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نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد، فشــار حداکثری آمریکا را مصداق تروریسم دولتی دانست و گفت: این سیاست، با هدف ایجاد درد و رنج در میان مردم 
و همچنین ایجاد ناآرامی های اجتماعی مطابق با سیاست فاسد آن برای تغییر رژیم طراحی شده است.مجید تخت روانچی در نشست کمیته ششم مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد که با موضوع مبارزه با تروریسم برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.وی با بیان اینکه »جمهوری اسامی ایران، تروریسم را در هر شکل و ظاهری 
اعم از تروریسم دولتی و تروریسم اقتصادی و پزشکی را که از طریق اقدامات اجابری یکجانبه اعمال می کنند، به شدت محکوم می کند«، افزود: برای ریشه کن کردن 

تروریسم یک بار و برای همیشه، چاره ای جز استفاده از قدرت و رویکرد چندجانبه....

www.sobh-eqtesad.ir

 تخت روانچی:
 آمریکا به تهیه ساح برای حمله تروریستی در ایران ادامه می دهد

info@sobh-eqtesad.ir

بقای بشار اسد هزینه تراشید
این روز ها بازار افشا گری در فضا های رسانه ای حرف اول 
خبر ها رابه خود اختصاص داده و هر رسانه ای بتواند زمینه 
ای برای گفتگو با شــخصیتی مطلع را فراهم کند که از او 
گفتگویی در خور آنتن خبری بگیرد چند زمانی البته بسته 
به نوع گفتگو و افشــا گری ، بر تارک آنتن اخبار دست به 
دست شده باقی میماند و البته کار رسانه هم همین است. از 
جمله این افشا گری ها مصاحبه ای بود که  BBC  با »حمد 
بن جاســم بن جبر آل ثانی«، نخســت وزیر و وزیر خارجه 
پیشین قطر همین هفته گذشته انجام داد که در آن از وقایع 
بسیار مهم و ناشی از هزینه های کانی که برای التیام بغض 
و خشــم آمریکا و آل ســعود ؛ در مواجهه ایران برای حفظ 
پایگاه مقاومت در سوریه با رهبری بشار اسد ؛ پرده برداشت. 
 BBC حمد بن جاســم  در این مصاحبه با شــبکه خبری
اسرار جدیدی از بحران سوریه و جنگ  تحمیلی  کشورهای 
مستکبر بر این کشــور را که در ماه مارس ۲۰۱۱ آغاز شد 
و بخــش هایی هنوز از آن  همچنان  در منطقه ادامه دارد، 
افشا گری کرد. طی ۹ سالی که از جنگ  و تجاوز تحمیلی 
علیه سوریه می گذرد، بارها نقش مخرب  آمریکا و انگلیس 
و رژیم صهیونیســتی با حمایت  کشــورهای منطقه مانند 
عربستان سعودی، قطر، امارات و ترکیه به اثبات رسیده و و 
نقش های هریک  از ستیزه جویان در مقابل محور مقاومت 
در جــای خود از مهمترین عوامل اســتمرار این بحران در 
تمام طول این سال ها بوده است. حال نخست وزیر قطر که 
خود در این گرداب فســاد نقش ویژه ای داشته و اکنون به 
دلیل نیاز انگلیس به افشای برخی اسرار پشت پرده به روی 
صحنــه آمده ،  در مصاحبه جدید خود پرده دیگری از این 
جنگ را به نمایش می گذارد. وی درباره حمایت از نظامیان 
معارض سوری و تشــویق آنها به جدایی از صفوف ارتش و 
نیروهای مسلح سوریه چنین می گوید: »به افسران سوری 
که از صفوف ارتش و نیروهای مسلح سوریه جدا می شدند، 
هریک نفر ۳۰ هزار دار و به نظامیان بدون درجه ۱۵ هزار 
دار پرداخت کردیم «. حمد بن جاسم می افزاید: »عربستان 
سعودی به ریاض حجاب، نخست وزیر وقت سوریه نیز که 
از نظام این کشور جدا شده بود، ۵۰ میلیون دار به عنوان 
پاداش مخالفت و تضعیف بشــار اسد پرداخت کرد« . او در 
ادامه با بیان اینکه آنچه از روز اول جنگ در سوریه تاکنون 
هزینه شــده، بیش از ۱۳۷ میلیارد دار اســت، افشا گری 
کرد که : »ســرکردگان گروه های مسلح از فراوانی اموال و 
مبالغ کانی که در اختیار آنها قرار داده می شــد، استفاده 
کرده و ] داری [ میلیونر شدند. عملیات جدایی از صفوف 
ارتش و نیروهای مســلح ســوریه غالبا با وعده و وعیدهای 
مالی انجام می شــد و همان طور که گفتم به درجه داران 
۳۰ هزار و نظامیان بدون درجه و عادی ۱۵ هزار دار پاداش 
پرداخت می شــد . جدایی ریاض حجاب از نظام سوریه با 
هماهنگی با پسر دایی اش انجام شد که از سال ها قبل در 
اردن زندگی می کرد و پس از جدایی، عربستان سعودی به 
وی ۵۰ میلیون دار پاداش داد«.  حمد  درباره ســرهنگ 
»مناف طاس«، از فرماندهان بارز گارد ریاســت جمهوری 
ســوریه و از دوستان نزدیک »بشار اسد«، رئیس جمهوری 
ســوریه چنین می گوید: »جدایی مناف طاس نیز پس از 
هماهنگی بین دســتگاه اطاعات فرانسه و مدیحه طاس، 
خواهر مناف و بیوه اکرم عجه، تاجر و سرمایه دار دو تابعیتی 
سوریـ  سعودی صورت گرفت که سال ها در پاریس اقامت 
داشــت و تابعیت فرانسه را بدست آورده بود«. نخست وزیر 
پیشین قطر در این مصاحبه همچنین به »سعد الحریری«، 
نخســت وزیر وقت لبنان اشاره می کند و با بیان اینکه وی 
نیز یک صد میلیون دار به عنوان پاداش از جدایی نظامیان 
و مسئولین وقت نظام سوریه دریافت کرد« . سعد الحریری 
نقش موثر و مهمی در جنگ سوریه ایفا کرد ... وی دفتری 
در شــهر غازی عنتاب ترکیه داشت که اداره آن را به عقاب 
صقر، نماینده وقت پارلمان لبنان سپرده بود «. عقاب صقر 
نیز به خاطر خدماتش ۱۰ میلیون دار پاداش دریافت کرده 
چرا که پرده از نقش »نجیب میقاتی«، نخســت وزیر وقت 
لبنان در بحران ســوریه برمی دارد و خاطر نشان می کند: 
»نجیب میقاتی، یکی دیگر از شخصیت های لبنانی بود که 
به واسطه سرتیپ اشــرف ریفی، رئیس پلیس لبنان نقش 
مهمی در ایجاد بحران سوریه ایفا کرد و به خاطر ایفای این 
نقش ۵۰ میلیون دار پاداش گرفت«. نخســت وزیر و وزیر 
خارجه پیشین قطر در این مصاحبه با بی بی سی  همچنین 
به نقش بســیار مهم و بزرگ ُکردهای عراق در جنگ علیه 
سوریه اشــاره و به طور خاص از اقدامات »مسعود بارزانی« 
در این زمینه یاد مــی کند. وی در پایان گفتگویش اذعان 
می کند که نقش بزرگی در نابودی  ] انقاب مردم [ مصر، 
لیبی،  و ] زیر ساختهای سوریه و یمن [  ایفا کردیم و همه 
این اقدامات به دستور و هماهنگی آمریکایی ها صورت می 
گرفت. آنچه که مسلم است فعالیتهای همه جانبه اردوگاه 
ضد محور های مقاومت هزینه های ســنگین داشته اما به 
کمترین موفقیتی نیز نایل نگردیده اســت. شگفتی در این 
اســت که این افشا گری توســط نخست وزیر پیشین قطر 
یکی از صد ها فرایند های هزینه و عدم فایده برای تحمیل 
فشار به محور مقاومت بوده که همگی با ابعاد ۷ هزار میلیارد 
داری مکشــوف و مذکور توسط دونالد ترامپ ، به شکست 

مطلق انجامیده است. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

نگرانی بین المللی درباره تاثیر تحریم های آمریکا بر 
دسترسی مردم ایران به اقام بشردوستانه

روزنامه هیل در گزارشــی از نگرانی موجود در سطح بین المملی تحت تاثیر قرار گرفتن ارسال 
کمک های بشردوســتانه به مردم ایران در پی اعمــال تحریم های جدید آمریکا علیه بانک ها و 
نهادهای مالی کشــورمان خبر داد. روزنامه هیل در گزارش خود نوشــت: دولت ترامپ در روز 
پنج شــنبه تحریم های جدیدی را علیه بخش مالی ایران اعمال کرد و حداقل ۱۸ بانک ایرانی 
را هدف قرار داد که طبق گفته منتقدان کمک های بشردوستانه به ایران در زمان همه گیری را 
مسدود خواهد کرد.آمریکا می گوید تحریم های جدید اعمالی بخشی از کمپین فشار حداکثری 
علیه ایران هستند که جمهوری  اسامی ایران را به سوی مذاکرات بر سر برنامه هسته ای سوق 
بدهد و از تامین مالی اقدامات نظامی در خاورمیانه توســط ایران جلوگیری می کند.اســتیون 
منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در راســتای اعمال تحریم های جدید علیه ایران در بیانیه ای 
گفت: اقدامات امروز برای شناسایی بخش مالی و تحریم ۱۸ بانک ایرانی نشانگر تعهد ما برای 
متوقف ساختن دسترسی به دار آمریکا است .وی افزود: برنامه تحریم های ما تا زمانی که ایران 
از حمایت از فعالیت های تروریســتی دست بکشــد و به برنامه هسته ای خود پایان دهد ادامه 
خواهد یافت . اقدامات امروز همچنان تبادات مالی بشردوســتانه را برای حمایت از مردم ایران 
باز خواهد گذاشــت.مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز اعام کرده اســت که این تحریم های 
نظام ایران و مقامات آن را هدف گرفته اند.علی رغم تاییدیه های دولت ترامپ در خصوص وجود 
فرایندهایی برای اطمیمنان حاصل کردن از از انتقال کمک های بشردوســتانه به مردم ایران، 
برخی متخصصین و مقامات اروپایی در خصوص این تحریم های گسترده ابراز نگرانی کرده اند.

واشــنگتن پست روز پنج شنبه گزارش داده اســت که مقامات اروپایی در حال ابراز نگرانی در 
خصوص تحریم های جدید هستند و می گویند که این تحریم ها به طور موثر دسترسی ایران به 
دارایی های خارجی را قطع و پول ازم برای اهدا به منظور دریافت وادرات بشردوستانه را سلب 
می کند.دولت ترامپ در اکتبر ۲۰۱۹ تاش کرد تا با برقراری کانالی از طریق ســوئیس، کااها 
و خدمات بشردوستانه به ایران ارسال کند. اولین انتقال داروهای سرطانی در ماه ژانویه صورت 
گرفت و حدودا کانال در ماه فوریه نهایی شد. اما میزان تاثیر این کانال چندان مشخص نیست.

به گفته برخی اشــخاص صادارات مرتبط با داروسازی به ایران از ماه ژانویه به طرز چشم گیری 
کاهش یافته اســت.باربارا اســلین، مدیر بخش »آینده راهبرد ایران در شورای آتانیک« اعام 
کرد تحریم ها »سادیســمی هستند که به سیاست خارجی مبدل شده اند«.وی در توییتر خود 
نوشــت: این تحریم ها دولت ایران را به زانو درنمی آورند اما به عموم مردم آسیب می زنند. این 
تحریم ها قاچاق را تشویق و در نهایت، تحریم هایی که پایه آنها دار است را تضعیف می کنند.

دیگران گفته اند که این تحریم ها بیش از آنکه تاثیرگذار باشند، نمادگرا هستند و بیشتر به جای 
آنکه به عنوان اقدامات سیاســی تاثیرگذار به آن ها نگاه شــود، لفاظی های انتخاباتی محسوب 
می شوند.دنیل فرید: تنظیم کننده پیشــین تحریم ها در وزارت خارجه آمریکا گفته است: این 
تحریم هــا نه عزم سیاســی ایران را نابــود می کنند و نه ایران را تحت شــرایط آمریکا به پای 
میز مذاکره بازمی گردانند. این ها بیشــتر تحریم های پیغام دار هستند که بیشتر مردم آمریکا را 
مخاطب قرار داده اند.حمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در نیز در پیامی توییتری تحریم های 
آمریکا را محکوم کرده اســت. وی در توییت خود وشــت: در بحبوحه شیوع کووید-۱۹، رژیم 
آمریکا می خواهد کانال های باقی مانده ما برای پرداخت هزینه غذا و دارو را از بین ببرد. ظریف 
ادامه داد: ایرانی ها این بی رحمی های اخیر را دوام خواهند آورد. توطئه چینی برای گرســنگی 
دادن به یک جمعیت جنایت علیه بشــریت است. مقصران و کســانی که این اختیار را ایجاد 
می کنند- کسانی که پول ما را بلوکه می کنند- با عدالت مواجه خواهند شد.حامیان تاش های 
دولت ترامپ می گویند که آخرین دور جریمه ها در راستای فشار حداکثری آمریکا است .بهنام بن 
طالبو، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی تحریم های آمریکا را ستود و به نگرانی ها در خصوص 
ارسال کااهای بشردوستانه به ایران را کوچک جلوه داد.تحریم های جدید آمریکا احتماا آمریکا 
را بیش از از پیش در تعامل بین المللی اش با ایران منزوی خواهند کرد. ترامپ در سال ۲۰۱۸ 
آمریکا را توافق جامع اقدام مشترک خارج کرد. تمام قدرت های جهانی به همراه ایران از ترامپ 
برای خروج از برجام انتقاد کرده اند و بیش از پیش در ماه ســپتامبر اقدامات ایاات متحده در 

بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران را محکوم کردند.

روحانی:
اقدام واشنگتن ضدبشری است

رئیس جمهور تاش های آمریکا برای ایجاد موانع جدی در نقل و انتقال ارزی برای تأمین دارو و غذا را تروریســتی خواند و گفت: تحریم های جدید 
اهداف تبلیغاتی و سیاســی برای داخل آمریکا دارد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاست جمهوری، حجت ااسام حسن روحانی دیروز جمعه در 
پی گزارش رئیس کل بانک مرکزی از روند تأمین ارز کااهای اساسی و دارو در چارچوب برنامه تدوینی دولت و تاش های ضد ایرانی دولت آمریکا، 
ضمن قدردانی از تاش های بانک مرکزی و بانک های فعال در تأمین نیازهای اساسی مردم اظهار داشت: اقدامات دولت آمریکا در چارچوب تاش های 
تبلیغاتی-سیاســی با اهداف داخلی خودشان است.رئیس جمهور، این حرکت ها و رفتارهای بی سرانجام آمریکا را در تداوم خطای راهبردی ترامپ 
در خروج از برجام دانست و گفت: دولت آمریکا در چارچوب تحلیلی غلط بر این باور بود که این تحریم ها مقاومت ایران را در هم می شکند و ما را 
دچار مشکل می کند اما گذشت زمان نشان داد که این تحلیل بشدت با واقعیت فاصله دارد و ناکارآمد بوده است.وی با اشاره به اینکه آمریکا هر بار 
با تکرار خطاهای راهبردی با شکست مواجه می شود که نمونه تازه آن، تاش برای فعال کردن مکانیزم ماشه بود، گفت: همه کشورها می بینند این 
اقدامات آمریکا کامًا خاف قانون و مقررات بین المللی است و در شرایط کرونا نیز این اقدامات واشنگتن، کامًا ضدبشری است و مدعیان حقوق بشر 

در عرصه جهانی باید آن را محکوم کنند.

ظریف:
آمریکا درصدد نابودکردن کانال های پرداخت  پول دارو و غذا است

وزیــر امــور خارجه گفت: در میانه همه گیری کرونا، رژیم ایاات متحده درصدد نابودکردن کانال های باقی مانده برای پرداخت  پول دارو و غذا اســت. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر در واکنش به اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی 
گفت: آمران و مجریان که پول های ما را بلوکه کنند به دست عدالت سپرده خواهند شد.ظریف افزود: در میانه همه گیری کرونا، رژیم ایاات متحده 
درصدد نابودکردن کانال های باقی مانده برای پرداخت پول دارو و غذا است.وی تاکید کرد: ایرانیان این آخرین سبوعیت ها را نیز از سر خواهند گذراند 

اما تبانی برای گرسنگی دادن یک ملت، جنایت علیه بشریت است.

سخنگوی وزارت امو خارجه خطیب زاده:
ترامپ را برای تشدید سیاست غیرانسانی علیه ملت ایران  اغوا کرده اند

سخنگوی وزارت امو خارجه گفت: کسانی که منافع نتانیاهو را به منافع امریکا ترجیح می دهند ترامپ را برای تشدید سیاست غیرانسانی هدف 
قرار دادن مردم عادی ایران،  اغوا کرده اند.ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شــخصی خود در توئیتر در واکنش به 
تحریم های جدید آمریکا علیه بانک های ایرانی نوشــت: بی بی اول ها )کسانی که منافع نتانیاهو را به منافع آمریکا ترجیح می دهند( سرخورده از 
شکست های حقارت بار و بی ثمر »فشار حداکثری«، ترامپ را برای تشدید سیاست غیرانسانی هدف قرار دادن مردم عادی ایران، اغوا کرده اند.وی 
افزود: همین دار و دســته، در طول چهار ســال گذشته نیز بدون ماحظه با منافع و اعتبار ایاات متحده قمار کرده اند؛ یک بار دیگر نیز شکست 

خواهند خورد.

بعیدی نژاد:
 ادعای آمریکا درباره تسهیل انتقال اقام پزشکی به ایران دروغی بیش نیست

ســفیر جمهوری اســامی ایران در انگلیس گفت که آمریکا حتی مردم خود را قربانی سیاست های اشــتباه خود کرده است.حمید بعیدی نژاد، 
ســفیر ایران در لندن در صفحه اینســتاگرام خود با انتشار عکسی از مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا و استیون منوچین، وزیر خزانه داری ایاات 
متحده با اشــاره به تحریم های اعمالی جدید علیه ایران نوشــت: دولت آمریکا هجده نهاد بانکی و مالی ایران را به لیست تحریم ها اضافه نمود تا 
به افراطی ترین ابی های خشونت و نفرت اثبات کند که تا آخرین لحظات حکومت، سیاست تشدید جنگ اقتصادی خود با ایران را با قدرت تمام 
تعقیب کرده است. وی ادامه داد: دولت آمریکا با این اقدام به روشنی ثابت کرد که ادعای مکرر تسهیل انتقال اقام پزشکی به ایران برای مقابله 
با کرونا دروغی بیش نیســت.بعیدی نژاد همچنین نوشــت: امروز با شرایطی روبه رو هســتیم که دولت آمریکا حتی مردم خود و منافع آنها را نیز 

قربانی سیاست های اشتباه خود کرده است.

