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وزیر امور خارجه روسیه و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام گفت وگو کردند و دو طرف خاطرنشان کردند که شرایط حقوقی برای پیشنهاد 
آمریکا به شورای امنیت درباره تحریم ایران وجود ندارد.به گزارش وزارت امور خارجه روسیه، روز 20 ماه اوت، سرگئی اوروف وزیر امور خارجه روسیه و جوسپ 
بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره دورنمای حفظ برجام مذاکره و تبادل نظر کردند.دو طرف خاطرنشان کردند که هرگونه شرایط قانونی برای 
پیشنهاد آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل در مورد مسائل مربوط به اجرای برجام که با قطعنامه 2231 شورای امنیت تایید کننده آن یکپارچه است و 

واشنگتن در سال 2018 از آن خارج شد، وجود ندارد.

www.sobh-eqtesad.ir

روسیه و اتحادیه اروپا:

شرایط حقوقی برای پیشنهاد آمریکا به شورای امنیت وجود ندارد
info@sobh-eqtesad.ir

آمریکا ابدا دوست عراق نیست
با خبر شــدیم که  »فواد حســین« وزیر خارجه عراق  به منظور 
هماهنگــی  و آماده ســازی فضا برای ســفر مصطفی الکاظمی 
بمنظور تجدید روابط سیاســی اقتصادی روز ســه شنبه گدشته 
28 مرداد ۹۹ به آمریکا رفته و برای جلوگیری از هر سوء تفاهمی  
در واشــنگتن تاکیــد کرده اند که  که روابط کشــورش با ایران 
مبتنی بر منافع مشــترک از جمله منافع فرهنگی، سیاســی و 
اقتصادی است. وزیر خارجه عراق که از روز سه شنبه پیش برای 
برگزاری دور دوم گفت  وگوهای راهبردی کشورش با آمریکا وارد 
واشنگتن شده است، در نشست خبری با »مایک پامپئو« همتای 
آمریکایی خود در واشــنگتن گفته اســت که : »عراق آمریکا را 
متحــدی قدرتمند برای خود می دانــد و همواره برای حفظ این 
ائتاف تاش می کند« پایگاه خبری بغداد الیوم، اینگونه گزارش 
کرده است که او سیاســت خارجی عراق را مبتنی بر منافع این 
کشور دانســته و گفته اســت که : »رابطه عراق با ایران مبتنی 
بر منافع مشــترک از جمله منافع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
اســت«. متعاقب این دیدار »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا و 
»مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق هم روز چهارشــنبه  با 
یکدیگر دیــدار کرده اند. بعد از این دیــدار پامپئو در پیامی در 
صفحه شــخصی خودش  در توئیتر با اشاره به این دیدار نوشته 
که : » امروز دیدار ســازنده ای با نخســت وزیر عراق داشتم که 
طی آن بر مشارکت  مان تاکید کرده و درباره مذاکرات راهبردی 
آمریکا و عراق نیز گفت  وگو کردیم.« وزیر خارجه آمریکا در ادامه 
نوشت: »آمریکا به همکاری با عراق برای پرداختن به چالش های 
اقتصادی که این کشور در ســایه ویروس کرونا و کاهش قیمت  
نفت ایجاد شــده، ادامه می دهد.« در این ســفر هیئت بلندپایه 
سیاســی و اقتصادی مرکب از  وزیران امــور خارجه، نفت، برق، 
دفاع و مهاجرین، نخســت وزیر عــراق را همراهی می کنند. این 
دیدار ها در شرایطی انجام میشوند که رسانه های عراقی تحلیل 
های متفاوتی از این دیدار ها را منتشــر می کنند . تنظیم مجدد 
روابــط میان آمریکا و عراق«در حالی  صــورت می گیرد که در 
رأس و مهمترین  اولویت هــای عراق برای ورود به این دیدار ها 
و مذاکــرات، پرونده  قانونی خاتمــه حضور نیروهای خارجی در 
عراق ازجمله نیروهای آمریکایی قرار دارد. از سوی دیگر روزنامه 
»الصباح« چاپ عراق  دو روز قبل از ســفر نخست وزیر عراق  به 
واشــنگتن به نقل از یک منبع مسئول عراقی نوشت : » یکی از 
محورهای مذاکرات راهبردی آمریکا و عراق تقاضای دولت عراق 
از آمریــکا بــرای  حمایت نظامی از بغــداد در جنگ با داعش و 
تعهد برای محافظت از تأسیســات خارجی فعال در این کشــور 
اســت« . همچنین با توجه به خطر کرونا و شکنندگی وضعیت 
داخلی عراق، این کشــور تمایــل دارد در مرحله آتی از حمایت 
بهداشــتی آمریکا اســتفاده کند. عراق امروز با عراق زمان صدام 
بســیار متفاوت است. مســئولین بلند پایه عراقی نمیتوانند هم 
قانون اخراج آمریکایی ها را داشــته باشــند و هم با آمریکا نرد 
عشــق ببازند.افشای این استاندارد دوگانه بدون شک مردم عراق 
را می رنجاند. رنگ خوش اســتقال عراق کــه به خون مهدی 
المهندس آغشــته است فضای شــفافیت در سیاست خارجی را 
مطالبه میکند. اگر چه مانور رســانه ای حامیان نفوذ آمریکا در 
عــراق مقداری فضا را غبــار آلود کرده اند  و درصدد مشــغول 
کردن افکار عمومی این کشــور به امور حاشــیه ای، بی اهمیت و 
انتشــار اخبار و شــایعه  ها با هدف تحریک گروهک های نفوذی 
همچون جوکرها هســتند. اما این گونه اقدامات باعث نمی شــود 
تا مردم عــراق توجه کمتری به محتوا و روند مذاکرات داشــته 
باشــند و سرنوشت عراق را مجددا به دســت جریانهای مخالف 
منافع ملی مردم عراق بسپارند. دولت عراق ولو با تقیه در مقابل 
آمریکایی ها رنگ شــفافیت را از دســت خواهد داد و بزودی در 
مظان تهمت و دورویی واقع شده و فرایند تداوم در بقای سیاسی 
خود را شــکننده می کند.تجربه نشان داده آمریکا دوست خوبی 
برای هیچ یک از کشور های منطقه علی الخصوص عراق نیست. 
نوع برخورد نظامیان آمریکا بــا مردم عراق هنوز در کلیپ های 
منتشره دست به دست میشود. و بدون عبرت از این عقبه ننگین 
در رفتار آمریکایی ها عراق با سیاست خارجی سر درگمی مواجه 

خواهد بود. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سازمان انرژی اتمی: 

اقتدار صنعت هسته ای پا برجاست
سازمان انرژی اتمی ایران درپی برخی اظهارنظرها درباره بازگشت تحریم های هسته ای و فعال 
 ،)SWU(شــدن مکانیسم ماشه تاکید کرد: سازمان انرژی اتمی ایران در تامین 1۹0 هزار سو
گام های بزرگی برداشته و اقتدار صنعت هسته ای پابرجاست.مرکز دیپلماسی عمومی و اطاع 
رســانی سازمان انرژی اتمی، در این توییت آمده است: چه مکانیسم ماشه فعال شود یا روند 
کنونی ادامه داشته باشد، سازمان انرژی اتمی ایران در تامین 1۹0 هزار سو)SWU(، گام های 
بزرگی برداشــته است. اقتدار صنعت هسته ای پابرجاســت.به گزارش ایرنا، آمریکا پس از رد 
قطعنامه پیشنهادی خود در شورای امنیت، برای تمدید نامحدود تحریم های تسلیحاتی ایران، 
فعال کردن مکانیسم ماشه را در دستور کار خود قرار داده این در حالی است که دیگر اعضای 
دائم شــورای امنیت با اشاره به خروج رســمی آمریکا از برجام، این کشور را فاقد صاحیت 
حقوقی ازم برای فعال کردن مکانیسم ماشه می دانند و با اقدام آمریکا در این زمینه مخالف  

هستند.

عراقچی در واکنش به تاش آمریکا برای فعال سازی مکانیسم ماشه؛
 شورای امنیت به آمریکا اجازه نمی دهد از قطعنامه 

۲۲۳۱ سوءاستفاده کند
معاون سیاســی وزیر امــور خارجه در واکنش به تاش غیرقانونی آمریکا برای فعال ســازی 
مکانیسم ماشــه گفت: اطمینان داریم که شورای امنیت به ایاات متحده اجازه نخواهد داد 
که از قطعنامه 2231 شورای امنیت سوءاستفاده کند تا به هدف اعام شده خود یعنی از بین 
بردن این قطعنامه برســد. سیدعباس عراقچی در توییتی به زبان انگلیسی نوشت: »اباغیه 
آمریــکا به لحاظ حقوقی فاقد هرگونه صاحیتی برای مؤثر واقع شــدن اســت. این اباغیه 
بی اعتبار و بی ارزش است. هیچ یک از اعضای باقیمانده در برجام قائل نیستند که این اباغیه 
می تواند به اجرا درآید.اطمینان داریم که شــورای امنیت به ایاات متحده اجازه نخواهد داد 
که از قطعنامه 2231 شورای امنیت سوءاستفاده کند تا به هدف اعام شده خود یعنی از بین 

بردن این قطعنامه برسد.«

بررسی وضعیت بازارها

سرمایه گذاران کدام بازارها امسال  بیشتر سود کردند؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

قطع وابستگی به نفت نیازمند 
حمایت از صادرات است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعام کرد :
نجات بورس با افزایش سرمایه شرکت ها

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه اگر به دنبال درآمد صادراتی هستیم باید بدون شتابزدگی از 
صادرات حمایت کنیم، پیش شرط های کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی را تشریح کرد.محمد اهوتی با اشاره به 
سخنرانی رئیس جمهور مبنی بر قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت، گفت: رئیس جمهور کاهش وابستگی کشور 
به اقتصاد نفتی را تا میزان ده درصد اعام کرده اند که این امری بی سابقه بوده و در هیچ بازه زمانی، بودجه کشور 
تا این حد خود را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها نکرده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: ایران 
در هیچ دوره ای چه قبل و چه بعد از پیروزی انقاب اسامی، چنین شرایطی را تجربه نکرده و امروز اقتصاد کشور 

مبتنی بر صادرات غیرنفتی است.....

تشدید شوک تقاضا در بازار جهانی نفت
اعام رسمی آمریکا برای فعال سازی »مکانیسم ماشه«

با دستور رئیس جمهوری و با حضور جانشین وزیر دفاع رونمایی شد

موشک بالستیک شهید حاج قاسم و موشک کروز ابومهدی
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سومین کنگره علمی سیســتم های نوین ایجاد اشتغال و کارآفرینی، 27 مرداد ماه 1399 برگزار 
شد. این کنگره با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در سالن بزرگ همایش های ایرانیان برگزار 
شد.در این کنگره که با حضور اساتید دانشگاه، اعضای دایره های تخصصی برخی از دستگاه های 
مرتبط کشــور و کارآفرینان در حوزه های مختلف برگزار شد، از شرکت آرون گروپس به عنوان 
کارآفرین و برند برتــر در حوزه طا تقدیر به عمل آمد. یکی از مهمترین محورهای کنگره، روش 
های نوین اســتفاده از فنون و حرف برای ایجاد اشتغال بود. آرون گروپس به عنوان تولید کننده 
برتر شمش طا در کشور، با بهره گیری از روش های نوین تولید، توانسته طای آبشده را که پیش 
از این غالبا طایی مستعمل و بی کیفیت محسوب می شد، مطابق با استاندارهای کشور به عنوان 
محصولی باکیفیت عرضه کند. تولید شمش باکیفیت نیازمند به کارگیری نیروی انسانی متخصص 
و تکنولوژی اســت که با مدیریت صحیح به بهره وری مطلوب برسد. مدیر عامل آرون گروپس در 
بخشی از سخنرانی این کنگره با اشاره به فعالیت های این شرکت گفت: مجموعه آرون برای طای 
آبشده در بازار که بدون اجرت بوده، شناسنامه صادر کرده و  با عیار استاندارد موجود در ایران، در 
اختیار هموطنانمان قرار داده است. یکی دیگر از محورهای کنگره، روش های نوین سرمایه گذاری 
مالی در بازار رقابتی بود. آرون گروپس، اولین مجموعه ای است که عاوه بر تولید، به فعالیت آناین 
خرید و فروش طا مشغول است. با توجه به اینکه در بازارهای رقابتی، نحوه جذب سرمایه نیازمند 
رویکرد خاص و نوین است، آرون گروپس نیز این شیوه را برای جذب سرمایه و توسعه کارآفرینی به 
کار برده است. مدیر عامل شرکت آرون گروپس در بخش دیگری از سخنرانی خود درباره استفاده از 
روش های سرمایه گذاری مانند ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی تحریم ها علیه کشور توضیح داد. 
این شرکت توانایی خود را برای نقل و انتقال پول به سراسر دنیا از طریق راه اندازی سیستم ارزی 
خود اعام کرد. در پایان مراسم، از شرکت آرون گروپس به عنوان کارآفرین و برند برتر در حوزه 

طا و همچنین اسپانسر ویژه مراسم با اهدای لوح یادبود و تندیس کنگره قدردانی شد. 

آرون گروپس
کارآفرین و برند برتر در حوزه تولید طا 

مدیر عامل شرکت 
آرون گروپس  درباره 
استفاده از روش های 
سرمایه گذاری مانند 

ارزهای دیجیتال 
در شرایط فعلی 

تحریم ها علیه کشور 
گفت،این شرکت 

توانایی برای نقل و 
انتقال پول به سراسر 

دنیا از طریق راه 
اندازی سیستم ارزی 

را دارد

ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد ابتا و فوتی ناشــی از کرونا در کشور طی 
2۴ ســاعت گذشــته را اعام کرد و گفت: متاسفانه در 2۴ ساعت گذشته، 112 بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری 
به 20 هزار و 3۷۶ نفر رســید.دکتر ســیما ســادات اری افزود: تا دیروز و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 220۶ بیمار جدید مبتا به کووید1۹ در کشور شناسایی 
شد که 10۷1 نفر از آنها بستری شدند. در نتیجه مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به 
3۵۴ هزار و ۷۶۴ نفر رسید.وی افزود: متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 112 بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 20 هزار 
و 3۷۶ نفر رسید.اری ادامه داد: خوشبختانه تا کنون 30۵ هزار و 8۶۶ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند اما متاسفانه 3۷۹۴ نفر از بیماران مبتا 
به کووید1۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی با اشاره به اینکه 
تا کنون دو میلیون و ۹8۷ هزار و 11۷ آزمایش تشــخیص کووید1۹ در کشــور انجام 
شــده است، گفت: اســتانهای مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، 
اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیان 
در وضعیت قرمز قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: همچنین استان های 
فارس، ایام، لرســتان، هرمــزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشــهر، همدان، 

چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند.

114 شهرستان در وضعیت قرمز و 133 شهرستان هشداری هستند
اری در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: گرچه تعدادی از شهرســتان های کشــور از 
وضعیت قرمز خارج شــدند اما، در حال حاضر 11۴ شهرســتان در سراســر کشور در 

وضعیت قرمز و 133 شهرستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. 

افزایش چندین برابری میزان سرایت پذیری این ویروس
وی با اشاره به روند نسبتا کاهشی موارد ابتا و بستری روزانه در کشور، تاکید کرد: 
مطمئنا مهم ترین عامل در کاهش موارد ابتا و بســتری روزانه در کشــور رعایت 
پروتکل های بهداشتی و استفاده بیشتر و همگانی از ماسک است. البته اعام روند 
کاهشــی بیماری به هیچ وجه نبابد موجب عادی انگاری شرایط شود زیرا با توجه 
به افزایش چندین برابری میزان ســرایت پذیری این ویروس، رعایت چندین برابر 
پروتکل های بهداشــتی توسط ما امری ازم و ضروری است.وی افزود: از تاریخ 20 
مرداد تا 28 مرداد ســال جاری همکاران بهداشتی و بهداشت محیط ما در وزارت 
بهداشت در سراسر کشــور 330 هزار بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد 
غذایی و اماکن عمومی و کارگاهی انجام دادند که تعداد ۴ هزار و 8۹1 مورد به علت 
عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی به مراجع قضایی معرفی شدند و تعداد 2۷۵0 

مورد پس از اخطار پلمب شدند.

مجموع جانباختگان کرونا به 2037۶ تن رسید
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روحانی در آیین بهره برداری از طرح های وزارت دفاعگزیده خبر

توان دفاعی ما تهدیدی برای همسایگان نیست
رییــس جمهور گفت: بــرای ما اهمیت دارد کــه وزارت دفاع بخشــی از تحقیقات 
برای فناوری های علمی تولید و ســاخت پهپاد را بر عهــده دارد و امیدواریم در کنار 
پیشــرفت های امــروز در این زمینه، قدم های بعدی را نیز برداریم حجت ااســام و 
المســلمین حسن روحانی در مراســم رونمایی از دســتاوردهای ملی وزارت دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به گزارش یکی از مسئوان وزارت دفاع درباره 
تولیدات پهپادی در کشور اظهار کرد: با توجه به اهمیتی که پهپاد در تحرکات نظامی 
و شناســایی ها برعهده دارد، شاید این وسیله، مطمئن ترین و ارزانترین وسیله در این 
زمینه اســت که هم به شناسایی نظامی کمک می کند و هم برای بمباران می توان از 
آن اســتفاده کرد.وی افزود: برای ما اهمیت دارد که وزارت دفاع بخشــی از تحقیقات 
برای فناوری های علمی تولید و ســاخت پهپاد را بر عهــده دارد و امیدواریم در کنار 
پیشــرفت های امروز در این زمینه، قدم های بعدی را نیــز برداریم و پهپادی که هم 
رادارگریز باشــد و هم کاشف را داشته باشــیم. یعنی پهپادی که هم برای ما کشف 
کند و هم شناســایی و کشف نشــود.روحانی همچنین در واکنش به گزارشی درباره 
راه اندازی خط تولید موتور توربوجــت اوج، تاکید کرد: از تاش های فراوانی که برای 
ســاخت موتورهای هواپیمایی صورت گرفته ممنونم و برای ما بسیار اهمیت دارد که 
خودمان در ســاخت یک جنگنده به طور کامل به خودکفایی رسیدیم و همه را روی 
پای خودمان انجام می دهیم.رییس جمهوری همچنین در آغاز ســخنان خود در این 

مراسم با اشاره به در پیش رو بودن ایام سوگواری ماه محرم اظهار کرد: خوشحالم که 
امســال توفیق یافتم در ایام پایانی مرداد که روز صنعت دفاعی نیروهای مسلح است 
دســتاوردهایی را ملت ایران مشاهده کنند و شاهد پیشرفت دانشمندان، شرکت های 
دانش بنیان و صنایع دفاعی ما باشند. برای ما مهم است که در طول ۵- ۶ سال اخیر 
از جایگاه ۲۳ به جایگاه ۱۴ در صنعت دفاعی جهان ارتقاء پیدا کنیم.وی یادآور شــد: 
ما در زمینه ســاحهای راهبردی و البته بازدارنده و پدافندی عمل می کنیم و همگام 
با دنیا پیش می رویم. اینکه چگونه دشــمن را ببینیم و رصد کنیم برای ما مهم است 
که تولیدات دفاعی و پهپــادی و راداری ما به همین دید کمک می کند. باید بتوانیم 
تکنولوژی هایی در رادارها بکار ببریم که بتوانیم از وجود و ورود این پرنده ها به آسمان 
کشــورمان و نحوه برخورد با این پرنده ها و مقابله با آنها همه توان مان را بکار بگیریم 
و استفاده کنیم.روحانی با اشاره به پیشرفت در قدرت مقابله و دفاع در صنایع دفاعی 
اظهار کرد: هم موشــک باور و هم ســامانه ۱۵ خرداد که با آن پهپاد آمریکایی را در 
خلیج فارس زدیم، نشان می دهد که صنایع دفاعی ما برای قدرت کشور پیشرفت های 
بسیار خوبی را انجام می دهد و مهم است که این تجهیزات دفاعی ما دارای دقت ازم و 
قدرت تخریب ازم و مانورپذیری مورد نیاز باشد و بتوان به سادگی آن را انچ و پرتاب 
کرد که تاش های خوبی در آن انجام شده است.رییس جمهور با اشاره به اینکه جایگاه 
موشــک بالســتیک در دنیا پایین تر می آید و موشک کروز اهمیت بیشتری می یابد، 

گفت: من چند ســال است که به امیر حاتمی گفته ام که در تولید موشک تمام توان 
خود را روی موشک های کروز و انواع مختلف آن بگذاریم که هم می تواند دقیقتر هدف 
را بزند، هم اســتتار کند و هم بهتر عمل کند.وی با اشاره به افزایش بُرد موشک های 
کروز دریایی در طول یک سال  و نیم اخیر ار ۳۰۰ به ۱۰۰۰ کیلومتر اظهار کرد: این 
برای ما مهم است که در فاصله زمانی کمتر از دو سال توانستیم بُرد یک موشک مهم 
دریایی خود را به بیش از سه برابر برسانیم. در زمینه پدافند هم برای ما مهم است که 
آسمان ما آسمان امنی باشد و راداری داشته باشیم که چیزی از دید آن رادار مخفی 
نماند.روحانی تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران در زمینه دفاعی هرچه تولید، تحقیق، 
تاش و آماده سازی می کند براساس استراتژی بازدارندگی و دفاعی است نه تهاجمی. 
ما نمی خواهیم به جایی حمله کنیم و آن را تصرف کنیم و این تجهیزات دفاعی خطری 
برای همسایگان مان و منطقه نیست و راهبرد ما راهبرد بازدارنده دفاعی است و برای 
حفظ مرزها و کشور ماست. ما از قدرت دفاعی مان به نفع دوستان مان استفاده خواهیم 
کرد و علیه دوستان مان هیچ گاه استفاده نخواهیم کرد.رییس جمهور در پایان گفت: 
این در شرایطی بوده که ما در منطقه ای هستیم که در طول این سال ها عاوه بر حمله 
به مرزهای خودمان در طول هشــت سال دفاع مقدس، شاهد حمله به کویت، عراق، 
سوریه و افغانستان هم بودیم اما استراتژی ما در بازدارندگی و دفاع تغییری نکرده است 

و در طول همه این ۴۰ سال ما هیچگاه آغازگر هیچ جنگ یا حمله نظامی نبودیم.

