموری گفت: 
صنعــت نفت و گاز به خصوص در آمریــکا، با عاقه زیادی به نظاره نتیجه این انتخابات 
نشسته است. اگر برنامه دموکرات برای تحول اساسی بخش انرژی به اجرا گذاشته شود 
و اگر سنا در دست جمهوریخواهان بماند، موانع حقوقی برای این مقررات وجود خواهد 
داشت. در مجموع باید نتیجه نهایی را ببینیم.آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه 
که ۱۴ اکتبر و پیش از اعام قرنطینه در کشــورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانســه و 
انگلیس منتشــر کرد، پیش بینی خود از تقاضا برای نفت در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را 
تغییر نداد. در گزارش قبلی آژانس بین المللی انرژی دورنمای تقاضای جهانی برای نفت 
در سال میادی جاری ۹۱.۷ میلیون بشکه در روز برآورد شده بود. گزارش ماهانه بعدی 
این آژانس روز پنج شنبه منتشر می شود.بر اساس گزارش رویترز، ساداموری گفت: چین 
پس از سپری کردن قرنطینه و ازسرگیری فعالیت اقتصادی، نقطه روشن مهمی برای بازار 
نفت مانده و تنها اقتصاد بزرگی بوده که تقاضای ســاانه اش برای نفت افزایش داشــته 
است. وی در ادامه افزود: چشم انداز تقاضا برای فرآورده های سوختی متفاوت است. در 
حالی که بازار سوخت جت و کروسن همچنان راکد مانده اند اما دیزل، نفت کوره و بنزین 

عملکرد بهتری داشته اند.

مدیرعامل شــرکت گاز گفت: صادرات به ترکیه مطابق قرارداد جاری انجام 
می شــود و هیچ تغییری در قرارد اد ایجاد نشده اســت. بر پایه این قرارداد 
ترکیه برنامه دارد که ســالی ۸.۵ میلیارد متر مکعب گاز برداشت کند.حسن 
منتظرتربتــی در جمع خبرنگاران با اعام اینکه دیروز از یکصد و هشــتاد و 
یکمین طرح گازرســانی در استان فارس رونمایی شــد اظهار داشت: دیروز 
یک شــهر ۵۵ روســتا و ۱۲۵ صنعت در استان به شبکه گاز متصل شد. وی 
افزود: این افتتاح ها در ادامه پویش ســبز در استان های کشور خواهدبود که 
از چندی پیش شــروع شده اســت. با پروژه های دیروز استان فارس نیز به 
پویش سبز ملحق شــد و مجموع گازرسانی در استان به بیش از ۹۵ درصد 
رســید. منتظرتربتی با بیان اینکه با اجرای پروژه های یاد شده ۱۸۸ میلیارد 
تومان هزینه شده گفت: در کل پروژه های گازرسانی به استان فارس در چند 
سال گذشته سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردیم که باعث شده که 
زیرســاخت های خوبی ایجاد شــود و عاوه بر آ ن با پروژه هایی که در جریان 
است روســتاهای باقیمانده استان نیز به زودی به شبکه گاز متصل خواهند 
شد. مدیرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: در سال های گذشته گازرسانی در 
کشور توسعه خوبی داشته و ما در بحث زیرساخت ها و خطوط لوله اصلی از 
جمله کریدور غرب پروژه های خوبی داشته ایم همچنین ایستگاه های تقویت 
فشار افزایش تولید در پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها از جمله 

اقدامات انجام شده بوده است.

جشن پویش سبز در کشور؛ بزودی
منتظرتربتی یادآور شد: در حال حاضر در بخش روستایی ۸۳ درصد و بخش 
شــهری ۹۵ درصد تحت پوشش گازرسانی قرار دارند و تا چند ماه آینده در 
ادامه پویش ســبز جشن بهره مندی ۹۵ درصد کل کشور از نعمت گاز را برپا 

خواهیم کرد.

4 هزار روستا در دستور کار گازرسانی
وی تاکید کرد: عاوه بر آن طبق برنامه چهارهزار روستا در دست اجرا داریم 
که طبق روال هر سال سه هزار روستا به شبکه متصل خواهد شد. از ابتدای 
امســال هزار روستا به شــبکه گاز متصل شــده و تا پایان سال هم دو هزار 

روستای دیگر به شبکه متصل خواهد شد. 

تامین گاز شمال کشور پایدار است
منتظرتربتــی درباره پایداری گاز در شــمال کشــور گفت: طبــق اقدامات 
و توســعه ای که در سال های اخیر داشــتیم تقریبا شبکه پایدار و یکنواخت 
است پروژه هایی مثل دامغان نکا و رشت سنگر در شمال کشور اجرا و شبکه 
به جنوب متصل شــده و اکنون هیچ نگرانی وجود ندارد. وی درباره مخازن 

ذخیره ســازی نیز گفت: دو مخزن شــوریجه و سراجه در کشور داریم که در 
فصل تابســتان حجم قابل توجهی در آنها ذخیره شــده کــه اوایل دی ماه 

بهره برداری از آنها آغاز خواهد شد. 

وضعیت گازرسانی به نیروگاهها در فصل زمستان
منتظرتربتی درباره گازرســانی به نیروگاه ها در فصل زمستان توضیح داد: در 
ســال های گذشــته بخش عمده نیاز نیروگاه ها از گاز تامین می شد البته از 
ابتدای زمســتان شرکت پخش نیز برای تامین بخشــی از نیاز نیروگاه ها از 
فرآورده آماده می شــود و مطابق برنامــه و موازنه تولید و مصرف در روزهای 
پیک بخشــی از نیاز از سوخت مایع خواهد بود ولی عمده نیاز بر مبنای گاز 
برآورده می شــود. در حال حاضر فقط چند نیروگاه به شبکه متصل می شوند 

که از فرآورده استفاده می کنند. 

اکتشافات ترکیه تاثیری بر واردات گاز از ایران ندارد
معاون وزیر نفت در پاســخ به ســوال ایلنا درباره تاثیر اکتشــافات گازی در 
ترکیه بر تمدید قرارداد صادارت گاز به این کشــور گفت: صادرات به ترکیه 
مطابق قرارداد جاری انجام می شــود و هیچ تغییری در قرارد اد ایجاد نشده 
است. بر پایه این قرارداد ترکیه برنامه دارد که سالی ۸.۵ میلیارد متر مکعب 
گاز برداشــت کند.وی افزود: کشف میادین اثری در قرارداد ما نخواهد داشت 
ضمن اینکه نیازهای آینده بازار ترکیه از این میادین خواهد بود. البته حجم 
گاز میادین کشــف شده در ترکیه رقم قابل توجهی نیست و پاسخگوی کل 

نیازهای این کشور نخواهد بود.

مذاکره برای تمدید قرارداد با ترکیه در آینده نزدیک
منتظــر تربتی ادامه داد: ما هم طبق قرارداد صادرات به این کشــور را ادامه 

می دهیم و امیدواریم به زودی مذاکرات جهت تمدید قرارداد انجام شود.

برای صادرات به افغانستان منتظر تائید دیپلماسی کشوریم
وی همچنین در پاسخ به ســوال دوم ایلنا در باره صادرات گاز به افغانستان 
توضیح داد: طرح اولیه آماده شــده مکاتبات انجام شده اکنون منتظریم که 
دیپلماسی کشــور ورود کند تا تایید آنها را داشته باشیم.منتظرتربتی افزود: 
مبنای صادرات به افغانســتان بخش خصوصی است اما نیاز است که بخش 
خصوصــی افغانی مجوز ازم را از دولت این کشــور داشــته باشــند اما ما 
زیرساخت های ازم را آماده کرده ایم. وی درباره صادرات گاز به پاکستان نیز 
گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و منتظریم ببینیم برنامه پاکســتان چگونه 
خواهد بود.  منتظرتربتی با بیان اینکه در استان فارس در طول دولت یازدهم 
و دوازدهم ســه هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم سرمایه گذاری  شده است 
افزود: در زمینه گازرســانی به شهرها و روستاها رشد قابل توجهی داشته ایم 
از ۱۱۰ شــهر ، ۱۰۲ شــهر گازرسانی و هشت شــهر نیز در حال اجرا است.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز با اعام این خبر که تا ســال ۱۴۰۰ ، ۴۰ هزار 
روستا گازرسانی خواهند شد افزود: اثربخشی این گازرسانی بر کاهش مصرف 
فرآورده است ضمن اینکه پرونده گازرسانی نیز بسته خواهد شد.منتظرتربتی 
یادآور شــد: در حال حاضر فقط  بخش هایی از سیستان و بلوچستان، کرمان 
و هرمزگان گازرسانی شده که ما برای تسریع در روند گازرسانی به سیستان 
و بلوچستان از استان های باتجربه و بهره مند کمک گرفتیم و اکنون پروژه به 
خوبی پیش می رود و امیدواریم به زودی تمام کشور به شبکه گاز متصل شود.

 مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد:
مذاکره با ترکیه برای تمدید قرارداد گازی
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گزیده خبر  رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا:

۴ تا ۵ میلیارد دار پول بلوکه شده ایران در ایتالیا
رییس اتــاق بازرگانی ایران و ایتالیا اظهار کرد: سیاســت گذاران و نخبگان ما بدانند 
که حتی اگر تحریم ها برداشــته شــود ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و 
به FATF نپیوندیم هیچ فایده ای نخواهد داشــت. چون اگر نتوانیم پول را جابجا کنیم 
برداشتن تحریم ها چه سودی خواهد داشت؟احمد پور فاح در مورد وضعیت تجاری 
ایران با ایتالیا اظهار داشــت: سال های طوانی به خصوص در دهه های بعد از انقاب، 
ایتالیا شــریک اول تجاری ایران بود، تا جایی که تا ده سال پیش رکورد 1 میلیارد و 
700-800 میلیــون یورو در معامات مان با ایتالیا را تجربه کردیم، ایتالیا تقریبا همه 
نیاز پاایشگاه هایش را از ایران تامین می کرد.وی اضافه کرد: شبی که آقای ظریف برای 
نهایی کردن برجام به ژنو سفر می کرد؛ من با هیئتی از تجار ایران به آنجا رفتم. معاون 
انرژی ایتالیا می گفت ما تا این اندازه پولدار نیستیم که غیر از ایران از کشور دیگر هم 
نفت بخریم. ســوال کردم مگر ما نفت را ارزان می فروشیم؟ گفت اینطور نیست، بلکه 
ما همه پاایشگاه هایمان را از نظر فرمواسیون تنظیم کردیم که نفت ایران را مصرف 
کنند و تغییر دادن آن ســرمایه گذاری زیادی را می خواهد. اما امروز ایتالیا یک بشکه 
نفت هم از ما نمی خرد , مجبور به سرمایه گذاری زیادی شد تا نفت دیگری را جایگزین 
ایران کند. البته بازگشــت این وضعیت دشوار است، اینها فرصت های طایی هستند 
که ما از دســت دادیم.رییس اتاق بازرگانــی ایران و ایتالیا تصریح کرد: آخرین آماری 
که ما قبل از کرونا داشتیم نشــان می داد که معامات ایران و ایتالیا به حدود 600-

700 میلیون دار رسیده که بسیار ناچیز است ولی به نسبت ارتباط با بقیه کشورها، 

ارتباط ما با ایتالیا هنوز قطع نشــده و به صورت مویرگی هنوز ادامه دارد، به خصوص 
شرکت های کوچک و متوسط به دلیل عدم ارتباط با آمریکا، از این نظر مشکلی ندارند.

وی اضافه کرد: این شــرکت های کوچک حجم کمی را به خود اختصاص می دهند ما 
باید بتوانیم در ســطح کان تر با شــرکت های دنیا رابطه داشته باشیم. حجم اقتصاد 
ما در دنیا هجدهم یا نوزدهم اســت و ما باید ســهم بیشتری داشته باشیم. تحریم ها 
و نپیوســتن ما به FATF روی این مقوله بسیار تاثیر گذاشــته است. نداشتن ارتباط 
ســوئیفت با دیگر کشورها بسیار مشکل ایجاد کرده و بسیاری از فرصت طلبان از این 
وضعیت ســوء استفاده می کنند و منافع ملی ایرانیان به خطر می افتد. من امیدوارم با 
گشایشی که در سطح بین المللی در حال انجام است، به تدریج تحریم ها کمرنگ شود.

