
رکوردشکنی دوباره کرونا در کشور
 ۲۷۲ تن دیگر جان باختند

ســخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت بروز و فوتی ناشی از 
کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته را اعام کرد و گفت: 
متاسفانه در شبانه روز گذشته ۲۷۲ تن از هموطنان به دلیل این 
بیماری جان خود را از دست دادند.دکتر سیماسادات اری گفت: 
تا دیروز ۲۱ مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۴ هزار و ۲۰۶ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شد که دو هزار و ۶۳ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵۰۴ هزار و ۲۸۱ نفر رسید.اری 
گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۷۲ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۲۸ هزار و ۸۱۶ نفر رســید.وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون 
۴۰۹ هزار و ۱۲۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شده اند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود:  ۴۵۳۳ نفر از 
بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
مراقبــت قرار دارند.به گفته وی، تا کنــون چهار میلیون و ۳۴۰ 
هزار و ۸۳۱ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده 
اســت.وی در توضیح استانهای در شــرایط قرمز بیماری گفت: 
استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیــاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراســان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.اری 
گفت: اســتانهای کردســتان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در 

وضعیت هشدار قرار دارند.
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رییس قوه قضاییه گفت: اگر به آموزه های دین و راهبرد مقاومت حداکثری توجه کنیم همه توطئه های دشمن نقش بر آب می شود.به گزارش مرکز رسانه قوه 
قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام رحلت جانسوز پیامبر اعظم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی و امام 
رضا علیهم السام اظهار داشت: آنچه امروز برای سعادت دنیوی و اُخروی بشر پیش روی ما قرار دارد، حاصل تاش ها و رنج هایی است که نبی مکرم اسام 
متحمل شدند.رئیس قوه قضاییه افزود: صبر و نرمش قهرمانانه امام حسن مجتبی )ع( و زمینه سازی آن حضرت برای حماسه حسینی و هجرت امام رضا )ع( 

از مدینه به طوس و تاش های علمی آن حضرت موجب حفظ دین و آموزه های دینی شد...

www.sobh-eqtesad.ir

رییس قوه قضاییه:
با مقاومت حداکثری توطئه های دشمن نقش بر آب می شود
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بپرسید کدام آلمان را فرمودند؟
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسامی ایران روز شنبه  ۱۲ 
مهر ماه ۱۳۹۹ فرمودند وضع ما از آلمان بهتر اســت. ایشان 
در نشســت اخیر ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت که مطابق 
تازه  ترین پیش بینی های مسئوان آلمان، رشد اقتصادی این 
کشــور در سال جاری منفی ۵.۲ درصد خواهد بود و در عمل 
اقتصاد این کشور پیشرفته به همین میزان کوچک تر خواهد 
شد. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به محدودیت های 
تحریم های اقتصادی و شــیوع ویــروس کرونا تاکید کرد که 
اقتصاد ایران حتما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت. او 
سپس ابراز امیدواری کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران تا پایان 
ســال مثبت باشد و یا اگر منفی هم شد بسیار پایین تر از این 
رقمی باشد که برای آلمان اعام می شود. این آقا ابراز امیدواری 
کرد که تاثیر منفی شیوع کرونا بر رشد اقتصادی ایران کمتر از 
آلمان باشد؛ اظهار نظری که به مثابه ادعای آقای روحانی مبنی 
بر بهتر بودن شرایط اقتصاد ایران نسبت به آلمان انعکاس یافت 
و این سوال را ایجاد کرد که آیا واقعا شرایط اقتصادی ابرقدرت 
اقتصادی اروپا بد تر از ایران است؟ حتما اشاره آقای روحانی به 
پیش بینی جدید موسسه ایفو)Ifo( بوده که یک نهاد مطالعاتی 
وابسته به دانشگاه مونیخ آلمان است،  فلذا و بر خاف بسیاری 
از گفته های آقای روحانی این گفته آقای روحانی در خصوص 
پیش بینی نرخ منفی ۵.۲ درصدی از ســوی مسئوان رسمی 
این کشور اعام نشده است. جالب است بدانیم که  مطابق اعام 
اداره آمار کمیسیون اتحادیه اروپا)یورواستات(، تولید ناخالص 
داخلی آلمان در سال ۲۰۱۹ نزدیک به سه هزار و ۴۳۶ میلیارد 
یــورو بوده که به تنهایی نزدیک بــه ۸.۷ برابر تولید ناخالص 
داخلی ایران اســت که از سوی بانک جهانی ۳۹۵.۱۵ میلیارد 
یورو برآورد شــده است. بنابراین، رشــد منفی ۵.۲ درصدی 
معادل ۱۷۸.۶۷ میلیارد دار خواهد بود که برابر با ۴۵.۲ درصد 
کل تولید ناخالص داخلی ساانه ایران است. جناب اقای رئیس 
جمهور بنظر میرسد آمار دقیقی مثل همیشه دریافت نکرده 
اند. علی ااصول مقایسه ایران و آلمان نشان میداد که ریاست 
محترم جمهوری اسامی ایران یا اعداد را خوب نشناخته اند 
و یا بنا دارند در این مقایســه ایران را در یک مسابقه با المان 
قرار داده رشــد اقتصادی کشور را به ارقامی از نوع ارقام المان 
برســانند. البته اگر حقیر در جلسه حضور میداشتم به جناب 
اقای روحانی میگفتم شما بهتر نیست قاچ زین را داشته باشید 
و اســب دوانی را فراموش کنید. فقط یک رقم مقایسه ثبات 
ارزش پول ملی آلمان با ایران کافیست که معلوم کند حضرت 
مستطابشان کی را با چی مقایسه میکنند؟ حقیر هم باور دارم 
که اگر این ۷ سال و اندی که ایشان با اهداف اسرار آمیز  خود 
کشــور و وضع معیشت مردم را به اینجا کشانیده اند نبودند و 
دولتی ملی و دلسوز و صادق بر دستگاه اجرایی ایران حاکم بود 
این مقایسه حد اقل در تولید ناخالص داخلی تا حدی قابلیت 
طرح داشت نه اینکه شما عمدا دستور العمل اقتصاد مقاومتی 
را که بر تولید دالت داشــته زیر پا بگذارید و  ارزش پول ملی 
را به خاک سیاه بنشانید و بعد هم بفر مایید وضع ما از اقتصاد 
آلمان بهتر اســت؟؟؟. حدس میزنم همان افرادی که دور میز 
نشسته بودند زیر ماسکهای خود به این سخن پرت و پا کلی 
پوزخند زده اند.  فی الواقع ریاســت محترم جمهوری اسامی 
ایران در این نوع جلســات بنا را بر این گذاشته اند که مطلبی 
مــزاح گونه را عنوان نمایند که مردم یکی دوهفته ابزار نقل و 
انتقال و به مزاح بردن آن را داشته و این اوضاع بی سر و سامان 

امروز کشور نتواند ایشان را در یک افسردگی فروببرد.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 سهم فارغ التحصیان از بیکاران کشور ۴۰ درصد شد
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، در تابستان ۹۹ سهم جمعیت فارغ التحصیان آموزش عالی از 
کل بیکاران ۴۰.۷ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به 
نقاط روستایی بیشتر بوده است.آخرین گزارش مرکز آمار ایران از چکیده نتایج نیروی کار تابستان ۹۹، 
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر فارغ التحصیان آموزش عالی، نشان می دهد ۱۴.۹ درصد 
از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در 
نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیش تر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 
۲.۳ درصدی در تابستان ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل است.  در تابستان ۹۹ سهم جمعیت بیکار 
فارغ التحصیان آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰.۷ درصد بوده اســت. این سهم در بین زنان نسبت به 
مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی تغییرات این شاخص نشان 
می دهد که ســهم جمعیت مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کاهش داشته است.در 
تابســتان ۹۹سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغان ۲۴.۴ درصد بوده است. 
این ســهم در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 
بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که سهم این جمعیت نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۳ 

درصد کاهش یافته است.

حضرت آیت اه خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز )دوشنبه( در 
ارتباط تصویری با مراســم مشترک دانش آموختگی دانشگاه های افسری 
نیروهای مســلح در دانشگاه افسری امام علی علیه السام، ازمه ی حفظ 
اقتدار و هویت ملی و تأمین منافع ملی را محاسبه ی صحیح و عقانی از 
تهدیدها و ظرفیتها در مسائل مربوط به »قدرت دفاعی«، »استحکام و ثبات 
اقتصادی« و »توانایی و قوام فرهنگی« دانستند و تأکید کردند: مشکات 
اقتصادی و معیشــتی مردم، به شرط »تاش شــبانه روزی مسئوان« و 
»مدیریت قوی، جامع و خسته نشــو« و »تمرکز بر تولید داخلی و چشم 
امید نداشــتن به خارج« قابل حل هستند و سروصداهای اراذل مسلط بر 
ملت آمریکا هم نباید ذهن کسی را مشغول کند.حضرت آیت اه خامنه ای 
اجرای مراسم مشــترک دانش آموختگی دانشــگاه های نیروهای مسلح 
را فرصتی برای اســتفاده از تجارب یکدیگر و هم افزایی بیشــتر خواندند 
و افزودند: جوانانی که در دانشــگاه های نیروهای مسلح تحصیل میکنند 
در واقــع تأمین کننــدگان و حافظان امنیت به عنوان یک ارزش بســیار 
واا و یک عنصر حیاتی برای کشــور هســتند.فرمانده کل قوا با اشاره به 
ارائه ی خدمات مختلف نیروهای مســلح به ملت از جمله امدادرســانی و 
کمک در حوادث طبیعی همچون ســیل گلستان و زلزله ی سرپل ذهاب 
و عرصه های بهداشــت و درمان بویژه در شــرایط کنونی بیماری کرونا و 
همچنین نقش آفرینی در رزمایش همدلی و کمکهای مؤمنانه خاطرنشان 
کردند: نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران حقیقتاً نیروهایی آبرومند و 
شرافتمند هستند.رهبر انقاب اسامی »قدرت دفاعی«، »استحکام و ثبات 
اقتصادی« و »توانایی و قوام فرهنگی« را ارکان اقتدار ملی برشــمردند و 
گفتند: مبنای اقتدار در جمهوری اسامی یک مبنای عقانی و بر اساس 
محاســبات صحیح و منطقی درخصوص اندازه ی قدرت دفاعی، چگونگی 
تقسیم کار بین نیروهای مسلح و تعیین انواع ابزارهای دفاعی است.حضرت 
آیــت اه خامنه ای افزودند: برای تأمیــن منافع ملی و حفظ موجودیت و 
هویت ملی باید محاسبات دقیق و منطقی از حد و اندازه ی واقعی تهدیدها 
و همچنین ظرفیتها و استعدادهای واقعی کشور وجود داشته باشد.ایشان 
تأکیــد کردند: قدرت دفاعی برآمده از چنین محاســبات عقانی موجب 
میشود که مسئوان و مردم با طمأنینه و آرامش مشغول کارهای اساسی 
شوند.رهبر انقاب اسامی عقانیت را به معنای محاسبه ی صحیح دانستند 
و گفتند: بعضی ها اســم عقانیت و عقل را می آورند اما منظورشان ترس، 
انفعال و فرار از مقابل دشــمن اســت درحالی که فرار کردن و ترسیدن، 
عقانیت نیست.حضرت آیت اه خامنه ای تأکید کردند: ترسوها حق ندارند 
اسم عقانیت را بیاورند، زیرا عقانیت به معنای محاسبه ی درست است. 
البته دشــمن تاش دارد تا معنای غلط عقانیت را تلقین کند و برخی 
هم نادانســته، در داخل همان حرف دشمن را تکرار میکنند.ایشان علت 
هیاهوی اراذل یاوه گو در آمریکا درباره ی توانایی های دفاعی و موشــکی 
و منطقه ای ایران را محاســبات دقیق و عقانی جمهوری اســامی برای 
رسیدن به این توانایی ها دانستند و گفتند: این یاوه گویی ها ناشی از ترس 
آنها و همچنین عقب ماندگی آنها در این عرصه است اما باید بدون توجه 
به این فضاســازی ها، دستگاه محاســباتی عقانی را حفظ کرد و به لطف 
خداوند، جمهوری اســامی در همه ی این عرصه ها باز هم پیش خواهد 
رفت.رهبر انقاب اســامی عقانیت را ازمه ی همه ی امور دانســتند و 
خاطرنشــان کردند: باید ظلم ستیزی، عدالت خواهی و مبارزات اجتماعی 
نیز بر اساس عقانیت باشد و گرفتار حاشیه نشویم و اصل و فرع را اشتباه 
نگیریم.حضرت آیت اه خامنه ای درخصوص مســائل فرهنگی به عنوان 
یکی دیگر از ارکان اقتدار ملی افزودند: زمانی که موضوع مبارزه با تهاجم 
فرهنگی مطرح شد دشمن، سراسیمه تبلیغات خود را به سمت مقابله با 
این موضوع سوق داد زیرا از بیداری مردم و مقابله با تهاجم فرهنگی هراس 
دارد.ایشان با اشاره به »استحکام و ثبات اقتصادی« به عنوان سومین رکن 

اقتدار ملی گفتند: اقتصاد کشــور زیر فشار است و مردم از نظر معیشت 
دچار مشکات هســتند اما همه ی این مشــکات قابل حل است.رهبر 
انقاب اسامی افزودند: من عقیده ندارم که مسئوان در زمینه ی مسائل 
اقتصادی تاش نمیکنند. تاش های زیاد و خوبی در برخی بخشها انجام 
شده؛ اگرچه در بعضی بخشــهای اقتصادی توان مدیریتی ضعیف است. 
ضمن اینکه مصوبات خوبی هم وجود دارد که باید پیگیری شوند.حضرت 
آیت اه خامنه ای ازمه ی حفظ اقتدار ملی را نگاه جامع و صحیح به مسائل 
دفاعــی، اقتصادی و فرهنگی، و حضور مدیران قوی، فعال و خسته نشــو 
دانســتند و تأکید کردند: در هر عرصه ای که مدیریتهای خستگی ناپذیر، 
فعال و پرنشاط را داشتیم، کارها پیشرفت کرده است.رهبر انقاب اسامی 
گفتند: مکرراً گفته شــده که عاج مشکات اقتصادی در گرو تمرکز بر 
مســئله ی تولید، جلوگیری از ســقوط پی درپی ارزش پول ملی و بستن 
رخنه هایی همچون قاچاق، واردات بی رویه و فسادهای مالی است.حضرت 
آیت اه خامنه ای با اشاره به حضور مدیران خوب و لزوم تاش شبانه روزی 
و خستگی ناپذیر افزودند: البته در مشکات اقتصادی، ما نقش خباثت آمیز 
آمریکایی ها و تحریمهای آنها را که حقیقتاً جنایت است، نادیده نمیگیریم 
و بــه ایســتادگی و مقاومت ادامه خواهیم داد تا به لطف خداوند فشــار 
حداکثری آمریکا را به روسیاهی حداکثری و مایه ی پشیمانی آنها تبدیل 
کنیم.ایشان با اشاره به ابراز خوشحالی رئیس جمهور آمریکا از اختال در 
اقتصاد کشــور و جنایت علیه ملت ایران گفتند: افتخار به چنین جنایتی 
فقط از آدمهای رذلی مثل شــما برمی آید.رهبر انقاب اسامی افزودند: 
البتــه وضع امروز آمریــکا با هزاران میلیارد دار کســری بودجه و ده ها 
میلیون گرسنه و انسان زیر خط فقر بسیار بد است و ملت ایران به توفیق 
الهی با قدرت ایمان و عزم ملی و به کوری چشــم مسئولین رذل، خائن 
و جنایت کار آمریکا بر مشکات فائق خواهد آمد و از تحریم نیز به عنوان 
وســیله ای برای مقاوم سازی واقعی اقتصاد کشور اســتفاده خواهد کرد.

حضرت آیت اه خامنه ای با تأکید مجدد بر این موضوع که عاج مشکات 
کشــور در داخل است گفتند: اگرچه بســیاری از مشکات ما مربوط به 
خارج از کشور است اما عاج آنها در داخل و با تکیه بر محاسبه ی درست 
و نگاه صحیح به مســائل کشــور و منطقه و با به کارگیری تدبیر، تاش، 
خرد و عزم راسخ است؛ بنابراین نباید عاج را در خارج از کشور جستجو 
کرد، چراکه ما هیچ خیر و بهره ای از خارج نمی بینیم و سروصدای اراذل 
مسلط بر ملت آمریکا نیز نباید ذهن کسی را مشغول کند.بخش دیگری از 
سخنان فرمانده کل قوا در مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مسلح 
به بیان چند توصیه به دانشــجویان و مسئوان این دانشگاه ها اختصاص 
داشــت.حضرت آیت اه خامنه ای با اشاره به تحول در تهدیدها، مقابله با 
آنها را نیز نیازمند برنامه های جدید دانستند و تأکید کردند: در پژوهشهای 
دانشگاه های نیروهای مسلح باید پیش بینی تهدیدهای جدید و شناخت 
راه های مقابله با آنها مورد توجه جدی قرار بگیرد.ایشان تجربیات نیروهای 
مسلح در دوران دفاع مقدس را سرمایه ای ارزشمند خواندند و با تأکید بر 
لزوم تبدیل آن تجربیات برجسته به نظریات دفاعی و بسط و تکمیل آنها، 
بر توجه ویژه به تربیت اخاقی در دانشــگاه های نظامی توصیه کردند و 
گفتند: البته این توصیه برای همه ی جوانان کشور بویژه نیروهای انقابی 
اســت که باید اخاص و مجاهدت را سرلوحه ی عمل خود قرار دهند  و 
در مسئولیتها چشم به مقام بااتر یا مال دنیا نداشته باشند.رهبر انقاب 
اســامی در بخش پایانی سخنانشان بار دیگر با تشکر از مسئوان بخش 
بهداشــت و درمان و پزشکان و پرســتاران فداکار، ابتائات و تلفات موج 
ســوم کرونا را بسیار دردآور خواندند و افزودند: همچنان که از مدتها قبل 
به رئیس جمهور و مسئوان محترم گفته ام، ضابطه گذاری ها برای مقابله با 

بیماری باید از جایگاه حاکمیتی و الزام آور باشد.
ادامه در صفحه دوم

رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد:

توافق با عراق بر سر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران
خطیب زاده در نشست خبری؛

 27 مهر پایان محدودیت های
 تسلیحاتی ایران

نیکزاد در تشریح نشست با وزیر صمت؛

قیمتفوادتادوهفتهآیندهکاهشمییابد

 ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان اعام کرد، ۲۷ مهرماه ســاعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد محدودیت های 
تســلیحاتی علیه ایران ملغی می شوند.سعید خطیب زاده اظهار داشــت: ۱۹ مهر ماه سفر وزیر خارجه و هیات 
همراه را به چین برای انجام گفتگوها داشتیم که ماقات خوب و مفصلی در استان یون نان برگزار شد.وی افزود: 
وزرای خارجه ایران و روسیه هم دومین رایزنی تلفنی خود درباره مناقشه قره باغ را داشتند.خطیب  زاده درباره 
زمان لغو محدودیت های تسلیحاتی گفت که این تحریم ها هفته بعد ۲۷ مهرماه ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد ملغی 

می شوند. وی گفت: ....

دکتر علی باقری معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

هیچنقطهایازجهانبرایتحریم
کنندگانملتایرانامننخواهدبود

معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برای تشدید پیگیری جرایم رژیم آمریکا علیه 
ملت ایران پیشنهاد کرد »شعبه ویژه رسیدگی کیفری به جرایم ناشی از تحریم« در دستگاه قضایی 
کشورمان ایجاد شود.دکتر علی باقری معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در جلسه 
شــورای عالی قوه قضاییه با بیان این که سیاست فشــار حداکثری آمریکا، اکنون در قالب »جنون 
جنایت« متبلور شده، اقدام اخیر این رژیم در تحریم بانک های دولتی و غیر دولتی ایران را مصداق 
بارز »جنایت علیه بشریت« دانست که طبق مقررات بین المللی قابل رسیدگی در مراجع کیفری ملی 
نیز هست.باقری گفت: دست اندرکاران آمریکایی تحریم ملت ایران بدانند کسی که مرتکب جنایت 
علیه بشریت شود، هیچ نقطه ای در جهان برای او امن نخواهد بود چرا که دادگاه های محلی در هر 
جای دنیا نیز می توانند به این جنایت رسیدگی کنند.وی تصریح کرد: اگر جنایات رژیم آمریکا علیه 
ملت ایران هیچ حد و مرزی ندارد، آمران و معاونان و عامان تحریم باید بدانند عدالت نیز هیچ مرزی 
را به رسمیت نمی شناسد و آن ها نمی توانند از چنگ عدالت بگریزند و حتی در صورت کناره گیری 

از مقام خود، باید پاسخگوی جرایمشان در زمینه جنایت علیه بشریت باشند.

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم ناشی از تحریم آمریکا
معاون بین الملل و دبیر ســتاد حقوق بشر قوه قضاییه بر همین اساس برای تشدید پیگیری جرایم 
رژیم آمریکا علیه ملت ایران پیشنهاد کرد »شعبه ویژه رسیدگی کیفری به جرایم ناشی از تحریم« 
در دستگاه قضایی کشورمان ایجاد شود تا دست اندرکاران تحریم بدانند دشمنی با ملت ایران هزینه 
سنگینی دارد که میزان آن را عدالت تعیین خواهد کرد.رئیسی در پاسخ به این پیشنهاد معاون بین 
الملل قوه قضاییه، به رئیس دادگستری استان تهران دستور داد با توجه به وجود شعبه ویژه بررسی 
جرایم دولت آمریکا در دادســتانی تهران زمینه تشکیل دادگاهی ویژه رسیدگی به این جرایم را نیز 

بررسی کرده و در دستور کار قرار دهد.