با دستور رئیس جمهوری و با حضور جانشین وزیر دفاع رونمایی شد
موشک بالستیک شهید حاج قاسم و موشک 

کروز ابومهدی
جانشین وزیر دفاع با دستور رئیس جمهوری موشک بالستیک شهید حاج قاسم 
و موشــک کروز ابومهدی ســاخت متخصصان صنعت هوافضای وزارت دفاع را 
درآستانه ســالروز صنعت دفاعی رونمایی کرد. سردار سرتیپ پاسدار قاسم تقی 
زاده جانشــین وزیر دفاع  در آیین رونمایی از این دو موشک راهبردی گفت: روز 
صنعت دفاعی یادآور رشادت های گمنامان عرصه دانش و فناوری این مرز و بوم 
است؛   به همت جهادگران گمنام سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع که یکی 
از سازمان های پیشــرو در این وزارتخانه است دو محصول رونمایی می شود. وی 
با بیان اینکه دســتاوردهای امروز بخش دفاع فراتر از تصور بدخواهان و دشمنان 
ملت غیور ایران اســامی اســت اظهار کرد: در زمینه موشک های بالستیک به 
مرزهای فناوری دانش آیرودینامیک رســیده ایم؛ در موشــک های کروز بر تمام 
تحریم های دشــمنان غلبه کرده و فصل نوینی باز شده است. طراحی و ساخت 
این دو موشــک ویژگی های بی بدیلی دارد که بخش کمی از آن به استحضار می 
رسد. این محصوات با کمترین هزینه تولید شده که چیزی نزدیک به یک دهم 
قیمت جهانی است؛ زمان دســتیابی به این دو محصول در کمترین رده در نرم 
جهانی است؛ چیزی که بزرگان هوافضای جهان به آن اذعان دارند این است که  
ه دوی این دو محصول توان بازدارندگی و عمق راهبردی امنیت کشور را افزایش 
می دهند و دشمنان را از مرزهای آبی و خاکی مان دور می کنند. محصول اول به 
یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی موشک »شهید حاج قاسم« نامگذاری 
شده و امیدواریم در سایه الطاف الهی ، قدرت ملی و امنیت مردم عزیز کشورمان 
بیش از پیش فراهم شــود. جانشین وزیر دفاع در تشریح موشک بالستیک حاج 
قاسم گفت:  موشک شهیدقاسم موشک بالستیکی است که با برد ۱۴۰۰ کیلومتر 
مایل پرتاب  کمًا تاکتیکی و بر خاف تمام موشک های مشابه آن در دنیا مبتنی 
بر کنترل آیرودینامیکی است؛ چیزی که در دنیا سابقه ندارد؛ رسیدن به موشک 
شهید حاج قاسم حاصل تجربیات متعددی است که نمونه های آن در نمایشگاه 
اقتدار موشک های بالستیک به نمایش درآمده است؛ خرداد سال ۱۳۸۰ موشک 
راهکنشــی فاتح ۱۱۰ با برد ۳۰۰ کیلومتر رونمایی شد؛ موشک فاتح ۳۱۳ با برد 
۵۰۰ کیلومتر در اوایل دولت یازدهم رونمایی شــد که در عملیات عین ااسد به 
غرش درآمد؛ موشــک های راهبردی خانواده سجیل قبل از آن تحویل نیروهای 
مسلح شده است؛ پس از آن موشک های ارزشمند و تاکتیکی ذوالفقار با طراحی 
و ساخت صد درصد داخلی امتحان خود را در سرکوب تروریست های جنایتکار 
برای انتقام خون شــهدای اهواز و مجلس پس دادند.ســردار تقی زاده ادامه داد: 
برپایه اندوخته این تجربیات موشک شهید حاج قاسم طراحی شده است؛  سامانه 
های پدافندی موشک های سریع را نمی توانند رهگیری کنند که موشک شهید 
قاسم از جمله آنهاست.جانشین وزیر دفاع در تشریح مشخصات موشک راهبردی 
کروز گفت: موشک ابومهدی یک موشک کروز برد بلند است که نام مجاهد بزرگ 
شهید ابومهدی المهندس بر آن نهاده شده است؛ ویژگی اصلی موشک های کروز  
قابلیت شلیک از عمق را دارد و در آینده نزدیک، نیروی دریایی راهبردی کشور نیز 
به آن مجهز خواهد شد که با تجهیز نیروهای مسلح ما به موشک شهید ابومهدی 
امنیت مرزهای آبی از هزار کیلومتری تامین خواهد شــد. وی افزود: این موشک 
قابلیت دارد که در زمان های متفاوت و از چند مسیر مختلف به یک هدف برسد و 

بدین ترتیب پدافند دشمن در این حالت ناتوان و ناکارآمد خواهد شد.

توسط مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع
 خط تولید موتور توربوجت ملی 

»اوج« افتتاح شد
با دستور رئیس جمهوری توسط مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع 
خط تولید موتور توربوجت ملی اوج در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع افتتاح 
شــد.امیر سرتیپ دوم افشــین خواجه فرد مدیر عامل سازمان صنایع هوایی 
وزارت دفــاع در آیین افتتاح موتور توربوجت ملی »اوج« که در اجرای فرمان 
فرمانده معظم کل قوا و با فعالیت جهادی  دانشمندان، طراحان و متخصصین 
صنعت دفاعی کشور ساخته شده است، گفت: موتور ملی اوج به عنوان اولین 
موتور توربوجت بومی توسعه یافته جهت تامین نیروی پیشران جنگنده های 
کشــور از جمله جنگنده های کوثر، صاعقه، آذرخش و جت آموزش پیشرفته 
یاسین و در محدوده وزن برخاست حدود ده تن است.وی افزود: سیستم کنترل 
موتور »اوج« از نوع هیدرومکانیکال اســت  که در صورت نیاز قابلیت ارتقاء به 
سیســتم تمام الکترونیک )FADEC( را دارد.مدیر عامل سازمان صنایع هوایی 
وزارت دفاع با بیان اینکه فناوری بســیار پیچیده این موتور موجب ایجاد یک 
جهش بلند در دانش طراحی و فناوری ساخت در صنعت   کشور شده است، 
خاطر نشــان کرد:  فناوری به کار رفته در »اوج« به عنوان یک بســته مرجع،   
زمینه ورود کشور به فاز طراحی و ساخت موتورهای توربوفن و توربوشفت نیمه 
سنگین و سنگین کاس هوایی و صنعتی را فراهم کرده است.امیر خواجه فرد 
تصریــح کرد: این موتور با اتکا به توانمندی داخلی و تکیه بر دانش و تخصص 
مهندســان کشور و اســتفاده حداکثری از ظرفیت علمی و فنی دانشگاه ها و 
شرکت های دانش بنیان کشور با تولید بومی بیش از ۱۴هزار  قطعه ومجموعه 
متعلقات، برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ساخته و توسط ریاست محترم جمهور 
در روز صنعت دفاعی رونمایی  شد.وی افزود: دومین دستگاه از این موتور نیز  
در سال ۱۳۹۶ تولید و تست آن در آزمایشگاه موتور ملی اوج صورت پذیرفت 
و آزمون های زمینی، تاکســی و پروازی این موتور نیز در سال های ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ بر روی هواپیمای بومی کوثر با موفقیت انجام شد.مدیر عامل سازمان 
صنایع هوایی گفت: این افتخار را داریم که به فضل الهی و در روز صنعت دفاعی 
با افتتاح خط تولید موتور توربوجت ملی اوج، گام بلندی در مسیر خوداتکایی 
در رفع نیازهای ناوگان هوایی نیروهای مسلح کشور برداشته شده و جمهوری 
اسامی ایران در زمره ۸ کشور صاحب دانش طراحی و فناوری ساخت و تولید 

این دسته از موتورهای هوایی قرار می گیرد.

وزیر دفاع:
 موشک های کروز هوایی در مرحله

 آزمایش هستند
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از مرحله آزمایشی موشک های کروز هوایی 
خبر داد. امیر ســرتیپ امیر حاتمی در گفتگویی از مرحله آزمایشی موشک های 
کروز هوایی خبر داد و گفت: یک موشک کروز برد بلند هم برای هواپیماها داریم 
که امیدواریم بتوانیم آن را به موقع به اتمام برسانیم.وی افزود: کار برای تولید این 
موشک کروز برد بلند در وزارت دفاع با جدیت به پیش می رود و از آنجا که یک 
کار تحقیقاتی است، اگر با مانع فنی روبرو نشود در موعد مقرر به نتیجه خواهد 
رسید.وزیر دفاع با اشاره به اینکه وزارت دفاع در زمینه انواع موشک های کروز کار 
می کند، اظهار داشت: در نمایشگاه دفاعی ۲۲ بهمن سال گذشته هم موشک های 
کروز زمین به زمین هویزه و ســومار به نمایش گذاشته شد که برد آن ها حدود 

هزار و ۴۰۰ کیلومتر است.

خطیب زاده:
ِصرف درخواست آمریکا موجب فعال شدن مکانیسم ماشه نمی شود

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که خط خبری برخی رســانه های بیگانه این است که نشان دهند صرفا با درخواست  آمریکا، ایران از طرف شورای امنیت 
سازمان ملل تحت تحریم قرار خواهد گرفت تاکید کرد : آمریکا هیچ جایگاهی برای چنین اقدامی ندارد و در اقدامی مغایر با مقررات و قواعد حقوق بین الملل و مفاد 
قطعنامه ۲۲۳۱، صرفا "درخواست" به رییس دوره ای شورای امنیت ارائه کرده است.سعید خطیب زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص آخرین روند تحوات 
و اقدامات غیرقانونی آمریکا در شورای امنیت و تاش های کشورمان اظهار کرد: در ابتدا ازم است این نکته مهم مورد تاکید قرار گیرد که در روند بازتاب  اخبار و 
تحوات مرتبط با تاش بی مبنای ایاات  متحده برای بازگرداندن قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده است، شاهد تاش برخی رسانه 
های بیگانه برای القای یک برداشت نادرست هستیم. این خط خبری به دنبال این است که نشان دهد صرفا با طرح درخواست آمریکا، قطعنامه های لغو شده و به تبع 
آن تحریم ها احیاء  شده و ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحت تحریم قرار خواهد گرفت.خطیب زاده افزود: این در حالی است که آمریکا هیچ جایگاهی 
برای چنین اقدمی ندارد و در اقدامی مغایر با مقررات و قواعد حقوق بین الملل و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، صرفا "درخواست" به رییس دوره ای شورای امنیت ارائه کرده 
است. صاحیت آمریکا برای طرح این درخواست از سوی همه اعضای برجام  رد شده و آمریکا حتی در بین متحدان خود تا آنجا منزوی شده که سه کشور اروپایی 
را متحدان آیت اه های ایران خوانده است.   تمامی اعضای باقی مانده در برجام شامل سه کشور اروپایی آلمان  انگلیس و فرانسه و همچنین روسیه و چین بافاصله 
و قویا با این درخواست بی مبنا و غیر قانونی ایاات متحده  مخالفت کرده و آن را به اطاع رئیس شورای امنیت نیز رسانده اند. سایر اعضای شورای امنیت نیز ظرف 
روزهای آینده موضع مشابه اتخاذ خواهند کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به وقایع مرتبط با نشست اخیر شورای امنیت و مخالفت قاطع همه کشورهای 
عضو به جز یک کشور  و به خصوص مخالفت اعضای دائم شورای امنیت به خصوص روسیه و چین با آمریکا افزود: واشنگتن هیچ گاه به خواست نامشروع خود نخواهد 
رسید.خطیب زاده با تاکید بر اینکه هدف اول و غایی آمریکا پیشبرد تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران با توسل به ابزارهای یکجانبه گرایانه سیاسی و مهمتر از آن 

جنگ روانی و تبلیغاتی و بر هم زدن  ثبات و امنیت روانی و اقتصادی کشور است، .

تخت روانچی: 
آمریکا عضو برجام نیست و نمی تواند ادعای 

بازگشت تحریم ها را داشته باشد
نماینده ایران در ســازمان ملل متحد گفت: آمریکا عضو برجام نیست بلکه از آن 
خارج شــده است و دیگر نمی تواند ادعای بازگشت تحریم ها علیه ایران را داشته 
باشد. پس از اعام رسمی تصمیم آمریکا مبنی بر فعال سازی مکانیسم ماشه برای 
بازگشت تحریم های هسته ای ایران توسط سازمان ملل، مجید تخت روانچی در 
کنفرانسی خبری اظهار کرد: آمریکا ارتباطی به برجام ندارد. آمریکا تاش می کند 
با بهره برداری از زور، تحریم هایی را علیه ایران تحمیل کند که این کار غیر قابل 
قبول است.وی ادامه داد: این کشور با توجه به خروج از توافق هسته ای صاحیت 
چنین کاری را ندارد و ســازمان ملل متحد باید در برابر تاش های واشنگتن که 
نقض قوانین بین المللی است، بایستد.بنا بر گزارش خبرگزاری صداوسیما، تخت 
روانچی تاکید کرد: ادله حقوقی آمریکایی ها بسیار سخیف بود و پیش بینی می کنم 
که آمریکایی ها شکست می خورند.وی ادامه داد: آمریکا به تخریب گری دیپلماتیک 
خود در سازمان ملل برای بازگردندان تحریم ها، دو سال بعد از خاتمه مشارکتش 
در برجام، ادامه می دهد. هیچ جوســازی یا بازی های هیجانی برای قبواندن این 

ادعای جعلی کمک نمی کند.

تخت روانچی: 
آمریکا عضو برجام نیست و نمی تواند ادعای 

بازگشت تحریم ها را داشته باشد
نماینده ایران در ســازمان ملل متحد گفت: آمریکا عضو برجام نیست بلکه از آن 
خارج شــده است و دیگر نمی تواند ادعای بازگشت تحریم ها علیه ایران را داشته 
باشد. پس از اعام رسمی تصمیم آمریکا مبنی بر فعال سازی مکانیسم ماشه برای 
بازگشت تحریم های هسته ای ایران توسط سازمان ملل، مجید تخت روانچی در 
کنفرانسی خبری اظهار کرد: آمریکا ارتباطی به برجام ندارد. آمریکا تاش می کند 
با بهره برداری از زور، تحریم هایی را علیه ایران تحمیل کند که این کار غیر قابل 
قبول است.وی ادامه داد: این کشور با توجه به خروج از توافق هسته ای صاحیت 
چنین کاری را ندارد و ســازمان ملل متحد باید در برابر تاش های واشنگتن که 
نقض قوانین بین المللی است، بایستد.بنا بر گزارش خبرگزاری صداوسیما، تخت 
روانچی تاکید کرد: ادله حقوقی آمریکایی ها بسیار سخیف بود و پیش بینی می کنم 
که آمریکایی ها شکست می خورند.وی ادامه داد: آمریکا به تخریب گری دیپلماتیک 
خود در سازمان ملل برای بازگردندان تحریم ها، دو سال بعد از خاتمه مشارکتش 
در برجام، ادامه می دهد. هیچ جوســازی یا بازی های هیجانی برای قبواندن این 

ادعای جعلی کمک نمی کند.

کدخدایی: 
حفظ اعتبار شورای امنیت در گرو رد 
درخواست نامشروع عضو متمرد است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بکارگیری مکانیزم ماشه در شرایط حاضر توسط 
آمریکا یعنی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و عدم اجرای قطعنامه های شــورای امنیت 
توســط یک عضو دایم، یعنی از بین رفتن مشــروعیت شورای امنیت و سازمان 

ملل متحد!
 عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:

»به کارگیری مکانیزم ماشه در شرایط حاضر توسط آمریکا یعنی نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ و عدم اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط یک عضو دائم، یعنی از 
بین رفتن مشــروعیت شورای امنیت و سازمان ملل متحد!حفظ اعتبار این شورا 

و همکاری های بین المللی در گرو رد درخواست نامشروع عضو متمرد است!«

 سردار جالی: 
صنعت بومی دفاعی، موتور پیشرفت گام دوم 

انقاب است
رییس ســازمان پدافند غیرعامل گفت: صنایع بومی دفاعی می تواند در گام دوم 
انقاب موتور پیشــران پیشرفت و توسعه کشور محســوب شود. سردار غامرضا 
جالی، در یادداشــتی به مناسبت ســالروز صنعت دفاعی کشور نوشت:»صنعت 
بومی دفاعی از پایه های اصلی تولید قدرت ملی و اقتدار است. تجربه ۸ سال دفاع 
مقدس نشان داد بدون اتکا به صنایع بومی دفاعی امکان صیانت از ایران اسامی 
وجود ندارد.در ســال های اخیر با بهره گیری از سرمایه های انسانی متعهد در قالب 
شرکت های دانش بنیان تحوات شگرفی در توسعه صنایع بومی دفاعی کشور روی 
داده که موجب شگفتی ناظران شده است.به زعم ما صنایع بومی دفاعی می تواند 
در گام دوم انقاب موتور پیشــران پیشرفت و توسعه کشور محسوب گردد.خشم 
آمریکا از پایان تحریم های تســلیحاتی ایران نشان می دهد به چه میزان رشد و 
توسعه صنایع  دفاعی می تواند دشمن را عقب نشاند و جغرافیای اقتدار مقاومت را 
تحکیم بخشد.در سازمان پدافند غیرعامل کشور چند سالی است متمرکز بر توسعه 
صنایع بومی پدافند غیرعامل به عنوان جزئی از صنایع بومی دفاعی کشور هستیم. 
این صنایع بومی که جزو صنایع های تک محسوب می شوند، تضمین گر امنیت، 
ثبات و پایداری کشور در برابر تهدیدات نوین حوزه CBRNE است.ضمن تبریک این 
روز مبارک به همه دست اندرکاران صنایع دفاعی کشور و عرض خداقوت به آنها 

یاد و خاطره شهدای این عرصه به ویژه شهید طهرانی مقدم را گرامی می داریم.«

بازگشت سه صیاد بلوچ گروگان گرفته شده 
توسط دزدان دریایی سومالی به کشور

ســه صیاد بلوچ که از سوی دزدان دریایی ســومالی گروگان گرفته شده بودند، 
دقایقی پیش وارد فرودگاه امام خمینی )ره( شــدند. این صیادان بلوچ که از سال 
۹۴ به دست دزدان دریایی در سومالی اسیر شده بودند، با همت سربازان گمنام 
امام زمان )عج( و با همکاری وزارت امورخارجه و نیروی قدس ســپاه پاســداران 
انقاب اسامی آزاد شدند.عبداه نوحانی، ابراهیم بلوچ نیا و جمال الدین دهباری 
ســه صیاد آزاد شده هســتند و این افراد آخرین گروه از صیادان در بند دزدان 
دریایی سومالی هستند که آزاد شده و به کشور منتقل شده اند.این سه صیاد به 
همراه ۱۷ همکار همراه شان در دو لنج از کنارک و چابهار در جنوب سیستان و 
بلوچستان برای صید ماهی حرکت کردند و ۲۰ فروردین ۹۴ در بند دزدان دریایی 

سومالی اسیر شدند.
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گزیده خبر رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

قطع وابستگی به نفت نیازمند حمایت از صادرات است
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران با اشــاره به اینکه اگر به دنبال درآمد صادراتی 
هســتیم باید بدون شــتابزدگی از صادرات حمایت کنیم، پیش شرط های کاهش 
وابســتگی به اقتصاد نفتی را تشریح کرد.محمد اهوتی با اشاره به سخنرانی رئیس 
جمهور مبنی بر قطع وابســتگی اقتصاد ایران به نفت، گفت: رئیس جمهور کاهش 
وابســتگی کشــور به اقتصاد نفتی را تا میزان ده درصد اعام کرده اند که این امری 
بی ســابقه بوده و در هیچ بازه زمانی، بودجه کشور تا این حد خود را از وابستگی به 
درآمدهای نفتی رها نکرده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: ایران در 
هیچ دوره ای چه قبل و چه بعد از پیروزی انقاب اسامی، چنین شرایطی را تجربه 
نکرده و امروز اقتصاد کشــور مبتنی بر صادرات غیرنفتی اســت که این موضوع، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، به این معنا که کشوری که سال های سال بر اساس 
اقتصاد نفتی اداره می شــده، اکنون به هر دلیلــی از جمله تنگناهای ارزی از ناحیه 
تحریم ها، با شرایطی مواجه شده که به ناچار برای کشور و دولت، توفیقی ایجاد شده 
که وابســتگی خود را از نفت جدا  و بــه اقتصاد و صادرات غیرنفتی متکی کند.وی 
تصریح کرد: در چنین شرایطی، تنها کشور نفت خیزی در دنیا هستیم که وابستگی 
به بودجه در آن به حدود 10 درصد رسیده و اگرچه سال های قبل نیز، این وابستگی 
بالغ بر بیســت درصد بوده است؛ اما باز هم نســبت به کشورهای نفت خیز، بودجه 
ایران کمترین وابستگی را داشته است.اهوتی معتقد است که این امر نشان می دهد 

یک فرآیندی طی شــده و کار به وابســتگی ده درصدی بودجه به درآمدهای نفتی 
رسیده است؛ به این معنا که طی سال  های گذشته، از یک طرف صادرات مورد توجه 
قرار گرفته و از ســوی دیگر، زیرساختهای صنعتی، کشاورزی و معدنی رشد یافته و 
در نهایت، ســرمایه گذاری هایی که در حوزه صنایع پتروشیمی رخ داده، اکنون به 
ثمر نشســته و همه این عوامل سبب شــده تا از صادرات 7 میلیارد داری دهه 80 
به صادرات بالغ بر40 میلیارد داری در ســال گذشته برسیم. رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران با بیان اینکه بر اساس هدفگذاری های قبلی، کشور می بایست در حال 
حاضــر صادرات بالغ بر 100 میلیارد دار را تجربه می کرد، خاطرنشــان کرد: البته 
دایل متعددی از جمله تحریم های خارجی و محدودیت های داخلی نیز در نرسیدن 
به این عدد دخیل بوده اند.به گفته وی، با توجه به شــرایط کنونی که اقتصاد ایران 
نیازمند درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی است، حمایت  از صادرات و فاصله 
گرفتن از شتاب زدگی در تصمیمات، از جمله فاکتورهای اصلی رشد صادرات است. 
بنابراین تســهیل صادرات و رفع موانع صادراتی عاملی برای رشد صادرات غیرنفتی 
اســت.اهوتی گفت: توجه به واقعیات و شــرایط موجودی که صادرکنندگان با آن 
درگیر هستند، از جمله نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرند، ضمن اینکه رفع موانع 
پیش روی صادرات نیز می تواند از جمله فاکتورهای مهم رونق صادرات کشور باشد. 
حمایت از صادرات به معنای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است.وی تأکید کرد: با 

توجه به اینکه چاره ای جز حمایت از صادرات نداریم، چراکه هدفگذاری امسال، انجام 
صادرات به میزان حدود 41 میلیارد دار بوده که تاکنون که 5 ماه از ســال سپری 
شــده، به دلیل شیوع ویروس کرونا که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، شاهد 
کاهش صادرات به میزان 39 درصد هســتیم.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایــران  ادامه داد: بــا توجه به گفته های رئیس جمهور، امــروزه هم صادرکنندگان 
مسئولیت و بسیار سنگینی در مقابل اقتصاد کشور دارند و هم دولت و دستگاههای 
حاکمیتی باید به وظایف خود نســبت به صادرکننــدگان به خوبی عمل کنند؛ به 
نحوی که باید بسترهای زیادی فراهم شوند که با رفع موانع، صادرکنندگان بتوانند 
میزان بیشــتری از ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشــور برگردانند تا هم 
چرخ اقتصاد بچرخد و هم حمایت از صنعت صورت گیرد تا عاوه بر ایجاد اشتغال، 
ارزآوری حاصل از صادرات بتواند نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد.  اهوتی ادامه 
داد: در این شرایط، هر یک از ما در جایگاه صادرکننده و دولت باید تاش کنیم که 
شرایط و بسترها را فراهم کرده و برای قطع وابستگی به اقتصاد نفتی گام برداریم؛ اما 
به هر حال برای رسیدن به این هدف، صادرکنندگان باید مورد حمایت قرار گرفته و 
صادرات رونق یابد تا در این زمان باقیمانده تا پایان سال نیز، بتوان کمبود و کاهش 
صادرات را جبران کرد. با کاهش قیمت نفت، قیمت میعانات نیز کاهش یافته و تاش 

دوچندان را برای ارز  آوری بیشتر برای کشور نیاز داریم.

