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معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم امروز در شرایط سخت معیشتی و فشارهای ناشی از تحریم و کرونا قرار دارند و دولت مصمم است با رهنمودهای علما و 
مراجع تقلید بر این مشکات فائق آید. اسحاق جهانگیری در تماس تلفنی با آیت اه جعفر سبحانی ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: امسال به 
دلیل شرایط کرونایی مردم مجبور هستند مراسم اربعین را به شکلی متفاوت از سال های گذشته برگزار کنند.معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت 
در دو جبهه مقابله با تحریم ها و مدیریت کرونا در تاش است تا فشارها بر مردم را کاهش دهد، گفت: مردم امروز در شرایط سخت معیشتی و فشارهای ناشی از 

تحریم و کرونا قرار دارند و دولت مصمم است با رهنمودهای علما و مراجع تقلید بر این مشکات فائق آید.....
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 روش ها: آمریکا براندازی
 اروپا استحاله

وقتی به ســخنان مقامات جهان که این روزها در سامان ملل در 
حاشــیه و متن نشست ۲۰۲۰ گوش میکنم و در اغلب آنها تعمق 
میکنم به وضوح در می یابم که شــرایط همــه در مقابله با ایران 
مشــابه هم است. نگاه آمریکا تغییر رژیم جمهوری اسامی و نگاه 
اروپا بر قدرت نشاندن عوامل خود که سالها در آب نمک خوابانیده 
و آنها را همانند میرحســین موســوی در مقابل وایت فقیه علم 
کرده اســت که نوعی اســتحاله را بدنبال دارد. به سخنان همین 
چند روز پیش رئیس شــورای اروپــا و رئیس جمهور آمریکا نگاه 
کنید. »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا بامداد ۲۰ ســپتامبر 
)۳۰ شــهریور( مدعی شــد قطعنامه های تحریمی شورای امنیت 
که به موجب برجام علیه ایران متوقف شده بودند، مجدداً اجرایی 
شده اند. در پاسخ به دونالد ترامپ رئیس جمهور درمانده از شرایط 
آمریکا»چارلز میشل«، رئیس شورای اروپا روز جمعه ۳۰ شهریور 
۱۳۹۹ گفت »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( کماکان یکی 
از عناصر کلیدی برای ضمانت امنیت منطقه اســت. میشل که در 
هفتاد و پنجمین نشســت مجمع عمومی شورای امنیت سازمان 
ملــل متحد ســخنرانی می کرد حفظ این توافق هســته ای را در 
بحبوحــه اقدامات آمریکا علیه آن، ضروری توصیف کرد. میشــل 
گفت: »توافق هسته ای ایران، کماکان یکی از عناصر کلیدی نظام 
منع اشــاعه و امنیت منطقه است. بنابراین، حفظ برجام و اجرای 
کامل آن از ســوی همه طرف ها ضروری اســت.« وی اضافه کرد: 
»این توافق که به تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد رسیده کماکان پابرجا است و برای ما شکی وجود ندارد 
که تعهدات طرف ها بــرای رفع تحریم ها ذیل این توافق، کماکان 
پابرجا هســتند.« حال کاما واضــح درمی یابید که هر دو بر یک 
طبل میکوبند یکی از پشــت یکی از جلو. هر دو یک دروغ بزرگ 
را القا میکنند که ایران دنبال تولید ســاح کشتار جمعی بوده و 
حــاا ما بــا دو روش در حال مبارزه با ایران هســتیم !! چرا واقعا 
غربی ها در پی تغییر در شــاکله نظام جمهوری اسامی هستند؟ 
ســؤال مقدری اســت که شاید نســل امروز با تردید به آن پاسخ 
میدهد. نســلی که هنوز زمان ازم را نیافته تا در بستر مطالعات 
تاریخی ریشــه های خصومت و جنگ هــا را بیابد و در آنها تعمق 
نموده و حق و باطل را بشناســد. قدرت، اساســا اگر با فرهنگ و 
اخاق اجین نباشد زیاده طلبی پیشه نموده و برای هدف خود از هر 
اقدامی ولو کشتار مردم بی دفاع دریغ نخواهد کرد. ما در منطقه ای 
از جهان زندگی میکنیم که انبار انرژی جهان اســت. غرب اسیا و 
یا بقول غربی ها شرق میانه )خاور میانه( هدف جهانخواری بوده و 
هست و خواهد بود. خاورمیانه از گذشته هاي دور مهد تمدن هاي 
درخشان بشري و زادگاه علم و میعادگاه پیامبران الهي بوده است 
این منطقه از نظر جغرافیایي در مرکز تقاطع سه قاره مهم جهان 
یعني آفریقا، اروپا و آســیا قرار گرفته بطوریکه از طریق ترکیه به 
اروپا و از طریق ســرزمین فلسطین به قاره آفریقا متصل مي شود. 
این منطقه یکي از مناطق اســتراتژیکي و ژئوپلتیکي جهان است 
که سالها مرکز حوادث بین المللي بوده است. قبل از جنگ جهانی 
دوم تقابل انگلیس و عثمانی ها و تغییرات در شاکله جغرافیایی در 
منطقــه و پس از جنگ جهاني دوم هیــچ منطقه اي در جهان به 
اندازه خاورمیانه با حوادث گوناگون روبرو نبوده اســت. مهمترین 
وقایعي که طي ســنوات گذشــته در خاورمیانه به وقوع پیوسته 
عبارت اســت از، جنگ هاي اعراب و رژیم صهیونیســتي، بحران 
انرژي، پیمان صلح مصر و اسراییل، حمله اسراییل به لبنان، وقوع 
جنگ هاي داخلي در کشــورهاي لبنان، عراق، یمن و اردن، حمله 
شوروري سابق به افغانســتان، وقوع انقاب اسامي ایران، جنگ 
تحملي رژیم بعث عراق علیه ایران اســامي، جنگ نفت، اشغال 
کویت توســط عراق و حمله آمریکا و قدرت هاي فرامنطقه اي به 
عراق. مشهور است که ۱۴ نقطه استراتژیکي در جهان وجود دارد 
که ۷ نقطه از آن در خاورمیانه اســت، تنگه بوسفر، داردانل، کانال 
ســوئز، تنگه جبل الطارق، تنگه باب المندب، تنب بزرگ و تنب 
کوچک و تنگه هرمز و جزیره ابوموســي. خاورمیانه با پنج دریاي 
مهم جهان مدیترانه، خلیج فارس، دریاي ســرخ ، دریاي ســیاه و 
دریاي خزر احاطه شــده ضمن اینکه قدرت هاي فرامنطقه اي دنیا 
خلیــج فارس را قلب زمین و قلب انرژي جهــان مي نامند. از این 
مهمتر این که خاورمیانه منبع بزرگترین ذخایر انرژي یعني نفت 
و گاز جهان اســت و لوله هاي نفتي خاورمیانه را مي توان شاهرگ 
حیاتي صنعتي و نظامي دنیا دانست ضمن اینکه کشورهاي غربي 
توسط خاورمیانه با تمدن بشری آشنا شده اند و در گذشته بیشتر 
به اقوامی وحشــی می مانده اند تا متمدن. این منطقه داراي منابع 
بــزرگ و ذخایر نفت و گاز دنیا و قلب زمین اســت، داراي منابع 
سرشــار آب، اقتصاد و کشاورزي است، تا سال ۲۰۲۵ سوخت هاي 
فصیلي در دنیا رو به کاهش گذاشته و فقط ۵ کشور در خاورمیانه 
قدرت تولید و صدور نفت و گاز خواهند داشت، این ۵ کشور یعني 
ایران، عراق، عربستان، کویت و قطر، لذا غربی ها معتقدند، هرگونه 
بحران انرژي در خاورمیانه تهدیدي اســت براي جهان. ممانعت از 
قدرت گرفتن روســیه و چین در خاورمیانــه، تامین امنیت رژیم 
صهیونیســتي و حفظ بقاي آن در منطقه، تضمین امنیت منافع 
انرژي در مناطق نفت خیزخاورمیانه، تحکیم روابط اســتعماري با 
کشــورهاي منطقه خاورمیانه، مهار و جلوگیري از نفوذ جمهوري 
اســامي ایران در جهان اسام، مقابله با تفکر تمدن ساز اسامی 
در قــرن ۲۱ و ممانعت از ایجاد هرگونه همگرایي منطقه اي براي 
دشمني با غربی ها در خاورمیانه، از اهداف کلیدی اروپا و آمریکا در 
این ناحیه از جهان است. حال و با این توضیحات روشن است که 
اهداف غرب جهان خوار در این منطقه چیست و چرا نظامی مانند 

نظام جمهوری اسامی ایران را تحمل نمیکنند. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشــی از منابع مســدود شده 
در بانــک های خارجی آزاد شــده، گفت: ۸میلیــارد دار از مجموع 
۲۷میلیــارد دار ارز معــوق شــده حاصــل از صــادرات، به چرخه 
اقتصاد کشــور بازگشت.عبدالناصر همتی در حاشــیه آئین تقدیر از 
صادرکنندگان عرصه بازگشت ارز به کشور در جمع خبرنگاران گفت: 
با همکاری سایر دستگاه های نظارتی از مجموع ۲۷ میلیارد دار تعهد 
ارزی صادرکننــدگان که معوق شــده بود ۸ میلیــارد دار به چرخه 
اقتصاد کشور بازگشــت و این تعهد به ۱۹ میلیارد دار کاهش یافته 
اســت که امیدواریم این رقم به زودی باز هــم کاهش یابد.وی افزود: 
هفته گذشته به درخواست معاون اول قوه قضائیه، فهرست شرکت ها 
و افرادی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده اند به این قوه ارسال 
شد و امیدواریم پیگیری های قوه قضائیه به حصول نتیجه منجر شود.

رئیــس کل بانک مرکزی در خصوص پول های بلوکه شــده ایران در 
بانک های کشــورهای خارجی گفت: ده ها میلیــارد دار منابع ارزی 
ما در بانک های کشــورهای خارجی مسدود شــده است و بانک ها از 
ترس جریمه های دولت آمریکا برای رها کردن این پول ها سختگیری 
می کنند، اما خوشبختانه بخشی از آن ها آزاد شده است و به تدریج به 
چرخه اقتصاد کشور بازخواهد گشت و امیدواریم با ورود این ارزهای 
بلوکه شــده، قدرت مداخله بانک مرکزی در تأمین ارز افزایش یابد و 
بتوانیم در کنار صادرکنندگان، نرخ متعادل ارز را در جامعه داشــته 
باشیم.همتی، فشار سنگین تحریم ها را یکی از عوامل مؤثر در افزایش 
نرخ ارز دانســت و افزود: شرایط، بسیار متغیر و سنگین است و گاهی 
هر هفته این شــرایط تغییر می کند و هــر هفته برنامه و تحریم های 
جدیدی وضع می شــود و در مقابل برنامه ریزی ما، دشمن هم برنامه 
ریزی خودش را دارد و متأسفانه کشورهای دیگر هم از این تحریم ها 
تبعیت می کنند.وی افزود: قضاوت گفته های مســئوان بانک مرکزی 
باید در شــرایط عادی انجام شود، اما شرایط عادی نیست و هر هفته 
محدودیت هــای خاصی وضع می شــود.رئیس کل بانک مرکزی بیان 
داشــت: نرخ های موجود تعادلی نیســت و ناشی از اوج فشار واضعان 
تحریم هاســت و اگر ده ها میلیارد دار ما آزاد شود، این نرخ ها باقی 

نمی ماند.

صادرات ریالی پذیرفتنی نیست
همتی همچنین درباره اینکه برخی صادرکنندگان می گویند از آن ها 
ارزهای دیگر پذیرفته نمی شــود، گفت: ما هــر ارزی را می پذیریم و 
فرقی نمی کند که دینار و درهم باشــد یا روپیــه و یوآن، زیرا با این 
ارزها نیز می شــود معامله کرد، اما بــه صادرکنندگانی که می گویند 
صادرات ما ریالی باشــد می گوئیم این امــر را نمی پذیریم، زیرا ریال، 
واحد پولی ماســت و پول ملی کشورهای دیگر نیست، ولی هر ارزی 
را که به بانک مرکزی بدهند، می پذیریم و مشــکلی برای پذیرش این 

ارزها وجود ندارد.

حذف پیش پرداخت ارزش افزوده برای صادرکنندگان خوش 
حساب

رئیــس کل بانک مرکزی گفت: با همــکاری وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و در صورت تصویب هیئت دولت، پیش پرداخت ارزش افزوده 
برای صادرکنندگان خوش حساب حذف خواهد. شد.عبدالناصر همتی 
با اشــاره به تاش دشمن برای بســتن گلوگاه های اقتصادی کشور و 
فشار سنگین تحریم ها بر اقتصاد ایران، تاکید کرد: خوشبختانه نظام 
جمهوری اسامی ایران با همکاری صادرکنندگان و فعاان اقتصادی 
و با وجود فشــار سنگینی که روی دوش مردم وارد شد این مشکات 

را مدیریت کرده و اکنون در ماه های پایانی فشار هستیم.وی همچنین 
با تاکید بر اینکه همه دســتگاه ها باید بــا همه وجود در کنار فعاان 
اقتصادی و صادرکنندگان قرار گیرند افزود: از مسابقه افزایش نرخ ها 
کسی ســود نمی برد و مردمی که درآمد ثابت دارند متضرر می شوند 
و دولت مصمم به کنترل نرخ ارز اســت و هرجایی که گشایشی ایجاد 
شده تاش کرده ایم نرخ ارز را کاهش دهیم.رئیس کل بانک مرکزی 
اضافه کرد: ممکن اســت از باا بودن نرخ ارز عــده ای نفع ببرند، اما 
جامعه متضرر می شود و هر ارزی که در سامانه نیما عرضه شود برای 

تولید یا واردات کااهای اساسی مصرف می شود.

همــکاری بانک مرکزی با صنایعی کــه نتوانند ارز را 4 ماهه 
برگردانند

وی گفت: زمان بازگشــت ارز برای صنایع مختلف ۴ ماه تعیین شده، 
اما اگر صنعتی نتواند ارز را در این مدت بازگرداند بانک مرکزی آماده 
همکاری با صنایع اســت و هیچ تصمیمی برای ایجاد مشــکل برای 
صنایع مختلف نداریم.همتی با اشــاره به مصوبه دولت برای ترخیص 
کااهای موجود در گمرک افزود: مقرر شده تا ۵ مهر ماه هرکاایی که 
مربوط به تولید یا جز مواد اولیه و کااهای اساســی بوده از گمرکات 

ترخیص شود.

108 شرکت 23 میلیارد یورو ارز به کشور بازگردانده اند
وی صادرکنندگان خوش حساب را که در دو سال گذشته بیش از ۲۳ 
میلیارد یورو به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده اند ۱۰۸ شرکت اعام 
کرد و گفت: ۴۹ شرکتی که در مراسم امروز حضور دارند ۲۱ میلیارد 
دار صادرات انجام داده اند و با قدرت پای نظام و کشــور خودشــان 
ایســتاده اند و باید برای این سربازان کشــور تسهیات و مسیر سبز 
طراحی شود و اینکه از این شرکت ها و افراد خوش حساب تعهد برای 

بازگشت ارز گرفته شود بی معناست.

در مراحل آخر فشار حداکثری هستیم
وی از ترخیص یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاای اساسی و مواد اولیه 
در مدت اخیر خبر داد و افزود: خوشبختانه گشایشی برای تأمین مواد 
اولیه ایجاد شــده و اکنون در مراحل آخر فشــار حداکثری هستیم و 
امیدواریم با کمک همه مردم و بخصوص صادرکنندگان از این مرحله 
با سربلندی خارج شویم.همتی شیوع بیماری کرونا را مصیبتی برای 
اقتصادهای جهان خواند و گفت: کشور ما هم از این مساله متأثر شد 
و همــه برنامه های ما برای برون رفــت از رکود و کاهش تورم به هم 
خورد چراکه کاهش تورم تا اردیبهشــت ماه خوب بود، اما از خرداد و 

تیر، رشد اقتصادی ما قدری کمتر شد.

صادرات نفت بهتر از ســال قبل اســت / امیدواریم رشــد 
اقتصادی با احتساب نفت به زودی مثبت شود

رئیــس کل بانک مرکزی افزود: امیدواریم رشــد غیــر نفتی اقتصاد 
بزودی مثبت شــود و بــا توجه به اینکه صادرات مــواد نفتی ما هم 
در ماه های اخیر بهتر از اواخر ســال قبل شــده است امیدواریم رشد 
اقتصادی ما با احتســاب صادرات نفت هم مثبت شود.وی با اشاره به 
مباحث مطرح شــده از ســوی صادرکنندگان در این جلسه پیشنهاد 
کرد کارگروهی منتخب از همه صنایع برتر تشــکیل شــود تا نظرات 
و پیشــنهادهای خود را به بانک مرکــزی ارائه کند و گفت: معتقدیم 
شــما به ما کمک می کنید و در کنار ما هستید و ما باید قدردان این 

همراهی باشیم.

 ثبت قیمت 130 میلیون تومانی برای پراید در سایه سکوت نهادهای نظارتی

سونامی قیمت ها در بازار خودرو
دایل فاصله تورمی 6.5 درصدی دهک ها؛

 جهش نرخ ارز تا افزایش قیمت بنزین
رییس مرکز آمار ایران به اشــاره به افزایش شــکاف تورمی دهک ها گفت: همانطور که گفته شد کااهای با دوام 
در سبد مصرفی دهک های باا سهم بااتری دارند به همین دلیل است که این یکی از دایل شکاف تورمی بین 
دهک هاست و هر چه این اعداد بیشتر می شود شکاف تورم دهک اول تا دهم افزایش می یابد.جواد حسین زاده با 
اشاره به معیارهای تعیین نرخ تورم اظهار داشت: نرخ تورم از ۴۷۵ قلم کاا استخراج و این نرخ به تفکیک گروه های 
دوازده گانه براساس طبقات بین المللی تهیه و  منتشر می شود و این تقسیم بندی کاا و خدمات و هزینه های آنها 

طبق تقسیم بندی جهانی و بین المللی است ..

  بیش از ۶۰ درصد بیکاران 
سرپرست خانوار هستند

نتایج اولیه نظرســنجی از بیمه بیکاری که توســط موسســه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد، 
نشان می دهد بیش از ۶۰درصد بیکاران »سرپرست خانوار«هستند و ۵۸.۴ درصد متقاضیان بیمه بیکاری 
مستأجر هستند.  رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی از انتشار جدیدترین نتایج »نظرسنجی« 
این مؤسسه از متقاضیان »بیمه بیکاری« که همچنان بیکار هستند، خبر داد.روزبه کردونی گفت: آگاهی 
دقیق از وضعیت جامعه و انجام پژوهش های مبتنی بر نظرسنجی، حرکت به سمت هرگونه سیاستگذاری 
یا مداخله ای را با کاهش احتماات قابل توجهی از شکست، اتاف منابع یا حتی تحقق اهدافی ناخواسته و 
خاف اهداف مدنظر مداخله کنندگان روبرو خواهد کرد.وی ادامه داد: از همین رو مؤسسه عالی پژوهش 
تأمین اجتماعی در راســتای اهداف مأموریتی خود، پژوهشــی از نوع نظرســنجی را به منظور سنجش 
»وضعیت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری« به انجام رسانده و بنا دارد تحلیل هایی را بر پایۀ این داده های 
دقیق در اختیار متخصصین و سیاســت گذاران حوزه های مرتبط قرار دهد.کردونی گفت: این ســنجش، 
وضعیت حدود بیش از ۷۰۰هزار متقاضی بیمه شــده تأمین اجتماعی را که مستحق دریافت این خدمت 
بوده اند را در دو گروه از جامعه هدف یعنی افرادی که پس از درخواســت بیمه بیکاری دوباره مشغول به 
کار شده و افرادی که همچنان بیکار هستند، مورد ارزیابی قرار داده که نتایج بدست آمده برای آن دسته 
از افرادی اســت که همچنان پس از درخواســت مقرری بیمه بیکاری، بیکار هســتند؛ نکته جالب اینکه 
۰۴.۴ درصد از پاســخگویان در این سنجش، زن و ۵۹.۶ درصد مرد بوده اند.رئیس مؤسسه عالی پژوهش 
تأمین اجتماعی اظهار کرد: ۲۱.۲ درصد از پاســخگویان »مجــرد«، ۷۲.۴ درصد »متأهل«، ۱.۲ درصد 
»همسرشــان فوت شده اســت« و ۵.۲درصد نیز »از همسران خود جدا شده « اند.وی با بیان اینکه ۲۲.۶ 
درصد از پاســخگویان دارای »قرارداد دائم« و ۷۷.۴ درصد نوع قراردادشان »موقت« بوده اند، افزود: ۱۳.۶ 
درصد از پاسخگویان قبًا )پیش از این مورد( مقرری بیمه بیکاری دریافت کرده و۸۶.۴ درصد آن ها قبًا 
مقرری بیمه بیــکاری دریافت نکرده اند. همچنین ۷۶.۷ درصد از آنها اعام کرده که خودشــان و ۲۳.۳ 
درصد کارفرمایان درخواســت بیمه بیکاری را ثبت کرده اند.کردونی ادامه داد: بر اســاس این نظرسنجی، 
۷۷.۱ درصد پاســخ دهندگان در بخش »خدمات«، ۱.۴ درصد در بخش »کشــاورزی« و۲۱.۵ درصد در 
بخــش »صنعت« مشــغول به کار بوده اند.وی در مورد نوع قرارداد ایــن افراد گفت: ۷۶ درصد به صورت 
تمام وقت و ۲۴ درصد ســاعتی بوده و ۵۸.۲ درصد آنها اعام کرده که کارفرماهایشان نسخه ای از قرارداد 
را به آنها تحویل نداده اند.رئیس مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: ۶۱.۹ درصد پاسخگویان، 
»سرپرست خانوار« بوده و این درحالی است که فقط ۲۷.۱ درصد پاسخگویان بیان کرده اند که فرد دیگری 
در خانواده آن ها »حقوق بگیر« است.کردونی بیان کرد: طبق این گزارش، متوسط مخارج ماهیانه خانوار در 
این نظرسنجی با ۲۹.۹ درصد )بین ۲تا۳ میلیون تومان( »بیشترین« و با ۱.۱ درصد )کمتر از ۵۰۰ هزار 
تومان در ماه( »کمترین« مخارج ثبت شده و پس از آن، متوسط مخارج ماهیانه ۲۲.۲ درصد )بین ۳تا۴ 
میلیون تومان (،۲۰.۱ درصد )بین یک تا ۲ میلیون تومان(، ۱۱.۹ درصد )بین ۴تا۵ میلیون تومان(، ۶.۹ 
درصد )بیش از ۶ میلیون تومان( ،۵.۳ درصد )بین ۵تا۶ میلیون تومان( و ۲.۷ درصد )بین ۵۰۰ هزار تا یک 
میلیون تومان( ثبت شده است.وی افزود: طبق این نظرسنجی ۵۸.۴ درصد پاسخگویانی که همچنان بیکار 
بوده، »مستاجر« و ۴۱.۶ درصد »مالک« هستند.رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: اقساط 
ماهیانه این افراد ۲۵.۵ درصد )بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان (،۲۵ درصد )بین یک تا ۲میلیون تومان 
(،۱۶درصد )کمتر از ۵۰۰هزار تومان (،۱۵.۶درصد )بدون قســط (،۱۰ درصد )بین ۲تا۳ میلیون تومان(، 
۴درصد )بین ۳تا ۴میلیون تومان( و ۳.۷درصد )بیش از ۴میلیون تومان( گزارش شــده اســت.کردونی 
تصریح کرد: ۸۷.۹ درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که »یارانه ۴۵ هزارتومانی« دریافت می کنند 

و ۵۴.۶ درصد نیز »یارانه معیشتی« می گیرند.