وزارت خارجه آلمان:
در سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مشارکت نمی کنیم

وزارت خارجه آلمان در واکنش به تحریم های جدید آمریکا اعام کرد این کشور در سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مشارکت نخواهد کرد.
به گزارش الجزیره عربی، وزارت امور خارجه آلمان امروز جمعه در واکنش به تحریم ۱۸ موسسه مالی ایران توسط وزارت خزانه داری آمریکا اعام 
کرد: ما در سیاســت فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مشــارکت نمی کنیم و همواره مخالفت خود با اجرای این سیاست را ابراز کرده ایم.در همین 
رابطه »ماریا آِدبار« سخنگوی وزارت خارجه آلمان، نیز در نشستی خبری با انتقاد از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، گفت: این تحریم ها ارسال 
کااهای انساندوســتانه به ایران را باز هم دشــوارتر می کند و این از دیدگاه ما در دوران کرونا نشــانه خوبی نیست و ما به این اقدام انتقاد داریم.وی 
افزود: این تحریم ها باعث کاهش بیشــتر تجارت در کمک های بشردوســتانه خواهد شد در حالی که این کمک ها برای ایران که به سختی با کرونا 
درگیر اســت اهمیت دارد.ســخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به مواضع کشورش از سیاست فشار حداکثری آمریکا گفت: ما به طور مرتب 
با تحریم های فرامرزی و فرا سرزمینی آمریکا مخالفت کرده ایم و در این باره همواره تاکید می کنیم که باید این امکان وجود داشته باشد تا تجارت 

انساندوستانه انجام شود.

طبقه متوسط به سمت فقرا حرکت می کند

 در دو سال اخیر قدرت خرید مردم یک چهارم شده است
واکنش همتی به تحریم ثانویه بانک های ایرانی 

تحریم ها  تبلیغاتی است

  ریشه یابی جهش تورمی بهار؛
 رشد بورس یا افزایش پایه پولی؟

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تســری تحریم های ثانویه به باقیمانده بانک های ایرانی بیش از آنکه اثر 
اقتصادی داشــته باشــد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است، گفت: بانک های خارجی 
عما معافیت ها و مجوزهای ازم را برای تأمین مالی مبادات دارو و محصوات غذایی دریافت کرده اند.به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تسری تحریم های ثانویه به 
باقیمانده بانک های ایرانی گفت: تعدادی از این بانک ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را به عهده 
دارند و بانک های خارجی که با این بانک ها مباداتی داشتند، عما معافیت ها و مجوزهای ازم را برای تأمین مالی 

مبادات دارو و محصوات غذایی دریافت کرده اند.....

وزیر اقتصاد:

داراسوم در راه بورس 
 رئیسی:

 واکنش ها به تحریم های تازه آمریکاباید در جنگ اقتصادی آرایش جنگی بگیریم
 علیه ایران
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امیر دریادار سیاری در پی صدور فرمان فرماندهی معظم کل قوا:گزیده خبر

ارتش با تمام توان در خدمت مردم است
 معاون هماهنگ کننده ارتش در پی صدور فرمان فرماندهی 
معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفت: ارتش 
جمهوری اســامی ایران  همچون ماه های گذشته و با توان 
بیشــتر در خدمت مردم شــریفمان خواهد بود تا ان شاءاه 
کمترین آســیب را در زمینه بیماری کرونا داشــته باشــیم.

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر دریادار ســیاری معاون 
هماهنگ کننده ارتش اذعان داشــت: از آنجایی که ویروس 
منحوس کرونا شــیوع فراوانی پیدا کرده اســت و فرماندهی 
معظم کل قوا در فرمان اخیر اباغ فرمودند؛ امکانات بهداشتی 
نیروهای مســلح به صورت کامل در اختیار ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و در خدمــت مردم قرار گیرد، ما نیز همزمان با طی 
مراحل دریافت اباغیه فرمان فرماندهی معظم کل قوا از ستاد 
کل نیروهای مسلح، بافاصله در ارتش جمهوری اسامی ایران 
اقدامات ازم  را انجام دادیم که اهم آن سیاست گذاری و اباغ 
سامانه بهداشــت و درمان ارتش در مکاتبه ای به همه مبادی 
بهداشــتی و درمانی نیروهای زمینــی، پدافند هوایی، هوایی 
و دریایی بــوده که با آمادگی صددرصــدی  تمامی ظرفیت  
بیمارستان ها و امکانات درمانی ارتش  را با برنامه ریزی جدید 
و متناسب با افزایش نیازها در خدمت به مردم به کار گیرند.

وی افزود: در اســفندماه ســال ۹۸ نیز پس از شیوع بیماری 
کرونا، فرماندهی معظم کل قوا تدابیر جدیدی به ســتادکل 
نیروهای مســلح اباغ فرمودند که قرارگاهی در سطح ستاد 
کل نیروهای مسلح تشــکیل شود و خدمات نیروهای مسلح 
را به مردم توســعه دهند و اقدامــات ازم را به عمل آورند، 
بر مبنای این تدبیر امکانات بهداشــتی نیروهای مســلح به 
ویژه ارتش جمهوری اسامی ایران در سطح کشور گسترش 
فوق العاده ای پیدا کرد به طوری که ۳۸ بیمارستان و ۱۲ هزار 
نفر از کادر درمانی ارتش در خدمت مردم شریفمان قرار گرفت  

و صدها تیم پزشکی ســیار برای کنترل بیماری و بیماریابی 
شــکل گرفت.امیر دریادار سیاری خاطر نشان کرد: نقاهتگاه 
های بزرگ و کوچک در سطح کشور در استان هایی که ارتش 
جمهوری اسامی در آنجا مستقر است شکل گرفت و دیدیم 
که یک نقاهتگاه ۲۰۰۰ تخت خوابی در کمترین زمان ممکن 
در تهران شکل گرفت. رفع آلودگی در شهرها به ویژه قسمت 
هایی که شــیوع بیماری بیشــتر بود در سطح وسیعی انجام 
شد.معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: تاکنون هم برابر 
همان دستور قبلی امکانات بهداشت و درمان ارتش جمهوری 

اســامی ایران تحت کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند زیستی 
حضرت امام رضا علیه السام ســتاد کل نیروهای مسلح در 
حال انجام ماموریت است.فرمانده قرارگاه پدافند زیستی ارتش 
تاکید کرد: ایــن قرارگاه  همزمان  با دغدغه خدمت به مردم 
شــریفمان، حفظ سامتی و مصونیت تمامی کارکنان پایور و 
وظیفه ارتش جمهوری اســامی از ابتا بــه بیماری کرونا را 
نیز مد نظر دارد چــرا که توان دفاعی ما به هیچ عنوان نباید 
ضعیف شــود که الحمداه در این زمینه بســیار موفق عمل 
کرده ایم.وی افزود: ارائه خدمات به مردم در سطح جامعه نیز 

با استفاده از ظرفیت های موجود به بهترین شکل انجام شده 
کــه البته با فرمان اخیر حضرت امام خامنه ای عزیز )مد ظله 
العالی( با توان بیشــتر  و با هماهنگی قرارگاه بهداشتی امام 
رضا )ع( ســتاد کل نیروهای مسلح، یار و یاور وزارت بهداشت  
وخدمتگزار مردم عزیزمان  خواهیم بود  .دریادار سیاری با بیان 
اینکه بیمارستان های صحرایی ما آمادگی لحظه ای دارند که 
هر جا ازم شود برپا شوند افزود: از آنجایی که نقاهتگاه ها در 
یک مقطع زمانی مورد استفاده قرار نگرفت برخی از آنها برابر 
درخواست ســامانه بهداشت و درمان و دانشگاه های استان ها 
جمع شــد اما این آمادگی وجود دارد که هر جا ازم باشــد 
در مقیاس کوچکتر که کاربر بیشــتری داشته باشد با سرعت 
بیشتری نقاهتگاه شکل بگیرد.معاون هماهنگ کننده ارتش 
تصریح کرد: ویژگی نیروهای مســلح، آمادگی لحظه ای است 
و مــا هم این آمادگی را داریم کــه در کمترین زمان ممکن، 
امکانات بهداشتی و درمانی خود را گسترش دهیم و خدمات 
ازم را به مردم شریف کشور ارائه دهیم.وی با اشاره به وضعیت 
مطلوب بهداشتی پادگان ها در سطح ارتش گفت: از اسفندماه 
سال گذشته و از بدو شیوع ویروس کرونا، وضعیت پادگان های 
ما از نظر کنترل بیماری کرونا مطلوب ترین وضعیت را داشت 
و ایــن را اعام می کنیم که با توجه به اقدامات شایســته ای 
کــه مبادی بهداشــت و درمان ارتش فراهــم آورده اند امروز 
هم بهترین وضعیت را از نظر بهداشــتی و کمترین آسیب را 
در زمینه بیماری کرونا داریم و هدف ما همین اســت که به 
بهترین نحو ممکن این بیماری را کنترل کنیم تا ضمن کمک 
به ســازمانها و دستگاههای متولی و محور، توان رزمی ما نیز 
حفظ شود.دریادار سیاری خاطر نشان کرد: باز هم تاکید می 
کنیم؛ پادگان ها قطعا بهترین مکان برای کنترل بیماری کرونا 

هستند.

در پی دستور رهبر انقاب همه امکانات 
درمانی نیروهای مسلح در اختیار مبتایان 

به کرونا قرار گرفت
ستاد کل نیروهای مسلح طی اطاعیه ای اعام کرد: پس از صدور فرمان 
فرمانــده معظم کل قوا کلیه مراکز درمانی نیروهای مســلح در خدمت 
مبتایان به کرونا قرار گرفت. ســتادکل نیروهای مسلح طی اطاعیه ای 
اعام کرد: پیرو پذیرش و ارائه خدمات درمانی به مبتایان ویروس کرونا 
در ۸ ماه گذشــته توسط بیمارســتانها و مراکز درمانی نیروهای مسلح، 
پس از صدور فرمان فرمانده معظم  کل قوا به ســردار سرلشکرپاســدار 
محمد باقری، رییس ســتادکل نیروهای مسلح در تاریخ ۱7/۰7/۱۳۹۹ 
کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای نیروهای مسلح با حداکثر ظرفیت در 

اختیار بیماران مبتا به کرونا قرار گرفت.

ایرادات طرح اصاح قانون انتخابات 
 ریاست جمهوری در صحن مجلس 

برطرف می شود
عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس گفت:ایــرادات طرح 
اصاح قانون انتخابات ریاســت جمهوری در صحن مجلس برطرف می 
شود. محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
دربــاره آخرین وضعیت بررســی طرح اصاح قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری در  این کمیســیون، اظهار داشــت: این طرح در کمیسیون 
بررســی و برای اعام نظر نمایندگان در صحن علنی قوه مقننه تقدیم 
هیئت رئیســه مجلس شده اســت.وی بیان کرد: نمایندگان در تاش 
هســتند تا طرح اصاح قانون انتخابات ریاســت جمهوری را به خوبی 
بررســی کرده تا انتخابــات ۱4۰۰ با قانون جدیــد و اصاحاتی که در 
آن اعمال می شــود، برگزار شود.عضو کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها با اشــاره به موارد تغییر یافته قانون انتخابات ریاست جمهوری 
در طرح نماینــدگان، عنوان کرد:برای مثال در قانون جدید و در بخش 
مدرک تحصیلی کاندیداهای ریاست جمهوری بحث خواندن و نوشتن 
را حذف کرده و مدرک تحصیلی به فوق لیســانس تبدیل شــده است.

صباغیان با بیــان اینکه ایراداتی در طرح نمایندگان وجود دارد که باید 
در زمان بررســی در صحن علنی پارلمان آنهــا را برطرف کنیم، گفت: 
در طــرح مجلس همچنین برخی از اصاحات قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری درباره آن اســت که رئیس جمهور باید در حوزه های مختلف 
اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برنامه مشخص داشته باشد و مدیر 
و مدبر باشــد.وی بیان کرد: از دیگر اصاحــات مندرج در طرح اصاح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری آن است که به احزاب نقش دادیم و در 
واقع شرایطی باید فراهم شود که احزاب شناسنامه دار بتوانند نسبت به 

معرفی کاندیداهای خود در انتخابات اقدام کنند..

واکنش رئیس دفتر رئیس جمهور به تحریم های جدید آمریکا
تحریم های جدید، نشانه استیصال 

ترامپ از شکست های پیاپی در مواجهه 
با ایران است

- رئیس دفتر رئیس جمهور تحریم های جدید آمریکا را نشــانه ناکامی 
مجموعه سیاست های این کشور در قبال ایران خواند و تاکید کرد: این 
تحریم ها حاکی از استیصال ســران کاخ سفید از محقق نشدن اهداف 
سراب آلوده ای است که مدت هاست روی آن تبلیغات کرده اند.، محمود 
واعظی با اشاره به شکست های متوالی دولت ترامپ در مواجهه با ایران، 
گفت: دولت ترامپ تمام توان خود را در سه سال اخیر برای ضربه زدن به 
ملت ایران به کار گرفت و از کنفرانس ورشو گرفته تا تاشهای اخیر این 
کشور در شورای امنیت همه تاشهای شان با شکست مواجه شده است.

وی افزود: تحرکات خصمانه و ظالمانه آمریکایی ها اگرچه مردم کشورمان 
را به زحمت انداخته و ســبب ایجاد فشار و دشواری برای آنها شده اما 
به هیچ یک از اهداف تعیین شــده نرسیده است. آنها با فشار اقتصادی 
سنگین به دنبال تسلیم ملت ایران بودند اما ناکام ماندند. تاش های آنان 
برای فعال ســازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم های سازمان ملل 
نیز در پی مجموعه فعالیت های موثر دیپلماتیک ایران، با شکست مواجه 
شــد و بیش از همیشــه خود را در جامعه بین الملل تنها دیدند.رئیس 
دفتر رییس جمهوری خاطرنشان کرد:  این شکست های پی درپی اعتبار 
دولت ایاات متحده را به طرز بی سابقه ای خدشه دار کرده و تحریم های 
اخیرا این کشــور یک اقدام نمایشی، برای تحت شــعاع قرار دادن این 
بی اعتباری اســت.واعظی تحریم  بانک های ایرانی از ســوی کاخ سفید 
را کاما غیرقانونی، خاف قواعد بین الملل و آشــکارا ضدحقوق بشری 
دانست و تاکید کرد:  با این حال این تحریم ها خللی در عزم و اراده دولت 
و ملت بزرگ ایران ایجاد نخواهد کرد.وی ضمن مرتبط دانستن اقدامات 
ضدایرانــی دولت آمریکا با صحنه انتخاباتی این کشــور، گفت: عملکرد 
بسیار ضعیف دولت آمریکا در بحران کرونا و همچنین ماجراجویی های 
دولت این کشــور در سیاســت خارجی،  اقبال عمومی بــه ترامپ را به 
پایین ترین حد ممکن رسانده و بخشی از تحرکات ضدایرانی این کشور 
ریشه در این واقعیت دارد. اغلب نظرسنجی ها و برآوردهای افکار عمومی 
آمریکا از وضع نامناسب ترامپ نسبت به رقیبش حکایت دارد و همین 
باعث شــده او تاش کند، با اقدامات نمایشــی در سیاست خارجی از 
جمله در مواجهه با ایران، روی این ناکامی بزرگ سرپوش بگذارد.رئیس 
دفتــر رئیس جمهور تاش های جدید آمریکا در دشــمنی با ملت ایران 
را نیز محکوم به شکســت خواند و اذعان داشــت:  آمریکایی ها با اعمال 
تحریم به همه بانک هــای ایرانی به دنبال قطع ارتباطات بانکی ایران با 
جهان و تحمیل فشارهای اقتصادی و معیشتی بیشتر به مردم کشورمان 
هستند، با این وجود دولت جمهوری اسامی  همچون گذشته از راه های 
مختلف نیازمندی های کشــور را تامین خواهد کردوی خاطرنشان کرد:  
تحریم های جدید آمریکا ضد مردم ایران نشــانه آشــکاری برای درک 
رویکرد غیرانســانی کاخ سفید است،  نشانه ای برای اینکه جامعه جهانی 
بفهمد، در گرماگرم مبارزه جهانی با پاندمی کرونا،  ســران ریاکار آمریکا 
به هیچ یک از اصول اخاقی و قواعد حقوقی بین المللی پایبند نیستند و 
حاضرند برای نمایش های سیاسی داخلی، حتی در برابر تهیه غذا و دارو 
برای ملت ایران نیز مانع ایجاد کنند. آنها البته به فضل الهی این بار هم 
به هدفشان نخواهند رسیدو با تاشهای صورت گرفته و برنامه ریزی های 
انجام شده ســعی در رفع موانع تجارت خارجی کشور داریم و همچون 

گذشته موفق خواهیم شد.

آرایش همه جانبه ضد کرونایی سپاه با احداث 
بیمارستان های ثابت و سیار

ســردار شریف از آرایش جدید و همه جانبه، عملیاتی و در امتداد خدمت رسانی های ۸ ماه گذشته 
به ارائه خدمات درمانی مورد نیاز به مبتایان ویروس کرونا با احداث بیمارســتان های ثابت و سیار 
از سوی سپاه خبر داد.به گزارش سپاه نیوز، در پی فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه 
ای)مدظله العالی( به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر در اختیار قرار گرفتن کلیه مراکز درمانی 
و بیمارستانهای نیروهای مسلح برای ارائه خدمات درمانی به مبتایان ویروس کرونا ، سردار سرتیپ 
دوم پاســدار رمضان شریف سخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی از 
دستور شب گذشته سرلشکر حسین سامی به ستاد فرماندهی کل و کلیه فرماندهان نیروها و سپاه 
های اســتانی و همچنین رئیس سازمان بسیج مستضعفین برای خدمت رسانی فراگیر به مبتایان 
به کرونا در سراسر کشور خبر داد .وی افزود: بر اساس دستور  فرمانده کل سپاه مقرر گردیده است 
کلیه ظرفیت ها و توانمندی های حوزه بهداشت، درمان و علوم پزشکی این نهاد شامل منظومه مراکز 
درمانی و بیمارستان های ثابت و سیار)صحرایی(، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اه ااعظم )عج( با آرایش 
جدید و همه جانبه، عملیاتی و در امتداد خدمت رسانی های هشت ماه گذشته به ارائه خدمات درمانی 
مورد نیاز به مبتایان ویروس کرونا می پردازند. سردار شریف همچنین تقویت اقدامات دفاع زیستی و  
سازماندهی و نقش آفرینی های بسیجیان در مقابله با موج جدید بیماری کووید ۱۹ برای ارائه خدمات 
بهداشتی پیشگیرانه و تامین و توزیع اقام مورد نیاز مردم عزیز در سراسر کشور مانند ماسک و مواد 

ضد عفونی را از موضوعات مورد تاکید فرمانده کل سپاه در این دستور عنوان کرد.