بررسی وضعیت بازارها
سرمایه گذاران کدام بازارها امسال  بیشتر 

سود کردند؟
بررسی وضعیت بازارها در مردادماه 99 نشان می دهد که تقریبا هیجان قیمتی 
رو به فروکش بوده و میزان ســودآوری برخی بازارها برخاف ابتدای امسال به 
کمترین حد برای ســرمایه گذاران آن رسیده اســت.پرونده مرداد 99 به پایان 
 رســید؛ ماهی که آن چنان روزهای خوش برای بازار بورس نداشــت و در مقابل 
بازارهای دیگر، جان تازه ای گرفتند.بررسی ها از وضعیت بازارها در مردادماه نشان 
می دهد که در این بازه زمانی یک ماه گذشــته نرخ دار 9.5 درصد، نرخ ســکه 
3.7 درصد و نرخ طا 10.3 درصد افزایش یافت و این در حالی اســت که بازار 
ســرمایه از ابتدای این ماه 8.۲7 درصد کاهش را تجربه کرد. این در حالی است 
که از ابتدای ســال تاکنون همچنان بازار سهام بیشــترین سودآوری را نصیب 

سرمایه گذاران خود کرده است.

نرخ دار در مردادماه 9.۵ درصد رشد کرد
بازار ارز از ابتدای امســال تاکنــون تقریبا روزهای پرنوســانی را طی کرده؛ تا 
جایی که در برخی روزها، حتی در حال گذر از ســد مقاوتی ۲5 هزار تومان در 
بازار آزاد نیز بوده اســت. در این بازه زمانی 5 ماهه بررسی ها نشان می دهد که 
سرمایه گذاران بازار ارز، سودی در حدود 50.3 درصد کسب کردند.روند اعداد و 
ارقام نرخ خرید دار در صرافی های بانکی حاکی از آن است که در ابتدای امسال 
هر دار آمریکا 14 هزار و 900 تومان قیمت داشــت کــه این عدد در روز ۲9 
مردادماه به ۲۲ هزار و 400 تومان تغییر کرد.در مردادماه امسال نیز در حالی که 
نــرخ خرید دار در ابتدای ماه روی تابلوهای صرافی های بانکی ۲0 هزار و 450 
تومان دیده می شــد، اما این نرخ در پایان ماه به ۲۲ هزار و 400 تومان افزایش 
یافت. این یعنی در این بازه زمانی، دار از رشد یک هزار و 950 تومان و در حدود 

9.5 درصد برخوردار بوده است.

سرمایه گذاران بازار طا در مرداد 10.3 درصد سود کردند
روند تغییرات بازار طا، از رشــد 7۲.8 درصدی از ابتدای سال تاکنون حکایت 
دارد. نرخ هر گرم طای 18عیار در آخرین روز کاری سال 98 حدود ۶0۶ هزار 
و 300 تومــان بود که این رقم در حال حاضر به یک میلیون و 47 هزار و 900 
تومان افزایش یافته است.در ابتدای مردادماه نیز هر گرم طای 18عیار در بازار 
تهران 950 هزار تومان قیمت داشت. به عبارتی، در مردادماه امسال میزان رشد 

قیمت طا در حدود 10.3 درصد بوده است.

خریداران بازار سکه در مردادماه 3.۷ درصد سود کردند
روند تغییرات بازار ســکه، از رشــد 3.7 درصدی قیمت ســکه امامی از ابتدای 
مردادماه تاکنون حکایت دارد. هر قطعه ســکه امامــی در ابتدای مردادماه 10 
میلیون و 3۲8 هزار تومان قیمت داشت که در حال حاضر نرخ آن به 10 میلیون 
و 711 هزار تومان افزایش یافته است.اما نمودار قیمتی بازار سکه نشان می دهد 
که از ابتدای امسال تاکنون هر قطعه سکه امامی 81.5 درصدی را تجربه کرده 
اســت. در آخرین روز کاری اســفند 98 هر قطعه سکه امامی 5 میلیون و 900 

هزار تومان قیمت داشت.

بورس تهران 49۵ هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد
مردادماه برخاف ماه های قبل ســال 99، آن چنان روزهای خوشــی برای بازار 
ســهام رقم نزد و تقریبا در بیشــتر روزهای مردادماه، مسیر شاخص کل بورس 
نزولی بود. این در حالی اســت که از ابتدای امسال تاکنون، شاخص کل بورس از 
رشد ۲4۲.۶ درصدی برخوردار بوده است. این میزان رشد، نشان از آن دارد که 
از ابتدای امســال تاکنون هیچ کدام از بازارهای موازی چنین سودآوری ای برای 
سرمایه گذاران نداشــته است. شاخص کل بورس در ابتدای امسال با عدد 51۲ 
هــزار و 900 شــروع به کار کرد، اما در آخریــن روز معاماتی بورس تهران در 

مردادماه 99 روی عدد یک میلیون و 757 هزار و ۲57 واحد ایستاد.
اما گزارش ها نشان می دهد که بازار سرمایه در شرایطی در آخرین روز معاماتی 
مردادمــاه به کار خود پایــان داد که این نماگر از ابتدای ایــن ماه 8.۲7 درصد 
کاهش را تجربه کرد و راه های رفته را بازگشت. ارزش بازار بورس تهران در روز 
چهارشــنبه به ۶5.77 هزار میلیارد تومان رسید که این عدد حاکی از آن است 
کــه بورس تهران از ابتدای مردادماه، حــدود 495 هزار میلیارد تومان از ارزش 
بازار خود را از دســت داده اســت.آنچه که در روند معامات چهارشنبه گذشته 
به چشم می خورد، افت شدید ارزش معامات است. در این روز ارزش معامات 
خرد بورس تهران به 51۲0 میلیارد تومان رسید. این رقم کمترین عدد  از تاریخ 
۶ اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون بوده است. همچنین ارزش صفوف فروش در 
مجموع بورس، فرابورس و بازار پایه به 15.5 هزار میلیارد تومان رســیده است. 
صف فروش در 481 نماد معاماتی تشــکیل شــد؛ این تعداد 74 درصد از کل 

سهام را تشکیل می دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر:
واحدهای مسکن مهر بدون معارض استان 
بوشهر تکمیل و تحویل متقاضیان می شود

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان بوشــهر با بیان اینکه تاکنون 3۲ هزار واحد 
مســکن مهر استان بوشهر تکمیل و افتتاح شــده گفت: واحدهای مسکن مهر 
بدون معارض تا آبان ماه تکمیل و تحویل متقاضیان می شــود. فرزاد رستمی در 
نشســت بررسی روند اجرای طرح های مسکن سازی با بیان اینکه  سهم استان 
بوشــهر از واحدهای مسکن مهر 34 هزار 715 واحد است، اظهار داشت: از این 
تعداد 3۲ هزار و 38۶ واحد تاکنون افتتاح شــده  که ۶0 درصد این واحدها در 
دولت یازدهم و دوازدهم تکمیل و افتتاح شده است.رستمی از توسعه طرح های 
روبنایی در اجرای طرح های مسکن مهر خبرداد و افزود:تاکنون 9 مسجد، شش 
مدرسه و انواع پروژه های مدرسه سازی، فضای سبز، واحد درمانی، پارک محله ای 
به عنوان خدمات روبنایی در اجرای واحدهای مســکن مهر اجرا شده است.وی، 
از اجرای طرح اقدام ملی مسکن برای خانه دار شدن افراد فاقد مسکن خبر داد و 
خاطرنشان کرد: در این راستا سهمیه استان 5 هزار  تعیین شد که چهار هزار نفر 
ثبت نام کرده اند و تاکنون ۲ هزار و 300 نفرمشمول دریافت این واحدها شده اند.

مدیرکل راه و شهرســازی استان بوشهر با بیان  اینکه پس از  واریز 40 میلیون 
تومان از سوی متقاضیان لیست نهایی مشخص می شوند گفت: در مراکز استان 
این واحدها در شهر جدید عالی شهر و چغادک و در جنوب استان برای شهرهای 
نخل تقی و عسلویه نیز در شهر جدید نایبند زمین جانمایی شده است.رستمی 
با اشــاره به اینکه در مابقی شهرهای استان بوشهر مشکلی در خصوص  تامین 
زمین در اجرای طرح اقدام ملی مسکن وجود ندارد افزود: ساخت این مسکن ها 

بر اساس برنامه زمان بندی انجام و تحویل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعام کرد :
نجات بورس با افزایش سرمایه شرکت ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی را راه نجات 
بورس از وضعیت فعلی عنوان کرد.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس به تشــریح بازدید میدانی اعضای کمیسیون از گمرکات کشور، تعیین تکلیف 
فعاان اقتصادی که از منابع بانک مرکزی اســتفاده کرده اند، طرح گشایش اقتصادی 
دولت و نیز اهداف ایحه افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس پرداخت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به سواات متعدد نمایندگان عضو این کمیسیون 
از مسئوان گمرک و سوال از وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: کارگروهی از کمیسیون 
اقتصادی ظرف 10 روز آینده از گمرکات کشور بازدید میدانی خواهند داشت.وی افزود: 
جمع بندی این بازدید به کمیسیون ارائه تا موضوع سوال از وزیر اقتصاد به صحن علنی 
ارجاع یا در کمیسیون خاتمه یابد.پورابراهیمی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف 
فعاان اقتصادی که در سال های اخیر ارز دریافت کرده و به دلیل نوسانات اخیر امکان 
تســویه را نداشته اند، گفت: بخشــی از این ارز در سال های قبل در قالب منابع دولت 
پرداخت شده است، اما در رابطه با ارز اختصاصی یافته از محل منابع بانک مرکزی به 
فعاان اقتصادی که به هر دلیل و به واســطه تغییر ارزش پول ملی، امکان بازپرداخت 
فراهم نشــده اســت، در حضور وزیر اقتصاد تصمیم گرفته شد، دولت هر چه سریعتر 
براساس گزارش وزارت اقتصاد، پیش نویس اصاحی را برای هیأت وزیران ارسال کند.

وی افزود: با این اقدام و از طریق اعمال موضوع در بودجه سال 1400 نسبت به وضعیت 
فعاان اقتصادی که از منابع ارزی بانک مرکزی در سال های گذشته برای فعالیت های 
اقتصادی استفاده کرده اند، تعیین تکلیف خواهد شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
در ادامه در پاســخ به ســوالی درخصوص اهمیت ایحه افزایش سرمایه شرکت های 
پذیرفته شده در بورس نیز گفت: این ایحه می تواند با سلب حق تقدم از شرکت های 
بخش خصوصی با مشوق های صادراتی و الزام در شرکت های دولتی، ظرفیتی را ایجاد 
کند که عرضه قابل توجهی در بازار ســرمایه اتفاق بیافتد.وی افزود: پیش بینی ما این 
است که امکان جذب حجم قابل توجهی منابع بوجود آید که این منابع می تواند صرف 
سرمایه گذاری و تولید شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد: با 
اجرایی شدن مصوبه مجلس، شاهد اتفاق مهمی در عرضه سهام در بازار سرمایه باشیم.

پورابراهیمی افزود: این امر همچنین منجر به ایجاد یک تعادل منطقی در قیمت های 
سهام و حضور مردم و منفعت آن ها و نیز اجرای طرح های اقتصادی در درون شرکت ها 
خواهد شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به ارزیابی وی از طرح گشایش 
اقتصادی دولت، گفت : اوراق سلف نفتی از سال 93 در کشور وجود داشته و هم اکنون 
نیز شــاهد عرضه آن در بازار سرمایه هســتیم.وی افزود: 10 روز قبل ۲ هزار و 500 

میلیارد تومان اوراق سلف نفتی عرضه شده است.

رشد مالیات به تولید 
بررســی ها نشان می دهد، در سال 98 نســبت به آغاز دولت در سال 139۲ نسبت 
مالیات به تولید ناخالص داخلی تنها 0.7 درصد رشد کرده است. اخیرا سازمان برنامه و 
بودجه کشور اقدام به انتشار گزارشی از عملکرد دولت در 7 سال اخیر نموده است. بر 
این اساس یکی از نکات قابل توجه در گزارش مذکور رشد بسیار اندک نسبت مالیات 
نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور می باشد.گزارش مذکور نشان می دهد، در سال 
98 نســبت به آغاز دولت در سال 139۲ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تنها 
0.7 درصد رشد کرده است. بر این مبنا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 
4.7 درصد بوده اســت.از سوی دیگر سهم مالیات در عمکلرد بودجه 139۲ حدود 33 
درصد بوده که در سال 1398 به حدود 3۶ درصد افزایش یافته است.یکی از نقاط قابل 
توجه در عملکرد بودجه سهم بسیار باای اعتبارات هزینه ای دولت می باشد. در سال 
93 سهم این اعتبارات از کل مصارف بودجه عمومی حدود 81 درصد بوده که در سال 

گذشته این سهم با تنها 4 درصد کاهش به 71 درصد رسیده است.

 اولتیماتوم سازمان 
مالیاتی به خریداران 

سکه
بر اساس بخشــنامه معاون سازمان مالیاتی 
آخریــن مهلت ارســال اظهارنامه مالیاتی و 
پرداخت مالیات خریداران ســکه مشخص 
شــد.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور 
مالیاتی کشور، از تعیین مالیات مقطوع برای 
خریداران سکه حداکثر به میزان ۲00 قطعه 
در سال 1397 که در موعد مقرر اظهارنامه 
تســلیم نکرده اند، خبر داد.بر این اســاس 
محمد مسیحی در بخشــنامه ای خطاب به 
مدیران کل امور مالیاتی اســتانها، مؤدیان 
برای پرداخت مالیات مقطوع خریداران سکه 
از بانک مرکزی در ســال 1397، حداکثر تا 
پایان روز شــنبه یکم شــهریور ماه فرصت 

خواهند داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: 
49 میلیون نفر کل دارندگان سهام عدالت در کشور هستند که 
از این تعداد دو میلیون نفر سهام عدالت خود را فروخته اند. علی 
عســکری صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی اظهار داشت: یکی از ماموریت هایی که رهبری به وزارت 
اقتصاد  و دارایی و دولت محول کردند مشــخص کردن و آزاد 
سازی سهام عدالت است با  امید به اینکه هرچه زودتر این امر به  
نتیجه برسد و ماه عسل آن برای کشور اثربخش باشد.وی بیان 
کرد: در استان خراسان جنوبی ۶40 هزار نفر سهام عدالت دارند 
که 180 هزار نفر  در خراسان جنوبی  روش مستقیم را انتخاب 
کردنــد و 4۶0 هزار نفر روش غیرمســتقیم را انتخاب کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: 
افرادی که روش مســتقیم را انتخاب کردند در قالب شــرکت 
سهام عدالت استانی مدیریت می شوند و هیئت مدیره که تعیین 
شود وجه سهامداری تعیین تکلیف می شود وی می تواند سهام 

خود را بفروشند اما در قالب شرکت ها انجام می شود.عسکری با 
بیان اینکه در خراسان جنوبی از 4۶0 هزار نفری که روش غیر 
مستقیم را انتخاب کردند 40 هزار نفر در سامانه سجام شرکت 
و خود  را معرفی کردند افزود: افراد باید با سامانه سجام خود را 
معرفی کنند تا بتواند مشارکت مستقیم در شرکت داشته باشند 
که  در اســتان خراسان جنوبی 30 هزار نفری هستند که خود  
را به سازمان  خصوصی سازی معرفی نکردند و  شماره تلفن و 
شماره  شبا از آنها نداریم و در این راستا ۲4 میلیارد تومان پول 
در حساب سازمان  خصوصی ســازی بلوکه است و نمی دانیم 
چگونه به حســاب افراد واریز کنیم. معاون توســعه مدیریت و 
منابع وزارت امور اقتصــاد و دارایی گفت: باید افرادی که هیچ 
مشخصاتی از آنها نداریم و در سامانه سجام ورود پیدا نکردند هر 
چه زودتر شناسایی شوند اما از 4۶0 هزار نفر ۲30 هزار نفر تلفن 
ارتباطی از اینها داریم می توانیم اطاع رسانی کنیم اما نصف این 
افراد شماره تلفن هم از آنها نداریم تا بتوانیم اطاع رسانی کنیم.

عسکری گفت: خراســان جنوبی به عنوان  استان اول انتخاب 
شده تا پایلوت استان انتخاب و سامان دهی شود برای پیشبرد 
کار که تاکنون شــرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان به 
ثبت رســیده و در بورس پذیره نویسی شــده است.وی اظهار 
داشت: سازمان خصوصی سازی به دنبال ساماندهی افراد است 
که از این پس شــرکت بورس موارد سهامداری افراد را دنبال 
می کند. امروز 9 هزار میلیارد تومان ارزش سهام است و در دوره 
اول واگذاری شرکت ها ابتدا به شرکت هایی که نام نشان دادند 
واگذار می شود.معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصاد 
و دارایی بیان کرد: آنهایی که در ســهام عدالت روش مستقیم 
را انتخاب کردند مسئولیت سهامداری خود را برعهده گرفته و 
اکثر این افراد در شبکه سجام ثبت نام کردند و دو میلیون نفر 
سهام عدالت خود را فروخته اند.عسکری عنوان کرد: 49 میلیون 
نفر کل دارندگان ســهام عدالت در کشورند که  نزدیک به 19 

میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند.

مجموع سهامداران عدالت 49میلیون نفر هستند

چندنفرسهامعدالتفروختهانـد؟

استانها
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تشدید شوک تقاضا در بازار جهانی نفتگزیده خبر
به دنبال شیوع بیماری مرگبار کرونا که آینده اقتصاد جهانی 
را در هاله ای از ابهام فرو برده،   تبعات این بحران به بازار نفت 
نیز کشیده شده است.در حال حاضر، کاهش شدید تقاضا برای 
خرید نفت در بازارهای جهانی و همچنین مازاد تولید ســبب 
شــده است بازار طای سیاه که به شدت به تقاضا حساسیت 
دارد، با شوک روبرو شود.این مساله، صنعت جهانی نفت را در 
مخمصه ای وحشتناک گرفتار کرده است که خروج از آن در 
آینده نزدیک متصور نیست.گفتنی است بازار جهانی نفت از 
نظر فیزیکی و همچنین روانی توانایی عرضه جدید را ندارد و 
ممکن اســت در آینده نزدیک شاهد بروز شوک شدیدتر در 
بازار نفت باشــیم، چرا که به ســبب کاهش تقاضا در شرایط 
کرونــا عرضه کاهش یافته و چنانچه نفت جدید در بازار وارد 
شود، اما تغییری در میزان تقاضا به وقوع نپیوندد،   پیش بینی 

می شود بهای نفت باز هم به کمتر از رقم فعلی سقوط کند.
بــه گزارش رویترز، افزایش نگرانی هــا در مورد کاهش روند 
ترمیم تقاضا برای نفت در آمریکا و همچنین شکست مذاکرات 

مربوط به بســته محرک اقتصادی جدید دولت آمریکا سبب 
افت قیمت نفت در بازارهای جهانی شــده است.گفتنی است 
به سبب شــیوع بیماری کرونا،  مردم در سراسر جهان بیشتر 
تمایل دارند برای حفاظت از جان خود خانه نشــین شــوند 
در نتیجه میزان اســتفاده از وسایل حمل و نقل و همچنین 
اســتفاده از نفت و بنزین با کاهش شدید روبرو شده است.در 
حال حاضر نیز میزان عرضه محصوات پاایشــی در بازار در 
حال افزایش است و به سبب کاهش فضای ازم برای ذخیره 
سازی،   پاایشگاه ها می کوشــند بنزین و سوخت جت را بر 
روی دریا ذخیره کنند که این مساله سبب افزایش نرخ اجاره 
نفت کش ها و کاهش ذخیره سازی نفت شده است.در صورت 
تــداوم این وضعیت،  اگر هیچ فضایی برای ذخیره محصوات 
نباشد، پاایشگاه ها مجبور می شوند تولیدات خود را به حالت 
تعلیق درآورند که این مساله آنها را در معرض خطر تعطیلی 
قرار می دهد. هر چه از شمار پاایشگاه ها کاسته شود، تقاضا 

برای خرید نفت خام با افت بیشتری روبرو می شود.

رونمایی ۸ میلیارد دار قراردادهای انرژی 
آمریکا با عراق

توافقها و قراردادهای شرکتهای آمریکایی با عراق در آستانه نخستین سفر 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا رونمایی شدند.، پنج شرکت آمریکایی شامل شورون 
با دولت عراق قراردادهای انرژی امضا کردند. وزارت انرژی آمریکا در بیانیه 
ای اعام کرد هانی ول اینترنشــنال، بیکرهیوز، جنرال الکتریک، استرار 
انرژی و شــورون توافقهای انرژی به ارزش هشــت میلیارد دار با وزارت 
خانه های نفــت و برق عراق امضا کردند.دن برویــت، وزیر انرژی آمریکا 
در بیانیــه ای اظهار کرد: این قراردادها برای آینــده انرژی عراق کلیدی 
هســتند و مطمئنم این شــرکتها که به آمریکا کمک کردند به استقال 
انرژی دســت پیدا کند از تخصص باای خود بــرای کمک به عراق برای 
دســتیابی به پتانســیل کامل صنعت انرژی خود بهره خواهند گرفت.این 
توافقها پس از دیدار وزیران نفت و برق عراق و برونت و همچنین میزگردی 
در واشــنگتن با نخســت وزیر عراق و صنعت انرژی آمریکا امضا شدند.بر 
اســاس گزارش رویترز، شــرکت جنرال الکتریک هم اعام کرد دو توافق 
جدیــد به ارزش بیش از 1.2 میلیــارد دار با وزارت برق عراق برای انجام 
برنامه های تعمیراتی در نیروگاههای برق این کشور و تقویت شبکه انتقال 
برق امضا کرده است. این شرکت آمریکایی اعام کرد در حال همکاری با 
آژانسهای اعتبار صادرات استتا فاینانس بیش از یک میلیارد دار برای این 

پروژه ها را تسهیل کند.

