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رئیس قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند که کار کشور باید پیش برود اما دشمنان دنبال سنگ اندازی و توقف در امور هستند و سیاست ما در قوه 
قضائیه این اســت که با انســجام و همکاری با دیگر دستگاه ها اجازه ندهیم کوچکترین وقفه ای در امور کشور ایجاد شود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت 
اه سیدابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز )دوشنبه( شورای عالی قوه قضاییه، با تبریک آغاز امامت دوازدهمین اختر تابناک آسمان وایت و منجی عالم بشریت، 
حضرت مهدی )عج(، اجرای عدالت را از ویژگی های مهم حکومت مهدوی عنوان کرد. آیت اه رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با محکومیت هتک حرمت ساحت 

مقدس نبی مکرم اسام در فرانسه، اهانت به ساحت قدسی پیامبر اعظم )ص( را اهانت به همه ادیان و انبیاء الهی دانست....
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موضع رسایی کجا حق وکجا اشتباه
در طــول این یک هفته گذشــته در فضای مجــازی بنری تهیه و 
تصویر آن منتشــر شده اســت که محتوای آن جریان سازی برای 
جامعــه و مجلس در جهت جمع آوری امضا در جهت اســتیضاح و 
رای عدم کفایت به حســن روحانی رئیس جمهوری است. در این 
بنر البته تصویر حامیانی از نمایندگان مجلس شــورای اســامی و 
شخصیت های روحانی و فعاان سیاسی نمایش داده شده که همه 
از وجاهــت انقابی برخوردارنــد و در بحث محتوا نیز دوازده محور 
در جهــت  اقناع مجلس و مردم برای بحث و گفتگو تبیین شــده 
اســت که همه البته در جهت الزامات  و تشریح ضرورت های مسیر 
ازم رای گیری مجلس اســت. جدای از این بنر و خواستگاه عناصر 
حامی آن  بنر و جلسه منعقده در قم هم جناب آقای حمید رسایی 
نماینده ســابق انقابی تهران در یک ســخنرانی مشروح  و کلیپ 
تصویری که هر دو در فضای مجازی منتشــر شــد به نکات مهم و 
ازمی در جهت ایجاد یک همبستگی در مجلس و زمینه سازی برای 
حرکت در جهت رفع فتنه منتســب بــه ارکان نفوذی در دولتهای 
یازدهم و دوازدهم بوده است. که البته جامعه انقابی از این صداها 
در حوزه انتقاد و نه اهانت نیازمند اســت. اینکه در یک کلیپ آقای 
رسایی نشان میدهند که کلید حســن روحانی مشابه همان کلید 
موجود روی کیک اعطایی در زمان هاشــمی رفســنجانی از طرف 
آمریکایی هاســت و در عین حال شــکل کلید احیانا نمایانگر دادن 
تضمین به آمریکاست، کاما بجاســت و البته این امر در سال ۹۲ 
در رسانه ها به شکل مشروح آمد ولی توجه به آن نشد. امروز توسط 
حمید رسایی و از منظر شــبهه ای جدی کاما بجا مطرح میشود. 
اینکه در ســال ۹۴ و بحث عدم انتشار فکت شیت مذاکرات لوزان 
بودار بود و رهبری معظم انقاب هم تاکید بر انتشــار داشــتند اما 
عناصری از دولت پنهان کارانه از انتشــار آن جلوگیری کردند حق 
با رسایی است. اینکه در هر شرایطی بخشهای اقتصادی دولت قادر 
بوده معیشت مردم را هزار برابر بهتر اداره کند و یحتمل عمدا نکرده، 
حق با رسایی است. اینکه نگاه حسن روحانی و قاطبه اعضای دولت 
او متهم به برنامه داری در جهت تضعیف وایت فقیه حرکت میکنند 
بسیار محتمل و حق با رسایی اســت. اینکه زوایای پنهان معاهده 
برجام کاما در جهت ایجاد همبستگی با غرب بوده و مردم در این 
جریان دیده نشده اند، البته که حق با رسایی است. اینکه چرا حوزه 
علمیه قم در مورد تحریف اشــکار صلح امام مجتبی علیه الســام 
موضع مستحکمی نگرفته اســت، صد در صد حق با رسایی است. 
اینکه بخشی از مجلس توسط آقای قالیباف به نوعی ستاد انتخاباتی 
تبدیل شده، صد درصد حق با رسایی است. اینکه جناب قالیباف در 
مسیر انتخابات ریاست جمهوری برنامه یک ساله و چهار ساله داشته 
و در رســانه ها هم اعام کرده نیز حق با رســایی است. اینکه غالب 
اشکااتی که در این سخنرانی رسایی بدانها اشاره نموده و در مواضع 
متعدد همه کســانی که تصویر مبارکشــان در بنر آمده در طول ۷ 
سال مدیریت مدبرانه دولت تاثیری در جهت ایجاد نارضایتی و حتی 
گاهی زمینه  شــورش در مردم به کرات تکرار شده همه و همه بجا 
و در جهت روشــنگری مردم تاثیر خود را بجا گذاشته، آمده است و 
همه در جهت تبیین ابتای انقاب و مردم و امروز در جهت غربال 
کردن بکار کرفته میشــوند هم بجاست. فقط نکات بسیار ظریفی 
در این مواضع هســت که باید بدانها نیز پرداخته شود. اوا رهبری 
انقاب موکدا سفارش میکنند؛ که انتقاد با اهانت متفاوت است و در 
برخورد با اشــخاص نباید زبان به اهانت گشود. کشور امروز در اثر 
برخی نفوذها که بخشی از آنها هم کشف و منجر به برخورد قضایی 
شده، در برخی بخشها دچار سرطانی به نام نفوذ است و در وجود این 
موضوع همه انقابیون کشور هم رای و هم نظر و هم داستانند. بحث 
اصلی این است که دو نظریه در خصوص این بیمار و نحوه مواجهه 
با این ســرطان وجود دارد. نظر آقای رسایی و دوستانی که در بنر 
تصویر شریفشان منعکس است جراحی این تومورهای سرطانی را 
راه چاره میدانند و نظر برخی دیگر از انقابیون و شاید حوزه و حتی 
نهادهایی که از بــردن نام آنها معذورم در برخورد با این تومورهای 
سرطانی ایجاد اشراف جامعتر و نوعی مثا شیمی درمانی است. در 
جریان جراحی باید به شــرایط بســیار سخت معیشت مردم توجه 
کرد. نماینده ای از مجلس گفته است ۳۵ شرکت در بورس حاکمند 
که همه زیان ناشــی از افت بورس را مال خود کرده اند و به عبارتی 
بطور میانگین هر یک ۱۰ تا ۱۵ همت وجه را در کشــور مدیریت 
میکنند لذا باید دانســت و پیش بینی داشت که در مسیر جراحی 
این جریان  پولی کجا خواهد ایســتاد؟ با مردم؟ یا درمقابل مردم؟ 
مثال مع الفارقی در ذهن و جود دارد که بنی صدر را الگو میگیرند. 
شرایط امروز و دست پر جریان تیشه رو به خود و در تضاد با منافع 
مــردم  آن روز ها نبود مثا یــک نمونه در جریان حذف بنی صدر 
بانکها هنوز شکل امروزی یک جریان مخوف و جهت دار نداشتند. با 
پیش بینی شما در مسیر جراحی اینها کجا می ایستند؟ دقت و توجه 
اینجا ازم است که  بدون توضیحات بیش از دهها ساختار قابل ذکر 
دیگر که در طول ۴۲ سال گذشــته تشکل زیرزمینی یافته اند در 
مسیر جراحی به مردم و انقاب پشت خواهند نمود. اگر با اندیشه و 
دقت و دور اندیشانه نگاه شود متوجه میشوید که پس باید با درایت 
به تقابل بموضوع پرداخت. لذاســت که شیمی درمانی و به عبارتی 
تدریج در کنترل و نظارت جامع تر به کم آسیب دیدن مردم و جامعه 
نزدیک تر اســت. امروز غربال کردن جریان نفوذ دستور ذهنی همه 
انقابیون نظام است. ممکن است اختاف سر این باشد که ریسک 
کدام اقدام برای مردم کمتر است.  برادران به این موضوع بیاندیشند 
که اگر مجلس انقابی بود که متاســفانه نیست و در جریان رای به 
وزیر صمت بخشی از ماهیت خود را نشان داد وهمین مجلس وفق 
نظر شما وارد جریان رای عدم کفایت شد و موضوع رای نیاورد ملت 
مظلوم با طناب شما به چاه رفته و پوسیدگی را ندیده و نتیجتا هم 

چوب را میخوریم و هم پیاز را. 
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: هدف دشمن این است که ملت ایران 
راهبردها و سیاســت های تحمیلی آمریکا را بپذیرد، آنها می خواهند ایران را 
پای میز مذاکره بکشــانند و نتیجه این مذاکره از قبل مشــخص شده است و 
آن تســلیم ایران در مقابل آمریکاست.سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح در نشست ویدئوکنفرانسی کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور 
با استانداران و روسای شورای پدافند غیرعامل استان ها که پیش از ظهر دیروز 
در وزارت کشور برگزار شــد، طی سخنانی در جمع خبرنگاران طی سخنانی 
اظهار داشــت: در سازمان پدافند غیرعامل و با کمک شرکت های دانش بنیان 
بــر موضوع صنایع و فنآوری های مورد نیاز کار شــده و باید مورد توجه قرار 
بگیرد که از این امکانات به نحو احســن استفاده شــود.وی افزود: بسیاری از 
گرفتاری های ما بخاطر نفوذ دشــمن از طریق تجهیزات و امکاناتی است که از 
خارج خریداری می کنیم و این در عرصه دفاع توسعه بیشتری دارد که معلوم 
است دشمن سالهاست که خیمه مفصلی را برقرار کرده که ما چه قطعه ای از 
خارج از کشــور تهیه میکنیم تا بتواند آن را عاملی برای جمع آوری اطاعات 
و یا تخریب و یا تغییر در کارکرد آن دستکاری کند.رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح ادامه داد: این را در صنایع هسته ای و در برخی جاها در کشور دیدیم 
و طبیعی اســت در امکانات ارتباطی و سایر امکانات کشور چنین اقداماتی از 
سوی دشــمن صورت بگیرد و بر ماست بر توسعه بومی سازی امکانات تاکید 
کنیم و اجازه ندهیم امکانات دشمن به دست خود ما در داخل مستقر شود و 
اقدام کند.سرلشــکر باقری بیان کرد: خارج کردن تاسیسات پرخطر از شهرها 
و مراکز جمعیتی از مســائلی است که حوادیثی مانند انفجار بیروت نشان داد 
که چنین حوادثی در کمین کشــورها و ملتهاســت و باید با حساسیت دنبال 
و حــل کنیم که با چنین حوادثی مواجه نشــویم.وی گفــت: نظام آمادگی و 
رزمایش دســتگاه های اجرایی هم موضوع مهمی است که دستورالعمل های 
آن اباغ شــده و باید توسعه یابد و هر دســتگاهی باید تمرین کرده باشد تا 
بتواند در برابر تهدید، کار خود را پیش ببرد. نیروهای مسلح در هر بخشی که 
مورد نیاز باشــد که بتوانند در توسعه پدافند غیرعامل کنند، دریغی ندارند و 
در قرارگاه های موضوعی که در استان ها هست و استانداران فرمانده ی قرارگاه 
هستند، فرماندهان نیروهای مسلح به عنوان جانشین آن هستند و آمادگی را 
اعام می کنیم از امکانات خود در ابعاد مختلف استفاده کنیم.سرلشکر باقری 
افزود: هدف دشــمن این است که ملت ایران راهبردها وسیاست های تحمیلی 
آمریکا را بپذیرد، آنها می خواهند ایران را پای میز مذاکره بکشــانند و نتیجه 
این مذاکره از قبل مشخص شده  است و آن تسلیم ایران در مقابل آمریکاست 
که این موضوع هیچگاه با اهداف نظام مقدس ما انطباق ندارد.وی در خصوص 
ضرورت توجه به وظایف سازمان پدافند غیرعامل و همکاری سایر سازمان ها با 
این سازمان مهم در کشور اظهار داشت: خوشبختانه این موضوع مورد اهتمام 
مسئوان قرار گرفته است و موضوعات پدافندی در سطوح مختلف باید توسعه 
پیدا کند؛ در همین زمینه پیشنهادهای مناسبی را استانداران ارائه دادند که این 
پیشــنهادات در کمیته های پدافند غیرعامل مطرح و دنبال خواهد شد.رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: برای پی بردن به ضرورت پدافند غیرعامل 
باید به پیروزی انقاب اسامی برگردیم. انقاب ما با اهداف و آرمان های الهی 
مانند عدالت خواهی، نفی سلطه بیگانه و حمایت از مستضعفان پیروز شد و این 
پیروزی در حساس ترین منطقه جهان شــکل گرفت و امروز تردیدی نداریم 
که در هرم قدرت جهانی، منطقه جنوب غرب آســیا نقش به سزایی به دلیل 
ویژگی های این منطقه دارد.سرلشکر باقری افزود: امروز جمهوری اسامی ایران 
امور منطقه را در دست گرفته است؛ لذا طبیعی است که با تهدیدهایی بزرگ 
و با اشکال مختلف روبه رو شود.وی تأکید کرد: ایران بدون چشم داشت به خاک 
دیگران و صرفاً بر اساس وظایف دینی که دارد به سمت اهدافش پیش می رود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ایران با پذیرش برجام با دنیا کنار آمد و 
پذیرفت که با کاهش برخی از وظایفش، از کاهش تحریم ها برخوردار شود؛ این 
درحالی است که کل دنیا اذعان دارند که ما به قرارداد خودمان پایبند بودیم، 

اما عهدشــکنی آمریکای جنایتکار، کار را پیچیــده کرد؛ آن ها از برجام خارج 
شدند و سیاست اعمال فشار بر ملت ایران را دوباره در پیش گرفتند. استکبار 
جهانی تحریم های اقتصادی، تسلیحاتی و غیره را علیه کشورمان وضع کرده و 
به دنبال این اســت که ما سیاست های آن ها را بپذیریم؛ آن ها به دنبال تسلیم 
شدن ما در مقابل خواسته های مغایر با اهداف انقاب، بوده و هستند.سرلشکر 
باقری ادامه داد: ما یک سال صبر کردیم، اما از سال گذشته راهبرد »مقاومت 
فعال« را در پیش گرفتیم. هرچند فشــارها علیه کشورمان سنگین است، اما 
دستاوردهای خوبی نیز نصیب ما شد و اینکه ما تسلیم نشدیم و خوداتکایی را 
افزایش دادیم، موجب یأس دشمنان شد و ما امروز تهدیدها را به فرصتی برای 
ســربلندی ملت تبدیل کرده ایم.وی عنوان کرد: قدرت ما در این ایام افزایش 
یافت، ما روی پای خود ایستادیم و آرمان های خود را دنبال کردیم. در همین 
مقطع است که ممکن است نگرش های اشتباهی چه در داخل و چه در خارج 
شکل بگیرد؛ چراکه این روزها برخی حرف از »عقانیت« می زنند، اما عقانیت 
به معنای خالی کردن صحنه در مقابل دشمن نیست؛ بلکه قوی شدن کشور، 
معنای واقعی عقانیت اســت.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت:  
کشــور ما در منطقه ای قرار دارد که اگر قوی نباشیم، قطعاً شکست خواهیم 
خورد. اگر قوی نباشیم، نمی توانیم از تمام منافع خودمان دفاع و حفاظت کنیم. 
برای قوی شدن، کشور نیاز به راهبردهای مناسبی دارد که یکی از آن ها وحدت 
در مسیر تبعیت از رهبری و تاش جهادی با رویکرد نگاه به توان داخل است.

سرلشکر باقری عنوان کرد: ارتقای تاب آوری ملی در سطوح مختلف کشور در 
برابر فشار های دشمن یکی دیگر از روش های قوی شدن است که این موضوع 
می تواند موجب بازدارندگی شود و دشمن را مأیوس کند و می تواند کشور را در 
مقابله با فشار ها صیانت کند. به امید خدا کشور ما امروز به برکت همیاری ملت 
شــریف و تاش های نیرو های مسلح و سایر بخش ها، از جهت قدرت دفاعی و 
بازدارندگی نظامی و یکپارچگی مردم با نیرو های مسلح در بهترین وضعیت قرار 
دارد.وی افزود: تجربه نشــان داده است که دشمنان اگر احساس ضعف کنند، 
قطعاً عقب نشــینی خواهند کرد و اگر پهپاد آمریکایی در تیرماه گذشته مورد 
هدف قرار می گیرد و دشمن دچار تردید شدید می شود که پاسخ نظامی دهد 
یا خیر، ولی این اقدام را انجام نمی دهد، دلیلی جز ترس ندارد. آمریکا می داند 
که خاتمه جنگ به دســت آن ها نخواهد بود و میزان تلفات و خسارات جنگ 
احتمالی را ما تعیین خواهیم کرد؛ لذا جنگ های اخیر شــکل نیابتی به خود 
گرفت.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: اخیراً با تهاجم سایبری 
مواجه شدیم، اما آن ها به دلیل اینکه ما پاسخی به آن ها ندهیم به سمت تهاجم 
سایبری رفته اند.سرلشــکر باقری در ادامه به موضوع پدافند غیرعامل اشاره و 
عنوان کرد: در زمینه باابردن ارتقای تاب آوری، سازمان پدافند غیرعامل نقش 
محوری دارد تا کشــور بتواند با حفظ آرمان ها و بدون عدول از اهداف انقاب 
اسامی مســیر عالی خودش را ادامه دهد. پدافند غیرعامل مهمترین مکمل 
نظامی و دفاع برابر تهدیدات است. تهدیداِت امروز با تهدیدات دو دهه گذشته 
تفاوت بسیاری داشته است و رهبر معظم انقاب اسامی نیز اخیراً تأکید کردند 
که تهدیدات جدید به بهترین نحو ممکن شناسایی شود.وی تصریح کرد: امروز 
بعید اســت که دشمنان به ســمت تهدید زمینی )جنگ نظامی( بروند و آن 
چیزی که دشمن دنبال می کند، تهدیداتی در حوزه سایبری، شیمیایی، زیستی 
و پرتویی است و همین بیماری کرونا نیز شاید ناشی از همین موضوعات باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در بخش پدافند غیرعامل موظف هستیم 
تا کشــور را برای دفاع در برابر تهدیدات، آماده کنیم. سازمان پدافند غیرعامل 
به عنوان یک سازمان فرادســتی باید در عرصه مقابله با تهدیدات نوین، فعال 
باشد. خوشبختانه دستاورد های خوبی را نیز در این زمینه به دست آورده ایم و 
قرارگاه های عملیاتی ما امروز در حوزه آموزش فعال هســتند که با استفاده از 
موضوعات علمی، تهدیدات را رصد و راهکار های مقابله را پیدا می کنند.سرلشکر 
باقری با بیان اینکه اجرای امورات پدافندی در سطوح محلی قابل انجام است و 

از مجموعه پدافند غیرعامل انتظارات باایی داریم.

صندوق بین المللی پول

 چشم انداز ۱۴ شاخص کان اقتصاد ایران در سال آینده
قالیباف اصل در صحن مجلس عنوان کرد:

 تدابیر سازمان بورس برای کنترل
 بازار سهام

 نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

قوه قضاییه اطاعات بانک مرکزی را تایید نکرد

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بعد از افت های بازار سرمایه، موضوع بازارگردانی را به طور جدی 
دنبال کردیم چرا که بازارگردان ها می توانند تعادل را در این بازار ایجاد کنند. حسن قالیباف اصل در جلسه 
علنی دیروز مجلس شــورای اسامی و در جریان بررســی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت بازار 
ســهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: امسال در بازار سرمایه 
کارهای بسیار خوبی انجام شده که افزایش نرخ شاخص ها و آزادسازی سهام عدالت از این اتفاقات خوب بوده 
اســت، به گونه ای که سهام عدالت بعد از ۱۵ سال آزاد شد و سهامداران حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان، سهام 

خود را در بازار فروختند....

  تصمیمات جدید برای پرداخت 
تسهیات کرونایی

پاسخ دبیر ستاد حقوق بشر به ادعاهای گزارشگر ویژه سازمان ملل

مبنایگزارش،ادعاهایتروریستهاست
معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر، 
گفــت: بانی تعیین گزارشــگر ویژه برای 
ایران کشوری است که از فروش تجهیزات 
پزشکی برای درمان کودکان معصوم بیمار 
خودداری کرده اســت.، علی باقری دبیر 
ستاد حقوق بشــر و معاون بین الملل قوه 
قضاییه، در جریان جلســه دیروز شورای 
عالــی قوه قضاییه با اشــاره بــه گزارش 
تهیه شده از ســوی گزارشگر حقوق بشر 
ســازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر 
در ایران، گزارش مذکور را از ابعاد مختلف 
دارای اشکال دانست و گفت: بانی تعیین 
گزارشگر ویژه برای ایران کشوری است که از فروش تجهیزات پزشکی برای درمان کودکان معصوم 

بیمار خودداری کرده است.

 مبنای گزارش گزارشگر ویژه، ادعاهای تروریست هاست
وی با تأکید بر این که فرایند تعیین گزارشگر، سیاسی بوده و شاخصه های حقوق بشری هیچ نقش 
و تأثیری در آن نداشته است، خاطر نشان کرد: حتی در نشست شورای حقوق بشر، کشورهای موافق 
با تعیین گزارشــگر، کمتر از کشورهای غیرموافق بوده است.دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: مبنای 
گزارش گزارشگر ویژه، ادعاها و اطاعات دریافتی از گروه های وابسته به دولت های معاند با ملت ایران 
و یا گروه های تروریستی است و گزارشگر ویژه، اظهارنظرهای دولت ایران برای اصاح مفاد گزارش را 
در موارد متعددی مورد بی توجهی قرار داده و در جاهایی هم که نظر طرف ایرانی را ذکر کرده، پس 
از درج ادعاها و اتهامات گروه های تروریستی و با تصریح به نظر دولت جمهوری اسامی ایران ذکر 

کرده و در عمل ادعاها و اتهامات تروریست ها را مبنای گزارش خود قرار داده است.

بی توجهی گزارشگر ویژه به تدابیر رئیس دستگاه قضا برای صیانت از حقوق مردم
باقری با بیان این که گزارش گزارشــگر ویژه وضعیت حقوق بشــر ایران بیانگر وضعیت حقوق بشر 
در ایران نیســت، در توضیح این مطلب اظهار داشــت: در این گزارش فقط ادعا ها و اتهامات متعدد 
گروه های تروریســتی در مورد حقوق بشر در ایران مطرح شده است در حالی که اختصاص بیش از 
یک سوم دستورالعمل ها و بخشنامه های رئیس قوه قضاییه به مباحث حقوق مردم و نیز رضایت بیش 
از ۷۰ درصدی مردم از دســتگاه قضایی که مسئول احقاق حقوق مردم است، هیچ جایگاهی در آن 

ندارد که بیانگر بی انصافی، عدم استقال و بی طرفی نبودن است.