سردار تنگسیری:
 قدرت رزمی نیروی دریایی سپاه حاصل اتکا به روحیه 

خودباروی است
فرمانده نیروی دریایی ســپاه عنوان کرد: اقتدار و قدرت رزمی باایی که اکنون در نیروی دریایی 
ســپاه بوجود آمده، برگرفته از توان داخلی و اتکای به روحیه خودباوری فرزندان همین ســرزمین 
اســت.م سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگویی به مناسبت روز نیروی 
دریایی ســپاه با بیان بخش هایی از رشــادت های شهید مهدوی در دوران جنگ تحمیلی و در هم 
شکستن هیمنه استکبار جهانی در منطقه خلیج فارس که به منظور روحیه دادن به دشمن بعثی 
وارد نبرد مســتقیم با ملت ایران شده بودند، خاطرنشان کرد: آمریکایی ها بدنبال اسکورت ناوگان 
تجاری کشــورهای منطقه و در عین حال ضربه زدن به ناوگان تجاری و نفتی کشــور ما در آبهای 
خلیج فارس بودند اما شــهید مهدوی و شهدای تحت امر حماسه ای جاوید آفریدند.فرمانده نیروی 
دریایی ســپاه ادامه داد: آمریکایی های ســیلی سختی از شهید مهدوی و یارانش خوردند و بدنبال 
موقعیتی بودند که این ضربه عمیق را جبران کنند و لذا با بکارگیری انبوهی از تجهیزات بالگردی با 
حمله به کاروان ۳ شناوره این شهید بزرگوار، او را به اسارت گرفتند.سردار تنگسیری اضافه کرد: در 
همان صحنه نبرد مستقیم آمریکایی ها با این شهید بزرگوار نیز صدمات اساسی از جمله انهدام یک 
بالگرد تهاجمی آنها توسط این شهدا صورت می گیرد.وی گفت: رشادت شهید مهدوی و دیگر شهدا 
از جمله ســردار شهید غامحسین توسلی، سردار شهید بیژن گرد، سردار شهید نصراه شفیعی، 
سردار شهید آبساانی، سردار شهید محمدیها و سردار شهید مجید مبارکی که در مواجهه مستقیم 
با دشــمن تروریست آمریکایی  جلوه مسلمی از روحیه عزت مندی ملت ایران و مجاهدت بی پایان 
فرزندان ملت ایران در نیروی دریایی ســپاه است.در ادامه سردار تنگسیری به دستاوردهای نیروی 
دریایی ســپاه در حوزه تلفیق توانمندی های دریایی و هوایی بخصوص در بخش پهپادی اشــاره و 
گفت: همان روحیه سلحشوری و ایمان موجود در شهید مهدوی اکنون نیز در وجود فرزندان ملت 
ایران در نیروی دریایی ســپاه نیز جاری و ساری است.وی عنوان کرد: اقتدار و قدرت رزمی باایی 
که اکنون در نیروی دریایی سپاه بوجود آمده، برگرفته از توان داخلی و اتکای به روحیه خودباوری 

فرزندان همین سرزمین است.

امیر حیدری از عملیات هوایی پهپادهای نزاجا در شمال 
شرق بازدید کرد

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از مناطق مرزی شمال شرق کشور، اجرای عملیات گشت 
هوایی پهپادهای این نیرو در مرزهای شــمال شرقی را مورد ارزیابی قرار داد. پهپادهای مراقبتی 
گروه پهپاد نیروی زمینی ارتش با هدف مراقبت از مرزهای شــمال شــرق کشور، در حضور امیر 
سرتیپ حیدری فرمانده نزاجا، به اجرای ماموریت گشت هوایی در این منطقه پرداختند.فرمانده 
نیروی زمینی ارتش، از اجرای عملیات گشت هوایی پهپادهای این نیرو در مرزهای شمال شرقی 
بازدید کرد و چگونگی اجرای عملیات پایش و رصد پهپادها را مورد ارزیابی قرار داد.فرمانده گروه 
پهپاد حضرت ولی عصر )عج( نیروی زمینی ارتش نیز در حاشــیه این عملیات گشــت هوایی، با 
اشــاره به ماموریت ذاتی گرو پهپاد در پایش و رصد شبانه روزی مرزها، گفت: گروه پهپاد نیروی 
زمینی ارتش به منظور پایش مرزهای کشــور، با پرنده های شناسایی، مرزهای کشور را به طور 

کامل رصد و امنیت مرزها را در دستور کار خود دارد.

ییــس قوه قضاییه گفت: برای پیروزی در جنگ اقتصادی دشــمن 
باید آرایش جنگی بگیریم و با تخصیص تســهیات به حوزه تولید، 
از افســران داور این میدان پشتیبانی کنیم.سید ابراهیم رییسی در 
ادامه سفر به خراسان جنوبی با جمعی از فعاان اقتصادی این استان 
دیدار کرد و بــا آن ها از لزوم کار و تاش مضاعف و پرهیز از یاس و 
تردید در برابر موانع برای پیروزی در جنگ اقتصادی دشمن سخن 
گفت.رییس قوه قضاییه، خراســان جنوبی را اســتان کار و تاش و 
مستعد برای تولید دانست که می توان با تقویت صنایع در این دیار، 
محرومیت را از چهره زیبای آن زدود.رییســی گفت: فقر در گوشه و 
کنار اســتان خراسان جنوبی فقر وجود دارد و بعضی گزارش ها ما را 
رنج می دهد، اما با همت سرمایه گذاران و کارآفرینان و تدبیر مدیران 
می توان بر مشکات فائق آمد.توجه به »تجارت جهانی« از نکات مورد 
تاکید رییس دســتگاه قضا بود که با اشاره به بازدید از »پایانه مرزی 
یزدان« در خراسان جنوبی تاکید کرد: خراسان جنوبی از طریق سه 
پایانی مرزی فعال اســتان خراسان جنوبی می تواند سهم ایران را در 
تجارت منطقه ای و تجــارت بین المللی افزایش دهد.»پرهیز از خام 
فروشــی« دیگر نکته مورد تاکید  رییســی بود که متذکر شد این 
موضوع فقط مربوط به نفت نمی شــود و باید از خام فروشــی همه 
کاا ها پرهیز کرد.رییس قوه قضاییه تصریح کرد: خداوند به کشــور 
ما ثروت فراوانی داده و نباید آن ها را با خام فروشی حراج کنیم بلکه 
باید منابع را به خوبی بشناسیم و از آن ها درست بهره برداری نماییم.

رییسی در همین راستا از دو گزارش اخیر صداوسیما درباره »صنایع 
چرم« و »ُکرک« تقدیر کرد کــه متعهدانه زوایای اقتصادی این دو 
صنعت را بررسی کرد و خواستار توجه و حساسیت همه مسئوان به 
ویژه وزیر صنعت نسبت به کاا هایی شد که با ارزش افزوده باا قابل 
ارائه هستند.رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم 
توجه به صنایع تبدیلی و بسته بندی نیز تاکید کرد و گفت که توجه 
به این صنایع موجب تولید مقرون به صرفه ی کاا برای فروشــنده و 
مصرف کننده می شود و برای اقتصاد هم ارزش افزوده خواهد داشت.

رییسی با اشاره به نقش موثر صنایع پیشران در اشتغالزایی از صنعت 
مســکن به عنوان نمونه ای از این صنایع نام برد و متذکر شد: اگر در 
کشور مسکن سازی را درست پیگیری می کردیم بسیاری از صنایع 
مرتبط فعال و مســاله اشتغال حل شده و بیکاری کاهش می یافت.

رییس قــوه قضاییه لزوم پرهیز از واردات بی رویه به کشــور را نیز 
گوشزد کرد و اظهار داشت: کاا هایی که می توان با کیفیت استاندارد 
در داخل تولید کرد نباید وارد کشور شوند.رییسی افزود: وقتی واردات 
یک کاا 4 دار و تولید آن در داخل ۱ دار هزینه می برد، منطقی و 
معقول آن است که خط تولید آن کاا را افزایش دهیم و راضی نشویم 
مشابه آن از خارج وارد شود تا تولیدکننده ما متضرر شود.رییس قوه 
قضاییه در ادامه سخنانش به ستاد تنظیم بازار نیز تذکر داد که مواد 
اولیه را با نرخ مناســب در اختیار تولیدکنندگان بگذارد تا هم آن ها 
احساس ضرر نکند و هم کاا با قیمت عادانه به دست مصرف کننده 
برسد و به هیچ کس ظلم نشود.رییسی »جهش تولید« را مأموریت 
همه بخش ها در کشور دانست و اظهار داشت: رهبر انقاب شعار های 

راهبردی سال را بر اســاس نیاز جدی کشور و متناسب با تحرکات 
دشمن مطرح می کنند و همه موظف به تحقق این شعار ها هستیم.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه دشمن تاش می کند تا چرخه تولید 
در کشــور ما متوقف شود تا دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کنیم 
تصریح کرد: ملت ایران تحت هیچ شرایطی تسلیم دشمن نمی شود 
و مسئوان هم باید با حضور فعال در صحنه، اجازه ندهند دشمن به 
هدفش برسد.رییسی گفت: مقام معظم رهبری حکیمانه فرمودند که 
همه مشکات کشور قابل حل و راه حل آن ها توجه به توانمندی ها 
و ظرفیت های داخلی استرییس قوه قضاییه با اشاره به مرز مشترک 
استان خراسان جنوبی با افغانستان و نظرات برخی فعاان اقتصادی 
منطقــه، یکــی از الزامات اولیــه در این زمینه را فعالیت مســتمر 
گمرکات برای صادرات عنوان کرد.رییســی با اشاره به نشست هایی 
که با کارآفرینان و ســرمایه گذاران در استان های مختلف کشورمان 
داشــته، متذکر شد که با شنیدن نظرات فعاان اقتصادی و اصحاب 
تولید به علم الیقین رسیده که همه مشکات حوزه تولید با تصمیم 
سازی دقیق، تصمیم گیری قاطعانه و عزم راسخ مسئوان قابل حل 
اســت.رییس قوه قضاییه با تقدیر از تاش های رییس دادگستری و 
استاندار خراسان جنوبی برای حمایت از تولید، از آن ها خواست که با 
جدیت بیشتری به تاش هایشان برای گره گشایی و حل مشکات 
کارآفرینان و تولیدگران ادامه دهند.رییس قوه قضاییه همچنین به 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان توصیه کرد با عزم راسخ در این عرصه 
تــاش کنند و در برخورد با موانع و کاســتی ها دچار یاس و تردید 
نشوند.رییسی از فعاان اقتصادی استان خراسان جنوبی خواست که 
مسائل و مطالبات خود را همراه با راه حل های پیشنهادی مشکات 
به صورت مکتوب ارائه دهند تا آن ها را در نشست های سران قوا یا از 
طریق شورا های عالی پیگیری نماید.رییس قوه قضاییه گفت: امروز 
ما در یک جنگ اقتصادی با دشــمن قرار داریم و باید آرایش جنگی 
بگیریم و کارآفرینان ما همچون یک افســر و سرباز داور باید وارد 
میدان شوند.رییسی تصریح کرد: وقتی سرمایه گذار و کارآفرین ما با 
اعتماد به نفس وارد صحنه شود و مسئوان نیز با تخصیص اعتبارات 
و تسهیات ازم از آن ها حمایت کنند، یقیناً دشمن در میدان تولید 
هم مانند همه صحنه ها شکست خواهد خورد.پیش از سخنان رییس 
دستگاه قضا، دبیر ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان 
خراسان جنوبی به گزارش عملکرد یک سال اخیر این ستاد پرداخت.

وی از ۳۰ مورد بازدید رییس دادگســتری اســتان خراسان جنوبی 
از مجموعه های تولیــدی و احیای ۲۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه 
تعطیل، همکاری با یکصد فعال اقتصادی و بررسی ۲۱ مشکل مراکز 
تولیدی اســتان به عنوان بخشی از این فعالیت ها یاد کرد.همچنین 
در این نشســت، تعدادی از فعاان اقتصادی استان به بیان مسائل و 
مشکات اقتصادی اســتان و راهکار های پیشنهادات خود برای حل 
این موضوعات پرداختند.فاحی خواستار معافیت مالیاتی شهرک های 
صنعتی بیرجند قائم شد و زینعلی لزوم جلوگیری از واردات کاا های 
دارای مشــابه داخلی و پرداخت تسهیات برای تولید این کاا ها به 
جای خروج ارز را مورد تاکید قرار داد.خیریه، مدیر مجتمع مرغ مادر، 
از ضرر ماهیانه هزار و ۲۰۰ میلیــاردی صنعت طیور و ضرر ۱۵۰۰ 
میلیارد تومانی واحد های مرغ مادر در ۶ ماه نخست امسال به خاطر 
آنچه تصمیمات غیرکارشناسی ســتاد تنظیم بازار در شرایط کرونا 
خواند، خبر داد و خواستار حمایت قضایی برای پرداخت خسارت به 
مرغداران منطقه شد.رســتگار نماینده دامداران و استان نیز از لزوم 
تامین نهاده های دامی برای صدور لبنیات به بازار افغانســتان سخن 
گفت و خواستار تســهیات ارزان قیمت برای ایجاد کارخانه تولید 
شیر و شیرخشک در استان شــد و صفدری زاده مدیر مناطق ویژه 
اقتصادی استان هم با اشــاره به لزوم توسعه منطقه ویژه اقتصادی 
ماهی رود، بر لزوم ۲4 ســاعته شدن فعالیت گمرکات و صدور کاا 
از مرز مشــترک افغانستان برای تقویت جایگاه ایران در تجارت بین 

المللی تاکید کرد.

 رئیسی:

باید در جنگ اقتصادی آرایش جنگی بگیریم
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گزیده خبر وزیر کار:

 ایجاد ۲۲۰هزار شغل روستایی
وزیــر کار گفت: حــدود ۸هزار میلیــارد تومان 
منابع در اختیار چهــار بانک عامل برای پرداخت 
تســهیات به کلیه متقاضیان در نوبت پرداخت، 
قرار گرفــت. از محــل اجرای این طــرح حدود 
۲۲۰ هزار شــغل روســتایی تا کنون ایجاد شده 
اســت. البته بوم گردی به خاطر کرونا با مشــکل 
روبرو شــد. ،پرداخت وام اشتغال روستایی و طرح 
اشتغال روستایی و عشــایری با هدف جلوگیری 
از مهاجرت به کانشــهرها، کاهش حاشیه نشینی 
و ماندگاری ساکنان روســتا های کشور در بهمن 
96 کلید خورد. با تصویب مجلس مجوز برداشت 
1.5میلیون دار از منابع صندوق توسعه ملی برای 
ایجاد اشــتغال و حفظ مشاغل روســتایی صادر 
شد.بر اســاس این طرح مقرر شــد معادل ریالی 
1.5 میلیــارد دار )حدود 6هــزار میلیارد تومان( 
از محل صندوق توســعه ملی نزد مؤسسات عامل 
)بانک های کشــاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، 

صنــدوق کارآفرینی امید و صنــدوق حمایت از 
توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی( سپرده 
گذاری شــود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با 
سهم صندوق توســعه ملی به متقاضیان پرداخت 
شــود.بنابرآمارها روند پرداخت تسهیات اشتغال 
روســتایی در 5مرحله اختصاص یافته اســت. در 
مرحله اول پرداخت تســهیات موضوع این قانون 
در ۲6 دی 1396، مبلــغ 15 هــزار میلیارد ریال 
)معادل 375 میلیون دار ســهم صندوق توسعه 
ملی(، در مرحله دوم در 1۲ اردیبهشــت 1397، 
مبلغ 15 هزار میلیارد ریال )معادل 375 میلیون 
دار سهم صندوق توسعه ملی(، در مرحله سوم در 
۲6 دی 1397 مبلغ14 هزار و 391 میلیارد ریال 
)معادل 175.5 میلیون دار سهم صندوق توسعه 
ملی(، در مرحله چهارم در 1 اســفند97 مبلغ ۲۲ 
هزار و 5۰9 میلیارد ریال )معادل ۲74.5 میلیون 
دار سهم صندوق توسعه ملی( و در مرحله پنجم 

در 5 بهمن 9۸ مبلغ 3۰ هزار و 615 میلیارد ریال 
)معادل ۲45 میلیون دار ســهم صندوق توسعه 
ملی( اختصاص یافته اســت. اما تا مردادماه تنها  
بانک توســعه تعاون  موفق به اخذ مرحله پنجم از 
بودجه تخصصی از صندوق توسعه ملی شده است. 
اکنون محمد شــریعتمداری، وزیرکار اعام کرده 
اســت که پرداخت مرحله پنجم اشتغال روستایی 
از چند روز گذشته آغاز شده است.وزیرکار 16 مهر 
ماه 99 درباره تســهیات اشتغال روستایی گفت: 
مرحله پنجم پرداخت اشــتغال پایدار روستایی را 
از ۲ روز پیش آغــاز کردیم. حدود ۸هزار میلیارد 
تومان منابع در اختیار چهار بانک عامل توســعه و 
تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی 
امید برای پرداخت تســهیات به کلیه متقاضیان 
در نوبت وام های اشــتغال پایدار روســتایی قرار 
گرفت.  وی عنــوان کرد: بنابراین 1۲هزار میلیارد 
تومان پرداختی گذشــته با ۲۰هزار میلیارد تومان 

منابــع از محل یک و نیم میلیارد منابع در اختیار 
صندوق توســعه ملی خواهیم داشــت. تا کنون 
135هــزار فعالیت اقتصادی از محل این منابع در 
سطح کشور به اجرا در آمده است.وزیر تعاون کار و 
رفاه اجتماعی بیان کرد: از محل اجرای منابع عاوه 
بر اشتغال ۲۲۰هزار نفری که تاکنون به وجود آمده 

اســت، به غیر از مرحله بوم گردی که در شــرایط 
کرونا با مشکاتی مواجه شد بقیه براساس پایش 
استانداران در سطح کشور، به کار خود ادامه دادند 
و بخشــی از آنها حتی بازپرداخت تسهیاتی شان 
آغــاز شــده اســت. امیدواریم بتوانیــم پرداخت 

تسهیات را به صورت چرخشی ادامه بدهیم.

