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و استعداد سرشار برای محفوظات و یادگیری فرمول ها انسان را در جایگاه فقاهت قرار نمی دهد....

www.sobh-eqtesad.ir

رییس قوه قضاییه:
اهانت به پیامبر اسام، سلب همه آزادی ها است

info@sobh-eqtesad.ir

چرا پورابراهیمی افشاگری میکند
محمدرضا پورابراهیمی داورانی تا کنون ســه دوره نماینده مجلس 
شــورای ملی از حــوزه کرمان و راور انتخــاب و در مجلس رئیس 
کمســیون اقتصادی مجلس است. ایشــان تحصیات خود را در 
رشــته مدیریت مالی در دانشگاه تهران به دکتری رسانیده و یکی 
از صاحب نظران در میان نمایندگان مجلس شورای اسامی است. 
ایشان متولد شهرستان رفسنجان  در سال ۱۳۴۹ و در دوران دفاع 
مقدس یک رزمنده تمام عیار بوده اســت. در دوره یازدهم مجلس 
شــورای اســامی با بیش از ۱۳۰ هزار رای جایگاه با اهمیتی در 
میان نمایندگان مجلس شورای اسامی داراست. در کرمان به این 
موضوع مشــهور است که در زمان تحصیل در دبیرستان به عنوان 
بســیجی به جبهه رفت و از آن ســال تا پایان جنگ )۱۳۶۷( در 
عملیات هایی مانند والفجر هشت )منطقه عمومی فاو(، کربای یک 
)منطقه عمومی مهران(، کربای چهار )منطقه عمومی ام الرصاص(، 
کربای پنج )منطقه عمومی شلمچه(، والفجر ده )منطقه عمومی 
حلبچه ( و نیز عملیات های تهاجمی تک های شلمچه در روزهای 
پایانی جنگ شــرکت داشته و همیشه نوعی فرماندهی را به عهده 
داشــته و شجاعت وی زبان زد همشهریان اوست. مدارج مهمی از 
مســئولیت ها را در ادوار بعد از جنگ به عهده داشــته که بلحاظ 
کثرت در این وجیزه نمیگنجد. پورابراهیمی از سال ۱۳۹۷ با حکم 
مقام معظم رهبری عضو شــورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا 
گردیده است و وقتی او سخن میگوید حس مسئولیت و صداقت در 
کام او هویداست. ایشان اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت 
داشته که در آن مصاحبه پرده از اسراری میگشاید که دست خیانت 
بانک مرکزی و دولت را در جریان بی اعتبار کردن ارزش پول ملی 
رو کرده اســت. ایشــان در این مصاحبه اعام میکند: » که بانک 
مرکزی ما متاسفانه تحت سیطره سیاست های دولت است. تا زمانی 
که این بانک تحت نظر و سیاســتهای دولت باشد خروجی اقتصاد 
ما نمیتواند یک خروجی اقتصادی باشد. اساسنامه تمامی بانکهای 
مرکزی در دنیا یک جمله دارد ) حفظ ارزش پول ملی در مواجهه با 
تورم ( خوب من از شما سئوال میکنم وقتی بانک مرکزی خودش 
پیشنهاد می آورد که حاضر است مابه التفاوت نرخ فروش ارز را در 
بازار به عنوان درآمد دولت منظور کند، این فاجعه است در اقتصاد 
یعنــی چی یعنی ما خودمون با اینــکار عامت میدهیم که ارزش 
پول ملی کاهش پیدا کند کــه مابه التفاوت آن را به درآمد دولت 
منظور کنیم؟؟؟« ترجمان این ســخن یعنی منافقین تنها نبودند 
که ارز را خریدند و از کشــور خارج کردند تــا اقتصاد را به زمین 
بزنند. دولت در این کار شریک جرم ایشان است. کارشناسان زیرک 
اقتصادی در زمان افزایش نــرخ ارز از ۴۰۰۰ تومان زمان احمدی 
نژاد هوار میکشیدند که دست دولت در این کار بوده است اما کسی 
باور نمیکرد. این افشــاگری از طرف محمدرضا پورابراهیمی یعنی 
ما نمایندگی موســاد و ســیا و ام آی ســیکس را تواما و رسما در 
بانک مرکزی اســکان داده ایم و فی الواقع متولیان موضوع باید در 
یک دادگاه علنی محاکمه شوند. افشاگری دیگر پورابراهیمی جالب 
تر اســت. او میگوید: »از مهر ماه سال ۹۵ بعنوان اولین کسی که 
در زمینه  faf  ورود کرده من هســتم؛ چرا که تشــخیص دادم 
کلیات بندهای این قرارداد با مبانی اقتصادی کشور همخوانی ندارد؛ 
تأمین مالی مبارزه با تروریسم و ادعای مضحک وزیر اقتصاد وقت در 
اختیاری عمل کردن به faf دو موضع فاحش در بستن این قرارداد 
و سپس پیوند زدن آن با برجام نشان از متعهد شدن ایران به اجرای 
این قرار داد بین المللی توسط کشورهای تحمیل  کننده بوده است. 
با بررسی هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که این قرارداد 
بیش از آنکه اقتصادی باشــد سیاسی اســت؛ لذا این موضوع را به 
صحن علنی مجلس بردیم و دیگر نمایندگان را در این خصوص آگاه 
کردیم. تجربه تلخی که در معاهدات بین المللی داریم این است که 
طرف قرارداد ما هیچگاه به تعهدات خود عمل نکرده اســت. پرونده 
افشاگری های پورابراهیمی را میتوان از صدها موضوع راهبردی در 
اقتصاد و سیاست فزون تر دانست اما در کشور گوشی برای شنیدن 

این همه خیانت وجود ندارد و گویی همه مسخ شده اند. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

امیر دریادار ســیاری گفت: مراحل اصلی رزمایش مشــترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسامی ایران از امروز آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه دارد. امیر 
دریادار حبیب اه سیاری فرمانده  رزمایش مشترک ذوالفقار۹۹ ارتش جمهوری اسامی ایران گفت: مراحل اصلی این رزمایش با حضور یگان هایی از نیروی 
دریایی، نیروی هوایی، نیروی پدافند و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران در منطقه ای به وسعت دومیلیون کیلومترمربع در محدوده آب های شرق 
تنگه هرمز، سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار ۱۰ درجه شمالی برگزار خواهد شد.وی با اشاره به اینکه این رزمایش در سه مرحله 
اشراف اطاعاتی، تاکتیکی و نمایش قدرت اجرا می شود، افزود: شناورهای سطحی، زیرسطحی، پروازی  و بخشی از تجهیزات و تسلیحات موجود در سازمان 
رزم ارتش در این رزمایش حضور دارند که از مهمترین آنها حضور قدرتمند زیردریایی بومی فاتح است.امیر دریادار سیاری با بیان اینکه این رزمایش بزرگ، 
گوشه هایی از اقتدار و آمادگی ارتش جمهوری اسامی ایران را برای رویارویی در یک عرصه واقعی به نمایش خواهد گذاشت، عنوان کرد: ارتقای آمادگی و 
توان رزمی حوزه های دریایی، هوایی پدافند و زمینی در اجرای رزمایش مشترک و مقابله با تهدیدات فرامنطقه ای با تمرین طرح های عملیاتی و اطمینان از 
کفایت آنها در مقابله کوبنده با هرگونه تجاوز احتمالی از جمله اهدافی است که در این رزمایش دنبال می شود.فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار۹۹ ارتش 
تمرین عملیات هلی برن، و هجومی آب خاکی را برای تصرف سواحل مورد نظر و مقابله قاطع با متخاصم را از دیگر تمرینات پیش بینی شده در این رزمایش 
برشمرد.امیر سیاری با ابراز اینکه همزمان تمرینات آفندی و پدافندی و جمع آوری اطاعات الکترونیکی با بهره برداری از سامانه های استقراری، تاکتیکی و 
شناوری اجرا می شود، گفت: در این رزمایش پهپاد ایرانی و دوربرد سیمرغ عاوه بر مأموریت گشت و شناسایی، در عملیات رزمی و تهاجمی علیه شناورهای 
دشمن شرکت خواهد کرد و با بمب های هوشمند و نقطه زن، شناورهای دشمن را مورد اصابت قرار خواهد داد.وی همچنین گفت: این رزمایش با فرماندهی 
قرارگاه ذوالفقار ارتش انجام خواهد شد و ناظران قرارگاه مرکزی حضرت خاتم اانبیا)ص( در تمامی مراحل رزمایش حضور خواهند داشت و بر چگونگی 
اجرای سناریوهای عملیاتی آن نظارت خواهند کرد.فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار۹۹ ارتش، کنترل و تأمین امنیت منطقه و آب راه های بین المللی را از 
جمله اهداف رزمایش ذوالفقار۹۹ عنوان و اضافه کرد: امنیت منطقه غرب آسیا و آب راه های حیاتی و راهبردی آن در گروی بومی سازی امنیت با مشارکت 
سازنده همه کشورهای منطقه و ممانعت از تسلط و حضور بیگانگان و نیروهای فرامنطقه ای در آب های منطقه است که جمهوری اسامی ایران طی چهار 
دهه گذشــته، همواره با تکیه بر توان داخلی و اســتفاده از نیروهای مؤمن، متعهد و جوان در پی تحقق این مهم بوده اســت.امیر سیاری با اشاره به شعار 
رزمایش »امنیت پایدار در سایه اقتدار دفاعی«  خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری اسامی باید بدانند که در صورت بروز هرگونه خطای راهبردی از سوی 
آنها، جغرافیای نبرد و صحنه پاسخگویی جمهوری اسامی ایران به اقدامات آنها، منحصر به منطقه غرب آسیا نخواهد بود و با صحنه ای وسیع از نبرد مواجه 
خواهند شد.وی یکی از ویژگی های این رزمایش را انتقال تجارب به دست آمده به نسل جوان و واگذاری مسئولیت های فرماندهی در بخش ها و مراحل مختلف 
رزمایش به جوانان عنوان کرد و گفت: حفظ تمامیت ارضی در برابر تهدیدات و تأمین امنیت پایدار، در کشور در همه شرایط حتی در وضعیت بروز کرونا 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و ارتش جمهوری اسامی ایران و سایر نیروهای مسلح باید با همین رویکرد آمادگی ازم برای مقابله با تهدیدات را در شرایط 
مختلف داشته باشند که یکی از مصادیق حفظ آمادگی برگزاری رزمایش و تمرینات رزمی برنامه ریزی شده است.فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار۹۹ ارتش 
در پایان با تقدیر از نقش پررنگ مردم در تأمین امنیت کشور، گفت: پیش بینی های ازم برای اقدامات مردم یاری در منطقه عمومی رزمایش صورت گرفته 

است و به طور ویژه خدمات درمانی توسط سامانه های بهداشت و درمان ارتش جمهوری اسامی ایران ارائه خواهد شد.

علت مســمومیت اهالی روستای شیخ صله 
شهرستان ثاث باباجانی هنوز به طور رسمی 
اعام نشده اســت، هر چند مرکز بهداشت 
استان کرمانشاه »آلودگی آب« را دلیل این 
امر می دانــد، اما شــرکت آب و فاضاب با 
صراحت می گوید دلیل مسمومیت این افراد 
»آب آلوده« نیســت.چند روز پیش بود که 
خبری مبنی بر مسمومیت جمعی از اهالی 
روستای شیخ صله شهرستان ثاث باباجانی 
اســتان کرمانشاه منتشر و اعام شد بیش از 
۷۰ نفر از اهالی این روستای مرزی به دلیل 
مسمومیت به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه 
کــرده اند. جلیل باایــی مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری کرمانشاه در همان ساعات 
اولیه با اشاره به احتمال مسمومیت این افراد 
به دلیل مصرف آب آلوده، گفت: برای اعام 
نظر دقیق در خصوص علت دقیق حادثه باید 
منتظر نتایج بررســی کارشناســان مربوطه 
بود.متعاقب آن علیرضــا کاکاوند مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه گفت: 
آب شــرب تحویلی از ســوی این شرکت به 
روستای شیخ صله شهرستان ثاث  باباجانی 
سالم اســت، اما ابراهیم شکیبا رییس مرکز 
بهداشت استان ســاعاتی بعد از آن، مصرف 

آب آلوده را علت مسمومیت اهالی این روستا 
که حاا تعدادشان بیشتر هم شده بود، اعام 
کرد.به گفته شکیبا، طبق بررسی های انجام 
شده و مستندات موجود، از دو ماه قبل میزان 
کلر باقیمانده در آب شرب روستا صفر بوده 
است. همچنین بدلیل عدم بهسازی مخزن 
تامین آب روستا و به دلیل ساخت و سازهای 
غیراصولــی و ایجاد چاهک هــای فاضاب 
این منازل در باادســت مخــزن آب منجر 
به آلودگــی آب مصرفی و در نهایت موجب 
بروز طغیان مذکور)مسمومیت اهالی روستا( 
شــده اســت.در ادامه این اعام و تکذیب ها 
در خصوص علت مسمومیت اهالی روستای 
شــیخ صله، یداه شــکری فرماندار ثاث 
باباجانی، صبح امروز)۱۹ شهریور( در گفت و 
گو با ایسنا، با اشاره به افزایش آمار مسمومین 
به 282 نفر، در پاســخ به اینکه علت دقیق 
این حادثه تاکنون مشخص شده یا نه، گفت: 
طبق اعام دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
علت این حادثه آلودگی آب اســت، اما هنوز 
نه از ســوی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی 
و نه آبفای اســتان بصــورت مکتوب در این 

باره به ما چیزی اعام نشده است.وی تاکید 
کرد: البته دیروز دوبار جلســه شورای تامین 
شهرستان را برگزار کردیم و از هر دو دستگاه 
خواستیم که بصورت مکتوب نظر کارشناسی  
خود را سریعتر به ما اعام کنند.فرماندار ثاث 
باباجانی یادآورشد: باتوجه به اینکه از تمامی 
بیماران بستری شده، نمونه خونی گرفته اند، 
منتظر نتیجه آزمایش این نمونه ها هستیم و 
از سوی دیگر از منبع تامین کننده آب شرب 
روستا و حتی آب لوله کشی منازلی که موارد 
مسمومیت داشــته اند نیز نمونه گیری برای 
آزمایش انجام شــده که منتظر اعام نتیجه 
دقیق آن هستیم.وی با بیان اینکه کارشناسان 
ایــن احتمال را هم می دهنــد که چاه های 
فاضاب اطراف باعث آلودگی آب داخل منبع 
ذخیره آب روستا شــده باشد، گفت: در باا 
دست منبع آب روستا، تعدادی خانه قدیمی 
وجود دارد که دارای چاه فاضاب هستند و 
این احتمال را می دهیم که شاید فاضاب این 

چاه ها باعث آلودگی آب منبع شده باشد.
شــکری تاکید کرد: دیروز اقدام به ایروبی 
چشمه و منبع آب روستا کردیم و آب منبع 

را کاما رهاسازی کردیم تا خالی شود، دوباره 
آن را آبگیــری و کلرزنی کردیم و در نهایت 
از آن نمونه های جدیــدی گرفتیم تا برای 
بررســی اینکه آیا فاضاب به آن نشت کرده 
یا نه مورد آزمایش قرار گیرد.وی اعام کرد: 
مقرر شده ظرف امروز یا فردا، نتیجه قطعی 
این آزمایشــات بصورت کتبی به فرمانداری 
شهرستان اعام شود.اما ماجرا به همین جا 
ختم نشد و مهدی بیگوند مدیر مرکز پایش و 
کنترل کیفیت شرکت آب و فاضاب استان 
کرمانشاه، ظهر امروز)۱۹ شهریور( در جمع 
خبرنگاران گفت: تمــام آزمایش های ازم را 
بر روی شبکه آب، منبع تامین آب و مخزن 
ذخیره روســتای »شیخ صله« انجام دادیم و 
با قطعیت اعام می کنیم آب لوله کشی این 

منطقه هیچگونه آلودگی نداشته است.
بیگونــد با اشــاره بــه شــروع گزارش های 
مســمومیت از اوایــل صبح دوشــنبه )۱۷ 
شهریور(، اظهار کرد: مرکز بهداشت در همان 
زمــان به ما اطاع داد کــه ۴۳ نفر از دانش 
آموزان با عائم مســمومیت مواجه شدند و 
ما از همان زمان بررســی سامت آب را آغاز 

کردیم.وی با بیان اینکه منبع تامین آب شرب 
روســتای شیخ صله چشمه ای با دبی ۴.۵ تا 
پنج لیتر در ثانیه است که آب آن وارد مخزنی 
به ظرفیت ۳۵۰ مترمکعب می شود، ادامه داد: 
از سه محل آب خام)منبع تامین آب(، مخزن 
ذخیره و شبکه توزیع نمونه برداری کردیم و 
بررسی نمونه ها که تا پاسی از شب انجام شد 
نشــان داد که آب هیچگونه آلودگی ندارد.

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفیت شرکت آب 
و فاضاب استان کرمانشاه با اشاره به تداوم 
موارد مســمویت تا روز گذشته)سه شنبه(، 
یادآور شد: روز گذشته هم تیمی در منطقه 
مستقر شد تا بررسی ها را ادامه دهد. همزمان 
کار شست و شــوی مخزن ذخیره و شبکه 
توزیــع و همچنین ایروبی منبع تامین آب 
هم انجام شــد و دوبــاره نمونه گیری ها را 
انجام دادیم.به گفته بیگوند، در بررسی تمام 
نمونه ها هیچگونه آلودگی مشــاهده نشد.

انجام آزمایش هــای میکروبیولوژی،  از  وی 
فیزیکوشیمیایی، آزمایش تری هالومتان و... 
بر روی نمونه های آب روستای شیخ صله یاد 
کــرد و گفت: حتی وجود ســموم در آب را 
هم بررسی کردیم که مشکلی از این نظر هم 

وجود نداشت.

ابهام در مسمومیت اهالی روستای »شیخ صله« کرمانشاه

لزوم اصاح نظام توزیع برای کنترل تورم

ذینفعانیکهبهتورمدامنمیزنند
 خبرهای بورسی وزیر اقتصاد:

حمایت به معنای تضمین نیست

بررسی دایل روند کاهشی شاخص بورس

فعا بلیت پروازهای ترکیه را نخرید

وزیر اقتصاد اظهار داشــت: در قانون رفع موانع تولید، موضوعی مطرح و تصویب شد مبنی بر اینکه ساانه 
یک درصد از ورودی صندوق توسعه ملی به عنوان سپرده در صندوق ثبت بازار سرمایه سرمایه گذاری شود 
اما به دلیل اختافاتی که بین بورس و صندوق توســعه ملی وجود داشــت، این اتفاق هنوز رخ نداده اما با 
پیگیری هایی که انجام شــد قرار بر این شــده است که این قانون به اجرا برسد.، فرهاد دژپسند در حاشیه 
جلســه هیات دولت با بیان اینکه نه فقط دولت بلکه در عبارت کلی تر حکومت به دنبال حمایت از بورس 

است، چراکه در برخی از زمینه ها با همراهی سایر قوا، تصمیماتی گرفته شد.....

بیشازیکمیلیاردآوارهدرجهانتاسال۲۰۲۵

 اجرای همسان سازی
 حقوق بازنشستگان کشوری از مهرماه

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری پس از 
اباغ مجوز انتقال دارایی به این صندوق که به زودی صورت می گیرد، قطعا در مهرماه اجرایی می 
شود. اکبر افتخاری دیروز )چهارشنبه( در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان و در نشست 
با روسای کانون های بازنشستگی این استان با قدردانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه برای توجه جدی به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، 
گفت: با هماهنگی های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه همسان سازی حتما از مهرماه مطابق 
با ضوابط اباغی اجرایی می شــود.افتخاری، اظهار کرد: مقدمات اجرای همســان سازی و صدور 
احکام فراهم شده و این صندوق آمادگی دارد تا پس از صدور مجوزهای ازم از مراجع ذی صاح 

و طبق ضوابط اجرایی اباغ شده نسبت به صدور احکام جدید اقدام کند.

به دنبال ارائه خدمات دندانپزشکی هستیم
وی در خصوص بیمه تکمیلی درمان نیز گفت: اولویت برنامه ای ما از روز اول، بهبود بیمه تکمیلی 
درمان بوده چراکه اگر هزینه های این بخش پوشــش داده شود، به طور قطع کیفیت زندگی نیز 
بهبود خواهد یافت.افتخاری ادامه داد: بیمه تکمیلی نسبت به گذشته یک گام اساسی بهبود پیدا 
کرده است. براساس بودجه تخصیص داده شده سرانه هر نفر از ۶۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان 
افزایش یافته که با حفظ پرداختی بازنشستگان پوشش های آن دوبرابر شده و نسبت به گذشته 
کامل تر شده اســت.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین یادآور شد: پوشش های 
بیماری های خاص از ۴۵ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.وی با بیان 
اینکه »پوشش های فعلی براساس داده ها و آمار سنوات گذشته ساماندهی و تعیین شده است« 
گفت: در حال نهایی کردن فرآیندی هســتیم که براساس آن بتوانیم خدمات دندانپزشکی ارزان 
تری برای بازنشستگان فراهم کنیم.افتخاری تصریح کرد: عاوه بر افزایش حدود دو برابری سقف 
تعهدات، کمک هزینه های یک دست دندان، ویزیت، دارو، ویلچر و سمعک نیز به عنوان خدمت 
های جدید بیمه ای اضافه شــده و راهی باز کردیم تا در ســال های آتی نیز این خدمات با منابع 

بیشتر به بازنشستگان ارائه شود.

 گواهی کسر حقوق بازنشستگان آناین می شود
وی همچنین به اجرای طرح های رفاهی با هدف افزایش قدرت خرید بازنشستگان اشاره و بیان 
کرد: طرح های متعددی از بیمه تکمیلی، وام ازدواج، وام ضروری، بسته های متنوع در قالب طرح 
یاری، خرید سهام تا تخفیف های هتل های ایرانگردی و جهانگردی اجرایی شده یا در حال نهایی 
شدن است که حداقل 2۵ درصد قدرت خرید این عزیزان را بهبود می دهد.وی درباره وام ازدواج 
فرزندان نیز گفت: همانطور که قبا هم اعام شده این تسهیات فصلی بوده و در هر دوره به یک 
هزار نفر پرداخت می شود و دوره جدید آن نیز به زودی با تامین منابع ازم اجرایی و اعام خواهد 
شد. تاش می کنیم در مجموع ۴ هزار نفر تا پایان سال از این تسهیات برخودار شوند.افتخاری 
در ادامه به یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه دولت الکترونیک و خدمات برخط اشاره کرد 
و گفت: به زودی امکان صدور آناین )برخط( گواهی کسر از حقوق برای بازنشستگان فراهم می 
شود تا دیگر نیازی به حضور این افراد و رفت و آمدهای مستمر نباشد و از هر کجا که نیاز داشته 

باشند به راحتی از این خدمت استفاده کنند.
 

