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حساب کاربری حضرت آیت اه خامنه ای در توئیتر در پیامی نوشت: ملت های مسلمان ذلت سازش با رژیم صهیونیستی را به هیچ وجه 
تحمل نخواهند کرد.حساب کاربری حضرت آیت اه خامنه ای رهبر انقاب اسامی در توئیتر در پیامی نوشت: ملت های مسلمان ذلت 
سازش با رژیم صهیونیستی را به هیچ وجه تحمل نخواهند کرد. آمریکایی ها اگر خیال می کنند که مسأله ی منطقه را به این شکل حل 
خواهند کرد، اشتباه می کنند.در این پیام آمده است: هر رژیمی که پشت میز مذاکره با رژیم غاصب صهیونیست بنشیند، موقعیتش در 

میان ملتش متزلزل خواهد شد.
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رهبر معظم انقاب:
ملت های مسلمان ذلت سازش با صهیونیست ها را تحمل نمی کنند
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رای عدم کفایت، مفید یا مضر؟
جناب آقای دکتر حســن روحانی ریاست محترم جمهوری 
اسامی ایران چند روز پیش گفته بود: »امام حسن در پاسخ 
به اعتراض برخی از اصحاب خود درمورد پیمان صلح ایشان، 
فرمود وقتی اکثریت قاطع جامعــه و مردم صلح می خواهند 
من صلــح را انتخاب می کنم«. این ســخن در جامعه بدین 
کنایه گرفته شد که اوا اکثر مردم با آمریکا و فرزند ناخلفش 
رژیم صهیونیستی صلح میخواهند!! لذا باید با آمریکا نشست 
و مذاکره کرد و ثانیا به زعم برخی تحلیل گران اینگونه سخن 
گفتن یعنی به آمریکا پیام داده میشــود که زمینه  پذیرش 
شکســت و عقب نشــینی را در مردم آماده ببیند و در نتیجه 
برگ آخر در ایجاد فشار را رو کند. در واکنش به این سخنان 
تقریبا همه فعاان سیاســی اعم از موافقیــن و مخالفین به 
اعتباری اصاح طلب ها و اصول گراها، تعریضی به روحانی زده 
و او را مشتاق عقب نشینی از مقاومت قلمداد نموده و در این 
اندیشه افتاده اند که از یک طرف رای نمایندگان مجلس را به 
حد نصاب رســانیده و از روحانی هتک صاحیت نموده و به 
عدم کفایت او رای دهند و از طرفی هم به او توصیه اســتعفا 
نموده و عقب نشینی را با کناره گیری و طلبکاری اداره و اجرا 
نمایــد. در همین رابطه مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای 
قــم در مجلس ایران می گوید: » با این نظِر حســن روحانی 
درباره صلح، رهبری معظم باید دســتور دهــد او را هزار بار 
اعدام کنند«. رئیس کمیســیون سیاســت خارجی و امنیت 
ملی مجلس ایران در توییتر شخصی اش ادعا کرد: » اکثریت 
مردم این کشور »خواهان عزل« آقای روحانی اند«. ذوالنوری 
در واکنش به این ســخنان به آقای روحانی گفته اســت: » 
امــروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتــر از عزل و مجازات 
شما راضی نمی شوند«. در مقابل عباس عبدی هم در روزنامه 
اعتماد نوشت که: » باید ببینیم روحانی چگونه رییس جمهور 
شــد؟ طبعا تایید صاحیت های او بی هیچ مصلحت اندیشی 
بوده اســت زیرا او در دسته اصاح  طلبان نبود که برای جلب 
رضایت و مشــارکت اصاح طلبان او را تایید کنند. مثل دکتر 
معین. او را تایید کردند چون شــورای نگهبان به این نتیجه 
رســید که آقای روحانی واجد تمــام ویژگی های مندرج در 
اصل ۱۱۵ هســت. یعنی ایرانی، مدیر و مدبر، دارای حســن 
ســابقه و امانت و تقوی، مومــن و معتقد به مبانی جمهوری 
اســامی ایران و مذهب رسمی کشــور بوده است پس حاا 
این حمــات چه معنایی دارد؟ پیش از هر چیز بد نیســت 
که ببینیم حسن روحانی کیست؟ او از روحانیون فعال پیش 
از انقاب اســت. پس از انقاب نیز تا امروز در این پســتها و 
مقامات باای سیاســی و امنیتی حضور داشته است. ۵  دوره 
نماینده مجلس، چند دوره عضو مجلس خبرگان رهبری بوده 
و اکنون هم هست، از ابتدای تشکیل شورای عالی امنیت ملی 
عضو آن بوده، ۱۶ ســال هم دبیر و همــواره نماینده رهبری 
در شورا بوده اســت، نایب رییس مجلس بوده، رییس مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک بوده، عضو حــزب جمهوری و جامعه 
روحانیت مبارز بوده اســت و در زمان جنگ هم پست بسیار 
باایی بعنوان فرمانده پدافند داشــته است. حاا اصولگرایانی 
که تا حد اعدام شــدن و اثبات خیانت او جلو رفته اند و هیچ 
دادگاهی هم از آنان سوال نمی کند به چه چیزی جز خودشان 
حمله می کنند؟ این حمله به کل ســابقه ای اســت که از آن 
می خواهید دفاع کنید. این حمله به ســاختاری اســت که او 
براســاس ضوابط آن برآمده است. این حمله به مردمی است 
که به درخواســت خودتان پای صندوق رای آمدند و آنان را 
حداقل در ســخن ارج می نهید. این حمله به ساختاری است 
که نمی تواند بر عملکرد مسووان خودش نظارت کافی و موثر 
داشته باشد. این حمله به تشخیص شورای نگهبان است که 
دروازه ورود به حکومت در این سطح است. این حمات هیچ  
کدام به اصاح طلبان نیست و نخواهد بود. چون اصاح  طلبان 
به همه این موارد گفته شده، نقد دارند و مشارکت انتخاباتی 
آنان نیز مشــروط اســت«. عباس عبدی نه در این مقوله که 
قبا به روحانی توصیه کرده بود استعفا بدهد. اما در این جار 
و جنجال ها حسین شریعتمداری رای عدم کفایت به روحانی 
را توطئه میداند و معتقد اســت این طرح در اتاق های فکری 
خارج برای » بی ســر « کردن دولت طراحی شده و عراق و 
لبنان را وجه اثبات مدعای خود میداند. او میگوید: » از چند 
ماه قبل یعنی دقیقاً همزمان با کلید خوردن طرح مورد اشاره 
از ســوی دشمنان بیرونی، برخی از مدعیان اصاحات؛ تاکید 
می شود که نه همه آنها؛ و غربزدگان داخلی که تا آن هنگام با 
همه توان و تمام  قد از دولت آقای روحانی حمایت می کردند 
و کمترین انتقادی به ایشــان و دولتشــان را بر نتافته و علیه 
منتقدان یقه چاک می دادند، به  ناگاه و در یک چرخش یکصد 
و هشتاد درجه ای دولت آقای روحانی را نا کار آمد و ناموفق در 
تامین خواســته  های مردم معرفی کرده و خواستار استعفای 
ایشــان شده اند«. حال با این تحلیل های پاندولی یکی اعدام 
میطلبد و دیگری استعفای طلبکارانه، مردم چه موضعی باید 
داشــته باشند مهم اســت. به نظر حقیر رای عدم کفایت به 
روحانی توطئه را از سطح به عمق می برد و اقدامات مشهود 
به نامشــهود تبدیل میشوند. وجود خواهند داشت ولی کمتر 
دیده میشوند. تشنج در کشور را افزایش داده نرخ ارز را چند 
برابر میکند و معیشــت را دشوارتر. لذاست که به نظر مبارک 
رهبری که به رای ســال ۹۶ مــردم ارج نهیم و اجازه بدهیم 
دولت تا انتها بماند، سر می نهم و معتقدم روحانی بیرون آب 
بهتر از روحانی درون آب اســت. به اعتباری در مبحث فقهی 

دفع موضوعیِ افسد به فاسد ارجح است.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی : 

ارز۴۲۰۰ تومانی تولید کشور را دچار چالش کرده است
 تخت روانچی: 

جزایر سه گانه تا ابد به ایران 
تعلق دارد

قیمت گذاری دستوری فواد لغو شد

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد بر مشــارکت ایران در ترویج صلح و امنیت منطقه و همچنین 
مالکیت ایران بر جزایر ســه گانه تاکید کرد. مجید تخت روانچی در نشست مجازی شورای امنیت سازمان 
ملل متحد، پس از آنکه برخی کشورها عضو و همچنین منطقه اتهاماتی را متوجه ایران ساختند، درخواست 
وقت برای پاسخ کرد.وی در این جوابیه به طور کلی این ادعاها را بی اساس دانست و آنها را رد کرد و افزود: 
ایران نقش انکارناپذیری در امنیت انرژی، حمل و نقل تجاری و ثبات در منطقه خلیج فارس ایفا می کند.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد با تاکید....

 چرا تورم در ایران مهار نمی شود؟
گزارش از بازار سرمایه؛

هفته قرمز بورس تکمیل شد

در رزمایش مدافعان آسمان وایت 99 صورت گرفت؛

انهدام پهپادهای دشمن فرضی با سامانه 
موشکی مرصاد و طبس
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حافظان قرآن آماده اتفاقی نوین باشند
داوود جعفری دبیر جشــنواره تاوت های مجلسی با بیان این نکته که حافظان قرآن آماده اتفاقی نوین در روش برگزاری 
انتخاب برترین حافظ قرآن جمهوری اســامی در جشــنواره مردمی تاوت های مجلسی باشند، این نکته را اشاره کرد که 
روشهای انتخاب حافظان در سیستم های فعلی مسابقات کمی با آن چیز که نفس یک اتفاق مهم برای جایگاه حفظ قرآن 
در جامعه و عمومیت آن اســت فاصله گرفته و شــاید نیازمند روشی نوین هستیم تا در ارائه راهکاری بهتر برای پیش برد 
اهداف مقام معظم رهبری در تربیت ده میلیون حافظ اقداماتی فراگیرتر را بکار ببریم.جعفری دایل و شرایط روش انتخاب 
برترین حافظ سال کشور در پانزدهمین جشنواره ملی و مردمی تاوت های مجلسی را اینگونه برشمرد.بسیار خرسندیم از 
در پانزدهمین جشنواره تاوت های مجلسی بخش انتخاب ملی حافظ سال جمهوری اسامی ایران میزبان حافظان محترم 
کل قرآن باشــیم.در این طرح ملی، هیات علمی جشــنواره که متشکل از برترین حافظان بین المللی و اساتید خبره حفظ 
قرآن کریم است، در پی آن می باشد که با حذف سخت گیریهای مرسوم به مانند الزام حافظ به اجرای محفوظات خویش 
همراه با صوت و لحن فاخر و بصورت ترتیل، تســلط بر تجوید بمعنای مســابقاتی آن، الزام به رعایت وقف و ابتدا در سطح 
مسابقاتی و سایر منضمات رسمی در مسابقات کشوری و بین المللی، برترین حافظ سال جمهوری اسامی ایران را صرفا بر 
مبنای تسلط بر حسن حفظ کل قرآن کریم به همراه سواد مفاهیمی شایسته یا همان اشراف بر ترجمه و معانی آیات قرآن 
کریم که بتواند تاثیر فراگیر کاربردی در زندگی فردی و اجتماعی را داراست انتخاب و معرفی نماید.در این عرصه و برای این 
انتخاب شایسته، تفکیک جنسیتی یا سنی و یا هر نوع از دسته بندی های مرسوم را کنار گذاشته ایم و صرفا بنا بر توانمندی 
های حافظ در تسلط بر محفوظات و معانی بلند آیات قرآن، اقدام به انتخاب برترین حافظ سال کشور می نمائیم، خواه این 
شخص مرد باشد و یا زن، نوجوان باشد و یا جوان و یا در سنین بااتر.درست به مانند کسب رتبه اول کنکور سراسری که 
همگان بدون در نظر داشتن سن و جنسیت و سایر الزامات دست و پاگیر می توانند در میدانی رقابتی و یکسان، توانمندی 
های علمی خود را در عرصه کنکور مورد سنجش علمی قرار داده و با هم رقابت کنند و در پایان، شخصی که برترین امتیاز 
را احراز نماید، رتبه اول کنکور را به دست خواهد آورد.فلسفه این طرح بطور خاصه این است که حافظان خوب و توانمند 
که بحمداه در کشور فراوانند و شاید بدلیل الزامات صوت و لحن و تجوید و فصاحت و وقف و ابتدا و ترتیل و امثال ذلک، 
در مسابقات رسمی جایگاهی ندارند و اصوا حتی دیده نمی شوند، امکان دیده شدن و شناخته شدن و ان شاء اه اثرگذاری 
اجتماعی و ترویجی تبلیغی عالی پیدا نمایند و در نهایت همگان بتوانیم قدمی شایسته در نیل به فرمان رهبری عزیزمان در 

خصوص تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم برداریم،ان شاء اه
جعفری ادامه داد: اهداف جشنواره بطور خاصه عبارت است از:

۱.شناخت و معرفی برترین حافظان کل قرآن کریم بدون الزامات و اضافات مرسوم و مبتنی بر تسلط بر محفوظات و مفاهیم 
کلی آیات در حوزه کاربردی فردی و اجتماعی

۲.ایجاد عرصه رقابت برای خیل گســترده حافظان کل قرآن کریم که در مسابقات دیگر عما مجال عرضه توانمندی های 
خویش را ندارند

۳.تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به حفظ قرآن کریم بصورت روان،ساده و بدون تکلف
۴.شناخت استعدادهای برتر در سطح استانی و ملّی و برنامه ریزی جهت رشد و شکوفایی این استعدادها

۵.برداشتن قدمی موثر و پویا در راستای نیل به منویات رهبری معظم در خصوص تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم
۶.ایجاد موجی مردمی و متفاوت در زمینه شوق افکنی اجتماعی نسبت به حفظ قرآنی آسان و متفاوت

۷.شناخت و معرفی موسسات و اساتید موفق در عرصه حفظ قرآن کریم
۸.توسعه فرهنگ انس با کام اه مجید در سطوح مختلف در جامعه

۹.ارتقاء سطح علمی و فنی حافظان کل قرآن کریم شرکت کننده در جشنواره
۱۰.هم افزایی مردمی و افزایش مشارکت های عمومی در عرصه ترویج و توسعه فعالیت های بسترساز جهت تربیت نسلی 

از حافظان قرآن کریم در آینده
حافظ ســال جمهوری اســامی ایران طی فرایندی هفت مرحله ای که شامل ارزیابی های مقدماتی، مصاحبه و آزمونهای 
شــفاهی تخصصی می باشد انتخاب خواهد گردید.امیدواریم این روش جدید که حاصل ایده جمعی از متخصصان جوان و 
پویا در این عرصه است بتواند همچون بخش قرائت جایگاهی ویژه و پیوسته در تمامی ادوار آینده پیدا و حافظان مشتاق را 

تشویق به حضور در عرصه ای نوین و پایدار نماید.
اطاع رسانی تکمیلی همراه با اعام زمان و نحوه ثبت نام عاقه مندان متعاقبا و از طریق رسانه های عمومی صورت خواهد 
پذیرفت.جعفری در پایان اشاره کرد: کمتر از ۵ روز دیگر سایت ثبت نام برای عاقمندان گشوده و عزیزان در رشته حفظ 
کل میتوانند ثبت نام کنند.پیج رســمی جشنواره در شبکه اجتماعی اینســتاگرام به آدرس @tfquran آماده دریافت 
پیشنهادات و نظرات کارشناسان و عاقمندان به حفظ کام اه مجید خواهد بود.متذکر میشود از امروز بخش قرائت ویژه 

نوجوانان در ۱۳ استان کشور و تا پایان ۲۰ آبان ۹۹ آغاز و در جلسات اساتید مختلف برگزار میگردد.
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 روحانی: گزیده خبر

رفع تحریم  تسلیحاتی بیانگر پیروزی منطق حق بر قلدری بود
رئیس جمهور گفت: برداشته شدن تحریم تسلیحاتی از این بابت برای مردم ایران مهم بود 
کــه بیانگر پیروزی منطق قانون و حق و حقیقت بر زور و قلدری است.حجت ااســام 
روحانی رئیس جمهور در جریان نشست هفتگی هیئت دولت که صبح دیروز برگزار شد، 
طی ســخنانی اظهار داشت: ماه ربیع ااول به عنوان ماه خوشی هاست و برای ما اهمیت 
خاصی دارد، غیر از وادت مبارک پیامبر گرامی اســام)ص( و امام صادق)ع(، می دانیم 
که در آغاز این ماه، »لیلة المبیت« و خوابیدن امیرالمومنین)ع( در جای پیامبر)ص( برای 
حفظ جان رســول خدا)ص( جزو حوادث شــب های اولیه این ماه است. هجرت رسول 
خدا)ص( نشان می دهد اسام و حکومت اسامی با چه مشکات و سختی هایی همراه 
بود و پیامبر اسام)ص( میان آن توطئه هایی که علیه اسام و جان ایشان طراحی شده 
بود، با هدایت حق توانست از مکه خارج و دوازدهم ربیع ااول وارد مدینه شود.وی افزود: 
با این هجرت و ورود پیامبر گرامی اسام)ص(به مدینه می توان گفت حکومت اسامی 
در جهان آغاز شد. رسول خدا)ص( 13 سال در مکه به دنبال دعوت مردم بود برای حق، 
حقیقت و راه اســام و از ورود به مدینه در کنار آن دعوت، امامت و حکومت اســامی 
شروع شد و این مهم است که مبدأ تاریخ اسام نه تولد پیامبر)ص( و نه بعث اوست؛ بلکه 
مبدأ تاریخ اسام هجرت پیامبر اکرم)ص( است. هجرت زمانی است که امامت و رسالت 
همراه و جامعه اســامی در مدینه تشکیل می شود و نشان میدهد که جامعه اسامی و 
حکومت از دید اسام چقدر اهمیت دارد.روحانی ادامه داد: در همین روز یکشنبه ای که 
گذشت عاوه بر روز لیلة المبیت روز  برداشته شدن تحریم تسلیحاتی بود که بسیار برای 
مردم ما مهم بود نه از این بابت که ما آزادیم که اسلحه بخریم و بفروشیم، از این مهمتر 
این اســت که منطــق قانون و حق و حقیقت بــر زور و قلدری پیروز شــد.وی افزود: 
آمریکایی ها سالها تاش کردند ملت ایران را از حقوق خود محروم کنند. ملت ایران باید 
آزاد باشد و اگر خواست و ساحی نیاز داشت بخرد و نیاز داشت ساحی بفروشد، بنابراین 
احقاق حقوق مردم بســیار مهم بود و در روز یکشــنبه مشخص شــد که توطئه های 
آمریکایی ها ناموفق بوده است.رئیس جمهور گفت: دولت فعلی آمریکا به دنبال این بود که 
برجام را به هم بزند نه اینکه به تنهایی خارج بشود. تمام تاش  آنها این بود که کاری کنند 
که همه دسته جمعی از برجام خارج بشوند، به دنبال این بودند که آژانس و شورای حکام 
با توطئه رژیم صهیونیستی، قطعنامه ای علیه ایران صادر کند ولی هر کاری کردند دیدند 
که ناموفق هستند و در نهایت ناچار شد که ترامپ از برجام به تنهایی خارج شود.روحانی 
خاطرنشان کرد: همه امید آنها این بود که بافاصله ما از برجام خارج بشویم تا تحریم های 
شــورای امنیت تماماً علیه ایران بازگردد ولی تدبیر حاکمیت مهم بود و ما سیاســت 
پیچیده ای را اتخاذ کردیم و به نوعی از تعهدات برجامی فاصله گرفتیم ولی قدم به قدم و 
به گونه ای که دوست و دشمن از کار ایران نتواند ایراد بگیرد و همه گفتند که کار ایران 
بر اســاس قوانین بین المللی بوده است. وی افزود: در برهه ای بود که همین دوستان ما 
یعنی چین و روسیه ناچار شدند کنار دشمنان ما قرار بگیرند ولی در این روزها می بینیم 
که کنار ما هستند و نظام جمهوری اسامی این زمینه را برای آنها فراهم کرد تا آنها در 
برابر آمریکا ایســتادگی کنند.رئیس جمهور تأکید کرد: روز پایانی شــهریور ماه که روز 
پیروزی جمهوری اسامی بود، در تاریخ سازمان ملل بی نظیر است و برای اولین بار  بود 
که آمریکا تنها و منزوی شد و هیچ کس از آمریکا حمایت نکرد و نه حمایت نکرد بلکه 

اعتنایی به حرف او نکرد و نامه آمریکا را رئیس شــورای امنیت حتی در دستور کار هم 
قــرار نداد. ما باید موفقیت هایمان را به خوبی بــرای مردم تبیین کنیم. مردم باید کنار 
سختی ها و دشواری های زندگی، موفقیت های سیاسی در عرصه بین المللی را هم ببینند.

