
 آخرین آمار کرونا در ایران
 فوت ۴۲۲ بیمار در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اعام آخرین آمار بیماران مبتا به 
کرونا در کشــور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۲۲ نفر بر اثر ابتا به 
ویروس کرونا جان باختند. دکتر ســیما سادات اری اظهار کرد: تا 
دیروز 13 آبان 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 8 هزار 
و 93۲ بیمار جدید مبتا به کووید19 در کشور شناسایی شد که سه 
هزار و ۲9۴ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید19 در 
کشور به 637 هزار و 71۲ نفر رسید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشــته، ۴۲۲ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جانباختگان این بیماری به 36 هزار و 160 نفر رســید البته 
خوشبختانه تاکنون ۴95 هزار و ۴73 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 

از بیمارستانها ترخیص شده اند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس قوه قضائیه گفت: سنگ بنای وحدت مقاومت و ایستادگی است و آنچه در برابر وحدت قرار دارد سازش ذلیانه است.آیت اه سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه 
قضائیه در آئین پایانی سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسامی اظهار کرد: اگر ابعاد شخصیت حضرت محمد )ص( برای انسان به خوبی تشریح شود حقیقتاً 
انسان راه نجات را یافته است و سبک زندگی نبوی را از بین سبک های مختلف زندگی بر می گزیند.وی افزود: بعد از جنگ جهانی دوم و شکل گرفتن جهان دو قطبی 
در شرق و غرب و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به نحوی تک قطبی شدن جهان، آنچه قدرت سلطه گر و نظام سلطه در مقابل خود می دید قدرت اسام 

بود. در یک بررسی در دانشگاه های مسئول بررسی موضوعات سیاسی و اجتماعی جهان به این نتیجه رسیدند....
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آیت اه رئیسی در اختتامیه کنفرانس وحدت اسامی:
سازش ذلیانه مقابل وحدت است
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آبان ، کینه ؟ نه ، بغض مظلومیت
محدودیت های ناشی از مبارزه با شیوع کرونا نوع مواجهه با روز مبارزه 
با اســتکبار  در 13 آبان امســال را متفاوت کرده بــود. دقت به آنچه 
رهبر انقاب در فرمایشــات خود فرمودند مسیر ملت ایران را در زنده 
نگهداشتن این مبارزه کاما روشن میکند.  امروز ایران اسامی اقتدار 
مادی و معنوی خود را به جهان و از جمله دشــمن شــماره یک خود 
یعنی شــیطان بزرگ اثبات نموده است. مهمترین دلیل برای پذیرش 
این ســخن همان اســت که رهبری در فرمایش خود فرمودند. امریکا 
امروز انقاب اســامی ایران را در مقابل خود همچون کوهی ســتبر 
و دســت نیافتنی یافته اســت. البته ملت ایران فراموش نکرده اند که 
انگلیس و آمریکا و مزدوران سرسپرده داخلی آنها بعنوان خیانت کاران 
به مشی و منزلت ملت در یکصد سال گذشته با مردم ما چه کرده اند. 
انقاب اســامی توانست جلوه امیدی در دل ملت مظلوم ایران فراهم 
آورد.در ســال 57 یعنی ۲5  سال پس از کودتای بد فرجام  ۲8 مرداد 
سال 3۲، دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا در ایران را تسخیر 
کردنــد. این اتفاق  با تایید و نظــر امام امت خمینی کبیر رحمت اه 
علیه به نقطه عطفی در روابط دو کشور تبدیل شد و از آن پس روابط 
سیاســی و اقتصادی ایران و آمریکا قطع شد و حتی در طول این ۴۲ 
سال گذشته  گاهی به درگیری های نظامی نیز منجر گردید. اگرچه با 
کودتای ۲8 مرداد حضور آمریکا در ایران پررنگ  تر شــد، اما زمینه و 
چرایی این حضور به چند ســال پیش از آن واقعه بازمی گردد و به نظر 
می رسد با در نظر گرفتن آن موضوعات می توان روند روابط دو کشور  و 
بغض در گلو نهفته ملت ایران  را پیش و پس از پیروزی انقاب اسامی 
تحلیل کرد و چرایی تسخیر انه جاسوسی را با درک متناسب از آنچه 
بر ایران و مردم ایران گذشت در یافت . پرداحتن به اینکه اگر سفارت 
آمریکا در ایران تسخیر نمی شد،  در مواجهه مردم و آمریکا و شیوه نفوذ 
و برخورداری از قدرت نفوذ چه اتفاقاتی به دنبال می داشت؟ کیست که 
نداند بعد از جنگ جهانی دوم و از سال 13۲۴ شمسی خصومت آمریکا 
علیــه مردم ایران به برنامه ای برای کاهش دادن نفوذ انگلیس و غارت 
بیشــتر منابع نفتی ایران تبدیل شد. پیش از این  که به اصل دشمنی 
آمریکا با ملت ایران بپردازم باید به این سوال پاسخ بدهم که آمریکا از 
کجا به آمریکای استعمارگر و جهان خوار تبدیل شد؟ آمریکا  کشوری 
درون گرا و مشــغول مناقشات داخلی خود بود اما پس از اتمام  جنگ 
جهانی دوم  و خاتمه جنگ بســود جریان غرب، به منطقه غرب آسیا 
)خاورمیانه(  چشــم طمع یافت و پا به عرصه مبارزه با منافع روسیه و 
انگلیس گذاشــت.مهمترین عاملی که پای آمریکا را به منطقه باز کرد 
را میتــوان در نفت و ما ادراک مــا النفت خاصه کرد. اگر جرات کنم 
در اینکــه بگویم چگونه پای آمریکا به نفت و منطقه باز شــد ، دکتر 
محمد مصدق و ســاده اندیشی او نسبت به استکبار را مقصر میدانم . 
مصدق وقتی از انگلستان و فراماسونری برید رو به آمریکا کرد. و آمریکا 
هم دروازه گشــوده شده روی خود را غنیمت دانسته ورود کرد. آمریکا 
پــس از اینکه محمدرضا پهلوی در ایران روی کار آمد، نگاه خاصی به 
کشــورمان پیدا کرد. تا قبل از آن زمان انگلیس بر عوامل حکمرانی در 
ایران تســلط داشــت، اما بنا بر اسناد با آغاز نهضت ملی شدن صنعت 
نفت، آمریکا برای دستیابی به منافع نفتی در ایران تاش کرد. آمریکا با 
هدف بهره بردن از سفره نفت ایران که انگلیسی ها پیش از آن استفاده 
می کردند، به ایران ورود پیدا کرد و نفوذ خود را گســترش داد. پس از 
این رقابتی بین آمریکا و انگلیس برای به دســت آوردن منافع و منابع 
ملی ایران به وجود آمد که با کودتای ۲8 مرداد ســال 3۲ کلید رقابت 
بین آمریکا و انگلیس به مشــارکت چرخید. در اینجا باید اشاره ای به 
موضوع انتخاب فضل اه زاهدی به عنوان نخست وزیر داشته باشم. بنا 
برمحتوای اســناد باقیمانده و افشا شده ، انگلیسی ها با انتخاب سپهبد 
زاهدی  برای نخست وزیری مخالف بودند؛ چراکه خودشان او را به دلیل 
عدم مورد اعتماد بودن، تبعید و زندانی کرده بودند، اما زاهدی فرد مورد 
اعتماد شاه بعنوان تاج بخش و آمریکا  بعنوان مزدور بود. در سال های 
13۲7و بخشــی از 13۲8  اجرای اصل چهار ترومــن در ایران آغاز و 
مستشاران سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  با برنامه آمریکایی وارد ایران 
شدند. در نتیجه کمیسیون مشترکی بین ایران و آمریکا به وجود آمد 
که فضل اه زاهدی به مدت دو تا سه سال، رئیس آن بود. آمریکایی ها 
در ایــن مدت زاهدی راوفا دار به خود و  فردی مورد اعتماد برای خود 
یافتنــد و به همین دلیل پس از کودتای ۲8 مــرداد، وی را به قدرت 
رساندند. مصیبت مظلومیت مردم ایران و تبدیل استعمار » انگلیسی ، 
روسی « به » آمریکایی ، انگلیسی « ایران را یک پارچه مستعمره غرب 
معرفی کرد حال اینکه مردم در نهاد خود این مظلومیت را حفظ و این 
حظور را منشــا چپاول منابع خود دانسته و در سال 57 به آن خاتمه 
دادند. نقش بی بدیل امام خمینی رحمت اه علیه را در جهت دهی به 

ختم حضور آمریکا در ایران را  هرگز نمیتوان فراموش نمود. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

احیای قلب رآکتور اراک و غنی سازی ۲۰درصدی
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، سازمان انرژی 
اتمی به احیای غنی ســازی ۲0 درصد، افزایش ذخایر اورانیوم غنی شــده و احیای قلب رآکتور اراک ملزم 
شــده است ضمن اینکه ارائه دسترســی  به آژانس مشروط به اجرای تعهدات غربیهاست.، ابوالفضل عمویی 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در جلسه علنی مجلس شورای 
اســامی در جمع خبرنگاران درباره تصویب طرح یک فوریت اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها که توســط 
جمعی از اعضای این کمیسیون مطرح و به تصویب رسید، اظهار داشت: هدف گذاری مجلس بر این اساس 
اســت تا طرف های غربی را وادار کنیم با توجه به توانمندی های ایران در حوزه صنعت هســته ای، دست از 
تحریم ایران بردارند.وی افزود: در این چارچوب طی ماه های گذشته طرح های مختلفی در مجلس مطرح شد 
و ریاست مجلس به کمیسیون امنیت ملی مأموریت داد تا با جمع بندی دیدگاه ها، طرح پخته ای ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: بر این اساس جلسات متعددی در این کمیسیون برگزار شد و 
طرحی که یک فوریت آن با رأی باا در صحن علنی به تصویب رسید، حاصل جمع بندی نگاه های مختلف 
در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است.عمویی اظهار داشت: عمده هدف ما این است که 
مسیر فشار و تحریم علیه ایران را برعکس کرده و طرف غربی را وادار کنیم مسیری که شکل داده اند را تغییر 
دهند از این رو قصد داریم بخش های مختلفی از صنعت هسته ای را فعال کنیم.وی با یادآوری بدعهدی های 
صورت گرفته در برجام گفت: در مقدمه این طرح به روند بدعهدی غربی ها اشــاره شده است؛ آمریکایی ها 
بیش از ۲ ســال است با خروج از برجام، مجموعه ای از تحریم ها را علیه ایران شکل داده اند و دست به ترور 
شهید سلیمانی زده اند، همچنین اروپایی ها 11 تعهدی که به ایران دادند را هیچگاه عملی نکردند.سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران مسیر کاهش تعهدات 
برجامی را پیش گرفته است، اظهار داشت: در این طرح و در راستای کاهش تعهدات برجامی، الزام سازمان 
انرژی اتمی به احیای غنی سازی ۲0 درصد، افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و احیای قلب رآکتور اراک را 
در دستور کار قرار داده ایم که البته همگی دارای زمان بندی مشخص است.عمویی افزود: این طرح در بخش 
دیگری دسترسی های آژانس مبتنی بر پروتکل الحاقی را برای طرف های غربی و اروپایی مشروط به اجرای 
تعهدات از سوی آنها کرده که بر این اساس خواسته ما بازگشت روند تبادات بانکی با کشورهای باقیمانده 
در برجام به حالت عادی و فروش نفت در چارچوب های رسمی و قانونی است. سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در پایان هدف اصلی این طرح را احیای ظرفیت های کشور 
دانست و خاطرنشان کرد: یک فوریت این طرح را پیش از انتخابات آمریکا به تصویب رساندیم تا اعام کنیم 
برای ایران تفاوتی ندارد چه کسی ساکن کاخ سفید شود بلکه برای ما مهم این است که مسیر فعلی اعمال 

فشار بر ایران و تحریم ها برداشته شود.

حضرت آیت اه خامنه ای تاکید کردند: در مورد آمریکا سیاست ما حساب شده و مشخص است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر نمی کند؛ این 
که چه کسی رئیس جمهور بشود در سیاست ما هیچ تاثیری نمی گذارد و رفت و آمد اشخاص در آن تاثیری ندارد.رهبر معظم انقاب اسامی صبح دیروز 
)سه شــنبه( در ســخنان زنده و تلویزیونی، با تبریک خجسته سالروز میاد پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی)صلی اه علیه وآله( و وادت حضرت امام 
جعفر صادق)علیه السام( به ملت شریف ایران و امت بزرگ اسامی، وحدت جهان اسام را عاج واقعی مشکات مسلمانان خواندند و با اشاره به سیاست 

عاقانه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های آمریکا افزودند: سیاست حساب شده جمهوری اسامی با رفت و آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند.
ایشــان همچنین با تأکید بر تحرک و تاش بیشــتر مسئوان در ســه زمینه »اقتصاد، امنیت و فرهنگ« گفتند: گرانی های اخیر واقعاً توجیهی ندارد و 
مســئوان باید با هماهنگی و جدیت این دشــواری ها را از زندگی مردم بردارند.حضرت آیت اه خامنه ای در بخش نخست سخنانشان، برخی آیات قرآن 
کریم درباره نبی مکرم اسام را دارای تناسبی روشن با وضع کنونی بشر خواندند و افزودند: خداوند در قرآن می فرماید رنج مردم بر پیامبر سخت و گران، 
و آن حضرت عمیقاً مشتاق و دلسوز سرنوشت بشر است و امروز نیز که جامعه بشری بیش از همیشه، دچار رنج است، روح مطهر رسول اعظم، از این درد 
و رنج بشر، آزرده است و مانند پدری مهربان، به دنبال هدایت و خوشبختی جوامع بشری است.ایشان با یادآوری سوء استفاده مستکبران از علم و فناوری 
برای مقاصد شومی نظیر بی عدالتی، جنگ افروزی، شرارت و غارت منابع ملتها افزودند: فرعون فقط در محدوده مصر بیداد می کرد اما فرعون امروز جهان 
یعنی آمریکا با استفاده از پیشرفت های علمی، به کشورهای دیگر لشکرکشی می کند و جنگ، ناامنی و تاراج به راه می اندازد.حضرت آیت اه خامنه ای با 
اشاره به دشمنی و معارضه همه جانبه استکبار و صهیونیزم با اسام افزودند: آخرین نمونه این دشمنی خبیثانه، دشنام به چهره نورانی پیامبر اعظم به زبان 

کاریکاتور، و حمایت رییس جمهور فرانسه از این اقدام زشت بود که بار دیگر نشان داد پشت سر این گونه مسائل دست های پنهانی وجود دارد.
ایشان افزودند: می گویند یک آدم کشته شده است، خوب برای او ابراز تأسف و محبت کنید؛ چرا صریحاً از آن کاریکاتور خبیثانه حمایت می کنید؟ حمایت 
تلخ و زشت دولت فرانسه و برخی کشورهای دیگر نشان می دهد پشت این کارهای موهن، مانند برهه های قبل یک تشکیات و برنامه ریزی وجود دارد.

رهبر انقاب اســامی، اعتراض و خشم سراســری امت اسامی در قبال توهین به ساحت نورانی پیامبر اسام را نشــان دهنده زنده بودن امت اسامی 
برشمردند و افزودند: البته بر خاف غالب دولت ها، برخی دولتمردان جهان اسام، باز هم حقارت خود را نشان دادند و به این کار زشت اعتراضی نکردند.

حضرت آیت اه خامنه ای با اشاره به اقدام دولت فرانسه در ربط دادن حمایت از این کاریکاتور اهانت آمیز به آزادی بیان و حقوق بشر افزودند: دولتی این 
ادعا را می کند که خشن ترین و وحشی ترین تروریست های جهان را که دستشان به خون هزاران نفر از مردم و دهها تن از مقامات ایرانی آلوده است در 
کشور خود جا داده، در طول جنگ تحمیلی بیشترین حمایت ها را از گرگ خونخواری مثل صدام به عمل آورده و در شنبه های اعتراض، مردم کشور خود 

را سرکوب می کند و همزمان دم از آزادی و حقوق بشر می زند.

دفاع دولت فرانسه از وحشی گری فرهنگی روی دیگر سکه دفاع از منافقین و صدام است
رهبر انقاب اسامی دفاع رئیس جمهور و دولت فرانسه از وحشی گری فرهنگی و عمل جنایتکارانه آن کاریکاتوریست، و دفاع آن کشور از منافقین و صدام 
را دو روی یک سکه دانستند و افزودند: ماجرای اخیر که در سالهای قبل نیز در قالب اهانت به قرآن و پیامبر عزیزاسام در آمریکا و کشورهای اروپایی تکرار 
شد، نشان دهنده ذات ظلمانی و وحشی  تمدن غرب است.ایشان تأکید کردند: البته همچنانکه رجاله های مکه و طائف در صدر اسام نتوانستند نام مقدس 

پیامبر را پنهان کنند، امروز نیز این تاشهای شوم راه به جایی نمی برد و نمی تواند بر شرافت، جالت و عظمت خاتم المرسلین هیچ خدشه ای وارد کند.
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنانشان در تبیین اهمیت درک نشده هفته وحدت، حوادث خونین برخی کشورهای اسامی نظیر سوریه، عراق، 
لیبی، یمن و افغانستان را یادآوری کردند و افزودند: آن زمان که امام راحل عظیم الشأن ایام میاد پیامبر خاتم را هفته وحدت اعام کرد، خیلی ها عمق و 
اهمیت این اقدام را درک نکردند اما امروز روشن شده که وحدت جهان اسام چقدر گران قیمت است و اگر محقق شده بود، می توانست مانع وقوع بسیاری 
از اختافات و جنگ های خونین در منطقه شود.ایشان در همین زمینه، اقدام خبیثانه برخی کشورها را در عادی سازی رابطه با رژیم غاصب صهیونیستی 
به شــدت مورد انتقاد قرار دادند و افزودند: این افراد فاســد از کار ذلیانه خود ابراز خرســندی و به آن افتخار هم می کنند اما بدانند که کوچک تر از آن 
هستند که به مسئله فلسطین پایان دهند و بدون تردید رژیم غاصب، قاتل و جنایتکار از بین می رود و فلسطین از آن فلسطینیان می شود.رهبر انقاب 
اسامی گفتند: متأسفانه آن روز، اهمیت ابتکار امام بزرگوار یعنی »اتحاد مذاهب اسامی در جهت گیریهای کلی« به درستی درک نشد اما دشمن با فهم 
خطر این سیاست در کم کردن نفوذش، برنامه های عملیاتی برای مقابله با آن طراحی و اجرا کرد.ایشان، »راه اندازی مراکز تولید اندیشه های ضدتقریبی«، 
»ایجاد گروههای تکفیری مثل داعش« و »به جان هم انداختن افراد غافل« را از جمله برنامه های عملیاتی دشمن برای خنثی کردن وحدت دانستند و 
افزودند: البته گناه برخی از دولتهای منطقه و رؤسای آنها که از گروههای تروریستی پشتیبانی مالی و تسلیحاتی کردند، از افرادی که با تعصب و جهالت 
به این گروهها پیوستند بیشتر است و در این قضیه جرم اصلی را آمریکایی ها و سعودی ها مرتکب شدند.حضرت آیت اه خامنه ای، جرم دیگر آمریکایی ها 
را لشکرکشی به کشورهای مسلمان مانند افغانستان و سوریه خواندند و گفتند: در عراق جوانان با غیرت اجازه نفوذ به آمریکایی ها نخواهند داد چرا که 
نتیجه حضور آمریکا در هر نقطه از جهان چیزی جز ایجاد ناامنی، تخریب، جنگ داخلی و مشغول سازی دولتها نبوده است.ایشان عاج حوادث تلخ جهان 
اسام همچون »جنگ پنج ساله در یمن و بمباران قساوت آمیز مردم به دست سعودی ها« و یا » دهن کجی چند دولت ذلیل به امت اسامی با نادیده انگاری 
مسئله فلسطین« را در گروی اتحاد مسلمانان دانستند و تأکید کردند: گرفتاریها و مشکات دولتها و ملتهای اسامی از کشمیر تا لیبی به برکت وحدت 
امت اسامی برطرف خواهد شد.رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به 13 آبان و سالگرد اقدام دانشجویان خط امام در تسخیر 
انه جاسوسی آمریکا در سال 1358 گفتند: این روز مظهر استکبارستیزی ملت ایران و آن کار دانشجویان، اقدامی نمادین و بجا در مبارزه با استکبار بود.

ایشان رژیم استکباری آمریکا را جامع صفات زشت مانند جنگ افروزی، تروریست و تروریست پروری، مداخله گری، فساد و انحصارطلبی دانستند و افزودند: 
اقدام دانشجویان در مقابله با چنین پدیده ای، عین عقانیت بود و تسلیم شدن و زیر بار زور رفتن ضد عقانیت است.رهبر انقاب اسامی حرکت انقابی 
دانشجویان در 13 آبان را حرکتی دفاعی و کامًا عقانی خواندند و گفتند: ما شروع کننده اقدام در مقابل آمریکایی ها نبودیم بلکه بعد از پیروزی انقاب، 
آنها بودند که با صدور قطعنامه در کنگره، راه اندازی گروههای تروریســتی، طراحی و حمایت از کودتا و تمهیدات گســترده جاسوسی در سفارت خود، 

دشمنی با ملت ایران را شروع کردند.
ادامه در صفحه دوم

سخنگوی دولت مطرح کرد؛

۴طرحمهمکمکمعیشتیعملیاتیمیشود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی:

 بودجه نقطه ضعف اصلی دولت 
در جنگ اقتصادی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت: نقطه ضعف اصلی در جنگ اقتصادی، مدیریت بودجه 
است که باید از روز اول به آن رسیدگی می شد که با کم کاری و کاهلی دولت تا کنون به نتیجه نرسیده است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در نشست مقاوم سازی و بازدارندگی و پیروزی 
در جنگ اقتصادی گفت: اولین نکته حائز اهمیت وضعیت پیش رو از انتخابات آمریکا است که اگر پیگیری 
نشود مشکل ساز خواهد شد.وی افزود، یکی از پیش بینی ها برمبنای برگشت به مذاکرات در صورت پیروزی 
دموکرات ها اســت که می تواند توجه به توانمندی های داخلی را در مســیر جدیدی قرار دهد.پورابراهیمی با 
تاکید براینکه هرگونه اتفاقی در انتخابات آمریکا باید در حوزه اقتصادی ما بی نتیجه باشد، گفت: ما باید در 
راستای اقتصاد درون زا حرکت کنیم. اقدامات خارجی موضوعی است که دولت فعلی آن را امتحان کرده است 

که شاهد نتایج آن نیز بوده ایم، ....

استیضاح وزیر اقتصاد با ۸۰ امضا کلید خورد
همتی:

بانک مرکزی پیگیر کنترل تورم است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک ضمن تأکید بر برنامه های اصولی خود، پیگیر سیاست ها و 
اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد تولید خواهد بود.  عبدالناصر همتی 
دیروز در پســتی اینستاگرامی نوشــت: در 13 آبان دو سال پیش، دولت آمریکا تحریم های جامعی 
چون فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری 
اسامی ایران ، مبادات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت ایران، تحریم 
هر گونه مبادله بین موسســات مالی بین المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی، را با 
هدف فروپاشی اقتصادی ایران علیه کشــورمان به اجرا درآورد.وی گفت: در دومین سالگرد اجرای 
تحریم های سنگین آمریکا و علی رغم فشار سخت معیشتی به دهک های پایین تر درآمدی جامعه، که 
بخشی از آن هم بی تردید ناشی از مشکات و ناهماهنگی داخلی بود، ملت بزرگ ایران باسربلندی 
ایســتادگی کرد و امروز نظاره گر جدال دو جناح داخلی آمریکا علیه یکدیگر اســت .به گفته همتی، 
بانک مرکزی هم روزهای سختی را پشت سر گذارند ولی با تخصیص و تأمین به موقع ارز مورد نیاز 
کااهای اساســی و ضروری کشور، اجازه نداد که کمبود جدی در نیازهای اساسی مردم ایجاد شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: انصاف نیست برخی ناهماهنگی های موجود  بین برخی دستگاه ها و 
نیز تاش هایی که برای دور زدن نظارت بانک مرکزی بر گردش ریال و ارز انجام می گیرد، به دلیل 
صبوری و رعایت مصالح کشور توسط بانک مرکزی، غیر واقع، تحت عناوینی نظیر جلوگیری از روان 
شدن تجارت و عامل دپوی کاا..به حساب بانک مرکزی گذاشته شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
فارغ از توقعات و فشارهای بی موردی که برخی زیاده خواهان دارند و تاش کسانی که به طور مدام 
با هدف عدم شفافیت، دنبال دور زدن سیاست های ارزی و ریالی هستند، بانک مرکزی ضمن تأکید 
بر برنامه های اصولی خود، پیگیر سیاست ها و اهداف مهم کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی و کمک 

به رشد تولید خواهد بود.