 فرمانده کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح

فشار حداکثری را به روسیاهی حداکثری 
آمریکا تبدیل می کنیم
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کلید قیمت دار دست کیست؟
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رییس قوه قضاییه:گزیده خبر

بامقاومتحداکثریتوطئههایدشمننقشبرآبمیشود
رییس قــوه قضاییه گفت: اگــر به آموزه های دیــن و راهبرد 
مقاومت حداکثری توجه کنیم همه توطئه های دشــمن نقش 
بر آب می شود.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم 
رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت 
ایام رحلت جانســوز پیامبر اعظم )ص( و شــهادت امام حسن 
مجتبی و امام رضا علیهم السام اظهار داشت: آنچه امروز برای 
ســعادت دنیوی و اُخروی بشر پیش روی ما قرار دارد، حاصل 
تاش ها و رنج هایی است که نبی مکرم اسام متحمل شدند.

رئیــس قوه قضاییه افزود: صبر و نرمش قهرمانانه امام حســن 
مجتبی )ع( و زمینه ســازی آن حضرت برای حماسه حسینی 
و هجــرت امام رضا )ع( از مدینه به طوس و تاش های علمی 
آن حضرت موجب حفظ دین و آموزه های دینی شــد و تمدن 
رضوی در امتداد تمدن نبوی در منطقه ما شــکل گرفته است.

رئیســی ادامه داد: امروز که نظام اسامی در ایران مستقر شده 
و جامعه دینی شــکل گرفته، مهم ترین مأموریت ما عمل به 
آموزه های دینی پیامبر اســام و معــارف اهل بیت و اعتای 
جامعه اســامی است و همه دشــمنی ها و کینه توزی ها نیز 
برای مقابله با این حرکت است.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: 
دشــمنان نظام اســامی برای ضربه زدن بــه دین تاش می 
کنند آموزه های دینی را در افکارعمومی مشــوه جلوه دهند و 
برخی کشورها در منطقه که نام اسام را هم یدک می کشند، 
ساقدوش دشمنان اسام شده اند و دستشان در دست کسانی 
اســت که تا آرنج به خون کودکان و زنان مســلمان و تضییع 
حقوق انسان ها آلوده است.رئیسی بر همین اساس به پیروان و 
دوستداران پیامبر عظیم الشان اسام تأکید کرد برای حفظ و 
تحکیم دین به ارزش های دینی از جمله اجرای عدالت و رعایت 
حقوق مردم و گره گشــایی از کار آنها توجه ویژه داشته باشند 
و به دنبال تحقق احکام و مبنی دین باشند.رئیس قوه قضاییه 
در ادامه ســخنانش با اشاره به توطئه های دشمنان علیه نظام 
اسامی اظهار داشت: اگر در برابر فشارهای دشمن که خودشان 
آن را فشــار حداکثری توصیف کرده اند، به آموزه های دین و 
راهبرد مقاومت حداکثری توجه کنیم همه توطئه های دشمن 

نقش بر آب می شــود.  رئیسی افزود: هدف دشمن خدشه دار 
کردن نظام مقدس اسامی و ایجاد نارضایتی و یأس در جامعه 
اسامی و القای ناکارآمدی جمهوری اسامی و کارگزاران نظام 
است اما اگر مقاومت فعال و اقدام و عمل را سرلوحه قرار دهیم 
قطعاً هدف شوم آنها تحقق نخواهد یافت.رئیس دستگاه قضا با 
اشاره به تحوات یک هفته اخیر آمریکا از جمله موضع گیری 
سخیف دونالد ترامپ علیه کشورمان و تکرار تحریم های بانکی 
و اقدام دادگاه فدرال این کشور، هفته گذشته را »هفته جنون 
حکمرانــی در آمریکا« توصیف کرد و این اقدامات را نشــانگر 
ابتذال و انحطاط این رژیم دانست.رئیســی بر همین اســاس 
خاطر نشــان کرد: حکمرانی غیرعادی در آمریکا، درستی نگاه 

و مســیر ما را ثابت و ما را در پیگیــری مواضع و اقدامات مان 
در برابر نظام ســلطه مصمم تر می کند.رئیس قوه قضاییه در 
بخش دیگری از ســخنانش به ابطال قرارداد خصوصی سازی 
دشت مغان اردبیل پرداخت که در حاشیه سفر دو هفته پیش 
وی به این اســتان صورت گرفت و با تقدیر از نهادهای نظارتی 
برای صیانت از بیت المال تأکید کرد: خصوصی سازی ضرورت 
امروز ماســت که سیاست های آن از سوی مقام معظم رهبری 
اباغ و در برنامه های توســعه تکلیف شده است اما خصوصی 
ســازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشــد و 
برای آن پیوست های اقتصادی و امنیتی طراحی شود تا منجر 
به افزایش تولید کااهای اساسی و استراتژیک برای کشور شود.

رئیســی همچنین خاطر نشــان کرد که پس از واگذاری یک 
شــرکت و واحد تولیدی دولتی به بخش خصوصی باید هم به 
موضوع نظارت توجه داشت و هم از کسی که آن را تصاحب می 
کند حمایت کرد و تسهیات ازم برای اداره آن واحد تولیدی 
تخصیص یابد تا در مدیریت مجموعه مشــکل و وقفه به وجود 
نیاید.رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضایی از خصوصی 
ســازی با رعایت ضوابط و قواعد آن که موجب اشــتغالزایی و 
رونق تولد می شــود حمایت می کند اما اگر واگذاری ها دارای 
یک روند درست و منطقی نباشــد، هم برای مردم و هم برای 
قــوه قضاییه زحمت آفرین است.رئیســی در بخش دیگری از 
سخنانش به سفر پنجشنبه گذشــته خود به خراسان جنوبی 
و بازدید از گذرگاه های مرزی این اســتان اشاره و از تاش ها 
و نقــش بازدارنده مرزبانان ارتش و نیروی انتظامی در مقابله با 
اشــرار و تروریست ها و تأمین امنیت منطقه تقدیر کرد.رئیس 
قوه قضاییه تصریح کرد: در کشور ظرفیت های اقتصادی فراوانی 
داریم که فعال سازی آنها نیازی به سرمایه گذاری ندارد و بهره 
برداری از آنها، بسیاری از مشکات را کاهش می دهد و موجب 
رونق اشــتغال و تولید و شکست توطئه های دشمن می شود.  
رئیسی با انتقاد از مغفول ماندن برخی ظرفیت ها در همکاری 
اقتصادی ایران با همسایگان، از گذرگاه مرزی »یزدان« به عنوان 
یکی از این ظرفیت ها و مرکزی برای تبادات تجاری قانونمند 
کاا بین ایران و افغانستان یاد کرد که سال ها معطل مانده بود 
اما در جریان سفر اخیر او این به نقطه مرزی باردیگر احیا شده 
است.رئیس قوه قضاییه متذکر شد: وقتی سیاست کان کشور 
ارتباط با همسایگان است، سرمایه گذاری های میلیاردی انجام 
شده و بخش های اداری ازم از جمله گمرک هم حضور دارد، 
چرا ظرفیت تجاری مثل بازارچه مرزی یزدان در مرز افغانستان، 
باید سال ها معطل بماند؟رئیسی بر همین اساس به همکاران 
دستگاه قضا در سراسر کشــور دستور داد که منابع و ظرفیت 
های عظیم اقتصادی و تجاری استان های مختلف را با همکاری 
مسئوان اجرایی و فعاان اقتصادی شناسایی و به سرعت وارد 

چرخه تولید کنند.

 فرمانده کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح

فشار حداکثری را به روسیاهی حداکثری 
آمریکا تبدیل می کنیم

ادامه از صفحه اول
ایشــان گفتند: همچنان که در موضوع سفر اربعین، مردم متدین به مرزها 
نرفتند و در عزاداری های محرم نیز ضوابط ســتاد ملــی را دقیقاً رعایت 
کردند، عموم مردم باید در مســائلی همچون نرفتن به ســفرها و رعایت 
شــیوه نامه ها مراقبت جدی کنند تا از این بیماری خاص شویم.پیش از 
سخنان فرمانده معظم کل قوا، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح گزارشی از توانمندی ها و فعالیتهای نیروهای مسلح و 
دانشگاه های افســری در سال گذشته بیان کرد و گفت: ناکامی های اخیر 
آمریکا تنها بخشی از شکســت های دشمن محسوب میشود و عصبانیت 
شیطان بزرگ و تاشها و تحرکات نظامی پُرطمطراق اما توخالی دشمنان و 
عادی سازی روابط خیانت بار برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، 
تردیــدی در برتری جبهــه ی حق ایجاد نخواهد کرد.در این مراســم که 
هم زمان در همه ی دانشــگاه های افسری نیروهای مسلح از طریق ارتباط 
تصویری دریافت میشد، امیر ســرتیپ دوم اوجاقی فرمانده دانشگاه امام 
علی)ع(، ســردار سرتیپ پاسدار غامی فرمانده دانشگاه امام حسین)ع( و 
سردار سرتیپ دوم بختیاری فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین گزارشی 
از فعالیتها، اقدامات و برنامه های تحصیلی این دانشگاه ها بیان کردند.قرائت 
سوگندنامه، اعطای پرچم توسط دانشجویان قدیم به جدید، اجرای سرود 
مشترک توسط دانشجویان مســتقر در میدان از دیگر برنامه های مراسم 
مشترک دانش آموختگی نیروهای مســلح بود.همچنین رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح با کسب اجازه از فرمانده کل قوا به تعدادی از برگزیدگان 

دانشگاه های افسری جایزه، درجه و سردوشی داد.

حجت ااسام محمدحسنی:
هزینه مقاومت کمتر از تسلیم شدن است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، گفت: هزینه مقاومت در برابر دشمنان 
از تسلیم شدن کمتر است.حجت ااسام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان 
عقیدتی سیاســی ارتش در آستانه سالروز تاســیس این سازمان، در جمع 
کارکنان ســتاد ارتش اظهار کرد: ۴۰ ســال پیش این سازمان به پیشنهاد 
رهبر معظم انقاب و تأیید بنیانگذار جمهوری اســامی امام خمینی )ره( 
تأسیس شد و با رهبری های این دو امامین حکیم انقاب، امروز برخوردار از 
نعمت ارتش مکتبی و معنویت محور هستیم که جزو افتخارات ماندگار نظام 
اسامی اســت.وی با بیان اینکه هدف از تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش، ترویج و تعمیق باورهای دینی در میان کارکنان ارتش و خانواده های 
آنان است، افزود: ارتش امروز یک ارتش کامًا معنوی و معنویت محور است 
و جزو افتخارات ماندگار نظام مقدس جمهوری اسامی ایران است. گواه ما 
در معنویت محور بودن ارتش، نشــان های افتخاری است که امام و رهبری 
به ارتش اعطا فرموده اند. بیان تمامی آن نشــان ها زمان زیادی می طلبد، اما 
بنده به برخی از آن ها اشــاره می کنم. رهبر انقاب فرمودند که ارتش کلمه 
طیبه است. ایشان همچنین فرمودند که ارتش نمایشگاه بزرگی از ارزش های 
اسامی است.حجت ااسام محمدحسنی با استناد به روایتی از امام حسین 
)ع( گفت: در روز عاشــورا، امام )ع( به اهــل بیت و یارانش وصیت کرد که 
خودتان را برای مشــکات و امتحانات سخت آماده کنید و نگران نباشید و 
بدانید خداوند حامی و حافظ شماســت و عاقبت به خیری و پیروزی نهایی 
در انتظار شماست، مراقب باشید سخنی بر زبان جاری نکنید که از شأن و 
منزلت شما کاسته شود.حجت ااسام محمد حسنی افزود: ما نیز در شرایط 
ســخت اقتصادی امروز با پیروی از اهل بیت امام حسین علیه السام باید 
مراقب باشــیم تا مبادا در برابر یزیدیان زمان سخنی بر زبانمان جاری شود 
که از شــأن و منزلت مسلمانی و انقابی گری مان کاسته شده و مورد سوء 
استفاده دشــمن قرار گیرد.نماینده ولی فقیه در ارتش، عزت و اقتدار امت 
اسامی را در اطاعت از وایت، امامت و رهبری خواند و افزود: وقتی فرمانی 
از ســوی رهبر معظم انقاب صادر می شــود ارتش به جای چرایی، راه های 
چگونگی اجرای مطلوب آن را وجهه همت خود قرار می دهند.وی با اشــاره 
به نقش موثر ســازمان عقیدتی سیاســی ارتش در رسیدن ارتش به نقطه 
مطلوبی از معنویت گفت: برنامه های دینی و فرهنگی مختلفی در این سال ها 
از سوی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اجرا شده است. رهبر معظم انقاب 
اســامی در رابطه با دینداری ارتش می فرماید »نقش شما برادران عقیدتی 
سیاسی در رساندن ارتش به نقطه مطلوب نقش بسیار موثری است«. موجب 
افتخار است که مقام معظم رهبری از کارکرد عقیدتی سیاسی رضایت دارند.

در پایان مراســم از تعدادی از جانبازان، پیشکسوتان و کارکنان ممتاز اداره 
عقیدتی سیاسی ستاد ارتش تجلیل به عمل آمد

دریادار خانزادی:
 اخبار خوبی در حوزه سامانه های

 دفاعی داریم
فرمانــده نیروی دریایی ارتش گفت: در همه حوزه ها از جمله شــناورهای 
ســطحی، پروازی ها، پرنده های بدون سرنشین تاش  فراوانی انجام شده و 
تا پایان ســال، هرماه اخبار خوبی از ســامانه های دفاعی می شنوید.دریادار 
حســین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتشبا اشــاره به نام گذاری سال 
با عنوان جهش تولید از ســوی مقام معظم رهبری گفت: جهش تولید در 
نیروهای مســلح جهش در تولید امنیت و وظیفه ارتش تولید امنیت است.

وی ادامه داد: امنیت اگر عاریه ای باشد بسیار شکننده خواهد بود. تسلیحات، 
تجهیزات، مهمات و هر چیزی که برای برقراری امنیت نیاز باشد تا زمانی که 
از کشــوری ثالث خریداری شود و تا زمانی که آن کشور تجهیزات می دهد، 
امکان برقراری امنیت دارید؛ اما اگر پشــتیبانی و تجهیزات نداد، امنیت از 
دســت رفتنی اســت.فرمانده نیروی دریایی با تاکید بر اهمیت بومی بودن 
امنیت، تصریح کرد: امنیت نباید عاریه ای باشــد و از طرفی وقتی می گوییم 
جهش تولید در کار ما وجود دارد یعنی موضوع جهش قدرت دفاعی، جهش 
توان رزم و جهش در تولید امنیت به عنوان کاایی ارزشــمند است که اگر 
نباشد بسیاری از دستاوردها از بین می رود.دریادار خانزادی خاطرنشان کرد: 
مصادیق جهش تولید در امنیت را امسال حتماً مشاهده خواهید کرد چون 
تاش وافری پای کار آمده اســت.وی ادامــه داد: در همه حوزه ها از جمله 
شناورهای سطحی، پروازی ها، پرنده های بدون سرنشین تاش های فراوانی 
انجام شــده و تا پایان ســال مرتب در هر چند ماه اخبــار خوبی در مورد 
یک ســامانه جدید می شنوید.فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: این نشان 
می دهد موضوع جهش تولید در نیروهای مســلح، ارتش جمهوری اسامی 

ایران به ویژه نیروی دریایی با چه اهتمامی دنبال می شود.

متن نامه قالیباف به روحانی
 بودجه ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح 

سنوات قبل تقدیم شود
رئیــس مجلس در نامه ای به رئیس جمهــور تاکید کرد: ایحه 
بودجه ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشــته و متناســب با 
شرایط اقتصادی کشــور و با لحاظ اصاحات ساختاری مدنظر 
رهبر معظــم انقاب و نمایندگان تدویــن و به مجلس تقدیم 
شــود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی درباره 
لزوم اصاح ساختار ایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نامه ای 
به حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور نوشت.در همین 
زمینه، محسن زنگنه رئیس کمیته اصاح ساختار بودجه مجلس 
شــورای اســامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
فارس، با اعام این خبر افزود: رئیس مجلس شــورای اسامی 
طــی این نامه خطاب به رئیس جمهور عنوان کرده اســت که 
ایحه بودجه ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب 
با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصاحات ساختاری مدنظر 
رهبــر انقاب و نمایندگان تدوین و به مجلس تقدیم شــود.به 
گزارش فارس، متن کاما نامه رئیس مجلس شــورای اسامی 
به رئیس جمهور درباره لزوم اصاح ساختار ایحه بودجه سال 

۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر است:

حجت ااسام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسامی ایران

با سام و احترام
همانطور که مستحضرید ریشه بسیاری از مسائل و چالش های 
کنونی اقتصاد ایران در کاســتی های نظام بودجه ریزی کشور 
نهفته است. بویژه در سالیان اخیر و با تشدید تحریم های ظالمانه 
آمریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و 
روش های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شــاخص های اقتصاد 
کان کشور بر جای گذاشته است. لذا انجام اصاحات ساختاری 
در بودجه، به یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقاب تبدیل 
شده است که در سنوات اخیر به کرات بر آن تأکید داشته اند.در 
زمان تدوین ایحه بودجه ۱۳۹۸ و در آذرماه سال ۱۳۹۷ معظم 
له مقرر فرمودند »نقشه راه و برنامه کلی اصاح ساختار بودجه 
عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال )۱۳۹۹-۱۳۹۸( 
تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه 
سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود«. همچنین 
تاکید نمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه های مصوب ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصاح ساختار بودجه عمومی 
و قطع وابســتگی بودجه به نفت تصویب و اباغ شده ازم است 
اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود. این مهم بار دیگر 
در بیانات اخیر ایشــان که به مناسبت هفته دولت و در جلسه 
مجــازی با اعضای محترم هیات دولت ایراد گردید، مورد تاکید 
قرار گرفت.به عاوه اصاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات 
اصلی نمایندگان محترم مجلس و کمیســیون های تخصصی از 
دولت محترم و یکی از محورهای اصلی بســته اقتصاد مردمی 
است. از این رو در همین ماه های آغازین، جلسات متعددی در 
مجلس شورای اســامی پیرامون موضوع اصاحات ساختاری 
بودجه با حضور مسئوان سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای 
اجرایی مرتبط برگزار شده اســت.با عنایت به فرارسیدن زمان 
تهیه ایحه بودجه در دولت، انتظار می رود ایحه بودجه ســال 
۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشــته و متناســب با شرایط 
اقتصادی کشــور و با لحاظ اصاحات ســاختاری مدنظر رهبر 
معظــم انقاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس 
تقدیم گردد.مجلس شورای اسامی آمادگی خود را برای کمک 

به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا اعام می دارد.

 معاون اول رییس جمهوری در تماس تلفنی 
با آیت اه سید محمدجواد علوی بروجردی، 
در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند 
درمان وی قرار گرفت و با ارائه گزارشــی از 
وضعیت اقتصادی کشــور گفــت: دولت با 
تمــام ظرفیت به دنبال کاهش فشــارها بر 
اقشار ضعیف جامعه است.به گزارش پایگاه 
اطاع رســانی معاون اول رییس جمهوری، 
اسحاق جهانگیری شامگاه یکشنبه در تماس 
تلفنی بــا آیت اه ســید محمدجواد علوی 
بروجردی، ضمن ابراز تاســف از مبتا شدن 

این استاد برجسته حوزه علمیه قم به بیماری 
کرونا، از خداوند برای وی عافیت و ســامت 
کامل مسألت کرد.معاون اول رییس جمهوری 
در این تماس تلفنی همچنین گزارشــی از 
وضعیت اقتصادی کشور و مشکات ناشی از 

تحریم های بی سابقه و ظالمانه آمریکا ارائه و 
اظهارداشــت: فشارهای اقتصادی از یک سو 
و مســائل مرتبط با بیماری کرونا، مردم را 
با فشــارهای سنگینی مواجه کرده است که 
البته دولت با تمام ظرفیت به دنبال کاهش 

این فشارها بر مردم و بویژه اقشار و طبقات 
ضعیف جامعه است.آیت اه سید محمدجواد 
علوی بروجردی نیز در این تماس تلفنی از 
تاش های دولت برای مدیریت شرایط سخت 
اقتصادی پیــش رو و اقدامات صورت گرفته 
برای مقابله با شیوع کرونا قدردانی کرد.وی 
همچنین ضمن قدردانی از تماس معاون اول 
رییس جمهوری اظهار امیدواری کرد دولت 
بتواند مسائل و مشکات پیش روی کشور را 
به خوبی مدیریت کند تا بتوانیم از این مقطع 

دشوار به خوبی عبور کنیم.

یک عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای 
اســامی بــا دادن این نوید به هــواداران 

اســتقال که مشــکات این باشگاه حل 
خواهد شــد، گفت کــه وزارت ورزش در 
جلســه کمیته تربیت بدنی کمیســیون 
فرهنگی تعهد داد که ظرف یک ماه آینده 
باشگاه استقال به یک ثبات مدیریتی برسد.

سیداحسان قاضی زاده هاشمی در توضیح 
جلسه دیروز کمیته تربیت بدنی و جوانان 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی 
اظهار کرد: به دنبال تجمع هفته گذشــته 
هواداران باشگاه اســتقال مقابل مجلس 

شورای اسامی و مطالبه آنها از نمایندگان 
برای حل مشکات باشگاه استقال امروز 
کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیســیون 
فرهنگــی با حضــور تعــدادی از اعضای 
فراکســیون ورزش جلسه ای را برای حل و 
فصل مسائل این باشگاه برگزار کرد که این 
نشســت با حضور علی نژاد معاون قهرمانی 
وزیر ورزش و تقی زاده معاون پارلمانی وزیر 
ورزش تشکیل شد.وی توضیح داد: در این 
جلسه جمعی از پیشکســوتان و بازیکنان 

قدیمی باشگاه استقال و جمعی از روسای 
کانون هــای هواداری نیز حضور داشــتند. 
جمع بندی این بــود که باید وزارت ورزش 
ظرف یک ماه آینده وضعیت مدیران باشگاه 
استقال را تعیین تکلیف کند یعنی فردی 
مدیریت این باشگاه باشد که بتواند استقال 
را از وضعیت فعلی با توجه به حجم بدهی ها 
و مشکاتش خارج کند تا باشگاه استقال 
فصل بعدی را بــا ثبات مدیریتی به پیش 

ببرد.