روحانی گفت:  هر جا ما پیروز شدیم آنجا بوده است که همه ارکان نظام کنار هم بودند 
و ملت یکپارچه کنار هم بودند و البته بدون حمایت رهبری این موفقیت ها امکان پذیر 
نبود.وی بیان کرد: از مردم بزرگ مان که در همه مقاطع حمایت کرده و حضور یافتند و 
توانستند در برابر بزرگترین قدرت های جهان این ملت را پیروز کنند تشکر می کنیم و 
در برابر عظمت شان تواضع می کنیم. در 8 ماه گذشته از سختی های ویروس کرونا عبور 
کردیم و روزهای سختی را داشتیم و البته امروز هم روزهای سختی داریم و باید کاری 
کنیم تا از این روزها هم با کمک یکدیگر عبور کنیم.رئیس جمهور گفت: کسی که امروز 
در صف مقدم مبارزه با کروناست، وزارت بهداشت است و روز دوشنبه با وزیر، معاونین و 
روسای دانشگاه های استان ها جلسه داشتم و روحیه و برنامه ریزی آن ها برای من مشهود 
بود و آن ها با روحیه کافی و کامل مشــغول به خدت هســتند و البته مجموعه و کادر 
درمانی ما با زحمات فراوانی با کرونا مبارزه می کنند. همه دنیا گرفتار است و ما در موج 
بسیار وسیع و سختی هستیم و دنیا هم همینطور است و کشورهای دنیا با موج جدید 
مواجه شدند؛ تعداد بیمار، بستری و فوتی ها در جهان افزایش یافته و مشکات درست 
کرده است. دولت با همه توان و سایر ارکان کشور، نیروهای مسلح، صدا و سیما و قوای 
دیگر در کنار یکدیگر هســتیم تا از سختی های مردم بکاهیم.روحانی تصریح کرد: همه 
نیازمندی های وزارت بهداشــت و خریدهایی که ازم بوده انجام بدهد را انجام دادیم و 
وقتی وزیر بهداشت به من نامه نوشت که به 150 میلیون دار برای خرید 30 میلوین 
کیت آزمایشگاه نیاز داریم، من همان لحظه دستور اختصاص آن را دادم تا بتوانیم کیت ها 
را بخریم و با زمان کوتاهی مشخش شود که یک فرد به کرونا مبتاست یا خیر. سازمان 
برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای رفع نیازمندی های دیگری که بوده، کمک کردند تا 
علیرغم مشکات دیگری که داشته و داریم، این نیازها رفع شود. ضمنا اکثر نیازمندی های 
ما در این زمینه توسط شرکت های دانش بنیان ساخته می شود و روزانه 22 میلیون ماس 
در کشور تولید و در اختیار مردم قرار داده می شود.وی افزود: ماسک های مورد نیاز کادر 
درمانی، ونتیاتور، تجهیزات و بسیاری از نیازهای ما در داخل توسط مختصصین تولید 
می شــود. تقریبا یک سوِم مقاات علمی درباره موضوع کرونا در دنیا توسط دانشمندان 
ایرانی چاپ شده و این مهم است. همه بخش ها تاش می کنند و سازمان برنامه و بودجه 
علیرغم مشــکاتی که بوده، در این ایــام 9 هزار میارد تومان برای کارانه پزشــکان 
اختصاص داده که 6 میلیارد آن پرداخت شده و 3 میلیارد باقی مانده در هفته های آینده 
پرداخت می شود.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: به مناسبت هفته نیروی انتظامی از این 
نیرو و نیروهای مسلح تشکر می کنم که همه پای کار بودند. نیروی انتظامی وظایف زیادی 
برای امنیت کشــور، مرزها، مبارزه با مواد مخدر و جرائم سایبری برعهده دارد و ضابط 
قضایی است، چیزی که از نیروی انتظامی برای مبارزه با کرونا خواستیم، در کنار ما بودند 
و تاش کردند. جرائمی هم که در زمینه کرونا مقرر شده برای این است که مردم بیشتر 
به خطر این بیماری توجه کنند و مقصود ما جریمه کردن و پول گرفتن از کسی نیست؛ 
بلکه می خواهیم بگوییم این مسئله مهم است و باید یکدیگر را کمک کنیم. می دانم که 

نیازمندی ما در این زمینه ممکن اســت بیشتر باشد و نیروی انتظامی و بسیج پای کار 
هستند و به یاری یکدیگر از این مشکل عبور خواهیم کرد و نیازمندی های جدید وزارت 
بهداشت را تأمین خواهیم کرد.روحانی گفت: این ایام، روز صارات بود و صادرات غیرنفتی 
امروز برای ما مهم اســت. دشــمنان تــاش کردند جلوی صادرات نفتــی، میعانات و 
فرآورده های آن را بگیرند اما تنوع صادرات ما مانع شد تا موفق شوند. بدانید که دشمن 
در توطئه 4ســاله ای که طراحی کرد و 3 سال است آن را اجرا می کند، حتما شکست 
خورده و نمی تواند ادامه دهد.وی با اشــاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تصریح 
کرد: اینکه چه کسی و چه حزبی پیروز شود، برای ما مهم نیست و هرکس که روی کار 
بیاید، ناچار است که در برابر ملت ایران تسلیم بشود. آن ها می خواستند ملت ایران به 
زانو در بیاید و نظام ما در برابر آن ها تسلیم شود و نه ما تسلیم شدیم و نه تسلیم خواهیم 
شد. آن ها بی تردید و دیر یا زود تسلیم خواهند شد. ما کارهایی که باید انجام بدهیم را 
انجام می دهیم و یکی از بازوهای ما صادرات غیرنقتی است. اینکه می بینیم 240 میلیون 
دار ارز در سامانه نیما  عرضه می شود یعنی صادرات ما به حرکت افتاده و صادرکنندکان 
احساس می کنند که نیاز کشور چگونه است.رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از کارهای 
دولت های یازدهم و دوازدهم تاش برای افزایش صادرات غیرنفتی بوده اســت، خاطر 
نشان کرد: در دولت نهم و دهم مجموعه صادرات غیرنفتی ما 171 میلیارد دار بوده و 
امروز که هفت ســال از دولت ما گذشــته، 301 میلیارد دار صادرات غیرنفتی داریم و 
امیدواریم تا پایان دولت، صادرات غیرنفتی ما حدود 2 برابر صادرات 8 سال قبل باشد. 
این نشــان حرکت بزرگی است که فشار تحریم موجب شده آن هایی که باید در صحنه 
باشــند، فعال هستند. ما جهش دوم پتروشیمی را شاهدیم و در آینده هم جهش سوم 
آن را شاهد خواهیم بود و در فواد توسعه داشتیم و در سایر بخش ها حرکتی که ایجاد 
شده نشان می دهد می توانیم فعال تر باشیم و صادرات غیرنفتی ما دشمن را با مشکات 
بزرگی مواجه کرده و نگذاشته در حرکت نادرست خود به پیروزی برسد.روحانی گفت: 
کارهای خوبی هم برای کمک به کســانی که حقوق ثابت دارند، انجام شده و مشکات 
این افراد در تورم بیشــتر است . یکی از این کارها همسان سازی حقوق بازنشستگان با 
شاغلین برای کارگران عزیز بود که مجموعا حقوق 3.5 میلیون نفر بازنشسته در مردادماه 
افزایش یافت و روز گذشته هم حقوق بازنشستگان کشوری، معلمین، اساتید دانشگاه و 
سایر اقشار، 1.5 میلیون نفر همسان سازی و به طور متوسط 77 درصد بر دریافتی آن ها 
اضافه شد. این در شرایط سخت اقتصادی کمک خوبی به بازنشستگان است.وی افزود: 
رسانه ها همان طور که مشکات را بیان می کنند، که خوب هم است و باید هم بگویند و 
نقــد کنند، خدمات را هم بگویند. ما فردا افتتاح هایی در بخش مســکن داریم و مردم 
خواهند دید که طراحی خوبی برای تکمیل مسکن های قبل و طرح مسکن ملی انجام 
شده است. مردم در پنج شنبه ها شاهد موجی از تاش ها و شرکت های دولتی، خصوصی 
و عمومی خواهند بود.رئیس جمهور عنوان کرد: به مردم می گوییم که در ماه های اولیه 
امســال در سختی بودیم و اینکه در قیمت ارز  و کااها فشار آمد، چون صادرات ما در 
فروردین و اردیبهشــت مشکل داشت و بعد مسئله رفاه و گشایش ایجاد شد، در هفته 
گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، صادرات ما افزایش داشته و این یعنی در 

صادرات غیرنفتی شرایط بهتری داریم.

محسن رضایی: 
 رهبر انقاب به سران قوا برای عبور 
از شرایط کنونی اختیار کامل داده اند

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: رهبر انقاب به سران سه قوه اجازه 
دادند که در جلسات مشترک با اختیار کامل، برای عبور از شرایط جاری کشور 
تصمیم بگیرند.محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر 
اســتفاده از ظرفیت جلسات ســران قوا برای رفع مشکات کشور، گفت: رهبر 
انقاب، برای اداره کشــور در شــرایط کنونی یک امکان خوبی را فراهم کرده و 
به ســران سه قوه اجازه دادند که در جلسات مشترکبا اختیار کامل، برای عبور 
از شرایط جاری کشور تصمیم بگیرند. وی با بیان اینکه، »متاسفانه سران قوا از 
فرصتی که رهبر انقاب فراهم کرده اند، استفاده نمی کنند«، افزود:  اگر سران 
قوا، جلســات مشترک شان را جدی بگیرند و دبیرخانه شأن را تقویت کنند و از 
دیدگاه اقتصاددانان اســتفاده کنند خیلی زود بر اداره کشور مسلط می شوند و 
بازار سرمایه و بورس نجات پیدا می کند.رضایی که با صداوسیما گفتگو می کرد، 
تصریح کرد: سران قوا باید حداقل هفت اقتصاد دان را در دبیرخانه مستقر کنند؛ 
چون ســران سه قوه تخصص ازم را در حوزه اقتصاد ندارند و اگر دارند اختاف 
نظر دارند؛ سران سه قوه باید جلسات مشترک را جدی گرفته و این جلسات را 

بیشتر برگزار کنند.

 قالیباف: 
شاهد تداوم کاهش نرخ ارز و تثبیت بورس 

خواهیم بود
رئیس مجلس شــورای اسامی با اشاره به جلســات مجلس با وزرای اقتصادی 
کابینه و نشست غیرعلنی دیروز با وزیر صمت، گفت: تصمیمات جدیدی در حوزه 
قیمت گذاری، تأمین و توزیع کاا صــورت گرفت و اطمینان داریم کاهش نرخ 
ارز و تثبیت بورس ادامه خواهد یافت.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای 
اسامی در جلسه علنی دیروز )چهارشنبه، 30 مهر( قوه مقننه در تشریح نشست 
غیرعلنی گفت: در این نشســت درباره مسائل اقتصادی با اولویت وزارت صمت، 
در حوزه قیمت ها، تأمین و توزیع کاا و روش های آن و مسائل مربوط به فواد 
و شرکت های فوادی با هماهنگی وزارت صنایع بحث و بررسی صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در این نشســت تصمیمات خوبی گرفته شــد که توضیحات 
آن در فرصت مناســب ارائه می شــود، عنوان کرد: تأمیــن کاا و تهاتر در این 
حــوزه، همچنین اصاح روند صادرات و واردات و تأمین ارز از اولویت هایی بود 
که تصمیم گیری های جدیدی برای آنها صورت گرفت.رئیس مجلس شــورای 
اسامی اظهار داشت: در سه روز گذشته نیز با وزرای اقتصادی جلساتی داشتیم 
که با تصمیماتی که در این جلســات گرفته شد، مطمئن هستیم شاهد تداوم 
کاهش نرخ ارز و تثبیت بورس خواهیم بود که در فرصت مناسب توضیحات آن 

را نیز به اطاع مردم می رسانیم.

امیری در حاشیه جلسه دولت:
دولت مخالف طرح اصاح قانون انتخابات است

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه ایحه جامع انتخابات تمام ویژگی های 
یک ایجه جامــع را دارد، گفت: دولت با طرح مجلــس مبنی بر اصاح قانون 
انتخابات مخالف است. حســینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح 
دیروز)چهارشــنبه( در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
اصاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: تعداد قابل توجهی ایحه 
از طرف دولت به مجلس دهم شــورای اسامی تقدیم شده است و پس از آغاز 
به کار مجلس فعلی درخواســت کردیم که لوایح دولت در دســتور کار مجلس 
یازدهــم قرار گیرد و یکی از آنان ایحه جامع انتخابات اســت.وی  عنوان کرد: 
ایحه جامع انتخابات واقعاً تمامی ویژگی های یک ایحه جامع را درباره انتخابات 
ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسامی، انتخابات شوراهای اسامی 
و مجلس خبرگان، در بر می گیرد. کار کارشناســی بســیار دقیق و کاملی روی  
آن انجام شــده و نتیجه تجربه اندوخته دولت های مختلف، اظهارات کنشگران 
سیاســی و احزاب در این ایحه دیده شــده و سیاست های کلی نظام انتخابات 
اباغی از ســوی مقام معظــم رهبری نیز در آن مورد توجه بوده اســت.معاون 
پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: در جایی که چنین ایحه ای وجود دارد، تهیه 
طرح توســط نمایندگان مجلس به نظر نوعی نادیده گرفتن کارهای کارشناسی 
قبلی است. نسبت به ایحه جامع انتخابات  مرکز پژوهش های مجلس همکاری 
کرد. طــرح مجلس مبنی بر اصاح قانون انتخابات در دولت مطرح و بررســی 
شــد و به این نتیجه رسیدیم که دولت با چنین طرحی موافقت ندارد، چرا که 
باوجود ایحه جامع انتخابات که در آن هم منابع مالی کاندیدها به صورت شفاف 
دیده شــده و هم رویه ها را واحد کــرده و مراحل و مواقف غیرضروری را حذف 
کرده، اصاح طرح تازه ای در این زمینه به صاح کشــور نیســت.امیری افزود: 
هم چنین نمایندگان مجلس طرحی را هم برای اصاح قانون انتخابات شوراهای 
شــهر تدوین کرده که آن هم با موافقت دولت همراه نیست و قرار شد که وزیر 
کشور نیز به عنوان مخالف به نمایندگی از دولت به مجلس برود و در این زمینه 
صحبت کند.وی تأکید کرد: رئیس جمهور به تعامل مجلس با دولت تاکید دارد 
و ما با کلیت مجلس هیچ مشــکلی نداریم. در مجلس تعداد انگشت شماری از 
نمایندگان هســتند که گاهی از الفاظ و عباراتی اســتفاده می کنند که زیبنده 
نمایندگی مجلس نیست و در این موارد هم ما گله مندی خود را به رئیس مجلس 
اعام کردیم.معاون پارلمانی  رئیس  جمهور با بیان اینکه در چنین شرایطی که ما 
از سوی ترامپ و هم پیمانانش در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و آنان دولت و 
شخص رئیس جمهور را سیبل حمات خود قرار داده اند، طرح موضوع استیضاح 
رئیس جمهور جز خوشحالی دشمنان و آمریکا هیچ آثار مثبتی به دنبال ندارد، 
گفت: تشــکر می کنم از کســانی که در مجلس موضوع را به بحث گذاشتند و 
امضاهای این طرح جمع شــد.وی در رابطه با اینکه طرح شکایت از نمایندگان 
توســط معاون پارلمانی دولت در چه مرحله ای قرار دارد، تصریح کرد: مسئول 
پیگیری شکایت، معاونت پارلمانی نیست بلکه معاونت حقوقی این کار را برعهده 
دارد. اما مسائلی که در راستای آیین نامه داخلی مجلس برای جبران مواردی که 
گاهی براساس اطاعات نادرست و غلط به نمایندگان داده می شود و در نطق های 
مجلس اظهار می کنند را به رئیس مجلس اعام می کنیم تا براســاس آیین نامه 
داخلی مجلس برای دولت فرصت جبران این موارد و دفاع را فراهم کنند.امیری 
افزود: حــدود 66 ایحه در مجلس داریم که بخش عمده این لوایح در مجلس 
قبلی ارائه شــده و در مجلس جدید هم درخواســت کردیم که تمام این لوایح 
مجدداً در دستور کار مجلس قرار گیرد و چندبار با رئیس مجلس در این زمینه 
مکاتبــه کردیم.معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان گفت: از این لوایح تعداد 
قابل توجهی در راســتای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از دولت 
دارند و ســه ایحه داریم که بــا دو فوریت تقدیم مجلس کردیم و زمان زیادی 
هم از آنان گذشته است، یکی مدیریت تعارض منافع، دیگری ایحه شفافیت و 
آخرین ایحه ارتقای ســامت نظام اداری و مالی است که هرکدام از آن ها برای 

بهبود وضعیت دارای اهمیت زیادی اند.

سردار اشتری در صحن مجلس:
 ماموریت های نیروی انتظامی تعطیل 

بردار نیست
فرمانده نیروی انتظامی گفت: ماموریت های نیروی انتظامی تعطیل بردار نیست و ما 
فارغ از گرایش های جناحی و سیاسی به دنبال حفظ امنیت مردم هستیم. سردار 
حســین اشتری در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسامی ضمن تبریک آغاز 
ماه ربیع ااول، گفت: همچنین هفته گرامیداشت نیروی انتظامی را تبریک عرض 
می کنم و از رئیس مجلس شورای اسامی، هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان هم 
تشکر می کنم که این فرصت فراهم شد تا نکاتی را در هفته نیروی انتظامی عرض  
کنم.وی بیان کرد: ازم است در ابتدا یاد و خاطره امام راحل، شهدای دوران دفاع 
مقدس، شــهدای عرصه نظم و امنیت و شهدای مدافع حرم را گرامی دارم و برای 
فرمانده معظم کل قوا آرزوی سامتی می کنم.فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: 
از لطف و عنایت مقام معظم رهبری تشکر می کنم که روز گذشته پیام محبت آمیز 
خود را برای کارکنان نیروی انتظامی ارســال کردند که باعث دمیده شدن روحی 
جدید در کالبد آنها شد و قطعا با این روحیه بیش از گذشته تاش می کنیم در 
خدمت نظم و امنیت کشور باشیم.اشتری با بیان ایکه گستره ماموریت های ناجا بر 
کسی پوشیده نیست، گفت: نیروی انتظامی در اقصی نقاط کشور حضور فعال دارد 
و مرزبانان هم در مرزهای کشــور به دنبال حفظ امنیت مردم هستند و به عبارت 
بهتر هر جایی که مردم ســاکن هستند، نیروی انتظامی حضور دارند و ماموریت 
های نیروی انتظامی تعطیل بردار نیست و به صورت شبانه روزی و در همه ایام در 
خدمت مردم هستند.وی گفت: نیروی انتظامی با داشتن نیروهای جهادی، انقابی، 
وایی، مردمدار، هوشمند و مقتدر در خدمت امنیت جامعه اسامی است و ما بیش 
از 10 هزار مقر ثابت و بیش از 30 هزار گشت ثابت همزمان در کشور داریم.فرمانده 
نیروی انتظامی تاکید کرد: امنیت امروز مرهون مجاهدت های رزمندگان و خصوصا 
تاش های بی وقفه کارکنان خدوم نیروی انتظامی اســت و ما باید این امنیت و 
آرامش را همواره حفظ کنیم.اشتری تصریح کرد: نیروی انتظامی برای استقرار و 
حفظ نظم و امنیت با تمام ظرفیت و توان خود در میدان است و تا پای جان برای 
حفظ جان مردم ایستاده است و شهدایی که ماهانه تقدیم نظام جمهوری اسامی 
می کند و بیش از 13 هزار شهید و بیش از 20 هزار جانباز نیروی انتظامی موید 
این مساله است.وی اظهار داشت: نیروی انتظامی همواره در حال مقابله با مخان 
نظم و امنیت کشور و همچنین گروه های  تروریستی است و نیروی انتظامی خارج 
از گرایش های سیاسی و قومیتی و وابستگی به گروه های مختلف، مشغول ارتقا 
نظم و امنیت کشــور است.فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: نیروی انتظامی به 
پیروی از فرمان فرماندهی معظم کل قوا حفظ امنیت و آرامش مردم را خط قرمز 
خود می داند و با اقتدار توام با عدالت، مهربانی، هوشــمندی و عقانیت در حال 
مقابله و مبارزه با مخان امنیت هستیم.اشــتری با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی 
یک نهاد خدمتگزار اســت، گفت: کارکنان نیروی انتظامی در کنار انجام وظایف، 
خدمات زیادی را هم به مردم ارائه می کنند به گونه ای که در ســال، حدود 70 
میلیون خدمت را به مردم عزیز و شــریف میهن اسامی ارائه می کنیم که کمتر 
نهادی مانند نیروی انتظامی از این حیث وجود دارد.وی تاکید کرد: رضایتمندی 
آحــاد ملت و خصوصا فرمانده معظم کل قوا به همین جهت اســت که کارکنان 
خدوم نیروی انتظامی شبانه روز در حال فعالیت هستند و باید به این نکته توجه 
کرد که امنیت بستر تحقق هر هدفی است و اگر امنیت نباشد، در هیچ حوزه ای 
موفق نخواهیم شد و به همین جهت برای ارتقا سطح امنیت همه باید تاش کنند.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه با توجه به گره خوردن دو مســاله امنیت و 
سامت شعار هفته نیروی انتظامی »با هم برای امنیت و سامت« است، گفت: با 
توجه به شیوع کرونا که مدتی است مردم ما را گرفتار خودش کرده است، نیروی 
انتظامی از همان ابتدا در کنار مدیران بهداشت و درمان بود و تمام امکانات خود را 

در اختیار بیماران قرار داده است.

در رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان 
آسمان وایت 99 سامانه مرصاد نیروی پدافند هوایی 
ارتش و ســامانه طبس نیروی هوافضای سپاه اهداف 
متخاصم در منطقه رزمایش را هــدف قرار دادند.به 
گــزارش از قرارگاه رســانه ای رزمایش، در رزمایش 
مشــترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آســمان 
وایت 99 سامانه مرصاد نیروی پدافند هوایی ارتش و 
سامانه طبس نیروی هوافضای سپاه اهداف متخاصم 
در منطقــه رزمایش را هدف قرار دادند.در این بخش 
از رزمایش پس از کشف و شناسایی پرنده های بدون 

سرنشین دشمن فرضی در ارتفاع متوسط و ورود آنها 
به منطقه رزمایش، اهداف به سامانه های بومی مرصاد 
نیروی پدافند هوایی ارتش و طبس نیروی هوافضای 
سپاه از سوی شبکه یکپارچه پدافند هوایی واگذار شد 
که اهداف مورد اصابت این سامانه ها قرار گرفتند.انجام 
عملیات آتش و حرکت سریع سامانه های پدافندی از 
نقاط محل اســتقرار به نقاط دیگر از جمله اقدامات 
انجام شــده در این مرحله از رزمایش بود که با هدف 
عدم شناسایی محل استقرار سامانه های پدافندی با 
موفقیت انجام شــد.امیر فرج پور سخنگوی رزمایش 

مشــترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آســمان 
وایــت 99 با بیان اینکــه در این رزمایش طرح های 
دفاع هوایی با ســنجش واقعیت هــای نبرد واقعی و 
شــناخت دقیق از توانمندی های دشــمن طراحی 
شــده و برای کلیه زوایای پیدا و پنهان در ایه های 
مختلف پدافندی تدابیر ازم اتخاذ شده، عنوان کرد: 
فرماندهان ما در پدافند هوایی با نکته سنجی و بررسی 
نقاط ضعف و قــوت طرح های دفاعی و اقدام و عمل 
هوشمندانه توانسته اند آسمانی امن را در سایه اقتدار 

خود فراهم کنند

در رزمایش مدافعان آسمان وایت 99 صورت گرفت؛
انهدام پهپادهای دشمن فرضی با سامانه موشکی مرصاد و طبس

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب اصاح قانون بودجه 99 و الزام دولت 
به پرداخت یارانه تامین کااهای اساسی در کمیسیون بودجه پارلمان خبر داد.حمیدرضا 
حاجی بابایی رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شورای اسامی از 
تصویــب اصاح قانون بودجه 1399 کل کشــور و الزام دولت بــه پرداخت یارانه تامین 
کااهای اساسی خبر داد.وی خاطرنشان کرد که مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در این زمینه در نشست دوشنبه آینده پارلمان بررسی می شود.حاجی بابایی با اعام خبر، 
تصویب طرح اصاح قانون بودجه ســال 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه 
برای تامین کااهای اساســی گفت: براســاس این مصوبه،  ماده واحده مبالغ مندرج در 
بند )و( تبصره )2( و جدول تبصره )14( قانون بودجه ســال 1399کل کشور در راستای 
اجرای احکام این قانون به شــرح زیر اصاح می شــود ، براین اساس اوا،  دولت مکلف 
است به منظور تامین بخشــی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای 
کم برخورداری از ابتدای شــش ماهه دوم ســال 1399 بصورت ماهانه ، نسبت به تامین 
و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناســایی شــده در طرح معیشت خانوار 
)موضوع ردیف)31( جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، از طریق واریز 
اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای 
هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سابر دهک ها 
اقدام نماید.وی تاکید در خصوص هدف تخصیص این اعتبار گفت، این اعتبار صرفا برای 
تامین کاای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف 

است امکان تخفیف در خرید این کااها را برای مشموان فراهم کند.
رئیس کمیســیون برنامه وبودجه ومحاســبات مجلس در خصوص منابع مورد نیاز این 
مصوبه تصریح کرد، منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان ســیصد هزار میلیارد 

)300/000/000/000/000(ریال به شرح زیر تأمین می شود:
-1  مبلغ یکصدو پنجــاه هزار میلیارد) 150/000/000/000/00(ریال از محل تغییر در 
ارقام مبلغ پانصد هزار میلیارد )500/000/000/000/000( ریال مندرج در بند)و( تبصره 

)2(
2_مبلغ یکصدو پنجاه هــزار میلیــارد)150/000/000/000/000( ریال از محل تغییر 
حداکثر تا بیســت درصد ارقام هر یک از مصارف جدول تبصره )14( قانون بودجه سال 
1399 کل کشور با سثتنایی ردیفهای)1(_ )2( _)3(- )6(،)7()9(_)10(- )11( - )33(- 

)24( )25(، )26(- )27( - )28( )29( - )30( و )31(
وی در مورد مبلغ سیصد وپنجاه هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز گفت:مبلغ سیصد و پنجاه 

هزار میلیــارد )350/000/000/000/000( ریال باقی مانده موضوع بند)و( تبصره)2( به 
شرح زیر هزینه می شود.

1_ مبلغ یکصد و هفتاد هزار میلیارد
)170/000/000/000/000( ریال برای اجرای همان ســازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی
2_  مبلغ یکصد و هشــتاد هزار میلیارد ) 180/000/000/000/000( ریال برای اجرای 

همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
حاجــی بابایــی به فروش امــوال نیز اشــاره کرد و گفت: قســمتی از ایــن اعتبار نیز 
با فــروش اموال موضوع بند )و( تبصــره )2( قانون بودجه ســال 1399 مازاد بر پانصد 
هــزار میلیــارد)500/000/000/000/000( ریــال تــا ســقف پانصد هــزار میلیارد 

)500/000/000/000/000( ریال دیگر به شرح زیر هزینه می شود.
وی اولین مجوز برای فروش اموال را ، مبلغ دویست هزار میلیارد )200/000/000/000/000( 

ریال برای پرداخت مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت برشمرد.
رییــس کمیســیون برنامــه وبودجه ومحاســبات مجلس به بخش همســان ســازی 
حقوق بازنشســتگان کشــوری ولشــکری وفواد به مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال نیز، 
بعنــوان دومین مجوز برای فروش اموال، اشــاره کرد وگفت: مبلــغ یکصد هزار میلیارد 
)100/000/000/000/000( ریال برای اجرای باقیمانده مانده همســان ســازی حقوق 
بازنشستگان کشوری، لشکری و همسان سازی حقوق بازنشستگان فواد و کارکنان غیر 

هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این اصاحیه مد نظر است.
وی گفــت: همچنیــن در اصاحیه قانون بودجه 1399، مبلغ دویســت هــزار میلیارد 
)200/000/000/000/000( ریال برای تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای 

نیمه تمام در نظر گرفته شده است.
حاجی بابایی تصریح کرد: آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق 
کااهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارایی ، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی ، سازمان برنامه و بودجه 
کشــور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از اباغ این قانون تهیه می شود و به 

تصویب هیئت وزیران می رسد.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: دستگاههای 
اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه 

و بودجه و محاسبات عمران و اجتماعی مجلس شورای اسامی ارائه نمایند.

 مصوبه کمیسیون بودجه مجلس برای الزام دولت
 به پرداخت یارانه تامین کااهای اساسی
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نگـــاه  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی : 

ارز۴۲۰۰ تومانی تولید کشور را دچار چالش کرده است
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی تاکید کرد که مجلس و 
کمیسیون اقتصادی اساســا با قیمت گذاری دستوری مخالف هستند، چرا که این 
رویه جز ایجاد فســاد و رانت در کشور ســودی دیگر ندارد.محمدرضا پورابراهیمی 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه غیرعلنی دیروز قوه مقننه با 
حضور در جمع خبرنگاران با اشــاره به این جلسه گفت: این جلسه با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درباره بررســی گرانی های موجود در بازار برگزار شــد.وی 
بــا بیان اینکه با توجــه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناســب در حوزه قیمت  گذاری 
چرخه های کاایی در کشــور و لزوم حمایت از فعاان اقتصادی یکی از موضوعاتی 
که  در جلســه دیروز بررسی شد قیمت  گذاری در حوزه فواد بود، ادامه داد:  یکی 
از مســائلی که اخیرا در این حوزه مطرح شد موجب بروز اشکااتی در کشور شد و 
این موضوع را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت 
گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه توافق های خوبی با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاصل شــد.نماینده کرمــان در مجلس با تاکید براینکه، 
نمایندگان معتقد بودند باید قیمت گذاری دستوری کنار رود، اظهار داشت: چرا که 
قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا 
مجلس شورای اسامی و کمیســیون اقتصادی با قیمت گذاری دستوری مخالف 
هســتند. برای این که ما کمک کنیم به فعالیت های اقتصادی در کشور باید اجازه 
دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت گذاری دنبال شود.رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براســاس قانون اگر کاایی وارد بورس 
شود باید از چرخه قیمت گذاری خارج شود. نکته  دوم سقف قیمت هایی است که 
باید برای رعایت حقوق مصرف کنندگان در کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان 
مثال اگر ما در کشــور از مزیت های ســنگ آهن برخوردار هستیم باید محصوات 
نهایی فوادی که مردم اســتفاده می کنند قیمتش کمتر یــا به اندازه قیمت های 
جهانی باشد. متاسفانه در شرایط کنونی اینگونه نمی باشد. در چرخه فرآیند کشور 
متاســفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت ارائه می شود با انرژی و کارگر ارزان اما 
قیمت نهایی محصول که دست مردم می رسد 20 درصد بااتر از قیمت های وارداتی 
اســت.پورابراهیمی عنوان کرد: سقف قیمت ها باید از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به نحوی تعیین شــود که متناسب با مزیت های نسبی که در کشور وجود 
دارد حداکثر برابر با قیمت های جهانی باشــد و این قابل قبول نیســت که بااتر از 
قیمت کااهای وارداتی باشــد. مســاله ی بعدی که مورد توافق قرار گرفت فرآیند 
قیمت گذاری اســت.وی اضافه کرد:از دیگر مواردی که در مجلس مورد بررســی 
قرار گرفت فرآیند قیمت  گذاری می باشــد. عملیات قیمت گذاری باید در فرآیند 
عرضه و تقاضا انجام شــود. در ســایر حوزه ها نظیر صنعت فواد قیمت گذاری و 
مکانیزم عرضه و تقاضا در حوزه ســنگ آهن، شمش و محصوات فوادی همگی 
در یک قالب قرار گیرد.رییس کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این که یکی 
از بخش ها درگیر قیمت گذاری، عرضه و تقاضا شود و بقیه بخش ها جدا شده و به 
گونه ای دیگر قیمت گذاری شود عما چرخه قیمت گذاری را دچار مشکل می کند. 
خوشــبختانه توافقاتی در این محورها با مجموعــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

شکل گرفت و به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصوات در بورس با فرآیند 
جدیدی صورت گیرد. به عبارتی افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش فروش 
برای تولید کننده که به واســطه قیمت های دســتوری ایجاد شده و رانت را نیز به 
دنبــال دارد کنار خواهد رفت.نماینده کرمان در مجلس گفت: در خیلی از زمینه ها 
ما مازاد تولید در کشــور داریم. از دیگر توافقاتی که صورت گرفت بحث ساماندهی 
سامانه بهینه یاب است که در حوزه تخصیص تقاضاهایی است که برای کااها مطرح 
می شــود. بخشی از اطاعاتی که ما داریم بروز نمی باشد و بعضی از بخش هایی که 
مواد اولیه دریافت می کنند کدهای صوری هســتند و این موضوع را به آقای وزیر 
نیز توضیح دادیم ایشــان نیز قبول کردند به زودی در اطاعات ســامانه بهینه یاب 
بازنگری صورت گیرد. مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر 
شــرکت هایی که عملیات اقتصادی خود را انجام می دهند حتما کمک خواهد کرد 
تا شفافیت اطاعاتی داشته باشیم.وی ادامه داد: امیدواریم با سیاست گذاری جدید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق هایی که صورت گرفته است و آخرین توافقی 
که در بحث شــرکت های صادراتی در بورس داریم شــاهد اتفاقات مثبتی باشیم. 
براســاس آخرین توافقی که انجام شده با پیگیری هایی که مجلس شورای اسامی 
داشته، قرار است بانک مرکزی محدودیت های ناشی از صادرات را برای شرکت های 
صادراتی به ویژه شرکت هایی که فعالیت های بورسی نیز دارند بردارند تا ما بتوانیم 
امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم. از این طریق حواله های صادراتی به 
صادر کنندگانی که از طریق ثبت سفارش اقدام می کنند می توانیم انگیزه در صادر 
کنندگان ایجاد کنیم. امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت های 
تولید و افزایش سودآوری شرکت ها و افزایش ظرفیت های صادراتی به نحوی موثر 
واقع شود تا در هفته های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم.رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشــان کرد:در ادامه با اشاره به بررسی 
قیمت های کااهای اساسی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسامی خاطر نشان 
کرد: در خصوص کااهای اساسی دو نگاه وجود دارد یکی از نگاه ها این است که ما 
همچنان توزیع کااهای اساسی را با ارز 4200 تومانی ادامه دهیم اما شرایط میدانی 
نشــان می دهد که مردم هیچ سودی از تخصیص ارز 4200 تومانی برای کااهای 
اساســی تا به امروز نداشتند. ساده ترین واژه این است که عما ارز ارزان در اختیار 
دولت قرار گرفته اما به دلیل ناکارآمدی در حوزه واردات توزیع و نظارت بر قیمت ها 
کااهای اساسی با قیمت گران به دست مردم رسیده است. ما ارز ارزان  داده ایم اما 
کاای گران به دست مردم رسیده است. ساماندهی سیستم های نظارتی که می تواند 
کااهای اساسی را با قیمت واقعی به دست مردم برساند. اگر این اتفاق رقم نخورد ما 
ساانه بیش از 100 هزار میلیارد در اقتصاد کشور رانت توزیع می کنیم که در شبکه 
دالی کشور توزیع می شود اما بر روی قیمت کااهای اساسی تاثیری ندارد. راه دیگر 
این اســت که ما به جای تخصیص ارز این منبع را از طریق ســرانه های مصرف در 
حوزه کااهای اساسی به مردم دهیم که به عدالت نیز نزدیک تر است.پورابراهیمی 
ادامــه داد: یکی از چالش های ارز 4200 تومانی فقط این نیســت که مردم کاای 
گران می خرند بلکه تولید کشور را نیز دچار چالش کرده است، چون امکان رقابت 

و تولید را با واردات کاا از تولید کنندگان ســلب می کند. هم برای کمک به تولید 
و هم برای کمک به مصرف کننده بازنگری در تخصیص ارز 4200 تومانی ضروری 
اســت، اما این که در چه زمان و در چه شــرایطی می توان این مکانیزم را عملیاتی 
کرد، مجلس شورای اسامی طرح دو فوریتی آماده کرده و از نظرات کارشناسی نیز 
استفاده شده که ان شــاء اه پس از طی مراحل وارد عرصه اجرا خواهد شد.رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســامی در پایان با اشاره به آخرین اقدامات 
کمیســیون اقتصادی در  خصوص جاماندگان سهام عدالت بیان کرد: در خصوص 
جاماندگان سهام عدالت ما از هفته های اول کار خود را آغاز کردیم و چندین جلسه 
با دستگاه های متولی در این حوزه داشتیم. اطاعاتی که ما دریافت کردیم این است 
که حدود 20 میلیون نفر از کســانی که در زمان تصمیم برای عرضه سهام عدالت 
در سال های 1384 و 1385 مالک سهام عدالت شدند، افرادی بودند که جزو شش 
دهک پایین درآمدی کشــور محسوب نمی شدند یعنی 20 میلیون از جمعیت کم 
درآمد کشور از سهام عدالت محروم هستند، بنابراین متناسب با این جمعیت باید 
تصمیمی اتخاذ می شــد.وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی با دعوت از دستگاه های 
مربوطه این موضوع را دنبال کرد براساس گزارش کمیته امداد یک میلیون و 200 
هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته در حال حاضر فاقد سهام عدالت هستند 
و حدود دو میلیون و 300 هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز در 
حال حاضر فاقد سهام عدالت می باشند. کمیسیون اقتصادی بعد از چندین جلسه 
و کار تخصصی منابع ازم برای اختصاص این سهام به این افراد را تعریف کرد. این 
طرح در کمیســیون اقتصادی بعد از جلسات متعدد تصویب شد و به هیات رئیسه 

ارجاع شد امیدواریم هرچه سریع تر با تصمیم این هیئت در دستور کار قرار گیرد.

چراتورمدرایرانمهارنمیشود؟
یک اقتصاددان با بیان اینکه تجربه دنیا اســتفاده از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای 
کنترل تورم نشان داده است، گفت: توصیه این است که به دستگاه سیاستگذاری 
پولی اجازه داده شــود از طریق مدیریت نرخ ســود به کنترل تورم بپردازد.تیمور 
رحمانی استاد دانشگاه تهران و اقتصاددان در خصوص دایل وجود تورم در اقتصاد 
ایران گفت: دلیل پایدار تورم ناترازی های منجر به تداوم رشد باای نقدینگی است و 
بخش مهمی از این ناترازی هم مربوط به کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است.

وی افزود: به عبارت دیگر، حدود 15 تا 20 درصد از متوســط تورم ایران مرتبط با 
این عامل است. به صورت مقطعی، عوامل دیگری سبب تشدید تورم می شوند که در 
دوره های مختلف متفاوت هستند، به طور معمول، کاهش درآمدهای نفتی و محدود 
شدن امکان کنترل تورم از طریق واردات ارزان یکی از این موارد است.این کارشناس 
اقتصادی با اشاره به تأثیر تحریم گفت: تحریم ها نیز هم منجر به کاهش درآمدهای 
صادراتی شــده و هم با پرهزینه کردن واردات امکان واردات جهت کنترل تورم را 
سلب می کند، از مهم ترین عوامل مؤثر دیگر در جهش های تورمی اخیر، سالهای 
ابتدای دهه 1390 و ســالهای 1397 به بعد، بوده است.وی در ادامه گفت: تشدید 
انتظــارات تورمی که به ویژه هنگام تحریم ها رخ می دهد )گرچه می تواند در غیاب 
تحریم هم مطرح باشد(، از جمله عوامل مهم دیگر جهش های موقتی تورمی است.

رحمانی افزود: انباشت ریسک اقتصاد کان در بخش مالی اقتصاد که نهایتاً دولت 
را ناچار به مداخله برای پوشــش آن ریسک می نماید و در نتیجه فشار برای رشد 
نقدینگی از محلی غیر از کسری بودجه دولت را فراهم می کند، در جهش تورمی 

سال 1397 به بعد بااهمیت بوده است.

کنترل تورم از طریق نرخ بهره/ نیروهای خلق کننده نقدینگی باید کنترل 
شوند

این اقتصاددان در پاســخ به سؤالی در خصوص روشهای کنترل تورم گفت: به طور 
معمول، برای کنترل تورم از کنترل کل های پولی از قبیل کنترل رشد نقدینگییا از 
کنترل نرخ بهره اســتفاده می شود.وی تأکید کرد: البته شرط توفیق ورای این دو 
روش آن است که نیروهای منجر به خلق و رشد درونزای نقدینگی در خارج از بانک 
مرکزی تحت کنترل درآید، چرا که در غیر آن صورت امکان استفاده مؤثر از کنترل 
رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم از بین می رود، مثاً نمی توان در 
شرایط تشدید کسری بودجه به موفقیت کنترل رشد نقدینگی یا کنترل نرخ بهره 

برای کنترل تورم اطمینان حاصل کرد.

استفاده بانکهای مرکزی مطرح از نرخ بهره برای کنترل تورم
رحمانی در خصوص روشــهای مورد استفاده در کشورهای دنیا برای کنترل تورم 
گفت: در غالب بانکهای مرکزی مطرح دنیا )چه توســعه یافته و چه درحال توسعه( 
از کنترل نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می شود.وی ادامه داد: این بدان معنی 
است که بانک مرکزی بر اساس فشاری که انحراف تورم و تولید از سطح مطلوبشان 
به رفاه اجتماعی وارد می کنند، نرخ بهره را به گونه ای مدیریت می کند که نرخ تورم 
و تولید از مقدار مطلوبشــان انحراف پیدا نکنند.استاد دانشگاه تهران گفت: در آن 
صورت، به هنگام تشدید تورم اقدام به افزایش نرخ بهره می شود تا با محدود کردن 
مخارج کل ســبب جلوگیری از تشدید تورم شود و به عکس برای حالت رکود، به 
همین دلیل است که امروزه هنگام اعام سیاست پولی بانک مرکزی معمواً گفته 
می شــود که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش یــا کاهش داد یا بدون تغییر باقی 

گذاشت و اشاره ای به کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی نمی شود.