رهبر انقاب: 

هرکسرئیسجمهورآمریکابشود
رویسیاستماتاثیریندارد
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شروط واردات با ارز متقاضی اعام شد
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آیت اه رئیسی در اختتامیه کنفرانس وحدت اسامی:گزیده خبر

سازش ذلیانه مقابل وحدت است
رئیس قوه قضائیه گفت: سنگ بنای وحدت مقاومت و ایستادگی 
اســت و آنچه در برابر وحدت قرار دارد سازش ذلیانه است.آیت 
اه ســید ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضائیه در آئین پایانی سی 
و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اســامی اظهار کرد: اگر 
ابعاد شخصیت حضرت محمد )ص( برای انسان به خوبی تشریح 
شــود حقیقتاً انسان راه نجات را یافته است و سبک زندگی نبوی 
را از بین سبک های مختلف زندگی بر می گزیند.وی افزود: بعد از 
جنگ جهانی دوم و شکل گرفتن جهان دو قطبی در شرق و غرب 
و بعد از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی و به نحوی تک قطبی 
شــدن جهان، آنچه قدرت سلطه گر و نظام سلطه در مقابل خود 
می دید قدرت اســام بود. در یک بررسی در دانشگاه های مسئول 
بررسی موضوعات سیاسی و اجتماعی جهان به این نتیجه رسیدند 
که تنها قدرتی که در برابر نظام ســلطه قدرت ایســتادگی دارد، 
قدرت اسام است.رئیس قوه قضائیه گفت: قدرت اسام می تواند 
در برابر نظام ســلطه آمریکا و صهیونیســم ایستادگی کند، این 
قدرت هــا در اتاق های فکر خود به این دنبــال راهکار افتادند، به 
عنوان مثال رفتند دنبال اینکه در دولت های اســامی دولت های 
وابسته به نظام استکبار و سلطه را احیا کنند و به دنبال آن افتادند 
که گروه های تکفیری را تشکیل بدهند.رئیسی ادامه داد: تشکیل 
دولت های تکفیری و تغذیه آنها از نظر مالی و تسلیحاتی در دستور 
کار آنها قرار گرفت؛ همچنین به دنبال ایجاد شــبهه و تفرقه بین 
کشورهای اسامی و ملت مسلمان از طریق ایجاد شبهه به وسیله 
فضای مجازی، رسانه ها مکتوب و… رفتند.وی گفت: ایجاد شبهات 
و ایجاد چند دستگی را شروع کردند و در مرحله بعدی اهانت به 
ســاحت مقدس بهترین موجود هستی را شروع کردند و در جای 
جای کشورهای اروپایی و مغرب زمین این رفتار را گسترش دادند 
و در هر گوشه ای برای حمایت از اسام صدایی بلند شد را سرکوب 
کردند. این رفتارها در اتاق های فکر بررسی شده تا به راهکارهایی 
برای جلوگیری از قدرت اسام دست پیدا کنند.رئیس قوه قضائیه 

بیان کرد: از همان ابتدا دو جریان شکل گرفت، یک مساله اسام 
هراســی و دو موضوع گرایش به غرب اما با ظهور انقاب اسامی 
و ظهــور یک دولت بزرگ نه تنهــا در منطقه بلکه در جای جای 
جهان یک بیداری همگانی رخ داد و به برکت خون شهدای جهان 
اسام یک جهل زدایی در عالم آغاز شد و در منطقه بیداری اتفاق 
افتاد یعنی مردم مسلمان منطقه اعام کردند ما می توانیم مسلمان 
زندگــی کنیم و در تمام زندگی ما خدا و دســتورات الهی حاکم 
باشد.وی گفت: اگر مردم در کشــورهای اسامی و منطقه بیدار 

شدند مگر می تواند با یک حرکت وابستگی به نظام سلطه بیداری 
را سرکوب کرد؟ مگر با یک حرکت سیاسی بیداری از بین می رود؟ 
روز به روز بیداری در اسام بیشتر می شود.رئیس قوه قضائیه گفت: 
می توان در برهه ای از زمان یک دولتی را در یک کشور با حمایت 
مالی و تســلیحاتی روی کار بیاورند ولی به شکست می خوردند. 
همانطور که می بینید امروزه ابتکار عمل دست مجاهدان فلسطینی 
هستند نه دست سیاسیون جهان سلطه.ئیســی ادامه داد: امروز 
مســاله ایســتادن در نظام ســلطه که راهبرد اساسی آنها تفرقه 

اســت، وحدت و یکپارچگی و همراهی و همدلی در میدان است. 
همواره باید توسط همه اندیشمندان و خردمندان و صاحبنظران 
امت اسامی، قدرت اســامی به رسمیت شناخته شود.وی بیان 
کرد: امروز هرکس که بداند و نداند و در جهت تفرقه حرکت کند 
در جهت سلطه حرکت کرده اســت، موضوع وحدت یک مساله 
راهبردی در جهان اســام اســت و ازم است بدانیم وحدت یک 
اقتضائات دارد و باید به آن پایبند بود.رئیس قوه قضائیه گفت: باید 
در جهت وحدت نظری و عملی تاش کرد و همه ظرفیت ها را به 
کار بست و بدانیم که در این بین جهان اسام در مقابل یهودیت و 
مسیحیت نیست. مشکل ما مساله مسیحی و یهودی ملحد است 
منظور همان جریان ملحد است و نه ادیان الهی و ابراهیمی. باید 
ادیان ابراهیمی در مقابل نگاهی که می خواهد الحاد را ســرلوحه 
زندگی بشر قرار دهند ایستادگی کنند.رئیسی ادامه داد: ادیان الهی 
باید در فضای مجازی شبه زدایی کنند تا شبهات نتوانند ذهن افراد 
را خراب کنند.وی گفت: امروز برای تفکر اسامی و جریان سازی 
باید صبور و مقاوم و فعال و اهل ایستادگی بود، ما با یک دشمنی 
طرف هستیم که چهره امنیت سازی مانند حاج قاسم را تروریست 
ســاز معرفی می کند و اهانت به اولین چهــره رحمانی را آزادی 
بیان می داند!رئیســی گفت: آقای رئیس جمهور فرانسه به قانون 
بین المللی و قانون مطبوعات کشــور خود پایبند باش، بر خاف 
همه موازین می آیی به پیامبر بی ادبی می کنی و نفرت را برای خود 
می خری؟ بسیاری از افراد نسبت به این موضع گیری رئیس جمهور 
فرانسه نفرت دارد.رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در انتخابات 
سابق آمریکا دو کاندیدا اقرار کردند که داعش و القاعده را خودمان 
تشکیل دادیم پس چرا نیروی حماس را به عنوان تروریست معرفی 
می کنید؟وی ادامه داد: برای همین است که می گوئیم باید در این 
زمان بیش از پیش به دنبال وحدت باشیم و قدردان شهدای بزرگ 
اهل شیعه و سنت باشیم. سنگ بنای وحدت مقاومت و ایستادگی 

است و آنچه در برابر وحدت قرار دارد سازش ذلیانه است.

رهبر انقاب: 
 هر کس رئیس جمهور آمریکا بشود 

روی سیاست ما تاثیری ندارد
ادامه از صفحه اول

حضرت آیت اه خامنه ای افزودند: برخی تصور می کنند که اگر دولتی تسلیم 
خواسته ها و سیاست های آمریکا شــود، سود و بهره خواهد برد درحالی که 
دولت های تسلیم در برابرزورگویی های آمریکا، بیشترین ضربه را خورده اند و 
گرفتاری های آنها بیشتر شده است.ایشان با تأکید بر اینکه سیاست جمهوری 
اســامی ایران در قبال آمریکا، حساب شده و مشخص است و با رفت وآمد 
اشخاص تغییر پیدا نمی کند، خاطر نشــان کردند: ممکن است با آمدن یا 
نیامدن یک فرد اتفاقاتی بیفتد اما به ما هیچ ارتباطی ندارد و در سیاســت 
جمهوری اســامی هیچ تاثیری نخواهد داشت.رهبر انقاب اسامی اوضاع 
رژیم آمریکا را تماشایی خواندند و افزودند: رییس جمهوری که اکنون بر سر 
کار اســت و قرار است انتخابات را برگزار کند می گوید این، متقلبانه ترین 
انتخابات آمریکا اســت و رقیب او هم می گوید، ترامپ قصد تقلب وســیع 
دارد.حضــرت آیت اه خامنه ای این وضــع را نمونه ای از چهره کریه لیبرال 
دموکراسی دانستند و گفتند: جدای از اینکه چه کسی در آمریکا بر سر کار 
بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخاقی در آمریکا 
است و این، موضوعی است که صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا به آن اذعان 
می کنند.ایشان سرانجام چنین نظام سیاسی را اضمحال و انهدام خواندند 
و تأکید کردند: البته اگر برخی بر ســر کار بیایند ایــن انهدام زودتر انجام 
خواهد شــد و اگر برخی دیگر به قدرت برسند ممکن است قدری به تاخیر 
بیفتد اما سرنوشــت محتوم، نابودی است.رهبر انقاب اسامی علت اصلی 
دشمنی آمریکا با نظام اسامی ایران را زیر بار سیاست های ظالمانه نرفتن و 
به رسمیت نشناختن سلطه آنها دانستند و تأکید کردند: این دشمنی ادامه 
خواهد داشت و تنها راه برطرف کردن آن، این است که طرف مقابل از این 

تصور که بتواند به ملت و دولت ایران ضربه اساسی وارد کند، مأیوس شود.
حضرت آیت اه خامنه ای، مایوس شــدن دشــمن را منوط به قوی شدن و 
تقویت ابزارهای قدرت واقعی دانســتند و گفتند: البتــه ملت ایران واقعاً و 
انصافاً در برابر فشــارها و مشکات خوب ایســتادگی کردند اما برای قوی 
شدن، مسئوان باید در سه بخِش اقتصاد، امنیت و فرهنگ، تحرک بیشتر 

و جدی تری داشته باشند.

گرانی های اخیر هیچ توجیهی نــدارد و باید با مدیریت هماهنگ 
دستگاهها عاج شود

ایشــان درخصوص مقوله اقتصاد خاطر نشــان کردند: در زمینه اقتصاد به 
هیچ وجه نباید نگاه به بیرون باشد البته این به معنای ارتباط نداشتن با خارج 
نیســت بلکه ارتباط باید باشد ولی به دنبال عاج مشکات در داخل باشیم 
و یکی از راه حل های اصلی هم افزایش تولید اســت.رهبر انقاب اســامی 
افزودند: در زمینه اقتصاد باید یک تاش برنامه ریزی شــده و ســازمان یافته 
انجام گیرد.حضرت آیت اه خامنه ای با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکات 
کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی ها هستند، 
گفتند: بســیاری از گرانی های اخیر توجیه نــدارد و باید با هماهنگی بین 
دســتگاههای مربوطه هرچه زودتر عاج شوند.ایشان، گرانی گوشت، مرغ، 
گوجه تا پوشک بچه را برغم موجود بودن جنس و کاا، گرانی های بی مبنا 
و بی دلیل خواندند و افزودند: همه این گرانی ها و مشــکات، با هماهنگی 
دستگاهها قابل حل هستند و باید مشــکات از جلوی پای مردم برداشته 
شود.رهبر انقاب اسامی درخصوص مقوله امنیت گفتند: برای تأمین امنیت 
خارجی و طمع نکردن دشمنان، باید ابزارهای دفاعی همچون موشک، پهپاد 
و هواپیما همچنان تقویت شوند و برای تأمین امنیت داخلی نیز دستگاههای 
مربوطه مراقب مســئله نفوذ باشــند.حضرت آیت اه خامنه ای در خصوص 

فرهنگ نیز مسئوان فرهنگی را به تاش هوشمندانه فراخواندند.

جنگ در همســایگی ما هر چه زودتر تمام شود؛ تروریستهااگر به 
مرزها  نزدیک شوند برخورد قاطع می شود

ایشــان در بخش پایانی سخنانشــان، بــه جنگ اخیر میان ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان اشــاره کردند و با تأکید بر اینکه این موضوع حادثه ای 
تلخ و تهدیدکننده امنیت منطقه اســت، گفتنــد: این درگیری نظامی باید 
هرچه زودتر تمام شــود؛ البته همه ســرزمین های جمهوری آذربایجان که 
به وســیله ارمنستان تصرف شــده باید آزاد شــود و به آذربایجان برگردد.

حضرت آیت اه خامنه ای لزوم حفظ امنیت ارامنه در این سرزمینها و رعایت 
مرزهای بین المللی از جانب دو طرف را نیز مورد تأکید قرار دادند و افزودند: 
تروریست هایی که براساس گزارش های قابل اطمینان وارد منطقه شده اند، 
نباید به هیچ وجه نزدیک مرز ایران شوند و اگر آنها نزدیک مرز شوند، قطعاً 

برخورد قاطع خواهد شد.

 ظریف: 
تحت هیچ شرایطی مذاکره مجدد درباره 

برجام را حتی بررسی نمی کنیم
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در مصاحبه با یک شــبکه آمریکایی 
تأکید کرد که تهران تحت هیچ شــرایطی مذاکره مجدد بر سر برجام را نخواهد 
پذیرفت و حتی آن را بررســی نخواهد کرد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس خاطرنشان کرد که هر نتیجه ای 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقم بخورد، ایران تحت هیچ شرایطی حاضر 
به مذاکره مجدد بر سر مفاد برجام نخواهد بود.ظریف در این مصاحبه از شبکه 
ســی بی اس آمریکا پخش شد،درباره احتمال مذاکره مجدد بر سر برجام تصریح 
کرد: »اگر می خواســتیم این کار را انجام دهیم، چهار سال قبل با رئیس جمهور 
ترامپ انجامش می دادیم. تحت هیچ شــرایطی تهران مذاکره مجدد بر سر مفاد 
برجام را بررســی نمی کند.«ظریف در ادامه گفــت: »من می دانم که جو بایدن 
درک می کند که این ]مذاکره مجدد بر ســر برجــام[ هرگز اتفاق نخواهد افتاد 
و بــه همین دلیل وی احتمااً رفتار متفاوتی را در پیش خواهد گرفت. امیدوارم 
که رئیس جمهور ترامپ هم این را درک کند.«وزیر امور خارجه کشورمان درباره 
اینکه ایران ترجیح می دهد چه کسی رئیس جمهور آمریکا شود نیز تأکید کرد: 
»ایــران از بین دونالد ترامپ و جو بایدن هیچ یک را به دیگری ترجیح نمی دهد. 
شاید اظهارات اردوگاه بایدن امیدوارکننده تر باشد، اما باید صبر کنیم تا ببینیم 
چه پیش می آید.«وی خاطرنشــان کرد: »مهم نیست که مقامات دولت جدید 
در دوران رقابت هــای انتخاباتی چه می گویند، بلکه مهم این اســت که پس از 
در اختیــار گرفتن دولت در عمل چــه می کنند.«ظریف همچنین در خصوص 
تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ملت ایران در شــرایطی که بحران کرونا جهان 
را تحت تأثیر قرار داده اســت، گفت: »این تحریم ها به ایران آســیب زده اند، اما 
تغییر سیاسی مد نظر آمریکا را میسر نکرده اند؛ خواه این تغییر سیاسی براندازی 
حکومت باشــد –که آرزوی بخش های مشخصی از دولت کنونی آمریکاست- یا 
بــه زانو در آوردن ایران و دیکته کردن شــرایط مذاکره به تهران همان طور که 

ترامپ می خواهد.«

وزیر کشور: 
نباید جامعه را در مقابل پدیده های بیرونی 

کشور شرطی می کردیم
عبدالرضــا رحمانی فضلی گفت: ما باید در مقابل رســانه های خارجی افکار 
عمومی خــود را مدیریت کنیم و نباید جامعه را در مقابل پدیده های بیرونی 
کشور شرطی کنیم که متاسفانه این اتفاق اان افتاده است.، عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشــور در جلسه ســتاد اطاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور 
اظهار داشت:  بخشــی از شرایط و مشکات واقعی برای مردم ملموس است 
اما آنچه شرایط را ســخت تر می کند موضوع رسانه های خارجی در انتخابات 
آمریکا اســت.وی افزود: مردم با دولت به خوبی همراهی کردند و ما هم باید 
به آنها کمک کنیم؛ قیمت برنج خارجی از 5000 تا 6000 تومان به 24000 
تومان رسیده و افزایش قیمت ها باعث خارج شدن بخشی مردم از مدار خرید 
می شــود. همه مشــکاتی مثل محدودیت ها و تحریم را می دانیم اما باید در 
زمینه رســانه ای و مدیریتی تاش کنیم و باری را از دوش دولت برداریم.وزیر 
کشــور اضافه کرد: ما در اینجا در مقابل رسانه های خارجی باید افکار عمومی 
خــود را مدیریت کنیم و نباید جامعه را در مقابل پدیده های بیرونی کشــور 
شرطی کنیم که متاســفانه این اتفاق اان افتاده است؛ باید بانک مرکزی در 
مورد دخالت های ارزی تاش داشته باشد؛ تقریبا ما در حوزه کاایی مشکلی 
نداریم اما باید در زمینه قیمتی تاشــمان برای مردم ملموس باشد.رحمانی 
فضلی خاطر نشــان  کرد: بخشی از مشکات بازار بورس، رسانه ای است؛ هر 
چند اقدام اطاع رســانی بورس خوب بوده که دیر انجام شده اما به هرحال 
خوب است. رسانه ها نباید مردم را دچار تشویش ذهنی کنند .وی گفت: انتظار 
ما از وزارت ارشــاد این است که رسانه ها را کنترل کنند. کماکان رسانه های 
خارجی باید رصد شــوند و مقابله و اقدامات ایجابی که ازم است انجام شود. 
نباید اتفاقات انتخاباتی آن ســوی آب محور دوقطبی شــود. سیاست کلی ما 
این است که نباید این موضوع باعث اختافات داخلی شود.وزیر کشور اظهار 
داشت: نباید هیچ نوع افزایش قیمتی در زمینه کااها داشته باشیم. بازار باید 

دارای اثر تعادلی باشد.

فرمانــده کل ارتش گفــت: امروز نه 
برای کشــور ما بلکه برای همه  دنیا 
بزرگترین تهدید ملت ها و بزرگترین 
تهدیــد بــرای آزادی و حــق، رژیم 
مســتکبر آمریکا است. امیر سرلشکر 
فرمانده  موســوی،  عبدالرحیم  سید 
کل ارتش پس از پایان مرحله اصلی 
رزمایش اقتدار هوایی فداییان وایت 
نیــروی هوایی ارتش کــه در میدان 
شــهید  الکترونیک  جنــگ  تمرین 
علی ابوعطــا در منطقه انارک برگزار 
شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
خبرنــگاران حاضــر در این رزمایش 
شــاهد بودند کــه در مرحله اصلی 
رزمایــش، همــه ی برنامه های پیش 
بینی شــده در رزمایش بــا اقتدار، 
دقت کامل و مهارت خلبانان عزیز و 
کارکنان نهاجا با موفقیت به سرانجام 
رســید.وی با بیان اینکــه »رزمایش 
اقتدار هوایی فداییان وایت سومین 
رزمایش نیروی هوایی در سال جاری 
است«، خاطر نشان کرد: نیروی هوایی 
ارتش پیش از این در سال جاری در 
رزمایش های مشترک ذوالفقار 99 و 
پدافنــد هوایی مدافعان حریم وایت 
نیز حضور داشــت اما رزمایش خاص 
خود را برگزار کرد و این رزمایش طی 
5 روز برگزار شد که روز اصلی آن بود 
و همه ی مأموریت ها با موفقیت انجام 
شد.فرمانده کل ارتش افزود: به لطف 
خدا خلبانان جوان و فرماندهان عزیز 

نیروی هوایی ارتش، قدرت، اقتدار و 
آمادگــی، روحیه و انگیزه باای خود 
را نشان دادند و بار دیگر ثابت کردند 
که نیروی هوایی مثل همیشــه برای 
انجام همه ی مأموریت ها آماده و پا در 
رکاب اســت.وی با اشاره به پیام های 
نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان 
وایت تصریح کرد: پیام رزمایش این 
اســت که نیروهای مسلح جمهوری 
اسامی ایران از جمله ارتش و بویژه 
نیروی هوایی با برگزاری رزمایش های 
مختلف بر آمادگی خود برای دفاع از 
آرمان های مقدس جمهوری اسامی 
ایران و دفاع از ملت ایران و ایستادگی 
در برابر هر تهدیــدی، با هر بعدی و 
هر قدرتی تاکیــد می کنند و در این 
زمینــه در برابر هر تهدیــدی آماده 
هستند.فرمانده کل ارتش با تاکید بر 
اینکه امــروز آمریکا بزرگترین تهدید 
دنیا است، گفت: امروز نه برای کشور 
ما بلکه برای همــه ی دنیا بزرگترین 
تهدیــد ملت هــا و بزرگترین تهدید 
بــرای آزادی و حق، رژیم مســتکبر 
آمریکا اســت؛ لیکن طبیعی اســت 

وقتــی می گوئیم بــرای هر تهدیدی 
در هر ســطحی آمادگــی داریم، اگر 
ســردمداران آمریکایی هم بخواهند 
مرتکب اشــتباه و غلط محاســباتی 
شوند، ایســتادگی در برابر آنها نیز با 
تمام قوا انجام خواهد شد.سرلشــکر 
موســوی در ادامه با اشاره به استفاده 
از تجهیزات و مهمات ساخت ایران در 
نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان 
اســام، اظهار کرد: در این رزمایش 
برخی از پرنده های حاضر ساخته شده 
در داخل کشــور و برخی دیگر ارتقا 
یافته و کامًا بهبود یافته هواپیماهای 
قدیمی بودند که برای شــرایط امروز 
ما متحول شــدند و تغییرات زیادی 
در آنها انجام شــده است. همچنین 
از صفر تا صد کار ســاخت بمب ها و 
موشــک ها و راکت های رها شــده و 
شلیک شده و همچنین هواپیماهای 
بدون سرنشــین حاضر و اســتفاده 
شده در رزمایش، همه توسط صنایع 
دفاعی کشور و ساخت نیروی هوایی 
ارتــش و مجتمع اوج این نیرو بوده و 
خلبانانی که آمــوزش دیده خودمان 

هســتند با اقتدار در رزمایش شرکت 
داشــتند.وی با تاکید بر اینکه امروز 
شــاهد به نمایش درآمدن گوشه ای 
از توانمندی های نیروی هوایی ارتش 
بودیم، خاطر نشــان کرد: در نهمین 
رزمایش اقتدار هوایی فداییان وایت 
همچون قبل مراحل مختلف رزمایش 
بــا اســتفاده از تجربــه دوران دفاع 
مقدس و عملیات هــای دوران بعد از 
آن به اجرا در آمده است.فرمانده کل 
ارتــش در پایان درباره علت برگزاری 
رزمایش های مختلف توسط نیروهای 
مســلح گفــت: رزمایش هــا معمواً 
اهدافی کلــی را دنبــال می کنند و 
معمواً هــر زمان کــه در نیروهای 
مسلح یکسری آموزش ها و دوره های 
ارتقای مهارت برگزار می شود یا اینکه 
آن نیرو به ساح و تجهیزات جدیدی 
تجهیز می شــود یا کاربردی جدید از 
ســاح ها و تجهیزات و یک راه کنش 
جدید بــرای یک نــوع تهدید پیدا 
می شــود، نیاز به برگــزاری رزمایش 
احساس می شــود و از سوی دیگر به 
اقتضــای زمان و متناســب با اتفاقی 
که در منطقه و با نیات کشــورهای 
می شــود،  انجــام  ای  فرامنطقــه 
رزمایش ها برگزار و طی آن مستقیماً 
برای  پیام هایــی  تلویحی  و گاهــی 
دشمنان ارسال می شود که رزمایش 
اقتدار هوایی فداییان وایت نیز چنین 

اهدافی را دنبال می کند.

 امیر موسوی:
رژیم مستکبر آمریکا، بزرگترین 

تهدید برای آزادی و حق است

بیانیه سپاه:
مقاومت فعال و تکیه بر توانمندی های درونی ضامن غلبه بر دشمن است

سپاه در بیانیه ای با گرامیداشت یوم اه ۱۳ آبان، مقاومت فعال و تکیه بر اقتدار، ظرفیت ها و توانمندی های درونی کشور را ضامن غلبه ملت ایران 
بر جنگ تحمیلی اقتصادی امریکا دانست.، سپاه پاسداران انقاب اسامی با صدور بیانیه ای یوم اه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را 
گرامی داشت.در بخشی از این بیانیه آمده است: با گذشت بیش از 60 سال از تقابل و دشمنی رژیم مستکبر و سلطه گر آمریکا علیه ملت ایران و 
نقش آفرینی های رؤسای جمهور دموکرات و یا جمهوریخواه در راس هرم قدرت این کشور، آنچه به ویژه طی چهار دهه اخیر به عنوان یک واقعیت 
مســلم و خدشه ناپذیر جلوه گری می کند، تغییر نیافتن خوی استکباری امریکا و راهبرد و سیاست های خصمانه آن در قبال جمهوری اسامی 
است.این بیانیه می افزاید: یوم اه ۱۳ آبان ماه که بر پیشانی آن سه رخداد ماندگار و درس آموز تاریخی برای همه نسل های ایران زمین نقش بسته 
اســت، نشــان می دهد دست خیانت بار، خباثت آلود و جنایت پیشه امریکا در ماجراهای تبعید حضرت امام )ره( به ترکیه در ۱۳ آبان سال 4۳، 
کشتار وحشیانه دانش آموزان انقابی در ۱۳ آبان 5۷ و تسخیر انه جاسوسی آمریکادر ۱۳ آبان 5۸؛ بیانگر راهبرد و نقشه راه حاکمان کاخ سفید 
در تقابل و خصومت بنیادین با انقاب اسامی و استکبار ستیزی و پیش روندگی ملت عظیم الشأن ایران است.این بیانیه استکبارستیزی ملت ایران 
را خصیصه ذاتی و راهبردی دائمی و فراموش ناشــدنی توصیف و با تاکید بر ناکامی نظام ســلطه و صهیونیسم و پیاده نظام های داخلی آنان برای 
خاموش کردن شعله های امریکا ستیزی و سلطه ستیزی ایرانیان و کم رنگ ساختن شعار »مرگ بر آمریکا« در کشور آورده است: مبارزه با استکبار 
که ریشه در بنیان های معرفتی و اعتقادی ملت مسلمان ایران داشته و از اصول و مبانی انقاب اسامی به شمار می رود، تحت تاثیر عملیات روانی 
و پروپاگاندای امپراتوری رسانه ای غرب و جابجا شدن قدرت بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در امریکا هیچ گاه به حاشیه رانده نخواهد 
شد.در این بیانیه آمده است: بازخوانی و یادآوری سیاهه جنایات و جلوه های بی اعتمادی به آمریکا به ویژه در سیزدهم آبان ماه هر سال، اجازه 
پیشروی و عرض اندام به جریان تحریف و نفوذ در کشور را نخواهد داد.این بیانیه راهبرد مقاومت فعال و تکیه بر اقتدار و ظرفیت های درونی کشور 
و خارج سازی گزاره پیوند مسائل داخلی کشور به تحوات بین الملل از ذهن و عمل تصیم سازان و محاسبه گران کشور را ضامن عبور پیروزمندانه 
نظام و ملت ایران از جنگ تحمیلی تحریمی و اقتصادی امریکا و متحدان منطقه ای و فرامنطقه ای کاخ ســفید قلمداد و خاطرنشان کرده است: 
گره گشایی در مشکات مردم و پیوند زدن حل مشکات کشور به تحوات خارجی خطایی راهبردی و گزاره ای خطرناک برای فرصت سوزی و 
معطل نگه داشتن اقتصاد کشور پشت دروازه های توهم و رویا پردازی های ناشی از القائات تفکر و جریان نفوذی در کشور است که حضرت امام 
)ره( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( بارها نسبت به آن هشدار داده اند؛ ملت ایران کمر تحریم و فشار حداکثری آمریکا و نظام سلطه را خم 
کرده است و ایران اسامی به مدد تجارب تاریخی و با نگاه به وضعیت جامعه بین الملل و به صحنه آمدن قدرت های رقیب امریکا و جامعه غربی 
در دنیای امروز باید به فضل الهی با تقویت ساخت درونی اقتصاد، تحریم های ظالمانه حداکثری را با شکست حداکثری مواجه و با راهبرد و نقشه 

راهی هوشمندانه و صددرصد ایرانی از شرایط فعلی عبور کرده و جبهه دشمن را به تغییر رویکرد اساسی در قبال جمهوری اسامی وادار سازد.

