امیرعبداللهیان در نشست خبری:

انتقام خون «حاج قاسم» خروج آمریکا از منطقه است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت :پاســخ به ترور سردار سلیمانی قطعاً و بدون تردید ،خروج آمریکاییها از منطقه خواهد بود که در آینده نه
چندان دور این اتفاق خواهد افتاد.حسین امیرعبداللهیان در اولین نشست خبری ستاد برگزاری سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که صبح دیروز در باغ
موزه دفاع مقدس برگزار شد ،گفت :یاد و خاطره قهرمان مبارزه با تروریسم ،شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان او را گرامی میداریم.وی گفت :در هفتههای
نزدیک به ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بینالمللی بغداد هستیم که این ترور با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا به عنوان تروریسم شماره یک در جهان
انجام شد و در این حادثه سردار سلیمانی و همراهان شان به شهادت رسیدند....
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سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان
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کارگران و حسرت ابدی خانه دار شدن

کارگران کجای تصمیمات
دولت هستند؟

در شرایطی قیمت مسکن روند صعودی خود را ادامه میدهد که افزایش اجاره بها به مشکات حاد بیشتر کارگران
تبدیل شــده اســت .جای خالی تصمیمات دولت برای کارگران ,خانه دار شدن را به حسرت ابدی برای کارگران
تبدیل کرده اســت .طبق آمار و اطاعات موجود در حوزه مســکن ,قیمت مسکن طی  ۲۳ماه اخیر حدود ۱۸۱
درصد رشد داشته است .چند روز گذشته نیز بانک مرکزی آماری را منتشر کرد که بر اساس این آمار طی مهرماه
امســال تعداد معامات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  ۸۷۰۰واحد مسکنی رسید که نسبت به ماه قبل و
ماه مشــابه سال قبل به ترتیب  ۲,۳و  ۱۵۴,۵درصد افزایش رانشان میدهد.بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به  ۲۶,۷میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته
 ۱۱۰درصد افزایش یافته اســت.اما مسئله مهم در میزان افزایش قیمت مسکن ,عدم توانایی قشر ضعیف جامعه
برای خرید یک واحد آپارتمان برای سکونت است.....

3

جزئیات کارمزد جدید خدمات بانکی
6

بـورسسبـزپوششـد
6

قیمت طا در روزهای آینده
متاطم خواهد شد؟

به گفته تحلیلگران علیرغم فراز و نشیبهایی که بازار طا طی روزهای اخیر پشت سر گذاشته ،اما
همچنان انرژی خود را پیش از پر تنشترین اتفاق سال  ۲۰۲۰حفظ کرده است.هفته نخست نوامبر
نه تنها شاهد بزرگترین رویداد مورد انتظار سال خواهد بود ،بلکه تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو و برخی
از مجموعههای اطاعاتی کلیدی و نیز آمار اشــتغال ماهانه (اکتبر) از جمله عواملی است که بر بازار
فلزات گرانبها طی هفته آینده معاماتی تاثیرگذار خواهد بود.طا در حال حاضر در ســطح قیمتی
بسیار ناپایداری قرار دارد که این شرایط به خصوص در هفته آخر اکتبر تشدید شد و در نهایت این فلز
گرانبها با خروج از کانال  ۱۹۰۰دار در هر اونس و در نهایت قیمتها در روز پنجشنبه به پایینترین
سطح یک ماهه خود یعنی  ۱۸۵۹دار در هر اونس رسید ،اگرچه طا در آخرین روز معاماتی اکتبر،
طای آتی اکتبر با افزایش  ۰,۶۵درصدی بار دیگر به سطح  ۱۸۸۰,۶۰بازگشت اما همچنان ماه اکتبر
روند نزولی قابل توجهی را به ثبت رســاند.به گفته تحلیلگران ،با وجود نوســانات اخیر ،طا فضای
جهشی بسیار کمی پیش روی خود خواهد داشت ،چرا که بیشتر اقدامات الگوریتمی سرمایهگذاران
با عدم اطمینان برای حضور پررنگ در این بازار همراه است.کوین گرادی رییس فونیکس فیوچرز اند
آپشنز در این باره به کیتکو نیوز توضیح داد :حجم قراردادهای دسامبر بسیار کاهش یافته و اکنون تنها
به  ۱۳۴هزار قرارداد رسیده است .بنابراین بسیاری از معامات شکل الگوریتمی گرفته است .بسیاری
از سرمایه گذاران این بازار در حال حاضر به حاشیه رفتهاند و به نوعی اکنون شاهد افزایش نرخ حاشیه
هســتیم و این همان مسالهای که موجب تشدید صفهای فروش در بازار فلزات گرانبها شده است.
با وجود عدم اطمینان ســرمایهگذاری ،تحلیلگران فروش طا را پیش از انتخابات ریاست جمهوری
توصیه نمیکنند .پیتر هاگ مدیر تجارت جهانی کیتکو متالز در این باره معتقد اســت :کســانی که
طی ماههای گذشته برای سرمایهگذاری به بازار فلزات گرانبها وارد شدهاند مطلقا در نوسانات پیش از
برگزاری انتخابات نباید به فکر فروش باشند .افرادی که هنوز به این بازار وارد نشدهاند و به فکر متنوع
کردن  ۱۰درصد از ســبد سرمایه خود هســتند ،از نگاه من تنها به اندازه  ۳درصد از سرمایه خود را
میتوانند با توجه به ریسک انتخاباتی به بازار طا وارد کنند.
سناریوهای هفته آینده
هاگ همچنین عنوان کرد :تفاوتی نمیکند که موج آبی پیروز انتخابات باشــد یا موج قرمز ،در هر
صورت پایان انتخابات نتیجه مثبت بر بازار طا خواهد داشــت ،اما بسیار محتمل است که موج آبی
موجب بزرگترین تقویت یکباره قیمت فلز زرد شود .با این وجود مهمترین خطری که در حال حاضر
در بازار فلزات گرانبها وجود دارد ،نامشــخص بودن نتیجه رقابتهای انتخاباتی اســت.هاگ در عین
حال خاطرنشــان کرد :بازارها پیامهای متفاوتی از نظر پیشــتازی جو بایدن نسبت به دونالد ترامپ
رییس جمهوری کنونی در انتخابات پیش رو دریافت کردهاند.وی افزود :به نظر میرسد طی روزهای
دوشــنبه و سهشنبه نوسانات قیمتی به اوج خود نزدیک شود ،با این وجود روزهای واقعی معاماتی
طی چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه رقم خواهد خورد .مهم نیست که چه کسی پیروز میدان انتخاباتی
باشد اما بسته محرک قابل توجهی که به بازار عرضه خواهد شد موجب از سرگیری روند صعودی بازار
فلزات گرانبها خواهد شد.بزرگترین مسالهای که هنوز نمیتوان به صورت قطعی در مورد آن حرف زد
این است که آیا نتیجه انتخابات بافاصله مشخص خواهد شد یا خیر؟ هاگ در این خصوص اشاره کرد:
اگر از کارزار انتخاباتی بافاصله برنده مشخص شود ،بازارهای سهام و فلزات گرانبها بافاصله واکنش
مثبت نشان خواهند داد .اما اگر اعام نتیجه نهایی به چند روز پس از برگزاری انتخابات موکول شود،
بورس تحت فشــار قرار خواهد گرفت و بسیاری از سرمایه گذاران به سمت نقد کردن سرمایه خود
خواهند رفت که این تاثیر بسیار منفی بر بازار فلزات گرانبها نیز بر جای خواهد گذاشت.
گرادی رییس فونیکس فیوچرز همچنین اضافه کرد :سوال اصلی در معامات هفته آینده این است که
آیا انتخابات ریاست جمهوری ایاات متحده در همان روز نخست به یک نتیجه قطعی خواهد رسید یا
نه؟ بارت ملک هم در این رابطه عنوان کرد :بدترین سناریو برای طا ادامه رقابتهای انتخاباتی به دور
دوم است ،چرا که چنین سناریویی نگرانی از تعویض تصویب بسته دوم محرک مالی را به همراه دارد.
سطح بحرانی هفته آینده
به گفته تحلیلگران ،سطح پشتیبانی کوتاه مدت طا در محدوده  ۱۸۵۰دار و سطح مقاومت آن در
حدود  ۱۹۲۰تا  ۱۹۲۵دار در هر اونس است .گرادی در این باره خاطرنشان کرد :اگر سطح مقاومت
 ۱۹۲۵داری شکســته شــود ،طا به راحتی میتواند قله  ۱۹۷۰دار را فتح کند و در نتیجه چنین
حرکتی دســتیابی به سطح  ۲۰۰۰دار در هر اونس هم طی هفته آینده منتفی نخواهد بود .این در
حالی اســت که پیتر هاگ مدیر تجارت جهانی کیتکو متالز تاکید کرد« :چنین احتمالی از دیدگاه
من منتفی است».
ادامه در صفحه سوم

سرلشکر موسوی:

قدرتهایخارجیعاملاصلیبحرانهایمنطقههستند
فرمانده کل ارتش با اشاره به شرایط کنونی منطقه ،گفت :بخش اعظم بحرانها در جهان اسام ،ناشی از نقشآفرینی قدرتهای خارجی است ،.امیر سرلشکر
موسوی در سی و چهارمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسامی در «وبینار مبانی و چالشهای دینی و معنوی در مواجهه با بایا و مصائب» گفت :جهان
اسام در جغرافیای وسیعی گسترش یافته است و از کرانههای اقیانوس اطلس تا جنوب غربی آسیا و از شمال شرقی آسیای مرکزی تا جنوب شرق قاره
کهن ادامه مییابد.وی افزود :ظرفیتهای عظیم معنوی ،مادی و انسانی که در  ۵۷کشور اسامی قرار گرفته از جنبههای فرهنگی و تاریخی ،جغرافیایی،
ژئوپلیتیک ،سیاسی ،اقتصادی و دفاعی موقعیت ممتازی را نصیب مسلمانان کرده است.فرمانده کل ارتش گفت :با توجه به راهبردهای قدرتهای استکباری
و سیاستهای نادرست برخی از کشورهای اسامی امروز جهان اسام با بحرانهای جدی مواجه شده است؛ فلسطین ،یمن ،لبنان ،سوریه ،عراق ،افغانستان
و مناطق کشمیر و قفقاز با ناآرامی و خشونت دست و پنجه نرم میکنند.سرلشکر موسوی ادامه داد :قدرتهای شیطانی بخشی از سرزمین اسام را با ایادی
صهیونیست خود اشغال نموده است و فجیعترین جنایات را علیه این سرزمینهای اسام انجام میدهند.وی تصریح کرد :جمهوری اسامی ایران که کانون
الهام بخش و محور مقاومت در برابر دشمن است با فشارهای سیاسی ،تهدیدات نظامی ،تحریمهای ظالمانه اقتصادی مورد هجوم همه جانبه دشمن قرار
گرفته اســت و گوشــهای دیگر از پهنه اسام را به دلیل همجواری با دشمن صهیونیستی با دخالتهای سیاسی و امنیتی دچار ناآرامی و آشوب نمودهاند.
فرمانده کل ارتش گفت :بخش اعظم عوامل شکلگیری این بحرانها ناشی از نقش آفرینی قدرتهای خارجی است که اساساً گسترش انوار روشنگر اسام
را برنمیتابد متاسفانه بعضی از عوامل نیز ناشی از سیاستها و رفتارهای واگرایانه در داخل جهان اسام است که به دور از عقانیت و مبانی دینی است.
سرلشکر موسوی اظهار داشت :یکی از مهمترین علل وجود بحرانهای فعلی در دنیای اسام فقدان همگرایی انسجام و ضعف حرکت به سمت تقریب مذاهب
اسامی و عدم توجه به کافی به وحدت و همبستگی مسلمانان است از این رو وحدت و همگرایی در جهان اسام امروز بیش از هرزمان دیگری ضروری است.
وی گفت :همچنان که رهبر انقاب اسامی فرمودند ،مسئله وحدت امروز در راس مسائل اسامی است ،بازخوانی آموزههای اسامی و تعهد به مسئولیت
پذیری علما و دانشمندان به منظور حل و فصل بحرانها و تقویت حرکت به سوی همگرایی اسامی اولین ضرورت جهان اسام در مقطع کنونی است و در
این راستا تمرکز بر مشترکات اسامی گام اول برای عبور از بحرانهای جهان امروز است.فرمانده کل ارتش گفت :تحوات گوناگون در سطح نظام بینالملل
و گوناگونی محیط تعامات فراملی و فرا سرزمینی و همچنین تنوع و نو پدیدگی در تهدیدات امروزی اتخاذ راهبردهای ترکیبی فراگیر و هماهنگ مبتنی
بر تعالیم دینی و اشتراکات فرهنگی را در بین کشورهای اسامی الزامی نموده است.سرلشکر موسوی تاکید کرد :انقاب اسامی از بدو پیروزی نقش بسیار
مهمی در ایجاد همگرایی اسامی و انسجام کشورهای اسامی در برابر قدرتهای استکباری فراهم نمود و بستری مناسب برای شکلگیری تمدن نوین و
بزرگ اسامی پدید آورده است.وی با بیان اینکه دردهههای اخیر جمهوری اسامی ایران در تقریب مذاهب و تقویت وحدت اسامی پیشرو و پیشگام بوده
است و دارای تجربیات ارزنده و گستردهای در این عرصه است ،افزود :امروز نیز جمهوری اسامی ایران با رویکردی متعهدانه و مسئولیت پذیر در خصوص
تحوات جهان اســام تاش میکند ضمن تقریب مذاهب و تقویت جهان اسامی در عرصههای مختلف نقش سازنده ایفا نماید.فرمانده کل ارتش گفت:
در کنار مسائل بینالمللی غریب به یکسال است که جهان درگیر بحرانی جدید ناشی از فراگیری ویروس کرونا شده است؛ ویروس کرونا تهدیدات فراوانی
برای همه جوامع به وجود آورده است و دامن اغلب کشورهای اسامی را نیز گرفته است.سرلشکر موسوی با اشاره به اینکه شیوع این ویروس از یک منطقه
کوچک نشان داد امروز مسائل بومی و منطقهای به راحتی ابعاد جهانی پیدا میکند ،گفت :از این رو راه حل بحران کرونا هم مستلزم همکاری جهانی است،
امروز بحران کرونا ضعف اندیشههای لیبرالی را عیان ساخته است؛ و ادعای لیبرال دموکراسی غرب مبتنی بر تامین نیازهای بشر را با چالش جدی مواجه
ساخته است و جهانیان را به پیجویی الگوی جدید از نظامهای سیاسی تشویق و ترغیب نموده است.وی افزود :فراگیری این ویروس آزمون مهمی را برای
اندیشه لیبرال دموکراسی در کشورهای اروپایی رغم زد و رفتارهای اومانیستی و مادی دولتهای اروپایی و آمریکا در بی اعتنایی به هم نوعان و کشورهای
دیگر نشان داد .نظامهای سیاسی لیبرال دموکرات در حل بحرانهای امروزی ضعفهای اساسی دارد و به دور از ارزشهای انسانی که قرنها ادعای آن را
داشتهاند عمل میکنند ،بدون تردید اسام قابلیتهای ذاتی بسیار گستردهای در برقراری و تقویت روابط و تعامات اجتماعی دارد و میتواند یک الگوی
عملی کارآمد اثر بخش در مدیریت بحران کرونا در جهان ارائه نماید.فرمانده کل ارتش گفت :در حال حاضر که شاهد استیصال جهانی در مقابل این بحران
هســتیم دســتورات اسام درباره بهداشت فردی و اجتماعی ،تعاون و همکاری ،و نوع دوستی میتواند مردم جهان را از خطرات گسترده دور نگه دارد و از
بروز یک فاجعه انسانی جلوگیری نماید.سرلشکر موسوی تأکید کرد :در شرایط فعلی جهان اسام عاوه بر مشکاتی که درنتیجه دشمنی که با جهان غرب
داشته است با ابعاد اقتصادی ،بهداشتی و امنیتی بحران کرونا نیز مواجه شده است.وی گفت :بحران کرونا از یکسو با مشکات عدیده اقتصادی امنیتی و
روانی است و از سوی دیگر البته فرصتی برای نمایش ظرفیت عظیم اسام برای مدیریت بحرانهای انسانی و حل مشکات جوامع مسلمان فراهم آورده
است.فرمانده کل ارتش ادمه داد :براساس تعالیم نورانی اسام عزیز اگر فریاد مسلمانی که به کمک نیاز دارد برخواست همه باید دست به دست هم دهند و
برای کمک بشتابند بر این اساس بسیج ظرفیتهای کشورهای اسامی برای کمک به براداران مسلمان خود در سایر کشورها اقدامی ضروری و مهم است.
سرلشکر موسوی گفت :در نتیجه شیوع این بیماری آسیبها و صدمات اقتصادی زیادی به برخی از مردم مسلمان در بسیاری از کشورها وارد شده است
کشــورهای اسامی میتوانند با فعلیت بخشی ظرفیتهای عظیم نهفته در جوامع خود گام مهمی در مقابله با بحران بردارند.وی افزود :باتوجه به راهبرد
اسام هراسی که در دهههای گذشته از سوی دشمنان برای ضربه زدن به اسام و مسلمانان دنبال شده امروز با شیوع ویروس کرونا دشمن در سایه افراط
گونه رسانهای و شیطانی خود تاش میکند اسام را ناکار آمد و مسلمانان را ناتوان در مدیریت بحران نشان دهند از این رو شرایط فعلی جدیت و اهتمام
همه کشورهای اسامی را میطلبد تا با تاش و تمرکز بر وحدت و همبستگی و جدی اسام در برابر دشمنان دفاع کنند.
فرمانده کل ارتش در پایان راهبردهایی به شرح زیر ارائه کرد:
 -۱تبیین و تشریح آموزههای دین مبین اسام توسط علما و اندیشمندان جهان اسام در قالب همکاریهای مشترک در خصوص اهمیت و قداست کمک
به هم نوعان و درمان بیماران
 -۲تبادل دانش و تجربیات موجود درباره مهار و مدیریت بحران کرونا بین کشورهای اسامی از طریق ایجاد بانک اطاعاتی ویژه مشترک
 -۳تشکیل صندوق بینالمللی اسامی برای کمک دولتهای اسامی برای مردم مسلمان در کشورهای نیازمند
 -۴تاسیس نهاد بینالمللی اسامی برای جمع آوری و توزیع کمکهای مردمی در کشورهای اسامی
 -۵گسترش همکاریهای فنی و تخصصی نهادهای امدادی و هال احمر کشورهای اسامی در قالب سازمان همکاری اسامی و یا یک نهاد جدید کارآمد.

درامد اختصاصی،
چشم اسفندیار حکمرانی
قانون اساسی در هر کشوری تنظیم کننده روابط ملت با دولت در جزء
کل رفتارهاســت و عدول از آن به مثابه بهم زدن هنجار مدیریت و
و ِ
بروز اشــفتگی بین دولت و مردم است و اگر به فرایند اشفتگی ،زمان
میدان تطویل داده شــود عنصری به نام اعتماد بین دولت و ملت از
و
ِ
جامعه رخت بر بســته و راه همواری را برای تاخت و تاز هر دســتی
اعــم از خارجی و یا داخلی علیه منافع ملی بــاز میکند .در ایران بعد
از پیروزی انقاب اســامی با تاکیــد امام خمینی رحمت اه علیه در
همان سال اول قانون اساسی تدوین و به همه پرسی ملی گذاشته شد
که با تایید و حضور ملت تصویب شــد و بیش از چهل ســال است که
در نظام جمهوری اســامی رابطه رفتاری مردم با حکومت را رقم زده
است .از مفاد مهم قانون اساسی که بدان عمل نشده و در کشور فاجعه
آفریده اســت و کسی هم به این امر بسیار کلیدی توجه ندارد…اصل
 ۵۳قانون اساســی است که تاکید دارد که « :کلیه دریافتهای دولت
در حســابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در
حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد» .لذاســت که
طبق قانون همچنان دولتها برای دخل و خرج خود باید از مجلسیها
مجوز بگیرند و نمایندگان نیز بر نحوه اجرای دقیق بودجه نظارت داشته
باشند ،اما سازمان برنامه و بودجه کل کشور در طول سالهای متمادی
بعد از پیروزی انقاب از شرایط و تنگناهای کشور در رو دربایستیها و
از جمله به بهانه تحریم و غیر قابل پیشبینی بودن اقتصاد کشور نهایت
ســوء برداشت و سوء استفاده را برای نوشتن بودجهای بدون چارچوب
منطبق با قانون اساســی داشته اســت و در بستر بیقانونی مطلق در
هزینههــا بودجههایی به نام درامد اختصاصی که کل رقم آن امروزه از
کل رقم بودجه به مراتب افزونتر است را بدون اینکه از مجرای قانون
گذشته و روشمند شوند به مردم که ولی نعمت دولت محسوب میشوند
تحمیل نموده اســت ،فاجعه بارتر از نفس چشم فرو بستن در ساختار
بودجه ،ندیده گرفتن رفتار سازمانها در ایجاد حساب بانکی مستقل از
نظام عملیاتی و محاســباتی با عنوان حسابهای درآمد اختصاصی در
سازمانهاســت .امروز بضرس قاطع میتوان ادعا کرد که فقط ده درصد
بودجه قانونمند اداره میشــود و بقیه به نوعی توجیه شــده در اختیار
وزارت خانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی است و احدی از سازمانهای
نظارتی و بعضا حتی خود دولت هم بر شیوه تحمیل هزینه به مردم و
نحوه درآمد آن با وضع مقرارات اختصاصی نظارتی ندارد .عنوان مفسده
انگیزی که دولت روحانی سنگ بنای فساد آن را در کشور گذاشت و در
مجلس هم وکیلالدولهها همین سنگ بنا را تصویب نموده و به مفاسد
آن بیتوجهی نمودند بودجهریزی غلطان اســت .بودجه نویسی غلتان
سازمان برنامه و بودجه بیشتر برای آن است که آنها با عدم پیشبینی
از شرایط اقتصادی کشور با بهانه تحریمهای آمریکا ،در تدوین بودجه
سرگردان هستند از این روی ایحهای را تنظیم میکنند که هر زمان
بتوانند به میل خود و با اراده غیر متمرکز دولتی تغییراتی در آن اعمال
کنند .همانگونه که در مقاات گذشته به این موضوع اشاره کردهام بیش
از  ۴۰سال انحراف از مسیر رعایت حقوق قانونی مردم امروز هر بخش
حکومتی و ســازمانهای عمومی و بخصوص خود دولت را بر آن داشته
که با هر وســیلهای خارج از رفتار موکد قانونی دست خود را در جیب
مردم فروکــرده و زندگی را بر مردم تنگتر و تنگتر نماید.عدم توجه
به رعایت چنین امری ولو از روی خیرخواهی فاجعهای را دامن زده که
امروز دولتها برای انجام وظایف قانونی مستقیما از مردم مطالبه وجه
میکنند .یا هر بخشی از حکومت برای گذار خود از تنگنای بودجه خود
را محق به دریافت وجه بداند و دستگاههای نظارتی متوجه نشدهاند که
چه خیانتی با این چشمپوشی از یک منویات مردم محور اساسا تضاد
منافــع در هر زمینه ای با مردم را بوجود بیاورند .با توجه به یک اصل
بدیهی و مکتبی اشــاعه ظلم ممنوع است یعنی اساسا انقاب اسامی
برای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی پیروز شد .پس نباید اجازه داد
که مامورین هر دستگاه حکومتی به نفع خود و یا حتی به نفع دستگاه
خود در مقابل مردم دکان درامدی تعریف نموده و بهانه نداشتن بودجه
مردم را سرکیسه کنند.
والسام

شناسایی  ۷۸۲۰بیمار جدید کووید ۱۹در کشور

فوت  ۳۸۶بیمار دیگر

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین وضعیت موارد بروز و فوتی ناشی از
کووید ۱۹-در کشــور طی شبانهروز گذشته را اعام کرد.دکتر سیما
سادات اری در این باره گفت :تا دیروز  ۱۰آبان و بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۷۸۲۰ ،بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شد که  ۲۴۱۷نفر از آنها بستری شدند.وی افزود :مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۶۱۲هزار و  ۷۷۲نفر رسید.به گفته
وی ،متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۳۸۶ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این بیماری به ۳۴
هزار و  ۸۶۴نفر رسید.اری ادامه داد :خوشبختانه تا کنون  ۴۸۱هزار
و  ۹۳۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده
اند .همچنین  ۵۱۸۵نفر از بیمــاران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .سخنگوی وزارت بهداشت
ایــن را هم گفت :تا کنون چهار میلیــون و  ۹۲۹هزار و  ۵آزمایش
تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.اری درباره وضعیت
کرونا در استانها گفت :اســتانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان
شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان،
کرمانشــاه ،کهگیلویــه و بویراحمد ،گیان ،بوشــهر ،زنجان ،ایام،
خراســان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،البرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و کردستان در
وضعیت «قرمز» قرار دارند.
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گزیده خبر
وایتی:

