
۲۳۵ فوتی جدید کرونا در کشور 
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳۹۰۲ مورد جدید کرونا 
در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه ۲۳۵ 
تن نیــز به دلیل این بیماری جان خود را از دســت دادند.دکتر 
سیماســادات اری گفت: تا دیروز ۱۴ مهر ۱۳۹۹ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و ۹۰۲ بیمار جدید مبتا به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۹۵۳ نفر از آنها 
بستری شدند.وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 
به ۴۷۵ هزار و ۶۷۴ نفر رســید.اری همچنین گفت: متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشــته، ۲۳۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۷ هزار 
و ۱۹۲ نفر رسید.وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۳۹۲ هزار و 
۲۹۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده 
اند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۴۱۶۷ نفر از بیماران مبتا به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

بــه گفته وی، تا کنون چهار میلیون و ۱۵۱ هزار و ۴۴۵ آزمایش 
تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت 
بهداشــت در توضیح استان های در شــرایط قرمز بیماری گفت: 
استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیــاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 

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

حجت ااسام والمسلمین بهرامی:

دولت هنوز غرامت جانباختگان هواپیمای اوکراینی را نداده است
حجت ااسام والمسلمین بهرامی، رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضاییه از انجام مراحل تخصصی بررسی ها در 
مورد سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفت: سازمان قضایی نیرو های مسلح برای بررسی دقیق تر پرونده، اقدام به شبیه سازی حادثه نیز کرده است.

وی افزود: آنچه در حال حاضر ازم است به صورت جدی از سوی دولت پیگیری و اجرا شود، موضوع پرداخت غرامت به خانواده های حادثه دیده است 
که با وجود پیگیری های این سازمان هنوز محقق نشده است.رییس قوه قضاییه نیز با تقدیر از اقدامات سازمان قضایی نیرو های مسلح در پیگیری پرونده 
سقوط هواپیمای اوکراینی، تبیین دقیق ابعاد و زوایای حقوقی مساله برای خانواده های جانباختگان در این سانحه هوایی را در اطمینان بخشی به آن ها 
نســبت به تاش دستگاه قضا برای پیگیری حقوقشان مؤثر دانست و نسبت به پیگیری موضوع پرداخت غرامت به خانواده های آسیب دیده در جلسه 

مسئوان عالی قوا تأکید کرد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ستاد حقوق بشر با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت اطاعات، اسامی ۴۶ شخصیت حقیقی و حقوقی آمریکایی دخیل 
در تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران را جمع آوری کرده اســت. علی باقری دبیر ســتاد حقوق بشر عصر دیروز در جریان بازدید از بیمارستان مفید و بیماران 
دارای بیماری های نادر بستری در این بیمارستان، با اشاره به تروریسم پزشکی علیه مردم ایران گفت: ستاد حقوق بشر با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله 
وزارت اطاعات، متعاقب با مواد قانونی موجود از جمله ماده ۵ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی آمریکا، اسامی ۴۶ شخصیت حقیقی و حقوقی 
آمریکایی دخیل در تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران را جمع آوری و تدوین کرده و برای تحت پیگرد قرار دادن در اختیار دادستانی تهران گذاشته است.وی 

ادامه داد: دادستانی تهران نیز طبق مواد قانونی از جمله مواد ۵ و هشت قانون مجازات اسامی.....
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دبیر ستاد حقوق بشر خبرداد؛
46 آمریکایی ناقض حقوق ملت ایران تحت پیگرد دادستانی تهران قرار گرفتند
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چگونه دولتها ضد مردمشان میشوند؟
هر نظام حکومتی در ذات و سرشــت خود نیازمند مقبولیت نزد مردم 
خویش اســت و هیچ نظامی با هر ادعایی بدون داشتن محبوبیت نزد 
مــردم باقی نمی ماند. دولتها شــاکله ای از مردمند که وفق نظر قانون 
گذار بایــد وظایفی را در ازای دریافت هایــی از خزانه برای بهتر اداره 
کردن امور مربوط به مردم بمنظور خرید خدمت از منتخبینی از همین 
مردم یا از خارج داشــته باشــند اما چگونه دولتی که وظیفه اصلی او 
خدمت به مردم است میتواند علیه منافع مردم عمل کند نقطه مغفولی 
است که نابسامانی در اجرای قانون موجب آن میشود. همه کشورها در 
جلوگیری از تقابل دولتها با مردم و مانع شدن از تضاد منافع بین دولت 
و مردم در قوانین خود اصلی را رعایت میکنند که جلوی هزینه تراشی 
بــرای مردم را گرفته و دولتها به مرور زمان نتوانند مردم را با هر نیتی 
سرکیسه کنند. در قانون اساســی جمهوری اسامی ایران هم همین 
رعایت برای حفظ مردمی ماندن نظام از بدعت های دولتی بخوبی دیده 
شده است. اصل ۵۳ قانون اساسی  تاکید دارد که: » کلیه دریافت های 
دولت در حســابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها 
در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد«. در قانون 
اساســی به این نکته دقیقا اشاره شده که هیچ درامد و هزینه ای بدون 
رعایت قانون و خارج از نظارت دیوان محاســبات نباید انجام پذیرد اما 
در طول ۴۲ ســالی که از اســتقرار دولتها در نظام جمهوری اسامی 
گذشته هر سازمانی بخصوص شــهرداری ها و نیروی انتظامی اختیار 
داشته اند درامد اختصاصی داشته باشند و به عبارتی هر بخشی از دولت 
و حکومت برای خروج از نظارت عالیه قانونی دســت خود را در جیب 
مــردم کرده و با توجیهی درآمد اختصاصی ایجاد نموده که این درامد 
شامل عبور از خزانه نمیشود و قانونی بر نوع هزینه آن مترتب نیست. 
۴۲ ســال انحراف از مسیر رعایت حقوق قانونی مردم امروز دولت را بر 
آن داشته که با هر وسیله ای خارج از رفتار موکد قانونی دست خود را 
در جیب مردم فروکرده و زندگــی را بر مردم تنگ تر و تنگ تر نماید.

عدم توجه به رعایــت چنین امری ولو از روی خیرخواهی فاجعه ای را 
دامن زده که امروز دولتها برای انجام وظایف قانونی مستقیما از مردم 
مطالبه وجه میکنند. یا هر بخشی از حکومت برای گذار خود از تنگنای 
بودجه خود را محق به دریافت وجه بداند و دستگاههای نظارتی متوجه 
نشــده اند که چه خیانتی با این چشم پوشی با ساختار مردمی ماندن 
نظام موجب شده اند. اساسا تضاد منافع در هر زمینه ای میتواند موجب 
انحراف از مسیر قانونی و اشاعه ظلم شود مامورین هر دستگاه حکومتی 
به نفع خود و یا حتی به نفع دستگاه خود در مقابل مردم دکان درامدی 
میسازند. امروزه دلیل اصلی اینکه وزارت علوم و آموزش عالی، کنکور 
را که باید نام آن راپیدمی مرگبار آموزش گذاشــت به این دلیل حذف 
نمیکنــد که دکان ۴۵ هزار میلیارد تومانی کــه برای مافیای آموزش 
بدســت عوامل خودی ایجاد شده متوجه همین فرایند درامدی بداند. 
امروز هیچ دستگاهی از ارتکاب چنین ظلمی به اصل نظام مبری نیست 
و نظام به دســت خود در حال ریشه کن کرده خویش است. اگر رئیس 
جمهور شــب خواب کســری بودجه ببیند و صبح بدون رعایت قانون 
و مســیر درامد دســتور ۳برابر کردن نرخ بنزین را داد و مجلس و قوه 
قضایی کشور در مقابل این تضاد منافع سکوت کردند، در اصل بخشی 
از  ریشه خود را خشکانده اند. اجازه بدعتی را داده اند که فردا دولتی که 
بایــد نوکر و خدمت گذار مردم از فقیر تا غنی بوده و قانون او را موظف 
بــه تبعیت از خــود کرده، ارز حاصل از درامد حکومت را با ســلیقه و 
متکی به منویات خود قیمت و نرخ گذاری کرده و مابه التفاوت آن را در 
کسر بودجه ای فراقانونی هزینه کند. اگر امروز محبوبیت نظام جمهوری 
اســامی تحت تاثیر اقدامات دولتهای ۱۲ گانه واقع شده است،  کاما 
مربوط به عملکرد دولت هاست. دولتها تبعیض می آفرینند که تبعیض 
در هر شــکل آن ضد عدالت است. امروز اگر مجلس بظاهر انقابی در 
جمهوری اســامی قرار است آب آبروی به یغما رفته نظام را در کنش 
دولتها به محل خود باز گرداند اوا نباید آبســتن عطایای دولتی شود 
و ثانیا به سمت اعمال قانون ولو بلغ ما بلغ برود و اا بی قانونی در کشور 
عدل هرج و مرج رفتاری است که نظام نظارتی ما دچار آن شده است و 

مصداق ظلم و الملک یقی مع الکفر و ا یبقی مع الظلم.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اظهار عجز و سســتی و کم کاری، دشمن 
را در جنگ اقتصادی گستاخ  تر می کند، گفت: مردم، اظهار عجز و القای 
ناتوانی در حل مشکات را از مسئولین نمی پذیرند. آیت اه سید ابراهیم 
رییســی در جلسه صبح دیروز شــورای عالی قوه قضاییه، با گرامیداشت 
هفته ناجا، به نیروهای انتظامی تأکید کرد با کسانی که می خواهند امنیت 
جامعه را مختل کنند و در دل مردم هراس به وجود آورند، قاطعانه برخورد 

کنند.

نباید اجازه داد کوچه ها و محات جوانگاه اشرار باشد
رییس قوه قضاییه گفت: نیروهای انتظامی باید مقتدرانه در برابر اشــرار، 
ســارقان و زورگیران ظاهر شوند و اجازه ندهند این افراد با کوچک ترین 
شرارتی در سطح شهر یا حاشیه شهرها، کوچه ها و محله ها را برای زن و 
بچه مردم ناامن کنند.رییسی با تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی و تأکید 
بر تداوم همکاری دادستان ها و قضات با این نیرو در تأمین امنیت جامعه، 
خاطر نشــان کرد: ارفاقات قانونی که در برخــی مجازات های قضایی در 
نظر گرفته شده، شامل افراد جسور، شرور و مجرمان سابقه دار نمی شود.

وزیر صمت چرخه تولید تا مصرف کاا را شفاف کند
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش بر لزوم توجه دولت به 
معیشت و زندگی مردم تأکید کرد و نظارت بر بازار و فرایند تولید تا توزیع 
کااهای اساســی و اقام مورد نیاز مردم را ضروری دانست و تأکید کرد 
هرچه این روند شــفاف تر باشــد، راه برای سوداگران و داان و مفسدان 
اقتصادی بســته خواهد شد.رییسی با اشاره به »نقش نظارت و شفافیت 
در کاهــش قاچاق« به وزیر جدید صمت متذکر شــد که کد رهگیری و 
سامانه های شفاف سازی چرخه تولید و تأمین تا توزیع و مصرف کااها را 
فعال کند تا مردم نسبت به خرید کااهای مورد نیازشان به قیمت واقعی 

اطمینان حاصل کنند.

اقتدار مانع قلدری دشــمن است؛ اجازه ندهیم دشمن گستاخ تر 
شود

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جنگ اقتصادی و رسانه ای دشمن 
که ســال هاست علیه ملت ایران در جریان است، خاطر نشان کرد: آنچه 
جلوی قلدری دشمن را می گیرد، نشان دادن اقتدار است و هر گونه ضعف 
و سستی و کم کاری در این راه، دشمن را گستاخ تر می کند.رییسی با بیان 
اینکه هرگاه مســئوان مقتدرانه مقابل دشمن ایستادند پیروزی حاصل 
شده است، به مسئوان هشدار داد رهنمودهای امام و رهبری را سرلوحه 
کار خــود قرار دهند و از هر گونه اظهار عجز و سســتی و ضعف در برابر 

دشمن پرهیز نمایند.

مردم اظهار ناتوانی مسئوان در حل مشکات را نمی پذیرند
رییس دســتگاه قضا »امیدآفرینی« را راهبرد اساسی امروز نظام عنوان و 
تصریح کرد: مردم اظهار عجز و القای ناتوانی مسئوان در حل مشکات 
کشور را نمی پذیرند و خواستار همت و کار و تاش آن ها برای گره گشایی 
از امور هستند.رییسی در همین راستا متذکر شد: دشمن به دنبال القای 
یاس و ناکارآمدی اســت و در این شــرایط هر مسئولی در قوه مجریه یا 
دستگاه قضا و هر صاحب منصبی که با اقدام و عمل خود در جامعه امید 

ایجاد کند، در جهت راهبرد اساسی نظام حرکت می کند.

اربعین نمادی است تا پیام عاشورا تحریف نشود
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش با تسلیت ایام اربعین 
حســینی اظهار داشت: اربعین نمادی از عاشوراســت تا پیام عاشورا که 
مقاومت و ایســتادگی بود، تحریف نشــود.رییس قوه قضاییه اربعین را 
پیام آور پیروزی جریان مقاومت بر سازش و تسلیم دانست و افزود: همه 
درس هایی که یک انسان برای تعالی و تکامل نیاز دارد، در تابلوی زیبای 
عاشورا و تابلوی نورانی اربعین به نمایش درآمده و گرامیداشت اربعین از 

نشانه های شناخت مؤمن است.

تأکید بر برگزاری مراسم اربعین با رعایت اصول بهداشتی
رییسی از عاشورا به عنوان مشق ظهور و از اربعین به عنوان عنصری تمدن 
ســاز یاد و ابراز امیدواری کرد مردم ایران و دلدادگان حسینی در اقصی 
نقاط جهان، امسال نیز اربعین حسینی را با رعایت اصول بهداشتی گرامی 

دارند و به ابعاد قیام عاشورا و درس های آن بپردازند.

دولت هنوز غرامت جانباختگان هواپیمای اوکراینی را نداده است
در این نشست، حجت ااسام والمسلمین بهرامی رییس سازمان قضایی 
نیروهای مســلح از انجام مراحل تخصصی بررســی ها در مورد ســقوط 
هواپیمای اوکراینی خبر داده و گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح برای 
بررسی دقیق تر پرونده، اقدام به شــبیه سازی حادثه نیز کرده است.وی 
افزود: آنچه در حال حاضر ازم اســت به صورت جدی از ســوی دولت 
پیگیری و اجرا شود، موضوع پرداخت غرامت به خانواده های حادثه دیده 
است که با وجود پیگیری های این سازمان هنوز محقق نشده است.رییس 
قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در پیگیری 
پرونده ســقوط هواپیمای اوکراینی، تبیین دقیق ابعاد و زوایای حقوقی 
مساله برای خانواده های جانباختگان در این سانحه هوایی را در اطمینان 
بخشی به آن ها نسبت به تاش دستگاه قضا برای پیگیری حقوقشان مؤثر 
دانست و نسبت به پیگیری موضوع پرداخت غرامت به خانواده های آسیب 

دیده در جلسه مسئوان عالی قوا تأکید کرد.

با همت قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( در اوج تحریم

شکست رکورد توتال در صنعت نفت ایران
گمانه درباره روند قیمت

ترمز دار در مهرماه کشیده 
خواهد شد؟

مسکن ملی برنامه دارد؛ اعتماد مردم را ندارد

تکرار سناریوی مهر ۹۷ برای بازار ارز در مهر ۹۹ محتمل است و پیش بینی گروهی از فعاان بازار ارز در روزهای 
میانی مهرماه بر این گمانه متمرکز شــده است. تکرار سناریوی مهر ۹۷ برای بازار ارز در مهر ۹۹ بسیار محتمل 
است. این پیش بینی گروهی از فعاان بازار ارز در روزهای میانی مهر ماه است. آنها با استناد به اتفاقات مهرماه 
ســال ۱۳۹۷ به استقبال ســقوط نرخ ارز رفته اند. دو سال پیش و در روزهایی که نرخ دار در بازار آزاد از حدود 
۱۳ هزار تومان در میانه شهریور در کمتر از یک ماه به بیش از ۱۸ هزار تومان در اوایل مهر رسیده بود بسیاری با 

اعام نرخ های ۵۰ هزارتومانی و بااتر....

تهران چگونه از بحران کرونا خارج می شود
محدودیت های جدید کرونایی در استان تهران، شاید بتواند قدری از موج فزاینده این بیماری 
بکاهد، اما واقعیت این اســت که این محدودیت ها بــدون تعطیلی ادارات و...، بازخورد چندان 
مثبتی نخواهد داشــت. اوج گیری کرونا در اســتان تهران و البته تعداد دیگری از استان های 
کشــور، باعث شد تا ستاد ملی مقابله با کرونا، این اختیار را به استانداران بدهد که با شرایطی 
که دارند، نسبت به ایجاد محدودیت و تعطیلی در استان مربوطه اقدام کنند. این گونه بود که 
استانداری تهران نیز از شنبه گذشته، محدودیت های جدیدی را اعمال کرده است.آمارها نشان 
می دهد که بیشترین ترددهای درون شهری مربوط به افراد شاغل در دستگاه ها و سازمان های 
مختلف بخش های دولتی و خصوصی است. تمرکز ساختمان های وزارتخانه ها در پایتخت، یکی 
از علل افزایش ترددهای روزانه است. به طوری که قریب به ۷۰۰ هزار نفر شاغل در دستگاه های 
اســتانی و ملی، روزانه در تهران رفت و آمد می کنند. این در حالی اســت که سهم دانشگاه ها، 
مدارس و دیگر اماکن و مجموعه هایی که شامل تعطیلی یک هفته ای شده اند، خیلی کمتر از 
تردد افراد شــاغل است.انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، گفت: پیشنهادات مختلفی 
برای کاهش ترددها به وزارت کشور فرستاده شده است چرا که میزان تراکم جمعیت و تردد در 
تهران باید کاهش پیدا کند.وی افزود: در این زمینه پیشنهاد دورکاری با توجه به حضور ۴۸۰ 
هزار کارمند ستادی و ۱۶۰ هزار کارمند ملی ضروری به نظر می رسد.محسنی بندپی همچنین 
با اشاره به کاهش فاصله گذاری اجتماعی در وسایل حمل و نقل عمومی، گفت: میزان رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در مترو به طور میانگین ۳۵ درصد و در حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی 
۵۵ درصد است که با این شرایط نیازمند اقدامات مناسب برای کاهش فاصله گذاری اجتماعی 
هســتیم. همچنین، نظارت بر فعالیت اصناف و پاســاژها باید تشدید شــود چرا که برخی از 
آنها پروتکل های بهداشتی را جدی نمی گیرند.پیش از اینکه محدودیت های جدید کرونایی در 
استان تهران اعمال شود، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کانشهر تهران، خواستار 
تعطیلی یک هفته ای تهران شــده بود.وی با اشــاره به اوضاع خطرناک کرونا در استان تهران، 
نســبت به افزایش بستری ها و مرگ های بیماران کرونایی هشدار داده و گفته است که تهران 
باید حداقل یک هفته تعطیل شود.در همین حال، ناهید خداکرمی عضو شورای اسامی شهر 
تهران، تعطیلی دو هفته ای تهران برای گذر از بحران کرونا را خواستار شده است.به نظر می رسد 
که تعطیلی یک هفته ای مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، 
زبانســراها و سایر آموزشگاه ها و کتابخانه ها، سینماها، ســالن های تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها، 
آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی، باشگاه های ورزشی، کافه ها و قهوه خانه ها و چایخانه ها، 
مراکز تفریحی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدنسازی، شاید در نگاه اول باعث شود باور 
کنیم که با این محدودیت ها، اوضاع بحرانی تهران کنترل خواهد شد. اما، واقعیت این است که 
در روزهای کرونایی، کمتر شاهد رفت و آمد به مراکز تفریحی هستیم. خالی بودن صندلی های 
ســینماها در هنگام نمایش فیلم، گواه بر این ادعا است. در عین حال، وقت گذرانی در مراکز 
خرید، پاساژها و مجتمع های تجاری، بیشــتر از سایر اماکن، چشم ها را می نوازد. یعنی اینکه 
مردم وقت خود را با حضور در مراکز خرید سپری می کنند.سیما سادات اری سخنگوی وزارت 
بهداشــت، در تشریح وضعیت کرونایی استان تهران، گفت: پس از گذر از خیز اول بیماری در 
اسفند ۹۸ و خیز دوم در تیر ۹۹ در استان تهران، از اوایل شهریور نمودار موارد ابتاء و بستری 
روزانه در استان مجدداً روند صعودی به خود گرفته و شیب صعودی موارد ابتاء و بستری در 
استان تهران به شکل نگران کننده ای در حال امتداد است.وی افزود: مطمئناً در صورت تداوم 
این روند افزایشی، شاهد باا رفتن موارد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹ در استان تهران 
طی هفته های آتی خواهیم بود.به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در استان تهران ۴۶ درصد گزارش شده است که پایین تر از میانگین کشوری است. 
همچنین طبق بررسی های صورت گرفته، استفاده از ماسک توسط مردم استان تهران در مراکز 
و اماکن عمومی ۵۹ درصد و در وسایل نقلیه عمومی ۵۰ درصد است. همچنین میزان استفاده 
از ماســک توسط کارمندان ادارات و بانک ها ۷۹.۴ درصد و صنوف و صنایع ۴۵ درصد گزارش 
شــده است که میزان استفاده در این دو گروه یاد شده در استان، پایین تر از میانگین کشوری 
است.بر همین اساس، اســتاندار تهران، از اجباری شدن استفاده از ماسک از درب منزل خبر 
داده و گفته اســت که از هفته آینده استفاده از ماسک از درب منازل در استان تهران اجباری 
خواهد شد و بر اجرای این دستورالعمل به شدت نظارت می شود.اما، سوال اینجاست که چگونه 
می خواهیم بر اجباری شدن اســتفاده از ماسک از درب منزل نظارت کنیم. یعنی استانداری 
تهران آنقدر اهرم نظارتی قوی دارد که بتواند تردد تک تک مردم را رصد و با متخلفان برخورد 
کند. به نظر می رسد که امکان برخورد قهری وجود ندارد و می بایست بر روی فرهنگ استفاده 

از ماسک، بیشتر کار کنیم.

آیت اه رئیسی:

 مردم اظهار عجز در حل مشکات 
را از مسئولین نمی پذیرند

3

3

7

4

2

خطیب زاده: 

 با پایان محدودیت های تسلیحاتی نیازهای مان
 را تامین می کنیم
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دبیر ستاد حقوق بشر خبرداد؛گزیده خبر

۴۶ آمریکایی ناقض حقوق ملت ایران تحت پیگرد دادستانی تهران قرار گرفتند
دبیر ســتاد حقوق بشــر گفت: ستاد حقوق بشــر با همکاری 
دســتگاه های ذی ربط از جملــه وزارت اطاعات، اســامی ۴6 
شــخصیت حقیقی و حقوقی آمریکایــی دخیل در تحریم های 

ظالمانه علیه مردم ایران را جمع آوری کرده است.
 علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر عصر دیروز در جریان بازدید از 
بیمارستان مفید و بیماران دارای بیماری های نادر بستری در این 
بیمارستان، با اشاره به تروریسم پزشکی علیه مردم ایران گفت: 
ستاد حقوق بشر با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله وزارت 
اطاعــات، متعاقب با مواد قانونی موجود از جمله ماده 5 قانون 
مقابله با نقض حقوق بشــر و اقدامات تروریستی آمریکا، اسامی 
۴6 شخصیت حقیقی و حقوقی آمریکایی دخیل در تحریم های 
ظالمانه علیه مردم ایران را جمــع آوری و تدوین کرده و برای 
تحت پیگرد قرار دادن در اختیار دادستانی تهران گذاشته است.

وی ادامه داد: دادستانی تهران نیز طبق مواد قانونی از جمله مواد 
5 و هشت قانون مجازات اسامی و ماده 8 قانون مقابله با اقدام 
آمریکا در تروریستی نامیدن سپاه پاســداران، اقدامات قانونی 
مقتضی را برای تحت پیگرد قراردادن این ۴6 آمریکایی دخیل 
در تحریم علیه مردم ایران، مــورد توجه قرار خواهد داد.باقری 
در ادامه با تقدیر از تاش مجاهدانه دســت اندرکاران بهداشت 
و درمان کشــور، گفت: دست اندرکاران بهداشت و درمان کشور 
علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان، مجاهدانه 
مشغول رســیدگی به امور بیماران کشور از جمله مبتایان به 
بیماری های خاص هســتند.دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: 
علی رغم اینکه دشــمنان با اقدامات جنایات کارانه خود درصدد 
جلوگیــری از رســیدن دارو و احتیاجات درمانی به کشــور ما 
هســتند، اما ایران همچنان در عرصه بهداشتی و درمانی یک 

کشور پیشرو محســوب می شود که این امر ناشی از تاش های 
حداکثری کادر بهداشــتی و درمانی کشور و روحیه خودباوری 
جوانان ما است.وی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی 
جهت مقابله با اقدامات خصمانه و جنایتکارانه آمریکایی ها بر ضد 
مردم ایران در اعمال تحریم دارویی، گفت: ما به عنوان دستگاه 

قضایی تاش خواهیم کرد تا این جنایت آمریکایی ها علیه مردم 
ایران بدون هزینه نماند و اقدام اخیر در اعام اســامی ۴6 فرد 
آمریکایی نیز جهت تحت پیگرد قرار گرفتن، در همین راســتا 
است.معاون حقوق بشــر و بین الملل قوه قضاییه با بیان اینکه 
آمریکایی ها فشار حداکثری خود علیه مردم ایران را به خصومت 

و دشمنی حداکثری رسانده اند، گفت: متأسفانه شاهد هستیم 
که کشورهای اروپایی نیز در اقدام جنایتکارانه آمریکا در اعمال 
تحریم دارویی و پزشــکی علیه مردم ایران، همراهی می کنند.