  گام بلند مجلس برای وادار سازی آمریکا
 و اروپا به لغو تحریم ها

نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی قوه مقننه، با بررسی  طرح »اقدام راهبردی برای لغو تحریم 
ها« با قید یک فوریت موافقت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسامی در جلسه علنی قوه مقننه، با بررسی  
طرح »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« با قید یک فوریت موافقت کردند.براساس این گزارش نکات مهم این 
طرح راهبردی که لحظاتی پیش با ۱96 رای نمایندگان به تصویب رسید، به شرح زیر است:سازمان انرژی اتمی 
موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، ساانه به میزان حداقل ۱20 کیلوگرم اورانیوم با غنای 
20 درصد در تاسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند.در جهت تحقق ظرفیت 
یکصد و نود هزار ســو غنی سازی، ســازمان انرژی اتمی ، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی 
ســازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان 
ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد.ســازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، 
تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱000 عدد ماشین 2m-IR در 
بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند.سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه 
زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های IR-6 را به تاسیسات شهید علی محمدی 
فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ۱64 ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال 
۱۳99 به ۱000 ماشین توسعه دهد.سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، راکتور 40 مگاواتی آب سنگین اراک 
را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه سازی می باشد، ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون با 
برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند.دولت موظف است بر اساس 
بندهای ۳6 و ۳۷ برجام، ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر 
اساس برجام را متوقف کند.پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت 
توسط آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقــی را متوقف نماید.چنانچه پس از ۳ ماه از تصویب این قانون طرف های مقابل برجام به اجرای  تعهدات 
خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را 
به مجلس ارائه کند.مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات 4 تا ۷ طبقات 

مجازات تعزیری قانون مجازات اسامی مصوب ۱۳92 محکوم می شوند.
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گزیده خبر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی:

 بودجه نقطه ضعف اصلی دولت در جنگ اقتصادی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت: نقطه 
ضعف اصلی در جنگ اقتصادی، مدیریت بودجه است که باید 
از روز اول به آن رســیدگی می شــد که با کم کاری و کاهلی 
دولت تا کنون به نتیجه نرســیده است.محمدرضا پورابراهیمی 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در نشســت مقاوم سازی 
و بازدارندگی و پیــروزی در جنگ اقتصادی گفت: اولین نکته 
حائز اهمیــت وضعیت پیش رو از انتخابات آمریکا اســت که 
اگر پیگیری نشــود مشکل ساز خواهد شــد.وی افزود، یکی از 
پیش بینی ها برمبنای برگشت به مذاکرات در صورت پیروزی 
دموکرات ها است که می تواند توجه به توانمندی های داخلی را 
در مسیر جدیدی قرار دهد.پورابراهیمی با تاکید براینکه هرگونه 
اتفاقی در انتخابات آمریکا باید در حوزه اقتصادی ما بی نتیجه 
باشد، گفت: ما باید در راســتای اقتصاد درون زا حرکت کنیم. 
اقدامات خارجی موضوعی اســت که دولت فعلی آن را امتحان 
کرده است که شاهد نتایج آن نیز بوده ایم، بنابراین دلیلی برای 
تغییر رویکرد مجدد به ســمت عوامل خارجــی وجود ندارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه تصمیم مجلس در شــرایط کنونی 
براین است که در بازه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
تصمیماتی را بگیرد، گفت: با توجه به دســتورات مقام معظم 
رهبری ما بحثهایی را برای دســتیابی به راهکارهای مناســب 
آغــاز کرده ایم.وی در ادامه افزود، اولین بحث در اقدامات کوتاه 
مدت مربوط به معیشــت مردم است که با وجود کاهش ارزش 
پول ملی و آثار تورمی ســنگینی را شاهد هستیم. فشار فعلی 
را می تواند به نوعی ســنگین ترین فشار در طول تاریخ انقاب 
برشمرد.این نماینده مجلس گفت: از این منظر اقداماتی انجام 
شده است که از جمله آن طرح حمایت کااهای معیشت است 
که برخی مشکات تکنیکی و در بحث منابع آن وجود دارد که 
امیدواریم با کمک دولت و شورای نگهبان راهکارهای مناسبی 
را پیگیــری کنیم و راهکارهای کوتاه مــدت دیگری را نیز در 

همین رابطه پیش ببریم تا مشــکات معیشتی مردم تا پایان 
دولت فعلی بهتر شود. البته پیشبینی ما این است که تا پایان 
دولت فعلی بــه دلیل عدم عزم کافی انتظار تغییرات بزرگی را 
نداریم. با این وجود قصد مجلس این اســت تا در کوتاه مدت 
اقدامات این چنینی را جلو ببرد.پورابراهیمی با تاکید بر نقش 
متفاوت بازار ســرمایه در اقتصاد ایران گفت: بازار ســرمایه به 
عنوان یک بازار اقتصادی به دلیل حضور گسترده مردم تبدیل 
به یک بازار با نقش اجتماعی و امنیتی نیز شده است. در حال 
حاضر به نظر می رســد یکی از اقدامات ضروری  مدیریت بازار 
سرمایه است چرا که به دلیل عدم نظارت و مدیریت اقتصادی 
مردم احســاس ضرر می کنند که فضای اجتماعی سنگینی را 
در جامعه به وجود آورده اســت.وی افزود، اهمیت این موضوع 

از این جهت اســت که اگر در گذشــته چند هزار نفر در بازار 
ســرمایه درگیر بودند اما در حــال حاضر چند میلیون نفر که 
برخی از اقشار پایین جامعه هستند در بازار سرمایه حضور دارند 
و احساس ضرری که این افراد دارند می تواند تاثیرات شدیدی 
را به دنبال داشته باشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در 
خصوص سهام عدالت جاماندگان نیز گفت: موضوع جاماندگان 
سهام عدالت که در بازار سهام نیز مطرح است در نتیجه تصمیم 
اشــتباه در دهه هشتاد رخ داده اســت که حدود 20 میلیون 
نفر از افراد واجد شرایط سهام عدالت دریافت نکردند که باعث 
تبعیض شده است.لزا اگر بتوانیم با توجه به مشکات در تامین 
منابع ســهام، حدود 10 میلیون نفر از افرادی که نیاز بیشتری 
دارند را ســهام دار کنیم تا به معیشت آنها کمک کند، می تواند 

اقدام مناســبی در کوتاه مدت باشد.وی ادامه داد، این طرح در 
کمیسیون اقتصادی نهایی شده اســت و آماده ارائه به صحن 
مجلس می باشــد. بررسی های ما نشــان می دهد که بخشی از 
منابع شــرکتها همچنان در دسترس اســت که می تواند برای 
تامین منابع جاماندگان مورد استفاده قرار بگیرد.پورابراهیمی 
با اشــاره به طرح های بلند مدت نیــز گفت: ما طرح های بلند 
مــدت خود را به برنامه هفتم توســعه معطوف خواهیدم کرد. 
این برنامه برای بسیار با اهمیت است که در آن به خروجی های 
برنامه ششم توسعه نیز توجه خواهد شد.وی در ادامه با تاکید 
بربرنامه هــای میان مدت به عنوان راهکار اصلی گفت: در اینجا 
اصاح ساختار بودجه در دستورکار قرار دارد.  نقطه ضعف اصلی 
در جنگ اقتصادی، مدیریت بودجه است که باید از روز اول به 
آن رسیدگی می شد که با کم کاری و کاهلی دولت تا کنون به 
نتیجه نرســیده است اما اقدامات آن به طور جد در مجلس در 
حال پیگیری است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه اگر چه بخشــی از مشــکات مربوط به تحریم ها است 
گفت: اما بخش عمده آن مربوط به نارسایی های داخلی است. 
تا زمانی که مولفه داخلی که مهمترین آن اصاح ساختار بودجه 
است را سازماندهی نکنیم، نمی توانیم به شاخص های مطلوب 
اقتصادی دســت پیدا کنیم.وی افزود، یکی از مولفه های مهم 
در اصاح ســاختار بودجه، اصاح نظام مالیاتی است. پایه های 
مالیاتی جدید یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه اســت. 
اولین اقــدام در پایه های مالیاتی جدید بحث مالیات برعایدی 
سرمایه است که کمیسیون اقتصادی آماده است با هماهنگی 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گزارش نهایی را خدمت مجلس 
ارائــه کند.پورابراهیمی در انتها گفــت: گزارش های میدانی ما 
نشــان می دهد که معادل مالیاتی که در کشور گرفته می شود 
شاهد فرار مالیاتی هستیم که ضرورت اجرای طرح نظام جامع 

مالیاتی را نشان می دهد.

متقاضیان وام اجاره تا پایان آبان مدارک خود 
را تکمیل کنند

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: متقاضیان دریافت تسهیات کمک ودیعه 
مســکن تا پایان آبان ماه فرصت دارند اطاعات خود را در ســامانه اقدام ملی 
تکمیــل کنند.محمود محمودزاده اظهار کرد: در مرحله دوم ثبت نام وام ودیعه 
مسکن حدود 200 هزار نفر در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir ثبت نام 

کردند که در مجموع با مرحله اول به بیش از ۶۵0 هزار نفر رسید.
وی افزود: کســانی که در ســامانه ورود کردند به فوریت حداکثر تا پایان آبان 
ماه اطاعات خــود را تکمیل کنند و اگر این کار را انجام ندهند امکان پاایش 
و بــه تبع آن امکان معرفی به بانک وجود ندارد. این موضوع هم فقط در اختیار 
خودشــان اســت که پرونده را تکمیل کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی درباره 
آخرین وضعیت پرداخت تسهیات ودیعه مسکن گفت: از کل ثبت نام کنندگان 
تاکنون 2۳۵ هزار نفر به بانکها معرفی شــدند که حدود ۷0 هزار نفر توانستند 
تسهیات را دریافت کنند.به گفته محمودزاده، سرعت پرداختی ها تقریبا ثابت 
است. در بانک نیز متقاضیان باید یک سری مدارک برای تکمیل پروسه پرداخت 

ارایه کنند.

استاندار قم تاکید کرد:
قم ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگري 

سامت را دارد 
اســتاندار قم در بازدید از بیمارستان 220 تختخوابي مادر پردیسان، بر ضرورت 
اهتمام مسئوان براي بهره برداري هرچه سریعتر از این بیمارستان تاکید کرد.

اســتاندار قم در بازدید از بیمارستان 220 تختخوابي مادر پردیسان، بر ضرورت 
اهتمام مسئوان براي بهره برداري هرچه سریعتر از این بیمارستان تاکید کرد.به 
گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست استاندار قم در بازدید از 
بیمارستان تخصصی مادر پردیسان طی سخنانی با اشاره به شیوع بیماری کرونا 
در اسفند 98 اظهار کرد: از نخستین اقدامات مدیریت استان بازبینی زیرساخت 
هــای درمانی و تاش براي ارتقاء آنها بود.وي تخصیص ۶0 میلیارد تومان برای 
بیمارستان امیرالمومنین را مورد توجه قرار داد و افزود: این بیمارستان در حال 
حاضر میزبان 100 نفر از بیماران است و به زودي به صورت رسمي بهره برداري 
خواهد شد.اســتاندار قم با اشاره به برنامه ریزی ها برای افتتاح بیمارستان مادر 
ادامه داد: وقوع آتش ســوزی اخیر که البته با اقدام خوب آتش نشــانی خیلی 
سریع مهار شــد، موجب تاخیر در بهره برداری از این بیمارستان شد.سرمست 
رصد پروژه های بیمارستانی را در دستور کار مسئوان استان دانست و تصریح 
کرد: رفع موانع بیمارستان های دچار مشکل مورد اهتمام ویژه مسئوان استان 
مي باشــد.وي گفت: با بهره برداری از تمامی بیمارستان های استان قم حدود 
2000 تخت بیمارســتانی به ظرفیت موجود اضافه می شــود و استان قم می 
تواند به قطب گردشــگری سامت مبدل شود.اســتاندار قم خاطرنشان کرد: با 
بهره برداری از بیمارستان مادر، 220 تخت به تعداد تخت های بیمارستانی قم 

اضافه خواهد شد.
 

به پاس نیم قرن جمع آوری آثار تاریخی
نهمین کاشی ماندگار خراسان رضوی به 

پیشکسوت م میراث فرهنگی رسید
مشهد- علی گلســتانی/ مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی گفت: به منظور قدردانی از پیشکسوت مجموعه داری خراسان 
رضوی و به پاس تاش بیش از نیم قرن مجموعه داری ســید حســن موسوی، 
کاشی ماندگار  سر در باغ شاهنامه نصب شد.ابوالفضل مکرمی فر در مراسم نصب 
نهمین کاشــی ماندگار استان خراسان رضوی گفت: سید حسن موسوی متولد 
ســال 1۳19 در کدکن خراسان رضوی است که از سال 1۳44 جمع آوری آثار 
فرهنگی، هنری و تاریخی را آغاز کرده است. این پیشکسوت مجموعه داری بهره 
برداری رسمی از اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی را دارد.مکرمی فر افزود :استاد موسوی از هنرمندان طراح پوشاک سنتی 
اقوام ایران اســت و تاکنون تعدادی از مجموعه آثارش در بیش از ۵0 نمایشگاه 
داخلی و خارجی به نمایش گذاشــته شــده اســت.مدیر کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی درباره مجموعه این پیشکسوت گفت: 
این مجموعه دارای ۶0 نوع اثر شامل انواع ظروف، سکه و اسکناس، وسایل مردم 
شناسی، روشنایی، دخانیات، سیر مراحل چای، دوربین و...است.وی عنوان کرد: 
این نهمین کاشــی ماندگار است که در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان نصب شده است. پیش از این نیز کاشي بر سر در منزل عثمان 
محمدپرست، یعقوب دانش دوست، محمدجعفر یاحقي، سید جال شمسي نژاد، 
سید محمد میرقاسم اخوییان، محمدعلي فضلي نژاد، رجبعلی لباف خانیکی و 

زهرا محسنی  در استان خراسان رضوی نصب شده است.

ئیس سازمان جهادکشاورزي استان خبر داد؛
ارائه کشاورز کارت به کشاورزان آذربایجان 

شرقي براي خرید نهاده و کود
آذربایجان شرقی : رئیس سازمان جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي از ارائه 
کشــاورز کارت به کشاورزان استان آذربایجان شــرقي براي خرید نهاده و کود، 
خبــر داد.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، اکبر فتحي با اعام این 
خبر گفت: در بخش اول این کارت در اختیار کشاورزاني که گیاهان استراتژیک 
مانند گندم، جو و دانه هاي روغني کشــت مي کنند، قرار مي گیرد تا دغدغه اي 
براي خرید نهاده و کود نداشــته باشند و بتوانند از این کارت استفاده کنند.وي 
با بیان اینکه وزارت جهاد کشــاورزي براي کمک به کشــاورزان، طرح کشاورز 
کارت را با همکاري بانک مرکزي ایران و بانک کشاورزي تهیه کرده است اظهار 
امیدواري کرد: انشاه کشــاورزان با این کارت بتوانند نهاده هاي مورد نیاز خود 
را به موقع تامین کنند و سال آینده با بانک تسویه حساب کنند.رئیس سازمان 
جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي با تاکید بر اینکه نکات بسیار ریزي در این 
کارت دیده شده است، یادآور شد: بانک کشاورزي و معاونت امور زراعت وزارت 
جهادکشاورزي طراحي خوبي براي این کارت داشته اند تا کشاورزان بتوانند بدون 
دغدغه و بروکراسي هاي معمولي بانک، سریعاً به این منابع مالي دست یابند.وي 
با بیان این که طرح کشــاورز کارت یک اقدام بزرگ و ملي محسوب مي شود و 
باید با جدیت آن را دنبال کنیم، تصریح کرد: با تأثیرگذاري که کود در تولیدات 
کشــاورزي دارد در گام اول این محصول انتخاب شد و در گام دوم آفت کش ها 
هستند .رئیس سازمان جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي کشاورز کارت را 
اقدامي براي حمایت از کشــاورزان دانست و افزود: با تصمیم ستاد عالي زراعت، 

مقرر شده است تا کشاورزان از کشاورز کارت براي خرید کود استفاده کنند.

استانها

 راغفر:
 قیمت ارز در داخل تعیین می شود

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه پیروزی بایدن یا ترامپ در انتخابات تاثیر مهمی 
بر اقتصاد ایران و قیمت ارز ندارد تاکید کرد قیمت ارز در داخل تعیین می شود 
و هیچ ربطی به مســائل خارجی ندارد.حسین راغفر با اشاره به نمایان بودن این 
رویه ی عمدی که اقتصاد ایران به شدت نسبت به تحریم ها حساس است، گفت: 
عده ای می خواهند فشار غرب را بر اقتصاد ایران برجسته تر کنند و نشان دهند 
کشورمان شکننده است.این اقتصاددان اصاح طلب شکنندگی اقتصاد کشور را 
مربوط به سیاست های داخلی دانســت و تصریح کرد: اگر سیاست های داخلی 
مناســب باشند، اثر تحریم ها به شدت تقلیل می یابد و اثر بخشی آن نیز کاهش 
خواهــد یافت و دیگران نیز به فکر تغییر روش برخــورد با ایران خواهند افتاد.

راغفر ادامه داد: ما باید بدانیم چه کســانی صاحب چه منافعی هستند. عده ای 
می خواهند ترامپ پیروز میدان باشند چون منافع گروهی و طبقاتی آنان توسط 
این مسئله تامین می شــود. این عده می خواهند سایه هراس را بر اقتصاد ایران 
حاکــم کنند و منفعت ببرند.وی افزود: گروهی نیز تصور دارند اگر رقیب ترامپ 
روی کار آیــد قیمت ارز به زودی کاهش پیدا می کند در حالی که قیمت ارز در 
داخل تعیین می شــود و هیچ ربطی به مسائل خارجی ندارد.راغفر ادامه داد: اگر 
دولت می خواســت می توانست از ساز و کارهای دیگر منابع ارزی خود را تامین 
کند که مهم تریِن آن نیز مالیات است.این اقتصاددان گفت: نظام مالیاتی ما عقب 
مانده است چراکه عده ای در مالیات نپرداختن منفعت می برند.راغفر گفت: دولت 
باید بخش خصوصی را فعال کند. از طرفی رابطه امریکا با ایران توســط منافع 
تامین نمی شود؛ بلکه منافع دولت اسرائیل تامین کننده این مسئله است و موضع 
هر دو رقیب انتخاباتی در امریکا، یکســان است.وی ادامه داد: این دو نفر موضع 
گیری هایی خصمانه دارند و شاید اگر اقتصاد ایران تا حدی از فضای رقابتی نشأت 

بگیرد، حضور بایدن بر سر کار، این روزنه ها را خواهد بست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
موافقت دولت با فروش اموال مازاد برای 

پرداخت یارانه کااهای اساسی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: قرار بر این است که منابع 
مورد نیاز طرح تامین کااهای اساسی از محل فروش سهام، اموال و دارایی دولت 
تامین شــود که این منابع در اختیار دولت است و دولت هم کاما محل تامین 
منابع این مصوبه را پذیرفت. همچنین قرار بر این است که ۵ هزار میلیارد تومان 
دیگر در ارتباط با ســاخت مسکن محرومان به این مصوبه اضافه شود که تمام 
این مصوبات به نفع مردم خواهد بود.علیرضا شهبازی درباره آثار مالی مصوبات 
اخیر مجلــس از جمله امکان ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی و تامین 
کاای اساسی یا همان کاابرگ الکترونیکی گفت: البته این مصوبات در نهایت 
باید به تایید شورای نگهبان برسد اما منابع مالی مورد نیاز برای تامین کااهای 
اساســی ۳0 هزار میلیارد تومان است که محل تامین این منابع کاما مشخص 
اســت.وی با بیان اینکه این مصوبات تقریبا با هماهنگی دولت انجام شد، گفت: 
قرار بر این است که منابع مورد نیاز از محل فروش سهام، اموال و دارایی دولت 
تامین شــود که این منابع در اختیار دولت است و دولت هم کاما محل تامین 
منابع این مصوبه را پذیرفت. همچنین قرار بر این است که ۵ هزار میلیارد تومان 
دیگر در ارتباط با ساخت مسکن محرومان به این مصوبه اضافه شود که تمام این 
مصوبات به نفع مردم خواهد بود.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه 
نماینده دولت در تمام روند تصویب این طرح حضور داشــت و با آن موافق بود، 
اظهار داشت: آقای پورمحمودی معاون سازمان مدیریت و برنامه و بودجه در تمام 
جلسات حضور داشت و مخالفتی با این موضوع بیان نکرد .وی افزود: راهکارهای 
زیــادی را مطرح کردیم از جمله اینکه منابع مورد نیاز از محل تبصره 14 و بند 
»و« بودجه تامین شــود که با این موضوعــات مخالفت کردند اما درباره فروش 
اموال مازاد دولت موافق این پیشــنهاد بود.شهبازی ادامه داد: درباره امکان ثبت 
نام مجدد برای یارانه نقدی معتقد بودیم که اساســا نیاز به قانون ندارد و دولت 
باید این اقدام را انجام می داد اما با این مصوبه دیگر الزام اجرای این موضوع دارد. 
منابع مورد نیاز برای ثبت نام مجدد یارانه نقدی منابع قابل توجهی نیاز ندارد که 
دولت نتواند آن را تامین کند.وی با بیان اینکه هنوز زیرساخت اجرای کاابرگ 
الکترونیکی ایجاد نشــده و دولت باید این زیرساخت را فراهم کند، گفت: طبق 
مصوبه مجلس این طرح باید از اول مهر به مدت شش ماه به اجرا برسد و البته 
سهم مهرماه هم محفوظ است و باید سهم این ماه در ماه های آتی در نظر گرفت.

ربیعی از پیگیری حداقل چهار طرح 
مهم برای حمایت از معیشــت مردم 
در دولت خبر داد و گفت: بخشــی از 
ایــن طرح ها در قالب بودجه 1400 و 
بخشی هم که در بودجه امسال قابلیت 

اجرا دارد را پیگیری می کنیم.
»علی ربیعی« در گفت و گویی با اشاره 
به اقدامات دولت برای کم کردن فشار 
از زندگی مردم اظهارداشت: در زمینه 
کنترل قیمت ها تصمیمات جدیدتری 
گرفتــه شــده  و بــرای کمــک به 
دهک های پایین برنامه ریزی صورت 
گرفته است.وی ادامه داد: در جلسات 
ســتاد اقتصادی دولت بحث سهولت 
کار تجاری و سیاست های پولی و مالی 

تصمیاتی گرفته شده است که قسمت 
بســیار مهم آن کمک به معیشــت 
مردم اســت. حداقل 4 طرح مهم در 
این زمینه دنبال می شــود که بخشی 
در قالب بودجه 1400 و بخشــی هم 
که قابلیت اجرا در بودجه امسال دارد 
آن را عملیاتی خواهیم کرد. دســتیار 
جمهوری  رییس  اجتماعی  ارتباطات 
افزود: در یکــی از زمینه ها مکاتبات 

صورت گرفته و اجازه های ازم گرفته 
شده و امیدوار هستیم بتوانیم یکی دو 
هفته آینــده این  برنامه ها را عملیاتی 
کنیم.وی همچنیــن درباره انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا گفت: مواضع 
هر دو رقیب به خصوص مواضعی که 
در مورد ایــران می گیرند را به دقت 
بررســی می کنیم.ربیعــی افزود: به 
نظر می رسد تحول آرامی در آمریکا 

نخواهیم داشت اما حرکت کاخ سفید 
و سیاست هایی که می خواهد در مورد 
ایران اعمال کند، برای ما مهم اســت 
و فرد مهم نیســت. بایــد ببینیم چه 
سیاستی در مورد ما اعمال می کنند به 
قول رهبر معظم انقاب فرصت هایی 
که در فضای بین المللی ایجاد می شود، 
حتماً از آن استفاده می کنیم. دستیار 
جمهوری  رییس  اجتماعی  ارتباطات 
تاکید کرد: با دقــت انتخابات آمریکا 
را رصــد می کنیم و پتانســیل تغییر 
سیاست هایی که هر کدام از کاندیداها 
دارند، مورد توجه ماســت و قطعاً بر 
اساس آن تصمیم خواهیم گرفت و از 

فرصت ها استفاده خواهیم کرد.

سخنگوی دولت مطرح کرد؛
 4طرح مهم کمک معیشتی 

عملیاتی می شود

 استیضاح وزیر اقتصاد با ۸۰ امضا
 کلید خورد

یک نماینده مجلس اظهار داشــت: استیضاح وزیر اقتصاد را با بیش از 80 
امضا به هیئت رئیســه مجلس تحویل دادیم.، احمد نادری در توئیتر خود 
نوشت:» استیضاح وزیر اقتصاد را با بیش از 80 امضا به هیئت رئیسه مجلس 
تحویل دادیم.محورها از خصوصی سازی ها تا بورس و بازار سرمایه، گمرکات، 
ارز، اختــال در تجارت بین الملــل،  عدم تمکین به قانون در اصاح نظام 
مالیاتی و... می باشد.وزیر ناکارآمد اقتصاد بایستی در پیشگاه ملت پاسخگو 

باشد.«

کرونا با سرمایه گذاری خارجی چه کرد؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت جذب 
سرمایه گذاری خارجی از سوی کشورهای مختلف جهان در ایام شیوع کرونا 
پرداخته که نشان می دهد این ویروس در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز 
اثرات منفی جدی گذاشته است. براوردها نشان می دهد که میزان سرمایه 
گذاری خارجی در نیمه نخســت سال 2020 در مقایسه با نیمه دوم سال 
2010 حدودا ۵0 درصد کاهش یافته اســت. بر این اســاس کل سرمایه 
گذاری خارجی انجام شده در شش ماهه نخست سال جاری میادی، ۳۶4 
میلیارد دار بوده که پایین ترین عدد از سال 201۳ تاکنون به شمار می آید.

اتاق بازرگانی وضعیت سرمایه گذاری خارجی به تفکیک دو فصل نخست 
ســال 2020 را نیز منتشــر کرده که بر این اساس در سه ماه نخست سال 
جاری، ســرمایه گذاری خارجی 41 درصد و در ســه ماه دوم، ۳9 درصد 
کاهش یافته اســت.در میان کشورهای توســعه یافته که بیشترین میزان 
جذب سرمایه گذاری خارجی را دارند نیز، جریان ورود سرمایه کاهشی ۷4 
درصدی داشته اســت که در این میان بیشترین کاهش ثبت شده مربوط 
به ایاات متحده آمریکا بوده اســت. همچنین، در این مدت میزان سرمایه 
گذاری صورت گرفته از سوی سوییس، هلند و بریتانیا نیز به شدت کاهش 
یافته است. براوردها نشان می دهد که در این مدت تحت تاثیر شیوع کرونا، 
تمایل سرمایه گذاران برای کشف فرصت های جدید به شدت کاهش یافته 
است.بررسی های موردی نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی در سال 
2020، در روسیه منفی شده است و آمارها در کشورهایی مانند چین، هند، 
اندونزی، برزیل، ترکیه، لهستان و مکزیک نیز نشان از کاهش قطعی جذب 
سرمایه گذار جدید در ماه های گذشته دارد.مقایسه آمارهای جذب سرمایه 
در هفت سال گذشته نیز نشان می دهد که عدد سرمایه گذاری خارجی در 
ســال 2020 به پایین ترین سطح خود رسیده است. بر این اساس بااترین 
میزان ســرمایه گذاری فصلی انجام شده در ســال های اخیر به سه ماهه 
ابتدایی سال 201۵ اختصاص دارد و بااترین روند شش ماهه نیز در پایان 
ســال 201۶ و ابتدای سال 201۷ به ثبت رسیده است اما با شیوع کرونا، 
هردو این روندها به پایین ترین حد خود در ســال های گذشته رسیده اند و 
با توجه به نامشــخص بودن سرنوشت این ویروس در ماه های آینده، نحوه 

بازگشت سرمایه گذاری خارجی به شرایط عادی نیز معلوم نیست.

