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این مجلس و انتقادهای بجا
تشکیل مجلس یازدهم در شــرایطی محقق شد که زمینه حذف 
تفکرات کاســب کارانه از مجلس دهم در جامعه به انتقاد و تقبیح 
کشــیده شده بود و زمینه را برای شورای نگهبان در رد صاحیت 
بســیاری از عوامل به خطا رفته درمجلس گذشــته فراهم آورد. 
مجلس یازدهم با تمهیدات اصول گرایی و وایت مداری نمایشــی 
جذاب از خود نشــان داد اما در ادامــه این نمایش موجب نگرانی 
اقشــار جامعه ای که این نمایندگان را انتخاب کرده بودند شــد. 
توقــع جامعه از مجلس یازدهم نگاه جهــادی بود و نگاه جهادی 
بدون از خودگذشــتگی و ایثار معنــا و مفهوم ندارد. صدور فرمان 
برای تهیه ســاز و کار متفاوت و برای آیین نامه در مجلس نشــان 
میداد افرادی در مجلس فی الواقع به دنبال تغییر در مشــی اداره 
کشــورند. امــا موضوعاتی در حد و اندازه مواجهــه با وزیر نفت و 
وزیر کشــاورزی و وزیر خارجه و مماشــات با ایشان کمی خاطر 
رای دهندگان را مضطرب نموده و نگاه متعجب خود را در شــیوه 
عملکرد مجلــس یازدهم براق تر نموده اند تــا اینکه بحث خودرو 
و مســئله واکسیناســیون پیــش آمد. مجلس دهــم یک عکس 
ماندگار با خانم موگرینــی انداخت که فی الواقع در تاریخ ماندگار 
شــد حاا این مجلس با اظهارات برخی که شاســی بلند مطالبه 
می کنند شــبیه همان نمایش را خاطراتی نموده است. البته باید 
گفت هم در مجلــس دهم و هم در مجلس یازدهم نماد قلیلی از 
نماینــدگان زمینه بدنامی را دامن میزنند اما متاســفانه مخالفین 
آن را به حســاب همه مجلس میگذارند. من بــاب مثال روزنامه 
اصاح  طلب اعتماد به مدیر مســئولی الیاس حضرتی نماینده رد 
صاحیت شــده مجلس یازدهم در گزارش تیتر یک خود با عنوان 
»جنجال واکسیناسیون مجلسي« نوشت: »یازدهمین دوره مجلس 
شوراي اســامي که روي کار آمد بسیاري از مسئوان جمهوري 
اسامي از این مجلس به عنوان برترین و انقابي ترین پارلمان پسا 
انقاب نام بردند و همزمان فعاان سیاســي اصولگرا یکي پس از 
دیگري از عزم نمایندگان براي بازگرداندن مجلس به راس امور و 
همچنین ایجاد شفافیت در انتخابي ترین قوه جمهوري اسامي و 
البته پایان دادن به رانت هاي پیدا و پنهان نمایندگان گفتند. آنان 
کــه همین رانت ها را به  جاي اظهارات و اقدامات سیاســي اصاح  
طلبان مجلس دهم دلیل رد صاحیت شــان اعام مي کردند، حاا 
اما با گذشــت تنها حدود ۴ ماه از عمر پارلمان یازدهم، به  واسطه 
کردار و گفتار اصولگرایان حاضر در ساختمان هرمي  شکل میدان 
بهارســتان، بعضا با چنان تناقض هایي مواجه شــده اند که ترجیح 
مي دهند اتفاقات رخ  داده در راهروهاي تاریک و روشن پارلمان را 
نادیده گرفته و به  جاي گفتن و نوشتن از تحویل نخستین محموله 
واکســن آنفلوآنزا در ایران به نمایندگان مجلس یازدهم، انگشت 
اتهــام خود را به  ســمت قوه مجریه و شــخص رییس  جمهوري 
گرفته و از درد دل هاي وزیر بهداشت با فرمانده سابق سپاه قدس 
جمهوري اسامي سخن به میان آورند.« ایجاد این سابقه از رفتار 
نمایندگانی که در زمان انتخابات مجلس شورای اسامی در اسفند 
۹۸ برای مردمی که حس امید و اصاح ساختارهایی به لیبرالیسم 
کشیده شده در ۳۰ سال گذشته را داشتند، حیرت انگیز مینماید. 
مردم به خود میگویند آیا ما به این نمایندگان رای دادیم؟ آیا باید 
باور کنیم که تغییر مبانی پنجره تفکر در نماد خواســته ها خبر از 
پنهان جامعه میدهد. فرنسیس فوکویاما در نشست اخیر »نشست 
جهانی حکومت« )World Government Summit( که هر 
ســال در ماه فوریــه به میزبانی دولت امــارات متحده عربی و در 
دبی برگزار شــد گفته بود: »ایران به خاطــر تنش های اجتماعی 
که بین نسل های این کشــور وجود دارد به سمت یک بحران در 
حرکت اســت«. ایا برداشت فوکویاما از شــرایط امروز ما درست 
اســت؟ آیا نگاه به فرایند تغییر در نســل ها و خواسته هایشان در 
مجلس و واکنش های آن تاثیر داشــته اســت؟ اینکه فوکویاما در 
همین سخنرانی بگوید: »در ایران، یک انقاب اجتماعی زیر پوست 
جامعه در حال گسترش است. یک جمعیت جوان و تحصیل کرده 
وجود دارد، خصوصا در بین زنان، که با ساختار قدرت محافظه کار 
و روســتایی که بر کشور حاکم است سر سازگاری ندارد. ایران به 
سمت نوعی انفجار در حرکت است و من مطمئن نیستم نتیجه اش 
چه می شود، ولی وضعیت ایران وضعیت باثباتی نیست«، با شرایط 
ما تطبیق دارد؟ در کام سخن از اندیشه جهادی بودن و جهادی 
عمــل کردن و ایثار گری و بازگرداندن ارزشــها می زنیم در عمل 
به همه گفته های خود پشــت پا میزنیم. واقعا ریشــه این نمایش 
را چگونــه تحلیل کنیم؟ آیا تزویر در جامعه نهادینه نشــده؟ مگر 
تزویر با تعریف حضرت امیر این نیســت کــه میفرمایند: » تزویر 
و دورویی در دین خدا یعنی نفاق که بدترین شــکل نفاق اســت 
به این معنا که هرجا مصلحت ما باشــد دین خدا را رعایت کنیم 
و هرجا که مصلحت ما اقتضا نمی کند از آن چشــم پوشی کنیم. 
تعبیر دیگری با عنوان »دو رویه در دین خدا« عین تعبیری است 
که امیرالمومنین آن را در نهج الباغه به کار بردند که می فرمایند 
»فایاکم والتلون فی دین اه« »بپرهیزید از دورویی در دین خدا«. 
دورویی به این معناست که دین خدا را بر اساس مصالح خودمان 
آنطور که می خواهیم تفســیر کنیم نه بر اساس آنچه که حقیقت 
پیام خدا و رســول اه اســت. ایران اســامی در مسیر فشارهای 
معیشــتی امتحان ســختی را میگذراند. در طول عمر جمهوری 
اسامی هیچ یک از انتخاب های مردم در ۱۲ دولت درد دینداری 
نداشــته است و منتخبین مردم کشــور و مردم را بسمت فقر در 
اقتصاد و فرهنگ سوق داده اند. در شیوه عملکرد مجلس یازدهم 
مردم به جریانی اتکا نمودند که مدعی دین راســتین و ارزشهای 
انقاب بود. نگذاریم این خواســته در فرایند تغییرات بنیادین در 
جامعه رنگ دنیا بخود بگیرد و یاس در کشــور حاکم شود که ما 

وفادار به انقاب یا نداریم یا کم داریم.
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران درباره اخبار مطرح 
شــده مبنی بر مذاکره ایران و آمریکا در عمان گفــت:  نه مذاکره ای بوده و 
نه هســت و نه انجام خواهد شــد، اینها مصرف داخلی دارد و شاید به درد 
ترامپ بخورد، ولی به درد روابط ایران و آمریکا نمی خورد. سعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران دیروز )دوشنبه( در 
نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوات در حوزه سیاست 
خارجی به سواات مطرح شــده پاسخ داد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در 
ابتدای این نشســت خبری عنوان کرد: امروز آخرین روز هفته دفاع مقدس 
اســت و برای این هفته با جلسه ســخنگویی به پیشواز رفتیم و بازدیدی از 
موزه دفاع مقدس داشــتم و امروز هــم در پایان این هفته وزیر امور خارجه 
میزبان مدیران ارشــد وزارت خارجه برای بزرگداشت شهدای وزارت خارجه 
خواهد بود. خطیب زاده با اشاره به بروز درگیری بین آذربایجان و ارمنستان 
اضافه کرد: وزیر امور خارجه ایران بافاصله در چارچوب دیپلماســی فعال و 
سیاست همســایگی با همتایان خود صحبت مفصلی داشت و آمادگی خود 
را برای استفاده از ظرفیت برای پایان دادن به این درگیری اعام کردیم.این 
دیپلمات ارشد کشورمان به سفر فؤاد حسین اشاره و بیان کرد: وزیر خارجه 
جمهوری اســامی ایران سوم مهر در یک سفر کاری کوتاه عازم مسکو شد 
و گفت وگوهایی با همتایان خود داشــت و ظریف در نشست مجازی وزرای 

خارجه سیکا سخنرانی کرد.

همراه بودیم، هستیم و خواهیم بود
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات نخست وزیر کویت که از ایران برای 
اتخاذ تدابیر گفت وگویی و کاهش تنش در خلیج فارس دعوت کرده، گفت:  
پاســخ ایران قبا داده شــده است. جمهوری اســامی ایران از ابتدا و در 
چند ســال اخیر مکررا ابتکاراتی را برای سازوکار گفت وگوهای منطقه ای 
مطرح کرده که مهمترین آن »طرح صلح هرمز« است که رئیس جمهوری 
اســامی ایران به اطاع سران کشورهای منطقه رسانده است.خطیب زاده 
گفت: طبیعی اســت ضمن استقبال از اظهارات مطرح شده فکر می کنیم 
بتوانیــم هر چه زودتر گفت وگوهای فراگیر را در منطقه خلیج فارس بین 
کشــورهای منطقه برای ثبات و صلح این منطقه داشــته باشیم. اصول و 
مبانی چنین گفت وگوهایی به خوبی در طرح های ارائه شــده بیان شده و 
تنها می ماند اراده سیاســی طرف های مقابل و دولت کویت همواره حامی 
این جریان بوده است و امیدواریم دولت کویت دیگر کشورهایی که تمایل 
بــه آغاز این گفت وگوها را ندارند همراه با طرح خود کند. ما همراه بودیم، 

هستیم و خواهیم بود.

وضعیت منطقه بیش از این تحمل این خشونت ها را ندارد
ســخنگوی وزارت خارجه دربــاره درگیری های نظامی بیــن آذربایجان و 
ارمنستان و برخورد دو راکت در پی درگیری آذربایجان و ارمنستان به منطقه 
خداآفرین در ایران عنوان کرد: اتفاق اصا خوبی نیفتاده است.وضعیت منطقه 
بیش از این تحمل این خشونت ها را ندارد. ما بافاصله به دوستان در این دو 
کشــور گفتیم که هر چه زودتر این غائله ختم شود و گفت وگوها آغاز شود 
برای هر دو طرف بهتر است.خطیب زاده افزود: فکر می کنیم آتش بس فوری، 
ترک مخاصمات و آغاز گفت وگوهای دوجانبه تنها راه حل قطعی این موضوع 
است. سیاست ایران تغییری نکرده و همواره کمک و تسهیل گفت وگوها بین 
دو طرف بوده اســت و راه حل نظامی راه  حل پایــدار برای این اختاف چند 
دهه ای نیســت.وی گفت: جمهوری اســامی ایران از همه ظرفیت خود در 
این راســتا استفاده می کند و با دقت کامل و نزدیکی و با حساسیت در حال 
پیگیری اتفاقات در منطقه هســتیم و به طور مداوم با طرف های درگیر در 
ارتباط هســتیم. قطعا به دنبال آتش بس فوری هستیم و ظرفیت خود را در 

این راستا فعال نگه خواهیم داشت.

تکذیب گفت وگوهای ایران و آمریــکا در عمان/ترامپ هیچ فهم 
درستی از ماهیت روابط بین الملل و روابط آمریکا و ایران ندارد

این دیپلمات ارشــد کشورمان در پاسخ به ســوالی درباره خبر منتشر شده 
مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان و اظهارات ترامپ درباره اینکه ایران 
خواهان توافق با آمریکاست ولی بعد از انتخابات شرایط برای توافق سخت تر 
می شود، تصریح کرد: چند وقت پیش این سوال را فرد دیگری از من پرسید 
که ترامپ گفته من نصفه روزه بعد از انتخابات به توافق با ایران می رسم باید 
ذهنش را جمع و جور کند که نصفه روزه به نتیجه با ایران خواهد رســید یا 
اساسا سخت خواهد شد.وی گفت:  آقای ترامپ هیچ فهم درستی از ماهیت 
روابط بین الملل و روابط آمریکا و ایران ندارد. مشــاورین ایشــان هم از قرار 
معلوم قرار نیســت بفهمند که چه اتفاقی افتاده اســت. نه مذاکره ای بوده و 
نه هســت و نه انجام خواهد شد، اینها همه مصرف داخلی دارد شاید به درد 
ترامپ بخورد، ولی به درد روابط ایران و آمریکا نمی خورد.ســخنگوی وزارت 
خارجه افزود: راه روشــن است. ایاات متحده اول از همه باید خطای بزرگ 
خود را بپذیرد و به مقررات و قوانین بین المللی و تعهداتش احترام بگذارد و 
همچنین این جنگ غیربشــری و همه جانبه و تحریم های ظالمانه را بر ضد 
ملت ایران متوقف کند و تمام خســارت هایی که به ملت ایران از مسیر این 
جنگ وارد کرده، جبران کند. شــاید وقتی همه این مراحل را انجام داد در 
گوشه ای از اتاق برجام جایی برای خودش پیدا کند. بیش از این فعا عرضی 
نداریم تا آنچه فکر می کنند در انتخاباتشان به دردشان می خورد، بیان کنند.

خطیب زاده عنوان کرد: موضع ما ثابت و روشن است و اگر هزار بار این سؤال 
مطرح شود، جواب ما همان است که بود.

سفر فؤاد حسین سفر بسیار عادی بین دو کشور بوده
ســخنگوی وزارت خارجه درباره سفر فؤاد حسین به تهران و مطلب منتشر 
شــده در یکی از روزنامه های صبح ایران درباره دیدار آیت اه سیســتانی با 
نماینده سازمان ملل در عراق  و همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر تصمیم 
آمریکا برای تعطیل کردن ســفارت این کشــور در بغداد هم گفت: سفر فؤاد 
حسین سفر بسیار عادی بین دو کشور بوده است و بارها این سفرها انجام شده 
اســت و ایام کرونایی باعث شده این سفرها محدود شود و در راستای مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی رایزنی ها بین دو کشــور در جریان است.وی 
افــزود: در دو هفته آینده هیأت فنی عراق به ایران می آید که درباره ایروبی 
اروندرود، راه آهن و ... است.ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: ایران تعرض 
به اماکن دیپلماتیک را مردود می داند و متاسفانه اماکن دیپلماتیک جمهوری 
اسامی ایران چند ماه گذشته و با دخالت و تحریک برخی دول  خارجی مورد 
تعرض قرار گرفته اســت. سردار رشید سردار قاسم سلیمانی بزدانه در نیمه 
شب در خاک عراق مورد حمله تروریستی آمریکا قرار گرفته است و از دولت 
عراق به عنوان میزبان همواره درخواست کردیم مساعی جمیله خود را به کار 

بگیرد که از این تعرضات جلوگیری و اقدام فعال صورت دهد.

تحمل نخواهیم کرد کسی به جایگاه مرجعیت تخطی داشته باشد
خطیب زاده همچنین در خصوص مطلب منتشــر شده در این روزنامه افزود: 
طبیعی است این موضع ربطی به هیچ کدام از ارکان جمهوری اسامی ایران 
ندارد. جمهوری اسامی ایران نظامی است که براساس مرجعیت شکل گرفته 
و مرجعیــت در ایران و عراق حافظ صلح و ثبــات و امنیت و آرامش در دو 
کشور بوده است. حضرت آیت اه العظمی سیستانی نقش بی بدیلی در عراق 
و جایگاه بی نظیری نزد شیعیان عراق دارد و طبیعی است آنچه را که گفته ایم 
و امروز می گوییم بیان تمامی ارکان نظام است که جز احترام برای این رکن 
رکین نکته  دیگری را نداریم.وی یادآور شد: البته تحمل نخواهیم کرد کسی 

به جایگاه مرجعیت تخطی داشته باشد.
ادامه در صفحه دوم

70 درصد هزینه خانوارهای کم درآمد صرف مسکن می شود

سرمایه ای شدن مسکن، بای جان مردم
رئیس اتاق اصناف تهران گفت:

کنترل بازار با افزایش لحظه ای 
نرخ ارز ممکن نیست

رئیــس اتاق اصناف تهران گفت: کنترل و تنظیم بازار در حالی که قیمت ارز بصورت ســاعتی و روزانه در 
حال افزایش است امکان پذیر نیست.قاسم نوده فراهانی در رابطه با کنترل بازار و جلوگیری از گران فروشی 
گفت: موضوع گرانی و گران فروشی دو مقوله جدا از یکدیگر است و گرانی ها را نباید به اصناف نسبت داد. 
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ به ۳7 هزار تومان بیان داشت:  اصناف مقصر 

این گرانی نبودند ....

در صورت موافقت مجلس؛

کـوپن در راه اسـت
دکتر علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه 

اعطای مرخصی به زندانیان در ایام 
کرونا، ابتکار ایران بود

دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضاییه، گفت: در ایام شــیوع بیماری کرونــا، صدور و اجرای 
بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان ابتکار مهمی از سوی جمهوری 
اسامی ایران در حفظ سامت زندانیان بود که موجب شد مطالبه جدی در کشور های غربی 
خصوصــاً انگلیس و ایتالیا برای اجرای این ابتــکار عمل به وجود آید. دکتر علی باقری دبیر 
ســتاد حقوق بشر قوه قضاییه در جلسه دیروز شــورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از 
بازدید ۱۲ ســاعته خود از زندان بزرگ تهران پرداخت و گفت که از صبح روز جمعه چهارم 
مهر مــاه تا پایان همان روز، بازدید مفصلی از این زنــدان و بخش های مختلف آن با هدف 
بررسی مسائل و مشکات زندانیان از منظر رعایت حقوق بشر داشته است.دکتر باقری افزود: 
در ایام شیوع بیماری کرونا، صدور و اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی 
به زندانیان ابتکار مهمی از ســوی جمهوری اسامی ایران در حفظ سامت زندانیان بود که 
موجب شد مطالبه جدی در کشور های غربی خصوصاً انگلیس و ایتالیا برای اجرای این ابتکار 
عمل به وجود آید.وی در عین حال تصریح کرد: در جریان بازدید از این زندان مشــکات و 
مسائل قابل توجهی هم وجود داشت که نیازمند همت برای رفع آن ها هستیم؛ از جمله این 
که تعداد زندانیان به نســبت فضای موجود زندان ۳۰ درصد بیشتر از استاندارد های موجود 
اســت که به نظر می رسد با اجرای قانون کاهش مجازات حبس و تعیین تکلیف پرونده های 

باتکلیف، بخش مهمی از آن ها حل شود.

سخنگوی وزارت خارجه ؛

مذاکره ای با آمریکا نداریم و نخواهیم داشت
درگیری در مرزهای مان را تحمل نمی کنیم
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 آخرین آمار کرونا در کشور
فوت ۱۹۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته 

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشــریح آخرین آمار بیماران و بهبودیافتگان کرونا در کشور، از 
فوت ۱۹۰ نفر بر اثر کرونا در ۲۴ ســاعت گذشــته خبر داد. دکتر سیما سادات اری، سخنگوی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: تا دیروز 7 مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، سه هزار و 5۱۲ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و 
5۱۴ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۴۹ هزار و ۹6۰ نفر رسید.

وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲5 هزار و 77۹ نفر رسید. البته خوشبختانه تا کنون ۳76 
هزار و 5۳۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.به گفته اری ۴۰6۸ 
نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 
ســه میلیون و ۹5۹ هزار و 7۸۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.بر اساس 
اعام سخنگوی وزارت بهداشت استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
ســمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، 
زنجان، ایام، خراســان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 
کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز و استانهای کردستان، هرمزگان، فارس و 

گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

تحلیل فعاان اقتصادی از نوسان نرخ ارز روی اقتصاد کشور

کدام مهم است؛ ثبات یا کاهش نرخ ارز؟
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آیت اه رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:گزیده خبر

 نمی گذاریم هیچ کارخانه ای تعطیل شود و تولیدکنندگان زمین بخورند
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه درس دفاع مقدس برای امروز این 
است که کاری کنیم تا مردم احساس آرامش کنند،گفت: برخی 
اظهارنظر ها که ریشــه ناکارآمدی ها را دشــمن معرفی می کند، 
موجب تشجییع دشمن خواهد بود؛ کار دشمن که دشمنی کردن 
است این مسئولین هستند که باید با ظرفیت بزرگ نیروی انسانی 
و ذخایر ارزشمند کشور، بتوانند مشکات را حل کنند.به گزارش 
مرکز رســانه قوه قضاییه، آیت اه سید ابراهیم رییسی در جلسه 
صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به سفر اخیر خود به 
استان اردبیل که پنجشنبه گذشته در ادامه سفر های استانی وی 
صورت گرفت، پیگیری رفع مشکات واحد های تولیدی استان را 

از مهم ترین دستاورد های این سفر عنوان کرد.

نمی گذاریم هیچ کارخانه ای تعطیل شود و تولیدکنندگان 
زمین بخورند

رییــس قوه قضاییه گفــت: رونق تولید و خدمــات و حمایت از 
تولیدکننده، هماننــد مبارزه با فســاد از مأموریت های اصلی و 
مستمر دستگاه قضایی است و همکاران ما در بخش های مختلف 
قضایی تاش می کنند هیــچ کارخانه ای تعطیل یا نیمه تعطیل 
نشــود و هیچ تولیدکننده ای زمین نخورد. آیت اه رییسی افزود: 
دستگاه قضایی در راستای مأموریت خود در دفاع از حقوق عامه، 
از کارگران غیور و متخصص و متعهد و کارفرمایان و کارآفرینان 
و سرمایه گذاران که غیرتمندانه برای رونق تولید تاش می کنند 
همه جانبه حمایت می کند و رفع مشکات آن ها در نظام اداری و 

قضایی را وظیفه خود می داند.
 

دشمن به دنبال توقف چرخه تولید و افزایش بیکاری در 
کشور ماست

رییس قــوه قضاییه با بیان این که تولید مســاله محوری امروز 
ماست، اظهار داشت: دشمن به دنبال توقف چرخه تولید و افزایش 
بیکاری و ایجاد یاس و ناامیدی در کشــور ماست و وظیفه ما در 
حوزه نظارت و قضاوت این اســت که بــا جلوگیری از توقف در 
چرخه تولید و حمایت از نیروی کار، دشمن را در رسیدن به هدف 
پلید خود ناکام بگذاریم.آیت اه رییسی با تأکید بر لزوم پیگیری 
جدی مصوبات ســفر های استانی رئیس و مسئوان عالی قضایی 
متذکر شد که سفر های استانی مســئوان هنگامی ارزشمند و 
ماندگار می شود که مردم با اقدام و عمل به تصمیمات اتخاذ شده، 

احساس امید و آرامش کنند.

بازگویی تاریخ دفاع مقدس بهترین روش الگوسازی برای 

نسل امروز است
رییــس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
شکست حصر آبادان در هفتم مهر ماه ۱۳۶۰ که به فرمان حضرت 
امام )ره( صورت گرفت، اظهار داشــت: بازخوانی و بازگویی سیره 
عملی شــخصی و حماسه آفرینی ســرداران اسام و تاریخ دفاع 

مقدس بهترین روش الگوساز برای نسل امروز است.

حفــظ ارزش پول ملی از مهم تریــن مطالبات اقتصادی 
رهبری است

آیت اه رییســی افزود: نیرو های غیور سپاه و ارتش و رزمندگان 
عزیــز ما در دوران دفاع مقدس در لبیــک به فرمان امام عزت و 
افتخار آفریدند و با تدبیر، اســتقامت و مجاهدت در برابر دشمن 
ایســتادند و امروز هم مسئوان و فعاان عرصه اقتصادی باید به 

فرامین مقام معظم رهبری عمل کنند.

کاهش ارزش پول ملی برای کشور خسارت بار است
رییــس قوه قضاییه، حفظ ارزش پول ملــی را یکی از مهم ترین 
فرامین اقتصادی مقام معظم رهبــری عنوان کرد و گفت: مقام 
معظم رهبری بار ها فرمودند کاهش ارزش پول ملی برای کشــور 
خســارت بار است و میدانداران حوزه اقتصاد باید شبانه روز برای 
مقابله با این معضل تاش کنند.آیت اه رییسی تأکید کرد: درس 

دفاع مقدس برای مســئوان اقتصادی این است که با الگوگیری 
از دفاع جانانه و ایثار و شــجاعت رزمنــدگان عزیز، برای دفاع از 
ارزش پول ملــی و مدیریت بازار و کاهش تورم و گرانی و تأمین 
کاا های اساســی مورد نیاز مردم تاش کنند و به مردم آرامش 

خاطر بدهند.

با اســتفاده از همه ظرفیت های موجود جنگ اقتصادی 
دشمن را خنثی کنیم

رییس قوه قضاییه با بیان این که کار دشــمن، دشــمنی است، 
اظهار داشــت: دشــمن به دنبال تهدید و تحریم و فتنه و توطئه 
است، ولی مسئوان ما باید با تدبیر در همه عرصه ها و با استفاده 
از ظرفیت های عظیمی که در کشــور وجــود دارد که مهم ترین 
آن ها نیروی کار پویا و متعهد و متخصص اســت، می تواند جنگ 

اقتصادی و روانی و رسانه ای دشمن را خنثی کنند.