اجازه کنترل تورم از طریق نرخ سود به دستگاه سیاستگذاری پولی داده 
شود

رحمانی در پاســخ به سؤالی در این خصوص که »با توجه به وضعیت فعلی کشور 
کدام روش را برای کشورمان توصیه می کنید؟«، گفت: از آنجا که تجربه دنیا استفاده 
از نرخ بهره را ابزاری مؤثرتر برای کنترل تورم نشان داده است، توصیه این است که 
به دستگاه سیاستگذاری پولی اجازه داده شود از طریق مدیریت نرخ سود به کنترل 
تورم پرداخته شود.وی افزود: ازم است اشاره شود که سازوکار عملیات بازار باز این 
امکان را برای کشور فراهم کرده است و صرفاً کافی است نظام سیاستگذاری شامل 
دولت و مجلس و بانک مرکزی اراده کنند آن را به کار گیرند.این استاد دانشگاه گفت: 
دلیل اینکه مدیریت نرخ سود ابزاری مناسب تر است، به این موضوع برمی گردد که 
تغییرات نرخ سود برای عامان اقتصادی به راحتی قابل درک است و با سرعت در 
تصمیمات آنها اثر می گذارد، به عنوان مثال، تقریباً باای 99 درصد جمعیت هیچ 
درکی از پایه پولی ندارند، اما مفهوم نرخ ســود و اثر عملی آن در تصمیمات خود 
را به خوبی متوجه می شوند.وی ادامه داد: در عین حال، سیاستگذار پولی از طریق 
تغییرات نرخ ســودی که او قصد مدیریت آن را دارد، با ســرعت و دقت بیشتری 
می تواند متوجه تحوات اقتصاد شود و در واکنش به آن سیاست خود را تغییر دهد.

رحمانی در آخر گفت: البته عاوه بر مدیریت نرخ سود، اقدامات احتیاطی اقتصاد 
کان و به ویژه جلوگیری از انباشت ریسک در تخصیص منابع بانکها بسیار بااهمیت 
و شاید شرط کافی توفیق کنترل تورم باشد. در شرایط کنونی، جلوگیری از خروج 
سرمایه هم به طور موقتی اجتناب ناپذیر است، گرچه در شرایط معمول خود خروج 

سرمایه هم باید با نرخ سود کنترل شود.

شریعتمداری:
دریافتیبازنشستگاننسبتبهسالقبل۷۷

درصدافزایشیافت
وزیر کار گفت: بر اســاس اعام رســمی صندوق بازنشستگی کشــوری، به طور 
متوســط 77 درصد افزایش دستمزد در ســال 99 نسبت به سال قبل در جریان 
افزایش و همسان ســازی حقوق و دستمزد برای بازنشستگان کشوری انجام شد. 
محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دیروز هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشــته همسان ســازی حقوق 1.5 میلیون 
نفر از بازنشســتگان کشوری تا سقف 90 درصد از خالص دریافتی شاغان مشابه 
بر اســاس آیین نامه مصوب سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی به 
صندوق بازنشستگی اباغ شد.وی افزود: موفق شدیم با اخذ 16 هزار میلیارد تومان 
از ســهام موجود دولت و در اختیار گرفتن آن در صندوق بازنشستگی کشوری و 
هم چنین اتخاذ مکانیزم های مناسب برای تبدیل ارزش سهام به منابع ریالی قابل 
پرداخت در طول ســال، این اقــدام را انجام دهیم. بعضی از حقوق هایی که پایین 
بودند درصد افزایش بیشــتری شامل شان شد و حقوق های باا هم درصد افزایش 
کمتری به آنها تعلق گرفت.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس اعام 
رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، به طور متوسط 77 درصد افزایش دستمزد در 
ســال 99 نسبت به سال قبل در جریان افزایش و همسان سازی حقوق و دستمزد 
امســال برای بازنشستگان کشوری است که اقدام مبارکی بود که از مطالبات مهم 
جامعه بازنشســتگی ما بود. مانند همین اقدام در مردادماه برای 3.5 میلیون نفر 
از بازنشســتگان تحت پوشــش تأمین اجتماعی رخ داد که در آنجا هم رشد قابل 

ماحظه ای داشتیم.

معاون خدمات شهری شهرداری ساری:
6پروژهخدماتیبااعتباریبالغبر9میلیارد

توماندرساریاجرامیشود
مصطفی نیک نقش معاون خدمات شهری شهرداری ساری از اجرای 6 پروژه خدماتی 
با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان در شهرساری خبر داد. مصطفی نیک نقش  معاون 
خدمات شهری شهرداری مرکز مازندران گفت: مدیریت سیاب ها یکی از مهم ترین 
مباحث در طرح های مدیریت شهری است که در این راستا طرح جمع آوری آب های 
ســطحی به دلیل افزایش شدت بارندگی ها و تغییرات شرایط جوی موردتوجه قرار 
گرفت.وی با تأکید بر بازدید از نقاط حادثه خیز شــهر برای پیشگیری از سیاب های 
شهری، گفت: بازدید میدانی از نقاط حادثه خیز در دستور کار معاونت خدمات گرفته 

است تا تصمیمات ازم برای جلوگیری از آب گرفتگی در این مکان ها گرفته شود.
نیک نقش افزود: 500 حلقه چاه ســپتینگ در کوچه هایی که شیب معکوس دارند 

حفر و تجهیز شده که هزینه نگهداری آن ها ساانه حدود 10 میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: خرید دستگاه الکتروموتور جدید، لوله گذاری به طول 15 هزار متر، حفر 
چاه جدید، تعمیر موتورپمپ، ایروبی چاه های قدیمی، تجهیز چاه های )فاقد پمپ و 
تابلو برق ...( با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان در برنامه کاری این معاونت قرارگرفته 
است.نیک نقش با اشــاره به دیگر اقدامات صورت گرفته برای مقابله با سیاب های 
شهری هم زمان با شــروع فصل پاییز و زمستان، ادامه داد: 50 پمپ جهت نوسازی 
پمپ های فرســوده سطح شــهر با اعتباری حدود یک میلیارد تومان خریداری و به 
زودی جایگزین می شــود.به گفته معاون خدمات شهری شهرداری ساری، عملیاتی 
شدن طرح هدایت آب های سطحی موجب روان سازی تردد خودروها، ارتقای سطح 
ایمنی معابر، مدیریت به هنگام بحران در شــرایط جوی مناسب و رفع خسارت های 

احتمالی به تاسیسات خدماتی می شود.

پروژهتقاطعغیرهمسطحمیدانجمهوری
معاون و عمرانی شهرداری کرج با اشاره به اینکه پروژه تقاطع غیرهمسطح جمهوری 
درحال اجراســت اظهار کرد: سوابق مطالعاتی و امکان سنجی این پروژه به سال 91 
برمی گردد که به لحاظ ترافیکی در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بعنوان سند 
باادســت میدان جمهوری بصورت تقاطع غیر همسطح پیش بینی شده و در طرح 

تفضیلی نیز محل تقاطع بصورت زیرگذر شمالی جنوبی به تصویب رسیده است.
عســگر نصیری گفت: با توجه به ترافیک ســنگین در ساعات اوج در سال 98 در 
بودجه مصوب، اجرای تقاطع غیر همســطح جمهوری پیش بینی شده بطوریکه 
تمامی اسناد باادست از جمله طرح جامع، طرح تفضیلی، مجوز شورای ترافیک، 
بودجه مصوب سال 98 و 99 توسط شورای اسامی شهر کرج، جهت اجرای این 
پروژه تکمیل می باشد.معاون فنی وعمرانی شهرداری کرج افزود: پس از مطالعات 
اولیه و ترافیکی در ســال 98، جلسات راهبردی مکرر در شهرداری کرج با حضور 
شهردار، معاونین، متخصصین و تعدادی از اعضای شورای اسامی برگزار شد که 
در آبان ماه ســال 98 اجرای پروژه تقاطع مذکور در افق 1405 طی ایحه ای به 
شماره 99884 به شــورای اسامی شهر کرج تقدیم شد که این موضوع در سی 
و هشتمین جلسه کمیســیون عمران و ترافیک شورا مطرح و پس از بحث های 
مختلف کمیســیون موافقت کرد که اعتبار پروژه جابجا و بودجه آن برای احداث 
تقاطع غیر همســطح بلوارجمهوری - بلوار موذن صرف شود.وی افزود: اما مصوبه 
کمیسیون عمران در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسامی شهر 
کرج مطرح  و با این جابجایی مخالفت و مقرر شــد پروژه تقاطع غیرهمســطح 
جمهوری توسط شهرداری کرج اجرا شود.)مصوبه شماره 2731 مورخ 98/10/25( 
بر همین اســاس پیرو مصوبه مذکور با تکمیل مطالعات اولیه و برگزاری جلسات 
مکرر مهندســی ارزش پروژه و پس از تکمیل طرح مفهومی پیشــنهادی توسط 

مشاور کارفرما نسبت به تهیه اسناد مناقصه بصورت EPC اقدام شد.

گزیده خبر
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به گزارش روابط عمومي شــرکت توزيع نيروي برق اســتان زنجان، عليرضا 
عليــزاده مديرعامل و رئيس هيأت مديره طي نشســت خبري ويدئويي در 
خصوص نحوه اجرايي شــدن طرح »برق اميد« سخن گفت.وي تصريح کرد: 
طرح » برق اميد« در کنار ساير طرح هاي تشويقي که وزارت نيرو در جهت 
اصاح الگوي مصرف و تغيير نگرش و باور مصرف کنندگان برق به کار گرفته، 
از مدت ها قبل در هيأت دولت به تصويب رسيده و جهت اجرا به وزارت نيرو 
تکليف شده است.عليزاده ادامه داد: به جهت ايجاد انگيزه و تشويق مشترکان 
خانگي از اول آبان ماه سال جاري، طرح » برق اميد » اجرايي خواهد شد.وي 
در خصوص گروه هاي مصرفي بخش خانگي اعام کرد: مشترکين با توجه به 
ميزان مصرف خود به سه گروه کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف تقسيم 
ميشــوند، که طرح ياد شده براي هر کدام از گروه ها برنامه ي ويژه اي دارد.

اين مقام مســئول خاطر نشان کرد: مشترکين بخش خانگي که مصرف برق 
آن ها کمتر از الگوي مصرفي تعيين شــده )کمتر از100 کيلووات ساعت در 
فصل گرم ســال و در فصل هاي ديگر کمتر از 80 کيلووات ســاعت در ماه( 
اســت، در گروه مشترکين کم مصرف قرار دارند، و طبق اين طرح از تخفيف 
100 درصدي در پرداخت قبض خود، بهره مند مي شوند.وزارت نيرو با طرح 
ريزي برنامه هاي مختلف در تاش است تا گروه  مشترکين خوش مصرف که 
کمتر از حداکثر الگوي مصرفي مشخص شده )کمتر از300 کيلووات ساعت 
در فصل تابســتان و در فصل هاي ديگر کمتر از 200 کيلووات ســاعت در 
ماه( ، استفاده ميکنند، با کاهش مصرف خود به گروه مشترکين کم مصرف 
بپيوندند.مهندس عليزاده افزود: مشــترکان پر مصرف که مصرفشان بيشتر 

از300 کيلووات ساعت در فصل تابستان و در فصل هاي ديگر بيشتر از 200 
کيلووات ساعت در ماه است، مي توانند تا 6 ماه آينده با استفاده از روش هاي 
مديريــت مصرف و به کارگيري تجهيزات بــا راندمان باا و يا بهره گيري از 
انرژي خورشيدي، مصرف خود را کاهش داده و به گروه هاي پايين تر ملحق 
شــوند.وي با اشــاره به اين که در جهت ارائه تسهيات ازم براي استفاده از 
تجهيزات و نصب مولد هاي خورشيدي، شرکت توزيع نيروي برق استان  با 
نمايندگان برخي بانک ها  جلســات متعددي برگزار کرده، افزود: مشترکين 
پر مصرف مي توانند با بهره گيري از اين تســهيات و خريد وسايل برقي با 
برچســب انرژي باا و مولدهاي خورشــيدي از ميزان مصرف خود بکاهند، 
که در غير اين صورت بعد از زمان تعيين شــده 6 ماهه، جريمه اي بابت پر 
مصرفي، به اين گروه تعلق خواهد گرفت.در پايان عليزاده اضافه کرد: با اجراي 
صحيح طرح » برق اميد » در کشــور، حداقل 10 درصد از کل مصرف برق 
را بهبود بخشــيده، و به اهداف اصلي طــرح که کاهش آاينده هاي محيط 
زيســت و بهره گيري انرژي صرفه جويي شده ، در بخش هاي مولد صنعت، 
توليد، کشاورزي و سرمايه گذاري موارد ضروري در کشور است، برسيم .مدير 
عامل شــرکت توزيع نيروي برق اســتان زنجان در يک کام طرح برق اميد 
را طرحي در جهت حفظ ســهم آيندگان از انرژي کشــور دانست .در ادامه 
نشســت خبري ويدئويي ، عبداه نثار معاونت فروش و خدمات مشترکين 
اين شــرکت از آمار مصرف کنندگان استان خبر داد و افزود: در کشور از 37 
ميليون مشترک برق، حدود 30 ميليون مشترک در بخش خانگي هستند، 
و در حال حاضر، 30 درصد اين مشترکان ) حدود 8.5 ميليون مشترک( در 

جمع کم مصرفان قرار داشــته و از تخفيف 100 درصدي در پرداخت قبض 
برق بهرمندند.وي با تاکيد بر اين که در استان زنجان از  343000 مشترک 
خانگي حدود 110000 مشترک ) 32 درصد(، به تفکيک 27 درصد شهري ) 
63000 مشترک( و 40 درصد روستايي ) 46000 مشترک( جز کم مصرفان 
هستند که در شهرها و روستاها پراکنده شدند، عنوان کرد: 7.4 درصد گروه 
مشــترکان کم مصرف خانگي، مخصوص سکونتگاه هاي غير دائم  و فصلي 
اســت ،که طرح برق اميد شامل اين گروه مصرفي نمي شود.وي درخصوص 
ســاير مشترکين استان اعام کرد: در اســتان زنجان گروه مشترکان خوش 
مصرف، 60 درصد کل و تنها 8 درصد را مشترکان پرمصرف شامل مي شوند.

با اين حال مصرف ماهانه مشترکان پرمصرف 10 برابر مشترکان کم مصرف و 
2.4 برابر مشترکان خوش مصرف است.مهندس نثار ادامه داد: در شهر زنجان 
براي قرار گيري در گروه کم مصرفان، بايد ميزان مصرف مشترکان در فصل 
تابســتان کمتر از 100 کيلووات ســاعت و در فصل هاي ديگر کمتر از 80 
کيلووات ساعت در ماه باشد.وي متوسط مصرف ماهانه کل مشترکين خانگي 
استان زنجان را  152 کيلووات ساعت اعام کرد و افزود: مشترکين خانگي با 
رعايت راهکارهاي ساده مديريت مصرف برق از جمله : استفاده از وسايل برقي 
با برچسب انرژي باا، عدم استفاده از وسايل برق پرمصرف در ساعات اوج بار، 
عايق کاري ساختمان و بهره گيري از نور طبيعي خورشيد، مي توانند به گروه 
مشترکين کم مصرف بپيوندند.در اين نشست خبري رويا قزلباش مدير دفتر 
روابط عمومي شرکت توزيع برق استان در خصوص نحوه برگزاري اين نشست 
به صــورت ويديوئي اعام کرد: به دليل افزايش همــه گيري ويروس کرونا  

و رعايت پروتکل هاي بهداشــتي، اين نشســت خبري به صورت ويديوئي و 
ضبط شده در اختيار مخاطبين و خبرنگارهاي سراسري واستاني قرار گرفت.
مهندس قزلباش افزود: مشترکان برق استان زنجان قادر خواهند بود وضعيت 
قرارگيــري خود را در گروه هاي کم مصــرف ، خوش مصرف وپر مصرف از 
طريق دانلود اپليکيشــن خدمات غيرحضوري صنعت برق ايران و همچنين 
با دريافت صوتحســاب برق مصرفي از آبان ماه امســال، مشاهده نمايند.وي 
تصريح کرد:کليه مشــترکان خانگي مي توانند براي دريافت اطاعات بيشتر 
به ســايت برق اميد www.bargh-omid.ir  و همچنين  اپليکيشــن موبايلي 
خدمــات غير حضوري صنعت برق ايران که قابل دانلود از ســايت برق اميد 
وکافه بازار مي باشد، مراجعه نمايند.قزلباش تاکيد کرد: اداره رسانه وارتباطات 
الکترونيکي  شرکت توزيع برق استان بدنبال پخش ويديوئي نشست خبري 
ياد شــده، کانال هاي ارتباطي خود را در اختيار مخاطبان قرار ميدهد تا در 
صورت داشتن هرگونه پرسش، ضمن ارتباط مستقيم با مديرعامل اين شرکت 
در کوتاهترين زمان ممکن پاسخ خود را دريافت نمايند.کانال هاي ارتباطي 

عبارتند از : 
پيامک: 3000099000195  

تلفن: 024-33466200-33157451 
فاکس: 024-33442035

    ZanjanElectric@Gmail.com :ايميل
 Ishighzanjan@ :شبکه هاي اجتماعي

  Bargh_zanjan:اينستاگرام 

به گزارش روابط عمومي شــرکت توزيع نيروي برق استان زنجان، 
مراســم آغاز عمليات اجرايي طرح برق اميد با حضور وزير نيرو به 
صورت ويديو کنفرانسي برگزار شد.اين مراسم با حضور رضا اردکانيان 
وزير نيرو، محمد حسن متولي زاده  مديرعامل توانير، همايون حائري 
معاونت برق و انرژي وزارت نيرو و کليه مديران عامل، اعضاي هيأت 
مديره و مديران روابط عمومي شــرکت هاي توزيع برق کشــور، به 
صورت ويديو کنفرانسي برگزار شد.وزير نيرو در خصوص آغاز طرح 
برق اميد تصريح کرد: هدف اصلي طرف بــرق اميد، اصاح الگوي 
مصرف است و وزارت نيرو بنا دارد که در ابعاد مختلف وضعيت مصرف 
انرژي را به سمت بهتر شدن سوق دهد.وي خاطرنشان کرد: يکي از 
اين بخش هايي که بايد به ســمت اصاح حرکت کند، بخش خانگي 
است و از آنجايي که عمدتا تمام بخش ها، روز خود را از خانه شروع 
مي کنند، هر اصاحي در مصرف آب و برق از واحد خانواده مي تواند 
موجب تاثير ساير بخش ها از اين اصاح شود.وي افزود: با اجراي اين 
طرح، از طريق تشــويق مشترکان خانگي کم مصرف، در تاشيم که 
با پايه ريزي فرهنگ صحيح مصرف برق، مشترکان خوش مصرف و 
پرمصرف  را به گروه هاي پايين تر هدايت کنيم .در ادامه رخشــاني 

مهر معاونت هماهنگي توزيع شرکت توانير با ارائه گزارش مشترکان 
برق ابراز داشــت: : بر آوردي که همکاران من از عملکرد مشترکان 
داشتند، از حدود 29 ميليون مشترك خانگي 8.4 ميليون مشترك 
در مناطق مختلف کشور جزو دسته کم مصرف ها هستند و تا زماني 
که به حد مشخص و تعريف شده پايبند باشند، قبض صادر شده براي 
آن ها صفر خواهد بود.در بخشي از اين جلسه عليرضا عليزاده رئيس 
هيأت مديره و مديرعامل شــرکت توزيع نيروي برق استان زنجان و 
عضو کميته راهبري طرح برق اميد در کشور به ارائه گزارش پرداخته 
و اشاره کرد: اين شرکت مذاکرات ازم را با مسئولين استاني ، مديران 
فرهنگي و خبرنگاران به منظور معرفي طرح ياد شــده برگزار کرده 
و در جهت ارائه تســهيات به مشترکين پر مصرف به منظور خريد 
تجهيزات با راندمان باا و نصب پنل هاي خورشيدي جلسات متعددي 
را با نمايندگان بانک هاي عامل ترتيب داده اســت.در پايان عليزاده 
تاکيد کرد: اطاع رساني گسترده اي به منظور آگاهي مردم از طرح 
برق اميد توســط روابط عمومي اين شرکت از طريق پوشش خبري 
، اطاع رســاني در فضاي مجازي، نصب بنر هاي محيطي، همزمان با 

سراسر کشور انجام شده است

در نشست خبري ويديوئي مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان در خصوص برق اميد عنوان شد:

طرح برق اميد، طرحي جهت حفظ سهم آيندگان از انرژي کشور

مراسم آغاز عمليات اجرايي طرح برق اميد
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گزیده خبر رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق مطرح کرد؛

۸۰ میلیارد دار ارز بلوکه شده در سایر کشورها داریم
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: سوداگران با گره زدن بازار 
ارز به انتخابات آمریکا تاش داشــتند انتظارات منفی را تشدید 
کنند؛ حال آن که اتفاق مخربی پیش روی بازار ارز نیست.درباره 
آینده بازار ارز گفت: با بررســی روند چند ســال اخیر، می توان 
دریافت تقاضای واقعی ارز در کشــور برای تجارت بین 50 تا 60 
میلیارد دار است. بنابراین اگر ماک بررسی تقاضای واقعی باشد، 
عرضه با 60 میلیارد دار تقاضای ارزی متناسب باشد.رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و عراق با اشاره به سایر تقاضاها در بازار ارز که نقش 
بسیار مهمی در تحوات بازار ارز ایفا می کند، اظهار داشت: قاچاق 
یکی از مصادیق تقاضاهای مؤثر در افزایش نرخ ارز است که فشار 
زیادی به این بازار وارد می کند. کاای قاچاق با دار به کشور وارد 
می شود و بر اســاس آمار سالیانه، ارزش کاای قاچاق ورودی به 
10 تا 15 میلیارد دار نیز می رسد.وی با اشاره به دیگر تقاضاهای 
مؤثر در افزایش نرخ ارز افزود: برخی به جهت آنکه تصور می کنند 
ارزش پول ملی در حال سقوط است، برای حفظ دارایی های خرد 
یا کان خــود ملک، طا و ارز نگــه داری و احتکار می کنند. به 
دلیل سهل المعامله و ســهل الوصول بودن ارز، گرایش مردم به 
خرید ارز بیشــتر از سایر بازارهاست. جدا از این تقاضا عده ای نیز 
کســب وکار دالی ارز و سوداگری به راه انداخته و با ایجاد تقاضا 

برای جابه جایی ارز، موجب افزایش فشار به بازار ارز می شوند.