 در نشست کمیته وزیران اوپک پاس 
چه گذشت؟

کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس در نشست روز چهارشنبه اعام 
کرد بازار نفت در مســیر بازیابی توازن خود اســت اما با توجه به ابهامات 
درباره روند احیای جهان از پاندمی کووید، پایبندی اعضا به تعهداتشــان 
برای کاهش تولید ضرورت دارد.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربســتان سعودی که ریاست این کمیته را به طور مشترک با وزیر انرژی 
روسیه برعهده دارد، در سخنرانی آغازین نشست کمیته نظارتی مشترک 
وزیران اوپک پاس گفت: همچنان که پیش می رویم باید تاش کنیم به 
پایبندی کامل به توافق کاهش تولید برسیم. نه تنها این امر روند بازیابی 
توازن بازارهای جهانی نفت را تسریع می کند بلکه این پیام قاطع را ارسال 

می کند که روح جدید عزم و دیسیپلین در گروهمان وجود دارد.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه هم اظهار کرد: بازار همچنان فوق العاده 
شــکننده است و با وجود پایبندی 95 درصدی این گروه به توافق کاهش 
تولیــد در ژوییه، اعضای آن باید محتاط بماننــد. وی در ادامه افزود: بازار 
فوق العاده نوسانی مانده و ما باید پایبندی 100 درصدی به توافق را حفظ 
کنیم. اکنون بیش از همیشه پایبندی کامل به توافق و رصد دقیق اوضاع 
بازار، فــوق العاده اهمیت دارد.این گروه بزرگترین کاهش تولید هماهنگ 
در تاریخ بازار نفت را به اجرا گذاشــت و از ماه مه تولیدش را مجموعا 9.7 
میلیون بشــکه در روز که معادل حدود 10 درصد از تقاضای جهانی برای 
نفت پیش از شیوع پاندمی ویروس کرونا بود، کاهش داد اما با پیش بینی 
باا رفتن تقاضا، از ابتدای اوت کاهش تولید خود را به 7.7 میلیون بشــکه 
در روز تســهیل کرد و تا پایان سال 2020 به این میزان محدودیت عرضه 
ادامه می دهد.قیمتهای نفت در هفته های اخیر در محدوده 45 دار در هر 
بشکه ثبات یافته است.وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد: بر مبنای 
پیش بینیهای آژانس بین المللی انرژی، اداره اطاعات انرژی آمریکا، اوپک 
و سایر آژانسهای پیش بینی کننده، تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه 
چهارم امسال به حدود 97 درصد سطح تقاضا پیش از شیوع ویروس کرونا 
می رســد.وی گفت: طی سه ماه گذشــته بهبود قابل توجهی در عوامل 
بنیادین بازارهای جهانی نفت روی داده است. ما شاهد سیگنالهای دلگرم 
کننده از بهبود تقاضا برای انرژی همزمان با ادامه بازگشــایی اقتصادها در 
بسیاری از نقاط جهان بودیم.نواک هم به نخستین نشانه های کندی رشد 
ذخایر جهانی نفت اشاره کرد و گفت: تا ژوییه ذخایر نفت کشورهای عضو 
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از اوج اخیرش حدود 13 میلیون بشکه 

کاهش داشت.

کاهش تولید جبرانی
بخشی از افزایش تولید نفت اوپک پاس با کاهش جبرانی از سوی اعضایی 
کــه در ماههای مه، ژوئن و ژوییه بااتر از ســهمیه خود تولید کرده بود، 
جبران خواهد شد.این کشــورها شامل عراق، نیجریه و قزاقستان هستند 
که باید عاوه بر ســهمیه کاهش تولیدشــان در اوت و سپتامبر، کاهش 
بیشتری انجام دهند تا مازاد تولیدشان در ماههای گذشته را جبران کنند.

دستور کار کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس شامل بازبینی این 
طرحها بود و شــاهزاده عبدالعزیز اظهار کرد امیدوار است این کشورها در 
نیاتشان جدی باشند. ما باید با تاش برای جبران کامل مازاد تولید ماههای 
اخیر، این سیستم موقتی جبران مازاد تولید را تا پایان سپتامبر پشت سر 
بگذاریم.بر اساس گزارش پاتس، عبدالمجید عطار، وزیر انرژی الجزایر که 
ریاســت دوره ای اوپک در سال 2020 را برعهده دارد در اظهاراتش گفت: 
روند احیای بازار نفت در صورت پایبندی همه اعضا به سهمیه تولیدشان 
تسریع خواهد شد. مثل همیشه این اجرای کاهش تولید است که بیش از 

هر موضوعی اهمیت دارد.

سقوط کم سابقه صادرات نفت 
عربستان

صادرات نفت عربستان ســعودی همزمان با ضعیف ماندن تقاضای 
جهانی تحت تاثیر بحران ویروس کرونا، به روند کاهشــی ادامه داد 
و در ماه ژوئن به پایین ترین رکورد ثبت شــده تاکنون رســید.آمار 
سازمان JODI  نشــان داد صادرات نفت عربستان سعودی در ژوییه 
17.3 درصد ســقوط کرد و به 4.9۸ میلیون بشکه در روز رسید که 
پایینترین سطح از ژانویه سال 2002 بود.مجموع نفت و فرآورده های 
نفتی که عربستان ســعودی صادر کرد، در مقایسه با 7.4۸ میلیون 
بشکه در روز در ماه مه 1۸.7 درصد کاهش داشت و به 6.0۸ میلیون 
بشــکه در روز رسید در حالی که ذخایر نفت این کشور 5.۸ میلیون 
بشکه رشد کرد و در 153.35 میلیون بشکه ایستاد.قیمت نفت برنت 
از زمانی که در آوریل به پایینترین رکورد در دو دهه گذشته سقوط 
کرد بهبود چشــمگیری پیدا کرده که تحت تاثیر گشایش تدریجی 
اقتصادهای جهان و محدودیت تولید گروه اوپک پاس بوده است اما 
این شاخص قیمت بازار جهانی همچنان حدود 32 درصد از ابتدای 
سال 2020 تاکنون کاهش نشان می دهد.اوپک و متحدانش که به 
اوپک پاس معروف هستند، با هدف مقابله با اشباع عرضه و تقویت 
قیمتها، از ماه مه تولیدشان را 9.7 میلیون بشکه در روز کاهش دادند 
و از اوت تا دســامبر این کاهش به 7.7 میلیون بشکه در روز محدود 
می شــود.تولید نفت عربستان سعودی در ژوئن حدود 12 درصد بر 
مبنای ماهانه کاهش یافت و به 7.4۸ میلیون بشــکه در روز رسید. 
تولید پاایشــگاهی این کشــور 4.7 درصد کاهش یافته و به 1.۸4 
میلیون بشــکه در روز رســید در حالی که مصرف مستقیم نفت با 

62 هزار بشکه در روز افزایش، به 469 هزار بشکه در روز بالغ شد.

صادرات نفت آمریکا ۱ میلیون بشکه 
در روز کاهش یافت

اداره اطاعات انرژی آمریکا اعام کرد صادرات نفت خام این کشــور 
در هفته منتهی به 14 اوت به طور متوسط حدود 2.1 میلیون بشکه 
در روز بوده که حدود 1 میلیون بشکه در روز نسبت به هفته قبل از 
آن کاهش یافته است.به گزارش شینهوا، اداره اطاعات انرژی آمریکا 
اعــام کرد که واردات نفت خام این کشــور در هفته منتهی به 14 
اوت افزایش یافت در حالی که صادرات آن شاهد کاهش بوده است.

بر اســاس »گزارش هفتگی وضعیت نفت«، واردات نفت خام ایاات 
متحده به طور متوســط در هفته گذشته 5.7 میلیون بشکه در روز 
بوده که نســبت به هفته قبل از آن 109 هزار بشکه در روز افزایش 
یافته اســت.این در حالی اســت که صادرات نفت خام این کشور به 
طور متوسط حدود 2.1 میلیون بشکه در روز بوده و حدود 1 میلیون 
بشکه در روز نســبت به هفته قبل از آن کاهش یافته است.در طی 
چهار هفته گذشته، واردات نفت خام به طور متوسط در حدود 5.6 
میلیون بشــکه در روز بوده که نســبت به مدت مشابه در سال قبل 

حدود 1.6 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس:
 هیچ مشکلی برای توزیع 

فرآورده های نفتی در زمان وقوع 
بحران های احتمالی نداریم

محمد علی محســنی بنــد پی نماینــده مردم چالوس ، نوشــهر 
وکاردشــت در مجلس شورای اســامی ضمن دیدار با تورج امانی 
مدیر منطقه چالوس از تاسیسات انبار نفت شهید قاسم برزگر بازدید 
کرد.محمد علی محسنی بند پی به همراه تورج امانی مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس دیدار واز تاسیســات 
انبار نفت منطقه بازدید  کردنند.تورج امانی در این بازدید عملکرد و 
عمده فعالیتهای شرکت و پروژه های توزیع الکترونیکی نفت سفید، 
نفت گاز و گاز مایع را تشریح و توضیحاتی درخصوص عملیات تامین 
و توزیع فرآورده های نفتی ارائه داد.محسنی بند پی در ادامه بازدید 
از بخش های مختلف تاسیسات، در نشستی با معاونین، کارشناسان و 
روسای واحدها حاضر شد که در آن از اعم فعالیتها  و روند عملیاتی 
منطقه  مورد آگاهی بیشتر قرار گرفت.مدیر منطقه چالوس در ادامه 
گزارشی جامع در مورد ذخیره سازی بنزین و دیگر فرآورده های نفتی 
به نماینده مردم چالوس، نوشهر وکاردشت ارائه داده و تاکید کرد: در 
حال حاضر تاسیسات انبار نفت چالوس به میزان کافی انواع فرآورده 
های نفتی را در مخازن خود ذخیره دارد و هیچ مشکلی برای توزیع 
در زمان وقوع بحرانهای احتمالی نــدارد .امانی ادامه داد: ارتباط دو 
سویه میان نمایندگان مردم استان و مدیران دستگاههای اجرایی در 
قالب این گونه بازدیدها می تواند بسیار مفید واقع شده و گام بلندی 
در رفع مشــکات و معضات و همچنین جهت هم افزایی در انجام 

ماموریت و رسالت شرکت باشد.

وزیر نفت گفت: هم اکنون ایــران هم بنزین و هم گازوئیل 
صادر می کند و شــواهد نشــان می دهد ایــران بزرگترین 
صادرکننده بنزین در منطقه اســت. بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شــبکه 2 ســیما که در 
آســتانه هفته دولت برگزار شد، در پاسخ به پرسش مجری 
برنامه درباره سیاســت بهینه در قبــال تولید نفت و گاز در 
شرایطی که برخی پیش بینی های جهانی از پایان دوران نفت 
در آینده ای نه چندان دور حکایت دارد، گفت: اندیشمندی 
زمانی گفته بود عصر حجر )ســنگ( زمانی تمام نشــد که 
ســنگ در دنیا تمام شد، بلکه پیشرفت فناوری سبب پایان 
یافتن عصر حجر شد. عصر نفت هم زمانی تمام نمی شود که 
نفت در دنیا تمام شود، بلکه زمانی پایان می یابد که فناوری، 
جایگزین های اقتصادی با وضع زیست محیطی بهتر را به جای 
نفت به بازار عرضه کند.وی افزود: نظر خودم را می گویم زیرا 
هنوز کشــور در این زمینه به نتیجه نرسیده است؛ ما باید 
همه تاش خود را به کار گیریم که نفت را با سرعت بیشتری 
تولید کنیم؛ اما به این شرط که پول آن را خرج بودجه نکنیم 
زیرا اگر قرار باشــد پول نفت را خرج بودجه کنیم و به ازای 
آن هزینه درســت کنیم، حال چه عمرانی چه جاری، این 
یعنی بدبخت کردن مردم. باید نفت را تولید کنیم و درآمد 
آن را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم تا این صندوق 
از ذخایر خود برای توســعه طرح هایی مانند پتروشیمی ها، 

پتروپاایشگاه ها و دیگر صنایع هزینه کند.
وزیر نفت با بیان اینکه اگر امروز نفت تولید نکنیم، شــاید 
روزی برسد که نیاز باشد برای فروش نفت اجازه بین المللی 
بگیریم )از نظر زیســت محیطی(، ادامه داد: درباره گاز هم 
همین طــور؛ گاز را هم باید به مقدار حداکثری تولید کنیم 
زیرا قرار نیست نهادینه شدن انرژی های جایگزین صد سال 
طول بکشــد.زنگنه توضیح داد: ببینید طی 10 سال اخیر، 
قیمت ســلول های خورشــیدی چقدر کاهش یافته است، 
هم اکنون امارات قراردادی امضا کرده است که بر مبنای آن، 
هزینه تولید هر کیلووات ســاعت برق از انرژی خورشیدی 
2.5 ســنت خواهد بود؛ یعنی تقریبا رایگان. توسعه فناوری 
روز به روز بیشتر می شود و ممکن است به نقطه ای برسیم 
که دیگــر نفت نتواند با انرژی های نو رقابت کند.وی به این 
پرســش که پس به زعم شما مدفون شــدن نفت و گاز در 
بســیاری از کشورهای نفت خیز محتمل است، پاسخ مثبت 
داد و گفــت: فکر نکنیم نفــت و گاز را هرچه دیرتر مصرف 
کنیم، گرانتر می شود و بهتر است، هیچکس نمی تواند چنین 
حرفی بزند.وزیر نفت در بخش دیگری از گفته های خود به 
تشــریح وضع تولید و توسعه در میدان های مشترک نفت و 
گاز پرداخت و عنوان کرد: مهمترین میدان های مشــترک 
نفتی مــا از نظر حجم و اهمیت ذخایــر در غرب رودخانه 
کارون واقع شده اند. ظرفیت تولید روزانه ما در این میدان ها 
در ســال 92 حدود 70 هزار بشکه بود که اکنون به حدود 
400 هزار بشکه رسیده است؛ یعنی افزایش حدود 6 برابری 
در هفت ســال.زنگنه با بیان اینکــه طی این مدت فقط در 
میدان آزادگان جنوبی حدود 150 حلقه چاه حفاری شــده 

اســت، ادامه داد: ظرفیت تولید روزانه نفت میدان مشترک 
آذر هم به زودی به 60 هزار بشــکه می رسد و آن را به طور 
رســمی اعام می کنیم، قرارداد توســعه میدان های آبان و 
پایدار غرب هم امضا شده است، قرارداد میدان های فروزان و 
رسالت هم در روزهای اخیر در قالب EPC )طرح نگهداشت 
و افزایش توان تولید نفت( امضا شد.وی با ابراز امیدواری به 
اینکه در آینده، ظرفیت برداشــت روزانه نفت از میدان های 
غرب کارون به بیش از یک میلیون بشــکه می رسد، گفت: 
در این زمینه، ضریب بازیافــت اهمیت زیادی دارد زیرا در 
این منطقــه به دلیل موقعیت زمین شناســی خاص و نوع 
سیال، ضریب بازیافت پایین است و هم اکنون انستیتو نفت 
دانشــگاه تهران به طور اختصاصی در حــال مطالعه میدان 
آزادگان به منظور یافتن راهکارهای افزایش ضریب بازیافت 
نفت در این میدان اســت. نتایج بررسی های این مجموعه 
نشان می دهد افزایش 10 درصدی ضریب بازیافت آزادگان 
امکان پذیر است.وزیر نفت در بخش گاز نیز به میدان پارس 
جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی مشــترک جهان و 
ایران اشــاره و تصریح کرد: ظرفیت تولید روزانه این میدان 
در سال 92 حدود 2۸0 میلیون متر مکعب بود که اکنون با 
افزایش حدود 2.5 برابری به نزدیک 700 میلیون متر مکعب 
در روز رسیده اســت. در این مدت 26 سکوی بهره برداری، 
22۸ حلقه چاه، 2160 کیلومتر خط لوله دریایی و 30 ردیف 
پاایشی ایجاد شده که این شاخص ها )نشان دادن جدول( 
در مقایســه با دوره های پیش افزایش قابل توجهی داشته 
اســت. همه این اقدام ها مدیون تاش همکاران ما در پارس 
جنوبی به همراه پیمانــکاران و در مجموع حدود 20 هزار 
کارگری است که در آن منطقه مشغول به کار بوده اند.زنگنه 
به طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و با یادآوری 
کنار رفتن توتال فرانســه و سی ان پی سی آی چین )شاخه 
بین المللی شــرکت ملی نفت چین( از این طرح و واگذاری 
کل کار به شرکت ایرانی طرف قرارداد یعنی پتروپارس، ادامه 
داد: پتروپارس قرار است در پاییز نخستین چاه را حفر کند 
و امیدواریم ظرف یکســال، گاز این فاز را به خشکی انتقال 
دهیم، قرارداد توســعه میدان گازی فرزاد هم امسال امضا 
می شود.وزیر نفت به سختی کار در مناطق عملیاتی صنعت 
نفت از جمله عسلویه به ویژه در فصل تابستان اشاره کرد و 
گفت: تصور کنید یک جوشــکار که لباسی مانند برزنت بر 
تن دارد و ســرش را کاما با کاه پوشانده است و با ماسک 
آن هــم در منطقه ای با آن حرارت باا در حال کار اســت، 
چه کار شاقی انجام می دهد. من باید از کارگران و کارکنان 
تشــکر کنم.زنگنه تصریح کرد: به جز مدت زمان محدودی 
که بعضی از طرح ها به دلیل پیشــگیری از شــیوع ویروس 
همه گیر کرونا تعطیل شــد، همکاران ما تمام مدت سرکار 
حاضر بودند تا جریان سوخت رسانی به کل کشور با وقفه ای 
روبه رو نشــود و باید از این حیث هم از آنان قدردانی کرد.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مهاجرت سیال 
در میدان های مشــترک، این احتمال را رد نکرد و دو نکته 
را یادآور شد: در بعضی از میدان های مشترک، گستره ای از 

میدان که در طرف مقابل قرار دارد بســیار بیشتر از طرف 
ماســت و گاه تنها بخش کوچکی از میدان در سمت ایران 
قرار دارد. ضمن اینکه باید توجه داشــت با وجود تحریم که 
در این شرایط هیچکس حاضر نیست با ما کار کند، کارهای 
بزرگی در بخش های مختلف صنعــت نفت انجام گرفته و 

ظرفیت های خوبی ایجاد شده است.    
زنگنه در پاسخ به پرســش دیگری درباره تمهیدات وزارت 
نفت برای صیانت از میدان ها در زمان کاهش تولید تکلیفی، 
توضیح داد: طی روزهــای اخیر مجموعه قراردادهایی را به 
ارزش 1.5 میلیارد یورو برای نگهداشت و افزایش توان تولید 
نفت از میدان های در حال بهره برداری امضا کردیم. پیش تر 
هــم در همین زمینه به ارزش بیــش از 700 میلیون یورو 
قرارداد امضا کرده بودیم که هدف ما همین بوده است، اگر 
فکر کنیم تحریم دائمی است، نباید هیچ کاری انجام دهیم و 
تنها باید به ظرفیت های موجود اکتفا کنیم اما اگر باور کنیم 
که تحریم مردنی است و ما ماندنی هستیم، باید خود را برای 
پس از تحریم آماده کنیم؛ همانگونه که دفعه پیش در کمتر 

از سه ماه تولید را به ظرفیت حداکثری برگرداندیم.
وزیر نفت مزیت دیگر امضای قراردادهای طرح نگهداشــت 
و افزایش توان تولید نفت را ایجاد کار و اشــتغال و امید در 
صنعت نفت عنوان کرد و با بیان اینکه ۸0 درصد تجهیزات 
مــورد نیاز این قراردادها از داخل کشــور و با ســفارش به 
کارخانه های داخلی تامین می شــود، ادامــه داد: 400 نفر 
به طور مستقیم روی یک دکل مشغول به کار هستند؛ یعنی 
40 هزار نفر در 100 دکل؛ یعنی 200 هزار نفر با احتساب 
خانواده هایشان. با تعطیلی طرح های توسعه ای، چطور باید 
معیشت این تعداد کارکنان تامین شــود.زنگنه با اشاره به 
پیشــرفت های قابل توجه صنعت نفت گفت: برگشــت به 
عقبی در کار نیست. صنعت نفت چه در بخش مدیریت، چه 
خدمات و ساخت تجهیزات، با 20 سال پیش قابل مقایسه 
نیســت. آن زمان یک متر لوله گذاری دریایی نمی توانستیم 
انجــام دهیم و هم اکنون می توانیم در یک روز یک کیلومتر 
در دریا لوله گذاری کنیم. امروز پیچیده ترین سکوهای نفتی 
را در کشــور می توانیم بسازیم. وقتی توتال مناقصه های فاز 
11 را برگزار کرد، همه برندگان شــرکت های ایرانی بودند 
که به دلیل خباثت ترامپ، آن قراردادها با شرکت های ایرانی 
نافذ نشــد.وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت های خود، 
دربــاره طرح های جمع آوری گازهای همــراه نفت توضیح 
داد و عنوان کرد: عملیات راه اندازی بزرگترین تاسیســات 
جمع آوری و فرآورش گازهای همراه نفت استان خوزستان 
یعنی تاسیســات طرح پاایش گاز بیدبلند خلیج فارس در 
بهبهان آغاز شده اســت. سه میلیارد دار برای ساخت این 
پاایشگاه هزینه شده است و روزانه می تواند حدود 2 میلیارد 
فــوت مکعب گاز معــادل 2 فاز پارس جنوبــی را دریافت، 
شیرین سازی، تفکیک و به خوراک پتروشیمی ها تبدیل کند.  
بــه گفته زنگنه، گاز ان جی ال هــای 1200، 1300، 900 و 
1000 به اضافه بخش عمده گازهای همراه نفت که در شرق 

کارون در حال سوختن است،

 زنگنه:
باید برای پس از تحریم آماده باشیم

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سندرسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییت تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139960331011000720مــورخ 1399/05/15 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه ســه کرج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جلیل حمرا طائی 
بشناسنامه شماره 2 صادره از خوانسار فرزند ابوالفضل در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
باب ساختمان به مســاخت 120متر مربع مفروز از پاک شماره 447فرعی از 170 اصلی 
واقع در البرز و با خریداری از آقای حمیدرضا عرب و با مالکیت خانم زرین تاج ناصرخاکی 
موروثی مرحوم شــعبانعلی ناصرخاکی که خود مالک اولیه میباشــد تایید مینماید.لذا به 
منظــور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 محمد شکری -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه سه کرج 

)م الف 99/292/ف (
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گزیده خبر  زادبوم مطرح کرد؛

رفع موانع غیرتعرفه ای بین ایران و اتحادیه اوراسیا
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در همایش 
اوراســیا با بیــان اینکه ظرفیت صادراتی ایران به روســیه حدود 
12 میلیارد دار اســت، گفــت: موافقت نامه  های تجاری از جمله 
موافقت نامه موقت تجارت آزاد با اوراســیا، قدمی رو به جلو برای 
تجارت بین المللی ایران اســت.به گزارش سازمان توسعه تجارت 
ایران، حمید زادبوم در این همایش اظهار داشت: بررسی ها نشان 
می دهد ظرفیت مناســب تجاری  بین ایــران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا وجود دارد و در حال حاضر حجم تجارت فعلی ما با اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا 2.6 میلیارد دار است. اما پیش بینی می شود 
در صورتی که از ظرفیت های موجود بین دو طرف استفاده شود، 
حجم تجارت دو طرف می تواند به حدود 35 میلیارد دار برســد.