باقری با بیان اینکه عامان و همراهان اعمال تحریم های دارویی 
و پزشکی علیه مردم در نقاط مختلف جهان با داعشی ها شباهت 
زیــادی دارند، گفت: تنها تفاوت تحریم کنندگان مواد دارویی و 
پزشکی با عناصر داعش این است که داعشی ها با شمشیر عریان 
آدم می کوشند، اما تحریم گران دارویی و پزشکی با هفت تیرهای 
صدا خفه کن، کودکان و بیماران را می کشند و اتفاقاتی که این 
روزها در یمن شاهد آن هستیم، گواهی بر این موضوع است.دبیر 
ستاد حقوق بشر با بیان اینکه آمریکایی ها و اروپایی ها علی رغم 
رفتار جنایتکارانه خود در اعمال تحریم های دارویی و پزشکی، 
پشت پوشــش حقوق بشــر قرار می گیرند، گفت: آمریکایی ها 
و اروپایی هــا به واســطه صدور احکام قانونی بــرای مجرمان و 
محکومان علیه ما هجمه های حقوق بشری اعمال می کنند، اما 
در یمن با اعمال تحریم های دارویی و درمانی به کشتار کودکان 

توسط متجاوزان به یمن کمک می کنند.
وی گفت: امروز پیام کودکان یمنی به اروپایی ها و آمریکایی ها 
این است که جنایت بس است.معاون بین الملل قوه قضاییه در 
پایان تأکید کرد: پس از اعمال تحریم های ظالمانه و غیر انسانی 
آمریکا علیه مردم ایران در زمینه های پزشکی و دارویی، برخی 
از مردم کشــورمان به ستاد حقوق بشر مراجعه و شکایات خود 
را اعام داشتند؛ از همین رو دستگاه قضایی با تمام توان پیگرد 
قانونی ناقضان حقوق ملت ایــران را دنبال خواهد کرد و اقدام 
اخیر صورت گرفته در شناسایی و معرفی ۴6 فرد آمریکایی نیز 

در همین راستا است.

 فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه: 
  رصد تحرکات شناورهای بیگانه

 در خلیج فارس
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: به زودی شناور اقیانوس پیما برای 
حضور در آبهای آزاد و اقیانوس ها به ناوگان نیروی دریایی ســپاه الحاق می شود. 
از بوشــهر ، ســردار رمضان زیراهی صبح دیروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با 
گرامیداشت سالروز حماســه آفرینی های رزمندگان در 16 مهرماه سال 1366 
در مقابله با آمریکا در خلیج فارس اظهار داشــت: ســردار شهید نادر مهدوی به 
همرزمانش در مقابله با دشمنان انقاب اسامی در خلیج فارس ضربات مهلکی 
به استکبار جهانی وارد کردند که این روز به نام روز نیروی دریایی سپاه نامگذاری 
شده است.وی با اشاره به برنامه های سالروز رشادت و حماسه آفرینی شهید نادر 
مهــدوی و همرزمانش در مقابله با آمریکا در خلیج فارس خاطرنشــان کرد: به 
پاس مجاهدت و ایثار رزمندگان اســام در 8سال دفاع مقدس و عملیات مقابله 
به مثل در خلیج فارس که رزمندگان اســتان بوشهر نقش برجسته ای در مقابله 
با آمریکا داشتند برنامه ویژه ای اجرا می شود.فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی 
ســپاه از اجرای 16 برنامه ویژه تجلیل از حماســه آفرینی شهید نادر مهدوی و 
همرزمانش در 16 مهر خبر داد و بیان کرد: گلباران محل شهادت این رزمندگان 
و رزمایش اقتدار نیروی دریایی ســپاه و برنامه های گوناگون دیگری در مناطق 
استان بوشهر برگزار می شود.سردار زیراهی با اشاره به تحرکات شناورهای بیگانه 
در خلیج فارس تأکید کرد: تمام تحرکات دشمنان در خلیج فارس توسط نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی ایران به ویژه نیروی دریایی سپاه رصد می شود و این نیرو 
در آمادگــی باای عملیاتی قرار دارد.وی، با بیان اینکه »تجهیزات نیروی دریایی 
سپاه به روز اســت« تصریح کرد: تجهیزات نیروی دریایی سپاه در بعد شناوری، 
پهپادی و موشــکی به روز است و در صورت اشتباه و خطای محاسباتی دشمن، 
پاسخ دندان شکنی به آنان داده می شود.فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با 
اشاره به الحاق 188 فروند پهپاد شناسایی و تهاجمی به نیروی دریایی سپاه گفت: 
هفته گذشته 188 فروند پهپاد به سازمان نیروی دریایی سپاه الحاق شد که این 
مهم یک ظرفیت برجسته و ویژه محسوب می شود چرا که کشورهای اطراف ایران 
از این چنین ظرفیتی برخوردار نیستند.وی پهپاد شناسایی و تهاجمی سپاه را یک 
ظرفیت منحصر به فرد در غرب آسیا دانست و بیان کرد: اکنون نیروی دریایی سپاه 
دارای انواع و اقســام راکت، شناورهای موشک انداز، موشک های ساحل به دریا و 

دیگر تجهیزات پیشرفته نظامی و نیروی انسانی مجرب است.

مهمانپرست:
 باید در اقدامی تافی جویانه بازار کره 

در ایران را محدود کنیم
ســخنگوی پیشین وزارت خارجه به بررسی چرایی ســر باز زدن کره جنوبی از 
بازپرداخت بدهی خود به ایران پرداخت و تاکید کرد که ایران باید از اهرم های خود 
برای بازپس گیری بدهی های خود استفاده کند.کره جنوبی علیرغم روابط دیرینه و 
حسنه ای که با ایران دارد، بعد از خروج ایاات متحده از برجام، از پرداخت تعهدات 
مالی به ایران حتی در مدت معافیت خود ســر باز زد؛ این در حالی اســت که به 
ادعای آمریکایی ها، ایران از نظر دارویی و مواد غذایی تحریم نیست و از کره جنوبی 
درخواست کرده که به ازای 7 میلیارد دار پول ایران که نزد این کشور قرار دارد، 
دارو تهیه و برای ایران ارســال کند؛ با این اوصاف این کشور همچنان از تعهدات 
خود استنکاف می کند.»رامین مهمانپرست« سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه  
درباره این اقدام کره جنوبی اظهار داشــت: در روابط خارجی کشــورها، عمل و 
منافع متقابل ماک پایداری روابط است؛ اگر قرار باشد دو کشور برنامه بلندمدت 
و دوســتانه ای را تعریف کنند و بخواهند آن را توسعه دهند، دنبال راهکارهایی 
می گردند که منافع مردم هر دو کشور تامین شود و رضایت دوجانبه وجود داشته 
باشد؛ اما متاسفانه برخی سیاست هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی و سیاسی 
با ســایر کشورها وجود دارد، یکدیگر را هم پوشــانی و کامل نمی کنند.وی ادامه 
داد: در دنیای امــروز، روابط پایدار از یک ضمانــت و منافع اقتصادی برخوردار 
می شود که اگر یک نوع یکپارچگی و انسجام در تصمیم گیری های درون کشورها 
وجود داشته باشد و هماهنگی بین دستگاه هایی که وظایف کارهای مختلف را در 
رابطه با خارج از کشور انجام می دهند با وزارت امورخارجه صورت بپذیرد و واقعاً 
دستگاه سیاست خارجی هماهنگ کننده همه روابط ما در خارج از کشور باشد، 
می توان قدرت و کاربرد دیپلماسی را افزایش داد و از منافع کشور بهتر دفاع کرد.

این تحلیل گر ارشد مسائل سیاست خارجی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی از 
کشــورهایی که روابط دوستانه قدیمی با ایران داشته اند، به بهانه های مختلف از 
تعهدات خودشان سر باز می زنند و شاید اهرمی که بتواند آنها را متعهد به رفتار 
متقابل کند، آنچنان که باید تعریف نشــده است؛ یا تصمیمی را که بتوانند یک 
نوع ضمانت برای روابط اقتصادی در کنار روابط سیاسی ما به وجود بیاورد، کمتر 
شاهد هستیم.وی درباره نقش جامعه بین الملل در قبال این اقدام کره جنوبی با 
بیان اینکه روابط دو جانبه ابزار و مقدماتی ازم دارد تا کشورهای مختلف تحت 
تاثیر فشارهای سیاسیرفتار نامتعادل نشان ندهند، منافع دوجانبه را در نظر بگیرند 
و شرط اصلی پایداری و توسعه روابط باشد، گفت: درباره اینکه نقش جامعه جهانی 
چیست و چه تاثیری می تواند داشته باشد، اینگونه است که نظام بین الملل یک 
نظام عادانه و بر مبنای اصول اخاقی و انسانی تعریف نشده است و چیزی که با 
آن در نظام بین الملل روبرو هستیم و رفتاری که مشاهده می کنیم، ناشی از تاثیری 
اســت که قدرت های بزرگ بر آن دارند و برای دستیابی به منافع خودشان از هر 
نوع ابزاری استفاده می کنند.مهمانپرست با بیان اینکه برای آنها به هیچ وجه اصول 
اخاقی و انســانی ماک نیست، یادآور شد:  وقتی در خبرها می شنویم که یک 
کشور بزرگ تولیدکننده غات برای اینکه قیمت غات را کنترل کند، مازاد تولید 
خود را به دریا می ریزد، نشــان دهنده این است که مسائل انسانی فراموش شده 
اســت و ماک منافع اقتصادی برخی از قدرت ها است که با استفاده از فشارهای 
سیاســی و زورگویی منافع کشورهای مســتقل را از بین برده و تحت تأثیر قرار 
می دهند؛ در چنین نظام بین المللی که قدرت ها می توانند همه چیز را به شکل 
دلخواه خودشان تعریف و از همه ابزارها برای منافع خودشان استفاده کنند، ناچار 
هستیم که قدرتمند باشیم و با قدرت بتوانیم از منافع خود دفاع کنیم.وی تصریح 
کرد: در این شرایط کشورها باید از واگذار کردن ایجاد توازن و عدالت به مجامع 
بین المللی و جامعه جهانی تا زمانی که کشورهای مستقل نمی  توانند تاثیر بزرگی 
در این زمینه داشته باشند و همه چیز تحت تاثیر قدرت ها قرار می گیرد، خودداری 
کنند چراکه کار خیلی درستی نیست.این تحلیلگر مسائل بین المللی درباره اهرم 
ایــران برای بازپس گرفتن بدهی هایی که وجود دارد، تاکید کرد:  مهمترین اهرم 
در تنظیم روابط خارجی این اســت که با یک نوع انسجام و هماهنگی همه ابعاد 
روابط را کنترل کنیم. برای کشوری مثل کره جنوبی که صادرات قابل توجهی از 
محصواتش به ایران وجود دارد و بازار آنها را تامین می کند، می توان به وســیله 
دســتگاه های مربوطه در قبال رفتاری که آنها انجــام می دهند آنها را نیز تحت 
تاثیر قرار داد؛ با این گونه اقدامات قطعا وقتی منافع کشــور کره جنوبی به خطر 
بیفتد، ســعی می کند رفتار متعهدانه تری داشته باشد.وی اضافه کرد:  اگر با یک 
نوع ناهماهنگی و عدم انسجام در بخش های مختلف مواجه نبودیم شاید تاکنون 

می توانستیم اقدام مقابله ای انجام دهیم. 

قالیباف:
باید تاش کنیم درگیری   های ارمنستان و 

جمهوری آذربایجان متوقف شود
رئیس مجلس شــورای اسامی گفت: تشــدید تنش های ارمنستان و آذربایجان 
نگران کننده است، باید تاش کنیم که درگیری ها متوقف شود و طرفین با گفتگو 
به مناقشات موجود پایان دهند.»ویچساو والودین« رئیس دومای دولتی روسیه 
طی تماســی تلفنی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی گفتگو و 
رایزنی کرد.والودین در ابتدای این تماس بر توسعه همکاری پارلمانی ایران و روسیه 
تأکید کرد و گفت: امیدواریم با فراهم شدن شرایط بهداشتی، شاهد تبادل هیات های 
پارلمانی میان مجالس دو کشــور باشیم.وی در ادامه، همکاری  های متنوع ایران و 
روســیه را بخش مهمی از روابط فیمابین دانست و افزود: پارلمان روسیه آمادگی 
ازم برای کمک به تسهیل روابط در تمامی زمینه  ها را با جمهوری اسامی ایران 
دارد.رئیس دومای دولتی روسیه در پایان با اشاره به تشدید درگیری  های ارمنستان 
و آذربایجان بر ســر موضوع قره  باغ، گفت: همچون شــما معتقد هستیم که باید 
این درگیری بصورت مســالمت آمیز و از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود.

محمدباقر قالیباف نیز در این تماس تلفنی با اشاره به گذشت چند ماه از فعالیت 
مجلس یازدهم، گفت: دوره پیشِ ــرو فرصت مغتنمی برای ایران و روسیه است که 
روابط پارلمانی خود را توسعه ببخشند و همکاری  های فیمابین را شتاب دهند.وی 
افزود: تداوم گفتگوی تهران - مسکو، هم در حوزه  منطقه  ای و هم در حوزه ی بین -

المللی تأثیرگذار خواهد بود و ما از استمرار گفتگوهای سازنده دو کشور استقبال 
می  کنیم.رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره به شرایط پیش  آمده  ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، گفت: همه  گیری کرونا برخی همکاری  های دو طرف را تحت  تأثیر 
قرار داده اســت اما در شرایط حاضر انتظار داریم با رعایت پروتکل  های بهداشتی 
این همکاری  ها با سرعت بیشــتری ادامه یابد.قالیباف در پایان تشدید تنش  های 
ارمنستان و آذربایجان را نگران  کننده خواند و گفت: باید تاش کنیم که درگیری   ها 
متوقف شود و طرفین با گفتگو به مناقشــات موجود پایان دهند.طرفین در این 
تماس تلفنی بر اهمیت ساز و کار کمیسیون عالی مشترک پارلمانی دو کشور تأکید 
کردند.باید تاش کنیم درگیری   های ارمنستان و جمهوری آذربایجان متوقف شود

جهانگیری:
ضعف های نظام قانون گذاری با اجرای 

سیاست های کلی باید اصاح شود
معاون اول رئیس جمهور گفت: باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست های 
کلی نظام قانونگذاری تدوین و با اتکاء به این سیاســت ها، بخشی از ضعف های 
نظام اداری و قانونگذاری کشور را اصاح کنیم.جلسه بررسی راهکارهای اجرای 
سیاســت های کلی نظام قانون گذاری به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور برگزار شد.جهانگیری در این جلسه تعدد مراجع قانون گذاری در 
کشور و مشخص نبودن حدود اختیارات قوا را از جمله ایرادات موجود در اداره 
کشــور برشمرد و گفت: با اتکاء به سیاست های کلی نظام قانونگذاری اباغی از 
ســوی مقام معظم رهبری، می توان بخش زیادی از این ایرادات را برطرف کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید وظایف، تکالیف و حدود اختیارات قوا، دســتگاه ها و 
نهادهای مختلف به شکل دقیق و روشن مشخص باشد، اظهار داشت: همانطور 
که امور اجرایی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانونگذاری 
نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسامی است اما امروز شاهد تعدد 
مراکز قانونگذاری در کشــور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون 
تصویب می کنند.معاون اول رئیس جمهور افزود: امر قانونگذاری باید منحصر به 
مجلس شورای اسامی باشد و اساساً برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل 
وظیفه خطیر قانونگذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است. زیرا وقتی حقوق 
مردم مطرح است باید فرآیند قانونگذاری شفاف و علنی باشد چرا که نمی توان 
پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم گیری کرد.جهانگیری با 
بیان اینکه مقام معظم رهبری در اباغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری، سه 
قوه را به زمانبندی اقدامات و ارائه گزارش پیشــرفت ها موظف کرده اند، افزود: 
باید ساز و کار دقیقی برای اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری تدوین و 
با اتکاء به این سیاست ها، بخشی از ضعف های نظام اداری و قانونگذاری کشور را 
اصاح کنیم.وی ادامه داد: یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست های کلی 
نظام قانون گذاری این است که ساز و کاری دقیق مطابق با اصول قانون نویسی 
را در تدوین و یا اصاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام 
قابل قبولی برخوردار باشــند.معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت از نظرات و 
دیدگاه های همه صاحبنظران و حقوقدانان کشور برای اجرای سیاست های کلی 
نظام قانون گذاری استقبال می کند و آمادگی دارد در اجرای این سیاست ها از 

پیشنهادات صاحبنظران استفاده کند.

رییــس هیئت امنــای جامعــة اإمام 
الصادق علیه الســام در آیین افتتاحیه 
سال تحصیلی دانشگاه امام صادق علیه 
السام ضمن اشاره به جهادی بودن کار 
دانشگاه در عصر حاضر، هدف درست از 
شــروع تحصیل و کار علمی را بررسی و 
تبیین کردند و دانشــجویان را به جهت 
گیــری الهــی در رفع نیاز هــای جامعه 
توصیه نمودند. بنا بر اعام اداره کل روابط 
عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
آیت اه صــادق آملی اریجانی در آیین 
افتتاحیه ســال تحصیلی 1۴00-1399 
دانشــگاه امام صادق علیه السام خطاب 
به حضار جلسه به عرض تحیت پرداخت 
و گفت: »قبــل از هر چیز از همه حضار 
محترم متشــکرم. ســام و ادب عرض 
می کنم به محضر اعضای محترم هیئت 
علمی، دانشجویان گرامی، ریاست محترم 
دانشگاه جناب حجت ااسام والمسلمین 
دکتر سعدی، اعضای محترم هیئت امنا 
که در جلسه تشریف دارند -به ویژه جناب 
حجت ااسام و المسلمین آقای واعظی 
که زحمت سخنرانی امروز را پذیرفتند- و 
همین طور هیئت مدیره اقتصادی دانشگاه 
و جناب حجت ااسام والمسلمین آقای 
میرلوحی.وی افزود: خداوند را شاکریم بر 
این توفیق که امروز سال تحصیلی را در 
دانشــگاه امام صادق علیه السام شروع 
می کنیم با وجود همــة محدودیت ها و 
مضیقه هایی که بر اثر این بلیة همه گیر 
در دنیا و کشــور ما پدید آمده است. در 
این فضای بسیار محدودکننده باید تشکر 
کنیــم از اعضای محتــرم هیئت علمی 
دانشگاه و دانشــجویان گرامی، ریاست 

دانشــگاه و همة کسانی که به نحوی در 
استمرار تاش های دانشگاه نقشی داشته 
اند.آیت اه اریجانــی گفت: من مطلع 
بــودم از تاش هایی که می خواســتند 
درس و بحث دانشــگاه منقطع نشود و 
برنامه ها اســتمرار یابــد. اعضای محترم 
هیئت امنا جلساتی به صورت حضوری 
داشــتند که در خدمتشان بودیم. هیئت 
مدیره اقتصادی دانشگاه تاش می کردند 
برای اینکه در این فضای دشــوار بتوانند 
مقدمــات را تمهیــد کنند و تمشــیت 
امور اقتصــادی را برای حل مشــکات 
مادی دانشــگاه داشته باشــند.«رییس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان 
دشواری های برگزاری سال تحصیلی در 
شرایط همه گیری سراسری گفت: »واقع 
این است که کار دانشگاه، امروز یک کار 
جهادی است و باید ببینیم که این سال 
تحصیلی را مانند شروع های دیگر با چه 
هدف و انگیزه ای شروع می کنیم«.آملی 
اریجانی ســپس با بهره گیری از آیات و 
روایات به این پرســش پاسخ گفت: »اگر 
ما یک پاســخ قرآنی برای این مســأله 
بخواهیم، جواب یک جمله اســت؛ آنچه 
که حق تعالی در آیه 56 ســوره ذاریات 
می فرماید: »َو ما َخلَْقُت الِْجَن َو اْإِنَْس إِاَ 
لَِیْعُبُدون«  . اگر می خواهیم انگیزه و اهداف 

ما در تمام امور، حرکات و سکناتمان در 
مسیر درست واقع شود، باید تجلی همین 
فرمایش حق تعالی باشد که »َو ما َخلَْقُت 
الِْجَن َو اْإِنْــسَ إِاَ لَِیْعُبُدون«. وی افزود: 
اگر مــا کارمان، تاشــمان، اهدافمان و 
اغراضمان در مسیر عبودیت بود، معلوم 
می شود که این میزان را رعایت کرده ایم 
و اگر در این مســیر نبود باید کارمان را 
اصاح کنیم. البته عبودیت، امر بســیار 
عامی اســت و این طور نیست که فقط 
به آنچه که عرفاً عبادت نامیده می شود، 
مقصور باشــد. در برخــی از روایات اهل 
سنت، این »لَِیْعُبُدون« را تفسیر کرده اند 
به »لیعرفون«. احتمااً این تفسیر از باب 
جری و تطبیق است؛ چون معرفت حق 
تعالی و تاش برای شناخت حق تعالی و 
وصول به مقام معرفت حقیقی حق تعالی 
نیز از مصادیــق اتّم عبودیت حق تعالی 
اســت.رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام افزود: روایت زیبایی در اصول کافی 
در کتاب الروضه هست که مرحوم میرزا 
جواد آقا ملکی اعلی اه مقامه الشــریف 
در کتاب های متعددش نقل می فرماید. 
روایت زیبایی است که تیمناً و تبرکاً آن 
را به محضر همة عزیزان تقدیم می دارم. 
روایت بسیار نورانی است، گرچه بر حسب 
ماکاتی کــه اعام می فرمایند، شــاید 

در ســند روایت خدشه وارد باشد، اما بر 
مبنای ما در روایات کافی، مشکلی نیست. 
امام صادق علیه السام فرمودند:لَْو یَْعلَُم 
الَناُس َما فِــی َفْضِل َمْعِرَفِة اَهِ َعَز َو َجَل 
َما َمُدوا أَْعُیَنُهْم إِلَی َما َمَتَع اَهُ بِِه اْلَْعَداَء 
ِمْن َزْهــَرةِ الَْحَیاةِ الُدنَْیا َو نَِعیِمَها َو َکانَْت 
ُدنَْیاُهْم أََقَل ِعْنَدُهْم ِمَما یََطُئونَُه بِأَْرُجلِِهْم 
َو لَُنِعُموا بَِمْعِرَفــِة اَهِ َجَل َو َعَز َو تَلََذُذوا 
بَِها تَلَُذَذ َمْن لَْم یََزْل فِی َرْوَضاِت الِْجَناِن 
َمَع أَْولَِیاءِ اهَ  الحدیث. )الکافی، ج 8، ص 
2۴7.( این روایت معرفت خداوند و فضل 
معرفــت خداوند را روشــن می کند که 
از هر نعمتی در دنیا بهتر اســت و از هر 
آنچه در دنیا می گذرد اعظم اســت و اگر 
کسی به حق متعال انس گرفت و معرفت 
حق تعالی برایش حاصل شد، نگاهی به 
زرق و برق های دنیــا نخواهد کرد.«وی 
گفت: »عبودیت حــق تعالی وجهه ها و 
تجلی هایی دارد که یکی از آن ها معرفت 
اه است. آنچه که ما در آیة شریفه داریم 
این است که انسان باید مسیر بندگی حق 
تعالی را طی کند و این مسیر بندگی، با 
اطاعت حق و تشخیص تکلیف و وظیفه 
حاصل می شود؛ انسان کاری را انجام دهد 
که موای او می خواهد و عملی را انجام 
دهد که فرمان داده است و ما در حرکات 
و ســکناتمان این را رعایت کنیم.«آملی 
اریجانی با اســتفاده از پیام آیه و روایت 
مذکور، یکی از وظایــف مهم کنونی را 
در طلیعه سال تحصیلی به دانشجویان 
دانشــگاه امام صادق علیه السام یادآور 
شــد: »یکی از مهم ترین وظایف همه ما 
در نظام دینی در اجتماعی که مؤمنین 