پورفاح گفت:  سیاست گذاران و نخبگان ما بدانند که حتی اگر تحریم ها برداشته شود 
ولی نتوانیم ارتباط سوئیفت را برقرار کنیم و به FATF نپیوندیم هیچ فایده ای نخواهد 
داشــت. چون اگر نتوانیم پول را جابجا کنیم برداشــتن تحریم ها چه سودی خواهد 
داشــت؟عضو اتاق بارگانی ایران تصریح کرد: ایتالیا هنوز پای کار ایســتاده و متاثر از 
هیجان های خاص نشده و ارتباطات مان را در حد مویرگی با ایتالیا حفظ کردیم. ارتباط 
با سفارت، کنسولگری و بخش بازرگانی ایتالیا در تهران بصورت منظم وجود دارد.وی 
افزود: ارتباطات اقتصادی حتی می تواند در فعالیت های سیاسی هم تاثیر بگذارد و تاثیر 
آن هم قابل مشاهده است. سعی کردیم که ارتباط را حفظ کنیم تا ریشه آن خشک 
نشود به امید آنکه روزی اتفاقی بیافتد تا ایتالیا دوباره شریک اول تجاری ما شود.رییس 

اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد پول های بلوکه شــده ایران در ایتالیا تصریح کرد: 
پول بلوکه شده ایران در ایتالیا به اندازه کشورهایی مثل چین، هند و عراق نیست ولی 
انتقــال پول مقداری از محموله های آخر نفتی که به ایتالیا فروختیم امکان پذیر نبود، 
این رقم خیلی باا نیست و فکر می کنم حداکثر 4 تا 5 میلیارد دار باشد.وی در مورد 
تاثیرات روی کار آمدن جو بایدن اظهار داشت: بعضی از سیاست گذاران ما گفتند که 
بــرای ما فرقی نمی کند کدام رییس جمهور با چه تفکری روی کار بیاید. ولی من به 
عنوان یک فعال بخش خصوصی می گویم قطعا بی تاثیر نیست. دیدگاه های کسی که 
پافشــاری می کرد تا درآمدهای ما به صفر برسد، با دیدگاه کسی که به گونه ای دیگر 
فکر می کند، متفاوت است. همین دموکرات ها بودند که در زمان آقای اوباما به برجام 
شکل دادند.وی خاطرنشان کرد: ما باید با حفظ منافع ملی مذاکره کنیم. من به عنوان 
فعال بخش خصوصی باور دارم که با قهر کردن و دور بودن هیچ گاه مشکات ما حل 
نمی شــود بنابراین با منافع 50-50 باید مذاکره کنیم. مسلما امروز به شرایط آینده 
خوشبینانه تر از یک سال گذشته می توان نگاه کرد البته نباید آنقدر خوشبین باشیم 
که فکر کنیم مثا یک ماه دیگر اتفاق خاصی می افتد.پورفاح خاطرنشــان کرد: اان 
این التهابی که در بازار وجود دارد بیشــتر از آنکه منطقی باشــد هیجانی و احساسی 
اســت، قطعا این شرایط به شــرایط 3-4 روز پیش می رسد ولی در میان مدت حتما 
شرایط ما در معامله با کشورهای دنیا بهتر خواهد شد. البته این شرایط مقدار زیادی 

به دیدگاه های سیاست گذاران داخلی ما مربوط می شود.

وزارت صمت:
بانکها به ۳۰رشته فعالیت که ظرفیت 

اشباع دارند، وام ندهند
معاون وزیر صمت در نامه ای به بانک مرکزی خواســتار عدم پرداخت وام 
برای ایجاد ظرفیت جدید در 30 رشته فعالیت شامل 1374 محصولی شد 
که ظرفیت تولید آنها در کشور به اشباع رسیده است. سعید زرندی معاون 
طــرح و برنامه وزیر صمت در نامه ای به کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی 
درخواســت کرد نظام بانکی اعطای وام را از صنایعی که در حال حاضر در 
کشور ظرفیت های اشباع دارند و نیازی به ایجاد ظرفیت های جدید در آنها 
نیست، به سمت صنایعی که دارای اولویت سرمایه گذاری هستند، معطوف 
کنند.در این نامه اسامی 30 رشته فعالیت بعنوان رشته فعالیت های اشباع 
و دارای ریســک سرمایه گذاری باا و 1374 محصول این رشته فعالیت ها 
درج و درخواست شده به جای پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت های جدید 
در این 30 رشــته، سایر رشته فعالیت هایی که کشور در زمینه آنها دارای 
کمبود اســت و مزیت سرمایه گذاری دارند، در اولویت پرداخت وام بانکی 
قرار بگیرند.البته در این نامه تاکید شــده: پرداخت تسهیات به طرح های 
نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی مناسب که قبًا در ارکان اعتباری بانک های 
عامل مصوب شده و پرونده تسهیاتی آنها در دست اقدام است، همچنین 
طرح توســعه واحدهای فعالی که از متوســط تولیــد و صادرات مطلوبی 

برخوردار بوده اند، همچنان مورد درخواست است.

در این نامه که هفتم آبان ماه ارسال شده، آمده است:
بــا توجه به اهمیت صرف بهینه منابع جهت ســرمایه گذاری های جدید، 
اولویت های ســرمایه گذاری شــامل طرح های جدیــد صنعتی و معدنی، 
طرح های نیمه تمام آماده مشــارکت با واگذاری، فرصت سرمایه گذاری با 
رویکرد جایگزینی واردات و … شناســایی شده و از طریق زبانه فرصتهای 
ســرمایه گذاری در صفحه اصلی ســامانه بهین یاب، برای عموم ذینفعان 
قابل دسترســی بوده و مرتباً به روز رســانی خواهد شــد.ضمناً چنان که 
اســتحضار دارند، به موجب سیاست های توسعه سرمایه گذاری در بخش 
صنعت، معدن و تجارت، در سال های اخیر ظرفیت های تولیدی و خدماتی 
زیادی در کشــور ایجاد شده که علی رغم تاش این وزارتخانه در هدایت 
سرمایه گذاران، در برخی از رشــته فعالیت ها، ظرفیت های ایجاد شده از 
نیاز کشور بیشتر است و بعضاً موجب شده تا برخی واحدهای تولیدی فعال 
در این رشته فعالیت ها، امکان فعالیت با حداکثر ظرفیت را نداشته باشند. 
گرچه توسعه صادرات می تواند رافع این مشکل باشد، اما نوع محصوات و 
نداشتن صرفه و پتانسیل صادراتی، کیفیت تولیدات و … از موانع عملیاتی 
شــدن این مهم است. لذا فهرست فعالیت های اشــباع که ایجاد ظرفیت 
جدید در آنها توصیه نمی شود، تحت عنوان »صنایع اشباع و دارای ریسک 
سرمایه گذاری باا« از طریق آدرس یاد شده منتشر شده است.خواهشمند 
اســت دستور فرمائید جهت اســتفاده از ظرفیت سازی های انجام شده و 
هدایت سرمایه گذاران، مراتب به بانک های عامل و ذینفعان اطاع رسانی 
گردد.خاطرنشــان می شود، پرداخت تســهیات به طرح های نیمه تمام با 
پیشرفت فیزیکی مناسب که قبًا در ارکان اعتباری بانک های عامل مصوب 
شده و پرونده تسهیاتی آنها در دست اقدام است، همچنین طرح توسعه 
واحدهای فعالی که از متوسط تولید و صادرات مطلوبی برخوردار بوده اند، 

همچنان مورد درخواست است.

عرضه پنج محصول در هفتمین مرحله 
فروش فوق العاده محصوات ایران خودرو

گروه صنعتــی ایران خــودرو در هفتمین مرحله فــروش فوق العاده 
محصوات خود،  پنج محصول را با موعد تحویل ۹0 روز عرضه می کند. 
این طرح از روز سه شنبه ۲0 آبان ماه به مدت سه روز به اجرا گذاشته 
می شــود.ایکوپرس- پژو 405 اس.ال.ایکس، پژو ۲06 تیپ دو، سورن 
پاس، پژو ۲07 دستی با سقف شیشه ای و راناپاس محصوات عرضه 
شده در این طرح هستندبه منظور توزیع و عرضه خودرو میان مشتریان 
واقعی،  محدودیت های اعمال شده در طرح های قبلی،  کماکان اعمال 
می شــود. جزییات محدودیت ها، در متن بخش نامه فروش در سایت 
فروش اینترنتی محصوات ایران خودرو در دسترس همگان قرار دارد.

منتخبان طرح های قبلی که موفق به واریز وجه نشده اند  نیز می توانند 
نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کنند.متقاضیان نهایی حداکثر سه 
روز پس از اتمام مهلت ثبت نام،  با انجام قرعه کشــی مشخص خواهند 
شــد، این افراد تا پنج روز مهلت خواهند داشت تا نسبت به واریز وجه 

کامل خودرو اقدام کنند
تاثیر تغییرات سیاسی آمریکا بر ادامه 

همکاری »یوکو« بانک هند با ایران
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و هند اظهار داشت:  با توجه به اینکه 
آمریکا کلیه بانک های ایران را یک ماه پیش تحریم کرد، بانک یوکو 
هم بخشنامه ای داده، اما معلوم نیست اجرایی شود.پرهام رضایی در 
مورد بخشنامه یوکو بانک هند مبنی بر قطع همکاری با ایران از ۲۲ 
نوامبر اظهار داشــت: اقدام این بانک در رابطه با لیست تحریم هایی 
بــوده که امریکا در نظر گرفته و کل بانک های ایران را تحریم کرده 
بــود. بانک یوکو چند هفته پیش چنین نامه ای را صادر کرده اما با 
توجه به تغییرات سیاسی که در آمریکا اجرا شده، مشخص نیست 
این نامه عملی شود یا خیر. ممکن است روند تغییر کند.وی افزود:  
با توجه به اینکه آمریکا کلیه بانک های ایران را یک ماه پیش تحریم 
کرد، بانک یوکو هم چنین بخشنامه ای داده، اما معلوم نیست اجرایی 
شود. در گذشته هم سابقه داشته که چنین بخشنامه های صادر شده 
اما عملی نشــده است.رضایی با اشاره به حجم مبادات ایران از این 
بانک تصریح کرد: اگر این اتفاق قبا می افتاد، به خاطر فروش نفت 
به هند این اتفاق تاثیر بسزایی داشت چراکه پول نفت ایران از طریق 
یوکو بانک منتقل می شــد اما از آنجا که در شــش ماه تا یک سال 
گذشته فروش نفت ما به هند بسیار کاهش پیدا کرده؛ پول زیادی 
در بانک یوکو نداشتیم که تاثیرگذار باشد.وی با اشاره به مسیرهای 
دیگر مباداتی گفــت: با توجه به راه های دیگر مباداتی که وزارت 
صمت اعام کرده مثل واردات در مقابل صادرات به نظر نمی رســد، 
تاثیر زیادی داشــته باشد.پرهام رضایی در مورد سرنوشت پول های 
ایران در بانک یوکو خاطرنشــان کرد: پول ایران در این بانک بلوکه 
نمی شود و می تواند برای مصارف دارویی و غذایی استفاده شود.وی 
گفت: پیش از این بیشتر مبادات ما با هند از طریق بانک یوکو بوده، 
بطوری که بین 60 تــا 70 درصد مبادات وارداتی ما از طریق این 

بانک صورت می گرفت.

 ستاد تنظیم بازار تصویب کرد:
اعام تعرفه کااهای مشمول توسط وزارت 

صمت به گمرک
گمرک جمهوری اســامی ایران باید تمامی کااهای اساســی، ضروری و مواد 
اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که تا تاریخ 10 آبان ماه امســال دارای قبض 
انبار می باشند، را بر اساس اولویت های اعامی از سوی وزارت صمت) با استفاده 
از ارز صادراتــی، ارز متقاضی و یا ارز تامین شــده توســط بانک مرکزی( بدون 
الزام به کد رهگیری ترخیص نماید، بر اســاس مصوبه ستاد تنظیم بازار، گمرک 
جمهوری اســامی ایران باید تمامی کااهای اساسی، ضروری و مواد اولیه مورد 
نیاز واحدهای تولیدی که تا تاریخ 10 آبان ماه امسال دارای قبض انبار می باشند، 
را بر اساس اولویت های اعامی از سوی وزارت صمت) با استفاده از ارز صادراتی، 
ارز متقاضی و یا ارز تامین شده توسط بانک مرکزی( بدون الزام به کد رهگیری 
ترخیــص نماید.این تصمیم به منظور تســریع در ترخیص کااهای موجود در 
گمرکات کشــور و با توجه به شرایط حاکم بر کشور اتخاذ شده است.همچنین 
مقرر شــد تعرفه کااهای مشــمول توســط وزارت صمت به گمرک جمهوری 
اســامی ایران اعام شود.بر این اســاس گمرک جمهوری اسامی ایران مکلف 
است برای تمام کااهای اساسی که در صف تخصیص یا تامین ارز هستند و برای 
ترخیص نیاز به تامین ارز دارند )به دلیل فساد پذیری کااها( با تشخیص و تایید 
وزارتخانــه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کااها تا ســقف ۹0 درصد نماید.

همچنین مقرر شــد تا در خصوص ترخیص کااهایی که نیاز به اخذ مجوزهای 
قانونی از دســتگاه های مختلف دارند، نمونه برداری توسط مرجع واحد و مجوز 
ترخیص نیز توســط همان مرجع صادر و در بستر سامانه به گمرک اباغ شود.

شایان ذکر است جهت تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی نمونه برداری 
در هنگام تخلیه و قبل از اظهار انجام می شود.

دبیر انجمن خودروسازان: 
قیمت خودرو با افت قیمت دار کاهش 

نمی یابد
دبیر انجمن خودروسازان گفت: با کاهش قیمت ارز هزینه های تولید هم کاهش 
یافته و خودروســاز ابتدا از زیان خارج شده و شاید به سود حداقلی دست پیدا 
کنند، اما این امر به معنی تغییر در قیمت کارخانه خودروها نیست.احمد نعمت 
بخش با اشــاره به اینکه در حال حاضر خودروسازان همچنان با زیان تولید می 
کنند، افزود:  به عنوان نمونه در 6 ماهه امسال ایران خودرو حدود ۹ هزار و 500 
میلیارد تومان زیان داده اســت که این موضوع نشان از پایین بودن قیمت های 
فروش دستوری نسبت به قیمت های تمام شده خودروها است.وی گفت: قیمت 
های دســتوری باعث شــد تا محصوات ما متناسب با قیمت تمام شده قیمت 
گذاری نشوند.دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به اینکه آیا با کاهش قیمت ارز 
تغییری در قیمت تمام شده خودروها ایجاد و محصوات به سمت ارزانی خواهند 
رفــت یا خیر؟  تصریح کــرد: با کاهش قیمت ارز به التبع هزینه های تولید هم 
کاهش یافته و خودروساز ابتدا از زیان خارج شده و شاید به سود حداقلی دست 
پیدا کنند، اما این امر به معنی تغییر در قیمت کارخانه خودروها نیســت.نعمت 
بخش با اشاره به اینکه به نظر می رسد با کاهش قیمت ارز عرضه خودرو در بازار 
افزایش یافته و همین امر شــکاف قیمتی کارخانه تا بازار را کاهش دهد،  افزود: 
بسیاری از مردم برای سود بیشتر به خرید خودرو اقدام کرده بودند که با شرایط 
فعلــی و کاهش قیمت ها در بازار مجبور به فروش خودروهای خود هســتند و 

همین عرضه بیشتر باعث کاهش قیمت خودرو در بازار می شود.