80 میلیارد دار ارز بلوکه شده در سایر کشورها داریم!
وزیر ســابق بازرگانی درباره محدودیت های عرضه ارز در بازار 
گفت: به دلیل محدودیت های ایجاد شــده در حوزه صادرات 
نفتی و غیرنفتی و همچنین محدودیت های ناشی از ویروس 

کرونا، در حال تجربه شــرایط ســختی در حــوزه اقتصادی 
هســتیم. اگر تنها بخشی از 80 میلیارد داری ارز بلوکه شده 
کشورمان آزاد شود، نگرانی ها از بین می رود و با همین ذخایر، 
بخش قابل توجهی از مشکات ارزی کشور حل خواهد شد.آل 
اسحاق با اشاره به سفرهای اخیر برخی مسئولین و تاش آنان 
برای بازگردانی اموال مســدود شده در سایر کشورها افزود: با 

توجه به رایزنی های اخیر، احتمــال بازگردانی 5 میلیارد ارز 
مسدود شده در عراق بســیار بااست. الکاظمی نخست وزیر 
جدیــد عراق کمیته ای در این خصوص تشــکیل داده تا این 
موضوع پیگیری و به سرانجام برسد. در خصوص چین نیز این 
موضوع به جد توسط آقای ظریف و اریجانی در حال پیگیری 

است و روند مثبتی دارد.

نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد
وی با اشــاره به ضرورت تغییر رویه کنونی عرضه و تقاضای 
ارزی در کشور گفت: 80 درصد تقاضاهای امروز بازار ارز، برای 
واردات کااهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی است. 
اگر سیســتم تهاتر جایگزین تقاضاهای معمولی شود، مقدار 
زیادی از نیازها در سایه تهاتر بر طرف می شود که از پیامدهای 
این موضوع توسعه صادرات، مدیریت بهینه منابع ارزی و حل 
مشکات وارداتی خواهد بود.رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق 
با بیان اینکه تقاضاهای غیر اساســی عامــل افزایش نرخ ارز 
است، افزود: این تقاضاها از برداشت و انتظاراتی که در جامعه 
نســبت به مقوله ارز وجود دارد، ناشــی می شود. بد خواهان 
کشور و ســوداگران بازار ارز تاش داشتند با ایجاد انتظارات 
منفــی، قیمت ارز را افزایش دهند. ایــن افراد در حال حاضر 
نیز با گره زدن بازار ارز به انتخابات آمریکا در حال تشدید این 
انتظارات منفی هستند؛ حال آنکه اتفاق منفی پیش روی بازار 
نخواهد بود.آل اســحاق با بیان این که قطعاً قیمت واقعی ارز 
نرخ های کنونی بازار آزاد نیست، گفت: اگر بتوانیم بین مردم 
و سیاست گذاران اقتصادی اعتماد برقرار کنیم، انتظارات منفی 
تعدیل و نسبت به آینده خوش بینی ایجاد خواهد شد.وی در 
پایان تأکید کرد: با اجرای سیاست های مطرح شده و بررسی 
عوامل پیش رو، روند نزولی مشابه پاییز سال 97 و کاهش نرخ 
ارز دور از ذهن نیســت. در حال حاضر بازار معامات ارز، بازار 
پر ریسکی است و کسانی که با نیت حفظ ارزش پول در این 
حوزه وارد شــده اند، باید بدانند که احتمال ریزش در بازار ارز 

افزایش یافته است.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت:
ادامه مذاکرات با روسیه برای همکاری 

خودرویی
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشــت: درخواست شد که 
طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره ی شرکت ها قیمت 
پایه را تعیین کند ولی ســازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت 
شــود، طوری باشــد که حداقل خودروساز ضرر نکند.ســهیل معمارباشی، 
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، در مورد همکاری ایران و روسیه 
برای مونتارژ خودرو در ایران اظهار داشت: مذاکرات طوانی انجام شده و هنوز 
در دســت پیگیری است. نه قراردادی برای این همکاری بسته و نه همکاری 
لغو شــده، در دست پیگیری اســت و گزارشی مبنی بر  توقف آن به ما داده 
نشده اســت.وی افزود: احتمال شروع پروژه وجود دارد و منوط به این است 
که طرفین به توافق برسد.معمارباشی درباره آخرین وضعیت واحدهای احداث 
شده خودروسازی ها در جمهوری آذربایجان و سنگال گفت: بر اساس تکالیفی 
که بر عهده  خودروســازان گذاشته شد، واحدهایی در خارج از کشور ایجاد و 
ســرمایه گذاری کردند که البته در مورد توجیه فنی و اقتصادی به درســتی 
کارشناســی نشده اســت.وی افزود: واحد آذربایجان به خوبی کار می کند و 
همکاری خوبی شــکل گرفته اســت. اما در مورد سنگال به موانعی از جمله 
مشکات حقوقی با طرف سنگالی برخورده که شرکت ایرانی در حال پیگیری 
اســت. بطوریکه در زمان افتتاح واحد متوجه شدند برق منطقه پاسخگوی 
آن نبود و حتی برق کل شــهر از مدار خارج شده است، اان این واحد فعال 
نیست. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: بنابراین واحد سنگال 
مشکات اساسی دارد که باید پیگیری شود، پروسه طوانی شده امابگونه ای 

باشد که خواسته های اقتصادی شرکت ایرانی نیز تامین شود.  

معاون خرید ذوب آهن اصفهان:
عدم ممنوعیت صادرات سنگ آهن به 

تولید فواد کشور آسیب می زند
صادرات سنگ آهن با کیفیت در جنوب کشور که مورد 
نیاز واحدهای فوادســازی است مدتی است که خبر 
ساز شــده و در نهایت با ورود پلیس امنیت اقتصادی 
هرمزگان تاش برای جلوگیری از خام فروشــی ادامه 
دارد.معــاون خرید ذوب آهن اصفهان در این خصوص 

گفت: ما پاسخ مقام قضایی را داده و نیاز خود را از نظر کمی و کیفی اعام کرده 
ایم. حال این که صادرات سنگ کیفی و مناسب در جنوب کشور انجام می شود 
دلیل آن عدم ممنوعیت صادرات است.محمد جعفر صالحی، ادامه افزود: اکنون 
با باارفتن نرخ ارز در کشور صادرکنندگان حاضر هستند تا عوارض صادراتی را 
پرداخت کرده و در مقابل به درآمدهای ارزی دست پیدا کنند تا این که سنگ 
آهن را در داخل کشور به ریال فروخته و به دست مصرف کننده داخلی برسانند، 
زیرا قیمت جهانی ســنگ آهن نیز باا رفته و منجر شــده تا جذابیت صادرات 
سنگ آهن افزایش یابد و در این زمینه نیز اقدامی نمی توان انجام داد و در نهایت 
این صادرات به ضرر فوادســازان داخلی تمام می شود.وی در ادامه گفت: برای 
جلوگیری از این اتفاق باید صادرات سنگ آهن ممنوع شود که آن نیز از لحاظ 
قانونی شــرایط خاص خود را نیاز دارد و همه صادرات نیز با مجوز رسمی انجام 
شده و برخی نیز به صورت قاچاق بوده است که در این زمینه مسئوان بندری 
باید پاسخگوی این موضوع باشــند که باری که مجوز صادراتی نداشته چگونه 
بارگیری آن در کشــتی انجام و تبدیل به یک معضل برای صنعت فواد کشور 
شده است.معاون خرید ذوب آهن اصفهان درباره تامین مواد اولیه این شرکت از 
طریــق طرح احیای معادن کوچک مقیاس نیز گفت: ما به موازات بحث احیای 
معادن کوچک مقیاس که در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران فعال است، 
شــرکت پویش معادن ذوب آهن را با 100درصد مالکیت و مســئولیت در این 
زمینــه راه اندازی کرده و در تایباد نیز روی یک معدن ســنگ آهن منگنز دار 
فعالیت خود را آغاز کرده ایم.صالحــی افزود: همچنین 2 تا 3 محدوده معدنی 
دیگر نیز ثبت شــده تا در کنار طرح احیای معادن کوچک مقیاس در شــرکت 
پویش معادن ذوب آهن بحث احیا و فعالســازی معــادن کوچک مقیاس را به 
صورت مشــارکتی و مالکیتی انجام  دهیم و تا 2 سال آینده بتوانیم بخش قابل 
توجه خود را از طریق شــرکت پویش معادن و معادن کوچک مقیاس به نتیجه 
برسانیم.گفتنی است تامین مواد اولیه به عنوان یکی از نیازهای مهم و اصلی در 
صنعت فواد کشــور به شمار می آید و شرکتی همچون ذوب آهن اصفهان نیز 
این روزها به دلیل نداشــتن مواد اولیه برای تولید خود مجبور اســت بخشی از 
تولید خود را کاهش دهد که این امر نیز باعث از بین رفتن فرصت های شغلی 

در زنجیره صنعت فواد خواهد شد.

معاون تکنولوژی فواد مبارکه:
فواد مبارکه این مسئولیت سنگین را 
 برعهده گرفته که هاب تحول دیجیتال 

در صنعت فواد باشد
 Smart Steel 3 یاS وبیـنار نخـستین رویــداد از سلسله رویـدادهــــای
manufacturing Startup event بــا هــدف تأمین نیازهای فناورانه 
شــرکت فواد مبارکه در حوزۀ تحول دیجیتال و بررســی چالشــهای این 
شــرکت برگزار شد. سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی فواد مبارکه گفت: 
با نهایی شــدن این فرایند، فواد مبارکه تا سال 1404 عضو باشگاه و کلوپ 
فانوس دریایی دنیا خواهد شد. باید به خاطر داشته باشیم دنیای آتی دنیای 
دیجیتال است. از این رو ما از سال گذشــــته در مطالعـــــات خـــــود 
و همچنـــــــین دستاوردهای نهادهای دانشی به این نتیجه رسیدیم که 
زندگی صنعتی در آینده متعلق به گروهی خواهد بود که بتوانند در مدیریت 
دیجیتال حرفی برای گفتن داشته باشند و پیشگام باشند.وی اظهار داشت: 
فواد مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو   و   دانشی که در چشم انداز خود 
الگو بودن برای بنگاه های صنعتی را در نظر گرفته، این مسئولیت را پذیرفته 
و این فرایند را بررســی و پیش نیازهای هوشمندسازی را کسب کرده است.

وی افزود: بعد از این مرحله، پروژه ها و فعالیت هایی را در اســتراتژی تدوین 
کردیم که یکی از آن ها طراحی مرکز تحول دیجیتال بوده است. همچنین با 
معاونت طرح و برنامۀ وزارت صمت هماهنگی ازم انجام شد تا فواد مبارکه 
این مســئولیت ســنگین را برعهده گیرد و هاب تحول دیجیتال در صنعت 
فواد باشــد و این مهم را به عنوان پیشــگام اجرا  کند  و در نهایت موجب 
توسعۀ صنایع ایران گردد.معاون تکنولوژی فواد مبارکه گفت: مؤسسه اقتصاد 
جهانی و مکنزی 11 شاخص مهم را   ارائه کرده اند که براساس آن شرکت ها 
می توانند وارد این کلوپ شوند. تعداد محدودی از شرکت ها هم اکنون عضو 
این باشگاه اند و ما امیدواریم تا سال 1404عضو آن شویم و ثابت خواهیم کرد 

که در واقع فواد مبارکۀ هوشمند هستیم.

عضو انجمن فواد:
قیمت گذاری دستوری فواد لغو شد

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فواد با بیان اینکه مجلس دســتورالعمل قیمت 
گذاری دســتوری فواد را لغو کرد، گفت: مقرر شــد، برای شفاف سازی، عاوه بر شمش 
کل زنجیره فواد در بورس عرضه شود.سید رضا شهرستانی اظهار داشت: آقای اسماعیلی 
معاون امور معدن وزارت صمت با دستورالعمل تعیین قیمت دستوری فواد به دنبال این 
بود که ســقفی برای قیمت محصوات فوادی در بورس تعیین کند. مقرر شــده بود که 
محصوات فوادی 25 درصد پایین تر از قیمت بین المللی عرضه شود تا بر اساس آن، قیمت 
برای مصرف کننده نهایی کاهش یابد.عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فواد افزود: 
این مســائل در حرف خوب است اما در عمل نتیجه ای جز رانت و فساد ندارد و در برخی 

موارد نیز به دلیل اختاف قیمت با نرخ های جهانی، منجر به قاچاق می شود.

 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:
۱۲۲۰۵ صادرکننده بدون کارت 

بازرگانی وجود دارد
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اعام کرد: از 15366 شناسه صادراتی 
ثبت شــده در بانک مرکزی، فقط 3161 فــرد کارت بازرگانی فعال 
بوده اند.حسین ساح ورزی در توئیتر خود نوشت: رییس بانک مرکزی 
فرموده انــد، 70 نفر از دارندگان کارت بازرگانی کارتن خواب بوده اند. 
از 15366 شناســه صادراتی ثبت شده در بانک مرکزی، فقط 3161 
فرد کارت بازرگانی فعال بوده اند.چرا کســی در مورد هویت 12205 
صادرکننده بدون کارت بازرگانی صحبتی نمی کند؟ فقط همان  70 

کارت خواب مهم هستند؟ «

قائم مقام وزیر صمت:
۱۷۰۰ واحد تولیدی تحت تملک بانک ها به 

چرخه تولید بازمی گردند
قائم مقام وزیر صمت گفت: بر اساس آخرین آمار هزار و 718 واحد تولیدی 
تحت تملک شبکه بانکی قرار دارند که در کوتاه ترین زمان به چرخه تولید 
باز می گردند.بابک دین پرســت در حاشیه برگزاری جلسه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه امروز مقرر شد وزارت 
اقتصاد با همکاری بانک مرکزی دســتورالعمل های ویژه و بازگشت فوری 
واحدهای تحت تملک بانک ها به چرخه تولید و اشتغال را صادر کنند.وی 
ادامه داد: تفاهم نامه ای نیز میان وزارت اقتصاد به عنوان نماینده بانک ها و 
معاونت های ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا می شــود تا بتواند 
در کوتاه ترین زمان واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی را در اختیار 
متقاضیان قرار دهد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعیین 
و تکلیف چهار هزارو 500 معدن غیر فعال کشــور، اظهار داشت: همچنین 
در ادامه جلسه امروز مقرر شد در راستای تأکیدات ریاست جمهوری معادن 
غیر فعال به چرخه تولید باز گردند.دین پرست تاکید کرد: با بازگشت این 
چهار هزار و 500 معدن غیر فعال به چرخه تولید برای 888 هزار نفر ایجاد 
اشتغال می شــود که 111 هزارِ آن اشتغال مستقیم است، در جلسه امروز 
برنامه زمانبندی بازگشت معادن به چرخه تولید مصوب شد که به استان ها 
اباغ خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: دستور کار دیگر ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید، احیا واحدهای صنعتی غیر فعال در شهرک های صنعتی بود که 
بر اســاس گزارش های رسیده در حال حاضر 10 هزار واحد در شهرک های 
صنعتی غیر فعال هستند.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین 
گفت: مشــکات ایــن واحدهای صنعتی توســط کلینیک های تخصصی 
استان ها بررسی می شود تا واحدهایی که قابلیت احیا و بازگشت به چرخه 
تولید دارند توسط کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید اشتغال استان ها 
تعیین شوند.دین پرست افزود: هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مبنی بر بازگشت هزار و 500 واحد صنعتی غیر فعال شهرک های صنعتی 
به چرخه تولید بود که در جلســه امروز مصوب شد این میزان به دو هزار 
واحد افزایش یابد.وی در ادامه با اشــاره به توافق وزیر کشور و صنعت برای 
راه اندازی مراکز شــبانه روزی فوریت های رسیدگی به واحدهای تولیدی 
کشور تاکید کرد: اباغیه ای به استانداران ارسال شده که این مراکز تأسیس 
و به صورت شبانه روزی برای حل مشکات و موانع واحدهای تولیدی اقدام 
کنند.قائــم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: این مراکز تا 

10 روز آینده راه اندازی می شوند .

رئیس اتاق اصناف ایران با اشــاره به این که مشکات 
قوانین کار و بیمه ای اصناف بیشــتر مربوط به بخش 
نامــه های تأمین اجتماعی اســت، گفت: ازم اســت 
کارگروهی مشــترک برای تبادل نظر و رفع مشکات 
اصناف تشــکیل شود.سعید ممبینی با اشاره به جلسه 
اتاق اصناف با تأمین اجتماعی، اظهار داشــت: تا پیش 
از ایــن، اصناف در اجــاس هیات نماینــدگان اتاق 
اصنــاف ایران میزبان مدیران این ســازمان بوده اند اما 
پس از 7دوره از هیات رئیســه اتاق اصناف ایران، این 
نخســتین بار بود که چنین نشســتی در این سازمان 
برگزار شــد. بنابراین راه های تعامل گشوده شده است 
که امیدواریم این روش ادامه داشــته باشــد. وی ادامه 
داد: مدیران سازمان تامین اجتماعی، حدود 85 درصد 
اصناف لیســت بیمه ای را به طور مرتب و ماهانه ارائه 
می کنند که این امر، قانون مداری و انضباط کارفرمایان 
صنفی را می رساند. در مقابل ازم است تا سازمان تامین 
اجتماعی نیز همین اهتمام را پیگیری مطالبات اصناف 
داشته باشــد. رییس اتاق اصناف ایران افزود: خانواده 
بزرگ اصناف در 4 حوزه تولیــدی، توزیعی، خدماتی 
و خدمات فنی با مشــکات زیادی رو برو هستند که 
برخی از این مشکات بدون همکاری دولت رفع شدنی 
نیست.ممبینی اظهار کرد: در حوزه قوانین کار و بیمه، 
مشــکات اصناف مربوط به قوانین و  بخش نامه های 
سازمان تامین اجتماعی است که در تاشیم با افزایش 
تعامل و راه اندازی کارگروهی مشــترک با این سازمان، 
از این مشــکات بکاهیم یا به آن ها پایان دهیم.رئیس 
اتــاق اصناف ایــران گفت: بخشــی از مطالبات ما در 

خصوص تقویت بنگاه های کوچک اســت که می توانند 
اشتغالزایی را توسعه دهند. امروز به واسطه شیوع کرونا 
شاهد کاهش تمایل افراد به کارفرمایی در حوزه اصناف 
هســتیم  و این یک هشدار است که نباید از نظر دولت 
به ویژه سازمان تامین اجتماعی مغفول بماند. اصناف و 
این سازمان دردهای مشترکی دارند که کاهش تمایل 
بــه کارفرمایی در حوزه اصناف یکــی از این دردهای 
مشــترک اســت.وی افزود: مدیر عامل سازمان تامین 
اجتماعی در جلسه ای که داشتیم، اصناف را از شرکای 
این سازمان دانست. اگر تمایل به کارفرمایی در اصناف 
کاهش یابد، در واقع دولت شانس دریافت حق بیمه از 
مشاغلی را از دســت می دهد که بدون  هزینه سرباری 
بر دولت ایجاد شــده و اداره می شــوند. این در حالی 
است که دولت هزینه های کانی برای ایجاد شغل در 
حوزه های صنعتی پرداخت می کند. بنابراین حمایت 
از کارفرمایــان صنفی و کمک به تقویت رابطه کارگر و 
کارفرما در حــوزه اصناف یکی از انتظارات ما از تامین 
اجتماعی است. ممبینی بیان کرد: در این راستا، دولت 
باید از توســعه کسب و کارها حمایت کرده و قوانین را 
اصاح کند. به طور مثال عدم حمایت قوانین بیمه ای از 
افزایش تعداد کارگر در واحدهای صنفی مشکل بزرگی 
اســت که تنها از سوی دولت رفع می شــود. مواردی 
از جملــه توســعه کارگاه های زیر 5 نفر که مشــمول 
معافیت سهم کارفرما هستند می تواند زمینه افزایش 
سطح اشــتغال در بنگاه های صنفی را به همراه داشته 
باشــد. همچنین رویکرد ســه جانبه گرایی در ساختار 
و در مدیریــت تامین اجتماعی با اســتفاده از ظرفیت 

تشــکل های کارگری و کارفرمایی توامان مورد انتظار 
اســت.  وی تصریح کرد: اصاح فهرست مشاغل مورد 
حمایــت قانون در خصوص پرداخت حق بیمه کارفرما 
از ســوی دولت نیز یکی از اموری اســت که باید بدان 
رســیدگی شــود. برخی از مشــاغلی که در سال های 
گذشته مشمول این قانون شده اند در گذر زمان تغییر 
شکل یافته یا از بین رفته اند و دیگر کاربردی در جامعه 
ندارند. بنابراین ازم است تا این فهرست به روزرسانی 

شود.  