 گزارشگر ویژه قتل های فراقضایی ترور حاج قاسم را جنایت می داند اما گزارشگر ویژه نه!
وی ادامه داد: همچنین جنایت ترور ســردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی هیچ جایی در گزارش های 
وی ندارد؛ این در حالی است که گزارشگر ویژه قتل های فراقضایی و خودسرانه شورای حقوق بشر، 
این جنایت را ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق حقوق بشردوستانه و نقض آشکار حق حیات دانست 
که بیانگر رویکرد سیاســت زده گزارشگر ویژه است.دبیر ستاد حقوق بشر با بیان این که »گزارشگر 
ویژه نه تنها ســخنی در باب لغو تحریم های ظالمانه و غیرقانونی نزده، بلکه با عبارت هایی در صدد 
تثبیت این تحریم هاســت که بر اســاس تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ هم 
غیرقانونی است«، متذکر شد در گزارش وی به جای لغو تحریم های غیرقانونی از دولت های تحریم 
کننده ایران می خواهد تا فقط آثار منفی تحریم ها را با اعمال فعالیت های بشردوستانه کاهش دهند.

باقری افزود: در این گزارش همچنین از دولت ایران می خواهد تا سازوکارهای شفاف برای تضمین 
مبادات تجاری دارو و ســایر اقام بشردوستانه ایجاد نماید تا از این طریق راه های پنهان دورزدن 
تحریم ها توسط ایران را آشکار کرده و در نتیجه آمریکایی ها بتوانند این راه را نیز مسدود کنند و 
در واقع گزارشــگر ویژه در جایگاه کارمند وزارت خزانه داری آمریکا عمل کرده است.وی با بیان این 
که گزارشــگر ویژه هیچ یک از شرایط گزارشگر منتخب شــورای حقوق بشر را احراز نکرده و عمًا 
ثابت کرده که نه بی طرف، و نه مســتقل اســت و نه از انصاف برخوردار است و نه صداقت دارد و نه 
حســن نیتی از خود نشان داده و نه حرفه ای عمل کرده است، خاطر نشان کرد که چنین شخصی 
شایســتگی و کارآمدی ازم برای گزارشگری حقوق بشری را ندارد و بر همین اساس گزارش وی را 

نیز فاقد وجاهت و مشروعیت دانست.

 سرلشکر باقری:
 دشمن می خواهد ایران را پای مذاکره ای بکشاند 

که نتیجه اش از قبل مشخص است
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آیت اه رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:گزیده خبر

 جسارت دولت فرانسه توهین به همه ادیان و انبیاء الهی است
رئیس قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند که کار 
کشور باید پیش برود اما دشمنان دنبال سنگ اندازی و توقف در 
امور هستند و سیاست ما در قوه قضائیه این است که با انسجام و 
همکاری با دیگر دستگاه ها اجازه ندهیم کوچکترین وقفه ای در 

امور کشور ایجاد شود.
 به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اه سیدابراهیم رئیسی 
در جلســه صبح دیروز )دوشنبه( شــورای عالی قوه قضاییه، با 
تبریک آغــاز امامت دوازدهمین اختر تابناک آســمان وایت و 
منجی عالم بشــریت، حضرت مهدی )عــج(، اجرای عدالت را از 

ویژگی های مهم حکومت مهدوی عنوان کرد.

عدالت از محوری ترین مسائل در نظام اسامی است
رئیــس قوه قضاییه گفت: امروز مســأله »عدالت« از مهم ترین و 
محوری ترین مســائل جمهوری اســامی به عنوان نظامی است 
که می تواند زمینه ســاز ظهور و تشکیل حکومت مهدوی باشد 
و اجرای عدالت، هم در قانون اساســی و هم در ســیره و سلوک 

امامین جامعه مورد تأکید قرار گرفته است.

همه اجزای حاکمیت مأمور اجرای عدالتند؛ دستگاه قضا 
بیش از همه

آیت اه رئیسی با بیان این که همه اجزای حکومت و کارگزاران 
نظام ملزم به اجرای عدالت هستند، قوه قضاییه را پیشانی اجرای 
عدالت معرفی کرد و افزود: همه همکاران دستگاه قضا باید بدانند 
که مأمور به اجرای عدالت هســتند و هر اقدامی را باید با سنجه 

تحقق عدالت انجام دهیم.

عدالت هم باید مانند گرما و سرما وارد خانه و زندگی مردم 
شود

رئیــس قوه قضاییه با تأکید بر این که مردم باید اجرای عدالت را 
احساس کنند، تصریح کرد: همان طور که حرارت و برودت هیچ 
مانعی را نمی شناسد و وارد خانه و کاشانه مردم می شود، عدالت 
هم باید وارد زندگی مردم شود و برای جامعه کامًا ملموس باشد.

مهم ترین شاخصه عدالت، قانونگرایی و قانونمداری است
آیت اه رئیســی از قانونمداری و قانونگرایی به عنوان شــاخص 
عدالت یاد کرد و گفت که مســئوان و آحاد مردم باید عمل به 
قانون و مقررات را ارزش تلقی کرده و قانون گریزی و قانون شکنی 

را ضد ارزش بدانند و همواره قانونمدار حرکت کنند.
رئیــس قوه قضاییه در همین راســتا از کرونا بــه عنوان یکی از 
دغدغه های امروز جامعه یاد کرد و با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری بر رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و دستگاه های 
ذیربط، اجرای این تصمیمات و رعایت باید ها و نباید ها از ســوی 

همگان را مورد تأکید قرار داد.

توهین به مقدسات میلیون ها انسان میدان دادن به افراد 
جاهل است

آیت اه رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با محکومیت هتک 
حرمت ســاحت مقدس نبی مکرم اســام در فرانسه، اهانت به 
ســاحت قدسی پیامبر اعظم )ص( را اهانت به همه ادیان و انبیاء 
الهی دانست و اظهار داشت: توهین به مقدسات میلیون ها انسان 
خاف ادیان ابراهیمی و توهین به انســان و خردگرایی و دفاع از 

جهل و میدان دادن به افراد نادان است.

جسارت به پیامبر اسام توهین به حضرت موسی و عیسی 
)س( است

رئیس قوه قضاییه افزود: گاهی در یک گوشه توهینی به مقدسات 
می شــود و دولت ها هم به محض این که ُمطلّع می شوند واکنش 
نشان می دهند، اما حمایت دولت مدعی آزادی و حقوق انسان از 
توهین به آخرین پیام آور الهی در واقع توهین به حضرت موسی 
و حضرت عیسی سام اه علیهما، مغایر با آزادی و حقوق انسان 
هاست.آیت اه رئیسی با بیان این که قاطبه آزاداندیشان عالم چه 
با تحریم کاا های فرانسوی و چه بدون تحریم کردن کاا های این 
کشور از عامان و حامیان اهانت به پیامبر اعظم )ص( ابراز انزجار 
کرده اند، یکی از اهداف اهانت کنندگان را حساســیت ســنجی 
جهان اســام نســبت به این نوع اقدامات عنوان کرد و گفت که 
آن ها به خوبی دریافته اند این اقدام نه تنها در جهان اسام که از 

نظر همه مردم دنیا محکوم و منفور است.

انگلیس خبیث می خواهد نهاد های انقابی را تضعیف کند
رئیــس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره 
به پیگیری جدی جنگ روانی از ســوی دشــمن در کنار جنگ 
اقتصادی علیه ملــت ایران به تحرکات اخیر بنگاه های ســخن 
پراکنی بیگانه در تضعیف نهاد های انقابی اشاره کرد و گفت: آن ها 
وقتی تقدیر رهبری و مــردم از خدمات و اقدامات امنیت آفرین 
نیــروی انتظامی را دیدند، عملیات روانــی خود را برای تضعیف 

این نیرو آغاز کردند.

با هر تخلفی برخورد شــود، اما یــک حادثه نباید بهانه 
تضعیف پلیس شود

آیت اه رئیسی افزود: هر گونه تخلف در هر دستگاهی نسبت به 
هر کسی قابل تعقیب و پیگیری است و خود دستگاه ها هم تخطی 
از قانون را نمی پسندند و با آن برخورد می کنند، ولی باید مراقب 
تحرکات دشمن باشیم که می خواهد با سوءاستفاده از یک حادثه 
که در گوشه ای رخ داده، جایگاه و هویت یک نهاد را به طور کامل 
مخدوش نماید.رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: امروز دشمن 
در اتاق فکر خود ســناریویی را طراحی می کند که با راه اندازی 
جنگ روانی و بزرگ نمایی نارســایی هــا، مجموعه یک نیروی 
خدمتگزار و در میدان که مقتدرانه وظایف خود را انجام می دهد، 

تضعیف کند که باید با این حرکت هوشمندانه برخورد کرد.

هتک حرمت هر کسی چه مسئول باشد یا نباشد، مذموم 
است

آیت اه رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به مواضع حکیمانه 
مقام معظم رهبری در حرام اعام کردن هتک حرمت مسئوان 
نظــام و تفاوت آن با نقد و نقدپذیری اشــاره کرد و گفت: هتک 
حرمت و هرگونه افترا و تهمت، نه تنها نســبت به مسئوان که 

نسبت به هر شخصی مذموم و محکوم است.

نقد خوب است، اما در نقادی نباید آبروی افراد را برد
رئیس قوه قضاییه افزود: همان طور که رهبری فرمودند، نقد و 
نقادی آزاد است و مسئوان هم باید روحیه نقدپذیری داشته 
باشــند و خود را در معرض نقد قرار دهند، اما حفظ حرمت و 
آبــروی افراد از حدود آزادی اســت که همه باید به آن توجه 
و اهتمام داشــته باشند.آیت اه رئیســی با بیان این که باید 
مرز بین نظارت و دخالت را رعایت کرد، تصریح کرد: بازرسی 
بایــد محکم به وظیفه نظارتی خود عمل کند و گزارش آن را 
هم ارائه نمایند و مسئوان باید از مسئوان احساس تعامل و 
همیاری کنند.وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید کردند که 
کار کشــور باید پیش برود، اما دشمنان دنبال سنگ اندازی و 
توقف در امور هســتند و سیاست ما در قوه قضائیه این است 
که با انســجام و همــکاری با دیگر دســتگاه ها اجازه ندهیم 

کوچکترین وقفه ای در امور کشور ایجاد شود.

ســوت زنی بدون اثبات ادعای یک فساد، مبارزه با فساد 
نیست

رئیس دســتگاه قضا حفظ حرمت افــراد در اجرای عدالت را هم 
مورد تأکید قرار داد و متذکر شــد: برخی تحت عنوان مبارزه با 
فســاد بدون این که رسیدگی و صحت و ثقم آن مشخص شود، 
اقدام به افشــاگری می کنند در حالی که هر خبری الزاماً درست 

نیست و باید حتماً مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

هر کسی درباره فساد سندی دارد به دستگاه قضایی ارائه 
دهد

آیت اه رئیســی با بیان این که »سوت زنی و اعام فساد به 

تنهایی، اســمش مبارزه با فساد نیست«، مبارزه با فساد را در 
گرو اقدام و برخورد با زمینه های فســاد و مفسدین دانست و 
از همگان خواســت که گزارش های خودشان درباره مفاسد را 
برای بررسی و رسیدگی به دســتگاه مسئول مبارزه با فساد 
یعنی دستگاه قضایی و مسئوان ذیربط ارائه دهد.رئیس قوه 
قضاییه با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی 
تصریح کرد: فساد را باید اعام کرد تا پیگیری شود، اما این که 
کسی احساس مسئولیت کند و قبل از اثبات یک ادعا آبروی 
دیگران را ببرد کار درستی نیست و برای جامعه نیز آورده ای 

نخواهد داشت.

بازگرداندن بیت المال مهم تر از مجازات مفسدین است
آیت اه رئیســی با تقدیر از اقدامات دادستانی تهران در وصول 
معوقات بانکی و بازگرداندن میلیارد ها دار ارز واردات و صادرات 
به بیت المال اظهار داشــت: مجازات مفســدین اقتصادی مساله 
مهمی است و افراد مفسد باید به زندان بروند، اما بازگرندان اموال 
بــه یغما رفته بیت المال مهم تر اســت و اولویت قرار گرفتن این 

مسأله قابل تقدیر است.

بانک ها بدون احراز صاحیت به کسانی تسهیات داده اند 
که می گویند کارتن خواب بوده اند

رئیس دســتگاه قضا از تاش های صورت گرفته برای بازگرداندن 
ارز هــای صادراتی به بانک مرکزی نیز تقدیر کــرد و با انتقاد از 
پرداخت تســهیات و یا کارت بازرگانی به افرادی که بانک ها از 
آن ها بــه عنوان »کارتن خواب« یاد کردنــد، گفت: در پرداخت 
تســهیات به افراد باید اعتبارسنجی شــود، اما عجیب است که 
برخی بانک ها بدون احراز صاحیت به برخی افراد وام داده اند تا 
فعالیــت اقتصادی انجام دهند یا بدون احراز صاحیت به افرادی 
کارت بازرگانی ارائه شده، اما حاا آمار می دهند و می گویند آن ها 

کارتن خواب بوده اند!

جوانی که 6 میلیون حقوق می گیرد چطور ماهی سه سکه 
مهریه بدهد؟

آیت اه رئیســی در بخش دیگری از سخنانش به درخواست 
برخی محکومان مهریه برای حمایت دستگاه قضایی از آن ها 
به دلیل اعســار در پرداخت مهریه اشاره کرد و اظهار داشت: 
وقتی قیمت سکه با رشد فزاینده از سه میلیون تومان به ۱۷ 
میلیون تومان رسیده، چگونه می توان انتظار داشت یک جوان 
با حقوق ماهیانه ۶ میلیون تومان ماهی ســه سکه به عنوان 
مهریه پرداخت کند.رئیس قوه قضاییه افزود: مهریه بدهی زوج 
به زوجه است و کسی که تمکن مالی دارد باید آن را بپردازد، 
اما اجماع همه علما بدون اســتثناء این است کسی که توان 
مالــی ندارد نمی توان مجبور به پرداخت مهریه یا زندانی کرد 
و ما که از اوضاع کشــور آگاه هســتیم باید بر اساس واقعیت 

عمل کنیم.

دورکاری همکاران قضایی نباید در رسیدگی به کار مردم 
وقفه ایجاد کند

رئیس قوه قضاییه در پایان به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
بــرای اعمال برخی محدودیت ها در پایتخت و برخی اســتان ها 
در هفته جاری گریز زد و از مســئوان دادگســتری خواست که 
ضمن همکاری با این ستاد و اجرای مصوبات آن، طرح دورکاری 
کارکنــان را به گونه ای مدیریت کنند که حقــوق مردم و ارباب 
رجوع رعایت شده و در پیگیری کار مردم و رسیدگی به موقع به 

پرونده ها، وقفه به وجود نیاید.

امیر حیدری:
قدرت دفاعی نیروهای مسلح پشتوانه 

امنیت ملی است
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: قدرت دفاعی نیروهای مسلح جمهوری 
اســامی ایران پشــتوانه محکم برای امنیت ملی کشور است.امیر سرتیپ 
کیومــرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در همایش سیاســی ویژه 
فرماندهان، مسئوان عقیدتی سیاســی یگان های نیروی زمینی ارتش که 
هم زمــان در تهران و به صورت ویدئو کنفرانســی در تمامی یگان های این 
نیرو برگزار شــد، گفت: قدرت دفاعی نیروهای مســلح جمهوری اسامی 
ایران، امنیت را برای ملّت شــریف ایران در منطقه فراهم کرده است. قدرت 
دفاعی پشــتوانه امنیت ملی است.وی با اشاره به طرح های فرهنگی مصباح 
که از سوی سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش اجرا می شود افزود: طرح های 
فرهنگی مصباح سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، دریچه و ساختار جدیدی 
را برای اعتای مکتبی و معنوی کارکنان ارتش بوجود آورده اســت.فرمانده 
نیروی زمینی ارتش اجرای برنامه های فرهنگی در ســطح یگان های نیروی 
زمینــی ارتش را تکلیف مهم خواند و تاکید کرد: فرمان مقام معظم رهبری 
این است که در حوزه فرهنگی، برنامه ها و فعالیت های بیشتری انجام شود 
و طرح ها و برنامه های متنوعی در ســطح ارتش جمهوری اسامی ایران در 
حال اجرا اســت.امیر حیدری تصریح کرد: در حوزه ارتقای بینش و بصیرت 
سیاسی، تربیت و سبک زندگی اسامی ایرانی، ترویج فرهنگ قرآن و معنویت 
کارکنان باید گام های مؤثرتری را برداشت. در نیروی زمینی با کمک سازمان 
عقیدتی سیاســی، طرح ها و برنامه های مطلوبی را در دستور کار خود قرار 
داده ایم و فرماندهی در هر شرایطی حمایت کننده و پشتیبان اجرای طرح ها 
و برنامه های فرهنگی اســت.وی در بخش دیگری از ســخنانش به موضوع 
مهم تحریف اشاره کرد و افزود: تحریف به معنای انحراف کشیدن انسان ها 
از واقعیت اســت. دشمن از این مؤلفه، اســتفاده فراوانی برده است. هدف 
دشــمن از تحریف این است که مسائل واقعی جامعه را به انحراف کشیده و 
محاســبات ما را به اشتباه تبدیل کند.فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره 
به اینکه تحریف پروژه خطرناکی است، خاطر نشان کرد: دشمن می خواهد، 
محاسبات ما را در حوزه مسائل داخلی کشور به خطا بکشاند. دشمن امروز 
مهم ترین ابزار تحریف خود را فضــای مجازی می داند و در این حوزه برای 
به خطا کشیدن جامعه اسامی به ویژه انحراف جوانان فعالّیت های وسیعی 
را آغاز کرده اســت.امیر حیدری تأکید کرد: فضای مجازی فضای فرصت و 
تهدید است؛ همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، »اگر مسئولیتی در 
کشور نداشتم، مسؤلیت فضای مجازی را بر عهده می گرفتم« نشان از اهمیت 
فضای مجازی دارد. باید از فرصت های موجود در این بستر به نحو شایسته 
اســتفاده را ببریم.وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با 
باا بردن قدرت دفاعی در ســطح نیروهای مسلح گفت: قدرت دفاعی یکی 
از ارکان اقتدار ملی است. نیروی زمینی ارتش پازلی از ارکان اقتدار ملی در 
کشور است. قدرت دفاعی ما برای ملت پشتوانه امنیت است و بدون امنیت 
همه ارزش های کشور دچار مشکل می شود.فرمانده نیروی زمینی ارتش در 
پایان برپایی همایش های سیاســی را بســیار ارزشمند خواند و تاکید کرد: 
این نوع همایش ها موجب می شــود که سطح بصیرت و هوشیاری کارکنان 
افزایش یافته و با مســائل و مشــکات به گونه ای روبرو شوند که بتوانند با 

آنها مقابله کنند.

با همت متخصصین سازمان انرژی اتمی؛
اجرای فاز دوم پروژه رمزنگاری کوانتومی 

فضای آزاد کلید خورد
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران ضمن بازدیــد از مرکز ملی فناوری های 
کوانتومی ایران، دســتور آغاز فاز دوم پروژه رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد 
را صادر کرد.علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی 
اتمی ایران پس از بهبودی کامل و فائق آمدن بر بیماری ناشــی از ویروس 
کرونا، از مرکز ملی فناوری های کوانتومی ایران بازدید و دستور آغاز فاز دوم 
پروژه رمزنــگاری کوانتومی فضای آزاد را صادر کــرد.در این بازدید معاون 
رئیس جمهور ضمن بررسی و  پیگیری دستاوردهای این مرکز در حوزه های 
مختلف فناوری های کوانتومی، از اتاق های تمیز ساخته شده برای پروژه های 
ساعت اتمی، رمزنگاری کوانتومی، لیتوگرافی و مترولوژی کوانتومی بازدید 
کرد و از پیشــرفت های ثمربخش این فناوری سطح باا ) High-Tech ( در 
سازمان انرژی اتمی ابراز خرسندی کرد . در ادامه این بازدید رئیس سازمان 
انرژی اتمی ضمن تشــکر و قدردانی از اقدامات و زحمات دســت اندرکاران 
پــروژه ی کم نظیر رمزنگاری کوانتومی فضای آزاد که فاز اول آن با موفقیت 
در فاصله ی ۳۰۰ متری انجام و عملیاتی شــده بود، دستور آغاز فاز دوم این 
پروژه که با محوریت ارســال فوتون های در همتنیده و رمزنگاری کوانتومی 
بین  پردیس مرکزی سازمان انرژی اتمی)شهید شهریاری( و تراز مخابراتی 
رأس برج میاد است را صادر کرد.معاون رئیس جمهور ضمن تحسین نیروی 
علمی و توانمندی فوق العاده متخصصان و محققان ایرانی در دســتیابی به 
نیازهای کشــورمان، تصریح کــرد: یقین دارم ملت بزرگ ایران اســامی 
همانگونه که بر مشکات بزرگی همچون جنگ تحمیلی، فشارهای اقتصادی 
و اقدامات شیطانی قدرت های ظالم جهانی و بایای طبیعی مختلف پیروز 
شده اند، اکنون نیز با مجاهدت و سخت کوشی و همدلی با مسئوان و دست 
انــدرکاران کنترل و دفع ویروس کرونا بر این مصیبت جهانی فائق خواهند 
آمد.وی با بیان اینکه کشورمان تنها یک گزینه دارد، آن هم پیشرفت همه 
جانبه در راســتای تامین نیازهای کشور است، گفت: ما از تقویت و توسعه 
روابط بین المللی اســتقبال می کنیم و آمادگــی ارائه خدمات و همکاری 
های هسته ای صلح آمیز با اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی بخصوص 

همسایگان زیر نظر این نهاد بین المللی را داریم.

ظریف:
 مسلمانان، قربانیان اصلی
 »فرقه نفرت« هستند

وزیر خارجه کشــورمان در توئیتی نوشت: مسلمانان، قربانیان اصلی »فرقه 
نفرت« ]وهابیت[ هســتند؛ فرقه ای که رژیم های اســتعمارگر به آن قدرت 
بخشیدند و توسط عمالشان به همه جا صادر کردند.محمدجواد ظریف وزیر 
خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: مسلمانان، قربانیان اصلی »فرقه نفرت« 
]وهابیت[ هستند؛ فرقه ای که رژیم های استعمارگر به آن قدرت بخشیدند 
و توســط عمالشان به همه جا صادر کردند.وی افزود: توهین به ۱.۹ میلیارد 
مسلمان- و مقدســات آن ها- به واسطه جنایات شــنیع این افراط گرایان، 
سوءاســتفاده ای فرصت طلبانه از آزادی بیان است. این چنین اقداماتی تنها 

بر آتش افراط گرایی می دمد.

 روحانی ۲ قانون مصوب مجلس را برای
 اجرا اباغ کرد

حجت ااســام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، ۲ قانون مصوب مجلس 
را برای اجرا به مجلس شــورای اسامی، ســازمان حفاظت محیط زیست، معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری و همچنین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اباغ کرد.رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیســت و سوم 
قانون اساســی جمهوری اسامی ایران، »قانون الحاق یک تبصره به ماده )۵( قانون 
اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساســی« را برای اجرا 
به وزارتخانه های امور اقتصــادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین  
»قانون فهرســت قوانین و احکام منســوخ در حوزه محیط زیست« را برای اجرا به 
مجلس شورای اسامی، ســازمان حفاظت محیط زیست و معاونت حقوقی ریاست 

جمهوری اباغ کرد.

وزارت امور خارجه: 
با همدستی آمریکا، کرونا در ایران بدتر است

وزارت امور خارجه کشــورمان در پیامی توییتری به تاثیر مخرب تحریم های آمریکا 
علیه ایران با وجود مبارزه با بیماری همه گیر کرونا اشــاره کرد.صفحه توییتر وزارت 
امور خارجه کشــورمان با انتشار پیامی نوشت: در همه جا ثابت شده است که کرونا 
مرگ بار، مخرب و بی رحم اســت اما به دلیل این که همدستی بی رحم،  یعنی رژیم 
آمریکا را دارد در ایران بدتر است. وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: آمریکا فشار 
حداکثری در زمینه تروریسم سامت را باا برده و مردم ایران را در حالی که با این 
بیماری همه گیر مبارزه می کنند،  مورد تحریم های غیر انسانی قرار داده است.  ما 

بر )این وضع( غلبه می کنیم اما هیچ گاه فراموش نخواهیم کرد.