مرکز آمار اعام کرد:
 افزایش ۵۵ درصدی تولید

 گوشت قرمز در کشور
مرکز آمار ایران اعام کرد: تولید گوشــت قرمز در مهر 13۹۹ در مقایسه با ماه 
مشابه سال گذشته، 55 درصد افزایش یافته اما تولید گوشت شتر با 3۹ درصد 
رو به رو شده است. مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه های 
رسمی کشور در مهر ماه ســال جاری را منتشر کرد. بر اساس نتایج این طرح، 
وزن گوشــت قرمز تولید شــده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی 
کشور در ماه مهر 13۹۹ جمعاً 3۹.6 هزار تن گزارش شده که سهم گوشت گاو 
و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.گوشت گاو و گوساله با ۲۲.4 هزار تن، 
57 درصد از کل وزن گوشــت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. 
گوشــت گوسفند و بره با 13.5 هزار تن، بز و بزغاله با ۲.۹ هزار تن و سایر انواع 
دام با 7۹4 تن، به ترتیب 34 درصد، 7 درصد و ۲ درصد از کل وزن گوشت قرمز 
تولید شــده را به خود اختصاص داده اند.مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی 
کشور در مهر 13۹۹ با ماه مشابه سال 13۹8، نشان دهنده افزایش 55 درصدی 
مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در مهر 13۹۹ نسبت به ماه 
مشابه ســال 13۹8 برای گوسفند و بره 53 درصد، برای بز و بزغاله 38 درصد، 
برای گاو و گوساله 61 درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش 130 درصد افزایش، 

و برای شتر و بچه شتر 3۹ درصد کاهش داشته است.

رئیس انجمــن تولیدکنندگان فــواد ایران در 
نامــه ای خطاب بــه رییس کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اســامی بــه تفضیل 
شــش ایراد مهم طرح مجلس بــرای بازار فواد 
را تشــریح کرده و برای اصاح هر یک از آن ها 
پیشــنهاداتی ارائه کرد.در پی طرح »توســعه و 
تولید پایدار فواد با رویکرد اصاح سیاست های 
تنظیم بازار«، بهرام ســبحانی در نامه ای خطاب 
به اکبری بااپشــتی- رئیس کمیسون صنایع و 
معادن مجلس شــورای اسامی- ضمن اشاره به 
ایرادات ششگانه طرح مجلس برای بازار فواد، به 
تشریح نقطه نظرات انجمن تولیدکنندگان فواد 
در جهت امکان و افزایش تاثیرگذاری مثبت این 
طــرح، پرداخت.  انجمن در بنــد اول نامه خود، 
ورود مجلس به مســائل معاماتی در باادســت 
زنجیره فواد را ضروری ندانســته و آورده است: 
»طی ســال های گذشته تاکنون در هیچ مقطعی 
مشکل تنظیم بازار آهن و فواد در بخش تولید تا 
فواد میانی )بیلت و اسلب( وجود نداشته و آنچه 
که موجب شــد تا مجلس به ایــن موضوع ورود 
کند، وجود مشــکل در شــیوه توزیع و فروش از 
مرحله شــمش به بعد بوده و صدور دستورالعمل 
برای کل زنجیره از سنگ آهن تا محصول نهایی، 
نه تنهاضرورت نداشــته، بلکه تبعات آن می تواند 
به هم ریختگی در زنجیره و ایجاد عدم تعادل در 
بازار ســرمایه و سایر بخش های اقتصادی مربوط 

به این صنعت را باعث شود. »

تبصره های ضد صادراتی حذف شود
 رویکرد ضدصادراتی ایــن طرح نیز مورد انتقاد 
انجمن فــواد قرار گرفته و انجمن با اشــاره به 
مازاد 50 درصدی تولید فواد کشــور نسبت به 
نیاز داخل، توســعه صادرات را یکــی از الزامات 
صنعت فواد کشــور دانسته است و در این نامه 
گفته شــده که » در شرایطی که کشور به تامین 

ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیاز مبرم داشته 
و صادرات فواد با پتانسیل بیش از شش میلیارد 
دار ارزآوری ســاانه، پس از نفت و پتروشیمی 
مهمترین منبع تامین ارز کشور به شمار می رود، 
طرح مــواردی همچون حــذف معافیت مالیاتی 
صادرات فواد )تبصره ۲ مــاده 3 طرح مذکور( 
و وضع عــوارض صادراتی بر این زنجیره )تبصره 
3 ماده 3 طرح( بسیار عجیب و فاقد توجیه بوده 
و مغایر با اهداف برنامه ششــم توسعه و تاکیدات 
مقام معظــم رهبری بر جهــش تولید و کاهش 

وابستگی اقتصاد به نفت است. »

پایین  صنایع  برای  فواد  اختصاصی  عرضه 
دستی

انجمن تولیدکنندگان فواد ایران در بند ســوم 
نامه خود عرضه همه محصوات زنجیره فواد در 
بورس کاا را باعث خدشــه دار شدن روند تولید 
در صنایع مصرف کننده فواد از جمله پروژه های 
نفت و گاز، صنایع خودرو و لوازم خانگی ارزیابی 
کرده و با اشــاره به عدم امکان عرضه محصوات 
خارج از اســتاندارد در بورس کاا پیشنهاد داده 
اســت محصــوات صنعتی خاص )سفارشــی( 
و خــارج از درجــه بنــدی کیفی اســتاندارد از 
شــمول ماده ۲ طرح مذکور خــارج گردد و این 
محصوات بر با مبنای قیمت های مکشــوفه در 
بــورس صرفا به کارخانجــات تولیدی به صورت 
در  فروخته شــود.همچنین  اختصاصــی  عرضه 
ادامــه این نامــه، ماک قراردادن ســهمیه های 
مندرج در ســامانه بهین یاب مورد دیگری است 
که مورد انتقاد انجمن تولیدکنندگان فواد قرار 
گرفته و سهمیه های غیرواقعی و نادرست همین 
ســامانه از عوامل التهاب آفریــن بازار فواد طی 
ماه های اخیر عنوان شــده اســت. براین اساس 
انجمن فواد پیشــنهاد کرده است که  یک بازه 
زمانی شــش ماهه برای اصاح و به روزرســانی 

ســهمیه های مندرج در سامانه بهین یاب در نظر 
گرفته شــود و در این زمان بر اساس تجربه ۲5 
ساله فواد مبارکه تخصیص سهمیه ها به صورت 
ظرفیت سنجی تولید واقعی تولیدکنندگان انجام 
پذیرد. همچنیــن در این بند بــا توجه به لزوم 
تمرکــز تنظیم بازار بر محصــوات نهایی که به 
دســت مردم می رسد، پیشــنهاد شده که لوله و 

پروفیل نیز در بورس کاا عرضه شود.

صادرات فواد برنامه ریزی قبلی ازم دارد
ســبحانی در بنــد پنجم از نامه خــود به رئیس 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس، مشــروط 
نمودن صــادرات به مــازاد عرضــه هفتگی در 
بــورس کاا را در تضاد با فرآینــد صادرات آن 
هم در شــرایط تحریــم اعام کــرده و با بیان 
اینکه صادرات فواد نیازمنــد برنامه ریزی قبلی 
و هماهنگی هــای متعدد با مشــتریان و ســایر 
ذی نفعان بــه منظور دور زدن تحریم ها اســت، 
پیشــنهاد داده در راستای تحقق همزمان تامین 
نیاز داخلی و توســعه صــادرات فواد، بر رعایت 
کف عرضه هفتگی در بورس کاا تمرکز شــده و 
صادرات کلیه محصوات زنجیره فواد به میزان 
مازاد کــف عرضه )اعم از اینکــه فروش رفته یا 
نرفته باشــد( مجاز شناخته شــود.رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فواد ایران در بند پایانی این نامه 
به ســاختار کمیته رصد و پایــش بازار فواد که 
در طرح مجلس آمده اشــاره کرده است. انجمن 
با تاکید بر لــزوم بهره گیری حداکثری از نظرات 
تشکل ها و بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات 
کارشناســی و اجرایی، درخواســت کرده که هر 
هفت عضو تعیین شــده برای این کمیته دارای 
حق رای باشــند. طرح توســعه و تولیــد پایدار 
زنجیــره فواد در کمیســیون صنایع مجلس در 
یکشنبه هفته گذشته در مجلس شورای اسامی 

به تصویب رسیده است.

ایرادات 6 گانه طرح مجلس برای بازار فواد:
عرضهمواداولیهمعدنیدربورسکاازنجیرهفوادرابرهممیریزد
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نگـــاه

گزیده خبر

 همتی دست به کار شد؟

۴ دلیل برای توقف ریزش قیمت دار 
ریزش قیمت دار درحالی فعًا متوقف شده و مسیر بازار ارز 
صعودی شــده که دایل مهمی از جمله نرخ شــکنی برخی 
صادرکنندگان، افزایش تقاضای ارز از ســوی واردکنندگان، 
تدوام ریزش بورس و البتــه مقاومت دال ها برای جلوگیری 
از ضرر بیشــتر در این وضعیت نقش داشته اند. سیر صعودی 
قیمت ها درحالی بار دیگر در بازار ارز آغاز شده که قیمت دار 
طی چهار روز گذشته با ریزش 7 هزار تومانی همراه شده بود 
ولی در ادامه با برخی تحرکات از طرف تقاضا در بازار مســیر 
قیمتی برای ارز تغییر کرد.افزایش قیمت ها درحالی در بازار 
رخ داده کــه قیمت دار از 30 هزار تومان ظهر چهارشــنبه 
هفته قبل به 23 هزار تومان در صبح روز یکشــنبه 18 آبان 
رســید ولی این مســیر قیمتی خیلی دوام نداشت و از عصر 
دیروز تحرکاتــی برای افزایش قیمت هــا در بازار حس می 
شود که ماحصل آن بازگشت دار به کانال های بااتر بود.این 
درحالی است که بعد از اعام نتایج انتخابات آمریکا، از میزان 
خریدهای هیجانی در بازار ارز کاســته شده و اکثریت بازار از 
ترس ریزش بیشــتر قیمت ها فروشنده شده بودند؛ مهمترین 
عامل تأثیرگذار در بازار ارز از دیدگاه فعاان حاضر در خیابان 
فردوسی، چشم انداز مثبت به آینده بازار است؛ از آنجایی که 
از ماه قبل بازار به انتخابات امریکا چشم دوخته بود و براساس 
نظرسنجی های قبل از انتخابات جهت گیری ارز مشخص می 
شد با نهایی شدن گزینه ریاست جمهوری آمریکا، سناریوهای 
بدبینانه برای آینده کنار رفته و بازار با امیدواری به آینده باید 
شــاهد ریزش قیمت ها باشد.اما افزایش مجدد قیمت ارز در 
بازار دایل مشخصی دارد که از جمله آنها می توان به مقاومت 
صادرکننــدگان برای فــروش ارز به قیمت روز اشــاره کرد؛ 

صادرکننده ها ســعی دارند نرخ های پیشنهادی برای فروش 
ارز را بااتر از قیمت های بــازار اعام کنند و همین موضوع 

باعث شده تا قیمت ارز تغییر مسیر دهد و افزایشی شود.
برخــی صادرکننده هــا از دیروز، نرخ فــروش ارز را بااتر از 
نرخ های بازار اعام می کنند که همین امر ســبب شده جو 
روانی بازار افزایشــی شود؛ بعنوان نمونه در مقطعی که درهم 
در بازار آزاد 6700 تومان قیمت خورده بود، نرخ پیشــنهادی 

صادرکننده ها برای درهم 7 هزار الی 7300 تومان بود.
موضــوع مهم دیگری که از قبل هم پیش بینی می شــد که 
باعــث افزایش تقاضا و قیمت ها در بازار شــود، واردات با ارز 

متقاضی برای ترخصی کااهای رسوب کرده در گمرک است 
که حواشی زیادی را هم در هفته های اخیر داشته است؛  این 
سیاســت که با اصرار وزارت صمت و گمرک و تصمیم دولت 
اجرایی شــده موجب افزایش تقاضا برای ارز در بازار شــده و 
همین موضوع هم دقیقاً در شــرایط ریزشی بازار موجب شد 
تا ترمز کاهش قیمت کشــیده شود و دار تغییر جهت دهد.