همتی با اشاره به مسدود بودن ده ها میلیارد دار از ذخایر بانک مرکزی مطرح کرد:

گرانی ارز بخاطر تحریم است
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3

3

3
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2

شاخص بورس ۲۳ هزار واحد کاهش یافت

 چرا قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری
 استانی متفاوت است؟

 جزییات ثبت نام مرحله دوم کمک 
ودیعه اجاره مسکن
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جهانگیری:گزیده خبر

مردم امروز در شرایط سخت معیشتی قرار دارند
معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم امروز در شــرایط سخت 
معیشــتی و فشارهای ناشی از تحریم و کرونا قرار دارند و دولت 
مصمم است با رهنمودهای علما و مراجع تقلید بر این مشکات 
فائق آید. اســحاق جهانگیری در تماس تلفنی با آیت اه جعفر 
سبحانی ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: امسال 
به دلیل شــرایط کرونایی مردم مجبور هستند مراسم اربعین را 
به شکلی متفاوت از ســال های گذشته برگزار کنند.معاون اول 
رئیــس جمهور با تأکید بر اینکه دولــت در دو جبهه مقابله با 
تحریم ها و مدیریت کرونا در تاش اســت تا فشــارها بر مردم 
را کاهش دهد، گفت: مردم امروز در شــرایط سخت معیشتی 
و فشــارهای ناشــی از تحریم و کرونا قرار دارند و دولت مصمم 
اســت با رهنمودهای علما و مراجع تقلید بر این مشکات فائق 
آید.جهانگیری همچنین گزارشی از عملکرد دولت در مقابله با 
تحریم ها و مدیریت بیماری کرونا ارائه و خاطرنشان کرد: دولت 
همواره از ســخنان راهگشــای مراجع تقلید در مقابله با کرونا 
اســتفاده کرده است.آیت اه سبحانی نیز در این تماس تلفنی 
با قدردانــی از تاش های دولت، بر ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم تأکید کرد و گفت: وظیفه همگان است 
که به دســتورالعمل های بهداشــتی و درمانی به صورت جدی 
توجه کنند.این مرجع تقلید افزود: در شرایط فعلی مرجع اصلی 
تصمیم گیری ها، جامعه پزشــکی و ستاد ملی مقابله با کرونا 
است و ازم است با تشدید مراقبت ها و محدودیت ها از افزایش 
ابتاء به بیماری کرونا جلوگیری شــود.آیت اه سبحانی ادامه 
داد: در شرایط فعلی و به دلیل شیوع کرونا حضور در پیاده روی 
اربعین جایز نیســت و در این خصوص اطاعیه ای در روزهای 
آینده صادر خواهم کرد.همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور با آیت اه العظمی علوی گرگانی از مراجع عظام 

تقلید نیز به صورت تلفنی گفتگو کرد.وی در این تماس تلفنی 
ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی گفت: سخنان و رهنمودهای 
مراجع عظام تقلید همواره در مســائل مختلف به خصوص در 
زمان شــیوع کرونا و تحریم های ظالمانه آمریــکا، برای دولت 
راهگشــا بوده اســت.معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری 
کرد با تاش های دولت، دعای علما و مراجع تقلید و مشارکت 
مردم بتوانیم در مدیریت بیماری کرونا و مقابله با تحریم ها موفق 

شویم.آیت اه علوی گرکانی نیز در این تماس تلفنی با قدردانی 
از اقدامات و تاش های دولت گفــت: همواره دعاگوی دولت و 
مســئولین هســتم تا بتوانند به وظایف خود در مسیر خدمت 
رســانی به جامعه عمل کنند.وی از جهانگیری خواست سام 
ایشان را به رئیس جمهور اباغ کند و برای دولت و خدمتگزاران 
مردم آرزوی توفیق و سامتی کرد.در ادامه این تماس ها اسحاق 
جهانگیری در تماس تلفنی با آیت اه العظمی جوادی آملی از 

مراجع عظام تقلید، پیشــاپیش ایام اربعین حسینی را تسلیت 
گفت و افزود: متأسفانه امســال مانند سال های گذشته امکان 
حضور در راهپیمایی اربعین وجود ندارد و باید به شــکلی دیگر 
این مراســم را برپا کنیم.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
در شــرایط فعلی از یک سو تحریم های ظالمانه و از سوی دیگر 
بیماری کرونا کشور را با مشکل مواجه کرده است، گفت: نتیجه 
این مشکات فشــار جدی بر مردم کشور است، اما دولت تمام 
تاش خود را به کار گرفته است تا بتواند این مشکات را مرتفع 
کند.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه علما و مراجع تقلید 
همواره پشــتوانه ای برای عبور از مشکات کشــور بوده اند، از 
سخنان و رهنمودهای راهگشای آیت اه جوادی آملی قدردانی 
کرد و گفت: در طول تاریخ مراجع تقلید همواره پناهگاهی برای 
مردم بوده اند و رهنمودهای آنها در مسائل و مشکات مختلف 
راهگشا بوده است.آیت اه جوادی آملی نیز در این تماس تلفنی 
با اشــاره به برخی آیات قرآن، گفت: وعده خداوند در قرآن این 
است که همواره پس از سختی ها و مشکات، آسانی خواهد بود 
که البته عبور از مشکات نیازمند برنامه ریزی و مدیریت صحیح 
است.وی با انتقاد از برخی غفلت ها در سال های گذشته که منجر 
به سو اســتفاده و اختاس از بیت المال شده بود، تصریح کرد: 
باید نســبت به حقوق مردم و بیت المال ســخت گیری داشته 
باشــیم و در عین حال مسیر را برای فعالیت اقتصادی و کسب 
و کارهای مردم تسهیل کنیم.آیت اه جوادی آملی بر ضرورت 
حمایت و تقویت دانشمندان و نخبگان کشور تأکید کرد و افزود: 
باید مشکات پیش روی دانشمندان و صاحبان علم و دانش در 
کشــور را برطرف کنیم چرا که با حمایت از آنها بسترهای ازم 
برای توســعه علمی و دستیابی به اهداف و موفقیت هایی نظیر 

واکسن کرونا فراهم خواهد شد.

سرلشکر موسوی:
ایثار بی وقفه »ناجا« زمینه ساز سامت 

اجتماعی و امنیت جامعه است
فرمانده کل ارتش در پیامی خطاب به ســردار اشــتری آورده است: کار و 
تاش خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه بزرگ مردان جان برکف نیروی انتظامی 

زمینه ساز سامت اجتماعی و امنیت جامعه اسامی شده است.
، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی 
ایران در پیامی به ســردار سرتیپ حسین اشــتری، فرارسیدن روز نیروی 
انتظامی را به فرماندهان و کارکنان خدوم و زحمتکش این نیرو در سراسر 

کشور تبریک و تهنیت گفت.
متن پیام او به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
برادر گرامی، سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران
سام علیکم؛

نیروی انتظامی، مظهر اقتدار نظام و موجب برقراری امنیت اجتماعی است.
بدون شک، پیشرفت، توسعه و تعالی همه جانبه و پایدار؛ بستری امن، سالم 
و توام با آرامش را طلب می کند تا در سایه این امنیت، فعالیت های مردمی 
با قدرت و ســرعت بیشتری شتاب گیرد.امروز به واسطه زحمات مخلصانه 
همه عزیزان جهادگر نیروی انتظامی از فرمانده وایی و مردمی آن تا آحاد 
خدمتگزاران صدیق و همراهی و همدلی مردم شریف و عزتمند کشورمان، 
پیشــرفت های چشمگیری در حوزه های ماموریتی و استقرار نظم و امنیت 
اجتماعی حاصل شده است.روز نیروی انتظامی فرصت مبارکی است برای 
تجلیــل از بزرگ مردان جان بر کفی که بی تردید کار و تاش خســتگی 
ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان زمینه ســاز سامت اجتماعی و امنیت جامعه 
اسامی شده است.اینجانب این روز را که بجاست برای پاسداشت، یادآوری 
و تبیین خدمات بی شــائبه سبزجامگان آن نیروی خدوم روزها و هفته ها 
ادامه یابد به جنابعالی و همکاران عزتمندتان تبریک گفته و پیشرفت های 
نیــروی انتظامی در حوزه های مختلف را نشــانه های بارز توفیقات نیروی 
انتظامی دانســته و به روان پاک ســبزجامگان فرشــته سیرتی که مسیر 
دروازه های شــهادت را با نثار جان خویش طی کرده اند درود می فرســتم 
و با گرامی داشــت و ادای احترام به پیشــگاه جانبازان و ایثارگران نیروی 
انتظامی، اطمینان می دهم؛ برادران شما در ارتش جمهوری اسامی ایران با 
همراهی همرزمان خود در سایر نیروهای مسلح، بویژه در تعامل اثربخش با 
نیروی انتظامی سرافراز، برای اعتای نظام مقدس ایران اسامی بر قله های 
سربلندی و ایثار با رهبری دوراندیشانه حضرت امام خامنه ای عزیز با نثار 

جان ایستادگی می کنند.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران
سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
تجار و بازرگانان به هیچ وجه نباید در 

 مسیر فعالیت خود درگیر موانع 
اداری شوند

رئیس جمهور وزیر جدید صمت را مکلف کرد، زنجیره کامل تامین و توزیع 
شامل تولید، صادرات و واردات کشور، از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کاا 
در فروشــگاه ها را ایجاد و زمینه دسترسی همه مدیران، فعاان اقتصادی 
و عموم مردم به این ســامانه را فراهم کند، تا در هر لحظه همه بتوانند از 
تمامی مراحل ورود، توزیع و میزان و موجودی کاا در کشــور مطلع شوند. 
در یکصد و هفتادمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که صبح دیروز 
یکشنبه به ریاســت حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، 
پیرو مصوبات و مباحث جلســات گذشته در خصوص ایجاد و فعال سازی 
سامانه جامع اطاعات تجارت کشور، وزارت صمت از روند ایجاد این سامانه 
و فعالیت آن گزارشی ارائه کرد.رئیس جمهور این سامانه را مرکز اطاعات 
و مدیریــت کاا و واردات و صادرات کشــور توصیف کرد و با تاکید بر نیاز 
مبرم اقتصاد کشــور به آن و ضرورت تکمیل پوشش گسترده این سامانه 
افزود: فقدان انســجام و چند بخشــی بودن نظام گردش اطاعات زنجیره 
تامین، تولید و توزیع کاا در کشور دهه های متمادی استمرار داشته که نه 
تنها فعاان، تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود اطاعات 
مدیریتی روبرو کرده بود، زمینه ای برای سواستفاده ها نیز ایجاد کرده که 
به آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می زد.رئیس جمهور 
با بیان اینکه این سامانه باید بتواند تمامی حلقه های مسیر تامین و توزیع 
کاا را به یکدیگر متصل کند، اظهار داشــت: این سامانه با ایجاد شفافیت، 
امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق را فراهم خواهد کرد و یک اقدام بزرگ 
در حوزه ساماندهی اقتصاد محســوب می شود.روحانی تصریح کرد: همه 
دســتگاه ها از جمله گمرک و بیمه موظف هستند اقدامات خود را  برای 
پیوستن کامل به این سامانه، به سرعت انجام دهند.در ادامه جلسه و پس از 
گزارش رئیس بانک مرکزی از عملکرد 108 صادرکننده نمونه کشور که در 
طول سال گذشته به 100 درصد تعهد خود برای بازگرداندن ارز صادراتی به 
چرخه اقتصادی عمل کرده اند، مقرر شد مشوق هایی برای صادرکنندگان 
خوشنام در نظر گرفته شود.رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر این نکته 
که تجار و بازرگانان کشــور چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه در شرایط 
عادی به هیچ وجه نباید در مســیر فعالیت خود درگیر موانع اداری شوند، 
گفت: در کنار رفع موانع و ایجاد ســهولت و سرعت برای فعالیت بازرگانان، 
دولت وظیفه خود می داند برای آن دســته از صادرکنندگان خوش سابقه 
و متعهد کشور که در شــرایط سخت اخیر عملکرد موثر و مفیدی داشته 
اند، مشوق هایی در نظر بگیرد.روحانی دستور داد سازمان مالیاتی، نسبت 
به برگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را انجام 
می دهند حداکثر ظرف دو هفته اقدام کند.در این جلسه مقرر شد مالیات 
ارزش افزوده کلیه صادرکنندگان با اعام بانک مرکزی و به نســبت ایفای 

تعهد برگشت ارز صادراتی در مدت 2 هفته برگردانده شود.

فرمانده دژبان کل ارتش:
اولین قدم متجاوزان به ایران آخرین 

قدم زندگی آنها خواهد بود
فرمانده دژبان کل ارتش گفت: هر متجاوزی که برای اولین بار قدم به ایران 
بگذارد، آخرین باری است که روی زندگی را می بیند. امیر سید محمدرضا 
حسینی فرمانده دژبان کل ارتش در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای چهل 
ســاله، ضمن گرامی داشت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس، گفت: طبق 
فرموده رهبر معظم انقاب، در این چهل سال ما روز به روز قوی تر شدیم 
که امسال »اقتدار« ۴0 نامیده شده است.وی افزود: قوی تر شدن ما بخاطر 
تحریم ها بود که بایستی روی پای خود می ایستادیم، خدا را شکر؛ تا جایی 
که بنده به عنوان سرباز کوچک اسام اطاع دارم، روز به روز نیروهای ما 
پا در رکاب تر، آماده تر، سر حال تر، قبراق تر، با روحیه تر و گوش به فرمان 
مقام معظم رهبری آماده اند که از کشور عزیز ما ایران اسامی همیشه دفاع 
کنند.وی با بیان اینکه هیچ موقع دنبال جنگ نبودیم، نیستیم و نخواهیم 
بود، گفت: )رهبر معظم انقاب به زیبایی فرمودند که جمهوری اســامی 
ایران همیشه دنبال امنیت خودش و همسایگان خودش است و اگر کسی 
بخواهد امنیت جمهوری اســامی ایــران را به هم بزند مثل خودش با او 
برخورد می کنیم.امیر حســینی تصریح کرد: این اقتدار و امنیت کشــور 
حاصل خون شهداست، شــهدایی که جانانه جنگیدند و بهترین سرمایه 
زندگی شان را که عمرشان بود، برای این مملکت دادند که ایران اسامی 
ما همیشه آباد و آزاد بماند.فرمانده دژبان کل ارتش افزود: ایران، سرزمین 
مادری ماست، در این سرزمین به دنیا آمدیم و در این سرزمین می میریم 
و هر متجاوزی که برای اولین بار قدم به ایران بگذارد، آخرین باری است 
که روی زندگی را می بیند.وی اظهارداشــت: ما سربازان وایت مدار، سد 

پوادینی در برابر دشمن و برادرانی مهربان برای ملت مان هستیم.

کدخدایی: 
با توانمندی جوانان، آینده ای روشن برای 

ایران رقم خواهد خورد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: به فضل الهی با توانمندی و باور جوانان، 
آینده روشــنی برای ایران اسامی رقم خواهد خورد.عباسعلی کدخدایی 
سخنگو و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان به همراه هادی طحان نظیف 
عضو حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از مدیران شورای نگهبان از پارک 
ملی هوافضا و دســتاوردهای تولید شده توسط متخصصان کشورمان در 
نیروی هوافضای سپاه در حوزه های موشکی، پهپادی، پدافندی و فضایی 
بازدید کردند.سخنگوی شورای نگهبان در این بازدید، با گرامیداشت یاد 
و خاطره امام راحل و شــهدای واامقام و تقدیر از تاش های متخصصان 
نیروی هوافضای ســپاه در دســتیابی به فناوری های نوین نظامی گفت: 
امنیت امروز ایران اسامی ثمره خون شهدا است.کدخدایی با بیان اینکه 
مایه غرور و افتخار اســت که برادران ما در دوران تحریم این شگفتی ها را 
آفریده اند، اظهار داشــت: به فضل الهی با توانمندی و باور جوانان، آینده 

روشنی برای ایران اسامی رقم خواهد خورد.

در جریان سفر به کویت؛
ظریف با امیر جدید و وزیر خارجه کویت 

دیدار کرد
وزیر امور خارجــه به منظور ابراز همدردی با دولت و مردم کویت در پی 
درگذشــت امیر این کشور، در سفر به کویت با امیر جدید و وزیر خارجه 
دیدار و انتخاب امیر جدید کویت را تبریک گفت.، محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان که به نمایندگی از حجت ااسام حسن روحانی 
رئیس جمهور به منظور ابراز همدردی با دولت و مردم کویت به مناسبت 
درگذشــت امیر فقید شیخ »صباح ااحمد الجابر الصباح« به کویت سفر 
کرده است، با شیخ »نواف ااحمد الجابر الصباح« امیر جدید و همچنین 
»احمد ناصر المحمد الصباح« وزیر امور خارجه این کشور دیدار و ضمن 
اباغ مراتب تســلیت و همدردی جمهوری اســامی ایران، انتخاب امیر 
جدیــد کویت را تبریک گفت و حمایت جمهوری اســامی ایران از این 

کشور را مورد تاکید قرار داد.

 معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح با تاکید 
بر اینکه پدافند غیرعامل بایــد یک گام از همه جلوتر 
باشد، تصریح کرد: با ظهور تهدیدات نوین مانند تهدیدات 
ســایبری، الکترونیکی جنگ های آینده بسیار متفاوت 
خواهند بود.به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان پدافند غیرعامل کشور، مراسم تکریم و معارفه 
جانشین رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با حضور 
سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستادکل 
نیروهای مسلح، سردار غامرضا جالی رییس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور و معاونین و مدیران این سازمان 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی برگزار شــد.معاون هماهنگ کننده ستادکل 
نیروهای مســلح در این مراســم با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و محور مقاومت 
و ســاار شهیدان جبهه مقاومت ســپهبد پاسدارحاج 
قاسم سلیمانی اظهار داشت: پرداختن به موضوع پدافند 
غیرعامل از جمله ماموریت های نیروهای مسلح است که 
ما در دوران دفاع مقدس خاء آن را احســاس  کردیم. 
علی عبداللهی گفت: بحث ارتقای تاب آوری و حفاظت 
از زیرســاخت های حیاتی از جمله موضوعات راهبردی 
در ایه دفاعی کشور است که با تشکیل سازمان پدافند 
غیرعامل و قرار گرفتن سردار جالی در صدر آن اقدامات 
شایان توجهی در این زمینه انجام شده است.وی با بیان 
اینکه مدل اقدامات سازمان پدافند غیرعامل کشور این 
است که باید یک گام جلوتر از بقیه همه باشد، تصریح 
کرد: این وظیفه به ویژه در شــرایط فعلی که تهدیدات 
متنوع تر، پیچیده تر و متفاوت تر از همیشه است بیشتر 

اهمیت خود را نشان می دهد.