در آن هستند، 

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
 امروز کار دانشگاه یک کار 

جهادی است

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

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره 99/1005 آقای مادح دهقان فرزند علی به شماره ملی 3859761951 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
68/70 متر مربع به شماره پاک 12639 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان محمد سعید و محمد صادق دهقانی 2-برابر رای شماره 99/1003 آقای محمد 
سلیم صالحی فرزند سعید به شماره ملی 3859۴70507 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 متر مربع به شماره پاک 12638 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری 
از مالک رسمی آقایان توفیق ، محمد و فریدون اسدی 3- برابر رای شماره 99/993 خانم حنیفه چوپانی فرزند محمد به شماره ملی 3858789۴10 نسبت به هفت شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه 
زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 2100۴9 متر مربع به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 
۴- برابر رای شماره 99/1002 آقای ابراهیم چوپانی فرزند محمد به شماره ملی 3858787891 نسبت به 1۴ شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به 
مساحت 2100۴9 متر مربع به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 5- برابر رای شماره 99/1001 آقای فرشاد چوپانی 
فرزند محمد به شماره ملی 38500۴2898 نسبت به 1۴ شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 2100۴9 متر مربع به شماره پاک 12637 
فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 6- برابر رای شماره 99/999 آقای فرهاد چوپانی فرزند محمد به شماره ملی 3858796867 نسبت به 1۴ 
شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 2100۴9 متر مربع به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از 
مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 7-برابر رای شماره 99/995 آقای شیرزاد چوپانی فرزند محمد به شماره ملی 385976۴۴97  نسبت به 1۴ شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با 
مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 2100۴9 متر مربع به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی. 8-برابر رای شماره 
99/991 خانم عزیزه چوپانی فرزند محمد به شماره ملی 385880122۴ نسبت به 7 شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 2100۴9 متر مربع 
به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 9-برابر رای شماره 99/997 خانم پیروزه احمدی فرزند سید بهاالدین به شماره 
ملی 3859210513 نسبت به هفت شعیر مشاع از 96 شعیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی سووته مه رو به مساحت 2100۴9 متر مربع به شماره پاک 12637 فرعی از 58 اصلی 
واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد چوپانی 10-برابر رای شماره 99/1011 آقای سید محمد میاد شهابی فرزند سید سعید به شماره ملی 3859767917 نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی پله وشکه به مساحت 113862 متر مربع به شماره پاک 236 فرعی از 50 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه شالیشل خریداری از مالک 
رسمی آقای سید حسام شهابی 11- برابر رای شماره 99/1009 آقای محمد اولی فرزند محمد سعید به شماره ملی 3859301527  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی 
پلوره به مساحت 81062 متر مربع به شماره پاک 16۴ فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه زرینه ورمزیار خریداری از مالک رسمی آقای عباس قمری 12-برابر رای شماره 99/989 آقای 
اسمعیل آب رود فرزند بختیار به شماره ملی 3859190660 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی مهتران به مساحت 12838 متر مربع به شماره پاک 203 فرعی از 
13 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراطوره خریداری از مالک رسمی آقای محمد و حسن غفاری 13- برابر رای شماره 99/987 آقای اسمعیل آب رود فرزند بختیار به شماره ملی 3859190660 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی مهتران به مساحت 1۴5۴9متر مربع به شماره پاک 20۴ فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 17 دیواندره قریه قراطوره خریداری 

از مالک رسمی آقای محمد و حسن غفاری .  بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1399/07/15 وتاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 1399/07/30

 پیرمحمدی رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره )م الف 3۶۲(
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گزیده خبر مسکن ملی برنامه دارد؛ اعتماد مردم را ندارد
بــا وجود آنکه جانمایی، نحوه تامین مالــی و قراردادهای طرح 
اقدام ملی مســکن به طور دقیق تدوین شده، به نظر می رسد 
افکار عمومی هنوز آنطور که باید و شــاید نسبت به این پروژه 
اقناع نشــده اند؛ طوانی شدن مسکن مهر که میراث دولتهای 
گذشــته اســت و قرار بود ۱۸ ماهه تحویل داده شود می تواند 
دلیل اصلی اقبال پایین به مســکن ملی باشد. پروژه ۴۰۰ هزار 
واحدی اقدام ملی مســکن که حدود ۱۳ مــاه از آغاز عملیات 
اجرایی آن با حضور رییس جمهور می گذرد هنوز با سرعت قابل 
قبول، حتی مطابق وعده ها پیش نمی رود. از ابتدا زمان اجرای 
طرح دو ساله و قیمت هر متر مربع از واحدهای اقدام ملی ۲.۵ 
تا ۳.۵ میلیون تومان اعام شــد؛ هرچند با توجه به نوسان نرخ 
مصالح ساختمانی و احتمال طوانی شدن پروژه امکان تحویل 
واحدها با این نرخ بعید به نظر می رســد.از سوی دیگر با وجود 
آنکه وزارت راه و شهرسازی وعده داده بود اولین واحدهای طرح 
اقدام ملی را تیرماه امســال تحویل می دهد و سپس اعام کرد 
که مردادماه تحویل می دهد، با ورود به مهرماه هنوز کلید هیچ 
واحدی به دســت متقاضیان نرسیده است. همین مساله باعث 
شــده متقاضیانی که پروژه آنها به تازگی آغاز شده در تکمیل 
آورده تعلل کنند.از ۴۷۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح اقدام 
ملی مســکن تا پایان شهریور ماه ۲۲۶ هزار نفر مدارک خود را 
بارگذاری کرده بودند. تا روز ۱۷ شهریورماه نیز فقط ۶۵ هزار نفر 
واریز وجه داشتند. به همین دلیل پیش بینی می شد که مهلت 
ثبت نام تمدید شود. مبلغ آورده اولیه حدود ۴۰ میلیون تومان 
است که البته بررسی ها نشان می دهد بسیاری از مشموان توان 
تهیه ایــن مبلغ را ندارند. طبیعتا پــروژه ای هم که در ابتدا با 

چالش نقدینگی مواجه شود گرفتار خواهد شد. این مسائل باعث 
شد تا وزارت راه و شهرسازی زمان تکمیل ثبت نام و بارگذاری 
مدارک در سامانه اقدام ملی به آدرس Tem.mrud.ir و واریز وجه 
برای متقاضیان واجد شــرایط طرح اقدام ملی مسکن را ابتدا از 

۱۵ شهریور به ۳۰ شــهریور ماه و سپس به ۳۰ مهر ماه تغییر 
دهد.هرچند بعضی نمایندگان ایراداتی به طرح گرفته و عنوان 
کرده اند که پروژه اقدام ملی فاقد برنامه مدون است اما به نظر 
می رســد در این خصوص مشــکلی وجود ندارد؛ چرا که همه 

جزئیــات طرح از نظر جانمایی، نحوه تامیــن مالی و قراردادها 
از ابتدا مشخص شده است. تسهیات در نظر گرفته شده برای 
هر واحــد ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ســود ۱۸ درصد و دوره 
بازپرداخت ۱۰ ساله اســت. بر اساس اعام مدیر امور اعتباری 
بانک مسکن، مبلغ ماهانه هر قسط در روش ساده یک میلیون و 
۸۰۱ هزار تومان و ســود آن ۱۱۶ میلیون تومان است. در روش 
بازپرداخت پلکانی مبلغ قســط در سال اول ماهانه یک میلیون 
و ۶۴۰ هزار تومان است که در سال دهم به ماهانه ۲ میلیون و 
۱۴۰ هزار تومان افزایش می یابد. میزان سود تسهیات در این 
روش پرداخت حــدود ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد 
بود.درخصــوص جانمایی پروژه نیز اطاعات دقیقی درخصوص 
شهرهای مدنظر در هر اســتان و تعداد واحدهای تعریفی ارایه 
شده اســت. به طور مثال برای ساکنان استان تهران شهرهای 
شــهریار، ورامین، پاکدشت، قرچک، اسامشهر، پیشوا، دماوند، 
کیان، آبسرد، شریف آباد، فیروزکوه، شهر جدید پردیس، شهر 
جدید پرند، شــهر جدید هشتگرد و شهر جدید ایوانکی در نظر 
گرفته شده است.درخصوص شرایط ثبت نام نیز شروط پنجگانه 
از جمله سبز بودن فرم »ج«، سکونت پنج سال اخیر در شهر یا 
شهرهای نزدیک مدنظر و سرپرست خانوار بودن در نظر گرفته 
شده، لذا از این نظر نیز ابهامی وجود ندارد. بنابراین عدم اقبال 
نســبت به آنچه پیش از این تصور می شــد را باید در مسائل 
دیگری جســت و جو کرد. طوانی شــدن پروژه مسکن مهر از 
سوی دولتهای قبل که به  از دست رفتن اعتماد عمومی منجر 
شــده می تواند از دایل استقبال سرد متقاضیان از طرح اقدام 

ملی مسکن باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
 هیجان گیری از بازار با حذف قیمت 

در آگهی های اینترنتی
معاون وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد 
آگهی دهنده در این راســتا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی 
باشــد. بنابراین اگــر فردی قصد فروش ملکــی را دارد از این پــس باید اثبات 
کنــد چنین ملکی وجود دارد و باید اطاعات هویتــی خود را ارایه دهدمحمود 
محمودزاده معاون امور مســکن و ساختمان درباره آثار و نتایج حذف قیمت ها از 
آگهی های اینترنتی فروش مسکن اظهار داشت: مهم ترین اثر این اقدام کنترل بازار 
و هیجان گیری در بازار مسکن بود و در این زمینه موثر عمل کرد.وی با اشاره به 
الزامی شدن احراز هویت دارایی و احراز هویت افراد آگهی دهنده از مهرماه گفت: 
یکی از مشکات انتشار آگهی در فضای مجازی و آگهی های اینترنتی جعلی بودن 
آنها اســت به طوری که هر کسی می تواند بدون مالک بون یا با یک شخصیت 
غیرواقعی با انتشار آگهی ها، قیمت ها را در بازار باا و پایین کند.معاون وزیر راه و 
شهرسازی ادامه داد: انتشار وسیع این آگهی های جعلی باعث ایجاد جو ناسالم شد 
که امنیت روانی مردم را به خطر انداخت. در حقیقت انتشار آگهی های جعلی با 
قیمت های غیر واقعی در فضای مجازی یک بازی بود که با ایجاد فیلترهای جلوی 
آن گرفته شــد.  محمودزاده افزود: الزام احراز هویت دارایی و هویت افراد آگهی 
دهنده در این راســتا گرفته شد که تمام این آگهی قابل رصد و رسیدگی باشد. 
بنابراین اگر فردی قصد فــروش ملکی را دارد از این پس باید اثبات کند چنین 
ملکی وجود دارد و باید اطاعات هویتی خود را ارایه دهد.  وی با تاکید بر اینکه 
شاهد تخلفات گسترده ای در انتشار آگهی های اینترنتی در فروش انواع کااهاو نه 
فقط مسکن بودیم، گفت: عده ای به واسطه یک عکس و تصویر نسبت به معامله 
یک کاا اقدام می کردند و با درج قیمت های غیرواقعی باعث ایجاد هیجان و نوسان 

در بازار می شدند که جلوی این اقدام گرفته شد.    

گمانه درباره روند قیمت
ترمز دار در مهرماه کشیده خواهد شد؟

تکرار ســناریوی مهر ۹۷ برای بازار ارز در مهر ۹۹ محتمل اســت و پیش بینی 
گروهی از فعاان بازار ارز در روزهای میانی مهرماه بر این گمانه متمرکز شــده 
اســت. تکرار ســناریوی مهر ۹۷ برای بازار ارز در مهر ۹۹ بسیار محتمل است. 
این پیش بینی گروهی از فعاان بازار ارز در روزهای میانی مهر ماه است. آنها با 
استناد به اتفاقات مهرماه سال ۱۳۹۷ به استقبال سقوط نرخ ارز رفته اند. دو سال 
پیــش و در روزهایی که نرخ دار در بــازار آزاد از حدود ۱۳ هزار تومان در میانه 
شــهریور در کمتر از یک ماه به بیش از ۱۸ هزار تومان در اوایل مهر رســیده بود 
بسیاری با اعام نرخ های ۵۰ هزارتومانی و بااتر در انتظار ثبت رکوردهای نجومی 
در بازار ارز بودند؛ اما نرخ ارز در آن مقطع موفق به کانال شکنی جدید نشد و با 
اعمال سیاست های جدید بانک مرکزی با سقوطی باورنکردنی به ۱۰ هزار تومان 
در اواخر پاییز رسید؛ هرچند نرخ ۱۰ هزار تومانی نیز ثابت نماند و با بروز برخی 
از نوســانات ســال ۹۷ را با همان ۱۳ هزار تومان اواسط شهریور به پایان رساند.

حاا و در اواســط مهر ماه ۹۹، یک روز پس از اعام بازگشت ۲۶ میلیارد دار از 
ارزهای صادراتی ســال های ۹۷ و ۹۸ توسط رئیس کل بانک مرکزی بازار ارز بار 
دیگر روندی نزولی به خود گرفته اســت. نرخ ارز در حالی که ۱۰ روزی با سقف 
۳۰ هزار تومانی در جدال بود ســرانجام موفق به شکستن نشد و عقب نشست. 
قیمت دار در بازار ارز از دیروز با ریزش همراه شده و هم اکنون با قیمت ۲۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان در خیابان فردوسی مبادله می شود. گزارش های میدانی نیز حاکی 
اســت از ظهر دیروز بر تعداد فروشنده های ارزی اضافه شده و خریداری در بازار 
دیده نمی شود؛ صراف ها و فعاان بازار اخبار مثبت همتی مبنی بر آزادسازی منابع 
ارزی بلوکه شده ایران، تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی و بهبود روند صادرات 
نفتی کشور را عاملی مهم برای این کاهش نرخ می دانند و می گویند کاهش قیمت 
دار احتمااً ادامه دار باشد. بسیاری از آنها نیز قبًا در خصوص حساسیت بانک 
مرکزی به نرخ ۳۰ هزار تومانی دار هشــدار داده بودند و اعتقاد داشــتند بانک 
مرکزی با اســتفاده از منابع خود اجازه افزایش بیشــتر نرخ دار را نخواهد داد.

اکنون بار دیگر چشم صرافان، سفته بازان و فعاان بازار از فردوسی به ساختمان 
شیشه ای میرداماد دوخته شده است. باید دید این بار نیز ماه مهر و سیاست های 
اعمالی بانک مرکزی توان افســار زدن بر اسب سرکش دار را خواهند داشت یا 
نه؟ البته مرور آخرین صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازار ارز و 
همزمانی آن با شروع ریزش بازار شاید مهر تأییدی بر احتمال ریزش قیمت هاست. 
همتی دو روز پیش در جمع صادرکنندگان برتر عرصه بازگشــت ارز تاکید کرده 
است که نرخ های طرح شده در بازار ارز واقعی نیست، نفع کشور در تقویت ارزش 
پول ملی است و بر همین اساس برای تعدیل نرخ ارز تاش می کنیم.از سوی دیگر 
در کنار رویدادهای داخلی، اتفاقات آمریکا نیز به کمک بانک مرکزی آمده است؛ 
عده ای کاهش شانس پیروزی ترامپ در انتخابات آبان ماه به دلیل ابتای وی به 
ویروس کرونا را دلیل مهمی برای کاهش نرخ ارز می دانند هرچند گفته می شود 
در صورت پیروزی ترامپ نیز دست وی برای افزایش فشار به ایران خالی است و 
او به سراغ توافق با ایران خواهد آمد؛ توافقی که بنا به پیش بینی برخی از جمله 
سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی می تواند باعث سقوط نرخ ارز 

به زیر ۲۰ هزار تومان شود.

شهردار کرج
جابه جایی درختان بلوار جمهوری با کمترین 

ریسک پذیری انجام می شود
هنر مدیریت شهری این است که تعارض پروژه های عمرانی با محیط زیست را به 
حداقل برساند.علی کمالی زاده با اشاره به اینکه ساخت تقاطعات غیر همسطح در 
شهر کرج از سال ۸۰ آغاز شده، اظهار کرد: به واسطه سابقه حضور در حوزه های 
مختلف مدیریت شهری، در جریان مطالعه و اجرای اغلب این تقاطعات بوده ام.وی 
با بیان اینکه  اغلب طرح های ملی و عمرانی در تعارض با محیط زیست هستند، 
افزود: هنر مدیریت شهری و دســتگاه های اجرایی این است که تعارضات را به 
حداقل برسانند.شهردار کرج با اشــاره به اینکه در خصوص اجرای پروژه تقاطع 
جمهوری مطالعات بســیاری صورت گرفته است، عنوان کرد: طرح نهایی پروژه 
زیرگذر میدان جمهوری پس از بررســی ۱۷ طرح به تصویب رســیده و با طرح 
تفصیلی کرج کاما منطبق است.این مسئول اضافه کرد: در تقاطع جمهوری نیز 
مانند دیگر تقاطعات، ارزیابی های زیست محیطی صورت گرفته و حداقل ریسک 
پذیری برای جابجایی درختان لحاظ شــده است.شهردار کرج با اشاره به اینکه 
انتظار مردم از مدیریت شهری حل معضات شهری از جمله ترافیک است، گفت: 
زیرگذر میدان جمهوری اجرایی می شود و عملیات جایه جایی ۳۶۰ اصله درختی 
که در مسیر اجرای این پروژه قرار دارند، با رعایت موارد زیست محیطی صورت 
می گیرد.این مســئول با بیان اینکه اتمام این پروژه نقش به ســزایی در کاهش 

ترافیک میدان جمهوری دارد.

 ارائه گزارش عملکرد شش ماهه؛
  شرط تخصیص اعتبارات 

سه ماهه سوم
معاون ســازمان برنامه و بودجه گفت: هرگونه تخصیص اعتبارات 
هزینه ای در سه ماهه سوم سال جاری پس از تایید گزارش عملکرد 
آن دســتگاه قابل اقــدام خواهد بود.به گزارش ســازمان برنامه و 
بودجه، ســید حمید پورمحمدی معاون اقتصــادی و هماهنگی 
برنامه و بودجه در بخشنامه ای از کلیه دستگاه های اجرایی کشور 
درخواســت کرد، گزارش عملکرد شش ماهه اول اعتبارات خود را 
ارسال کنند؛ چرا که هرگونه اباغ تخصیص اعتبارات هزینه ای در 
سه ماهه سوم سال جاری پس از تأیید گزارش عملکرد آن دستگاه 
برای دستیابی به اهداف مصوب از سوی امور بخشی ذیربط مربوطه 
در این سازمان قابل اقدام خواهد بود.در این بخشنامه دستگاه های 
اجرایی موظفند گزارش عملکــرد ۶ ماهه اول اعتبارات خود را بر 
اساس پیوست شماره )۴( قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به 

سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

متن کامل این اباغیه به شرح زیر است:
در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به اطاع می رساند 
هرگونــه اباغ تخصیص اعتبارات هزینه ای در ســه ماهه ســوم 
سال جاری پس از تأیید گزارش عملکرد آن دستگاه برای دستیابی 
به اهداف مصوب از ســوی امور بخشــی ذیربــط مربوطه در این 
سازمان قابل اقدام می باشد. لذا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند 
گزارش عملکرد شش ماهه اول اعتبارات هزینه ای خود را بر اساس 
پیوست شماره )۴( قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در قالب 
جداول پیوست که نسخه الکترونیک آن از سایت سازمان برنامه و 
بودجه کشور به آدرس www.mporg.ir قابل دریافت است، تکمیل و 
در قالب فایل مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ به امور بخشی 
مربوطه در ســازمان برنامه و بودجه کشــور / سازمانهای مدیریت 
و برنامه ریزی استان ها، حســب مورد، ارسال نمایند.بدیهی است 
تبعات مغایرت در عناوین برنامه، خروجی، سنجه عملکرد، مقدار 
هــدف کمی و مبالغ مصوب و اباغی اعتبارات بر عهده دســتگاه 
اجرایی ذیربط خواهد بود و در صورت عدم همکاری در اجرای این 
بخشنامه، هرگونه مسئولیت عدم پرداختها از جمله پرداخت حقوق 

کارکنان در زمان مقرر نیز با آن دستگاه خواهد بود.

 2 درصد خانه های اعامی وزارت
 راه خالی است

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: از فهرست ۱۰۹ هزار خانه خالی 
تنها ۲۵۷۴ مورد قطعی اســت و مابقی مشــکوک بوده و مالکان 
هنوز وضعیــت آن را تعیین تکلیف نکردنــد. هادی خانی معاون 
فناوری سازمان امور مالیاتی کشــور امروز در شبکه خبر با اشاره 
به ارائه فهرست خانه های خالی از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
برای دریافت مالیات طبق قانون مالیات های مستقیم، اظهار داشت: 
داده های ارسال شده بررسی کردیم، ۲۵۷۴ خانه خالی در لیست 
محرز شده است. حدود ۱۰۵ هزار خانه خالی که پیامک از سمت 
وزارت راه و شهرســازی به مالکان آنها ارســال شده، هنوز تعیین 
تکلیف نشــده اســت. اگر این اتفاق بیفتد، بــه داده ها و آمارهای 
دقیق تری دســت پیدا می کنیم.معاون سازمان امور مالیاتی کشور 
در پاســخ به این ســوال که وزارت راه و شهرســازی عنوان کرده 
بود، ۱۰۹ هزار خانه خالی قطعی اســت بــا رد این موضوع گفت: 
به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشــده اســت. فقط ۲۵۷۴ 
خانه های خالی نهایی شــده را داریم و تاش می کنیم که آدرس 
دقیق بگیریم تا بتوانیــم ارزش گذاری صورت بگیرد.وی ادامه داد:  
رکورد داده ها نشان می دهد که این داده ها مشکوک به خانه خالی 
هستند و هنوز از سمت مالکان اطاعات تکمیل نشده و باید تعیین 
تکلیف شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است.به گزارش 
فارس، هفته گذشته مسئوان وزارت راه و شهرسازی از ارائه لیست 
۱۰۹ هزار خانه خالی به منظور بررسی و دریافت مالیات به سازمان 
امور مالیاتی ارسال شده است. به نظر می رسد این داده ها همچنان 
کیفیت ازم برای اجرای قانون را ندارد و رفت و برگشــت داده و 

اظهار نظر ها بر این موضوع صحه می گذارد.

رییس اتاق بازرگانــی ایران و چین اظهار 
داشــت: اگر نتوانیم برای ســال های آتی 
تغییری در صــادرات ایجاد و دو برابر رقم 
کنونی داشته باشیم، با بحران ارزی مواجه 
می شویم.مشــکل ارزی یکی از مشکاتی 
اســت که این روز ها کشور ما با آن دست 
و پنجه نرم می کند، اما مشــخص نیست 
دولت برای این مساله چاره اندیشی کرده 
اســت یا خیر؟مجیدرضا حریری در رابطه 
با این مساله به ایلنا گفت: در حال حاضر 
شرایط به شکلی رغم خورده که دولت به 
دو دلیــل نمی توانــد کاری از پیش ببرد؛ 
نخســت تحریم و کاهش فــروش نفت و 
دیگــری کرونا که مزید بر علت شــده تا 
صادرات غیرنفتی هم نسبت به سال های 
گذشته افت داشته باشد. البته در صورتی 
که صادرات غیرنفتی هم افت نداشت، باز 
با کمبود ارز مواجــه بودیم.وی ادامه داد: 

در ســال هایی که درآمد ارزی مناسب و 
خوب داشــتیم؛ نزدیک به ۱۲۰ میلیارد 
دار فروش ســاانه نفــت و ۳۰ میلیارد 
دار صــادرات غیرنفتی، یعنی در مجموع 
۱۵۰ میلیــارد دار درآمــد ارزی نصیب 
کشــور می شد، اما در ســال های اخیر به 
دلیل تحریم نفــت و پایین آمدن قیمت 
آن، درآمد نفتی ما هم کاهش چشمگیری 
پیدا کرد.حریری در مورد میزان احتمالی 
درآمدهای ارزی در ســال پیشــرو گفت: 
پیش بینی می  شود درآمد نفتی ما در سال 
جــاری و در بهترین حالت ۵ میلیارد دار 
باشد و آمار شش ماهه هم نشان می دهد تا 
پایان سال احتماا ۳۰ میلیارد دار درآمد 

حاصل از صادرات غیرنفتی داشته باشیم، 
در صورتی که این رقم در ســال گذشته 
به ۴۰ میلیارد دار می رســید. در نتیجه 
در ســال جــاری و در بهترین حالت ۳۵ 
تا ۴۰ میلیــارد دار درآمد ارزی خواهیم 
داشــت در صورتی که مصارف ارزی ما در 
صرفه جویانه ترین حالت باای ۵۰ میلیارد 
دار اســت.رئیس اتــاق بارزگانی ایران و 
چین تصریح کرد: از همین روی شــرایط 
ایجاب می کند سیاست های صرفه جویانه 
در پیــش بگیریم تا بــا درآمدهای ارزی 
موجــود و به هر طریقــی ممکن تا پایان 
ســال امور مدیریت شــود، اما متاسفانه 
دخل بــا خرج مان همخوانی نــدارد. باید 

توجه داشــت کــه بخشــی از طلب های 
پیشــین دولت وصول و از آن اســتفاده 
می شود و هنوز امیدواریم ارزهای حاصل 
از صادرات  سال های گذشته نیز برگردانده 
شــوند و سال جاری را به این شکل پشت 
ســر بگذاریم. اگر نتوانیم برای سال های 
آتی تغییــری در صادرات ایجاد و دو برابر 
رقم کنونی داشــته باشیم، با بحران ارزی 
ایران  بازرگانی  اتاق  مواجه می شویم.عضو 
خاطرنشــان کرد: با وجود تحریم ها دولت 
نمی تواند کاری از پیش ببرد. اگر در همه 
امور در اختیار دولت بود می توانســتیم از 
دولت انتظار داشته باشیم ما در شرایطی 
هستیم که تصمیم گیری های سیاسی در 
کشور ما به تنهایی در اختیار دولت نیست  
و مجموعــه نظام تصمیــم می گیرد. اگر 
سال جاری را با همین شرایط  پشت سر 
بگذرانیم، سال آینده سخت تر خواهد شد.

 رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:
 خرج مان متناسب با دخل مان نیست

استانها

مدیر ســرمایه گذاری پروژه اشــتغال وزارت تعاون با اشاره به 
افتتاح ۲۶ هزار و ۵۱۲ طرح اشــتغال زایی در دیروز دوشنبه 
)امروز(، گفت: از زمان اجرای طرح اشــتغال روستایی در سال 
۱۳۹۶ تاکنون ۱۳۸ هزار و ۷۵۷ طرح اشــتغال، تســهیات 
دریافت کردند.، مسیر توسعه و پیشرفت بسیاری از کشورهای 
جهان از کانال روستاها عبور کرده است و روستائیان و عشایر 
به عنوان یکی از مولفه ها و اهرم هــای قدرتمند و اثرگذار در 
تسهیل و تسریع روند توسعه اقتصادی هستند.کارشناسان بر 
این باورند که اجرای موفق طرح های پایدار اشتغال روستایی 
و عشــایر، موجب کاهش حاشیه نشینی، کاهش مهاجرت به 
شهرها، ماندگاری ساکنین روستا و درآمدزایی برای آنها، کمک 

به اقتصاد و معیشت خانوارهای روســتایی، اشتغالزایی برای 
جوانان و کارجویان و حل معضل بیکاری در مناطق روستایی 
و عشایری می شــود.در این راستا طرح اشــتغال روستاییان 
از ســال ۱۳۹۶ آغاز شــده و به دســتور رهبر معظم انقاب 
و تصویب مجلس شــورای اســامی یک و نیم دار از منابع 
صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی اختصاص 
یافت. به این صورت که به منظور تحقق اهداف سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد با 
هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک 
میلیــارد و ۵۰۰  میلیون دار از منابع صنــدوق را به صورت 
قرض الحســنه نزد بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست 
بانک، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توســعه 
ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این 
منابع صرف اعطای تســهیات به اشخاص حقیقی و حقوقی 

غیردولتی برای ایجاد اشــتغال در روســتاها و شهرهای زیر 
۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روســتاها و شهرهای واقع در 
مناطق مرزی و مناطق عشــایری شود.به گفته معاون توسعه 
روستایی مناطق محروم با استفاده از این منابع سهم اشتغال 
روســتایی از پنج به ۳۰ درصد افزایش یافته است. همچنین 
نرخ بیکاری روستایی از ۸.۷ درصد به ۷.۳ درصد رسیده است.

مدیر ســرمایه گذاری پروژه اشــتغال وزارت تعاون، امروز در 
گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: تا کنون ۱۳۸ هزار و ۷۵۷ طرح 
اشتغال از تسهیات اشتغال روستایی بهره مندشده اند.»رامین 
اسدی« افزود: اعتبار پرداختی به این طرح ها ۱۲ هزار و ۳۴۳ 
میلیارد تومان اســت و پیش بینی می شود ۲۵۶ هزار تا ۲۹۶ 
نفر با اجرای این طرح ها وارد بازار کار شــوند.وی درباره تعداد 
نهایی افرادی که با اجرای طرح اشتغال وارد بازار کار می شوند، 
گفت: در طرح هایی که تسهیات می گیرند، در مرحله نخست 

براساس خود اظهاری افراد پیش بینی می شود.

پرداخت تسهیات به 138 هزار 
طرح اشتغال روستایی و عشایری
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استانها

با همت قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( در اوج تحریمگزیده خبر

شکست رکورد توتال در صنعت نفت ایران 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( گفت: با نزدیک شدن 
به زمان بهره برداری از پروژه NGL غرب کارون، رکورد شــرکت 
توتال در صنعت نفت کشــورمان به دســت متخصصان قرارگاه 
سازندگی خاتم اانبیاء)ص( شکســته شد.سعید محمد فرمانده 
قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( ســپاه اظهار داشــت: این 
پروژه در راســتای تحقق دســتور رهبر معظم انقاب در جریان 
بازدید از پارس جنوبی در ســال های گذشته وارد مرحله اجرایی 
شده اســت و ایشان با اشــاره به فلرهای روشن در این منطقه، 
از مســئوان وزارت نفت خواسته بودند که این مشعل ها هرچه 
زودتر خاموش شــود تا هم آلودگی زیست محیطی ایجاد نشود و 
هم بتوان از این گاز که ســوزانده می شــود، استفاده بهینه کرد.

وی اظهار داشــت: پروژه جمع آوری گازهای همراه نفت در غرب 
کارون موســوم بــه  NGL کارون، ابرپروژه ای نفتی اســت که با 
عملیاتی شــدن آن، گاز های استخراج شده از چاه های نفتی که 
تقریباً از زمان اولین مراحل اســتخراج نفت در مسجد سلیمان، 
اقدام مهم و جدی برای بهره وری بهینه از آنها انجام نشده و فقط 
سوزانده می شدند، تبدیل به گاز قابل استفاده در شبکه گازرسانی 
شهری و مواد اولیه صنایع پتروشیمی خواهند شد.فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم اانبیاء)ص( گفت: این اقدام عاوه بر جلوگیری از 
مشکات زیست محیطی و دربرداشتن حدود 500 میلیون دار 
درآمد ساانه برای کشور، یک دستاورد بزرگ دیگر نیز به همراه 
دارد و آن، شکســته شــدن رکورد شرکت معروف و بزرگ نفتی 
دنیا یعنی توتال است که با امتیازهای خاص در سال های گذشته 
در کشور فعالیت داشته اســت بدون آن که سود خاصی نصیب 
کشورمان کند.سردار محمد در توضیح این مطلب افزود: شرکت 
توتال در یکی از پروژه های قبلی خود در جنوب کشور، به رکورد 
3 درصد پیشــرفت فیزیکی در ماه رسیده بود و تا سال ها، برخی 
از این موضوع، به عنوان یک اتفاق مهم و نشــان دهنده کیفیت و 
سرعت عمل این شرکت بدعهد اروپایی یاد می کردند. اما سرعت 
عمل قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( سپاه با وجود شدیدترین 
تحریم های ظالمانه در یک ابرپروژه نفتی با 3.5 درصد پیشرفت 
فیزیکی ماهانه، رکورد جدیدی در صنعت نفت کشــورمان ثبت 

کرده تا مشخص شــود توان فنی و اراده متخصصان کشورمان، 
بااتر از پیمانکاران خارجی اســت و این حاصل تاش و همدلی 
همه ارکان طرح، اعم از کارفرما، مشــاور و پیمانکار بوده اســت.  
وی با اشــاره به اینکه ایران در ســال 2019، در جایگاه چهارم 
کشــورهای جهان از نظر سوزاندن گاز مشعل بوده و 13 میلیارد 
مترمکعب گاز همراه نابود شــده و کاهش درآمدهای کشــور و 
آلودگی زیست محیطی را در پی داشته است، گفت: این موضوع 
برای متخصصان قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( سپاه قابل 
قبول نبود که شــدت سوزاندن گاز در کشورمان، 10 برابر برخی 
کشورهای همسایه باشد چراکه به عنوان مثال، میزان گاز طبیعی 
تولیدی در پاایشگاه فاز 1 پارس جنوبی در سال 2015، حدود 
9 میلیارد مترمکعب بوده و چنین حجم قابل توجهی، هدر رفته 
است.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص( با بیان اینکه از 
اواسط سال گذشته، روند پیشرفت این پروژه سرعت قابل قبولی 

پیدا کرد، اظهار داشت: با روند فعلی و تا پیش از پایان سال جاری، 
فاز اول این ابرپروژه، عملیاتی خواهد شد که عاوه بر درآمد قابل 
توجه ارزی، موجبات اشتغال زایی پایدار برای جوانان و متخصصان 
کشور در سال جهش تولید را فراهم می کند.به گفته محمد، در 
حال حاضر حدود 3200 متخصص و نیروی کار که عمده آنها از 
جوانان بومی خوزستان محسوب می شوند، در پروژه NGL کارون 
مشغول به کار هستند و با افتتاح رسمی آن، بخش قابل توجهی 
از ظرفیت بدون استفاده پتروشیمی های ماهشهر، به چرخه تولید 
باز می گردند.وی با اشــاره به اینکه ظرفیت خوراک کارخانه در 
فــاز اول 250 میلیون فوت مکعــب در روز و در فاز دوم به 500 
میلیون فوت مکعب در روز خواهد رســید افــزود: خوراک این 
مجموعه صنعتی، گازهایی هستند که ده  ها سال است در طبیعت 
رها شده و به محیط زیست آسیب  می رساندند، اما با بهره برداری 
از این پروژه، روزانه حدود 100 هزار بشکه سیتوپاس یعنی مواد 

اولیه پتروشــیمی تهیه می شود که در اختیار صنایع مربوط قرار 
خواهد گرفت.ســردار محمد در ادامه خاطرنشان کرد: در پروژه 
NGL کارون روزانه 340 میلیون فوت مکعب گاز شــیرین و 41 
تن گوگرد جامد تولید خواهد شد که عاوه بر افزایش تولید این 
محصوات در کشور، امکان درآمد ارزی برای کشور را فراهم می 
کند. در کنار این اقدامات مهم، گام بلندی نیز برای بهبود کیفیت 
هوای این مناطق برداشته خواهد شد که سال هاست ساکنان آن، 
دود ناشــی از سوزاندن گازهای فلر را استنشاق می کنند.فرمانده 
قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیاء)ص( از به کارگیری بیش از 370 
وسیله نقلیه سبک، نیمه سنگین و سنگین برای اتمام این پروژه 
مهم خبر داد و اضافه کرد: بیش از 156 هزار متر مکعب بتن ریزی، 
265 کیلومتر کابل کشی برق، 240 کیلومتر احداث خط لوله و 
نصب 26 هزار تن استراکچر فلزی در این پروژه انجام شده است 
که با توجه به شرایط آب و هوایی استان خوزستان و حساسیت 
فنی و صنعتی پروژه، در جای خود قابل اهمیت و توجه است.وی 
رکوردشکنی قرارگاه سازندگی خاتم به عنوان یک پیمانکار ایرانی 
در صنعت پیچیده و خاص نفتی را حاصل نگاه به توانمندی های 
داخلی و اطمینان به جوانان متخصص در اوج تاش دشمنان برای 
تحریم صنعتی و نفتی جمهوری اسامی ایران دانست و افزود: اگر 
این ظرفیت در سال های آینده به درستی عملیاتی شود، عاوه بر 
اشتغال قابل توجه، درآمدزایی ارزی بسیار زیادی را به همراه دارد 
و هیچ کشوری نمی تواند محصوات با ارزش ایرانی را تحریم یا از 
بازار منطقه و جهان حذف کند.فرمانده قرارگاه خاتم اانبیاء )ص( 
با اشاره به بیانات رهبر انقاب در ارتباط تصویری با مجموعه های 
تولیدی در تاریخ 17 اردیبهشــت 99 کــه تاکید کرده بودند در 
جهش تولید برخی از بخش ها مانند بخش نفت و توسعه ظرفیت 
پاایشگاهی پیشرو هستند، یادآور شد: با توجه به این تدابیر، این 
عرصه ها در اولویت تکمیل توسط قرارگاه سازندگی قرار گرفته اند 
زیرا ارتقای ظرفیت تولید فرآورده های نفتی در کشــور و توسعه 
ظرفیت های پاایشگاهی، جمهوری اسامی ایران را در مقابله با 
تحریم ها قدرتمندتر می کند که ایــن موضوع نیز مورد تاکید و 

توجه رهبر معظم انقاب بوده است.

زنگنه: 
 نمایشگاه نفت امسال تا بهبود نسبی 

وضع کرونا برگزار نمی شود
وزیر نفت در توئیتی ضمن تاکید بر ارتباط هر چه بیشــتر تولیدکنندگان 
با متقاضیان در ســال جهش تولید با هدف توسعه بازار، اعام کرد: تصمیم 
گرفتیم برگزاری نمایشــگاه نفت امسال را تا بهبود نسبی وضع کرونا عقب 
بیندازیم.بیژن زنگنه دیروز در تازه ترین مطلب خود در توئیتر نوشت: »قرار 
بود نمایشگاه نفت امســال ویژه متخصصین برگزار شود، مجوز ازم هم از 
وزارت بهداشت گرفته شــده بود، ولی باتوجه به شرایط فعلی شهر تهران، 
تصمیم گرفتیم برگزاری را تا بهبود نسبی وضعیت عقب بیاندازیم. البته در 
شرایط فعلی تحریم ها و نقش پیشتاز نفت در توسعه کسب و کار، ارتباط هر 
چه بیشتر تولیدکنندگان با متقاضیان، در سال جهش تولید موجب توسعه 

بازار می شود.«

۷۰۰ میلیون تومان پاداش به مشترکان 
برق ایام پرداخت شد

ایــام - صمیم نیا _مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق ایام گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون 700 میلیون تومان پاداش درست مصرف کردن 
به مشــترکان برق این استان پرداخت شده اســت.هادی شیرخانی  اظهار 
داشــت: تغییر مدل رفتار مصرفی مشترکان برای تعدیل مصرف برق یکی 
از ضروریات است و در این راستا مدیریت سمت تقاضا راه حلی قابل اعتماد 
برای پاسخ دهی به رشد تقاضای انرژی در آینده است.وی روش های کاربردی 
و ظرفیت های اصاح الگوی مصرف در زمینه های روشــنایی، سیستم های 
سرمایشی،گرمایشی و مصارف جمعی مشترکان و به کارگیری استارتاپ ها 
در راستای کاهش مصارف مشترکان خانگی و تجاری را از جمله راهکارهای 
اساســی در زمینه کاهش مصرف برق عنوان کرد.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق ایام یادآور شــد: در حال حاضر مهمترین چالش های فراروی 
شرکت های توزیع، عدم امکان سرمایه گذاری در بخش تولید برق در کشور 
به خاطر شرایط تحریم است و متأسفانه روز به روز این چالش سبب سخت 
تر شدن انجام وظایف در حوزه شرکت های توزیع برق شده است.شیرخانی 
با بیان اینکه میزان بدهی انباشته شده مشترکان برق در این استان تاکنون 
بیش از ۸0 میلیارد تومان اســت، افزود: وضعیــت وصول مطالبات بدهی 
مشــترکان برق در استان در شرایط نامطلوبی قرار دارد به شکلی که حدود 

60 درصد از انرژی فروخته شده وصول می شود.

بهینه سازی 3کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
هوایی با کابل خودنگهدار 

  به گزارش روابط عمومی برق شهرستان  اصفهان ،شبکه فشار ضعیف هوایی 
فرســوده دارای حریم و در گیر با شاخه های درختان با کابل خود نگهدار 
در شرق اصفهان بهینه سازی شد مهندس ایرج شمس مدیر برق منطقه 4 
شرکت توزیع برق اصفهان گفت : در خیابان حکیم شفائی تا خیابان پروین 
3 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خود نگهدار بهینه سازی شد و 
همچنین بار ترانس های فول بار در این منطقه از 100 درصد به 65 درصد 
کاهش یافت وی هدف از انجام این پروژه را کاهش تلفات ؛ رفع ضعف برق 
منطقه ؛ بهینه ســازی شبکه ، کاهش خاموشی های ناخواسته ؛ رفع حریم 
عنوان کرد .وی هزینــه پروژه ها را بالغ بر 6 هزار میلیون ریال مطرح کرد.

مدیر برق منطقه 2 شــرکت توزیع برق اصفهان در ادامه گفت: بیش از یک 
کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی را در شمال غرب اصفهان بهینه سازی 
نموده است .مهندس داریوش باروتی مدیر برق منطقه 2 شرکت توزیع برق 
اصفهان در این باره گفت :بهینه ســازی بیش از 1200 متر  زیســت انجام 
گیرد وی تصریح کرد :در پروژه یاد شــده شبکه فشار متوسط هوایی با پایه 
های 15 متری به کنار گذر منتقل شــد که این موضوع کاهش هزینه های 
شاخه بری و کاهش حوادث رانندگی را به همراه داشته است .گفتنی است 

: هزینه پروژه بالغ بر 200 میلیون تومان بوده است .

به منظور بررسی و حل مشکل آب آشامیدنی شهرهای گروه الف؛
بازدید شبانه استاندار و مدیر عامل آبفا 

مازندران از سد البرز
به منظور بررسی و حل مشکل آب آشامیدنی شهرهای 
گروه الف، نمایندگان مردم شهرســتان بابل به همراه 
استاندار مازندران و مدیر عامل آبفا استان، شبانه از سد 
البرز منطقه لفور ) آیت اه صالحی مازندرانی ( کردند. 
در این بازدید شبانه مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل 
شرکت ضمن تشریح شرایط حادث شــده اظهار داشت: در پی بارندگی شدید 
روزهای گذشته در باادست سد البرز ، میزان کدورت آب به طرز قابل توجهی 
افزایــش یافت و از حدود 5NTU   به NTU 400   رســید که تصفیه خانه 
اضطراری آب بابل قادر به تصفیه این میزان کدورت آب نیست لذا بیش از 500 
لیتر آب در ثانیه از مدار بهره برداری خارج شد.وی افزود: در این شرایط نیاز به 
پمپاژ و انتقال آب از ایه باایی سد البرز است اما به دلیل پایین بودن سطح آب 
دریاچه سد نسبت به عید سال گذشته، احداث ایستگاه پمپاژ آب ضرورت یافت 
که این مهم با تاش شــبانه روزی 7 اکیپ فنی از آب و فاضاب و آب منطقه 
ای مازندران اجرا و پمپ راه اندازی شد.مهندس عبدالهی از پمپاژ 300 لیتر آب 
در ثانیه از ســد االبرز خبر داد و گفتت: پمپ دوم نیز در حال نصب اســت و به 
زودی به ظرفیت ازم خواهیم رســید و کمبود آب شهرهای گروه الف برطرف 
خواهد شد.مدیر عامل شرکت آب و فاضاب مازندران با اشاره به رفع مشکل آب 
آشامیدنی شهرستان بابل و بابلسر تصریح کرد: از روز گذشته که پمپاژ آب شروع 
شــد خطوط انتقال شستشو و آب از طریق تصفیه خانه طلوت بابل وارد شبکه 
شــده اســت اما به دلیل کمبود آب طی چند روز گذشته  و خالی شدن شبکه 
آب شــرب شهری و مخازن ذخیره خانگی مشترکین، چند روز طول می کشد 
تا شرایط به صورت عادی برگردد.مهندس عبدالهی از فعالیت 1۸ دستگاه تانکر 
سیار برای آبرسانی به مردم شهرستانهای بابل و بابلسر نیز خبر داد و از صبوری 
مردم طی چند روز گذشته قدردانی کرد.در ادامه علی کریمی و مهدی سعادتی 
نمایندگان مردم شهرستانهای بابل در مجلس، حسین زادگان استاندار مازندران 
و ولیزاده فرماندار بابل از زحمات شبانه روزی مدیران و همکاران آب و فاضاب 
و آب منطقه ای در مدیریت بحران و رفع مشکل کمبود آب مردم شهرستانهای 

گروه الف سپاسگزاری کردند.

تولید نفت لیبی به ۲۹۵ هزار بشکه 
در روز رسید

تولید نفت لیبی تا 295 هزار بشــکه در روز پس از اعام آتش بس 
در جنگ داخلی این کشــور و باز شدن تاسیسات انرژی آن افزایش 
یافته است. به گزارش بلومبرگ، تولید نفت لیبی تا 295 هزار بشکه 
در روز پس از اعام آتش بس در جنگ داخلی این کشور و باز شدن 
تاسیسات انرژی آن افزایش یافته است. میادین نفتی که بنادر حریقه، 
بریقه و زیتونیه لیبی را تغذیه می کنند تولید خود را افزایش داده اند. 
تولید نفت لیبی هفته گذشته برابر با 250 هزار بشکه در روز بود و به 
دنبال بارگیری نفت از منابع ذخیره سازی این کشور افزایش می یابد 
. آغاز تولید نفت لیبی در شــرایطی که تاجران نسبت به دورنمای 
تقاضای انرژی بدبین هســتند و بسیاری از کشورها محدودیت های 
رفت و آمد ناشی از همه گیری به ویروس کرونا را افزایش داده اند، بر 
قیمت نفت تاثیر می گذارد. 1.۸ میلیون بشکه نفت در سه محموله 
در ماه اکتبر از بندر بریقه صادر خواهد شــد. 5 محموله هم در بندر 
زیتونیه بارگیری می شــود. دو نفتکش هر کدام حاوی یک میلیون 
بشکه نفت طی دو هفته گذشــته در بندر حریره بارگیری شده اند.

این برنامه بارگیری نفت یک برنامه اولیه اســت و احتمااً صادرات 
نفت لیبی بیشتر از این مقدار خواهد بود.لیبی که بزرگترین ذخایر 
نفت آفریقا را در اختیار دارد، در آغاز سال جاری میادی حدود 1.2 
میلیون بشــکه در روز تولید داشت ولی درگیری های داخلی باعث 
بسته شــدن بنادر و میادین نفتی این کشور شد. شرکت ملی نفت 
لیبی در حال بررسی امنیت چهار بندر نفتی دیگر در این کشور است 
که شــامل بندر زاویه هم می شود. نفت میدان شراره که بزرگترین 

میدان نفتی لیبی است به این بندر می رسد.

نفت ۲ درصد گران شد
قیمت نفت در معامات دیروز دوشــنبه تحــت تاثیر اظهارات 
پزشــکان دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال 
مرخص شــدن وی تا امروز و چند روز پس از مثبت شدن تست 
ابتایش به کووید 19، حــدود دو درصد افزایش یافت.اطاعات 
منتشره از وضعیت سامتی دونالد ترامپ، از ابهامات سیاسی در 
بازارهای جهانی کاست و بهای معامات نفت برنت را 69 سنت 
معــادل 1.۸ درصد افزایش داد و به 39 دار و 96 ســنت در هر 
بشکه رساند.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 76 
ســنت معادل 2.1 درصد افزایش، به 37 دار و ۸1 سنت در هر 
بشکه رسید.قیمتهای نفت روز جمعه در بحبوحه ابهامات درباره 
وضعیت ســامتی ترامپ و همزمان نگرانیها نسبت به افزایش 
موارد ابتا به ویروس کرونا و تشــدید آسیبهای وارده بر اقتصاد 
جهانی، بیش از چهار درصد ســقوط کرده بودند.اما تحلیلگران 
اظهار کردند که بهبود قیمت نفت دیروز دوشنبه تحت تاثیر رفع 
بدترین نگرانیها درباره وضعیت سامت ترامپ بوده است، هر چند 
که سیگنالهای متضادی در این باره وجود دارد.عامل دیگری که از 
قیمتهای نفت پشتیبانی کرد، اعتصاب کارکنان نفتی در نروژ بود 
که ممکن است تولید نفت این کشور را معادل حداکثر 330 هزار 
بشــکه در روز نفت معادل هشت درصد از تولید جهانی کاهش 
دهد.امــا این کاهش تولید، افزایش عرضه در بازار جهانی نفت را 
تا حدودی جبــران خواهد کرد. تولید نفت لیبی که عضو اوپک 
اســت، در پی برداشته شدن محاصره بنادر و تاسیسات نفتی از 
سوی نیروهای ژنرال خلیفه حفتر، تقریبا سه برابر افزایش یافته 
و به 270 هزار بشــکه در روز رسیده است.هووی لی، اقتصاددان 
بانــک OCBC در این باره گفت: کمبود عرضه ای که به نظر می 
رسید به وجود خواهد آمد، در صورت افزایش تولید نفت لیبی به 
نیم میلیون بشکه در روز برطرف می شود و از سوی دیگر، کاهش 

مازاد ذخایر جهانی نفت به تاخیر خواهد افتاد.

