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 تصور نقش آفرینی اروپا در برجام
 جز اتاف وقت نیست

از زمان خروج آمریــکا از برجام، اروپایی ها نه تنها منفعتی برای ایران 
نداشته اند، بلکه به دلیل وابستگی به آمریکا، منافع این کشور را دنبال 
کرده اند و در آینده نیز اعتمادی به آنها نخواهد بود.: با طرح ادعای »جو 
بایدن« دموکرات مبنی بر پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰، سیل تبریک ها 
از سوی اروپایی ها به آمریکا روانه شد و سران اروپا به نوعی از وقوع این 
اتفاق ابراز خوشحالی کرده و بر افزایش همکاری ها تاکید کردند.از جمله 
همکاری های مورد انتظار اروپا با آمریکا، موضوع برجام است. اروپایی ها 
در طول مدت خروج آمریکا از برجام -۱۸ اردیبهشت ۹۷ تاکنون-، به 
طور لفظی بر پایبندی خود به توافق هســته ای با ایران تاکید کرده اند.

برای مثال، نماینده انگلیس در سازمان ملل »جاناتان آلن« مدعی است: 
»انگلیــس به رغم خروج آمریکا از برجــام، به تعهداتش در این توافق 
پایبند بوده و با راه اندازی ساز و کار مالی »اینستکس« در کنار فرانسه و 
آلمان پا را فراتر از تعهداتش گذاشته است«!همچنین در بیانه ای که در 
تاریخ ۱۴ تیر ۹۹ در سایت وزارت امور خارجه فرانسه منتشر شد، آمده 
اســت: »به همراه انگلیس و آلمان، ما همچنان به حفظ برجام متعهد 
هستیم و تعهدات خود را در چارچوب این توافق اجرایی کرده و حتی 

برای حمایت از تجارت مشروع با ایران فراتر نیز رفته ایم«!

علت خوشحالی اروپا از پیروزی »بایدن«
در صورت پیــروزی »بایدن« در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، 
فرصتی برای اروپایی ها فراهم می شود تا دوباره بتوانند به یک ُکنشگر 
مؤثر در نظام بین الملل تبدیل شــوند و آن چهره وابسته که در دوران 
ترامپ آشکار شــده بود را مقداری ترمیم کنند.در پی همین فرصت، 
کشــورهای اروپایی اقدامات خود را شروع کردند و در اولین قدم سعی 
در نقــش آفرینی میان ایران و آمریکا در مســئله برجام و موضوعات 
دیگــر دارند.همچنین، وزیر امور خارجه آلمــان در پی اعام پیروزی 
»جو بایدن« در انتخابات آمریکا از ســوی رسانه های کشورش مدعی 
شد: »سیاســت های جداگانه کشورهای اروپایی و آمریکا بر سر برنامه 
هســته ای و موشکی ایران کارآمد نیست و این کشورها باید رویکردی 
همسو در پیش بگیرند.«»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان بر این باور 
اســت که پیروزی »جو بایدن« در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
آمریــکا می تواند باعث افزایش دامنه همراهی و همکاری کشــورهای 
اروپایی و آمریکا در ارتباط با توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران شود.

کشورهای اروپایی با توجه به شرایط خاصی که دارند و با وجود فرصت 
به دست آمده سعی در تأمین منافع خود با نزدیک شدِن هر چه بیشتر 
به آمریکا دارند.انگلیس از یک سو به دلیل خروج از اتحادیه اروپا و عدم 
توافــق با این اتحادیه در فاصلــه ۵۰ روز مانده تا پایان دوره گذار، نیاز 
شدید به توافق تجاری با آمریکا و همچنین نشان دادن خود به عنوان 
بازیگری مؤثر در عرصه بین الملل دارد و از ســوی دیگر نیاز فرانسه به 
یک ژســت موجه، هم در داخل کشــور خود و هم در خارج، شرایطی 
را برای آن ها به وجود آورده اســت که تأمین خواسته هایشان در ِگرو 
نزدیک شدن هرچه بیشتر به آمریکا باشد که البته با نقش آفرینی بین 
تهران و واشنگتن ســعی دارند تا در همین مسیر قدم بگذارند.اما اگر 
ایران بخواهد برای اروپا در مناسبات سیاست خارجه خود نقشی قائل 
شــود، بهتر است اول به تاریخچه اروپایی ها در مذاکرات و فعالیت های 

آن ها بعد از خروج آمریکا از برجام بپردازد.

تاریخچه فعالیت های اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام
با شروع دوران برجام، پای شرکت های خارجی به فضای اقتصادی ایران 
باز شد و بعضی از رسانه ها با آب و تاب فراوان از ورود شرکت های بزرگ 
اروپــا از جمله توتال و ایرباس به ایران خبر دادند و از چشــم اندازهای 
اقتصادی قراردادها گفتند. اما با خروج آمریکا از برجام و اعام بازگشت 
تحریم های ثانویه طی ۱۸۰ روز، این شرکت ها به تدریج بدون دردسر 
و در سایه سکوت رسانه هایی که هیاهو راه می انداختند؛ از ایران خارج 
شــدند، گویی که هیچگاه به ایران نیامــده بودند. در حین خروج این 
شرکت ها از ایران، اروپا فقط تماشاگر این فرایند بود و حتی به ناتوانی 
خود در حفاظت از این شــرکت ها اذعان کرد.زمان زیادی نگذشت که 
شــرکت ها به این نتیجه رســیدند که نه می توانند معافیت تحریمی 
بگیرند، نه اتحادیه اروپا می تواند به آنها کمک کند و در نهایت همکاری 
کردن با ایران در این شــرایط برای آینده شان مضر خواهد بود. در ۱۴ 
خرداد ۹۷، خبرگزاری فرانســه از تصمیم شرکت پژو- سیتروئن برای 
خروج از ایران خبر داد. گروه پژو- سیتروئن در بیانیه ای اعام کرد که 
فرایند تعلیق فعالیت های مربوط به ســرمایه گذاری های مشترک خود 
در ایــران را آغاز کرده و برای احترام به قانون تحریم های آمریکا علیه 
تهران تا ششم اوت )پانزدهم مرداد ماه سال ۹۷( ایران را تَرک می کند.

مدت زیادی از نشســت وین و ارائه بسته پیشنهادی آن نگذشته بود 
که اظهارنظرهایی از مقامات اروپایی صادر شد که بیش از پیش ُمشت 
خالی آنها در برابر ایران را باز کرد. در نشست وین یک دیپلمات ارشد 
اروپایی به خبرگزاری رویترز گفت: »ما پیشــرفت هایی داشته ایم که 
شامل حفاظت از فروش نفت می شود، اما این اقدامات به نظر نمی رسد 
انتظارات ایرانی ها را برآورده کند. این اقدامات تنها به عهده اروپایی ها 
نیست، بلکه چینی ها، هندی ها و بقیه نیز باید مشارکت کنند«. عاوه 
بر این، اظهارنظِر »آنگا مرکل« صدر اعظم آلمان در دیدار با نخســت 
وزیر چین بسیار تأمل برانگیز بود؛ آنجا که درباره شرکت های خصوصی 
گفت: »شــرکت هایی کــه می خواهند خطر مواجه شــدن با اقدامات 
تنبیهــی آمریکا را به جان خریده و بــه همکاری تجاری با ایران ادامه 
دهند، خودشــان باید تصمیم بگیرند که آیا حاضر به ریســک کردن 
هســتند یا نه«.افزون بر این، در یک اتفاق تأمل برانگیز دیگر، وزارت 
اقتصــاد آلمان انتقال ۳۰۰ میلیون یــورو از منابع بانک ایرانی اروپایی 
تجارت )EIH( به تهران را به دلیل فشــار تحریم های آمریکا به تعویق 
انداخت. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در اظهارت تأمل برانگیزی در 
 )Bain( این باره گفت که این تراکنش توسط واحد نظارت مالی آلمان
و واحد اطاعات مالی اداره گمرک آلمان برای موارد پولشویی و تأمین 

مالی تروریسم تحت بررسی است!
ادامه در صفحه دوم

یادداشت
امیرعلی نورالهی

اهمیت انجام اصاحات ساختاری در بودجه سنواتی و بی توجهی دولت به آن که در وابستگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی مشهود است، موجب 
ورود رهبر انقاب به موضوع شد.، توصیه ها و تذکرات متعدد رهبر انقاب به دولت برای انجام اصاحات ساختاری در بودجه سنواتی کشور طی سه سال گذشته، 
با وعده هایی از سوی دولت همراه شد که هیچکدام از این وعده ها در بودجه سنواتی سال ۹۹ و ایحه بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی نشد. بخصوص اینکه ایحه بودجه 
۱۴۰۰ که از ســوی دولت اخیراً تقدیم مجلس شــد با وابستگی ۴۱ درصدی به درامدهای نفتی، فاصله زیادی با شعار اصاحات ساختاری بودجه و سیاست های 
اقتصاد مقاومتی دارد.بی توجهی دولت به کاهش وابســتگی بودجه به نفت موجب شــده رهبر انقاب در اقدامی تازه، برای برداشت دولت از سهم صندوق توسعه 

ملی شروطی را تعیین کنند.

شروطی که رهبر انقاب برای دولت تعیین کرده است
رئیس کمیته اصاح ســاختار بودجه در مجلس دقایقی قبل در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی نامه ای را منتشر کرد که نشان می دهد رهبر انقاب برای 
برداشــت دولت از ســهم صندوق توسعه ملی شروطی را تعیین کرده است. محسن زنگنه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نامه رئیس دفتر مقام معظم 
رهبری خطاب به رئیس جمهور را منتشــر کرد و نوشــت: »رهبر معظم انقاب، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف ۱ میلیون بشکه در 
روز مجاز دانستند. نیز هر گونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند. این یعنی کاهش ۵۰ ه. م. ت )هزارمیلیاردتومان( از منابع و حذف بند ه تبصره ۴. 

پیشنهاد می کنم دولت اصاحات را انجام و مجدد ایحه را ارسال کند.«

وابستگی 41 درصدی بودجه 1400 به درآمدهای نفتی
علیرغم آنکه کاهش اتکای بودجه ســنواتی به درآمدهای نفتی یکی از محورهای مهم اصاح ســاختار بودجه است اما دولت در ایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۴ بخش 

درآمدهایی وابسته به فروش نفت پیش بینی کرده است:

۱- ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش بینی شده که نسبت به امسال ۴ برابر است.
۲- اوراق پیش فروش نفت نیز از جمله ابتکارات ایحه اســت و درآمد از این محل، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده است. این حجم پیش فروش، دولت 

بعد را با بدهی هنگفتی مواجه می کند.
عاوه بر این، در ایحه پیش بینی شده هر میزان از فروش نفت محقق نشد، کسری آن از طریق پیش فروش اوراق جبران شود.

۳- دولت در ایحه بودجه پیش بینی کرده که ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از ســهم صندوق توســعه ملی از فروش نفت را به عنوان قرض برداشت کند. یعنی 
سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد کاهش یابد و ۱۸ درصد مابقی به دولت قرض داده شود.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس نیست، به اذعان کارشناسان، استفاده از منابع صندوق به معنای استقراض از 
بانک مرکزی بوده و عمًا باید از محل پایه پولی تأمین شود. موضوعی که خود را در تورم سالهای اخیر نشان داده است.

۴- مبلغ ۲.۸۴۵ میلیارد یورو نیز برای پرداخت برخی هزینه ها در صورت اجازه رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت می شود.
مجموع ارقام مندرج در ۴ مورد مذکور، وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی را به ۴۱ درصد می رساند.

بنابراین برخاف ادعای مســئوان دولت و بویژه رئیس جمهور، نه تنها وابســتگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی بسیار بااست بلکه بودجه کسری ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومانی دارد. این کسری در خوشبینانه ترین حالت، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است و جز با چاپ پول قابل جبران نیست.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این حجم از انتشار پول حجم نقدینگی را ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می دهد و منجر به تورم بسیار شدیدی 
خواهد شد. که به معنای تشدید فشار معیشتی بر مردم است. موضوعی که علت اصلی مخالفت رهبر انقاب با برداشت بی ضابطه از منابع صندوق توسعه ملی است.

چرا رهبر انقاب با برداشت بی ضابطه از صندوق توسعه مخالف است؟
برداشت از ارزهای صندوق توسعه ملی با توجه به صحبت های اخیر رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ملی مبنی بر محدودیت های موجود در دسترسی به ارز، غالباً 
به صورت ایجاد پایه پولی )خلق پول توسط بانک مرکزی( صورت می پذیرد.رویکرد کلی بانک مرکزی مبنی بر تقویت منابع بانکی در راستای کنترل نرخ بهره بین 
بانکی و به دنبال آن کنترل نرخ سود تسهیات بانکی باتوجه به خطر تشدید رکود در اقتصاد کشور، نیز دلیل دیگری بر این ادعاست که بانک مرکزی راهبرد خلق 
مستقیم پایه پولی را در ازای برداشت از صندوق توسعه ملی انتخاب می کند.از طرفی حتی اگر ارزهای صندوق توسعه ملی به مقدار هنگفتی که دولت برای سال 
۱۴۰۰ قصد برداشت از آن را دارد در دسترس باشد، تزریق این ارزها به بازار و جمع آوری ریال از بازار، عاوه بر اینکه در شرایط فعلی منجر به خروج سرمایه از 
کشور می شود، با ایجاد کمبود در منابع و ذخایر بانکی، منجر به افزایش اضافه برداشت نظام بانکی از جیب بانک مرکزی شده و بازهم به صورت غیر مستقیم با 

یک فاصله زمانی کوتاه، بانک مرکزی را ناگزیر به افزایش پایه پولی خواهد کرد.
باتوجه به اینکه گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از آن است که ضریب فزاینده پولی به رقم بی سابقه و نگران کننده ۷.۹ رسیده است، بنابراین هر یک ریال خلق 
پایه پولی به ۷.۹ ریال نقدینگی در کشــور تبدیل شــده و تورم فزاینده و بی سابقه ای را به کشور و سبد مصرفی خانوار و نیز تولیدکننده کااهای داخلی تحمیل 

می کند.
در مجموع می توان گفت برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین کسری های بودجه عمومی، از آنجا که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می شود، سرعت رشد 

تورم را به صورت فزاینده افزایش داده و به دنبال آن بازار ارز و دارایی هایی نظیر سکه و طا و مسکن و زمین و … را با تاطمات جدیدتری مواجه خواهد کرد.
این در حالی است که به عقیده کارشناسان دولت به راحتی می تواند با راهکارهای سهل الوصولی نظیر توسعه پایه های مالیاتی با تمرکز بر مالیات بر مجموع درآمدها 
و ثروت اشخاص حقیقی و اقشار پردرآمد، مالیات بر دارایی و عایدی سرمایه، اصاح نظام یارانه ای به ویژه در حوزه یارانه های پنهان و هدایت منابع ناشی از آنها از 
اقشار سرمایه دار و پردرآمد به سمت اقشار کم درآمد، هم کسری بودجه را به راحتی از منابع پایدار و مطمئن تأمین کند و هم وابستگی به نفت را چه در قالب 

فروش مستقیم نفت و چه در قالب برداشت از صندوق توسعه ملی، را به حداقل مقدار ممکن کاهش دهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ناهماهنگی دولت، بای جان بخش خصوصی شده است
 موافقت رهبر انقاب با بررسی مجدد لوایح 

FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
رهبر معظم انقاب با بررسی مجدد FATF در مجمع موافقت کردند اما این موافقت به منزله تأیید این لوایح 
نیست. طی روزهای اخیر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت وگویی از موافقت مقام معظم 
رهبری با تمدید بررسی لوایح »FATF« در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و با اشاره به نامه ای که 
در آن از رهبر معظم انقاب تمدید مدت رســیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات درخواست شده 
بود، گفت: ایشــان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.برخی این موافقت رهبر انقاب 
را به منزله تأیید FATF از ســوی ایشان دانستند اما این  ادعا صحت ندارد. طبق آئین نامه داخلی مجمع، در 
صورتی که مجمع پس از یک سال درباره اختاف ارجاعی مجلس و شورای نگهبان تصمیم گیری نکند، رأی 
شــورای نگهبان محّکم خواهد بود که در مورد این لوایح نیز همین روند طی شــده است.در همین رابطه، 
رئیس جمهور در نامه ای به رهبر معظم انقاب، خواهان تمدید این مهلت شده است و ایشان نیز موافقت 
کرده اند اما این موافقت تنها ناظر به بررسی این لوایح است و به معنای تأیید یا رد آن نیست.در همین زمینه، 
روز گذشته حجت ااسام دری نجف آبادی نیز در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: برخی تصور می کنند که 
احتمال بررســی مجدد FATF به معنای تأیید و تصویب نهایی این ایحه است در حالی که بررسی مجدد، 

به معنای بحث  و بررسی های بیشتر در این باره است و لزوماً به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست.

گزارش از بازار سرمایه؛
ریزش ۵۵۷۸۲ واحدی شاخص کل بورس

وزیر کار خبر داد

تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران 
در انتهای سال

وزیر کار گفت با توجه به آنکه شــاخص کاا و خدمات در انتهای سال واقعی تر می شود جلسات 
دســتمزد را در روزهای پایانی ســال برگزار می کنیم.، محمد شــریعتمداری در حاشیه امضای 
تفاهم نامه احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی اندیمشــک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و 
نامه نمایندگان کارگری برای تشــکیل جلسه به ایسنا گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به 
طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی 

تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

برگزاری جلسات مزد در آخر سال از سر تفنن نیست!
وی تاکید کرد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با 
توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم شاخص کاا و خدمات واقعی تر می شود طبعا 
جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه 
درباره آخرین آمار نرخ بیکاری در کشور اظهار کرد: می توانم نرخ بیکاری را اعام کنم ولی مرکز 
آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعام آمار در این باره باید صحبت کند.به هر حال به دلیل کرونا 
شرایط خاصی را در کشور تجربه می کنیم و نمی توانیم فشار وارده بر کسب و کارها و افراد بیکار 

شده از کرونا را انکار کنیم ولی تاش کرده ایم که این فشارها به حداقل برسد.

اشتغال مجدد 40 درصد بیکاران کرونا
شــریعتمداری افزود: در حال حاضر در حوزه خدمات بســیاری از کسب و کارها تحت تاثیر کرونا 
راکد و دچار آســیب شــده است ولی با حمایتها و پیگیری های صورت گرفته از مجموعه کسانی 
که در ســایت کارا ثبت نام کرده اند بیش از ۴۰ درصد اشــتغال مجدد به کار داشته اند که جای 
امیدواری است.وی از پرداخت ماهانه کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی به خانوارها خبر داد و گفت:  
این کمک هزینه در انتهای ماه پرداخت می شود و مقرر شده الگویی در خصوص روند پرداخت از 
سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت کار معرفی شود که این مساله طی مذاکرات میان مجلس 
و ســازمان برنامه و بودجه در جریان است.به گفته وزیر کار در صورتی که نحوه پرداخت از سوی 
دولت اعام شــود کمک معیشــتی به زودی به خانوارها پرداخت می شود و احتمال دارد به آخر 

ماه آذر هم برسد.

امکان حذف یارانه ها با شرایط کرونا نیست!
شــریعتمداری درعین حال درباره در مورد مصوبه مجلس مبنی بر حذف یارانه پردرآمدها اظهار 
کرد: مصوبه مجلس در سالی صادر شد که قابلیت حذف یکجای سه دهک پردرآمد وجود داشت 
ولی در شــرایط امروز جامعه به دلیل کرونا نمی توانیم سه دهک جامعه را از یارانه محروم کنیم 
و هر چه جلوتر رفتیم ســطح عمومی قیمت ها و استاندارد خط فقر و وضعیت درآمدی جامعه به 
گونه ای شد که امکان حذف سه دهک جامعه از یارانه وجود نداشت، چون نارضایتی ایجاد می کرد 

و به زیان جامعه بود.

تفاوت پرداخت بیمه بیکاری کرونا و قانون فعلی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند پرداخت بیمه بیکاری 
کرونا و انتقاد از عدم دریافت مقرری بیمه بیکاری توضیح داد: به طور معمول و در شرایط طبیعی 
کســانی که به طور اجباری بیکار می شوند مشمول بیمه بیکاری شده و مسیر قانونی خود را طی 
می کنند ولی با بیکار شــدن بخش اعظمی از کارگران به دلیل شــیوع کرونا ما با دو قانون بیمه 
بیکاری و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا روبه رو شدیم.شریعتمداری ادامه داد: در مورد پرداخت 
مقرری بر اساس مواد ۶ و ۷ قانون بیمه بیکاری تصمیم می گیریم ولی ستاد مقابله با کرونا تصویب 
کرد که برای بیکارشــدگان حداقل به اندازه ۵۰ درصد حداقل مزد باید پرداخت شــود به همین 
جهت سامانه ای برای ثبت نام کارگران بیکار شده طراحی و راه اندازی کردیم تا افراد بدون مراجعه 
حضوری ثبت نام کنند و پس از طری مراحل قانونی و بررسی مدارک و اطاعات از مقرری بیمه 

بیکاری بهره مند شوند.

دلیل تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری کرونا
وی دربــاره تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری گفت: پس از آنکه طبق مصوبه ســتاد مقابله با کرونا 
پرداختهای حمایتی به افراد آُسیب دیده در دستور کار قرار گرفت به یکباره پرداخت مقرری ها از 
۲۵۰۰ میلیارد تومان به ۳۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و حدود ۸۰۰ هزار کارگر بیکارشده 
متقاضی دریافت بیمه بیکاری شدند اما به دلیل محدودیت منابع پرداختی ها با تاخیر انجام گرفت.

