
۹۴۵۰ ابتا و ۴۲۳ فوتی جدید کرونا 
در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۹۴۵۰ مورد جدید کووید۱۹ 
در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: از این میان ۳ هزار 
و ۷۰ نفر از بیماران در مراکز درمانی بستری شدند.دکتر سیماسادات 
اری گفــت: تا دیروز ۱۷ آبان ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۹ هزار و ۴۵۰ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که سه هزار و ۷۰ نفر از آنها بستری شدند.وی ادامه داد: 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۶۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر رسید.

وی گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲۳ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۳۷ هزار و ۸۳۲ نفر رسید.اری افزود: خوشبختانه تا کنون ۵۱۵ هزار 
و ۱۵۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده 
اند.وی ادامه داد: ۵۵۰۶ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت 

شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور گفت: تجربه سه ساله درسی باشد تا دولت آینده آمریکا در برابر قانون و مقررات تسلیم باشد و به همه تعهدات خود برگردد و مردم ما پاداش 
صبر و ایستادگی خود را لمس کنند و ببینند.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مردم ما هشت و 
نیم ماه است که با این بیماری مواجه هستند و هم چنین با مشکات فراوانی روبه رو شدند؛ خصوصاً در موج سوم که همه گیری و ابتای این بیماری بیشتر 
و شدیدتر بود؛ البته شرایط در همه دنیا نیز همین طور بود.وی افزود: امیدواریم با همکاری یکدیگر و چارچوب هایی که ستاد به تصویب می رساند و مواردی 

که قرارگاه عملیاتی ستاد در اجرای آن تاش می کند، به تدریج شاهد کاهش این شرایط باشیم....

www.sobh-eqtesad.ir

 روحانی: 
تجربه سه سال اخیر برای دولت آینده آمریکا درس باشد

info@sobh-eqtesad.ir

بازیگر نرخ ارز کیست؟
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در ایران بر افکار عمومی سایه ای 
عمیق انداخته است و عده ای فکر میکنند واقعا اگر ترامپ رای نیاورد و 
رقیب او جو بایدن پیروز انتخابات شود در ایران گلستان  اقتصادی به پا 
خواهد شد. لذا مشاهده میکنیم که بازار عرضه دار در این یکی دو روز 
اخیر شــدت گرفته و مردم از ترس فرو ریختن نرخ ارز فروشنده شده 
اند. این رفتار موجب شــده است که قیمت دار در صرافی های رسمی 
طی روزهای  گذشــته به کمتر از ۲۵ هزار تومان تنزل پیدا کند ولی 
آنطور که رسانه ها از قول صراف ها می گویند: » خریداری در صرافی ها 
حتــی برای قیمت ها در کانال ۲۵ هزار تومــان نیز وجود ندارد و اکثر 
مردم برای فروش تماس می گیرند«. رسانه ها از قول صراف های خیابان 
فردوســی  گزارش میکنند که از عصرروز بعد از انتخابات در آمریکا به 
عبارتی روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه جاری تعداد زیادی از مردم در حال 
فروش ارزهای خود به دلیل ترس از ریزش بیشــتر قیمت ها هستند؛ 
آنها می گویند از اوایل هفته و با آغاز فعالیت شــرکت ها احتمااً ریزش 
قیمت ها بیشتر از این هم  خواهد شد. این اتفاق در شرایطی رقم خورده 
است که از عصر روز چهار شنبه و حتی پنجشنبه و جمعه بازارها نیمه 
تعطیل و یا تعطیل بوده اند. علی الظاهر یکی از صراف ها تأکید داشته 
که با تجربه ای که دارد این رویه کاهشــی قیمت ارز را عمیق تر دیده 
و حدس میزند که احتمااً در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و 
به همین دلیل نیز شرکت هایی که ارز دارند نسبت به تبدیل ارز خود 
به ریال از روز شنبه اقدام می کنند. همین صراف با گفتگو با خبرنگاری 
تأکید کرده  که برخی از بازاری ها تاش داشته ند با خبرهای ساختگی 
و منفی کردن جو بازار قیمت ارز را افزایش دهند تا دارهای خود را با 
قیمت های بااتری بفروشند ولی مشاهده میکنید که این روزها َجو بازار 
کاما ریزشــی است. قیمت درهم، هم ناشی از همین ریزش از جمعه 
گذشته  با هزار تومان کاهش به زیر کانال ۸ هزار تومان رسیده بود  و 
دار نیز در صرافی های رسمی به کمتر از ۲۵ هزار تومان و در بازار آزاد 
به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشــته است. بجز جو خبری و روحی روانی 
غالب بر هیجان مردمی  باید دید نقش بانک مرکزی در این یکی دو ماه 
که نرخ ارز را تا محدوده ۳۲ هزار تومان و بلکه بیشتر رسانیده چه بوده 
است؟ منطبق با اعام رسمی بانک مرکزی از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه 
۹۹ روزانه ۵۰  میلیون دار اســکناس وارد بازار کرده و ســقف خرید 
بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی را به ۵۰۰  هزار دار افزایش 
داده است. لذا و برهمین منوال و محاسبه  طی منتهی به انتهای مهر 
ماه حدود ۳۲۵  میلیون دار توسط بازارسازان مرتبط با بانک مرکزی 
وارد بازار متشــکل شده ولی اظهار شده است که خریداری تشنه و یا 
آن چنانی نداشته است. از گزارشات تا دو هفته قبل که بگذریم اخیرا 
بانک مرکزی اعام کــرده که در پنج روز کاری هفته دوم آبان ماه )از 
تاریــخ ۸ الــی ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ به عبارتی روز بعــد از انتخابات در 
آمریکا( روزانه، به طور متوسط ۶۵  میلیون دار ارز به صورت اسکناس 
در »بازار متشکل معامات ارزی« در نرخ های حاشیه بازار عرضه کرده 
است و اخبار منتشر شــده در اثر مصاحبه ها و اظهارات رسمی اذعان 
میدارد که به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان  
۵۰۰  هزار دار در بازار مذکور، از کل عدد مذکور میزان عرضه  شــده 
توســط بازار سازان، طی مدت یاد شــده، در مجموع  فقط حدود ۱۱ 
میلیون دار توســط صرافی ها خریداری شده است؛ که این امر حاکی 
از فقدان تقاضای موثر در بازار برای ارز به صورت اســکناس است. در 
حاشــیه نوسانات رو به کاهش نرخ اســکناس گزارش های دریافتی از 
ســامانه نیما نیز حاکی از این است که در مدت مشابه رقمی کمتر از 
۵۵۰ میلیون دار ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان در سامانه 
نیما عرضه شده است. حال و با توجه به فضایی که جو انتخاباتی آمریکا 
و عرضه بموقع اسکناس توسط بانک مرکزی و التهاب ناشی از ریزش 
نرخ دار در روز های آینده، بضرس قاطع میتوان گفت اوا این بازار یک 
بازار کم حجم نسبت به اقتصاد عمومی در کشور است و ثانیا مدیریت 
خبری آن تاثیر شگرفی در شیوه بازی بازیگران ایفا میکند. کافی است 
بانک مرکزی در این بازار حضور دائمی داشــته و با رقمی کمتر از ده، 
بیست میلیون دار، عرضه و تقاضا را بنفع پایین نگهداشتن نرخ ارز و 
ایجاد ثبات نسبی تغییر دهد. شبهاتی که وجود دارد این است که بانک 
مرکزی انگیزه این اقدام را ندارد. بهانه متکی بودن نرخ ارز برای صادرات 
کاای غیــر نفتی مانع بازی جدی و حضور بانک مرکزی در بازار برای 
کاستن نرخ ها میشود و در عین حال برخی معتقدند بانک مرکزی دو 
نگاه دیگر هم به نرخ باای ارز دارد اول اینکه مابه التفاوت را در محلی 
غیر مصوب هزینه میکند و دوم اینکه بخش بیشتری از ریال موجود در 
بازار را جمع آوری مینماید و این اقدام را بســود کاهش تورم و افزایش 