  ژاپن قراردادی برای ساخت پاایشگاه نفت 
در عراق امضا می کند

یک قرارداد 3.۸ میلیارد داری بین شرکت جی جی سی ژاپن و شرکت پاایشگاه های 
جنوب عراق با هدف افزایش اســتقال عراق در تولید بنزین امضا شده است.به گزارش 
کیودو نیوز، شــرکت جی جی ســی )JGC( ژاپن یک قرارداد 3.۸ میلیارد داری با یک 
شــرکت دولتی عراق برای ساخت یک مجتمع در یکی از بزرگترین پاایشگاه های این 
کشور امضا کرده است. امضای این قرارداد در جهت بازسازی صنعت انرژی عراق صورت 
گرفته است.  هزینه این پروژه که در بصره در جنوب عراق اجرا می شود، توسط یک وام 
کم بهره از طرف آژانس همکاری بین الملل ژاپن تامین خواهد شد. این قرارداد یکی از 
بزرگترین پروژه های این آژانس در خاورمیانه است. از حدود 7000 کارگر متخصص برای 
ساخت این مجتمع جهت استخراج نفت سنگین استفاده خواهد شد. این نفت سنگین 
برای تولید نفت سبک تر و با ارزش تر مثل بنزین مورد استفاده قرار می گیرد. طبق گزارش 
شرکت جی جی سی، این پروژه که قرار است در 2025 تکمیل شود، 2000 شغل دیگر 
هم برای راه اندازی پاایشــگاه ایجاد می کند. اشتغال و بهبود خدمات عمومی از مسائل 
مهمی بودند که باعث اعتراضات گسترده علیه دولت عراق در سال گذشته و اوایل سال 
جاری میادی شدند. چنین پروژههای بزرگی می تواند به اقتصاد عراق کمک کند. طبق 
گزارش شــرکت نفت بریتیش پترولیوم، عــراق پنجمین ذخایر بزرگ نفت جهان را در 
اختیار دارد که حدود 145 میلیارد بشــکه تخمین زده می شود ولی تنها 4.7۸ میلیون 
بشــکه در روز تولید دارد. عراق به دایل زیادی مثل تخریب پاایشگاه بیجی در 2014 
توسط گروه داعش، شدیداً وابسته به واردات بنزین است. پاایشگاههای دیگر این کشور 
هم به خاطر فرســودگی و حمات نظامی بسته شــده اند. صنعت نفت عراق حدود 90 
درصد از درآمد این کشور را تامین می کند و اصلی ترین صنعت این کشور و تنها منبع ارز 
خارجی آن است. قرارداد بین شرکت جی جی سی ژاپن و شرکت پاایشگاه های جنوب 

عراق با هدف افزایش استقال این کشور در تولید بنزین امضا شده است.

 عربستان بودجه خود را با نفت حدود
 ۵۰ دار تنظیم می کند

تحلیلهای موسسه گلدمن ساچز نشــان می دهد ارقامی که در بیانیه بودجه عربستان 
اعام شــده بر اســاس نفت حدود 50 دار در هر بشکه بین سال های 2020 تا 2023 
محاســبه شده اســت. به گزارش بلومبرگ، تحلیل موسسه گلدمن ساچز از طرح های 
مالی عربستان نشان می دهد وزارت دارایی این کشور قیمت نفت را برای سه سال آینده 
حدود 50 دار در هر بشکه در نظر گرفته است.فاروک سوسا، یکی از تحلیلگران گلدمن 
در لندن با اشاره به بیانیه قبل از تنظیم بودجه عربستان در 30 سپتامبر گفت:»با توجه 
به تخمین های ما از کاهش درآمد دولت عربستان، ارقامی که در بیانیه بودجه این کشور 
اعام شــده بر اســاس نفت حدود 50 دار در هر بشکه بین سال های 2020 تا 2023 
محاسبه شده است«.به دنبال افزایش محدودیت های رفت و آمد در اکثر کشورها جهت 
مقابلــه با همه گیری ویروس کرونا و ابتای رئیس جمهور آمریکا به این ویروس و تاثیر 
آن بر دورنمای تقاضای انرژی، قیمت نفت خام برنت هفته گذشــته 6.3 درصد کاهش 
یافت و به 39.27 دار رسید.مقامات عربستان انتظار دارند کسری بودجه ساانه کشوردر 
2021 تا 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. کسری بودجه عربستان در سال 
جاری میادی برابر با 12 درصد است.تخمین های صندوق بین المللی پول نشان می دهد 
عربســتان برای متعادل نگه داشتن بودجه خود در 2021 به نفت بشکه ای 66 دار در 
هر بشــکه نیاز دارد. احتیاط عربســتان در مورد قیمت نفت از آنجا ناشــی می شود که 
شرکت های بزرگ نفتی از جمله بریتیش پترولیوم و توتال پیش بینی می کنند دوره رشد 
تقاضای جهانی برای انرژی طی یک دهه آینده پایان می یابد.این پیش بینی باعث نگرانی 
کشورهایی مثل عربستان می شود که نفت حدود دو سوم درآمد آن را در 2019 تشکیل 
می داد. درآمد عربســتان از صادرات نفت در سه ماهه دوم سال جاری میادی علی رغم 
تاش های آن بــرای کاهش تولید از ماه مه با هدف تقویت قیمت نفت، به پایین ترین 

رقم از 2016 رسید.
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گزیده خبر رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان

 سایه مناقشه ارمنستان و آذربایجان بر تجارت خارجی ایران 
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ارمنســتان اظهار داشت: 
مناقشه بین دو کشور منطقه، عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی 
اورآســیا و همه تاش ها برای حضور محصــوات ایرانی در بازار 
کشور ارمنســتان و دیگر اعضای این اتحادیه را تهدید می کند.به 
گزارش روابط عمومی اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ارمنستان، 
هرویــک یاریجانیان اظهار کرد: در شــرایطی که ارمنســتان در 
حال تبدیل شــدن به یکی از شــرکای تجاری بزرگ ایران است، 
نباید اجازه دهیم رابطه اقتصادی و مناســبات تجاری دو کشــور 
را تحت الشــعاع قرار دهد.وی بــا بیان اینکه صــادرات ایران به 
ارمنستان طی یک ســال گذشته دو برابر شده و از 300 به 600 
میلیون دار  رسیده اســت، تصریح کرد: این مهم پس از عضویت 
ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اورآســیا تحقق یافته و در آینده 
نزدیک قطعا شاهد رشد چند برابری این اعداد و همچنین توسعه 
مناســبات اقتصادی با دیگر اعضای این اتحادیه است.وی با اشاره 
به اینکه مناقشه سیاســی _ نظامی ارمنستان و آذربایجان نباید 
بر تجارت خارجی کشــورمان تاثیر بگذارد، توضبح داد: در حالیکه 
جمهوری اســامی ایران به عنوان کشــوری بی طرف سعی دارد 
با میانجی گری بین این دو کشــور، مانع از شــعله ور شدن آتش 
اختافات شــود، نباید با اشــنباهاتی کوچــک نقش بی طرفی و 
صلح  طلبی کشــورمان را خدشه دار کنیم.یاریجانیان با بیان اینکه 
متاســفانه برخی از محموله های تجاری صادر شده به ارمنستان 
بدون دلیل در مرز دو کشــور معطل مانده، افزود: کااهای صادر 
شــده در گروه محصوات نســاجی از قبیل پتو و ملحفه هستند 
که نه از ســوی ایران در فهرست ممنوعیت صادراتی قرار دارند و 
نه اقام نظامی هســتند.وی گفت: نباید فراموش کنیم در تمامی 
کشورهای منطقه هرگاه به دلیلی روند صادرات محصوات ایرانی 
کند یا موقتا متوقف شده، کشور ترکیه بی درنگ در آن بازار نفوذ 
و عرصه را بر صادرکنندگان کشورمان تنگ کرده است.رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان در پایان اظهار امیدواری کرد 
که هرچه ســریعتر دستگاه های مســوول به موضوع ورود کرده 
مشکل پیش آمده در مرز دو کشــور را حل کنند، اظهارداشت: 
در شرایطی که تحریم های خصمانه تجارت خارجی کشورمان را 
تحت تاثیر قرار داده است، نباید فرصت تجارت با کشورهای عضو 
اتحادیه اقتصادی اورآســیا بااخص ارمنستان را به این سادگی 
از دســت بدهیم.ایران و آذربایجان برای توســعه همکاری های 
کشاورزی اعام آمادگی کردندبنابراین گزارش  چندی پیش نیز 
وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اســامی ایران و وزیر کشاورزی 
جمهوری آذربایجان برای توسعه همکاری های کشاورزی به ویژه 
در زمینه های علمــی و تحقیقاتی اعــام آمادگی کردند.کاظم 

خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نشست مشترک با وزیر کشاورزی 
جمهوری آذربایجان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، 
اظهار کرد: رئیس جمهور ایران تاکید بر گسترش روابط اقتصادی 
ایران و آذربایجان دارد و ما معتقدیم زمینه های اقتصادی فرهنگی 
و اقتصادی بسیار متنوعی بین ایران و آذربایجان وجود دارد.وی 
افزود: وزارت جهاد کشــاورزی ایران آمادگی خود را برای هرگونه 
بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مشترک کشاورزی و اجرایی 
سازی تفاهم نامه های در دست اقدام را به وزیر کشاورزی جمهوری 
آذربایجان اعام می کند.وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با اصاح 
ســند همکاری ایران و جمهوری آذربایجان که در ســال 1374 
)1995( به امضا دو کشــور رسیده  اســت، تصریح کرد: بخشی 
از ســند که در خصوص ســامت مواد غذایی بوده آماده است و 
پیش نویس آن به جمهوری آذربایجان تقدیم می شود تا در قالب 
ســند به امضا برســد.وی افزود: در رابطه با توسعه همکاری های 
علمی و تحقیقاتــی آمادگی کامل داریم و ســازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی ایران که زیر مجموعه وزارت جهاد 
کشاورزی ایران است، بیش از 3 هزار پژوهشگر دارد که می توانند 
در زمینه مســائل علمی همکاری خوبی با جمهوری آذربایجان 
داشته باشند.خاوازی ادامه داد: این همکاری ها می تواند در زمینه 
توسعه کشــت های گلخانه ای، معرفی ارقام مختلف به ویژه برنج 
و پنبه که مورد نظر هر دو وزارتخانه اســت، انتقال جنین و مواد 
ژنتیکی به ویژه جنین گاو و گاومیش، اقدامات به نژادی در زمینه 

غات، اصاح نژاد دام های سبک و سنگین و پرورش کرم ابریشم 
باشــد.وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با توجه به حمایت دولت 
آذربایجان از ســرمایه گذاران خارجی بخش کشاورزی، پرداختن 
به کشت فراســرزمینی برای دولت ایران بسیار مهم است و این 
مسئله می تواند یکی از بخش های سند همکاری دو کشور باشد.

در این نشست، اینام کریم اف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان 
نیز اظهار کرد: جمهوری اســامی ایــران و جمهوری آذربایجان 
عاوه بر هم مرز بودن، دو کشــور متعهد و دارای روابط راهبردی 
هستند و خوشحالم که یکی از زمینه های روابط راهبردی بین دو 
کشور مسائل کشاورزی اســت.وی افزود: روسای جمهور ایران و 
آذربایجان تا به حال 13 بار با هم دیدار داشــته اند و ما امیدواریم 
که همکاری کشاورزی آذربایجان با جمهوری اسامی ایران ادامه 
پیدا کند.کریم اف در رابطه با فعالیت های تجاری دو کشــور در 
زمینه محصوات کشــاورزی تصریح کــرد: در زمینه صادرات و 
واردات محصوات کشاورزی، ایران و آذربایجان با هم رابطه دارند 
و میوه، سبزی و صیفی بیشترین محصوات مورد تبادل دو کشور 
اســت.وی افزود: در حوزه تجهیزات کشاورزی هم همکاری هایی 
با ایران داریم و امیدواریم در آینده نزدیک شــاهد شــرکت های 
ایرانــی و ادوات تولید ایران در بازارهای آذربایجان باشــیم.وزیر 
کشــاورزی جمهوری آذربایجان با اشــاره به حمایت های دولتی 
این کشور از ســرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش کشاورزی 
گفت: حمایت های ویژه دولت از سرمایه گذاران بخش کشاورزی به 

صورت یارانه بوده که این حمایت ها شامل سرمایه گذاران خارجی 
هم می شود و امیدواریم ســرمایه گذاران بخش کشاورزی ایران 
هم بتوانند از این حمایت ها برخوردار شــوند.کریم اف یادآور شد: 
از امضای ســند همکاری بین دو کشور ایران و آذربایجان حدود 
26 ســال می گذرد و به نظر می رسد که بسیاری از بخش های 
این ســند نیاز به بروزرسانی دارد.وی افزود: در سال های گذشته 
کارگروه های فنی از وزارت کشــاورزی دو کشور تشکیل جلسه 
می دادند و مسائل روز مرتبط با کشاورزی را بررسی می کردند که 
آخرین جلســه مربوط به سال 2016 بوده و ما بر تشکیل جلسه 
کارگروه فنی در سال 2020 مصر بودیم اما به خاطر شیوع بیماری 
کرونا میسر نشد.وزیر کشــاورزی جمهوری آذربایجان ادامه داد: 
انستیتو و مراکز تحقیقاتی که در حوزه های مورد عاقه جمهوری 
آذربایجان فعالیت دارند، می توانند در زمینه تبادل دانش و دانشجو 
بین دو کشــور گام بردارند، دانشگاه دولتی کشاورزی آذربایجان 
دانشــگاه معتبر در ســطح بین المللی است و مطمئن هستم در 
ایران هم دانشــگاه های معتبری وجود دارد که از دســتاوردهای 
آنها می توان استفاده کرد.وی در رابطه  با دیجیتال سازی بخش 
کشــاورزی عنوان کرد: هوشمندسازی بخش کشاورزی و به کار 
بردن فناوری های نوین در این بخش از سیاست ها و اولویت های 
ما در آذربایجان اســت و مطمئن هســتیم در ایران هم در این 
زمینه اقدامات خوبی انجام شــده که تمایل داریم در این بخش 
هم تبادل صورت گیرد تا موجب رشد و توسعه کشاورزی ما باشد.

کریم اف با اشــاره به تجربه ایران در زمینه پرورش کرم ابریشــم 
اذعان کرد: در حوزه کرم ابریشم مدیران ایرانی تجربه های خوبی 
دارند و ما در گذشته هم پیله و کرم ابریشم از ایران گرفته ایم.وی 
افزود: در حوزه دامپروری هم آذربایجان مراکز پیشرفته در حوزه 
لقاح مصنوعی و تغییرات ژنتیکی دام و طیور دارد  و اســپرم های 
تولید شده دامی هم در داخل آذربایجان و هم خارج از این کشور 
بازار مصرف دارنــد، بنابراین یکی از همکاری هــای ما می تواند 
صادرات اســپرم مراکز تحقیقاتی دو کشور باشد.وزیر کشاورزی 
جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: شالیکاری و پرورش شلتوک 
هم یکی از اولویت های آذربایجان است و ما عاقمندیم از تجربیات 
ایران در این زمینه استفاده کنیم.در ادامه این نشست، علی صفر 
ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: دامپزشکی 
ایران و جمهوری آذربایجان فعالیت های تخصصی را برای کنترل 
بیماری های دامی و مبادله تکنولوژی های مرتبط با دام شــروع 
کرده اند.وی افزود:  پروتکل هایی را در رابطه با تجارت گوشت قرمز 
و دام زنده با دامپزشکی جمهوری آذربایجان در نظر گرفته ایم که 

به زودی با هم مبادله می کنیم.

 جزئیات ورود خودرو به بورس کاا
مدیر مطالعات اقتصادی بــورس کاا با بیان اینکه فروش خودرو در بورس کاا 
باعث شــفافیت قیمت می شــود، گفت: اگر خودرو در بورس عرضه شود تولید 
افزایش می یابد و خودروســاز از زیاندهی خارج می شود. جواد فاح گفت: طرح 
ورود خــودرو به بورس کاا در کمیســیون صنایع مجلس بــه امضا 44 نفر از 
نماینده ها رســیده و در مرحله بررسی در کمسیون صنایع است که در صورت 
تصویب، به صحن مجلس می رود.مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاا اضافه کرد: 
اگر این طرح تبدیل به قانون شود همه خودروهای تولید داخل با تیراژ بیش از 
5 هزار دســتگاه و خودروهای وارداتی که در 12 ماه بیش از 500 دستگاه وارد 
شده است را شامل می شود.فاح گفت: همه افرادی که گواهی نامه دارند می تواند 
در ســال از هر ماشین فقط یک مدل خریداری کنند و اشخاص حقوقی هم در 
صورتی اجازه خرید دارند که برای خودرو، خریدار حقیقی وجود نداشــته باشد.

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاا افزود: البته در طرحی که به نمایندگان ارائه 
داده ایم هر فرد می تواند در سال فقط یک خودرو از طریق بورس کاا خریداری 
کند مگر اینکه تقاضایی برای یک خودرو وجود نداشته باشد تا بتواند خریداری 
کند.فاح با بیان اینکه قیمت ها در بورس کاا بستگی به شرایط عرضه و تقاضا 
دارد گفت: در طرح نمایندگان مجلس، مشــوق هایی برای خودرو ســاز در نظر 
گرفته شــده است این موضوع باعث افزایش تولید خودرو در کشور می شود.وی 
ادامه داد: پس از درج قیمت در تابلو، خریداران می توانند رقابت کنند که به طور 
قطــع، این قیمت با قیمت پایه اختاف دارد ضمن اینکه 20 درصد منابعی که 
از طرح ایجاد می شــود در اختیار دولت قرار می گیرد و مابه التفاوت این قیمت 
پایه و معامات، به ارتقای صنعت خودرو و حمل و نقل اختصاص می یابد.مدیر 
مطالعــات اقتصادی بورس کاا، گفت: زمانی که عرضه خودرو در بورس صورت 
گیرد منابعی، چون ارائه وام قرض الحســنه به خودرو ساز اختصاص می یابد که 

این امر باعث کاهش هزینه خودرو می شود.

پرداخت ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیات 
حمایت از صادرات غیرنفتی

 13 هزار و 327 میلیارد ریال تسهیات در قالب بسته حمایت از توسعه صادرات 
غیرنفتی از بهمن ماه پارسال تاکنون پرداخت شده است.به منظور تامین مالی و 
تشــویق و حمایت از صادرات، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی توسط 
معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ ســوم بهمن ماه 9۸ اباغ شــد.در راستای 
هدایت منابع به منظور تحقق اهداف صادراتی و همچنین تســهیل و تسریع در 
فرایند پرداخت تســهیات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی- صادراتی با 
هدف صادرات محصوات اولویت دار به کشورهای هدف، سامانه یکپارچه اعطای 
تسهیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه 
ملــی و بانک های عامل طرف قرارداد در ســایت »بهین یــاب« وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به آدرس www.behinyab.ir راه اندازی شــد.متقاضیان اســتفاده 
از تســهیات در این ســامانه ثبت نام کرده و درخواست آنان به صورت خودکار 
مورد پردازش قرار می گیرد و پس از تایید به یکی از بانک های عامل پارســیان، 
توســعه صادرات ایران، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات ایران و بانک مشترک 
ایران و ونزوئا، برای تصویب و پرداخت تســهیات ارسال خواهد شد.برپایه این 
گزارش، منابع در نظر گرفته شده برای تسهیات بسته یاد شده از منابع صندوق 
توســعه ملی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اســت که با لحاظ کردن سهم آورده 
بانک ها به همین میزان، کل منابع ایجادی به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال خواهد 
رسید.در بین بانک های یاد شــده، بانک توسعه صادرات ایران با پرداخت 109 
فقره تسهیات به ارزش بیش از 12 هزار میلیارد ریال، بهترین عملکرد و بانک 

پارسیان با صفر ریال، بدترین عملکرد را داشته است.

نرخ سود سالیانه تسهیات ریالی 14.5درصد است.
تسهیات ارزی نیز در قالب اعتبار خریدار به خریداران خارجی کااها و خدمات 
ایرانــی، اعتبار فروشــنده به منظور تجهیز کارگاه و تامین ســرمایه در گردش 
شــرکت های ایرانی تولیدکننده کااهای صادارتی و خدمات فنی و مهندســی 
و همچنین گشــایش اعتبار اســنادی و قرارداد معتبر در حوزه خدمات فنی و 
مهندســی، اعطا می شود.سقف تســهیات ریالی قابل پرداخت به هر متقاضی 
حداکثر معادل 20 میلیارد تومان و تســهیات ارزی حداکثر یک میلیون یورو 

است.

شروط استفاده از تسهیات بسته
شــرکت های متقاضی این تســهیات باید طی سه سال گذشته دست کم یک 
میلیون یورو صادرات داشته باشند، هرچند شرکت های دانش بنیان و شرکت های 
صادرات اولی از این شرط مستثنی بوده و تابع شرایط تایید اعتبار توسط بانک 
عامل هستند.همچنین کشور مقصد صادراتی باید جزو 15 کشور همسایه یا دو 

کشور هند و چین بوده و کاا یا خدمت مشمول فهرست صادراتی باشد.

 سفیرکنیا خواستار همکاری با ذوب آهن 
اصفهان شد

بندیکت واتمبا سفیر کشور کنیا در جمهوری اسامی 
ایران با حضــور در غرفه ذوب آهن اصفهان در نهمین 
نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری معدن 
و صنایــع معدنی ، همکاری بــا ذوب آهن اصفهان را 
خواستار شد . واتمبا ، جمهوری اسامی ایران را کشور 

صنعتی و توسعه یافته دانست و گفت : باتوجه به قابلیت های صنعتی جمهوری 
اســامی ایران و معادن غنی در کشور کنیا ، این دو کشور می توانند همکاری 
های خود را افزایش دهند .سفیر کشور کنیا افزود : این کشور دارای معادن غنی 
سنگ آهن است و امیدواریم از تجربه ایرانیان برای احداث کارخانه های فوادی 
و استخراج معادن بهره مند شویم .وی ارتباط بین کشور های آفریقایی و ایران را 
یاد آور شد و تاکید کرد : کشورهای آفریقایی به ویژه کنیا ارتباط خوبی با ایران 
دارند .واتمبا در خصوص محصوات فوادی ایران نیز گفت : بر اساس اطاعاتی 
که کســب کردم ، تولیدات فــوادی کارخانه های ایرانی بــه ویژه ذوب آهن 
اصفهان ، محصوات باکیفیتی است و ما امیدواریم از این محصوات در صنایع 
ساختمان ، سدسازی و ... اســتفاده کنیم .مجید مرادیان,معاون روابط عمومي 
ذوب آهن اصفهان با تشریح فرایند و کیفیت محصوات این شرکت،گفت: ذوب 
آهن اصفهان به عنوان اولین شــرکت تولید کننده مقاطع طویل در غرب آسیا 
محصوات خود را به  پنج قاره دنیا صادر مي کند.وي به تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان پرداخت و گفت: ریل تولیدی در این شرکت براساس استاندارد جهاني 
صورت می گیرد و با تولیدات مشــابه شرکت هاي اروپایي قابل رقابت است.وی 
با اشــاره به توانمندیهای کارشناسان صنعت فواد ایران برای سرمایه گذاري و 
مشارکت در بخش معادن ســنگ آهن و احداث صنایع فوادي در کشور کنیا 
تصریح کرد: درخواست سفیر کشور کنیا به استحضار مدیریت عالی و مسئولین 

ذی ربط در ذوب آهن اصفهان  می رسد.