برای رویارویی با تهدیدات نوین نیازمند رویکرد نو 
در حوزه دفاع هستیم

عبداللهی با بیــان اینکه برای مواجهــه با تهدیدات 
نوین نیازمند رویکرد، فکر و اندیشه نو در حوزه دفاع 
هستیم، اظهار داشــت: اهمیت کار پدافند غیرعامل 
را بیــش از همه ما فرماندهی معظم کل قوا دریافتند 
و این ســازمان نیز براساس تدبیر ایشان تشکل شده 
اســت.وی ادامه داد: اگر روزی سازمان ها و بخش های 
مختلف کشــور در زمینه اقدامات مرتبط با تاب آوری 
زیرســاخت ها پراکنده کار می کردنــد امروز با همت 
سازمان پدافند غیرعامل کشور، این اقدامات به خوبی 
هدایت و راهبری شده و مثمرثمر واقع می شود. برای 
نمونه شکل گیری ساختار ادارات کل پدافند غیرعامل 
در استانداری ها سبب شده تا این اقدامات در استان ها 
نیز پیگیری شده و کار پیشرفته تر و گسترده تر دنبال 
شود. معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح 
بــا بیان اینکه خاء پدافند غیرعامــل در دوران دفاع 
مقدس به مدد سازمان پدافند غیرعامل کشور پر شده 

است، تصریح کرد: اقدام و پیگیری های سازمان پدافند 
غیرعامل سبب شد تا بسیاری از خاء های قانونی در 
حوزه پدافند غیرعامل پر شود و با درک اهمیت پدافند 
غیرعامل، از برنامه چهارم توســعه به بعد، ســازمان 
پدافند غیرعامل موضوعیــت و مصوبه دارد.این مقام 
عالی رتبه نظامی با اشــاره به اینکه با عنایت رییس 
ستادکل نیروهای مسلح و پیگیری های سردار جالی 
جلسات کمیته دائمی پدافند غیرعامل به طور مستمر 
تشکیل می شــود، تصریح کرد: معدود مجموعه هایی 
در کشــور از اختیارات مشابه با اختیارات این کمیته 
برخوردارند.  عبداللهی خاطرنشان کرد: با پیگیری های 
سازمان پدافند غیرعامل کشور، بسیاری از وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی همچون وزارت نفت و سازمان 
انرژی اتمی کشور، توجه به ضوابط پدافند غیرعامل را 
جزو موضوعات مورد توجه خود قرار دهند و اقدامات 
بسیار موثری در این زمینه انجام شده است. اینها همه 
نقطه قوت و نشان دهنده پیشرفت در کارهاست.معاون 
هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
باید اقدامات بیشــتری جهت تغییــر نگرش مدیران 
نســبت به موضوعات پدافند غیرعامــل انجام دهیم، 
تاکیــد کرد: باید مردم را در این حــوزه آموزش داده 
و آگاهی ببخشیم چون هرچقدر ما ساختار را تقویت 
کنیم تا وقتی مردم توجیه نشــوند در عمل با مشکل 
روبرو می شویم. در این زمینه استفاده از ظرفیت رسانه 
به ویژه رسانه ملی بسیار مهم و حیاتی است.به گفته 
سردار عبداللهی اگر مردم به خوبی در مورد موضوعات 
پدافندی آموزش ببینند موضوع مدیریت بحران و عبور 
از آن را تســهیل خواهد شد.وی با بیان اینکه با ظهور 
تهدیدات نوین مانند تهدیدات سایبری، الکترونیکی 
جنگ های آینده بســیار متفاوت خواهند بود، تصریح 
کرد: با توجه به این موضوع سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور باید از پویایی و پیش برندگی ازم در احصا و 
راه های مقابله با تهدیدات نوین برخوردار باشد. سازمان 
پدافند غیرعامل کشور باید اولویت ها را مشخص کند 
و توان اصلی را روی اولویت ها همچون حوزه سایبری 
بگذارد.معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح 
با بیان اینکه رییس ستادکل نیروی های مسلح اهمیت 
بسیاری برای پدافند غیرعامل قائل است، تصریح کرد: 
کار سازمان پدافند غیرعامل کشور راهبردی، سنگین 
و حساس اســت زیرا مغز متفکر کل کشور در حوزه 
پدافند غیرعامل است و در جلوگیری از غافلگیری ها 
وظیفه ای بسیار حســاس و حیاتی است.عبداللهی با 
تشــکر از زحمات رییس، معاون و کارکنان ســازمان 
پدافند غیرعامل کشــور همچنیــن تصریح کرد: این 
سازمان را سازمانی پویا، راهبردی و تاثیرگذار می دانیم 
و اعام می کنیم ستاد کل تمام قد پشتیبان سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور اســت.عبداللهی با تقدیر از 

خدمات ارزنده سردار زارعی برای وی آرزوی سامتی 
و شــفای عاجل کرد و خاطرنشان کرد: حضور وی در 
مقام جانشین ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
کمک خوبی برای سردار جالی بود که کاما دلسوزانه 
و متفکرانه در خدمت اهداف این سازمان، انجام وظیفه 
کردند.وی همچنین با اشاره به تجارب سردار ساسانی 
تصریح کرد: سردار ساسانی در هر جا مشغول خدمت 
بوده انــد خدمات ارزنده ای را ارائه و نیروهای ارزنده ای 
تربیت کرده اند و تجارب ذی قیمتی اندوخته اند.  معاون 
هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح یادآور شد: 
اشراف بر دانش تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل و 
تجربه و تعهد سردار ساسانی، می تواند کمک موثری 
در برنامه ریزی و پیشــبرد امور در مقام جانشــینی 

سازمان پدافند غیرعامل باشد.  

سازمان پدافند غیرعامل کشور براساس یک تفکر 
راهبردی شکل گرفته است

سردار محسن ساسانی جانشین سازمان پدافند غیرعامل 
کشور نیز با بیان اینکه سازمان پدافند غیرعامل کشور 
یک ســازمان راهبردی از نظر سطح، روش برنامه ریزی 
و مدیریت اســت، اظهار داشــت: این سازمان براساس 
یک تفکر راهبردی شکل گرفته است و مادامی که این 
تفکر در آن ساری و جاری باشد پویا و تاثیرگذار خواهد 
بود.وی با بیان اینکه چابکی ســازمان پدافند غیرعامل 
کشور سبب شده اســت که این سازمان منشا اقدامات 
خوب و ارزنده ای باشــد، تصریح کرد: پدافند غیر عامل 
با وجــود برخی کمبودها، عالمانــه، برمبنای منظومه 
فکری و چارچوب علمی، هماهنگ، یکپارچه و هوشمند 
در جهــت اهداف و ماموریت ها بــه پیش خواهد رفت.

جانشین ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با اشاره به 
توفیقات سازمان در پیشبرد امور در دستگاه های اجرایی 
عنوان کرد: این درحالیست که امکانات زیادی در اختیار 
نداشتیم با این وجود در بسیاری از حوزه ها از جمله در 
تدوین قوانین راهبردی و باادستی توفیقات متعددی 
کسب شده است.ساسانی افزود: با وجود ویژگی ها و نقاط 
قوت ریاست و کارکنان سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
با صابت و صمیمیت، در راســتای اهداف سازمان گام 
برخواهیم داشــت و شخصا تمام توان خود را برای این 
منظور به کار خواهم گرفت.ر این مراسم، سردار محسن 
ساسانی که پیش از این معاونت امور زیربنایی سازمان 
پدافند غیرعامل کشور را بر عهده داشت با حکم رییس 
ســتادکل نیروهای مســلح به عنوان جانشین رییس 
سازمان معارفه شد و از خدمات سردار علی اصغر زارعی 
تقدیر به عمل آمد. همچنین سردار مسعود داریوندی به 
عنوان معاون امور زیربنایی ســازمان معرفی شد.سردار 
زارعی جانشین پیشین سازمان پدافند غیرعامل کشور 

مدتی است که در بستر بیماری است.

معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح؛
رویارویی با تهدیدات نوین نیازمند رویکرد نو در حوزه دفاع است

ســفارت ایران در باکو با صدور بیانیه ای هرگونه 
نقض حقــوق مردم بی گناه و کشــتن و مجروح 

کردن آنهــا و نابودی و وارد کردن خســارت به 
اماکن، امکانــات و دارایی هــای غیرنظامی را به 
شــدت محکوم کرد. ســفارت جمهوری اسامی 
ایران در باکو در بیانیه ای طرفین درگیر در مناقشه 
قره باغ را به رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه 
فراخواند و هرگونه نقــض حقوق مردم بی گناه و 
نیز نابودی و ایراد خســارت به اماکن، امکانات و 

دارایی های غیرنظامی را محکوم کرد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بر اساس اعام منابع رسمی جمهوری آذربایجان 
از جمله دفتر دادســتان کل این کشور، از زمان 
شروع موج جدید درگیری های طرفین آذربایجانی 
و ارمنــی در منطقه قره باغ و ۷ شــهر پیرامونی 
آن، تعداد زیادی از شــهروندان عادی جمهوری 
آذربایجان شامل زنان و کودکان کشته و زخمی 
و بســیاری از اماکن، امکانات و مراکز غیر نظامی 

نابود شــده است. دفتر دادســتان کل جمهوری 
آذربایجان خبر داده اســت که تــا بامداد روز ۳ 
اکتبر تعداد 1۹ نفر از مردم بیگناه کشته و ۶۳ نفر 
زخمی و ۴۴ اماکن و امکانات غیر نظامی و 181 
خانه ویران شده است.سفارت جمهوری اسامی 
ایران در جمهوری آذربایجان ضمن تاکید بر لزوم 
رعایت حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه 
و یــادآوری عــرف، هنجارها و اصــول و قواعد 

بین المللی حاکم بر مخاصمات مسلحانه از جمله 
کنوانسیون های ژنو )1۹۴۹( و پروتکل های الحاقی 
آن )1۹۷۷( و به ویژه کنوانســیون چهارم ژنو در 
مورد حمایت از غیرنظامیان، هرگونه نقض حقوق 
مردم بیگناه و کشتن و وارد آوردن جراحت بر آنان 
و نیز نابودی و ایراد خسارت به اماکن، امکانات و 
دارایی های غیرنظامی را به شدت محکوم می کند 

و به خانواده های داغدار تسلیت می گوید.

با صدور بیانیه ای؛
سفارت ایران در باکو 
حمله به افراد و مراکز غیر 
نظامی را محکوم کرد
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گزیده خبر  چرا مداخله در بازار فردایی موثر نیست؟

کسری بودجه عامل تورم و بی ثباتی ارز
تا وقتی کســری بودجه و مشکات ناشــی از آن وجود دارد، 
مداخله در بازار نقد و آتی در شرایط فعلی به یک نتیجه منتج 
شــده و اثر معناداری بر نرخ نخواهد داشت.  در رابطه با دایل 
اقتصادی روند افزایش نرخ ارز در نیمه دوم ســال گذشته در 
اقتصادایران دو عامل اقتصادی موثر مشــاهده می شود. اول 
کسری تجاری  که به واسطه کاهش درآمدهای ناشی از فروش 
نفت ایجاد شده و دیگری کسری بودجه دولت که موجب رشد 
پایه پولی، نقدینگی و تورم و سرانجام بی ثباتی ارزی می شود.

در مورد کســری تجاری باید گفت که در حال حاضر تا حد 
زیادی این اثر جذب شــده اســت چرا که از دو ســال پیش 
درآمدهــای نفتی کاهش پیدا کرده و تا بــه دیروز اثر آن به 
تدریج کمتر شــده است. اما عامل دیگر یعنی کسری بودجه 
همچنان پابرجاست و به نظر نمی رسد تا در سالهای آتی نیز 
این اثر کم رنگ شود.دولت در سال جاری تصمیم گرفت تا با 
استفاده از اوراق، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند 
اما این امر نمی تواند تنها راهکار خروج از شــرایط فعلی برای 
آن باشد. چرا که تا زمانی که هزینه های جاری دولت کاهش 
پیدا نکرده و توازن بین درآمــد مالیاتی و هزینه های جاری 
ایجاد نشود نمی توان شکاف بسیار زیادی که در حال حاضر 
وجــود دارد را تنها از طریــق اوراق جبران کرد. بنابراین تنها 
راهکار برای دولت کاهش هزینه های جاری است. اگر هزینه 
های جاری دولت کاهش پیدا نکند در صورت عدم رشد درآمد 
ارزی ناشــی از نفت در ســالهای آتی، این عامل اصلی ترین 
فاکتور بر هم زدن ثبات بازارهای دارایی از جمله بازار ارز است.

از سوی دیگر دولت باید به فعاان اقتصادی که پیش نگر بوده 
و آینده را پیش بینی و بر اساس آن تصمیم گیری می کنند 
به نوعی اطمینان دهد که کسری بودجه نخواهد داشت.  این 
در شرایطی است که وقتی تجار و فعاان اقتصادی پیش بینی 

می کنند که در ســال  و یا سال های بعد ممکن است دولت 
همچنان با کسری بودجه مواجه باشد در پی تامین منابع بوده 

و تقاضا برای ارز و سکه را همین دیروز افزایش می دهند.
از این رو وقتی دولت می تواند مانع این تقاضای بازار بر اساس 
انتظارات پیش نگر عامان اقتصادی شود که یک برنامه مدون 
و مشــخص را به مردم اعام کند و آنان را مطمئن سازد که 
کســری بودجه درآینده کاما مهار می شــود. دولت اگر این 

اطمینــان را به فعاان دهد که هزینه های دولت کاهش پیدا 
می کند آن گاه فعاان در می یابند در آینده تصویر اقتصادی 
متفاوت اســت و از همین دیروز  تقاضای خود را در بازار های 
دارایی کاهش خواهند داد. اما نه ســازمان برنامه بودجه و نه 

وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن سمت حرکت نکرده اند.
به هر صورت گرچه نمی توان زمان مشخصی را برای برگشت 
درآمدهــای نفتی پیش بینی کرد اما می توان ابعاد کســری 

بودجه را مورد بررســی قــرار داده و راهکارهایــی برای آن 
ایجاد کرد. طی ســال های اخیر دولت به سمت تامین منابع 
از محل هایی رفته که عاملی بــرای افزایش پایه پولی و تورم 
بوده اســت؛ به طوری که استفاده از ارز صندوق توسعه ملی 
برای جبران کسری بودجه منبعی تحریک کننده برای افزایش 
تورم بوده اســت.چرا که منابع ارزی صندوق توسعه ملی در 
دسترس نیســت که بانک مرکزی آن را به ریال تبدیل کرده 
و در اختیار دولت قراردهد در این شــرایط پرداخت منابع به 
دولت از محل ارز صندوق توســعه ملی بــه نوعی به معنای 
چاپ پول برای جبران کســری بودجه اســت که آثار آن بر 
افزایش تورم  و در  ادامه بر افزایش نرخ ارز مشــخص اســت 
و سیاســتگذار پولی باید در برابر این خواســته ها و برداشت 
ریالی از صندوق مقاومت کند.از ســوی دیگر ولی اه ســیف 
-رئیس کل ســابق بانک مرکزی- در رابطه با دایل افزایش 
نرخ ارز اظهاراتی داشته و در آن بر معامات فردایی و آثار آن 
بر بازار ارز اشاره کرده و معتقد بود مداخله در آن معامات می 
تواند بازار نقدی را آرام کند. هر چند به طور کلی می تواند از 
سیاستگذار ارزی خواست در همه بازاهای نقدی و آتی مداخله 
کند اما باید توجه داشت در حال حاضر، این اقدام نمی تواند 
 )Aggregate Risk( موثر باشــد زیرا اکنون یک ریسک عمومی
بر بازار ارز ســایه افکنده و وقتی بازار با ریسک عمومی مواجه 
باشد، نه یک ریسک مختص بازار نقدی، آن گاه بازار آتی نمی 
تواند به کنترل نرخ ارز کمک کند.  تا وقتی کســری بودجه و 
مشکات ناشــی از آن وجود دارد، مداخله در بازار نقد و آتی 
در شــرایط فعلی به یک نتیجه منتج شده و اثر معناداری بر 
نرخ نخواهد داشت.بنابراین تنها راه باقی مانده حذف انتظارات 
منفی و اطمینان به مردم در رابطه با پوشــش کسری بودجه 

در آینده خواهد بود.

چرا قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری 
استانی متفاوت است؟

یک مقام مســئول گفت: جمعیت اســتان ها و دارایی قبلی شرکت های استانی 
ســهام عدالت در تفاوت قیمت نمادها تاثیری ندارد و این تفاوت قیمت به دلیل 
تقدم و تاخر شــرکت ها در ورود به بورس است .اکبر حیدری، سخنگوی کانون 
شــرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت 
تفاوت در قیمت نمادهای شــرکت های سرمایه گذاری اســتانی گفت: دارایی 
شرکتهای ســرمایه گذاری استانی که به اعتبار و استناد آن دارایی ها در بورس 
پذیرش می شــوند، معادل پرتفوی ســهام عدالت اســت و طبیعتاً دارایی همه 

سهامداران برابر است.

بعد از یک بازه زمانی مشخص قیمت همه نمادها متعادل می شوند
وی با بیان اینکه تفاوت قیمت نمادها مبنای محاسباتی ندارد و تنها مبنای روانی 
دارد، گفت: کار بهتر این بود که گشایش نماد شرکت های سرمایه گذاری استانی 
کشــور در یک روز انجام می شــد تا این اتفاق نیز رخ نمی داد اما به هر صورت، 
چون دارایی شرکت ها برابر است، بعد از یک بازه زمانی مشخص، همه قیمت ها 

متعادل می شود.

تقدم و تاخر ورود به بورس، عامل تفاوت قیمت نمادهای استانی
حیدری بیان داشــت: دارایی مردم در روش غیر مســتقیم در استان خراسان 
جنوبی با دارایی مردم در روش غیر مســتقیم در استان تهران تفاوتی ندارد اما 
به دلیل اینکه برخی شــرکت ها زودتر در بورس پذیرش شدند و در آنها ضریب 
افزایش قیمت روزانه اعمال شــده، قیمت نمادها متفاوت شــده است.وی ادامه 
داد: بعضی شــرکت ها زودتر پذیرش شدند، مراجعات آنها بیشتر بوده و سفارش 
خریدها مفهومی تر انجام شــده اما اگر اطاعات افشا شده شرکت های سرمایه 

استانی مشاهده شود، همه دارایی ها برابر است.

دارایی قبلی شرکت های استانی در قیمت نماد آنها بی تأثیر است
ســخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری ســهام عدالت با اشاره به بی اثر 
بودن دارایی شــرکت های اســتانی قبل از اضافه شدن پرتفوی سهام عدالت در 
ارزش نماد شــرکت ها، اظهار داشت: یک شرکت سرمایه گذاری در استانی که 
یک میلیون جمعیت دارد اگر ۱۰۰ میلیارد تومان نیز قبل از اضافه شدن پرتفو 
ی ســهام عدالت به دارایی هایش، دارایی داشته است، این عدد در حدی نیست 
که بر قیمت شرکت سرمایه گذاری استانی اثر بگذارد و این دارایی ها در تفاوت 
قیمت نمادها در تابلو بی تأثیر اســت.وی در پاسخ به این سوال که آیا جمعیت 
اســتان ها بر دارایی شرکت ها تأثیر دارد یا خیر گفت: سهم مردم در تمام کشور 
برابر است. ممکن است یک شرکت سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان دارایی 
داشته باشد و یک شرکت ۵ میلیون تومان اما در حقیقت آن شرکتی که ۵ هزار 
میلیارد تومان دارد ســهامدارهای آن شرکت نیز به عنوان مثال، ۵۰۰ هزار نفر 

است و شرکت دیگر ۲ میلیون نفر. بنابراین دارایی تمام سهامداران برابر است.

تفاوت قیمت نمادها بعد از عملکرد واقعی شرکت ها شروع می شود
حیدری ادامه داد: ســهم تمام مردمی که در روش غیر مستقیم هستند از سبد 
سهام عدالت برابر است و دارایی شان معادل سهامشان است. اگر بعد از یک دوره 
زمانی تمام شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس پذیرش شده و نمادها 
معاماتی شــود، بعد از یک زمان مشخص و تا قبل از زمانی که عملکرد واقعی 
شــرکت های سرمایه گذاری استانی شروع شــود، این تفاوت ها به کمترین حد 
خودش می رسد.وی خاطر نشان کرد: طبیعتاً بعد از یک الی دو سال ممکن است 
شرکت سرمایه گذاری استانی عملکردشان در مدیریت پرتفو، در ورود به پروژه ها 
به قدری قابل توجه شود که بتوان گفت تفاوت رقم معنادار می شود اما در حال 
حاضر تفاوت قیمت نمادهای اســتانی ناشی از تأثیر روانی ناشی از تقدم و تاخر 

ورود به بازار سهام است.

کشف قیمت درباره شرکت های سرمایه گذاری استانی منتفی شد
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در پاسخ به این سوال 
که چرا آنطور که در روزهای آغازین آزادسازی سهام عدالت گفته می شد، ارزش 
نماد شرکت های استانی به دلیل عرضه اولیه بودن بیشتر نشد، گفت: استباط ما 
این بود که ارزش معنوی در روز معاماتی شــدن از طریق کشف قیمت صورت 
می گیرد اما مســئوان بورس کشف قیمت را درباره شرکت های سرمایه گذاری 
استانی منتفی دانســتند که به دلیل کارشناسی بودن آن مورد تأیید همه قرار 
گرفت اما ارزش معنوی سهم که ناشی از کشف قیمت سهم است در خود سهم 

مستتر است و به مرور خودش را نشان می دهد.

