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روابط عمومی وزارت خارجه تاکید کرد که این وزارتخانه بر اساس وظایف ذاتی خود، پیگیری موضوع شهادت سپهبد سلیمانی را همواره در دستور کار داشته است.
روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطاعیه ای از ادعاهای برخی رسانه ها در مورد عملکرد ستاد پیگیری ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در این وزارتخانه 
ابراز تأسف کرد.در متن این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه در مقابل نقدهای غیرمنصفانه و جهت دار سیاسی، همانند همیشه با هدف رعایت مصالح کشور، مشی 
حداکثر مماشــات را در پیش گرفته و قصد ورود به جزئیات اقدامات گســترده و چندایه انجام شده و در دست پیگیری را که مراجع ذیربط به خوبی از آن ها آگاهی 

دارند را ندارد. تأسف برانگیز است که ظاهراً برخی از سکوت معنادار وزارت امور خارجه مایلند تلقی دیگری را القا کنند....
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در اطاعیه ای اعام شد؛
وزارت خارجه پیگیری شهادت سپهبد سلیمانی را در دستور کار دارد

info@sobh-eqtesad.ir

برای دزدان که  قفلی بسته نیست
نگاه به فرایندهای تاثیرگذار در زندگی انسانها ابعادی از علوم 
را به انسان می شناساند که شاید در گذشته در حیطه اخاق  
به آنها نگریســته و در صدد تعمق و ســنجش های رفلکتیو ) 
Relecive ( ناشی از عمل و عکس العمل و یا خبر و واکنش 
بر نمی آمدیم رشــته مطالعاتی ) اقتصاد رفتاری ( علمی ست 
که عمر زیادی از به زمره علوم در آمدنش نگذشــته باشد. این 
علــم به ما کمک می کند تــا در تصمیم گیری های مالی خود  
به واکنش های غیر ضروری اهمیت نداده و به هر شــنیده ای  
با شــیوه ای بهتر عمل کنیم. به بیان ســاده اقتصاد رفتاری، 
روانشناســی رفتار ما در واکنش به امور اقتصادی اســت که 
بسیاری از عوامل جزئی و همچنین نه چندان جزئی را که 
به انتخاب هــای مالی و خرید کمک می کنند، بررسی می کند. 
» دن اریلی روانشــناس ومتخصص اقتصاد رفتاری انگلیسی: 
 Dan Ariely«. او زادهٔ ۲۹ آوریــل ۱۹۶۷( دانشــمند حوزه 
روانشناســی و اقتصاد رفتــاری اهل ایاات متحــده آمریکا 
است. او اســتاد دانشگاه دوک است که به دلیل دستاوردهای 
فوق العاده ای که داشــته است از ســوی دانشگاه به وی لقب 
James B. Duke Professor داده شــده است. اریلی در 
زمینــه تخصص خود کتابهای زیادی نوشــته که یکی از آنها 
کتابی اســت به نام » پشــت پرده ریاکاری « است. او در این 
کتاب به موضوعی در شــناخت روانی انسان اشاره میکند که 
دانستن آن بســیار مفید فایده بوده و به انسان می آموزد که 
در مقابل رفتار های تجربه شده بشری چه عکس العمل هایی 
ساخته و پرداخته شده است. او در بخشی از این کتاب توضیح 
جالبی ارائه کرده اســت و میگوید: »» قفل ها برای جلوگیری 
از نفوِذ دزدان  نصب نمی شوند!!، دزدها بلد هستند که چگونه 
قفل ها را بــاز کنند!! قفل هــا برای حفاظت از مردم نســبتاً 
درستکار، نصب میشــوند تا آنها وسوسه نشــوند و درستکار 
باقی بمانند!!. به عبارتی »قفــل« برای این روی در قرار داده 
شده که آدم درستکار را درستکار نگه دارد!!« . اریلی میگوید: 
» فقــط یک درصد از مردم ذاتا ریاکار و دزد هســتند!!، اینها 
به دنبال بازکردن قفل ها و دســتبرد به خانه ها  و اماکن تجمع 
دارایی هســتند و در مقابل یک درصد از مردم نیز همیشــه 
درســتکار هستند!! و تحت هیچ شرایطی ریاکاری نمی کنند!!. 
در میان این یــک درصدها باقی ۹۸ درصد مردم درســتکار 
نسبی هستند یعنی تا زمانی درستکارند که، همه چیز درست 
و خدشه ناپذیر و سر جای خود بوده باشد!!. چرا که در تجربه 
دیده شده است که اکثر آنها، اگر شرایط به نحوی رقم بخورد 
که به حد کافی وسوســه شوند، آنها نیز ممکن است دست به 
خطا بزنند...!! در واقع غالب آدم   ها، پتانسیل کج روی را دارند، 
اما قیمت هر کسی، با دیگری فرق دارد!! و آستانه وسوسه هر 
کســی، با دیگری متفاوت است!!. نویســنده در کتاب »پشت 
پرده ریاکاری!!« آزمایش های جالبی انجام داده اســت؛ او در 
یک رستوران به عده ای از مشتریان چند سؤال می دهد تا آنها 
در ازای گرفتن ۵ دار به این ســؤاات پاسخ دهند، اما هنگام 
دادن پول به جای ۵ دار ۹ دار می دهد!! و به گونه ای تظاهر 
می کند که حواســش نیست و اشــتباهاً ۹ دار داده است!!. 
برخی ازمشــتریان صادقانه و بدون وقفه ۴ دار اضافه را برمی 
گردانند اما عده ای هم بــه روی خود نیاورده وهمه ۹ دار را 
در جیب می گذارند و رســتوران را ترک می کنند!! در آزمایش 
دیگری همین کار تکرار می شود با این تفاوت که نویسنده در 
هنگام گفت و گو با مشــتریان، تلفن همراهش زنگ می خورد و 
چند دقیقه ای با تلفن صحبت می کند و در انتها از مشــتری 
برای اینکه وســط گفت و گو با آنهــا، به تلفن همراهش جواب 
داده عذرخواهــی نمی کند و به نوعی بی احترامی میکند!! در 
این آزمایش تعداد کســانی که ۴ دار اضافه را برمی گردانند 
کمتر از آزمایش اول است!! وقتی مشتریان احساس می کنند 
نویســنده، وقت آنها را بدون عذرخواهی گرفته، درصدد نوعی 
واکنش و یا انتقام برآمده و پول بیشتری که اشتباهاً نویسنده 
به آنها داده را باز نمی گردانند!! این آزمایش حاوی نکته جالبی 
است که می توان از آن برای توجیه اینکه چرا در بعضی مناطق 
جهان آمار باایی از ریاکاری و دزدی و ناهنجاری وجود دارد، 
اســتفاده کرد. غالب مردم زمانی که حــس می کنند به آنها 
از ســوی حکومت ظلم می شــود یا حق آنها در جایی خورده 
می شــود، هرجا که دستشان برسد ســعی خواهند کرد تا با 
ریــاکاری و دزدی این حق خورده شــده را در حدی که می 
توانند پس بگیرند…!! در واقع این سطح از دزدی و ریاکاری 
و ناهنجاری در رفتار در همه جوامع، به نوع تعامِل حکومت ها 
با مردم بازمی گردد! رفتار دولت ها بشــدت روی شــکل گیری 
اخاق در جامعه تأثیرگذار بوده و به  سادگی می تواند مرزهای 
اخاق را  تا به حد بزه کاری اجتماعی و فساد جمعی جا به جا 
کند!! در صورتی که اگر الگوهای رفتاری حاکمیت به شــکلی 
باشــد که مردم احســاس ظلم کنند، مردم خــود را محق به 
نادیده گرفتن هنجارهای اخاقی خواهند دانســت و ریاکاری 
ودزدی وتقلب و رشــوه و تعامل فساد آمیز در جامعه پررنگ 
شــده و بعد از یک دوره زمانی از اخاق، تنها نامی و نشــانی 
از اخــاق در کتابها  باقی خواهد مانــد!!! رفتار دولت روحانی 
در ایران از نــوع بدترین رفتارهای حکومتی بوده تا حدی که 
حتی در یک کشــور دین مدار میزان فساد اجتماعی را در حد 
اپیدمی اداری گســترش داده است. این تاثیرات شاید نیاز به 
دهها سال کار صالحین و درستکاران حکومتی را طالب باشد 
تا زمینه اصاح در نســلهای آتی را فراهم آورد. سخن در این 

زمینه بسیار و محل درج مقاله محدود است. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس جمهور گفت: جریمه شــدید برای کســی که فهمیده بیمار اســت و 
دستورالعمل ها را رعایت نمی کند وضع می شود.، حجت ااسام حسن روحانی 
رئیس جمهور صبح دیروز در ســتاد ملی مبارزه با ویروس کرونا،  ضمن تشکر 
از کادر درمان و دســتگاه های مرتبط با بیماری کرونا گفت: کادر درمان تاش 
بسیاری کرده اند، و از مردم می خواهم از کادر درمان با استفاده از ماسک تشکر 
عملی کنند.رئیس جمهور تصریح کرد: اگر از ماسک استفاده، فاصله اجتماعی 
را رعایت و پروتکل ها را مراعات کنند، این تشــکر عملی است. همه می دانند 
چه بار ســختی بر دوش کادر درمان اســت.  روحانی بیان داشت: کرونا یک 
بیماری عادی نیست، سلطان و گدا نمی شناسد. دانشمند و حتی کادر درمان 
را مبتــا می کند و نیاز به یک عزم جــدی داریم. باید مراقبت و نظارت را باا 
ببریم و برای تخلفات جریمه قرار دهیم. رئیس جمهور با اشــاره به افتتاح های 
پنج شنبه هفته گذشته که عمدتا در زمینه تولید واکسن و مواد اولیه دارو بود 
اســت، خاطر نشان کرد: آماری وجود داشت که واکسنی را ۳۰ سال دنبال آن 
بودیم، در سه سال اخیر با روش جدید و تکیه بر دانشمندان خود به آن دست 
یافته ایم. از همه شــرکت های دانش بنیان و کسانی که برای ساخت تجهیزات 
درمانی و واکسن تاش می کنند، تشکر ویژه می کنم که در بسیاری از موارد ما 
را بی نیاز از واردات کرده اند.  روحانی در مورد وضعیت اقتصادی کشور و نقش 
تولیدکنندگان در شــرایط کرونایی گفت: امروز گفته شد، وضعیت اقتصادی 
آلمان منفی ۵.۲ اســت که اقتصادشــان کوچک شــده و رشد اقتصادی شان 
منفی اســت. آلمان یک کشور پیشرفته است که تحریم نیست. حتما اقتصاد 
ما وضعیت بهتری از این رقم داشــته و رشــد ما مثبت شده یا اگر منفی شد، 
وضعیت اقتصادی ما بهتر از وضعیت آلمان باشــد. امیدواریم در پایان ســال 
رشد اقتصادی کشــور بدون نفت و یا با نفت مثبت شود.رئیس جمهور اظهار 
داشــت: در مدت شش ماه امسال، نسبت به ســال های قبل اقدامات ما چند 
برابر شــده است. مهم اســت در زمینه اقتصاد الکترونیک و اقتصاد دیجیتال 
قدم هایی برداشته شده است. در شرایط کنونی حضورها را باید کمتر کنیم که 
راهش اقتصاد الکترونیک و دیجیتالی است.وی تاکید کرد:  رویکرد کانال های 
ماهواره ای خارجی هراس افکنی و ایجاد ناامیدی و نگرانی در میان مردم است 
تا بی اعتماد شــوند و مدام می گویند که این شیوه درمان صحیح نیست و این 
آمارها دروغ اســت، اما ما باید وحدت و همدلی بیشتر را در کشور رواج دهیم. 
رئیس جمهور اظهار داشت: قبا هم گفتیم که فردی که احساس می کند بیمار 
شده و روشن می شود که بیمار است بیماری را مخفی نکند پس از اگر کسی 
مخفی کرد تخلف کرده است. لذا اگر کمیته انتظامی و امنیتی که می خواهد 
مجازات برای تخلف بیاورد این بااترین تخلف است. جریمه شدید برای کسی 
که فهمیده بیمار است و دستورالعمل ها را رعایت نمی کند وضع می شود. وی 
گفت: امروز در جلسه نسبت به تهران بزرگ تصویب کردیم این است که همه 

کادر اداری ما در کشور و چه دولتی و غیر دولتی و کسانی که کسب و کار را 
در اختیار دارند، مراقبت نکردند به شدت با آن ها برخورد می شود و از قبل هم 
مشــخص کردیم که چه برخوردهایی انجام می شود و به دستگاه ها اباغ شده 
است که شدت مجازات از تذکر تا انفصال یکسال از خدمت است. برای کسب 
و کار هم پلمپ است. در تهران شدت مجازات بیشتر است.رئیس جمهور خاطر 
نشــان کرد: اصنافی هم که به مردم خدمات می دهند خودشــان باید رعایت 
کنند و اگر که رعایت نشــود تذکر و در نهایــت پلمب را در نظر داریم که در 
تهران شدیدتر انجام خواهد شــد. همچنین فردی که در بانک، اداره یا مغازه 
می آید و اصول بهداشتی را رعایت نکند نباید خدمتی دریافت کند، اگر خدمتی 
داده شد آن صاحب مغازه آن صاحب بانک یا اداره جریمه خواهد شد.روحانی 
خاطر نشــان کرد: کسی که ماسک نزده باید مشخص شود چه کسی است و 
باید به وی، تخلف اعام شــود اما با خود فرد نباید برخورد شود، ممکن است 
در شناسایی از او سوااتی پرسیده شود، فقط باید مشخص شود که او کیست 
کــه این تخلف را انجام داده و به وی اخطار داده و اعام شــود.رئیس جمهور 
بیان داشــت: خدمت دادن به کسانی که اصول بهداشتی را رعایت نمی کنند، 
هم دارای مجازات اســت. کسی که خدمات می خواهد باید اصول بهداشتی را 
رعایت کرده و اگر فردی رعایت نکرده باشد، خدمات دهنده را مجازات خواهیم 
کرد چراکه طرف مقابلش اصول بهداشتی را رعایت نکرده است.روحانی تصریح 
کرد: مورد دیگر که قرار شد وزارت کشور و وزارت بهداشت کمیته های امنیت 
اجتماعی و بهداشتی ستاد باهم نهایی کنند این است که نسبت به فردی که 
از خانه خارج می شود ممکن است کارمند اداری هم نباشد و یا صاحب کسب 
و کار هم نباشد باید مراعات کند و اگر مراعات نکرد و ماسک نزد تاکید داریم 
که باید جریمه شود.وی با تاکید بر اینکه شرایط استان ها شبیه به هم نیست، 
اظهار داشت: گزارشی از استان ها داده شد و معلوم شد که نمی توان کل ایران 
را در این موضوع یکدست ببینیم؛ برخی استان ها تنها یک پیک داشتند؛ برخی 
شهرها دو پیک داشتند؛ برخی هم هستند که داخل پیک سوم شده اند؛ شرایط 
استان ها عین هم نیستند اگر می خواهیم از این بیماری خطرناک فاصله بگیریم 
باید اصول بهداشتی را دقیقاً مراعات کنیم.رئیس جمهور در مورد اربعین گفت: 
هیچ رفت و آمدی برای راهپیمایی در عراق وجود ندارد. متاسفانه طبق گزارش 
فرمانده نیروی انتظامی در این جلســه یک تعدادی از افراد توســط بلدچی) 
قاچاقچی( ها اغفال شدند و برخی را به  آنطرف مرز برده و برای برخی مشکات 
جانــی ایجاد کرده  و آن ها را رها کرده اند.روحانی تاکید کرد: هیچ رفت وآمدی 
برای راهپیمایی اربعین در عراق وجود ندارد؛ مرزها بســته است. هیچکس به 
سمت مرز حرکت نکند؛ این حرکت قانونی نیست. ما امسال در داخل کشور هم 
راهپیمایی نمادین اربعین مانند سال های گذشته که برگزار می شد، نخواهیم 

داشت.

تشدید تورم خوراکی ها در شهریور ماه

کاهش مصرف کااهای اساسی در سبد خانوار 
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسامی کار کشور

حقوق کارگران تنها 38درصد سبد 
معیشت را پوشش می دهد

با رشد 42000 واحدی شاخص:

رنگ بورس بااخره سبز شد

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسامی کار با اشاره به اینکه دستمزد تنها ۳۸ درصد سبد معیشت را 
پوشش می دهد گفت: کارگران برای جبران ۶۲ درصدی هزینه های خود باید کارهای کاذب کنند.فرامرز توفیقی ، 
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسامی کار کشور، با  اشاره به اینکه خط فقر از برنامه چهارم توسعه 
به عنوان مطالبات کارگران بوده است و دولت موظف است که خط فقر را اعام کند گفت:چالش های بسیار زیادی 

در بحث معیشت کارگران وجود دارد.....

ظریف مطرح کرد؛

جامعه بین الملی اسرائیل را وادار کند 
زرادخانه اتمی اش را نابودکند

وزیر خارجه کشورمان گفت: جامعه بین المللی باید اسرائیل – که تجاوزگری جزئی از ذات آن است – 
را وادار کند که فوراً به ان پی تی پیوسته و زرادخانه اتمی اش را نابود کند.محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه جمهوری اسامی ایران در نشست مجازی » روز بین المللی امحا کامل تسلیحات هسته ای« 

در سازمان ملل متحد سخنرانی کرد.
متن سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:

بسم اه الرحمن الرحیم
آقای رئیس

امروز ۷۵ سال پس از آنکه ایاات متحده در هیروشیما و ناکازاکی بر سر غیرنظامیان بی گناه بمب اتم 
انداخت – به عنوان اولین و تنها مورد استفاده از چنین جنگ افزارهای هولناکی – این نشست فرصتی 
منحصر به فرد برای بسیج جهانی در جهت آزادسازی بشریت از کابوس اتمی فراهم می آورد.۲۵ سال 
پس از آنکه کنفرانس بازنگری و تمدید معاهده منع گســترش )ان پی تی( کاهش اتکا به تسلیحات 
اتمی را خواستار شد و دیوان بین المللی دادگستری به انجام تاش های همراه حسن نیت برای خلع 
ســاح اتمی رأی داد، ایاات متحده در حال توسعه تسلیحات اتمی جدید است و در عین حال به 
شکلی بی پروا قیود استفاده از این جنگ افزارها را نیز کاهش می دهد. عاوه بر این، ایاات متحده با 
خروج غیرقانونی از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد )آی ان اف( و برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( آسیبی عظیم به معاهده منع گسترش )ان پی تی( وارد کرده است.همچنین، ایاات متحده به 
عنوان تنها مرتکب یک حمله اتمی، به حمایت بی قید و شرط از تنها دارنده زرادخانه اتمی در منطقه 
ما می پردازد: یک رژیم قانون شــکن که علناً دیگران را به نابــودی اتمی تهدید کرده و همزمان در 
خصوص اشاعه تسلیحاتی مظلوم نمایی می کند.جامعه بین المللی باید اسرائیل – که تجاوزگری جزئی 
از ذات آن است – را وادار کند که فوراً به ان پی تی پیوسته و زرادخانه اتمی اش را نابود کند. عاوه بر 
این، با توجه به سابقه شش دهه فریبکاری و توسعه مخفیانه تسلیحات اتمی، اسرائیل باید وادار به آن 
شود که به موشکافانه ترین رژیم بازرسی که اعضای قانونمدار ان پی تی آن را رعایت می کنند، تن در 
دهد.ما همچنین از مجمع عمومی می خواهیم که به عنوان یک هنجار الزام آور بین المللی اعام کند 
که جنگ اتمی طرف پیروز ندارد – و چنین جنگی هرگز نباید انجام گیرد. این امر باید با یک برنامه 
منسجم، که مدت ها پیش از این باید تدوین می شد، همراه شود که زمانبندی مشخصی برای خلع 
ساح اتمی تعیین کرده و تا تحقق این هدف، به کشورهای غیراتمی تضمین های امنیتی ارائه دهد.

دوستان عزیز،سال گذشته ۷۲.۹ میلیارد دار صرف تسلیحات اتمی شده است – که نیمی از این رقم 
فقط توسط ایاات متحده بوده است-. این رقم از تولید ناخالص داخلی اغلب کشورها بیشتر است. 
فقط تصور کنید که چه می شد اگر این میلیاردها داری که برای توسعه ابزارهای نابودی جهانی به 

هدر رفت، به کمک به تأمین مالی مبارزه با کووید -۱۹ تخصیص می یافت.
دیگر کافی است.

متشکرم.

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

اعمال جریمه شدید برای عدم رعایت پروتکل ها

3

6

4

3

2

۳۵۲۳ ابتا و ۱۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳۵۲۳ مورد جدید کووید-۱۹ در کشور خبر داد و گفت: از این 
تعداد، یکهزار و ۴۰۱ تن در بیمارســتانها و مراکز درمانی کشور بستری شدند.دکتر سیماسادات اری 
گفت: تا دیروز ۱۲ مهر ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، سه هزار و ۵۲۳ بیمار جدید 
مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که یک هزار و ۴۰۱ نفر از آنها بستری شدند.وی ادامه داد: 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۶۸ هزار و ۱۱۹ نفر رسید.به گفته اری، متاسفانه در طول ۲۴ 
ســاعت گذشته، ۱۷۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۲۶ هزار و ۷۴۶ نفر رسید.وی همچنین گفت: خوشبختانه تا کنون ۳۸۷ هزار و ۶۷۵ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.به اذعان اری،  ۴۱۲۷ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: تا کنون چهار 
میلیون و ۹۵ هزار و ۱۶۱ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شــده است.اری در توضیح 
اســتانهای در وضعیت قرمز بیماری گفت: اســتانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان 
جنوبی، ســمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، 
زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 

خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران تشریح کرد
جزئیات محدودیت های یک هفته ای تهران درپی تشدید کرونا

معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران آخرین جزئیات اعمال محدودیت های کرونایی در استان تهران برای یک هفته پیش رو را تشریح کرد.حمیدرضا 
گودرزی درباره مصوبات ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا که دیروز به دســتگاه های اجرایی ملی و استانی و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری 
های مستقر در استان تهران اباغ شده است، گفت: در اباغ امروز با توجه به نامه نهم مهر ماه معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و رئیس کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر اعمال محدودیت به تفکیک استان و شهرستان های هدف محدودیت و تعطیلی برخی مراکز به 
مدت یک هفته از تاریخ  روز گذشته  ۱۲ لغایت ۱۸ مهر ماه از سوی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمدید شده است.وی افزود: در این اباغیه دانشگاه ها، 
مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبان سراها و سایر آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مساجد و مصلی ها، سینما، 
تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ موزه ها، تاارهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی در این یک هفته تعطیل خواهند بود.وی ادامه داد: برگزاری 
هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها، باشگاه های ورزشی، ورزش های پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه 
خانه ها و چایخانه ها، باغ وحش و شهر بازی ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در 

این اباغیه مورد تاکید قرار گرفته است.