با ورود شرکت ها به بورس ارزش دارایی بازنشستگان افزایش می یابد
وی با تاکید بر اینکه »شرکت های صندوق را بورسی و شرکت های کاغذی را حذف می کنم«، 
گفت: تنها راه نجات فعالیت های اقتصادی صندوق بورسی کردن شرکت ها است. بورسی کردن 
به معنای فروش دارایی بازنشستگان نیست بلکه به معنی این است که امکان شفافیت، نظارت و 
ارزش افزایی بیش از گذشته فراهم می شود.افتخاری همچنین گفت: با ورود شرکت های صندوق 
به بورس، ارزش دارایی بازنشستگان مطابق ارزش روز بازار ارزیابی می شود که با توجه به تعمیق 
بازار ســرمایه مطمئنا دارایی کنونی بازنشسته ها در بخش اقتصادی از ارزش بیشتری برخوردار 
می شــود.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری روحیه بانشاط و پرانرژی مردم و بازنشستگان 
ســرزمین سیستان و بلوچستان را مثال زدنی دانست و گفت: با وجود سختی ها و مشقت هایی 
که در این استان وجود دارد، روحیه خاص بازنشستگان و انرژی شما به ما انگیزه دوچندان برای 
خدمت می دهد.افتخاری اضافه کرد: اینکه شما عزیزان مشکات و راهکارها را در کنار هم مطرح 
می کنید جای قدردانی دارد و ما هم با تمام توان برای حل مســائل و مشــکات موجود تاش 

می کنیم.

 امیر سیاری:

آغازرزمایشمشترکذوالفقار۹۹ارتش
حضور زیردریایی فاتح و پهپاد سیمرغ برای اولین بار
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رییس قوه قضاییه:گزیده خبر

اهانت به پیامبر اسام، سلب همه آزادی ها است
رییس قوه قضاییه گفت: اهانت به وجود مقدس پیامبر اســام 
یک حرکت جاهانه و به مثابه ســلب همه آزادی ها اســت.به 
گزارش قوه قضاییه، ســید ابراهیم رییســی در آیین آغاز سال 
تحصیلی جدیــد حوزه های علمیه تهران، اظهار کرد: انســان 
سالک اگر شــناخت در حوزه های خداشناسی، دین شناسی، 
هستی شناسی و آسیب شناسی را پیشه کرد، یک انسان عالم 
و دانشمند است.وی با اشاره به سخنان ائمه اطهار )ع( مبنی بر 
»الِْعلُْم ِعلْماِن: ِعلٌْم َمْطبوٌع َو ِعلٌْم َمْسموٌع«، گفت: فقیه به کسی 
گفته می شــود که فقه در جان او نشسته باشد و سرشت او با 
فقه در هم آمیخته شود.رییس قوه قضاییه ادامه داد: یادگرفتن 
فرمول و برخورداری از یک حافظه قوی و استعداد سرشار برای 
محفوظات و یادگیری فرمول ها انسان را در جایگاه فقاهت قرار 
نمی دهد؛ بلکه فقیه کســی اســت که فقه در سرشت او جای 
گرفته و تمام رفتار او جلوه فقه باشد.رییسی تصریح کرد: دلیل 
اینکــه فقها جایگاه وارثان انبیــاء در زعامت امور دین و دنیای 
مردم را دارند، آن است که فقه و آموزه های دینی در تمام وجود 
آن ها جای گرفته است.نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با 
تاکید بر اینکه امروز بر این باوریم که همه زوایای زندگی انسان 
معاصر می تواند بهره مند از فقه باشــد، بیان داشت: پرچمی که 
امام بزرگوار برافراشت و امروز هم دست جانشین به حق ایشان، 
رهبری معظم انقاب اسامی است، این است که ما مدعی آن 
هســتیم که در این عالم، مدنیتی به نام دین می خواهد شکل 
گیرد و این تمدن می تواند پاســخگوی نیازهای بشــر باشد و 

مجموعه ای است که می تواند همه نیازها را پاسخ دهد.
رییسی نقش فقها، اساتید و حوزه ها در پاسخگویی به سئواات 
و شبهات و ارائه پژوهش ها و تحقیقات کاربردی را مورد توجه 
قرار داد و با تاکید بر اینکه ضرورت این موضوع برای حوزه های 
مختلف کاما احساس می شود، گفت: در این حوزه ها کار بسیار 
انجام شده؛ اما بســیار هم باید کار انجام گیرد.وی تاکید کرد: 
حوزه موضوع شناســی هم در حوزه افتاء در باب فتوا و هم در 
باب قضا ضرورت دارد. هم باید برای قاضی موضوع تبیین شود 
تا بتواند حکــم صادر کند و هم برای مفتی در حوزه افتاء باید 
تبیین شود تا بتواند فتوا بدهد.رییس قوه قضاییه بیان داشت: 
حوزه موضوع شناســی در حوزه های علمیه جزو محورها قرار 
گرفته است و ضروری است فقها در رابطه با موضوع شناسی که 
از ضرورت های مقام افتاء و مقام قضاســت، بیش از پیش فعال 

شــوند.وی مهمترین ابزار قضا در دستگاه قضایی را علم، دانش 
و فقه دانســت و افزود: ازمه بناکردن دستگاه قضایی بر فقه و 
حقوق اسامی این است که نسبت به فقه و دانش قضایی کاما 
به روز و به هنگام باشــد و مسائل بسیار مهمی را بتواند پاسخ 
دهد که البته در این زمینه بسیار کار شده است.رییسی تاکید 
کــرد: امروز ما منابع عظیمی را در اختیار داریم؛ اما فرق زمان 
ما با زمان »صاحب جواهر« و صاحبان بســیاری از کتب فقهی 
آن است که در آن موقع دین حکومت نمی کرد؛ اما امروز دین 
در متن جامعه آمده و دارد حکومت می کند و لذا علیرغم همه 
تاشی که بزرگان فقها انجام دادند و فروعات بسیاری را مطرح 
کردند، هنوز سواات بسیاری بی پاسخ است.وی افزود: مبانی و 
منابع پاسخگویی به سواات موجود است و باید کار اجتهادی 
و فقهی انجام شــود. امروز ما در دستگاه قضایی هزاران سئوال 
پیش روی قضــات داریم که پاســخ آن را از حوزه ها و فقها و 
مراجع اســتمداد می کنیم و خدمت آن ها می فرستیم. درحال 

حاضر مجلدات پرســمان حقوقی و فقهی و مدنی بسیاری در 
حوزه های کیفری وجود دارد؛ بخش قابل توجهی از موضوعات 
در حوزه اســتفتاء از مراجع و مقام معظم رهبری کار شــده و 
بحث های اســتدالی خیلی خوبی ارائــه کرده اند؛ اما بازهم ما 
مسایل بســیاری پیش رو داریم.رییســی تصریح کرد: چنین 
مطرح می شد که طی سال های قبل دوازده هزار سئوال فقهی 
از ناحیــه قضات برای فقها مطرح شــده بود که البته به بخش 
قابل توجهی از آن ها پاسخ داده شده است و بخش های دیگری 
از این سئواات نیز در حال پاسخگویی است.رییس قوه قضاییه 
با بیان اینکه فقه غنی ما پاســخگوی همه سئواات می باشد و 
هیچ بن بســتی در این رابطه وجود ندارد، گفت: پژوهش های 
حوزه های علمیه باید مبتنی بر این گرایش باشد که به سئواات 
فقهی مرتبط با موضوعات قضایی، قانونگذاری و اجرایی پاسخ 
دهند.وی با اشــاره به ضرورت کادرسازی قضایی در حوزه های 
علمیه خاطرنشان کرد: یکی از منابع مهم کادرسازی برای قوه 

قضاییه، حوزه های علمیه و از جمله حوزه علمیه تهران است. ما 
به قضات عالم و عادل و متخلق به اخاق نیاز داریم و حوزه های 
علمیه در این زمینه می توانند بســیار راهگشــا باشند.رییسی 
با اشــاره به افزایش توجه مردم دنیا بــه ویژه جوانان غربی به 
دین و معنویت و فرهنگ غنی اهل بیت )ع( یادآور شد: اهانت 
صورت گرفته به برترین شخصیت جهان هستی، وجود مقدس 
پیامبر اعظم )ص( بیانگر نهایت استیصال اهانت کنندگان است. 
همچنین توجیه این اهانت به اسم آزادی بسیار باوجه است؛ 
چراکه آزادی به معنای صیانت از عقانیت و علم و دانش بشر 
است؛ حال آنکه اهانت به پیامبر عظیم الشان اسام، اهانت به 
همه بشریت و همه انبیاء و تمام کتب آسمانی است. برای بشر 
مدنیتی جز در پرتو آموزه های پیامبر اسام وجود ندارد.وی در 
ادامه، اهانت صورت گرفته به پیامبر اسام )ص( را یک خشونت 
نرم و یک اقدام کاما فریبکارانه دانست و گفت: اهانت به وجود 
مقدس پیامبر اسام یک حرکت جاهانه و به مثابه سلب همه 
آزادی هاست. این خشونت نرم علیه آزادی بیان و علیه عقانیت 
بشر محسوب می شود؛ چراکه پیامبر اسام )ص( جلوه عقانیت 
بشــر اســت.رییس قوه قضاییه اهانت صورت گرفته به پیامبر 
اسام )ص( را بیانگر اوج عصبانیت دشمنان اسام از عمق نفوذ 
معنوی این دین الهی بر جان انسان ها در اطراف دنیا دانست و 
تصریح کرد: آن ها وقتی مشاهده می کنند که دین اسام فارغ از 
فضای جغرافیایی در حال تسخیر قلوب مردم جهان است، اقدام 
به حرکت جاهانه اهانت به وجــود مقدس پیامبر اکرم )ص( 
می کنند و قطعا این اقدام جاهانه از سوی همه بشریت و همه 
آزادیخواهان محکوم است.رییسی با اشاره به ضرورت محکومیت 
اقدام جاهانه اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص( از سوی 
همه صاحبان خرد و اندیشــه و حوزه ها و دانشگاه ها گفت: ما 
ایــن اقدام صورت گرفته را طراحی شــده از ســوی یک اتاق 
فرمــان می دانیم که در یک ســوی آن اقدامات اهانت آمیز در 
سوئد و فرانسه اســت و در سوی دیگر روابط صهیونیست ها با 
برخی کشورهاست که در ظاهر اسم اسام را پیش می کشند.

وی بــا تصریح بر این موضوع که این قبیل اقدامات اهانت آمیز 
محکوم به شکست است، گفت: تنفر مردم سراسر دنیا و به ویژه 
مسلمانان روز به روز از این حرکات جاهانه و اهانت آمیز بیشتر 
می شــود و امروز نفوذ معنوی اسام و قدرت مقاومت در عالم 

ارتقاء پیدا کرده است.

سخنگوی سپاه پاسداران:
با شکوه برگزار کردن مراسم »حاج قاسم« 

برای دشمن پیام مهمی دارد
رمضان شــریف گفت: در همه مناســبت ها و در آستانه مراسم مختلف در 
کشــورمان، دشمن جریان رســانه ای را برپا می کند تا ما را در دام عملیاتی 
خود گرفتار کند.سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل سپاه در نشست کشوری هم اندیشی و تشریک مساعی در 
سیاست گذاری مناسبت های نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: برای هر کدام 
از مناسبت ها مخصوصا سالگرد شهادت سردار سلیمانی ستاد ویژه ای پیش 
بینی شده است و قرار است به زودی جلسه ای با مسئولین فرهنگی کشور 
برگزار شود. با شکوه برگزار کردن مراسم حاج قاسم هم برای ما خیلی مهم 
است هم برای دشمن پیام مهمی دارد و سنگ بنایش باید درست گذاشته 
شود.سخنگوی سپاه پاســداران گفت: در همه این مناسبت ها و در آستانه 
مراسم مختلف در کشورمان، دشمن جریان رسانه ای را برپا می کند تا در دام 
عملیاتی خود ما را گرفتار کند و این نشان می دهد دشمن به صورت حرفه ای 
وارد عمل می شود و ما آن طور که باید به این موضوعات توجه نمی کنیم.وی 
ادامه داد: شب سوم خرداد که سالگرد پیروزی ما در خرمشهر است مشکل 
آب غیزانیه را مطرح کردند. یک مرتبه که این مشــکل ایجاد نشده بود، اما 
به یکباره طرحش کردند. در شبکه های اجتماعی نزدیک ۳۰ شخصیت در 

مورد این موضوع اظهار نظر کردند.

صالحی خبر داد:
راه اندازی مجهزترین مرکز یون درمانی 

خاورمیانه در ایران تا اواسط 1400
رییس ســازمان انرژی اتمی از تکمیل مرکز یــون درمانی البرز و نیز مرکز 
تولید رادیوداروها بر اســاس استاندارد GPM در اوایل 14۰۰ خبر داد. علی 
اکبر صالحی در سخنانی اظهار کرد: ما مشغول ساخت بیمارستان بزرگی که 
ششــمین بیمارستان از نوع خود در جهان است به نام مرکز »یون درمانی« 
در البرز هســتیم که در غرب آسیا بی نظیز است. تقریبا مراحل آخر کار را 
طی می کند و امیداوریم اوایل 14۰۰ تســت های اولیه را شروع کنیم.وی 
ادامه داد: این بیمارســتان برای درمان بیمــاری های صعب العاج به ویژه 
سرطان است و هزینه آن 2۰۰ میلیون یورو است که مجموعه تجهیزات همه 
بیمارستان ها را اگر جمع کنیم اینقدر نمی شود. سازمان انرژی اتمی وظیفه 
خود دید با کمک وزارت بهداشــت در حوزه ســامت هزینه هایی در این 
سطح انجام دهد که نیاز مردم را به یون درمانی مرتفع کند.رییس سازمان 
انرژی اتمی هم چنین گفت: مرکز دیگری را داریم که توسعه رادیوداروها به 
صورت استاندارد GMP است که تجهیزاتی حدود 6۰ میلیون یورو برای آن 
خریداری شده است و تا اوایل 14۰۰ آن نیز راه اندازی می شود. این مرکز 
در ســاختمانی حدود ۳7 هزار متر است و تجهیزاتش خریداری شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی این مرکز شاهد تولید رادیوداروها 
در سطح اســتاندارد بین المللی در حد وسیع و نیز توسعه صادرات در این 

حوزه باشیم.

ظریف در پاسخ به مکرون؛
دیگر بس است

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی با اشاره به موضع جوامع غربی در برابر 
اســام و مسلمانان از ارزش های دوگانه غرب انتقاد کرد.محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر و در واکنش به 
اظهارات مقام های فرانسوی در ارتباط دادن اهانت نشریه فرانسوی به ساحت 
مقدس پیامبر اســام )ص( به آزادی بیان، نوشــت: آزادی بیان یا دورویی 
نهادینه شده؟ تحریک خشــونت و نفرت علیه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
مسلمان با افترای کلیشــه ای و هتک حرمت کتاب مقدس و پیامبراسام.

وی چنین اظهارنظرهایی را سیاســی کردن وقایــع در تاریخ معاصر برای 
بهره برداری سیاسی خواند و آن را مشمئز کننده توصیف کرد.رئیس دستگاه 
دیپلماســی، خواهان پایان دادن به چنین اظهارنظرها و برخوردهایی شد و 

نوشت: دیگر کافی است.

انتخابات  در حوزه میانه به مرحله 
میان دوره ای کشید

رییس ستاد انتخابات کشور از برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه میانه در 
مرحله میان دوره ای 14۰۰ خبر داد و گفت: روز گذشــته شورای نگهبان 
اعام کرد که علی شامی یکی از دو نامزد حوزه انتخابیه میانه رد صاحیت 
شــده است و با این شــرایط انتخابات با حضور یک نامزد هم معنا و مفهوم 
ندارد.جمال عرف دیروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شورای 
نگهبان دیروز به ما اعام کرد که آقای علی شامی یکی از دو نامزد از حوزه 
انتخابیه میانه رد صاحیت شده است و با این شرایط برگزاری انتخاب تنها 
با یک نامزد معنا و مفهومی ندارد.عرف رییس ستاد انتخابات کشور با بیان 
اینکــه این انتخابات به میان دوره ای 14۰۰ می رود، گفت: براســاس ماده و 
تبصره قانون انتخابات  این موضوع هم باید مشــخص شــود که آیا در این 
حــوزه انتخابیه از نو مانند 4 حوزه دیگر ثبت نام انجام شــود یا اینکه یک 
نامزد دیگر از میانه که در دور نخســت رای بااتر کسب کرده، معرفی  شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس انتخابات جمعه 21 شهریور با این وجود بدون 
احتساب حوزه انتخابیه میانه در 1۰ حوزه برگزار خواهد شد.بر این اساس، 
انتخابات در حوزه های »سمیرم« و »لنجان« استان اصفهان، »کرج، اشتهارد 
و فردیس« اســتان البرز، »دهلران، دره شــهر، آبدانان و بدره« استان ایام، 
»اهواز، باوی، حمیدیه و کارون« استان خوزستان، »زنجان و طارم« استان 
زنجان، »بیجار« استان کردستان، »کرمانشاه« و »اسام آباد غرب و دااهو« 
استان کرمانشاه و »کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان« استان گلستان به 

مرحله دوم کشیده شده است.

 درخواست سفیر ایران
  از زوار عراقی عتبات

 ســفیر ایران در عراق گفت : امســال بدلیل کرونا زوار ایران نمی توانند در 
مراسم اربعین حضور پیدا کنند . ، ایرج مسجدی ظهر دیروز چهارشنبه در 
توییتی نوشت :»  بسیار متاسفم که امسال بدلیل کرونا  زوار ایران نمی توانند 
در مراســم اربعین حضور یابند .از تمام زوار عزیز عراقی خالصانه می خواهم 
نایب الزیاره ملت ایران باشند . صحت و سامتی و رفع ویروس منحوس را از 

خدای مهربان برای همگان آرزومندم .«

سرلشکر رشید:
دشمنان از آزمودن قدرت اراده و توان 

ارتش و سپاه پرهیز کنند
فرمانده قرارگاه مرکزی حضــرت خاتم اانبیاء)ص( گفت: مولفه های قدرت 
و روش اســتفاده از آن را آموختــه ایم و امیدواریم که دشــمنان از آزمودن 
اراده و قدرت ارتش و ســپاه ما پرهیز کنند.سرلشکر پاسدار غامعلی رشید 
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم اانبیا )ص( در جمع فرماندهان ارتش 
در منطقه رزمایش مشــترک ذوالفقار ۹۹ که از روز آینده در سواحل مکران 
برگزار خواهد شــد با بیان اینکه مشــاهده توانمندی ها و آمادگی های رزمی 
ارتش جمهوری اســامی ایران موجب مباهات است، گفت: ارتش جمهوری 
اسامی ایران پس از چهاردهه و مواجهه با بحران های امنیتی اوایل انقاب و 
بعد هم هشت سال دفاع مقدس از قدرت و توان آمادگی رزمی بسیار مناسب 
برای پاســخ به تهدیدات برخوردار شده اســت.وی اظهار داشت: بزرگترین 
دســتاورد تجربه جنگ و دفاع مقدس ملت شریف ایران و نیروهای مسلح به 
مدت ۸ سال، ضرورت برخورداری از آمادگی دفاعی و استفاده از قدرت نظامی 
برای پاسخ قدرتمندانه به تهدیدات است.فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم 
اانبیا )ص( افزود: فرزندان رشــید ایران عزیز شاکله قدرت دفاعی کشور را 
برپایه فرهنگ عاشورایی، میراث ملی- تاریخی و راهبردی دوران دفاع مقدس 
بنا کرده اند تا مانع از اشــتباه محاســباتی متجاوزان به این سرزمین شوند.

سرلشکر رشید تصریح کرد: برای ما ارتشی ها و سپاهی ها، موجب افتخار است 
که دشمنان به جای خرسندی و فرصت طلبی در استفاده از ضعف ها و آسیب 
پذیری های دفاعی ما پس از پیروزی انقاب، امروز از قدرت فرزندان نســل 
انقاب و جنگ در هراس به سر می برند.وی در پایان تصریح کرد: مؤلفه های 
قدرت و روش استفاده از آن را در درون تجربه های بحران جنگ آموخته ایم و 
امیدواریم که دشمنان از آزمودن اراده و قدرت ارتش و سپاه ما پرهیز کنند.