برخی کارشناســان اقتصادی می گویند: دلیل افزایش قیمت 
ارز، اقــدام اخیــر وزارت صنعت در باز کردن ارز اشــخاص و 
ایجاد تقاضای گســترده برای خرید ارز در بازار است بنحوی 
که واردکنندگان در حال ایجاد تقاضای گســترده برای خرید 

ارز هســتند و همین باعث شده بجای اینکه ارز به حدود 20 
هزار تومان برسد در کانال های بااتر بسته شود.هرچند واردات 
با ارز اشــخاص مخالفان و موافقان زیادی داشته و تا اان هم 
مخالفت جدی بانک مرکزی باعث توقف این سیاست شده بود 
ولی از هفته قبل با تصمیم دولت سرانجام این سیاست اجرایی 
شده است، هر چند هنوز هم بانک مرکزی سعی دارد مانع از 
اجرای این سیاست شود.طبق خبرهای منتشر شده در محافل 
خبری، رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهور 
از ترخیــص کااها از گمرک بدون تائید و کد رهگیری بانک 
مرکزی به شدت انتقاد و خواستار جلوگیری از آن شده است. 
همتی این اقدام را دلیل اصلی رشد تقاضای ارز برای کااهایی 

دانسته که بدون انتقال ارز در گمرک دپو شده بوده است.
دلیل دیگر برای بازگشــت قیمت ارز، تداوم ریزش در قیمت 
ســهام و بورس اســت و علیرغم اینکه پیش بینی می شد، 
ســرمایه های فراری از بازار ارز و ســکه به سمت بورس برود 
و موجب بازگشت بورس شــود، ولی همچنان سهامداران از 
این بازار گریزان هســتند و احتماا بخشی از این سرمایه ها 
مجدد به سمت بازار ارز رفته باشد.اما نکته مهم دیگر که باعث 
شده تا ریزش قیمت ارز فعًا متوقف شود، مقاومت دال ها و 
دارندگان ارز در مبالغ بااست؛ این روشی است که سال هاست 
مورد اســتفاده دال هاست تا با نوسان گیری از ضررهای زیاد 
خــود بکاهند.در این ایام نیز دال ها همزمان با ریزش قیمت 
ها دست به کار شده اند تا با افزایش موقتی قیمت ها هم که 
شده دارهایی که در قیمت های باا خریده بودند را به ریال 
تبدیل کرده و با نوسان گیری های متعدد در طول این روزها 

بازهم سودهای کان به جیب بزنند.

 تحلیل اوضاع با یک اقتصاددان
راهرونقبورسازبانکمرکزیمیگذرد

رئیس دانشــکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی 
با کاهش نرخ سود بانکی به سمت بازار سرمایه گفت: به صورت مشخص تاکنون 
2 مرتبه در گفتگو با همتی بر کاهش نرخ ســود بانکی و حمایت سیاست گذار 
پولی از بازار سرمایه تأکید کرده ام.وحید شقاقی شهری، با ابراز اینکه در شرایط 
فعلی اقتصاد ایران به هر میزان نرخ ســود سپرده های بانکی رشد کند منجر به 
رشد نقدینگی می شــود، گفت: با افزایش نرخ بهره تنها به سپرده های مدت دار 
ســود بیشتری پرداخت می شود که این موضوع تنها باعث افزایش سرعت رشد 
نقدینگی در کشــور خواهد شد.به گفته این کارشــناس اقتصادی، در هفته ها و 
ماههای آتی به سرعت شــاهد کاهش بار تورمی در اقتصاد ایران خواهیم بود و 
عمــًا در بازارهای مختلف از جمله طــا و ارز حبابهای مصنوعی که با اقتصاد 
کشور همخوان نبود تخلیه خواهد شد.وی افزود: جمع بندی ها نشان می دهد که 
از یک طرف نباید بی جهت مانند گذشته به افزایش خارج از حد و مرز نقدینگی 
دامن زد و از سوی دیگر باید از فضای ایجادشده در بازار سرمایه حمایت کرد. یک 
پیشنهاد کلی این است که با کاهش نرخ سود و بهره بانکی و بین بانکی فضا برای 
هدایت نقدینگی خارج شده از بازارهای ارز و طا به بازار سرمایه کشور مهیا شود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: در 2.5 ماه گذشته بازار سرمایه 
ایران دچار ریزش  بی ســابقه ای شد و در این فضا سرمایه بسیاری از مردم دچار 
ضرر و زیان سنگین شده است، این درحالی است که در ابتدای سال شاهد رونق 

ورود مردم به این بازار بودیم که یک فرصت بی نظیر برای کشور بوده است.

2عامل اصلی ریزش بازار سرمایه در تابستان و پاییز 1399
شــقاقی شهری ادامه داد، متأسفانه افزایش نرخ بهره بین بانکی و شایعه افزایش 
نرخ سود بانکی یکی از عوامل جدی کاهش جذابیت بازار و ریزش بی سابقه اخیر 
بود.این کارشناس اقتصادی گفت: از سوی دیگر بسیاری از سهامداران در آستانه 
انتخابات آمریکا به اشــتباه روی برد ترامپ تأکید داشتند به همین دلیل حس 
آنها این بود که بازار ارز در کوتاه مدت سود بسیار باایی نصیب آنها خواهد کرد، 
همین عامل نیز باعث تشدید خروج سرمایه و منابع مالی از بازار شد. حاا ورق 
در آینده تورم و انتظارات تورمی برگشــته است و در ماه های آتی به طور حتم از 
بار تورم کاســته خواهد شد، بر این اساس پیشنهاد می شود با کاهش نرخ بهره 
بین بانکی و مدیریت نرخ ســود بانکی منابع خارج شده از بازار سرمایه مجدداً به 

این بازار وارد شود.

پیشنهاد کاهش نرخ بهره به رئیس کل بانک مرکزی
شقاقی تأکید کرد: به صورت مشخص دو مرتبه پیشنهاد کاهش نرخ بهره بانکی 
را به رئیس کل بانک مرکزی داده ام، امیدوار هستیم که با حمایت سیاست گذار 
پولی بازار سرمایه مجدداً در مسیر رونق قرار گیرد.وی گفت: اگر بازار سرمایه در 
این روزها خوب کار کند و کارنامه روشنی ارائه کند به طور حتم منابع سرگردان 
بازار ارز و طا به این بازار وارد خواهند شــد چراکه انتظارات تورمی در بازارهای 

موازی خنثی شده است.

لزوم هماهنگی بازار پول و سرمایه در شرایط ایجاد روزانه 2000میلیارد 
تومان نقدینگی جدید

شقاقی شــهری همچنین تأکید کرد: متأسفانه یکی از چالشهای اصلی اقتصاد 
ایران نرخ رشد نقدینگی است، روزانه حدود 2000میلیارد تومان نقدینگی ایجاد 
می شــود که بایستی به سمت بازار سهام هدایت شــود، بر این اساس باید برای 

هماهنگی بازار پول و سرمایه اقدام شود.

چرا رونق بازار سرمایه حیاتی است؟
رئیس دانشکده اقتصاد دانشــگاه خوارزمی اضافه کرد: بازار سرمایه به شفافیت 
اقتصاد کمک می کند و می تواند نگاههای عوام فریبانه را خنثی کند و از ســوی 
دیگر به تأمین مالی بلندمدت و ارزان قیمت تر شرکتها نیز کمک می کند. از سوی 
دیگر با رونق بازار سرمایه می توان به فروش سهام و اموال مازاد بنگاه های دولتی 
برای پوشــش کسری بودجه امیدوار بود. در همه دنیا بانکها وظیفه تأمین مالی 
کوتاه مدت و بازار سرمایه وظیفه تأمین مالی بلندمدت را به عهده دارند که ما نیز 

باید از این فرصت استفاده کنیم.

نظارت همگانی بر 640 نماد و بنگاه اقتصادی کشور
وی با اشاره به ظرفیت های ورود شستا به بازار سرمایه گفت: با عرضه اولیه این 
بنگاه بزرگ اقتصادی در روز اول 7هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شــد و 
از ســوی دیگر تمام صورتهای مالی این بنگاه مهم سازمان تأمین اجتماعی در 
دســترس عموم خواهد بود. به طور کلی تمام وجــوه عملکردی 640 نماد بازار 
سرمایه تحت نظارت میلیونها سهامداری خواهد بود که این روزها در بازار حضور 
فعال دارند که این نظارت همگانی به شفافیت عملکرد آنها منجر خواهد شد.این 
کارشــناس اقتصادی در جمع بندی مباحث خود گفت: پیشنهاد عملیاتی ما در 
شرایط جدید حذف گواهی سپرده های 18درصدی است، از سوی دیگر پیشنهاد 
می شــود نرخ بین بانکی و بهره بانکی با افق کاهش موجود، در کانال 15 و 16 
درصدی تثبیت شــود، در این راستا با پمپاژ نقدینگی به بازار سهام می توان به 

رونق این بازار امیدوار بود.

پیشنهاد کارشناس اقتصادی برای ســرمایه گذاری در شرایط جدید 
اقتصاد ایران

در پایان پیشــنهاد علمی بنده به فعاان اقتصادی این اســت که بازار سرمایه 
بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است، هرکس از من بپرسد »کدام بازار را در 
شــرایط فعلی پیشنهاد می کنی؟«، به طور حتم بازار سرمایه یک اولویت خواهد 
بود، البته برای افراد ریســک گریز گزینه سپرده های بلندمدت بانکی نیز وجود 

دارد.

جزئیات تزریق ارز در نیما و بازار متشکل اعام شد
عرضه۱۴۴میلیونداریدرنیما

روز یکشــنبه 18 آبان ماه 13۹۹ در ســامانه نیما )نظام یکپارچه معامات 
ارزی( حدود 144 میلیون دار ارز به صورت حواله توســط صادرکنندگان 
عرضه شــد.روابط عمومی بانک مرکزی اعام کرد: بر اســاس گزارش های 
دریافتی از سامانه نیما روز یکشنبه )18 آبان ماه 13۹۹( حدود 144 میلیون 
دار ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان در این سامانه عرضه شد که 
بر اســاس معامات انجام شــده میانگین موزون نرخ بر حسب دار حدود 
241.6۹7 ریال بوده است.همچنین دیروز در بازار »متشکل معامات ارزی« 
حدود 53 میلیون دار ارز به صورت اســکناس عرضه شد که میانگین نرخ 

معامات انجام شده حدود 227.040ریال بوده است.

افزایشنرخرسمی۲۹ارز
 بانک مرکزی دیروز )دوشــنبه، 1۹ آبان ماه( نرخ رســمی 47 ارز عمده و اصلی کشورها را اعام 
کرد که بر اســاس آن، نرخ 2۹ ارز از جمله یورو و پوند با افزایش قیمت همراه شــد. قیمت 6 ارز 
نیز کاهش یافت و بقیه ارزها نســبت به روز گذشــته تغییر نداشت.به گزارش بانک مرکزی، هر 
دار آمریکا برای دیروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته 42 هزار ریال، هر پوند انگلیس با رشد 
130 ریالــی بــه 55 هزار و 381 ریال و هر یورو با افزایش ۹4 ریالی  4۹ هزار و ۹48 ریال اعام 
شد.همچنین هر فرانک سوئیس 46 هزار و 6۹6 ریال، کرون سوئد چهار هزار و 877 ریال، کرون 
نــروژ چهار هزار و 613ریال، کرون دانمارک 6 هــزار و 703 ریال، روپیه هند 56۹ ریال، درهم 
امارات متحــده عربی 11 هزار و 437 ریال، دینار کویت 137 هــزار و 538 ریال، یکصد روپیه 
پاکستان 26 هزار و 413 ریال، یکصد ین ژاپن 40 هزار و 630 ریال، دار هنگ  کنگ پنج هزار 
و 417 ریــال، ریال عمان 10۹ هزار و 231 ریال و دار کانادا 32 هزار و 287ریال قیمت خورد.

براساس این گزارش، نرخ دار نیوزیلند 28 هزار و 623 ریال، راند آفریقای جنوبی دو هزار و  705 
ریال، لیر ترکیه پنج هزار و 24 ریال، روبل روســیه 543 ریال، ریال قطر 11 هزار و 53۹ ریال، 
یکصد دینار عراق ســه هزار و 521 ریال، لیر سوریه 82 ریال، دار استرالیا 30 هزار 627 ریال، 
ریال سعودی 11 هزار و 200 ریال، دینار بحرین 111 هزار و 701 ریال، دار سنگاپور 31 هزار 
و 621 ریال، یکصد تاکای بنگادش 4۹ هزار و 623 ریال، 10 روپیه ســریانکا دو هزار  و 274 
ریال، کیات میانمار 33 ریال و یکصد روپیه نپال 35 هزار و 357 ریال تعیین شد.همچنین، نرخ 
یکصد درام ارمنستان هشت هزار و 721ریال، دینار لیبی 30 هزار و 661ریال، یوان چین 6 هزار 
و 374 ریــال، یکصد بات تایلند 137 هزار و 845 ریــال، رینگیت مالزی 10 هزار و 207 ریال، 
یک هــزار وون کره جنوبی 37 هزار و 671 ریــال، دینار اردن 5۹ هزار و 238 ریال، یکصد تنگه 
قزاقســتان ۹ هزار و 720 ریال، اری گرجستان 12 هزار و 686ریال، یک هزار روپیه اندونزی دو 
هزار و ۹7۹ ریال، افغانی افغانســتان 544 ریال، روبل جدید باروس 16 هزار 254 ریال، منات 
آذربایجان 24 هزار و 721 ریال، یکصد پزوی فیلیپین 87 هزار و 2۹5 ریال، سومونی تاجیکستان 
4 هزار  و 72  ریال، بولیوار جدید ونزوئا چهار هزار و 206 ریال و منات جدید ترکمنستان 12 

هزار ریال ارزش گذاری شد.

جریمه۸۰میلیونداری
بانکسوییس

شعبه جولیوس بائر بانک سوییس در زوریخ نزدیک به 80 
میلیون دار در پرونده فســاد فیفا جریمه شد.به گزارش 
رویترز، دیروز دوشــنبه بانک ســوییس اعام کرد، شعبه 
جولیس بائر با وزارت دادگستری ایاات متحده توافق کرده 
که به اتهامات مربوط به نقش آن در فســاد فیفا رسیدگی 
کند.این بانک پس از توافق با قرارداد پیگرد قانونی تعویق سه 
ساله، 7۹.7 میلیون دار، پوشش جریمه های پیش بینی 
شــده را در نظر گرفته است. جولیوس بائر گفت که انتظار 
دارد به زودی موضوع نهایی شود.ســومین بانک خصوصی 
بزرگ سوئیس گفت که از سال 2015 در تحقیقات آژانس 
با ادعای پولشــویی و فســاد اداری در ارتباط با مقامات و 
شرکت های وابســته به فیفا و رسانه های ورزشی مرتبط 
و شــرکت های بازاریابی با وزارت دادگســتری همکاری 
کرده است.این ماجرا متعلق به دوران رییس اجرایی سابق، 
بوریس کواردی اســت که اکنون در بانک خصوصی ژنو و 
مدیر دارایی پیکتت است. شعبه جولیوس بائر در اوایل سال 
جاری توسط ناظر مالی ســوئیس به دلیل نادیده گرفتن 
خطرات پولشویی پرداخت های مرتبط با FIFA مورد انتقاد 
شدید قرار گرفت.از ســال 2016، این بانک اعام کرد که 
نقایص در عملکرد خود، از جمله مستندســازی دوباره هر 
یک از روابط مشتری خود را شناسایی کرده و به معامات 

خود با برخی از مشتریان، پایان داده است.