صاحبان چک های برگشتی مانعی برای 
دریافت وام ودیعه ندارند

وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق مصوبات ستاد ملی کرونا مستاجران دارای چک 
برگشتی برای دریافت تســهیات بانکی ودیعه مسکن مانعی پیش رو ندارند . 
محمد اسامی وزیر راه و شهر سازی با اشاره به تاش وزارت راه و شهرسازی در 
راستای کمک های ویژه به آسیب دیدگان از کرونا افزود: وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان اولین نهاد و دســتگاه دولتی توجه ویژه به مشکات مستاجران داشت 
که در اولین گام با اجرای تعرفه مناسب اجاره بها بین موجر و مستاجر، موجب 
کاهش چشمگیر اسباب کشی در سطح کشور شد.وی افزود: اختصاص تسهیات 
کمک ودیعه مسکن از دومین اقداماتی بود که این وزارتخانه برای آسیب دیدگان 
در نظر گرفت.محمد اسامی با اشاره به نحوه بازپرداخت تسهیات کمک ودیعه 
مسکن خاطر نشان کرد: در ابتدای مصوبه این طرح، شرط بازپرداخت تسهیات 
یکساله و با احتســاب کارمزد بانکی در نظر گرفته شده بود که در پی تقاضای 
مردم و هماهنگی های صورت گرفته مدت زمان پرداخت به 3 تا ۵ ســاله و به 

صورت اقساطی تغییر کرد.

جزییات ثبت نام مرحله دوم کمک ودیعه اجاره مسکن
  ثبت نام تا ۳۰ مهر در سامانه طرح اقدام 

ملی مسکن
معاونت مســکن و ساختمان در اطاعیه ای جزییات ثبت نام مرحله دوم طرح 
کمک ودیعه اجاره مســکن را اعام کرد.معاونت مسکن و ساختمان در اطاعیه 
ای جزییات ثبت نام وام ودیعه مسکن را که در ستاد ملی کرونا تصویب شداعام 
کرد. بر اساس اعام آن معاونت ثبت نام تا 3۰ مهر ادامه خواهد یافت.در اطاعیه 
معاونت مسکن و ساختمان آمده است: به اطاع می رساند آن دسته از متقاضیان 
طرح کمک ودیعه اجاره مســکن که موفق به ثبت نام نشــده اند، می توانند تا 
ســاعت ۲۴ روز 3۰/۰۷/۹۹ جهت ثبت نام در ایــن طرح  با مراجعه به  بخش 
»تکمیل ثبت نام تســهیات کمک ودیعه« ســامانه طرح اقدام ملی مسکن به 

آدرس www.tem.mrud.ir  نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

تفاوت مدیریت تورم در ایران با جهان؛
چرا تورم در ایران مهار نمی شود؟

یک اقتصاددان تاکید دارد، راهکار اصلی درمان تورم در کشورهای مختلف کنترل 
تقاضای کل از طریق تنظیم قیمت پول است؛ این درحالی است که دیدگاه رایج 
در ایران همچنان بر کنترل پایه پولی و نقدینگی آنهم در کوتاه مدت تمرکز دارد. 
تیمور رحمانی معتقد اســت، راهکار درمان و کنترل تورم در بسیاری از کشورها 
مشــخص شده و فعا این راهکار یعنی کنترل تقاضای کل از طریق تنظیم نرخ 
بهره پاسخ گو بوده است.نمودار آبی رنگ متوسط نرخ تورم جهان را از سال ۱۹8۰ 
تاکنون نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، روند کلی نزولی است. بعد از 
بحران ۲۰۰8 و سیاستهای به شدت انبساطی بانکهای مرکزی این نگرانی وجود 
داشت که تورم افزایش یابد اما چنین نشد و بعد از افزایشی مختصر مجددا نزولی 
شــد.پس از شیوع کرونا و اتخاذ سیاستهای پولی به شدت انبساطی، این نگرانی 
بوجود آمده است که تورم افزایش یابد و شاید بخشی از افزایش قیمت جهانی طا 
ناشی از این انتظارات تورمی باشد.اما سیاستهای پولی در غالب بانکهای مرکزی 
درمان تورم را شناخته است و این درمان فعا جواب داده است. درمان تورم این 
است که بانک مرکزی قیمت پول یا نرخ بهره را طوری تنظیم می کند تا تقاضای 
کل تحت انقیاد باشــد و لذا تورم تحت انقیاد باشد. این برخاف دیدگاه رایج در 
ایران است که متاسفانه همچنان بر کنترل پایه پولی و نقدینگی و آنهم در کوتاه 
مدت تمرکز دارد در حالی که این کمیتها درونزا هستند.مطمئن هستیم بانکهای 
مرکزی دنیا همچنان با مدیریت نرخ بهره در کنترل تورم توفیق خواهند داشت، 
مگــر آنکه وقوع تحواتی این دینامیک مربوط به رابطه نرخ بهره و تورم را تغییر 
دهد، همانطور که شیوع ویروس کرونا رفتاری متفاوت از همه گیری های گذشته 

داشته است.

شاخص بورس ۲۳ هزار واحد کاهش یافت
شاخص بورس در جریان معامات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت ۲3هزار واحدی، 
در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۲هزار واحد قرار گرفت. در جریان دادوستدهای دیروز 
بازار سرمایه ۱۴میلیارد و ۷۰میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۱3هزار و 
6۹۲میلیارد تومان در یک میلیون و ۵3۲هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و 
شــاخص بورس با افت ۲3هزار و ۲۰۹واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۲هزار 
و ۹۴6واحد قرار گرفت.بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام به نام نمادهای 
معاماتی شرکت های صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، فواد مبارکه اصفهان و 
ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شد و در مقابل شرکت های ایران 
خودرو، پاایش نفت اصفهان و بانک تجارت با رشــد خود مانع افت بیشتر نماگر 
بازار ســهام شدند.شاخص های اصلی بازار ســرمایه هم روزی منفی را پشت سر 
ـ ارزشی( 6۰8۵واحد، کل )هم وزن(  گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت )وزنیـ 
۱۹۵۰واحد، قیمت )هم وزن( ۱۲۷۷واحد، آزاد شناور ۲۲6۵۵واحد و شاخص های 
بــازار اول و دوم به ترتیــب ۱۵۴۴۱و ۵3۰۴3واحد افت کردند.بر اســاس این 
گــزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲ میلیارد و ۲۴8میلیون ورقه 
به ارزش ۴هزار و 3۵میلیارد تومان در ۵۵۹هزارنوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( 

۱۲۰واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۷هزار و 833واحد قرار گرفت.

 لغو مجوز پروازهای العراقیه 
به دلیل تخلف از مقررات

رئیس ســازمان هواپیمایی کشــور از قطع پروازهای ایراین العراقیه از ۱3 مهر 
تــا اطاع ثانوی خبر داد و اظهار کرد کــه پروازهای این ایراین به دلیل تخلف 
از مقررات لغو شده اســت.تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشور 
با اشــاره به توافقات انجام شــده بین ایران و عراق در خصوص انجام پروازهای 
یک ســویه بین دو کشــور به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از 
شــیوع کرونا، به پایگاه خبری وزارت راه افزود: مطابق این توافقات، مقرر شد که 
ایراین های هر کشور، فقط دیپلمات ها و اتباع مقیم کشور خود را جابه جا کنند.

وی گفت: متأسفانه شرکت هواپیمایی العراقیه بدون در نظر گرفتن توافقات، اقدام 
به  جابه جایی مســافرانی که دارای ویزا از یک شرکت بودند کرد که این موضوع 
تخلف محسوب شده و به همین دلیل سازمان هواپیمایی کشوری طی اطاعیه ای 
مجوز پروازهای این ایراین عراقی را لغو کرد.رئیس ســازمان هواپیمایی کشور 
تأکید کرد: از ۱3 مهر مجوز پروازهای شرکت هواپیمایی العراقیه لغو شده است و 

تا اطاع ثانوی این لغو مجوز ادامه خواهد داشت.

امیدواری به بهبود شرایط بورس
حقوقی ها به مسئولیت های خود عمل کنند

ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن امیدواری به بهبود شرایط بورس در 
هفته های آتی، بر ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد شرکت های حقوقی در بورس 
تاکید کرد و گفت: ســرعت تغییرات بورس چندان مطلوب نیســت و انتظار است 
تغییرات با سرعت بیشتری اتفاق افتاد. مهدی طغیانی تاطم های صعودی و نزولی 
بازار ارز را در هر دو حالت طبیعی ندانســت و گفت: خوشبختانه جلسات متعددی 
در رابطه با بازار بورس در مجلس با حضور مســئوان مرتبط برگزار و مصوبات این 
جلســات به مرور در وضعیت بازار بورس مشهود می شود.نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه ســرعت تغییرات بازار بورس چندان مطلوب 
نیست و انتظار است تغییرات با سرعت بیشتری اتفاق افتاد، افزود: تاکید شده است 
ساز و کار و قواعد بازار متناسب با تحوات بازار تغییر کند، چراکه نمی توان با همان 
قواعد قبلی کار را پیش برد.وی با اعتقاد به اینکه ممکن است تا استقرار قواعد جدید، 
شاخص بورس همراهی کافی را نداشته باشد و به مسیری دیگری رود، اضافه کرد: 
هرچند مجموعه تغییرات نســبت به چند هفته قبل بهتر شده، بدین معنا که اگر 
شاخص بورس منفی اســت، این منفی بودن چندان شدید نیست.به گزارش خانه 
ملت، طغیانی با ابراز امیدواری از اینکه بورس در هفته های آتی وضعیت بهتری پیدا 
کند، افزود: بازارگردانی ها، عملکرد حقوقی ها به مسئولیت های خود، از جمله عوامل 
قرار گرفتن بازار بورس در وضعیت قابل قبول و مثبت اســت. سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسامی اضافه کرد: بر ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد 
شــرکت های حقوقی در بورس تاکید کرد و دلیل این تاکید را آگاهی از ســاز و کار 

بورس، قدرت، پول و بازارگردانی آن ها دانست.

پیشنهاد اصاح آیین نامه قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن در دولت

وزارت راه و شهرســازی به منظور تســریع فرآیند اجرای برنامه های تولید مسکن، 
پیشنهاد اصاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ارائه کرده است.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر هیات دولت، مطابق قانون اساسی، دولت مکلف 
است مسکن مورد نیاز اقشــار کم درآمد جامعه را تامین کند. بر اساس این تکلیف 
قانونی،  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱38۷ به تصویب 
مجلس شورای اسامی رسید.مطابق ماده )۱( این قانون، به منظور تأمین مسکن و 
سهولت دسترسی فاقدان مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقای 
کیفی و کّمی مسکن تولیدی کشور، حمایت ازسرمایه گذاری در امر تولید مسکن با 
استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های 
فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، 
دولت موظف است نسبت به سیاست گذاری و انجام اقدامات ازم درخصوص افزایش 
ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن را اقدام کند.در همین راستا 
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱388 
به تصویب رسید. در حال حاضر نیز در ادامه این سیاست ها،   وزارت راه وشهرسازی 
برنامه های متنوعی را در حوزه تولید مسکن در دستور کار دارد که تسریع در اجرای 
آن ها نیازمند اصاح برخی مقررات موجود است.بر همین اساس، این وزارت با لحاظ 
نمودن تجربیات اجرای طرح ها و برنامه های مسکن و آسیب شناسی انجام شده و 
بــا هدف تحقق کامل اهداف آیین نامه اجرایی فوق، پیش نویس اصاح برخی مواد 

این آیین نامه را تدوین و به هیات دولت ارائه کرده است.

رییس مرکز آمار ایران به اشــاره به افزایش شــکاف 
تورمی دهک ها گفت: همانطور که گفته شد کااهای 
با دوام در ســبد مصرفی دهک های باا سهم بااتری 
دارنــد به همین دلیل اســت که این یکــی از دایل 
شکاف تورمی بین دهک هاســت و هر چه این اعداد 
بیشتر می شود شکاف تورم دهک اول تا دهم افزایش 
می یابد.جواد حسین زاده با اشاره به معیارهای تعیین 
نرخ تورم اظهار داشــت: نرخ تــورم از ۴۷۵ قلم کاا 
اســتخراج و این نرخ به تفکیک گروه های دوازده گانه 
براســاس طبقات بین المللی تهیه و  منتشر می شود 
و این تقســیم بندی کاا و خدمات و هزینه های آنها 
طبق تقســیم بندی جهانی و بین المللی است که از 
منظر جامع و مانع بودن بسیار اهمیت دارد.وی تاکید 
کرد: مرکز آمار ایران نه تنها تورم ماهانه بلکه تورم کل، 
نقطه ای، برای گروهای کل کشور، شهری و روستایی را 
در تمام گروه های دوازده گانه منتشر میکند. همچنین 
تورم دهک های درآمدی را هم منتشر می کنیم.رییس 
مرکز آمــار ادامه داد: هر ماه بــرای اعام تورم، ۵۰۰ 
هزار مضنه قیمت می گیریم و با اصول علمی که مورد 
وفاق دنیا است شاخص قیمت با جزییات کامل تهیه 
و به تفکیک های مختلف اعام می شود.حســین زاده 
افزود: طبق آخرین گزارشــات نــرخ تورمی، آخرین 
عدد شــاخص قیمت مصرف کننده برای شهریورماه 
در کل کشــور ۲۴۴.3 برای نقاط شهری ۲۴3.۱ و در 
مناطق روستایی ۲۵۱ است.رییس مرکز آمار با اشاره 
بــه تورم های ماهانه، کل و نقطه ای گفت: تورم ماهانه 
در شهریور برای کل کشور 3.6 برای شهر 3.6 و برای 
روستا 3.۵ درصد است. همچنین تورم نقطه ای برای 
کل کشــور 3۴.۴ درصد، در شــهر 3۴.۵ درصد و در 
روســتا 3۴.۱ درصد اســت. همچنین تورم ۱۲ ماهه 
در کل کشــور ۲6 درصد در شــهر ۲6.۱ درصد و در 

روستا ۲۵.۴ درصد است.وی با بیان اینکه جمع تمام 
گزارشات و تقســیم بندی تورم اقام خوراکی و غیر 
خوراکی به تفکیک گروه های درآمدی منتشر می شود، 
گفت: در شــهریورماه نرخ تــورم کل ۱۲ ماهه برای 
دهک اول ۲3.۴ و برای دهک دهم ۲۹.۹ دهم درصد 
بوده است بنابراین شــکاف تورمی بین دهک دهم و 
اول 6.۵ درصد رقم خورده است. این شکاف از آذرماه 
سال ۹8 به مرور افزایش پیدا کرده است.حسین زاده 
بــا بیان اینکه در فروردین ۹۹ شــکاف بین تورم ۱۲ 
ماهه دهک اول تا دهم 3.۴ درصد بوده اســت، ادامه 
داد: یعنــی دهک دهم تــورم 3۴.۲ درصدی و دهک 
اول تورم 3۰.8 درصدی داشتند که این اختاف 3.۴ 
درصدی بین دهک ها را نشــان می دهد .وی افزود: 
برای مفهوم این شــکاف مباحث گســترده ای مطرح 
اســت اما به صورت کلی این شکاف به این معناست 
که دهک ها دارای سبدهای متفاوتی هستند اگر درباره 
وزن این ســبدها صحبت کنیم تفاوت این دو مقوله 
روشن می شــود.رییس مرکز آمار ایران اظهار داشت: 
در ســبد مصرفی دهک اول خوراکی ها و آشامیدنی 
و دخانیات ســهم ۴3.3 درصدی و غیر خوراکی ها و 
خدمات ســهم ۵6.۷ درصدی دارند اما در دهک دهم 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها ســهم ۱۷ درصدی و غیر 
خوراکی، خدمات سهم 83 درصدی دارند.وی با اشاره 
به تفاوت های سهم خوراکی در دهک اول و دهم گفت: 
همانطور که گفته شد در دهک اول سهم خوراکی ها 
۴3 درصــد بوده اما این عــدد در دهک هفتم به ۱۷ 
درصد رسیده است. همچنین سهم غیر خوراکی ها و 
خدمات در دهــک اول بیش از ۵6 درصد و در دهک 
دهم 83 درصد بوده اســت.وی تاکید کرد: شــاخص 
قیمت مصــرف کننده میانگین موزون اســت یعنی 
میانگین موزون از تغییرات قیمتی کاا و خدماتی که 

در ســبد مصرف خانوار قرار دارند، بنابراین وزن ها و 
قیمت ها بســیار مهم هستند. اگر تغییرات قیمتی در 
حوزه های غیر خوراکی و خدمات رخ می دهد نسبت به 
خوراکی ها بیشتر باشد، مسلما تورم دهک دهم با تورم 
بیشــتری از نرخ تورم متوسط مواجه می شوند چراکه 
عمده ســبد مصرفی آنها را غیر خوراکی ها و خدمات 
شامل می شــود.رییس مرکز آمار تاکید کرد: بنابراین 
عامل اصلی در این شکاف تورمی بین دهک ها می تواند 
تفاوت بین ســبد مصرفی دهک های مختلف باشد و 
ایــن که تورم اقام غیر خوراکی در قیاس با اقام غیر 
خوراکی در این ماه های اخیر بزرگتر بوده است.حسین 
زاده ادامه داد: از دیگر دایل افزایش، نرخ ارز است که 
ایــن افزایش نرخ ارز بر روی کااهای با دوام که اغلب 
از جنس کااهای وارداتی هستند اثر بیشتری نسبت 
به کااهای مصرفی یا تولید داخل گذاشته است.وی با 
اشاره به تورم نقطه ای کااهای با دوام گفت: کااهای 
با دوام کااهایی مانند یخچال و لوازم خانگی هستند 
که تورم نقطه ای آنها ۹۲.۲ بوده است حال اینکه تورم 
نقطه ای کاای بی دوام 3۰۹ و تورم نقطه ای کااهای 
کــم دوام 3۹.3، تورم نقطه ای خدمــات ۲۷.۴ بوده 
است که تورم کل این کاا ها در مجموع 3۹.۵ درصد 
اعام شده است.حسین زاده افزود: همانطور که گفته 
شــد کااهای با دوام در سبد مصرفی دهک های باا 
سهم بااتری دارند به همین دلیل است که این یکی 
از دایل شکاف تورمی بین دهک هاست و هر چه این 
اعداد بیشتر می شود شــکاف تورم دهک اول تا دهم 
افزایش می یابد.وی ادامه داد: همانطور که گفته شــد 
این شکاف تورمی از آذرماه سال گذشته آغاز شد که 
می توان به اثرگذاری افزایش قیمت بنزین هم اشــاره 
کرد چراکه مصرف بنزین از لحاظ تعداد خودرو و...  در 

سبد دهک های باا بیشتر است.

دایل فاصله تورمی 6.5 درصدی دهک ها؛
 جهش نرخ ارز تا افزایش قیمت بنزین
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کابـوس پسـاکرونایی اوپـکگزیده خبر
چشــم انداز بلندمدت اوپک در هفته های اخیر با اعام رسیدن 
تقاضا برای نفت به پیک خود از سوی بریتیش پترولیوم و موارد 
دیگری مانند ممنوعیت خودروهای بنزینی در کالیفرنیا تا ســال 
۲۰۳۵ و وعــده چین برای صفر کردن آایندگی کربن تا ســال 
۲۰۶۰ تیره شده اســت. جزییات سیاستهای اعام شده مبهم و 
پیش بینی ها نامعلوم هســتند اما اعام آنها یادآور این است که 
روزهای آفتابی نفت با شــتاب در حال پایان گرفتن اســت زیرا 
کووید ۱۹ باعث شده دولتها و شرکتها درباره تولید انرژی آتی و 
استفاده از آن دوباره بیاندیشند.اوپک که حدود یک سوم از تولید 
نفت جهان را عرضه کرده و به تازگی شصتمین سالگرد تاسیس 
خود را جشن گرفت، همواره بر هزینه های تولید اندک به عنوان 
مدرکی بر استقامت این گروه حتی در بدترین شرایط بازار تکیه 
کرده است.این گروه قرار است گزارش دورنمای نفت جهان را در 
هشتم اکتبر منتشر کند که شامل پیش بینی ها درباره چگونگی 
تاثیر کووید ۱۹ روی عرضه و تقاضای جهانی در دهه های آینده 
خواهد بود.مقامات اوپک و اکثــر تحلیلگران تاکید کرده اند که 
نفــت منبع انرژی حیاتی خواهد بود زیــرا هنوز تجدیدپذیرها و 
ســایر منابع انرژی جایگزین به شکل گسترده متداول نشده اند 
و رشد جمعیت مستلزم میزان بیشتر از هر نوع سوختی است.اما 
اگر بازارهای نفت کوچک شوند، رقابت برای مشتریان به خصوص 
در آســیا که ۴۰ درصد از عرضه جهانی فعلی نفت را مصرف می 
کند، تشدید خواهد شد.این تغییر گرایش در سیاست انرژی که 
تحت تاثیر شــیوع کووید ۱۹ روی داده، ممکن اســت اوپک به 
خصوص اعضای خاورمیانه ای این گروه را وادار کند به بررســی 
استراتژی ســرمایه گذاری خود و روابط ژئوپلیتیکی با مشتریان 

اصلی شان بپردازند. بســیاری از اعضای اوپک عاوه بر صادرات 
بخش اعظمی از نفتشــان به آسیا، حضور رو به رشدی در بخش 
پایین دستی داشــته و وارد قرارداد برای پاایشگاه و پایانه های 

نگهداری نفت شده اند.