رئیسجمهور فرانسه دنبالهروی
صهیونیستهاست
گروه استانها ــ مشاور رهبر معظم انقاب اسامی در امور بینالملل گفت :هتک
حرمت پیامبر(ص) در فرانسه حاکی از سقوط دیپلماسی در این کشور اروپایی
است .علی اکبر وایتی در ارتباط ویدئویی آیین ملی نکوداشت چهل و یکمین
ســالگرد شهادت آیت اه قاضی طباطبایی در تبریز اظهار داشت :فرانسه ،دیگر
آن کشور سابق نیست که رؤسای جمهورش نقش مهم در جهان و متانت و ادب
داشتند ،بلکه رئیس جمهور کنونی دنبالهروی صهیونیستهاست و این کارها را
برای خوشخدمتی به اسرائیل غاصب انجام میدهد.وی افزود :چنین رفتارهایی
باعث شــده اســت امانوئل مکرون منفور جهان اسام شــود و اگر به این رویه
ضداســامیاش ادامه دهد ،جهان اسام فرانسه و رئیسجمهورش را سر جای
خودش مینشاند چرا که مسلمانان مقابل این اهانت خواهند ایستاد.مشاور رهبر
معظم انقاب اسامی در امور بینالملل در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر
نقش آذربایجان شــرقی در تاریخ ایران گفت :آذربایجان نقش مهمی در تاریخ و
بازتعریف ایران و تثبیت مرزهای کشور در طول تاریخ بسیار مهم کشورمان دارد.
وی با ابراز اینکه هیچ بخشی از ایران در طول تاریخ بهاندازه آذربایجان در معرض
آسیب همسایهها نبود ،تصریح کرد :آذربایجانیها در زمان حمله مغولها ،عثمانی
و حضور فرقههای ناباب دستنشانده مثل دموکرات ،نقش مهمی در حفاظت از
اســام ایفا کردند و در انقابهای مشروطه و انقاب اسامی ،پرچمدار بودند و
علمای آذربایجان در این بین نقش مهمی داشتند.وایتی خاطرنشان کرد :شهدا
و علمای آذربایجان مانند عامه طباطبایی ،شــهید قاضی و شهید آیتاه سید
اسداه مدنی نقش مهمی در پیشتازی آذربایجان و جمهوری اسامی ایران در
ترویج تشیع داشتند و شهید باکری و دیگر شهدای این خطه در دفاع از انقاب
و کشور پیشــقدم بودند.وی در ادامه با اشاره به درگیریهای اخیر ارمنستان و
جمهوری آذربایجان گفت :امیدواریم که هرچه زودتر آنچه فتنهگران بینالمللی
در منطقه قفقاز جنوبی ایجاد کرده و موجب شهادت بسیاری از مردم جمهوری
آذربایجان و کشــته شدن تعداد زیادی از طرف دیگر شدهاند ،باطل شود.مشاور
مقام معظم رهبری در امور بینالملل تصریح کرد :امیدواریم با راهحلی سیاسی
دست کسانی که بیرون از منطقه نقش مهمی در فتنهانگیزی دارند ،کوتاه شود
و طرفها به صلح برسند ،راهحل اساسی این است که مناطق اشغالشده تخلیه
و مردم آذربایجان به مرزهاشان مسلط شوند ،ارمنستان هم باید در این خصوص
تاش کنــد.وی ادامه داد :این منطقه ،محل همزیســتی گرجیها ،ارمنیها و
آذریها است ،هویت مشترک و محوریت تشیع ما را به هم پیوند میدهد و این
پیوند ابدی است و امیدواریم این جنگ هرچه زودتر تمام شود.
خطیبزاده:

آماده ارائه هر گونه کمک به ترکیه هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :پس از زلزله دلخراش در ترکیه ،ما با
دوستانمان در این کشور در تماس نزدیک هستیم و آماده ارائه هر گونه کمک
احتمالی هستیم.به گزارش اداره کل اطاعرسانی و امور سخنگویی وزارت امور
خارجه« ،سعید خطیبزاده» در حساب کاربری خود در توییتر نوشت« :پس از
زلزله دلخراش در ترکیه ،ما با دوستانمان در ترکیه در تماس نزدیک هستیم و
آماده ارائه هر گونه کمک احتمالی هستیم».
ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد« :در «روز جهانی شهرها» ،برای ازمیر
آرزوی بهبودی کامل داریم و با همه ســاکنان آن از صمیم قلب ابراز همدردی
میکنیم».زلزلــهای به بزرگــی  ۶.۶درجه در امواج درونی زمین (ریشــتر) روز
گذشته (جمعه) شهر ازمیر ترکیه را لرزاند .این زمین لرزه تاکنون  ۲۴کشته و
 ۷۹۹زخمی برجای گذاشته است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دشمن از اقدام نظامی علیه
ایران مایوس شده است ،گفت :آمریکا بهدنبال جنگ علیه زیرساختهای حیاتی
ایران است.نهمین رزمایش قطع برق و ارزیابی آمادهبهکاری مولدهای اضطراری
با حضور رئیس ســازمان پدافند غیرعامل ،محمدحســن متولیزاده مدیرعامل
شــرکت توانیر ،جمعی از مدیران صنعت برق پیش از ظهر امروز در محل مرکز
پایش صنعت برق کشور برگزار شد.سردار غامرضا جالی رئیس سازمان پدافند
غیرعامل کشــور در این مراسم ابتدا به تمامی پرسنل شرکت توانیر در تهران و
اســتانها خدا قوت و خسته نباشید گفت و حفظ کارکرد صنعت برق را حاصل
زحمات و تاشهای این کارکنان زحمتکش دانست.
وی افــزود :دشــمن در تقابل با ایران اســامی به دلیل توان بــاای دفاعی و
بازدارندگی و اراده قاطع که مشاهده کرد از حوزه نظامی مأیوس شده است که
نقطه عطف این مســئله ،انهدام پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته آمریکا در خلیج
فارس بود.رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه آمریکاییها پس
از ناامیدی از جبهه نظامی به دنبال جنگ علیه زیرســاختهای حیاتی کشور
رفتنــد ،تصریح کــرد :در این جنگ نوین به دلیل آنکــه فاعل جنگ در حوزه
ســایبری گمنام است این حمات بیشــتر در این حوزه صورت میگیرد.سردار
جالی گفت :زیرساختهای حیاتی ایران به دلیل رشد و توسعه سریع ،گرایش
به ســایبری شدن پیدا کرده است .لذا حفظ این کارکردها که پیوندی حیاتی با
کیفیت زیست مردم دارد منوط به پدافند سایبری و رعایت الزامات جامع پدافند
غیرعامل است.وی با بیان اینکه در این زمینه رویکرد ما عملیات پیشگیرانه برای
رصد آســیبپذیریها و کنترل آمادگیهاست ،متذکر شد :صنعت برق صنعتی
مادر اســت و همه کارکردهای حیاتی به برق مربوط اســت .عدم اختاات در
زیرساختهای برق کشور نشــان از تاب آوری و قوت صنعت برق کشور دارد و
قابل تقدیر است.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد :ظرفیت
کنونی مولدهای اضطراری برق میتواند رشــد بیشــتری داشته باشد تا تأمین
کننده برق اضطراری کشــور باشد.سردار جالی گفت :رزمایشهای سایبری در
حوزه برق باید به صورت منظم برگزار شــود تا ضمن بررســی آسیب پذیریها
میزان پایداری شبکه ارتقا یابد.در حاشــیه برگزاری نهمین رزمایش سراسری
مولدهای برق اضطراری ،سند همکاری اجرای دستورالعمل تأمین برق اضطراری
مراکز حیاتی ،حســاس ،مهم و ضروری بین ســازمان پدافند غیرعامل کشور و
شرکت توانیر امضا شد.این سند همکاری در راستای اجرای دستورالعمل تأمین
برق اضطراری مراکز حیاتی ،حساس ،مهم و ضروری اباغی رئیس محترم ستاد
کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور و بر اساس پیشنهاد
شرکت توانیر با عنوان «طرح جهادی مانور آمادگی مولدهای خودتامین» جهت
ایجــاد آمادگی در شــرایط بحران با هدف مصونســازی تأمین برق اضطراری
مراکز حیاتی ،حســاس ،مهم و ضروری از سوی سردار غامرضا جالی ،رئیس
سازمان پدافند غیرعامل کشور و محمد حسن متولی زاده رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل شرکت توانیر به امضا رسید.
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امیرعبداللهیان در نشست خبری:

انتقام خون «حاج قاسم» خروج آمریکا از منطقه است
دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت :پاسخ به
ترور سردار ســلیمانی قطعاً و بدون تردید ،خروج آمریکاییها
از منطقــه خواهد بــود که در آینده نه چنــدان دور این اتفاق
خواهد افتاد.حســین امیرعبداللهیان در اولین نشســت خبری
ستاد برگزاری سالگرد ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که
صبــح دیروز در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شــد ،گفت :یاد و
خاطره قهرمان مبارزه با تروریسم ،شهید حاج قاسم سلیمانی و
همراهان او را گرامی میداریم.وی گفت :در هفتههای نزدیک به
ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بینالمللی بغداد هستیم که این
ترور با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا به عنوان تروریسم
شماره یک در جهان انجام شد و در این حادثه سردار سلیمانی و
همراهان شان به شهادت رسیدند.دستیار ویژه رئیس مجلس در
امور بین الملل اظهار داشت :مکتب سلیمانی ایجاب میکند که
در دنیای پیچیده کنونی بتوانیم از طرق مختلف این اندیشهها
و مکتب را برای نسل کنونی و نسلهای آینده نه تنها در ایران
و منطقه بلکه در ســطح بین المللی به تصویر بکشیم و از این
منظر به دلیل اهمیت موضوع ،مجموعههای تحت عنوان بنیاد
شهید سلیمانی در جمهوری اسامی ایران شکل گرفته که این
بنیاد با حمایتهای مردمی فعالیت خود را آغاز کرده است.امیر
عبداللهیان گفت :از ماهها قبل دوســتداران سردار سلیمانی از
داخل ایــران ،منطقه و حتی در آمریکای اتین و داخل آمریکا
و اروپا مرتــب ایدههای مردمی خود برای گرامیداشــت یاد و
خاطره ســردار سلیمانی و اولین سالگرد او را دنبال کردند و در
نتیجه مســئوان در جمهوری اسامی ایران بر آن شدند برای
آنکه یک گرامیداشت در خور شخصیت واای سردار سلیمانی
برگزار شود ،ستادی به این منظور شکل گیرد که این کنفرانس
خبری اولین برنامه در این راســتا اســت و در مراحل مختلف
اطاع رسانی خواهد شد.وی با بیان اینکه توجه به ابعاد متنوع
شخصیتی سردار سلیمانی مهم است ،افزود :سردار سلیمانی یک
فرد نبود ،ســردار سلیمانی یک ســردار و یک ژنرال نظامی به
تنهایی نبود .شخصیت سردار سلیمانی یک مکتبی را ایجاد کرد
که در راستای مکتب اســام ناب پیامبر عظیم الشأن اسام و
در راســتای اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسامی ایران و در
راســتای دیدگاههای ناب و ارزشمند مقام معظم رهبری بود و
از آن به عنوان مکتب سلیمانی یاد میشود.دستیار ویژه رئیس
مجلس در امور بین الملل اضافــه کرد :از این منظر و به دلیل
اهمیت موضوع ،مجموعهای تحت عنوان بنیاد شهید سلیمانی
در جمهوری اســامی ایران شکل گرفته اســت و این بنیاد با
حمایتهای مردمی فعالیت خود را آغاز کرده و امروز ما هم به
طور رسمی اعام میکنیم که بنیاد شهید سلیمانی به دنبال آن
اســت که اندیشههای ناب مکتب سلیمانی را ترویج دهد و قرار
است مانع تحریف در خصوص شخصیت سردار سلیمانی شود.
امیر عبداللهیان تصریح کرد :همچنین به دنبال آن هستیم که
در سطح منطقهای و بینالمللی و همچنین در سطح ملی نسبت
به آثار سردار سلیمانی و اندیشههای سردار سلیمانی روشنگری
شود.وی افزود :این بنیاد در عین حال از وجود حمایت خانواده
معظم ســردار ســلیمانی و به طور مشخص سرکار خانم زینب
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ســلیمانی برخوردار است که حقیقتاً از آغازین لحظات دریافت
خبر شــهادت پدرشان توانستند به طور ویژه نقشی زینب گونه
داشته باشــند و حتماً در چارچوب بنیاد سلیمانی هم همه ما
شاهد فعالیتهای خوب سرکار خانم سلیمانی خواهیم بود و این
بنیاد هم نقش اصلی و اساسی خود را ایفا خواهد کرد.
دســتیار ویــژه رئیس مجلــس در امور بین الملــل گفت :در
هفتههای اول شــهادت سردار سلیمانی ،فقط در ایاات متحده
آمریکا در  ۵۱نقطه مراسمهای خودجوش مردمی برگزار شد و
امسال ستاد با درخواستهای بیشــتری از سراسر جهان برای
گرامیداشت برنامه در این خصوص مواجه است.امیرعبداللهیان
افزود :از برنامههای اولیه ای که ســتاد در نظــر دارد که برای
اولین ســالگرد انجام شود ،این اســت که فیلم مستندی از ۱۴
روز آخر زندگی افتخارآفرین ســردار سلیمانی در ایام سالگرد
او به نمایش خواهد آمد و از برخی از آثار ســردار ســلیمانی به
صورت مکتوب رونمایی خواهد شــد.وی بیان کرد :همچنین از
کتابهایی که در خصوص شــخصیت چند بعدی و متنوع این
ســردار عزیز وجود دارد ،رونمایی میشود.دستیار ویژه رئیس
مجلس در امور بینالملل تصریح کرد :ســردار سلیمانی فردی
بود که بســیار مطالعه میکرد و در کنار فعالیتهای میدانی در
مبارزه با تروریســم و صهیونیسم و تاشهای شبانهروزی برای
تامین حداکثری امنیت ملی کشــور ،منطقه و جهان ،بســیار
مطالعه میکرد و بسیار مینوشت.امیرعبداللهیان افزود :فراموش
نمیکنم که یک بار در یک جلســه او [سردار سلیمانی] اشاره
کرد که دهها دفتر صدبرگ مملو از همه مطالب و جلســات من
و خاطراتــی که در دوران کاری خودم تا به امروز دارم ،اســت.
وی اظهارداشــت :بخشهای قابل انتشار این خاطرات انشاءاه
در اولین ســالگرد شهادت وی منتشــر خواهد شد؛ همچنین
طراحی برای اهدای جایزه بین المللی ســردار سلیمانی انجام

شــده است.دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل با بیان
اینکه اهدای این جایزه بین المللی ابعاد مختلفی هم در ســطح
ملی و هم در ســطح بین المللی دارد که در نشســتهای بعدی
اطاعرسانی دقیقتری پیرامون این موضوع صورت خواهد گرفت،
گفت :اما اولین جایزه بین المللی ســردار ســلیمانی همزمان با
برگزاری مراسم ســالگرد وی تحت برنامه ویژهای در هماهنگی
با ســتاد ملی کرونا انجام خواهد شــد.امیرعبداللهیان بیان کرد:
برگزاری کنگره علمی در بررسی ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی
و مکتب ســلیمانی از دیگر برنامههایی است که همزمان با اولین
سالگرد ،مورد توجه ســتاد برگزاری مراسم سالگرد و همچنین
بنیاد سلیمانی قرار دارد.وی گفت :به صورت خودجوش هزاران و
دهها هزار پیشنهاد به بنیاد سلیمانی و به ستاد تاکنون رسیده اما
به زودی فراخوان و آدرس سایت و فضای مجازی اعام میشود تا
هر گونه ایده علمی ،پژوهشی ،تولید محصوات هنری و فرهنگی
در خصوص شخصیت سردار سلیمانی در این مجموعه ارائه شود.
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل تصریح کرد :در بعد
بیــن المللی ،در بُعد حقوقی و در بعد سیاســی ،اواً بحث انتقام
ســردار سلیمانی هنوز موضوع اصلی و اساسی جمهوری اسامی
ایران اســت.امیرعبداللهیان با بیان اینکه این یکی از موضوعاتی
اســت که از سراســر دنیا در این ماههای گذشــته از جمهوری
اســامی ایران مطالبه میکنند ،افزود :بنده در یکی از برنامهها
عرض کردم که در حادثه اقدام تروریستی ترامپ ،رئیس جمهور
جنایتــکار آمریکا ،پمپئو ،وزیر دفــاع و مقاماتی که جزء عاملین
حمله تروریســتی به سردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس و
همراهانشــان بودند ،دو اتفاق افتاد.وی گفت :اتفاق اول این بود
که خودروی سردار سلیمانی و همراهانش مورد اصابت قرار گرفت
و اتفاق دوم نیز این بود که ســردار سلیمانی و همراهانش در این
حادثه تروریستی در فرودگاه بینالمللی بغداد به عنوان میهمان

روحانی در ستاد ملی کرونا:

امیر سرتیپ پوردستان عنوان کرد

مردمهمراهینکنندموفقنمیشویم
رئیس جمهور گفــت :مردم ما اگــر در زمینه مبارزه با
بیماری کرونا با همه تــوان به صحنه نیایند و همکاری
نکننــد ،مطمئنا ما در مقابل این بیماری موفق نخواهیم
بود .حجتااســام حســن روحانی رئیسجمهور صبح
دیروز (شــنبه) در جلســه ســتاد ملی مبارزه با کرونا
ضمن تبریک هفته وحدت با اشــاره به جلســه گذشته
ســتاد ملی کرونا در حضور رهبر معظــم انقاب ،اظهار
داشت :تشــکر میکنم از مقام معظم رهبری ،ایشان در
این جلســه نکات بســیار مهمی را در مورد این بیماری
و اقداماتی که ســتاد باید انجام دهد و وحدت و انسجام
اجتماعی و مراعات اخاق اســامی بیــان کردند و در
هر دو بخش برای ما راهگشــا خواهد بــود .ما امروز در
بحــث کرونا در مورد مباحث مفصلــی بحث کردیم .ما
برای اینکــه بتوانیم در برابر این بیماری و ویروس موفق
شــویم همه باید به وظایف خــود عمل کنیم.وی عنوان
کرد :دولت به معنای عام کلمه وظایفی دارد ،بخشهای
مختلف دولت و بهداشــت و درمان هم به عنوان کسی
که در میدان این مبارزه اســت وظایف خاص خودش را
دارد و باید انجام دهد .پس بخشــی از وظایف به دولت
مربوط میشــود که باید انجام دهد .چه وسایلی که باید
تولید شود و چه وســایلی که باید خریداری شود و چه
اقدامات دیگری که بایــد انجام بگیرد .دوم ،وظیفه خود
مردم است .یعنی مردم اگر با تمام توان به صحنه نیایند
و همــکاری خود را مدنظر قرار ندهند مطمئناً در مقابله
با این بیماری موفق نخواهیم بود .مهمترین مســأله این
است که مردم کمک و همراهی کنند و دستورالعملهای
صادر شده را مراعات و اجرا کنند.رئیسجمهور بیان کرد:
نکته دیگر ،بحث تولیدکنندگان نیازمندیهای جامعه و
تأمین کنندگان منابع مالی برای اداره کشور است که باید
برای تولید و تأمین منابع مالی در همه زمینهها ازجمله
بهداشت و درمان اقدامات ازم انجام گیرد.روحانی افزود:
یکی از مســائل مهمی که در گذشــته به عنوان یکی از
نقایص داشــتیم این بود که مصوبات بسیار مهم و خوبی
در اینجا تصویب و اباغ میشــد اما در اجرا یا خوب اجرا
نمیشــد یا دقیق اجرا نمیشد و یا اص ً
ا اجرا نمیشد .به
همین دلیل مقام معظم رهبری دستور دادند یک قرارگاه

عملیاتی که تمام مصوبات را تا اجرای نهایی دنبال کند و
آنجایی که نیاز به ضمانت اجرا دارد توسط ضابطین قوه
قضائیه یا مأموران بخش نظارتی انجام شــود ،راه اندازی
کنیم .یعنی حاا بحث این اســت آیا آنچه تصویب شده
یا تصویب میشــود به خوبی انجام شده و میشود یا نه؟
آیا با متخلفین در بخش دولتی ،مردم یا همه بخشهای
جامعه برخورد میشــود؟ آیا جریمه میشوند؟ چند نفر
جریمه شدند ،چگونه باید اطاع رسانی شود به مأموری
که جریمه میکند؟روحانی افــزود :آیا افرادی که مبتا
شــدند حتماً قرنطینه میشوند؟ یا نه؟ این مسأله بسیار
مهمی اســت که ما اینها را در همیــن بخش قرارگاهی
کنترل و مراقبت کنیم که فرد مبتا قرنطینه شده یا نه؟
اقوام نزدیک او تست شدند یا نه؟ این وظیفه ما است که
مورد بررسی قرار دهیم .گروههای آسیبپذیر ،سالمندان،
بیماران زمینهای چه شرایطی دارند؟ آماری درخصوص
میزان مبتایان و فوت شدگان در کشورهای دیگر و ایران
ارائه شد و دیدیم کشورهایی که نسبت به سالمندان خود
و بیمــاران زمینهای کار ویژه ای انجام دادند تعداد مرگ
و میرشــان پایین است .آمار ما نشان میدهد  ۸۸درصد
فوتیهای ما سالمندان و بیماران زمینهای بودند.
وی تصریح کرد :در واقع بــه غیر از انضباط اجتماعی و
مسئولیت اجتماعی ،اعمال حاکمیت هم باید در کنار آن
قرار گیرد .ما نمیتوانیم تنها به این اکتفا کنیم که جامعه
ما انضباط دارد یا مردم ما احساس مسئولیت میکنند و

رســمی دولت وقت عراق به شهادت رسیدند.دستیار ویژه رئیس
مجلــس در امور بینالملل تاکید کرد :جمهوری اســامی ایران
پاســخ و انتقام خودروی منهدم شده سردار سلیمانی را با پرتاب
 ۱۳موشک بالستیک نقطه زن به پایگاه استراتژیک آمریکایی در
منطقه «عین ااسد» عراق داد اما پاسخ به ترور سردار سلیمانی
قطعاً و بدون تردید ،خروج آمریکاییها از منطقه خواهد بود که در
آینده نه چندان دور این اتفاق خواهد افتاد و جهانیان شاهد این
مسئله خواهند بود.امیرعبداللهیان درباره جزئیات برگزاری مراسم
سالگرد شــهادت حاج قاسم سلیمانی بیان کرد :برنامه ریزان در
ستاد گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی
به صورت محدود و گسترده برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد
شهادت حاج قاسم سلیمانی را در نظر گرفتهاند و اگر شرایط اجازه
دهد بخشی از برنامهها به طور حضوری خواهد بود و بخش دیگر
این مراسم با توجه به محل تدفین پیکر حاج قاسم سلیمانی در
کرمان و با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود.وی افزود:
همچنین برنامههایی برای تهران پیش بینی شده است و به دلیل
میــزان عاقه مردم ایران و جهان و پیگیریهای آنها برنامهها در
سراسر استانها مورد توجه قرار گرفته است ،اما اینکه چه میزان از
این برنامهها را میتوان حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی
انجام داد و چند درصد از برنامهها به صورت فضای مجازی برگزار
خواهد شــد ،اجازه دهید که متناسب با شــرایط ستاد مبارزه با
کرونا در هفتههای آینده اطاع رســانی دقیق کنیم.دستیار ویژه
رئیس مجلس در امور بین الملل افزود :ستاد مرکزی گرامیداشت
سالگرد شــهادت حاج قاسم سلیمانی در ذیل خودش ستادهای
فرعی متعددی دارد که به عدد تعداد اســتانهای کشور است و
در کشورها دیگر نیز کارگروههایی فعال هستند.امیر عبداللهیان
دربــاره آخرین وضعیت پرونده محاکمه تروریســتهایی که در
شــهادت حاج قاسم سلیمانی نقش داشتند ،گفت :درباره دادگاه
ویژه سردارسلیمانی ،ریاست قوه قضائیه از روزهای آغازین ترور،
دادگاه خاصی را مأمور این قضیه کرد که این دادگاه میتوانست
به دو شکل عمل کند.وی اظهار داشت :فرض اول این بود که به
ســرعت یک رای را صادر کنند و فــرض دوم این بود که پرونده
کام ًا تکمیل شــود به طوری که در سطح بین المللی و محاکم
جهانی قابل دفاع و ارائه باشــد .برای همین بازپرس این دادگاه
در ســفرهای متعدد به عراق و محل وقوع این حادثه تروریستی
تمام مســتندات اصلی را جمع آوری کرده و دستگاههای ذیربط
قضایی ،امنیتی و سیاسی عراق کمک شایان و قابل توجهی را در
این موضوع داشتند.دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل
تاکید کرد :بسیار امیدوار هستیم که در آستانه نخستین سالگرد
شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهانش شاهد صدور یک رای
قضایی قوی تاثیرگذار و قابل پیگیری باشیم و این موضوعی است
که به صورت هفتگی مد نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد و تاکنون
جلسات مختلف و پیگیریهای گوناگون انجام شده است ،حتی
در بحث اینکه آیا جاسوســانی میتوانستند در این حادثه نقش
داشته باشند هم بررسی میشود.امیرعبداللهیان گفت :اما اجازه
میخواهم تا مراحل تکمیل این پرونده و اعام آن از طریق مراجع
قضایی ،بیش از این مطلبی را عرض نکنم.

