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رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اتفاقات ۲۴ ساعت گذشته از نظر حقوقی و سیاسی تماما به نفع ایران و برجام و به ضرر آمریکا بوده است.واعظی گفت: قطعنامه 
آمریکا از نظر حقوقی به هیچ وجه رای نمی آورد، اما ممکن است یک ماه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه بگوید تحریم ها بازگشته که هیچ کس از او به دلیل نزدیکی به 
انتخابات آمریکا قبول نمی کند.وی افزود: روابط ما با چین و روسیه راهبردی است و ما با این دو کشور روابط خوبی داریم. اان وزیر دفاع ما در روسیه است. ما یکی از شرکای 
اقتصادی و منطقه ای چین هستیم.رئیس دفتر رئیس جمهور درباره سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران نیز گفت: این سفر به دنبال سفر معاون وی انجام 

می شود که چند روز پیش به ایران آمده بود. هدف این سفر طراحی یک چارچوب برای حل ابهامات به وجود آمده است....

www.sobh-eqtesad.ir

واعظی در گفت وگوی ویژه خبری:
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آمریکا درمانده تر از همیشه
پــس از جریان واخوردگی بین المللی آمریــکا در رای نیاوردن قطع 
نامه تجدید تحریم تســلیحاتی ایران و همراهی یک کشور فسقلی به 
نام دومینیکن فی الواقع آمریکا از همه جا مانده و رانده به در و دیوار 
میزنند. مایــک پامپئو وزیر خارجه آمریکا که ادعــا کرده بود بعد از 
شکست قطعنامه مذکور به مکانیزم ماشه در برجام روی خواهد آورد 
چین و روســیه را تهدید کرد که اگر برای بازگشــت تحریم های بین 
المللی علیه ایران مانعی ایجاد کنند، واشنگتن آنها را مجازات خواهد 
کرد. وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو با فاکس نیوز در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه کشورش چه تدابیری علیه روسیه و چین در صورت عدم 
پیروی از تحریم های بین المللی علیه ایران اتخاذ خواهد کرد، گفت: 
» همان اقداماتی را اتخاذ خواهیم کرد که قبا علیه کشورهایی ناقض 
تحریم ها اتخاذ کرده بودیم. ما پیشتر تدابیری را علیه کشورهایی که 
تحریم های آمریکا را نقض کرده بودند، اتخاذ کرده بودیم و همان تدابیر 
را اتخاذ خواهیم داد به خصوص اینکه تحریم های سازمان ملل نقض 
شود«. فی الواقع امروز امریکا در چالش های موازی اولویت خود را گم 
کرده است. از یک سو با چین دعوای کرونا را حل نکرده است. از سوی 
دیگر کرونا در آمریکا هنوز رکورد دار است. از سوی دیگر تولد ناخالص 
داخلی موجب رشد منفی در اقتصاد شده و فضای درآمد آمریکایی ها 
را به چالش کشیده و از سویی آمار بیکاری در آمریکا بیداد می کند و 
در عین همین حاات ترامپ بعنوان سردمدار کاخ سفید از جو بایدن 
رقیب دموکرات خود عقب افتاده اســت و فشار افکار عمومی و بودجه 
زمینه اخراج نظامیانش را از خاورمیانه و خلیج فارس روز افزون نموده 
است همه اینها آمریکا را نوعی درمانده کرده که به هر خرده کاهی در 
غرق شــدن دست می اندازد. توقع آمریکا این بود که ۱۱ کشور حتی 
بدون چین و روسیه در جریان قطعنامه نوعی با قطعنامه پیشنهادی 
تعامل کنند اما تیرش کاما به ســنگ خــورد. فضای امروز جهانی با 
عملکرد ستیزه جویانه ترامپ سازگار نیست. کاخ سفید احساس میکند 
جنگ را باخته و حال باید عقب نشــینی کند و این عقب نشینی او را 
در انتخابات نوامبر بازنده می کند. رقیب ترامپ در مقابل او سیاســت 
نرمش را توصیه نموده و در دســتور کار قرار داده اســت. جو بایدن با 
ابتکار عمل دموکراتها هم گوی ســبقت را از رقبا در حزب ربود و هم 
دونالد ترامپ را در کنج قفس به پارس کردن واداشــته است. نگاه به 
آمریکا از هر ســو که بنگری نگاه به شــیر بی یال و دم و کوپال شده 
اســت. پرخاش پامپئو به چین و روسیه در برخورد با سیاستهای ضد 
ایرانی فضای آینده را هم مبهم نموده اســت. هنوز اقدامات مربوط به 
مکانیزم ماشه در وزارت خارجه آمریکا کلید نخورده، مقامات چین با 
مصاحبه های گوناگون رسما عدم امکان استفاده از مکانیزم ماشه برای 
کشــوری که از برجام خارج شــده را جار می زنند. فی الواقع اگر قرار 
باشــد مردم آمریکا اولویت دولت ترامپ را در این ۴ ماه باقی مانده از 
ریاســت جمهوریش ترسیم کنند به سه نکته توجه خواهند داد. اول 
اینکه با خروج از خاورمیانه هزینه های گزاف کشورش را پایین بیاورد 
چرا که در شــرایط بد اقتصادی این هزینــه ها نه تنها هیچ دردی از 
ترامپ و کاخ ســفید و مردم آمریکا دوا نمیکنــد بلکه باری گزاف بر 
بار مشــکات آنها افزوده است. گذشته از بار اقتصادی خروج نظامیان 
آمریکا از منطقه مقداری از نرخ تنفر مردم منطقه و جهان را نســبت 
بــه آمریکا کاهش میدهد. در ثانی مــردم آمریکا از مدیریت مواجهه 
دولت آمریکا با ویروس کرونا ناراضی اند فلذا بخش مهمی از اعتراضات 
تبعیض نژادی در آمریکا متوجه همین موضوع است که کاخ سفید به 
نگرانی مردم از همه گیری ویروس کرونا کم توجه است. فرایند کاهش 
ارزش دار و کم کم به سقوط نزدیک شدن آن دلهره عظیمی در مردم 
آمریکا ایجاد نموده است و به این وضوح ترامپ و تشکیات کاخ سفید 
به موضوع بی توجهند و بجای آنکــه هزینه ها را کاهش داده قدرت 
پرداخت بدهی  تریلیونی خود به جهان را افزایش دهند، بی خود و بی 
جهت هزینه تراشی میکنند. آمریکا امروز درمانده تر از همیشه همانند 
۹۹ درصد کشــورهای دیگر جهان بهتر است به داخل خود بپردازد و 
آلت دست جریان صهیونیستی که به منافع خود بیش از مردم آمریکا 

توجه دارد نشود. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رهبر معظم انقاب اسامی در نشست تصویری با هیئت وزیران بمناسبت 
هفته دولت تاکید کردند: اقتصاد کشــور به هیــچ وجه نباید به تحوات 
خارجی پیوند بخورد. حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی 
صبح دیروز )یکشنبه( به مناسبت هفته دولت در ارتباط تصویری با رئیس 
جمهور و اعضای دولت، ســال آخر فعالیت دولت یازدهم را فرصتی خوب 
برای افزایش خدمات در حوزه های مختلف خواندند و با بیان نکاتی درباره 
مسائل مهم اقتصادی همچون تولید، سرمایه گذاری، ارزش پول ملی و نیز 
فضای مجازی تأکید کردند: باید با جدیت کامل موانع تولید را رفع و برای 
حل مشکات همت بیشتر گماشت.رهبر انقاب اسامی حادثه عاشورا را 
قله جهاد، فداکاری و شــهادت نامیدند و با اشــاره به مصادف شدن هفته 
دولت با دهه اول محرم افزودند: مبنای هفته دولت نیز جهاد و شــهادت 
اســت چرا که رجایی و باهنر با مجاهدت مســتمر، سختکوشی و تاش 
در هنگام هجوم و محاصره مشــکات، خودداری کامل از پیگیری منافع 
شخصی و پرهیز از چهره ســازی برای جذب نظر مردم، خود را شایسته 
پاداش بزرگ الهی یعنی شهادت ساختند.ایشان با اشاره به خبرهای بزرگ 
و مهمی که رئیس جمهور و اعضاء دولت در گزارش های خود اعام کردند 
افزودند: هفته دولت فرصت مناســبی برای تبیین و اطاع رسانی خدمات 
اعضای دولت و نقد نقاط قوت و ضعف اســت که دولت باید بیش و پیش 
از دیگــران به نقد درونی بپردازد.حضرت آیت اه خامنه ای به دولتمردان 
توصیه کردند: در گزارشهایی جامع و صادقانه، آنچه توانستید و آنچه قرار 
بود اما نتوانســتید برای مردم بیان کنید که مردم از این گونه گزارشهای 
صادقانه، خرسند و امیدوار می شوند.رهبر انقاب سال آخر فعالیت دولت 
را فرصتی قابل توجه و از جهات مختلف بســیار مهم برشمردند و گفتند: 
هرچه می توانید از فرصت آخر برای خدمت به مردم و کشور استفاده کنید.

حضرت آیت اه خامنه ای در همین زمینه با اشاره به مشکل جدی مسکن 
در کشــور گفتند: دولت قول ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در آخرین 
سال فعالیت را داده است که تحقق این قول می تواند در زمینه حل مشکل 
مسکن مؤثر باشد.ایشان افزودند: تاش کنید در یک سال باقیمانده کارهای 
اساســی و بزرگی برای دولت بعد به یادگار بگذارید که »اصاح ســاختار 
بودجه، نظام بانکی و نظام مالیاتی« جزو اینگونه کارهاســت.»پیگیری و 
تاش جدی برای اجرای قولهایی که داده شده« از جمله طرح های هفتگی 
وزارت نیرو، سیاســت پاایشگاه سازی برای جلوگیری از صدور نفت خام، 
تقویت شــرکتهای دانش بنیان، ادامه کارهای خوب علمی و بهداشتی و 
درمانــی که در مقابله با کرونا انجام شــده و افزایش تولید از دیگر توصیه 
های مؤکد رهبر انقاب به دولت برای ســال آخر فعالیت بود. ســالی که 
به هیــچ وجه نباید دولت به صورت وقت اضافه به آن نگاه کند.بخش دوم 
سخنان رهبر انقاب اسامی در ارتباط تصویری با هیأت دولت به مسائل 
اقتصادی اختصاص داشت.ایشان بار دیگر تولید را مادر و کلید اصلی حل 
مشکاتی نظیر »اشتغال، معیشت، تورم و کاهش ارزش پول ملی« خواندند 
و تأکیــد کردند: باید هرچه می توانید در این زمینه ها کار و تاش کنید.