روابط چین با اوپک
اعام سیاســت چین برای خنثی سازی انتشــار کربن که البته 
بدون جزییات بوده، ممکن اســت به ضــرر اکثر تولیدکنندگان 
اوپــک که حدود ۶۰ درصد از نفت این کشــور را تامین کرده و 

روی رشــد تقاضای بزرگترین واردکننده نفت جهان حساب می 
کنند، تمام شود.اگرچه تحلیلگران نسبت به جدی بودن تصمیم 
اخیر چین تردید دارند اما به گفته واندانا هاری، موسسه شرکت 
مشــاوره انرژی واندا اینسایت، تولیدکنندگان خاورمیانه ای عضو 
اوپــک دایل زیادی برای نگرانی در خصوص بازار چین طی یک 
دهه آینده یا این حدود دارند.شــرکت بریتیش پترولیوم گزارش 
دورنمــای انرژی را که یکی از گزارشــهای مورد توجه صنعت به 
شــمار می رود، در ۱۴ سپتامبر پیش از اعام تصمیم چین برای 
طرحهای خنثی سازی انتشــار کربن منتشر کرد و در آن پیش 
بینی کرد تقاضای چین برای مایعات نفتی در پنج سال آینده به 
دلیل کارآمدی مصرف و استفاده از سوختهای جایگزین، به پیک 
خود خواهد رسید.تحت تدابیر سیاست انرژی سخت گیرانه چین، 
مصرف نفت  این کشور از ۱۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ 
به شــش میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۵۰ کاهش پیدا خواهد 
کرد و تحت سناریوی خنثی سازی انتشار کربن، به چهار میلیون 
بشکه در روز می رسد.به گفته واندانا هاری، روابط دوجانبه میان 
اوپک و چین ممکن است قوی بماند اما تولیدکنندگان این گروه 
باید خود را برای ضعیف شدن بازار آماده کنند. همچنان که چین 
محور رشد اقتصادی را از تولید صنعتی به خدمات تغییر می دهد، 
این احتمال وجود دارد که تقاضای این کشــور برای نفت تا چند 
ســال دیگر به پیک خود برسد.بر اساس گزارش پاتس، مطمئنا 
بســیاری از اعضای اوپک با آگاهی از تغییر رفتارهای جهانی در 
خصوص تغییرات جوی، طی سالهای اخیر به سرمایه گذاری در 
تجدیدپذیرها پرداخته اند اما بدون تردید نفت منبع اصلی ارتزاق 

اعضای اوپک مانده است.

  ترکیه دومین کشتی حفاری را 
به دریای سیاه می فرستد

وزیر نفت ترکیه گفت کشتی حفاری »کانونی« در اوایل سال آینده میادی به 
کشتی حفاری دیگری در دریای سیاه می پیوندد که به دنبال کشف منابع جدید 
نفت و گاز است.، ترکیه به دنبال اکتشاف بزرگترین ذخایر گاز طبیعی قصد دارد 
دومین کشــتی حفاری را در اوایل سال آینده میادی به دریای سیاه بفرستد. 
فاتح دونمز، وزیر نفت ترکیه طی مصاحبه با خبرگزاری دولتی آناتولی این کشور 
گفت این کشــتی با نام »کانونی« به کشتی حفاری دیگری در این منطقه می 
پیوندد که به دنبال کشــف منابع جدید نفت و گاز است. رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه درماه اوت کشــف ۳۲۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را 
اعام کرد و گفت تولید از این منابع گازی در ۲۰۲۳ آغاز می شود. کشتی فاتح 
که این اکتشاف بزرگ را انجام داده بود هنوز در جستجوی منابع جدید در میدان 
نفتی ساکاریا در دریای سیاه است. ترکیه طی سال های اخیر سه کشتی حفاری 
خریداری کرده تا اکتشــاف منابع انرژی در دریای سیاه و آب های مورد مناقشه 
در شرق مدیترانه را گسترش دهد. کشتی حفاری کانونی در حال حاضر جهت 
تعمیرات و نگهداری در بندر مرســین در دریای مدیترانه قرار دارد. این کشتی 
که در ۲۰۱۲ در کره جنوبی ســاخته شــده، قبًا در اختیار شرکت پتروبراس 

برزیل بوده است.

 کاهش 50 درصدی آب بدون درآمد 
در شهر خوانسار

مدیر آبفا خوانسار گفت: در ســال ۹۶ میزان آب بدون درآمد در شهر خوانسار 
حدود ۶۰ درصد بوده که این رقم در پایان ســال ۹۸ به ۲۹ درصد رســیده و 
درصدد هســتیم میزان آب بدون درآمد را تا پایان سال ۹۹ به حدود ۲۵ درصد 
در این شهرســتان کاهش دهیم.مهدی جهانگیری با بیان اینکه در سال ۹۳ از 
سوی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور شهرستان خوانسار به عنوان پایلوت 
کشوری برای کاهش میزان آب بدون درآمد انتخاب شد افزود: به دنبال اجرای 
این طرح مقرر گردید گروهی از کشــور ژاپن مطالعات کاهش آب بدون درآمد 
این شهرستان را در دستور کار قرار دهند که به دلیل اعمال تحریم ها این طرح 
اجرایی نگردید، لذا مقرر شد با استفاده از ظرفیت و پتانسیل های سخت افزاری، 
نرم افزاری و مغزافزاری داخلی این طرح عملیاتی گردد. وی تصریح نمود: از سال 
۹۶ تا کنون، ۱۲ کیلومتر اصاح و بازســازی شبکه فرسوده در دستور کار قرار 
گرفت،همچنین۱۸۰۰ فقره کنتور فرسوده آب تعویض شد و بیش از 77۶ فقره 
انشعاب آب مورد اصاح و استاندارسازی قرار گرفت و اجرای این موارد، کاهش 
هدر رفت آب در شهر خوانسار را رقم زد.مدیرآبفا خوانسار طول شبکه توزیع آب 
در شهر خوانسار را حدود ۱۲۸ کیلومتر اعام کرد و تصریح نمود: طبق بررسی 
های صورت گرفته حدود ۴۰ درصد شبکه توزیع آب شهر خوانسارفرسوده می 
باشــد که درصدد هستیم  بازسازی و اصاح قســمتهایی از شبکه که به دلیل 
فرسودگی باا هدر رفت بیشــتری دارند را در اولویت قرار دهیم .وی به اجرای 
هوشمند سازی شبکه توزیع آب در شهر خوانسار اشاره کرد و اظهار داشت: در 
سال جاری با احداث ۵ حوضچه فشار شکن،نصب فلومتر در ۵ مخزن، ۵ حلقه 
چاه، ۲ ایستگاه پمپاژ آب، یک مخزن تعادلی و خروجی آب از تصفیه خانه، زون 

بندی شبکه پروژه هوشمند سازی شبکه توزیع آب در دستور کار قرار گرفت.

مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر:
نجات آب، در گرو آگاهی نسل آینده است

بوشــهر- مدیر روابط عمومی شرکت ســهامی آب منطقه ای بوشهر به تشریح 
برنامه های طرح گســترش سواد آبی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پرداخت.  
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت ســهامی آب منطقه ای بوشــهر، مهندس 
محمدرضا جهانشــاهی گفت: طرح گسترش سواد آبی، با ایجاد بستری مناسب 
جهت مشارکت فعال معلمان و دانش آموزان، یکی از اقدامات درخشان در حوزه 
مدیریت منابع آب کشــور است.وی افزود: نتایج پژوهش ها و افکارسنجی های 
انجام شده توسط این شرکت نشان می دهد در استان بوشهر، آگاهی نسبت به 
بحران آب زیاد اســت، اما حساسیت نسبت به این بحران در سطح پایینی قرار 
دارد.مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار کرد: اجرای 
طرح های فرهنگی – آموزشــی مثل طرح دانش آموزی نجات آب )داناب( می 
تواند حساسیت را نسبت به مدیریت مصرف بهینه آب افزایش دهد.جهانشاهی 
خاطرنشــان کرد: شــرایط کنونی حاکم بر منابع آب کشور، حاصل عملکرد با 
رویکرد سازه ای مطلق در دهه های گذشته است و توجه ویژه وزارت نیرو به امور 
اجتماعی از جمله ایجاد مرکز امور اجتماعی در این وزارتخانه، می تواند به عنوان 
مدیریت غیر سازه ای طرح ها، مکمل مهندسی سازه ای باشد که برآیند این دو 
مولفه استقرار مهندسی فرهنگی، تغییر نگرش جامعه و بالطبع ارتقاء بهره وری 
مصرف در بخش آب و انرژی است.مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه 
ای بوشهر بیان کرد: یکی از مهم ترین برنامه های حوزه اطاع رسانی، آموزش و 
فرهنگ سازی، طرح گسترش سواد آبی است که در قالب دو پروژه طرح دانش 
آموزی نجات آب )داناب( و آموزش کتاب انسان و محیط زیست انجام می گردد.

حضور سرپرست شرکت گاز استان گلستان 
در آیین متمرکز اهدا هزار جلد اسناد 

مالکیت واحد های مسکونی
مهندس علی طالبی  سرپرســت شرکت گاز اســتان گلستان  همراه با مدیران 
ارشد  استان در آیین متمرکز اهدا هزار جلد اسناد مالکیت واحد های مسکونی  
توســط بنیاد مسکن که در روستای کاجان قاجار برگزار شد حضور یافت .این 
مراســم  با حضور دکتر هادی حق شــناس  استاندار گلســتان  ، دکتر رضایی 
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی و دیگر اعضای این کمیسیون, 
نمایندگان اســتان در مجلس, معاونان بنیاد مســکن کشور و مدیران استانی و 
شهرستانی  برگزار گردید.در این مراسم استاندار گلستان با اشاره به اینکه قریب 
به نیمی از مردم اســت در روستاها سکونت دارند , اظهار کرد: ۹۵ هزار و ۵۰۰ 
واحد مســکونی روستایی در گلســتان تا کنون سند دار شده اند و خوشبختانه 
روند اهدا سند در استان ســرعت خوبی دارد.دکتر هادی حق شناس   تصریح 
کرد: تمام روســتاهای باای ۲۰ خانوار گلستان از طرح هادی برخوردارند و به 
برکت انقاب اسامی بیش از ۹۰ درصد روستاهای استان از برق, گاز و امکانات 
مخابراتی برخوردارند و بیش از 7۵ درصد روستاها نیز از آب شرب سالم استفاده 
می کنند.در این مراسم همچنین دکتر رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس 
شورای اســامی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل برخی سیاست های نادرست در 
گذشــته شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها بوده ایم که باید با ایجاد و توسعه 

اشتغال در روستاها شاهد عدم مهاجرت آنان باشیم.

 گزارش شــرکت مدیریت منابع آب ایران نشــان 
می دهد در ســال آبــی ۹۹- ۹۸ گیان با یک هزار 
و ۲۵۶ میلی متــر بارندگی پــر بارش ترین و یزد با 
۱۱۰ میلی متر بارندگی، کم بارش ترین اســتان های 
کشــور بوده اند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت 
نیرو، بر اســاس آمــار دفتر مطالعات پایه شــرکت 
مدیریــت منابع آب ایران، ســال آبــی ۹۹-۹۸ در 
حالی به پایان رســید که امســال با متوسط میزان 
۳۱7.7 میلی متر بارندگی،  جزو پربارش ترین سال ها 
در ۵۰ سال گذشــته بوده، اما با این وجود این رقم 
در مقایســه با ســال آبی قبل از آن با میزان بارش 
۳۴۲ میلی متــر حــدود 7 درصد کاهش را نشــان 
می دهد.بیشترین میزان بارندگی تجمعی از ابتدای 

سال آبی تا ۳۱ شــهریورماه سال جاری )پایان سال 
آبی ۹۹-۹۸( را اســتان گیان با ۱۲۵۶.۶ میلی متر 
بارش به خود اختصاص داده که نسبت به سال آبی 
گذشــته یک درصد افزایش داشته است.استان یزد 
نیز با ۱۱۰ میلی متر بارش، کمترین میزان بارندگی 
در بین اســتان های کشور را دارد که نسبت به سال 
آبی گذشته ۹ درصد کاهش را نشان می دهد.استان 
سیستان و بلوچستان با ۲۰۲.۱ میلی متر بارندگی، 
بیشــترین اختاف را با ۶۲ درصد افزایش نسبت به 
مقدار بارش سال آبی گذشــته دارد،  این در حالی 
اســت که این اســتان طی ســال آبی )۹۸-۹7( با 
۱۲۵ میلی متر بارندگی جزو اســتان های کم بارش  
کشــور بود. بیشترین میزان کاهش بارش نسبت به 

ســال گذشته در بین اســتان های کشور به ایام با 
۵۱۲.۳ میلی متر بارندگی اختصاص دارد که بیانگر 
کاهش ۴۳ درصدی بارندگی در این اســتان است.
مقایسه درصد اختاف ســال آبی جاری با متوسط 
درازمدت بین اســتان های کشــور نشــان  می دهد 
چهارمحال و بختیــاری با هفت درصد، اردبیل پنج 
درصد و خوزســتان با سه درصد نسبت به متوسط 
بلندمدت )۵۱ ساله(، بیشــترین میزان کاهش در 
بارش ها را داشته اند.همچنین در همین بازه زمانی، 
بیشترین میزان افزایش بارش ها را استان های کرمان 
و سیســتان و بلوچســتان هر کدام بــا ۹۳ درصد، 
هرمزگان با ۱۱۴ درصد نسبت به متوسط بلندمدت 

)۵۱ ساله(، به خود اختصاص داده اند.

 ۲000 مگاوات به ظرفیت برق هسته ای 
ایران افزوده می شود

وزیر نیــرو از برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت برق هســته ای ایران از ۱۰۰۰ 
مگاوات بــه ۳۰۰۰ مگاوات خبر داد و گفت: احــداث دو واحد ۱۰۰۰ مگاواتی 
دیگر از ســوی همکاران انرژی اتمی برنامه ریزی شده و در حال کار است .رضا 
اردکانیان، وزیر نیرو اظهار داشت: سال ۱۳۵۳ شمسی وزارت آب و برق  با هدف 
تجمیع همه ظرفیت هایی که دســت اندرکار موضوع انرژی هستند، به وزارت 
نیرو تبدیل شد.وی افزود: وزارت نیروی ما ترجمه واژه وزارت انرژی است که در 
برخی کشورها نیز وجود دارد؛ در زمان تشکیل وزارت نیرو هم نیروگاه های برق 
آبی، هم نیروگاه های حرارتی و هم موضوع نیروگاه های هســته ای دیده شده 
بود ولی بعدا بحث نیروگاه های هســته ای از وزارت نیرو خارج شد و در اختیار 
ســازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت.وزیر نیرو با بیــان اینکه »وزارت نیرو در 
زمینه نیروگاه های هسته ای بهره بردار است«، گفت: وقتی نیروگاهی هسته ای 
توسط ســازمان انرژی اتمی احداث می شود ما از برق تولیدی آن استفاده می 
کنیــم؛ درواقــع آن برق را خریداری می کنیم و بهای آن را به ســازمان انرژی 
اتمی می پردازیم.وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت در مدار بهره برداری برق 
هسته ای در کشور ۱۰۰۰ مگاوات است که این ظرفیت در نیروگاه بوشهر بوده 
و همکاران ما در سازمان انرژی اتمی مدیریت این نیروگاه را بر عهده دارند و ما 
خریدار برق تولید آن هستیم.اردکانیان از برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت برق 
هســته ای ایران از ۱۰۰۰ مگاوات به ۳۰۰۰ مگاوات خبر داد و گفت: در مســیر 
افزایش ظرفیت برق هسته ای، احداث دو واحد ۱۰۰۰ مگاواتی دیگر که از آن به 
عنوان نیروگاه های شماره دو و سه بوشهر یاد می شود، از سوی همکاران انرژی 
اتمی برنامه ریزی شده و در حال کار است که البته محدودیت های منابع مالی 
موجب شــده که آهنگ اجرای آن، آهنگ سریعی نباشد.وی افزود: امیدواریم با 
توجه به پاک بودن این انرژی و فواید زیاد آن، با گشــایش هایی که برای کشور 
می شود، سازمان انرژی اتمی بتواند این دو واحد مهم را تکمیل کرده تا از برق 

آن بهره مند شویم.

 سهم پارس جنوبی از تولید گاز کشور 
به ۸۲ درصد می رسد

مدیر پاایشگاه سوم پارس جنوبی با اشاره به توسعه مجتمع گاز و افزایش تولید 
در ســال جاری اظهار کرد: در آینده نزدیک سهم مجتمع از تولید گاز کشور به 
۸۲ درصد می رسد.محمد شفیع موذنی دیروز در نشست هم اندیشی با موضوع 
توانمندسازی و آموزش مهارتی در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و توسعه آموزش 
های فنی و حرفه ای اظهار کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی، یکی از اســتراتژیک 
ترین تأسیسات کشور است و در حال حاضر حدود 7۵ درصد گاز کشور را تأمین 
می کند.وی با اشــاره به اهمیت مجتمع گاز پارس جنوبی در پایداری انرژی و 
ایجاد رفاه و امنیت کشور گفت: در آینده مطابق پیش بینی های صورت گرفته 
7۰ درصد ســبد انرژی داخل کشور توسط مجتمع گاز پارس جنوبی تولید می 
شود.بنابر اعام شرکت مجتمع پارس جنوبی، مدیر پاایشگاه سوم پارس جنوبی 
با اشــاره به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته برای رسیدن به این مهم، 
گفت: از هم اکنون نقشه راه برای رسیدن به این هدف کشیده شده و تحقق آن 
چندان دور از ذهن نیست.موذنی با تاکید بر اینکه اکنون نیز پارس جنوبی نقش 
ویژه ای در ســبد انرژی کشور دارد، تصریح کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته 
ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی از ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال ۹۱، به 7۵۰ 

میلیون مترمکعب تا پایان امسال خواهد رسید.

طوفان لورا باعث بزرگترین توقف تولید نفت 
آمریکا از سال ۲00۸ شد

طوفان لورا که اواخر ماه اوت خلیج مکزیک را در ایاات متحده درنوردید، طی دو 
هفته سکوهای نفتی را تعطیل کرد و تولید حدود ۱۴.۴ میلیون بشکه نفت خام 
را متوقف کرد.به گزارش راشاتودی، طوفان لورا که اواخر ماه اوت خلیج مکزیک 
را در ایاات متحده درنوردید، طی دو هفته سکوهای نفتی را تعطیل کرد و تولید 
حدود ۱۴,۴ میلیون بشــکه نفت خام را متوقف کرد.طبق داده های اداره ایمنی 
و اجرای قوانین حفاظت از محیط زیست ایاات متحده، طوفان لورا که در تاریخ 
۲7 اوت در نزدیکــی منطقه کامــرون در جنوب غربی لوئیزیانا رخ داد منجر به 
تخلیه ۱۶ دکل حفاری مجهز به سیســتم موقعیت یابی پویا، تخلیه ۱۱ سکو از 
۱۲ سکوی حفاری مســتقر در کف دریا و تقریباً نیمی از ۶۴۳ سکوی تولیدی 
فراســاحلی که در خلیج مکزیک فعالیت می کنند، شد.پیش از رسیدن طوفان 
لورا، تولیدکنندگان نفت در خلیج مکزیک بیش از ۸۴ درصد از تولید نفت و بیش 

از نیمی از تولید گاز خود را متوقف کرده بودند.

ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان 
فرآورده هــای نفت، گاز و پتروشــیمی 
گفت: دولت مرکزی عــراق 7۰۰ هزار 
بشــکه در روز ظرفیت پاایشی دارد و 
استانداردی که برای ورود فرآورده های 
نفتی در نظر گرفته یورو ۴ و ۵ اســت. 
عاوه بر آن وزارت نفــت عراق بخاطر 

تحریم آمادگی خرید از ایران را ندارد
سیدحمید حسینی با اشاره به افزایش 
رقم صادرات به عراق طی ســال جاری 
اظهار داشــت: در ششــم ماه ابتدایی 
امســال ۲ میلیارد و ۹۰7 میلیون دار 
بــه عراق صادرات داشــته ایم. در ۵ ماه 
ابتدایی ســال رقم صــادرات در هر ماه 
حــدود ۴۵۰ تا ۵۶۰ میلیــون دار بود 
اما در شــهریور ماه با توجه به باز شدن 
مرزهای عربی و فعالیت هر روزه مرزها 
اوضاع صادرات بهتر شد و به رقم ۵۵۰ 

تا ۵۶۰ میلیون دار رسیدیم. وی عمده 
صادرات به اقلیم کردستان عراق را بنزین 
سپس گاز، برق، مصالح ساختمانی، مواد 
غذایی، مواد شــیمیایی، پتروشیمی و 
بقیه اقام صنعتی عنوان کرد.سخنگوی 
اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی در ادامه درباره 
دلیل اینکه بیشتر حجم صادراتی ایران 
به اقلیم کردستان عراق است و نه دولت 
مرکزی این کشــور، توضیح داد: دولت 
مرکزی عراق 7۰۰ هزار بشــکه در روز 
ظرفیت پاایشی دارد و استانداردی که 

برای ورود فرآورده هــای نفتی در نظر 
گرفتــه یورو ۴ و ۵ اســت. عاوه بر آن 
وزارت نفت عراق بخاطر تحریم آمادگی 
خرید از ایران را ندارد و بیشتر نیاز خود 
را از هند و اروپــا تامین می کند، البته 
امســال واردات فرآورده های نفتی خود 
را بخاطر کرونا کم کرده است.وی افزود: 
بنابراین اقلیم کردستان مشتری عمده 
ما اســت، بعضا بارها به دولت مرکزی 
عراق هم ارســال می شود. در کل از ۱۰ 
سال تاکنون صادراتی به دولت مرکزی 
عراق نداریم و بیشتر مراودات تجاری ما 

با اقلیم است.وی خاطرنشان کرد: اقلیم 
قوانین و مقررات خود را دارد و در بحث 
تحریم اختیاراتی دارد و بر اســاس آن 
عمل می کند. اقلیــم واردات چیزی را 
ممنوع نمی کند، معموا سیاســت های 
تجاری خود را با تعرفه ها تنظیم می کند 
و هر زمان که بخواهد کاایی وارد نشود 
تعرفه ها را افزایش می دهد و مانند دولت 
مرکزی ممنوع نمی کند.حسینی با بیان 
اینکه بنزین صادراتی ایران با اکتان ۸7 
و ۹۱  و بااتریــن کیفیــت در منطقه 
اســت، گفت: البته عمده بنزین یورو ۴ 
و آنچه ستاره خلیج فارس تولید می کند 
داخــل کشــور و در شــهرهای بزرگ 
مصرف می شــود. در منطقــه، بنزین با 
این کیفیت تولید نمی شود و غیر از هند 
هیچ کشوری بنزین با استاندارد یورو ۴ 

و ۵ تولید نمی کند.

 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی خبر داد:

بنزین در صدر صادرات به اقلیم 
کردستان

استانها

در سال آبی 99- 98 ثبت شد؛

گیان پربارش ترین و یزد کم بارش ترین استان  کشور
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گزیده خبر  ثبت قیمت 130 میلیون تومانی برای پراید در سایه سکوت نهادهای نظارتی

سونامی قیمت ها در بازار خودرو
بی ســامانی بازار قیمت ها در خودرو عاملی شــده تا داان فضا را مساعد دیده و نرخ های نجومی را برای انواع 
خودروهای داخلی در آگهی ها اعام کنند.، افزایش قیمت دار این روزها بهانه خوبی برای داان خرید و فروش 
خودرو شــده اســت. به این صورت که آنها با اعام رقم های نجومی درصدد تشدید التهاب بازار خرید و فروش 
خودرو هستند. البته اتفاقات این روزهای بازار خودرو در حالی هر روز به شکل متفاوتی خود را نشان می دهد 
که هنوز دولت و به ویژه وزارت صنعت که اخیرا صاحب وزیر شده است، هیچ تصمیمی به کارنگرفته و همین 
امر عاملی می شود تا فضا برای دالی در بازار خرید و فروش خودرو فراهم باشد.به گفته فروشندگان خودرو از 
هفته گذشته که بازار روند افزایشی قیمت ها را متاثر از قیمت ارز و سکه شاهد بوده است معامات ما نیز متوقف 
شده و کمتر خرید و فروشی توسط نمایشگاه داران انجام می شود. اما نکته جالب اینجاست رکود خرید و فروش 
در بازار خودرو در حالی هر روز تشدید می شود که بازار قیمت در فضای مجازی داغ بوده و هر کس به سلیقه 
خود رقم هایی را برای انواع خودروها پیشنهاد می کند. جالب اینجاست اگر به سایت های خرید و فروش خودرو 
سری بزنید مشاهده می شود که اکثرا به دنبال بررسی قیمت بوده و کمتر معامله ای صورت می گیرد.با این وجود 
اعام همین نرخ های نجومی عاملی می شــود تا بازار قیمت ها به هم ریخته شده و هر کس بدون هیچ ضابطه 
خاصی قیمتی را برای محصول خود تعیین می کند.نکته قابل تامل اینجاســت سازمان حمایت در این شرایط 
سکوت کرده و حتی سازمان تعزیرات حکومتی نیز خود را متولی برخورد با متخلفین نمی دارند.به گفته سازمان 
تعزیرات حکومتی، معیار قیمتی برای خودرو اعام نشده و همین امر ما را در برخورد با داان که قیمت های 
باایی را در انواع محصوات اعمال می کنند، باتکلیف کرده است.در حال حاضر هنوزو زارت صنعت هیچ برنامه 
ای برای مدیریت بازار خودرو اجرایی نکرده  و به نوعی بازار رها شده است. نکته قابل تامل اعام نرخ های نجومی 
برای خودروهاست در برخی از محصوات از جمله پراید نرخ اعامی 130 میلیون تومان توسط داان مطرح 
می شود در مورد تیبا نیز رقم های 150 تا 160 میلیون تومان در آگهی ها درج شده که همین امر خریدار را در 

خرید محصوات مردد کرده و همه به نوعی منتظر تعیین تکلیف اوضاع هستند.

 رئیس اتحادیه لوازم خانگی:
 ماشین لباسشویی ۲۶۰ هزار تومانی، 

۷ میلیون فروخته می شود
رئیس اتحادیه لوازم خانگی اظهار داشت: با توجه به اینکه در سه سال گذشته 
اجازه واردات وجود نداشــت ماشین لباسشویی ایرانی 260 هزار تومانی تمام 
اتوماتیک را باید 7 میلیون تومان خرید.اکبر پازوکی در مورد آخرین وضعیت 
قیمت اقام لوازم خانگی گفت: شرایط بازار به شکلی است که اگر لوازم خانگی 
را با دار 30 هزار تومانی در نظر بگیریم با همان دار 30 هزار تومانی در دبی 
می توان ماشین لباسشویی بوش آلمان را 10 میلیون تومان خرید.وی ادامه داد: 
اگر صنعت در اولویت قرار دارد، باید آن را تقویت کرد و حرفی از واردات نباشد. 
البته واردات در همه زمان ها بد نیست زیرا تولیدکننده باید بداند همرزمی در 
کنار خود دارد و اگر تولیدات داخل با افزایش قیمت و کاهش کیفیت مواجه 
شود، رقبا با کیفیت با قیمت بهتر به مشتری عرضه می کنند.پازوکی با انتقاد 
از رویه نادرست برخورد با فروشندگان لوازم خانگی در این زمینه توضیح داد: 
قاچاق، احتکار و نبود کاا را به فروشــنده ربط می دهند، مشخص نیست ما 
فروشنده ایم یا توزیع کننده! چرا قیمت کاا را از ما می پرسند؟ زمانی که کاا 
در بازار موجود و مواد اولیه به قیمت مناســب به دست شان برسد، برای هیچ 
وارد کننده ای با دار 30 هزارتومانــی، واردات صرفه اقتصادی ندارد.پازوکی 
افزود: با توجه به اینکه در سه سال گذشته اجازه واردات وجود نداشت ماشین 
لباسشــویی ایرانی 260 هزار تومانی تمام اتوماتیک را باید 7 میلیون تومان 
خرید. باید توجه داشــت 70 درصد لوازم خانگــی تولید داخلی دارند و تنها 
30 درصد ارزبری دارد که آن نیز مربوط به موتور می شود. آیا این 30 درصد 
تعیین کننده یک قیمت کاا است؟ تعیین کننده لوازم است؟ بنابراین اخبار 
و اطاعات صحیح نیســت. وی با اشاره به طرح سامانه جامع تجارت در مورد 
ثبت اطاعات فعالین این صنف گفت:طرح ســامانه جامع تجارت که قرار بر 
انجام آن اســت، باید 3 یا 4 سال پیش انجام می گرفت. تا مشخص شود مواد 
اولیه مانند ورقی که به تولید کننده می دهند چه مقدار خریداری شده و زمانی 
که به دســت مصرف کننده رســیده، چه فعل و انفعااتی بر روی آن صورت 
گرفته است. دیگر نه محتکری جود داشت و نه انبار زیر پله ای و قیمت کاذب. 
اما زمانی اجرایی می شــود که دیگر پاسخگو نیست.پازوکی در خاتمه یادآور 
شد: قیمت لوازم خانگی قیمت واقعی ندارد. تولیدکنندگان باید نگران باشند، 
چون در 3 ســال گذشته هزینه و دستگاه و نیروی کار جدید اضافه  کرده اند. 
اکنون کاای وارداتی گران تر از تولید داخل نیست و بنوعی دچار خودتحریمی 
هستیم به طوری که ورق از کیلویی 12 هزار تومان به کیلویی 25 هزار تومان 

رسیده است چرا کسی جلودار این مساله نیست؟

رئیس سازمان حمایت:
گرانفروشی در صدر شکایت ها

رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه در 6 ماهه نخست امسال 111 هزار و 337 
فقره گزارش و شــکایت مردمی دریافت شده است، گفت: بیشترین شکایات بر 
اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و عدم درج قیمت است.به گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش اظهار داشــت: در 6 ماهه نخست امسال 
111 هزار و 337 فقره گزارش و شــکایت مردمی در خصوص کاا و خدمات از 
طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها دریافت 
شده است.رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از 
مجموع شکایات دریافتی 110 هزار و 366 فقره معادل ۹۹ درصد قابل پیگیری 
و ۹71 فقره معادل یک درصد غیر قابل پیگیری بوده است.وی با اعام اینکه از 
مجموع شکایات رسیدگی شده 37 هزار و ۸74 فقره معادل 34 درصد منجر به 
تنظیم برگ گزارش بازرسی شده است، تصریح کرد: 56 هزار و 132 فقره معادل 
50 درصــد منجر به عدم احراز تخلف و 17 هزار و 331 فقره معادل 16 درصد 
به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری می باشد.رییس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: از این تعداد شکایات، ۹5 هزار و 506 
فقــره معادل ۸6 درصد مربوط به کاا و 15 هزار و ۸31 فقره معادل 14 درصد 
مربوط به خدمات بوده و بیشــترین شکایت های دریافتی در بخش کاا مربوط 
به انواع نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای 

سبک و کافی نت است.

مصالحه بیش از 3500 مورد از تخلفات با تدابیر اتخاذ شده
تابش تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شــده، از مجموع شکایات رسیدگی شده که 
منجر به تخلف شــده اند 3 هزار و 554 فقره منجر به مصالحه و جلب رضایت 
شاکیان شده و از تشکیل و ارجاع پرونده به ادارات کل تعزیرات و دیگر محاکم 
قضایی اجتناب شــده اســت.وی با اعام اینکه بیشترین شکایات بر اساس نوع 
تخلف مربوط به گرانفروشــی و عدم درج قیمت است، گفت: در ارتباط با نحوه 
دریافت شــکایات در مجموع 73 هزار و ۸35 فقره معادل 66 درصد به صورت 
تلفنــی، 1۸ هزار و 367 فقره معادل 17 درصد به صورت حضوری و 1۹ هزار و 
135 فقره معادل 17 درصد به صورت کتبی بوده اســت.رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: استانهای تهران، خراسان رضوی، 
آذربایجان شــرقی و البرز با افزایش تعداد شکایات و استان های سمنان، جنوب 

کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان با کاهش شکایات مواجه بوده اند.

در نیمه نخست سال جاری ثبت شد
رشد ۵۰ درصدی فروش معدنی ها در بورس

طبق اعام وزارت صمت، در حالی که ارزش فروش محصوات 74 شرکت زنجیره 
معدن و صنایع معدنی در بورس ایران،   طی شــهریور ماه امســال با جهش ۹5 
درصدی نسبت به شهریور سال گذشته همراه شده است، فروش این شرکت ها در 
نیمه نخست سال جاری، رشد بیش از 50 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 
13۹۸ ثبت کرده است.بر این اساس ارزش فروش تولیدات شرکت های این حوزه 
در شهریور ماه از 26.3 هزار میلیارد تومان عبور کرده است که در مقایسه با ارزش 
فروش محصوات این شــرکت ها رشد ۹5 درصدی را تجربه کرده است. ضمن 
اینکه مجموع ارزش فروش این 74 شــرکت طی شش ماه ابتدایی سال جاری 
نیز به رقم بیش از 120هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به نیمه اول 
سال 13۹۸، افزایش فروش بالغ بر 50 درصد داشته است.در این میان ایرالکو 77 
درصد، شرکت ملی مس ایران 62 درصد، فواد کاوه کیش 65 درصد و شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر با 5۹ درصد، فواد کاوه جنوب با افزایش 5۸ درصدی،   
فواد خوزســتان با رشد 41 درصدی و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 3۸ 
درصد به عنوان پیشتازان رشد در شرکت های بزرگ در یک ماهه شهریور سال 
جاری بوده اند.این در حالی است که طی این مدت برخی شرکت های خصوصی 
نیز رشدهای سه رقمی را در فروش خود تجربه کرده اند.فواد مبارکه در شهریور 
نیز به 5500 میلیارد،   شرکت ملی مس ایران به 4200 میلیارد،   گل گهر 2100 
میلیارد، فواد خوزســتان 1۸00 میلیارد و ذوب آهن 1500 میلیارد تومان ارز 

فروش خود را رسانده   و در گروه پنج شرکت بزرگ در فروش معرفی شده اند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک خبر داد؛
رشد ۱۷درصدی صادرات صنایع کوچک و متوسط

معاون صنایع کوچک ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران از رشــد 16.7 
درصدی صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 
از ابتدای امســال تا پایان شــهریور خبر داد. اصغر مصاحب بیان کرد: جمع صادرات 6 ماهه 
این شرکت ها یک میلیارد و 740 میلیون دار بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال )یک 
میلیارد و 4۹0 میلیون دار(، رشــد 16.77 درصدی را نشــان می دهد.وی افزود:  این توفیق 
با وجود شــیوع گســترده کرونا و بســته بودن مرزهای ایران در ماه های ابتدایی شیوع این 
ویروس به دست آمده است.عضو هیأت مدیره و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران اضافه  کرد: در این مدت بیشترین صادرات این صنایع به کشورهای 
پاکستان با یک میلیارد دار، عراق با 364 میلیون دار، افغانستان با ۸3 میلیون دار، امارات 
متحده عربی با 50 میلیون دار، ترکیه با 36 میلیون دار، جمهوری آذربایجان با 26 میلیون 
دار، ارمنســتان با 25 میلیون دار و هند با 20 میلیون دار به ثبت رســیده است.مصاحب 
ادامــه داد:  مواد غذایی، ظروف فوادی و آهنی با گنجایش بیــش از 20 لیتر و انواع ظروف 
پاســتیکی و مواد شیمیایی بازدارنده هیدرات گازی، بیشترین اقام صادراتی را در مدت یاد 

شده به خود اختصاص داده است.

430 واحد صادر کننده در 6 ماهه امسال
وی بیان داشــت: تعداد واحدهای صادر کننده در 6 ماهه امسال 430 واحد بود.عضو هیأت 
مدیره و معاون صنایع کوچک ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران گفت: 
استان های خراســان  رضوی با 343.۹ میلیون دار، تهران با 133.7 میلیون دار، آذربایجان 
 شــرقی بــا 123.2 میلیون دار، فارس با ۸۸.7 میلیون دار و یــزد با ۸3.7 میلیون دار، به 
ترتیب استان های با بیشترین مقدار صادرات در مدت یاد شده بودند.سازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران و شرکت های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 500 شهرک 
و 322 ناحیه صنعتی و ســه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، 65 شــهرک و ناحیه 
صنعتی تخصصی، 6 شــهرک فنآوری، 37 مرکز خدمات فنآوری و کســب و کار، 2 مجتمع 
فنــآوری اطاعات و خدمات نرم  افزاری، ۸5 هزار و ۸74 قرارداد منعقده و بهره برداری از 45 
هزار و ۹12 واحد صنعتی و سه هزار و 5۸ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹35 هزار 

و ۸6۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

 تازه ترین گزارش از موجودی
 کاای اساسی در بنادر

آخرین وضعیت موجودی کااهای اساســی در گمرک و بنادر از وجود بیش از 3.4 
میلیون تن کاای اساسی که عمده آن را ذرت تشکیل می دهد حکایت دارد.مهرداد 
جمال ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایرانتازه ترین گزارش از موجودی 
کااهای اساســی تا تاریخ  هشتم مهر ماه سال جاری را اعام کرد.براین اساس سه 
میلیون و 410 هزار و 113 تن  کاای اساســی شــامل هشت قلم در حال حاضر 
موجودی در بنادر اســت که شامل گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و 
دانه های روغنی می شــود.از مجموع 3.4 میلیون تنی کااهای موجود بیش از 221 
هــزار تن گندم، 1.6 میلیون تن ذرت، 2۹4.5 هزار تن جو، 201.4 هزار تن ســویا، 
230 هــزار تن برنج ، 3۹3.7 هزار تن شــکر، 420.۹ هزار تن روغن خام و 1۹4.5 
هزار تن دانه های روغنی تشکیل داده اند.اما موجودی کااها به تفکیک بنادر از این 
قرار اســت که بیشترین میزان در بندر امام خمینی)ره( با بیش از 2.3 میلیون تن، 
شهید رجایی 422.4 هزار تن، انزلی 103.7 هزار تن، امیرآباد 314 هزار تن، شهید 
باهنر 1.2 هزار تن ، بوشهر ۸۹7 تن، چابهار 1۹.4 هزار تن، خرمشهر 1.4 هزار تن، 
نوشهر 154.5 هزار تن، فریدون کنار 72.6 هزار تن و آستارا 10.5 هزار تن.وضعیت 
شناورهای حاوی کااهای اساســی تا هشتم مهر ماه به این صورت است که شش 
فروند در حال تخلیه بوده و در مجموع حاوی 2۹5 هزار و ۸60 تن کاای اساســی 
شامل ذرت، جو، سویا و دانه های روغنی است.همچنین در مجموع 10 فروند شناور 
حاوی 565 هزار و 653 تن کاای اساسی شامل ذرت، روغن خوارکی، سویا، روغن 
و دانه های روغنی در لنگرگاه در انتظار قرار دارند.طی مدت اخیر با مذاکرات صورت 
گرفته بین دســتگاه های ذی ربط و ورود معــاون اول رئیس جمهور راهکارهای در 
رابطه در تسریع در ترخیص کااهای دپو شده به ویژه موانع ارزی در گمرک و بنادر 
در دستور کار قرار گرفته اســت که درباره کااهای اساسی مقرر شد بانک مرکزی 
در مورد اقام و کااهایی که به صورت اعتباری خریداری و اعامیه تامین ارز برای 
آنها صادر شده به سرعت از گمرک خارج خواهند شد. همچنین درباره کااهایی که 
هنوز اسناد به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال ارز داشتند نیز نسبت به تامین 

ارز آنها اقدام می شود.

پرداخت تسهیات حمایت از توسعه 
صادرات غیرنفتی یکپارچه شد

دفتر معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اعام کرد که ســامانه یکپارچه اعطای تســهیات بسته حمایت از 
توســعه صادرات غیرنفتی در ســایت بهین یاب راه اندازی شــد.بر 
اســاس اعام دفتر معاونت طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( در راســتای هدایــت منابع در جهت تحقق اهداف 
صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند پرداخت تسهیات 
ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی - صادراتی برای صادارت 
محصوات اولویت دار به کشورهای هدف، سامانه یکپارچه  اعطای 
تسهیات بســته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع 
www. صندوق توسعه ملی و بانک های عامل طرف قرار داد در سایت

behinyab.ir وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شــد.بنابراین 
متقاضیان اســتفاده از تســهیات می توانند در این سامانه ثبت نام 
کنند تا درخواست آنها به صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته 
و پس از تایید به یکی از بانک های عامل )پارسیان، توسعه صادرات 
ایران، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات ایران و بانک مشترک ایران 
و ونزوئا(  جهت تصویب و پرداخت تســهیات ارسال شود.ازم به 
ذکر اســت، منابع در نظر گرفته شده برای تسهیات بسته یاد شده 
از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال است که با 
لحاظ کردن سهم آورده بانک ها به همین میزان، کل منابع ایجادی 
به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال خواهد رسیدبســته حمایت از توسعه 
صادرات غیرنفتی برای تامین مالی و تشــویق و حمایت از صادرات، 
توسط معاون اول رئیس جمهور در بهمن ماه پارسال اباغ شد.در این 
میان پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان 
منوط به حصول اطمینان از برگشــت ارز حاصل از صادرات کاا و 
خدمات به چرخه اقتصادی کشــور بر اساس دستورالعمل های بانک 
مرکزی در نظر گرفته شده است.همچنین طبق اعام سازمان توسعه 
تجارت ایران »توجه به شــرایط خاص اقتصادی و تجاری کشــور با 
توجه به تحریم های ناجوانمردانه و همچنین مسائل ناشی از شیوع 
ویروس کرونا« دو شــاخص مهم تدوین بسته حمایتی سال 13۹۹ 
اســت و این بسته با توجه به سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و 
همچنین صادرات به 15 کشــور همسایه و اعضای اتحادیه اوراسیا 

تدوین شده است.