دیگر کاری انجام ندهیم .مخصوصاً در ایامی که از دوران
ماه محرم و صفر عبور کردیم و بیشــتر مراسم عروسی و
جشــن و سرور اجرا میشود این مقررات باید دقیق اجرا
شود .اگر کســی میخواهد عقد و عروسی بگیرد باید به
او پروتکل بدهیم که کجــا و با چه تعدادی آن را برگزار
کند .کام ً
ا باید بداند چه کسی باید مراقبت شود ،چگونه
جریمه شــود .آن فردی که دعوت کننده است با فردی
که خودش وظیفه خودش را انجام نداده فرق دارد .او در
واقع مردم را به جایی دعوت کرده ،مهمانی داده و مردم
را مبتا کرده است که باید با همه آنها برخوردهای قاطع
صــورت گیرد.رئیسجمهور تصریح کــرد :یکی از نکات
دیگر این بود که باید اطاعات و زنجیره اطاعات در کنار
یکدیگر قرار گیرد و تکمیل شود .کسی که مبتا میشود
و باید قرنطینه شود را چگونه کنترل کنیم .در این زمینه
رهگیری ازم اســت و این رهگیــری و مراقبت بر دوش
امکاناتی است که وزارت ارتباطات ما دارد .همکاریهایی
که میان وزارت بهداشت و درمان و وزارت ارتباطات انجام
شــده اســت میتواند این کار را انجام دهد .در جلسات
گذشته تاکید کردیم کســی که قرنطینه میشود ،باید
محله او را یاری کند یعنی یاری محله باید کنار قرنطینه
بیاید و نیازمندیهای آنها را تهیه کند و اینجا اســت که
دستورالعملی برای محلهها نیاز داریم که بسیج میتواند
به میدان بیاید و نقش ارزشمندی ایفا کند.روحانی گفت:
یــا باید برای فردی که  ۱۵روز قرنطینه میشــود و کار
فردیاش با مشکل مواجه میشود یا فردی که از فعالیت
بازداشته میشــود بیمههای ویژه ای در نظر گرفت .در
مجموع امروز تصمیمات مهمی برای محدودیت نســبت
به  ۲۵اســتان با یک شــرایط خاصی گرفتیم .برای ۴۶
شهرســتان با شــرایط مختلف محدودیتهای در نظر
گرفتیم و در مورد  ۴۳شهرســتان قبلی که محدودیت
قائــل بودیم ،محدودیتها را تمدیــد کردیم و برای ۲۵
مرکز استان تصمیماتی گرفتیم که از چهارشنبه تا جمعه
بعد به مدت  ۱۰روز اعمال میشــود.وی ادامه داد :برای
فعالیتهای ۳و  ۴که عمدتاً فعالیتهای آموزشی و محل
تجمع اســت ،برای آن  ۱۰روز ممنوع میشــوند و همه
موارد توسط سخنگو تبیین و توضیح داده خواهد شد.

تولید تمام نیازهای نیروهای مسلح
به دست متخصصان ایرانی
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش گفت :ملت
شریف ایران مطمئن باشــند فرزندان و سربازشان در ارتش
جمهوری اســامی ایران ،سپاه پاســداران و نیروی انتظامی
از قابلیت و توانمندی بســیار باایی برخوردار هستند و همه
نیازهای نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایــران اعم از
هوایی ،زمینی و دریایی به دســت دانشمندان و متخصصان
ایرانی تولید می شود.به گزارش ارتش ،امیر سرتیپ احمدرضا
پوردستان رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش
جمهوری اسامی ایران افزود :با توانمندی های بسیار خوبی
که داریم تهدیدهای دشــمن را رصد می کنیم و متناسب با
تهدیدات ،قابلیت دفاع ازم را در خودمان ایجادکرده ایم .وی
گفت :نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران از توانمندی و
قابلیت دفاعی و تهاجمی خوبی برخوردار هســتند و چنانچه
دشمنی بخواهد خیال خام خود را عملی کند با پاسخ کوبنده
و پشیمان کننده ما رو به رو خواهد شد.رئیس مرکز مطالعات
و تحقیقات راهبردی ارتش جمهوری اســامی ایران با اشاره
به وظیفه همگان در مقابل تهدیدها و تحریم های دشــمن و
مشکات اقتصادی و معیشتی مردم افزود :اولین وظیفه ما این
اســت که گوش به فرمان مقام معظم رهبری و فرمانده معزز
کل قوا باشیم و بر همه نیروهای مسلح ،دولت ،مجلس و قوه
قضائیه و همه آحاد ملت فرض است که تدابیر و رهنمودهای
معظــم له را چراغ راه خود قرار دهند چرا که راه ســعادت و
نجات ما پیروی از تدابیر ایشان است.

ابراز همدردی «قالیباف» با
بازماندگان و مجروحان حادثه زلزله
غرب ترکیه
رئیس مجلس شورای اسامی با صدور پیامی خطاب به رئیس
مجلس ترکیه در پی وقوع حادثه زلزلهای در این کشور ،ضمن
ابــراز همدردی با بازماندگان و مجروحــان ،از اعام آمادگی
مجلس جهت هماهنگی ارســال کمکهای مردمی خبر داد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسامی در پیامی
به مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر جمهوری ترکیه
وقوع حادثه زلزله در سواحل غرب کشور ترکیه و منطقه ازمیر
را تسلیت گفت.
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کارگران و حسرت ابدی خانه دار شدن

کارگران کجای تصمیمات دولت هستند؟

در شــرایطی قیمت مســکن روند صعودی خود را ادامه میدهد که افزایش اجاره بها
به مشکات حاد بیشتر کارگران تبدیل شده است .جای خالی تصمیمات دولت برای
کارگران ,خانه دار شــدن را به حســرت ابدی برای کارگران تبدیل کرده است .طبق
آمار و اطاعات موجود در حوزه مسکن ,قیمت مسکن طی  23ماه اخیر حدود 181
درصد رشد داشته است .چند روز گذشته نیز بانک مرکزی آماری را منتشر کرد که بر
اساس این آمار طی مهرماه امسال تعداد معامات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران
به  8700واحد مسکنی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
 2,3و  154,5درصد افزایش رانشــان میدهد.بر اســاس آمار بانک مرکزی متوسط
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به  26,7میلیون تومان رسیده که نسبت
به ماه مشابه سال گذشــته  110درصد افزایش یافته است.اما مسئله مهم در میزان
افزایش قیمت مسکن ,عدم توانایی قشر ضعیف جامعه برای خرید یک واحد آپارتمان
برای سکونت است .متوســط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی  26میلیون تومان
اســت .با این حساب اگر یک کارگر در طول ســال همه حقوقش را پس انداز کند و
هوا بخورد ،میتواند سالی یک متر خانه بخرد.با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران
مطابق وزارت کار در سال  99حداقل 2میلیون و  600تا 2میلیون و 800هزار تومان
است ،یک کارگربرای خرید یک واحد آپارتمان50متری باید چند سال کار کند؟برخی
مسئولین خبر از ارائه وام برای خرید مسکن می دهند که اقساط هر کدام از آنها وام
هــا حداقل یک میلیون و 200هزار تومان اســت که به گفته ی علی اصانی ،رئیس
کانون شورای اســامی کار البرز،کارگران توان پرداخت قسط  1,2میلیون تومانی را
ندارند .وی درباره تاثیر پرداخت وام مسکن در صاحبخانه شدن کارگران ،گفت :شاید
نیت از دادن وامهای مســکن کمک به خانه دار کردن کارگران و گروههای کم درآمد

و محروم جامعه باشد ،ولی با تجربهای که در این زمینه داریم این وامها چندان به کار
کارگران نیامده است.

می شود که کارگران برای تأمین معیشت خود با مشکات متعددی روبرو هستند که
مجبورند به کارهایی مانند مسافرکشی ,دستفروشی و نظافتچی رجوع کنند.

کارگر توان قسط  1.2میلیون تومانی را ندارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر 70درصد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی
یک میلیون و  200هزار تومان قســط را ندارند ،گفت :با وضعیتی که در بحث قیمت
مسکن به وجود آمده کارگران از این طرحها استقبال نمیکنند .وقتی کارگر با حداقل
حقوق کار میکند و یک خانه دســت کم  700میلیون تومان برایش آب میخورد او
باید 200ســال کار کند تا از عهده خرید یــک خانه برآید مگر اینکه دولت به میدان
بیاید و مثل مسکن مهر یکسری امکانات و منابع و زمینهای دولتی را برای این منظور
اختصاص بدهد.رئیس کانون شورای اسامی کار البرز با بیان اینکه در حال حاضر 70
درصــد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک میلیون و  200هزار تومان
قسط را ندارند ،گفت :با وضعیتی که در بحث قیمت مسکن به وجود آمده کارگران از
این طرحهایی همچون وام مسکن استقبال نمیکنند.بر اساس مصوبه دستمزد سال
99حقــوق یک کارگر با یک فرزند حدود دو میلیون و  800هزار تومان خواهد بود .با
این شــرایط بازار و قیمت های مسکن ،حاا برای خرید یک واحد مسکونی 60متری
در اغلب مناطق شــهر تهران ،حداقل یک میلیارد تومان بودجه نیاز است ،رقمی که
معادل 30سال پسانداز کل درآمد یک خانوار کارگری است.افزایش سرسام آور قیمت
مســکن؛ باعث شده است که خرید مسکن به یک حسرت ابدی برای کارگران تبدیل
شود .از سوی دیگر افزایش چشمگیر اجاره بها نیز درد سرجدید برای کارگران است.
چرا که 50تا 70درصد درآمد خانوار صرف اجاره بها می شــود و همین مسئله باعث

سهم  50تا 70درصدی اجارهبها از درآمد خانوارها
محمدرضا رضاییکوچی ,رئیس کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به سهم 50تا
70درصــدی اجارهبهــا از درآمد خانوارها گفت :این یعنی تهدیــد اقتصاد خانوار ،در
چند ســال اخیر مردم برای پرداخت اجاره مشکات بســیاری داشتهاند .محمدرضا
رضاییکوچی با اشاره به افزایش  40درصدی نرخ اجاره در بازار مسکن طی تابستان
امســال اظهار کرد :متأسفانه نرخ اجاره مسکن روز به روز در حال افزایش است و این
مسئله به صورت مستقیم بر معیشت و اقتصادی خانوارها اثر منفی بسیار گسترده ای
گذشته است.وی با بیان اینکه  50تا  70درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره
مسکن می شــود ،افزود :این آمار به معنای تهدید اقتصاد خانوار است ،در چند سال
اخیر مردم برای پرداخت اجاره با مشکات بسیاری مواجه شده اند.وی گفت :وضعیت
بازار اجاره مســکن از آنجایی بحرانی تر شد ،که با افزایش قیمت مسکن ،بسیاری از
مردم به دلیل کاهش قدرت مالی ،از خرید مســکن منصرف شــده و به سمت اجاره
مسکن هدایت شده اند ،بنابر این تقاضا برای اجاره بسیار باا رفته و به تبع آن قیمت ها
افزایش یافت.رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد :مهمترین راهکار برای کاهش
مشکات بازار اجاره ،تولید مسکن است ،قطعاً اگر میزان ساخت و ساز مسکن افزایش
یابد ،نظام عرضه و تقاضا به تعادل می رسد در آن شرایط می توان به کاهش قیمت ها
امید داشت ،دولت نیز می تواند در راستای تولید مسکن استیجاری نیز حرکت کند تا
بخشی از نیازهای این بخش رفع شود.
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استانها
مدیرکل راه و شهرسازی:

 ۱۸۸واحد مسکن مهر ایام بدون
متقاضی است
ایام  -صمیم نیا  -مدیرکل راه و شهرسازی استان ایام گفت 188 :واحد مسکن
مهر در این استان متقاضی ندارند و بدلیل مشکات حقوقی تعاونیها باتکلیف
اســت.علیاصغر کاظمی اظهار داشــت :یک هزار و  698واحد نیز در مجموع با
پیشرفت فیزیکی  70درصد در حال تکمیل است.وی یادآور شد 11 :هزار و 713
واحد مســکن مهر در شهرهای باای  25هزار نفر جمعیت استان ایام در حال
ساخت است که هفت هزار و  87مورد در قالب تعاونی ،یک هزار و  152مورد در
قالب سه جانبه و سه هزار و  474مورد نیز به شکل خودمالک احداث میشوند.
وی تاکید کرد 10 :هزار و  247واحد از این تعداد به بهرهبرداری رســیده است و
تنها یک هزار و  466واحد مراحل احداث را میگذرانند.مدیرکل راه و شهرسازی
ایام اضافه کرد :چهار هزار و  764واحد نیز در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت
اســتان ایام در حال ساخت هستند که  278مورد به شکل تعاونی و چهار هزار
و  764مورد نیز به شــیوه خودمالک ساخته خواهند شد.کاظمی ادامه داد :یک
هزار و  656مورد نیز به شکل خودمالک در بافت های فرسوده قرار داشتهاند که
تمامی این واحدها به بهرهبرداری رسیدهاند.وی اظهار داشت :از مجموع  18هزار
و  133مورد مسکن مهر استان ایام تاکنون  16هزار و  617واحد تکمیل شده و
یک هزار و  516مورد نیز در مراحل اجرا قرار دارند.مدیرکل راه و شهرسازی ایام
یادآور شد :از مجموع یک هزار و  466واحد باقیمانده در شهرهای باای  25هزار
نفر جمعیت استان یک هزار و  348واحد متعلق به دولت بوده و تنها  118واحد
خودمالک هستند و از  50واحد باقیمانده در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت
نیز همگی خودمالک هستند.
در تذکر اعضا شورای اسامی شهر تبریز مطرح شد؛

سازمان بازرسی پیگیر پرداخت بیمه بیکاری کرونا

پیشبینی ثبتنام  ۲۰۰هزار نفر تا پایان سال
سرپرســت بازرســی امور تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور از دستور رئیس این سازمان برای بررسی ویژه اختصاص بیمه بیکاری برای
آســیبدیدگان از کرونا حســب فرمایش رهبر معظم انقاب خبر داد.علی یوسفنژاد گفت :سازمان بازرسی کل کشور طبق وظیفه قانونی دایر بر نظارت بر
حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین ،مشکات ناشی از کرونا را از ابتدا در دستور رسیدگی و از اسفند  1398تاکنون آخرین آمار ثبتنام ،مشمولین،
دریافتکنندگان بیمه بیکاری و مشکات بیکاران و همچنین محدودیتهای سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت را مورد بررسی قرار داده است.وی افزود :در
این راستا دو فقره نامه هشداری در اجرای بند (ج) ماده  11قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ،خطاب به رئیس سازمان تأمین اجتماعی و در همان
راســتا مکاتبه دیگری به معاون اول رئیسجمهور ارســال شده است که با توجه به فرمایش رهبر معظم انقاب در جلسه ستاد ملی کرونا و دستور ریاست
سازمان ،این پیگیریها به صورت ویژه تحت رسیدگی هستند.یوسفنژاد ادامه داد :حسب بند ( )5دستورالعمل اجرایی مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا از
اسفند ماه  1388تا پایان اردیبهشت  ،1399سامانهای مجزا برای شناسایی افراد بیکار شده ناشی از بیماری کرونا ایجاد و طبق آخرین آمار اعامی ،بالغ بر
یک میلیون و  146هزار و  519هزار نفر  -ماه ،در ســامانه ثبتنام و پس از تأیید اطاعات در شــعب تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت بیمه بیکاری کرونا
(طبق مصوبه خاص) اقدام شــد .از این تعداد برای یک میلیون و  52هزار و  859نفر  -ماه ،به مبلغ یک هزار و  435میلیارد تومان واریز شــده و  93هزار و
 660نفر  -ماه ،تاکنون از دریافت بیمه بیکاری محروم ماندهاند.

بررسی پرونده «نحوه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی»
در دیوان محاسبات
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت :موضوع تخصیص ارز  4200تومانی یکی از اصلیترین
و جدیترین پروندهها در دیوان محاسبات است و نتیجه بررسیها و تحقیقات تا یک ماه آینده
آماده خواهد شــد.به گزارش خانه ملت،مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور از
بررســی تخلفات و نحوه تخصیص ارز  4200تومانی به کااهای اساسی در دیوان محاسبات
خبر داد و گفت :موضوع تخصیص ارز  4200تومانی یکی از اصلیترین و جدیترین پروندهها
در دیوان محاسبات است و نتیجه بررسیها و تحقیقات تا یک ماه آینده آماده خواهد شد.وی
ادامه داد :بخش اعظم این ارز به واردات کااهای اساســی اختصاص داده شــده و کمبود این
کااها مانند نهادههای دامی در بازار نشــان میدهد که نظارت و پیگیری درستی انجام نشده
تا ارزها به محل واقعی خودشان تخصیص داده شوند.بذرپاش تاکید کرد :دیوان محاسبات کل
کشور در بررسیهای خود درباره این موضوع تمامی مسایل و جوانب را مدنظر قرار خواهد داد
از جمله اینکه ارز  4200تومانی تخصیص داده شــده و کاای مورد نظر هم بوســیله آن وارد
شده اما متاسفانه توزیع مناسبی در این میان صورت نگرفته یا اینکه ارز تخصیص یافته ولی
کاای دیگری بوسیله آن وارد شده است.رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه گفت و گو
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مشکات کمبود نهادههای دامی و افزایش قیمت
مرغ در کشور گفت :مسئوان اعام میکنند ،در زمان ازم ثبت سفارش برای واردات نهادهها
انجام نشــده ،در صورتی که بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار میکنند ،ارز ازم تخصیص و
ثبت ســفارش هم انجام شده است حتی وارد کننده هم میگوید ،نهاده دامی را وارد کردهایم
پس سوال اصلی اینجاست کدام عامل موجب شده تا نهادههای دامی در اختیار مرغداران قرار
نگیرد؟وی افزود :مرغدار میگوید ،نهادههای دامی در بازار نبود و نداشتیم تا به مرغها دهیم و
به این دلیل مدتی جوجهریزی متوقف شد و بعد از آن هم به دلیل کاهش میزان مرغ در بازار،
قیمت آن افزایش پیدا کرد.

قیمت طا در روزهای آینده متاطم خواهد شد؟
ادامه از صفحه اول
چرا باید به پیشینه انتخاباتی توجه کرد؟
کران کلنســی درباره اهمیت انتخابات و تاثیر آن بر بازارها به کیتکونیوز گفت :بازارها تمایل
دارند اهمیت انتخابات را بیش از آنچه که هســت جلوه دهند .ممکن اســت طی هفته آینده
نوسانهایی را در بازار شاهد باشیم اما به وضوح بسیاری از سرمایه گذاران این بازار به وضعیت
عدم اطمینان موجود به طور کامل آگاهند .در نهایت ،حرکات نوسانی کوتاه مدت خواهند بود
چرا که نمیتوانند چشم انداز واقعی طا و بازده واقعی را بر مبنای انتخابات تغییر دهند.کلنسی
همچنین خاطرنشان کرد :با در نظر گرفتن انتخابات سال  2016که در آن ترامپ پیروز شد
به راحتی میتوان این موضوع را به انتخاباتهای دیگر ربط و بسط داد ،اگرچه پس از انتخابات
حرکتهــای بی ثبات زیادی در بازارهای مختلف به وقوع پیوســت اما در نهایت معامات به
مسیر عادی خود بازگشتند.وی افزود :انتخابات  2016یک طرح کامل در این باره ارائه میدهد.
پس از انتخابات بازارها متاطم خواهد شــد در حالی که کاری از دست مردم ساخته نبود و
ســرمایهگذاران بیشتر به آنچه که ترامپ میتوانست انجام دهد متمرکز بودند .اگرچه تاطم
زیادی در ابتدا ایجاد شــد اما در نهایت و با گذشــت یک تا دو هفته تاطمها به میزان قابل
توجهی کاهش یافت .من بر این باورم که در انتخابات  2020هم ســناریوی مشابهی را شاهد
باشیم.در نهایت میتوان تصریح کرد این بازده واقعی است که مسیر حرکت قیمت طا را شکل
میدهد .به این معنا که عملکرد قیمت فلزات گرانبها بسیار وابسته به اقتصاد ایاات متحده و
نیز سیاستهای بانک فدرال رزرو است تا هر موضع سیاسی و انتخاباتی دیگر.کلنسی در این
راستا اضافه کرد :برای طا ،بیش از هر چیز بازده واقعی آن تاثیرگذار است .آنچه از ماه مارس
تا آگوست شاهد بودهایم مسیری است که بر کاهش بازده واقعی تاثیرگذار بوده است.بنابراین
سوال اصلی در بازار طا این است که بازده واقعی چه خواهد شد؟ کپیتال اکونومیکس Capital
 Economicsدر این باره معتقد اســت که هر اونس طا تا پایان ســال به سطح  2هزار دار در
هر اونس بازخواهد گشــت که معنای آن افزوده شدن بیش از  100دار در هر اونس نسبت
به قیمتهای فعلی است و به همین دلیل است که کلنسی در این باره توضیح میدهد :بازده
واقعی ناشــی از بازدهی اسمی و جبران تورم است .به نظر میرسد که بانک فدرال رزرو برای
مدت طوانی بازده اسمی را بسیار پایین نگه خواهد داشت و در نتیجه آنچه برای بازده واقعی
اتفاق بیفتد جبران تورم است ،به شرطی که بهبود اقتصادی از سر گرفته شود و این روند بهبود
در اواخر سال جاری و یا شاید در سال آینده سرعت بیشتری به خود بگیرد و در نتیجه جبران
تورم روند افزایشی میگیرد.
جلسه فدرال رزرو ،تعداد مشاغل
گذشــته از انتخابات روز سه شــنبه ،بازارها دادههای اقتصادی زیادی برای تاثیرپذیری پیش
روی خود خواهند داشــت که از جمله آنهــا میتوان به اعام نرخ بهره فــدرال رزرو در روز
پنجشنبه اشــاره کرد.تحلیلگران انتظار دارند که فدرال رزرو همچنان در جلسه هفته آینده
بر نیاز به تصویب بسته دوم محرک مالی تاکید کند.جیمز نایتلی اقتصاددان ارشد بینالمللی
 INGدر این باره عنوان کرد :فدرال رزرو احتماا بر تصویب بسته محرک در این جلسه تاکید
خواهد کرد و همچنین قول خواهد داد که در صورت لزوم بستههای بیشتری هم به تصویب
برساند .دادههای اقتصادی تعداد مشاغل ،قرار است جمعه آینده منتشر شود که از عوامل بسیار
تاثیرگذار بر بازارهای مالی خواهد بود که بر اساس پیشبینیهای موجود ،در طول ماه اکتبر
 600هزار فرصت شغلی افزوده شده است.

تامین هزینه های شهرداری با فروش بیت
المال صورت میگیرد
آذربایجان شرقی  -عضو شورای شهر تبریز گفت :سیاست
شورا و شهرداری در موضوع پروژهها انسانمحوری آنها
است اما در پروژههای ســاختمان سازی در محات و
معابر تبریز ،عموما مصالح ساختمانی تمام پیادهروها را
تصرف کرده است و تا خود خیابان آمده است و موضوع
تنش عصبی و امنیتی و خطرات جانی برای شــهروندان ایجاد کرده اســت و یا
گودبرداری های صورت گرفته خســارت جانی و مالی به مردم میزند.به گزارش
خبرنگار ما در آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای
اسامی شهر تبریز ،سونیا اندیش افزود :در اکثریت پروژه ها ایمن سازی صورت
نگرفته و این موضوع خطرات جانی برای مردم دارد.این عضو شورای اسامی شهر
تبریز اضافه کرد :سربازانی که در شهرداری به صورت امریه کار می کنند متاسفانه
برخی از مســئولین با این سربازها بعضاً رفتار مناسبی ندارند .اندیش تاکید کرد:
برخی از مدیران حتی کارهای شــخصی خود را به آنها می سپارند! و در یکی از
ایستگاه های آتشنشانی از این جوانان بیگاری کشیده می شود .وی گفت :ضروری
است این موضوع به مدیران اباغ شود تا نسبت به اصاح رفتار خود اقداماتی انجام
دهند.فریدون بابایی اقدم دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز طی تذکری گفت :از
لوپ توانیر بازدیدی شد که در این طرح بودجه ای حیف و میل شده که باید در
این راســتا نظارت هایی ترتیب داده شود .وی اضافه کرد :این موضوع پیشتر در
صحن شــورا مطرح شده است که همچنان بی جواب باقی مانده است .این عضو
شــورای اسامی شــهر تبریز افزود :خواهش میکنم شهردار فرد خاطی در این
پروژه را جریمه و برخورد کند و یا دکتر قلیزاده در این خصوص ورود کند.محرم
محمدزاده دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز اظهار کرد :درآمد شهرداری از عوارض
و فروش پروانه کم خواهد شد و قطعا آینده کارکنان را با مشکل مواجه خواهند
شد.وی اضافه کرد :متاسفانه شهرداران مناطق به دنبال کسب درآمد از راه های
دیگری نیستند و تنها کاری که می کنند فروش زمین های با ارزش بوده که ازم
هست شهرداری اجازه ی فروش گنجینه های شهری را ندهد.
شهردار فردیس

بهبود وضعیت عمرانی و خدمات شهری
شهرک ناز فردیس
شــهردار فردیس گفت :بهبود وضعیت عمرانی و خدمات شــهری شــهرک ناز
فردیس در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.مصطفی سعیدی سیرایی
در حاشــیه بازدید میدانی از شــهرک ناز فردیس که روز پنجشــنبه با حضور
سرپرست معاونت عمران ،سرپرست منطقه یک و مسئول سیما ،منظر و فضای
سبز شهرداری فردیس انجام شد ،ضمن دیدار با معتمدین و اهالی شهرک ناز و
احصای معضات این شــهرک از زبان آنان ،اظهار کرد :با همراهی همکارانم در
حوزه های عمران و خدمات شهری شهرداری در راستای بهبود وضعیت عمرانی
و زیباسازی بصری شهرک ناز از هیچ تاشی فروگذار نخواهیم بود.وی عنوان کرد:
با توجه به تصویب ایحه  6میلیارد تومانی ارائه خدمات عمرانی و خدمات شهری
شهرک ناز در صحن علنی شــورای شهر و زمان کم موجود ،انجام فعالیت های
عمرانی ،خدمات شــهری و فضای سبز در این شهرک در دستور کار قرار گرفته
است.ســعیدی سیرایی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه شهرک ساز شهرک ناز
به تعهدات خود همچون احداث فضاهای فرهنگی و بوستان ،معبرسازی و غیره
عمل نکرده بود ،شهرداری با توافقات انجام شده و در راستای جلب رضایتمندی
شهروندان ،این اعتبار را برای بهبود وضعیت عمرانی و خدمات شهری شهرک ناز
هزینه خواهد کرد.