ارجاع همه ناکارآمدی ها به دشــمن درست نیست؛ نباید 
دشمن را تشجیع کرد

آیت اه رییســی بــا تأکید بر این که دشــمن در هیچ عرصه ای 
نتوانسته ملت ایران را متوقف کند و امروز هم با تدبیر می توان از 
شرایط موجود پیروزمندانه عبور کرد، خطاب به مسئوان اجرایی 
متذکر شــد: ارجاع همه ناکارآمدی ها به اقدامات دشمن درست 

نیست و ضعیف نمایی ما دشمن را در تصور اثرگذاری اقداماتش 
و تداوم خباثت ها و توطئه هایش تشجیع می کند.

دشمن می خواهد قتل و جنایت را در جامعه عادی سازی 
کند

رییس قوه قضاییه مردم را رمز پیروزی نظام اســامی و شکست 
دشمن دانست و در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشدید 
توطئه های دشــمن با مستمســک قراردادن حقوق بشر گفت: 
دشمن می خواهد قتل و جنایت را در جامعه عادی جلوه دهد و بر 
همین اساس تاش می کند مردان و زنان شجاع ما در عرصه های 

امنیتی و قضایی را تضعیف کند.

پایه گذاران خشونت در غرب مدعی حقوق بشر شده اند
آیت اه رییســی افزود: دشــمن تاش می کند با انگ زدن به 
چهره های مصمم حافظان امنیت و اقتدار و حامیان تولید، آن ها 
را از کارآمدی بیاندازد و برای این کار از »حقوق بشر« استفاده 
ابزاری می کند؛ در حالی که خودشــان پایه گذار مکتب قتل و 
غارت و شکنجه در عالم هستند.رییس دستگاه قضا از »آمریکا و 
برخی کشور های اروپایی« به عنوان »کانون جنایت« و از »خفه 
کردن صدای عدالتخواهان با قــراردادن زانو بر گلوی آنها« به 
عنوان »روش جدید شــکنجه« یاد کرد و گفت که قوه قضاییه 
تحت تأثیر فضاسازی های نظام ســلطه و پیاده نظام آمریکا و 
اروپا قرار نمی گیرد و تنها بر مدار عدل و انصاف و قانون حرکت 

می کند.

حقوق بشر واقعی محترم است و کوچک ترین تضییع حق 
را برنمی تابیم

آیت اه رییســی ادامه داد: حقوق بشــر واقعی و برخاسته از 
دین را محترم می شــماریم و بر اســاس آموزه های اسام و 
مبانی فکری امامین نظام اسامی به وظایف قانونی خود عمل 
می کنیــم و کوچک ترین تضعیف و تضییع حق را برای خود 

جایز نمی دانیم.

مامت و تهدید در قضات شجاع و غیرتمند ما اثر ندارد
رییس قوه قضاییه با تأکید بر این که اجرای حق و عدالت ضامن 
سعادت جامعه است، تصریح کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار 
اجرای عدالت دارند و قضات شجاع و باغیرت ما فقط به اقتضای 
حــق و قانون حکم می کنند و مامت هــا و تهدید ها دل آن ها را 

خالی نمی کند.

سخنگوی وزارت خارجه ؛
مذاکره ای با آمریکا نداریم و نخواهیم داشت

ادامه از صفحه اول
نمی توانیم تحمل کنیم در مرزهایمان درگیری های نظامی ادامه یابد

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره درگیری بین آذربایجان و ارمنستان 
گفت: سیاست جمهوری اسامی ایران توقف آنی و فوری این تخاصم و آتش بس 
فوری بین آذریجان و ارمنستان است. هیچ راهی در موضوع مورد مناقشه از طریق 
نظامی حل نمی شود، موضع ما کاما روشن بوده است. متاسفانه غیرنظامیان در 
هر دو ســو قربانیان اصلی هستند و باید تاش شود این ماجرا همین جا خاتمه 
یابد.وی یادآور شد: البته حل و فصل جامع و پایدار این موضوع نیازمند همراهی 
تمامی طرف ها و کنشگران این موضوع به ویژه این دو کشور است. ایران به طور 
جدی از نزدیک پیگیر تحوات است. از طرفین جزییات بیشتری را خواسته ایم. 
ما نمی توانیم تحمل کنیم در مرزهایمان درگیری های نظامی ادامه یابد و سعی 

می کنیم با تمام توان به نقطه آرامش در این مرز هم برسیم.

موضوع لبنان داخلی اســت و باید در فضای داخلی لبنان حل و فصل 
شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره تحوات اخیر در لبنان و کناره گیری 
ادیب و اظهارات ماکرون که گفته فرانســه با ایران درباره اوضاع لبنان همکاری 
می کند، گفت: موضوع لبنان یک موضوع داخلی اســت و باید در فضای داخلی 
لبنان حل و فصل شــود. آقای ادیب نخست وزیر معرفی شده را زمانی در برلین 
بودم، شخصا می شناسم. ولی آنچه اتفاق افتاده باید در چارچوب خواست مردم 
لبنان و معادات داخلی لبنان پیگیری شود. هر کنشگر و کشوری بتواند به این 
روند داخلی کمک کند خوب است، ولی دست آخر مردم لبنان هستند که این 
موضوع را حل کنند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: تمامی کمک های 
خــود را تا امروز معطوف به حل و فصل مســائل داخلــی کردیم. به طرف های 
مختلف لبنانی گفتیم چه امکاناتی برای حل و فصل وجود دارد ولی دست آخر 

خود آنها باید تصمیم بگیرند.

از هیچ دولت خارجی دعوت نمی کنیم که در امور لبنان دخالت مستقیم 
کند

خطیب زاده ادامه داد: بین ایران و فرانســه صحبت هایی بوده اســت و از جمله 
تماســی که بین روسای جمهور دو کشــور بوده است. ما از هیچ دولت خارجی 
دعوت نمی کنیم که در امور لبنان دخالت مســتقیم کند، چون هیچ دخالتی به 
حل و فصل کمک نمی کند، بلکه مناقشــه را بزرگ تر می کند.وی تصریح کرد: 
هر دولتی از جمله فرانســه که با حســن نیت بتواند این کار را جلو ببرد، مورد 
حمایت ماســت، ولی مرز قائل می شــویم بین دخالت و کمک در امور داخلی 
دیگر کشورها. با گروه های مختلف لبنانی به صورت مستقیم و مستمر در ارتباط 
هســتیم و امیدواریم کمک کنیم این موضوع حل شود. وی بیان کرد: موضوع 
لبنان، موضوع تروریسم اســت، موضوع لبنان، موضوع تحریم های ناجوانمردانه 
آمریکا در میانه راه مذاکرات سیاسی برای حل و فصل لبنان است. موضوع لبنان، 
دخالت های برخی کشــورهای منطقه ای با دستوکار کاما مشخص است. نباید 
فراموش کرد ما با توجه به ریشــه های این مشــکات می توانیم به مردم لبنان 
کمک کنیم و هیچکس نمی تواند موضوع اصلی و مورد مناقشــه لبنان را با این 

حرف ها و اظهارات ثانویه کند.

 دعوت از ظریف برای شرکت در گفت وگوهای دوحه
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به ســوالی درباره روند صلح افغانستان 
عنوان کرد: موضوع افغانســتان موضوع دائمی امنیت ملی جمهوری اسامی و 
موضوع دائمی همســایگی بوده است. بر خاف کشــورهایی که حمله کرده و 
کشتند و مردم بیگناه را بمباران و به بهانه های واهی سال ها افغانستان را اشغال و 
امروز برای فرار آبرومند به صورت مخفیانه و مشکوک جلساتی را برگزار می کنند.

 این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: موضع ما همواره آشکار بوده است. ما از همه 
مسیرهایی که به گفت وگوهای درون افغانی کمک کند، حمایت می کنیم. قانون 
اساســی افغانستان به عنوان دستاورد بزرگ مردم افغانستان برای ما مهم است. 
حقوق اقلیت ها و بانوان و قومیت های مختلف در افغانستان با هیچ معامله پشت 
پرده ای نمی تواند از بیــن برود.بر موضع خود بوده ایم و به طور دوجانبه مفصل 
با دولت و مقامات افغانســتان در ارتباط بودیم.وی افزود: دعوت از ظریف برای 
گفت وگوهای دوحه دریافت شد ولی چون میزبان افغانستان و دوستان در قطر 
نبودند، تصمیم گرفتیم در این ســطح شرکت نکنیم. اما بیانیه منتشر و مواضع 
خود را اعام کردیم. ما ضمن اســتقبال از گفت وگوهای بین اافغانی، معتقدیم 
هیــچ راهی وجود ندارد که بــه حقوق اقلیت ه، بانوان و مشــارکت در قدرت و 
جمهوری اسامی افغانستان احترام گذاشته شود. در این چارچوب گفت وگوهای 
بین اافغانی بهترین راه حل است و از آن استقبال می کنیم.خطیب زاده بیان کرد: 
آنچه توسط نماینده ویژه آمریکا گفته شده گزاره های سفارشی است که برخی 
مواضع خجالت آور خودشــان را بپوشانند. ما آرامش و ثبات افغانستان و توسعه 
این کشور را می خواهیم و افغانستانی را می خواهیم که آزاد، آباد و مستقل بین 
همسایگان خود زندگی کند و ایران در این مدت همه ظرفیت های خود را به کار 
گرفته است.ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی بیان کرد: ما طی چند 
دهه سعی کردیم موضوع در فضای دوجانبه بین ارمنستان و آذربایجان فیصله 
یابد. ایران با هر دو پایتخت رابطه خوبی دارد. موضع ما همواره حفظ شده و هر 
دو کشور را در مسیر عملی حل اختاف کمک خواهیم کرد. آنچه امروز شاهدیم 
یک درگیری بی جا و تنش زا بین دو کشــور اســت و هر دو را به توقف فوری 

خصومت ها دعوت می کنیم. عملی تر از این در شرایط فعلی وجود ندارد.

 فعا هیچ دستورکار فوری برای سفر ظریف به چین وجود ندارد
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر ظریف به چین که سوال دیگر خبرنگار 
فارس بود نیز عنوان کرد: ســفرهای وزیر خارجه بعد از نهایی شدن به یک 
اتفاقی در جریان اســت. برخی گمانه زنی های زودتر از موعد باعث برداشت 
می شــود. مسیر سفرهای کاری و دیپلماتیک مسیر خاص خود را دارد. در 
مروادات با کشــورهایی که به صورت گســترده در تماس هستیم منوط به 
ســفر نیست و از طریق کانال های مختلف پیگیری می کنیم. سفر مقامات 
دو کشور به پایتخت ها همواره در دستورکار بوده است و به محض اینکه از 
نظر امکانات پروتکلی فراهم شود ســفر را برنامه ریزی می کنیم. فعا هیچ 
دستورکار فوری برای سفر ظریف وجود ندارد و به محض اینکه برنامه ریزی 
شود خدمت شما عرض خواهیم کرد.خطیب زاده درباره ترور سردار سلیمانی 
گفت: آنچه رخ داد نه تنها علیه ایران بلکه بر علیه حاکمیت ملی عراق بود. 
رفتار آمریکا با عراق همانند کشــور اشــغال شده است و با عزت ملی مردم 
عراق در تضاد است و مصوبه پارلمان عراق موید همین نگاه بود. بین ایران و 
عراق از روز اول این موضوع به صورت مشترک پیگیری شده است. امیدواریم 
دولــت عراق به تعهداتش عمل کند. از ابعاد حقوقی و بین المللی در مجامع 
مختلف پیگیری کرده ایم و به اینجا ختم نخواهد شد. ما اهل تهدید نیستیم 
و اهل اقدام هستیم و آنچه در آن شب اتفاق افتاد نه فراموش شده و نه هیچ 

وقت بخشیده خواهد شد. 

ظریف در مراسم تجلیل و بزرگداشت شهدای وزارت امور خارجه؛
 ترسوها نتوانستند مردم را به زانو درآورند 
 وزیر امور خارجه خطاب به آمریکایی ها گفت: مدعی هستید که داعش را از بین 
بردید؟ شما دشمن شماره یک داعش را از بین بردید، آنهم با زبونیت و سبوعیت؛ 
شــما ترسو هستید ولی مردم را به زانو درنیاوردید.   »محمدجواد ظریف« ظهر 
دیروز دوشنبه در مراسم تجلیل و بزرگداشت شهدای وزارت امور خارجه که در 
محوطه این وزارتخانه برگزار شــد، با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای انقاب 
اســامی، دفاع مقدس، هســته ای، و مدافعان حرم به ویژه شهدای وزارت امور 
خارجه گفت: یاد و خاطره ســردار ســپهبد حاج »قاسم سلیمانی« و همراهان 
ایشــان که به دست تروریست های رژیم آمریکا به شــهادت رسیدند را گرامی 
می داریم.وزیر امور خارجه خطاب به خانواده های شــهدای وزارت امور خارجه 
گفت: همه فرزندان شــما به عشق امام حســین )ع( شهید شدند. آنچه کشور 
ما را اقتدار بخشــیده است، آنچه امروز در شرایط ناگوار بین المللی، منطقه ای و 
نابســامانی ها به این مردم عزت داده و اجازه نداده کسی به مردم توهین کرده و 
فخر بفروشــد، هیچ قدرت یاوه گویی بگوید »اگر من حمایتم را بردارم، در یک 
هفتــه و ۱۰ روز به زبان دیگری صحبت می کنید« و اجازه نداده رژیم تا دندان 
مسلحی، ایران را ظرف یک هفته تصرف و از اهواز با مردم دنیا صحبت کند«، و 
موجب شــد همه این نقشه ها، نقش بر آب شده و صدام و صدامیان به زباله دان 
تاریخ پیوســته و مردم ایران سرافراز باشند، همان فرهنگی است که از عاشورا، 
شــهادت و ایثار داریم.رئیس دســتگاه دیپلماسی با بیان اینکه درست است که 
نیروهای مسلح حافظ این مرز و بوم هستند اما این نیروها از همین مردم عاشق 
حسین و ایثار و شهادت برخاسته اند، تصریح کرد: آنچه به ما توان داده و موجب 
شده از همه فشارها و سختی ها عبور کنیم، همین حضور مردم، فرهنگ ایثار و 
شهادت است که بهترین یادگار و نمونه های آنها هستید. شما افتخار و عزت ایران 

و نشانه های بزرگی ایران هستید. شما ایران را سرپا نگه داشته اید.  
ظریف با بیان اینکه اگر این فرهنگ و نگرش نبود، هشت سال مقاومت در برابر 
همه حمایت ها ممکن نبود، خاطرنشــان کرد: کشوری را سراغ دارید در دوران 
دفاع مقدس از متجاوز حمایت نکرده باشد. قدرتی را سراغ دارید که به متجاوز 
ساح نداده باشــد. وزیر امور خارجه گفت: اگر می خواهند فراموش کنند، هیچ 
گاه اجازه نمی دهیم. برخی از کشــورهای این منطقه ۷۵ میلیارد دار به صدام 
کمک کردند. مدعی چه هستند؟ ما مدعی هستیم. ۷۵ میلیارد دار پول دادید 
که مردم ما را شــهید کرده و بکشند و جمهوری اسامی را به زانو درآورند ولی 
ایــن خانواده ها اجازه ندادند.  هواپیمای آواکس به عراق دادید. آخرین اطاعات 
جبهه ها را به عراق دادید. حتی وقتی می دانستید عراق از ساح شمیایی استفاده 
می کند. هواپیمای میراژ به عراق دادید. موشــک اگزوســه به عراق دادید. امروز 
می خواهیــد از مردم لبنان حمایت کنید؟ تاریخ این منطقه را فراموش نکرده و 
مردم این جنایت ها را فراموش نمی کند.ظریف افزود: تانک چیفتن شما هر روز از 
ای رز و ورق بیرون می آمد و شهدای ما با تانک هایی که داده بودید علیه صدام 
می جنگیدند. امروز ادعای حقوق بشــر می کنید؟ شما جنایتکاران علیه بشریت 
هســتید. ساح شیمیایی از آلمان و هلند در اختیار عراق قرار می گرفت و علیه 
مردم ایران و علیه مردم سردشــت استفاده می شد، امروز برای ما ادعای مدنیت 
می کنید؟  وی با بیان اینکه آنچه به شما نمی آید، تمدن و مدنیت است، عنوان 
کرد: همه در ارســال ساح به عراق مشــارکت کردید ولی چه شد که صدام و 
صدامیان به زباله دان تاریخ بپیوند؟ شما مدعی هستید که داعش را از بین بردید 
اما شما دشمن شــماره یک داعش را از بین بردید، آنهم با زبونیت و سبوعیت. 
آنچنان زدند که تنها یک دست برای ما باقی ماند. شما ترسو و وحشی هستید 
ولی مردم را به زانو درنیاوردید.  وزیر امور خارجه  اظهارداشــت: مردم ما متکی 
به فرهنگ غنی هســتند. چه ایرانی شیعه، چه ایران سنی، مسیحی، زردشتی و 

یهودی در خون شان عشق به امام حسین )ع( وجود دارد.

فرمانده کل سپاه گفت: امروز اندیشه های 
رهبــر معظــم انقاب اســامی باعث 
شکســت طرح های دشــمنان شده و 
نگذاشته است دشــمن اهداف سیاسی 
خــود را در جهان اســام دنبال کند.

به گزارش ســپاه نیوز؛ سردار سرلشکر 
فرمانده کل  ســامی  حســین  پاسدار 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در آیین 
رونمایی از آثار جدید اسنادی و پژوهشی 
سازمان اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و 
تجلیــل از فرماندهان و راویان در حوزه 
تاریخ شفاهی که صبح امروز در باغ موزه 
انقاب اسامی و دفاع مقدس برگزار شد 
با بیان اینکه سینه های فرماندهان دفاع 
قدس گنجینه های تمام نشدنی از تاریخ 
بشر و تاریخ اســام بعد از عاشوراست، 
گفــت: این عزیزان پرچــم جهاد را در 
دســت گرفته در برابر شوکت ظاهری 
قدرت هــای آن روز جهان ترس به دل 
راه ندادند و با اطمینان مقابل دشــمن 
ایســتادند.وی افــزود: فرماندهان ما در 
دفاع مقدس ماننــد رزمندگان بودند و 
تفاوتی بین خود و دیگران قائل نبودند؛ 
آنها رمز حیــات و جاودانگــی انقاب 
ایران شــدند.فرمانده کل سپاه  اسامی 
با اشــاره به مجاهدت هــای رزمندگان 

در دفاع مقدس، اظهار داشــت: جنگ 
دقیق ترین معادله بشــر است که همه 
چیــز را در آن در نظــر می گیرند زیرا 
جنــگ با حیات ملت ها ســروکار دارد، 
کسی در جنگ غلبه می کند که قوی تر 
اســت اما شــگفتی جنگ ما این است 
که وقتــی جنگی گســترده و جهانی 
بر ما تحمیل شــد ملت مــا به صورت 
شگفت انگیز در این جنگ پیروز شد، رمز 
پیروزی ملت ما در جنگ دفاع مقدس 
امامت اســت. او عقبه جنگ و دشمن 
را می شــناخت و می دانست این جنگ 
در جبهه مقابل پشــتیبانی جهانی دارد 
چراکه همــه امپراطوری بی نظیر جهان 
دست در دست هم داده بودند.سرلشکر 
سامی، جنگ تحمیلی را بعد از عاشورا 
نابرابرترین جنگ جهان دانست و گفت: 
امــام)ره( معادات جنگ را تغییر داد و 
شهادت را راهی مردانه برای همه ملت 

کرد و جنگ را از سطح نیروهای مسلح 
به تمامی جامعه گسترش داد؛ اینجا بود 

که همه جاودانگی را در جنگ دیدند.
وی نترسیدن ملت از مرگ را راز پیروزی 
در هــر جنگی دانســت و تصریح کرد: 
کسی که از جنگ نترسد هرگز مغلوب 
نمی شود.فرمانده کل ســپاه با تأکید به 
اینکه »امــام)ره( به ملت ما آموخت که 
نترســیم«، ابراز کرد: او معمار قلب های 
مستحکم و نفوذناپذیر بود، او آیات الهی 
را تفســیر می کرد و راز پیــروزی را به 
ما آموخــت در حالی که بنابر معادات 
رایــج باید ما شکســت می خوردیم اما 
اســتقامت امام)ره( و تدبیــر او ملت ما 
را یــک دل کرد و مــا را از جنگ پیروز 
بیرون آورد.سرلشــکر ســامی تصریح 
کرد: این تجهیزات نیســتند که موجب 
تغییر معادات در جنگ می شوند بلکه 
نیروی انسانی و رهبری مقتدر تغییر در 

پــی دارد.وی با تذکر اینکه جنگ تمام 
شــد اما دشمنی ها تمام نشد، گفت: در 
این زمان رهبری با مقام معظم رهبری 
بود، اندیشه ایشان دشمن را دنبال کرد 
و پیشانی دشمن را شکست و نگذاشت 
دشمن اهداف سیاسی خود را در جهان 
اسام دنبال کند.فرمانده کل سپاه گفت: 
دفاع مقدس گســترش یافت و جوانان 
جهان اسام مقاومت را از دفاع مقدس 
ما فراگرفتند و راه ایستادگی و مقاومت 
را در پیــش گرفتند کــه این مقاومت 
معادات دشــمن را در منطقه و جهان 
بر هم زد.سرلشکر ســامی با توجه به 
تحریم های همه جانبه علیه کشــورمان 
گفت: دشــمن جنگ اقتصادی و فشار 
حداکثری را در پیش گرفت اما رهبر ما 
ایستاد و راز شکست دشمن را می داند و 
این است که نام ایران را به نام رهبرش 
می شناســند و می دانند کــه این ملت 
صلح و عزت را مقتدرانه می خواهد. این 
جنگ و مقاومت ادامه دارد.وی در پایان 
تصریح کرد: در دنیای امروز یا باید ذلیل 
و ضعیف و تابع بود و یا مقتدر و مستقل، 
جز این دو مسیر راهی نیست، استقال 
و کرامت هزینه ها دارد و دست یافتن به 

آن بدون ایستادگی میسر نیست.

 سردار سامی: 
تدابیر رهبر انقاب آرزوهای 

دشمن را به هم ریخت

رحمانی فضلــی گفت: دایلی که بُعد ملی پیدا می کند 
باید به شــورای امنیت منتقل شــود و الحمده امروز 
موضوع امنیتی خاصی در هیچ کدام از مناطق کشــور 
نداریم.عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر کشــور پیش از 
ظهر دیروز در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور 
در جمــع خبرنگاران گفت: بحمــداه دیروز همایش 
استانداران تشکیل شــد و گزارشی با توجه به کمیته 
های اختصاصی که تشکیل شده بود در حوزه امنیتی، 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارائه کردند و نقاط قوت 
و ضعف هــا و موفقیت ها و عدم توفیقــات و دایل آن 
را گزارش دادند که متناســب بــا این امور تصمیماتی 
اتخاذ شــد و امیدواریم در اجرا در پیش برد موثر باشد.

وی افزود: همچنین تحلیل جامعی از شــرایط کشــور 
و فضــای پیش روی ما خصوصا در شــرایط اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی توضیحاتی داده شد و اولویت اول 
وزارت کشور امنیت داخلی است و تاکید شد موضوعاتی 
که مربوط با امنیت داخلی اســت، رصد شــود و پیش 

بینی های ازم انجام بگیرد.وزیر کشور گفت: همچنین 
تاکید شــد که تصمیمات باید به موقع باشد و دایلی 
که بُعد ملی پیدا می کند باید به شورای امنیت منتقل 
شــود و الحمده امروز موضوع امنیتی خاصی در هیچ 
کدام از مناطق کشــور نداریم و با کمک خدا و زحمات 
دوستان نخواهیم داشت.رحمانی فضلی همچنین بیان 
کرد: در جلسه دیروز نیز در خصوص مسائل اقتصادی 
گزارشــاتی ارائه شــد و اســتانداران با توجه به اینکه 
عملیاتی بوده فعالیت آنها و اشراف شــان از موضوعات 
و مشکات، کماکان اعتقاد دارند با واگذاری اختیارات 
بیشــتر می توانند موفق تر عمل کنند. در جلسه امروز 
تاکید شــد بر نظام توزیع، نظــارت، رفع موانع تولید و 
هماهنگی واحد های اقتصادی و بانک ها کار بیشــتری 
انجام بگیرد تا در حوزه اقتصادی که اولویت ما معیشت 
مــردم، وفــور کاا و فعالیت صنایع و تولیدی اســت، 
بتوانیم کار را به پیش ببریم.وی درباره مسائل سیاسی 
خاطرنشــان کرد: اولویت ما حفظ وحدت، انســجام، 

امیدبخشــی به مردم و تقویت روحیه مشارکت جویانه 
است. ما در مسیر انتخابات سال ۱4۰۰ پیش می رویم 
که اصِل آن انتخابات ریاســت جمهوری اســت ولی در 
کنار آن انتخابات شوراهای اسامی، خبرگان رهبری و 
میان دوره ای مجلس شورای اسامی هم داریم . انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده در اصل است و فعالیت های 
آن بُعد ملی دارد ولی سایر انتخابات منطقه ای و محلی 
اســت. برخی دوســتان ما نگرانی هایــی دارند و نوع 
رقابت ها، داوری ها و برخی رقابت های ســتیزه جویانه 
که در برخی جاها بوده باید مدیریت شــود تا بســتر 
انتخابات سالم، قانونی و با امنیت را داشته باشیم.وزیر 
کشور گفت: همچنین در موضوعات اجتماعی گزارشی 
درباره آســیب های اجتماعی ارائه شــد و ما هفته قبل 
یک گزارش جامعی را به شورای عالی انقاب فرهنگی 
ارائــه کردیم و اعضا تقاضا کردند ما یک جلســه دیگر 
در شورای عالی انقاب فرهنگی حضور داشته باشیم و 

گزارش را کامل کنیم.