شمخانی: 
رفتار نابخردانه مکرون در اسام ستیزی علنی 

نشان از خامی او در سیاست دارد
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: رفتار نابخردانه مکرون در اسام ستیزی علنی 
نشــان از خامی او در سیاست دارد.علی شــمخانی در توییتر نوشت: رفتار نابخردانه 
مکرون در اسام ستیزی علنی نشــان از خامی او در سیاست دارد وگرنه در سودای 
رهبری بر اروپا به اسام جسارت نمی کرد. پیشنهاد می کنم بیشتر تاریخ بخواند و به 

حمایت آمریکای در حال افول و صهیونیسم رو به اضمحال دلخوش نباشد.

 واکنش سپاه در محکومیت اقدام
  رئیس جمهور فرانسه در حمایت از توهین

 به پیامبر اسام)ص(
سپاه پاسداران انقاب اسامی در بیانیه ای با محکومیت شدید اقدام رئیس جمهور فرانسه 
در حمایت از توهین به پیامبر اســام)ص(؛ اسام ستیزی را پروژه شکست خورده ، اما 
شتاب دهنده به افول گریزناپذیر امریکا و رژیم صهیونیستی دانست. به گزارش سپاه نیوز؛ 
در بخشــی از این بیانیه آمده اســت : سناریوی شیطانی اسام ستیزی که اخیراً با اقدام 
موهن  و دوباره مجله شــارلی ابدو در انتشار کاریکاتورهای قبیحانه علیه پیامبر گرامی 
اســام )ص(  و متعاقباً حمایت رئیس جمهور بی خرد و ماجراجوی فرانسه وارد مرحله 
جدیدی شــده است ، بیانگر تناقض بزرگ در غرب به ویژه پرچمدار به اصطاح  آزادی 
بیان در اروپا است که برای سرپوش گذاردن به ناکامی های خود در عرصه جلوگیری از 
توسعه اسام و گرایش شهروندان غربی به دین مبین اسام و آموزه های پیامبر اعظم)ص( 
صورت می پذیرد. این بیانیه می افزاید :دامن زدن به اسام هراسی توسط مکرون و طرح 
ادعاهای نگین و دروغین مبنی بر تاش اسام گرایان برای تغییر قانون اساسی فرانسه 
که از دل های فاسد و ذهن های فرسوده بر می خیزد ، نه تنها خدشه ای به گل سرسبد 
عالم خلقت و چهره نورانی رسول مکرم اسام حضرت محمد مصطفی)ص(  وارد نخواهد 
ساخت، بلکه در معادله ای معکوس به مانند نمایش های سخیف گذشته،  آزمون پلید و 
خفت بار دیگری بر کارنامه ســیاه اسام ستیزان خواهد افزود .در این بیانیه شکل گیری 
موج اعتراضی و محکومیت در جوامع اســامی و غیر اسامی علیه اقدام رئیس جمهور 
فرانســه که با تحریم کااهای فرانسوی وارد پروسه جدیدی شده است، را فرصتی برای 
افشای پشت پرده توهین به مقدسات اسامی توصیف و تصریح کرده است: سردمداران 
نظام ســلطه و صهیونیســت که حامیان اصلی جریان های افراطــی و تکفیری و تولید  
وحشت و خشونت در عالم هستند، قادر نخواهند بود غرب بحران زده و ضد بشریت را از 
باتاق خود ساخته رهایی بخشند و بی شک در آینده ای نه چندان دور فراتر از تحریم 
کااهای فرانسوی و اعتراضات میدانی ، بایستی  در انتظار دریافت پاسخ های در خور از 
امت اسامی باشند. این بیانیه در پایان با محکومیت شدید این اقدام موهن که پروژه ای 
شکست خورده اما شتاب دهنده به افول گریزناپذیر امریکا و رژیم صهیونیستی به شمار 
می رود، تاکید کرده اســت: پاسداران انقاب اسامی در کنار آحاد مجاهدان و فداییان 
پیامبر گرامی اســام )ص( و خیل عظیم غیرتمندان دین مدار در جوامع بشری به ویژه 
جهان اسام، ضمن اعام آمادگی برای دفاع فداکارانه از اهداف و آرمان های پیامبر عظیم 
الشأن اسام )صلی اه علیه و آله و سلم ( مهیای به رخ کشیدن ظرفیت های متراکم و 
قدرتمند مســلمانان برای مقابله با اسام هراسان و جریان توهین به پیامبر خوبی ها و 

مقدسات ادیان الهی هستند.

یانیه نمایندگان مجلس در محکومیت 
 اقدام فرانسه در توهین 

به پیامبر )ص(
نمایندگان مجلس با صدور بیانیه ای اقدام ســران کشــور فرانسه در 
توهین به پیامبر اکرم را محکوم کردند.علی کریمی فیروزجایی عضو 
هیات رییسه مجلس شورای اسامی در جلسه علنی دیروز )دوشنبه 
پنجم آبان(  بیانیه ۲۴۰ نماینده مجلس در محکومیت اقدام مسئوان 
کشور فرانسه در توهین به پیامبر اسام )ص( را به شرح زیر قرائت کرد.

»همه دنیا در روزهای اخیر شــاهد آن بودند که دولت فرانسه چگونه 
با حمایت از عمل ضد انســانی یکی از نشریات این کشور در توهین 
وقیحانه به ســاحت مقدس فخر عالم پیامبــر اعظم حضرت محمد 
مصطفی )ص( ماهیت اهریمنی خود را اثبات کرد.دشمنی سران کفر 
با پیام روشــنی بخش اسام سابقه دیرینه دارد، کافران همیشه برای 
پوشــاندن ضعف و حقارت خود در برابر پیام روشــن و رهایی بخش 
پیامبران الهی از شیوه نخ نمای تمسخر استفاده می کردند. این فاجعه 
نتیجه فاحش تفکر به اصطاح مدرنی اســت که دولتمردان فرانسوی 
تحت ســیطره خود در آورده و برای آنان ارمغانی جز شــبیه تر شدن 
به جوامع غیرانســانی نداشــته اســت. چنین رفتارهایی که به بهانه 
آزادی بیان انجام می شــود خود بزرگترین ظلم به آزادی بیان است. 
کدام فطرت سلیم می پذیرد که با مستمسک آزادی بیان از توهین به 
مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان دفاع شود البته حقیقت آن است 
که دل فرانسه به حال آزادی بیان نسوخته بلکه این جسارت ها بخشی 
از فرآیند کند کردن روند پرشــتاب اسام گرایی فرانسه است که این 
دولت را شــدیدا به وحشت انداخته و او را واداشته که به خوی دوران 
سیاه استعمارگری بازگرداند و چنین جنایتی را رقم بزند. فشاری که 
فرانسه این روزها بر مسلمانان خود وارد می کند در همین راستا است، 
اما مکر خداوند محمد )ص( بسیار بااتر از مکر فرانسه است و مکرون 
و اذنابش نتیجه این نوع سیاســت  ورزی را مشاهده خواهند کرد. ما 
نمایندگان مجلس شورای اسامی همراه با موحدان و آحاد مسلمانان 
جهان اقدام شنیع سران کشور فرانسه و سخنان نخست وزیر آن کشور 
را شــدیدا محکوم می کنیم، همیت انسانی و غیرت دینی مسلمانان 
سراســر جهان اجازه نخواهد داد جریان های باطل انسان ستیز و ضد 
اســام جریان توهین به پیامبر خوبی ها را عادی ســازی کند و از این 

طریق مانع شنیده شدن حق شود.«
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استانها صندوق بین المللی پول

 چشم انداز ۱۴ شاخص کان اقتصاد ایران در سال آینده
صندوق بین المللی پول با بررسی چشم انداز ۱۴ شاخص کان 
اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۱ پیش بینی کرد تولید ناخالص 
داخلی ایران در این ســال با رشــد ۴۱ میلیارد داری مواجه 
شود و نرخ تورم در این سال به ۳۰ درصد و رشد نقدینگی به 
۳۰.۹ درصد برسد. صندوق بین المللی پول در گزارشی موسوم 
به »چشم انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی« 
به بررسی چشم انداز اقتصادی ۳۱ کشور منطقه از جمله ایران 

در سال ۲۰۲۱ پرداخته است.

 افزایش 41 میلیاردداری حجم اقتصاد ایران با وجود 
تحریم ها

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران در سال 
۲۰۲۰ رشد منفی 5 درصدی را تجربه کرده اما در سال ۲۰۲۱ 
اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شــد و رشد ۳.۲ درصدی 
را تجربه خواهد کرد.با وجود تحریم های آمریکا، ارزش تولید 
ناخالــص داخلی ایران از رقم برآوردی 6۱۰.7 میلیارد داری 
در ســال ۲۰۲۰ با افزایش ۴۱ میلیارد داری در سال ۲۰۲۱ 

مواجه خواهد شد و به 65۱.7 میلیارد دار خواهد رسید.

 رشد 3.8 درصدی اقتصاد غیرنفتی ایران در سال 2021
بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۱ از رکود خارج خواهد شد. 
بر اســاس پیش بینی صندوق بین المللی پول بخش غیرنفتی 
ایران در سال ۲۰۲۱ رشد ۳.8 درصدی را تجربه خواهد کرد. 
برای این بخش در سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۴.5 درصد برآورد 
شــده است.بخش نفتی ایران در سال ۲۰۲۰ رشد منفی 8.5 
درصدی داشــته که پیش بینی شده اســت این رقم در سال 
۲۰۲۱ به منفی ۱.۹ درصد برســد.این نهاد بین المللی تولید 
نفت ایران در سال جاری را ۱.86 میلیون بشکه در روز برآورد 
کرده و پیش بینی نموده است در سال ۲۰۲۱ نیز تولید نفت 

ایران اندکی کاهش یابد و به ۱.8۱ میلیون بشکه در روز برسد.

صادرات روزانه نفت ایران 500 هزار بشکه در 2020
تولید گاز ایران در ســال ۲۰۲۰ ثابت باقی خواهد ماند و در 
رقم معادل 5.۰۳ میلیون بشکه در روز نفت باقی می ماند، بر 
این اساس تولید گاز ایران بیش از دو برابر تولید نفت ایران در 
این سال خواهد بود.رقم برآوردی صادرات نفت ایران در سال 
جاری میادی 5۰۰ هزار بشکه در روز اعام شده است که به 

پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم در ســال ۲۰۲۱ 
به ۴۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش خواهد یافت. اما صادرات 
گاز ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۱6۰ هزار بشکه در روز نفت 
بوده که پیش بینی شــده است در سال ۲۰۲۱ نیز همین رقم 

باقی بماند.

 نرخ تورم ایران در 2021 به 30 درصد می رسد
بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ تورم ۳۰.5 

درصدی داشته و پیش بینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۱ 
اندکی کاهش یابد و به ۳۰ درصد برسد.

پیش بینی تجارت 85.7 میلیارد داری ایران در سال 
2021

صندوق بین المللــی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران 
در ســال جاری را 5۲.7 میلیارد دار و واردات در این سال را 
56.۲ میلیارد دار برآورد و پیش بینی کرده اســت در ســال 
۲۰۲۱ صادرات ایران به 5۴.8 میلیارد دار و واردات به 5۳.۲ 
میلیارد دار برسد.تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۲۰ 
به منفی ۳.۱ میلیارد دار رسیده است. پیش بینی شده است 
در ســال ۲۰۲۱ تراز حســاب های جاری ایــران به مثبت ۲ 

میلیارد دار برسد.

 ذخایر ارزی 121.6 میلیارد داری ایران 12.7 میلیارد 
دار شد؟

این نهاد بین المللی که کل ذخایر ارز و طای ایران را در پایان 
سال ۲۰۱8 بالغ بر ۱۲۱.6 میلیارد دار اعام کرده بود معتقد 
اســت ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ افت قابل توجه 
داشته و به ۱۲.7 میلیارد دار رسیده و این رقم در پایان سال 
۲۰۲۰ نیز بالغ بر 8.8 میلیارد دار خواهد شد. پیش بینی شده 
است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۲۱ متوقف شود 
و در پایان این ســال حجم ذخایر ارز و طای ایران به ۱۰.5 

میلیارد دار برسد.

رشد 22.8 درصدی نقدینگی در ایران
صندوق بین المللی پول نرخ رشــد نقدینگی ایران در ســال 
۲۰۲۰ را ۲۲.8 درصد برآورد و پیش بینی کرده است این رقم 

در سال ۲۰۲۱ به ۳۰.۹ میلیارد دار برسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی استان اصفهان:
استراتژی های نوین صرفه جویی انرژی، گامی 

نو در راستای کاهش هزینه های سازمانی
اصغر کشــاورزراد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی استان 
اصفهــان اظهار کــرد: مطابق با قوانین و مقررات یکی از وظایف دســتگاههای 
اجرایــی تاش در جهــت حفظ محیط زیســت و کاهش مصــرف انرژی در 
ساختمانها و محیط های اداری اســت لذا برای اجرای استانداردها و معیارهای 
دائمی صرفه جویی در انرژی، تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان، 
امری حیاتی است.وی با بیان اینکه فن آوری مربوط به مبحث صرفه جویی بسیار 
پراهمیت اســت. گفت: در این راســتا اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
ضمن بررسی مفاهیم پایداری و ضرورت توجه به مبحث انرژی در مقوله پایداری، 
به راهکارهای صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی با استفاده از فن آوری های روز 
جامه عمل پوشانده است. که دستیابی به این مهم با ارائه خدمات ارزنده کارکنان 
صدیق مجموعه توســعه مدیریت و منابع انسانی بااخص مسئول تاسیسات با 
ارائه پیشــنهادات مناسب، حوزه پیمان و رسیدگی و واحد بودجه این اداره کل 
امکان پذیر شــده است.معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی 
استان با اشاره به اینکه هرماهه به صورت مستمر بخشی از اعتبارات جاری صرف 
پرداخت هزینه انرژی مصرفی می شــود اذعان داشت: باتوجه به کاهش شدید 
اعتبارات جاری، صرفه جویی و کاهش میزان مصرف از الویت های این اداره بشمار 
می رود.وی خاطرنشان کرد؛ با استفاده از ظریفت قوانین و ضوابط اجرایی بودجه 
سال ۱۳۹8 مبنی بر مصرف یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون جهت اجرای 
دستورالعمل مدیریت سبز، برنامه ریزی ازم جهت اجرای این دستورالعمل انجام 
شــد بنحوی که عاوه بر اجرای مدیریت سبز و کاهش مصرف انرژی، مقوات 
دیگری همچون باا بردن ضریب ایمنی و پدافند غیرعامل نیز مورد توجه و عمل 
قرار گرفت.کشــاورزراد، طرح تعویض پنجره های فرسوده و نصب پنجره های دو 
جداره در ساختمان این اداره کل را یکی از اقدامات انجام شده در راستای کاهش 
تلفات انرژی نام برد و گفت: این اقدام عاوه بر افزایش ایمنی ساختمان و کاهش 
آلودگــی صوتی، منجر به کاهش ۲۰ الــی ۴۰ درصدی در میزان مصرف انرژی 
)آب، برق، گاز( شد.وی از دیگر اقدامات به نصب سایه بان بر روی کلیه کولرهای 
آبی و تعویض شیرآات قدیمی ساختمان اشاره کرد وگفت: در شرایط کنونی با 
توجه به شــیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت موازین بهداشتی، با نصب شیرآات 
چشمی در ساختمان ها هر دو مبحث صرفه جویی و بهداشتی مورد توجه قرار 
گرفت.وی افزود در حوزه مالی نیز این اداره بالغ بر ۲5 میلیارد ریال اسناد خزانه 
طبق صورتجلسه حوزه معاونت ساخت و بیش از ۱۴ میلیارد ریال اسناد نقدی 

مربوط به پروژه های راهداری و ملی پرداخت کرده است.

۱۰۵۳۰ واحد مسکن در استان ایام در 
قالب طرح اقدام ملی مسکن احداث می شود. 
ایام_صمیم نیا _اقدام ملی مســکن ایام JPG.۲در طرح سراســری افتتاح، 
واگذاری گروهی زمین و آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مســکن با حضور 
رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفران، احداث ۱۰5۳۰ واحد مســکن ملی در 
اســتان ایام آغاز شد در این جلســه که به صورت همزمان در سراسر کشور با 
حضور ریاســت جمهور به صورت ویدئو کنفرانس و استاندار ایام، معاون امور 
هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل راه و شهرســازی استان و مدیران و مسئوان 
سایر دستگاهها ونهادها در سالن شهید رجایی استانداری ایام برگزار شد علی 
اصغر کاظمی مدیرکل راه و شهرســازی استان ایام به تشریح اقدامات و برنامه 
ریزیهای راه و شهرسازی استان ایام برای احداث تعداد ۱۰5۳۰ واحد مسکن در 
طرح اقدام ملی مسکن پرداخت.کاظمی در این جلسه گفت: از تعداد واحدهای 
مذکور: قــرارداد احداث 667۱ واحد منعقد شــده و  ۲5۲۹ واحد نیز از محل 
اعتبارات بازآفرینی در حال احداث است.سلیمانی دشتکی استاندار ایام نیز در 
این جلســه گفت: همه دستگاههای مرتبط می بایست در کنار هم کمک کنند 
تا طرح اقدام ملی مسکن استان در کمترین زمان و بهترین شیوه اجرایی شود.

در پایان این مراســم قرارداد واگذاری تعدادی از واحدهای مســکن مهر نیز به 
متقاضیان ســطح استان توسط استاندار تقدیم شــد.ازم به ذکر است تا کنون 

۱66۱7 واحد مسکن مهر در استان ایام تحویل متقاضیان شده است.

شهرداری گرگان در تکمیل باغ مزار استاد 
لطفی به تعهداتش عمل کرد

شهردار گرگان گفت: شهرداری گرگان تنها دستگاهی است که به تعهداتش در 
قبال تکمیل باغ مزار استاد لطفی عمل کرده است.عبدالرضا دادبود در دویست و 
پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر گرگان در خصوص ایحه ای درباره تکمیل 
طرح باغ مزار مرحوم لطفی اســتاد فقید موسیقی سنتی ایران اظهار داشت: در 
۲ ســال اخیر اقداماتی در خصوص تکمیل این طرح انجام داده ایم اما متاسفانه 
به غیر از شــهرداری سایر دستگاه ها اقدامی انجام ندادند و به تعهداتشان عمل 
نکردند.دادبود افزود: جداره ســازی اطراف، ایجاد فضای سبز و نصب سنگ مزار 
بخشــی از اقدامات ما در این مدت بوده و می توان گفت شهرداری فراتر از حد 
تعهداتش عمل کرده اســت.وی تصریح کرد: سازمان عمران و بهسازی قرار بود 
بخشــی از زمین های اطراف مجموعه را خریداری و به آن اضافه و ساخت موزه 
را در همان مکان آغاز کند که تا این لحظه اقدامی صورت نگرفته است.شهردار 
گرگان با بیان اینکه نگهداری مجموعه برای ما هزینه  دارد اظهار داشت: چنانچه 
نهادها و موسســه های فرهنگی به منظور نگهداری باغ مزار استاد لطفی اقدام 

کنند ما کامًا آمادگی داریم مجموعه را به آنان واگذار کنیم.

تخلفات در واگذاری »ایران ایرتور« 
وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند

عضو هیئت تحقیق و تفحص از ســازمان خصوصی سازی گفت: 
ســوال از وزیر اقتصاد در مورد حیــف و میل فاحش بیت المال 
در واگــذاری ایران ایرتور در دســتور کار کمیســیون اقتصادی 
قرار خواهد گرفت.احمد علیرضابیگی از دســتور کار کمیسیون 
اقتصادی برای ســوال از وزیر اقتصاد درخصوص واگذاری ایران 
ایرتور خبر داد و گفت: ســوال از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در 
مورد حیــف و میل فاحش بیت المال در واگــذاری ایران ایرتور 
امروز)سه شــنبه( در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد 
گرفت.وی ادامه داد: شــهریور ماه سال جاری در نامه ای به وزیر 
اقتصاد تخلفات ســازمان خصوصی ســازی و وزارت اقتصاد در 
واگذاری ایــران ایرتور را اعام کردم ولــی تاکنون در مورد لغو 
این واگذاری تصمیمی اتخاذ نشده است.علیرضابیگی تصریح کرد: 
تخلفات وزارت اقتصاد در این مورد محرز است و ایران ایرتور در 

حال حاضر ۹۹ میلیون دار بدهی دارد.

مقرری بیمه بیکاری 67۰ هزار نفر پرداخت شد
 ۷ میلیون بیمه شده مشمول بیمه 

بیکاری نیستند
یکی از خاء های قانونی در پرداخت بیمه بیکاری به افرادی است 
که قرارداد کاری مطابق قانون کار ندارند. بعد از تأکیدات رهبری 
برای بیمه افرادی که بیمه ندارند. وزارت کار مکلف به بررســی 
شد. بررسی ها حاکی از این است که قانون بیمه بیکاری نیازمند 
اصاح است. در جلسه  چند روز گذشته جلسه ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا با حضور  حضرت آیــت اه خامنه ای رهبر انقاب در 
حسینه امام خمینی برگزار شد.یکی از نکات مهمی که ایشان در 
آن جلسه تأکید کردند، توجه به بیمه بیکاری افرادی بود که بیمه 
تأمین اجتماعی نداشتند.پس از فرمایشات رهبری؛ علی ربیعی. 
سخنگوی دولت با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت 
به بیکار شدن شاغلین غیررسمی افزود: در کشور 6 میلیون شغل 
غیررسمی داریم که تحت پوشش بیمه نبودند که در مرحله اول 
از یک میلیارد یورو صندوق توسعه ملی ۳۰۰ میلیارد تومان برای 
بیمه بیکاری اختصاص دادیم. ربیعی گفت: در حال حاضر وزارت 
رفاه مکلف به انجام این کار شــده اســت و در جلسه امروز این 

وزارتخانه وضعیت افراد آسیب دیده از کرونا بررسی شد.
اکنون عاالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاســتگذاری و توسعه 
اشــتغال وزارت کار گفت: از بُعد بیمه بیــکاری برآورد هایی که 
داشــته ایم در سطح کان کشــور تقریبا ۱ میلیون و 5۰۰هزار 
نفر )شــغل( به صورت رسمی و غیر رسمی آسیب دیده اند، اما 
بر اســاس آمار رسمی و ثبت شــده در سامانه روابط کار، حدود 
85۰ هزار نفر بود که 7۳۰هزار نفر مشمول بیمه بیکاری بودند و 
متناسب با سیاست هایی که ستاد ملی کرونا داشت بیمه بیکاری 
67۰هزار نفر پرداخت شده و 6۰هزار نفر در حال پرداخت است.