قدرت خرید ریال می داند.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

بر خاف آنچه روز گذشته اعام شد
معامله پاایشی یکم در ابهام

در حالی که روز گذشته مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی از امکان معامله پاایشی یکم برای 
برخی خریداران این صندوق خبر داده بود، معاون بازار بورس تهران اعام کرده که امکان معامله این صندوق 
از دیروز وجود ندارد. پاایشــی یکم، دومین صندوق ســرمایه  گذاری دولت ETF است که شامل باقی مانده 
سهام دولت در چهار پاایشــگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس می شود. پذیره نویسی این صندوق ۳۰ 
شهریورماه به پایان رسید و انتظار می رفت پس از یک ماه یعنی از ۳۰ مهرماه قابل معامله باشد.در این راستا 
مریم شاه حسینی - مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی - از امکان معامله صندوق پاایشی یکم 
از دیروز )شنبه( برای افرادی که از طریق کارگزاری این صندوق را خریده بودند، خبر داده و اعام کرده بود 
که این سهام در روز چهارشنبه هفته قبل به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که کد بورسی فعال داشتند 
تخصیص داده شد و اگر افراد می خواهند اطاعات صندوق را در پرتفوی خود ببینند باید گزینه کارگزار ناظر 
را انتخاب کنند.البته این اتفاق رخ نداد و محمود گودرزی - معاون بازار بورس تهران - اعام کرد که امکان 
معامله صندوق پاایشی یکم وجود ندارد و هنوز درخواستی از مدیر صندوق پاایشی یکم به بورس تهران 

برای فراهم شدن معامله واحدهای این صندوق ارسال نشده است.

مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی گفت: تاکنون هیچ اباغ قانونی از بحرین برای بانک های ایرانی، انجام نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده 
باشد،به معنی فرمایشی و سیاسی بودن است و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی اعتباری، مدیر 
اداره بررســی های حقوقی بانک مرکزی، درخصوص انتشار اخباری مبنی بر »محکومیت برخی بانک های ایرانی در دادگاه های بحرین«، گفت: تاکنون هیچ اباغ 
قانونی از بحرین برای بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رســیدگی و مرجع رســیدگی کننده به اتهام و دایل مورد 
استناد باشد، اباغ نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد 
اعتبار و وجاهت قضایی است و مخدوش است چراکه حق دفاع و پاسخگویی به اتهام، رعایت نشده است.مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه 
هرگونه اقدام اجرایی که براساس چنین آرایی انجام شود، دارای ایراد بوده و محکوم به بطان است، تأکید کرد: چنانچه آرای احتمالی یاد شده به شکل قانونی اباغ 
شود، در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی ازم داده خواهد شد.اعتباری درخصوص موضع اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی خاطرنشان 
کرد: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رأی علیه بانک »المســتقبل« و مدیران آن، اعام می کند که آرای صادره بدون طی 
مراحل قانونی و بر مبنای پرونده های ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال 
تبعات آن اســت. واضح اســت که ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک »المستقبل« 
در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تأسیس شده است، عنوان کرد: بانک »المستقبل« با مشارکت مساوی بانک های »ملی«، »صادرات« و »ااهلی« 
بحرین تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخش های نظارتی و نمایندگان خود در هیأت مدیره بانک »المستقبل«، نظارت مستمر و دائمی 
بر فعالیت ها و تراکنش های بانکی داشــته اســت. اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط »بانک مرکزی بحرین« در ۳۰ آوریل 
۲۰۱۵ موجب شد که سهامداران ایرانی آن بانک )بانک های ملی و صادرات( موضوع را از طریق مراجع بین المللی پیگیری کنند. در چنین شرایطی صدور احکام 
قضایی فرمایشــی، فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً نمایانگر اوامر و تصمیمات دستگاه های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.  مدیر اداره بررسی های حقوقی 
بانک مرکزی، در پایان اقدام دولت بحرین را سوء استفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و تصریح کرد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا 
و در راستای انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک یاد شده است. به بیان دیگر این اقدام کشور بحرین برای تحت الشعاع 

قراردادن روند رسیدگی بین المللی در پرونده شکایت طرف های ایرانی بانک »المستقبل« علیه دولت بحرین انجام شده و امری مردود است.