 ریشه یابی جهش تورمی بهار؛ رشد بورس یا 
افزایش پایه پولی؟

مرکز پژوهشــهای مجلس درحالی مهمترین دایل رشد تورم و شاخص قیمت 
مصرف کننده در بهار امسال را مربوط به رشد نرخ ارز و رشد پایه پولی و نقدینگی 
دانست که برخی کارشناسان به اشتباه رشد بورس را عامل افزایش تورم قلمداد 
کرده  بودند. شاخص قیمت مصرف کننده با  ۸3 / 6 درصد افزایش در بهار 1399 
نســبت به پایان سال 139۸ ، بااترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف 
کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد.همچنین از بین گروههای کاایی  
با تفکیک موضوعی، گروه » کاا و خدمات متفرقه « بیشــترین رشــد را داشته 
است. گروهای خوراکی ها و آشامیدنیها، دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی، حمل 
ونقل و تفریح و فرهنگ نیز رشــدی بااتر از شــاخص کل را تجربه کرده اند در 
طبقه بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کااهای بادوام با  43 / 15 درصد 
رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز است.از دیدگاه مرکز 
پژوهشهای مجلس، از مهمترین دایل رشد تورم و شاخص قیمت مصرف کننده 
در بهار امسال مربوط به رشد نرخ ارز و رشد پایه پولی و نقدینگی است.  نرخ رشد 
پایه پولی و نقدینگی در بهار 1399 به  ترتیب ۸ / ۸ و 5 / 7 درصد رشد داشته 
اند و همان طور که در نمودار زیر مشاهده می شود به مراتب بااتر از میانگین بلند 
مدت آن است نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت 
کاهش ضریب انبســاط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیات  در بانکهاست. 
افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص قیمتها در بازار های قیمت در 
بازار داراییها و کاای با دوام می تواند نشــان از انتظارات  تورمی باا باشد. فاصله 
گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاستگذار را درخصوص رابطه این دو 
به اشتباه بیاندازد، آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاستگذار پولی قرار گیرد، 
کنترل رشد قیمت در بازار دارایی هاست. مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، 
افزایش نرخ ســود کوتاه مدت، می تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای 

شدید قیمتی در بازارهای دارایی بورس، سکه، ارز و مسکن باشد.

طبقه متوسط به سمت فقرا حرکت می کند
 در دو سال اخیر قدرت خرید مردم یک 

چهارم شده است
نایب رئیس کمیســیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اعام کرد: زمانی که 
مجلس تصویب کند به 6۰ میلیون نفر کمک کاایی تعلق بگیرد، نشــان دهنده 
نیازمند بودن این اقشــار اســت. همچنین بخش عمده ای از جامعه ما را طبقه 
متوســط تشــکیل می دهند، این طبقه کاهش درآمدی روز افــزون دارند که با 
هزینه های موجود تناســبی ندارد.عباس آرگون در رابطه با تاثیر تورم کنونی بر 
زندگی مردم اظهار داشت: در شرایط فعلی و با نرخ تورم موجود سفره های مردم 
کوچک تر می شــود. اگر فردی تا دو سال گذشــته حقوق چهار میلیون تومانی 
دریافت می کرد، یعنی درآمد هزار داری داشت. در صورتی که اکنون با احتساب 
۲۰ درصد افزایش حقوق اگر به 5 میلیون تومان رسیده باشد، این رقم نزدیک به 
۲5۰ دار است یعنی در دو سال اخیر قدرت خرید مردم یک چهارم شده است.

وی ادامــه داد: بخش عمده از مواد اولیــه وارداتی با ارز نیمایی و باای ۲۰ هزار 
تومان وارد می شود که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می شود. در 
چنین حالتی فشار اقتصادی بیش از پیش به مردم وارد می شود، چرا که هزینه ها 
افزایش پیدا می کند و درآمدها نمی تواند با شیبی که هزینه ها رشد کرده، افزایش 
یابداین عضو اتاق بازرگانی تهران متذکر شد: با چنین رویه ای طبقه متوسط ما به 
سمت طبقه فقیر حرکت و طبقه فقیر در فقر مطلق قرار می گیرد، به طوری که 
این قشر امکان تامین بدیهیات زندگی مانند خورام و پوشاک را ندارند که این امر 
ریشه در کاهش درآمد سرانه دارد.آرگون تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما این 
موضوع عادی سازی می شود زیرا زمانی که مجلس تصویب کند به 6۰ میلیون نفر  
کمک کاایی تعلق بگیرد، نشان دهنده نیازمند بودن این اقشار است. همچنین 
بخش عمده ای از جامعه ما را طبقه متوسط تشکیل می دهند، این طبقه کاهش 
درآمدی روز افزون دارند که با هزینه های موجود تناسبی ندارد.وی در مورد دایل 
شــرایط کنونی کشور توضیح داد: یکی از دایل عمده چنین وضعیتی مربوط به 
تحریم هاســت که منجر به کاهش درآمد نفتی شــده و همین امر سبب شد تا 
دولت با کسری بودجه نیز مواجه شود. از طرف دیگر موضوع کرونا بستر صادرات 
کااهای غیرنفتی را محدود کرد بطوریکه در سال جاری نسبت به سال گذشته 
35 درصد کاهش صادرات را شــاهد هستیم. همه این موارد بر درآمد های ارزی 
کشــور تاثیر گذارند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: برای 
وضعیت موجود باید شــرایطی فراهم شود تا در متغیر های کان اقتصادی ثبات 
ایجاد شود. البته نمی توان تورم را دستوری کاهش داد بلکه عوامل مرتبط به آن را 
باید پایین نگه داشت. همچنین نقدینگی  باید کنترل شود، توسعه صادرات غیر 
نفتی  افزایش و روابط بین الملل باید در اولویت قرار گیرد. ضمن آنکه در جهت 
رفع محدودیت های که به جهت تحریم ها به وجود آمده باید یک رابطه منصفانه 
با دنیا ایجاد کــرد. وی ادامه داد: نباید فراموش کرد اقتصاد ما بیماری زمینه ای 
مانند اقتصاد دولتی، فضای کسب و کار نامطلوب، رشد نقدینگی، تعدد قوانین و 
مقرارات و عدم ثبات آن را داشته است. بنابراین در این شرایط کرونا تاثیر بیشتری 

نسبت به سایر اقتصادها دارد.

با حضور رئیس جمهور؛
 اولین افتتاح های طرح ملی مسکن 

به آبان موکول شد
معاون مســکن و ساختمان وزارت راه و شهرســازی از افتتاح و بهره برداری از 
برخی پروژه های مســکن ملی در اول آبان ماه امسال با حضور رئیس جمهوری 
خبر داد.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده پیرامون افتتاح 
برخی از واحدهای مسکن ملی در روز اول آبان ماه امسال توضیح داد: با حضور 
رئیس جمهوری در 4 بخش طرح های مســکنی از جمله اقدام ملی مســکن و 
همچنین واحدهای باقیمانده مســکن مهر افتتاح و بــه بهره برداری خواهند 
رســید.معاون وزیر راه و شهرســازی در بیان جزئیــات طرح هایی که افتتاح 
و به بهره برداری می رســند، افزود: طرح های مســکن ملی در 4 بخش افتتاح 
می شوند، بخش نخست طرح های مسکن ملی، واحدهایی که به شکل گروهی 
به متقاضیان واگذار شــده، بخش دوم افرادی که به پروژه ها معرفی می شوند و 
این افراد بخشی از آورده خود را به پروژه تزریق کرده اند که با توجه به پیشرفت 
پروژه ها به متقاضیان می شوند و بخش سوم افتتاح پروژه هایی است که در طرح 
اقدام ملی تمام و تحویل خواهند شد و بخش چهارم نیز کلنگ زنی پروژه های 
جدید است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن 
مهر و بهره برداری و تحویل واحدهای باقیمانده به متقاضیان در این مراســم، 
اعام کرد: اســتان هایی در این مراسم تمامی واحدهای باقیمانده مسکن مهر 
آنها به اتمام می رسد و جشن خاتمه دارند.به گفته محمودزاده، مسکن مهر در 
شــهرهای زیر ۲5 هزار نفر جمعیت در ۲1 استان کشور به اتمام رسیده و در 
شهرهای باای ۲5 هزار نفر جمعیت پیش بینی شده که مسکن مهر بیش از 17 

استان تا اول آبان به اتمام برسد. 

پورابراهیمی: 
 نتیجه برجام برای ما باخت و برای طرف

 مقابل برد بود
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس بــا بیان اینکه نتیجه برجام بــرای ما باخت و 
بــرای طرف مقابل برد بود، گفت: تکیه به بیرون برای بهبود وضعیت اقتصادی، بنیه 
اقتصــادی را در داخــل ضعیف و در مقابل هجمه های بیرونی آســیب پذیر می کند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شــورای اسامی با اشاره به 
وضعیت متاطم در بازار گفت: دولت آقای روحانی از ابتدا مسائل اقتصادی کشور را 
به مذاکرات گره زد و درواقع به دنبال راه حل برای اقتصاد کشــور در بیرون بود.وی 
افزود: همان طور که گفتم دولت آقای روحانی با استفاده از توان خارجی سعی داشت 
اقتصاد کشور را سامان دهد که در نهایت ثمره کار برجام این شد که سهم ما از این 
توافق باخت و ســهم طرف مقابل برد بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار 
داشت: نه تنها آمریکا بلکه دیگر طرف ها در برجام هم به تعهدات خود عمل نکردند 
و امروز شــاهد اجرای تعهدات تنها از سوی ایران در این توافق هستیم.پورابراهیمی 
خاطرنشان کرد: آنچه امروز شــاهد آن هستیم مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه 
ثمره درختی است که 7 سال پیش توسط دولت آقای روحانی کاشته شده است.وی 
افزود: عدم تقویت بنیه اقتصادی در داخل از ســوی دولت در این سال ها باعث شده 
تا اقتصاد کشــور در برابر تحریم های خارجی قدرت مانوری نداشــته باشد و ضعیف 
عمل کند.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متأسفانه در این سال ها 
اقدام خاصی از سوی دولت برای به راه انداختن چرخه تولید انجام نشد و عدم توجه 
به داخل در حوزه اقتصاد امروز این بخش ها را در برابر تحریم ها و فشارهای خارجی 

شکننده و آسیب پذیر کرده است.

بنگاه های گردشگری تسهیات کرونا می گیرند
مطابــق کارگروه کرونا فرآیند ثبت نام و پرداخت تســهیات بنــگاه محور تا پایان 
آذرماه سال جاری انجام و مدت تنفس بازپرداخت آن نیز تا اول اردیبهشت ماه سال 
14۰۰تعیین می شود.از آنجایی که گردشگری یکی از بخش هایی است که می تواند 
اشتغالزایی فراوانی داشته باشد، همواره یکی از بخش های مهم برای اشتغالزایی بوده 
و هست. با وجود گذشت ۸ ماه از آغاز انتشار ویروس کرونا و کاهش شدید سفرهای 
داخلی و خارجی و خســارت های جدی ناشی از آن به صنعت گردشگری، متولیان 
این صنعت هنوز هیچ اقدام موثری برای نجات این بیمار رو به اهتزار انجام نداده اند.

 در هفته ای که گذشــت »کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا« در راستای 
حمایت از فعاان گردشــگری کشور، با اختصاص تســهیات بنگاه محور به کسب 
وکارهای آســیب دیده از کرونا در حوزه گردشگری موافقت کرد. نهاوندیان، رئیس 
کارگروه و معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در حالی که هدف تسهیات حمایتی 
قبلی درحوزه گردشگری، حفظ اشــتغال و جلوگیری از بیکاری نیروهای شاغل در 
مراکز و شرکت های گردشگری بود، هدف تسهیات حمایتی جدید حفظ و پایداری 
بنگاه ها و شــرکت های حوزه گردشــگری است.  در این جلسه مقرر شد که وزارت 
میراث فرهنگی به منظور تســریع در اعطای این تســهیات بنگاه محور، به درجه 
بندی بنگاه های گردشگری کشــور  بپردازد و آن در دستور کار قرار دهد. کارگروه 
مصوب کرد که فرآیند ثبت نام و پرداخت این تســهیات بنگاه محور تا پایان آذرماه 
ســال جاری انجام شود و مدت تنفس بازپرداخت آن نیز تا اول اردیبهشت ماه سال 
14۰۰تعیین شــود. همچنین کارگروه مقابله با پیامدهــای اقتصادی کرونا موافقت 
کــرد که پرداخت مالیات، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز، پرداخت هزینه های 
حق بیمه ســهم کارفرمایی و هرنوع تسهیات اخذ شده بانکی) قبل و بعد از کرونا( 
از سوی فعاان رسته های گردشگری تا پایان سال 99تمدید شود.مصوبات کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا برای اجرایی شــدن باید در »ستاد ملی مقابله با 

کرونا« نیز به تصویب برسد.

 افزایش ۱۵۵ درصدی قیمت بلیت
 پروازهای داخلی 

در حالی نرخ بلیت پروازهای داخلی اواخر خرداد امسال یعنی چهار ماه پس از شیوع 
کرونا به روز رسانی شده بود که این فهرست یکبار دیگر به روزرسانی شده و قیمت 
ها به شــدت افزایش یافته اســت.نرخنامه بلیت هواپیما ۲۰ خردادماه امســال و به 
فاصله حدود 4 ماه پس از شیوع ویروس کرونا توسط انجمن شرکت های هواپیمایی 
به روز رســانی شــد. مطابق جدول مربوط به خردادماه حداقل و حداکثر نرخ بلیت 
پروازی های داخلی در ســایت این انجمن بارگذاری و در دسترس عموم قرار گرفت. 
بر این اساس کمترین و بیشترین قیمت بلیت پروازهای داخلی به ترتیب ۲7۲ هزار 
و 6۰۰ تومان و یک میلیون و 49 هزار و 6۰۰ تومان )مشهد-ماهشــهر( بود.این در 
حالی اســت که در نرخنامه جدید حداقل قیمت بلیت 491 هزار و 7۰۰ و حداکثر 
۲ میلیون و 674 هزار و ۲۰۰ تومان )تبریز-بندر عباس( اســت. در فهرست قدیمی 
پرواز تبریز-بندرعباس وجود نداشت و قیمت بلیت پرواز مشهد-ماهشهر در فهرست 
جدید انجمن شــرکت هــای هواپیمایی ۲ میلیون و 31 هزار و ۲۰۰ تومان اســت، 
یعنی افزایش قیمت 94.۲۸ درصدی.به گزارش تســنیم، در واقع حداکثر نرخ بلیت 
پروازهای داخلی در بازه زمانی خردادماه 99 تا مهرماه 99 )اجرا از اول آبان( بالغ بر 
154.7۸ درصد افزایش یافته است. حداقل قیمت بلیت پروازهای داخلی نیز در مدت 

یاد شده ۸۰.37 درصد افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد:
داراسوم در راه بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی از ورود داراسوم به بازار سرمایه خبر داد و گفت: باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت 
و صادرات عرضه خواهد شد.فرهاد دژپسند در جمع خبرنگاران گفت: بحث عرضه سهام ستاره خلیج فارس به عنوان یکی 
از بنگاه های بزرگ مقیاس به بورس وجود دارد همچنین تصمیم داریم باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و 
صادرات را در قالب دارا سوم به بورس عرضه کنیم.وی اضافه کرد: این موارد کمک می کنند که از یکسو سهام دار در بازار 
سرمایه با تنوع بیشتری مواجه شوند و از سوی دیگر این بازار عمر بیشتری پیدا کند. دژپسند گفت: حمایت های دولت از بازار سرمایه و بورس، بنیادین است 
و در پی مدرن ســازی بورس و همچنین افزایش عمق این بازار هســتیم.وزیر اقتصاد افزود: یکی از حلقه های محدود در بورس ایران این بود که بازارگردانی 
توسط بنگاه ها مورد توجه نبود، اما بر اساس مصوبه شورای عالی بورس مقرر شد همه بنگاه ها یا خودشان بازارگردانی کنند یا بازارگردان حرفه ای داشته باشند 
که این موضوع به ثبات در بازار بورس کمک می کند.وی با اشاره به اینکه موضوع فروش اختیاری اوراق تبعی در دستور کار قرار گرفته است گفت: فروش این 
اوراق در بورس باعث می شود که سهام دار بداند بنگاهش مثا در 6، 9 ماه یا یکسال آینده ارزش سهام خود را با چه نرخی تنظیم می کند که این موضوع 
نیز به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.دژپســند ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در بورس توســط دولت دو منظوره است به این ترتیب که هم برای 
سهامداران حاشیه امن ایجاد می کند و هم بنگاه هایی که سهام عرضه می کنند نسبت به سهام بنگاههایشان مسئوانه وارد عمل می شوند.وزیر اقتصاد با اشاره 
به اینکه نباید بازار بورس را صرفا بر اساس شاخص آن ارزیابی کرد گفت: بازار بورس ابعادی مختلف دارد تحلیل گرهای مالی در دوره ای ترجیح می دهند که 
سهامی را در اختیار داشته باشند یا نداشته باشند که همین موضوع بیانگر پویایی بازار سرمایه است.وی افزود: در بازار سرمایه باید کسی ورود کند که عقل 
محاسبه گری اش بی وقفه کار کند و بتواند در خصوص خرید و فروش سهام تصمیمات مناسب بگیرد چرا که جنس بازار سرمایه، جنس پویایی و محاسبه 

گری است و حضور عقانی در این بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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 اوپک:گزیده خبر

 تقاضا در ۲۰۲۲ از سطح قبل از بحران کرونا بااتر می رود
اوپک انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در 2022 از سطح قبل از بحران كرونا بااتر رفته و تا اواخر 2030 به طور يكنواخت افزايش 
يابد و پس از آن ثابت شود. به گزارش اويل پرايس، اوپک پيش بينی خود از دورنمای تقاضای نفت را تغيير داده و حاا انتظار دارد 
تقاضای جهانی نفت در 2022 از سطح قبل از بحران كرونا بااتر رفته و تا اواخر 2030 به طور يكنواخت افزايش يابد و پس از آن 
ثابت شود. همه گيری ويروس كرونا بسياری از فرضيه های اساسی در پيش بينی های تمام سازمان ها و شركت های بزرگ نفتی از 
جمله اوپک را تغيير داده است. اوپک در دورنمای نفت جهان در 2020 اعام كرد بزرگترين مسئله در بازارهای نفت و انرژی اين 
است كه تاثيرات بلندمدت بر رفتار مصرف كنندگان و تقاضا تا چه مدت ادامه خواهد داشت.بريتيش پتروليوم ماه گذشته اعام كرد 
اوج تقاضا برای نفت پشت سر گذاشته شده و شركت توتال فرانسه رشد تقاضای نفت را تا 2030 پيش بينی می كند.اوپک پيش بينی 
تقاضای بلندمدت برای نفت را بيش از يک ميليون بشكه در روز نسبت به دورنمای سال گذشته خود پايين آورده است و انتظار دارد 
تقاضای جهانی برای نفت از 99.7 ميليون بشكه در 2019 تا 109.3 ميليون بشكه در 2040 افزايش يابد و پس از آن در 2045 
تا 109.1 ميليون بشكه در روز پايين بيايد.اوپک اعام كرد:»با فرض اينكه همه گيری ويروس كرونا تا سال آينده ميادی تا حد 
زيادی كنترل شود، انتظار می رود تقاضای نفت در 2021 افزايش يافته و در ميان مدت به سطح معمول خود بازگردد«.اين سازمان 
پيش بينی می كند تقاضای جهانی برای نفت در 2022 ازســطح تقاضا در 2019 فراتر رود.» به خاطر اثرات ماندگار تعطيلی های 
اعمال شده جهت مهار همه گيری ويروس كرونا و تاثير آن بر اقتصاد جهان و رفتار مصرف كنندگان، تقاضای نفت در آينده همچنان 
كمتر از پيش بينی های قبلی خواهد بود«. انتظار می رود توليد نفت شيل آمريكا با بهبود شرايط بازار به سرعت افزايش يابد. اوپک 

پيش  بينی می كند توليد نفت آمريكا در اواخر دهه 2020 به اوج خود برسد.