ازوجــی گفت: از خرداد به این طرف بخش عمده ای از این افراد 
مشــغول به کار شدند و طبق اطاعات ثبتی که ما داریم تقریباً 
۱۹۳هــزار نفر آن ها کماکان بیکارند که معرفی شــدند به بیمه 
بیکاری بلند مدت ســازمان تامین اجتماعی.وی افزود: ســرعت 
عمل و پرداخت ســامانه ای که طراحی شــده بود برای حمایت 
از واحد های اقتصادی آسیب دیده سامانه ای بود که همه اصناف 
و کارفرمایــان و خویش فرما ها می توانســتند ثبت نام کنند و 
مشــکلی نبود، اما برآورد هایی که ما داشتیم تقریبا ۳میلیون و 
7۰۰هزار واحد اقتصادی به شدت آسیب دیدند، اما از ۳۱استان 
فقط 55۴پروند )حدود ۳۰درصد( ثبت نام کردند.مدیرکل دفتر 
سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: از بعد کارشناسی 
هم متقاضیان استقبال نکردند هم بانک ها، بااخره منابع ۴۰هزار 
میلیارد تومان باید پرداخت می شد، آنجا هم بحث این است که 

دو سومش منابع خود بانک است.

چه کسانی سکه های بازار را درو کردند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مردم عادی در سال ۹7 توانایی خرید باای چند صد سکه 
یا چند ده خودرو را نداشتند و عمده این خریدها توسط بانک ها و موسسات دولتی انجام پذیرفت.محسن 
زنگنه عضو کمیسیون، برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی با حضور در برنامه تلویزیونی »پایش« در 
رابطه با راه حل مشکات اقتصادی، اظهار داشت: » قدرت مجلس در قانون اساسی بسیار زیاد است و قطعا 
راه حل وجود دارد؛ ولی به دولت در تعامل با مجلس نیز بستگی دارد. البته باید تعامل با دولت باید به نحوی 
باشــد که مشکات مردم را بدتر نکند. مجلس می تواند با ابزار نظارتی خود به دولت نکات و هشدارهایی 
را منتقل کند. در رابطه با بازار ارز جلسات بسیاری با رئیس بانک مرکزی داشتیم و ورود جدی به حوزه 
اجرا داشتیم.«نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس درباره وضعیت صنعت زعفران افزود: »زعفران تنها 
محصول انحصاری تولیدی ایران اســت ولی از بــازار ۱۰ میلیاردی آن، تنها ۲5۰ میلیون دار در اختیار 
ایران قرار دارد و آن هم به دلیل خام فروشــی زعفران اســت. گل زعفران پس از جمع آوری باید طی ۲۴ 
ساعت بفروش برساند، اینجا همان جایی است که داان با قیمت بسیار پایین از کشاورز می خرند. در این 
نقطه پیشــنهاد ما این است که باید گل را با فرآیندی خشک کنند تا کشاورز بتواند آن را به مدت زمان 
بیشــتری نگه داری و به راحتی بتواند بفروشد.«زنگنه درباره عرضه باای تعاونی های روستایی و کاهش 
قیمت زعفران اظهار داشت: »تعاونی روستایی یک دستگاه برای حمایت از کشاورزان است، اوا خرید از 
کشاورزان به صورت بسیار ارزان و تسویه نیز به صورت قطره چکانی است؛ بازار زعفران نیز بازار کوچکی 
است و داده ها شفاف هستند، با وجود کارهای انجام شده برای باا بردن قیمت زعفران در بازار، با عرضه 
سنگین تعاونی های روستایی دوباره قیمت ها پایین آمد. با این وجود راهکار هم از طرف مجلس گذاشته 
شــده تا 6۰ تن داخل انبارهای تعاونی روستایی را صادر کند ولی با گذشت دو ماه از جلسه مذکور هنوز 
هیچ اتفاق خاصی نیافتاده اســت.«این نماینده مجلس درباره ورود منابع دولتی به بازار سکه و ارز گفت: 
»ورود منابع بانک ها و موسســات دولتی به هر نقطه ای موجب افزایش قیمت در آن بازار می شود؛ مردم 
عادی در ســال ۹7 توانایی خرید باای چند صد سکه یا چند ده خودرو را نداشتند و عمده این خریدها 
توســط بانک ها و موسسات دولتی انجام پذیرفت. به همین دلیل نیز ما با ورود پول این نهادها به بورس 
مخالف هستیم. به طور کل باید دولت هم روی نهادهای زیرنظر خود و هم روی حساب ثروتمندان نظارت 
داشته باشد.«زنگنه درباره اقدامات مجلس برای تسهیل مجوزهای کسب و کار افزود: »همین هفته جاری، 
کلیات طرح تســهیل مجوزهای کســب وکار را در مجلس تصویب کردیم. به طور مثال اگر بخواهیم یک 
بوم گردی بزنیم باید از هفتاد ســازمان مجوز بگیرد؛ حداقل کار دولت این است که بار خدمات را از روی 

دوش مردم بردارد. مجلس این موضوع را شروع کرده است.«

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
نگاه ها به بازار سرمایه سیاسی است

سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه دولت از فرصت های بازار ســرمایه اســتفاده نکرد، 
گفت که بخشــی از مدیریت بازار ســرمایه از مجاری صحیح آن 
خارج شــده و این باعث شــده که تحلیل های  اقتصادی کمرنگ 
شده و نگاه ها به بازار سرمایه بیشتر نگاه های سیاسی است.کاظم 
دلخوش در جلســه علنی دیروز )دوشنبه( مجلس و بعد از قرائت 
گزارش کمیســیون اقتصادی درباره بررسی وضعیت بازار سهام و 
عملکرد سازمان بورس و اورق بهادار و وزارت اقتصاد گفت: گزارش  
کمیســیون و عملکرد دولت در بورس دارای نقایصی اســت، اول 
اینکه چرا اجازه دادیــد در بازار بورس با قدمت کم آن با تعجیل 
برخی دســتگاه ها بیش از حد پول وارد بازار شــود و نابسامانی 
ایجاد کند. دســتپاچگی در پرداخت حقوق کارکنان دولت باعث 
شــد که بخواهید با اقتصاد پایین بــورس را به صورت بادکنکی 
باا بکشــید و این وضعیت را ایجاد کردید.وی با طرح این سوال 
که چرا در گزارش کمیســیون اقتصادی بازار سرمایه مستقل از 
سایر بازارها بررسی نشده است؟، گفت: دولت از فرصت های بازار 
ســرمایه استفاده نکرد، در بازار ســرمایه باید شرکت های جدید 
پذیرفته شــود و باید در آن حداکثر محلی برای معامات دست 
دوم سهام موجود در نظر گرفته شود. همچنین بخشی از مدیریت 
بازار سرمایه از مجاری صحیح آن خارج شده و این باعث شده که 
تحلیل های اقتصادی کمرنگ شده و نگاه ها به بازار سرمایه بیشتر 
نگاه های سیاســی است.نماینده صومعه ســرا اضافه کرد: درباره 
ســهام عدالت هم تشــکیک وجود دارد که باید مشکات سهام 
عدالت بررســی شود، کمیسیون اقتصادی فراتر از بازار سرمایه به 
بازارهای  دیگر هم ورود کند. عدم شفافیت در بازار سرمایه کار را 

به جایی رساند که هر روز بورس متضرر می شود.

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه ســهامداران و نمایندگان محترم شرکت 
پارس پروتئین آرین ) ســهامی خاص ( به  شماره ثبت 748 
و شناســه ملی 10100095886 دعوت بعمــل می آید تا در 
جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العــاده که در تاریخ 
1399/08/17 ساعت 9 صبح با دستور جلسه انتخاب و تعیین 
ســمت مدیران ، انتخاب بازرس ، تعیین وضعیت حق امضاء ، 
تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان - در محل قانونی 
شرکت به نشــانی: اســتان تهران ، منطقه 18 ، شهرستان 
رباط کریــم ، بخش مرکزی ، نصیرشــهر، محله شــهرك 
 صنعتی نصیرشــهر ، خیابان ســرو ، خیابان سرو 8 ، پاك
 N22 – 22 -  طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

مقام دعوت : هیئت مدیره 
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استانها

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اعام کرد:گزیده خبر

صرفه جویی ۳.۵ میلیارد داری با افزایش آمادگی نیروگاه های کشور
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: در حال حاضر 
آمادگی نیروگاه ها از مرز ۹۳ درصد عبور کرده است، که افزایش 
۱۰ درصدی آمادگی نیروگاه ها در طی یک دهه اخیر ۳.۵ میلیارد 
دار صرفه جویی به همراه داشته اســت.به گزارش پایگاه اطاع 
رسانی وزارت نیرو، »محســن طرزطلب« افزود: روزهای آغازین 
ســال ۱۳۹۰ ظرفیت نامی نیروگاه های حرارتی حدود ۵۴ هزار 
مــگاوات بود که این رقم در حــال حاضر با افزایش ۲۵ درصدی 
از مرز ۶۸ هزار مگاوات عبور کرده اســت.وی ادامه داد: همچنین 
در اوایل دهه ۹۰ حداکثر نیاز مصرف حدود ۴۲ هزار مگاوات بود 
که این رقم تابســتان امسال به بیش از ۵۸ هزار مگاوات افزایش 
پیدا کرد.مدیرعامل برق حرارتی خاطرنشــان کرد: میزان تولید 
برق نیروگاه های حرارتی در نیمه نخســت سال ۹۰ حدود ۱۲۱ 
هزار میلیارد کیلووات ســاعت و در ۶ ماهه نخست سال گذشته 
۱۵۲ هزار میلیارد کیلووات ساعت بوده است که این رقم در نیمه 
نخست سال جهش تولید با افزایش حدود ۱۰ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از مرز ۱۶۷ هزار میلیارد کیلووات ساعت 
گذشــت.طرزطلب ادامــه داد: در آن مقطع زمانی میزان مصرف 
سوخت ســاانه نیروگاه های کشور حدود ۵۷ میلیارد مترمکعب 
بود که این رقم سال گذشته به ۷۴ میلیارد مترمکعب رسید. در 

آن سال ها ۶۲ درصد سوخت نیروگاه ها توسط گاز طبیعی و ۳۸ 
درصد آن توسط ســوخت مایع تامین می شدعاملی که افزایش 
ضریب خروج اضطراری واحدها، دشــواری بهره برداری نیروگاه ها 
و آســیب دیدگی بویلرها را به همراه داشــت.مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه در نیمه 
نخست امســال حدود ۹۰ درصد سوخت نیروگاه ها از طریق گاز 
طبیعی تامین شــده است، خاطرنشــان کرد:  اقدام های صورت 
گرفته در طی چند سال اخیر موجب شده است تا در نیمه نخست 
امسال از میان ۴۵ میلیارد مترمکعب سوخت مصرفی نیروگاه ها 
حــدود ۴۰ میلیارد مترمکعب آن از طریق ســوخت گاز طبیعی 
تامین شــود.وی ادامه داد: راندمان نیروگاه ها در آن دوران حدود 
۳۶.۹ درصد بود که این رقم در حال حاضر با اقدام هایی از قبیل 
تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی به ۳۸.۷ درصد افزایش 
یافته و براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال به حدود 
۳۹ درصد خواهد رسید.طرزطلب افزود: در اوایل سال ۹۰ ضریب 
خروج اضطراری واحدها ۱۶.۶ درصد و میزان آمادگی نیروگاه ها 
حدود ۸۳.۴ درصد بود که میزان خروج اضطراری واحدها در حال 
حاضر به هفت درصد کاهش پیدا کرده و آمادگی نیروگاه ها از مرز 

۹۳ درصد عبور کرده است.

در ۷ ماهه امسال انجام شد؛
حفاری ۷۲ حلقه چاه نفت و گاز

۷۲ حلقــه چاه نفت و گاز با تاش متخصصان شــرکت ملــی حفاری ایران در 
هفت ماه نخست امسال در مناطق نفت خیز خشکی و دریایی کشور حفر شد.به 
گزارش وزارت نفت، سعید اکبری، سرپرست معاونت عملیات حفاری این شرکت 
از حفر و تکمیل ۷۲ حلقه چاه نفت و گاز خبر داد و گفت: از این تعداد چاه، ۲۲ 
حلقه توسعه ای توصیفی، ۴۸ حلقه تعمیری و دو حلقه اکتشافی بوده است.وی 
افزود: ۵۶ حلقه از این تعداد چاه در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، هفت حلقه در شرکت نفت فات قاره، پنج حلقه در شرکت مهندسی و 
توسعه نفت، یک حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، یک حلقه در قالب 
پروژه و دو حلقه در مدیریت اکتشــاف شرکت ملی نفت ایران حفاری، تکمیل 
و تحویل شــرکت های متقاضی شده است.سرپرســت معاونت عملیات حفاری 
شرکت ملی حفاری اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهرماه امسال در 
نتیجه هم افزایی و همکاری مؤثر میان متخصصان شــرکت ملی حفاری ایران و 
شرکت های کارفرما، عملیات حفاری و تکمیل ۱۳ حلقه چاه ۲۳۳ روز زودتر از 

برنامه به پایان رسید که ارزش اقتصادی باایی دارد.

مدیرعامل شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد در دیدار با فرمانده انتظامی 
شهرستان سرخس؛

امنیت پایدار زمینه ساز تولید پایدار گاز و  
سرمایه گذاری در منطقه خانگیران بوده است

مدیرعامل شــرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: امروز نیروی انتظامی 
صرفا یک نیروی نظامی نیست بلکه پاسدار ارزشهای انقاب و اسام است.

به گزارش روابط عمومی شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد، مهندس سید 
محید منبتی در دیدار با ســرهنگ دماوندی فرمانده انتظامی شهرستان مرزی 
سرخس ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی افزود: تمام یگان ها و نیروهای 
نظامی ایران برای پاســداری از  کیان مقدس جمهوری اسامی، انقاب، وایت 
و حریم اهل بیت دفاع در آمادگی کامل قراردارند.وی اظهارداشــت: هموطنان 
امروز شاهد برقراری نظم و امنیت کامل در کشور هستند و مقوله نظم و امنیت 
پایدار در این خطه مرزی سبب ورود سرمایه گذاران به شهرستان سرخس شده 
است.این مقام مسئول تاکید کرد: سبز پوشان نیروی انتظامی و نیروهای هنگ 
مرزی با تاش شــبانه روزی از مرزهای کشــور دفاع می کنند و با اهدای خون 
خود، شــهدای زیادی را تقدیم انقاب کرده اند.منبتی خاطر نشان کرد: مقوله 
برقراری امنیت کامل در منطقه مرزی شهرستان سرخس زمینه ساز تولید پایدار 
گاز طبیعی در شرکت پاایش گاز شهید هاشمی نژاد و همچنین حضور بخش 
خصوصی و ســرمایه گذاری در حوزه محصوات گوگردی شده است.همچنین 
فرمانده انتظامی شهرســتان سرخس طی سخنانی از تاش مدیران و کارکنان 
صنعت در تولید گاز طبیعی در منطقه شــمال و شرق کشور  تشکر کرد و بیان 
داشت: در ســال » جهش تولید » کارکنان پاایشگاه خانگیران با تاش شبانه 
روزی خود، تولید پایدار گاز طبیعی را رقم زده اند و گاز طبیعی گرمابخش منازل 

هموطنان شده است.

اقدامات ارزنده شرکت گاز استان اردبیل 
درخصوص پدافند غیر عامل

سردار اسماعیلی همزمان با هفته پدافند غیر عامل 
از اقدامات ارزنده این شــرکت در حوزه پایداری گاز 
طبیعی در ســطح استان اردبیل خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل، سردار 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت در حاشیه جلسه 
کمیته پدافند غیر عامل این شــرکت حفظت از زیر ساختهای حیاتی گاز 
طبیعی را بسیار مهم توصیف نمود و از اقدامات گسترده این شرکت در این 
خصوص خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت مراکز و تاسیسات مختلف  مانند 
شبکه های خطوط انتقال گاز طبیعی، تاسیسات شهری، ایستگاهها و سایر 
تجهیزاتی که نقش حیاتی و اساســی دارند باید براساس آخرین یافته های 
علمــی و عملی برمبنای ضوابط اجرایی پدافند غیرعامل مورد حفاظت قرار 
گیرند. وی افزود: در حوزه توزیع گاز طبیعی پایدار مقوله بسیار استراتژیکی 
می باشد که به لحاظ حفظ امنیت انرژی مورد توجه مسئولین ارشد صنعت 
گاز کشور قرار گرفته اســت و در همین راستا در استان اردبیل که سالیان 
سال با کاهش فشار و قطعی گاز در فصول پائیز و زمستان روبرو بود؛ اقدامات 
بسیار خوبی انجام شده که منجر به پایداری گاز طبیعی در سطح این استان 
شــده است. وی اتصال خط ۳۰ اینچ به خط ۱۶ اینچ پارس آباد با سایز ۲۴ 
اینچ را جهت استمرار و تداوم گازرسانی به شهرهای شمالی استان و دو طرفه 
نمودن ایســتگاه تقویت فشار گاز کمپرسور سراب به اردبیل را از مهمترین 
اقدامات این شرکت جهت پیشگیری از قطعی گاز در زمان افت فشار و تأمین 

پایداری شبکه های گاز در استان برشمرد .

 محدودیتی در توزیع گاز مایع 
در قم وجود ندارد

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
قم گفــت: محدودیتی در توزیع گاز مایــع برای افراد 
و خانوارهای مشــمول مصرف این حامل انرژی در قم 
وجود ندارد.ســید محمود طاهری افــزود: با توجه به 
آغاز فصل ســرما و افزایش تقاضا برای اســتفاده از گاز 
مایع، شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم در راستای ایجاد شرایط 
دسترسی آســان آحاد جامعه، نسبت به تامین حامل های انرژی از پاایشگاه ها، 
انبارهــای نفت و خطوط لوله اقدام نموده اســت.وی اضافه کرد: منازل، صنوف 
و مشــاغلی که به شبکه گازرســانی متصل نبوده و فاقد علمک گاز درب منازل 
و محل کارشــان هستند، مجاز به اســتفاده از گاز مایع هستند.طاهری با اشاره 
به بهره منــدی بیش از ۹۵ درصد از خانوارهای ســاکن قم از گاز طبیعی، بیان 
کرد: از مردادماه امســال گاز مایع به صورت الکترونیک و بدون هیچ محدودیتی 
برای خانواده های محروم از گاز طبیعی در حال توزیع اســت.وی گفت: در حال 
حاضر یک هزار و ۶۴۹ خانوار قمی که از نعمت گاز طبیعی محروم هســتند،  از 
گاز مایع اســتفاده می کنند.طاهری افزود: توزیع گاز مایع برای خانوارهای فاقد 
انشــعاب گاز طبیعی، همانند تعیین ســهمیه نفت ســفید گرمایشی به صورت 
 الکترونیکی بر روی کارت بانکی این خانوارها، در نوبت های متوالی اجرا می گردد.

وی اضافه کرد: تعداد مورد نیاز ســیلندر ۱۱ کیلویی گاز مایع نیز به نرخ مصوب 
از طریق کارت بانکی تعریف شــده و از طریق پوز مخصوص توسط عوامل توزیع 

دریافت می شود.

 خسارت چند صد میلیون داری بزرگترین شرکت 
پتروشیمی خاورمیانه

شرکت سابیک عربستان سعودی از خسارت چند صد میلیون داری در ۹ ماهه نخست 
ســال جاری میادی خبر داد.به گزارش الجزیره شــرکت ملی صنایع اساسی عربستان 
سعودی»سابیک« که بزرگترین شرکت صنایع پتروشیمی خاورمیانه است در میان کاهش 
چشم گیر قیمت محصوات آن در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ حدود ۲.۱۸ میلیارد ریال 
)۵۸۲ میلیون دار( خسارت ثبت کرده است.این شرکت علت این حجم از ضرر و زیان را 
کاهش میانگین قیمت محصوات خود به اضافه ۴۱۴ میلیون دار کاهش بهای سرمایه ها 

و دارایی های مالی اعام کرد.

ثروت گازی خاورمیانه چشم شورون را گرفت
شــرکت شورون پس از سالها تمرکز فعالیت در صنعت نفت شیل آمریکا، روی آینده گاز 
طبیعی در خاورمیانه سرمایه گذاری خواهد کرد. فاصله گرفتن مایکل ویرث، مدیرعامل 
شورون از فعالیت در آمریکا نشان می دهد که خاورمیانه وارد دوره جدیدی شده که بهره 
برداری از ذخایر گاز طبیعی این منطقه را همزمان با افزایش تقاضا برای ســوخت ارزانتر 
و پاکتر، ایده آل می کند.در اســتراتژی جدید، انتظار می رود شورون قراردادهای گازی 
جدیدی در مصر، رژیم صهیونیســتی و قطر منعقد کند و همزمان، هزینه روی اکتشاف 
شــیل آمریکا را کاهش دهد. این طرح در اقدام شــورون در خرید ۱۱.۸ میلیارد داری 
شــرکت آمریکایی نوبل انرژی در ماه جاری به خوبی منعکس شــده است. شرکت نوبل 
انرژی حدود ۴۰ درصد ســهم در میدان گازی لِویاتــان در دریای مدیترانه دارد. قرارداد  
مذکور به همکاری شــورون با رژیم صهیونیستی منجر می شود که اخیرا در حال بهبود 
روابطش با برخی کشــورهای عربی منطقه و عادی ســازی روابط با آنهاست.با این حال 
ریسکهای سیاسی و امنیتی منطقه ای که در سالهای اخیر مانع حضور برخی از شرکتهای 
انرژی غربی در خاورمیانه شده بود، همچنان وجود دارد. جنگ در سوریه و یمن همچنان 
ادامه دارد و تبعات رقابتهای منطقه ای نامعلوم مانده اســت. با وجود چنین ریسکهایی، 

شورون به تاشهای سرمایه گذاری در سراسر این منطقه ادامه می دهد.

 سهمیه بندی سوخت در طرح »وان« مطرح نیست
رئیس کمیســیون انرژی مجلس با بیان این که قرار نیســت به زودی طرح وان اجرایی 
شود، گفت:  در این طرح بحث سهمیه بندی سوخت مطرح نیست. فریدون عباسی با بیان 
اینکه طرح وان مخفف واژه طرح انرژی اســت، اظهار کرد: این طرح هنوز در ابتدای کار 
خود اســت و قرار نیست به زودی اجرا شــود و اگر قرار باشد این طرح جایگزین کارت 
سوخت شــود، خیلی شــفاف مذاکرات آن به اطاع مردم خواهد رسید. بعد از تصویب 
هر طرحی، آموزش های ازم توســط صدا و سیما و سایر رسانه ها به مردم داده می شود 
تا اشــتباهی صورت نگیرد.وی با اشاره به کارت سوخت اظهار کرد: این کارت فقط برای 
مصرف بنزین اســت که ماهانه ســهمیه ای تعلق می گیرد و همه مــردم از آن بهره مند 
نمی شود و تنها کســانی که خودرو دارند می توانند استفاده کنند و بنابراین از عدالت به 
دور اســت. به همین دلیل برخی نمایندگان طرح بنزین برای هر فرد را پیشنهاد کردند 
که قابل فروش هم باشــد و هر زمان که قیمت ها تغییر می کند، عایدی برای افراد داشته 
باشــد.رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر یارانه برای گاز، برق و 
آب پرداخت می کنیم، عنوان کرد: برخی کارشناسان به این نتیجه رسیده اند می توان تمام 
یارانه های انرژی را تجمیع کرد و به افراد واحد انرژی اختصاص داد تا افراد بر اساس میل 
و نظر خودشــان، انرژی را مصرف کنند.وی با ذکر مثالــی اظهار کرد: یک فرد چون در 
مناطق سردسیر زندگی می کند سهم گاز بیشتری مصرف می کند و در مناطق گرمسیر 
از برق بیشتری مصرف می کند و میزان مصرف انرژی، به خود فرد بستگی دارد. همچنین 
فرد می تواند با صرفه جویی، عایدی داشــته باشد زیرا انرژی در طرح مذکور قابل خرید 
و فروش اســت. این طرح در کارت بانکی افراد تجمیع می شود و پرداخت ها با یک کارت 
صــورت می گیرد و با تلفن نیز قابل پرداخت اســت.این نماینده مجلس از پردازش طرح 
وان گفت و بیان کرد: در حال حاضر مرکز پژوهش های مجلس، هم کمیســیون انرژی و 
هم اندیشــکده های مختلف روی این طرح کار می شود و پس از بررسی های کافی، طرح 
نهایی انتخاب خواهد شد. بدون تردید، این فرآیند چندین ماه به طول خواهد انجامید و 
در صورت به نتیجه رســیدن در مجلس و همراهی دولت، آموزش های ازم به مردم داده 
خواهد شد.وی اشاره و تصریح کرد: در طرح وان سهمیه بندی مطرح نیست بلکه مسئله 
استفاده بهینه، قیمت مناسب و اندازه اهمیت دارد تا افراد با کنترل مصرف، حتی بتوانند 

درآمد نیز داشته باشند.