رییس کل گمرک ایران اعام کرد:
سهم ۱۹ میلیارد داری تجارت ایران با همسایگان

که ۶۳ درصد ارزش و  ۶۴درصد وزن کل صادرات کشور به همسایگان اختصاص یافته است.میر اشرفی  
افزود: از میان کشورهای همسایه و هم مرز ایران، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، 
عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان، ترکیه و امارات متحده عربی مقاصد صادراتی کااهای ایرانی در هفت 
ماهه نخست سال بودند.به گفته وی، بیشترین صادرات به کشور عراق با ۱۷ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۴۱۴ 
تن کاا به ارزش چهار میلیارد و ۸۵۴ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۶۹۳ دار و سپس به کشورهای امارات  با 
هشت و نیم میلیون تن و ارزش دو میلیارد و ۲۷۲ میلیون دار، ترکیه با چهار میلیون و ۷۹۴ هزار تن و 
ارزش یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون دار، افغانستان با چهار میلیون و ۷۷ هزار تن به ارزش یک میلیارد و 
۳۲۵میلیون دار و پاکستان با یک میلیون ۲۵۷هزار تن به ارزش ۴۹۱میلیون دار بود.رییس کل گمرک 
در خصوص واردات از کشورهای همسایه نیز تصریح کرد: در این مدت از ۱۰ کشور همسایه بالغ بر هشت 
میلیون و ۵۹۲ هزار و ۵۵۰ تن برابر با هشــت میلیــارد و ۹۷ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۳۶۵ دار کاا وارد 
کشــور شده است که این میزان ۴۴ درصد وزن و ۴۰ درصد ارزش کل واردات کشور را شامل می شود.

وی خاطر نشان کرد: مبادی وارداتی ایران از میان همسایگان، امارات، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، 
عراق، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان و ترکیه هستند که از این میان بیشترین میزان واردات از امارات 
متحده عربی به میزان دو میلیون و ۵۵۹ هزار و ۹۴ تن برابر با چهار میلیارد و ۷۲۶ میلیون و ۱۶۸ هزارو 
۶۰۶ دار، ترکیه با دو میلیارد و ۲۳۴ میلیون دار و روسیه با ۶۷۱ میلیون دار بودند.وی افزود: صادرات 
ایران به کشورهای همسایه از لحاظ وزنی نزدیک به پنج برابر واردات از این کشورها است و تراز تجاری 
کشــور نیز با همسایگان مثبت ســه میلیارد و ۴۲۲ میلیون دار است که در راستای سیاست توجه به 
همســایگان، مثبت ارزیابی می شود.وی در خصوص تجارت با کشورهایی که دارای  مرز زمینی با ایران 
نیز گفت: ۴۴ درصد کل  صادرات از لحاظ  وزنی و ۴۷ درصد از لحاظ ارزش، ۱۶ درصد کل وزن واردات 
کشــور و ۱۲ درصد ارزش آن به کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان و 

ارمنستان تعلق دارد.

بر خاف آنچه روز گذشته اعام شد

معامله پاایشی یکم در ابهام
رییس کل گمرک ایران اعام کرد:

سهم 19 میلیارد داری تجارت 
ایران با همسایگان

مرکز آمار اعام کرد:
رشد ۷درصدی نرخ تورم تولید خدمات در تابستان 99

 رییس کل گمرک گفت: میزان تجارت خارجی ایران با همسایگان در هفت ماه اول سال، بالغ بر ۵۰ میلیون 
و ۴۱۰ هزار و ۶۲۳ تن کاا برابر با ۱۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و۷۱ هزار و ۵۹۷ دار بود.به گزارش گمرک، 
»مهدی میر اشــرفی« با بیان اینکه میزان تجارت ایران با همسایگان در مدت هفت ماه از لحاظ وزنی ۵۹ 
درصد و از لحاظ ارزش ۵۱ درصد را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: کل تجارت خارجی در این 

مدت ۸۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دار بوده است....

سخنگوی ستاد ملی کرونا اعام کرد:
 مشاغل غیرضروری از ۲۰ آبان بعد از ظهرها 

تعطیل می شوند

بورس قرمزپوش شد
شــاخص بورس دیروز در نخستین روز هفته روند نزولی داشــت و بیش از ۲۸ واحد کاهش یافت.

شــاخص کل بورس با ۲۸ هزار و ۹۳ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحد را ثبت کرد. 
شــاخص کل با معیار هــم وزن نیز با ۳۳۶۴ واحد کاهش در رقم ۳۷۱ هزار و ۵۲۰ واحد ایســتاد.

معامله گران این بازار ۴۳۱ هزار معامله به ارزش ۳۹ هزار و ۴۴۹ میلیارد ریال انجام دادند.فواد مبارکه 
اصفهــان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گلگهر، معدنی و صنعتی چادرملو، پتروشــیمی 
پارس، پاایش نفت تهران و سرمایه  گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم با ۲۷۳ واحد کاهش رقم ۱۵ هزار و ۸۹۱ واحد را ثبت کرد.

در این بازار ۲۰۶ هزار معامله انجام شــد که ۹۶۸ هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال ارزش داشت.پتروشیمی 
مارون، پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، سرمایه  گذاری مالی سپهر صادرات، سهامی ذوب آهن 
اصفهان و بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

 واکنش بانک مرکزی به محکومیت بانک های ایرانی در بحرین

 آرای صادره سیاسی است
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مرکز آمار اعام کرد:
 رشد ۷درصدی نرخ تورم تولید خدمات 