 کرونا ۷۰ درصد کارگران ساختمانی
را بیکار کرد!

نایــب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی می گوید در حال 
حاضر تنها ۳0 درصد کارگران ساختمانی مشغول کار هستند و کرونا باعث شده 
تا بخش اعظمی از کارگران ســاختمانی به لحاظ کاری و معیشتی دچار مشکل 
شــوند.هادی ساداتیاظهار کرد: متاســفانه کرونا باعث شده تا در شرایط حاضر 
۳0 درصد کارگران ســاختمانی سرکار باشــند و مابقی کارگران ساختمانی هم 
که بیکار و خانه نشین شده اند قادر به امرار معاش و تامین هزینه های زندگی 
نباشــند چون امیدشان به نقاشی ســاختمان یا تعمیر لوله و تاسیسات خانه ها 
بود که بــه دلیل بیماری کرونا و کاهش تقاضا کار کمتر به آنها پیشــنهاد می 
شــود و از این جهت اشتغال و معیشت آنها به خطر افتاده است.وی با اشاره به 
منویات مقام معظم رهبری در حل مشــکل کارگــران فاقد بیمه بیکاری گفت: 
مقام معظم رهبری همواره دغدغه مردم را به عنوان دغدغه کشور مطرح فرموده 
اند و تاکید ایشــان در ورود ســازمان تامین اجتماعی به موضوع کارگران فاقد 
بیمه بیکاری یکی از خواســته های همیشــگی کارگران ساختمانی بوده است.

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی افزود: در حال حاضر 
شناسایی کارگران ســاختمانی که در انتظار بیمه هستند انجام شده و اگر قرار 
اســت تامین اجتماعی فرمان رهبری را اجرا کند عاوه بر امکانات و ابزار مورد 
نیاز، اطاعات افراد بیمه شــده را در اختیار دارد. کسانی هم که بیمه نشده اند 
آمار و اطاعات آنها توســط انجمن های کارگران ســاختمانی در سراسر کشور 
قابل گردآوری اســت و هر زمان که تامین اجتماعی بخواهد از طریق کانون در 
اختیار ســازمان قرار می دهیم.به گفته ســاداتی، انجمن های صنفی کارگران 
ساختمانی در 4۵0 شهر و شهرستان فعالند و می توانند در انتقال آمار و ارقام و 
اطاعات مربوط به کارگران ساختمانی بیمه شده و فاقد بیمه به تامین اجتماعی 
همکاری کنند.وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط سخت زندگی کارگران 
ســاختمانی و فعالیــت ۳۵ درصدی آنها در دوران کرونــا و پیرو تاکیدات مقام 
معظــم رهبری، حمایت از کارگران ســاختمانی فاقد بیمه بیکاری با جدیت در 

دستور کار قرار گیرد.

سازمان هواپیمایی کشوری هشدار داد؛
لغو یا محدودیت جدی مجوز فعالیت شرکت ها 

در صورت افزایش قیمت بلیت هواپیما
معاون هوانوردی و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی کشــوری بنا به دســتور 
ریاست ســازمان طی نامه ایی به دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی و مدیران 
عامل این شــرکت ها در خصوص دریافت گــزارش مبنی بر تعیین کف نرخی و 
بستن گستره انتخاب مشتری هشــدار داد.به گزارش ایلنا از سازمان هواپیمایی 
کشــوری، معاون هوانوردی و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی کشوری بنا به 
دستور ریاست ســازمان طی نامه ایی به دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی و 
مدیران عامل این شــرکت ها در خصوص دریافت گــزارش مبنی بر تعیین کف 

نرخی و بستن گستره انتخاب مشتری هشدار داد.
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ترمز ریزش قیمت نفت کشیده شداستانها
نفت عمده رشد قیمتی که شب گذشته تحت تاثیر نشانه های 
به تاخیر افتادن افزایش برنامه ریزی شده تولید اوپک پاس 
به دســت آورد را در معامات روز سه شــنبه حفظ کرد اما 
نگرانیهای عرضه و تقاضا روند افزایشی قیمتها را محدود کرد.

 بهای معامات وســت تگزاس اینترمدیــت برای تحویل در 
دســامبر پس از افزایش ۲.۹ درصدی در شب گذشته، با ۰.۲ 

درصد افزایش، به ۳۶ دار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامات نفت برنت برای تحویل در ژانویه پس از افزایش 
چهار درصدی در شــب گذشته، روز جاری در ۳۸ دار و ۹۸ 
ســنت در هر بشــکه ثابت بود.بهای معامات نفت در بورس 
انرژی بین المللی شــانگهای پس از کاهش ۱.۲ درصدی روز 
گذشــته، ۴.۹ درصد افزایش یافت و بــه ۲۳۱.۹ یوان در هر 
بشکه رسید.الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز دوشنبه 
با تولیدکنندگان نفت روســیه به منظور گفــت و گو درباره 
به تاخیر انداختن تســهیل محدودیت عرضه اوپک پاس به 
مدت ســه ماه، دیدار کرد. اوپک پــاس در هفته های اخیر 
با ضعیف شــدن تقاضا همزمان با اوج گیری ابتا به ویروس 
کرونا، اشاراتی به بازبینی برنامه افزایش تولید به میزان حدود 
دو میلیون بشــکه در روز در ژانویه داشته است.افزایش موارد 
ابتــا به ویروس کرونا در اروپــا و آمریکا و همچنین افزایش 

تولید لیبی باعث شد قیمت نفت اوایل معامات روز دوشنبه 
حداکثر شــش درصد ســقوط کند. جری وایر، رئیس هیات 
مدیره شرکت بازرگانی نفت ترافیگورا اظهار کرد که موج دوم 
پاندمی ویروس کرونا باعث خواهد شــد تقاضای جهانی برای 

نفت به ۸۸ تا ۸۹ میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کند که 
بر مبنای آمار آژانس بین المللــی انرژی، بیش از ۱۰ درصد 
کمتر از سطح تقاضا در ســال ۲۰۱۹ خواهد بود.مایکل مک 
کارتی، استراتژیست ارشد بازار آسیا اقیانوسیه در شرکت »سی 

ام ســی مارکتس« در این باره گفت: اگر قرار باشــد قیمتها 
تثبیت شوند، باید اقدامی از سوی تولیدکنندگان صورت بگیرد 
و اظهارات روســیه در این راستا بوده است. اما تقاضا در راس 
همه نگرانیها قرار دارد بنابراین افزایش قیمت روز دوشــنبه 

ممکن است در روند نزولی قیمتهای نفت، موقتی باشد.
با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه،  
انتظار می رود معامات تا پایان هفته نوسانی بمانند. در این 
بین، چین نقطه امیدی برای تقاضای جهانی برای نفت مانده 
اســت. مقامات چینی سهمیه استفاده از نفت خارجی توسط 
پاایشگاههای خصوصی در ســال میادی آینده را به میزان 
بیش از ۲۰ درصد افزایش دادند.افزایش سهمیه واردات نفت 
چین که معادل حدود ۸۲۳ هزار بشــکه در روز است عمدتا 
به دلیل توســعه ظرفیت پاایش از ســوی گروه پتروشیمی 
ژیجیانگ و گروه پترورشــیمی شنگ هانگ بوده است. خرید 
نفت چین اخیرا افزایش پیدا کرده و معامله گران در آســتانه 
تخصیص ســهمیه های جدید واردات، به انبار کردن نفت در 
همه جا از روسیه گرفته تا آنگوا پرداخته اند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، جدیدترین نظرسنجی حاکی از آن است که تولید 
نفت اوپک در اکتبر ۴۷۰ هزار بشکه در روز نسبت به سپتامبر 

افزایش یافته و به ۲۴.۷۴ میلیون بشکه در روز رسیده است.

بهره مندی نیم میلیون مشترک از گاز 
طبیعی در سطح استان اردبیل

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل گفت : هم 
اکنون نیم میلیون مشــترک در اســتان اردبیل از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی 
مدیر عامل این شــرکت با اشاره خدمات ارزشمند 
نظام مقدس جمهوری اســامی به مردم شریف و وایتمدار استان اردبیل 
علی الخصوص در حوزه گازرســانی ، عملکرد دولت تدبیر و امید را در این 
حوزه بی نظیر توصیف نمود و گفت: از سال ۹۲ تاکنون در زمینه گازرسانی 
به شــهرها و روستاهای استان اقدامات ارزشمندی انجام گرفته که طی این 
مدت تعداد بیش از یک هزار و ۷۰ روســتای اســتان از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شدند.وی تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی در استان را از 
بدو فعالیت شــرکت گاز استان اردبیل ۱۴۷۴ روستا عنوان کرد و گفت: در 
حال حاضر مجموعه گاز اســتان به بیش از نیم میلیون مشترک در شهرها 
و روســتاهای اســتان خدمات ارایه می نماید که از این تعداد بیش از ۱۳۲ 
هزار مشــترک ، روستایی و بیش از ۳۶۷ هزار مشترک ، شهری می باشند. 
این مقام مسئول در پایان ضریب نفوذ گاز در روستاهای استان را ۹5 درصد 
عنوان کرد و گفت: استان اردبیل در آینده ای نزدیک در زمره استانهای سبز 

از لحاظ گازرسانی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل آبفا مازندران : 
 فاز دوم مجتمع آبرسانی اسام آباد 

در حال اجراست
مدیرعامل آب وفاضاب اســتان مازنــدران گفت: 
مجتمع آبرسانی اسام آباد جزو مجتمع های اولویت 
دار استان و بهره مند از اعتبار صندوق توسعه ملی 
است که فاز دوم آن در حال اجرا می باشد.مهندس 
مجید عبدالهی ضمن اعام مطلب باا، اظهار داشت: 
مجتمع آبرسانی اسام آباد در شهرستان میاندورود، روستاهای اسام آباد، 
محمدآباد، شــهریارکنده، زید علیا، بیشه ســر، پلنگ آزاد و زاری محله با 
جمعیتی بالغ بر۷5۸۱ نفر را پوشش می دهد.وی، با بیان اینکه فاز اول این 
مجتمع به پایان رســید، افزود: در فاز قبلی ۳۲۰۰ مترخط انتقال و  ۱۹۰۰ 
متر شبکه توزیع اجرا و همچنین مخزن ذخیره زمینی 5۰۰ متر مکعبی و 
منبع هوایی ۱۰۰ متر مکعبی احداث شــده است.مدیرعامل آبفا مازندران،  
ادامه داد: فاز دوم این پروژه شــامل اجــرای لوله گذاری خط انتقال با لوله 
پلی اتیلن در ســایز ۳۱5 میلی متری به طــول ۱۷۰۰ متر و  لوله گذاری 
شبکه توزیع در سایزهای مختلف  به طول ۷۸۰۰ مترمی باشد که از اعتبار 
صندوق توســعه ملی و بودجه عمومی طرح " آبرســانی به تک روستاها و 
تکمیل مجتمع های آبرســانی اولویت دار روستایی" در سال مالی  ۱۳۹۸ 
تامین اعتبار شده که توسط پیمانکار در حال اجراست.وی خاطر نشان کرد: 
تاکنون در مجموع 5۸5۰ متر از این لوله گذاری ها به اجرا درآمده اســت 
.مدیرعامل آبفا مازندران ،  اعتبار هزینه شــده این مجتمع از ابتدای پروژه 
تا پایان ســال مالی ۹۷ را حدود ۳۲ میلیارد ریال و در سال مالی ۹۸ ،  ۲5 

میلیارد ریال  عنوان کرد.

در حوزه مطالعات پدافندی طرح های آبی
درخشش آبفا مازندران 

شــرکت آب و فاضاب مازندران از سوی استاندار 
و رئیس شورای پدافند غیر عامل استان به عنوان 
دستگاه برتر در حوزه مطالعات پدافندی طرحهای 
آبی در سال ۹۹ برگزیده شد.مجید حسین زادگان 
اســتاندار و رئیس شورای پدافند غیر عامل استان، 
در حوزه مطالعات پدافندی طرحهای آبی شرکت آبفا مازندران را به عنوان 
دستگاه برتر در سال ۹۹ برگزید  و در راستای قدردانی از زحمات مهندس 
مجید عبدالهی مدیر عامل آبفا اســتان و کارکنان شرکت لوح تقدیری به 
مدیر عامل شرکت اهداء کرد. در بخشی از این لوح تقدیر آمده است: هفته 
پدافند غیر عامل فرصت مغتنمی است تا از تاشها و اقدامات اثر بخش  و 
ماندگار کســانی که نسبت به تحقق منویات و قوانین مقام معظم رهبری 
و در راســتای تاکیدات دولت تدبیــر و امید در موضوع خطیر پدافند غیر 
عامل در راســتای اقتدار درون زا ، پایداری ملــی، ارتقاءآمادگی و مصون 
سازی جامعه همت گمارده اند ، تقدیر شود.بدین وسیله از تاش ارزشمند 
جنابعالــی و مجموعه اعضای آن دســتگاه در حــوزه مطالعات پدافندی 
طرحهای آبی که موجب کســب عنوان دســتگاه برتر در سال ۱۳۹۹ در 

سطح استان مازندران شد ،تشکر به عمل می آید.

برگزاری رزمایش آماده بکاری مولدهای 
تامین برق اضطراری در استان گلستان

همزمــان با هفته پدافند غیر عامل ، رزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای 
تامین برق اضطراری در ســطح  اســتان با حضور مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان ،مدیران مدیریت بحران و پدافند غیر عامل استانداری 
، معاونین و مدیران ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.طی 
این رزمایش که بصورت سراســری در کل کشور برگزار شد، برق برخی از 
مراکز حســاس استان بدون اطاع قبلی توسط اکیپ های عملیاتی شرکت 
توزیع برق قطع وبافاصله مولدهای تامین برق اضطراری )دیزل ژنراتورها( 
وارد مــدار گردید و مــورد ارزیابی قرار گرفت.مهنــدس علی اکبرنصیری 
مدیرعامل این شــرکت با اشــاره به ارزیابی مطلوب این رزمایش گفت : در 
زمینه ارتقاء تاب آوری و پایداری زیر ســاخت های برق رســانی در شرایط 
خاص و امنیت سایبری نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.   گفتنی 
است این رزمایش تمرینی برای رویارویی با حوادث واقعی و افزایش میزان 

تاب آوری مراکز حیاتی و حساس استان می باشد.

 ۵۱ درصد مخازن سدهای کشور خالی است
با ذخیره فعلی ۲۴ میلیارد و ۷5۰ میلیون مترمکعبی آب در مخازن ســدهای کشور، در 
حال حاضر 5۱ درصد از ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است.، بر اساس جدیدترین 
آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال 
آبی جاری )ابتدای مهرماه ۹۹( تا نهم آبان ماه امســال کل ورودی آب به مخازن سدهای 
کشور برابر با یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون مترمکعب بوده که این میزان در مقایسه با ورودی 
۲ میلیارد و ۴5۰ میلیون مترمکعبی آب به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه در سال 
گذشته، کاهشی ۲۴ درصدی داشته است.همچنین به تبع کاهش ورودی آب به سدهای 
کشــور، شــاهد کاهش ۱۸ درصدی خروجی آب از مخازن سدهای کشور نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته هستیم، به طوری که میزان خروجی آب از مخازن سدهای کشور از 5 
میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب در مدت مشابه سال قبل، به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
مترمکعب در ســال جاری رسیده است.میزان ذخایر آب نیز در مخازن سدهای کشور به 
۲۴ میلیارد و ۷5۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل با وجود 
۲5 میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب در مخازن سدهای کشور، شاهد کاهش 
5 درصدی حجم ذخایر آب در ســال جاری هستیم.ظرفیت کل مخازن سدهای کشور بر 
اساس آخرین هیدروگرافی 5۰ میلیارد و 5۰۰ میلیون مترمکعب است و درصد پرشدگی 

سدها در حال حاضر به حدود ۴۹ درصد رسیده است.

 احتمال به تعویق افتادن افزایش تولید اوپک پاس بیشتر شد
شرکت های نفت روسیه در دیدار با الکساندر نواک، وزیر انرژی این کشور، تمایل خود برای به تعویق انداختن افزایش تولید نفت اوپک پاس را 
اعام کردند. به گزارش بلومبرگ، با تصمیم روســیه مبنی بر ثابت نگه داشتن کاهش تولید فعلی برای سه ماه دیگر، ائتاف اوپک پاس احتمااً 
افزایش تولید خود را که قرار بود از اول ژانویه صورت گیرد، به تعویق می اندازد. ائتاف اوپک پاس به رهبری روســیه و عربســتان هفته هاســت 
اعام کرده طرح آن برای افزایش تولید دو میلیون بشــکه در روز از ابتدای ســال آینده میادی، به خاطر کاهش بیشتر تقاضا احتماا ایده خوبی 
نخواهد بود.  دورنمای این افزایش تولید با ابراز تمایل وادیمیر پوتین به حفظ کاهش تولید تیره تر شــده اســت. فرانسه، آلمان و انگلیس دوباره 
بــرای مهار همه گیری ویروس کرونا وارد قرنطینه شــده اند و تعداد موارد ابتای روزانه به این ویروس در آمریکا رو به افزایش اســت.نفت هفته 
گذشــته ۱۰ درصد از ارزش خود را از دســت داد و تاجران تقاضای ضعیف تر را پیش بینی می کنند که یکی از دایل آن افزایش تولید نفت لیبی 
است. قیمت نفت 5 درصد دیگر در اولین ساعات روز دوشنبه پایین آمد و به حدود ۳5 دار در هر بشکه رسید. شرکت های نفت روسیه در روز 
دوشنبه در دیدار با الکساندر نواک، وزیر انرژی این کشور، تمایل خود برای به تعویق انداختن افزایش تولید نفت اوپک پاس را اعام کردند که 
باعث بهبود نسبی قیمت نفت شد. شرکت های نفت روسیه پس از عربستان سهم بزرگی در کاهش تولید اوپک پاس دارند. بنابراین هر تغییری 
در مفاد قرارداد نیازمند همکاری آنهاســت.هیچ تصمیم قطعی در این جلســه گرفته نشــده و همه چیز به اجاس کمیته مشترک نظارتی اوپک 
پاس در ۱۷ نوامبر موکول شــده اســت. ائتاف اوپک پاس در ماه آوریل تصمیم گرفت ۹.۷ میلیون بشکه در روز از تولید خود را کم کند. این 
اقدام باعث افزایش قیمت نفت شد. این ائتاف به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد جهان ۲ میلیون بشکه در ماه اوت به تولید خود اضافه کرد. بازار 
این تولید اضافی را جذب کرد و قیمت ها طی فصل تابســتان ثابت ماند. ولی افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا در اواســط سپتامبر همه چیز را 

تغییر داد و برنامه های اوپک پاس را بر هم زد.

راشا تودی: 
دزدی دریایی مدرن آمریکایی ها

 شبکه راشاتودی با اشاره به اقدام آمریکا در فروش نفت توقیف شده در آبهای آزاد، 
این اقدام واشنگتن را »دزدی دریایی مدرن« نامید.ایاات متحده روز پنجشنبه اعام 
کرد که نفتی را که در مســیر ونزوئا توقیف شده بود فروخته است و سود آن را به 
صندوقی برای قربانیان تروریســم واریز می کند.در همین رابطه شبکه راشاتودی در 
مطلبی با عنوان »دزدی دریایی مدرن آمریکا« نوشــت: واشــنگتن در ماه آگوست 
)مرداد ماه( اعام کرد که ۱.۱ میلیون بشکه نفت از چهار تانکری که به ونزوئا حمل 
می شد ضبط کرده اســت. این کشور در لیست تحریم های آمریکا قرار دارد. اکنون 
ایاات متحده اعام می کند که نفت این تانکرها را به بیش از ۴۰ میلیون دار )حدود 
۳۴.۴ میلیون یورو( فروخته است.در همین حال »الیوت آبرامز« نماینده آمریکا در 
امور ونزوئا و ایران، تهران را با طرح ادعای تحویل اسلحه به ونزوئا تهدید می کند. 
با این حال ایران این ادعای واشــنگتن را که نفت کش های مذکور ایرانی هســتند، 
تکذیب کرده اســت. در آن زمان ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران تاکید کرد نفتی که آمریکا می فروشد متعلق به ایران نیست.وی این بار نیز در 
واکنش به خبر مذکور یادآور شد: همانطور که گفتیم این کشتی ها متعلق به ما نبود. 
اما مطمئناً نفت طرف دیگری دزدیده شــده است و »هیچ کشور متمدنی از سرقت 
حس غرور نمی کند«.بر پایه این گزارش ایاات متحده فروش این نفت توقیفی را به 
عنوان موفقیت خود ثبت می کند. در این رابطه »مایکل شروین« وکیل دادگستری 
ایاات متحده در ناحیه کلمبیا، به خبرنگار راشــاتودی گفت: »ما تخمین می زنیم 
ایاات متحده در رابطه با فروش نفت این چهار کشــتی بیش از ۴۰ میلیون دار به 
دست آورده است.«ونزوئا بیشترین ذخایر نفتی را در جهان دارد، اما در حال حاضر 
تنگناهای تامین شدید ســوخت و سایر کااهای مصرفی در این کشور وجود دارد. 
رییس جمهوری »نیکاس مادورو« تحریم های آمریکا را مقصر این امر می داند.روز 
پنجشنبه همچنین وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های ثانویه علیه هشت سازمان 
مســتقر در ایران، چین و سنگاپور را به دلیل صادرات محصوات پتروشیمی اعام 
کرد، که این اقدام نیز در راستای سیاست های واشنگتن برای تحت فشار قرار دادن 

این کشورها ارزیابی می شود.

  مصر و عراق قرارداد مبادله نفت
 در ازای بازسازی امضا می کنند

نخست وزیر مصر در جلسه ای در بغداد اعام کرد شرکت های مصری 
پروژه های توسعه ای در عراق را در ازای نفت انجام می دهند. به گزارش 
عــرب نیوز، عراق و مصر به یک توافق اولیه بــرای ایجاد یک مکانیزم 
مبادله نفت در برابر بازسازی رسیدند.این دو کشور ۱5 قرارداد همکاری 
در زمینه های حمل و نقل، منابع آبی، بهداشت، محیط زیست، عدالت، 
سرمایه گذاری، مسکن، ساخت و ساز، صنعت، تجارت و امور مالی امضا 
کرده اند.مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر در جلسه ای در بغداد گفت 
شــرکت های مصری پروژه های توسعه ای در عراق را در ازای نفت انجام 
می دهند. وی با اشــاره به اینکه هر دو کشور ظرفیت های باای تولید 
و صــادرات دارند گفت، این قرارداد همــکاری دو جانبه راتقویت کرده 
و سرعت توســعه در عراق را افزایش می دهد.طی این جلسه، بر لزوم 
افزایش میزان و ارزش تجارت دوجانبه با برداشــتن موانع تجارت کاا 
بین دو کشور تاکید شد.نخست وزیر مصر گفت می توان شرکت تجاری 
»عرب بریج مریتایم« را که در ســال ۱۹۸5 توسط مصر، عراق و اردن 
تاسیس شــد جهت تقویت روابط تجاری بین کشورهای مؤسس احیا 
کرد.مدبولی اظهار داشت قاهره یه دنبال افزایش همکاری در زمینه های 
نفت و گاز، مواد شــیمیایی و مواد معدنی اســت و شرکت های مصری 
به شــدت عاقه مند به بازار عراق و همکاری در بازســازی این کشور 
هستند.وی گفت فرصت های شــغلی جدیدی برای عراقی ها به وجود 
می آیــد و می تواننــد تخصص خود را در بخش هــای مختلف افزایش 
دهند. مصر همچنیــن آماده افزایش همکاری در پروژه های مربوط به 
اتصال شبکه های برق با عراق با همکاری اردن است.مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق در یک کنفرانس خبری اعام کرد کشورش به دنبال 
همکاری با مصر و تقویت روابط با این کشــور اســت.وی همچنین بر 

اهمیت کمیته مشترک عراق، مصر و اردن تاکید کرد.

راه اندازی اولین کارگاه بازیافت تجهیزات 
شبکه کشور

به گزارش دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق استان اصفهان، همایون 
حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از مرکز ســمیع این شــرکت 
که با هدف ارائه خدمات غیر حضوری در اواخر ســال ۹۴ شروع به فعالیت 
کرده اســت، بازدید کرد.مهندس امیر رمضانی، مدیر روابط عمومی شرکت 
توزیع برق استان اصفهان، اظهار کرد: مرکز سمیع با عنوان مکالمه به جای 
مراجعه در شــرکت توزیع ایجاد شده اســت. در این مرکز حدود ۲۲ نفر از 
کارکنان شــرکت توزیع برق استان اصفهان، تمام خدمات شرکت از جمله 
فروش انشــعاب و خدمات پس از فروش را برای مشترکان در این سامانه از 
هفت صبح تا ۹ شب به مردم ارائه می دهند تا مراجعه حضوری برای دریافت 
خدمات به صفر برســد.در این بازدید »ســامانه دوربان« شرکت توزیع برق 
استان اصفهان نیز رونمایی شد. مرکز دوربان حراست شامل سامانه نظارت 
بر اماکن، تأسیسات، ناوگان خودرویی و نظارت نرم افزاری است. در این مرکز 
کلیه تأسیســات زیر بار شــرکت به صورت آناین رصد شده و هشدارهای 
سرقت در کمترین زمان ممکن توسط اپراتور قابل ردگیری است.همچنین 
کارگاه بازســازی و بازیافت تجهیزات شــبکه با هدف بهره برداری مجدد از 

دارایی های صنعت برق راه اندازی شد.
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گزیده خبر شروط واردات با ارز متقاضی اعام شد
معاون وزیر صمت با بیان اینکه اگــر واردات با ارز متقاضی آزاد 
شــود شروطی خواهد داشــت، گفت: بانک مرکزی برای بررسی 
افرادی که ادعــای ارز متقاضی برای واردات دارند، نظام کنترلی 
ایجاد می کند.حمید زادبوم در مورد علت استفاده از ارز متقاضی 
برای واردات، اظهار داشــت: در این سیاست اصل این نیست که 
بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده است بلکه این مساله یک 
مورد حاشیه ای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل 
صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد اما این بار وارداتی 
که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات.رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای رفع تهعدات ارزی 
این اتفاق می افتد، افزود: با توجه به اینکه هنوز جزئیات بخشنامه 
منتشر نشده است در مورد ارز متقاضی نمی توان زیاد صحبت کرد 
بلکه باید صبر کرد و پس از صدور بخشــنامه، در مورد چگونگی 
این مســائل صحبت کرد و نباید با عجله گفت که با ارز متقاضی 

واردات آزاد شده است.