 وزیر کشور:
 موضوع امنیتی خاصی در هیچ کدام از مناطق کشور نداریم
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گزیده خبر در صورت موافقت مجلس؛.

کـوپن در راه اسـت
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس اخیــراً گزارش نهایی طرح 
تأمین کااهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر در قالب کارت های 
الکترونیکی را تکمیل و برای طرح در صحن به هیئت رئیســه 
ارســال کرد که بر اساس آن قرار اســت برای تامین بخشی از 
نیازهای معیشــتی خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم 
ســال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانــه اعتبار خرید به کارت 
یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز شود.روز )یکشنبه( کمیسیون 
برنامه و بودجه طرح اختصــاص کاابرگ برای تامین کااهای 
اساسی را تقدیم هیات رییســه کرد و در صورتی که این طرح 
در مجلس رای بیاورد به زودی اجرایی خواهد شــد.بر اســاس 
این طرح دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای 
معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در 
شــش ماهه دوم ســال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار 
خرید به هر فرد ایرانی شناســایی شده در طرح معیشت خانوار 
)موضــوع ردیف )۳۱( جــدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ســال 
۱۳۹۹ کل کشــور( را از طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست 
خانوار واریز کند.این اعتبار صرفا برای تامین کاای اساســی و 
ضروری در نظر گرفته شــده و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( موظف است امکان تخفیف در خرید این کااها را برای 
مشــموان فراهم کند. همچنین خانوارهایی که سطح درآمد 
آنها کمتر از مبلغ حداقل دســتمزد است، از دو برابر یارانه سایر 
خانوارهای مشمول بهره مند می شوند که شناسایی این خانوارها 

نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

مشموان طرح چه کسانی هستند؟
بر اســاس اظهارات یکی از اعضای کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس، این طرح برای ۷.۵ دهک جامعه برنامه ریزی شده است. 
یعنی افرادی که درآمد حداقلی دارند و معیشــت آنها با سختی 
روبه رو شــده اســت. احتماا هر مرحله هر نفر حدود ۶۰ هزار 
تومان دریافت می کنند و به افرادی که کمتر از حداقل دستمزد 
درآمد دارند که خانواده های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان 

معسر از جمله آن ها هستند، حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر 
نفر و در هر مرحله پرداخت خواهد شد.

کاابرگ به کدام کااها تخصیص می یابد؟
اســامی کااهای اساسی که مشموان طرح کاابرگ می توانند 
بــا مبالغ دریافتی آن ها را خریداری کنند هنوز اعام نشــده و 
قرار اســت بعــد از تصویب طرح از ســوی وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی فهرســت آنها اعام شود، اما تاکنون می دانیم که  
کااهایی که همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شوند در این 
طرح عرضه خواهند شد. در حال حاضر  نهاده های تولید گوشت 
مرغ و تخم مرغ، گوشــت قرمز شــامل ذرت، جو، کنجاله سویا، 

روغن خام و دانه های روغنی ارز دولتی دریافت می کنند.

منابع این طرح از کجا تامین می شود؟
منابع مورد نیاز برای اجرای این بند نیز تا سقف ۳۰ هزار میلیارد 
تومان به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند )و( تبصره )۲( 
مندرج دربند )ب( این قانون( و مصارف جدول تبصره )۱۴( قانون 
بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به استثنای ردیف های )۹(، )۱۰(، 
)۱۱(، )۲۳(، )۲۴(، )۲۵(، )۲۶(، )۲۷(، )۲۸(، )۲۹( و )۳۱( تامین 
می شــود. ردیف های تبصره ۱۴ قانون بودجه شامل هدفمندی 
یارانــه ها و ۱۵ هزار میلیارد تومــان از بند »و« تبصره دو قانون 
بودجه هم با فروش بعضی از دارایی های دولت تأمین خواهد شد.

کوپن چگونه بازگشت؟
بحث کوپن یا کاابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با 
افزایش قیمت کااهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی مطرح و قرار شد که کااهای اساسی در قالب وجه نقد 
یا کوپن الکترونیک تامین شود. اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون 
تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد 
اما در نهایت تابســتان سال گذشته وزارت صمت اعام کرد که 
کاای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعا برنامه ای 

برای توزیع آن به صورت کوپنی در دســتور کار این وزارتخانه 
قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کاای اساسی در قالب کوپن 
الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.اما با روی کار آمدن 
مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کاای اساسی در قالب کوپن 
مطرح شد و حدود سه هفته پیش نایب رئیس کمیسیون برنامه 
وبودجه اعام کرد که طرح کاا برگ الکترونیکی در کمیسیون 
های تخصصی مجلس درحال بررســی است و درصورت تامین 
بودجه پیش بینی شده، برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار 
تومان و خانواده های چهار نفر به باا ۵۰۰ هزار تومان تسهیات 
خرید در نظر گرفته می شود.هرچند کلیات طرح مجلس برای 
توزیع کااهای اساسی با استفاده از کاابرگ در بین خانوارهای 
کشور بخصوص خانوارهای کم برخوردار با استقبال کارشناسان 
و مراکز پژوهشــی مواجه شــده اســت ولی این افراد و نهادها 
درباره نحــوه تامین مالی این طرح، نگرانی های زیادی دارند.اما 
چرا کارشناسان و مراکز پژوهشی نگران نحوه تامین مالی طرح 

توزیع کااهای اساسی با استفاده از کاابرگ هستند؟
موضوع ساده است. مدل پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس برای تامین مالی این طرح، دو بخش دارد: الف- کاهش 
ســایر مصارف هدفمندی )موضوع جــدول تبصره )۱۴( قانون 
بودجه(، ب- افزایش ســقف رد دیون دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مســلح )موضوع بند »و« 

تبصره )۲( قانــون بودجه(.همانطور که دربــاره بخش »الف« 
مشخص است منبع جدیدی ایجاد نشده و صرفا بخشی از منابع 
اختصاص یافته به ردیف های مختلف مصارف هدفمندی مانند 
عــوارض مالیات بر ارزش افزود، بازپرداخت بدهی ها و تعهدات 
دولت، هزینه های تولید، انتقــال و توزیع، خرید و فروش آب، 
برق، گاز و فرآورده های نفتی، ســهم شــرکت های ملی نفت و 
گاز از هدفمندی و همچنین ســایر مصارف هدفمندی )ردیف 
۳۰ جدول تبصره )۱۴(( به صورت ســرجمع کســر شده و به 
سیاست پرداخت یارانه کاایی اختصاص یافته است. کارشناسان 
اعتقاد دارند این نوع تأمین اعتبار صرفا موجب تشــدید کسری 
بودجه خواهد شــد.درباره بخش »ب« هم ســواات زیادی از 
سوی کارشناسان مطرح اســت که یکی از مهمترین آنها، این 
سوال است که رد دیون و دادن بدهی }دولت به سازمان تامین 
اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح{، چگونه باعث ایجاد 
منبع درآمدی خواهد شد؟ با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می 
رود نمایندگان مجلس در جریان بررســی طرح تامین کااهای 
اساســی، راهکار مناســبی برای نحوه تامین مالی این موضوع 
درنظر بگیرند. در غیر اینصورت، یا طرح توسط شورای نگهبان 
)به علت ایجاد بار مالی برای دولت( رد خواهد شــد یا توســط 
دولت اجرایی نمی شود یا نهایتا منجر به تشدید تورم در کشور 

خواهد شد.

 معاون وزیر راه  و شهرسازی خبر داد:
خبر خوش برای متقاضیان مسکن ملی

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: از آنجایی که به دلیل انســداد دریافت 
پیامک های تبلیغاتی، هنوز پیامک واریز وجه مســکن ملی به دست عده ای 
نرسیده  است، هیچ تاریخی برای آخرین مهلت پرداخت ها اعام نمی کنیم. 
همچنیــن اگر ظرفیتی باقی  ماند، فرصت بــرای ثبت نام جاماندگان ایجاد 
می شــود.محمود محمودزاده، معاون مسکن و امور ساختمان درباره تعیین 
تکلیف متقاضیان مسکن ملی که تا به امروز نسبت به واریز آورده اولیه اقدام 
نکرده اند، اظهار داشــت: عده ای به هر دلیلی هنوز واریز وجه آورده اولیه را 
انجام نداده اند که گفته می شــود  یکی از  دایل، انسداد ارسال پیامک های 
تبلیغاتی اســت. برخی ها تنظیماتی انجام داده اند تا پیامک های تبلیغاتی و 
امثال آن را دریافت نکنند و همین باعث شــده پیامک های اطاع رسانی ها 
از تاریخ و زمان واریز وجه برای مســکن ملی برای آنها انجام نشــود و این 
پیامک ها به دست شان نرســد. وی تاکید کرد: در حال طراحی مسیرهای 
دیگری برای ارســال پیامک به متقاضیان تاییدشده مسکن ملی هستیم تا 
مطمن شویم تمام متقاضیان پیامک ها را دریافت می کنند و تا زمانی که این 
اطمینان حاصل شود که پیامک ها به دست افراد رسیده، کسی به دلیل عدم 
واریز وجه حذف نمی شــود و همه باید دسترسی به اطاع رسانی ها داشته 
باشــند.معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: در گام اول باید دید پیامک 
به دســت چند نفر از حدود ۴۴۰ هزار ثبت نامی و تایید شده، رسیده  است 
چراکه عده ای فقط به دلیل عدم دریافت این پیامک هنوز اقدام به واریز وجه 
نکرده اند.محمودزاده افزود: طبق اطاعات سیستم و سامانه تاکنون سه بار 
برای هر ۴۴۰ هزار ثبت نامی پیامک واریز وجه ارســال شــده اما در سایت 
با یادداشت های مردم مبنی بر عدم دریافت پیامک مواجه شده ایم. در حال 
حاضر در تعداد افرادی که این پیامک ها را دریافت کرده اند، ابهام وجود دارد. 
وی با تاکید بر اینکه با سازوکار جدید پیامک ها را ارسال می کنیم و از تایید 
دریافت این پیامک ها مطمئن خواهیم شــد، گفت: پس از این مراحل اگر 
عده ای نســبت به واریز اقدام نکردند و ظرفیت خالی باقی ماند، وارد مرحله 
بعد یا همان مرحله جایگزینی می شویم.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه فعا هیچ تاریخی برای مهلت واریز وجه اعام نمی کنیم، اظهار داشت: 
هنوز تاریخی برای آخرین مهلت پرداخت اعام نشــده  است و مردم نگران 
نباشند.محمودزاده ادامه داد: در نهایت اگر واحد مازاد باقی بماند که متقاضی 
پولی بابت آن نپرداخته باشد، احتمال جایگزینی وجود دارد چراکه ساخت 
پروژه ها آغاز شده و نمی توانیم این پروژه ها را متوقف کنیم. اگر وارد مرحله 
جایگزینی شــویم با همان روش و اولویت های  قبلی ثبت نام انجام می شود 
و و تغییری در روش ثبت نام نخواهیم داشــت.وی افزود: یکی از دایلی که 
اصرار داریم افراد هر چه ســریع تر نسبت به واریز وجه اقدام کنند این است 
که پروژه ها نمی توانند متوقف بمانند چراکه به گونه ای طراحی شــده اند که 
براساس آورده متقاضی پیش برود. اگر واریزی ها کامل نباشد طبیعی است 
که پروژه با ســرعت مطابق برنامه ساخته نمی شــود و با تاخیر در احداث 
مواجه خواهیم شد به همین دلیل افراد جدید جایگزین ثبت نام کنندگانی 
که تاخیر در پرداخت  دارند می شــوند تا مابقی افراد مشــارکت کننده در 

پروژه متضرر نشوند. 

رشد ۹۱ درصدی قیمت مسکن در تهران
متوسط قیمت مسکن منطقه یک به ۶۰ 

میلیون تومان نزدیک شد
طبق اعام بانک مرکزی در شهریورماه ، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مســکونی تهران ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود 
که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۵.۱ و ۹۱.۷ 
درصد افزایش یافت.رآوردهای بانک مرکزی در شــهریورماه بیانگر آن است 
که در این ماه، متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی شهر تهران ۲۴۲.۹ 
میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 
۵.۱ و ۹۱.۷ درصد افزایش یافته است.گفتنی است، درمیان مناطق ۲۲ گانه 
شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی 
معامله شــده معادل ۵۰۷.۹ میلیون ریال بــه منطقه یک و کمترین آن با 
۱۰۴.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به 

ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۲.۸ و ۸۱.۵ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین در شهریورماه تعداد معامات آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در شــهریورماه سال ۱۳۹۹، به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ درصد کاهش و ۲۰۳.۷ درصد 
افزایش نشــان می دهد.ضمن اینکه بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده در تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ 
سال ساخت با سهم ۳۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در ماه مورد گزارش، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 
و در کل مناطق شــهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 
۲۷.۳ و ۳۰.۱ درصد رشــد کرده اســت.گفتنی است، »گزارش تحوات 
بازار معامات مسکن شهر تهران در شــهریورماه سال ۱۳۹۹« برگرفته 
از آمارهای خام ســامانه ثبت معامات اماک و مســتغات کشور است 
که توسط اداره بررســی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و 

منتشر می شود.

افزایش حقوق کارکنان در سال آینده 
مشخص شد

براســاس آنچه دولت در ایحه بودجه ســال آینده پیش بینی کرده، میزان 
افزایــش حقوق کارکنان به طور متوســط ۲۵ درصد لحاظ شــده اســت. 
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ اخیرا توسط رییس جمهور به سازمان برنامه و 
بودجه اباغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم ایحه بودجه بخشنامه را به 
دســتگاه های اجرایی اباغ کرده است.براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و 
تنظیم بودجه۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط ۲۵ درصد 
تعیین شده است که دســتگاه ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص 
شده بودجه خود در سال آینده را در بخش جاری پیش بینی کند.رقم قطعی 
افزایش حقوق کارکنان در نهایت به تصویب هیات وزیران رسیده و در ایحه 
بودجه گنجانده خواهد شــد.افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار 
نیز ۲۵ درصد تعیین شده و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار 
خواهد رسید.براین اساس، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان 
در بودجه سال ۱۴۰۰ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۹ 
پیش بینی خواهد شد.میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری به طور 
متوسط ۱۵ درصد بود که طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان 

۲.۸ میلیون تومان تعیین شد.

جلسه بررسی مشکات طرح اقدام ملی مسکن 
استان اصفهان برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(، بمنظور بررسی و رفع 
مشــکات موجود در اجرای طرح اقدام ملی مســکن استان اصفهان، جلسه ای به 
ریاست اصغر کشاوزراد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی استان 
اصفهان از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس با تمامی روســای ادارت راه و شهرسازی 
شهرســتان های تابعه در محل اداره کل راه و شهرســازی این اســتان تشــکیل 
شد.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی استان اصفهان در ابتدای 
جلسه ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، گفت: این ایام غرور آفرین بعنوان یکی از 
بارزترین نقاط عطف تاریخ کشــور و اوج تبلور رشادت ها و از جان گذشتگی های 
فرزندان برومند این مرز و بوم و سالروز پاسداری از ارزش ها در راستای آرمان های 
واای انقاب اسامی است.وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تولید مسکن 
و دســتور مقام عالی وزارت راه وشهرسازی مبنی بر تسریع عملیات اجرایی طرح 
اقدام ملی مســکن اظهار داشت: می بایست با برگزاری منظم این جلسات بصورت 
هفتگی و همفکری، همکاری و تاش شبانه روزی مشکات موجود شناسایی و رفع 

شود تا به اجرای این طرح عظیم و ملی سرعت بیشتری بخشیده شود.

رئیس شورای اسامی شهر فردیس
شورای اسامی شهر حمایتی همه جانبه از 

شهردار فردیس خواهد داشت
رئیس شورای اسامی شهر فردیس با اشاره به اینکه شورای اسامی شهر فردیس 
حمایتی همه جانبه از شــهردار منتخب خود خواهد داشت، گفت: در سال پایانی 
شورای، مردم شاهد به ثمر نشستن تاش های مدیریت شهری در تکمیل و بهره 
برداری از پروژه های متعددعمرانی وخدماتی در سطح شهر فردیس خواهند بود.

مجتبی قاسمی در آیین معارفه “مصطفی سعیدی سیرایی” شهردار جدید فردیس 
که عصر چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به شیوع ویروس کرونا، تعطیلی کارخانجات 
آســفالت و شرکت های پیمانکار عمرانی که باعث تجدید مناقصه ها و کند شدن 
راندمان کاری در پروژه های عمرانی شــد، اظهار کرد: خوشبختانه با تاش و اقدام 
به موقع مجموعه مدیریت شهری نتایج خوبی حاصل و پروژهای عمرانی و خدماتی 
در در حال اجرا می با شد.وی در ادامه افزود: سعیدی سیرایی داری سابقه عضویت 
در دوره چهارم شــورای شــهر کرج، مدیریت میانی در شــهرداری، است.رئیس 
شــورای اسامی شــهر فردیس در بخش دیگری  عنوان کرد: امید داریم شهردار 

منتخب،مجری خوبی برای اجرای سیاست های شورای اسامی شهر باشد.

تحلیل فعاان اقتصادی از نوسان نرخ ارز روی اقتصاد کشور
کدام مهم است؛ ثبات یا کاهش نرخ ارز؟

فعاان اقتصادی معتقدند در صورتی که سیاســت گذار به دنبال اصا وضعیت 
اقتصادی کشــور و ایجاد آرامش در بازار اســت، باید چشــم اندازی قابل پیش 
بینی ترسیم کند و این موضوع باثبات نرخ ارز به دست می آید. این روزها و در 
شرایطی که سال ۹۹ وارد سومین فصل سال شده، تب دار به حدی باا رفته که 
نگرانی هایی را ایجاد کرده اســت؛ این در شرایطی است که بسیاری از بنگاه های 
تولیدی، اثر افزایش نــرخ ارز را روی فعالیت خود حس کرده اند و در مقابل، به 

دلیل رشد هزینه ها ناچار به افزایش قیمت محصوات شده اند.
بررســی وضعیت بازار نشــان می دهد که در حال حاضر قیمت فروش دار در 
صرافی های بانکی در حدود ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان اســت و این در حالی اســت 
که در ابتدای ســال هر دار آمریکا با نرخی در حدود ۱۴ هزار تومان به فروش 

می رفت و این یعنی افزایشی در حدود ۲ برابر.

قابل پیش بینی بودن دار مهم تر از نرخ دار
در ایــن شــرایط، اما فعاان اقتصــادی معتقدند که هیچ چیــزی بهتر از قابل 
پیش بینی بودن نرخ ارز و ثبات آن برای کشور نیست؛ این سیاست حتی مهم تر 
از نرخ ارز اســت.عدنان موســی پور در گفت وگو با خبرگزاری خبرآناین در این 
خصوص عنــوان کرد: چه نرخ دار ۵ هزار تومان و چه ۲۵ هزار تومان باشــد، 
اگر نرخ ارز قابل پیش بینی باشد و ثبات خاصی داشته باشد و دیر به دیر تغییر 
کند، خیلی از مســایل اقتصادی که مرتبط با داستان ارز هستند، حل می شود.

وی افزود: همیشه یک تولیدکننده و تاجر دنبال این بوده که بتواند برای آینده 
خود برنامه ریزی کند، اما در شرایط فعلی ارزی نمی تواند برنامه ریزی داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر عنوان کرد: در حال حاضر سرمایه گذار و فعال 
اقتصادی نمی تواند حتی برای ۶ ماه یا یک ســال آینده خود سرمایه گذاری کند. 
ســرمایه گذار نمی داند مواد اولیه را با چه قیمتی می تواند بخرد و با چه قیمتی 
می تواند محصول خود را بفروشد و هر کاایی را بفروشد، فردای آن باید با قیمت 

بااتر مواد اولیه خریداری کند.

نوسان نه، ثبات نرخ ارز مهم است
در این میان، جمشید عدالتیان، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است: آنچه 
قبل از افزایش یا کاهش قیمت ارز اهمیت دارد، ایجاد ثبات در این بازار اســت.

وی افزود: در صورتی که هر روز نرخ ها کاهشــی یا افزایشــی باشد، هیچ یک از 
فعاان اقتصادی نمی توانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند و این مساله برای 
اقتصاد هر کشوری گران تمام می شود.عدالتیان با بیان این که ثبات نرخ ارز اثرات 
خود را در نظم پیدا کردن اقتصاد و حفظ آمار صادرات غیرنفتی نشان می دهد، 
تصریح کرد: یکی از اصلی ترین مســایلی که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه 
نرم می کنند، بحث نقدینگی مورد نیاز برای فعال کردن خطوط تولید اســت. با 
افزایش نرخ دار عما قیمت مواد اولیه به شکل قابل توجهی افزایش یافت و این 

مساله فشار جدی بر تولیدکنندگان وارد کرد.

آرامش اقتصادی در سایه نرخ ارز باثبات
به باور فعاان اقتصادی، وظیفه سیاســت گذار در این مســیر مهم اســت. اگر 
سیاســت گذار یا دولت در صدد تغییر وضعیت فعلی اقتصاد و ایجاد آرامش در 
بازار اســت، باید افقی قابل دســتیابی برای فعاان اقتصادی و هر شخصی که 
نوســانات ارز، بر زندگی اش به صورت مستقیم تاثیر می گذارد، ترسیم کند.آنها 
عنوان می کنند: مهم است فعال اقتصادی بداند که نرخ ارز یک مقدار ثابتی منها 
یا به عاوه ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد. هر چه غیر از ثبات در بازار ارز، مدیریت کردن 
فعالیت های تولیــدی و خدماتی همچنین مدیریت کردن فضای روانی مردم را 
مشکل خواهد کرد.فعاان اقتصادی تاکید می کنند: نرخ ارز باید حتی به قیمت 
نرخ های بااتر، باثبات باشــد و در یک محدوده نوسانی باقی بماند. اگر نرخ ارز 
باا باشــد ولی ثبات داشته باشد، باعث می شــود بنگاه ها با تمرکز بیشتری به 
فعالیت های تولیدی و اقتصادی خود بپردازند. مردم نیز با آرامش بیشــتری به 
نیازهــای خود توجه می کنند و بهره وری ازم را بــرای بهتر انجام دادن کارها، 
کســب می کنند.به باور آنها، به دلیل این که این ثبات تاکنون احساس نشده و 
فضای روانی بر اقتصاد کشور سایه افکنده، هزینه های تمام شده کاا و خدمات 

را افزایش داده است.

هزینه مسکن ۷۰ درصد سبد خانوارهای کم درآمد را 
تشکیل می دهد، بازار مسکن از بازار ارز پیروی می کند 
و سرمایه ای شــدن بازار مسکن بای جان مردم شده 
اســت. اگر پای صحبت مردم در گوشه و کنار نشسته 
باشــید، به دفعات بســیار، کلید واژه هایی نظیر فشار 
اقتصادی، دشــواری شرایط معیشت، تراز نبودن دخل 
و خرج شــنیده اید.در این بین توجه به آمار ارائه شده 
از ســوی مرکز آمــار ایران، در ارتباط با ســبد هزینه 
خانــوار نیز به وضوح این فشــار اقتصادی وارد شــده 
به اقشــار مختلف را نمایان می ســازد.به عنوان مثال 
براساس آخرین اطاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار 
ایران، کاای مســکن بیش از ۳۳ درصد از سبد هزینه 
خانوارهای شــهری کشــور را  به خود اختصاص داده 
است. این آمار زمانی جالب تر می شود که بدانیم، بیش 
از ۷۰ درصد از هزینه های ماهانه خانوارهای شــهری 
دهک درآمدی ۱ تا ۳ نیز مرتبط با بخش مسکن است.

توجه به نقش مسکن در فهرست هزینه کرد، خانوارهای 
کشــور بیش از هر چیز دیگری از میزان اثرگذاری این 
کاا در معیشت مردم خبر می دهد. در حقیقت افزایش 
قیمت و نابه ســامانی بازار در حوزه مسکن بیشتر از هر 
کاای دیگــری می تواند توانمنــدی اقتصادی مردم را 

تحت تاثیر قرار دهد.

افزایش 620درصدی قیمت مســکن در طول 7 
سال گذشته

اهمیت بازار مســکن و نقش آن در توانمندی اقتصاد 
خانوار، بیانگر این امر است که این کاا باید مورد توجه 
جدی نهادهای حاکمیتی واقع شود، اما در طول ۷ سال 
گذشته، توجه آمار و ارقام مرتبط با حوزه مسکن خبر از 
شرایط نابه سامان این حوزه می دهد.به طور کلی، قیمت 
هر متر مربع واحد مسکونی یکی از شاخص هایی است 
که شرایط بازار مسکن را به وضوح مشخص می کند.بر 
همین اساس به استناد آمار منتشر شده از سوی بانک 

مرکزی، قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در شهر 
تهران در طول ۷ ســال گذشته با افزایش نجومی ۶۲۰ 

درصدی مواجه شده است.

تغییرات قیمت مسکن پایتخت به نرخ دار، تنها 
7 درصد در طول 5 سال

در این بین یکی از مسائل مورد توجه در بخش مسکن، 
تغییر قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در پایتخت 
به نرخ دار اســت. بر این اســاس قیمت مسکن شهر 
تهران از مهر ماه سال ۹۴ تا مرداد ماه ۹۹ تنها ۷ درصد 
رشــد را تجربه کرده و در این مدت به جز در بازه های 
تاریخی کوتاهی ســیر ثابتی را طی کرده است.بررسی 
نمودار قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به 
نرخ دار،  بیانگر این اســت که در بازه تاریخی مهر ماه 
۹۴ تا اســفند ماه ۹۶، قیمت مسکن به نرخ دار دچار 
نوسان قابل توجهی نشده است.پس از اسفندماه ۹۶ و 
به دلیل جهش ارزی، این نمودار ســیر کاهشــی را در 
پیش گرفته است. از مهر ۹۷ تا شهریور ۹۸ نیز، نمودار 
به شیبی اندک کاهش قیمت بازه زمانی قبلی را جران 
کرده اســت. از شهریورماه ۹۹ تا کنون نیز شاهد ثبات 

قیمت مسکن به نرخ دار در شهر تهران بوده ایم.