در تابستان ۹۹
براســاس اعام مرکز آمار نرخ تورم تولید در بخش خدمات در تابســتان امسال 
نســبت به بهار هفت واحد درصد رشد داشت.مرکز آمار در پایان هر فصل عاوه 
بــر نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم تولید صنعت، معدن، خدمات، برق و موارد 
دیگر را منتشر می کند.براساس اعام این مرکز نرخ تورم تولید بخش های مختلف 
با وجود شــیوع کرونا در تابستان سیر صعودی داشته است برای نمونه در بخش 
صنعت در دوره مذکور نســبت به فصل قبل رشد ۲۸.۹ درصد و در بخش معدن 
۱۶.۲ درصد رشــد داشــته است.براســاس این گزارش تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات نســبت به فصل قبل )تورم فصلی( در تابســتان 
به ۱۳.۸ درصد رســید که در مقایسه با همین اطاع در فصل قبل که ۶.۷ درصد 
بود هفت واحد افزایش دارد.پکمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش  های 
»آموزش« )۵.۷( و »واســطه گری های مالی« )۸.۹ درصد( اســت. بیشترین تورم 
فصلی تولید نیز مربوط به »حمــل و نقل، انبارداری و ارتباطات « )۱۸.۷ درصد( 
است.همچنین نرخ تورم تولیدکننده بخش های خدمات کل کشور  نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در تابستان ۱۳۹۹ به ۳۴.۲ درصد رسید که 
در مقایســه با همین اطاع در فصل قبل )۲۶.۶( ۷.۶ واحد درصد افزایش داشته 
اســت. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارایه دهندگان خدمات به ازای 
تولید خدماتشــان در داخل کشور، در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به تابستان ۱۳۹۸، 
۳۴.۲ درصــد افزایش دارد.در بخش های خدمــات کمترین نرخ مربوط به بخش 
»خدمات مستغات، اجاره و فعالیت های کسب و کار« )۲۰.۲ درصد( و بیش ترین 
نرخ مربوط به بخش »حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات« )۴۴.۸ درصد( اســت.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل 
منتهی به تابستان ۱۳۹۹ )تورم ساانه( به ۲۸.۷ درصد رسید که نسبت به همین 
اطاع در فصل قبــل )۲۷.۶( ۱.۱ واحد درصد افزایش نشــان می  دهد. در فصل 
مورد بررســی، در میان بخش های خدمات در کشور، کمترین تورم ساانه مربوط 
به بخش »خدمات مستغات، اجاره و فعالیت های کسب و کار« )۱۶.۵ درصد ( و 

بیش ترین آن مربوط به بخش «هتل و رستوران« )۳۷.۹ درصد( است.

سخنگوی ستاد ملی کرونا اعام کرد:
 مشاغل غیرضروری از ۲۰ آبان
بعد از ظهرها تعطیل می شوند

 ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مشاغل غیرضروری از روز 
بیســتم آبان ماه از ســاعت ۱۸ بعد از ظهر تعطیل می شوند.علیرضا 
رئیســی دیروز شنبه پس از جلسه ستاد ملی کرونا افزود: مقرر شد از 
۲۰ آبان به مدت یک ماه )تا ۲۰ آذر( از ســاعت ۱۸ محدودیت اعمال 
شود و همه مراکز شغلی به جز مراکز ضروری تعطیل می شوند. مراکز 
ضروری شغلی شــامل مراکز درمانی داروخانه ها، مراکز آتش نشانی، 
امداد و نجات، آمبوانس ها، خدمات سرویس های عمومی آب و برق 
و تلفن و سوپری ها و فروشگاههای زنجیره ای است و بقیه مشاغل تا 
صبح فردای هر روز تعطیل می شوند.وی گفت: یکی از بحثهای اصلی 
که از روز دوشــنبه شروع می کنیم. محله محور کردن مقابله با کرونا 
و درگیر شــدن همه مردم و خانواده ها در این مبارزه به عنوان کانون 
اصلی اســت. در این طرح بسیج محله ها و با همکاری خانواده ها در 
محات طرح بسیار جامعی را اجرا می کنند، در واقع با همکاری وزارت 
بهداشــت و سازمان بسیج  همه خا نواده ها را هوشیار می کنیم. این 
طرح سه محور دارد که شامل مراقبت، حمایت و نظارت است و در این 
سه حیطه مردم به کمک می آیند و بسیج می شود تا با کمک مراکز 
بهداشــتی و درمانی که قویترین مراکز بهداشتی و درمانی در منطقه 

خاورمیانه هستند بتوانیم این طرح بسیار موثر را اجرا کنیم.
رئیسی ادامه داد: میزان انجام تست کرونا به ۴۰ هزار تست در روز می 
رســد. خبرهای خوبی داریم که به زودی تست های سریع در داخل 
کشــور ساخته می شود و هم به مقدار زیادی این تست ها را وارد می 
کنیم. این تســت ها بدون نیاز به مهارت و دستگاه خاصی بعد از ۲۵ 
دقیقه جواب تست را مشخص می کند. مرکز آزمایشگاهی تست کرونا 
را نیز به ۱۲۰۰ مرکز در کشور افزایش می دهیم و با ورود تست های 
سریع تعداد تست های روزانه کرونا در کشور به باای ۷۰ هزار تست 

در روز افزایش می یاید.
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 روحانی: گزیده خبر

تجربه سه سال اخیر برای دولت آینده آمریکا درس باشد
رئیس جمهور گفت: تجربه سه ساله درسی باشد تا دولت آینده آمریکا در برابر قانون 
و مقررات تســلیم باشــد و به همه تعهدات خود برگردد و مردم ما پاداش صبر و 
ایستادگی خود را لمس کنند و ببینند.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور 
در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مردم ما هشت و نیم ماه است که با 
این بیماری مواجه هستند و هم چنین با مشکات فراوانی روبه رو شدند؛ خصوصاً در 
موج سوم که همه گیری و ابتای این بیماری بیشتر و شدیدتر بود؛ البته شرایط در 
همه دنیا نیز همین طور بود.وی افزود: امیدواریم با همکاری یکدیگر و چارچوب هایی 
که ســتاد به تصویب می رســاند و مواردی که قرارگاه عملیاتی ستاد در اجرای آن 
تاش می کند، به تدریج شاهد کاهش این شرایط باشیم؛ یعنی همین طور که مردم 
مراعات خود را افزایش می دهند و موارد ضروری که ســتاد تصویب می کند، شاهد 
آرامش بیشــتری در جامعه باشــیم.رئیس جمهور بیان کرد: مردم ما در سه سال 
گذشته با تروریسم اقتصادی مواجه بودند و در این زمینه مقاومت، صبر و ایستادگِی 
شایان توجه و بی نظیری از خود نشان دادند. تصمیم کشور ما همیشه روشن بوده 
و در هر شرایطی که باشد، ملت ما مقاومت و صبوری خود را ادامه می دهد تا طرف 
مقابل در برابر قانون و مقررات ســر فرود بیاورد. امیدواریم شرایط به گونه ای باشد 
که تحریم کنندگان متوجه شــده باشند که راه شــان نادرست و ناصحیح بوده و به 
اهداف خود دســت نخواهند یافت و این تجربه 3ســاله برای شان درسی باشد که 
ان شــاءاه دولت آینده آمریکا در برابر قانون و مقررات تســلیم باشد و به تعهدات 
خود برگردد و مردم عزیز ما هم پاداش صبر، مقاومت و ایســتادگی خود را لمس 
کنند.روحانی هم چنین در ادامه درباره بیماری کرونا اظهار داشت: با توجه به موج 
جدید و شــرایطی که در آن هســتیم، هم در این جلسه و هم در جلسات گذشته 
به این نتیجه رســیدیم که برای اجرای دقیق تر و شدیدتر پروتکل ها نیاز داریم که 
تمهیدات بیشتری را مدنظر قرار دهیم. موضوع کرونا تنها موضوع سامت نیست و 
بلکه سامت مهمترین مسئله است اما معیشت مردم و فرهنگ جامعه تحت تأثیر 
است و ما باید مراعاِت زنجیره وار داشته باشیم، یعنی مراعات یکی از پروتکل ها ما را 