رهبر انقاب رفع موانع تولید را از وظایف اساسی دولت برشمردند و گفتند: 
البتــه رفع برخی موانع از جمله تحریم یا نــدادن پول فروش نفت ایران، 
تحت اختیار دولت نیست اما بسیاری از موانع درونی است و باید با جدیت 
آنها را رفع کرد.ایشــان »واردات بی رویه« را که باعث شکایت مکرر تولید 
کنندگان و حتی ورشکســتگی برخی از آنها شــده است بسیار خطرناک 
خواندند و افزودند: واردات لوکس نیز از جمله موانعی است که دولت باید 
آن ها را از سر راه تولید حذف کند.حضرت آیت اه خامنه ای »جلوگیری 
از قاچاق« را با همکاری قوای مجریه، قضاییه و نیروهای مســلح، تسهیل 
کننده تولید دانســتند و گفتند: اســتفاده از ظرفیت نهضت قطعه سازی 
که به خصوص در نیروهای مســلح ایجاد شده است، می تواند بخش قابل 
توجهی از نیازهای تولیدکننــدگان را تأمین کند بویژه اینکه متخصصان 

داخلی توانسته اند قطعات بسیار ظریف و پیچیده را نیز تولید کنند.رهبر 
انقاب »رفع ناهماهنگی ها در ســطوح پایین دســتی« را برای افزایش و 
جهش تولید، مهم برشــمردند و گفتند: در گزارشــهای خبری تلویزیون، 
برخــی تولیدکنندگان از ناهماهنگی های عجیب و غریب در گرفتن مواد 
اولیه مــورد نیاز گله می کنند که اگر وزیر مربــوط به محض دیدن این 
گزارشها پیگیری کند، بسیاری از این مشکات ظرف مدت کوتاهی قابل 
حل اســت.»رفع پیچ و خمهای عجیب اداری در دادن مجوز تولید« و نیز 
»حل مشکل تسهیات بانکی« دو توصیه آخر رهبر انقاب به اعضای دولت 
در بحث مهم رفع موانع تولید بود.رهبر انقاب اسامی در ادامه سخنانشان 
درباره مسائل اقتصاد کشور، به موضوع »خام فروشی و صادرات فله ای مواد 
خام« اشــاره کردند و گفتند: خام فروشی در سنگ های معدنی قیمتی و 
فرآوری آنها در خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت، فروش 
خاک جزیره هرمز، فرآوری نشدن زعفران جنوب خراسان و خرمای مناطق 
گرمسیری از جمله مواردی است که نشان می دهد باید در این زمینه کار 
جدی صورت گیرد.ایشان افزودند: چندی پیش، پیشنهادی برای تشکیل 
کارگروهی از جانب روسای سه قوه جهت شناسایی و برطرف کردن موانع 
تولید مطرح کردم و با اســتقبال ســه قوه هم مواجه شد که باید هر چه 
زودتر تشــکیل شود و کار خود را با جدیت آغاز کند.رهبر انقاب اسامی 
یکی دیگر از موضوعات بســیار مهم اقتصادی را مسئله »سرمایه گذاری« 
برشــمردند و تأکید کردند: متأسفانه در سالهای اخیر، سرمایه گذاری در 
کشــور دچار اختال شده و در این زمینه عقب هستیم که برای بر طرف 
کردن این مشــکل، ابتدا باید سرمایه گذاری های کانی که در کشور رها 
شده و یا ُکند پیش می روند، احیا شوند و هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری 
باتکلیف نماند.حضرت آیت اه خامنه ای با تأکید بر لزوم تشویق سرمایه 
گذاران بخش خصوصی، خاطرنشان کردند: بخش خصوصی دارای امکانات 
فراوان و نقدینگی ازم است و باید از طریق برطرف کردن مشکات مالیاتی 
و مجوزها و همچنین تسهیات بانکی، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری 
ترغیب کرد.ایشان با اشاره به اهمیت موضوع »هدایت نقدینگی به سمت 
تولید« گفتند: در ســال ۹۷ و در دیدار با هیأت دولت پیشــنهاد تشکیل 
یک هیأت متخصص شــبانه روزی برای یافتن روشهای هدایت نقدینگی 
به ســمت تولید مطرح شد که اگر این هیأت تشــکیل نشده است، باید 
هرچه زودتر شکل بگیرد.رهبر انقاب اسامی »تقویت ارزش پول ملی« را 
موضوعی بسیار مهم و در ارتباط مستقیم با تولید و تقویت بینه اقتصادی 
کشور و بهبود معیشت مردم دانستند و افزودند: در کنار اقدامات بلندمدت 
برای تقویت ارزش پول ملی، برخی اقدامات کوتاه مدت نیز ضروری است 
کــه از جمله آنها برخورد جدی با اقدامات بدخواهانه و ســودجویانه برای 
کاهش ارزش پول ملی اســت.حضرت آیت اه خامنه ای با اشاره به اعام 
دولت مبنی بر بازگردانده نشــدن ۲۷ میلیــاد دار ارز حاصل از صادرات 
گفتند: ممکن است بخشی از این ارزها به دایل منطقی هنوز بازگردانده 
نشده اما با موارد سودجویانه همچون واردات کااهای لوکس یا خرید ملک 
در خارج از کشور باید برخورد شود.ایشان بر لزوم هماهنگی دستگاههای 
اجرایی برای تصمیمات اقتصادی تأکید کردند و با اشــاره به تصمیم های 
نسنجیده برخی دستگاهها، افزودند: البته بانک مرکزی فعالیت های خوبی 
را آغاز کرده است و همه دستگاهها باید به آن کمک کنند تا بتواند اقدامات 
خود را به سرانجام برساند.رهبر انقاب اسامی یکی از موارد ضروری برای 
برطرف کردن موانع و ایجاد اصاحات ساختاری را »راه اندازی سامانه های 
اطاعاتی و اتصال این سامانه ها« به یکدیگر برشمردند و با یک تذکر مهم، 
سخنان خود را درباره مسائل اقتصادی کشور به پایان رساندند.حضرت آیت 
اه خامنه ای گفتند: اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید به تحوات خارجی 

پیوند بخورد زیرا این یک خطای راهبردی است.
ادامه در صفحه دوم

معاون نخست وزیر عراق

شرط عراق برای کاهش واردات گاز و برق ایران
عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات مطرح کرد

رسوب 4/5 میلیون تن کاا 
در گمرکات کشور

یک عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

تورم مانع کاهش قیمت دار

عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران می گوید با ناهماهنگی ایجاد شده میان دستگاه های اجرایی، بیش از ۴.۵ 
میلیون تن کاا در گمرکات کشور رسوب کرده است.حمید مقیمی، اظهار کرد: متاسفانه با وجود تاکیدات مکرر 
مقام معظم رهبری بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش فشار روانی تحریم ها، همچنان در 
عرصه اجرا مشکاتی وجود دارد که نه تنها بر فعاان بخش خصوصی و اقتصادی فشار آورده که در نهایت بار اصلی 

مشکات را به دوش مردم و مصرف کنندگان نهایی می اندازد...