جلسه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل
جلسه ی کمیته گیاهپزشکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
به مناســبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل به میزبانی این اداره کل برگزار
شــد.پدافند غیر عامل یک موضوع مهم و اساسی در عصر حاضر می باشد و می
توان گفت تنها شکل تهدیدات تغییر یافته است.مقدم مدیر کل پدافند غیر عامل
استان اظهار داشت  :پدافند غیر عامل یک موضوع مهم و اساسی در عصر حاضر
می باشد و می توان گفت تنها شکل تهدیدات تغییر یافته است.وی با اشاره به
نقش مهم پدافند غیر عامل در مصون سازی نقاط حساس بیان داشت:ترفندهای
دشمنان مصون سازی شدند که این اقدام در قالب پدافند غیر عامل انجام میشود.
وی با اشــاره به اهداف و تاثیرات بیو ترورسیم:بیوترورســیم یا همان استفاده از
میکروارگانیســم های بیماری زا و یا ســموم بیولوژیک علیه افراد نظامی و غیر
نظامی برای رســیدن به اهداف شخصی و سیاسی می باشد.ایشان اظهار کرد :از
اهداف بیوترورسیم می توان تلفات انسانی ،ایجاد آلودگی زیست محیطی و تغییر
در اکوسیستم های طبیعی  ،اخال در نظام اجتماعی و غیره می باشد.
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تعامل شرکت آبفا و نیروی انتظامی برای ایجاد
سامت پایدار در استان اصفهان
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در هفته نیروی
انتظامی از حافظان نظم و امنیت تقدیر نمود و گفت:
فعاان در نیروی انتظامی در زمینه امنیت مردم تاش
می کنند و فعاان در صنعت آبفا زمینه ســاز سامت
اقشار مختلف جامعه هستند ،بنابراین این دو نهاد می
توانند با تعامل بیش از پیش بســتر امنیت و سامت جامعه بهتر و گسترده تر
را مهیا کنند.هاشــم امینی با بیان اینکه محافظت از تاسیســات صنعت آبفا از
اهمیت بسزایی برخوردار است عنوان کرد :تاسیسات آبفا به ویژه تصفیه خانه آب
و شیرخانه فلمن تامین کننده آب شرب سالم و بهداشتی بیش از  ۴میلیون نفر
در استان اصفهان است بطوریکه تصفیه خانه آب اصفهان بعنوان یکی از مراکز
حســاس از سوی نهادهای ذیصاح شناخته شده است.وی ادامه داد :از حافظان
امنیت در اصفهان انتظار می رود همانند همیشــه در حفاظت از تاسیسات این
شرکت خدماتی ،بیشتر حمایت کنند تا خدمات به صورت پایدار در اختیار مردم
قرار گیرد.مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به سرقت دریچه های فاضاب
در سطح شهرهای مختلف در استان اشاره کرد و تصریح نمود :متاسفانه در چند
سال اخیر بیش از  ۱339فقره دریچه منهول های فاضاب در استان به سرقت
رفته که این امر مخاطراتی برای مردم و عابرین اعم از اشخاص و وسایل نقلیه ،به
وجود آورده است.هاشم امینی افزود :با سرقت دریچه های منهول فاضاب بعضا
دیده شده برخی از شهروندان به درون چاه فاضاب که تا عمق  9متر می باشد،
ســقوط کرده اند که منجر به از دســت دادن جان فرد شده است ،براین اساس
برای شرکت آبفا استان اصفهان جلوگیری از سرقت دریچه های منهول فاضاب
بسیار حائز اهمیت است چرا که با سرقت این کاا جان مردم در خطر می افتد.

بهره مندی  25روستای دیگر شهرستان
مشگین شهر از گاز طبیعی در سالجاری
مدیر عامل شرکت گاز اســتان اردبیل گفت :در حال
حاضر پروژه گازرســانی به  86روستای استان اردبیل
در دســت اجراء اســت که از این تعداد  25روستا در
شهرستان مشــگین شهر می باشد که انشااه تا پایان
ســالجاری مشعل گاز در این روســتاها روشن خواهد
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ؛ سردار اسماعیلی مدیر
عامل این شــرکت خدمات نظام مقدس جمهوری اسامی به مردم شریف و کم
برخوردار اســتان را بی نظیر توصیف نمود و گفت :در شــرایط کنونی با تمامی
تحریم ها و با وجود کارشــکنی های آمریکا و متحدانش در منطقه توانسته ایم
به تعهدات خودمان مبنی بر خدمت رسانی به مشترکین و هم استانی ها ادامه
دهیم و با وجود تحریم های گســترده در حال حاضر پروژه های گازرســانی به
روســتاهای اســتان به سرعت در دســت اجراء بوده و در آینده نزدیک به بهره
برداری خواهند رسید .وی میزان برخورداری خانوار روستایی شهرستان مشگین
شهر از گاز طبیعی را  9۱درصد عنوان کرد و افزود :با بهره برداری از پروژه های
گازرسانی در دست اجراء در این شهرستان میزان برخورداری خانوار روستایی از
گاز طبیعی به  96درصد خواهد رسید.اسماعیلی در پایان با اعام اینکه قریب
به نیم میلیون مشــترک گاز در استان داریم ،گفت :از این تعداد مشترک بیش
از  360هزار مشترک شهری و بیش از  ۱30هزار مشترک روستایی می باشند..

احداث سكوهاي بارگیري فرآوردههای سبك
و سنگین در شرکت پاایش نفت اصفهان
شرکت پاایش نفت اصفهان بهمنظور بارگیري فرآوردههای ویژه خود ۱8 ،بازوي
بارگیري جدید احداث کرده اســت.رئیس عملیات مخازن و نقل و انتقال مواد
نفتي شــرکت پاایش نفت اصفهان با اعام این خبر گفت :این بازوها با هدف
بارگیري محصواتي همچون لوب کات ،آیزوریسایکل ،وکیوم باتوم (ته مانده برج
تقطیر در خأ) و همچنین انواع حالهاي نفتي طراحي و در زمیني به مساحت
 ۱/5هکتــار و با هزینهای بالغ بر  ۴0میلیارد تومــان احداث گردیده اند بابک
الماســي نیا افزود :این بازو ها بر روي  9ســکوي بارگیري دو نازله احداث شده
اند که تعداد  6بازو براي بارگیري فرآوردههای ســبک (همچون انواع حالها)
استفاده مي شــوند و تعداد  ۱2بازوي دیگر وظیفه بارگیري فرآوردههای نفتي
ســنگین (همچون وکیوم باتوم ،لوب کات و آیزوریسایکل) را بر عهده خواهند
داشــت .وي ادامه داد :ایجاد خطوط انتقال برق ،سیســتم هاي اعان و اطفاء
حریق ،سیســتم هاي مخابراتي ،و سیســتم هاي انتقال دیتا (شامل ایجاد زیر
ساخت هاي حفاري براي عبور کابل هاي برق و فیبرهاي نوري تا محل سکوها و
 )...از جمله فعالیتهای جانبي این پروژه محسوب مي شوند.الماسی نیا همچنین
تصریــح کرد :در این پروژه اتــاق کنترل ،اتاق دیزل ژنراتــور جهت تولید برق
اضطراري سیستم آتشنشانی با تعبیه  6مانیتور در جهت اطفاي حریق احتمالي،
دوشهای آتشنشــانی بهصورت آب و فوم و  ،...تجهیزات دوربین مداربسته به
منظور کنترل محوطه ،سیستم هاي پیجینگ و سیستم هاي بستن اضطراري
واحد نیز طراحی شده است.

آغاز اجرای آزمایشی عملیات یكپارچه سازی
قرائت کنتور شرکتهای خدماتی
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ،عملیات
اجرایی یکپارچهســازی قرائت کنتورهای شرکتهای
خدماتی گاز ،برق و آب در استان قم آغاز شد.
مدیر بهرهبرداری شرکت گاز استان قم گفت :این طرح
ملی به صورت آزمایشــی در دو استان قم و اردبیل از
صبح روز چهارشــنبه مورخ  ۷/8/۱399آغاز بــه کار کرد.علی پاکدامن مقدم با
اشــاره به اینکه مســئول اجرای این طرح بخش فناوری اطاعات و ارتباطات
شــرکت توزیع برق استان قم است ،افزود :در موعد اجرای طرح ،مأمور قرائت با
لباس فرم و کارت شناســایی به همراه نماینده مشترکین در محل طرح حاضر
شــدند.وی خاطر نشــان کرد :در این طرح نمایندگانی از سه شرکت خدماتی
اســتان حضور دارند تا ضمن اجرای طرح بتوانند تبادل اطاعاتی ازم را داشته
باشند.وی با بیان اینکه مأمورین قرائت کنتور شرکت گاز در مراجعه ماهانه خود
عاوه بر میزان مصرف پارامترهای دیگری چون مصارف غیر مجاز و مشــکات
سخت افزاری کنتورها را نیز بررسی می کنند ،گفت :لحاظ نشدن این موارد از
ضعفهای کنتورخوانی همزمان است و در طرحهای آزمایشی مشکات ارزیابی
و شناســایی میشود تا بتوان بســتر و راهکارهای تحقق اهداف شرکتها را در
فازهای بعدی فراهم ســاخت.پاکدامن بیان داشت :اجرای این طرح در صورت
موفقیت از لحاظ اقتصادی ،نیروی انســانی ،عملکردی و اتوماسیون بسیار حائز
اهمیت است و زمینه ارتقاء خدماتدهی شرکتها را فراهم میکند.
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عضو هیئت رئیسه مجلس مطرح کرد؛

تهاتر غیرشفاف ۶۰۰هزار میلیارد تومانی نفت با سوخت
عضو هیئت رئیســه مجلس گفت :در روند اصاح ساختار بودجه نیاز به یک تبصره ۱۴
دیگری برای درج منابع حاصل از تهاتر نفت خام با میعانات و سوخت پاایشگاهها وجود
دارد تا در این مورد شفافســازی شود.به گزارش خانه ملت ،حسینعلی حاجی دلیگانی
با بیان اینکه در روند اصاح ســاختار بودجه نیــاز به یک تبصره  ۱۴دیگری برای درج
منابع حاصل از تهاتر نفت خام با میعانات و سوخت پاایشگاهها وجود دارد ،گفت :اکنون
یک تبصره چهارده در ایحه بودجه کشــور برای درج کل درآمد مربوط به یارانهها قرار
دارد.وی ادامه داد :در بودجه ســال  99حدود  250هزار میلیارد تومان منابع درآمدی
در تبصره  ۱۴لحاظ شــد که البته برابر آن جداول مصرفی هم قرار داده شــد اما این
رقم نســبت به میزان فروش نفت یک ســال کشور شفاف نیست و تقریبا یک سوم آن
محسوب میشود.
قید یک تبصره  14دیگر در بودجه با انجام اصاح ساختار
مجری طرحهای نیروگاهی بخار شرکت
تولید نیــروی برق حرارتی با اشــاره به
توافق این شرکت با پیمانکار جدید روسی
برای ساخت نیروگاه سیریک هرمزگان،
گفت :عملیات اجرایی این پروژه به زودی
با استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه
آغاز خواهد شــد.بهنام خائفینژاد اظهار
کرد :با توجــه به معرفی پیمانکار جدید
از سوی وزارت انرژی روسیه برای ساخت
نیروگاه  ۱۴00مگاواتی ســیریک استان
هرمــزگان ،مذاکرات قــراردادی با این
شــرکت از ابتدای سال آغاز شد که پس
از برگزاری  90جلسه نهایتا توافق ازم با

نماینده مردم شاهینشهر ،برخوار و میمه در مجلس تصریح کرد :براین اساس ما اعام
کردیم به یک تبصره  ۱۴دیگری نیاز است تا این بخش نامشخص که بیش از  600هزار
میلیارد تومان محاسبه شده را در آن درج کرد.حاجیدلیگانی تاکید کرد :در تبصره ۱۴
دوم بودجه ساانه کشور باید  600هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت خام به
قیمت کمتر از فوب خلیج فارس به پاایشگاههای داخلی به عنوان منابع درآمدی دولت
در یک طرف قرار بگیرد و مبلغ خرید ســوختهای مایعی که دولت از این پاایشگاهها
خریداری میکند هم در طرف دیگر تبصره گنجانده شــود.عضو هیئت رئیسه مجلس
اظهار کرد :این تهاتر اکنون به صورت غیرشــفاف در حال انجام است و باید با قید یک
تبصره  ۱۴دیگر این ارقام شفافسازی شود.
هزینههای وزارت نفت در بودجه به صورت مجزا تبیین شود
وی بــا بیان اینکه وزارت نفت طبق قانون  ۱۴.5درصد از منابع حاصل از فروش نفت را

مجری طرحهای نیروگاهی بخار شرکت برق حرارتی خبر داد

توافق تازه ایران و روسیه برای
ساخت نیروگاه

شرکت روسی انجام و قرارداد به امضای
طرفین رسید.مجری طرحهای نیروگاهی
بخار شرکت مادرتخصصی تولید نیروی
برق حرارتی ادامه داد :پس از نهایی شدن
این قرارداد با حضور نمایندگان کارفرما،
مشاور و نمایندگان وزارت انرژی روسیه
و ایران ،زمین ساختگاه پروژه به مساحت

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان:

وزارت نیرو متهم اول ماجرای انتقال آب است
رئیس مجمع نمایندگان خوزســتان گفت :وزارت نیرو متهم اول ماجرای انتقال آب از
سرچشــمه های کارون به سایر استان ها است.سید کریم حسینی ،به کلیپهای منتشر
شده در روزهای اخیر در مورد انتقال آب بین حوضهای اشاره کرد و گفت :این موضوع را
از گذشته رصد کردیم ولی متأسفانه یک سری کارها در شورای عالی آب انجام میشود
و یک فردی هم در این شــورا حضور دارد که در صــورت نیاز یک روز نام وی را خیلی
شــفاف اعام و برخورد میکنیم چرا که مســبب طرحهای انتقال آب در گذشته و حال
حاضر است.وی افزود :به این اطمینان رسیدیم که وزارت نیرو یکسری کارها را به دور از
چشم نمایندگان و مسئوان خوزستان و رسانهها انجام میدهند و میگویند که رسانهها
خبردار نشوند.رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با اشاره به اینکه آنها سعی میکنند که
برنامههــای خود را بدون اطاع پیش ببرند ،عنوان کرد :متهم ردیف اول ماجرای انتقال
آب غیراصولی از سرچشمههای کارون را وزارت نیرو میدانیم.حسینی انتقاد کرد :با وجود
اینکه امید چندانی به دولت و وزارت نیرو نداشــتیم ولی از ابتدای شروع به کار مجلس
یازدهم راه و روش تعامل و گفتوگو را در پیش گرفتیم؛ هرچند عمر کوتاهی از این دولت
مانده ولی همچنان برای اجرای طرحهای انتقال آب تاش میکنند.وی با اشاره به اینکه
به صورت مستمر موضوع انتقال آب مورد رصد مجمع نمایندگان خوزستان است ،گفت:
با همکاری مجمع نمایندگان اســتان چهارمحال و بختیاری مکاتباتی را با دبیر شورای
امنیت ملی ،رئیس مجلس ،وزارت نیرو و دیگر مســئوان کشوری داشتیم؛ ضمن اعام
هشدارهای ازم در این زمینه ،خواستار پیگیری موضوع شدیم.رئیس مجمع نمایندگان
خوزستان با انتقاد از اینکه وزارت نیرو با وجود وعده برای تعطیلی اجرای طرحهای انتقال
آب تا پایان این دولت ولی همچنان طرحهای مطالعاتی و اجرایی را ادامه میدهد ،یادآور
شد :گویا وزارت نیرو نه برای کشور بلکه وزارت چند استان خاص هست و تمام تاش خود
را برای رسیدگی به طرحهای انتقال آب چند استان به کار گرفته است.
حسینی با اشاره به پیگیری موضوع جلوگیری از انتقال آب در سطح کشوری ،بیان کرد:
از اختیارات قانونی خود برای برخوردهای ازم نیز استفاده میکنیم و به عنوان نمایندگان
مردم باید این مطالبه به حق آنها را دنبال کنیم.وی هشــدار داد :به وزارت نیرو هشــدار
میدهیم که خودتان را رو در روی مردم خوزستان قرار ندهید؛ عدم پاسخ شفاف و صریح
به مطالبه مردم این اســتان را اجحاف در حق خوزستان میدانیم و با جدیت موضوع را
پیگیری میکنیم.رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با طرح این سوال که کجای دنیا قبل
از انجام مطالعات از پیمانکار اظهارنظر میخواهند ،عنوان کرد :چرا قبل از اینکه مطالعات
طرح انجام و یا پیوســتهای اجتماعی ،امنیتی و زیستمحیطی آن اخذ شود باید یک
پیمانکار نسبت به اجرایی شدن این طرح اظهار نظر کند.حسینی با انتقاد از اینکه اص ًا
این افراد را در حد اظهار نظر نمیدانیم ،ادامه داد :فکر میکردیم که طرف حساب ما در
ماجرای انتقال آب ،دولت و وزارت نیرو هســتند ولی برخی نهادها و افراد قصد دارند که
خودشــان را رو در روی استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری قرار دهند.وی با اشاره
به اینکه مردم خوزستان صاحب حق و همچنین صاحب شأن در پیشگاه خداوند هستند،
تصریح کرد :پخش آن ویدئو باعث شفافیت برخی مسائل شد؛ هرچند که آنها از قبل هم
کارهایی را اجرایی کرده و یا هم اکنون در حال انجام دارند.

تقریبــی  200هکتار در اختیار پیمانکار
جدید قرار گرفــت.وی با تاکید بر اینکه
در حــال حاضر فاز اول مطالعات تکمیل
و شروع فاز دوم مطالعات در دستور کار
است ،گفت :مطابق با برنامهریزی انجام
شــده پس از اخذ تایید نهایــی وزارت
دارایی روسیه و متعاقبا گشایش ال سی

به صورت مستقیم برای کارهای خودش برمیدارد ،گفت :این موضوع هم باید در اصاح
ساختار بودجه مورد رسیدگی و اصاح قرار گیرد و سال گذشته اعام کردیم ،هزینه های
وزارت نفت به صورت جداگانه در بودجه تبیین و روشن شود.نماینده مردم شاهینشهر،
میمه و برخوار در مجلس بیان کرد :تمامی منابع حاصل از فروش نفت باید به حســاب
خزانه واریز شــود ،در صورتی که تاکنون هرساله  ۱۴.5درصد از درآمد حاصل از فروش
نفت خام و میعانات به حساب مســتقیم وزارت نفت ریخته شده است.حاجیدلیگانی
تاکید کرد :نکته جالب اینجاست که این وزارتخانه در زمان صادرات  3میلیون بشکه نفت
در روز با قیمت حدود  ۱00دار این درصد را برداشت کرده و در شرایط کنونی با وجود
کمترین میزان و قیمت صادرات نفت هم این رقم را برداشت میکند و نه اکنون و نه در
آن زمان اعام کرد که مشکل دارد یا مثا اعتبار اضافی دارند.عضو هیئت رئیسه مجلس
گفت :این موضوع نشان میدهد ،این عدد اثر زیادی در کارهای وزارت نفت ندارد و در
جایی ذخیره میشود ،بنابراین این حساب باید در بودجه شفاف شود.

پروژه ،در آینده نزدیک عملیات اجرایی
نیروگاه آغاز خواهد شد.بنا بر اعام وزارت
نیرو ،خائفینژاد افــزود :اعتبار مورد نیاز
برای اجرای این پروژه بالغ بر  ۱.۴میلیارد
یورو است که از محل وام اعطایی دولت
فدراســیون روســیه به دولت جمهوری
اســامی ایران تامین خواهد شد.وی در
پایان تاکید کرد :با توافقات انجام شــده،
بخش اجرایی این پــروژه به طور کامل
توســط پیمانکاران ایرانی انجام خواهد
پذیرفــت و در بخش تامیــن تجهیزات
نیز از توان ســازندگان داخلی اســتفاده
میشود.

تولید نفت اوپك  2۱۰هزار بشكه در روز
افزایش یافت
 ۱3عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت به طور متوسط در ماه اکتبر  2۴.59میلیون
بشکه در روز تولید کردند که  2۱0هزار بشکه در روز بیشتر از ماه سپتامبر بود .به گزارش
رویترز ،آغاز به کار تأسیســات نفتی در لیبی و صادرات بااتر عراق تاش ســایر اعضای
اوپک پاس برای تبعیت از قرارداد کاهش تولید را خنثی کرده و باعث شده تولید نفت
اوپک در ماه اکتبر برای چهارمین ماه پیاپی افزایش یابد ۱3 .عضو ســازمان کشــورهای
صادرکننده نفت به طور متوسط در ماه اکتبر  2۴.59میلیون بشکه در روز تولید کردند
که  2۱0هزار بشکه در روز بیشتر از ماه سپتامبر بود.افزایش عرضه نفت اوپک و کاهش
بیشــتر تقاضای نفت به خاطر باا رفتن موارد ابتا بــه ویروس کرونا بر قیمت آن تاثیر
گذاشــته است .قیمت نفت  8درصد در ماه اکتبر پایین آمده و به حدود  3۷دار در هر
بشــکه رسیده اســت .به این ترتیب ،اوپک و متحدانش تحت فشار قرار دارند تا افزایش
تولید برنامهریزی شــده خود از ابتدای  202۱را به تعویق بیندازند.لیبی یکی از اعضای
اوپک است که از قرارداد کاهش تولید اوپک پاس معاف شده است .ائتاف اوپک پاس
از ماه مه به دنبال کاهش تقاضا در نتیجه همهگیری ویروس کرونا  9.۷میلیون بشکه در
روز معادل  ۱0درصد از عرضه جهانی نفت را از تولید خود کم کرد .این گروه از ماه اوت
کاهش تولید خود را به  ۷.۷میلیون بشکه در روز رساند .سهم اوپک از این کاهش تولید
 ۴.868میلیون بشکه در روز بود .قرار بود از اول ژانویه سال آینده میادی  2میلیون بشکه
دیگر از کاهش تولید اوپک کم شود ولی عربستان و روسیه موافق ادامه کاهش تولید فعلی
هستند .کشــورهای عضو اوپک در ماه اکتبر  ۱0۱درصد به قرارداد کاهش تولید پایبند
بوده اند که تغییر چندانی نســبت به ماه سپتامبر نداشته است .تولید نفت لیبی پس از
پایان محاصره تأسیسات نفتی آن رو به افزایش است .تولید این کشور  250هزار بشکه در
روز در اکتبر باا رفته که بااتر از حد انتظار تحلیلگران و مقامات اوپک بوده است .افزایش
تولید بعدی مربوط به عراق است که صادرات خود از پایانه های جنوبی را باا برده است.
تعهد این کشور به قرارداد کاهش تولید تقریباً  ۱00درصد بوده است.
در بازه ژانویه تا آگوست؛

صادرات نفت خام روسیه  ۸درصد سقوط کرد
طبق دادههای جدید اداره گمرک فدرال روســیه در بــازه ژانویه تا آوریل صادرات نفت
خام این کشور  ۷.9درصد سقوط کرده است.به گزارش راشاتودی ،طبق دادههای جدید
اداره گمرک فدرال روسیه در بازه ژانویه تا آوریل صادرات نفت خام این کشور  ۷.9درصد
ســقوط کرده است.برای بیشتر بازه ،به جز ماه مارس و اوایل آوریل ،روسیه تحت توافق
کاهــش تولید اوپک پاس تولید نفت خام خود را پایین آورده بود .ســپس تحت توافق
کاهش تولید جدیدی که از ماه می شــروع شــد تولید نفت روسیه بسیار بیشتر کاهش
یافت.از سوی دیگر کاهش شــدید قیمت نفت به علت پاندمی کرونا باعث شد تا ارزش
داری صادرات نفت خام روسیه هم کاهش یابد.طبق دادههای اداره گمرک فدرال ،ارزش
داری صادرات نفت خام روســیه در این دوره  39.8درصد نســبت به دوره مشابه سال
گذشته سقوط کرد و به  ۴8.8میلیارد دار رسید.