 تحقق تولید روزانه 11۵ میلیون لیتر بنزین

 ایران صادرکننده فعال بنزین در منطقه و جهان
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در اطاعیه ای اعام شد؛گزیده خبر

وزارت خارجه پیگیری شهادت سپهبد سلیمانی را در دستور کار دارد
روابط عمومــی وزارت خارجه تاکید کرد کــه این وزارتخانه بر 
اســاس وظایف ذاتی خود، پیگیری موضوع شــهادت ســپهبد 
ســلیمانی را همواره در دستور کار داشــته است.روابط عمومی 
وزارت امور خارجه با انتشار اطاعیه ای از ادعاهای برخی رسانه ها 
در مورد عملکرد ســتاد پیگیری ترور سپهبد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی در این وزارتخانه ابراز تأســف کرد.در متن این بیانیه 
آمده اســت: وزارت امور خارجه در مقابل نقدهای غیرمنصفانه 
و جهت دار سیاســی، همانند همیشــه با هــدف رعایت مصالح 
کشــور، مشی حداکثر مماشــات را در پیش گرفته و قصد ورود 
به جزئیات اقدامات گســترده و چندایه انجام شده و در دست 
پیگیــری را که مراجع ذیربط به خوبــی از آن ها آگاهی دارند را 
ندارد. تأســف برانگیز اســت که ظاهراً برخی از سکوت معنادار 
وزارت امور خارجه مایلند تلقی دیگری را القا کنند.روابط عمومی 
وزارت امور خارجه در ادامه افزوده اســت: در عین حال با توجه 
به ســخنان ناحق و ناروای بیان شــده در مورد پیگیری پرونده 
ترور سپهبد حاج قاسم ســلیمانی و ستاد مربوطه آن نکاتی را، 
البته تا حدی که مقدور است، برای تنویر افکار عمومی و آگاهی 
ملت شــریف ایران ارائه می نماید: جای بســی حیرت است در 
ادعاهائی که معدودی رســانه ها علیه وزارت امور خارجه منتشر 
کرده اند، این وزارت خانه را در مواردی مورد سوال قرار می دهند 
که پیش تر در همان نوشته ها، به عنوان دستاوردهای مثبت در 
سطح بین المللی برشــمرده اند و خود بهتر می دانند بسیاری از 
آنها نتیجه طراحی های مستقیم و تاش های وزارت امور خارجه 
است. منتقدان محترم بدون شناخت یا اطاع کافی نسبت به این 
واقعیت که در نظام بین الملــل اتخاذ مواضع مثبت به نفع یک 
کشور هیچگاه اتفاقی نبوده و در اثر طراحی، تاش و همسوسازی 
به دست می آید، با برشــمردن برخی اقدامات از جمله گزارش 
گزارشگر ویژه قتل های خودسرانه، موضع گیری های کشورها و 
شخصیت های بین المللی، همچنین طرح موضوع در سازمان های 
بین المللی، به این واقعیت توجه نداشته، یا عامدانه نخواسته اند 
توجه کننــد، که هیچگاه بدون فعالیــت همه جانبه و هدفمند 
کارگزاران سیاســت خارجی، این حد از نتایج مثبت در ســطح 
بین المللی و اتخاذ مواضع در جهت خواســت جمهوری اسامی 
ایران به دست نمی آمد.در این اطاعیه همچنین اضافه شده است: 
در وزارت امور خارجه ستادی تشکیل شده که وظیفه آن انجام 
برخــی هماهنگی های داخلی و خارجــی در پیگیری حقوقی و 

سیاســی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در سطح بین المللی و 
اقدامات دیپلماسی عمومی در رابطه با ابعاد شخصیتی و آرمانی 
این شهید سرافراز و ترویج فرهنگ مقاومت در سطح بین المللی 
با تکیه بر شــخصیت آن شهید واامقام است. البته بدیهی است 
عاوه بر ستاد وزارت امور خارجه، در برخی نهادهای دیگر کشور 
نیز ســتادهای مشابهی تشکیل شده اســت که هر یک از آنها 
در چارچوب وظایــف ذاتی خود، مأموریت خاصی در این رابطه 
بعهده دارند. این ســتادها معمواً در انحصار وزارتخانه تشکیل 
دهنده آن نیست بلکه سایر نهادهای کشوری، لشگری، امنیتی 
و قضائی کشــور در این مجموعه ها عضویت داشته و تصمیمات 
به صورت جمعی و با مشــارکت همه این نهادها اتخاذ می شود، 
از این رو آگاهان می داننــد وزارت امور خارجه تنها نهاد تصمیم 
گیر یا مجری تصمیمات نظام در رابطه با این پرونده نیســت.در 
اطاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه همچنین اشاره شده 
است: هرچند وزارت امور خارجه با شناخت دقیق از محیط عمل 

دشمن بی پروا در کام و گفتار، در مواردی مصلحت نمی داند که 
موضوع شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مناسبات و مجامعی 
مطرح شود که مقام واای این شهید گرانقدر در معرض توهین، 
تهمت و اظهارات سخیف دشمنان نظام اسامی قرار گیرد، با این 
حال، تاکنون در بسیاری از ســازمان های بین المللی و در روابط 
دوجانبه با کشــورهای مختلف، این موضوع و عمل تروریســتی 
رژیم آمریکا مطرح و تاش بســیاری صورت گرفته است تا عمل 
غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا در جامعه بین المللی ثبت و آگاهی 
رســانی شــود که ازجمله به ثبت ۵ نامه ایران به عنوان سند در 
دبیرخانه سازمان ملل متحد در نیویورک بوده است.روابط عمومی 
وزارت امور خارجه در ادامه به نمونه ای از مطالب غیرکارشناسی، 
پر از خطا در تفســیر و بعضاً از ســر ناآگاهی ذکر شده در میان 
ادعاهای ریز و درشت این معدود رسانه ها پرداخته و برای نمونه 
این توضیح را مورد تاکید قرار داده است: در گزارش انتشار یافته از 
سوی برخی رسانه های منتقد، نظرات بعضی حقوقدانان آمریکایی 

در وصف ترور شهید گرانقدر حاج قاسم سلیمانی به عنوان »اقدام 
جنگی«، مثبت تلقی شده و وزارت امور خارجه مورد سرزنش قرار 
گرفته است که به رغم وجود چنین نظریاتی، اقدام مؤثری انجام 
نداده اســت، در حالی که توصیف این عمل به عنوان یک »اقدام 
جنگی«نه تنها یک مزیت تلقی نمی شــود بلکه معتقدین به این 
نظر در پی القا یک »اقدام نظامی«در عوض یک »عمل تروریستی 
جنایتکارانــه« بوده و در پی این هســتند که ابعاد جنایتکارانه و 
کیفری این عمل شنیع را از آن حذف نمایند چراکه بدیهی است 
قتل نظامیان در یک عملیات جنگی جرم تلقی نمی شود.در این 
اطاعیه همچنین آمده اســت: جای بسی تأسف است که بعضی 
از نویسندگان یا سیاستمداران جناحی که همواره از بی عدالتی 
و خصومت نظام بین الملل در قبال ایران شــعار ســر می دهند 
هنگام بروز مشــکات همواره به دنبال راه حلی در همین نظام 
بین المللی و کشــورهای خارجی هستند. غافل از اینکه محکمه 
منصفانه صاحیت داری در سیستم بین الملل برای طرح این گونه 
موضوعات موجود نیست. با این حال عاوه بر اقدامات دیپلماتیک 
و حقوقی بین المللی که وزارت امور خارجه ســاعاتی پس از ترور 
شهید سلیمانی آغاز نموده و هر آنچه که میسر بوده در این راستا 
انجام داده، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اســامی ایران با 
تــاش فراوان در حال گردآوری اطاعــات پیرامون جنایتکاران 
دخیل در این ترور شنیع بوده اند که بخشی از آنها شناسایی شده 
و برخی به زودی شناسایی خواهند شد. همچنین پرونده قضائی 
علیه آمران، مباشــران و معاونان این جرم در دادســرای تهران 
تشکیل شده و در حال رسیدگی است. بدیهی است پس از تکمیل 
تحقیقات قضائی و شناســایی افراد باقی مانده از سه گروه فوق، 
وزارت امور خارجه با همکاری ســایر نهادها مجدداً دور جدیدی 
از فعالیت های دیپلماتیک خود که مبتنی بر یک تحقیق قضائی 
مســتدل خواهد بود را آغــاز می نماید.روابط عمومی وزارت امور 
خارجه در پایان تاکید می کند، این وزارتخانه بر اســاس وظایف 
ذاتی خود، پیگیری موضوع شهادت سپهبد سلیمانی را همواره در 
دستور کار داشته و در این رابطه از هرگونه انتقاد سازنده و تعامل 
مؤثر با رسانه ها و نهادهای کشور عزیزمان استقبال می نماید. در 
عین حال توصیه می کند که مســائل سیاســت خارجی به علت 
حساسیت و ارتباط مســتقیم آن با منافع ملی، موضوع مباحث 
جناحی غیرمرتبط نشود و رسانه های محترم با انتشار مطالب خود 

باعث تشویش اذهان عمومی نشوند.

 جوکار:
 شرط نام نویسی در انتخابات شوراها پذیرش 

در آزمون سازمان سنجش است
رئیس کمیســیون شوراهای مجلس گفت: در حوزه اصاح قانون انتخابات شوراها 
مقرر شد که سازمان سنجش قبل از نام نویسی کاندیداها آزمونی مرتبط با قوانین 
عمومی و شــهرداری ها برگزار کند و تنها نامزدهــای دارای حدنصاب بتوانند در 
انتخابات شرکت کنند.محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بررسی طرح اصاح قانون 
انتخابات شــوراها در این کمیسیون گفت: در ارتباط با انتخابات شوراها با توجه به 
اینکه قانوناً مجلس شورای اسامی ناظر بر روند برگزاری این انتخابات بویژه در حوزه 
تایید صاحیت داوطلبان است، بحث هایی درباره نحوه نظارت بر این انتخابات در 
کمیسیون شوراها مطرح شده و هدف ما این است که دستگاه های دیگر نیز بر اساس 
ســاختارها و ظرفیتی که دارند، در راستای افزایش کیفیت نظارت ها بر انتخابات 
شــوراها به این عرصه ورود کنند.وی افزود: متاسفانه در دوره های گذشته سازوکار 
خاصی برای نظارت بر انتخابات شوراها در مجلس وجود نداشته و روال به این شکل 
بوده که صرفاً برای انتخابات هیئت موقتی از سوی نمایندگان انتخاب می شده و پس 

از پایان روند انتخابات این هیئت نیز به کار خود پایان می داده است.

میرسلیم:
  وزیر صمت در انتصابات به توصیه ها 

توجهی نکند
عضو کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای اســامی از وزیر جدید صنعت، معدن 
و تجارت خواســت بــدون توجه به توصیه های بعضــی از نمایندگان مجلس، در 
انتصاب های خود فقط روحیه جهادی، کارآمدی، پاکدستی و تخصص افراد را مدنظر 
قرار دهد.»سید مصطفی میرسلیم« دیروز شنبه درباره رأی مجلس به »علیرضا رزم 
حسینی« گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این فضای سخت و جنگ 
نابرابر اقتصادی که کشــور درگیر آن است و مشکات عدیده ای که مردم و بخش 
خصوصی با آن دســت و پنجه نرم می کنند، صاح نبود بیش از این کار وزراتخانه 
صمت معطل بماند.عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسامی از رزم حسینی 
خواســت به توصیه های نمایندگانی که می خواهند دوستان و نزدیکان خود را در 
بنگاه ها و شرکت های اقتصادی، صنعتی و معدنی بگمارند، توجه نکند و ادامه داد: 
در  انتخاب مدیران فقط و فقط به روحیه جهادی و کارآمدی، پاکدستی و تخصص 
توجه شود و آقای وزیر بداند بدون دوری از ویژه خواری نمی تواند در این اوضاع پر 
تاطم مرحمی بر آام مســتضعفان و مردم رنج دیده بگذارد.میرسلیم یادآور شد: 
اگر تصمیمات وزارت صمت برمبنای کارشناســی و اقدامات جهادی باشد، حتما 
می تواند ساز و کاری مناســب برای بهبودی اوضاع پیدا کند و یقینا کار خالصانه 
توفیقات الهی را همراه خواهد داشــت.وی، توجه به اسناد باادستی، سیاست های 
کلی نظام و رهنمودهای رهبر معظم انقاب به ویژه اقتصاد مقاومتی را راه گشــای 

مشکات پیش رو دانست .

ایزدخواه:
طرح ساماندهی خودرو به زودی در مجلس 

بررسی می شود
مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی گفت: 
طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به زودی در این کمیسیون نهایی و به صحن 
علنی مجلس ارجاع می شود.روح اه ایزدخواه درباره آخرین وضعیت بررسی طرح 
ساماندهی بازار و صنعت خودرو، گفت: این طرح در حال بررسی در کارگروه خودرو 
در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی است و به دنبال آن هستیم که 
هر چه سریع تر بررسی این طرح را به اتمام رسانده و به کمیسیون صنایع و معادن 
ارجاع دهیم.وی ادامه داد: پس از بررسی و تصویب طرح ساماندهی بازار و صنعت 
خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این طرح برای بررسی به صحن علنی 
مجلس ارجاع می شــود و پیش بینی ما آن اســت که به زودی بررسی های آن در 
کمیسیون به اتمام رسیده و در نوبت صحن علنی مجلس قرار گیرد.مسئول کارگروه 
خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار و 
صنعت خودرو تاکنون طی جلساتی با دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صمت، 
مدیران شرکت های خودروسازی کشور، قطعه سازان، شورای رقابت، اندیشکده های 
فعال در زمینه خودرو و مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
اســت.ایزدخواه تأکید کرد: ما در تدوین طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، از 
همه قوانین و طرح های قبلی در حوزه خودرو استفاده کردیم چرا که هدف ما آن 
بود که طرح کاملی را در زمینه ســاماندهی بازار خودرو تهیه و تصویب کنیم.وی 
تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو قطعاً دال بازی در این بازار را به 
حداقل می رساند و شرایط را به سمت بازاری دوسویه به نفع مردم و خودروسازان و 

قطعه سازان تغییر می دهد.

نائب رئیس مجلس شورای اسامی
  قرارداد شرکت هفت تپه با مدیران فعلی 

فسخ می شود
نائب رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: از آنجا که عدم اهلیت متولیان فعلی 
مدیریت شرکت کشــت و صنعت هفت تپه محرز است، مقرر شد قرارداد شرکت 
هفت تپه با مدیران فعلی آن تا یک و نیم ماه دیگر فســخ  شــود.، نشست بررسی 
مشــکات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حضور علی نیکزاد 
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی، علی خضریان نماینده تهران و سخنگوی 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران و عضو 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سید علی موسوی نماینده ملکان و عضو کمیسیون 
صنایع مجلس، رئیس ســازمان خصوصی ســازی، جمعی از کارگران هفت تپه و 
مســئوان مربوطه عصر روز چهارشنبه گذشته در مجلس شورای اسامی برگزار 
شد.نائب رئیس مجلس شورای اسامی در تشریح دستاوردهای این جلسه مشترک 
گفت: تاکنون نزدیک به 8 جلسه با هدف پیگیری حق و حقوق کارگران هفت تپه 
برگزار کرده ایم اما جلســه امروز چند مصوبه داشت؛ نخست آنکه تا نیمه آبان ماه 
حداقل 3هزار هکتار نیشکر کشت شود چراکه اگر کشت صورت نگیرد ادامه حیات 
کارخانه منتفی می شود بنابراین خط قرمز مجلس در رابطه با فعالیت های شرکت 
هفت تپه انجام این 3هزار هکتار کشــت اســت البته تبعات عدم انجام این مهم با 
شــخص آقای استاندار است چراکه چندین جلســه در این خصوص قول داده اند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسامی ادامه داد: از 
آنجا که تاکنون حدود 3 ماه حقوق کارگران عقب افتاده است مقرر شد تا 1۵ مهرماه 
حقوق و اضافه کاری تیرماه و مردادماه پرداخت شود.علی نیکزاد ادامه داد: همچنین 
از آنجا که مطابق نظر مســئوان حاضر در جلسه اعم از نمایندگان سازمان دیوان 
محاسبات، سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد، وزارت اطاعات و... متولیان فعلی 

اهلیت ادامه تصدی و مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را ندارند.

امیرعبداللهیان با اشاره به تبعات جنگ قره باغ:
جمهوری اسامی ایران در حفظ امنیت مرزهای 

خود با کسی تعارف ندارد
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل حفظ امنیت کامل مرزهای ایران را از 
مهم ترین اولویت های نظام دانست و خواستار توقف هرچه سریع تر جنگ در منطقه 
قره باغ شد. به گزارش خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس 
در امور بین الملل در صفحه توئیتر شخصی خود بر حاکمیت آذربایجان بر اراضی قره 

باغ تأکید کرد و خواستار توقف فوری جنگ شد.
متن توئیت وی به شــرح زیر است: »قطعنامه های UN بر حاکمیت آذربایجان بر 
اراضی  قره باغ تاکیــد دارد. احترام به تمامیت ارضی، توقف فوری جنگ و مذاکره 
سیاسی راه کار اصلی است. تداوم جنگ و حضور تروریست های تکفیری در منطقه 
قره باغ، تهدید صلح و امنیت است. حفظ امنیت کامل مرزهای ایران اولویت مهم 

ماست و با کسی تعارف نداریم.«

معاون اجرایی ارتش: 
 امروز موشک، هواپیما و تانک 

را خودمان می سازیم
امیر سرتیپ محمودی گفت: امروز روی پای خودمان ایستادیم و توان رزمی باایی 
داریــم و اگر تهدیدی رخ دهــد آن را در نطفه خفه خواهیم کرد.به گزارش ارتش، 
امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش جمهوری اسامی، اظهار کرد: با 
بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس توانستیم از توانمندی خوبی برخوردار شویم.

وی افزود: متخصصین ارتش توانایی های نظامی آجا را افزایش داده اند و این یک 
موفقیت بزرگ اســت.معاون اجرایی ارتش با بیــان اینکه ارتش از توانمندی های 
مطلوبی برخوردار اســت، افــزود: در دوران دفاع مقدس رزمندگان در مقابل زیاده 
خواهی دشمن ایستادند و امروز از آن تجربیات بهره گرفتیم.امیر سرتیپ محمودی 
با تاکید بر اینکه در دوران دفاع مقدس ســیم خاردار به ما نمی دادند و مهمات ما 
محدود بود عنوان کرد: امروز ما انواع موشک ها، هواپیماها، بالگردها، توپخانه و ... را 
خودمان می سازیم.وی خاطرنشان کرد: ما امروز روی پای خودمان ایستادیم و توان 
رزمی باایی داریم و اگر تهدیدی رخ دهد آن را در نطفه خفه خواهیم کرد.معاون 
اجرایی ارتش گفت: امســال نمایشگاه ملی دفاع مقدس دارای دستاوردهای بسیار 
خوبی در همه زمینه های علمی، فرهنگی و نظامی بود.وی تاکید کرد: یادآوری ایام 
اه دفاع مقدس ما را از تاریکی ها به سوی روشنایی ها  هدایت می کند و بزرگترین 

سرمایه ما دفاع مقدس است که موجب تثبیت و اعتای انقاب اسامی شد.

سردار وحیدی: 
قدرت دفاعی و امنیتی ایران حتی در اختیار 

 کشور هایی است که توسط تروریسم 
تهدید می شوند

سردار احمد وحیدی در گفت وگو با با میزان، با اشاره به امنیت حاکم بر کشور، گفت: 
محاسبات غلط دشمن این است که می توانند امنیت کشور ما را به هم بزنند؛ سعی 
کنند عده ای را تحریک و در داخل ایجاد مشکل کنند و یا با مانورهای مختلفی که به 
شکل عملیات روانی و ... انجام می دهند، احیاناً اراده ملت ایران را در دفاع از خودشان 
بیازمایند.وی افزود: آنچه که مهم و روشن است اینکه همه تاش های آنان در این ۴۲ 
سال عمر انقاب؛ چه تاش هایی که از بیرون کردند و چه تاش هایی که از داخل 
کرده اند، ناکام مانده اســت.رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات 
راهبردی گفت: امروز بحمداه قدرت دفاعی و امنیتی جمهوری اســامی ایران نه 
فقط در خدمت دفاع و امنیت از خودش است بلکه حتی در خدمت دفاع و امنیت 
از کشــورهایی که توسط تروریسم و کشورهایی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی 
تهدید می شــوند، به کار گیری می شود و جمهوری اسامی خیلی قوی در صحنۀ 

این دفاع همه جانبه است.

ســتاد کل نیروهای مســلح با صدور 
بیانیــه ای ضمــن گرامیداشــت روز 
نیروی انتظامی، تاکید کرد: پلیس در 
تراز انقاب اســامی عاملی بازدارنده 
درمقابل هنجارشــکنان است.، ستاد 
کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای 
روز نیروی انتظامی را گرامی داشت.در 
این بیانیه آمده است: نیروی انتظامی 
جمهــوری اســامی ایــران پس از 
پیروزی انقاب اسامی و هشت سال 
دفاع مقدس با تحول و تعالی بخشی در 
عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری و 
به روز کردن ساختار، آموزش، ابزارها 
و شــیوه های عملیاتی خود و تربیت 
نیروی انســانی متخصص و ورزیده، 
به عنوان مظهر اقتدار و دژ مستحکم 
امنیتی کشــور در برابــر مجرمان و 
قانون شــکنان عرض اندام کرده است.

این بیانیه در ادامه با برشماری برخی 
نقش آفرینی هــای مأموریتی نیروی 
مقتدر انتظامی، آورده اســت: مقابله 
با عوامــل تهدیدگر امنیــت مرزها، 
امنیت اجتماعــی، امنیت اقتصادی، 
امنیت اخاقــی، مقابلــه قاطعانه با 
اشــرار، قاچــاق کاا و ارز، جرائــم 
فضای مجــازی و ارتقای ظرفیت های 
ســازمانی در مدیریت آســیب های 
شــهری، جاده ای، مرزبانی، خدمات 
اجتماعی، صیانــت از جامعه در برابر 
هجمه دشــمن به بنیان های فکری و 

اخاقی و استفاده از سامانه های نوین 
در مبارزه با پدیده های مخل امنیت و 
… کارنامــه افتخارآمیز این نیرو را در 
معرض قضاوت و تصدیق همگان قرار 
داده است.ســتاد کل نیروهای مسلح 
ضمن تجلیل از مقام شامخ شهیدان، 
جانبــازان و حماسه ســازان نیــروی 
قدرتمند و پرتوان انتظامی در دوران 
8 ســال دفاع مقدس و دوران پس از 
آن در عرصه های گوناگون در ســطح 
کشور و تبریک روز نیروی انتظامی به 
فرماندهان، مسئوان و آحاد کارکنان 

مؤمــن، خدوم، متعهد و شــجاع این 
نیرو، توجه ویژه به جرایم و تهدیدهای 
نوین در عرصه های انتظامی، امنیتی، 
اجتماعــی، اخاقی، اقتصادی، فضای 
مجــازی و … را اولویــت کنونی ناجا 
محســوب و تأکید کرده است: نیروی 
انتظامــی و پلیــس در تــراز انقاب 
اســامی امروز به فضــل الهی و به 
مدد تبعیــت از رهنمودهای فرمانده 
معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای 
)مدظله العالی( و همکاری آحاد مردم، 
جایگاه تأثیرگذار خود در عرصه امنیت 
عمومی کشور را در تعامل و هماهنگی 
با سایر نیروهای مسلح تثبیت نموده و 
با روحیه انقابی، جهادی، اقتدار توأم 
با رأفت و هوشمندی، عاملی بازدارنده 
برای هنجارشکنان و بدخواهان امنیت 

و آرامش ملت ایران شده است.

ستاد کل نیروهای مسلح:
پلیس در تراز انقاب اسامی عاملی 
بازدارنده درمقابل هنجارشکنان است

امیر پوردستان:
وزارت دفاع آغازگر مسیر خود 

کفایی در نیروهای مسلح شد
رئیس مرکز راهبــردی مطالعات ارتش با بیان اینکه وزارت 
دفاع آغازگر مســیر خود کفایی در نیروهای مســلح شــد، 
گفت: اقدامات این وزارتخانه در دوران دفاع مقدس یکی از 
مهمتریــن مولفه های پیروزی در جنگ بود. امیر احمد رضا 
پوردســتان رئیس مرکز راهبردی مطالعات ارتش در بازدید 
از دستاوردهای وزارت دفاع در نمایشگاه دفاع مقدس، گفت: 
کشــورهای بیگانه پس از پیروزی انقاب گمان می کردند با 
خروجشــان از کشور، دست نیاز ایران جلوی ابرقدرت ها باز 
خواهد مانــد و رادارها، هواپیماها و تجهیزاتی که راهبریش 
با آنها بود، با اســتفاده خواهد ماند.وی با بیان تدبیر نورانی 
امام )ره( مبنی بر خودکفایی و خود اتکایی و نشــر ایه به 
ایه این فرمان گرانســنگ توســط فرمانده معظم کل قوا، 
افــزود: در همان آغاز جنگ وزارت دفاع با توجه به تخصص 
و قابلیت های فنی جوانان خود مســیر خود کفایی را پیش 
گرفتند و پس از این ســازمان ارتــش و نیروی هوایی پای 
کار آمدند و در نهایت نیروهای مسلح توجه به ظرفیت های 
درونی را در وجود خود نهادینه کردند.رئیس مرکز راهبردی 
مطالعات ارتش با بیان اینکه وزارت دفاع آغازگر مسیر خود 
کفایی در نیروهای مســلح شد و در واقع بارقه امید این امر 
مهم ابتدا در وزارت دفاع جرقه و ســپس در نیروهای مسلح 
شعله ور شد، اظهار داشــت: در جنگ 8 ساله با رژیم بعث 
تمامــی کریدورهای تجاری و اقتصادی ایران توســط نظام 
سلطه بســته بود و ما برای تأمین قطعات و تجهیزات خود 
با موانع متعددی روبرو بودیم.امیر پوردســتان با بیان اینکه 
وزارت دفــاع در دوران دفاع مقدس بــا تولید انواع مهمات، 
ســاح، گلوله اجازه نداد جنگ حالت توقف به خود بگیرد، 
گفــت: اقدامات وزارت دفاع و نقش بی بدیل این ســازمان 
مکتبــی در دوران دفاع مقدس یکی از مهمترین مؤلفه های 

مقاومت و پیروزی ایران در جنگ بود.