 دیروز صورت گرفت؛
تجمعاعتراضیتعدادیازسهامداران

مقابلسازمانبورس
روزگذشته تعدادی از ســهامداران زیان دیده مقابل سازمان بورس و اوراق 
بهــادار در حوالــی میدان ونک تجمــع کردند.طبق گفته هــا این جمع از 
معترضان از سهامداران حقیقی و خرد بوده اند که اعتراض خود را نسبت به 
سیاست های دولت در دوران ریزش شاخص و عدم اجرای وعده های حمایتی 
در قالب شعارهایی بیان کردند. گویا دقایقی پیش نماینده این گروه معترض 

برای گفت وگو با مدیران سازمان بورس وارد ساختمان شد. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
پیشنهادمجلسافزایشنرخکارمزد۳نوع

تراکنشبانکیاست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: پیشنهاد مجلس این بود 
که افزایش نرخ کارمزد فقط در تراکنش های بااتر از 10 میلیون تومان آن 
هم فقط برای ســه نوع تراکنش اعمال شود اما نظام بانکی بر تمام خدمات 
20 درصد افزایش نرخ کارمزد را اعمال کرده است که قطعا عدد قابل توجهی 
خواهد شد.مهدی طغیانی درباره افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی که قرار 
اســت از ابتدای آذرماه به اجرا برســد، اظهار داشت: بحث ما این است که 
اوا هزینه تمام شــده این تراکنش ها چقدر است؟ گزارشی از بانک مرکزی 
درخواســت کرده ایم که هزینه تمام شده این تراکنش ها را اعام کنند.وی 
بــا بیان اینکه تمام این اقدامات از طریق ســامانه انجام می شــود و به این 
شکل نیست که نیروی انسانی درگیر ارایه این خدمات شود، ادامه داد: بانک 
مرکزی باید اعام کند که اســتعام ســامانه ای برای موجودی یک حساب 
چقدر تمام می شــود. متاســفانه ما این اعداد و ارقام را در اختیار نداریم و 
می بینیم که این تعرفه ها تغییر می کند یــا ااقل اگر هم این اعداد و ارقام 
وجود دارد به مجلس گزارش داده نمی شود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس افزود: اگر محاسبه و مطالعه ای در این زمینه انجام شده نمایندگان 
مجلس هم باید از آن اطاع داشــته باشــند اما اگر این اعداد و ارقام را در 
اختیار ندارند باید به این موضوع رسیدگی شود که هزینه این خدمات چقدر 
اســت و مردم باید چه هزینه ای را بپردازند.وی در پاسخ به این سوال که به 
نظر شما این خدمات هزینه غیرمنطقی دارند، گفت: اگر واقعا هزینه ها باا 
رفته چاره ای وجود ندارد اما اینکه بخواهند زیان نظام بانکی و ناکارامدی ها 
را از طریق کارمزدها جبران کنند، از نظر مجلس موجه نیســت.طغیانی با 
بیان اینکــه بحث تراکنش ها بحث کارمزد عملیات بانکی اســت و به طور 
مســتقیم به جیب بانک ها می رود و رقم هم باید قابل توجه باشــد، گفت: 
فقط در سهم 5 در 10 هزار نوع تراکنش پایا سانتا چک نزدیک به 30 هزار 
میلیارد تومان درآمد وجود دارد که پیشنهاد مجلس برای تامین منابع مالی 
طرح تامین کاای اساسی و کاا برگ الکترونیکی از این محل بود.سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در بحث تامین منابع مورد نیاز برای 
اجرای کااهای اساسی نظر مجلس بر روی ارایه خدمات بانکی عمومی مانند 
گردش حســاب و دریافت موجودی، نبود بلکــه فقط کارمزد تراکنش های 
مربوط به افرادی که مبــادات مالی باا انجام می دهد را در نظر گرفتیم و 
از ســوی دیگر 5 در 10 هزار هم رقمی نیست.وی گفت: پیشنهاد مجلس 
این بود که افزایش نــرخ کارمزد فقط در تراکنش های بااتر از 10 میلیون 
تومان آن هم فقط برای سه نوع تراکنش اعمال شود اما نظام بانکی بر تمام 
خدمات 20 درصد افزایش نرخ کارمزد را اعمال کرده اســت که قطعا عدد 

قابل توجهی خواهد شد.

معاون بازار شرکت بورس خبر داد:
معاماتروزانهازامروزامکانپذیراست

از امروز معامات روزانه به روند ســابق برمی گردد.به گزارش بازار سرمایه، 
محمود گودرزی گفت: طی اطاعیه ای که تا دقایق دیگر منتشــر می شود 
امکان انجام معامات روزانه از فردا میسر خواهد شد و تمامی سرمایه گذاران 
مــی توانند روزانه به خرید و فروش بپردازند.وی در خصوص تغییرات پیش 
گشــایش اعام داشت:  به زودی تغییراتی در پیش گشایش بازار نیز اعمال 
می شــود که به این ترتیب پیش گشایش از ســاعت 8:45 دقیقه تا 8:55 
دقیقه خواهد بود و از ســاعت 8:55 دقیقه تا ساعت ۹:00 امکان هیچ گونه 

ویرایش و حذف وجود ندارد.

به دنبال تعیین و اعام هدف تورمی از ســوی بانک 
مرکــزی، این بانک در مواجهه بــا تحوات اقتصادی 
پیش آمده، اقدامات خود در مهرماه 13۹۹ را به گونه ای 
تنظیــم کرد تا ضمــن مدیریت انتظــارات تورمی و 
هدایت نرخ تورم به ســمت تورم هدف )22 درصد(، 
مســئولیت های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی 
)ثبات قیمت ها( و کمک به رشــد اقتصــادی را ایفا 
کند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن این 

گزارش به شرح زیر است:

الف- تحوات اقتصادی
در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک های 
انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ 
تورم ماهانه که از اردیبهشــت ماه سال جاری روندی 
فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه ســال جاری 
ســقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به 
روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولید کننده 
از ابتدای سال جاری قابل پیش بینی بود.روند افزایشی 
نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کااها، افزایش قیمت 
دارایی ها به خصوص مســکن و خودرو و نارسایی های 
موجود در نظام توزیع کاایی باعث شــده اســت تا 
در مهرمــاه گروه های »حمل و نقــل«، »خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها«، »مســکن، آب، برق و گاز و سایر 
ســوخت ها« و »اثاث، لوازم و خدمات مورد اســتفاده 
در خانه« نقش غالب را در تورم ماهانه داشــته باشند.

روند افزایشــی نرخ ســود بازار بین بانکی در ماه های 
گذشــته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به گونه ای که 
متوسط این نرخ در مهر ســال 13۹۹، رقمی معادل 
20 درصــد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای 
پایانی مهرماه، بازار بین بانکی شــاهد فراتر رفتن نرخ 
سود از سقف کریدور بود. این امر به دلیل فقدان اوراق 
بهادار دولتی در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری 
دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت 

در اســتفاده از اعتبارگیری قاعده مند بانک ها از بانک 
مرکــزی رخ داد. این در حالی بود کــه در این دوره 
نرخ تامین مالــی بانک های دارای اوراق بدهی دولتی 
از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همین راستا بانک 
مرکزی به تمام بانک ها و موسســات اعتباری توصیه 
می کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی 
دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی 
از آن ها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی 

استفاده کنند.

داان نرخ سود
نــرخ بازدهی اوراق بدهــی دولتی با سررســید های 
کوتاه مدت در ماه گذشــته روند باثباتی داشــت. این 
در حالــی بود که نرخ بازدهــی اوراق بدهی دولتی در 
سررسیدهای میان مدت افزایش های قابل ماحظه ای را 
تجربه کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسامی با سررسید 
دو سال از 1۹.05 درصد در شهریورماه به 1۹.6 درصد 
در مهرمــاه افزایش یافت که می تــوان این افزایش را 
ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان مدت دانست.

اوراق خزانه اسامی
هم راستا و هم جهت با رشد ُکل های پولی در چند ماه 
گذشته، براســاس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه 
پولی در هفت ماهه ســال 13۹۹ به ترتیب به 1۹.7 و 
10.1 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در 
دوره مشابه سال قبل )14.5و 10.۹ درصد( به ترتیب 
5.2 واحد درصد افزایــش و 0.8 واحد درصد کاهش 
نشــان می دهد. همچنین رشد دوازده ماهه نقدینگی، 
حجم پــول و پایه پولی در پایــان مهرماه 13۹۹ به 

ترتیب معادل 37.2، 88.6 و 31.۹ درصد بوده است.

ب- اقدامات بانک مرکزی 
بانــک مرکزی برای اولین بار در روز دوشــنبه مورخ 

28 مهرماه 13۹۹ و با هدف تأمین نقدینگی بســیار 
کوتاه  مدت )اضطراری( بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکی، با درخواســت اعتبارگیــری یک بانک در 
قالب توافق بازخرید و در نرخ ســود ســقف کریدور 
)22 درصد( موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از 
طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید 
و همچنین تشویق بانک های فعال در بازار بین بانکی 
به اســتفاده از این نوع قــرارداد موجبات تعمیق بازار 
بین بانکی و کاهش ریســک های اعتباری در این بازار 
را فراهم کند. در راســتای تأمین مالی کسری بودجه 
دولت از یک مسیر غیرتورم زا، کارگزاری بانک مرکزی 
تا پایان مهرماه ســال جاری 21 مرحله حراج برگزار 
کرد که طــی آن، در مجموع 716.3 هــزار میلیارد 
ریــال انواع اوراق بدهی دولتی بــه بانک ها، نهادهای 
مالی و سایر سرمایه گذاران فروخته شد.تأمین 18.5 
میلیارد دار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی 
و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری و انجام اقدامات 

تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از جمله 
ـ افزایش ســقف خرید بانک هــا و صرافی ها در بازار 
متشــکل ارزی به 500 هزار دار و عرضه روزانه 50 
میلیون دار در بازار اشــاره شده به صورت اسکناس 

توسط بانک مرکزی
ـ رایزنی با طرف های تجاری و کشورهای همسایه به 

منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات
ـ گســترش اســتفاده از روش تهاتر نفت با کااهای 
اساســی و ضروری کشــور با محوریت وزارت نفت به 
منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشــور و بهره 
بــرداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش 

های جاری
تامین 6.2 میلیــارد دار ارز مورد نیاز برای کااهای 
اساســی و نهاده های دامی )4.6 میلیارد دار( و دارو، 
ملزومات و لوازم پزشکی )1.6 میلیارد دار( در هفت 

ماهه نخست سال جاری

 اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 20 آبان 1399  24 ربیع ااول 1442  10 نوامبر 2020بین الملل
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4496 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزارش

 مانع تراشی ترامپ برای انتقال قدرت
 به بایدن

رســانه های آمریکایی گزارش داده  اند که کاخ سفید در روند انتقال 
قدرت از ترامپ به بایدن مانع تراشی می کند.واشنگتن پست گزارش 
داد: »امیلی مورفی« مســئول اداره خدمات عمومی دولت ترامپ از 
امضــای نامه ای خودداری می کند که  اجــازه می دهد تا تیم بایدن 
کار خود را به طور رسمی آغاز کند.فرایند انتقال قدرت در کاخ سفید 
تا زمانی که مســئول خدمات عمومی دولت آمریکا بایدن را به عنوان 
رئیس جمهور منتخب تشخیص ندهد، نمی تواند شروع شود. اینکه چه 
شرایطی ازم است تا مسئول خدمات عمومی نامزد پیروز را شناسایی 
کند از نظر قانونی مشخص نیست و ابهام دارد.این در حالی است که 
تیم بایدن برای جلب همکاری و به دســت گرفتن قدرت ازم دارد تا 
به بودجه فدرال و فضای بیشــتر در ادارات فدرال و نیز به آژانس ها 
و گزارش های دولتی دسترســی داشته باشد.کارشناسان می گویند: 
گروهی 12 نفره از مقامات باسابقه اداره خدمات عمومی بر این روند 

نظارت خواهند داشت.