توقف صادرات نفت از کردستان
عراق به ترکیه
دولت منطقهای کردســتان عراق اعام کرد صادرات نفت این
منطقــه به ترکیه به خاطر حمله به یک خط لوله نفتی متوقف
میشــود .به گزارش اویل پرایس ،دولت منطقهای کردســتان
عراق اعام کرد صادرات نفت این منطقه به خاطر حمله به یک
خط لوله نفتی متوقف میشــود .حمله به این خط لوله در روز
چهارشــنبه جریان نفت خام را مختل کردهاست .منطقه نیمه
خودمختار کردستان صادرات نفت عراق به بندر سیحان ترکیه
را طریــق خط لوله مدیریت میکند .بازار نفت به دقت تولید و
صادرات نفت عراق را زیر نظر دارد چون این کشور کمترین تعهد
را به قرارداد کاهش تولید اوپک پاس داشــته اســت .شایعاتی
منتشــر شده که عراق با تمدید قرارداد کاهش تولید در 202۱
موافقت نخواهد کرد .عربســتان و روسیه عقیده دارند بازار نفت
ظرفیت افزایش تولید برنامه ریزی شــده آنها را نخواهد داشت.
عراق شرایط سختی با اجرای قرارداد کاهش تولید اوپک پاس
پیدا کرده اســت .درآمد نفتی این کشور به خاطر کاهش تولید
و ســقوط قیمت نفت پایین آمــده و دولت فدرال عراق کنترل
چندانی بر صنعت نفت منطقه کردستان ندارد .عراق همچنان
دومین تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربســتان است و برای
تأمین  90درصد از بودجه خود وابســته به نفت است .منطقه
کردســتان بخش بزرگی از تولید نفت عراق را تشکیل میدهد.
دولت فدرال عراق در اوایل همین ماه پیشــنهاد تاســیس یک
شــرکت نفت جدید را ارائه داد که مشترکاً توسط بغداد و اربیل
مدیریت میشود .تأسیس این شرکت در راستای ادامه مذاکرات
بیــن دو طرف خواهــد بود تا تولید و صــادرات نفت از منطقه
کردستان کنترل شود.

بزرگترین میدان نفتی غرب اروپا
تولید خود را افزایش میدهد
دولــت نروژ مجوز افزایش تولید در میــدان نفتی بزرگ ژوهان
اســوردراپ در دریای شــمال در ســه ماهه پایانی سال جاری
میادی را صادر کرده است و انتظار می رود تولید در این میدان
نفتی به بیش از  ۴۷0هزار بشــکه در روز برســد .به گزارش ز
اویل پرایس ،انتظار می رود تولید در میدان نفتی بزرگ ژوهان
اسوردراپ نروژ در دریای شمال در سه ماهه پایانی سال جاری
میــادی افزایش یابد .دولت نروژ مجــوز افزایش تولید در این
میدان نفتی در این فصل را صادر کرده اســت .شــرکت نفت
اندین انرژی که  20درصد از ســهام ایــن میدان نفتی تحت
کنترل شــرکت ایکویینر را در اختیــار دارد ،اعام کرد مجوز
افزایش تولید در میادین نفتی ژوهان اسوردراپ ،ادوارد گریگ و
آلوهیم صادر شده است .برخی میادین نفتی در فصل تابستان به
خاطر مشکات فنی و تعمیر و نگهداری تولید پایینی داشتند.
نــروژ تولید نفت خود را تا پایان ســال جاری میادی به خاطر
ســقوط قیمت نفت پایین آورده است .این کشور در حمایت از
تاشــهای جهانی برای افزایش قیمت نفت و از بین بردن مازاد
تولیــد 250 ،هزار بشــکه در روز از تولید نفت خــود را در ماه
ژوئن کم کرد و بعد کاهش تولید خود را به  ۱3۴هزار بشکه در
روز رســاند و قرار است این کاهش تولید را تا پایان سال جاری
میادی ادامه دهد .این اولین بار است که نروژ از  2002به یک
قرارداد کاهش تولید میپیوندد.

تولید نفت آمریكا  ۳.۶درصد
کاهش یافت
تولیــد نفت آمریــکا  3.6درصد در مــاه اوت کاهش یافت و به
 ۱0.6میلیون بشــکه در روز رســید .به گــزارش رویترز ،اداره
اطاعات انرژی آمریکا در گزارش ماهانه خود از تولید نفت این
کشــور اعام کرد تولید در خلیج مکزیک آمریکا در ماه اوت به
پایینترین رقم طی  ۷سال گذشــته رسیده است .این کاهش
تولید باعث شــد کل تولید نفت آمریکا  3.6درصد در ماه اوت
کاهش یافته و به  ۱0.6میلیون بشکه در روز برسد.این رقم ۱5.9
درصد پایینتر از متوسط تولید آمریکا در ماه اوت سال گذشته
میادی یعنی  ۱2.۴میلیون بشکه در روز بود .حفاران آمریکایی
فعالیتهای خود را به خاطر کاهش تقاضا و سقوط قیمت نفت
در نتیجــه همهگیری ویروس کرونا کاهش دادهاند .تولید نفت
خلیج مکزیک آمریکا در ماه اوت به خاطر بســته شدن موقت
چاههای نفتی در نتیجه طوفانهای متعدد  2۷.5درصد کاهش
یافت و به  ۱.2میلیون بشــکه در روز رسید .این کمترین میزان
تولیــد از اکتبر  20۱3بود .تولید نفت در تگزاس ،برترین ایالت
تولید کننده نفت آمریکا ،یک درصد در ماه اوت پایین آمد و به
 ۴.۷میلیون بشــکه در روز رسید ولی تولید در داکوتای شمالی
 ۱2.3درصد باا رفت و  ۱.2میلیون بشکه در روز ثبت شد.
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رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تشریح کرد

پیدا و پنهان صادرکنندگان کارتن خواب؛ مقصر کیست؟

با گذشت حدود دو هفته از آخرین جلسه شورای گفت و گوی
دولت و بخش خصوصی ،هنوز موضوعات مربوط به گفته رییس
کل بانک مرکزی در این جلسه که درباره وجود  ۷۰صادرکننده
کارتن خواب در کشور ،مطرح است و رییس اتاق بازرگانی ایران
و چین نیز در این باره اظهار نظر دارد.
بانک مرکزی که از سال  ،۱۳۹۷بحث تعهد ارزی صادرکنندگان
را مطرح کرده و پیگیر بازگشت این ارزها به کشور بوده است،
چنــدی قبل اعــام کرد کــه  ۲۷میلیارد دار ارز به کشــور
بازنشگشته اســت؛ رقمی که پس از اعتراض بخش خصوصی
مشــخص شــد بخش قابل توجهی از آن مربوط به صاحبان
کارتهای بازرگانی نمیشــود و در حوزههــای دیگر رخ داده
است.با فروکش کردن نسبی اختافات در هفتههای بعد ،همتی
 رییس کل بانک مرکزی  -در آخرین جلسه شورای گفت و گواز معرفی  ۲۵۰صادرکننده بدحساب به قوه قضاییه خبر داد که
در میان آنها  ۷۰کارتن خواب نیز حضور دارند و به این ترتیب،
دور زدن قوانین در صدور کارتهای بازرگانی احتماا عامل این
اتفاق بوده اســت.اتاقهای بازرگانی ایران و تهران ،پس از این
صحبتها در نامههای جداگانه از همتی خواستند «نام این افراد
را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد» و حتی برخی از نمایندگان
بخش خصوصی اعام کردند که «چطور ممکن است یک کارتن
خواب تمام مراحل مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی مانند
گشــایش حساب بانکی و اسناد مورد نیاز را تامین کند و هیچ
یک از دستگاههای دولتی مانع آن نشوند؟ «با تداوم این اختاف
نظرها ،در میان افکار عمومی این سوال به وجود آمده که حق با
کدام بخش است و این حجم از اختاف نظر ریشه در کجا دارد؟
مجیدرضا حریری  -رییس اتاق بازرگانی ایران و چین  -در گفت
و گو با ایسنا ،اظهار کرد که در این ماجرا باید تقصیرات هر دو
طرف را دید و وقتی عملکرد سالهای گذشته بررسی میشود،
مشخص است که در هر دو سو ،عملکرد غیرقابل دفاعی وجود
دارد.او با بیان اینکه اساســا فردی که محل ثبت شده رسمی
نداشته باشــد ،امکان دریافت کارت بازرگانی نیز ندارد ،اظهار
کرد :طبق قانون فردی که درخواســت کارت بازرگانی میدهد
یا به شکل حقیقی یا به شکل حقوقی باید یک محل ثبت شده
مورد تایید قانون داشته باشد ،از این رو؛ سوال نخست اینجاست

که فرد کارتن خواب که حتی محلی برای زندگی ندارد ،چطور
محل ثبت شــده مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی را ارائه
کرده اســت؟رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به دور
زدن مکرر قوانین در پرونده های مفاســد اقتصادی ،بیان کرد:
اینکه در قانون چه مســئلهای مطرح شده با آنچه در واقعیت
رخ میدهد متفاوت اســت .ما در پرونده های فساد اقتصادی
که در سالهای تشکیل شــدهاند بارها دیدهایم افراد به شکل
صوری شــرکتهایی را ثبت کرده و بــه راحتی کاه برداری و
حتی فســاد در روابط دولتی کردهانــد .از این رو اینکه بگوییم
به هیچ عنوان امکان وجود صادرکنندگان کارتن خواب ممکن
نیست ،قدری دشوار است و احتمال اینکه این افراد با دور زدن
قوانین از آن سوء استفاده کرده باشند ،وجود دارد .در کشور ما
افــراد با مدارک جعلی وام بانکی کان دریافت میکنند ،وقتی

در  ۵ماهه نخست امسال

صنعت و معدن؛ دومین دریافتکننده
تسهیات بانکی بعد از خدمات
جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
نشان میدهد که تســهیات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش
صنعت و معدن در پنج ماهه نخســت امســال نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته ۷۶.۶ ،درصد افزایش داشته و این بخش ،بعد از بخش خدمات بیشترین
سهم از تسهیات بانکی را به خود اختصاص داده است .طبق این آمار تسهیات
پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن با افزایش ۷۶.۶
درصدی در پنج ماهه نخست امسال ،به  ۱۵۵هزار و  ۹۳۰میلیارد تومان رسیده
است .مقدار این تسهیات در پنج ماه اول سال گذشته  ۸۸هزار و  ۲۷۸میلیارد
تومان بوده است.سهم تسهیات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش
صنعت و معدن از کل تسهیات پرداخت شده به بخشهای کشاورزی ،صنعت
و معدن ،مسکن و ساختمان ،بازرگانی ،خدمات و سایر بخشهای متفرقه در
پنج ماهه نخست سال گذشته ۲۹.۸ ،درصد بوده که امسال این رقم به ۳۰.۸
درصد رسیده است.تسهیات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش
بازرگانی نیز در در پنج ماهه نخســت سال گذشته  ۱۰۲هزار و  ۷۶۰میلیارد
تومان بوده که با  ۹۰.۶درصد افزایش به  ۵۳هزار و  ۹۶۰میلیارد تومان در پنج
ماهه نخســت سال جاری رسیده است.با این حال سهم بخش بازرگانی از کل
تسهیات پرداختی به بخشهای یاد شده از  ۱۸.۲درصد در پنج ماه اول سال
 ۱۳۹۸به  ۲۰.۳درصد افزایش یافته اســت.در این میان بیشــترین تسهیات
پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش خدمات اختصاص یافته که در
پنج ماهه نخســت امسال سهم  ۳۵.۳درصدی از کل تسهیات پرداختی را به
خود اختصاص داده که معادل  ۱۷۸هزار و  ۷۸۰میلیارد تومان بوده که نسبت
به مدت مشابه در سال گذشته ۶۴.۴ ،درصد افزایش داشته است.بعد از بخش
خدمات و صنعت و معدن ،به ترتیب بخش بازرگانی ،کشاورزی و مسکن ،۲۰.۳
 ۷.۴و  ۶.۱درصد از کل تســهیات پرداختی بانکها و موسســات اعتباری را
دریافت کردهاند .البته تسهیات پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به
ترتیب  ۵۶.۱و  ۴۹.۲درصد نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته افزایش داشته
و به  ۳۷هزار و  ۵۰۰میلیارد و  ۳۰هزار و  ۸۳۰میلیارد تومان رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

ارائه «کشاورز کارت» به کشاورزان برای
خرید نهاده و کود
وزیر جهاد کشــاورزی از ارائه «کشاورز کارت» به کشاورزان برای خرید نهاده
و کود ،خبر داد.به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی ،کاظم خاوازی وزیر جهاد
کشاورزی دیروز با اشاره به ارائه «کشاورز کارت» به کشاورزان گفت :در بخش
اول این کارت در اختیار کشاورزانی که گیاهان استراتژیک مانند گندم ،جو و
دانه های روغنی کشــت میکنند ،قرار میگیرد تا دغدغهای برای خرید نهاده
و کود نداشــته باشــند و بتوانند از این کارت اســتفاده کنند.وی ادامه داد :از
 ۳میلیون تن کود مورد نیاز ســاانه کشــاورزان ۲ ،میلیــون و  ۴۰۰هزار تن
کود اوره است که با قیمت سال گذشته در اختیار کشاورزان قرار میگیرد اما
سایر کودهای وارداتی به دلیل تغییر قیمت ارز از ترجیحی به نیمایی افزایش
قیمت داشــته اســت.خاوازی ادامه داد :وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به
کشــاورزان ،طرح «کشــاورز کارت» را با همکاری بانک مرکزی ایران و بانک
کشاورزی تهیه کرده اســت.وی اظهار امیدواری کرد :انشاه کشاورزان با این
کارت بتوانند نهادههای مورد نیاز خود را به موقع تامین کنند و سال آینده با
بانک تســویه حساب کنند.وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه نکات بسیار
ریزی در این کارت دیده شده است ،یادآور شد :بانک کشاورزی و معاونت امور
زراعت طراحی خوبی برای این کارت داشتهاند تا کشاورزان بتوانند بدون دغدغه
و بروکراسیهای معمولی بانک ،سریعاً به این منابع مالی دست یابند.وی با بیان
این که طرح »کشاورز کارت» یک اقدام بزرگ و ملی محسوب میشود و باید
با جدیت آن را دنبال کنیم.

وام داده میشــود ،دیگر گرفتن کارت بازرگانی چندان دشوار
نیســت.حریری ادامه داد :اختاف نظرها میان بانک مرکزی و
بخش خصوصی همواره در ماههای گذشته مطرح بوده و اخیرا
از حالت کنایه به صحبتهای مستقیم تغییر وضعیت داده است
تــا جایی که حتی پس از مطرح شــدن صادرکنندگان کارتن
خواب ،خبر از دســتگیری افرادی مرتبط بــا این موضوع نیز
مخابره شد .در این که در شرایط دشوار ارزی فعلی ،رییس کل
بانک مرکزی این اختیار را دارد و باید داشــته باشد که در این
رابطه اظهارنظر کند ،شکی در آن نیست اما در عین حال باید
پرسید که چه موضوعی ما را به این شرایط رساند؟او با اشاره به
تخلفاتی که از سالهای قبل در حوزه صدور کارتهای بازرگانی
مشاهده میشد ،تشــریح کرد :من در سال  ،۱۳۹۷شخصا به
دیدار وزرای اقتصاد و صمت که عضو شــورای عالی نظارت بر

اتاقهای بازرگانی هستند رفتم و اعام کردم که در حوزه صدور
کارتهای بازرگانی تخلفاتی مشــاهده میشود .در آن زمان ،با
توجه به نزدیک بودن بــه زمان انتخابات اتاق بازرگانی ،برخی
افراد بدون شناســنامه و بدون ثبت دقیق اطاعات با استفاده
از کارتهای یک بار مصرف ،بــه عضویت اتاق در آمدند تا در
انتخابات شــرکت کنند.رییس اتاق ایران و چین ادامه داد :ما
در همان زمان بارها هشــدار دادیم که ایــن افزایش ناگهانی
افرادی که کارت بازرگانی جدید گرفتهاند ،تنها محدود به دوره
انتخابات اتاق نمیشــود و در آینده به سایر حوزهها نیز تسری
خواهــد یافت اما هیچ یک از مقامات این هشــدارها را جدی
نگرفتند .ما حتی در کنار دولت به کمیسیون اصل ۹۰مجلس و
دستگاههای نظارتی قوه قضاییه نیز مراجعه کرده و نگرانی خود
را مطرح کردیم اما کسی از این تذکرات را جدی نگرفت .وقتی
در ســالهای قبل صدور یا تمدید کارتهــای بازرگانی بدون
نظارت کافی انجام شده است ،دور از انتظار نیست که تخلفاتی
نیز به ثبت برسد که نمونه های آن را میبینیم.حریری با تاکید
بر اینکه نمیتوان تقصیرات بازنگشتن ارز را تنها به گردن بخش
خصوصی انداخت ،اظهار کرد :برآوردها نشان میدهد که حدود
 ۸۰درصد از کل صادرات ما را چند صد شــرکت بزرگ انجام
میدهند .در میان ســبد صادراتی ما نیز بیش از  ۵۰درصد از
صادرات به مشــتقات نفتی و  ۲۰درصد به محصوات معدنی
اختصاص دارد و از ایــن رو میتوان گفت بخش خصوصی در
بهترین حالت تنها  ۲۰درصد از کل صادرات کشور را از دست
میدهد و همچنان بخش عمدهای از کار در اختیار شرکتهای
دولتی یا حاکمیتی است.وی ادامه داد :از این رو وقتی در آمارها
میآید که  ۱۶میلیارد دار ارز به کشور بازنگشته بخش مهمی
از آن همچنان مربوط به شــرکتهای دولتی اســت و اساسا
عــدد کل صادرات بخش خصوصی نیز به این میزان بدهی ارز
نمیرسد .این در حالی است که بخش خصوصی بخش مهمی
از تعهدات خود را اجرایی کرده و روشن شدن دقیق این شرایط
نیاز به ارائــه دقیق اطاعات درباره شــرکتهایی دارد که ارز
بازنگرداندهاند و پس از آن مشــخص میشود که چقدر از این
بدهی مربوط به شرکتهای حاکمیتی و چقدر از آن به بخش
خصوصی مربوط خواهد شد.

وزیر صمت:

ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته شروع میشود
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :یکی از مسیرهای
مقابله با فساد ،رانت خواری و حذف امضاهای طایی،
راهاندازی سامانه های الکترونیک به ویژه سامانه جامع
تجارت اســت.به گزارش وزارت صمــت ،علیرضا رزم
حســینی در حاشیه بازدید از سامانه جامع تجارت در
جمع خبرنگاران گفت :ســامانه جامع تجارت یکی از
اقدامات بســیار مهم دولت دوازدهم بوده است که در
وزارت صمت راه اندازی شده ،اما هنوز کامل نیست و
مرتباً همه دستگاه های مرتبط ،اطاعات خود را برای
تکمیل ســامانه وارد میکنند؛ اما طبق دستور رییس
جمهور نهم آذرماه امسال باید از سامانه جامع تجارت
برای کل کشور رونمایی شــود.وزیر صنعت ،معدن و
تجارت گفت :این ســامانه در حال حاضر فعال است
و متقاضیــان خدماتی از جمله ثبت ســفارش ،بدون
مراجعه حضوری می توانند کارهای خود را دنبال کنند.
مدیریت ثبت سفارش ها با وزارت صمت است
رزم حســینی با بیــان اینکه به دلیــل کمبود منابع
ارزی تعداد کســانی که در صف ثبت ســفارش و یا
صف تخصیص ارز از ســوی بانک مرکزی هســتند،
قابل ماحظه اســت ،افزود :براســاس سیاستهای
ســتاد اقتصادی دولت ،مصوب شده تا مدیریت ثبت
ســفارش ها در وزارت صمت انجام شود و این کار را
انجام خواهیم داد.
ثبت ســفارش ارز متقاضی از این هفته شروع
میشود

وی با اعام اینکه کااهای اولویت دار و ضروری مورد
نیــاز مردم و مواد اولیه کارخانجــات در اولویت ثبت
ســفارش قرار دارند ،افزود :ثبت سفارش ارز متقاضی
نیز از این هفته انجام می شــود و واردات کاا توسط
کسانی که ارز در خارج از کشور داشته و نیاز به تهیه
ارز ندارند ،مجاز اعام خواهد شد.
ارائه مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت ادامــه داد :همچنین
صادرکنندگانی که از ســال  ۱۳۹۸به بعد تعهد ارزی
داشــته اند ،مجــوز واردات از محل تعهدات صادراتی
خود می گیرند و میتوانند کااهای با اولویت مشخص
شده از سوی وزارت صمت را وارد کنند.رزم حسینی
گفت :با اجرای این برنامه ها اتفاقات خوبی در اقتصاد
کشور رخ خواهد داد ،به ویژه صادرات افزایش مییابد و
مواد اولیه کارخانجات نیز به خوبی تأمین میشود.وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در بخش دیگری از ســخنان
خود ،بیان کرد :در این چند هفته با تشکلهای بخش
خصوصی ارتباط خوبی برقرار شد ،ضمن اینکه تعامل
خوبی با بانک مرکزی داریم که نشــانگر فراهم شدن
انسجام در بخش اقتصادی دولت است.
مقابله با فساد و رانت خواری با راه اندازی سامانه
های جامع الکترونیک
رزم حســینی در ادامه تصریح کرد :ســامانه جامع
تجارت اتفاق بسیار خوبی در اقتصاد ایران است ،یکی
از مسیرهای مقابله با فساد ،رانت خواری و امضاهای

معاون وزیر صمت اعام کرد

پیگیری سازمان توسعه تجارت برای
عملیاتی شدن تهاتر با  ۱۰کشور
معاون وزیر صمت گفت :باید به دنبال بازنگری و اصاح بســته
سیاستی بانک مرکزی باشیم تا از تمامی ظرفیتهای صادرات
برای کشــور و در جهت تامین نیازهای ارزی اســتفاده شود.به
گزارش سازمان توسعه تجارت ایران ،حمید زادبوم با بیان اینکه
پیگیریهــای ازم برای اجرای تهاتر کاا با کاا با  ۱۰کشــور
منتخب از ســوی این سازمان انجام میشــود ،اظهار داشت :با
تصمیمــات اخیر ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت گشــایش
خوبی در مسیر صادرات کااها و تامین نیازهای کشور به ویژه
واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شــد.رئیس کل سازمان توسعه
تجــارت ایران ادامه داد :باید به دنبال بازنگری و اصاح بســته
سیاستی بانک مرکزی باشیم تا از تمامی ظرفیتهای صادرات
برای کشــور و در جهت تامین نیازهای ارزی استفاده شود.وی
افزود :با هدف فراوانی کاا در داخل کشــور در ســامانه جامع
تجارت حداکثر تســهیل برای انجام عملیات واردات در مقابل
صادرات در حال انجام است.معاون وزیر صمت تاکید کرد :ازم
است دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع تهاتر کاا  -کاا
و تبادل فهرست کااها قبل از هرگونه اقدامی با وزارت صنعت،
معدن و تجارت هماهنگی کنند.

طایی همین سامانه های جامع الکترونیک است.
این ســامانهها مراجعه حضوری افراد را به دستگاه
های دولتی کاهــش می دهد.وی با تأکید بر اینکه
بروکراسی اداری مخل توسعه است ،گفت :اراده ما
بر این اســت تا بخشــی از بروکراسی که مربوط به
وزارت صمت است به تدریج حذف شود .همچنین
به دنبال حذف امضاهای طایی هستیم و امیدواریم
بتوانیــم تولید و تجارت را فارغ از دیوان ســااری
دولتی رشــد و ارتقــاء دهیم.وزیر صمت همچنین
تصریح کرد :برای توسعه و اشتغال پایدار باید موانع
پیش روی فعاان اقتصادی که مجاهدان اقتصادی
هســتند را برداریم و این مهم سرلوحه کار وزارت
صمت قرار دارد.رزم حسینی با اعام اینکه به کمک
همه دســتگاه ها و تشکل های بخش خصوصی در
این مسیر نیاز داریم ،گفت :اگر تشکل ها و فعاان
بخش خصوصــی در مراحل ســامانه و روند ثبت
سفارش اشــکالی می بینند به وزارت صمت جهت
رسیدگی مراجعه نمایند .مطمئناً از نظرات تخصصی
تشــکل ها اســتفاده خواهیم کرد.وزیر صمت در
جریان این بازدید ،با حضور در مقابل درب ورودی
معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه ،با ارباب رجوعی
که برای پیگیری مسائل خود مراجعه کرده بودند،
گفتوگو کرد و علت مراجعه حضوری آنها را جویا
شد.گفتنی اســت که وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در بازدیدی سرزده از سامانه جامع تجارت ایران از
نزدیک در جریان مراحل نهایی شدن و تکمیل این
سامانه قرار گرفت.