امیر حیدری:
 بیمارستان های ارتش در خط مقدم مبارزه 

با کرونا هستند
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تمامی ۲8 بیمارستان نیروی زمینی با تمام توان و امکانات 
در سراســر کشور مشغول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران کرونایی هستند. امیر 
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش دیروز )شنبه( با حضور در مراسم تشییع پیکر 
مطهر شهید مدافع سامت »ابوالفضل محمدعلیزاده« همسر رئیس بیمارستان هاجر نیروی 
زمینــی ارتش، گفت: تجارب اربعین و وجود نازنین حضرت زینب کبری )س( دانشــگاهی 
از علم، وایت مداری، ایمان، جهاد و شــهادت در راه خداوند اســت.وی ادامه داد: اگر تجربه 
گران بهای عاشــورا، کربا و حضرت زینب کبری )س( نبود، ما چگونه می توانستیم به خانم 
سوســن عزیزمحمدی رئیس بیمارســتان هاجر دلداری داده و چگونه می توانستیم از صبر 
و اســتقامت صحبت کنیم.فرمانده نیــروی زمینی ارتش تصریح کــرد: زینب کبری )س( 
فارغ التحصیل همیشه جاوید دانشگاه کربا است، زینب )س( سنگ صبور فرزندان، همسران 
و مادران شهداســت. امروز »عزیزمحمدی« ریاست بیمارســتان هاجر زینب گونه در عرصه 
کربای کرونا جهاد و ایثار می کند.امیر حیدری افزود: از افتخارات ارتش و نیروی زمینی این 
است که توانسته است در بستر خودش خانمی زینب گونه پرورش دهد آن هم در این عرصه 
ســخت اجتماعی کرونا که وحشــت به جان جامعه افتاده و روزانه ده ها نفر از هموطنانمان 
را به کام مرگ می کشــاند.وی تأکید کرد: یک زینبی بایــد در این عرصه ظهور و بروز پیدا 
می کرد تا در این بیمارســتان بزرگ هم پرستار نیازمندان باشد، هم مددکاری کند، هم کار 
فرهنگی، مدیریتی و هم پرســتاری عزیزانش را انجام بدهد، عزیزمحمدی و شهید ابوالفضل 
محمدعلیزاده هر دو در این عرصه حضور نورانی داشتند، دو هم رزم و هم سنگر که متأسفانه 
امروز ما به سوگ جانکاه شهید محمدعلیزاده نشسته ایم.فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه 
یادآور شد: امروز تمامی ۲8 بیمارستان نیروی زمینی ارتش با تمام توان و امکانات در سراسر 
کشور مشغول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستند و تا ریشه کن کردن ویروس منحوس 
کرونا این مسیر را ادامه خواهند داد. عزیزمحمدی در بیمارستانی حضور دارند که خط مقدم 
۲8 بیمارســتان ما در مبارزه با کرونا است؛ زیرا که بیمارستان هاجر مطلقاً مختص بیماران 
کرونایی بوده است و الحمداه با ریاست عالمانه عزیزمحمدی این بیمارستان در این راه سخت 
به نحو اکمل و بهترین حالت ممکن عمل کرده است.امیر حیدری با اشاره به آیه شریف »و 
ا تَحَسَبَن الَذیَن ُقِتلوا فِی َسبیِل اه امواتاً بَل أَحیاٌء ِعنَد َربِِهم یُرَزقون«، گفت: شهدا در قرآن 
این گونه مورد عنایت خداوند قرار می گیرند، یعنی باید بین کســی که می میرد با کسی که 
به شهادت می رسد، تفاوت قائل شویم؛ شهادت یعنی اینکه خداوند برای یک شخصی به نام 
و مشــخصات آن شخص دعوتنامه می فرســتد و او را گلچین می کند، مانند شهید عزیز ما 

محمدعلیزاده که دعوت حق را با شهادت لبیک گفته است.
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گزیده خبر رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسامی کار کشور

حقوقکارگرانتنها۳۸درصدسبدمعیشتراپوششمیدهد
رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شورای اسامی کار با اشاره به اینکه دستمزد تنها 
۳۸ درصد ســبد معیشت را پوشش می دهد گفت: کارگران برای جبران ۶۲ درصدی 
هزینه های خود باید کارهای کاذب کنند.فرامرز توفیقی ، رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شــوراهای اسامی کار کشور، با  اشاره به اینکه خط فقر از برنامه چهارم توسعه 
به عنوان مطالبات کارگران بوده اســت و دولت موظف است که خط فقر را اعام کند 
گفت:چالش های بسیار زیادی در بحث معیشــت کارگران وجود دارد.وی ادامه داد:با 
افزایش چشــمگیر قیمت ها فاصله بین معیشت و دستمزد کارگران افزایش چشمگیر 
یافته است، به گونه ای که در حال حاضر در ایده آل ترین شرایط دستمزد ۳۸ درصد 
سبد معیشت حداقلی میانگین کل کشور را تشکیل می دهد. توفیقی بیان کرد: عده ای 
سوال می کنند با این دستمزد کارگران چگونه زندگی می کنند. برخی از آنها شیفت 
اضافه کاری می کنند که در حال حاضر به خاطر کرونا شــیفت های اضافه کاری هم 
کاهش یافته است. برخی دیگر با مسافرکشی تاش دارند کسری حقوق و دستمزد را 
در تأمین هزینه های زندگی جبران کنند. رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شورای 
اسامی کار اظهار داشت: کارگران برای جبران کسری حقوق مجبور هستند در مشاغلی 

فعالیت کنند که ســهمی در تولید ناخالص ملی ندارد و در برخی موارد باعث کاهش 
بهره وری وی در کار می شــود. وی بیان کــرد: زمانی که تمام فکر کارگر جبران ۶۲ 
درصد کسری مزدی است نمی توان از او انتظار کیفیت کاری داشت.توفیقی بیان کرد: 
آقای نوبخت چند روز گذشــته اعام کردند »تجربه ثابت کرده است حذف ارز دولتی 
بر مولفه های تأثیرگذار در معیشــت مردم باعث ایجاد تورم می شود و سال دیگر این 
کار را نمی کنیم«؛ ازم است به ایشان تذکر داده شود وقتی تجربه این کار را داشتید، 
چــرا مجدد تجربه کردید؟!وی گفت: با تبدیــل  ارز دولتی به ارز نیمایی، کره کیلویی 
۸0 هزار تومان شد، مرغ، گوشت و نهاده های دامی و ... همه گران شد، چرا این اقدام 
را می خواهند سال بعد عملیاتی کنند. چرا همین امسال  ارز دولتی را حذف کردند؟ 
نرخ ســبد معیشت در شهریورماه 7 میلیون و 900 هزار تومان  است.  این رقم بسیار 
حداقلی  با احتساب همه هزینه ها ازجمله هزینه های بهداشت و مسکن محاسبه شده و 
متوسط کمترین هزینه های زندگی در سراسر کشور است. بدیهی ست که اگر بخواهیم 
فقط تهران یا کانشــهرها را در نظر بگیریم، کمینه ی هزینه های زندگی بسیار بیشتر 
از ایــن رقم خواهد بود.توفیقی گفت: عقب ماندگی مزدی کارگران را چه کســی می 

خواهد جبران کند؟ دولت مکلف اســت که هر چه زودتر فکری به حال کارگران کند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسامی کار گفت: رئیس بازرسی کل کشور 
به ما کارگران این نوید را داده بودند که با صحبت هایی که انجام شــده است، وزیرکار 
را مجاب کرده بودند که نیمه دوم ســال بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار دهند. 
امیدواریم به کمک مردم بیایند. از مجلس انتظار همراهی داشتیم، معیشت کارگران  را 
به صورت عملیاتی در دســتور کار قرار دهد. تاکنون مجلس برای کارگران اقدام عملی 
نکرده اســت. وی با بیان اینکه طبق قانون شورای عالی کار باید ماهیانه یک بار برگزار 
شود گفت: زمانی که قانون اجرا نمی شود، کارگران چه کاری می توانند کنند؛ شکایت 
کارگران به دیوان عدالت اداری به کجا رسید؟چرا دیوان عدالت اداری درباره موضوعی 
که 1۳.5میلیون خانوار کارگری را درگیر می کند جوابی نمی دهد؟شکایت هنوز باقی 
مانده است. در چنین شرایطی کارگران برای حل مشکل به هر کجا نامه نگاری کنند 
بی فایده است. اول باید قانون اجرا شود، زمانی که قانون اجرا شد و کارگران به دنبال 
کاری فراتر از قانون باشــند آن وقت باید نامه نگاری کنند. در حال حاضر حل مشکل 

کارگران نیازمند اجرای قانون  و همت عملیاتی مسئوان است.

تیغ دو لبه »کوپن الکترونیک«
با وجــود تصویب کلیات طرح تامیــن کااهای اساســی در مجلس به منظور 
اختصــاص »یارانه اعتبار خرید« به ۶0 میلیون ایرانی، مخالفان این طرح اجرای 
آن در شــرایط فعلی را تورم زا می دانند.سه شنبه گذشته نمایندگان مجلس با 
کلیات طرح تامین کااهای اساسی موافقت کردند و به این ترتیب به ۶0 میلیون 
ایرانی »یارانه اعتبار خرید« پرداخت می شود. کلیات این طرح که به نوعی کوپن 
الکترونیکی تلقی می شــود در حالی به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید که 
مخالفانی هم به همراه داشت، برخی مخالف اصل موضوع بودند و آن را در شرایط 
کنونی تورم زا می دانند و برخی دیگر طرح های دیگر را ارجح تر می دانند.مرکز 
پژوهــش های مجلس نیز در زمره مخالفان قرار داد و با نگاه کارشناســی خود 
معتقد است باید منابع مالی این طرح واقعی دیده شود تا به کسری بودجه بیشتر 
دامن نزند. این منابع از جنس فروش دارایی نبوده و امکان استمرار این منابع در 
ســال های بعد وجود داشته باشد. البته مرکز پژوهش های مجلس پشنهادهایی 
نیز در ۴ بند برای اصاح طرح پیشــنهاد داده است که شامل: » کمک به تامین 
کااهای اساسی اقشار کم درآمد براساس معیارهای استحقاق سنجی، پیشگیری 
از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم گیری و جلوگیری از افزایش کســری 
بودجه از طریق مصوبات مختلف، جلوگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از 
بانک مرکزی ناشی از تامین ارز ترجیحی و در نهایت ایجاد منابع پایدار غیرتورمی 
بسته معیشتی است می شود. علی موسوی نماینده مجلس در گفتگو با ایِبنا به 
عنوان یکی از مخالفان این طرح معقتد است: بنده با اصل طرح مخالفتی ندارنم 
بلکه اعام کردم طرح دیگری که جامع تر از این طرح اســت را باید در اولویت 
بررسی قرار دهیم؛ یعنی طرح ۲فوریتی حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند که 
کمک رسان قشر نیازمند جامعه خواهدبود. وی ادامه داد: طرحی که در مجلس 
شورای اسامی با کلیات آن موافقت شد فقط شامل کااهای اساسی است اما این 
طرحی که مدنظر بنده است، عاوه بر 5 قلم اساسی شامل هزینه های درمان و 
قبوض گاز و آب و ... و همچنین ودیعه مسکن خانوارهای نیازمند می شود.موسوی 
تصریح کرد: این طرح دوفوریتی بار مالی هم نخواهد داشت چرا که محل تامین 
آن را نیز در نظر گرفتیم؛ مانند فروش سهام شرکت های دولتی؛ بنابراین نگرانی 
درباره کمبود بودجه دولت وجود نخواهد داشت. به گفته نماینده مردم ملکان، در 
طرح تامین کااهای اساسی ۶0 میلیون نفر زیر پوشش قرار می گیرند که برای 
بخشی یک رقم و برای بخشی دیگر رقم متفاوت دیگری پیش بینی شده، اما در 
طرحی که مدنظرماست نیاز 50 میلیون نفر به طور یکسان تامین خواهد شد.از 
سوی دیگر سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه بودجه و 
محاســبات مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ایِبنا، به عنوان موافق این طرح می 
گوید: طرح تامین کااهای اساســی و ضروری بار مالی نخواهد داشت چرا که از 
ردیف های بودجه 99 یعنی تبصره 1۴ و ۲ »و« دیده شده است.وی ادامه داد: این 
طرح به صورت نقدی در اختیار مردم قرار نمی گیرد بلکه به عنوان اعتبار خرید 
در کارت های الکترونیکی شارژ می شود که قدرت نقدشوندگی هم ندارد؛ بنابراین 
تورم زایی به همراه نخواهد داشت. این طرح در واقع در راستای کمک به معیشت 

مردم و همچنینن واحدهای تولیدی و رونق فروشگاه ها مطرح شده است.

تشدید تورم خوراکی ها در شهریور ماه
کاهش مصرف کااهای اساسی در سبد خانوار 
بررسیها نشان می دهد، مصرف کااهای اساسی در سبد مصرفی خانوار کاهش داشته 
است.  متوســط مصرف کااهای اساسی در سالهای اخیر کاهش یافته است. برای 
مثال مصرف برنج خارجی ۸ درصد، گوشت گوساله ۲0 درصد، گوشت گوسفند ۲9 
درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شــکر ۴ درصد در سال 1۳9۸ نسبت به سال 
1۳95 کاهش یافته است.این کاهشها برای دهکهای پایین درآمدی به مراتب بیشتر 
نیز بوده است. برای نمونه میزان کاهش مصرف دهک سوم درآمدی بر اساس طرح 

هزینه درآمد مرکز آمار ایران در جدول زیر آورده شده است.

مجموعه موارد فوق نشــان می دهد اتخاذ سیاستی در راستای تأمین بخشی از 
نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار بسیار ضروری 
است. با اینحال بسته به میزان منابع در دسترس، جامعه هدف می تواند متفاوت 
باشــد. در صورتی که ۳0 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده در طرح 
توزیع کااهای اساسی، قابل دسترس باشد، پیشنهاد پرداخت اعتبار خرید به ۶0 
میلیون نفر قابل دفاع است.با اینحال در صورتی که این منابع در دسترس نباشد، 
می توان در اختصاص منابع اولویت بندی کرد برای مثال وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با استفاده از اطاعات پایگاه رفاه ایرانیان حدود 7 میلیون خانوار)معادل 
حدود ۲0 میلیون نفر( را شناسایی کرده که ضرورت دارد مورد حمایت قرار گیرند.

 تازه ترین آمار پرداخت وام کرونا 
به مشاغل آسیب دیده

بر اساس آخرین آمارها، در یک ماه گذشته پرداخت تسهیات حمایتی 
دولت به کســب و کارهای آسیب دیده از کرونا، بیش از 50 درصد رشد 
داشــته اســت. داده های آخرین گزارش کارگروه مقابلــه با پیامدهای 
اقتصادی کرونا از میزان پرداخت تسهیات حمایتی به کسب و کارهای 
متاثر از کرونا، حاکی از آن اســت که از مجمــوع 5۳1۳ میلیارد تومان 
تســهیات پرداخت شده دولت، شــرکت های معظم حوزه حمل  و نقل 
11۲۳ میلیارد تومان و صاحبان 1۴ رسته شغلی به شدت آسیب دیده از 
کرونا، ۴190 میلیارد تومان دریافت کرده اند؛ همچنین میزان پرداخت وام 
کرونا به مشاغل آسیب دیده از کرونا طی یک ماه اخیر بیش از 50 درصد 
رشد داشته است.بر اساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناشــی از شیوع کرونا، مقرر شده با اســتفاده از منابع بانکی باقیمانده از 
تسهیات حمایتی کرونا، بسته جامع پساکرونایی در حمایت از مشاغل 
آســیب دیده از کرونا تدوین و ارائه شــود.اگرچه برآورد احتمالی ریزش 
شیوع کرونا نشان می دهد که کسب  و کارها ممکن است از اواسط اسفند 
امســال مجددا توان بازیابی پیدا کنند اما دولت به دنبال شیوع کرونا از 
اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در قالب سیاست های حمایتی و با بهره 
گیری از چهار بسته »پرداخت تسهیات«، »بیمه بیکاری«، »مشوق بیمه 
کارفرمایی« و »یارانه دستمزد« به حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده 

از کرونا پرداخته است.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان :
تاش ستودنی برای ایمن سازی  جاده های استان 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مازندران  از ایمن سازی گسترده در 
سطح محورهای این اســتان با هدف ارتقاء ایمنی و کاهش سوانح رانندگی از ابتدای 
سال جاری تا به امروز خبر داد و گفت : با توجه به محدودیت های اعتباری و شرایط 
جغرافیایی و منطقه ای اســتان ، تاش راهداران این استان در جهت افزایش ضریب 
ایمنی محورهای ارتباطی مازندران ستودنی است.مهندس عباسعلی نجفی ضمن اعام 
این خبر اظهار داشــت : مازندران به دلیل شــرایط اقلیمي و جغرافیایي و نزدیکی به 
پایتخت  همواره در فصول مختلف سال گردشگران و مسافران بي شماري را از سرتاسر 
میهن عزیزمان پذیرا بوده ، از این رو محورهاي مواصاتي این استان در تمامی فصول 
پرحجم و پرتردد بوده که در این خصوص این اداره کل نسبت به ساماندهی و پاکسازی 
محورهای مواصاتی و ایمن ســازی محورها توســط راهداران اقدامات گسترده ای را 
در دســتور کار خــود دارد.وی به اقدامات این اداره کل در زمینه ایمن ســازی جاده 
ها در شــش ماه اول سال جاری اشــاره و اظهار داشت :  آشکارسازی نقاط پرتصادف 
، تجدید و احیای بیش از هزار کیلومتر خط  کشــی ، نصب۳700 متر نیوجرســی به 
عنوان جداکننده،نصب بیش از ده هزار عدد عائم اخطاری ،انتظامی و اخباری ، اجرای 
روشنایی نقطه ای محورها و نقاط پر حادثه در ۳۲ مقطع، اجراي روشنایي گردنه های 
مه گیر به طول 1۸کیلومتر ، نگهداری روشنایی طولی محورهای استان به طول بیش از 
۳۶0 کیلومتر ،ارتقاءحفاظ میانی راه با نیوجرسی به طول 10 کیلومتر،ارتقای عملکرد 
و حفظ سیستم روشنایی 7 دستگاه تونل از جمله اقدامات ایمن سازی بوده که توسط 

این اداره کل به اجرا در آمد.

فعالیت 25 ایستگاه آتش نشانی در اصفهان
آتشــپاد گابی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در حال 
حاضر ۲5 ایســتگاه آتش نشــانی در قالــب ۴ منطقه عملیاتی با 
تجهیزات و امکانات ویژه آتش نشانی و امداد و نجات با پشتیبانی 
خودروهای ســبک و ســنگین در اصفهان در خدمت شهروندان 
هســتند.وی با اشاره به دســتیابی به اســتانداردهای جهانی در 

زمینه تعداد ایستگاه آتش نشــانی متناسب با جمعیت شهری اظهار داشت: بهره برداری از 
یک ایســتگاه جدید واقع در عطشــاران صورت گرفته و سه ایستگاه آتش نشانی دیگر در 
حال ساخت است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: 
در راســتای تقویت ناوگان موتوری سازمان آتش نشــانی به منظور افزایش توان عملیاتی 
آتش نشانان اقدامات زیادی انجام شده است.آتشپاد گابی خاطرنشان کرد: ۸ دستگاه شاسی 
اسکانیا، تجهیز 5 دستگاه اطفائیه فوق سنگین، ۲ دستگاه باابر هیدرولیکی ۴۲ متری، یک 
دستگاه خودرو نجات فوق سنگین با جرثقیل 10 تن، خرید ۲0 دستگاه شاسی ایسوزو، ۶ 
دستگاه اطفائیه، ۶ دستگاه موتور سیکلت تریل، ۴ دستگاه پژو ۴05، یک اتوبوس مجهز و 
10 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس ۲0۲0 خریداری شده است.وی با بیان اینکه در ۶ ماهه 

امسال  کاهش 10 درصدی آمار تصادفات گزارش شده است .

افتتاح 2۰۰ پروژه طرح هادی روستایی در گلستان
مدیرکل بنیاد مسکن استان گلســتان از افتتاح متمرکز ۲00 پروژه طرح هادی روستایی 
در 170 روستای استان خبر داد.سیدمحمد حســینی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 
۲00 پروژه طرح هادی روســتایی در 170 روستای استان گلستان با اعتبار ۲۲ میلیارد و 
۸00 میلیون تومان به صورت متمرکز افتتاح شد که ۴۸ هزار خانوار شامل 19۲ هزار نفر 
از جمعیت روســتایی از آن بهره مند می شوند.وی افزود: 9۳۳ روستا در گلستان ۴7 درصد 
جمعیت استان را تشکیل می دهند که ۲1 درصد بااتر از میانگین کشوری است و اجرای 
طرح هادی و بهسازی محیط برای بهره مندی راحت تر مردم از خدمات از دایل ماندگاری 

مردم در روستاهاست.

با تصمیم سازمان امور مالیاتی؛
فرایند ثبت نام مالیاتی صاحبان مشاغل تغییر کرد

سازمان امور مالیاتی کشور اصاحاتی در ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام مالیاتی اعمال کرده است که ازم است فعاان اقتصادی با آن ها آشنا شوند.
طبق این اصاحات همچنان فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1۳9۴ انجام شده، همچنان برقرار است.در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد 
یک نوع فعالیـت توسـط شـخص حقیقـی بـا صـدور مجـوز فعالیت از سوی مراجع ذیربط، سازمان باید در اجرای مقررات با دریافت اطاعات ازم از مرجع 
ثبت یا صدور مجوز فعالیت نسبت به ثبت نام مؤدی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را )به صورت مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان( به 
مؤدی اعام کند. در صـورت نیـاز بـه ثبـت اطاعـات تکمیلی،  مؤدی مکلف است با اعام سازمان با مراجعه به سامانه ثبت نام مؤدیانش، نسبت به تکمیل 
اطاعات ثبـت نام اقدام کند.  همچنین، صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند و چنانچه صاحبان 
مشاغل موضوع این آیین نامه براساس مجوز صادره از مراجع ذی صـاح، بـیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها 
فقط یک ثبـت نـام صـورت خواهـد گرفت و بنا بر اعام مؤدی )ضمن اعام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت( یکی از این محـل هـا، به عنـوان محل 
اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شـد.در صـورت عـدم انتخـاب مؤدی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد 
بود و اگر صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه، در یک محل بیش از یک فعالیـت شـغلی داشـته باشـند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی 
محل مذکور هستند.  همچنین، کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان، ایجاد دفتر یـا فروشـگاه در یـک یـا چنـد محل دیگر را اقتضا کند،  مؤدی 
می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنـوان محـل اصلی فعالیت اعام می کند، انجام و یک فقره اظهارنامه بـرای کلیـه درآمـدهای 
حاصـل از فعالیـت هـای خـود تسلیم کند که در این صورت برای آن یک پرونده به نشانی که اعام می کند، تشکیل می شود.  طبق اصاحات صورت گرفته، 
مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنـوان یـک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد و باید در زمان ثبت 
نام یا تکمیل اطاعـات ثبـت نـام،  اطاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعام کنند.  از سوی دیگر، مشمولین ثبت نام مکلفند هر گونه 
تغییرات از جمله انحال، تعطیلی فعالیت )دائم یـا موقـت(، تغییـر نـام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا 
)اختیاری یا قهری( و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعام کنند.  در راستای ثبت نام در نظام مالیاتی، برای 
اشخاص حقوقی )به اسـتثنای اشـخاص موضـوع مـاده ۲ قـانون( شناسـه ملـی بـه عنـوان شـماره اقتصادی آن ها محسوب می شود و برای اشخاص موضوع 

ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل، سـازمان موظـف اسـت پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آن ها صادر و اباغ کند. 