ورود رهبری به اصاح ساختار بودجه

 چرا برداشت از صندوق مشروط شد؟
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ادامه یادداشت

گزیده خبر

وزیر دفاع: 

قدرت موشکی خار چشم دشمنان شده است
امیر حاتمی با بیان اینکه موضوعات موشــکی ما خار چشم 
دشمنان شده اســت و ما هر روز توان و قدرت موشکی خود 
را تقویت کرده ایم، گفت: دولت جمهوری اسامی در اقدامی 
شایســته، بودجه ســازمان پژوهش و نوآوری دفاعی را ۲۵۶ 
درصــد افزایش داد.بــه گزارش روابط عمومــی وزارت دفاع، 
امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در نشســت مشــاوران ایثارگر وزرا که با حضور مدیران بنیاد 
شهید کشور در محل ستاد وزارت دفاع برگزار شد با درود به 
ارواح طیبه شــهدا، امام شهدا و به ویژه شهید دانشمند دکتر 
فخری زاده اظهار کــرد: حرکت ها و اقدامات خوبی در زمان 
مدیریت جناب آقای مهندس اوحدی در بنیاد شهید به وجود 
آمده اســت و بنده در جلسات هیئت دولت تاش و کوشش 
این برادر ارجمند را در دفاع از حقوق خانواده شهدا و ایثارگران 
از نزدیک شاهد هستم.امیر حاتمی با بیان اینکه وزارت دفاع 
همچنان در حال و هوای شــهادت دکتر فخری زاده هســت 
و داغ فقدان این دانشــمند عزیز همچنان بر ما سنگینی می 
کند، گفت: رهبر معظم انقاب پس از ترور شــهید دانشمند 
فخری زاده فرمودند:« دو موضوع مهم را همه  دست اندرکاران 
باید به ِجّد در دســتور کار قرار دهند، نخســت پیگیری این 
جنایت و مجازات قطعی عامان و آمران آن، و دیگر پیگیری 
تاش علمی و فنی شــهید در همه  بخش هایی که وی بدانها 
اشتغال داشت.«امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه دشمن در 
این حادثه به دنبال ایجاد وقفه در روند حرکت علمی و سرعت 
پیشــرفت جمهوری اسامی در عرصه فناوری های نوین بود 
گفت: دشمن به خوبی فهمید در عرصه های نوظهور و بدیع 

به پیشــرفت های قابل توجهی دســت پیدا کردیم که برای 
جمهوری اســامی ایران اقتدار آفرین بوده اســت؛ لذا با این 
اقــدام تاش کرد روحیه مردم را تضعیف و به امنیت و اقتدار 
ایران خدشه وارد سازد.امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه تاش 

سازمان پژوهش های نوین دفاعی با جدیت بیشتری نسبت به 
قبل ادامه خواهد داشت گفت: تمامی کارکنان و مدیران وزارت 
دفاع بعد از ترور این شهید واا مقام عزم خود را برای ادامه راه 
فخری زاده جزم کردند و دولت خدمتگزار جمهوری اسامی 

نیز در اقدامی شایســته، بودجه ســازمان پژوهش و نوآوری 
دفاعی را ۲۵۶ درصد افزایش داد. امیر حاتمی در بخش دیگر 
ســخنان خود با بیان اینکه موضوعات موشکی ما گرچه خار 
چشــم دشمنان شده است و ما هر روز توان و قدرت موشکی 
خود را تقویت کرده ایم گفت:  فرهنگ شهادت اولی تر از همه 
این پیشرفت ها است و ملتی که فرهنگ شهادت داشته باشد 
سلطه پذیر نیست و دشمن نمی تواند بر آن ملت فائق آید و در 
واقع چیزی که کشــور را در برابر زورگویی و بی منطقی های 

نظام استکبار بیمه می کند فرهنگ شهادت آن ملت است.
وزیر دفاع تصریح کرد: در کشــوری که میلیون ها جوان آماده 
شهادت هســتند هیچ قدرتی توان چیره شدن بر این کشور 
را نخواهد داشــت.وزیر دفاع با بیان اینکه شــهدا، جانبازان و 
ایثارگران کار خود را به خوبی انجام داده اند گفت: آنها با اهدای 
جان خود و در طبق اخاص گذاشــتن ارزشمندترین عنصر 
حیاتــی خود تکلیف خود را به خوبی انجام دادند و ما وظیفه 
داریم بــه بهترین نحو یاد و خاطره ایــن عزیزان و  فرهنگ 
شــهادت را زنده نگه داریم.امیر حاتمی گفت: ما باید قدردان 
شــهدا، خانواده شــهدا، جانبازان، آزادگان ورزمندگان باشیم 
و تاکنون نیز نتوانســتیم حق واقعی بخشی از این عزیزان را 
ادا نماییم و ضروری اســت رســیدگی به آن بخش با سرعت 
و  اهتمام بیشــتری دنبال شود.وزیر دفاع در پایان گفت: اگر 
کسی در هر لباســی کاری برای دفاع از میهن انجام می دهد 
و جانفشانی می کند باید اطمینان خاطر داشته باشد و یقین 
بداند کسانی همواره قدردان تاش و مجاهدت های او خواهند 

بود.

 تصور نقش آفرینی اروپا در برجام
 جز اتاف وقت نیست

در ماجرای اینســتکس، علی رغم آنکه تصور می شــد قرار است این ساز و 
کار مقابــل تحریم های آمریکا عمل کرده و منافع ایران از برجام را تأمین 
کند، اما بیانیه ۳ کشور اروپایی اثبات کرد که این تصور غلط بوده است.اّواً 
در بیانیه تأکید شــده بود که شروع کار اینستکس با تجارت بشردوستانه 
اســت. یعنی تنها قرار است تجارت در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی 
را پوشــش دهد. این محدودیت به معنای عدم ورود به حوزه تجارت اقاِم 
تحریم شــده از سوی آمریکا است.ثانیاً ثبت شــرکت اینستکس در اروپا 
به عنوان یک شرکت خصوصی حکایت از آن داشت که دولت های اروپایی 
حاضر به حمایت سیاســی از این ســاز و کار نیســتند. شرکت خصوصی 
هم تکلیفش روشن است؛ مانند تمام شرکت های خصوصی در کشورهای 
اروپایی که از تحریم های آمریکا تبعیت می کنند، اینســتکس هم از آن ها 

تبعیت خواهد کرد.

اذعان کارشناســان و مقامات اروپایی به عدم استقال در مسائل 
سیاسی و اقتصادی

بنا به نظر کارشناسان اروپایی، اروپا در مسائل اقتصادی و سیاسی مستقل 
نبوده و تابع تحرکات ایاات متحده است. در همین راستا »کلمنته ترمه« 
محقق فرانسوی فعال در دانشــکده مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی در 
نشستی مجازی که بیست و چهارم مهرماه امسال )۱۵ اکتبر( با همکاری 
اندیشــکده »چتم هاوس« با مؤسسه خاورمیانه برگزار شد، در قسمتی از 
سخنان خود گفت: »فرانسه و اتحادیه اروپا نمی توانند از شرکت های خود 
محافظت کنند. آن ها نمی توانند مانع خروج شرکت های خود از بازار ایران 
شوند و با وجود این عدم استقال اقتصادی، درک نمی کنم که ایرانی ها چه 
انتظاری از اروپا دارند.«همچنین »هایکو ماس« وزیر امورخارجه آلمان، در 
مصاحبه ای با خبرگزاری آسوشــیتدپرس اعام کرد که تصمیم ها توسط 
دولت آمریکا در کاخ ســفید گرفته می شدند، بعد جلوی ما می گذاشتند و 
ما هم باید با آن ها کنار می آمدیم.حجم وابستگی اروپا به آمریکا به حدی 
است که دیگر نباید در محاسبات ایران جایی داشته باشد. در پیشامدهای 
بعد از خروج آمریکا از برجام مشاهده شده است که اروپا نه تنها نمی تواند 
در برابــر تحریم های آمریکا مقاومت کند و از شــرکت ها مقابل تحریم ها 
محافظت کند؛ بلکه در این امر با ایاات متحده همکاری و همیاری کرده 
و ســعی در حرکت به ســوی تأمین منافع آمریکا نیز دارد.در همین حال 
روسیه و چین در شورای امنیت با قطعنامه آمریکا مبنی بر تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران مخالفت کرده و همچنین قطعنامه اروپا و آمریکا علیه 
برنامه دفاع موشــکی تهران را وتو کردند. این دو کشــور در قضیه  پرونده 
هســته ای ایران نیز تنها کشورهایی بودند که با قطعنامه شورای حکام در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مخالفت کردند.اقدامات روسیه و چین نشان 
می دهد که آن ها برخاف اروپا اراده ای مستقل از آمریکا دارند و می توانند 
در پیشــبرد منافع ایران در مناســبات بین الملل مفید باشــند. همکاری 
راهبردی؛ در مقابله با تحریم های آمریکا با چین و روســیه معنا داشته و 
اندیشکده های غربی نیز به این موضوع اذعان دارند که ایران با همکاری با 

این دو کشور می تواند فشار تحریم ها را بر اقتصاد خود کم کند.

روحانی در دیدار سفیر جدید تایلند:
تهران آماده گسترش همکاری ها با بانکوک 

در همه زمینه هاست
رئیس جمهور با اشــاره به روابط بیش از ۴۰۰ ســاله ایران و تایلند تاکید 
کرد: تهران برای توســعه همکاری های دوســتانه با بانکوک ارزش زیادی 
قائل اســت و آماده گســترش این همکاری ها در همه زمینه ها اســت.به 
گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجت ااسام حسن روحانی 
رئیس جمهور کشــورمان هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید تایلند در 
تهران، با اســتقبال از همکاریهای علمی، اقتصادی و فرهنگی دو کشــور 
اظهار داشت: ظرفیت های بسیار خوبی برای افزایش سطح روابط دو کشور 
وجود دارد که امیدوارم در دوران ماموریت شــما به عنوان سفیر جدید، از 
این ظرفیت ها نهایت بهره بــرداری انجام گیرد.روحانی همچنین خواهان 
اجرای کامل توافقات مشترک دو کشور شد.وراووت پونگ پرایاپانت سفیر 
جدید تایلند در تهران نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود گفت: 
قرن ها روابط ایران و تایلند و روابط دیپلماتیک رســمی ۶۵ ساله فرصت 
مناســبی برای تعمیق بیش از پیش همکاری های مشترک ایجاد کرده و 
بانکوک مصمم است روابط خود را با تهران در همه عرصه های موردعاقه 
گسترش دهد.ســفیر جدید تایلند در تهران اظهار داشت: تایلند خواهان 
حضور گسترده تر دانشــجویان تایلندی در ایران و تحصیل در رشته های 
مختلف است و این موضوع بی تردید در تقویت همکاری های دو ملت و دو 

دولت بسیار نقش آفرین است.

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید تونس:
تونس می تواند دروازه ورود ایران به 

کشورهای آفریقایی باشد
رئیــس جمهور با قدردانی از مواضــع جمهوری تونس در حمایت از ایران 
در مجامــع بین المللی، گفت: جمهوری تونس می تواند دروازه ورود ایران 
به کشورهای آفریقایی و شمال آفریقا باشد. حجت ااسام حسن روحانی 
هنگام دریافت استوارنامه »سمیر المنصور« سفیر جدید تونس با اشاره به 
اینکه جمهوری تونس به عنوان کشوری مسلمان، برادر، دوست و مهم در 
شــمال آفریقا می تواند دروازه ورود جمهوری اسامی ایران به کشورهای 
آفریقایی، شمال آفریقا و اروپا باشد، تاکید کرد: روابط تهران- تونس پس 
از انقاب در این کشــور خوب و روبه توســعه بوده است و احساس قرابت 
و نزدیکی بین دو کشــور بوجود آمده است.وی با قدردانی از مواضع خوب 
جمهوری تونس در حمایت از جمهوری اســامی ایــران در مجامع بین 
المللــی بویژه در برخورد با اقدامات و تحریــم های ظالمانه دولت آمریکا 
علیه کشورمان ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در همه زمینه توسعه و 
تعمیق یابد.»ســمیر المنصور« سفیر جدید تونس نیز در این دیدار، تاکید 
کرد: جمهوری تونس اراده ای عمیق و توجه ویژه برای توسعه روابط همه 
جانبه با کشــور دوست، برادر و مســلمان ایران دارد و تونس می تواند به 
عنوان سکویی برای روابط ایران با اروپا و افریقا شود.وی با اشاره به روابط 
و پیوندهای تاریخی بین دو ملت، تصریح کرد: مردم تونس عاقه ای ویژه 
به ایران دارند و آمادگی داریم روابط دو جانبه در همه سطوح تعمیق یابد.

نیکزاد در صحن مجلس:
 »روحانــی« نباید علیه مجلس حرف بزند

نایب رئیس مجلس شــورای اســامی بــا بیان اینکــه رئیس جمهور 
حقوقــدان اســت و نباید علیــه مجلس حــرف بزند، گفــت: مجلس 
نمی خواهد وارد حاشیه شود.محمدرضا صباغیان در جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اسامی طی اخطار قانون اساسی در واکنش به اظهارات 
اخیر رئیس جمهور، گفت: رئیس جمهور گفته اســت دولت فقط از من 
دســتور می گیرد و از من تبعیت می کند که طرح این مباحث درســت 
نیســت.وی بیان کرد: همچنین رئیس جمهــور، قانون مجلس را ُمضر 
دانست، در حالی که نمایندگان مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان 
هم آن را تأیید کرده و این گونه اظهارات توهین های بزرگی به مجلس 
اســت و باید به آن پاســخ داده شــود.نماینده مردم بافق و مهریز در 
مجلس شــورای اســامی تصریح کرد: در این مواقع ازم است رئیس 
مجلس موضع گیــری کند و نباید بی تفاوت باشــد و همچنین باید از 
رئیس جمهــور بخواهد درباره این مواضع پاســخ دهد.علی نیکزاد که 
ریاســت جلسه علنی را برعهده داشــت در پاسخ به این نماینده، گفت: 
شــاید مجلس نمی خواهد وارد حاشیه شود.نایب رئیس مجلس شورای 
اســامی تصریح کرد: البته کســی که مباحث مذکور را مطرح می کند 

حقوقدان است و نباید این حرف ها را بزند.

دبیر ستاد انتخابات کشور خبر داد
انتخابات ۱۴۰۰ را در کمال صحت و 

امنیت برگزار می کنیم
دبیر ستاد انتخابات کشور از برگزاری دومین نشست ستاد هماهنگی 
انتخابات ۱۴۰۰ به منظور برنامه ریزی برای انتخابات های سراسری 
و میان دوره ای خرداد ماه ســال آینده، خبر داد. ســید اســماعیل 
موســوی دبیر و سخنگوی ســتاد انتخابات کشور اظهار کرد: دومین 
نشســت ستاد هماهنگی انتخابات ۱۴۰۰ به منظور برنامه ریزی برای 
انتخابــات های سراســری و میان دوره ای خرداد ماه ســال آینده، 
برگزار شــد.وی افزود: در این جلســه، ضمن بررسی برنامه های آتی 
برای اجرای فرایندهای مختلف انتخابات، در خصوص آموزش عوامل 
اجرایی و دســت اندرکاران انتخابات در سطوح استان ها، شهرستان 
ها و بخش ها بحث و بررســی شــد و مقرر شــد دوره های آموزشی 
با بهره گیری از امکانــات و تجهیزات الکترونیک اجرا گردد.مدیرکل 
دفتــر انتخابات وزارت کشــور هم چنین گفت: جلســات هماهنگی 
با شــورای نگهبان در حال اجراســت و دربــاره فرایندهای مختلف 
انتخابــات گفتگــو و تصمیم گیری می شــود. دبیر ســتاد انتخابات 
کشــور با اشــاره به انتخابات شوراهای اسامی شــهرها و روستاها، 
اعام کرد: اخیراً هیات نظارت بر انتخابات شــوراهای اسامی شهرها 
و روســتاها در مجلس شــورای اسامی تشکیل شــده و فرایندهای 
اجرایی انتخابات شــوراها با این هیات هماهنگ می شود.ســخنگوی 
ستاد انتخابات کشور با اشاره به فراخوان وزارت کشور برای برگزاری 
انتخابات ۱۴۰۰ در شــرایط کرونا گفت: خوشبختانه تعداد زیادی از 
حقوقدانان، فعالین سیاســی و اجتماعی، روزنامه نگاران و خبرنگاران 
و اقشــار مختلف مردم ایده ها و پیشــنهادات خود را از طریق پرتال 
وزارت کشــور بــه ما منتقل کــرده اند که در حال بررســی و جمع 
بندی اســت. ضمن تشــکر از هم اندیشــی آنان با وزارت کشور، ان 
شــاءاه نتایج بررسی ها را به اطاع عموم خواهیم رساند. وی افزود: 
در شهریورماه امسال انتخابات در شــرایط کرونایی را برگزار کردیم 
که قطعــاً از تجربه برگزاری ایــن انتخابات اســتفاده خواهیم کرد. 
عاوه بــر آن، اخیراً در برخی از کشــورهای کوچک و بزرگ نیز در 
شــرایط کرونایی، انتخابات سراسری یا محلی برگزار شده است که با 
همــکاری همکارانمان در وزارت خارجه ایــن تجربیات را به دریافت 
و تجمیع کرده ایم و مطابق با شــرایط از آن ها بهره خواهیم گرفت.

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشــور همچنیــن گفت: بدون تردید 
تــاش ما بر این خواهد بود که انتخابــات ۱۴۰۰ در کمال صحت و 
امنیت و با مشــارکت گسترده برگزار شود و تامین سامت مجریان و 
دست اندرکاران انتخابات و مردم عزیزی که برای رای دادن به شعب 
اخذ رای مراجعه می کنند برای ما بســیار مهم و حیاتی اســت لذا با 
همفکــری با دیگران و بهره گیری از تجربیات داخلی و خارجی برای 

تحقق آن کوشش خواهیم نمود.

معــاون هماهنگ کننــده ارتش در 
پیام های جداگانــه به وزیران دفاع و 
علوم ضمن تبریــک هفته پژوهش 
تاکید کــرد: علــم و پژوهش یکی 
از اساســی ترین نیازهــا بــرای نیل 
به پیشــرفت و توســعه همه جانبه 
کشــور و یکی از محورهای مهم در 
تحقق بیانیه گام دوم انقاب اســت.

به گزارش دیروز سه شــنبه ایرنا از 
روابط عمومی ارتــش در متن پیام 
دریــادار »حبیــب اه ســیاری« به 
سرتیپ ســتاد »امیر حاتمی« وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
آمده اســت: امروز نیروهای مسلح با 
محوریــت وزارت دفاع به عنوان یک 
سازمان پژوهش محور و رکن رکین 
تولید قدرت دفاعی کشور در راستای 
جامه عمل پوشــاندن بــه منویات 
فرماندهــی معظم کل قوا اســت.در 

ادامه این پیام آمده است: با استعانت 
از درگاه خداوند متعال و بهره گیری 
از تجربیات ارزشمند هشت سال دفاع 
مقدس این وزارتخانه مسیر تعالی و 
تحقــق مجاهدانه مســتمر، تعمیق 
بایسته ها و الزامات امنیت پایدار ملی 
و بازدارندگــی راهبردی را با تکیه بر 
توانمندی دانشمندان و پژوهشگران 
متعهــد و متخصص خود بــا انجام 
هدفمند  پژوهش هــای  و  تحقیقات 
فصل نوینی را آغاز کرده و با طراحی 
و ســاخت تجهیزات دفاعی و نظامی 

متناسب با تهدیدات روز، توانسته به 
قــدرت بازدارنده در تراز نظام تبدیل 
شده و به نقطه مطلوب و اثرگذار در 
معادات نظامی و سیاسی در سطح 
منطقه و فرامنطقه دســت یابد.علم 
و پژوهــش یکــی از محورهای مهم 
تحقق بیانیه گام دوم انقاب اســتدر 
متــن پیــام رییس ســتاد و معاون 
هماهنــگ  کننده ارتــش خطاب به 
»منصور غامی« وزیر علوم تحقیقات 
و فنــاوری آمــده اســت: پژوهش، 
کاوش در بیکرانــه دانش و چشــمه 

زال دانایی اســت و به عنوان موتور 
محرک پیشــرفت و توســعه، راهی 
برای گسترش مرزهای علم و دانش 
و گشودن افق های درخشان است که 
کارآمدی آن در مسیر توسعه کشور 
امری بارز و مبرهن است.در ادامه این 
پیام آمده اســت: یکی از محورهای 
مهم در تحقق بیانیه گام دوم انقاب 
»علم و پژوهش« است و امروزه ایران 
اســامی با قرار دادن عصر دانش و 
پژوهش به عنوان آشکارترین وسیله 
عــزت و قدرت و رمز توســعه پایدار 
کشــور، در مسیر تعالی و تحقق یک 
مسیر مجاهدانه مســتمر، با اهتمام 
و تکیه بر پیشــرفت های علمی خود 
توانســته در اعتای اهداف متعالی 
نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
به موفقیت های علمی چشــمگیری 

دست یابد.

دریادارسیاری:
 پژوهش موتور محرک پیشرفت 

و توسعه کشور است

با موافقت نمایندگان؛
دوتابعیتی ها نمی توانند نامزد انتخابات 

ریاست جمهوری شوند
نمایندگان مجلس شــورای اسامی، نداشتن تابعیت و اقامت در کشورهای دیگر 
را به شروط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری اضافه کردند.در جلسه علنی 
دیروز مجلس شــورای اسامی و در جریان بررسی جزئیات طرح اصاح موادی از 
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسامی ایران، حجت ااسام سید محمود نبویان 
پیشــنهاد داد که اصاحاتی در جزء ۲ بند الف ماده ۱ طرح مذکور درباره شرایط 
اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری اعمال شود.وی اظهار داشت: واژه تابع ایرانی 
در این بخش ابهام دارد و نمی تواند نافی نداشــتن تابعیت دیگر کشورها باشد. در 
واقع، کسی که تابعیت کشورهای دیگر را داشته باشد، می تواند تابعیت ایران را هم 
داشته باشد.عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسامی بیان کرد: با توجه به 
حضور افراد دوتابعیتی و سه تابعیتی در دولت فعلی، این واژه باید در طرح مذکور 
اصاح شــود.در ادامه جلســه، وکای ملت با ۱۹۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و 
۲ رأی ممتنــع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلســه علنی، با اصاح جزء ۲ 
بند الف ماده ۱ طرح اصاح موادی از قانون انتخابات ریاســت جمهوری اسامی 
ایران موافقت کردند.بر اساس اصاحات صورت گرفته، جزء ۲ بند الف ماده ۱ این 
 Green / طرح، به »ایرانی ااصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز آن )کارت سبز
Card( کشورهای دیگر در گذشته و حال«، تغییر یافت.مالک شریعتی در این باره 
گفت: در حال حاضر پرونده های  متعددی در دســتگاه امنیتی وجود دارد مبنی 
بر اینکه افرادی که خود یا فرزندانشــان در گذشــته در کشورهای خارجه بودند، 
امــروز در محل نفوذ قرار گرفتند.وی بیان کرد: اعتقاد بنده کاندیداهای انتخابات 
ریاســت جمهوری حتی نباید در خارج از کشــور اقامت داشته باشند و باید این 
موضوع در قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شود.همچنین در ادامه جلسه 
حجت ااسام علیرضا سلیمی، اظهار داشت: کسی که کارت اقامت سایر کشورها 
و همچنین ملکی در خارج از کشور داشته باشد، قطعاً این موضوع روی مراودات و 
ارتباطات او تاثیرگذرا است.وی افزود: متأسفانه برخی از آقایان نگاه شان معطوف به 
غرب است و علت حضور فرزندان آنها در کشورهای غربی این مسئله است که آنان 
کشــورهای غربی به ویژه آمریکا را قبله عالم می دانند.عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اسامی تأکید کرد: کسی که به کشورهای خارجی وابستگی و تعلق خاطر 
دارد قطعا نمی تواند وظایف خود را در کشــور ما به درســتی انجام دهد.سلیمی 
بیان کرد: مسئوان کشور همگی باید توضیح دهند که آیا فرزندانشان در خارج از 
کشور سکونت دارند یا خیر و وجود شرط ممنوعیت داشتن گرین کارت و کارت 
اقامت ســایر کشورها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری امری ازم 
است.نماینده مردم محات در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: اگر مدارس و 
دانشــگاه های ما مطابق با استانداردهای جهانی است، پس چرا فرزندان برخی از 
مســئوان برای تحصیل به خارج از کشور می روند و اگر دانشگاه ها و مدارس ما 
اســتاندارد نیست، پس چرا فرزندان مســئوان از امکانات بیشتری برخوردارند و 
می توانند در خارج از کشــور تحصیل کنند.همچنین ابراهیم عزیزی گفت: بنده 
معتقدم کسی که قصد دارد رئیس جمهور کشور ما شود، نباید کارت اقامت سایر 

کشورها را داشته باشد.

اوحدی در وزارت دفاع:
اقتدار معنوی باید در تمامی مردم به ویژه 

مسئولین کشور باشد
رئیس بنیاد شهید گفت: اقتدار معنوی باید در تمامی مردم به ویژه مسئولین 

کشور به عنوان نقطه اتکا برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود باشد.
، سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در یکصد و هشتاد و 
سومین نشست مشاوران ایثارگر وزرا که در محل ستاد وزارت دفاع و با حضور 
امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد با درود به ارواح 
طیبه شــهدا به ویژه شهید راه علم، دانشمند شهید، فخری زاده گفت: یکی از 
دغدغه های مهمی که در طول تاریخ همواره ذهن انسان را درگیر کرده، وجه 
تمایز انسان با دیگر پدیده های خلقت است.اوحدی با بیان اینکه فاسفه، عرفا 
و دانشمندان زیادی بر سر این موضوع بحث کرده اند گفت: راه دستیابی انسان 
بــه بااترین درجه ی کمال به عنوان اشــرف مخلوقات و خلیفه الهی بر روی 

زمین درک وجودی او به عنوان بااترین پدیده ی خلقت بوده است.
وی ادامه داد: اگرچه ایمان به عنوان اولین شاخصه قرار گیری در بستر کمال 
برای انسان بسیار ارزشمند است اما صرف داشتن عقل، دانش و ایمان انسان در 
مسیر الهی قرار نمی گیرد.اوحدی با بیان اینکه اصحاب پیامبر از ایشان در مورد 
ویژگی های انسان شایسته ســوال کرده اند چه کسی نزد خداوند محبوب تر 
است؟ گفت: پیامبرعظیم الشأن اسام شایسته ترین مردم را انسان های عنوان 
کرده اند که در خدمت بندگان خدا باشــد و آنکه نفعش به انســان ها بیش تر 
برسد.معاون رئیس جمهور در ادامه با نقل حدیثی از امام حسن عسکری )ع( 
در خصوص خدمت به خلق گفت: این امام همام دو خصلت ایمان به خداوند 
و خدمت به برادران همنوع را جزو خصایص انسان های برجسته بر می شمارند.