واردات با ارز متقاضی شروطی دارد
وی ادامــه داد: ضمن اینکه اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شــود 
طبیعتاً شروطی خواهد داشــت و به این صورت آزاِد آزاد نیست 
که هر فردی هر کاایی خواســت را وارد کشور کند.زادبوم تاکید 
کرد: فقط مواد اولیــه کارخانجات و قطعات مورد نیاز کاخانجات 
وارد خواهد شــد، آن هم به این صورت است که شروطی که بانک 
مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی گذاشته است باید رعایت شود.

هدف ما تسهیل رفع تعهد ارزی و افزایش تولید است
معاون وزیر صمت در مورد تاثیر اجرای این سیاســت بر تجارت 
کشور، گفت: طبیعتاً فرایند تجارت کشور تسهیل می شود زیرا با 
اجرای این سیاست هم شرایط برای رفع تعهد ارزی صادرکننده 
تسهیل خواهد شد و هم چراغ کارخانجات ما خاموش نخواهد شد؛ 

زیرا بخشی از صنعت ما نیاز به مواد اولیه وارداتی دارد و همچنین 
بخشی از ماشین آات کارخانجات نیاز به قطعات و تجهیزاتی دارد 
که باید وارد شود.وی افزود: لذا زمانی که ارز مورد نیاز مواد اولیه 
را تامین کنیم هم به افزایــش تولید داخل و هم به فراوانی کاا 
در کشور کمک خواهیم کرد.زادبوم تاکید کرد: بنابراین با واردات 

مواد اولیه بیشتر و قطعات بیشتر برای ماشین آات شاهد تولید 
بیشتر و عدم توقف اشتغال در کارخانجات خواهیم بود. از سویی 
دیگر نیز تاثیر مثبت افزایش تولید و صادرات، متعادل شدن بازار 
است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به ترخیص کااهای 
دپو شــده از گمرک اشاره و تصریح کرد: واردات در برابر صادرات 
یک قاعده کلی است و ســهولت در ترخیص کااهای دپو شده، 
جزئی از این برنامه است و این هفته ترخیص کااهایی که نیاز به 
ارز نداشته باشد و بر اساس ارز متقاضی باشد، از گمرکات شروع 
می شــود. اما به طور کلی اینکه کااهایی در گمرکات دپو شده 

است می تواند دایل متعددی داشته باشد.

بررسی حساب های ریالی افراد مدعی ارز متقاضی
وی در ادامــه در خصوص انتقادات فعــاان اقتصادی در مورد 
ابهام مشخص نبود منشــا ارز متقاضی و تاثیر سو این موضوع 
بر اقتصاد کشور، گفت: باید بانک مرکزی در این خصوص نظر 
دهد اما اصواً قرار شده است که ارزش ریالی شفاف شود. کسی 
که ادعــای ارز متقاضی بــرای واردات دارد، گردش ریالی این 
شخص این موضوع را نشان دهد که فرد ارزی دارد.زادبوم افزود: 
حساب ریالی فرد گردشــی نداشته باشد و بگوید که ارز دارد، 
ادعایی اســت که می تواند تاثیر منفی در بازار بگذارد؛ لذا بانک 
مرکزی برای این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد؛ یعنی 
حســاب های ریالی که افرادی که ادعاهای ارز متقاضی دارند 

بررسی می شود.

 رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:
زور قانون شکنان به قدرت همتی چربید

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پســتی اینستاگرامی درباره آزاد شدن 
امکان واردات با ارز متقاضی و احتمال باا رفتن تقاضای ارز هشدار داد.

تصمیمات جدید دولت در زمینــه واردات کاا از محل صادرات و همچنین 
واردات از محــل ارز متقاضــی، با واکنش یکی از فعــاان مطرح در بخش 
خصوصی مواجه شــده استمجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایــران و چین در صفحه کاربری خود در فضای مجازی نوشــت:  زور قانون 
شــکنان به قدرت همتی چربید و دســتور واردات با ارز متقاضی صادر شد، 
کســی اگر ارزی خارج از کشــور داشــته به کاا و در نهایت به ریال تبدیل 
نمی کند حتمــا این تصمیم تقاضای ارز  را در بازار به شــدت باا می برد و 
در شــرایطی که امکان عرضه وجود ندارد بار دیگــر به قیمت فقر عمومی 
عده ای چاق می شــوند.این فعال اقتصادی در ادامه با هشتگ  های »رانت«، 
»صمــت«، »مجلس« و »اتاق بازرگانی« تاکید کرد:  امیدوارم افزایش قیمت 
امروز ارز نتیجه سیاست آزاد کردن واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز 
متقاضی نباشد، سیاستی که بر اســاس فشار ابی ها بر بانک مرکزی اتخاذ 
شــد و حتما خیری برای مردم و اقتصاد کشور ندارد اما برای عده معدودی 

خوب نان داشت.

طبق اعام گمرک:
 تجارت ایران با کشورهای اکو
 به ۴.۵ میلیارد دار رسید

میزان تجارت شش ماهه ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 
اکــو به بیــش از ۹ میلیون و ۱۹۹ هــزار تن برابر با چهــار میلیارد و ۵۴۲ 
میلیون و ۵۳۰ هزار و ۹۲۰ دار رسید.ســید روح اه لطیفی - ســخنگوی 
گمرک - در تشــریح وضعیت تجارت خارجی کشورمان با کشورهای عضو 
ســازمان  همکاری اقتصادی »اکو« گفت: در این ســازمان ۱۰ کشور ایران، 
ترکیه، افغانستان، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، 
ترکمنســتان و ازبکستان عضو هســتند که طی شش ماه اول امسال میزان 
تجارت خارجی کشورمان با اعضای این سازمان به بیش از ۹ میلیون و ۱۹۹ 
هزار تن برابر با چهار میلیارد و ۵۴۲ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۹۲۰ دار رسیده 
است.دبیر شورای اطاع رسانی گمرک افزود: سهم صادرات کشورمان در این 
بازه زمانی بالغ بر شــش میلیون و ۵۴۰ هزار و ۲۹۵ تن برابر با دو میلیارد و 
۵۲۶ میلیون و ۱۸ هزار و ۵۳۸ داربوده که از این میزان، افغانســتان با یک 
میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۶۲۷ دار مقصد اول صادراتی کااهای 
ایراتی به این اتحادیه بوده است. لطیفی خاطر نشان کرد: کشورمان در نیمه 
نخست امسال بالغ بر دو میلیون و ۶۵۷ هزار و ۷۰۶ تن کاا برابر با دو میلیارد 
و ۱۶ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۳۸۲ دار از کشــورهای عضو سازمان همکاری 
های اقتصادی اکو واردات داشــته است که بیشترین میزان واردات از ترکیه 

به ارزش یک میلیارد و ۸۳۴ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۹۴۸ دار بوده است.

دبیر ستاد رفع موانع تولید اعام کرد:
 آیین نامه پوشش نوسان نرخ ارز 

در لیست انتظار
دبیر ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید کشــور گفت: اجرا نشدن ماده ۴۶ 
قانون برنامه ششم توسعه توسط دســتگاههای ذیربط، سبب بروز مخاطره 
های جدی در واحدهای تولیدی متعددی در کشورشده و آیین نامه پوشش 
نوســان نرخ ارز بعد از پنج سال اباغ نشده است.، »میثم زالی« در هفتاد و 
هفتمین جلســه دبیرخانه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور 
نمایندگان دســتگاههای اجرایی و قضایی  با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیم 
برای پیشــگیری از بروز اختال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی 
ناشــی از افزایش ناگهانی و نامتعارف نرخ ارز گفت: براساس ماده ۲۰ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است 
با همکاری بانک مرکزی، ســازمان بورس و بیمه مرکزی آیین نامه پوشش 
نوســان های نرخ ارز را تهیه کند.وی تصریح کرد: بعد از گذشــت پنج سال 
از ابــاغ قانون مزبور، هنوز این تکلیف قانونی محقق نشــده که این موضوع 
نیز منجر به  اجرا نشــدن ماده ۴۶ قانون برنامه ششــم توســعه شده است.

زالــی اضافه کرد: قانونگذار حکیمانه برای جلوگیری از خروج ســرمایه های 
سرمایه گذاران و ترغیب به سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور، در این ماده 
قانونی جبران افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ ارز در سال را بر عهده دولت 
گذاشته و به دلیل  اجرا نشدن این ماده قانونی و حیاتی توسط دستگاههای 
ذیربط، امروز شــاهد بروز مخاطره های جدی در واحدهای تولیدی متعددی 
در کشــور هستیم.دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: با توجه 
به اجرا نشدن این قانون، دبیرخانه مصوب کرد، همه بانک های عامل نسبت 
بــه تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان اعطا شــده از هر یک از منابع 
صندوق توســعه ملی، منابع داخلی و شــعبه های خارج از کشور با دریافت 
اقســاط سررسید شده ارزی واحدهای تولیدی با نرخ روز گشایش به صورت 
علی الحســاب از هر گونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای مشــمول 
خودداری کرده و نســبت به خروج از ســرفصل بدهکاران غیر جاری و ارائه 
همه خدمات بانکی تا تعیین تکلیف موضوع در مراجع ذیربط اقدام کنند.زالی 
گفت: همچنین مقرر شــد بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در ارتباط 
با ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید را در جلســه آتی ستاد ارائه دهد،درضمن 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شد متن پیش نویس آیین نامه پوشش 
نوســان های نرخ ارز را تهیه و برای بررســی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.وی 
خاطر نشان کرد: قرار اســت معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف مدت 
۲۰ روز با همکاری بخش خصوصی و به منظور اجرایی شدن ماده ۴۶ قانون 
برنامه ششــم نسبت به ارائه پیشــنهاد ابقاء این ماده قانونی در برنامه هفتم 
توســعه و اصاح ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید متناسب با ماده ۴۶ قانون 
برنامه اقدام کند.به گفته زالی، هفتاد و هفتمین جلســه دبیرخانه همچنین 
مقرر ســاخت تا وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گزارشــی از 
عملکرد خود در تامین تفاوت ریالی ناشــی از تعهدهای ارزی قطعی با نرخ 
رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت و پیشنهاد خود را برای حمایت از مشموان 
ارائه دهند. غامرضا اسداه قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسامی 
در اسفند ماه ۱۳۹۵ اعام کرده بود، دولت در ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید 
تصویب نامه ای داشــته است که آیین نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی ارزی 
واحدهای تولید به صندوق ذخیره ارزی را اصاح کرده است که هشتم اسفند 
ماه اباغ شده اســت.وی ضمن یادآوری تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع 
تولید توضیح داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با همکاری بانک مرکزی، 
سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی آیین نامه ای برای پوشش نوسان 
نرخ ارز را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند که تاکنون تهیه نشده و باید 

هر چه سریع تر نسبت به تهیه این آیین نامه اقدام کند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس تشریح کرد:
نتیجه انتخابات آمریکا چه تاثیری بر تجارت 

ایران دارد؟
رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس اظهار داشت: اگر آقای بایدن پیروز انتخابات 
شود تاثیر مشهودی روی کانال مالی بشردوستانه سوییس خواهد داشت. یعنی 
پول هایی بلوکه شــده در کره جنوبی، ژاپن، چیــن و عراق به این کانال واریز و 

خریدهای ایران به خصوص در زمینه کرونا انجام می شود.
شریف نظام مافی در مورد تاثیرات انتخاب ترامپ یا بایدن بر بخش تجارت ایران 
اظهــار کرد: در کوتاه مدت تاثیری بر تجارت ایران ندارد اما در بلند مدت حضور 
آقای ترامپ یا بایدن تاثیرگذار است چراکه طرز فکر و کار آنها تفاوت دارد. این 
دو گروه در نکات مختلف از جمله تجارت و کار کردن با ایران هم عقیده نیستند. 
البته می شود گفت در اصل باهم تفاوتی ندارند چون سیاست های مشترک زیادی 
دارنــد، اما اگر آقای بایدن پیروز شــود، نتایج تجاری آن را در نیمه دوم ســال 
۲۰-۲۰۲۱ می بینیم.وی افزود: حضور آقای بایدن تا حدودی به نفع ایران خواهد 
بــود، به خصوص در مورد مواد اولیه، بذر، غات و دارو. البته باید توجه داشــت 
که با تحریم های کنونی شــرکت های بزرگ در هراس خواهند بود چون ممکن 
است چهار سال دیگر آقای بایدن دیگر رای نیاورد. به همین دلیل می شود گفت 
تفاوت چشم گیری را نخواهیم دید. اما در مورد کااهای بشردوستانه، غات، دارو 
و تجهیزات پزشکی شاید تغییرات مشهودی صورت بگیرد.نظام مافی تصریح کرد: 
با اینکه کااهای بشردوستانه مشمول تحریم نمی شوند ولی تحریم های بانکی به 
خصوص پول های بلوکه شــده بانک مرکزی روی آنها تاثیر دارد. پیش بینی من 
این است که اگر دولت بایدن روی کار بیاید، پول های بلوکه شده ایران را نسبتا 
سریع آزاد کند و این پول ها را در یک سازوکار مالی مثل سازوکار مالی سوییس 
واریز کنند تا ایران بتواند نیازهای خود را در زمینه غات و داروهای پزشکی رفع 
کند، به خصوص با آمدن واکسن کرونا تا اواخر امسال یا اوایل سال بعد بتوانیم 
آن را تهیه کنیم.رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس با اشاره به پول های بلوک 
شــده ایران گفت: پیش بینی اینکه آزاد شدن پول بلوکه شده ایران به چه شکل 
خواهد بود و اینکه آیا همه پول ها را باهم آزاد می کنند یا پله پله، دشــوار است. 
ولی ما مخارج زیادی به خصوص در زمینه دارو خواهیم داشــت، در اواخر سال 
جاری یا اوایل سال میادی هزینه باایی برای دریافت واکسن کرونا داریم. نیاز 
بــه یک ســازو کار داریم که پول پرداخت و دارو وارد شــود، فکر می کنم یکی 
از سازوکارهایی که می تواند کمک کند؛ ســازوکار بشردوستانه دولت سوییس 
اســت.وی اضافه کرد: اگر آقای بایدن پیروز شــود اثرات مشهودی روی کانال 
مالی بشردوســتانه سوییس خواهد داشــت. یعنی پول هایی بلوکه شده در کره 
جنوبــی، ژاپن، چین و عراق به این کانال واریز و خریدهای ایران به خصوص در 
زمینه کرونا انجام شود.رییس اتاق بازرگانی ایران و سوییس اظهار داشت: از آنجا 
که ایران صادراتی به ســوییس ندارد، پول بلوکه شده ای در سوییس نداریم. در 
کشــورهایی پول ایران بلوکه شده که صادرات نفتی نیز داشت مثل؛ چین، کره 
جنوبی و هند یا صادرات برق به عراق.وی در پایان افزود: اگر انتخابات با پیروزی 
بایدن همراه باشد، نباید انتظارات غیرمنطقی داشت چراکه اصول سیاست آنها 
یکسان است. البته در این صورت ما چند ماه سخت تا تحویل دولت در ماه ژانویه 
پیش رو داریم. اما اگر ترامپ انتخاب شــود، سیاست هایی که طی این چهارسال 

اعمال کرده را دنبال خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی:
۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت 
تسهیات »کشاورز کارت« اختصاص یافت

جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت 
تسهیات کشاورز کارت به کشــاورزان پیش بینی شده است.به گزارش وزارت 
جهاد کشــاورزی، کاظم خاوازی با اشــاره به این که کشاورز کارت اتفاق خوبی 
برای کشــاورزان ماست که در ســال های قبل پیگیری شده و در این مقطع به 
ثمر نشســته است، اظهار کرد: کشاورز کارت بیشتر مخصوص کشاورزانی است 
که محصوات اســتراتژیک مانند گندم، جو و دانه های روغنی که برای کشــور 
اهمیــت دارد، تولید می کنند.وی افزود: در قالب کشــاورز کارت بین دو تا ۲۰ 
میلیون تومان تسهیات با سود ۱۲ درصد در اختیار کشاورزان قرار می گیرد تا 
بتوانند نهاده های ضروری خود را تهیه کنند.وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در 
حال حاضر ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تســهیات کشاورز کارت 
به کشاورزان پیش بینی شده است.خاوازی یادآور شد: کشاورز کارت منبع مالی 
مناسبی برای کشاورزان خواهد بود تا بتوانند بدون دغدغه نهاده های مورد نیاز 
خود را تهیه و پس از فروش محصول خود با بانک عامل تسویه کنند.وی گفت: 
در ســال اول این تسهیات برای تامین نهاده کود کشاورزان تخصیص می یابد.

خاوازی تاکید کرد: همه شــعب بانک کشــاورزی موظفند کشاورز کارت را در 
اختیار کشــاورزان قرار دهند و در این زمینه جلسات زیادی با بانک کشاورزی 

برگزار کرده ایم تا بوروکراسی اداری به حداقل برسد.

وزیــر صمت گفت: بر اســاس مصوبه 
جدید دولت، صادرکنندگان می توانند 
بــرای رفــع تعهــدات خــود با یک 
واردکننده یا یــک تأمین کننده کاا 
تهاتر بــرای واردات کاا اقدام کنند. 
علیرضا رزم حســینی پس از نشست 
هماهنگی با مســئوان بانک مرکزی 
و گمرک برای سرعت بخشــی به روند 
ترخیــص کااهای انباشت شــده در 
گمرک ابراز کرد: امکان واردات کاا از 
محل ارز متقاضی نیز مهیا شــد. همه 
گمرکات کشــور موظف شدند از فردا 
صبح )دوشــنبه( به ترخیص کااهای 
وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارزهای 
صادراتی اقــدام کنند.وی گفت: به جز 
متقاضیان دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
امکان ترخیص کاا از همه گمرک های 
کشور برای واردکنندگانی که خودشان 
می توانند ارز مورد نیازشــان را تأمین 
کنند، مهیا شــد.وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت درباره پیگیــری کااهای 
ترخیص شــده و رســیدن آن هــا به 
دســت مصرف کننده نهایی نیز گفت: 

ســامانه هایی همچون بازارگاه با این 
هــدف راه اندازی شــده اند و چنانچه 
مشکلی در این باره است باید مسئوان 
وزارت کشــاوزی پاسخگو باشند و ما 
فقــط تأمین کننده کاا هســتیم.وی 
تأکید کرد: اجرای این مصوبه بسیاری 
از مشــکات فعلی، همچون انباشت 
کااهای اساســی مانند روغن و برنج 
در گمرکات کشــور را رفع می کند و 

سرعت صادرات را افزایش می دهد.

4 میلیون تن کاای اساسی آماده 
ترخیص از گمرک های کشور است

در ادامه مهدی میراشــرفی از انباشت 
۴ میلیــون تــن کاای اساســی در 
گمرکات کشور خبر داد و گفت: حدود 

۸۰۰ هــزار تن نیز در لنگرگاه منتظر 
تخلیه هستند.وی ابراز کرد: با مصوبه 
اخیر دولــت، کااهای انباشت شــده 
در گمرک هــای کشــور می تواند به 
ســرعت ترخیص و روانه بازار شــود.

رییســکل گمرک کشــور با تأکید بر 
اینکه گمرکات کشــور موظف شدند 
از دوشــنبه همه کااهــا، به خصوص 
کااهای اساسی و موارد اولیه تولید را 
از محل ارز متقاضی و واردات در مقابل 
صادرات بــدون دریافت کد رهگیری 
ترخیص کنند گفــت: فرق اصلی این 
مصوبه بــا مصوبه های قبلی در حذف 
الزام گمرک بــه دریافت کد رهگیری 
برای ترخیص کااهاســت.وی افزود: 
این موضوع می تواند به شدت رسوب 

کاا در گمــرک را کاهش و ســرعت 
مبادات تجــاری کشــور را افزایش 
دهد و اگر این مصوبه همچون برخی 
مصوبات قبلی در اجرا دچار تغییرات 
از کااهای  باایــی  نشــود، حجــم 
رسوب شده در گمرک، سریع ترخیص 
اینکه  با اعام  خواهند شد.میراشرفی 
مدت زمــان ترخیــص کاا از زمانی 
کــه مجوزهای ازم به گمرک تحویل 
می شــود کمتر از ۳ روز است، درباره 
فاسد شــدن برخی کااهای خوراکی 
به علت ماندگاری در گمرکات کشــور 
هم گفــت: هیچ کاایی بــدون اخذ 
مجوزهای بهداشــتی و اســتاندارد از 
گمرک ترخیص نخواهد شد.رییسکل 
گمرک کشور همچنین گفت: مصوبه 
جدید دولت درباره آزاد شدن واردات 
از محــل صــادرات کمــک می کند 
کااهای خوراکی و فاسدشدنی بتوانند 
انقضای مجوزهای اخذشــده  از  قبل 
از نهادهای مســئول همچون وزارت 
بهداشت و سازمان استاندارد، ترخیص 

شوند.

وزیر صمت:
واردات و صادرات تهاتری کاا 

کلید خورد

براســاس اعام مرکز آمار ایران، نرخ تو م تولیدکننده 
بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه 
ســال قبل به ۴۷.۴ درصد رشد رسید که در مقایسه با 
بهار امســال، ۳۹.۶ درصد افزایــش دارد. مرکز آمار در 
فصل های مختلف نرخ تورم تولید در بخش های مختلف 
را منتشر می کند و براساس گزارش این مرکز نرخ تورم 
تولیدکننده بخش صنعت نســبت به فصل قبل )تورم 
فصلی( در تابستان امســال به ۳۷ درصد رسید که در 
مقایسه با فصل قبل، ۲۸.۹ درصد افزایش دارد.همچنین 
در میان زیربخش  های مختلف صنعتی، کم ترین تورم 
فصلــی مربوط به تولید محصــوات از توتون و تنباکو 
ســیگار صفر درصد و انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های 
ضبط شده )۷.۱ درصد( و بیش ترین آن به ترتیب مربوط 
به صنایع تولید زغال سنگ- پاایشگاه های نفت با ۵۷ 
درصد، تولید ماشین  آات اداری و محاسباتی به میزان 
۴۳.۶ درصد و تولید فلزات اساسی نیز ۴۳.۵ درصد ثبت 
شــد.عاوه براین نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت 
نســبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصل تابستان به ۴۷.۴ درصد رسید که در مقایسه با  
فصل قبل، ۳۹.۶ درصد افزایش داشت. میانگین قیمت 
دریافتی توســط تولیدکنندگان محصوات صنعتی به 

ازای تولیــد کااهای خود در داخل کشــور، در فصل 
تابستان نســبت به فصل تابستان ۱۳۹۸، ۴۷.۴ درصد 
افزایش دارد. بخش های مختلف صنعتی، کمترین تورم 
نقطه به نقطه مربوط به تولیــد محصوات از توتون و 
تنباکو ســیگار ۱۵درصد و بیش ــترین تــورم نقطه به 
نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش  های صنعتی تولید 
ماشــین آات اداری و محاسباتی ۱۷۲.۴ درصد، تولید 
فلزات اساســی ۱۰۸.۴، تولید ســایر وســایل حمل و 
نقل ۹۴.۷، تولید ماشــین آات و دســتگاه های مولد 
وانتقال برق ۸۱.۶ درصــد، تولید مبلمان و مصنوعات 
۷۵.۴ درصــد و تولید محصوات فلــزی فابریکی بجز 
ماشین آات ۷۲.۳ درصد بود.تغییرات میانگین شاخص 
قیمت تولیدکننده محصوات صنعتی در داخل کشور 
در چهار فصل منتهی به فصل تابســتان ۱۳۹۹ نسبت 
به مدت مشــابه در ســال قبل به ۲۴ درصد رسید که 
نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد افزایش نشان می  دهد. 
در فصل مورد بررســی، در میان زیربخش  های مختلف 
صنعتی در کشور، کمترین تورم ساانه مربوط به تولید 
زغال سنگ و پاایشگاه  های نفت با ۰.۲- درصد و بیش-

ترین آن به ترتیب مربوط به تولید ماشــین  آات اداری 
و محاسباتی ۱۳۰.۱ درصد، تولید سایر وسایل حمل و 

نقل ۵۹.۷ درصد و تولید فلزات اساســی  ۵۶.۵ درصد 
است.شــاخص بهای تولیدکننده مانند شاخص بهای 
مصرف کننده )CPI( از جمله شاخص های قیمتی است 
که در بررسی روند ســطح قیمت ها مورد بررسی قرار 
می گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی 
است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح 
عمومی قیمت ها محاسبه و منتشر می شود. از این رو، 
تاثیــر قابل توجهی بر تصمیم گیــری صاحبان صنایع، 
ســرمایه گذاران و حتی سیاســتمداران خواهد داشت. 
هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه گیری 
تغییرات قیمت هایی اســت که تولیدکنندگان در ازای 
فروش کااها و خدمات خود دریافت می کنند. به عبارت 
دیگر می توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کااها 
در کارخانه و مبداء تولید را در نظر می گیرد.هر افزایش 
یا کاهش قیمت در شــاخص بهای تولیدکننده با یک 
وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف کننده نیز مشاهده 
می شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده 
به عنوان پیشگویی برای تورم عنوان می کنند. عاوه بر 
این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت ها را 
از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف 
اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( نشان می دهد.

مرکز آمار ایران اعام کرد

رشد ۳۹.۶درصدی نرخ تورم تولید صنعت در تابستان

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران جزئیات تازه ترین تصمیمات برای تعیین تکلیف کااهای موجود در گمرکات، مجاز شدن واردات با ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات 
را اعام کرد.به گزارش گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی با اشاره به جلسه ای که پیرو مصوبه ستاد اقتصادی دولت در مورخ ۱۱ آبان ماه که در محل وزارت خانه صنعت، معدن 
و تجارت به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت و با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه برگزار شد به تشریح تصمیمات اخذ شده در رابطه با ترخیص کااهای اساسی، ضروری 
و مواد اولیه موجود در گمرک و بنادر پرداخت.وی در این رابطه گفت: مقرر گردید بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کااهای اساسی موجود در گمرکات و 
بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام کند.ارونقی افزود: همچنین مقرر شد بانک مرکزی نسبت به صدور اعامیه تأمین ارز به صورت اعتباری با تعهد تأمین 
ارز ظرف حداکثر ۳ ماه از تاریخ ترخیص کاا بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کااهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و 
گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام کند.وی با اشاره به آنچه که به گمرک تکلیف شده نیز یاد آور شد: گمرک باید نسبت 
به ترخیص کااهای موجود در گمرکات که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تأمین ارز بانکی نشده است، با اعام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات 
مربوطه اقدام کند.به گفته وی ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش 
نخواهد داشت.ارونقی گفت: انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد شد.معاون فنی گمرک اعام کرد: بانک مرکزی موظف 
شده ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات و غیر واردکنندگان را صادر کند.ارونقی تصریح کرد: گمرکات کشور می توانند نسبت به ادامه تشریفات گمرکی کااهایی 
که ردیف تعرفه استنباطی آنها در یکی از گروه های ۲۱ لغایت ۲۴ بوده و جزو کااهای ممنوع الورود یا دارای ساخت داخل نیستند، بدون نیاز به ویرایِش ثبت سفارش، اقدام کنند.