 وزیر اقتصاد:
 شاخص نشان گر واقعیت بورس نیست

وزیر اقتصاد با اعام اینکه وضعیت بازارسهام تنها با نوسان شاخص سنجیده نمی شود و بورس ایران در 
حال رسیدن به بورس مدرن است، گفت: دولت از طریق ادامه برنامه های توسعه، بازارسرمایه را رونق 
می دهد.به گزارش بورس تهران، فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه امور مجلس وزارت 
اقتصاد درباره شــاخص بورس که طی حدود دو ماه با ریزش ۶00 هزار واحدی و زیان تا 70 درصدی 
سهام برخی شرکت ها همراه شده، گفت: وضعیت بورس نباید تنها با رشد یا کاهش شاخص سنجیده 
شــود.وی ادامه داد: بازار سرمایه با توجه به مواردی چون افزایش تعداد فعاان، رشد ارزش معامات 
و گســترش ابزارها، حکایت از تعمیق و روند رو به رشــد دارد و با توجه به میزان گسترش و عمق در 
حال نزدیک شدن به معیارهای بورس مدرن است. شاخص بورس هم تابع عواملی است که در صورت 
مقایســه دو روز پایانی این هفته، لزوماً در حال کاهش نیســت.این مقام مسئول با اعام اینکه دولت 
از طریق ادامه اجرای برنامه های توســعه، بازار ســرمایه را رونق می بخشد، افزود: همه شرکت ها طبق 
مصوبه ۲0 شــهریور شورای عالی بورس، ملزم به بازار گردانی حرفه ای شده اند اما شاید برخی بنگاه ها 
مایل نباشــند ولی مهم این است که هر شرکتی دارای بازار گردانی مشخص باشد.دژپسند ادامه داد: 
خوشــبختانه بانک ها، شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و سایر 
نهادهای بزرگ به مرور این مصوبه را به اجرا گذاشــته اند و امید می رود در آینده نزدیک ثمرات این 
تصمیم به بار بنشیند.وی با اعام تأمین کسری دولت با استفاده از ظرفیت های بورس و با فروش 90 
و ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه و عرضه سهام، توضیح داد: البته تأمین مالی، هدف دوم واگذاری 
دارایی های دولت بوده و هدف اصلی، گســترش حضور مردم در اقتصاد، باز کردن میدان برای حضور 
بخش خصوصی، شفاف سازی واگذاری شرکت های دولتی و توسعه و تعمیق بازار سرمایه بوده و عرضه 
صندوق سرمایه گذاری چهار پاایشگاه در همین راستا بود که با استقبال ۴ میلیون نفری همراه شد.
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 تحقق تولید روزانه 11۵ میلیون لیتر بنزینگزیده خبر

 ایران صادرکننده فعال بنزین در منطقه و جهان
ایران که در سالهای پیش واردکننده بنزین بوده، اکنون با تولید 
روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین، به صادرکننده فعال این فرآورده 

استراتژیک نفتی در منطقه و جهان تبدیل شده است.
با گذشت حدود دو سال از بهره برداری فاز سوم و پایانی پاایشگاه 
ستاره خلیج فارس و ارتقاء کیفی واحدهای پاایشگاهی در تولید 
بنزین اســتاندارد، ایران به جمع کشورهای صادرکننده بنزین 
پیوســت. با مختومه شدن پرونده واردات بنزین از مهرماه سال 
97 برگ جدیدی پیش روی صنعت پاایش کشــور باز شد تا 
واحدهای پاایشی عاوه بر تامین نیاز داخلی بتواند پاسخگوی 
درخواست های صادراتی بنزین از کشورهای خارجی نیز باشد.

پیش از این علی رغم وجود 9 پاایشــگاه نفتی در کشور برای 
جبران کســری بنزین مصرفی به اذعان مسووان وقت در سال 
8۵ بــه طور میانگین روزانه حدود 27 میلیون و 300 هزار لیتر 
بنزین وارد می شده است با ادامه این روند میلیون ها دار ارزی 
که می توانســت در طرح های دیگر هزینه و ســرمایه گذاری 
شــوند صرف واردات بنزین می شد. اما امروز با توسعه صنعت 
پاایش کشــور و تکمیل پاایشگاه ستاره خلیج فارس ظرفیت 
پاایــش نفت خام و میعانات گازی بــه رقم دو میلیون و 300 
هزار بشــکه در روز رسیده است و دیگر خبری از کنار گذاشتن 
هزینه در جهت واردات بنزین به کشور نیست.باتوجه به مصرف 
افسار گسیخته بنزین در سال های گذشته بیم آن می رفت که 
میزان تولیدات پاایشگاه ها کفاف نیازهای داخلی را ندهد و در 
نتیجه به افزایش واردات بنزین منجر شود. این اتفاق ناگوار می 
توانست در شرایط تحریم صنعت نفت را که به شدت در تنگنا 

قرار داده اســت را دچار بحــران عمیق تری کند. اگر نگاهی به 
وضعیت کشــور ونزوئا انداخته شود می توان وخامت اوضاع را 
دراین خصوص بهتر و عمیق تر درک کرد.فلج شدن پاایشگاه 

های کشــور ونزوئا و در نتیجه کمبود سوخت بحران سختی 
را پیش روی این کشــور قرار داده است، اما ایران با برگ برنده 
خود یعنی ســتاره خلیج فارس توانست از عهده این مسئولیت 

خطیر به خوبی بربیاید و حتی با ارسال محموله های بنزین به 
ونزوئا قدرت و اقتدار ایران را مقابل سایر کشورها گوشزد کند. 
امروزکشــور با گذر از مرحله ای کــه وارد کننده بنزین بود به 
یکی از فعال ترین کشورهای منطقه در خصوص صادرات بنزین 
تبدیل شده است و برای نخستین بار این کاا در میان کااهای 
غیرنفتی، توانسته است بر سکوی نخست صادرات بایستد.بدین 
ترتیب برای تقویت صادرات غیر نفتی و دوری از خام فروشــی، 
خط صادراتی این سوخت استراتژیک فعال شد و با هدف گذاری 
در رونق صادرات فرآورده های نفتی و ظرفیت تولید روزانه ۱۱۵ 
میلیون لیتر بنزین برای نخســتین بار صــادرات محموله های 

بنزین از سایر فرآورده ها پیشی گرفت.
آمارهای صادراتی کشور از این امر حکایت دارند که در 6 ماهه 
نخســت ســال جاری علی رغم تحریم ها 30 میلیارد و 349 

میلیون دار کاا به کشورهای خارجی صادر شده است.
باتوجه بــه ارزش ۱3 میلیارد و ۵66 میلیــون داری صادرات 
کااهای غیر نفتی در نیمه نخست سال جاری باید گفت بنزین 
در صدر این کااهای صادراتی توانسته است در ارزآوری کشور 
نقش قابل توجهی را ایفا کند. باید تاکید کرد باتوجه به اقدامات 
انجام شــده و تاش هــای صورت گرفته تا بــه امروز، صنعت 
پاایش توانست کشور را مقابل فشارهای خارجی روسپید کند 
و با همین رویه صادرات فرآورده های نفتی به خصوص بنزین را 
رونق خاصی ببخشــد تا عاو ه بر ممانعت از هدررفت نقدینگی 
جهــت واردات بنزین، با صادرات آن به درآمدزایی کشــور نیز 

کمک کند و به اعتبار بین المللی کشور بیافزاید.

LPG سرگردانی یک میلیون نفر با سهمیه بندی
سهمیه بندی گازمایع برای مدیریت مصرف بخش خانگی فاقد گازطبیعی موجب 
شده است تا بیش از یک میلیون نفر از افرادی که سوخت LPG در خودرو استفاده 
می کنند ســرگردان شــوند. بنابر آمار، تعداد افرادی که هنوز از لوله کشی گاز 
طبیعی در کشور برخوردار نیستند در حدود 4.2 میلیون نفر هستند. اگر تمام این 
افراد بخواهند سوخت خانگی خود را از طریق گازمایع تأمین کنند، با فرض اینکه 
برای تأمین نیاز ســوخت خانگی ماهانه هر فرد 2 عدد سیلندر ۱۱ کیلویی ازم 
باشــد، ساانه مقدار ۱ میلیون تن LPG برای مصرف خانگی در کشور ازم است. 
این در حالی است که ساانه مقدار ۱4 میلیون تن LPG در کشور تولید می شود 
و در شرایط کنونی به دلیل محدودیت های تحریمی فقط امکان صادرات حدود 
۵ میلیون تن آن فراهم اســت.بنابراین مقدار حدودی 8 میلیون تن LPG ساانه 
در مشــعل ها ســوخته و هدر می رود یا در خطوط لوله تزریق می شود. باشگاه 
نفت و نیرو در ســال 94 پیش بینی کرده اســت که مقدار تولید LPG کشور در 
سال ۱407 به 24.2 میلیون تن برسد و مقدار مصرف داخلی ۱.2 میلیون تن در 
سال باشد. بنابراین همزمان باشگاه نفت و نیرو بیان کرده است که از همان سال 
94 بایــد برای صادرات حدود 23 میلیون تن تولید داخلی LPG به ویژه با توجه 
به تولیدات پارس جنوبی، تدابیری اندیشــیده شود. همچنین در ادامه گزارشی، 
این باشــگاه بیان کرده است که ســایر مصارف LPG و نیز توسعه جدی مصرف 
این سوخت در حمل و نقل داخل به ویژه در خودروهای سبک با رعایت الزامات 

مناسب باید در نظر گرفته شود.

سوختن 40 میلیون لیتر گازمایع در فلرها
 LPG با این حال که از ســال های قبل پیش بینی شــده اســت که مقدار مازاد
تولیدی کشور نســبت به مقدار نیاز داخلی آن بسیار قابل توجه خواهد بود، اما 
بی توجهی به این موضوع و بی تدبیری در تعریف محل مصرف مناســب و عدم 
اختصاص این سوخت برای حمل و نقل، باعث هدر رفت روزانه 40 میلیون لیتر 
گازمایع در فلرها و خطوط لوله گاز طبیعی می  شود.این در حالی است که پس 
از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98 تعداد زیادی از صاحبان خودرو که روزانه 
مســافت زیادی با خودرو خود طی می کنند، به دوگانه سوز کردن خودرو خود 
بــا گازمایع روی آوردند. به گفته کارشناســان طبق برآوردها تعداد یک میلیون 
خودرو LPG ســوز در کشــور وجود دارد. این خودروها اما جایگاه رســمی برای 
سوخت گیری ندارند و مجبور به تهیه سوخت خود به صورت غیر مجاز هستند. 
از این رو صاحبان این خودروها گازمایعی که به منظور مصرف خانگی توزیع شده 
است را در خودروهای خود مصرف کرده و موجب ایجاد نابسامانی در توزیع این 
سوخت در مناطق مختلف کشور می شوند. بنابراین به نظر می رسد وزارت نفت 
می تواند با ایجاد جایگاه های رسمی برای سوختگیری این خودروها، توزیع این 
سوخت را ساماندهی کند.در این میان وزارت نفت اما بجای توجه به خودروهای 
LPG سوز و توزیع کافی گازمایع و مدیریت مصرف این سوخت در خودروها، اقدام 
به ســهمیه بندی این سوخت و توزیع آن تنها در مناطق فاقد گاز طبیعی کرده 
اســت. با این کار اکنون صاحبان این ۱ میلیون خودرو LPG ســوز، برای تأمین 
سوخت خودروهای خود با مشکات فراوانی مواجه شده و با این تصمیمات دولت 

در سرگردانی به سر می برند.

دلیل عدم اســتقبال دولت از استفاده از اتوگاز در سبد سوخت حمل و 
نقل چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، از یک سو با توجه به این موضوع که ۱00 درصد عواید 
حاصل از صادرات گازمایع به وزارت نفت می رسد، بنابراین مشخص است که یکی 
از دایل عدم موافقت وزارت نفت با توسعه مصرف اتوگاز، منافع خود این وزارت 
اســت. زیرا در صورت مصرف داخلی LPG و با فروش ارزانتر از قیمت صادراتی، 
درآمد وزارت نفت کاهش خواهد یافت. در واقع این گونه تصور می شود که وزارت 
نفــت با این امید که با رفع تحریم، مــی تواند تمام گازمایع مازاد را صادر کند و 
درآمدی هنگفت کســب کند، اکنون مقدار تولید مازاد LPG را بدون مصرف در 
محلی مناســب و مشخص، در فلرها می سوزاند. این در حالی است که مشخص 
نیســت این تحریم  ها تا کی ادامه خواهد داشت و چه زمانی صادرات بیش از ۵ 
میلیون تن LPG برای کشور، میسر می شود.از طرفی احتمااً این گونه تصور می 
شود که در صورتی که مقدار LPG مازادی که اکنون هیچ محل مصرفی در داخل 
کشور ندارد به سبد حمل و نقل تخصیص داده شود؛ وزارت نفت خودش مجبور 

به اجرای این طرح و مدیریت آن خواهد شد. 

قیمت نفت روز جمعــه در واکنش به خبر ابتای رئیس 
جمهور آمریکا به کووید ۱9 و نگرانیهای صنعت از افزایش 
موارد ابتا به ویروس کرونا در سراسر جهان و آسیب دیدن 
بیشتر تقاضا، افت چشــمگیری پیدا کرد و برای دومین 
هفته متوالی کاهش یافت. فیلیپ فاین، تحلیلگر ارشــد 
بازار در گروه پرایس فیوچرز در یادداشــتی نوشت: خبر 
مثبت شدن تست کرونای ترامپ و همسرش، دور جدیدی 
از ابهامات را به وجود آورده و وحشــت از موج دوم شیوع 
بیماری را که به اقتصاد و تقاضای پیش بینی شــده برای 
انرژی آسیب خواهد زد، تشدید کرده است.بهای معامات 
وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در نوامبر یک دار 
و 67 سنت معادل 4.3 درصد کاهش یافت و در 37 دار 
و پنج سنت در هر بشکه بسته شد که پایینترین قیمت از 
هشتم سپتامبر بود.بهای معامات نفت برنت برای تحویل 
در دسامبر یک دار و 66 سنت معادل 4.۱ درصد کاهش 
یافت و در 39 دار و 27 ســنت در هر بشــکه بسته شد 
که پایینترین قیمت از ۱2 ژوئن بود.بهای وســت تگزاس 
اینترمدیــت برای کل هفته حدود هشــت درصد و بهای 
نفت برنت 7.4 درصد کاهش یافت.شاخص نفت آمریکا در 

سپتامبر ۵.6 درصد کاهش ماهانه داشت اما برای سه ماهه 
سوم 2.4 درصد رشد نشان داد. نفت برنت در سپتامبر 9.6 
درصد و در سه ماهه ســوم 0.۵ درصد کاهش ثبت کرد.

ترامپ در توییتی نوشــت: تســت کووید ۱9 من و بانوی 
اول مثبت اعام شــد. ما فورا قرنطینه و روند بهبودی را 
آغاز خواهیم کرد.به گفته تحلیلگر مرکز تحلیلگران انرژی 
جی بی ســی، این خبر باعث ابهــام درباره آینده کمپین 
انتخاباتی و احتماا رهبری آمریکا شــد.قیمت نفت روز 
پنج شــنبه تحت تاثیر نگرانیها از ضعیف شدن تقاضا بر 
اثــر افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا و با وجود محدود 
شدن عرضه آمریکا، در پایینترین قیمت از اواسط سپتامبر 
تاکنون بســته شد. طبق آمار رویترز، موارد جدید ابتا به 
کووید ۱9 در جهان به بیــش از 34 میلیون نفر افزایش 
پیدا کرده که حدود دو میلیــون نفر بااتر از اواخر هفته 
گذشته بوده است. شمار قربانیان پاندمی هفته گذشته از 
مرز یک میلیون نفر گذشت و چندین کشور محدودیتهای 
مقابله با شــیوع بیماری را تشدید کرده و به دنبال اجرای 
قرنطینه بوده اند و این موضوع نگرانیها نسبت به تضعیف 
شــدن بیشتر تقاضا برای نفت را برانگیخته است.آمار روز 

چهارشــنبه اداره اطاعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر 
نفت این کشور در هفته منتهی به 2۵ سپتامبر دو میلیون 
بشکه کاهش داشــته که سومین کاهش هفتگی متوالی 
بوده اســت.با این حال شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز 
روز جمعه اعام کرد شــمار دکلهــای حفاری نفت فعال 
آمریکا هفته گذشــته شــش حلقه افزایش پیدا کرده و 
به ۱89 حلقه رســیده که دومین رشــد هفتگی متوالی 
بود و از افزایش تولید آمریــکا در روزهای آینده حکایت 
داشت.به گفته مارشــال استیوز، تحلیلگر بازارهای انرژی 
در شــرکت آی اچ اس مارکیت، بازار نفت پیش از اعام 
ابتای ترامپ به کووید ۱9 دچار کاهش قیمت شده بود و 
نگرانیها نسبت به رشد تقاضا در سه ماهه چهارم، جو بازار 
را تیره کرده است.سرمایه گذاران در بازارهای نفت به دقت 
روند شیوع بیماری را که در بخشهایی از اروپا تشدید شده 
است، زیر نظر دارند زیرا در صورت کندی رشد اقتصادها، 
تاثیر مســتقیمی بر تقاضا برای کااها خواهد داشــت.بر 
اساس گزارش مارکت واچ، موضوع نگران کننده دیگر برای 
بازار، افزایش عرضه نفت در شرایط فعلی است. نظرسنجی 
رویترز نشان داد که تولید نفت اوپک در سپتامبر نسبت به 
اوت ۱60 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. همچنین 
انتظار می رود پس از رفع محاصره هشــت ماهه بنادر و 
تاسیســات نفتی لیبی توســط ژنرال خلیفه حفتر، نفت 

بیشتری از سوی این کشور به بازار جهانی عرضه شود.

 عراق بیشتر از سهمیه اش در 
قرارداد اوپک پاس نفت تولید کرد

متوســط صادرات نفت عراق در ماه سپتامبر روزانه 2.6۱3 میلیون 
بشکه بود که بااتر از صادرات در ماه اوت و بسیار بیشتر از سهمیه 
آن طبق قرارداد اوپک پاس بوده اســت. به گزارش اویل پرایس، 
علیرغم تعهد عراق به پیروی از قرارداد کاهش تولید اوپک پاس، 
دومیــن تولید کننده بزرگ نفت و بزرگتریــن ناقض این قرار داد، 
صادرات نفت خام خود را در ســپتامبر نســبت به ماه قبل از آن 
افزایــش داد. طبق اطاعات وزارت نفت عراق، این کشــور در ماه 
گذشــته کًا 783886۱9 بشــکه نفت خام صادر کرده است. این 
بدان معناست که متوسط صادرات نفت عراق در ماه سپتامبر روزانه 
2.6۱3 میلیون بشــکه بوده است. این کشــور در ماه اوت 2.۵97 
میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرده بود. عراق در ماه سپتامبر 
3.۱67 میلیارد دار درآمد نفتی داشت که از فروش نفت بشکه ای 

40.407 دار به دست آورد.
بودجه عراق وابســته به درآمدهای نفتی است ولی این کشور طی 
ماه های اخیر تحت فشــار شرکای خود در ائتاف اوپک پاس قرار 
دارد تــا تولید خود را پایین آورده و از قرارداد کاهش تولید تبعیت 
کند.عراق قول داده بود 400 هزار بشــکه در روز تولید خود را در 
ماه اوت پایین بیاورد تا جبران مازاد تولید آن در ماه های گذشــته 
شــود. اطاعات وزارت نفت عراق نشان می دهد این کشور در ماه 
اوت تولید خود را از 2.763 میلیون بشکه در روز تا 2.۵97 میلیون 
بشــکه پایین آورده بود. ولی صادرات نفت این کشور در سپتامبر 
علــی رغم قولی که برای جبران مازاد تولیــدش داده بود، افزایش 
یافت.عراق که همواره ناقــض قرارداد کاهش تولید اوپک  پاس از 
زمان اولین امضای آن در ژانویه 20۱7 بوده، تعهد کرده بود تولید 
نفت خود را طبق ســهمیه پایین بیاورد، کاری که هرگز از 20۱7 

انجام نداده است.

 جبران کاهش صادرات نفت امارات 
با افزایش فروش عربستان

افزایش صادرات نفت عربستان سعودی در ماه سپتامبر، صادرات 
کمتر امارات متحده عربی را کــه درصدد جبران مازاد تولید ماه 
اوت بود، جبران کرد و فروش تولیدکنندگان خاورمیانه ای اوپک 
را برای سومین ماه تقریبا ثابت نگه داشت. صادرات نفت عربستان 
ســعودی در ماه سپتامبر بیش از 480 هزار بشکه در روز افزایش 
یافت و تقریبا کاهش صادرات امارات متحده عربی را جبران کرد. 
صادرات نفت کویت و عراق به میزان اندکی افزایش داشت.بررسی 
آمار رهگیری نفتکشها توسط بلومبرگ نشان داد این چهار کشور 
ماه میادی گذشته مجموعا ۱3.6۱ میلیون بشکه در روز نفت و 
میعانات صادر کردند که ۱64 هزار بشکه در روز در مقایسه با اوت 
افزایش داشــت.جریان صادرات این چهار کشــور که بیش از 70 
درصد از تولید اوپک را تشکیل می دهند، به کره جنوبی افزایش 
یافت اما به سایر خریداران از جمله چین کاهش داشت.عربستان 
سعودی، امارات متحده عربی و کویت صادرات نفت به کره جنوبی 
را در ســپتامبر مجموعا 3۵0 هزار بشکه در روز افزایش دادند که 
بیش از دو برابر میزان کاهش صادرات عراق بود.مجموع صادرات 
نفت از منطقه خلیج فارس به هند در سپتامبر کاهش داشت زیرا 
فعالیت پاایشگاهی در این کشور در بحبوحه شیوع ویروس کرونا 
و ضعیف ماندن تقاضا برای دیزل، پایین ماند. صادرات حدود 460 
هزار بشــکه در روز یا معادل ۱7 درصد کمتر از میانگین مشاهده 
شده در ۱2 ماه گذشته تا آوریل بود.صادرات به آمریکا هم به روند 
نزولی ادامه داد و به پایین 2۵0 هزار بشکه در روز رسید. تنها یک 
نفتکش ســوئزمکس که حامل یک میلیون بشــکه نفت بود، ماه 
گذشــته عراق را به مقصد آمریکا ترک کرد. صادرات از عربستان 
سعودی در سپتامبر به ۱83 هزار بشکه در روز در مقایسه با 242 
هزار بشــکه در روز در اوت کاهش یافت.افزایش صادرات از سوی 
عراق و کویت به چین با فروش کمتر عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی به این کشــور کاما جبران شد و برآوردهای اولیه 
نشــان می دهد حجم نفتی که از منطقــه خلیج فارس به چین 
ارسال شد، ۱00 هزار بشکه در روز در مقایسه با آمار اوت کاهش 

داشته است.