 ۴۵۰۰ معدن در کشور غیرفعال است
معــاون امور معادن و صنایع وزارت صمــت با بیان این که حدود 11 هزار پروانه 
بهره برداری معدن صادر شــده که حدود 4500 مورد آن غیر فعال است گفت: 
برخی از معادن به این دلیل تعطیل شده که ماده معدنی آن ها خریدار ندارد. بهرام 
شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه 
سنگ آهن هماتیتی در صنعت فواد کاربرد ندارد و به دلیل مازاد بودن تولید آن 
در کشــور، به صادرات آن نیاز است، اظهار داشت: این صنعت در کشور اشتغال 
ایجاد کرده، اما به دلیل نگرانی از بابت اینکه ممکن است محصول پرعیار بجای کم 
عیار صادر شود و یا احتمال بروز خطا در گمرک، امضا های طایی در نظر گرفته 
شــده است.وی افزود: این درحالی است که چنین روندی ایجاد اشکال می کند و 
بهتر است از ظرفیت های نظارتی دیگری از جمله سازمان های بازرسی و ظرفیت 
تشکل های صنفی استفاده شود.شکوری تصریح کرد: به صرف اینکه ممکن است 
گمرک خطا کند نباید ما سرنوشت یک صنعت را به دست اشخاص بسپاریم، بلکه 
ازم است نظارت ها بر عهده یک سیستم گذاشته شود.داریوش اسماعیلی، معاون 
امور معادن و صنایع وزارت صمت در پاســخ به این موضوع اظهار داشت: اینکه 
تیک زدن )تائید نهایی صادرات( بجای وزارتخانه بر عهده گمرک گذاشــته شود، 
فقط انجام یک جابجایی است و به معنی حذف امضا های طایی نخواهد بود.وی 
افزود: برای حذف امضای طایی ضروری است که سیستم بطور کامل الکترونیکی 
و شفاف شود.اسماعیلی اضافه کرد: در چنین ساختاری در صورت کاهش کیفیت 
ســنگ یا افزایش آن، بطور اتوماتیک تائید یا رد انجام می شود و اشخاص در آن 
دخیل نخواهند بود.شکوری در بخش دیگری از برنامه تیتر امشب یکشنبه شب با 
بیان اینکه بیش از 93 درصد سنگ های تزئینی در داخل کشور مصرف می شود 
و تنها 5 تا 7 درصد آن بصورت خام صادر می شود، اظهار داشت: کل صادرات ما 
به 350 میلیون دار نمی رســد در حالی که صادرات ترکیه 5 میلیارد دار بوده 
اســت.وی صادر نشدن ســنگ خام را ظلم در حق معادن دانست و گفت: با ارز 
حاصله ســرمایه برای آیندگان فراهم می شود.رئیس کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق بازرگانی افزود: ایتالیا به عنوان مهد سنگ فراوری شده، تجهیزات و 
ســنگ خام 22 درصد سنگ خود را بصورت خام صادر می کند و ترکیه نیز 75 
درصد سنگ تولیدی خود را صادر می کند.شکوری تاکید کرد: ما باید با توجه به 
میزان ذخایر خود، آینده ماده معدنی و شرایط خودمان درباره صادرات سنگ خام 
تصمیم بگیریم.در ادامه این گفتگو، اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت 
صمت با اشــاره به دســتور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس 
شده، اظهار داشت: مفهوم این امر این بود که وقتی معدنی وجود دارد که قابلیت 
اســتخراج و نیز پروانه بهره برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده به چرخه تولید 
بازگردد.اسماعیلی افزود: حدود 11 هزار پروانه بهره برداری معدن صادر شده که 
حدود 4500 مورد آن غیر فعال اســت.وی درباره دایل تعطیل ماندن این تعداد 
معدن گفت: برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع طبیعی درگیرند و مثا 
استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده و برای ادامه کار به اصطاح به سینه 
کار جدید نیاز اســت که اخذ مجوز آن، تائیدیه منابع طبیعی را ازم دارد.معاون 
امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: برخی از معادن تعطیل نیز با مشکات 
زیست محیطی مواجه شده اند، به این شکل که منطقه ای که معدن در آن قرار 
دارد، منطقه حفاظت شــده اعام شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز 
جدید نیاز دارد.اسماعیلی اضافه کرد: بخش دیگری از معادن به صنایع فراوری نیاز 
دارند، اما معدن توان ایجاد این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است.وی 
افزود: برخی از معادن نیز به این دلیل تعطیل شده که ماده معدنی آن ها خریدار 
ندارد و یا قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست.معاون امور معادن و صنایع وزارت 
صمت گفت: گاهی نیز دارنده پروانه بهره برداری توان مالی برای ادامه کار را ندارد.

اسماعیلی تصریح کرد با تاکید رئیس جمهور و اهتمام وزیر صمت تمام این معادن 
که در اصطاح حبس شده اند تعیین تکلیف می شوند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اعام کرد
تخصیص ۳.۵ میلیارد دار سهمیه ارزی برای ۵ قلم 

کاای اساسی
سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: در شش ماهه اول سال برای 5 قلم کاای اساسی شامل روغن 
خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت، بیش از 3.5 میلیارد دار سهمیه ارزی تخصیص یافته 
اســت.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کامی اظهار داشت: تدارک تأمین 
کاا از حوزه حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار برقرار شده است. 5 قلم کاای اساسی شامل ارز 
4200 تومانی هستند و سهمیه ارزی حدود 6 میلیارد دار برای یک سال برای این 5 قلم کاا 
در نظر گرفته شده است.سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور اضافه کرد: این 5 قلم شامل روغن 
خام، دانه روغنی، کنجاله ســویا، جو و ذرت می شود.وی افزود: بر مبنای گزارش بانک مرکزی 
در شــش ماهه اول بیش از 3.5 میلیارد دار سهمیه ارزی برای 5 قلم کاای اساسی تخصیص 
یافته اســت. حدود 3 میلیارد دار این اعتبار نیز در شش ماهه اول سال تأمین ارز شده است.

سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: فرآیند تخصیص و 
تأمین ارز این نوید را می دهد که با توجه به موجودی خوب ذخایر روند مناسب تأمین کااهای 
اساسی استمرار دارد.سخنگوی ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: با مصوبه معاون اول رئیس جمهور 
در بازدیدی که از گمرکات بندرعباس داشــتند، مقرر شد تمام کااهایی که بندرهای کشور به 
صورت رسوب وجود دارند ترخیص شود. این اقدامات فضای آرامش بازار را حفظ می کند. نباید 
به فضای روانی متأثر از نوســانات قیمت ارز دامن بزنیم.کامی گفت: مقادیر تأمین و تخصیص 
ارز باای 50 درصد است و عاوه بر کااهایی که در بندر بوده و تعیین تکلیف شده است، مابقی 

کشتی های حمل بار نیز در راه هستند.

۱۵۰ میلیون یورو لوازم یدکی خودرو 
آماده ترخیص از گمرک شد

سخنگوی گمرک جمهوری اســامی ایران گفت: 150 میلیون یورو 
لــوازم یدکی خودرو بر اســاس ماده 42 قانون امــور گمرکی بدون 
نیاز به کد ســاتا و بر اســاس حکم ترخیص می شوند. سید روح اه 
لطیفی گفت: سرپرســت وقت وزارت صمت طی نامه ای به گمرک 
خواســتار ترخیص 150 میلیون یورو لوازم یدکی دو شرکت خودرو 
سازی یعنی سایپا و ایران خودرو شد. از 150 میلیون یورو لوازم یدکی 
90 میلیــون یورو مرتبط با ایران خودرو و 60 میلیون یورو متعلق به 
شرکت سایپاست.وی اظهارداشت: این نامه بر اساس دستور رئیس کل 
گمرک جمهوری اسامی ایران به تمامی گمرکات اجرایی کشور ارجاع 
داده شد.سخنگوی گمرک جمهوری اسامی ایران گفت: تمامی این 
کااها بر اساس ماده 42 قانون امور گمرکی بدون نیاز به کد ساتا و بر 
اساس حکم ترخیص می شوند.وی افزود: بخشی از این کااها هم بر 
اساس مصوبه »اسحاق جهانگیری« معاون اول رئیس جمهوری که در 
سفر به گمرک شهید رجایی در استان هرمزگان با حضور رئیس کل 
بانک مرکزی، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
و مســئوان وزارت صمت صورت گرفته ترخیص خواهد شد.لطیفی 
یادآورشــد: لوازم و قطعات یدکی خودرو موجــود در گمرکات آماده 

ترخیص است.

دانشگاه رازی کرمانشــاه در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه محوطه سازی و روشنایی 
میدان جدیدااحداث پردیس طاق بستان دانشگاه به شماره 2099003454000031 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها 
از طریق این درگاه به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
* کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صاحیت پیمانکاری، مجاز به شرکت در این مناقصه می باشند.

* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/07/14 میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1399/07/14 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/07/19 

* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 15 مورخ 1399/07/29 
* زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح مورخ 30/ 1399/07

* مبلغ برآورد: مبلغ 5.208.055.400 ریال و به صورت نقد و با اعتبار غیر عمرانی.
* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 521.000.000 ) پانصد و بیست و یک میلیون(ریال میباشد.

 شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در ســامانه، اصل ضمانتنامه را در مورخ 1399/07/29 تا ساعت 12 ظهر 
به آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

اداره امور قراردادهای دانشگاه رازی
شماره تماس: 083-34274507 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
محوطه سازی و روشنایی میدان جدیدااحداث پردیس طاق بستان دانشگاه رازی
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معاون سابق بانک مرکزی؛گزیده خبر

ضرورت رفع موانع اجرای پیمان های پولی در جنگ اقتصادی
معاون سابق بانک مرکزی بیان داشت: سازوکار پیمان های پولی 
دو و چندجانبه اگر به درستی به مرحله اجرا برسد، می تواند بر 
مدیریت نوســان نرخ ارز موثر باشد.در سال های اخیر، با ادامه 
فشــار حداکثری تحریم های غیرقانونی دولت آمریکا بر اقتصاد 
ایران، شاهد کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن، افت نسبی 
ارزش پولی بوده ایم. در این میان، بســیاری از کارشناســان به 
راهکار اســتفاده از پیمان های پولی دو یا چند جانبه بین ایران 
و سایر کشورهای منطقه و جهان اشاره دارند و معتقدند از این 
میســر، می توان به دور از نوسانات داری در عصر تحریم های 
آمریکا، به مبادات تجاری ادامه داد.اما آنچه مسلم است در این 
سال ها، پیمان های بسیاری بین ایران و برخی کشورها، به امضا 
رسیده است، منتهی به دلیل موانع و چالش های مختلف، اهداف 

این سازوکار بانکی، تحقق پیدا نکرده است.

پیمان پولی چیست؟
پیمان پولی توافقی اســت که کشــورها برای تسهیل تجارت و 
برداشــتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می کنند تا به جای 
اســتفاده از ارزهای دیگری همچون دار و یورو، از پول ملی در 
صادرات و واردات خود استفاده کنند. با توجه به کارکرد پیمان 
های پولی، این پیمان ها در تجارت بین دو یا چند کشور امکان 
اســتفاده از ارزهای محلی را فراهم ساخته و نیاز به استفاده از 
ارزهای مشمول تحریم را کاهش می دهد .اما در سال های اخیر، 
پیمان های پولی در ایران با چالش های مختلفی مواجه شــده 
اســت. موضوعی که معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز به آن 
اشاره دارد و معتقد است از ده سال گذشته با اعمال تحریم های 
ظالمانه مالی و تجاری بر اقتصاد ایران، انعقاد قرارداد پیمان پولی 
در دستور کار قرار گرفت، ولی به دایلی تاکنون به مرحله اجرا 
در نیامده است.سید کمال سیدعلی اظهار داشت: وقتی درباره 
پیمان های پولی دو جانبه صحبت می کنیم، بانک مرکزی دو 

یا چند کشور درگیر هســتند که در این حالت سیستم بانکی 
زیرمجموعه آنها، بایستی با بخشنامه های مربوطه برای اجرای 
پیمان های پولی آماده شــوند. دولت هــا، پیمان های پولی را 
امضا می کنند و متعاقب آن، کار اجرایی مورد نظر در سیتســم 
بانکی دو طرف، پیگیری خواهد شــد.وی با اشاره به آثار مثبت 
اجرای پیمان های پولی در اقتصاد اظهار داشــت: این سازوکار 
اگر به درستی به مرحله اجرا برسد می تواند بر مدیریت نوسان 
نرخ ارز و کاهش التهابات ارزی در اقتصاد کشور موثر باشد، اما 
متاسفانه در شــرایط کنونی با وجود انعقاد قراردادهای پیمان 
پولی در سال های اخیر، با مشکلی به نام fatf مواجه هستیم که 
مانع عملیاتی شــدن این توافق بین ایران و سایر کشورها شده 
اســت. دومین مشکل ما، ســرعت ریزش ارزش ریال است که 

باعث شده که روز تسویه تحت تاثیر قرار بگیرد. در این شرایط 
بایســتی یا سیستم بانکی ما و آن کشور بپذیرند که به نرخ روز 
عمل کنند یا اینکه بایستی یک نرخ تبدیلی را مشخص و اعام 
کنند.برای تحقق تسویه  حساب های تجاری باید ارز حداقل یکی 
از کشــورها جهان روا باشد و سپس با تعیین نرخ تسعیر و آنی 
بودن معامله اسناد برای یک دوره معین، این نرخ توسط تجار دو 
کشور مورد پذیرش واقع شود. البته چنانچه خریدار و فروشنده 
دولتی باشند پذیرش نرخ تسعیر با مشکل کمتری مواجه است.

در شرایط کنونی نظام ارزی اقتصاد ایران، اولین سوال تجار این 
اســت که بانک ایرانی با چه نرخی در مقابل صادرات به ما ریال 
تحویل می دهد؛ نرخ تفاهم شده بانک های مرکزی، نرخ نیمایی، 
یا معدل آن و یا نرخ بازار آزاد.سوال بعدی اینکه اصوا چه زمانی 

بانک ایرانی پول را خواهــد داد؟ تغییرات نرخ از زمان صادرات 
تا واریز وجه به حســاب صادرکننده است یا سایر بازیگران؟ در 
هر صورت ریسک این نوســانات نرخ را یا باید بانک مرکزی به 
عنوان متولی تفاهم نامه بپذیرد یا سیســتم بانکی و یا تجار که 
این نیز مانعی است دیگر برای اجرایی شدن این تفاهم نامه است.

به گفته سیدعلی، موضوع دیگری که در این رابطه اهمیت دارد 
تراز تجاری دو کشــور اســت که باید تعادل داشته باشد بدین 
ترتیب که از محل وجوه حاصل از صادرات غیرنفتی و یا فروش 
نفت منابعی در کشــور طرف مقابل تامین مالی شود تا متعاقباً 
از این محل واردات مربوطه صورت گیرد.بر این اساس، چنانچه 
کسری تراز تجاری زیاد باشد عمًا معامله یک طرفه خواهد بود 
و در زمان معینی ســه ماهه یا شش ماهه باید از طریق ارزهای 
جهان روا پرداخت صورت گیرد که در حال حاضر مشکل نقل و 
انتقاات به دلیل تحریم مانع دیگری در این راستاست. در غیر 
اینصورت ممکن است مازاد تراز تجاری در مقابل افزایش واردات 
از آن کشــور جبران گردد و در نتیجه اساسا کااهای ارایه شده 
تناسبی با نیازها و الگوی تجاری ما نداشته نباشد.در مجموع، راه 
حل مناسب پیمان پولی آن است که دو بانک مرکزی با هم کار 
کنند و معامات نیز در همان دو بانک متمرکز شود که حداقل 
کارهای دولتی انجام پذیرد و ریســک های فوق ااشــاره مانعی 
جهت اجرایی شــدن این قراردادهــای پولی ایجاد نکند.معاون 
ارزی سابق بانک مرکزی در پایان افزود: در این شرایط بایستی 
ریســک نوسانات نرخ ارز پوشش داده شود و برای جلوگیری از 
کاهش ارزش پولی ملی که مانعی جدی در برابر اجرای پیمان 
پولی است، تاش شود. همچنین باید سیاست های تشویقی در 
جهت حمایت از صادرکننده ها داشــته باشیم تا در چهارچوب 
پیمــان پولی، اقدام به مبادات تجاری کنند. اگر برای رفع این 
موانع چاره ای اندیشــیده شود، شــاهد تاثیر مثبت اجرای این 

پیمان ها بر بازار ارز و مدیریت این بازار خواهیم بود.

 شگرد جدید کاهبرداری در بازار؛ چک های 
بی محل زیاد شد

مدتی اســت که خبرهای زیــادی از خرید و فروش چک موردی و دســتگیری 
کاهبرداران این حوزه، به گوش می رســد. دلیل اصلی وقوع این تخلف، اجرایی 
نشدن کامل قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی است.نزدیک به یک ماه 
از خبر دستگیری باند خرید و فروش چک در یکی از فرودگاه های کشور می گذرد. 
تخلفات صورت گرفته توسط این باند به قدری سنگین و پرتعداد بود که به سرعت 
در فضای مجازی و رسانه ها، نوع فعالیت این افراد به خبرهای اصلی رسید. ریشه 
این تخلفات، عدم اجرای قانون جدید صدور چک اســت که به کاهبرداران این 
اجازه را می دهد تا با اســتفاده از حفره های موجود، اقدام به کارهای غیرقانونی از 

جمله خرید و فروش چک موردی نمایند.

خرید چک موردی، راه حل فرار بدحسابان از قانون
خرید و فروش چک موردی، این امکان را به افراد بدحساب می دهد که با پرداخت 
مبلغی، یک یا چند فقره چک امضادار را در ســریعترین زمان به دست آورده و با 
استفاده از آن، برای سفارشات خود با هر مبلغی، استفاده کنند. این فرآیند به این 
صورت است که باندهایی با پرداخت مبالغی ناچیز، چک ها و دسته چک های افراد 
بی بضاعت و حتی معتادان را خریده و سپس با شبکه سازی گسترده خود، هر فقره 
از این چک ها را با مبلغی بسیار بااتر به فروش می رسانند، در گام آخر نیز خریدار 
این چک ها با درج مبلغ دلخواه روی چک، محصول خود را از فروشنده بی خبر از 
این تخلف دریافت کرده و بدون اینکه مســئولیتی در قبال چک داشته باشد، به 
مقصود خود می رسند.این باندهای پولشویی، فرآیندی دقیق و حساب شده را با 
اســتفاده از خاءهای موجود در بخش  های اجرا نشده قانون جدید صدور چک، 
انجام می دهند. این افراد با اســتفاده از ارتباطاتی که با بعضی شعب بانک ها در 
کشور دارند، با صدور جواز کسب جعلی برای افراد بی بضاعت و معتادان و تحویل 
آن به این شعب، اقدام به اخذ دسته چک برای این افراد می کنند.با توجه به اینکه 
در ابتدا دسته چک 10 برگی برای افراد صادر می شود، این باندها در کمترین زمان 
این چک ها را صادر کرده و تسویه می کنند تا در ادامه بتوانند دسته چک های 25 
برگی و 50 برگی بگیرند، در این مرحله، این باندهای پولشویی اقدام به خرید این 
دسته چک ها به همراه امضا تمام برگ های آن با مبلغ بین 500 هزارتومان تا 2 
میلیون تومان می کنند و ســپس هر کدام از این برگ های چک امضا شده را در 
حدود 1 میلیون تومان به فروش می رسانند.افرادی هم که این چک ها را خریداری 
می کنند، مختار هســتند هر مبلغی که ازم است در چک نوشته و در معامات، 
تحویل طرف مقابل دهند. با توجه به تاریخ وصول چک، صاحب اصلی چک، یک 
یا چند روز قبل از زمان وصول، اقدام به مسدودی حساب کرده و به همین دلیل 

چک مزبور، دیگر تسویه نمی شود.

سردار مهری: شیوه کار این باندهای پولشویی سواستفاده از معتادان و 
افراد کم بضاعت است

سردار مهری، رییس پلیس فرودگاه های کشور، درباره دستگیری یک باند پولشویی 
در یکی از فرودگاه های کشــور، گفته بود: سرکردگان این باندهای کاهبرداری، 
افراد معتاد را در شــهر های مختلف کشــور جذب و برای آن ها حساب بانکی باز 
می کردند به طوری که در ابتدا دســته چک 10 برگی و در مرحله بعدی دسته 
چک 59 برگی برای آن ها اخذ می گردید.وی افزود: این افراد شیاد با سوءاستفاده 
از 100 هزار قطعه برگه چک بانکی در اســتان های تهران، خراسان رضوی، یزد، 
کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کاهبرداری کرده اند به طوری که تاکنون 30 
هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال در پرونده آن ها شناسایی 
شده اســت. اعضای این باند کاهبرداری شبکه ای با صدور چک های بامحل و 

ضمانت، اقدام به کاهبرداری های گسترده ای در سراسر کشور کرده اند.

خسارات فراوان بازاری ها، نتیجه عدم پیگیری بانک مرکزی در موضوع 
خرید و فروش چک موردی

همه این تخلفات باعث ایجاد کاهبرداری های بزرگ، افزایش چک های بی محل 
و وارد شدن خساراتی جبران ناپذیر برای دریافت کنندگان این چک ها شده است 
به طوریکه بعضی از این افراد، برای جبران خســارات وارده، مجبور به فروش کل 
دارایی خود شــده اند. بانک مرکزی به عنوان متولی پولی و مالی کشــور باید با 
عملیاتی کردن کامل قانون جدید صدور چک، مانع ایجاد این تخلفات شــده و 
خاءهای ناشــی از عدم اجرای کامل قانــون را ببندد.درصورتی که قانون جدید 
صدور چک به صورت کامل اجرایی شــود، همه نقل و انتقاات چک، به صورت 
الکترونیکی در ســامانه ای متمرکز ثبت شده و در صورت وجود مشکل، از تایید 
و انتقــال آن جلوگیری به عمل می آید، این امر باعث می شــود در زمان معامله، 
همه موارد به صورت شفاف ثبت شده و تخلفات به حداقل برسد.اگر قانون چک 

الکترونیک نیز که از موعد اجرای آن ماه ها گذشته است، عملیاتی شود.

معامات بورس دیروز با ریزش شاخص ها همراه 
شد به طوری که نماگر اصلی تاار شیشه ای با افت 
بیش از 32000 واحدی در پایان داد و ستدهای 
سومین روز معاماتی هفته جاری به یک میلیون 
و ۴90 هزار و 15۴ واحد رســید. جزییات داد و 
ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده 
نشان می دهد که همه شاخص های معاماتی در 

بازار سهام دیروز با سقوط مواجه شدند و به طور 
میانگین 1.۶1 درصد کاهش را به ثبت رساندند.

افت همه شاخص ها
بر اساس آمارهای معاماتی، شاخص های بورس 
با نوســان مواجه شدند به طوری که شاخص کل 
با )32۸2۶( واحد ریــزش معادل )2.1۶( درصد 
به یک میلیون و ۴90 هزار 15۴  واحد، شاخص 
قیمت »وزنی - ارزشــی«  با )۸۶0۷( واحد افت 
معادل )2.1۶( درصد بــه 390 هزار ۷3۴ واحد، 
شــاخص کل »هم وزن« با )193۶( واحد ریزش 
معادل )0.۴9( درصد به ۸9۶ هزار و ۷۶۸ واحد، 
شــاخص قیمت »هــم وزن« بــا )12۶۸( واحد 
کاهش معادل )0.۴9( درصد به 259 هزار و 9۷۶ 
واحد، شاخص آزاد شناور با )35۸51( واحد افت 
معادل )1.۷۷( درصد به یک میلیون و 9۸9 هزار 

و ۷۶9 واحد، شاخص بازار اول با )25۶20( واحد 
افت معــادل )2.33( درصد به یک میلیون و ۷2 
هزار 9۴1 واحد و شاخص بازار دوم با )59922( 
واحد ریزش معادل )1.91( درصد به 3 میلیون و 

۷9 هزار و ۴99 واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار
از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری 
مشــخص می کند که دیروز ۷ نمــاد » فارس با 
)51۴۶( واحــد، فملی با )29۶۷( واحد، تاپیکو با 
)21۷0( واحد، کگل بــا )19۶1( واحد، فواد با 
)192۸( واحد، شبندر با )13۶9( واحد، و وغدیر 
با )13۶۶( واحد«، بیشــترین تاثیــر را در روند 

حرکتی شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شــاخص 
صنایع تاار شیشــه ای با نوسان مواجه شدند به 
طوری که شــاخص صنایع »کاشی و سرامیک با 
۸15 واحد رشــد معادل 1.۷0 درصد به ۴۸ هزار 
و 931 واحد، دســتگاه های برقی با )12۸99۴( 
واحــد کاهش معادل )2.33( درصد به 5 میلیون 
و 50۴ هــزار و ۴11 واحــد، فلزات اساســی با 
)29۸۴9( واحــد ریزش معادل )2.۶5( درصد به 
یــک میلیون و 9۷ هــزار و 3۷1  واحد، رادیویی 
)2۶1( واحد کاهــش معادل )2.90( درصد به ۸ 
هزار و ۷۶۷ واحد، محصــوات کاغذ با )5۴33( 
واحــد کاهش معادل )3.۴9( درصد به 150 هزار 
و 139 واحــد، کانه فلزی با )15۸12( واحد افت 
معادل )۴.02( درصد به 3۷۷ هزار و 22۸ واحد، 
شیمیایی با )39۸۴( واحد کاهش معادل )۴.11( 

درصد به 93 هزار و ۴۶ واحد« رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها
در عیــن حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز 
بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای 
»فاسیمین با 5.2 درصد، کاما با 5 درصد، وتوس 
با ۴.99 درصد، کحافظ بــا ۴.9۸ درصد، بکاب با 
۴.۸5 درصد، شــفارس با ۴.۷9 درصد و وپست با 
۴.۷۷ درصد«  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای 
»قنیشا با )5( درصد، جم پیلن با )۴.9۶( درصد، 
شــیراز با )۴.95( درصد، کروی با )۴.92( درصد، 
خمحرکه با )۴.91( درصد، کرماشا با )۴.9( درصد 
و شــپدیس با )۴.۸9( درصد« بیشترین کاهش 
قیمت را در بازار سهام رقم زدند.به این ترتیب، در 
پایان سومین روز معاماتی بورس در هفته جاری، 
یک میلیون و 122 هزار نوبت معاماتی، 9 هزار و 
۸3 میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۷5 هزار و 

۷۷0 میلیارد تومان در بورس معامله شد.