نفت ساز کاهشی زد
قیمت نفت در معامات دیروز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر افزایش 
ابتا به ویروس کرونا در آمریکا و اروپا و نگرانی های مرتبط با وضعیت 
تقاضا، حدود دو درصد ســقوط کرد.بهــای معامات نفت برنت ۷۰ 
ســنت معادل ۱.۷ درصد کاهش یافت و به ۴۱ دار و هفت ســنت 
در هر بشــکه رسید.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
۶۹ ســنت معادل ۱.۷ درصد کاهش یافت و به ۳۹ دار و ۱۶ سنت 
در هر بشکه رسید. این شاخص مدت کوتاهی پس از آغاز معامات 
بیش از یک دار سقوط کرده بود.بهای نفت برنت هفته گذشته ۲.۷ 
درصد و وست تگزاس اینترمدیت ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده بود.

آمریکا در مدت دو روز تا شــنبه بااترین آمار ابتا به ویروس کرونا 
را ثبت کرد و موارد جدید ابتا در فرانســه روز یکشــنبه به بیش از 
۵۰ هزار نفر رســید که بیانگر وخامت شیوع همه گیری کووید ۱۹ 
است.در بخش عرضه، شرکت ملی نفت لیبی روز جمعه به وضعیت 
اضطــراری صادرات نفت از دو بندر مهم پایان داد و اعام کرد تولید 
نفت در مدت چهار هفته آینده به یک میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید که این افزایش تولید سریع تر از پیش بینی تحلیلگران خواهد 
بود.تحلیلگران موسسه آی ان جی اکونومیکس در یادداشتی نوشتند: 
افزایش اخیر موارد ابتا به کووید ۱۹ و محدودیت های بیشتر رفت و 
آمد در اکثر نقاط اروپا، در فضای بازار نفت تاثیر گذاشته و نگرانی ها 
نسبت به پیامد محدودیت های جدید بر تقاضا برای نفت را برانگیخته 
است. این حقیقت که نفت لیبی سریعتر از حد انتظار به بازار برمی 
گردد هم اوضاع را پیچیده تر کرده است.گروه اوپک پاس قرار است 
طبق توافق آوریل، تولید نفت را در ژانویه سال ۲۰۲۱ به میزان حدود 
دو میلیون بشــکه در روز افزایش دهد. با این حال وادیمیر پوتین، 
رییس جمهور روســیه هفته گذشته خاطرنشان کرد ممکن است با 

تمدید توافق محدودیت عرضه در سطح فعلی موافقت کند.

دومین واحد گازی نیروگاه قشم آماده افتتاح رسمی
نیمی از نیاز سوخت نیروگاه هنوز 

تأمین نشده است
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با بیان اینکه 
دومین واحد گازی نیروگاه قشــم در شهریورماه با شبکه سنکرون 
شــده و اکنون آماده افتتاح رســمی اســت، گفت: نیاز سوخت گاز 
نیروگاه قشم ۱۰۰ هزار مترمکعب در ساعت است که تاکنون نیمی 
از آن تأمین شده است. سید فریدالدین معصومی، مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
نیروگاهی ۵۰۰ مگاواتی در جزیره قشم با توان داخلی در حال ساخت 
است که در تابستان امســال دو واحد گازی آن به مجموع ظرفیت 
۳۴۰ مگاوات به مدار بهره برداری وارد شــده است.وی افزود: دومین 
واحد گازی این نیروگاه در تاریخ ۲۸ شــهریورماه با شبکه سراسری 
سنکرون شده و هشتم آبان ماه، افتتاح رسمی خواهد شد.معصومی 
پیشرفت فیزیک نیروگاه سیکل ترکیبی قشم را ۶۰ درصد اعام کرد 
و گفــت: بهره برداری از واحد بخار این نیروگاه و رســیدن ظرفیت 
تولید برق آن به ۵۰۰ مگاوات در نیمه نخســت سال ۱۴۰۰ محقق 
می شود.وی ادامه داد: جزیره قشم در ایام تابستان بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ 
مگاوات و در دیگر ایام سال بین ۸۰ تا ۱۰۰ مگاوات نیاز مصرف برق 
دارد، در حالــی که بدون نیروگاه قشــم، ظرفیت تولید برق در این 
جزیره در تابستان ۸۰ مگاوات و در زمستان حدود ۴۰ مگاوات بود؛ 
با بهره برداری از دو واحد گازی نیروگاه قشم، نه تنها این جزیره در 
تأمین برق مورد نیاز خود، خودکفا شــده است، بلکه اکنون ظرفیت 
صادرات برق به سرزمین اصلی )استان هرمزگان( نیز به وجود آمده 
است.مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری برق و انرژی غدیر با اشاره 
به اینکه پیش از این قول عرضه سهام نیروگاه گیان را در تابستان 
سال جاری داده بودیم، گفت: در تاریخ هشتم مردادماه سال جاری، 
۶ درصد ســهام این نیروگاه در بازار دوم فرابورس با قیمت هر سهم 
۲۴۰۰ تومان عرضه شد.وی افزود: عرضه سهام نیروگاه هرمز نیز در 
دستور کار است به طوری که درخواست عرضه سهام آن به فرابورس 
ارائه شــده است.معصومی تصریح کرد: عرضه سهام شرکت سرمایه 
گذاری برق و انرژی غدیر نیز پس از تعیین تکلیف وضعیت بدهی های 
نیروگاه بهبهان انجام خواهد شــد.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
برق و انرژی غدیر از تبدیل پســت نیروگاه قشــم از AIS به GIS با 
درخواست وزارت نیرو خبر داد و گفت: پس از آنکه این تبدیل صورت 
گرفت و پست GIS آماده راه اندازی شد، شرکت چینی که سوپروایزر 
راه اندازی این پست بود به دلیل شرایط کرونا اعام کرد که در حال 
حاضر امــکان حضور در ایران را ندارد و اگر می خواســتیم منتظر 
حضور ســوپروایزر بمانیم، حداقل ۵ یا ۶ ماه تأخیر به پروژه تحمیل 
می شد؛ از اینرو با قبول ریسک ۱۸ میلیون داری )ارزش پست( کار 
راه اندازی آن را به دست متخصصان داخلی با موفقیت انجام دادیم.
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گزیده خبر  نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

قوه قضاییه اطاعات بانک مرکزی را تایید نکرد
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: اگر 70 نفر بی خانمان وجود داشته 
که صادرات گسترده ای انجام دادند و ارز را برنگردانده اند، چه پروایی از این داریم 
که هویت آنها را افشــا کنیم؟ اگر یک اتاق بازرگانی دچار اشــتباه شده حتما باید 
اشتباهش را بپذیرد اما بانک مرکزی هم حتما باید مسئولیت ارز 30 هزار تومانی 
را بپذیرد و به پاسخگویی در ضعف سیاست گذاری همه چیز را به گردن یک سری 
اطاعات کلی نیندازد.حسین ساح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی در مورد اعام 
رئیس بانک مرکزی مبنی بر بازنگشــتن 27 میلیارد دار ارز حاصل از صادرات در 
دو سال اخیر اظهار داشت: این رقم درست نیست، خود دوستان بانک مرکزی هم 
این رقم را به کمتر از 18-19 میلیارد دار کاهش دادند، رییس ســازمان توسعه 
تجارت نیز گفت این رقم درست نبود. مراجع مختلف در مورد صحت این رقم که 
مربوط به ســال های 97 و 98 بود تردید ایجاد کردند.وی افزود: بر اساس کنار هم 
گذاشــتن آمار صادرات غیرنفتی سال های 97 و 98 و سیاست های ارزی آن موقع 
که اجازه می داد تعدیل 20 درصدی در قیمت محاســبه کنند و ملزم به بازگشت 
70 درصد مبلغ بودند، نشان می دهد که این رقم درست نیست. خود دوستان بانک 
مرکزی نیز چنین رقمی را تایید نمی کنند.وی تصریح کرد:  برآورد ما این است که 
ارز برنگشــته مربــوط به بخش خصوصــی، چیزی حدود 6 میلیارد دار اســت.

ســاح ورزی در ادامه اضافه کرد:  آمار صادراتی عموما شــامل پتروشیمی، فواد، 
معدن، صنایع غذایی و دیگر بخش ها است. طبق آمار بانک مرکزی در ابتدای مهر 
ماه، 15 هزار و 366 صادرکننده ثبت شــده اند که رفع تعهد آنها صفر بوده است. 
وقتی می پرسیم اینها چه کسانی هستند؛ می گویند ما مبدا آن را نمی دانیم. ما هم 
نمی توانیم همه اینها را شناسایی کنیم ولی با بررسی این افراد متوجه شدیم که از 
این افراد فقط 3 هزار و 161 نفر کارت معتبر بازرگانی فعال داشتند و از هویت 12 
هزار و 205 نفر اطاع نداریم.وی خاطرنشان کرد:  از آنجا که بانک مرکزی دیتا و 
تسلط کافی ندارد، به نظر می رسد که از نظر آماری آدرس غلط می دهد. از جمله 
اینکه گفته می شود 70 نفر از صادرکنندگان که دارای کارت بازرگانی بودند کارتن 
خواب بودند.ساح ورزی با بیان اینکه در شرایط عادی کشور، ما سیاست های ارزی  
داریم که بانک مرکزی متولی آن و سیاســت های تجاری داریم که وزارت صمت 
متولی آن اســت، افزود: قاعدتا برای بهبود اوضاع باید هماهنگی بین سیاست های 
ارزی و تجاری ما وجود داشته باشد. در سال 91 و 92 هم درآمدهای 100 تا 120 
میلیارد داری حاصل از فروش نفت را هم داشــتیم، اان به جایی رسیدیم که به 
دلیل تحریم ها و تنگ تر شدن حلقه فشارهای بین المللی و از بین رفتن مناسبات 
بین المللی، درآمد کشــور از محل نفت به 8 میلیارد دار و کمتر هم رسیده است. 
اینکه سیاســت گذاران از سمت منابع و مصارف ارزی کنترل و مدیریت کنند کار 
منطقی و معقول است.نایب رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: ما هم شاهد بودیم که 
در سه سال گذشته سیاست گذاری در این زمینه شروع شده است اما برداشت من 
این است این سیاست گذاری ها سراسر اشتباه و پر از تناقض بوده، در سال 97 که 
احساس کرده بودند که ترامپ می آید و حلقه تحریم تنگ تر می شود و حتی برنامه 
زمان بندی برای بســتن مسیرهای مالی ما را تهدید می کرد؛ دولت و سیاست گذار 

بــه جای کنترل منابع موجود اعام کردند که هرکســی برای هرکاری ارز 4200 
تومانی بخواهد ما در اختیارش قرار می دهیم. هنوز هم سراسر ابهام است که چطور 
چنین تصمیمی گرفته شــد.وی افزود: وضعیت موجود هیچ دلیلی جز سیاســت 
غلطی که در دو ســال گذشــته داشــتیم ندارد. از جمله همان فروش ارز 4200 
تومانی برای همه مصارف. ســال 97 خود بانک مرکزی این بسته سیاستی را ارائه 
داد که کســانی که زیر یک میلیون دار صادرات انجام می دهند از فروش ارز در 
ســامانه مســتثنی کرد. لذا صادکنندگان خرده پای تازه تاسیس زیاد شدند و اان 
رکورد 20 هزار صادرکننده را داریم.نایب رییس اتاق بازرگانی افزود: از طرفی هم 
حرفی زدند که به نظر من آدرس غلط و پوپولیسیتی بود که 70 کارتن خواب در 
بین صادرکننده ها بودند که کارت بازرگانی داشــتند و به این ترتیب می خواستند 
اتفاقات بازار ارز را به این موضوع منتســب کنند که هم در صحت این ادعا تردید 
اســت و هم نمی تواند دلیل باشد. ما در مورد 70 نفر در برابر 15 هزار  و 366 نفر 
صحبت می کنیم. پس بقیه این 15 هزار و 296 نفر چه می شود؟ اتاق بازرگانی هم 
مثل همه دستگاه ها خالی از نقص و ایراد نیست و باید دنبال اصاح امور باشد اما 
فرآیند کار مبتنی بر قانون مقررات صادرات اســت که شــرایط اعطای کار را هم 
هیات وزیران مشــخص کرده است. اینکه تحصیات فرد در چه حدی باشد یا کد 
مالیاتی داشــته باشد یا دیگر شرایط را داشته باشــد.وی افزود:  بر فرض که اتاق 
بازرگانی نیز دچار خطا شــده و به فرد بی خانمانــی کارت بازرگانی دادند، چطور 
ممکن اســت این فرد بی خانمان حســاب بانکی معتبر داشته باشد یا کد مالیاتی 
معتبر داشــته باشد؟ تا هویت فرد احراز نشود یا مکان تجاری او مشخص نشود به 
او کد مالیاتی داده نمی شــود. اگر حقوقی است چطور توانسته شرکت ثبت کند یا 
کــد تامین اجتماعی بگیرد؟ تامیــن اجتماعی تا محــل کار را بازبینی نکند کد 
نمی دهد.ساح ورزی ادامه داد: شاید افرادی بگویند که ممکن است فردی که این 
شــرایط را نداشته کارت را گرفته و کارتش را در اختیار شخص دیگری قرار داده 
است. یعنی من نوعی از کارت دیگری استفاده کرده ام و وکالت گرفته ام بعد با آن 
صادرات کــرده ام و ارز آن را برنگردانده ام. مگر آن وکالت نامه در یک محضر ثبت 
نشــده؟ خب مشخصات صادرکننده  اصلی که کاما مشخص است. وقتی شخصی 
کارت بازرگانی می گیرد تعهد محضری می دهد که کارتش را در اختیار شــخص 
دیگری قــرار ندهد. چرا در مبادی گمرکی ما باید اجــازه بدهیم که با وکالتنامه 
صادرات انجام شود.ســاح ورزی تصریح کرد: چرا اگــر 70 نفر بی خانمان وجود 
داشته که صادرات گسترده ای انجام دادند و ارز را برنگردانده اند، چه پروایی از این 
داریم که هویت آنها را افشــا کنیم؟ اگر یک اتاق بازرگانی دچار اشتباه شده حتما 
باید اشــتباهش را بپذیرد اما بانک مرکزی هم حتما باید مســئولیت ارز 30 هزار 
تومانی را بپذیرد و به پاســخگویی در ضعف سیاست گذاری همه چیز را به گردن 
یک سری اطاعات کلی نیندازد.نایب رییس اتاق بازرگانی تصریح کرد:  قوه قضاییه 
در ایــن مورد به خوبی ورود کرده و تا حدود زیادی هم نادرســت بودن اطاعات 
منتشره هم برای قوه قضاییه مسجل است. قوه قضاییه لیست تمام این افراد را از 
بانک مرکزی طلب کرده و از ما به عنوان اتاق بازرگانی خواســته که کســانی که 

دارای کارت بازرگانی هستند را بررسی و فیلتر کنیم و این کار در حال انجام است. 
مشکل همین جا مشخص می شود. از بین این 15 هزار و 366 نفر آن 3 هزار 161 
نفری که کارت بازرگانی فعال دارند را ما از طریق اتاق های استان ها صدا می کنیم. 
قوه قضاییه 30 عنوان مشــکل و مانع در راه بازگشــت ارز را لیست کرده، ما باید 
ببینیــم کــه هر کدام از این 3 هــزار 161 نفر در کدام یک از ســی عنوان جای 
می گیرند و دلیل عدم بازگشت ارز چه بوده است. بتوانیم برای آنها راهکاری را پیدا 
کنیم که بتوانند از این مشــکل عبور کنند.وی ادامه داد: خیلی از صادرکنندگان 
معتقد هستند که رفع تعهد را انجام دادند و بانک مرکزی به خاطر کمبود امکانات 
و نفرات نتوانسته برای ثبت رفع تعهد پاسخگو باشد. بسیاری نیز می گویند درگیر 
موضوع  واردات موقت هستند. خیلی از آنها هم می گویند هنوز کشتی بار آنها به 
دلیل تحریم هنوز در مقصد تخلیه نشــده که بتوانند پولی بگیرند.ســاح ورزی 
متذکر شــد: اان 40 میلیارد دار از منابع دولــت از محل فروش نفت و برق در 
کشــورهایی مثل چین، کره جنوبی، ژاپن و عراق بلوکه شده و به خاطر تحریم ها 
نمی توانند برگردانند. هر وقت دولت توانست 50 درصد ارز حاصل از صادراتش را 
برگرداند انتظار داشــته باشــد بخش خصوصی 100 درصد آن را برگرداند. تیشه 
برداشــتیم و شاخه از بن می بریم. این رفتار به جز کاهش امنیت سرمایه گذاری و 
انگیزه صادرات اثری ندارد و حتما در میان مدت و بلند مدت باعث کاهش صادرات 
غیرنفتی و از صحنه خارج شدن خیلی از صادرکنندگان متعهد و خوشنام می شود.

وی یادآور شــد: بــرای کااهای مصرفی مثل موبایل یا لوازم آرایشــی ارز 4200 
تومانی دادند. در همان ایام اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی رسما 
به مقامات از جمله رییس جمهور محترم نامه داد که این کار اشــتباه است و شما 
نباید این منابع را هدر دهید. بعد مدام از لیســت کااهایی که می توانســتند ارز 
4200 تومانی بگیرند کم کردند. اان به جایی رسیدند که برای انسولین و دارو و 
نهاده های کشــاورزی هم به قدر کافی ارز نداریم.این فعال اقتصادی افزود: در این 
شرایط سیاســت گذار ارزی به دنبال تدابیری برای مدیریت و افزایش منابع ارزی 
است. چون از محل فروش نفت نمی تواند این منابع را تامین کند، قاعدتا تمرکز او 
روی صادرات غیرنفتی اســت. هرچند بسیاری معتقدند که از نظر حقوق مالکیت 
خصوصی دولت نمی تواند تعیین تکلیف کند که کســی که مال شــخصی خود را 
صادر می کند به قیمت و روشی که بانک مرکزی می گوید بفروشد. اما ما معتقدیم 
که چون کشــور در یک جنگ اقتصادی است ارز حاصل از صادرات باید به کشور 
برگردد.ساح ورزی تصریح کرد: در مورد حدود 6 میلیارد دار بخش خصوصی نیز 
باید بررسی کنیم که چه گره هایی برای بازگشت ارز وجود دارد؟ وقتی قیمت دار 
در بازار از کنترل سیاســت گذار و بانک مرکزی خارج می شــود، برای این ضعف و 
ناکارآمــدی دنبال مستمســکی می گــردد. من فکر می کنم نکاتــی که در مورد 
صادرکننده ها می گویند آدرس غلط دادن است.وی افزود: ضمنا رییس اتاق ایران 
هم طی نامه ای از بانک مرکزی درخواست کرده است که در صورت واقعیت ماجرا 
، شماره کارت و مشخصات و هویت این 70 کارتن خواب را اعام و در اختیار اتاق 

قرار دهند ، که تا کنون این کار صورت نگرفته است.

رئیس شورای رقابت:
 خودروسازان برای افزایش قیمت در پاییز 

مجوز گرفتند
رئیس شــورای رقابت اعام کرد: براســاس مصوبه اردیبهشت ماه خودروسازان 
می توانند حداکثر تا ســقف اعامی نرخ تورم بخشــی از سوی بانک مرکزی در 
ســه ماهه سوم امســال افزایش قیمت ها را اعمال کنند.رضا شیوا در گفت وگو 
با خبرگزاری تســنیم، با اشاره به اینکه براســاس مصوبه اردیبهشت ماه امسال 
در شــورای رقابت، خودروسازان می توانند هر سه ماه یک بار براساس نرخ تورم 
بخشــی که از سوی بانک مرکزی اعام می شود حداکثر افزایش قیمت ها را در 
محصوات اعمال نمایند، اظهار کرد: در حال حاضر ایدرو مسئول نظارت بر بخش 
خودرو هست و آنها از شورای رقابت خواستند تا افزایش قیمت ها را تأیید کند، 
این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست بلکه مطابق 
مصوبه امکان افزایش قیمت ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد.وی تاکید 
کرد: البته پیشنهاد شده در سه ماهه چهارم امسال متغیرهای کیفیت و بهره وری 
نیز در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو لحاظ و متناسب با آنها تصمیم گیری در 
مورد قیمت ها انجام شود.رئیس شورای رقابت تاکید کرد: خودروسازان می توانند 
حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعامی از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت ها 
را در محصوات خود یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.به گفته شــیوا تعیین 
دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با رای 12 نفر از اعضای شورا به همراه سه ناظر 
انجام گرفته و این موضوع نشان می دهد این دستورالعمل به صورت کارشناسی 
تعیین شده است،  این درحالیست که برخی در تما س  با بنده اعام می کنند که 
افزایش قیمت ها را لحاظ نکنید، که باید بگویم این دســتورالعمل حاصل توافق 

کارشناسان مربوطه است و با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع:
هنوز درباره عرضه خودرو در بورس با وزیر 

صمت به توافق نرسیده ایم
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه هنوز در مورد عرضه خودرو در بورس 
با وزیرصمت به توافق نرسیده ایم، گفت:در صورت اجرای طرح، اختاف قیمت 
حاشــیه بازار و کارخانه 70 تا 80 درصد کاهش می یابد.علی جدی در پاسخ به 
این سوال که طرح دولت و مجلس در مورد خودرو که اخیراً از سوی وزیر صمت 
مطرح شــده، چه طرحی است، اظهار داشــت: این طرح همان طرح ساماندهی 
خودرو ســبک است که در کمیسیون صنایع در دست بررسی است که قرار شد 
با وزارت صمت به یک اتفاق نظری برسیم که بعد برای اجرا، تصویب شود.عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این طرح در صحن کمیسیون صنایع 
بررســی شده است و دوباره به کارگروه ارجاع داده شد تا اصاحاتی انجام شود. 
یکی از مهم ترین مباحثی که قرار شده مورد اصاح قرار گیرد بحث عرضه خودرو 
در بورس اســت چراکه این سیاســت هنوز مخالفانی دارد و مقرر شده با انجام 

اصاحاتی، طرح نهایی شود.

مدیر روابط عمومی فوادمبارکه:
رسانه ها در انعکاس دستاوردها 

و دانِش سازمان ها توانمند 
هستند

ایرج ترابی با اشــاره به توانمندی ها و ظرفیت های رسانه ها 
به ویژه رســانه های مکتوب تصریح کرد: عملکرد رسانه ها 
از بایگانــی شــدن علــم و دانش حاصل شــده جلوگیری 
می کند، از این رو مدیریت فواد مبارکه در نظر دارد مدل 
مدیریتی، دســتاوردها و دانش فنی خود را به ســازمان ها 
و صنایــع دیگر نیز انتقال دهــد و طبیعتا  کانال ارتباطی 
بخِش زیادی از این مباحث تأثیرگذار   رســانه ها هستند.