مشکات تشکل ها در حوزه تامین اجتماعی
وی در ادامه تاکید کرد: ازم اســت تا بدانیم مشکات 
اصناف در حوزه تامین اجتماعی منحصر به واحدهای 
صنفی نیســت و اتحادیه ها و اتاق هــای اصناف نیز در 
این باره مشکاتی پیرامون حسابرسی، پیمانکاری و ... 
دارند. همه این موارد و مشکات تنها با تعامل موثر بین 
اصناف و سازمان تامین اجتماعی قابل حل است.رئیس 
اتاق اصناف ایران اعام کرد: اصناف و ســازمان تامین 
اجتماعی تاکید بر ایجاد کارگروهی مشترک دارند که به 
زودی برقرار می شود. در این کارگروه می توان به صورت 
ماهانه به تبــادل نظر، تصمیم گیــری و گزارش دهی 
پرداخــت تا نتیجــه تصمیمات و اقدامــات دو طرف 
مشخص شده و ابتر نماند. ممبینی همچنین بر ایجاد 
تعامل با موسسه عالی پژوهشی سازمان تامین اجتماعی 
نیز تاکید و ابزار کرد: به تازگی نشستی با موسسه عالی 
پژوهشی ســازمات تامین اجتماعی داشته ایم و موافق 

امضای تفاهم نامه ای با این موسسه پژوهشی هستیم.

 دردسر بخش نامه های تأمین اجتماعی برای اصناف

فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه 
عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

  انجام عملیات بهره برداری و نگهداری
 شبکه  آبیاری و زهکشی کردان

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگــزاری تجدید مناقصه 
عمومی یــک مرحله ای بــا ارزیابی کیفی« انجــام عملیات بهره بــرداری و نگهداری 
شــبکه  آبیاری و زهکشــی کردان به صــورت برخــط )online(« از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان شــامل دریافت 
 و تحویل اســناد مناقصه از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شــد.ازم اســت مناقصه گــران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 99/08/01 

می باشد. اطاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ 99/08/5

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 8 صبح مورخ 99/08/20
زمان بازگشایی پاکات ارزیابی: ساعت10 مورخ 99/08/20 

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی 
مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598 

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

مرکز تماس 27313131، 021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021

ول
ت ا

نوب مناقصه شماره : 99-03

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک 
مرحله ای به شرح ذیل اقدام نماید:

به تقاضای شماره 3172899079 را طبق مشخصات فنی که در اسناد  موضوع مناقصه: خرید تجهیزات شبکه- مربوط 
مناقصه اعام خواهد شد.

1- نام و نشانی مناقصه گزار: اهواز- بااتر از فلکه 4 اسب ) سه راه تپه( روبروی شهرک صنعتی شماره 4 امور تدارکات و 
عملیات کاای شرکت گاز استان خوزستان- واحد تدارکات ) تلفکس 061-32282218( 

2- تاریخ و مهلت تحویل استعام ارزیابی کیفی: حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 
3- میزان سپرده شرکت در مناقصه: 1/500/000/000 ریال

4- نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را به صورت حضوری و یا از طریق نمابر به شماره 32282218-
061 و یا آدرس TADAROKAT-NIGC-KHGC@YAHOO.COM ارسال نموده و پرسشنامه ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.

5- زمان توزیع اسناد مناقصه: پس از بررسی مدارک و انجام ارزیابی، اسناد مناقصه بین شرکتهای واجد شرایط از طریق پست به آدرس های اعام شده ارسال 
خواهد شد. ) ضمنا هزینه پست به عهده متقاضیان شرکت در مناقصه می باشد(

مناقصات  ملی  پایگاه  همچنین  و    WWW.nigc-khgc.ir خوزستان  استان  گاز  شرکت  رسانی  اطاع  شبکه  در  شرکت  این  های  آگهی  ضمنا   -6
درج شده است. 

7- تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکمیل پرونده ارزیابی و تائید کمیته ارزیابی کیفی می باشد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای - نوبت دوم

روابط عمومی - شرکت گاز استان خوزستان

شماره مجوز:
1399.4032 
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

هفته قرمز بورس تکمیل شد
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش 
۷۰۱8 واحــدی معادل ۰.4۹ درصد به رقم یک میلیون و 4۱2 
هزار و 28۶ واحد رســید. همچنین در فرابورس شاخص کل با 
افت ۳8 واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۹۷۰ واحد رسید.دیروز تاار 
شیشــه ای در چهارمین و آخرین روز کاری هفته )چهارشنبه 
ســی مهرماه ۹۹(، همانند روزهای گذشــته شاهد روند نزولی 
شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-

ارزشــی(، با کاهش ۱8۳۶ واحدی معادل ۰.4۹ درصد به رقم 
۳۶۹ هزار و ۷۰۹ واحد رســید. شاخص کل هم وزن نیز، با افت 
۱۰84 واحدی معادل ۰.2۷ درصد، عدد ۳۹۳ هزار و 8۶۳ واحد 
را به نمایش گذاشت.شــاخص قیمت )هــم وزن( نیز با کاهش 
۷۱۰ واحــدی به رقم 2۵8 هزار و 2۵ واحد رســید. همچنین 
شاخص سهام آزاد شــناور، ۳4۰۱ واحد کاهش را رقم زد و به 
ســطح یک میلیون و ۹۰۹ هزار واحد رسید. همچنین شاخص 
بــازار اول با ۵۵۰۷ واحد کاهش بــه رقم ۹۹۳ هزار و ۵۷ واحد 
رسید و شــاخص بازار دوم نیز، با ۱2۷2۶ واحد کاهش همراه 
بود و عدد ۳ میلیون و ۱۱ هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر 
اساس این گزارش، در معامات دیروز، نمادهای معاماتی فواد، 
تاپیکو، حکشتی، شتران، پارسان، شبندر، وغدیر، اخابر و شپنا، 
با بیشترین کاهش، نقش مهمی را در قرمزپوش شدن شاخص 
کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای معاماتی فملی، خودرو، 

وبملت، وپارس، نوری، وپاســار وتجارت، با افزایش همراه شدند 
که تاثیر مثبتی در جلوگیری از افت بیشتر نماگر بازار داشتند.

پایان فعالیت بازار دیروز نشــان می دهد که معامله گران بورس 

دیروز ۱۰ هزار و ۷۰2 میلیارد برگه بهادار و ســهام را در قالب 
یک میلیون و ۱۹۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۹2 هزار و ۳۰۳ 
میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش 

قیمت متعلق به نمادهای وسکهبو، نوری، خاهن، انرژی۳، غدام 
و پاسا می باشد و همچنین بیشترین کاهش قیمت در معامات 
دیروز برای نمادهایحکشتی، وساپا، وساپا، ونیرو، فلوله و وبهمن 

به ثبت رسیده است.

پُربیننده بازار دیروز
بر اساس این گزارش، در پایان معامات دیروز؛ نمادهای وبملت، 
خودرو، فواد، شپنا، فملی، وتجارت و پترول، به عنوان پُربیننده 

های بازار دیروز معرفی شدند.

بیشترین عرضه در کدام سهم رقم خورد؟
معامات دیروز بورس تهران نشــان داد بیشترین عرضه متعلق 
به نماد وملی )گروه  صنعتی  ملی ( اســت و پس از آن نمادهای 
کسعدی، لپارس، حکشتی و شبندر می باشد. همچنین نمادهای 
ولپارس، کدما، حکشتی، وتجارت با بیشترین تقاضا مواجه شدند.

نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز بازار ســرمابه، شــاخص های صنعت به جز 
بانکــی ها، منفی بودند. به گونه ای که شــاخص رادیویی، فنی 
مهندســی، رایانه، فراورده نفتی و ذغال سنگ با کاهش همراه 

شدند.

 جزئیات ۴ مصوبه مهم شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار در مصوباتی جداگانه با افزایش سقف مانده تسهیات سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی، تخصیص منابع بانکی به اولویت های دو بخش صنعت و 
معدن و مسکن، افزایش سقف تسهیات اشتغالزایی روستاییان و افزایش تسهیات 
ساخت و خرید مسکن نخبگان موافقت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
شــورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و دومین جلسه مورخ ۹۹.۷.2۹ خود به 
ریاست عبدالناصر همتی، در راستای حمایت از تولید، به ویژه برنامه های کارگروه 
رفع موانع جهش تولید، ســقف مانده تســهیات ســرمایه در گردش اعطایی به 
بنگاه های تولیدی را تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته آنها افزایش داد.شورای پول و 
اعتبار همچنین به منظور هدایت و تخصیص منابع بانکی به اولویت های دو بخش 
صنعت و معدن و مسکن و در راستای تحقق جهش تولید، مقرر کرد تا سقف ۵۰۰ 
)پانصد(  هزار میلیارد ریال منابع بانکی برای پرداخت تســهیات از طریق سامانه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا سقف 2۰۰ )دویست(  هزار میلیارد ریال به منظور 
پرداخت تسهیات به بخش مسکن )ساخت( از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی 
در اختیار واحدهای مرتبط با این دو بخش قرار گیرد. افزایش سقف فردی تسهیات 
قرض الحسنه برای توانمندســازی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی و محروم 
کشور  به مبلغ 2۰۰ )دویست( میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۷ سال دیگر 
مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای مساعدت به رفع مشکات روستاییان بود. 
در پایان به پیشنهاد بانک  مرکزی  جمهوری  اسامی  ایران، سقف فردی تسهیات 
ساخت و خرید مسکن نخبگان و استعدادهای برتر از مبلغ دو میلیارد ریال به سه 
میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است که دوره بازپرداخت این تسهیات 2۰ 

ساله و بر اساس نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

معاون بانک مرکزی اعام کرد
 حذف کارت بانکی فیزیکی 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اعام اینکه در تاش هستیم تا یکی دو سال 
آینده نئوبانک را در کشور اجرا کنیم، گفت: نئوبانک نوعی از بانکداری دیجیتال است 
که دیگر با آن  بانک ها شــعبه نخواهند داشت و کاما مجازی می شوند. همچنین، 
به دنبال پروژه ای هستیم تا کارت بانکی فیزیکی حذف شود و بر روی موبایل قرار 
گیرد و دیگر نیازی به حمل آن نباشــد. مهران محرمیان در یک برنامه تلویزیونی 
از پیشــرفت ها، چالش ها و خدمات ویژه بانکداری الکترونیک گفت و توضیح داد: 
مردم، نرم افزار موبایل بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل 
مناسب و معتبر دریافت کنند، تا قربانی سودجویان و کاهبردان نشوند. وی افزود: 
شمول مالی )inancial inclusion( به این معناست که چه درصدی از مردم حساب 
بانکی دارند و از خدمات بانکی و به خصوص خدمات بانکداری الکترونیک بهره مند 
شوند. خوشبختانه در این زمینه ما جزو کشورهای خوب دنیا هستیم. برای مثال 
در دورترین نقاط کشور دسترسی به این شبکه با هیچ محدودیتی مواجه نیست. 
محرمیان ادامه داد: نئوبانک ها )neobank( نوعی از بانکداری دیجیتال هستند؛ بدین 
معنا که بانک، دیگر شعبه ندارد و کاماً مجازی است. برای مثال در آسیا ۱۱ بانک 
به این سبک وجود دارد. ما نیز در تاشیم بانک هایی ازاین دست طی یک یا دو سال 
آینده داشته باشیم. به گفته معاون بانک مرکزی در دنیا و نیز در ایران راه حل فنی 
برای تجمیع کارت های بانکی بر روی یک فضا در دســترس است اما مسأله عمده 
مسائل کسب وکاری و حقوقی است که  مانع از این امر می شود. به دنبال پروژه ای 
هســتیم که به واسطه آن فیزیک کارت حذف شــود. به این ترتیب کارت بانکی 
براساس استانداردهای بین المللی بر روی موبایل قرار می گیرد و دیگر نیازی به حمل 
کارت نیســت. وی افزود: با اجرای رمز دوم پویا در سال گذشته، جرایم مختلف در 
حوزه فیشینگ کاهش یافت. برهمین اساس برخی جرایم به صفر رسید و برخی 
دیگر حدود ۹۰ الی ۹۵ درصد کاهش داشت. در ادامه وی با بیان اینکه مردم نرم افزار 
موبایل بانک و آدرس سایت و درگاه ورودی اینترنت بانک را از محل مناسب دریافت 
کنند، تاکید کرد: متأســفانه این روزها بسیاری اینترنت بانک را از طریق گوگل  و 
سایر جستجوگرها، جست وجو می کنند و سپس براساس الگوریتم هایی که توسط 
افراد کاهبردار اســتفاده می شود، سایتی کاماً مشابه با درگاه یا سایت واقعی در 
نتایج نمایش داده می شــود و پس از آن با ورود اطاعات توسط مردم، حساب شان 
خالی می شود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: درگاه هایی که در زمینه 
شرط بندی و قمار و ... استفاده می شوند، عمدتاً اجاره ای هستند. باید هشدار دهم 
که این کار غیرقانونی اســت و متأسفانه افراد با دریافت مبالغی درگاه را در اختیار 
دیگران قرار می دهند. درحال حاضر شناســایی هوشمند درگاه ها را در دستور کار 
داریم و کارگروه هایی را فعال کردیم و همکاری نزدیکی با پلیس فتا و دادستانی در 
این زمینه داریم.  برخورد با این مسأله به دلیل حجم و گستردگی آن برای ما حائز 
اهمیت است و این نوید را می دهم که به زودی شاهد این قبیل سایت ها نباشیم. 
 )big data( محرمیان در پایان با بیان اینکه دو فناوری هوش مصنوعی و کان داده
موجب تحول بانکداری جهانی است، خاطرنشان کرد: در فناوری هوش مصنوعی، 
درگاه های بانکی و همچنین تحلیل و پردازشی که در ادارات مرکزی بانک ها انجام 
می شود به صورت هوشمند است. به طور مثال برای احراز هویت از این فناوری در 

این زمینه می توان بهره گرفت.

اعام نتایج بیست ویکمین مرحله حراج اوراق بدهی؛
بانک ها اوراق بدهی دولتی نمی خرند

بیست ویکمین مرحله حراج هفتگی اوراق بدهی دولتی درحالی انجام شد که یکبار دیگر هیچ سفارش خریدی توسط بانک ها ثبت نشد. در این مرحله تنها ۳۹ میلیارد و 
۵2۰ میلیون تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه به فروش رسید که موجب شد رکورد کم ترین میزان فروش هفتگی بار دیگر جا به جا شود. طبق اطاعیه بانک مرکزی در 
جریان بیست ویکمین حراج هفتگی اوراق بدهی دولتی برگزار شد، بانک ها و سایر موسسات مالی غیربانکی هیچ سفارشی در سامانه های بازار بین بانکی و مظنه یابی شرکت 
مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نکردند. عدم ثبت سفارش خرید از سوی بانک ها برای دومین مرتبه طی سه هفته اخیر رخ داده است.همچنین سرمایه گذاران حقیقی 
و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود 2۹ میلیارد و ۳4۰ میلیون تومان اوراق »اراد4۹« با نرخ بازده تا سررسید 2۱ درصد و ۱۰ میلیارد و ۱8۰ 
میلیون تومان اوراق »اراد۵۳« با نرخ بازده تا سررسید 2۱ درصد )در مجموع به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵2۰ میلیون تومان( را خریداری کردند.این در حالی است که شش 
هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در این مرحله عرضه شده بود که حاکی از فروش کم تر از یک درصدی اوراق در این مرحله است. هفته گذشته نیز ۳۳۰ میلیارد 
تومان اوراق در جریان حراج هفتگی فروش رفته بود. طی پنج مرحله حراج برگزار شده در مهرماه تنها یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شد. این درحالیست 
که کارشناسان برآورد می کنند برای پوشش کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی، دولت باید هر هفته حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که تفاوت 
معناداری با روند فروش فعلی دارد.طی بیست و یک مرحله حراج برگزار شده در مجموع ۶۹ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. بیست ودومین مرحله 

حراج های هفتگی اوراق بدهی دولتی، هفته آینده با عرضه شش هزار و 4۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی ادامه می یابد. 

در چارچوب عملیات بازار باز صورت گرفت؛
دریافت ۵سفارش فروش اوراق بدهی دولتی

بانک مرکزی در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی پنج سفارش فروش اوراق 
بدهی دولتی از طرف دو بانک  دریافت کرد.یرو اطاعیه روز دوشنبه 28 مهرماه ۱۳۹۹ در 
خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک در مهلت تعیین شده از طریق 
سامانه بازار بین بانکی پنج سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف دو بانک  دریافت کرد.

با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی و همچنین فاصله 
گرفتن نرخ سود موزون بازار از نرخ سود هدف، بانک مرکزی اوراق پیشنهادی را در مجموع 
بــه ارزش 2.۰ هزار میلیارد ریال خریداری کرد. معامات مربوط به این عملیات توســط 
کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار شنبه ۳۰ مهر ماه انجام شد.ذکر این نکته ضروری است 
کــه بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات 
بــازار باز را به صورت هفتگی اجــرا می کند. موضع این بانک )خرید یا فروش اوراق بدهی 
دولتی( براساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات 
نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطاعیه در سامانه بازار بین بانکی اعام 
خواهد شد. متعاقب اطاعیه یاد شده، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در 
راســتای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نســبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت 

تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

ارزش بیت کوین از ۱۲ هزار دار گذشت
ارزش بیتکویــن 2.۷ درصد در نیویــورک افزایش یافت و به ۱2۰۵2 دار رســید. 
این بااترین رقم معامله بیت کوین از دوم ســپتامبر تا حاا بوده اســت. به گزارش 
بلومبرگ، ارزش بیت کوین برای اولین بار طی یک ماه گذشته از ۱2 هزار دار گذشت 
و ســطح کلیدی را که تحلیلگران عقیده دارند زمینه برای صعود بیشتر آن را فراهم 
می کند، پشــت سر گذاشت.ارزش این پول دیجیتال 2.۷ درصد در روز سه شنبه در 
نیویورک افزایش یافت و به ۱2۰۵2 دار رســید. این بااترین رقم معامله بیت کوین 
از دوم سپتامبر تا حاا بوده است.سیمون پیترز، تحلیلگر پلتفرم سرمایه گذاری ایتورو 
گفت:»قبل از اینکه به فکر افزایش بیشــتر ارزش بیت کوین باشیم، باید آن را برای 
مدت بیشتری باای ۱2 هزار دار نگه داریم. بعد سرمایه گذاران می توانند هدف بعدی 
۱4 هزار دار را در نظر بگیرند«. در شــرایطی که بیت کوین در کل ســال بی ثبات 
بوده، یک سری عوامل مثبت طی هفته های اخیر از آن حمایت کرده است. بیت کوین 
همواره در زمان سقوط بازار سهام آمریکا عملکرد خوبی از خود نشان داده است.اریک 
دیموت، یکی از موسسان و مدیر ارشد بیت پاندا، می گوید:»ما شاهد افزایش قابل توجه 
ورود موسســات به بازار ارز مجازی بوده ایم. سرمایه زیادی در دسترس است که وارد 

بازار مالی سنتی نمی شود«. 