انتقاد ذوالنوری از توهین به پیامبر اسام 
در دیدار با سفیر فرانسه

 رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در 
دیدار با سفیر فرانسه در تهران، از اهانت و بی  احترامی به پیامبر مکرم اسام 
و دیگر پیامبران الهی انتقاد کرد و گفت: این عمل به بهانه وجود آزادی بیان، 
سبب جریحه  دار شدن احساسات مسلمانان شد.به گزارش خانه ملت، فیلیپ 
تیه بو، سفیر فرانسه در تهران با مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی دیدار و پیرامون موضوعات 
دوجانبــه و منطقه ای گفتگو کرد.ذوالنوری در ابتدای این دیدار با اشــاره به 
ســابقه همکاری ها بین دو کشور بر ظرفیت های فراوان موجود میان ایران و 
فرانســه در حوزه های مختلف و تأثیر آن بر تحکیم و تقویت روابط دو کشور 
تاکید کرد و گفت: با توجه به فراگیر شدن ویروس کرونا در جهان، آثار منفی 
و مخربی در زندگی مردم ایجاد شــده که امیدواریم با همکاری و همفکری 
کادر درمان دو کشور از این بحران عبور کنیم.رییس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس با اشاره به مواضع فرانسه در حفظ برجام و عدم 
حمایت از قطعنامه تســلیحاتی امریکا علیه ایران، تصریح کرد: غرب باید به 
توافقات خود در برجام پایبند باشد و بدعهدی غرب در قبال توافق هسته ای 
و دنباله روی کشورهای غربی از آمریکا در اجرای تحریم های ظالمانه به هیچ 
وجه قابل قبول نیست و انتظار جبران آن را داریم.ذوالنوری در بخش دیگری 
از ســخنانش با محکوم نمودن اقدام نشریه فرانسوی شارلی ابدو در توهین 
به ســاحت مقدس پیامبر گرامی اسام گفت: اهانت و بی  احترامی به پیامبر 
مکرم اسام و دیگر پیامبران الهی به بهانه وجود آزادی بیان باعث جریحه  دار 
شدن احساسات مسلمانان شده و موجب تشدید پیچیدگی تحوات منطقه 

خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: کســانی که سابقه 
انقابی دارند و اان مناصبی را هم اشــغال کرده اند و 
بایــد در ازای آنچه دریافت می کنند به مردم خدمت 
کنند، به جای این کار، مدام حرف های سیاه و تاریک 
از آینــده بر زبان می آورند. اســحاق جهانگیری طی 
سخنانی در مراسم افتتاح ۳۸۳ طرح تعاونی در سراسر 
کشور، اظهار کرد: بخش تعاون کارهای ماندگاری برای 
کشور انجام داده است و امروز نیز شاهد انجام قسمت 
دیگری از این فعالیت ها در کشــور بودیم که بیش از 
26 هزار و 6۹1 نفر را دارای اشتغال ماندگار و تولیدی 
می کنــد.وی افزود: ما آرمانهای متعددی برای اقتصاد 
و نظام خود داشــتیم و داریــم و فکر می کنم با همه 
مشکات و سختی ها که بر مردم و کشور وارد می شود 
هیچوقــت نباید آن آرمان ها را فراموش کنیم. یکی از 
اصلی ترین آرمان های جمهوری اسامی استقرار عدالت 
در کشور و رفع فاصله های نگران کننده طبقاتی بوده 
است و اینکه مردم از رفاه و آسایش مناسب برخوردار 
باشــند.معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: در هر 
شــئونی از عدالت چه اقتصادی، چــه اجتماعی، چه 
سیاسی و چه فرهنگی، شاید احساس کنیم که خیلی 
با آنچه می خواستیم، فاصله داریم اما نباید سبب شود 
که از آنچه هدف بوده اســت منصرف شویم بلکه باید 
با تاش بیشتر به سمت آن حرکت کنیم.جهانگیری 
تاکید کرد: ما با همین سیاست های اخیری که رهبری 
به عنوان اقتصاد مقاومتــی ارائه کردند می بینیم که 
بخش تعاون می تواند بیشتر خود را نشان دهد و نقش 
ایفا کند.وی تصریح کرد: سبقت گیری در پمپاژ یاس 

و ناامیدی در جامعه متاسفانه باب شده است. کسانی 
که سابقه انقابی دارند و اان مناصبی را هم اشغال 
کرده اند و باید در ازای آنچه دریافت می کنند به مردم 
خدمت کنند، به جای این کار، مدام حرف های سیاه 
و تاریک از آینده بر زبان می آورند و آینده را از آنچه 
هست تیره تر توصیف می کنند؛ اینان سبب می شوند 
که جامعه و نسل جوان نسبت به آینده این کشور و 
نظام ناامید شــوند و از خود بپرسند چه آینده ای در 
انتظار آنان است؟معاون اول رئیس جمهوری با اشاره 
به برخی از تاش های آمریکا برای آسیب رســانی به 
اقتصاد ایران، تاکید کرد: ما از ابتدا گفتیم که مردمی 
کردن اقتصاد یعنی آنچه در اختیار دولت اســت به 
بخش خصوصی واگذار شــود. البته قسمت غالب در 
مــورد واگذاری ها همین فعال کــردن بخش تعاونی 
اســت که می دانیم از دولت هــم مطالباتی دارند و 
آنان هم با برنامه ریزی برطرف خواهد شد.جهانگیری 

گفت: وظیفه ما در دولت این است که اگر در گذشته 
ســاعات مشــخصی را به خدمت مــردم اختصاص 
می دادیــم امروز بدون توجه به حاشیه ســازی هایی 
که برخــی می خواهند ما را درگیــر آن کنند، همه 
انرژی خود را برای خدمت به مردم بگذاریم.وی ادامه 
داد: در ایــن زمینه باید از منافع جناحی و جریانی و 
شــخصی بگذریم و در شرایطی که ملت تحت تأثیر 
فشار تحریم ها و کرونا قرار دارد، طوری با خدای خود 
عهد و عمل کنیم که آنچه به مصلحت کشور و مردم 
بوده است را اجرایی سازیم.جهانگیری تاکید کرد: این 
معنایش چنین نیســت که هیچ ضعفی در مدیریت 
و عملکرد ما و مدیران دولتی وجود نداشــته است. 
خیر، شاید جایی می شد بهتر عمل کرد و تصمیمات 
دیگری گرفت اما با وجود همــه این موارد، حرکت 
دولت به ســمت رفع مشــکات مردم بوده اســت.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: ما برای هر مشکل 
اقتصادی و معیشتی مردم وقت گذاشته ایم و به دنبال 
راه حل بوده ایم. سختی های فراوانی هم در این راستا 
وجود داشــته است اما در کنار همه این سختی ها و 
مشــکات و محدودیت هایی که با آن مواجه بودیم 
تاش کرده ایم که از نظر نیازهای بهداشتی و غذایی 
ما هیچ مشکلی را در جامعه نداشته باشیم و کشور با 
مسئله ای در این زمینه مواجه نشود و مردم هم نباید 
در این موارد نگرانی داشــته باشند.وی یادآور شد: با 
انجام همه این موارد، روزنه هایی از امید را در روزهای 
آتی می بینیم و امیدواریم که ماه های آینده وضعیت 

اقتصادی کشور بهتر از این روزها شود.

جهانگیری:

 سبقت گیری برای پمپاژ یاس و ناامیدی در جامعه باب شده است

ســخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین 
وضعیــت حکم پــدر رومینا اشــرفی 
اسماعیلی  داد. غامحسین  توضیحاتی 
ســخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین 
وضعیت حکم پدر رومینا اشرفی گفت: 
حکم صادر شــده قابــل تجدیدنظر و 
فرجــام خواهی در دیوان عالی کشــور 
اســت و بعد از قطعیت رسیدگی دیوان 

عالی کشور مشخص خواهد شد.
ســخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین 
وضعیت برگــزاری دادگاه وحید خزائی 
گفت: تشخیص علنی یا غیر علنی بودن 
دادگاه با قاضی اســت و معموا دادگاه 
پرونده های منافی عفت و اخاق عمومی 

به صورت غیر علنی برگزار می شود.
اســماعیلی درباره حکــم نوید افکاری 
گفــت: نویــد افکاری حکمــش اعدام 
نیست، بلکه قصاص است؛ گرچه ماهیت 
این دو یکی اســت، اما از نظر قانون با 
یکدیگر متفاوت است ، زیرا این فرد آدم 
کشته است.سخنگوی دستگاه قضا ادامه 
داد: آدمی بی گناه توسط افکاری کشته 
شده اســت و اگر افراد به دنبال اقدامی 
انسانی هســتند، چرا کسی نمی گوید 
فردی که به قتل رســیده بی گناه بوده 
و در مقابــل خانه اش به قتل رســیده 
است، این فرد خانواده دارد و چرا کسی 
از این خانواده داغدار صحبت نمی کند.

اسماعیلی بیان کرد: حکم قصاص صادر 
شده و حق اولیای دم است و خود فرد 
صحنه را بازسازی کرده و دادگاه او علنی 
بوده و وکیل داشته است و خودش اقرار 
کــرده و اکنــون برمبنــای جنبه حق 
الناس، دادگاه حکم قصاص داده است، 
البته این حکم قابل فرجام خواهی بوده 
و در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی 
مجدد قرار گرفته است و قضات دیوان 
حکم را بررســی کردند.سخنگوی قوه 
قضاییه با بیان اینکه دشــمن به دنبال 
فضاســازی اســت، گفت: ما بــه ناچار 
مستندی از اقرار خود افکاری و بازسازی 
صحنه قتل توسط او را منتشر کردیم که 

در آن خودش توضیح داد چگونه مقتول 
را به قتل رسانده است.وی با بیان اینکه 
ما برای دشمن شأن قائل نیستیم، گفت: 
به احترام شــهروندان خودمان تاکنون 
بخشی از مســتندات پرونده را منتشر 
کردیم و مســتندات دیگــری هم در 
اختیارمان است.اسماعیلی گفت: برخی 
از چهره های مشهور تا خبری می شنوند 
بــدون اینکه چیزی بداننــد اظهارنظر 
می کنند؛ انگار قسم خورده اند در همه 
چیز ورود کنند، بدون اینکه تخصصی 

یا اطاع درستی داشته باشند. 

 سخنگوی قوه قضاییه:
 برخی چهره های مشهور انگار قسم خورده اند 

در همه چیز ورود کنند
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گزیده خبر  خبرهای بورسی وزیر اقتصاد:

حمایت به معنای تضمین نیست
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در قانون رفع موانع تولید، موضوعی 
مطــرح و تصویب شــد مبنی بر اینکه ســاانه یک درصد از 
ورودی صندوق توسعه ملی به عنوان سپرده در صندوق ثبت 
بازار سرمایه سرمایه گذاری شود اما به دلیل اختافاتی که بین 
بورس و صندوق توسعه ملی وجود داشت، این اتفاق هنوز رخ 
نداده اما با پیگیری هایی که انجام شــد قرار بر این شده است 
که این قانون به اجرا برسد.، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه 
هیات دولت با بیان اینکه نه فقط دولت بلکه در عبارت کلی تر 
حکومت به دنبال حمایت از بورس اســت، چراکه در برخی از 
زمینه ها با همراهی سایر قوا، تصمیماتی گرفته شد.وی افزود: 
یکی از تصمیمات مهم، کمک به افزایش سرمایه شرکت های 
بورسی اســت که هر یک از شرکت های بورسی که نسبت به 
افزایش سرمایه اقدام کنند، 20 درصد از  درآمدهای مشمول 
مالیات آنها با نرخ صفر حساب می شود.وزیر اقتصاد تاکید کرد: 
این جایزه بزرگ ما به شــرکت هایی اســت که قصد افزایش 
ســرمایه دارند.دژپسند همچنین با اشــاره به اختصاص یک 
درصد از منابع صندوق توســعه ملی به بازار سرمایه گفت: در 
قانون رفع موانع تولید، موضوعی مطرح و تصویب شــد مبنی 
بر اینکه ســاانه یک درصد از ورودی صندوق توسعه ملی به 
عنوان سپرده در صندوق ثبت بازار سرمایه سرمایه گذاری شود 
اما به دلیل اختافاتی که بین بورس و صندوق توســعه ملی 
وجود داشت، این اتفاق هنوز رخ نداده اما با پیگیری هایی که 

انجام شد قرار بر این شده است که این قانون به اجرا برسد.وی 
گفت: تمام سنوات گذشته هم مورد محاسبه قرار می گیرد و 
این منابع وارد بازار سرمایه خواهد شد.دژپسند همچنین تاکید 
کرد: از دیگر تصمیمات ما این اســت که شرکت های حقوقی 

وابســته به دولت خرید و فروش خود را هماهنگ با پایداری 
بــورس انجام دهند.وی با بیان اینکــه تصمیمات چهار ماهه 
گذشته دولت، شــورای اقتصاد، مجلس و سایر نهادها نشان 
می دهد که کل کشور به دنبال پایداری در بازار سرمایه است، 

گفت: با تمام اینها فعاان بازار سرمایه منافع خود را بسنجند 
ممکن اســت هر کسی هر حرفی نسبت به بازار سرمایه بزند 
اما در نهایت فعاان بازار براساس منافع خود تصمیم بگیرند.

وی گفت: قبل از اینکه در جلسه هیات دولت حضور پیدا کنم، 
تابلوی بورس را رصد کردم؛ بســیاری از نهادهایی که دیروز 
قرمز بودند امروز سبز شدند، بنابراین کسانی که دیروز سهام 
خود را فروختند امروز ضرر کردند  از همین روی سهامداران 
باید نگاه میان مدت و بلندمدت داشــته باشند.دژپسند تاکید 
کرد: بنده اصا نمی گویم ســهامی را بفروشید یا نفروشید یا 
بخرید یا نخرید اما از تمام ســهامداران خواهش می کنم تمام 
تصمیمات خود را براســاس محاسبات عقانی بگیرند و این 
موضوع را در نظر داشــته باشند که با درآمد حاصل از فروش 
سهام در بازار سرمایه در کدام بازار می خواهند سرمایه گذاری 
کنند؟وزیر اقتصاد ادامه داد: دو نوع سود سهام در بازار سرمایه 
داریم؛ یکی ســود ساانه که بین سهامداران توزیع می شود و 
دیگری افزایش قیمت سهام، ســهامداران باید بدانند در چه 
دوره ای هستند و تصمیمات آنی و هیجانی است که پشیمانی 
دارد.دژپسند با تاکید بر اینکه برنامه منسجم برای عرضه های 
اولیــه داریم، گفت: ما نگاه ابزاری به بورس نداریم، نگاه ما به 
بورس نگاه بلندمدت برای اقتصاد است.وی تاکید کرد: جنس 
حمایت ما متفاوت است. حمایت می کنیم اما تضمین نداریم. 

به دنبال نهادسازی و عمق بخشی در بازار سرمایه هستیم.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعام کرد
فعا بلیت پروازهای ترکیه را نخرید

رییس ســازمان هواپیمایی کشوری از واگذاری فرودگاه های ماهشهر و عسلویه 
به شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خبر داد و گفت: هنوز تاریخ انجام 
پروازهای ترکیه مشخص نیست و فعا مردم بلیت پروازهای ترکیه را خریداری 
نکنند.ا، کاپیتان زنگنه صبح دیروز در بازدید ســرزده از فرودگاه مهرآباد اظهار 
کرد: همه پروتکل های بهداشــتی به دقت اجرایی می شــود و بر اجرای دقیق و 
درست آن نظارت کامل می کنیم. در این زمینه شرکت های متخلف معرفی شده 
و با آنها برخورد ازم صورت خواهد گرفت.وی درباره ی حادثه فرودگاه ماهشهر 
گفت: با توجه به این که گزارش های رسیده نشان می داد فرودگاه ماهشهر ایمنی 
مناســبی ندارد این فرودگاه را به عاوه فرودگاه عسلویه به شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران واگذار کردیم. شرکت فرودگاه ها نیز کتبا مسئولیت ناوبری 
فرودگاه ماهشــهر را پذیرفته است.رییس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: 
دیگر فرودگاه های وابسته به شرکت نفت نیز براساس ترافیکی که دارند در این 
فراخوان قرار گرفته و به تدریج واگذار خواهند شد.دهقانی زنگنه همچنین درباره 
دستورالعمل اباغی اخیر نیز باید گفت که دستورالعمل ۱۹00 را اباغ کردیم و 
همه شرکت های هواپیمایی موظف به رعایت کردن همه مفاد آن به صورت دقیق 
هستند. مردم هم می توانند فرم های نظرسنجی داخل هواپیما را مشاهده کرده و 
با اسکن کردن بارکد آن به صورت آناین در سایت سازمان هواپیمایی کشوری 
مشکات شــان را مطرح کنند. همچنین اگر تخلفاتی مشــاهده کردند سایت 
ســازمان و تلفن گویای آن 2۴ ساعته پاسخگو است.رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری اضافه کرد: در زمینه استفاده بیشتر شرکت های هواپیمایی از اتوبوس ها 
بــرای رعایت فاصله گذاری اجتماعی به هنگام انتقال مســافران از ترمینال ها و 
هواپیما نیز شرکت های هواپیمایی موظف اند دستورالعمل های اجرایی را به دقت 

رعایت کنند بنابراین باید به اندازه اتوبوس تهیه کنند.

جلسه بررسی حادثه هواپیما اوکراینی 27 مهرماه
وی درباره آخرین وضعیت حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: 2۷ مهرماه نشستی 
مشــترک بین ایران و اوکراین با حضور دیگر نمایندگان در تهران برگزار خواهد 

شد تا دیگر زوایای این حادثه را بررسی کنیم. 

گروه بهمن گام های موثری در توسعه محصول 
برداشته است

    شــروع تحریم ها در ســال ۹6 فضای سردی را بر 
دامنه ی صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرد و گروه 
بهمن نیز مانند همه خودروســازان داخلی با مشکات 
عدیده ای مواجه شــد ولی بــا ایجاد تحولی عظیم در 
فرآیندها، بهبود ساختارها و طرح های توسعه ای منجر 

به کسب دســتاوردهای عظیم در این مجموعه شد.گروه بهمن با وجود تحریم 
های اقتصادی، نوســانات بازار و جهش نرخ ارز در دو ســال گذشته، سال های 
ســختی را با فشــار مضاعف بر بدنه ی صنعت خودروسازی متحمل شد، اما با 
استراتژی های به موقع و با جستجوی راه های بهتر در مسیر پیشرفت و توسعه، 
خدشه ای به برنامه های آینده این مجموعه وارد نشد.استراتژی بهمن در همه 
زمان، استمرار در تولید و ایجاد طرح های گسترده برای توسعه محصوات از دو 
تا هجده چرخ است و به همین منظور در شرکت های زیر مجموعه خود توانست 
به دســتاوردهای بزرگی دســت یابد. از جمله می توان به شرکت بهمن دیزل 
اشــاره کرد که کامیونت 6 تن جدید شیلر، حاصل تاش بی وقفه متخصصان و 
مهندســان داخلی را بومی ســازی و به تولید انبوه رساند و در برنامه توسعه ای 
خود تولید مینی بوس پگاسوس، کامیونت 8 تن شیلر و... را در دست اقدام دارد 
که یکی پس از دیگری به زودی به بازار عرضه می شــود. همچنین بهمن دیزل 
با راه اندازی واحد کاربری سازی، منجر به گسترش فعالیت های این مجموعه و 

البته جذب نیروی انسانی شد.

قائم مقام مدیرعامل سایپا:
برای تمام تعهدات سررسیده شده سایپا 

خودرو تولید کرده ایم
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا در امور 
فروش و خدمات پس از فروش گفت: همانطور که قبا 
هم اعام کرده بودیم، برای تمام تعهدات سررســیده 
شده سایپا تا پایان شــهریور، خودرو تولید شده است 
اما به دلیل کمبود چند قطعه در برخی تولیدات امکان 

تحویل آنها وجود ندارد.به گزارش ســایپانیوز، مجید باقری در آئین قرعه کشی 
طرح پیش فروش مشــارکت در تولید محصوات ســایپا اظهار داشت: کمبود 
قطعه در تعدادی از تولیدات ماه های گذشــته گروه خودروسازی سایپا ناشی از 
مشکات مربوط به تامین ارز مورد نیاز است.باقری ادامه داد: با تاکید مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا تاش برای تامین ارز مورد نیاز جهت تامین قطعات با 
جدیت ادامه دارد و در کوتاه ترین زمان ممکن، معدود قطعات مورد نیاز تهیه می 
شود و خودروهای تعهد شده تکمیل و تحویل مشتریان خواهند شد.وی با بیان 
اینکه بانک مرکزی جمهوری اســامی با هدف حمایت از تولید داخل، همواره 
همکاری خوبی با گروه خودروسازی سایپا داشته، افزود: برای تامین ارز، نیازمند 

ادامه حمایت های بانک مرکزی هستیم.

واعظی: 
دولت در بورس دخالت نمی کند

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: دولت دخالتی در بورس ندارد اما از سرمایه مردم صیانت 
می کند و باید مراقبت کند تا این ســرمایه حفظ شــود. محمود واعظی در حاشیه جلسه 
دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اجاسیه سه جانبه شورای عالی راهبردی گفت: 
گسترش روابط با همسایگان هم از نظر سیاسی و اقتصادی و نیز امنیتی برای کشور مهم 
است. ما روابط با همسایگان را همیشه در اولویت داشتیم اما وقفه ای در روابط با ترکیه به 
دلیل بسته شدن مرزها به وجود آمد و حجم روابط ما در مدت کرونا نزدیک به هفتاد و پنج 
درصد کاهش پیدا کرد.وی افزود: تقریباً همه ابعاد روابط دو کشــور در روز گذشــته مورد 
بحث قرار گرفت و هردو رییس  جمهوری تاکید بر تصمیم گذشته خود مبنی بر اینکه وزرا 
و کمیســیون مشــترک اقتصادی تاش کند تا حجم روابط را در سال به ۳0 میلیارد دار 
افزایــش دهد را مورد توجه مجدد قرار دادند.واعظی ادامــه داد: در مجموع می توان گفت 
این جلســه بسیار مثبت بود و هر دو طرف اراده بر گسترش همکاری ها داشتند و تصمیم 
گرفتند که کمیســیون مشترک اقتصادی در هفته آینده تشکیل شود و وزرا جلسات خود 
را داشته باشند.رییس دفتر رییس جمهوری درباره وضعیت بازار بورس و برنامه دولت برای 
حمایت از این بازار، تاکید کرد: رسانه ها و صداوسیما باید در این زمینه کار فرهنگی کنند. در 
هیچ جای دنیا بورس، بازار کوتاه مدت نیست، اینکه بخواهیم با بورس هیجانی برخورد کنیم 
از هر دو طرف اشــکال دارد چه اینکه هجوم ببریم به خرید یک سهم خاص تا رشد کاذب 
ایجاد شود و چه اینکه تحت تأثیر تبلیغات منفی در داخل یا خارج همه در صف فروش قرار 
گیرند، هیچکدام صحیح نیست.وی در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه برخی معتقدند 
وضعیــت فعلی بازار بورس نتیجه دخالت دولت بوده و نظرش در این زمینه، اظهار کرد: ما 
دخالت مســتقیم نداریم. بر اساس قانون کسی که می تواند در این بازار دخالت کند حتی 
رییس بورس هم نیست بلکه شورای عالی بورس است که همه در آن حضور دارند از بخش 
خصوصی تا سایر بخش ها. بنابراین دولت دخالتی در بورس ندارد اما از سرمایه مردم صیانت 
می کند و باید مراقبت کند تا این ســرمایه حفظ شود.واعظی تصریح کرد: اینکه ما از نظر 
اجرایی با مصوبات شورای عالی بورس همراهی کنیم، اسمش دخالت نیست بلکه همراهی 
است. مردم باید امید داشته باشند که بورس برای حفظ سرمایه شان جای مناسبی است اما 
در هیچ جای دنیا کســی نمی تواند بگوید بازار بورسی داریم که همیشه مثبت است.رییس 
دفتر رییس جمهوری با اشاره به موضوع اعام وزیر پیشنهادی صمت به مجلس گفت: داریم 
تاش می کنیم که کسی را معرفی کنیم که رای بیاورد و چهار تا پنج گزینه در این زمینه 
مطرح هستند و اگر همه چیز خوب پیش برود هفته آینده وزیر را معرفی کنیم.وی در پاسخ 
به پرسش دیگر ایسنا درباره برنامه دولت برای کاهش قیمت خودرو گفت: این موضوع را در 
ستاد اقتصادی دولت بحث کردیم و رییس جمهوری به وزارت صمت دستور داد تا در این 
زمینه به صورت متمرکز کار کنند و کارخانه ها هم موظف شدند آنچه تولید می کنند را به 

سرعت در اختیار مردم قرار دهند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: در اقتصادی 
که ۱۵ درصد تولیــد ناخالص داخلی از کار حاصل 
می شــود و بقیه حاصل از فعالیت ســرمایه های 
تجاری و مالی است، این اقتصاد قادر به خلق شغل 
نیســت.اقتصاد سالهاســت اولویت اصلی کشور به 
شــمار می آید .در عین حــال  اقتصادی در جهان 
وجود ندارد  که بدون تولید محوری بتواند به سطح 
مطلوبی از توسعه یافتگی برسد.این در حالی است 
که در اقتصاد ایران به دلیل اســتیای باای بخش 
های نامولد عما فضای مناسبی برای تولید فراهم 
نیست. حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی 
دانشگاه الزهرا در این گفت و گو تاثیر متقابل تولید 
را بــا ایه های مختلف زندگــی اجتماعی و حیات 
سیاسی جامعه بررسی کرده تا مشخص شود دولتی 
که نیمی از ســال جهش تولید را پشت سر گذارده 
تا چه انــدازه به اهمیت موضوعاتــی که به عنوان 
سرفصل های مهم تاثیر گذار از جریان تولید حاصل 

می شود بی توجه بوده است.