پيشنهاد بخش خصوصی برای دور زدن تحريم ها
پایاتاقبازرگانیبهاوپکبازمیشود؟

در شــرايط اعمال تحريم هــای آمريكا، نماينــدگان بخش خصوصی 
پيشــنهادی جديد در اين زمينه به دولت ارايــه داده اند. با توجه به 
اينكــه بخش عمــده ای فرايند، اســتخراج، توليد و فــروش نفت و 
فراورده های نفتی در ايران از ســوی دولت و شركت های دولتی انجام 
می شود، در طول سال های گذشــته تحريم های دولت ترامپ، برخی 
فعاليتها را محدود كرده است.مقامات ايرانی اعام كرده اند كه با وجود 
سياست فشار حداكثری واشــنگتن، فروش نفت ايران هرگز به صفر 
نرســيده و همچنان صادرات ادامه دارد. اما محدوديتهايی هم وجود 
دارد. پول های بلوكه شده ايران در كره جنوبی كه مربوط به صادرات 
نفت پيش از بســته شدن شرايط از سوی آمريكا است، نشان می دهد 
كه برنامه ريزی جديد و اســتفاده از تمام گزينه های موجود، اهميت 
فراوانی خواهد داشــت. در اين مسير بخش خصوصی فعال در حوزه 
انــرژی نيز می تواند كمک كننده دولت باشــد.ايران به عنوان يكی از 
نخســتين اعضای ســازمان اوپک، در سال های گذشــته از ابزارهای 
خود در اين ســازمان استفاده كرده اما محدوديت های موجود، قدرت 
مانور كشــور را نيز تحت تاثير قــرار داده و از اين رو بخش خصوصی 
اعــام آمادگی كرده كه به كمک نمايندگان ايران در اوپک بشــتابد.

رضا پديدار - رييس كميسيون انرژی اتاق بازرگانی تهران -  با اشاره 
به ســالگرد تشكيل سازمان اوپک كه شــهريور ماه امسال شصتمين 
ســال تاســيس آن فرا رســيد، تصريح كرد با توجه به تاش اياات 
متحده  آمريكا و هم پيمانانش برای انزوای بيشتر دولت ايران در عرصه 
تعامات نفتی جهان، به وزارت نفت پيشــنهاد می دهيم كه با وجود 
اعمال برخی محدوديت هــا برای حضور و نقش آفرينی نماينده دولت 
در اوپــک، به بخــش  خصوصی اين فرصت و امكان داده شــود تا به 
عنوان نماينده ايران در نشســت ها و تصميم گيری های اين ســازمان 
بين المللی حضور يافته و از تماميت صنعت نفت ايران در جهان دفاع 
كند.رئيس كميســيون انرژی و محيط زيســت اتاق تهران با اشاره به 
اينكه در حال حاضر، چهار كشور عضو اوپک از بخش  خصوصی برای 
سياســت گذاری ها و مذاكرات در اجاس های اين ســازمان استفاده 
می كننــد و در صورت عدم حضور نمايندگان دولت اين كشــورها در 
جلسات اوپک، بخش  خصوصی اين وظيفه را به عهده می گيرد، افزود: 
اوپک پنج كميته راهبردی و اســتراتژيک دارد كه ايران، در آنها عضو 
نيســت و اين باعث شــده تا به جای ايران كه جــزو بنيانگذاران اين 
ســازمان جهانی بود، ديگر كشورهای عضو قدرت نمايی كنند.به گفته 
وی، بخش  خصوصی در صنعت نفت ايران در حال حاضر قادر اســت 
كه تا 80 درصد پروژه های نفتی كشــور را به اجرا درآورد و كنشگران 
اقتصــادی و كارآفرينــان اين صنعت، از دانــش و آگاهی كافی برای 
رويارويی با بزرگان نفتی جهان در عرصه تصميم ســازی ها و دفاع از 

كشور را دارند.

وزيــر نيــرو از موافقــت هيئت وزيــران با تاميــن برق مــورد نياز 
مصرف كنندگان بــزرگ برق از طريــق بورس انرژی خبــر داد.رضا 
اردكانيــان وزير نيرو در جمع خبرنگاران با اشــاره به مصوبات هيئت 
دولت گفت: يكی از مشــكاتی كه در ايام اخير در بخش برق مواجه 
بوديم افزايش ميزان طلب توليد كنندگان برق از شركت توانير بود.وی 
با بيان اينكه »شــركت توانير خريدار انحصاری برق در كشور است«، 
افزود: بيش از 60 درصد توليد برق كشور توسط بخش خصوصی انجام 
می شود و شركت نيز برای پرداخت پول توليد كنندگان تابع قيمت های 
تكليفی اســت؛ بن همين دليل توليد كنندگان از اينكه دريافت وجه 
شــان با فاصله زمانی قابل ماحظه ای صورت گرفته است گله مندند. 
در اين راستا در جلسه امروز هيئت وزيران پيشنهاد وزارت امور اقتصاد 
و دارايی به دستگاه های مرتبط مبنی بر اينكه مصرف كنندگان بزرگ 
كه شــامل مصرف كنندگان پنج مگاوات و بااتر هســتند، برق شان 
را از بازار بورس انــرژی دريافت كنند، موافقت كردند.وزير نيرو اظهار 
كرد: اين اقدام كمک بزرگی به توليدكنندگان برق است كه می توانند 
ســريع تر به وجه شان دســت يابند و همچنين مصرف كنندگان نيز 
می توانند با قيمت مناسب تری برق مورد نياز خود را تأمين كند و هم 
نيز نقش تعيين كننده خواهد داشــت و ديگر منحصراً خريدار نخواهد 
بود؛ اين اقدام ان شــاءاه در ادامه به رشد و پويايی صنعت برق كمک 
بزرگی خواهد كرد اجرای آن نيز بر اســاس مصوبه هيات وزيران آماده 
خواهد شد.اردكانيان همچنين در پاسخ به پرسشی درباره برنامه های 

وزارت نيرو در خصوص ايروبی رودخانه ها برای فصول ســرد ســال 
خاطر نشــان كرد: برنامه مهندسی رودخانه كه بخشی از آن را شامل 
ايروبی رودخانه ها می شود از بعد از سيل سال گذشته با شدت آغاز 
شده است؛ در سال 1398 موفق شديم 5 برابر متوسط سال های قبل 
عمليات ايروبی را انجام دهيم و نتيجه آن شد كه 4-5 سياب بزرگی 
را كه در جنوب و جنوب غرب كشور در نيمه دوم سال گذشته و اوايل 
ســال جاری داشتيم، با حداقل خسارت و حداكثر بهره وری پشت سر 
گذاشــته شد.وی ادامه داد: اين مســير كماكان ادامه خواهد داشت و 
اميدواريم همان طور كه دستگاه قضايی با ما همكاری هايی دارند، در 
آزادسازی حريم و بستر رودخانه ها بتوانيم تكاليف قانونی را كه برعهده 
داريم، انجام دهيم و نتيجه آن باشد كه در شرايط تا حدود زيادی تغيير 
اقليم كه ما بايد آمادگی مواجه شدن با سال های خشک و تر را داشته 
باشــيم، از سياب به عنوان يک منبع آب شيرين بيشتر از مواجهه با 
خســارت، منفعت ببريم.وزير نيرو در باره برنامه های اين وزارتخانه در 
حوزه سدســازی نيز گفت: برنامه های سد سازی وزارت نيرو در قالب 
پويش هر هفته الف به در دســت انجام اســت و هفته جاری بيست و 
ســومين هفته برگزاری اين پويش در ســال جاری است و ما از 250 
پروژه كه برای مثال وعده داده بوديم تا كنون 112 پروژه را با سرمايه 
گذاری 27 هزار و 700 ميليارد تومان افتتاح كرديم. امسال تاكنون 7 
پروژه بزرگ ســد مخزنی افتتاح شده است و اميدواريم 18 پروژه سال 

1399 در اين زمينه افتتاح و به بهره برداری برسد.

ادعایافزایش۱.۸میلیونبشکهایصادراتنفتایران
درصورتپیروزیبایدن

رئيــس مجمع بين المللی انرژی گفت: اگر بايدن طبق اظهاراتش قــرارداد اتمی برجام را كه ترامپ در 
اواسط 2018 از آن خارج شد، دوباره احيا كند، مذاكرات بين دو طرف احتمااً باعث افزايش توليد نفت 
ايران خواهد شــد.به گزارش بلومبرگ، طبق گفته رئيس مجمع بين المللی انرژی، اگر جو بايدن برنده 
انتخابات رياست جمهوری ماه آينده آمريكا باشد، ايران می تواند صادرات نفت خود را به حدود 2 ميليون 
بشكه در روز برساند. جو مک مونيگل گفت اگر بايدن طبق اظهاراتش قرارداد اتمی برجام را كه ترامپ 
در اواســط 2018 از آن خارج شد، دوباره احيا كند، مذاكرات بين دو طرف احتمااً باعث افزايش توليد 
نفت ايران خواهد شد. توليد نفت خام ايران از آن زمان با تشديد تحريم های آمريكا عليه صادرات انرژی 
آن، تقريباً نصف شده و تا 1.95 ميليون بشكه در روز پايين آمده است. مک مونيگل كه يكی از مقامات 
سابق وزارت انرژی آمريكا بوده طی مصاحبه ای با بلومبرگ گفت:»شرايط ايران تحت تاثير تغيير دولت 
در آمريكا خواهد بود. من انتظار ندارم دو ميليون بشــكه يا دقيق تر بگويم 1.8 ميليون بشــكه ای كه از 
توليد نفت ايران كم شده بافاصله بازگردد. ولی احتمااً شاهد افزايش نيم ميليون بشكه ای توليد اين 
كشور خواهيم بود. آمريكا بايد مذاكرات با ايران را آغاز كند و اين برای بازار نفت يک اتفاق بسيار بزرگ 
است«. ديدگاه های مک مونيگل شبيه به بانک MUFG ژاپن است. سرپرست بخش تحقيقات خاورميانه 
و آفريقای شمالی در اين بانک  عقيده دارد تحريم ها عليه ايران در دور دوم رياست جمهوری ترامپ ادامه 
خواهد داشت ولی اگر بايدن قرارداد برجام را بازگرداند، صادرات نفت ايران تا پايان سال آينده ميادی 
1.8 ميليون بشكه در روز افزايش يافته و به 2.4 ميليون بشكه می رسد. احتمال افزايش توليد نفت ايران 
و ليبی مسئله مهمی برای توليدكنندگان بزرگ اتحاد اوپک پاس در اجاس بعدی آنها در اوايل دسامبر 
خواهد بود. ليبی ماه گذشــته به دنبال اعام آتش بس در اين كشور صنعت نفت خود را باز كرده است. 
ائتاف اوپک پاس به رهبری عربستان و روسيه تاش می كند عرضه نفت را محدود كرده و قيمت آن را 
در مواجهه با همه گيری ويروس كرونا افزايش دهد. در حاليكه قيمت نفت خام برنت از زمان آغاز كاهش 
توليد اين ائتاف بيش از دو برابر شــده و به حدود 42.50 دار در هر بشكه رسيده است، هنوز هم 36 
درصد پايينتر از آغاز سال جاری ميادی است. مک مونيگل گفت ائتاف اوپک پاس هنوز هم قصد دارد 
از ابتدای سال آينده ميادی دو ميليون بشكه به توليد خود اضافه كند ولی افزايش توليد ايران و ليبی 

تغييراتی در تصميمات آن ايجاد خواهد كرد.

برق۷میلیونمشترکرایگانمیشود
سخنگوی صنعت برق گفت: حدود يک تا 1.5 ميليون مشترك از مجموع 8.5 ميليون 
مشترك كم مصرف، مشــمول طرح تخفيف 100 درصدی بهای برق نخواهند شد؛ در 
واقع برق رايگان شــامل خانه های خالی و اقامت گاه های غيردائم نخواهد شد.مصطفی 
رجبی مشــهدی، معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی شركت توانير و سخنگوی صنعت 
برق اظهار داشــت: تعداد كل مشتركان برق كشــور حدود 37 ميليون مشترك است 
كه شــامل مشــتركان خانگی، صنعتی، تجاری، اداری و ... می شود اما مجموع تعداد 
مشتركان خانگی، 30 ميليون مشترك اســت.وی افزود: در برآوردی كه صورت گرفته 
و بر اساس عملكردی كه مشــتركان بخش خانگی در سال های 97 و 98 داشتند 8.5 
ميليون مشــترك زير الگوی كم مصرفی بوده اند.سخنگوی صنعت برق اذعان داشت: ما 
5 منطقه جغرافيايی داريم كه اين مناطق شــامل گرمســير 1، گرمسير2، گرمسير 3، 
گرمســير 4 و منطقه عادی است و عمده كشــور يعنی 82 درصد از كل مشتركان در 
مناطق عادی هســتند.وی ادامه داد: گرمســير يک، مناطق گرم حاشيه خليج فارس و 
دريای عمان اســت كه برای آنها الگوی كم مصرفی 400 كيلووات ســاعت در ماه برای 
ماه های گرم تعيين شــده و ايــن رقم برای مناطق عادی 100 كيلووات ســاعت بوده 
كه تهران هم شــامل مناطق عادی می شود.رجبی مشهدی تصريح كرد: وقتی ماه های 
گرم ســال می گذرد و وسايل سرمايشی از مدار خارج می شود، برای تمام كشور الگوی 
كم مصرفی 80 كيلووات ســاعت در ماه تعيين شده است.سخنگوی صنعت برق با بيان 
اينكه »حدود 30 درصد از مشتركان در گروه كم مصرف ها قرار می گيرند«، گفت: در بين 
كم مصرف ها سهم روستاييان حدود 1.5 برابر سهم شهری ها است؛ يعنی  در 8.5 ميليون 
مشترك كم مصرف، 60 درصد مشتركان روستايی و 40 درصد مشتركان شهری هستند 
كه مشــمول طرح تخفيف 100 درصدی می شوند.اين عضو هيئت مديره شركت توانير 
در پاســخ به اينكه »آيا تمام اين 8.5 ميليون مشترك مشمول برق رايگان می شوند؟«، 
گفت: كسانی كه اقامت گاه های دائمی و در حال بهره برداری دارند، 100 درصد مشمول 
اين طرح می شوند اما كسانی كه اقامت گاه های غيردائم هستند، يعنی به صورت موقتی 
مثل باغ وياها و مناطقی از اين دســت هستند، مشمول نمی شوند.وی افزود: همچنين 
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، حدود 1.5 ميليون خانه خالی وجود دارد كه اين 
اقامت گاه های خالی از ســكنه مشمول اين طرح نمی شوند.رجبی مشهدی در خصوص 
نحوه شناسايی خانه های خالی از سكنه، اذعان داشت: مشتركانی با مصرف صفر داريم 
كه به معنای اين است در اين خانه ها كسی ساكن نيست؛ اين مشتركان مشمول طرح 
تخفيف 100 درصدی نمی شوند، از اين قبيل افراد آبونمان و بيمه اخذ می شود؛ ولی از 
مشتركان كم مصرف، با وجود آنكه بيمه هستند، نه هزينه ای بابت بيمه گرفته می شوند 
و نه هزينه ای بابت آبونمان.وی ادامه داد: به جز اين موارد، شركت های توزيع برق زمان 
واگذاری انشــعاب برای برخی مشــتركان، آن را به صورت غيردائم واگذار می كنند كه 
به معنای موقت بودن انشــعاب است تا شــرايط آن مشترك برای گرفتن انشعاب دائم 
محيا شــود، اين قبيل مشتركان نيز مشمول طرح تخفيف 100 درصدی نخواهند بود.

سخنگوی صنعت برق تصريح كرد: با توجه به مطالب مذكور، تعدادی حدود يک تا 1.5 
ميليون مشترك از مجموع اين 8.5 ميليون مشترك كم مصرف، مشمول طرح تخفيف 
100 درصدی بهای برق نخواهند شــد؛ اما هدف ما اين است كه تعدادی از مشتركان 
خوش مصرف كه بيشتر از الگوی كم مصرفی و كم تر از الگوی مصرف منطقه خود مصرف 
برق دارند، به جمع مشتركان كم مصرف بپيوندند كه اين مهم نيازمند آموزش و اطاع 
رســانی اســت تا اين قبيل مشتركان متوجه ميزان مصرف خود شــده و بدانند با چه 

روش هايی می توانند ميزان مصرف خود را كاهش دهند.
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مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه 

990/1008
عملیات اجرایی دیوارکشی با آجر به منظور 

محصور نمودن محوطه پستهای برق 63/20  
کیلوولت اطشاران و قدس

  700.000.000 ریال 
دارا بودن گواهینامه صاحیت پیمانکاري با  

 حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه 
و بودجه کشور 

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شركت برق منطقه اي اصفهان
 IR 330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد به شماره  شبا

نزد بانک مركزي با مبلغ فوق الذكر در وجه شركت برق منطقه اي اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به  
سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امكانپذير خواهد بود. )تماس با كارفرما، در صورت لزوم 

در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 031-36270820(
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1399/07/19 لغايت ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1399/08/01

جلســه توجیهی: حضور نمايندگان مجاز شركتها )همراه با معرفي نامه( در جلســه توجيهي و بازديد كه در روز سه شنبه مورخ 
1399/08/06 ساعت 09:00 صبح واقع پست 63/20 كيلوولت قدس )آتشگاه( به آدرس: خيابان آتشگاه، خيابان قدس، كوی آزادگان، 

پست قدس )آتشگاه( برگزار ميگردد، الزامي بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 14:00 
روز دوشــنبه مورخ 1399/08/19 در »سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( بارگذاري و نسخه فيزيكي)پاكت الف( آن در موعد 

مذكور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ باا، دبيرخانه شركت برق منطقه اي اصفهان تحويل گردد.
زمان و محل بازگشــایي پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1399/08/20 -  سالن كميسيون معامات 

ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

 * به پيشــنهادهاي كه فاقد ســپرده يا امضاء، مشــروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب
 اثر داده نخواهد شد.