لیندسی گراهام:
 ترامپ نباید شکست را بپذیرد

ســناتور جمهوریخواه آمریکایی هشــدار داده است که دونالد ترامپ 
نباید شکست در انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ را بپذیرد.لیندسی 
گراهام سناتور جمهوریخواه در اظهاراتی هشدار داده است که دونالد 
ترامپ نباید شکست در انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ را قبول کند 
زیرا جمهوریخواهان هرگز نخواهند توانست رئیس جمهور دیگری را 
از این حزب مجددا انتخاب کنند.وی در مصاحبه با فاکس نیوز افزود: 
اگر جمهوریخواهان سیستم انتخاباتی آمریکا را به چالش نکشیده و آن 
را تغییــر ندهند، مجددا هیچ رئیس جمهور منتخب جمهوریخواهی 
وجود نخواهد داشت. ترامپ نباید شکست را قبول کند. ما در جورجیا 
تنها 1۰ هزار رای کمتر داشتیم. ترامپ داشت در کارولینای شمالی به 
پیروزی می رسید. با شمارش آرا بیشتر در آریزونا پیشتازی ترامپ رو 
به کاهش رفت.چند رسانه خبری آمریکایی روز شنبه رسما پیروزی 
جو بایدن نامزد دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری اعام کرده 
اند ولی ترامپ حاضر به پذیرش شکست نشده است.ترامپ اعام کرده 
است که در انتخابات تقلب های گسترده ای صورت گرفته و ده ها هزار 
رای پستی غیرقانونی علیه وی به صندوق ها ریخته شده است.ستاد 
انتخاباتی ترامپ تاکنون هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعاهای وی 
ارائه نکرده است.گراهام که از نزدیکترین متحدان ترامپ به شمار می 
رود و رئیس کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا است در یک رقابت 

نزدیک و نفس گیر توانست بار دیگر به مجلس سنا راه یابد.

بمب خبری استعفای وزیر اقتصاد ترکیه

استعفای برات آلبایراک، اتفاق مهمی برای اقتصاد ترکیه و کابینه اردوغان است 
و در عین حال، اهمیت انتقادات مخالفین و فشار رسانه و فضای مجازی را نشان 
می دهد. شب گذشته برای کشــور ترکیه شب مهمی بود، چرا که انفجار بمب 
خبری اســتعفای یک وزیر، توجه رســانه ها را به سوی خود جلب کرد. وزیری 
به نام برات آلبایراک، سکاندار اقتصاد ترکیه و داماد ارشد رییس جمهور.وزیری 
که انتقادات فراوانی در مورد عملکرد او مطرح شــد، اما او زیر بار هیچ انتقادی 
نرفت و دیشب هم اعام کرد که به خاطر نامساعد بودن شرایط جسمی، کناره 
گیری می کند.این وزیر 42 ساله، با ازدواج با دختر بزرگ اردوغان، راه صد ساله 
را یک شــبه طی کرد و اول وزیر انرژی و منابع طبیعی و سپس وزیر امور مالی 
و دارایی شــد.روزنامه های دیروز ترکیه، در مورد استعفای آلبایراک به دو شکل 
عمل کردند: نخست: روزنامه های طرفدار آکپارتی همچون حریت، ملیت، صباح، 
آکشام، ینی آکیت و چندین روزنامه دیگر، از کنار خبر استعفای وزیر گذشته و 
آزادن شدن شهر شوشای آذربایجان را مطرح کردند. دوم: روزنامه های مخالف 
حزب حاکم همچون جمهوریت، ســوزجو، قرار، ینی چاغ، ملی و بیرگون، این 
خبر را به شــکل برجسته، نشان دادند.در شــرایطی که هر 1 دار آمریکا به 8 
و نیم لیره ترکیه فروخته می شــود و بی اعتمادی و تورم بر اقتصاد این کشــور 
سایه انداخته، استعفای برات آلبایراک، اتفاق مهمی برای اقتصاد ترکیه و کابینه 
اردوغان اســت و در عین حال، اهمیت انتقادات مخالفین و فشار رسانه و فضای 

مجازی را نشان می دهد. 

حماسه دفاع از داماد
همین چند هفته پیش بود که افزایش نرخ دار، موجب آن شد که احزاب مخالف 
اردوغان، به شکل گسترده، از برات آلبایراک وزیر امور مالی و دارایی، انتقاد کنند. 
کار به جایی رسید که ســران ائتاف ملت یعنی مرال آکشنر و کمال کلیچدار 
اوغلو از اردوغان خواستند که بین داماد و مصلحت کشور، یکی را انتخاب کند. 
اما حزب عدالت و توســعه، موجی راه انداخت و همــه از داماد حمایت کردند. 
برخی از آنها نوشتند: حاا که یک وزیر جوان و یک اقتصاددان مسلمان، در برابر 

امپریالیسم ایستاده، نمی گذاریم او را کله کنند.
یکی از مدافعین که به عنوان یک سیاســتمدار آلبایراکچی شــناخته می شود، 
مهمت موش اســت. او دیشب نوشت: ایشان برای اقتصاد ملی ترکیه مجاهدت 
فراوانی ثبت کرده و امیدوارم جناب رییس جمهور، اســتعفا را نپذیرد.عمر فاتح 
سایان نیز نوشته است: امیدوارم استعفا پذیرفته نشود. کشور، ملت و امت به شما 
نیاز دارد.اما بلنت آرنچ، از موسسین حزب عدالت و توسعه و از مشاورین کنونی 
اردوغان، دو روز پیش گفته بود: وزیر معتقد است که ما معضل اقتصادی نداریم 
و اینها همه جنگ روانی است. اما من چنین چیزی را قبول ندارم و به خود وزیر 

هم اعتراض کردم. جنگ روانی کجا بود، همه شاهد مشکات هستیم.

جمله سنگینی که اردوغان را عصبانی کرد
بارش یارکاداش از نمایندگان حزب جمهوری خلق روایت دیگری دارد. او نوشته 
است: از صبح روز یکشنبه، اردوغان، خبر استعفا را به بن علی ییلدرم اطاع داد. 
صادق آلبایراک پدر برات نیز، از این موضوع اســتقبال کرده و به پسرش گفته 
است: داری هاک می شوی. این درست نیست که تو را مسئول و مسبب همه 
مشــکات بدانند.این نماینده پارلمان در ادامه نوشته است: پس از آن که ناجی 
آغبال، به دســتور اردوغان به عنوان رییس بانک مرکزی منصوب شد، آلبایراک 
در حضــور پدرزنش، با او تنش لفظی پیدا کرده اســت. اردوغان، داماد خود را 
به دفترش فراخوانده و از او دلیل پرســیده اســت. آلبایراک نیز اعام کرده  که 
خود و رفقایش، نمی توانند با آغبال، کار کنند.بر اساس روایت یارکاداش، برات 
آلبایراک در حضور اردوغان، جمله ای بر زبان آورده که اردوغان با شــنیدن آن، 
به شــدت برآشفته است: دار که کاری ندارد. اگر بخواهیم، می توانیم قیمتش 

را پایین بیاوریم.

قربان! چهل نماینده از دست خواهیم داد
بر اساس اطاعاتی که از سوی منابع حزب شریک اردوغان یعنی حزب حرکت 
ملی منتشر شده، بلنت آرنچ از موسسین آکپارتی نزد اردوغان رفته و گفته است: 
دست کم چهل نماینده را از دست خواهیم داد قربان! چهل نماینده ما به شدت 
انتقاد دارند و اگر برات بیگ را کنار نگذارید، آنها اســتعفا داده و همین دیروز و 
فردا، به دو حزب جدیدالتاسیس باباجان و داود اوغلو خواهند پیوست.اردوغان از 
سلیمان سویلو خواسته، صحت و سقم این موضوع را بررسی کند. او نیز خیلی 
زود به نتیجه رسیده و به اردوغان اطاع داده که نه تنها این موضوع صحت دارد، 
بلکه نمایندگان مزبور، خواهان دیدار با اردوغان هستند. اردوغان هم پس از دیدار 

با چند نماینده، جدیت موضوع را دریافته و از داماد خود خواسته، استعفا دهد.

واکنش رسانه های اروپا
روزنامه جمهوریت در گزارشی به بیان اهمیت استعفای وزیر مالی و دارایی ترکیه 
برای کشــورهای اروپایی پرداخته و چنین نوشته است: از همان دقایق نخست، 
پایگاه های اینترنتی خبری و پایگاه اینترنتی روزنامه های آلمان، اتریش، هلند، 
سوییس و فرانسه، این خبر را برجسته و اعام کردند که استعفای وزیر، بخشی 
از بحران اقتصادی کشوری را نشان می دهد که منابع ارزی خود را از دست داده 

و مشکات فراوانی دارد.

چه کسی وزیر خواهد شد؟
بر اســاس اطاعاتی که تحلیلگران نزدیک به آکپارتی منتشــر کرده اند، تاش 
برای منصرف کردن آلبایراک، ادامه دارد. یک تیم به دنبال آن اســت که داماد 
ارشــد اردوغان را از رفتن منصرف کند و بعداً گفته شود که اصًا استعفایی در 
کار نبوده و این صرفاً یک خطای اینترنتی بوده اســت! بااین حال اســامی چند 
نفر به عنوان وزیر جایگزین مطرح شــده که دو تــن از آنان، پیش تر وزیر امور 
مالی و دارایی بوده اند: نهاد زیبکچی و مهمت شمشــک. شمشک که به عنوان 
یک نخبه شــناخته می شود، پس از کنار نهاده شدن از دولت، به لندن رفته و 
مشاور اقتصادی فرید شاهنک، مولتی میلیاردر بزرگ ترکیه شده است. عاوه بر 
زیبکچی و شمشک اسامی افرادی همچون نورالدین جانیکلی، مصطفی وارناک، 
جودت ییلماز، لطفی الوان، ارسین اوز اینجه، خاقان آتش، حسین آیدین و همت 

قره داغ نیز، مطرح شده است.

 سخنگوی وزارت خارجه:

برجام قابل بررسی مجدد نیست
ســخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست خبری مجازی 
با خبرنگاران گفت: ایران بارها اعــام کرده که برجام مربوط به 
گذشته است و قابل باز شدن و بررسی مجدد نیست، خسارت های 
زیادی را آمریکا وارد کرده که نقض قطعنامه شورای امنیت است.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نشست خبری 
هفتگی خود را دیروز به صورت مجازی برگزار کرد.

ظریف به پاکستان می رود
خطیب زاده در ابتدای ســخنانش با اشــاره به سفر وزیر خارجه 
ایران به آمریکای اتین گفت: آقای ظریف سفری را به سه کشور 
آمریکای اتین داشتند و در مســیر برگشت هستند. ایشان در 
مراسم تحلیف رئیس جمهور بولیوی شرکت کردند. با وزیر خارجه 
شیلی و نیکاراگوئه هم گفتگو کردند.دکتر ظریف در سفر کوبا با 
وزیر خارجه و معاون نخســت وزیر دیدار کرد. ســفری را هم به 
ونزوئا داشــتند و با مقامات آن کشور دیدار کردند.هیچ سفری 
انجام نمی شــود مگر اینکه یک ضمیمه بســیار قوی اقتصادی و 
تجاری داشته باشد. ما با کشورهای آمریکای اتین سعی می کنیم 
روابط متوازنی داشــته باشــیم. برخی از آنها انجام شده و شما 
اقدامات ما با ونزوئا را می دانید.دیروز وزیر خارجه عازم پاکستان 
خواهد بود و سفر دو روزه ای را به دعوت همتای پاکستانی خواهد 
داشت. این ســفر در راس یک هیات سیاسی و اقتصادی خواهد 
و در آن عاوه بر مقامات سیاســی با فرمانده ارتش پاکستان هم 

دیدار خواهند کرد.

برجام قابل بررسی مجدد نیست
وی در خصوص واکنش ایران به شــروط فرابرجامی تیم بایدن، 
گفــت: درباره انتخابات آمریکا این چند روز صحبت هایی شــده 
اســت. ابتدا اینکه کدام مشاور و اینکه چه می گوید مهم نیست. 
ما این ها را شــرط نمی دانیم و این ها و مطالبی که اندیشکده ها 
اعام می کنند، مبنای قضاوت نیســت. آنچه من و وزیر خارجه 
و ایران اعام کرده این اســت که برجــام ماحصل گفت وگوهای 
طوانــی مدت نه بین ایران و آمریکا، بلکــه بین ایران و 5 عضو 
دائم شــورای امنیت به اضافه اتحادیه اروپا و آلمان بوده است که 
توسط قطعنامه 2231 تبدیل به قطعنامه الزام آور بین المللی شده 
اســت. این حرف ها نشانه ساده اندیشی است که کسی فکر کند 
می توان درباره برجام صحبت کرد و اینکه این توافق انجام و مهر 
و موم شده است.خطیب زاده ادامه داد: ایران بارها اعام کرده که 
برجام مربوط به گذشته اســت و قابل باز شدن و بررسی مجدد 
نیســت. آمریکا ناقض قطعنامه 2231 بوده است، از برجام خارج 
و خســارت های زیادی به ملت ایــران زده که آمریکا را متضمن 
مسئولیت حقوقی و قانونی خروج می کند. طبیعی است که ایران 
در جایگاه خواهان قرار دارد و آمریکا باید پاسخگوی رفتار خاف 
قانون، ضد حقوق بین الملل و ضد ملت ایران باشد.وی گفت: یک 
دولت یاغــی از یک تعهد قطعی خارج شــده و از قطعنامه و از 
برجام هم خارج شده است. طبیعی است که خسارت های بسیار 
جدی به ملت ایران وارد شده است. هر دولتی که بخواهند تغییر 
مســیر دهد باید به واقعیت ها توجه کنــد. ما در برجام، تعهدات 
مختلفی را طرف ها دارند که مهمترین آن تعهد رفع تحریم ها بوده 

است. متاسفانه عاوه بر خروج آمریکا، طرف های دیگر هم در رفع 
تحریم ناموفق بوده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: 
تمام انرژی ما صرف این خواهد بود که منافع ملی ما تامین شود. 
ما در این چند ســال شــوک های زیادی را رد کرده ایم و به ابعاد 
بسیار خوبی در تولید و نوآوری رسیده ایم و حتما تنوع سازی در 
تجارت خارجی را هم دنبال خواهیم کرد.فشار حداکثری آمریکا، 
که ما آن را شکســت خورده ترین سیاست آمریکا از زمان انقاب 
تا اان می نامیم، بیخودی شکست نخورده است و شکست فشار 
حداکثری آمریکا دستاورد جوانان کشورمان، مردم و افراد گمنام 

است.