چرا هر زمان که موضوع تولید به میان کشیده 
می شود تفاوت کشــورهای توسعه یافته و 
اقتصادهای غیر توســعه ای با این  شاخص 

مشخص می شود؟
در واقع مسئله تولید، محوری ترین نمایشگر تمایز 
کشورها در توســعه یافتگی از یکدیگر است. اینکه 
کشورها چه کاایی و چگونه تولید می کنند نمونه 
روشــنی بر تمایز کشورها در مســاله تولید است. 
فقدان یا عدم تولید یا چشمگیر نبودن تولید نشان 
دهنده عقب ماندگی کشــور به شــمار می رود لذا 
تولید نقش بسیار حیاتی در استقال کشور نه تنها 
اقتصادی بلکه اســتقال سیاسی به جا می گذارد. 
امروز می بینیم حتی کشورهای کوچکی در شرق 
آسیا مثل سنگاپور با استفاده درست از ظرفیت های 
تولیدی خود به یک قدرت اقتصادی در اندازه های 
خود تبدیل شده است، در حالی که ایران به عنوان 
کشــوری با قدمــت و با این همــه عظمت و تنوع 
زیست محیطی و  ظرفیت های طبیعی خدادادی و 
نیروی انسانی جوان، ماهر و تحصیلکرده و موقعیت 
جغرافیایی نتوانسته به حداقل هایی برای تولید که 
از چنین جامعه ای انتظار می رود دست بیابد.عما 
پرسش های اساسی که در اقتصاد وجود دارد عمدتاً 
حول مســاله تولید است که اصا برای چه کسانی 
و چگونه تولید کنیــم. اصوا در ایران قبل از اینکه 
پاسخ اقتصادی باشد سیاسی است! به همین دلیل 
است که مســئله اقتصاد در ایران فقط یک مساله 

اقتصادی صرف نیســت بلکه مولفه های سیاسی و 
اجتماعی هم در آن تاثیر گذار اســت، ضمن اینکه 
تولید هم تثبیت کننده شاخصه های ثبات اقتصادی 
و به تبع آن ثبات سیاســی در کشور است. بنابراین 
اگر جامعه ای نتواند به تناســب ظرفیت های نیروی 
انسانی خود و ظرفیت های منابع طبیعی و اقتصادی 
خود تولید متناسبی را ایجاد کند قطعاً با عدم تعادل 
های بسیار گســترده ای روبرو می شود. بی تردید 
می توان گفت مســاله تولید، مساله ثبات سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی در جامعه است .

اشاره  نکته  این  به  اقتصادسیاسی  ادبیات  در 
می شــود که حفظ ارزش پول ملی با تقویت 
نرخ ارز مســاله ای کلیدی در فرایند توسعه 
است .نرخ ارز تا چه اندازه بر روی تولید تاثیر 

گذار است؟
هرگاه ارز با افزایش قیمت مواجه شده شاهد نوعی 
بی ثباتی در حوزه های اجتماعی بوده ایم. تبعات این 
مسائل خود را در افزایش رشد جرم و جرایم، رشد 
اعتیاد، فرار مغزها از کشــور و پدیده های دیگری 
نشــان می دهد که متاسفانه روز به روز هم تورم و 
گرانی ها در حال افزایش است. هر بار که ارز گران 
می شــود تولید هم نابود تر می شود و به تبع این 
بیــکاری و نبود درآمد جامعه فقیرتر می شــود.  با 
فقیرتر شــدن جامعه به این علت که اقتصاد ایران 
یک اقتصاد وابســته به فروش منابع طبیعی است 
وقتی اقتصاد با مشــکلی مثل تحریم رو به رو می 
شود عمًا درآمدهای باد آورده که در اختیار مدیران 
کشــور قرار می گرفت و از آن برای پوشش کاستی 
های خود  استفاده می کردند کشور محروم می ماند 
و لذا بسیاری از مشکاتی که ناشی از سوء تدبیر و 

سوء مدیریت هاست خود را نشان می دهند.

دو سال است  نامگذاری سال  اقتصادی و بر 
محوریت تولید است چرا تولید در نامگذاری 

شعار سال تا این اندازه حائز اهمیت است؟
نکته قابل توجهی که  بحث تولید را دو صد چندان 
مهم می کند این است که تولید ایجاد کننده شغل 
اســت. اما چون اقتصاد ایران بر یک اقتصاد دالی، 
سفته گری و سوداگری پایه ریزی شده و اقتصادی 
اســت که این فعالیت ها را تحت پوشش خدمات 
دســته بندی می کند، این چنین اقتصادی ضمن 
اینکه رشــد نابرابری ها را به صورت گســترده رقم 
می زند، نابسامانی های گسترده تری چون فساد را 
که عامل بسیاری از نابسامانی ها در اقتصاد است را 

به مردم و جامعه تحمیل می کند. پیامد این سیستم 
اقتصادی ســرریز شدن فساد بر حوزه های مختلف 
اجتماعی است یعنی تبعات آن بر جامعه سرریز می 
شــود ، از این جهت اســت که تولید به عنوان یک 

عامل بقای جامعه معرفی می شود.

اگردامنه بی اعتنایی ها به تولید و جهش تولید 
تداوم بیابد تبعات این موضوع بر حوزه های 
مختلف اعم از اقتصادی تا سیاسی و اجتماعی 

چیست؟
متاســفانه با بررســی تاریخ در می یابیم که ایران 
به صورت ســنتی و تاریخی اصــوا در زمینه های 
اقتصادی وابستگی هایی داشته است. فروش منابع 
طبیعی جای کار را گرفته لذا کار را در مرحله دوم 
قرار داده در حالی که کار نقش اول را در اقتصاد باید 
ایفا کند. در واقع کار در این اقتصاد نقش نازلی دارد. 
در اقتصادی که ۱۵ درصــد تولید ناخالص داخلی 
از کار حاصل می شــود و بقیــه حاصل از فعالیت 
ســرمایه های تجاری و مالی است، این اقتصاد قادر 
به خلق شغل نیست در حالی که در همین اقتصاد 
سالی یک میلیون نفر به بازار کار سرازیر می شوند. 
بنابراین جامعه از یک سو نمی تواند خلق شغل کند 
و از سوی دیگرهمزمان هم مرتب تقاضا در بازار کار 

افزوده می شود.

آیا راهکاری برای گذر از این وضعیت و رسیدن 
به رونق و سپس جهش تولید وجود دارد؟

 اینکه برای رفع این نقیصه ساختاری در اقتصاد چه 
کارباید کرد را باید اینگونه پاسخ داد که اقتصاد ما به 
شکل مبرم و ضروری نیازمند اصاحات ساختاری 
است به این معنا که نظام مالیاتی کشور مثل همه 
کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا باید  نقش فعال و 
واقعی خود را ایفا کند که متاســفانه در این بخش 
تا کنون به صــورت کاما منفعل بوده و همواره در 
خدمت صاحبان سرمایه های تجاری، مالی ،سفته 
بازی و ســوداگری بوده اســت. اصاحات در نظام 
بانکی نیز بسیار مهم است. نظام بانکی ما باید منابع 
خرد مردم را جمع آوری کند و به ســمت تولید به 
ویژه تولید صنعتی هدایت کند تا از این منظر عمًا  
ظرفیت ها و فرصت های ایجاد خلق ارزش افزوده و 
خلق شــغل را در جامعه ایجاد کند.  نظام مالیاتی 
هزینه های فعالیت های ســوداگری و سفته بازی را 
باید به شدت افزایش دهد و دولت هم فرصت های   
اشــتغال و تولید صنعتی را تسهیل کند تا با ایجاد 

اشتغال رفاه عمومی هم در جامعه رقم بخورد.

 راغفر:
 اقتصادی که فقط ۱۵ درصد تولیدش از کار است نمی تواند شغل بسازد

معاون وزیر کار مطرح کرد؛
سهم ۲۹ درصدی روستاها از اشتغال زایی

معــاون وزیر کار، تعــاون و رفاه اجتماعی گفت: پرداخت تســهیات به 
طرح های اشــتغال پایدار روستایی و عشــایری موجب شد، 2۹ درصد از 
اشتغال های جدید در روستاها اتفاق بیفتد.عیسی منصوری اظهار داشت: 
پیش از پرداخت تســهیات روستایی و عشایری، تنها سه درصد از ایجاد 
اشــتغال جدید در روســتاها اتفاق می افتاد؛ اما با پرداخت تسهیات به 
طرح های اشتغال پایدار روستایی و عشایری، این رقم اکنون به 2۹ درصد 
رسیده است.معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و  رفاه 
اجتماعی افزود: یکی از اقدامات خوب دولت، پرداخت تسهیات در مناطق 
روستایی بوده که ســبب ایجاد اشتغال زیادی در این مناطق شده است، 
در این زمینه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دبیر این کارگروه، 
باید نتایج پرداخت این تســهیات را بازگو کند تا اثرگذاری اجرای طرح 

ها تبیین شود.

نوبخت:
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای 

کاهش نوسانات بورس خواهد بود
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده از ثروت ملی » صندوق توسعه 
ملی« برای جبران ناکارآمــدی در بورس را تکذیب کرد.محمد باقر نوبخت، 
رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور در پاســخ به اینکه استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس، یعنی اینکه تاوان ناکارآمدی برخی 
تصمیمات باید از ثروت ملی هزینه شود، به خبرنگار اقتصاد آناین گفت: این 
اطاعات که به شــما داده اند غلط است. بنا شد یک صندوق ثبات سازی که 
در همه کشورهای دیگر نیز وجود دارد و می توان بورس را با آن متعادل و از 
نوساناتش جلوگیری کرد، ایجاد شود.او ادامه داد: بخش های مختلف از جمله 
خود دولت که در آنجا سرمایه گذاری کرده به اضافه صندوق توسعه ملی که 
در تمام طرح های مختلف در حال سرمایه گذاری است، درصدی از درآمدش 

را در بورس سرمایه گذاری می کند.

آگهی تمدید پذیره نویسی عمومی
شرکت جنرال مکانیک )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 4320 و شناسه ملی 10260170431
 پیرو آگهی منتشــره در روزنامه های اطاعــات، صبح اقتصاد و

اقتصاد ملی مورخ 1399/06/06، بدینوسیله به اطاع می رساند که 
مهلت پذیره نویسی عمومی حق تقدم های استفاده نشده این شرکت 
که در تاریخ 1399/06/24 پایان می پذیرد، طبق درخواست هیات 
 مدیره و براساس موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره

017-998/590057 مــورخ 1399/06/18 به مدت 30 روز و تا تاریخ 
1399/07/23 )از تاریخ 1399/06/25 لغایت 1399/07/23( تمدید 

می گردد.
هیات مدیره شرکت جنرال مکانیک )سهامی عام(

خودرو
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 پیش بینی نفت ۵۰ داری تا سال ۲۰۲۲گزیده خبر
موسسه رتبه بندی »فیچ ریتینگز« دورنمای قیمت نفت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا تا سال ۲۰۲۲ را از ۵۲ دار در هر 
بشــکه تا ۵۰ دار پایین آورد که نشان دهنده آسیب پذیری 
تعادل بازار، افزایش ذخایر نفت و ادامه روند انتقال انرژی است.

 به گزارش اول پرایس، موسســه رتبه بندی »فیچ ریتینگز« 
دورنمای قیمت نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا را از 
۵۲ دار در هر بشــکه تا ۵۰ دار پایین آورد که نشان دهنده 
آســیب پذیری تعادل بازار، افزایش ذخایر نفت و ادامه روند 
انتقال انرژی اســت. طبق جدیدترین پیش بینی این آژانس 
اعتبار سنجی در مورد قیمت نفت و گاز که در روز سه شنبه 
منتشر شد، انتظار می رود در بهترین شرایط قیمت نفت خام 
برنت در بلند مدت ۵3 دار در هر بشــکه باشد، این رقم قبا 
۵۵ دار اعام شده بود.فیچ دورنمای قیمت نفت برای ۲۰۲۲ 
را هم پایین آورده و از ۵3 دار به ۵۰ دار در هر بشکه برای 
نفت برنت رسانده است.  دلیل این کاهش قیمت ذخایر باای 
نفت به خاطر کاهش تقاضا ناشی از همه گیری ویروس کرونا 

در سراسر جهان است. حاا انتظار می رود متوسط قیمت نفت 
خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا در ۲۰۲۲ برابر با 47 دار 
در هر بشــکه باشد در حالی که قبًا ۵۰ دار پیش بینی شده 
بود. این موسسه رتبه بندی انتظار دارد  ذخایر نفت جهان در 
سه ماهه دوم ســال جاری میادی و در ۲۰۲1 کاهش یابد. 
این ذخایر در نیمه اول ۲۰۲۰ با ســرعت 6.4 میلیون بشکه 
در روز افزایش یافته بود.فیچ اشــاره کرد قیمت نفت در بلند 
مدت نشان دهنده حرکت به ســمت منابع انرژی کم کربن 
هم هست. تحلیلگران این آژانس می گویند:» زمان اوج تقاضا 
برای نفت تحت تأثیر تغییر قوانین، وضع مالیات و فناوری قرار 
دارد و پیش بینی آن ســخت است ولی ما عقیده داریم تغییر 
به ســمت انرژی های پاک رشد مصرف نفت را از اواسط دهه 
۲۰۲۰ پایین می آورد«. مؤسسه فیچ قیمت بلند مدت و میان 
مدت گاز را تغییر چندانی نداده و روی ۲.4۵ دار در هر هزار 
فوت مکعب نگه داشته است. ولی متوسط قیمت گاز در ۲۰۲۰ 

را از 1.8۵ دار قبلی تا ۲.1۰ دار باا برده است.

برق مجانی به تهرانی ها هم می رسد
مدیرعامل شــرکت توزیــع برق تهران بزرگ گفت: در تهــران بیش از 8۰ درصد 
مشترکان خانگی الگوی مصرف را رعایت می کنند اما مساله طرح برق امید نیاز به 
ارزیابی و طبقه بندی مشترکان از حیث مصرف دارد تا مشخص شود چند درصد 
تهرانی ها شــامل این طرح می شــوند اما نهایتا طرح برق امید تا آبان ماه اجرایی 
خواهد شد.حسین صبوری، با بیان اینکه استان تهران دارای دوشرکت شهر تهران و 
شهرستان های تهران است، اظهار کرد: در حال حاضر همکاران ما به دنبال شناسایی 
مشترکان پرمصرف و کم مصرف برای طرح برق امید هستند.وی با بیان اینکه بر 
اساس آمار موجود در شهر تهران بیش از 8۰ درصد مشترکان خانگی الگوی مصرف 
را رعایت می کنند، افزود: گروه کم مصرف و کم مصرف که در برق امید مطرح شده 
با این موضوع متفاوت است و باید بررسی های ازم صورت گیرد.مدیرعامل شرکت 
توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به مشترکان پر مصرف تهرانی گفت: بر اساس آماری 
که تا کنون اخذ شده کسانی که الگو مصرف را رعایت نمی کنند جزء پر مصرف ها 
هستند که در تهران حدود ۲۰ درصد مشترکان را شامل می شود.صبوری با بیان 
اینکه طبق مصوبه دولت کم مصرف ها شامل تخفیف صد درصدی طرح برق امید 
می شوند، تصریح کرد: تعریف مشترک کم مصرف در هر منطقه متفاوت است به 
طور مثال برای تهران یک نوع محاســبه و برای خوزستان یک نوع محاسبه دیگر 
لحاظ می شود.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ارزیابی ها و بررسی ها در حال 
انجام است، گفت: پس از مشخص شدن نتیجه گزارش اعام خواهد شد اما اان پر 
مصرف ها را کسانی می دانیم که الگو مصرف را رعایت نکنند که این مساله نیز در 
مناطق مختلف متفاوت است.مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با بیان اینکه 
تا آبان ماه این طرح اجرایی خواهد شد، گفت: برق امید شامل کم مصرف ها است 
و حتما شامل حال استان تهران نیز خواهد شد و اگر مشترکان خوش مصرف نیز 
مصرف خود را مدیریت کنند می توانند در این دسته قرار بگیرند و این موضوع تنها 

بستگی به میزان مصرف مشترکان دارد.

ربیعی خبر داد؛
 افزایش دریافتی جایگاه داران سوخت

 در دولت تصویب شد
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هئیت دولت گفت: دیروز دولت تصمیم گرفت 
از ابتدای ســال ۹۹ حق العمل فــروش هر لیتر بنزین و نفت و گاز را به ترتیب 
1۲۵۰ و 7۰۰ ریال تعیین کند. علی ربیعی ســخنگوی دولت در حاشیه جلسه 
هئیــت دولت در مورد افزایش دریافتی جایگاه داران ســوخت گفت: مدتی بود 
جایگاه  داران درخواســت داشتند که دریافتی شان افزایش پیدا کند و از وضعیت 
دریافتی خود ناراضی بودند. بیش از یک ســال انجمن صنفی آنها این مطالبه را 
داشت و امروز دولت تصمیم گرفت از ابتدای سال ۹۹ حق العمل فروش هر لیتر 
بنزیــن و نفت و گاز را به ترتیب 1۲۵۰ و 7۰۰ ریال تعیین کند.وی افزود:  این 
افزایش قطعات تاثیری در دریافتی و درآمد جایگاه داران خواهد داشت و از سویی 
نحوه تامین این پول را نیز دولت تعیین کرد که از منابع دولتی پرداخت شود و 

تاثیری در قیمت بنزین و گازوئیل نداشته باشد.

  تقاضای جهانی نفت تا ۳ سال آینده به سطح قبل
 از بحران کرونا باز می گردد

تحلیلگران بانک آمریکا سکیوریتیز اعام کردند اگر تا پایان ۲۰۲1 واکسن کرونا تأیید شود، سفرهای هوایی در ۲۰۲۲ تا 
7۵ درصد ســطح قبل از کرونا افزایش می یابد و این رقم در ۲۰۲3 به ۹۰ درصد می رســد. به گزارش اویل پرایس، بانک 
آمریکا سکیوریتیز اعام کرد با توجه به اینکه مصرف سوخت هواپیما همچنان بسیار کمتر از سال گذشته است، سه سال 
طول می کشــد تا تقاضای جهانی نفت به ســطح قبل از بحران کرونا بازگردد. این بانک در گزارش هفتگی خود در مورد 
انرژی اعام کرد در شرایطی که تقاضا برای سوخت خودرو تقریباً به سطح قبل از بحران کرونا بازگشته، تقاضا برای سوخت 
هوایی همچنان پایین اســت چون سفرهای هوایی کاهش چشمگیری نسبت به قبل از همه گیری ویروس کرونا داشته 
است. تحلیلگران این بانک آمریکایی عقیده دارند تا زمانی که یک واکسن موثر یا درمان برای بیماری کووید 1۹ پیدا نشود 
سفرهای هوایی رونق نمی گیرند. تا رسیدن به این واکسن موثر هم 1۲ تا 18 ماه فاصله است. اطاعات سرویس ردیابی 
سفرهای جهانی »فایت تریدر ۲4« در هفته گذشته نشان داد تعداد پروازها در جهان در ماه اوت 4۵.۲ درصد کمتر از 
همین ماه در ۲۰1۹ بوده و رشد آهسته تری نسبت به ماههای ژوئن و جوای داشته است. اگر تا پایان ۲۰۲1 واکسن کرونا 
تایید شود، سفرهای هوایی در ۲۰۲۲ تا 7۵ درصد سطح قبل از کرونا افزایش می یابد و در ۲۰۲3 به ۹۰ درصد می رسد.

 این بانک ســرمایه گذاری اعام کرد تقاضای جهانی برای نفت در بلندمدت در ۲۰3۰ تا 1۰۵ میلیون بشــکه در روز باا 
می رود و سهم خودروهای برقی هم افزایش خواهد داشت. طبق بهترین سناریوی این بانک، خودروهای برقی 34 درصد 

از سهم فروش خودرو های سبک را تا ۲۰3۰ به خود اختصاص می دهند و این رقم تا ۲۰۵۰ به ۹۵ درصد می رسد.
 خودروهای هیدروژنی هم جایگزین بخشی از تقاضای نفت برای حمل و نقل خواهند شد مخصوصاً اگر قیمت آنها کاهش 
یابد. آژانس بین المللی انرژی در همین هفته اعام کرد روند رشد تقاضا برای نفت در کوتاه مدت به خاطر حاشیه های 
پایین سود پاایشگاهی، عدم بهبود تقاضا برای سوخت هواپیما و بی ثباتی در مورد رشد اقتصاد جهان، متوقف خواهد شد، 

مخصوصاً در چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت جهان.

 محموله سوخت توقیفی ونزوئا چند روز دیگر به تگزاس می رسد
وزارت دادگستری آمریکا در ماه اوت اعام کرد 1.1۲ میلیون بشکه از بنزینی را که به سمت ونزوئا می رفته توقیف کرده است 
و حاا این محموله توسط دو نفتکش طی چند روز آینده به تگزاس می رسد. به گزارش رویترز، آمریکا ماه گذشته یک محموله 
سوخت ونزوئا را که از ایران خریداری کرده بود توقیف کرد و حاا این محموله توسط دو نفتکش طی چند روز آینده به تگزاس 
می رســد. این اقدام بخشی از تاش های واشــنگتن برای مختل کردن تجارت بین کاراکاس و تهران است. وزارت دادگستری 
آمریکا در ماه اوت اعام کرد 1.1۲ میلیون بشــکه از بنزینی را که به ســمت ونزوئا می رفته توقیف کرده است. انتظار می رود 
اولین محموله ســوخت با یک نفتکش دارای پرچم لیبریا با نام یوروفورس در ۲4 ساعت آینده به تگزاس برسد. طبق اطاعات 
رفینیتیو ایکون، مقصد این نفتکش بندر گالوستون آمریکا اعام شده است.محموله دوم با نفتکش »مارسک پراگرس« و پرچم 
سنگاپور در 1۹ سپتامبر به بندر هوستون می رسد. اطاعات رفینیتیو ایکون نشان می دهد نفتکش مارسک پراگرس از طریق 
انتقال کشتی به کشتی در خارج از بندر ماداگاسکار در اواخر جوای بارگیری کرده و نفتکش یورو فورس فرستنده خود را پس 
از ترک بندر فجیره در امارات متحده عربی روشن کرده است. این نفتکش مقصد اولیه خود را ترینیداد اعام کرد و بعد آن را به 

جامائیکا و حاا گالوستون تغییر داده است.