 مکانیسم ماشه و ماراتن سپتامبر؛
راند تعیین کننده جنگ محاسبات

جزییات بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

ثبت اطاعات تا ۱۹ ثانیه بعد از انفجار
رییس سازمان هواپیمایی کشور اعام کرد: گزارش نهایی سانحه هواپیمای اوکراینی یک سال دیگر اعام 
می شود. البته من و همکارانم به دنبال این هستیم تا گزارش را زودتر اعام کنیم.تورج زنگنه در نشست 
خبری دیروز با موضوع اعام نتیجه نهایی بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراین اینترنشنال اظهار داشت: 
گزارش مستقل درباره ضبط کننده پروازی و توصیف اطاعاتی آنها از نظر فنی امری مرسوم نبود و در هیچ 
سانحه ای چنین اتفاقی نیفتاده بود.وی ادامه داد: با دستور صریح رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برای 
شفافیت با مردم و داغ دیدگان، سازمان هواپیمایی به عنوان متولی این حوزه نتایج اطاعاتی که دریافت 
کرده را به سمع و نظر مردم می رساند.زنگنه تصریح کرد: جعبه سیاه در فرانسه بازخوانی و این کار تحت 
مسوولیت سازمان  هواپیمایی کشوری و مسوول سانحه و مساعدت کشور فرانسه انجام شد که نمایندگانی 
از کشورهای امریکا به عنوان سازنده هواپیما، ایران فرانسه، اوکراین، انگلیس، کانادا، نمایندگان ایکائو و... 
 cvr حضور داشتند.رییس سازمان هواپیمایی با بیان اینکه ۱۹ ثانیه پس از موشک اول به هواپیمای اوکراین
و fdr قطع شده است، گفت: گزارش نهایی سانحه هواپیمای اوکراینی یک سال دیگر اعام می شود البته 
من و همکارانم به دنبال این هستیم تا گزارش را زودتر اعام کنیم.وی با بیان اینکه بازخوانی جعبه سیاه 
بوئینگ ۷3۷ اوکراینی براساس مقررات بین المللی و تحت نظارت و مسئولیت سازمان هواپیمایی کشوری 
انجام شــده است، گفت: در بازخوانی نمایندگان کشــور آمریکا به عنوان طراح سازنده هواپیما، اوکراین 
ثبت کننده و بهره بردار، فرانسه ارائه دهنده خدمات و مشاور فنی، نمایندگان کانادا، انگلستان و سوئد که 
اتباع شان در این پرواز بودند و نمایندگان سازمان بین المللی ایکائو در این فرایند حضور داشتند.معاون وزیر 
راه و شهرســازی ادامه داد: داده های هر دو جعبه ســیاه هواپیما بدون مشکل فنی بازخوانی شده است و 
اطاعات قابل تحلیل از جعبه سیاه استخراج شده است. طبق این اطاعات تا زمان ساعت ۶ و ۱۴ دقیقه 
و ۵۶ ثانیه تمام متغیرهای پروازی عادی و هواپیما در شرایط نرمال بوده است.زنگنه گفت: CVR هواپیما 
تا ۱۹ ثانیه پس از انفجار موشک اول را ضبط کرده است.وی ادامه داد: در داخل کابین پرواز، سه نفر کرو 
و یک نفر معلم حضور داشــتند که هر سه متوجه شرایط غیرعادی می شوند و تا آخرین لحظات مشغول 
کنترل و هدایت هواپیما بودند.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: معلم خلبان بعضی از راهنمایی ها را انجام 
می دهد و اعام می کند که هر دو موتور هواپیما فعال است و با توجه به اینکه صدای کابین پس از ۱۹ ثانیه 
از انفجار اول قطع می شود و موشک دوم ۲۵ ثانیه پس از آن شلیک و به هواپیما رسیده، تحلیلی در مورد 
عملکرد و آثار موشک دوم از جعبه سیاه هواپیما به دست نمی آید چراکه قطعات ناشی از اصابت موشک 
اول به هواپیما باعث قطع شــدن همزمان جعبه های FDR و CVR در ۱۹ ثانیه پس از آن شــده است.وی 
تاکید کرد: اطاعات استخراج شده در اختیار نمایندگان کشورهای ذیربط قرار گرفته تا تحلیل های ایمنی 
و فنی خود را در چارچوب استانداردهای ایکائو به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کنند.معاون وزیر راه و 
شهرسازی تاکید کرد: ایران از تمام ذینفعان می خواهد که از هر نوع تحلیل و یا استفاده از این اطاعات که 
در راستای ایمنی نباشد، خودداری کنند.زنگنه ادامه داد: اطاعات استخراج شده از جعبه سیاه می گوید 
معلم خلبان در کابین برخی از اطاعات اولیه را ارائه می دهد و اعام می کند که هواپیما دچار مشــکات 
الکترونیکی شــده و APU را روشن می کنند. در این زمان ما هیچ صدایی از مسافران و نحوه واکنش آنها 
نداریم و صداهای شنیده شده حاکی از آن است که افراد داخل کابین در سامت بوده اند.وی تاکید کرد: 
اطاعات اســتخراج شده می گوید ۲۵ ثانیه پس از اصابت موشــک اول، موشک دوم به هواپیما برخورد 
می کند اما همانطور که گفتم با قطع شــدن CVR و FDR اطاعاتی از عملکرد موشک دوم نداریم.رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه فرایند بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراین کاما حرفه ای و 
منطبق با انکس ۱3 ایکائو بوده است، گفت: از تمام ایراین هایی که قبا از مسیر و آسمان هواپیمای ایران 
استفاده می کردند ولی دیگر از این مسیر استفاده نمی کنند اطمینان می دهم که این مسیر کاما امن است 

و به این مسیر پروازی برگردند.

رهبر معظم انقاب اسامی در نشست تصویری با هیئت وزیران بمناسبت هفته دولت:

اقتصاد کشور نباید به تحوات خارجی پیوند بخورد
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بسیاری از موانع تولید، در داخل کشور است

 ۲۱۱۳ ابتا و ۱۴۱ فوتی جدید
 کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین مــوارد ابتا و فوتی ناشــی از 
کروناویروس در کشــور طی ۲۴ ساعت گذشــته را اعام کرد. دکتر 
سیماســادات اری گفت: تا دیروز ۲ شــهریور ۱3۹۹ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، دو هــزار و ۱۱3 بیمار جدید مبتا به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۸۸۲ نفر از آنها بستری شدند.

وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 3۵۸ هزار و ۹۰۵ 
نفر رســید.اری گفت: متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۱ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۲۰ هزار و ۶۴3 نفر رسید.به گفته وی، خوشبختانه تا 
کنون 3۰۹ هزار و ۴۶۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شــده اند.بنابر اعام سخنگوی وزارت بهداشت، 3۸۴۱ نفر 
از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.اری ادامه داد: تا کنون ســه میلیون و 3۶ هزار و 
۷۱۱ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی در 
توضیح استانهای در وضعیت قرمز بیماری گفت: استانهای مازندران، 
تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان 
رضوی، کرمان، ســمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیان در 
وضعیت قرمز قرار دارند.وی همچنین درباره اســتانهای در وضعیت 
هشدار گفت: همچنین اســتانهای فارس، ایام، لرستان، هرمزگان، 
زنجــان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشــهر، همــدان، چهارمحال و 

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

 شریعتمداری:
بازنشستگان نگران همسان سازی حقوق ها نباشند

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق همسان ســازی حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی 
به رســمیت شناخته و اجرا شده است. محمد شــریعتمداری در واکنش به واریز ناقص حقوق های 
بازنشســتگان در مردادماه تاکید کرد: حق همسان ســازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به 
رسمیت شناخته شده و اجرا شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صدور احکام برخی 
از افراد نقص هایی وجود دارد که در طول زمان برطرف می شــود، هیچ کس نگران اجرای آنچه در 
مصوبات هیئت امنای تأمین اجتماعی و هیئت وزیران برای اجرای همسان سازی آمده است، نباشد.

شریعتمداری گفت: اگر هم مشــکلی در پرداخت حقوق بازنشستگان وجود دارد، افراد می توانند با 
سازمان تأمین اجتماعی در میان بگذارند، هیچ حقی از هیچ کسی ضایع نمی شود.
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روحانی در جلسه هیات دولت در حضور رهبر انقاب:گزیده خبر

ارتقای تاب آوری اقتصاد سرلوحه تاش های دولت است
رئیس جمهور گفت: ارتقــاء تاب آوری اقتصاد و اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
ســرلوحه و محور همه فعالیت ها و تاش های دولت قرار دارد. حجت ااســام حسن 
روحانی رئیس جمهور دیروز در جلســه هیئــت دولت که به صورت ویدئو کنفرانس در 
حضور رهبر معظم انقاب اســامی تشکیل شد، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهیدان 
رجایــی و باهنر، گفت: دولت تدبیر و امید همــواره رهنمودهای مقام معظم رهبری را 
وجه همت خود برای رفع مشــکات و عمران و آبادانی کشور قرار داده است.وی، ارتقاء 
تاب آوری اقتصاد و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را یکی از مهم ترین و اصلی ترین 
رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و گفت: در همین راستا ارتقاء تاب آوری اقتصاد 
و اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی ســرلوحه و محور همه فعالیت ها و تاش های 
دولت قرار گرفت که آثار مثبت آن در مواجهه با تکانه های بیرونی به اقتصاد کشــور در 
سال های اخیر آشکارا قابل مشاهده است.رئیس جمهور با اشاره به همه گیری کرونا که از 
اواخر سال گذشته جمهوری اسامی ایران را نیز مانند دیگر کشورهای دنیا تحت تأثیر 
قرار داده اســت، گفت: پیش از شــیوع کرونا نیز کشور در دوره دولت تدبیر و امید با ۲ 
تکانه بیرونی جدی دیگر مواجه شده بود که یکی سقوط قیمت نفت در اوایل سال ۹۳ 
و دومی تحریم های شدید و ظالمانه آمریکا از سال ۹۷ بود.روحانی تصریح کرد: اگر چه 
ســقوط قیمت نفت و بویژه تحریم های بی سابقه و ظالمانه آمریکا مشکاتی را نیز برای 
مردم ایجاد کرد اما دولت در مواجهه با این مشــکات، کشور را به خوبی اداره کرد و با 
بهره گیری از تجربه مواجهه موفق با این دو تکانه، توانســت کشور را در برابر مشکات 
ناشــی از همه گیری کرونا نیز به خوبی مدیریت کند.وی خاطر نشان کرد: در حالی که 
اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا تا ۲۰ درصد کوچک شد اما اقتصاد ایران در برابر 
مشکات ناشی از شیوع کرونا تنها ۳ درصد آسیب دید که این نشان توانمندی دولت در 
ایستادگی در برابر این مشکل و مدیریت آن است.رئیس جمهور ادامه داد: البته دولت از 
پیش و در راستای عمل به تأکیدات حضرتعالی برای کاهش اتکاء بودجه به نفت در طول 
سال های گذشته اتکاء بودجه به نفت را به ۹.۹ دهم درصد در سال ۹۸ رسانده بود که 
امسال این اتکاء از این هم کمتر شد.روحانی در توضیح دستاوردهای دولت تدبیر و امید 
در ۷ سال گذشته، گفت: در حالی که شیوع کرونا در همه کشورها باعث افزایش بیکاری 
شد، در ایران در طول مدتی که با همه گیری کرونا مواجه بوده ایم، بیکاری در مجموع ۱.۱ 
دهم درصد کاهش هم یافته است که این دستاورد به خودی خود حاصل نشده بلکه در 
سایه تاش های دولت در سال های گذشته تحت رهنمودهای حضرتعالی به دست آمده 
اســت.وی با اشاره به ۲ برابر شدن تخت های بیمارستانی در طول مدت سپری شده از 
دولت تدبیر و امید نسبت به تمام سال های پیش از این دولت تا پیروزی انقاب اسامی، 

