
افزایش نرخ سود بانکی در دستور 
کار شورای پول و اعتبار نیست

یک منبع آگاه در بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی از 
طرف بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار را تکذیب کرد.

یک منبــع آگاه در بانــک مرکزی درباره خبر مطرح شــده در 
فضای مجازی مبنی بر پیشــنهاد بانک مرکزی به شــورای پول 
و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی، اظهارداشت: بانک مرکزی 
پیشنهادی برای افزایش نرخ ســود به شورای پول و اعتبار ارائه 
نکرده است.وی در پاســخ به این سوال که آیا افزایش نرخ سود 
در دستور کار شورای پول و اعتبار است، گفت: خیر، افزایش نرخ 

سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار ندارد.
به گزارش فارس، روز گذشته برخی کانال های خبری از پیشنهاد 
بانک مرکزی برای افزایش نرخ ســود ســپرده بانکی تا نرخ 24 

درصد، به شورای پول و اعتبار خبر را منتشر کرده بودند.

 آخرین آمار کرونا در ایران
 ۶۱۹۱ بیمار و ۲۹۶ فوتی جدید

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین آمار بیماران و بهبودیافتگان کرونا در کشور گفت: در 
24 ساعت گذشته 2۹۶ نفر بر اثر ابتا به کرونا جان خود را از دست داده اند.دکتر سیما سادات اری، 
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت:  در 24 ساعت گذشته 2۹۶ نفر بر اثر ابتا 
به کرونا جان خود را از دست داده اند.همچنین در 24 ساعت گذشته، ۶ هزار و 1۹1 بیمار جدید مبتا 
به کرونا شناسایی شده اند.اری گفت: تا دیروز 4 آبان 13۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۶ هزار و 1۹1 بیمار جدید مبتا به کووید1۹ در کشــور شناســایی شد که دو هزار و 41 نفر از آنها 
بستری شدند و مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به 5۶8 هزار و 8۹۶ نفر رسید.وی افزود: متاسفانه 
در طول 24 ساعت گذشته، 2۹۶ بیمار کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به 32 هزار و ۶1۶ نفر رســید البته خوشبختانه تا کنون 455 هزار و 54 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.به گفته اری 4۹۶۹ نفر از بیماران مبتا به کووید1۹ 
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارنــد.اری گفت: تا کنون چهار میلیون و 71۹ 
هزار و 5۹7 آزمایش تشــخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.بر اساس اعام سخنگوی وزارت 
بهداشــت استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، 
اردبیل، خوزستان، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان شمالی، همدان، 
یزد و کردستان در وضعیت قرمز و استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در 

وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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ســردار پاکپور در بازدید از مناطق مرزی آذربایجان شــرقی با تاکید بر اینکه نســبت به امنیت و آرامش مردم کشورمان با کسی تعارف نداریم گفت: برای 
تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه احترام قائلیم و هیچ تغییری در ژئو پلیتیک مرزها را نمی پذیریم و این موضوع خط قرمز جمهوری اسامی ایران است.

به گزارش سپاه نیوز ؛ سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی در بازدید از مناطق مرزی جمهوری اسامی 
ایران در مجاورت محل درگیری دو کشور آذربایجان و ارمنستان اظهار کرد: از ابتدای درگیری ها توسط مسئولین مرزبانی جمهوری اسامی ایران به طرف 

های درگیر اخطار داده شده بود که هر گونه اقدامی که مخل امنیت و آرامش مردم منطقه باشد مورد پذیرش ما نیست.....
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سردار پاکپور:
در حفط تمامیت ارضی کشور یا کسی تعارف نداریم

info@sobh-eqtesad.ir

فرا برجام در نگاه آمریکایی ها
انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا در شرایطی برگزار میشود 
که هریک از کاندیدا ها در هر مناظره ای امکان نداشته است که 
از ایران ســخن نگویند. این البته به این انتخابات تنها هم برنمی 
گــردد. در هر دوره از انتخابات آمریکا یکــی از نکات مطرح در 
مناظره ها نــگاه به نحوه تقابل با ایران ماک و محتوای تبلیغ و 
اخذ رای از مردم آمریکا بوده است که البته رسانه های حزبی سر 
دمدار دامن زدن به چنین شرایطی بوده و هستند. این موضوع از 
زمان پیروزی انقاب اسامی ایران در محدوده 42 سال گذشته 
تا کنون 11 بار  و در هر دوره ای از تبلیغات انتخاباتی تکرار شده 
است .  شاید این موضوع در شرایط امروزی خیلی بهتر و بیشتر 
مورد نظر رســانه ها در آمریکا واقع شده است زیرا در شرایط 7 
ســال گذشته همسویی نگاه دولت ایران با اروپا تضاد های درون 
اردوگاه غــرب ، خصوصا اروپا و امریکا را با شــکاف عمیق تری 
نشان داده اســت . مشهود ترین جلوه شــکاف را میتوان به دو 
شــیوه متفاوت در برخورد با برجام مشاهده کرد.  دونالد ترامپ 
و همســو مداران او حتی در زمان اوباما هــم تاکید کرده بودند 
که دولــت بعدی زیر بار برجام نخواهد رفت ایرانی ها ســادگی 
کردند که این تهدید را جدی نگرفتند. اما امروز در استانه تقابل 
انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن موضوع خیلی جدی تر شده 
اســت. از یک طرف ترامپ در تبلیغات ایران را تهدید میکند که 
ایران با روش سخت گیرانه تری بعد از انتخاب او در پیش دستی 
نســبت به مذاکره  اقدام میکند و از طــرف دیگر هم دموکرات 
ها تصمیم بعد از موفقیت خود را آشــکارانه بیان میکنند که به 
دنبال مکملی برای برجام خواهند بود.  »رابرت منندز«، نماینده 
دموکرات مجلس ســنای آمریکا اذعان کرده فرانسوی ها قبل از 
خروج آمریــکا از برجام هم به دنبال تکمیــل آن بوده اند.او که 
علی رغم عضویتــش در حزب دموکــرات  در مخالفت با موضع 
دولت آوباما از مخالفان توافق هســته ای برجام در زمان حصول 
ایــن توافق بود رســما و علنا میگوید : »مــن می دانم که حتی 
نزدیــک  ترین متحدان ما یعنی  آنهایی که در حال حاضر روابط 
نزدیکی با ما دارند ] منظور انگلستان و فرانسه [ می دانند که نیاز 
است روی برجام چیزهای دیگری ساخته شود، بدون اینکه باور 
داشــته باشند که برجام ســرآغاز و پایان کارهایی است که ازم 
است ]در خصوص ایران[ انجام شود. واقعیت این است که نیاز به 
کارهای بسیار بیشتری هست«.اشاره رابرت منندز از قصد فرانسه 
برای تکمیل برجام مذاکراتی اســت کــه قبل از خروج آمریکا از 
این توافق هسته ای میان کشورهای اروپایی و دولت دونالد ترامپ 
انجام شد. فرانســوی ها در آن مذاکرات پیشنهاد »توافق مکمل 
برجام« را به آمریکایی ها دادند که پیشــنهاداتی برای رسیدن به 
توافق با ایران بر سر مفاد موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران 
را شامل می شد. منندز درباره سیاست احتمالی »جو بایدن« در 
خصوص بازگشــت به برجام هــم اظهارنظر کرد و گفت که او به 
دنبال توافقی فراتر از برجام خواهد بود. منندز در پاسخ به سئوال 
خبر نگاری  در این خصــوص میگوید : »ببنید، فکر می کنم که 
بایدن هم با واقعیت هایی مواجه خواهد بود که نشــان می دهند 
توافق هســته ای ایران و مفاد زوال پذیر آن امروز مسئله مهم تری 
هســتند تا زمانی که آمریکا وارد آن توافق شد.« وی اضافه کرد: 
»واقعیت این اســت هر دولتی که روی کار بیاید با این واقعیت 
مواجه خواهد شــد که ایران بیشتر به سمت توسعه ]تسلیحاتی[ 
حرکت کــرده، آزمایش های بیشــتری در زمینه موشــک های 
بالیســتیک انجــام داده و در آن مهارت پیدا کــرده و هنوز هم 
فعالیت هــای مخربش را دارد.« او در خصوص توافق احتمالی که 
جو بایدن به دنبال حصول آن با ایران خواهد بود معتقد اســت 
: » بایــد آن برنامــه را»  فرابرجام  « نام بگذاریم ، چون واقعیت 
این اســت که ما به توافقی بیشــتر از برجام  در مواجهه با ایران 
نیاز خواهیم داشت«. با این اظهار نظر ها بسیار طبیعی است که 
موضع ایران در قبال انتخاب هر دوی کاندیدا ها یکی باشد ، چرا 
که بنا بر بازگشت به توافقی که آن را امضا کرده اند ندارند. هر دو 
حزب اسیر چنگال سیاستهای رژیم صهیونیستی هستند. امکان 
ندارد آمریکا با ضعف نفسی که از ابتدای پیروزی انقاب اسامی 
بر او عارض شــده بتوان تصمیمی مستقل از منافع و سیاستهای 
تل آویو داشته باشــد. امروز فرا برجام در نگاه آمریکایی ها یک 
قده به پیش در مســیر براندازی نظام جمهوری اسامی است  و 
این ســخن و تصمیم را ابای همه سخنان ریز و درشت ارکان 

دوحزب آمریکا میتوان بخوبی مشاهده کرد. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رهبر معظم انقاب اسامی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بر لزوم اتخاذ 
تصمیم های قاطع، اقناع افکار عمومی و همکاری همگانی تأکید کردند.

 حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی صبح روز )شــنبه( 
در دیــدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای ســتاد ملــی مقابله با کرونا، 
ضمن قدردانی از عملکرد این ســتاد، توصیه هــای مهمی را بیان و بر لزوم 
اتخاذ تصمیم های قاطع و حاکمیتــی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه 
دســتگاه ها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأســف بار ویروس عالم گیر 
کرونا تأکید کردند.رهبر انقاب اسامی همچنین با انتقاد شدید و صریح از 
اقدام برخی ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشــان، 
گفتند: هتک حرمت حرام اســت و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن 
اینکه امروز کشــور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انســجام 
نیاز دارد.رهبر انقاب اســامی در ابتدای سخنانشان، هدف از تشکیل این 
جلسه را که به دعوت ایشان تشکیل شد، وضعیت تأسف بار بیماری کرونا در 
کشــور و لزوم تاش مضاعف و به کارگیری ابتکارات جدید برای مواجهه با 
این ویــروس، بیان کردند و افزودند: البته اصل این موضوع و همچنین اوج 
پاییزی آن در همه دنیا فراگیر اســت و فقط مخصوص ایران نیست.حضرت 
آیت اه خامنه ای با اشاره به نحوه مدیریت مقابله با این ویروس در کشورهای 
مختلف، خاطرنشان کردند: در برخی کشورها همانند آمریکا بدترین مدیریت 
اعمال شده است ولی ما باید تاش کنیم از این حادثه که با جان و سامت 
مردم و امنیت و اقتصاد آنها در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.

ایشــان ازمه اِعمال مدیریت صحیح و مناسب را »اتخاذ تصمیم های قاطع 
حاکمیتی«، »اقناع افکار عمومی« و »همکاری همه دستگاه ها و همچنین 
همکاری مردم« دانستند و افزودند: البته این همکاری فقط مختص مقابله 
با کرونا نیســت بلکه باید در همه مسائل به خصوص مسائل سیاسی وجود 
داشته باشد زیرا کشور که دارای ملتی قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید 
است، به طور طبیعی با مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.

رهبر انقاب اســامی با تأکید بر لزوم اتحاد و انســجام درونی در کشــور، 
به اقدام اخیر برخی ها در مواجهه با دولت و شــخص رئیس جمهور اشــاره 
کردند و گفتند: اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این 
کار غلــط بود و این موضوع را به طــور صریح اعام می کنم.حضرت آیت اه 
خامنــه ای، انتقاد را غیر از هتک حرمت دانســتند و افزودند: هتک حرمت 
در میان مردم حرام اســت و نسبت به مسئوان بیشتر، به خصوص در میان 
مسئوان باای کشور.ایشان خاطرنشان کردند: ممکن است انتقاد درستی 
داشته باشــید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت 
متفاوت اســت این گونه رفتارها و هتک حرمت، روش آمریکایی ها است که 
در مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا کرده اند تا جایی که 
یک شخصیت برجسته سیاسی آنها می گوید، »دنیا با هراس و تحقیر به ما 
نگاه می کند.«رهبر انقاب اســامی تأکید کردند: روش ما اسامی و قرآنی 
است، یعنی انتقاد بیان می شــود اما هتک حرمت انجام نمی گیرد.حضرت 
آیت اه خامنه ای در جمع بندی این موضوع گفتند: باید حرمت رؤسای سه 
قوه و مسئوان کشــور که در عرصه خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ 
شود.ایشــان بعد از بیان این نکته مهم، به بحث کرونا بازگشــتند و با اشاره 
به جنبه های ســامت محور، امنیتی و اقتصادی تصمیم گیری ها درباره این 
بیمــاری، و احتمال تعارض این جنبه ها با یکدیگــر، تأکید کردند: از آنجا 
که جنبه های امنیتی و اقتصادی نیز نشــأت گرفته از همین بیماری است، 
بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، سامت مردم است.رهبر انقاب 
اسامی با قدردانی از اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته های وابسته 
به آن، عملکرد کادر درمان و ســامت را بسیار درخشان و جهاد فی سبیل 
اه خواندنــد و در ادامه توصیه های مهمی را بیــان کردند.»لزوم راه اندازی 
فوری یــک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ســتاد ملی 
مقابله با کرونا و نظارت بر اجرا« اولین توصیه حضرت آیت اه خامنه ای بود.

توصیه بعدی ایشان درباره »محوریت وزارت بهداشت برای تعیین مصادیق 
محدودیت ها« بود.رهبر انقاب اسامی گفتند: هنگامی که وزارت بهداشت، 
مصادیق محدودیت را تعیین کرد، بقیه دستگاه ها باید بدون در نظر گرفتن 
ماحظات دیگر، آنها را رعایت و اجرا کنند.حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: 
کنترل دقیق مبادی ورودی کشور، محدودیت ترددهای غیرضرور بین شهری 
به همراه اقناع مردم و اِعمال سخت گیرانه ضوابط در ناوگان حمل ونقل شهری 
و محیط های عمومی، از جمله مصادیق محدودیت ها اســت که مسئولیت 
اصلی اجرا و نظارت، با شورای امنیت کشور و نیروی انتظامی است.»آموزش 
همگانی درباره راه های شیوع و شیوه های پیشگیری به صورت محله محور و 
با اســتفاده از ظرفیت مساجد و بسیج و البته با محوریت وزارت بهداشت و 
همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما« و »لزوم تصویب جرائم سختگیرانه برای 
افرادی که مرتکب تخلفات بزرگ از ضوابط بهداشتی می شوند« توصیه های 
دیگر رهبر انقاب اســامی به مســئوان برای مقابله با کرونا بود.حضرت 
آیت اه خامنه ای با اشــاره به سخت تر شدن شــرایط زندگی برخی افراد و 
مشاغل با اجرای جرائم سخت گیرانه، خاطرنشان کردند: در این زمینه دولت 
باید بســته های حمایتی را در نظر بگیرد، ضمن آنکــه خّیرین و مردم نیز 
بایــد وارد میدان شــوند و به کمک این افراد بیایند چــرا که این کار جزو 
بهترین کارها و برترین وســایل نزدیک شدن به خدا است.ایشان همچنین 
با اشــاره به اهمیت مقابله با بیماری در روزهای اول آن، گفتند: بر اســاس 
گفته متخصصان اگر در یکی دو روز اول، مبتایان شناســایی شوند و برای 
معالجه آنها اقدام شود، تلفات کاهش جدی خواهد یافت که این کار بسیار 
ازم است.رهبر انقاب اسامی با تأکید بر »به حداقل رساندن مراجعات به 
دســتگاه های اجرایی با افزایش خدمات الکترونیک«، مسئوان را به رعایت 
حداکثری ضوابط بهداشتی توصیه کردند و افزودند: متأسفانه گاهی برخی 
از مســئوان در رعایت مواردی مثل ماسک زدن به شیوه صحیح یا رعایت 
فاصلــه، کوتاهی می کنند که این بی اعتنایی ها بر رعایت های عمومی مردم 
هم اثر منفی می گذارد.ایشــان همچنین با تأکید بر لزوم اســتخدام نیروی 
انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت، از تحقیقات پژوهشگران برای دستیابی به 
دارو و واکســِن مقابله با کرونا صمیمانه و عمیقاً تقدیر کردند.»شنیده شدن 
یک حرف واحد از جلســه ستاد ملی مقابله با کرونا« توصیه بعدی و مؤکد 
حضرت آیت اه خامنه ای بود.رهبر انقاب اســامی همچنین با اشــاره به 
حضور پرشــمار نیروهای داوطلب در ماه های اول شیوع بیماری و خدمات 
مؤثر آنان همانند کمک به پرســتاران، ضدعفونی کردن دستگاه ها و معابر، 
راهنمایی خانواده ها و کمک به افراد سالمند، استمرار این فعالیت ها را مورد 
تأکیــد قرار دادنــد و از نیروهای داوطلِب مخلــص و جوانان مؤمن و صالح 
خواستند بار دیگر وارد میدان شــوند.حضرت آیت اه خامنه ای با اشاره به 
اینکه برخی افراد بیکارشده در اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، گفتند: تأمین 
اجتماعی موظف اســت برای حل این مشــکل اقدام کند که البته در این 
قضیه نیز ورود خّیرین از برترین انفاق ها است.رهبر انقاب اسامی در پایان 
سخنانشان، اهمیت معجزه وار دعا، توســل و استغفار را برای دفع با مورد 
تأکید قرار دادند و افزودند: همه آنچه گفته شــد در حکم ابزار است و آنچه 
به این ابزارها، جان و روح می بخشــد پروردگار متعال است که باید با دعا و 
تضرع، نظر لطف الهی را که همواره شامل حال ملت ایران بوده است، برای 
عبور از این گردنه نیز جلب کرد.ایشــان خاطرنشان کردند: کارهای بزرگی 
در کشور در جریان است و به توفیق الهی هیچ حادثه ای نتوانسته جمهوری 
اســامی را متوقف کند اما باید این موانع را که موجب ُکند شــدن حرکت 
می شــود، هرچه زودتر برطرف کرد.پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، 
آقای روحانی رئیس جمهور با بیان گزارشی از فعالیت های مقابله با کرونا در 
هشت ماه گذشــته، گفت: برای مقابله با این ویروس فعًا راهی جز رعایت 

ضوابط بهداشتی و پیشگیری وجود ندارد.
ادامه در صفحه دوم

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی؛

عرضه کارت اعتباری با وثیقه گذاری سهام عدالت تا پایان آبان
 برای توقف سقوط بورس 

چه باید کرد؟

مراکز تامین کننده نیازهای مردم باز هستند

فعالیت کدام شغل ها از امروز ممنوع است؟

عرضه ۶۰ درصد ســهام عدالت، شائبه افزایش نرخ سود بانکی، عدم حمایت حقوقیها، سرنوشت نامعلوم سرمایه 
گذاری یک درصد از منابع صندوق توســعه و نامشخص بودن وضعیت اقداماتی مثل تعیین بازارگردان و فروش 
اوراق تبعی از جمله علل ریزش اخیر بورس است که باید چاره کرد.، از اواخر مرداد ماه سال جاری شاخص بورس 
تهران به صورت یکپارچه در مســیر نزولی قرار گرفته است . در روزهای پایانی مرداد ماه شاخص بورس تهران با 
قرار گرفتن در محدوده 2 میلیون و 1۰۰ هزار واحد رشــد قابل توجهی را نسبت به سنوات گذشته تجربه کرده 
بود اما وقوع یک سلسله تغییرات اساسی در سیاست های پولی و ... شاخص کل و همچنین شاخص هم وزن در 

مسیر نزولی قرار گرفتند....

چهکسانییارانه۱۲۰هزارتومانیمیگیرند؟
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و 
کارفرمایان است و نباید صرف تامین منابع طرح یارانه کااهای اساسی شود، گفت: کارگران، بازنشستگان 
و گروههای آسیب پذیر و نیازمند در این طرح باید به طور ویژه دیده شوند.فتح اله بیات با اشاره به طرح 
پرداخت یارانه کااهای اساســی اظهار کرد: در این طرح گروههای هدف مورد تاکید هستند و طبعا افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که حداقل ها را دریافت می کنند مستحق کمک هستند و باید در 
این طرح قرار گیرند اما کارگران و بازنشستگان هم به عنوان بخشی از حقوق بگیران حداقلی که در شرایط 
امروز از وضع معیشت چندان مناسبی برخوردار نیستند باید در این طرح به طور ویژه دیده شوند.وی ادامه 
داد: نمی گوییم کارگران در سطح مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند ولی قدرت خرید خانوارهای 
کارگری به شکلی کاهش یافته که حقیقتا به  حمایت معیشتی نیاز دارند چون حقوقی که همان اول سال 

اضافه کردیم تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها محو شد و اثر خود را از دست داد.

گروههای مستحق دریافت یارانه کاای اساسی 
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عاوه بر بازنشســتگان و کارگران، از زنان سرپرســت خانوار، 
کارگران فصلی و روزمزد و از کار افتادگان و بیکاران فاقد درآمد به عنوان گروههایی که مستحق دریافت 
یارانه کااهای اساسی هستند یاد کرد و افزود: علیرغم تصمیماتی که برای باا بردن قدرت معیشت گرفته 
می شــود و دولت تاش می کند تا بار افزایش هزینه ها را از دوش اقشــار ضعیف و آسیب پذیر بردارد، 
تورم و نوســانات نرخ ارز روی این تصمیمات تاثیر می گذارد و اجازه نمی دهد افراد ضعیف از عواید آن 

بهره مند شوند.

تامین منابع طرح از محل مالیات ها و هدفمندی یارانه ها
بیات در عین حال به منابع اجرای طرح یارانه کااهای اساسی اشاره کرد و گفت: دولت باید از محل منابع 
هدفمندی یارانه ها، دارایی های خود و مالیاتها برای این طرح اختصاص بدهد و نباید از محل منابع سازمان 
تامین اجتماعی که حق الناس و متعلق به کارگران و کارفرمایان است برای این منظور برداشت شود.وی 
گفت:متاسفانه زمزمه هایی می شنویم که قرار است از منابع تامین اجتماعی برای تامین اعتبار مورد نیاز 
این طرح استفاده شود و این پذیرفتنی نیست چون تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و نزدیک به 
3۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ به جای برداشت منابع باید از سازمان تامین اجتماعی که به 
لحاظ درآمدی شکننده شده حمایت کنیم.این مقام مسئول کارگری افزود: بعد از سی سال سبد معیشت 
کارگران و بازنشستگان یک سوم نیازهایشان را تامین نمی کند لذا اینکه بخواهیم از منابع سازمان برداریم 

و با آن به کارگران و بازنشستگان و دیگر اقشار یارانه کاایی بدهیم، قابل توجیه نیست.

رهبر معظم انقاب در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا؛

 کار برخی افراد در هتک حرمت رئیس جمهور غلط بود
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فرمانده کل سپاه:گزیده خبر

 نیروی انتظامی درگاه اعتماد مردم به نظام است
فرمانده کل سپاه  با اشاره به این که نیروی انتظامی درگاه اعتماد 
به نظام اســت، گفت: امروز نیروی انتظامی ما به درجه باایی از 
کفایت و رشد رسیده است.به گزارش  سپاه نیوز؛ سرلشکر پاسدار 
»حسین سامی« فرمانده کل سپاه  به اتفاق هیئت همراه برای 
تبریک هفته نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی ناجا حضور یافت 
و با سردار »حسین اشتری« فرمانده نیروی انتظامی دیدار و گفت 
و گو کرد.سرلشــکر ســامی در این دیدار ضمن عرض تسلیت 
شهادت امام حسن عسگری )ع( و تبریک آغاز امامت منجی عالم 
بشریت و نیز هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و آحاد کارکنان 
نیروی انتظامی اظهار داشت: امسال هفته نیروی انتظامی همراه 
با پیام بسیار خوب فرمانده معزز کل قوا بود که نشان از شخصیت 
باای این سازمان دارد. روح اعتماد و اطمینان به نیروی انتظامی 
در ذهن و قلب رهبر انقاب متجلی است و این محصول زحمات 
و مجاهدت ها و تاش های طاقت فرسای فرماندهان و کارکنان 
این نیرو و در کنار آن خانواده های عزیز آنان اســت.فرمانده کل 
ســپاه با تقدیر و تشکر از سردار »حســین اشتری« فرمانده  با 
اخــاص، مدیر و مدبر ناجا گفــت: از اینکه این فرصت را فراهم 
کردید تا در جمع شما تاشگران قرار بگیرم، متشکرم؛ همچنین 
از مجموعه تاش ها و زحمات شبانه روزی شما در طول سال که 
یک لحظه هم چشم برهم نمی گذارید و با چشمان باز و با روحیه 
باا و نشاط، طراوت، صبر و آرامش همه ماموریت های مختلف 
را اجرا می کنیــد، قدردانم.  وی گفت: ما به عنوان پاســداران 
انقاب اسامی هیچ انفکاکی بین خود با شما نمی بینیم؛ همه ما 
پاسداران انقاب اسامی هستیم اگر چه در دو سازمان جدا قرار 
گرفته ایم اما قلب های ما با هم است.سرلشکر سامی با بیان این 
مطلب که انقاب اسامی دشمنان زیادی دارد، عنوان داشت: ما 
برادران واقعی هستیم که کارکردن کوچکترین تعامل ما است؛ 
ما برای هم ایثار می کنیم و برای یکدیگر می میریم و به دنبال 
این نیســتیم که کارها را برای خودمان و به اسم خودمان ثبت 
شود. ما برای توفیقات همدیگر دعا می کنیم و به خود می بالیم.