جهانگیری در تماس تلفنی با آیت اه سید محمدجواد علوی بروجردی:

دولت با تمام ظرفیت به دنبال 
کاهش فشار بر اقشار ضعیف است

خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
 به کارگیری اعضای ستاد انتخاباتی »روحانی« در شستا

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: خبرهایی به دست ما رسیده مبنی بر اینکه اعضای ستاد 
انتخاباتی رئیس جمهور در هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه شستا به کار گرفته شده اند.علی 
خضریان در خصوص به کارگیری اعضای ستاد انتخاباتی رئیس جمهور در هیئت مدیره شرکت های 
زیرمجموعه شستا، گفت: در حالی که کشور در شرایط اقتصادی سختی به سر می برد؛ در ایامی که 
بیماری کرونا به بســیار از شغل ها آسیب وارد کرده و باعث تعطیلی مشاغل و بیکاری افراد زیادی 
شــده است، مدارکی به دســت بنده رسیده که نشان می دهد شــماری از اعضای ستاد انتخاباتی 
حسن روحانی با دستور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکت های زیر مجموعه شستا 
به کارگیری شــده اند.وی ادامه داد: این در حالی اســت که آمارها نشان می دهد حدود ۳۰ درصد 
از جوانان کشــور بیکار هستند که بســیاری از این جوانان تحصیل کرده و متخصص، می توانستند 
واجد شــرایط جذب در برخی شرکت های دولتی باشــند.عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ 
قانون اساســی گفت: با توجه به اینکه به کارگیری افراد در مشــاغل تخصصی و مدیریتی، نیازمند 
داشــتن تخصص، تجربه و ســوابق شغلی مؤثر و مرتبط می باشد ســوال بنده از وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی این است که اعضای کمیته جوانان و دانشجویان ستادهای انتخاباتی روحانی با کدام 
سابقه مؤثر شغلی، برای جذب در مشاغل کلیدی و هیأت مدیره بزرگترین و مهمترین هلدینگ ها 
و شرکت های اقتصادی و تولیدی کشور )زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی( 
معرفی شــده اند؟خضریان تاکید کرد: شریعتمداری که مدعی شفافیت در وزارتخانه تحت امرش و 
به خصوص شــرکت های شستا است آیا حاضر به شفاف سازی در خصوص جذب بدون ضابطه این 
افراد نیز هســت؟ آیا چنین امکانی برای سایر جوانان کشور هم فراهم می باشد؟ آیا این مصداق اتّم 
بی عدالتی و تخلف آشــکار مدیریتی نیست؟وی افزود: شــریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی که متولی اشــتغال در کشور است چه پاسخی به خیل جوانان بیکار در کشور خواهد 
داشــت و این اقدام خود را چگونه توجیه می کند؟نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسامی 
تصریح کرد: در چنین شــرایطی که مسائل اقتصادی اولویت اول کشور است و اقشار مختلف مردم 
با مشــکات عدیده معیشــتی و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و هر روز هم این فشار در حال 
افزایش است و مردم زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند، با پشتوانه کدام تصمیم کارشناسی 
شــده در سال پایانی دولت اقدام به معرفی جوانان عضو ستاد انتخاباتی روحانی جهت عضویت در 
هیأت مدیره شرکت های بزرگ اقتصادی کرده اید؟ خضریان تصریح کرد: به استناد لیست ها و مدارک 
موجود این افراد با امضای محمد کبیری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شســتا معرفی 
شده اند، درخواست بنده از وزیر این است که در خصوص به کارگیری این افراد در چنین پست های 

مهمی شفاف سازی صورت گیرد.

نوش آبادی: 
تحریم اخیر آمریکا خاف موازین حقوق 

بین المللی است
رئیس فراکســیون دیپلماســی بین المللی و منافع ملی مجلس شورای اسامی 
تحریم های اخیر آمریکا را نشــان دهنده اوج خباثت، دشــمن و عداوت آمریکا با 
مردم ایران دانســت و گفت که این تحریم ها خــاف موازین حقوق بین الملل و 
حقوق بشــر است.حســین نوش آبادی در واکنش به تحریم های اخیر چند بانک 
ایرانی توســط آمریکا گفت:  تحریم بانکی و پولی ایران اتفاق جدیدی نیســت اما 
آمریکا با این اقدام اوج خباثت، دشمنی و عداوت خود با جمهوری اسامی را نشان 
داد. آمریکایی ها مدعی دوستی با ملت ایران هستند اما ریاکارانه رفتار کرده و با این 
تحریم ها نشان دادند که دولت، نظام و مردم برای آن ها تفاوتی ندارند. آمریکا مردم 
ایران را هدف قرار داده است.وی افزود: وقتی بانک ها را تحریم می کنند به تبع آن 
دارو و غذا نیز تحریم می شود، این یعنی تحریم اخیر، دارو و غذای مردم را هدف 
قرار داده است که برخاف موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر است. بدان معنا 
که آمریکا هیچ ارزشی برای حقوق مردم ایران و حقوق بشر قائل نیست و این راه 
را برای تسلیم کردن مردم و نظام در پیش گرفته حال اینکه این تحریم ها سودی 
هم ندارد و تنها دلخوشی شــان آن است که با این اقدامات ترامپ بتواند امتیازی 
در انتخابات کسب کند. پشت پرده نیز صهیونیست ها هستند که اسپانسر ریاست 
جمهوری ترامپ بوده و ترامپ با تحریم می خواهد حمایت قاطع صهیونیســت ها 
را داشــته باشد.این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر 
نشــان کرد: مقامات آمریکا برای دلخوشی صهیونیست ها و داشتن حمایت قاطع 
آن ها برای ریاست جمهوری ترامپ ایران را تحریم می کند تا برای پشتیبانی مالی 
و سیاسی ترامپ دلگرمی داشــته باشد. اقدامی که شکست خورده بوده و رفتاری 
خاف شــئونات انسانی و بشری و حرکتی کور و ناکام به شمار می آید.نوش آبادی 
در توضیح اقدامات دیپلماسی برای مقابله با تحریم ها گفت: ما باید راه خود را ادامه 
داده و روی پای خود بایســتیم و به سرمایه و منابع و استعدادهای مالی خود اتکا 
کرده و به سمت اقتصاد فعال، درون زا و مقاومتی پیش برویم. همچنین نباید دست 
نیاز به کشوری داشــته و خودکفا عمل کنیم. در این شرایط باید اقدامات خاف 
حقوق بشــری آمریکا را به مراجع و نهادهای بین المللی منعکس کرده که در این 
باره وظایف وزارت خارجه و بخش حقوق بشر قوه قضاییه است که مراتب اعتراض 

خود را به این رفتار خاف حقوق بشر آمریکا اعام کنند.

قاضی زاده مطرح کرد
نوید مجلس به 
هواداران استقال 
برای حل مشکات 
این باشگاه
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استانها کلید قیمت دار دست کیست؟
افزایــش قیمت دار و ورود به کانال ۳۰ هزار تومانــی در حالی رخ داده که عاوه به بر 
دایل بنیادی مسایل دیگری نیز دارد؛ مهمترین آن شاید کاسبانی باشند که به هر دری 
می زنند تا بر التهابات دامن زده و دار را باا ببرند. ولی ســوال اینجاســت کلید نرخ ارز 

دست کیست؟
 تشــدید نوســانات ارزی در روزهای اخیر موجب شد تا قیمت دار بار دیگر رکوردهای 
باایی را به ثبت برساند و وارد کانال جدید قیمتی شود.افزایش قیمت ارز در بازار رسمی 
و آزاد در نهایت به ثبت دار ۳1 هزار و 7۰۰ تومانی نیز در بازار ارز ختم شد، هرچند دار 
خیلــی روی این قیمت ماندگار نبود ولی نگرانی افزایش قیمت در بازارهای دیگر را بین 
مردم تشــدید کرد. البته رشد شدید قیمت ها بر فضای هیجانی خرید ارز دامن زده بود 
و کمتر کســی صبح دیروز در بازار فروشنده بود هرچند که ورق بازار بعدازظهر دیروز با 
اعام سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی برگشت.بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات 
ارزی از امروز روزانه 5۰ میلیون دار به صورت اسکناس در بازار عرضه خواهد کرد ضمن 
اینکه سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی را به 5۰۰ هزار دار افزایش 
داد این رقم پیش از این ۳54 هزار دار بود.فعاان بازار ارز معتقدند: اقدام بانک مرکزی 
از دو زاویه دارای اهمیت است؛ اول اینکه به بازار سیگنال قوی ارسال کرد که با استفاده 
از اهرم های خود به دنبال مدیریت نوســان است، دوم اینکه اقدام بانک مرکزی در مقام 
بازار ساز اعام حجم مداخله روزانه است.تا کنون بانک مرکزی حجم مداخله روزانه خود 
را اعام نکرده بود اما با اعام رســمی این سیاست طی روز گذشته، بازار با ریزش همراه 
شد و قیمت ها یک پله کاهش داشتند. دار دیروز درحالی در بااترین نرخ به ۳1 هزار 
و 7۰۰ تومان رسید که در پایان معامات با هزار تومان کاهش به ۳۰ هزار و 7۰۰ تومان 
رسیده بود.بازاری ها بر این باورند که با عرضه 5۰ میلیون داری از دیروز در بازار، بر تعداد 
فروشــنده ها افزوده خواهد شد و کمتر خریداری حاضر به خرید در قیمت های بااست 
چراکه ریسک زیاد است و احتمااً خیلی زود قیمت ها ریزش سنگین داشته باشند.البته 
دیروز برخی سعی داشتند با اعام خبرهای ساختگی نیز بر طبل گرانی دار بکوبند که 
نمونه آن خبر استعفای رئیس کل بانک مرکزی بود که باعث افزایش خریدهای هیجانی 

در معامات صبح دیروز شده بود البته این خبر رسماً تکذیب شد.

 پمپاژ نگرانی؛ ترفند دال های ارزی برای سودهای کان
با این حال اما ســوداگران ارزی تاش دارند با فضاسازی دروغی و خبرهای ساختگی بر 
التهابات بازار ارز دامن بزنند و در نهایت سودهای کانی را از افزایش قیمت های هیجانی 
به جیب بزنند.کارشناســان اقتصادی با تأکید بــر این ترفند قدیمی دال های ارزی می 
گویند:  نوسانات شدید و ناگهانی قیمت ارز در کانال های تلگرامی، حاکی از عدم معامله 
واقعی، کاذب و یا عمق کم در آن شبکه ها میباشد که دارای حباب بسیار بزرگی هست 
و بیشتر با پمپاژ نگرانی و خبرهای نخ نمای تبلیغاتی سعی در ایجاد نوسان و استفاده از 
نوسان گیری نرخ، سودهای نا مشروع به جیب میزنند در حالیکه روزانه تامین ارز نیازهای 
واقعی ارزی با نرخ 42۰۰ و در بازار ثانویه درحجم  بســیار باا انجام میشود.نمونه اخیر 
پمپاژ نگرانی با خبرهای منفی در کانال های تلگرامی و دال های ارزی، تحریم بانک های 
ایرانی است؛ نکته مهم اینجاســت که اواً طبق اعام بانک مرکزی، تحریم جدیدی در 
کار نیست و این بانک ها قبًا هم تحریم بوده اند و دوماً تحریم این بانک ها 45 روز بعد 
قرار است اجرا شود بنابراین پرواضح است که فرصت طلبان سعی دارند با گل آلود کردن 
فضای بازار به نفع خود ماهی بگیرند.یک فعال بازار ارز به موضوع تحریم 18 بانک اشاره 

می کند و می گوید: انتشار نصفه و نیمه این خبر باعث شد تا دالها بر التهابات بازار دامن 
بزنند چرا که زمان اجرایی تحریم 45 روز بعد بود و نکته مهمتر اینکه اصا این تحریمها 
جدید نبودند و قبا هم وجود داشتند. اما شبکه روانی سازمان یافته شده ای باعث شده تا 
فضای روانی بازار ملتهب شود.او درباره پشت پرده بازار ارز و ریشه فضای منفی روانی در 
این بازار می گوید: عده ای با ارز کاسبی می کنند و برای خود ادبیات حمایت و مقاومت 
خلق کرده اند؛ اان مثا می گویند دار شده ۳1 هزار تومان شرایط و معامات را طوری 
فراهم می کنند که ارز قبلی خود را در قیمت ۳1 هزار تومان بفروشند و سیر سود کنند. 
ولی افکار عمومی که بیشــتر از شــبکه های خبری غیررسمی استفاده می کنند فریب 

سودآوری کاسبان ارز را می خورند.

 ترفند دال های ارزی برای ســیو سود/ چطور دار در روز اربعین هزار تومان 
گران شد؟

او به فعالیت کانال های تلگرامی و بعضا دالی ارز اشاره کرده و می گوید: در این شبکه 
ها هیچ معامله واقعی انجام نمی شود بلکه معامات واقعی ارز در شبکه رسمی صرافی 
ها امکان پذیر هســت. ولی آنچه این روزها در شــبکه های مجازی انجام می شود در 
نهایــت افزایش انتظارات را به همراه دارد که بانک مرکزی هم به تنهایی نمی تواند با 
آن مبارزه کند چرا که برای ســاماندهی این شبکه ها باید نهادهای دیگر هم به کمک 
بیایند.ایــن فعال بازار ارز تاکید دارد که برخی برای پوشــش زیان فردایی انتظارات را 
افزایشی نشان می دهند و خبرهای منفی را پررنگ می کنند تا فقط حفظ سود کنند 
اما خودشان می دانند که بانک مرکزی به زودی ورود می کند و اجازه ایجاد تاطم در 
بازار را نخواهد داد.ضمن اینکه معامات شبانه در کانالهای تلگرامی از معضات دیگری 
اســت که همواره نقش باایی در تاطم ارزی داشته است. در روزهای اخیر نیز نمونه 
بارز آن را در خصوص افزایش قیمت ارز در روز اربعین شاهد بودیم؛ زمان فعالیت این 
معامات از 6 عصر تا 11 شب است که اعضای گروه که همگی با هم ارتباط نزدیک هم 
دارند معامات سوری انجام داده و نرخ تعیین می کنند.به عنوان نمونه در روز اربعین 
کــه بازار کاما تعطیل بود در این کانالها قیمت دار هزار تومان افزایش یافت و بعد از 
آن در تمام کانالهای تلگرامی نیز قیمتهای باایی را برای دار اعام شد.کارشناســان 
اقتصادی می گویند: در این شرایط اگر بانک مرکزی قیمت ارز رسمی را باا نبرد بازهم 
همان صفهای طوانی مقابل صرافی ها تشکیل می شود بنابراین بانک مرکزی مجبور 
به کاهش اختاف قیمت ارز آزاد و رسمی است تا از صفهای طوانی برای کسب سود 

از محل آربیتراژ جلوگیری کند.

سهم تحریم در تاطم های ارزی/ مشکلی در تأمین ارز کااهای وارداتی نداریم
نکته مهم دیگری که خواسته یا ناخواسته سهم مهمی در نوسانات ارزی دارد، تحریم هایی 
است که در دو سال گذشته علیه کشورمان اعمال شده و طبیعتاً تحریم ها نیز اثر خود 
را در بازار و تامین ارز و ... خواهند داشــت.با این حال اما آمار رسمی بانک مرکزی نشان 
میدهد که تأمین نیازهای واقعی ارز از محل صادرات غیرنفتی در حال انجام است و این 
نشاندهنده پتانسیل باای کشور جهت تامین ارز نیازهای وارداتی بدون اتکا به نفت می 
باشد. بنابراین توانایی حوزه ارزی در این خصوص ثابت شده است.مصداق این موضوع نیز 
تأمین ارز برای واردات کااهای اساســی و دارو مشابه سال قبل است؛ کارشناسان ارزی 
می گویند بانک مرکزی با توجه به تنگنای ارزی و شرایط تحریم و ... بدون کاهش نسبت 

به سال قبل و مقاطع دیگر، نسبت به تامین ارز دارو و کااهای اساسی اقدام می کند و 
این نشان میدهد که مشکلی در تامین ارز برای واردات و ... نداریم.

 انتظارات مهار شود/ تقاضای آتی و احتیاطی وارد بازار شد
کارشناســان اقتصادی البته به مدیریت انتظارات در بــازار ارز تاکید دارند و می گویند 
افزایش نرخ ارز ناشی از انتظارات است چرا که تعادل عرضه و تقاضا بهم خورده و متناسب 
با کاهش عرضه، تقاضا کاهش نیافته است.در ماه های اخیر نیز با محدود شدن منابع ارزی 
تقاضای ارز نیز محدود شد ولی آن طور که مسئوان نیز اعام کرده اند بیش از این نمی 
توان تقاضای ارز را محدود کرد. به همین دلیل هم محدودیت تقاضا فشار بر بازار را بیشتر 
کرده است. این موضوع از جمله دایل بنیادی برای برهم خوردن تعادل بازار ارز است چرا 
که فزونی تقاضا در بازار وجود دارد.دایل دیگری نیز در انتظارات ارزی سهم دارند که از 
جمله آنها انتظارات ناشــی از شرایط تحریمی است که افراد مصارف و تقاضاهای خود را 
جلو می اندازند؛ اگر انتظارات براساس روند افزایشی ارز باشد تقاضاهای آینده ارز به امروز 
منتقل می شود.این اتفاق در هفته های اخیر در بازار ارز رخ داده و انتظارات باعث شده 
تقاضای آتی به امروز منتقل شــود. ضمن اینکه تقاضای احتیاطی نیز وارد بازار ارز شده 
اســت. کارشناسان ارزی ضمن اشاره به کمبود عرضه در بازار می گویند انتظارات باعث 
شده تقاضای واقعی و تقاضای احتیاطی همزمان وراد بازار شود درحالی که اگر این فضا 

هدایت شود می توانیم استفاده بهتری از منابع ارزی داشته باشیم.

آزادسازی منابع ایران مدار ارز را کاهشی می کند/ کلید نرخ ارز دست رئیس 
کل است؟

برخی از کارشناســان اقتصادی تاکید دارنــد که کلید نرخ ارز روی میز رئیس کل بانک 
مرکزی نیست که هر زمان خواست آن را باا و پایین ببرد، چرا که هیچ رئیس کل بانک 
مرکزی و دولتی راضی نیســت اعتبار خود را  با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول 
ملی زیر سوال ببرد.یکی از کارشناسان ارزی با تاکید براینکه مجموعه حاکمیت به کمک 
بانک مرکزی بیایند، صراحتا می گوید: نباید دنبال مقصر گشــت بلکه باید یکپارچه به 
بانک مرکزی کمک کرد تا انتظارات مهار شــود. در شرایطی که مدیریت تقاضا و منابع 
ارزی در حال انجام است باید انتظارات را مهار کرد.کارشناسان به منابع ارزی موجود در 
کشــورهای عراق، چین و کره جنوبی اشــاره دارند و می گویند: احتمال آزادسازی این 
منابع در ماه های پیش رو بااست چرا که بانک مرکزی هم اعام کرده خبرهای خوبی 
در ایــن زمینه وجود دارد.البته دیروز نیز در خبرها آمد که عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی به عراق ســفر کرده است؛ رئیس کل بانک مرکزی برای مذاکره با مقامات 
بانکی و اقتصادی عراق صبح دیروز در رأس یک هیئت بانکی و تجاری عازم بغداد شــد.  
اعام این خبر موجب شــد تا گمانه زنی ها برای آزادســازی منابع ارزی ایران در عراق 
تقویت شــود.آن طور که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی قبًا اعام کرده بود: 
»ارزش صادرات گاز و برق ایران به عراق سالیانه، چندین میلیارد دار است، ضمن اینکه، 
میلیاردها دار از منابع بانک مرکزی نیز در این کشور است که درمورد نحوه استفاده از 
آن براساس تفاهم نامه سال گذشته به توافق رسیدیم.«فعاان بازار ارز درباره علت افزایش 
قیمت دار در روزهای گذشــته می گویند: ریشه اصلی افزایش قیمت در روزهای اخیر 
فقط انتظارات بوده است چرا که هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و فقط انتظارات بوده که به 

افزایش تقاضا دامن زده است.

شهردار کرج عنوان کرد
پیاده محوری رویکرد اصلی شهرداری و 

شورای پنجم
هر سال یک مترمربع به فضای سبز کانشهر کرج اضافه شده است.علی کمالی 
زاده در آیین افتتاح گذر سبز باغستان، اظهار داشت: یکی از رویکرد های اصلی ما 
در شهرداری و  شورای شهر کرج توجه به انسان محوری بوده استوی افزود: کرج 
شهری است که سال های سال صنعت های باادست خودرو محوری را اجبار می 
کرد؛ لذا اجرای تفکر پیاده محوری و دوچرخه ســواری یک مقدار سخت بود اما 
سعی کردیم آن را اجرایی کنیم و چند پروژه را در این خصوص به بهره برداری 
برسانیم.شــهردار کرج با اشــاره به اینکه حداقل 2 پروژه پیاده روی و دوچرخه 
ســواری تا پایان این دوره از شورای اسامی شهر کرج به بهره برداری می رسد، 
عنوان کرد: این موضوع به معنای ترغیب و تشــویق مردم به اســتفاده از پیاده 
راه ها اســت.وی با اشاره به وجود مشکاتی همچون نبود روشنایی در محدوده 
تفرجگاهی باغســتان کرج که این فضا را به فضای بی دفاع شهری تبدیل کرده 
بود، تصریح کرد: با تاش همکارانم در سازمان سیما منظر و همراهی شرکت برق 
استان توانستیم روشنایی مناسبی در این محدوده داشته باشیم.کمالی زاده در 
بخش دیگری با اشاره به احداث 4۰۰ هکتار فضای سبز در محدوده تفرجگاهی 
باغستان کرج در دور پنجم شورای شهر، عنوان کرد: بیش از این 4۰۰ هکتار نیز 
در فضاهای دیگری ایجاد شده است.وی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی شهر 
ها سرانه های فضای سبز بدون هیچ توسعه ای افزایش داشته است، خاطرنشان 

کرد: این مهم به دلیل مهاجرت از آن شهر ها و کاهش جمعیت آنهاست.