معاون وزیر صنعت:
سرمایه گذاری با رویکرد جایگزینی 

واردات در اولویت است
معــاون طرح و برنامــه وزیر صنعت، معدن و تجارت از انتشــار 
فرصت های ســرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن به منظور 
هدایــت درســت ســرمایه در بخــش تولید خبــر داد و گفت: 
فرصت های ســرمایه گذاری بــا رویکرد جایگزینــی واردات در 
اولویت اســت.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سعید 
زرندی« در کارگروه ســرمایه گذاری افزود: در سامانه بهین یاب، 
بخشی به عنوان فرصت های سرمایه گذاری ایجاد شده تا فهرست 
اولویت های صنعتــی و معدنی و فرصت های ســرمایه گذاری با 
رویکرد جایگزینی واردات به اطاع ذی نفعان برسد.وی اضافه کرد: 
یکی از سیاســت های ما ســوق دادن ســرمایه گذاران جدید به 
تکمیل طرح های نیمه تمام و واحدهای راکد است، زیرا معتقدیم 
به جای اینکه ســرمایه گذار کار خود  را از صفر شروع کند بهتر 
است به سمت احیای یک واحد تعطیل یا نیمه تمام برود.زرندی 
گفت: با مشارکت سرمایه گذار قدیم یا توافق با وی، هم از هدررفت 
ســرمایه های معطل جلوگیری می شــود و هم سرعت راه اندازی 
پروژه ها شتاب می گیرد.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت افزود: با 
این سیاست، فهرست واحدهای نیمه تمام و واحدهای راکد اطاع 
رسانی شد.وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که در آینده 
بخش تولید با آن مواجه خواهد بود کاهش سرمایه گذاری است، 
توضیح داد: در سال های اخیر رشد سرمایه گذاری ثابت، ناخالص و 
خالص منفی بوده، به عبارتی میزان سرمایه گذاری انجام شده از 
استهاک موجودی سرمایه کمتر بوده و این امر زنگ خطری برای 
تولید و اشتغال محســوب می شود.زرندی گفت: در این راستا به 
دنبال سرمایه گذاری با مقیاس بزرگ، هلدینگ های سرمایه گذاری 
و شــرکت های سهامی عام هستیم.وی افزود: از برخی چهره های 
خوش نام و صاحب برند دعوت شده تا با حضور آنها، شرکت های 
سهامی عام تشکیل و با استفاده از بازار سرمایه به جذب نقدینگی 

از سوی مردم پرداخته شود.

مدیرکل دفتر توســعه خدمــات بازرگانی 
سازمان توسعه تجارت ایران، از رفع کامل 
تعهــدات ارزی بیش از 2 هزار صادرکننده 
تا 7 مهرماه امســال خبــر داد.به گزارش 
ســازمان توســعه تجارت، احسان قمری 
گفــت: بر اســاس آمارها 2 هــزار و 322 
صادرکننده با صادرات 16.6 میلیارد یورو، 
تا هفتم مهرماه ۹۹ تعهدات ارزی خود را به 
صورت صد در صد ایفا کرده اند که نسبت 
به گزارش پیشــین در تاریــخ 31 تیرماه، 
13 درصد افزایــش در تعداد و 17 درصد 
افزایش در بازگشــت ارز برآرود می شــود.

مدیرکل دفتر توســعه خدمــات بازرگانی 
ســازمان توســعه تجارت ایران افزود: این 
2 هزار و 322 صادرکننده شــامل 165۸ 

واحــد تولیدی و 664 واحــد غیرتولیدی 
بوده و میزان بازگشت ارز این دو دسته به 
ترتیب 13.۹ میلیــارد یورو و یک میلیارد 
یورو است.وی ادامه داد: این در حالی است 
کــه در گــزارش 31 تیرمــاه ۹۹ که بر 
اســاس صادرات از 21 فروردین ۹7 تا 2۹ 
اســفند ماه ۹۹ تنظیم شده است، 2056 
صادرکننده شامل 1435 واحد تولیدی و 

631 واحد غیرتولیدی نسبت به بازگشت 
ارز بــه ترتیب 11.۸ میلیــارد یورو و یک 
میلیارد یورو اقدام کرده بودند.قمری گفت: 
تعداد 1500۹ صادرکننده شــامل 23۸5 
واحد تولیدی و 12624 واحد غیرتولیدی 
با صادرات ۸.4 میلیارد یورو تعهدات ارزی 
خــود را ایفا نکرده و 7.4 میلیارد یورو را به 
چرخه اقتصادی بازنگردانده اند که بخشی از 

این مقدار مربــوط به 10۸72 صادرکننده 
بدون کارت بازرگانی اســت.مدیر کل دفتر 
توسعه خدمات بازرگانی افزود: از این گروه 
می توان به پیله وران و مرزنشــینان اشاره 
کرد، همچنین بخشی از این صادرکنندگان، 
نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام 
کرده انــد و ازم اســت دربــاره چگونگی 
رفــع تعهــدات ارزی آنان در اســرع وقت 
تصمیم گیری شود.قمری تاش کمیته های 
اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران 
و ســازمان های صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان ها و همچنین کارگروه پایش رفتار 
تجاری را در راســتای استفاده از ابزارهای 
پیش رو در جهت تسریع و تسهیل بازگشت 

ارز حاصل از صادرات دانست.

یک مقام مسئول خبر داد؛
 رفع کامل تعهدات ارزی بیش

 از 2 هزار صادرکننده
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گزیده خبر

 الکاظمی: 
روابط ما با ایران خوب است

نخســت وزیر عراق روابط این کشــور با ایران را خوب توصیف کرد و گفت: 
هیچ مشــکل واقعی در مناسبات دو کشور وجود ندارد.  مصطفی الکاظمی 
طی سخنانی گفت: سیاست دولت به صفر رساندن مشکات است.وی روابط 
عراق با کشــورهای عربی و ایــران را خوب توصیف کرد و گفت: روابط ما با 
ایران خوب اســت و هیچ مشکل واقعی وجود ندارد.الکاظمی تاکید کرد: از 
روابط مان با ایران و آمریکا و عربســتان شرمنده نیستیم و باید مشکات را 
به صفر برسانیم.نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه »بیشتر نیروهای سیاسی 
خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام نیستند« از پارلمان این کشور خواست 
تا موضوع حوزه های انتخاباتی و نیز قانــون دادگاه فدرال را نهایی کند.وی 
تاکیــد کرد  که هدف دولت کنونی برگزاری انتخابات زودهنگام شــفاف و 
عادانه اســت.الکاظمی در واکنش به گزارش های منتشر شده در خصوص 
سخنان تهدید آمیز مقامات آمریکایی مبنی بر بسته شدن سفارت این کشور 
در بغــداد در صورت تداوم حمات راکتی بــا رد این گزارش ها گفت: هیچ 
تهدیدی را از طرف آمریکا در خصوص بســته شــدن سفارت این کشور در 
عراق دریافت نکرده است.وی با تاکید بر اینکه هیچ تهدیدی را از سوی هیچ 
کشــوری نمی پذیرد در عین حال گفت که طرف آمریکا در خصوص امنیت 

هیات های دپیلماتیکش در عراق ابراز ناخرسندی کرده است.

ابوالغیط: 
 مداخله های ترکیه در منطقه پایان 

خوبی ندارد
دبیرکل اتحادیه عرب تأکید کرد، مداخله های ترکیه در منطقه پایان خوبی 
نخواهد داشــت.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، احمد ابو الغیط، دبیرکل 
اتحادیه عرب گفت: ترکیه وارد اختافات شدیدی با طرف های منطقه ای و 
ابرقدرت شــده است تا حدی که این مداخله ها هرگز پایان خوبی برای این 
کشور و رهبران آن نخواهد داشت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
علیه مصر، ســوریه، عراق و لیبی مداخله نظامی می کند.وی گفت: اردوغان 
حتی در قفقاز مابین آذربایجان و ارمنستان هم مداخله می کند. برخوردهایی 
با یونان و قبرس دارد و در مدیترانه شرقی بر سر گاز می جنگد همین مسئله 
باعث شده است کشور ابرقدرت و پرنفوذی مثل فرانسه جنگنده هایی را برای 
انجام رزمایش ها با قبرس اعزام کند. همچنین ناوهواپیمابر خود را که وزن 

آن ۸۵ هزار تن و حامل ۱۰۰ جنگنده است، به مدیترانه شرقی بفرستد.
وی گفت: حتی ایتالیا که بســیاری از مواضع اردوغــان را درک می کرد به 
فرانســه پیوسته و همگی اکنون به اردوغان می گویند که مجازاتت خواهیم 
کرد. بسیار از خودم سؤال می کنم من اگر یکی از معاونان اردوغان بودم آیا 
نباید صراحتا این مســئله را به او گوشزد می کردم؟ابوالغیط در مصاحبه با 
شــبکه »صدی البلد« گفت: کمیته هایی در اتحادیه عرب هســتند که ۱۰ 
ســال گذشــته و دنبال منشور هستند و هیچ گشایشــی در این مسئله تا 
امروز حاصل نشــده است. رهبران ارشــد اروپا و جهان منشور سازمان ملل 
و اتحادیه اروپا را تهیه کردند. برخی خواهان انحال اتحادیه عرب هســتند. 
باید تغییــری در روند فعالیت این اتحادیه از طریق یک اراده واقعی حاصل 
شــود.وی گفت: دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل آنچه 
را که اســتحقاقش را ندارد، می دهد. نگران مسئله فلسطین و فلسطینی ها 
نیستم چراکه بااترین سطح تحصیل و بیشترین میانگین آموزش عالی در 
ســطح کشورهای عربی در فلسطین است. فلسطینی ها هرگز از اراضی شان 

کوتاه نمی آیند.

الهام علی اف:
۷ روستا در قره باغ از اشغال ارمنستان 

خارج شد
رئیــس جمهور آذربایجان در صفحه توییتر خود نوشــت: ارتش آذربایجان 
در منطقه قره باغ کوهســتانی ۷ روستا را از اشــغال ارمنستان خارج کرد. 
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در صفحه توییتر خود نوشت: ارتش 
آذربایجان در منطقه قره باغ کوهستانی ۷ روستا را از اشغال ارمنستان آزاد 
کرد.وی افزود: ارتش آذربایجان روستای تالیش در منطقه ترتر، مهدیلی در 
منطقه جبرائیل، چاکیرلی، مارالیان پایین، شــی بی، گوگاژ، عبدالحرمانلی 

پایین در منطقه فوضلی را آزاد کرد.

تدارک برای خروج نیروهای آلمان از 
افغانستان

طبــق توافق آمریکا با گروه طالبان تمام نیروهــای خارجی باید تا پایان آوریل 
۲۰۲۱ به طور کامل از افغانســتان خارج شوند. در آلمان تصمیم نهایی گرفته 
نشــده اما بنا به گزارش هایی نیروهای آلمانی برای خروج از افغانســتان آماده 
می شــوند.ر اساس قراردادی که میان طالبان و ایاات متحده منعقد شده است، 
تمام نیروهای خارجی باید تا پایان آوریل سال آینده به طور کامل از افغانستان 
خارج شــوند، مشــروط بر آن که در برابر نیروهای طالبان نیز به تعهدات خود 
عمل کنند.نیروهای نظامی اعضای پیمان آتانتیک شمالی، ناتو، آماده می شوند 
تا خروج آنها از افغانستان با نظم و ترتیب مناسب انجام گیرد. در ماه های آینده 
تصمیم مقتضی و نهایی در این باره اتخاذ و اعام خواهد شــد. گفته می شــود 
که عقب نشینی مرتب و منظم نیروها به عملیاتی چندماهه نیازمند است.بنا بر 
گزارش های غیررســمی، ارتش آلمان از ماه دسامبر خروج نیروها را آغاز خواهد 
کرد و برای تدارک این امر حدود ۱۰۰ کارشــناس امور لجیســتیکی ارتش به 
افغانستان اعزام شده اند.در گزارش های دیگری در این باره آمده است که چنانچه 
نشســت وزیران پیمان ناتو در ماه دسامبر تصمیم خود را اتخاذ کند، نیروهای 
آلمان آماده هســتند که تا پایان آوریل خاک افغانستان را ترک کنند.به گزارش 
دویچه وله، در چارچوب این برنامه تا پایان نوامبر حدود ۱۵۰ نفر از ارتشیان زن 
و مرد به افغانستان می روند. وظیفه آنها این است که از تمام وسایل و تجهیزاتی 
که در ۱۸ سال گذشته به افغانستان فرستاده شده است، به دقت لیست برداری 
کنند تا درباره آنها تصمیم گرفته شــود.برخی از تجهیزات تخریب و دور ریخته 
می شــود، برخی به آلمان ارســال می گردد و برخی به حکومت افغانستان اهدا 
می شــود. توماس هیچلر، کارشناس امور دفاعی حزب سوسیال دموکرات از این 
که پاره ای مسائل در خفا انجام می گیرد انتقاد کرده و تقاضا کرده است که درباره 
عقب نشینی نیروهای ارتشــی اطاعات کافی در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

هم اکنون حدود ۱۲۰۰ ارتشــی آلمانی در افغانســتان هستند. واحدهای رزمی 
ارتش آلمان در ۲۰۱۳ از قندوز عقب نشــینی و قرارگاه هــای خود را در قندوز 
و فیض آباد تعطیل کردند. در ســال ۲۰۱۴ با اتمام مأموریت ایســاف، برخی از 
تجهیزات ارتش آلمان به این کشــور برگشت.به طور معمول تجهیزات بزرگ و 
ســنگین، مانند تانک، با هواپیماهای باری آنتونوف به ترکیه می روند و سپس با 

کشتی به آلمان منتقل می شوند.

 کرونای ترامپ، سفر پمپئو به کره جنوبی 
و مغولستان را لغو کرد

خبرگزاری رســمی کره جنوبی دیروز یکشــنبه اعام کــرد بعد از ابتای 
»دونالد ترامــپ« رییس جمهوری آمریکا به ویروس کرونا، »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه این کشور که قرار بود این هفته راهی سئول و اوان باتور شود 
سفرش را لغو کرده است.به گزارش یونهاپ، در اطاعیه جدید وزارت خارجه 
آمریکا اعام شده اســت که پمپئو فقط به ژاپن سفر خواهد کرد و سفر از 

پیش برنامه ریزی شده وی به کره جنوبی و مغولستان لغو شده است.

گوترش:

 جهان در سایه فاجعه اتمی
دبیرکل سازمان ملل متحد هشــدار داد، جهان در سایه فاجعه 
اتمــی ای زندگی می کند که افزایش بی اعتمادی و تنش ها میان 
قدرت هــای اتمی به آن دامــن می زند.به گــزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نشست 
مقامات عالی رتبه به مناسبت روز جهانی امحای کامل تسلیحات 
هسته ای گفت: پیشــرفت ها در خاصی جهان از شر تسلیحات 
اتمی متوقف شــده و در خطر عقب گرد قرار دارد. تنش ها میان 
کشورهایی که تســلیحات اتمی دارند، خطرات اتمی را افزایش 
داده است.به عنوان مثال، گوترش نسبت به افزایش تنش ها میان 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و چین به شــدت 
ابراز نگرانی کرد. روابط میان آمریکا و روســیه نیز در پایین ترین 
سطح قرار دارد. هند و پاکســتان مجهز به تسلیحات اتمی نیز 
شدیدا بر سر کشمیر درگیر هستند و هند با چین هم مرز است. 
و کره شــمالی نیز به تسلیحات اتمی خود می بالد.گوترش بدون 
نام بردن از کشــور خاصی گفت: برنامه ها برای به روز رســانی 
زرادخانه های تسلیحات اتمی خطر یک رقابت کیفی تسلیحات 
اتمی را به همراه دارد که در جریان آن نه تنها تعداد تســلیحات 
اتمی افزایش می یابد، بلکه آنها را سریع تر، رادارگریزتر و دقیق تر 
می ســازند.    دبیرکل سازمان ملل همچنین به پیمان »کاهش 
تسلیحات اســتراتژیک جدید« میان آمریکا و روسیه موسوم به 
»اســتارت جدید« اشاره کرد که تنها پیمان کنترل کننده حجم 
بزرگ ترین زرادخانه های اتمی جهان است و سال آینده منقضی 
می شــود.وی گفت: ضروری است که روسیه و آمریکا این پیمان 
را بدون تعلل برای حداکثر پنج ســال آینده تمدید کنند. بدون 
چنین پیمانی، احتمال خطرناک بازگشت به رقابت استراتژیک 
بی قید و بنــد وجود دارد.گوترش افزود:  پیمان منع گســترش 
تسلیحات اتمی یا ان پی تی که امسال ۵۰ ساله می شود، همچنان 

سنگ بنای خلع تســلیحات اتمی و تاش ها برای جلوگیری از 
گسترش تسلیحات اتمی محســوب می شود.بررسی پنج ساله 
اجرای این پیمان به خاطر پاندمی کرونا به ســال آینده موکول 
شــد و گوترش از ۱۹۱ کشور عضو این پیمان خواست تا از این 
وقت اضافه برای تقویت این پیمان از جمله دستیابی به پیشرفت 
ملموس در راستای امحای تسلیحات اتمی استفاده کنند.گوترش 

تاکید کرد: من نیز درصدد اجرایی کردن نخســتین پیمان منع 
تسلیحات اتمی هستم که در ژوئیه سال ۲۰۱۷ میادی توسط 
۱۲۲ کشــور تصویب شــد. زمانی که این پیمان ۵۰ تائیدیه به 
دســت آورد، طی ۹۰ روز به اجرا در خواهد آمد و با تایید آن از 
سوی مالزی در تاریخ ۳۰ سپتامبر، در حال حاضر این پیمان به 
۴۶ تاییدیه دیگر نیاز دارد.در نشســت روز جمعه، ۱۰۳ عضو از 

۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل قرار بود هر یک به مدت دو دقیقه 
سخنرانی کنند. اما بسیاری از آنها زمان بیشتری سخنرانی کردند 
و همین امر سبب شد تا تنها ۷۹ کشور فرصت سخنرانی در این 
نشست را داشته باشند و سازمان ملل اعام کرد سخنرانی باقی 
اعضا را منتشــر خواهد کرد.از قدرت های اتمی بزرگ، روسیه و 
چین در فهرست ســخنرانی کنندگان قرار داشتند اما سخنرانی 
نکردند. آمریکا، انگلیس و فرانسه در این نشست شرکت نکردند. 
کره شــمالی و رژیم صهیونیســتی که طبق گزارشات زرادخانه 
اتمــی دارند اما هرگز علنا به وجود آنهــا اذعان نکرده اند نیز در 
این نشســت حاضر نشدند. هند و پاکســتان قرار بود سخنرانی 
کنند اما تنها هند فرصت ســخنرانی را به دســت آورد.بسیاری 
از ســخنرانان یادآور شدند که این نشست ۷۵ سال پس از آنکه 
آمریکا بمب های اتمی را بر سر شهرهای هیروشیما و ناگاساکی 
انداخت و باعث کشته شدن ۲۱۰ هزار تن و سرعت گرفتن پایان 
جنگ جهانی دوم شد، برگزار شده است.هارش واردان شرینگا، 
وزیر امور خارجه هند بر تعهد دیرینه کشــورش نسبت به خلع 
تســلیحات اتمی از طریق روند گام به گام تاکید کرد و گفت که 
همه کشورهای دارای تسلیحات اتمی باید مذاکرات نتیجه بخش 
و موثری برای ایجاد اعتماد و اطمینان برگزار کنند.آنا لیند، وزیر 
امور خارجه سوئد هم گفت علی رغم پیامدهای انسانی فاجعه آمیز 
بمباران های اتمــی، تهدید اتمی بیش از هر زمان دیگری کاما 
واضح و ملموس است و چندجانبه گرایی تحت فشار شدید قرار 
دارد.رتنو مرسودی، وزیر امور خارجه اندونزی نیز تاکید کرد که 
هیچ پیشــرفت قابل توجهی از سوی کشورهای اتمی در زمینه 
کاهش زرادخانه های اتمی شــان صورت نگرفته و تاش های به 
روز رســانی کنونی آنها منجر به کاهش شدید سطح اعتماد در 

بین کشورها شده است.