وی با تشــریح جایگاه ایثارگری گفت: این جایگاه، جایگاه بزرگی است و اگر 
مقام معظم رهبری فرموده اند خدمت در بنیاد شــهید افضل خدمات اســت 
منظورشان اعتبار و شأن و جایگاهی است که خون و ایثارگری شهدا، جانبازان 
و آزادگان به این مجموعه بخشیده است.رئیس بنیاد شهید با بیان اینکه شهدا 
در نزد خدای متعال زنده هســتند و روزی می خورند گفت: تمام خدماتی که 
ما به خانواده شهدا و ایثارگران تقدیم می کنیم به اندازه قطره ی خون شهیدان 
نیســت.وی با بیان اینکه رسالت سنگینی در برابر شهدا و خانواده صبور این 
عزیزان بر عهده ما است گفت: روح شهدا حاضر و ناظر بر اعمال ماست و این 
جلســات بستری برای بشارت شهدا اســت.اوحدی با بیان اینکه مقام معظم 
رهبری در کنار اقتدار اقتصــادی، امنیتی، نظامی و دفاعی تأکید ویژه ای بر 
اقتدار معنــوی دارند گفت: در واقع تمام اقتدارهایی که در کشــور به وقوع 
می پیوندد در راســتا و در عرض اقتدار معنوی معنا پیدا می کند و این اقتدار 
مؤلفه اساســی و پیش زمینه هر اقتداری در کشــور است.رئیس بنیاد شهید 
با بیان اینکه بســتر رسیدن به تمدن اســامی مد نظر مقام معظم رهبری 
و تحقق گام دوم انقاب فرهنگ شــهادت اســت گفت: اگر اقتدار معنوی در 
انسان نباشد، راه پیشــرفت به روی وی بسته می شود. اقتدار معنوی باید در 
تمامی مردم به ویژه مسئولین کشور به عنوان نقطه اتکا برای پیشبرد اهداف 

و برنامه های خود باشد.
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گزیده خبر دژپسند: 

اقتصاد کشور سیاست زده شده است 
 وزیر امور اقتصــادی و دارایی با بیان این که اقتصاد ما گرفتار 
سیاست زدگی شده است گفت: باید حرفی بزنیم که مشکل گشا 
باشد اینکه برای خوش آمد عده ای حرف بزنیم چاره کار نیست.

، فرهاد دژپسند در یکصدمین نشست شورای گفتگوی دولت به 
بخش خصوصی گفــت:  گفت: به صراحت می گویم اقتصاد ما 
گرفتار سیاست زدگی است که راه درمان آن، تعامل و عملکرد 
حرفه ای همراه با آرامش اســت. افــزود: باید حرفی بزنیم که 
مشکل گشا باشــد اینکه برای خوش آمد عده ای حرف بزنیم 
چاره کار نیســت.وی اضافه کرد: بدنبال کســب محبوبیت و یا 
مقابله با بخش خصوصی به عنوان بخش جدی اقتصاد کشور که 
در این شرایط رنج های زیادی هم متحمل می شود نیستیم از 
این رو معتقدم اگر میدان را برای فعالیت موثرتر بخش خصوصی 
باز کنیم به نتایج مطلوبی دســت پیدا می کنیم.دژپسند گفت: 
بارها و در جلســات متعدد گفتم نمی توان این توقع را داشت 
که بخش خصوصی و دولتــی بدون هم می توانند کار کنند از 
ایــن رو معتقدم ازمه همکاری دولت با بخش خصوصی تعامل 

میان این دو است.
یکصدمین نشســت شــورای گفتگوی به بخش خصوصی که 
باحضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت،  رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس، معاون اجتماعی قوه قضائیه ، رئیس اتاق ایران و فعاان 
اقتصادی عضو شــورا برگزار شد به بررسی مشکات تسهیات 

گیرندگان ارزی اختصاص داشت.

برخورد با 160 ناشر متخلف بورسی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ســازمان بورس با 160 ناشر 
کــه در بازارگردانی تخلف کردند برخورد کرد.فرهاد دژپســند 
در حاشیه یکصدمین نشســت شورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصــی در جمع خبرنگاران افــزود: در مدیریت بازار بورس 
اقداماتی مانند بازارگردانی باید انجام می شــد که در این بین 
عده ای از ناشران بورس تخلف کردند که تخلفات به حدی زیاد 
بود که حتی به 160 ناشــر متخلف رسید اما به سرعت بعضی 
از ناشــران اصاح رفتار کردند و آنهایی هم که محکومیت پیدا 
کــرده بودند در دوره تجدید نظر، اصاح رفتار کردند و در واقع 

رفع حکم صورت گرفت.
وی اضافه کرد: سه نوع محکومیت برای ناشران متخلف در نظر 
گرفته شــد، به این ترتیب که بعضی از ناشــران جریمه شدند، 
برای بعضی حکم تخلف در پرونده درج شــد و بعضی هم سلب 

صاحیت مدیریتی برای دوره شــش ماهه شدند.وزیر اقتصاد با 
بیان اینکه سازمان بورس با استفاده از این ابزارها در حال ثبات 
بخشــی به بازار سرمایه اســت گفت: آثار این ثبات بخشی در 
حال نمایان شــدن است البته باید عوامل نوسان را بررسی و با 
آن مواجهه کنیم.دژپســند افزود: در بازار سرمایه، سرمایه گذار 
حساس است بنابراین افرادی که بی محابا به اظهارنظرهای فاقد 
مبانی حقوقی اقدام می کنند قطعاً باید روزی پاسخگو باشند و 
آنهایی که فعاان بازار سرمایه را می ترسانند و در این بازار رعب 
و وحشت ایجاد می کنند باید پاسخ دهند.وزیر اقتصاد گفت: در 
تأمین مالی اقتصاد کشور، بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکانی 

است که قابل چشم پوشی نیست زیرا اقتصاد ما به گونه ای پیش 
می رود که نمی توانیم بازار سرمایه را از ارکان تأمین مالی نادیده 
بگیریم بنابراین آنهایی که با اظهارنظر های بی مورد در این بازار 
اخــال ایجاد می کنند یا این بازار را به چیزهای خاف شــأن 
تشبیه می کنند باید پاسخگو باشند زیرا بازار سرمایه متناسب 
و تابع قانون عمل می کنــد.وی درباره فروش حواله های ارزی 
گفــت: بانک مرکزی در این باره برخوردهای ازم را انجام داد و 
برنامه ای هم برای برخوردهای جدی تر دارد.دژپســند درباره 
مانــدگاری بیش از حد کااها در گمرک گفت: هم اکنون دوره 
ترخیص کاا در گمرک با بکارگیری ســامانه های الکترونیکی، 
حذف نظارت های پیشینی و اکتفا کردن به نظارت های پسینی 
به شدت کاهش یافته است اما برخی از وارد کنندگان بدون ثبت 
ســفارش یا بدون تأیید منشــأ ارز اقدام به واردات کردند که از 
عهده گمرک خارج است ضمن این که عده ای از واردکنندگان 

هم برای ترخیص کاا برنامه ای نداشتند.
وی افزود: به طور نمونه، سال گذشته گمرک محموله بزرگی از 
گوشت را کشــف کرد که وارد کننده آن به نوعی خود را قایم 
کرده بود و بــه ترخیص کاا اقدام نمی کرد.وزیر اقتصاد درباره 
راهکارها برای حل مشــکات تسهیات گیرندگان ارزی گفت: 
قرار شد برای اخذ مجوز قانونی در این باره اقداماتی صورت گیرد 
و در بودجه 1400 نیز حکمی پیشــنهاد داده شود تا بخشی از 
مشکات این فعاان اقتصادی حل شود.دژپسند با بیان اینکه به 
علت ساختار تأمین منابع کشور، در دوره های مختلف، جهش 
نرخ ارز مشــکات جدی برای تســهیات گیرندگان به وجود 
آورده اســت، افزود: ســعی می کنیم با اقدامات در دست اجرا 
این مشــکات را رفع کنیم و در آینده نیز در این باره مشکات 

کمتری برای فعاان بخش خصوصی ایجاد شود.

آمادگی بنیاد مسکن گلستان برای تامین 
مسکن ورزشکاران

نشســت مدیران کل و معاونین بنیاد مسکن و ورزش و جوانان استان جهت 
پیگیری تفاهم نامه همکاری مشــترک در خصوص تامین مســکن جوانان، 
ورزشــکاران، قهرمانان و همچنین صدور اسناد مالکیت اماکن ورزشی برگزار 
شــد.اقای برزمینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان در ابتدای این جلسه از 
حمایتها و تعامات بنیاد مسکن استان با مجموعه ورزش و جوانان و پیگیری 
های مستمرشان جهت خانه دار شدن جوانان، ورزشکاران، قهرمانان و جامعه 
هدف اداره کل ورزش و جوانان تشکر کردند و از معاونینشان خواستند تمام 
تاش خود را جهت برخورداری جوانان، ورزشــکاران و قهرمانان از طرح های 
مســکن بنیاد مســکن بکار گیرند.آقای برزمینی همچنین در این جلسه از 
مدیرکل بنیاد مسکن استان خواستند نسبت به واگذاری زمین جهت ساخت 
ســالن های ورزشی روستایی نیز مســاعدت های ازم را داشته باشند.آقای 
حســینی، مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز با تشــکر از برگزاری این جلسه، 
خدمت به جامعه هــدف اداره کل ورزش و جوانان کــه جوانان، قهرمانان و 
ورزشکاران هستند را باعث افتخار دانستند.اقای حسینی ابراز داشت: در سال 
جهش تولید در راســتای منویات مقام معظم رهبری، مقرر شد ارائه خدمات 
را از درخواست محوری خارج کنیم و ما سراغ مردم برویم تا از خدمات بنیاد 
بیشتر برخوردار شوند.-۵6  درصد از واحدهای مسکونی استان بی دوام است 
که میطلبد مقاوم ســازی خانه های روستایی بطور جدی در برنامه کار قرار 
گیرد که در همین راستا در سال گذشته حدود 1۲ هزار واحد احداث گردید 

و در سال ۹۹ نیز بیش از 10 هزار واحد در دست احداث است.

زلزله زدگان رامیان ۲۱میلیارد ریال کمک 
هزینه اسکان موقت دریافت کردند

فرماندار رامیان گفت: مبلغ 10 میلیون تومان کمک باعوض اســکان موقت 
به زلزله زدگان رامیانی تعلق گرفت که در حال حاضر این مبلغ به حســاب 
همه افراد واریز شــده است.جواد صادقلو در خصوص آخرین وضعیت ساخت 
و سازهای روستاهای زلزله زده اظهارکرد: بعد از زلزله 1۷ شهریور امسال که 
تاکنون ۹۷ روز از آن می گذرد هشــت واحد مسکونی بازسازی و مورد بهره 
برداری زلزله زدگان قرار گرفته اســت.وی افزود: بر اثر زلزله شهریور ماه سال 
جاری تعداد ۲11 واحد مســکونی در ســطح 10 روستای کوهستانی بخش 
مرکزی تخریب و بافاصله در دستور کار بازسازی قرار گرفت که خوشبختانه 
تاکنون برای ۲00 واحد پروانه ســاختمانی صادر شده و 1۹6 پرونده به بانک 
عامل معرفی شده است.صادقلو بیان کرد: در حال حاضر ۵۹ واحد در مرحله 
فونداســیون، ۳۵ واحد در مرحله احداث ستون، ۲۹ واحد در مرحله احداث 
ســقف، ۲1 واحد در مرحله دیوار چینی و شیب بندی و نصب درب و پنجره 
هســتند که هشــت واحد هم تاکنون به اتمام رسیده و در حال بهره برداری 

است.

 چگونه رشد اقتصادی 
مثبت شد؟ 

در حالی رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال مثبت 
شــده که فعالیت های کشــاورزی، صنعت، برق، گاز و 
آب، خدمات موسسات پولی و مالی بیشترین سهم در 
این رشد را داشــته اند. طبق اعام بانک مرکزی تولید 
ناخالص داخلی کشور در نیمه اول سال جاری به ۳۲۲ 
هزار و ۸00 میلیارد تومان رســیده که در مقایســه با 
سال قبل معادل 1.۳ درصد رشد یافته است. همچنین، 
رشد تولید ناخالص داخلی در بهار امسال ۲.۹- درصد 
بود که این رقم در تابستان به ۵.1 درصد افزایش یافته 
است.رشــد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در 
بهار ســال جاری 0.6- درصد بود در فصل تابستان به 
۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس رشد اقتصادی 
بدون نفت کشــور در نیمه اول سال جاری معادل 1.4 
درصد حاصل شده است.اما بررسی رشد اقتصادی نیمه 
نخست امســال در رابطه با سهم فعالیت ها از محصول 
ناخالــص داخلــی بیانگر این اســت که ســهم بخش 
کشــاورزی از 0.۹ به 0.۵ درصد کاهــش یافته و نرخ 
رشــد این بخش نیز به 4.4 درصد رسیده است. سهم 
نفــت از تولید ناخالص داخلــی از منفی 10.۳ به 0.1 
درصد افزایش یافته و نرخ رشــد ایــن بخش نیز 0.۸ 
درصد رسیده اســت. عاوه براین، سهم بخش خدمات 
نیز از رشد اقتصادی از منفی 0.۵ به منفی 0.1 رسیده 
و افزایش یافته اســت که نرخ رشد این بخش به منفی 
0.۲ رسیده است. از سوی دیگر، گروه صنایع و معادن 
در رشــد اقتصادی نیمه اول ســال سهمی معادل 1.4 
درصد داشــته اند که با رشد مواجه شده و نرخ رشد آن 
نیز به ۵.4 رســیده اســت. در آخر، در این مدت سهم 
بخش ســاختمان در 0.۲ درصد ثابت مانــده اما نرخ 
رشد آن مثبت 4.1 درصد شــده است. بنابراین، علت 
عمده افزایش نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی )رشــد 
اقتصادی( را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت های 
صنعت، خدمات موسســات پولی و مالی، کشاورزی و 
برق، گاز و آب دنبال کرد به گونه ای ســهم هر یک در 
تولید ناخالص داخلی شــش ماهه اول امسال به ترتیب 

0.۸، 0.۵، 0.۵ و 0.4 درصد است.

وزیر راه و شهرسازی:
۲۰ پروژه عمرانی وارد بازار 

سرمایه می شوند
وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: ۲0 پروژه را برای 
ورود به بازار سرمایه پیشــنهاد کرده ایم که از این ها 
۳ پروژه مجوز گرفتند و احتماا تا پایان ســال ســایر 
پروژه ها هم مجوز را دریافت کنند.، محمد اسامی در 
حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون عمران با بیان اینکه 
برای اجرای پروژه های عمرانی سیاســت ما استفاده از 
ظرفیت های بازار ســرمایه است، گفت: می خواهیم در 
کنار بودجه، از ظرفیت های بازار سرمایه استفاده کنیم 
بــه ویژه برای پروژه های منطقــه ای و بین المللی که 
در ترانزیت اثرگذار هســتند. وی با بیان اینکه در این 
حــوزه ۲0 پروژه را فعال کردیــم، ادامه داد: ۲0 پروژه 
را برای ورود به بازار ســرمایه پیشــنهاد کرده ایم که 
از ایــن ها ۳ پــروژه مجوز گرفتنــد و احتماا تا پایان 
ســال ســایر پروژه ها هم مجوز را دریافت کنند. وزیر 
راه و شهرســازی افزود: با این اقدام دولت از وابستگی 
تکمیــل پروژه ها به بودجه رها می شــود و همچنین با 
مولدســازی این پروژه ها مردم هم می توانند از مزایای 

آن بهره مند شوند.  

جهانگیری برخورد ریشــه ای با تخلفات و 
مســدود کردن گلوگاه های فساد را ازمه 
ســامت نظام اداری عنــوان کرد و گفت: 
برجسته شدن برخی موارد فساد در رسانه ها 
نباید باعث شود که ســامت نظام اداری 
کشور زیرســوال برود. اسحاق جهانگیری 
در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی اظهارکرد: ســامت نظام اداری 
کشور نیازمند برخورد ریشه ای با تخلفات 
و مسدود کردن روزنه ها و گلوگاه های فساد 
اســت.معاون اول رییس جمهــوری افزود: 
دولت در همین راســتا از چند سال پیش 
ستادی را برای شناسایی گلوگاه های فساد 
در دولت تشکیل داده است و دستگاه های 
اجرایــی نیز مکلــف شــده اند کارگروهی 
را بــه صورت مســتمر برای شناســایی و 
تشکیل  فساد  گلوگاه های  مسدودســازی 
دهند.جهانگیری با اشاره به گزارش رییس 
ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشور 
درخصــوص نتایج طرح ســنجش ادراک 
جامعه درباره ســامت و فســاد اداری در 
کشــور تصریح کرد: برجسته شدن برخی 
موارد فساد در رســانه ها نباید باعث شود 
که ســامت نظام اداری کشــور زیرسوال 
برود. البته وجود فســاد در نظام اداری هر 
چند کوچک بــه هیچ وجه قابل پذیرش و 
تحمل نیست و باید با مفسدین اقتصادی با 

جدیت و قاطعانه برخورد شود.وی با تاکید 
بر اینکه باید قدردان زحمات و تاش های 
مدیران خدوم کشور به خصوص در شرایط 
ســخت کنونی باشیم، خاطرنشــان کرد: 
اگرچه ممکن اســت گاهی شاهد تخلف از 
سوی یک مدیر باشیم، اما اکثریت مدیران 
کشــور با دلســوزی در تاش هســتند تا 
خدمتگزاری به مــردم را روز به روز ارتقاء 
دهند.معــاون اول رییــس جمهوری ادامه 
داد: بایــد با شفاف ســازی و کار فرهنگی، 
ادراک جامعه نســبت به نظام اداری کشور 
اصاح شــود. مردم باید در جریان خدمات 
دستگاه ها و اقدامات مثبت انجام شده برای 
شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای 
اداری قرار گیرند.جهانگیری همچنین پس 
از استماع گزارش دســتگاه های نظارتی و 
قضایــی از جمله وزارت اطاعــات درباره 
برخورد با متخلفین ارزی با اشــاره گفت: 
متأسفانه برخی واردکنندگان برای واردات 
دارو و کااهای اساســی ارز 4۲00 تومانی 
دریافت اما کاایی به کشور وارد نکرده اند.

وی در ادامــه تصریح کرد: تخلف این گونه 
افراد به هیچ عنوان قابل اغماض نیست چرا 
که هم تفاوت قیمــت ارز 4۲00 تومانی با 
ارز آزاد بسیار زیاد است و سود نامشروعی 
را نصیــب این افراد سوء اســتفاده گر کرده 
است و هم کااهایی که باید به کشور وارد 
کنند کااهایی مهم و حیاتی بوده اســت 
و در این شرایط ســخت اقتصادی باید به 
دســت عموم مردم می رسید که ازم است 
این افراد به صورت دقیق شناسایی و با آنها 
بدون اغماض برخورد شود.حجت ااســام 
اژه ای  محســنی  غامحسین  والمسلمین 
معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلســه 
با تأکید بر اینکه ادراک و احســاس فساد 
در جامعه بیش از میزان واقعی فساد است، 
گفت: ازم اســت بررسی و مطالعه دقیقی 
در این خصوص انجام شــده و مشــخص 
شــود ادراک جامعه از فســاد اداری چقدر 
بیشــتر از واقعیت بوده و چه راهکارهایی 
باید برای اصاح این وضعیت به کار گیریم.

سیدامیر حســین قاضی زاده هاشمی نایب 

رییس اول مجلس شــورای اسامی هم در 
این نشســت با اشــاره به گزارش سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور درخصوص 
طرح ســنجش ادراک و تجربه شهروندان 
درباره ســامت و فساد اداری کشور اظهار 
داشت: این مطالعات و نظرسنجی ها باید به 
صورت مســتمر انجام شود و باید مشخص 
شــود که چه عواملی باعث شده که ادراک 
جامعه نسبت به فساد اداری در کشور بیش 
از میزان واقعی آن باشــد.در این جلسه که 
وزیر دادگستری، دادستان عمومی و انقاب 
تهران، رییس ســازمان بازرسی کل کشور، 
معاون وزیــر اطاعات، نماینده ســازمان 
اطاعــات ســپاه پاســداران و نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی عضو ستاد نیز 
حضور داشتند، رییس سازمان امور اداری 
و اســتخدامی کشــور گزارشــی از نتایج 
طرح ســنجش ادراک و تجربه شهروندان 
و دیدگاه ســنجی خبرگان درباره سامت 
و فســاد اداری در کشور ارائه کرد.در ادامه 
این جلســه نماینــده وزارت اطاعات نیز 
گزارشــی از مفاسد و تنش های ارزی ارائه 
کرد و به تشــریح علت ها و زمینه های بروز 
این مفاسد پرداخت که تجارت غیررسمی و 
قاچاق، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات 
و عدم ایفای تعهدات واردکنندگان از جمله 

این دایل بود.

معاون اول رییس جمهور؛
 ضرورت برخورد جدی با دریافت کنندگان 

متخلف ارز 4200تومانی

جزئیات فروش متری مسکن در بورس
زمزمه های فروش متری مسکن حدود یک سال و نیم است که به گوش میرسد و درحالی به 
مرحله اجرا نزدیک می شود که گفته شده در این بازار مردم می توانند به منظور حفظ ارزش 
پــول خود در مقابل تورم، اوراق مســکن از بورس کاا خریداری کنند. موضوع امکان تامین 
مالی پروژه های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود 1۷ ماه قبل 
مطرح شد که در نهایت  اواسط اردیبهشت ماه سال جاری با همکاری سازمان بورس و وزارت 
راه و شهرســازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رســید.وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد 
صندوقهای زمین و ساختمان که هم اکنون به صورت محدود از طریق 4 تا ۵ شرکت بخش 
خصوصی فعالیت می کنند را گسترش دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
درباره این صندوقها گفته بود که عرضه پروژه های مسکن در بورس کاا ضمن اینکه سوددهی 

مناسبی برای سرمایه گذاران دارد، به تولید و عرضه مسکن کمک خواهد کرد.

ویژگی های فروش متری مسکن در بورس
این صندوقها با آنچه تحت عنوان بورس اماک و مســتغات شــناخته می شود و اواخر 
مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله 
اجرا شد متفاوت است. در بورس اماک، دارایی های مازاد شرکتهای دولتی و بانکها برای 
فروش در بازار سرمایه عرضه می شود. اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایه های 
خرد برای اجرای پروژه های مسکونی و راهسازی است. سهامداران می توانند با خرید سهام 
که به صورت متری عرضه می شود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در 
صورت خرید کل یک واحد مســکونی، آن را به تملک خود درآورند.بر این اساس با کمک 
این ابزار مالی بورس کاا که اوراق سلف مسکن نام دارد، ارزش تمام شده ساخت یک واحد 
یا یک پروژه، تبدیل به ورقه های کوچک بهادار می شــود و در بازار توسط انبوه ساز عرضه 
می شــود. در این بازار مردم می توانند به منظور حفظ ارزش پول خود را در مقابل تورم، 
اوراق مســکن از بورس کاا خریداری کنند.به گفته پروانه اصانی،  مدیرکل دفتر اقتصاد 
مسکن سرمایه های خردی که در اقتصاد می چرخد و سرگردان است می توانند به عنوان 
تامین کننده منابع ساخت در خدمت تولید مسکن قرار گیرند و یا در خدمت تقاضا برای 
تجهیزات قدرت خرید متقاضی باشند. از این نظر هیچ راهی وجود ندارد تا از ابزارهای بازار 
سرمایه در بخش مسکن و حل و باز کردن گره تامین مالی بخش مسکن استفاده شود که 
در هفته های آتی از این موضوع رونمایی می شود.بر این اساس به نظر می رسد قرار است 
ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به ورقه های کوچک بهادار و  در بازار 

توسط انبوه ساز عرضه  شود.