اکبر سلیم نژاد
کاشت ۴۰۰ هزار اصله درخت در فضای 

تفرجگاهی دهکده باغستان 
رئیس شــورای اسامی شهر کرج از کاشــت 4۰۰ هزار اصله درخت در فضای 
تفرجگاهی دهکده تفریحی، توریســتی باغســتان این شهر از سال ۹6 تاکنون 
خبر داد.اکبر ســلیم نژاد در آیین افتتاح گذر سبز و پست برق دهکده تفریحی 
توریســتی باغســتان به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال که با حضور رحیم خســتو، 
محمدحســین خلیلی اردکانی و ســارا دشــت گرد از اعضای شورای اسامی، 
اصحاب رسانه و سایر مســئوان همراه بود، ضمن تقدیر از مجموعه شهرداری 
کرج همچنین پیگیری های ویژه شهردار سابق این کانشهر در توسعه و ایجاد 
جنگلکاری و فضای سبز، اظهار کرد: هزار هکتار زمین از منابع طبیعی به دست 
شهرداری سپرده شد که 6۰۰ هکتار از آن در دوره چهارم شورای اسامی شهر 
و 4۰۰ هکتار نیز در دوره پنجم درختکاری شده است.وی در ادامه با بیان اینکه 
4۰۰ هزار اصله درخت در دور پنجم شــورای اســامی شهر کرج در محدوده 
باغستان جنگل کاری شده است، عنوان کرد: شهروندان از این فضای تفرجگاهی 
بهره مند می شوند؛ توسعه فضای سبز ضمن کاهش آلودگی هوا، توسعه شادابی 

و نشاط اجتماعی را به همراه دارد.

در جلسه پیگیری رویداد ساری پایتخت گردشگری ))اکو(( در سال 
2۰22مطرح شد:

ساری خاستگاه پایتخت گردشگری »اکو«
بــا تاکید و پیگیری های عباس رجبی شــهردار مرکز 
مازندران، مجموعه شــهرداری ســاری هم با توجه به 
اهمیت میزبانی مرکز مازندران از رویداد 2۰22، تاش 
می کند با شناسایی ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود در 
مرکز این استان سهم خود را در این میزبانی به خوبی 

ایفا کندجلسه پیگیری رویداد ))ساری پایتخت گردشگری اکو در سال 2۰22 ((
با حضور حسن خیریان پور معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار مازندران، 
عباسعلی رضایی فرماندار مرکز استان، عباس رجبی شهردار ساری و جمعی از 
مسئوان استانی و شهرســتانی در فرمانداری ساری برگزار شد.در این جلسه، 
میزبانی مازندران از پایتخت گردشگری کشورهای اکو )2۰22( که می تواند فصل 
تازه ای برای قدم نهادن مازندران در مسیر توسعه صنعت گردشگری باشد مطرح 
شد.میزبانی مازندران از این رویداد به معنای پرده برداری از زیبایی های طبیعی 
و معنــوی و اســتفاده از حداکثر توانایی و ظرفیت های خود اســت که در نوع 
خود فرصت اقتصادی بزرگی برای استان و حتی اقتصاد ایران محسوب می شود، 
شهرساری هم بعنوان پیشانی مازندران و شهر اصلی در این میزبانی بین المللی 
می تواند نقش مهمی در معرفی جاذبه های فرهنگی، گردشــگری و فرهنگ و 
آداب و رسوم داشته باشد.با تصویب برنامه گردشگری »2۰22« کشورهای عضو 
اکو قرار اســت ، ساری در سال »2۰22« میادی میزبان گردشگران ساکن این 
کشورها شود. حال متولیان استان مازندران سعی در آماده کردن زیرساخت های 
ازم را دارند تا به نتیجه موردنظر که تبدیل ســاری به مقصد »2۰22« است؛ 

دست یابند.

کمک ۸۲۱ میلیون تومانی به دانش آموزان 
تحت حمایت قمی 

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم از واریز 821 میلیون و 25۰ هزار 
تومانی در پایان شــهریورماه به حســاب دانش آموزان تحت حمایت و تداوم 
فعالیت های فرهنگی و آموزشــی این نهاد در پیام رســان های داخلی خبر 
داد.به گزارش ســایت خبری کمیته امداد، سید محسن صالحی، معاون امور 
فرهنگی کمیته امداد استان قم با اشاره به شیوع بیماری کرونا و عدم برگزاری 
حضــوری برنامه های آموزشــی و فرهنگی گفت: کمیته امداد اســتان قم از 
همان روزهای نخست شیوع این بیماری، در فروردین ماه امسال، برنامه های 
 آموزشــی خود را به صورت غیرحضوری و در بســتر فضای مجازی آغاز کرد.

وی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال همزمان با اوج شیوع بیماری کرونا، دو 
کانال به نام های سربازان وایت و بانوان فاطمی با هدف آموزش و آگاه سازی 
و ارتقای دانش و بینش اســامی دانش آموزان و دانشــجویان تحت حمایت 
در پیام رســان داخلی ایتا ایجاد شــد گفت: هم اکنون بیش از 1۳۰۰ نفر در 
 این کانال ها عضو هســتند و از خدمات فرهنگی مجازی بهره مند می شوند.

صالحی با بیان اینکه امسال مسابقات فرهنگی، قرآنی و هنری این نهاد نیز از 
طریق فضای مجازی برگزار شده است گفت: جشنواره باران وحی از جمله همین 
 مسابقات است که در بیش از 12 رشته قرآنی و هنری به صورت مجازی برگزار شد.

وی افزود: 1۰5 مددجوی داوطلب قمی با ارسال آثار خود در فضای مجازی به 
 رقابت با سایر استان ها پرداختند که 16 نفر از آنها به مسابقات کشوری راه یافتند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد اســتان قم، آموزش های مجازی نوعروسان 
و نودامادهای تحت حمایت را خاطرنشان و عنوان کرد: این آموزش ها که در 
زمینه های اعتقادی، مهارتی و همســرداری برگزار می شود در قالب پیوست 
فرهنگی کمک هزینه ازدواج، طی 6 ماه گذشــته به 582 نوعروس و نوداماد 

ارائه شد.

عضو کمیســیون صنایع اتاق ایران اظهار داشت: اکنون مبنای 
تمام قیمت گذاری ها دار اســت و تنها متضــرران آن حقوق 
بگیران ثابت هســتند، زیرا تولیدکننده و فروشــنده اگر امروز 
کاایی را کیلویی 1۰ هــزار تومان خریداری کند می تواند 11 
هزار تومان بفروشــد اما کاری از دست حقوق بگیران ثابت بر 
نمی آید.محمدحســن دیده ور در مورد ایجاد سیستم تهاتری 
برای انتقال راحت کاا به کشور گفت: شاید در سال های گذشته 
با وجود صادرات آسان ، ایجاد سیستم تهاتری بسیار مناسب بود. 
اما اکنون متاسفانه در صورت ایجاد چنین سیستمی هماهنگی 
در آن وجود ندارد، چون صادرات ما بسیار کاهش پیدا کرده و 

به اندازه واردات نیســت، مسئله تهاتر در صورتی خوب و مفید 
اســت که تسهیاتی برای صادرات وجود داشته باشد.وی ادامه 
داد: در حــال حاضر یک واحد تولید برای واردات خود باید ارز 
22 هزار تومانی تهیه کند که اصا صرفه اقتصادی ندارد که در 
نهایت موجب کاهش صادرات می شود. در صورتی که صادرات 
و واردات با یکدیگر باانس شوند، یعنی در صورت صادرات 1۰۰ 
هزار داری بتوان معادل 1۰۰ هزار دار واردات داشــت فارغ از 
اینکه با چه قیمتی صادرات شــده و با چه قیمت واردات انجام 
گرفته است ایجاد سامانه تهاتری می تواند کارگشا باشد.دیده ور 
تصریح کرد: هم اکنون مواد اولیه خریداری شــده بر اساس ارز 
بازار است چراکه ارز نیمایی به ما تعلق نمی گیرد. در حالی که 
با ارز آزاد خریداری انجام گرفته باشــد در سیستم نیما به ثبت 
می رسد که معموا با ارز آزاد کمی تفاوت قیمت دارد. به همین 
دلیل صادر کننده رغبت چندانی ندارد که با ارز گران خریداری 
کند و با ارز ارزان فروش داشــته باشد. مگر اینکه قیمت گذاری 
وجود نداشته باشــد تا صادر کنندگان بتوانند به راحتی تهاتر 
کنند و مبنای کل آن در نظر گرفته شود و بر اساس آن میزان 

صادرات واردات هم وجود داشته باشد.عضو اتاق بازرگانی تهران 
در توضیح محدودیت های صادراتی اظهار داشــت: متاســفانه 
صادرات ما محدود اســت؛ برای مثال ما در کره پول های بلوکه 
شده بسیاری داریم و به دلیل تحریم ها امکان صادرات نداریم اما 
با کشوری چون روسیه اکنون چنین رویه وجود دارد. متاسفانه 
آنچه ما بدنبال آن هستیم در کشورهای بلوک شرق وجود ندارد 
و مربوط به کشــور های اروپایی، کره و ژاپن می شــود که با ما 
همکاری مبادات پایاپای را ندارند. در حالی که اخیرا با کشور 
ویتنام از این دست تجارت ها داشته ایم.وی اضافه کرد: مبادات 
تهاتری بسیار مناسب اســت اما در صورتی که کشورهایی که 
پول ما در آن بلوکه شــده اســت به ما این اجازه را بدهند. اما 
چنین اتفاقی جای سوال دارد، اگر صادرات و واردات ما به این 
کشور ها آزاد است، پس چرا پول هایمان بلوک شده است؟ مانند 
آن است که در ورودی مکانی را ببندیم و مهمان دعوت کنیم. 
ما در بســیاری از کشور ها پول های بلوکه شده داریم که امکان 
صادرات برای مان وجود ندارد، کشور کره یکی از آنهاست که به 
کااهای ما هم نیاز دارد اما امکان صادرات وجود ندارد.دیده ور 

افزود: متاسفانه در حال  حاضر ما در کشورهایی پول های بلوکه 
شــده داریم که اجازه صادرات نداریم که بهتر است دولت برای 
حل این مشکل به این مسئله ورود پیدا کند و فارغ از سیاست، 
در مورد مبادات تهاتری با کشــور های مورد نظر مذاکره کند.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به افزایش میزان صادرات در صورت 
راه اندازی سیســتم تهاتری تصریح کرد: در صورتی که چنین 
امری محقق شــود ما افزایش ۳۰ تــا 4۰ درصدی صادرات را 
پیش رو خواهیم داشــت. در این راستا باید از سیاست خارجه 
کمــک گرفت، زیرا ما تا چه زمانی می توانیم این مشــکات را 
داشته باشیم؟ برای مثال اگر قوانین FATF اجرا نکنیم برایمان 
مشکل ســاز می شود یا چندی پیش 18 بانک تحریم شدند که 
باعث به وجود آمدن محدودیت های بیشتری برای ما می شود.

وی افزود: اکنون مبنای تمام قیمت گذاری ها دار است و تنها 
متضرران آن حقوق بگیران ثابت هســتند، زیرا تولیدکننده و 
فروشنده اگر امروز کاایی را کیلویی 1۰ هزار تومان خریداری 
کند می تواند 11 هزار تومان بفروشد اما کاری از دست حقوق 

بگیران ثابت بر نمی آید.

حقی که از مردم گرفت شد
 قصه هزار و یک شب آزادسازی سهام عدالت

آزادســازی ســهام عدالت در حالی از اردیبهشت امســال تا کنون در جریان است که 
دارندگان این ســهام کماکان از حق فروش و دریافت وجه نقد حاصل از فروش ســهام 
عدالت خود محروم هســتند. طرح توزیع سهام عدالت در حالی از سال 1۳85 تا کنون 
در کشــور در حال اجر است که از اردیبهشــت امسال امکان آزادسازی این سهام برای 
مشموان فراهم شــده است.این در شرایطی اســت که در ابتدای امر دارندگان سهام 
عدالتی که قصد مدیریت و مالکیت ســهام خود را داشــتند با مراجعه به سامانه سهام 
عدالت و انتخاب گزینه مدیریت مستقیم، در ظاهر از حق مدیریت و مالکیت سهام خود 
برخوردار شــدند.بر این اســاس در ابتدای امر این دسته از سهامداران عدالت که روش 
مســتقیم را برای آزادسازی ســهام عدالت خود انتخاب کرده اند، می بایست با مراجعه 
حضوری و یا ورود به درگاه اینترنتی بانک ها در خواســت فروش سهام خود را به اعام 
می کردند.این در حالی اســت که پیش شــرط بانک ها برای فروش سهام این دسته از 
مشموان، تایید متنی بود که در آن اشاره شده بود که زمان، مبلغ و نوع سهام عدالت 
مشــموان برای فروش مشخص نیست.از ســوی دیگر در ادامه وجه حاصل از فروش 
ســهام عدالت مشموان نیز به صورت یکجا به حساب آنها واریز نمی شد تا عجایب این 
گونه آزادسازی سهام عدالت کامل شود.اما مشکات سهامدارن عدالت برای آزادسازی 
به این مواد ختم نمی شــود و حاا چند هفته ای اســت که دیگر از فروش و حتی واریز 
قطره چکانی وجه حاصل از فروش سهام عدالت مشموان نیز خبری نیست.بر این اساس 
پیگیری های خبرنگار ما از شــرکت سپرد گذاری مرکزی حکایت از این دارد که شرایط 
نامساعد بازار سرمایه یکی از موانع پیش روی بانک ها و کارگزاری ها برای فروش سهام 
عدالت مشــموان است.از سوی دیگر یکی از خواسته های مشموانی که تمایل خود را 
برای فروش سهام عدالت به بانک ها و کارگزاری ها اعام کرده اند، این است که با توجه 
به این نحوه از آزادسازی و فروش سهام عدالت و واریز نصف و نیمه وجوه حاصله، امکان 
انصراف آنها از فروش سهام عدالت فراهم آید که متاسفانه هنوز زیرساخت های ازم برای 
این امر مهیا نشده است.در مجموع باید گفت در حالی آزادسازی سهام عدالت با اهداف 
خود، آن هم در شــرایط کرونازدگی اقتصاد و افزایش افسارگسیخته تورم فاصله گرفته 
اســت که آزادسازی سهام عدالت به مانند قصه هزار و یک شب تنها سرگردانی را برای 

دارندگان این سهام به ارمغان آورده است.

دولت مسکن را رها کرده است
 ۷.۷ میلیون خانوار ایرانی اجاره نشین 

هستند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که 7.7 میلیون خانوار 
ایرانی اجاره نشــین هستند، گفت: دولت بخش تولید مسکن را رها کرده 
است.  حمیدرضا حاجی بابایی در باره علت طوانی شدن اجرای طرح اخذ 
مالیات از خانه های خالی، اظهار کرد: همیشه در اینگونه موارد نخستین 
موضوعی که طرح می شــود برخورد جدی است، اما باید توجه داشت که 
هر گونه سیاستگذاری که لطمه به روند خانه سازی بزند، مضر است و در 
طراحــی و اجرای قوانین باید به این امــر دقت کرد.وی با بیان اینکه وام 
مســکن قطعا برای خانه دار شدن کافی نیست، افزود: دولت مبالغ زیادی 
را برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا و آثار آن اختصاص داد و اکنون 2۰ 
هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مســکن در نظر گرفته شده است.وی 
ادامه داد: اگر قرار باشد این مبلغ را با همین روند پرداخت کنند، به 7۰۰ 
هزار نفر وام پرداخت می شــود در حالیکه در کشــور  7 میلیون و 7۰۰ 
هزار مســتاجر داریم که 2 میلیون نفر از آنها در اولویت هســتند.رئیس 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اســامی با بیان این که برای 
پرداخت وام ودیعه مســکن به این 2 میلیون نفر 6۰ هزار میلیارد تومان 
بودجه نیاز است، تصریح کرد: اگر رقم وام ها دو برابر شود دولت به 12۰ 
هزار میلیارد تومان بودجه برای این 2 میلیون نفر نیاز دارد که رقم بسیار 
باایی اســت.حاجی بابایی گفت: بانک باید برای پرداخت وام اراده داشته 
باشد و وقتی مســئولیتی بر عهده کسی گذاشته می شود باید منابع آن 
نیز تامین شود.وی با بیان »اگر بتوانیم ساانه یک میلیون مسکن بسازیم 
بســیاری از مشکات حل می شود«، افزود: اگر طی 7 سال اخیر ه رسال 
یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته و تحویل می شد، امروز گرانی، 
تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت ارز و... را نداشتیم.وی تاکید 
کرد: حرف هایی که می زنم هیچ شائبه سیاسی ندارد و مباحث کارشناسی 
است. ما هیچ چاره ای نداریم جز این که بخش تولید مسکن را فعال کنیم. 

این خواسته مردم ایران است.

 شغل نصف ایرانی  ها خدماتی است
بررســی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد، 
بخش خدمات با 48.1 درصد بیشــترین ســهم و بخش صنعت با 
۳۳.4 درصد و بخش کشــاورزی 18.5 درصــد رتبه های بعدی را 
در اشتغال به خود اختصاص داده اند.مطابق آخرین آمار مرکز آمار 
ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد15 ساله و بیش تر نشان می دهد که 
۹.5 درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی 
رونــد تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این شــاخص، 
نســبت به فصل مشابه در سال ۹8، 1.۰ درصد کاهش یافته است.

در تابستان ۹۹، به میزان 41.8 درصد از جمعیت 15ساله و بیش تر 
از نظــر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شــاغان یا بیکاران 
قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن 
است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان۹8( 
۳.1 درصد کاهش یافته اســت.جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر 
در ایــن فصل 2۳میلیون و 542هزار نفر بوده که نســبت به فصل 
مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و دویست و ده هزار نفر کاهش 
داشته است. بررسی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که در تابســتان ۹۹، بخش خدمات با 48.1 درصد بیش

 ترین سهم اشــتغال)11میلیون و ۳25هزار و 464 نفر( را به خود 
اختصاص داده است. در رتبه  های بعدی بخش های صنعت با ۳۳.4 
درصد)7میلیــون و 864 هــزار و 118 نفر( و کشــاورزی با 18.5 
درصد)4میلیون و ۳48 هزار و ۳27 نفر( قرار دارند.بررســی سهم 
اشــتغال ناقص جمعیت 15ساله و بیش تر نشــان می دهد که در 
تابســتان ۹۹، ۹.۳ درصد جمعیت شــاغل، )2میلیون و 18۰ هزار 
و ۹68نفر( به دایل اقتصــادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا 
نکردن کار با ســاعت بیش تر و…( کم تر از 44ساعت در هفته کار 
کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که 
۳6.۰ درصد از شــاغلین 15ساله و بیش تر، 4۹ساعت و بیش تر در 

هفته کار کرده اند.

حقوق بگیران متضرران 
اصلی افزایش نرخ ارز 
هستند
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سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: استانها

رقابت منفی در قراردادهای خارجی
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: ما در رابطه با کشورهای همسایه سیاست یکپارچه ای نداریم 
تکلیف سیاست خارجی در کشورهای همسایه مشخص نیست، اتاق فکر و تصمیم گیری هماهنگ نداریم.سید حمید حسینی درباره برخی 
کارشکنی ها در امضای قراردادهای اقتصادی با کشورها اظهار داشت: این اقدامات در اموری که دولت تصمیم گیری می کند یک نوع خیانت 
ملی است و اگر در راستای رقابت انتخاباتی است، در واقع رقابت انتخاباتی نیست.وی افزود: البته ما در رابطه با کشورهای همسایه سیاست 
یکپارچه ای نداریم، تکلیف سیاست خارجی در کشورهای همسایه مشخص نیست و اتاق فکر و تصمیم گیری هماهنگ نداریم. بخشی از 
کار دســت وزارت خارجه و بخشــی دست ارگان ها و نهادهای دیگر است و درواقع چندگانگی داریم. از طرف دیگر استانداران مرزی خود 
را در مســائل اســتان های مرزی دارای حق می دانند و دخالت و اظهارنظر می کنند، در گمرکات خروجی نیز چندگانگی داریم که در کار 
تجاری خود را نشــان می دهد.سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: مثا اخیرا کمیسیون مشترک 
دو کشــور ایران و عراق از وزارت صمت گرفته و به وزارت نیرو داده شــد، زمانی وزارت خارجه با توجه به اهمیت عراق دنبال این بود که 
کمیســیون مشــترک را در دست بگیرد ولی به وزارت نیرو داده شد و مشخص نیست که این وزارتخانه چقدر می تواند مباحث مربوط به 
عراق را پوشش دهد. البته اردکانیان اولین کسی بود که بعد از کرونا به عراق سفر کرد و بخشی از مطالبات را دریافت و قرارداد صادرات 
برق را امضا کرد.وی درباره وضعیت دریافت مطالبات از عراق خاطرنشان کرد: ما غیر از عراق از ترکیه، عمان، کره و چین هم طلبکاریم، 
یکی از نقدها به همتی این بود که به این کشــورها ســفر کرده و راهی پیدا کند، با وعده و وعید، در عمل اعتبار بانک مرکزی زیر سوال 
می رود. البته سفر ایشان به عراق کار ارزشمندی است و امیدواریم با تغییر روسای بانک مرکزی و TBI این کشور و قول هایی که الکاظمی 

داده بود موفقیت هایی حاصل شود.