رفتار مشابه بازار مسکن و ارز، نشان دهند تغییر 
ماهیت بازار مسکن است

در همین راســتا و به منظور بررســی بیشتر تغییرات 
شــاخص قیمت مســکن به نرخ دار به سراغ یکی از 
کارشناســان حوزه مســکن رفته ایم.در همین راستا، 
حمید بهزادی، کارشناس حوزه مسکن در تشریح دلیل 
ثبات قیمت مســکن به نرخ دار، گفت:» این امر بیش 
از هر بحث دیگری از تشــابه رفتار دو بازار مسکن و ارز 
خبر می دهد. در حقیقت زمانی که شــما شاهد تغییر 
تنها ۷ درصدی قیمت مســکن در بازه زمانی ۵ ساله 
هستید، یعنی نســبت تغییر قیمت مسکن به قیمت 

داری تقریبا ثابت بوده اســت.«این کارشــناس حوزه 
مسکن، در تشریح رفتار مشابه بازار مسکن و بازار ارز در 
کشور، اظهار داشت:» ماهیت بازار ارز سرمایه ای است 
و تقاضای ســرمایه ای تعیین کننده قیمت آن است و 
تشــابه رفتار این بازار با بازار مسکن خبر از سرمایه ای 

شدن بازار مسکن می دهد.«

مالیات هــای تنظیمی تنها راه جلوگیری از ورود 
تقاضاهای سرمایه ای

وی، در بیان نکات منفی سرمایه ای شدن بازار مسکن، 
افزود:» زمانی که مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود 
به بازار مسکن روی آورند، شاهد افزایش قیمت این کاا 
در کشور هستیم.این در حالیست که بخش اعظمی از 
معیشت خانوارهای کشور به بخش مسکن تعلق داشته 
و افزایش قیمت آن می تواند توانمندی اقتصادی مردم 
را به خطر بیندازد.«بهزادی، ضمن اشاره به اینکه بیش 
از ۷۰ درصد تقاضاهای فعلی بازار مســکن، تقاضاهای 
ســرمایه ای است، گفت:» مســکن در هیچ جای دنیا 
کاای سرمایه ای نیست و راه ورود تقاضاهای سرمایه ای 
با استفاده از مالیات های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی 
سرمایه گرفته می شود تا سبب نابه سامانی بازار خانه به 
وجود نیاید.«بررسی اظهارات کارشناسان حوزه مسکن 
نشان می دهد، یکی از اساسی ترین مشکات موجود در 
بازار مسکن ناشی از حجم باای تقاضاهای سرمایه ای 
موجود در این بازار است.مسئله ای که تقاضای مصرفی 
این بازار را به تقاضایی غیر موثر تبدیل کرده و توانمندی 
اقتصادی خانوارهای کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

جلوگیری از افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
ناشــی از ســرمایه ای شــدن بازار مســکن به وسیله 
مالیات های تنظیمی قابل انجام است. در حقیقت این 
مالیات ها با کاهش حاشیه سود سرمایه گذاران مسکن، 
سبب خروج ســرمایه و کاهش تقاضای سرمایه ای در 

بازار راه مهیا می سازد.

70 درصد هزینه خانوارهای کم درآمد صرف مسکن می شود
سرمایه ای شدن مسکن، بای جان مردم
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اکونومیست:  گزیده خبر

عصـر نفـت رو به افـول است
 نشــریه اقتصادی اکونومیست در گزارشــی با اشاره به ظهور فناوری های نوین در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر، نوشــت: نظم انرژی جهان با افول نفت درحال تغییر است و این 
چرخش عاری از بی نظمی نخواهد بود.اکونومیســت در گزارش می افزاید: نفت »طای 
ســیاه« قرن بیســتم بود و آن ســده را به جنبش درآورد؛ خودروها، جنگها، اقتصاد، و 
ژئوپولیتیک در قرن بیستم به برکت نفت پویایی داشتند. اکنون در دهه دوم قرن بیست و 
یکم؛ جهان در تاطم یک شوک انرژی قرار گرفته است. این شوک؛ با شتاب تمام جهان 

را به سمت یک »نظم نوین جدید« پیش می راند.
این نشریه انگلیسی نوشت: از همان آغاز سال جاری میادی ویروس کووید -۱۹ اقتصاد 
جهان را به لرزه درآورد. در نتیجه تقاضا برای نفت ســقوط کرد و به یک پنجم ســطح 
قبل خود رســید و به تبع آن قیمت نفت هم فروریخــت. البته در این مدت یک بهبود 
اضطراری در وضعیت اقتصاد جهان پیش آمد اما بعید اســت که وضعیت نفت و اقتصاد 
جهان به وضعیت پیشین بازگردد.تولیدکنندگان سوخت های فسیلی در جهان آرام آرام 
واقعیات تلخ و تکان دهنده صنعت نفت را هضم می کنند. شرکت نفتی » اکسون موبیل« 
از شاخص » میانگین صنعتی داو جونز«  بیرون انداخته شد. این کمپانی معظم نفتی از 
ســال ۱۹۲۸ عضو این شاخص بود. »پترواستارز«)Petrostates( نیز نیاز به نفت ۷۰ تا ۸۰ 
داری دارد تــا بودجه اش را متعادل کند. در حال حاضر قیمت نفت پترواســتارز تنها 
۴۰ دار است.جهان پیش از این هم سقوط قیمت نفت را تجربه کرده اما این بار قضیه 
خیلی جدی تر است.تا به امروز شوک »تغییرات اقلیمی«؛ مردم، حکومت ها، و سرمایه 
گذاران را تکان داده بود و امروز شوک »صنعت انرژی های پاک« جهان را متحول خواهد 
کرد. بازارهای سرمایه جابجا شده اند: سهام تولید برق با سوخت پاک امسال ۴۵ درصد 
رشد داشــته و نرخ بهره تقریبا به صفر رسیده است.اکونومیست ادامه داد: این تحوات 
حکومت ها را به فکر انداخته  زیرســاخت هایشان را با سوخت های گیاهی و دوستدار 
محیط زیســت برنامه ریزی کنند.»جو بایدن« نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا 
اعام کرده اســت در صورت انتخاب شدن، ۲ هزار میلیارد دار بودجه به کربن زدایی از 
اقتصاد آمریکا اختصاص خواهــد داد.اتحادیه اروپا هم ۳۰ درصد از بودجه ۸۸۰ میلیارد 
داری برای مبارزه با کووید-۱۹ را به برنامه های مبارزه با تغییرات اقلیمی اختصاص داده 
است.»اورســوا فون در این«  رئیس کمیسیون اروپا هم از اتحادیه اروپا خواسته است 
تا یک دهه آینده میزان انتشــار گازهای گلخانه ای را ۵۵ درصد کاهش داده و آن را به 
سطح انتشار این گازها در سال ۱۹۹۰ برساند.اکونومیست می نویسد: انتظار می رود قرن 
بیســت و یکم وضعیت جهان هم از حیث انرژی، هم از حیث سامتی بشر، هم از حیث 
ثبات سیاســی، و هم از حیث ثبات اقتصادی به مراتب بهتر از قرن قبل باشــد. وضعیت 
انرژی در قرن بیست و یکم یقینا بهتر از عصر طایی نفت در قرن بیستم خواهد بود.این 
تغییر و تحول در منابع انرژی جهان، خطرات بزرگی را در پی دارد. خطر این اســت که 
این جابجایی همراه با بی نظمی، به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده 
نفت دامن بزند و در نهایت امر کنترل زنجیره تامین انرژی ســبز را متمرکز کند و آن را 
به چین  محول کند. حتی خطرناکتر این اســت که همه این تحوات به کندی صورت 
بگیرد.امروز ۸۵ درصد منبع انرژی جهان، ســوخت های فسیلی هستند. اما این سیستم 
آلوده کننده است. دو سوم گازهای گلخانه ای که در هوا منتشر می شود ناشی از احتراق 
سوخت های فسیلی است. همه ساله ۴ میلیون انسان در کل دنیا در اثر استنشاق هوای 
آلوده ناشی از احتراق سوخت های فسیلی جان می دهند. این مرگ و میر عمدتا مربوط 

به اَبَر شــهرهای نوظهور است.نفت؛ در کنار همه مشــکاتش، خالق بی ثباتی سیاسی 
هم بوده اســت؛ دهه های متمادی است که تولیدکنندگانی همچون عربستان به جای 
آینکه بخش اعظم مشــوق های مالی دولت را به امر توسعه و برنامه های عمرانی کشور 
اختصاص دهند، این مشــوقها را به صورت سوبسید به مردم و به صورت رانت به خانوده 
های پرقدرت داده اند.  دهه ها بود که قدرت های بزرگ جهان با چشــم طمع داشــتن 
به نفت تولیدکنندگان بزرگ باهم برای اعمال نفوذ بر این تولید کنندگان مســابقه می 
گذاشــتند. کانون این هجوم؛ خاورمیانه بود. آمریکا در حال حاضر حدود ۶۰ هزار سرباز 
در این منطقه دارد.سوخت فسیلی؛ خالق یک اقتصاد آسیب پذیر هم هست. یک کارتل 
یا شــرکت بزرگ ناکارآمد، بازار نفت را به هم می ریزد. این تمرکز در ذخایر نفت جهان 
باعث شــده تا بازار عرضه نتواند در در مقابل شوک های ژئوپولیتیک تاب مقاومت آورد. 
در یک چنین محیطی عجیب نیســت که از سال ۱۹۷۰ به این سو؛ قیمت نفت در یک 
دوره شــاخص شش ماهه ۶۲ بار نوسان داشته اســت و ۳۰ درصد قیمتش باا و پایین 
رفته است.این رسانه اقتصادی می افزاید: امروز ما تصویری از سیستم جدید انرژی رو به 
ظهور را می بینیم. با یک اقدام جسورانه، امروز برق تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و 
بادی می تواند از ۵درصد تامین امروز به ۲۵درصد در سال ۲۰۳۵ و تقریباً ۵۰درصد در 
سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. عصر انرژی های تازه در حال ظهور است.انرژی های تجدیدپذیر 
در حال ظهورند. امروز ۵ درصد برق جهان از انرژی خورشــیدی و بادی که انرژی های 
تجدیدپذیرند تامین می شود. با یک اقدام جسورانه می توان این میزان را تا سال ۲۰۳۵ 
به ۲۵ درصد و تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۵۰ درصد افزایش داد.بهره برداری از نفت و ذغال 
ســنگ افت شدیدی پیدا خواهد کرد. البته اســتفاده از گاز طبیعی که پاک تر است به 
میزان همان ۵ درصد کماکان باقی خواهد ماند. این معماری منافع سرشاری دارد.از همه 
مهمتر؛ با انرژی کربن زدایی شــده؛ تغییرات اقلیمی افسار گسیخته را مهار خواهد شد. 
دیگر از خشکسالی های ویرانگر خبری نخواهد بود. و نتیجتا از قحطی، سیل و مهاجرت 
جمعی کاهش می یابد.اما هر زمان وقتش برسد، انرژی های پاک نوظهور، اوضاع سیاسی 
جهان را هم باثبات خواهد کرد، چون عرضه متنوع خواهد شــد هم در بُعد جغرافیایی 
و هــم از حیث تکنولوژی. در این وضعیت جدید؛ تولیدکنندگان نفت چاره ای نخواهند 
داشت جز آنکه خود را اصاح کنند. درآمد دولت ها متکی بر مالیات هایی می شوند که 
بر شهروندان وضع می کنند و برخی دولت ها تبدیل به یک »دولت نماینده« می شوند.

این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت: کشورهای مصرف کننده که روزگاری با دخالت در 
سیاست های کشور تولیدکننده سعی می کردند امنیت انرژی خودشان را تضمین کنند، 
از این پس دســت به کار می شــوند صنعت برق خودشان را بطور معقول تنظیم کنند.

همچنین قرن بیست و یکم از حیث اقتصادی کمتر آسیب پذیر خواهد بود. در این قرن؛ 
قیمت برق را همچون سابق یک عده معدود از بازیگران بزرگ تعیین نخواهند کرد، بلکه 
این قیمت با رقابت و بهره وری تدریجی تعیین می شود. البته خطر »مدیریت ضعیف« 

این دوران گذار از انرژی های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر را تهدید می کند.

دو خطر برجسته در کمین این دوران نشسته است.
چین به دلیل تمرکز بر ساخت ترکیبات اصلی و تولید و توسعه فناوری های جدید امکان 
دارد موقتا بر سیستم جهانی مسلط شــود. امروز شرکت های چینی ۷۲درصد قطعات 
خورشــیدی جهان، ۶۹درصد باتری های لیتیوم یــون را، و ۴۵درصد توربین های بادی 

جهان را تولید می کنند. امــروز کنترل بخش اعظم تصفیه مواد معدنی که برای تولید 
انرژی پاک مانند کبالت و لیتیوم حیاتی است در دست چین است.چین، »تولید کننده 
نفت« نیســت اما هیچ بعید نیست به یک »تولید کننده برق« تبدیل شود. در شش ماه 
گذشته چین اعام کرده است که بر روی زیرساخت های تولید خودروهای برقی و انتقال 
آن ســرمایه گذاری کرده است.  اهرم چین؛ تماما بستگی به آن دارد که سایر اقتصادها 
با چه شتابی در این مسیر گام برمی دارند. اروپا؛ خانه شرکت هایی است که مزارع غول 
پیکری درســت می کنند که با انرژی خورشیدی و باد کار می کنند. »اورشتد«، »اِنل«، 
» و » ایبردروا« از جمله این شرکت های معظم هستند که دارند در سطح جهان پروژه 
های مشــابهی را اجرا می کنند.شرکت های اروپایی در کاستن از انتشار گازهای گلخانه 
ای به جو پیشــقدم هستند. آمریکا هم داشت در این مسیر حرکت می کرد که با ظهور 
نفت و گاز »ِشیل« این حرکت متوقف شد. آمریکا با تولید نفت و گاز شیل به بزرگ ترین 
تولید کننده نفت در جهان تبدیل شــده است. از آن گذشته، جمهوریخواهان هم مقابل 
اقدامات دولت برای کربن زدایــی مقاومت کردند.اگر آمریکا تصمیم می گرفت موضوع 
تغییرات جوی را جدی بگیرد و در این زمینه دســت به اقدامات برجســته ای می زد به 
عنوان مثال بر تولید کربن مالیات می بســت و زیرساخت های جدیدی می ساخت؛ در 
آن زمان بازار سرمایه، آزمایشگاههای ملی انرژی و دانشگاههایش از این کشور یک قدرت 
استثنایی در تولید برق از انرژی سبز می ساخت.خطر بزرگ دیگر، انتقال تولیدکنندگان 
نفت از این کشور به کشور دیگر است. کشورهای تولیدکننده نفت در حال حاضر  ۸درصد 
از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می دهند و مجموعا« قریب به ۹۰۰ 
میلیون شهروند را پوشش می دهند. تقاضا برای نفت روز به روز کاهش پیدا می کند و 
این کشــورها در یک مبارزه شوم خواهند جنگید تا آنها هم سهمی از بازار داشته باشند 
اما برنده این مبارزه، کشــورهایی خواهند بود که ارزان ترین و در عین حال پاک ترین 
نفت خام را عرضه می کنند.تولیدکنندگان نفت با اصاحات مورد نیاز اقتصادی و سیاسی 
کلنجار خواهند رفت و امکان دارد منابع ملی شان برای تامین مخارج این اصاحات روز به 
روز کمتر و کمتر بشود. امسال درآمد دولت عربستان سعودی در سه ماهه دوم ۴۹درصد 
کمتر شد. با این حساب باید آماده استقبال از چند دهه خطرناک باشیم، خطراتی که در 

کمین اقتصاد جهان است.

باید چه کرد؟
راه غلط این اســت که جلوی شتاب دوران تطابق و انتقال را بگیریم. مسلما این رویکرد 
اثرات متفاوت و زیانباری بر روی آب و هوای کره زمین خواهد داشــت. امروز ســرمایه 
گذاری هایی در این زمینه در دســت مطالعه اســت که متاســفانه اعتنایی به این اصل 
که دمای کره زمین نباید بیشــتر از ۲ درجه گرمتر از دمای قبل از دروان صنعتی شدن 
جهان باشد، ندارد. حاا بماند که محدود کردن آثار مخرب تغییرات جوی حتما و حتما 
ازم دارد که دمای زمین بیشتر از ۱.۵ درجه گرمتر نشود.به عنوان مثال، سرمایه گذاری 
ساانه در ظرفیت باد و خورشید باید حدود ۷۵۰ میلیارد دار باشد، یعنی سه برابر میزان 
موجود.دنیای امروز با شتاب تمام به سمت انرژی های تجدیدپذیر عاری از سوخت فسیلی 
در حرکت است و البته که باید  چنین باشد. اما؛ این شتاب؛ آشفتگی های ژئوپولیتیک را 
بیشتر خواهد کرد.نظم انرژی جهان باید تغییر کند و این یک اصل حیاتی است. اما  این 

چرخش حتما عاری از بی نظمی نخواهد بود.

 اتصال شبکه برق ایران به قطر
 از طریق کابل دریایی

وزیر نیروی جمهوری اســامی ایران و وزیر مشــاور در امور انرژی قطر در یک 
دیدار ویدئوکنفرانســی، اهمیت و مزایای اتصال شبکه برق ایران به قطر را مورد 
بررسی قرار دادند.در دیدار آناین رضا اردکانیان و سعد شریده الکعبی، دو طرف 
همچنین درباره ابتکار منطقه ای توســعه همکاری ها در امور آب های نامتعارف 
شامل شیرین سازی آب دریا و استفاده از پساب تصفیه شده که در اجاس اخیر 
شــورای حکام آب به میزبانی تهران مطرح و مصوب شــد، بحث و تبادل نظر 
کردند. طرف قطری نیز آمادگی خود را برای مشارکت در این برنامه اعام کرد.

در این دیدار، اردکانیان، رئیس ایرانی کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی 
دو کشور، درباره موضوع تبادل برق با قطر، با اشاره به تبادل مستمر برق ایران با 
سایر همسایگان ادامه داد: قطر در مواقعی تولید برق مازاد دارد و این برق دارای 
بازار مناســبی در کشورهای منطقه نظیر پاکســتان و افغانستان و عراق است.

طبق اعام وزارت نیرو، وزیر مشاور در امور انرژی قطر هم درباره موضوع ابتکار 
اســتفاده از آب های نامتعارف گفت: ضمن اعام حمایت وزارت متبوع از انجام 
پروژه مذکور، پیشــنهاد می کنم کارشناسان در مورد مسائل به صورت دوره ای 
در کشــورهای منطقه جلسات مربوط به پروژه های مرتبط با این موضوع برگزار 
کنند.ســعد شریده الکعبی خطاب به وزیر نیروی ایران درباره انتقال برق گفت: 
انتقال برق بین دو کشــور امکان پذیر است و باید روی این پیشنهاد کار شود و 
به نظرم، امکان اجرایی شــدن آن وجود دارد.طرف قطری افزود: در مورد انرژی 
و آب می توان با حضور بخش خصوصی دو کشــور زمینه های همکاری خوبی را 

تعریف کرد.

خبر خوش برای مسافربرهای شخصی
قائم مقام شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته آمادگی تبدیل ۲۰۰ هزار خودرو مسافربر شخصی به دوگانه سوز 
وجود دارد و برای این کار فقط یک سوم هزینه از افراد دریافت می شود.حمید 
قاسمی ده چشــمه با بیان اینکه تبدیل خودروهای عمومی وانت بار و تاکسی 
به دوگانه ســوز طبق مصوبه هیات دولت به صــورت رایگان صورت می گیرد، 
اظهار کرد: برای ســایر خودروها که مسافربر شــخصی هستند و وزارت کشور 
این خودروها را به عنوان مســافر برشخصی تعریف می کند، برنامه هایی را در 
نظر گرفته ایم.وی افزود: وزارت کشــور برای این موضوع مولفه هایی را درنظر 
گرفته که سرویس مدارس و تاکسی های اینترنتی می تواند جزئی از این طرح 
باشند. البته این موضوع شامل حال تمام مسافر برهای شخصی نمی شود و تنها 
خودروهای پرمصرفی که در این حوزه فعال هســتند مشمول خواهند شد.قائم 
مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تاکید بر اینکه خودروهای مسافربر 
شــخصی کم مصرف و دوره ای شــامل حال این طرح نمی شوند، تصریح کرد: 
عاوه بر این برخی خودروهای شــخصی نیز در تهران فعال هســتند که مجوز 
تاکســی را دریافت کردند که تعداد آن ها حدود ۳۷ هزار دســتگاه می شود و 
لیست این خودروها مشخص است.قاسمی با بیان اینکه سامانه شرکت پاایش 
و پخش باید به ســامانه وزارت کشور وصل شود و بدین ترتیب پس از ثبت نام 
متقاضی مشخص می شود که فرد متقاضی شرایط دریافت این طرح را دارد  یا 
خیر، گفت: پس از گذر از مرحله تایید فرد می بایســت مبلع سه میلیون تومان 
را پرداخت کند و در نوبت تبدیل قرار گیرد.وی در باره جزییات پرداخت تبدیل 
خودروهای مسافر بر شخصی، اظهار کرد: حدود ۹ میلیون تومان توسط دولت و 
سه میلیون تومان توسط متقاضی پرداخت می شود و این طرح برای ۲۰۰ هزار 

خودرو در نظر گرفته شده است.

 تجلیل از سربازان امریه شرکت
 آبفا استان اصفهان

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفا استان اصفهان در مراسم تجلیل از 
ســربازان امریه گفت: وزارت نیرو یکی از وزارتخانه هایی است که از ظرفیت و 
تخصص افراد مشــمول خدمت سربازی، در شرکتهای تابعه خود بهره مند می 
شود.مجتبی قبادیان ادامه داد: از سربازان امریه آبفا انتظار می رود در واحدهایی 
که متناسب با تخصص شان به کار گرفته شده اند، نهایت تاش خود را به خرج 
داده و متعهدانه به وظایف شان عمل کنند.وی اظهار داشت:شرکت آب وفاضاب 
اســتان اصفهان با توجه به خدمات زیربنایی که به مردم می دهد، تمایل دارد 
ازمیان تحصلیکرده های متخصص مشــمول به خدمت سربازی، امریه بپذیرد.

معاون منابع انســانی و تحقیقات شــرکت آبفا استان اصفهان به قدمت بیش از 
نیم قرن این شرکت پرداخت و اظهار داشت: سربازانی که دوران خدمت سربازی 
خود را در شــرکت آبفا استان اصفهان طی می کنند باید بدانند که این شرکت 
یکی از قدیمی ترین شــرکتهادر صنعت آبفا است که کارشناسان آن از دانش و 
تخصص مطلوبی بر خوردار هستند، پس سربازان امریه باید از این فرصت نهایت 
استفاده را برده و دانش خود را ارتقا دهند.در ادامه مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان گفت: نظام جمهوری اسامی ایران 
این فرصت را به سربازانی که دارای تخصص ازم هستند داده که در دستگاههای 
مختلف دوران خدمت خود را ســپری کنند، پس می طلبد که هم اکنون این 

فرصت مهیا شده توان بالقوه خود را به بالفعل در آورید.

نصب کنتورهای هوشمند و مغناطیسی در پاایشگاه گاز ایام؛
 گامی مؤثر در مسیر مدیریت منابع آبی

ایام - رئیس مهندسی عمومی و اجرای طرح های شرکت پاایش گاز ایام 
از نصب و راه اندازی کنتورهای الکترومغناطیسی پایش مصرف آب در شبکه 
های آب  آتش نشانی و کنتورهای هوشمند بر روی خط خروجی چاه های 
تامین آب این شــرکت خبر داد و گفت: نصــب و راه اندازی این تجهیزات 
اقدامی موثر برای حفاظت و مدیریت منابع آبی در این واحد صنعتی است.به 
گزارش روابط عمومی، " یوسف عزتی"  افزود: در یک مجموعه صنعتی نصب 
وســایل اندازه گیری باهدف تهیه آمار دقیق مصارف برای پایش، ممیزی، 
مدیریت و صرفه جویی در منابع آب بســیار حائز اهمیت اســت.وی اظهار 
داشت: به همین منظور فلومترهای الکترومغناطیسی در خروجی شبکه های 
آب آتش نشــانی، مخزن ۵۰۰۰ ورودی ، تاسیسات لخته گیر و کنتورهای 
هوشمند سرچاهی در خروجی چاه های تامین آب پاایشگاه نصب گردید.  
وی تصریح کرد: انتخاب نوع این تجهیزات اندازه گیری پس از بررسی های 
انجام شده و با توجه به شرایط اجرایی مسیر اعم از شیب زیاد، عمق و سایز 
لوله های اجرا شده، همچنین مزیت و کاربری مناسب و الزامات قانونی انجام 
گرفته و پس از تامین اقام مورد نیاز، در شــهریور ماه سال جاری با حضور 
شــرکت های سازنده و نمایندگان شــرکت آب و فاضاب ایام با موفقیت 

نصب و راه اندازی شدند.