به مقصد نمی رساند و ماسک زدن اهمیت دارد و مهم است ولی در عین حال تنها 
نباید به این اکتفا کرد. نیاز داریم به این که فاصله گذاری اجتماعی را مراعات کنیم 
و برای این که اجتماعات کاهش یابد و فاصله فیزیکی بیشــتر شود، فقط با قانون و 
مقررات به نتیجه نمی رســیم و مردم هم باید در ایــن زمینه ما را یاری کنند.وی 
ادامه داد: مشکلی که اآن داریم اجتماعات خانوادگی و دورهمی هاست؛ مخصوصاً 
در فصل زمســتان که شــب ها طوانی تر است و ســنت ما ایرانی ها هم هست که 
اجتماعات بیشتری داریم. ما گفتیم قرارگاه عملیاتی ستاد بررسی هایی انجام دهد 
و مقرراتی را که ازم است برای جلسه هفته بعد بیاورد تا بررسی و تصویب کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دیروز مطرح شــد که فضاهای سرپوشــیده با توجه به 
شرایط تهویه می تواند مشکل آفرین باشد، خاطرنشان کرد: بنابراین زمستان غیر از 
آنفلوآنزا و سرماخوردگی، این مشکات را هم برای ما ایجاد می کند که مردم ناچار 
هستند در فضاهای دربسته باشند و باید پروتکل ها را دقیق تر در این فضاها مراعات 
کنیم و زمان اجتماعات در فضای بســته را هم باید کوتاه کرد.روحانی گفت: مردم 
ما صاحب حقوق هستند، همان حقوق شهروندی؛ رفت وآمد، انتخاب محل سکونِت 
کوتاه و یا بلندمدت و حضور در جامعه و اجتماعات آزاد اســت اما همه این حقوق 
یک قید دارد و این اســت که این حقوق مهم تا جایی است که به سامت مردم و 
جامعه لطمه ای نزند و ما در حقوق شهروندی باید به اصل بنیادین توجه کنیم که 
حفظ ســامت جامعه مهمترین اصلی است که می تواند مادرِ ماده قانونی و حقوق 
در این زمینه باشــد و همه باید آن را مراعات کنیم. همان طور که حق شهروندی 
حق مردم اســت، مسئولیت های مردمی هم مسئولیِت همه است و این طور نیست 
که تنها حقوق شــهروندی باشد و مسئولیت اجتماعی نباشد.وی با ابراز اینکه »ما 
باید به مســائل دینی، اخاقی و انسانی مان در مسائل کرونا توجه بیشتری داشته 
باشیم«، اظهار داشت: تاش ما این است که تولید بتواند مسیر خود را ادامه دهد و 
معیشت مردم دچار مشکل نشود؛ هم چنین سامت مردم نیز تأمین شود و تاش 
ما حول این محورهاست. برای اینکه بتوانیم از جهادگران مان در عرصه سامت که 

در خط مقدم هستند پشتیبانی کنیم، باید پروتکل های بهداشتی را مراعات کنیم. 
هرچه بیشتر مراعات کنیم، آن ها فرصت بیشتری دارند و وضعیت بیمارستان ها نیز 
شــرایط بهتری می یابند.رئیس جمهور تصریح کرد: موضوع کرونا موضوع ســهل و 
ممتنع است؛ هم با مراعات، و استفاده از ماسک، فاصله گذاری و بهداشت ازم توسط 
مردم، از این شــرایط عبور کنیم و هم خدای ناکرده با مراعات نکردن و بی اعتنایی 
به پروتکل ها می تواند مشکلی پیش بیاید که نجات از آن سخت و ممتنع باشد. ما 
چاره ای نداریم که ارتباطات اجتماعی را از »چهره به چهره« به ارتباطات الکترونیکی 
و فضای مجازی منتقل کنیم؛ چه درباره مسائل مربوط به تصمیمات و مشورت ها و 
اقدامات اداری و چه درباره مسائل تولید و معیشت. تا جایی که می توانیم باید مسیر 
را به سمت فضای مجازی ببریم تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.روحانی با اشاره به 
اینکه دولت برای عبور از این شرایط نیازمند حمایت همه ارگان هاست، عنوان کرد: 
نیروهای مسلح، هیئات، مساجد، مردم، بسیج و همه باید پای کار بیایند و یکدیگر را 
یاری کنیم با بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.وی گفت: آمار دیروز ما مطلوب نیست 
اما متخصصین می گویند آنچه نســبت به مراکز استان ها و شهرهایی که بیشتر در 
خطر بودند و مورد توجه ما بوده، می توانیم در هفته های آینده آثار مثبتی ببینیم و 
در عین حال ممکن هم است که نیازمند محدودیت های بیشتر باشیم.رئیس جمهور 
درباره مصوبات دیروز جلسه ستاد ملی تصریح کرد: دیروز درباره فعالیت کسب وکار 
تصویب شد غیر از مشاغل و موارد ضروری بخش اول مانند فروشگاه های مواد غذایی 
و داروخانه ها که آزاد هستند، باید پایان ساعت کاری بخش دوم، سوم و چهارم این 
مشاغل از 20 آبان تا 20 آذر به مدت یک ماه ساعت 18 باشد؛ این محدودیت برای 
تهران و مراکز استان ها و شهرهای پرجمعیت است که ستادهای استانی درباره آن ها 
تصمیم می گیرند. این محدودیت ها گرچه ســختی هایی برای مردم ایجاد می کند 
ولی یکدیگر را یاری کنیم بتوانیم از انتقال این بیماری جلوگیری کنیم. بنا شد که 
قرارگاه عملیاتی ســتاد موارد دیگر را هم بررسی کند تا در جلسه بعدی درباره آن 

تصمیم گیری شود.