تحقق برنامه های تعمیراتی خطوط لوله 
درمنطقه ده عملیات انتقال گاز

بوشهر-  منطقه ده عملیات انتقال گازدرحوزه نگهداری 
و تعمیرات خطوط لوله بــه منظور انتقال پاک،ایمن، 
پایدار و بهره ور گاز طبیعی ازابتدای امسال تاکنون گام 
های موثری برداشــته است.به گزارش روابط عمومی، 
حمید خدری مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گاز با بیان 
اینکه اقدام های مناسبی در راستای پایداری شبکه انتقال گاز درحوزه نگهداری 
و تعمیرات خطوط لوله انجام شــده است، گفت: تعمیر و نگهداری خطوط لوله 
از مهمترین فعالیت های منطقه محســوب می شود که از ابتدای سال جاری 
تاکنون بیش از 300 کیلومترعملیات پیگرانی هوشمند وبالغ بر 500 کیلومتر 
پیگرانی تمیزکننده درمحدوده خط ســوم، چهارم، پنجم و ششم سراسری به 
انجام رســیده است.وی ادامه داد: انجام عملیات اســلیوگذاری )مقاوم سازی( 
دربیــش از 10 نقطه ازمحدوده خطوط لوله چهارم وهفتم، تعویض شــیرهای 
6 اینچ انشعاب شهر برازجان،  رفع نشتی شیر 36 اینچ ارتباطی خط لوله سوم 
بــه چهارم، اجرای ابنیه حفاظتی احداث دیوارحائل محددوده خط لوله دهم و 
ششــم وهمچنین نشت یابی بیش از 2000 کیلومتر ازخطوط لوله را می توان 
ازمهمترین پروژه هایی دانست که درراستای صیانت ازمحیط زیست و نگهداری 
خطوط لوله انتقال گاز به انجام رسیده است.مدیرمنطقه ده عملیات انتقال گاز، 
انجام عملیات انشعاب گیری گرم)هات تپ( بر روی خط لوله چهارم سراسری 
جهت گازرسانی به روستاهای شهرســتان اروگراش )ازتوابع استان فارس( را 
ازدیگــر اقدامات دراین حوزه عنوان کرد و گفت: اقدام های انجام شــده را می 
توان درراستای مسئولیت های اجتماعی و پدافند غیر عامل برشمرد که بخش 
مهمی از توسعه پایدار شبکه گازرسانی را بهمراه دارد.خدری درادامه این گفتگو 

به شیوع ویروس کرونا همزمان  با آغاز برنامه های تعمیراتی  اشاره کرد .

با حضور نماینده مجلس شورای اسامی
رفع مشکات گازرسانی به روستاهای رامیان 

و آزادشهر استان گلستان
  به منظور هم اندیشی  در راستای بررسی و مرتفع شدن مشکات گازرسانی 
به  روستاهای آزادشهر و رامیان    جلسه ای با حضور کوهساری نماینده مجلس 
شورای اسامی ،مهندس طالبی سرپرست گاز گلستان   ، محبوبی  مدیرکل راه 
و شهرسازی ومیقانی  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان   
در محل سالن اجتماعات شرکت گاز برگزار گردید.در این جلسه  هم اندیشی  ، 
پیرامون روند  گازرسانی به 9 روستای شهرستان آزادشهر  بویژه روستای مهدی 
آباد  بحث و تبادل نظر شد که در این رابطه مقرر گردید با همکاری و همراهی 
دستگاههای ذیربط  مشکات زیرساختی در مسیر اجرای شبکه   و زمین احدث 
ایســتگاه  تقلیل فشار گاز مرتفع و این پروژه هر چه سریعتر به پایان برسد.در 
این جلسه همچنین رئیس امور مهندسی و اجرای طرحهای گاز گلستان با ارائه 
گزارشی از وضعیت گازرسانی در شهرستانهای  آزادشهر و رامیان گفت:از تعداد 
50 روستای شهرستان آزادشهر  تعداد 49  روستا شرایط گازرسانی را دارا بودند 
که در حال حاضر تعداد 40  مورد گازرسانی شده و یک مورد در دست اجرا و  
8  مورد نیز در مرحله طراحی قرار دارند.مهندس قنبریان افزود: در شهرستان 
رامیان نیز از تعداد 65  روســتای موجود  تعداد 60  مورد گازرسانی شده و  5 

روستا نیز  در حال حاضرحسب مقررات  مربوطه شرایط گاز رسانی ندارند . 

برگزاری کاسهای آموزش مصرف ایمن و 
بهینه از گاز طبیعی در مدارس سطح استان

کاس آموزشی استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعی و وسایل گاز سوز در بین 
دانش آموزان مدارس شــهر آبی بیگلو از توابع شهرستان نمین استان اردبیل 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شــرکت با اعام این خبر افزود : در راســتاي فرهنگ ســازي 
عمومــي مصرف بهینه گاز طبیعي و رعایت نکات ایمني در بین دانش آموزان 
بعنــوان همیاران شــرکت گاز، و ترویج فرهنگ مصــرف گاز طبیعي در میان 
خانواده ها ، کاس آموزشــي با حضور کارشناس اداره گاز ناحیه آبی بیگلو در 
مدرسه ابتدایی شهید ذاکر 1، شهر آبی بیگلو برگزار گردید.اسماعیلی با اشاره 
به این موضوع که افزایش آگاهی مشترکین گاز در زمینه مصرف ایمن و بهینه 
می تواند حفظ و صیانت از این سرمایه ملّی و همچنین کاهش حوادث ناشی از 
مصرف گاز طبیعی را به دنبال داشته باشد اظهار داشت: در این دوره آموزشی 
که با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشــتی برای 100 نفر از دانش آموزان مقاطع 
ابتدایی شــهر آبی بیگلو از توابع شهرستان نمین برگزار شد کلیه آموزش های 
ازم به منظور عملی کردن شعار اصاح الگوی مصرف، ترویج فرهنگ استفاده 
صحیح از گاز طبیعی و پیشــگیری از خطر گاز گرفتگی ارائه گردید.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اردبیل ادامه داد: برگزاری دوره های آموزشی ایمنی و اصاح 
الگوی مصرف به عنوان یکی از فرآیندهای فرهنگ سازی طی سالهای اخیر در 
اکثر مدارس و مســاجد استان برگزار شده بود که خوشبختانه اثربخشی بسیار 
خوبی به همراه داشته و زمینه ساز کاهش حوادث و صرفه جویی در مصرف گاز 

مشترکان بوده است. 

مدیرکل سازمان بازرسي خراسان رضوي در بازدید از پاایشگاه گاز شهید 
هاشمي نژاد تاکید کرد:

نقش مهم متخصصان این شرکت در داخلی 
سازی قطعات مورد نیاز صنعت گاز 

مدیرکل ســازمان بازرسي خراسان رضوي و هیات همراه از واحدهاي عملیاتي 
شــرکت پاایش گاز شهید هاشــمي نژاد بازدید و از نزدیک با روند تولید گاز 
طبیعي و خدمت رساني به هموطنان عزیز آشنا شدند.به گزارش روابط عمومي 
شــرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، حجت ااسام موسي فتوحي در این 
بازدید طي ســخناني گفت: پاایشگاه خانگیران به عنوان نگیني در نقطه صفر 
مرزي شمال شرق ایران اسامی می درخشد و متخصصان این صنعت با تاش 
و پشتکار به فرآورش گاز طبیعی مشغول هستند.وی افزود: با تاش متخصصان 
کشــور تحریم ها باعث خودباوری و خوداتکایی مهندســان ایرانی در ساخت 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز شــده است که قابل تقدیر است.این 
مقام مســئول اظهارداشــت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبري در حوزه 
اقتصادي و توجه به ساخت داخل بویژه نامگذاري امسال به نام » جهش تولید » 
شاهد اجرایي شدن منویات معظم له در شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد 
هستیم.حجت ااسام فتوحي تصریح کرد: در حال حاضر از بین دستگاه هاي 
مشمول نظارت سازمان بازرسي شامل دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي 
غیردولتي بیش از 200 دستگاه در سطح استان و 70 دستگاه در مشهد مقدس 

مشمول نظارت هستند.

براساس برآورد وزیر نفت عراق؛
 عراق بودجه سال ۲۰۲۱ را با نفت

 ۴۲ داری بست
وزیر نفت عراق پیش بینی کرد قیمت نفت در سه ماه نخست سال آینده میادی به 
45 دار برای هر بشــکه برسد.به گزارش ز رویترز، روزنامه دولتی الصباح اعام کرد 
که احسان عبدالجبار انتظار دارد قیمت نفت در سه ماه نخست سال 2021 به حدود 
45 دار برای هر بشــکه برسد.این روزنامه به نقل از وزیر نفت عراق نوشت: بر این 
اساس، بغداد پیش نویس بودجه سال 2021 دولت فدرال را بر اساس قیمت نفت 42 

دار برای هر بشکه تنظیم کرده است.

 تولید نفت لیبی به ۳۵۵ هزار بشکه
 در روز رسید

یک منبع لیبیایی اعام کرد که تولید نفت لیبی در روز دوشنبه به 355 هزار بشکه 
در روز رسید.به گزارش رویترز، یک منبع لیبیایی اعام کرد: شرکت ملی نفت لیبی 
)NOC( شــرایط اضطراری میدان شراره را لغو کرد. تولید اولیه این میدان 40 هزار 
بشکه در روز خواهد بود.این میدان ماه ها به دلیل محاصره از مدار تولید خارج شده 
بود.بر اساس اعام این منبع، مجموع تولید نفت لیبی در دیروز دوشنبه )20 مهرماه( 

به 355 هزار بشکه در روز رسید.
در پی بزرگترین قطعی برق چند دهه اخیر بمبئی

پایتخت مالی هند در خاموشی فرو رفت
پایتخت مالی هند به دلیل مشکل فنی شبکه نیرو، با بزرگترین قطعی برق چند دهه اخیر 
مواجه شــد که شبکه های حمل و نقل را مختل کرد و معامات بازارهای سهام و اوراق 
قرضه را تحت تاثیر قرار داد. شهر بمبئی که میزبان بزرگترین بازار سهام هند، رگواتورهای 
مالی و بانک مرکزی این کشور است، ساعت 10 صبح به وقت محلی با قطعی برق روبرو 
شد. شرکت نیروی تاتا پاور مشکل دو ایستگاه برق کوچک را عامل این قطعی خواند و اعام 
کرد و اتصال برق شهر به تدریج در حال احیا است.شرکت بازار سهام BSE Ltd و شرکت 
بازار ســهام ملی هند به فعالیت عادی ادامه دادند. شرکت BSE همچنین مراسم عرضه 
سهام شرکت کشتی سازی مازاگون را در صبح دوشنبه انجام داد. بخشی از خدمات ریلی 
متوقف شد اما فعالیت فرودگاه مختل نشد.قطعی برق گسترده در بمبئی که 20 میلیون 
نفر جمعیت دارد، غیرمعمول اســت. این شهر زمانی که شبکه برق سراسر هند در سال 
2002 و 2012 با مشکل قطعی روبرو بود، چنین مشکلی نداشت.نارندرا مودی، نخست 
وزیر هند برای این که به وعده اش برای تامین تمام وقت انرژی پاک تا سال 2025 عمل 
کند، به دنبال هزینه 350 میلیارد داری برای بخش زیرســاخت انرژی تا مارس 2025 
است که عمده آن در بخش شبکه های انتقال و توزیع نیرو هزینه خواهد شد.شرکت برق 
بمبئی آدانی که مسئول تامین برق شهر است، بدون ارائه جزئیات زمانی، اعام کرد برق 
کل خدمات مهم در بمبئی تامین شده است. هند در سال 2012 به دلیل مشکل فنی 
در یک ایستگاه برق شرکت تاتا تاور متحمل قطعی برق بزرگی شد که 360 میلیون نفر 
را بدون برق گذاشت و در سال 2014 هم یک اختال بزرگ در بمبئی اتفاق افتاد.با این 
حال بمبئی در چند دهه گذشته قطعی برق به گستردگی قطعی برق دیروز دوشنبه تجربه 
نکرده بود. از این رو بانک ها و ســایر موسسات مهم پایتخت مالی هند تامین برق بدون 
اختال یا اختاات حداقلی را پیش بینی کرده و برق پشتیبان برای مدت طوانی ندارند.

 )Apicorp( شــرکت ســرمایه گذاری نفت عرب
پیش بینی کرد سرمایه گذاری در گاز طبیعی در 
سراسر خاورمیانه و شــمال آفریقا با وجود شیوع 
ویروس کرونا و افت تقاضا برای این سوخت، رشد 
خواهد کرد.شرکت Apicorp پیش بینی کرد پروژه 
های گاز برنامه ریزی شــده یا در دســت ساخت 
در این منطقه نیازمنــد حدود 211 میلیارد دار 
سرمایه گذاری در فاصله ســال 2020 تا 2024 
هستند. این شرکت در گزارش قبلی خود برآورد 
کرده بود که هزینه ســرمایه گــذاری در بخش 
گاز طبیعــی در فاصله ســال 2019 تا 2023 به 
185 میلیارد دار بالغ می شود.توســعه تولید در 
قطر که بزرگتریــن صادرکننده گاز طبیعی مایع 

)LNG( اســت،22 میلیارد دار از سرمایه گذاری 
برنامه ریزی شده را تشکیل می دهد.طبق برآورد 
شــرکت Apicorp که در عربستان سعودی مستقر 
است، ایران و عربستان سعودی با 90 میلیارد دار 
ســرمایه گذاری برنامه ریزی شده و قطعی در در 
فاصله ســال 2020 تا 2024، عمــده فعالیت در 
این بخش را خواهند داشت.کشورهای خاورمیانه 
پروژه هــای گازی جدیدی را برنامه ریزی کرده و 
همزمان ســرمایه گذاری هــای مربوط به نفت را 
کاهــش داده اند. با این حال پاندمی ویروس کرونا 
که باعث افت شدید تقاضا شده، قیمت نفت و گاز 
را کاهش داده است. این سرمایه گذاری تا حدودی 
به این دلیل اســت که دولت ها به منظور کاهش 

آایندگی، در تاش برای اســتفاده از گاز به جای 
نفت برای تولید برق هستند.لیا بنالی - اقتصاددان 
ارشدشرکت Apicorp - به تلویزیون بلومبرگ گفت: 
مبارزه برای جلب خریداران LNG در دو تا سه سال 
آینده شدیدتر خواهد شد و در صورت پایین ماندن 
قیمت LNG، برخی از تولیدکنندگان ممکن است 
ترجیح دهند گاز بیشتری در داخل کشور مصرف 
کنند. مســئله اصلی این است که سرمایه گذاری 
روی گاز بــرای صادرات یا مصــرف داخلی انجام 
خواهد گرفت.بر اساس گزارش بلومبرگ، تحقیقات 
شرکت Apicorp نشــان می دهد که شرکت ها و 
نهادهای دولتی عامل 92 درصد از سرمایه گذاری 

در پروژه های گازی منطقه هستند.

افزایش سرمایه گذاری کشورهای خاورمیانه در بخش گاز

 رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور:
جایگاه داران سی ان جی در آستانه 

ورشکستگی
رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشــور گفت: عدم توجه 
به موضوع مهم کارمزد جایگاههای CNG در سال گذشته توسط 
مســئولین ذیربط موجب شــد که با وجود گذشت بیش از 6 ماه 
از ســال 99 هنوز هیچ افزایشــی در کارمزد این جایگاهها اتفاق 
نیفتاده است. محسن جوهری، رییس هیات مدیره انجمن صنفی 
CNG کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش هزینه های 
جایگاههای CNG درســال 99 نسبت به ســال 98 بسیار بیشتر 
از پیــش بینی ها بوده و جایگاههــای CNG به دلیل افزایش بی 
سابقه هزینه های بهره برداری و نگهداشت و عدم افزایش کارمزد، 
در آســتانه تعطیلی هســتند.جوهری خاطرنشــان کرد: مالکان 
جایگاههای CNG و شــرکت های بهره بردار توان پرداخت هزینه 
های سرسام آور این جایگاهها در سال جاری را ندارند و متاسفانه 
در شــرایط بحرانی فعلی، دولت هیــچ حمایتی از جایگاهداران و 
شرکت های بهره بردار انجام نداده است.وی افزود: افزایش نرخ ارز 
 CNG در ســال 97 ، موجب افزایش قابل توجه هزینه های حوزه
به ویژه در بخش عرضه شــد و ادامه این روند در سال 98 و عدم 
تناســب افزایش کارمزد با افزایش هزینه ها موجب زیان انباشته 
برای جایگاهداران و شرکت های بهره بردار شد.رییس هیات مدیره 
انجمن صنفی CNG کشــور افزود: جهش ارزی در سال جاری و 
عدم افزایش کارمزد جایگاههای CNG و تبعات ناشــی از شــیوع 
بیماری کرونا در کشــور، موجب ورشکستگی جایگاهداران وعدم 
توانایی آنها در پرداخت هزینه های جایگاهها شده است.وی ادامه 
داد: در حالیکــه هزینه های احداث یک باب جایگاه CNG طی 7 
سال گذشته حدود 10 برابر شده، افزایش کارمزد این جایگاهها در 
این بازه زمانی هنوز به رشد 2 برابری نرسیده  و این موضوع باعث 
عدم استقبال بخش خصوصی جهت ســرمایه گذاری در احداث 
جایگاههای CNG شــده است.جوهری خاطرنشان کرد:  تعطیلی 
برخی از جایگاهها در این شرایط عاوه بر جایگاهداران، برای مردم 
که در شرایط وخیم اقتصادی از سوخت CNG استفاده می کنند 
مشکاتی ایجاد شده اســت.وی افزود: علیرغم این مشکات، در 
ســال جاری شاهد ســخت گیری هایی از طرف برخی ارگانهای 
دولتی از جمله ســازمان امور مالیاتی ،ســازمان ملی استاندارد، 
شرکت ملی گاز ، وزارت نیرو و ... هستیم که این سخت گیری ها 
بعضا موجب افزایش هزینه های جایگاهها نیز شده است وعلیرغم 
عدم تعیین حق العمل جایگاههای CNG  در سال جاری ، سازمان 
امور مالیاتی به استناد بند 3 ذیل جدول تبصره 14 قانون بودجه 
ســال 1399، جایگاهداران CNG را مشــمول پرداخت عوارض و 
مالیات  ارزش افزوده حق العمل جایگاهها قرار داده است. همچنین 
با توجه به ارزی بودن قطعات جایگاههای ســی ان جی و افزایش 
بیش از 10 برابری نرخ ارز در دو سال گذشته و تحریم های نقل و 
انتقال پولی و سختگیری های داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی 
عما تامین قطعات و نگهداری جایگاهها در شرایط ایمن به شدت 
با چالش و بحران روبروســت و هیچگونه حمایت و برنامه ای در 
خصوص تامین نیاز ایمنی این صنف از طرف دولت صورت نگرفته 
است.رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه 
»در دو ســال گذشته بیش از 4 بار مسئوان امر در مصاحبه های 
 CNG مختلف بر لزوم توجه به موضوع اصاح کارمزد جایگاه داران
تأکید کرده اند«، گفت: با این وجود، شاهد عدم توجه مسئوان به 
این موضوع مهم هســتیم به طوری که علی رغم گذشت نیمی از 
ســال 99، هنوز هیچ تغییری در کارمزد جایگاههای  CNG اتفاق 

نیفتاده است.
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گزیده خبر رئیس سازمان توسعه تجارت

کاهش ۲ میلیارد داری درآمدهای صادراتی 
رئیس ســازمان توسعه تجارت با اشاره به ظرفیت ۱۲۵ میلیارد 
داری صادرات به ۱۵ کشــور همسایه گفت: این موضوع به این 
معنی است که ظرفیت و یا ســابقه صادرات کاا های مورد نیاز 
کشور های همســایه را داشته ایم.به گزارش صدا و سیما حمید 
زادبوم  با اشــاره به کاهش ۱۴ درصدی تجارت بین الملل گفت:  
به علت شــرایط کرونا در جهان، کشــور هایی که بیشتر درگیر 
کرونا شدند و مرز های زمینی آن ها بسته شد با کاهش صادرات 
بیشــتری روبه رو شــدند.وی با بیان اینکه این پدیده مربوط به 
ایران نیز اســت تاکید کرد: در این مدت ۲۰ مرز مشترک ما با 
کشور هایی که پیش از این به آن ها صادرات داشتیم بسته و ضربه 
بزرگی به اقتصاد ما وارد شد.رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره 
به افزایش صادرات به روســیه و قزاقستان در دوران کرونا  بیان 
داشت:  با بازگشایی مرز های زمینی با کشور های همسایه، کاهش 
صــادرات از ۵۰ درصد در فروردین به ۳۴ درصد در پایان ۶ ماه 
اول امسال رسید.وی سپس در تشریح دایل اختاف زیاد کاهش 
صــادرات و واردات گفت: یکی از دایل آن نبود صادرات گاز به 
کشــور ترکیه اســت.زادبوم افزود: در ۵ ماه اول امسال صادرات 
مــا به ترکیه ۵۱۳ میلیون دار بــوده در حالی که در ۵ ماه اول 
سال گذشته صادرات ما به این کشور ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون 

دار بوده اســت و این اختاف ۲ میلیــارد داری به علت صادر 
نشدن گاز طبیعی به این کشور است.وی بیان داشت: عامل موثر 
دیگر بر کاهش صادرات، دو ماه بســته شــدن مرز های بسیاری 
از کشور های همســایه بر کاا های وارداتی به علت شیوع کرونا 
است که هنوز این محدودیت در واردات کاا به ترکمنستان ادامه 
دارد.زادبوم اظهار داشــت: عاوه بر این، بعد از بازشدن مرز ها، به 
علت تراکم کامیون های حمل بار در مرز ها با کندی در صادرات 
مواجه شــده ایم که البته ممکن است هنوز هم در برخی مرز ها 
شاهد این کندی باشیم.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
اگر وضع تجارت خارجی و صادرات به همین شیوه ادامه داشته 
باشد، می توان امیدوار بود که صادرات کشور نسبت به نیمه اول 
سال بیشتر شود.وی افزود: ظرفیت ۱۲۵ میلیارد داری صادرات 
به ۱۵ کشور همسایه، به این معنی است که ظرفیت و یا سابقه 
صادرات کاا های مورد نیاز کشــور های همســایه را داشته ایم. 
محمد اهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در این برنامه به 
ظرفیت های باای کشور در صادرات اشاره و تاکید کرد: با فراهم 
شدن زیرساخت های ازم و دســتیابی به ابزار های مهمی مثل 
حمــل و نقل و نظام بانکی نویــن، ظرفیت ۱۰۰ میلیارد داری 

صادرات به کشور های همسایه محقق خواهد شد.