فرمانده کل ســپاه ادامــه داد: همه ملت ایــران در مقاطعی از 
ســال مثل نوروز و اعیاد مختلــف در کنار خانواده های خود در 
آرامش هستند اما شــما در همان لحظات به دور از خانواده در 
جاده ها، مرزها و بیابان ها در حال خدمت هســتید فقط برای 
اینکه مردم ما در امنیت و آرامش باشــند. بنده به صورت ویژه 

از خانواده های شــما که نقش اساسی در پشتیبانی از کارهای 
شما را دارند تقدیر و تشکر می کنم. قطعا همه مردم ایران می 
دانند که خانواده های شما خانواده هایی پاک، نجیب و مظلوم 
هســتند.وی با بیان این مطلب که ناجا تجسم زیباترین معانی 
نظام حاکمیت اســت، بیان داشــت: هر نظامی با معانی خوب 
مثل نظم، عدالــت، طهارت، اخاق، آرامش، عزت و اقتدار خود 
را معرفی می کند که نیروی انتظامی ما تجلی همه این معانی 
است.سرلشکر سامی ادامه داد: به طور مثال عدالت منصوب به 
قوه قضائی اســت اما اگر امتدادی به عنوان ناجا وجود نداشته 
باشد این عدالت محقق نمی شود؛ همچنین امنیت، یک معنای 
دیگری اســت که وظایف دولت ها است اما مجری این امنیت، 
نیروی انتظامی اســت.وی  بیان داشت: امروز تمامی دشمنان و 
کشورهای متخاصم دست به دست هم دادند تا امنیت کشور را 
خدشه دار کنند. اما تاش و زحمات شما موجب شده تا امروز 

کشــور ما در برون مرزها توســط پلیس بین الملل و در مرزها 
توســط پلیس مرزبانی و در داخل توسط سایر عوامل انتظامی، 
آگاهی، فتا، راهور، پلیس راه کشور و پلیس مبارزه با مواد مخدر 
از یک امنیت مطلوب برخوردار باشد.فرمانده کل  سپاه پاسداران 
انقاب اسامی با بیان این مطلب که »اگر یک روز پلیس نباشد 
چه اتفاقی خواهد افتاد« اظهار داشــت: پلیس که نباشد هیچ 
چیزی بر ســر جای خود نخواهد بود؛ بودن شــما مســاوی با 
خیلی از هنجارها است، هر جا که نور است خطایی نیست بلکه 
خطا و ناهنجاری مربوط به تاریکی اســت. پلیس چتر امنیت، 
آرامش و اعتماد عمومی اســت.وی گفت: به عقیده من شــغل 
پلیسی پیچیده ترین شغل دنیاست چون با تمام ابعاد اجتماعی 
و روانی زندگی مردم جامعه ســروکار دارد. پلیس بایستی یک 
روان شناس و یک جامعه شــناس قوی باشد چرا که شناخت 
انسان یک هنر اســت که بایستی پلیس ما به آن مسلط باشد.

سرلشــکر سامی با اشاره به این مطلب که جامعه امروز را نمی 
شود دستوری اداره کرد، افزود: بایستی بر قلب مردم حاکم شد؛ 
نقش هدایت گرانه در کنار مهربانی و اقتدار کار بســیار سختی 
است. از شــخصیت ظاهری پلیس تا تجهیزات، فضای فیزیکی 
کار، فن بیان، فن ارتباط اجتماعی و نفوذ کام مســائل مهمی 
اســت که امروز الحمداه پلیس ما همه آنها را دارا می باشد و 
امروز پلیس با مردم یک برخورد اقناعی دارد.فرمانده کل سپاه 
ادامه داد: انصافا اقدامات شــما بسیار خوب است و این اقدامات 
بایستی منعکس شــود و مردم از آنها مطلع شوند.وی با اشاره 
به این مطلب که نیروی انتظامی درگاه اعتماد به نظام اســت، 
گفت: برخورد شما با اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم عمومی 
بسیار پسندیده و مورد قبول مردم بود که بایستی با هوشیاری 
و هوشمندی و برخورد مقتدرانه با مجرمان ضمن رعایت حقوق 
آنها ادامه یابد.سرلشکر پاسدار سامی عنوان داشت: هوشیاری 
و هوشمندی شــما در فکر و تدبیر و در تجهیزات بسیار خوب 
است؛ هوش انســانی و هوش تجهیزاتی، حاصلش بایستی یک 
پلیس مقتدر و مهربان باشد.فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی با اشاره به رفتارهای خوب پلیس تصریح کرد: هیچ وقت 
این رفتار خوب در ذهن مردم پاک نمی شود و توسط آنها بازگو 
خواهد شد. نقش های حمایتی شما غوغا می کند و در کنار این 
نقش ها برخورد مقتدرانه با مجرمان بسیار مهم است.سرلشکر 
ســامی با اشاره به این مطلب که نگاه مردم به نیروی انتظامی 
یک نگاه متعالی است، افزود: امروز نیروی انتظامی  مردم داری 
باعزت، اقتدار، آرامش، مهربانی مردمداری را سرلوحه کار خود 
قرار داده ؛ مردم قدردان و دعاگوی شــما هستند که برای آنها 
فداکاری می کنید .فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
خاطر نشان کرد: صبر و حلم برای شما بسیار مهم است؛ کسی 
که زیاد کار می کند، زیاد هم مورد انتقاد اســت ولی بایســتی 
صبور باشید. امروز نیروی انتظامی ما به درجه باایی از کفایت و 
رشد رسیده است و نیروی رشیدی است که همه به آن افتخار 
می کنیم.وی در خاتمه با اشاره به این مطلب که اقدامات رسانه 
ای ناجا خصوصا در صدا و ســیما بسیار ارزشمند است، گفت: 
الحمداه نیروی انتظامی از رشــد بسیار خوبی در زمینه های 
مختلف برخوردار اســت که این کارها بایستی به مردم معرفی 

و انعکاس داده شوند.

رهبر معظم انقاب در دیدار اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا؛
  کار برخی افراد در هتک حرمت 

رئیس جمهور غلط بود
ادامه از صفحه اول

رئیس جمهور افزود: همانند دوران جنگ که اجازه خرید تجهیزات جنگی به ما 
نمی دادند، در ابتدای شــیوع کرونا نیز تقریباً هیچ کس تجهیزات مورد نیاز مثل 
کیت تشخیص، دستگاه تنفس، امکانات و تجهیزات آی سی یو و حتی ماسک را 
به ما نداد ولی با اتکای به شــرکت های دانش بنیان، این تجهیزات را به ســرعت 
تولید کردیم و اکنون هیچ مشــکلی نداریم.آقای روحانی ادامه داد: در ماجرای 
کرونا برای ما روشــن شــد که تکیه بر توان و امکانات داخلی و نگاه نکردن به 
دســت دیگران تا چه حد برای ما مهم است و ما فهمیدیم که در روزهای مبادا 
باید روی پای خودمان بایســتیم چرا که دیگران ما را حتی در مسائل مربوط به 
حقوق بشــر، بهداشت و درمان و نجات جان انســان ها یاری نمی کنند، اگرچه 
شعارش را می دهند.آقای روحانی با اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای فعلی 
با ویروس زمان اســفند ماه که کشور را درگیر کرد، افزود: هم وزارت بهداشت و 
هم متخصصان می گویند ویروس ماه های اخیر ویروس جهش یافته اروپایی است 
که سرعت و قدرت انتقال آن، 9 برابر شده است.رئیس جمهور با گایه از جدی 
نگرفتن توصیه های قانونی از طرف برخی از مردم، گفت: محدودیت های شدید 
در مناطق پرخطر، مراقبت های ازم برای جلوگیری از نقض قرنطینه مبتایان 
و جریمه های قانونی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.آقای روحانی گفت: 
برای کمک به تهیه و توزیع مایحتاج افراد در قرنطینه به کمک مساجد و بسیج 
مردمی نیازمند هستیم.رئیس جمهور همچنین در خصوص تأمین مالی تحقیقات 
دارو و واکسن، کمک های دولت به خانواده های نیازمند در دوران کرونا و پرداخت 
بخش هایی از کارانه کادر درمان گزارش داد.در ادامه دکتر نمکی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی با تشکر از حمایت های بی بدیل و دلگرم کننده رهبر 
انقاب اســامی و زحمات کلیه مســئوان و جهاد کادر درمان برای مقابله با 
کرونا، گفت: نیمی از تخت های آی سی یوی بیمارستان ها را به بیماران کرونایی 
اختصاص دادیم اما هیچ بیمار غیرکرونایِی نیازمنِد تخت آی سی یو را نیز معطل 
نگذاشتیم.وزیر بهداشت افزود: در هیچ جای دنیا نمی توان بیماری همه گیر را با 
خواهش و توصیه کنترل کرد و باید با اِعمال ضوابط و تشــدید محدودیت های 

قانونی، این بیماری را مهار کنیم.

عرف خبر داد؛
الکترونیکی شدن انتخابات ۱۴۰۰ تا آخر آبان 

تعیین تکلیف می شود
رئیس ســتاد انتخابات کشــور از تعیین تکلیف برای اجــرای فرایند ۲۵ گانه 
الکترونیکی شــدن انتخابات ۱۴۰۰؛ با اعام نظر شــورای نگهبان تا پایان این 
ماه خبر داد. جمال عرف درباره تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 
۱۴۰۰ متناسب با شرایط کرونایی، گفت: تجربه نخستین ما در این باره مربوط 
به اسفند 9۸ است که در آن مقطع به مسئوان وزارت بهداشت اعام کردیم هر 
نوع شیوه نامه ای را که ارائه کنند مبنا قرار می دهیم که طبق شیوه نامه های آن 
دوره اقدام کردیم.وی افزود: تجربه دیگر مربوط به مرحله دوم انتخابات مجلس 
شورای اسامی است که قرار بود ۲9 فروردین امسال برگزار شود، اما به شهریور 
موکول شــد که طبق شیوه نامه های بهداشــتی اقدام کردیم و برای انتخابات 
۱۴۰۰ نیز قطعاً همین رویه را در پیش می گیریم.معاون سیاســی وزیر کشور، 
یکی از پیشــنهادهای این وزارتخانه را برای انتخابات ۱۴۰۰، اعمال کل فرآیند 
الکترونیکی شدن انتخابات دانســت.عرف گفت: در انتخابات گذشته، جز یک 
مرحله که مربوط به صندوق رأی است باقی ۲۴ مرحله، الکترونیکی برگزار شد 
که در خصوص یک مرحله باقیمانده نیز با اعضای شورای نگهبان رایزنی کردیم، 
زیرا آقایان در آن شورا پرسش هایی از نظر فنی در این باره دارند که باید به آن 
پاسخ دهیم.وی تاکید کرد: احتمااً این موضوع باید در همین ماه مشخص شود، 
زیرا در نهایت باید به ســمت تولید صندوق های الکترونیک برویم؛ البته برای 
ساخت تعداد زیادی از این صندوق ها زمان خواهیم داشت.رئیس ستاد انتخابات 
افزود: پس از اعام نظر شورای نگهبان؛ یا وارد فرآیند کلی انتخابات الکترونیک 
می شــویم یعنی ۲۵ مرحله، الکترونیکی می شود یا مانند انتخابات گذشته ۲۴ 
مرحله از این فرآیند الکترونیکی خواهد بود و رأی گیری مانند قبل دستی انجام 
خواهد شــد.عرف در پاسخ به پرسش دیگری درباره ماحظات امنیتی در رأی 
گیری با صندوق های الکترونیکی و لزوم ارائه تضمین های ازم از جانب نهادهای 
ذیربط در این باره، گفت: آنچه بر عهده دولت و وزارت کشــور است ما صندوق 
موجود را داریم که به تعداد؛ در اختیار شورای نگهبان گذاشتیم.وی تاکید کرد: 
قاعدتاً اعضای آن شورا باید صندوق ها را بررسی کنند که برای این کار، حتماً از 
مشاوران فنی و آزمایشگاه های تخصصی استفاده خواهند کرد، زیرا این فرآیندی 
کامًا فنی است و باید در زمینه امنیتی به اطمینان برسند.عرف گفت: بر اساس 
بند ۱۲ از سیاست های کلی انتخابات تصریح شده است که اخذ و شمارش آرا 
در انتخابات باید الکترونیکی انجام شود، اما این فرآیندی فنی است که امیدوارم 
دو نهاد اجرایی و نظارتی انتخابات، هر چه زودتر در این باره به اجماع برســند 
تا این کار انجام شــود.رئیس ستاد انتخابات کشور، از ارائه تعرفه های انتخابات 
۱۴۰۰ به شورای نگهبان و اعام نظر این شورا درباره تعرفه ها تا پایان آبان خبر 
داد.جمال عرف گفت: طبعاً این تعرفه ها باید به تأیید شــورای نگهبان برسد و 
ما پس از اعام نتایج به ســرعت برای چاپ آن اقدام می کنیم.وی افزود: البته 
برای چاپ تعرفه ها مانند مراحل مختلف انتخابات که طبق تقویم اقدام می شود، 
مهلتی تعیین نشده است، اما هم ما و هم شورای نگهبان توجیه هستیم که باید 
زمان کافی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم آن را چاپ کنیم که به این علت، 
حداکثر تا پایان آبان باید این کار انجام شــود.رئیس ستاد انتخابات همچنین 
درباره تمهیدات این وزارتخانه برای انتخابات ۱۴۰۰ گفت: قاعدتاً نخستین اقدام 
ما تدوین تقویم انتخابات اســت؛ بر اســاس این تقویم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ دو 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سراسر کشور و دو انتخابات میان دوره ای 
مجلس شورای اسامی و خبرگان در برخی حوزه های انتخابیه برپا می شود.عرف 
افزود: طبق تقویم انتخابات، اکنون در حال طی شــدن انتخابات میان دوره ای 
مجلس شــورای اسامی هستیم که هشت شهریور آگهی آن اعام شد و طبق 
این تقویم، کســانی که می خواهند برای داوطلبی این انتخابات در شش حوزه 
انتخابیه اقدام کنند باید تا به حال استعفای شأن را داده باشند و با آن موافقت 
شده باشد.وی گفت: طبق تقویم سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
این انتخابات از ۱۱ اسفند با معرفی معتمدان برای تشکیل هیأت های اجرایی از 
جانب وزیر کشــور آغاز می شود و فرمان این انتخابات از ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 
برای تشکیل هیأت های اجرایی و آغاز نام نویسی داوطلبان صادر می شود.معاون 
سیاسی وزیر کشور افزود: از ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیدگی به صاحیت 
داوطلبان انجام می شود و پس از اعام نتایج بررسی صاحیت ها از جانب شورای 
نگهبان و انتشــار اسامی نامزدها از جانب وزارت کشور، تبلیغات انتخابات آغاز 
می شــود که این فرایند تا ۲۶ خرداد ادامه خواهد داشت.عرف اضافه کرد: طبق 
تقویم انتخابات ۱۴۰۰؛ ۲۷ خرداد، سکوت انتخاباتی خواهد بود و رأی گیری در 

روز ۲۸ خرداد انجام می شود.

 کدخدایی:
 ایران عاقه ای به دخالت در انتخابات 

آمریکا ندارد
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: انتخابات آمریکا نیز موضوعی است داخلی 
کــه ایران عاقه و لزومی به دخالت در آن نمی بیند. عباســعلی کدخدایی 
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به ادعای آمریکایی ها مبنی بر دخالت 
ایران در انتخابات آمریکا، نوشــت: ایران بارها اعام کــرده در امور داخلی 

کشورها دخالت نمی کند و فراتر اینکه نیازی به این دخالت نمی بیند.
وی افزود: انتخابات آمریکا نیز موضوعی است داخلی که ایران عاقه و لزومی 
به دخالت در آن نمی بیند. البته ترامپ هم باید بداند دوران دخالت در امور 

داخلی کشورها به پایان رسیده است!

امیر حیدری:
 نیروی زمینی رزمایش عاشقان وایت را 

هدفمند انجام داد
فرمانــده نیروی زمینی ارتش گفت: الحمده نیروی زمینی با همان روحیه 
آفنــدی و با همان روحیه هجومی که دارد رزمایش عاشــقان وایت 99 را 
به صورت کامًا هدفمند انجام داد. امیر ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران، در حاشیه برگزاری رزمایش 
عاشقان وایت 99 نیروی زمینی ارتش به صورت تک شبانه و روزانه با هدف 
نمایــش اقتدار و آمادگی رزمی و ارتقای تحرک در منطقه عمومی شــمال 
غرب با موفقیت برگزار شد، گفت: نیروی زمینی مبتنی بر اوامر مطاع فرمانده 
معظم کل قوا، تحوات عمیقی را در ساختار یگان های خود به وجود آورده، 
به این معنا که تبدیل به یک نیروی متحرک هجومی و واکنش سریع شده 
است.وی تصریح کرد: برگزاری رزمایش عاشقان وایت 99 در منطقه شمال 
غرب کشور را بهانه خوبی قرار دادیم تا بتوانیم با توجه به شاخصه هایی که در 
نظر گرفته ایم ارزیابی جدیدی از توان و آمادگی رزمی نیروی زمینی مبتنی 
بر این ساختار جدید به عمل آوریم.فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطر نشان 
کرد: الحمده نیروی زمینی با همان روحیه آفندی و با همان روحیه هجومی 

که دارد رزمایش عاشقان وایت 99 را به صورت کامًا هدفمند انجام داد.
وی افزود: در طول این رزمایش، مراحل بســیار اثرگذاری از جمله عملیات 
شــبانه و تعاقب با موفقیت انجام شد تا بر اساس طرح های مورد نظر برای 
نیروهای عمل کننده، در صحنه رزم واقعی بتوانیم دشمن را با تاکتیک های 
جدید به ورطه شکست بکشانیم.امیر سرتیپ کیومرث حیدری خاطرنشان 
کرد: نیروی زمینی ارتش با توجه به اینکه نهضت روی پای خود ایســتادن 
را در ابعاد مختلف نهادینه کرده اســت به فضــل خداوند آمادگی دارد که 
طومار هر متجاوزی را در کســری از زمان به خواســت خداوند و اراده الهی 

در هم بپیچد.

قالیباف:
خباثت های توهین کنندگان به پیامبر 

نشان دهنده کفر آنها به خدا است
رئیس مجلس شــورای اسامی نوشت: مسلمانان و موحدان جهان، یکصدا 
دشمنی وقیحانۀ سردمداران بی خرد و لجوج کشور فرانسه با پیامبر رحمت 
)ص( را به شدت محکوم می کنند.، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اســامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: مســلمانان و موحدان 
جهان، یک صدا دشــمنی وقیحانه سردمداران بی خرد و لجوج کشور فرانسه 
با پیامبر رحمت )ص( را به شــدت محکوم می کنند.وی افزود: خباثت های 
این افراد بی آبرو، نشــان دهنده کفر آنها به خداوند و دشمنی شان با تمامی 

ادیان آسمانی است 

ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه 
سیاســت های پیشگیرانه در ۴۳ شهر 
که در شــرایط بد کرونایی قرار دارند، 
گفــت: در صورتی که آمــار، کنترل 
نشــود، سیاست های پیشــگیرانه با 
اعمال خواهد  بیشــتری  سختگیری 
شــد. علی ربیعی ســخنگوی دولت 
اظهار داشــت: امــروز خدمت رهبر 
معظم انقاب جلســه ســتاد مبارزه 
با کرونا را داشــتیم و از طرف خودم 
از رهبــر انقاب تشــکر می کنم که 
شرایطی را فراهم کردند که با پشتکار 
بیشــتر به فعالیت خــود ادامه دهیم 
تا دولت، با جدیت و آرامش بیشــتر 
مسائل را حل کند.وی یادآور شد: در 
ســتاد کرونا تصمیم گرفتیم در شهر 
تهــران کارمندان ۵۰ درصد در ســر 
کار حاضر شــوند. مدیران دستگاه ها 
موظفند با برنامه ریزی، در انجام امور 
خللی ایجاد نشود و پاسخگوی مراجعه 
کنندگان باشند. دولت الکترونیک نیز 
این امکان را می دهد که خدمات غیر 
حضوری به مردم انجام شود.سخنگوی 
دولت عنوان کرد: در شــهرهایی که 
پروتکل مراعات نشده و میزان شیوع 
و مرگ ومیر باا بوده، تصمیم گرفتیم 
جز مشاغل اول مثل نیروی انتظامی، 
امنیــت و بیمارســتان ها و خدمات 
عمومی و مواد غذایی و… بقیه تعطیل 
شــوند؛ ورزشــگاه ها، اماکــن، تئاتر، 
ســینما، نمازهای جماعت، مراســم 
عبادی و مذهبی تــا یک هفته فعًا 

تعطیل خواهد بود و بعد از یک هفته 
برای تمدید شرایط را ارزیابی می کنیم 
و این شرایط تا دو هفته قابل تمدید 
است.ربیعی با بیان اینکه »در تهران، 
ورامین و دماوند وضع نامناسبی داریم 
و ممکن اســت اگر تا آبان وضع بهتر 
شود شــرایط را تغییر دهیم« توضیح 
داد: در تهران به مدیران اعام کردیم 
نیمی از کارمندان در محل کار حضور 
نیابنــد و این اتفــاق در حمل و نقل 
عمومی و مترو اثر دارد و با کاستن از 
کارمندان دولت، شرایط بهتر می شود.

وی افــزود: ادامــه این سیاســت ها 
بستگی به شرایط دارد اما اگر نتوانیم 
آمــار را کنترل کنیم، سیاســت های 
پیگیری می کنیم.  را  سختگیرانه تری 
امروز نیــز کمیته هــای مختلف در 
دســتگاه های ذی ربط مشــغول به 
کار بودند و بر اســاس آمــوزش و با 
رویکرد اطــاع رســانی و کنترل و 
نظارت و قواعد سختگیرانه، جلساتی 
داشتیم و در ســختگیری جرایم نیز 
با شدت بیشــتری شرایط را پیگیری 
افرادی  بــرای  ناگزیریم  ما  می کنیم. 
که تبعیــت نمی کنند موارد بازدارنده 
در نظــر بگیریم.ســخنگوی دولــت 

درباره محدودیت های ۴۳ شهر گفت: 
درباره این شهرها و مشاغلی که حق 
فعالیت در آنها را ندارند همین امروز 
روی ســایت دولت اطاع رسانی شد 
و اســتانداران موظــف بــه پیگیری 
هســتند و نیروی انتظامی و بسیج و 
بازرسان وزارت بهداشت و بخشداری و 
استانداری ها بر انجام پروتکل ها نظارت 
خواهند کرد و جز مشاغل بخش اول، 
همه مشــاغل تعطیل خواهند بود و 
اگر کسی رعایت نکند با برخوردهای 
جدی روبرو می شود.ربیعی یادآور شد: 
وزارت بهداشــت در ارتباط با مسائل 
می کند؛  رســانی  اطاع  بهداشــتی 
رهبر انقاب فرمودند چندگانه درباره 
تصمیمات حرف زده نشــود تا مردم 
دچار تردید شوند و این ممکن است 
نیاز به بازنگری داشته باشد و در جلسه 
آینده کرونا در این باره و برای اطاع 
رسانی واحد تصمیم گیری می کنیم.

وی تأکید کرد: تصمیمات ستاد مبارزه 
با کرونــا روی زمین نمی ماند؛ ما نیاز 
به همکاری های میان بخشی بیشتری 
داشــتیم و ستاد عملیاتی نیز در اجرا 
نظارت می کند و ایــن مهم، موانع را 
برطرف و هم افزایی دســتگاه ها را نیز 

در پی دارد و بزودی رئیس جمهوری، 
رئیس قرارداد اجرایی کرونا را معرفی 
خواهد کرد و اثربخشی ستاد افزایش 
بیمه  درباره  دولت  می یابد.سخنگوی 
بیکاری افراد بیکار شــده بر اثر کرونا 
که در بیانات امروز رهبر معظم انقاب 
به آن تاکید شــده بود، توضیح داد: ۶ 
میلیون شغل رسمی و غیر رسمی بر 
اثر کرونا دچار تهدید شــد که از این 
میان ۳.۵ میلیون آن شــغل رسمی و 
۲.۵ میلیون دیگر، شــغل غیررسمی 
بودند و اوضاع برای ما بســیار سخت 
بــود. همانگونــه که رهبــر انقاب 
فرمودند، سه منحنی اقتصاد و امنیت 
و سامت باید در کنار هم مورد توجه 
قرار گیرد و سامت در اولویت ماست. 
در شرایط اقتصاد کشور که تخت فشار 
است، ۱۴ هزار میلیارد وام برای ۵۴۴۴ 
هــزار کار پیش بینی کردیم و از یک 
میلیــون و ۶۰۰ هزار نفری که از بازار 
کار خارج شدند، بیش از یک میلیون 
و ۱۰ هزار نفر تحت بیمه قرار گرفتند.

ربیعی ادامه داد: امروز در وزارت رفاه 
جلسه ای داشــتیم که چگونه افرادی 
که بیــکار بودند و لطمه بیشــتری 
دیدند و افرادی که بیکار شدند و بیمه 
ندارند، تحت پوشش قرار دهیم. باید 
کار کارشناســی انجام و منابع تأمین 
شــود تا پوشش بیمه بیکاری را برای 
این افراد داشته باشیم. دوران تحریم 
و کرونا سختی های مضاعفی داشت اما 

ما کنار مردم هستیم.

ربیعی:
سیاست های پیشگیرانه در صورت 
عدم کنترل شرایط، بیشتر می شود

دیدار فرمانده کل ارتش با 
فرماندهان و رزمندگان ارتش در 

دوران دفاع مقدس
فرمانــده کل ارتش با چند تن از فرماندهان و رزمندگان ارتش در 
دوران دفاع مقدس دیدار کرد. امیر سرلشــکر موسوی با چند تن 
از فرماندهان و رزمندگان ارتش در دوران دفاع مقدس دیدار کرد.