وی افــزود: همگرایی مدیریــت و کارکنان فواد مبارکه و 
به طورکلی عملکرد شــرکت باعث شده تمامی کارکنان در 
سطوح مختلف ســازمانی، مدل های مدیریتی را بپذیرند، 
خــود را به آن ها پیوند بزنند و نهایتا شــرایطی فراهم آید 
که امروز شــاهد تحقق دستاوردهای ارزشمندی باشیم. از 
این رو این ساختاِر درست باید به عنوان یک مدل به دیگر 
ســازمان ها منتقل شــود و فواد مبارکه در این خصوص 
آمادۀ هرگونه همکاری اســت.مدیر روابط عمومی شرکت 
فواد مبارکه تصریح کرد: این شــرکت اکنون در تحقیق و 
توسعه، فرهنگ سازمانی، تولید و توسعه موفق و تأثیرگذار 
است و دســت یابی به این موارد برای دیگر سازمان ها یک 
ضرورت به شــمار می رود.ایرج ترابی با اشــاره به جایگاه 
رســانه در انعکاس توانمندی ها در جامعه اذعان داشــت: 
فضای رســانه به دلیل پویایی و دنبال کردن اخبار در همۀ 
سطوح، قادر است اگر نقصانی وجود داشته باشد، بافاصله 
آن را پیگیری کند و به صورت هوشــمندانه به آن بپردازد.

وی همچنین گفت: فواد مبارکه ســازمانی فراملی است 
و افتخار ما این اســت که محصوات این شــرکت ایرانی 
در ســطح بین المللی نیــز توزیع می شــود.وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: ممکن است رســانه ها در برخی مباحث 
مواردی را گوشــزد کنند و همین امر فرصت هایی سازنده 
برای مســئولین اســت. برای مثال، همفکری رسانه ها در 
حوزۀ مســئولیت های اجتماعی و پیشــنهادهای ارائه شده 
از این جمله هســتند.مدیر روابط عمومی شــرکت فواد 
مبارکه در بخش پایانی ســخنانش گفت: در شرایط شیوع 
ویــروس کرونا، فواد مبارکه با خریــد تجهیزات موردنیاز 
بیمارستان ها و همچنین با تأمین اکسیژن رایگان موردنیاز 
بیماران کرونایی بستری شــده در بیمارســتان ها، توانست 
بخش قابل توجهی از مشــکل آن هــا را رفع کند. این نوع 
اقدامات مهم که در راســتای تعهد به مسئولیت اجتماعی 
فواد مبارکه صورت گرفته است، در این سازمان، »خدمت 
بــدون منت« قلمداد می شــود. این شــرکت در عمل به 
جامعه نشــان داده اســت که تمرکز خود را  تنها به تولید  
محصــوات فوادی معطوف نداشــته و با چنین اقداماتی 

در حوزۀ مسئولیت اجتماعی نیز خوش درخشیده است.

رییس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت:
۱۶۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی در 

پتروشیمی محقق شد
رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت:  تاکنون با برگزاری سه میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، 
شــرایط برای صرفه جویی ارزی بیش از 160 میلیون یورویی و جلوگیری از واردات 
تجهیزات مشــابه خارجی در این صنعت فراهم شده است.به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، »ســید محمدمهدی هــادوی« از برگزاری چهارمین میز تخصصی 
ساخت داخل تجهیزات صنعت پتروشیمی خبر داد و افزود: در میز چهارم داخلی سازی 
تجهیزات صنعت پتروشــیمی، قراردادی به اعتبار 60 میلیون و 800 هزار یورو امضا 
می شود.وی گفت: در میز نخست ساخت داخل این صنعت، شرکت های ماشین سازی 
اراک و شــرکت آذرآب به عنوان ســازنده طرف قرارداد برای داخلی سازی تجهیزات 
سنگین پتروشیمی دهلران با ارزش 43 میلیون یورو اقدام کردند.هادوی اضافه کرد: 
در میز دوم صنعت پتروشــیمی که قرارداد بین کارفرما و شرکت ماشین سازی اراک 
به عنوان پیمانکار منعقد شــد، داخلی سازی تجهیزات مورد نیاز به مبلغ 64 میلیون 
یورو در دســتور کار قرار گرفت.وی این راهم گفت: در میز ســوم صنعت پتروشیمی 
نیز داخلی سازی تجهیزات مورد نیاز پتروشیمی سلمان فارسی، توسط ماشین سازی 
اراک به همراه 12 شــرکت دیگر به عنوان پیمانکار در مجموع به ارزش 52 میلیون 
یورو در دستور کار قرار دارد.رییس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت خاطرنشان کرد: 
تاکنون 11 میز تخصصی در راستای تعمیق ساخت داخل در صنایع راهبردی خودرو، 
مخابرات، تجهیزات صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی با هدف به هم رسانی نیازها و 
توانمندی های صنعتی کشــور برگزار شده که در مجموع کاهش ارزبری بیش از یک 
میلیون یورو را برای صنعت کشــور به همراه داشته است.هادوی تاکیدکرد: برگزاری 
این میزهای تخصصی پیرو فرمان رهبر معظم انقاب به منظور بسترسازی ازم برای 
استقال صنعتی کشور و تکیه بر توان داخلی در دستور کار قرار دارد . وزارت صنعت 
برای تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل، در مجموع برای سال های 98، 99 و 
1400 دستیابی به هدف 10 میلیارد داری داخلی سازی انواع اقام کاایی وارداتی را 

به عنوان برنامه محوری خود تعیین کرده است.

معاون وزیر کشور:
 ۲۲ درصد واحدهای شهرک های صنعتی 

کشور راکد هستند
تهران- معاون وزیر کشــور از تعطیلی 22 درصد واحدهای شــهرک های صنعتی و نیز راکد 
بودن چهار هزار و 500 معدن در کشور خبر داد و گفت: با فعال کردن این معادن شغل 888 
هزار نفر تامین می شود.، بابک دین پرست پیش از ظهر دیروز دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز 
فوریت های رسیدگی به مشکات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری استان تهران، 
که با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و جمعی از مسئولین در سازمان صمت 
این اســتان برگزار شد، طی ســخنانی با بیان اینکه تاکنون این مرکز در استان های همدان، 
کهکیلویه وبویراحمد، مازندران و کرمانشاه و مازندران افتتاح شده است، گفت: افتتاح این مرکز 
می تواند، بســیاری از مشکات واحدهای تولیدی را رفع کند.وی مرکز فوریت های رسیدگی 
به مشــکات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری را به یک قرارگاه عملیاتی تشبیه 
کرد و افزود: یک تلفن 4 شــماره ملی برای این مرکز خواهیم داشــت و یک ســامانه هم در 
حال بارگذاری داریم تا خدمات مناسبی از سوی این مرکز ارائه شود و مرکز ملی فوریت های 
رســیدگی به مشکات واحدهای تولیدی و طرح های ســرمایه گذاری هم در هفته آینده با 
هدف نظارت بر 31 مرکز اســتانی هفته آینده در تهران تأسیس می شود.معاون وزیر کشور 
با بیان اینکه نماینده هر دســتگاه وظیفه دارد مشکات قانونی واحدهای تولیدی را تا نتیجه 
نهایی پیگیری و رفع کند، گفت: نباید مشکات قانونی واحدهای تولیدی را به کارگروه های 
تسهیل فرستاد،معاون وزیر کشور به تشریح چهار رویکرد جدید در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید پرداخت و گفت: نخست قانونگرایی، دوم رفع مشکات محیط زیستی که باید مشکات 
ظرف 10 روز تعیین تکلیف شود و بعد از 10 روز مواردی به دست استاندار برسد که باید با 
هماهنگی چند دستگاه حل شود.دین پرست رویکرد سوم را رفع مشکل معادن دانست و گفت: 
از 10 هزار معدن کشور حدود چهار هزار و 500 معدن غیر فعال هستند، که این معادن راکد 
و منجمد باید مولد شــوند، که با راه اندازی ظرفیت این چهار هزار و 500 معدن برای 888 
هزار نفر شغل تأمین می شود، که از این میزان 111 هزار شغل به طور مستقیم ایجاد خواهد 
شد.معاون وزیر کشور رویکرد چهارم را راه اندازی واحدهای راکد دانست و اضافه کرد: 46 هزار 
شــهرک صنعتی در کشور داریم که 10 هزار واحد راکد در آن ها احصا شده است، که حدود 

22 درصد آن ها تعطیل هستند.
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 تصمیمات جدید برای پرداخت تسهیات کروناییگزیده خبر
جلسه »بحث وبررسی عملکرد شــبکه بانکی در اجرای طرح اعطای 
تسهیات کرونا«، به ریاست اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، 
برگزار و بر لزوم تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیات مذکور، تاکید 
شــد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، »جلســه بحث وبررسی 
عملکــرد شــبکه بانکی در اجــرای طرح اعطای تســهیات کرونا« 
به ریاســت قائم مقام بانک مرکزی و بــا حضور اعضای هیئت مدیره 
بانک های عامل، نمایندگان »وزارت راه و شهرســازی« و »وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی« در محل این بانک برگزار شــد.این جلسه به 
منظور بررســی عملکرد شبکه بانکی در عمل به مصوبات ستاد کرونا 
برای اجرای »طرح اعطای تســهیات به کسب وکارهای آسیب دیده 
از شــیوع ویروس کرونا« و »تســهیات ودیعه مسکن مستاجران« 
برگزار و بر لزوم تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیات مذکور، تاکید 
شد.همچنین درخصوص موضوع تمدید پرداخت تسهیات به »مشاغل 
و کســب وکارها و حوزه های حمل و نقل آسیب دیده از کرونا« تا پایان 
مهر ماه سال جاری و حسب مباحث طرح شده در جلسه و با توجه به 
کثرت افراد در صف دریافت تسهیات، موارد زیر به بانک ها و موسسات 
اعتباری اباغ شد:با توجه به محدودیت  های موجود به منظور مراجعه 
متقاضیان به بانک  های عامل برای تکمیل مدارک برای اخذ تسهیات،  
چنانچه متقاضی نســبت به تکمیل پرونده خــود اقدام کند،  بانک    یا 
موسســه عامل مساعدت ازم را در اعطای تســهیات تا پایان زمان 

اجرای طرح به عمل آورد.ماک اعطای تســهیات به کسب وکارهای 
موردنظر، تایید متقاضی توسط »وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی« و 
دســتگاه اجرایی ذیربط و مستندات ارائه شده از طریق سامانه »کارا« 
اســت. از این رو ازم است بانک  ها از اخذ مدارک و مستندات مربوط 
به فهرســت بیمه کارکنان و ... خودداری کرده و صرفاً نسبت به اخذ 
مدارک هویتی و وثایق از متقاضیان تســهیات یاد شــده مطابق با 
موارد مندرج در دســتورالعمل اجرایی مربوط، اقدام کنند.همچنین 
برای »کســب وکارهای آسیب دیده حوزه گردشگری« )زیر  رسته های 
مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا( حسب تصمیم های اتخاذ شده در سی ونهمین جلسه ستاد ملی 
مدیریت کرونا مورخ 12  مهر ماه 1399 و اباغیه انجام شــده در این 
خصوص، بر پرداخت تسهیات با شرایط زیر تاکید شد:     بازپرداخت 
تسهیات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال 1399 امهال می شود.    
با پرداخت تســهیات به کسب وکارهای آسیب دیده حوزه مذکور بر 
اســاس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه اقتصادی 
مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان 
مجازند تا پایان آذرماه ســال جاری ثبت نام کنند. بازپرداخت اقساط 
این تسهیات از اول اردیبهشت ماه سال 1400 خواهد بود. بنگاه هایی 
که با دستورالعمل قبل تسهیات دریافت کرده اند نیز مجاز به دریافت 

مابه التفاوت تسهیات طبق دستورالعمل جدید خواهند بود.

قالیباف اصل در صحن مجلس عنوان کرد:
 تدابیر سازمان بورس برای کنترل

 بازار سهام
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بعد از افت های بازار سرمایه، 
موضــوع بازارگردانی را به طور جدی دنبال کردیم چرا که بازارگردان ها 
می تواننــد تعادل را در این بازار ایجاد کنند. حســن قالیباف اصل در 
جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسامی و در جریان بررسی گزارش 
کمیســیون اقتصادی در مورد وضعیت بازار ســهام و عملکرد سازمان 
بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: امســال در 
بازار سرمایه کارهای بسیار خوبی انجام شده که افزایش نرخ شاخص ها 
و آزادســازی ســهام عدالت از این اتفاقات خوب بوده است، به گونه ای 
که ســهام عدالت بعد از 1۵ سال آزاد شد و سهامداران حدود 13 هزار 
میلیارد تومان، ســهام خود را در بازار فروختند که عمدتاً هم جز قشــر 
مســتضعف هســتند.وی با بیان اینکه تقویت پس انداز و تأمین مالی از 
طریق بازار ســرمایه یکی دیگر از اتفاقات مهم امســال بود، افزود: سال 
گذشته 2۶2 هزار میلیارد تومان تأمین مالی در بازار سرمایه اتفاق افتاد 
در صورتی که در ۶ ماهه اول امســال این عدد بــه 300 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. عاوه بر این بحث تأمین مالی دولت از بازار سرمایه 
هم اتفاق مهمی بود که انجام شــد و دولت تاکنون از بازار ســرمایه 32 
هزار میلیارد تومان ســهام فروخته اســت.رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با اشــاره به اینکه فروش اوراق از طــرف دولت 90 هزار میلیارد 
تومان بود که این آمار قابل توجهی اســت، گفت: ســال گذشته فروش 
ســهام از طرف دولت صفر بود اما امســال به 32 هــزار میلیارد تومان 
رســید.قالیباف اصل با بیان اینکه تأسیس شــرکت های عام یکی دیگر 
از اقدامات ســازمان بورس و اوراق بهادار طی ســال جاری بود، اظهار 
داشــت: طی نیمه اول سال که نقدینگی وارد بازار می شد تاش کردیم 
تا این نقدینگی توســط عرضه ها و عرضه اولی ها از بازار جذب شود.وی 
افزود: تأســیس شرکت های سهامی عام برای اجرای پروژه ها یکی دیگر 
از رســالت های مهم ما در بازار ســرمایه بــود و همچنین تقویت روش 
ســرمایه گذاری غیرمســتقیم در بازار ســرمایه را به طور جدی دنبال 
کردیم تا مردم به صورت مســتقیم وارد بازار نشــوند. از سوی دیگر، با 
پیگیری های بورس اوراق بهادار، سهام شناوری در بازار افزایش یافته و 
از 22 درصد در ابتدای ســال به 2۵ درصد در حال حاضر رسیده است.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه به منظور رصد فضای 
مجازی شــورای عالی فضای مجازی در بازار بورس تشکیل شد، تصریح 
کرد: با رصد فضای مجازی در صورت لزوم برخوردهای قهری هم انجام 
می شــود و در کنار آن هم ارتباطی را با صدا و سیما برای ارتقای سواد 
فکری و فرهنگ سازی و همچنین بازار گردانی در شبکه های آموزش و 
ایران کاا برقرار کرده ایم.قالیباف اصل با بیان اینکه بعد از افت های بازار 
ســرمایه موضوع بازارگردانی را به طور جدی دنبال کردیم، گفت: علت 
توجه به این مســئله آن است که بازار گردان باید بتواند در بحث عرضه 
و تقاضا با تشــخیص درست اقدام مناسب را انجام دهد و اگر بازارگردان 
ها به صورت کامل در بازار ســرمایه فعال شوند، می توانند تعادل را در 
بازار ایجاد کنند.وی با اشــاره به گزارش کمیســیون اقتصادی مجلس، 
گفت: این گزارش بســیار خوب می تواند به بازار بورس و سرمایه کمک 
کند، بازار ســرمایه در 2 سال اخیر رشــد و توسعه داشته مخصوصاً در 
ابتدای امسال اما زیرساخت های آن با این رشد تطبیق پیدا نکرده است.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: درباره بند یک گزارش 
که در مورد ســاختار سازمان بورس و توسعه ســاختار سازمانی است، 
طرحی را آماده و در شــورای عالی بورس تصویب کردیم. همچنین در 
موضوع سرمایه گذاری غیرمستقیم تاش کردیم که آن را توسعه دهیم 
و با همکاری هایی که با صدا و ســیما داریم و فعالیت هایی را در فضای 
مجازی شــروع کرده ایم تا بتوانیم آموزش و فرهنگ سازی را در فضای 
مجازی هم ایجاد کنیم.قالیباف اصل افزود: ما موضوع افشای صورت های 
مالی ســازمان را در شــورای عالی بورس مطرح و مصوب کردیم و در 
تارنمای خود سازمان بورس این اطاعات منتشر خواهد شد. همچنین 
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کانال ها و ســایت هایی که تخلف و 
اخال در بازار ســرمایه ایجاد کرده اند، توسط سازمان به مراجع ذیربط 
معرفی می شود و با بسیاری از اینها برخورد خواهد شد.وی اظهار داشت: 
ما پیشــنهادی را به شــورا بردیم که ۵0 درصد کارمزد سازمان بورس، 
شــرکت بورس تهران و ســازمان فرابورس ایران و کارگزاری ها، شرکت 
فناوری و شــرکت سپرده گذاری مرکزی کاهش پیدا می کند که کارمزد 
آنهــا ۵0 درصد کاهش پیدا کرده اســت و 20 درصــد از ۵0 درصد به 
ســرمایه گذار داده شــد و 30 درصد در صندوق تثبیت بازار و صندوق 

توسعه بازار شارژ می شود.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس 
اوراق بهــادار با کاهش 3۷4۷0 واحدی 
معادل 2.۷3 درصد به رقم یک میلیون و 
33۶ هزار و ۵۸۶ واحد رسید. همچنین 
در فرابورس شــاخص کل با افت 20۵ 
واحدی به رقم 1۶ هــزار و 4۷0 واحد 
رســید. دیروز تاار شیشه ای در دومین 
روز کاری هفته )دوشــنبه پنجم آبان 
مــاه 99(، هماننــد روزهای گذشــته، 
بازهم شــاهد روند نزولی شاخص های 
منتخــب بود. به گونه ای که شــاخص 
قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش 9۷99 
واحدی معادل 2.۷3 درصد به رقم 349 
هزار و ۵۶3 واحد رســید. شاخص کل 
هم وزن نیــز، با افــت 4۷۸0 واحدی 
معادل 2.۷3 درصــد، عدد 3۸4 هزار و 
341 واحد را به نمایش گذاشت.شاخص 
قیمت )هــم وزن( نیز با کاهش 3131 
واحدی به 923 هزار و ۷۵۶ واحد رسید 
و شاخص بازار دوم نیز، با 49932 واحد 
کاهش همراه بود و عــدد 2 میلیون و 
913 هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر 
اساس این گزارش، در معامات دیروز، 
نمادهای معاماتی فواد، فملی، تاپیکو، 
شپنا، کگل، شتران و وبملت بیشترین 
تاثیر منفی را در ریزش دیروز شــاخص 
کل بــورس داشــتند و در مقابــل نیز 

پاکشو، فخوز، غزر،  معاماتی  نمادهای 
کدما و ختور، بیشترین تاثیر مثبت را در 
جلوگیری از کاهش بیشتر نماگر بورس 
داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در 
ســومین روز هفته، معامله گران بورس 
دیروز ۶ هزار و ۸۷2 میلیارد برگه بهادار 
و ســهام را در قالــب ۶۵4 هزار و ۷14 
نوبت معامله و به ارزش ۶0 هزار و ۸۷2 
میلیارد ریال داد و ستد کردند.بر اساس 
این گزارش، دیروز نماد معاماتی غدام 

متعلق به خوراک  دام  پارس بیشــترین 
افزایــش قیمت را داشــت و پس از آن 
نمادهای معاماتی شسینا، ختور، کدما 
و خزر، بیشــترین افزایش قیمت را به 
معاماتی  نماد  رساندند.همچنبن  ثبت 
با  بــه حمل ونقل توکا  متعلــق  حتوکا 
بیشــترین کاهش قیمت مواجه شد و 
در ادامه نمادهای کاما، وبشــهر، وغدیر 
و سفارس، بیشــترین کاهش قیمت را 

داشتند.

پُربیننده بازار دیروز، کدام سهم بود؟
روند معامات دیروز نشــان می دهد که 
نماد معاماتی ســیتا متعلق به سرمایه 
گذاری سیمان تامین به عنوان پربیننده 
ترین نماد بورســی معرفی شد و پس از 
آن، نمادهای معاماتی خــودرو، فواد، 
غزر، فملی و امین، بــه عنوان نمادهای 

پرتراکنش بازار به ثبت رسیدند.

بیشــترین عرضه و تقاضا  در کدام 
نمادها بود؟

بر اساس این گزارش، نمادهای معاماتی 
پارند، خودرو، ولپارس، غزر، امین یکم و  
کاوه با بیشترین تقاضا روبرو شدند و در 
مقابل نیز نمادهای معاماتی شپنا، وملی، 
شبندر، حکشــتی و خگستر با بیشترین 

حجم عرضه مواجه شدند.

نوسان نماگر صنایع
شــاخص های صنعت دیروز نیز همانند 
هفته گذشــته، با کاهش مواجه شدند. 
بــه گونه ای که شــاخص صنایع فلزات 
اساســی، ذغال ســنگ، فراورده نفتی، 
تامین آب، برق، گاز، حمل و نقل و فنی 
مهندسی، با روند نزولی به کار خود پایان 

دادند.

ضرورتی به نام کنترل نقدینگی
با توجه به مشکات و محدودیت های بیرونی که بر اقتصاد تحمیل 
شــده، باید عوامل تاثیرگذار درونی مانند رشد نقدینگی را نیز تحت 
کنترل داشته باشیم.دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است: 
ترکیب عوامل برون زا و درون زا باعث شــده که اقتصاد ما در چنین 
وضعیــت خطیری قرار گیرد. پیمان مولوی در گفتگو با ایِبنا با بیان 
اینکه عوامل مختلف برونی مانند تحریم ها و فشــارهای ناشــی از 
کرونا بر کســب و کارها و همچنین بلوکه شدن منابع مالی ایران در 
کشورهای مختلف تاثیر خود را بر سیاست های پولی و مالی گذاشته 
اســت، اظهار کرد: اقتصاد ایران 40 ســال در تحریم بوده و گاهی با 
فشارهای حداکثری شرایط سخت تری را تجربه کردیم که طبیعتا بر 
سیاست های اقتصادی مانند اهداف بانک مرکزی نیز تاثیر گذار بوده 
است.وی ادامه داد: عوامل برون زا تاثیر خود را بر سیاست های بانک 
مرکزی و اقتصاد ایران گذاشــته و محدودیت های بسیاری را نیز به 
همراه داشته، اما باید مشکات و محدودیت های داخلی را نیز اصاح 
کنیم. دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران افزود: یکی از متغیرهای برون 
زا، تحریم هاست که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. از سوی دیگر 
کمبود منابع مالی ناشی از تحریم ها و همچنین فشارهایی که کرونا 
بر اقتصاد وارد کرد هم تبعات منفی خود را ایجاد کرد.مولوی اضافه 
کرد: این د رحالی اســت که درآمدهای ارزی نفتی به شدت کاهش 
یافت و در نتیجه سیاستگذاری ها به درستی نتیجه بخش نبود. با این 
وجود حاا برای بهبود این شرایط باید برنامه و چشم اندازی ویژه ای 
داشته باشیم؛ برنامه داشتن یعنی برنامه ای که خروجی آن می شود 
اقتصاد آلمان، سوئیس و ...وی گفت: با توجه به مشکات و محدودیت 
های بیرونی که بر اقتصاد تحمیل شده باید عوامل تاثیرگذار درونی 
مانند رشد نقدینگی را اصاح و کنترل کنیم. رشد نقدینگی باید به 
ســرعت کنترل شود چرا که در صورت لغو تحریم ها نیز اگر باز هم 
تولید نقدینگی داشــته باشیم، مشکات هم به قوت خود باقی می 
ماند.به گفته دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران، ریشــه نقدینگی در 
افزایش مخارج دولت است که این افزایش مخارج کسری بودجه را 
به همراه دارد و به دنبال آن دولت ها برای اینکه بتوانند ادامه مسیر 
بدهند دســت به هر کاری می زنند و نتیجه آن افزایش پایه پولی و 
مشــکات دیگر خواهد بود. در نتیجه باید تمام این سیکل کنترل 
شــود.مولوی ادامه داد: مورد بعدی حفظ ارزش پول ملی اســت که 
باید در دستور کار قرار گیرد تا با اصاح سیاست های داخلی بتوانیم 
فشارهای بیرونی را به بهترین نحو مدیریت کنیم. با نگاهی به نمودار 
روند ارزش پولی ملی نیز مشاهده می کنیم که در تمام دوره ها ارزش 
پولی ملی کاهشی بوده است. این امر نشان می دهد که نه تنها بانک 
مرکزی، بلکه اقتصــاد ایران الزاما اقتصادی مبتنی بر افزایش واقعی 

قدرت برابری پول نبوده است.