کاهش چشــمگیر هزینه های درمان مردم، افزایش قابل توجه تجهیزات پزشکی و نرخ 
دسترسی مردم به پزشک و امکانات پزشکی به شکلی برابر در سراسر کشور، اضافه کرد: 
دولت برغم مشکات فراوان اقتصادی، تحولی بزرگ را در بخش درمانی و سامت کشور 
ایجاد کرده که حاصل آن را در پایین بودن تعداد جانباختگان ناشی از کرونا در کشورمان 
نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته مشاهده کردیم.رئیس جمهور به گسترش 
چشمگیر زیرساخت های ارتباطی در دولت تدبیر و امید و ۳۳ برابر شدن ظرفیت تبادل 
اطاعات در عرصه فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: در عرصه دولت الکترونیک 
از رتبه ۱۰۶ به رتبه ۸۶ ارتقاء یافتیم و اقدامات دولت در این عرصه در ایام شیوع کرونا 
کمک بسیاری به اجرای پروتکل های بهداشتی و صیانت از جان مردم کرده است.روحانی 
افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در کشور از ۵۵ به ۵ هزار و ۲۰۰ شرکت در 
طول دولت تدبیر و امید را دستاورد مهم دیگری عنوان کرد که عاوه بر یاری به رونق 
اقتصادی در کشور در ایام شیوع کرونا نیز در زمینه تأمین داروها و تجهیزات مورد نیاز 
کمک بزرگی به سیستم بهداشتی و درمانی کشور کردند.وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر 
و امید تنها دولتی بود که پس از انقاب فعالیت خود را در شرایط رکود تورمی شدید آغاز 
کرد، اما به فاصله کوتاهی نرخ تورم را کاهش داده و برای اولین بار پس از ۲۶ سال آن 
را تک رقمی کرد، اظهار داشت: حدود ۳ سال پس از آغاز فعالیت خود با ثبت نرخ رشد 
اقتصادی ۱۴ درصدی در جایگاه نخســت رشد اقتصادی دنیا قرار گرفت.رئیس جمهور 
تصریح کرد: در ۷ ســال گذشته تولید کشور در صنعت پتروشیمی و فواد تقریباً به ۲ 
برابر افزایش پیدا کرده و درآمدهای کشور از محل صادرات محصوات پتروشیمی از ۱۱ 
میلیارد دار به ۲۵ میلیارد دار رســیده که با اتمام جهش سوم صنعت پتروشیمی در 
سال ۱۴۰۰ این درآمدها به ۳۷ میلیارد دار خواهد رسید. تولیدات کشور در زمینه تولید 
آلومینیوم، مس، صنعت خودرو و لوازم خانگی و دیگر عرصه ها نیز از افزایش و رشد قابل 
توجهی برخوردار بوده است.روحانی با بیان اینکه در ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۸ نرخ رشد 
تولیدات کشور برغم شیوع کرونا نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد افزایش یافته 
است، خاطر نشان کرد: تولید محصوات کشاورزی که در ابتدای دولت تدبیر و امید ۹۷ 
میلیون تن بود، به ۱۲۵ میلیون تن رسیده و تا پایان این دولت به بیش از ۱۳۰ میلیون 
تن خواهد رسید. سطح زیرکشت گلخانه ای کشور نیز از ۸ هزار هکتار به ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
هکتــار و راندمان آبیاری نیز از ۹۰۰ گرم تولید محصول در ازای یک مترمکعب آب به 
۱۳۵۰ گرم رســیده است.وی گفت:  در طول ۷ سال گذشته ۴.۵ میلیون واحد مسکن 
ساخته شده است.رئیس جمهور گفت: در حالی که در دولت قبل تنها ۷۷۵ هزار واحد 
مســکن مهر به بهره برداری رســیده بود در این دولت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار 

واحد مسکن مهر، تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است و در زمینه ساخت مسکن 
اجتماعی و مسکن روستایی اقدامات خوبی انجام شده که در آینده شاهد تحوات مثبت 
ناشــی از آنها در عرصه مسکن خواهیم بود.روحانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه 
توســعه بنادر و دیگر زیرســاخت های مورد نیاز برای رونق تولید، اظهارداشت: در طول 
این دولت بیش از ۱۷۰۰ کیلومتر راه آهن و ۱۰ هزار کیلومتر راه احداث شــده، ظرفیت 
جابجایی کاا در بنادر ۶۶ هزار تن افزایش داشته و رشد شرکت های دانش بنیان بسیار 
شتاب یافته است.وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید تاش 
در اجرای عدالت و کمک به معیشت مردم محروم و مستضعف بوده است، تصریح کرد: 
تعداد روستاهای برخوردار از گاز در این دولت از ۱۴ هزار به ۳۱ هزار روستا افزایش یافته 
و تعداد روستائیان برخوردار از آب آشامیدنی سالم و پایدار از ۹۰۰ هزار نفر به ۱۰ میلیون 
نفر رسیده است.رئیس جمهور اضافه کرد: پوشش شبکه برق رسانی در کشور تقریباً از 
۹۹ درصد عبور کرده و ۳۲ هزار روســتا از امکانات ارتباطی پهن باند برخوردار شده اند و 
در بخش سامت و راه روستایی نیز خدمات چشمگیری ارایه شده است.روحانی در ادامه 
سخنان خود افزایش ۶ برابری حداقل حقوق کارگران و کارمندان در ۷ سال اخیر برغم 
مشکات مالی، افزایش ۶ برابر مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و افزایش 
۵ برابری حقوق فرهنگیان را از دیگر خدمات دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت: دولت 
با وجود محدودیت های شــدید مالی پس از شروع کرونا عاوه بر اعطاء وام یک میلیون 
تومانی به همه خانواده هایی که یارانه دریافت می کنند، بسته های متنوع حمایتی و وام 
ودیعه مسکن نیز برای کمک به آسیب دیدگان از مشکات ناشی از کرونا در نظر گرفت.

وی اظهارداشت: امروز در دولت مصوبه ای داشتیم که برای حدود ۳۰ میلیون جمعیت 
ایرانی که مصرف برق شان زیاد نیست و جز لیست کم مصرف ها هستند، پولی برای برق 
پرداخت نکنند به شرط آنکه در همان رده کم مصرف باقی بمانند.رئیس جمهور با اشاره 
به تاش های دولت در زمینه اســتیفای حقوق ملت ایران در عرصه بین المللی، تصریح 
کرد: امروز در زمینه بهره برداری از میادین مشترک گازی و نفتی و ساماندهی آب های 
مرزی گام های موفقی برداشته شده و در دو دعوای مهم حقوقی با آمریکا تا به حال در 
دادگاه اهه پیروز بوده ایم و عاوه بر لغو قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه 
جمهوری اسامی توانســتیم پرونده PMD علیه جمهوری اسامی ایران را نیز ببندیم.

روحانی با تأکید دوبــاره بر اینکه عمل به توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، 
ســرلوحه همه خدمات  و تاش های دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: دولت تاش 
کرده با اصاح ساختار بودجه و نظام بانکی و تکمیل زیرساخت های دولت الکترونیک هر 

چه بیشتر در نظام مالی و اداری کشور شفافیت ایجاد کند.

رهبر معظم انقاب اسامی در نشست تصویری با هیئت وزیران بمناسبت 
هفته دولت:

اقتصاد کشور نباید به تحوات 
خارجی پیوند بخورد

ادامه از صفحه اول
ایشــان تأکید کردند: نباید برنامه ریزی اقتصادی برای کشــور، معطل لغو 
تحریمها یا نتیجه انتخابات فان کشــور شــود. باید بنا را بر این گذاشت 
که تحریمها به عنوان مثال تا ده ســال دیگر ادامــه دارد، بنابراین باید بر 
ظرفیت ها و امکانات داخلی تمرکز کرد، البته ممکن اســت آنها تصمیمات 
خوب بگیرند که در آن صورت از آن استفاده می کنیم اما مسائل اقتصادی 
کشــور نباید موکول به تحوات خارجی شــوند.رهبر انقاب اســامی در 
بخش دیگری از سخنانشــان، موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند 
و گفتنــد: ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشــی از زندگی مردم 
شــده اســت، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که 
این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می شــود و ما نمی توانیم مردم را بی 
پناه رها کنیم.حضرت آیت اه خامنه ای با تأکید بر اینکه عوامل مســلط 
بین المللی در فضای مجازی به شــدت فعال هستند، افزودند: تأکید مکرر 
بر شبکه ملی اطاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و 
شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است اما متأسفانه اهتمام ازم 
به این موضوع نمی شود.ایشان گفتند: شبکه ملی اطاعات اجزایی دارد که 
این اجزا از زمان بندی ها عقب هستند.رهبر انقاب اسامی در ادامه خطاب 
به همه مســئوان و دست اندرکاران کشور یک توصیه مهم کردند: خدمت 
در نظام اســامی دارای ارزش مضاعف اســت که باید قدردان آن باشــید 
چرا که خدمت در جمهوری اســامی کمک به رونمایی از الگوی اســام 
برای جامعه ســازی و مدیریت جامعه است، بنابراین اهمیت مضاعف دارد.

حضرت آیت اه خامنه ای با اشــاره به ناکامی مکاتب مختلف بشری برای 
اداره جامعه، از آمریکا به عنوان یک الگوی واقعاً شکســت خورده یاد کردند 
و گفتند: ارزشــهای بشری مانند سامت، عدالت و امنیت از همه جا بیشتر 
در آمریکا لگدمال می شود، فاصله طبقاتی در آنجا وحشتناک است، تعداد 
و نسبت گرســنگان و بی خانمان ها در آمریکا از کشــورهای متعارف دنیا 
بیشتر است، طبق اعام صریح رقبا در کارزارهای انتخاباتی، یکی از هر پنج 
کودک آمریکایی، گرسنه است ضمن اینکه ناامنی و آمار جنایت در آمریکا 
بســیار بااست.ایشــان افزودند: عاوه بر این مشکات داخلی و مدیریتی، 
قتــل، جنگ افروزی و ایجاد ناامنی جزو کارهای رایِج امروز آمریکایی ها در 
ســوریه، فلسطین و یمن و قبًا در عراق، افغانستان و مناطقی مثل ویتنام 
و هیروشیما است.رهبر انقاب اسامی حضور افرادی در رأس آمریکا را که 
مایه تحقیر آن کشور هســتند، نشانه دیگری از شکست الگوهای بشری و 
آرمانشهر رو به انحطاط غربزده ها برشمردند و گفتند: الگوی مستقل اسام 
برای نظام ســازی و جامعه سازی بر ســه پایه »ایمان، علم و عدل« استوار 
اســت البته ما در هر ســه عرصه عقبیم اما در جمهوری اســامی شعارها 
و جهت گیری ها بر این اســاس بوده و الگوهای انســانی آن نیز شــهدایی 
مانند بهشــتی، مطهری، باهنر، رجایی و ســلیمانی هســتند.حضرت آیت 
اه خامنه ای خطاب به مســئوان تأکید کردند: عملکرد شما می تواند این 
الگوی برجســته را در چشم مردم جهان تبلیغ کند و علت دشمنی و ترس 
مستکبران از جمهوری اســامی همین مسئله است.رهبر انقاب اسامی 
در بخش پایانی سخنانشــان با اشــاره به فرازی از ســخنان امیرالمؤمنین 
علی علیه الســام مبنی بر اینکه اگر مؤمنان دست از یاری یکدیگر بردارند 
شکســت می خورند، افزودند: این درسی برای بشریت و همه مؤمنان است 
و امروز نیز که دشمن به طور دائم در حال طراحی است، در مقابل آن باید 
نقشه و برنامه داشت.ایشان همچنین با تشکر از رعایت اصول بهداشتی در 
مجالس عزاداری تا به امروز، بر گسترش کامل و استمرار رعایت  توصیه های 
ســتاد ملی کرونا تأکید و مجدداً از عوامل یاریگر مردم در مقابله با ویروس 
خطرناک کرونا تشــکر کردند.پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، رئیس 
جمهور و ۴ نفر از اعضای کابینه به بیان گزارشــی از اقدامات و برنامه های 
دولــت پرداختند.آقای روحانی در گزارش خود گفت: ســقوط قیمت نفت 
در ســال ۹۳ و تحمیل تحریم های اقتصادی در ســال ۹۷ در کنار شیوع 
ویروس کرونا در شش ماه گذشته، سه تکانه شدید اقتصادی بود که دولت 
توانســت با اتکاء به سیاست های اقتصادی مقاومتی، آنها را مدیریت کند.