 آگهی های نوبتی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹واقع
در بخش ۱۳ حسین آباد دیواندره

موضوع ماده ۱۱ قانون و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و اماک
برابرمــاده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اســناد و 
اماک مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع 
عموم در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند یا بین متقاضیان 
و دیگری اقامه دعوی شده است میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
۹۰ روز مطابق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت اعتراض یا گواهی مشعر بر جریان 
دعوی خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا 
به این اداره تحویل نمایند بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد: ۱-برابر رای 
شماره ۹۹/۵۷2 آقای ناصر حبیبی فرزند حسین به کد ملی ۳8۵8۷8۵۶۹۵ 
نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت محلی کنار 
جاده دربند به مســاحت 2۰۰۰ متر مربع به شماره پاک ۵۹۶ فرعی از ۷۵ 
اصلی واقع در بخش ۱۳ دیواندره قریه نســاره علیا خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد علی خالدیان 2-برابر رای شــماره ۹۹/۵2۵ آقای یداه مرادی 
فرزند ثمین به کدملی ۳8۵۹۵۱۳24۹ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعتی آبی با مشــهوریت محلی خره جو به مســاحت 88۳۰ متر مربع به 
شماره پاک ۵۹۵ فرعی از ۷۵ اصلی واقع در بخش ۱۳ دیواندره قریه نساره 

علیا خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله شیرزادی.
 تاریخ انتشار نوبت اول پنجشنبه ۱۳۹۹/08/0۱ 

وتاریخ انتشار نوبت دوم  شنبه ۱۳۹۹/0۹/0۱
 پیرمحمدی رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره )م الف۳۹2(
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گزیده خبر

 ریاض غرامت سودان به آمریکا 
را می پردازد 

یک روزنامه فرامنطقه ای گزارش داد که قرار اســت عربســتان ســعودی 
غرامتهای ســودان به آمریکا را پرداخت کند تا توافق عادی ســازی روابط 
بــا رژیم صهیونیســتی را امضا کند.دونالد ترامپ رئیــس جمهور آمریکا 
هفته جاری اعام کرد که قصد دارد ســودان را از لیست کشورهای حامی 
تروریسم خارج کند؛ مشــروط به اینکه خارطوم مبلغ 335 میلیون دار 
به عنوان غرامــت به »قربانیان آمریکایی تروریســم و خانواده های آنان« 
پرداخت کند.منابع مصری و سودانی درباره پشت پرده این تصمیم آمریکا 
به روزنامه العربی الجدید گفتند: »رایزنیهایی که با طرفهای حاکم بر سودان 
درباره حذف نام سودان این لیست و همچنین پیوستن خارطوم به توافق 
عادی سازی با اسرائیل صورت گرفته، مستلزم یک گام مهم برای شهروندان 
آمریکایی است که همان پرداخت غرامت به آنان است«.این منابع افزودند، 
این شرط آمریکا با وضعیت اقتصادی دولت سودان همخوانی ندارد و دولت 
این کشــور نیز اعام کرده که توانایی ندارد این مبلغ را پرداخت کند. در 
مقابل، دولت آمریکا نیز در این ایام انتخاباتی، بر روی این اقدام خود حساب 
ویژه ای باز کرده و ترامپ امیدوار است که با این اقدام بتواند از رقیب خود 
پیشی بگیرد.به گفته این منابع، پس از اینکه این وضعیت بدین گونه بود، 
محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی تأکید کرد که این غرامت را 
از طرف دولت ســودان پرداخت خواهد کرد تا این توافق هر چه سریعتر 
صورت گیرد.منابع مذکور افزودند، این توافق شامل یک بسته از کمکهای 
مالی مســتقیم از سوی امارات و سعودی است که در صورت اعام رسمی 
عادی سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی، به خارطوم پرداخت خواهد 
شد. بسته غیر مستقیم نیز در قالب سرمایه گذاری چندین شرکت آمریکایی 
در خارطوم است.به گفته این منابع، توافقات طرفهای اسرائیلی، آمریکایی، 
سعودی و اماراتی با »عبدالفتاح البرهان« رئیس شورای حاکمیتی سودان 
و »محمد حمدان دقلو« معاون وی، بر سر ریز جزئیات این توافق و مراحل 
اجرای آن بوده اســت.این در حالی است که »هبه محمد علی« سرپرست 
وزارت دارایی ســودان روز گذشــته، با ابراز خوشحالی در خصوص خروج 
سودان از لیست موسوم به کشــورهای حامی تروریسم، این رخداد را بی 
ارتباط با مسأله ســازش با رژیم صهیونیستی دانست.محمد علی با بیان 
اینکه آمریکا و کشورهای دیگر پیشنهادات و کمک های مالی مختلفی ارائه 
خواهند کرد، گفت که خارطوم انتظار دارد در پی پایان تحریم های آمریکا، 
درآمدهای مالی و دستاوردهای فنی عایدش شود و عاوه بر این خواستار 
این اســت که بدهی ۷۰۰ میلیون داری اش به آمریکا نیز بخشوده شود.

سودان از بیش از یک ســال پیش در تاش است از فهرست سیاه وزارت 
خارجه آمریکا برای کشــورهایی که اصطاحاً »حامیان تروریسم دولتی« 
خوانده می شــود، خارج شــود.دولت آمریکا با قرار دادن ســودان در این 
فهرست از سه دهه پیش موجب قطع ارتباط نظام مالی سودان با بانک های 
جهانی شده اســت. در گفت وگوهایی که چند روز پیش در ابوظبی میان 
مذاکره کنندگان آمریکا و سودان برگزار شد طرف آمریکایی یکی از شرایط 
خروج از فهرست ســیاه مذکور را عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

اعام کرد. 

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:
صرف نظر از نتایج انتخابات آمریکا فشارها 

بر ایران ادامه می یابد
نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران اعــام کرد که صرف نظر از اینکه چه 
کســی در آمریکا رئیس جمهور می شــود، تحریم ها و فشارها علیه ایران 
ادامــه خواهد یافت.، »الیوت آبرامز« نماینده ویــژه آمریکا در امور ایران 
و ونزوئا، در گفتگو با روزنامه الشــرق ااوسط مدعی شد که استراتژی و 
تحریم های اعمال شــده آمریکا علیه ایران به صرف پیروزی »جو بایدن« 
نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهــوری ایالت متحده، از بین 
نخواهــد رفت.وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال تغییر رفتار ایران اســت، 
گفت: برخی افراد در ایران معتقدند که اگر ترامپ در انتخابات ریاســت 
جمهــوری رأی نیاورد تحریم ها و هجمه هــای آمریکا علیه ایران متوقف 
می شود گویی که با تکان دادن یک خودکار این تحریم ها ناکارآمد خواهد 
شد اما این طور نیست.آبرامز در ادامه ادعاهای خود گفت که آمریکا بسته 
گسترده ای از تحریم ها علیه ایران در اختیار دارد و این تحریم ها در جای 
خــود باقی خواهد ماند تا ایران رفتــارش را تغییر دهد.وی در حالی این 
ادعاهــا را مطرح می کند که مقامات ایــران بارها اعام کرده اند که نتایج 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و اینکه ترامپ پیروز شود یا بایدن، بر 

روی عملکرد و سیاست های تهران تأثیری نخواهد گذاشت.

در نشست مجازی شورای امنیت درباره 
خلیج فارس چه گذشت

نشست مجازی شورای امنیت درباره خلیج فارس به پیشنهاد روسیه و با توجه 
به طرح هایی که برای امنیت این آبراه مهم بین المللی ارائه شــده اند، برگزار 
شد. از سال گذشته و با اوج گرفتن تنش ها در منطقه خلیج فارس و شیطنت 
برخی کشورها در این رابطه و بروز اختاف میان آمریکا و اروپا درباره تشکیل 
ائتافی برای به اصطاح تامین امنیت خلیج فارس، طرحی نیز از سوی روسیه 
پیشنهاد شد که با استقبال ایران، چین و چند کشور دیگر مواجه شد.البته در 
همان زمان »ابتکار طرح صلح هرمز« نیز از ســوی ایران مطرح شــده بود. در 
همین رابطه شب گذشته به پیشنهاد روسیه که ریاست دوره ای شورای امنیت 
را برعهده دارد این نهاد بین المللی میزبان نشســتی مجازی با موضوع خلیج 
فارس بود.این نشست مجازی با عنوان »بررسی جامع وضعیت در خلیج فارس« 
با حضور »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد و »محمد جواد ظریف« 
وزیر امور خارجه ایران، برخی از وزاری خارجه و نمایندگان کشــورهای عضو 

شورای امنیت برگزار شد.

سخنرانان نشست مجازی خلیج فارس
این نشســت مجازی با سخنرانی آنتونیو گوترش آغاز شد و پس از آن ظریف، 
»سرگئی اوروف« و »وانگ یی« وزیران خارجه ایران، روسیه و چین مهمترین 
سخنرانان آن بودند.در این نشست البته افراد دیگری همچون »نالدی پاندور« 
وزیر خارجه آفریقای جنوبی و »کلی کرافت« نماینده آمریکا در سازمان ملل 

سخنرانی کردند.

مهمترین مباحث مطرح شده
دبیرکل سازمان ملل در ابتدا به مساله یمن پرداخت و سپس همه کشورهای 
حاشیه خلیج فارس را به اقدامات اعتماد ساز و دوری از ایجاد تنش دعوت کرد. 
او گفت سازمان ملل برای دور نگه داشتن منطقه خلیج فارس از تنش و ناامنی 
تاش می کند. گوترش همچنین از منع اشاعه هسته ای به عنوان عاملی حیاتی 
در منطقه خلیج فارس نام برد.اوروف: اقدامات یکجانبه در خلیج فارس راه به 
جایی نمی برد و سیاست دیکته کردن و تهدید تنها یک طرف در منطقه، اشتباه 
و خطرناک است.وی در این باره افزود: در رابطه با امنیت منطقه ای، مسئله منع 
اشاعه حیاتی است. از همان ابتدا هم من همواره به برجام به چشم ابزاری مهم 
علیه اشاعه هسته ای و به نفع تأمین امنیت منطقه نگاه کرده ام.سرگئی اوروف 
وزیر خارجه روســیه نیز با اشاره به اوضاع پر تنش در خلیج فارس در گذشته 
و ادامه آن تا به امروز گفت: فعًا از یک جنگ تمام عیار در خلیج فارس عبور 
کرده ایم در شــرایطی که در شرف وقوع آن بودیم. البته هنوز شرایط شکننده 
و ناپایدار اســت.اوروف در ادامه گفت: اقدامــات یکجانبه در خلیج فارس راه 
به جایی نمی برد و سیاســت دیکته کردن و تهدید تنها یک طرف در منطقه، 
اشــتباه و خطرناک است.وانگ یی وزیر خارجه چین نیز در این نشست گفت: 
مسئله هسته ای ایران مسئله حائز اهمیتی برای امنیت منطقه است. اکثریت 
کشورهای شورای امنیت سازمان ملل به حفظ برجام و اعمال قطعنامه ۲۲3۱ 
شورای امنیت پایبند هستند. او همچنین با اشتباه دانستن سیاست یکجانبه 
گرایی، تحریم های یکجانبه علیه دیگر کشورها را محکوم کرد.نالدی پاندور وزیر 
خارجه آفریقای جنوبی نیز در ســخنان خود در این نشست مجازی برجام را 
بزرگ ترین دستاورد دیپلماسی و برنامه ای جامع برای کنترل برنامه هسته ای 
ایران خواند.کلی کرافت نماینده آمریکا در ســازمان ملل نیز در این نشســت 
مجازی گفت: ترامپ رویکردهای جدیدی را در خاورمیانه عرضه داشته است.

وی همچنین مدعی شد که نیازی به طرح پیشنهاد روسیه برای تامین امنیت 
خلیج فارس نیست بلکه باید ایران را وادار به اجرای قطعنامه های این شورا کرد.

این در حالی است که سرگئی اوروف وزیر امور خارجه روسیه، در جریان این 
نشســت که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: هدف سند پیشنهادی مسکو 
ایجاد ســاز و کاری برای رسیدن به پاســخی جمعی برای مقابله با تهدیدها 
و چالش ها اســت.محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشــورمان هم در این 
نشســت مجازی شورای امنیت با اشــاره به »طرح صلح هرمز« اظهار داشت: 
این ابتکار متکی به مسئولیت هر کشور در منطقه برای تضمین صلح، ثبات و 
رفاه همسایگان و انتفاع همگان از آن است.ظریف: حضور غیر مشروع آمریکا با 
۷۶۰۰ مایل فاصله از سواحلش دستاوردی جز ترور بزدانه شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی نداشته است.وزیر امور خارجه کشــورمان اظهار داشت: تجویزهای 
غلطــی چون خرید امنیت از دیگران، به دســت آوردن امنیت در ازای ناامنی 
همسایگان و کسب هژمونی منطقه ای مسبب عواقب ناگواری شده است. حضور 
غیر مشــروع آمریکا با ۷۶۰۰ مایل فاصله از ســواحلش دستاوردی جز ترور 
بزدانه شهید سپهبد قاسم ســلیمانی، دشمن شماره ۱ داعش توسط رئیس 

جمهور آمریکا نداشته است.

طرح صلح هرمز چیست؟
ایران در پیشــنهاد خود با عنوان ابتکار صلح هرمز، تمامی کشورهای منطقه 
خلیج فارس و همچنین ســازمان ملل را به تشــکیل یک ائتافی واحد برای 
صلح دعوت کرده است. هدف از طرح »صلح هرمز« برقراری امنیت در خلیج 
فارس، دریای عمان و تنگه هرمز با مشارکت تمام کشورهای منطقه و به دور 
از دخالت نیروهای بیگانه است.»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران، 
سال گذشته درباره این طرح گفته بود: »طرح پیشنهادی ایران تشکیل ائتافی 
متشکل از کشورهای ساحلی خلیج فارس یعنی عراق، ایران، عربستان سعودی، 
بحرین، قطر، کویت، امارات و عمان زیر نظر ســازمان ملل برای تأمین امنیت 

خلیج فارس است«.

نمایندگی ایران در اروپا: 
 تهران وارد رقابت تسلیحاتی 

در غرب آسیا نمی شود
نمایندگی ایران در اروپا: تهران وارد رقابت تسلیحاتی در غرب آسیا نمی شود

نمایندگی کشــورمان در اتحادیه اروپا تاکید کــرد: ایران قصد ندارد به رقابت 
تســلیحاتی در غرب آســیا ملحق شــود که منطقه را از »ساح های زیبای« 
آمریکایی انباشــه است. نمایندگی جمهوری اسامی ایران در اتحادیه اروپا در 
حســاب کاربری خود در توییتر نوشت: »ایران قصد ندارد به رقابت تسلیحاتی 
در غرب آسیا ملحق شود که منطقه را از »ساح های زیبای« آمریکایی انباشه 
اســت.«نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا با اشاره به رویکرد آمریکا یادآورشد: 
»اگرچه طنز تلخی اســت که کشوری که میلیاردها دار در زمینه تسلیحات 
هزینــه می کند، دوره می افتد و به خاطر پایان یافتن محدودیت تســلیحاتی 
ســازمان ملل در ۱8 اکتبر اشک تمساح می ریزد.«نمایندگی ایران در اتحادیه 
اروپا با بیان اینکه »عربســتان  سعودی در میان پنج کشور بزرگ هزینه کننده 
جهان در زمینه نظامی بوده و دستش به خون یمنی های بی گناه آلوده است«، 
تصریح کرد: »مخارج نظامی سنگین عربستان سعودی در غرب آسیا، منطقه را 

به انبار مهماتی آماده انفجار تبدیل کرده است.«

 تخت روانچی: 

جزایر سه گانه تا ابد به ایران تعلق دارد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد بر مشارکت ایران در 
ترویج صلح و امنیت منطقه و همچنین مالکیت ایران بر جزایر 
ســه گانه تاکید کرد. مجید تخت روانچی در نشست مجازی 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، پس از آنکه برخی کشورها 
عضو و همچنین منطقه اتهاماتی را متوجه ایران ســاختند، 
درخواســت وقت برای پاســخ کرد.وی در این جوابیه به طور 
کلی این ادعاها را بی اســاس دانست و آنها را رد کرد و افزود: 
ایران نقش انکارناپذیری در امنیت انرژی، حمل و نقل تجاری 
و ثبــات در منطقه خلیج فارس ایفا می کند.نماینده ایران در 
سازمان ملل متحد با تاکید بر »تداوم مشارکت ایران در ترویج 
و ارتقــای صلح و امنیت در این منطقه حســاس«، ادامه داد: 
الزامات دفاعی ایران همچون برنامه موشــکی در محاســبات 
ژئواســتراتژیک و تجربه تاریخی قابل ماحظه، ریشــه دارد. 
تخت روانچی با اشاره به تهاجم هشت  ساله صدام حسین رئیس 
رژیم بعثی عراق به ایران که با حمایت ویژه آمریکا و تعدادی 
از کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس انجام شد، 
اضافه کرد: شهرهای ما تحت بمباران موشک های عراقی قرار 
داشت و مردم ما هم با بمب های شیمیایی و دیگر ساح هایی 
که عمده آنها از غرب برای صدام تامین می شد، قربانی شدند.

وی اظهار کرد: همزمان تحریم ها و محدودیت های ناعادانه، ما 
را از ابتکارات اولیه دفاع از خود محروم کرد. اکنون مسئولیت 
ماست که از تکرار چنین وضعیت وحشتناکی جلوگیری کنیم.

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد یادآور شــد: باید 
در نظر داشــت که امنیت باید از درون، سرچشــمه بگیرد و 
نمی توان آن را از خارج خریداری کرد. کسانی که در منطقه ما 

ساانه صدها میلیارد دار صرف تسلیحات پیشرفته می کنند 
بایــد بدانند که هزینه های هنگفت نظامی نه مشــروعیت و 

نه امنیت طوانی مدت ایجاد می کند.تخت روانچی افزود: آنها 
فقط منطقه ما را به یک بشــکه باروت تبدیل کرده اند و تنها 
ذینفع آن صادرکنندگان این ساح های مرگبار هستند. برخی 
از نیروهای شــورای همکاری خلیج فارس از این تســلیحات 
پیشرفته علیه مردم بی گناه یمن استفاده می کنند که بدترین 
فاجعه انسان دوستانه تاریخ معاصر را تجربه می کنند که یک 
مورد روشن از جنایات جنگی است.وی ادامه داد: یک لیست 
طوانی از اقدامات نادرست بین المللی وجود دارد که مربوط به 
کسانی است که اتهامات واهی را علیه ایران مطرح می کنند. 
با این وجود، ما اینجا نیســتیم تا به گذشته بپردازیم. اولویت 
و مهمتریــن اولویت ما باید ایجاد اعتمــاد متقابل، احترام به 
حاکمیت و تمامیت ارضی کشــورها، عــدم دخالت در امور 
داخلی آنهــا و ارتقای همکاری در شــرایط برابر برای ایجاد 
منطقه بهتر و امن تر باشد.نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متحد در ادامه به ادعایی که درباره جزایر سه گانه مطرح شد، 
پاســخ داد و افزود: از آنجا کــه موضوع مربوط به جزایر ایران 
در اینجا ذکر شده است، باید بگویم که جزایر ابوموسی، تنب 
بزرگ و کوچک، همیشه بخشــی از ایران بوده اند. این جزایر 

ایرانی هستند و به همین ترتیب باقی خواهند ماند.
تخت روانچی بار دیگر بر اراده ایران برای گفت وگوی سازنده 
با همسایگان با هدف برطرف کردن سوء تفاهم ها و همچنین 
برقراری روابط دوســتانه بین کشورهای حاشیه خلیج فارس 

تاکید کرد.

مسمومیت ادعایی »الکسی ناوالنی«، منتقد وادیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روسیه به بحرانی سیاسی در 
روابط مســکو و غرب تبدیل شــده است بطوریکه 
اتحادیه اروپا در تازه ترین اقدام در این مورد شــش 
مقام ارشد روســی و یک مرکز تحقیقات شیمیایی 
این کشــور را تحریم کرد.برلین که آقای ناوالنی را 
پناه داده است روسیه را مسئول مسموم کردن وی 
با سم اعصاب دانسته است و بقیه کشورهای اتحادیه 
اروپا هم در این مورد متحد آلمان شدند، اما کرملین 
هرگونه نقشی در این موضوع را انکار می کند و این 
ناوالنی را سناریوی جدید عرب علیه مسکو می داند. 
اوروف از ایجاد احساسات ضد روسی اتحادیه اروپا 
به بهانه های واهی نظیر سناریوی ناوالنی انتقاد کرد 
و گفت این روش اوضاع را در اروپا تثبیت نمی کند.

در نشست  ۲۱ مهر شــورای خارجی اتحادیه اروپا 
اســت بااعای مســمومیت ناوالنی توســط روسیه 
تصمیماتی برای تحریم مســکو اتخاذ شد.سرگئی 
اوروف، وزیر امور خارجه، روز سه شنبه هفته پیش 
بمبی را انداخت و هشدار داد که روسیه ممکن است 
همه گفتگوهــا را با اتحادیه اروپــا متوقف کندوی 
تصریح کرد که اتحادیه اروپا در مساله الکسی ناوالنی 
بطور شایسته رفتار نمی کند.وزیر خارجه روسیه به 
اظهارات مقام های اروپایی اشــاره کرد که گفته اند 
مســکو  از فرصت موجود برای توضیح دادن درباره 
آنچه که در مــورد ناوالنی رخ داد اســتفاده نکرد.

وی گفت: ما مــی خواهیم بدانیم که باتوجه به این 
وضعیت می توان با اتحادیه اروپا روابط تجاری برقرار 
کرد. روســیه باید از توجه به ارزیابی های شــرکای 
اروپایی در مورد خود صرف نظر کند و با معیارهای 
آنها خود را نسنجد.  مسوول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا  هفته پیش در گفت وگوی تلفنی با وزیر خارجه 
روسیه او را در جریان تحریم های جدید این اتحادیه 
علیه مســکو ارتباط با مسمومیت »الکسی ناوالنی« 
قــرار داد.ناوالنی که یکی از اصلــی ترین منتقدان 
وادیمیر پوتین رییس جمهوری روســیه اســت، 
بیستم ماه اوت )سی ام مرداد( در بازگشت از سیبری 
به مسکو بیمار شد.وی پس از فرود اضطراری هواپیما 

به بیمارستانی در شهر تومسک سیبری منتقل شد 
و سپس به یک مرکز درمانی در برلین انتقال یافت، 
جایی که پزشــکان در اوایل ماه جاری اعام کردند 
نشانه هایی از مسمومیت وی با ماده سمی نوویچوک 
وجود دارد.ســازمان منع تسلیحات شیمیایی نیز با 
بررسی نمونه های گرفته شده از ناوالنی در یک مرکز 
درمانی ارتش آلمان در برلین اعام کرده اســت که 
در مورد وی ماده سمی نوویچوک بکار گرفته شده 
است.تمام ابعاد  وضعیت پیرامون مسمومیت ناوالنی 
حاکی از استفاده کشورهای غربی بویژه آمریکا از این 
مساله برای اهداف خود است و مقام های روس نیز 
بارهــا در این مورد نارضایتی خــود را اعام کرده و 
خواستار همکاری آلمان برای حل این مساله و نتیجه 
گرفتن از تحقیقات شده اند.در بیانیه روز پنجشنبه 
هفته گذشــته اتحادیه اروپا آمده است »با توجه به 
اینکه الکسی ناوالنی در زمان مسمومیت تحت نظر 
بوده، منطقی است که نتیجه بگیریم مسمومیت تنها 
با مشارکت سرویس امنیت فدرال روسیه امکان پذیر 
بوده است«.دولت روســیه با یافته های متخصصان 
اروپایی مبنی بر اســتفاده از ساح شیمیایی بسیار 
ســمی نوویچوک که توسط دانشمندان شوروی در 
دوران جنگ سرد ســاخته شده، اختاف نظر دارد.