چرا سهام پاایشی یکم هنور قابل 
معامله نشده است؟

مدیر امور ناشران شرکت ســپرده گذاری مرکزی آخرین وضعیت 
سهام پاایشی یکم را تشریح کرد.مریم شاه حسینی، با بیان اینکه 
نماد و پرتفوی پاایشی یکم از ابتدای مهر ایجاد شده بود، اظهار کرد: 
یکی از دایلی که سهام پاایشی یکم تا کنون قابل معامله نشده، این 
است که با توجه به اینکه دو نماد پاایشی افزایش سرمایه داشتند، 
هنوز ســهام جایزه در نماد اصلی ادغام نشده و امور مربوط به ثبت 
باقی مانده است.وی ادامه داد: از سوی دیگر، فایلی که مدیر صندوق 
پاایشی یکم در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار داده بود 
هم شامل اطاعات دارایکم بود و هم شامل اطاعات پاایشی یکم. 
درواقع در این فایل یک سری اطاعات اضافه شامل مبلغی که افراد 
برای خرید ســهام پاایشی یکم و دارایکم پرداخت کرده اند، نحوه 
خرید ســهام پاایشی یکم )از سوی بانک یا کارگزاری( و نظایر آن 
وجود داشت و به همین دلیل شرکت ســپرده گذاری اطاعات را 
به مدیر صنــدوق بازگرداند تا آنها اطاعات را تفکیک کرده و فقط 
اطاعات مربوط به پاایشــی یکم را در اختیار شــرکت قرار دهند.

مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: تنها اطاعات 
مورد نیاز شــرکت سپرده گذاری مرکزی، مشخصات شناسنامه ای 
فرد و تعداد یونیتی که با آن ســهام پاایشی یکم خریداری کرده، 
است. این فایل روز شنبه به آن ها عودت داده شده و دو روز بعد از 
زمانی که اطاعات تفکیک شده را در اختیار شرکت سپرده گذاری 
مرکزی قرار دهند، نماد پاایشــی یکم قابل معامله خواهد شد.بر 
اســاس این گزارش، پاایشی یکم باقی مانده سهام دولت در چهار 
پاایشــگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس است و بعد از سهام 
دارایکم، دومین ETF )صندوق سرمایه گذاری دولت( دولت محسوب 

می شود. 

گزارش بازار سرمایه؛
ادامه روند نزولی بورس
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گزارش

منابع آمریکایی اعام کردند؛
تصمیم ترامپ برای برکناری وزیر دفاع و 

روسای سیا و اف بی آی
منابع آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا لیســتی از 
اخراجی های دولت را برای بعد از پیروزی احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری 
ســوم نوامبر آماده کرده اســت.، منابع آمریکایی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا برای برکناری شــماری از مقامات این کشــور در صورت پیروزی 
در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ خبر دادند.پایگاه خبری آکسیوس به نقل 
از منابع آگاه در کاخ ســفید گزارش داد که ترامپ لیستی از اخراجی های دولت 
را برای پیروزی احتمالی در انتخابات ریاســت جمهوری سوم نوامبر آماده کرده 
است.بر اســاس این گزارش، ترامپ قصد دارد به محض پیروزی در انتخابات، با 
برکناری »کریســتوفر ری« رئیس پلیس فدرال، »جینا هاسپل« رئیس سازمان 
ســیا و »مارک اسپر« وزیر دفاع این کشــور افراد جدیدی را جایگزین آنها کند.

پایگاه اکسیوس در عین حال لیست افرادی را که قرار است عوض شوند طوانی 
عنوان کرد.به گزارش این پایگاه، اگر دردسرهای انتخاباتی و تبعات آن نبود ترامپ 

کریستوفر ری و جینا هاسپل را حتی قبل از انتخابات برکنار می کرد.

منابع خبری عراقی:
»عزت الدوری« معاون صدام ُمرد

رخی منابع خبری عراقی از مرگ »عزت الدوری« معاون صدام دیکتاتور پیشین 
عراق بعد از سال ها فراری بودن خبر دادند.سایت خبری »السومریه نیوز« عراق به 
نقل از سایت های نزدیک به حزب منحله بعث این کشور دیروز )دوشنبه( نوشت 
که عزت الدوری از سرکردگان ارشد این حزب و معاون صدام ُمرده است.به نوشته 
السومریه نیوز، سایت های نزدیک به حزب منحله بعث عراق جزئیات بیشتری در 
این باره ارایه نکرده اند.سایت »شفق نیوز« دیگر سایت عراقی است که خبر مرگ 
الدوری را به نقل از ســایت های نزدیک به حزب منحله بعث منتشر کرد.شفق 
نیوز همچنین نوشت که یک منبع به سایت »سی ان ان« اعام کرده که الدوری 
روز یکشنبه در گورستانی اعام نشده در استان صاح الدین با حضور تعدادی از 
بستگانش دفن شده است.عزت الدوری تحت تعقیب دستگاهی امنیتی و اطاعاتی 
عراق بود و پیش از این چند بار خبر کشته شدن یا بازداشت او اعام شده بود، اما 

وی غالبا مرگ خود را با ارسال فایل های صوتی تکذیب می کرد.

سودان شرط آمریکا برای حذف نام خود از 
فهرست تروریسم را فاش کرد

 شورای وزیران سودان فاش کرد که آمریکا در جریان سفر مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه خود به خارطوم، حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم را 
مشروط به عادی سازی روابط با اسرائیل دانست.به گزارش خبرگزاری فلسطینی 
معا، شورای وزیران سودان با صدور بیانیه ای افزود: پمپئو در این دیدار، پیشنهاد 
آمریکا مبنی بر به رســمیت شناختن رژیم صهیونیستی توسط سودان و عادی 
ســازی روابط با این رژیم را به عنوان شــرط حذف نام ســودان از این فهرست 
ارایه داد.پمپئو همچنین پیشنهاد کرد که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا و 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک تماس تلفنی چهار جانبه 
توافق اولیه بین سودان و اسرائیل برای عادی سازی روابط را به عبد الفتاح البرهان 

رییس شورای حاکمیتی و عبداه حمدوک نخست وزیر سودان تبریک بگویند.

آتش بس سوم قره باغ هم نقض شد
 باکو و ایروان یکدیگر را متهم می کنند

در حالی که دقایقی بیشتر از اجرای آتش بس انسانی سوم میان دو طرف درگیر 
بر سر منطقه قره باغ کوهستانی نگذشته، جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر 
را به نقض آن متهم می کنند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیروهای مســلح 
ارمنستان را به نقض آتش بسی که دیروز دوشنبه ساعت ۸ صبح به وقت محلی 
به اجرا درآمد، متهم کرده اســت.به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، باکو اعام 
کــرد: به رغم اعام آتش بس انســانی جدید در ســاعت ۸، ۲۶ اکتبر، نیروهای 
مسلح ارمنســتان یک بار دیگر توافق به دست آمده را نقض کردند. وزارت دفاع 
جمهور آذربایجان افزود: نیروهای مسلح ارمنستان با وجود توافق جدید آتش بس، 
شــهرک های منطقه »ترتر« نزدیک خط تماس در منطقه قره باغ کوهستانی را 
گلوله باران کردند.این وزارتخانه در ادامه ادعا کرد که جمهوری آذربایجان بشدت 
به شــرایط آتش بس پایبند اســت.از طرف دیگر، وزارت دفاع ارمنســتان طرف 
آذربایجانی را در جهت شمال شرقی خط تماس در منطقه قره باغ کوهستانی به 
نقض آتش بس متهم کرد.»شوشان استپانیان« سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان 
در صفحه فیس بوک خود اعام کرد: در نقض آشکار توافق آتش بس بشردوستانه 
که در آمریکا منعقد شد، طرف آذربایجانی آتش توپخانه ای را بر مواضع آرتساخ 
)جمهوری خودخوانده قره باغ کوهستانی( در جهت شمال شرق خط تماس گشود.

پیشــتر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای مشــترک با روسیه و فرانسه، از توافق 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان برای آتش بس انسانی خبر داده بود.جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان آخرین بار روز دهم اکتبر )۱۹ مهر( و پس از نشســت 
سه جانبه در مسکو به توافق آتش بس انسانی دست یافتند. اما درست ۱۵ دقیقه 
بعــد از آغاز اجرای این توافق، آژیرهای خطــر در منطقه قره باغ به صدا درآمد و 

درگیری ها بار دیگر آغاز شد.

چشم انداز تنش بین ترکیه و فرانسه
اظهارات ضد اســامی امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای جهان اسام 
قابل تحمل نیســت اما این موضوع، یگانه دلیل تنش هــای اخیر بین آنکارا و 
پاریس نیست و انگیزه های دیگری هم در میان است. اغلب روزنامه های چاپ 
آنکارا، امروز در تیتر و عکس صفحه نخســت و در حال و هوایی حماسی، علیه 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه موضع گرفتــه و این جمله اردوغان را 
منتشر کردند که به تازگی گفته است: »ماکرون، نیاز به درمان روانی دارد.«بیان 
این جمله تند اردوغان کافی بود تا فرانســه، نه تنها ســفیر خــود را از آنکارا 
بازگرداند، بلکه ســفر ترکیه در پاریس را نیز به وزارت امور خارجه، فرا خوانده 
و مراتب اعتراض پاریس را اعام کند.همه این تفاقات پس از آن روی داده که 
ماکرون، در چند توییت، به مقدســات مسلمانان توهین کرد و دولت اردوغان 
تاش کرد تا همه اختافات بین آنکارا و پاریس را به این موضوع گره بزند.این 
در حالی است که پیش از آن و قبل از کشته شدن معلم فرانسوی نیز، تنش بین 
آنکارا و پاریس به حد اعلی رســیده بود. به عبارتی دیگر، بدون تردید اظهارات 
ضد اسامی امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای جهان اسام قابل تحمل 
نیست اما این موضوع، یگانه دلیل تنش های اخیر بین آنکارا و پاریس نیست و 

انگیزه های دیگر هم در میان است.

از سارکوزی تا ماکرون
نیکوا سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه، سیاستمداری بود که با تمام توان 
خــود، علیه ترکیه موضع می گرفــت. او بارها اعام کرد که عضویت ترکیه در 
اتحادیه اروپا، یک فاجعه و به مثابه مرگ اروپا خواهد بود.سارکوزی معتقد بود 
که ترکیه به آسیا و جهان اسام تعلق دارد و نباید وارد اروپا شود. در دوران او 
نیز، استفاده از کارت ارامنه و تهدید مداوم ترکیه در مورد به رسمیت شناختن 
ادعاهای تاریخی ۱۹۱۵ میادی، روابط بین فرانسه و ترکیه را تیره کرد و هر دو 
کشور سفرای خود را به خانه فرا خواندند.اما بعدها در دوران فرانسوا اواند، رابطه 
تا حدی ترمیم شــد. در دوران اقتدار امانوئل ماکرون جوان،در آغاز، رابطه بین 
ترکیه و فرانسه اندک اندک به سمت فاز گل و بلبل پیش رفت. اما بعدها اتفاقات 
دیگــری روی داد که این فاز را عوض کرد.امانوئــل ماکرون، رئیس جمهوری 
فرانســه ۲4 آوریل را روز ملی یادبود نسل کشــی ارامنه اعام کرد. در همان 
زمان، آنکارا این اقدام را تاشــی از سوی وی برای منحرف کردن افکار عمومی 
از بحران داخلی یعنی »تظاهرات جلیقه زردها« دانست. همچنین، آنکارا پاریس 
را متهم کرد که تاش می کند از حوادث تاریخی کشــورهای جهان به عنوان 
ابزاری سیاسی استفاده کند.ترکیه در دو میدان حساس لیبی و شرق مدیترانه 
هم، یک بار دیگر شاخ به شاخ شدند و اگر پادرمیانی ینس استولتنبرگ دبیرکل 
ناتو نبود، احتمااً ناوهای ترکیه و فرانسه در سواحل لیبی، رسماً یک جنگ تازه 
را کلید مــی زدند.ترکیه در یک اقدام اطاعاتی – امنیتی پیچیده و با تکیه بر 
اسناد ارائه شده از سوی فردی به نام متین اوزدمیر، توانست اعضای یک شبکه 
جاسوسی وابسته به سرویس اطاعاتی فرانسه را در استانبول دستگیر کند که 
در حال جمع آوری اطاعات در مورد برخی چهره های دینی و مراکز فرهنگی 
جای گرفته در دل مساجد بودند.در ماه های اخیر نیز، فرانسه تاش کرد تا یک 
اجماع اروپایی علیه ترکیه به راه بیاندازد و کاری کند که این کشــور، با تحریم 
اقتصادی اتحادیه اروپا روبرو شود. اما کشورهایی همچون مالت و ایتالیا به داد 
ترکیه رســیدند و آلمان نیز با تبعیت از سیاست موازنه و تعادل، ترجیح داد به 
اهمیت نقش ترکیه در منطقه اشاره کند و به خاطر ترس از موضوعاتی همچون 
مهاجرین، رشته را نگه دارد.در مجموع باید گفت، تنش و اختاف بین فرانسه و 
ترکیه، به ویژه در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه و گفتمان فکری و سیاسی 
تیم اردوغان، رویدادی عجیب و غیرقابل پیش بینی نیست و با توجه به تابلوی 
سیاسی فعلی در شرق مدیترانه، لیبی، قره باغ و پرونده های دیگر، نباید انتظار 

داشت که این آتش به تمامی فرو بنشیند.

چرا اردوغان، فقط با سارکوزی درگیر می شود؟
اظهــارات تند رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توســعه و توصیف 
ماکرون به عنوان یک بیمار روانی، این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چرا 
اردوغان به این تندی به ماکرون حمله می کند؟ در پاسخ باید گفت: این فقط 
ماکرون نیســت که مورد نوازش کامی اردوغان قرار گرفته و در چندین مورد، 
با لحنی اندکی متعادل تر، به نخست وزیر هلند، صدراعظم آلمان و دیگر چهره 
های اروپایی نیز تاخته است.اما در مقابل، حتی با وجود توییت های تهدیدآمیز 
و نامه توهین آمیز دونالد ترامپ، اردوغان در برابر او سکوت کرد و در مواردی که 
با روسیه و چین نیز دچار اختاف نظر شده، از همین رویه تبعیت کرده است. 

روزنامه های ترکیه چه می گویند؟
اغلب روزنامه های طرفدار حزب عدالت و توسعه، امروز اظهارات اردوغان علیه 
ماکرون را منعکس کردند.روزنامه تقویــم، که ید طوایی در تحقیر مخالفین 
ترکیه دارد و معمواً با تیتر و عکس به چالش کشــیده شده و دستکاری شده، 
خشم خود را نشان می دهد، به جای کلمه اروپا، لفظ توهین آمیزی به کار برده 
و تصویر کارگری را نشــان داده که در حال پاک کردن عکس ماکرون از روی 
یک دیوار است. اما روزنامه ینی شفق، تنها به بازتاب جمله اردوغان علیه ماکرون 
اکتفا کرده است.در همین حال، روزنامه دیریلیش پُستا، نماد مشهور نازیسم را 
در کانون ستاره های پرچم اتحادیه اروپا قرار داده و عکس چند شخصیت ملی 
گرا و نژادپرست اروپایی را زیر آن چاپ کرده است.در یک جمع بندی کلی باید 
گفت: اغلب روزنامه ها و رســانه های وابسته به حزب عدالت و توسعه، موضوع 
تنش لفظی بین اردوغان و ماکرون را از قواره اختافات دو کشور بیرون برده و 

آن را به یک فاز ضداروپایی منتقل کرده اند.

مسیر پیش رو
با توجه به رویدادهای چند سال اخیر و مشی عمل گرایانه دولت برآمده از حزب 
عدالت و توسعه، می توان چنین پیش بینی کرد که این بار نیز همچون گذشته، 
ترکیه و فرانسه از فاز پر تنش فعلی بازگردند و باز هم به روزهایی برگردند که 
در عکس ها و تصاویر مربوط به دیدارهای اردوغان و ماکرون، شاهد حرکات و 
رفتارهای صمیمانه و دوستانه بودیم.در مورد دوران جدید رفع کدورت و تنش 
در روابط آنکارا – پاریس، باید گفت، این هدف بستگی به چند فاکتور و سناریوی 
مهم دارد و اصلی ترین پیش شرط های تغییر وضعیت فعلی رابطه به وضعیتی 

آرام تر، در گرو این مسائل است:
۱.تا زمانی که کشمکش مربوط به دعوای تاریخی بین ترکیه و ارامنه پایان پیدا 
نکند، همواره این پتانســیل در اختیار ابی ارامنه فرانسه خواهد بود که دولت 
را علیه ترکیه تحریک کند. اگر چه حل این مشــکل در میان مدت قابل تصور 
نیست اما دست کم، تثبیت وضعیت پر تنش کنونی قره باغ، به فرو نشستن شور 

و هیجان روابط بین پاریس و آنکارا، کمک خواهد کرد.
۲.تنش در شــرق مدیترانه، یک موضوع جدی اســت و اگر اختافات ترکیه با 
قبرس و یونان ادامه پیدا کند، زمینه برای حمایت فرانســه از آن دو کشــور و 

تحریک بخشی از اتحادیه اروپا علیه ترکیه، مهیا خواهد بود.
3.در ماجرای لیبی نیز، ترکیه و فرانسه، دو دیدگاه متفاوت دارند و در آن حوزه 

نیز، ظرفیت برای تنش بین آنکارا و پاریس وجود دارد.

تحریم شرکت های بزرگ هوافضای آمریکایی از سوی چین

چین شرکت بوئینگ را تحریم کرد
ســخنگوی وزارت خارجه چین اعام کرد پکن تحریم هایی را علیه شــرکت های بزرگ هوافضا و نظامی آمریکایی مانند بوئینگ و 
اکهید مارتین که در فروش تســلیحات به تایوان مشارکت داشــته اند، اعمال خواهد کرد.»ژائو لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه 
چین اعام کرد پکن تحریم هایی را علیه نهادهای آمریکایی که در فروش تسلیحات به تایوان مشارکت داشته اند، اعمال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، او در ادامه از قصد کشورش برای اعمال تحریم علیه شرکت های آمریکایی »اکهید مارتین«، 
»بوئینگ« و »ریتیون« خبر داد.هفته گذشته وزارت خارجه چین از آمریکا خواسته بود قرارداد فورش تسلیحات به تایوان را لغو کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه درخصوص واکنش »ُمحقانه و ازم« پکن به قرارداد تسلیحاتی تایوان و آمریکا هشدار 
داده بود. لیجیان گفت فروش این تســلیحات به تایوان »پیام بســیار غلطی« را به نیروهای جدایی طلب رسانده و به روابط چین و 
آمریکا لطمه خواهد زد.وی افزود: »چین با توجه به تحوات حول این مسئله پاسخ محقانه و ازم را در این خصوص خواهد داد«.

وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه علی رغم مخالفت ها و هشدارهای پیاپی مقام های پکن، فروش تسلیحات پیشرفته به ارزش 
۱.۸ میلیارد دار به تایوان را تأیید کرد.پنتاگون نیز اعام کرد که با تأییدیه وزارت خارجه آمریکا، هم اکنون کنگره باید مجوز نهایی 
را برای فروش تسلیحات پیشرفته به تایوان صادر کند.این اقدامات تحریک آمیز ایاات متحده در شرایطی صورت گرفته که پکن 
پیشتر نیز بارها هشدار داده بود که پاسخ متناسبی به واشنگتن خواهد داد و فروش هرگونه تسلیحات به تایوان، به شدت به منافع 
امنیتی چین لطمه وارد می کند و روابط چین و آمریکا را خدشه دار خواهد کرد.چین تایوان را بخشی از خاک سرزمین اصلی خود 
می داند و اعام کرده از طریق گفت وگو یا به روش نظامی آن را پس خواهد گرفت. در حال حاضر سازمان ملل متحد و بسیاری از 

کشورهای عضو آن، تایوان را کشور مستقل نمی دانند.