مسببین ترور شهید سلیمانی تحت پیگیر قرار خواهند 
داشت

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: پیام در واشنگتن صادر شده و 
مردم آمریکا و دنیا نظرشان را اعام کرده اند. یک دولتی در آمریکا 
آمد و تمامی نُرم های بین المللی را از بین برد و گردنکشی کرد و 
در آن بسیار بی پرده بود و واقعا رفتارهای عجیب این دولت ایاات 
متحــده مثال هایی را برای مطالعــه در مراکز فکری ایجاد کرده 
اســت. آنچه در آمریکا اتفاق افتاد، پیام مهمی برای منطقه دارد.

وی افزود: ایران از روز اول می دانست و به تمامی همسایگان خود 
گفــت. آنچه در آمریکا رخ داد پیام بزرگی برای منطقه ما دارد و 
اینکه قمار بر خرید امنیت از روان پریشانی که جز به خون، ساح 
و خون نمی اندیشــند نتیجه ای جز این ندارد که تخم مرغ های 
خود را در ســبدی می گذارید که قابل اطمینان نیست. متاسفانه 
تعداد معدودی از کشورهای همسایه هستند که به جای تکیه بر 
مردم خود به دنبال خرید ساح هستند و سعی می کنند قدرت 
خــود را از طریق ابی در پایتخت های دیگر تامین کنند.خطیب 

زاده گفت: درباره روابط ایران و آمریکا، باید بگویم که دولت ترامپ 
در چند سال گذشته مسیر بسیار غلطی را رفته است... پیام این 
برای هر کســی این است که تنها صلح و تنها زبان عزت مداری 
برای مردم ایران جواب می دهد. هنوز فرصت هست که واشنگتن 
از شاراتان و ورشکسته هایی که به دولت آمریکا مشورت می دهد 
فاصله بگیرد؛ شاراتان هایی که به زباله دان تاریخ خواهند رفت.وی 
افزود: سه تغییر مهمی هست که تا محقق نشود، اتفاقی نمی افتاد. 
اول تغییر در اندیشــه و ذهنیت تصمیم گیران و تصمیم سازان؛ 
تغییر در نوع گفتار با مردم بزرگ ایران و سوم انجام اقدامات ازم، 
بازگشــت از مســیر غلط و جبران اقدامات غلط است. اما تاکید 
می کنم که ما تنها و تنها باید بر داخل متکی باشیم. خطرناکترین 
چیز این است که نگاه جناحی داشــته باشیم.سخنگوی وزارت 
خارجه گفت: ما اساســا مصونیت ریاست جمهوری برای آمرین 
و مسببین در ترور مذبوحانه، بزدانه و کور شهید سلیمانی قائل 
نیســتیم و آنها تحت پیگیرد قرار خواهند داشــت و آنها باید به 
پیشگاه عدالت بیایند و باید پاسخگوی این ترور باشند. ما با عراق 
هــم همکاری نزدیکی در این زمینه داشــتیم. این ترور در عراق 
اتفاق افتاده و برخی از مقامات ارشد عراقی هم در ان به شهادت 

رسیدند. این در صدر پیگیری های ایران خواهد بود.

هیچ ارتباطی با تیم بایدن نداشته  ایم
وی در خصوص اینکه آیا ایران با تیم بایدن ارتباطی داشته است، 
یا نه، گفت: جواب شــما خیر است، ما اساســا با کسی خارج از 
مســائل کاما مرتبط با برجام، در ارتباط نیستیم. به ویژه اینکه 
هنوز دولتی در آمریکا سرکار نیامده است، و بعد از اینکه سرکار 
آمد ما بر اســاس شــرایط جدید تصمیم می گیریم. این اقدامات 
هســتند که مهم هســتند، حرف ها، نظرها و گمانه زنی ها مهم 

نیســتند.خطیب زاده در ادامه گفت: ایران با رفتن و آمدن کسی 
فکر نمی کند که سیاستش تغییر کند. رفتن توهمی تحت عنوان 
ترامپ شاید همسایگان ما را به این برداشت برساند که نمی توانند 
ابی کنند، ســاح بخرند و امنیت بخرنــد. هر چه زودتر به این 
عقانیت برســند که باید برای یک ساز و کار بومی برسیم بهتر 
اســت. ایران همواره آمادگی دارد که همسایگانمان را تا آنجایی 
که ممکن اســت کمک کنیم تا به این واقعیت ها زودتر برسند.

سخنگو درباره اینکه کدامیک، ایران یا تیم جدید بایدن، باید قدم 
اول را بردارد، گفت: اول اینکه ما دولت مســتقر را می شناســیم 
و تیم نمی شناســیم و باید دولت مستقر شکل بگیرد و خودش 
اقداماتش را انجام دهد تا ببینیم چه می شود. طرفی که نقض عهد 
کرده و باقــی را هم تهدید به نقض کرده آمریکا بود. نزدیکترین 
متحدان آمریکا در شــورای امنیت در مقابل آمریکا ایستادند. ما 
در همه حوزه ها باید اصاحات را ببینیم و بعد بر اساس اقدامات 
قضاوت خواهیم کرد.خطیب زاده افزود: مواضع ایران توسط رئیس 
جمهور، وزیر خارجه و ســخنگو اعام می شود. ما در فضایی قرار 
داریم که تک گفتمانی نیست و این از زیبایی های ایران است. ما 
باید اجازه دهیم که کار مسیر حرفه ای خود را طی کند. ما درباره 
آمریکا واقع نگر هستیم و من چند بار موکد گفتم که ما بر اساس 
اقدامات بر مبنای آنچه وجود دارد قضاوت می کند. ما باید در عمل 
و اقدام ببینیم و اگر فضای جدیدی باشد، ارکان نظام باید ببینید 
و تصمیم بگیرند. مــا به اقدامات و نه به حرف ها توجه می کنیم. 
بسیاری از ورشکستگانی که در این فشار حداکثری بودند در حال 
پوست اندازی هستند. باید توجه کنیم که در دام آنها قرار نگیریم.

رژیم صهیونیستی به دنبال ایران هراسی است
وی درباره اظهارات وزیر اســرائیلی مبنی بر وقوع جنگ با ایران 
گفت:  مقامات اســرائیلی خیلی جنگ دوســت هســتند ولی 
می خواهند همیشــه این را با خون ســربازان آمریکا آن را انجام 
دهند. آنها می دانند که درباره امنیت ملی، ایران هیچگونه شوخی 
با کسی ندارد. رژیم اشغالگر قدس تمامی حیات و ممات خود را 
در بحران آفرینی داشته اســت و طبیعی است که دنبال بحران 
آفرینی اســت. البته نکته ای که آنها دنبال هستند ایران هراسی 

است.

درباره امنیت مرزها با کسی مسامحه نخواهیم کرد
خطیــب زاده در خصوص تحوات قره باغ گفت: ما انتظار نداریم 
که یک بحران چند دهه ای با یک طرح حل شود. کمکی را ارائه 
کردیم و بازخوردهایی خوبی را هــم دریافت کرده ایم. ما درباره 
امنیت مرزها و حضور تکفیری ها با کسی مسامحه نخواهیم کرد 
و برخــورد ما جدی خواهد بود... انشــاه با رفتاری که می بینیم 
متوجه شده اند که ما در این خصوص مسامحه نمی کنیم.وی در 
خصــوص اتفاق پیش آمده برای دیپلمــات ایرانی در بلژیک نیز 
گفت: اتفاقی که افتاده اســت را یک نقض کامل کنوانسیون های 
بین المللی و یک بدعت بســیار خطرناک می دانیم که بانیان آن 
خود قربانی آن خواهند بود. یک جریان ســازی هایی بر اســاس 
ادعاهای واهی پیش می  آید که البته قابل پیش بینی بود. ایران به 

شدت و با قاطعیت این کار را پیگیری می کند.

 پیشنهاد تازه اردوغان به پوتین
 برای حل مناقشه قره باغ

 خبرگزاری تاس دیروز دوشنبه اعام کرد: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه در گفت و گوی تلفنی اخیر با وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، به 
وی تشکیل گروه کاری قره باغ را پیشنهاد کرد.خبرگزاری تاس روز به نقل از منابع 
دیپلماتیک ترکیه نوشت: اردوغان در مذاکره تلفنی با پوتین، به رئیس جمهوری 
روســیه پیشنهاد کرد که گروه کاری مشــترک برای حل و فصل اوضاع قره باغ 
تشکیل شود.گفت و گوی تلفنی پوتین و اردوغان، روز شنبه برگزار شد و دو طرف 
در خصوص اوضاع قره باغ مذاکره کردند.به گزارش دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، 
در گفت وگوی تلفنی پوتین و اردوغان به تفصیل درباره اوضاع منطقه مناقشه قره 
باغ گفت و گو و تبادل نظر شد و رئیس جمهوری روسیه، همتای ترکیه ای خود 
را از تماس های تلفنی اش با سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان مطلع کرد.   
دو طرف بر آمادگی برای همکاری به منظور دستیابی به راه حل صلح آمیز برای 
حل مناقشه قره باغ تاکید کردند.روسیه از سران گروه مینسک سازمان امنیت و 
همکاری اروپا برای حل مناقشه قره باغ است که از سال 1۹۹4 به همراه آمریکا و 
فرانسه برای حل این مساله تاش می کند که تاکنون نتیجه ای نداده است.ترکیه 
که از ســران گروه مینسک نیست سعی دارد در حل مناقشه قره باغ نقش فعال 
برعهده بگیرد و در مذاکرات در این مساله شرکت کند.درگیری های نظامی میان 
نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنســتان از ۶ مهرماه گذشته آغاز شده است و 
برغم این که با دخالت میانجیگران بین المللی سه بار توافق آتش بس میان طرفین 

حاصل شده، این درگیری ها بیش از یک ماه است همچنان با شدت ادامه دارد.

  حمله تروریست داعش به یک مرکز امنیتی
 در غرب بغداد

منابع عراقی از حمله تروریســت های داعشــی به منطقه ای در غرب بغداد و شهادت 11 نفر در 
نتیجه آن خبر دادند.به گزارش العهد، منابع عراقی از حمله تروریســتهای داعشــی به منطقه 
الرضوانیه در غرب بغداد خبر دادند.به گفته این منابع، تروریستهای داعشی با استفاده از بمبهای 
دست ساز و ساح های سبک به یک پست دیدبانی ارتش عراق و نیروهای الصحوه حمله کردند.

این حمله تروریســتی، به شــهادت ۶ غیرنظامی و 5 نیروی حشد عشایری منجر شد.این منابع 
افزودند: در جریان این حمله، مردم به یاری نیروهای امنیتی شــتافتند و با رســیدن نیروهای 

کمکی، این حمله مهار شد و اوضاع تحت کنترل قرار گرفت.

 چراغ سبز الکاظمی به عربستان
 برای سرمایه گذاری در عراق

نخســت وزیر عراق از فراهم شدن فرصت سرمایه گذاری شرکت های سعودی در این کشور خبر 
داد.به گزارش شبکه السومریه، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیروز یکشنبه گفت فرصت 
های ســرمایه گذاری به روی شرکت های سعودی باز است.وی افزود دولت برای برطرف کردن 
موانع پیش روی ســرمایه گذاری شــرکت های ســعودی تاش می کند.بر اساس بیانیه دفتر 
الکاظمی، اظهارات نخســت وزیر عراق در دیدار اعضای شورای هماهنگی عراقی سعودی با وی 
بیان شــد که نشســت های خود را در بغداد برای بررسی طرحهای اجرایی توافقات و یادداشت 
های تفاهم امضا شده میان دو طرف برگزار می کند.الکاظمی بر اهمیت برگزاری این نشست ها 

که به گفته وی منجر به تقویت روابط دوجانبه میان بغداد و ریاض می شود، تاکید کرده است.

دولت ترامپ با هماهنگی رژیم صهیونیســتی و چندین 
کشور عربی حاشیه خلیج فارس در حال برنامه ریزی است 
تا ســیلی از تحریم های جدید را علیــه ایران اعمال کند. 
دولت دونالد ترامپ قصد دارد در 1۰ هفته مانده به زمان 
تحلیف جو بایدن در 2۰ ژانویه، به کمک رژیم صهیونیستی 
و چندین کشــور عربی حاشــیه خلیج فارس یک رشته 
طوانــی از تحریم های جدید را علیه ایــران اعمال کند.

وب سایت »آکسیوس« به نقل از دو منبع اسرائیلی نوشت 
که نماینده دولت ترامپ در مورد مسائل ایران الیوت آبرامز 
روز یکشنبه وارد فلسطین اشغالی شد و با بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی و مایر بن شبات مشاور 
امنیت ملی این رژیم دیدار و در مورد طرح تحریم گفتگو 
کرد.این وب ســایت از قول این منابع اسرائیلی نوشت که 
دولت ترامپ معتقد است چنین »ِسیلی« از تحریم ها فشار 

بر ایرانیان را افزایش می دهد و احیای توافق هسته ای سال 
2۰15 را برای دولت بایدن سخت تر می کند.در چند هفته 
گذشته، دولت ترامپ با تشویق و کمک بخشی از دستگاه 
دیپلماسی و امنیتی رژیم صهیونیستی یکی از بانک های 
نهادهای ایرانی را جهت اعمال تحریم مورد بررســی قرار 
داده است.آبرامز نیز چند روز پیش در یک جلسه محرمانه 
گفته بود که دولت ترامپ می خواهد هر هفته تا 2۰ ژانویه 
مجموعــه جدیدی از تحریم ها را علیــه ایران اعام کند.