* ساير اطاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي 
ولشركت رق منطقه اي اصفهان

ت ا
نوب

شناسه آگهی : 1014039

وزیر نیرو:
مصرف کنندگان بزرگ برق می توانند نیاز خود را از 

بورس انرژی تأمین کنند
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گزیده خبر  رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه؛

پول های بلوک شده ايران در تركيه قابل استفاده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه اعام کرد: متاســفانه مانند سایر کشورها در ترکیه 
نیز پول بلوکه شــده داریم با این تفاوت که این پول ها برای ما قابل اســتفاده است و 
برای بحث واردات از این منابع تخصیص پیدا می کند.مهرداد سعادت در مورد آخرین 
وضعیت صادرات ایران به ترکیه اظهار داشــت: خوشبختانه صادرات ما به ترکیه ادامه 
دارد، ضمــن آنکه بارهای ترانزیتی ما از خاک ترکیه به ســایر بازار های هدف در حال 
ارسال است و  امیدواریم خاء ناشی از بستن شدن مرزها در چهارماهه ابتدایی سال به 
دلیل شــیوع وبروس کرونا را جبران کنیم که خوشبختانه آمار روبه رشد نشان دهنده 
آن است.وی داد: همچنین افزایش نرخ ارز یک مزیت برای صادرات به شمار می آید که 
امیدواریم در ســال جاری حجم صادرات مان هم به کشور ترکیه و هم از کشور ترکیه 
به سایر کشورها افزایش پیدا کند.سعادت تصریح کرد: آماری دقیقی از میزان صادرات 

به ترکیه در 6 ماهه ابتدایی ســال در دست نیست اما در 4 ماه نخست سال با کاهش 
90 درصدی صادرات روبرو شــدیم که پس از باز شدن مرزهای تجاری روند صادرات 
بشدت افزایش پیدا کرده است. از همین روی تجار و صادرکنندگان در تاش هستند 
تا آن کاهش را جبران کنند.وی با اشــاره به تاثیر افزایــش نرخ ارز بر صادرات گفت: 
البته با این روند پیش بینی می شود صادرات ما در سال جاری به مراتب بیشتر از سال 
گذشــته خواهد بود. زیرا امسال به دلیل نرخ ارز جذابیت بیشتری برای صادرات وجود 
دارد و همــکاران صادراتــی تاش می کنند هم جای خالی 4 ماهه را پر کنند و هم به 
دلیل نرخ ارز افزایش صادرات کااهای ما توجیح بیشتری دارند که منحر به باا رفتن 
حجم صادرات ما نســبت به مدت مشابه می شــود.رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه 
افزود: شیوع مجدد کرونا تاثیر چندانی بر روند کاری ما نداشته  و تنها ارتباطات تجاری 

را کاهش پیدا داده، به طوری که رفت و آمد هیات های تجاری دچار مشکل شدند. اما 
باید در نظر داشت که اکنون نیاز چندانی به حضور فیزیکی در بازارها نیست و به دلیل 
امکانات ارتباطاتی جای خالی آن نیز پر شده و نتوانسته تاثیر محسوسی داشته باشد.

وی در مورد آخرین وضعیت پول های بلوکه شده ایران در ترکیه گفت: متاسفانه مانند 
ســایر کشورها در ترکیه نیز پول بلوکه شده داریم با این تفاوت که این پول ها برای ما 
قابل استفاده است و برای بحث واردات از این منابع تخصیص پیدا می کند.سعادت افزود: 
کشــور ترکیه بیشتر از ما مواد خام خریداری می کند و به خرید محصول نهایی عاقه 
چندانی ندارد. اما این موضوع را باید در نظر گرفت که ما از طریق ترانزیت از کشــور 
ترکیه به بســیاری از مقاصد صادراتی خود دسترسی پیدا می کنیم که نقش غیر قابل 

انکاری برای صادرات ما ایفا می کند.

 دبیر ستاد تنظیم بازار:
 تحقق ٨٠ درصدی تخصیص ارز مایحتاج 

مورد نیاز مردم
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: مجموعه ارز 4۲00 تومانی که امسال برای واردات 

کااهای اساسی اختصاص خواهد یافت برابر 9 میلیارد دار است.
محمدرضا کامی با اعام این مطلب، افزود: هشــت میلیارد دار از این رقم از 
ســوی بانک مرکزی تامین می شود و یک میلیارد دار نیز از محل تامین ریال 
و مابه التفاوت نرخ ارز اختصاص خواهد یافت.وی با اشاره به اینکه ۵ قلم اصلی 
کاا در حال حاضــر ارز 4۲00 تومانی دریافت می کنند ادامه داد: ارز مورد نیاز 
برای روغن خام و چهار قلم نهاده دامی برابر با 6.4 میلیارد دار است و میزان ارز 
تخصیصی برای دارو نیز برابر با ۲.۵ میلیارد دار است.سرپرست معاونت بازرگانی 
داخلی وزارت صمت ســهم ارز تعیین شده برای کتاب های دانش اموزی را نیز 
برابر با ۳0 میلیون دار اعام کرد و گفت: سهم برخی نهاده ها پایه کشاورزی نیز 
۷0 میلیون دار اســت .کامی توضیح داد: برای ۵ قلم کاای مشمول دریافت 
ارز 4۲00 تومانــی باید تا کنون چهار میلیارد و چهارصد میلیون دار پرداخت 
می شد که طبق اهرین آمار میزان تخصیص ارز ۳.۵ میلیارد دار و میزان تامین 
ارز ۳ میلیارد دار اســت .به کفته وی 60 درصد از ارز تعیین شده در برنامه تا 
کنون کد تامین را دریافت کرده اســت.دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه 
روند پرنوسان تامین ارز گاهی برنامه را دچار خلل می کند، گفت: البته با تاش 
مستمر بانک مرکزی تا کنون ۸0 درصد ارز مورد نیاز کد تخصیص دریافت کرده 
است که البته تا یک ماه فرصت تامین این ارز فراهم است.کامی با اشاره به اینکه 
نظارت بر اقام مشمول دریافت ارز 4۲00 تومانی در اولویت برنامه هاست، گفت: 
در حال حاضر اقامی نظیر روغن در شــبکه های توزیع با قیمت مصوب وجود 
دارد.به گفته وی مقادیر موجودی روغن در ســقف اعداد مصوب موجود است و 
موجودی مناسبی را در این حوزه دارا هستیم و هیچ مشکلی از این بابت نیست .

 فعال سازی اتاق معامله پایاپای؛ راه عبور
 از گرفتاری های ارزی

رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و امارات بر لزوم به کارگیری ابزار تهاتر 
در معامات و راه اندازی اتاق معامله پایاپای با فعاان اقتصادی امارات تاکید 
کرد.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، فرشــید فرزانگان اظهار داشت: اجرایی 
کردن طرح معامات تهاتر و راه اندازی اتاق معامله پایاپای میان تجار ایران 
و امارات یکی از پیشــنهادهای جدی اتاق مشترک ایران و امارات در جلسه 
رؤسای اتاق های مشترک با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بود که 
مورد اســتقبال نیز قرار گرفت.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات 
افزود: بر اساس این مکانیزم، با انتقال و جابه جایی ارز صادرکنندگان ایرانی 
بــه واردکنندگان در دبی از طریق صرافی های معتبر در این منطقه، امکان 
تأمین و واردات کاا به کشور را فراهم می شود. شرط عملیاتی شدن این کار، 

باز کردن پنجره بدون انتقال ارز در سامانه ثبت سفارش است.

 افت ۵۵ درصدی صادرات آمریکا به ایران
  تجارت ۳٠ میلیون داری ایران

 و آمریکا در ٨ ماه
مبادات تجاری ایران و آمریکا در ۸ ماهه نخســت ســال جاری 
میادی با افت ۵۱ درصدی نســبت به مدت مشــابه سال قبل به 
حدود ۳0 میلیون دار رسید. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادات تجاری این کشور با ایران 
در ۸ ماهه نخســت ســال جاری میادی افت ۵۱ درصدی داشته 
اســت.مبادات تجاری دو کشور در ۸ ماهه نخست ۲0۱9 بالغ بر 
6۱.۷ میلیون دار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۳0.۲ 
میلیون دار کاهش یافته است.بر اساس این گزارش صادرات آمریکا 
به ایران در ماه های ژانویه تا اوت امســال ۲6.9 میلیون دار بوده 
است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۵۵ درصدی 
داشــته است. آمریکا در ماه های ژانویه تا اوت ۲0۱9 بالغ بر 60.۵ 
میلیون دار کاا به ایران صادر کرده بود.اما واردات آمریکا از ایران 
در ۸ ماهه نخســت ۲0۲0 با رشــد ۱۷۵ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل مواجه شده و  به ۳.۳ میلیون دار رسیده است. در 
مدت مشابه سال قبل واردات آمریکا از ایران ۱.۲ میلیون دار بوده 
اســت.مبادات تجاری ایران و آمریکا حجم ناچیزی از کل تجارت 
دو کشور را تشکیل می دهد. ایران در میان مقاصد صادراتی آمریکا 
رتبه ۱۷4 و در میان منابع وارداتی این کشور رتبه ۱۷۸ را به خود 
اختصاص داده است.بر اســاس این گزارش در هشتمین ماه سال 
جاری میادی ۳.9 میلیون دار کاا از آمریکا به ایران صادر و 0.۱ 

میلیون دار کاا از ایران وارد شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس مطرح شد:
۳ ماه سخت در انتظار فعاان اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ســوئیس اظهار داشت: بعید می دانم این تصمیم تاثیری بر عملکرد SHTA داشته باشد 
چون براساس توافقات، تحریم ها نباید تاثیری بر آن داشته باشد و حاصل توافق اوفک و وزارت امور اقتصادی سوئیس 
)سکو( است.شریف نظام مافی در مورد تاثیر تحریم  ۱۸ بانک ایرانی بر کانال بشردوستانه سوئیس اظهار داشت: بعید 
می دانم این تصمیم تاثیری بر عملکرد SHTA داشته باشد چون براساس توافقات، تحریم ها نباید تاثیری بر آن داشته 
باشد و حاصل توافق اوفک و وزارت امور اقتصادی سوئیس )سکو( است. اصا ماهیت کانال بشردوستانه بر این اساس 
است که تحریم ها بر بخش دارو، غات و تجارت بشردوستانه بی تاثیر باشد.وی افزود: باید توجه داشت که ۲۵ روز تا 
انتخابات آمریکا باقی مانده است از همین روی  بعید می دانم در این بازه زمانی دولت ترامپ مانع این مبادات شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس تصریح کرد: البته سیستم بانکی ما پیش از این قفل شده بود و عما به دلیل 
تحریم و FATF ارتباط آنچنانی با دنیای خارج نداشت بنابراین اعام اخیر تأثیر آنچنانی هم نخواهد داشت. .وی افزود: 
گروه ضد ایرانی ترامپ زمین بازی را بگونه ای می چیند تا شرایط برای دولت بعدی و حتی تا تحویل دولت در سه ماه 

آینده دشوار شود بنابراین اقتصاد ایران و فعاان اقتصادی سه ماه سختی را پیش رو دارند.

بازار خودرو آشفته است
نائب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران عنوان کرد: ایــن روزها تنها ۱0 تا ۱۵ درصد خریداران خودرو 
مصرف کننده واقعی هستند. مابقی خریداری کرده و در خانه های خود نگهداری و احتماا با افزایش قیمت مجدد آنها 
را به بازار عرضه می کنند.بازارهای مسکن، ارز و خودرو  همواره به یکدیگر پیوند خورده است و گرانی یکی بر قیمت 
دیگری اثر می گذارد، این روزها تمام این بازارها دچار نوسان است. اما بازار خودرو در چه وضعیتی قرار دارد؟ نعمت اه 
کاشانی نسب گفت: در حال حاضر وضعیت بازار خودرو به قدری آشفته و راکد است که می توان گفت بازاری در کار 
نیست. چراکه در شرایط موجود نه خریدی وجود دارد و نه فروش. یکی از عمده ترین دایل آن نیز باا بودن قیمت ها 
است.وی ادامه داد:  باا بودن قیمت ها بر قفل شدن بازار دامن زده است و قیمت ها به گونه ای است که هر کسی یک 

قیمت را ارائه می کند به همین دلیل قیمت جامعی برای آن وجود ندارد. 

پیش بینی کاهش ۹.۲درصدی تجارت 
جهانی  در سال ۲٠۲٠

سازمان تجارت جهانی )WTO( در پیش بینی جدید خود اعام 
کــرد که حجم تجارت کاا در جهان در ســال ۲0۲0 به میزان 
9.۲درصد کاهش و به دنبال آن ۷.۲درصد در سال ۲0۲۱ افزایش 
می یابد.به گزارش شینهوا، ســازمان تجارت جهانی WTO روز 
سه شــنبه در پیش بینی جدید خود اعام کرد که حجم تجارت 
کاا در جهان در ســال ۲0۲0، 9.۲ درصد کاهش و به دنبال آن 
۷.۲ درصد در ســال ۲0۲۱ افزایــش می یابد.در ماه آوریل، این 
ســازمان پیش بینی کرده بود که حجم تجــارت کاا در جهان 
برای ســال ۲0۲0 بین ۱۳ تا ۳۲ درصــد کاهش خواهد یافت 
چــرا که بیماری همه گیر کووید ــــ ۱9 و ویروس کرونا فعالیت 
اقتصادی و همچنین زندگی مردم در سراســر جهان را مختل 
کرده است.اقتصاددانان WTO در یک بیانیه مطبوعاتی توضیح 
دادند: تجارت جهانی نشانه هایی از بازگشت از رکود عمیق ناشی 
از کووید ــ ۱9 را نشــان می دهد.این بیانیــه می افزاید: عملکرد 
تجاری قوی در ماه های ژوئن و ژوئیه نشــانه هایی از خوش بینی 
درباره رشــد کل تجارت در سال ۲0۲0 به همراه داشته است.با 
وجود این، پیش بینی بِروزشده WTO برای سال آینده نسبت به 
پیش بینی قبلی که رشــد ۲۱.۳درصدی بود، بدبینانه تر است و 
تجارت کاا را بسیار کمتر از دوره پیش از بحران کرونا در سال 
۲0۲۱ قرار می دهد.سازمان تجارت جهانی همچنین هشدار داد 
که »هرگونه بهبودی اوضاع اقتصادی« ممکن است تحت تأثیر 

این بیماری همه گیر دوباره با مشکل روبه رو شود.

مدیرعامل شــرکت پاایش نفت اصفهان در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت 
که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و با حضور حدود 78.53 درصد 
سهامداران به صورت حضوری و بیشــتر به صورت مجازي صاحبان سهام این شرکت برگزار شد، 
بابیان این که این شرکت دومین شرکت پاایشی در بین شرکت های پاایشی کشور ازلحاظ خوراك 
است، خوراك نفت خام پاایشگاه اصفهان را بین 360 تا 375 هزار بشکه در روز اعام کرد و گفت: 
شرکت پاایش نفت اصفهان نخستین شرکت پاایشی کشور ازنظر تنوع تولید فرآورده های نفتی 
اســت.مرتضی ابراهیمی افزود: تولید حال )406( جدیدترین فرآورده نفتی شرکت پاایش نفت 
اصفهان بوده که به دست متخصصان این شرکت تولیدشــده است.وی با اشاره به این که بنزین، 
گازوئیل و نفت کوره بیشترین فرآورده های نفتی این شرکت را تشکیل می دهد گفت: با بهره برداری 
طرح بنزین سازی در سال 95، تمامی بنزین تولیدی پاایشگاه اصفهان به استاندارد یورو 5 ارتقاء 
یافت  و در این زمینه می توان گفت شرکت پاایش نفت اصفهان تنها شرکت پاایشی کشور بوده 
که تمام بنزین تولید آن مطابق با استاندارد یورو 5 است.مدیرعامل شرکت پاایش نفت اصفهان 
در ادامه، علت افزایش سرمایه این شرکت را انجام و تکمیل پروژه های تعریف شده در پاایشگاه 
اصفهان اعام کرد و افزود: پروژه های در دست اجرای این شرکت به 3 بخش  بهینه سازی و بهبود 
فرآیند، حفظ ظرفیت و همچنین  RFCC  تقسیم بندی می شود.ابراهیمی به پروژه تصفیه گازوئیل 
پاایشگاه اصفهان اشاره و پیشــرفت آن را بیش از  85 درصد اعام کرد و گفت: با بهره برداری 
این پروژه در ابتدای سال آینده تمام 20 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی روزانه این شرکت، مطابق با 
استاندارد بین المللی یورو 5 خواهد شد.وی افزود: اخیراً ظرفیت تولید گازوئیل یورو 4 این شرکت 
از 2 میلیون لیتر به 4 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است که البته با بهره برداری پروژه تصفیه 

گازوئیل، همه گازوئیل تولیدی پاایشــگاه اصفهان به استاندارد بین المللی یورو 5 ارتقاء می یابد.
مدیرعامل شرکت پاایش نفت اصفهان بابیان این که پروژه تصفیه گازوئیل با هزینه ای معادل 495 
میلیون یورو و 3191 میلیارد تومان در حال ساخت است گفت: با بهره برداری این طرح، ترکیبات 
گوگردی گازوئیل تولیدی پاایشگاه اصفهان از 10 هزار به  10PPM  کاهش می یابد.ابراهیمی همچنین 
به پروژه گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر )RHU( اشاره کرد و افزود: این پروژه حدود 6 درصد 
پیشرفت دارد و با پیش بینی حدود 600 میلیون یورو هزینه در سال 1403 به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه بابیان این که در قالب پروژه های حفظ ظرفیت شرکت نفت اصفهان حدود 17 طرح در 
حال اجرا است، ساخت 2 دستگاه بویلر، بازسازی برج خنک کننده ها برای صرفه جویی در مصرف 
آب ، ایســتگاه تقلیل گاز برای تأمین گاز پروژه جنوبی  و ساخت سیستم بازیافت گاز LPG را از 
مهم ترین این طرح ها برشمرد و گفت: دو دستگاه بویلر تا آخر امسال به طور کامل به بهره برداری 
می رسد.مدیرعامل شرکت پاایش نفت اصفهان به پروژه بازیافت LPG این شرکت که در حال اجرا 
است اشــاره کرد و افزود: با بهره برداری این طرح، میزان قابل توجهی از گاز LPG  در واحد بنزین 
سازی استحصال می شود که بخشــی از آن عرضه و بخش دیگری به عنوان سوخت جایگزین و 
ارزان قیمت در پاایشــگاه استفاده خواهد شد.ابراهیمی بابیان این که ارتقاء کیفیت فرآورده های 
نفتی پاایشگاه اصفهان الزامی و اجتناب ناپذیر است و این شرکت باید فرآورده های نفتی خود را به 
استاندارد بین المللی یورو ارتقاء دهد گفت: حدود 20 تا 22 درصد فرآورده های پاایشگاه اصفهان 
را نفت کوره تشــکیل می دهد و با راه اندازی پروژه گوگردزدایی از نفت کوره این شرکت به یک 
فرآورده مرغوب و در حد سوخت دیزل تبدیل خواهد شد که صرفه اقتصادی خوبی برای شرکت 