 صدور قبض رایگان برق برای مشترکان کم 
مصرف از آبان ماه

سخنگوی صنعت برق گفت: نخستین قبض رایگان طرح برق امید، از ابتدای 
آبان ماه صادر می شــود. مصطفی رجبی مشــهدی با اشاره به اینکه شرایط 
مصرف در کنتور های هوشــمند و مکانیکی قابل رصد است افزود: اطاعات 
کم مصرف، خوش مصرف و یا پرمصرفی مشترکان با پیامک ارسال می شود 
و اگر مشترکی مشمول تخفیف صددرصدی هم باشد با ارسال پیامک اطاع 
رســانی خواهد شــد.وی با بیان اینکه هدف طرح برق امید، اصاح الگوی 
مصرف و ایجاد حساســیت در انتخاب وسایل کم مصرف است گفت: الگوی 
مصرف تعیین شــده برای برخورداری از برق امید در فصول گرم ۱۰۰ کیلو 
وات ســاعت در ماه، و ۸۰ کیلو وات ساعت در ماه های غیر گرم و در مناطق 
عادی اســت که البتــه ۸۲ درصد مصرف کنندگان بــرق در مناطق عادی 
هستند.سخنگوی صنعت برق ادامه داد: الگوی مصرف تعیین شده در مناطق 
گرمســیری, ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه تعیین شده است.رجبی مشهدی 
با بیان اینکه واحد های مســکونی که سکنه ندارند تحت پوشش این طرح 
نیستند گفت: در این واحد های مسکونی که بصورت فصلی استفاده می شود 
آبونمان، بیمه و عوارض و مابقی موارد ارسال می شود.سخنگوی صنعت افزود: 
علت افزایش قیمت برق در قبوض صادر شده در آخرین دوره، گرمای هوا و 
استفاده از سیستم های سرمایشی است که البته در زمان اوج مصرف، قیمت 
برق بصورت پلکانی افزایش می یابد و البته اگر مشترکان پرمصرف باشند ۱۶ 
درصد نیز به بها برق اضافه می شــود.وی با بیان اینکه ۱۵ درصد مشترکان 
برق پرمصرف هستند ادامه داد: پیش بینی می شود با اجرای طرح برق امید 
و راهکار های تعیین شده مشترکان پرمصرف نیز به مشترکان خوش مصرف 

و یا کم مصرف تبدیل شوند.

 عراق با اردن قرارداد واردات 
برق امضا کرد

 مقامهای اردن در قراردادی متعهد شــدند که با پیوند شبکه برق این کشور، 
ساانه یک هزار گیگاوات انرژی به عراق صادر کنند.به گزارش منابع رسانه ای 
عراق، به موجب این قرارداد که به امضای مقام های دو کشــور رسید، اردن در 
مرحله نخســت پس از تکمیل اتصال شبکه برق، ساانه یک هزار مگاوات در 
ساعت انرژی برق به عراق صادر می کند و در مرحله دوم هم ظرفیت صادرات 
بــرق را افزایش خواهد داد.یین امضای این قــرارداد با حضور »ماجد ااماره« 
وزیر برق عراق و »هاله زواتی« وزیر انرژی و معادن اردن توســط »براک سعد 
نور« مدیر شرکت انتقال انرژی منطقه مرکزی عراق و »امجد الرواشده« مدیر 
کل شرکت ملی برق اردن امضا شد.وزیر انرژی اردن در این مراسم بر اهمیت 
پیوند خطوط برق برای تقویت همکاری میان دو کشــور در چارچوب تمایل 
اّمان به اتصال شبکه برق با کشورهای همسایه با هدف ثبات و ایجاد بازار عربی 
مشترک انرژی تاکید کرد.وی بر اهمیت این قرارداد در راستای اهداف جامع 
راهبردی حوزه انرژی برای سال های ۲۰۲۰-۲۰۳۰ تاکید کرد تا اردن به مرکز 
تبادل انرژی منطقه تبدیل شــود، به ویژه اینکه به تازگی یادداشت تفاهمی با 
عربستان برای پیوند خطوط برق دو کشور امضا کرده است.واردات برق از امان 
پس از پایان ســاخت نیروگاه جدید »الریشه« اردن و ساخت خطوط اتصال 
این نیــروگاه با نیروگاه  »القائم« عراق به طــول ۳۰۰ کیلومتر انجام خواهد 
شــد که اجرای آن ۲۶ ماه ادامه خواهد داشت.در همین راستا، »احمد موسی 
العبادی« ســخنگوی وزارت برق عراق شهریور گذشته گفت که برای اجرای 
مرحله نخســت طرح اتصال شبکه برق این کشــور به اردن شرکت »جنرال 
الکتریک« همکاری مشترکی در احداث یک خط انتقال به طول ۳۰۰ کیلومتر 

خواهد داشت.

 وزیر انرژی روسیه:  
راه درازی تا بهبود بازار نفت در پیش است

وزیر انرژی روســیه در یک اجاس آناین دو روزه با ســران انرژی گروه ۲۰ گفت 
بازار جهانی نفت به سرعت بهبود نخواهد یافت و مدت ها طول می کشد تا به سطح 
قبل از بحران کرونا بازگردد. به گزارش بلومبرگ، روسیه انتظار یک بهبود بلندمدت 
و تدریجــی را برای بازار نفت دارد. همه گیری ویروس کرونا تقاضا برای انرژی را در 
سراســر دنیا پایین آورده است. الکســاندر نواک وزیر انرژی روسیه در یک اجاس 
آناین دو روزه با ســران انرژی گروه ۲۰ گفت:» بازار جهانی نفت به ســرعت بهبود 
نخواهد یافت و مدت ها طول می کشــد تا به ســطح قبل از بحــران کرونا بازگردد. 
تقاضای جهانی نفت در ســال جاری میادی به خاطر همه گیری ویروس کرونا ده 
درصد نســبت به سال گذشته کاهش یافته اســت«. رونق اخیر در بازار نفت متوقف 
شده چون مصرف سوخت در آمریکا همچنان ضعیف است و چندین دولت اروپایی 
دوباره اقدامات محدود کننده جهت مهار گسترش ویروس کرونا را آغاز کرده اند. در 
همین حین، بازار نفت درگیر جذب مازاد تولید است. تاجران نفت افزایش شدید در 
صادرات عراق را برای ماه آینده گزارش داده اند و تولید در لیبی با پایان درگیری های 
نظامی افزایش خواهد یافت.نیل اتکینسون، رئیس بخش صنعت و بازارهای نفت در 
آژانــس بین المللی انرژی در گفتگو با بلومبرگ گفت این آژانس احتمااً پیش بینی 
خود از تقاضای جهانی نفت را درگزارش آینده پایین خواهد آورد. آژانس بین المللی 
انــرژی قبًا پیش بینی خود از تقاضای نفت در ۲۰۲۰ را ۴۰۰ هزار بشــکه در روز 
کاهش داده و ۹۱,۷ میلیون بشــکه در روز اعام کرده بود.نواک با اشــاره به اینکه 
همکاری روســیه با اوپک نمونه ای از تاش های مشــترک برای متعادل کردن بازار 
نفت است، گفت:»وظیفه ما به عنوان رهبران صنعت انرژی مقاومت و حفظ اتحاد در 
مقابل چنین چالش هایی اســت«. وی تاکید کرد روسیه حداکثر تاش خود را برای 
جلوگیری از ســقوط بازار جهانی انرژی و اقتصاد جهان انجام می دهد. ائتاف اوپک 
پاس که روسیه عضوی از آن است در اوایل همین ماه اعام کرد آماده است اقدامات 

ازم جهت متعادل کردن بازار را انجام دهد.

دبیرکل اوپک در نشســت آنایــن وزیران انرژی 
گروه جی ۲۰ پیش بینی کرد ذخایر نفت اعضای 
سازمان توســعه و همکاری اقتصادی )OECD( تا 
پایان ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۱ اندکی بااتر از 
میانگین پنج ســاله خواهد ماند.محمد بارکیندو 
اظهار کرد: این برآورد بر مبنای جدیدترین پیش 
بینی ها است که انتظار دارند تقاضای جهانی برای 
نفت در ســال ۲۰۲۰ به میزان ۹.۵ میلیون بشکه 
در روز کاهش پیدا کند و تولید نفت غیراوپک ۲.۷ 
میلیون بشــکه در روز افت کند.دبیرکل اوپک در 
ادامه افزود: بنابراین کار ما هنوز به پایان نرســیده 
است. ما باید برای دستیابی به راهکارهای گسترده 
و مــورد توافق جمعی تاش کنیم که به نفع ذی 
نفعان و کل جهان هســتند.اوپک و متحدانش با 
اجرای توافق کاهش تولید، کاهش ســطح ذخایر 
جهانی نفت به میانگین پنج ساله را هدف گرفته 
اند.گروه اوپک پاس از اول ماه مه کاهش تولید به 

میزان ۹.۷ میلیون بشــکه در روز را آغاز کرد و با 
پیش بینی بهبود تقاضای جهانی برای نفت، از اول 
اوت محدودیت عرضه خود را به ۷.۷ میلیون بشکه 
در روز تســهیل کرد و تا پایان سال ۲۰۲۰ به این 
روند ادامه می دهد. قرار اســت محدودیت عرضه 
این گــروه از اول ژانویه ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ به 
۵.۸ میلیون بشــکه در روز تسهیل شود اما سران 
اوپک پاس تداوم کاهش تولید بیشتر در صورتی 
که شــرایط بازار ایجاب کند را مردود ندانسته اند.

اوپک در جدیدترین گــزارش ماهانه خود که ۱۴ 
ســپتامبر منتشر شــد، پیش بینی کرد تقاضای 
جهانی برای نفت در ســال ۲۰۲۰ به میزان ۴۰۰ 
هزار بشکه در روز کمتر از رقم پیش بینی شده در 
اوت خواهد بود و پیش بینی خود از میزان تقاضای 
جهانی برای نفت در ســال ۲۰۲۱ را حدود ۷۷۰ 
هزار بشکه در روز کاهش داد.دبیرکل اوپک آوریل 
امســال را که طی آن به دلیل شیوع کووید ۱۹، 

تقاضای جهانی برای نفــت به میزان ۲۳ میلیون 
بشکه در روز کاهش پیدا کرد را آوریل سیاه نامید 
و گفت: این ریســک وجود داشت که مازاد عرضه 
۱.۳ میلیارد بشــکه به ذخایر جهانی نفت اضافه 
کند و تقریبا ظرفیت مخازن جهانی نفت تکمیل 
می شد.در نشست ۱۷ ســپتامبر کمیته نظارتی 
وزیران اوپک پاس، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان 
به همتایانش در این گــروه درباره عدم پایبندی 
به ســهمیه کاهش تولید هشــدار داد.اگرچه نرخ 
پایبندی به توافق کاهش تولید در اوت ۱۰۱ درصد 
بود اما همه اعضا مشــارکت یکســانی نداشتند و 
کشورهایی که مازاد تولید داشتند باید در ماههای 
بعــد به جبران پرداخته و تولیدشــان را به میزان 
بیشــتری کاهش دهند.بر اساس گزارش پاتس، 
نشســت بعدی این کمیته که به بررسی پایبندی 
اعضا و ارزیابی شــرایط بازار خواهد پرداخت، ۱۹ 

اکتبر برگزار می شود.

دبیرکل اوپک پیش بینی کرد
کاهش ذخایر جهانی نفت تا 6 ماه دیگر

استانها
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گزیده خبر رئیس اتاق اصناف تهران گفت:

کنترل بازار با افزایش لحظه ای نرخ ارز ممکن نیست
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: کنترل و تنظیم بازار در حالی 
که قیمت ارز بصورت ســاعتی و روزانه در حال افزایش است 
امکان پذیر نیست.قاسم نوده فراهانی در یک برنامه تلویزیونی 
در رابطــه با کنترل بازار و جلوگیری از گران فروشــی گفت: 
موضوع گرانی و گران فروشــی دو مقوله جدا از یکدیگر است 
و گرانی ها را نباید به اصناف نســبت داد. رئیس اتاق اصناف 
تهران با اشــاره به افزایش قیمت تخم مرغ به 37 هزار تومان 
بیان داشــت:  اصناف مقصر این گرانــی نبودند بلکه عوامل 
مختلف بر گران شــدن این کاای مصرفی تاثیر گذار بود لذا 
وقتی عوامل گرانی آن شناســایی شد قیمت این کاا کاهش 
یافت. وی افزود: بنابراین وقتی سازمان حمایت قیمت مصوب 
تخم مرغ را  تعیین و اعام کرد اصناف نیز این کاا را بر اساس 
قیمت مصوب عرضه می کنند و هر واحد صنفی که این کاا 
را با قیمتی بیش از قیمت مصوب عرضه کند متخلف است و 
مطمئنا براساس قانون با آن برخورد می شود. نوده فراهانی با 
بیان اینکه کارنامه اصناف در حوزه نظارت قابل قبول نیست، 
گفــت: یکی از دایل این موضوع نبود نیرو و بودجه کافی در 
این زمینه است. رئیس اتاق اصناف تهران همچنین با اشاره به 
افزایش مدام و بی وقفه قیمت ارز بیان داشــت: قیمت ارز در 
هر ساعت تغییر می کند بنابراین در این شرایط چطور انتظار 
دارید که ما بازار را تنظیم کنیم؟ وقتی ارز هر ساعت و هر روز 

یک قیمت است تاجر چه می تواند بکند؟ 
نوده فراهانی اظهار داشت: کسبه وقتی کاا را گران خریداری 
می کنند مجبورند کاا را  نیز گران بفروشند و اگر این کار را 
نکند امکان فعالیت اقتصادی ندارند. وی با تاکید بر اینکه سود 
کســبه یک سود متعارف و براساس مصوبه قانونی تعیین می 

شود گفت: هیچ واحد صنفی نمی تواند سودی بیشتر از سود 
مصوب و تعیین شده دریافت کند. 

 گرانی را نباید با گران فروشی اشتباه گرفت
رئیس اتاق اصنــاف تهران با بیان اینکــه منکر تخلف گران 

فروشی توسط اصناف نیســت، گفت: اما نکته مهم آن است 
که نباید گرانی را با گران فروشــی اشتباه گرفت. وی با تاکید 
بر اینکه دایل گرانی باید در سطح جامعه  ارزیابی شود اظهار 
داشــت: علت آن افزایش قیمت ارز است. نوده فراهانی اظهار 
داشت: وقتی نهاده های دامی با قیمت گران به دست مرغدار 

می رسد، مرغدار چه کاری باید انجام دهد؟ وی بیان داشت: 
سازمان حمایت قیمت کاا را تعیین و به ما اباغ میکند و ما 

نیز براساس قیمت مصوب بازرسی انجام می دهیم. 

 جرایم بازدارنده نیستند
نوده فراهانی با بیان اینکه جرایم تخلفات بازدارنده نیســت، 
گفت: جرایمی که برای تخلفاتی مانند عدم نصب برچســب 
قیمت و عدم ارائه فاکتور تعیین شده بسیار ناچیز است و این 
جرایم بازدارنده تخلف نیست این در حالی است که باید طوری 
با متخلفین برخورد شــود که دیگر فرد متخلف جرات تکرار 
تخلف را نداشته باشد. رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه 
اتاق اصناف از ظرفیت خوبی برای بازرســی برخوردار نیست، 
گفــت: در مجموع اتاق اصناف تهــران 160 بازرس دارد  و با 
این تعداد نمی توان 300 هزار واحد صنفی موجود در تهران 
را بازرسی کرد. وی گفت:در قانون نظام صنفی مجلس در سال 
92 آمده است که مبالغ حاصل از جرایم صنفی در اختیار اتاق 
اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات قرار گیرد در حالی 
کــه هیچ بودجه ای تاکنــون از این بخش به ما تعلق نگرفته 
است بنابراین با توجه به ظرفیت کم و بودجه ناچیز نمی توان 
انتظار داشــت نظارت کامل بر اصناف شهری با جمعیت 12 
میلیون نفر را داشت. قاسم نوده فراهانی بیان داشت: تا زمانی 
که قیمت ارز ثبات پیدا نکند نمی توان بازار را تنظیم کرد در 
شرایط فعلی حداقل باید قیمت ارز برای مدت 3 تا 4 ماه ثابت 
بماند تا بتوان بصورت نســبی بازار را کنترل کرد. وی گفت: 
تنظیم و کنترل قیمت در بازار در حالی که قیمت ارز ساعتی 

و روزانه تغییر می کند امکان پذیر نیست. 

ادامه رشد تولید فواد ایران با وجود کرونا
انجمن جهانی فواد اعام کرد: علی رغم شیوع کرونا، تولید فواد ایران همچنان 
روند رو به رشــد خود را حفظ کرده و در ماه آگوســت نسبت به مدت مشابه 
پارســال 14.6 درصد رشد را ثبت کرده است.، انجمن جهانی فواد اعام کرد، 
تولید فواد ایران در ماه آگوســت 2020 )ماه گذشته میادی( نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با افزایش 14.6 درصدی روبرو شده و به 2.400میلیون تن 
رســیده است. این رقم برای ماه آگوست سال گذشته میادی 1.094 میلیون 
تن بوده است.این درحالی است که از دسامبر سال 2019 تاکنون که سپتامبر 
2020 است، جهان با شیوع گسترده بیماری کووید 19 مواجه شده است و به 
طور گسترده صنایع، کارخانه ها و تقریبا تمامی کشورها را در تعطیلی فرو برده 

است و خسارات اقتصادی بیشماری در جهان در پی داشته است.

 رشد تولید 54 کشور تولیدکننده فواد منفی شد
تولید تنها 13 کشور از این 64 کشور تولیدکننده فواد جهان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد داشته است و باقی با رشد منفی مواجه بودند.بر اساس 
این گزارش، تولید فواد جهان در ماه آگوست 2020 نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته  0.6 درصد افزایش یافته است و به 156.244 میلیون تن رسیده است.

همچنین تولید فواد در جهان در 8 ماه نخست امسال رشد منفی 4.2 درصدی 
را ثبت کرده و به یک میلیارد و 187 میلیون و 806 هزار تن رسیده است.

 رشد منفی تولید فواد کشورهای اتحادیه اروپا
در عین حال، تولید فواد در تمام کشــورهای اتحادیه اروپا به جز مجارستان، 
لوکزامبورگ و انگلیس نســبت به آگوست 2019 رشد منفی داشتند.بر اساس 
این گزارش، فواد فرانســه منفی 31.2، آلمان منفی 13.4، سوئد منفی 28.6، 

اسپانیا منفی 32.5 اعام شده است.

 رشد 11.3 درصدی تولید فواد ایران در 8 ماه نخست 2020
تولید فواد ایران در 8 ماه نخســت امســال به 18.625میلیون تن رسیده که 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته 11.3 درصد رشد داشته است. ایران در 8 
ماه نخست سال گذشــته 16.739 میلیون تن فواد تولید کرده بود.بر اساس 
آمارهای انجمن جهانی فواد، تولید فواد چین با 8.4 درصد رشد به 94.845 
میلیون تن رسیده است؛ تولید فواد هند با رشد منفی  4.4 درصد به  8.478 
میلیون تن و تولید فواد ژاپن با رشد منفی 20.6 درصد به 6.446 میلیون تن 
رسیده است.تولید فواد امریکا نیز رشد منفی 24.4 درصدی را ثبت کرده است.

در 5ماهه امسال؛
 ۱.۸میلیارد دار اقام معدنی فلزی 

صادر شد
رئیس گروه معدن و صنایع معدنی ســازمان توسعه تجارت ایران اعام کرد: در 
5 ماهه امسال، حدود 5 میلیون تن اقام معدنی فلزی کشورمان به ارزش یک 
میلیارد و 802 میلیون دار صادر شده است.، الهه مکری اظهار داشت: بر اساس 
آمار رسمی گمرک ایران در 5 ماهه سال 99، حدود 5 میلیون تن اقام معدنی 
فلزی کشورمان به ارزش یک میلیارد و 802 میلیون دار صادر شده است.رئیس 
گروه معدن و صنایع معدنی ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: کاتد مس به 
عنوان با ارزش ترین محصول صادراتی با متوســط قیمت 6415 دار در هر تن 
و پس از آن شمش روی با متوسط قیمت 1973 دار در هر تن، شمش سرب 
با متوســط قیمت 1667 دار در هر تن و شمش آلومینیوم با متوسط قیمت 
15468 دار در هر تن صادر شــده است.وی افزود: بیشترین کاهش متوسط 
قیمت صادرات مربوط به شــمش روی )535 دار هر تن(، شمش آلومینیوم 
)267 دار هر تن( شــمش سرب )250 دار هر تن( و سنگ و کنسانتره مس 

)203 دار هر تن( است.

مطالبات قطعه سازان به ۳۴ هزار میلیارد 
تومان رسید

یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور مطالبات قطعه 
ســازان را در حال حاضر 34 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در صورت 
محاســبه اصاح قیمت ها با این مطالبات معوق، ایــن رقم به 38 تا 39 هزار 
میلیارد تومان می رسد.محمدرضا نجفی منش در نشست خبری انجمن صنایع 
همگن، نیرومحرکه و قطعه ســازان خودو با بیان این که با آغاز نهضت ساخت 
داخل، میزان مصرف مواد اولیه نیز افزایش یافته است، گفت: در عین حال توزیع 
این مواد با مشــکاتی دست به گریبان است ضمن آن که اجرای قانون تعیین 
قیمت بر اساس فوب خلیج فارس با افزایش لجام گسیخته نرخ دار، قیمت پایه 
این مواد را افزایش داده اســت.وی افــزود: هم اکنون تولیدکننده تا 70 درصد 
قیمت پایه در بورس، اقدام رقابت می کند تا قادر به ادامه تولید باشــد، این در 
حالیســت که در گذشته با اجرای سیستم مچینگ نسبت به تامین مواد اولیه 
اقدام می شــد اما در حال حاضر تعیین قیمــت در بورس انجام و تولیدکننده 
موظــف به پرداخت همه قیمت پیش از تحویــل کاا خواهد بود.نجفی منش 
با تاکید بر این که عرضه باید به اندازه کفایت باشــد، اظهار کرد: در جلســه با 
فواد مبارکه مطرح شد تا نیاز سه صنعت اساسی از جمله خودرو از سوی این 
شــرکت تامین خواهد شد اما با افزایش قیمت، همه هجمه ها به سمت قطعه 
سازان است در حالی که ریشه این وضعیت در مواد اولیه و زنجیره نخست است.

مطالبات قطعه سازان به 34 هزار میلیارد تومان رسید
ســعید صبوری نیز در این نشست خبری افزود: مبلغ 15 هزار میلیارد تومان 
از این مطالبات، تعهدات معوق اســت و شش هزار میلیارد تومان نیز در قالب 
خرید دین پرداخت شده و سررسید 9 هزار میلیارد تومان نیز فرا رسیده است.

وی با بیان این که مشکات ارزی و شیوع کرونا باعث شده تا از 1200 قطعه 
ساز بزرگ و کوچک، 400 شرکت تعطیل کامل و 300 قطعه سازی نیز نیمه 
تعطیل شوند ، تصریح کرد:در این میان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 
نیز مزید بر علت شده است تا مشکات قطعه سازان دو چندان شود.صبوری 
ادامه داد: عاملی که قطعه ســازان را هدایت می کند، نقدینگی اســت که با 
مشــکات و موانعی که در مســیر تامین قطعات قرار گرفته، قطعه سازان را 
در شــرایط بسیار بدی قرار داده که این مشکل به دلیل سیاست های اشتباه 
و ســرکوب قیمت های خودرو و قطعات بوده که صنعت خودرو و قطعه را با 
گرفتاری مواجه ساخته اســت.رئیس کمیته نقدینگی انجمن صنایع همگن 
قطعه ســازی تامین نقدینگی را از واجب ترین امور در صنعت قطعه ســازی 
دانســت و تصریح کرد: بازار مواد اولیه در شرایط فعلی به صورت لحظه ای و 
ساعتی قیمت گذاری می شود و در بازار لحظه ای و ساعتی بورس، پرداخت 
120 روزه بی معنی است چرا که مواد اولیه با حجم کم و قیمت های باا به 

صورت ساعتی قیمت می خورد.

اه وردی دهقانی، عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اوضاع بازار 
فواد گفت: بررســی ها نشان می دهد که در صورت عرضه کامل تولید فواد کشور 
در بورس کاا از التهاب و دونرخی شــدن بازار جلوگیری می شود و از این رو طرحی 
در مجلــس به زودی آماده می شــود که زنجیره فواد باید تمــام و کمال در بورس 
کاا عرضه شــود.اه وردی دهقانی، نماینده ورزقان در مجلس شورای گفت: با توجه 
به ماهیت بورس کاا که شــفافیت و تعیین قیمت براســاس عرضه و تقاضا است، به 

طور یقین با  عرضه محصوات فوادی در بورس کاا نه تنها از ایجاد رانت و فســاد 
جلوگیری خواهد شد بلکه مازاد عرضه را میتوان با مجوز دولت و اخذ شرایط مناسب 
صــادر کرد.وی با بیان اینکه هدف مجلــس در این طرح، تامین فواد مورد نیاز بازار 
داخلی از طریق بورس کاا و البته حمایت از صادرات اســت ادامه داد: تاش مجلس 
این است که  خریداران و تولیدکنندگان محصول مورد نیاز خود را از طریق بورس کاا 
تامین و اگر در داخل خریداری برای محصوات فوادی عرضه شــده در بورس وجود 
نداشــت، مازاد عرضه را به خارج از کشور صادر کند.دهقانی تصریح کرد: باید توجه 
داشــت معامله بخشی از فواد در خارج از بورس که شفافیتی روی این بخش وجود 
ندارد بر روی سایر اقام  و بازار تأثیر منفی گذاشته و از این رو عرضه کل تولید فواد 

در بورس کاا از ضروریات تنظیم و تعادل بازار است.