نقدینگی از ازجمله مفاهیم کلیدی و مهم در اقتصاد کشــورها 
مطرح می شود که در این گزارش به زبانی ساده به بیان آن می 
پردازیم.نقدینگی مجموع پول و شبه پولی است که در اقتصاد 
کشور جریان دارد. پول، طبق تعریف شامل اسکناس و مسکوک 
در دست اشخاص به عاوه سپرده های دیداری است و شبه پول 

نیز شامل سپرده های غیردیداری است.
نقدینگی در اقتصاد ضریبی از پایه پولی است که توسط بانک 

مرکزی خلق شده است.
عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا شامل سه قلم؛

خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی
خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی

بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است.
مجموع اقام فوق به صورت پول و شبه پول در اقتصاد به گردش 

درمی آید.
با یک مثال به تعریف نقدینگی به زبان ساده می پردازیم؛

فرض کنید که شــما 15 میلیون تومان پول نقد دارید و با پول 
خود 3 کار انجام می دهید.

5 میلیون تومان در بانک سپرده گذاری می کنید و یک دفترچه 
حساب می گیرید.

5 میلیون تومان بابت خرید یک قطعه طا می دهید.
با 5 میلیون باقی مانده هم یک محصولی مثا ساعت می خرید.

حال بعد از مدتی شــما به پول نیاز پیدا می کنید. کدام یکی از 
3 مورد باا در سریع ترین حالت ممکن و بدون ضرر به پول نقد 

تبدیل می شود؟
بی شــک ســپرده بانکی و طا. شــما نمی توانید ساعتی که 
خریداری کرده اید را ســریعا و بــدون ضرر به پول نقد تبدیل 
کنید. پس نقدینگی شما در لحظه ای که به پول نیاز داشته اید 
10 میلیون تومان است.نقدینگی یعنی دارایی که در سریع ترین 
حالت ممکن به پول نقد تبدیل می شود. درصد نقدینگی موجود 
در دنیا ســپرده های بانکی، اوراق قرضه و مشابه این هاست و 
فقط 5 درصد نقدینگی موجود پول نقد و طا در دســت مردم 
اســت.پس اگر زین پس صحبتی از نقدینگی می شود منظور 
سپرده های بانکی است. رشد نقدینگی در وهله اول یعنی رشد 
سپرده ها، کاهش سرعت رشد نقدینگی یعنی کاهش رشد سود 

سپرده ها و …
مثالی دیگر؛فرض کنید شما می خواهید منزلتان در سریع ترین 
زمان ممکن به شخصی بفروشید. قیمت منزل شما 250 میلیون 
تومان است. از فرد خریدار در مورد نحوه پرداخت می پرسید. او 
بیان می کند من 50 میلیون تومان پول نقد دارم، 1۶0 میلیون 
پول منزلم اســت که می خواهم بفروشــم و ۴0 میلیون مابقی 
را نیز با فروش ماشــینم به شما پرداخت می کنم.در این مثال 
شخص در ظاهر 250 میلیون ازم برای این معامله را دارد، اما 

آیا همگی این دارایی ها در حال حاضر قابل تبدیل شدن به پول 
هستند؟ بدون شک فروش منزل و ماشین او نیاز به زمان دارد. 
از طرفی نمی توان دقیقا گفت این دارایی ها به قیمت گفته شده 
به فروش می رسد یا خیر.همه این عوامل موجب می شود شما به 
این فکر بیفتید که پرداخت مشتری برای مثال ممکن است ۴ 
یا 5 ماه به طول بینجامد. حال اگر شخصی همان لحظه برسد و 
بگوید که 250 میلیون پول نقد در حساب جاری خود در بانک 
دارد و می تواند همین امروز منزل شما را بخرد بدون شک شما 

با او وارد معامله خواهید شد.

کارکرد نقدینگی
میــزان نقدینگی در مقابل مقدار معینــی از کاا ها و خدمات 
می باشــد و نقدینگی باید با گردشــی که دســت افراد جامعه 
دارد تکافوی جریان کاا هــا و خدمات را بنماید. بدین ترتیب 
قیمت کاا ها با میزان نقدینگی و ســرعت گردش آن بستگی 
پیدا می کند. رشــد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا 
بــرای کاا ها و خدمات شــده و، چون در کوتــاه مدت عرضه 
کاا و خدمات محدود اســت این امر منجــر به ایجاد تورم در 
اقتصاد می شــود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشور ها 
برای رســیدن به اهداف کان اقتصادی مثل ایجاد رشــد در 
تولیدات، کنترل تورم، ایجــاد موازنه در پرداخت های خارجی 
و ایجاد اشــتغال اســت. در واقع کنترل نقدینگــی به عنوان 
وســیله ای برای رســیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین 
منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با 
حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از 
بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشور ها با استفاده از 
سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.

رشد نقدینگی شامل پول هایی میشود که خارج سیستم پولی 
ومالی باشد وبجای تولید صرف خرید وفروش کاا شود.

رابطه تورم و نقدینگی
چون میزان کاا و خدمات در جامعه محدود اســت، پس باید 
میزان نقدینگی به اندازه ای باشــد که با کاا و خدمات برابری 
کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کاا و خدمات در جامعه 

کم شده و قیمت ها افزایش می یابد )تورم(
کنترل نقدینگی از مهم ترین خواســته های کشور ها است و 
سیاست های گوناگونی را بدین منظور تدوین می کنند. برای 
نمونه افزایش فنــاوری و تولید درون مرزی، که با گردآوری 
کاای کافی و بســنده، از تورم جلوگیری می کند درصورت 

رشد متناســب نقدینگی و سطح تولید در جامعه، می توان 
تــا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این 
موضوع توســط نظریه مقداری پول )نظریه مبادله ای( که 
بصورت ســاده MV=PY مطرح می شــود و در آن M نشان 
دهنده حجم نقدینگی، V ســرعت گردش پول، P ســطح 
قیمت ها و بااخره Y ســطح تولید در اقتصاد است، توجیه 
می شود.در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای 
رشــد بهره وری، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی 
رشد می کند، درصورتیکه رشد حجم نقدینگی متناسب با 
رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول 
دوره مالی، ســطح قیمت ها نیز ثابــت می ماند، اما چنانچه 
نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری 
تساوی در معادله فوق می بایست این نابرابری از طریق رشد 
قیمت ها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از 
رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی ازم تقاضا کاهش 
یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می بایست 
سطح قیمت ها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد.بدیهی است 
که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در 
اقتصاد می توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد.

به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول 
در گردش شــامل دو مولفه پایه پولــی )Monetary Base( و 
ضریب فزاینده پولی است.پایه پولی یا همان پول پر قدرت 
به مجموع اســکناس و مسکوک در گردش به عاوه سپرده 
بانک ها نزد بانک مرکزی گفته می شــود، ولی این عامل به 
تنهایی حجم پول در گــزدش را تعیین نمی کند و ضریب 
فزاینــده پولی ناشــی از فعالیت های بانک هــای تجاری و 
تعامــات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی 
عمل می کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد 
بانک مرکزی برایر )r( باشد حجم پول در گردش برایر نسبت 
پایه پولی )D( به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول 
در گردش برابر )D/r( خواهد بود.واضح است که هر قدر نرخ 
ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی بیشــتر باشد قدرت 
تولید پول بانک ها تضعیف شــده و حجم کلی نقدینگی به 

سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

نکته 1: عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن
بانک مرکزی - نظام بانکی -مردم - دولت- بخش خارجی   

نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناســب با میزان 
تولید کاا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث 

تورم با رکود در تولید خواهد شد.

مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگــی یکی از بزرگ ترین چالش هایی اســت که 
سیســتم بانک داری با آن روبرو اســت. دلیل اصلی این چالش 
این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت 
تامین مالی می شود. عاوه بر این تسهیات اعطایی بانک ها صرف 
ســرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی 
نسبتاً پایینی دارند.وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات 
کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت است. نگهداری 
مقادیر ناکافی نقدینگی بانــک را با خطر عدم توانایی در ایفای 
تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر 
فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که 
باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه 
از دســت دادن بازار می شود.مدیریت نقدینگی به معنی توانایی 
بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت 
نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد.اولین نوع مدیریت 
نقدینگــی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب 
نقدینگی مورد نیاز در روز های آتی پیش بینی می شود.دومین نوع 
مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، 
نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طوانی تر شــش ماهه تا دو 
ساله پیش بینی می کند.سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی 

نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد.

نکته آخر؛
نقدینگی و افزایش پول و اســکناس در بین مردم از جمله 
مواردی اســت که از دیر باز مورد توجــه اقتصاددانان قرار 
گرفته و از جمله دایلی بوده که موجب افزایش تورم و نا به 
سامانی در حوزه اقتصاد شده است.در همین خصوص برای 
کنترل تورم و اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد، ابتدا بایســتی 
نقدینگی و تولید و خلق اعتبار بانک ها کنترل شــود. یعنی 
اگر هدف کنترل تورم اســت، به جای کنترل نقدینگی که 
مجموع پول چاپ شــده دولت و خلق اعتبار بانک هاست، 
باید بر کنترل خلق اعتبار بانک ها، تاکید بیشــتری شود.

این بدان معنی اســت که مجموعه های نظارتی و سیاست 
گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست هایی را اتخاذ کنند 
تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری صورت 
گیرد تا موازنه چاپ اســکناس و نقدینگی و همچنین نیاز 
جامعه به پول نقد به هم نریزد.بدون شک در صورت کنترل 
فعالیت بانک ها و جلوگیری از خلق بی رویه پول و نقدینگی، 
در بلندمدت می توان به کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم و 

به تبع آن رشد اقتصادی مناسب دست یافت.

نقدینگیچطورتورمایجادمیکند؟

سقوط نماگر 
تاار شیشه ای به 
محدوده 1400000 
واحدی
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گزیده خبر

 سفر رسمی اشرف غنی 
به کویت و قطر

کاخ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه ای اعام کرد، اشرف غنی 
به همراه هیاتی عالی رتبه در سفر رسمی عازم کویت و قطر شد.به 
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان 
صبح دیروز دوشنبه راهی کویت شد. او قصد دارد در مراسم یادبود 
امیر فقید کویت شرکت کند و این سفر با دعوت رسمی امیر جدید 
این کشور انجام می شود.رئیس جمهوری افغانستان پس از آن راهی 
دوحه، پایتخت قطر می شود. در بیانیه کاخ ریاست جمهوری آمده 
است، نشســت های بســیاری برای گفت وگو درباره تعمیق روابط 
دوجانبه افغانستان-قطر و همکاری مشترک در زمینه های مختلف 
برنامه ریزی شده است.اشرف غنی همچنین در نظر دارد در موسسه 
دوحه که دیپلمات های برجسته، چهره های آکادمیک و دانشجویان 
در آن شــرکت می کنند، ســخنرانی کند. این ســفر در بحبوحه 
مذاکرات جاری بین افغان ها انجام می شــود که از 12 سپتامبر در 

دوحه آغاز شده است.

تاش هند برای عقد قراردادهای 
جدید خرید تجهیزات نظامی از آمریکا

دولت هند از سفر مسئولین وزارت خارجه آمریکا برای تنظیم 
قرادادهای جدید همکاری بین واشنگتن و دهلی نو خبر داد.

به گزارش هندوستان تایمز؛ دهلی نو بار دیگر میزبان مسئولین 
آمریکایــی خواهد بود که برای گفتگو و رایزنی با مســئولین 
هندی راهی این کشور می شوند.هند در تاش است تجهیزات 
نظامی تازه ای از آمریکا خریداری کند و به همین دلیل از امضا 
قرار دادهای جدید بین دو کشــور خبر داده اســت.قرار است 
معاون وزیر خارجه آمریکا برای بررســی این قراردادها و آماده 
کردن تفاهم نامه های جدید تا دو هفته آتی به هند سفر داشته 
باشد.خرید هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی و همچنین 
موشک های بالستیک یکی از اهداف دهلی نو عنوان شده است.

معــاون وزیر خارجه آمریکا را در این ســفر تیمی از پنتاگون 
همراهی خواهند کرد تا جزئیات تفاهم نامه ها نیز بررســی و 
نهایی شود.هند همچنین به لزوم اعمال فشار کشورهای جهان 
بر پاکستان برای قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاکید کرد 
و تصریح کرد: برای کنترل اســام آبــاد همکاری با آمریکا را 
افزایــش خواهیم داد.دهلی نو تاکید کــرد: FATF می تواند از 
تمام ابزارهای خود برای اعمال فشار بر پاکستان استفاده کند 
و در این راستا باید به متحدان پاکستان مانند ترکیه نیز فشار 

وارد کرد.

ترامپ برای دیدن طرفدارانش بیمارستان را 
ترک کرد

رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با تعدادی از طرفدارانش که در مقابل بیمارستان 
تجمع کرده اند، بیمارســتان را به صورت موقت ترک کرد. دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا با انتشــار یک ویدئوی دیگر از کادر پزشکی در بیمارستان والتر 
رید و همچنین سایر کارکنان بیمارستان از جمله پرستاران و کادر درمان تشکر 
کرد.وی همچنین از طرفداران خود که در مقابل بیمارســتان حضور دارند نیز 
تشکر کرد و اعام کرد که احتماا برای دیدار با آنها بیمارستان را ترک می کند.

دقایقی بعد خبرگزاری فرانسه با بیان اینکه کاروان موتوری رئیس جمهور آمریکا 
در مقابل بیمارســتان والتر رید مشاهده شــده است گزارش داد که با این حال 
مقصد این کاروان مشخص نیست.پزشکان ترامپ پیش از این اعام کرده بودند 
که حال وی رو به بهبودی است و ممکن است روز دوشنبه از بیمارستان مرخص 
شود.مقامات کاخ سفید اما گفته بودند که ترامپ مایل است هرچه زودتر به کاخ 
سفید بازگردد. با این حال شبکه سی ان ان لحظاتی بعد از حضور ترامپ در میان 
طرفدارانش با خودرو گزارش داد که ترامپ دوباره به بیمارستان بازگشته است.

رئیس کمیسیون اروپا خود را قرنطینه کرد
اورسا ون در این رئیس کمیسیون اروپا که پیشتر از رهبران جهان به خاطر کم 
اهمیت نشان دادن ویروس کرونا انتقاد کرده بود به دلیل تماس با فرد مبتا به 
کووید-19 به قرنطینه اختیاری رفت.به گزارش خبرگزاری رویترز، ون در این 
در توئیتر نوشــت: به من اطاع داده شده که در نشستی که سه شنبه گذشته 
شرکت کرده بودم فردی حضور داشته که روز گذشته آزمایش کرونای او مثبت 
شده بود.وی در ادامه این توئیت نوشت: مطابق با مقررات خود را تا امروز صبح 
)سه شنبه( قرنطینه می کنم. آزمایش کرونای من در روز پنجشنبه منفی بوده 

امروز هم دوباره آن را تکرار خواهم کرد.

 نخست وزیر عراق با تظاهرکنندگان
 ناصریه دیدار کرد

نخســت وزیر عراق که صبح دیروز )دوشــنبه ( به همراه 20 وزیر به »ناصریه« 
مرکز اســتان »ذی قار« در جنوب عراق سفر کرد در میدان »الحبوبی«، کانون 
اعتراضات این اســتان، حاضر شــد و با تظاهرکنندگان دیــدار کرد.»مصطفی 
الکاظمی« در پل »الزیتون« شهر ناصریه به تجمع تظاهرات کنندگان پیوست و 
تأکید کرد که به تاش برای برخورد با عامان کشتار معترضان ادامه می دهد.

نخست وزیر عراق همچنین بر تاش برای آزادی ربوده شدگان از جمله »سجاد 
العراقی«، فعال مدنی اســتان ذی قار که دو هفته پیش به دست افراد ناشناس 
ربوده شــد، تأکید کرد.منابع خبری عراق گفتند که همزمان هیات دولت عراق 
نشست عادی خود را با حضور استاندار ذی قار، فرمانده ستاد عملیات مشترک 
و فرمانده پلیس استان در پایگاه نظامی در استان ذی قار برگزار کرده است.این 
منابع گفتند که الکاظمی به همراه اســتاندار ذی قار نشست را ترک کرده و به 
میدان الحبوبی کانون اعتراضات در شهر ناصریه رفته تا با فعاان تظاهرات دیدار 
کند.الکاظمی همچنین قرار اســت از منزل »عمر سعدون« و  »سجاد العراقی« 
دو فعال سیاسی ربوده شــده در استان ذی قار بازدید کند.ناصریه مرکز استان 
ذی قار پایتخت اعتراضات معروف به اکتبر عراق لقب گرفته و در طول یک سال 

گذشته خشن ترین و گسترده ترین اعتراض ها در این شهر روی داده است. 
اعتراضات اکتبر که از 9 مهر 98 آغاز شد تا اسفند ماه به مدت پنج ماه در استان 

های شیعه نشین جنوبی و مرکزی عراق از جمله بغداد پایتخت ادامه داشت. 

خطیب زاده: 

باپایانمحدودیتهایتسلیحاتینیازهایمانراتامینمیکنیم
ســخنگوی وزارت خارجه ایران با اشــاره به درگیری جمهوری 
آذربایجــان و ارمنســتان در نزدیکی مرزهای ایــران گفت: آنها 
باید توجه داشــته باشند که ایران نمی تواند درگیری در نزدیکی 

مرزهای خود به ویژه تعرض به مرزهای خود را تحمل کند.
سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسامی 
ایــران در نشســت خبری هفتگی خود، پاســخگوی ســواات 
خبرنگاران شد.سخنگوی وزارت خارجه در ابتدای صحبت هایش 
گفت: هفته گذشته اتفاقات مهمی در حواشی ما افتاد. در 13 مهر 
آقای ظریف به نمایندگی از رئیس جمهوری سفر نیم روزه ای را 
به کویت داشــتند که برای همدردی بــا دولت و مردم کویت به 
خاطر درگذشــت امیر کویت بود و همچنین با امیر جدید دیدار 
کردند و انتخاب ایشــان را تبریک گفته و حمایت کشــورمان از 
کویت را اعام کردند. 11 مهر هم گفتگوی تلفنی با آقای اوروف 
درباره قره باغ داشــتند. روز قبل هم با وزرای خارجه ارمنستان و 

جمهوری آذربایجان گفتگو داشتند.

طرح ایران برای توقف درگیری نظامی جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان

خطیب زاده در ادامه با اشــاره به تحوات قــره باغ گفت: اتفاق 
و جنگی که در مرزهای شــمال غربی ایران در جریان اســت را 
با حساســیت و دقت بررســی می کنیم. از روز اول اعام کردیم 
که مســیر نظامی برای حل و فصل این منازعه چندین دهه ای 
وجــود ندارد. تاکید می کنیــم که باید هر چــه زودتر درگیری 
نظامی متوقف شــود و گفتگوهای سیاســی زماندار شروع شود. 
ایران طرحی را آماده کرده اســت که در چارچوب مزبور اســت. 
امیدواریم که هــر دو طرف از ادامه جنگ و خشــونت اجتناب 
کنند. توجه داشته باشند که ایران نمی تواند درگیری در نزدیکی 
مرزهای خود به ویژه تعرض به مرزهای خود را تحمل کند.ایران 
از جمله کشــورهایی اســت که با طرف های درگیر روابط خوبی 
دارد. ما از این منظــر تاش کرده ایم که هم به صورت دوجانبه، 
هم با باکو و هم ایروان در ارتباط باشــیم و همچنین با کنشگران 
دیگر منطقه ای هم ارتباط داشته باشیم. امیدوارم که هرچه زودتر 
بتوانیم به جنگ پایان دهیــم، که هم تمامیت ارضی آذربایجان 
حفظ شــود و هم اینکه مناطق اشــغالی تخلیه شوند.یک اصل 
اساسی وجود دارد و آن عدم تعرض به غیرنظامیان است و اعام 
کردیــم که هر طرفی آن را رعایــت نکند برای ما غیرقابل قبول 
است . همه باید کمک کنند که این آتش درگیری خاموش شود.

وی در خصوص مناقشــه قره باغ و اظهارنظرهای متفاوت توسط 
برخی چهره های حاکمیتی مانند ائمه جمعه گفت: زیبایی ایران 
در همین گفتگوها است. ما یک جامعه متصلب نیستیم. مواضع 
جمهوری اســامی ایران را وزارت خارجه پــس از تدوین بیان 
می کند. یا من یا وزیر محترم امور خارجه بیان می کنیم. مواضع ما 

در قبال قره باغ هم شفاف است.

واکنش به اظهارات مقامات عربستانی درباره نقض برجام 
توسط ایران

وی در مــورد ابراز نگرانی مقامات عربســتان درباره نقض برجام 
توسط ایران گفت: احتماا عربستان و رژیم اشغالگر قدس آخرین 
کشورهایی هســتند که می توانند در باره این موضوع اظهار نظر 

کنند. این اظهارات خنده دارتر از آن اســت که به آن جواب داد. 
عربســتان در چارچوب ان پی تی باید بــه تعهدات خود پایبند 
باشد و اجازه دهد که مسیرهای بین المللی و حقوقی در خصوص 

فعالیت های بعضا پنهان و غیرآشکار طی شوند.

اروپا نشــان داده که چقدر در عمل به تعهدات خود در 
برجام ناتوان است

خطیب زاده درباره اجرای تعهدات طرف اروپایی در برجام گفت: 
هم آلمان و هم اروپــا می دانند که در چارچوب قطعنامه 2231 
تعهد دارند که مانع انتفاع ایران از رفع محدودیت های تسلیحاتی 
نشوند. اروپا در طول یکسال و نیم از خروج آمریکا از برجام نشان 
داد کــه چقدر در عمل به تعهدات خود ناتوان اســت و این چیز 
پنهانی نیســت. لذا توصیه من به سه پایتخت اروپایی این است 
که کمی دقت کنند. تاریخ قضاوت قطعی خواهد داشت که کدام 
طرف ناتوان بودند و کدام طرف به تعهدات خود پایبند بوده است.

طرف های ثالثی در پی ایجاد خدشه در روابط ایران و عراق 
هستند

سخنگو درباره سطح روابط ایران و عراق نیز گفت: ما هم در سفر 
دو هفتــه قبل وزیر خارجه عراق به ایران و هم مراودات عادی ما 
بــا مقامات عراقی موارد زیادی را صحبت می کنیم. حفظ آرامش 
و ثبات سیاســی در عراق، جایگاه مرجعیت در عراق، جزو ارکان 
سیاست های ماســت و اجازه نمی دهیم طرف های خارجی آن را 
خدشه دار کنند. فکر می کنیم طرف های ثالثی هستند که در پی 
ایجاد خدشــه در روابط ایران و عراق هستند و این را پنهان هم 

نمی کنند. روابط مستحکم تر از قبل جاری خواهد بود.

واکنش به ادعای امارات درباره جزایر سه گانه
وی در خصوص ادعای امارات درباره جزایر سه گانه اظهار داشت: 
هر کشــوری هر چقدر هم خطا کند در همسایگی ما، ما تاش 
می کنیم که به مســیر درســت برگردد. در خصوص جزایر سه 

گانه ایران از کســی اجازه نمی گیرد کــه در داخل مرزهای خود 
چه کار کند. این اظهارات نه حقی برای کشــوری ایجاد می کند 
و نه تاثیری بــر اعمال حاکمیت مــا دارد. در خصوص روابط با 
رژیم صهیونیســتی،  امیدوارم که امارات و دولت این کشــور با 
رژیم صهیونیستی غرق نشود.رژیم اشغالگر قدس در یک بحران 
هویتی، اجتماعی اقتصادی و سیاسی دامنه دار در حال غرق شدن 
است. هر کسی که به این خانه سست خودش را بیاویزد، خود را 

به خطر انداخته است.

دلیل توقف دوباره پروازها بین ایران و ترکیه
خطیب زاده در ادامه با اشاره به توقف دوباره پروازها بین ایران و 
ترکیه گفت: کرونا یک واقعیت است و پروتکل های سفت و سختی 
هم کشورها قائل شده اند. ما با دولت ترکیه و سازمان هواپیمایی 
با طرف های دیگر صحبت هایی داشته ایم. درباره سفر و بازگشت 
ایرانیان مشکلی وجود ندارد، اما سفرهای توریستی باز نشده است 

و درخواست درستی هم نیست.

درباره تامین و خرید دارو بــا تعلل هایی از طرف کره ای 
مواجه هستیم

رایزنی های ما با کره جنوبی در جریان اســت، اما با ســرعتی که 
ما انتظــار داریم پیش نمی رود. درباره تامین و خرید دارو، خرید 

واکسن آنفلوانزا، ما با تعلل هایی از طرف کره ای مواجه هستیم.

واکنش به آمادگی روسیه برای تحویل اس 400 به ایران
خطیب زاده در پاســخ به تسنیم مبنی بر اظهارات سفیر روسیه 
در ایران مبنی بر آمادگی مســکو برای همکاری با ایران در حوزه 
تســلیحات و حتی بحث تحویل اس 400، و اینکه آیا ایران این 
موضوع را پیگیری می کند یا نــه، گفت: ایران در طی مدت 40 
سال به برکت جوانان و دانشمندان خود بسیار از نیازهای خود را 
در سطح باایی تامین می  کند و حتی صادر می کند. در خصوص 
تعامات با روســیه، قطعــا وزارت دفاع این موضوع را براســاس 

نیازهای خود پیگیر خواهد کرد.