به دنبال خواهد داشت

افزایش سرمایه شرکت پاایش نفت اصفهان از 51هزار میلیارد ریال به 76 هزار  میلیارد ریال

شركت پاايش نفت اصفهان با اجراي تصفيه گازوئيل 20 ميليون ليتر گازوئيل يورو 5 توليد مي كند
 افزايش سرمايه شركت پاايش نفت اصفهان 

از 51هزار ميليارد ريال به 76 هزار  ميليارد ريال
جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاایش نفت اصفهان 
)سهامي عام( در ســاعت 10:00 صبح روز  سه شنبه 1399/07/15 با حضور 
بیش از 53/78درصد از سهامداران و همچنین اعضاي هیئت مدیره و نماینده 
محترم موسســه حسابرسي بهمند )به عنوان حســابرس و بازرس قانوني 
شرکت( و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بشیر قبدیان  ، با یاد و 
نام پروردگار در سالن آمفي تئاتر باشگاه شهرك شهید محمد منتظري واقع 

در اصفهان بزرگراه آزادگان – کیلومتر 3 جاده تهران، تشکیل گردید.
پــس از احراز حد نصاب قانوني و با توجه به مفــاد ماده 101 اصاحیه قانون 
تجارت بهمن طاهریان )عضو هیئت مدیره( به عنوان رئیس جلسه و  مهدي 
صرامي فروشاني )نماینده شــرکت ملي پاایش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ایران( و مهدي قلي مســعود )نماینده شرکت آواي پردیس سامت( بعنوان 
نظار و صاحب ارجمند  به عنوان منشــي جلســه انتخاب گردیدند. سپس 
رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعام و دستور جلسه توسط منشي جلسه 

به شرح ذیل قرائت گردید:
1. قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانوني درخصوص افزایش ســرمایه 

شرکت
2. بررسي و تصویب افزایش سرمایه شرکت 

3.اصاح ماده )5( اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام
پیرو ماده 161 اصاحیه قســمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 ابتدا 
گزارش هیئت مدیره مبني بر لزوم افزایش ســرمایه شرکت و سپس گزارش 
حســابرس و بازرس قانوني در خصوص توجیه گزارش هیات مدیره قرائت 

گردید.
با توجه به پیشنهاد هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه، و همچنین اخذ 
DPM--A99-105موافقت سازمان بورس اوراق بهادار تهران طي مجوز شماره
IOP مورخ24/06/1399، پس از بررســي و بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل 

اخذ گردید.
- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000ر51میلیارد ریال به مبلغ 000ر76 میلیارد 
ریال )معادل 49درصد( از محل ســود انباشته و اندوخته طرح و توسعه و از 

طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.
950ر377ر16میلیون ریال از محل سود انباشته

050ر622ر8 میلیون ریال از محل اندوخته طرح و توسعه
- مقرر گردید پس از تحقق افزایش ســرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت و 
قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به اصاح ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح زیر 

و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام گردد.
ماده5- میزان سرمایه و تعداد سهام:

سرمایه شرکت مبلغ 000ر000ر000ر000ر76 )هفتادوشش هزار میلیارد ریال( 
است که به 000ر000ر000ر76 سهم عادي 000ر1 ریالي با نام تقسیم شده و تماما 

پرداخت گردیده است

توليد حال )406( ويژه  جديدترين فرآورده نفتی شركت پاايش نفت اصفهان
پروژه زيست محيطي  گوگردزدايی از ته مانده برج های تقطير )RHU( شپنا 

براي حفظ ظرفيت شركت نفت اصفهان،  17 طرح در حال اجرا است
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واکنش همتی به تحریم ثانویه بانک های ایرانی گزیده خبر

تحریم ها  تبلیغاتی است
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تســری تحریم های ثانویه به باقیمانده بانک های ایرانی بیش از آنکه اثر اقتصادی داشــته باشد، 
برای اهداف تبلیغاتی و سیاســی داخلی آمریکا انجام شده است، گفت: بانک های خارجی عما معافیت ها و مجوزهای ازم را برای تأمین 
مالی مبادات دارو و محصوات غذایی دریافت کرده اند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
در واکنش به تســری تحریم های ثانویه به باقیمانده بانک های ایرانی گفت: تعدادی از این بانک ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و 
مواد غذایی را به عهده دارند و بانک های خارجی که با این بانک ها مباداتی داشتند، عما معافیت ها و مجوزهای ازم را برای تأمین مالی 
مبادات دارو و محصوات غذایی دریافت کرده اند.رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر چند درماه های گذشته برای تامین دارو و غذای مردم 
به خاطر فشار حداکثری به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش هایی اجازه ندادیم هیچ گونه کمبودی در کشور ایجاد 
شود. از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تاش خود برای تأمین دارو و کااهای اساسی مورد نیاز مردم از روش های 
مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود.همتی تأکید کرد: این اقدام آمریکا بیش از 
آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق 

بشر و انسان دوستی سران این کشور است و قطعا چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.

بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را 11 هزار تومان 
تعیین کرد

براساس بخشــنامه بانک  مرکزی به بانک ها، معادل نرخ تسعیر دارایی های ارزی 
براســاس دار، 11 هزار تومان و معادل یورو، 12 هزار و 900 تومان خواهد بود. 
بانک مرکزی جمهوری اســامی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری 
نرخ تسعیر ارز را اعام کرد.در این بخشنامه آمده است: احترما پیرو بخشنامه ها 
منتهی به بخشنامه شماره 450508/98 مورخ 28/12/1398 موضوع اباغ نرخ 
و نحوه تسعیر اثام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی شبکه بانکی کشور در پایان 
سال 1398، استحضار می رساند، در جلسه مورخ 9/7/1399 هیات عامل محترم 
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران، جزء )الف( بند )1( بخشنامه فوق الذکر 
اصاح و نرخ تســعیر اقام پولی دارایی ها و بدهی  های ارزی شبکه بانکی کشور 
برای گزارشــگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه سال 1399 به شرح 
ذبل اعام گردید:الف« مبنای تسعیر اقام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای 
گزارشــگری مالی میان  دوره ای منتهی به شهریور ماه 1399 به منظور اعمال در 
دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت های مالی میان دوره ای 
مبلغ 12،9000 ریال برای هر یورو )مبلغ 110،000 ریال برای هر دار آمریکا( و 
سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریور سال 1399 تعیین 
شــود.«در پایان، ضمن اعام اینکه نرخ تسعیر اقام دارایی ها و بدهی های ارزی 
در شبکه بانکی کشور در پایان سال 1399 مجددا اعام خواهد شد. خاطرنشان 
می سازد، سایر مفاد بخشنامه شماره 455085/98 مورخ 28/12/1398 همچنان 
به قوت خود باقی می باشد، بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی های ارزی برای سال 

98 را 7500 تومان تعیین کرده بود.

صندوق بین المللی پول:
 کرونا سطح زندگی مردم در تمام کشورها را 

بدتر خواهد کرد
مدیــر عامل صندوق بین المللی پول هشــدار داد که شــیوع بیماری همه گیر 
کووید-19 و ویروس کرونا منجر به پس رفت سطح زندگی مردم تقریباً در همه 
کشورهای جهان می شود. کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی 
پوله هشــدار داد که شیوع بیماری همه گیر کووید-19 و ویروس کرونا منجر به 
پس رفت ســطح زندگی مردم تقریباً در همه کشورهای جهان می شود.وی این 
اظهارات را پیش از نشســت ســاانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که 
قرار اســت در روزهای آتی از 12 تا 18 اکتبر برگزار شود، در یک رویداد آناین 
به میزبانی دانشــکده اقتصاد لندن بیان کرد.جورجیوا همچنین گفت: ما انتظار 
داریم که تولید جهانی در میان مدت خیلی کمتر از پیش بینی های انجام شده 
قبل از همه گیری باشــد. تقریباً برای همه کشورها، این اتفاق یک عقب گرد در 
بهبود سطح زندگی است.طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، امسال اقتصاد 
جهانی تقریباً 5 درصد کاهش می یابد، اما ســال آینده بهبود یافته و 5.4 درصد 

رشد می کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 90 تمامی بانک های ایرانی تحت ۶ تحریم 
شورای امنیت قرار داشتند، گفت: تجربه دور زدن این تحریم ها در اسناد محرمانه بانک مرکزی 
موجود است. وزارت خزانه داری آمریکا در شامگاه پنجشنبه 17 مهرماه به وقت تهران، 18 بانک 
و مؤسســه مالی ایران را تحریم کرد. در فهرست تحریم های جدید آمریکا نام »تأمین سرمایه 
امین«، »بانک کشــاورزی« و تمامی شعب آن، »بانک مسکن« و تمامی شعب آن، »بانک رفاه 
کارگران«، و تمامی شعب آن، »بانک شهر«، »بانک اقتصاد نوین«، »بانک قرض الحسنه رسالت« 
و تمامی شــعب آن، »بانک حکمت ایرانیان«، »بانک ایران زمین«، »بانک همکاری منطقه ای 
اســامی« و شعبه های ایران و عراق آن، »بانک کارآفرین«، »بانک خاورمیانه« و تمامی شعب 
آن، »بانک قرض الحسنه مهر ایران«، »بانک پاسارگاد«، »بانک سامان«، »بانک سرمایه«، »بانک 

توسعه تعاون«، »بانک گردشگری« به چشم می خورند.

تجربه دور زدن تحریم بانک های ایرانی در اسناد محرمانه بانک مرکزی
محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تحریم 
18 بانک و مؤسســه ایرانی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا گفت: در سال 91 کل بانک های 
کشور تحت شش تحریم شورای امنیت قرار گرفتند که در فهرست آنها، نام بانک های دولتی 
و خصوصی به چشم می خورد، اما به هر ترتیب بانک مرکزی، با مجموعه تمهیداتی که فراهم 
کرد، توانست امورات مرتبط با نقل و انتقاات مالی مورد نیاز کشور و واردات را انجام دهد و بر 
همین اســاس، هم اکنون نیز این شرایط وجود دارد که بتوان کار را مدیریت و خللی در امور 
مشــاهده نکرد.وی افزود: در این حوزه مجموعه ای از تدابیر برای نقل و انتقاات بانکی باید از 

ســوی بانک مرکزی سامان داده شود تا بتوان مبادات تجاری را انجام داد؛ این در حالی است 
که با مجموعه ای از تدابیری که ســوابق آن در بانک مرکزی موجود اســت، می توان مبادات 

غیرسیستمی را برای نقل و انتقاات ارزی برقرار ساخت.

وقت تکیه به شبکه مویرگی صرافی ها با مراقبت و نظارت کامل است
بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری از راه ها از سوی بانک مرکزی در 
اوایل دهه 90 تجربه شده و نتایج مثبتی هم حاصل شده است؛ تصریح کرد: بنابراین مقامات 
ارشــد دولت و بانک مرکزی اکنون باید به این فکر باشــند که از این راهکارهای تجربه شده و 
موفق بهره برداری کنند؛ به خصوص اینکه تحریم کنونی ســخت تر از تحریم سال 90 نیست؛ 
چرا که آن زمان تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با تحریم های شورای امنیت شده 
بود.به گفته رئیس کل اســبق بانک مرکزی، مبادات پولی ایران تنها از طریق سیستم بانکی 
صورت نمی گیرد و سایر سیستم های موازی نیز قابل استفاده هستند؛ به نحوی که بدون اینکه 
بخواهیم ارتباطات رســمی با بانک های دنیا برقرار کنیم؛ می توان از این راهکارها بهره گرفت 
که اسناد محرمانه آن در بانک مرکزی موجود است؛ البته ما هم دلمان نمی خواهد نظام بانکی 
کشور تحریم باشد، اما حال که این شرایط پیش آمده، باید از ابزارهای مرتبط نهایت بهره برداری 
را صورت داد.وی اظهار داشت: اکنون وقت تکیه به شبکه مویرگی صرافی های کشور است تا با 
مراقبت و نظارت بانک مرکزی بتوان مایحتاج کشور را برآورده ساخت. پس تجربه کامل آن در 
بانک مرکزی وجود دارد؛ ضمن اینکه اگر بانک مرکزی تمایل داشته باشد، در جلسات محرمانه 

حاضر به انتقال این تجربیات هستیم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی؛
تجربه دور زدن تحریم بانک های ایرانی در نهانخانه بانک مرکزی

 تأمین ۵.۳میلیارد دار ارز کااهای 
اساسی با وجود موانع تحریمی

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی آخرین اقدامات 
ایــن بانک درخصوص تأمین نزدیک بــه 5.3میلیارد دار ارِز 
کااهای اساســی، دارو و تجهیزات پزشــکی در شــش ماهه 
ابتدایی سال جاری را تشــریح کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک مرکزی، شــیوا راوشــی ضمن اشاره به تصمیمات ستاد 
اقتصادی دولت در ایــن زمینه گفت: تأمین ارزی که تاکنون 
توسط بانک مرکزی برای واردات کااهای اساسی انجام شده 
اســت، عملکردی از برنامه بودجه بنــدی و صرفه جویی ارزی 
است که در ابتدای ســال جاری توسط ستاد اقتصادی دولت 
تعیین و به منظور اجرا به وزارتخانه های متولی واردات کشــور 
)وزارتخانه های صمت، جهاد کشــاورزی و بهداشــت( و بانک 
مرکزی اباغ شــده است.وی ســقف در نظر گرفته شده برای 
واردات کااهای اساسی و ضروری طی سال 1399 را 8 میلیارد 
دار عنــوان کرد و گفت: از این میــزان، 5 و نیم میلیارد دار 
برای واردات اقام مشــمول زیر نظر وزارت خانه های صمت و 
جهاد کشــاورزی و 2 و نیم میلیارد دار برای دارو و تجهیزات 
پزشکی در نظر گرفته شد، همچنین مقرر شد که در شش ماه 
اول سال 5 میلیارد دار از کل 8 میلیارد دار تأمین ارز شود. 
خوشبختانه بانک مرکزی این توفیق را داشته است که در نیمه 
ســال بیش از الزام معین و نزدیک به 5.3 میلیارد دار تا این 

تاریخ تأمین ارز انجام دهد.
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گزیده خبر
 اعام آمادگی مجدد »سعد الحریری« برای 

نخست وزیری دولت جدید لبنان
اعام آمادگی مجدد »سعد الحریری« برای نخست وزیری دولت جدید لبنان

سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان از احتمال نامزدی خود برای نخست 
وزیری دولت جدید ین کشــور خبر داد.به گزارش شبکه تلویزیونی »ام تی 
وی«، ، ســعد الحریری نخست وزیر ســابق لبنان اعام کرد، احتماا برای 
نخست وزیری دولت جدید لبنان نامزد شود تا از سقوط اقتصادی کشورش 
در پی انفجار مهیب بندر بیروت جلوگیری کند.وی به این شبکه گفت: من 
نامزد هســتم... ســعد حریری در را به روی تنها امید در لبنان برای سقوط 
اقتصــادی نمی بندد.الحریری از آمادگی خود برای تماس های سیاســی در 
هفته جاری خبر داد به این شــرط که تمام گروههای سیاسی بر سر برنامه 
ای که با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بررسی شد، همچنان توافق 

داشته باشند.

واشنگتن تحریم های جدیدی علیه بخش 
مالی ایران اعمال می کند

یک دستیار جمهوریخواه کنگره آمریکا از تصمیم دولت ترامپ برای اعمال 
تحریم های جدید علیه بخش مالی جمهوری اسامی ایران خبر داده است.

به گزارش رویترز، یک دستیار و مشــاور ارشد جمهوریخواه کنگره آمریکا 
گفت: ایاات متحده آماده می شود تا تحریم های جدیدی را تا روز پنجشنبه 
علیه صنعت مالی ایران اعمال کند.بر اساس این گزارش، تصمیم آمریکا برای 
افزایش فشار بر ایران در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری نوامبر خواهد 
بود.رویترز افزود: این اقدام موجب خواهد شد تا ارتباط ایران به طور موثری 
با سیســتم مالی جهان، قطع شــود. آمریکا ماه گذشته مدعی شده بود که 
مکانیسم ماشه را علیه تهران فعال کرده است. بر اساس گزارش ها تحریم های 
جدید تعدادی از بانک های ایرانی را هدف قرار می دهد که تاکنون مشمول 
تحریم های ثانویه آمریکا نبوده اند.واشنگتن در حالی همه تحریم های سازمان 
ملل علیه ایران را مجددا از ســرگرفته است که متحدان مهم اروپایی اش و 
اکثر اعضای شــورای امنیت از جمله روســیه و چین به شدت با این اقدام 

مخالفت کرده اند.

اعام حالت فوق العاده در پایتخت 
قرقیزستان

رئیس جمهور قرقیزستان در پایتخت این کشور حالت فوق العاده اعام کرد.
به گزارش شــبکه تلویزیونی الجزیره، رئیس جمهور قرقیزســتان در شهر 
بیشــکک پایتخت این کشور از جمعه شب به وقت محلی حالت فوق العاده 
اعام کرد.وی دستور استقرار شماری از نیروها در شهر بیشکک را به منظور 

حفظ نظم و امنیت در این شهر صادر کرد.