بر اســاس این گزارش، برابر برنامه های چهارشنبه آخر هر ماه که 
جلســه دیدار با رزمندگان ســالهای دفاع مقدس برگزار می شود، 
نشست این ماه با حضور امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسامی ایران برگزار شد.در این دیدار پیشکسوتان ضمن 
بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس، مطالبی در خصوص وضعیت 
فعلی بازنشستگان مطرح و پیشنهادهایی برای بهبود امور به ویژه 
توجه بیشتر رســانه ملی به پیشکسوتان ارتش جمهوری اسامی 
ایران عنوان کردند.گفتنی اســت، امیر سرتیپ دوم محبی رئیس 
کانون بازنشســتگان آجا و امیر ســرتیپ دوم محمد رضا فوادی 
رئیس سازمان حفظ  آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش نیز 

در این دیدار حضور داشتند.

سردار پاکپور:
در حفط تمامیت ارضی کشور یا کسی تعارف نداریم

سردار پاکپور در بازدید از مناطق مرزی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه نسبت به امنیت و 
آرامش مردم کشورمان با کسی تعارف نداریم گفت: برای تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه 
احتــرام قائلیم و هیچ تغییری در ژئو پلیتیک مرزهــا را نمی پذیریم و این موضوع خط قرمز 
جمهوری اسامی ایران است.به گزارش سپاه نیوز ؛ سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی در بازدید از مناطق مرزی جمهوری اسامی ایران 
در مجاورت محل درگیری دو کشــور آذربایجان و ارمنستان اظهار کرد: از ابتدای درگیری ها 
توســط مسئولین مرزبانی جمهوری اســامی ایران به طرف های درگیر اخطار داده شده بود 
که هر گونه اقدامی که مخل امنیت و آرامش مردم منطقه باشد مورد پذیرش ما نیست.سردار 
پاکپور در این بازدید بر اهمیت تقویت تمهیدات  دفاعی امنیتی متناســب با وضعیت مناطق 
پیرامونی و حضور یگان های جدید نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی مجاور محل  درگیری 
های اخیر تاکید کرد و افزود: این حضور حاوی دو پیام اســت، نخستین پیام برای مردم عزیز 
کشــورمان اســت که احساس کنند ما با قوت شــرایط منطقه را رصد کرده و متناسب با آن  
اقدامات ازم را دستور کار خود قرار می دهیم و پیام دوم به کشورهای منطقه است که برای 
تمامیت مرزی آنها احترام قائل بوده و تغییری در ژئوپولتیک مرزها را نمی پذیریم و این موضوع 
خط قرمز جمهوری اسامی ایران است.وی افزود : بدیهی است حضور یگان های نیروی زمینی 

سپاه که از روزهای اخیر آغاز شده است ، عنداللزوم ارتقا پیدا خواهد کرد.
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گزیده خبر  برای توقف سقوط بورس چه باید کرد؟
عرضه ۶۰ درصد ســهام عدالت، شــائبه افزایش نرخ سود بانکی، عدم حمایت حقوقیها، 
سرنوشــت نامعلوم سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه و نامشخص بودن 
وضعیــت اقداماتی مثل تعیین بازارگردان و فروش اوراق تبعی از جمله علل ریزش اخیر 
بورس اســت که باید چاره کرد.، از اواخر مرداد ماه سال جاری شاخص بورس تهران به 
صورت یکپارچه در مســیر نزولی قرار گرفته است . در روزهای پایانی مرداد ماه شاخص 
بورس تهران با قرار گرفتن در محدوده 2 میلیون و 1۰۰ هزار واحد رشــد قابل توجهی 
را نســبت به سنوات گذشــته تجربه کرده بود اما وقوع یک سلسله تغییرات اساسی در 
سیاســت های پولی و ... شاخص کل و همچنین شــاخص هم وزن در مسیر نزولی قرار 
گرفتند.متاســفانه باوجود حمایتهای لفظی مسئوان مرتبط و غیر مرتبط دولتی امروز 
شاخص کل بورس تهران محدوده 1 میلیون و 4۰۰ هزار واحد را نیز از دست داد و چشم 
انداز روشــنی در حال حاضر برای بازگشــت شاخص کل دیده نمی شود.با وجود ریزش 
4۰ درصدی در سال 82 و خاطره تلخ ریزش 35 درصدی در سال 92 اینبار فعاان بازار 
سرمایه که با پشتوانه اظهارات گاه و بیگاه مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را 
به این بازار وارد کرده اند حتی در بعضی موارد به صورت خوش بینانه تا بیش از 5۰ درصد 
شاهد کاهش ارزش دارایی خود در شرکتهای مختلف بورسی بوده اند. بررسی تصمیمات 
اتخاذ شــده در بازه خرداد و تیرماه ســال جاری می تواند به شفاف شدن دایل ریزش 
بورس در مرداد ماه منجر شود. بعد از شیوع کرونا بانک مرکزی برای تامین مالی ارزان تر 
تسهیات کرونایی اقدام به کاهش نرخ ذخیره قانونی و سود مازاد سپرده ها  کرد. به تبع 
ایــن تصمیم نرخ بهره بین بانکی با افت قابل توجهی در محدود 8 درصد قرار گرفت. به 
واسطه این اقدام بانکها نیز نرخ سود سپرده را در محدود 15 درصد تنظیم کردند و همین 
عامل کافی بود تا فراخوان اولیه برای سرازیر شدن پولهای سرگردان به بازار سرمایه مورد 
حمایت دولت وارد شود.علی سرزعیم اقتصادان در این خصوص می گوید،آنچه بر  آتش 
بی ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی تر کردن آن تنها موجب 
شــد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. 
به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند در جهت تشدید 
بی ثباتی عمل کرد و اینگونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار ســهام 
ظاهر شــد.اما در ادامه با کاهش التهابات موج اول کرونا  به واسطه  هشدارهای برخی از 
کارشناسان اقتصادی در خصوص رشد خارج از قاعده بورس رفته رفته سیاست پولی در 
مســیر عکس قرار گرفت. ابتدا نرخ کف کریدور به 14 درصد بازگشــت و نرخ سود بین 
بانکی نیز در محدوده 18 درصد قرار گرفت. از ســوی دیگر در سازمان بورس نیز شاهد 
اقداماتی نظیر کاهش سقف سرمایه گذاری  صندوقهای درامد ثابت در سهام و همچنین 
کاهش اعتبار خرید سهام بودیم. همه این عوامل باعث تغییر مسیر شاخص کل هم وزن 
در تیر ماه و شــروع سقوط شــاخص کل در مرداد ماه بود.متاسفانه امروز سهامداران به 
واسطه اعتماد به برخی اظهار نظرها، بخش مهمی از سرمایه خود را از دست داده اند و با 
ایجاد نوعی پنیک  با وجود ارزنده شــدن سهام ان هم با نرخ ارزی  که اخیرا 5۰ درصد 

رشد داشته شاخص کل همچنان در مسیر اصاح قرار دارد.
در قســمت ابتدایی این گزارش به واکاوی دایل اصاح اولیه و تداوم آن به دلیل ترس 
عمومی سهامداران پرداخته شد. در ادامه تاش میکنیم تمام راه حلهایی که برای عبور 

از شــرایط فعلی و نگران کننده بورس تهران وجود داشــته و بعضــا از طرف فعاان و 
کارشناسان بازار سرمایه نیز مطرح شده را مرور و اقدامات متولیان دولتی نسبت به موارد 

مذکور را بازخوانی کنیم.

آزاد سازی سهام عدالت، هشدارهایی که نادیده گرفته شد
یکی از چالشهای اولیه بورس تهران در بهار امسال موضوع ازاد سهام عدالت بود. بر اساس 
ســازوکار طراحی شده در سازمان خصوصی سازی و ســتاد ازاد سازی سهام عدالت در 
وزارت اقتصاد تقریبا نیمی از 49 میلیون مشمول سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب 
کردند. بر این اساس با دستور رئیس جمهور در مرحله اول امکان فروش 3۰ درصد سهام 
عدالت برای این افراد فراهم شد. با توجه به اینکه شاخص بورس در ان مقطع  در مسیر  
صعودی قرار داشــت استقبال چندانی از ان نشد. چندی بعد رییس جمهور دستور ازاد 
سازی ۶۰ درصد ســهام عدالت را صادر کرد. این بار موضوع دارای پارامترهای جدیدی 
شده بود. رفته رفته بورس در مسیر نزولی قرار گرفت مشموان با توجه به امکان فروش 
۶۰ درصد ســهام خواستار عرضه  ان شدند.وزارت اقتصاد که حاا در شرایط نا متعادلی 
قرار گرفته بود برای ایجاد ثبات و جلوگیری از عرضه  های ابشاری سهام عدالت، هرگونه 
عرضه  سهام را به بازار بلوکی منتقل کند. برررسیها نشان میدهد این روش ان طور که 
باید و شاید موثر نبوده  و وزارت خانه متولی نتوانتسه  اوا پیش بینی مشخصی از وضعیت  
عرضه  ســهام عدالت داشته باشد و در ثانی نظارت موثری در عرضه  بلوکی  این سهام 

نیز با ابهاماتی همراه بود.

شائبه های گاه و بیگاه  افزایش نرخ سود بانکی 
بعد از ســقوط شاخص بورس در مرداد ماه بســیاری از فعاان بازار سرمایه ریشه اولیه 
التهاب و میل فروش در بازار را ناشــی از افزایش  نرخ سود بانکی و بین بانکی دانستند. 
این موضوع به قدری جدی شد که نمایندگان  عضو  شورای  عالی بورس نیز به این بحث 
ورود کردند. محســن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید پس از رایزنی با 
مدیران بانک مرکزی، طرح افزایش نرخ ســود سپرده های بانکی توسط بانک مرکزی و 
شورای پول و اعتبار تکذیب شد.از طرف دیگر خانکی از فعاان بازار تاکید دارد،در حال 
حاضر موضوع  افزایش  نرخ سود بانکی تکدیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع 
افزایش نرخ ســود بین بانکی است که ظاهرا از 2۰ درصد عبور کرده و این موصوع خبر 
خوشــی برای بازار سرمایه نیست.به گفته باغبانی از فعاان بازار سرمایه، به جای اظهار 
نظر بیهوده بایســتی به این سواات پاســخ داده شود؛ یک درصد منابع صندوق توسعه 
ملی چه شــد؟چقدر سهام عدالت فروخته نشده داریم؟چند شرکت صندوق بازارگردانی 
تاسیس کردند؟چقدر سهام خزانه خریداری کرده و چقدر اوراق تبعی منتشر کردند. به 
نظر میرسد عاوه بر چالش سود بانکی و عرضه های آبشاری  سهام عدالت توجه به این 

موارد حائز اهمیت است.

سرنوشت نامشخص وعده حمایت از بازار با منابع صندوق توسعه ملی
چند هفته ای از وعده مســئوان  وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بازار ســرمایه با 
سرمایه گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی میگذرد اما هنوز مشخص نشده به 

چه دلیلی در اجرای نهایی این حکم قانونی  تعلل صورت میگیرد. بعد از تداوم  ریزشها در 
بازار سرمایه امروز رییس هییت عامل صندوق تثبیت  بازار  اعام کرده است،منابع مصوب 
از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه تزریق می شود .محمد ابراهیم آقابابایی رئیس هیأت 
عامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و 
مدت ســپرده گذاری و شــیوه باز پرداخت این منابع وجود داشت که قسمت عمده آن، 
مرتفع شــده و ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم در چند روزه آینده، این 
اتهامات نیز برطرف شود.در مرحله نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق تثبیت 
بازار ســپرده گذاری می شــود و این عدد تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش 
خواهد یافت.صندوق توســعه ملی باید این ابهام را رفع کند که نحوه بازپرداخت منابع 
به چه شکلی باشــد که امیدواریم در چند روز آینده این موضوع محقق و منابع به بازار 
سرمایه تزریق شود.صندوق توسعه ملی باید مشخص کند که می خواهد در سود و زیان 
شریک باشد و یا این منابع به شکل تسهیات با نرخ مشخص در اختیار بازار قرار گیرد.در 
اصل مصوبه تخصیص این منابع و همچنین مقدار آن، هیچ ابهامی وجود ندارد و مراحل 

آن در حال انجام است.

ماجرای حمایت نصفه و نیمه حقوقیها از بورس در شرایط حساس
لزوم حمایت حقوقیها که به اعتقاد بسیاری  ازفعاان حقیقی یک امر بدیهی تلقی میشود 
با فراز و نشیبهای جدی همراه بوده است.امیر حسین قاضی زاده نائب رییس مجلس با 
اشاره به لزوم حمایت و عدم عرصه از سوی حقوقیها گفته بود،وقتی مصوبه ای قطعی شد 
ملزم به اجرای آن هستیم و همه باید آن را اجرا کنید نه این که منافع یک دستگاه یا یک 
شرکت را در نظر بگیریم. اینجا منافع ملی در میان است ممکن است منافع ملی با منافع 
اقتصادی مجموعه حقوقی متضاد باشــد و یا آن را به طور کامل تامین نکند، ولی قابل 
قبول نیست که به خاطر منافع اقتصادی شرکت منافع ملی نادیده گرفته شود. مجلس 
شورای اسامی و قوه قضاییه به صورت جدی به این موضوع ورود کرده و آیت اه رئیسی 
هم دستور دادند؛ ما این جلسه را برگزار کردیم تا به حرف های شما دوستان حقوقی گوش 
کنیم و نکات مان را به شــما گفته و تاکیدات ازم را داشته باشیم پس بعدا گایه نکنید 

که چرا مجلس شورای اسامی برخورد می کند.

آیا تعیین بازارگردان التهابات بورس را کاهش  میدهد؟
وزیر اقتصاد اخیر اعام کرده بزودی فرایند تعیین بازارگردان برای شــرکتهای بورســی 
تکمیل خواهد شــد. یکی از مهمترین اقدامات الزام سازمان بورس به وجود حداقل یک 
بازارگردان برای شرکت های فعال در بازار سرمایه بود.  بازارگردانی یک فعالیت تخصصی 
است. بازارگردانان، موسسات و نهادهایی هستند که مسوولیت تنظیم نوسانات قیمت و 
رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل ریسک شرکت را در مواقع بحرانی بر عهده دارند.

 هدف اصلی بازارگردانی نه کســب ســود، بلکه کاهش دامنه نوسانات قیمت و در واقع 
کنترل ریسک سهام، حفظ نقدشــوندگی سهام و تنظیم جریان عرضه و تقاضای سهم 
در بازار اســت.  کارشناسان معتقدند طی ســال های اخیر توجه چندانی به راه اندازی 
بازارگردانی نشده و تنها در زمان های بحران و ریزش بازار و با توجه به شرایط ایجاد شده 

به سمت استفاده از بازارگردان ها حرکت شده است.

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی؛
عرضه کارت اعتباری با وثیقه گذاری سهام 

عدالت تا پایان آبان
معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی از مشخص شدن 
زمان اعطای کارت های اعتباری با وثیقه ســهام عدالت خبر داد. علیرضا ماهیار 
معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی، در رابطه با واریز 
سود حاصل از ســهام عدالت افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، 
گفت: پس از آنکه شرکت های سرمایه گذار استانی درج نمادشان صورت گرفت 
و مجمعشــان برگزار شد می توانند برای دریافت ســود یا فروش اقدام کنند ما 
تاشمان این است سهامداران این روش تا پایان اسفند ماه به سودشان از طریق 
ســامانه سجام دســت پیدا کنند.معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اظهار کرد: از انجایی که این سهام یک سهام ارزشمند است، بهتر 
است تمام افرادی را که در کشور زندگی می کنند را در برگیرد.او درباره آشفتگی 
سهام و رابطه با افت ارزش سهام عدالت، گفت: ارزش سهام عدالت قطع به یقین 
بااتر از مبلغی اســت که افراد می بینند اکنون شــرکت سپرده گذاری مرکزی 
برای جلوگیری از کاهش ارزش این ســهام با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک 
های مربوط و وزارت اقتصاد جلســات خوبی را برگزار کرده اســت که به همین 
منظور می توان به تصمیمات گرفته شده در رابطه با اعطای کارت اعتباری سهام 
عدالت اشــاره کرد.ماهیار بیان کرد: روش اعطای کارت اعتباری سهام عدالت به 
طور مکانیزه انجام می شود یعنی سهامداران می توانند با مراجعه به درگاه های 
بانک های عامل می توانند در خواست وثیقه گذاری سهام عدالت را داشته باشند 
قاعدتا در این روش کارت هایشــان به نســبت ارزش سهامشان شارژ می شود، 
اکنون چند بانک این فراینــد را به صورت مکانیزم انجام دادند و در حال حاضر 
ما به دنبال تقویت زیر ساختار های حقوقی برای عملکرد بهتراین امر هستیم.او 
در پاسخ به این سوال که آیا این نوید را می دهید که این کارت های اعتباری تا 
پایان آبان ماه به دست مردم برسد یا خیر؟ تصریح کرد: بانک مرکزی اباغیه ای 
را به منظور اعطای کارت های اعتباری سهام عدالت صادر کرده، اینکه بعضی از 
بانک ها عملکردشــان درست نیست به زیر ساخت حقوقیشان مربوط می شود، 
امیدواریم با توجه به اقدامات صورت گرفته امیدواریم تا پایان آباه ماه کارت های 
اعتباری به دست سهامداران برسد.معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده 
گذاری مرکزی در خصوص مشــکات تغییر روش فروش سهام عدالت از بلوکی 
به تجمیعی گفت: این سهام ها به روش دستوری خرید یا فروش نمی شوند، در 
گذشــته که روش تجمیعی بود پول افراد خرد خرد به حسابشان واریز اما روش 
بلوکی ســبب شد تا مبالغ به طور یکجا واریز شود همچنین افرادی که از فروش 
سهام خود تا قبل از واریز مبلغ به حسابشان پشیمان شده باشند می توانند تغییر 
رویه دهند.او در خصوص اینکه آیا کارت های اعتباری سهام عدالت به اشخاصی 
که روش غیر مســتقیم را هم انتخاب کردنــد اختصاص می یابد یا خیر؟ اظهار 
کرد: ما درصدد این هســتیم که هیچ فرقی بین روش مدیریت مســتقیم و غیر 
مســتقیم برای این امر نباشــد و امیدواریم که به تمام سهام های حاضر در بازار 

سرمایه را در برگیرد.

مراکز تامین کننده نیازهای مردم باز هستند
فعالیت کدام شغل ها از امروز ممنوع است؟

از  امروز فعالیت سه دسته کسب و کار و گروه شغلی در شهرهای با وضعیت قرمز 
کرونایی با محدودیتهای شدید همراه شده و بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا تا یک هفته امکان فعالیت نخواهند داشت. در ماههای گذشته علیرغم آنکه 
تعدادی از شهرها به وضعیت سفید کرونایی بازگشته بودند، عدم رعایت پروتکل 
های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در برخی از شهرها باعث شد شروع موج 
وسیع تری از کرونا را شاهد باشیم؛ موجی که آمار مبتایان کرونا را صعودی کرد 
و به بستری شدن تعداد بیشتری از افراد منجر و موجب شد تا این استانها از سطح 
هشــدار فراتر رفته و در وضعیت قرمز کرونا قرار گیرند.به دنبال وخامت اوضاع و 
عادی انگاری رعایت پروتکل های بهداشــتی و حضــور در تجمعات غیر ضرور، 
سخنگوی دولت از تشدید نظارت و اعمال محدودیتهای کرونایی خبر داد و اعام 
کرد« فعالیت گروههای شغلی 2، 3 و 4 از روز دوشنبه ممنوع شده و در صورت 
عدم توجه و ادامه فعالیت، این مشاغل مشمول جرایم سنگین و تعطیلی درازمدت 
خواهند شد. »این تصمیم از سوی ستاد ملی کرونا و به دلیل عدم رعایت پروتکل 
های بهداشتی و شیوع ویروس کرونا گرفته شده و محدودیتها در گروه مشاغل 2، 
3 و 4 از پنجم آبان ماه به مدت یک هفته در 43 شهرستان بحرانی که در وضعیت 
قرمز به سر می برند، اعمال می شود.اما گروههای شغلی مذکور شامل چه مشاغلی 
هستند و کدام کسب و کارها از امروز امکان ادامه فعالیت ندارند؟بر اساس مصوبه 
اباغی ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا مشاغل به چهار گروه تقسیم 
شده اند که بر مبنای وضعیت شهرها به فعالیتشان ادامه می دهند. در این مصوبه 
چهار رنگ برای نشــان دادن وضعیت شیوع کرونا در استانهای مختلف مشخص 
شده و مطابق آن رنگ برای فعالیت چهار گروه شغلی در آن استانها تصمیم گیری 
می شود. به عنوان مثال در شرایط سفید هر چهار گروه فعالیت دارند، در شرایط 
نارنجی گروه ســه از فعالیت منع شده اســت، در شرایط زرد فعالیت گروه چهار 
ممنوع شــده و در شرایط قرمز تنها گروه یک امکان فعالیت دارد.فهرست کسب 
و کارها و گروه شــغلی دو که کمی گسترده تر اســت و از امروز مشمول اعمال 
محدودیت می شود، به مراکز خرید، پاســاژها، مال های فروش غیرمواد غذایی، 
مراکز شــماره گذاری اتومبیل، مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، مراکز 
متبرکه و زیارتگاه ها، مساجد و مصلی ها، مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی، 
مراکز فروش لوازم خانگی، قنادی و شیرینی فروشی ها، آب میوه و بستنی فروشی 
ها، آرایشــگاههای مردانه، بازار فروش خودرو، فرش و موکت فروشی ها، خدمات 
چاپ دیجیتال، تزیینات داخلی ســاختمان، کادویی فروشــی ها، اسباب بازی 
فروشی ها، عمده فروشی و خرده فروشی پوشاک، پارچه فروشی ها، پرده سراها، 
مراکز فروش مبلمان، کیف و کفش، مراکز فروش لوازم التحریر، خیاطی و خرازی، 
آتلیه و عکاســی ها، مشاوران اماک، فروشــگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی و 
مراکز فروش و عرضه خشــکبار و آجیل اختصاص دارد.گروه شغلی سه، مدارس،  
دانشگاهها، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی حرفه ای، زبان سراها، آموزشگاهها 
و کتابخانه ها، مهدهای کودک، استخرهای سرپوشیده، سینما و تئاتر، موزه ها و 
باغ موزه ها، تاارهای پذیرایی، آرایشــگاه های زنانه و سالن های زیبایی و کاهش 
فعالیت مترو و حمل و نقل عمومی درون شــهری را شامل می شود.گروه شغلی 
چهارم نیز شامل همایشها، برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، مدارس 
شبانه روزی، باشگاه های ورزشی مربوط به ورزشهای پر برخورد از جمله کشتی، 
کاراته و جودو، کافه ها، چایخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد دخانی، باغ وحش 
ها، شهربازی ها و مراکز تفریحی آبی می شود.، محدودیتها در گروههای شغلی 
پیش گفته در حالی از امروز دوشــنبه اعمال می شود که تنها گروه شغلی یک 
امکان ادامه فعالیت دارد؛ بر این اساس مشاغل حیاتی و ضروری مرتبط با زندگی 
روزمره مردم نظیر مراکز امدادی و درمانی، اورژانس ها، مراکز امنیتی، مراکز اداری 
و خدماتی، فروشگاههای زنجیره ای، سوپرمارکتها و مراکز تامین ارزاق و مایحتاج 
عمومی، نانوایی ها و داروخانه ها طی این مدت باز هستند و می توانند به فعالیت 

و ارائه خدمات بپردازند.

FATF ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
گروه ویژه اقدام مالی اعام کرد ایران را در فهرســت ســیاه خود نگاه داشته است.  گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF(، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد 
و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت های 
ســخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، 
اعمال کند.بر اساس اعام آسوشــیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF گفت با 
توجه به اینکه وضعیت این دو کشــور تغییر نکرده اســت، همچنان در فهرست سیاه می 
مانند.وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد این 
کشور اعمال کنند.وی گفت کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه شان در دور زدن تحریم 
ها زیرک تر شده اند از این رو مقامات باید نیز زیرک تر شوند.FATF بالغ بر 37 عضو دارد و 

ده کشور آن در فهرست خاکستری قرار دارند نظیر پاکستان، سوریه، یمن و پاناما.