 عدم استقبال صاحبان کااهای اساسی از 
پیشنهاد ترخیص و تسویه ارزی سه ماهه

معاون فنی گمــرک گفت: تنها صاحبان 23 هزار تن کاای اساســی از 
2 و 7 میلیون تن کاای موجود در گمرک از تســهیات ترخیص بدون 
تشریفات کاا استقبال کردند. مهرداد جمال ارونقی در خصوص  عملکرد 
گمرک  در حوزه ترخیص کااهای اساسی  گفت: میزان کاا های اساسی 
ترخیص شده از گمرکات حدود 11 میلیون و نیم تن به ارزش 5 میلیارد 
دار بوده که نسبت به ســال گذشته از نظر وزنی تفاوت چندانی نکرده، 
ولی مقداری از کاا های اساسی امسال به گندم اختصاص داده شده که از 
نظر ارزش مقداری پایین تر است.ارونقی گفت: هم اکنون 3 و نیم میلیون 
تن کاا شــامل 25 قلم کاای اساســی در گمرکات و بنادر مهم کشور 
موجود اســت.وی گفت: 3 ونیم میلیون تن کاای غیر اساسی که بیشتر 
آن در بندر شــهید رجایی و حدود 25 هزار کاای غیر کانتینری هم در 
گمرکات موجود هست که باید نسبت به اظهار و انجام تشریفات گمرکی 
برای ترخیص این کاا ها اقدام شود.معاون فنی امور گمرکی گمرک: تنها 
صاحبان 23 هزار تن کاای اساسی از 2 و 7 میلیون تن کاای موجود در 
گمرک از تسهیات ترخیص بدون تشریفات کاا استقبال کردند.حمدرضا 
متقــی، نایب رئیس انجمن واردکنندگان اســتیک خــودرو در ارتباط 
اینترنتی با برنامه گفت: عمده مشــکات واردات استیک خودرو مربوط 
به مســائل ارزی اســت که یا تخصیص ارز صورت نگرفته و یا اگر گرفته 
شــده، بانک مرکزی تامین ارز نکرده اســت.او ادامه داد: حتی در مواقعی 
چنانچه این دو کار انجام شده، ولی انتقال ارز انجام نشده است و در نتیجه 
فروشنده خارجی، بهای کاای فروخته شده خود را دریافت نکرده و اسناد 
مالکیت بازرگانی را به خریدار انتقال نداده و خریدار نمی تواند تشــریفات 
گمرکــی را طی کند.نایب رئیس انجمن واردکنندگان اســتیک خودرو 
تاکید کرد: مشــکل دیگری که با آن مواجه هســتیم بحث مدت یک ماه 
گواهی آماری بانک مرکزی است که زمان آن بسیار کوتاه است و بازرگان 
در این مدت هم باید خرید ارز را انجام دهد، هم تامین ریال را، که معموا 
از زمانــی که ارز تایر به گروه نیمایی انتقال پیدا کرده، این مدت بیش از 

یک ماه  طول می کشد و در نتیجه فیش های بانکی ابطال می شود.

قیمت جدید نان روی میز سازمان حمایت
رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران با اشــاره به اینکــه آنالیز نرخ نان 
براســاس هزینه های جدید تولید در ســازمان حمایت قرار دارد گفت: 
قیمت جدید در کارگروه تنظیم بازار مطرح و ســازمان حمایت مکلف به 
بررســی شد اما بعد از گذشت بیش از 2 ماه این نرخ مصوب نشده است. 
بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اظهار کرد:  هزینه 
های نانوایان در ســال جاری نظیر دســتمزد کارگران، مالیات،آب، برق 
گاز، خمیرمایه و اخیرا کرایه حمل و نقل کیســه های آرد افزایش یافته 
اما قیمت نان از ســال گذشته متناسب با این افزایش هزینه ها تغییری 
نداشته اســت.وی افزود: قیمت خمیر مایه بعد از افزایش قیمت نان در 
سال گذشته، دو مرتبه در دی ماه سال قبل و اردیبهشت امسال افزایش 
یافتــه و اخیرا نیــز نرخ کرایه حمل هر گونــی آرد دولتی700 تومان تا 
1000 تومان افزایش یافته اما نرخ نان ثابت است.رئیس اتحادیه نانوایان 
ســنتی تهران ادامه داد:از طرفی رعایت مسائل بهداشتی کرونا بر هزینه 
های نانوایان افزوده اما دولت مشــخص نکرده کــه نانوایان این افزایش 
هزینه ها را باید چطور جبران کنند.وی تصریح کرد: مزد کارگران نیز در 
ســال جاری 26 درصد افزایش یافته است و مبلغ حق مسکن پرداختی 
آنها از 100 هزار تومان به 400 هزار تومان افزایش یافته اســت و باعث 
شــده که مالکان واحد های صنفی نتواننــد هزینه های خود را متعادل 
کنند. این مقام مســئول اظهار داشت: قیمت پیشنهادی اتحادیه نانوایان 
برای نرخ های جدید نان به سازمان حمایت اعام شده و جلسه ای نیز در 
این خصوص در کارگروه تنظیم بازار برگزار شده است اما بعد از گذشت 
حدود 2 ماه )29/4/99( نرخ جدید به ما اعام نشــده است.نوروز مقدم 
در پاســخ به اینکه نرخ پیشنهادی اتحادیه برای نرخ های جدید نان در 
ســال جاری چقدر است گفت: امکان انتشار این نرخ قبل از آنکه مصوب 
شود وجود ندارد اما باید متناسب با هزینه های تولید باشد.رئیس اتحادیه 
نانوایان ســنتی تهران گفت: قیمت آرد با نرخ مصوب و دولتی در اختیار 
نانوایان قرار می گیرد و نرخ آن ثابت مانده است اما باید توجه داشت که 
آرد تنها حدود 25 درصد هزینه های ما را شامل می شود و مابقی هزینه 

ها افزایش یافته است .

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تنازعی 
بین اتاق بازرگانی و ســازمان توسعه تجارت در مورد 
صدور و تمدیــد کارت بازرگانی وجــود ندارد، گفت: 
تمامی مشــکات صدور و تمدید کارت بازرگانی حل 
شده است.حمید زادبوم در مورد مشکات پیش آمده 
در صــدور و تمدید کارت بازرگانی در ســامانه جامع 
تجارت، گفت: مســائل و مشکات در این زمینه حل 
شــده و اصا نیازی نیست به این قضیه پرداخته شود. 
رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران در پاسخ به 
این ســوال که طرح مشکاات فعاان اقتصادی بخش 
خصوصی در زمینه صدور و تمدید کارت بازرگانی در 
جلســات مختلف از جمله جلسه اخیر )شنبه 5 مهر( 
فعاان اقتصادی با وزیر پیشنهادی صمت حاکی از آن 
است که هنوز مشکات حل نشده است، افزود: کسانی 
که این مســائل را مطرح مــی کنند نمی دانند قضیه 
چیست، زیرا انتقال صدور و تمدید کارت بازرگانی به 
ســامانه جامع تجارت با هماهنگی بین اتاق بازرگانی 
ایران، وزارت صمت و ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاا و ارز انجام شده و بر سر اجرای آن  در موعد مقرر 

نیز توافق انجام شده بود. وی با بیان اینکه پیش از این 
مقرر شده بود که فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی 
از بهمن 98 اجرایی شــود، گفت: این موضوع توسط 
قائم مقام وزیر صمت در آن زمان اباغ شد اما به دلیل 
شــیوع کرونا اجرای طرح متوقف شد؛ بنابراین وزارت 
صمــت و اتاق بازرگانی از آن زمان تا ابتدای مرداد ماه 
ســال جاری که فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی 
در سیستم جدید انجام شــد فرصت کافی برای رفع 
اشکاات احتمالی ســامانه ها و رفع عیوب را داشتند. 
زادبوم با تاکید بر اینکه صدور کارت همچنان در اتاق 
بازرگانی انجام می شود و این فرآیند از آنها  گرفته نشده 
اســت، گفت: در حال حاضر ثبت نام متقاضیان صدور 
و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت 
انجام می شود و در این سامانه تمام استعامات مورد 
نیاز حتی استعام سوء پیشینه بصورت آناین تهیه و 
پــس از تایید در اختیار اتاق قرار می گیرد.  وی افزود: 
اتاق نیز پس از انجام یک سری فرآیند با تایید سازمان 
های صمت اســتان ها کارت را صادر می کند. رئیس 
کل سازمان توســعه تجارت ایران بیان داشت: برخی 

از مشــکات پیش آمده به علت عدم تطابق سیستم 
اتاق بازرگانی با سیستم جدید بود بنابراین این موضوع 
منجر به وقوع مشکاتی در زمینه صدور و تمدید کارت 
بازرگانی شــد. زادبوم اظهار داشت: براساس ماده 10 
قانــون مقررات صادرات و واردات ضوابطی برای صدور 
کارت بازرگانــی وجود دارد که بخشــی از آن ضوابط 
بر عهده وزارت صمــت و بخش دیگری بر عهده اتاق 
بازرگانی است و براســاس این قانون نظارت بر صدور 
کارت بازرگانی برعهده وزارت صمت است. وی با اشاره 
به سیستمی شدن فرآیند جدید صدور و تمدید کارت 
بازرگانی اظهار داشــت: در روش جدید سرعت صدور 
کارت بازرگانی 4 برابر شده است و کارت بازرگانی که 
در گذشــته طی مدت 30 تا 45 روز صادر می شــد 
هم اکنون طی یک هفته صادر می شود. زادبوم اظهار 
داشت: با سیستمی شدن فرآیند صدور و تمدید کارت 
بازرگانی امکان جعل و تقلب اســناد وجود ندارد و لذا 
کاما طبیعی است که عده ای نسبت به این سیستم  
و فرآیند صدور کارت بازرگانی واکنش نشــان دهند و 

اشکااتی بر آن مطرح کنند.

مشکات صدور و تمدید کارت بازرگانی حل شد
 امکان جعل و تقلب در صدور کارت از بین رفت

 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 

 انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه  آبیاری
)online( و زهکشی کردان« به صورت برخط 

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« انجام عملیات بهره برداری و نگهداری شــبکه  آبیاری 
و زهکشــی کردان به صورت برخط )online(« از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه 
 www.setadiran.ir از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
انجام خواهد شد.ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند. تاریخ انتشار فراخوان در ســامانه تاریخ 99/07/08 می باشد. اطاعات و اسناد 

مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ 99/07/15

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 8 صبح مورخ 99/07/30
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی: ساعت10 مورخ 99/07/30 

اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشــهر-بلوار امام خمینی)ره(
روبروی مصلی-خیابان بوســتان- شــرکت ســهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 

3186717598-تلفن310-320- 02633332300
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس 27313131- 021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021
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نوب مناقصه شماره : 99-03

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح کرد:

لزوم عرضه کامل فواد در بورس
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دبیر کانون بانک های خصوصی:نگـــاه

سرمایه گذاری بانک ها در بورس غیرقانونی است
درحالیکه مدیر عامل بورس تهران از اباغ مصوبه لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس خبر داده است، دبیر کانون بانک های 
خصوصی و موسسات اعتباری گفت که بانک ها فقط براساس اباغیه های بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار عمل می کنند که 
تاکنــون اباغیه ای در این زمینه دریافت نکرده اند و طبق قانون رفع موانع تولید نمی توانند در بورس فعالیت کنند و تنها برای اعطای 
تسهیات می توانند در بازار سرمایه دخالت کنند.لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس اقدام حمایتی شورای عالی بورس از بازار 
سرمایه در روزهای اصاح و ریزش آن است، درحالیکه قانون رفع موانع تولید به بانک ها اجازه فعالیت و سرمایه گذاری آن ها در بورس 
را نمی دهد.از آنجا که خرید و فروش بانک ها در بازار سرمایه با خلق پول و افزایش تورم همراه می شود و ثبت دارایی های پرریسک در 
ترازنامه بانک ها مشکات پولی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند، واکنش ها و هشدارهای کارشناسان اقتصادی را در پی داشت که مدیر 
عامل بورس تهران در جدیدترین اظهارات خود اعام کرد: ورود بانک ها به بورس سرمایه گذاری بلندمدت نیست و آن ها پس از خرید 
می توانند هر زمان که صاح دانستند طی یک تا دو سال آینده بفروشند و جزو سرمایه گذاری به حساب نمی آید.طبق گفته صحرائی، 
این مصوبه به بانک ها اباغ شده و از امروز قابلیت اجرایی دارد و روز گذشته به صورت شفاهی از سوی وزارت اقتصاد به مدیران عامل 
بانک ها اباغ شد.در واکنش به این موضوع، محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری - به ایسنا گفت: 
این آیین نامه از ســمت سازمان بورس به بانک ها اباغ شده است اما آنچه بانک ها طبق آن عمل می کنند، اباغیه های بانک مرکزی و 
شورای پول و اعتبار است؛ بنابراین بهتر است سازمان بورس آیین نامه مربوطه را از بانک مرکزی پیگیری کند تا موانع این موضوع رفع 
و برای بانک ها قابلیت اجرا پیدا کند. وی افزود: بانک ها برای حضور در بورس با قانون رفع موانع تولید مواجه هستند که طبق این قانون 
آن ها از بنگاه داری منع شده اند و فقط برای اعطای تسهیات می توانند در بازار سرمایه دخالت کنند.جمشیدی با تاکید براینکه بانک ها 
مستقیم نمی توانند وارد بورس شوند، خاطرنشان کرد: یک تناقض بین مصوبه شورای عالی بورس و قانون وجود دارد، زیرا این مصوبه 

فراقانونی نیست و بانک ها براساس قانون چه بلند مدت چه کوتاه مدت نمی توانند در بورس فعالیت کنند.

ماحظاتی بر اصاح ساختار تسهیات بانکی
نظام تســهیات و اعتبارات بانکــی در ایران نیازمند توجــه، بازنگری و تقویت 
ســاختاری اســت. یکی از مهم ترین ابعاد این اصاح، از منظر نســبت پرداخت 
تســهیات ُخرد و کان است.نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک محور است که 
حدود ۸۵ درصد تامین مالی در آن برعهده نظام بانکی قرار داده شــده اســت. 
این ســهم باا از جریان تامین مالی، حساسیت نظام تسهیات و اعتبارات بانکی 
را افزون ســاخته است. بدیهی اســت تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این 
جریان مالی فراگیر نشده است، وضع نظام تسهیات و اعتبارات بانکی اثر بزرگ 
و مستقیمی بر کل اقتصاد کشور برجای می گذارد. این در حالی است که سیطره 
تحریم های ناجوانمردانه بر اقتصاد ایران و شیوع بیماری کرونا و تنگناهای مالی 
ناشی از آن فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کرده که بخشی از این فشار در قالب 
تســهیات تکلیفی بر دوش نظام بانکی بار شده است. از این رو می توان اصاح و 
تقویت ســاختار اعطای تسهیات و اعتبارات بانکی را یکی از مهم ترین وظایف 
نظام بانکی و بلکه کلیت اقتصاد کشور عنوان کرد.این اصاح و تقویت ساختاری 
حداقل از ســه نگاه قابل بحث و بررســی است. نگاه اول از نوع درون بخشی بوده 
و به نحوه توزیع اعتبارات و منابع تســهیاتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در 
هر یک از بخش های اقتصادی برمی گردد. در این نگاه، پرهیز از رخداد مخاطرات 
اخاقی از نوع کژمنشی و کژگزینی )پدیداری خطای نوع اول و دوم( بسیار حائز 
اهمیت است. به عبارتی با بروز کژگزینی، منابع تسهیاتی به آن دسته از اشخاص 
حقیقی و حقوقی  اعطا می شــود که ویژگی های ازم دریافت تسهیات از جمله 
شایســتگی و نیازمندی، اعتبار و وثایق کافی، و همچنین برخورداری از انگیزه و 
توانمندی در استفاده صحیح از منابع و بازپرداخت به موقع آن به شبکه بانکی را 
ندارند؛ یا از سمت دیگر، آن گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی  که به نحو کامل 
از این ویژگی ها و شــرایط برخوردار هستند، نتوانند به تسهیات مدنظر دست  
یابند. مقرره گذاری اشــتباه، عدم نظارت و مراقبت کافی و پیوسته، رابطه مداری 
و توصیه گرایی، رانت های سیاسی و مفاســد اقتصادی از مهمترین دایل برهم 
خوردن نظم و کارآمدی ساختار تسهیات و اعتبارات بانکی از نگاه نخست است.

نگاه دوم به اصاح و تقویت ساختار اعطای تسهیات از نوع بین بخشی برمی گردد 
و ناظر به تقسیم اعتبارات و منابع تسهیاتی نظام بانکی بین بخش های مختلف 
اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان 
و ... اســت. پیشــران بودن هر یک از این  بخش های اقتصادی در حرکت و رونق 
بخش تولید و میزان اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصادی و لحاظ وضعیت چرخه های 
تجاری، تعیین کننده سهم هر بخش در برخورداری از منابع تسهیات و اعتبارات 
بانکی است. بر این قاعده، گاهی سیاستگذار تصمیم برآن می گیرد که در دوره ای، 
مثا ســهم اعطای تسهیات بانکی به سمت بخش مسکن و ساختمان را بیشتر 
کند و در دوره دیگر این توجه را به سمت بخش تجارت و بازرگانی سوق دهد.اما 
نگاه سوم از نوع فرابخشی است و فارغ از هر یک از بخش های اقتصادی، به تسهیم 
اعتبارات و منابع تسهیاتی نظام بانکی در دو سطح تسهیات خرد و تسهیات 
کان اشاره دارد. با توجه به آنکه تسهیات خرد افزون بر مصرف کنندگان نهایی 
و اشــخاص حقیقی، به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط هم تعلق دارد، هر 
بخش اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشــاورزی، مسکن و 
ساختمان و... می تواند در دو سطح تسهیات خرد و کان دریافت کننده اعتبارات 
و منابع تسهیاتی باشد.در مباحث اقتصادی، عموما نگاه سوم کمتر مورد توجه و 
بحث قرار می گیرد، این در حالی اســت که  هر یک از دسته های تسهیات خرد 
و کان بانکی از حیث نوع و تعداد متقاضیان، نحوه و هزینه های اعتبارســنجی 
متقاضیان، کیفیت و هزینه های نظارت بر مصرف منابع، تعیین نرخ سود، تحمیل 
هزینه های عملیاتی به بانــک، احتمال نکول و افزایش مطالبات غیرجاری، طرز 
امهال مطالبات، تغییر ســرعت گردش پول در اقتصاد، اثرگذاری بر جریان های 

کسب و کار و اشتغال زایی و... با یکدیگر تفاوت های معناداری دارند. 

در این اقدام ذکر دو ماحظه ضروری به نظر می رسد:
ماحظه اول آنکه جهت تبیین یک اســتراتژی هدفمند برای بهســازی ساختار 
پیش گفته، در گام نخست نیازمند شناخت معیاری برای تشخیص تسهیات خرد 
و کان از یکدیگر هســتیم، این در حالیســت که درحال حاضر مبنای روشنی 
برای تعیین حد و اندازه تسهیات خرد و کان وجود ندارد. البته به نظر می آید 
بهتریــن نوع حدگذاری، نه تعیین یک مبلغ ریالی بلکه تعیین نســبتی از یک 
شاخص مقداری باشد.در نظام بانکداری ایران، یکی از منابعی که به ابعاد تسهیات 
خرد اشاره داشته بخشنامه شــماره ۹۴/۴۱۹۳۲ مورخ اردیبهشت ۱۳۹۴ بانک 
مرکزی اســت که به نحو ضمنی تســهیات تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را 
ذیل تســهیات خرد جای داده است. این در حالی است که برخی از موسساِت 
شبکه بانکی تسهیات تا سقف یک میلیارد ریال را هم در دسته تسهیات خرد 
قرار داده اند. در ســمت دیگر براساس آیین نامه تسهیات و تعهدات کان بانک 
مرکزی )۱۳۹۲(، تســهیات و تعهدات کان عبارت است از مجموع خـــالص 
تســـهیات و تعهـدات اعطـایی/ایجـاد شـده به/برای هر ذینفع واحد که میزان 
آن حداقل معادل ۱۰ درصد مجموع ســرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد. سوالی 
که به ذهن می رسد آنست که آیا می توان از این تعریف چنین استدال کرد که 
مجموع خـــالص تسـهیات و تعهـدات اعطـــایی به هر ذینفع واحد که میزان 
آن کمتر از ۱۰ درصد مجموع ســرمایه پایه مؤسســه اعتباری باشد، در دسته 
تســهیات خرد جای می گیرد؟ پرسشی که احتماا پاسخ آن منفی خواهد بود.

آنچه قدرمســلم است آنست که در حال حاضر، تسهیات خرد و کان از حیث 
تفاوت در محل مصرف تسهیات، طول دوره بازپرداخت و میزان وثایق موردنیاز 
از هم تمیز داده می شوند. در این ممیزه، تسهیات خرد عموما برای خرید کاا و 
خدماتی همچون مسکن، خودرو، آموزش، درمان بیماری، ازدواج و تهیه جهیزیه 
و مســافرت و یا برای تامین مالی صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، 
با دوره بازپرداخت های عموما زیر ده ســال و با وثیقه سپاری سبک تر به کار برده 
می شــود. در صورتیکه در سمت مقابل، تسهیات کان عموما برای تامین مالی 
طرح هــا و پروژه های بزرگ اقتصادی با طول مدت بازپرداخت بیش از ده ســال 
و با شرط وثیقه ســپاری سنگین اطاق می شود. گرچه این ممیزه تا حد زیادی 
تکلیف تســهیات خرد و کان را مشخص می کند اما به ظاهر همچنان نیاز به 
تعیین نسبتی از یک شاخص مقداری در قوانین برای هر دسته احساس می شود.

ماحظه دوم آن اســت که چون خط روشنی در تفکیک تسهیات خرد و کان 
دیده نمی شود، طبیعی می نماید که در بانک اطاعات و داده های آماری نیز این 
وضعیت تکرار شود. به بیان دیگر در نظام آماری کشور گرچه تسهیات به تفکیک 
عقود بانکی، به تفکیک استانی و حتی به تفکیک بخش های اقتصادی ارائه می شود 
اما اطاعات آماری مجزا و معتبری از نسبت تسهیات خرد و کان نسبت به هم 
یافت نمی شود.جمع بندی آنکه نظام تسهیات و اعتبارات بانکی در ایران نیازمند 
توجه، بازنگری و تقویت ساختاری اســت. یکی از مهمترین ابعاد این اصاح، از 
منظر نســبت پرداخت تسهیات خرد و کان اســت. این امر می طلبد که اوا 
تفکیک روشنی از حد و حدود تسهیات خرد و کان ارائه شود؛ ثانیا دستگاه های 
متولــی در ارائه آمارهای پولی و بانکی، اطاعات دوره ای پرداخت تســهیات به 

بخش های مختلف اقتصاد کشور در هر دو دسته را احصا و اعان نمایند.

منبع: ایِبنا
وهاب قلیچ )عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی(

شاخص ۵4000 واحد افت کرد:
تداوم روزهای منفی سهامداران در بورس

معامات بورس روز جاری هم ریزش شاخص کل مواجه شد به طوری که نماگر اصلی تاار 
شیشــه ای با افت بیش از ۵۴۰۰۰ واحدی در پایان داد و ستدهای دومین روز معاماتی 
هفته جاری به یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۹۳۲ واحد رســید.جزییات داد و ستدهای بازار 
ســهام بر اســاس آمارهای ثبت شده نشــان می دهد که همه شاخص های معاماتی در 
بازار ســهام دیروز با سقوط مواجه شدند و به طور میانگین ۲.۸۱ درصد کاهش را به ثبت 

رساندند.