 تخت روانچی:

آمریکابهتهیهساحبرایحملهتروریستیدرایرانادامهمیدهد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، فشار حداکثری آمریکا 
را مصداق تروریسم دولتی دانست و گفت: این سیاست، با هدف 
ایجــاد درد و رنج در میان مردم و همچنیــن ایجاد ناآرامی های 
اجتماعی مطابق با سیاست فاســد آن برای تغییر رژیم طراحی 
شده است.مجید تخت روانچی عصر پنج شنبه در نشست کمیته 
ششــم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با موضوع مبارزه با 
تروریســم برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.وی با بیان اینکه 
»جمهوری اســامی ایران، تروریســم را در هر شکل و ظاهری 
اعم از تروریســم دولتی و تروریســم اقتصادی و پزشکی را که از 
طریق اقدامات اجابری یکجانبه اعمال می کنند، به شدت محکوم 
می کند«، افزود: برای ریشــه کن کردن تروریسم یک بار و برای 
همیشــه، چاره ای جز اســتفاده از قدرت و رویکرد چندجانبه و 
اطمینان از همــکاری و هماهنگی نزدیک بین ذینفعان مربوطه 
در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی وجود ندارد.نماینده ایران 
در سازمان ملل متحد ادامه داد: مبارزه با تروریسم همچنین باید 
مطابق با منشور ملل متحد و احترام به قوانین بین المللی و قوانین 
بین المللی بشردوستانه انجام شود.تخت روانچی اضافه کرد: اصول 
استقال و برابری حاکمیت کشورها و همچنین عدم مداخله در 
امور داخلی باید کاما رعایت شود زیرا در حصول اطمینان از یک 
پاسخ جهانی موثر در مبارزه با تروریسم ضروری است.وی تاکید 
کرد: با وجــود اهمیت حیاتی واکنش های جمعی و هماهنگ به 
تروریســم و تاثیرات مخرب آن، چالش های خاصی هنوز به طور 
عمده ناشــی از رویکردهای یکجانبه وجود دارد. به عنوان مثال، 
اقدامات یکجانبه اجباری، ابزارهای اساسی برای واکنش جمعی به 
تروریســم را انکار می کند و مانع همکاری های بین المللی در این 
زمینه می شود.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تصریح 
کرد: ترور ملت ها یک چالش بزرگ جهانی برای جامعه بین المللی 
بوده و هست، زیرا جان بی شماری از مردم بی گناه را می گیرد و 

همزمان منجر به عواقب ویرانگر ثبات و امنیت کشورها می شود.
تخت روانچــی با بیان اینکه بیماری همه گیر کووید-19 وضعیت 
سامت بسیاری از جوامع را تغییر داده است، اظهار کرد: تحمیل 
قوانین و مقررات ایاات متحده با تاثیر فراسرزمینی بر کشور من 
و دیگر کشورها، بر اساس تعریف، برابر با تروریسم است که شرایط 
کلی بهداشــت را در طی همه گیری به شدت تشدید کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات اجباری، مظهر خشونت ساختاری 
است که حقوق بشر، حق صلح، حق توسعه، حق سامتی و بیش 
از همه حق زندگی را نقض می کند.نماینده دائم ایران در سازمان 

ملل متحد یادآور شــد: در ماده 2 کنوانســیون جامع تروریسم 
بین المللی که در کمیته ششــم در میان کشورهای عضو توافق 
شــده،  تروریســم را به عنوان عامل مرگ به قصد ایجاد رعب و 
وحشت در برابر جمعیتی، یا وادار کردن یک دولت یا یک سازمان 
بین المللی به انجام یا ممانعت از انجام هر عملی توصیف می کند.

تخت روانچی اظهار کرد: سیاست فشار حداکثری ایاات متحده 
علیه ایران برای هدف قــرار دادن عمدی و بی رویه غیرنظامیان 
بی گنــاه با هدف ایجاد درد و رنج در میان آنها و همچنین ایجاد 
ناآرامی های اجتماعی مطابق با سیاست فاسد آن برای تغییر رژیم 

طراحی شده است.وی تاکید کرد: طبق تعریف، همه این اقدامات 
یک عمل تروریســتی و در متنی گسترده تر تروریسم اقتصادی 
است. عاوه بر این ، ترور وحشیانه و ناجوانمردانه سرلشکر قاسم 
سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریست ها در منطقه توسط آمریکا، 
در حالیکه برای یک سفر رسمی به عراق همسایه رفته بود، نمونه 
بارز دیگری از تروریســم دولتی اســت که با نقض فاحش اصول 
اساسی حقوق بین الملل، مسئولیت کیفری مرتکبان آن را در پی 
دارد.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد گفت: این فاجعه، 
هدیــه بزرگی به داعش و دیگر گروه های تروریســتی در منطقه 
بود که ترور وی را جشــن گرفتند. جمهوری اســامی ایران در 
خط مقدم مبارزه با تروریســم در منطقــه به ویژه در مبارزه و از 
بین بردن داعش و سایر گروه های تروریستی تعیین شده توسط 
ســازمان ملل که مورد حمایت مالی و مادی برخی از کشورهای 

خاص منطقه و فراتر از آن قرار گرفته اند، بوده است.
تخت روانچی افزود: اعمــال اقدامات یکجانبه اجباری، اقتصاد ما 
را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، این اقدامات غیرقانونی 
بر عزم بی دریغ ما نســبت به چشم انداز ما برای جهانی عاری از 
ترور تاثیرگذار نبوده و نیســت. در نتیجه، این یک واقعیت ثابت 
شــده است که ایاات متحده نه تنها در منطقه ما بلکه تقریبا در 
همه جای جهان در حال گسترش تروریسم است.وی تاکید کرد: 
ایاات متحده با سیاست مداخله جویانه خود در منطقه ما به ایجاد 
گروه های تروریستی همچون القاعده و داعش کمک کرده است. 
این کشــور همچنان به آموزش و تهیه ساح و مواد منفجره به 
نمایندگان تروریست و شرکای خود از جمله پژاک، تندر و جیش  
العدل برای انجام حمات تروریســتی در ایــران ادامه می دهد. 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد ایاات متحده 
به منافقین سازمان تروریستی بدنام و خطرناکی که مسئول قتل 
حداقل 12 هزار ایرانی و بسیاری از عراقی ها است، پناه داده است.

وزارت خارجه روسیه با تایید حضور وزرای خارجه جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان برای گفت وگو در مسکو، اعام کرد 
که دو طرف مصمم به حل مناقشــه قره باغ هســتند. بعد از 

ارســال دعوت »وادیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه به 
وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای سفر به 
مسکو و صحبت درباره مناقشه قره باغ، وزارت خارجه روسیه 
نیز موافقت دو طرف برای شــرکت در این نشست را تایید 
کرد.به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه دیروز 
)جمعــه( در بیانیه ای اعام کرد که وزرای خارجه جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان برای گفت وگو جهت حل مناقشــه 
قره باغ به مسکو سفر می کنند و تدارکات برای برگزاری این 
نشست نیز انجام شده است.شامگاه پنجشنبه بود که پوتین 

وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان را برای گفت وگو بر سر 
مناقشه قره باغ به مسکو دعوت کرد.همچنین وزارتخانه های 
امور خارجه فرانسه و آمریکا نیز خواستار گفت وگوی مستقیم 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره در گیری های نظامی 
در منطقه مورد مناقشــه »قره باغ کوهستانی« شده بودند.

پیــش از آن، »ماریا زاخــاروا« ســخنگوی وزارت خارجه 
روســیه خبر داد که مسکو در تاش برای برگزاری نشستی 
سه جانبه با آذربایجان و ارمنستان درباره بحران قره باغ است. 
درگیری های شدید نظامی در منطقه »قره باغ کوهستانی« از 

1۳ روز پیش )پنجم مهر( میان ارتش جمهوری آذربایجان و 
ارتش ارمنستان آغاز شده و از دو روز گذشته نیز حمات به 
داخل شهرها کشیده شده است.پیش از این روسیه، فرانسه 
و دولت ارمنستان از اعزام تروریست های سوری به جمهوری 
آذربایجان بدست ترکیه خبر داده بودند که این خبرها البته 
با تکذیب شــدید باکو مواجه شده است. در مقابل جمهوری 
آذربایجان نیز مدعی اســت که تعدادی از ارمنی های سوریه 
و لبنان و دیگــر مناطق جهان خود را برای جنگ به قره باغ 

رسانده اند.

حضور وزرای خارجه باکو 
و ایروان در نشست حل 
مناقشه قره باغ در مسکو
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ناصر رضایی پور دبیر انجمن علمی طب سنتی ایران ، اظهار کرد: با 
توجه به آثار ضدویروس، ضدباکتری و ضدقارچی ثابت  شده عسل، 
مصرف آن در حد معقول و با رعایت اعتدال، می تواند بسیار مناسب 
باشــد. به احتمال زیاد مصرف عسل و دیگر محصوات زنبور عسل 
مانند ژل رویال می تواند در پیشگیری از ابتا به کرونا، کاهش عائم 
و تسریع درمان این بیماری کمک کننده باشد. البته چنین ادعایی 
نیاز به مطالعات بالینی و اثبات دارد، ولی مصرف عسل قطعاً برای این 
بیماران، مضر نخواهدبود. مردم بر اســاس عادت اشتباهی که دارند 
صبح به صورت ناشتا آب می نوشند؛ چراکه به آن ها القا شده که این 
کار، ســبب شستشوی کلیه ها خواهد شد و  یا برای درمان یبوست 

مفید است؛ درحالی که این کار درست نیست.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی خون ساز با اشاره 
به نتایج مثبت روش تعویض پاسما و جایگزینی با پاسمای افراد 
بهبودیافته به خصوص برای بیماران بدحال کرونایی، گفت: این طرح 
ترکیبی که تا به امروز برای حدود 100 بیمار کرونایی استفاده شده، 
در باای ۸0 درصد موارد موفق بوده ولی متاسفانه تعداد داوطلبان 
اهدای پاسما بســیار کم شده که در این زمینه باید بیش از پیش 
آگاهی رسانی و فرهنگ سازی شــود. دکتر الهام روشندل با اشاره 
به اجرای طرح پژوهشــی "پاســما درمانی" برای درمان بیماران 
کرونایی، اظهار کرد: اجرای این طرح پژوهشی درمانی از اسفند ماه 
یعنی ابتدای شــیوع کرونا، با توجه به نتایج مثبت پاسما درمانی، 

برای بیماران کرونایی بستری در بیمارستان طالقانی آغاز شد.

به گفته اخترشناسان، بعضی از سیاره ها ممکن است برای زندگی بهتر 
از سیاره زمین باشند. ســیاره زمین لزوما بهترین سیاره جهان نیست. 
محققان دو جین سیاره را در خارج از منظومه شمسی ما شناسایی کرده 
اند که ممکن است از زمین شرایط مناسب تری برای زندگی ما داشته 
باشند. در مطالعه ای که به تازگی توسط "دیرک شولز-ماکوچ" دانشمند 
دانشگاه ایالتی واشنگتن در مجله Astrobiology منتشر شده است، 
جزئیات ویژگی های ســیارات بالقوه قابل سکونت آمده است که شامل 
سیاره های مسن تر، کمی بزرگتر، کمی گرمتر و احتمااً مرطوب تر از 
زمین است. به گفته ستاره شناسان، زندگی می تواند با سهولت بیشتری 
در سیاره هایی رشد کند که با سرعت کمتری به دور ستاره هایی با طول 

عمر بیشتر از خورشید ما می گردند. 

 معجزه کرونایی
 عسل

 راهی برای درمان بیماران
 بدحال کرونایی

 سیاراتی که برای زندگی بهتر
 از زمین هستند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ایران زیباست؛ روستاهای ییاقی مسیر اسالم به خلخال

توسعه کامیون سلول سوختی کاس 8 توسط تویوتا و هینو
تویوتا و زیرشاخه آن هینو با همکاری یکدیگر یک کامیون سلول سوخت الکتریکی FCET کاس ۸ را برای بازار آمریکای شمالی 
توســعه می دهند. آنچه باعث شــده تویوتا و هینو دست به توســعه چنین محصولی بزنند بازار رو به رشد کامیون های سنگین 
الکتریکی می باشد. این کامیون ترکیبی از شاسی جدید هینو سری XL و تکنولوژی سلول سوختی تویوتا خواهد بود تا توانایی 
استثنایی خود را بدون آایندگی های مضر ارائه کند. این همکاری جدید در حالی اعام می شود که اوایل سال جاری نیز گفته 
شده بود تویوتا و هینو در حال توسعه یک کامیون سلول سوخت الکتریکی ۲۵ تمی برای بازار ژاپن هستند. این دو شرکت انتظار 
دارند اولین مدل نمایشــی تولیدی برای بازار آمریکای شــمالی در نیمه اول سال ۲0۲1 از راه برسد. نسخه سلول سوختی هینو 
سری XL یک معامله برد-برد برای مصرف کنندگان و جامعه است. این قوای محرکه ای ساکت، نرم و قدرتمند بوده و جز آب چیز 
دیگری را به هوا وارد نمی کند. تجربه بیش از ۲0 ساله تویوتا در زمینه تکنولوژی سلول سوختی به همراه تجربه کامیون های هوی 
دیوتی هینو باعث تولید محصولی جدید و خاق خواهند شد. تکنولوژی سلول سوختی تویوتا به همراه توانمندهای هینو باعث 

خواهند شد در آینده ای نزدیک محصولی با آایندگی صفر و شعاع حرکتی باا تولید شود.

ملی پوش پاراوزنه برداری: 

رکورد 245 کیلوگرم را غیررسمی جابجا کردم
ملی پوش پاراوزنه برداری ایران گفت: اگر مســئوان از ورزشکاران نتیجه و مدال می خواهند باید از حاا که 11 ماه تا پارالمپیک 
مانده مجوز آغاز اردوها را بدهند. ملی پوش پاراوزنه برداری: باید اردوها هر چه زودتر آغاز شود/رکورد ۲4۵ کیلوگرم را غیررسمی 
جابجا کردم. روح اه رســتمی در خصوص پیگیری تمریناتش، اظهار داشــت: تا چند روز قبل تمریناتم را به همراه نادر مرادی 
دیگر ملی پوش پاراوزنه برداری در ســالن وزنه برداری فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین )زنده یاد سیامند رحمان( دنبال 
می کردم. اما با وجود تشدید وضعیت همه گیری بیماری کرونا در شهر تهران، در حال حاضر مشخص نیست تمرینات مان ادامه 
پیدا بکند. این اردوی تیم ملی نیســت و تمرینات غیر متمرکز است و بقیه ملی پوشان هم در شهرستان های خود تمرینات شان 
را انجام می دهند. وی درباره عدم برگزاری اردوهای تیم ملی پاراوزنه برداری، عنوان کرد: هنوز امســال اردوی برای ملی پوشان را 
برگزار نکردند و هر چه مربی ها اصرار داشتند تا اردو آغاز شود، هنوز کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش های جانبازان و 

معلولین اجازه نداده اند.

راغ شد از باد ر ز عنبر ساراباغ شد از ار ر ز لؤلؤ اا شد ه زمین رگشاده اَزرَ دیباشد ه هوا رگسسته رشتهٔ گور دشت ز سبزه گرفت سبزی میناکوه ز اه گرفت سرخی بُسََد اطَرف چمن هست رهال و دو پیکر شاخ  سَمَن  هست ر سُهیل و ثُیّ رشده با خیری ارغوان ه تماشار شده با شنبلید اه ه عشرت چون لب وامق نهاده ر لب عَذْراچون رخ مجنون نهاده ر رخ لیلی

پیشنهاد

چهره روز

فاشیسم و حقوق کیفری
فاشیسم یکی از نیروهای سیاسی اصلی قرن بیستم بود، 
و یکی از خشــن ترین و مشکل سازترین آن ها. به عنوان 
رژیم هایی ددمنش،  ســرکوبگر و در مــواردی توتالیتر، 
رژیم های فاشیســتی و اقتدارگرای اوایل قرن بیستم، در 
اروپــا و دیگر نقاط جهان، در پــی ایجاد نظم های نوین 
انقابی بودند تــا مخالفان خود را قلع و قمع کنند. بخش 
اول کتاب فاشیسم و حقوق کیفری حول محور جنبه های 
حقــوق کیفــری و عدالت کیفــری در دوران حاکمیت 
فاشیسم در ایتالیا و مقطع پس از آن تمرکز می یابد، در 
حالی  که بخش دوم مسائلی را در حیطه ی حقوق کیفری 
و عدالــت در رژیم های دیگر، یعنی رومانی دوران بین دو 
جنگ، اسپانیای عهد فرانکو، برزیل عهد وارگاس، و ژاپن 
 )generic fascism( برهه ی بین دو جنگ، با تأملی تطبیقی نسبت به الگوهای مفهومی فاشیسم نوعی
مطرح می سازد. در رابطه با محتوای خود فصول، تبیین مجموعه ی حاضر از روابط بین فاشیسم و حقوق 
کیفری با مبنا قرار دادن هر نظام، از منظری تاریخ نگارانه به مفهوم عام، تنظیم شده است، و حوزه ی حقوق 
کیفری را از سه زاویه ی اصلی مدنظر قرار می دهد. نخست این که، در شش فصل از هشت فصل )فصل های 
۸ و ۷ ،۶ ،۵ ،۳ ،۲( حقوق کیفری چهار نظام از منظری هنجاری و ماهوی، به همراه مبانی ایدئولوژیک و 
نظری آن، به ویژه در رابطه با رژیم مورد بحث و در قیاس با دیگر ساختارهای معاصر مدنظر قرار می گیرد. 
دوم این که، در چهار فصل )۸ و ۷ ،۶ ،1( حقوق کیفری از منظر عدالت کیفری در مفهوم عام، از جمله 
ابعاد ساختاری و رویّه ای محاکم و فرایندهای قضایی در چهار نظام مورد بحث قرار می گیرد. به ویژه، این 
فصل ها تکنیک فاشیســتی تأسیس نهادها و رویّه های موازی و متداخل عدالت کیفری، و دایل توسل 

چنین رژیم هایی به سازوکارهای قانونی را مورد توّجه قرار می دهند.

لوییس فراخان
لوییس فراخان رهبر جنبــش تلفیقگرایانه و عمدتاً 
آفریقایی آمریکایی امت اسام است. وی با راهنمایی 
مالکوم ایکس اســام آورد. او به عنوان امام مساجد 
عمده ای در بوســتون و هارلم رسید و توسط رئیس 
سابق این جنبش به عنوان نماینده ملی آن منصوب 
شــد. این جنبش بیش از 1۳0 مســجد در آمریکا و 
جهان دارد. او یک رهبر دینی و اجتماعی سیاه پوست 
است که در موارد متعدد از سیاست های دولت آمریکا 
انتقاد کرده اســت. او به طور گسترده مورد تحسین و 
انتقاد قرار گرفته است. لوئیس فراخان در سال 1۹۷۸ 
و در مقابلــه با جریان الحاق پســر عالیجاه محمد به 
جریان عمومی مســلمانان از او جدا شد و در ابتدای 
امر بیش از هزار نفر پیرو نداشــت. در آتانتا، اغلب مسلمانان از وااس )وارث( دین محمد فرزند 
عالیجاه محمد پیروی می کنند، که حزب امت اسام را به مدت چهل سال تا هنگام مرگش در سال 
1۹۷۵ میادی رهبری کرد. و. دین محمد از هنگام فوت پدرش تاکنون، مسلمانان را از تئوری های 
نژادپرستانه برحذر داشته و از آنان مسلمانانی اهل سنت و میانه رو ساخته و این مشی او در میان 
مســلمانان آمریکا به یک تغییر اساسی تفسیر شده است. و. دین محمد معتقد است که جمعیتی 
میان یکصد تا ۲۵0 هزار نفر پیرو دارد. یک پروفســور علــوم مذهبی در کالج )Vassar( معتقد 
اســت که پیروان و. دین محمد همان گونه که از دستورهای مذهبی او پیروی می کنند، از فتاوای 
سیاسی اش نیز حمایت نمی کنند. دین محمد، برخاف لوئیس فراخان، جنبه های ضد یهودی افکار 
حزب ملت اسام را برما نمی کند. شیوه و سلوک لوئیس فراخان و و. دین محمد با یک دیگر بسیار 

متفاوت است. این دو به ندرت با هم روبه رو می شوند. فراخان با محافظ حرکت می کند.

بخوانید در اینستاگرام