رئیس جمهور با بیان آماری از میزان کاهش رشد اقتصادی در کشور های 
پیشــرفته به سبب شیوع کرونا، وضعیت ایران را نسبتاً قابل قبول خواند و 
افزود: اجرای طرح تحول ســامت، جهش در زیرســاخت های ارتباطاتی و 
دولت الکترونیک و همچنین پیشــرفت بزرگ در زمینه توسعه شرکت های 
دانش بنیان، سه اقدام پیشگیرانه دولت در سالهای اخیر بود که باعث حفظ 
آمادگی کشــور در برابر کرونا شد.آقای روحانی گفت: در صنایع مهم نظیر 
پتروشــیمی، از ۵۶ میلیون تن به ۱۰۰میلیون تــن و در زنجیره فواد به 
۲ برابــر میزان قبل افزایش تولید داشــته ایم ضمــن اینکه در دولت های 
یازدهم و دوازدهم سااانه به طور متوسط ۷۰۰هزار شغل ایجاد شده است.

رئیس جمهور با اشــاره به اقدامات دولت در زمینه گازرســانی و آب شرب 
روستایی گفت: حقوق کارمندان حدود ۶ برابر و حقوق فرهنگیان حدود ۵ 
برابر نســبت به ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است.افزایش مستمری 
بازنشســتگان، اعطای وام به کسب و کارهای آسیب دیده، یارانه کرونایی و 
اعطای وام ودیعه مســکن از دیگر اقدامات دولت در گزارش آقای روحانی 
بود.رئیس جمهور لغو شــش قطعنامه ســازمان ملل علیه کشور و خروج 
از PMD، و افزایش برداشــت چشــمگیر از میادین مشــترک نفت و گاز با 
همســایگان را از جمله اقدامات دولت برای اســتیفای حقوق ملت نامید.

همچنین آقای زنگنه وزیر نفت در گزارشــی، صنعت گاز و پتروشــیمی را 
محصول جمهوری اســامی خواند و گفت: ۹۴ درصد کشــور امروز تحت 
پوشــش گاز قرار دارد و در بخش پتروشیمی ارزش تولیدات از ۱۱ میلیارد 
دار در ســال ۹۱ به ۲۵ میلیارد دار در ســال ۱۴۰۰ خواهد رسید.آقای 
زنگنه با اشــاره به افزایش ۴ برابری مجموع صــادرات فرآورده های نفتی 
از ســال ۹۱ تا ســال ۹۸، افزود: تا اواخر ســال ۱۴۰۱ گاز همراه نفت در 
مشــعل ها به صورت کامل وارد چرخه فراورش خواهد شــد.در ادامه آقای 
اردکانیان وزیر نیرو گزارشــی از افزایش تولید برق و کاهش تلفات شــبکه 
توزیع بیان کرد و افزود: در بخش آب، ۴۳ ســد بزرگ مخزنی از اعتبارات 
دولتی ساخته شــد.همچنین آقای نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی در گزارش خود، تحول ســاختاری در ارائه خدمات نظام سامت 
پس از کرونا را از جمله نقاط مهم عملکرد این وزارتخانه برشــمرد و افزود: 
در جریان کرونا هیچ بیماری پشــت در بیمارستانها سرگردان نماند.آقای 
نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از اقدامات این سازمان 
برای تخصیص بودجه فعالیت هــای عمرانی و پرداخت مطالبات و معوقات 

بازنشستگان و ایثارگران بیان کرد.

غریب آبادی: 
سفر گروسی به ایران ارتباطی با مکانیسم به 

اصطاح ماشه ندارد
 کاظم غریب آبادی، سفیر و  نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در 
وین، با توجه به سفر پیش روی مدیرکل آژانس به تهران، در صفحه اینستاگرام 
خود نوشــت: همانگونه که قبا اعام شد، رافائل گروسی مدیرکل آژانس، امروز 
به ایران ســفر می کند و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با مقامات کشورمان 
دیدار و گفت وگو خواهد کرد.وی گفت که اعتماد ایران به آژانس در ماه های اخیر 
صدمه دیده است. ضروری است که سفر مدیرکل به ایران، موجب اعتمادسازی 
شود. این سفر، ارتباطی با مکانیسم به اصطاح ماشه ندارد و به خواست آمریکا 
هم نیســت بلکه در چارچوب دعوت طرف ایرانی انجام می پذیرد. ســفیر ایران 
تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد دیگران روابط آژانس و ایران را به ویژه در شرایط 
حســاس فعلی مدیریت کنند. مهم اســت این اطمینان در تهران داده شود که 
آژانس بر مبنای سه اصل بی طرفی، استقال و حرفه ای گری حرکت خواهد کرد 
و در مسائل پادمانی نیز فراتر از اصول استاندارد و ارزیابی ها و داده های مستقل 
خود عمل نخواهد کرد. تنها در این صورت است که سوءتفاهمات می تواند رفع 

شده و همکاری ها تداوم یابد.

دریادار خانزادی:
 بزودی موشک های کروز ۱۰۰۰ کیلومتری

 را در اختیار می گیریم
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دوربردترین موشک کروز ایران با نام طاییه 
که با عنوان شــهید ابومهدی المهندس نام گذاری شده، با برد ۱۰۰۰ کیلومتر 
در اختیار نیروی دریایی ارتش قرار خواهد گرفت که اتفاق بزرگی خواهد بود.، 
امیر دریادار حســین خانزادی پیش از ظهر دیروز در مراســم معارفه فرمانده 
جدید قــرارگاه مقدم نداجا - ناوگان جنوب و فرماندهان جدید منطقه یکم و 
موشکی این نیرو در بندرعباس اظهار کرد: مسیر سعادت ما خط روشن مکتب 
حســینی است و ما این راه را با تبعیت از وایت طی می کنیم.وی با بیان این 
که موضوع فرماندهی در قوای مســلح کشورمان به مثابه برگزیده شدن برای 
پذیرش مأموریت مهم تحقق آرمان های انقاب اسامی است، افزود: فرماندهی، 
گذشته از امکانات پیرامونی، سختی ها و مشقت ها و خساراتی را نیز با خودش 
به همراه دارد و ســپردن این مسؤولیت می بایســت در بدو اعطا با ویژگی ها 
و شاخص هایی همراه باشــد.فرمانده نیروی دریایی ارتش از سه عنصر ایمان، 
شــجاعت و دانش به عنوان سه مؤلفه مهم واگذاری فرماندهی در قوای مسلح 
یاد کرد و بیان داشت: ایمان باید مراتب باای آن در فرد تجلی یافته باشد و اا 
اگر ایمان نباشد، یک مجموعه بزرگ انسانی به انحراف کشانیده می شود.دریادار 
خانزادی از عنصر شجاعت به عنوان یک ویژگی کلیدی در وجود یک فرمانده 
در نیروهای مسلح نام برد و مرعوب نشدن در برابر ابزارهای مادی چشم پرکن 
دشــمن را سبب ساز ایســتادگی و مقاومت هوشمندانه دانست و گفت: دانش 
فرمانده می تواند در کنار تعامل با دیگر ظرفیت ها به توانایی گسترده انجامیده و 
مهارت و تجربه را نیز دنبال داشته باشد.وی در ادامه با اشاره به اهمیت منطقه 
یکم دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران، این منطقه را پیشانی نیروی دریایی 
و نقطه تمرکز ویژه نیروی دریایی دانســت و بیان داشــت: منطقه یکم دارای 
پیچیدگی هایی با ظرفیت های انسانی متفاوت و دارای مجموعه ای از مهم ترین 
تجهیزات و ادوات نیروی دریای کشور است و از ریشه دارترین مناطق دریایی 
ارتش بشــمار می رود و اگر چه می توان بوشهر را به قدمت این منطقه دانست 
اما حجم وســیعی از تجهیزات و امکانات و ادوات در این منطقه سبب شده تا 
اهمیت آن در کشــور بسیار زیاد باشــد.فرمانده نیروی دریایی ارتش در بیان 
دستاوردهای فرماندهی امیردریادار دوم مجتبی محمدی در فرماندهی منطقه 
یکم نیــروی دریایی ارتش تصریح کرد: ایشــان در ابعاد مختلف کار خودش 
را شــروع کرد و در زدودن کهنگی از پادگان هــا و بکارگیری هوش و ذکاوت 
در مدیریــت برای تقویت توان آمادگــی رزم و همین طور در زمینه خانه های 
سازمانی نیروها اقدامات خوبی انجام داد و به حق نگهداری و بروز نگاهداشتن 
این مجموعه زیرساختی و خدمتی در سال های اخیر کار بزرگی بوده است.وی 
از ناخدایکم »جعفر تذکر« فرمانده جدید این نیرو نیز خواســت تا با اهتمامی 

جهادی و بسیجی، تمام توان خود را پای کار بیاورد.