رییس جمهور؛
تاش دولت برای جبران خسارت های جنگ 

اقتصادی
روحانی با بیان اینکه مقاومت و ایســتادگی ملت ایران در برابر فشــارتحریم ها و جنگ 
اقتصــادی تمام عیار ترامپ علیه ایران واقعیت های بزرگی را به جهان و همه بدخواهان 
ایران نشان داد، گفت: ترامپ ظرفیت ها و حقایق توانایی های جمهوری اسامی ایران را 
اصا نشناخت و برمبنای توهمات خود اقدام کرد و ناکامی کاخ سفید در مواجهه با ایران 
بعد از دو سال و نیم جنگ اقتصادی تمام عیار در کنار شکست سیاست های بین المللی 
او از دایل شکست ترامپ در انتخابات اخیر این کشور است. حجت ااسام والمسلمین  
حسن روحانی دیروز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: 
به همه کسانی که تصور می کنند با اقداماتی نظیر تحریم به دنبال شکست ایران هستند، 
توصیه می کنم  برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند. 
روحانی با اشاره به  اقتدار و توان اقتصادی ایران به عنوان دو واقعیت مهم و تعیین کننده، 
گفت: اگرچه جنگ اقتصادی لطمات و صدمات زیادی را از جمله به معیشت مردم وارد 
کرد، اما امروز تحریم کنندگان و جنگ طلبان که فروپاشی اقتصاد ایران در کوتاه مدت 
را پیش بینی می کردند درحالی کاخ ســفید را ترک می کنند که ملت ایران سرافراز و 
پیروز در یک جنگ نابرابر اقتصادی قدرتمند تر از گذشته ایستاده است.رئیس جمهور در 
ادامه به ویژگی های ایحه بودجه سال 1400 اشاره کرد و گفت: مبنای تدوین و طراحی 
ایحه بودجه سال آینده ، ظرفیت های اقتصادی کشور و و اقعیت های عرصه بین المللی 
بوده اســت و با تحلیل دقیق داده ها و داشــته های داخلی ارائه شده است . روحانی با 
بیان اینکه برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و 
انکار واقعیت ها و توانایی اقتصادی کشور شده اند، گفت: برخاف تصور و تحلیل کسانی 
که معتقدند بودجه با اتکا به اتفاقات بین المللی و نتایج انتخابات  آمریکا تدوین شــده، 
باید تاکید کنیم که بودجــه 1400 دقیقا با اتکا و تکیه بر ظرفیت های اقتصادی ایران 
نوشته شده است .رئیس جمهور تصریح کرد: تاش و برنامه ریزی های دولت در طی این 
مدت با این هدف بوده است که خسارت های جنگ اقتصادی را تا اندازه ای ترمیم کند 
و مشــکات بوجود آمده ناشی از عوارض شیوع بیماری کووید 1۹ برای اقشار ضعیف و 
کم درآمد جامعه را نیز مدیریت نماید. در این جلسه پیرو مباحث قبلی ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، پیشنهاد های دســتگاه های مرتبط درخصوص سیاست ها و اقدامات 
پایدار و موثر در تثبیت و کنترل قیمت اقام و کااهای اساســی مورد نیاز مردم و روش 

های حمایت معیشتی از گروه های کم درآمد مطرح و بررسی شد.
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وزیر نیرو اعام کرداستانها

افزایش تعرفه  مشترکان پرمصرف
وزیر نیرو از بهره برداری ۱۶۳ پروژه پویش #هرهفته_الف_ب_ایران از ابتدای امسال 
و برخورداری ۵۸۰ روستا از نعمت آب سالم و باکیفیت در قالب این پویش خبر داد. 
بهره برداری از ۱۴ پروژه صنعت آب و برق به ارزش ٢۶٧ میلیارد تومان در سه استان 
خراسان رضوی، سمنان و کردستان با حضور وزیر نیرو و در قالب سی و دومین هفته 

پویش #هر هفته الف ب_ایران آغاز شد.

تخفیف صد درصدی برای 4 میلیون مشترک آب
رضا اردکانیان در آئین بهره بــرداری از ۱۴ پروژه صنعت برق در بخش های انتقال، 
توزیع، نیروگاه خورشیدی، نیروگاه بادی، برق رسانی روستایی و همچنین پروژه های 
آبرسانی روســتایی در استان های خراسان رضوی،  ســمنان و کردستان در سی و 
دومین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران که به صورت ویدئوکنفرانسی صورت 
گرفت، اظهار کرد: حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان برای این پروژه ها ســرمایه گذاری 
شــده است.وی افزود: با وعده ای که به هموطنان و مسئوان کشور داده شده، بویژه 
در سال جهش تولید که طرح های تامین آب و برق نقش زیرساختی مهمی در اجرا و 
به بهره برداری رساندن دیگر طرح های توسعه و عمران در بخش  تولید کشور دارد، تا 

پایان سال، ۸٧ پروژه دیگر باید تکمیل شده و به مدار بهره برداری برسند.

بهره برداری روزانه یک پروژه بزرگ صنعت آب و برق تا پایان سال
اردکانیان گفت: به طور متوســط همکاران وزارت نیرو و خانواده بزرگ صنعت آب و 
برق در بخش خصوصی باید از هم اینک تا پایان ســال به طور متوسط هر روز یک 
پــروژه بزرگ و عمده آب، برق و فاضاب را به مــدار بیاورند.وی افزود: امیدواریم با 
همکاری همه دستگاه ها در سازمان دولت و با حضور فعال بخش خصوصی، که نقش 
مهمی در تامین منابع مالی برای این پروژه ها، اجرا و بعضا بهره برداری آنها دارند این 
وعده در کامل ترین شکل خود محقق شود.اردکانیان با اشاره به طرح های بهره برداری 
شده در روز سه شنبه از جمله آبرسانی به ۴٢ روستا با جمعیت ۳۴ هزار نفر در استان 
خراســان رضوی گفت: با این تعداد روستا، مجموع جمعیت روستایی  که امسال از 

آب سالم و پایدار بهره مند شدند به ۵۸۰ روستا با جمعیت ۴۵۵ هزار نفر می رسد.
وی گفت: امید اســت طبق برنامه، طرح های آبرســانی به بقیه روستاها نیز همانند 

تصفیه خانه های آب و فاضاب، ســدها و شبکه های آبیاری و زهکشی، نیروگاه های 
حرارتی و تجدید پذیر و طرح های انتقال و توزیع در صنعت برق وارد مدار بهره برداری 
شوند.وزیر نیرو همچنین گفت: امسال عاوه بر طرح های ساخت و سازی که تعداد 
آنها به ٢۰۰ پروژه می رســد، ۵۰ پروژه ســاز و کاری هم در قالب پویش #هرهفته_

الف_ب_ایران در برنامه است.اردکانیان افزود: پروژه های ساز و کاری در سرعت دادن 
به اجرای پروژه های ساخت و سازی، کم کردن هزینه ها و تسهیل خدمت رسانی به 
مردم، گردش کارها و افزایش راندمان و بهره وری از تاسیسات، ظرفیت ها و سرمایه 
گذاری های انجام شده نقش و سهم مهمی دارد و موجب گشایش فصل جدیدی در 
فعالیت های صنعت آب و برق خواهد شد.وی گفت: از جمله این ها، طرح مربوط به 
مدیریت مصرف در بخش آب و برق اســت که در بخش برق تحت عنوان برق امید 
اجرا می شود و سپس با تصویب دولت موضوع آب هم به آن اضافه شد و در دستور 
کار قــرار دارد.وزیر نیرو ادامه داد: هدف این اســت کــه با همکاری مردم در بخش 
خانگی بتوانیم حداقل ۱۰ درصد در مصرف برق برای فصل گرم کاهش داشته باشیم 
و در بخــش آب هم حتی بیش از این میزان، مصرف را مدیریت کنیم و این عادت 
و اخــاق خوب در ما به عنوان بخش تولید و عرضه آب و برق و نیز مردم به عنوان 
مصرف کنندگان این دو کاای حیاتی نهادینه شود.وی خاطرنشان کرد: از مجموعه 
شرکت های فعال، مهندسان مشاور، پیمانکاران، دستگاه های همکار در سازمان دولت 
و وســایل ارتباط جمعی و بویژه رسانه ملی که به عنوان پل رتباطی موثر بویژه در 
بخش مدیریت مصرف ارتباط ما را با مصرف کنندگان و مردم تسهیل کردند، تقدیر 
می کنم.اردکانیان گفت: با تصویب بحث مربوط به آب و گاز در هیئت وزیران و اباغ 
مصوبه ای که در همین هفته جاری صورت گرفت، همکاران وزارت نیرو در ســطح 
کشور در شرکت های آب و فاضاب استان ها، ستاد شرکت مهندسی آب و فاضاب 
کشور و ستاد وزارت نیرو با آمادگی، اجزای این طرح مهم را معرفی و انجام وظیفه 
می کنند تا اگرچه مصوبه زمــان ۶ ماهه را برای ما در نظر گرفته، اما در کوتاه ترین 
زمان بتوانیم به اهداف این طرح که مدیرت مصرف است دست یابیم، وسایل و ادوات 
کاهنده مصرف معرفی شود و شیوه هایی که می تواند مصرف کنندگان بیشتری را به 
گروه کم مصرف ها و خوش مصرف ها اضافه کند مورد توجه قرار گیرد.  وی افزود: بر 
اساس این مصوبه، کسانی که تا یک سوم الگو مصرف می کنند و هم اینک ۴ میلیون 

مشترک در بخش آب را شامل می شود، از تخفیف صد درصدی برخوردار می شوند 
که امید است تعداد آنها با توسعه این فرهنگ افزایش یابد.وزیر نیرو گفت: امیدواریم 
کســانی هم که امروز در گروه پرمصرف قــرار دارند با آموزش های ازم از این گروه 

فاصله گرفته و جزو خوش مصرف ها شوند.
 

افزایش تعرفه  مشترکان پرمصرف
وی افزود: دولت تعیین کرده که ما در ۶ ماه به این هدف برسیم اما چنانچه در پایان 
این مدت کماکان کســانی باشند که حجم های وسیعی بیش از الگو، مصرف داشته 
باشــند با تایید و تصویب شــورای اقتصاد، تعرفه های مصرف آنها در بخش خانگی 
افزایش خواهد یافت.اردکانیان گفت: امید اســت همــه همکاران در ماه های پایانی 
دولــت دوازدهم همانگونه که مورد تاکید بــوده در تکمیل و بهره برداری طرح های 
در دســت اجرا و ریل گذاری مناسب برای ادامه فعالیت ها در دولت آینده و هم در 
سرعت دادن به خدمت رسانی به مردم که کشور هر روز تحت تحریم های شدید و 
ظالمانه قرار دارد از هیچ مشــارکت و فعالیتی فروگذار نکنند و قدردان این فرصت 
خدمت گذاری به مردم باشیم. از ۱۴ پروژه، هشت پروژه سهم استان خراسان رضوی 
و  پنج پروژه برای ســمنان است و یک پروژه نیز در استان کردستان به بهره برداری 
رسید. پروژه های استان خراسان رضوی، شامل افزایش پست ۱۳٢ کیلوولت بوعلی 
و خواجه ربیع، پارک آموزشــی انتقال و فوق توزیع، افزایش ظرفیت پســت ۱۳٢ 
کیلوولت موبیل ترشیز، نیروگاه بادی ۰.۶۶ مگاواتی خرگرد، دو نیروگاه خورشیدی 

یک مگاواتی در مشهد، آبرسانی به ۴٢ روستا و برق رسانی به دو روستا است.
برق رســانی به یک روســتا، پســت ۶۳.٢۰ کیلوولت امیرکبیر، نوسازی پست ۶۳ 
شاهرود، واریانت خط ۴۰۰ کیلوولت علی آباد و توسعه، احداث،  اصاح و بهینه سازی 
شــبکه های توزیع ۵ پروژه در استان ســمنان افتتاح شد.همچنین ارتقای ظرفیت 
نامی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج به ظرفیت ٢۵ مگاوات تنها پروژه افتتاح شده 
در استان کردســتان اســت .این پروژه ها با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه، 
کاهش خاموشی های ناخواسته، تامین برق پروژه مسکن مهر، ایجاد ظرفیت جدید 
برق رســانی، رضایتمندی مشــترکان، صرفه جویی در آب و گاز و برق رسانی به ۴۵ 

خانوار جمعیت روستایی به بهره برداری رسیده اند.

اجرای 90درصد شبکه فاضاب شهرستان 
مبارکه اصفهان

مدیــر آبفا مبارکه اعــام کرد: با اجرای ۳۳۴ کیلومتر شــبکه فاضاب در 
شــهرهای مبارکه،کرکوند،زیباشــهر و دیزیچه بیش از 9۰ درصد شــبکه 
فاضاب شهرســتان مبارکه عملیاتی شد.مرتضی یادگاری افزود: به منظور 
برخورداری مردم شهرســتان مبارکه از خدمات شــبکه فاضاب احداث ۶ 
ایستگاه پمپاژ در دســتورکار قرار گرفت و هم اکنون ایستگاه پمپاژصفائیه 
و کرکونــد در مدار بهره برداری قرار دارند.وی افزود: احداث ایســتگاههای 
پمپاژسورچه سیاه بوم،دهنو و زیبا شهر تکمیل شده و اکنون عملیات اتصال 
این ایستگاههای پمپاژ به کلکتور فاضاب دردستور کار قرار دارد .یادگاری 
با اشاره به جمعیت ۱٧۰ هزار نفری شهرستان مبارکه ادامه داد:طی سالهای 
اخیر ٢۱ هزار انشــعاب فاضاب به متقاضیان در شهرستان مبارکه واگذار 
شده که این رقم بیانگر تحت پوشش قرار گرفتن بیش از ۶۰ درصد جمعیت 
این شهرستان از خدمات شبکه فاضاب است.مدیر آبفا مبارکه با بیان اینکه 
در طول شبانه روز ۴٢۰ لیتر در ثانیه پساب در تصفیه خانه فاضاب مبارکه 
تولید می شود اظهار داشت: پس از انعقاد قرار داد بیع متقابل میان شرکت 
آبفا اســتان اصفهان  با شــرکت فوادمبارکه هم اکنون ٢۰۰ لیتر در ثانیه 
پســاب از تصفیه خانه فاضاب مبارکه در اختیار شرکت فوادمبارکه قرار 
می گیرد.یادگاری اعام کرد: با عملیاتی شــدن  ۳۰ کیلومتر دیگر، شبکه 
فاضاب شهرســتان در مبارکه تکمیل می شودو صد درصد شبکه فاضاب 

در این شهرستان اجرا می گردد. 

بهره مندی 13 روستای دیگر شهرستان 
پارس آباد از گاز طبیعی تا پایان سال آینده 
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: در حال 
حاضر پروژه گازرســانی به  ۱۳۳ روســتای استان 
اردبیل در دســت اجراء اســت که از این تعداد ۱۳ 
روستا در شهرستان پارس آباد می باشد که انشااه 
تا پایان سال آینده مشعل گاز در این روستاها روشن 
خواهد شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل ؛ سردار 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت گازرسانی به روستاهای شهرستان پارس 
آباد را در زمینه توســعه صنعتی و کاهش مهاجرت مردم این منطقه بسیار 
موثر برشــمرد و گفت: در حال حاضر در شهرستان پارس آباد تعداد ۱۱۸ 
روستا وجود دارد که تا بحال تعداد 9٧ روستای این شهرستان از نعمت گاز 
طبیعی برخوردار شــده اند و پروژه های گازرسانی به ۱۳ روستای دیگر این 
شهرستان نیز در دست اجراء می باشد که با اتمام و بهره برداری از این پروژه 
ها در مجموع ۱۱۰ روســتای این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

خواهند شد.

 مدیرعامل شرکت گاز استان ایام:
ایام، استان سبز کشور می شود

ایام-صمیم نیا _مدیرعامل شرکت گاز استان ایام با اشاره به اینکه با گازدار 
شدن شهرهای پهله و میمه ، ایام به یکی از استانهای سبز کشور تبدیل می 
شــود، گفت: در حال حاضر ٢۴ شهر استان گازدار هستند و تنها شهرهای 
پهله ومیمه با پیشــرفت فیزیکی ۸۵ و 9۵ درصد در حال اجرا هستند که با 
اقدامات انجام شده تا پایان سال جاری کلیه شهرهای استان گازدار می شوند.

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

سوخت سی ان جی در آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی - فاح: مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با اعام 
ثبــت نام بیش از ۶۴۰۰ خــودروی عمومی باری و 
مســافری در طرح گازســوز کردن خودرو از تداوم 
اجرای این طرح در اســتان خبر داد.علی روح اللهی 
با اشــاره به تداوم اجرای طرح ثبت نام و تبدیل رایگان ســوخت ســی ان 
جی در اســتان گفت: با تاش مســتمر و انجام اطاع رسانی تاکنون بیش 
از ۶۴۰۰ خودروی مســافری و باری در استان جهت بهره مندی از مزایای 
طرح مذکور ثبت نام کرده اند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شــرقی با بیان مزایای اجرای طرح تبدیل رایگان سوخت 
ســی ان جی خودروهای عمومی باری و مســافری افزود: با توجه به منابع 
سرشــار وعظیم گاز طبیعی در کشــور، رشد و توسعه صنعت سوخت پاک 
عاوه بر کاهش آایندگی های زیســت محیطــی و صرفه جویی درهزینه 
های مراحل تأمین و توزیع ســوخت مایع، شکوفایی اقتصادی استان را نیز 

در پی خواهد داشت.

طرح ملی اصاح و بهینه سازی موتورخانه 
واحدهای مسکونی و تجاری

مدیرعامل شرکت گاز استان قم در گفتگو با خبرنگار 
ســیمای مرکز قم از طرح ملی اصاح و بهینه سازی 
موتورخانه واحدهای مســکونی و تجاری خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، علیرضا 
نصیری با اشاره به به فرایند مسئولیت های اجتماعی 
که به عهده شــرکت گاز استان قم می باشــد و همچنین سیاست های کان 
وزارت نفت گفت: ســامانه ملی اصاح و بهینه سازی موتورخانه ها ایجاد شده 
اســت و متقاضیان می توانند از طریق سایت شرکت ملی گاز ایران به آدرس 
www.nigc.ir ثبــت نام کنند.وی یادآور شــد: این طرح به صورت رایگان 
برای مشترکین تجاری و خانگی که سیستم گرمایشی آنها از طریق موتورخانه 
می باشــد، اجرا خواهد شــد.وی اضافه کرد: این طرح بــا روش  عایق کاری 
تأسیسات، تنظیم مشــعل موتورخانه و نیز نصب رسوب گیر های مغناطیسی 
انجام می شود که این سه فرایند می تواند موجب کاهش، تا ۱۰ درصد مصرف 
گاز مشترکین گردد.ایشــان ادامه داد: اجرای این طرح عاوه بر ایجاد ارزش 
افزوده باا در سطح کان، می تواند صورتحساب مشترکین خانگی و تجاری را 
نیز تا حد قابل توجهی کاهش داده و نیز از میزان آلودگی هوا کاسته و با توجه 
به اجرای طرح توســط شرکت های بومی اســتان، اشتغال را در سطح استان 
فراهم می نماید.وی در پایان یادآور شد: همچنین شرکتهای تأسیساتی دارای 
رتبه یک تا پنج تأسیســات می توانند در سامانه به عنوان مجریان طرح ثبت 

نام کرده و با شراکت و همکاری با شرکت گاز از منافع آن برخوردار شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان؛
پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی 

موثر در پویایی سازمان ها
بــه گزارش روابــط عمومی، در آیین گرامیداشــت هفته 
پژوهش مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با قدردانی 
از زحمات پژوهشگران این شــرکت، بیان داشت: شرکت 
گاز استان در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشترکین، 
از طرح های پژوهشــی و تحقیقاتی که از سوی همکاران 
و یــا پژوهشــگران و محققان خارج از شــرکت ارائه می 
شود، استقبال می کند.ســید مصطفی علوی، پروژه های 
پژوهشــی و تحقیقاتی را در راســتای پویایی سازمان ها 
بســیار موثر دانســت و افزود: تمام سازمان ها در راستای 
ارتقای ســطح کیفی خدمات خود باید خــود را با علم و 
تکنولوژی روز منطبق کنند.وی، بیان داشت: امور پژوهش 
این شــرکت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را از 
ســال ۱۳۸۳ آغاز نموده و با تاکید بر تولید پژوهش های 
کاربردی ضمن برقراری ارتباط موثر و مســتمر با دانشگاه 
ها و مراکز پژوهشــی، طــرح های تحقیقاتــی خود را با 
هــدف رفع تنگناها، ارتقاء تکنولــوژی و افزایش کارآیی و 
بهره وری فرآیندهای شــرکت تعریف نموده استمهندس 
علوی، در نظر گرفتن خواســته ها و نیازهای مخاطبان هر 
ســازمان را نیز در کمک به ارتقای ســطح کیفی خدمات 
بســیار موثر دانست و گفت: نظرســنجی و نظرخواهی از 
مخاطبان ســازمان ها می تواند کمک فراوانی به کیفیت 
بخشی خدمات به مخاطبان داشته باشد.مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان اصفهان، در ادامه با اشاره به فعالیت و پویایی 
همکاران این شــرکت، گفت: عمدتاً پرســنل شرکت گاز 
استان به دلیل جوان بودن، برخورداری از تحصیات عالیه 
و عاقه و اشتیاق در زمینه کارهای پژوهشی فعال هستند.

علوی، با تاکید بر تجاری سازی موضوعات پژوهشی گفت: 
زمینه پژوهش برای همه کارکنان به ویژه افراد خاق باید 
فراهم گردد، نظام پیشــنهادات بــه عنوان مدخل ورودی 
ایــده ها باید تقویــت و برای این مقولــه مهم که موجب 
پویای و نشاط سازمان هاست خط مشی و مسیر مشخصی 
تعریف گردد.وی، اظهار داشــت: تا کنون بیش از٢۶پروژه 
پژوهشــی، ۳9طرح اینترنشیپ،۱۰۳پایان نامه تحصیات 
تکمیلی و بیش از۱۰۳ مقاله علمی پژوهشــی در شرکت 

گاز استان اصفهان مورد حمایت قرار گرفته است.

منتظر تاثیر فوری واکسن کرونا روی بازار 
نفت نباشید

آژانــس بین المللی انرژی )IEA( در جدیدترین گــزارش ماهانه خود اعام کرد 
عرضه واکســن کووید ۱9 در ماه جاری برای مبارزه با همه گیری ویروس کرونا، 
روند کاهش تقاضای جهانی برای نفت را به سرعت معکوس نخواهد کرد. آژانس 
بیــن المللی انرژی در گزارش ماهانه اش اعام کرد رونق قابل درکی که بازار در 
ابتدای برنامه های واکسیناسیون پیدا کرده است تا حدودی قیمتهای بااتر نفت 
را توضیح می دهد اما چند ماه طول خواهد کشــید تا واکسیناســیون به شکل 
گسترده انجام شود و مردم از نظر اقتصادی فعال شوند و تاثیر آن روی تقاضا برای 
نفت مشاهده شود. در این بین، فصل تعطیات پایان سال به زودی پیش روی ما 
قرار می گیرد و ریسک دور دیگر افزایش موارد ابتا به کووید ۱9 و احتمال تدابیر 
قرنطینه بیشــتر وجود دارد.این دیده بان مســتقر در پاریس با اشاره به تقاضای 
ضعیف برای سوخت جت به دلیل کاهش سفرهای هوایی، برآورد خود از تقاضای 
جهانی برای نفت در سال ٢۰٢۰ را ۵۰ هزار بشکه در روز و برآورد سال آینده را 
۱٧۰ هزار بشــکه در روز کاهش داد.عمده این کاهش مربوط به اروپاست که به 
دلیل تدابیر قرنطینه تقاضای کمتری برای سوخت در سه ماهه چهارم امسال به 

نسبت سه ماهه سوم داشته است.