 گروه اقدام مالی چیست؟
»گروه ویژه اقدام مالی« در ســال 1989 در پاریس توســط سران گروه هشت )G8( و با 
مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-8 ضرورت تشکیل چنین نهادی 
را یکســان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند.در سال 2۰۰1 و بعد از 
حادثه 11 سپتامبر، آنچه »تأمین مالی تروریسم« خوانده شده در دستور کار فعالیت های 
گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و 
در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می شود.با وجود این، مواضعی که مقام های 
آمریکایی ابراز می کنند نشان می دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر 

تحریم ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست های آمریکا می دانند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج:
گذر سبز حاشیه رودخانه کرج افتتاح می شود

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از افتتاح گذر سبز حاشیه 
رودخانه کرج خبر داد و گفت: این پروژه دوشنبه هفته جاری افتتاح می شود.پیمان بضاعتی 
پور توجه به احداث پیاده  راه را یکی از بهترین روش ها برای تحقق شــهری انســان محور 
معرفی کرد و در تشریح مشخصات این پروژه اظهار کرد: پروژه گذر سبز و حاشیه رودخانه 
کرج در راســتای یکی از سیاست های مدیریت شــهری برای ساماندهی فضاهای بی دفاع 
شهری، بازیابی هویت محات قدیمی و محله محور کردن این مسیر به مرحله اجرا درآمده 
اســت.وی با اشــاره به اینکه حاشــیه رودخانه کرج پیش از این به دلیل عدم روشنایی و 
فضاســازی مناســب به محل ناامنی برای تردد شهروندان تبدیل شده بود، گفت: مناسب 
ســازی و تجهیز این محل به سیستم روشــنایی و مبلمان و احداث فضای سبز مناسب، 
موجب اتصال و احیای مسیر پل قدیمی کرج با محله خلج آباد را فراهم کرده و شهروندان 
می توانند با امنیت خاطر از این محل اســتفاده کنند.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کرج اضافه کرد: امروزه محات شهری کرج علیرغم اهمیت تاریخی 
که دارند در نظام دهی به الگوی ســکونت شــهری نقش کم اهمیتی ایفا می کنند و این 
درحالی اســت که در رویکرد توسعه و شــهر پایدار حل مشکات شهری در بازگشت به 
مفهوم محله محوری و احیای بافت و هویت قدیمی تصور می شــود.بضاعتی پور با بیان 
اینکه بهســازی و مناسب ســازی محات قدیمی و استفاده حداکثری از فضاهای شهری 
موجود، بر تعامات اجتماعی تأثیرمثبتی دارد، افزود: یک فضای شهری امن باعث تشویق 
و ایجاد فعالیت های مناســب و تهدید فعالیت های نامناســب می شود.وی با بیان اینکه با 
حمایت شورای شهر و نگاه ویژه مدیریت شهری کرج  هر سال یک مترمربع به فضای سبز 
کان شهر کرج اضافه شده اســت، گفت: پروژه گذر سبز و حاشیه رودخانه کرج در ادامه 
مســیر جهادی شهرداری کرج در افتتاح پروژه های عمرانی، امروز پنجم آبان ماه در محل 

خیابان مدرس )تهران( بعد از پل حامی، حاشیه رودخانه کرج به بهره برداری می رسد.

استانها
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استانها

جوان کرونا نفت را ارزان تر کردگزیده خبر
شــاخصهای قیمت بازار نفت در معامات روز جمعه کاهش 
یافتند و تحت تاثیر افزایش عرضه لیبی و نگرانیها نســبت به 
تاثیــر افزایش موارد ابتا به کوویــد ۱۹ بر تقاضا در آمریکا و 
اروپا، به کاهش هفتگی تن دادند.بهای نفت برنت ۶۹ ســنت 
معادل ۱.۶ درصد کاهش یافت و در ۴۱ دار و ۷۷ ســنت در 
هر بشکه بسته شــد. بهای نفت آمریکا ۷۹ سنت معادل ۱.۹ 
درصد کاهش یافت و در ۳۹ دار و ۸۵ ســنت در هر بشــکه 
بسته شد. هر دو شاخص با کاهش هفتگی روبرو شدند و نفت 
آمریکا ۲.۵ درصد و نفت برنت ۲.۷ درصد کاهش هفتگی را به 
ثبت رساندند.شرکت ملی نفت لیبی با پایان دادن به وضعیت 
اضطراری در بنادر راس انوف و السدر، اعام کرد تولید نفت 
این کشــور در چهار هفته آینده از مرز یک میلیون بشکه در 
رو روز عبــور خواهد کرد. این خبر پس از امضای توافق آتش 
بس دائمی میان گروههای داخلی در لیبی اعام شد.همچنین 
ایتالیــا و چندین ایالت آمریکا رکــورد روزانه افزایش ابتا به 
ویروس کرونا را گزارش کرده اند و فرانسه محدودیتهای رفت و 
آمد را برای حدود دو سوم از جمعیتش تمدید کرد که افزایش 

نگرانیها نسبت به وضعیت مصرف سوخت را به دنبال داشت.

فیلیپ فاین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز در شیکاگو 
اظهار کرد: آنچه که مانع از صعود قیمتها شــده اســت، ابهام 
نسبت به تقاضاســت و این که چه زمانی واکسن کووید ۱۹ 
تولید می شود و اوضاع به حال عادی برمی گردد.اظهارات روز 
پنج شنبه وادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه مبنی بر این 
که مسکو ممکن است با تمدید کاهش تولید اوپک پاس در 
سطح فعلی موافقت کند، برای حمایت از قیمتها در برابر تاثیر 
افزایــش تولید لیبی و نگرانیهای تقاضا کافی نبود.گروه اوپک 
پاس قرار است تولیدش را در ژانویه سال ۲۰۲۱ طبق توافقی 
که در آوریل امسال صورت گرفت، حدود دو میلیون بشکه در 
روز افزایش دهد. با این حال موج دوم شــیوع ویروس کرونا و 
کندی روند احیای تقاضا، پرسشــهایی را درباره درستی این 
اقدام برانگیخته است.بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری 
که در کاهش قیمتها ســهیم بــود، افزایش هفتگی دکلهای 
حفاری نفت آمریکا بود. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز 
جمعه اعام کرد شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته پنج 
حلقه به دکلهای حفاری نفت و گاز اضافه کرده و شمار آنها را 

به ۲۸۷ حلقه رساندند که بااترین تعداد از ماه مه بود.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی مطرح کرد؛
سهم ۶۰درصدی عراق از بنزین صادراتی 

ایران
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: در حال حاضر ۶۰درصد 
از بنزین صادراتی ایران راهی بازار عراق می شود. »سید حمید حسینی« با بیان 
اینکــه به دلیل تحریم ها نمی توان میزان بنزین صادراتی را اعام کرد،  ادامه داد: 
با این حال ۶۰ درصد از بنزین صادراتی ایران جذب بازار عراق شــده اســت.وی 
افــزود:  در حال حاضر روند صــادرات فرآورده های نفتی مطلوب اســت و تمام 
محموله های عرضه شده نیز خریداری می شود.حسینی با بیان اینکه فرآورده های 
نفتی در بورس عرضه می شــوند،  تاکید کرد:  این فرآورده ها بعد از خرید توسط 
بخش خصوصی به کشورهای هدف صادر می شود.وی ادامه داد:  برای انتقال پول 
صادرات فرآورده های نفتی و از جمله بنزین مشکلی وجود ندارد و پول یا از طریق 
صرافی ها و یا به صورت ارز از سوی خریدار پرداخت می شود.دبیرکل اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عراق افزود: در خصوص دریافت پول گاز و برق صادراتی ایران به 
عراق نیز با پیگیری های وزیر نیرو و رئیس کل بانک مرکزی ایران گشایش هایی 
اتفــاق افتاده که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برســد.وی با بیان اینکه برای 
دریافت این پول، تغییراتی در بانک مرکزی و بانک عراق بوجود آمده است، گفت: 

این خوشبینی هست که مساله حل شود و طبق آن روند، پول را دریافت کنیم.

طلب 5 میلیارد داری ایران از عراق
به گفته حســینی، صادرات برق و گاز هر روز بین دو کشــور در جریان است با 
این حال آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد که طلب ایران از عراق در حوزه 
صادرات گاز و برق ۵ میلیارد دار اســت.وی ادامه داد: عراقی ها قبول کردند که 
این پول را بپردازند زیرا بخشی از این پول در حسابی در بانک مرکزی عراق است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی تاکید کرد: در این روند قرار 
اســت شرکت های ایرانی، از شــرکت های بین المللی خرید کرده و فاکتور خرید 
را بانــک مرکزی عراق از همان حســاب پرداخت کند.وی افــزود:  از آنجا که در 
شرایط فعلی تامین کااهای اساسی و دارو در اولویت کاری دولت است،   به نظر 
می رسد بیشترین خرید از محل پول صادرات برق و گاز به عراق صرف واردات این 
محصوات به کشور شود.  ایران در بهار امسال روزانه تا ۳۲ میلیون متر مکعب گاز 
به عراق صادر می کرده که این عدد در تابستان بیشتر نیز بوده است.از سوی دیگر، 

صادرات فرآورده های نفتی ایران به عراق نیز در جریان است .

تنها یک گام دیگر تا بهینه سازی صد درصدی 
شبکه های فشار ضعیف برق منطقه 7 اصفهان

تامین برق پایدار مشترکین همواره یکی از مهمترین اهداف وزارت نیرو محسوب 
گردیده و در راســتای تحقق این هدف یکــی از برنامه های وزارت خانه ، بهینه 
سازی و بازآرایی شبکه های فشار ضعیف هوایی از طریق جایگزینی شبکه های 
فرســوده با کابل خودنگهدار توســط شــرکت های توزیع برق در سراسر کشور 
محسوب میگردد.امور برق منطقه ۷ نیز در راستای اجرای همین سیاست اصاح 
و بهینه سازی کامل شبکه های هوایی فشار ضعیف محدوده خود را در دستورکار 
قرار داد که با یک برنامه ریزی منســجم ظرف مدت دو ســال ، اکنون در یک 
قدمی اصاح کامل این شبکه ها قرار گرفته است.مدیر امور برق منطقه ۷ در این 
خصوص گفت طول کل شبکه های فشار ضعیف هوایی امور ۴۸۸ کیلومتر بوده 
که از این مقدار تا کنون ۳۴۸ کیلومتر با صرف هزینه ای بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان 
به صورت کامل بازآرایی و بهینه ســازی گردیده است. در حال حاضر نیز بهینه 
سازی ۷۰ کیلومتر  در حال اجرا بوده و ۳۰ کیلومتر دیگر از آن از مرحله طراحی 
عبــور و هم اکنون در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد که در صورت اجرای آن 
بیش از ۹۰ درصد شبکه های فشار ضعیف این منطقه بهینه سازی خواهد گردید.

مهندس معتمدی فرد تصریح کرد :  به یاری خدا و همت همکاران زحمتکش و 
با برنامه ریزی منســجم قصد آن داریم به اصاح صد درصدی شبکه های توزیع 
هوایی در محدوده برق منطقه ۷ تا قبل از پایان سال جاری نائل آییم.گفتنی است 
از مزایــای دیگر این پروژه کاهش تلفات انرژی ، رفع حریم و نقاط خطر آفرین ، 
متعادل سازی بار تاسیسات توزیع، پیشگیری از سرقت و کاهش نیاز به شاخه بری 
درختان و لذا کاهش آسیب به محیط زیست میباشد. گفتنی است : پیش بینی 

میگردد اجرای کامل پروژه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان هزینه در پی داشته باشد.

توسط شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران انجام شد؛
 ارایه 4۰ خدمت کلیدی به مشترکین 

به صورت غیرحضوری
چهل خدمت کلیدی به شهروندان به صورت الکترونیکی 
و غیر حضــوری در حوزه خدمات مشــترکین و بهره 
برداری اجرایی شد.مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در خصوص 
ارایه خدماتغیرحضوری به مشــترکین گفت:از آنجایی 
کــه کاهش مراجعه حضوري براي دریافت خدمــات ودر نهایت افزایش رضایت 
شــهروندان در اولویت کاری شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران اســت 
ارایه خدمات غیرحضوري به مشــترکین، در دستور کار همکاران قرار گرفت که 
خوشــبختانه ۴۰ خدمت کلیدی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری در حوزه 
خدمات مشــترکین و بهره برداری اجرایی شــد. وي ادامه داد: در راستاي حفظ 
ســامت شهروندان گرامي و پیشگیري از شیوع بیماري کرونا با توسعه و بهبود 
کیفیت خدمات الکترونیکي این شــرکت به مشترکین و مراجعین، ضمن حذف 
مراجعــه حضوري براي دریافت خدمت، افزایش دســترس پذیري و امکان ارائه 
اطاعات و خدمات نیز محقق شــده است که این امر افزایش رضایت مشترکین 

را به دنبال دارد. 

 استحصال آب از سد ایام
ایام _صمیم نیا _به منظور بررسی افزایش میزان استحصال آب از سد ایام مدیر 
عامل آبفای استان به همراه معاون بهره برداری آب، مدیر امور  آبفای شهرستان 
ایام  و جمعی از کارشناسان شرکت از تأسیسات سد ایام بازدید کردند ، مدیر 
عامل آب و فاضاب استان ایام در حاشیه بازدید از سد ایام بیان داشت:  شرکت 
آبفای ایام تامین میان مدت و بلند آب شهر ایام را  در دستور کار دارد؛ یکی از 
این طرح ها، افزایش میزان برداشت آب از سد ایام به میزان ۲۰۰ لیتر در ثانیه 
است.دکتر تیموری افزود: کار مطالعاتی این طرح درحال انجام و بزودی به اتمام 
میرسد ودر صورت تامین اعتبار بافاصله عملیات اجرایی آن آغاز می گردد.وی 
گفت: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان نیاز استمدیر عامل 
آبفای ابفای اســتان ابرازامیدواری کرد: که با اجرای این طرح سال آینده مشکل 

کمبود آب در شهر ایام برطرف شود.

مدیرعامل بورس انرژی گفت: عمده محصوات معامله 
شــده در رینگ داخلی بازار فیزیکی بــورس انرژی به 
عنوان خوراک صنایع داخلی اســت، بنابراین ازم است 
توجه ویژه ای به این بخش شود.ســید علی حســینی، 
مدیر عامل بورس انرژی ایران با اشاره به آخرین وضعیت 
معامات این بازار در ســال جاری گفت: طی امسال و 
در راستای حمایت از صنایع داخلی، بورس انرژی ایران 
میزبان عرضه بیــش از ۲ میلیون تن انواع فرآورده های 
نفتــی در رینگ داخلی بازار فیزیکی بوده اســت که از 
ایــن میزان عرضه، قریب به یک و نیم میلیون تن انواع 
فرآورده های هیدروکربوری به ارزش بیش از ۶۲ هزار و 
۸۱۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته است.به گفته 
وی این در حالی است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته حجم معامات با افزایش ۳۱ درصدی و ارزش 
معامات نیز با رشــدی بالغ بر ۲۵ درصد مواجه شــده 
است.وی با بیان اینکه عمده محصوات معامله شده در 
رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به عنوان 
خوراک صنایع داخلی مورد مصرف قرار می گیرند، افزود: 
ضــرورت حمایت از صنایع داخلی بــه منظور افزایش 
سطح اشــتغال، حمایت از تولید ملی، مقابله با تحریم 
اقتصادی صنایع داخلی و تقویت صنایع پایین دســتی 
ایجــاب می کند تا تمرکز و توجه خاصی بر فعالیت این 
بخش از صنعت ملی معطوف شــود.این مقام مســئول 
ادامه داد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقاب در ۲ سال 
متوالی بر بحث اقتصاد مقاومتی و در ســال های آتی به 
موضوع حمایت از تولیدات داخلی به عنوان یک عنصر 

کلیدی تاکید کرده اند، باید بتوان گام های اساســی در 
راستای دستیابی به جهش اقتصادی برداشت و بر این 
اساس تاکید بر موضوع حمایت از صنایع داخلی حاکی 
از اهمیت آن در بهبود وضعیت حال حاضر کشور است. 
در این راستا، بورس انرژی ایران در حوزه داد و ستد انواع 
فرآورده های هیدروکربوری، طی ســال های اخیر برنامه 
ریزی و توجه خاصی را به این حوزه اقتصادی معطوف 
داشته اســت.مدیر عامل بورس انرژی ایران تاکید کرد: 
خوشبختانه طی ســال های اخیر با تقویت عرضه انواع 
خوراک صنایع داخلی از جمله نفتای سنگین و سبک، 
نفت ســفید، میعانات گازی و انواع حال های تولیدی 
پاایشگاه های کشــور ازجمله حال ۴۰۲، حال ۴۰۶ 
و حال ۴۱۰ و …، استقبال چشمگیر و روبه رشدی از 
سوی خریداران بالقوه از این بازار شکل گرفته است.وی 
افزود: عرضه محصواتی همچون نفت ســفید با هدف 
تأمین خوراک صنایع داخلی، نفتای ســنگین و سبک 
به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی، میعانات گازی به 
عنوان خوراک صنایع پایین دستی و عرضه انواع حال 
های پاایشــگاهی بخش عمــده ای از معامات رینگ 
داخلی بورس انــرژی ایران را در برمی گیرند، به طوری 
که ۲۵ درصد از حجم فرآورده های نفتی معامله شده در 
رینگ داخلی مربوط به محصول نفتا، ۱۵ درصد میعانات 
گازی و ۱۵ درصــد نفت ســفید و انواع حال اســت. 
همچنین ۶۰ درصد از ارزش معامات رینگ داخلی بازار 
فیزیکی بورس انرژی به ارزش ۳۷ هزار و ۵۲۲ میلیارد 
ریال را محصوات نفتای ســنگین و ســبک، میعانات 

گازی، نفت سفید و انواع حال تشکیل می دهند.مدیر 
عامل بورس انرژی با اشاره به اینکه عرضه و تأمین انواع 
خوراک صنایع داخلی از قبیل شرکت های پتروشیمی 
و صنایع پایین دســتی نقش مهمی در اشتغال زایی و 
شکوفایی اقتصادی کشور ایفا می کند، تصریح کرد: در 
همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵۲ هزار تن 
نفتای سنگین و سبک به ارزش ۱۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد 
ریال، ۲۲۱ هزار تن میعانــات گازی به ارزش ۵ هزار و 
۷۹۳ میلیارد ریال، ۲۱ هزار تن نفت سفید به ارزش یک 
هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال و ۱۹۹ هزار تن انواع حال¬ به 
ارزش ۱۰ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال در تابلوی معاماتی 

بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفته است.
این مقام مســئول گفت: حجم معامــات فرآورده های 
نفتی شامل نفتا، نفت سفید، میعانات گازی و انواع حال 
طی سال ۹۹ تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بــا افزایش ۷۴ درصدی و از لحــاظ ارزش معاماتی با 
افزایش ۵۵ درصدی همراه بوده است. نکته مهم اینکه 
عرضه هفتگی و منظم نفت ســفید توسط شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی ایران از انبارهای بندرعباس، 
اراک، اهــواز و ســاری و تداوم عرضه نفتای ســنگین 
و سبک به عنوان خوراک شــرکت های پتروشیمی در 
رینــگ داخلی بازار فیزیکی بــورس انرژی ایران ضمن 
فراهم آوردن بســتر ازم جهت ورود صنایع داخلی به 
عرصه تأمین خوراک اصلی خــود به عنوان متقاضیان 
اصلــی از بازار انرژی کشــور، می توانــد گامی مهم در 

راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار آید.

آیا افغان ها حقابه ایران را می دهند؟
معاون وزیر نیرو درباره عدم تخصیص آب در زمان نیاز و بازگشــایی 
دریچه ها در زمان بارندگی در ایران که که منجر به سیاب در سیستان 
می شــود، توضیح داد: در ســال های اخیر زمان بازگشایی دریچه با 
اطاع و هماهنگی ما انجام می شود، تا آمادگی داشته باشیم و آبگیری 
بدرستی انجام شود.قاســم تقی زاده  خامسی، درباره آخرین وضعیت 
تعیین حقابه هیرمند از افغانستان اظهار داشت: در مورد هیرمند یک 
کمیساریای عالی وجود دارد که بزودی در افغانستان تشکیل خواهد 
شد. طی دو سال گذشته با طرف افغان مذاکراتی داشتیم و نتیجه این 
بود که روی نقاط مشترک مثل مطالعات حوضه های آبریز که تاکنون 
هیچ کاری انجام نشده، توافق کردیم و بحث و بررسی می کنیم.  وی 
افزود: در حال حاضر نسبت به گذشته در مذاکرات پیشرفت کردیم 
و امیدوار هستیم که حقابه ایران داده شود. معاون وزیر نیرو در امور 
آب و آبفا تصریح کرد: وضعیت بارندگی حوضه هم امسال بد نیست. 
ولی نیازمند مطالعه وســیعی است که بصورت مشترک با هم انجام 
می دهیم، کار نقشه برداری هم درحال انجام بوده و در کل از وضعیت 
و روند کار راضی هستیم.وی درباره عدم تخصیص آب در زمان نیاز و 
بازگشایی دریچه ها در زمان بارندگی در ایران که که منجر به سیاب 
در سیســتان می شود، توضیح داد: در سال های اخیر زمان بازگشایی 
دریچه با اطاع و هماهنگی ما انجام می شود، تا آمادگی داشته باشیم 
و آبگیری بدرســتی انجام شــود. رضا اردکانیان ۲۸۹ مهرماه پس از 
دیدارو مذاکره با رئیس شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره 
حل موضوع آبهای مرزی دو کشور ایران-افغانستان گفت: موضوع آب 
در حوزه آبریز مشــترک فقط با همکاری کشورهای مستقر در حوزه 
آبریز به نتیجه می رسد.وی تاکید کرد: فارغ از اینکه کشوری باادست 
و یا پایین دست باشد براساس نقشه راه مشترک می توانند هم منافع 
و هم هزینه ها را منصفانه تقســیم کنند.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: 
تصور ما این است که بین ایران و افغانستان زمینه همکاری متنوع و 
وسیع است و در این مسیر مسائل آب و محیط زیست جایگاه خود را 
دارد.وی یادآور شد: با توجه به توسعه یافتگی مدیریتی هر دو کشور، 
این مســائل از شکل چالش خارج و به راه حل هایی که در بر گیرنده 
منافع دو کشور است، خواهد رســید.اخیرا معاون راهبری و نظارت 
بهره برداری آب و فاضاب کشور در پاسخ به سوال ایلنا درباره این که 
اگر حقابه ایران از افغانستان تامین شود مشکل آب استان سیستان 
و بلوچســتان حل خواهد شــد یا خیر؟ گفت: قطعا اگر حقابه ازم 
تخصیص یابد چاه نیمه ها وضعیت بهتری خواهند داشت اما به شرط 

a.این که سامانه ها تکمیل شده باشد

مذاکرات توتال برای سرمایه گذاری 
در پروژه های گازی عراق

شــرکت توتال در حال بررسی سرمایه گذاری در پروژه های گاز 
طبیعی در عراق است. دولت عراق در بیانیه ای به نقل از احسان 
عبدالجبار، وزیر نفت عراق اعام کرد دو طرف مذاکراتی درباره 
پروژه هــای گاز طبیعی در غرب عراق و نزدیک بصره در جنوب 
این کشور داشته اند و امیدوارند بزودی به توافق برسند.وزیر نفت 
عراق که در هیات همراه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
در ســفر به انگلیس، فرانســه و آلمان حضور داشت، با مقامات 
توتال در پاریس دیدار کرد. یکی از اهداف این ســفرها، جذب 
ســرمایه گذاری اروپایی بوده است.اقتصاد عراق که تقریبا تمام 
درآمدش را از نفت به دســت می آورد، امســال به دلیل ریزش 
قیمت نفت در پی شیوع ویروس کرونا تحت فشار شدیدی قرار 
گرفته و دولت این کشــور در تاش برای توســعه ذخایر وسیع 
گازی و کاهش وابستگی به نفت است.عراق به تسریع طرحهای 
توسعه برای سرمایه گذاری در فرآوری گازهایی که به همراه نفت 
استخراج می شوند و پرداختن به مسئله آایندگی، نیاز دارد. این 
کشور عاوه بر ضرورت کاهش مشــعل سوزی و آایندگی در 
بزرگترین میدان نفتی خود، به تولید گاز برای کاهش وابستگی 
بــه واردات که عمده آن از ایران اســت، نیاز دارد. طبق گزارش 
سال ۲۰۱۹ آژانس بین المللی انرژی، پتانسیل قابل توجهی برای 
گاز طبیعی در عراق وجود دارد زیرا تولید گاز به عنوان محصول 
فرعی استخراج نفت در یک دهه گذشته افزایش پیدا کرده است. 
عراق اخیرا با شــرکت BP  هم در خصوص ســرمایه گذاری در 
تولید گاز که به همراه نفت در میدان نفتی رومیله استخراج می 
شود، مذاکراتی داشته است.بر اساس گزارش بلومبرگ، توتال که 
یکی از بزرگترین شــرکتهای انرژی جهان است، به مدت حدود 
یک قرن در عراق فعالیت داشته و جزو کنسرسیومی بوده است 
کــه میدان کرکوک را در اواخر دهه ۱۹۲۰ کشــف کردند. این 
شــرکت فرانســوی در پهنه نفتی حلفایه در جنوب عراق و در 

بلوک اکتشافی سارسنگ در کردستان سهم دارد.

رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جــاده ای بــا رد ادعــای افزایش قیمت 
گازوئیل تا پایان امســال گفت: نه امسال 
و نه ســال آینده به هیــچ عنوان قیمت 
گازوئیل تغییر نخواهد کرد.عبدالهاشــم 
حسن نیا درباره نحوه تخصیص سوخت به 
ناوگان حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: 
خودروهای سنگینی که در سراسر کشور 
در طــول ماه پیمایش مفیــد به صورت 
حمل بار داشــته باشــند، طبــق توافق 
سازمان راهداری و وزارت نفت بر اساس 
ســهمیه، به آنها ســوخت ارائه می شود.