مدیــرکل دفتر فنی تولید شــرکت برق 
حرارتی گفت: افزایــش 2 هزار مگاواتی 
توان تولید نیروگاه ها با اجرای طرح های 
بهســازی موجب صرفه جویی 2۵ هزار 
میلیارد تومانی شــده اســت.به گزارش 
وزارت نیــرو، اســماعیل نمــازی گفت:  
نیروگاه های حرارتی در کشــور یا دارای 
توربین های بخار یــا دارای توربین های 
گازی و یا سیکل ترکیبی )توربین گازی 
و بخاری( هســتند؛ دو پارامتر ارتفاع از 
سطح دریا و دمای محیط، در میزان توان 
خروجی توربین های گازی بســیار موثر 
است؛ به طوری که هرچه ارتفاع از سطح 
دریا بیشــتر شود و دمای محیط افزایش 
یابد شاهد کاهش توان خروجی توربین 
خواهیم بود.وی افزود: ظرفیت نامی یک 
توربین به معنای این است که این توربین 
در شــرایط ایزو )یعنی در سطح دریا( و 

در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد چه مقدار 
تولید برق دارد و حدودا هر ۱0 درجه که 
دمای محیط نسبت به دمای ایزو افزایش 
می یابد، 6.۵ تــا 7 درصد توان خروجی 
توربین را کاهــش می دهد. نمی توان در 
پارامتر ارتفاع از سطح دریا که محل واقع 
شدن نیروگاه است تغییری ایجاد کرد، اما 
می توان با خنک ســازی هوای ورودی به 
توربین و کاهش اثر دمای باای محیط، 
توان خروجــی آن را بهبــود داد. بدین 
منظور در چند سال اخیر با خنک  کاری 
هوای ورودی و تغییر زاویه پره راهنمای 
هــوای ورودی به کمپرسورتوانســته ایم 

بخشی از توان از دست رفته نیروگاه های 
گازی در تابستان را جبران کنیم.مدیرکل 
دفتــر فنی تولید شــرکت تولید نیروی 
بــرق حرارتی با تاکید بر اینکه از ســال 
9۵ تاکنون با اجــرای پروژه های ارتقای 
توان عملی واحدهــای گازی یک هزار و 
۵6۵ مــگاوات به توان تولید نیروگاه های 
حرارتــی افــزوده شــده اســت، گفت:  
همچنین در این مدت با اجرای طرح های 
رفع محدودیت هــای تولید در واحدهای 
قدیمی بخار توانسته ایم 464 مگاوات به 

توان نیروگاه های موجود بیفزاییم.
نمازی با اشــاره به افزایش2 هزار و 29 

مگاواتی توان تولید نیروگاه های حرارتی 
با اجرای طرح های بهســازی و نوسازی، 
گفت: برای احداث یــک نیروگاه جدید 
هــزار مگاواتی حدود ۱۵ هــزار میلیارد 
تومان ســرمایه  گذاری نیاز اســت؛ ولی 
افزایــش دو هــزار مگاواتــی ظرفیــت 
نیروگاه های کشــور با اجرای پروژه های 
رفع محدودیــت تولید و ارتقــای توان 
نیروگاه های موجود تنها با سرمایه گذاری 
427 میلیارد تومانی انجام شده است.وی 
تاکید کرد: بر اساس مصوبه هیئت تنظیم 
بازار برق، اگر نیروگاهی در زمینه اجرای 
خنــک کاری هــوای ورودی واحدهای 
گازی سرمایه گذاری کند، درآمد آمادگی 
آن در بازار برق با یک ضریب افزایشــی 
پرداخت خواهد شــد تــا حداکثر ظرف 
پنج ســال بازگشت سرمایه  اجرای پروژه 

صورت گیرد.

 صرفه جویی 2۵ هزار میلیارد تومانی
 با نوسازی نیروگاه های حرارتی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139960331057000560 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حســین 
سعیدی فرزند مسیح به شماره شناسنامه 95 صادره از بویین زهرا در ششدانگ یک 
قطعه زمین یا بنای احداثی به مساحت 185 مترمربع پاک 2022 فرعی از 9 اصلی 
واقع در ماهدشــت خریداری از مالک رسمی آقای عباس باباعلی محرز گردیده است 
. لــذا به منظــور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشد می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/06/29 تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/13 

منصور هدایتکار - رییس ثبت اسناد و اماک 
م الف 99/584/ف

با کرونایی شدن رئیس جمهور آمریکا

شیب نزولی قیمت نفت تندتر شد
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گزیده خبر عوامل موثر بر کاهش تجارت خارجی

 لزوم کارگیری سیاست حمایتی برای جبران کاهش صادرات
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با اشــاره بــه عوامل موثر 
بــر کاهش صادرات گفت: با به کارگیری سیاســت حمایت از 
صــادرات، باید عقب ماندگی صادرات را در نیمه دوم امســال 
جبــران کرد.محمــد اهوتی درباره وضعیت تجــارت 6 ماهه 
کشــورمان در سال جاری، گفت: آنچه آمار تجارت کشور در 6 
ماه ابتدای امســال نشان می دهد حاکی از آن است که شرایط 
تجاری کشــور کماکان در شرایط مشــابه ابتدای امسال و در 
زمان بسته شدن مرزها بر اثر کرونا قرار دارد، لذا هنوز وضعیت 
تجارت کشور به شرایط پیش از شیوع ویروس کرونا بازنگشته 
است.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، افزود: نکته دومی که 
از آمار تجارت خارجی کشــور استنباط می شود، آن است که 
ســبد صادراتی کشــور با تغییراتی روبرو بوده است، به طوری 
که صادرات بنزین به سبد صادراتی کشور اضافه شده است، در 
حالی که قبا صادراتی در این زمینه نداشتیم. وی بیان داشت: 
نکته ای که در آمار منتشر شده تجارت خارجی وجود دارد، این 
است که اطاعات دقیقی از بقیه کااهای صادراتی منتشر نشده 
و به عبارتی اطاعات دقیقی از کاهش یا افزایش صادرات سایر 
کااها منتشــر نشده اســت.  اهوتی با اشاره به کاهش حجم 
تجارت خارجی در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بیان داشت: دایل متعددی برای کاهش تجارت خارجی 
کشور وجود دارد که عامل اصلی آن تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی 
است. اهوتی بیان داشت: همچنین  اثرات اقتصادی کرونا  در 
جهان، باعث کاهش تقاضا شده است، بطوری که مردم در سطح 
جهان به جای خرید کاهش هزینه ها را ترجیح می دهند و لذا 
طبیعی است که بر این اساس کاهش تقاضا رقم بخورد. وی با 

اشــاره به کاهش حضور توریســت در کشورهایی مثل عراق و 
امارات بیان داشــت: طبیعی است که در این کشورها تقاضای 
واردات کاا کاهش یابد. اهوتی بیان داشت: اپیدمی کرونا بعد 
از سامت انسان بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار بوده است و سیل 

بیکاری در کشورهای مختلف جهان تقاضا و قدرت خرید مردم 
را کاهش داده اســت. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: 
در این شــرایط از آنجا که ایران صادرکننده محصوات واسطه 
ای و نیمه ســاخته است، بنابراین صادرات و به عبارتی تجارت 

خارجی ما هم متاثر از کاهــش تقاضای جهانی، کاهش یافته 
اســت. وی با اشــاره به عوامل تاثیرگذار دیگر بر کاهش حجم 
تجارت خارجی کشــور بیان داشت: توقف 4 ماهه کشتی های 
حمل بار جمهوری اسامی ایران به چین نیز تاثیراتی بر کاهش 
تجارت کشور طی 6 ماهه ابتدای امسال داشته است. اهوتی با 
ابراز امیدواری برای جبران کاهش تجارت در 6 ماهه دوم سال 
جاری، افزود: با توجه به آمار منتشــر شده تجارت خارجی به 
نظر می رســد، برای جبران کاهش صادرات در نیمه اول سال 
باید سیاست های حمایت از صادرات در نیمه دوم سال پررنگ 
تر شــود و تعامل با صادرکننده ها نیز بیشــتر شود. وی بیان 
داشت: همچنین ازم است تا با ارائه مشوق های صادراتی و ارائه 
تســهیاتی در زمینه رفع تعهد ارزی شرایط صادرات را برای 
صادرکنندگان آســان تر کرد تا کاهش صادرات جبران شود.
بمبادات تجاری ایران با کشورهای خارجی در 6 ماهه نخست 
ســال جاری به 30 میلیارد و 349 میلیون دار و 62 میلیون و 
842هزار تن رسید. سهم صادرات قطعی کااهای غیرنفتی به 
اســتثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون 
احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت بالغ بر 
46 میلیون و 318هزار تن به ارزش 13 میلیارد و 566 میلیون 
دار بود که بنزین همچنان در صدر کااهای صادراتی کشــور 
در نیمه نخست امسال قرار دارد و پلی اتیلن، گرید فیلم، متانول 
و اوره بعد از بنزین 4قلم نخست کاای صادراتی کشور بودند.  
واردات کاا از کشــورهای خارجی نیز طی شــش ماه نخست 
امســال به 16 میلیون و 524 هزار تن به ارزش 16 میلیارد و 

783 میلیون دار رسید.

رئیس سازمان هواپیمایی اعام کرد
علت لغو برخی پروازهای داخلی

در حالیکه برخی مسئوان فرودگاهی از لغو هفتگی برخی پروازهای داخلی توسط 
ایراین های مختلف خبر داده اند، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش 
پروازهای داخلی توسط ایراین های مختلف خبر داد و گفت: به زودی پروازهای 
بجنورد – عشق آباد برقرار خواهد شد.در روزهای گذشته محمد ابراهیم قدمگاهی، 
مدیر فرودگاه شهدای بجنورد درباره علت لغو پروازهای این فرودگاه گفت: معموا 
پرواز شــرکتهای هواپیمایی به مقصد بجنورد به علت کمبود ناوگان و نیاز آن به 
بررســی فنی دوره ای هواپیما، شیوع ویروس کرونا و کاهش سفر لغو میشود در 
این میان شرکت هواپیمایی ماهان، آسمان و ایران ایر به علت مشکات مختلف 
در طول هفتــه یک تا دو برنامه پروازی خود را لغــو می کنند.در این خصوص 
علــت لغو پروازهای داخلی در برخی فرودگاه ها مانند بجنورد را از تورج دهقانی 
زنگنه – رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری – جویا شــدیم که در گفت وگو با 
ایسنا، در این باره اظهار کرد: با شروع و گسترش ویروس کرونا در دنیا و به طبع 
آن در کشور و کاهش شدید مسافر، تعداد پروازهای داخلی در ماه های اخیر به 
شــدت کاهش یافت اما پس از اعمال مقررات و پروتکل های بهداشتی و نظارت 
سختگیرانه سازمان هواپیمایی کشوری در راستای رعایت پروتکل ها، با روند رو به 
رشد در  پروازهای داخلی مواجه هستیم.وی افزود: در خصوص پروازهای بجنورد 
نیز وضعیت به همین شکل بوده است. به عنوان مثال در حال حاضر هواپیمایی 
ماهان روزهای دوشنبه و جمعه به این شهر پرواز دارد. هواپیمایی آسمان نیز که 
به دلیل اشــاره شــده، پروازهای خود به بجنورد را در ماه های اخیر قطع کرده 
بود از اوایل مهر ماه پروازهای خود را  در روزهای یکشــنبه و پنج شنبه هرهفته  
برقرار کرده است.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: همچنین ایران ایر 
نیز سه روز در هفته در روزهای شنبه، سه شنبه و چهارشنبه پرواز داشته که با 
اضافه شدن پرواز روزهای یکشــنبه، در هفته چهار پرواز به بجنورد در روزهای 
شنبه، یکشنبه و چهارشنبه انجام می دهد.دهقانی زنگنه همچنین درباره پروازهای 
خارجی فرودگاه بجنورد اینگونه توضیح داد: شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی 
ایران »هما« انجام پروازهای بین المللی منطقه ای را در دســتور کار قرار داده و 
پس از بررسی های بازرگانی و فنی، پرواز بجنورد به عشق اباد توسط این شرکت 

برقرار خواهد شد.

 رکورد تولید ماهیانه  مقدمه ای برای
 رکورد سالیانه

شرکت فواد هرمزگان توانســت در شهریورماه میزان 
137،391 تــن تختال را تولید  و رکورد جدیدی ثبت 
نماید .ســید اصغر  مدنی معاون بهره برداری شــرکت 
فواد هرمــزگان در گفت و گو بــا روابط عمومی این 
شرکت گفت :  فواد مردان فواد هرمزگان ثابت کردند  

دســتیابی به رکورد تولید  با توکل  به خداوند و تاش و همت میســر و شدني 
اســت . وی در ادامه گفت : شرکت فواد هرمزگان توانست در شهریورماه میزان 
137،391 تن تختال را تولید کند  و پس از دو سال رکورد جدیدی را ثبت نماید 
. مدنی تصریح کرد این رکورد در حالی ثبت شــد که با توجه به شــیوع بیماری 
کرونا محدودیت هایی  در سطح شرکت وضع  شده بود ، اما با این حال توانستیم 
رکورد تولید قبلی در ناحیه فواد سازی را بهبود ببخشیم  . معاون بهره برداری 
شرکت فواد هرمزگان افزود : ثبت رکورد جدید تولید در ناحیه فواد سازی بعد 
از دو سال و با تاش و کار گروهی کارکنان شرکت و پیمانکاران  و حمایت های 
بی دریغ مدیر عامل محترم  صورت گرفت ، رکورد قبلی به میزان 135،699 تن 
در خرداد ماه ســال 97 حاصل شده بود. مدنی دایل عمده و مهمی را که سبب 
ثبت این رکورد شد چنین برشمرد : کاهش توقفات اضطراری و تأخیر واحدهای 
فوادسازی و ریخته گری مداوم ،  افزایش میانگین ریت شارژ فلزی به کوره های 
قوسی  ، بهبود کیفیت سرباره کوره قوس الکتریکی ، کنترل مستمر فرایند تولید 
،  ارتباط مستمر با واحد احیا مستقیم در راستای افزایش کیفیت  آهن اسفنجی 
، ارتباط موثر با واحد خرید مواد اولیه و قطعات یدکی در راستای افزایش کیفیت  
مواد اولیه  و قطعات یدکی .معاون بهره برداری شــرکت فواد هرمزگان افزایش 
کیفیت و کمیت تولید تختال و تحویل به موقع محصول در کنار توســعه بومی 
سازی و حمایت از تولیدات کیفی داخلی و ارتقای زیرساخت ها را از سیاستهاي 

این شرکت  عنوان کرد.

معاون فروش و بازاریابی فواد مبارکه:
تفاوت قیمت محصوات فواد مبارکه در 

بورس کاا در مقایسه با بازار آزاد به بیش از 
70 درصد رسیده است

طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی فواد مبارکه اظهار کرد: این شرکت 
25 سال است که به بهره برداری رسیده و از 15 سال پیش محصوات خود را در 
بورس کاا عرضه می کند و به دست مصرف کنندۀ نهایی می رساند.به گفتۀ وی، 
از ابتدای راه اندازی فواد مبارکه کارشناسان این شرکت از کارخانه های تولیدی 
متقاضــی خرید از فواد مبارکه بازدید کرده اند و این بازدیدها به صورت منظم و 
دوره ای تکرار شــده است. بر همین اساس ظرفیت کارشناسی برای هر مشتری 
تعیین شــده است.جوانبخت ادامه داد: بر اســاس این بازدیدها، مصرف ظاهری 
فواد کشور تقریبا 16 میلیون تن و ظرفیت براساس پروانه های بهره برداری 33 
میلیون تن اســت. اما بر اساس بررسی کارشناسی فواد مبارکه، ظرفیت واقعی 
واحدهای تولیدی حدود 13 میلیون تن اســت و بر این اســاس، فواد مبارکه 
حدود 60 درصد از نیاز این واحدها را تأمین کرده اســت.وی در ادامۀ ســخنان 
خود گفت: فواد مبارکه بر اساس اطاعات حاصل از بررسی های کارشناسی خود 
در مسیر تأمین نیاز صنایع به پیش می رفت، اما از سال 97 با اباغ دستورالعمل 
تنظیم بازار و تمرکز بیش از اندازه بر کنترل قیمت )قیمت گذاری دســتوری( و 
همچنین ابطال مکرر معامات در بورس کاا، شاهد بروز التهاب بازار محصوات 
فوادی بودیم.وی افزود: در نیمۀ دوم سال 98، مجددا تمرکز بر کنترل قیمت در 
محصوات فوادی افزایش یافت و علی رغم تجربۀ ســال 97 در خصوص التهاب 
بازار، باز بر عرضۀ کامل در بورس کاا و کنترل قیمت اصرار ورزیده شــد که در 
نهایت موجب بروز مشکاتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوات 
فــوادی گردید.معاون فروش و بازاریابی فواد مبارکه ادامه داد: اکنون می بینیم 
که تفاوت قیمتی محصوات فواد مبارکه در بورس کاا در مقایســه با بازار آزاد 
به بیش از 70 درصد رســیده است و علت اصلی این رویداد عدم مدیریت تقاضا 
در بازار محصوات فوادی اســت؛ بنابراین ازم است با مدیریت تقاضا از طریق 
ظرفیت های کارشناسی فواد مبارکه، بازار مدیریت شود و التهاب آن کاهش یابد.

به گفتۀ وی، یکی از راهکارهای مهم برای کنترل بازار، عرضۀ محصوات توسط 
همۀ تولیدکنندگان در بورس کااست و ازم است سایر تولیدکنندگان محصوات 

فوادی نیز همانند فواد مبارکه محصواتشان را در بورس کاا عرضه کنند.

ضوابط جدید ریجستری تلفن همراه 
مشخص شد

ضوابط جدید ریجستری گوشی تلفن همراه مشخص و به گمرکات 
اعام شــد. علی وکیلی مدیرکل مرکــز واردات و امور مناطق آزاد و 
ویژه گمرک در بخشنامه ای اعام کرد: به پیوست تصویر نامه شماره 
32051/99/ص مورخ 3/6/1399 معاونت محترم پیشــگیری ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاا و ارز به انضمام مصوبات جلســه شماره 
99٫31910/ص مورخ 27/5/1399 ارســال می گردد. برابر مفاد بند 
)1- الف( مصوبات مذکور و در راســتای جلوگیری از سوء استفاده از 
اطاعات مسافرین ورودی جهت ریجستری گوشی تلفن همراه مقرر 
گردیده است از این پس  اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین صرفا در 
محل مبادی ورودی کشــور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص 
غیر تجاری بودن و طی تشــریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور 
انجام می گردد. ضمنا برابر مندرجات متن مصوبات مذکور پس از این 
از هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه مســافری و بعد از خروج از 
گمرکات اجرایی )مبادی ورودی(، توسط مسافرین ممانعت به عمل 
می آید. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطاع رسانی مناسب 
به مسافرین ورودی، کارشناسان مرتبط در گیت های مربوطه حاضر 
و نســبت به ارائه خدمات و انجام تشریفات گمرکی براساس مصوبه 
اباغی از مورخ 12/7/99 و با رعایت کامل ســایر مقررات اقدام ازم 
معمول نمایند.ضمنا در صورت عدم وجود شناســه ارزاش در سامانه 
TSC نسبت به پذیرش ارزش کاا براساس اسناد مثبته صاحب کاا و 
ادامه تشریفات گمرکی اقدام و سپس مراتب را به دفتر تعیین ارزش 

جهت اقدام ازم منعکس نمایند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛
انتقاد از آشفته بازار مصالح  

ساختمانی
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش 20 درصدی 
قیمت فواد وسیمان طی یکسال اخیر،گفت: این در حالی است 
که قیمت فروش این محصوات در بازار 220 درصد افزایش یافته 
اســت. محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از وضعیت بازار مصالح 
ساختمانی در کشور، گفت: متأسفانه به دلیل نبود سیاست گذاری 
درست و خاء نظارتی، قیمت مصالح ساختمانی در کشور افزایش 
چشمگیری داشته است.وی ادامه داد: طی یک سال اخیر قیمت 
تمام شــده محصواتی مانند فواد و ســیمان حدود 20 درصد 
افزایش یافته، اما عما شاهدیم که قیمت فروش این محصوات 
در بازار حدود 220 درصد افزایش یافته است.وی گفت: این آمارها 
نشان می دهد بخش زیادی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی به 
دلیل فعالیت داان و ســوداگران رخ داده است و عما سود این 
بخش به جیب این گروه ها می رود.رضایی کوچی تصریح کرد: در 
شرایط کنونی فروشندگان مصالح ساختمانی این محصوات را با 
قیمت دلخواه در بازار به فروش می رسانند، این افراد هر وقت که 
بخواهند این محصوات را صادر کرده و گاهی اوقات نیز در بورس 
عرضه می کنند.رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این 
که وضعیت بازار مصالح ساختمانی نشان می دهد مکانیزم دقیق و 
نظام مندی برای تولید و عرضه مصالح ساختمانی در کشور وجود 
ندارد، اضافه کرد: این مســئله موجب افزایش قیمت تمام شده 

مسکن در سال های اخیر شده است.

رشد ۹ درصدی صادرات محصوات 
کشاورزی و غذایی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از رشــد 6. 8 درصدی صادرات 
بخش کشــاورزی و غذا در 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال 98 خبر داد.مجید موافق قدیری د با بیان اینکه در 5 ماهه 
سال 1399، میزان صادرات محصوات کشاورزی و صنایع غذایی 
3 میلیــون و 53 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 123 میلیون دار 
بوده است، گفت: این صادرات ازنظر وزنی 8 درصد و ازنظر ارزشی 
5. 19 درصــد کل صادرات کااهای غیرنفتی کشــور را به خود 

اختصاص داده است.

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت با بیــان »به دنبال حذف 
موانع و امضاهای طایی هســتیم« گفت: ظرف ســه ماه 
آینده معادن حبس شــده آزاد می شوند که ظرفیت جدید 
برای اشتغال و توسعه کشور است.به گزارش شاتا، علیرضا 
رزم حسینی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
فارس و نشســت با فعاان اقتصادی این استان بر ضرورت 
تقویت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: به دنبال حذف 
موانع تولید و امضاهای طایی هستیم.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اضافه کرد: فعاان اقتصادی اگر نسبت به امنیت 
و تسهیل در مسیر سرمایه گذاری اطمینان داشته باشند، 
با خیال راحت وارد حوزه تولید و اشــتغال می شوند.وی با 
اشاره به اینکه در دولت نیز تأکید رئیس جمهور، هماهنگی 
میان نهادها و دســتگاه های ذی ربط در پشتیبانی از تولید 
است، یادآور شــد: هماهنگی بســیار خوبی میان وزارت 
صمت، جهاد کشــاورزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و 

دارایی وجود دارد.

تغییر برخی سیاســت ها برای حمایت از واحدهای 
تولیدی با تعامل با بانک مرکزی

وزیــر صنعت، معدن و تجارت ادامــه داد: در جهت تغییر 

برخی سیاســت ها برای حمایت از واحدهای تولیدی، در 
تعامل با بانک مرکزی تاش خواهیم کرد.رزم حسینی گفت: 
علی رغم همه تحریم ها و  مشکات اما به سمت فراوانی کاا، 
افزایش تولید، سه شیفته کردن واحدها، تکمیل زنجیره ها 
و فعال ســازی واحدهای راکد و ظرفیت های خالی حرکت 
خواهیم کرد.وی همچنین اعام کرد: مدیرعامل ســازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران در خصوص 
احیای واحدهای راکد و غیرفعال سراسر کشور مسئولیت 

دارد و این مهم را در دستور کار قرار می دهد.