راهبــرد مشــترک تهران و مســکو 
میتوانــد به صلح و امنیــت جهان و 
بابیان  دفــاع  بیانجامدوزیر  منطقــه 
پاســخ کشــورهای عضو برجــام به 
درخواســت آمریــکا در اســتفاده از 
مکانیســم ماشــه و بازگشت تحریم 
ها گفت: این اقدام کشــورهای عضو 
برجام ضربه محکــم دیگری بر زیاده 
خواهی هــای آمریکا بوده اســت.به 
گزارش روابط عمومــی وزارت دفاع، 
امیر ســرتیپ حاتمی وزیــر دفاع و 
با  نیروهای مسلح دردیدار  پشتیبانی 
سرگئی شــایگو وزیر دفاع فدراسیون 
روســیه با تقدیــر از مواضع مثبت و 
سازنده دولت روسیه در تحوات چند 
ماه اخیر و بطــور ویژه در مخالفت با 
قطعنامه اخیر ضد ایرانی آمریکا اظهار 
داشــت: با توجه به استمرار تهدیدات 
علیه دو کشــور تقویت هر چه بیشتر 
همکاری های تهران و مســکو امری 
ضروری و اجتناب ناپذیر اســت.امیر 
سرتیپ حاتمی با بیان اینکه دیدارها 
و رایزنی های هر دو کشور در سطوح 

عالی بطور مرتب و رضایت بخش در 
جریان است گفت: جمهوری اسامی 
ایران و روسیه در سال های اخیر یک 
تاش هدفمند و مشترک برای مقابله 
با یکجانبه گرایی و سیاست قلدرمأبانه 
آمریکا و دولت ترامــپ در منطقه را 
شروع کرده اند.وزیر دفاع تصریح کرد: 
واکنش واقع گرایانه شــورای امنیت 
ســازمان امنیت ملــل و رد قطعنامه 
ضد ایرانی اخیــر آمریکا در خصوص 
تمدیــد ممنوعیت های تســلیحاتی 
علیه ایران، یکبــار دیگر ضمن اینکه 

شکســت بزرگــی را بــرای آمریکا و 
متحدین منطقه ای این کشــور رقم 
زد، مخالفــت جهانیان با سیاســت 
های خصمانه و غلط را نشان داد.امیر 
حاتمی با بیان پاسخ کشورهای عضو 
برجام به درخواست آمریکا در استفاده 
از مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها 
گفت: این اقدام کشورهای عضو برجام 
ضربه محکــم دیگری ر زیاده خواهی 
های آمریکا بوده است.وی اصافه کرد: 
اطمینان دارم که راهبرد مشــترکی 
که تهران و مســکو در حل مشکات 

و مســائل منطقــه ای انتخاب کرده 
انــد ، می تواند فارغ از سیاســت های 
یکجانبه گرایانه آمریکا ، صلح و ثبت 
و امنیــت را در منطقــه بوجود آورد 
.سرگئی شایگو وزیر دفاع فدراسیون 
روسیه نیز در این دیدار ارتشبد شایگو 
وزیردفاع روســیه در این دیدار با ابراز 
خرسندی از سومین حضور وزیر دفاع 
جمهوری ایران در روسیه گفت : ایران 
و روســیه اهداف و منافع مشــترکی 
در عرصــه معادات منطقه ای و بین 
المللی دارند.سرگئی شایگو با اشاره به 
روابط عمیق و راهبردی دو کشور در 
همه زمینه ها گفت : در حوزه دفاعی 
و امنیتی نیز چشم انداز همکاری های 
ایران و روســیه ، روبه توســعه است.

ســرگئی شــایگو بر ضرورت تداوم 
همکاریهای منطقه ای در جهت ایجاد 

صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
گفتنی است در پایان این دیدار امیر 
حاتمی برای تقویت همکاری های دو 
جانبه از سرگئی شایگو برای حضور در 

ایران دعوت به عمل آورد.

امیر حاتمی در دیدار وزیر دفاع روسیه:
 راهبرد مشترک تهران و مسکو میتواند به صلح

 و امنیت جهان و منطقه بیانجامد

رئیس دفتــر رئیس جمهور گفت: مجلس دو هفته تعطیل 
است و بعد از آن در اولین فرصت گزینه وزارت صمت را به 
مجلس معرفی می کنیم. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهور امشب در گفت وگوی ویژه خبری در مورد وضعیت 
تورم و گرانی در کشــور گفت: ایــن موضوع مبتا به اکثر 
مردم اســت. ما اصا از این قیمت ها راضی نیستیم. یکی از 
دغدغه های شخص رئیس جمهور و وزرای ذی ربط معیشت 
مردم است.وی با اشاره به اینکه دو موضوع رسانه های بیگانه 
و عدم جابجایی پول کشورمان در بازار خارجی دایلی برای 
وضع کنونی بازار است، اظهار کرد: معمواً وقتی ارز دو نرخی 
می شود فساد و دالی خود به خود ظهور پیدا می کند.واعظی 
تصریح کرد: برخی از کسانی که مسئول توزیع کاا هستند 
بخشی از کاا را با نرخی که باید توزیع کنند به دست مردم 
می رسانند و برخی دیگر را به روش های دیگر توزیع می کنند 
که در حال برخورد با آن ها هستیم.رئیس دفتر رئیس جمهور 
در مورد سرنوشت وزارت صمت نیز گفت: مجلس دو هفته 
تعطیل اســت و بعد از آن در اولیــن فرصت گزینه وزارت 
صمت را به مجلس معرفی می کنیــم.وی ادامه داد: از نظر 
ما جدا شدن وزارت صمت و بازرگانی منتفی نیست. وزارت 
صمت بسیار بزرگ شده است. در یک مقطعی وزارت صمت 
کنونی چهار وزارتخانه بود.رئیس دفتر رئیس جمهور در مورد 
وضعیت مســکن در دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: از 
هفت ســال گذشته سیاست آقای رئیس جمهور بر اهمیت 
مسکن بوده است. در این دو سال گذشته فعالیت در حوزه 

مسکن بیشتر شده اســت. قدرت خرید مردم فقط به این 
بر نمی گردد که یک مقدار مسکن اضافه درست کنیم بلکه 
قیمت فواد و مصالح هم مهم است.واعظی با تاکید بر اینکه 
مسکن در ایران جزو کاا های سرمایه ای است، گفت: وزیر 
راه و شهرسازی چند وقتی است که بر ساخت مسکن مهر و 
روستایی تاکید دارند و در این زمینه اقدامات خوبی نیز انجام 
داده اند.وی در مورد بازار بورس گفت: قرار شد وزیر اقتصاد 
در ستاد اقتصادی دولت  یک کمیته تشکیل دهد و بر روی 
این موضوع کار کند. امروز صبح در شورای بورس تصمیمات 
خوبی گرفته شد. دولت به بازار سرمایه اهتمام جدی دارد. 
در اکثر کشور هایی که اقتصاد پویا دارند بورس نقش محوری 
دارد و به همین دلیــل هم نباید در بازار بورس تصمیمات 
هیجانی گرفته شود.رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: بورس 
دارد خودش را اصاح می کند و این ریزش نیســت. بورس 
برای کشور خوب است و دولت با صیانت و حمایت از بورس 
آن را رها نمی کند. وقتی بورس با سرعت افزایشی شد همه 
گفتند این بورس خودش را اصاح می کند.واعظی در مورد 
مســائل بین المللی گفت: آقای ترامپ از زمانی که سر کار 
آمده اشتباهات بسیاری انجام داد که همه کار های او مقطعی 
و انتخاباتی بوده است. جمع بندی اقدامات ترامپ نشان از 
کاهش محبوبیت او دارد. دولت آمریکا در کرونا بسیار ضعیف 
کار کرده و ترامپ دنبال کار پوپولیستی برای رهایی از شرایط 
کنونی خودش اســت.وی ادامه داد: ببینید ترامپ از توافق 
امارات و اسرائیل در آمریکا چه معرکه ای گرفته است در حالی 

که اصا به سیاست خارجی آمریکا ربطی ندارد. حتی قرار بود 
در پایان تحریم تسلیحاتی ایران قطعنامه ای به شورای امنیت 
ببرد و آن را به یک موفقیت برای خود تبدیل کند، اما آنجا 
تنها بود.وی افزود: موضع گیری اروپایی ها در ارتباط با حفظ 
برجام بسیار شفاف بوده است. خود آن ها عاقمند هستند که 
به تعهداتشان عمل کنند، اما نمی توانند، چون اقتصادشان 
با آمریکا گره خورده اســت. اروپایی ها با سیاست ترامپ در 
این سه سال مشکل پیدا کرده اند و منتظرند ترامپ برود تا 
بتوانند به تعهداتشان وفادار بمانند.رئیس دفتر رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: اتفاقات ۲۴ ساعت گذشته از نظر حقوقی 
و سیاســی تماما به نفع ایران و برجام و به ضرر آمریکا بوده 
است.واعظی گفت: قطعنامه آمریکا از نظر حقوقی به هیچ 
وجــه رای نمی آورد، اما ممکن اســت یک ماه پس از فعال 
شدن مکانیسم ماشه بگوید تحریم ها بازگشته که هیچ کس 
از او به دلیل نزدیکی به انتخابات آمریکا قبول نمی کند.وی 
افزود: روابط ما با چین و روسیه راهبردی است و ما با این دو 
کشور روابط خوبی داریم. اان وزیر دفاع ما در روسیه است. 
ما یکی از شرکای اقتصادی و منطقه ای چین هستیم.رئیس 
دفتر رئیس جمهور درباره سفر مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به ایران نیز گفت: این سفر به دنبال سفر معاون 
وی انجام می شود که چند روز پیش به ایران آمده بود. هدف 
این سفر طراحی یک چارچوب برای حل ابهامات به وجود 
آمده است و امیدواریم این سفر روی گزارش بعدی آژانس 

تاثیر خوبی داشته باشد.