نفت سنگین ایران گران شد
جدیدتریــن گزارش ماهانه اوپک نشــان داد قیمت نفت ســنگین ایران در ماه 
میادی گذشته دو دار و ۶۴ ســنت معادل ۶.۶ درصد نسبت به اکتبر افزایش 
پیدا کرد.قیمت نفت سنگین ایران در نوامبر به ۴٢ دار و ۸۸ سنت در هر بشکه 
رسید که در مقایسه با قیمت ۴۰ دار و ٢۴ سنت در اکتبر، دو دار و ۶۴ سنت 
معادل ۶.۶ درصد افزایش داشت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال 
٢۰٢۰ تاکنون ۳9 دار و 9۸ ســنت در هر بشــکه در مقایسه با ۶۱ دار و ٧۶۸ 
سنت در مدت مشابه ســال ٢۰۱9 بوده است.ارزش سبد نفتی اوپک پس از دو 
ماه کاهش متوالی، در نوامبر دو دار و ۵۳ سنت معادل ۶.۳ درصد در مقایسه با 
اکتبر رشد کرد و به ۴٢ دار و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید. این افزایش همسو با 
افزایش شاخصهای قیمت اسپات بود اگرچه قیمت فروش رسمی گریدهای نفتی 
مدیوم و ســنگین ترش به مقصد آسیا بر مبنای ماهانه تقریبا بدون تغییر ماند و 
قیمت فروش گریدهای سبک شیرین یکســان نبود.میانگین ارزش سبد نفتی 
اوپک از ابتدای ســال ٢۰٢۰ تاکنون ۴۰ دار و ٧۵ سنت بوده که در مقایسه با 
۶۳ دار و ۸٢ سنت در مدت مشابه سال گذشته، ٢۳ دار و هفت سنت معادل 
۳۶.٢ درصد کاهش را نشان می دهد.طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک 
متشــکل از ۱۳ کشور در نوامبر به ٢۵.۱۱ میلیون بشکه در روز رسید که ٧۱.۰ 

میلیون بشکه در روز  در مقایسه با اکتبر افزایش داشت. 

 احیای بسیار کند تقاضا برای نفت 
در سال آینده

اوپک در جدیدتریــن گزارش ماهانه خود پیش بینی کــرد به دلیل پیامد 
طوانی پاندمی ویروس کرونا، روند بهبود تقاضای جهانی برای نفت در سال 
٢۰٢۱ بسیار آهســته تر از پیش بینی قبلی خواهد بود. سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( در آخرین گزارش ماهانه ســال ٢۰٢۰ خود پیش 
بینی کرد تقاضا برای نفت در ســال ٢۰٢۱ به میزان ۵.9۰ میلیون بشکه در 
روز رشــد کرده و به 9۵.۸9 میلیون بشــکه در روز می رسد. این رقم ۳۵۰ 
هزار بشــکه در روز کمتر از پیش بینی ماه پیش این سازمان است. اوپک در 
ماههای اخیر پیش بینی رشد تقاضا در سال ٢۰٢۱ را به طور پیوسته پایینتر 
برده است.اوپک اکنون انتظار دارد تقاضای جهانی برای نفت در سال ٢۰٢۰ 
به میزان 9.٧٧ میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۸9.99 میلیون 
بشکه در روز برســد در حالی که در گزارش نوامبر میزان تقاضای امسال را 
بیش از 9۰ میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده بود.در این بین، تولید نفت 
اوپک در نوامبر نسبت به اکتبر ٧۰٧ هزار بشکه در روز افزایش یافت و عمده 
این افزایش مربوط به لیبی بود که از شــرکت در توافق کاهش تولید اوپک 

پاس معاف است..
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گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ناهماهنگی دولت، بای جان بخش خصوصی شده است
رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید متاسفانه چه در حوزه ارائه آمارها و چه در حوزه 
اجرای سیاســت های اقتصادی، میان دستگاه های مختلف دولتی اختاف نظر و عمل 
جدی وجود دارد و همین موضوع فشــار زیادی را بر بخش خصوصی وارد کرده است.

مسعود خوانساری در نشســت هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در 
شرایطی که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بخش نامه ای جدید نهایی شد 
که به نظر می آمد می تواند بخشی از مشکات بخش خصوصی در حوزه رفع تعهدات 
ارزی در صادرات و واردات را برطرف کند و پس از ماه های طوانی گشایشــی در این 
زمینه ایجاد کند اما در عمل باز هم ناهماهنگی میان دستگاه های دولتی خود را نشان 
داد.به گفته وی، پس از دستورالعمل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی با 
ارائه یک بخشنامه جدید، تمام امیدواری ها را ناامید کرد تا مشکات دوباره آغاز شوند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به تفاوت هایی که در آمارهای ارائه شده از سوی 
دســتگاه های دولتی وجود دارد، گفت: برای مثال، در ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی 

کشــور در شــش ماهه نخست ســال جاری، بانک مرکزی یک آمار و مرکز آمار یک 
گزارش دیگر را منتشر کرده که در برخی زوایا کاما با یکدیگر در تناقض هستند. در 
رابطه با آمارهایی که از نرخ بیکاری منتشر می شود نیز شرایط به همین شکل است.

خوانســاری ادامه داد: در چنین بستری درخواستی که بخش خصوصی از دولت دارد 
ایجاد هماهنگی میان دســتگاه های مختلف است تا اگر ااقل یک بخشنامه ای صادر 
شد، بافاصله پس از آن بخش نامه جدید نقضش نکند. بخش خصوصی امیدوار است 
در جریان تصویب بودجه سال آینده، برخی از این دغدغه ها دیده شود تا بار فشارهایی 
که در سال های گذشته به وجود آمده کاهش یابد.وی خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران 
در ســال های گذشته با مشکل کاهش ســرمایه گذاری اقتصاد مواجه بوده و در کنار 
تصمیمات متناقض به نظر می رســد درگیری دولت با مسائل روز، اهمیت این مسئله 
را کمرنگ کرده است. در حالی که اگر ما نتوانیم، بخش خصوصی واقعی را به اقتصاد 

جذب کنیم، در سال های آینده با مشکات جدی تری مواجه خواهیم بود.

طی ۸ ماهه سال جاری صورت گرفت
رشد تولید ۷ محصول و افت تولید ۴ 

محصول
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، 
از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، از بین ۱۱ محصول منتخب معدنی، هفت 
محصول رشد تولید را نســبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است 
که طی آن شــمش آلومینیوم خالص با رشد ۵۲.۵ درصدی، بیشترین میزان 
افزایش تولید را به خود اختصاص داده اســت. بر این اســاس از ۱۱ محصول 
منتخب معدنی مورد بررسی قرار گرفته در این گزارش، طی هشت ماه نخست 
سال جاری، تولید شمش آلومینیوم خالص با بیشترین میزان رشد و پس از آن 
به ترتیب، ســیمان، محصوات فوادی، فواد خام، کاتد مس، آلومینا و چینی 
بهداشتی میزان تولیدشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته  است. 
این در حالی است که ظروف چینی، شیشه جام، کنسانتره زغالسنگ و ظروف 
شیشــه ای کاهش تولید را طی این مدت نســبت به هشت ماهه نخست سال 

گذشته تجربه کرده اند.
طبق آمار، شمش آلومینیوم خالص در مدت مذکور بیشترین درصد رشد را به 
خود اختصاص داده است. در هشت ماهه امسال این محصول معدنی به میزان 
۲۷۱ هزار و ۳۰۰ تن تولید شده است که نسبت به ۱۷۷ هزار و ۹۰۰ تن تولید 

شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۲.۵ درصدی داشته است.
پس از آن ســیمان با ۱۵.۸ درصد افزایش تولید نســبت به هشت ماه ابتدایی 
ســال گذشــته که ۴۱ میلیون و ۸۳۱ هزار تن تولید شده بود، در هشت ماهه 
امسال میزان تولید ۴۸ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۸۰۰ تن را به ثبت رسانده است.

محصوات فوادی، فواد خام و کاتد مس نیز هریک به ترتیب ۹.۴ درصد، ۸.۴ 
درصد و ۷.۱ درصد رشــد تولید را در مجموع هشت ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته تجربه کرده اند.در مدت مذکور سال جاری ۱۷ میلیون و ۱۹۵ 
هــزار محصوات فوادی، ۱۹ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۹۰۰ تن فواد خام و ۱۸۸ 
هزار و ۹۰۰ تن کاتد مس تولید شــده است؛ این در حالی است که در مجموع 
هشت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸، به ترتیب محصوات فوادی به میزان ۱۵ میلیون 
و ۷۱۴ هزار و ۲۰۰ تن، فواد خام ۱۷ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۵۰۰ تن و کاتد مس 
۱۷۶ هزار و ۳۰۰ تن تولید شده بود.همچنین آلومینا با ۲.۳ در صد رشد و چینی 
بهداشــتی با ۲.۲ درشد رشــد تولید در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته روبرو شده اند. از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، ۱۵۶ 
هزار و ۹۰۰ تن آلومینا و ۷۷ هزار تن چینی بهداشتی تولید شده است؛ در مدت 
مشــابه سال گذشته میزان تولید به ترتیب ۱۵۳ هزار و ۴۰۰ تن برای آلومینا و 
۷۵ هزار و ۳۰۰ تن برای چینی بهداشتی ثبت شده است.در مقابل اما در مدت 
مورد بررسی این گزارش برای سال جاری، ظروف چینی ۱۱.۶ درصد، شیشه جام 
۳.۹ درصد، کنسانتره زغالسنگ ۲.۳ درصد و ظروف شیشه ای ۱.۳ کاهش تولید 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده اند.در هشت ماهه سال جاری 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته، تولید ظروف چینی بیشترین آمار کاهش 
تولید را به خود اختصاص داده است. در هشت ماهه سال جاری ۳۹ هزار و ۶۰۰ 
تن ظروف چینی تولید شده است که نسبت به ۳۵ هزار و ۱۰۰ تن تولید شده 
در هشت ماه نخست سال گذشته، ۱۱.۶ درصد کاهش تولید داشته است.پس از 
آن شیشه جام نیز در این مدت سال جاری ۷۳۹ هزار و ۲۰۰ تن تولید شده است 
که نسبت به ۷۶۸ هزار و ۸۰۰ تن تولید شده در هشت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ 
با افت تولید ۳.۹ درصدی روبرو شده است.  همچنین کنسانتره زغالسنگ با افت 
۲.۳ درصدی از یک میلیون و ۹۵ هزار و ۱۰۰ تن تولید شــده در هشــت ماهه 
ابتدایی سال گذشته به یک میلیون و ۶۹ هزار و ۵۰۰ تن در مدت مشابه امسال 
رسیده است.ظروف شیشــه ای نیز با افت ۱.۳ درصدی از ۴۷۹ هزار و ۹۰۰ تن 
تولید شده در مجموع  هشت ماهه نخست سال گذشته به ۴۷۳ هزار و ۶۰۰ تن 

در مدت مذکور سال جاری رسیده است.

دبیر اتاق بازرگانی تبریز اعام کرد؛
فرصت جدید ورود محصوات ایرانی به 

بازارهای آذربایجان و ارمنستان
آذربایجان شرقی - فاح: دبیر اتاق بازرگانی تبریز گفت: 
وزارت امــور خارجــه از طریق انتقال اطاعات مســیر 
ورود تجار و ســرمایه گذاران ایرانی را به جمهوری های 
آذربایجان و ارمنســتان هموار کند.مهدی قهرمانی در 
جلسه کارشناسی بررسی فرصت های جدید برای ورود 

ایران به بازارهای کشــورهای همسایه همچون جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 
افزود: از وزارت امور خارجه درخواســت داریم در این حوزه ها نســبت به انتقال 
اطاعات به بخش خصوصی همت بیشــتری داشته باشــد. وی با تاکید بر لزوم 
برنامه ریزی دقیق برای حضور در بازار کشورهای همسایه به خصوص دو کشور 
آذربایجان و ارمنستان، اظهار داشت: اتفاقات رخ داده در چند ماه گذشته، می تواند 
دروازه جدیدی برای ورود محصوات ایرانی به دو کشور آذربایجان و ارمنستان باز 
کند که باید به دنبال بهره برداری صحیح از این فرصت باشیم.قهرمانی ادامه داد: 
برخی از امور مربوط به تصمیم گیری های مسئوان دولتی است که باید زمینه 
تسهیل شرایط صادرات را ایجاد کنند، اما از سوی دیگر بخش خصوصی نیز باید 
بداند که برای ســرپا ماندن نیاز است که به ماهیت خود برگشته و با کار جمعی 
و با فناوری های روز کار خود را به پیش ببرد.وی از مباحث مطرح شــده توسط 
وزیر صمت برای واگذاری اختیار انتخاب رایزن های بازرگانی در سفارت خانه های 
ایران اســتقبال کرد و گفت: این امر در صورتی که انتخاب رایزن های بازرگانی 
به صورت کامل بر عهده اتاق های بازرگانی استان ها باشد، می تواند بسیار موثر 
واقع شود.دبیر میز جمهوری آذربایجان در اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه 
با بیان اینکه در حفظ ارتباط اقتصادی با جمهوری آذربایجان کوتاهی هایی شده 
است، گفت: متاسفانه مجموعه ای از سیاست ها و حرک های اشتباه باعث شده 
در طول ســال ها روابط اقتصادی خود را با جمهوری آذربایجان کاهش دهیم و 
به این ترتیب، فضا برای حضور ترکیه در این بازارها بازتر شــده است.محمدعلی 
نجاری کهنمویی افزود: در فضای کنونی که ترکیه توانسته بازارهای آذربایجان را 
تصاحب کند، اجازه ایفای نقش شرکت های ایرانی را نخواهد داد و عما" در این 
موضوع متضرر خواهیم بود. وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی برای 
اعزام و پذیرش هیات های اقتصادی به باکو، اظهار داشت: متاسفانه در این موضوع 
برنامه ریزی های ازم صورت نگرفته و برآورد ازم برای میزان خروجی این اعزام 
و پذیرش ها انجام نشده است. نجاری کهنمویی ادامه داد: همه ساله هیات های 
بلندپایه اقتصادی از تبریز به باکو اعزام می شد که امسال به دلیل شرایط حاصل 
از بیماری کرونا، قرار بر برگزاری اجاســی با حضور مقامات عالی استان و کشور 
آذربایجان به صورت مجازی شده است. وی اضافه کرد: در این راستا باید با حضور 
مسئوان اقتصادی استان و اتاق بازرگانی برنامه ۵ سال آینده اقتصادی و ارتباطی 
اســتان با کشورهای هدف تدوین شده و به دنبال آن تکالیفی به تک تک میزها 

همچون میز آذربایجان داده شود.

استانها

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
بانک مرکزی حتی یک کارتن خواب دارای کارت بازرگانی 

را معرفی نکرد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه از 
تقاضای رسمی ما حتی یک کارتن خواب دارای کارت بازرگانی را به ما معرفی نکرد. غامحسین 
شافعی در حاشیه یکصدمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: بعد از اعام رسانه ای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر صدور کارت بازرگانی به نام 
کارتن خواب ها، این موضوع را به طور رســمی از بانک مرکزی تقاضا کردیم تا فهرســت کارتن 
خواب های دارای کارت بازرگانی را به ما ارائه کند تا با همکاران متخلف در صدور کارت بازرگانی 
برخورد کنیم که بعد از گذشــت دو ماه حتی یک مورد هم به ما اعام نشد.شــافعی با بیان اینکه 
موضوع کارتن خواب های دارای کارت بازرگانی وجود خارجی ندارد، گفت: بر اساس قانون مقررات 
صادرات و واردات کســانی که کارت بازرگانی می گیرند باید یکسری مدارک ارائه کنند که گواهی 
عدم سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و دفتر کسب و کار از جمله آن است ما همه این مدارک موجود 
را کپی گرفتیم تا به قوه قضائیه ارســال کنیم که مشخص شــود افراد دارای کارت بازرگانی این 
مدارک را دارند.رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاســت ها، زمینه سوءاســتفاده را فراهم 
می کند، گفت: در مرداد ۹۸ با افزایش تقاضای برای کارت بازرگانی به دولت پیشــنهاد دادیم که 
کارت های بازرگانی تازه صادر شــده در بار اول اجازه صادرات به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو را 
نداشته باشد که دولت بعد از گذشت ۱۴ ماه به همان نتیجه ای رسید که ما پیشنهاد کرده بودیم.

شــافعی با بیان اینکه استثنائات در بسیاری از اوقات بر قاعده می چربد گفت: اگر افراد معدودی 
تخلف می کنند برخی این را به کل فعاان اقتصادی تسری می دهند.وی ادامه داد: با مطرح شدن 
موضوع صادرکنندگانی که رفع ارزی نکرده اند قوه قضائیه فهرست بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را به ما 
داد که با پایش ها و بررسی ها مشخص شد تعدادی از این افراد کارت بازرگانی نداشتند، تعدادی 
با کارت عضویت، اقدام به صادرات اقدام کرده بودند و بخش قابل توجهی صادرات انجام داده اما به 
علت محدودیت های پیشرو نتوانسته بودند ارز حاصل را به داخل کشور منتقل کنند در این بین 

برخی ورود موقت کاا انجام داده بودند که باید از بدهی ارزی آنها کسر می شد.

ستاری: 
پروژه هایی برای طراحی خودرو در 

داخل آغاز کرده ایم
معــاون علمی و فناوری رییس جمهوری بــا بیان اینکه تا زمانی 
که طراحی های صنعت خودرو در داخل انجام نشــود ما صاحب 
صنعت خودروســازی نیســتیم، از آغاز پروژه هایی برای طراحی 
خودرو با شــرکت های خودروســاز خبر داد.  سورنا ستاری دیروز 
سه شــنبه درباره استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای 
تولید قطعات موردنیاز خودروسازان اظهارکرد: در حال حاضر این 
فرآیند در حال انجام اســت و خودروسازان میزهایی تخصصی به 
منظور ســاخت قطعات موردنیاز تولید خودرو توسط شرکت های 
دانش بنیان، برگزار می کنند.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
افزود: هرچند هیچ محدودیتی در ساخت قطعات موردنیاز تولید 
خودرو توسط شرکت های دانش بنیان وجود ندارد اما تا زمانی که 
طراحی های صنعت خودرو در داخل انجام نشود، ما صاحب صنعت 
خودروسازی نیستیم، خوشبختانه جهت گیری جدید شرکت های 
خودروســازی نیز به این ســمت است.ســتاری خاطرنشان کرد: 
اســتفاده از دانش بنیان ها در صنعت خودروسازی دو بخش دارد 
نخســت حفظ وضع موجود، به این معنا که قطعاتی که در داخل 
تولید نمی شود، با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان  ساخته 
شود که این امر در حال انجام است و میزهای تخصصی به منظور 
جهش و افزایش ظرفیت تولید خودروهای موجود برگزار می شود.

وی اضافه کرد: دومین موضوع که باید محقق شــود این است که 
ما در داخل صاحب طراحی خودرو شویم، اخیرا پروژه هایی در این 

راستا با خودروسازان شروع کردیم و ان شااه به نتیجه برسیم.

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت
 شیب افزایش قیمت کااهای اساسی

 تندتر شد
جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشــان می دهد که از بین انواع برنج،  گوشت و شکر که وضعیت قیمت آن ها در 
آبان ماه امسال منتشر شده، قیمت تمام کااها بین ۲۰ تا ۱۰۷ درصد نسبت به 
آبان سال قبل افزایش داشته و مقایسه این آمار با گزارش های ماه های قبل حاکی 
از این است که شیب افزایش قیمت کااهای اساسی تندتر شده است.بر اساس 
این آمار بیشترین افزایش قیمت در آبان امسال مربوط به برنج پاکستانی باسماتی 
درجه یک بوده که قیمت آن با ۱۰۷.۴ درصد افزایش از ۱۱ هزار و۷۰۰ تومان در 
آبان سال قبل به ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است.  
البته قیمت برنج تایلندی، طارم اعا و داخلی هاشــمی درجه یک در این مدت 
به ترتیب ۸۸، ۴۰.۲ و ۳۹.۷ درصد افزایش داشته و در آبان امسال به حدود ۱۴ 
هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان و ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.  
قیمت گوشت مرغ هم با ۸۵.۲ درصد افزایش از ۱۳ هزار تومان در آبان سال قبل 
به حدود از ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان در آبان امسال رسیده است.  قیمت شکر سفید 
و شکر بسته ۹۰۰ گرمی نیز در آبان امسال به ترتیب ۶۴.۷ و ۵۳.۷ درصد نسبت 
به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته، به طوری که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید 
و هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر در آبان امسال به حدود ۸۴۰۰ تومان رسیده است.  
در این میان کمترین افزایش قیمت مربوط به گوشت گوسفندی و گوساله است 
که قیمت هر کیلو از ایــن دو محصول با ۲۱.۴ و ۲۰.۳ درصدافزایش قیمت در 
آبان امسال به حدود ۱۱۱ هرار تومان و ۹۵ هزار تومان رسیده است. قیمت هر 
کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال قبل حدود ۹۲ هزار تومان 

و ۷۹ هزار تومان بوده است.  

تا پایان آبان ماه ۹۹؛
تولید ۳ قلم لوازم خانگی اصلی از مرز ۲.۸ 

میلیون دستگاه گذشت
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۲ میلیون 
و ۸۰۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه انواع یخچال و  فریزر، ماشین لباس شویی و تلویزیون 
از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه است.در هشت ماه گذشته، یک میلیون و ۳۳۴ 
هزار و ۳۰۰ دســتگاه یخچال و فریزر در کشــور تولید شد که در هم سنجی با 
پارســال رشد ۲۹.۲ درصدی نشــان می دهد.مطابق این آمارها، در هشت ماهه 
امسال ۶۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه ماشین لباس شویی توسط کارخانجات داخلی 
تولید شــد.تولید یاد شده در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته رشد ۵۸.۲ 
درصدی داشته اســت.تولید انواع تلویزیون در این مدت با رشد ۶۲.۵ درصدی 
پیشتاز شد و به ۸۰۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسید.با این حال، در تولید کولر آبی 
افت ۱۱.۲ درصدی در هم سنجی با سال گذشته به ثبت رسید و تولیدکنندگان 
داخلی ۷۵۸ هزار و ۲۰۰ دستگاه از این محصول تولید کردند. جمعه گذشته )۲۱ 
آذرماه( پنج طرح صنعتــی در یکی از مجموعه های تولیدی بزرگ لوازم خانگی 
کشور در اســتان اصفهان با حضور »علیرضا رزم حسینی« وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و »عباس رضایی« اســتاندار اصفهان افتتاح شد.احیای واحد صنعتی 
غیرفعال در زمینه اجاق گاز، افتتاح طرح افزایش ظرفیت تولید تلویزیون با عمق 
ساخت داخل بیشــتر، افتتاح طرح افزایش ظرفیت تولید ماشین لباس شویی، 
افتتاح پروژه تکنولوژی Iot در یخچال های ســاید بای ســاید هوشمند و پروژه 
هوشمندســازی فرآیندهای تولید، پنج پروژه یاد شده بودند.در حالی که انتظار 
می رفت تحــت تحریم های ظالمانه، صنعت لوازم خانگی همچون برخی دیگر از 
صنایع دچار مشکات متعدد شود، اما بهره برداری از طرح های مذکور نشان داد 
چراغ این صنعت نه تنها خاموش نشده، بلکه پرفروغ تر از گذشته نیز شده است.