با این حال بیانیه اتحادیه اروپا می گوید این تحریمها 
بخشــی از تدابیــر آن برای مقابله با »گســترش و 

استفاده از ساحهای شیمیایی« است.

آیا طرح اروپای بزرگ شامل روسیه شکست 
می خورد؟  

نظرات اخیر ســرگئی اوروف در مورد اتحادیه اروپا 
و قطع روابط  و مذاکرات ممکن است بسیار افراطی 
به نظر برســد، اما از مدتها قبل با توجه به شــرایط 
متفاوت اروپا و روسیه این نظرات هم وجود داشت ...

دولت مدرن روســیه و اتحادیه اروپا عمًا همزمان 
ایجاد شــدند - اولی در اواخر دســامبر ۱۹۹۱ )آذر 
۱3۷۰( و دومی در فوریه ۱۹۹۲)بهمن ۷۰( و آنها به 
زودی زمینه روابط متقابل خود را فراهم کردند. دو 
طرف در سال ۱۹۹۴ توافق نامه مشارکت و همکاری 

را امضا کردند  و آن را در سال ۱۹۹۷ تصویب کردند 
بطوریکه قرار بود روابط آنها را چنان نزدیک کند که 
به رابطه ای  »استراتژیک« تبدیل شود.  و حتی طرح 
اروپای بزرگ شامل شوروی و بعد از آن روسیه مطرح 
شد. شعار »اروپا از لیسبون تا وادی وستوک ادامه 
دارد«  را هم رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچف 
 در ۱۹8۹ برای ایجاد سرزمین مشترک اروپا که در 
واقع هیچ ســند یا توافق نامه ای برای پشتیبانی از 
آن نداشــت، ایجاد کرد.اما دامنه اختافات دو طرف 
انقدر زیاد است که  مشارکت روسیه و اتحادیه اروپا 
کامًا مبتنی بر ایده و نه عمل مطرح شــده اســت.

روســیه درخواست های بی چون و چرای اروپایی را 
به عنوان شــرایط غیر منطقی و نامشروع رد کرد و 
احساس کرد که هر مشارکت باید مبتنی  بر شرایط 
کاما عادانه و نه کاما برابر  و یا حداقل بر اســاس 
شرایط خاص باشد با این حال، اتحادیه اروپا روسیه 
را با این استدال که هرگونه تجدید نظر در قوانین 
این کشــور، ناقض اصول ادغام اروپا است، به عنوان 
شرایط خاص نپذیرفت.به همین دلیل، ایده همکاری 
اســتراتژیک و ادغام بین روســیه و اتحادیه اروپا از 
اواسط دهه ۲۰۰۰ شــروع به فرسایش کرد. هسته 
اصلــی این »اروپای بزرگ«  ، همانطور که ســپس 
تصور شد، اتحادیه اروپا بود که به سرعت گسترش 
یافت و از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۷ بیش از دو برابر رشد کرد 
و انتظار می رفت که در نهایت شامل روسیه و سایر 
جمهوری های شوروی شود اما این ایده هرگز عملی 
نشــد و امروزه الحاق کریمه به روسیه و  اخیرا هم 
پدیده ناوالنی به اختافات دو طرف دامن زده است 
بطوریکه بحران ناوالنی انقدر شدت گرفته است که 
اروپا روسیه را برای چندمین بار تحریم کرد و مسکو 
هــم برای قطع روایط و ادامه گفت و گو ها به غرب 
هشدار داد.البته کارشناسان می گویند این اختافات 
به معنای پایان روابط نیســت چون هر دو طرف در 
زمینه های مختلف اقتصادی بــه هم نیاز دارند اما 
طرح مشــارکت روســیه در اتحادیه اروپا و تشکیل 
اروپــای بزرگ عملی نخواهد شــد و این طرح روی 

کاغذ خواهند ماند.

آیا»بیماربرلین«روابطمسکو-غربرابهمخاطرهمیافکند؟

 تکرار انتخاب پارلمانی قرقیزستان روز
 ۳۰ آذرماه برگزار می شود

 کمیسیون انتخابات قرقیزستان دیروز چهارشنبه اعام کرد که تکرار انتخابات پارلمانی 
این کشــور روز ۲۰ دسامبر )یکشــنبه 3۰ آذر( برگزار خواهد شــد.به گزارش نقل از 
رســانه های قرقیزستان، این تصمیم در نشست امروز کمیسیون مرکزی انتخابات اتخاذ 
شــده و در عین حال »ســدیر جباروف« )Sadyr Japarov( نخست وزیر و کفیل ریاست 
جمهوری هم اعام کرد که انتخابات آتی بطور شــفاف و ســازمان یافته برگزار خواهد 
شد.در پی بروز ناآرامی ها در اعتراض به نتیجه انتخابات پارلمانی ۱3 مهر ماه در این کشور 
آسیای میانه، کمیسیون انتخابات روز ۱5 مهر نتیجه انتخابات را باطل کرد و همچنین 
با ادامه تنش های سیاسی رئیس جمهور این کشور نیز روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه استعفا 
کرد.به گفته مقامات، انتخابات فوق العاده ریاست جمهوری هم ممکن است روز ۱۷ ژانویه 
)یکشنبه ۲8 دی( برگزار شود اما هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.جباروف که 
از چهره های ملی گرای مخالف دولت سابق است در جریان اعتراضات از زندان آزاد شد و 
اکنون بنا به گزارش ها ممکن است با اصاح قانون اساسی، خود به عنوان نامزد ریاست 
جمهوری در انتخابات شرکت کند. این سومین قیام منجر به سرنگونی رئیس دولت در 
قرقیزســتان از سال ۲۰۰5 بود.اصاح قانون اساسی به منظور نامزد شدن جپاروف برای 
ریاست جمهوری ممکن است مستلزم برگزاری یک همه پرسی پیش از انتخابات ریاست 
جمهوری باشــد.جپاروف در این هفته »کامچوبک تاشی اف« )Kamchybek Tashiyev( از 
متحدان نزدیک خود را به عنوان رئیس سازمان امنیت منصوب کرد. او همچنین برنامه 
بلندمدتی منتشر کرده که بطور تلویحی حکایت از آن دارد که ممکن است قصد داشته 
باشد فراتر از یک مقام موقتی باشد.جپاروف کفیل ریاست جمهوری همچنین در دیدار 
با »نیکای ادویچنکو« سفیر روسیه در بیشکک تاکید کرد که این کشور همانند گذشته 

اهمیت زیادی برای تقویت مشارکت راهبردی با روسیه قائل است. 

جزئیات آخرین مناظره ترامپ - بایدن
مناظره آخر ریاســت جمهوری آمریکا شامگاه امروز پنج شنبه )۲۲ 
اکتبر( به وقت محلی در دانشگاه بلمونت، واقع در شهر نشویل ایالت 
تنسی برگزار می شود.، دومین مناظره ریاست جمهوری میان دونالد 
ترامپ و جو بایدن دموکرات پنج شــنبه ساعت ۹ شب به وقت شرق 
آمریکا )جمعه ۴.3۰ صبح به وقت تهران( برگزار می شود.دانشــگاه 
بلمونت تنســی در سال ۲۰۰8 هم میزبان مناظره ریاست جمهوری 
باراک اوباما و جان مک کین بود.آخرین مناظره میان این نامزدها در 
آستانه انتخابات ســوم نوامبر پس از آن برگزار می شود که دور دوم 
مصاف آنها بابت ابتای دونالد ترامپ جمهوری خواه به کرونا لغو شد.

آن مناظره برای ۱5 اکتبر برنامه ریزی شــده بود اما پس از مخالفت 
ترامپ با مناظــره مجازی برگزار نشــد و دو طرف تصمیم گرفتند 
مصاحبه های جداگانه با ای بی ســی و ان بی ســی نیوز داشته باشند.

مجری دومین مناظره، خانم کریســتن والکر اســت و او موضوعات 
مقابله با کووید-۱۹، خانواده های آمریکایی، نژاد در آمریکا، تغییرات 
اقلیمی، امنیت ملی و رهبری را برای گفت وگو انتخاب کرده اســت.

والکر مجری ان بی سی اســت اما اینکه بتواند ترامپ را کنترل کند، 
ســوالی است که پاسخ آن بعدا مشخص می شــود. در جریان اولین 
مناظره، ترامپ مرتب به میانه صحبت های مجری و بایدن می آمد و 
هرج و مرجی ایجاد کرد. والکر پیش از پیوستن به ان بی سی خبرنگار 
کاخ سفید بود.فرمت آخرین مناظره هم شبیه دور پیشین است. شش 
بخــش ۱5 دقیقه ای وجــود دارد و در ابتدای هر بخش هر نامزد دو 
دقیقه فرصت پاسخ دارد و بعد بحث عمیق تر روی آن موضوع انجام 

می شود. مدت این مناظره ۹۰ دقیقه خواهد بود.
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شــرکت داروسازی فایزر و شــرکت بیو ان تک آزمایش های بالینی فاز 
یک و فاز دو کاندیدای واکســن mRNA خود در برابر ویروس کرونا را 
در ژاپن آغاز کردند. این شــرکت در بیانیه خود اعام کرد: این تحقیق 
شــامل ۱۶۰ نفر در ســنین ۲۰ تا ۸۵ سال است. شــرکت فایزر و بیو 
ان تک پیش ازاین نیز توافق کرده بودند که ۱۲۰ میلیون دوز واکســن 
آزمایشگاهی ویروس کرونا را در نیمه اول سال ۲۰۲۱  برای ژاپن فراهم 
کنند. شرکت فایزر به همراه شریک آلمانی خود بیو ان تک گفت: ممکن 
است در ماه جاری تایید کارایی واکسن کرونای خود را دریافت کند، اما 
به داده های ایمنی  آزمایش جهانی ۴۴هزار نفر نیاز دارد که تا ماه آینده 
در دسترس نخواهد بود. ژاپن متعهد شده است که تامین واکسن کافی 

برای کل مردم خود را تا اواسط سال ۲۰۲۱ تامین کند.

پژوهشگران چین، نانوموادی را طراحی و ابداع کرده اند که قابل کنترل 
هستند و می توانند به غلبه بر مقاومت دارویی سلول های تومور سرطانی 
mechano-" کمک کنند. پژوهشــگران روش جدیدی موســوم به

chemotherapy" ابــداع کرده اند که می تواند بــه صورت کارآمد 

بر مقاومــت دارویی تومور غلبه کند. شــیمی درمانی به عنوان یکی از 
متداول ترین روش های درمان سرطان، می تواند نقش موثری در بهبودی 
و حتی درمان این بیماری داشــته باشد اما توانایی سلول های تومور در 
ایجاد مقاومت دارویی، همیشــه یکی از موانعی بوده که بر سر راه این 
راهبرد درمانی قرار داشته اســت. پژوهشگران برای برطرف کردن این 
مشکل، روشی را طراحی کردند که طی آن، نوعی نانومواد قابل کنترل 

و داروی ضد سرطان با یکدیگر به کار گرفته می شوند.

شــرکت "اجیلیتی رباتیکز" در وبسایت خود اعام کرده که ربات شبه 
انسان این شــرکت برای فروش آماده است. این شرکت اعام کرده که 
عاقمندان می توانند برای خرید ربات شبه انسان این شرکت اقدام کنند. 
این شــرکت در اوایل ســال جاری، از نوعی ربات شبه انسان رونمایی 
کرد که می تواند کارهایی مانند برداشــتن جعبه ها از قفسه و گذاشتن 
آنها در کامیون را انجام دهد. بیشــتر ربات های ارائه شده در سال های 
اخیر، با اهداف پژوهشــی ساخته شــده اند و دانشمندان سراسر جهان 
تاش می کنند تا قابلیت های بیشتر و بهتری به آنها ببخشند. شرکت در 
وب ســایت خود اعام کرده است که اکنون زمان خارج شدن این ربات 
دو پا موســوم به "دیجیت" از آزمایشگاه و ورود آن به جهان واقعی فرا 

رسیده است.

آزمایش بالینی واکسن کرونا 
فایزر در ژاپن آغاز شد

غلبه بر مقاومت دارویی تومورهای 
سرطانی با کمک نانومواد

 عرضه یک ربات بدون سر 
با قیمت 250 هزار دار

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

هوای ناسالم تهران

تیزر محصول جدید و مرموز بوگاتی
رازهای خودرویی همیشه هیجان انگیز هستند و این بار نوبت به بوگاتی رسیده است. این خودروساز مشهور با انتشار تصویری پیام داده 
اســت: “چه می شــود اگر…؟ معرفی جهانی بوگاتی دیجیتال به زودی انجام می شود.” با نگاه به دیگر حساب های کاربری بوگاتی در 
شبکه های مجازی خبری از این خودروی جدید نیست و بنابراین شایعات و سؤاات زیادی شکل می گیرد. چراغ های عقب X شکل این 
خودرو مهم ترین نکته درباره تیزر موردبحث هستند. با دیدن این چراغ ها سریعاً به یاد نمای عقب شیرون پور اسپورت می افتیم که از 
زاویه ای خاص، همراهی بال و دیفیوزر آن ظاهری شبیه X را ایجاد می کنند اما خب چراغ عقب پور اسپرت مشابه این تیزر نیست. گفته 
می شود بوگاتی در حال کار روی یک خودروی پیست تک ساخت است که قرار است در ماه اکتبر معرفی شود. ماه اکتبر تقریباً در حال 
تمام شدن است اما خب زمان کوتاهی باقی مانده است. ظاهراً این خودرو قرار است از پیشرانه ۱۶ سیلندر ۸ لیتری کواد توربوی شیرون 
سوپر اسپورت ۳۰۰ پاس که قدرت ۱۵۷۸ اسب بخاری دارد استفاده کند.در ماه ژوئن بود که شایعاتی درباره تولید شیرون رودستر تک 
ساخت به گوش رسید. در آن خبر ادعا شده بود این خودروساز قیمت حدود ۱۱ میلیون داری را برای محصول روباز خود در نظر گرفته 

است. با توجه به این تیزر بسیار تاریک نمی توان گفت که خودروی موردبحث دارای سقف است یا خیر.

حدادی از سفره فقیر دوومیدانی خرج نکند
پیشکســوت دوومیدانی معتقد است احسان حدادی باید همچون بســیاری از ورزشکاران جهان برای خود اسپانسر بگیرد چون میزان 
بودجه فدراسیون دوومیدانی محدود است. روح اه گلستانی به وضعیت دوومیدانی ایران اشاره و بیان کرد: برای اداره دوومیدانی باید از 
خردجمعی استفاده شود و خودمحوری از بین برود. این رشته به دو چیز نیاز دارد؛ اول اینکه جایگاه ها مشخص شود و هر کسی در جایگاه 
خود قرار بگیرد، یعنی وقتی دوره قهرمانی کسی تمام می شود، سریع وارد سیستم آموزش نشود؛ من وقتی قهرمانی را کنار گذاشتم به 
یک باره که مربی نشدم بلکه ابتدا به صورت مبتدی و در سطح استان کار کردم و به تدریج با تربیت شاگردانم به اینجا رسیدم. فدراسیون 
قبا خردمندان را به دلیل اینکه امکانات می خواستند، کنار گذاشت و قهرمانان را به سرعت وارد سیستم آموزش کرد که همین موضوع 
باعث از دست رفتن جایگاه های آسیایی ایران در دوهای نیمه استقامت و استقامت شد. موضوع دوم تامین مربیان و ورزشکاران است، 
یعنی کسانی که ارتقاء پیدا کرده اند دیگر نباید خودشان هزینه کنند بلکه باید مورد حمایت فدراسیون قرار بگیرند. اگر در گذشته نتیجه 
می گرفتیم به این دلیل بود که ورزشکاران سطح اول، دوم و سوم ایران حمایت شدند اما اکنون حمایت های فدراسیون کمتر شده است. 

آقای صیامی )رئیس فدراسیون( باید ضمن استفاده از خرد جمعی، ورزشکاران و مربیان را هم تامین کند.

پشتم دو ا ه از پی  آن شد ه عشق تو
باری رو نهاد زاندیشه و عنا کردم ز بهر جستن او پشت را دو اگم شد دلم ز دست و ه خاک اندر اوفتاد شایده هست عشق تو با جانم آشناگر آشناست با سر زلف تو دست من من کی کنم ز دست  سر زلف تو راا عشق تو را نکند جان من ز دست ا بهره ور شدم ز تو از مزد و از بهادادم ر آنچه داشتم اندر بهای تو آری زز باشد دُّ گرانبهادُّ گرانبهایی و دارم تو را زز

پیشنهاد

چهره روز

بابا لنگ دراز
کتاب بابا لنگ دراز اثر جین وبســتر اســت که توسط 
محسن سلیمانی ترجمه و از سوی انتشارت افق، منتشر 
شده است. شــخصیت اصلی داستان، » جودی آبوت « 
دختر سرزنده و باهوشی است که در یک پرورشگاه بزرگ 
می شــود اما با پشتیبانی مالِی حامِی ناشناس خود می 
تواند به مدرسه خصوصی راه یابد. جودی که حامی خود 
را نمی شناســد و فقط در یک نگاه از پشــت سر دیده 
اســت، او را » بابا لنگ دراز « می نامــد و اغلب درباره 
زندگی و فعالیت هایش به او نامه می نویسد. جودی در 
مدرسه به سختی تاش می کند تا فاصله فرهنگی خود 
با جامعه پیرامونش را که ناشی از بزرگ شدن در انزوای 
پرورشگاه اســت، جبران کند. در پایان، »بابا لنگ دراز« 
خود را معرفی می کند. این داستان به شیوه ای بیان شده که هر فردی، در هر سن و سال، ارتباط خوبی 
با آن برقرار می کند. در این داستان عاوه بر وجود جنبه های سرگرم کننده، توجه به عواطف و احساسات 
لطیف انسانی مثل بخشش، نوع دوستی، صبر و پایداری و… به چشم می خورد. بابا لنگ دراز عزیز، شما 
یک دختر بچه مامانی نداشتید که اورا در کودکی از گهواره اش دزدیده باشند؟ شاید آن دختر من باشم! 
اگر ما شخصیت های یک رمان بودیم، شاید گره گشایی آخر رمان کشف همین قضیه بود. واقعا خیلی 
عجیب است آدم نداند کیست. یک جورایی هیجان انگیز و رمانتیک است… نامه نوشتن به کسی که 
انســان ندیده و نمی شناســد کمی مضحک است، اصًا برای من نامه نوشتن عجیب و غریب است من 
کسی را نداشتم که برایش نامه بنویسم بنابراین اگر نامه های من درجه یک نیست امیدوارم ببخشید… 
من همه عمر تنها بوده ام، ناگهان یک نفر پیدا شده که نسبت به من و سرنوشت آینده من اظهار عاقه 

کرده است، لذا من تمام این تابستان راجع به شما فکر کرده ام.

جین وبستر
 Alice Jane Chandler :جین وبستر )به انگلیســی
Webster( )زاده ۲۴ ژوئیه ۱۸۷۶ - درگذشته ۱۱ ژوئن 

۱۹۱۶( بانوی رمان نویس و نمایشــنامه نویس آمریکایی 
بود که آثار برجســته ای چون بابــا لنگ دراز )۱۹۱۲( و 
دشمن عزیز )۱۹۱۵( به رشته تحریر درآورده است. آلیس 
جین چندلر وبســتر در سال ۱۸۷۶ در روستای فردونیا 
ایالــت نیویورک آمریکا به دنیا آمــد. مادرش آنی مافت 
وبستر خواهرزاده مارک توین و پدر او چارلز لوتر وبستر 
)به انگلیســی: Charles Luther Webster( مدیر 
مالی مارک توین و ناشر بسیاری از کتاب های وی بود. او 
تنها فرزند خانواده ای بود که به ادبیات و نشــر اندیشه و 
فرهنگ توجه ویژه ای داشتند. جین وبستر در ۱۱ ژوئن 
۱۹۱۶ پس از به دنیا آوردن دخترش بر اثر تب زایمان درگذشت. جین وبستر سبکی ساده و روان داشت 
و دیدگاه های اجتماعی و سیاسی خود را در نوشته هایش مطرح می کرد. از خصوصیات سبک وی این 
است که مخاطبانش در محدوده سنی خاصی قرار نمی گیرند. از این دیدگاه شیوه نگارش جین وبستر 
بســیار شبیه مارک توین است. یکی از دایل این تأثیرپذیری خویشاوندی مادر جین با مارک توین و 
عاقه مندی و مطالعه زیاد آثار وی در نوجوانی است. جین وبستر در یادداشت هایش اشاره می کند که 
تمام موفقیت های خود را مدیون دوران طا یی مدرسه، دوستان خوب، مطالعه زیاد و هم صحبتی با 
پدر و دایی نویسنده است.او در جایی نوشته: »دوستان خوبی دارم، پاتی دوست و هم صحبت و سنگ 
صبور خوبی در مدرسه است. او با دقت به داستانهای من گوش می دهد و در مورد آنها اظهار نظر می 
کند«. نوشتن دغدغه اصلی او به شمار میآمد. او حتی وقتی سرمیز غذا در سالن غذاخوری مدرسه می 

نشست. مدادش را زمین نمی گذاشت و دائم در حال نوشتن بود.

بخوانید در اینستاگرام