انتقاد استاندارد از قوانین رانندگی
 ممنوعیت تردد بین شهری پراید

 در کره جنوبی و عراق
رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه پراید در کشورهای دیگر اجازه 
خروج از شــهر را ندارد، گفت: گاهی اوقات پراید مثل هواپیما بین خودروها 

پرواز می کند که این موضوع به فرهنگ رانندگی مردم مربوط می شود.
 نیره پیروزبخت اظهار داشــت: در حال حاضر پراید در برخی از کشورها از 
جمله کره جنوبی استفاده می شود ولی طبق قانون راهنمایی و رانندگی این 
کشورها، اجازه خروج از شهر را ندارد.وی توضیح داد: در این کشورها پراید 
حق تردد بین ۲ شهر را ندارد و در بزرگراه ها نیز به سختی اجازه تردد به این 
خودرو داده می شود.وی تصریح کرد: در عراق نیز که کشور همسایه ما است، 

پراید فقط حق تردد در داخل شهر را دارد و نمی تواند از شهر خارج شود.
پیروزبخت ادامه داد: ما هم ســالها گفتیم که اگر فرهنگ رانندگی و قانون 
اصاح شــود، پراید خودروی خطرناکی نمی شود. گاهی اوقات پراید مثل 
هواپیما ا به ای خودروها پرواز می کند که این موضوع به فرهنگ رانندگی 

کشورمان مربوط می شود.

قدردانی رئیس کل بانك مرکزی از حضور 
پررنگ گروه فواد مبارکه 

به گزارش خبرنگار فواد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، از 
مدیران عامل فواد مبارکۀ اصفهان و فواد هرمزگان به دلیل انجام تعهدات 
ارزی و کمک به رشد و توسعۀ صادرات غیرنفتی کشور که امروزه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و همچنین حفــظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز 

تقدیر و تشکر کرد.

 ذوب آهن اصفهان سمبل تولید مدرن 
فواد در کشور است

 اصفهان- کربایی معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،حجت 
اله میرزایی  با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان و گفتگو با کارشناسان شرکت 
در جریان آخرین دســتاوردهای شرکت قرار گرفت و گفت : ذوب آهن عاوه بر 
اینکه یک ارزش نوســتالژیک برای فواد کشور است سمبل تولید مدرن فواد 
در مقیاس زیاد نیز می باشــد . وی تولید فواد در کشور را مرهون وجود ذوب 
آهن دانســت و افزود : تقریبا از هفت استان در  نیروی انسانی ذوب آهن وجود 
دارند و این شــرکت تمامی سی و یک استان کشور را از محصوات خود منتفع 
می کند .وی به محصوات تولیدی ســاختمانی ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و 
گفت : صنعت ســاختمان با وجود این مجتمع فوادی در کشور متحول شد و 
این شــرکت برای توسعه زیر ساخت های کشور تاش زیادی نموده است . وی 
به ۵۴ درصد ســهام ذوب آهن که در مالکیت تامین اجتماعی قرار دارد اشــاره 
کرد و گفت : وجود این سهامداران که بیمه پرداز و مستمری بگیر هستند بسیار 
برای ما مهم است و به همین منظور در این وزارتخانه حل مشکات ذوب آهن 
در اولویت اســت . وی تصریح کرد : افزایش سرمایه ،تامین پایدار سنگ آهن و 
حل مساله تامین زغال سنگ از مواردی بود که در وزارتخانه پی گیری می شود.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به تامین پایدار ســنگ 
آهن برای ذوب آهن اصفهان به منظور راه اندازی کوره شــماره یک اشاره کرد 
و گفت : منابع سنگ آهن مرکزی که یکی از تامین کنندگان سنگ آهن ذوب 
آهن اصفهان اســت رو به اتمام است که با پیگیری وزارتخانه قرار بر این شد تا 
پهنــای جدیدی به ذوب آهن اختصاص دهند و یا با واگذاری معادن چاه گز به 

سنگ آهن مرکزی ، این مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن تامین گردد

نیکزاد در تشریح نشست با وزیر صمت؛
قیمت فواد تا دو هفته آینده کاهش می یابد

نایب رئیس مجلس شورای اسامی گفت: ظرف مدت دو هفته شاهد کاهش قیمت فواد نسبت به قیمت کنونی آن در بازار خواهیم بود. علی نیکزاد در حاشیه دومین 
جلسه بررسی موانع خرید اتوبوس های داخلی جهت تجهیز ناوگان درون و برون شهری، گفت: این نشست با حضور رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان 
وزارتخانه های راه و شهرســازی و کشــور، معاونان شهرداری تهران، مدیر عامل سایپا و ایران خودرو صبح دیروز برای بررسی موانع موجود در بحث خرید اتوبوس برگزار 
شد.وی افزود: زیرمجموعه وزارت صمت برای حمایت از حمل و نقل درون و برون شهری، بالغ بر ۵ هزار توان تولید اتوبوس برای درون شهری و ۳ هزار اتوبوس برای برون 
شهری ظرفیت دارد که مقرر شد؛ هزار اتوبوس تا پایان سال ۹۹ یعنی ۵۰۰ اتوبوس برای شهرداری تهران و ۵۰۰ اتوبوس توسط سازمان شهرداری ها و همیاری های وزارت 
کشور کارسازی شود تا بتوانیم از توان تولید داخلی استفاده کنیم.. همچنین تعدادی اتوبوس های گازسوز هم وجود دارد که به دلیل فرسودگی مخزن گاز با استفاده مانده 
و باید مخزن کپسول آنها نوسازی و استاندارد شود تا بتوانند به ناوگان حمل و نقل بازگردند..وی همچنین با بیان اینکه در ادامه این جلسه با حضور وزیر صمت موضوع 
فواد و سیمان هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بیان کرد: در بحث سیمان مقرر شد، هر پاکت سیمان با ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل به طور متوسط بالغ بر ۱۹ 
هزار و پانصد تومان عرضه شود و هر تُن سیمان به صورت فله ای با ارزش افزوده ۲۹۰ هزار تومان باشد.نایب رئیس مجلس افزود: قیمت سیمان به صورت پاکتی پیش 
از این ۱۷ هزار و پانصد تومان بود که به دلیل قیمت پاکت و دیگر مسائل با یک رقم جزئی افزایش قیمت پیدا کرد.نیکزاد با اشاره به اینکه خبر خوبی درباره فواد در 
روزهای آینده شنیده خواهد شد، گفت: رزم حسینی وزیر صمت جلسات متعددی را با بخش خصوصی، سندیکاها، تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی فواد طی این 
مدت برگزار کرده و بنابراین ظرف مدت دو هفته شاهد کاهش قیمت فواد نسبت به قیمت کنونی آن در بازار خواهیم بود.وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا افزایش 
قیمت سیمان و فواد روی قیمت مسکن تأثیرگذار نخواهد بود، گفت: سیمان و فواد یکی از مباحث مهم در بحث تولید مسکن هستند اما افزایش قیمت آنها به صورت 

حداقل هایی انجام شده که نه کارخانه ها ضرر کنند و نه بر ساخت و ساز مسکن لطمه ای وارد شود.

 کاا باید حد اکثر 3 ماه پس از تامین ارز آن
 وارد کشور شود

دبیر ســتاد تنظیم بازار با اشاره به مصوبه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: کاا از زمان 
تامین ارز حداکثر ظرف ۳ ماه باید به کشور وارد شود، در غیر این صورت از ابزارهای 
قانونی برای تبدیل ارز به کاا اســتفاده خواهیم کرد.، محمدرضا کامی دبیر ســتاد 
تنظیم بازار امروز در حاشــیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
به پنج قلم کاای اساسی شــامل روغن خام، دانه های روغنی، کنجاله جو و ذرت به 
میزان ۳ میلیارد و ۶8۰ میلیون دار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص داده شــده 
است و همچنین به میزان ۳ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دار نیز ارز مورد نیاز واردات این 
اقام تأمین شده است.دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: تأمین ارز به معنای آن است که 
واردکننده ارز خود را دریافت و به ازای آن ریال پرداخت کرده اســت.وی با اشاره به 
یکی از مصوبات مهم جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد کاهش مهلت واردات کاا گفت: 
در این جلسه فرصت سه ماهه برای واردات کاا مصوب شد. بر این اساس که از زمان 
تأمین ارز واردکنندگان حداکثر ظرف سه ماه باید کاا را به کشور وارد و از گمرکات 
ترخیص کنند و این مصوبه مشمول ثبت سفارش هایی است که از امروز به بعد انجام 
می شــود.کامی اظهار داشت: بنابراین واردکنندگان که از امروز ثبت سفارش واردات 
کاا را انجام می دهند، دیگر از فرصت ۶ ماهه یا یک ساله برای واردات کاا برخوردار 
نیســتند و حداکثر مهلت آنها از زمان تأمین ارز سه ماه است.دبیر ستاد تنظیم بازار 
بیان داشت: در مورد ثبت سفارش هایی که در گذشته انجام شده و مهلت واردات آنها 
۶ ماه بوده اســت مقرر شد که اگر تأخیر زمانی بین تاریخ تأمین ارز و تاریخ ترخیص 
کاا ناشــی از قصور واردکننده نباشد، واردکننده یا بازرگان این موضوع را باید به ما 
منعکس کند تا پیگیری  ازم در مورد آن انجام شــود و مشکات در فرایند انتقال و 
صدور ســوئیفت بررسی شود.وی افزود: اما اگر ارز تأمین و سوئیفت صادر شده باشد،  
و واردکننده رفع تعهد ارزی انجام نداده باشــد به این مفهوم است که ارز دریافتی در 
جای دیگر و صرف کار دیگر شده است، بنابراین از آنجا که باید منابع ارز کشور تبدیل 
به کااهای موردنیاز مردم شود، امروز مصوب شد که بررسی را بانک مرکزی انجام و 
در صورتی که تاخیری در واردات کاا انجام شــده باشد، فهرست را در اختیار وزارت 
جهاد یا وزارت بهداشــت قرار دهد و لذا اگر تشخیص داده شود که قصور در واردات 
کاا از سوی واردکننده بوده است و ارز منتقل شده اما کاا وارد نشده، از ابزارهای در 
اختیار برای اعمال قانون و تبدیل ارز به کاا اســتفاده خواهیم کرد.دبیر ستاد تنظیم 
بازار در مورد تنظیم بازار برنج بیان داشت: مجوز ترخیص بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج 
که قبل از مورخ اول شهریور ۹۹ وارد بنادر کشور شده صادر شد و همه واردکنندگان 
موظفند این برنج را بر مبنای نرخ تمام شده ارز نیما عرضه کنند. وی با اشاره به اینکه 
داان و سودجویان در شمال کشور اقدام به خرید برنج و نگهداری آن در انبارها به 
قصد گران فروشــی کرده اند گفت: با عرضه ذخایر برنج در بازار اجازه نمی دهیم این 
افــراد بازار را به هم بریزند و لــذا با عرضه برنج در بازار با نرخ مصوب بازار این کاا را 

کنترل خواهیم کرد. 
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عرضه ۵۰ میلیون دار به بازار اسکناس ارزگزیده خبر
طبق اعام بانک مرکزی، از دیروز این بانک ۵۰ میلیون دار به بازار اســکناس ارز 
تزریــق خواهد کرد. این روزها که بازار ارز قیمت های باایی را تجربه می کند، بانک 
مرکزی نیز به منظور مدیریت این بازار یکسری اقدامات نظارتی در نظر گرفته است 
که جدیدترین آن ها افزایش ســقف خرید در بازار متشکل ارزی و عرضه روزانه ۵۰ 
میلیون دار در بازار اســکناس ارز اســت.درباره چرایی افزایش قیمت ها در بازار ارز 
رئیــس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خــود در این زمینه تاش های دولت 
آمریــکا برای ایجاد التهاب در بازار ارز را بــا طرح لغو تمام معافیت های تحریمی و 
راه اندازی ماشــین تبلیغاتی خود توسط رســانه های وابسته، عامل موثر بر وضعیت 
کنونی بازار دانسته اســت.همچنین، طبق گفته همتی بعد از طرح مکانیزم ماشه، 

اخباری در مورد قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح می شود که فارغ از قابلیت 
عملیاتی داشــتن و میزان تأثیر عملی آن، تأثیر روانی آن در بازار ارز ســایه افکنده 
است.طبق این گزارش، از دیروز بانک مرکزی در راستای افزایش عرضه برای تامین 
نیازهای متقاضیان قصد دارد تا روزانه ۵۰ میلیون دار به صورت اســکناس در بازار 
متشــکل ارزی عرضه کند تا با این اقدام بتواند نرخ ها را در این بازار بشــکند. عاوه 
براین، این بانک افزایش سقف خرید کارگزاران در بازار متشکل ارزی را مدنظر قرار 
داده است که بر این اساس سقف خرید بانک ها و صرافی ها از دیروز در حالی به ۵۰۰ 
هزار دار افزایش یافته است که تا پیش از این ۵۰ هزار یورو و یا معادل آن به سایر 
ارزها بوده است.از آنجا که پیش از این بانک مرکزی افزایش عرضه در بازار ثانویه ارز 

)نیما( را هدف قرار داده بود؛ به گونه ای برای تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان 
در این بازار به پتروشــیمی ها، فوادی ها و معدنی ها اعام کرد که آنها نیز می توانند 
ارز حاصــل از صادرات خود را عاوه بر صرافی های بانکی، مســتقیم به صرافی های 
مجاز جهت واردات کااهای دارای تخصیص ارز بفروشند. با این حساب، طبق اعام 
بانــک مرکزی با این اقدامات روند عرضه و معامــات حواله های ارزی در بازار دوم 
به خصوص در ســه ماهه اخیر، بهتر از قبل شــده است.حال این بانک می خواهد با 
افزایش عرضه در بازار اسکناس ارز جواب تقاضاها در این زمینه را بدهد تا بتواند به 
آرامش بازار ارز کمک کند که باید منتظر ماند و دید این اقدامات چه میزان در این 

امر تاثیر گذار هستند.

 کاهش بیش از ۱۷ هزار واحدی
 شاخص بورس

شــاخص بورس دیروز برخاف روزهای گذشــته روندی نزولی داشت و بیش 
از ۱۷ هزار واحد کاهش یافت. در معامات دیروز بازار ســرمایه شــاخص کل 
بورس با ۱۷ هــزار و ۵۵۸ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۵۷۹ هزار واحد را 
ثبت کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن نیــز ۲۵۳۸ واحد کاهش یافت و در 
رقم ۴۱۶ هزار و ۴۴۷ واحد ایســتاد. در این بازار یک میلیون معامله به ارزش 
۱۶۴ هزار و ۵۰ میلیارد ریال انجام شــد.پاایش نفت اصفهان و ایران خودرو 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فواد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، سرمایه  گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، معدنی و 
صنعتی گلگهر و معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی را روی بورس گذاشــتند.نمادهای پربیننده این بازار از بانک ملت، ایران 
خودرو، فواد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، گروه پتروشیمی سرمایه  
گذاری ایرانیان، بانک تجارت و بانک صادرات ایران تشــکیل شده است.در آن 
سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز ۱۹۶ واحد کاهش یافت و رقم ۱۸ 
هــزار و ۲۷۹ واحد را ثبت کــرد. معامله گران این بازار یک میلیون معامله به 
ارزش ۵۴ هزار و ۶۱۷ میلیارد ریال انجام دادند.سنگ آهن گوهرزمین، سرمایه  
گذاری مالی سپهر صادرات، سرمایه  گذاری صبا تامین، پتروشیمی زاگرس و 
ســهامی ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در 
مقابل هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و بانک دی نســبت به ســایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.سرمایه  گذاری پویا، بانک دی، 
ســهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی تندگویان، سرمایه  گذاری صبا تامین، 
پلیمر آریاساســول و سرمایه  گذاری توســعه و عمران استان کرمان نمادهای 

پربیننده فرابورس بودند.

پیگیر شناسه شهاب خود باشید
به منظور جلوگیــری از اعمال محدودیت ها در دسترســی به خدمات بانکی، 
ضروری اســت نســبت به دارا بودن و یا نداشتن شناسه شهاب )شناسه هویت 
سنجی الکترونیکی بانکی( خود کسب اطاع کنید. در چند سال اخیر نظام بانکی 
در راستای اجرای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنا بر 
مفاد بخشنامه بانک مرکزی، به پاکسازی و اصاح اطاعات حساب های مشتریان 
حقیقی و حقوقی ملزم شده است.از این رو برای ارایه خدمات بانکی به مشتریان 
باید هویت و اطاعات ســجلی، مکانی و کسب و کاری آنها مشخص و برای هر 
یک از آنها شناسه شهاب از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اخذ شده باشد.

لذا ضرورت دارد مشــتریان گرانقدر فاقد شناسه شهاب، در اسرع وقت به شعب 
افتتاح کننده حســاب خود مراجعه و ضمن ارائه مســتندات و مدارک ثبتی و 
هویتی، نسبت به تکمیل و اخذ شناسه شهاب خود اقدام کنند تا در اخذ سرویس 
و خدمات با مشکلی مواجه نشوند.روابط عمومی بانک ملی در این خصوص اعام 
https://bmi.ir/ کرده است که استعام کد شهاب حساب های بانک ملی ایران در

fa/shahab و بازوی ble.ir/shahab_bot در پیام رسان بله امکان پذیر است.

رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد:
توافق با عراق بر سر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران، با اشــاره به مثبت بودن رایزنی ها با مقامات عراقی 
گفت: ایران با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق بر ســر آزاد کردن منابع مالی کشــور به توافق رسید.

به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی درباره نتایج مذاکراتش با مقامات عراقی افزود که جلســه 
مشترک سه جانبه با روسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق منجر به توافق بر سر آزاد کردن منابع 
مالی ایران با هدف خرید کااهای اساسی برای کشور شده است.وی جلسه مشترک خود را با »مصطفی 
غالب مخیف« رییس بانک مرکزی و »ســالم جواد عبدالهادی چلبی« رییس بانک تجارت عراق را در 
این راســتا مهم ارزیابی کرد و گفت: در این جلسه در باره تبادات تجاری گفت وگوی مفصلی صورت 
گرفت.همتی خاطر نشــان ساخت که جمهوری اســامی ایران در نتیجه صادرات برق و گاز به عراق، 
منابع مالی چشمگیری در بانک های عراق دارد.رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تاکید 
کرد که نخســت وزیر عراق از حصول این توافق ابراز خرسندی و استقبال کرده است.وی افزود که در 
دیداری که متعاقب جلسه سه جانبه، با »مصطفی الکاظمی« داشته نخست وزیر عراق، قول داده است 
که به طور هفتگی روند انجام این توافق را میان دو کشور پیگری کند.همتی ابراز امیدواری کرد که با 
توافق های انجام شده گام های مثبتی در توسعه روابط اقتصادی و بانکی با کشور دوست و برادر عراق 
برداشــته شود.وی تصریح کرد: با توجه به رایزنی های دیروز و قول هایی که مسووان عراقی داده اند، 
نسبت به آینده امیدوار است و نتایج آن به زودی در مناسبات بانکی و اقتصادی دو کشور مشخص می 
شــود.به گفته وی، جمهوری اسامی ایران در چارچوب این توافق، بنا دارد بر اساس نیازهای خود، از 
این منابع مالی مالی برداشت کند.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این منابع متعلق به بانک 
مرکزی جمهوری اســامی ایران است افزود که بانک مرکزی مهمترین تامین کننده نیازهای اساسی 
کشــور در بخش های مختلف صنعت و معدن، کشاورزی و بهداشت است.همتی خاطر نشان ساخت 
که این کااها به دلیل اینکه جزو نیازهای اساسی کشور است معاف از تحریم های ظالمانه و یکجانبه 
آمریکا هستند.وی مانع اساسی در برداشت از این منابع مالی را در حوزه اجرایی دانست و گفت که بانک 
تجارت عراق و معذوریت هایی که بانک مرکزی عراق قبا داشت با توافق دیروز برطرف شدند.گفتنی 
است عبدالناصر همتی دیروز دوشنبه در راس هیاتی به بغداد سفر یک روزه ای انجام داده و طی آن با 
»مصطفی الکاظمی« نخست وزیر، »علی عبداامیر عاوی« وزیرداریی، مصطفی غالف مخیف روسای 

بانک مرکزی و سالم جواد عبدالهادی چلبی رییس بانک تجارت عراق دیدار و رایزنی کرد.