کرونا سرمایه گذاری در گاز طبیعی را به صفر رساند
خبرگزاری رویترز نوشت: به دنبال تاثیر ویروس کرونا بر بازار تقاضای انرژی، برای اولین بار در دو دهه گذشته در سال ۲۰۲۰ هیچ 
پروژه جدید صادرات گاز طبیعی مایع به ثبت نرسیده است. به گزارش رویترز به نقل از منابع بانکی و صنعتی از تاثیر اقتصادی ویروس 
کرونا بر بازار سرمایه گذاری گاز طبیعی مایع گزارش داد. براساس این گزارش برخاف سال گذشته، کاهش چشمگیر قیمت نفت و 
گاز در سال ۲۰۲۰ شرکت ها را مجبور به تاخیر در تصمیم گیری در مورد پروژه های جدید سرمایه گذاری در پاایشگاه ها کرده است. 
گروه مشاور وود مکنزی که زمینه ارائه تحقیقات در زمینه های بازار انرژی فعالیت دارد به رویترز گفت: سال 1۹۹8 آخرین سالی بود 

که در آن هیچ صادرات جدید گاز طبیعی به ثبت نرسید. 
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گزیده خبر لزوم اصاح نظام توزیع برای کنترل تورم

ذینفعانیکهبهتورمدامنمیزنند
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به وجود ذی نفعانی که با اختال در نظام تامین و توزیع به تورم 
دامن می زنند، گفت: مسؤوان به جای پاسخ گویی، مشکات را به یکدیگر پاس می دهند 
و از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می کنند. به روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در 
اقتصاد »تورم« گفته می شــود و برای اندازه گیری این شاخص اقتصادی معموا در بازه 
های زمانی هفتگی، ماهانه و ســاانه قیمت انواع کااهای مصرفی و خدمات در سراســر 
کشــور اندازه گیری می شود. گفتنی اســت کاا و خدماتی که قیمت آنها در نرخ تورم 
محاســبه می شود معموا از کااهای اساسی، ضروری و همچنین خدمات ضروری مردم 
است  لذا افزایش نرخ تورم دقیقا  به معنای  وارد شدن فشار اقتصادی بر مردم است زیرا 
هر چه قیمت کااهای اساســی افزایش یابد و در مقابل گشایشی در درآمد مردم حاصل 
نشود فشار ناشی از تورم توسط مردم بیشتر احساس می شود. دایل مختلفی برای تورم 
و یا افزایش نرخ آن وجود دارد، به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از دایل اصلی افزایش 
نرخ تورم ، رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در کشور ما همواره باا بوده و در سال های 
اخیر این رشد شتابان تر از قبل شده است.لذا رشد نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم می 
شود بطوری که متوسط افزایش نرخ تورم در کشور ما بیش از 15 درصد است و برخی از 
کارشناسان معتقدند که متوسط نرخ تورم در کشور ما بین 18 تا 20 درصد است. علت و 
دلیل تورم هر چه که باشد بیشترین آسیب آن را مردم بخصوص طبقه متوسط به پایین 
جامعه خواهند دید بنابراین ضروری اســت تا راهکارهایــی برای حل و یا حداقل مهار و 
کنترل آن اندیشید. البته تاکنون علیرغم ارائه راهکارهای مختلف توسط کارشناسان برای 
حل این معضل هیچ گشایشی در این موضوع حاصل نشده و هر سال افزایش نرخ تورم را 
در اقتصاد ایران شاهد بوده ایم. در یکی دو سال اخیر و بخصوص امسال افزایش نرخ تورم 
فشــار اقتصادی مضاعف و غیر قابل تحملی را بر مردم وارد کرده است که ضروری است 

برای مهار آن اقدامی بسیار سریع انجام شود. 
 ظاهرا مســئوان هیچ تمایلی به کنترل و مهار تورم ندارنــد زیرا به هر حال اگر در این 
خصوص احســاس مسئولیتی می شــد و انگیزه ای برای مهار آن وجود داشت گشایشی 
نیز حاصل می شد.در رابطه با راهکارهای مهار و کنترل نرخ تورم گفت  وگویی با یحیی 
آل اســحاق کارشناس و فعال اقتصادی و وزیر اســبق بازرگانی انجام دادیم که در ادامه 

آمده است: 
اینکه در کشور تورم داریم و تورم نرخ باایی دارد و این تورم  به  طبقات متوسط به پایین 
جامعه فشــار زیادی وارد می کند برکســی پوشیده نیست. ضمن اینکه تورمی که بانک 
مرکزی به صورت استاندارد محاسبه می کند از میانگین قیمت 300 قلم کاا محاسبه می 
شود و با محاسبه آن نرخ رشد تورم اعام می شود. در حالی که اگر غرض از محاسبه رشد 
نرخ تورم تعیین فشار اقتصادی وارده به مردم است باید گفت که 70 درصد از هزینه های 
مربوط به طبقات متوســط و پایین جامعه مربوط به معیشت، مواد غذایی، اجاره مسکن، 
هزینه آموزش، هزینه پوشاک و بهداشت است که نرخ تورم این اقام قطعا از متوسط نرخ 
تورم بااتر است بنابراین آثار تورمی بر روی طبقات متوسط به پایین به مراتب از طبقات 
متوسط به باای جامعه بیشتر است.     قدرت خرید مردم، وضعیت تولید ناخالص داخلی، 
وضعیت نقدینگی ، وضعیت واردات و صادرات و توزیع کاای کشور مجموعا عواملی است 
که برآیند آن فشار بر اقتصاد جامعه می شود. لذا بنظر می رسد برای تجزیه و تحلیل تورم 

باید یک مقدار حیطه را از تورم بااتر ببریم. وضعیت تولید ناخالص کشور، نسبت به دو سال 
قبل 83 درصد است. یعنی نه تنها تولید ناخالص کشور رشد نکرده است بلکه 17 درصد 
هم عقب است. بنابراین وقتی تولید ناخالص داخلی کشور حدود 17 درصد عقب است و 

نقدینگی نیزحدود 3 برابر اضافه شده است مفهوم آن افزایش تورم است.
عــدم تطابق حجم نقدینگی با تولید ناخالص داخلــی و افزایش حجم نقدینگی و عقب 
ماندگی تولید ناخالص داخلی ظرف چند سال گذشته همگی به علت تورم و عدم داشتن 
نظام توزیع صحیح به دســت مردم اســت.قیمت مسکن ظرف دو سال گذشته 3.2 برابر 
اضافه شده است و قیمت کااهای اساسی دو برابر شده و تورم قابل پیش بینی نیز بااتر 
از 40 درصد است و اینها واقعیت های اقتصاد ایران است.علیرغم اینکه رئیس جمهور می 
گوید که قیمت کااهای دولتی نباید افزایش یابد اما شاهد افزایش قیمت کااهای دولتی 
از قبیل مواد پتروشیمی،  برق، گاز و برق هستیم و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز 
با ارز نیمایی انجام می شود.حل مشکل تورم سخت نیست، اما برای حل این مشکل عزم 
ملی ازم است. در این شرایط به جای اینکه از یکدیگر خرده بگیریم و به دنبال بحث های 
فرعی باشیم و وقت کشور را به موارد غیراصولی اختصاص دهیم بهتر است به دولت کمک 
کنیم.بررسی هزینه های اجاره بهای مسکن، هزینه های تامین ارزاق و مایحتاج عمومی، 
هزینه های آب و برق، نشان می دهد که از افزایش قیمت این اقام فشار زیادی به مردم 
وارد می شود و آستانه فشار روی مردم بیش از حد نرمال است، لذا مسئولین امر باید به 
این نکته توجه و اهتمام ویژه ای داشــته باشــند و اگر توجه نکنند ممکن است منجر به 

خطرات زیادی شود.

 لزوم اصاح نظام توزیع برای کنترل تورم
آل اسحاق: راهکارهای متعددی وجود دارد از جمله اینکه باید نظام توزیع را اصاح کرد. 
یکی از مشکات ما در نظام توزیع این است که کااهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت 
تمام شــده به دست مصرف کننده نمی رسد لذا باید در کوتاه مدت این بخش را اصاح 
و به صورت دقیق نظارت کرد تا کااهای اساســی از جمله شــکر، برنج، روغن، گوشت با 
قیمت بیشتری نسبت به قیمت تمام شده به مردم تحمیل نشود.در حال حاضر اگر این 
کااها با ارز نیمایی وارد کشــور می شوند قیمت عرضه و قیمت مصرف کننده آن تطابق 
چندانــی با ارز نیمایی ندارد. بنابراین نکته اصلی در این بخش اصاح نظام توزیع اســت 
تا کااهای اساســی مورد نیاز مردم با سود مناسبی نسبت به قیمت تمام شده به دست 

مصرف کننده برسد.

پاسکاری مشکات بین مسئوان روشی برای عدم پاسخگویی به کوتاهی ها
نظام توزیع قابل ســاماندهی است ، اولین بحث این است که یک مسئول مشخص ناظرو 
مجری که تحت کنترل نظامات باشد جلوی سوء استفاده ها  را بگیرد و سیستمی جوابگو 
برای این کار ایجاد شود. بارها در مورد اشکال در نظام توزیع در مجلس بحث شده و اکنون 
نیز در مجلس این بحث مطرح است که درخصوص نظام توزیع مسئول واحدی که بتوان 
از وی سوال کرد وجود ندارد.هرگاه مشکلی در نظام توزیع کاایی مثل شکر، روغن، برنج، 
مرغ، تخم مرغ وبه عبارتی کااهای اساسی و ضروری  ایجاد می شود. هر مسئولی مشکل 

را به مســئول دیگر در وزارتخانه دیگر نســبت می دهد،  به عنوان مثال هر گاه در مورد 
موضوعی مثل افزایش قیمت یا کمبود یک کاای اساســی و ضروری  از سازمان حمایت 
سوال می شود، این سازمان پاسخگویی به این موضوع را به وزارت جهاد کشاورزی محول 
می کند و وزارت جهاد کشــاورزی  هم به گمرک و همینطور وزارتخانه ها و سازمان ها از 
زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند و موضوع را به یکدیگر پاس می دهند و به عبارتی 
مسئول را دیگری می دانند.هرگاه مشکلی در تامین و توزیع یک کاای اساسی و ضروری 
بوجود می آید، وزارتخانه ها و ســازمان ها از زیر بار مســئولیت شــانه خالی می کنند و 
موضــوع را به یکدیگر پاس می دهند.بنابراین، مجلس هم به عنوان پرسشــگر نمی داند 
از کدام وزارتخانه یا سازمان  سوال کند و این باتکلیفی همواره در مورد مسئولیت نظام 
توزیع وجود دارد. این در حالی است که این وضعیت  برای نظام بازرگانی کشور و بویژه در 
نظام توزیع کشور در شرایطی که در وضعیت بحرانی قرار داریم و باید وحدت فرماندهی 
وجود داشته باشد اصا به صاح نیست.طرح مجلس برای توزیع کااهای اساسی از طریق 
شبکه های هوشمند با کارت ملی بین نیازمندان باید مصوب و اجرایی شود ضمن اینکه 
زیرساخت های ازم برای اجرای آن نیز فراهم است.ضمن اینکه به موضوع تشکیل وزارت 
بازرگانی واقعا جزئی نگری می شود در حالی که این وزارتخانه عریض و طویل با دو بخش 
بزرگ بازرگانی و صنعتی توســط یک فرد قابل اداره نیســت و بدتر از همه حدود 4 ماه 
است که وزارت صمت توسط سرپرست اداره می شود در حالی که با توجه به اهمیت این 

وزارتخانه هر چه زودتر باید مسئول آن مشخص شود.

 عدم تطابق سیاست های بازرگانی، مالی و پولی
مشــکل اصلی تورم و نارسایی ها عدم هماهنگی سیاست های بازرگانی با سیاست های 
مالی – پولی و ارزی است. یعنی این ها  اگر با هم هماهنگ نباشد تقاضا برای ارز و تقاضا 
برای کاا با تامین ارز و تامین امکانات تطابق نخواهند داشــت و این بدان معنی است که  
از یک طرف وزارت صمت به دلیل نیازهایی که وجود دارد ثبت سفارش انجام می دهد و 
تقاضــا را افزایش می دهد و از طرف دیگر، بانک مرکزی به دلیل محدودیت ها نمی تواند 
ارزی اختصاص دهد. به عبارتی هر کدام با بی توجهی به دیگری کار خودشان را انجام می 
دهد و با این اقدامات فقط به یکدیگر گایه می کنند و این اتفاقات نابسامانی ها را زیاد می 
کند و به دلیل محدودیت هایی که دارند به هم گایه می کنند و هر کدام از اینها مسئول 
نابسامانی را دیگری می داند.ذینفعان سوء استفاده گر با تعلل در ترخیص کاا از گمرکات 
و تعلل در توزیع موجبات کســب سود بیشــتر را برای خود فراهم می کنند.این درحالی 
است که باید بین سیاست های بازرگانی، مالی و پولی باید هم جهتی و هم دلی باشد تا 
سازمان ها  به هم کمک کنند تا زمانی که بانک مرکزی ارز ندارد تقاضایی ایجاد نشود و 
در مقابل زمانی که بانک مرکزی ارز دارد تقاضا را نیز جواب دهد. لذا عدم هماهنگی بین 
نظام بازرگانی و ارزی کشور در حال حاضر یک مشکل است و یکی از راهکارها این است 
که این دو با هم هماهنگ باشند.نکته بعدی در خصوص افزایش تورم، مساله ذینفعان سوء 
اســتفاده گر است و جریانی در کشور است که هر حادثه ای که در کشور رخ می دهد و  
بوی رانت می دهد، عده ای دور آن جمع می شوند و با تعلل در ترخیص کاا از گمرکات 

و تعلل در  توزیع  موجبات کسب سود بیشتر را فراهم می کنند.

 دعوت ایمیدرو از رییس سازمان بورس
 و مدیران عامل شرکت های معدنی

مدیر روابط عمومی ایمیدرو اعام کرد: رییس هیات عامل این ســازمان با توجه 
به تحوات اخیر بازار ســرمایه و به منظور حمایت از دارایی سهامداران و سرمایه 
گذاران، نشست هم اندیشی با رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران عامل 
شــرکت های معدن و صنایع معدنی را برگزار می کند.به گزارش روابط عمومی 
ایمیدرو، محمد سپهر افزود: تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک 300 هزار 
میلیارد ریالی به منظور حمایت از سهام شرکت های معدنی و فلزی از موضوعات 
این جلســه مهم است.وی گفت: مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری امید، 
مبارکه، ملی مس، توســعه معادن و فلزات، گل گهر، چادرملو، فواد خوزستان و 

فواد خراسان در این جلسه حضور دارند.

کارگران و کارکنان چادرملو سهامدار شرکتی 
تازه تاسیس  می شوند   

مدیر عامل شرکت معدنی وصنعتی چادرملو صبح دیروز 
در جلســه هفتگی خود با مدیران و سرپرستان ارشد 
مجتمع معدنی چادرملو گفت: یکی از اهداف مدیریت 
چادرملــو عاوه بر افزایش راندمان و بهره وری تولید و 
تداوم طرح های توســعه خود، تامین هزینه زندگی و 

اینده نگری برای تمامی پرسنل شاغل در این شرکت و زیر مجموعه های آن است. 
وی افزود دیروز اعام کردم طرح ساخت مسکن برای کارگران و کارکنان را در دو 
شهرستان اردکان و بهاباد در دستور کار داریم و امروز هم  با افتخار اعام میکنم 
طرح دیگری را برای درآمد زایی و اینده نگری کارکنان و کارگران  در دستور کار 
قرارداده ایم . وی گفت : به همین منظور در نظر داریم شــرکت سهامی خاص با 
مشارکت شرکتهای زیر مجموعه و تمامی کارگران و کارکنان چادرملو   تاسیس 
کنیم و همه پرسنل به نسبت مشارکت در امر تولید می توانند سهامدار آن شوند. 

با حمایت همه جانبۀ دولت و صنایع بزرگ کشور صورت گرفت:
  آغاز به کار نخستین مرکز نوآوری معادن 

و صنایع معدنی ایران 
به گزارش خبرنگار فواد، سرپرست وزارت صمت در مراسم افتتاحیۀ مرکز ایمینو 
گفت: بخش معادن با تحقیقات و نوآوری بیگانه نیست و اقداماتی در این زمینه انجام 
شده که نمونۀ آن تأسیس یونیدرو است. با این حال باید سمت و سوی معادن بیش 
از گذشته به سمت نوآوری و تحقیقات پیش برود؛ در این زمینه دولت نیز مشوق 
خواهد بود   و در قانون معادن تخفیف هایی برای معدن کاران در نظر گرفته است 
 که آن ها بتوانند هزینۀ موردنیاز تحقیقات خود را از حقوق دولتی پرداخت کنند.

به گفتۀ وی، فراخوان ایده های نو در بخش معدن همیشــگی اســت و هرکس 
هر ایده ای در این بخش داشــته باشــد، می توانــد آن را مطرح کند. همچنین 
حضور مدیران بزرگ فوادســازی کشــور در افتتاحیۀ ایمینــو، همچون فواد 
مبارکه، فواد خوزســتان و شــرکت چادرملو نشــان از توجه این شــرکت ها 
بــه فنــاوری و دانــش روز دارد.ســرقینی گفــت: وزارت صمت از ایــن اقدام 
 ایمیدرو حمایت می کند و می توان حســاب بیشــتری روی این بخش باز کرد.

داریوش اســماعیلی معاون معدنی وزارت صمت نیــز در افتتاحیۀ مرکز ایمینو 
گفــت: امروز بــرای تعداد کثیری از نخبگان و کســانی که آرزوی اداره شــدن 
علمی کشــور را در ســر داشــتند یک روز به یادماندنی خواهد بود. وی با اشاره 
به اینکه دکتر غریب پور به مباحث فناوری و علمی اهتمام بســیاری داشــته اند، 
افــزود: تنها با نوآوری، فناوری و بــه روز بودن می توان در عرصۀ رقابت باقی ماند 
 و ما در زمین شناســی و معدن به شدت به فناوری نوین و به روز شدن نیازمندیم.

خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در مراسم افتتاحیۀ مرکز ایمینو 
گفت: امروز پنج مجموعۀ استارت آپی شکل گرفته و در تاشیم یک هاب فناوری 
ایجاد شود و شرکت هایی مثل فواد مبارکه، مس و فواد خوزستان به این بخش 

ورود و از آن حمایت کنند.

کتابچه عملکرد و اهداف ایمپاسکو منتشر شد
کتابچه عملکرد و اهداف شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران با نگاهی به 
اقدامات سال 13۹8 و برنامه های آینده این شرکت منتشر شد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، کتابچه عملکرد و اهداف ایمپاسکو 
در 7 بخش و 71 صفحه با نگاهی به اقدامات سال 13۹8 و برنامه های آتی این 
شرکت تهیه شده است.کتابچه عملکرد و اهداف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در ابتدا به جایگاه ایمپاسکو در بخش صنعت و معدن کشور، ماموریت، چشم 
انداز و ارزش ها، استراتژی های کان و دستاوردها در تحقق استراتژی ها در سال 

های ۹7 تا ۹8 می پردازد.

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شرکت جام پاســت )سهامی خاص( دعوت 
میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده شرکت مذکور 
که در راس ســاعت هشت صبح روز دوشنبه ســی ویکم شهریور ماه نودوهشت 
در محل شــرکت واقع در شهرصنعتی کرمانشــاه خیابان دهخدا تشکیل میشود 

حضوربهم رسانند. 
دستور جلسه : 

1- تصویب تراز و عملکرد سال 1398 شرکت 
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

3- تعیین روزنامه کثیر اانتشار 
4- اعام گزارش وضعیت موجود و اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی آینده شرکت 
5- بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه مســائلی که در صاحیت 

مجمع باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطورفوق العاده 
شرکت جام پاست)سهامی خاص( 

شماره ثبت 626 و شناسه ملی 10660019410

هیئت مدیره شرکت
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بررسی دایل روند کاهشی شاخص بورسگزیده خبر
دو عضو شــورای عالی بورس ضمن بررسی دایل روند کاهشی 
شاخص بورس، راه حل هایی برای برون رفت از این شرایط را ارائه 

و بر لزوم حمایت از سهام داران خرد تاکید کردند.
 شــاهین چراغی - عضو شــورای عالی بورس - ضمن اشاره به 
روند شــاخص بورس گفت: موضوع مدیریت سهام شناور در بازار 
سرمایه از ســوی نهادها، صندوق ها، حقوقی ها و فعالین بزرگ 
اقتصاد جدی تلقی نمی شــود و همین عامل مهمترین موضوع 
افت شــاخص طی مدت اخیر بود.  وی ادامه داد:این مســاله در 
شــورای عالی بورس پیش بینی و همواره در خصوص آن بحث 
می شــد و وزیر اقتصاد نیز پیگیر بود تــا وزارتخانه ها یا نهادها 
شناورسازی ســهام را باا ببرند.این عضو شورای عالی بورس که 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، سخن می گفت، با بیان اینکه 
عمدتا مدیریت سهام شــرکت های بزرگ که شاخص ساز بازار 
نیز هســتند در اختیار نهادهای حاکمیتی یا زیر مجموعه آنها یا 
در اختیار وزارتخانه های مختلف اســت، اظهار کرد: متاسفانه در 
ساختار اقتصاد ما وضعیتی وجود دارد که عمدتاً نهادها، صندوق ها 
و خیلی از شرکت های سرمایه گذاری بحث شناورسازی سهام را 
جدی نمی گیرند. این مجموعه ها می توانستند از افزایش قیمت 
سهام استفاده و ســهام خود را عرضه کنند اما متاسفانه مدیران 
شــرکت های ما زمانی که قیمت سهامشان رو به بااست تصمیم 
فــروش نمی گیرند به جهت اینکه می گویند ممکن اســت مورد 
مواخذه ســازمان های نظارتی و بازرســی قــرار بگیریم و همین 

موضوع باعث می شود قیمت با ضریب فزاینده ای باا برود.

تنها راه مدیریت بازار در شرایط فعلی افزایش سهام شناور 
است

روح اه حســینی مقدم، دیگر عضو شــورای عالی بورس نیز در 
خصوص این موضوع ادامه داد: برای افزایش ســهام شــناور آزاد 
در بازار ســرمایه از سوی ســازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت 
اقتصــاد تاش های زیادی انجام گرفت.زمانی که می گوییم باید 
سهام شناور افزایش پیداکند به معنای آن است که یک سهامدار 

استراتژیک سهام خود را در بازار عرضه کند.  

وی ادامه داد:اما از نگاه فعال حقوقی شرایط متفاوت بود و به رغم 
تاش ها و پیگیری ها،میزان عرضه سهام شناور در سطحی نبود 
که بتواند جریان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه را مدیریت کند.

حتی برخی از فعالین حقوقی و سهامداران عمده از بازار حمایت 
کردند و سطح عرضه سهام شــناور را تا حدی افزایش دادند که 
جایگاه مدیریتی آنها در معرض خطر قرار گرفت.این عضو شورای 
عالــی بورس با تاکید بر اینکه تنها راه مدیریت بازار در شــرایط 

فعلی افزایش سهام شناور است، عنوان کرد:ما نمی توانیم سرمایه 
را حبس و از رشد بازار جلوگیری کنیم.

قوانین باید اصاح شوند
در ادامه چراغی با تاکید بر اینکه برای مدیریت ســهام شناور به 
اصاح قوانین نیاز اســت،گفت: قوانینی و مقرراتی که سهام دار 
عمده راملزم به عرضه سهام شناور کند. زمانی که سهامدار عمده 
میلی به عرضه سهام نداشته باشد حتی با دستور وزیر مرتبط با 
صنعت امکانپذیر نیست.همچنین حسینی مقدم افزود: مصوبه ای 
از سوی هیات وزیران مبنی بر الزام نهاد های دولتی برای عرضه 
سهام شناور اباغ شد، اما الزام به شکل کامل پاسخگو نبود. باید 
سهامدار عمده علت حضور خود در بازار را درک کند و بداند چه 
زمانی باید از ظرفیت بازار سرمایه در مسیر توسعه استفاده کند.  

سهامدار عمده خاموش تاثیری بر روند بازار ندارد.