ســفیر روســیه در تهران می گوید که 
مســکو در تحویــل اس ۴۰۰ به ایران 
مشــکلی ندارد.لوان جاگاریان، ســفیر 
روســیه در تهران در خصوص اینکه آیا 
تهدیدات آمریکا باعــث عدم همکاری 
تسلیحاتی روســیه با ایران خواهد شد 
یا نه، گفت:  بــه هیچ وجه، معاون وزیر 
امور خارجه روســیه هم اعام کرد که 
ما از تهدیدهای آمریکا نمی ترســیم و 
بر تعهدات خود پایبنــد خواهیم بود و 
اگر طرف ایرانی پیشــنهادات خاصی را 
در مورد خرید ســاح از روسیه دارد، ما 
آمادگی داریم بعد از ۱۸ اکتبر به دقت 
پیشــنهادات طرف ایرانــی را پیگیری 
کنیم. وی در مصاحبه با روزنامه رسالت 
گفت: همانطور کــه می دانید اس۳۰۰ 
تحویل داده شــد. روسیه برای تحویل 
اس۴۰۰ هم مشکلی ندارد و از ابتدا هم 
مشکلی نبود.سفیر روسیه در خصوص 
تحوات اخیر گفــت: از ابتدا و فورا بعد 
از آن که ترامپ در ماه می ســال ۲۰۱۸ 
اعام کرد از برجام خارج می شود، ما به 
طور سخت علیه آمریکا موضع گرفتیم و 
از سه کشور اروپایی خواستیم در کنار ما 

باشند تا با تاش یکدیگر برجام را حفظ 
کنیم.  از طرفی بحث هایی طی جلسات 
شورای امنیت مطرح شد؛ به طور مثال 
در ماه اوت که اندونزی ریاست شورا را به 
عهده داشت و پس از آن نیجریه، امیدوار 
هستیم در ماه اکتبر که روسیه ریاست 
را بر عهده بگیرد بتوانیم این روند مقابله 
با زیاده خواهی آمریــکا را دنبال کنیم 
و مانند دوره قبل که روســیه، اندونزی، 
نیجریه و سایر کشورها از جمله چین و 
سه کشور اروپایی در مقابل فشار آمریکا 
سخت ایســتاده و مقاومت کردند و در 
نهایت توانستیم پیروز شویم.جاگاریان 
گفت: اما موضوعی که می خواهم به آن 
اشــاره کنم بسیار مهم است، سه کشور 
اروپایی از آمریکا حمایت نکردند اما باز 
هم همان هــا از فعالیت منطقه ای ایران 
انتقاد می کنند، از طرفی می گویند که 

لغو تحریم ساح به ایران باید انجام شود 
و از طــرف دیگر می گویند فعالیت های 
ایران نباید ادامه داشــته باشد اما ما از 
همان ابتــدا گفتیم که از روز ۱۹ اکتبر 
هیچ مشکلی برای فروش ساح به ایران  
نیست. سفیر روســیه درباره انتخابات 
آمریــکا گفت: هــر فــردی در آمریکا 
انتخاب شــود برای ما تفاوتی ندارد. در 
گذشــته ادعا می کردند که روســیه در 
انتخابات آمریکا دخالت کرده و به ترامپ 
توجه کردید، چراکه او منافع روسیه را 
دنبال می کند اما در زمان ترامپ روابط 
ما با آمریکا به پایین ترین سطح رسیده 
است. ترامپ از تمام قراردادهای دوجانبه 
خارج شده و دو کنســولگری ما را هم 
مسدود کرد و ملک روسیه را به صورت 
غیرقانونی تصــرف کرده اند. بایدن هم 
که مدام  ادعا می  کند اگر من شکســت 

بخورم مقصر روســیه اســت! من اصا 
تفســیری ندارم. دموکرات ها آدم های 
عجیــب و غریبی هســتند. وی افزود: 
روسیه ترجیحی ندارد. مردم آمریکا به 
هرکــس رأی دهند بــا او کار می کنیم 
و چاره ای هم نیســت چراکه هیچ کدام 
قابل اعتماد نیستند.جاگاریان ادامه داد: 
همه ما در مناقشات منطقه و سایر نقاط 
جهان، قربانی مبــارزات داخلی آمریکا 
شــدیم. در حالی که به جای این که در 
امور خارجی کشــورهای مستقل مانند 
ایــران، روســیه، ونزوئــا و چین و … 
دخالت کنند، باید بیشــتر بر مشکات 
داخلی خودشان متمرکز شوند. اکنون 
نزدیکه به ۶ میلیــون نفر در آمریکا به 
کرونا مبتا شــدند و بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر جان خود را از دســت داد ه اند و به 
دلیل تفکرات نژادپرســتی و بی نظمی 
کامل اســت که در بعضی از شهرهای 
آمریــکا برقرار اســت. به طــور مثال 
آمریکایی ها از باروس انتقاد می کنند و 
حتی در کشورهای اروپایی هم تظاهرات 
ضد دولتی برگزار می کنند لذا برخورد با 

مسائل از سوی آن ها دوگانه است.

 سفیر روسیه:
 در تحویل S۴۰۰ به ایران هیچ 

مشکلی نداریم

رئیس جمهــوری آمریــکا از بیمارســتانی که در آن 
بستری است، گفت که حالش »خیلی بهتر« است اما 
چند روز آینده »آزمون واقعی« در درمان کووید-۱۹ 
خواهد بود.به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بعد از پیام های 
متناقض کاخ سفید در رابطه با شرایط او مطرح شدند.

ترامپ در ویدیویی چهار دقیقه ای که در توییتر منتشر 
کرد، خســته به نظر می رسید. او پشت میزی مقابل 
پرچم آمریکا نشســته بود، گفت: در ابتدا که به مرکز 
درمانی والتر رید رســیدم حال خیلی خوبی نداشتم. 
فکــر می کنم که ظرف چنــد روز آتی، آزمون واقعی 
باشــد، بنابراین باید ببینیم ظرف چند روز آتی چه 
اتفاقاتــی رخ می دهد.این اظهارات ســاعاتی پس از 
ارزیابی های مختلف و متفاوت از وضعیت جسمانی او 
از ســوی مقام های دولتی منتشر شد که نشان نداد 
وخامت حال او چقدر است. ترامپ شامگاه پنج شنبه 
از ابتای خود به کووید-۱۹ خبــر داد و از آن زمان 
تاکنون، ۱۱ تن از کسانی که در روز مناظره انتخاباتی 
او با جو بایدن حضور داشــتند، تست کرونای مثبت 

داشــته اند.صبح شــنبه تیمی از پزشکان کاخ سفید 
گفتنــد که وضعیت ترامپ رو به بهبود اســت و او از 
بازگشــت به کاخ ســفید صحبت می کنــد. یکی از 
پزشــکان گفت، ترامپ به آنها گفته اســت که »فکر 
می کنم امروز بتوانم از اینجا بیرون بروم.«چند دقیقه 
پس از آن، مارک میدوز، رئیس کارکنان کاخ ســفید 
به خبرنگاران گفت حــال رئیس جمهوری آمریکا در 
۲۴ ساعت گذشته نگران کننده بود و ۴۸ ساعت آتی 

به لحاظ درمانی او بسیار حائز اهمیت است. او گفت: 
ما هنوز در مســیر روشنی به ســمت بهبود کامل او 
نیســتیم.ترامپ در ویدیویی چهــار دقیقه ای خود از 
پزشکان و پرستاران در مرکز پزشکی والتر رید، واقع 
در نزدیکی واشنگتن قدردانی کرد. به عاوه او گفت 
»فکر می کنم به زودی بازخواهم گشــت تا مبارزات 
اتنخاباتی را به سرانجام برسانم.« او از همه کسانی که 
در آمریکا و جهان برای او آرزوی ســامتی کرده اند، 
سپاسگزاری کرد.از طرف دیگر دموکرات ها نسبت به 
اطاعاتی که دولت ارائه می کند، ابراز تردید می کنند. 
چاک شــومر، رهبر اقلیت دموکرات ســنا در توییتر 
نوشت: »در مورد مساله ای به اهمیت سامت رئیس 
جمهور، ما نمی توانیم دروغ ها و بی کفایتی این دولت 
را تحمل کنیم. نیازمند حقیقت هســتیم.«در همین 
حال دکتر شان کانلی، پزشک رئیس جمهوری آمریکا 
شامگاه شنبه اعام کرد، دونالد ترامپ دیگر تب ندارد 
و بهتر اســت اما هنوز خطر دور نشده است. او گفت: 
ترامپ بیشــتر عصر شنبه را کار کرد و درون سوئیت 

خودش بدون هیچ مشکلی رفت و آمد می کرد.

ترامپ: 
در روزهای آینده آزمون واقعی در پیش است

پایگاه های مخالف دولت ســوریه دیروز )یکشنبه( گزارش دادند، ارتش ترکیه 
مســتقر در جنوب ادلب پایگاه های دولت ســوریه را با موشک و خمپاره در 
شــهر ســراقب هدف گرفت. همچنین در انفجار شــهر الباب ســوریه تحت 
کنترل ترکیه ۹ تن کشــته و زخمی شــدند.به نقل از عربــی ۲۱، این پایگاه 
ها مدعی شــدند، ارتش ترکیه پس از آن دســت به این حمات زد که دولت 
دمشــق مناطق مختلف جنوب ادلب را هدف گرفت.پیش از این رجب طیب 

اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیه گفته بود: حضور »موثر« ترکیه در ســوریه 
ادامه خواهد داشــت تا ثبات در مرزهای جنوبی ما با سوریه محقق شود.ادلب 
بخشــی از منطقه کاهش تنش است که به موجب توافق میان ترکیه و روسیه 
در چارچوب نشســت های آستانه پیرامون سوریه تشکیل شد.همچنین در پی 
انفجاری که شــنبه شب در ایست بازرســی وابسته به گروه های حامی ترکیه 
در شهر الباب  واقع در شمال سوریه رخ داد، سه تن کشته و شش تن زخمی 
شدند.رسانه های داخلی اعام کردند، در میان این کشته شدگان افسر پلیس 
محلی نیز قرار دارد و این انفجار که اطراف حومه شــرقی حلب رخ داد ناشی 
از خودروی بمب گذاری شــده بود.در شهر الباب هم مانند دیگر مناطقی که 
به واسطه گروه های هم پیمان ترکیه در شمال سوریه تحت کنترل آنکارا قرار 
دارد، انفجارهــای زیادی رخ می دهد چرا که در ماه اوت هم دو انفجار در این 

شهر رخ داد.

حمله ارتش ترکیه به پایگاه های  انفجار در الباب با ۹ کشته و زخمی
دولت سوریه در سراقب
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رئیــس انجمن تغذیه ایــران، گفت: افرادی که در بحــران کرونا دچار 
افسردگی و اضطراب شده اند، بهتر است عصرها شیر نیمه گرم بنوشند. 
جال الدین میرزای رزاز اظهار داشت: برای ارتقا سیستم ایمنی بدن باید 
از مواد غذایی که دارای یکســری ویتامین های محلول در چربی شامل 
ویتامین A ، B ، E استفاده کرد. همچنین استفاده از ویتامین A و B به 
تبعیت از رژیم غذایی متنوع که بیش از ۸۵ درصد مواد معدنی را تامین 
می کند، تاثیرگذار اســت. وی گفت: برای آن دسته از هموطنان که با 
کمبود ویتامین D مواجه هستند، توصیه می شود این ویتامین به صورت 
مکمل مصرف شود. ویتامین D به طور معمول و به  صورت روزانه ۱۰۰۰ 
واحــدی و به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار ۵۰ هزار واحدی مصرف 

می شود که باید از طریق داروخانه ها تهیه شود.

اختال شــنوایی باید تا یک ماهگی نوزاد تشــخیص داده و به سرعت 
درمان آن پیگیری شــود. ســازمان بهزیســتی در راستای تشخیص و 
مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران، طرح غربالگری شنوایی 
را اجرا می کند. خانواده ها در روزهای اول تولد نیاز است تا نوزادانشان 
را به مراکز اعام شــده شنوایی ســنجی ببرند تا در صورت اختال، به 
سرعت شناســایی و اقدام شود. کارشناس مســئول برنامه غربالگری 
شــنوایی نوزادان و شــیرخواران اداره کل بهزیستی استان تهران ادامه 
داد: اجرای طرح غربالگری شــنوایی به کشف نقایص شنیداری و انجام 
مداخله زودهنگام کمک می کند از این رو این طرح در سه بخش غربال، 
تشــخیص و مداخله اجرا می شود به گونه ای که باید غربالگری تا یک 

ماهگی، تشخیص تا سه ماهگی و مداخله تا ۶ ماهگی صورت گیرد.

محققان پژوهشــکده زیست فناوری دانشــگاه صنعتی اصفهان با 
بهره گیری از روش سنجش آنتی بادی تولیدشده در بدن، موفق به 
ســاخت کیت شناسایی کرونا جهت تشخیص این بیماری در زمان 
۱۵ دقیقه شدند. صبیحه سلیمانیان با تأکید بر اهمیت دست یابی به 
این فناوری، گفت: براساس مأموریت استانداری اصفهان به دانشگاه 
صنعتی اصفهان برای انجام طرح ساخت کیت تشخیص سریع کرونا 
در راستای پیشگیری و مبارزه با این بیماری، پژوهش های مربوط به 
این نوع کیت نواری پیشرفته و مقرون به صرفه طی مدت زمان شش 
ماه انجام و به تولید این محصول منجر شــد. این طرح با محوریت 
پژوهشــکده زیست فناوری و شرکت نانو زیســت صنعت اهورا، از 
شرکت های رویشی دانشگاه صنعتی اصفهان به انجام رسیده است. 

برای خاصی از استرس کرونا 
شیر بنوشید

 اختال شنوایی در چه سنی 
باید شناسایی شود؟

 ساخت کیت »تشخیص کرونا 
در 15 دقیقه« ایرانی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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پهپاد مجهز به بمب؛ کابوس جدید سپاه برای آمریکا

کاهش قیمت تویوتا کمری هیبرید 2021
اگر تویوتا کمری هیبرید یکی از گزینه های مدنظر شماســت پس دایل زیادی برای انتخاب مدل ســال ۲۰۲۱ این خودرو وجود دارد. 
جدای از معرفی نسخه جدید و پرچم دار XSE و طیفی از ویژگی های ظاهری متمایز، کمری هیبرید ۲۰۲۱ از جدیدترین بسته ایمنی ۲.۵ 
تویوتا سود برده و هم اکنون به صورت استاندارد با تجهیزات بیشتری عرضه می شود. علیرغم به روزرسانی های صورت گرفته ظاهراً کمری 
هیبرید با کاهش قیمت همراه شــده اســت. همچنین به نظر می رسد این کاهش قیمت مختص مدل های هیبریدی بوده و نسخه های 
بنزینی استاندارد یا قیمت پیشین را حفظ کرده یا با افزایش قیمت همراه شده اند. با قیمت پایه ۲۸,۲۶۵ داری، کمری هیبرید ۲۰۲۱ 
کاهش قیمت ۱۱۶۰ داری نسبت به مدل سال پیش را نشان می دهد. تریم SE نیز با کاهش قیمت ۱۳۴۵ داری همراه شده و تریم 
پرچم دار قبلی یعنی XLE با کاهش قیمت ۵۶۰ داری در دسترس است. تریم جدید XSE هیبرید با بهای ۳۳,۷۱۵ داری در دسترس 
است. در مقابل باید گفت نسخه پایه کمری بنزینی یعنی LE قیمت آغازین ۲۵,۹۶۵ داری دارد که نسبت به سال پیش تغییری نکرده 
است. باقی تریم ها نیز افزایش قیمت بین ۳۱۵ تا ۴۱۵ داری را تجربه کرده اند هرچند بهای مدل TRD افزایش قابل توجه ۱۰۱۵ داری 

را نشان می دهد. همان گونه که گفته شد بسته ایمنی ۲.۵ تویوتا در تمامی مدل های کمری و کمری هیبرید ارائه شده است.

طرح شکایت النصر علیه پرسپولیس؛ 

توطئه دیگری در راه است؟
 AFC باشــگاه النصر عربستان بعد از شکست برابر پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اعتراضی را درباره تیم ایرانی تقدیم
کرد و مدعی شد که استفاده پرسپولیس از چند بازیکن جدید غیر قانونی بوده است. النصر عربستان در دیدار برابر پرسپولیس 
شکست خورد. نماینده عربستان در ضربات پنالتی بازی را به واگذار کرد و از صعود به فینال باز ماند. روزنامه الریاضیه عربستان 
اعام کرد که باشگاه النصر اعتراض و شکایت رسمی خود را به AFC به بهانه این که بعضی از بازیکنان پرسپولیس نمی توانستند 
تیم را در لیگ قهرمانان همراهی کند ارائه داد. در نامه اعتراض آمیز باشگاه عربستانی آمده است: چند بازیکن پرسپولیس قبل 
از شروع لیگ قهرمانان آسیا به تیم پیوستند این درحالی است که تیم مجوز کمیته حل اختافات را به دست نیاورد و به همین 

خاطر نمی توانست از بازیکنان جدید خود استفاده کند.

صطفایافتی ر خوان اگر جویی رضای مرتضا شرح یُوفون و یُخافون یاد کن از هَل أتیور همی خواهی  ه گردی ایمن از هَلْ  منْ  مَزیدل فَتی اِلّ علی ر خوا نْد ر دم مُ چ نقصان امد ش بعد از سنین اندر سناگر علی بعد از سنین بنشست او را زان ه نقصر موالتش وصیت نیست شرط اولیاآن ه داماد نبی بود و وصی بود و ولی صطفی را ه زیان  گر بود بعد النبیامرتضی را ه زیان  گر بود بَعْدَ الختیار م
لیکن از بهر قرابت هست حیدر مقتداحب یاران پیمبر فرض باشد بی خاف

پیشنهاد

چهره روز

دمیان
کتاب دمیان داستان جوانی امیل سینکلر است. جوانی 
جویای معنا، در طلب رسیدن به وحدت، شکلی دیگر از 
مفهوم تربیت، عرفان و جامعه. این کتاب مختص کسانی 
اســت که در طلب یگانگی، تمامیت و وحدت وجودند. 
یکپارچگــی پاره های از هم گســیخته ی روح. امیل در 
جستجوی یکپارچگی است. ماکس دمیان پلی ست که 
او را برای رســیدن به خواسته اش یاری می رساند. زبان 
تمثیلی و نثر شــاعرانه هرمان هسه این اثر را به تابلویی 
بی بدیــل مانند کرده اســت. دمیان یکــی از مهم ترین 
کتاب های کارنامه ادبی هرمان هســه، نویســنده نامدار 
آلمانی اســت. هسه که در سال ۱۹۴۶ برنده جایزه نوبل 
ادبی نیز شده است کتاب دمیان را بافاصله پس از جنگ 
جهانی اول نوشــت؛ کتابی که می توان آن را آیینه تمام نمای اندیشــه هسه دانست. رمانتیسم آلمانی، 
عرفان و شــرق گرایی، آثار و اندیشــه های نیچه و یونگ و همچنین زمانه ای کــه اثر در آن به نگارش 
درآمده اســت، از مضامین اثرگذار در کتاب دمیان اســت. خودم را مانند تبهکاری یافتم که به سبب 
دزدی تکه نانی محاکمه اش کنند، حال آنکه او مرتکب قتل شده باشد. احساسی بود نفرت انگیز و ناجور، 
اما قوی و به شدت گیرا که مرا محکم تر از دیگر اندیشه ها به راز و گناهم گره می زد. در ابتدای داستان 
امیل، پسرکی که تا اواسط داستان حتی نامش را نمی دانیم، ده ساله است. پسری آرام، مطیع، غوطه ور 
در توجه و گرمای خانواده. امیل تصویری از خانه به مخاطب نشــان می دهد، تصویری همچون بهشت. 
بهشت کودکی که بی گمان همه ی ما آن را تجربه کرده ایم. پدری مراقب، مادری دلسوز، تصویری گرم و 
صمیمی از خانواده. اما طولی نمی کشد که پرده های بهشت دریده می شود و این پناهگاه امن به دو پاره 

تبدیل می گردد. فرانتس کرومر، پسرک قلدر داستان، امیل را از عرش به فرش می کشاند.

عادل فردوسی پور
عــادل فردوســی پور )زادهٔ ۱۱ مهــر ۱۳۵۳ در یزد(

گزارشــگر فوتبال، تهیه کننده، مجــری تلویزیونی، 
مترجم، گوینده و مدرس دانشــگاه صنعتی شــریف 
اهل ایران است.فردوســی پور مجــری و تهیه کنندهٔ 
برنامهٔ ۹۰ بود که از شبکهٔ ۳ پخش می شد. همچنین 
وی تهیه کننده برنامه فوتبال ۱۲۰ است که از شبکه 
ورزش پخش می شود. او کار رسانه اِی خود را در سال 
۱۳۷۲ بــا روزنامه نگاری در روزنامه ابرار ورزشــی به 
سردبیری اردشیر ارودی آغاز کرد. عادل در آن زمان، 
دانشجوی سال سوم کارشناسی بودو در بخش ترجمهٔ 
صفحهٔ فوتبال خارجی کار می کرد.او پس از قبولی در 
آزمون گزارشگری صدا و سیما، کمی از روزنامه نگاری 
فاصله گرفت،او برای مجله ورلد ساکر چند یادداشت نوشته است. فردوسی پور در پایان سال ۱۳۷۳، 
پس از چندین بار آزمون، به صدا و ســیما راه یافت و در ابتدا به گزارش برنامهٔ منتخب ورزشــی 
)برنامه ای آرشیوی از شبکهٔ سوم سیما که در نیمه شب پخش می شود( می پرداخت. فردوسی پور 
کم کم پیشــرفت کرد و توانســت بازی های بهتری را گزارش کند. او پس از گزارش های خوبش 
در جام جهانی ۱۹۹۸، توانســت خود را به همه بشناســاند و از آن پس بود که به عنوان گزارشگر 
بازی های زنده و مهم انتخاب شــد.در آن زمان که تلفظ نادرست نام های خارجی در گزارش های 
فوتبال صدا و ســیما زیاد اتفاق می افتاد، او از معدود گزارشگران مسلط به زبان انگلیسی بود که 
نام ها را هم غالباً درست تلفظ می کرد. عادل فردوسی پور سال ها پس از تجربهٔ ترجمه در روزنامهٔ 
ابرار ورزشی، در سال ۱۳۸۸ قراردادی را برای ترجمهٔ کتاب فوتبال در برابر دشمن که درونمایه ای 

فوتبالی-سیاسی دارد، با نشر چشمه امضا کرد.

بخوانید در اینستاگرام