باقیمانده سهام دولت در سه بانک در قالب دارا سوم عرضه می شود
معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باقی مانده سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق دارا سوم به مردم ارائه 
می شود.عباس معمارنژاد، در مورد اینکه آیا قرار است باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت ، تجارت و صادرات در قالب صندوق دارا سوم به مردم عرضه 
شود، گفت: بله همین طور است. باقیمانده سهام دولت در این بانک ها در قالب صندوق دارا سوم ارائه می شود و  اکنون این طرح در مرحله اخذ مصوبه دولت 
است که بعد از مصوبه دولت چگونگی ارائه این سهام مشخص می شود.معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه ارزش باقیمانده سهام 
دولت در سه بانک چقدر است، گفت: به قیمت دیروز بورس ارزش این سهام ۲۴ هزار میلیارد تومان است که قرار است در قالب دارا سوم و از طریق بورس 
اوراق بهادار تهران به مردم ارائه شود. به گزارش فارس در راستای واگذاری تصدی های دولت به مردم و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ سهام سه 
بانک ملت، تجارت و صادرات از طریق سهام عدالت به مردم واگذار شده بود و هنوز سهم دولت در هر یک از این بانک ها حدود ۲۰ درصد باقی مانده بود که 
مقرر شده بود دولت باقیمانده این سهام را به مردم ارائه کند، اما با وجود اینکه باقیمانده این سهام در قالب صندوق قابل معامله بورسی )ETF( یا همان دارا 
یکم در سال جاری ارائه شد، اما همه این سهام دولت به فروش نرسید و از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش سهام دولت حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان به 
مردم ارائه شد و باقیمانده سهام دولت ماند.اکنون دولت می خواهد باقیمانده سهام خود را در این بانک به حدود ۲۴ هزار میلیارد رسیده را در قالب صندوق 

دارا سوم و از طریق بورس به مردم ارائه کند.

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کنترل ترازنامه نظام 
بانکی کمک به اقتصاد کشور است، گفت: اصاح ترازنامه بانک ها جریان خلق 
نقدینگی را کنترل می کند.رشد نقدینگی در سال های اخیر به یکی از بحث های 
اصلی تحلیل گران در حوزه اقتصاد کشــور تبدیل شده به طوری که روزی را 
نمی توان سراغ گرفت که کارشناسان در این خصوص هشدار ندهند. برهمین 
اســاس برای رفع این معضــل یکی از راه هایی که مدنظــر بانک مرکزی قرار 
گرفته، اصاح زیربنایی ترازنامه بانک ها اســت.عبدالناصر همتی در یادداشت 
اینستاگرامی خود در ۳ مهرماه نوشته است: »در کنار کنترل پایه پولی، اعمال 
سیاست های کان احتیاطی در دستور کار بانک مرکزی است. یکی از ابزارهای 
مهم این سیاســت، اعمال محدودیت و کنترل رشد ترازنامه بانک ها است که 

در کنار مجموعه دیگری از سیاســت های کان احتیاطی اعمال خواهد شــد 
تا ثبات سیســتم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.«وی همچنین در 
خبر دیگری کنترل رشــد ترازنامه بانک ها را از اقدامــات بانک مرکزی برای 
کنترل رشد نقدینگی دانسته است.غامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای گفت: بدهی دولت به بانک هــا در ترازنامه آنها قرار می گیرد، 
بنابراین ترازنامه یکســری از بانک ها را زیان ده نشان می دهد. بانک ها بدهی ها 
را در حســاب بانک مرکزی قرار می دهند و در نهایت در ترازنامه بانک مرکزی 
مشــخص می شود. مسئله فوق همینطور ادامه پیدا می کند تا اینکه به یکی از 
عوامل اصلی افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی کشور مبدل می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در ادامه ابراز کرد: بانک مرکزی 
چنانچه موفق به حل قضیه فوق شــود و این صحبت مدیریت آن تحقق یابد، 
کمک بسیار زیادی به حفظ ارزش پول ملی کرده است.وی ضمن تاکید بر این 
نکته که چنانچه اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی شکل عملی به خود گیرد، 

تبعات مثبت فراوانی با خود به همراه خواهد داشت

اصاح ترازنامه بانک ها جریان خلق 
نقدینگی را کنترل می کند
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گزیده خبر

آلمان خواستار تحریم رئیس جمهور 
باروس شد

وزیر خارجه آلمان گفت پیشنهاد قرار دادن نام »الکساندر لوکاشنکو« 
در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا را مطرح کرده است.»هایکو ماس« 
وزیر خارجه آلمان گفت به همکاران خود در اتحادیه اروپا پیشنهاد 
کرده علیه »الکســاندر لوکاشــنکو« رئیس جمهور باروس تحریم 
اعمال کنند.به گزارش خبرگزاری روسی »تاس«، وی دیروز دوشنبه 
در ســخنانی پیش از ورود به جلسه شورای اتحادیه اروپا در سطح 
وزیران، گفت: ما درباره باروس مذاکره خواهیم کرد. باید بپذیریم 
کــه وضعیت )در باروس( از آخرین جلســه بهبــود پیدا نکرده و 
خشــونت ادامه دارد.این دیپلمات آلمانی افزود: من پیشنهاد کردم 
روند تصویب بسته جدید تحریم ها را آغاز کنیم و لوکاشنکو هم جزء 
افرادی است که قرار است تحریم ها علیه او اعمال شود.پیشتر آلمان 
برای اعمال فشار بیشتر بر دولت لوکاشنکو، »مانفرد هوترر« سفیر 
برلین در باروس را به طور موقت به کشــورش بازگرداند.در ادامه 
فشارهای هماهنگ کشــورهای غربی علیه رئیس جمهور باروس، 
انگلیس هم بعد از ۷ کشــور اروپایی اعام کرد که موقتا سفیر خود 
در مینســک را فراخوانده اســت.بنابر گزارش شبکه »بی بی سی«، 
»دومینیــک راب« وزیــر خارجه انگلیس اعام کــرد که لندن در 
حمایت از لهســتان و لیتوانی، سفیر خود در باروس را »موقتا« به 
لندن برگردانده است.کشورهای اروپایی به دنبال برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری باروس و اعام پیروزی الکســاندر لوکاشنکو، 
نتیجه انتخابات را نپذیرفته و از مخالفان لوکاشنکو از قبیل »سوتانا 

تیخانوفسکایا« حمایت کرده اند.

سعد حریری: 
مواضع من و رئیس جمهور یکی است

ســعد حریری پس از دیدار با میشل عون در کاخ بعبدا اعام کرد 
که مواضع من و رئیس جمهور یکی اســت.به گزارش شبکه المنار 
»ســعد حریری« نخست وزیر سابق پس از دیدار با »میشل عون« 
رئیس جمهوری این کشــور در کاخ ریاست جمهوری )بعبدا( اعام 
کــرد که ابتکار »امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانســه تنها و 
آخرین فرصت باقی مانده برای نجات لبنان و جلوگیری از فروپاشی 
کشور اســت.حریری افزود که همه این را می دانند که زمانی برای 
تلف کردن با درگیری های سیاسی نداریم.نخست وزیر سابق لبنان 
در ادامه خاطرنشــان کرد: من به آگاهی گروه های سیاسی اعتماد 
دارم و مواضع من همسو با مواضع رئیس جمهور است و همین امر 

مرا تشویق می کند تا ابتکار فرانسه را پیش ببرم.

واکنش غریب آبادی نسبت به ادعای جدید 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی

نماینده ایران در وین با انتشــار توییتی به مصاحبه روز گذشته مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با یک روزنامه اتریشــی واکنش نشان داد. کاظم غریب 
آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین، 
با انتشار توئیتی نوشت که اصطاحاتی نظیر »گریز« و »کیفیت قابل توجه مواد 

هسته ای« جایگاهی در اسناد حقوقی آژانس ندارند

متن این توییت به شرح زیر می باشد:
ترســیم معیارهای خودساخته مانند »گریز« و »کیفیت قابل توجه مواد هسته 
ای« برای کشورهایی که تحت نظارت آژانس به غنی سازی اورانیوم می پردازند، 
غیرمرتبط بوده، ضمن این که در اسناد حقوقی آژانس نیز هیچ جایگاهی ندارد.

بیــش از 1300 تن اورانیوم با غنای بــاا و 300 تن پلوتونیوم در جهان وجود 
دارد، و برابــر گزارش اجرای پادمان های آژانس در ســال 2019 نیز »کیفیت 
قابل توجه مواد هســته ای« در سطح جهانی افزون بر 216448 بوده است. اگر 
اینگونه باشــد، در جهان بسیار خطرناکی زندگی می کنیم!آیا مدیرکل گروسی 
می تواند به ما بگوید که »کیفیت قابل توجه مواد هســته ای« برای پنج کشور 
 دارنده ساح و همچنین کشورهایی مانند هلند، آلمان، ژاپن، برزیل و آرژانتین 
چقدر است؟! آیا بهتر نیست فعالیت های هسته ای تحت پادمان را اینگونه اندازه 
گیری نکنیم؟!ازم به توضیح است که مدیرکل آژانس در مصاحبه خود در پاسخ 
به این ســوال که زمان گریز هســته ای برای ایران چه زمانی است و این کشور 
چقدر با ســاخت بمب هســته ای فاصله دارد، گفته بود: در آژانس، ما در مورد 
زمان »گریز هســته ای« صحبت نمی کنیم، بلکه به »کیفیت قابل توجه« مواد 
هســته ای که حداقل مقدار ازم اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم مورد  نیاز برای 
ساخت یک بمب است، نگاه می کنیم. ایران در حال حاضر »کیفیت قابل توجه« 

مواد هسته ای را ندارد.

اوروف:
 جنگ میان ایروان و باکو همچنان ادامه دارد

وزیر خارجه روســیه در دیدار با همتای ارمنی خود ضمن تأکید بر اینکه توافق 
آتش بس در قره باغ کوهســتانی به طور کامل رعایت نمی شود، گفت که جنگ 
همچنان ادامه دارد. »سرگئی اوروف« وزیر امور خارجه روسیه دیروز )دوشنبه( 
در دیدار با »زهراب مناتســاکانیان« وزیر امور خارجه ارمنستان تصریح کرد که 
آتش بس در منطقه قره باغ کوهســتانی به طور کامل رعایت نمی شود و جنگ 
همچنان میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد.بنا بر گزارش 
خبرگزاری روسی »تاس«، اوروف که بامداد شنبه هفته جاری از توافق آتش بس 
میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنســتان خبر داده بود، با اشــاره به نقض این 
توافق توســط طرفین گفت: »جمعه و شنبه گذشته )18 و 19 مهرماه(، ما در 
این ســاختمان با یکدیگر با همتای )جمهــوری( آذربایجانی خود بودیم. توافق 
مهمی با ابتکار عمل رئیس جمهور ]فدراســیون روسیه وادیمیر[ پوتین حاصل 
شد. شاهدیم که این توافق به طور کامل رعایت نمی شود و جنگ همچنان ادامه 
دارد«.این دیپلمات روس در ادامه ابراز امیدواری کرد که تماس های روســیه با 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان بتواند در اجــرای کامل توافقات آتش بس در 
منطقه مورد مناقشــه قره باغ کوهستانی نقش مهمی را ایفا کند.از طرف دیگر، 
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین نیز دیروز )دوشنبه( در جمع خبرنگاران 
خواســتار پایبندی ایــروان و باکو به توافق آتش  بس شــد.وی تصریح کرد که 
کرملین، اجرای توافقات درباره قره باغ کوهستانی را که طرفین درگیر را ملزم به 
توقف کامل خشونت ها و تغییر رویه به سمت ابزار دیپلماتیک برای حل اختافات 
سوق می دهد، بسیار حائز اهمیت می داند.پسکوف تأکید کرد که کرملین شاهد 
گزارش هایی اســت که نشان می دهد آتش بس در منطقه قره باغ نقض می شود 
و گفت که توافقات صورت گرفته در مســکو را برای آینده بسیار مهم می داند.

این دیپلمات روس توضیح داد: »ما توافقات به دســت آمده )توافق آتش بس( و 
تصمیمات اتخاذ شــده به منظور توقف خشونت ها برای اهداف انساندوستانه را 
بسیار تحسین می کنیم. مســکو از نزدیک اوضاع را دنبال می کند«.پسکوف در 
ادامه گفت: »ما معتقدیم که اجرای توافقات برای توقف کامل خصومت ها و تغییر 
رویه به سوی ابزار سیاســی و دیپلماتیک برای حل درگیری ها در آینده بسیار 
مهم اســت«.بامداد شنبه هفته جاری، اوروف پس از دیدار 10 ساعته با وزرای 
خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان، بیانیه ای را در خصوص توافق آتش بس 
میان ایروان و باکو در خصوص قره باغ کوهســتانی قرائت کرد و گفت که طبق 
آن از ساعت 12:00 ظهر شنبه 10 اکتبر )12:30 شنبه 19 مهرماه( این توافق 
اجرایی می شود.با اینحال، ساعاتی قبل و دقایقی بعد از اجرایی شدن این توافق، 
هر دو طرف جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به نقض توافق آتش بس 
متهم کردند و امروز )دوشــنبه( نیز گزارش هایی از حمات ارتش های دو کشور 
به قلمروهای مقابل منتشر شد.از طرف دیگر، زهراب مناتساکانیان نیز در دیدار 
با اوروف تأکید کرد کــه جمهوری آذربایجان به نظام آتش بس در منطقه قره 
باغ کوهستانی پایبند نیست.وی خطاب به اوروف گفت: »قبل از دیدار با شما، 
مطلع شــدم که )جمهوری( آذربایجان به تعهداتــش در قبال آتش بس پایبند 
نیست«.وزیر خارجه ارمنســتان همچنین تأکید کرد که اوضاع در منطقه قره 
باغ کوهستانی یک تهدید جدی برای کل منطقه محسوب می شود.مناتساکانیان 
در ادامه بر لزوم ایجاد یک مکانیســم راستی آزمایی برای رعایت نظام آتش بس 
در منطقه قره باغ شــد.وی در این خصوص گفــت: »)جمهوری( آذربایجان به 
تعهداتش در خصوص آتش بس پایبند نیســت و در این خصوص من می خواهم 
بر اهمیت معرفی یک مکانیسم راستی آزمایی تأکید کنم که اجازه دستیابی به 

این نظام )آتش بس( را بدهد«.

سفیر سئول: 
مذاکره با کره شمالی اولویت دولت احتمالی 

بایدن نیست
سفیر کره جنوبی در واشــنگتن گفت، در صورت پیروزی نامزد دموکرات ها در 
انتخابات آمریکا، مذاکرات این کشور و کره شمالی در سطوح پایین دیپلماتیک 
و مســئله شبه جزیره کره اولویت ثانویه خواهد بود. »لی سو هیوک« سفیر کره 
جنوبی در واشــنگتن دیروز دوشــنبه گفت، مذاکرات کره شمالی و آمریکا در 
صــورت پیروزی »جو بایدن« نامزد دموکرات ها در انتخابات، در ســطوح پایین 
دیپلماتیک دنبال خواهد شد.به نوشته خبرگزاری »یونهاپ«، لی گفت در صورت 
پیروزی بایدن »کسانی در امور امنیتی و دیپلماتیک بر سر کار خواهند آمد که 
در دولت ]باراک[ اوباما، پست های سطح باایی داشتند. انتظار می رود که آن ها 
همانند گذشته، در سطوح پایین بازنگری هایی را انجام داده و سپس توصیه هایی 
را به رئیس جمهور ارائه دهند و تأیید او را دریافت کنند«.او با مقایســه رویکرد 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور فعلی آمریکا با رویکــرد احتمالی بایدن گفت  
»]دولت بایدن[ به جای اتخاذ رویکرد باا به پایین«، از سطوح پایین دیپلماتیک 
بهره خواهد گرفت. همچنین اگر ترامپ در انتخابات پیروز شــود ممکن اســت 

علی رغم انتقادها، رویکرد دیدار در سطح دو رهبر مانند گذشته ادامه پیدا کند.

خطیب زاده در نشست خبری؛

۲۷ مهر پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران
 ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان اعــام کرد، 2۷ 
مهرماه ساعت 3:30 دقیقه بامداد محدودیت های تسلیحاتی 
علیه ایران ملغی می شوند.سعید خطیب زاده اظهار داشت: 19 
مهر ماه سفر وزیر خارجه و هیات همراه را به چین برای انجام 
گفتگوها داشتیم که ماقات خوب و مفصلی در استان یون نان 
برگزار شد.وی افزود: وزرای خارجه ایران و روسیه هم دومین 

رایزنی تلفنی خود درباره مناقشه قره باغ را داشتند.

27 مهر تحریم تسلیحاتی ایران لغو می شود
خطیب  زاده درباره زمان لغو محدودیت های تسلیحاتی گفت 
کــه این تحریم ها هفته بعد 2۷ مهرماه ســاعت 3:30 دقیقه 
بامــداد ملغی می شــوند. وی گفت: هفته آینــده 1۷ اکتبر 
)2۷ مهر ماه/ یکشــنبه(  ساعت 3:30 بامداد محدودیت های 
تســلیحاتی مندرج در قطعنامه 2231 ملغی می شــود. مهم 
ترین بعد هفته آینده، باور شکست تاریخی آمریکاست که به 
رغم تمامی گردن کشی ها و حیله گری ها و اقدامات فراقانونی 
نتوانست کار خود را جلو ببرد. بار دیگر جمهوری اسامی ایران 
نشــان داد که امریکا آنقدر هم که اعام می کند، قدرقدرت 
نیســت.وی افزود: در این ساعت دو اتفاق مهم می افتد، اول 
اینکه نظام مجوز خواهی صادرات و واردات اقام تســلیحاتی 
از و بــه مقصد ایــران به صورت خودکار لغو می شــود. دوم 
اینکه محدودیت سفر 23 شــخص حقوقی موضوع فهرست 
2231، شــق ،5 بنــد ،6 ضمیمه ب قطعنامه 2231 اســت 
که رفع می شــود. این هم از ابعاد مختلف مهم اســت.وی در 
این باره افزود: آمریکا در شــهریور تمام تاش خود را کرد تا 
جلوی برداشــته شدن خودکار تحریم ها در حوزه تسلیحاتی 
را بگیرد و نتوانســت. نه دارو نــه غذا و نه مراودات هیچ کدام 
تحریم نیستند، اینجا دولت ترامپ است که می خواهد قاضی، 
پلیس و دادستان و مجری تمامی احکام باشد. البته وقت این 
گردنکشی ها خیلی وقت است، گذشته است. طرف های ثالثی 
وجود دارند که بسیاری از شرکت های خصوصی آنها در رعب 
و وحشــت تشــر آمریکا قرار دارند و این یک واقعیت است و 
این بعد غیرقانونی تحریم هــای آمریکا از یک طرف و ارعاب 
آن نسبت به کشورهای ثالث و کمپانی های خصوصی از یک 
طرف، کار را سخت کرده است، ولی این مسئولیت حاکمیت 
در ایران را ذره ای کم نمی کند.خطیــب زاده ادامه داد: قصد 
ما اجرای نمایشــی یا اعام تبلیغاتی چیزی نیست چون که 
فکر می کنیم در شــرایط جنگ جدی اقتصــادی با آمریکا و 
اذناب آن به سر می بریم و در این زمان جنگ، مهمترین چیز 
حفظ ارتباطات، مســیرها و مجاری است و در این مسیر هم 

ادامه می دهیم.

روند نهایی شدن سند همکاری با چین
وی درباره ســفر ظریف به چین گفت: این ســفر دارای ابعاد 
مختلفی بود. موانع مشــخصی در برخی مراودات عادی پیش 
آمده بود. سفر آقای ظریف برای رفع این موانع بود. گفتگوهای 
مثمرثمری شکل گرفت. درباره ارتقای روابط دوجانبه در ابعاد 
اقتصادی و تجاری و پولی و مالی با طرف چینی صحبت های 
خوبی شده است. هر دو کشور نگاه یکسانی درباره تحریم های 

یکجانبه و فراسرزمینی آمریکا دارند.این سفر ابعاد منطقه ای 
و بین المللی هم داشت. چین هم مثل روسیه طرحی رابرای 
گفتگو در خلیج فارس ارائه کرده اســت. ایران از طرح هایی 
که گفتگوهای فراگیر را پیشنهاد کند استقبال می کند. طرح 
ایران فراگیرترین و ساختاردارترین طرح است. ابعاد و اصول در 
این طرح ها با هم مشترک است. امیدواریم طرف های مختلف 
در منطقه خلیج فارس همگی به این درک و فهم برســند که 
زمان گفت وگوها خیلی وقت اســت، فرا رســیده و آنها غایب 
هستند.سخنگوی وزارت خارجه همچنین تاکید کرد: در حال 

نهایی کردن سند همکاری بلند مدت با چین هستیم.

درخواست مستقلی از وزارت ورزش یا پرسپولیس برای 
کمک نداشته ایم

خطیــب زاده دربــاره اظهار نظــر معاون اقتصادی باشــگاه 
پرســپولیس در خصوص پرداخت بدهــی برانکو ایوانکوویچ، 
ســرمربی سابق باشــگاه پرســپولیس در همکاری با وزارت 
امــور خارجه گفت:  وزارت امور خارجه که نه فقط به فوتبال، 
باشگاه های مختلف، از جمله باشگاه پرسپولیس آمادگی کمک 
داشته است، بلکه ما در این ایام تحریم ها تاش مان را کرده ایم 
تا به همه کمک کنیم. هر کســی که از ما کمک خواســته، 
باشگاه یا غیر باشگاه کمک کردیم. در این خصوص هم اگر چه 
از طرف باشــگاه یا وزارت ورزش درخواست مستقیمی شود، 
انجام خواهیم داد. این بُعد رسانه ای هست که شما به آن اشاره 
می کنید، اما چه از وزارت ورزش یا باشگاه درخواست مستقلی 
دریافــت نکرده ایم. بخشــی در وزارت خارجه وجود دارد که 
اساسا برای همین ارتباطات با فدراسیون های داخلی و خارجی 
اســت و از این طریق این مجموعه ما همواره کمک کرده ایم. 
ضمن اینکه پرســپولیس است و برای پرسپولیس و استقال 
بخاطر هوادارانشــان طرفدارای می کنیم؛ البته باشــگاه های 
دیگر هم همینطور هست ما از همه، آبی، زرد و سفید و قرمز 

حمایت می کنیم.