وی با اشاره به اینکه مهم ترین کشورها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
برای تجارت به ترتیب کشــورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، 
قرقیزســتان و باروس هستند، افزود: براساس ظرفیت  سنجی و 
بررســی های که در سازمان توســعه تجارت ایران در میز روسیه 
صورت گرفته اســت، ظرفیت صادراتی ما به روسیه 12 میلیارد 
دار برآورد شــده و این در حالی اســت که در حال حاضر حدود 
500 میلیون دار صادرات به روسیه داریم.معاون وزیر و رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: لذا با توجه به روابط خوب 
ایران و روسیه فرصت مناسبی است که از موافقت نامه تجارت آزاد 
بین کشورمان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای توسعه تجارت با این 

اتحادیه و به ویژه کشور روسیه استفاده کنیم.

سهم 0.3 درصدی ایران از تجارت اوراسیا با جهان 
زادبوم  با بیان اینکه آمارهای ســال 2018 نشان می دهد، سطح 
تجارت اوراســیا با جهان حدود 866 میلیارد دار اســت، افزود: 
بخش مهمی از تجارت روسیه با جهان شامل نفت و گاز است، اما 
پتانســیل تجارت باایی با این کشور وجود دارد که سهم تجارت 
ایران در این میان تنها 0.3 درصد اســت. همچنین سهم اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا از تجارت ایران با جهان نیز حدود 2 درصد است 
که نیاز به فعالیت بیشــتری در این زمینه وجود دارد. وی افزود: 
صادرات ایران به اوراسیا در فهرست اقام ترجیحی اوراسیا به ایران، 
از زمان اجرای موافقت نامه )5آبان۹8( تا 30خرداد۹۹،  به 383.5 
میلیون دار رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل 63 درصد رشد 

داشته است.

معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: 
در خصوص کاای مشــمول تثبیت تعرفه افزایش یک درصدی 

در میزان صادرات ایران به اوراسیا و در کااهای مشمول تخفیف 
تعرفه ۷۹ درصد رشــد مشاهده می شــود.زادبوم در مورد واردات 
ایران از اوراســیا گفت: واردات ایران از اوراســیا در فهرست اقام 
ترجیحی ایران به اوراسیا، از زمان اجرای موافقت نامه )5آبان ۹8(  
تا 30خرداد ۹۹، به 1120.۷رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل 
15درصد کاهش داشــته اســت. همچنین در خصوص کااهای 
مشمول تثبیت تعرفه کاهش 5درصدی در میزان واردات ایران از 
اوراسیا و  کااهای مشمول تخفیف تعرفه، 3۹درصد کاهش را نشان 
می دهد.وی با اشاره به موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا عنوان کرد: موافقت نامه حاضر در ابتدای اجرا در 
سال گذشته شــامل 862 قلم کاا بود که با توجه به تعرفه های 
10 رقمی حوزه اقتصادی اوراســیا و به روزرسانی های ساانه، این 
تعداد فعا با آخرین تغییرات کتاب مقررات و تعرفه ها شامل 8۹4 

قلم کاا می شود.
 زادبوم افزود: این موافقت نامه می تواند آغاز همگرایی اقتصادی بین 
ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورسیا باشد و شرایط را 
برای شــناخت بخش خصوصی دو طرف از یکدیگر و باز شدن راه 

مراودات تجاری، پولی و بانکی آماده کند.

رفــع موانع غیرتعرفه ای بین ایــران و اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 

ایران به دنبال تسهیل تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اورسیا به ویژه از طریق رفع موانع غیرتعرفه ای است، اظهار داشت: 
جــدا از موافقت نامه و کااهایی کــه در مورد آن توافق می کنیم، 
آنچه به عنوان منافع جانبی از این موافقت نامه شــامل دو طرف 
می شود، رفع موانع غیرتعرفه ای برای تجارت طرفین است.زادبوم 
ادامه داد: مشکات بانکی و نقل و انتقال پول، عدم وجود شعبات 
بانکی کشورمان در برخی کشــورهای عضو، مشکات مربوط به 
حمــل و نقل و هزینه های باای ترانزیت، تاخیر در اعطای روادید 
در خصوص برخی کشــورهای عضو و مشکات گمرکی از جمله 
موانعی است که امیدواریم با اجرایی شدن موافقت نامه تجارت آزاد 

و توسعه مراودات برطرف شود.

برگزاری اولین کارگروه مشترک به صورت ویدئو کنفرانس
معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان 
اینکه موافقت نامه یک کارگروه مشترک دارد که با تشکیل جلسه 
در طول ســال پیگیری امور موافقت نامــه را انجام می دهد،گفت: 
اولین کارگروه مشــترک را به صورت ویدئو کنفرانس با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا در ماه گذشته برگزار کردیم. وی افزود: از طرف 
ایران معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران و از 
طرف اتحادیه اقتصادی اورســیا، وزیر تجارت اوراسیا مسئول این 
کارگروه هســتند.زادبوم فرایند این کارگروه را مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: تمام توافقاتی که در کارگــروه صورت گرفت، به صورت 

پروتکل به امضای دو طرف رسید و از طریق دیپلماتیک مبادله و 
تبدیل به سند شد. وی افزود: در این سند توافق کردیم سه هفته 
پیش از شروع مذاکرات، مذاکره ای مقدماتی داشته باشیم و مسائل 
جانبی موافقت نامه از جمله استاندارد، قرنطینه گیاهی، حمل و نقل 
و ترانزیت و امور بانکی را، که هر کدام می تواند یک کارگروه داشته 
باشــد، پیگیری کنیم. لذا، بانک مرکزی کارگروه مشترک بانکی، 
گمرک ایران کارگروه مشــترک گمرکی، اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، کارگروه مشترک قوانین مبداء و وزارت 
راه و شهرســازی هم کارگروه مشترک حمل و نقل و ترانزیت را 
پیگیری می کند.معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت 
ایــران این موافقت نامه را دارای منافع و فواید زیادی دانســت که 
طرفیــن از آن بهره می برند، و ابــراز امیدواری کرد که  با برطرف 
شدن موانع سرعت بیشتری در توســعه مراودات تجاری صورت 

گیرد.

متن موافقت نامه کامل و مورد توافق دو طرف است
زادبوم با بیــان اینکه متن کامل موافقت نامه به ما کمک می کند 
مذاکرات  برای تجارت آزاد با ســرعت بیشــتری طی شود، گفت: 
متن موافقت نامه، که مورد توافق دو طرف اســت، مفصل ترین و 
جامع ترین موافقت نامه ای است که تاکنون ایران منعقد کرده است 
و به همین دلیل تقریبا مطمئنیم از آبان ماه که مذاکرات تجارت 
آزاد را شــروع کنیم، مذاکرات در مورد متن اولیه طوانی نخواهد 
شد.وی ضمن اشاره به اینکه در آبان ماه بیشترین مذاکرات در مورد 
این خواهد بود که تجارت آزاد را در چه فرصت زمانی شروع کنیم 
و یا چه درصدی از کااها را در موافقت نامه بگنجانیم یا اســتثنا 
کنیــم، افزود: مذاکرات در مورد تجــارت آزاد حداکثر می تواند از 
5 آبان ۹۹ تا مدت دو ســال ادامه یابد و در سال دوم باید بتوانیم 

موافقت نامه را اجرایی کنیم.

موافقت نامه اوراســیا، اولین موافقت نامه با یک اتحادیه 
اقتصادی

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به 
این نکته که اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که در سال 2015 شکل 
گرفت، آثار عمیقی بر تجارت منطقه خواهد داشت، گفت: این 
اتحادیه در حال حاضر شــامل 5 کشــور است اما کشورهایی 
که در تاش برای پیوســتن به این اتحادیه هستند، مخصوصا 
کشــورهایی که در حوزه همسایگی روســیه قرار دارند، رو به 

افزایش است.

آمار در 6 ماهه ابتدایی 2020 نشان داد :
تجارت ۷.۴ میلیارد داری ایران و چین

تازه ترین آمارها نشــان می دهد که حجم صادرات و واردات ایران و چین در 6 
ماهه نخست سال 2020 میادی ۷.4 میلیارد دار بوده که این رقم 41.۹ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش یافته است.، اتاق بازرگانی تهران در 
گزارشی به تجارت کاایی ایران با چین در 6 ماهه نخست سال 2020 پرداخته 
و اعام کرد : ایران در این مدت 3.1 میلیارد دار کاا به چین صادر کرده که این 
رقم نسبت به 6 ماهه نخســت سال 201۹ میادی، 41.2 درصد کاهش نشان 
می دهد.با این حال حجم واردات ایران از چین طی مدت زمان مورد بررسی 4.3 
میلیارد دار بوده که این رقم نیز 6.5 درصد کاهش را تجربه کرده است.صادرات 
نفتی ایران به این کشور طی این مدت تنها 630 میلیون دار بوده که در مقایسه 
با 6 ماهه نخســت 201۹ کاهشی 88.2 درصدی را نشان می دهد.از سوی دیگر 
صادرات غیرنفتی ایران نیز در 6 ماهه نخست 2020  با 11.۷ درصد کاهش برابر 
با 2.5 میلیارد دار بوده اســت.براین اساس تراز تجاری ایران و چین طی مدت 

زمان مورد بررسی 1.3 میلیارد دار به نفع چین و برای ایران منفی بوده است.

۳۵ درصد محصوات کشاورزی در فرایند 
صادرات از بین می رود

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی می گوید وقتی حمل و 
نقل با مشکل مواجه شود، عما ضایعات جابه جایی محصوات نیز افزایش می 
یابد و از این رو می توان گفت تا رسیدن به بازار نهایی، 35 درصد از محصوات 
کشــاورزی ایران، عما از بین می رود.فرشــید فرزانگان اظهار کرد: ازم است 
مشــکات و موانع تجارت کشور به ویژه در حوزه صادرات کااهای غیرتحریمی 
از جمله محصوات کشــاورزی مورد بررســی قرار گیرد. طی سالهای 13۹۷ و 
13۹8 تولید محصوات کشــاورزی بیش از پیش رشد داشته و انتظار می رود 
این روند رو به رشــد تولید در ســال 13۹۹ نیز ادامه داشته باشد ولی با وجود 
مازاد تولید، اهمیت صادرات محصوات کشــاورزی به طور کامل درک نشده و 
روند صادرات محصوات کشــاورزی با ایجاد خودتحریمی های متعدد افزایش 
قابل انتظاری پیدا نکرد.به گفته وی با وجود آنکه در ماه های گذشــته صادرات 
محصوات کشــاورزی ایران به امارات افزایش 16 درصدی داشته اما با توجه به 
اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت کشاورزی و ثروت ملی مانند آب و خاکی 
که در آن استفاده می شود، چگونگی بهره بردن از منابع آن اهمیت فراوانی دارد.

رییس اتاق ایران و امارات با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر افزایش هزینه 
حمل و نقل کااهای صادراتــی، بیان کرد: با توجه به لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی، در ماه های گذشته استفاده از کانتینرهای یخچال دار به جای لنج های 
ســنتی رونق گرفته اما این در حالی است که در کشور با کمبود این کانتینرها 
مواجه هستیم.فرزانگان ادامه داد: وقتی حمل و نقل با مشکل مواجه شود، عما 
ضایعــات جابه جایی محصوات نیز افزایــش می یابد و از این رو می توان گفت 
تا رســیدن به بازار نهایی، 35 درصد از محصوات کشاورزی ایران، عما از بین 
می رود. از سوی دیگر نبود بسته بندی استاندارد و برند مشهور ایرانی که بتواند 
کیفیت محصول را تضمین کند نیز در این بازار مشــکل ساز شده است. بخش 
خصوصی بارها در خواســت واردات این کانتینرها به کشور داده که در عمل به 
افزایش صــادرات غیر نفتی کمک جدی می کند.وی با تاکید بر اینکه بازارهای 
صادراتی یک شــبه به دســت نیامده اند که با تصمیمات ناگهانی بتوان آنها را 
مدیریت کرد، مدعی شد که شرایط دشــوار بخش خصوصی در صادرات دیده 
نمی شود.او خاطرنشان کرد: ما از سویی با ضایعات محصول طرفیم، از سویی با 
تحریم هایی که اجازه جابه جایی ارز را نمی دهد و از سوی دیگر با بازارهایی که 
در آنها صادرات به شــکل ریالی اتفاق می افتد. دولت با نادیده گرفتن تمام این 
شرایط، صرفا به صادرکننده فشار می آورد که باید ارز خود را در سه ماه بازگرداند 
که از نظر ما برای بسیاری از شرکت ها و صادرکنندگان عمل به آن ممکن نیست 
و ما در خواست افزایش این مهلت به شش ماه را داریم.به گزارش ایسنا، با وجود 
شــیوع ویروس کرونا، آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان 
می دهد که صادرات محصوات کشاورزی ایران در ماه های گذشته افزایش یافته 
است. کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلی ترین مشتریان محصوات کشاورزی 

ایران به شمار می روند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
"سرمایه  گذاری  ۹۰۰ میلیارد تومانی بخش 

خصوصی د "نگین بوشهر
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر با اشاره به 
اجــرای طرح  در مجتمع بندری نگین بوشــهر گفت: 
بخــش خصوصی افزون بــر ۹00 میلیــارد تومان در 
مجتمع بندری نگین بوشهر ســرمایه گذاری می کند.

ســیاوش ارجمندزاده با تاکید بــر توجه به برنامه های 
زیست محیطی در اجرای طرح ها در خلیج فارس اظهار داشت: برنامه های زیست 
محیطی در اجرای پروژه های بندری در اولویت سازمان بنادر و دریانوردی است.

وی با اشــاره به اجرای طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین بوشهر 
تصریح کرد: این مجتمع در زمینی به مســاحت 450 هکتار طراحی شــده که 
اکنون عملیات ســاخت اسکله، پایانه ها و زیرساخت های بندری در 1۹0 هکتار 
آن اجراء شده است.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ظرفیت اسمی بندر 
بوشــهر در تخلیه و بارگیری کاا در کشور را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان 
کرد: اکنون 5 درصد تخلیه و بارگیری کاا در بنادر کشور از بوشهر انجام می شود 
که با تکمیــل مجتمع بندری نگین این میزان بــه 16 درصد افزایش می یابد.

ارجمندزاده از رشد 11 درصدی تخلیه و بارگیری کاا در بندر بوشهر با تکمیل 
مجتمــع بندری نگین خبر داد و بیان کرد: عملیات اجرایی این مجتمع بندری 
در ســال 13۹3 با حضور رئیس جمهــور آغاز و اکنون بخش های از آن تکمیل 
شــده است.وی، سرمایه گذاری در مجتمع بندری نگین را مورد اشاره قرار داد و 
خاطرنشــان کرد: بیش از ۹00 میلیارد تومان در مجتمع بندری نگین بوشــهر 

سرمایه گذاری می شود که تسریع این پروژه در دستور کار قرار دارد.

سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
)صمت( گفت: مشــکل ســهمیه ها به ویژه 
ســهمیه ورق فوادی در ســامانه بهین یاب، 
بــا اســتفاده از توانمندی تشــکل تخصصی 
آن برطرف می شــود.به گزارش شــاتا، جعفر 
سرقینی گفت: مشــکل اختصاص سهمیه ها 
در ســامانه بهین یاب، مشکلی قدیمی است 
که در مورد بیشــتر فرآورده ها صدق می کند، 
اما دربــاره ورق فوادی قبــًا صحبت هایی 
بــا اتحادیه های لوله و پروفیل شــده بود که 

اکنون این اتحادیه برای کمک به وزارتخانه در 
کنترل بازار ورق فوادی، اعام آمادگی کرده 
اســت.وی با بیان این که این مشکل مربوط 
به پتروشیمی ها تا حدود زیادی برطرف شده 
پتروشیمی  است، گفت: اختصاص ســهمیه 

در ســامانه بهین یاب کنترل می شود؛ یعنی 
وقتی سهمیه را براســاس بهین یاب تحویل 
می گیرند کنترل هــای ازم صورت می گیرد 
و سخت گیری بیشتر است.سرپرست وزارت 
صمــت افزود: می خواهیم دربــاره فواد و به 

ویژه ورق فوادی هم اتفاقی مشابه پتروشیمی 
در ســامانه بهین یاب بیافتد، زیــرا در مورد 
محصواتی مانند شمش و اسلب، کنترل های 
بعدی راحت تر است و خریداران آن در مقایسه 
بــا خریداران ورق فوادی، محدود هســتند.

ســرقینی گفت: درخصوص ورق فوادی، هم 
خریداران بســیار زیاد و متنوع هستند و هم 
کنترل آن برای ما ســخت اســت. از این رو 
بنا داریم به موضوع ســهمیه ورق فوادی در 

سامانه بهین یاب، سامان بدهیم.

سرقینی خبر داد

حل مشکل سهمیه های ورق فوادی

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت اعــام کرد: از 
مجموع واحدهای تولیدی مســتقر در شــهرک ها و 
نواحی صنعتی کشــور ۹800 واحد غیرفعال هستند 
کــه این تعداد حدود 21 درصد کل واحدهای تولیدی 
به بهره برداری رســیده است.محسن صالحی نیا افزود: 
ســال 13۹۹ طبق برنامه ریزهای انجام  شده قرار است 
1500 واحد تولیدی در کشور به چرخه تولید بازگردد 
و تاکنون توانسته ایم 468 واحد تولیدی را احیاء کنیم 
که این واحدها زمینه اشــتغال بیش از 8000  نفر را 
فراهم کرده اســت.وی در خصوص توسعه زیرساخت 
های صنعتی در کشــور ادامه داد: امســال با توجه به 
محدودیت هــای داخلی به ویــژه محدودیت در منابع 
عمرانی، برنامه های مبتنی بر اجرای طرح ها و اقدامات 
مشــارکتی با هدف تأمین زیرساخت های شهرک های 
صنعتی در دســتور کار قــرار گرفت.صالحی نیا اضافه 
کرد: برنامه هایی که مقرر شد در هماهنگی و همکاری 
با نهادهای اجرایی ذیربط، ســازمان برنامه  و بودجه و 
منابع داخلــی، به طور ترکیبی اجرا شــوند. بر همین 
اســاس مقرر شــد واحدهای مربوط اجرای طرح های 
مشترک را برای تأمین آب و برق واحدهای صنعتی و 
تولیدی در دستور کار قرار دهند.رئیس سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: در این 
مدت، توسعه زیرســاخت ها از دو جنبه پیگیری شده 
اســت؛ در یک بعد به توســعه فیزیکی توجه  شده که 

در این بخش صنعتگران گوناگون، بنگاه های تولیدی و 
کارآفرینان عاقه مند به فعالیت در نقاط تقاضا محور با 
دریافت مجوزها از مراجع ذیربط به ما مراجعه می کنند. 
تاش ما این اســت که محلی برای استقرار واحدهای 
تولیــدی این گروه فراهم کنیم. در شــرایط فعلی در 
استان های مختلف تقاضای بسیار باایی برای احداث 
واحدهای صنعتی در شــهرک های صنعتی وجود دارد 
که ســعی داریم با توسعه فیزیکی مکان ها و با رعایت 
مسائل زیســت محیطی و مقررات موجود بتوانیم به 
توســعه زیرساخت ها در 850 شهرک و ناحیه صنعتی 
اقــدام کنیم.صالحی نیــا گفت: جنبه دیگر توســعه 
زیرساخت های واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است. 
تأمین زیرساخت هایی مانند آب، برق، راه دسترسی و 
شــبکه فیبر نوری در این بخش تعریف شده است. در 
چند سال گذشته برای توسعه این زیرساخت ها به ویژه 
در حوزه آب و برق با هماهنگی و مشــارکت استان ها 
اقدامات مطلوبی انجام شــده اســت.بنا بر اعام شاتا، 
وی افزود: توســعه واحدهای مســتقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی یا واحدهــای جدیدی که بخواهند در 
شــهرک های صنعتی مستقر شوند نیازمند تأمین آب 
و برق هســتند. با توجه به تعاملی که با وزارت نیرو و 
شــرکت های آب و برق منطقه ای استان های کشور و 
شرکت شهرک های صنعتی وجود دارد، برای تأمین آب 
و برق آن ها اقدام می شود.معاون وزیر صنعت، معدن و 

تجارت تاکید کرد: تأمین نقدینگی مشکل بسیاری از 
واحدهای تولیدی است. بر اساس هماهنگی های انجام 
 شــده، این واحدها می توانند بخشی از نقدینگی را از 
طریق دریافت تسهیات بانکی فراهم کنند.صالحی نیا 
اضافه کرد: در حال  حاضر، ســهم واحدهای تولیدی و 
صنعتی کشــور از دریافت تسهیات بانکی حدود 31 
درصد است و نیاز است که سهم بیشتری از تسهیات 
بانکی به حوزه تولید و صنعت کشــور اختصاص داده 

شود.

تســهیات بانکی در حوزه صنعت به 40 درصد 
افزایش یابد

وی ادامــه داد: با توجه به جایــگاه تولید در اقتصاد و 
اشــتغال کشــور و این که واحدهای تولیدی با کمبود 
نقدینگــی برای تأمین مواد اولیــه و تجهیزات روبه رو 
هستند، نیاز اســت که 31 درصد تسهیات بانکی به 
حــوزه صنعت به 40 درصد افزایــش پیدا کند.رئیس 
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: 
بر اساس آمار در حال  حاضر نیز در برخی از واحدهای 
تولیدی کشور که در زمینه تولید لوازم  خانگی فعالیت 
دارند، شاهد افزایش ارقام تولید هستیم؛ به عاوه این که 
با توجه به برنامه ریزی های انجام  شده و رفع مشکات 
واحدهای تولیدی و صنعتی تا پایان امســال شــاهد 

تحقق جهش تولید خواهیم بود.