واعظی در گفت وگوی ویژه خبری:
هدف سفر گروسی طراحی چارچوبی برای حل ابهامات موجود است
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گزیده خبر   گزارشی از داده های تورمی جدید؛

عقب ماندگی ۴۲۰ درصدی دستمزد از گرانی مسکن
اگر یک کارگر امروز ۳ میلیون تومان درآمد داشته باشد و نرخ دار را ۲۳ هزار و ۴۰۰ 
تومان بگیریم، درآمد ماهانه کارگران فقط ۱۲۸ دار است!اگر وعده های بدون پشتوانه 
برای ترمیم دســتمزد را کنار چند مولفه کان اقتصاد قرار دهیم، درمی یابیم که هیچ 
چشــم انداز روشنی برای بهبود معیشت کارگران در نیمه دوم سال وجود ندارد. بهبود 

معیشت نیازمند تغییر اساسی در سازوکار مزدی کارگران است.

گرانی ارز
در اردیبهشت ماه سال جاری، برخی اقتصاددانان راست، نرخ »دار تعادلی« در اقتصاد 
ایران را حدود ۲۳ هزار تومان اعام کردند و بر این ادعا پافشاری داشتند که با این نرخ، 
اقتصاد ایران به تعادل می رسد؛ حال فرامرز توفیقی )رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شوراها و از مذاکره کنندگان کارگری مزد( نیز بر این باور است که نشانه ها ازجمله قیمت 
بشکه های نفت و اوراق سلف نفت حاکی از آن است که دولت قصد دارد در نیمه دوم 
سال، دار را روی همین نرخ به اصطاح تعادلِی حول و حوش ۲۳ هزار تومان تثبیت 
کند. این اولین زنگ خطر برای اقتصاد معیشــتی است؛ چراکه اگر نرخ دار روی ۲۳ 
هزار تومان تثبیت شــود، اثرات مانایی این گرانی بسیاری از اقام ضروری خانوار حتی 
خوراکی هــای ضروری ازجمله برنج و چای را بازهم دچار گرانی و تورم خواهد کرد؛ تا 
جایی که رقم سبد معاش حداقلی به راحتی از مرز ۸ میلیون تومان خواهد گذشت.به 
گفتــه توفیقی، اگر دولت قیمت دار را روی ۲۳ هزار تومان یا ۲۳ هزار و اندی تثبیت 
کند، سرمایه داران و داان نیز خودشان را با این قیمت تثبیت می کنند و این قیمت 
بسیار باا در اقتصاد جا می افتد؛ آنگاه بیشترین ضربه را کارگران می خورند!مرتضی افقه 
نیز بر این باور است که یکی از کژکارکردی های اصلی در دیدگاه اقتصادانان راست که 
به دولت خط می دهند، همین تاش برای تثبیت قیمت های باای دار است؛ به اعتقاد 
او، افزایش نرخ ارز بیشــترین آسیب را به معیشت طبقات فرودست ازجمله کارگران و 
مزدبگیران متعلق به ایه های پایین درآمدی وارد می کند و آنها را بیش از همیشه به 
زیر خط فقر ســوق خواهد داد.یکی دیگر از تبعات اصلی گرانی نرخ ارز، متوسط زدایی 

هرچه بیشــتر از اقتصاد اســت؛ هم اکنون گرانی کااهای اساسی خانوار ازجمله سبد 
خوراکی ها، هزینه مسکن، هزینه بهداشت و درمان و همچنین هزینه های سر به فلک 
کشیده آموزش، خانوارهای متوسط زیادی را به سمت ناتوانی در تامین حداقل ها سوق 

داده است؛ این خانواده ها از طبقه متوسط در حال حذف شدن هستند.

گرانی مسکن
یکی دیگر از نشانه ها، تورم غیرقابل قبول در برخی از بخش های اقتصاد ازجمله مسکن 
اســت؛ برابر آخرین آمار وزارت راه و شهرســازی در فاصله ۳ سال گذشته، قیمت هر 
متر واحد مســکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان 
جهش کرده اســت. به عبارت دقیق تر، متوسط قیمت مسکن در طول سه سال، پنج 
برابر شــده است؛ این در حالیست که اگر نرخ  افزایش حداقل دستمزد را در طول سه 
ســال در نظر بگیریم، حتی به صد درصد هم نمی رسد؛ در سال ۹۷، حداقل مزد فقط 
۱۹.۵ درصد زیاد شــد؛ در سال ۹۸، ۳۶.۵ درصد و در ســال جاری، فقط ۲۶ درصد؛ 
افزایش تجمیعی دســتمزد در طول این سه سال، فقط ۸۲ درصد بوده است؛ حال ۸۲ 
درصد افزایش تجمیعی مزد در طول سه سال را اگر در کنار افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ 
مسکن در همین بازه زمانی قرار دهیم، عقب ماندگی مزد کارگران از شتاب هزینه های 
زندگی خودش را به خوبی نشان می دهد؛ این عقب ماندگی شدیِد حدوداً ۴۲۰ درصدی 
گواه یک واقعیت دردناک اســت: کارگران در سه ســال اخیر بیشتر از همیشه دچار 
ناتوانی معیشتی شده اند و در تامین حداقل های شایسته از جمله سرپناه امن و مناسب، 
درمانده اند؛ دقیقاً در همین بازه زمانی است که نرخ حاشیه نشینی اجباری و گتوسازی 
در مناطق بی کیفیِت حاشیه شهرها به نسبت گذشته رشد قابل ماحظه ای داشته است.

در این بین، کارگرانی که بیش از قبل در تامین سرپناه امن ناتوان مانده اند، هیچ امیدی 
به طرح های بدون شرح جزئیات و ویترینی مسکن ندارند؛ نه طرح مسکن ملی تا امروز 
به جایی رسیده است و نه جلسات اجرایی ماده ۱۴۹ قانون کار )با موضوع تامین مسکن 
کارگری با همکاری کارفرمایان و دولت( تا امروز نتیجه عملی داشته است؛ الزامات اولیه 

مســکن ۲۰۰ واحدی کارگری که وزیر کار سال گذشته در بستر ماده ۱۴۹ قانون کار 
از آن رونمایی کرد، طراحی سامانه ثبت نام مسکن و البته احیا و بازسازی تعاونی های 
دموکراتیک مســکن کارگری است؛ تا امروز هیچ کدام از این پیش فرض ها جامه عمل 
نپوشیده و به نظر نمی رسد تا آخر سال هم یک دانه آجر به نام »مسکن برای کارگران« 

باا گذاشته شود!

چاره چیست؟
در چنین شرایطی که همه نشــانه ها حاکی از »سقوط معیشتی طبقه کارگر« است، 
نه به ترمیم دســتمزد در نیمه دوم سال امیدی هســت و نه می توان امید داشت که 
شکایت تشکل های رسمی کارگری در دیوان عدالت، منجر به ابطال مصوبه مزد ۹۹ و 
بهبودی هرچند نسبی در معیشت کارگران شود؛ پس چاره چیست؟! فرامرز توفیقی تنها 
چاره باقیمانده را ورود مسئوانه نمایندگان مجلس یازدهم به مساله معیشت کارگران 
می داند.او ادامه می دهد: این اعداد و ارقام به اندازه کافی گویاست؛ کسی نمی پرسد مگر 
چه اتفاقی افتاده اســت که ظرف سه سال، قیمت زمین و ملک پنج برابر شده است؟! 
این افزایش قیمت، یک جهش غیرقابل باور است! مسئوان و نمایندگان مجلس باید 
پاســخگو باشند که چرا این اتفاق افتاده است؛ این جریان جهشی، همه کسانی را که 
سرمایه ثابت نداشته اند، یعنی کارگران حداقل بگیر که عموماً مستاجر و فاقد سرمایه های 
ثابت هستند، نابود کرده است. چرا کسی توجه نمی کند که کارفرمایان و سرمایه داران و 
صاحبان سرمایه های ثابت در همین بازه زمانی تیلیاردر شده اند و  گویی روی گنج قارون 
نشســته اند! اما هرگز سهمی از این سودهای انبوهِ چند برابر شده را کارگران نبرده اند. 
در این بین، به نظر نمی رسد که نیمه دوم امسال، برای کارگران و مزدبگیران، روزهای 
خوبی به همراه داشته باشد؛ آیا نمایندگان مجلس، دیوان عدالت و باقی مسئوان فکری 
به حال کارگرانی خواهند کرد که ظرف ســه سال، قدرت خریدشان پنج برابر کاهش 
یافته است؟ کارگرانی که دیگر نه می توانند سبد خوراکی های خانوار را تامین کنند و نه 

از پس هزینه های سرسام آور اجاره خانه برمی آیند!

یک عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛
تورم مانع کاهش قیمت دار

یک عضو اتاق بازرگانی تهران ریشــه افزایش نرخ ارز را عوامل سیاسی دانست و 
گفت: با تورم موجود انتظار کاهش قیمت دار دور از انتظار است.مهدی رییس زاده 
با اشــاره به وضعیت بازار ارز اظهار کرد: ریشــه افزایش نرخ ارز این روز ها عوامل 
سیاســی اســت اما برخی پارامتر های اقتصادی همچون عدم بازگشت ارز های 
خارجی و محدودیت منابع بانک مرکزی هم در تشدید این موضوع بی تاثیر نبوده 
اســت.رییس زا ده همچنین به تاثیر تورم بر افزایش نرخ ارز تاکید کرد و گفت: با 
تورم موجود همه بازار ها مثل خودرو، مسکن، طا و حتی اقام مصرفی و اساسی 
دچار نوســان قیمت صعودی شده اند و با این شرایط نمی توان انتظار داشت نرخ 
ارز ثابت بماند؛ از طرفی برخی تصور می کنند افزایش قیمت ها متاثر از رشد نرخ 
دار بوده درحالی که این بازار هم درگیر تورم فزاینده اســت.ا و با تاکید بر تاثیر 
بازگشــت ارزهای صادراتی در روند بازار ارز تصریح کــرد: باتوجه به اینکه ورود 
ارزهای صادراتی نســبت به ماه های قبل شدت گرفته، شاهد هستیم که التهاب 
بازار ارز فروکش کرده و روند صعودی قیمت دار تاحدودی متوقف شــده است؛ 
البته همچنان بخش عمده ای از ارزهای ما وارد چرخه اقتصادی کشور نشده که 
با عرضه آن ها نرخ ارز کاهش خواهد یافت.این عضو اتاق بازرگانی به صحبت های 
رییس بانک مرکزی مبنی بر غیرواقعی بودن نرخ فعلی دار هم اشاره کرد و افزود: 
البته که ایشــان بهتر از ما به قیمت واقعی دار واقف هســتند اما باید اطمینان 
داشــته باشیم که اگر ارز کاهش هم یافت، این وضعیت موقتی نبوده و سرکوب 
نشده باشــد چراکه دوباره با هر تکانه ای چه سیاسی و چه اقتصادی، فنر به زور 

فشر ده شده ارز رها خواهد شد.