لزوم حمایت از سهام دار خرد
چراغی در پاســخ به این سوال که چرا حمایت حقوقی ها از بازار 
تنها دو روز تداوم داشت، گفت: ناهماهنگی حقوقی ها در عرضه 
وتقاضا باعث این توقف شــد.  حمایت باید موثر باشد.  ما باید از 

مردم و سهامدار خرد حمایت کنیم.
حســینی مقدم نیز در این خصــوص توضیــح داد: تعدادی از 
حقوقی ها و ســهامداران عمده در این شرایط با بازار و نهاد ناظر 
بازار سرمایه صادق نبودند و هیجان کاذب ایجاد کردند. انتظار هم 

نداریم که حقوقی منابع خود را به بازار تزریق کند.ما باید در این 
مسیر فرهنگســازی کنیم تا نهاد حقوقی بداند نسبت به شرایط 

بازار سرمایه مسئولیت دارد.

تغییر فضا از هیجانی به عقایی
وی ضمن اشــاره به معنی حمایت از بازار سرمایه افزود: افتخار 
ما در بازار ســرمایه نقدشوندگی دارایی است.پس اولین حمایت 
افزایش نقدشــوندگی اســت و در بازارهای دیگر این میزان نقد 
شوندگی وجود ندارد. نکته دوم وجود هیجان در بازار است.وظیفه 

حقوقی ها تغییر فضای هیجانی به فضای عقانی است.

دید کوتاه مدت عامل اصلی زیان در بازار سرمایه
این عضو شورای عالی بورس با اشاره به دایل افت شاخص گفت: 
از ابتدای سال، تغییر محسوسی در رشد نماگرهای بازار داشتیم. 
همه به روندها نگاه کردیم. سهام مثبت شد در صف خرید بودیم 
و منفی شد در صف فروش! متغیرهای اثرگذار سودآوری شرکت 
ها هیچ تغییری نکرده و ما باید انتظار داشــته باشیم جامعه نگاه 
بلند مدت داشته باشد.  حسینی مقدم ادامه داد: روز ورود من به 
بازار سرمایه شاخص ۲۰۰۰ واحد بود و امسال نزدیک دو میلیون 
واحد شــد.این یک روند است و یک شب و دو شب اتفاق نیفتاده 
و باید توجه کرد رشــد ساانه بازار ۴۲ درصد بوده است.صندوق 
هایی داریم که سالی ۶۰ درصد بازدهی داشتند. بنابراین باید به 

بازار سرمایه بلند مدت نگاه کرد.

 دید کوتاه مدت عامل اصلی زیان در بازار سرمایه است
حسینی مقدم با بیان اینکه این دوره فعلی در بورس گذراست، 
ادامه داد: برای این دوره باید راه حل ارائه کنیم و ســهامداران 
عمده کمک کنند تا از ابزارهــا و ظرفیت ها برای کنترل بازار 
اســتفاده کنیم. ســهامداران خاموش و عمــده باید از خواب 
بیدار شوند و از ظرفیت بورس استفاده کنند.وی با بیان اینکه 
بورس بسیار تخصصی و پیچیده است، اضافه کرد: با گذراندن 
تعدادی کاس و استفاده از فضای مجازی متخصص این بازار 
نخواهیم شد و در این بازار باید صبوری کرد.این عضو شورای 
عالی بورس بــا بیان اینکه هزینه هر تصمیم یا حرف از طرف 
مســئوان در بازار ســرمایه، موجب تغییر ارزش دارایی های 
مردم می شــود،افزود: تنها نهادی که به اصاح اساسی اقتصاد 
کمک می کند بورس است و باید همه از آن حمایت کنند و از 

ظرفیت های آن بهره مند شوند.

لزوم توجه به آموزش 
چراغی در ادامه بــا تاکید بر اینکه برای ورود افراد حقیقی به 
بازار باید آموزش را مد نظر قرار داد،  اظهار کرد: استقبال مردم 
در اوایل سال ۱۳۹۹ بسیار عجیب بود و به بورس اعتماد کردند 
و سیستم های معاماتی کشش این حجم از معامله را نداشت. 
باید از ظرفیت فعاان بازار در فضای مجازی اســتفاده کنیم و 
اگــر بخواهیم هیجان های بازار را کم کنیم باید دانش مردم را 
بااتر ببریم.وی با اشــاره به اینکه صندوق های سرمایه گذاری 
شــرایط بهتری برای افراد کم تجربه دارند، ادامه داد: سرمایه 
گذاری در این صندوق ها موجب می شود مردم در معرض این 

نوع آسیب ها قرار نگیرند.

تبعات ریزش بورس برای دولت بیشتر است
وی با تاکید به اینکه دولت به منظور جبران کســری بودجه 
وارد این بازار نشــده تاکید کرد: تبعــات این نوع ریزش برای 
دولت بیشــتر از مزایای آن است. دولت بخشی از دارایی های 
خود را در این بازار واگذار کرده که این دارایی ها، ارزشــمند 
هستند و اگر مردم در همین سهام ها باقی بمانند سال آینده، 
بازدهی بسیار خوبی نســبت به اکنون خواهند داشت. سهام  
ارزشمند هستند و وضع شــرکت ها خوب است و مردم دچار 
هیجان نشوند.چراغی تاکید کرد: با افزایش نقدینگی در کشور 
نقش بانک مرکزی پررنگ تر می شود و نیازمند حمایت بیشتر 
بانک مرکزی هستیم،  چون عمده صندوق های سرمایه گذاری 
متعلق به بانک هاســت و از توسعه آن ها توسط بانک مرکزی 

جلوگیری شده است.

فراخوان جذب مرکز نوآوری ایران زمین، 
رخدادی بزرگ در زیست بوم نوآوری کشور

فراخــوان جذب مرکز نوآوری ایــران زمین برای دوره 
جدید برنامه های پیش شتابدهی و شتابدهی در پاییز 
۹۹ ســرآغاز فصل جدیدی از تــاش برای نوآوری در 
حوزه هــای مختلف فناوری اســت.مرکز نوآوری ایران 
زمین پاییز امســال را بــا گروه دیگــری از جوانان و 
صاحبان اندیشه های خاق شــروع خواهد کرد. اعام فراخوان جذب طرح این 
مرکز نویدبخش آغازی دلگرم کننده در آســتانه پاییز است. گرچه شروع سال 
تحصیلی جدید با تردیدهای اجرایی همراه اســت، برنامه فراخوان مرکز نوآوری 
ایران زمین نشان از عزم و اراده جدی این مرکز در ایجاد شور و تحرک در زیست 
بوم نوآوری کشــور دارد.این دومین فراخوان مرکز نوآوری ایران زمین از ســال 
گذشته است که اینک پس از تبدیل مرکز نوآوری ایران زمین به یکی از عناصر 
فعال در عرصه حمایت از کسب وکارهای نوپا به ویژه در حوزه فناوری مالی برگزار 
می شــود. حمایت بانک ایران زمین از این مرکز نوآوری موجب معرفی بازیگری 
فعال در حوزه فناوری های مالی شده که در دومین فراخوان خود عرصه را برای 
حضور بیشتر جوانان و گروه های خاق باز کرده است.مرکز نوآوری ایران زمین 
در ایــن فراخوان قصد دارد طرح هایی را که در زمینه فناوری مالی، باکچین و 
رمزارز، گردشــگری، سامت و هوشمندسازی روندها قابل دسته بندی هستند، 
جــذب و حمایت کند. حمایت های مرکز نوآوری ایران زمین از طرح ها شــامل 
ارائه برنامه آموزشی، مشاوروه های تخصصی، بازارسازی، تامین امکانات استقرار و 

تزریق سرمایه اولیه برای پرورش طرح است.

از ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی برای 
سیل زدگان تا بیمه ۵۰۰هزار خانه روستایي

بیمه کردن ۵۰۰هزار خانه روستایی در برابر حوادث و 
بایاي طبیعي و همچنین ساخت ۱۰۰ واحد مسکوني 
براي سیل زدگان تنها بخشي از اقدامات بانک مهر ایران 
در حوزه مسئولیت اجتماعي اســت.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایــران، این بانک که 
به عنوان نخســتین بانک قرض الحسنه کشور فعالیت خود را آغاز کرده در طول 
۱۳ سال فعالیت خود نزدیک به ۸ میلیون فقره تسهیات پرداخت کرده است. 
این بانک در ســال هاي اخیر موفق شــده رشد بیش از ۷۰ درصدي منابع را در 
هر ســال تجربه کند. اقبال مردم به بانک مهر ایران که مي توان آن را از تعداد 
مشــتریان بانک که اکنون به ۹ میلیون نفر رسیده متوجه شد، باعث شده این 
بانک در حوزه مسئولیت اجتماعي نیز نقش پررنگ تري ایفا کند.بانک مهر ایران 
در سال جاری ۵۰۰هزار خانه روستایی را در سه استان خراسان جنوبي، سیستان 
و بلوچستان و ایام در مقابل حوادث و بایاي طبیعي بیمه کرده است. این بیمه 
کارکرد خود را در ســیل اخیر خراسان جنوبي به خوبي نشان داد. ۸۶هزار خانه 
روستایي در این استان تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند و ساکنان آن ها از 
مزیت هاي این بیمه برخوردار خواهند شد.ساخت واحدهای مسکونی در مناطق 
سیل زده نیز از اقدامات بانک مهر ایران در سال گذشته بوده است. از یاد نبرده ایم 
که سال گذشته سیل خسارت هاي زیادي را به استان هاي کشور وارد کرد. بانک 
قرض الحســنه مهر ایران نیز براي کاهش آام هموطنان و کمک به بازگشــت 
زندگي خانواده هاي آســیب دیده به روال عادي، ۱۰۰ باب واحد مســکوني در 
اســتان هاي لرستان )۴۰ واحد(، گلســتان )۳۰ واحد( و خوزستان )۳۰ واحد( 

احداث کرد و به خانوارهاي سیل زده تحویل داد.

دریافت تسهیات قرض الحسنه بدون 
مراجعه حضوری به بانک پارسیان

»سامانه خدمات غیرحضوری تسهیات بانک پارسیان« 
در بستر تلفن همراه، طراحی، پیاده سازی و راه اندازی 
شــده و از طریق اپلیکیشــن تاپ )متعلق به هلدینگ 
داده پردازی بانک پارســیان( قابل دسترسی است.با راه 
اندازی این سامانه، دریافت مدارک مورد نیاز پرداخت 
تسهیات به صورت غیرحضوری فراهم شــده و متقاضیان می توانند مدارک و 
مســتندات مورد نیاز جهت دریافت تسهیات را از طریق تلفن  همراه بارگذاری 
و برای شعبه ارســال کنند.پس از تایید مستندات بارگذاری شده توسط شعبه 
مربوطه، متقاضیان فقط یکبارجهت احراز هویت و دریافت تســهیات به شعبه 
مراجعه می کنند.این ســامانه در فاز نخست به منظور ارائه خدمت به متقاضیان 
تسهیات ازدواج اجرا شده و صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان تصمیم دارد در 
راستای تکمیل سبدمحصوات خود طی فازهای بعدی که در حال پیاده سازی 
و عملیاتی شــدن است، امکان اســتفاده غیرحضوری از تمام خدمات را در این 
بستر برای هموطنان عزیز فراهم سازد.این اقدام بانک پارسیان به منظور سهولت 
دسترســی مشــتریان و متقاضیان به خدمات بانک پارسیان و صرفه جویی در 

زمان و هزینه و همچنین جلوگیری از شیوع بیماری کرونا صورت گرفته است.

بهره برداری از 3۱۰ طرح پست بانک ایران به 
ارزش بیش از 3 هزار میلیارد

همزمان با بهره برداری از طرح ها و پروژه های دولت 
و وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات درســطح 
کشور به مناســبت هفته دولت و بانکداری اسامی 
تعــداد۳۱۰ طــرح ایجــادی و تأمین مالی شــده 
پســت بانک ایران با صرف اعتباری بالغ بر ۳ هزار و 
۱۸۷ میلیارد ریال با مشــارکت این بانک و بخش خصوصی درسطح کشور 
مورد بهره بــرداری قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران: 
طرح های مذکور شــامل؛ ایجاد، تجهیز و بهسازی تعداد ۱۴۴شعبه و باجه  
بانکی روستایی به ارزش بیش از ۱۵۲ میلیارد ریال و همچنین تأمین مالی 
۱۶۶ طرح  اشتغال زایی و محرومیت زدائی در روستاها و مناطق کم برخوردار 
درسطح کشور در بخش های صنایع دستی، بوم گردی و گردشگری، صنایع 
غذایی، کشــاورزی، دامداری، دارویــی و صنایع، معادن و فلزات به ارزش ۳ 
هزار و ۳۴ میلیارد ریال است که به مناسبت هفته دولت و بانکداری اسامی 
مورد بهره برداری قرار گرفت.بنابراین گزارش: این طرح ها درراستای گسترش 
خدمات خرده بانکداری و فراهم نمودن دسترسی عمومی به خدمات متنوع 
بانکی، طی مراسمی و با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور استانداران، 
نمایندگان مجلس شورای اسامی، فرمانداران، رؤسای سازمان ها و مدیران 
عامــل و اعضای هیأت مدیره مجموعه های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات، مدیران پســت بانک ایران و جمعی از مدیران و مسئوان استانی 

بصورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

گزارش مدیر عامل بانک مسکن به دولت و مردم درباره طرح اقدام 
ملی مسکن

حساب بانکی 68 هزار متقاضی مسکن 
ملی فعال شد
محمود شــایان در گفت و گو با پایگاه خبری 
بانک مســکن، در تشریح اولین گزارش مربوط 
بــه روند تامین مالی طرح اقدام ملی مســکن 
اعام کرد: حســاب بانکــی ۶۸ هزار متقاضی 
واجد شــرایط در طــرح اقدام ملی مســکن، 

در شعب بانک مسکن )در سراســر کشور( فعال شد.مدیر عامل بانک 
مســکن تصریح کرد: با توجه به روند ثبت نام متقاضیان، مراحل ازم 
برای صحت سنجی شرایط اولیه متقاضیان از بابت واجد شرایط بودن 
و همچنین رســیدگی اداری به پرونده ها در ادارات راه و شهرســازی 
اســتان ها، از کل افراد ثبت نام کننــده، تا کنون پرونده مربوط به ۷۰ 
هزار متقاضی واجد شــرایط به شــعب بانک مسکن ارسال شده است 
که مقایســه این تعداد پرونده با تعداد حساب های افتتاح شده بیانگر 
سرعت قابل توجه همکاران بانکی در پیشبرد امور تسهیاتی مرتبط با 
طرح اقدام ملی است.شایان با بیان اینکه کار بررسی و عملیات معرفی 
متقاضیان واجد شــرایط طرح اقدام ملی مسکن از طریق ادارات راه و 
شهرسازی استان ها و همچنین بنیاد مسکن انقاب اسامی و شرکت 
عمران شهرهای جدید انجام می شود، گفت: تا کنون مطابق اطاعاتی 
که در سامانه این طرح در وزارت راه و شهرسازی درج شده است بیش 
از ۴۰۰ پروژه ســاختمانی در چارچوب طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن در شهرهای مختلف کشور شروع شده است که با توجه به روند 
عملیات، کمتر از ۳۰ پروژه ساختمانی برای دریافت تسهیات، به بانک 
مسکن معرفی شده اســت. از این تعداد، پرونده ۱۰ پروژه ساختمانی 
برای انجام آخرین مرحله ازم برای پرداخت تسهیات ترهین زمین به 
دفاتر اسناد رسمی ارایه شده که تا چند روز آینده سری اول تسهیات 
ســاخت مســکن طرح اقدام ملی به پروژه ها تزریق خواهد شد.مدیر 
عامل بانک مســکن در ادامه گزارش خود به دولت و مردم درباره طرح 
اقدام ملی تولید و عرضه مســکن تصریح کرد: بانک مسکن مسولیت 
پرداخت ۱۴۰ هزار فقره تســهیات ساخت در این طرح را تقبل کرده 
اســت و همچون تجربه موفق بانک در طرح مســکن مهر، منابع ازم 
برای پرداخت تسهیات تامین شــده و بدون تاخیر زمانی، در اختیار 
سازندگان و تولیدکنندگان مسکن قرار خواهد گرفت. تسهیات ساخت 
طرح اقدام ملی ۱۰۰ میلیون تومان اســت که با بازپرداخت ۱۰ ساله،  
پرداخت می شود.شایان افزود: چنانچه همه مدارک و شرایط ازم برای 
پرداخت تســهیات از طرف ســازنده ها و همینطور کل پروژه برقرار 
باشــد، بانک مســکن آمادگی دارد حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری، 
اولین قسط از تسهیات ساخت را بپردازد.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن، دولت از سال گذشته طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را 
در کل کشور برای خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به 
اجرا درآورد. ظرفیت این طرح در ابتدا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف 
شد اما بعد از آن، با تفاهمنامه های متعددی که وزارت راه و شهرسازی 
با دستگاه های دولتی برای خانه دار کردن کارمندان فاقد مسکن منعقد 
کرد، ظرفیت طرح افزایش پیدا کرد.براساس اعام مقامات وزارت راه و 
شهرســازی، قرار است واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی با قیمت 
تمام شــده حدود ۳۰۰ میلیون تومان،  ساخته شود. این خانه ها روی 

زمین های دولتی ساخته میشود.

رئیس کل بانک مرکزی با اعام اینکه 
روزانه ۱۰۰ میلیون دار در سامانه نیما 
مبادله می شــود، گفت: بانک مرکزی 
در کنــار دولت آماده کمک به هرگونه 
برنامــه اقتصادی اســت که در جهت 
ســاماندهی به بازارها و رونق اقتصاد 
باشــد اما مراقبت خواهد کرد که پایه 
پولی تحت تأثیر قرار نگیرد.عبدالناصر 
همتی در یادداشــتی اینســتاگرامی 
درباره بازار ارز و پــول اظهار کرد: در 
چند روز اخیر در سایه التهابات ایجاد 
شده در برخی بازارها، شاهد نوسان نرخ 
ارز دربازار بودیم. روز دوشــنبه فاصله 

نرخ صرافی ها و بازار غیر رسمی موجب 
آربیتراژ در این بــازار و طبعاً فعالیت 
گسترده ســفته بازان شد.او همچنین 
درباره سیاست ارزی بانک مرکزی برای 
جلوگیری از سفته بازی توضیح داد:  در 
دو سال گذشته سیاست بانک مرکزی، 
حضور در حاشیه بازار برای جلوگیری 
از ســفته بازی بوده است که این امر 
موجب کاهش نوســانات و ثبات بازار 
و تعدیل تدریجی نرخ ارز بوده اســت 
و این سیاســت را از روز سه شنبه نیز 
با قــدرت ادامه خواهیم داد.  همتی از 
مبادله ۱۰۰ میلیــون داری بصورت 

روزانه در سامانه نیما خبر داده و اعام 
کرد: بازار اصلی ارز، همانا بازار مبادات 
ارزی درسامانه نیما است. خوشبختانه 
بعد از وقفه ابتدای ســال به خاطر آثار 
شــیوع کرونا، این روزها شاهد افزایش 
مبادات در این بازار هستیم و در چند 
روز گذشــته بطور میانگیــن،  روزانه 
در حــدود ۱۰۰ میلیــون دار مبادله 
شــده اســت.رئیس کل بانک مرکزی 
افزود: ارز به عنــوان یک متغیر کان 
اقتصادی، بــی تأثیر از ســایر بازارها 
نیست و اثرات سرریزی در بین بازارها 
یک اصل اقتصادی است. بانک مرکزی 

با حضور پر قــدرت در بازار پول و  ارز، 
تمام تاش خود را برای  تعادل بازارها 
بکار خواهد بســت. همتــی در پایان 
اضافــه کرد: همزمان، بــا اینکه بانک 
مرکــزی در کنار دولت آمادگی کمک 
به هرگونه برنامه اقتصادی اســت که 
درجهت ســاماندهی به بازارها و رونق 
اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد 
که هیچکــدام از برنامه ها، به ترازنامه 
بانک مرکزی آسیبی وارد نکرده و پایه 
پولی را تحت تاثیر قرار ندهد، تا بانک 
مرکزی با قدرت بتواند در مسیر تورم 

هدف گذاری شده حرکت کند.

همتی اعام کرد
آماده کمک به دولت برای ساماندهی بازارها

واکنش بانک مرکزی به صف های جنجالی ارز
 فروش ارز سهمیه ای در صرافی ها

 متوقف شـد
صف های طوانی و البته جنجال برانگیز خرید ارز سهمیه ای از صرافی های 
بانکی واکنش بانک مرکزی را به همراه داشت و موجب متوقف شدن فروش 
۲۲۰۰دار ارز ســهمیه ای به هر فرد شــد.، همزمان با افزایش چشم گیر 
قیمــت ارز و ورود دار به کانال های جدیــد قیمتی، صف های خرید ارز 
نیز مقابل صرافی های بانکی طوانی تر از قبل تشکیل و حتی در مواردی 
باعث دعواهای زرگری شــد.تصاویری که در روزهای اخیر از مقابل صرافی 
های بانکی منتشر شده بیانگر صف های بسیار طوانی بود؛ افراد حاضر در 
این صف هــا به دلیل اختاف نرخ دار بانکی با آزاد ســاعات طوانی در 
صف به امید خرید ارز دولتی و فروش در بازار آزاد و کســب ســود حدوداً 
۴ میلیونی حضور پیدا می کردند.بانک مرکزی از ظهر امروز اما به صرافی 
های بانکی دستور داد که دیگر مانند قبل نسبت به فروش ۲۲۰۰ دار به 
هر فرد )کارت ملی( اقدام نکنند.کســب اطاع از بانک مرکزی بیانگر آن 
است که این سیاست فعًا در دستور کار قرار دارد و مشخص نیست تصمیم 
سیاســتگذار ارزی در آینده چه باشد.در توضیحات اباغی به صرافی های 
بانکی آمده اســت که  »به استناد تصمیمات متخذه از سوی بانک مرکزی 
ج.ا.ا فروش اسکناس از محل سایر کد )۲۴( تا اطاع ثانوی از سیستم سنا  
حذف گردید بدین ترتیب فروش ۲۰۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر اسعار 
به هر دارنده کارت ملی در ســال منتفی گردیده است.شایان ذکر است که 
نیازهای واقعی مشتریان از جمله ارز مسافرتی بیماری. و دانشجویی و غیره 
کماکان در شــعب بانک ها و صرافی ها به متقاضیان ارایه می شود.«گفتنی 
اســت، پیش از این، صرافی های بانکی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و 
شــماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دار آمریکا به 
متقاضیان واجد شرایط عرضه می کردند. این میزان ارز به هر متقاضی فقط 
یک بار در سال فروخته می شد. ضمن اینکه صرافی های بانکی نیز در طول 
روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار آزاد، خرید و فروش دار و یورو را با 

قیمت های مختلفی انجام می دادند.

 تنبیه سپرده گذاران مدت دار برای
برداشت قبل از سررسید!