راه اندازی مجدد ۲۱ درصد واحدهای صنعتی غیر فعال در کشور

معــاون گمرک ایران در ادامه تأکید کرد: باید توجه داشــت » 
ترخیص« کلیه کااهای تجاری دارای ثبت سفارش معتبر اعم از 
گروه 4 و خودرو، منوط به اخذ و ارائه کد رهگیری بانک و رعایت 
کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارائه مجوزهای قانونی و 

مقرراتی ازم می باشد که این امر به تمامی گمرکات کشور اباغ 
شده است.، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در خصوص 
آخریــن وضعیت کااهای گروه 4 و خودروهای موجود در بنادر 
و گمرکات کشــور اعام کرد: با توجه به اینکه مهلت »اظهار« 
کااهای مشمول گروه چهارم کاایی مصوبه مربوطه تاپایان سال 
۹8 بوده اســت، امکان اظهار کااهای مورد نظر از محل مصوبه 
اباغی در سال جاری امکانپذیر نیست، با این وجود مورد اشاره 
شــده از سوی دفتر واردات بخشنامه شده تا در صورت ارائه هر 
گونه مکاتبه، مدارک، مســتندات و ثبت سفارش جهت اظهار 
کاا، هماهنگــی ازم قبل از هرگونه اقدام با آن دفتر بعمل آید.

مهرداد جمال ارونقی افزود: اظهار خودروهای سواری نیز در حال 
حاضر صرفا با رعایت مفاد مصوبه 2۹ بهمن ۹8 هیأت وزیران و 
بررسی دقیق شرایط اعام شده، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی 
و رعایت سایر مقررات میسر خواهد بود.ارونقی خاطر نشان کرد: 
برای اظهار خودروهای حائز شــرایط به گمرک، قفل مربوط به 
کاای گروه 4 غیرفعال شــده ولی این امر به منزله عدم کنترل 
مشخصات اظهارنامه گمرکی با مندرجات ثبت سفارش معتبر 
صادره نیســت چرا که پارامترهای اظهارنامه و ثبت ســفارش، 
بصورت سیســتمی کنترل می شوند و در صورت وجود هرگونه 
مغایرت، از اظهار کاا توسط گمرک جلوگیری به عمل می آید.

معــاون گمرک ایران در ادامه تأکید کرد: باید توجه داشــت » 
ترخیص« کلیه کااهای تجاری دارای ثبت سفارش معتبر اعم از 
گروه 4 و خودرو ، منوط به اخذ و ارائه کد رهگیری بانک و رعایت 
کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارائه مجوزهای قانونی و 
مقرراتی ازم می باشــد که این امر به تمامی گمرکات کشــور 
اباغ شده است.ارونقی در خاتمه افزود: مهلت ترخیص بخشی از 
خودروهای دپو شده و کااهای گروه چهارم  در گمرکات اجرایی 
کشور - که با توجه به کاهش عملکرد دستگاههای اجرایی ناشی 
از شیوع کرونا و برخی مشکات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و 

ترخیص کااها توسط هیئت وزیران تمدید شده بود .

 آخرین مهلت ترخیص 
خودروهای سواری و 
کااهای گروه 4 از گمرک
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بانک مرکزی اعام کرد:گفتوگو

تسهیل در شروط پرداخت وام کرونا
چک  برگشــتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنان صرفاً برای تسهیات کرونایی، 
شــامل طرح های اعطای تسهیات به کســب وکارهای آسیب دیده از کرونا و 
تســهیات ودیعه اجاره مســتأجران، از محدودیت های متعــارف در اعطای 
تسهیات بانکی مستثنی می شود. بانک مرکزی اعام کرد: »ستاد ملی مقابله 
با کرونا« قبًا در دســتورالعمل های اجرایی طرح اعطای تسهیات به صاحبان 
کسب وکارهایی که به دلیل شــرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت 
اقتصادی خود دچار مشکل شده بودند، متقاضیان تسهیات را که دارای چک 
برگشتی از تاریخ 1 اســفند ماه 1398 تا تاریخ 31 تیر ماه 1399 بودند، را از 
محدودیت های مقرر در قانون صدور چک مســتثنی کرده بود. براین اساس و 
در بند )2( از مصوبات سی وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 25  
مرداد ماه 1399، به منظور تســهیل در اعطای تسهیات یاد شده فوق مقرر 
شده است که: »چک  برگشــتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنان در تسهیات 
کســب وکارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ 1 اسفند ماه 1398 تا پایان 
زمان اجرای طرح تسهیات قابل اعطا به واحدهای کسب وکار و دیگر تسهیات 

مربوط به کرونا صادر شده یا می شود. صرفاً برای طرح های تسهیات کرونایی 
از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیات بانکی مستثنی می شود.«یادآور 
می شود، همانگونه که در متن مصوبه نیز آمده است، این مصوبه صرفاً مربوط 
به تســهیات اعطایی بانک ها به صاحبان کســب وکارهایی است که به دلیل 
شــرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل 
شده اند و نیز تســهیات ودیعه اجاره مستأجران در قالب مرابحه خرید کاا و 
خدمات را هم شامل می شود. لذا ازم به تأکید است که شامل تمام متقاضیان 
اخذ تسهیات عادی نمی شود.ذکر این نکته ضروری است که در اباغیه جدید، 
موضوع مستثنی شدن از محدودیت های ناظر بر چک برگشتی شامل ضامنان 
و ذینفعان نیز می شود و بانک ها و موسسات اعتباری می توانند نسبت به قبول 
ضمانت افرادی که دارای چک برگشــتی در بازه زمانی 1 اسفند ماه 1398 تا 
پایان زمان اجرای طرح اعطای تســهیات مورد اشــاره باشند، اقدام کنند. در 
پایان تأکید می شــود، مصوبه یاد شده در شرف اباغ است و با قید فوریت به 

شبکه بانکی کشور اباغ می شود.

چرا بازار ارز دچار التهاب شده است؟
 یک کارشناس بانکی با اشاره به عوامل موثر در بروز التهاب در بازار ارز، تاکید 
کرد: تنها راهــکار موثر برای مقابله با تاطــم ارزی، هماهنگی بیش از پیش 
میان دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مسوول است.»یوسف کاووسی« در گفت و 
گو با ایرنا، مهمترین دایل نوســانات بازار ارز در هفته های اخیر را تحریم های 
یک سویه دولت آمریکا، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، عدم وجود یا پایبندی 
به اجرای برنامه ریزی های اقتصادی و در نهایت مشکات ناشی از شیوع بحران 
کرونا دانســت.مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در این گفت وگو با اشاره به 
شــاخص ها و عوامل تعیین نرخ ارز گفت: عمده ترین عامل تعیین کننده نرخ 
ارز، موضــوع صــادرات و واردات کاا اعم از کااهای نفتی و غیر نفتی اســت.

وی با اشــاره به مشکات ایجاد شده برای صادرات و واردات کشور پس از بروز 
تحریم ها، افزود: بعد از بروز پدیده تحریم مقرر شد تا بودجه کشور از نفت جدا 
شــود. به همین دلیل در جریان تقدیم ایحه بوده سال 98 به مجلس و پس 
از رهنمودهای رهبر معظم انقاب برای اصاح بودجه، موضوع اصاح ســاختار 
بودجه ریزی کشــور در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. مساله ای 
که متاســفانه به دایل متعدد،  مانند عدم همراهی مجلس با دولت، همچنان 
به طور کامل محقق نشده است.این کارشناس پولی و بانکی مهمترین هدف از 
انجام این اصاحات را شفاف سازی نرخ دقیق میزان درآمدها و هزینه های کشور 
در شــرایط اقتصاد بدون نفت دانست و ادامه داد: در این میان عاوه بر تحریم 
و خــروج آمریکا از برجام، عدم تحقق وعده های دولت های اروپایی در عمل به 
تعهدات خود،  مســاله تامین ارز مورد نیاز در کشــور را با مشکات بیشتری 
همراه کرد.وی خاطر نشــان کرد: در تامین ارز کشــور الزاماتی وجود دارد که 
مهمترین آن ها داشتن روابط خارجی حسنه و همچنین شرکای خارجی قابل 
اعتماد است که تحریم در این زمینه برای اقتصاد ما ایجاد مشکات جدی ایجاد 
کرده است.  مدیرکل اســبق بازرسی بانک مرکزی افزود: در کشور ما با تغییر 
مســوولین سیاســی تا 9۰ درصد برنامه ها تغییر می کند، در حال که در نظام 
های ســاختاریافته سیاســی، تغییر دولت ها حداکثر 1۰ درصد از برنامه ها را 
دستخوش تغییرات می کند.کاووسی با اشاره به اینکه در کشور ما سیاست ها 
و برنامه ریزی های هدفمند و چارچوب دار در حوزه اقتصادی یا وجود ندارد یا 
اگر هم وجود دارد، به درستی اجرا نمی شود، یادآور شد: در موضوع برنامه های 
پنج ســاله توسعه، متاسفانه اختافات سیاسی در کشور به گونه ای پیش رفته 
است که امکان تحقق اهداف پیش بینی شده در این برنامه ها را از میان برده و 
شــاهد هستیم از برنامه چهارم توسعه به بعد، میزان تحقق این اهداف کاهش 
پیدا کرده است.وی خاطر نشان کرد: بنابراین در شرایطی که در داخل کشور به 
دلیل عدم هماهنگی قوا و دستگاه ها با نوعی بی برنامگی مواجه هستیم،  عما 
امکان تعامل سازنده با طرف های بین المللی و تنظیم بازار ارز به حداقل رسیده 
اســت.این کارشــناس پولی و بانکی عدم تصویب لوایح مربوط به FATF را نیز 
مشکل مهم دیگری در کنترل نوسانات بازار ارز دانست و افزود: عدم تصویب این 
لوایح، سایر کشورها را در تبادات مالی با کشور ما دچار مشکات زیادی کرد.

کاووســی اضافه کرد: ما شاهد بودیم که هرچند دولت و مجلس اصرار فراوانی 
برای تصویب این لوایح به خرج دادند، اما نادیده گرفتن مصالح کشــور موجب 
شــد که امروز حتی در مراودات مالی با کشورهای دوست مانند روسیه و چین 
هم دچار مشکات زیادی باشیم و دیگر عما امکان مراوده مالی با این کشورها 
را هم نداشته باشیم.این کارشناس پولی و بانکی خاطر نشان کرد: اضافه شدن 
نام ایران به لیســت سیاه FATF خسارت بار بود.  برای خارج کردن نام ایران از 
این لیســت شاید به ۶ یا هفت سال زمان نیاز باشد.وی در ادامه به بروز بحران 
کرونا هم اشاره کرد و آن را تکمیل کننده زنجیره مشکات ارزی کشور دانست 
و گفت: پس از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همچنان از طریق مبادله کاا 
بــه کاا یا جابه جا کردن ارز با چمدان، امکان محدودی برای صادرات و واردات 
در کشور وجود داشت، اما پس از شیوع بحران کرونا و بسته شدن مرزها امکان 
هرگونه جابه جایی کاا و  ارز از میان رفت یا به حداقل ممکن رسید.کاووســی 
در ادامه با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیر 
و مجری در امر اقتصاد کشــور گفت: در شرایطی که کشور دچار این مشکات 
عدیده و بنیادین اســت، بروز ناآرامی در بازار ارز امری گریز ناپذیر اســت و از 
آنجا که امکان معجزه هم در اقتصاد وجود ندارد، ضروری اســت تا مســئولین 
امر بر ایجاد هماهنگی میان ســازمان ها و نهادهای مسوول در این امر اهتمام 

ویژه داشته باشند.

حدنصاب سرمایه گذاری در سهام صندوق 
های بادرآمد ثابت افزایش یافت

نصاب سقف ســرمایه گذاری صندوق های ســرمایه گذاری در اوراق بهادار با 
درآمد ثابت، به 15 درصد افزایش یافت.به گزارش بازار ســرمایه، بورس و اوراق 
بهادار در راستای حمایت از سهامداران نصاب سقف سرمایه گذاری صندوق های 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد 
اختیار معامله ســهام پذیرفته شــده در بورس تهران یا فرابورس ایران، گواهی 
ســپرده کاایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و نیز واحدهای صندوق های 
ســرمایه گذاری را تغییر داد.به این ترتیب، در جدیدترین مصوبه هیأت مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب سقف سرمایه گذاری صندوق های سرمایه 
گــذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، 15 درصد تعیین شــد.بر اســاس این 
گزارش، ســقف حدنصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد 
ثابت، در شهریور ماه سال 95 معادل 15 درصد بود که در آبان ماه 9۷ این حد 
نصاب به 25 درصد رســید.در ابتدای ســال 99 و در فروردین ماه سال جاری، 
این حد نصاب 1۰ درصد تعیین شد و در مرداد ماه سال جاری نیز طبق اعام 
سازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب سرمایه گذاری در سهام این صندوق ها به 
5 درصد کاهش یافت.در جلسه ای که هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 
به منظور حمایت از بازار سرمایه، برگزار کرد، افزایش سقف سرمایه گذاری در 

سهام صندوق های بادرآمد ثابت به 15 درصد افزایش یافت.

زمان معامات بورس عادی شد
معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: از روز شنبه اول شهریورماه، 
زمان بندی جلسات معاماتی بورس به روال قبلی برمی گردد و داد و ستد همه 
صنایع تاار شیشه ای در یک زمان صورت می گیرد. بر اساس اطاعیه بورس 
اوراق بهادار تهران، زمان بندی جلســات معاماتی بورس اوراق بهادار تهران از 
یک شهریورماه 99، طبق روال پیشین از ساعت ۰8:3۰ تا 9:۰۰ صبح سفارش 
گیری و از ساعت 9:۰۰ تا 12:3۰ زمان انجام معامات پیوسته خواهد بود.بر این 
اساس زمان بندی جلســات معاماتی کلیه صنایع، اوراق با درآمد ثابت، اوراق 
مشتقه و صندوق های قابل معامله در بورس تهران، از یک شهریور ماه 99 طبق 
روال پیشین از ساعت ۰8:3۰ تا 9:۰۰ صبح سفارش گیری و از ساعت 9:۰۰ تا 

12:3۰ زمان انجام معامات پیوسته خواهد بود.

اجرای صدور الکترونیک چک در کنار چک الکترونیک می تواند 
ضمن کاهش ورود و خروج مردم به بانک ها، تخلفات را نیز تاحد 
قابل قبولی کاهش دهد.، با وجود اجرای ناقص قانون جدید صدور 
چک، بسیاری از تخلفات حوزه چک، کاهش یافته است. به عنوان 
نمونه، محدودیت های اعمال شــده بــرای صادر کنندگان چک 
برگشــتی، به قدری مؤثر بود که آمار چک های برگشتی بعد از 
اجرای نصفه و نیمه قانون جدید صدور چک، به طور چشمگیری 
کاهــش یافت. با توجه به آمار بانک مرکزی نســبت تعداد چک 
برگشــتی به کل چک های صادره از 15.۴ درصد در سال 9۶ به 
8.9 درصد در یازده ماه ابتدایی سال 98 )قبل از ایام کرونا( رسیده 
اســت که درواقع کاهشــی ۴2 درصدی در نرخ تعداد چک های 
برگشتی را نشــان می دهد، این آمار برای نسبت مبلغ چک های 
برگشتی به کل چک های صادرشده در مدت مشابه از 21 درصد 
به 11 درصد رسیده است که به معنی کاهش ۴۷ درصدی در نرخ 

مبلغ چک های برگشتی است.با وجود تمهید اقدامات پیش گیرانه 
فراوان در قانون صدور چک، به دلیل اجرای نشدن کامل این قانون، 
همچنان کاهبرداران و شیادان، راه هایی برای دور زدن آن دارند 
و این موضوع باعث بروز تخلف هایی در ابعاد گسترده شده است. 
با اجرایی شدن محدودیت های ماده 5 مکرر برای صادرکنندگان 
چک برگشتی، بسیاری از این افراد بدحساب از گرفتن دسته چک 

جدید محروم می شوند.

خرید و فــروش چک امضــادار، بازاری جــذاب برای 
کاهبرداران

این باندها در ابتدا با شناسایی افراد کم بضاعت، بی خانمان و حتی 
افراد معتاد، با اســتفاده از مدارک شناسایی آن ها، اقدام به صدور 
جواز کســب جعلی می کنند، ســپس با رابطه ای که با بعضی از 
مدیران شعب بانک ها دارند، به صورتی غیرمعمول برای این افراد 
دسته چک می گیرند. باتوجه به اینکه در ابتدا بانک ها دسته چک 
1۰ برگی صادر می کنند و این باندها نیز با این تعداد کم، ســود 
زیادی نمی توانند داشته باشند بنابراین در فرصتی کوتاه این 1۰ 
برگ چک را اســتفاده و وصول می کنند تا بتوانند با مراجعه به 
بانک، این بار دسته چکی 25 یا 5۰ برگی دریافت کنند. در اینجا 
برای اینکه رضایت افراد کم بضاعتی که به نام ایشــان دسته چک 
اخذ شده است را بگیرند، مبلغی بین 5۰۰ هزار تا 1 میلیون تومان 

به آن ها پرداخت کرده و کل دسته چک را به صورت امضا شده از 
این افراد خریداری می کنند.

باز شدن راه برای صادرکنندگان چک برگشتی، با خرید 
چک امضادار

فرآیند فروش این چک ها از این به بعد آغاز شده و با آگهی کردن 
تبلیغات در فضای مجازی و اینترنت، هر فقره چک امضا شده را 
به مبلغ حدود 1 میلیون تومان به فروش می رسانند. این بهترین 
فرصت برای افراد بدحســابی است که با صدور چک برگشتی، از 
گرفتن دســته چک جدید بازمانده اند. این افراد با این چک های 
امضا شده، می توانند با هر مبلغی و برای هر تاریخ دلخواه، خرید 
خود را انجــام دهند، ضمناً به دلیل اینکه اینکه این باندها، قبل 
از تاریخ وصول چک، باهماهنگی شــخصی کــه از آن ها چک را 
خریداری کرده، اقدام به مسدود کردن آن چک می کنند، سابقه 
چک برگشتی آن حساب سفید می ماند و دارنده چک، حتی موقع 

استعام پیامکی چک برگشتی، متوجه مورد خاصی نمی شود.

وارد شدن خســارات بزرگ به تولیدکنندگان، ثمره اجرا 
نشدن کامل قانون جدید صدور چک

به این ترتیب، تعداد زیادی از تولیدکنندگان، تجار، بازاریان و حتی 
مردم عادی بــا قبول این چک ها در قبال محصوات خود، دچار 

خســارت هایی بعضاً جبران ناپذیر شده و دچار مشکات عدیده 
مالی و حتی اجتماعی می شوند و به دلیل اینکه دست آویزی برای 
پیگیری فوری این مشکات ندارند تا به نتیجه و حق خود برسند، 
ممکن اســت که دیگر ارزش آن مبلغ، برای ایشــان مشکل گشا 
نباشــد. البته در شرایط پیچیده تر، ممکن است تا سال ها درگیر 
پرونده های قضائی باشند به طوریکه دیگر ارزش آن چک، به طور 

کلی از دست برود.

اجرای صدور الکترونیکی چک، راه حلی برای جلوگیری از 
تخلف ها

سوال این است که چگونه می توان جلوی این فساد بزرگ مالی را 
گرفته و مانع کاهبرداری های سنگین باندهای فساد با استفاده 
از ابزار چک شد. می توان گفت با اجرای کامل قانون چک، دیگر 
امــکان این تخلفات از بین می رود، بــه طور مثال فقط با اجرای 
صدور الکترونیکی چک، تاریخ تحویل چک، موعد تسویه چک، 
مشخصات صادرکننده و تحویل گیرنده و دیگر موارد ثبت شده 
و دیگر امکان اینکه روز قبل از موعد تســویه چک، صادرکننده و 
یا باندهای خرید و فروش چک، اقدام به ثبت مفقودی و مسدود 
کــردن چک کنند، از بین خواهد رفت، چرا که از ابتدای معامله، 
همه موارد به صورت الکترونیکی ثبت شده و دیگر نمی توان ادعای 

خافی راجع به معامله، مفقودی با حتی سرقت چک داشت.

  ضریب تعدیل سهام به ۲۰ درصد 
افزایش یافت

یک مقام مسئول گفت:ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری 
از 1۰ درصد به 2۰ درصد افزایش یافت.به گزارش بازار سرمایه محسن خدابخش، 
مدیر نظارت بر بورس های ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشــت: ضریب 
تعدیل سهام در حساب تضمین مشــتریان اعتباری از 1۰ درصد به 2۰ درصد 
افزایش یافت.وی گفت: این مصوبه روز شنبه اباغ و از روز یکشنبه دوم شهریور 
اجرایی خواهد شد. با توجه به کاهش قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه، این 

تصمیم مناسب و منطقی است.

 ارتباط مستقیم مدیران ارشد بانک مسکن 
با مردم در هفته دولت

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بر اساس 
برنامه ریزی به عمل آمده به منظور ایجاد امکان ارتباط 
بین مردم و مدیران ارشد بانک مسکن به مناسبت هفته 
دولت، مدیران بانک مسکن با حضور در مرکز ارتباط با 
مشــتریان این بانک در روزهای 2 و 3شــهریور ماه از 
ســاعت 1۰ الی 12 به ســواات مردم در حوزه فعالیت های بانک مسکن پاسخ 
می دهند.مطابق با زمان بندی انجام شــده در روز یکشنبه 2 شهریور ماه مدیران 
امور طرح و برنامه،امور اعتباری و امور اســتانها و بازاریابی آماده پاسخگویی به 
ســواات و مشــکات مردم در ارتباط با تســهیات و خدمات بانکی، و در روز 
دوشنبه مورخ 3 شهریور ماه مدیران امور فناوری اطاعات و ارتباطات، بانکداری 
الکترونیک به ســواات و مشــکات مردم در خصوص بانکداری الکترونیک و 
خدمات غیر حضوری و مدیر امور مالی در خصوص صندوق دارای یکم و سهام 
عدالت آماده پاسخگویی به عموم مردم می باشند.مشتریان می توانند در روزهای 
ذکر شده با مرکز ارتباطات مردمی بانک مسکن به شماره ۶1۰88-۰21 تماس 

حاصل فرمایند

همزمان با روز پزشک و آغاز هفته دولت؛
بانک تجارت از طرح تسهیاتی سفیران 

سامت رونمایی کرد
همزمان با روز پزشک و آغاز هفته دولت، بانک تجارت 
از طرح تســهیاتی سفیران سامت، ویژه پزشکان و 
کادر درمانی کشــور، رونمایی کرد. طرح تسهیاتی 
ســفیران سامت در راســتای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی و با هدف پاســخگویی به نیازهای جامعه 
پزشکی و مجموعه درمانی کشور با رویکرد تکریم و تقدیر از تاش این قشر، 
راه اندازی شده است و جامعه درمانی اعم از مراکز درمانی، پزشکان متخصص 
و بااتر، پزشــکان عمومی، کادر درمان و کارکنان مراکز درمانی در سراســر 
کشور می توانند با ارائه مدارک از این تسهیات بهره مند شوند. در این طرح 
برای تمامی کادر درمانی کشــور از پزشــکان تا کارکنان بیمارستان ها بسته 
تسهیاتی ویژه و مناسب شغل مربوطه طراحی شده است که می تواند در رفع 
بخشی از نیازهای مالی آنان موثر باشد.جامعه درمانی سراسر کشور به منظور 
کسب اطاعات بیشتر درباره طرح »ســفیران سامت«، می توانند به سایت 
بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.ir مراجعه و یا مرکز ارتباط مشتریان 

به شماره 155۴ تماس حاصل کنند. 