 ظریف:
 ایران و ونزوئا اجازه قلدری به آمریکا 

نمی دهند
وزیر امور خارجه کشــورمان با تأکید بر اینکه ایــران و ونزوئا اجازه قلدری به 
آمریکا ندادند و نخواهند داد، اظهار داشــت: همکاری ما کامًا قانونی است و به 
همکاری با کاراکاس حتی در حوزه دفاعی ادامه خواهیم داد.محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه جمهوری اســامی ایران درباره روابط تهران و کاراکاس به شــبکه 
تلویزیونی »تله سور« گفت: ایران و ونزوئا روابطی عالی دارند، دیدار دوستانه ای 
با نیکاس مادورو داشــتم و او پذیرایی پرعاطفه ای از من کرد. درباره چگونگی 
گســترش روابط دوجانبه در حوزه های انرژی، علــوم فناوری، مقابله با ویروس 
کرونا گفت وگوهای خوبی داشــتیم.وزیر امور خارجه کشــورمان افزود: در این 
دیــدار درباره وضعیت بین الملل گفت وگو کردیم و نیز درباره اینکه ازم اســت 
کشــورهایی که توسط آمریکا تحت فشار هســتند در کنار هم قرار بگیرند و بر 
حاکمیت قانون و منشور ســازمان ملل اصرار ورزند و دست در دست هم علیه 
تحریم های غیرقانونی همکاری کنند.ظریف در پاســخ به این ســؤال که نگران 
حمات خرابکارانه همانند اتفاقی که برای بزرگترین پاایشگاه نفت ونزوئا افتاد، 
نیســت، تأکید کرد: قطعاً همکاری ایران و ونزوئا در حوزه نفتی افزایش خواهد 
یافت. ما موفق شــدیم در برابر 40 ســال فشــار آمریکا تاب بیاوریم و اگر قرار 
بود تسلیم شویم خیلی وقت پیش این کار را می کردیم.این دیپلمات عالی رتبه 
کشورمان همچنین درباره تهدیدهای مقامات آمریکایی علیه روابط دفاعی ایران 
و ونزوئا گفت: برای دو کشور همکاری دفاعی کاما ً قانونی است و آمریکا تاش 
کرد تا در شــورای امنیت مانع این همکاری شود، اما شکست خورد و به همین 
دلیل است که به راهبرد قدیمی خود یعنی زورگویی متوسل شده است.ظریف 
با تأکید بر اینکه ایــران و ونزوئا اجازه قلدری به آمریکا ندادند و نخواهند داد، 
اظهار داشــت: همکاری ما کامًا قانونی اســت و به همکاری با ونزوئا حتی در 
حوزه دفاعی ادامه خواهیم داد و معتقدیم  این حق ونزوئاســت که تجهیزات 
نظامی خود را از هر جا که می خواهد، خریداری کند.وزیر امور خارجه همچنین 
درباره تحریم های آمریکا گفت: همانطور که اوبرایان، مشاور امنیت ملی ترامپ 
گفته دیگر تحریمی نمانده که آمریکا بخواهد علیه ایران اعمال کند.ظریف درباره 
انتخابات آمریکا هم گفت که هنوز معلوم نیست چه کسی وارد کاخ سفید خواهد 
شد و بین دو نامزد تفاوت های فاحشی وجود دارد؛ اما چیزی که برای ما اهمیت 
دارد لحن یا الفاظ نیســت، بلکه اقدامات است.وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: 
آمریکا اقدامات غیرقانونی علیه ایران انجام داده، به اقتصاد و مردم ما آسیب زده 
و اگر می خواهد وضعیت تغییر کند،  باید روش خود را عوض کند.وی همچنین 
درباره احتمال بازگشت واشنگتن به برجام اظهار داشت: آمریکا تصمیم گرفت از 
توافق خارج شود و اگر می خواهد برگردد باید یک صندلی در میز مذاکره کسب 
کند. مسئله مهم این است که آمریکا حق ترک این توافق را نداشت؛ چراکه یک 
توافق دوجانبه بین ایران و آمریکا نبود، بلکه بخشــی از قطعنامه شورای امنیت 
بود.ظریف شکست آمریکا در شورای امنیت را نشان دهنده انزوای سیاست فشار 
حداکثــری و قلدری آمریکا در جامعه بین المللی دانســت و افزود: این پیروزی 
تنها برای ایران نبود، بلکه پیروزی قوانین بین المللی، منشــور ســازمان ملل و 

قطعنامه های شورای امنیت بود.

 عراقچی:
 نتایج انتخابات آمریکا تاثیری بر سیاست های 

ایران نخواهد گذاشت
معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشــورمان گفت که نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا تاثیری بر سیاست های اصولی جمهوری اسامی ایران نخواهد 
گذاشت. سید عباس عراقچی، معاون سیاســی وزارت امور خارجه در خصوص 
اثرات نتایج انتخابات آمریکا بر کشــورمان اظهار داشت: نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا تاثیری بر سیاست های اصولی جمهوری اسامی ایران نخواهد 
گذاشت.دکتر عراقچی افزود: سیاست سلطه طلبانه و قلدرمآبانه آمریکا با تغییر 
رئیس جمهور در آن کشــور تغییر نخواهد کرد ولی با تغییر افراد ممکن است 
شیوه ها و رویکردهای جدیدی بر سیاســت آمریکا حاکم شود.معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه  که در برنامه پارک شهر رادیو تهران شرکت کرده بود، گفت: 
سیاســت های اصولی ایران نیز که مبتنی بر مقابله با سلطه و مقاومت در برابر 
فشارهای غیرقانونی است مسلما تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار نخواهد گرفت 
اما طبیعی است که در صورت بروز شرایط جدید جمهوری اسامی نیز شیوه ها 
و راه حل های مناسب و منطبق با آن شرایط را برای تامین منافع خود، و برای 
مقابله با هر گونه فشــار یا تهدید احتمالی جدید، اتخاذ خواهد کرد.عراقچی در 
پاســخ به احتمال بازگشت رئیس جمهور جدید آمریکا به برجام و عکس العمل 
ایران اظهار داشــت: هنوز برای صحبت در این زمینه زود اســت. چالش های 
بسیاری وجود دارد اما پیش از هر چیز باید منتظر ماند و سیاست های احتمالی 

جدید در آمریکا را ماحظه کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما باید به مدیران شجاع 
و انقابی جرأت ریسک پذیری بدهیم تا آن ها در 
شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضایی و 
دیگر بخش های نظام از آن ها حمایت می کنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم 
رئیسی در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت 
مجلس شــورای اســامی از مجلس ازدهم به 
عنوان مجلســی وایتمدار، انقابی و مردمی و 
ضد فســاد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور 
مطلّع است و دغدغه رفع مشکات مردم را دارد.