وی افزود: برخی خودروهای سنگین که 
بیشتر کار می کنند با شرکت نفت به این 
توافق رسیده ایم تا این خودروها بر اساس 
پیمایش بیشتر، میزان سوخت بیشتر از 
ســهمیه به آنها داده شود.رئیس سازمان 
راهداری و حمل و نقــل جاده ای یادآور 

شــد: مثًا اگر ناوگانــی ماهانه ۱۵ هزار 
لیتر ســوخت مصرف می کنــد، در یک 
ماه کارکرد بیشــتری داشت و نیاز به ۱۸ 
هزار لیتر سوخت داشت، بر اساس توافق 
مذکور، این میزان مصرف بیشتر سوخت 
که بر اســاس پیمایش بیشتر و حمل بار 
بوده، ماه آینده به حساب کارت سوخت 
راننده ناوگان واریز می شــود تا کســری 
آنها جبران شود.حسن نیا، ماک صحت 
ادعای پیمایش مفید ناوگان را »بارنامه« 
عنوان و اظهار کرد: مســیر ذکر شده در 
بارنامــه از مبدأ به مقصد که در ســامانه 

ســازمان راهداری ثبت می شود، ماک 
پیمایش ناوگان برای تخصیص ســوخت 
خواهــد بــود بنابراین راننــدگان دیگر 
نمی توانند ادعا کنند که مثًا مســیری 
را خالی از تهران تا مشــهد برای دریافت 
بار بــه مقصد بندرعباس طــی کرده اند 
بلکــه آنچه به عنوان مبدأ و مقصد حمل 
بار در بارنامه ذکر شــده، ماک پیمایش 
و دریافت سهمیه سوخت است.وی ادامه 
داد: بعضاً رانندگان اعتراض می کنند که 
سهمیه ســوخت دریافتی معادل ۲۵ روز 
اســت و معــادل ۵ روز از ســوخت آزاد 

مصرف می کنند. پاســخ ما این است که 
اگر اســناد و مدارک پیمایش حمل بار 
در مدتــی که ادعا می کنند بــه ما ارائه 
دهند، ما نیز معادل سوخت ادعایی آنها 
در ســهمیه ماه بعدشان منظور می کنیم 
یــا اینکه از تنخواه ســازمان راهداری به 
آنها پرداخــت می کنیم.معاون وزیر راه و 
شهرســازی گفت: تمام خودروهایی که 
بیشــتر از سهمیه سوخت برای حمل بار 
مصرف می کنند، وظیفه ما است که آن را 
جبران کنیم.حسن نیا با رد ادعای افزایش 
قیمت گازوئیل تصریح کرد: این اظهارات 
به هیچ وجه صحت ندارد، مبنای قیمت 
سوخت کلیه ناوگان حمل بار جاده ای در 
سراســر کشــور ۳۰۰ تومان است و یک 
ریال افزایش نمی یابد؛ قطعاً هم امســال 
و هم ســال آینده قیمت گازوئیل تغییر 

نمی کند.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛

قیمت گازوئیل امسال و سال 
آینده افزایش نمی یابد

مدیرعامل بورس انرژی عنوان کرد
تقویت صنایع داخلی با عرضه خوراک مصرفی در بورس انرژی
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گزیده خبر رییس انجمن تولید گنندگان فواد ایران:

واسطههابهالتهابقیمتهادربازارفواددامنمیزنند
رییــس انجمن تولیدکنندگان فواد ایــران با بیان اینکه مبنای 
قیمت محصــوات فوادی عرضه و تقاضاســت، گفــت: امروز 
واسطه ها به تشدید قیمت ها دامن می زنند و دستگاه های نظارتی 
می تواننــد در ایــن ارتباط وارد عمل شــده و مانــع از نرخ های 
غیرواقعی و بازار سیاه شــوند.»بهرام سبحانی« با یادآوری تولید 
بیش از ۲۷ میلیون تن شــمش فوادی در سال گذشته، افزود: 
برنامه پیش بینی شده برای امسال تولید ۳۰ میلیون تن شمش 
اســت که مصرف داخلی حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن برآورد می 
شــود.آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت حاکی از دستیابی 
به ظرفیت بالغ بر ۴۰ میلیون تن فواد اســت که تاپایان امسال 
برآورد می شود از این میزان حداقل پنج درصد فراتر رویم.پیشتر 
سرپرست ســابق وزارت صنعت گفته بود، تا پایان برنامه ششم 
توســعه ) ۱۴۰۰- ۱۳۹۶( میزان تولید شمش فواد به رقم ۴۰ 

میلیون تن خواهد رسید.  

برآورد هشت میلیون صادرات
سبحانی خاطرنشــان ساخت: برآورد می شــود امسال مجموع 
صادرات فواد حداقل به هشت میلیون تن برسد، تحقق این مهم 
می تواند زمینه تداوم فعالیت فواد سازان باشد.وزارتخانه مزبور، 
عملکرد صادرات فواد در ســال گذشته را رقم ۱۲ میلیون تنی 

داده بود، که به این ترتیب چهار میلیون تن افت خواهد داشت.

لزوم رایزنی با فواد سازان
 رییس انجمن تولید کنندگان فواد ایران گفت: امروز بیش از 
هر زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هرگونه تصمیم 

گیری در این بخش نیازمند رایزنی با تشــکل های ذیربط و 
خبرگان اســت، زیرا تعامل و همپوشانی در این حوزه سبب 
بیرون سازی التهاب و برقراری توازن می شود.وی اضافه کرد: 

تولید کنندگان محصوات میانی باید متناســب با خرید در 
بورس کاا نسبت به عرضه اقدام کنند و این امر باید به شکل 
جدی به مورد اجرا گذاشــته شــود و نظارت بر عملکرد هم 

انجام گیرد.

نقش تاثیرگذار نرخ ارز
 ســبحانی درباره عوامل موثر در تعیین قیمت فواد توضیح 
داد: عوامل مختلفی در ارتباط با نرخ فواد، نقش آفرین است 
که نرخ ارز با توجه با ارزبری واحد های تولیدی مهم اســت، 
واقعیت این است که تولید کننده هنگامی که مواد مورد نیاز 
را تامین می کند، باید ارزیابی شــود بــا چه نرخ ارزی خرید 
می کنــد و بعد ارز حاصل از صادرات را چگونه به داخل و به 
چه نرخی ارایــه دهد.وزیر صنعت، معدن وتجارت در مهرماه 
با بیان اینکه عرضه فواد در بازار ســرمایه به تدریج بر قیمت 
فواد در بازار تاثیر خواهد گذاشــت، خاطرنشان کرد: حداقل 
خرید فواد در بورس ۲۰ تن اســت و هر شخص می تواند با 
این ظرفیت خرید کند و تجربه ۶ ماه گذشته در بورس خوب 
بوده و در بحث فواد هم به خوبی ادامه پیدا خواهد کرد.رزم 
حســینی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی با افرادی که خاف 
قانون در بیرون از بازار ســرمایه اقــدام به عرضه فواد کنند، 

برخورد خواهد کرد.  

معاون وزیر صمت:
 ۱۰ شرکت سهامی عام پروژه 

راه اندازی می شود
معاون وزیر صمت با بیان اینکه توســعه تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه 
در دســتور کار قرار داردگفت: ۱۰ شرکت سهامی عام پروژه راه اندازی می شود.

سعید زرندی در مورد نحوه توسعه تأمین مالی تولید، اظهار داشت: برای توسعه 
تأمین مالی تولید یکی از راهکارها اســتفاده از ظرفیت های بازار ســرمایه است 
چراکه هدف از این اقدام متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی، هدایت منابع موجود 
در جامعه و بازار سرمایه به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده بوده که در نهایت 
به اشتغال زایی بیشتر در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز منجر می شود.معاون 
طرح و برنامه وزیر صمت افزود: در همین راســتا تاکنون سه اقدام عملی شامل 
پذیرش شرکتها در بازار سرمایه، محصوات در بورس کاا و انتشار اوراق بدهی، 
راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری و شرکتهای سهامی عام پروژه و آزادسازی 
معادن در حبس از طریق واگذاری مجوزهای معدنی در بورس را در دستور کار 
قرار داده ایم.زرندی گفت: اگر به صورت تفکیکی بگویم، در مورد سیاست نخست 
یعنی »پذیرش شــرکت ها در بازار ســرمایه، محصوات در بورس کاا و انتشار 
اوراق بدهی« تاکنون ۶ برنامه اتخاذ شده است که شناسایی حدود ۵۰۰ شرکت 
صنعتی و معدنی برای اســتفاده از ظرفیت بازار سرمایه، نخستین برنامه ما بود.

وی ادامه داد: از این ۵۰۰ شرکت، ۲۷۵ شرکت به منظور استفاده از ظرفیت بازار 
سرمایه و پایش مستمر و مرحله به مرحله آنها برای راهنمایی، هماهنگی، تسهیل 
و تسریع در پذیرش و عرضه سهام و یا انتشار اوراق بدهی اعام آمادگی کرده اند.

زرندی افزود: همچنین از ۲۷۵ شرکت یادشده تاکنون تعداد ۱۲۲ شرکت نسبت 
به عقد قــرارداد با نهاد مالی و یا کارگزار مربوط برای انجام فرآیند پذیرش و یا 
انتشــار اوراق اقدام کرده اند.به گفته معاون طرح و برنامه وزیر صمت، از ابتدای 

سال تاکنون نیز ۴۲ شرکت به مرحله پذیرش در بازار سرمایه رسیده اند.

انتشار 39 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی توسط 4 بنگاه تولیدی
وی به برنامه های عملی شده در حوزه انتشار اوراق بدهی اشاره کرد و گفت: طی 
۵ ماه نخســت سال جاری، ۳۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی توسط بنگاههای 
تولیدی شامل پتروشــیمی جم، فواد مبارکه، بستنی دومینو و کرمان خودرو 
منتشر شده است، در حالی که این رقم در کل ۱۲ ماه سال گذشته ۲۴ هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.زرندی با اشاره به پذیرش محصوات در بورس کاا، 
اظهار داشت: همچنین ۶ محصول جدید شامل ریل آهن، تولوئن در بازار اصلی 
و شمش زاماک، چیپس چوب، کائوچوی طبیعی و نرمال پارافین در بازار فرعی 

بورس کاا در سال جاری پذیرش شد.

10 شرکت سهامی عام پروژه راه اندازی می شود
معــاون طرح و برنامه وزیر صمت در ادامه گفت: در مورد سیاســت دوم یعنی 
»راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری و شرکتهای سهامی عام پروژه« نیز برای 
راه اندازی ۱۰ شــرکت ســهامی عام پروژه برای طرح های منتخب و مهم برنامه 
ریــزی و اقدامات مربوطه را پیگیری و هماهنگ کردیم.وی افزود: به این صورت 
که مقرر شــد با با مشارکت تشــکل ها و واحدهای تولیدی موفق در زمینه های 
پوشــاک، صنایع غذایی، سیلیکون و پنل خورشیدی، ورق های فوادی، معادن 
طا و … این ۱۰ شرکت راه اندازی شود.زرندی ادامه داد: جهت اجرای سیاست 
سوم یعنی »آزادسازی معادن در حبس از طریق واگذاری مجوزهای معدنی در 
بورس« نیز برای عرضه پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری معادن 
در تابلوی بورس و یا جلب مشارکت و سرمایه گذاری )جایگزین آگهی مزایده( با 
خانه معدن، اتاق ایران، بورس کاای ایران، ایمیدرو، شــرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران و سازمان زمین-شناسی و اکتشافات معدنی هماهنگی های ازم را 
انجام داده ایم.معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: همچنین شناسایی معادن 
سلب صاحیت شده و واگذاری در قالب تأسیس شرکت سهامی عام در دستور 

کار قرار گرفته است.

مدیرعامل فواد مبارکه در آئین افتتاحیۀ دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول 
دیجیتال مطرح کرد:

طرح تحول دیجیتال حرکتی بسیار بزرگ برای 
حفظ سرآمدی فواد مبارکه

در آئین افتتاحیۀ دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول 
دیجیتال شــرکت فواد مبارکه، مهندس عظیمیان، 
مدیرعامل این شرکت گفت: اگر بخواهیم رتبۀ جهانی 
خــود را در صنعت فواد حفظ کنیم باید به ســمت 
تحول دیجیتال برویم، زیــرا در آیندۀ صنعت فواد، 

تنــاژ  تولید حرف اول را نمی زند؛ بنابراین اقدام فواد مبارکه برای اســتفاده 
از تکنولوژی نســل چهارم یک کار تزئینی نیســت؛ بلکه یک الزام و ضرورت 
بنیادی در حوزۀ فواد کشــور اســت.وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و 
تحریم های شدید افزود: در شرایطی که کشور   و   هم میهنان تحت شدیدترین 
تحریم هــا قرار دارند، دغدغۀ دولت تأمین مایحتــاج عمومی مردم و نگاهش 
به صنعت صنعتگران اســت تا محصوات با قیمت متعارف عرضه گردد و در 
آرامش بازار به دست مصرف کننده برسد.وی تأکید کرد: اگرچه در حال حاضر 
طرح تحول دیجیتال و تربیت مدیران فرهیخته در این حوزه جزو اولویت های 
اصلی نیست و کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما ما باید در کنار تأمین نیازهای 
دولت، به این موضوعات زیربنایی به عنوان یکی از نیازهای تکنولوژیکی کشور 
در حــوزۀ صنعت نیز توجه کنیم، تا جایی که این تاش ها به ادارۀ هوشــمند 
فواد مبارکه منجر شود. ممکن است ما در آن زمان نباشیم، ولی به یقین ثمره 
و آثار پر خیروبرکت آن در آینده مشاهده خواهد شد.مدیرعامل شرکت فواد 
مبارکه از مدیران این شرکت به عنوان مجریان اصلی طرح تحول دیجیتال یاد 
و اضافه کرد: این مدیران در یک برنامۀ آموزشی یک ساله باید حتما به استفادۀ 
بهینه از تکنولوژی مجهز و مسلح شوند. آنان باید آموزش های ازم را ببینند و 
مهارت های ازم را به دست آورند تا بتواند طرح تحول دیجیتال را اجرا کنند. 
به خاطر داشــته باشیم عزم فواد مبارکه برای اجرای طرح تحول دیجیتال و 
استفاده از تکنولوژی نسل چهارم جزم است و همه باید با حضور مستمر در این 
دوره بر این مهارت ها مسلط شوند.مهندس عظیمیان به تأثیر اجرای این طرح 
بر حفظ ســرآمدی فواد مبارکه اشاره کرد و گفت: طرح تحول دیجیتال گام 
بسیار بلندی در مسیر حفظ سرآمدی فواد مبارکه است. این شرکت در حال 
حاضر قدرتمند است، اما باید قوی تر و مسلط تر پیش برود. در این زمینه نظام 
پاداش دهی به کسب مهارت های این حوزه گره خواهد خورد و بر همین اساس 
در دستورالعمل های جدید سازمان قرار خواهد گرفت. به خاطر داشته باشیم 
این رویداد برای سازمان بسیار جدی است و با تمام قوا از این طرح حمایت و 

پشتیبانی خواهیم کرد.

 شگرد جدید قاچاقچیان لوازم خانگی برای 
فروش کاا و فریب مردم

در حال حاضر خرید و فروش کاا در بازار لوازم خانگی راکد شــده و رونقی در 
معامات وجود ندارد اما در این شــرایط قاچاقچیان از این اوضاع سوء استفاده 
کرده و با ارائه اجناسی ارزان تر از سایر کااها سعی در فروش آنها در بازار دارند. 
تغییــرات هفتگی قیمت ها در بازار لوازم خانگی که تولیدکنندگان عامل اصلی 
آن را افزایش نرخ ارز و مشکات تأمین مواد اولیه می دانند باعث شده تا خرید 
و فروش کاا در بازار راکد شــده و رونقی در معامات وجود نداشته باشد. اما در 
این شرایط قاچاقچیان از این اوضاع سوء استفاده کرده و با ارائه اجناسی ارزان تر 

از سایر کااها سعی در فروش آنها در بازار دارند.
در این شــرایط مصرف کنندگان که با کمبود درآمد روبه رو هســتند به سمت 
خریــد این کااهای فاقد گارانتی و کیفیت می روند. اما باید این نکته را مدنظر 
قــرار داد که خرید کاای بــدون گارانتی در آینده مشــکاتی را برای خریدار 
به وجود آورده و حتی متأســفانه بعد از چند بار اســتفاده خراب خواهد شد و 
مصرفکننده باید برای تعمیر و خرید قطعه خرابی در بازار سرگردان شود تا شاید 
بتواند کاا را تعمیر کند.در یکی از شگردها فروشنده محصول بدون گارانتی که 
عمدتاً از محل قاچاق وارد کشور شده است را به شرط کیفیت و خارجی بودن به 
مشتری می فروشد، اما در زمان نصب محصول مشتری نخست باید هزینه ای را 
جهت گارانتی شدن کاا به شرکتی که فروشنده معرفی کرده پرداخت کند. بعد 
از خرید گارانتی توســط مشتری باز باید هزینه  باایی را جهت نصب کاا و راه 

اندازی آن در منزل خود بپردازد.
این در حالی است که در محصوات دارای گارانتی تعهد نصب و تأمین قطعات 
آن کاا  پیش بینی شــده و مشتری از این بابت نگرانی ندارد. حتی نصب کاا 
هم رایگان اســت و فقط هزینه های حاشــیه ای نقل و انتقال کاا از مشتری 

گرفته می شود.

مردم فریب تماس های شرکت ها برای تعویض قطعات لوازم خانگی را 
نخرند

عاوه بر این جالب اینجاست در شرایطی که فروش کاای قاچاق آنهم به شگرد 
های خاص در بازار لوازم خانگی رونق دارد عده ای دیگر با دسترســی به شماره 
های تماس خریداران در صدد کســب ســودهای باا برای خود هستند. به این 
صورت که عده ای با تماس با مشــتریان اعام می کنند که دوره فیلتر یخچال 
شــما به اتمام رسیده و باید تعویض شــود در این شرایط مصرف کننده هم بی 
اطاع از این موضوع ادرس منزل را برای تعویض فیلتر به تماس گیرنده داده و 
آنها نیز با دریافت مبالغی زیاد فیلتر ســالم را از یخچال برداشته و فیلتری فاقد 
کیفیت را نصب می کنند. در این شرایط هم هزینه ای برای نصب فلیتر جدید 

از مشتری گرفته اند و هم توانسته اند فلیترهای بی کیفیت خود را بفروشند.

تولید ۵ خودرو سواری ۴ ستاره
بر اســاس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شــده در شهریور، در گروه 
خودرو های ســبک، پنج خودروی ســواری توانستند چهار ستاره کیفی و 
۲۸ خودروی ســواری و وانت سه ســتاره کیفی به خود اختصاص دهند.

به گزارش وزارت صمت، بر اســاس گزارش ارزیابی و ارزشیابی خودرو های 
ســاخت داخل که توســط اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت و 
معدن و تجارت منتشر شده، شهریور امسال در گروه خودرو های سبک و 
در بخش وانت و لیست قیمتی یک وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی شرکت 
ایران خودرو دیزل با دریافت ســتاره کیفــی بااترین کیفیت خودرو های 
تولیدی ســاخت داخل را در این بخش به خود اختصاص داده اســت.در 
لیست قیمتی دو گروه خودرو های سبک و در بخش وانت نیز وانت های کارا 
۲۰۰۰ تــک کابین تیپ ۳، مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین و وانت کارا ۲۰۰۰ 
دو کابین تیپ ۳ از تولیدات شرکت بهمن موتور و همچنین خودرو سایپا 
۱۵۱ شرکت سایپا بن رو موفق به کسب سه ستاره کیفی شده اند.در همین 
گروه وانت آریســان شرکت ایران خودرو دیزل و وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ دو 
کابین شــرکت بهمن موتور با کســب دو ستاره کیفی در رده بعدی جای 
گرفته و وانت نیســان تک سوز و دوگانه سوز شرکت زامیاد توانستند یک 
ســتاره را از آن خود کنند.در گروه سبک بخش سواری در لیست قیمتی 
یک، خودرو تیگو ۷، تولید شده در شرکت مدیران خودرو سه ستاره کیفی 
دریافت کرده است.همچنین در لیست قیمتی ۲، هایما S۷ اتوماتیک ایران 
خودرو خراســان چهار ستاره کیفی را از آن خود کرده است.در این لیست 
قیمتی خودرو های jac_s۳ و jac_s۵ سه ستاره ای شدند و SWM G۰۱ سیف 
خودرو وکرم تیگو ۵ مدیران خودرو نیز سه ستاره به دست آوردند.در این 
گروه و این کاس قیمتی MVM X۳۳S مدیران خودرو نیز دو ستاره کسب 
 ،۲۰۷SD کرد.همچنین در سطح قیمتی چهار، خودرو های پژو ۲۰۷ و پژو
دنا پاس از ایران خودرو و برلیانس H۲۳۰ شرکت پارس خودرو هر کدام 

چهار ستاره کیفی به دست آوردند.

رییس اتــاق بازرگانی ایــران و اتریش 
اظهار داشت: فکر می کنم تا حد زیادی 
به بازیگران اینســتکس معلوم شده که 
فعال شدن آن نیاز به چراغ سبز آمریکا 
دارد که شــرکت های اروپایی بتوانند از 
ایران نفت و فرآورده های نفتی بخرند یا 
خریداران کشورهای دیگر بتوانند مبلغ 
خرید نفت را از طرق بانکی به اینستکس 
برسانند.پدرام سلطانی در مورد آخرین 
اظهار  اینســتکس  ســازوکار  وضعیت 
داشــت:  از آخرین تاش هایی که انجام 
و چند فقره هم به صورت آزمایشــی از 
طریق این ســازوکار مبادله شد، دیگر 
پیشــرفتی در ایــن موضوع مشــاهده 
نمی شــود. دلیل اصلی آن است که این 
سازوکار به نوعی دولتی تعریف شده لذا 
دولت ایران باید بتواند فروشــی داشته 
باشــد تا بتواند منابــع را صرف واردات 
از اروپا کند. چون شــرکت های اروپایی 
دیگر نفت و فرآورده های نفتی از ایران 
نمی خرند پس منبعی وجود ندارد که در 
اینستکس ریخته و بتواند موجب تجارت 
با اروپا شود.وی در ادامه اضافه کرد: اگر 
منابــع حاصل از فروش نفــت ایران به 
کشورهای دیگر مثل چین، کره جنوبی، 
ژاپن، هند یا صــادرات گاز به ترکیه یا 

برق به عراق به اینســتکس واریز نشود، 
نمی توان از این مکانیزم انتظار داشــت 
که بتواند به کمک تجــارت خارجه ما 
بیاید.سلطانی در پاسخ به این سوال که 
با توجه به صحبت همتی، رییس بانک 
مرکزی، در مورد افزایش صادرات نفتی 
گفت:  اگر صادرات نفتی ما هم افزایش 
پیدا کرده باشــد به شرکت های اروپایی 
نیست. آنچه که جســته و گریخته در 
اخبار شــنیده می شــود، بــه ونزوئا و 
سوریه فرآورده فروخته می شود. مقداری 
هم به مقاصد نامعلوم می فروشیم.رییس 
اتاق مشــترک ایــران و اتریش تصریح 
کرد:  اینســتکس شبیه یک ظرف است 
که ساخته شده و مهیا است ولی در آن 
آب ریخته نشــده؛ با امتحان کردن این 
سازوکار این نتیجه حاصل شد که امکان 
این ســازوکار وجود دارد امــا تا زمانی 
که منبع و ارزی در آن وجود نداشــته 
باشد امکان اســتفاده از آن نیست. من 

فکر می کنم تا حــد زیادی به بازیگران 
اینستکس معلوم شــده که فعال شدن 
آن هم نیاز به چراغ سبز آمریکا دارد که 
شرکت های اروپایی بتوانند از ایران نفت 
و فرآورده های نفتی بخرند یا خریداران 
کشورهای دیگر بتوانند مبلغ خرید نفت 
را از طرق بانکی به اینستکس برسانند. 
در غیر این صورت این ظرف دیگر قابل 
استفاده نخواهد بود.وی همچنین افزود: 
اروپــا می خواهد تاش و حســن نیت 
خود را به ایران نشــان بدهــد. در این 
رابطه اراده دولتی در کشورهای اروپایی 
وجود دارد. از ســوی دیگر شاید منتظر 
نتیجه انتخابات آمریکا هم هســتند و 
فکر می کنند بعد از انتخابات چه آقای 
بایدن انتخاب شــود و چه آقای ترامپ، 
ممکن است رویکرد جدیدی نسبت به 
ایران داشته باشند که بتواند گشایشی 
در استفاده از ایســنتکس یا ارتباطات 
تجاری بین ایران و اروپا شود.سلطانی در 

مورد مراودات ایران و اتریش نیز اظهار 
داشــت:  مراودات تجاری ما با اتریش به 
حداقل رسیده است. در ایران که به آمار 
تجاری دسترسی نداریم و دو سال است 
که آمار را محرمانه کردند و ما نمی دانیم 
که به هر کشور چقدر صادرات یا واردات 
داریم. اما بر اســاس آمــار اتریش، در 
سال ۹۸ نسبت به ســال ۹۷ صادرات 
رســمی ما به اتریش ۹۴ درصد کاهش 
پیدا کرده اســت. یعنی آنچه به عنوان 
واردات از ایــران در ســال ۲۰۱۹ در 
اتریش ثبت شده است، یک بیستم سال 
قبل اســت. بخش بزرگی از این هم به 
خاطر توقف صادرات نفت و فرآورده های 
نفتی به اتریش اســت که بعد از برجام 
از ســر گرفته شــده بود.وی در پایان 
اضافه کرد:  در مــورد واردات از اتریش 
نیز آمار ۲۰۱۹ نســبت به ۲۰۱۸ نشان 
می دهد که کاهش حدود ۸۰ درصدی 
داشته و به یک پنجم رسیده است. لذا 
وضع مناســبی ندارد و تجارت خارجی 
مــا با اتریش به کمتر از ده میلیون دار 
صادرات و حدود ســی یا چهل میلیون 
دار واردات رســیده اســت. آمار سال 
۲۰۲۰ هم هنوز منتشــر نشــده اما به 

گمان من از این هم کمتر شده باشد.