جدیدترین تصمیمات برای ترخیص کااهای موجود در گمرکات
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معاون بانک مرکزی:گزیده خبر

تغییر کارمزدهای بانکی به مالیات بر تراکنش ربطی ندارد
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به ۱۰ سال تاخیر در اصاح کارمزدهای 
خدمات بانکی گفت: بانک مرکزی موظف است هر سال هزینه های ارائه خدمات بانکی 
را بررسی کند و در صورت نیاز کارمزد آن ها را افزایش دهد و بر این اساس سعی ما بر 
این بود که کارمزدها به نحوی افزایش یابد که تغییر ناشی از آن در سطح اکثریت جامعه 
که بیشتر از تراکنش های خرد استفاده می کنند، تغییر عمده ای نباشد. این تغییر چند 
ماه پیش در بانک مرکزی مصوب شد و هیچ ارتباطی با طرح مجلس در مورد مالیات بر 
تراکنــش ها ندارد.   مهران محرمیان با تقســیم بندی درآمدهای بانکی به دو دســته 
درآمدهای مشاع و درآمدهای غیرمشاع گفت: درآمدهای مشاع بانک ها از مجموع سود 
تسهیات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها حاصل می شود و درآمدهای 
غیرمشاع هم عموما به کامزدهایی ارتباط دارد که بانک ها برای انجام فعالیت های بانکی 
اخذ می کنند. در جهان معموا نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک عدد 
قابل ماحظه ای است. معمواً این نسبت به ۳۰ تا ۵۰ درصد می رسد که به این معناست 
که حدود نیمی از درآمدهای آن بانک از طریق اخذ کارمزدها حاصل می شود.وی افزود: 
در ایران این نســبت بســیار کمتر از حد معمول جهانی اســت. کمتر از ۱۰ درصد از 
درآمدهای بانک های ایرانی از محل کارمزدها تامین می شــود. شاید یکی از دایل این 
مســاله این باشــد که مردم از هزینه های باای خدماتی که در بانکداری الکترونیک 
دریافت می کنند اطاع دقیقی ندارند.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص 
تفاوت فاحش نرخ کارمزد خدمات بانکی در ایران و جهان اظهار می کند: در جهان حتی 
برای مشاهده مانده حساب، کارمزدهایی به مراتب بیشتر از ایران اخذ می شود. برای مثال 
برخی بانک ها حدوداً ۱۰ ســنت برای خدمات ســاده ای مانند مشاهده مانده حساب 
دریافت می کنند که به هیچ عنوان با خدمات مشــابه در ایران قابل مقایســه نیســت.  
محرمیــان تصریح کرد: با توجه به جنبه فرهنگی موضوع، تصمیم گرفتیم افزایش نرخ 
کارمــزد خدمات بانکی را گام به گام پیش ببریم. در گام اول برای خدماتی که کارمزد 
تعیین نشــده است، کارمزد حداقلی تعیین کردیم. در اینجا هم توجه ویژه داشتیم که 
کارمزدها به قشــر ضعیف جامعه فشــار وارد نکند. به این ترتیب عمده کارمزدها برای 
خدماتی نظیر ســاتنا تعیین شــد که مورد استفاده افرادی اســت که مبالغ باا جابجا 
می کنند یا بر خاف عرف معمول بانکداری جهانی، برای یکی از اصلی ترین و پراستفاده 
ترین تراکنش ها، یعنی تراکنش برداشت از خودپرداز کارمزدی تعیین نشد.وی افزود: در 
مرحله بعد، برخی از کارمزدهای خدمات بانکی را ۲۰ درصد افزایش دادیم که جا دارد 
اشــاره کنیم که حتی این افزایش ۲۰ درصدی نیز، هزینه خدماتی که ارایه می شود را 
پوشش نخواهد داد. برای مثال، در سال ۱۳۹۷، پژوهشی انجام گرفت که نشان می داد 
صدور هر کارت مغناطیسی بانکی، ۱۲ هزار تومان برای بانک هزینه داشت. اما نرخی که 
برای صدور کارت بانکی تعیین شده بود ۲۳۰۰ تومان بود که در آذرماه، به ۳۰۰۰ تومان 
افزایش خواهد یافت. بنابراین کارمزدی که برای صدور یک کارت بانکی از مشتریان اخذ 
می شــود، در برابر هزینه واقعی آن، ناچیز به شمار می آید.محرمیان درخصوص افزایش 
نرخ کارمزدهای بانکی و توجه به اقشار مختلف جامعه توضیح می دهد: بحث های عدالت 
اجتماعــی در زمینه نرخ های کارمزد خدمات بانکی، همواره مورد توجه و تاکید ما بود. 
سعی ما بر این بود که کارمزدها به نحوی افزایش یابد که فشار ناشی از آن توسط اکثریت 
جامعه بیشتر از تراکنش های خرد استفاده می کنند، حس نشود. برای نمونه، درخصوص 
کارمزد کارت به کارت، ۲۰ درصد افزایش اعمال شــد. یعنی کارمزد کارت به کارت که 
۵۰۰ تومان بود، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۶۰۰ تومان خواهد شد. اما برای تراکنش های با 
رقم باا، که غالباً از طریق ساتنا انجام می گیرند، کارمزد بیشتری نیز دریافت خواهد شد. 

فرض بر این است که فردی که یک میلیارد تومان پول جابجا می کند، به راحتی می تواند 
۲۵ هزار تومان کارمزد تراکنش را نیز پرداخت کند.این مقام مسئول بانک مرکزی درباره 
برخی انتقادها از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی نیز پاســخ می دهد: افزایش کارمزد 
خدمات بانکی مسئله ای است که همواره حواشی زیادی داشته است، و به همین دلیل نیز 
تصمیم گیری برای افزایش نرخ های کارمزد خدمات بانکی انجام نمی گرفته است. اما طبق 
مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است ساانه کارمزدها را بررسی کند و 
در صــورت نیاز و با توجه به تورم جامعه، نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را افزایش دهد. 
اگر هر سال مطابق قانون، افزایش کارمزدها پیگیری می شد، هرگز افزایش اخیر چشمگیر 
به نظر نمی رســید.محرمیان درباره طرح مجلس و ارتباط نادرست آن با بخشنامه اخیر 
بانک مرکزی تصریح می کند: باید دقت شود که موضوع افزایش کارمزدهای خدمات بانکی 
ارتباطی با موضوعی که در مجلس شورای اسامی درخصوص مالیات تراکنش مطرح شده 
است، ارتباطی ندارد. متاسفانه شاهد هستیم که برخی از افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه این دو 
مسئله را به یکدیگر ربط می دهند. داستان از این قرار است که برخی نمایندگان محترم 
مجلس طرحی را پیگیری می کردند که از نظر ما اصولی نبود و مطابق آن قرار بود از برخی 
تراکنش های مالی، درصدی به عنوان مالیات دریافت و به خزانه دولت واریز شود و در ازای 
این مبلغ، کاابرگ الکترونیک صادر گردد.وی ادامه می دهد: این رویه در برخی کشورهای 
آمریکای اتین به دلیل آلوده بودن اقتصاد آن کشورها به درآمدهای ناشی از قاچاق مواد 
مخدر رایج بوده است. زیرا در این کشورها امکان دریافت مالیات از بخش کثیف اقتصاد 
وجود ندارد، در نتیجه به سمت دریافت مالیات از تراکنش رفته اند. شایان ذکر است اجرای 
این طرح در همان کشورها، در یک برهه درآمدهای مالیاتی آن کشور را افزایش داد، اما 
پس از مدتی با کاهش شدید روبرو شد. به این دلیل که مردم به انجام گردش های مالی 
خود را از روش های دیگر نظیر ارز یا طا سوق پیدا کردند.محرمیان با اشاره به اینکه در 
حال حاضر بانک ها در زمینه بانکداری الکترونیک در ضرر هستند، افزود: مجموع هزینه ای 
که برای فعالیت های بانکداری الکترونیک توسط بانک ها پرداخت می شود از کارمزدی که 
از مشتریان اخذ می شود، بیشتر است و در نتیجه بانک ها، در زمینه بانکداری الکترونیک 
با ناترازی مواجه هســتند. برای توضیح بیشــتر می توان به موضوع نوسازی تجهیزات و 
دستگاه های خودپرداز اشاره کرد. در کشور تقریباً ۵۵ هزار خودپرداز وجود دارد که ساانه 
حــدود ۱۰ درصد از این خودپردازها باید نوســازی شــود. آن هــم در حالی که اغلب 
خودپردازها وارداتی هســتند. این هزینه بازســازی، هزینه هنگفتی است که از طریق 
کامزدها قابل تامین شــدن نیست و بر عهده بانک هاست.معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی در پاســخ به این ســوال که برای بانک چه فرقــی دارد که چه مبلغی را جابجا 
می کند؟ گفت: ریســک یک تراکنش یک میلیاردی با ریسک یک تراکنش یک میلیون 
تومانی اصا قابل مقایسه نیست. همراه با افزایش مبلغ تراکنش، ریسک اعتباری و ریسک 
امنیتی آن نیز افزایش می یابد. لذا مبالغ کان، مدیریت ریسک مختص به خود را طلب 
می کند. به همین دلیل است که میان تراکنش پایا یا ACH که مخصوص مبالغ کم هست 
و تراکنش ساتنا یا RTGS که برای انجام تراکنش با مبالغ زیاد طراحی شده است، تفاوت 
قایل شده ایم. هرچند گفتنی است برای کارمزد خدمت ساتنا نیز سقف تعیین کردیم و از 
۲۵ هزار تومان بیشتر نخواهد شــد.این مقام مسئول بانک مرکزی معتقد است کارمزد 
خدمات بانکی به مثابه خونی است که می تواند در رگ های فین تک ها نیز جاری باشد. 
وی در این خصوص تصریح کرد: مدل اقتصادی فین تک ها به نحوی است که انجام امور 
مالی را بــرای مصرف کنندگان تســهیل و در ازای آن، از مصرف کننده کارمزد دریافت 
می کنند. بر این اســاس، ما نیز در تعیین نرخ  کارمزدهای خدمات بانکی همواره در نظر 

داشــتیم تا سودآوری فعالیت فین تک ها مختل نشود و فضای رقابتی بازار محصوات و 
خدمات فین تک ها حفظ گردد.محرمیان به برنامه های بانک مرکزی برای سامان دهی به 
فعالیت های شرکت های پرداخت الکترونیک )PSP( اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه های 
آتی بخش فناوری های نوین بانک مرکزی مربوط به فعالیت های PSP ها می شود. ضوابط 
و مقررات کیف الکترونیک پول تهیه و اباغ شــده است و قصد داریم بازار را این سمت 
سوق دهیم تا تراکنش های خرد از حوزه کارت خارج شود و کارمزدها نیز کاهش یابند.

وی افزود: در گام بعدی، ما باید منبع کارمزدها را تغییر دهیم. متاسفانه در کشور ما بر 
خاف عرف معمول جهانی، کارمزد خرید از طریق پایانه های فروشگاهی به جای اینکه 
از صاحب کسب و کار گرفته شود، از بانک ها اخذ می شود که باعث شده پدیده ای به اسم 
»تراکنش ســازی« پدید آید. برای رفع این مشکل، بانک مرکزی برنامه هایی در دست 
اقدام دارد.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پاســخ به این سوال که آیا افزایش 
کارمزد خدمات بانکی در شرایط شیوع کرونا، باعث افزایش مراجعات به شعب نمی شود؟ 
گفت: به غیر از ســاتنا و پایا که مورد اســتفاده قشــر خاصی از مردم است و همچنین 
چکاوک که پیش از این نیز اســتفاده از آن مشمول پرداخت کارمزد می شد، پیش بینی 
می کنیم افزایش کارمزد تراکنش کارت به کارت بیشترین تاثیر را بر مردم داشته باشد. 
با این حال، تصور می کنم میزان افزایش نرخ کارمزدها به اندازه ای نیست که فردی که 
هم اکنون بانک را در تلفن خود به همراه دارد، و در هر شرایط زمانی و مکانی می تواند از 
خدمات آن استفاده کند، بخواهد از این خدمات استفاده نکند و با مراجعه حضوری به 
شعب برای انجام امور روزمره بانکی، محدودیت های زمان کرونا را نادیده بگیرد.محرمیان 
به ۱۰ سال تاخیر در اصاح کارمزدها اشاره کرد و افزود: برخی از تخریب ها و واکنش ها 
نســبت به افزایش نرخ کارمزدها ناشــی از این است که ما وظیفه خود را به موقع انجام 
ندادیم. افزایش نرخ کارمزدهای خدمات بانکی، از جمله اصاحاتی اســت که برای نظام 
بانکی مدنظر بوده است اما به دلیل هراس از تبعات اجتماعی تغییرات، اجرا نشده و حتی 
در برخی زمان ها که اقدام جدی برای انجام صورت گرفته است به دایلی موفق نشده 
است. نمونه مشابه این مسئله، سال گذشته در زمینه بحث الزامی شدن رمز دوم یکبار 
مصرف قابل مشاهده بود که اگرچه اجرایی شدن آن واجب و ضروری به نظر می رسید، 
اما با تنش ها و مشکات عدیده ای در جامعه روبرو شدیم. آمارها حاکی از آن بود که پیش 
از اجرایی شــدن آن طرح در هشت ماهه اول ســال قبل، از هر هزار نفر ایرانی، دو نفر 
قربانی فیشــینگ شــده بودند. اما با الزامی شــدن رمز دوم پویا، شــاهد هستیم که 
سوءاستفاده ها و فیشینگ ها به میزان بسیار قابل توجهی کاهش یافته است و پلیس فتا 
نیز این مسئله را تصدیق می کند. تصور کنید اگر رمز دوم یکبار مصرف تا اان که شیوع 
ویروس کرونا در جامعه به اوج رسیده است، اجرایی نشده بود، چه ازدحام و تجمعاتی در 
مقابل دفاتر پلیس فتا برای پیگیری دارایی های به سرقت رفته مردم شکل می گرفت.وی 
ادامــه داد: اصاحــات در نظام بانکی، بــه ویژه در زمینه موضوعــی مثل افزایش نرخ 
کارمزدهای خدمات بانکی، از جمله موضوعاتی اســت که با حساسیت فوق العاده زیاد 
پیگیری شده است. انرژی، هزینه و زمان بسیار زیادی صرف تصمیم گیری در این زمینه 
شده است. جلسات کارشناسی بسیار طوانی با بانک ها، بخش نظارت، کمیسیون پولی 
و بانکی، هیئت عامل بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی ربط برگزار شد که با ممارست و 
جدیتی که همه نهادها و دســتگاه ها در انجام کار داشــتند و همچنین با حمایت های 
رئیس کل محترم بانک، به نحوی تصمیم گیری شــد که هم بار و فشــار مالی از دوش 
بانک ها کاسته شود و هم عموم مردم با تغییر کمی از افزایش کارمزدهای خدمات بانکی 

مواجه شوند.

 انتشار ۸۸۸.۴ هزار میلیارد ریال
 اوراق دولتی

طی نیمه نخست امسال ۸۸۸.۴ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی منتشر 
شــد که نشــان از افزایش بیش از ۴۶۶ درصدی انتشار اوراق بدهی دولتی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.جدیدترین گزیده آمارهای اقتصادی 
مرتبط با شــاخص های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و خاصه وضعیت 
اوراق مشارکت، توســط بانک مرکزی منتشر شده است.مروری بر وضعیت 
انتشار اوراق مالی اسامی حکایت از رشد معنادار انتشار اوراق بدهی دولتی 
در شش ماه اول سال جاری نسبت به شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ دارد. به 
گونه ای که در شــش ماه ابتدایی، بیش از ۸۸۸ هزار میلیارد ریال )۸۸۸.۴ 
هزار میلیارد ریال( اوراق بدهی دولتی منتشــر شــد که نسبت به شش ماه 
ابتدایی ســال گذشــته، ۴۶۶.۸ درصد افزایش داشته است.این رقم به طور 
مشــخص شامل ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسامی و ۷۱۸.۴ هزار 
میلیارد ریال اوراق مرابحه اســت. عاوه بر آمار شــش ماهه، میزان انتشار 
اوراق بدهی دولتی در شــهریورماه نیز نسبت به ماه گذشته با افزایش ۴۹.۵ 
درصدی به رقم ۲۲۹.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.بر اساس این گزارش، 
در بخش انتشــار اوراق بدهی شهرداری که شامل اوراق مشارکت است، در 
شش ماه امسال ۴۹.۱ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر شده است که این رقم 
نسبت به شش ماه ابتدایی ســال گذشته، ۳۱.۷ درصد کاهش یافته است. 
هر چند انتشار این اوراق در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به مردادماه ۱۳۹۹، با 
افزایش ۳.۷ درصدی به رقم ۱۵.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.همچنین 
در شش ماه نخست سال جاری، ۸۴ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی شرکتی 
منتشر شده است که نسبت به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸، بیش از ۳۱۵ 
درصد افزایش داشته اســت.در مجموع این گزارش، ۱۰۲۱.۵ هزار میلیارد 
ریال اوراق بدهی که شامل اوراق بدهی دولتی، اوراق بدهی شهرداری و اوراق 
بدهی شــرکتی است در شش ماه نخست سال منتشر شده است که نسبت 
به شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸، بیش از ۳۱۰ درصد رشد را نشان می دهد. 
همچنین در شــهریورماه، مجموع اوراق بدهی منتشره، به رقم ۲۶۰.۱ هزار 
میلیارد ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل یعنی مردادماه ۱۳۹۹، بیش 

از ۳۴ درصد بیشتر شده است.

 تاثیر سناریوهای انتخاباتی آمریکا 
بر بازارهای مالی

 تحلیلگران با اشاره به وضعیت نامشخص نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا سه سناریو احتمالی و تاثیر آنها بر بازارهای مالی را مورد بررسی قرار 
می دهند. وضعیت نامشــخص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال 
پیروز شــدن هر یک از نامزدهای جمهوری خــواه و دموکرات در انتخابات 
موجب شــده اســت که تحلیلگران از سه ســناریوی موجود و آثار هر یک 
از آنها بر بازارهای مالی ســخن به میان آورند.تارنمای بررسی سهام آلمان 
)aktiencheck( در این رابطه نوشــت: پیــش بینی وضعیت فردای انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا بسیار دشوار است. از این رو تحلیلگران بازارهای 
مالی می گویند باید خود را برای سه سناریوی انتخاب ترامپ، انتخاب بایدن 
و یا انتخاب نشــدن هیچیک از آنها آماده کرد.در حالی که این بار بیشــتر 
از دورهای گذشــته نگرانی در مورد نتیجه نامشخص انتخابات وجود دارد، 
 Fürst( مارکو برینگ« رئیس مدیریت منابع بانک »فورســت فوگر« آلمان«
Fugger Privatbank( مهمترین ســناریوها و چگونگی تأثیر آنها بر بازارهای 
مالی را اینگونه تشریح می کند:اگر دونالد ترامپ برنده انتخابات شود، دولت 
جدید وی خیلی ســریع بســته محرک بزرگی را ارائه خواهد کرد تا به وال 
استریت انگیزه جدیدی ببخشد. احتمااً اندکی ناامیدی در بازارهای جهانی 
حاکم خواهد شــد زیرا نمی توان تصور کرد ترامپ رئیس جمهور مشکات 
موجود مانند جنگ تجاری با چین را بی اثر کند. از طرف دیگر ، رفتار او از 
قبل در بازارها شناخته شده و قیمت گذاری شده است و دیگر جای تعجب 
ندارد.در این صورت ســهام بانکی می تواند برای ســهامداران جالب باشد. 
ترامپ در سالهای اخیر نشان داده است که تنظیم مقررات بانکهای آمریکایی 
دقیقاً مورد توجه او نیست. موسسات مالی آمریکا احتمااً طی سالهای آینده 
از مقــررات دقیقتر در امان نخواهند بود و می توانند تمرکز خود را بر روی 
درآمدزایی بگذارند.برنامه زیرساختی ترامپ که در سال ۲۰۱۶ اعام شد نیز 
می تواند دوباره مورد توجه قرار گیرد. این برای سهام زیرساختی به معنای 
ســرعت گیر است. پیروزی در انتخابات برای سهام سنتی انرژی ترامپ نیز 
ســودمند اســت. بر خاف بایدن ، ترامپ به انرژی سبز اعتماد نمی کند و 
یک فرد مشــکوک به آب و هوا محسوب می شود.اگر جو بایدن برنده شود، 
دولت جدید سعی خواهد کرد که یک بسته محرک جامع را در اسرع وقت و 
بیش از همه برای کمک به اقتصاد گسترده تر ایاات متحده و شرکت های 
کوچکتر تنظیم کند. احتمااً بازارهای سراسر جهان تا حدی همراهی نشان 
می دهند ، به این امید که شــاهد لحن معتدل تری از واشنگتن باشند که 
این امر به کاهش تنش های بین المللی کمک کند.همچنین باید از برنامه 
۲ تریلیون داری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی خبر داد. شرکت های 
انرژی ســبز از این مزیت بهره مند می شوند. او همچنین نمی خواهد خطر 
گستش اختافات با اتحادیه ها را داشته باشد. از این رو وضعیت سهامداران 
شرکت های اروپایی بهبود می یابد.اما اگر نتیجه انتخابات نامشخص بود و 
برنده ای نداشت، این امر چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ نتیجه نامشخص 
انتخابات با وضعیت معلق پس از انتخابات، سخت ترین سناریو خواهد بود. 
ترس از کرونا و نگرانــی های اقتصادی در حال حاضر بازارها را تحت تأثیر 
قرار داده است.اگر بعد از انتخابات هنوز این وضعیت ادامه یابد، تاطم قابل 
توجهی در بازارها انتظار می رود. شــاخص ســهام ممکن است به سرعت 
کاهش یابد و دار نیز تحت فشــار قرار گیرد. اگر این اتفاق رخ داد ، زمان 
آن نیست که به بازارها پشت کنید ، بلکه برعکس باید از فرصت های خرید 

استفاده کنید.

سیر صعودی طا پس از انتخابات آمریکا
رویال بانک کانادا می گوید: طا، مســیر صعودی امسال را پس از انتخابات 
ایاات متحده از ســر خواهد گرفت.به گزارش راشــاتودی، به گفته تحلیل 
گران رویال بانک کانادا، طا، مسیر صعودی امسال را پس از انتخابات ایاات 
متحده از سر خواهد گرفت. معامله گران به دنبال قانون محرک، قیمت های 
تورمی و بدهی های بزرگ هســتند، بنابراین طا می تواند روند صعودی را 
به ســمت  ۲۰۰۰ دار از سر بگیرد.این فلز گرانبها با قیمت ۱۸۸۷ دار در 
هر اونس معامله شــد، که کاما کمتر از سطح ۲۰۷۵ دار در ماه آگوست 
بــود. طا  طی ۴.۵ ماه از ۱۴۵۰ دار به بااترین رکورد ۲۰۷۵ دار تا ۷ ام 
آگوست رسید. تحلیل گران می گویند: بعد از سر و صدای انتخابات، طا می 
تواند یکی از بزرگترین برندگان دارایی باشد. برخی پیش بینی ها از ۲۱۰۰ 

دار تا ۲۵۰۰ دار تا اوایل سال ۲۰۲۱ متغیر است.

در نیمه نخست امسال
بیش از ۳۲۶ هزار میلیارد تومان از بورس 

تامین شد
در نیمه نخســت امسال شاخص بورس ۴۲۸ درصد رشــد داشته و ارزش 
معامات در این بازر ۸۸۲۷ درصد افزایش یافته است. همچنین معادل ۳۲۶ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار ســرمایه صورت گرفته 
که با ۵۷۴.۷ درصد رشد مواجه شده است. شاخص کل بورس در شش ماهه 
اول امسال با رشد ۴۲۸ درصدی نسبت به شش ماه ابتدایی سال گذشته به 
یک میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۶۰ واحد رســیده است.همچنین، در این مدت 
ارزش معامات بورس اوراق بهادار تهران معادل ۱۴۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان بوده که در مقایسه با شش ماهه اول سال گذشته با ۸۸۲۷ درصد رشد 
مواجه شــده است.عاوه براین، در بورس تهران به میزان ۱۰۹ هزار میلیارد 
سهم معامله شده که این رقم ۱۲۴ درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر، 
ارزش بازار ســهام در زمان مورد بررسی بیانگر این است که این بازار با رشد 
۴۴۳ درصدی معادل ۶۰۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته است.

بانک مرکزی در بخش دیگر از گزارش خود به بررسی فرابورس نیز پرداخته 
است که طبق آن تا شش ماهه ابتدایی امسال شاخص کل فرابورس با رشد 
۳۳۸.۱ درصدی به ۱۷ هزار و ۵۹۹ واحد رســیده اســت.ارزش بازار سهام 
فرابورس نیز معادل ۱۶۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و رشــد ۳۳۸.۱ 

درصدی را تجربه کرده است.

رییــس پژوهشــکده وزارت اقتصاد از 
پیشــنهاد این وزارتخانه برای تثبیت 
نرخ ۱۵درصدی ســود ســپرده  های 
بانکی خبر داد.اشــرفی مشــاور وزیر 
اقتصــاد و رئیس پژوهشــکده وزارت 
اقتصاد در نشســت )مقاوم ســازی و 
در جنگ  پیــروزی(  تا  بازدارندگــی 
اقتصــادی گفت: ســال۲۰۲۰ ســال 
پر تنش بــرای ایــران و منطقه بود، 
بازار های  آمریــکا  انتخابات  همچنین 
مالی را تحت تاثیر قرار داد. از ســوی 
باعث تضعیف  دیگر شــدت تحریمها 
وضعیت اقتصادی منطقه شــد. ادامه 
جنــگ اقتصادی آمریــکا و چین نیز  
مخاطرات جدی برای دنیا ایجاد کرد. 
از سه ماهه ۹۷با رشد اقتصادی منفی 
مواجه شدیم و در سه ماهه سوم ۹۸به 
بازگشــت شــرایط با ثبات اقتصادی 
امیدوار شدیم که متاسفانه کرونا ضربه 
جدی به اقتصاد وارد کرد و در نهایت 
آمارها  اقتصادی۸ درصدی در  رشــد 

نرخ  مقایسه  گفت:  ثبت شد .اشــرفی 
رشــد ابتدای ۹۹و کشورهای منطقه 
نشــان میدهد میزان اسیب در کشور 
کمتر بوده اســت که البته ناشــی از 
کوچک شــدن آن در سنوات قبل بود.