آمریکا جنون تحریم دارد
وی در خصوص تحریم های جدید آمریکا گفت: یک دوستی 
می گفت که گویی آمریکایی ها سرچ کرده اند و هر چیزی که 
پسوند یا پیشوند بانک داشــته در این فهرست قرار داده اند. 
فقط گویی پاوربانک باقی مانده اســت که آنها در این لیست 
قرار نداده اند. اینها همه نمایش اســت. البته نمی گوییم که 
این تصمیمات و تحریم ها خســارتی به همراه نداشته است 
بلکه خســارت های جدی پولی و مالــی برای ایران به همراه 
داشته است. دولت آمریکا مسئول جبران این خسارت هاست 
و خســارت وارده به ایران در ایحه ارائه شــده به دیوان بین 
المللی دادگستری احصا شــده است و آمریکایی ها باید این 
خسارت ها را جبران کنند. ما برای اینکه جلوی این شوک ها 
را بگیریم ماه هاســت که تاش می کنیم. آمریکا یک کارزار 
جنگ روانی گسترده ای را علیه ایران شکل داده است. گرچه 
هر گونه قدمی که برداشته اند به نتیجه دلخواه خود نرسیده 
اند. آمریکا اکنون از اعتیاد به تحریم ها به جنون تحریم رسیده 
اســت. همانطور که گفتم این اقدامات در قالب جنگ روانی 

اســت اما کلیت آن خســارت هایی را به ایران وارد کرده که 
باید آمریکا جبران کند و مردم شــک نداشــته باشند که ما 
قران به قران آن را نقد می کنیم.ســخنگو درباره رای دادگاه 
آمریکایی در پرونده رابرت لوینسون و پرداخت غرامت 1.46 
میلیارد داری به خانــواده او گفت: اینکه یک دادگاه، دولتی 
را محکــوم کند و آمریکایی ها تصور می کنند همه کاره دنیا 
هستند، خنده دار است و فقط به درد خودشان می خورد. بارها 
اعام کردیــم و هر اطاعاتی که ازم بوده از مجاری مختلف 
داده شده اســت و اتفاقا وزیر خارجه وقت آمریکا به صراحت 
گفته که او )لوینسون( از ایران خارج شده و در منطقه دیگری 
است. اینها بهانه گیری هایی است که عنوان می کنند و البته 
ما متوجه وضعیت خانواده او هســتیم که دنبال یافتن پایانی 
بر این پرونده هستند، ولی باید پایان را در واشنگتن جستجو 

کنند نه در تهران.

بدهی انگلیس ربطی به زندانی ها ندارد
وی افــزود، انگلیس یک بدهی قطعی به ایران دارد و با تاخیر 
به قولی کنتور می اندازد و این هیچ ربطی به زندانی ها ندارد. 
درباره خانم زاغری هم، ایشان حکم دادگاه دارد و قوه قضاییه 
ما کاما مســتقل اســت و خانم زاغری بر اساس محکومیت 
دادگاه محکومیت خــود را طی می کند هر چند در مرخصی 
اســت و آن مسیر خود را طی می کند. وزارت خارجه در کنار 
ســایر قوا از جمله قوه قضاییه است که برخی امور را تسهیل 
کند.ســخنگو همچنین درباره تحوات دیپلماتیک مربوط به 
ســوریه افزود: روند آســتانه، روندی پویا و زنده است. در پی 
آن هستیم که تا پایان اکتبر نشستی در سطح معاونین وزیر 
برگزار شــود.در پاسخ به سوال دیگری در مورد گفت وگوهای 
درون فلســطینی که اخیرا نیز در مسکو برگزار شده و اینکه 
آیــا تهران آمادگی میزبانی از این گفت وگوها را دارد گفت: ما 
از انجام گفت وگوهای درون فلســطینی استقبال می کنیم و 
از تمام ظرفیت های خود برای پیشــبرد این گفت وگوها و به 
نتیجه رسیدن آن استفاده می کنیم و اگر فرصتی باشد تهران 
نیز می تواند میزبان این مذاکرات باشــد. مسئله برای ما این 

است که این مذاکرات به پیش برود.

از آتش بس در قره باغ استقبال می کنیم
خطیب زاده درباره آتش بس در قره باغ گفت: ما از آتش بس)بین 
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان( استقبال کرده و می 
کنیم. و بابت گزارش هایی که مبنی بر نقض آتش بس اســت، 
بسیار متاسفیم.بمباران مناطق مسکونی، کشتار غیرنظامیان را 
محکوم می کنیم و باید فورا متوقف شود. ضمن اینکه طرفین را 
به خویشتن داری دعوت می کنیم، معتقدیم مسیر گفتگوهای 
سیاســی، احترام به حاکمیت هر دو طرف، ایجاد سازوکار پایان 
اشغال شهرها می تواند به صلح پایدار در  در این منطقه کمک 
کند.وی افزود: زبان ایران حقوقی و بین الملی اســت. گروه های 
ضدایرانی در واشنگتن ســعی کرده اند که جنگ روانی را علیه 
ملــت ایران راه بیندازند. اما تمــام حرفهایی که ما با طرف های 
برجام داشــته ایم زبان حقوقی  بوده است. اگر منافع ایران مورد 

خدشه واقع شد پاسخ ایران قطعی و بدون مکث خواهد بود.

اروپا به تعهداتش پایبند باشد
وی در پاسخ به خبرنگار تســنیم در خصوص انتظار ایران از 
اروپا درباره تحریم های جدید آمریکا چیست؟ اظهار داشت: ما 
از هیچ کسی در مورد ملت ایران انتظار نداریم لطفی کند، به 
تعهداتشان پایبند باشند. متاسفانه اروپا تمامی اعتبار خود را 
در ایام برجام گروگان اخذ رضایت واشنگتن کرده است و بارها 
به آنها گفته ایم این راهبرد غلطی اســت. اروپا و برخی طرف 
های دیگر نتوانستند به تعهداتشان پایبند باشند. هر کسی که 
آمر این دستورات در واشنگتن و مجری این دستورات باشد در 
جنایت علیه ملت ایران مشارکت می کند. غذا و دارو در ایران 
با محدودیت های جدی آمریکا روبرو شده است ولی این نافی 
مسئولیت دولت نیســت و دولت با جدیت و با هر سختی در 
تاش اســت. صبح ظفر نزدیک است و آمریکا نفس های آخر 
خود را در قضیه تحریم ها طی می کند. استفاده بیش از حد از 
هر ابزاری آن را فرسوده می کند. تحریم ها به نقطه ای رسیده 
اند که باعث شکست خود می شوند. آمریکا با استفاده جنون 
آمیــز از دار و ارزهای دیگــر و تحریم ها دنیا را بیدار کرده و 
ارزهای دوجانبه و مکانیسم های متفاوتی شکل گرفته است و 
اینها اول راه است و هر چه جلوتر برویم ایاات متحده خواهد 

داد که چه تبعاتی را متحمل شده است.

آمریکا بزرگترین دشمن مردم ایران است
خطیب زاده همچنین در پاســخ به تســنیم درباره اظهارات 
مورگان اورتگاس در خصوص ابراز نگرانی درباره شیوع کرونا 
و همزمان تحریم اقام دارویی گفت: درباره خانم ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا معلوم اســت چه کسی حرف های او را 
را می نویسد. مواضع مقامات آمریکایی در مورد ایران به یک 
حالت روان پریشــی رسیده است. آنها هر چه می زنند به در 
بســته می خورند. ادعاهای مقامات آمریکایی در این زمینه 
تبلیغاتی و نمایشــی است. آنها تا به امروز نه تنها کوچکترین 
قدمی در این ارتباط برنداشــته اند بلکه صدها قدم برعکس 
ایــن فرآیند عمل کــرده اند. آنها هر موقــع که می خواهند 
اقدامی علیه ایران انجــام دهند قبلش یک نمایش تبلیغاتی 
به راه می اندازند و مواضعی برعکس آنچه که عمل می کنند 
اتخاذ می کنند. شما اگر نظرسنجی ها را نگاه کنید می بینید 
که بزرگترین دشمن مردم ایران آمریکاست. این فقط محدود 
به ایران نیســت بلکه مردم منطقه نیز چنین نظری دارند و 
روزهــای تلخ آمریکا به فرض رفتن ترامپ از کاخ ســفید نیز 
بــه این زودی ها تمام نمی شود.ســخنگو وزارت امور خارجه 
کشورمان افزود: اینکه در کارزار انتخاباتی آمریکا چه کسی از 
چه چیزی منتفع می شود، به ما ربطی ندارد. هر کسی با هر 
نیتی وارد حریم امنیتی ما شود، سیلی خواهد خورد. سیاست 
ایران، حســاب شده اســت و ادامه خواهد یافت. زبان ما زبان 
اقتدار است. زبان ما نسبت به واشنگتن همانند زبان ترس اروپا 
در قبال آنها نیست. زبان ما زبان کشوری متمدن و با چندهزار 
سال تاریخ است که توانایی های خود را می شناسد. آنچه این 
روزها از واشنگتن می شــنوید  بیشتر از سر ترس است. اگر 
آمریکا در شــناخت عکس العمل ایران اشتباه راهبردی کند، 

کابوس اتفاق خواهد افتاد.
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اخیرا گروهی از محققان اصولی را کشــف کرده اند که متاستاز سرطان 
پروستات را توضیح می دهد.به گزارش نتورکس، هنگامی که سرطان در 
پروستات تکامل می یابد، چندین کلون سلول سرطانی ایجاد می شوند 
که ممکن اســت به اندام های اطراف پروستات حمله کنند. با این حال، 
فقط یک کلون سلول غالب به طور سیستماتیک در بدن پخش می شود 
و متاســتاز ایجاد می کند. عاوه بر این، کلون های جدید درون سلولی 
نیز اغلب در متاســتازها تولید می شــوند که به سایر متاستازها منتقل 
می شوند. محققان دانشــگاه تامِپره )University of Tampere( در فناند 
طی این مطالعه کشف کردند که مســیرهای گسترش بیماری نیز در 
بیماران متفاوت است. محرک های ژنتیکی رخ داده در کلون های سلول 

سرطانی به احتمال زیاد تشخیص می دهند.

بر اساس نتایج تحقیقات آزمایشگاهی، ویروس کووید-۱۹ می تواند بر روی 
برخی ســطوح تا ۲۸ روز زنده باقی بماند. بر اساس مطالعه آژانس علمی 
ملی استرالیا، ویروس کرونا که باعث بیماری کووید-۱۹ می شود، می تواند 
بر روی اســکناس و تلفن در شرایط تاریک و خنک تا ۲۸ روز زنده بماند.

این آژانس روز دوشنبه اعام کرد: محققان مرکز تحقیقات علمی و صنعتی 
)CSIRO( طــول عمر ســارس-کووید-۲ ) SARS-CoV-۲ ( را در تاریکی 
در ســه دما آزمایش کردند و مشخص شد با گرم تر شدن شرایط، میزان 
بقاء ویروس کاهش می یابد.دانشــمندان دریافتند که در دمای ۲۰ درجه 
سلســیوس )۶۸ درجه فارنهایت(، SARS-CoV-۲ بسیار مقاوم در سطوح 
صاف، مانند صفحه  تلفن همراه، اســکناس، فواد و پاستیک بود. در ۳۰ 
درجه سلسیوس )۸۶ درجه فارنهایت(، میزان بقاء به هفت روز کاهش یافت.

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود توانســتند از فناوری 
چاپ ســه بعدی برای ابداع ابزار تشخیصی پزشــکی استفاده کنند.به 
 University of(»گزارش ســاینس دیلی، پژوهشگران »دانشگاه مینه سوتا
Minnesota( در بررسی جدید خود توانسته اند کانال های چاپ سه بعدی 

ارائه دهند که می توانند در ابداع ابزار تشــخیصی ، حسگرها و تجهیزات 
ازم برای آزمایش های پزشکی و کاربردهای دیگر کمک کنند.این گروه 
پژوهشی، ساختارهای مورد نظر خود را با چاپ سه بعدی ابداع کردند و 
روی سطوح کنده کاری شده قرار دادند. آنها امیدوارند که روزی بتوانند 
این کار را مستقیما روی پوست انسان انجام دهند.بررسی ریزسیال ها، 
حوزه ای رو به پیشــرفت اســت که به کنترل جریان مایع در مقیاس 

میکرون  می پردازد.

 سرطان پروستات چگونه 
متاستاز می کند؟

ویروس کرونا 28 روز روی سطح 
اسکناس و تلفن زنده باقی می ماند

ابداع ابزار تشخیصی پزشکی با 
کمک فناوری چاپ 3 بعدی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک پیرزن مسلح در شهر »استپاناکرت« آذربایجان در نزدیکی منطقه مورد 
مناقشه قره باغ در مقابل خانه اش نشسته است

اسکوتر جدید برقی مرسدس، جابجایی به سبک میکرو!
ا حرکت پرشتاب تر به سوی آینده ای پاک و پایدار، خودروسازان سراسر جهان تمام تاش خود را معطوف به خودروهای الکتریکی 
نموده اند. مرســدس بنز نیز طی یکی دو ســال اخیر با شدت بیشتری در حال توسعه مفهوم حمل و نقل الکتریکی است و یکی 

از محصوات این تفکر، اسکوتر برقی جدیدی است که می تواند در مسافت های کوتاه با آزادی بیشتر یک راه حل عالی باشد.
مرســدس بنز این اسکوتر الکتریکی را با همکاری شرکت سوئیسی Micro توسعه داده بنابراین می توان انتظار کیفیت و کارایی 
باایی از آن داشت.موتور برقی با حداکثر توان ۵۰۰ واتی به این اسکوتر اجازه می دهد تا با نهایت سرعت ۲۰ کیلومتر بر ساعت 
که سرعت مجاز برای این وسایل در آلمان است سرعت بگیرد. در حالی که باتری ۷.۸ آمپرساعتی آن هم برای طی مسافت ۲۵ 
کیلومتر انرژی ذخیره می کند.جای پای عریض و ضد لغزش و چرخ های با قطر ۲۰ سانتی برای پایداری بیشتر و احساس راحتی 
و عبور بدون دردســر از ناهمواری هایی چون سنگفرش خیابان و برآمدگی های شهری طراحی شده اند. این اسکوتر همچنین به 
یک ســتون فرمان جمع شونده با قابلیت تنظیم ارتفاع مجهز است که با فرمانی ارگونومیک با پدال گاز در سمت راست و ترمز 

در سمت چپ همراه شده است.

گل محمدی:

 شرایط پرسپولیس به عنوان فینالیست آسیا خوب نیست
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: شرایط تیم ما به عنوان فینالیست لیگ قهرمانان آسیا اصا خوب نیست و آقایان جوری رفتار می 
کنند که انگار این تیم صاحبی ندارد.»یحیی گل محمدی« در حاشــیه تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در جمع خبرنگاران در خصوص 
غیبت برخی بازیکنان این تیم در نخســتین تمرین آماده سازی پرسپولیس برای فصل جدید به دلیل پرداخت نشدن بدهی های آنها، 
گفت: تیم ما با اختاف ۱۴ امتیاز توانست قهرمان لیگ برتر شود و راهی فینال لیگ قهرمانان آسیا شد. امروز اولین تمرین ما بعد از این 
موفقیت ها است که متاسفانه نیمی از بازیکنان حضور ندارند و بخشی از آنها هم در تمرین تیم ملی هستند.وی ادامه داد: این اتفاق برای 
چندمین بار است در تیم ما رخ می دهد. قرار بود روز گذشته بدهی بازیکنان پرداخت شود اما بازهم وعده جدیدی به آنها داده شد. این 
تیم مدیر و هیات مدیره دارد و بعد از فینالیست شدن در لیگ قهرمانان آسیا یک نفر حاضر نشد برای شروع تمرینات به بازیکنان خیر 
مقدم بگوید. جوری رفتار می کنند که انگار این تیم صاحبی ندارد.سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: من و کادر فنی هم مثل بازیکنان 

مشکات مالی داریم اما اان بحث بازیکنان مهم تر است. آنها هر کاری ازم بود برای پرسپولیس کردند.

ا ز من پیغامی آرد ر سر کوی شمار سحر صد اه و زاری کنم ش صبا وره ر خاک ر تو ره کجا یابد صبا؟باد می پیمایم و ر باد عمری می دهم رم همدمی، با باد می گویم سخن می دمم بادی ر آتش، ا بتر سوزد مراآتش دل چون نمی گردد ه آب دیده کمچون نیابم مرهمی، از باد می جویم شفاچون ندا وارهم زین تنگنای محنت آباد باا مگر خاکستری گردم ه بادی ر شوم سوختن خوشتر بسی کز روی تو گردم جدامردن و خاکی شدن بهتر ه بی تو زیستن

پیشنهاد

چهره روز

رمینال
رمینال Germinal رمان برجسته امیل زوا، رمان نویس، 
نمایشــنامه نویس و روزنامه نگار فرانســوی است که در 
ســال ۱۸۸۵ منتشر شــد. امیل زوا مهم ترین نماینده 
مکتب ادبی ناتورالیسم است و بدون شک با خواندن این 
کتاب متوجه چرایی این موضوع خواهید شــد. زوا در 
زمینه ادبیات یک مجموعــه  ۲۰ جلدی دارد که در آن 
سرگذشت خانواده روگن ماکار را طی نسل های مختلف 
به تصویر کشیده است. کتاب ژرمینال سیزدهمین جلد 
این مجموعه است و به زندگی معدنچیان اختصاص یافته 
است.اســم کتاب از کلمه germiner به معنی روییدن – 
به وجود آمدن – گرفته شــده است. در تقویم فرانسه به 
ماه اول بهار ژرمینال می گوید. زوا به زیبایی این عنوان 
را برای کتابش انتخاب کرده است. اما برای درک بهتر این عنوان حتما باید کتاب را بخوانید و به رشد 
شــخصیت اصلی کتاب دقت کنید.پشت جلد کتاب امیل زوا چنین آمده است:در سال ۱۸۸۵ ویکتور 
هوگو از دنیا رفت و ژرمینال به دنیا آمد که بینوایان زواست در فرانسه مدرن و صنعتی. داستان رنجبران 
زیر زمین است که اگر دانته بود »دوزخش« می شد در جهانی که انسان »تا پایان شب سفر می کند« اما 
در پایان این راه شــگفت انگیز در دل زمین، در ژرفنای خاک که انسان عمرها رنج برده و له شده است 
عاقبت کمر راســت می کند و در شورشی سراسر امید سربرمی افرازد.ژرمینال زیباترین و بزرگترین اثر 
زواســت. حماسه برادری است در فاکت: داستان سرنوشت بشر. براساس رمان ژرمینال اثر امیل زوا 
یک فیلم نیز در ســال ۱۹۹۳ ساخته شده است که پیشنهاد می کنیم حتما بعد از مطالعه کتاب آن را 
ببینید. فیلم به زیبایی قسمت های مختلف کتاب را نمایش می دهد و از جمله فیلم های خوبی است که 

بر اساس یک کتاب ساخته شده است.

امیل ادوار شارل آنتوان زوا
 Émile :امیل ادوار شــارل آنتــوان زوا)فرانســوی
 ۲ )زاده   )Édouard Charles Antoine Zola 
آوریل ۱۸۴۰ – درگذشــته ۲۹ ســپتامبر ۱۹۰۲( 
روزنامه نــگار  و  نمایش نامه نویــس  رمان نویــس، 
فرانسوی، مهم ترین نمایندهٔ مکتب ادبی ناتورالیسم 
و عامل مهم در گســترش تئاتر ناتورالیستی بود. او 
یکی از معروف ترین نویسندگان فرانسوی است. که 
کتاب هایش در ســطح وســیع در جهان ترجمه و 
چاپ شده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. 
از کتاب های او در سینما و تلویزیون فراوان اقتباس 
شده اســت.زندگی و آثار زوا موضوع پژوهش های 
تاریخی بســیار بوده است. در زمینه ی ادبیات او را 
عمدتاً با مجموعه ی بیســت جلدی روگن ماکار می شناســند که جامعه ی فرانسه را در دوران 
امپراتوری دوم فرانســه به تصویر می کشد. این مجموعه درباره ی سرگذشت خانواده ی روگن 
ماکار طی نســل های مختلف است و شــخصیت های هر دوره و نسل خاص موضوع هر رمان 
هستند.سال های آخر زندگی زوا بابت انتشار مقاله اش با عنوان من متهم می کنم در روزنامه ی 
سپیده دم که پایش را به ماجرای دریفوس باز کرد شاخص است. این مقاله موجب محکومیت 
او و تبعید یک ســاله اش به لندن شد.زوا که از چهره های برجسته در آزادی سیاسی فرانسه 
بود در تبرئهٔ آلفرد دریفوس، افسر ارتش فرانسه، از اتهام خیانت نقش اساسی داشت. زوا برای 
اولین و دومین جایزه نوبل ادبیات به سال ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ نامزد شد اما این جایزه به او تعلق 
نگرفت. امیل زوا در تاریخ ۲۹ ســپتامبر ۱۹۰۲ بر اثر مسمومیت با منوکسید کربن و خفگی 

ناشی از آن در پاریس درگذشت.

بخوانید در اینستاگرام