ریزش شاخص ها
بر اســاس آمارهای معاماتی، شاخص های بورس با نوســان مواجه شدند به طوری که 
شــاخص کل با )۵۴۹۵۵( واحد ریزش معادل )۳.۵۰( درصد به یک میلیون و ۵۱۵ هزار 
۹۳۲  واحد، شاخص قیمت »وزنی - ارزشی«  با )۱۴۴۱۱( واحد افت معادل )۳.۵۰( درصد 
به ۳۹۷ هزار ۵۲۲ واحد، شــاخص کل »هم وزن« با )۵۳۸۴( واحد ریزش معادل )۱.۳۲( 
درصد به ۴۰۲ هزار و ۲۶۷ واحد، شــاخص قیمت »هــم وزن« با )۳۵۲۸( واحد کاهش 
معادل )۱.۳۲( درصد به ۲۶۳ هزار و ۵۹۹ واحد، شاخص آزاد شناور با )۶۷۵۲۲( واحد افت 
معادل )۳.۲۴( درصد به ۲ میلیون و ۱۸ هزار و ۳۰۷ واحد، شاخص بازار اول با )۴۴۳۳۵( 
واحد افت معادل )۳.۸۹( درصد به یک میلیون و ۹۴ هزار ۵۱۰ واحد و شاخص بازار دوم با 
)۹۴۴۰۶( واحد ریزش معادل )۲.۹۴( درصد به ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۶۱۹ واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار
از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای مشخص می کند که دیروز ۷ نماد »فارس با )۶۱۱۳( 
واحــد، فواد با )۵۲۳۱( واحد، فملی با )۴۱۳۰( واحــد، کگل با )۲۲۷۸( واحد، تاپیکو با 
)۲۰۶۱( واحد، شپنا با )۱۸۱۹( واحد، و کاوه با )۱۸۱۷( واحد«، بیشترین تاثیر را در روند 

حرکتی شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افت شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، همه شاخص صنایع تاار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری 
که شاخص صنایع »تامین آب، برق و گاز با )۷۶( واحد ریزش معادل )۳.۶۳( درصد به ۲ 
هزار و ۲۳ واحد، کانه فلزی با )۱۵۰۵۴( واحد کاهش معادل )۳.۷۲( درصد به ۳۸۹ هزار و 
۵۹۰ واحد، رادیویی با )۳۷۱( واحد ریزش معادل )۳.۸۲( درصد به ۹ هزار و ۳۴۱  واحد، 
شــیمیایی )۴۷۲۰( واحد کاهش معادل )۴.۶۹( درصد به ۹۵ هزار و ۹۷۳ واحد، فراورده 
نفتــی با )۲۶۴۶۳۰( واحد کاهش معادل )۴.۸۸( درصد به ۵ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۹۰۳ 
واحد، فلزات اساســی با )۵۸۰۰۴( واحد افت معادل )۴.۹۶( درصد به یک میلیون و ۱۱۲ 
هزار و ۴۲۵ واحد، فنی مهندســی با )۳۹۴( واحد کاهش معادل )۴.۹۶( درصد به ۷ هزار 

و ۵۵۳ واحد« رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام 
نمادهای » شکربن با ۴.۹۹ درصد، غپینو با ۳.۱۶ درصد، مداران با ۲.۸۷ درصد، وسخراج با 
۲.۵۹ درصد، فپنتا با ۲.۵ درصد، ولپارس با ۰.۷۵ درصد و سدشت با ۰.۴ درصد«  بیشترین 
افزایش قیمت و نمادهای »ســصوفی با )۳۱.۴( درصــد، کاوه با )۱۸.۱۳( درصد، کترام با 
)۱۳.۵( درصد، پاکشو با )۱۲.۹۵( درصد، نوری با )۵( درصد، وبشهر با )۵( درصد و شبندر 

با )۵( درصد« بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.
به این ترتیب، در پایان دومین روز معاماتی بورس در هفته جاری، ۲۳۷ هزار و ۶۸۲ نوبت 
معاماتــی، یک هزار و ۸۲۳ میلیارد برگه اوراق بهــادار به ارزش ۲۶ هزار و ۸۵۲ میلیارد 

تومان در بورس معامله شد.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛
شرایط پرداخت وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی

مدیرعامل بانک مسکن شرایط پرداخت وام مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان در طرح 
حســاب مسکن جوانان را تشریح کرد.محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن در گفتگو 
با خبرنگار ایِبنا، درباره شــرایط دریافت وام مســکن ۴۰۰ میلیون تومانی اظهار داشت: 
دســتورالعمل افزایش سقف وام مســکن جوانان اباغ شده اســت که صاحبان حساب 
می توانند برای خرید یا ساخت مســکن از این تسهیات استفاده کنند.وی با بیان اینکه 
سقف پرداخت تسهیات در شــهر تهران ۴۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ )کرج، 
مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه( ۳۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 
۲۹۰ میلیون تومان است، گفت: برای دریافت سقف تسهیات سپرده گذاری ۱۵ ساله باید 
انجام شود که مبلغ واریزی از ۶۵ هزار تومان در ماه نخست آغاز می شود و در پایان سال 
پانزدهم به ۲۴۷ هزار تومان می رســد. شــایان از امکان دریافت تسهیات در پایان سال 
پنجم سپرده گذاری خبر داد و تصریح کرد: سقف تسهیات در این حالت در تهران ۲۱۰ 
میلیون تومان، شهرهای بزرگ ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان 
اســت و در این حالت مبالغ واریزی ماهانه نیز افزایش خواهد یافت که در شهر تهران در 
ماه نخســت ۶۱۰ هزار تومان اســت.مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه امتیاز ویژه 
حســاب مسکن جوانان نرخ سود ۹ درصدی تسهیات آن اســت، گفت: بازپرداخت این 
تســهیات ۲۰ ساله و سقف عمر ساختمان ۲۵ سال در نظر گرفته شده است.وی درباره 
امکان دریافت ســقف تسهیات برای حساب هایی که در گذشته افتتاح شده اند نیز بیان 
داشت: پرداخت تسهیات تابع شرایط قراردادی روز است و بر مبنای قرارداد منعقد شده 

پرداخت خواهد شد.

تســهیات پرداختی بانک ها طی پنج ماهه ابتدای ســال ۱۳۹۹ به بخش های 
اقتصادی مبلغ ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایســه با دوره مشابه سال 
قبل معادل ۷۱ درصد افزایش داشــته است.، سهم تسهیات پرداختی در قالب 
ســرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی پنج ماهه سال جاری مبلغ 
۳۰۷ هزار میلیارد تومان معادل ۶۰.۸ درصد کل تســهیات پرداختی است که 
در مقایســه با دوره مشابه سال قبل ۷۹.۸ درصد افزایش داشته است.همچنین، 
سهم تســهیات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن 
طی پنج ماهه سال جاری معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از 
تخصیص ۳۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های 
اقتصادی )مبلغ ۳۰۷ هزار میلیارد تومان( است.طبق اعام بانک مرکزی،  از ۱۵۵ 
هزارمیلیارد تومان تسهیات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۷ درصد 

آن )مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان( برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده 
است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها 
در سال جاری است.ذکر این نکته ضروری است که همچنان باید در تداوم مسیر 
جــاری، ماحظات مربوط به کنترل تورم را نیــز در نظر گرفت و همواره مراقب 
قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این 
اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود 
کفایت ســرمایه بانک ها، کاهش تسهیات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر 
صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش 
تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی 
به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی 

)ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

جذاب ترین ارزها پس از پایان  بحران 
کرونا کدامند؟

گروهی از استراتژیست های بانک ســرمایه گذاری گلدمن ساچز اعام 
کردند ارز ملی روســیه به همراه راند آفریقای جنوبی و پزوی مکزیک 
در لیست جذاب ترین ارزها قرار دارند. به گزارش راشا تودی، تحلیلگران 
بانک ســرمایه گذاری گلدمن ســاچز روبل روســیه را از میان ارزهای 
بازارهای نوظهور، یکی از ســه گزینــه برتر خود در دنیای پس از کرونا 
می دانند. تیمی از استراتژیست های گلدمن اعام کردند ارز ملی روسیه 
به همراه راند آفریقای جنوبی و پزوی مکزیک در لیست جذاب ترین ارزها 
قرار دارند.  در حالی که پزوی مکزیک به خاطر ترکیبی از زیرساخت های 
کان حامی آن، انتخاب برتر این بانک است، دو ارز دیگر فضای بیشتری 
برای پیشرفت دارند. گلدمن اعام کرد سرمایه گذاری در این بازارهای 
نوظهور باید پس از پایان بحران کرونا انجام شــود چون در حال حاضر 
بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. تحلیلگران گلدمن می گویند:»با توجه به 
خطرات قابل ماحظه داخلی از جمله اعام بودجه میان مدت آفریقای 
جنوبی در ماه اکتبر و ترکیبی از مشــکات سیاسی و بی ثباتی اقتصاد 
کان برای روبل، مســئله اصلی برای هرکدام از این ارزها این است که 
آیا شــرایط اقتصاد جهان می تواند بر مشکات داخلی فائق آید«.رکود 
اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا به همراه خطرات ژئوپلیتیکی 
و سقوط قیمت نفت در سال جاری پیامدهای منفی برای روبل داشته 
است. ارزش ارز ملی روسیه در روز جمعه به پایین ترین رقم در برابر دار 
آمریکا از ماه مارس رسید و ۷۸.۲۱ در هر دار معامله شد.بانک سرمایه 
گذاری گلدمن ساچز طی سقوط قبلی ارزش روبل اعام کرده بود انتظار 
دارد این ارز بخشی از سقوط خود را جبران کرده و طی دو سال به ۶۱ 

روبل در هر دار بازگردد.

افزایش ۳۸ درصدی سپرده های بانکی در تیر ماه
آمار بانک مرکزی از مانده سپرده ها و تسهیات بانکی در پایان تیرماه سالجاری بیانگر این 
است که میزان سپرده ها و تسهیات بانکی در این مدت نسبت به سال گذشته معادل 
۳۸ و ۳۱.۹ درصد افزایش یافته است.براســاس گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و 
تســهیات ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه 
سال جاری، مانده کل سپرده ها بیش از ۲۹۳۲ هزار میلیارد تومان شده است که نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۸ و ۱۲.۶ درصد افزایش را نشان 
می دهد.همچنین، بااترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده بیش از ۱۶۸۰ 
هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۴۰۰ 
میلیارد تومان اســت.عاوه براین، مانده کل تسهیات در این زمان حدود ۲۱۲۴ هزار 
میلیارد تومان اســت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 

۳۱.۹ و ۹.۸ درصد افزایش داشته است.

منابع صندوق توسعه در یک قدمی بازار سرمایه
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه از تنظیم پیش نویس قرارداد این صندوق 
با صندوق توسعه ملی خبر داد.، محمد ابراهیم آقابابایی با اعام این خبر گفت: در این 
پیش نویس نسبت به تعیین شماره حساب و نحوه اجرایی شدن این فرآیند تفاهمات 
ازم صورت گرفته است.رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار با اشاره به این که »بانک 
مرکزی خزانه دار صندوق توسعه ملی است« افزود: پس از نهایی شدن قرارداد اقدامات 
ازم جهت این انتقال اجرایی خواهد شد.وی اظهار امیدواری کرد به زودی بیش از ۱۰ 
هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق تثبیت قرار گیرد.شایان ذکر است حسین ساح 
ورزی، یکی از اعضای شورای عالی بورس در مورد آخرین وضعیت تزریق یک درصد از 
منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار گفته بود: این طرح هنوز اجرا نشده و 

درحال طی کردن مراحل اداری است؛ اما به طور قطع اجرا خواهد شد.

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی تعمیرات تأسیسات مکانیکی و برقی دانشکده علوم دانشگاه 
را به شماره 2099003454000030 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
*تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/07/07 ساعت 8 صبح میباشد.

* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/07/12 
* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/07/22

* زمان بازگشایی پاکتها: مورخ 1399/07/23 ساعت 10 صبح 
* مبلغ برآورد مناقصه: 8.887.623.768 ریال

* محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات غیرعمرانی و بصورت نقد پرداخت میگردد.
* حداقل رتبه شرکت کنندگان بایستی 5 ابنیه و 5 تأسیسات باشد.

شــرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ 1399/07/22 تا ساعت 12 ظهر به 
آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی
شماره تماس: 083-34274507 

 فراخـوان مناقـصه عمـومی
 یک مرحله ای

در پنج ماهه اول سال صورت گرفت
افزایش ۷1 درصدی تسهیات پرداختی به اقتصاد
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نگـــاه

مطهرنیا:
  جو بایدن فشار علیه ایران 

را افزایش می دهد
کارشــناس مســائل بین الملل گفت: اگر زمینه همگرایی مجدد آمریکا 
و اروپا فراهم شــود، روی کار آمدن جو بایدن آمریکا را در مســیر ایجاد 
فشار بیشــتر علیه ایران قرار خواهد داد.مهدی مطهرنیا استاد دانشگاه و 
کارشــناس مسائل بین الملل در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری 
فارس، در باره فعال ســازی مکانیسم ماشــه توسط آمریکا اظهار داشت: 
مکانیســم ماشه بر اساس تفســیر ایاات متحده آمریکا در باره قطعنامه 
2231 صــورت می پذیرد که با پشــتوانه قدرت آمریکا در گســتره نظام 
بین الملل بر اســاس انباشته ها و داشــته های نظام حاکم بر کاخ سفید 
اجرا می شــود.وی افزود: با توجه به یکجانبه گرایی ترامپ برای بازتعریف 
ســازمان های بین المللی فشاری از ســوی آمریکا بر متحدان استراتژی 
قدیمی یعنی نیروهای اصلی موجود در اتحادیه اروپا وارد شــده اســت و 
البته واگرایی اتحادیه اروپا از آمریکا در باره اسنپ بک تا حدودی مشخص 
است.مطهرنیا ادامه داد: هر چند اروپایی ها در بیانیه های گوناگون عملکرد 
آمریکا را رد و با آن مخالفت می کنند، اما در عمل همچنان که در ارتباط با 
برون رفت آمریکا از برجام سخن گفتند اما نتوانستند برخی از چارچوب ها 
را مشخص کنند.این کارشناس مســائل بین الملل خاطرنشان کرد: سه 
کشور اروپایی انگلیس،  آلمان و فرانسه تاش می کنند تا ایران را در برجام 
حفظ و برجام را به عنوان میراث دیپلماسی اتحادیه اروپا نگه دارند چراکه 
اتحادیه اروپا در 40 سال اخیر حداقل میراث چندانی در حوزه دیپلماسی 
به جز برجام نداشته بنابراین حفظ آن از لحاظ حفظ پرستیژ اتحادیه اروپا 
در دوران گــذار به نظم نوین جهانی از اهمیت وافری برای اروپا برخوردار 
اســت.وی افزود: اما آنچه که در عمل انجام می شود که آمریکا بر اساس 
ماده 11 و 12 قطعنامه 598 وارد عمل می شــود و درخواست را انجام و 
بالطبع با انجام درخواست بر اساس قدرت عملیاتی خود و فرمان اجرایی 
ترامپ در این زمینه کشــورهایی را که در این مسیر آن را نادیده بگیرند، 
در یک رفتار تنبیهی آنان را تحریم می کند و این می تواند اصطکاک میان 
اروپا و آمریکا را افزایش دهد.مطهرنیا می گوید: نبرد قدرت میان آمریکا و 
اتحادیه اروپا در نهایت زمینه ساز فضایی می شود که در انتخابات آمریکا 
احتماا با آمدن جو بایدن زمینه همگرایی آمریکا و اروپا فراهم می شــود.

این کارشناس مسائل بین الملل بر این باور است که اگر زمینه همگرایی 
مجدد آمریکا و اروپا فراهم شــود، روی کار آمدن جو بایدن آمریکا را در 

مسیر ایجاد فشار بیشتر علیه ایران قرار خواهد داد.

روسیا الیوم: 
مکرون و بن سلمان بر سر نخست وزیری 

الحریری توافق کردند
 شبکه روســیا الیوم روز یکشــنبه گزارش کرد، رییس جمهور فرانسه و 
ولی عهد سعودی بر سر نخســت وزیری مجدد سعد الحریری در لبنان به 
توافق رسیدند.به گزارش روســیا الیوم، »امانوئل مکرون«، رییس جمهور 
فرانســه و »محمد بن سلمان«، ولی عهد ســعودی بر اهمیت حل بحران 
لبنان به توافق رســیدند.بر اســاس این گزارش، بازگرداندن الحریری به 
نخست وزیری نقطه توافق مکرون و بن سلمان است.این گزارش می افزاید، 
رییس جمهور فرانسه تغییراتی را در تیم مسؤول پرونده لبنان خود ایجاد 
کرده است.این در حالی است که پیشتر سعد الحریری گفته بود که نامزد 
پســت نخست وزیری در دولت بعدی لبنان نیست.دخالت های کشورهای 
غربی در کنار سعودی در موضوع لبنان، باعث به بن بست رسیدن هرگونه 
توافق برای تشکیل دولت این کشور شده است.مصطفی ادیب، نخست وزیر 
مأمور به تشکیل کابینه جدید لبنان روز گذشته )شنبه( از مأموریت خود 
کناره گیری کرد و »میشــل عون«، رییس جمهور این کشور با درخواست 
وی موافقــت کرد.پس از انفجار مهیب عصر 14 مــرداد ماه بندر بیروت، 
حســان دیاب نخست وزیر لبنان تحت فشارهای داخلی و خارجی مجبور 
شــد استعفای دولت خود را اعام کند و به درخواست ژنرال عون دولت او 
تحت عنوان دولت پیشــبرد امور تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه 
می دهد.ادیب که از ســال 2013 تاکنون به عنوان سفیر لبنان در آلمان 
فعال است دارای مدرک دکترا در رشته حقوق و علوم سیاسی است.ادیب 
از سال 2000 میادی تا 2013 به عنوان مشاور نجیب میقاتی نخست وزیر 
وقت لبنان فعالیت کرده و در ســالهای 2005 و 200۶ به عنوان نماینده 
نخست وزیر وقت در کمیته ویژه تدوین قانون جدید انتخابات لبنان حضور 

داشته است.

 قاضی »بارت« چه ارتباطی به انتخابات 
آمریکا دارد؟

پر کردن کرســی خالی دیوان عالی آمریکا، یکی از داغ ترین مباحث مناظراتی 
ترامپ و بایدن خواهد بود چرا که این مســئله می تواند سرنوشــت انتخابات و 
بیمه درمانی مردم آمریکا را تحت الشــعاع قرار دهد.دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا ابراز امیدواری کرده که قاضی »امی بارت« گزینه مورد نظر او برای احراز 
کرسی خالی دیوان عالی کشور، به مسئله تامین امنیت رای گیری غیابی )پُستی( 
اهمیت دهد حال آنکه مدعی است هنوز فرصت نکرده درباره انتخابات پیش رو 
با او صحبت کند.معرفی بارت از سوی رئیس جمهور آمریکا در دوره ای حساس 
از تاریخ این کشور صورت می گیرد، زیرا ترامپ آشکارا صحت و درستی انتخابات 
پیش رو را به چالش کشــیده و به صراحت اعام کرده که در صورت شکســت 
در انتخابات، به انتقال مسالمت آمیز قدرت متعهد نخواهد بود. ترامپ همچنین 
بارها تأکید کرده که ازم اســت تا پیش از روز انتخابات )ســوم نوامبر 2020(، 
همه 9 کرســی دیوان عالی پر شــود چرا که در این صورت این مرجع قضایی 
می تواند پرونده تخلفات انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهد.ترامپ همچنین ابراز 
امیدواری کرد که دموکرات ها ریشه های مذهبی قاضی بارت را که به کلیسای رم 
وابسته است؛ هدف قرار ندهند. این در حالی است که بسیاری از جمهوریخواهان 
امیدوارند با روی کار آمدن بارت و حضور ۶ قاضی محافظه کار در جمع 9 قاضی 
دیوان عالی، نظر آنها در باب برخی مســائل از جمله ممنوعیت ســقط جنین 
تثبیت شود.همزمان، جو بایدن رقیب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
می گوید که در مخالفت با بارن، تمرکز او بر جلسه سرنوشت سازی خواهد بود که 
دیوان عالی در 10 نوامبر )20 آبان( برگزار می کند و ممکن است به لغو اوباماکر 
)طرح بیمه درمانی پیشنهادی از سوی رئیس جمهور سابق آمریکا( منجر شود.

همزمان، او باز هم تاکید کرد که معرفی نامزد کرســی خالی مانده دیوان عالی 
آمریکا باید به بعد از انتخابات و تعیین رئیس جمهور آتی این کشور، موکول شود.

البته با توجه به اینکه کنترل ســنا در دست جمهوریخواهان است و به احتمال 
قوی دموکرات ها نمی توانند مانع از تائید صاحیت قاضی بارت شوند، جو بایدن 
بــه جای اینکه تاش خود را صرف ممانعــت از ورود بارت به دیوان عالی کند؛ 
صرف بدبین کــردن رای دهندگان آمریکایی به حزب جمهوریخواه و مضطرب 
کردن آنها از بابت خدشه دار شدن نظام درمانی شان کرده است تا به این ترتیب، 
شــانس خود را در انتخابات 2020 باا ببرد.از سوی دیگر، ترامپ می گوید اگر 
دیــوان عالی به لغو اوباماکر رای بدهــد، او بیمه درمانی کارآمدتر و ارزان تری را 
جانشین آن می کند.این درحالی است که اوایل ریاست جمهوری ترامپ، وقتی هر 
دو مجلس سنا و نمایندگان در اختیار جمهوریخواهان بود، او نتوانست رضایت 
آنها را برای لغو اوباماکر جلب کند. البته این به آن معنا نیست که جمهوریخواهان 
دلشان نمی خواست این کار را انجام دهند؛ بلکه بیشتر از این بابت که جایگزینی 
برای اوباماکر نداشتند.به هرحال، در نخستین مناظره انتخاباتی ترامپ-بایدن که 
بامداد چهارشنبه به وقت تهران انجام می شود؛ مسئله کرسی خالی مانده دیوان 
عالی و به دنبال آن، بیمه درمانی مردم آمریکا، بحث دو مدعی ورود به کاخ سفید 

را حسابی داغ خواهد کرد.

 رایزنی تلفنی ظریف با همتایان آذربایجانی 
و ارمنستانی درباره تنش مرزی

وزیر امورخارجه کشورمان در پی وقوع درگیری های نظامی تازه میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان دقایقی پیش با همتایان خود در این کشورها تلفنی گفتگو 
و رایزنی کردند. در پی بروز درگیری نظامی بین دو کشــور جمهوری آذربایجان 
و جمهوری ارمنســتان، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی 
ایران امشــب در گفتگوی تلفنی جداگانه با جیحون بایراموف وزیر امور خارجه 
جمهوری آذربایجان و زهراب مناتســکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان ضمن 
اطاع از آخرین وضعیت و شــرایط میدانی و همچنین ابراز نگرانی از شــرایط 
بوجود آمده، دوطرف را به خویشتنداری، آتش بس و پایان فوری خصومت ها و 
همچنین آغاز مذاکره در چارچوب حقوق و قوانین بین المللی دعوت کرد.ظریف 
همچنین آمادگی جمهوری اسامی ایران برای استفاده از تمام ظرفیت های خود 
به منظور برقراری آتش بس، آغاز گفتگو و استقرار صلح و آرامش را به دو طرف 
اعام کرد.ســاعاتی پیش ظریف با انتشــار یک پیام توئیتری به زبان انگلیسی 
نوشــت: » ایران به دقت خشونت هشدارآمیز در منطقه قره باغ را زیر نظر دارد. 
ما از همه طرفها خواســتار پایان سریع خصومتها و گفتگو برای حل اختافات 
هستیم. همسایگان ما اولویت ما هستند و ما آماده فراهم کردن شرایطی خوب 

برای گفتگوها هستیم. منطقه ما اکنون به صلح و آرامش نیاز دارد.«

پوتین در گفت وگو با پاشینیان:
 توقف عملیات نظامی در منطقه قره باغ 

ضروری است
رئیس جمهوری روســیه در مذاکراتی تلفنی با نخســت وزیر ارمنستان، تأکید 
کرد که در شــرایط کنونی، بکار بردن تمام تاش ها برای جلوگیری از تشــدید 
بیشتر رویارویی و توقف عملیات نظامی در منطقه بسیار ضروری است.به گزارش 
خبرگزاری »نووســتی«، دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعام کرد که »وادیمیر 
پوتین« رئیس جمهوری روسیه روز یکشــنبه طی مذاکراتی تلفنی با »نیکول 
پاشینیان« نخست وزیر جمهوری ارمنستان، با وی درباره وخامت اوضاع کنونی 
در منطقــه قره باغ کوهســتانی گفت وگو کرد.طبق این اطاعــات، در جریان 
این گفت وگو که به ابتکارعمل طرف ارمنســتانی انجام شــده است، طرفین در 
خصوص تشــدید درگیری ها در خطوط مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
در منطقه قره باغ کوهستانی تبادل نظر کردند.رئیس جمهوری روسیه نسبت به  
از ســرگیری مجدد درگیری های مسلحانه گسترده بین دو کشور همسایه ابراز 
نگرانی جدی کرده و یادآور شد که در شرایط کنونی، بکار بردن تمام تاش های 
ازم برای جلوگیری از تشــدید بیشتر رویارویی بسیار اهمیت دارد و مهمترین 

مسئله، توقف عملیات نظامی و برقراری آتش بس است.

ورود کشتی های نظامی به آب های کره شمالی 
و احتمال تشدید تنش بین دو کره

ورود قایق های کره جنوبی به آب های کره شمالی بعد از حادثه هفته گذشته که 
منجر به کشته شدن یکی از مقامات سئول شد به نظر باعث تشدید تنش بین دو 
کشور شده است.به گزارش یونهاپ، رسانه های رسمی کره شمالی هشدار دادند 
که چندین قایق کره جنوبی که به دنبال جسد یکی از مقامات وزارت ماهیگیری 
کره جنوبی می گردند چندین مرتبه وارد آبهای این کشــور شده اند.ورود قایق 
های کره جنوبی ازجمله شناورهای نظامی این کشور به آبهای کره شمالی برای 
شرکت در یک عملیات جستجو باعث نگرانی کره شمالی شده و به گفته رسانه 

رسمی این کشور می تواند منجر به یک حادثه وحشتناک دیگر شود.