وی افزود، در ده سال اخیر تنها چهار 
سال نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت 
بود. منفی شدن این نرخ باعث کاهش 

تولید در سنوات بعد خواهد شد.
اشــرفی ادامه داد،  نرخ تورم ایران در 
از ســال۹۷ روند صعودی داشته است 
و مهر  ماه اخیــر با تورم ماهانه هفت 
درصدی یک رکورد ثبت شــد.رییس 
پژوهشــکده وزارت اقتصــاد گفــت: 
مشــکل اصلــی در اقتصــاد هدایت 
نقدینگی به سمت تولید است در واقع 
نقدینگی تولید میشــود اما به سمت 

بازار های غیــر مولد میــرود. یکی از 
ابزار های مهم این حوزه ابزار و قوانین 
مالیات بر عایدی ســرمایه است که در 

بروکراسی تصویب قرار گرفته است.
به گفته مشــاور وزیر اقتصاد، از اواخر  
سال قبل تجارت خارجی محدود شده 
اســت، ۸۵درصد واردات مــواد اولیه 
تولید است که با یک گپ زمانی کاهش 
واردات روی تولید اثر خواهد گذاشت. 
نرخ بیکاری ۱۱ تا ۱۲ در ایران بســیار 
بااست اما تغییر ناشی از شیوع کرونا 
حدود یک درصد بوده اســت که البته 
نکته منفی محســوب میشــود چراکه 
نشــان از عدم امید به بازار کار است.

مشاور وزیر اقتصاد گفت: بعد از شیوع 
کرونا پیش بینی نرخ رشــد جهانی به 
منفی چهار کاهش پیدا کرده اســت. 

در سال۹۱ و مطرح شــدن تهاتر نفت 
در برابــر غذا ، قیمــت نفت۱۰۰ دار 
بود اما حاا قیمــت نفت تقریبا نصف 
شده است.وی گفت: حرکت به سمت 
هوشــمند  اقتصاد  و  دیجیتال  اقتصاد 
یــک راهــکار جــدی بــرای کاهش 
اســیبهای تحریم و کروناست. از سوی 
دیگر اســتفاده از ظرفیــت پایگاه های 
داده زمانی معتبر اســت که اطاعات 
به صورت ثبتی مبنا تهیه شود.رییس 
پژوهشکده وزارت اقتصاد گفت: وزارت 
اقتصاد با توجه به تجربیات کشــور از 
جمله سیاست های پولی و مالی، بسته 
هایی  تهیه و به هییت دولت ارایه شد 
که یکی از انهــا حمایتهای مالیاتی و 
بانکها  قانونی  همچنین کاهش ذخیره 
برای تامین مالی  ارزان بود. از ســوی 
دیگر برای اثر بخش شــدن سیاســت 
پولی در شرایط تنگنای مالی پیشنهاد 
تعیین ســقف ۱۵ درصدی نرخ سود 

سپرده بانکی مطرح شد.

 پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت 
سقف 1۵ درصدی نرخ سود بانکی

تصمیم جدید برای کنترل ترازنامه 
بانک ها

در تــداوم برنامه های بانک مرکزی بــرای کنترل تورم و به منظور 
بهبــود کیفیت ترازنامه بانک ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی، 
پیشــنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال »سیاست احتیاطی کنترل 
رشــد ترازنامه شبکه بانکی« توسط شــورای پول و اعتبار تصویب 
شد. شــورای پول و اعتبار در جلسهز به ریاست عبدالناصر همتی 
پیشــنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال »سیاست احتیاطی کنترل 
رشد ترازنامه شبکه بانکی« را به شرح زیر تصویب کرد: بانک مرکزی 
به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک ها و مؤسســات 
اعتباری غیر بانکی، سیاســت کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت 
ســایر دارایی ها و دارایی های خارجی در کنار ســایر سیاست های 
نظارتی مدنظر قرار  دهد. سیاســت کنترل مقداری ترازنامه شامل 
اعمال محدودیت در وجه نقد، ســپرده ها نزد بانک مرکزی، اوراق 
بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات 
پیشران زنجیره تولید نمی شود.- بانک مرکزی می تواند رشد ترازنامه 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی 
و نوع ماموریت آن ها تعدیــل کند؛ به گونه ای که برای بانک های با 
وضعیت مالی نامناســب محدودیت بیشــتری و برای بانک های با 
وضعیت مالی مناســب تر، محدودیت کمتــری اعمال کند.ازم به 
توضیح است که رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعام کرده 
بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش های جایگزین 

سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی
بانک ها اختیار تخفیف در کارمزد خدمات را دارند

دبیرکل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی اظهار داشت: در رقابتی که بین بانک ها 
صورت می گیرد این اختیار را دارند برای مشــتریانی که کارکرد زیادی دارند تخفیف هایی در 
کارمزد خدمات قائل شوند، همچنین برای کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند 
اختیاراتی در نظر گرفته شده و درصدی کاهش هزینه اعمال خواهد.علیرضا قیطاسی با تاکید بر 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از کرونا مخصوصا برای کارکنان شبکه بانکی 
کشور اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۴ قانون پولی بانکی، شورای پول و اعتبار تعیین نرخ کارمزد 
بانک ها را مورد بررســی قرار داد براین اساس مشخص شد که آ خرین بخشنامه در این زمینه 
مربوط به ۱۱ ســال قبل اســت که نیاز به اصاح و بازنگری داشت.وی افزود: کانون بانک های 
خصوصی و دولتی با همکاری بانک مرکزی طبق بررسی هایی که داشتند تعرفه جدید را با ۲۰ 
درصد افزایش در ۶۷ خدمت بانکی مورد تایید قرار دادند.دبیرکل شورای هماهنگی بانک های 
دولتــی و نیمه دولتی با بیان اینکه اکنون تعرفه کارت به کارت برای هر یک میلیون تومان از 
۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: با توجه به خدماتی که بانک ها 
ارائه می دهند و قیمت تمام شده این خدمات کارمزدها بسیار کم بوده است.وی با اعام اینکه 
ارائه خدمات با تعرفه جدید خدمات بانکی از ابتدای آ ذرماه اجرایی می شــود درباره اینکه این 
افزایش ۲۰ درصد منجر به حمل پول نقد و جابجایی آن خواهد شد، توضیح داد: در حال حاضر 
با توجه به شیوع کرونا مردم می توانند خدمات بانکی را بدون مراجعه حضوری در منزل و محل 
کار و به وسیله موبایل دریافت کنند. بنابراین این افزایش تعرفه چندان باا نبوده است.قیطاسی 
یادآور شد: البته برای بانک ها اختیاراتی نیز در نظر گرفته شده است. در رقابتی که بین بانک ها 
صورت می گیرد این اختیار را دارند برای مشــتریانی که کارکرد زیادی دارند تخفیف هایی در 
کارمزد خدمات قائل شوند، همچنین برای کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند 

اختیاراتی در نظر گرفته شده و درصدی کاهش هزینه اعمال خواهد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره ای کیوان 

)سهامی خاص(

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که 
رأس ســاعت 12 روز دوشنبه مورخ 98/4/17 در نشانی: تهران، بلوار 
مرزداران، کنار گذر یادگار امام، خیابان گلستان، گلستان دوم، انتهای 

کوچه پژوهش، پاک 13 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- قرائت و استماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی 

شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1398
2- تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 

1398/12/29
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت

4- انتخاب بازرسان قانونی شرکت
5- تعیین روزنامه کثیراانتشار شرکت 

6- سایر امور که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

به شماره ثبت 504105 و شناسه ملی 14006489156

هیأت مدیره
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نگـــاه

 ترامپ رسما تحریم ها علیه سودان
 را تمدید کرد

رئیــس جمهوری آمریکا به رغــم آنکه صحبت از امکان حذف نام ســودان از 
فهرست به اصاح »کشورهای حامی تروریسم« کرده بود اقدام به تمدید وضعیت 
اضطراری و تحریم های مربوط به این کشــور کرد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
دونالــد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای گفت: به رغم تحوات مثبت 
اخیر بحرانی که اقدامات و سیاست های دولت سودان ایجاد کرده و سبب اعام 
وضعیت اضطراری و تمدید این وضعیت اضطراری شده، حل نشده است.وی بیان 
کرد، سیاســت های دولت سودان »همچنان یک تهدید غیرعادی و فوق العاده را 
متوجه امنیت ملی و سیاســت خارجی آمریکا می کند«.او گفت: من بنا بر این 
ضروری است وضعیت اضطراری ملی اعام شده بر طبق فرمان اجرایی ۱۳۰۶۷، 
که بر مبنای دســتور اجرایی ۱۳۴۰۰ گسترش یافت، در ارتباط با سودان ادامه 
یابد.بافاصله مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا درباره این تصمیم اظهار نظر کرد 
و گفت، در تقدیر گام هایی که دولت ســودان به سمت صلح در مناطق درگیری 
برداشــته آمریکا متعهد به تاش با دولت این کشور و شرکای بین المللی برای 
تعیین شــروطی است که به لغو تحریم های مربوط به نزاع دارفور در اسرع وقت 
خواهد بود.پامپئو افزود: ما عما رایزنی ها در ســازمان ملل را شروع کردیم تا به 
این هدف برسیم.وزیر خارجه آمریکا گفت، تصمیم تمدید تحریم ها هرگز تاثیر 
منفی بر روابطی که شــاهد بهبود اســت،  نخواهد داشت. این گام به هیچ وجه 
تاثیری بر روند حذف نام ســودان از لیست کشورهای حامی تروریسم نخواهد 
گذاشت.او ادامه داد: ما تحوات مثبت مهم را که دولت انتقالی در احیای حقوق 
بشــر ایجاد کرده، درک می کنیم و قدردان تاش هایــش برای تحقق صلح در 
دارفور و مناطق درگیری دیگر در سودان هستیم.وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: 

واشنگتن به ایجاد شراکت استراتژیک با سودان پایبند است.

رئیس مجلس نمایندگان اعام کرد
کنگره آمریکا آماده تصمیم گیری درمورد 

نتیجه انتخابات است
نانســی پلوســی رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا اعام کرد کــه در صورت 
اختاف نظر در نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰، کنگره آماده ورود و 
تصمیم گیری درباره نتیجه نهایی اســت. پلوسی در مصاحبه ای که رادیو ملی 
آمریکا )ان پی آر( با وی انجام داد، گفت: ما قانون و برتری نقش کنگره و به ویژه 
مجلس نمایندگان را هنگامی که مساله شمارش آرا مطرح است، درک می کنیم.

چنانچه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، برنده ای مشخص نداشته باشد، در 
آن صورت مجلس نمایندگان رئیس جمهوری بعدی را انتخاب می کند.پلوسی 
گفت: ما آماده ایم، زیرا شــاهد بی مسئولیتی رئیس جمهوری، بی احترامی وی 
به قانون اساسی، دموکراسی و درستی انتخابات بوده ایم، از اینرو برای وی آماده 
ایم.تارنمای آکسیوس روز یکشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا قصد دارد درصورتی که نتایج انتخابات از پیشــتازی وی خبر دهد، خود 
را در شب انتخابات پیروز معرفی کند.وی در عین حال از برخی ایالت ها انتقاد 
کرد که اجازه داده اند آرا دریافتی بعد از روز انتخابات شمارش شود.ترامپ بارها 
اعتبار و درســتی رای گیری پستی را در مقایسه با رای گیری غیابی و حضوری 
زیر سوال برده است.ستاد انتخاباتی وی و سایر جمهوریخواهان این مساله را که 
برخی ایالت ها امکان شمارش آرا دریافتی پس از روز انتخابات را مهیا می کنند، 
مورد انتقاد قرار داده اند.جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا در مورد گزارش آکسیوس گفت: پاسخ من این است که رئیس جمهوری 

قرار نیست این انتخابات را بدزدد.

  سه نگاه متفاوت حاکمان عرب
  حاشیه خلیج فارس به انتخابات

 ریاست جمهوری آمریکا
یک رسانه بحرینی در گزارشی با اشاره امید فراوان حکومت های عربستان 
ســعودی، امارات و بحرین به پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات ریاســت 
جمهوری ۲۰۲۰ ، نوشــت: این احتمال وجود دارد که آنها همانند ســال 
۲۰۱۶ روی اســب بازنده شــرط بندی کرده باشــند!، پایگاه خبری مرآة 
البحرین در گزارشی نوشت:روز سه شــنبه هفته جاری انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا که این بار سرنوشت ساز به نظر می رسد برگزار می شود، 
در آخرین نظرســنجی ها اما »جو بایدن« نامزد دموکرات برتری کمی بر 
»دونالد ترامپ«نامزد جمهوریخواه و رئیس جمهور فعلی دارد.همانند همه 
انتخابات های گذشــته در آمریکا ، دولت های عربی حاشیه خلیج فارس 
با اســتفاده از ابی ها، کمک های مالی غیر مستقیم و بازوهای رسانه ای 
خود تاش دارند که از یک نامزد خاص حمایت کنند تا در صورت پیروزی 
همین نامزد در چهار ســال آینده حمایت های وی از سیاست هایشان را 
به همراه داشته باشــند.حامیان تداوم حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید: 
این دولت ها با توجه به سرمایه گذاری های سنگینی که در دوران حضور 
چهارساله ترامپ در ریاست جمهوری آمریکا داشته و میلیاردها دار صرف 
خریدهای تسلیحاتی از این کشــور کرده اند، خواهان پیروزی دوباره وی 
هستند تا همچون گذشته از سیاست های آنها در منطقه پشتیبانی کند. 
عربستان سعودی، امارات و بحرین سه کشور اصلی این جریان هستند که 
در موضوع اختافات با قطر نیز ترامپ جانب آنها را گرفت.حامیان پیروزی 
بایــدن در انتخابات: این جریان خواهان پیروزی معــاون اوباما در دوران 
هشــت ساله ریاست جمهوری وی هستند تا شاهد شکل گیری توزان در 
سیاســت خارجی آمریکا باشند. این نگاه به طور ویژه از سوی قطر دنبال 
می شــود که در پس آن نیــز ایران قرار دارد که از ادامه سیاســت های 

سعودی و اماراتی در منطقه دل خوشی ندارند.
جریــان بی طرف با ترجیح پیروزی بایدن: جریان ســوم خواهان پیروزی 
نامزد دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا هســتند تا با این 
رخداد، امتیازات نابرابرنه اعطا شده به عربستان سعودی و امارات در دوران 
ترامپ از این کشورها سلب شود. البته این کشورها در صورت بقای ترامپ 
در مقام ریاســت جمهوری آنچنان متضرر نشــده و سیاست های منطقه 
ای آنها آســیب جدی نمی بیند. این سیاستی است که از سوی پادشاهی 
عمان و کویت دنبال می شــود، دو کشوری که در جریان بحران در روابط 
کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس جانب طرف خاصی را نگرفتند با 
وجود اینکه این بی طرفی به منزله حمایت از قطر تعبیر شــد.چهار سال 
پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ ، بحرین 
و عربستان حمایت های ویژه ای را از »هیاری کلینتون« نامزد دموکرات 
به عمل آوردند که برخی اسناد آن نیز افشا شد. اما این دو کشور در واقع 
روی اسب بازنده شرط بندی کرده بودند چون در آن انتخابات کلینتون از 
ترامپ شکســت خورد و نامزد جمهوریخواه به کاخ سفید راه یافت.ترامپ 
پــس از پیروزی در انتخابات آنها را مورد هجمه ســنگین خود قرار داد ، 
اما مقامات ســعودی و بحرینی بافاصله وارد عمل شده و امتیازات مالی 
هنگفتــی به دولت تازه روی کار آمده ترامــپ دادند.پرداخت هزینه های 
هتل محل اقامت ترامپ در واشــنگتن از سوی بحرین تنها دو هفته پس 
از پیــروزی وی در انتخابات یکی از ایــن اقدامات بود. در ادامه محمد بن 
ســلمان و محمد بن زاید نیز چندین بار راهی واشنگتن شدند تا با انعقاد 
قراردادهای چند صد میلیارد داری دل ترامپ را به دســت آورند. امری 
که در رســیدن به آن با توجه به شخصیت تاجرمسلک ترامپ موفق بودند 
و در واقع حمایت های وی را با پرداخت مبالغ هنگفت به دســت آوردند.

در دوران چهارســاله حضور ترامپ در کاخ سفید، روابط وی با حکام عرب 
حاشــیه خلیج فارس یک رابطه مبتنی بر سوء اســتفاده بود. البته سران 
عرب با تن دادن به این ســوء استفاده تاش کردند پروژه های منطقه ای 
خود را محقق کنند.اما ترامپ تا آخرین لحظه به بهره کشی یا بهتر بگوییم 
دوشیدن گاوهای شیرده عربی ادامه داد تا جایی که اخیرا امارات و بحرین 
را به امضای توافق عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی مجبور کرد تا 
یک هدیه مجانی به وی قبل از برگزاری انتخابات داده باشــند. البته این 
رخداد آنچنان تاثیری که مدنظر ترامپ بود نداشت، چون براساس گزارش 
مراکز معتبر افکارســنجی آمریکا موضوع سیاست خارجی در بین اولویت 
های رای دهندگان آمریکایی جایی ندارد و آنها بیشتر به مسائل اقتصادی 
توجه دارند تا سیاســت!در اینجا به نظر می رســد که عربستان سعودی، 
بحرین و امارات بار دیگر روی اســب بازنده شرط بندی کرده اند، درست 
اســت که جو بایدن یک شخصیت سیاسی کاسیک محسوب می شود و 
پیروزی اش ســبب ایجاد تنش جدی در روابط آمریکا با هم پیمانان عرب 
نمی شود اما در صورتی نامزد دموکرات وارد کاخ سفید شود مجددا پرونده 
سیاه حقوق بشری این سه کشــور روی میز قرار خواهد گرفت. همچنان 
که پیروزی بایدن به این معناســت که حل پرونده های پیچیده منطقه از 
جمله اختافات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و موضوع هسته ای 

ایران راهی جز گفتگو و توافق ندارد.

ماکرون در گفتگوی تلفنی با عباس
 قصد توهین به اسام و مسلمانان را 

نداشتم
رئیس جمهور فرانســه در گفتگوی تلفنی با رئیس تشــکیات خودگردان 
فلسطین بر موضع ثابت پاریس درباره حل مسئله فلسطین براساس راهکار 
تشکیل دو کشور تأکید کرد.به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با محمود عباس، رئیس 
تشــکیات خودگردان فلســطین بر موضع ثابت پاریس درباره حمایت از 
تحقق صلح براساس راهکار تشکیل دو کشور و آمادگی فرانسه برای ادامه 
تاش هایش در این جهت تأکید کرد.از ســوی دیگر عباس بر موضع خود 
درباره حمایت از برگزاری نشســت بین المللی صلح و آمادگی برای رفتن 
به مذاکرات براساس قوانین بین المللی و تحت نظارت کمیته چهارجانبه 
تأکید کرد و موضع فرانســه در این راستا را ستود.عباس همچنین تأکید 
کرد، همگان باید به ادیان و شخصیت های مذهبی احترام گذاشته و اجازه 
توهین به پیامبر اکرم)ص( و تمام پیامبران و ادیان را ندهند و این اقدامات 
را محکــوم کنند. وی در عین حال بر مخالفت با افراط گری، تروریســم و 
خشونت تأکید کرد.ماکرون نیز بر احترام به اسام و جهان اسامی تأکید 
کرد و گفت که او قصد توهین به اســام و مســلمانان را نداشــته و بین 

تروریسم و تندروی و اسام و جهان اسام تفاوت قائل می شود.

 خطیب زاده:

بدهی انگلیس باید هرچه زودتر پرداخت شود
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تاکید کرد: ایران عاقه ای  به مداخله در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا ندارد و به نفع کسی نیز نمی داند که دخالتی انجام شود.سعید 
خطیب زاده،  در نشســت هفتگی خود با خبرنگاران در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آمریکایی ها ادعا می کنند که ایران به همراه کشورهای روسیه و چین به صورت سایبری 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت می کند، اظهار کرد : ما عاقه ای برای مداخله 
در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا نداریم  و به نفع کسی نیز  نمی دانیم که دخالتی 
انجام شــود و این مردم آمریکا هســتند که باید انتخاب کنند گرچه معتقدیم انتخابات  
آمریکا بیش از پیش در حال تبدیل شدن به یک نمایش است.وی افزود : ما تمام اتهاماتی 
که در این زمینه مطرح می شود را رد می کنیم و آن را کاما بی اساس می دانیم.خطیب 
زاده همچنین در این ارتباط افزود: تاریخ نشان داده است چه کشوری با دخالت در امور 
داخلی دیگر کشــورها اقدام به کودتا کرده است، روسای کشورها را عوض کرده است و 
نیروهای CIA به دیگر کشورها اعزام کرده است.این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به 
سوال دیگری در ارتباط با بدهی انگلیس به ایران و علت خودداری این کشور اروپایی از 
پرداخت این بدهی  و انتشار  برخی ادعاها مبنی بر اینکه قسمتی از این پرونده با مشکل 
روبه رو است گفت:  بدهی انگلیس به ایران قطعی است و آن چیزی که در این زمینه به 
تأخیر افتاده یک موضوع کوچک اســت ولی مابقی این مســئله روشن است ، اصل این  
بدهی و سود آن روشن است و دولت انگلیس هیچ بهانه ای ندارد که این بدهی را پرداخت 
نکنــد ، لندن در پرداخت این بدهــی تاخیر ناموجه دارد به خاطر برخی از ادعاهایی که 
مطرح می کند.وی افزود:  ما در حال پیگیری هستیم که این بدهی هرچه زودتر  به ایران 
پرداخت شــود و  همان طور که اشــاره کردم اصل این  بدهی و ســود آن روشن است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با نگاه 
ایران به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال انجام مذاکره بین تهران و واشنگتن 
بعد از برگزاری این انتخابات تصریح کرد: موضوع ایران روشن است ما اصا به فردا نگاه 
نمی کنیم ما نگاه می کنیم که دولت جدید آمریکا از هر حزبی که باشد چه سیاستی در 
مورد ایران در پیش می گیرد و چگونه رفتار می کند.وی افزود: آن چه که مهم اســت هر 
دو حزب متوجه شدند که سیاست آنها در برابر ایران شکست   خورده است و باید در این 
سیاســت تجدید نظر کنند.وی گفت: چارچوب گفت وگو برجام اســت و هر کســی که 
خســارت وارد شــده به ایران را جبران کند و جنگ اقتصادی علیه ایران را متوقف کند 
می تواند در چارچوب این، گفت وگو انجام شود.سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در این 
نشســت فرا رسیدن یوم اه ۱۳ آبان را گرامی داشت و گفت: در ۱۳ آبان سه اتفاق مهم 
رخ داده است؛ تبعید حضرت امام )ره(، کشتار دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ و همچنین 
تسخیر انه جاسوســی که از آن به عنوان انقاب دوم یاد می شود.وی ادامه داد: میزان 
خصومت و دشمنی آمریکا با ایران نشان دهنده این است که تا چه حد این کشور لجوجانه 
بر سیاست های غلط خود پافشاری می کند و مسئله مهم این است که تا زمانی که سلطه 
و سلطه گر است مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه گران وجود دارد.وی همچنین اعام 
کرد که محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان از روز سه شنبه ۱۳ آبان سفری را به 
ســه کشور آمریکای اتین آغاز می کند.وی در همین چارچوب گفت: آقای ظریف برای 
شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور بولیوی به این کشور سفر خواهد کرد و در ادامه 
با سفر به کشورهای کوبا و ونزوئا با مقامات این دو کشور دوست نیز رایزنی و گفت و گو 

خواهــد داشــت.خطیب زاده همچنین در بخش دیگری از صحبــت های خود در این 
نشست مطبوعاتی که به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور به صورت آناین 
برگزار شده بود در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر تعطیلی 
بخش های اقتصادی ســفارتخانه های ایران در برخی از کشــورها گفت: چنین خبری 
درست نیست، بخش اقتصادی سفارتخانه های ایرانی فعال هستند و تعطیل نشده اند و 
نمی شوند، البته برخی از اصاحات صورت گرفته که این اصاحات فقط مربوط به بخش 
اقتصادی نبوده و همان طور که گفتم بخش اقتصادی در هیچ سفارتخانه ای تعطیل نشده 
است.خطیب زاده همچنین با اشاره به سفر عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه به 
چهار کشور آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و روسیه به منظور ارائه راه حل ایران برای حل 
و فصل مناقشه قره باغ و رایزنی با مقامات این چهار کشور گفت: ما به دنبال حل و فصل 
بحران قره باغ هستیم و نه فقط ایجاد آتش بس. در بااترین سطح رایزنی هایی را در این 
رابطه انجام داده ایم و منتظر پاسخ کشورهای متقابل که با آن ها رایزنی کرده ایم هستیم 
و اگر پاسخ دریافت کنیم می توانیم در این مسیر درست حرکت کنیم.سخنگوی وزارت 
خارجه تصریح کرد: مواضع و نگرانی های ما در ارتباط با این بحران روشن است و ما در 
چارچوب مصلحت منطقه ای در این زمینه حرکت می کنیم و فکر می کنیم که برداشت 
ها تاکنون نســبت به طرح ایران در این کشورها مثبت بوده است.وی همچنین با بیان 
اینکه مناقشــه قره باغ مناقشه ای است که ســه دهه از آن می گذرد، گفت: جمهوری 
اسامی ایران براساس وظایف خود و با توجه به همسایگی اش با دو کشور ارمنستان و 
آذربایجان طرح بســیار منطقی را براساس واقعیت های روی زمین و تحقق حقوق دو 
کشور تدوین کرده است. برخوردهایی که با این طرح صورت گرفته مثبت بوده است و 
ما منتظر تصمیم ها در پایتخت این کشورها هستیم.وی ادامه داد: بخشی از این طرح 
مربوط به نگرانی های ما در ارتباط با این بحران است. ما در مورد امنیت خودمان کوتاه 
نمی آییم و این موضوع را به کشورهای طرف رایزنی اباغ کرده ایم و امیدواریم در هفته 
های آتی شاهد این باشــیم که قدم های خوبی در راستای تحقق صلح در این منطقه 
برداشــته شود.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به سوال دیگری در مورد 
هشدار روز گذشته وزیر امور خارجه در ارتباط با حضور گروه های تروریستی در مرزهای 
ایران در پی بحران قره باغ و آیا در ســفر منطقه ای آقای عراقچی این نگرانی ایران به 
طرف های مقابل منتقل شــده اســت یا نه، گفت: در سفر آقای عراقچی این نگرانی ها 
مطرح شد. ما نگرانی های جدی خود را در این زمینه اعام کردیم و به صورت جدی در 
مورد این مسئله صحبت کردیم.وی ادامه داد: ما در این زمینه با کسی شوخی نداریم و 
نگرانی های جدی داریم و امیدواریم همان طور که ادعا می شود گزارش ها مورد حضور 
گروه های تروریســتی در این منطقه غلط باشد.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در 
پاســخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه  FATF بار دیگر نام ایران را در لیست سیاه خود 
قرار داده است و آیا وزارت خارجه با دستگاه های حاکمیتی برای حل این مسئله رایزنی 
هایی را انجام داده است یا نه، گفت: در ارتباط با موضوع FATF موضع دستگاه دیپلماسی 
کشــور روشن است. ما مواضع و نظرات خود را به دوستان گفته ایم و در آخر نهادهای 
حاکمیتــی باید در این زمینه تصمیم بگیرند ما نیــز در حال گفت و گو در این زمینه 
هستیم و فکر می کنیم که به خاطر دوستانمان که شده باید این موضوع را حل کنیم. 
امیدواریم که سایر دستگاه ها هم کمک کنند که این موضوع با کمترین خسارت حل 