 با گذشــت حدود ۹ ماه از ثبت نخســتین مورد ابتا به بیماری کووید-۱۹ در اروپا، 
سرعت، قدرت و شدت انتشار این ویروس منحوس نه تنها کند و ضعیف نشده بلکه با 
گسترش دامنه تهدید این بیماری خستگی ناپذیر، به عنوان وخیم ترین وضعیت نیم 
قرن اخیر در این قاره، مقام های کشورهای اروپایی را به ناچار به سمت اعمال دوباره 
تدابیر سختگیرانه سوق داده است. در حالی که این روزها کشورهایی همچون ژاپن، 
چین، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و یا هنگ کنگ توانسته اند در مبارزه با گسترش 
بی وقفه ویروس کرونا به موفقیت نســبی دست یابند و شــهروندان این کشورها با 
استفاده از ماسک، در مسیر بازگشت به زندگی عادی گام برداشته و فعالیت های خود 
را از سر بگیرند، قاره سبز با موج شدید شیوع این بیماری مواجه شده و هر روز اخبار 
تازه از اعمال تدابیر سختگیرانه تر در کشورهای اروپایی به گوش می رسد.کشورهای 
آســیای شرقی در زمره نخستین کشورهایی بودند که اپیدمی ویروس کرونا را تجربه 
کردند. این بدان معناست که آن ها از زمان بسیار کمی جهت آماده سازی خود برای 
مقابله با بحران شــیوع ویروس کرونا برخوردار بودند. با این حال، بسیاری از آن ها در 
میان کشــورهایی قرار دارند که با بهره گیری از نظام مبتنی بر اقتدارگرایی و نگرش 
جامعه در احساس مسئولیت به وضعیت موجود توانسته اند تعداد مبتایان و مرگ و 
میر ناشی از ویروس کرونا در کشورهایشان را به نزدیِک صفر برسانند؛ در مقابل برآیند 
اعتراضات اخیر برخی شــهرهای اروپایی می تواند بیانگر این مطلب باشد که مداخله 
دولت حتی در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، حقوق فردی را نقض می کند و بنیان های 
شهروندی را برای یک فرد، هدف قرار می دهد.با افزایش تعداد مبتایان و مرگ و میر 
ناشــی از کرونا، سازمان جهانی بهداشــت درباره رشد تصاعدی و وضعیت وخیم این 
بیماری در اروپا و آمریکا و شیوع گسترده کرونا در این مناطق در فصل های سرد سال 
هشدار داد. »تدروس آدهانوم« مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، در کنفرانسی خبری 
گفت، هیچ نشانه ای از کاهش همه گیری ویروس کرونا نداریم و مردم باید زندگی خود 
را با وضعیت جدید وفق دهند.بر اســاس آخرین اطاعات تارنمای »وردو میترز« آمار 
جهانی مبتایان کووید-۱۹ در حالی از مرز 43 میلیون و 3۵3 هزار نفر گذشته است 
که بیش از هشت میلیون و 4۱۶ هزار نفر از این جمعیت به قاره اروپا اختصاص دارد. 
روسیه، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا به ترتیب با ثبت بیش از یک میلیون و ۵۱3 
هزار، یک میلیون و ۱3۸ هزار، یک میلیون و ۱۱۰ هزار، ۸۷3 هزار و ۵۲۵ هزار مورد 

ابتا، پنج کشور نخست اروپایی به لحاظ شمار مبتایان ویروس کرونا قرار دارند.  
همچنیــن تا این لحظــه از مجموع یک میلیون و ۱۵۹ هــزار و ۱۸۶ مورد فوتی در 
جهان، ۲۵۰ هزار و ۵۷۹ مورد این جانباختگان متعلق به قاره ســبز است.  انگلیس، 
ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و روسیه به ترتیب با ثبت بیش از 44 هزار، 3۷ هزار، 34 هزار 
و ۷۶۰، 34 هزار و ۷۵۰ و ۲۶ هزار مورد فوت، پنج کشــور نخســت اروپایی به لحاظ 
شــمار جانباختگان ویروس کرونا قرار دارند.آمارها نشان میدهد اروپا نزدیک به ۱۹ 
درصد موارد جهانی مــرگ و میر و حدود ۲۲ درصد از مجموع موارد ابتا را به خود 
اختصاص داده است.مقام های دولتهای اسپانیا و ایتالیا، روز یکشنبه ۲۵ اکتبر )چهار 
آبان( برای مقابله با موج دوم شــیوع ویروس کرونا قوانین ســختگیرانه تری را اعام 
کردند.دولت اسپانیا با اعام وضعیت اضطراری جدید موافقت کرد که به دولت مرکزی 
این اجازه را می دهد برای مهار کرونا قوانین منع رفت و آمد در سراســر کشور وضع 
کند. به این ترتیب ممنوعیت تردد شبانه از یکشنبه شب )از ساعت ۱۱ شب تا شش 
صبح( در سراسر اسپانیا به جز جزایر قناری به اجرا درآمد.»پدرو سانچز« نخست وزیر 
اسپانیا اعام کرد، روسای منطقه ای این کشور اختیار دارند که ساعت های متفاوتی را 
برای زمان شــروع و پایان منع تردد شبانه اجرا کنند، مرزهای منطقه ای را برای سفر 
ببندند و اجتماعات بیش از شش نفر را محدود کنند.سانچز همچنین گفت: واقعیت 

این است که اروپا و اسپانیا در موج دوم همه گیری غوطه ور شده اند و این وخیم ترین 
شرایط در نیم قرن اخیر است. وی تاکید کرد که در هفته جاری از پارلمان می خواهد 
که وضعیت فوق العاده را برای شــش ماه تا ماه مه )اردیبهشت- خرداد( تمدید کند.

دولت اســپانیا غیر از وضعیت اضطراری که در ماه مــارس اعام کرده بود، دو هفته 
پیش نیز در مادرید دو هفته وضعیت اضطراری را به اجرا گذاشــت تا دولت محلی را 
مجبور به اعمال محدودیت های ترددی کند. وضعیت اضطراری تا شنبه ادامه داشت.

اسپانیا در این هفته نخستین کشور اروپایی بود که یک میلیون مورد ثبت شده ابتا 
به کووید-۱۹ را گزارش کرد.همزمان جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا با اوج گرفتن 
موارد ابتا در این کشــور گفت که محدودیت های جدید از روز دوشنبه )پنج آبان(، 
دســت کم تا یک ماه آینده )۲4 نوامبر- چهار آذر( در سراســر کشــور ادامه خواهد 
داشــت. وی تاکید کرد مردم در فضای باز باید از ماسک استفاده می کنند، سالن های 
ورزشــی، استخرها و سالن های ســینما را تعطیل می کنند. کافه ها و رستوران ها نیز 
موظف هســتند از ســاعت ۱۸ فعالیت خود را متوقف کنند.مصوبه ای که کونته روز 
یکشنبه امضا کرد اشــاره می کند که کودکان زیر شش سال و کسانی که در فضای 
باز ورزش می کنند از زدن ماســک معاف هستند.ایتالیا در ماه فوریه )بهمن- اسفند( 
نخستین کشور اروپایی بود که از همه گیری کووید-۱۹ آسیب دید اما پس از گذر از 
نقطه اوج در موج نخســت تاکنون توانسته بود موارد ابتا را پایین تر از برخی دیگر از 
کشــورهای اروپایی مانند فرانسه یا اسپانیا نگه داشت. اما در روزهای اخیر موارد ابتا 
به نزدیک ۲۰ هزار ابتای روزانه رسیده است.اما محدودیت های جدید مخالفانی نیز 
دارد به طوریکه روز جمعه معترضان در »ناپل« به قوانین منع تردد بین ساعت یازده 
شــب تا پنج صبح اعتراض کردند. شنبه شب نیز گروه های سیاسی نزدیک به راست 
افراطی اعتراض مشابهی را در شهر رم تدارک دیدند.در فرانسه نیز پارلمان این کشور 
روز شنبه در نخستین بررسی خود، وضعیت اضطراری را تا ۱۶ فوریه تصویب کرد. این 
طرح روز چهارشنبه آینده در سنای این کشور بررسی شده و باید تا اوایل نوامبر به طور 
قطعی تصویب می شود. در همین حال »امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانسه نیز 
از احتمال افزایش محدودیت ها در این کشــور خبر داده و گفته است روند مقابله با 
کرونا در بهترین حالت تا تابستان سال ۲۰۲۱ ادامه دارد.دولت فرانسه روز جمعه )دوم 
آبان( اعام کرد که 4۶ میلیون فرانســوی در 3۸ منطقه این کشور به مدت ۶ هفته 
مشمول منع آمد و شد شبانه هســتند. از سوی دیگر پلیس در پاریس، نظارت های 
خود بر اعمال قوانین منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا شش صبح را افزایش داده است. 
میزان جریمه برای نقض قوانین منع تردد ۱3۵ یورو اســت و در صورت تکرار، مبلغ 
می تواند تــا 3۷۵۹ یورو افزایش یابد.آمار مبتایان روزانه در مجارســتان هم رکورد 
جدیدی را ثبت کرده و بر اســاس اطاعات نهادهای بهداشــتی در این کشور برای 
اولین بار از زمان شــیوع کرونا بیش از 3 هزار نفر در این کشور در یک روز )یکشنبه 
۲۵ اکتبر( به کرونا مبتا شــده اند. 3۵ نفر هم در این مدت زمان بر اثر این بیماری 
جان خود را ز دست داده اند.در لهستان نیز »باژک سایچالسکی« سخنگوی ریاست 
جمهوری این کشور در پیامی توئیتری اعام کرد که »آنژی دوداد« رئیس جمهوری 
محافظه کار 4۸ ساله لهستان به کرونا مبتا شده است. این سخنگو تصریح کرد که 
حال رئیس جمهوری خوب است و در قرنطینه به سر می برد.دولت لهستان روز شنبه 
محدودیت های جدیدی برای جلوگیری از شــیوع کرونــا وضع کرد که کم از اعمال 
قرنطینه ندارد. »مائتوس موراوســکی« نخســت وزیر لهستان از شهروندان لهستانی 
خواست محدودیت های سخت اعمال شده برای محافظت از جانشان را رعایت کنند.

»آنتــون بورنر« رئیس اتحادیه تجارت خارجی آلمان )BGA( نیز خواســتار اقدامات 
سختگیرانه تر برای مبارزه با کرونا در این کشور شده است.

کرونا در اروپا؛ وخیم ترین رخداد نیم قرن اخیر

 به رغم تدابیر شــدید محدود کننده در چین برای 
پیشــگیری و مهار همه گیری کرونا، مسووان امور 
بهداشتی در منطقه سین کیانگ واقع در شمال غرب 
این کشور از ابتای ۱3۸ نفر به کرونا و شناسایی یک 
کانون جدید از این بیماری در این منطقه و کشــور 
خبر دادند.بــه گزارش تلویزیون مرکزی چین، همه 
این ۱3۷ نفر از طریق ارتباط با یک دختر جوان ۱۷ 
ســاله در شهر »کاشی« سین کیانگ به کرونا مبتا 
شده اند و شــمار مبتایان در طول دو روز گذشته 
بســرعت افزایش یافته اســت.دیروز مرکز بهداشت 
محلی اعام کرد که فرد مورد نظر از اهالی شهرستان 
»شوفو« است که در طول یک سال گذشته در این 
منطقه بوده و هیچ سفر خارجی نداشته و با حیوانات 
نیــز در تماس نبوده و ابتــای وی به کرونا به یک 
معما تبدیل شده اســت. مرکز بهداشت محلی نیز 
ضمن اعام واکنش اضطــراری با فوریت تحقیقات 
همه گیرانه را آغاز کرده اســت و همه کسانی که از 
نزدیک با بیمار در تماس و ارتباط بوده شناســایی و 
تحت نظر پزشکان قرار دادند و به بسیاری از محلی 
ها برای انجام آزمایش کرونا فراخوان داده شده است. 
این مرکز با انتشار بیانیه ای آورده است که تحقیقات 

جامعی از تمامــی مکان هایی که فرد مبتا در آنها 
فعالیت و یا رفت و آمد داشــته در حال انجام است 
و اطاعات مربوطه به موقع برای عموم منتشــر می 
شــود.بخش های پزشــکی به عموم مردم یادآوری 
کرده اند که باید پیشــگیری های ازم را انجام داده 
و در صورت فراخوان فــورا آزمایش کرونا بدهند. از 
سوی دیگر تمامی مجتمع های مسکونی این منطقه 
و برخی از محله های شــهر کاشی در سین کیانگ 
چین نیــز ممنوعیت ورود و خروج برای ســاکنان 
در نظــر گرفته اند و به مســافرانی که می خواهند 

با هواپیما پرواز کنند اعام شــده است که تنها در 
صورتــی که نتیجه آزمایش آنها منفی باشــد، حق 
خروج خواهند داشت و بســیاری از پروازها به این 
منطقه لغو شده اســت. روزنامه گلوبال تایمز چین 
نوشت: تعدادی از ساکنان شــهر کاشی امروز پیام 
تلفنــی از دولت محلی دریافت کــرده اند مبنی بر 
اینکه همه ساکنان شهر باید تحت آزمایش گسترده 
اســید نوکلئیک قرار گیرند. همچنین در این مدت 
محدودیت های عبور و مرور در نظر گرفته می شود.

این گزارش می افزاید که ساکنان شهرستان شوفو در 
کاشی در حصر به سر می برند و تحقیقات گسترده 
ای در منطقه در جریان اســت. تصاویر منتشر شده 
حاکی است که قبل از اعمال این محدودیت ها مردم 
شهرستان به فروشــگاه ها برای خرید مایحتاج در 
صورت اعام قرنطینه طوانی مدت یورش برده اند.

این اتفاق در شرایطی می افتد که در اوایل ماه جاری 
به دنبال پیدا شــدن ۱۲ مورد ابتا به کرونا در شهر 
چینگ دایو در شرق چین کل جمعیت ۱۱ میلیون 
نفری شهر تحت آزمایش کرونا قرار گرفته بودند. این 
دومین بار در سه ماه گذشته است که سین کیانگ 

از شیوع ویروس کرونا خبر می دهد.

سین کیانگ چین، کانون جدید کرونا
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زهر مار، عقرب و زنبور عسل خاصیت آنتی بیوتیکی دارند و از رشد 
و بقای باکتری ها جلوگیری می کنند. با بررسی های بیشتر می توان 
از آن ها برای حل مشکل مقاومت آنتی بیوتیکی استفاده کرد. برای 
درمان عفونت های باکتریایی از »آنتی بیوتیک ها« استفاده می شود. 
زهر حیوانات می تواند یک گزینه مناســب بــرای ترکیبات جدید 
ضد میکروبی باشــد. در زهر حیواناتی مثل مار، عقرب و عنکبوت،  
زنبور و ... پروتئین های فعال زیســتی و پپتیدهایی وجود دارد که 
 Echis می تواند دیواره سلولی باکتری ها را از بین ببرد. زهر خام مار
carinatus و زهر زنبور عســل Apis mellifera خریداری شد 
و زهــر خام عقــرب Mesobuthus eupeus از طریق تحریک 

الکتریکی انتهای دم عقرب به دست آمد. 

نتایج یک مطالعه نشــان داد که سطح سرمی روی با شدت و فرکانس 
وزوز گــوش ارتباط دارد، به طوری که با کاهش میزان روی، وزوز گوش 
در فرکانس های پایین تر بروز پیدا می کند. وزوز گوش یکی از شایع ترین 
اختاات سیستم شنوایی است که ۱۷ درصد از افراد جامعه با آن درگیر 
هستند و حتی در افراد سالمند شیوع آن به ۳۳ درصد نیز می رسد. این 
اختال بر کیفیت زندگی افراد و خانواده هایشــان تاثیر می گذارد. یکی 
از عواملــی که به عنوان عامل موثر در وزوز گوش مطرح شــده اســت، 
عنصر »روی« است. به طوری که با کاهش سطح سرمی روی وزوز گوش 
در فرکانس های پایین تری بروز پیدا می کند. همچنین مشخص شد که 
سطح سرمی روی در گروه کاهش شنوایی حسی عصبی دو طرفه، کم تر 

از دو گروه دیگر است.

ریه های کوچک مصنوعی که از طریق سلول های بنیادی بزرگساان 
در آزمایشــگاه رشد داده شده اند، به دانشمندان امکان داده است تا 
دریابند چگونه کروناویــروس، ریه ها را آلوده می کنند. این ریه های 
مصنوعی کوچک همانند ریه های طبیعی دارای کیســه های هوای 
کوچکی هستند که هنگام تنفس اکسیژن را به درون خود می کشند 
و این ناحیه مکانی مهم در ریه است که ویروس به آن آسیب جدی 
وارد می کند. آزمایش شــیوع کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ بر 
روی این ریه ها به محققان این امکان را می دهد که داروهای بالقوه 
را آزمایش کننــد و درک بهتری از دلیل ابتای برخی افراد به نوع 
مزمن این بیماری نسبت به دیگران داشته باشند. در هر دو مطالعه، 

مدل های سه بعدی ریه که از سلول های بنیادی رشد یافته اند.

استفاده از زهر حیوانات در برابر 
یک تهدید جهانی

 دلیلی برای
 وزوز گوش

کشت ریه های مصنوعی کوچک 
برای بررسی کروناویروس

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت طای سرخ در گلستان

اسپرت مرسدس به جنگ پورشه و تسا خواهند رفت
با سخت گیرانه تر شدن قوانین آایندگی و استقبال روزافزون مصرف کنندگان از خودروهای الکتریکی، خودروسازان نیز به دنبال عرضه 
محصواتی هستند که نه تنها استانداردهای الزامی را پاس کنند بلکه بتوانند از نظر تکنولوژی نیز حرف های زیادی برای گفتن داشته 
باشند. خودروهای الکتریکی فقط به شعاع حرکتی و آایندگی صفر محدود نمی شوند بلکه پرفورمنس آن ها نیز مزیت های زیادی را در 
بر دارد. اگرچه مرسدس بنز کمی دیر وارد بازی الکتریکی ها شده اما هنوز هم موج گسترده ای از چنین محصواتی را عرضه می کند و 
این خودروها شــامل نسخه های سریع تر و اسپرت تر نیز خواهند بود. ما می دانیم که خودروی تمام الکتریکی EQS به همراه S کاس 
پرچم دار نشان دهنده مسیر پیش روی این برند خواهد بود اما دیگر ستاره مرسدس هیوای پاگین هیبریدی AMG وان نیز خواهد 
بود؛ اما مرســدس و دایملر درباره سایر محصوات آتی شرکت ساکت بوده اند.اما اخیراً اتوموتیوزنیوز به نقل از اوا کالنیوس مدیرعامل 
دایملر گفته که مرسدس بنز به دنبال به چالش کشیدن پورشه در کاس خودروهای پرفورمنس و پاگین هیبریدی است. طبیعتاً این 
کاس شامل تسا نیز هست که محصواتش در بحث پرفورمنس عملکرد درخشانی دارند. ما سبد محصوات بسیار جامعی داریم که از 

جمله آن ها می توان به خودروهای اسپرت جذابی اشاره کرد، خودروهایی که الکتریکی هم خواهند شد.

قهرمان لیگ فوتسال بدون سرمربی و بازیکنان جدید؟
در شرایط کنونی قهرمان لیگ برتر فوتسال نه اجازه ثبت قرارداد دارد و نه می تواند از سرمربی خود استفاده کند. اوضاع تیم مس سونگون 
برای شروع فصل جدید لیگ برتر به ظاهر خوب است و این تیم با برگزاری اردوهای آماده سازی و نتایج خوبی که در بازی های دوستانه 
گرفته آماده شروع مسابقات است اما در آستانه شروع بازی ها دو اتفاق باعث شده تا قهرمان لیگ برتر برای فصل جدید مشکاتی داشته 
باشد.پس از اتفاقات بازی فینال فصل گذشته در تبریز علی افضل سرمربی این تیم به مدت یکسال محروم شد با این حال مسی ها امیدوار 
بودند با شــکایت به کمیته اســتیناف این رای کاهش پیدا کرده و از سرمربی خود برای فصل استفاده کنند. روی همین اصل برای ادامه 
همکاری با افضل به توافق رسیدند و در این مدت تمرینات خود را با این مربی در پیش گرفتند اما کمیته استیناف این رای را تائید کرد تا 
مسی  ها مجبور باشند بدون افضل وارد مسابقات شوند.گفته می شود احمد باغبانباشی دستیار علی افضل به عنوان سرمربی هدایت مس را 
بر عهده خواهد داشت و افضل مدیرفنی خواهدبود و از روی سکوها تیم را هدایت می کند با این حال این شیوه چندان مناسب نیست و کار 
مسی ها برای فصل جدید لیگ برتر در روی نیمکت مربی گری دشواراست. از سوی دیگر این باشگاه همچنان از پرداخت طلب محمدرضا 

سنگ سفیدی بازیکن سابق خود سر باز می زند و همین عامل باعث شده تا پنجره نقل و انتقااتی این تیم بسته باشد.

گاری  همتا بود توراتو مُفرَدی ز خلق جهان و ه ممکن است کاندر جهان  ن دارم سر از خیال و نشاط تو ر سَماگر داشتم رخ از غم هجر تو ر زمین شد پادشا ه دولت دستور پادشاور ر مراد خویش دلم پادشا نبود صطفاصدری ه او امیر مجیر و مؤیدست ر ملک و دولت ملک و دین م هم کنیتِ ملکشَه و هم ام ِ مرتضاروردگار شاه عجم صاحبی ه هست ی دارد یقین و عصمت و تأد انبیابی آنکه داد مهر نبوت بدو خدا

پیشنهاد

چهره روز

اتاقی 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 دانشجو 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 
وولف به دایل این موضوع می پردازد که چرا تعداد زنان 
شــاعر و رمان نویــس تاکنون کم بوده اســت. وولف در 
بررســی های اولیه خود پاسخ به این سوال را در ساختار 
کلی خانه و خانواده می بیند که نوشتن در اتاق نشیمن 
آســان 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. ویرجینیا وولف رمان نویس، مقاله نویس، 
منتقد، فمینیست و از زنان برجسته زمان خود بود که رمان های مهمی خلق کرده است. زندگی وولف 
فراز و نشــیب بسیار داشت اما او از جوانی همواره رویای نویسندگی در سر داشت و به همین دلیل به 
دنبال استقال مادی و معنوی بود. استقالی که بعدها به شکلی جالب به دست می آورد. )در کتاب در 
این باره صحبت می کند.( وولف در طول زندگی بارها دچار بیماری روانی شــد و نهایتاً در سال ۱۹۴۱ 
به زندگی خود پایان داد. با چنان سرعتی می نوشتم که وقتی قلم به دست می گرفتم مثل بطری آبی 
بودم که سر و ته شده باشد. با نهایت سرعتی که می توانستم می نوشتم؛ بیش از حد سریع، چون حاا 
برای تصحیح آن نوشــته ها باید زحمت بکشــم؛ اما این روش به آدم آزادی می دهد و اجازه می دهد از 

فکری به فکر دیگر بپرد.

ویرجینیا وولف
آداین ویرجینیا وولف بانــوی رمان نویس، مقاله نویس، 
ناشر، منتقد و فمینیست انگلیسی بود که آثار برجسته ای 
چــون خانم دالووی، به ســوی فانوس دریایــی و اتاقی 
از آن خود را به رشــته تحریر درآورده اســت. ویرجینا 
وولف در ســال های بین دو جنگ جهانی از چهره های 
سرشناس محافل ادبی لندن و از مهره های اصلی انجمن 
روشنفکری بلومزبری بود. او در طول زندگی بارها دچار 
بیماری روانی دوره ای شد و در نهایت در سال ۱۹۴۱ به 
زندگی خود پایان بخشید. ویرجینیا وولف طی جنگهای 
اول و دوم جهانی بسیاری از دوستان خود را از دست داد 
که باعث افسردگی شدید او شــد و در نهایت در تاریخ 
)۲۸ مارس ۱۹۴۱( پــس از پایاِن آخرین رماِن خود به 
نام بین دو پرده نمایش، خسته و رنجور از رویدادهای جنگ دوم جهانی و تحت تأثیر روحیهٔ حساس و 
شــکنندهٔ خود، با جیب های پر از سنگ به »رودخانه اوز« در »رادمال« رفت و خود را غرق کرد. جسد 
او حدود یک ماه بعد در تاریخ ۱۸ آوریل توسط چند کودک در پایین دست رودخانه پیدا شد. جسد او 
در روز ۲۱ آوریل در حضور همسرش لئونارد سوزانده شد و خاکسترش در سایه درختی در باغچه ای به 
خاک سپرده شد. ویرجینیا وولف نویسنده رمان های تجربی است که سعی در تشریح واقعیت های درونی 
انسان دارد. نظرات فمینیستی وی که از روح حساس و انتقادی او سرچشمه گرفته، در دهه ششم قرن 
بیستم تحولی در نظریات جنبش زنان پدید آورد. وی در نگارش از سبک سیال ذهن بهره گرفته است. 
کتاب اتاقی از آن خود وولف در کاس های آیین نگارش پایه های مختلف تحصیلی دانشگاهی تدریس 
می شود. عاوه بر اهمیت شیوه نگارشی آن، این کتاب ویژگی های نثر مدرنیستی را در مقاله نویسی وارد 

کرده و سبک جدیدی ایجاد کرده است.

بخوانید در اینستاگرام