رئیس قوه قضاییه با اشــاره به دغدغه مشترک 
دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکات تولید 
و تاش برای جلوگیــری از تعطیلی کارگاه ها و 
کارخانه هــا و جهش تولید، تأکیــد کرد: باید با 
جهت دهی تســهیات به ســوی نظام تولید و 
حمایت های تقنینــی و قضایی به کارآفرینان و 
ســرمایه گذاران اطمینان دهیم که آن ها را در 
رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.رئیسی اجرای 
اصــل 44 قانون اساســی را از تأکیدات رهبری 
و سیاســت های قطعی نظام دانســت و تصریح 
کــرد: حتماً بایــد تصدی گــری دولت کاهش 
یابد و نظارت و حمایت و توانمندســازی بخش 
خصوصی تقویت شود.رئیس قوه قضاییه با بیان 
این که تخلفات اندک در حوزه خصوصی سازی 
نباید مانع اجرای سیاســت های اصل 44 شود، 
متذکر شد: قوه قضاییه تخلفات در واگذاری ها را 
با جدیت پیگیری می کند و هیچ زمانی این کار 
متوقف نشده است، اما نباید سیاست مصوب نظام 

بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی 
کند.رئیسی با اشــاره به لزوم حمایت از مدیران 
میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران 
شجاع و انقابی جرأت ریسک پذیری بدهیم تا 
آن ها در شــرایط تحریم احساس کنند دستگاه 
قضایی و دیگر بخش های نظام از آن ها حمایت 
می کنند.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از 
سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شوراهای 
حل اختاف تأکید کرد و گفت: شــوراهای حل 
اختاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختافات، 
به قوه قضاییه کمک می کنند و موجب کاهش 
پروندهای قضایی می شوند.رئیســی در همین 
راســتا به آخریــن وضعیت ایحه ســاماندهی 
شــوراهای حل اختاف پرداخــت و اعام کرد: 
در روزهــای اخیر از طریق وزیر دادگســتری و 
رئیس کمیســیون لوایح دولت به مقامات عالی 
دولت اطاع داده شــد اگر به ســرعت تکلیف 
ایحه مذکور را روشن کنند.رئیس قوه قضاییه 
در عین حال این نکته را هم گفت که مسئوان 
دولتــی قول داده اند که ظــرف چند روز آینده 
ایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال 
نمایند.رئیســی در بخش دیگری از سخنانش با 
اشــاره به برخی گایه ها از اطاله دادرسی خاطر 
نشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون 
ســازمانی و برون سازمانی دارد که مورد بررسی 
و شناســایی قرار گرفته و بــرای آن ها تدابیری 
اندیشیده شده است.رئیس قوه قضاییه به اقدام 
جهــادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در 

رســیدگی به پرونده های معوقه اشاره و خاطر 
نشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به عنوان 
پایتخت ۵1 درصد پرونده های معوقه و در سطح 
کشــور ۵3 درصد این پرونده ها تعیین تکلیف 
شده اند.رئیسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی 
به پرونده های معوقه، ابــراز امیدواری کرد همه 
پرونده هــای موجود در دادگســتری ها و دیوان 
عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به روز 
شوند و امسال سال پایان پرونده های معوقه در 
دستگاه قضایی باشد.رئیس قوه قضاییه در عین 
حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش 
آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دســتگاه 
قضا ســخن گفت و متذکر شــد: اگر در جریان 
بررســی احکام صادره مشخص شود حکمی از 
روی بی توجهی صادر و حقی از کســی تضییع 
شده، عاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز 
رسیدگی خواهد شد.رئیسی در ادامه سخنانش 
به موضوع برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز 
هم گریز زد و با بیان این که قانون عمومیت دارد 
و در همه نقاط کشــور حاکمیت دارد، در عین 
حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با 
شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد.رئیس 
دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد: اولویت 
در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، تخلفات 
درشــت، ویاها و ساختمان های بزرگ است نه 
آلونک های 40 یا ۵0 متری.رئیســی در بخش 
دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب سازی 
جــرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف 

قوای سه گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار 
داشت: متناسب سازی جرم و مجازات در قانون 
مجازات اسامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند 
بررســی جدی اســت و مجلس نقش مهمی در 
این زمینه دارد.رئیس قوه قضاییه متذکر شد که 
تنقیح و بازنگری و اصاح قوانین در آغاز گام دوم 
انقاب به ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف 
شدن زمینه تفسیرهای متفاوت و کاهش ابهامات 
درباره قوانین می شود.رئیسی در بخش دیگری از 
سخنان خود در این نشست، اطاع رسانی بعد از 
اقدام قضایی را مورد تأکید قــرار داد و آن را در 
جهت تنویر افکارعمومی و جلوگیری از تشویش 
اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بارها 
گفته ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل 
است و اعام کشف یک فســاد بدون برخورد با 
عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمی کند.رئیس 
قــوه قضاییه همچنین اســتفاده از ظرفیت های 
مردمی بــه عنوان یکــی از ظرفیت های قانونی 
برای پیگیری مأموریت های دستگاه قضا را مورد 
اشــاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری 
تشــکل های مردم نهــاد را از مهم ترین اقدامات 
صورت گرفته در راســتای اجرای تعهدات برنامه 