 رییس اتاق بازرگانی ایران و اتریش:

صادرات ایران به اتریش 94 
درصد کاهش یافت

 افزایش ۴۰ درصدی قیمت
 6 محصول شوینده

رئیس انجمن صنایع شــوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش ۴۰ 
درصــد قیمت مصوب ۶ محصول شــوینده و بهداشــتی خبر داد 
و گفــت: قیمت بقیه مواد شــوینده نیز ۳۰ درصــد افزایش یافته 
اســت.بختیار علم بیگی با بیان اینکه طبــق مصوبه انجمن صنایع 
شوینده، قیمت ۶ محصول شوینده و بهداشتی شامل پودر ماشین 
لباسشویی، صابون، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، خمیردندان 
و شیشــه پاک کن ۴۰ درصد افزایش یافت، اظهار داشت: در مورد 
بقیه مواد شوینده و بهداشــتی نیز افزایش قیمت ۳۰ درصدی به 
تصویب رسید.وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت تمام شده 
تولیــد، برخی واحدهای تولیدکننده محصوات شــوینده توانایی 
ادامه تولید با قیمت های قبلی را نداشتند و به دنبال افزایش قیمت 
بودنــد که این موضوع از طریق انجمن بررســی شــد و به منظور 
جلوگیری از زیان صنعتگران و همچنین برای جلوگیری از کمبود 
مواد شــوینده در بازار و عدم اعمال قیمت هــای مختلف، مصوبه 
افزایش قیمت صادر شــد.وی در پاسخ به این ســوال که آیا این 
افزایش قیمت شــامل مواد ضدعفونی کننده نیز می شود؟ گفت: 
خیر، افزایش قیمت شــامل مواد ضدعفونی کننده نمی شود.علم 
بیگی با اشاره به افزایش قیمت ارز و همچنین باا رفتن مواد اولیه 
تولید محصوات شوینده و بهداشتی به ویژه محصوات پتروشیمی، 
گفت: الکل چرب، یکی از مواد ازم برای تولید ماده اولیه مورد نیاز 
محصوات شوینده است که باید توسط پتروشیمی ها فرآوری و به 
واحدهای صنایع شوینده تحویل داده شود.وی توضیح داد: در حال 
حاضر پتروشــیمی شازند، الکل چرب را فرآوری کرده و در اختیار 
صنایع شوینده قرار می دهد، اما خودش حاضر نیست که این ماده 
را وارد کند. به همین دلیــل از واحدهای تولیدکننده محصوات 
شــوینده می خواهد تا نسبت به واردات الکل چرب اقدام کنند، در 
نتیجه ما این ماده را با یورو ۳۲ تا ۳۵ هزار تومانی به کشــور وارد 
می کنیم و به پتروشیمی شــازند تحویل می دهیم تا برایمان ماده 
اولیه تولید کند.به گفته رئیس انجمن صنایع شوینده، الکل چرب 
ســهم ۶۵ تا ۷۰ درصدی در قیمت تمام شــده مواد شوینده دارد.

وی در مــورد زمان اعمال افزایش قیمت محصوات شــوینده نیز 
این کار طی ۱۰ روز آینده انجام می شــود.علم بیگی در پاســخ به 
این ســوال که آیا افزایش قیمت محصوات صنایع شوینده نیازی 
به تصویب ستاد تنظیم بازار ندارد؟ گفت: افزایش قیمت ها منطبق 
با دســتورالعمل های ســتاد تنظیم بازار صورت گرفته و نیازی به 

تصویب نرخ ها توسط این ستاد نیست.

افزایش ۱۰۹ درصدی هزینه خانوارهای ایرانی 
در خرید خودرو

در حالی طی ماه گذشــته هزینه خانوارهای ایرانی نســبت به پارســال بیش از 
۴۱ درصد افزایش داشــته که در این بین خــودرو بااترین حد تورم را به خود 
اختصــاص داده و هزینه های مردم در این بخش به طور متوســط ۱۰۹ درصد 
نســبت به پارسال افزایش یافته است. اخیرا مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در 
مهرماه را اعام کرد که نشان داد تورم نقطه به نقطه )تغییر قیمت نشبت به ماه 
مشابه سال قبل( در مقایسه با شهریورماه هفت درصد افزایش یافته بود و براین 
اســاس متوسط هزینه خانوارهای ایرانی در مقایسه با مهرماه سال گذشته برای 
خرید کاا و خدمات ۴۱.۴ درصد رشــد داشــت.وضعیت تورم ماهانه نیز از این 
حکایت داشــت که نرخ آن به هفت درصد در مهر ماه رســیده بود که نسبت به 
شهریور افزایش ۳.۴ درصدی داشته است. اما بررسی جزئیات هزینه ای خانوارها 
در بین کاا و خدمات نشــان می دهد که بااترین حد افزایش قیمت مربوط به 
حوزه حمــل و نقل که در آن انواع قیمت خودرو وجود دارد، اســت؛ به طوری 
که هزینه مردم برای تهیه خودرو و مجموعه حمل و نقل نســبت به شهریورماه 
۱۷ درصد و در مقایســه با مهرماه سال گذشته تا ۱۰۹.۵ درصد افزایش قیمت 
داشته است.این در حالی است که در چند ماه اخیر بازار خودرو با افزایش قیمت 
همــراه بوده و با وجود اما و اگرهای بســیاری که بین دســتگاه های مربوطه در 
رابطه با قیمت گذاری و کنترل بازار خودرو وجود داشــته، هنوز این بازار کنترل 
نشــده است.ورود خودرو به بورس یا خارج کردن قیمت گذاری از شورای رقابت 
و انجام قیمت گذاری توسط ســازمان حمایت از جمله مسائلی بوده که در این 
مدت مطرح شده اما هنوز هیچ یک به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است.افزایش 
تورم در حوزه حمل و نقل و در صدر ایستادن آن نسبت به سایر کاا و خدمات 
طی ماه های اخیر تکرار شــده اســت.اما آنچه در تورم مهرماه اتفاق افتاده نشان 
می دهد که بعد از حمل و نقل، میوه و خشــکبار با ۵۴ درصد، نان و غات ۵۲.۶ 
درصد و ســبزیجات با ۵۱.۵ درصد بیشــترین افزایش قیمت را نسبت به سایر 
کاا و خدمات در مقایســه با مهرماه سال گذشته داشته اند.افزایش قیمت کاای 
غیر خوراکی در مقایســه با شــهریورماه نیز اینگونه بوده که بیشــترین افزایش 
مربــوط به گروه حمــل و نقل با ۱۷ درصد، گروه »مبلمــان و لوازم خانگی«که 
شامل بخاری گازی، فرش ماشینی، لوازم پاستیکی آشپزخانه، یخچال و ظروف 
شیشه ای آشــپزخانه می شــود با ۸.۲، گروه »تفریح و فرهنگ« شامل لپ تاپ، 
قطعات کامپیوتر، دوربین عکاســی و دوچرخه بچه گانه با ۷.۳ درصد بوده است.

همچنین در بین کااهای خوراکی و آشــامیدنی بیشترین افزایش قیمت ماهانه 
مربــوط به گــروه »روغن ها و چربی« با ۱۶.۴ درصد اســت که دراین گروه کره 
پاســتوریزه حیوانی و روغن جامد قرار دارند. بعد از آن گروه »شیر، پنیر و تخم 
مرغ« با ۷.۷ درصد و گروه »ســبزیجات« با ۷.۶ درصد قرار دارد.در بین ســایر 
خدمات نیز می توان به افزایش ۱۲.۸ درصدی تورم در گروه آب، برق و ســوخت 

در فاصله بین شهریورماه تا مهرماه اشاره کرد.

استانها
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گفت و گو با تیمور رحمانی هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانگزیده خبر

سیاست پولی و اقدامات احتیاطی
نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشــی از سیاست پولی یا به عنوان 
مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص 
چکار می کند؟بانک های مرکزی مطرح دنیا مدت ها است درمان تورم را یافته اند و از 
این نظر با معضلی روبرو نیستند. نشانه آن هم این است که متوسط نرخ تورم در دنیا 
حدود 3 تا ۴ درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایین تر از این. به طور مشخص، 
بانک های مرکزی دنیا با توجه به انحراف نرخ تورم از ســطح مطلوب آن)که معموا 
عددی کوچک در حد 2 تا 3 درصد است( و با توجه به انحراف سطح تولید ناخالص 
داخلــی از مقدار بالقوه آن به تنظیم نرخ بهره می پردازند، به این ترتیب که نرخ بهره 
بازار بین بانکی را حول عددی مدیریت می کنند که نرخ تورم و سطح تولید از مقادیر 
اشاره شده انحراف قابل توجه نداشته باشند. البته، بویژه بعد از بحران 2007-2009 
حفظ ثبات مالی نیز مورد توجه بانک های مرکزی قرار گرفته است. به طور غالب، در 
این مدیریت نرخ سود، وزن اصلی بر حفظ تورم حول مقدار مطلوب و هدف آن قرار 
دارد. اما بانک های مرکزی چگونه این کار را انجام می دهند و چگونه مدیریت نرخ بهره 
سبب دستیابی به آن اهداف می شود؟ هنگامی که نرخ تورم از مقدار هدف آن فراتر 
می رود )که معموا با رونق تولید و فراتر رفتن تولید از حد بالقوه نیز همراه است، مگر 
آنکه کشوری با شوک منفی عرضه از قبیل تحریم یا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی 
در شرایطی که کشور بسیار به این مواد اولیه وارداتی وابسته است، روبرو شود(، بانک 
مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی می کند که نتیجه آن 
افزایش نرخ سود معامات بازار بین بانکی است. به تبع افزایش نرخ سود در بازار بین 
بانکی، ســایر نرخ های سود از قبیل نرخ سود سپرده ها، اعتبارات بانکی، اوراق بدهی 
دولتی و خصوصی، خریدهای قســطی، کارت های اعتباری و مواردی از این دســت 
افزایش می یابد. اما افزایش نرخ های ســود از طریق افزایش هزینه فرصت منابع مالی 
برای اشخاصی که دارای منابع مالی هستند و از طریق افزایش هزینه تامین مالی برای 
اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند، سبب کاهش مخارج شده و در نتیجه کاهش 
مخارج، از حرارت اقتصاد کاسته شده و فشار تورمی کاهش می یابد. عکس این اقدام 
زمانی رخ می دهد که اقتصاد دچار رکود شده و نرخ تورم از مقدار هدف یا مطلوب آن 
پایین تر قرار می گیرد.حال پرســش این است که آیا بانک مرکزی با تمرکز صرف بر 
مدیریت نرخ سود به شکلی که اشاره شد، قادر به حفظ ثبات اقتصاد کان و از جمله 
کنترل تورم  خواهد بود؟ در پاســخ به این سوال، می توان به کارکرد ویژه بانک ها و 
موسسات اعتباری که آنها را از سایر نهادهای مالی متمایز می کند، اشاره کرد. بانک ها 
و موسســات اعتباری خالق اعتبار و نقدینگی هستند. هنگامی که داده ها نشان می 
دهد ضریب فزاینده خلق نقدینگی مثا برابر با 5، 7 است، بدان معنی است که از هر 
7، 5 ریال نقدینگی خلق شــده در اقتصاد، 6، 5 ریال آن توسط بانک ها و موسسات 
اعتباری خلق شده است و نه توسط بانک مرکزی. آیا اینکه از هر 7، 5 ریال نقدینگی 
خلق شده 6، 5 ریال آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری خلق شود، فی نفسه امر 
نامطلوبی است؟ پاسخ منفی است و اساسا کارکرد بانک همین است. اما اگر در خلق 
اعتبار و نقدینگی توسط بانک ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی و بدتر از آن 
کژمنشی وجود داشته باشد، آنگاه لزوم محدود کردن آن از سوی نهاد ناظر اجتناب 

ناپذیر است. اما چرا در خلق اعتبار و نقدینگی اثرات خارجی منفی و کژمنشی وجود 
دارد؟ دلیل ساده است. بانک ها و موسسات اعتباری در سرمایه گذاری های خود)بویژه 
اعطای تسهیات و خرید انواع دارایی( ممکن است یا بر اثر بی احتیاطی و بدون تعمد 
برای پروژه های پرریسک خلق اعتبار کنند یا از روی تعمد و چون می دانند بویژه اگر 
ســایز آنها بزرگ باشد ازم نیست هزینه انباشت ریسک را خود متحمل شوند، برای 
پروژه های پرریســک به خلق اعتبار بپردازند. اما چــرا خلق اعتبار برای پروژه های 
پرریسک و اصطاحا انباشت ریسک توسط بانک ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی 
منفی دارد. دلیل ساده است. بانک ها و موسسات اعتباری در مقابل سرمایه گذاریهای 
خود در قالب تســهیات و خرید دارایی که سمت راست ترازنامه آنها را تشکیل می 
دهد، تعهداتی به شکل سپرده در سمت چپ ترازنامه دارند. اگر بانک ها و موسسات 
اعتباری به انباشت ریسک و تامین پروژه های پرریسک بپردازند و اسباب سفته بازی 
را فراهم نمایند، ضمن آنکه می توانند با اقدام خود ســبب فشار بر قیمتها و تاطم 
بازارها شــوند، در صورت روبرو شدن با ناتوانی در ایفای تعهداتشان در قالب سپرده، 
ریسک انباشت شده را به کل اقتصاد و نهایتا مردم منتقل کرده اند. فشار بر قیمتها 
ناشــی از ســفته بازی پیامدهای زیان رفاهی برای جامعه دارد که انعکاس آن اثرات 
خارجی اشاره شده است و در عین حال اگر بانک ها نتوانند تعهدات خود را به دلیل 
ریسکی که در ترازنامه خود انباشت کرده اند، ایفا کنند دولت و بانک مرکزی ناچار به 
تحمل پیامد آن در قالب تحمیل مالیات بر جامعه یا تحمیل تورم بر جامعه)که خود 
نوعی مالیات است( می باشند. به همین دلیل است که کنترل و نظارت بر بانک ها و 
موسسات اعتباری معنی پیدا کرده است و پس از بحران 2009-2007 اهمیت بسیار 
یافته است.اما نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی 
یا به عنوان مکمل سیاســت پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به 
طور مشخص چکار می کند؟ هدف اصلی نظارت و اقدامات احتیاطی که توسط بانک 
مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری اعمال می شود، در اصل حذف یا کاهش اثرات 
خارجی و کژمنشــی اشاره شده است که در نهایت مانع زیان اجتماعی شود. در این 
اقدامات نظارتی و احتیاطی، بانک مرکزی با بررسی و ارزیابی پیوسته ترازنامه بانک ها 
و موسسات اعتباری، سعی می نماید مانع از خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و 
انباشت ریسک در بانک ها و موسسات اعتباری شود. اگر هدف صرفا کنترل رشد اعتبار 
و نقدینگی برای فعالیتهای فاقد ریســک اقتصاد کان در میان مدت باشد، به طور 
طبیعی مدیریت نرخ ســود کفایت می کند. اما هنگامی که هدف جلوگیری از خلق 
اعتبار برای انباشت ریسک اقتصاد کان باشد، مدیریت نرخ سود کفایت نمی نماید و 
اقدامات احتیاطی اجتناب ناپذیر است. هنگامی که بانک ها و موسسات اعتباری امکان 
خلق اعتبار برای فعالیتهای ســفته بازی و پرریسک را داشته باشند، ضمن آنکه آن 
سفته بازیها ترازنامه بانک را ناسالم می کند، اسباب بی ثباتی اقتصاد کان نیز خواهد 
بود که بویژه در تاطم بازار دارایی ها با اهمیت است. بر این اساس، همان منطقی که 
به سازمان حفاظت از محیط زیست حق می دهد بر فعالیت یک تولید کننده آلوده 
کننده محیط زیست محدودیت اعمال کند که از جمله پیامدهای آن کاهش میزان 
تولید آن تولیدکننده است، به بانک مرکزی هم حق می دهد که بر فعالیت یک بانک 

یا موسسات اعتباری و حتی بر فعالیت همه بانک ها و موسسات اعتباری محدودیت 
هایی ویژه یا عمومی اعمال کند تا مانع انباشت ریسک و لذا زیان اجتماعی شود. این 
منطق ساده ورای اقدامات احتیاطی بانک مرکزی است.در شرایط کنونی که اقتصاد 
ایران دستخوش بدبینانه شدن انتظارات و التهاب بازارها می باشد و در عین حال از 
رکود و کسری بودجه دولت نیز به شدت رنج می برد، چه امکاناتی برای سیاستگذاری 
پولی در اختیار اســت؟ اقدام اول اســتفاده از مدیریت نرخ سود و به طور مشخص 
افزایش نرخ سود است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان هم پیشنهاد دارند. گرچه 
میزانی افزایش در نرخ سود ضروری است)مستقل از اینکه آیا کل بدنه سیاستگذاری 
پولی در قالب شورای پول و اعتبارتمایلی برای تن دادن به آن دارد یا خیر؟(، اما ازم 
است اشاره شود که افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی نیست که با اطمینان خاطر 
آن را پیشــنهاد داد و آن را کافی دانست. دلیل آن است که اقتصاد ایران در معرض 
شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها قرار دارد و در شرایط تورم رکودی ناشی از این 
تحریم، افزایش قابل توجه نرخ ســود در ادبیات اقتصاد کان توصیه نمی شود. دلیل 
دیگر آن است که با وجود جهش شدید قیمتها و اتفاقا به دلیل فقدان نظام نظارتی 
ســخت، ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری همچنان دچار ناترازی است و افزایش 
قابل توجه نرخ سود می تواند ناترازی آنها را تشدید نماید، مخصوصا اینکه در زمینه 
نرخ سود تســهیات و توان بانک ها در وصول مطالباتشان از نظر حقوقی مشکاتی 
جدی وجود دارد. دیگر اینکه در شرایط کسری بودجه شدید دولت و فقدان اراده برای 
اصاح ساختاری بودجه، افزایش قابل توجه نرخ سود سبب دشوار شدن تامین مالی 
دولت و حتی امکان بحران بدهی برای دولت می شود. اگر در زمینه مدیریت نرخ سود 
قدرت مانور قابل توجهی وجود ندارد، توسل به اقدامات احتیاطی که مکمل مدیریت 
نرخ ســود اســت، می تواند ابزار موثری باشد. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، 
ضروری اســت که اقدامات احتیاطی ضمن سالم سازی ترازنامه بانک ها و موسسات 
اعتباری، ســبب کاهش نرخ رشــد نقدینگی نیز شود. نباید فراموش کرد که ضریب 
فزاینده خلق نقدینگی در حال حاضر بسیار باا است و این بدان معنی است که بخش 
زیادی از نقدینگی با خلق اعتبار بانک ها خلق می شود و ازم است اقدامات احتیاطی 
به کاهش این ضریب فزاینده خلق نقدینگی منجر شود. اگر شواهد و قرائن حکایت از 
آن دارد که خلق اعتبار بانک ها و موسسات اعتباری اسباب تحریک سفته بازی است 
و به طور مشخص بانک های با سامت پایین تر ترازنامه نقش بیشتری در این زمینه 
دارند، ازم اســت به عنوان یک اقدام احتیاطی بر خلق اعتبار بانک ها و موسســات 
اعتباری)چه در اعطای تسهیات و چه انواعی از سرمایه گذاری آنها( محدودیت رشد 
اعمال شــود، گرچه می توان بســته به وضعیت سامت ترازنامه بانک ها و موسسات 
اعتباری بین آنها تمایز و تفاوت هم در اعمال این اقدامات احتیاطی قائل شد. نتیجه 
این اقدامات احتیاطی آن خواهد بود که با جلوگیری از انباشــت ریسک در ترازنامه 
بانک ها و کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش انتظارات تورمی نیز می شود که شرط 
ازم برای هدایت منابع بانکی به ســمت بخش حقیقی اقتصاد را نیز فراهم می کند. 
بدون توسل به اقدامات احتیاطی و محدودیت رشد ترازنامه بانک ها، توسل صرف به 

افزایش نرخ سود قرین توفیق نخواهد بود.

آخرین وضعیت منابع مالی بلوکه شده 
ایران در دنیا 

بانک مرکزی در کنار تیم دیپلماســی سیاسی کشــور در حال مذاکره با 
کشورهای هدف برای آزادســازی منابع مالی بلوکه شده ایران است و به 
موفقیت هایی هم در این زمینه دســت یافته اســت. بعد از شدت گرفتن 
تحریم ها فهرست منابع بلوکه شده ایران در برخی کشورها طویل تر شد 
و هرچند تا کنون مقداری به کشــور بازگشته اما در حال حاضر با اعمال 
محدودیت های سنگین آمریکا علیه ایران، پول های قابل توجهی از ایران 
که عمدتا ناشــی از صادرات نفت و انرژی بود در کشــورهای کره جنوبی، 
عراق و تا حدودی هم چین و ژاپن ماندگار شده و بانک های این کشورها به 
دلیل ترس از آمریکا و روابط اقتصادی که با این کشور دارند حاضر نیستند 
ایران را به ایاات متحده ترجیح دهند، بنابراین باید به دنبال راهکارهایی 
بود که بتوان به هر نحوی این منابع را به کشور بازگرداند تا تاثیر قطعی آن 
را در بازار ارز و به آرامش رســیدن و ثبات آن شاهد باشیم.به همین دلیل 
اســت که این روزها بانک مرکزی در کنار تیم دیپلماسی سیاسی کشور، 
با شــرکای تجاری هدف وارد مذاکره شــده تا بتواند با اتخاذ راهکارهای 
مختلف، پول های بلوکه شده ایران را بازگرداند. به تازگی عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی در ســفر اخیر خود به عراق به توافقات خوبی در 
این باره رسید که نتیجه آن بازگشت منابع مالی به صورت اسکناس و در 
قالب واردات از کشورهای دیگر بود. او با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم ما 
مذاکره با کشورهایی بود که پول های ما در آنجا مسدود است به سفر اخیر 
خود به عراق اشــاره کرد و گفت: خوشبختانه سفر خوبی بود و امیدواریم 
بتوانیم از منابع خود که بیش از 5 میلیارد دار در این کشور است استفاده 
کنیم.هفته گذشته نیز، محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران 
درباره نرخ ارز و منابع مالی بلوکه شده در کشورهای دیگر گفت: همواره از 
روز اول گفتیم که این قیمت های باای دار، قیمت واقعی در ایران نیست 
و مسئوان باید برای کاهش قیمت دار و واقعی کردن نرخ ارز برنامه ریزی 
کنند. وی با اشاره به محدودیت ها و کمبود منابع ارزی ادامه داد: به دلیل 
بروز کرونا، از اسفند تا خرداد عما صادرات ما به دنیا متوقف شده بود و بعد 
از ان هم هر صادراتی که انجام شد ارز آن چند ماه زمان می برد که به بازار 
وارد شــود در نتبجه در این مقطع فشار مضاعفی به بازار وارد شد.واعظی 
همچنین با اشاره به میزان قابل توجه ارزی که هفته گذشته به نیما عرضه 
شــد، تصریح کرد: از سوی دیگر بخشی از پول های مسدود شده ایران در 

کشورهای دیگر باز شده و اقدامات ازم را آغاز کردیم.

بخشی از منابع مالی در کره به صورت اسکناس وارد می شود
حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی در گفت 
وگو با ایِبنا از آزادسازی منابع بلوکه شده کشورمان در آینده ای نزدیک خبر 
داد و گفت: 8.5 میلیارد دار در کره جنوبی داریم که با مذاکراتی که شکل 

گرفت مقرر شد بخشی از این میزان به صورت اسکناس وارد کشور شود.
وی ادامه داد: هنوز مورد قطعی وجود ندارد و صحبتی است که با این کشور 
داشتیم و باید منتظر ماند و دید آیا وعده آنها واقعی است یا خیر. اما به هر 
حال اگر این اتفاق محقق شود به طور قطع تاثیر خوبی بر اقتصاد و البته 
بازار ارز خواهد داشت.تنهایی یادآور شد: این منابع بلوکه شده قرار بود در 
قالب دارو و تجهیزات پزشکی وارد کشورمان شود اما هنوز میزان آن قابل 

توجه نبوده و فقط مقدار اندکی دارو وارد شده است.

مپنا مقداری از طلب خود را از عراق گرفت
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت 
وگو با ایِبنا از دریافت بخشــی از منابع بلوکه شــده ایران در عراق توسط 
شرکت مپنا خبر داد و گفت: عمده طلب ما از عراق متعلق به صادرات نفت 
و انرژی است که صادرکننده آن دولت بود.وی با اشاره به سفر دکتر همتی 
به عراق اظهار کرد: براساس توافق انجام شده بین دو کشور مقرر شد منابع 
مسدود شده ما که حدود 5 میلیارد دار است در قالب خرید کاا برگردانده 

شود اما بخشی از این منابع هم به صورت فیزیکی وارد کشور شده است.

در چین ذخائر ارزی داریم نه منابع بلوکه شده
در حال برخی خبرها حاکی از وجود منابع مالی بلوکه شده ایران در چین 
اســت که به تازگی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این مسئله اساساً 
غلط اســت و اصًا پولی در چین بلوکه نیست. ما با چین مشکاتمان را 
داریم و هیچ دو کشــوری نیســتند که در دنیا مشکل نداشته باشند. ما 
منافعی در چیــن داریم که اتفاقاً برای چرخش چــرخ اقتصادی و برای 
استفاده از برخی اقام مصرف می شود که این جدای از بلوکه شدن منابع 
در عراق و ژاپن و کره جنوبی اســت؛ موضوع چین متفاوت است .در این 
میان مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین نیز 
در گفت وگو با ایِبنا با تایید این خبر اعام کرد: ما منابع بلوکه شــده ای 
در چین نداریم که مانند موارد مشــابه درکره جنوبی و عراق نتوانیم وارد 
کشــور کنیم.وی تاکید کرد: ما دو نوع پول در کشــورهای مختلف دنیا 
داریم، بخشــی که در عراق و کره جنوبی اســت منابع حاصل از فروش 
نفت و انرژی و کااســت که فعا امکان بازگشت آن به کشور وجود ندارد 
و برخی هم ذخائر ارزی ما در کشــورهایی مانند چین است که به نوعی 

پشتوانه پولی مملکت است.