معاون وزیر صمت به مهر خبر داد؛

 ۸اقدامی که تولید را تسهیل و تسریع میکند
معاون وزیر صمت گفت :برای دســتیابی به اهدافی همچون متنوعســازی ابزارهای تأمین مالی،
ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بیشتر باید  ۸سیاست اجرا شود.سعید زرندی اظهار داشت :برای
دســتیابی به اهدافی همچون متنوعسازی ابزارهای تأمین مالی و هدایت منابع موجود در جامعه
و بازار ســرمایه به سمت تولید ،ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بیشتر در بخش صنعت ،معدن
و تجارت باید  ۸سیاســت به طور دقیق اجرا شــود.معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود :مورد
نخســت لزوم تسهیل و تسریع در فرآیند پذیرش شــرکتها در بورس و فرابورس و عرضه سهام
آنهاســت .همچنین معافیت مالیاتی نقل و انتقال دارایی برای تشکیل شرکتهای سهامی پروژه
و یا صندوق پروژه دیگر سیاســت مدنظر است.وی ادامه داد :تسهیل و تسریع در صدور موافقت
اصولی سازمان بورس در فرآیند انتشار اوراق بدهی و همچنین تسهیل و یا حذف استعام از بانک
مرکزی در ضمانت بانکی برای انتشــار اوراق بدهی از دیگر مواردی است که حتماً باید اجرا شود.
زرندی گفت :تســهیل روشهای ضمانت و عملیاتی شدن رتبهبندی اعتباری برای تأمین مالی از
طریق بازار پول و بازار سرمایه نیز دیگر سیاستی است که باید اجرا شود.معاون طرح و برنامه وزیر
صمت افزود :سیاست دیگر ،لحاظ شدن مالیات بر ارزشافزوده در گواهی سپرده کاایی فقط برای
عرضهکننده کاا و تحویل گیرنده نهایی (نه معامات میانی و متعدد این اوراق (مطابق با تبصره
« »۱ماده « »۱۴۳مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم است که انتظار داریم سریعتر اجرا شود.وی
گفت :عملیاتی شــدن دســتورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجاری موضوع نامه شماره
 ۳۳۹۹۲/۱۶۶۲۴مورخ  ۲۳/۲/۹۹معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دیگر الزاماتی است که باید
اجرا شود.زرندی اظهار داشت :مورد آخر نیز اصاح دستورالعمل تأمین مالی جمعی است که باید
در دستور کار برای اجرا قرار گیرد.
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گزیده خبر
رئیس اتاق اصناف تهران خبر داد؛

تعطیلی اصناف پرخطر تهران تا پایان هفته
رئیس اتاق اصناف تهران گفت :در شهر تهران تعطیلی یک هفته ای صنوف
پرخطر گروه های ســه و چهار از امروز آغاز و تا پایان هفته ادامه دارد .به
گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف تهران ،قاســم نوده فراهانی
اظهار داشت :در شهر تهران تعطیلی یک هفته ای صنوف پرخطر گروه های
ســه و چهار از امروز  ۱۰آبان تا پایان هفته جاری تمدید شــد .رئیس اتاق
اصناف تهران افزود :گروه های شغلی  ۳و  ۴در حوزه اصناف شامل تمامی
آرایشگاه های زنانه ،سالن های زیبایی ،کافه ها ،چایخانه ها ،قهوه خانه ها و
تاارهای پذیرایی است .وی با تاکید بر اینکه تعطیلی این صنوف پرریسک از
امروز تا جمعه  ۱۶آبان ادامه دارد ،گفت :با متخلفان براساس قانون برخورد
خواهد شد و در صورت بروز و مشاهده تخلف برابر دستور قضایی واحدهای
صنفی متخلف پلمب خواهند شد.

درصد خودروهای تولیدی ،ناقص است
از ابتدای سال تاکنون  ۵۲۸هزار و  ۶۵۱دستگاه خودرو توسط ایران خودرو
و ســایپا تولید شــده که  ۹۷هزار و  ۶۵دستگاه از آن یعنی  ۱۸.۳۶درصد
کل خودروهای تولیدی ناقص اســت .از ابتدای امســال تا  ۹آبان ماه ۲۸۷
هزار و  ۱۳۱دســتگاه خودرو توســط گروه صنعتی ایران خودرو تولید شد
که  ۲۴۰هزار و  ۹۵۰دستگاه از آن به مشتریان تحویل داده شده است .در
حــال حاضر موجودی خودروهای تجاری در پارکینگ فروش ایران خودرو
صفر بوده و تعداد خودروهای ناقص این گروه خودروسازی معادل  ۵۶هزار
و  ۵۱۹دســتگاه اســت.در مورد گروه خودروسازی سایپا هم باید به تولید
 ۲۴۱هزار و  ۵۲۰دســتگاه خودرو از ابتدای سال تا  ۷آبان ماه اشاره کنیم
که  ۲۰۸هزار و  ۲۸۴دســتگاه از آن به مشتریان تحویل داده شده است.در
عین حال ،موجودی خودروهای تجاری در پارکینگ فروش سایپا  ۶هزار و
 ۱۰۲دســتگاه است و هم اکنون  ۴۰هزار و  ۵۴۶دستگاه از تولیدات سایپا
ناقص هستند.

نگـــاه
تولید در گرو تزریق پول نیست،
نیازمند رفع موانع است
یک فعال اقتصادی معتقد اســت بزرگترین مشــکل بنگاههای ایران عدم
رقابتپذیری آنهاست که منجر به افزایش قیمت تمام شده کاا و خدمات
و در نهایت منجر به عدم توان رقابت در بازارهای صادراتی میشــود .رشد
اقتصادی ایران در ســالهای اخیر ،روند مطلوبی نداشته و با وجود افزایش
میزان نقدینگی در گردش ،باز هم شــاهد عدم توفیق در رشــد اقتصادی
هستیم .افزایش نقدینگی در شرایطی رقم خورده است که برخی معتقدند
برای تقویت اقتصاد و رشــد آن ،نیازمند تزریق نقدینگی و پول به چرخه
اقتصادی هســتیم .اما روند اقتصادی کشور ،این ادعا را رد میکند و نشان
میدهد که به رغم افزایش نقدینگی در این سالها ،کاهش رشد اقتصادی
را شاهد بودیم و حتی در ماههای اخیر ،شیب صعودی تورم را هم نظارهگر
هســتیم .اما ســوال اینجاست که چرا با وجود رشــد متغیرهای پولی که
نشاندهنده سیاست های پولی انبســاطی در کشور است ،رشد اقتصادی
حاصل نشــده اســت و حتی به تورم نیز منجر شده اســت؟ پاسخ به این
ســوال نیازمند بررسی مولفههای مختلفی است ،اما آنچه بیش از سایرین،
نقشآفرینی کرده اســت ،عدم توفیق در رونق کســب و کار و تسهیل این
فضــا برای تولید داخلی و صادرات محصوات آن بوده اســت .این که چرا
صاحبان کســب و کار در کشــور با وجود نقدینگی سرشار در اقتصاد ،بی
بهره از رونق و رشــد اقتصادی هستند ،به موارد مختلفی برمیگردد.اخیرا
فعاان اقتصادی در یک پایش کسب و کار شرکت کردند که از نظر آنها،
غیرقابــل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مــواد اولیه و محصوات ،به
عنوان نامناســبترین مولفه کســب و کار است که مانعی بزرگ بر سر راه
تولید و رونق کســب و کار ایشان است .اما در این میان عاملی دیگری نیز
خودنمایی میکند و آن محدودیت های کرونایی بر سر راه تولید و صادرات
است.مسلما در نبود تولید و رونق آن ،نباید انتظار رشد اقتصادی را داشت.
امــا آنچه به تولید و رونق آن کمــک میکند ،تزریق بی برنامه پول و یا به
اصطاح پولپاشی نیســت ،بلکه تولید بر اساس اصول اقتصادی ،نیازمند
جذب سرمایه و برنامهریزی اســت تا خروجی آن منجر به رشد اقتصادی
و افزایــش درآمد بــرای آن واحد تولیدی شــود .همچنین در کنار جذب
سرمایه ،نیازمند تسهیل فضای کسب و کار و در نهایت حمایت از صادرات
است.برخی فعاان اقتصادی معتقدند چرخه تولید تنها نیازمند تزریق پول
نیســت ،بلکه نیازمند حمایتها و مشوقهای دولت از تولیدکننده است تا
بتواند قیمت تمام شده کاای تولیدی را کاهش دهد.
بزرگترین مشکل بنگاه های ایران چیست؟
در این خصوص علیرضا کاهی صمدی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار ایبنا اظهار داشت :بر
اساس شاخص رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد ،بزرگترین مشکل بنگاههای
ایران عدم رقابتپذیری آنهاست که منجر به افزایش قیمت تمام شده کاا و
خدمات و در نهایت منجر به عدم توان رقابت در بازارهای صادراتی میشود.
راهکار چیست؟
وی پیشــنهاد داد که تسهیات ارزان قیمت را صرفا برای صادرات بگذاریم
و از صنایع باادســتی همچون فلزات اساسی و پتروشیمیها (که با توجه
به بهرهبری آن ها از منابع عمومی کشور که حاشیه سودهای بسیار باایی
دارند) ،بخواهیم که مواد اولیه صنایع را به صورت اعتباری در زنجیره تامین
تزریــق کنند که این کار میتوانــد از طریق بورس کاا در مقابل اعتبارات
اسنادی ریالی انجام شود که آنها هم مطمئن باشند که پولشان را به موقع
دریافت میکنند.کاهی افزود :برآوردم این است که مثا مواد اولیه صنعت
فواد ،مس ،آلومینیوم ،مواد شیمیایی و پتروشیمی را با اعتبارات شش ماهه
وارد زنجیره تولید بکنیم و در نتیجه مانع هر پله از صنعت برداشته شود و با
تمام ظرفیت کار بکند ،در مراحل بعدی ،بازار تقریبا شرایط رقابت کامل را
بدست میآورد و انگیزه ها برای کسب سود با افزایش تولید نه با باا بردن
حاشیه سود بدست میآید .اگر بتوانیم این پارادایم را در کشور ایجاد بکنیم
چندین حسن بزرگ خواهد داشت .اوا قدرت رقابت با شرکتها و بازارهای
صادراتــی باا می رود .دوما با کاهش قیمت تمام شــده در حدود  ۱۰الی
 ۱۵درصد ،قدرت خرید مصرف کننده که امروزه یکی از آسیبهای جدی
جامعه اســت را باا می بریم و در نهایت به بزرگ شــدن حجم پروژههای
عمرانی کمک خواهد شد.
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خدمات پایا و ساتنا چیست؟
براین اساس ،پایا یک سیســتم تبادل اطاعات بانکی است که به بانکها اجازه
میدهد تمامی تبادات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام
دهند .کاربرد اصلی این ســامانه ،مکانیزه کردن پرداختهای خرد بین بانکی با
تعداد انبوه برای مشــتریان اســت که پس از تکمیل مراحل پیاده سازی ،ارائه
خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر میسازد و به کمک این سامانه ،بانکهای
عضو آن میتوانند بنا به درخواســت مشتری ،دستور واریز و یا برداشت وجوه در
حسابهای سایر بانکها صادر کند .بانک مرکزی با پیاده سازی این سامانه ،امکان
حواله الکترونیکی پول از حســابی در یک بانک به حســابی در بانک دیگر (بین
بانکی) را فراهم کرده است و مشتریان بانکها با استفاده از پایا میتوانند پول را از
حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.از سوی
دیگر ،ســاتنا سامانهای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنشهای بین
بانکی و دســتور پرداختهای فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام میدهد .در
این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب (جاری ،پس انداز
و کوتاه مدت) هستند ،میتوانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از  ۱۵میلیون
تومان) به حساب خود یا سایر افراد در سایر بانکها اقدام کنند.
هزینه سرویس پیامکی بانک چه قدر است؟
سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را میدهد تا با مراجعه به شعب
بانک خود یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حوالههایی با مبالغ بیش از  ۱۵میلیون
تومان را به هر حســابی در هر بانکی انتقال دهند که مزایای بکارگیری ساتنا را
میتوان امنیت ،ســرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد .در آخر ازم به ذکر
است که افتتاح حساب از جمله خدمات بانکی بدون هزینه و کارمزد است و هزینه
ارســال پیامک برای اطاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل  ۳۰تومان به
اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود.
افتتاح سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی

تلفن اعام مشکات به بانک مرکزی
اعام شد
ســامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با حضــور رئیس کل بانک مرکز ی به
صورت رســمی افتتاح شــد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،عبدالناصر
همتی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از دیروز ســامانه ارتباطات مردمی
بانک مرکزی به صورت رســمی فعالیت خود را آغاز کرده است ،گفت :طی دو
یا سه ماه گذشته و به منظور برطرف کردن برخی نواقص احتمالی ،این سامانه
به طور آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده بود اما طی روز جاری این سامانه به
طور رسمی افتتاح شد.همتی افزود :پیش از این پاسخگویی و پیگیری درخواست
ها و انتقادات مردمی ،از طریق ادارات مختلف در بانک مرکزی انجام میشــد؛
امــا در حال حاضر این موارد به صورت متمرکز و با هدف یکپارچهســازی امر
پاسخگویی از طریق «سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی» پیگیری میشود.
عالیترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه ارتباطات مردمی گامی مهم در
گرهگشایی از مشکات مردم است ،گفت :مردم عزیز میتوانند با مراجعه به پایگاه
اطاع رسانی بانک مرکزی یا از طریق شماره تماس  ۲۷۰۶درخواست خود را در
حوزه مسائل شبکه بانکی و پولی و ارزی کشور مطرح کنند .این سامانه می تواند
در رســیدگی سریع تر نسبت به مشکات مردم موثر باشد.رئیس شورای پول و
اعتبار درباره ســازوکار این سامانه تصریح کرد :برخی از درخواستها و سواات
مردمی توسط کارشناســان این سامانه پاسخ داده می شود و در صورت نیاز به
پیگیری بیشتر ،درخواست ها به واحد مربوطه ارجاع می شود و کد رهگیری به
شــخص ارائه و از طریق همان کد رهگیــری پیگیریهای ازم بر روی موضوع
انجام میشود.گفتنی است ،هم اکنون سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با
شماره  ۲۷۰۶به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است .این سامانه با  ۴۰اداره
تخصصی بانک مرکزی در ارتباط است و از طریق آن درخواستها در کوتاهترین
زمان ممکن رسیدگی می شود.براین اساس ،هموطنان میتوانند هرگونه شکایت،
انتقاد ،درخواست و پیشنهاد خود درباره بانک مرکزی و شبکه بانکی را از طریق
شماره تماس  ۲۷۰۶یا از طریق پرتال سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات بانک
مرکزی به آدرس  /https://crm.cbi.irمطرح کنند.
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سود سپرده بانکی تغییر نمیکند

جزئیات کارمزد جدید خدمات بانکی

کارمزد صدور دسته چک چقدر است؟
همچنین ،مشــتریان بانکها باید از آذرماه به ازای صدور دسته چک به ازای هر
برگ معادل  ۲۰۰تومان کارمزد پرداخت کنند که این رقم به اضافه هزینه تمبر
محاسبه شــده و پیش از این ،کارمزد صدور دسته چک  ۱۲۰تومان بوده است.
از ســوی دیگر ،ارائه صورت حساب سال جاری هر صفحه  ۶۰۰و برای سالهای
گذشته به ترتیب  ۶۰۰و  ۷۲۰تومان هزینه دارد که این ارقام پیش از این ۵۰۰ ،و
 ۶۰۰تومان بودهاند.طبق این گزارش ،از آذر ماه باید برای صدور رمز جدید کارت
بانکی در شعبه  ۱۰۰۰تومان پرداخت کرد و نکته حائز اهمیت در این زمینه این
است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیکی
بانک چون پایا و ساتنا اباغ نکرده بود اما حاا طبق مصوبهای که از آذر ماه اجرا
میشــود ،کارمزد انتقال وجه بینبانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰
تومان و تا سقف  ۲هزار و  ۵۰۰تومان خواهد بود .همچنین ،کارمزد انتقال وجه
بینبانکی ســاتنا نیز  ۲صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف  ۲هزار و  ۵۰۰تومان
تعیین شده است.
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رییس کل بانک مرکزی؛

گزیده خبر

برای اطاع از موجودی کارت باید چه قدر کارمزد بدهید؟
با توجــه به اینکه کارمزد خدمات بانکی هزینههای اســمی به منظور تنظیم و
نگهداری حســابهای مختلف و خدمات معامات جزئی برای مشتریان خرده
فروشی و تجاری است و براساس میزان هزینه تمام شده خدمت بانکی محاسبه
میشوند؛ بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی بیانگر این است که هزینه اعام
مانده کارت و در صورت حساب  ۱۰گردش آخر معادل  ۲۴۰تومان و اعام مانده
کارت از طریق خودپردازها به قیمت  ۱۲۰تومان خواهد بود .این در حالی اســت
که پیش از اعام مانده کارت از طریق خودپردازها معادل  ۱۰۰تومان بوده است.
عــاوه براین ،کارمزد اعام  ۱۰گردش آخر کارت شناســایی ،صدور انواع کارت
مغناطیســی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبــوض به ترتیب ،۶۰۰۰ ،۱۵۰
 ۲۴۰۰و  ۱۲۰تومان میشود.
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طبق اعام بانک مرکزی از آذر ماه نرخ کارمزد خدمات بانکی زیاد میشــود که
جزئیات آن برای ارائه خدمات مختلف اعام شده است.پس از مدتها درخواست
بانکها برای افزایش کارمزد بانکی سرانجام بانک مرکزی در برابر خواسته آنها
کوتــاه آمد و با این امر موافقت کرد کــه از اوایل ماه آذر افزایش کارمزد خدمات
بانکی اجرا میشود .بر این اساس ،کارمزد عملیات کارت به کارت به عنوان یکی از
پرکابردترین خدمات بانکی از  ۵۰۰به  ۶۰۰تومان به ازای هر یک میلیون تومان
افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت
معادل  ۲۴۰تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد.

 ۸صفحه سال هفدهم شماره ۴۴۸۹

همتی گفت :کاهش سود سپرده قانونی بانکی ارتباطی به سود
ســپرده ندارد و بانک مرکزی به دنبال افزایش ســود سپرده
بانکی نیســت .عبدالناصر همتی ،رییس کل بانک مرکزی در
جمع خبرنگاران با اشــاره به راه اندازی سامانه ارتباط مردمی
بانک مرکزی بیان کرد :سامانه ارتباط مردمی ماه های گذشته
به طور آزمایشــی راه اندازی شــده بود که دیروز با بازدید ما
رســما کار خود را آغــاز کرد.وی افــزود :واحدهای مختلفی
داشــتیم که با مردم در ارتباط بودند ،امــا از امروز همه این
مراکز به سیستم ارتباط مردمی متصل میشوند تا مردم درباره
مشکات ارزی و پولی خود در این سامانه اظهار نظر کنند .از
این پس بیشــتر با مردم در ارتبــاط خواهیم بود تا اطاعات
بانکــی را به آنها ارائه کنیم.همتی با اشــاره به درخواســت
فعاان اقتصادی از بانک مرکزی درباره آزادی عملکردشان در
صادرات و واردات گفت :طی جلســاتی که با فعاان اقتصادی
داشتیم نظراتشان اینطور عنوان کرد که آنها نیازمند داشتن
آزادی عمل بیشتری هستند .تصمیمات جدید ستاد اقتصادی
دولت اشاره می کند که شیوههای برگشت ارز صادرکنندگان
طوری طراحی شود که ابتدا ارز سریع به کشور بازگشته و به
مواد اولیه کارخانه جات تبدیل شــود ،همچنین در ادامه این
طرح اشــاره می کند تا ادعاهای خارج از واقع صادرکنندگان
مورد قبول واقع نشود .این دستورالعمل از فردا توسط رییس
جمهور اباغ خواهد شــد.رییس کل بانک مرکزی بیان کرد:
سامانه نیما هم پای کار است تا به فعاان اقتصادی در عرضه
و تقاضای ارز کمک کند .همچنین با همکاری وزارت صمت
میتوانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند ،ولی موظف

رفع مشکات دپوی کااها در گمرکات با اجرای طرح
جدید ارزی
رییس شــورای پول و اعتبار گفت :با تدوین این دستورالعمل
جدید برای رفع تعهد ارزی مشــکات دپو شــدن کااها در

باشــند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را اباغ کنند .در
بحث آخرهم واردکنندگان میتوانند از طریق ارز اشــخاص
واردات انجام دهند ،اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی
و ارزی ثبت کنند.

کوتاهی بانکها در اجرای مصوبه ستاد کرونا
با گذشــت حــدود  ۲۰روز از اباغ
مصوبه ســتاد ملی مقابله بــا کرونا
توســط بانک مرکزی دربــاره امهال
اقساط وام کرونا تا پایان سال ،بانکها
همچنان وجود چنین دســتوری را
انکار میکنند.بانــک مرکز در تاریخ
 ۲۲مهرماه مصوبه ستاد ملی مقالبه
با کرونا درباره امهال اقساط تسهیات
حمایت بخش گردشــگری تا پایان
سال  ۱۳۹۹را به  ۲۰بانک اباغ کرد
اما به گفته فعاان گردشگری ،بانکها
همچنان نســبت به وجــود چنین
مصوبه و اباغیــهای ابراز بیاطاعی
میکنند.مبلغ تســهیاتی که طبق
مصوبه قبلی ســتاد کرونا برای حفظ
هر یک از مشاغل گردشگری درنظر
گرفته شــده بود از  ۶تا  ۱۶میلیون
تومان با نرخ ســود  ۱۲درصد بود که
بازپرداخت آن از مهرماه آغاز میشد.
اما در مصوبه بعدیِ ستاد ملی کرونا،
به مشاغل گردشگری مهلت داده شد
تا پایان امسال بازپرداخت تسهیات
دریافتــی را بــه تعویــق اندازند .در
اباغیــه بانــک مرکــزی خطاب به
بانکهای ملی ،صادرات ،سپه ،ملت،
تجارت ،رفــاه کارگران ،پارســیان،
اقتصاد نویــن ،خاورمیانه ،ســامان،
پاســارگاد ،کارآفرین ،انصــار ،آینده،
شهر ،ســینا ،گردشــگری ،موسسه
اعتباری غیربانکی کوثر و موسســه
اعتباری غیربانکی ملل آمده است که
«برای کســب و کارهای آسیبدیده

حوزه گردشــگری موضــوع اباغیه
شماره  ۹۶۸۹مورخ ( ۷/۲/۱۳۹۹زیر
رســتههای مصوب کارگروه مقابله با
پیامدهای اقتصادی ناشــی از شیوع
ویروس کرونا) تسهیات ذیل فراهم
میشود:
 -۱بازپرداخت تسهیات بانکی قبلی
دریافتشــده تا پایان ســال ۱۳۹۹
امهال میشود.
 -۲با پرداخت تســهیات به کسب
و کارهــای آســیبدیده حــوزه
گردشگری براســاس بنگاه محوری،
مطابق دستورالعمل مصوب کارگروه
اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشــی
از شــیوع ویروس کرونا موافقت شد.
متقاضیــان مجازند تا پایــان آذرماه
امســال ثبتنام کننــد .بازپرداخت
اقســاط ایــن تســهیات از اول
اردیبهشتماه ســال  ۱۴۰۰خواهد
بود .بنگاههایی که با دستورالعمل قبل
تسهیات دریافت کردهاند نیز مجاز به
دریافت مابهالتفاوت تسهیات طبق
دستورالعمل جدید خواهند بود».
بــا این وجــود ،فعاان گردشــگری
میگویند :بانکها نســبت به صدور
چنین دســتوری ابــراز بیاطاعی
میکنند .این مشــکل در اســتانها
به شــکل حادتری بروز کرده است؛
مسؤوان برخی بانکها با انکار چنین
اباغیهای به مراجعهکنندگان گفتهاند
سوای دســتور بانک مرکزی ،از اداره

کل بانــک مربوطه هــم باید چنین
دستورالعملی اباغ شود و آنچه بانک
مرکزی صادر کرده به تنهایی قابلیت
اجرا ندارد.
یکــی از آژانسدارها نیــز میگوید:
بانکهــا همکاری خیلــی کمی در
اجرای بسته حمایتی کرونا داشتهاند.
در اســفندماه به بانکها اعام شــد
اقســاط بانکی را به مدت ســه ماه
عقــب اندازند اما نه تنها اقســاط را
گرفتند که جریمــه و دیرکرد آن را
هم دریافت کردنــد .حاا هم وجود
چنین دستورالعملی را انکار میکنند
و در بازپرداخــت اقســاط روی روال
قبلــی رفتــار میکنند .مســؤوان
گردشــگری در استان هم روی بانک
ها نفــوذ ندارند که آنها را به اجرای
مصوبه جدید ملزم کنند .در بیشــتر
شهرها شــعبههای بانکی میگویند
تا از اداره مرکز بانک دســتورالعملی
نیایــد نمیتواننــد اقســاط را عقب
بیاندازند .مســؤول یکی از شــعبهها
میگفت مگر میشــود اقساط بانک
را بــه تاخیــر انداخت؟!یکی دیگر از
فعاان گردشــگری میگوید :تاخیر
در بازپرداخت این وام برابر اســت با
جریمــه و دیرکــرد .بانکها به هیچ
وجه زیر بار مصوبه جدید نمیروند و
از اجرای آن خودداری میکنند .حتی
در اجرای مصوبه قبلی هم سلیقهای
رفتــار کردند ،ضمانتهــا و وثیقهها
آنطور که در بســته حمایتی دولت

تشدید بحران کرونا یورو را ریزشی کرد

تعیین شده ،نبود .مثا برای وام تا ۱۶
میلیون تومان طبق مصوبه به ضامن
نیاز نیســت اما بیشتر بانکها ضامن
خواستند.معاون گردشگری در آخرین
گزارشی که از وضعیت پروندههای وام
کرونــا در بخش گردشــگری در ۱۱
مردادماه داده ،گفته بود :تا این تاریخ
بیــش از  ۸۳۰۰پرونده درخواســت
تسهیات حمایتی کرونا با ارزش مالی
حدود  ۴هزار و  ۹۲۰میلیارد ریال در
بانکهای عامل ثبت شــده است .از
این تعــداد بالغ بر  ۳۸۰میلیارد ریال
تســهیات پرداخت شــده بود .این
تعــداد پرونده بیــش از  ۳۶هزار نفر
شــاغل در صنعت گردشگری کشور
را پوشــش میدهد که تا تاریخ ۱۱
مردادماه در ســامانه وزارت کار ثبت
شده اســت .عاوه بر این ،جمعی از
خسارتدیدگان گردشگری متقاضی
دریافــت وام ،فاقــد بیمــه بودهاند؛
بخشهایــی از جملــه اقامتگاههای
بومگردی ،راهنمایان تور ،هنرمندان
صنایعدستی و برخی از فعاان سایر
تاسیسات گردشــگریِ فاقد بیمه که
در این بخش بالغ بر  ۶۰هزار پرونده
تشــکیل شده اســت.وزارت صنعت،
معدن و تجارت  ۳۲۴رســته شغلی
آســیبدیده از محل ویروس کرونا را
شناسایی کرده که گردشگری ،صنایع
دســتی و میراث فرهنگــی با ۲۱۳
زیررسته از آسیبدیدهترین مشاغل
شناخته شده است.