شود.وی همچنین در مورد دیگر طرح های ارائه شده برای حل بحران قره باغ در پی این 
سال ها و نگاه ایران به این طرح ها گفت: جمهوری اسامی ایران از تمام طرح هایی که 
در این زمینه ارائه شــده حمایت کرده ولی مشکل این است که این طرح ها به نتیجه 
نرسیده است.خطیب زاده با بیان اینکه ما در مورد طرح خود با کشورهای روسیه، ترکیه، 
ارمنســتان و آذربایجان رایزنی کرده ایم و منتظر پاسخ آن ها هستیم، گفت: اولویت ما 
پایان دادن به این مخاصمه و حل و فصل دائمی این مســئله است.ســخنگوی وزارت 
خارجه همچنین در ادامه این نشست که حدود نیم ساعت به طول انجامید در پاسخ به 
ســوال دیگری مبنی بر اینکه آقای باهنر چندی پیش در مصاحبه ای اعام کردند که 
رئیس جمهور و وزارت خارجه نقش چندانی در اتخاذ سیاســت های خارجی کشــور 
ندارند، نظر شــما در این ارتباط چیســت، گفت: من اظهارات ایشان را ندیده ام. وزارت 
خارجه یک وزارتخانه حاکمیتی است، وزارتخانه ای که به گفته مقام معظم رهبری نیمی 
از دولت است چرا که سیاست های خارجی جمهوری اسامی ایران در عرصه سیاست 
خارجی را اجرا می کند. اتخاذ تصمیم گیری در جمهوری اسامی ایران سازوکار خاص 
خود را دارد و در این ســازوکار گفت وگو و رایزنی بین مقامات و قسمت های مختلف 
وجود دارد.وی ادامه داد: وظایف وزارت خارجه در قانون مشخص است و ما در چارچوب 
انجام وظایف و تکالیف خود عمل می کنیم.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد 
پیگیری پرونده ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از سوی وزارت خارجه گفت: در 
مورد روند پیگیری این پرونده بیانیه مبسوطی چندی پیش از سوی وزارت خارجه صادر 
شد و من شما را به مطالعه آن ارجاع می دهم. در آن بیانیه اقدامات وزارت خارجه برای 
پیگیری این پرونده تشریح شده است. وزارت خارجه بخشی از پیگیری این پرونده است 
و پرونده قضایی باید در قوه قضاییه شکل بگیرد و شما می توانید مطالب مرتبط با این 
موضوع را از سخنگوی قوه قضاییه بپرسید.این دیپلمات ارشد کشورمان خاطر نشان کرد: 
ایران در سطح بین المللی نیز با جدیت این پرونده را دنبال می کند. این پرونده مفتوح 
است و ما از ابعاد مختلف در سطح بین المللی آن را پیگیری می کنیم.وی همچنین در 
پاســخ به ســوال دیگری در ارتباط با روابط ایران و بولیوی و اینکه آیا با توجه به تغییر 
دولت در بولیوی این امکان وجود دارد که این کشــور آمریکای اتین بار دیگر سفارت 
خود را در ایران افتتاح کند و روابط دو کشــور به سطح قبلی بازگردد، گفت: سفر آقای 
ظریف به بولیوی نشان می دهد که دو طرف از آمادگی خوبی برخوردار هستند که روابط 
دو کشور به سطح خوبی برسد. ما در این زمینه آمادگی داشته و داریم.خطیب زاده گفت: 
ما روابط متوازنی با بسیاری  ازکشورهای آمریکای اتین داریم و در مورد  موضوع بولیوی 
نیز تاش بر این است که روابط به سطح خوب خود بازگردد و قطعا در آینده شاهد روابط 
جدی تری بین دو کشور ایران و بولیوی در چارچوب منافع دو کشور و تحوات جاری 
خواهیم بود.وی همچنین در پاســخ به سوال دیگری در ارتباط با پرداخت بدهی های 
ایران از سوی کره جنوبی و اینکه پیش از این ایران اعام کرده بود که روند مذاکرات در 
این زمینه کند است و آیا این مسئله برطرف شده است یا نه، گفت: ما همچنان پیگیر 
این موضوع هستیم. جزئیات در مورد این موضوع را باید بانک مرکزی اعام کند و همان 
طور که پیش از این نیز گفته بودیم این رایزنی ها به کندی پیش می رود. البته برخی 
از اقدامات صورت گرفته است ولی همان طور که اشاره شد از نظر ما روند امور کند است 

و تأکید بر آن داریم که باید این روند تسریع شود.

وزیر کشور اتریش اعام کرد عامان 
حمله دوشنبه شــب به مناطقی در 
ویــن، از طرفداران گروه تروریســتی 
داعش بودنــد.،»کارل نهامــر« وزیر 
کشــور اتریش صبح روز ســه شنبه 
مهاجم کشته شــده حمله دیشب را 
هوادار شبه نظامیان تروریستی داعش 
توصیــف کرد.خبرگزاری فرانســه با 
اعام این خبر نوشــت: بر این اساس 
مهاجمی که با شلیک پلیس در یکی 
از مناطق حمله در وین کشــته شده 
است، از حامیان شبه نظامیان دولت 
اسامی عراق و شام )داعش( بود. در 
همین حال پلیس اتریش اعام کرده 
که با بســیج نیروهای خود به دنبال 

حداقل یک قاتل فراری دیگر است.
به گفته پلیس ، تعداد افراد کشته شده 
در این حمله توسط یک قربانی دیگر 
به سه نفر افزایش یافته و قربانیان دو 

مرد و یک زن هستند.مهاجمان عصر 
دوشنبه در مرکز شهر وین تیراندازی 
کردند. در پی این حادثه »سباستین 
کورتــس« صدراعظم اتریش از »یک 
حمله تروریستی نفرت انگیز« سخن 
گفــت و آن را محکوم کرد.این حمله 
همچنین واکنش هــای بین المللی 
به همراه داشت؛ شــماری از مقامات 
اتحادیه اروپا از جمله »اورســوا فون 
در این« رئیس کمیسیون و »جوسپ 
بورل« مســئول سیاست خارجی این 
اتحادیه آن را محکــوم کردند. پدرو 
سانچز نخســت وزیر اســپانیا نیز با 

ابراز همدری بخاطــر حمات تاکید 
کرد: نفرت باعث دودســتگی جوامع 
ما نخواهد شــد. اروپا محکم در برابر 
اســت.همچنین  ایستاده  تروریســم 
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 
با فرســتادن پیام تسلیت برای ملت 
اتریــش در شــبکه هــای اجتماعی 
نوشت: پس از فرانسه، به کشور دوست 
ما حمله کردند. در اروپای ما دشمنان 
ما بایــد بدانند در مقابل چه کســی 
ایستاده اند. ما هرگز تسلیم نخواهیم 
شد.نخست وزیر انگلیس هم با پیامی 
ابراز همدردی خود را نشــان داد. او 

اظهار داشــت: مردم انگلیس با مردم 
اتریش همدردند. ما با شــما در برابر 
تروریسم می ایستیم. آنتونیو گوترش 
دبیرکل ســازمان ملــل دیگر مقامی 
بود که به این حمات واکنش نشــان 
داد. او نیز با ابراز تســلیت و همدردی 
برای خانــواده قربانیــان رویدادهای 
شب گذشــته وین را شدیدا محکوم 
کرد. در پی وقــوع تیراندازی مرگبار 
در وین، پلیــس پایتخت اتریش  در 
صفحه توئیتر خود پیام های هشداری 
به زبان های مختلف از جمله فارسی 
منتشر کرد. در یکی از پیام ها که به 
زبان فارســی منتشر شد آمده است : 
تیراندازی در داخل شــهر! چند نفر 
زخمی شــدند، از تمامی مکان های 
عمومی یا وســایل نقلیه  عمومی دور 
شــوید، عکس یا فیلم به اشــتراک 

نگذارید!

وزیر کشور اتریش: 
عامان حمله وین طرفدار 

داعش بودند

شمار کشته شدگان 
زمین لرزه ترکیه از 

۱۰۰ نفر گذشت
 بر اساس آخرین گزارش های اعامی 
منابــع خبــری ترکیه، تعداد کشــته 
شــدگان زلزله روز جمعه گذشته این 
کشــور به ۱۰۲ نفر رســید.به گزارش 
آناتولــی خبرگــزاری رســمی ترکیه 
گزارش داد : براســاس آخرین آمارهای 
اعامی مقامات این کشور، شمار کشته 
شدگان زلزله شــدید هفته گذشته در 
منطقه دریــای اژه ترکیه بــه بیش از 
۱۰۰ نفر رســیده است.براساس اعام 
ســازمان مدیریت حــوادث و فوریت 
ها ۱۴۷ قربانی دیگــر همچنان تحت 
درمان هســتند در حالی که ۸۴۷ نفر 
از بیمارســتان مرخص شــده اند.زلزله 
۶.۶ ریشــتری جمعه گذشته در ازمیر، 
ســومین شــهر بزرگ ترکیه که بیش 
از ۴،۳ میلیون نفــر در آن زندگی می 
کنند، ۱۴۶۴ پس لرزه داشــته که ۴۴ 
مورد از آنها با مقیاس بیش از ۴ ریشتر 
ثبت شده اســت.زمین لرزه روز جمعه 
در نواحی اطراف دریای اژه بخش هایی 
از ترکیه و یونان را لرزاند که بیشترین 
صدمات در ازمیر ترکیه گزارش شــده 

است.

ناتو از احتمال تمدید حضور در عراق خبر داد
 در حالیکه پارلمان عراق پیشــتر در مصوبه ای خواســتار خروج تمامی نیروهای خارجی از این کشور شده 
اســت ، سازمان پیمان آنانتیک شــمالی )ناتو( از احتمال تمدید حضور نیروهایش در عراق برای پنج سال 
دیگر خبر داد.»جنی کارینیان« فرمانده نیروهای ناتو در عراق در سخنانی گفت: این نیروها ممکن است پنج 
سال دیگر در عراق باقی بمانند.کارینیان علت این امر را به گفته خود »فعال سازی برنامه اصاحات و سیستم 
دفاع و امنیت« ذکر کرد.وی افزود که ائتاف بین المللی )موســوم به ائتاف ضد داعش( در مرحله انتقال به 
سرمی برند و تعداد نیروهای خود در عراق را در ماههای آینده کاهش خواهند داد و ما از نزدیک در این روند 
انتقال به آنها یاری خواهیم رســاند. هدف ناتو انجام ماموریت های خود در عراق حتی بدون وجود نیروهای 
ائتاف بین المللی اســت.این فرمانده نیروهای ناتو مدعی شد: هدف این نیروها موفقیت اصاحات است و بنا 
به درخواست دولت عراق، وزاری دفاع ناتو چند روز پیش موافقت خود را با توسعه کار ناتو در عراق از طریق 
افزایش مستشــاران ابراز داشــتند و از این رو، ما ماموریت های بیشــتری در ماهها و سالهای آینده پیش رو 
داریــم.وی که از طریق ویدئو کنفرانس با مرکز مطالعات »رووداو« گفت وگو می کرد، به زعم خود ماموریت 
ناتو را صرفا مشــورتی و نه رزمی توصیف کرد و در پاسخ به سوالی درباره ایران گفت: »هیچ تاثیری از جانب 
ایران در چارچوب وزارت دفاع عراق احســاس نمی کنیم. دریافته ایم که تمایل شدید عراقها و رهبران عالی 
عراق درخصوص درک سیســتم ناتو و ســاختار آن است تا بتوانند در آینده با ناتو به عنوان بخشی از آموزش 
ها یا تقســیم نیروها کار کنند«.کارینیان همچنین مدعی شد که »نیروهای ناتو در عراق بیشترین اهتمام و 
توجه را به حمایت از نیروهای امنیتی رســمی وابســته به دولت عراق دارند که الحشد الشعبی نیز در قالب 
این نیروها هستند اما با این وجود، ناتو هیچ برنامه کاری با الحشد الشعبی ندارد و موضوع تاسیس و توانمند 
سازی نیروهای الحشد الشعبی بنا به درخواست دولت عراق انجام می شود و ممکن است  بخشی از ماموریت 
ناتو در آینده باشــد«.او در عین حال ابراز عقیده کرد: »هرگونه نیروی مســلحی تحت هر عنوانی - اگر تحت 
کنترل دولت نباشــد- تهدیدی برای همگان بویژه خود عراقی ها به شمار می رود«.مسئوان ناتو درحالی از 
توسعه ماموریت و بقای بیشتر خود در عراق سخن می گویند که »کریم المحمداوی« عضو کمیسیون امنیت 
و دفاع پارلمان عراق بهمن ماه گذشــته واگذاری نقش نیروهــای آمریکایی به ناتو را خاف تصمیم پارلمان 
مبنی بر لزوم خروج همه نیروهای بیگانه از عراق دانسته بود. پارلمان عراق با صدور مصوبه ای بر لزوم خروج 
نیروهای بیگانه از خاک این کشــور تاکید کرده اســت. مردم عراق در مناسبت های مختلف مخالفت خود را 
با اشــغالگری خارجی ابراز داشــته و تاش ها برای ادامه بقای نیروهای بیگانه در خاک کشورشان به بهانه و 

دستاویزهای مختلف را رد و محکوم کرده اند.

گزیده خبر
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یافته های پژوهشــی که توسط محققان کشــور انجام شده، نشان از آن 
دارد که استفاده از طب فشاری روی اله های گوش، می تواند موجب از 
بین رفتن استرس بیمارانی شود که در انتظار برای انجام آنژیوگرافی قرار 
دارند.بیماری های قلبی عروقی به گروهی از اختاات ازجمله بیماری های 
عروق کرونر و آریتمی های قلبی گفته می شود که سیستم جریان خون 
در آن ها با مشکل روبرو می شود. بیماری های قلبی عروقی از علل اصلی 
مرگ ومیر در سراسر جهان هستند.طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، 
بیماری های قلبی ســاانه بالغ بر 17 میلیون نفر را در دنیا به کام مرگ 
می کشانند که این مقدار 30 درصد از کل مرگ ومیرهای جهانی را شامل 
می شود. در بررسی هایی که در ایران انجام شده است، نسبت مرگ ومیر 

حاصل از بیماری های قلبی عروقی حدود 40 درصد بوده است.

پژوهشــگران آمریکایی، یک سیســتم مبتنی بر هوش مصنوعی ابداع 
کرده انــد که می تواند شــیوع آنفلوانزا را با ســرعت و دقت پیش بینی 
کند و شــاید روزی بتواند به پیش بینی شیوع کووید-19 نیز بپردازد.به 
 Stevens( »گزارش ساینس دیلی، پژوهشگران »موسسه فناوری استیونز
Institute of Technology( آمریکا، یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی 
ابداع کرده اند که می تواند شیوع آنفلوانزا را پیش بینی کند.این سیستم 
می تواند با اســتفاده از داده هایی که به آن ارائه شــده است، روش های 
پیشــرفته ای را به کار ببرد و بروز آنفلوانزا را با دقت بیشــتری نسبت 
به سیســتم های دیگر پیش بینی کند.سیســتم هایی که پیشتر برای 
پیش بینی آنفلوانزا ابداع شــده اند، با بررسی تغییر در میزان عفونت به  

مرور زمان، کار خود را انجام می دهند.

رصدخانه پرتو ایکس چاندرا)Chandra X-ray Observatory( یا تلسکوپ 
پرتو ایکس چاندرا ناســا سیاهچاله های مستقر در اطراف اختروش های 
دور را شناســایی کرده است. این ســه اختروش که در طول موج های 
 Sloan Digital Sky(نوری توسط نقشه برداری آســمانی دیجیتال اسلون
Survey( کشــف شده اند، 13 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارند و 
این موضوع آنها را به دورترین اختروش های شناخته شده تبدیل کرده 
است.اشــعه ایکسی که چاندرا در سال ۲00۲ کشف کرد، در زمانی که 
جهان فقط یک میلیارد سال عمر داشته)یعنی حدود هفت درصد از سن 
کنونی جهان(، ساطع شــده بودند. یک یافته شگفت انگیز این بود که 
توان خروجی و سایر خصوصیات این اختروش ها به اختروش هایی که در 

فاصله نزدیک تری نسبت به زمین قرار دارند، شباهت دارد.

راهکاری برای کنترل استرس 
آنژیوگرافی

 پیش بینی شیوع آنفلوانزا 
به کمک هوش مصنوعی

شناسایی دورترین اختروش ها 
توسط تلسکوپ »چاندرا«

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 تاش امدادگران برای یافتن افراد زیر آوار مانده در زلزله
 اخیر شهر ازمیر ترکیه

معرفی مزدا CX-3 اوربان دِرِسر جدید
مزدا عاقه زیادی به عرضه خودروهای سفارشی دارد. فقط کافی است به نسخه های سفارشی سالگرد 100 سالگی اشاره کنیم که 
همین اواخر معرفی شدند؛ اما جدیدترین محصول سفارشی مزدا در آمریکا عرضه نخواهد شد زیرا برای مشتریان ژاپنی تدارک 
دیده شده است. این خودرو مزدا CX-3 اوربان درسر Urban Dresser نام دارد که بیشتر برای ترددهای شهری بوده و باعث شده 
این کراس اوور ساب کامپکت محصولی شیک تر شود. خودروی موردبحث بر پایه نسخه ژاپنی 1۵S تورینگ بنا شده ولی خب در 
بدنه به سختی خواهید توانست تفاوتی را تشخیص دهید.این خودرو از همان رینگ های 1۶ اینچی و رنگ بدنه خاکستری پلی 
متال موجود در نسخه های فول CX-3 سود می برد. زیر کاپوت هم پیشرانه 1.۵ لیتری قرار دارد که همین پیشرانه را می توانید در 
تویوتا یاریس ۲0۲0 نیز ببینید خودرویی که در واقع یک مزدای ریبج شده است. جلوپنجره CX-3 اوربان درسر نیز مشکی بوده 
و تریم پنجره ها نیز همین گونه است.اما داخل کابین داستان متفاوتی وجود دارد. صندلی ها ترکیب ویژه ای از چرم سفید و پارچه 
قهوه ای هستند. همین پوشش قهوه ای روشن روی داشبورد و درب ها نیز بکار رفته است. مزدا می گوید این ترکیب باعث ایجاد 

فضای جذاب با ظاهری مدرن و خودمانی می شود.

تاش کمانداران کامپوند برای کسب جایگاه دوباره در جهان
مربی تیم ملی کامپوند با ابراز رضایت از وضعیت رکورد کمانداران در سومین اردوی آمادگی، گفت: تمام تاشم بر این است تا تیم 
کامپوند را دوباره در جهان مطرح کنم .اسماعیل عبادیاظهار کرد: اردوی کمانداران کامپوند بعد از یک وقفه طوانی مدت از 1۵ 
شهریور آغاز شد و کمانداران سومین اردوی خود را از روز شنبه 10 آبان در سایت تیروکمان شروع کردند، اما با این وجود وضعیت 
رکوردها راضی کننده است و کمتر با افت رکورد مواجه بودیم.وی گفت: در دو مرحله اردویی که داشتیم بیشتر سعی کردیم روی 
بحث آماده سازی کمانداران، تقویت عضاتی که درگیر کمان هستند و آمادگی روانی ورزشکاران کار کنیم تا کم کم آنها را برای 
تمرینات حرفه ای و مسابقات آماده کنیم.عبادی خاطرنشان کرد: با توجه به این که امسال تمام رویدادهای بین المللی به خاطر 
کرونا از سوی فدراسیون جهانی لغو شد، سعی داریم تمرینات خود را حتی در شرایط کرونایی با جدیت انجام دهیم تا آمادگی 
بدنی ورزشکاران را حفظ و آنها را برای مسابقاتی که فدراسیون در نظر دارد، آماده کنیم.وی با اشاره به جوانگرایی تیم ملی کامپوند 
گفت: در حال حاضر نسبت به سال گذشته ۸0 درصد ترکیب تیم تغییر کرده و جوان شده است. با هدف گذاری صورت گرفته 

سعی داریم با حضور قدرتمند در مسابقات آینده تیم کامپوند را دوباره در آسیا و جهان مطرح کنیم و به جایگاه قبل بازگردیم.

تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانیمن خاکم و من گردم من اشکم و من ردمچون باد سحرگاهم ر بی سر و سامانیچون زلف تو ام جاا ر عین ریشانی ا آتش جانم را بنشینی و بنشانیخواهم ه را ر ر بنشانم و بنشینم من چشم را مانم تو اک مرا مانیای شاهد افاکی ر مستی و ر پاکی یی و پنهانیر سینه سوزانم مستوری و مهجوری رم پیدا ر دیده بیدا من سلسله موجم تو سلسله جنبانیمن زمزه عودم تو زمزه ردازی

پیشنهاد

چهره روز

دعوت به تماشای دوزخ
دعوت به تماشای دوزخ مجموعه مقااتی است که در دو 
بخش ادبیات و سیاست جمع آوری شده است. همان طور 
که احتماا می توانید حدس بزنید اکثریت مقاات کتاب 
از نویسندگان آمریکای اتین است و در میان آن ها بیشتر 
مقاات کتاب از ماریو بارگاس یوسا، نویسنده برنده جایزه 
نوبل ادبیات و اهل پرو اســت امــا مقاات دیگری هم از 
آیزایا برلین، خورخه لوییس بورخس، آلکسی دو توکویل، 
آریل دورفمن، وادیمیر نابوکوف، خوسه دونوسو و دیگر 
بزرگان در کتاب آمده است. از خود مترجم نیز دو مقاله 
در کتاب وجود دارد.این مقاات که حاصل تاش بیست 
ساله مترجم است قبا در مجاتی مانند ِکلک، بخارا، نگاه 
نو، جهان کتاب و اندیشه پویا به چاپ رسیده اند اما مترجم 
کتاب تصمیم گرفت به شــکل کتاب نیز منتشر شود چرا که اعتقاد دارد »این مقاات ارزش آن را دارد 
که به شــکلی مستقل و برای مخاطبانی بیش تر منتشر بشــود، زیرا هیچ یک از آن ها چیزی نیست که 
»مناســبت« خاصی داشته باشد و با گذشــت زمان موضوعیت آن از میان رفته باشد.«در کتاب دعوت 
به تماشــای دوزخ بیشتر از 40 مقاله وجود دارد که هر کدام به تنهایی جذابیت خاص خودش را دارد و 
خواننــده می تواند این مقاات را در کنار دیگر مطالب و کتاب هایی که می خواند مطالعه کند. مخصوصاً 
مقاات ادبی را می توان هرچند وقت یک بار مطالعه کرد و از نقدهای یوسا نهایت استفاده را برد. اما چقدر 
حیف که درباره کتاب های یوسا مقاله ای در کتاب حاضر وجود ندارد! بخش نخست کتاب حاضر مقاات 
ادبی است که حجم کمتری نسبت به مقاات سیاسی دارد و عمده آن را بارگاس یوسا نوشته است. یوسا 
نگاهی عمیق و هوشمندانه دارد و بدون شک در هر مقاله خواننده را شگفت زده می کند. ضمن اینکه با 

مراجعه به نقدهای یوسا در این کتاب می توانید یک لیست مطالعه بسیار خوب جمع آوری کنید.

مرتضی احمدی
مرتضــی احمدی )زادهٔ 10 آبان ماه 1303 تهران بازیگر 
سینما و تلویزیون، صداپیشه و خواننده اهل ایران بود.به 
نوشته علی شیرازی او در چهار عرصهٔ »سینما، تلویزیون، 
رادیــو و تئاتر« بازیگری صاحب ســبک، در هنر دوباژ 
گوینــده ای با یک صدای خــاص و منحصربه فرد و نیز 
یادآور عصر طایی دوبله در کشورمان بود. در هنر آواز و 
موسیقی نیز یکی از معدود خوانندگان سبک بیات تهران 
بود، به عاوه این که نام و صدایش در زمرهٔ انگشت شمار 
پیش پرده خوانان قدیم برده می شــد. او کسی بود که از 
هر انگشــتش هنری در حد کمال یا دســت کم نزدیک 
بــه کمال یافتگی می بارید و خالــق گنجینه ای از چند 
هنر گوناگون به شــمار می رفت. مرتضی احمدی عاقه 
وصف ناپذیری به تهران داشــت. در اواخر عمرش در برنامه زنده تلویزیونی شــبکه یک ســیما گفت: 
»بچه تهرونم و عاشــق شهرم هستم، تهرون زندگی ام و زادگاهم است«؛ به گزارش تلویزیون بی بی سی 
فارســی وی در جوانی قســم خورده بود با گویش تهران قدیم، مشکات جامعه را بازگو کند.از جمله 
فعالیت های دیگر مرتضی احمدی گردآوری و نگارش فرهنگ عامیانه )فولکلور( تهران است. او در این 
زمینه کتاب های: »کهنه های همیشه نو«، »فرهنگ بر و بچه های تِرون«، و »پرسه در احواات تِرون و 
تِرونیا« را تألیف کرده است. احمدی در 9 مرداد سال 1334 با یکی از همکارانش در راه آهن به نام »زهرا 
جوانشیر« ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یک فرزند دختر به نام آزیتا )متولد سال 1337( و یک فرزند 
پسر به نام مازیار )متولد سال 1340( بود.»زهرا جوانشیر« در۲۵ اردیبهشت سال 13۵0 بر اثر بیماری 
ســرطان درگذشت. مرتضی احمدی در ساعت 11:00 صبح روز 30 آذر سال 1393 در 90 سالگی به 

دلیل مشکل ریوی و کهولت سن در منزلش در تهران درگذشت.
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