طی هفت ماه گذشته انجام شد؛
۶۲۱۴ میلیون دار تامین ارز برای 

کااهای اساسی
بانک مرکزی ازابتدای ســال تاکنون علیرغم فشــار تحریم ها،ارز کااهای 
اساسی راطبق مقررات تامین کرده است؛ضمن آنکه تعیین اولویت بندی 
نوع ومیــزان ارزکااها برعهده وزارتخانه هــای ذیربط اعم ازصمت،جهادو 
بهداشــت اســت.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی با توجه به انتشار 
اخباری مبنی بر عدم تامین ارز نهاده های دامی و کااهای اساســی با نرخ 
۴200 تومان، که منجر به تعطیلی برخی از شــرکت های تولیدی شــده 
است، به آگاهی می رساند بانک مرکزی سقف تعیین شده در مصوبه ستاد 
اقتصــادی دولت برای تامین ارز، را به طور کامل اجرا کرده اســت و این، 
وظیفه وزارتخانه های مربوطه است که با »اولویت بندی« در سقف مذکور، 
تعیین کنند برای چه کااهایی و چه شــرکت هایی تامین ارز شوند.  طی 
سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف 8 میلیارد دار ارز با 
نرخ ۴200 تومان به منظور تامین کااهای اساسی به تفکیک 5.5 میلیارد 
دار برای اقام کاای اساسی )ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو 
و گنــدم( و 1.5 میلیارد دار برای دارو و یک میلیارد دار برای تجهیزات 

پزشکی در نظر گرفته شد.

از سوی بانک مرکزی اباغ شد:
تمهیدات ویژه با هدف تسهیل استفاده از 

درگاه های بانکی غیر حضوری
تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف تســهیل اســتفاده هــم میهنان گرامی از 
درگاه های غیر حضوری با توجه به شــیوع ویروس کرونا به شــبکه بانکی اباغ 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با عنایت به شرایط خاص 
بهداشتی کشور و موج سوم کرونا و با هدف مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا و به منظور تســهیل استفاده هم میهنان گرامی از درگاه های غیر 
حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه های خودپرداز؛ در 
بخشــنامه ای ضرورت رعایت تمهیدات زیر را به شبکه بانکی اباغ کرد:- سقف 
مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شــتابی و درون بانکــی( از طریق درگاه های 
اینترنتی و خودپردازها در هر شــبانه  روز از مبدا هر کارت به شــصت میلیون 
ریــال افزایش یابد. ازم به ذکر اســت میزان کارمزد انتقال وجه بیش از ســی 
میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شــد.  - ســقف مجاز انتقال وجه 
کارت به کارت از طریق پرداخت ســازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال 
با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم 
کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء 
اســتفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال 
وجه مجاز نیست. ازم به ذکر است در صورت پیوستن بانک ها و پرداخت سازها 
به هاب فناوران مالی،  این سقف می تواند تا مبلغ پنجاه میلیون ریال افزایش یابد.

- امــکان تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانکی بــدون نیاز به مراجعه حضوری 
مشتری تا پایان سال 99 و به مدت یکسال بامانع است. 

در حالــی که مهلت اجرای مــاده 11 قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان که نقش مهمی در راستای 
ارتقای حکمرانی ریال در کشــور دارد، در اوایل هفته 
آینده پایان خواهد یافت همچنان خبری از اجرای این 

قانون توسط بانک مرکزی نیست.
، در سال های اخیر و بخصوص پس از تحلیل داده های 
مرتبط با مفاســد اقتصادی که از طریق مراجع قضایی 
کشور کشف و ارائه گردید، لزوم انجام اقدامات اساسی 
به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز 
مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از 
پیش روشن گردید. در همین راستا، قوانین و مقررات 
متعددی با هدف تقویت حکمرانــی در حوزه ریال به 
تصویب رسید و یکی از مهمترین قوانیم مذکور،  قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده است.قانون 
پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان در تاریخ 21 
مهرماه 1398 و با هدف اصاح نظام مالیاتی کشور به 
تصویب مجلس شورای اسامی رسید. ویژگی اصلی این 
قانون، رویکرد ســامانه محور و دخالت حداقلی عوامل 
انســانی در فرایند مالیات ســتانی و در نتیجه کاهش 
قابل توجه هزینه های ســازمان امور مالیاتی و افزایش 
دقت درمحاســبه مالیات قابل پرداخت مودیان است.

از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسامی، 
مسئله استفاده از اطاعات تراکنش های بانکی در کنار 
اطاعات صورت حساب های الکترونیکی به عنوان اسناد 
اســتانداردی که به منظور ارائه اطاعات پیرامون نوع 
فعالیت اقتصادی پیش بینی شــده است، این قانون را 
به قانونی منحصر به فــرد تبدیل کرده که می تواند به 

ارتقای حکمرانی ریال در کشــور منجر شــود.  برخی 
احکام قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان 

مرتبط با حکمرانی ریال در جدول زیر آمده است:

روش شناسایی استفاده کنندگان از حساب های 
شخصی برای انجام فعالیت های شغلی

نکات قابل توجه درباره قانون پایانه های فروشــگاهی 
و ســامانه مودیان از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس 

عبارتست از:
»1. با توجه به اینکه اســتفاده از حساب های شخصی 
برای انجام فعالیت های شــغلی عمًا به معنای فراهم 
بودن شــرایط بــرای دور زدن قانون اســت، در قانون 
جریمه  ها و تنبیهاتی برای استفاده از حساب شخصی 
جهــت انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شــده 
است؛ اما در ارتباط با شیوه شناسایی اشخاص متخلف 
تمهیدی اندیشیده نشده است. بدین جهت ازم است 
دو مسیر هم زمان پیگیری شــود: اواً در نظام بانکی 
خدمات قابل ارائه به حساب های شخصی اعم از سقف 
تراکنش ها، محدود و واقعا متناسب با نیاز شخصی باشد، 
به نحوی که این محدودیت ها ادامه مسیر فعلی را برای 
اشخاص متخلف پرهزینه نماید و انگیزه ای برای استفاده 
از آن ها جهت انجام فعالیت شغلی وجود نداشته باشد؛ 
ثانیاً در نظام مالیاتی با استقرار نظام مالیات بر مجموع 
درآمد اشــخاص حقیقی )PIT( به نحوی قاعده گذاری 
شود که از بروز چنین تخلفاتی پیشگیری شود. در این 
صورت اخذ مالیات های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی 
سرمایه نیز بر اساس اطاعات اظهارنامه های مالیات بر 

مجموع درآمد اشخاص یا اسناد مثبته استاندارد، مشابه 
صورت حساب های الکترونیکی امکان پذیر خواهد بود.

2. قانــون همه اشــخاص حقیقی که مجــوز فعالیت 
اقتصادی ندارند را از ثبت حساب تجاری و نیز دریافت 
دستگاه کارت خوان محروم می کند؛ در نتیجه اشخاص 
حقیقی از جمله دست فروشــان امــکان ادامه فعالیت 
اقتصادی نخواهند داشــت. پیشنهاد می شود حداقل تا 
زمانی که این اشــخاص بطور کامل ســاماندهی شوند 
و تحت ضوابط اعامی توســط ســازمان امور مالیاتی، 
امکان دریافت حســاب تجاری برای آن ها فراهم شود، 
در چارچوب مقرراتی که ســازمان امور مالیاتی تعیین 
می کند، اســتفاده از دستگاه کارت خوان با محدودیت 
دریافت مثًا حداکثــر 10 میلیون ریال در روز و 200 
میلیون ریال در هر ماه کماکان برای ایشان مجاز باشد.

3. پیشــنهاد می شــود اطاعات مکانی دستگاه های 
کارت خوان نیز مورد استفاده سازمان امورمالیاتی قرار 
گیرند و از ادامه فعالیت دســتگاه های کارت خوانی که 
مکان فعالیت آن ها با مکان معرفی شده به سازمان امور 
مالیاتی جهت انجــام فعالیت اقتصادی مطابقت ندارد، 

جلوگیری شود«.
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه سامانه محور بودن، 
تولید اسناد استاندارد و امکان تقاطع گیری بین اطاعات 
اظهارشــده مودیان مالیاتی بــا اطاعات تراکنش های 
بانکی حســاب های تجاری، از جمله ویژگی های اصلی 
این قانون هســتند؛ بر ضرورت عملیاتی شــدن همه 
تکالیف تعیین شده در قانون برای دستگاه های ذی ربط 

در موعد مقرر تاکید کرد.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد؛
پایان مهلت بانک مرکزی برای ساماندهی دستگاه های کارتخوان

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

دوم
ت 

نوب

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره139960331057000691هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج-ناحیــه دو تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای مالک خلفی فرزند قاســم به شــماره شناسنامه 897 صادره از 
مغان در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 168 مترمربع 
پاک312 فرعی از 361 اصلی واقع در محمدشــهر خریداری از مالک رسمی 
آقای قاسم مردانی کمالی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تارخ انتشار نوبت اول:99/07/20 تاریخ انتشار نوبت دوم:99/08/05

منصور هدایتکار- رئیس ثبت اسناد و اماک )م الف 99/686/ف(
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نگـــاه

خطیب زاده: 
 امشب ایران، داغدار افغانستان است

 ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران در واکنش به حادثه 
تروریستی روز شنبه در کابل، با تأکید بر اینکه  افغانستان عزیز بار دیگر زخمی 
تروریسم کور شد، نوشــت:  امشب ایران، داغدار افغانستان است.به گزارش اداره 
کل اطاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده شنبه 
شب در صفحه توییتر خود افزود: دانش آموزان افغانستانی قربانی خشونت کریه 
و جنگ بی پایانی شدند که هرگز آن را انتخاب نکرده بودند. به نوشته سخنگوی 
وزارت امور خارجه، جمهوری اسامی ایران این  جنایت هولناک را بشدت محکوم 
نموده و به ملت و دولت افغانستان تسلیت می گوید. مقارن ساعت ۱۶:۳۰ عصر 
شنبه انفجار ناشی از حمله یک مهاجم انتحاری در بخش حوزه سیزدهم کابل،  
پایتخت افغانستان که در مســیر تردد دانش آموزان یک مرکز آموزشی رخ داد، 
موجب کشته شدن ۱۸ نفر و زخمی شدن ۵۷ نفر دیگر که شماری از قربانیان 

دانش آموز مرکز کوثر دانش شهر کابل بودند، شد.

در واکنش به سخنان اردوغان؛
فرانسه سفیر خود را از ترکیه فراخواند

در ادامه تشــدید تنش میان فرانســه و ترکیه و به دنبال حمله اردوغان به 
ماکرون، پاریس سفیر خود را از آنکارا فراخواند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
وزارت خارجه فرانســه ســفیر خود را از آنکارا فراخواند. بر اساس اعام این 
خبرگزاری، این اقدام فرانســه در واکنش به سخنان »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهــور ترکیه علیه امانوئل ماکرون همتای فرانســوی وی به انجام 
رسیده است.گفتنی اســت که »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
ساعاتی پیش با انتقاد از رئیس جمهور فرانسه به دلیل انتشار کاریکاتورهای 
اهانت آمیز به ســاحت مقــدس پیامبر اکرم )ص( در این کشــور خطاب به 
امانوئل ماکرون اعام کرده بود: درباره رئیس جمهوری که با میلیون ها عضو از 
گروه های اعتقادی مختلف به این شکل برخورد می کند، چه می توان گفت: 

اول از همه، آزمایش سامت روان انجام بده.

کشته شدن مرد شماره دو القاعده 
ابومحسن المصری معروف به حسام عبدالرؤوف مغز متفکر القاعده در شبه قاره 
هند که از او به عنوان مرد شــماره دو القاعده و جانشین احتمالی الظواهری نیز 
نام برده شده، توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشته شد.به گزارش خبرگزاری 
اســپوتنیک، نیروهای امنیتی افغان مدعی شــده اند که المصری را در جریان 
عملیاتی در منطقه »اندر« واقع در وایت غزنی از پای درآوردند.اداره امنیت ملی 
افغانستان در توئیتی نوشت: ابومحسن المصری در جریان عملیات ویژه در وایت 
غزنی از پای درآمد. او حین تاش نیروهای امنیتی برای دســتگیری اش کشته 
شد.وبســایت اف.بی.آی نیز اعام کرد، المصری به خاطر ارتباطش با القاعده که 
ســازمانی شناخته شده جهت اقدامات تروریستی علیه دولت آمریکا و کمک به 
سازمان های تروریستی خارجی و کشتار اتباع آمریکایی تحت پیگرد بود.کریس 
میلی، رئیس مرکز ضد تروریســم ســازمان امنیت ملی آمریکا نیز در بیانیه ای 

کشته شدن المصری را تایید کرد.

ترامپ خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید؛
عربستان به زودی اسرائیل را به رسمیت 

می شناسد!
رئیــس جمهور ایاات متحــده در اظهاراتی برقراری روابــط دیپلماتیک میان 

عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی را در آینده ای نزدیک پیش بینی کرد.
، »دونالــد ترامپ« رئیس جمهوری ایاات متحــده روز جمعه پیش بینی کرد 
که پیرو اعان موافقت شــورای انتقالی ســودان با عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیســتی، روابط دیپلماتیک میان ریاض و تل آویو به زودی برقرار می شود.

رئیس جمهور آمریکا خطاب به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: »خب همانطور 
که می دانید، ما کشورهای بسیاری را ]برای برقراری روابط با اسرائیل[ آماده کرده 
ایم، - مطمئنم که به زودی شاهد خواهیم بود که عربستان سعودی همین کار 
را می کند«.ترامپ در ادامه افزود: »من واقعاً باور دارم که این اتفاق خواهد افتاد 
و روابط بسیار خوبی ]میان اسرائیل[ و عربستان سعودی برقرار خواهد شد و شما 

شاهد روابطی بسیار خاص خواهید بود«.

خطر بایدن برای ترکیه اردوغان و لیر
ترکیه در صورت انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا بیشتر 
از ســایر کشورها ضرر می کند زیرا انتظار می رود موضع ایاات متحده در 
برابر مداخات نظامی خارجی رجب طیــب اردوغان و همکاری نزدیکتر 
با روسیه را ســخت تر کند.به گزارش خبرگزاری رویترز،  سرمایه گذاران و 
تحلیلگران می گویند، در صورتی که کاخ ســفید جو بایدن ماشــه اعمال 
تحریم هایــی کــه از مدت ها پیش تهدیــد آن وجود داشــت و به خرید 
موشــک های اس-۴۰۰ از روســیه مرتبط می شــود، بکشــد، لیر ترکیه 
آسیب پذیر می شــود. واشنگتن این ســامانه های روس را تضعیف کننده 
دفاع ناتو می داند.آزمایش یک ســامانه اس-۴۰۰ در روزهای گذشــته با 
واکنش انتقادی وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون همراه شــد. سناتورهای 
جمهوری خواه و دموکرات ارشد هم خواستار اعمال تحریم هایی شدند که 
می تواند اقتصاد بحران زده ترکیه را که طی این ســال ها دو رکود را تجربه 
کرده، گرفتارتر کند.رجب طیب اردوغان،  رئیس  جمهوری ترکیه احتمال 
چنین ریزشی را کم اهمیت دانسته و به انجام اقداماتی در تقابل با تحریم ها 
وعده داده است. تهدیدهای آمریکا تاکنون راه به جایی نبرده است چرا که 
ترامپ با مجازات اردوغان مخالف است و هر از گاهی با او در تماس است و 
ابراز امیدواری می کند که مذاکرات این مساله را حل و فصل کنند. تهدید 
به تحریم ترکیه از اواسط ۲۰۱۹ که مسکو انتقال این تسلیحات را به آنکارا 
آغاز کرد، شنیده می شود.اردوغان از روابط گرمش با ترامپ، برای نمایش 
قوای نظامی در ســوریه، لیبی، شــرق مدیترانه و به تازگی هم در قره باغ 
سود می برد و در سال های اخیر برخی شکاف ها را که حاصل عقب نشینی 
آمریکا از این منطقه است، پر می کند.اما این روابط ممکن است در صورت 
پیروزی بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات سوم نوامبر، تغییر کند. بایدن 
ماه دسامبر در سخنانی که انتقاد آنکارا را برانگیخت، از رویکرد جدیدی در 
قابل اردوغان »خودکامه« حمایت کرد و نسبت به همکاری نزدیک ترکیه 
با روســیه ابراز نگرانی کرد.جو بایدن در روزهای اخیر صحبت  ویژه ای در 
رابطه با این مساله نداشته است و کمپین او به درخواست برای اظهارنظر 
واکنش نشــان نداد. او در دســتور کاری خود از تمام کشورهای عضو ناتو 
خواسته اســت تا بار دیگر به مسوولیت های خودشــان به عنوان اعضای 
یک »ائتاف دموکراتیک« متعهد شــوند.لیر ترکیه امســال با کاهش ۲۴ 
درصدی ارزش خود به پایین ترین حد رســید و به گفته ســرمایه گذاران، 
بخشی از آن بابت خطر روی کار آمدن بایدن است. هرگونه بازگشت قاطع 
دارایی های ترکیه ممکن است تا بعد از انتخابات نوامبر و اینکه کاخ سفید 
تصمیــم بگیرد که آیا ترکیه را تحریم کنــد و اینکه چگونه چنین کاری 
صورت بگیرد، به تعویق بیفتد.راجر کلی، اقتصاددان منطقه ای سرشناس 
در بانک اروپا برای بازسازی و توسعه می گوید: پیروزی بایدن مطمئناً خطر 
تحریم های ایاات متحده را افزایش می دهد ... و مطمئناً شما از بازگشت 
به یک بازار مالی از قبل ناپایدار که تحت تأثیر این پاندمی قرار گرفته است، 

اضطراب خواهید داشت.

 کمک ۸۱ میلیون داری آمریکا 
 به سودان پس از عادی سازی روابط 

با رژیم صهیونیستی
وزارت امور خارجه آمریکا بعد از توافق عادی ســازی روابط میان سودان و 
رژیم صهیونیســتی، از تخصیص بسته کمک های ۸۱ میلیون داری برای 
بحران بشردوســتانه ســودان خبر داد.به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، 
براســاس بیانیــه وزارت امور خارجه آمریکا، این کمــک مالی بیش از ۶۴ 
میلیون دار از دفتر کمک های بشردوستانه آژانس توسعه بین المللی ایاات 
متحده و ۱۷ میلیون دار از دفتر جمعیت، پناهندگان و مهاجرت در وزارت 
امور خارجه این کشور را شامل می شــود.در این بیانیه آمده است که این 
کمک ها در راســتای کمک بشردوستانه آمریکا به افراد در معرض خطر، از 
جمله افراد آســیب دیده از ســیل اخیر، نیز پناهندگان و آوارگان به دلیل 
درگیری در دارفور و ســودان جنوبی و ســایر مناطق این منطقه است.بر 
اساس این بیانیه، ســودان همچنان با تعدادی از چالش های بشردوستانه 
روبرو اســت، از جمله مهاجرت گســترده جمعیت در اثر خشــونت های 
فرقه ای که جان غیرنظامیان را به خطر انداخته و موجب نابسامانی اوضاع 
انسانی شده است و نیز پیامدهای مستمر درگیری، شوک های اقتصادی و 
خطرات زیست محیطی مکرر همچون خشکسالی و سیل های مکرر.پس از 
پرداخت ۳۳۵ میلیون دار غرامت از سوی خارطوم به خانواده های قربانیان 
انفجارهای ســفارت آمریکا در نایروبی، پایتخت کنیا و دارالسام، پایتخت 
تانزانیا در اوت ۱۹۹۸ و نیز ناو آمریکایی یو اس کول در ســواحل یمن در 
اکتبر ۲۰۰۰، دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه طرحی را 
برای حذف نام ســودان از لیست کشــورهای حامی تروریسم امضا کرد.بر 
اســاس این گزارش، حذف نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم، 

بارقه امید بزرگی برای اقتصاد سودان است.

رئیس جمهوری لهستان به کرونا مبتا شد
 نتیجه آزمایش کرونای »آندژی دودا« رئیس جمهوری لهستان مثبت اعام 
شــد. »باژک سایچالسکی« سخنگوی دوداد در پیامی توئیتری اعام کرد 
که رئیس جمهوری محافظه کار ۴۸ ســاله لهســتان به کرونا مبتا شده 
است.این ســخنگو تصریح کرد که حال رئیس جمهوری خوب است و در 
قرنطینه به ســر می برد.ابتا دودا به کووید – ۱۹ در حالی مورد تائید قرار 
گرفته که شمار موارد ابتا به این بیماری و مرگ ناشی از آن در لهستان به 
سرعت رو به افزایش است.افزایش موارد ابتا به کرونا در لهستان، سیستم 
بهداشت و درمان این کشور را در معرض فروپاشی قرار داده است.پزشکان 
لهســتانی می گویند بیماران نه صرفا به دلیل ابتا به کووید – ۱۹ بلکه به 
خاطر مبتا شــدن به بیماری های دیگری می میرند که بیمارستان های 
شلوغ این کشور قادر به درمان آن نیستند.دولت برای گشایش بیمارستان 
های صحرایی اعام آمادگی کرده است، اما مطمئن نیست که بتواند پزشک 
و پرســتار کافی برای خدمت در این بیمارستان ها پیدا کند.دولت لهستان 
روز شنبه محدودیت های جدیدی برای جلوگیری از شیوع کرونا وضع کرد 
که کم از اعمال قرنطینه ندارد.»مائتوس موراوسکی« نخست وزیر لهستان 
از شــهروندان لهستانی خواســت محدودیت های سخت اعمال شده برای 
محافظت از جانشان را رعایت کنند.تاکنون ۴۰ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۴۴۹ 
نفر در سراســر جهان به کرونا مبتا شــده اند. از این تعداد، یک میلیون و 
۱۲۰ هزار و ۲۱۷ نفر فوت کرده و ۳۰ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۳ نفر بهبود 
یافته اند.همچنین چهار هزار و ۱۷۲ نفر از شــهروندان لهستانی بر اثر ابتا 

به کووید – ۱۹ جان باخته اند.