باور کنیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم
وزیر صنعــت، معدن و تجارت افزود: بایــد باور کنیم که 
در یــک جنگ اقتصادی تمام عیار قــرار داریم و عاوه بر 
تحریم ها، کرونا هم اضافه شــده کــه هزینه های درمان و 
ســامت را به کشــور تحمیل کرده است.رزم حسینی در 
ادامه تصریح کرد: اما با وجود همه این مشــکات کمبود 
کاایی در کشور وجود ندارد.ضمن حفظ پایه پولی شرایط 
و مســیر واردات مواد اولیه را تسهیل می کنیم.وی با اعام 
اینکه اعمال برخی محدودیت ها در بانک مرکزی به سبب 
کمبود منابع ارزی بوده است، گفت: این موضوع به فعاان 

اقتصادی فشار آورده است اما درصدد آن هستیم که ضمن 
حفظ پایه پولی شــرایط و مسیری را فراهم و هموار کنیم 
تــا واردات مواد اولیه به راحتی صورت گیرد.وزیر صمت در 
خصوص بازرسی ها نیز بیان کرد: بازرسی از بازار باید توسط 
خود مردم انجام شود به این معنا که بازرسی ها باید مردمی 

و ثبات نسبی قیمت بر بازار ایجاد گردد.

ازادسازی معادن حبس شده ظرف سه ماه آینده
رزم حســینی اعــام کرد: ظرف ســه ماه آینــده معادن 
حبس شــده آزاد می شوند که ظرفیت جدید برای اشتغال 

و توسعه کشور است.

درصدد حذف بخشــنامه های زائد و رفع موانع و 
بروکراسی ها هستیم

وی از تفویــض اختیــارات ازم به اســتان ها خبر داد و 
گفت: درصدد حذف بخشــنامه های زائــد و رفع موانع و 
بروکراسی های سخت اداری هستیم.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در بخش دیگری از این نشست از استاندار و رئیس 
سازمان صمت فارس خواست پیگیر موارد مطروحه در این 

جلسه باشند.

 وزیر صنعت: 
استانهاموانع تولید و امضاهای طایی حذف می شوند

معاون فنی گمرک از انجام 246 میلیون 
دار تجــارت چمدانــی در ســال 98 با 
کشورهای مشــترک المنافع خبر داد و 
گفت:  این حجم تجارت نسبت به سال 97 
بیش از 11 درصد رشد دارد.مهرداد جمال 
ارونقی  در مورد حجم تجارت چمدنی با 
کشورهای مشــترک المنافع CIS اظهار 
داشــت: در کنار مبادات تجاری ایران با 
کشــورهای عضو CIS، تجارت محدود و 
کوچک دیگری نیــز در گمرکات مرزی 
مستقر در شمال، شــمال شرق و شمال 
غرب کشــور از طریق مرزنشــینان این 
مناطق با مرزنشــینان ساکن کشورهای 
فــوق صــورت می گیرد که محــدود به 
اقام کاایی خاصی بوده و به آن تجارت 
چمدانی گفته می شــود.معاون امور فنی 
گمرک ایران با اشــاره به گــزارش دفتر 

فناوری اطاعات و ارتباطات فراداده های 
گمرک گفــت:  در ســال 1398، حدود 
222 میلیون یورو معــادل 246 میلیون 
دار و در هــر روز به طور متوســط 675 
هزار دار کاا از طریق تجارت چمدانی از 
گمرکات مرزی به کشورهای CIS ارسال 
شــده اســت.وی ادامه داد: سال 1397 
صادرات به طریق تجارت چمدانی، حدود 
193 میلیون یــورو معادل 222 میلیون 
دار بود کــه حاکــی از افزایش 11٫11 
درصــدی ارزش داری تجارت چمدانی 
طی سال 1398 نســبت به سال 1397 

دارد.ارونقــی در مورد بیشــترین حجم 
تجارت چمدانــی در گمرکات اعام کرد: 
سال 1398، گمرک بیله سوار با اختصاص 
84 میلیون دار با 34٫29 درصد از ارزش 
تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک آستارا 
با اختصاص 72 میلیــون دار با 29.42 
درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم، 
گمرک سرخس با اختصاص 21 میلیون 
دار یــا 8,40 درصــد از ارزش تجارت 
چمدانی رتبه ســوم را به خود اختصاص 
داده است.معاون گمرک با بیان اینکه در 
سال پیش از آن، گمرک سرو با اختصاص 

64 میلیون دار با 29٫06 درصد از ارزش 
تجارت چمدانی رتبــه اول، گمرک بیله 
ســوار با اختصاص 61 میلیــون دار با 
27٫45 درصــد از ارزش تجارت چمدانی 
رتبه دوم، گمرک آستارا با اختصاص 54 
میلیــون دار بــا 24.16 درصد از ارزش 
تجــارت چمدانی رتبه ســوم را به خود 
اختصــاص داده اند. به گفتــه این مقام 
مسئول، در سال 1398، بیشترین افزایش 
ارزش صادرات به طریق تجارت چمدانی، 
مربوط به گمرکات سرخس، باجگیران و 
نوردوز، به ترتیب با 2401,71، 579,64 
و 574٫03 درصد رشــد نســبت به سال 
1397 دارد.وی ادامــه داد:  بیشــترین 
کاهش ارزش، مربوط به گمرکات ســرو، 
دوغارون و جلفــا، به ترتیب با 87 , 43 ، 

62٫36 و 24, 30 درصد، بوده است.

ثبت 246 میلیون دار تجارت 
چمدانی در سال 98
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با رشد 42000 واحدی شاخص:یادداشت

رنگ بورس بااخره سبز شد
شــاخص بورس در پایان داد و ستدهای با رشد بیش از ۴۲۰۰۰ 
واحدی بعد از مدت ها رنگ تاار شیشــه ای را از قرمز به ســبز 
تبدیل کرد و باعث شد تا نماگر اصلی بازار به یک میلیون و ۵۴۶ 
هزار و ۱۴۹ واحد برســد.آمار معامات بورس نشان می دهد که 
همه شاخص های بورس با افزایش مواجه شدند و به طور میانگین 

با ۲.۲۱ درصد صعود را به ثبت رساندند.

صعود شاخص ها
بر اســاس آمارهای معاماتی، همه شــاخص های بورس با رشد 
دســته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۴۲۷۲۲ 
واحــد صعود معادل ۲.۸۴ درصد به یــک میلیون و ۵۴۶ هزار و 
۱۴۹ واحد، شــاخص  قیمت »وزنی - ارزشــی« با ۱۱۲۰۳ واحد 
افزایش معادل ۲.۸۴ درصد به ۴۰۵ هزار و ۴۴۶ واحد، شــاخص 
کل »هم وزن« با ۳۱۰۵ واحد صعود معادل ۰.۷۸ درصد به ۴۰۰ 
هزار و ۶۷۹ واحد، شــاخص قیمت »هــم وزن« با ۲۰۳۴ واحد 
صعود معادل ۰.۷۸ درصد به ۲۶۲ هزار و ۵۵۹ واحد، شاخص آزاد 
شناور با ۵۶۲۸۶ واحد افزایش معادل ۲.۸۳ درصد به ۲ میلیون و 
۴۸ هزار و ۲۲۹ واحد، شاخص بازار اول با ۳۸۵۳۳ واحد افزایش 
معــادل ۳.۵۸ درصد به یک میلیون و ۱۱۳ هــزار ۹۶۳ واحد و 
شاخص بازار دوم با ۵۷۱۵۳ واحد صعود معادل ۱.۸۲ درصد به ۳ 

میلیون و ۱۹۲ هزار و ۴۳۶ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار
از سویی دیگر دیروز ۷ نماد »فواد با ۴۳۹۰ واحد، فملی با ۳۵۰۴ 

واحد، فارس با ۳۴۳۳ واحد، کگل با ۱۹۷۸ واحد، تاپیکو با ۱۵۸۱ 
واحد، شپنا با ۱۴۲۳ واحد و وغدیر با ۱۳۹۷ واحد« بیشترین تاثیر 

را در روند شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان اندک نماگر صنایع
این گزارش می افزاید، دیروز شــاخص های صنایع تاار شیشه 
ای با اندکی نوســان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع 

» رادیویــی با ۴۰۲ واحد صعود معادل ۴.۶۵ درصد به ۹ هزار و 
۶۸ واحــد بانک ها با ۳۴۶ واحد افزایش معادل ۴.۳۵ درصد به 
۸ هزار و ۳۱۰ واحد، فلزات اساسی با ۴۶۴۳۰ واحد رشد معادل 
۴.۱۹ درصد به یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۲۴۲ واحد، کانه فلزی 
با ۱۴۶۱۳ واحد افزایش معادل ۳.۷۲ درصد به ۴۰۷ هزار ۱۰۳ 
واحد، مالی با ۶۳۸۳۴ واحد افزایش معادل ۳.۳۵ درصد به یک 
میلیون و ۹۶۸ هزار ۳۷ واحد، فرآورده نفتی با ۱۵۹۴۵۷ واحد 
رشــد معادل ۳.۲۶ درصد به ۵ میلیون و ۴۸ هزار و ۲۳۱ واحد، 
منسوجات با )۴۸۰( واحد افت معادل )۴.۹۵( درصد به ۹ هزار 

و ۲۱۷ واحد« رسید.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت ها
در عیــن حال نگاهی بــه آمارهای معاماتی دیروز بازار ســهام 
مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای »وسکرشا با ۳۰ درصد، 
وبانک بــا ۹.۸۲ درصد، درازک با ۵ درصد، پاکشــو با ۵ درصد، 
تکشــا با ۵ درصد، کاوه با ۴.۹۹ درصد و دعبید با ۴.۹۹ درصد« 
بیشــترین افزایش قیمت و نمادهای »وبهمن با )۴.۹۸( درصد، 
نمرینو با )۴.۹۵( درصد، حتاید با )۴.۹۴( درصد، خمهر با )۴.۹۲( 
درصد، بکام با )۴.۸۷( درصد، سشمال با )۴.۸۶( درصد و قصفها با 
)۴.۸۳( درصد« بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند 
و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.به این ترتیب، در پایان داد 
و ســتدهای روز جاری بورس، در یک میلیون و ۳۶۱ هزار نوبت 
معاماتــی، ۶ هزار و ۸۹۹ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۶۹ 

هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

روند بازار سهام و سیاستهای پولی کشور
رییس اســبق پژوهشــکده پولی و بانکی معتقد اســت با توجه به مســئولیت 
بانک مرکزی برای رســیدن به نرخ تورم ۲۲ درصدی،سیاســت های پولی باید 
اولویت بیشــتری نسبت به سایر سیاســت های دولت و بازار سهام داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد مجتهد، رییس اســبق پژوهشــکده پولی و 
بانکی در یادداشــتی که در اختیار خبرگزاری مهر قــرار داده با »رد« این گمانه 
که افزایش نرخ سود بانکی منجر به افت شاخص بورس شده است، تاکید کرده: 
با توجه به مســئولیت بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و رســیدن به هدف 
نرخ تورم ۲۲ درصدی که مســتقیماً بر ارزش پول ملی تاثیر می گذارد، ضروری 
است که سیاست های پولی بانک مرکزی از این جنبه اولویت بیشتری نسبت به 

سایرسیاست های دولت و بورس اوراق بهادار داشته باشد.
شــاخص کل بازار بورس از ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ با شــروع روندی نزولی از محدوده 
بیش از ۲ میلیون به محدوده یک میلیون و پانصد هزار واحدی در روزهای اخیر 
رسید. در تحلیل افت نسبتاً شدید قیمت سهام و روند نزولی بازار بورس طی دو 
ماه گذشته به دایل مختلفی از جمله حباب قیمتی در برخی سهام، اصاح موقتی 
بازار، کاهش اعتماد سهامداران به ادامه حمایتهای دولت و سایر ارکان حکومت از 
ادامه روند افزایشی بازار از جمله اختاف نظر در خصوص عرضه صندوق پاایشی 
یکم، فروش عمده ســهام توسط حقوقی ها، ایجاد ترس و وحشت در سهامداران 
بــرای تداوم کاهش قیمتها و تشــکیل صف های فروش بــزرگ و رفتار توده ای 
سهامداران غیر حرفهای و … اشاره شده است.یکی دیگر از این دایل که توسط 
برخی از افراد مطرح می شود افزایش نرخ سود بانکی است. بانک مرکزی از اوایل 
خردادماه سال جاری با انتشار اطاعیه ای رسمی چارچوب جدید سیاستگذاری 
پولی خود را اعام کرد. در این چارچوب جدید، بانک مرکزی با هدایت نرخ سود 
در بازار بین بانکی به ســمت نرخ سیاستی مورد هدف خود و مدیریت نقدینگی 
از طریق عملیات بازار باز و تعیین و اجرای داان نرخ سود در جهت کاهش تورم 
به سمت نرخ تورم هدف حرکت می کند. اما نکته اساسی این است که تغییرات 
نرخ سود طی ماههای گذشته چه به لحاظ ارتباط زمانی و چه به لحاظ اثرگذاری 
بر رفتار سهامداران نمی تواند یک عامل مهم برای روند نزولی بازار بورس قلمداد 
شود. چرا که بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در پایان تیرماه 
بدون تغییر در سقف سود سپرده های کوتاه مدت عادی )۱۰ درصد(، سقف سود 
سپرده های سرمایه گذاری یک ساله را تنها یک واحد درصد افزایش داده و از ۱۵ 
به ۱۶ درصد رســاند. همچنین، سپرده های کوتاه مدت ویژه ۳ ماهه و ۶ ماهه را 
به ترتیب با سقف سود ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده های دوساله را با سقف سود ۱۸ 
درصد معرفی نمود. ازم به ذکر است نرخ سود ۱۸ درصد به عنوان بااترین نرخ 
سود قبًا برای انتشار گواهی سپرده عام توسط بانک ها وجود داشت و در مجموع، 
تغییر قابل ماحظه ای روی نرخ سود اتفاق نیافتاده است؛ ضمن اینکه این نرخ با 
نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت در بازار بدهی هم نزدیک اســت.لذا، این تغییرات 
چه به لحاظ زمان تصمیم و انتشار خبر آن و چه به لحاظ میزان تغییر آن و تأثیر 
احتمالی آن بر انگیزه سهامداران )فروش سهام به منظور سپرده گذاری مدت دار 
با هدف دریافت نرخ سود بانکی حداکثر ۱۸ درصدی در مقایسه با بازدهی مورد 
انتظار بازار بورس و سایر بازارها( نمی تواند عاملی برای شروع و تداوم روند نزولی 
بازار ســهام تلقی شــود. به عبارت دیگر، اختاف نرخ های سود سپرده ها با نرخ 
تورم و نرخ های بازدهی مورد انتظار ســایر بازارهای دارایی در ماههای اخیر آن 
قدر زیاد است که تغییر یک یا دو درصدی آن نمی تواند اثر معنی داری بر رفتار 
پس انداز و سرمایه گذاری سهامداران داشته باشد.در این راستا، ضروری است که 
بانک مرکزی با مهار تورم از طریق مدیریت نرخ سود و نقدینگی به تقویت ثبات 
اقتصادی، ایجاد بستر مناســب پس انداز و سرمایه گذاری و تقویت رشد واقعی 
بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنایع و شرکتهای بورسی و توسعه واقعی بازار 
سهام کمک نماید.در مقابل، ازم است سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان 
بازار سرمایه تحلیلی درست و واقع بینانه از تحوات بازار سهام - از جمله تبیین 
دایل رشد عجیب این بازار در مقایسه با سایر بازارها قبل از شروع روند نزولی آن، 
از جمله دعوت عمومی از مردم به حضور در این بازار و شکل گیری حرکت دسته 
جمعی مردم و تشدید تقاضای ناشی از انتظارات کسب بازدهی های بسیار باا و 
در مقابل، عدم گســترش بموقع و متناسب سمت عرضه بازار سهام و همچنین 
دایل تداوم این روند- ارائه کنند. این امر ضمن کاهش باتکلیفی و سردرگمی 
کنونی سهامداران به بازگشت سریع تر اعتماد عمومی به این بازار و ترسیم چشم 
اندازی روشن و درست از تحوات آتی بازار نیز کمک خواهد کرد.در مجموع، ازم 
اســت ضمن تاکید بر بهره گیری از ظرفیت ها و فرصتهای مناسب بازار سرمایه 
برای تقویت تأمین مالی تولید و افزایش مطلوب سهم این بازار از کل تأمین مالی 
اقتصاد کشور، از طریق توجه همزمان به عناصر تأثیرگذار در هر دو سمت عرضه 
و تقاضای بازار و پرهیز از حبابی شدن قیمت سهام، مراقبتهای ازم در خصوص 
کارکرد سالم و قوی بازار سهام صورت گیرد. همچنین، با جلب اعتماد سهامداران 
به توســعه مطلوب بازار از طریق تقویت ساختارهای نهادی، اطاعاتی و نظارتی 
بازار، ضمن پرهیز از مداخات گسترده در سازوکارهای واقعی بازار و با استفاده از 
تجارب موجود، شرایط امن و سالمی برای سهامداری و فعالیت در این بازار فراهم 
گردد.با توجه به مسئولیت بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و رسیدن به هدف 
نرخ تورم ۲۲ درصدی که مســتقیماً بر ارزش پول ملی تاثیر می گذارد، ضروری 
است که سیاست های پولی بانک مرکزی از این جنبه اولویت بیشتری نسبت به 
سایرسیاســت های دولت و بورس اوراق بهادار داشــته باشد. زیرادر صورت عدم 
کنترل تورم و افزایش آن، در سایر بازارها از جمله بازار کاا، بازار سرمایه و بازار ارز 

شاهد تبعات منفی آن و تشدید مشکات وارده بر روند فعالیت آنها خواهیم بود.
احمد مجتهد
رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی

 روند کاهشی دار فارغ از رقابت 
انتخاباتی آمریکا

کارگزار پیشکسوت سهام پیتر شیف گفت: سه ماهه منفی برای دار، بازار اوراق 
قرضه و همینطور بازار ســهام پیش بینی می شود.به گزارش راشاتودی، به گفته 
کارگزار پیشکسوت سهام پیتر شیف، ارز ایاات متحده »تصویر آینه ای« از فلزات 
گرانبها، مانند طا و نقره و همچنین سهام در سه ماهه سوم سال جاری بود.وی 
در پادکست خود اشاره کرد که دار در ماه سپتامبر افزایش یافته، اما در این دوره 
سه ماهه کاهش یافته است. شیف گفت که شاخص دار در ماه سپتامبر تقریباً دو 
درصد افزایش یافت، اما در این ســه ماهه کمی بیش از ۳.۵ درصد کاهش یافت.

مدیرعامل یورو پاسیفیک پایتخت پیش بینی کرد که ممکن است در سه ماهه 
چهارم تغییرات زیادی رخ دهد. وی توضیح داد: من فکر می کنم این یک ســه 
ماهه منفی مخصوص دار باشد - شاید حتی برای بازار اوراق قرضه و همینطور 
بازار ســهام.به گفته این اقتصاددان، شــاخص دار ممکن است در سال ۲۰۲۱ 
کاهش یابد و اگر در سال ۲۰۲۱ اتفاق نیفتد، ممکن است در سال ۲۰۲۲ اتفاق 
بیفتد. اما در نهایت من فکر می کنم که شاخص دار می تواند بسیار پایین تر از 

۶۰ باشد. من فکر می کنم خطر نزولی فوق العاده ای وجود دارد.

یکی از مهم ترین سواات مشتریان 
سیســتم بانکــی نحوه ســوزاندن 
کارت بعد از ســرقت یا مفقود شدن 
کارت بانکی است.یکی از مهمترین 
سواات مشتریان سیستم بانکی به 
عنــوان صاحبــان کارت های بانکی 
نحوه سوزاندن کارت بانکی و ساقط 
کردن کارت از اعتبار در زمان مفقود 
شدن، ســرقت و غیره است که نیاز 
است تا کارت بانکی سوزانده شود تا 
مورد دسترسی سایر افراد به منظور 
سوءاستفاده و سرقت از حساب قرار 
نگیرد البته اگر رمز کارت بانکی در 
کنار کارت وجود نداشته باشد عما 
برداشت پول از آن غیر ممکن است؛ 
بر همین اســاس در این مطلب به 
چهار روش سوزاندن کارت بانکی به 
صورت مختصر اشاره خواهیم داشت.

از طریق شعبه بانک

یکــی از ســاده ترین و رایج تریــن 
روش ها برای سوزاندن کارت بانکی 
در زمان ســرقت یا مفقود شــدن 
کارت، مراجعه به شعبه بانک عامل 
و درخواســت ســوزاندن کارت و 
صدور کارت بانکی جدید اســت؛ در 
صورتی که به بانک دسترسی وجود 
دارد، این روش مناســب اســت اما 
اگر کارت در زمانی خارج از ســاعت 
اداری یا روزهای تعطیل ســرقت و 
مفقود شــود و یا رمز کارت بر روی 
کارت یا در کنار کارت قرار داشــته 
باشد، نیاز است تا هر چه سریعتر با 
استفاده از دستگاه خودپرداز و همراه 
بانک کارت ســوزانده شــود تا پس 
از گشــایش بانک عامل درخواست 
صدور کارت جدید بانکی انجام شود.

)ATM( با دستگاه خودپرداز
دستگاه های خودپرداز به عنوان یکی 

از مهمترین تجهیزات سخت افزاری 
بانکی ضریب دسترســی باایی به 
خصوص در مراکز شــهرها دارند و 
در تمامــی نقاط کشــور می توان از 
این دســتگاه ها بــرای انجام برخی 
از عملیات هــای بانکــی از جملــه 
مسدود کردن کارت بانکی استفاده 
کــرد؛ کاربر می تواند بــا مراجعه به 
نزدیک تریــن دســتگاه خودپرداز و 
بدون در دست داشتن کارت گزینه 
ثبت و ســپس گزینه مسدود کردن 
کارت بانکــی را انتخاب کند و بعد 
از آن با وارد کردن شــماره کارت و 
رمز عبور کارت بانکی مورد نظر که 
سرقت یا مفقود شده را مسدود کند 
تا هر زمان با مراجعه به بانک کارت 

بانکی جدید صادر شود.

از طریق همراه بانک
یکی از روش هایی که در حال حاضر 

مورد اســتقبال مشــتریان سیستم 
بانکی کشور قرار گرفته، استفاده از 
همراه بانک است که یکی از خدمات 
آن ســوزاندن کارت بانکی یا همان 
مسدود کردن کارت بانکی به شمار 
می رود؛ کاربــر بعد از آن می تواند با 
مراجعــه به بانک نســبت به صدور 

کارت بانکی جدید اقدام کند.

با تلفن بانک
در بانک هایــی که ســرویس تلفن 
بانک در دسترس مشــتریان بانک 
قرار دارد، می توان با تماس به تلفن 
گویای بانک و صحبــت با اپراتور و 
پاسخ دادن به برخی سواات هویتی 
از جمله شــماره کارت، مشخصات 
هویتــی و رمــز کارت نســبت به 
ســوزاندن کارت بانکی اقدام کرد تا 
هر زمان با مراجعــه به بانک کارت 

بانکی جدید صادر شود.

 تصمیم مهم ارزی بانک مرکزی
 رفع تعهد ارزی ۹۷ و ۹۸ توسط ۲ صرافی تا 

اطاع ثانوی انجام می شود
با تصمیم بانک مرکزی، صرافی های ملی و توسعه صادرات تا اطاع ثانوی مسئول دریافت 
ارز حاصل از صادرات هستند؛ ضمن اینکه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای سال های 
۹۷ و ۹۸ در این صرافی ها انجام می شود.محســن بوالحسنی مدیرعامل شرکت صرافی 
از دریافت ارز حاصل از صادرات توســط صرافی توسعه صادرات تا اطاع ثانوی خبر داد 
و گفت: رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای ســال های ۹۷ و ۹۸ انجام می شود.بنابراین 
صرافی های توسعه صادرات و ملی به عنوان صرافی های منتخب تا اطاع ثانوی ارز حاصل 
از صادرات ســال های یادشــده را به صورت حواله با نرخ های تعیین شده از سوی بانک 
مرکزی دریافت می  کنند.بوالحســن اعام کرد: دریافت اسکناس به منظور رفع تعهدات 
صادراتی جاری تا سقف  های تعیین شده توسط بانک مرکزی کماکان ادامه دارد و برای 
دریافت اسکناس به منظور رفع تعهد ارزی سنوات گذشته، در انتظار تعیین تکلیف بانک 
مرکزی و دریافت اطاعات در مورد میزان و نرخ آن هستیم.وی در مورد اظهارنظرهای 
اعام شده در مورد عدم وجود مکانیزم ازم برای بازگشت ارز از کشورهای عراق، پاکستان 
و افغانســتان، گفت: صرافی توسعه صادرات با ایجاد شــبکه  های ازم کار انتقال ارز از 
کشورهای مذکور را انجام می دهد.مدیرعامل صرافی بانک توسعه صادرات ایران در مورد 
صادرات ریالی، اظهار داشت: موضوع مستثنی بودن صادرات ریالی به کشورهای عراق و 
افغانستان منتفی شده است و به موجب بخشنامه های اباغی، مابه ازای هرگونه صادراتی 
صرفاً به صورت ارزی خواهد بود و همچنین تسویه تعهدات مربوط باید همانند صادرات 

به سایر کشورها به صورت ارزی ایفاد شود.