منابع اســرائیلی گفته اند که تحریم های برنامه ریزی شده 
به برنامه هســته ای ایران ارتباطی ندارد، بدین جهت که 
احتمااً چنین تحریم هایی توسط دولت بایدن لغو شوند و 
راه احیای توافق هسته ای 2۰15 را باز می کنند، به عوض، 
هدف تحمیل تحریم بیشــتر بر ایران است.در واقع هدف 
ایــن طرح این اســت که تا آنجا که ممکن اســت تا 2۰ 

ژانویه علیه ایران تحریم اعمال شــود.آبرامز برای گفتگو 
درباره طرح تحریم ها از اســرائیل به ابوظبی و ریاض هم 
ســفر خواهد کرد.امارات و عربســتان سعودی دو متحد 
اصلی دولت ترامپ و اســرائیل علیه ایران هستند و هر دو 
از سیاســت های آینده دولت بایدن در مورد ایران بسیار 
نگران هســتند.احتمااً مایک پامپئو در تاریخ 18 نوامبر 
از فلســطین اشغالی و همین طور سایر کشورهای منطقه 
دیدن خواهد کرد. در این ســفر وی همچنین به آخرین 
تــاش دولت ترامپ برای افزایش فشــار بر ایران خواهد 
پرداخت.علی رغم نمایشهای عقده گشایانه ترامپ، پیشتر 
مقامات و کارشناسان متعددی در آمریکا اذعان کردند که 
توان آمریکا برای اعمال تحریمهای واقعی جدید به پایان 
رسیده است و آنچه ادعا می شود صرفاً نمایشی از تحریم 

برای اعمال فشار روانی است.

 عقده گشایی های ترامپ علیه ایران بعد از شکست 
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مطالعات نشــان می دهد آب اُزن به سرعت موجب غیرفعال شدن 
کروناویروس شده و آن را تبدیل به یک ضدعفونی کننده کووید۱۹ 
می نماید. علیرغم آنکه آب اُزن یکی از گزینه های امیدبخش برای 
ضدعفونی دســت در پیشــگیری از کروناویروس است، اما تاکنون 
تاثیرات آن بر کروناویروس مطالعه نشده است. این روزها ژنراتورهای 
اُزن که از طریق الکترولیز عمل می کنند می توانند آب حاوی میزان 
باا اُزن تولید کنند. یافته ها نشــان داد غلظت های ۱، ۴، ۷ یا ۱۰ 
میلیگــرم در لیتر آب اُزن در مدت ۵ ثانیه تماس به ترتیب موجب 
کاهش غلظت ویروس تا تقریباً ۸۱، ۹۳، تقریباً ۹۷ و ۹۷ درصد شد. 

در مدت زمان تماس ۱۰ ثانیه هم این کاهش تقریباً مشابه بود. 

پژوهشگران دریافتند که اصاح روش تولید مواد غذایی می تواند روش 
خوبــی برای کاهش گرمای جهانی و تغییرات اقلیمی باشــد. پژوهش 
جدیدی نشان می دهد که نیروی باد و انرژی زمین گرمایی، برای خنک 
نگه داشتن زمین کافی نیستند. حتی اگر انتقال انرژی کاما با روش های 
سازگار با محیط زیست صورت بگیرد، انتشار گازهای گلخانه ای از سامانه 
غذایی جهان را در معرض گرما قرار خواهد داد. پژوهشــگران به مطرح 
کردن این نکته پرداخته اند که برای پیشگیری از بروز تغییرات اقلیمی 
و گرمای شــدید در جهان، همه بخش های مربوط به تولید مواد غذایی 
باید به ســرعت و به صورت قابل توجه اصاح شوند. عاوه بر جایگزین 
کردن سوخت های فسیلی با سوخت های سازگار با محیط زیست، سامانه 

غذایی نیز به تغییر و اصاحات نیاز دارد. 

تحقیقات جدید روی میمون های باغ وحش نشــان می دهد که آنها سر و 
صدای ترافیکی را به صداهای آرامش بخش ترجیح می دهند، چرا که گفته 
می شــود این سر و صداها مانند صدای گریه های طبیعی آنها در طبیعت 
اســت. محققانی که در تاش هستند تا زندگی میمون های حاضر در باغ 
وحش را بهتر کنند و در این راه به اطاعات بسیار جالبی دست یافته اند. 
به نظر می رسد که این حیوانات سر و صدای ترافیک را به سایر صداهای 
آرامش بخش ترجیح می دهند. دانشمندان میمون های یک باغ وحش در 
هلسینکی فناند را در معرض صدای باران، ترافیک، صداهای آرامش بخش 
و موسیقی شــاد قرار دادند و میمون ها را تحت نطارت قرار دادند. ما فکر 
می کردیم که آنها از صداهای آرامش بخش مانند موسیقی آرام لذت خواهند 

برد، اما در واقع دیدیم که آنها صدای ترافیک را ترجیح می دهند. 

کشف عجیب ژاپنی ها برای 
نابودی کرونا در 5 ثانیه!

کاهش گرمای جهانی با اصاح 
روش های تولید غذا

میمون های باغ وحش صدای ترافیک 
را به سکوت ترجیح می دهند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت کنجد از مزارع شوش

قیمت و مشخصات هیوندای سوناتا N Line مدل 2021
اولین بار اواخر ســال پیش بود که خبرهایی درباره هیوندای ســوناتا N Line ۲۰۲۱ منتشر شد. این سدان اسپرت دارای قدرت ۲۹۰ 
اسب بخاری و گشتاور ۴۲۲ نیوتون متری بوده و حاا قبل از ورود این خودرو به نمایندگی ها می دانیم که قیمتش از ۳۳۲۰۰ دار برای 
 N Line مدل های مجهز به استیک های چهارفصل شروع خواهد شد. البته در صورت استفاده از استیک های تابستانی قیمت سوناتا
به ۳۳۴۰۰ دار خواهد رسید. به این مبالغ باید ۹۹۵ دار هزینه های تحویل را نیز اضافه کرد. به این ترتیب N Line دومین سوناتای 
غیرهیبریدی گران قیمت بوده و تنها مدل گران تر از آن نســخه لیمیتد ۳۳۸۵۰ داری اســت. البته این سدان کره ای دارای قوی ترین 
پیشرانه تاریخ سوناتاست. پیشرانه ۴ سیلندر ۲.۵ لیتری توربوی این خودرو با گیربکس ۸ سرعته دوکاچه ای که در ولوستر N نیز بکار 
رفته همکاری می کند. پیشرانه یاد شده بر پایه نمونه ۲.۵ لیتری تنفس طبیعی ساخته شده و با اضافه شدن توربو، بهبود قطعات داخلی 
و خنک کاری و مدیریت گرمایی قدرت بیشــتری تولید می کند. برخاف پیشــرانه یاد شده گیربکس دوکاچه طراحی کامًا جدیدی 
دارد. این کاچ دارای گردش روغن خاصی بوده و روانکاری بهتری نسبت به گیربکس های خشک دارد. مهندسان هیوندای خودشان این 

گیربکس را توسعه داده اند. فرمان سوناتا N Line نیز سریع تر شده و فنرها نیز اندکی سفت تر هستند.

حذف وزنه برداری از المپیک به ورزش ایران آسیب می زند
قهرمان وزنه برداری المپیک لندن گفت: امیدوارم IOC وزنه برداری را از المپیک حذف نکند چون نه تنها این رشته بلکه ورزش ایران 
آسیب می بیند. بهداد سلیمی درباره آسیبی که حذف وزنه برداری از المپیک به وزنه برداران وارد می کند، بیان کرد: حذف از المپیک 
نه تنها به وزنه برداری بلکه به ورزش ایران آسیب می زند. چون وزنه برداری یکی از سه رشته مدال آور برای ایران در بازی های المپیک 
است. از طرفی وزنه برداری در حال حاضر هم چون رشته سنگینی است جمعیت زیادی ندارد و اگر از المپیک هم حذف شود ، جامعه 
آماری آن خیلی کمتر می شود چراکه خیلی از نوجوانان به امید گرفتن مدال المپیک وارد این رشته شده اند و تمرین می کنند. او ادامه 
داد: امیدوارم تهدید IOC جدی نباشــد و با تذکر حل شود.فدراســیون وزنه برداری در گذشته فساد های پنهان  و آشکار زیادی داشت 
.امیدوارم با برگزاری انتخابات، شخصی بر سر کار بیاید که بتواند IOC را مجاب کند که وزنه برداری در المپیک باقی بماند. سلیمی در 
پاسخ به این پرسش که صحبتی با فدراسیون برای حضور در انتخابات فدراسیون جهانی داشت است و عاقه دارد در انتخابات شرکت 
کند، گفت: صحبتی نداشته ام. البته نه تنها من خیلی از افراد عاقه مند هستند و توانایی این را هم دارند در انتخابات شرکت کنند اما 

تصمیم اول و آخر را رییس فدراسیون می گیرد که چه کسانی را معرفی کند. 
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چهره روز

جنگل نروژی
کتاب جنگل نروژی در سال ۱۹۸۷ در ژاپن منتشر شد 
و پس از سی ســال در ایران به چاپ رسیده است. این 
رمان نقطه عطف آثار هاروکی موراکامی محســوب می 
شــود. رمان در فضایی کاما رئال نوشته شده و ماجرای 
دو جوانی است که بعد از خودکشی دوست مشترکشان، 
با تنهایی، ترس و احساساتی متزلزل روزگار می گذرانند 
و نویســنده از این دریچه راوی بی سر و صدای افسانه 
انســان هاست. ورای داستان عشــقی نسبتاً پیچیده ای 
که میان واتانابه و ســایر افراد در جریان است، هاروکی 
موراکامی در پی این است که دو موضوع اصلی را در این 
داســتان به تصویر بکشد. موضوع اول که می توان آن را 
قلب رمان قلمداد کرد به تصویر کشیدن مراحل رشد و 
نمو شــخصیت و افکار واتانابه و سایر شخصیت های داستانی کتاب جنگل نروژی است که هدف اصلی 
نویســنده بوده و منجر گردیده تا رمان جنگل نروژی در دســته رمان تربیتی از نظر صاحبنظران قرار 
بگیرد.جنگل نروژی یک داستان عاشقانه است، اما نه یک داستان عاشقانه معمولی. داستانی است درباره 
بزرگ شدن، زندگی و مرگ. داستانی است که ساده و با احساس روایت می شود، داستانی درباره  عشق، 
احساســات، زندگی، مرگ، هنر، آزادی و مسئولیت پذیری. کتاب جنگل نروژی هاروکی موراکامی سال 
۱۹۸۷ در ژاپن منتشر شد، سال ۲۰۰۳ در زبان انگلیسی به چاپ رسید و تا کنون به زبان های متعددی 
ترجمه و منتشر شده است. بر اساس این رمان، فیلمی نیز به همین نام ساخته شده است. صاف نشستم 
و در حالی که مشغول تماشای ابرهای تیره ای شدم که برفراز دریای شمالی گسترده بودند، به همه ی 
چیزهایی فکر می کردم که در طول زندگی ام از دست داده بودم: زمانی که برای همیشه از دست رفته 

بود، دوستانی که مرده با ناپدید شده بودند، احساساتی که دیگر هرگز تجربه نمی کردم.

هاروکی موراکامی
هاروکی موراکامی یک نویســندهٔ ژاپنی اســت و کتاب ها 
و داســتان های او در ژاپــن و همچنیــن در ســطح 
بین المللی)جهانی( پرفروش شده و به ۵۰ زبان دنیا ترجمه 
شده اند. کارهای او جوایز متعددی را از جمله جایزه جهانی 
فانتزی، جایزهٔ بین المللی داستان کوتاه فرانک اوکانر، جایزهٔ 
فرانتس کافکا و جایزهٔ اورشــلیم را دریافت کرده اســت. 
مهم تریــن آثــار موراکامی عبارتند از؛ تعقیب گوســفند 
وحشی، جنگل نوروژی، کافکا در کرانه و کشتن کمانداتور 
است. داســتان های او بعدها از سوی ادبیات ژاپن محکوم 
به غیر ژاپنی بودن می شــوند و مورد انتقاد قرار می گیرد. 
آن ها معتقد بودند که نوشته های او تأثیرگرفته از ریموند 
چندلر، کرت وونه گات و ریچارد براتیگان عنوان می شوند. 
داستان های او اغلب سرنوشت باور، سوررئالیستی و دارای تم تنهایی و ازخودبیگانگی است. استیون پول از 
روزنامهٔ گاردین، موراکامی را به خاطر دستاوردها و آثارش او را در بین بزرگ ترین نویسندگان قرار داده است.

موراکامی وقتی که ۲۹ ســاله بود، شروع به نوشتن داستان کرد. خودش می گوید: »من قبل از آن چیزی 
ننوشته بودم و یک شخص معمولی بودم، یک باشگاه جاز داشتم و هیچ نوشته ای خلق نکرده بودم«. ایده و 
فکر نوشتن اولین رمانش به نام »به آواز باد گوش بسپار« در سال ۱۹۷۹، وقتی به او الهام شد که در حال 
تماشای یک بازی بیس بال بود. در سال ۱۹۷۹ این رمان منتشر شد و در همان سال جایزهٔ نویسنده جدید 
گونزو را دریافت کرد. موفقیت ابتدایی موراکامی »به آواز باد گوش بسپار«، او را تشویق کرد تا به نوشتن ادامه 
دهد. یک سال بعد در سال ۱۹۸۰ رمان »پین بال ۱۹۷۳« را که قسمت دیگری از سه گانهٔ موش صحرایی 
بود منتشر کرد. درواقع، »به آواز باد گوش بسپار« پین بال ۱۹۷۳ و »تعقیب گوسفند وحشی« وحشی، سه 
قسمت یا اپیزود از داستان سه گانهٔ موش صحرایی هستند و متمرکز بر همان راوی به نام »موش« هستند. 
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