عضو اتاق تهران:
 ارز ۴۲۰۰ تومانی، صنعت دارو را نابود 

کرده است
عضــو اتاق بازرگانی تهران گفت: تزریــق ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه تولید دارو، 
منجر به نابودی توســعه و سرمایه گذاری صنعت دارو شده است. محمود نجفی 
عرب، دیروز در هجدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهران، اظهار داشت: ۹۷ درصد از داروی مورد نیاز کشور در داخل 
تولید می شــود و حداکثر حدود ۳۰ درصــد ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تولید 
دارو هزینه می شــود و بقیه ارز مورد نیاز تولید دارو ارز نیمایی است.عضو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس فقط مواد اولیه و مواد اکتیو 
تولید دارو مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می شود و به همین دلیل این موضوع زیان 
هنگفتی را به حوزه تولید دارو وارد کرده است.نجفی عرب ادامه داد: از آنجا که 
تهیه ماشــین آات و قطعات یدکی تولید دارو و در مجموع سرمایه گذاری در 
بخش تولید دارو، بر مبنای ارز نیمایی انجام می شود و در مقابل کااهایی که در 
حوزه دارو تولید می شود باید بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته شود در نتیجه 
در ۲ سال گذشته نرخ استهاک سرمایه گذاری به شدت افزایش یافته و بنابراین 
در حوزه تولید دارو هیچ سرمایه گذاری انجام نشده است.عضو هیأت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی تهران گفت: در مجموع ارز ۴۲۰۰ تومانی که در حوزه تولید دارو 
تزریق می شود منجر به نابودی توسعه و سرمایه گذاری صنعت دارو شده و آسیب 
زیادی به این بخش وارد کرده است.وی افزود: بنابراین اگر در بودجه سال ۱۴۰۰ 
باز هم به تولید دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد مشــکات تولید در بخش 

دارو به صورت کامًا جدی افزایش می یابد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با 
اشــاره به نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی برای 
ارز در بودجه ســال آینــده، گفت: 
رســیدن به این نرخ نیازمند فروش 
روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه 
است که به نظر امکان پذیر نیست.، 
محمد اهوتی در هیجدهمین جلسه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
با بیان اینکه قطعا ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اتاف منابع است، گفت:  این نرخ ارز 
در این مدت اشــکااتی ایجاد کرده 
اســت که در ادامه نیز تکرار خواهد 
شــد.رئیس کنفدراســیون صادرات 

ایران با اشاره به نرخ ۱۱ هزارو ۵۰۰ 
تومانی در نظر گرفته شده برای ارز 
در ایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: 
درست است که نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومانی ارز عدد اســمی اســت، اما 
زمانی دار را ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان 
در بودجه فــرض می کنیم نیازمند 
فروش روزانه حدود  ۲ میلیون ۳۰۰ 
هزار بشــکه نفت در بودجه هستیم.

وی بیان داشــت: در صورتی که نرخ 
واقعــی ارز ماک عمل قــرار گیرد، 
شفافیت بیشتری ایجاد خواهد شد، 
ضمن اینکه خودمان را در مشــکل 

افزایش فروش نفت در شــرایطی که 
همه بر این اعتقادند که امکان پذیر 
نیســت، قرار نمی دهیم. عضو اتاق 
بازرگانــی تهران بیان داشــت: البته 
ممکن اســت هــدف دولــت از این 
موضوع آن باشد که نرخ ارز را به ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان برساند که با توجه 
به شــرایط بعید به نظر می رسد، اما 
در نهایت غیرواقعی بودن این نرخ در 
بودجه می تواند شاکله و کل چارچوب 
بودجه را به هم بریزد.اهوتی با اشاره 
به پیشنهاد افزایش مالیات در بودجه 
بیان داشت: کسب مالیات به میزان 

کافی و به حق نیازمند بسترســازی 
های ضروری است که از تکالیف دولت 
های گذشته بود که متاسفانه تاکنون 
اجرایی نشــده است.وی بیان داشت: 
پیشــنهاد افزایش مالیات در بودجه 
جز افزایش فشار بر واحدهای تولیدی 
شناســنامه دار و افراد با حســاب و 
کتاب روشن  و شفاف، نتیجه دیگری 
نخواهد داشت، بنابراین برای افزایش 
مالیات و شناسایی افرادی که مالیات 
می پردازند، نیازمند زیرساخت های 
ازم هستیم که باید دولت را مجبور 

کرد تا زیرساخت را فراهم کند.

 دستیابی به نرخ 11 هزار و 500 تومانی ارز در بودجه
 1400 امکان پذیر نیست

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد 4 راس گوساله نر پرواری و یک راس تلیسه نازا را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.ir و با شماره مزایده1099003454000002  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار: 1399/09/26 ساعت 8 صبح
تاریخ بازدید :  1399/09/26 لغایت 1399/10/03 ) به غیر از پنج شنبه و جمعه (  از ساعت 10 لغایت 14 با مراجعه به ستاد رفاهی کارکنان دانشگاه 

واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی دانشگاه.
مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 8 صبح مورخ 1399/09/26 لغایت ساعت 14 مورخ 1399/10/08 .

تاریخ بازگشایی : 1399/10/09 ساعت 8 صبح.
تاریخ اعام به برنده : 1399/10/10 ساعت 9 صبح.

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

 1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن مزایده 

گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطاعات اماک و مستغات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.
3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز 

پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه setadiran.ir  بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگـهی مـزایده عمـومی
 فروش احشام 
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

ریزش ۵۵۷۸۲ واحدی شاخص کل بورس
شــاخص کل بورس اوراق بهادار بــا کاهش ۵۵۷۸۲ واحدی 
معادل ۳.۷۶ درصد به یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۳۷۶ واحد 
رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۵۴۷ واحدی 
به ۱۸ هزار و ۹۴۶ واحد رســید. دیروز تاار شیشــه ای، در 
چهارمین روز کاری هفته )ســه شنبه بیست و پنجم آذرماه 
۹۹(، شــاهد ادامه روند نزولی شــاخص های منتخب بود. به 
گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۱۴۵۸۷ 
واحدی معادل ۳.۷۶ درصــد به رقم ۳۷۳ هزار و ۵۳۲ واحد 
رســید. شــاخص کل هم وزن نیز، با افت ۱۰۷۵۲ واحدی 
معادل ۲.۳۸ درصد، عدد ۴۴۱ هزار و ۱۳۵ واحد را به نمایش 
گذاشت.شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۷۰۳۹ واحدی 
به رقم ۲۸۸ هزار و ۸۱۵ واحد رسید. همچنین شاخص سهام 
آزاد شــناور، ۶۳۸۴۹ واحد کاهش را رقم زد و به ســطح ۱ 
میلیون و ۹۸۵ هزار واحد رسید.همچنین شاخص بازار اول با 
۴۴۰۸۲  واحــد کاهش به رقم  یک میلیون و ۴۹ هزار واحد 
رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۱۰۱۲۵۵ واحد کاهش همراه 
بود و عدد ۲ میلیون و ۸۷۴ هزار واحد را به نمایش گذاشت.

بر اســاس این گــزارش، در معامات دیروز بــورس تهران، 
نمادهای معاماتی فارس، فملی، فواد، شســتا، کگل، شپنا، 
تاپیکو و خودرو، با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند نزولی 
شــاخص کل بورس داشــتند. در مقابل، نمادهای معاماتی 

بوعلی، لوتوس، پرداخت و وسصفا، بیشترین تاثیر مثبت را در 
برآورد نماگر کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه 
در چهارمین روز کاری هفته، معامله گران بورس  ۷ میلیارد و 
۲۱۱ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۷۴۶ هزار و ۲۳۰ 

نوبت معامله و بــه ارزش ۷۲ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال داد و 
ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به 
نماد غچین) کشت  و صنعت  چین  چین( با ۵ درصد رشد بود 
و پس از آن، نمادهای شلعاب، کماسه، شسینا، پرداخت، دانا 

و لوتوس بود. همچنین نماد معاماتی قصفها)قنداصفهان ( با 
۹.۳۱ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، 

نمادهای پتایر، زمگسا، غبهنوش، وغدیر، شپنا و خزامیا بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای 
معاماتی خودرو، فواد، فملی، امین، وتجارت و شســتا، به 

عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اســاس این گزارش، نمادهای معاماتــی بوعلی، بموتو، 
فروس، شســینا، پارند، کماســه و حتوکا با بیشترین تقاضا 
مواجه شــدند و در مقابل نیز نمادهای شپنا، شستا، وپارس، 
خگســتر، شبندر، خساپا و وتجارت بیشترین حجم عرضه را 

داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار ســرمایه، شاخص صنایعی همچون 
حمــل و نقل، اطاعات و ارتباطات، وســایل ارتباطی، ذغال 
سنگ، فنی مهندسی و رادیویی با روند کاهشی مواجه شدند 

و شاخص صنعت »سایر معادن« با افزایش همراه شد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد؛
 شناسایی قماربازان از طریق 

تراکنش های بانکی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از شناسایی هوشمند درگاه های مرتبط 
با شــرط بندی خبر داد و گفت: افرادی که مبادرت به قماربازی می کنند نیز 
از طریق تراکنش های بانکی شناســایی و به مراجع قضایی معرفی می شوند. 
معاون فنــاوری های نوین این بانک به تشــریح اقدامات بانک مرکزی برای 
مقابله با ســایت های قمار و شرط بندی پرداخت.مهران محرمیان در بخشی 
از این گفتگو اعام کرد: درگاه های بانکی که برای قمار و شرط بندی استفاده 
می شــوند، هیچگاه به طور رســمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در 
اختیار قمارخانه داران قرار نمی گیرد بلکه با درگاه ها، حســاب ها و کارت های 
بانکی ای مواجهیم که توسط گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی اجاره 
می شوند و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. وی افزود: در واقع معموا افرادی 
که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ باا، حساب 
بانکی یا درگاه خود را در اختیار شــبکه های قمار و شرط بندی قرار می دهند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: شناسایی سایت های قمار و 
درگاه ها و حساب های متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی 
و حوزه های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه 
مرتبط با موضوع قمار و شــرط بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس 
از صدور حکم قضایی مســدود شده اند. محرمیان خاطرنشان کرد: شناسایی 
هوشــمند درگاه های مرتبط با قمار و شرط بندی نیز به تازگی عملیاتی شده 
و در حال اجراســت که بر اساس آن این درگاه ها در زمانی کوتاه و به صورت 
خودکار شناســایی و معرفی می شوند و مسدودســازی آنها به سرعت انجام 
می شود. وی افزود: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد. به عبارت 
دیگر افرادی کــه مبادرت به قماربازی می کنند از طریق تراکنش های بانکی 

شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد خواهد شد.

 رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:
  با دست خودمان راه ورود ارز 

به کشور را بستیم
رییس اســبق پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: در حال 
حاضر میلیاردها دار از پول ایران در برخی از کشــورها بلوکه شده اما امکان 
استفاده از آنها را نداریم چراکه نمی توانیم مراودات بین المللی داشته باشیم. 
در عمل نشان داده شد حرف کسانی که مدعی بودند بدون FATF هم اقتصاد 
را می چرخانیم درست نبود. در حال حاضر چرخ اقتصاد بدون FATF می چرخد 
اما با شرایط بسیار بد.احمد مجتهد درباره بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع 
تشــخیص مصلحت و احتمال تصویب آن، اظهار داشــت: FATF ابزاری است 
که برای اینکه بتوانیم مراودات بانکداری بین المللی داشــته باشیم وقتی این 
مسیر مسدود شود مسلم است که حتی فروش نفت هم در آینده دچار مشکل 
خواهد شــد چراکه بدون FATF راهی که این پول ها تبدیل به کاا و ارزهایی 
شود که امکان اســتفاده از آنها است، وجود نخواهد داشت. بنابراین با دست 
خودمان راه استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت را هم مسدود کردیم.

وی ادامــه داد: با توجه اینکه ایران عضو کارگروه FATF نیســت، هیچ بانک 
خارجی حاضر نیست با ایران کار کند و کسانی که تصویب FATF را به تاخیر 
انداختند در حقیقت ماحظات سیستم مراودات بانکداری بین المللی را درک 
نکرده  بودند.رییس اســبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: 
۱۸۰ کشور دنیا عضو کارگروه ویژه اقدام مالی هستند و می دانیم که بسیاری 
از این کشــورها در حالی که به عضویت FATF درآمدند اما دست به اقداماتی 
می زنند که از طریق این سیستم های بین المللی امکان پذیر نیست و برخاف 
مقررات این سیســتم ها هستند. بنابراین عدم تصویب FATF فقط ایران را در 
یک موقعیت ضعیف تری در مراودات بین المللی قرار داد.مجتهد افزود: وقتی 
۱۸۰ کشور عضویت در FATF را پذیرفته اند و هیچ یک از کشورهای همسایه 
حتی پاکستان هم در لیست سیاه قرار ندارد، ایران به تنهایی نمی تواند بگوید 
که عضو این کارگروه نمی شود چراکه عما امکان مراودات حتی با کشورهای 
همسایه را هم نخواهد داشت.وی گفت: به این نکته باید تاکید شود که بدون 
ارتباطات بین المللی اقتصاد کشــور در شــرایط بسیار ضعیفی خواهد بود و 
آنهایی که صحبت از خودکفایی می کنند باید بدانند که اساسا هیچ کشوری 
امروزه نمی تواند مدعی شود که خودکفا هستم. از آمریکا و چین گرفته تا ژاپن 
و روسیه هم به نحوی ارتباط بین المللی و مالی، پولی و تجارتی را ازم دارند. 
هیچ اقتصادی به تنهایی پایدار نیســت مگر اقتصادی مانند کره شمالی که 

کاما بسته است البته کره شمالی هم مراوداتی با کشورهای محدودی دارد.
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: تصویب تمام لوایح 
آن در ایران یک قدم مثبت اســت و بســیاری از مشــکات مراودات مالی و 
بین المللی را برطرف می ســازد و مهم ترین اثرگــذاری آن بهبود رفاه مردم 
کشور است.مجتهد با بیان اینکه متاسف هستم که تصویب FATF با این تاخیر 
طوانی مواجه شــد، اظهار داشت: مســلما در این مدتی که ایران در لیست 
ســیاه FATF قرار گرفته، تعداد محدودی از بانک های خارجی و کشــورهایی 
که با ما در ارتباط بودند از جمله چین و روســیه رسما اعام کردند که دیگر 
امکان همکاری با ایران را ندارند. بنابراین دریچه هایی هم که وجود داشــت 
بسته شدند.وی تاکید کرد: مسئوان کشور به این شرایط ایران که به واسطه 
حضور در لیســت ســیاه FATF ایجاد شده کاما آگاه هســتند هر چند که 
برخی از مســئوان سیاســی منتقد دولت گمان می کردند که عدم عضویت 
در این کارگروه هیچ تاثیری در اقتصاد کشــور ندارد اما دیدند که نپیوستن 
بــه FATF و قطع مراودات بین المللی چه مشــکاتی را به وجود آورد.رییس 
اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر میلیاردها 
دار از پول ایران در برخی از کشــورها بلوکه شــده اما امکان استفاده از آنها 
را نداریم چراکه نمی توانیم مراودات بین المللی داشته باشیم. در عمل نشان 
داده شد حرف کسانی که مدعی بودند بدون FATF هم اقتصاد را می چرخانیم 
درست نبود. درست است، در حال حاضر چرخ اقتصاد بدون FATF می چرخد 
اما با شــرایط بسیار بد.مجتهد ادامه داد: سرمایه گذاری در ایران در این مدت 
منفی بوده و نرخ تورم بسیار باایی را داشتیم و درصد فقرا در کشور افزایش 
یافت. آنهایی که مخالف FATF بودند به این مســائل توجهی ندارند.وی افزود: 
مسلم است که با تصویب FATF ارتباط با کشورها و بانک های خارجی تسهیل 
می شود اما برخی از مسائل باید حل شود و FATF در کنار سایر عوامل می تواند 
به بهبود شــرایط اقتصاد کشــور کمک کند.رییس اسبق پژوهشکده پولی و 
بانکــی بانک مرکزی تاکید کرد: بدون FATF نمی توانیم پول کااها و اقدامات 
ضروری را پرداخت کنیم هر چند که دارو و واکسن مشمول تحریم ها نمی شود 
اما گفته شده به دلیل عدم عضویت در FATF نمی توانیم برای خرید این اقام 
پول جابه جا کنیم. باید تاکید کنم تبعات عدم پیوستن به کارگروه ویژه اقدام 
مالی بســیار عمیق تر و گسترده تر از چیزی است که مخالفان FATF در ایران 
بــه آن فکر می کردنــد هر چه درباره این تبعات هشــدار دادیم اما عده ای با 

بزرگنمایی ها این لطمه را به اقتصاد ایران وارد آوردند.

بانک مرکزی؛
دادگاه سوءاستفاده کنندگان از کارت 
بازرگانی ۷۰ کم بضاعت برگزار می شود

 روابط عمومی بانک مرکزی اعام کرد: دادگاه ۱۹ نفری که از کارت ۷۰ 
فرد کم بضاعت اســتفاده کرده اند به زودی برگزار می شود.روابط عمومی 
بانــک مرکزی در پیامی توییتری اعام کرد: در پاســخ به درخواســت 
معرفی اســامی افراد کم بضاعتی که از کارت بازرگانی آنها برای صادرات 
ســوء استفاده شــده اســت، طبق اطاع، دادگاه ۱۹ نفری که از کارت 
۷۰ فرد کــم بضاعت برای ۱.۴ میلیارد یورو صادرات اســتفاده کرده اند 
بزودی برگزار می شــود.در ماه های گذشــته، اقدامات گسترده ای برای 
ساماندهی استفاده از کارت های بازرگانی انجام شده است، بر این اساس، 
کارت های بازرگانی یک بار مصرف جمع آوری شــده و با معضل اجاره و 
سوءاستفاده از کارت های بازرگانی نیز برخورد شده و متخلفان شناسایی 

شده اند.

 رشد ۵۲۰ درصدی بدهی دولت 
به نظام بانکی

سازمان برنامه و بودجه اعام کرد: از سال ۹۲ تا شهریور ۹۹ بدهی بخش 
دولتــی به نظام بانکی ۵۲۰ درصد رشــد کرده که عــدم ایفای تعهدات 
دولت منجر به منجمدشدن دارایی بانک ها شده است. در سال های اخیر 
بنا به دایل غیرشــفاف بدهی های دولــت به نظام بانکی و بانک مرکزی 
توســط وزارت امور اقتصادی و دفتر مدیریت بدهی های دولت محرمانه 
شــد و اطاعات دقیق و حسابرسی شــده از رقم بدهی های دولت وجود 
ندارد. با این حال بانک مرکزی براساس آمارهای موجود بانک مرکزی و 
نظام بانکی ارقام حسابرســی نشده را منتشر می کند.در گزارشی سازمان 
برنامه و بودجه به وضعیت بدهی های دولت پرداخته و آورده است: بدهی 
بخش دولتی به بانکها و موسســات اعتبــاری غیر بانکی آمار و اطاعات 
در خصوص بدهی بخش دولتی به شــبکه بانکــی از منظر منابع آماری 
شــامل بانک ها، بخش دولتی و آمار حسابرسی شده سازمان حسابرسی، 
متفاوت اســت.آمار و اطاعات ارایه شده توســط بانک مرکزی به دلیل 
آن که اطاعات ارســال شده توسط شبکه بانکی را ماک قرار می دهد و 
تایید ســازمان حسابرسی را ندارد، لزوما به عنوان بدهی بخش دولتی به 
شبکه بانکی محسوب نمی گردد. مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش 
دولتی به شبکه بانکی )حسابرسی نشده( در پایان اسفند ۱۳۹۸ به حدود 
۳۰۰۶.۴ هزار میلیارد ریال بالغ شد.طبق جدول رقم بدهی بخش دولتی 
به شــبکه بانکی که شــامل بدهی دولت و شــرکت های دولتی می شود 
رقم آن در ســال ۹۲ بالغ بر ۵۹۶ هزار میلیــارد ریال بوده که در پایان 
شــهریور ماه ۹۹ به ۳۶۹۹.۶ هزار میلیارد ریال رســیده است یعنی بالغ 
بر ۵۲۰ درصد رشــد دارد.مبلغ مزبور در شهریور ۱۳۹۹ به ۳۶۹۹۶ هزار 
میلیارد ریال بالغ شــد. سهم دولت و شرکتها و موسسات دولتی از مانده 
بدهی مزبور به ترتیب حدود ۹۷ درصد و ۳ درصد اســت. بنابراین بدهی 
دولت به شــبکه بانکی از ســهم باایی در بدهی بخش دولتی برخوردار 
است. باید توجه داشت رقم مزبور شــامل اوراق بهادار بخش دولتی نیز 
هســت.عدم ایفای تعهدات دولت در قبــال بانک ها مطالبات بانک ها از 
دولــت را به یکی از مهم ترین اقــام دارایی های منجمد تبدیل کرده و 
جریــان وجوه نقدی و قدرت وام دهی آنها را دچار مشــکل می کند. به 
عاوه اصل و ســود محاســباتی بانکها بر بدهی مزبور حسابرسی نشده 
بوده و لزوما مورد توافق نهادهای نظارتی ذیربط قرار نمی گیرد.وضعیت 
بدهیها و تعهدات دولت در ســال های اخیر موجب بروز نگرانی هایی در 
خصوص حفظ پایداری بدهی دولت در ســال های آینده شده است.  باا 
بودن رشد تولید ناخالص اسمی )به دلیل رشد باای GDP delator( که 
موجب تعدیل شاخص ها می شــود، شفافیت و نقدپذیری پایین بدهی 
های دولت در ایران در مقایســه با کشــورهای دیگر و دسترسی پایین 
کشــور ایران به بازارهای تامین خارجی، موجب بروز نگرانی های در این 
خصوص اســت.بنابر محاسبات کارشناســی تدوین شده در امور اقتصاد 
کان ســازمان برنامه و بودجــه، افزایش بار بدهی دولت به بخشــهای 
مختلف همچون ســازمان تامین اجتماعی، صندوق توســعه ملی، بانکها 
و موسســات اعتباری و همچنین باا رفتن تعهدات دولت بابت ســود و 
اصل اوراق بهادار دولتی، موجب عبور شــاخص های نسبت بدهی دولت 
و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی ) Debt/GDP ( و نسبت نیاز 
به تامین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ) GFN/GDP (، از 
مقادیر آستانه حساســیت و حدود رقم مندرج در ماده )۸( قانون برنامه 
ششــم توسعه خواهد شــد . این موضوع لزوم توجه هر چه بیشتر برنامه 
ریزان در تدوین برنامه انتشار اوراق بهادار دولتی و مدیریت بازار سرمایه 

و بازار بدهی را بیش از پیش روشن می کند.

اقتصادی می گوید  کارشناس مسائل 
بانــک مرکــزی درصدد اســت تا از 
اســتقراض دولت پیشگیری کند اما 
پیش شــرط اصلی این کار استقال 
بانک مرکزی اســت.لطفعلی بخشی، 
درباره  اقتصادی  مســائل  کارشناس 
تبعــات اســتقراض دولــت از بانک 
مرکزی و چاپ اســکناس به منظور 
جبران کسری بودجه، اظهار کرد:  در 
بودجه نویسی، مصیبت بزرگی وجود 
دارد و آن نادیــده گرفتن قاعده های 
علمی و قانونی اســت. دخل و خرج 
دولــت »مالی عمومی« نــام دارد و 
»مالــی خصوصی«، حقــوق افراد و 
براساس درآمد  هزینه هایی است که 
خــود آن را مدیریت می کنند یا آنکه 
درآمدهایی  موسســات  یا  شــرکت 
دارند کــه براســاس آن هزینه های 
خود را پوشــش می دهند.  در »مالی 
خصوصــی«، افراد مطابــق با درآمد 
خود هزینه می کننــد واگر بخواهند 
بیشــتر از درآمدشــان هزینه کنند، 
درگیر در گرفتاری می شــوند اما در 
بحث »مالــی عمومی«، در کشــور 
ما با این قاعده عمل نمی شــود.وی 
افزود: در ســایر کشورها ابتدا بررسی 
می کنند کــه چه میزان درآمد پایدار 
وجــود دارد و براســاس آن هزینه ها 
را تعیین می کننــد؛ قاعده ای که در 
ایران معکوس عمل می شــود و برای 
هزینه هایــی که هر ســاله با افزایش 
همراه اســت، به دنبال درآمدسازی 
هستند.بخشــی اظهار کرد: حتی در 
زمانی که درآمد حاصل از فروش نفت 
با اما و اگر همراه اســت، پیش بینی 
فــروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
بشکه ای روزانه نفت انجام می شود و 
این پیش بینی هم صورت می گیرد که 

اگر نفت در بازارهای خارجی فروش 
نرفت در داخل پیش فروش نفت انجام 
شــود یا حتی پیش بینی هایی برای 
فروش سهام و اوراق صورت می گیرد.