به عنوان بانک برتر در تأمین مالی شرکت های دانش بنیان
قدردانی صندوق نوآوری و 

شکوفایی از بانک آینده 
شام گاه چهارشــنبه نهم مهرماه، 
با حضــور دکتر واعظــی، رییس 
دفتــر و دکتــر ســتاری، معاون 
علمی و فــن آوری رییس جمهور، 
در گردهمایی تبیین نقش شبکه 

بانکی در نظام تأمین مالی نوآوری کشور، از بانک آینده 
به عنوان بانک برتر قدردانی شــد.در این گردهمایی که 
در محل ســاختمان صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار 
شد، دکتر مرادی و مجاهدی اعضای هیأت مدیره بانک 
آینده و خانم دکتر فخریان، رییس اداره اعتبارات خرد و 
متوسط حضور داشتند.معاونت محترم علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری و صندوق نوآوری و شــکوفایی به 
پاس خدمات شایســته بانک آینده در امر تأمین مالی 
شرکت های دانش بنیان و کوشــش مجدانه و ارزشمند 
در توســعه نظام تأمین مالــی نوآورانه و دانش محور، با 
اهدای لوح سپاس، از این بانک، تقدیر نمود. در بخشی 
از این لوح ســپاس، که با امضای دکتر ســورنا ستاری 
معاون علمــی و فن آوری رییس جمهــور و دکتر علی 
وحدت، رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 
اســت، خطاب به دکتر فطانت، مدیرعامل بانک آینده، 
ذکر شــده است: »امید اســت با اتکال به ایزد متعال و 
جد و جهد جناب عالی و مجموعــه مدیران و کارکنان 
گران قدر بانک آینده در فراهم سازی ابزارها و راه کارهای 
خاقانه و کارآمد در حمایــت از کاربردی کردن دانش 
و تجاری ســازی نوآوری ها، شــاهد جهــش در اقتصاد 
دانش بنیان و تحقق اهداف عالیه و اقتصاد مقاومتی در 
توسعه پایدار اقتصادی کشور عزیزمان باشیم«.به استناد 
گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه خدمات مالی 
و اعتبــاری بانک آینده به شــرکت های دانش بنیان، از 
طریق اعطای تســهیات و صدور انــواع ضمانت نامه، 
اشتغال جدید را برای ۱۶۲ نفر و حفظ و تثبیت اشتغال 
را برای ۸۲۴۰ نفر فراهم نموده است؛ که این امر، سبب 
صرفه جویی ارزی ۱۱۱ میلیون داری و کمک به فروش 
۱۶.۵۸۹ میلیارد ریالــی محصوات دانش بنیان صنایع 

کشور شده است.

گزیده خبر

چگونه کارت بانکی خود را بسوزانیم؟
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هشدار جدی به طرف های درگیر در مناقشه قره باغ؛ 
 هرگونه تعرض به خاک ایران غیرقابل

 تحمل است
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران هرگونه تعرض از سوی 
آذربایجان و ارمنســتان به خاک ایران را غیرقابــل تحمل خواند و به همه 
طرف ها در این زمینه هشدار جدی داد که مراقبت های ازم را صورت بدهند.

هشدار جدی به طرف های درگیر در مناقشه قره باغ؛ هرگونه تعرض به خاک 
ایران غیرقابل تحمل است سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســامی ایران دیروز )شنبه( در پاسخ به ســؤال خبرنگاران در 
خصوص گزارش های برخی تعرضات انجام شده به خاک جمهوری اسامی 
ایــران در جریان درگیری های اخیر بین جمهــوری آذربایجان و جمهوری 
ارمنســتان اظهار داشت: تحرکات در مناطق مرزی کشورمان به طور جدی 
و با حساسیت تمام از سوی جمهوری اسامی ایران در حال رصد بوده و در 
این ارتباط  ضمن اعام غیر قابل تحمل بودن هرگونه تعرض از ســوی هر 
یک از طرف های درگیر در منطقه به خاک کشــورمان، به همه طرف ها در 
زمینه مراقبت ازم در این خصوص هشدار جدی می دهیم.سخنگوی وزارت 
امــور خارجه در ادامه بار دیگر بر لــزوم احترام به تمامیت ارضی جمهوری 
آذربایجان، رعایت اصل عدم تعرض به غیرنظامیان، توقف درگیری ها و آغاز 
گفت وگوهــای جدی و زمان دار تاکید و آمادگی جمهوری اســامی برای 
کمک به نیل به این اهداف را اعام کرد.به گزارش فارس، بامداد یکشــنبه 
ششــم مهر ماه اخباری مبنی بر وقوع درگیری بین ارمنستان و آذربایجان 
منتشــر شــد و دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری هــا متهم کردند و دور 
جدیدی از تنش بین دو کشــور ایجاد شد. وزارت دفاع ارمنستان اعام کرد 
که نیروهای این کشــور دو بالگرد و ســه پهپاد آذربایجانی را در واکنش به 
حمات باکو به مناطق مســکونی ســاقط کرده اند. وزارت دفاع ارمنستان 
همچنین اعام »حالت جنگی« کرد و از تمامی نیروهای خود خواســت تا 
در آماده باش کامل قرار گیرند.»نیکل پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان در 
نشســت اضطراری با نمایندگان پارلمان این کشور درباره درگیری نظامی 
با جمهوری آذربایجان اعام کرد که ایروان ممکن اســت به طور رســمی 
اســتقال جمهوری خودخوانده قره باغ کوهستانی)جمهوری آرتساخ( را به 
رسمیت بشناســد.در واکنش به این اقدام ایروان، پارلمان آذربایجان نیز در 
مناطق درگیر حالت جنگی اعام کرد. در همین حال، یک مقام محلی ارمنی 
در منطقه »قره باغ« به ترتیب از کشته و زخمی شدن، ۱۶ و ۱۰۰ از نیروهای 

خود در درگیر با نیروهای آذربایجان خبر داد. 

 آلمان روسیه را به تحریم های
 جدید تهدید کرد

وزیر خارجه آلمان با اشاره به گزارش ادعایی کشورش درباره مسمومیت 
مخالف دولت روسیه با گاز عامل اعصاب، گفت در صورتی که این گزارش 
را ســازمان منع ساح های شیمیایی تایید کند، اعمال تحریم های جدید 
علیه مســکو اجتناب ناپذیر خواهد بود.»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان 
گفت در صورتی که سازمان منع ساح های شیمیایی ارزیابی ارتش آلمان 
درباره مسمومیت ادعایی »الکسی ناوالنی« را تایید کند، ممانعت از اعام 
تحریم های جدید علیه مســکو غیرممکن خواهد بود.ماس در گفت وگو با 
پورتال خبری »تی-آناین« که امروز شــنبه منتشر شد، گفت: اگر نتایج 
آزمایشگاه های آلمان، سوئد و فرانسه تایید شود، پاسخ روشنی را از سوی 
اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشــت. اطمینــان دارم که در آن صورت 
اجتناب از تحریم ها غیرممکن خواهد بود.او در پاســخ به این ســوال که 
تحریم هــای جدید چه افراد و نهادهایی را هــدف قرار خواهد داد، گفت 
آن ها باید هدفمند و متناسب باشند.این دیپلمات ارشد آلمانی ادعا کرد: 
اما چنین نقض جدی کنوانســیون ساح های شــیمیایی نمی تواند بدون 
پاســخ بماندو ما دربــاره آن در اروپا توافق داریم.بــه گزارش خبرگزاری 
»اسپوتنیک«، وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این محدودیت ها 
پروژه خط لوله انتقال گاز »نورد اســتریم ۲« به ارزش ۹.۵ میلیارد دار 
را شامل می شــود گفت: بیش از ۱۰۰ شرکت اروپایی در پروژه خط لوله 
مشغولند که نیمی از آن ها آلمانی هستند. بسیاری از کارگران اروپایی از 

توقف این ساخت و ساز دچار مشکل خواهند شد.

چرا اروپا، ترکیه را تحریم نکرد؟
برخی از دایل داخلی اتحادیه اروپا موجب شــد که ســران اتحادیه در نشست 
بروکسل، کارت تحریم سیاســی – اقتصادی را به شکل شتاب زده بر روی میز 
نگذارند اما در عین حال با دادن هشدار، به انتظار تغییر رویکرد ترکیه بنشینند.، 
نشســت دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل، چندین موضوع عمده را مورد 
بررســی قرار داد. از چند و چون مبارزه با کرونا، تا مساله برخورد دولت باروس 
با مخالفیــن، روابط اتحادیه اروپا با چین و صد البته بررســی تحوات و تنش 
های شــرق مدیترانه بین ترکیه از یک ســو و یونان، قبرس و فرانسه، در سوی 
دیگر.نشســت اخیر، بیش از همه، نام باروس و تحریم این کشور را بر سر زبان 
ها انداخت و تقریباً می توان گفت: اروپا به آرامی از کنار ترکیه رد شــد. جالب 
اینجاســت که بر اساس مکانیسم تصمیم گیری در شورای اتحادیه اروپا، مساله 
در نقطه ای گره خورد که دقیقاً با ترکیه ارتباط داشــت. چرا که قبرس، عمًا با 
شــورا وارد چانه زنی و معامله شده و اعام کرد: تنها در صورتی رای به تحریم 
باروس می دهیم که علیه ترکیه اقدامی انجام شود. در چنین شرایطی بود که 
چارلز میشل رئیس شورا، با اســتفاده از تاکتیک های مرسوم در نوشتن متون 
دیپلماتیک، با گنجاندن عبارت هشــدار به ترکیه، توانست قبرس را راضی کند 
که به تحریم باروس، رای مثبت دهد.در پایان نشست نخست رهبران اروپایی، 
چارلز میشــل، رئیس شورای اروپا گفت: »ما، تنها در صورتی همکاری با ترکیه 
را بهبود می بخشــیم که این کشور، به اســتخراج و اکتشاف غیرقانونی نفت و 
گاز در حریم آبی قبرس پایان دهد.«در همین حال، اورســا فن دراین، رئیس 
کمیسیون اروپا هم اعام کرد »اگر ترکیه به عملیات غیرقانونی استخراج ادامه 

دهد، اتحادیه اروپا از ساح تحریم علیه این کشور بهره خواهدبرد.«

چرا ترکیه تحریم نشد؟
واقعیت این است که گزینه تحریم اقتصادی ترکیه، یک اقدام بعید و دور از ذهن 
نبود. اما اتحادیه اروپا، فعًا چنین گزینه ای را اســتارت نزده است. چرا که اواً، 
در هفته های اخیر، موضوع باروس، برای اتحادیه اهمیت بیشــتری پیدا کرد و 
رسیدن به اجماع نظر در خصوص تحریم سیاسی و اقتصادی این کشور، دست 
کم در بازه زمانی کنونی، برای اروپایی ها، مهم تر از حل موضوع تنش در شرق 
مدیترانه است.در همین حال، سران اتحادیه اروپا، نیک می دانند  که در برخی 
مسائل مربوط به اختاف نظرهای جغرافیایی حوزه اژه بین آتن و آنکارا و حتی 
در بخشی جدی از تحرکات ترکیه در شرق مدیترانه، تا حد قابل توجهی حق با 
تیم اردوغان است و بنا به تعبیر آنگا مرکل صدر اعظم آلمان، یونان خیلی وقت 
هــا، طوری رفتار می کند که می توان او را کودک لوس اروپا دانســت.در دیگر 
سوی ماجرا، ترکیه نیز برای رهایی از تحریم، تاش های گسترده ای انجام داد.

ترکیه مجموعه اقداماتی انجام داد که بر ســر راه امکان اعمال تحریم اقتصادی، 
سپر و مانع ایجاد کرد.

برخی از این اقدامات، عبارتند از:
۱.جلب توجه و حمایت مالت، ایتالیا و برخی کشورهای حوزه بالکان.

۲.ارسال مجدد سیگنال در مورد استفاده از کارت آوارگان.
3.تاکید مکرر بر آماده بودن آنکارا برای گفتگوی سازنده با یونان و قبرس جنوبی.

4.ارسال نامه رئیس جمهور ترکیه به سران اتحادیه اروپا.
در نامــه رجب طیب اردوغان به ســران اتحادیه اروپا آمده بود: »روابط ترکیه با 
اتحادیه اروپا و همچنین گســترش این مناسبات همچنان از موضوعات اصلی و 
در اولویت ترکیه اســت. امیدواریم همان گونه که زغال و فواد موجب تشکیل 

اتحادیه اروپا شده بود، 

پاسخ دستگاه دیپلماسی ترکیه به سران اروپا
وزارت امــور خارجه ترکیه به تفصیل به اظهارات ســران اتحادیه اروپا در مورد 
سیاست های مدیترانه ای آنکارا پاسخ داده و از تصمیمات دولت اردوغان، حمایت 
کرد.همچنین، حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در این مورد نوشته 
اســت: »ترکیه، بــرای دفاع از حقوق خود و دفاع از حقــوق ترک های قبرس، 
اقداماتی در حوزه انرژی انجام داده است. اتحادیه اروپا، این اقدامات را غیرقانونی 
تلقی کرده و ما را تهدید به تحریم کرده است. استفاده از این الفاظ، گام سازنده 
ای نیســت. اتحادیه اروپا اکنون باید درک کند که با این گفتمان نمی تواند به 

جایی برسد.«

پلیس خوب، پلیس بد
با وجود آن که سه شخصیت مقتدر و مهم اتحادیه اروپا یعنی میشل، فون دراین 
و بورل، تقریباً با الحان مشابه و مشترک، ترکیه را تهدید به اعمال تحریم سیاسی 
و اقتصادی کردند، صدر اعظم آلمان، ساز را از پرده ای دیگر نواخت.آنگا مرکل، 
با اشــاره به پیچیدگی روابط با ترکیه گفت:»با وجود همه دشواری ها، گسترش 
روابط سازنده با ترکیه نفع بزرگی برای اتحادیه اروپا در پی دارد. در ناتو شریک 
هستیم و در زمینه مهاجرت قانونی نیز وابسته یکدیگر هستیم.«مرکل با تاکید 
بر ضرورت حل تنش در دریای مدیترانه شرقی و اژه، بر اهمیت استفاده از ابزار 
دیپلماســی تاکید کرد.صدر اعظم آلمان، پس از اعام هشدارها علیه ترکیه نیز، 
به این مساله اشاره کرد که اتحادیه اروپا، خواهد توانست به زودی، حتی موضوع 
حذف ویزا را نیز به عنوان یک هدف مهم و دست یافتنی، مورد بررسی قرار داده 

و در مورد ابعاد آن، با سران آنکارا، مذاکره کند.

آیا مشکل به تمامی حل شده است؟
همچنان که اشاره شد، برخی از دایل داخلی اتحادیه اروپا موجب شد که سران 
اتحادیه در نشست بروکسل، کارت تحریم سیاسی – اقتصادی را به شکل شتاب 
زده بر روی میز نگذارند اما در عین حال با دادن هشدار، به انتظار تغییر رویکرد 
ترکیه بنشینند.اما چنین چیزی به معنی پایان ماجرا نیست. اعام هشدار جدی 
اتحادیه اروپا به ترکیه در مورد ضرورت توقف عملیات حفاری، به این معنی است 
که آنکارا برای تداوم عملیات حفاری به منظور رسیدن به منابع نفت و گاز شرق 
مدیترانه، تنها دو راهکار در اختیار دارد: یا باید بدون ترس و واهمه از مشکات 
و موانــع اقتصادی داخلی، گزینه تحریم را به جان خریده و با صرف هزینه های 
کان و هنگفت، به همان مشی و مسیر قبلی خود ادامه دهد.یا این که پیش از 
آغاز دور جدید حفاری ها، با یونان و قبرس، به سطحی از توافق و تعامل دست 
پیدا کند.البته، رســیدن به تفاهم و تعامل، باز هم به معنی حل همه مشکات 
ترکیه و اتحادیه اروپا نیست و صرفاً پوشه زرد رنگ تحریم را از روی میز برخواهد 
داشــت و این امکان فراهم خواهد آمد که اتحادیه و ترکیه، به مذاکره در مورد 
موضوعات مرتبط با اســتانداردهای دانمارک و مباحــث مربوط به آزادی بیان، 
دســتگاه قضا و دیگر مبانی حقوقی اختافات ترکیــه – اروپا، بازگردند.کما این 
که همین چند ســاعت پیش، سخنگوی اتحادیه اروپا، ضمن حمایت از حقوق 
نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها )ه.د.پ(، دستگیری نمایندگان پارلمان و 

برکنار کردن شهرداران را اقدامی غیرقانونی و مخالفت با دموکراسی دانست.
بــا وجود انتقادات مداوم اتحادیه اروپا در مــورد مدل حکومت داری اردوغان و 
تیم او و انتقادات فراوان از رویه قضایی و برخوردهای پلیســی، حزب حاکم به 
مسیر خود ادامه می دهد و معتقد است که حفظ پایگاه اجتماعی و جذب رای 
هواداران، بسیار مهم تر و تاثیرگذارتر از توجه به خواسته ها و انتقادات اروپا است.

آمریکا در وضعیت قرمز
تحلیلگر مســائل امنیت ملی شبکه خبری ســی ان ان با اشاره 
بــه ابتای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کرونا 3۰ روز 
مانده به انتخابات۲۰۲۰ گفت: با ابتای ترامپ و مشاوران نزدیک 
وی به کرونا می تــوان تاکید کرد آمریکا اکنون در وضعیت قرمز 
قرار دارد. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد 
روز جمعه اعام کرد که آزمایش های تشــخیصی انجام گرفته از 
او و مانیا همســرش، مثبت اســت و آن دو دوره  قرنطینه خود 
را آغــاز می کنند،  بحث های مربوط به بیماری دونالد ترامپ در 
میان رسانه های مختلف جهان باا گرفت و برخی از رسانه های 
خارجی از جمله »پرنســا اتینا« خبرگزاری کوبا به نگاه تردید 
بــه این موضوع نگاه و آن را بعنوان شــانه خالی کردن ترامپ از 
 Samantha( »مناظره های بعدی تحلیل کردند.  »سامانتا وینوگراد
Vinograd( تحلیلگر مســائل امنیت ملی ســی ان ان درباره ابتا 
ترامپ به ویــروس کرونا در تحلیلی گفت: در این لحظه همگان 
آگاهیم که شخص رئیس جمهوری آمریکا به ویروس کرونا مبتا 
شده است، این بدان معنی است که آمریکا هم اکنون در وضعیت 
هشــدار قرمز قرار دارد.وینوگراد افزود:  رئیس جمهوری آمریکا 
به مرگبارترین ویروس مبتا اســت و از منظر امنیت ملی یعنی 
آنکــه ترامپ بعنوان فرماندهی کل قوا قادر به انجام وظایف خود 
نیست.وی در ادامه خطری که با ابتا رئیس جمهوری آمریکا به 
کووید-۱۹ می تواند امنیت ملی در این کشــور را تهدید کند به 
ســی ان ان  گفت: ترامپ  با تک تک افراد رده باای سیاســی و 
نظامی در دولت بطور روزانه بدون زدن ماســک، رو در رو بوده  و 
منطقا باید پذیرفت که این افراد نیز به ویروس کرونا مبتا باشند.

دستگاه حاکمه آمریکا در آسیب پذیرترین وضعیت قرار 
دارد

مطابق با گزارش رسانه های آمریکایی در مجموع شش نفر از 
مقابمات دولت ترامپ از هفته گذشــته تاکنون کرونا گرفتند: 
ترامپ، همســرش مانیا، خانم کان وی مشاور ارشد سابق، دو 
سناتور جمهوری خواه »لی« و »تیلیس«، خانم مک دنیال مدیر 

کمیته ملی حزب، خام هیکس مشاور ارشد که تعداد مبتایان 
به کووید-۹ را به ۶ نفر رســاند ه است.  تحلیل گرد سی ان ان 
بر این باور اســت که این مقامات هــم بزودی به مانند ترامپ،  
قادر به انجــام وظایف خود نخواهند بود؛ درنتیجه  دســتگاه 
حاکمه آمریکا در این لحظه در آسیب پذیرترین وضعیت خود 
به ســر می برد.وینوگراد افزود: مــا فاقد یک تیم جایگزین در 
عرشه هدایت )کشتی( سیاسی و نظامی آمریکا هستیم، شکاف 
عمیقی بخصوص در زمینه امنیت ملی در آمریکا در شرف رخ 
دادن است.تحلیلگران و ناظران عرصه داخلی سیاسی در ساعات 
گذشته به انتقاد های خود از عملکرد ترامپ افزوده اند و شبکه 
خبری ســی ان ان نیز، تیغ انتقادهای خود را علیه وی بُّران تر 
ساخته؛ رئیس جمهوری آمریکا هم اکنون در بیمارستان »والتر 

رید« بستری شده است.

کرونا به سراغ سناتورها هم رفت 
شــبکه خبری آمریکایی »ام. اس. ان. بی. سی« )MSNBC( نیز در 
گزارش نوشت: »مایک لی« ســناتور ایالت »یوتا« آمریکا نیز روز 
جمعه )روز گذشته( ساعاتی پس از اعام خبر ابتای دونالد ترامپ 
به ویروس کرونا، از مثبت بودن نتیجه آزمایش خود به کووید-۱۹ 
خبر داد.این شــبکه خبری آمریکایی افزود: مایک لی  سه شنبه 
گذشته )هشتم شــهریورماه( آخرین بار در مراسم معرفی »اِمی 
کانی بَِرت« )Amy Coney Barrett( بعنوان نامزد احراز کرسی خالی 
در دیوان عالی در انظار عمومی دیده شــده بود از انجام آزمایش 

ویروس کرونا در روز پنجشنبه  »۱۰ شهریور ماه« خبر داده بود.

کرونا در میان مقامات حزب جمهوریخواه
اکنون و پس از ابتای شخص رئیس  جمهوری آمریکا به ویروس 
کرونا و بســتری شــدن وی، خبرهای بیشــتری درباره ابتای 

سیاستمداران  به کووید-۱۹ درحال بروز کردن است.
شبکه خبری ســی ان ان گزارش داد: روز  جمعه )روز گذشته( 
نتیجــه آزمایش »رونا مک دنیل« )Ronna McDaniel( به ویروس 

کرونا مثبت اعام شد.

پیام توییتری ترامپ از بیمارستان
رییس جمهوری آمریکا بــرای مداوا و قرار گرفتن تحت مراقبت 
های پزشــکی در بیمارســتان »نظامی والتر رید« بستری شد،  
صبح روز شنبه در پیامی توییتری نوشت: اوضاع خوب است فکر 

می کنم، از همه متشکرم.