بورس

صدور الکترونیک چک 
 چگونه تخلفات
 را کاهش می دهد؟
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گزیده خبر

مخالفت چین با تاش آمریکا برای 
فعال سازی مکانیسم ماشه

ســخنگوی وزارت خارجه چین درخواست آمریکا برای فعال سازی مکانیسم 
ماشه را »فاقد منطق« و »اســاس حقوقی« خواند.سخنگوی وزارت خارجه 
چین در واکنش به تاش آمریکا درخصوص فعال سازی مکانیسم ماشه گفت: 
تقاضای آمریکا فاقد اســاس حقوقی و منطق است. این چیزی جز نمایشی 
سیاسی که توسط آمریکا طراحی شده نیست. این درخواست حمایت اعضای 
شــورای امنیت را دریافت نخواهد کرد و جامعــه بین المللی نیز آن را قبول 
نخواهند کرد.وی ادامه داد: برجام که توســط قطعنامه ۲۲۳۱ گرامی داشته 
شــده، از نیروی قوانین بین المللی برخوردار اســت. آمریکا در مه ۲۰۱۸ به 
صورت یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم های یکجانبه غیرقانونی را علیه 
آن اعمــال کرد. این نقض برجام و قطعنامــه ۲۲۳۱ بود. آمریکا با خروج از 
برجام دیگر جزئی از طرفین برجام محســوب نمی شــود و هیچ حقی برای 
درخواست فعال سازی مکانیسم بازگشت تحریم ها از شورای امنیت آنطور که 
در قطعنامه ۲۲۳۱ ذکر شده ندارد.سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به 
اینکه مکانیسم بازگشت خودکار تحریم ها نباید فعال شود بیان کرد: طرفین 
برجام و اکثریت اعضای شورای امنیت بر این باورند که درخواست آمریکا هیچ  
مبنای حقوقی نداشــته و مکانیسم ماشه فعال نشده است. سفیر ژانگ جون 
نیز نامه ای برای رئیس شورای امنیت فرستاده که مخالفت چین با درخواست 
آمریــکا را ابراز می کند.وی افزود: چین بــا طرفین مربوطه همکاری خواهد 
کرد تا برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ موضع درست، چندجانبه گرایی، اعتبار شورای 
امنیت رژیم بین المللی عدم اشــاعه و امنیت و ثبات منطقه ای حفظ شود و 

برای حل مسئله هسته ای ایران راه حلی سیاسی و دیپلماتیک را پیدا کند.

 بسته تحریم های جدید آمریکا اعضای 
دفتر بشار اسد را هدف گرفت

وزارت خزانه داری آمریکا روز،  پنج شنبه بسته تحریم های جدیدی علیه نظام 
بشار اسد اعمال کرد که شامل مشاور اطاع رسانی اسد و همسرش و اعضای 
دفتر ریاست جمهوری این کشور بود.به گزارش شبکه الحدث، این تحریم ها 
شــامل لونا شبل، مشاور اطاع رسانی بشــار اسد، عمار ساعاتی، همسرش و 
اعضای دفتر ریاست جمهوری این کشور، یسار ابراهیم معاون بشار اسد و نیز 
فادی صقر، فرمانده نیروهای دفاع ملی، ســرهنگ غیاث دله، فرمانده لشکر 
۴۲ و سامر اســماعیل، فرمانده هنگ حیدر در نیروهای »تایگر« می شوند.

این ســومین بســته تحریم های آمریکا علیه افراد نظام سوریه است. پیشتر 
واشــنگتن ۲۹ ژوئیه چندین تحریم را علیه افراد و نهادهای وابسته به بشار 
اسد از جمله پسر رئیس جمهوری سوریه اعمال کرده بود. این تحریم های در 
چارچوب اجرای قانون قیصر یا ســزار هستند.فرستاده وزارت خارجه آمریکا 
به ســوریه گفت، کشورش به تحریم ها علیه نظام بشار اسد طبق قانون سزار 
ادامه خواهد داد.او تاکید کرد: تحریم ها ۱۴ شخصیت و نهاد وابسته به نظام 
اسد را هدف گرفته است. از جمله افراد مورد هدف تحریم ها حافظ اسد، کرم 
اسد )پسر زهیر توفیق اسد( و وسیم قطان هستند.نهادها بدین شرح هستند، 
مجتمع تجاری المالکی )وسیم قطان(، مجتمع تجاری قاسیون )وسیم قطان(، 
مجتمع یلبغا وابســته به اوقاف است که از سوی وســیم قطان اجاره شده، 
شــرکت تی دبلیو، هتل الجاء، شرکت سرمایه گذاری شام، شرکت تجارت و 
سرمایه گذاری آدم )وسیم قطان(، شرکت پیمانکاری تجاری، شرکت قطعات 

خودرو و شرکت اروز.

وزیر خارجه لهستان استعفا کرد
وزارت امور خارجه لهســتان روز )پنج شــنبه( اعام کرد، وزیر امور خارجه 
لهســتان استعفای خود را تقدیم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
رویترز، »ژاســک زاپوتویچ«، وزیر امور خارجه لهســتان در ماه ژوئیه به طور 
تلویحی اشــاره کرده بود که همزمان با در نظر گرفتن تغییر پرسنل دولت 
از سوی حزب حاکم »قانون و عدالت« به دنبال انتخابات ریاست جمهوری، 
ممکن است از سمتش کناره گیری کند.استعفای ژاسک زاپوتویچ دو روز پس 

از استعفای وزیر بهداشت لهستان صورت گرفته است.

ان اچی کی ژاپن خبر داد؛
 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

 به ایران سفر می کند
یک رســانه ژاپنی از برنامه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ســفر 
بــه ایران خبر داد.بــه گزارش از ان اچ کی، »رافائل گروســی« مدیرکل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی قصد دارد برای اولین بار به ایران سفر کند.
این رســانه روز جمعه بــه نقل از منابع دیپلماتیک افــزود که مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی امیدوار است اوایل هفته آینده با هدف گفت وگو و مذاکره 
با مقامات ارشــد ایران، به تهران سفر کند.به نوشته ان اچی کی، انتظار می رود 
که وی در این ســفر، خواستار دسترســی کارشناسان این سازمان به دو سایت 
هسته ای اعام نشــده ایران شــود.آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیم دارد 
گزارش جدید خود درباره برنامه هســته ای ایران را اوایل ماه سپتامبر )شهریور( 
پیش از برگزاری نشست سران، منتشر کند پیش بینی می شود موضوع هسته ای 
ایران محور اصلی این نشست باشد.به نوشته این رسانه ژاپنی، سفر برنامه ریزی 
شده گروسی به ایران به دنبال دیدار کارشناسان ارشد سازمان بین المللی انرژی 
اتمی از ایران در اواسط ماه جاری میادی است.در پایان این گزارش آمده است: 
همچنین انتظار می رود گروسی با مقامات ایران در مورد تاسیسات هسته ای نطنز 

در مرکز ایران، جایی که ماه گذشته در آن آتش سوزی رخ داد، صحبت کند.

الکسی ناوالنی به علت مسمومیت به کما رفت
رهبر اپوزیســیون روسیه در حال بازگشــت از تومسک به مسکو مسموم شده 
و در حال حاضر در بخش مراقبت های ویژه در بیمارســتانی در شــهر اومسک 
در سیبری به کما رفته اســت.به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، کرا یارمیش، 
سخنگوی الکسی ناوالنی، رهبر برجسته اپوزیسیون روسیه )پنج شنبه( در توییتی 
نوشت: ناوالنی پس از بیهوش شدن بر اثر ماده سمی که گمان می رود در چای 
او حل شــده بود، در بخش مراقبت های ویژه در یکی از بیمارستان های اومسک 
بستری شده بود که اکنون به کما رفته است.کرا یارمیش ضمن اعام این خبر 
گفت احتمال آن هســت که مسمویت وی به شکل عمدی صورت گرفته باشد.

یارمش اعام کرد که ناوالنی ۴۴ ســاله که منتقد سرســخت وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه اســت، حین پرواز از مسکو به  ســوی تومسک دچار 
»مســمومیت با زهر« شده اســت و با »حال وخیمی به  کما رفته« است.ظاهرا 
وی حین پرواز عرق کرده و نمی توانســته تمرکز کند و بعد هوشــیاری اش را از 
دست داده است.به گفته سخنگوی ناوالنی،  وی پیش از حرکت در فرودگاه چای 
نوشیده و مسمومیتش احتماا با ماده ای صورت گرفته که در چای موجود بوده 
اســت و پزشکان نیز گفته اند که سم با ماده گرم سریعتر جذب شده است. این 
چای تنها چیزی بود که ناوالنی صبح امروز مصرف کرده بود.وی افزود: هواپیمایی 
که ناوالنی ۴۴ ساله را به مسکو می برد پس از مطلع شدن از ناخوشی احوال او 
یک فرود اضطراری در شهر »اومسک« انجام داد.الکساندر موراخوفسکی، پزشک 
ارشد در این بیمارستان گفت: ناوالنی در شرایط بسیار جدی قرار دارد.جزئیات 
بیشتری از شرایط ناوالنی منتشر نشده و دولت مسکو هنوز درباره شرایط ناوالنی 
هیچ اظهارنظری نکرده اســت.ناوالنی سال گذشته نیز به خاطر واکنش آلرژیک 
شدید در زندان به بیمارستان منتقل شد که پزشک معالجش در آن زمان گفته 

بود که این واکنش می تواند نتیجه مسمومیت باشد.

کرملین: 
 به ارائه کمک نظامی به باروس

 نیازی نمی بینیم
در بحبوحه ناآرامی بر سر انتخابات ریاست جمهوری ۹ اوت باروس که به گفته 
معترضان آلوده به تقلب بود، کاخ کرملین امروز )چهارشنبه( گفت، مسکو اکنون 
نیازی به ارائه کمک نظامی یا ســایر کمک ها به بــاروس نمی بیند.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، دیمیتری پســکوف، سخنگوی کرملین در کنفرانس خبری 
با خبرنگاران گفت، باروس هم اکنون نیازی به کمک روســیه حس نمی کند. 
او قدرت های خارجی را بدون نام بردن از کشــور خاصی، به مداخله در باروس 
متهم کرد و گفت چنین مداخاتی پذیرفتنی نیست.پســکوف درباره احتمال 
ارائه کمک نظامی روســیه به باروس که کرملین گفته بود در صورت نیاز مهیا 
می شــود، گفت: با توجه به پیمان امنیت جمعی و پیمان ایجاد اتحاد، درســت 
اســت که وظایف بســیاری میان طرفین برای کمک دوجانبه وجود دارد اما در 
حــال حاضر چنین کمکی وجود ندارد.او افزود: رهبــری باروس هم نیازی به 
آن نمی بینــد. وضعیت در باروس امری داخلی اســت که باید به دســت خود 

باروسی ها حل و فصل شود.

چین:
 با واشنگتن درباره برگزاری مذاکرات تجاری 

توافق کرده ایم
وزارت بازرگانی چین روز )پنج شــنبه( اعام کرد، چین و آمریکا توافق کردند تا 
طی چند روز آتی مذاکرات تجاری را با هدف ارزیابی پیشــرفت مرحله نخست 
توافق تجاری شان آن هم شش ماه پس از به اجرا درآمدنش در ماه فوریه، برگزار 
کنند.به گزارش خبرگزاری رویترز، گائو فنگ، ســخنگوی وزارت بازرگانی چین 
این اظهارات را در یک کنفرانس خبری هفتگی که به صورت آناین برگزار شده 
بــود، مطرح کرد اما به جزئیات آن نپرداخت.این اظهارات به دنبال اظهارات روز 
سه شــنبه مارک میدوز، رئیس دفتر کاخ ســفید مطرح شد که گفته بود هیچ 
مذاکرات تجاری جدید در سطح مقامات عالی رتبه برنامه ریزی نشده اگرچه هر 
دو طرف در رابطه با اجرای مرحل نخست این توافق با یکدیگر در ارتباطند.این 
توافق در ۱۵ ژانویه ســال جاری میادی حاصل شــد و به عنوان یک پیشرفت 
بزرگ پس از یک مناقشــه تجاری دو ســاله میان دو اقتصاد بزرگ جهان تلقی 
می شود.اما روابط این دو کشور پس از شیوع ویروس کرونا و تصمیم چین برای 
اعمال یک قانون امنیت ملی جدید در هنگ کنگ مجددا خدشــه دار شد.هر دو 
طرف یکدیگر را تهدید کرده و افراد و شرکت های یکدیگر از جمله شرکت چینی 

»تیک تاک« را تحریم کردند.

تظاهرات لیبیایی ها در حمایت از کاندیداتوری 
پسر قذافی برای ریاست کشور

در برخی از شهرهای لیبی، تظاهراتی در حمایت از کاندیداتوری سیف ااسام 
قذافی برگزار شد.به گزارش روسیا الیوم، برخی از شهرهای لیبی روز پنجشنبه 
شاهد تظاهرات هایی در حمایت از کاندیداتوری سیف ااسام قذافی، پسر معمر 
قذافی جهت ریاســت کشور بودند.برگزاری این تظاهرات در چارچوب تحرکاتی 
با نام »ما تو را کاندید کرده ایم«، انجام شــد. حامیان این تحرکات بر این باورند 
که باید سیف ااسام قذافی که پسر بزرگ تر معمر قذافی است، رئیس آتی این 
کشور باشد.این تظاهرات در شهر غات در جنوب غرب لیبی و منطقه الکفره در 

جنوب شرق کشور برگزار شد.

اعام رسمی آمریکا برای فعال سازی »مکانیسم ماشه«

طرف های برجام، مخالفند
ایاات متحده آمریکا ضمن متهم کردن ایران به عدم پایبندی 
به توافق هســته ای، رسما شــورای امنیت سازمان ملل را از 
خواســت خود برای فعال کردن »مکانیسم ماشه« آگاه کرد. 
پس از آن، فرانســه، آلمان و بریتانیا عــدم حمایت خود از 
ایــن تصمیم را اعام و بر پایبندی خود بر توافق هســته ای 
تاکیــد کردند. رویترز گزارش داد که آمریکا نامه ای را به ۱۵ 
عضو شورای امنیت ســازمان ملل متحد ارائه کرده که طی 
آن جمهوری اســامی ایران به عدم پایبندی به برجام متهم 
شده اســت.در همین حال، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
پنجشنبه شب با حضور در مقر ســازمان ملل در نیویورک، 
درخواست فعال کردن مکانیســم ماشه را به رئیس دوره ای 
شــورای امنیت این ســازمان ارائه کرده است. او پس از این 
دیدار، در توئیتر، این خبر را رســما تأییــد کرد و گفت که 
نامه ای را به رئیس شورای امنیت سازمان ملل تقدیم و تاش 
کرده این او را از عدم پایبنــدی ایران به برجام آگاه کند.در 
صورت فعال سازی مکانیسم ماشــه، شورای امنیت یک ماه 
فرصت دارد قطعنامه ای را برای تمدید تحریم های هسته ای 
علیه ایران تصویب کنــد؛ در غیر این صورت، تحریم ها خود 
به خود بازخواهد گشت.کلی کرافت، نماینده دائم آمریکا در 
ســازمان ملل متحد گفته اســت با ارائه این سند به شورای 
امنیت، روند فعال شــدن مکانیسم ماشــه برای بازگرداندن 
همــه تحریم های مرتبط با برنامه هســته ای ســازمان ملل 
علیه ایران رســما فعال شده است. این سازوکار تنها از سوی 
کشورهای عضو توافق هســته ای قابل اجرا خواهد بود و در 
همین راســتا وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران با 
ارسال نامه ای رســمی به رئیس شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، تأکید کرده است که آمریکا هیچ حقی برای تاش در 
جهــت احیای تحریم ها ندارد و از همین رو این اقدام آمریکا 
باید از سوی شــورا و جامعه بین المللی رد شود.محمدجواد 
ظریف با یادآوری »لغو مشــارکت ایاات متحده در برجام«، 
نوشته است: »رئیس جمهور ایاات متحده رسما لغو یکجانبه 

مشــارکت ایاات متحــده در برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( را اعام کرد کــه این نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، که برجام ضمیمه شده به 
آن را تأیید کرده، بود. بر همین اســاس، دولت ایاات متحده 
اقدامات غیرقانونی گســترده ای را برای لغو مشارکت ایاات 
متحده در برجام و بازاعمال تمام تحریم های لغوشده ایاات 
متحــده در ارتباط با برجــام اجرایی کــرده و از این طریق 
مرتکب موارد متعــددی از »عدم اجرای عمده« تحت برجام 
شــد که در تضاد فاحش با قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
ســازمان ملل بود.«همچنین، »ماریا زاخارووا« ســخنگوی 

وزارت خارجه روسیه از اقدامات آمریکا علیه توافق هسته ای 
انتقاد کرده و گفته است که تاش واشنگتن برای بازگرداندن 
تحریم ها علیه ایران شکست خواهد خورد.چند روز قبل آمریکا 
تاش کرد تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند اما 
اعضای شورای امنیت ســازمان ملل به قطعنامه آمریکا رای 
مثبت ندادند. بعد از آن، آمریکا تصمیم خود برای فعال سازی 
مکانیسم ماشه علیه ایران را جدی تر کرد اما سخنگوی »جوزپ 
بورل« رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود »آمریکا 
به دلیل اینکه از توافق هســته ای خارج شده است، از چنین 
حقی برخوردار نیست«. با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا، این کشــور در ســال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد.جان 
بولتون که در زمان خروج آمریکا از برجام، مشاور امنیت ملی 
ترامپ بود نیز در یادداشت خود در روزنامه وال استریت ژورنال 
نوشته بود که فعال سازی مکانیسم ماشه توسط آمریکا ریسک 
باایی دارد و »به ریســکش نمی ارزد«.در تازه ترین واکنش ها 
به این تصمیم آمریکا، روســیه ضمن مخالفت با آن، خواستار 
برگزاری نشســت مجازی فوری شورای امنیت در روز جمعه 
شــده است.نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین، مخالفت کشورش با تصمیم آمریکا برای فعال سازی 
مکانیسم ماشه را اعام کرد و اکانت رسمی توئیتر نمایندگی 
چین در ســازمان ملل متحد نیز با انتشار یک توئیت، اقدام 
آمریکا را غیرقانونی خواند و نوشــت که چین با این تصمیم 
مخالف است.در همین راســتا، صداوسیما گزارش داده است 
که ساعتی پس از تسلیم نامه رسمی آمریکا به رئیس شورای 
امنیت سازمان ملل، تروئیکای اروپایی شامل رهبران سه کشور 
انگلیس، آلمان و فرانســه نامه ای را در مخالفت با این تصمیم 
ایاات متحده به شــورای امنیت ارسال کرده اند.در بیانیه این 
سه کشور خطاب به شورای امنیت سازمان ملل، ضمن اشاره 
به لزوم ادامه تاش برای یافتن راه حل مناســب جهت خروج 
از شرایط فعلی، بر مخالفت این سه کشور با تصمیم آمریکا و 
همچنین پایبندی هر سه کشور اروپایِی طرف برجام به توافق 
هسته ای تاکید شده است.طرف های توافق هسته ای با ایران، 
موسوم به برجام، کشــورهای روسیه، چین، آلمان، انگلیس، 
فرانسه و آمریکا بودند که آمریکا در ماه می ۲۰۱۸ به صورت 
یک طرفه از این توافق خارج شد و حاا با اعام رسمی آمریکا 
مبنی بر فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، تمام کشورهای 
باقی مانده در برجام، رسماً با آن مخالفت کرده اند.پس از اعام 
تصمیم آمریکا، مجید تخت روانچی - نماینده ایران در سازمان 
ملل متحد - در یک نشست خبری گفت: آمریکا عضو برجام 
نیست بلکه از آن خارج شده اســت و دیگر نمی تواند ادعای 

بازگشت تحریم ها علیه ایران را داشته باشد.

رئیس جمهــوری آمریــکا در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با نخست وزیر عراق بر حمایت واشنگتن از 
بغداد تأکید کرد.به گزارش بغداد الیوم، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریــکا در کنفرانس مطبوعاتی 
مشــترک با مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق 
اظهــار کرد، نیروهای عراق نقش مهمی را در زمینه 
مقابله بــا داعش ایفا کردند.وی افزود: اربیل و بغداد 
همکاری خوبی در جریان جنگ علیه داعش داشتند 
و ما از آن حمایــت کردیم.ترامپ تصریح کرد: ما از 
عراق حمایت خواهیم کرد تا این کشور قادر به دفاع 
از خود باشد و منتظر روزی هستیم که دیگر نیازی 
به حضور نیروهای ما نباشد.وی همچنین گفت: عراق 
یک کشور مستقل و دارای دولت خوبی است که قادر 
به حل و فصل پرونده های مهم است و نیازی نیست 
که برای مدت طوانی در این کشــور باقی بمانیم. 
آمریکا قدرتمندترین ارتش را در جهان دارد و قادر 
به دفــع هرگونه حمله در عراق و یــا در هر مکان 
دیگری اســت.ترامپ در ادامه به مشارکت کشورش 
در روند اکتشاف نفت در عراق اشاره کرد.در همین 
حــال، دفتر مصطفی الکاظمــی در بیانیه ای درباره 
جزئیات دیدار پنجشــنبه الکاظمی و ترامپ نوشت 

که در جریان این دیدار دباره تقویت روابط میان دو 
کشــور، اوضاع منطقه و چالش هایی که عراق با آن 
مواجه اســت، رایزنی شد.طبق این بیانیه، الکاظمی 
در دیــدار با ترامپ از مواضــع آمریکا و حمایت آن 
از عراق در جریان جنــگ علیه داعش و همچنین 
کمک به آن برای براندازی رژیم ســابق این کشور 
تشــکر و قدردانی کرد.الکاظمی همچنین گفت که 
دولتش به برقراری روابط میان عراق و آمریکا برپایه 
اقتصادی و منافع مشترک امید دارد.وی همچنین از 
سرمایه گذاری آمریکا در عراق استقبال کرد و افزود: 
اجازه هیچ تهدیدی از جانب هیچ کشوری علیه عراق 
را نمی دهیم و نمی گذاریــم که عراق نقطه ای برای 
تهدید همسایگانش باشد.نخست وزیر عراق در ادامه 
به روند دیپلماتیکی که بغداد در قبال تجاوزات ترکیه 
در پیش گرفته است، اشاره کرد و افزود: گفت وگویی 
با ترکیه برای بهتر کردن وضعیت کنونی وجود دارد و 
امیدواریم که این مشکل در سریع ترین زمان ممکن 
حل و فصل شود، چراکه با حاکمیت عراق در ارتباط 
بــوده و ترکیه باید وضعیت کنونی آن را درک کند.