((رانندگان ،زحمتکشان بی ادعا در جاده ها))

وزارتراهوشهرسازی
سازمانراهاد ریوحملونقلجادهای
ادارهکلراهاد ریوحملونقلجادهایاستانکرمانشاه
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شماره ارشاد  :م  /الف ۱۷۵۸

گمــرکات حل خواهد شــد .در مورد کااهای دپو شــده در
گمرک دو مورد وجود دارد .یک سری اقام کااهای ضروری و
اساسی کشور است که توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه
شوند و ما نیز در حال صدور گواهی تخصیص ارز هستیم.
همتی ادامه داد :در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش
ریالی آن مشخص شود ،معتقدیم میشود این تخصیص هم
انجام شــود .هدف اصلی جلوگیری از خــروج بی رویه ارز از
کشور هست .منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این
موضوعات دیده شده است.رییس کل بانک مرکزی بیان کرد:
سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری میکند و ارتباطی
به سود بانکی ندارد .اوایل سال که بحث کرونا به کشور ورود
کرد مردم و واحدهای تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا
کردند.وی تصریح کرد :ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد
از ســپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی
به  ۲۵میلیارد تومان میشــد و به بانکها تخصیص دادیم تا
به مردم وام کم سود بدهیم .وامهایی نظیر وام یک میلیونی،
وام به واحدهای آســیب دیده و در انتها وام ودیعه مسکن از
جمله این موارد در اعطای وام بودند .بعد از اینکه نتیجه مورد
نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جا اولیه خود بازگردانیم.وی
افزود :هر چه سپرده قانونی کمتر شود و ضریب فزاینده خلق
پول بیشتر میشود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا
نقدینگی در کشور کنترل شود.این مقام مسئول در پایان بیان
کرد :رشد نقدینگی  ۱۸درصد و پایه پولی  ۱۰درصد گزارش
شده است و تمام تااش بانک مرکزی کنترل این دو است .این
روش تا پایان سال ادامه دار خواهد بود.

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

تشدید شمار مبتایان به کرونا در قاره اروپا و احتمال از سرگیری قرنطینه در
اکثر کشورهای جهان به ویژه منطقه یورو ،در آخرین معامات منتهی به جمعه
( ۹آبــان ماه) ارزش یورو در مقابــل دار  ۰.۲۱درصد نزول کرد و با ماندن در
کانال  ۱.۱۶به  ۱.۱۶۴دار رســید.بنابر اعام بازارهای ارزی نیویورک ،شاخص
دار کــه نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه میگیرد،
در آخرین معامات هفته گذشته با  ۰.۱۶درصد رشد در سطح  ۹۴.۰۳۵واحد
بســته شد.پیش از این تصور میشد که اقتصاد اروپا کمکم در حال رشد است،
اما افزایش شمار مبتایان به کرونا سبب شد نگرانیها مربوط به آینده قاره سبز
تشدید شود.بنابراعام مرکز آمار اتحادیه اروپا ،رشد اقتصادی در  ۱۲ماه منتهی
به سپتامبر (مرداد-شهریور) در منطقه یورو بطور متوسط منفی  ۴.۳درصد و در
ســطح اتحادیه اروپا به طور متوسط منفی  ۳.۹درصد اعام شده است.به گفته
دویچه بانک در آلمان ،پیشبینی شده میزان رشد اقتصادی این کشور در سه
ماه ســوم امسال ( ۲۰۲۰میادی) از  ۲.۵درصد به منفی  ۰.۵درصد تنزل یابد.
اکنون شــماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا و آلمان با
هدف جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس قرنطینههای سراسری اعام کرده
اند و چنانچه این روند تداوم پیدا کند ،کســب و کارها نیز در این کشــورها به
حال تعلیق درخواهد آمد.همچنین افزایش سرعت انتشار ویروس کرونا در اروپا،
ســبب تشدید نگرانی در میان معامله گران بازارهای اروپایی شده و چشم انداز
رشد اقتصادی این قاره را تیرهتر کرده است.بنابر اعام سازمان بهداشت جهانی
در آمریکا ،لهستان ،فرانسه ،آلمان و انگلیس هر روز رکوردهای جدیدی از ثبت
مبتایان به بیماری کووید ( ۱۹ -کرونا) روزانه گزارش شــده و شمار قربانیان
در حال بازگشت به پیکهای ثبت شده قبلی است.بنابراعام مرکز آمار اتحادیه
اروپا ،نرخ تورم در قاره اروپا در حال افزایش است.این مرکز در گزارشی اعام کرد
نرخ متوسط تورم در  ۱۹کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ماه منتهی به سپتامبر با
 ۰.۲درصد ریزش در مقایسه با مدت زمان مشابه در ماه قبل به منفی  ۰.۳درصد
تنزل کرده است.به گفته کارشناسان این رقم در مقایسه با رقمی که پیشتر برای
منطقه یورو در نظر گرفته شده بود فاصله زیادی دارد.

بورس سبزپوش شد
بازار ســرمایه برخاف هفته گذشته ،نخستین روز هفته جاری را با چراغ سبز
آغاز کرد و شاخص کل این بازار بیش از  ۱۷هزار واحد افزایش یافت.در معامات
دیروز بازار ســرمایه ،شــاخص کل بورس با  ۱۷هزار و  ۴۶۹واحد صعود ،رقم
یک میلیون و  ۳۰۵هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل با معیار هم وزن نیز با
 ۸۳۰واحد افزایش ،به رقم  ۳۷۷هزار و  ۸۰۰واحد رسید .معامله گران این بازار
یک میلیون معامله بــه ارزش  ۶۸هزار و  ۵۶۲میلیارد ریال انجام دادند.صنایع
پتروشیمی خلیج فارس و پارس الکتریک نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
منفی و در مقابل فواد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،معدنی و صنعتی
گل گهر ،بانک ملت و ایران خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت
را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس نیز  ۱۴۲واحد افزایش یافت و رقم
 ۱۶هــزار و ۲۶۷واحد را ثبت کــرد .در این بازار  ۶۲۱هزار معامله به ارزش ۲۶
هزار و  ۸۵۴میلیارد ریال انجام شد.پلیمر آریا ساسول ،سرمایه گذاری مالی سپهر
صادرات ،سهامی ذوب آهن اصفهان ،فواد هرمزگان جنوب ،پتروشیمی زاگرس
و سنگ آهن گهر زمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل
بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

فروش اقساطی در بانکها چگونه است؟
در ایران بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیات ازم برای استفاده در امور
تولیدی و خدماتی ،کااهایی را تهیه کرده و از طریق فروش اقساطی در اختیار
متقاضیان قرار دهند.در ایران بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیات ازم
برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی ،کااهای زیر را تهیه و از طریق فروش
اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی؛
ب ـ اموال منقول نظیر وسایل ،ماشین آات و تأسیسات؛
ج ـ مسکن
روش کار بانکها در فروش اقســاطی به این صورت است که مشتری تقاضای
خود را به کاای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده
اظهار داشــته ،متعهد میشود که در صورت فراهم نمودن بانک ،آن را از بانک
خریداری کند .بانک نیز با بررسی تقاضا ،کاای مورد نظر را خریداری کرده ،با
احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت ،به صورت اقساطی به مشتری
میفروشد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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آمریکا بدنبال افزایش تنش در آسیا

کارشناسان معتقدند سفر هفته گذشته مایک پمپئو و مارک
اسپر وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا به چند کشور آسیایی
از جمله هند ،ســریانکا،مالدیو و اندونزی نه تنها دستاوردی
برای این کشورها نداشته بلکه باعث افزایش تنش در قاره کهن
شده است  ،.مقامات آمریکایی در طول این سفرها که بیشتر
اقدامی تبلیغاتی در آستانه انتخابات آمریکا ارزیابی شد تاش
کردند با دامن زدن به اختافات ،کشــورهای منطقه را برای
دستیابی به نیات انتخاباتی خود علیه پکن تحریک کنند که
این خواسته با بی اعتنایی این کشورها مواجه شد.به گزارش
شــبکه خبری ایندیا تودی ،سفر مایک پمپئو و مارک اسپر
وزیر خارجه و دفاع آمریکا که دوشنبه و سه شنبه هفته آغاز
انجام شد بیشــتر برای تاثیر گذاری بر انتخابات آمریکا بود و
دســتاوردی ببرای دیپلماسی هند نداشت .این شبکه خبری
افزود :دولت ترامپ در چند روز مانده به انتخابات برای کسب
رای بیشــتر به حمله به چین نیاز دارد.این شبکه خبری هند
در ادامه نوشت :در دولت ترامپ ،جایگاه «متحد» مفهوم خود
را از دست داده است زیرا او تنها به آمریکا اهمیت می دهد و
به منافع متحدان خود بی توجه است .سیاست خارجی ترامپ
در چهار سال گذشته ابتدا بحران ایجاد کرده و سپس ادعای
حل این بحران ها را کرده است.

مقاومت هند در مقابل فشار آمریکا برای خرید پهپاد
های نظامی
خبرگزاری «اسپوتنیک» نوشت :اگرچه توافق هند و آمریکا
برای اشتراک گذاری داده های ماهواره ای می تواند در زمینه
های نظامی و غیر نظامی کاربرد داشــته باشد اما دهلی نو با
وجود درخواســت های مکرر پمپئو و مارک اسپر برای خرید
پهپاد های نظامی و مسلح از آمریکا ،موافقت نکرده است.
یک مقام ارشد در دولت هند گفت :یکی از دایل مخالفت هند
با این پیشنهاد مشکات اقتصادی هند است .ارزش این قرارداد
به  ۳میلیارد دار می رســد و هند نمی خواهد چنین هزینه
ای را تقبل کند .دومین دلیل مخالفت با درخواســت آمریکا،
مشــخص نبودن امتیاز خرید اینگونه پهپادها برای نیروهای
مســلح هند است .روابط دفاعی هند و آمریکا در سطح همکار

اســت و نه متحد به همین دلیل هند بر اساس نیاز خود اقدام
به خرید تجهیزات نظامی آمریکایی خواهد کرد.مقامات هندی
همچنین اعام کردند که فروش این پهپاد ها به هند از جمله
اهداف مرکزی سفر وزرای خارجه و دفاع آمریکا و مذاکره آنها
با همتایان هندی در طول مذاکرات موسوم به  ۲+۲بوده است.
ســفر به ســریانکا :یارگیری علیه چین ،مقاومت
سریانکا
مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا پس از پایان ســفرش
به هند به ســریانکا واقع در جنوب هند ســفر کرد .در این
سفر وی با مقامات ســریانکایی از جمله گوتابایا راجاپاکس
رییس جمهوری و دینش گانواردنا وزیر امور خارجه سریانکا
گفت و گو کرد.پمپئو در ســریانکا نیــز حمات خود علیه

عراقچی:

منتظر پاسخ  ۴کشور درباره طرح ایران برای
حل مناقشه قره باغ هستیم

معاون سیاســی وزیر خارجه گفت :منتظر بررســی طرح ایران و دریافت پاسخ
از سوی  ۴کشــور در یک فاصله کوتاه بوده تا با تکمیل آن به گونهای که مورد
پذیرش همگان قرار بگیرد راه را برای حل و فصل بحران قره باغ هموار کنیم.
عراقچی :منتظر پاســخ  ۴کشــور درباره طرح ایران برای حل مناقشــه قره باغ
هســتیم ،.سید عباس عراقچی معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان در
ادامه ســفر منطقهایش به جمهوری آذربایجان ،روسیه و ارمنستان و در آخرین
مقصد این ســفر در آنکارا پس از دیدار و گفتوگو با «سدات اونال» معاون وزیر
خارجه ترکیه ،در گفتوگویی رویکرد کشــورهای درگیر در مناقشه قره باغ در
مواجهه با طرح جمهوری اســامی ایران را مثبت خواند.وی ضمن برشــمردن
ویژگیهای طرح جمهوری اســامی برای حل مناقشه قره باغ از جمله داشتن
رویکرد منطقه ای ،به ناتوانی گروه مینســک در حل بحران قره باغ اشــاره کرد
و افزود :مکانیســمهای دیگر مثل گروه مینســک را رد نمیکنیم ،طرح ما هم
جایگزین ابتکارات مینسک نیست ،بلکه مکمل آن است و ما درصدد آن هستیم
که از طریق یک رویکرد منطقهای و به کارگیری همه بازیگران موثر منطقه برای
حل این بحران به تاشهای جاری گروه مینسک کمک کنیم و نقاط ضعف آن
را پوشش دهیم.عراقچی همچنین درباره طرح پیشنهادی ایران گفت :ما منتظر
بررسی طرح و دریافت پاسخ از سوی چهار کشور (آذربایجان ،روسیه ،ارمنستان
و ترکیــه) در یک فاصله کوتاه بوده تا با تکمیل آن به گونهای که مورد پذیرش
همگان قرار بگیرد راه را برای حل و فصل بحران قره باغ هموار کنیم.وی با اشاره
به وجود چالشها ،اختافات قدیمی و دخالتهای خارجی در منطقه خاطرنشان
کرد :اجرای آنی طرح کار آســانی نیســت ،ولی ما ناامید نشــده و به تاشمان
ادامه می دهیم.عراقچی با اشاره به مذاکرات سازنده و مفصل با همتای ترکیهای
خود درباره بحران قره باغ و موضوعات دیگری همچون تحوات فرانســه و سایر
موضوعات جهان اســام گفت :بحث اهانت به پیامبر اسام(ص) و خشم ایجاد
شده در جامعه اسامی باید ریشه یابی و به جای نفرت افکنی با آن برخورد موثر
صورت گیرد.وی با ابراز تاسف از رویکرد مقامات فرانسوی در دامن زدن به نفرت
افکنی افزود :البته اعمال تروریستی و خشونت آمیز محکوم است و به جای نفرت
افکنی باید با عوامل ریشهای این معضل برخورد شود.

نخست وزیر ارمنستان از پوتین
درخواست کمک کرد

به دنبال تشــدید مناقشه قره باغ و شدت گرفتن جنگ در این منطقه ،نیکول
پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نامه ای از وادیمیر پوتین رئیس جمهوری
روسیه درخواست رایزنی برای کمک امنیتی به ارمنستان کرد.به گزارش پایگاه
اینترنتی وزارت امور خارجه ارمنستان ،پاشینیان روز شنبه در نامه خود از پوتین
خواســته است که رایزنی ها برای کمک روسیه برای تامین امنیت ارمنستان را
بافاصله آغاز کند.در بیانیه گفته شده است :نخست وزیر ارمنستان ،در نامه خود
اوضاع کنونی بر اثر جنگ جمهــوری آذربایجان و ترکیه علیه قره باغ و چالش
های بوجود آمده بر اثر آن را تشریح کرد .پاشینیان در این نامه ،به مساله انتقال
تروریســت ها از منطقه خاورمیانه به قره باغ و شرکت آنها در جنگ در قره باغ
اشاره کرده است .نخست وزیر ارمنستان در نامه خود به رئیس جمهوری روسیه
نوشته اســت :باتوجه به نزدیک شدن اقدامات جنگی به مرز ارمنستان و موارد
تجاوز به خاک این کشــور خواسته است تا رایزنی ها را به منظور تعیین نوع و
میزان کمک مســکو به ایروان باتوجه به ماده دوم قرارداد دوســتی همکاری و
کمک متقابل ارمنســتان و روسیه مورخه  ۲۹اوت سال  ۱۹۹۷آغاز کند.گفتنی
اســت ارمنستان عضو پیمان امنیت جمعی است و روسیه متعهد شده است که
در صورت بروز تهدید امنیتی برای این کشور همپیمان خود ،برای کمک به آن
کشــور اقدام می کند.درگیریهای نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان
و ارمنســتان از  ۶مهر ماه گذشــته آغاز شده اســت و برغم این که با دخالت
میانجیگران بینالمللی ســه بار توافق آتش بس میان طرفین حاصل شده ،این
درگیریها بیش از یک ماه است همچنان با شدت ادامه دارد.

چین را حفــظ کرده و خواهان مقاومت کشــورهای منطقه
در مقابــل آنچه آمریــکا آن را «زیاده خواهی چین» توصیف
می کند شــد.اما اختاف نظر سریانکا و آمریکا در ارتباط با
چین در طول بیانیه های متفاوت دو کشور مشخص شد.وزیر
خارجه آمریکا ضمن متهم کردن چین به تاش برای تسخیر
کشــورهای منطقه و تکرار روایت های دونالد ترامپ رییس
جمهوری آمریکا در خصوص منشــاء ویروس کرونا خواستار
همکاری بیشتر سریانکا با آمریکا شد.به گزارش «دیپلمات»
اما دینش گانواردانا وزیر امور خارجه سریانکا در اظهارات خود
گفت :سریانکا یک کشور بی طرف و غیر متعهد است که بر
حفظ صلح تاکید می کند .بر اســاس این اصول ،ما امیدواریم
به روابط خود با آمریکا و سایر کشورها ادامه دهیم«.دیپلمات»
نوشت :در سفر پمپئو به سریانکا دیپلماسی بسیار محدودی

آمریکا و اتحادیه اروپا در حال فاصله گرفتن
از یکدیگر هستند

سناتور روس معتقد است صرفنظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا ،فاصله
گرفتن متقابل اتحادیه اروپا و ایاات متحده اجتناب ناپذیر بوده و این واقعیت در عرصه
سیاســت خارجی ،روابط اقتصادی و حتی مهاجرت مشهود است.به گزارش خبرگزاری
«اینترفکس»« ،آلکسی پوشکوف» عضو ارشد کمیته سیاست اطاعاتی شورای فدراسیون
(سنای) روسیه معتقد است ،صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری
ایاات متحده پیروز شود ،فاصله گفتن متقابل بین اتحادیه اروپا و آمریکا اجتناب ناپذیر
خواهد بود.به گفته این ســناتور ،ایاات متحده کمتر از گذشــته «اروپایی» است و این
مسئله در عرصه سیاست خارجی ،در روابط اقتصادی و حتی از لحاظ جمعیت شناسی
مشاهده می شود.وی یادآور شد که  ۶0سال پیش ،تعداد مهاجران از آلمان یا ایتالیا به
ایاات متحده بیش از تعداد مهاجرین آســیایی بود .با این حال ،اکنون مهاجرت از اروپا
به آمریکا ســه برابر کمتر از کشــورهای آسیایی و  5الی  ۶برابر کمتر از آمریکای اتین
است.پوشکوف افزود« :بدین ترتیب ،فاصله متقابل بین ایاات متحده و اروپا در سال های
اخیر ،هم در نتیجه تنفر متقابل ترامپ و اروپاییها و هم به دلیل رویدادهای اجتماعی،
اقتصادی و ژئوپلیتیکی در حال افزایش اســت».این سناتور با اشاره به اینکه اروپا دیگر
«مرکز جهان» نیســت و در جهان واقعی مدرن ،چین پا به صحنه گذاشــته است ،ابراز
اطمینــان کرد« :در عین حال ،تاش طرفداران الگوی ارو-آتانتیک جهان برای تبدیل
روسیه به یک دشمن مشترک که ایاات متحده و اتحادیه اروپا علیه آن میجنگند ،مانع
از حرکت آمریکاییها و اروپاییها در جهات مختلف نخواهد شــد».پیش از این ،گرهارد
شیندلر  -رئیس سابق اطاعات خارجی آلمان گفت که با نزدیک شدن پکن به «سلطه
جهانی» ،اروپا باید به وجود خطری که چین به وجود آورده ،پی ببرد.

موضوع نشست پوتین با اعضای شورای امنیت روسیه

قره باغ و حمات تروریستی در اروپا

ســخنگوی کرملین گفت :رئیس جمهوری روسیه در تماس دائم
با رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنســتان درباره اوضاع قره باغ
اســت و اعزام نیروهای حافظ صلح روســی به منطقه نیز فقط با
رضایت هر دو طرف مناقشــه امکان دارد.به گــزارش خبرگزاری
«تاس»« ،دیمیتری پسکوف» ســخنگوی کرملین اعام کرد که
«وادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روســیه در نشســت هفتگی
خود با اعضای دائمی شــورای امنیت کشور ،روند اوضاع در منطقه
قره باغ ،اقدامات تروریســتی اخیر در اروپا و برخی مسائل امنیتی
دیگر را مورد بحث و بررســی قرار داد.وی گفت« :در این نشست،
وضعیت در منطقه قفقاز شــمالی ،با تأکید بر روند توســعه اوضاع
در قره باغ مورد بحث قــرار گرفت .همچنین در خصوص حوادث
تروریستی دلخراش اخیر در اروپا مورد تبادل نظر دقیق قرار گرفته
و همه اعضای شــورای امنیت روسیه ،بار دیگر تروریسم را در هر
یک از مظاهر آن ،به شدت محکوم کردند».پسکوف همچنین تأکید
کرد« :رئیس جمهوری روســیه دائما در تماسهای خود با رهبران
ارمنستان و جمهوری آذربایجان ،درباره طیف گستردهای از مسائل
مربوط به حل و فصل مناقشــه کنونــی در جمهوری خودخوانده
قره باغ کوهســتانی صحبت کرده و در جریان کلیه رویدادها قرار
میگیرد».سخنگوی کرملین در تفسیر سخنان روز گذشته «نیکول
پاشینیان» نخست وزیر ارمنســتان در حمایت از حضور نیروهای
حافظ صلح روسی در منطقه قره باغ  ،اعام کرد که «هر ماموریت
حفاظت از صلحی ،منحصرا ً در صــورت ابراز رضایت طرفین وارد
منطقه درگیری خواهند شد.پســکوف در پاسخ به این سئوال که
آیا روسیه آماده است نیروهای حافظ صلح خود را در صور موافقت
آذربایجان به منطقه درگیری تقره باغ بفرستد ،گفت« :من در اینجا
از ارائه هر نوع اســتدال نهایی در این باره خودداری میکنم و این
تصمیمی است که از سوی مقامات بلندپایه نظامی و سیاسی روسیه
گرفته میشود».

برای گسترش روابط میان سریانکا و آمریکا انجام شد و وزیر
امور خارجــه آمریکا تنها بر حمات خود علیه چین متمرکز
شده بود.از سوی دیگر گوتابایا راجاپاکس نیز در اظهارات خود،
اختاف نظر با آمریکا در خصوص چین را مشــخص نمود .به
گزارش «ای پــی» ،وی ضمن حمایت از پروژه های چین در
سریانکا گفت :پکن برای توســعه زیرساخت های سریانکا
کمک کرده است و کلمبو در دام بدهی به چین گرفتار نشده
اســت.پمپئو در سفر به مالدیو نیز با حمله به چین و محکوم
کردن سیاســت های این کشور ،سفارت آمریکا در این کشور
را افتتاح کرد.وی در این کشور با ابراهیم محمد صالح رییس
جمهوری و ابراهیم شــهید وزیر خارجه مالدیو دیدار و گفت
و گو کرد.شــهید پس از دیدار با مایک پمپئو در سخنانی که
نشان از نارضایتی از خواسته های آمریکا بود گفت که مالدیو
خواهان فضای بیشــتر برای مانور در روابط بین الملل است.
گرمایــش زمین یک خطر جدی برای مالدیو محســوب می
شود و ما خواهان توجه بیشتر کشورها به این مساله هستیم.
این درحالی اســت که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا
از توافــق اقلیمی پاریس که با هــدف کاهش اثرات گرمایش
زمین مطرح شــده ،به صورت یک جانبه خارج شده است و
مدعی اســت که کشورهای دیگر از جمله هند و چین بیشتر
از آمریکا جو را آلوده می کنند.وزیر خارجه آمریکا در آخرین
سفر منطقه به آسیا وارد اندونزی شد و در سخنانی گفت که
واشــنگتن به دنبال راههای جدید برای مقابله با پکن است
.وی ضمــن دامن زدن به مناقشــات مرزی چین و اندونزی،
از تاش برای کشف راههای جدید برای مقابله با پکن سخن
گفت.به گزارش رویترز،پمپئو» مدعی شد تاشهای اندونزی
در راستای تامین امنیت آبی ،با هدف رد ادعاهای غیرقانونی
پکن در دریای چین جنوبی انجام میشود.این درحالی است
که پکن بارها به پمپئو هشدار داده که ذهنیت جنگ سرد را
کنار گذاشته و دست از تخریب رابطه چین-آمریکا بردارد.
آمریکای تحت امر دونالد ترامپ با استناد به رویکرد چرخش
به ایندوپاســیفیک و با هدف ممانعــت از قدرتیابی چین،
دست به اقداماتی میزند که عاوه بر جدال دیپلماتیک ،بیم
رویارویی نظامی دو کشور را نیز افزایش میدهد.