در پی اباغ اخیر بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور که طبق آن نیم درصد از سود سپرده 
سرمایه گذاری مدت دار درصورت برداشت قبل از سررسید کم می شود، دبیر کانون بانک ها 
و موسســات اعتباری خصوصی معتقد است که این اقدام تنبیهی برای سپرده گذاران است 
تا دقت کنند براســاس مدت زمان تعیین شده، سپرده گذاری کنند که مجبور نشوند قبل 
از سررســید پول خود را از بانک ها خارج کنند. ، بانک مرکزی طی بخشــنامه ای به شبکه 
بانکی کشــور اباغ کرده است تا افرادی که سپرده سرمایه گذاری مدت دار در بانک ها دارند 
و بخواهند زودتر از موعد ســپرده خود را از بانک بردارند، نرخ ســود علی الحســاب سپرده  
ســرمایه گذاری آن ها مطابق با دوره ماندگاری آن با ۰.۵ درصد تعیین شود. در این زمینه، 
محمدرضا جمشیدی اظهار کرد: با توجه به اینکه با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ 
سود سپرده یکساله ۱۶ درصد شده است؛ زمانی که در بانکی سپرده یکساله با نرخ ۱۶ درصد 
داشته باشید و با گذشت هفت ماه احتیاج به پولتان پیدا کنید که در پی آن بخواهید پولتان 
را از بانک پس بگیرید؛ در این مدت سود ۱۶ درصد برای سپرده شما محاسبه شده است.وی 
افزود: بنابراین، به نوعی شما سپرده شش ماهه باز کرده اید که سپرده شش ماهه نرخ سود 
آن ۱۲ درصد است و وقتی می خواهند سود سپرده تان را  حساب کنند، آن را ۱۲ درصد را 
درنظر می گیرند که با اباغ این بخشنامه ۰.۵ درصد از آن درصد سود کم می شود.دبیر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: سرانجام، تفاوت شش ماهی که سود سپرده 
شــما ۱۶ درصد بوده را با نرخ ۱۱.۵ درصد  حساب و از پول شما کم می کنند و باقی مانده 
ســپرده را به شــما بازمی گردانند.وی درباره هدف این اقدام بانک ها، توضیح داد: از آنجا که 
بانک ها روی سپرده های مردم به خصوص از نوع مدت دار آن حساب باز می کنند و از آن ها در 
زمینه اعطای تسهیات استفاده می کنند؛ اگر شما در بانکی پس انداز یکساله داشته باشید، 
بانک ها آن را صرف تسهیات دهی یکساله می کنند و در صورتی که سپرده گذار بخواهد پول 
خود را زودتر از موعد پس بگیرد، پول مصرف شده است.جمشیدی در پایان اضافه کرد: این 
بخشــنامه بانک مرکزی به نوعی تنبیه ۰.۵ درصدی برای کسی است که می خواهد سپرده 
گذاری کند تا دقت کند که براســاس مدت زمان تعیین شده، سپرده گذاری کند. پیش از 
این، تنها سپرده یکساله و کوتاه مدت داشتیم اما اکنون که سپرده سه ماه، شش ماهه داریم 
این به معنی این است که سپرده گذاران باید براساس مدت زمانی که پول خود را نیاز ندارند، 

سرمایه گذاری کنند تا مجبور نشوند قبل از سررسید پول خود را از بانک ها خارج کنند.
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گزیده خبر

 هشدار لوکاشنکو درباره عواقب 
»فروپاشی« باروس برای روسیه

هشدار لوکاشنکو درباره عواقب &quot;فروپاشی&quot; باروس برای روسیه
رئیس جمهوری باروس با تأکید بر حمایت آمریکا از مخالفان در این کشور 
معتقد اســت: هدف اصلی از اتفاقات رخ داده، در واقع روســیه است و اگر 
باروس »فروبپاشد«، نوبت به روســیه خواهد رسید. روزنامه »ایزوستیا«، 
چاپ مسکو، امروز نوشت: »الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهوری باروس 
در مصاحبه ای اختصاصی با برخی نمایندگان رســانه های گروهی روســی 
هشدار داد که اگر باروس »فروپاشد«، این مسئله برای فدراسیون روسیه 
هم اتفاق خواهد افتاد.وی خطاب به روزنامه نگاران روس گفت: »شــما هم 
نباید آرام ننشینید. برای شما نیز به زودی ممکن است رویدادهای سیاسی 
خاصی، حتی در ســطح اتفاقات در بــاروس، رخ بدهد. آیا می دانید ما با 
مقامات روسیه به چه نتیجه ای رســیده ایم؟ اگر امروز باروس فرو بپاشد، 
روسیه هدف بعدی خواهد بود.«لوکاشــنکو تأکید کرد: »این واقعیت باید 
درک شود که مسئله بر ســر تنها باروس نیست. هدف اصلی آنها روسیه 
اســت و به همین دلیل، شما نیز در مســکو نباید آرام بمانید.«وی افزود: 
»ایاات متحده آمریکا در پشــت کانال های تلگرام مخالفین باروسی است 
و بدین ترتیب از آنها حمایت می کند.« به گفته وی،  این مســئله ای است 
کــه همه از آن اطاع دارند.  رئیس جمهــوری باروس همچنین آمادگی 
خود برای ادامه ادغام در کشــور متحد با روســیه اعام کرده و یادآور شد، 
ابتدا ازم اســت تا تمامی پروژه های موجود در چارچوب کشور متحد واقعاً 
تحقق پیدا کنند.الکســاندر لوکاشنکو در این صاحبه همچنین اعتراف کرد 
که مدتهاســت در ســمت خود باقی مانده ، البته به عقیــده وی، این کار 
برای حفاظت از کشــور ضروری است.وی برگزاری انتخابات پیش از موعد 
ریاست جمهوری در این کشور، پس از انجام اصاح قانون اساسی را منتفی   

ندانست.لوکاشــنکو همچنین تأکید کرد که قصد ندارد با اعضای شــورای 
هماهنگی مخالفان صحبت کنــد، برای اینکه اصا نمی داند این افراد چه 
کسانی هستند. به عقیده وی، این افراد را نمی توان مخالف نامید، هر آنچه 
آنهــا ارائه می دهند برای باروس و مردم این کشــور یک فاجعه اســت.

رئیس جمهوری باروس ادامه داد، وی متقاعد شده که نمایندگان شورای 
هماهنگی مخالفان قصد دارند »همه روابط با روسیه برادرانه« را قطع کنند 
و همچنین مراقبت های بهداشــتی و آموزشــی در کشور که اکنون رایگان 

است را با هزینه پرداخت کنند.

آمریکا ۲ وزیر سابق لبنان را تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا دو تن از وزرای سابق لبنانی را به بهانه حمایت از 
حزب اه تحریم کرد.به گزارش روسیا الیوم، دولت آمریکا در ادامه سیاست 
های خصمانه خود علیه مقاومت لبنان و مردم این کشور، روز سه شنبه دو 
مقام سابق این کشــور را به بهانه حمایت از حزب اه در لیست تحریم ها 
قرار داد.در همین راســتا، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای از اعمال 
تحریم علیه »یوســف فنیانوس« وزیر سابق مشاغل عمومی و »علی حسن 

خلیل« وزیر دارایی سابق به اتهام حمایت از حزب اه خبر داد.

آلمان تعداد سربازانش در عراق را کاهش 
می دهد

دولت آلمان قصد دارد تعداد ســربازان خود را که در مأموریت عراق شــرکت 
می کنند حداکثر به ۵۰۰ نفر کاهش دهد.به گزارش روزنامه القدس العربی چاپ 
لندن، کابینه آلمان دیروز )چهارشــنبه( با این تعداد حداکثری جدید موافقت 
کرد. این تعداد در گذشــته ۷۰۰ ســرباز بود.بعد از خارج کردن هواپیماهای 
شناســایی تورنادو، آلمان در حال حاضر می تواند نیروهای خود را در ماموریت 
این کشور در چارچوب ائتاف بین المللی ضد داعش کاهش دهد.در همین حال، 
وزیر دفاع آلمان تصریح کرد: داعش به فعالیت های تروریســتی خود در سایه 
کرونا ادامه می دهد. باید إعمال فشــار نظامی بر این گروه ادامه یابد.وی گفت، 
دولــت عراق تمایل دارد که آموزش نیروهای امنیتی عراقی از طریق ماموریت 

ناتو ادامه یابد.

دیدار ترامپ و اون پیش از انتخابات آمریکا 
غیرمحتمل است

نابع دیپلماتیک کره جنوبی روز سه شــنبه گفتند، دیدار غیر منتظره رهبران 
آمریکا و کره شــمالی پیش از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا غیرمحتمل 
است.به گزارش خبرگزاری یونهاپ، بنا بر اعام سازمان ملل، هفتاد و پنجمین 
دوره مجمع عمومی این سازمان با حضور مجازی رهبران کشورهای عضو اواخر 
سپتامبر آغاز به کار می کند.انتظار می رود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در اولین روز نشست ساانه، برای مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و 
بعد از او نیز رهبران دیگر کشــورها، از جمله مون جائه -این، رهبر کره جنوبی 
به صورت مجازی ســخنرانی خواهند کرد.از ســوی دیگر، بنا به گفته مقامات 
مأموریت کره جنوبی در ســازمان ملل، کره شمالی آخرین کشوری خواهد بود 
که در سازمان ملل و در آخرین روز نشست، سخنرانی خواهد کرد.کیم جونگ 
اون تاکنون در نشســت سازمان ملل شرکت نکرده و به آمریکا نیز سفر نکرده 
است، اما برخی احتمال سفر امسال او به منظور دیدار با ترامپ و تحت عنوان 
»غافلگیری اکتبر«، پیش از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در ۳ نوامبر را 
پیش بینی کرده اند.ترامپ و کیم تاکنون ۳ نشست داشته اند، از جمله دو نشست 
دو طرفه در ژوئن ۲۰۱۸ و فوریه ۲۰۱۹. مذاکرات آن ها بعد از به توافق نرسیدن 
در آخرین نشســت، متوقف مانده، اما به یک از امتیاز مهم برای رئیس جمهور 
آمریکا که به دنبال دومین دوره ریاست جمهوری است، بدل شده است.ترامپ 
درباره نشســت های خود با کیم گفته اســت: زمانی که من می گویم ما با هم 
ماقات کردیم و ارتباط برقــرار کردیم، همه می گویند: »وای! این خیلی بده!. 
خیر، این چیز خوبی اســت. چیز خوبی است، نه اینکه چیز بدی باشد. به این 
معنی نیست که چیزهای بد اتفاق نمی افتند، اما این چیز خوبی است.«ترامپ 

یکی از معدود رهبران کشورها - اگر نگوییم تنها رئیس جمهور- خواهد بود.

مطرح شدن ۲ گزینه احتمالی برای عادی 
سازی روابط توسط وزیر اسرائیلی

وزیر اطاعات رژیم صهیونیســتی اعام کرد که احتماا تا پایان ســال جاری 
میادی دو کشــور عرب حاشیه خلیج فارس توافق عادی سازی روابط با دولت 
اسرائیل را امضا کنند.به گزارش روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، الی کوهن، 
وزیر اطاعات رژیم صهیونیستی مدعی شد که احتمال دارد عاوه بر امارات دو 
کشور دیگر حاشیه خلیج فارس تا پایان سال جاری میادی توافق صلح با دولت 
اسرائیل را امضا کنند.کوهن نام این دو کشور که احتمال می دهد روابطشان با 
دولت اسرائیل را عادی سازی کنند، فاش نکرد.امارات سومین کشور عربی است 
که پس از مصر در ســال ۱۹۷۹ و اردن در ســال ۱۹۹۴ با رژیم صهیونیستی 
توافق صلح امضا کرد.در سیزدهم اوت، واشنگتن، ابوظبی و تل آویو طی بیانیه ای 
مشترک اعام کردند که با وساطت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا؛ محمد 
بن  زاید، ولیعهد ابوظبی و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 
توافق رسیدند که از این پس همکاری و روابط مشترک داشته باشند.تشکیات 
خودگردان فلسطین و تعدادی از کشورهای عربی مخالفت خود را با این توافق 

اعام کردند و رهبری فلسطین آن را »خیانت« توصیف کرد.

فشار امارات بر عمان برای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی

منابع آگاه از فشار امارات بر عمان برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
خبــر دادند.به گزارش پایگاه خبری العهد، گروه مشــاوره امنیتی و اطاعاتی 
»صوفان« اعام کرد: با توجه به اینکه مســقط کشور بارزی در سطح صادرات 
نفت و گاز نیســت و برخاف بحرین نمی تواند به حمایت عربستان تکیه کند، 
امارات بر عمان برای عادی سازی روابطش با اسرائیل فشار خواهد آورد.به گفته 
این گروه، امارات از بزرگترین سرمایه گذاران در عمان است اما ابوظبی و دولت 
دونالد ترامپ بر هیثم بن طارق آل سعید، پادشاه عمان برای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی فشار می آورند. امارات معتقد است عادی سازی روابط میان 
تل آویو و مســقط به انزوای بیشتر قطر منجر می شــود.این گروه همچنین از 
فشارهای روزافزون بر مسقط برای دور شدن از ایران خبر داد اما در عین حال 
بعید دانست که این فشارها به نتایج چشمگیری منجر شود.این گروه تاکید کرد، 
رویکرد سلطان هیثم نشان نمی دهد که موضع متفاوتی نسبت به پادشاه سابق 
عمان درباره ایران داشته باشد. سیاست مسقط همواره تاکید بر ارتباط با ایران 
بوده اســت. این گروه احتمال داد عمان به نقش محوری در نشاندن آمریکا و 
ایران به پای میز مذاکره صرف نظر از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دهد.

یک شبکه ژاپنی: 
ظریف به زودی به اروپا سفر می کند

یک شــبکه ژاپنی مدعی شــد که وزیر امور خارجه کشورمان برنامه دارد به 
زودی به اروپا سفر کند. به گزارش شبکه ان. اچ. کی،  این شبکه اعام کرد که 
طبق اطاعاتی که به دســت آورده است محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
ایران برنامه دارد سفری به اروپا داشته باشد.  این اقدام احتماا هدف منصرف 
کردن قدرت های اصلی اروپــا از موافقت با تاش های آمریکا برای بازگردانی 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران را در بر دارد. منابع دیپلماتیک می گویند 
که تدارکات سفر وزیر امور خارجه ایران در حال انجام شدن است که از هفته 
بعد آغاز می شــود و در حال حاضر ظریف برنامه دارد به کشورهایی از جمله 
فرانســه،  آلمان،  ایتالیا و اسپانیا سفر کند. ایران احتمال دارد از طریق سفر 
ظریف روابط با کشــورهای اروپایی را با هدف ممانعت از اقدام آمریکا تقویت 
کند. بر اســاس این گزارش،  آمریکا پس از شکست در تصویب پیش نویس 
قطعنامه که برای  تمدید تحریم تســلیحاتی ایران ارائه کرده بود،  در تاش 
اســت از مکانیسم بازگردانی تحریم ها در توافق هســته ای برای بازگردانی 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران استفاده کند. کشورهای اروپایی تا کنون با 

این موضع آمریکا مخالفت کرده اند.

موسسه اقتصاد و صلح پیش بینی کرد:

بیش از یک میلیارد آواره در جهان تا سال ۲۰۲۵
 اندیشکده موسسه اقتصاد و صلح در گزارش جدید خود پیش بینی کرد رشد سریع جمعیت، فقدان دسترسی به آب و غذا، قرار 
داشتن در معرض بایای طبیعی باعث خواهد شد بیش از یک میلیارد نفر تا سال ۲۰۲۵ در جهان آواره شوند.خبرگزاری رویترز 
در گزارشــی در این زمینه نوشــت: این اندیشکده در گردآوری تحلیل جدید خود درباره تهدیدهای اکولوژیکی جهان این پیش 
بینی را مطرح کرد. تحلیل تهدیدهای زیست محیطی با استناد بر آمار و داده های سازمان ملل و دیگر منابع برای ارزیابی هشت 
تهدید ازیست محیطیانجام می شود و پیش بینی می کند کدام کشور بیشتر در معرض خطر است.با توجه به پیش بینی ها درباره 
افزایش جمعیت جهان به حدود ۱۰ میلیارد نفر تا سال ۲۰۲۵، این تحقیقات نشان می دهد یک میلیارد و دویست میلیون نفر 
در مناطق آسیب پذیر آفریقای زیر صحرا، آسیای مرکزی و خاورمیانه احتماا تا سال ۲۰۲۵میادی مجبور به مهاجرت خواهند 
شــد.این گزارش افزود، عوامل زیســت محیطی و درگیری ها باعث آورگی ۳۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ میادی شد.تهدیدها 
در دو گروه طبقه بندی شده اند: امنیت غذایی، کمبود آب و رشد جمعیت از یک سو و بایای طبیعی شامل سیل، خشکسالی، 
افزایش ســطح آب درایها و افزایش حرارت از سوی دیگر. در حالی که برخی از کشورها همچون هند و چین، بیشتر در معرض 
تهدید کمبود آب در دهه های آینده مواجه هستند کشورهایی مانند پاکستان، ایران، موزامبیک، کنیا و ماداگاسکار با ترکیبی از 
تهدیدها مواجه اند.این عوامل در کنار بایای طبیعی قرار می گیرند که به دلیل تغییرات آب و هوایی حتی نشان می دهد که 

حتی کشورهای باثبات تر نیز تا سال ۲۰۲۵ آسیب پذیر خواهند بود.

توقف موقت آزمایش واکسن کرونای 
آکسفورد

شرکت داروسازی چندملیتی آسترازنکا پس از مشاهده واکنش منفی آزمایش واکسن کرونا بر روی 
یکی از داوطلبان، از توقف موقت این آزمایشــات تا بازبینی کامــل داده ها خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبری آمریکایی استاتنیوز، مرحله سوم تحقیقات بزرگ شرکت آسترازنکا )شرکت بریتانیایی –سوئدی 
و چند ملیتی داروســازی( با همکاری دانشگاه آکســفورد برای تولید واکسن ویروس کرونا در ده ها 
منطقه در سراســر ایاات متحده به دلیل واکنش های منفی مشــکوک در یکی از شرکت کنندگان 
در انگلســتان، متوقف شده است. سخنگوی شرکت آسترازنکا پیشــرو در رقابت برای تولید واکسن 
کووید-۱۹ در بیانیه ای اعام کرد؛ روند بررســی اســتاندارد این شرکت به منظور بازبینی در بررسی 
اطاعات و داده های ازم مربوط به ایمنی باعث توقف در آزمایش های مربوط به تولید واکســن شده 
اســت. سخنگوی آسترازنکا این توقف را »اقدامی عادی« توصیف و تاکید کرد: در روند تولید واکسن 
هرگاه با بیماری بالقوه غیرقابل توجیهی مشــاهده شــود، این امر باید مدنظر قرار گیرد. این سخنگو 
همچنین افزود: آســترازنکا »در تاش است بررسی رویداد اخیر را با سرعت عمل انجام دهد تا تاثیر 
احتمالی آن در جدول زمانی آزمایش واکسن به حداقل برسد. یک فرد آشنا با تحقیقات این شرکت 
داروسازی که نخواست نامش فاش شود، گفت: این وضعیت بر آزمایشات مربوط به سایر واکسن های 
تولیدی آسترازنکا و هچنین آزمایشات بالینی سایر تولیدکنندگان واکسن نیز تاثیر می گذارد. توقف 
آزمایشــات امری غیرعادی نیســت و از سوی دیگر، مشخص نیســت این توقف تا چه اندازه به طول 
بینجامد. اما پیشــرفت آزمایش های بالینی این شرکت و همه واکسن های کووید-۱۹ با توجه به نیاز 
مبــرم برای جلوگیری از همه گیری جهانی، از نزدیک تحت نظارت قرار می گیرند. در حال حاضر ۹ 
کاندید واکســن در مرحله سوم آزمایش قرار دارند. آزمایشــات مرحله سوم این شرکت بریتانیایی- 
سوئدی در اواخر ماه اوت )اوایل شهریور( در آمریکا آغاز شد. ضمن آنکه مراحل پیشین در انگلیس، 
برزیل و آفریقای جنوبی آغاز شده بود.  »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا پیش از این از تولید 
واکسن کرونا توسط کشورش تا پیش از انتخابات سه نوامبر ۲۰۲۰ )۱۳ آبان( خبر داده بود.این سخنان 
سبب افزایش نگرانی ها در خصوص ترجیح منافع سیاسی در تولید واکسن ویروس کرونا افزایش داد. 
براساس اعام سازمان بهداشت جهانی حدود ۱۸۰ واکسن در سراسر جهان در حال بررسی هستند 

اما تاکنون تحقیقات بالینی هیچ کدام از آن ها کامل نشده است.

آغاز نشست حساس وزیران خارجه اتحادیه عرب
صد و پنجاه و چهارمین دوره شورای اتحادیه عرب در سطح وزیران خارجه به ریاست فلسطین آغاز شد. احمد ابوالغیط در این جلسه بر مخالفت اتحادیه 
عرب با طرح الحاق اسرائیل تاکید کرد و آن را »جنایتی جنگی« خواند.ه نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، شورای اتحادیه عرب مسائل سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی و در راس آن تحوات مساله فلسطین، نزاع عربی و اسرائیلی و لزوم اجرایی کردن طرح صلح عربی را بررسی می کند.فعالیت های 
دوره عادی اتحادیه عرب درحالی برگزار می شــود که بحرین هفته گذشــته تاش فلســطین برای برگزاری نشستی در سطح وزرا برای بررسی توافق 
عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی را به شکست کشاند.احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب اظهار کرد: بار دیگر مخالفت کامل اتحادیه 
عرب را طرح های توسعه طلبانه اسرائیل اعام می کنیم.ابوالغیط گفت: اتحادیه عرب با طرح اسرائیل درباره الحاق اراضی فلسطینی مخالف است. اعراب 
درباره مسئله فلسطین اجماع و توافق دارند.وی بر حمایت اتحادیه عرب از تاش  کشورهای عربی برای حل بحران لیبی تاکید کرد و گفت که احتماا 
مداخله های ترکیه به عنوان بند دائمی در دستورکار اتحادیه قرار گیرد. ابوالغیط مداخله های ترکیه را محکوم و خواهان مقابله با آن شد. وی گفت: ترکیه 
بخشی از سوریه را اشغال و به خاک عراق تجاوز کرده است و در لیبی مداخله می کند.ی مدعی شد که مداخله ایران در سوریه و یمن به جای خطرناکی 
رسیده است.ابوالغیط مدعی شد که در دوره اخیر مداخله های ایران و ترکیه در امور کشورهای عربی افزایش یافته است.وی گفت: ما بر حق حاکمیتی 
هر کشوری در اجرای سیاست خارجه خود به روشی که مناسب باشد، تاکید می کنیم و این حقی است که بحث و جدلی درباره آن وجود ندارد.سامح 
شــکری، وزیر خارجه مصر نیز در این نشست گفت: مداخله های آشکار ترکیه در تعدادی از کشورهای عربی مهم ترین تهدید علیه امنیت ملی اعراب 
است.وی به مداخله ترکیه در عراق و لیبی اشاره کرد و گفت: باید سیاست عربی واحد و جدی در قبال نظام ترکیه از طریق هماهنگی میان کشورهای 
عربی داشته باشیم.فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در این نشست گفت: از راهکار عادانه و فراگیر که به تشکیل کشور مستقل فلسطین در 
مرزهای ۱۹۶۷ منجر شود، حمایت می کنیم.وی درباره لبنان گفت: امیدواریم وضعیت لبنان بهبود یابد و مقامات این کشور بتوانند خواسته های مردم 
را بدون مداخله های خارجی و سیاست های طایفه گرایانه برآورده کنند. فیصل بن فرحان گفت: باید اقدام جدی علیه تمام مداخله های خارجی در امور 
کشورهای عربی صورت گیرد. جهان عربی در شرایط دشوار امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و ازم است برای مقابله با این چالش ها همکاری 
داشته باشیم. به رغم این بحران ها به موضع خود درباره مسئله عادانه فلسطین پایبند هستیم.وی گفت: ما اجازه نمی دهیم ثبات منطقه تهدید شود. 
ما از راهکارهای سیاســی برای حل بحران ها در سوریه، لیبی و ســودان حمایت می کنیم.فرحان گفت: عربستان از حل سیاسی بحران یمن براساس 
نتایج مذاکرات ملی، طرح شورای همکاری خلیج )فارس( و قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت حمایت می کند و تمام تاش خود را برای حفظ حاکمیت 
یمن و تحقق ثبات و امنیت به کار می گیرد. ما از جامعه جهانی می خواهیم توجه بیشتری به اقدامات حوثی ها و حمات مکررشان به مناطق عربستان 
داشته باشند.وی همچنین از لیبیایی ها خواست خویشتن داری خود را حفظ کنند.وزیر خارجه عربستان در این نشست از طرف های لیبیایی خواست 
حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کنند.وی بر لزوم آغاز مذاکرات سیاسی داخلی در لیبی که منافع ملی را در اولویت قرار دهد تاکید کرد.