در مقابل دونالد ترامپ نیز بر تداوم حمایت واشنگتن 
از بغداد تأکید کرد و گفت: عراق کشوری مستقل و 

دارای حاکمیت اســت و ما روابط خوبی با آن داریم 
و آماده هرگونه کمک به آن هســتیم و روابط میان 

ما پس از سرکار آمدن الکاظمی توسعه یافته است.
طبق بیانیه دفتر الکاظمی، دو طرف همچنین درباره 
همکاری امنیتی و آغاز مرحله جدیدی از این همکای 
در زمینه آموزش و مســلح کــردن نیروهای عراقی 
رایزنی کردند.بغداد الیوم نیز بیانیه مشــترک دیدار 
الکاظمی و ترامپ را منتشر کرد.در این بیانیه آمده 
است: شراکت راهبردی و استراتژیک میان آمریکا و 
عراق بر پایه تمایل مشــترک دو طرف به »امنیت و 
شکوفایی« است.طبق این بیانیه، ائتاف بین المللی 
به رهبری آمریکا و نیروهای عراقی به همراه یکدیگر 
خافــت ادعایی داعش را نابود کردند و به تاش در 
این زمینه ادامه می دهند.مصطفی الکاظمی نیز پس 
از دیدار با ترامپ در توییتی نوشت: دیدار مفیدی را 
با ترامپ به پایان رساندیم و وارد مرحله جدیدی از 
همکاری برای درهم کوبیدن عناصر داعش و تقویت 
شراکت اقتصادی مان می شــویم.الکاظمی در ادامه 
این توییت نوشت: از ترامپ و دوستان آمریکایی مان 
به دلیل کمک به ما در جنگ علیه داعش تشــکر و 

قدردانی می کنیم.

ترامپ در دیدار با الکاظمی:
 نیازی نیست که برای مدت طوانی در عراق بمانیم

وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد:
تحریم یک ایرانی و دو شرکت 

اماراتی
وزارت خزانه داری آمریکا یک شهروند ایرانی و دو شرکت مستقر 
در امارات را در رابطه با شــرکت هواپیمایی ماهان تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای که در سایت خود منتشر 
کرده، اعام کرد: »امین موحدی« متولد شــهر مشهد و ساکن 
امارات را به همراه شرکت های »پارتیا کارگو« و »دلتا پارس« به 
لیست تحریم های خود اضافه کرده است.موحدی مالک شرکت 
پارتیا کارگو معرفی شــده اســت.بر اســاس تحریم های آمریکا 
دارایی های این فرد و شــرکتهای یاد شــده در آمریکا مســدود 
می شود و شهروندان آمریکایی حق معامله با آنها را ندارند.استیون 
منوچین وزیر خزانه داری آمریکا می گوید ایران از ماهان ایر برای 
همکاری با سوریه و ونزوئا و برخی گروه ها در خاورمیانه استفاده 
می کند.وی گفته آمریکا اقدامات خود علیه افراد و شــرکت هایی 
که از ماهان ایر حمایت می کنند را ادامه خواهد داد.دو شــرکت 
مســتقر در امارات متهم هســتند که با ارائه خدمات به شرکت 
ماهــان، کمک کرده اند جمهوری اســامی تجهیــزات و کادر 
مهندسی به ونزوئا ارســال کند.ظاهراً اشاره خزانه داری آمریکا 
به ارسال تجهیزات و مهندسان پاایشگاهی ایران به ونزوئا برای 
احیای ظرفیت پاایش نفت این کشــور است که سه ماه پیش، 
قبل از ارسال یک و نیم میلیون بشکه بنزین به ونزوئا انجام شده 
بود.هواپیمایی ماهان از سال ۲۰۱۱ در فهرست تحریم های آمریکا 
قرار دارد.این شــرکت دوباره در سال ۲۰۱۹ هدف تحریم آمریکا 
قرار گرفت.مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۱۹ 
اردیبهشــت امسال شــرکت ماهان ایر را به »جابه جایی ساح « 
متهم کرد و از کشورهای جهان خواست برای دور ماندن از خطر 

تحریم های آمریکا، ماهان ایر را تحریم کنند.

ماکرون و مرکل از روسیه برای کمک به حل مسائل 
باروس دعوت کردند

رئیس جمهور فرانســه پس از دیدار با صدراعظم آلمان، از روســیه درخواست کرد برای حل مسائل 
باروس و برگزاری مذاکرات میان مقامات و مخالفان در این کشــور، با اتحادیه اروپا همکاری کند. 
»آنگا مرکل« صدر اعظم آلمان روز پنجشــنبه با »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه دیدار 
و گفت وگو کرد.به نوشــته پایگاه »یورو آبِزروِر«، ماکرون پس از دیدار با مرکل در نشســت خبری 
مشترکی با وی گفت: »گفت وگو میان مقامات، مخالفان و جامعه مدنی ]در باروس[ ضروری است. 
امیدواریم چنین گفت وگوهایی بتواند از سوی باروسی ها برگزار شود«.رئیس جمهور فرانسه افزود: 
»]اتحادیه اروپا[ آماده است درصورتی که وساطت ما سودمند باشد و مورد تمایل باروسی ها و دیگر 
نهادها و همچنین روسیه باشد، در این زمینه کمک کند«.ماکرون افزود، روسیه باید در گفت وگوها 
مشارکت داشته باشد، اما در عین حال به مسکو درخصوص مداخله تهاجمی در امور باروس هشدار 
داد.رئیس جمهور فرانســه در ادامه سخنانش درخصوص ساخت واکسن کرونا ابراز امیدواری کرد و 
گفت »ظرف چند ماه آینده« این واکسن به مرحله تولید می رسد.مرکل نیز در این نشست خبری 
مشــترک با اشاره به امتناع »الکساندر لوکاشــنکو« رئیس جمهور باروس از پاسخ دادن به تماس 
تلفنی وی گفت: »او به دنبال صحبت کردن با هیچ کدام از ما )اروپایی ها( نیست«.صدر اعظم آلمان 
افزود:  »روشن است که حرف ما به پوتین این است که خواستار انجام این گفت وگوها هستیم«.کاخ 
کرملین روز سه شــنبه در بیانیه ای درباره تماس تلفنی »وادیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه با 
مرکل اعام کرد: »روســیه اظهار داشته که تاش   ]کشور های[ خارجی برای دخالت در امور داخلی 
این کشور )باروس( قابل قبول نیست و می تواند موجب افزایش تنش ها شود«.پوتین در این بیانیه 
گفت امید بر آن اســت که این وضعیت در باروس هر چه ســریعتر بهبود پیدا کند.همچنین روز 
چهارشنبه، »سرگئی اوروف« وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد مسکو از تاش غربی ها برای نفع 
بردن از مشکات داخلی باروس نگران است.به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در باروس 
و پیروزی مجدد لوکاشــنکو، مردم باروس در مینسک و چند شهر دیگر این کشور در اعتراض به 
نتیجه انتخابات به خیابانها آمده اند. در جریان این اعتراضات تاکنون بیش از ۶ هزار معترض دستگیر 
و صد ها نفر زخمی شــده اند. مقامات باروس نیز کشته شــدن دو نفر در جریان این اعتراضات را 
تأیید کرده اند.   لوکاشنکو رئیس  در سخنرانی در تظاهرات حامیانش در مینسک، درخواست ها برای 
برگزاری دوباره انتخابات ریاســت جمهوری را رد کرد و هشــدار داد ناتو در مرزهای غربی کشورش 

تانک و هواپیما مستقر کرده است.
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پژوهشگران آمریکایی توانسته اند ربات های بسیار کوچکی را طراحی و 
ابداع کنند که نیروی مورد نیاز آنها از الکل تامین می شــود.به گزارش 
نیوساینتیست، یکی از کوچکترین میکروربات های جهان که قدرت آن 
با الکل تامین می شــود، می تواند باری ۶/۲ برابر وزن خود را حمل کند.

عضــات ربات های کوچک معموا به یک منبــع خارجی نیرو متصل 
می شــوند. این منبع خارجی، باتری هایی هستند که وزن و اندازه آنها، 
کارآیی ربات ها را کاهش می دهد.پژوهشــگران »دانشــگاه کالیفرنیای 
جنوبی« )USC( برای برطرف کردن این مشــکل، میکرورباتی موسوم 
بــه »روبیتل« )RoBeetle( را ابداع کرده اند که با الکل کار می کند.تراکم 
انرژی باتری هایی که برای ربات های کوچک اســتفاده می شوند، بسیار 

پایین است. به همین دلیل ما به منبع جدیدی از انرژی نیاز داشتیم.

پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود، مدل های دیجیتالی 
را ابداع کرده اند که می توانند وجود کووید- ۱۹ را در ریه شناسایی 
کنند.به گزارش ساینس دیلی، پژوهشگران »دانشگاه ایالتی لوئیزیانا« 
)LSU(، در پروژه جدیدی نشان داده اند که می توان روش هایی را که 
برای بررسی ریه پرندگان و خزندگان به کار می روند، برای تشخیص 
کووید- ۱۹ در بیماران نیز مورد استفاده قرار داد. آنها در این بررسی 
نشــان داده اند که مدل های سه بعدی، روش واضح تری برای ارزیابی 
انتشار عفونت ناشی از کووید- ۱۹ در سیستم تنفسی بدن هستند.

پژوهشگران در این پروژه، مدل های دیجیتال سه بعدی را از سی تی 
اســکن بیماران بستری شــده ابداع کردند که نشــانه های ابتا به 

کروناویروس را در خود داشتند.

پژوهشگران آمریکایی، نوعی باکتری را کشف کرده اند که می تواند به 
از بین بردن آاینده های سرطان زا کمک کند.به گزارش فیوچریسم، 
پژوهشگران »دانشــگاه راتگرز« )Rutgers University( هنگام تاش 
در یافتــن راه هایی برای پاکســازی رودخانه هــا، باکتری جدیدی 
را کشــف کرده اند که می تواند به برطــرف کردن آلودگی ها کمک 
کند.پژوهشگران در بررســی های خود دریافتند که این باکتری ها، 
در گل های ســمی پایین رودخانه پرورش می یابنــد اما می توانند 
روش هایی برای مقابله با مواد ســمی خطرناک و ســرطان زا مانند 
»دیوکســین« )dioxins( پیدا کنند.پژوهشگران دانشگاه راتگرز باور 
دارند که شــاید بتوان از این باکتری ها برای پاکسازی مواد سمی از 

رودخانه های سراسر جهان استفاده کرد.

 ربات های کوچکی که با الکل
 کار می کنند

 شناسایی کووید- 19 در ریه 
با کمک مدل های سه بعدی

کشف نوعی باکتری که با آاینده های 
سرطان زا مقابله می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نجات پنگوئن های خلیج "آلگوئا" از نشت نفتی نفتکش ژاپنی

نزدیک شدن مرسدس-آام گ وان به تولید با ورود به نوربرگ رینگ
مدت زمان زیادی است که طرفداران انتظار تولید هایپرکار جنجالی مرسدس-آام گ One را می کشند اما حاا فرایند توسعهٔ این 
ماشین به نقطهٔ عطف جدیدی رسیده زیرا آزمایش پروتوتایپ های آن در پیست نوربرگ رینگ آغاز شده است. مرسدس وان که 
به قوای محرکه هیبریدی با موتور فرمول یک مجهز اســت برای اولین بار در ســال ۲۰۱۷ رونمایی شد اما دشواری آماده کردن 
پیشــرانهٔ فرمول یک برای اســتفاده های جاده ای موجب تأخیر در پروژهٔ تولید خودرو شد؛ اما حاا این مشکات تقریباً برطرف 
شــده و یک دســتگاه وان پروتوتایپ در ایمندینگن آلمان مورد آزمایش قرار گرفته است.در همین حال، مرسدس تأیید کرده 
است که به زودی آزمایشات وان در نوربرگ رینگ هم آغاز می شود؛ بنابراین، آیا این بدان معنا است که سازندهٔ آلمانی قصد دارد 
رکورد جدیدی را در نوربرگ رینگ برای خودروهای تولیدی به ثبت برساند؟ فعًا اظهارنظر دراین باره دشوار است زیرا بسیاری از 
خودروهای پرفورمنس باا در نوربرگ رینگ مورد آزمایش قرار می گیرند بدون اینکه هیچ گاه تاشی برای رکورد زنی داشته باشند. 
بااین حال، با توجه به اینکه وان پرفورمنس فوق العاده ای دارد، دور از انتظار نیست که مرسدس بخواهد با رکورد زنی در جهنم سبز 

توانایی های هایپرکار خود را به رخ رقبا بکشد.

آینده ای مبهم در انتظار »مسی«
 رســانه های اسپانیا مدعی شــدند که دیدار میان سرمربی جدید بارسلونا و ستاره آرژانتینی کاتاان ها امیدوار کننده نبود و این 
ستاره آرژانتینی آینده خود در این تیم را مبهم دانسته است. رادیو اسپورت کاتالونیا اعام کرد که دیدار »لیونل مسی« با »رونالد 
کومان« سرمربی جدید تیم بارسلونا نتایح رضایت بخشی برای کومان نداشته است. زیرا مسی به او عنوان کرد که برای برنامه های 
تاکتیکی روی او حساب نکند و آینده مبهمی را در بارسلونا خواهد داشت و به نظر می رسد خارج از پروژه های فصل آینده تیم 
قرار خواهد گرفت.در واقع از دایل مبهم اعام شــدن آینده مسی، موانع مالی برای جدا کردن این بازیکن از بارسلونا است. این 
ستاره آرژانتینی بندی در قراردادش وجود دارد که به او اجازه می دهد هر زمان که می خواهد قراردادش را فسخ و به عنوان بازیکن 
آزاد به تیمی دیگر برود، اما دستمزد باای او سبب شد تا ۲ یا سه تیم  توانایی جذب او را داشته باشند.مسی به همراه بارسلونا 
پس از تحقیر در مقابل بایرن مونیخ و حذف از لیگ قهرمانان اروپا حاا شاید به فکر جدایی از این تیم افتاده باشد. این فوق ستاره 
آرژانتینی از مدیریت باشگاه به شدت ناراضی است و ممکن است در صورت ماندن کادر مدیریتی فعلی، این بازیکن نیز قید بارسا 

را زده و به تیم دیگری برود.

چراغ دل ه نور جان رافروخته ام آن ه جان را فکرت آموخت ز فیضش خاک آدم گشت گلشنز فضلش ر دو عالم گشت روشن ز کاف و نون پدید آورد کونینتواایی ه ر یک طرةالعین زاران نقش ر لوح عدم زدچو اف قدرتش دم ر قلم زد وز آن دم شد هویدا جان آدماز آن دم گشت پیدا ر دو عالم ه ا دانست از آن اصل همه چیزر آدم شد پدید این عقل و تمییز

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»کیت بانشــت«، »تیم بلیــک« و »گرگوی مارن« به 
پروژه انیمیشــن جدید »پینوکیو« ساخته »گیرمو دل 
تورو« کارگردان مکزیکی برنده اسکار پیوستند.به گزارش 
هالیــوود ریپورتــر، »گرگوری مان« بازیگــر نه چندان 
سرشناسی است که »دل تورو« برای صداپیشگی نقش 
»پینوکیو« انتخاب کرده و »کیت بانشت«، »تیم بلیک 
نلسون« و »فیم ولفهارد« نیز دیگر چهره هایی هستند 
که به این انیمیشن موزیکال که به سبک استاپ موشن 
ساخته می شود، اضافه شدند. این اولین فیلمی است که 
»دل تورو« پس از ساخت فیلم »شکل آب« برنده اسکار 
بهترین فیلم و کارگردانی به سینما می آورد، ضمن این 
که نخستین تجربه ساخت انیمیشن برای این کارگردان 
صاحب نام مکزیکی محســوب می شــود. در این انیمیشن محصول کمپانی نتفلیکس که از پائیز سال 
گذشته در آمریکا در حال ساخت است، »دیوید بردلی« بازیگر مجموعه فیلم های »هری پاتر« و سریال 
»بازی تاج تخت«، صداپیشگی نقش پدر ژپتو را بر عهده دارد و »تیلدا سوئینتون«، »کریستوف والتس« 
و »جان تورتورو« نیز دیگر بازیگرانی هستند که برای حضور در این انیمیشن فراخوانده شده اند.»متئو 
گارونه« فیلمساز ایتالیایی در جشنواره برلین امسال نسخه سینمایی جدید از فیلم »پینوکیو« را رونمایی 
کــرد که »روبرتو بنینی« بازیگر و کارگردان ایتالیایی در آن در نقش پدر ژپتو بازی می کرد. »بنینی« 
پیش از این در ســال ۲۰۰۲ فیلمی درباره »پینوکیو« ساخته بود که با بازخوردهای متفاوتی از سوی 
منتقدان مواجه شد. »ماجراهای پینوکیو« نوشته »کالو لورنزینی« با نام مستعار »کارلو کلودی« برای 
اولین بار در ســال ۱۸۸۱ و به صورت سریالی در مجله کودکان منتشر شد و در سال ۱۸۸۳ به صورت 

یک کتاب به چاپ رسید. 

آدم خواران
 داســتانی که یک اتفاق وحشــتناک و مهیب را روایت 
می کند، اما چیزی که هضم این اتفاق را حتی غیرممکن 
می کند، واقعی بودن آن اســت! ازم به ذکر اســت که 
نویســنده، عاوه بر مطالعه مــدارک تاریخی، در خود 
دهکده نیز واقعه را از زبان نسل های بعد شنیده و تصویر 
ناب و تکان دهنده آن واقعه را به تصویر کشــیده است.

داستان کتاب آدم خواران از جایی شروع می شود که پسر 
یک خرده مالک به نام »آلن دو مونِی« که از قضا خود و 
خانواده اش در منطقه به دلیل خدمات شان به روستائیان 
محبوبیت دارند، برای گشت و گذار و خریدن یک گوساله 
برای خانواده فقیری عازم روستا می شود. روستایی که از 
بخت بد حادثه دچار قحطی نیز می باشد.مردم این روستا 
حدوداً ۴۵ نفر و اغلب آن ها نیز به کار کشاورزی مشغول بودند. از ویژگی این مردم می توان به بی سوادی، 
ناآگاهی، فقر و گرسنگی، بی خبر بودن از اطاعات درست و غیره اشاره کرد که در زمان جنگ همه این 
موارد بسیار بیشتر به چشم می آید. پس از ورود آلن به اینجاست که در این دهکده، خیلی سریع، بحثی 
شکل می گیرد و در اثر یک سوءتفاهم او متهم به دفاع از حکومت پروس می شود. و کتاب آدم خواران 
شرح ماجرای قتل هولناک همین نجیب زاده  است. نکته جالب و مهم اینجاست که آلن با وجود اینکه 
یک پایش می لنگد و از خدمت معاف شده اما تصمیم دارد که به جبهه برود و برای میهنش بجنگد.در 
واقع سراســر کتاب تصویر یک شکنجه دسته جمعی است که البته پایان سیاهی نیز دارد. در این رمان 
کوتاه روستاییان فقیر و متعصبی را می بینیم که به جنون رسیده اند و ناگهان چهره وحشتناکی از خود 
بروز می دهند. شکنجه هایی که در این کتاب آمده بدون تردید مایه حیرت همه خوانندگان خواهد شد. 

اما چیزی که مطرح است بسیار مهم تر است: آیا همیشه حق با اکثریت است؟

حسین پناهی
حسین پناهی در ۶ شــهریور ۱۳۳۵ در روستای دژکوه 
واقع در حوالی شــهر سوق از توابع شهرستان کهگیلویه 
در اســتان کهگیلویه و بویراحمد زاده شد. پس از اتمام 
تحصیل در بهبهان به توصیه و خواست پدر برای تحصیل 
علوم دینی به شــهر قم رفت و در حجره ایی در مدرسهٔ 
علوم دینی آیت اه گلپایگانی در قم ساکن و مشغول به 
تحصیل شد بعد از پایان تحصیات برای ارشاد و راهنمایی 
مردم به محل زندگی اش بازگشت. چند ماهی در کسوت 
روحانیت به مردم خدمت کرد تا اینکه زنی برای پرسش 
مسئله ای شرعی که برایش پیش آمده بود پیش حسین 
رفت و از حسین پرســید که فضلهٔ موشی داخل روغن 
محلی که حاصل چند ماه زحمت و تاشم بود افتاده است، 
آیا روغن نجس است؟ حسین با وجود اینکه می دانست طبق فتوای فقهی رایج، روغن نجس است )روغن 
محلی معمواً در تابســتان از حرارت دادن کره به دســت می آید و در هوای آزاد و با توجه به گرم بودن 
هوا در تابستان روغن همیشه به صورت مایع است(، ولی این را هم می دانست که حاصل چند ماه تاش 
این زن روستایی، خرج سه چهار ماه خانواده اش را باید تأمین کند، به زن گفت نه همان فضله و مقداری 
از اطراف آن را دربیاورد و بریزد دور، روغن دیگر مشکلی ندارد. بعد از این اتفاق بود که حسین علی رغم 
فشارهای اطرافیان نتوانست تحمل کند که در کسوت روحانیت باقی بماند. این اقدام حسین به طرد وی 
از خانواده نیز منجر شد. حسین به تهران آمد و در مدرسهٔ هنری آناهیتا چهار سال درس خواند و دوره 
بازیگری و نمایشنامه نویسی را گذراند. ی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۳ در سن ۴۸ سالگی بر اثر سکته قلبی فوت 
و در قبرستان شهر سوق )واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد( به وصیت خود او به دلیل اینکه مادرش 

در آنجا دفن شده است به خاک سپرده شد. علت مرگ وی بنا به گواهی فوت ایست قلبی بوده است.

بازیگران جدید »پینوکیو« را انتخاب شدند