رییس جمهوری آمریکا دچار تنگی نفس شده است
شبکه ســی ان ان پس از بستری شــدن ترامپ در بیمارستان 
گزارش داد: درســت در زمانیکه ترامپ از حــال خوب خود در 
بیمارســتان توییت می کند، وی دچار تنگی نفس می شود و هم 
اکنون درمان وی از طریق داروی ابوای رمدســیویر آغاز شــده 
اســت.یک منبع آگاه به ســی ان ان گفته است: موضوع جدی 
است، ترامپ بسیار خســته و بی حال است.دونالد ترامپ رئیس 
جمهــوری آمریکا بامداد روز گذشــته )جمعه( اعــام کرد که 
تست های تشخیصی انجام گرفته از او و مانیا همسرش، مثبت 
است و آن دو دوره  قرنطینه خود را آغاز می کنند. ترامپ پیش از 
انجام تست و آگاهی به نتیجۀ آن، به سبب بیماری هوپ هیکس 
یکی از نزدیک ترین مشاوران خود، تحت نظر قرار گرفته بود.او در 
نخستین مناظره انتخاباتی، بایدن رقیب خود را به دلیل ماسک 
زدن مورد تمســخر قرار داد. او روز پنجنشنبه به وقت محلی در 
جریان یک سخنرانی برای هواداران خود در پنسلوانیا که عمدتا 
ماسک نزده بودند، پرسید آیا آنها کسی را می شناسند که بیشتر 

از بایدن از ماسک خوشش بیاید.

 درگیری ها میان  ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان 
در حالی همچنان ادامه داشــته که درخواســت های 
بین المللی برای پایان دادن به این مناقشه تاکنون نتیجه 
نداده و نگرانی های جدی نسبت به وخامت اوضاع وجود 
دارد.وزارت خارجه ارمنســتان روز) جمعه( از آمادگی 
این کشــور برای مذاکره با هدف پایان دادن به مناقشه 
در منطقه قره باغ خبر داد و »حکمت حاجی اف« مشاور 
رییس جمهــوری آذربایجان هم گفت: از ســرگیری 
مذاکرات حل مناقشه پس از خروج نیروهای ارمنستان 
از منطقه قره باغ امکان پذیر خواهد بود.ممکن است دو 
طرف آمادگی و تمایل برای مذاکره داشته باشند اما به 
نظر می رسد شدت درگیری ها به حدی است که هیچ 
طرفی حاضر به توقف کامل حمات نیســت و شرایط 
حداقــل در این مقطع زمانی بــرای مذاکره صلح مهیا 
نمی باشــد.در این میان درخواست های فراوان کشورها 
و مقامــات جهان از ارمنســتان و جمهوری آذربایجان 
برای برقراری آتش بس نیز نتیجه نداده و این دو کشور 
همچنان بر تبــادل آتش علیه یکدیگر گام برمی دارند.

نهادهایی همچون سازمان ملل، گروه مینسک و سازمان 
امنیت و همکاری اروپا نیز طی این چند روز نتوانسته اند 
اقدامات موثری برای توقف این درگیری ها انجام دهند. 
به همین دلیل شــک و شبهاتی در مورد عملکرد موثر 
این نهادها در مناقشــه های بین المللی ایجاد شده؛ یا 
آنها توان حل وفصل این گونه تنش ها را ندارند یا عزم 
سیاسی جدی در میان کشــورها و نهادهای مرتبط با 
مناقشــه قره باغ برای برقراری آتش بس در این منطقه 
وجود ندارد.کارشناســان بر این باورند که  بعید است 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در این مقطع زمانی 
پای میز مذاکره بنشینند.  فیودور لوکیانوف  کارشناس 
مسائل آسیای میانه در این رابطه خاطر نشان کرد که 
فکر نمی کنم دو کشــور در ایــن مقطع زمانی تمایل 
جدی برای مذاکره داشــته باشند.وی افزود: شرایط به 
گونه ای پبش رفته که سخت است انتظار داشته باشیم 
یــک طرف تبادل آتش را متوقف کند و به میز مذاکره 
بیاید. با توجه به اینکه باکو اعام کرده فقط در شرایطی 
مذاکره می کند که ارمنستان بی قید و شرط از قره باغ 
خارج شود، شــرایط پیچیده شده است.در جدیدترین 
تحول مربوط به این درگیری ها، وزارت دفاع ارمنستان 

روز شــنبه ضمن اعام تداوم درگیری ها اعام کرد که 
ســه جنگنده جمهوری آذربایجان امــروز در قره باغ 
سرنگون شده اند. همچنین صدای چندین انفجار صبح 
شنبه در مرکز قره باغ شنیده شد.در همین حال نیکول 
پاشینیان در مصاحبه با شبکه فرانس ۲4 ضمن اشاره 
به نقش آنکارا در مناقشه قره باغ اعام کرد که ترکیه در 
مسیر سیاستهای توسعه طلبانه اش گام برمی دارد. وی 
افزود: ارمنستان آخرین مانع در مسیر پیشروی ترکیه 

و سیاستهای توسعه طلبانه اش به سوی شمال است.

تداوم رایزنی های بین المللی
ســرگئی اوروف وزیر امورخارجه فدراســیون روسیه 
و محمد جواد ظریف همتــای وزیر خارجه جمهوری 
اســامی ایــران روز گذشــته در گفت وگویی تلفنی 
خواســتار آتش بس فوری، کاهش تنش و جلوگیری 
از ســخنان تحریک آمیز و ســتیزه جویانه در منطقه 
مورد درگیری قره باغ میان جمهوری های ارمنســتان 
و آذربایجان شــدند. وزارت خارجه روســیه اعام کرد 
در ایــن مکالمه تلفنی وزیر خارجه روســیه و همتای 
ایرانی اش اوضاع درگیری در قره باغ کوهســتانی را به 
طور مفصــل مورد بحث قرار دادنــد و هر دو طرف از 

درگیری های گسترده ابراز نگرانی جدی کردند.
وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز جمعه 
در گفت وگوی تلفنی با نیکول پاشــینیان نخست وزیر 
ارمنستان بر ضرورت توقف فوری درگیری ها در منطقه 
قره باغ تاکید کرد.  در این گفت وگوی تلفنی، پوتین و 
پاشینیان به تبادل نظر در خصوص اوضاع منطقه مناقشه 
ادامه داده و در رابطه با اطاعات بدست آمده مبنی بر 
شرکت جنگجویان از منطقه خاورمیانه در مناقشه قره 
باغ ابراز نگرانی جدی کردند.  پوتین بار دیگر بر ضرورت 
توقف فوری جنگ و از ســرگیری تاش های سیاسی و 
دیپلماتیک برای حل و فصل مناقشه در راستای بیانیه 
اخیر ســران گروه مینسک شــامل روسای جمهوری 
روسیه، فرانســه و آمریکا تاکید کرد.همچنین رهبران 
اتحادیه اروپا طی نشســت روز گذشته  شان خواستار 
برقراری آتش بس در سریع ترین زمان ممکن در منطقه 
قره باغ شــدند. این رهبران در مورد درگیری های اخیر 
جمهــوری آذربایجان با ارمنســتان در قره باغ بحث و 

تبادل نظر کردند و خواســتار برقراری آتش بس در این 
منطقه در ســریعترین زمان ممکن می باشند.امانوئل 
مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز روز گذشته )جمعه( 
با الهام علی اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان تلفنی 
در مورد جدیدترین تحوات مناقشه قره باغ گفتگو کرد. 
مکرون در این تماس از علی اف خواست به درگیری ها 
در قره باغ پایان دهد و مذاکرات صلح را از سر بگیرد.در 
همین حال سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین 
گروه میســنک طی بیانیه ای بار دیگر خواستار آتش 
بــس فوری میان ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان 
شدند.»توماس چامپبل« سخنگوی وزارت دفاع آمریکا 
نیز درخصوص درگیری هــای قره باغ گفت: پنتاگون 
رویدادهای منطقه در مورد مناقشــه قره باغ را با دقت 
پیگپیری می کند. وی شــرایط فعلی در منطقه مورد 
مناقشــه قره باغ را بســیار متغیر عنوان و خاطرنشان 
کرد که آمریکا هر دو طرف مناقشــه را به خاتمه دادن 
عملیات نظامی و از ســرگیری روند مذاکرات در قالب 
گروه  میانجی مینسک دعوت کرده است.روز یکشنبه 
ششم مهرماه جاری درگیری میان نظامیان ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان در مرزهای مشترک دو کشور از سر 
گرفته شد و  وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور 
بیانیه ای، نیروهای ارمنســتان را آغاز کننده عملیات و 
نخست وزیر ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را آغاز 
کننده حمله دانســت.س از درگیری های نظامی چند 
روزه ماه جوای )اواسط تیرماه( بین نیروهای جمهوری 
آذربایجــان و ارمنســتان که منجر بــه تلفات جانی 
نزد هر دو طرف شــد، جنگ لفظی و برخی تحرکات 
دیپلماتیک به تنش در منطقــه قفقاز دامن زد و بروز 
برخورد نظامی میان این دو کشــور را قابل پیش بینی 
کرده بود. دو کشور چندین دهه برسر مالکیت منطقه 
قره باغ با یکدیگر اختاف دارند.در سال ۱۹۹4 میادی، 
به دنبال درگیری های چهارســاله نظامی دو کشــور، 
برخــی دولت های اروپایی و منطقه برای پایان دادن به 
منازعات ارضی میان باکو و ایروان وارد عمل شــدند و 
ســرانجام با میانجیگری گروه مینسک سازمان امنیت 
و همکاری اروپا، آتش بس میان طرفین مناقشه برقرار 
شــد، اما تاش های بین المللی برای حل مسالمت آمیز 

این مناقشه تا به امروز نتیجه ای نداشته است.

سایه تردید بر آینده مناقشه ارمنستان- جمهوری آذربایجان

بایدن در صورت پیروزی انتخاباتی؛
 در روابط با ریاض تجدیدنظر می کنم!

نامزد دموکرات رقابت ۲۰۲۰ آمریکا ژست بشردوستانه به خود گرفته و مدعی است 
در صورت پیروزی در انتخابات، ریاض را از بابت قتل خاشقجی و جنگ یمن مواخذه 
خواهد کرد.به گزارش میدل ایســت آی، جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ 
آمریکا، مدعی است چنانچه رئیس جمهور بعدی این کشور شود؛ در روابط با ریاض 
تجدیدنظر کرده و به حمایت از ســعودی ها در جنگ یمن خاتمه می دهد تا به این 
ترتیب، مطمئن شــود که آمریکا برای فروش تسلیحات و خرید نفت، از ارزش های 
خود کوتاه نمی آید.وی در ادامه مدعی شــد کــه در آمریکای تحت زمامداری وی، 
تعهد به ارزش های دموکراتیک و حقوق بشــر حتی وقتی پای نزدیک ترین متحدان 
واشــنگتن در میان باشــد؛ در اولویت قرار خواهد گرفت.بایدن که این وعده های به 
ظاهر انسان دوستانه را در سالگرد قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی بیان می کرد؛ 
افزود: دو سال قبل، عمال سعودی که گفته می شود تحت فرمان محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان بودند؛ خاشقجی روزنامه نگار و شهروند آمریکایی را به قتل رسانده 
و جســد او را تکه تکه کردند. جرمی که او بهایش را به قیمت جانش داد؛ انتقاد از 

سیاست های دولت ریاض بود.ب

 اردوغان: 
جنگ تا آزادسازی قره باغ ادامه خواهد یافت

رئیــس جمهور ترکیه بر تداوم مبارزه آذربایجان تا آزادســازی کامل قره باغ 
تاکید کرد.به گزارش آناتولی، رجب طیب اردوغان٬ رئیس جمهور ترکیه عصر 
جمعه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه بیمارستان شهر قونیه٬ بر ادامه مبارزه 
جمهوری آذربایجان تا آزادســازی کامل قره باغ از اشــغال ارمنستان تاکید 
کرد.اردوغان همچنین با اشــاره به تحوات منطقه اظهار داشت: بحران های 
ایجاد شــده از سوریه تا دریای مدیترانه و قفقاز٬ نشان دهنده تاش ها برای 
محاصره ترکیه اســت. ما ضمن حفظ وحدت٬ اتحاد ملت و قدرت دولت در 
کشورمان٬ برای شکســتن محاصره ترکیه گام برمی داریم.وی افزود: کسانی 
که قصد تهدید ما در ســوریه را دارند باید بدانند که هیچ شــانس موفقیتی 
وجود ندارد. هر مکانی که کشور ما را تهدید کند به عنوان منطقه عملیاتی به 
شمار می رود.رئیس جمهور ترکیه همچنین درباره مدیترانه نیز اظهار داشت: 
کســانی که نتوانستند با باج خواهی  و تهدیدات توخالی کشورمان را وادار به 
انصراف از منافع خود در مدیترانه شــرقی کنند، مجبور شدند به فراخوان ما 

برای مذاکراه گوش دهند.
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افراد زیادی از پوســیدگی، کرم خوردگی و زردی دندان رنج می برند که 
دلیل بسیاری از آن ها انجام عادات اشتباهی است که شاید هر کدام از ما 
بار ها آن ها را انجام داده باشیم. آنچه ممکن است بسیاری از مردم متوجه 
آن نباشند، این است که عدم رعایت بهداشت دهان و دندان می تواند تأثیر 
عمیق و منفی بر مناطق خارج از دهان، از جمله قلب، دیابت، بارداری و 
التهاب مزمن مانند آرتروز بگذارد؛ بنابراین رعایت بهداشت دندان بسیار 
مهم است، زیرا می تواند از این نوع بیماری های دهان و دندان جلوگیری 
کند، اما گاهی افراد خواسته یا ناخواسته با انجام برخی عادات اشتباه به 
راحتی به دندان هایشان آسیب می زنند. -خوردن سرکه. --مسواک زدن 
بافاصله بعد از خوردن غذا. -تنفس از طرق دهان. -اســتفاده از خال 

دندان. -محکم مسواک زدن. -خوردن نوشابه.و...نامناسب. 

ابتا به انواع مشکات کبدی، از کبد چرب و مسائل آن گرفته تا یکی 
از بدترین نوع بیماری ها یعنی ســیروز، این روزها توجه زیادی را به 
خود جلب کرده است. محققان نشان داده اند که درصورتی که برای 
افراد مبتابه این بیماری، از تغذیه با سویا استفاده شود، شانس عود 
این بیماری کمتر می شــود. سیروز کبدی یکی از بدترین مشکات 
کبدی اســت که نگرانی های های زیادی را برای بهداشت جهانی به 
همراه آورده و میزان مرگ ومیر باایی هم دارد. از شایع ترین علل این 
بیماری می توان به آلوده شدن به ویروس مزمن هپاتیت B و هپاتیت 
C و همچنیــن کبد چرب الکلی و غیرالکلی اشــاره کرد. مطالعات 
نشان داده اند که سوءتغذیه در بیماران مبتابه سیروز کبدی از شیوع 

فراوانی برخوردار است و بر ۵۰ تا ۹۰ درصد بیماران اثرمی گذارد. 

یک شــرکت آمریکایی موســوم به "LARQ"، یک پارچ آب ارائه داده 
است که می تواند آب را پاکسازی کند. این پارچ، یک فیلتر گیاهی دارد 
و با استفاده از پرتو فرابنفش، آب را تمیز می کند. شرکت LARQ، این 
پارچ را به عنوان بخشــی از پروژه خود در زمینه پاکسازی آب ارائه داده 
است تا بدین ترتیب، آلودگی های ناشی از بطری های پاستیکی را نیز 
حذف کند. این پارچ طوری طراحی شده است که تجمع آلودگی که در 
پارچ های معمولی دیده می شود، در خود نداشته باشد. "جاستین وانگ" 
)Jusin Wang(، از بنیان گذاران LARQ گفت: این پارچ می تواند به 
پیشــبرد ماموریت ما در کاهش استفاده از پاستیک و ارائه سالم ترین 
گزینه آبرســانی به مشتریان کمک کند. گام بعدی ما، ارائه آب تمیز و 

ایمن به خانه ها خواهد بود.

اشتباهاتی که موجب نابودی 
دندان می شود!

با "سویا" پیشرفت سیروز کبدی 
را متوقف کنید

تصفیه خودکار آب با کمک پارچ 
آب هوشمند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اولین تصاویر از انتقال ترامپ به بیمارستان

مشکاتی که باعث می شوند پولستار 2 غیرقابل راندن باشد!
برخی از مالکان اروپایی پولستار ۲ در حال گزارش مشکاتی هستند که باعث می شود این خودروی الکتریکی از کار بیفتد. پولستار 
عرضه این خودرو را از چند ماه پیش شروع کرده و اگرچه بسیاری از خبرنگاران تحت تأثیر این محصول قرار گرفته اند اما ظاهراً 
مشکات پولستار ۲ با برخی مشکات جدی دست و پنجه نرم می کنند. این مالکان در کشورهایی همچون سوئد، نروژ، هلند و 
فرانسه سکونت دارند. گفته می شود مالکان در حال گزارش نقص های قوای محرکه هستند که باعث می شود خودرو غیرقابل راندن 
باشد. یکی از مالکان با نام توبیاس آکبلوم که اهل سوئد است مدعی شده پولستار ۲ یک روز پس از تحویل خراب شده است. او 
گفته که خودروی یاد شده بیش از ۳۰ روز در تعمیرگاه متوقف مانده است. او مدعی شده برخی از مشکات مالکان این خودرو به 
باتری ۱۲ ولتی مربوط بوده و در کل بیش از ۳۰ نفر از مالکان چنین مشکلی را تجربه کرده اند. مالکان پولستار ۲ مجبور شده اند 
خودروهای خود را به تعمیرگاه برده و طی این مدت از خودروهای اجاره ای استفاده کنند. رسانه ها با مدیر روابط عمومی پولستار 
تماس گرفته اند و او گفته که مشکات سیستم ۱۲ ولتی مختص همه ی مدل های تحویلی به مشتریان نبوده است. باید منتظر 

ماند و دید واکنش رسمی پولستار به این ادعاها چه خواهد بود.

درخواست بسکتبال زنان از فدراسیون پزشکی ورزشی؛
 کمک در پرداخت هزینه تست کرونا

سرمربی تیم بسکتبال زنان گروه بهمن از فدراسیون پزشکی ورزشی درخواست کرد تا در مورد هزینه های تست کرونا به تیم ها 
کمک کند. طبق اعام فدراسیون بسکتبال، لیگ برتر زنان از اول آبان ماه آغاز می شود و با توجه به شیوع ویروس کرونا تیم ها 
موظف هستند از بازیکنان خود تست کرونا بگیرند اما پرداخت این هزینه ها به یک دغدغه برای تیم ها تبدیل شده است چرا که 
وضعیت اسپانسری در بخش زنان با مردان متفاوت است و گاهی تیم ها در این زمینه با مشکل جدی مواجه بوده اند. نازی طائرپور، 
سرمربی تیم بسکتبال زنان گروه بهمن در گفت وگو با ایسنا از فدراسیون پزشکی ورزشی درخواست کرد تا به تیم های زنان در 
زمینه پرداخت این هزینه ها کمک کند و گفت:  همه بازیکنان را هر سال بیمه می کنیم و تا به حال از آن استفاده ای نکرده ایم، 
امیدوارم فدراسیون پزشکی ورزشی با توجه به شیوع کرونا به باشگاه ها کمک کند تا هزینه  تست هایشان کمتر شود چون چندین 
مرحله باید تست بدهیم و هر بار باید هزینه زیادی صرف کنیم، بنابراین اگر فدراسیون پزشکی ورزشی این هزینه ها را به حداقل 

برساند، کمک بزرگی به تیم ها است.

زز کردش و دادش اَمارت شُعرامعزی آنکه ه مدح و ثنا معزالدین ه بارگاه تو آورد حلهٔ دیباه خدمت آمد و ازکارگاه خاطر خویش گار او نکند گردش زماه هَباه حله باسد ازین ه ه ا زماه بود ن همیشه اه امامان خبر دهند همی
هم از مسیح دعا و هم از کلیم عصا چو ازکلیم عصا و چو از مسیح دعاز تو عصا و قلم جاوداه معجز باد ظفر رکاب تو را بوه داده ر هَیجاطرب سرر تورا سجده کرده ر مجلس

پیشنهاد

چهره روز

خدمتکار و پروفسور
رمان خدمتکار و پروفسور یک داستان زیبا و بسیار آرام 
در مورد یک پروفســور است که دچار یک حادثه شده و 
شرایطی عجیبی پیدا کرده اســت. داستان از زبان یک 
زن خدمتکار جوان شروع می شود که برای کار از طرف 
یک آژانس به خانه ای فرســتاده می شود. خانه ای که 
در واقع یک کلبه در یک باغ است و قبا نه خدمتکار از 
کار کردن در آن ســرباز زده اند و راوی همین زن جوان 
یعنی دهمین خدمتکار اســت. پروفسور حافظه ای ۸۰ 
دقیقه ای پیــدا می کند، یعنی هر ۸۰ دقیقه همه چیز 
را فراموش می کند و قادر هم نیست هیچ چیز جدیدی 
به یاد بیاورد پروفسور استاد دانشگاه و متخصص نظریه 
اعداد بود. در کنار پروفســور داستان یک خدمتکار باوفا 
نیز دیده می شود. رمان خدمتکار و پروفسور روایت اتفاقات بین پروفسور و خدمتکار و فرزند اوست و 
در این میان به طریق زیبایی معادات ریاضی برای مخاطب به تصویر کشــیده شده است. از روی این 
کتاب در سال ۲۰۰۶ یک فیلم هم در ژاپن ساخته شده است. خدمتکار و پرفسور کتابی بود بسیار روان 
و خوشمزه. شیفته شخصیت پروفسور شده بودم از توضیحاتی که در کتاب درباره ریاضی می داد بسیار 
لذت بردم. کاما با سخن نیویورک تایمز درباره این کتاب موافقم: “اگر همه ی ما ریاضیات را از چنین 
معلمی یاد می گرفتیم حاا خیلی آدم های باهوش تری بودیم.” من هم اگر چنین معلمی داشتم، بی 

شک رشته ی تحصیلی ام در دانشگاه ریاضی محض بود. 
قسمت هایی از رمان خدمتکار و پروفسور

ما پروفسور صدایش می کردیم. او هم پسرم را جذر صدا می کرد چون می گفت باای سر تخت 
و صاف پسرم او را یاد عامت رادیکال می اندازد. ....

پاول یولیوس رویتر
بارون جولیــوس دو رویتر یــک کارآفرین آلمانی-

بریتانیایی بود که در اســتفاده از تلگــراف و مخابرهٔ 
اخبار در عصر خود از پیشگامان به شمار می رفت. وی 
روزنامه نگار و مؤســس آژانس خبری رویترز بود. وی 
در میان ایرانیان به دلیل عقد امتیازنامه رویتر با دربار 
ناصرالدین شــاه قاجار که در آن کنترل تمامی منابع 
طبیعی ایران با اعطای وامی به ناصرالدین شاه قاجار 
به دســت وی افتاد شهرت یافته است. به موجب این 
امتیاز، ســاختن هرگونه راه و راه آهن و سد از دریای 
مازندران تا خلیج فارس و بهره برداری از همه معادن 
ایران )بجز طــا و نقره(، ایجاد مجاری آبی و قنات و 
کانال ها برای کشتیرانی یا کشاورزی؛ ایجاد بانک و هر 
گونه کمپانی صنعتی در سراســر ایران؛ حق انحصار کارهای عام المنفعه؛ استفاده و بهره برداری از 
جنگل ها برای مدت هفتاد ســال و اســتفاده از گمرکات ایران به مدت بیست و پنج سال در ازای 
پرداخت دویســت هزار لیره انگلیسی و ســود ۵٪ در اختیار رویتر قرار گرفت. امتیازنامه رویتر به 
دلیل مخالفت شدید روحانیون شــیعه که اعتقاد داشتند شاه در قبال مبلغی تمامی کشور را به 

یک یهودی فروخته است و فشار دولت روسیه که انگلستان را رقیب خود می دانست لغو گردید؛
پاول رویتر در ویای رویتر در شــهر نیس فرانســه درگذشت و جسدش در آرامگاه خانوادگی در 
گورستان وست نوروود لندن دفن شد.ادوارد جی. رابینسون در فیلم مرسوله ای از رویترز )۱۹۴۰( 
محصــول برادران وارنر نقش رویتر را بازی کرد.آژانس خبــری رویترز در ۲۵ فوریه ۱۹۹۹ به یاد 
صدمین سالمرگ مؤسس این خبرگزاری جایزه ای به نام )جایزهٔ خاقیت پل جولیوس رویتر( برای 

دانشگاه ها در آلمان در نظر گرفت.

بخوانید در اینستاگرام