اهداف پیدا و پنهان نخست وزیری سعد الحریری
 ســعد الحریری بعد از نزدیک به یک ســال دوری از کرسی 
نخســت وزیری به تازگی با کســب رای اکثریــت نمایندگان 
پارلمان بار دیگر مامور به تشکیل کابینه شد اما اینکه چرا وی 
در شرایط اقتصادی نحیف لبنان با چراغ سبز عربستان و فرانسه 
مجددا پا به عرصه سیاسی کشورش گذاشته است، سوالی است 
که ذهن بســیاری را به خود مشغول کرده است.سعد الحریری 
پــس از انصراف چندین فرد از تشــکیل کابینه جدید لبنان ، 
اکنون بعد از نزدیک به یک سال دوری مجددا وارد کاخ نخست 
وزیری لبنان و مامور تشــکیل کابینه شــد.ناظران در ارزیابی 
اهداف احتمالی بازگشــت ســعد الحریری به عرصه سیاست 
آن هم در شــرایط نابســمان اقتصادی که البته با چراغ سبز 
کشــورهای غربی و منطقه ای مانند فرانسه و عربستان صورت 
گرفته اســت، می گویند که رو در رو قرار دادن محور مقاومت 
با مردم و متهم کردن گروه های مقاومت به ســنگ اندازی در 
روند ســامان دهی اوضاع اقتصادی لبنــان از جمله اهداف این 
بازگشت خواهد بود.سعد الحریری در اولین سخنان خود پس 
از مأمور شدن به تشکیل کابینه لبنان درباره سامان دهی اوضاع 
اقتصادی و بازسازی ویرانه های بندر بیروت، وعده داده است که 
برای تحقق احتمالی وعده های نخســت وزیر مکلف لبنان، باید 
بندر بیروت به همراه دست کم ۳۰ هزار واحد مسکونی آسیب 
دیده از انفجار این بندر، بازســازی شود.اما سوالی که در اینجا 
ذهن بســیاری از لبنانی ها را به خود مشغول کرده است، اینکه 
ساختمان مجلل نخست وزیری با چشم اندازی از بندر بیروت، 
حــاا با ۹ ماه پیش یعنی زمانــی که حریری بعد از اعتراضات 
گسترده خیابانی نسبت به فساد سیاست مداران مجبور به ترک 
آن شــد، چه تفاوتی کرده که سعد الحریری چنین وعده های 
بزرگی را داده اســت.برخی از کارشناســان معتقدند که نگاه 
الحریری برای عملی شــدن وعده هایش در صورت توفیق در 
تشکیل کابینه، به همان کشورهای غربی و منطقه ای است که 
به وی چراغ ســبز نشــان داده اند و راه را برای نخست وزیری 

مجدد وی هموار کرده اند.اگرچه سعد الحریری روی کشورهایی 
مانند فرانســه و عربستان برای خروج از جلوگیری از فروپاشی 
کامل اقتصادی لبنان حساب باز کرده است، اما وی ۹ ماه پیش 
کابینه لبنان را با رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دار بدهی خارجی 
ترک کرد و حاا به این رقم کمرشکن برای اقتصاد نحیف لبنان، 
هزینه سرسام آور ۱۵ میلیارد داری بازسازی بندر بیروت نیز 
اضافه شــده است. عاوه بر این، وجود صدها هزار آواره سوری 
بار ســنگینی بر دوش اقتصاد لبنان اســت که او باید در اسرع 
وقت چاره ای برای آن بیاندیشد.افزون بر آن، سعد الحریری در 

حالی باید هفتاد و هفتمین کابینه لبنان بعد از اســتقال این 
کشور از قیمومیت فرانسه را تشکیل دهد که هنوز طرح فرانسه 
برای خروج لبنان از خاء سیاسی بر فضای سیاسی این کشور 
ســایه افکنده اســت.الحریری در حالی مجوز پذیرش نامزدی 
پست نخســت وزیری را از سعودی ها گرفته است که سلف او 
مصطفی ادیب، به دلیل فشــار آمریکا و عربستان برای حذف 
حزب اه از کابینه، مجبور به انصراف از تشکیل کابینه شد. حاا 
باید دید الحریری که با موافقت ضمنی حزب اه و جنبش امل 
و هم پیمانان محور مقاومت در مجلس مامور تشــکیل کابینه 

شــده اســت تا چه میزان در برابر این خواست محور غربی ـ 
عربی مقاومت خواهد کرد.البته این موضوع، تنها چالش پیش 
روی حریری نیست زیرا او بعد از گذر از این خاکریز نه چندان 
ســاده، باید برنامه مشخصی برای مبارزه با فساد تهیه و تدوین 
کند؛ همان چالشــی که او را  آبان ماه سال گذشته مجبور به 
ترک کاخ نخســت وزیری کرد.این چالش یــا او را رو در روی 
بسیاری از سیاست مداران و هم پیمانانش در جریان ۱۴ مارس 
قرار می دهد و یا با موج جدیدی از مطالبات مردم مواجه خواهد 
کرد.ارائه برنامه کاری دولت جدید بعد از تشکیل کابینه، چالش 
بعدی حریری اســت، چرا که حمایت از مثلث سه گانه ارتش، 
ملت و مقاومت یکــی از بندهای اصلی برنامــه کاری تمامی 
دولت هــا بعد از جنگ ۳۳ روزه بوده و حریری هم در دو نوبت 
گذشته تشکیل کابینه از این قاعده مستثنا نبوده است.این بار 
اما؛ حریری با مجوز رژیم سعودی حاضر به پذیرش مسئولیت 
نخست وزیری شــده و طبیعی است که تعهداتی در قبال این 
مجوز به ریاض داده باشد.در شرایط کنونی که موج علنی کردن 
روابط با رژیم صهیونیستی برخی کشورهای عربی را در برگرفته 
و ســکوت ریاض در قبال آن نیز مفهومی جز رضایت آل سعود 
از این فرایند ندارد، باید منتظر ماند و دید آیا حریری همچون 
دولت های گذشته از مقاومت حمایت خواهد کرد و یا اینکه با 
ایستادگی در برابر اکثریت مردم و پارلمان، خود به اهرم فشار 
جدیدی بر مقاومت تبدیل خواهد شد.نگاهی به وعده حریری 
برای ســامان دهی اوضاع اقتصادی و بازسازی ویرانه های بندر 
بیروت نشــان می دهد که احتماا هدف اصلی سناریوی محور 
غربی ـ عربــی از صدور مجوز انتخاب مجدد حریری به عنوان 
نخست وزیر، رو در رو قرار دادن محور مقاومت با مردم و متهم 
کــردن گروه های نزدیک به مقاومت به ســنگ اندازی در روند 
سامان دهی اوضاع اقتصادی لبنان است. با همه اینها باید منتظر 
ماند و شــاهد بود که حریری در شرایط جدید کشور نمک یا 

مرهم بر زخم های لبنان خواهد بود؟

منابع خبری به یک رسانه آمریکایی 
گفته اند دولت آمریــکا قصد دارد با 
تحریم ایران ذیــل قوانین مرتبط با 
تروریســم، رفع این تحریم ها توسط 

دولت های آینده را دشوارتر کند.
، منابع خبری مدعی شــده اند دولت 
»دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهــور 
آمریــکا قصــد دارد رفــع تحریم ها 
علیه ایران را دشــوارتر کند.روزنامه 
وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع 
آگاه گزارش داد کاخ سفید قصد دارد 
قبــل از انتخابات ریاســت جمهوری 
ایــران را ذیــل قوانین و  آمریــکا، 
مجوزهــای مربوط به »تروریســم« 
که بازگرداندن آنها دشــوارتر اســت 
تحــت تحریــم قــرار دهد. رســانه 
آمریکایی گزارش داده تصمیم ترامپ 
در شــرایطی اتخاذ شــده کــه اکثر 
نظرسنجی ها او را عقب تر از »دونالد 

ترامپ« نشان می دهند.
نگرانند که  ترامــپ  مقام های دولت 
بازگشت احتمالی جو بایدن به برجام، 
تاش ها برای اعمال فشار بر ایران و 

وادار کردن این کشــور به حضور در 
میز مذاکره برای رسیدن به »توافقی 
بهتــر« را بی ثمر خواهــد کرد.منابع 
آگاه گفته اند دولت ترامپ قصد دارد 
بخش هایی مانند پتروشیمی و صنایع 
فلزی را که به اعتقاد واشنگتن نقش 
زیادی در تأمین مالــی فعالیت های 
منطقــه ای ایران دارند تحت فشــار 
قرار دهد. بخش انرژی ایران نیز جزو 
بخش های مــورد توجه دولت ترامپ 
در ایــن خصــوص اســت.مقام های 
کنونی و ســابق آمریکایی گفته اند با 
آنکــه این بخش هــا همین حاا هم 
تحت تحریم هســتند تحریم مجدد 
آنها به بهانه های مرتبط با تروریسم، 
رفع این تحریم ها در صورت پیروزی 
جــو بایدن در انتخابات را دشــوارتر 

از  فونتنــروز«،  می کند.»کریســتن 
مقام های سابق شــورای امنیت ملی 
آمریکا گفــت: »بازگرداندن برخی از 
این تحریم ها بســیار دشــوار خواهد 
بود.«وی اضافه کــرد: »دولت بایدن 
احتمااً برای نشان دادن حسن نیت 
به ایران و آوردن آنها به میز مذاکره 
احتمالی شــمار کمــی از تحریم ها 
علیه ایران را بــاز خواهد گرداند، اما 
او قادر نخواهد بود اقدامات بزرگتری 
مانند تحریم های تروریستی را خنثی 
کند.«طبق نوشته وال استریت ژورنال، 
نقض تحریم های اعمال شده به بهانه 
»مبــارزه با تروریســم« بــا جرایم 
شــدیدتری روبه رو می شــود، ضمن 
آنکه این نوع تحریم ها مانع از مبادله 
بانک هــا بــا نهادهای تحریم شــده 

رئیس  دابوویتز«،  می شــوند.»مارک 
ابی صهیونیســتی موسوم به »بنیاد 
دفــاع از دموکراســی« )اف دی دی(  
گفــت: »ده هــا هــزار بازیگــر بازار 
مجبور خواهند بــود درباره اینکه آیا 
می خواهنــد به تجارت بــا نهادهای 
ایرانــی مرتبط با تروریســم تجارت 
کنند یا خیر تصمیم بگیرند.«دابوویتز 
گفتــه تحریم نهادهــای ایران ذیل 
قوانین مرتبط با تروریســم به ایجاد 
»دیوار تحریمی برای بازدارندگی  های 
سیاسی و بازاری« کمک خواهد کرد.

اعضــای ابــی  اف دی دی از مدت ها 
پیــش اجــرای چنین سیاســتی را 
به دولــت ترامپ پیشــنهاد داده اند.

اف دی دی قبــًا در وب ســایت خود 
توضیحاتی درباره این رویکرد مطرح 
کــرده و آن را به صورت »بکارگیری 
ورود  از  برای جلوگیــری  تمهیداتی 
بازیگــران بازار به تجــارت عادی به 
ایــران، حتــی در صورت پیوســتن 
دوباره دولت آمریکا به برجام« تعریف 

کرده  است.

وال استریت ژورنال بر اساس گزارش منابع خبری:

 ترامپ رفع تحریم ها علیه ایران 
در آینده را دشوارتر میکند

 تردید ترامپ درباره پیروزی 
جمهوری خواهان در سنا

 رئیس جمهــوری آمریــکا با ابراز تردید در مــورد حفظ اکثریت 
جمهوری خواهان در دوره بعدی سنا، از حمایت برخی سناتورهای 
جمهوری خواه دریغ کرد.روزنامه واشنگتن پســت روز شنبه خبر 
داد که دونالد ترامپ پنجشــنبه پیش که برای آخرین مناظره به 
شــهر نشویل ایالت تنســی رفته بود، در جمع خصوصی حامیان 
مالی خود در مورد تداوم اکثریت جمهوری خواهان در ســنا ابراز 
تردیــد کرده و آن را کاری »بســیار ســخت« خوانده بود.وی به 
حضار گفت از برخی از نامزدهای جمهوری خواه ســنا نیز حمایت 
نخواهــد کرد.یکی از حاضران این جمع خصوصی که خواســت 
نامش فاش نشــود به نقــل از ترامپ به واشنگتن پســت گفت: 
فکر می کنم که )انتخابات( ســنا بســیار ســخت باشد. دو تن از 
سناتورها هســتند که نمی خواهم به آنان کمک کنم.در روزهای 
اخیر برخی ســناتورهای جمهوری خواه هم از  اختاف با ترامپ 
ســخن گفته اند.ترامپ در جریان مناظره آخر گمانه زنی کرده بود 
که جمهوری خواهان حائز اکثریت در مجلس نمایندگان شــوند. 
به گفته ترامپ، یکی از دایل وقوع چنین اتفاقی عملکرد نانسی 
پلوسی رئیس مجلس نمایندگان است که به زعم او ایحه جدید 
کمک های مالی به آســیب دیدگان کرونا را با تاخیر مواجه کرده 
اســت.جمهوری خواهان برای کســب اکثریت مجلــس نیازمند 
کســب ۱۸ کرســی در این دور از انتخاباتند.پیش بینی می شود 
دموکرات ها در رای گیری پیش رو که همزمان با انتخابات ریاست 
جمهوری و ســنا برگزار می شــود ۱۰ تا ۲۰ کرسی دیگر مجلس 
را از آن خــود کنند.دموکرات ها در صورت حفظ وضعیت موجود، 
تنها به چهار کرســی برای کسب اکثریت در ســنا نیاز دارند.در 
صورت پیــروز دموکرات ها در مجلس نمایندگان و ســنا، ترامپ 
در صورت پیروزی، شانســی برای ادامه دور دوم نخواهد داشت. 
جمهوری خواهان اکنون با کســب ۵۳ کرسی ســنا در اکثریتند 
و گمانه زنی می شــود که عملکــرد دولت ترامــپ در برخورد با 
بحران کرونا کفه ترازو را به نفع دموکرات ها ســنگین کرده باشد. 
سناتورهای جمهوری خواه ایاات ِمین، کلرادو، آریزونا، کارولینای 
شــمالی و کارولینای جنوبی با رقابت فشــرده ای در این دور از 

انتخابات مواجهند.

پنتاگون: 
 ترکیه با آزمایش اس-۴۰۰ منتظر تبعاتی جدی 

در روابط باشد
سخنگوی پنتاگون جمعه در بیانیه ای گفت، اقدام ترکیه در آزمایش سامانه دفاع هوایی اس-

۴۰۰ ممکن است تبعاتی جدی برای روابط آنکارا با واشنگتن به همراه داشته باشد.به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک،  جاناتان راث هافمن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت: پنتاگون به 
قوی ترین شکل ممکن آزمایش ۱۶ اکتبر ترکیه روی سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ را محکوم 
می کند؛ آزمایشی که جمعه رجب طیب اردوغان،  رئیس  جمهوری ترکیه تایید کرد. ما مخالف 
اقدام ترکیه در آزمایش این ســامانه هستیم و این اقدام تبعات جدی برای روابط امنیتی ما 
به همراه دارد.وزارت خارجه آمریکا هم جمعه بیانیه مشــابهی منتشر کرد.جاناتان هافممن 
همچنین بار دیگر موضع واشنگتن مبنی بر اینکه »یک سامانه عملیاتی اس-۴۰۰ با تعهدات 
ترکیه به عنوان متحد آمریکا و ناتو ســازگار نیست« تکرار کرد.رئیس جمهوری ترکیه جمعه 
تاکید کرد، آنکارا در خصوص آزمایش های مرتبط با ســامانه های دفاع هوایی اس-۴۰۰ که 
از روسیه خریداری کرده است، هیچگونه رایزنی ای با ایاات متحده نخواهد داشت.پنج شنبه 
گذشته همچنین خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه تایید کرد که کشورش آزمایشی مرتبط با 
ســامانه های دفاع هوایی اس-۴۰۰ در سینوپ انجام داده است.از سال ۲۰۱۸، دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اقداماتی برای فشــار وارد آوردن به دولت آنکارا به منظور لغو 
خرید اس-۴۰۰ ارائه کرده است. از جمله این موارد می توان به خارج کردن ترکیه از رنجیره 

خرید اف-۳۵ اشاره کرد.

اردوغان: آزمایش اس-۴۰۰ به آمریکا ربطی ندارد
رئیس جمهور ترکیه اعام کرد، آنکارا درباره آزمایشات سیستم دفاع هوایی اس-۴۰۰ که 
آنها را از روســیه خریداری کرده هیچ حرفی با آمریکا ندارد و رویکرد واشنگتن الزام آور 
نیســت.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه روز پنجشنبه 
ضمن تایید اینکه آنکارا آزمایشات سیستم های دفاع هوایی اس-۴۰۰ را در شهر سینوپ 
انجام داده، اظهار داشت که اینها تنها اقداماتی برنامه ریزی شده در چهارچوب قرارداد 
بودند.رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز گفت:  این آزمایشات صحت دارند، 
آنها آنجام شدند و انجام خواهند شد. رویکرد آمریکا به هیچ وجه برای ما الزام آور نیست 
زیرا چطور می شود که ما تجهیزاتی که داریم را آزمایش نکنیم؟ بدون شک قرار نیست 
با آمریکا مشــورت کنیم. نه تنها درباره اس-۴۰۰ بلکه درباره دیگر تجهیزات سنگین و 
ســبک نیز با آمریکا حرفی نداریم. برخی از این تجهیزات از آمریکا خریداری شده اند، 
ما آنها را نیز آزمایش می کنیم و اکنون طبق معمول به انجام آزمایشات و مانورها ادامه 

خواهیم داد.

گزیده خبر
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پژوهشــگران آمریکایی، یک مدل ریاضی ارائــه داده اند که می تواند به 
درمان بهتر کووید-19 کمک کند.به گزارش مجله ساینس، پژوهشگران 
آمریکایی در بررسی جدید خود، از یک مدل ریاضی رونمایی کرده اند که 
می تواند پیش بینی های مهمی در مورد زمان مطلوب درمان کووید-19 
ارائه دهد تا بهتر با این بیماری مقابله شود.پژوهشگران، این مدل ریاضی 
را با کمک داده های به دســت آمده از ۲۵ بیمار چهار کشــور متفاوت 
آموزش دادند که به خاطر ابتا به کووید-19 در بیمارســتان  بســتری 
شده بودند.این مدل در بررسی ها نشــان داد که ممکن است درمان با 
داروهای »رمدســیویر« )Remdesivir( و »سلینکسور« )Selinexor( و یا 
ایمنی درمانی سلولی بتواند میزان ریزش ویروسی یا شدت واکنش ایمنی 

را هنگام آغاز نشانه های بیماری کاهش دهد. 

پژوهشگران »دانشگاه پنسیلوانیا« در بررسی جدید خود، نوعی اپلیکیشن 
ابداع کرده اند که می تواند نشانه های سکته را در بیمار به سرعت تشخیص 
دهد تا بیمار زودتر تحت مراقبت های ازم قرار بگیرد.به گزارش نیواطلس، 
هنگامی که شــخصی از سکته رنج می برد، این موضوع حیاتی است که 
توجه پزشــکی ازم را تا حد امکان زود دریافت کند. از آنجا که مراحل 
تشخیص به زمان نیاز دارند، شاید یک اپلیکیشن تلفن همراه بتواند نتایج 
را بســیار سریع تر ارائه دهد.اگر یک بیمار در بخش مراقبت های ویژه، به 
سکته مشکوک باشد، معموا از او سی تی اسکن گرفته می شود و یا باید 
منتظر متخصص علوم اعصاب باشد تا آزمایش هایی را روی او انجام دهد. 
پژوهشگران »دانشگاه پنســیلوانیا« )PennState( در تاش برای سرعت 

بخشیدن به روند ارزیابی، نوعی اپلیکیشن ابداع کرده اند.

محققان »دانشــگاه ایالتــی آیووا« آمریکا در مطالعه اخیرشــان اظهار 
کرده اند بیماری پارکینســون را می توان با انجام یک آزمایش پوســتی 
ساده تشــخیص داد.به گزارش تک اکسپلوریست، در حال حاضر هیچ 
آزمایش آسان و قابل اعتمادی برای تشخیص زودتر بیماری پارکینسون 
در دســترس نیســت. پزشــکان برای نتیجه گیری باید عائم، سابقه 
خانوادگی و ســایر عوامل بیمار را به دقت سنجیده و مورد بررسی قرار 
دهند.یک مطالعه جدید توسط دانشگاه ایالتی آیووا نشان داده است که 
یک آزمایش پوستی ســاده می تواند به طور دقیق بیماری پارکینسون 
را در افراد شناســایی کند.دانشمندان آمریکایی اخیرا نشان داده اند که 
چگونه یک آزمایش می تواند با بررسی پروتئین آلفا-سینوکلئین جمع 

شده در نمونه های پوست بیماری پارکینسون )PD( را تشخیص دهد. 

درمان بهتر کووید-19 با کمک 
یک مدل ریاضی

 تشخیص سکته با کمک
 تلفن همراه

تشخیص بیماری پارکینسون با 
یک آزمایش پوستی ساده

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 مرد معلول ۳۲ ساله پاکستانی که به طور مادرزاد فاقد دست است
 در بیلیارد بازی با چانه اش مهارت کسب کرده است

نسخه های بیشتری از داج چلنجر و چارجر در راه است
توافق سه ساله فیات-کرایسلر با اتحادیه کارگران خودروی کانادا نشان داده که سه نسخه جدید از داج چلنجر و چارجر تولید خواهد شد. 
این توافق بخشی از برنامه های فیات-کرایسلر برای سرمایه گذاری در کارخانه برامپتون می باشد. همچنین این کارخانه همچنان به تولید 
کرایســلر ۳۰۰ ادامه خواهد داد.در بیانیه توافق یاد شــده اشاره چندانی به جزئیات نسخه های جدید چلنجر و چارجر نشده است. البته 
این امر نشان می دهد که دو خودروی یاد شده که از قضا سن باایی هم دارند طول عمر بیشتری نیز خواهند داشت.پس از مدل هایی 
همچون هلکت، ردای و دیمن، به سختی می توان درباره ویژگی های نسخه های جدید این خودروها گمانه زنی کرد. این شرکت اخیراً نام 
کودا را دوباره احیا کرده و احتمال دارد نام این خودروی عضانی دهه ۷۰ میادی دوباره بر سر زبان ها بیفتد. همچنین شایعات زیادی 
درباره تولید نسخه پیست محور چلنجر ACR وجود دارد اما ظاهراً داج ایده تولید این خودرو را رد کرده و دلیل آن نیز هزینه های زیاد 
دگرگونی چنین خودرویی بوده است.فیات-کرایسلر همچنین با تولید پلتفرم جدیدی که می تواند از قوای محرکه پاگین هیبریدی و 
الکتریکی پشتیبانی کند موافقت کرده است. کارخانه ویندسور نیز برای تولید خودروهای الکتریکی مجهز خواهد شد. در کل این اقدامات 

نیازمند سرمایه گذاری 1.۳۵ تا 1.۵ میلیارد داری کانادا خواهد بود.

لک بهترین دروازه بان غرب آسیا شد
حامد لک به عنوان بهترین دروازه بان لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب انتخاب شد. بعد از پایان لیگ قهرمانان آسیا در منطقه 
غرب، کنفدراسیون فوتبال آسیا قصد انتخاب تیم منتخب این فصل از رقابت ها را دارد و بر این اساس نامزدهای پست های مختلف 
تیم منتخب فصل را انتخاب کرده است و از کابران خود خواسته تا تیم منتخب را آن ها با رای خود انتخاب کنند. بر این اساس 
حامد لک، دروازه بان تیم پرسپولیس با قاطعیت آرا و 9۷ درصد توانست به عنوان بهترین دروازه بان منطقه غرب لیگ قهرمانان 
آســیا انتخاب شود. در دو بازی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آســیا علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس بود و در ادامه بعد از 
جدایی این دروازه بان، حامد لک درون دروازه قرار گرفت و تنها ۲ بار از روی نقطه پنالتی دروازه خود را باز شده دید و توانست با 

این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه یابد.

دادیم و ساعتی نشدیم از زماه شادیک نیمه عمر خویش ببیهودگی بباد رکس چنین نباشد و رکس چنین مباداز گشت آسمانی و تقدر ازدی یا قسم من ز دانش من کمتر اوفتادیا روزگار کینه کش از مرد دانشست از مردم بخیل سبک بار سگ ژادوین طره ر کجا قدری وام کرده ام دزان پیشتر ه چشم بمالم ز خواب خوش ر خاه گیردم بتقاضا ز بامدا رجای خواب تکیه کند همچو کیقبادچون کوه بیستون بنشیند بپیش من
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اتاقی از آن خود
اتاقی از آن خود اثری از ویرجینیا وولف درباره مســئله 
»زن و داســتان« است که در ابتدا در قالب دو سخنرانی 
در حضور زنان دانشــجو در کمبریج برگزار شد اما بعد از 
آن ذهن وولف همچنان درگیر این موضوع بود. بنابراین 
او تصمیم گرفت مباحث را به شــکل کامل تری در قالب 
کتاب ارائه کند و عنوان کتاب را از »زن و داســتان« به 
»اتاقی از آن خود« تغییر می دهد. این کتاب یک ســال 
پس از سخنرانی ها منتشر شد.محور اصلی صحبت های 
وولــف به دایل ایــن موضوع می پردازد کــه چرا تعداد 
زنان شاعر و رمان نویس تاکنون کم بوده است. وولف در 
بررســی های اولیه خود پاسخ به این سوال را در ساختار 
کلی خانه و خانواده می بیند که نوشــتن در اتاق نشیمن 
آسان نبود چرا که بعید بود زنی پیدا شود که حتی نیم ساعت از وقتش از آن خودش باشد. اما کتاب حاضر 
مسئله را به شکل دقیق تر و گسترده تری بررسی می کند. راوی کتاب زیاد روی اسم خود حساس نیست 
چرا که به اعتقاد او این مسئله هیچ اهمیتی ندارد. او می گویند می توانید »مرا مری بیتون، مری سیتون، 
مری کامایکل یا هر نامی که دوست دارید بنامید.« چیزی که مهم است سرنوشت زن و اتفاقاتی است که 
بر او گذشته است.در ابتدا کتاب با تصویر مری در محوطه یک دانشگاه خیالی آغاز می شود و مشکاتی که 
این حضور ساده در دانشگاه برای او ایجاد می کند. به عنوان مثال مری را از چمن های محوطه به قسمت 
خاکــی منتقل می کنند و حتی اجازه ورود او به کتابخانه را بدون همراهی یک مرد نمی دهند. در ادامه 
سختی های زنان در روزگار گذشته بررسی می شود و این تمثیل جالب مطرح می شود که اگر شکسپیر 
یک خواهر داشت بعید بود بتواند هیچ موفقیتی کسب کند.مشکات بسیاری مانند کارهای خانه، نداشتن 

تحصیل، ازدواج زود هنگام، روبه رو شدن با دیگر مردان، طرد شدن و غیره موانعی هستند....

نیما یوشیج
علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج )زادهٔ ۲1 آبان 1۲۷۶ 
– درگذشــتهٔ 1۳ دی 1۳۳۸( شاعر معاصر ایرانی بود. وی 
بنیان گذار شعر نوین و ملقب به پدر شعر نو فارسی است.

نیما یوشیج با مجموعه تأثیرگذار افسانه، که مانیفست شعر 
نو فارسی بود، در فضای راکد شعر ایران، انقابی به پا کرد. 
نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را 
به چالش کشــید. شعر نو عنوانی بود که خوِد نیما بر هنر 
خویش نهاده بود.تمام جریان های اصلی شعر معاصر فارسی 
وامدار این انقاب و تحولی هســتند که نیما نوآور آن بود. 
بسیاری از شاعران و منتقدان معاصر، اشعار نیما را نمادین 
می دانند و او را هم پایهٔ شــاعران سمبولیست بنام جهان 
می دانند.نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با 
نام »روجا« چاپ شده است.همچنان نیما با بهره گیری از عناصر طبیعی با بیانی رمزگونه به ترسیم سیمای 
جامعه پرداخته است. نیما در سال 1۲۷۶هجری شمسی در روستای یوش، از توابع بخش بلده شهرستان نور، 
به دنیا آمد. پدرش، ابراهیم خان اِعظام السلطنه، متعلق به خانواده ای قدیمی در مازندران بود و به کشاورزی و 
گله داری مشغول بود.نیما یوشیج )علی اسفندیاری( و خاندان اسفندیاری )نور( از خاندان های معروف ایران و 
نور استان مازندران در دوره قاجار و پهلوی است که نسب ایشان به شاخه ای از اسپهبدان طبرستان موسوم 
به پادوسبانیان می رسد. نیما یوشیج در جوانی عاشق دختری شد، اما به دلیل اختاف مذهبی نتوانست با وی 
ازدواج کند.پس از این شکست، او عاشق دختری روستایی به نام صفورا شد و می خواست با او ازدواج کند، اما 
دختر حاضر نشد به شهر بیاید؛ بنابراین، عشق دوم نیز سرانجام خوبی نیافت.سرانجام نیما در ۶ اردیبهشت 
1۳۰۵ خورشیدی ازدواج کرد. همسر وی، عالیه جهانگیر، فرزند میرزا اسماعیل شیرازی و خواهرزاده نویسنده 

نامدار میرزا جهانگیر صوراسرافیل بود.حاصل این ازدواج، که تا پایان عمر دوام یافت.

بخوانید در اینستاگرام