ریاض مالکی، وزیر خارجه فلسطین نیز در این نشست خواهان موضعی در مخالفت با توافق عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی شد.
وی تاکید کرد: گویی اقداماتی که رژیم اشغالگر بر سر فلسطینی ها آورده کافی نبوده که اکنون به عادی سازی روابط مجانی دست می یابد.

پولیتیکــو در گزارشــی با اشــاره به 
اظهارات اخیر ترامــپ مبنی بر اینکه 
پنتاگــون کاری جز جنگیــدن ندارد 
و کاهــش محبوبیت ترامــپ در میان 
نظامیان نوشت: فرمانده ستاد مشترک 
ارتش با دفــاع از این وزارتخانه بر لزوم 
غیرسیاسی ماندن تاکید کرد.به گزارش 
پولیتیکو، »جیمز مک کانویل« فرمانده 
ستاد مشترک ارتش آمریکا دیروز سه 
شــنبه پس از آنکــه »دونالد ترامپ« 
رییــس جمهوری آمریــکا آن ها را به 
جنگ برای خوشــحال نگه داشــتن 
پیمانکاران دفاعــی متهم کرد، ضمن 
دفــاع از فرماندهان ارتــش گفت: او 
و دیگــران تصمیم گیری بــرای اعزام 
نیروها به جنگ را »بسیار بسیار جدی« 
می گیرند.  در ادامه مطلب درج شده در 
این نشریه آمریکایی با عنوان »فرمانده 
ســتاد مشــترک ارتش آمریکا: جنگ 
باشد« می خوانیم:  باید آخرین راه حل 
هرچند ژنرال مک کانویل در ســخنان 

خــود از واکنش به اظهــارات ترامپ 
خــودداری کرد، اما از پنتاگون در برابر 
اتهامات اخیر که این وزارتخانه مرهون 
تولیدکنندگان اسلحه است، دفاع کرد.  
وی گفت: من با ژنرال ها، دریاســاارها 
و استوارها صحبت کرده ام. بسیاری از 
این رهبران پســر و دختری دارند که 
برای جنگ رفته اند یا ممکن است در 
حال حاضر در جنگ باشــند. بنابراین 
من به مــردم آمریکا اطمینان می دهم 
که مقام های ارشــد نظامی، اعزام نیرو 
را برای جنگ تنهــا در موارد ضروری 
مربــوط به امنیت ملــی و یا به عنوان 
آخرین چــاره توصیــه می کنند. من 
از این بابت احســاس قدرت بسیاری 
می کنم. وی همچنین ضمن تایید جو 
سیاســی این روزها، تاکید کرد ارتش 

باید »یک ســازمان غیرسیاسی« باقی 
بماند. اظهارات فرمانده ستاد مشترک 
ارتش آمریکا نخستین واکنش عمومی 
پنتاگون بــه اظهارات ترامــپ در روز 
دوشنبه در یک نشست خبری مبارزاتی 
در کاخ سفید است که در آن وی گفت: 
»افراد برتر پنتاگون« احتمااً »عاشق 
من نیســتند« زیرا »آن ها هیچ کاری 
جز جنگیدن دوســت ندارند تا به این 
ترتیب همه آن شــرکت های شگفت 
انگیز سازنده بمب و هواپیماها و همه 
چیزهای دیگر را خشــنود کنند.  این 
در حالی اســت که ترامــپ در چهار 
سال حضور خود در کاخ سفید، عاوه 
بر افزایش بودجه نظامی آمریکا که در 
همه ســخنرانی های تبلیغاتی خود به 
آن افتخار کرده، قراردادهای چند صد 

میلیارد داری با عربســتان سعودی، 
استرالیا  صهیونیســتی،  رژیم  امارات، 
و هنــد امضا کرده اســت.  پس از این 
اظهارات ترامپ، »مارک مدوز« رییس 
دفتر ترامپ در کاخ ســفید تاش کرد 
سخنان ترامپ را توضیح دهد و گفت: 
رییس جمهوری قصد ندارد هیچ ژنرال 
و یا حتی مارک اســپر وزیــر دفاع را 
هدف قــرار دهد. بلکه اظهــارات وی 
متوجه مجتمع صنعتــی نظامی بود.  
وی افزود: رییس جمهــوری در مورد 
یک چیز ثابت قدم اســت. او در مورد 
توقف جنگ های بی پایــان قاطع بوده 
و به مبارزه بــا گروههای خاص جنگ 
طلب حاضر در واشنگتن ادامه خواهد 
داد.  به تازگی رســوایی ترامپ که به 
دلیــل درز اطاعاتی دربــاره اظهارات 
او در دیدار از یک گورســتان سربازان 
مطرح شد جنجال تازه ای ایجاد کرد و 
این احتمال را تقویت کرد که از حمایت 

او نزد نظامیان آمریکایی کاسته شود.

 اختافات ترامپ و نظامیان
 باا گرفت

عربستان مدعی حمایت از فلسطین، اما 
مشتاق ارتباط با صهیونیستها

عربستان در حالیکه مشتاق برقراری ارتباط با صهیونیستها است، اما برای جلوگیری از 
انزوای بیشتر در بین امت اسامی، خود را حامی فلسطین نشان می دهد و در این راستا 
»فیصل بن فرحان« وزیر خارجه سعودی بار دیگر مدعی شد که ریاض حامی تشکیل 
کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس است.به گزارش دیروز )چهارشنبه( شبکه 
خبری »اسکای نیوز«، بن فرحان گفت که عربستان از تمام اقدامات با هدف رسیدن 
به یک راه حل عادانه و جامع برای مساله فلسطین که مردم آن را قادر به تشکیل 
کشور مستقل خودشان طبق مرزهای ۱۹۶۷ می سازد، حمایت می کند.»سلمان بن 
عبدالعزیز« شاه سعودی دوشنبه گذشته در تماس تلفنی با »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا گفت که اگر کشور مستقل با نام فلسطین تاسیس نشود، نمی توان 
انتظار داشــت که روابط کشورش با اسرائیل عادی شود.اسکای نیوز گزارش داد که 
بن فرحان در نشســت وزرای خارجه اعضای اتحادیه عرب همچنین ضمن تاکید بر 
لزوم شروع گفتمان سیاسی داخلی در لیبی از طرفین درگیری در جنگ داخلی این 
کشور خواست تا حاکمیت، اتحاد و تمامیت سرزمینی لیبی را حفظ کنند.وزیر خارجه 
عربستان در راستای سیاست های ایران ستیزی کشورش در منطقه و بدون اشاره به 
دخالت نظامی در یمن و کشتار غیرنظامیان این کشور فقیر عربی، اضافه کرد که باید 
یک جبهه قوی برای مقابله با دخالت خارجی در امور داخلی کشورهای عربی وجود 
داشــته باشد.عربستان به علت حضور نظامی ترکیه در لیبی و حمایت این کشور از 

»دولت وفاق ملی«، با آنکارا نیز وارد تنش شده است.

اوروف:
 مقدمات اجاس سران کشورهای ساحلی 

خزر آماده می شود
وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه امنیت منطقه خزر جز از 
ســوی کشورهای ساحلی آن امکان پذیر نیست، اعام کرد که مقدمات ششمین 
اجاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر فراهم می شود. سرگئی اوروف دیروز 
چهارشــنبه در نشست خبری مشترک با مختار تیلوبردی وزیر خارجه جمهوری 
قزاقستان در مسکو گفت: در مذاکرات امروز به همکاری برای حل مسائل دریای 
خزر توجه خاص کردیم.وی افزود: ســال آینده اجاس دوم اقتصادی دریای خزر 
در مسکو برگزار خواهد شد.وزیر امور خارجه روسیه گفت: بطور همزمان مقدمات 
برای برگزاری ششــمین اجاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر فراهم می 
شود.اوروف گفت: بســته بزرگی از اسناد همکاری برای نهایی شدن در اجاس 
سران دریای خزر در حال تنظیم است.رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه خاطرنشان 
کرد: ما با دوســتان قزاقستانی در مورد ضرورت تقویت همکاریها بین پنج کشور 
ساحلی دریای خزر هم عقیده هستیم.وی ادامه داد: معتقدیم که مسئولیت اصلی 
امنیت منطقه خزر، حمل و نقل، حفظ محیط زیست، توسعه گردشگری و روابط 
انســانی و علمی برعهده کشورهای ســاحلی خزر قرار دارد. اوروف گفت: از این 
مذاکرات ســازنده )با وزیر خارجه قزاقستان( که در چارچوب اهداف تعیین شده 
ازســوی روسای جمهوری دو کشــور و توافقنامه حسن همجواری بین دو کشور 

صورت گرفت، رضایت داریم.
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یافته های به دست آمده از یک مطالعه نشان داد که میزان آلودگی آب 
یونیت های دندان پزشکی زیاد است و دندان پزشکان باید به حضور 
تعداد باکتری در منابع آب یونیت ها توجه داشته  باشند. در بسیاری 
از مطالعــات آمده که آلودگی میکروبی آب یونیت دندان پزشــکی 
شایع است. اگرچه حجم زیادی از آب تولید شده از طریق ساکشن 
یونیت دندان پزشکی تخلیه می شود، ولی بیمار مقداری از آن آب را 
می بلعد. در حین انجام اعمال دندان پزشکی ممکن است ذرات آب 
توسط بیمار و تیم دندان پزشکی استشمام شود. باکتری ها می توانند 
بــه دلیل جریان کم و راکد ماندن آب درون یونیت دندان پزشــکی 
»بیوفیلم« تشــکیل دهند. بیوفیلم؛ یک توده متراکم از باکتری ها 

است که به سطوح می چسبند.

مقامات بهداشتی و متخصصان حوزه سامت در ایاات متحده تخمین 
می زنند با وجــود اینکه خبرهای امیدوارکننده ای از ســاخت و توزیع 
هرچه زودتر واکسن کووید-۱۹ به گوش می رسد و دولت این کشور هم 
مقدار زیادی دوز واکسن پیش خرید کرده است، اما بعید است که مردم 
آمریکا حداقل تا نیمه ســال ۲۰۲۱ واکسینه شوند. مقامات بهداشتی 
ایــاات متحده انتظار دارند هرچه زودتر دریابند که کدام یک از ســه 
واکســن احتمالی کووید-۱۹ متعلق به شرکت های "مدرنا"، "فایزر" و 
"آســترازنکا" که هم اکنون در مراحل آخر آزمایشات بالینی هستند، تا 
پایان سال جاری یا زودتر آماده می شوند. مقامات و کارشناسان هشدار 
می دهند هر کدام از واکســن ها مجوزهای ازم را بدســت آورند، برای 

عرضه عمومی ممکن است دچار کمبود منابع باشند.

محققان دانشگاه "کمبریج" موفق به طراحی مزارع مجهز به صفحات 
خورشیدی رنگی شــده اند که همزمان با تولید برق می توانند مواد 
غذایــی را نیز پرورش دهند، کاری که می تواند به محیط زیســت 
کمک شــایانی کند. محققان در انگلیس و ایتالیا ادعا می کنند که 
از صفحات خورشیدی رنگی مخصوص می توان برای تولید همزمان 
بــرق و تولید محصوات زراعی اســتفاده کرد. به گفتــه آنها این 
صفحات خورشــیدی نارنجی رنگ همزمان بــا اجازه دادن به عبور 
طول موج های معین که برای رشــد گیاهان ازم است، طول موج 
های خاصی از نور را برای تولید انرژی جذب می کنند. این تیم ادعا 
می کند که سیســتم ابداعی آنها به کشاورزان اجازه می دهد تا از 

زمین های زراعی خود سود مالی بیشتری کسب کنند.

آب یونیت های دندان پزشکی 
چقدر آلوده است؟

واکسن کووید-19 تا اواسط سال 
2021 به بیشتر مردم نمی رسد

تولید هم زمان برق و مواد غذایی 
با صفحات خورشیدی رنگی!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

این روزهای دریاچه ارومیه

رندر مرسدس-ای ام جی S63 2022، موشک لوکس 
از آنجایی که AMG اقدام به ارتقای اکثر محصوات مرسدس می کند بنابراین مطمئن هستیم نسل جدید S کاس نیز روانه 
تأسیســات بازوی پرفورمنس ستاره سه پر دنیای خودرو خواهد شد. بله مدل S65 دوازده سیلندر دیگر به خاطرات پیوسته 
اما مدل S63 وارد نســل جدید خواهد شــد و ظاهراً برادر جدیدی با نام S73 نیز در دسترس خواهد بود. گفته شده هر دو 
خودرو از قوای محرکه الکتریکی شده سود خواهند برد. باور بر این است مدل های S63e و S73e به قوای محرکه هیبریدی 
مجهز می شــوند. یکی از طراحان مشــهور دنیای خودرو یعنی X-Tomi دیزاین نسخه S63 را در ذهن خود تجسم کرده و 
حاصل کار خودرویی با جلوپنجره مخوف دارای میله های عمودی و طرح مشــکی مات اســت. سپر این خودرو نیز گیراتر از 
مدل های اســتاندارد بوده و ورودی های هوای بزرگ تر را در خود جای داده است. این همان بهبودهای تیپیکالی است که از 
 S63 انتظار داریم. همچنین ارتفاع این خودرو کمتر شــده و رینگ های بزرگ تری نیز زیر AMG کاس حاضر در کاس S
جــا خوش کرده اند. در این رندر نمی توانیم بخش عقب خودرو را ببینیم اما در صورت وجود یک دیفیوزر اســپورت و چهار 

خروجی اگزوز تعجب نخواهیم کرد.

خط و نشان CR7  برای دایی
ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال تاکید کرد که به دنبال پشت سر گذاشتن رکورد گلزنی علی دایی است. کریستیانو رونالدو در دیدار برابر تیم ملی 
فوتبال سوئد درخشید. پرتغال که در لیگ ملت های  اروپا به مصاف سوئد رفت توانست با دو گل به پیروزی برسد و هر دو گل بازی را رونالدو 
به ثمر رساند. کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال با دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند شمار گل های ملی خود را به عدد ۱۰۱ رساند و اکنون با 
رکورد گلزنی با پیراهن تیم ملی که متعلق به علی دایی است ۸ گل فاصله دارد. او بعد از بازی  گفت: بسیار خوشحالم که توانستم رکورد ۱۰۰ 
گل ملی را پشت سرگذارم و اکنون برای رسیدن به رکورد ۱۰۹)علی دایی( تاش می کنم. گام به گام باید جلو رفت. البته من شیفته رسیدن 
به رکوردها نیستم بلکه این خود رکوردها هستند که به صورت طبیعی برای من رقم می خورند. رونالدو ادامه داد: خوشحالم که توانستیم در 
این بازی به پیروزی دست پیدا کنیم. طبیعتا  از پشت سرگذاشتن رکورد ۱۰۰ گل ملی خوشحال هستم. از بازی در کنار این بازیکنان جوان 
لذت بردم. ما تیم خوبی داریم و به همین خاطر از قرار گرفتن در ترکیب خوشحال شدم. رونالدو درباره برگزاری بازی ها بدون تماشاگر هم گفت: 
بازی بدون تماشاگر مثل رفتن به باغ و ندیدن گل ها است و یا رفتن به سیرک بدون حضور تماشاگران است. با این حال سامتی مهم ترین چیز 

است. من وقتی کاری انجام می دهم دوست دارم که صدای تماشاگران را بشنوم چرا که صدای آنها لرزشی را در بدن من به وجود می آورد.

آلوده کی شود ه سخنهای اسزاپاک آفرید شخص تو را کردگار فرد چون  ر سَحر عبادتِ پیرانِ پارسار ملک شاه خدمت تو بی خیانتی است کااین یک دو ه  ه ر سر ما بندگان گذشت بودیم سر ه سر همه با اه و بُ ه رنج و ه سامت و ه خشم و ه رضار گشت  گوش ما همه زاری ز خلق دون شتیم زبان از ثنا و شکر ش از دعا و شکر ه باشد ه دست ماارغ ندا ی راه همی بینمت ه  کام ر خاه سعادت و ر مسند سنامنت خدا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

مسئوان نمایشــگاه بین المللی کتاب فرانکفورت اعام 
کردنــد این رویــداد فرهنگی به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا حضوری برگزار نخواهد شد.به گزارش وک سلرز، 
نمایشــگاه بین المللی کتاب فرانکفــورت که قرار بود به 
صورت ترکیبی از رویدادهای حضوری و مجازی برگزار 
شــود به دلیل شــیوع ویروس کرونا و محدودیت های 
ســفری و قرنطینه ای امســال تنها به صورت مجازی و 
دیجیتال برگزار خواهد شــد.»کارین اشمیت فردریش« 
رئیس انجمن ناشران و کتابفروشــان آلمان در این باره 
گفت: نمایشــگاه کتاب فرانکفورت نــه تنها بزرگترین 
نمایشگاه کتاب جهان بله رویدادی همواره رو به تکامل، 
زنده و انطباق پذیر اســت. با توجه به شــرایط کنونی و 
محدویت های سختگیرانه تری که اعمال شده برگزاری نمایشگاه با غرفه های فیزیکی غیرممکن است. با 
این وجود مخاطبان می توانند از طریق مجازی هیجان این رویداد را تجربه کنند.»یورگن بووس« مدیر 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز بیان کرد: این نمایشگاه به تعامل های بین المللی رونق می دهد. از تمامی 
غرفه دارانی که با اعتماد به برگزاری فیزیکی نمایشــگاه تمایل داشتند تشکر می کنیم. اکنون تمرکز ما 
روی برگزاری دبجیتال این رویداد از طریق ســرویس های آناین متعددی اســت که در چند ماه اخیر 
توسعه داده ایم. این بدان معناست که ناشران بین المللی می توانند از طریق سامانه های آناین حتی در 
دوران کرونا کسب و کار خود را به پیش ببرند.هفتاد و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت از 

۱۴ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ )۲3 تا ۲7 مهر( برگزار می شود.

پایان رابطه
کتاب پایان رابطه اثری از گراهام گرین نویسنده 
انگلیســی است که در ســال ۱۹5۱ منتشر شد. 
گراهام گرین در مجموع ۲۲ رمان، 7 نمایش نامه، 
۱۲ فیلم نامه و چند کتاب دیگر از خود به یادگار 
گذاشت. این رمان، داستان رمان نویسی را روایت 
می کند که با عشــق قدیمی خود روبه رو می شود 
و می توان گفــت کار مهم نویســنده در کتاب، 
روایت داســتان از زبان فردی بی ایمان است که 
تناقض های حیرت آور یک عشــق پرحرارت را به 
تصویر می کشــد. عشــقی که ایمان در آن نقش 
مهمی ایفا می کند. پشــت جلد کتاب پایان یک 
رابطــه می خوانیم: پایان رابطه را یک رمان نویس 
روایت می کند. اما این نه رمانی درباره نوشتن، که داستانی تاقی عشق و ایمان است. در 
پس زمینه ذهنی رمان حضور مرد زیرزمینی داستایفسکی احساس می شود که تلخکامی و 
انزجار خود از انســان و جهان را به زبانی فصیح و سلیس بیان می کند. گراهام گرین خود 
را متعلق به دنیای انسانهای خشمگین می داند، متعلق به سنت نوشته های دینی دانته که 
به دلیل نفرتش خوب عشــق می ورزید. پایان رابطه نیز داستان عشقی بیمارگونه و نفرتی 
بیمارگونه اســت. داســتان کتاب در لندن و کمی پس از جنگ جهانی دوم جریان دارد. 
تمرکز داســتان بر روی رابطه دو شخصیت اصلی تمرکز دارد که عشق و نفرت بین آن ها 
موج می زند. در ابتدا کتاب بسیار ساده و معمولی آغاز می شود و ما با شخصیت های کتاب 
که خیلی به آن ها پرداخته نمی شود، آشنا می شویم. افرادی که مانند ما در دنیایی آکنده 

از کانون های شر اخاقی قرار گرفته اند.

گراهام گرین
هنری گراهام گرین رمان نویس، نمایشنامه نویس، 
منتقــد ادبــی و ســینمایی و نویســندهٔ پرکار 
داســتان های کوتاه انگلیسی بود. او در طول عمر 
طوانیش در غالب معرکه های سیاسی و انقابی 
گوشه و کنار جهان حاضر و ناظر بود و ماجراهای 
داســتان هایش عمدتاً در متن همین وقایع قرن 
بیســتم می گذرد، آثاری که ابهامات انسان نوین 
در این دنیای نــاآرام را می نماید. وی در ۱۹۲3 
به حزب کمونیســت انگلستان پیوست. عضویتی 
که خود آن را یک جور شــوخی می خواند. اولین 
مجموعه شعر وی به نام آوریل سرایی در ۱۹۲5، 
ســال آخر حضورش در آکسفورد به چاپ رسید. 
پس از فارغ التحصیل شدن مدتی را در روزنامه ناتینگهام کار کرد. سپس به عنوان معاون 
و ســردبیر روزنامه تایمز در لندن مشــغول به کار شد. در ۱۹۲6 پس از آشنایی با ویوین 
داریل برونینگ و به تشــویق او مذهب آبا و اجدادی انگلیــکان را ترک گفت و کاتولیک 
شــد. گرایشــی عمیق و پایدار به مذهبی پر از جزمیت و معجزه. اگرچه او همیشه اصرار 
داشــت رمان نویسی کاتولیک نیست اما بعد مذهبی آثارش اهمیت زیادی پیدا کرد و این 
را می توان در صخره برایتون و عالیجناب کیشوت و قدرت و جال به خوبی مشاهده کرد. 
گرین در اکتبر ســال ۱۹۲7 با ویوین داریــل براونینگ ازدواج کرد و دو فرزند از او آورد؛ 
لوســی در ۱۹33 و فرنسیس در ۱۹36. او همچنین در اواخر سال ۱۹۴6 رابطه ای جدی 
را با کاترین والستون، همسر ماک ثروتمندی هنری والستون برقرار می کند و این رابطه، 

پایه رمان پایان رابطه می شود. 

 لغو برگزاری حضوری نمایشگاه
 کتاب فرانکفورت