ششم توسعه دانست.رئیسی در پایان خاطر نشان 
کرد: قانون برنامه ششم توسعه 3۶ تکلیف برای 
دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و 
نیم اخیر، 30 مورد این دستورات قانونی عملیاتی 
شده اســت.پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، 
حجت ااسام والمسلمین سید رضا تقوی رئیس 
فراکســیون روحانیت مجلس با ارائه گزارشــی 
از برنامه هــا و اهداف این فراکســیون اعام کرد 
فراکسیون روحانیت مجلس یازدهم 34 عضو دارد 
که تعداد اعضای آن نسبت به دوره گذشته 2 برابر 
شده است.وی فضای مجلس یازدهم را انقابی و 
وایی توصیف و نماینــدگان این دوره و اعضای 
فراکســیون متبوعش را متعهد، خدمت گزار و 
عاقمند به حل مسائل کشور و مردم معرفی کرد 
و گفت که با توجه به افزایش تحریم های ظالمانه 
دشمن مردم بیشترین انتظار برای حل مشکات 
را از مجلس دارند.حجت ااســام والمســلمین 
تقوی خاطر نشــان کــرد اعضای فراکســیون 
روحانیت مجلس عاوه بر ایفای وظایف نمایندگی 
و حضور فعال در صحن مجلس و کمیسیون های 
تخصصی، به طور مضاعف موضوع تقویت و ترویج 

فرهنگ دینی و اسامی را پیگیری می کنند.

در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس

رییسی: باید به مدیران شجاع و انقابی جرأت ریسک پذیری بدهیم

ول
ت ا

نوب

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شــرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با  موضوع و شرایط 
زیر برگزار نماید:

موضوع مناقصه : انجام خدمات نصب ، تعویض  و جمع آوری کنتور و رگواتور 
در سطح شهرستان مبارکه و توابع 

میزان تضمین: 352/000/000 ریال
کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات : 25650197

 نام ونشــانی دســتگاه مناقصه گزار: اصفهــان ، خیابان  چهار بــاغ باا، 
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعام آمادگی: حد اکثر تا تاریخ 99/08/25

شرکت گاز استان اصفهان

شماره مجوز 4418 . 1399

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به پایگاه اطاع رسانی 
 الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس:

 www.iets.mporg.ir www.nlgc-isfahan.ir 

یا با شماره  تلفن 38132-031 داخلی 2574 تماس  حاصل فرمایند. 
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گنجینه

تست PCR قابل اعتمادتر است یا نتیجه سی تی اسکن؟
محققان در پژوهشــی میزان حساسیت سی تی اسکن و 
تست PCR برای تشــخیص کرونا را با یکدیگر مقایسه 
کرده اند. تســت مولکولی )RT-PCR( به عنوان آزمایش 
تاییدکننده این بیماری معرفی شــده است. در ماه های 
اخیر گزارش هایــی مبنی بر وجود نتایج منفی کاذب در 
تســت  مولکولی اولیه بیماران مبتا منتشــر شده است. 
محققــان در مطالعه ای میزان تطابــق یافته های مربوط 
به تســت مولکولی و سی تی اســکن در بیماران بستری 
شــده مشکوک به کووید-۱۹ را بررسی کرده اند. از ۲۱۲ پرونده مربوط به بیماران بستری شده با 
تشخیص کووید-۱۹، به طور کلی ۱۴۷ بیمار)۶۹ درصد( دارای RT-PCR مثبت و ۱۸۹ بیمار)۸۹ 
درصد( بیمار نتیجه سی تی اسکن مثبت داشتند. میزان حساسیت کلی سی تی اسکن برای تشخیص 
کووید-۱۹ برابر ۹۱.۸۳ درصد محاسبه شد. همچنین میزان دقت کلی سی تی اسکن برابر با ۷۰.۵ 
درصد بود.در مطالعه حاضر، تعداد ۱۸۵ بیمار قبل از تایید توسط RT-PCR،  دارای نتایج مثبت 
بودند که ۱۳۵ نفر از آن ها با تست PCR  تایید شدند. البته یکی از محدودیت های موجود در این 
مطالعه، عدم وجود RT-PCR ثانویه برای افراد دارای عامت بود که قادر اســت حساسیت تست 

اولیه را به خوبی نشان دهد.

مجازیم ماهانه چه مقدار وزن کم کنیم؟
حداکثر کاهش وزن برای افراد بر اســاس میزان اضافه وزن، 
بیماری ها و فعالیت بدنی، چهار تا پنج کیلوگرم در ماه است. 
چاقی با ایجاد اختــال در فرایند تخمک گذاری می تواند 
منجر به ناباروری در زنان شــود و در صورتی که مادر چاق 
مبتا به سندروم تخمدان پلی کیستیک، باردار شود، ممکن 
است تأثیرات منفی بر ســامت جنین و مادر داشته باشد، 
مانند افزایش خطر ســقط، زایمان زودرس و ابتا به دیابت 
و فشار خون بارداری. بنابراین کاهش وزن صحیح و اصولی 
در بیماراِن چاق مبتا به اختاات تخمک گذاری، از مهم ترین اقدامات درمانی اســت و مدیریت وزن 
دختران و زنان به چرخه های منظم قاعدگی و تخمک گذاری های فعال کمک می کند.«اســامیان 
افزود: »توصیه می شــود افراد برای کاهش وزن به متخصصان تغذیه مراجعه کنند و پس از دستیابی 
به وزن مناســب با پیروی از الگوهای غذایی سالم و افزایش فعالیت بدنی تاش کنند در محدوده وزن 
طبیعی باقی بمانند و مجدد دچار افزایش وزن نشــوند. الگوی غذایی نادرست به ویژه در دوران شروع 
تغذیه تکمیلی، رفتارهای غذایی نادرست در خانواده با توجه به الگوگیری کودکان، دریافت زیاد تنقات 
ناســالم و فست فودها در دوران کودکی، استرس، اختاات خواب و فعالیت بدنی پایین در بروز اضافه 

وزن و چاقی کودکان و نوجوانان تأثیرگذار است.

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ایران زیباست؛کوچه باغ  های پاییزی همدان

وز بیم جان گرفته ه کف رکوه و عصار یک فکنده از سر و تن مغفر و زره رکوهسار و قلعه و ر شهر و روستااز اُ وزگند ا ه ری  گر نظرکنی افکنده باد آنکه بود دشمن شمابا بخت شاه دولت تو مرد افکنده است خورشید راه گفت ه چون است یاکجااین حال روشن است چو خورشید رجهان باد سعادت تو بِبُرد از جهان غاباران همت تو گسست از زماه قحط گویی ه کرده اند ه تصورش ابتداشد ازه روی عالم و از ازگی ه هست

بخوانید در اینستاگرام