فناوری میدان نبرد چین و آمریکا
 اقدام تازه وزارت بازرگانی آمریکا علیه یک شرکت چینی فعال 
در حــوزه فناوری، برای محدود کردن فعالیت های صادراتی آن 
باعث شده اســت تا فناوری به میدان نبرد بزرگی میان چین و 
آمریکا تبدیل شــود. وزارت بازرگانی آمریکا شرکت »اس ام آی 
ســی« چین را برای امنیت خود خطرناک توصیف کرده اســت 
و می خواهد یکی از بزرگترین شــرکت های تراشــه ساز چین 
را تحت فشــار بگذارد و ظاهرا ســنگ بزرگی را برای هدف قرار 
دادن آن برای پرتاب آماده کرده اســت.  این میدان نبرد جدید 
آمریکا علیــه چین پس از محاصره همه جانبه شــرکت بزرگ 
مخابراتی هــواوی و اقدامی برای فلج کردن صنایع پیشــرفته 
چین اســت کل صنعت اطاعات بر پایه صنعت نیمه هادی بنا 
شده اســت که آمریکا آن را کنترل می کند بنابراین این کشور 
ارتفاعات فرماندهی جنگ فنــاوری علیه چین را  تحت اختیار 
دارد و تردیدی نیســت که آمریکا به هر شــکل به دنبال بهره 
بردن از مزیت های این نبرد است.این در شرایطی است که بنگاه 
های اقتصادی مدرن در عصر جدید جهانی شــدن در حال رشد 
هســتند همه آنها در زنجیره تامین جهانی به هم پیوند خورده 
اند آمریکا می تواند شــرکت های اصلــی در غرب را فرماندهی 
کند و بنابراین میزان قابل توجهی کنترل بر زنجیره های تامین 
و عرضه تجهیزات و فناوری  اعمال می کند این برنامه می تواند 
دست چین و شرکت های چینی را از منابع اصلی فناوری قطع 
کند و این یک تهدید اساسی برای پکن است.  »ما اینگ وانگ« 
کارشناس مسایل فناوری در شهر شن جن در جنوب چین می 
گوید: به نظر می رســد که چین باید تمام زنجیره های تحقیق 
و تولید صنعت نیمه هادی را کنترل کرده و خود را از وابستگی 
به آمریکا خاص کند با ایــن حال این مقداری زمان می برد.او 
می افزاید: حتی اگر برخی از نقاط ضعف را جبران کنیم از آنجا 

کــه ما عقب تر از آمریکا قــرار داریم این نقطه ضعف ها به طور 
کامل برطرف نخواهد شد عاوه بر این، بیشتر کشورهای غربی 
متحد آمریکا هستند حتی اگر چین و  آمریکا رقابتی برابر داشته 
باشــند باز هم بیشتر کشورها به دلیل وابستگی به ساختارهای 
تامین و عرضه آمریکا، پیرو واشنگتن هستند.  چین البته دست 
بسته هم نیست زیرا بازار عظیم چین منافع زیادی برای آمریکا 

و غرب دارد و جدا شــدن کامل دو بازار بعید به نظر می رســد 
چین می تواند با استفاده از اهرم بازار برای از بین بردن محاصره 
فناوری آمریکا، زمان بخرد. البته اهرم بازار به تنهایی نمی تواند 
تعیین کننده ســاختار کل زنجیره تامین جهانی باشد.  ما ادامه 
داد: روش برخورد آمریکا با شــرکت هایی نظیر هواوی و یا اس 
ام آی ســی )SMIC(، موید وجود یــک نبرد طوانی مدت علیه 

سرکوب فناوری پیشرفته تحت هدایت آمریکا است و این کلید 
جوان سازی و نوسازی بزرگ ملت چین است.او اظهار کرد: برای 
اینکــه چین احترام ایاات متحده به قوانین در برخورد با روابط 
چین و ایاات متحده را بدست آورد، ما باید در زمینه های مهم 
به رهبر جهانی تبدیل شویم و محدودیت های متقابل با ایاات 
متحده ایجاد کنیم اهرم بازار مانند خریدن محصوات کشاورزی 
آمریکایی به تنهایی خیلی کافی نیست.چین در سال های اخیر 
موفق به توسعه شــرکت هایی نظیر تنسنت،  هواوی و »اس ام 
آی ســی« شده است اما در واقع همه آنها پسوندهای مبتنی بر 
فناوری نیمه هادی آمریکا هســتند بنیان کل صنعت هنوز در 
دســت آمریکایی ها است حداقل فعا چین باید از مرحله صفر 
یک جهش به پیش داشــته باشد تا از رقابت این کشور سربلند 
بیرون بیاید.  تحلیلگرانی نظیر »ما اینگ وانگ«  بر این باورند که 
چین باید برای »راهپیمایی طوانی و جدید« در عرصه فناوری 
آماده شــود آینده ای بسیار دشوار را پیش رو دارد ولی وحشت 
زده نیســت زیرا می داند آمریکا قادر به له کردن چین نیســت 
جنگی که آمریکا بــه راه انداخته تا اان تاثیراتش محدود بوده 
اســت و واقعیات ثابت کرده است این فشار دایمی نخواهد بود.  
چین برای نوآوری به تشــویق جامع و اساســی و بسیج تاش 
سراســری نیازمند اســت و  تا زمانی که تحت هدایت سیاست 
های دولت و حزب حاکم گام بر می دارد،   شــرکت های چینی 
هم انگیزه باایی برای نوآوری خواهند داشت و این نهایتا نتیجه 
خواهد داد.  چین تاکید می کند که باید برای مقابله با سیاست 
های مخرب ۀمریکا برای شکست توسعه فناوری چین، ثابت قدم 
بود توانایی های تحقیق و توسعه اقتصادی و فناوری چین را ارتقا 
داد و به مراحل تازه ای از نوآوری ورود کرد و خاقیت ها را رقم 

زد و با خرد و اراده به پیش رفت.

واکنش وزارت خارجه آمریکا به اخبار 
 بسته شدن سفارت
 این کشور در بغداد

وزارت خارجه آمریکا به اخبار منتشر شده درباره بسته شدن سفارت 
این کشور در بغداد واکنش نشــان داد.به گزارش شبکه آمریکایی 
الحره، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: واشــنگتن از قبل 
توضیح داد گروه هایی که به سفارت آمریکا در بغداد موشک شلیک 
می کنند، خطری علیه دولت عراق و هیئت های دیپلماتیک هستند.

پیش از این منابع اعام کردند، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا به 
نخست وزیر عراق هشدار داد که واشنگتن احتماا به دلیل حمات 
مکرر به سفارت آمریکا، این ســفارتخانه را ببندد و کارمندانش را 
خارج کند.روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از مسئوان عراقی 
نوشــت که مقدمات برای بستن سفارت آغاز شــده است.روزنامه 
واشنگتن پســت آمریکا به نقل از احمد ما طال، سخنگوی دولت 
عراق نوشــت، امیدواریم که دولت آمریکا در تصمیم خود بازنگری 
کند.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهارنظــر درخصوص این 
گزارشــات را رد کرد و گفت: ما هیچ گاه بــه مذاکرات دیپلماتیک 
یک وزیر با رهبران خارجی واکنش نشــان نمی دهیم. این سخنگو 
گفــت: در حالی کــه آمریکا برای حمایت مالــی از عراق با کمک 
جامعه جهانی و شرکت های بخش خصوصی تاش می کند، وجود 
»شبه نظامیان غیرقانونی« بزرگترین مانع در مقابل سرمایه گذاری 

بیشتر در عراق است.

تداوم تبادل  آتش ارمنستان و آذربایجان در تمام طول شب
 بسته شدن فرودگاه باکو

دومیــن روز درگیــری بیــن جمهــوری 
آذربایجان و ارمنستان در حالی دنبال می 
شــود که عاوه بر جنگ در میدان، جنگ 
روانی و رسانه ای طرفین نیز در حال شکل 
روز درگیری های  اســت.دومین  گیــری 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در حالی 
دنبال می شود که باکو اعام کرده تعدادی 
از روستاهای اشغال شده از جمله ارتفاعات تالش را تصرف کرده است.طرفین از تلفات وارد 
شده به جبهه مقابل سخن می گویند که از جمله آنها ادعای تلفات 550 نفری ارمنستان و 
نیز انهدام 12 سیستم پدافند هوایی از سوی باکو است اما اسنادی در این خصوص منتشر 
نشده است.وزرات دفاع آذربایجان از حمله ارمنستان به مناطق غیر نظامی خبر می دهد.از 
روز گذشته وضعیت آماده باش و فوق العاده در جمهوری آذربایجان حاکم شده و از ساعت 
21 تا ۶ صبح امکان تردد تنها با اســتفاده از مجوز وجود دارد.الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان نیز حکم بسیج مشــموان خدمت وظیفه عمومی سربازی در کشورش را امضا 
کرد. براساس این حکم سازمان دولتی بسیج و خدمات سربازی آذربایجان، اقدامات مربوط 
به جذب مشموان وظیفه برای سربازی و حمل و نقل نظامی انجام خواهد داد.فرودگاه باکو 
نیز پروازهای خود را متوقف کرده اســت.طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر اعزام عناصر 
مسلح از سوریه به جمهوری آذربایجان و با کمک ترکیه منتشر شده و رقمی حدود 4 هزار 
نفر در این باره عنوان می شــود. در همین خصوص سفیر ارمنستان در مسکو عنوان کرده 
که ترکیه 4 هزار عناصر مسلح از شمال سوریه به آذربایجان اعزام کرده است.باکو این خبر 

را تکذیب کرده است.

دولت چین فرمانی را صادر کرده که 
طبق آن دیدار مقام هــای آمریکایی 
مستقر در هنگ کنگ با سیاستمداران 
و مقام های این جزیره به صدور اجازه 
وزارت خارجه چین منوط شده است.

چین دیــدار بی اجازه آمریکایی ها  در 
هنگ کنگ را ممنــوع کرد، به دنبال 
فشــارهای ضد چینی واشــنگتن و 
دیپلمات ها  علیه  اعمال محدودیت ها 
و مقام هــای چینــی در آمریکا، پکن 
در اقدامی تافــی جویانه دیدارهای 
در  مســتقر  آمریکایی  دیپلمات های 
هنگ کنگ را بــه صدور مجوز وزارت 

خارجه چین منوط کرد.
بنا بر گزارش آناتولی، برخی رسانه های 
محلی در چین خبر دادند که پکن در 
اقدامــی علیه اقدامــات اخیر آمریکا 
ضد دیپلمات ها و شــهروندان چینی، 
دیدارهــای مســتقیم دیپلمات های 

را  آمریکایی مســتقر در هنگ کنگ 
ممنوع کرده و انجام این دیدارها را به 
مجوز وزارت خارجه چین منوط کرد.

دیپلمات هــای  گزارش هــا،  طبــق 
آمریکایی مستقر در هنگ کنگ اکنون 
برای دیدار با مقام ها، شــخصیت ها و 
سیاستمداران این جزیره باید از وزارت 
بگیرند.»ســاوت  خارجه چین مجوز 
چاینا مرنینگ پُســت« گزارش داد، 
طبق فرمان دولت چین دیپلماتهای 
آمریکایی برای هر گونه دیدار رسمی، 
خصوصی و یا شــرکت در جلســات 
و نشســتها با »هر سازمان عمومی یا 
خصوصی چینی یا گروه و پرسنل آن« 

باید از پکن مجوز بگیرند.

این فرمــان دولت چین بعــد از آن 
رســانه ای شد که به »فلیکس چونگ 
کوآن-پان« رهبر حزب لیبرال هنگ 
کنگ گفته شــد، دیدار سرکنســول 
آمریــکا در هنگ کنگ بــا او بدون 
صــدور مجــوز وزارت خارجه چین 
ممکن نیست.سرکنســول آمریکا در 
هنگ کنگ خواهان دیدار با رهبر این 

حزب سیاسی در هنگ کنگ بود.
طبق گزارش هــا، دفتر وزارت خارجه 
چین در هنگ کنــگ به رهبر حزب 
لیبــرال ایــن جزیره اعــام کرد که 
اکنون »زمان مناســبی برای دیدار او 
با نماینده ارشد ایاات متحده آمریکا 
نیســت«.چین خطاب به سرکنسول 

آمریکا در هنگ کنگ، »جانشینانش 
یا هر پرســنلی که به نمایندگی از او 
کار می کنــد«، اعام کــرده که باید 
قبــل از هر گونه دیدار یا نشســت با 
هر مقام دولتی محلی چین در هنگ 
کنگ، ابتدا از دفتر کمیسیونر وزارت 
خارجه چین در هنــگ کنگ مجوز 
دریافت کنند«.ممنوعیت دیدار بدون 
مجوز آمریکایی ها در هنگ کنگ در 
شرایطی صورت می گیرد که رسانه ها 
آن را »تافی« پکن در برابر اقدامات 
محدودساز واشنگتن علیه فعالیت های 
دیپلماتهای چیــن در ایاات متحده 
ارزیابی می کنند.همین ماه گذشــته 
بود که وزارت خارجــه آمریکا دیدار 
و حضــور دیپلماتهــای چینی در هر 
دانشــگاه یا مراسم فرهنگی با حضور 
بیــش از 50 نفر را به صــدور مجوز 

وزارت خارجه آمریکا منوط کرد.

مقامات عربستان ورود کااهای ساخت ترکیه را ممنوع 
و کســب و کارهای داخلی را تحت فشار گذاشته اند تا 
با ترکیه و صنایع آن معامله نکنند. تصمیم عربســتان 
سعودی مبنی بر ممنوعیت ورود کااهای ترکیه در این 
هفته اجرایی می شــود. به این ترتیب ضربه دیگری به 
اقتصاد ترکیه که همین حاا هم از همه گیری ویروس 
کرونا آسیب دیده وارد می شود.ریاض در سال گذشته 
یک ممنوعیت غیررسمی بر واردات محصوات ترکیه 
اعمال کرد که شامل منسوجات و غذاهای فاسدشدنی 
می شد.عربســتان صدها کامیون ترکیــه را در مرزها و 
هزاران بســته کاا از طرف ترکیــه را در فرودگاه های 
خود نگه داشته اســت. این کامیون ها پس از مداخله 

دیپلماتهــای ترکیه در عربســتان اجــازه ورود به این 
کشــور را پیدا کردند. در 2017، زمانی که یک بلوک 
به رهبری عربستان روابط با قطر را متوقف کرد، آنکارا 
از نظــر اقتصادی و نظامی از دوحه حمایت کرد. روابط 
دیپلماتیک بین عربســتان و ترکیه پس از یک بحران 
سیاســی بین دو کشور بر ســر قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار عربســتان در اســتانبول بدتر شد و باعث 
شــد گروه های تجاری عربستان از جمله اتاق بازرگانی 
و صنعت ریاض خواستار تحریم کامل محصوات ترکیه 
شوند. مقامات عربستان کسب و کارهای داخلی را تحت 
فشار گذاشته اند تا با ترکیه و صنایع آن معامله نکنند. 
روزنامــه ترکی »دنیا« گزارش داد دولت عربســتان با 

تک تک کســب و کارها تماس گرفته و به آنها دستور 
داده با شرکت های ترکیه تجارت نکنند و هیچ کاای 
ســاخت ترکیه را نخرند. دولت عربســتان اعام کرد 
شــرکتهایی که از این دســتور تبعیت نکنند جریمه 
خواهند شد.عربستان همچنین کمپینی به راه انداخته 
تا شهروندانش را از سفر به ترکیه منع کند.رسانه های 
عربســتان ترکیه را به عنوان یــک مقصد خطرناک به 
خاطر افزایش جنایت علیه شهروندان سعودی و جرایم 
مســلحانه معرفی می کنند. سفارت عربستان در آنکارا 
هم در مورد افزایش خشونت علیه شهروندان سعودی 
هشدار داده اســت. تعداد گردشگران سعودی که سال 
گذشته وارد ترکیه شدند، 17 درصد کاهش یافته است.

مقامات عربستان ورود کااهای ساخت ترکیه را ممنوع کردند

آغاز جنگ تجاری در خاورمیانه؟

گزیده خبر

چین دیدار بی اجازه آمریکایی ها  
در هنگ کنگ را ممنوع کرد
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انتخــاب گزینه های غذایی فصلی نــه تنها راهی بــرای بهبود عملکرد 
سیســتم ایمنی بدن به منظور مقابله با بیماری هاست بلکه برای محیط 
زیســت نیز مزایایی از جمله کاهش سطح انتشار کربن به همراه دارد. از 
این رو متخصصان تغذیه توصیه می کنند که در فصل پاییز مصرف سیب 
را فراموش نکنید. بادمجان نیز یک ماده غذایی کم کالری است. این ماده 
غذایی منبع خوبی از فیبر و مملو از بتاکاروتن، ویتامین ها و مواد معدنی به 
ویژه پتاسیم و ویتامین ب ۶، ویتامین C و منگنز است. کدو تنبل هم حاوی 
بتاکاروتن، پتاسیم، ویتامین C و منگنز است. تره فرنگی هم از خوراکی های 
مفید در این فصل اســت. این سبزی سرشار از مواد مغذی بوده و کالری 
بسیار پایینی دارد. جوانه های بروکسل که از سبزیجات چلیپایی و حاوی 

پتاسیم، آهن و ویتامین های گروه B از جمله ب ۶ و تیامین هستند.

نان ســبوس دار نانی است تهیه شده از آرد سبوس دار که پس از فرآیند 
تخمیر اســیدفیتیک آن تخریب و کلیـــه اماح و ویتامین های مغذی 
موجود در آن آزاد و جذب بدن می گردد. انواع نان سبوس دار شامل نان 
سبوس گندم و نان جو سبوس دار است که هریک خواص مختص به خود 
را برای سامت بدن دارند. سبوس فواید گسترده ای برای حفظ سامت 
بدن داشــته، یکی از مهمترین خواص سبوس، فیبر موجود در آن است 
که به عملکرد دستگاه گوارش کمـک کـرده و مـانع از یبوسـت می گردد 
و به ویژه به پیشگیری از بیماری های روده بزرگ از جمله سرطان کولون 
کمک می کند. از دیگر خواص نان ســبوس دار ارزش غذایی بسیار باای 
آن بوده، به طوری که انواع ســبوس، سرشــار از ویتامین های گروه ب و 

اسیدهای چرب مفید برای بدن شامل امگا3 و امگا ۶ است.

یکی از وزرای ترکیه تأیید کرد، آزمایشات انسانی برای واکسن های 
ویــروس کرونا در ترکیه به زودی آغاز خواهد شــد.  وزیر صنعت و 
فناوری ترکیه گفت: آزمایش های بالینی به زودی برای سه واکسن 
ویروس کرونا که در ترکیه توسعه داده شده، آغاز خواهد شد. وارانک 
هنگام بازدید از یک شــرکت داروسازی که در زمینه تولید واکسن 
در جنوب شرقی استان آدیامان فعالیت می کرد گفت که فرآیندهای 
بالینی برای ســه واکســن در حال انجام است. پس از اتمام مراحل 
صدور تاییدیه، آنها تولید واکســن برای آزمایشــات انسانی را آغاز 
خواهند کرد. وی گفت، دانشمندان ترکیه ای تاش زیادی کرده اند 
و در کار خود در زمینه واکســن و دارو مصمم هســتند. تاکنون دو 

پروژه واکسن مرحله آزمایش حیوانات را به پایان رسانده اند.

با این میوه های پاییزی خود را 
در برابرکرونا مقاوم کنیم

ورم معده و روده را با این نوع 
نان آرام کنید!

ترکیه به مراحل نهایی واکسن 
کووید-19 نزدیک می شود

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مایر؛ شهر جهانی انگور

هایپرود، هایپرکاری با پیشرانه 16 سیلندر
تخت گازهرچند ساخت یک هایپرکار حتی برای خودروسازان بزرگ هم کار دشواری است اما شرکت های کوچک و ناشناخته هم گاهی 
تاش می کنند به این عرصه وارد شوند. جدیدترین مصداق این موضوع شخصی استرالیایی بنام »پاول هالستد« است که قصد ساخت 
هایپرکار بسیار هیجان انگیزی را دارد. وی تجربهٔ زیادی در حوزهٔ خودروسازی دارد و اولین تاشش در این زمینه خودرویی بنام جیوکاتولو 
در دههٔ 8۰ بود. این یک آلفارومئو اســپرینت بســیار اصاح شده بود که یک پیشرانهٔ V8 هولدن در سینهٔ آن جای داده شده بود و پس 
از صرف هزینهٔ ۴ میلیون داری و ساخت ۱۵ دستگاه از آن، به فراموشی سپرده شد. هالستد اما حاا به فکر ساخت هایپرکاری وحشی 
افتاده و نام هایپرود را برای آن انتخاب کرده است. این نام از خودروهای هات رود آمریکایی الهام گرفته است اما هایپرود برخاف هات 
رودهای ســنتی، از لحاظ فنی بسیار پیچیده خواهد بود. این هایپرکار اســترالیایی از شاسی فیبر کربنی برخوردار خواهد بود و فاصلهٔ 
محوری مشــابه امبورگینی اونتادور خواهد داشت اما مطمئناً مهم ترین و جذاب ترین ویژگی آن، پیشرانه است. هایپرود به یک موتور 
شانزده سیلندر W شکل مجهز می شود که از اتصال دو موتور ۷ لیتری V8 شورلت تشکیل شده است. این دو موتور بیش از ۴۵ درجه 

خم شده و از یک میل لنگ استفاده می کنند. به گفتهٔ هالستد، این نیروگاه W۱۶ می تواند ۱۴۰۰ اسب بخار قدرت تولید کند.

خشم هواداران السد از شکست برابر پرسپولیس
هواداران السد از شکست برابر پرسپولیس بسیار ناراحت و خشمگین هستند و بر این اساس به تیم ژاوی حمله کردند. با توجه به 
برگزاری لیگ قهرمانان آسیا در قطر و حذف شدن تیم بزرگی مثل الهال، هواداران السد امید زیادی به قهرمانی این تیم در این 
دوره از رقابت ها داشتند اما السد بار دیگر برابر پرسپولیس کم آورد و با یک گل تن به شکست داد تا از دور رقابت ها کنار برود. بعد 
از این شکست هواداران السد در صفحات مجازی به شدت از عملکرد این تیم انتقاد کردند. الرای در این باره نوشت: هواداران السد 
از شکست تلخ و ناراحت کننده برابر پرسپولیس خشمگین هستند. همه امیدها به السد بود تا بتواند بعد از مدت ها قطر را قهرمان 
لیگ قهرمانان کند اما بازهم سناریوی برابر پرسپولیس تکرار شد و السد تن به شکست داد. امیدها به السد بود اما طولی نکشید 
که رویا به کابوس تبدیل شد. هواداران به شدت از این شکست خشمگین هستند و به انتقاد تند از بازیکنان و ژاوی پرداختند. 
السد همه چیز در اختیار داشت، از بازیکنان بزرگ تا امکانات بسیار خوب. همه چیز آماده بود تا این تیم با مجموعه ای از بازیکنان 
بزرگ خارجی و داخلی بدرخشد. برگزاری بازی در قطر این فرصت را برای السد مهیا کرد تا عنوان قهرمانی را به دست آورد اما 

خیلی زود همه چیز نابود شد. السد نتوانست برابر پرسپولیس بازی خوبی را به نمایش بگذارد.

ه روز رزم سواری ز لشکرش تنهاامیر زاده امیری ه لشکری باشد ضمیر او ه فِراست سَبَق رد ز قضاقضا چو ارهٔ نو پدید خواهد کرد
مُبَّشری ز ظفر یا مُفَّسری ز سَخاه خنجر وکف او ره بنگرد بیند

ز بهر او نگرد ساعتی ه عین رضاسپهر ا ه ابد ننگرد ه عین سَخَط ز نقش رایت او بوستان شدست هواز فر مجلس او آسمان شدست زمین ه هست پیچش و ماز اندر آن زکین و جفادلی نماند ه مازندران ز هیبت او

پیشنهاد

چهره روز

رمان کافه پیانو
رمــان کافه پیانو کتابی از فرهاد جعفری می باشــد که 
سوی انتشــارت چشمه منتشر شده اســت. این رمان 
اولین بار در ســال 8۶ منتشر شــد و تا تابستان 88 به 
چاپ ۲۵ رسید. داســتان با بیان عقاید نویسنده درباره 
لبــاس و کفش خوب و تاثیر آن بر انجام کار بزرگ آغاز 
می شود. نویسنده شخصیت اصلی است و داستان برشی 
از زندگی او و دخترش گل گیسوست. رمان کافه پیانو از 
آن دست کتابهایی است که اگر کسی گفت کتاب ایرانی 
کــه ارزش خواندن ندارد، میتوانی یک نســخه از آن را 
بگذاری جلویش و بگویی بعد از خواندن این کتاب نظر 
بدهید. داســتان کافه پیانو به صورت اول شخص روایت 
می شود. در این رمان بیشتر شخصیت ها واقعی هستند، 
مانند راوی که خود نویسنده می باشد، گل گیسو دختر نویسنده و همایون دوست نویسنده. و همچنین 
بیشتر اتفاقاتی که در کتاب می افتد منشا حقیقی دارند. هر فصل رمان کافه پیانو شامل اتفاقاتی است که 
در یک فاصله زمانی کوتاه مثا یک روزه اتفاق می افتد. راوی داستان مردی می باشد که در شغل قبلی 
خود شکست خورده است و اکنون در پی اختافاتی با همسرش، جدا از او زندگی می کند. او کافه ای 
به نام کافه پیانو زده تا از طریق درآمد کافه، مهریه همسرش را تهیه نماید. هر فصل از رمان کافه پیانو 

ماجرایی مربوط به یکی از مشتریان کافه یا گوشه ای از زندگی راوی را روایت می کند.
قسمت هایی از رمان

همین که پایم را میگذارم توی خانه ی کسی؛ قبل از هر کجای دیگر، می روم سراغ کتابخانه ی طرف. 
چون که جلوی کتابخانه ی کسی، بهتر از هر کجای دیگر می شود روحیات صاحبخانه را شناخت. و از 

آن گذشته؛ پای یک کتابخانه و در حالی که کتابی را گرفته ای دستت و دست دیگرت....

عبدالرحمان پژواک
عبدالرحمــان پــژواک )زاده ۷ مــارچ ۱۹۱۹ 
غزنــی - درگذشــت 8 ژوئن ۱۹۹۵ پیشــاور، 
پاکســتان( دیپلمــات افغان و مؤســس آژانس 
خبــری پــژواک اســت و همچنیــن به عنوان 
رئیــس مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 
ســازمان ملل فعالیت داشته است. پس از پایان 
عنوان  به  لیسه اش)دبیرســتانش(  تحصیــات 
خبرنــگار مشــغول به کار شــد و همچنین در 
قســمت خبری وزارت امور خارجــه. بعدها به 
عنوان ســردبیر و ناشــر روزنامهٔ اصاح فعالیت 
کرد و در پایان نیز مدیر و سرپرســت "آژانس 
خبری باختر" که اولیــن آژانس خبری افغانی 
بود گشــت. او همچنین رئیس انجمن حمایت از زبان پشــتو )پشتو تولنه(نیز بود. در 
ســال ۱۹۴۶ او به دنیای دیپلماتیک قدم گذاشت و به عنوان رایزن سفارت افغانستان 
در امور خبری و فرهنگی در انگلســتان و ایاات متحده منصوب شد. در سال ۱۹۵۱ او 
کارمند وزارت امور خارجه شــد و همپنین مامور به حضور در سازمان ملل متحد. پس 
از فعالیت مداوم او در ســازمان ملل او ســفیر افغانســتان در آلمان و سپس هند و در 
۱۹۷۶ در انگلســتان شــد. البته او این سمت را در سال ۱۹۷8 بر اثر به وقوع پیوستن 
مناقشــات کمونیستی داخلی افغانستان از دســت داد و به افغانستان بازگشت. پس از 
بازگشــت وی به افغانستان او در حبس خانگی بسر برد و تنها در سال ۱۹8۲ به دلیل 
بیماری اجازهٔ خروج از کشــور را یافت و تا سال ۱۹۹۱ در ایاات متحده زندگی و پس 

از آن در پیشاور پاکستان سکونت نمود.

بخوانید در اینستاگرام