اهمیت نتیجه انتخابات آمریکا برای ایران
وی در خصوص اهمیت نتیجه انتخابات آمریکا برای ایران گفت: 
سیاست ایران در قبال آمریکا یک سیاست محاسبه شده دقیق، و 
برآمده از ابعاد تحوات بین الملل است . آمریکا مسئول ترور بزدانه 
و ناجوانمردانه ســردار سلیمانی اســت، ما شخصی به نام ترامپ 
نمی شناسیم و دولت آمریکا را مسئول می دانیم. آقای ترامپ هم 
نشان داده که چه ویژگی های دارد که دایره ادب اجازه نمی دهد 
من به توصیف ایشان حتی نزدیک شوم. این آمریکاست که باید به 
مسیر درست برگردد.  برای ما فرقی نمی کند که این دولت باشد 
یا دولت بعدی، یا اینکه همین دولت باز هم باشــد. در خصوص 
ترور هم ما آمریکا را مسئول می دانیم. مسئوان ما هم گفتند که 

ما در عمل اقدام می کنیم و تهدید نمی کنیم.

دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی اقتصادی یک کلمه نیست، یک مجموعه ای از اقدامات 
و نهادها و ارگان هایی اســت که باید در آن کار کنند. وزارت امور 
خارجه همانند حوزه های دیگر تسهیل کننده اقداماتی است که 
باید نهادها و ارگان های مســئول انجــام دهند. اینکه یکبار وزیر 
خارجــه می گوید مــا در دور زدن تحریم ها فــوق دکترا داریم، 
همینطوری حاصل نشــده است. وزارت امور خارجه شبانه روزی 
روی این حوزه کار می کند، اما ما اهل لو دادن کارها نیســتیم. و 
گفته ها را می گذاریم برای روزی که بتوانیم شفاف صحبت کنیم.

هیچ وقت سیاســت خارجی را نباید گروگان سیاست اصلی کرد. 
هر وقت اینطور شده، منافع ملی ایران به خوبی تامین نشده است. 
تمام حرف ما این بوده که سیاست داخلی را به سیاسیون واگذار 
کنید و سیاســت خارجی را به دیپلمات های کار کشته. ما سعی 

کردیم همواره نماینده شایسته ای برای ایران باشیم.

سند 25 ساله بین ایران و چین
خطیب زاده درباره بحث توافق اقتصادی با چین نیز گفت: سند 
25 ساله سندی اســت که امروز آغاز نشده است. ما از نقشه راه 
25 ســاله صحبت می کنیم که از زمان سفر رئیس جمهور چین 
به تهران مطرح شد. ما این راه را دنبال نمی کنیم که اقتصاد خود 
را متکی به کشــوری کنیم. ایران کشــوری چهار فصل است. ما 
جزو معدود کشورهایی هســتیم که 4 یا 5 مولفه ازم در حوزه 
اقتصادی نظیر انرژی، بازار، نیروی انســانی و ... را در داخل خود 
دارد.هیچ مانعی برای سند 25 ساله وجود ندارد و در جریان است 

و امیدواریم که هر وقت نهایی شد آن را اطاع رسانی کنیم.

طرح روسیه برای تامین امنیت خلیج فارس
ســخنگو در انتها درباره طرح روســیه برای تامین امنیت خلیج 
فارس گفت: در خصوص خلیج فارس به عنوان حوزه امنیتی ایران 
دغدغه ای نداشــته باشید. ما نه تنها امنیت خود در خلیج فارس 
را تامین کرده ایم بلکه امنیت کشــورها در این حوزه را نیز تامین 
کرده ایم. درباره طرح مســکو باید بگویم که ما هر طرحی را که 
جامع باشد و اصولی را که برای تامین امنیت باشد را می پذیریم،  

اما فکر می کنیم که طرح ایران جامع ترین طرح است.

هشدار وزیر پیشین عراقی درباره کودتای نظامی بعث
وزیر کشور اسبق عراق خبر داد که عناصر باقیمانده حزب منحله بعث با برگزاری کنفرانس در آمریکا 
و کشورهای غربی، قصد دارند علیه بغداد کودتای نظامی کنند.، »باقر جبر الزبیدی« از رهبران مجلس 
اعای اســامی عراق درباره توطئه جدید عناصر باقی مانده رژیم بعث هشدار داد.روزنامه الکترونیکی 
»رأی الیــوم« به نقل از الزبیدی گزارش داد که کنفرانس های حزب منحله بعث در آمریکا و ســایر 
کشورهای غربی، زیربنای اقداماتی است که شاخه نظامی این حزب در حال انجام آن است.وی که وزیر 
کشور اسبق عراق نیز بوده، ادامه داد، کسانی مسئول برگزاری این همایش ها هستند که از عراق فرار 
کردند و از بعثی های مقیم کردستان عراق و کشورهای غربی هستند.این مسئول عراقی خاطر نشان 
کرد، هم اکنون طرحی برای »کودتای نظامی« در عراق در جریان اســت که سرپرســتی آن بر عهده 
»عزت الدوری« جانشین صدام دیکتاتور معدوم عراق است.الزبیدی خبر داد، آموزشهای فشرده شاخه 
نظامی بعث در شــمال استان دیالی واقع در شرق عراق و منطقه موسوم به »مثلث مرگ« )مکحول، 
خانوکة و سلسلة جبال حمرین( در جریان است.وی تصریح کرد که »ما بارها درباره آن هشدار دادیم 
و گفتیــم که یک هدف دارد و آن، حمایت از طرح کودتای نظامی جدید در عراق اســت؛ ]طرحی[ 
که نقشه آن را افسران رژیم سابق با همکاری شخصیتهای نظامی طراحی کرده اند«.این رهبر مجلس 
اعای اسامی خاطر نشان کرد، دو کشور منطقه ای به شدت بر سر حمایت از این طرح، اختاف نظر 
دارند؛ هر چند که بسیاری از اقدامات عناصر بعث در داخل خاک این کشور صورت می گیرد.در همین 
ارتباط، »محمد البلداوی« نماینده ائتاف الفتح  در پارلمان عراق از دسیسه های جدید اعراب حاشیه 
خلیج فارس و ایاات متحده آمریکا هشدار داد. و گفت: »محور آمریکا و حامیان آن در فرآیند سیاسی، 
تاش دارند با معامات مشــکوک، سران بعث را وارد عرصه سیاست کنند«.وی با بیان اینکه هدف از 
این اقدام، کودتای نرم علیه فرآیند سیاســی است؛ بر این باور است که فقط آمریکا نیست که در پی 
بازگرداندن ســران بعث است، بلکه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز بر روی طرح بازگرداندن 

بعث متمرکز شده اند.

سفیر واشنگتن در سرزمین های اشغالی؛
 ایران مهمترین مسئله انتخابات

 آمریکا است
سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی در سخنانی، ایران را مهمترین 
موضوع انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایاات متحده خواند.»دیوید 
فریدمن« سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی در گفتگو با رسانه های 
اماراتی که بخش هایی از آن در تایمز اسرائیل منتشر شده گفته است: 
پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری ماه آینده منجر به 
تغییر سیاســت های واشنگتن در قبال ایران شــده و برای اسرائیل و 
کشورهای عرب حاشــیه خلیج فارس زیان بار خواهد بود.فریدمن در 
صحبت هــای خود این طور گفته که ایران مهمترین موضوع انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا است.نماینده آمریکا در سرزمین های اشغالی 
در بخش دیگری از صحبت های خود گفته است: همانطور که می دانید 
جــو بایدن از اعضای دولت اوباما بود که برای توافق ایران مذاکره کرد 
و آن را به اجرا گذاشــت؛ توافقی که رئیس جمهور ترامپ معتقد بود 
بدترین توافق بین المللی است که آمریکا تاکنون وارد آن شده است و 
من نیز چنین عقیده ای را دارم.وی در مورد سیاســت فشار حداکثری 
آمریکا علیه ایران نیز گفت: در خصوص تحریم ها ما در موقعیت خیلی 
خوبی هستیم و من فکر می کنم اگر ما این مسیر را ادامه دهیم ایران 
هیچ گزینه ای غیر از پایان دادن به فعالیت های خود نداشته باشد. اما 

اگر بایدن پیروز شود دولت جدید آمریکا این مسیر را تغییر می دهد.

مدیــر اتــاق بازرگانی عربســتان ســعودی در بحبوحه 
افزایش تنشــهای سیاســی میان دو قدرت منطقه ای، 
خواســتار بایکوت کااهای ترکیه شد.عربستان سعودی 
و ترکیه سالهاست بر ســر سیاست خارجی و رویکرد در 
قبال گروههای سیاســی اختاف نظر دارند. قتل جمال 
خاشقجی، منتقد برجسته ریاض در کنسولگری عربستان 
سعودی در استانبول که ســال 2018 به وقوع پیوست، 
این تنشــها را به شــدت افزایش داد.این دو کشور اوایل 
امسال برخی از وب ســایتهای خبری یکدیگر را مسدود 
کردند.عجان العجان، رییس اتاق بازرگانی سعودی در 
توییتی نوشــت: بایکوت هر موردی که به ترکیه مربوط 
می شــود اعم از واردات، ســرمایه گذاری یا گردشگری، 
مسئولیت هر بازرگان و مصرف کننده سعودی در واکنش 
به ادامه خصومت دولت ترکیه در قبال سران ما است.اتاق 

بازرگانی عربستان سعودی یک گروه غیردولتی متشکل 
از بازرگانان بخش خصوصی است.بیش از یک سال است 
که برخی بازرگانان سعودی و ترکیه از بایکوت غیررسمی 
واردات ترکیه از ســوی دولت عربستان سعودی صحبت 
می کنند. یک واردکننده ســعودی که مایل نبود نامش 
فاش شــود، به رویترز گفت: کانتینرهایی که وی امسال 
از ترکیه وارد کرد، ســه ماه در گمرک ماندند. وی اظهار 
کرد: برخی از مقامات گمرکی به وی توصیه کردند دیگر 
مستقیما از ترکیه واردات انجام ندهد.مهمت گوزل منصور، 
نماینده اپوزیســیون ترکیه هفته گذشته اظهار کرده بود 
میوه و ســبزیجاتی که از منطقه هاتای صادر می شوند، 
به مدت طوانیتــر از حد معمول در مرز ســعودی نگه 
داشته می شــوند. وی در اظهاراتی به مطبوعات ترکیه و 
در صفحه توییترش نسبت به تشدید بایکوت غیررسمی 

عربستان ســعودی ابراز نگرانی کرد.رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه در ســخنانی در پارلمان این کشور 
به دولتهای عربی تاخت و در ســخنانی تند گفت: نباید 
فراموش شــود کشــورهای مورد بحث تا دیــروز وجود 
نداشتند و شاید فردا وجود نداشته باشند. اما به خواست 
خــدا پرچم ما در این پهنه جغرافیا همچنان برافراشــته 
خواهد ماند.آمار تجارت ترکیه و عربســتان سعودی با در 
نظر گرفتن تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر تجارت جهانی، 
کاهش چشمگیر غیرمعمول در تجارت دوجانبه در سال 
میادی جاری را نشان نمی دهد.بر اساس گزارش رویترز، 
ترکیه در سه ماهه دوم امسال دوازدهمین شریک بزرگ 
عربستان سعودی از نظر ارزش واردات بود و ارزش واردات 
عربستان ســعودی از ترکیه به حدود 185 میلیون دار 
بالغ شد که بااتر از حدود 180 میلیون دار در ژوئن بود.

درخواست اتاق بازرگانی عربستان برای بایکوت کااهای ترکیه

 آگهی تغییرات شرکت کاوشگران هنر برق آریا 
شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 26282 و شناسه ملی 14004013074 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : - آقای نصراله روســتایی به شــماره ملی : 3539263993 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای رضا عباســقلی پور علی جانیها به شــماره ملی : 
0033948356 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره - آقای علی محمدی 
به شــماره ملی : 1819229610 به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بــروات ، قراردادها و عقود اســامی با امضای آقای 
نصراله روستایی به سمت رئیس هیئت مدیره یا آقای علی محمدی به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هر یک به تنهایی به همراه مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری با مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی به همراه 

مهر شرکت معتبر است .
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری کرج ) م الف1010837(

آگهی تغییرات شرکت کاوشگران هنر برق آریا
 شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت 26282 و شناسه ملی 14004013074
 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1397/02/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : اعضــای هیئت مدیره 
عبارتند از : -1آقای نصراله روستایی به شماره ملی: 3539263993 
- 2 - آقای علی محمدی به شــماره ملی : 1819229610 -3 آقای 
رضا عباسقلی پور علی جانیها به شماره ملی : 0033948356 برای 
مدت دو سال انتخاب شدند . آقای وفا راطبی فرزند حسین به شماره 
ملی : 1288256027 به سمت بازرس اصلی و آقای رضا رهنما فرزند 
همتعلی به شماره ملی 6309752766 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرج ) م الف1010843 (

آگهی تغییرات شرکت کاوشگران هنر برق آریا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 26282 و شناسه ملی 14004013074

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تعداد اعضاء هیئت مدیره به 3 نفر کاهش 

یافت و ماده مربوطه ) 31( اساسنامه اصاح گردید .
  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری کرج  ) م الف )1010816 (
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رئیس انجمــن اپتومتری ایران میرزاجانی اظهار کرد: از »آب ســیاه« یا 
»گلوکوم« می توان به عنوان بیماری نام برد که موجب آســیب به عصب 
بینایی چشم می شود به طور میانگین ۲ تا ۵ درصد افراد جامعه درگیر این 
بیماری هســتند. بیماری آب سیاه در غالب موارد با باا بودن فشار داخل 
چشم همراه می شود. چشم یک کره ای است که بافت های مختلفی دارد و با 
مایع پر شده است. مایع قسمت جلویی چشم زالیه نام دارد که اگر فشار آن 
زیاد باشد، این فشار می تواند به عصب بینایی آسیب برساند و بیماری گلوکم 
را ایجاد کند. او ادامه داد: فشار زیاد مایع داخل چشم منجر به نشت مایع 
به ایه پشتی قرنیه چشم می شود و ظاهر چشم را ممکن است در مراحل 
پیشرفته و بدون درمان مه آلود و تیره رنگ کند، به همین علت اصطاح 

"آب سیاه" برای این بیماری در نظر گرفته شده است.

یک کارشناس تغذیه، با اشاره به اقدامات پیشگیری و مقابله با کرونا، بر 
تغذیه مناسب در این روزها تاکید کرد. آرزو چراغی گفت: اولین فاکتور 
برای تقویت سیســتم ایمنی بدن، خواب اســت و ما در شبانه روز باید 
بین ۶ تا ۸ ســاعت خواب شبانه داشته باشیم. دومین عاملی که باعث 
تقویت سیســتم ایمنی می شود، انجام فعالیت های ورزشی است و باید 
در طول هفته حدود ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی داشته باشیم. مهم ترین 
فاکتور برای تقویت سیستم ایمنی بدن، تغذیه مناسب است. استفاده از 
چهار گروه اصلی مواد غذایی به صورت روزانه در وعده های غذایی باعث 
می شود تغذیه مناسب داشته باشــیم و سیستم ایمنی بدن ما تقویت 
شود. چراغی افزود: استفاده از غذاهای سرخ کرده بیرون و فست فودها 

در دوران کرونا اصًا مناسب نیست. 

افســردگی پاییزی نوعی از اختاات خلقی است که در فصل پاییز رخ 
می دهد و تصور می شــود که یک نوع فرعی از افسردگی باشد. »ارینا 
لندرمن« پزشــک روس متخصص در زمینه تعامل با ناخودآگاه توصیه 
می کند که برای مقابله با این پدیده، انسان با روح خود صادق باشد و به 
ندای درونی خود گوش دهد. هرکســی در اعماق وجودی خود می داند 
آنچه او را اذیت می کند، آب و هوای گرفته نیست؛ بلکه کار خسته کننده 
و یا مشــکات خانوادگی است. شاید شما از هدف خود بسیار دور شده 
باشید؛ از این رو بدن شما در برابر آنچه خودتان با آن موافق نبوده اید، 
مقاومت می کند و حتی گاهی اوقات، ابتای شما به یک بیماری، نوعی 
از این مقاومت به حساب می آید. افسردگی، نوعی چالش برای فعالیت 

شما در یک زمینه ای است که به آن تمایل ندارید. 

گر با نور مشکل دارید به این 
بیماری خطرناک مبتا هستید!

 در روزهای کرونایی دور این 
غذا را خط بکشید

 چگونه غول افسردگی پاییزی
 را به زانو دربیاوریم؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بقایایراکتهایمورداستفادهدرجنگقرهباغ

خیزش دوباره پورشه از خاکسترهای شیوع گسترده کرونا!
چشــمان همه نظاره گر خودروســازان و توانایی آن ها در بازیابی توان خود پس از شیوع بدترین همه گیری بیماری در جهان است. پس 
از انتشــار نتایج فروش پورشه در ســه ماهه دوم امسال که حاکی از احیای این برند آلمانی بود، ژرمن ها هم اکنون آمار فروش خود طی 
سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ در کشور آمریکا را اعام کرده اند و این آمار نشانه های امیدوار کننده ای را نشان می دهد. ۱۹۲ نمایندگی پورشه 
در آمریکا بین ماه های جوای تا سپتامبر تعداد ۱۵,۵۴۸ دستگاه خودرو به فروش رسانده اند که نسبت به مدت مشابه سال پیش رشد ۵ 
درصدی را نشان می دهد. البته فروش ابتدای سال پورشه تا به اینجای سال افت ۱۱.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش داشته 
اســت. این شرکت در پایان ســه ماهه دوم سال جاری افت فروش ۲۰.۱ درصدی را تجربه کرد و بنابراین این موضوع نشان می دهد که 
پورشه در جهت درستی حرکت می کند. پرفروش ترین محصول پورشه در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ ماکان با فروش ۵,۴۶۶ دستگاهی بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهش فروش ۱۵.۶ درصدی را تجربه کرده است. مدل های پرفروش بعدی نیز به ترتیب کاین )فروش 
۴,۵۰۹ دستگاه(، تایکان )فروش ۱,۸۵۸ دستگاه(، ۹۱۱ )فروش ۱,۵۶۷ دستگاه( و ۷۱۸ )فروش ۱,۰۸۴ دستگاه( بوده اند. پانامرا هم با 

فروش ۱,۰۶۴ دستگاهی کم فروش ترین محصول پورشه طی این مدت بوده است.

مصوبه نهایی AFC درباره مکان فینال لیگ قهرمانان آسیا
فینال لیگ قهرمانان آسیا با نظر کنفدراسیون فوتبال این قاره به صورت تک بازی و در منطقه غرب برگزار خواهد شد. پرسپولیس 
توانست با کنار زدن تیم های غرب آسیا به فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ راه یابد و در این مرحله باید برابر یک تیم از شرق آسیا 
قرار بگیرد. این دیدار قرار اســت بین قهرمان شرق و پرسپولیس در تاریخ ۲۹ آذر برگزار شود. مکان دیدار نهایی لیگ قهرمانان 
هنوز به صورت قطعی اعام نشــده، ولی طبق آخرین مصوبه کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره مکان دیدار نهایی لیگ قهرمانان 
چنین آمده است که "فینال لیگ قهرمانان برخاف سال های قبل به صورت رفت و برگشت نخواهد بود و به صورت تک بازی در 
منطقه غرب آسیا برگزار می شود". گمانه زنی هایی در روز گذشته در شبکه های اجتماعی شنیده شد که این دیدار قرار است در 
ورزشگاه آزادی برگزار شود. ورزشگاهی که سال ۲۰۱۸ تجربه میزبانی فینال لیگ قهرمانان را با حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر داشت. 
باید دید کنفدارسیون فوتبال آسیا چه ورزشگاهی و کشوری را به عنوان میزبان فینال معرفی خواهد کرد. البته به احتمال بسیار 

زیاد این دیدار نیز در قطر انجام خواهد شد.

اجرم بنشاند پیغمبر سزایی با سزابود با زرا و حیدر حجت پیغمبری کار آن ه چون آمد ه دستش ذوالفقار جانش
گشت معجز رکفش چون رکف موسی عصا ر دو اندر کعبهٔ جود و کرم رکن و صفاوان دو فرزند ززش چون  حسین و چون حسنوانگهی ا سیف اا ذوالفقار آمد نداآمد آواز منادی افتی اا علی وان دگر گشته پی دفع البَایا ر باآن ی کشته ه زر بددان ر اختفاء گشته ز تن رکرباآن ی را جان ز تن  گشته جدا اندر حجاز وان دگر را سر جدا

پیشنهاد

چهره روز

پرتقال خونی
کتــاب پرتقال خونی یــک رمان ایرانی نوشــته پروانه 
ســراوانی است که انتشــارات آموت آن را منتشر کرده 
اســت. پرتقال خونی اولین رمان نویسنده می باشد که 
موفق به کسب جایزه  رمان اول ماندگار شده است. کتاب 
پرتقال خونی شرح حال یک خانواده است که به وسیله 
عشق محافظت می شود، عشقی مادرانه. عشقی که باعث 
می شود قهرمان قصه به آن ســوی مرزها برود تا برای 
فراهم کردن آسایش پسرانش، با خطرهای فراوانی روبه 
رو شــود. نازلی شخصیت اصلی داستان زنی است که با 
خواندن داســتان زندگی اش تاشش را می ستاییم. او 
دال اجناس دســت دوم ثروتمندان اســت و با داشتن 
همســری ضعیف تصمیم میگیرد که خانواده را خودش 
اداره کند. تصادفی باعث می شود که نازلی در یک باغ پرتقال خانه نشین شود. جایی که او همیشه از 
آن تنفر شده است زیرا اعتقاد داشت که باید برای این باغ پول خرج کرد و از آن نگهداری کرد اما همه 
این حوادث باعش می شود که او به باغداری به شیوه ای متفاوت نگاه کند. اولین چیزی که با خواندن 
این کتاب به ذهنم رسید آدم های آن بودند. آدم هایی که بارها آن ها را دیده ایم. از کنارشان رد شدیم، 
سام و احوال پرسی کردیم، برایشان کار کردیم، برایمان کار کردند، خانه آن ها رفته ایم، خانه ما آمدند 
و… حتی با آنان زندگی کرده ایم. کتاب پر بود از آدم. آدم های خســیس و ناخن خشــک، آدم هایی 
که در برابر سختی ها فرار کرده و جا می زنند، آدم هایی که هر جور شده خود را با سختی ها وفق می 
دهند، آدم هایی که کارشــان ســود بردن از دیگران و بدنام کردنشان است. آن هایی که پا می گذارند 
روی شانه های بقیه تا خودشان باا بروند. انگار نه انگار که عدالتی وجود دارد، خدایی هست، انسانیت 

هست یا مهربانی هست....

علی شیر نوایی
میرنظام الدین علی شــیر نوائی شــاعر، دانشــمند و 
سیاســتمدار برجســته روزگار فرمانروایی تیموریان 
و معاصر سلطان حســین بایقرا )۸۴۴ – ۹۱۱ ه .ق( 
بوده اســت. امیر علی شــیر نوایی نام او علی شیر بن 
غیاث الدین کیچکنه بخشــی یا کیچکینــه بهادر و 
ملقب به »نظام الدین« اســت. او مردی نیکوصفت و 
دانشمند و شاعر بوده اشعار بسیاری به دو زبان فارسی 
و جغتایی )ازبکی( دارد؛ به همین جهت مشــهور به 
»ذواللسانین« بود. تخلص او در اشعار ترکی »نوایی« 
و در اشعار فارسی »فانی« است.وی در سال ۸۴۴ ه .ق 
در هرات زاده شد و تحصیات اولیۀ خود را نزد پدرش 
کیچکینه بخشی، که از جمله امرای دربار تیموریان 
بود، کســب کرد و ســپس برای ادامۀ تحصیل به سمرقند رفت. علی شیر در خردسالی با سلطان 
حســین میرزا هم درس و هم مدرســه بود. نوایی از آن پس به منظور تحصیل معارف و کماات 
خراسان و سمرقند و بسیاری از شهرهای دیگر را سیاحت کرد و در آن میان گرفتار فقر و فاقه ای 
سخت شد. با به سلطنت رسیدن سلطان حسین میرزا امیر علی شیر به حکم دوستی دیرینه به نزد 
او رفت و به گرمی از ســوی وی مورد اســتقبال واقع گردید. آنچه روشن است او در این هنگام از 
جمله توانمندترین چهره های سیاسی دربار به شما می آمده است. از جمله مقام ها و مناصبی که از 
سوی سلطان حسین میرزا به امیر علی شیر واگذار گردید می توان به تصدی مقام مهرداری، امارت 
دیوان اعلیحکومت هراتو حکومت استرآباد.شــاره داشت. با وجود این، گفتنی است امیر علی شیر 
بیشتر مایل بود تنها ندیم و مشاور سلطان باشد و بدین سبب به تقریب از پذیرش مناصب سیاسی 

گریزان بود. امیر علی شیر سرانجام به سال ۹۰۶ در شهر هرات درگذشت.

بخوانید در اینستاگرام