وی تاکیــد کــرد:  ایــن درآمدهای 
غیرقطعی، در کنــار درآمد مالیاتی، 
مجموع درآمد دولت برای هزینه های 
قطعی است که جزئیات آن در بودجه 
مشخص است بنابراین ماهیت ایحه 
بودجه با کســری آشکار همراه است.

عنوان  اقتصادی  مســائل  کارشناس 
کرد:  دولت در سال گذشته مدعی بود 
که ۱۰۰ هزار میلیاردتومان کســری 
بودجه دارد اما در عمل این کسری به 
۲۶۰ هزار میلیاردتومان افزایش یافت. 
مصیبت بزرگ این است که در صورت 
عدم تحقق درآمدهای محتمل بودجه، 
دولت برای تامین این کسری به بانک 
مرکزی مراجعه می کند که تبعات آن 
افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و 
تورم اســت.وی با بیان اینکه رئیس 
کل بانک مرکزی با پیش بینی کسری 
احتمالی درصدد اســت تــا راه را بر 
اســتقراض از بانک مرکزی ببندد و 
بتواند تورم را در محدوده پیش بینی  
شده ۲۲ درصدی کنترل کند، اظهار 
کرد:  اقای همتی درصدد اســت تا از 
استقراض دولت پیشگیری کند اما به 
دلیل نبود استقال در بانک مرکزی 
چنــدان موفق نخواهد بود.بخشــی 
درباره فروش سهام به منظور تامین 
کسری بودجه خاطرنشان کرد: بورس 
دوران درخشان و پررونقی داشت که 

دولت می توانست از آن استفاده کند 
اما متاسفانه این فرصت از دست رفت. 
بورس اکنون شرایط گذشته را ندارد 
و پس از ســقوط ۴۰ درصدی اندکی 
توانسته است به شرایط رشد و بهبود 
نزدیک شــود اما رشــدهای انچنانی 
دیگر در کار نیست و با توجه به تجربه 
تلخ برخی از سهامداران، مردم تمایل 
چندانی به حضــور در بورس ندارند.

عنوان  اقتصادی  مســائل  کارشناس 
کرد:  دولت در زمان نوســان های رو 
به رشــد بورس این امکان را داشت 
که اموال خود را به راحتی در بورس 
بفروشد اما اکنون این امکان چندان 
زیاد نیســت، بنابراین اســتقراض به 
عنوان یکــی از گزینه های با احتمال 
باا پیش روی دولــت قرار دارد. البته 
اســتقراض نیز کار چندان ســاده ای 
نیســت به طور مثال دولت باید رقم 
بزرگی را بابت دیون و سود پرداخت 
کند و حدود ۶۰ درصد از سودی که 
دولت قرار است، پرداخت کند صرف 

بدهی قبلی می شود.
بخشی خاطرنشان کرد:  دولت چون 
سال آخر فعالیت خود را طی می کند، 
تاش کرده است تا با افزایش حقوق 
و دستمزد کارکنان و حقوق بگیران، 
سربازان، بازنشستگان و افزایش دست 
و دلبازانه بودجه دستگاه های مختلف 
همه را از خود راضــی نگه  دارد. این 
درحالی است که با وضع کنونی دولت 
باید به شدت بر موضوع صرفه جویی 
و کاهش هزینه ها متمرکز می شد.وی 

تاکید کرد: متاسفانه دیدگاه هایی در 
بودجه نویســی وجود دارد که متضرر 
اصلی آن مردم هستند و بودجه های 
متورم نتیجه ای جز تورم بیشــتر به 
دنبــال ندارد.وی با اشــاره به تبعات 
بودجه حجیم با کسری بودجه آشکار 
گفت: بزرگترین مشکل بودجه حجیم 
تورم است و مشکل بزرگتر این است 
که دولــت با تصدی های بیشــتری 
مواجه می شــود، درحالی که کارآیی 
ســازمان ها باا نیست و  بودجه های 
بیشــتر آنها را چاق تر می کند و سال 
آینده هم بودجه بیشتری می خواهند، 
چون بخش عمــده ای از هزینه انها 
حقوق و دســتمزد کارکنان اســت.

بخشــی درباره تعریف ابرتــورم نیز 
تصریح کرد: بودجه های ســنگین با 
احتمال عدم تحقق باا و اســتقراض 
از بانک مرکزی زمینه را برای ابرتورم 
فراهــم خواهند کرد. تــورم در دنیا 
موضوعی حل شــده است حتی در 
کشور جنگ زده ای مانند عراق، سوریه 
و افغانســتان تورم زیر ۳ درصد است 
اما در کشور ما حدود ۳۵ درصد است 
اگر انضبــاط مالی و بودجه ای رعایت 
نشــود ابرتورم هم خط کشی معینی 
نخواهد داشــت.وی ادامــه داد: اگر 
نرخ  تورم بیشتر از ۱۰۰ درصد شود، 
روندی شــدتی به خود می گیرد که 
به آن ابرتورم می گویند و البته ارقام 
متعددی نیز برای آن اعام می شود. 
با روندی که دولــت در پیش گرفته 
است به بانک مرکزی مراجعه می کند 
و برداشــت از صندوق توســعه ملی 
در کنار شــرایطی که تولید در آن به 
رونق نیست، موجب می شود تا بانک 
مرکــزی در تحقق تورم ۲۲ درصدی 

ناکام باشد.

تاش بانک مرکزی برای بستن 
راه استقراض دولت

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد 3 قلم مواد غذایی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره 
گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.ir و با شماره مزایده1099003454000003  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار:   1399/09/26 ساعت 8 صبح
تاریخ بازدید :  1399/09/26 لغایت 1399/10/03 ) به غیر از پنج شنبه و جمعه (  از ساعت 9 لغایت 12 با مراجعه به سلف سرویس پردیس مرکزی 

دانشگاه واقع در باغ ابریشم دانشگاه رازی
مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 8 صبح مورخ 1399/09/26 لغایت ساعت 14 مورخ 1399/10/08 .

تاریخ بازگشایی : 1399/10/09 ساعت 8 صبح.
تاریخ اعام به برنده : 1399/10/10 ساعت 9 صبح.

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

 1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطاعات اماک و مستغات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.
3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز 

پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه setadiran.ir بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگـهی مـزایده عمـومی
 فروش مواد غذایی
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گزیده خبر

درحادثهبمبگذاری؛
معاون والی کابل ترور شد

وزارتکشورافغانستانازکشتهشدنمعاونوالیکابلویکیازهمراهانش
براثرانفجاربمبمغناطیســیخبرداد.بهگزارشاسپوتنیک،وزارتکشور
افغانستاناعامکردکهحوالیساعت۹:۴۰بامداددیروزسهشنبه،خودرو
حامل»محباهمحبی«معاونوالــیکابلدرمنطقه»مکروریان«هدف
بمبمغناطیســیقرارگرفت.دراینحادثه،محبیویکنفرازهمراهانش
کشــتهودومحافظنیزمجروحشدند.ترورهایهدفمندوانفجاربمبهای
مغناطیسیدرکابلبهشدتافزایشیافتهاست.درتیراندازیصبحدیروزدر
حوزهدوازدهمشــهرکابلنیزیکنیرویپلیسکشتهشد.درحالحاضر،
مسئولیترسیدگیبهبحرانامنیتیکابلراامراهصالحمعاوناولریاست

جمهوریافغانستانبرعهدهدارد.

راشاتودیخبرداد؛
تظاهرات پلیس فرانسه در پی عقبگرد 

ماکرون از ایحه جنجالی
عقبگرددولتفرانســهازایحهجنجالیافزایشاختیاراتنیروهایامنیتی
کهبااعتراضاتگســتردهایمواجهشــدهبود،باخشمپلیساینکشورو
تظاهراتآنهاهمراهشدهاســت.بهگزارشراشاتودی،خیابانهایپاریس
صحنهتظاهــراتاعتراضآمیزنیروهایپلیساینکشــوربهدلیلعقب
نشینیدولتازایحهجنجالیاست.طرحایحهدولتدرخصوصافزایش
اختیــاراتپلیسوممنوعیتتصویربــرداریازچهرهنیروهایامنیتیدر
هنگامسرکوباعتراضات،موجبخشممردمفرانسهواعتراضاتگسترده
آنهاشــدهبودوهمینامردلیلعقبنشــینیدولتماکرونازاینایحه
شــدهاست.پلیسفرانســهدرروزهایجمعهوشنبهدستکم۱۵۰نفراز
مخالفیناینایحهرابازداشتکردهبود.شبکهراشاتودیتصاویریرامنتشر
کردهکهدرآننیروهایپلیسباخودرواقدامبهرژهرفتندرخیایانهای

پاریسکردهاند.

واشنگتنپست:
وزارت خارجه آمریکا در معرض یک عملیات 

جاسوسی پیچیده قرار گرفته است
یکروزنامهآمریکایینوشــتکهوزارتخارجهاینکشوردرمعرضیک
عملیاتجاسوســیپیشرفتهوپیچیدهقرارگرفتهاست.،روزنامهواشنگتن
پســتگزارشدادکهوزارتخارجهآمریکاوموسســههایملیبهداشت
درمعرضیکعملیاتجاسوســیپیشرفتهوپیچیدهقرارگرفتهاند.دراین
گزارشآمدهاستکهانتظارمیرودشماراهدافحماتسایبریدرآمریکا
کهشــاملوزارتخزانهداریوتجارتوامنیتکشــوریشــده،افزایش
یابد.خبرگزاریرویترزاعامکرد:هکرهایموردحمایتیکدولتخارجی
اطاعاتوایمیلهایوزارتخزانهداریآمریکارابهسرقتبردهاند.بهدنبال
افشایاینخبررسانههایآمریکااعامکردندایناقدامهکریآنقدرجدی
بودهکهنشســتاضطراریشــورایامنیتملیدرکاخسفیدبرگزارشده
است.براساساعامسهنفرازکسانیکهآشنابهاینحادثهامنیتیهستند،
ایننگرانــیدرنهاداطاعاتیآمریکاوجودداردکــههکرهاییکهوزارت
خزانهداریوادارهمخابراتوارتباطاتملیراهدفگرفتندازابزاریمشابه
برایرخنهدردیگرنهادهایدولتیاســتفادهکنند.اینافراداسمنهادهای

دولتیمورداشارهراذکرنکردند.

»بایدن«رسماًپیروزانتخاباتجنجالیآمریکاشد
ترامپ وزیر دادگستری را برکنار کرد

اعضــایمجمعگزینندگان)کالج(انتخاباتیایااتمتحدهدررأیگیریروز
۱۴دسامبر)۲۴آذرماه(جوبایدنرابهعنوانچهلوششمینرئیسجمهور
آمریکاانتخــابکردند.بهگزارشرویترز،مجمعگزینندگانانتخاباتآمریکا
یاالکترالکالج)Electoralcollege(،جوبایدننامزدحزبدموکراترارســماً
بهعنوانرئیسجمهورجدیــدآمریکاانتخابکرد.اعضایمجمعگزینندگان
)کالج(انتخاباتــیایااتمتحدهآمریکاپسازپایــانرأیگیریمصادفبا
۱۴دســامبر)۲۴آذرماه(،بایدنرابهعنــوانرئیسجمهوریجدیدآمریکا
برگزیدند.منابــعخبریآمریکاگزارشدادندکهبــااعامآرایاعضایکالج
الکترالدرایالتکالیفرنیا،جوبایدنبهعنوانپیروزقطعیانتخاباتجنجالی
وچهلوششمینرئیسجمهوراینکشورانتخابشد.بنابهاینگزارش،نامزد
حزبدموکراتدرنهایت،3۰6رأیالکترالازحدنصاب۲7۰رأیازمبرای
ریاســتجمهوریرابهدســتآوردوبرندهنهاییانتخاباتجنجالی۲۰۲۰
آمریکاشــد.بنابرنتایجشــمارشآرا،بایدنتوانستباکسب8۱,۲83,۴۹۵
رایازکلآرااینانتخاباتبهپیروزیرســیدودرمقابلترامپنیزتوانست
7۴,۲۲3,7۵۵رایکســبکند.همزمان،دونالدترامپرئیسجمهورآمریکا
»ویلیامبار«وزیردادگستریودادستانکلاینکشوررابرکنارومعاوناورا

بهعنوانسرپرستوزارتدادگستریانتخابکرد.
ترامپدراینبارهدرصفحهتوئیترخودنوشت:»ویلیامبارقبلازکریسمس،
ســمتشراترکخواهدکردو»جفروســن«معاونشسرپرســتیوزارت
دادگســتریآمریکارابهعهدهخواهدگرفت«.رئیسجمهورآمریکادرادامه
توئیتخود،عملکردویلیامباررا»شاخص«خواندوروابطخودبااورا»بسیار
خوب«توصیفکرد.نشستگزینشگرانموسومبه»الکترالکالج«روزدوشنبه
۱۴دسامبر)۲۴آذر(ازساعت۱۰صبحبهوقتمحلیازایالت»ورمونت«آغاز
شدوسپسایالتهایمختلفآمریکاهمنشستمشابهرادرپایتختایالتی
برگزارکردند.اعضایمنتخبایالتهای»ورمونت«،»نیوهمپشایر«،»ایندیانا«
و»تنســی«درکالجازجملهنمایندگاننخســتینایالتهاییبودندکهروز
دوشــنبهگردهمآمدهبهطوررسمیرأیخودرابهصندوقانداختند.پساز
آن،گزینندگانایالتکالیفرنیاکهبیشــترینعضورادرکالجانتخاباتیدارد،
روزدوشــنبهرأسساعت۵عصربهوقتشرقآمریکارأیخودرابهصندوق
انداختندوبایدنرارسماًبهعنوانبرندهنهاییانتخاباتبرگزیدند.اکنونفقط
آرایچهارگزینندهباقیماندهاســتکهطبقپیشبینیکارشناســان،آنها
نیزبهاحتمالقویجوبایدنرابهعنوانرئیسجمهورجدیدآمریکاانتخاب
خواهندکرد.بدینترتیب،کنگرهآمریکانیزبایددرتاریخششمژانویه،بهطور
رســمیپیروزیبایدنرااعامودربیســتمژانویهنیزقدرتاجراییرابهاو
واگذارکند،هرچنددونالدترامپهنوزبهشکستخوددربرابربایدناعتراف
نکردهاســت.ترامپهفتمآذرماهدرســخنانیبهمناسبتعیدشکرگزاریبا
تأکیدبراینکهکلدنیادرحالخندیدنبهروندانتخاباتآمریکاهســتند،
عنوانکردکهاگرمجمعگزینندگانهمبهبایدنرأیدهند،مرتکباشتباه

خواهندشدکهدراینصورتکاخسفیدراترکخواهدکرد.

پوتین پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا را 
تبریک گفت

رئیسجمهوریروســیهباارســالپیامتبریکــیبرای»جــوزفبایدن«،
بهمناســبتپیروزیویدرانتخاباتریاستجمهوریآمریکا،آمادگیمسکو
رابرایهمکاریباواشــنگتنبراســاساصلبرابریواحتراممتقابلمورد
تأکیدقرارداد.بهگزارشخبرگزاری»تاس«،کاخکرملیندیروز،سهشــنبه
اعامکردکــه»وادیمیرپوتین«رئیسجمهوریروســیهتلگرامتبریکی
برای»جوزفبایدن«،بهمناســبتپیروزیویدرانتخاباتریاستجمهوری
ایااتمتحدهارسالکردهاست.طبقایناطاعات،پوتینبرایبایدنبهعنوان
رئیسجمهوریجدیدآمریکاآرزویموفقیتکــردهوآمادگیخودرابرای
همکاریوتماسباویموردتأییدقراردادهاست.ویدراینپیامیادآورشده
است:»روسیهوآمریکا،باوجوداختافاتیکهدارند،میتواننددرحلوفصل
بسیاریازمشکاتجهانیبایکدیگرهمکاریکنند«.رئیسجمهوریروسیه
درعینحالابرازاطمینانکردهاستکه،همکاریبینفدراسیونروسیهو
ایااتمتحدهبراساساصلبرابریواحتراممتقابل،منافعمردمدوکشورو

کلجهانراتأمینخواهدکرد.

همزمانباتأییدپیروزینامزددموکراتدرانتخاباتآمریکا؛
فاکس نیوز: تخلِف مالیاتی فرزند »جو 

بایدن« برما شد
شبکهخبریفاکسنیوزدرگزارشیافشاکردکهپسِررئیسجمهورمنتخب
آمریکادرانتخابــات۲۰۲۰،حدود۴۰۰هزارداردرآمدحاصلهخودازیک

شرکتاوکراینیرابهسازمانمالیاتیآمریکاگزارشندادهاست.
بهگزارشاسپوتنیک،شبکهخبریفاکسنیوزروزدوشنبهدرگزارشیاعام
کردکه»هانتربایدن«پسر»جوبایدن«نامزدپیروزدرانتخابات۲۰۲۰آمریکا
۴۰۰هزارداردرآمدخودازشــرکتاوکراینیفعالدرحوزهانرژیموسوم
به»بوریســماهلدینگز«رابهسازمانامورمالیاتیآمریکا)IRS(اعامنکرده
است.فاکسنیوزدرگزارشخودبااستنادبهیکنامهغیررسمیکهجزئیات
درآمدهانتربایدنرادربازهزمانی۱7-۲۰۱3نشانمیدهد،ادعاکردکهپسر
بایدنپسازپیوستنبههیأتمدیرهشرکتبوریسمادرسال۲۰۱۴حدود
۴۰۰هزاردارازدرآمدحاصلهخودراگزارشندادهاســت.ازســویدیگر،
»دونالدترامپ«رئیسجمهوریآمریکادرصددتعیینیکمشــاورحقوقی
ویژهاستکهعاوهبربررسیادعاهایتقلبدرانتخاباتماهنوامبر،اتهامهای
مطرحشــدهعلیهپسرجوبایدنرانیزپیگیرینماید.ایندرحالیاستکه
چهارشنبهگذشته،هانتربایدناعامکردکهدفتردادستانآمریکادرایالت
ِداورتحقیقاتخودرادرموردامورمالیاتیویآغازکردهاســت.یکمنبع
آگاهنیزبهشبکهخبریفاکسنیوزگفتکهتحقیقاتمزبورشاملمعامات

ادعاییبایدنباچیننیزخواهدشد.

بهاتهاممداخلهسیاسی؛
سومالی روابط دیپلماتیک با کنیا را قطع کرد

دولتسومالیضمنقطعروابطدیپلماتیک،بهکنیایکهفتهفرصتدادتا
دیپلماتهایخودراازاینکشورخارجکند.بهگزارشاستاندارد؛سومالیبا
متهمکردنکنیابهمداخلهسیاســیدرامورخود،روابطدیپلماتیکبااین
کشورهمسایهراقطعکرد.ایندرحالیاستکهسومالییکماهپیشسفیر
خودراازنایروبیفراخواندوســفیرکنیارانیزاخراجکرد.اکنوننیزسومالی
بهطرفمقابلیکهفتهفرصتدادهتادیپلماتهایخودراازاینکشــور
خارجکند.کنیامتهمبهدخالتانتخاباتیدر»جوبالند«یکیاز۵منطقهنیمه

خودمختارسومالیاست.

واکنش مقامات آنکارا به تحریم های آمریکا؛

بایدنتغییرموضعمیدهد؟
تحریمهایآمریکا،فعًابهشکلینهچندانتهدیدکننده،برخی
ازمقاماتترکیهرانشانهگرفتهامامشخصنیستپسازاستقرار
وتثبیتموقعیتتیمبایــدن،چهاتفاقاتتازهایرخخواهدداد.
ســرانجام،تحریمهایآمریکاعلیهترکیهاعامشــد.آنهمدر
شرایطیکهتنهاچندصباحبهپایاندورانجنجالیدونالدترامپ،
باقیماندهاست.مطابقسنتسالیاناخیر،اعامتحریم،باوزارت
خزانهداریاســت.وزارتخزانــهداریآمریکاباصدوربیانیهای
اعامکردکهســازمانصنایعدفاعیریاستجمهوریترکیهو
اســامیبرخیازمســئوانازجملهرئیساینمجموعهیعنی
»اســماعیلدمیر«رادرفهرستتحریمهایخودگنجاندهاست.
دراینبیانیه،اعامشــدهکهعاوهبردمیر،اسامیسایرمقامات
سازمانصنایعدفاعیریاستجمهوریترکیهیعنیمصطفیآلپر
دنیز،ســرحدگنچاوغلووفاروقیغیتواردفهرستتحریمهای
وزارتخزانهداریآمریکاشــدهاست.درچارچوباینتحریمها،
ورودمقاماتســازمانصنایعدفاعیریاســتجمهوریترکیه
بهآمریــکاودریافتواموبدهیبیــشاز۱۰میلیونداریاز
موسساتمالیبینالمللیممنوعشدهاست.آمریکابااستنادبه
بند۲3۱»قانونمقابلهبادشــمنانآمریکاازطریقتحریمها«به
خوداجازهمیدهدکهعلیهافرادوسازمانهاییکهدرزمینههای
دفاعیواطاعاتیباروسیههمکاریمیکنند،تحریموضعکند.
تحریمهایآمریکا،فعًابهشکلینهچندانتهدیدکننده،برخیاز
مقاماتترکیهرانشانهگرفتهامامشخصنیستاماپسازاستقرار
وتثبیتموقعیتتیمبایدن،چهاتفاقاتتازهایرخخواهدداد.

پامپئو دست بردار نیست
مایکپامپئــووزیرامورخارجهکهقبًااعامکردهبودبهزودی
انتقالقدرتبهترامپدرکاخسفیدصورتخواهدگرفت،حااو
حتیدرآخرینروزهایدورانمسئولینخوددستازسرترکیه
برنداشتهوبازهمعلیهآنکاراگاردگرفتهاست.پامپئودرتوییتیبا
لحنهشدارآمیزنوشتهاست:باوجودهشدارهایما،ترکیهبازهم
درمســیرخریدوآزمایشسیستمS-۴۰۰ازروسیهپیشرفت.
تحریمهایدیروزSSBترکیهنشانمیدهدایااتمتحده»قانون
مقابلهبادشمنانآمریکاازطریقتحریمها«رابهطورکاملاجرا
میکند.مامعاماتقابلتوجهترکیهبابخشدفاعیروسیهرا

تحملنخواهیمکرد.