ادامه عملیات نظامی در چند محور
منطقه مورد مناقشه قره باغ

– وزارت دفاع جمهوری آذربایجان طی گزارشــی از ادامه درگیری
های نظامی در روز گذشــته و بامداد دیروز (شنبه) در چند محور
منطقه مورد مناقشــه قره باغ خبر داد.بنا بر این گزارش ،درگیری
های نظامی بیشتر در محوره های «آقدره»« ،خوجاوند» و «قبادلی»
ادامه داشته و از حمات موشکی و توپخانه ای نیروهای ارمنستان
به مواضع واحدهــای نظامی جمهوری آذربایجان و برخی مناطق
مسکونی واقع در نزدیکی خط مقدم جبهه جلوگیری شده است.
در این گزارش ادعا شده ،بر اثر اقدامات پیشگیرانه ارتش جمهوری
آذربایجان شــمار زیــادی از نیروهای ارمنی کشــته و مقداری از
تجهیزات نظامی از جمله  5خودروی زره پوش ،دو سامانه موشکی
«اســمرچ» ۱۴ ،قبضه توپ ۱۳ ،موشک انداز «اوسا»و  ۲خودروی
نظامی نیروهای ارمنی منهدم شــده است.در حالی گزارش وزارت
دفاع جمهوری آذربایجان دالت بر حمات آنها به نیروهای ارمنی
دارد ،در این گزارش ادعا شده که نیروهای ارمنستان از صبح امروز
(شــنبه) حمات توپخانه ای به شهرســتانهای«ترتر»« ،آقدام» و
«آقجابدی» را ادامــه دادند.درگیریهای نظامــی میان نیروهای
جمهوری آذربایجان و ارمنستان از ششم مهر ماه گذشته آغاز شده
و برغم این که با دخالت میانجیگران بینالمللی سه بار توافق آتش
بس میان طرفین حاصل شده ،این درگیریها بیش از یک ماه است،
همچنان با شدت ادامه دارد.

جاستین ترودو؛

عامل حمله در نیس فرانسه نماینده
مسلمانان نیست

نخســت وزیر کانادا در اظهاراتی عنوان داشــت که عامل حمله در نیس فرانســه نماینده
مسلمانان نیســت و نمی توان چهره های افراطی را به عنوان نماینده اسام معرفی کرد.به
گزارش گلوب اند میل« ،جاستین ترودو» نخستوزیر کانادا در واکنش به حمات انجام شده
در فرانســه گفت :حمله به کلیسای شهر نیس فرانسه ،معرف مسلمانان نیست.نخست وزیر
کانادا حمله به کلیسای شهر نیس را محکوم کرد اما هشدار داد که چنین حماتی معرف و
نماینده اسام و مسلمانان نیستند.نیس فرانسه صبح پنجشنبه صحنه حادثهای تلخ بود که
در جریان آن ،مردی مسلح به چاقو در نزدیکی کلیسای «نوتردام» به چندین نفر حمله کرد
که در نتیجه آن دستکم سه نفر جان خود را از دست دادند و چند تن دیگر زخمی شدند.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که در یک ماه اخیر به دلیل اقدامات و اظهارات «امانوئل
ماکرون» رئیس جمهور فرانســه ،از یک سو تفکرات اسام ســتیزانه در این کشور افزایش
یافته و از سوی دیگر چهرهها و جریانهای افراطی با سوء استفاده از این فضا اقدامات خود
را افزایش دادهاند و همین امر بهانهای شــده تا مقامات الیزه جریانهای افراطی را به اسام
ربط داده و مســلمانان را چهرههای افراطی معرفی کنند .این رویکرد مقامات فرانســوی با
واکنشهای منفی زیادی در جهان مواجه شده است.
عقبنشینی ماکرون مقابل موج اعتراضات:

کاریکاتورها اقدام دولت نیست

رئیسجمهور فرانســه در گفتوگو با یک شــبکه قطری ،تلویحا از مواضع قبلی خود عقب
نشســت و گفت ،احساسات مسلمانان در قبال انتشار کاریکاتورهای موهن را درک میکند.
«امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه در گفتوگویی با شبکه قطری «الجزیره» اعام کرد،
احساسات مسلمانان در قبال کاریکاتورهای موهن را درک میکند.وی افزود :کاریکاتورهای
مذکور یک پروژه دولتی نیســتند بلکه برآمده از روزنامههای آزاد  ،مستقل و غیر وابسته به
دولت هستند.ماکرون ادامه داد ،عدهای هستند که اسام را تحریف میکنند و به نام این دین
ادعای دفاع از آن را دارند.رئیسجمهور فرانسه سپس گفت :به نظر من منشأ عکسالعملها
(به این موضوع) دروغ ،تحریف ســخنانم و این برداشت مردم بود که من این کاریکاتورها را
تأیید میکنم.
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گزیده خبر
سید حسن نصراه:

مسلمانان هیچ گونه اهانت به پیامبر اکرم
(ص) را تحمل نمی کنند

دبیرکل حزب اه لبنان جمعه شــب سخنرانی و بر عظمت پیامبر اکرم (ص) و
قداست و احترام ایشان توسط تمام مسلمانان جهان تاکید کرد .دبیرکل حزب
اه لبنان طی سخنرانی بر اهمیت احترام به پیامبر عظیم الشان اسام و مخالفت
با هرگونه توهین به ســاحت مقدس ایشــان تاکید کرد.سید حسن نصراه در
ابتدای این سخنرانی میاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت را به تمام مسلمانان
جهان تبریک گفت.
قرآن کریم معجزه حضرت محمد (ص)
دبیرکل حزب اه اظهار داشت :حضرت محمد رسول اه (ص) معجزه زندهای تا
روز قیامت دارد که تمام دوران شاهد آن هستند و آن کتاب مقدس قرآن است
که خداوند بر قلب پیامبر نازل فرموده است.سید حسن نصراه افزود :اینکه این
کتاب مقدس علیرغم تمام تاشها برای تحریف آن به این شــکل دقیق حفظ
شــده است ،خودش یک معجزه است .بزرگترین دستاورد حضرت محمد (ص)
دستاورد انسانی است که توسط ایشان محقق گردید و آن همانا تحول عمیق و
عظیم در جامعه شبه جزیره عرب بود.
پیامبر اکرم در شبه جزیره عرب تحول انسانی ایجاد کرد
دبیرکل حزب اه تصریح کرد :تحول انسانی عظیم در شبه جزیره عرب توسط
حضرت محمد (ص) محقق گردید و مبنایی برای تغییر جهان را تشــکیل داد.
تمام مسلمانان این نبی مکرم را مقدس و محترم میشمارند و علیرغم محبت به
تمام انبیا ،اولیا و صالحین به هیچ انسان دیگری این اندازه قداست و احترام قائل
نیستند.سید حسن نصراه گفت :از مهمترین نکات اجتماعی مسلمانان ایمان
آنهــا به جایگاه و عظمت پیامبر اکرم محمد (ص) اســت و پیامبر را کاملترین
انسان و بزرگترین و نزدیکترین مخلوقات به پروردگار متعال میدانند.
مسلمانان توهین به ساحت نبی اکرم را تحمل نمیکنند
دبیرکل حزب اه با بیان اینکه مسلمانان هیچ گونه توهین و اهانت به این پیامبر
اعظم را تحمل نمیکنند ،تصریح کرد که مســلمین دفاع از کرامت پیامبر خود
را بااترین اولویتها پیش از تمام منافع و دیگر محاسبات میدانند.سید حسن
نصراه درباره حادثه شــهر نیس فرانسه هم گفت :گروههای اسامی این گونه
اقدامات و اقدامات مشــابه آنچه در گذشــته و چه در آینده را محکوم کردند و
این گونه حمات مردود اســت .اما مقامات فرانسه یا غیره نمیتوانند مسئولیت
جرمی را که یک شــخص معین مرتکب شــده به گردن دین وی یا پیروان این
دین بیندازند .اگر یک شخص مسیحی مرتکب چنین عملی که در فرانسه روی
داد ،میشد آیا کسی میتوانست بگوید مسئولیت این جنایت برعهده مسیحیان
جهان است؟دبیرکل حزب اه ادامه داد :آمریکا امروز در تمام نقاط جهان مرتکب
جنایات میشود و آنها به کشتار صدها هزار نفر در این جنگها اعتراف کردهاند
آیا یکی از مسلمانان مسیحیان را به دلیل اینکه رئیس جمهور آمریکا مسیحی
است بخاطر این جنایات متهم نمود؟ســید حسن نصراه با بیان اینکه احترام
به اســام به عنوان یک دین آسمانی مستلزم عدم استفاده از عباراتی همچون
«تروریســم اسامی» و «فاشیسم اسامی» است ،افزود :اگر برخی از مسلمانان
به اســام لطمه بزنند این به دیگران حق نمیدهد که به اســام توهین کنند.
اندیشــه تروریســم تکفیری که قتل را تنها بخاطر اختاف افکار مجاز میداند
توســط کشورهای غربی در منطقه ما حمایت میشود .غرب باید ابتدا به دنبال
مسئولیتهای خود درباره گروههای تکفیری بگردد.
غربیها از تروریسم تکفیری در منطقه حمایت میکنند
دبیرکل حزب اه ادامه داد :دولتهای اروپایی و آمریکا از گروههای تکفیری در
سوریه و عراق حمایت و آنها را تأمین مالی کردند .رسول اکرم و امت اسام هیچ
ارتباطی با جنایات گروههای تکفیری ندارنــد .آمریکاییها و اروپاییها باید در
رفتار خود برای بکارگیری تروریستها به عنوان ابزاری در نقشههای سیاسی و
جنگها تجدیدنظر کنند .بکارگیری این نوع ابزارها باید متوقف شود وگرنه بهای
این اشتباهات را خواهند پرداخت.
استفاده ابزاری از آزادی بیان در غرب
سید حسن نصراه با بیان اینکه بحران از آنجا آغاز شد که یک نشریه فرانسوی
کاریکاتورهای توهین آمیز علیه رســول اکرم (ص) منتشــر کرد ،تصریح نمود:
مقامات فرانســه بجای حل موضوع وارد جنگی اینگونه شدند و تکمیل کننده
کاریکاتورهای موهن شدند .مقامات فرانسه بجای حل پیامدها باید علل بحران
را حل کنند .ما شــواهد زیادی داریم که مقامات فرانسه آزادی بیان را در مورد
مســائلی که نسبت به اهانت به ســاحت پیامبر اکرم حساسیت کمتری دارند
ســرکوب میکنند.دبیرکل حزب اه ادامه داد :روژه گارودی فیلسوف فرانسوی
یک بحث آکادمیک پیرامون ســو استفاده از موضوع هولوکاست مطرح کرد اما
به زندان محکوم گردید .آزادی بیان در فرانســه و اروپا مطلق نیســت بلکه به
ماحظات امنیتی و سیاســی بســتگی دارد .هنگامی که هر چیزی به اسرائیل
لطمه بزند آزادی بیان در فرانسه متوقف میشود و شواهد زیاد است .چرا آزادی
بیان زمانی که صحبت از دشــمنی با یهودیان باشد متوقف میشود؟ امیدواریم
و خواســتار این هســتیم که در خصوص مفهوم آزادی بیان بویژه زمانی که به
مقدســات اهانت میشود ،تجدیدنظر به عمل آید.سید حسن نصراه خطاب به
مقامات فرانســه گفت :باید به درمان این اشــتباه بزرگ فکر کنید و به ریشــه
بازگردید .اجازه ندهید این تجاوز ،این اهانت و این تمسخر ادامه پیدا کند .اهانت
به کرامات انبیای ما امری است که هیچ مسلمانی در جهان نمیپذیرد.
تمجید از مردم یمن بخاطر دفاع از ساحت پیامبر اسام
سید حسن نصراه با اشــاره به حمایت مردم یمن از ساحت پیامبر اکرم (ص)
گفت :شاهد هستیم که مردم یمن علیرغم محاصره و جنگ در این کشور میاد
نبی اکرم را جشن میگیرند و از وی دفاع میکنند .باید در خصوص قرائن پررنگ
حضور مردم یمن در صحنه دفاع از نبی اکرم (ص) علیرغم تمام دشواریها تأمل
نمود .جهان و مسلمین باید به عقبه ایمانی و دینی آنچه دیروز در یمن مشاهده
کردیم بنگرند .باید جریان بزرگی در جهان عرب برای فشار جهت پایان دادن به
جنگ ظالمانه علیه یمن تشکیل شود و این کمترین وظیفه است.دبیرکل حزب
اه تصریح کرد :بزرگترین کاری که امروز مســلمانان میتوانند برای نبی اکرم
محمد (ص) انجام دهند حمایت از مردم یمن است.
تشکیل دولت لبنان
ســید حســن نصراه با بیان اینکه یازده روز دیگر و در روز شــهید حزب اه
ســخنرانی خواهد کرد ،افزود :تداوم دولت پیشبرد امور در لبنان ممکن نیست
و قرائن حاکی از فضای مناســب و مقبول برای تشکیل دولت است .همه با هم
همکاری خواهیم کرد و تشــکیل دولت را تسهیل میکنیم .اان وقت مناقشات
داخلی در لبنان نیست.
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بخوانید در اینستاگرام

از هر دری خبری

آبشار ویسادار یکی از بهترین جاذبه های طبیعی استان گیان که با ظاهری
منحصر به فرد در جنگل های بکر شمال خودنمایی میکند

چهره روز

ورزشی

دانشمندان دریافتند که تزریق برخی از مواد شیمیایی ضد ویروسی
میتواند به ماسک کمک کند تا قطرات تنفسی حاوی کروناویروس
را از بین ببرد .دانشــمندان در این پژوهش ،ایهای از پلیآنیلین را
با اســید فسفریک و نمک مس پوشاندند .پلیآنیلین ،برای ساخت
ماسکهای معمولی به کار میرود .این ایه شیمیایی ضد ویروس،
به قطرات تنفسی که حاوی ویروس هستند ،حمله میکند تا عفونت
کمتری به کاربر منتقل شــود .ایه شــیمیایی که در این پژوهش
ابداع شــده است ،میتواند به بهبود ماسکهای معمولی که قابلیت
پیشــگیری از انتشــار قطرات حاوی ویروس را ندارند ،کمک کند.
ماســکها شــاید مهمترین بخش از تجهیزات محافظتی شخصی
باشند که برای مقابله با همهگیری کووید 19-به کار میروند

جان ماکسول کوتسی
جان َمکسول "جی.ام ".کوتسی نویسندهٔ هلندیتبار اهل
آفریقای جنوبی و برندهٔ جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۰۳
میادی اســت .وی دو بار نیز برنده جایزه ادبی من بوکر
شدهاســت .جی.ام .کوتســی در تاریخ  9فوریهٔ 19۴۰
میادی در کیپ تاون آفریقای جنوبی زاده شــد .پدر او
حقوقدان و مادرش آموزگار بود .وی در ســال  19۵۷به
دانشــگاه کیپتاون وارد شد و به تحصیل زبان انگلیسی
و ریاضیات پرداخت .ســپس ،در ســال  19۶۰مدرک
کارشناسی ادبیات ،و در  19۶1کارشناسی ریاضیاتاش
را دریافت کرد .اولین اثر داستانی کوتسی ،سرزمینهای
گرگومیش در ســال  19۷۴منتشر شد ،که مشتمل بر
دو داستان جداگانه («پروژهٔ ویتنام» و «حکایتِ یاکوبوس
کوتزی») با مضمونی مشــترک بود و او را بهعنوان یک نویسندهٔ قدرتمند سبک ادبیات پسااستعماری
مطرح ســاخت .پس از آن ،در ســال  ،19۷۷رمان در مرکز (قلب) کشور منتشر شد ،و جایزهٔ اول ادبی
آفریقای جنوبی را برای وی به ارمغان آورد .در انتظار بربرها در ســال  19۸۰منتشر شد و در مجموعهٔ
«آثار بزرگ قرن بیستم» انتشارات پنگوئن جای گرفتُ .رمان بعدی کوتزی ،زندگی و زمانهٔ مایکل ک
نام دارد که در  19۸۳به چاپ رســید و در همان سال جایزهٔ ادبی بوکر را از آن خود ساخت .فو که در
 19۸۶منتشر شد ،حول محور طرح داستانی رابینسون کروزوئه ساختهوپرداخته شدهاست ،و عصر آهن
( )199۰که جزو عامهپسندترین کتابهای اوست ،در ساندی اکسپرس بهعنوان کتاب سال معرفی شد؛
اجتماعی کشوری ویران شده توسط نژادپرستی و
او در این اثر خود تصویری تراژیک از اوضاع سیاسی و
ِ
خشونت ارائه میکند .ارباب پترزبورگ ( )199۴گرچه داستانی خیالی است ،اما شخصیت اول آن فیودور
داستایُفسکی ،اندیشمند و نویسندهٔ نامدار روس است.

پیشنهاد

فدراسیون کشتی سنگتمام گذاشت
برای المپیک به  ۷۴کیلوگرم میروم/فدراسیون کشتی سنگتمام گذاشت .دارنده دو مدال برنز جهان با بیان اینکه "فدراسیون کشتی
در برگزاری کیفی اردوی تیم ملی سنگتمام گذاشت" ،گفت :بعد از رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان و با هدف حضور در المپیک
توکیو به وزن  ۷۴کیلوگرم میروم .یونس امامی درباره حضورش در مرحله نخست اردوی تیم ملی کشتی آزاد ،اظهار کرد :خدا را شکر
اردوی خوبی داشــتیم و بعد از مدتها توانســتیم در کنار دیگر کشتیگیران تمرینات خوبی را پشت سر بگذاریم .بعد از مدت طوانی
تعطیات اجباری اردو به دلیل شــیوع کرونا ،حضور در تمرینات تیم ملی بسیار مفید بود و توانستیم در همین مدت اندک به آمادگی
مناسبی برسیم .امامی ادامه داد :بعد از هشت ماه اولین اردو برگزار شد .شرایط اردو هم از لحاظ تمرینی ،غذایی و امکانات بسیار خوب
بود و فدراسیون سنگتمام گذاشت .فکر میکنم بدن بچهها در شرایط مناسبی قرار گرفت و این اردو خیلی به نفع بچهها بود .آزادکار
وزن  ۷۰کیلوگرم تیم ملی ،در پاسخ به این پرسش که "چرا برای کسب آمادگی بیشتر در وزن المپیکی  ۷۴کیلوگرم به این وزن نیامده
است؟" گفت :مقداری وزنم پایین آمد و به  ۷۳کیلوگرم رسید .به همین دلیل تصمیم گرفتم در وزن  ۷۰کیلوگرم برای رقابتهای جهانی
در صورت برگزاری و رسیدن به دوبنده تیم ملی کشتی بگیرم.

تخت گاز

زندگی و زمانه مایکل ک
کتاب زندگی و زمانه مایکل ک رمانی از جان ماکســول
کوتسیا ،نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات است که موضوع
اصلی آن درباره رسیدن به جایگاه واقعی «انسانیت» است.
یکــی از درونمایههای اصلی رمانهای جی ام کوتســیا
ارزشها و رفتارهای حاصل از سیستم حکومتی آپارتهاید
در آفریقاست که عقیده دارد در هر کجای جهان میتواند به
وقوع پیوندد .در رمان حاضر نیز نویسنده به طریقی خاص
به این موضوع پرداخته میشــود .مایکل ک ،پسریست
لبشکری ،کمهوش ،زادهی مادری فقیر و بیچاره و پسری
اســت که وقتی بچه بود توسط مادرش به کانونی سپرده
میشود که مخصوص بچههایی مثل خودش بود؛ بچههایی
که هر کدام یک نقص و بدبختی داشتند .مایکل پانزده ساله
که میشود از این کانون خارج و بهعنوان باغبان مشغول به کار میشود اما تاش اصلی مایکل ک ،بازگرداندن
مادر بیمارش به زادگاهش است .بنابراین او شغلش را رها میکند و به فکر انجام این ماموریت مهم میافتد.
داستان در آفریقای جنوبی در جریان است ،در سالهایی که دستخوش جنگ داخلی بود و در این بین است
داستان مایکل روایت میشود ،روایتی یکنواخت با ضربآهنگی کند از دنیای درونی مایکل ،از غریزهی زندگی
و البته بیعدالتی دنیا .کوتسیا در این کتاب عاوه بر اعتراض به تبعیض نژادی حاکم بر کشورش ،کوشیده
است تا شرایط سیاسی – اجتماعی گروههای مختلف جامعه را فارغ از هر طبقه و نژادی که هستند ،به تصویر
بکشد .مایکل هرجا که پا میگذارد ،جنگ به دنبالش است و نهایتا به اتهام شورش زندانی میشود .اما حتی
نمیداند که جنگی در جریان است .مایکل میتواند بدون کمک دیگران ،بدون پول و غذا و زن زندگی کند،
میتواند غذای خودش را از طریق باغبانی و خاک به دست آورد و در طبیعت با کمترین امکانات زندگی کند
و علیرغم کمهوشی ،درک عمیقی از آب ،زمین ،آزادی و مساوات دارد.

غیرفعال کردن کروناویروس با
تزریق مواد شیمیایی به ماسک

کیا به دنبال توسعه پلتفرم نسل بعدی خودروهای نظامی
از آنجایی که کیا به دنبال بازنگری در برنامههای خود است بنابراین با دولت کره جنوبی نیز همکاری خواهد کرد .این خودروساز مشهور
امروز برنامههای خود برای توســعه پلتفرم استاندارد جدیدی را برای نسل بعدی خودروهای نظامی  ۲.۵و  ۵تنی اعام کرده است .کیا
میگوید ساخت نمونههای پیشتولیدی این پلتفرم طی یک سال شروع خواهد شد و بررسیهای دولتی نیز از سال  ۲۰۲1آغاز میشود.
خودروهای جدید اســتفاده کننده از این پلتفرم نیز میتوانند در سال  ۲۰۲۴تولید شوند .هدف اصلی این پروژه جایگزینی خودروهای
نظامی  ۲.۵و  ۵تنی کنونی با نمونههای جدید اســت .این خودروها دارای جدیدترین تکنولوژیها از جمله پیشــرانه دیزلی  ۷لیتری با
گشتاور باا ،گیربکس اتوماتیک ،دستیار پارک عقب ،دید محیطی ،ناوبری ماهوارهای و… خواهند بود .کیا همچنین خودروی ضدگلوله
 ۵تنی جدیدی را تولید خواهد کرد .خودروهای تولید شــده با این پلتفرم خواهند توانســت پذیرای دیگر تجهیزات همچون ساحها و
ملزومات نظامی باشند .این برند کرهای همچنین در زمینه تکنولوژی سلول سختی ،سیستمهای رانندگی خودکار و پلتفرم الکتریکی
تحقیقاتی را انجام خواهد داد و امکان اســتفاده از آنها در زمینههای نظامی را بررســی خواهد کرد .کیا همچنین اقدام به تولید یک
خودروی همهجاروی نظامی بر پایه شاسی موهاوه خواهد کرد هرچند این خودرو در زمینههای غیرنظامی نیز کاربرد خواهد داشت.

کشف کوچکترین سیاره
سرگردان در راه شیری
پژوهشگران آمریکایی و لهستانی در بررسی جدیدی ،کوچکترین سیاره
سرگردان را در کهکشان راه شیری کشف کردند .این سیاره را در کهکشان
راه شیری کشف کردهاند که تقریبا به اندازه زمین است و به نیروی جاذبه
هیچ ستارهای وابسته نیست.اگرچه بیشتر سیارات شناخته شده به یک
ستاره وابسته هستند اما پژوهشگران باور دارند که ممکن است کهکشان
راه شیری ،سیارات سرگردان بسیاری را در خود جای داده باشد که تعداد
آنها از تعداد ستارگان این کهکشان بیشتر است .این روش ،امکان شناسایی
اجرام نجومی را مستقل از نوری که از آنها تابیده میشود ،فراهم میکند.
به گفته پژوهشــگران ،جرم این سیاره جدید ،اندازهای بین زمین و مریخ
است .هنگامی که برای نخستین بار این سیاره را کشف کردیم ،واضح بود
که با یک جرم بسیار کوچک رو به رو شدهایم..

سفر سلول
انسان به فضا!
"آژانس فضایی اروپا" تصویری از یک ســلول انســانی را منتشر کرده
که پس از سفر به فضا ،به زمین بازگردانده شده است" .آژانس فضایی
اروپــا" ( ،)ESAتصویری از یک "ســلول ایه درون رگی" یا "ســلول
اندوتلیال" ( )endothelial cellمنتشر کرده که در "ایستگاه فضایی
بینالمللــی" ( )ISSبه پرواز در آمده بود و اکنون به زمین بازگشــته
اســت .این سلول میتواند به بررســیهای پژوهشگران در مورد سالم
نگه داشــتن فضانوردان در فضا کمک کند .ســلولهای اندوتلیال ،در
صورت لزوم به انقباض و انبســاط رگها کمک میکنند و بنابراین در
حفظ فشار و سامت بدن موثر هستند .بررسی این سلولها در فضا به
این دلیل آغاز شد که پژوهشگران بتوانند واکنش سلولها را نسبت به
بیوزنی درک کنند.