ظریف، محکوم کرد
محمدجــوادظریفوزیرامــورخارجهجمهوریاســامی،از

نخســتینافرادیبودکهاقدامآمریــکارامحکومکردهوضمن
قراردادنهشتگ»اولهمسایگان«چنیننوشت:»اعتیادایاات
متحدهبهتحریمهاواهانتشبهقوانینبینالمللیباردیگربهطور
کاملنمایانشدماتحریمهایاخیرایااتمتحدهعلیهترکیهرا
بهشدتمحکوممیکنیمودرکنارمردمودولتآنهستیم.«

تحریم مرد شماره یک دفاعی
اسماعیلدمیررئیسبخشصنایعدفاعینهادریاستجمهوری
ترکیهاستکهبهطورمستقیمدرتحریمآمریکا،بهناماواشاره
شدهاســت.صنایعدفاعیترکیهتاســال۲۰۱7بهعنوانیک
سازمانزیرمجموعهوزارتدفاعفعالیتمیکردواسماعیلدمیر
ازســال۲۰۱۴مدیریتاینگروهرابرعهدهداشت.امادرسال
۲۰۱7میادی،سازمانمزبور،بهیکادارهکلتحتنظررئیس
جمهورتبدیلشــدوازآنروزتاکنــون،اینچهرهمهمدفاعی
ترکیه،ریاستآنرابرعهدهداشتهاست.پروفسوراسماعیلدمیر
6۰ســاله،ابتدادردانشــگاهفنیاستانبولودررشتهمهندسی
هوانوردیتحصیلکردهوســپسبااستفادهازبورسدولتیبه
آمریکارفتهوتحصیاتخودرادرکارشناســیارشدودکترای
هوافضادرواشنگتنبهپایانرساندهوسپسدرکانادانیزفعالیت
پسادکترایخودراتمامکردهوبرایتدریسبهترکیهبازگشته
اســت.امابعدها،بازهمبرایتحصیلدرچندحوزهتخصصی،به
آمریکارفتهودرمیشیگانوواشنگتنتحصیلکردهوازنخبگانی
بودهکهدرســال۲۰۰۲میــادیوپسازقدرتگرفتنحزب
عدالتوتوســعه،ازاودعوتشــدهبهترکیهبازگردد.اوپساز

بازگشتبهترکیه،درمعاونتفنیهواپیماییملیترکیهفعالیت
کردهوازسال۲۰۱۴میادیدربدنهدفاعیقرارگرفتهاست.

اســماعیلدمیردرموردتحریمآمریکانوشــتهاست:»تصمیم
تحریماتخاذشدهتوســطایااتمتحده،عزممارادرگامهایی
کهبرایمنافعملیوصنعــتدفاعیخودتحترهبریرئیس
جمهــوربرمیداریم،بیشــترمیکند.ماتحــتهدایترئیس
جمهوراردوغــان،ارادهخودرابرایتقویتصنعتدفاعیکامًا
مستقلوخودکفا،نشانمیدهیم.هرتصمیمیکهدرخارجاز
کشورنسبتبهخودمیاموسسهماگرفتهشود،مشیمنوتیم
منراتغییرنخواهدداد.بههیچوجهقادربهجلوگیریازرشــد

صنعتدفاعیترکیهنخواهندبود.«

واکنش مقامات آنکارا
وزارتامــورخارجــهترکیهدربیانیهایاعامکــرد:»آمریکارا
بــهتجدیدنظردراعمالاینتحریمهــایناعادانهعلیهترکیهو
بازگشــتازاشتباهخودفرامیخوانیم.«فواداوکتایمعاونرئیس
جمهورترکیهنیزچنیننوشتهاست:»تصمیمتحریماتخاذشده
توسطایااتمتحده،عزممارادرگامهاییکهبرایمنافعملیو
صنعتدفاعیخودتحترهبریرئیسجمهوربرمیداریم،بیشتر
میکند.تحریموتصمیمهیچکشــوری،نمیتواندبرایستادگی
ترکیهتأثیربگذارد.مــااینتصمیمایااتمتحدهرامحکوممی
کنیمودعوتمیکنیمکهدراســرعوقتازایننگرشاشتباه
بازگردند.«ابراهیمکالنســخنگویرئیــسجمهورورئیستیم
مشاورینسیاســتخارجیوامنیتملینهادریاستجمهوری،

درپیامیکوتاه،نوشــتهاســت:»ترکیه،مراحــلتحققاهداف
صنایعدفاعیرابهروشیپایدارومصممادامهخواهدداد.«نومان
کورتولمــوشمعاوناردوغانومردشــماره۲حــزبعدالتو
توسعهبهدورجدیدروابطآنکارا–واشنگتناشارهکردهونوشته
اســت:»درآســتانهروابطجدیدترکیهوایااتمتحده،اعامیه
تحریمهاییکجانبهایااتمتحدهعلیهکشــورمانبرایآینده
روابطمابسیارغیرمنطقیوناامیدکنندهاست.ایااتمتحدهباید
فوراًدرمورداینناعادانهومغرضانهتجدیدنظرکند.اینحرکت
مانعپیشرفتترکیهدرصنعتدفاعملیوراهپیماییمابهسمت
ترکیبزرگوقدرتمندنخواهدشــد.«مصطفیشنتوپرئیس
پارلمانترکیهچنیننوشتهاست:»تحریمنهباروحاتحادونهبا
ارادهبرایبهدستآوردنمجددیکمتحدمطابقتندارد.باوربه
ایننگرشغلطکهترکیهموظفوناچاراستفقطازمحصوات
آنهادرصنایعدفاعیاستفادهکندمنسوخشدهاست.ماهمچنان
بهبرداشــتنهرگامازمبرایدفــاعازملتخودادامهخواهیم
داد.«همچنینحقیاویغوررئیسبنیادمطالعاتایرانشناســی
ایــرامدرآنکارا،اززاویهدیگریبهاینموضوعنگاهکردهوچنین
نوشــتهاســت:»آمریکا،باوجودآنکهازتحریمروسیه،ایرانو
ونزوئا،نتیجهاستراتژیکخاصیبهدستنیاورده،حاایکمتفق
عضوناتویعنیترکیهراتحریمکردهاســت.ایناقدامات،نتیجه
محورنیســتندوصرفاًبایدآنهاراروندمحوردانست.«فخرالدین
آلتونمســئولبخشاطاعرسانینهادریاستجمهوریترکیه
چنیننوشــتهاست:»مابهجایهدفقراردادنترکیهباتحریم،
انتظارداریمکهایااتمتحده،متحدمادرناتو،درجنگماعلیه
تروریســتهاواشخاصثالثیکهبرنامههایشخصیخودرادر
همسایگیمادنبالمیکنندپشتیبانیکند.مشارکتاستراتژیک
بینترکیهوایااتمتحدهبســیارمهماستونبایدفدایاهداف
کوتاهمدتسیاســیودلجوییازابیهایضدترکیهشــود.ما
امیدواریمکهایااتمتحدهبدونتأخیرایناشتباهبزرگراجبران
کند.«کتهمهمدرموردموضعگیریمقاماتترکیهعلیهآمریکا،
ایناســتکهرجبطیباردوغانرئیسجمهورترکیهومولود
چاووشاوغلــووزیرامورخارجه،ترجیحدادهانددســتکمدر
شرایطفعلی،موضعسفتوسختینگیرندومنتظرآنباشندکه
درآینده،ایــنپروندهراباتیمبایدنمدیریتکنند.بااینحال،
هنوزهممشــخصنیستکهتیمجوبایدنبراساسچهرویکرد
ونگرشخاصیبهپروندههایروســیه،اس۴۰۰ترکیهوشرق
مدیترانهخواهدنگریســتوچندوچونروابطآنکاراوواشنگتن

درماههاوسالیانآتیبهچهشکلیخواهدبود.

یکســخنگویســرویسخارجی
اتحادیهاروپاعلیرغمفضاسازیاخیر
چهارکشوراروپاییعلیهایران،گفت
مذاکراتدربارهبرجامشاملجزئیات
انجام برنامهریــزی اجرایی،طبــق
خواهدشــد.یکسخنگویسرویس
بروکســل اروپادر اتحادیه خارجی
گفتمذاکراتدربارهبرجامشــامل
برنامهریزی طبــق اجرایی جزئیات
علیرغــممجازاتاعدامانجامشــده
درایرانانجامخواهدشــد.اینمقام
اروپاییهمچنیــندرادامهدخالت
کشــورهایاروپاییدرامورداخلی
ایــران،خواســتارلغوحکــماعدام
»احمدرضاجالی«شدکهبهدلیل
جرایمامنیتیبهاعداممحکومشده
است.درحالیکهچهارکشوراروپایی
ازجملهفرانســهوآلمــانبهبهانه
اجراییکحکــمقضائیدرایرانو
باهدفافزایشفشــاراقتصادیبر

تهران،ازحضوردرنشســتشورای
روابــطاقتصادیباایــرانتااطاع
ثانویانصرافدادند،اینسخنگودر
ادامهمدعیشــد»ایندوموضوعرا
بایکدیگرقاطینمیکنیم.نمیتوانید
آنهارابــاهمارتباطدهیدیاحتی
آنرابااهدافنشست)شورایروابط
اقتصادی(مقایسهکنید.ویدرادامه
گفتکهمشــخصمیشودنشست
تجــاریاتحادیهاروپا-ایــرانبرای
چهزمانیدوبارهبرنامهریزیخواهد
این افزود: اروپایی شد.ایندیپلمات
نشستلغونشد،بهتعویقافتادزیرا
شرایطمناســبنبود.وتازمانیکه

حسکنیمزمانمناسبومفیداست
برگزارنخواهدشد.بنابرگزارش»اییو
آبزرور«،ممکناستاتحادیهاروپابه
دلیلاجــرایاینحکم،تحریمهایی
راشاملممنوعیتروادیدومسدود
کردنداراییبــهبهانهنقضحقوق
بشــرمتوجهبرخیمقامــاتایرانی
کنــد.ویدراینخصــوصگفت:
اینکشورهایعضوهستندکهباید
تصمیــمبگیرندکهباید]تحریمهای
اروپــارا[دراینزمینهخاصاعمال
کنندیاخیر،اماهرچیزیدرصورت
موافقتکشورهایعضوممکناست.
بعدازمداخلهجویانهسرانچندکشور

اروپاییدرامورامنیتیداخلیایران
بهبهانهاعدامشدنیکسرشبکهضد
انقابومعاندجمهوریاســامی،
فشــاراقتصــادیبرتهــراننیزدر
دســتورکاراینکشورهاقرارگرفت.
بهنوشتهخبرگزاری»رویترز«،دولت
فرانسهشامگاهیکشنبهاعامکردکه
سفیراینکشوردرتهران،درنشست
آنایــنشــورایروابــطاقتصادی
اروپا-ایراندرهفتهجاری،شــرکت
نمیکند.براســاسایــنگزارش،
وزارتخارجهفرانسههمچنینگفت
نمایندگانکشورهایآلمان،اتریش
وایتالیانیزدرایننشســتکهقرار
بودبرگزارشــود،شرکتنمیکنند.
مسئوانچندکشوراروپاییشورای
روابطاقتصــادیاروپا-ایراننیزدر
بیانیهایجداگانهاعــامکردندکه
نشســتدیروزتااطــاعثانویبه

تعویقافتادهاست.

دیپلمات اروپایی:
 مذاکرات برجامی با ایران طبق 

برنامه انجام خواهد شد

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد اماک و مستغات مازاد تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با 
بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.ir و با شماره مزایده2099003454000003  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار:   1399/09/26 ساعت 8 صبح
تاریخ بازدید :  1399/09/26 لغایت 1399/10/03 ) به غیر از پنج شنبه و جمعه (  از ساعت 10 لغایت 14 با مراجعه به ستاد رفاهی کارکنان دانشگاه 

واقع در طبقه همکف سازمان مرکزی دانشگاه.
مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 8 صبح مورخ 1399/09/26 لغایت ساعت 14 مورخ 1399/10/08 .

تاریخ بازگشایی : 1399/10/09 ساعت 8 صبح.
تاریخ اعام به برنده : 1399/10/10 ساعت 9 صبح.

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

 1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطاعات اماک و مستغات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.
3- عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز 

پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه setadiran.ir  بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

آگـهی مـزایده عمـومی
 فروش اماک و مستغات 
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یک مدرســه مجازی جدید به نام IVA Global، با ساخت مدرسه ای 
به نام واقعیت مجازی ســه بعدی، آموزش از راه دور را ارتقا داده است. 
این مدرســه ســه بعدی که در ماه اکتبر راه اندازی شــد، به معلمان و 
دانش آموزان کمک می کند که با اســتفاده از آواتار یا تصویر متحرک 
مجازی خود در کاس های مجازی همانند کاس های حضوری شرکت 
کننــد. دانش آموزان باید لباس فرم تن آواتــار خود کنند، با آنها از در 
مدرسه داخل شوند و کاس های خود را پیدا کنند. از دیگر ویژگی های 
این برنامه توانایی آواتارها در رفتن به سمت معلم برای پرسیدن سوال 
و نشستن و تعامل با ســایر هم کاسی ها است. این مدرسه همچنین 
دارای قابلیت ورزش الکترونیکی است که در آن دانش آموزان گروه بندی 

می شوند و به بازی های مختلفی می پردازند. 

یک مکانیک توانســته است با ابداع ســازه ای قابل نصب در جلوی یک 
خودروی بنزینی و با استفاده از چند آهنربای قوی کاری کند که خودرو 
بدون نیاز به مصرف بنزین، حرکت کند. همه ما می دانیم که یک سوخت 
باید باشد که خودروها با آن کار کنند )به شرطی که برقی نباشند( و آن 
بنزین است. اما آیا می شود یک خودروی بنزینی را بدون یک قطره بنزین 
راه انداخت؟ یک مکانیک فعال در یوتیوب، به سراغ چنین چالشی رفته 
و تصمیــم گرفته این ایده را عملی کند. وی تصمیم گرفت با اســتفاده 
از آهنرباها وارد این چالش شــود. وی در توضیحات خود گفت: یکی از 
مخاطبانــم الگوی آن را ارائــه داد و به ما جرأت داد که آن را به واقعیت 
تبدیل کنیم. وی با ساخت یک سازه فلزی و استفاده از چندین آهنربای 

قدرتمند در جلوی یک خودروی قدیمی موفق به تحقق ایده خود شد.

محققان شواهد جدیدی مبتنی بر ارتباط ویتامین دی )D(، تستوسترون 
و خطر ابتا به اوتیسم در پسران را کشف کردند. بررسی نشان می دهد 
زنــان بارداری که در هفته ۲۰ بارداری بــا کمبود ویتامین دی مواجه 
شدند، احتمال دارد کودک آنان تا سن ۶ سالگی صفات اوتیسم را بروز 
دهد. بررســی جدیدی از همان گروه، در حال بررســی مکانیسم هایی 
اســت که می تواند این ارتباط را بیشــتر توضیح دهد. کمبود ویتامین 
)دی( D در مــادر می تواند نشــان دهد که چــرا ابتا به اختال طیف 
اوتیسم )ASD( در پسران سه برابر بیشتر است. علت بیولوژیکی اختال 
طیف اوتیسم ناشناخته است اما نشان داده ایم که یکی از عوامل خطرزا 
)کمبود ویتامین D در مادران( باعث افزایش تستوسترون در مغز جنین 

پسر، خون مادر و مایع آمنیوتیک می شود.

 ابداع مدرسه 
مجازی 3بعدی 

خودرویی که با نیروی آهنرباها 
حرکت می کند!

کمبود »ویتامین دی« مادر و خطر 3 
برابری ابتا به اوتیسم در پسران

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پر آبی رودخانه قزل اوزن طی بارش های اخیر در شمال غرب کشور

مرسدس جنگ رسمی برتری در کاس الکتریکی ها را کلید زد
مرسدس بنز از اعام اینکه می خواهد با شکست تسا به اولین عرضه کننده خودروهای الکتریکی تبدیل شود ابایی ندارد؛ اما گروه 
فولکس واگن و ب ام و نیز به عنوان اصلی ترین رقیب مرســدس دنبال هدف مشابهی هستند. آیا این سه خودروساز بزرگ آلمانی 
می توانند آنچه را که تســا در کمتر از دو دهه انجام داد و به ارزشــمندترین خودروساز دنیا تبدیل شد نابود کنند؟ این را زمان 
 EQ خواهد گفت اما مرسدس امروز اعام کرده سایت های تولیدش در آلمان، آمریکا و چین اقدام به تولید سبد محصوات جدید
خواهند کرد. این خودروها در همان تأسیساتی تولید خواهند شد که محصوات هیبریدی، بنزینی و دیزلی کنونی مونتاژ می شوند. 
هدف مرسدس این است که خودروهای تمام الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ بیش از نیمی از فروش کل این شرکت را تشکیل دهند. تا 
سال ۲۰۲۲ هشت محصول EQ وجود خواهند داشت که شش تای آن ها از اان تا سال ۲۰۲۲ معرفی خواهند شد. در حال حاضر 
تنها مرسدس EQC وارد بازار شده اما محصول بعدی شاسی بلند کامپکت EQA خواهد بود که قبًا تولیدش در راستات آلمان 
کلید خورده و از سال آینده در پکن نیز تولید خواهد شد. البته رونمایی رسمی این خودرو بیستم ژانویه ۲۰۲۱ انجام خواهد شد. 

کراس اوور ساب کامپکت EQB نیز در چین و مجارستان مونتاژ خواهد شد. 

الشرق ااوسط: 
کاس هیچ درخواستی برای تعویق فینال به AFC نفرستاده است

روزنامه الشــرق ااوســط اعام کرد که دادگاه عالی داوری ورزش هیچ درخواســتی به AFC برای تعویق فینال لیگ قهرمانان 
آســیا نفرستاده است. قرار است فینال لیگ قهرمانان آسیا شنبه هفته آینده بین دو تیم پرسپولیس ایران و اولسان کره جنوبی 
برگزار شود. یک روزنامه نگار عربستانی مدعی شد که کاس در نامه ای به AFC خواستار تعویق فینال لیگ قهرمانان آسیا برای 
بررسی دقیق تر شکایت النصر از پرسپولیس شده است. این روزنامه نگار عربستانی همچنین مدعی شد که کاس از پرسپولیس 
خواســته که ظرف ۴۸ ساعت آینده دفاعیه فوری خود را درباره شکایت النصر ارسال کند. روزنامه الشرق ااوسط در واکنش به 
این خبر نوشــت: منابع مطلع اعام کردند که تاکنون هیچ درخواســتی از سوی  کاس برای تعویق فینال لیگ قهرمانان آسیا به 

AFC  نرسیده است.

ن دولت راخیال چهر او شادان کند  ر رک خاان رانهیب خشم او رسان  کند ر روم قیصر را ن فرمان راعدولی نیست  ر حکمش هنرمندا وندا کان راه ه صدری ه صدر اندر چنو زدیک ، سلطان راچو همز قُوس و ماهی را چو زُهْه ثَور و میزان راایا شایسته و ر خور سرای ملک و دولت رامشیری آل سامان را وزری آل ساسان رانبود از عدل و از انصاف مهتر زو و بهتر زووگر بودند بسیاری مشیران آل سامان راوزران آل ساسان را اگر بودند بسیاریگرزی نیست از رایش خدا بود بایستهٔ تمکین را بود شایسته ام

پیشنهاد

چهره روز

کالیگوا
کتاب کالیگوا اولین نمایش نامه ی نویســنده الجزایری، 
آلبر کامو اســت که در آن به مســئله پوچی می پردازد. 
نمایش نامه ای که تماماً متکی بر اسناد تاریخی و زندگی 
امپراتور روم، کالیگوا اســت. کامو این کتاب را در سال 
۱۹۳۸ نوشــت و بعدها آن را در فرانسه به روی صحنه 
بــرد. در ادامه این مطلب به نقد کتاب کالیگوا خواهیم 
پرداخت. کتاب های کامو در ســه دســته تقسیم بندی 
می شوند که دســته اول آن درباره موضوع پوچی است. 
پیرامون پوچی، کامو سه کتاب نوشته است که عبارتند 
از: بیگانه، کالیگوا و اسطوره سیزیف. در کتاب های بیگانه 
و کالیگوا، ما شاهد »تجربه احساس پوچی« به واسطه 
شخصیت های داستان هســتیم. در حالی که در کتاب 
اسطوره سیزیف کامو نه به تجربه پوچی، بلکه به »مفهوم پوچی« می پردازد. بنابراین خواندن کالیگوا در 
کنار اسطوره سیزیف به درک بهتر فلسفه آلبر کامو کمک می کند. شخصیت اصلی نمایش نامه کالیگوا، 
امپراتور جوان کایوس کالیگوا اســت. کسی که شــروع سلطنتش بر روم با آسودگی و فرزانگی همراه 
بود اما وقتی مرگ خواهرش – دروسیا – را دید، به چیزی پی برد که او را دگرگون کرد. کالیگوا به 
آگاهی از مرگ، خود مرگ و هستی مرگ پی برد. امپراتور پس از این حادثه از کاخ می گریزد و تا چند 
روز هیچ کس از او خبری نمی یابد. او هنگامی که به کاخ بازمی گردد آدمی متفاوت است که تاریخ از او 
به عنوان فردی نیمه دیوانه یاد می کند. شاید در ابتدا در مورد نمایشنامه کالیگوا دچار سوءتفاهم شویم 
و آن را یک نمایشنامه تاریخی در نظر بگیریم. چرا که شخصیت اصلی آن ریشه تاریخی دارد و بسیاری 
از بی عدالتی هایی که کالیگوا در نمایشنامه انجام می دهد مستقیم از کتاب سوئیتونیس به نام زندگی 

سزارها اقتباس شده که در قرن اول بعد از میاد نوشته شده است. 

بزرگمهر
بُزرگمهر بُْخَتگان )ســده ۶ میادی( که با عنوان 
بزرگمهر حکیم از او یاد می شــود، فرزند سوخرا 
و وزیر خسرو انوشــیروان پادشاه ساسانی بود. او 
رئیس مشاوران ویژهٔ دربار و پاسبان شخصی شاه 
و رئیس دربار بوده اســت. منابع فارســی و عربی 
او را دارای ِخَرد اســتثنایی و اندرزهای حکیمانه 
توصیف کرده اند. از سوی خاورشناسان، بزرگمهر 
شــخصیتی افســانه ای پنداشته می شــود که به 
دلیل ناهمگونی نظرات دربارهٔ بزرگمهر در منابع 
اســامی و ذکر نشــدن نام وی در آثار پیش از 
اسام اســت. برخی از پژوهشــگران بزرگمهر را 
بــا برزویهٔ طبیب یکی دانســته اند که این نظر از 
ســوی دیگر پژوهشــگران رد شده اســت. برخی او را با »بُْرْزِمهر« یکی می دانند. در آثار 
گروهی از نویســندگان، بزرگمهر روزگار تیره ای را در پایان زندگانی داشته اســت. در این 
کتاب ها علت این امر، بدگمانی خســرو انوشــیروان به او دانسته شده که به داستان های 
گوناگون آمده اســت. اما هنگامی که امپراتور روم شرقی، حکیمان ایران را به گشودن راز 
ُدرج جواهــر فراخواند، بار دیگر بزرگمهر آن راز را گشــود و بدین ترتیب مورد بخشــش 
پادشــاه و توجه دوبارهٔ او قرار گرفت. خواجه نظام الملک در سیاست نامه زندگانی بزرگمهر 
را تا پس از ســقوط ساســانیان، و غزالی در نصیحةالملوک داســتان گســیل فرستاده از 
ســوی بزرگمهر به نــزد عمر برای آگاهی از شــخصیت و منش او را روایت کرده اســت. 
دربارهٔ درگذشــت بزرگمهر در منابع فارســی و عربی دورهٔ اسامی، نظرات گوناگونی نقل 

شده است. 

فرهنگ

ســومین جشنواره موسیقی کاسیک ایرانی اســفند ماه امسال در استان بوشهر برگزار می شود. 
این خبر در جریان نشســت هماهنگی برگزاری سومین جشنواره »موسیقی کاسیک ایرانی« با 
حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و استاندار بوشهر تایید شد. همچنین 
توافق شــد شورای علمی متشکل از هنرمندان ملی و هنرمندان استان بوشهر در حوزه موسیقی 
ردیف دستگاهی تشکیل شــود. معاون امور هنری در این نشست گفت: با توجه به سپری شدن 
شــرایط دشوار این روزها، جشــنواره می تواند موجب تسکین مردم شود و آن ها را همراه کند. در 
ادامه، استاندار بوشهر گفت: تاش داریم با تعامل بیشتر از تمام ظرفیت های استان برای سومین 
جشنواره موسیقی کاسیک ایرانی استفاده شود. معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
بوشهر نیز گفت: جامعه به نشاط و شادی نیاز دارد و جشنواره موسیقی در این راستا می تواند بسیار 
موفق عمل کند. استان بوشهر این فرصت را به هنرمندان می دهد تا در فضاهای باز نیز اجرای زنده 

داشته باشند و زیرساخت ها برای اجرای زنده با رعایت پروتکل ها مهیا است.

برگزاری جشنواره موسیقی کاسیک 
ایرانی در بوشهر