سخنگوی سهام عدالت:
شرکت  سرمایه گذاری استان های قم و ایام 

نیز بورسی شدند
سخنگوی سهام عدالت با بیان اینکه فروش سهام عدالت به صورت بلوکی و یکجا 
در بازار و توسط کل کارگزاری ها صورت می گیرد، گفت: تاکنون ۳ شرکت سرمایه 
گذاری اســتانی وارد بورس شده اند.حسین فهیمی سخنگو سهام عدالت، گفت: 
بیش از ۲۰ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، روش مستقیم را انتخاب کردند 
و از ایــن تعداد, ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر )معــادل ۱۱ درصد( اقدام به فروش 
سهام خود کردند.وی با اشاره به اینکه اکثریت مشموان سهام عدالت به ارزندگی 
این ســهام پی بردند و سهام خود را نگه داشتند افزود: از ۱۰ خرداد تاکنون که 
امکان فروش ســهام عدالت فراهم شد ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارایی سهام 
عدالت فروخته و به حســاب افراد واریز شده است.فهیمی اضافه کرد: تاکنون ۳ 
شــرکت سرمایه گذاری استانی شامل استان های خراسان جنوبی، قم و ایام در 
بورس حضور پیدا کرده اند.وی ادامه داد: امروز در شــورایعالی بورس تصمیماتی 
برای حفاظت از دارایی سهامداران عدالت گرفته شد و بر این اساس فروش سهام 
عدالت به صورت بلوکی و یکجا در بازار و توسط کل کارگزاری ها صورت می گیرد.

 کیفیت پایین خدمات دستگاه های 
مرتبط با صادرات

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی از ناهماهنگی میان دســتگاه های ذی ربط با امر 
صادرات خبر داد و گفت: مشکل اصلی صادرات به کشورهای همسایه پایین بودن 
کیفیت و ناهماهنگی دســتگاه های مرتبط با صادرات است.فرزاد پیل تن  گفت: 
یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا در ســال های 
اخیر توسعه صادرات به کشورهای همسایه است.مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی 
ســازمان توســعه تجارت ایران افزود: اما عدم تکمیل زیرساخت های صادراتی و 
ناهماهنگی هــای مدیریتی در پایانه ها و بازارچه های مرزی از مشــکات اصلی 
صادرات و توســعه تجارت اســت.وی با تأکید بر اینکه ناهماهنگی مدیریتی در 
اســتان ها، پایانه ها، بازارچه های مرزی توسط دســتگاه ها و نهادهای ذی ربط و 
دســت اندرکار مشکل اصلی صادرات است گفت: این مشــکل  به ویژه در مورد 
صادرات به کشورهای همسایه از جمله کشور عراق است.پیل تن گفت: ناهماهنگی 
میان دســتگاه  های دســت اندرکار در پایانه ها و بازارچه  های مرزی عبارت است 
از اخذ عوارض و هزینه های مرتبط خدمــات، ترخیص و جابه جایی کاا، صدور 
گواهینامه و انجام بازرسی فنی و امنیتی، جلوگیری از ترافیک کامیون ها و ... که 
امیدواریم دستگاه های مرتبط از جمله وزارت راه، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی 
و ... هماهنگی بیشتری در این زمینه داشته باشند.وی با بیان اینکه تسهیات مالی 
مناسبی برای تجهیز زیرساخت های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران 
در نظر گرفته شده بیان داشت: بر این اساس انتظار می رود تا دستگاه های مختلف 
با تعریف پروژه ها در این زمینه برنامه ریزی کنند و برای رفع مشکات اقدام کنند.

از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا اول شهریور؛
بازدهی شاخص کل به ۲۳۷ درصد رسید
بازدهی شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا اول شهریور، ۲۳۷ درصد است.

براســاس گزارش اتاق بازرگانی تهران در مورد استمرار اصاح شاخص کل بازار 
بورس اوراق بهادار تهران، در هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۹، رقم شاخص کل بورس 
روند افزایشی داشت و در تاریخ ۲۰ اردیبهشت به سطح یک میلیون وارد شد که 
بعد از افزایش تا میزان ۱۰۴۸ هزارواحد در تاریخ ۲۲ اردیبهشت، روند نزولی در 
پیش گرفت و بعد از ۹ روز معاماتی، در تاریخ ۱۰ خرداد، بعد از افت ۱۰۹ هزار 
واحدی، روند آن معکوس و افزایشــی شد.• در مرداد ماه هم مجدداً شاخص کل 
بورس به سطح جدیدی ورود کرد به نحوی که در تاریخ ۱۲ مرداد وارد کانال ۲ 
میلیونی شدو به رقم ۲۰۱۱ هزارواحد رسید. در ۲۱ مرداد روند کاهشی شاخص 
مجدداً شروع شــد و طی ۷ روز معاماتی منتهی به اول شهریور ۱۳۹۹، با افت 
حدود ۳۳۸ هزارواحدی به رقم ۱۷۲۷ هزار واحد که کمتر از رقم مشــابه در ۱۷ 
تیرماه همین سال است، کاهش یافت.• بازدهی شاخص کل از ابتدای سال ۱۳۹۹ 

تا اول شهریور، ۲۳۷ درصد است.

بررسی بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و 
بودجه کشور کلید خورد

نخستین جلسه ســتاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور 
دکتر نوبخت و معاونین و برخی روســای آموزش این ســازمان، تشکیل شد.به 
گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه درباره ترکیب اعضای ستاد 
بودجه، کمیسیون تلفیق و ۸ کارگروه تخصصی آن بحث و تبادل نظر شد.از این 
پس جلسات ستاد بودجه، کمیسیون تلفیق و کارگروه ها مرتبا تشکیل خواهد شد 
تــا نهایتا تا روز ۱۲ آذرماه ایحه بودجه  ۱۴۰۰ و در موعد مقرر به مجلس ارایه 
شود. پیش از این دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرده 
بود که در صورت تصویب برنامه اصاح ساختار در مجلس یازدهم؛ ایحه بودجه  

۱۴۰۰ در چارچوب همین برنامه تقدیم مجلس خواهد شد.

طبق اعام سازمان برنامه و بودجه تاکنون از محل برداشت یک 
میلیارد داری از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های کرونا، 
۵۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.در اوایل سال جاری و با 

افزایــش هزینه های مربوط به کرونا و تبعات اقتصادی آن رئیس 
جمهور درخواســت برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران 
بخشــی از هزینه های وزارت بهداشت و پرداخت بیمه بیکاری را 
مطرح کرد که در نهایت مقام معظم رهبری نیز با برداشــت یک 
میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های مدیریت 
تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت کردند.بر این 
اساس، در اواخر اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی اولین مرحله 
از معادل ریالی از محل صندوق توســعه ملی را به حساب خزانه 
واریز و در اختیار دولت قرار داد.بررسی آخرین وضعیت پرداختی از 
محل صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا از مجوز برداشت 

یک میلیارد داری از سازمان برنامه و بودجه، با توضیحی از سوی 
پور اصغری - معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه 
- به ایســنا همراه بود.به گفته وی، تاکنون از اعتبارات مربوط به 
کرونا از محل صندوق توسعه ملی ۵۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت 
شده است.این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه همچنین 
با اشــاره به منابعی که برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شد بود، 
گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان از این منابع بابت بیمه بیکاری در نظر 
گرفته شــده که تاکنون ۱۲۸۶ میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری 
پرداخت شــده است. در اواخر اردیبهشت ماه و بعد از واریز اولین 
مرحله معادل ریالی منابع صندوق به حســاب خزانه دولت، طی 

جلسه ای که بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در این 
رابطه برگزار شد حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ برنامه وزارت 
بهداشــت و درمان اختصاص پیدا کرده بود. در آن زمان سازمان 
برنامه و بودجه اعام کرد که منابع ارزی که در محل اول از سوی 
صندوق ملی به صورت ریالی به حســاب خزانه وارد شده ۵۴۸۶ 
میلیارد تومان بوده که  ۱۲۸۶  میلیارد تومان برای بیمه بیکاری 
بوده است.براین اساس از اردیبهشت تا کنون مبلغ پرداختی بابت 
بیمه بیکاری از محل  ذخیره صندوق  توسعه ملی تغییری نداشته 
و همان ۱۲۸۶ میلیارد تومان است، البته ارقام ارائه شده نشان می 

دهد مجموع پرداختی نیز تغییر قابل توجهی ندارد.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساری خبر داد؛
پرداخت یارانه کمک معیشتی به رانندگان اتوبوس 

های درون شهری ساری
ســید سعید حســینی رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری ساری از پرداخت تسهیات کمک معیشتی به رانندگان 
اتوبوس های درون شــهری خبر داد.سید سعید حسینی رییس 
ســازمان حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری مرکز مازندران به 
پرداخت تسهیات کمک معیشتی به رانندگان اتوبوس های حمل 
و نقل عمومی درون شــهری اشاره کرد و گفت: به دنبال شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت 
فعالیت اتوبوس های عمومی درون شهری در شهرهای با وضعیت قرمز ،  رانندگان اتوبوس 
های درون شــهری شهر ساری نیز متاثر از این موضوع با مشکات مالی و معیشتی روبرو 
شــدند.وی افزود: با تصمیمات اتخاذ شده رانندگان این ناوگان در اولویت کمک های یارانه 
حمایتی و معیشتی قرار گرفتند.حسینی ادامه داد: اعتبار ازم جهت پرداخت یارانه کمک 
معیشــتی از سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور تامین شد.رئیس سازمان 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری تصریح کرد: این تسهیات کمک معیشتی در دو نوبت  و 
هر مرحله به مبلغ یک میلیون  و ۳۵۰ هزار تومان  به رانندگانی که با شیوع ویروس کرونا 

متضرر شده اند پرداخت شد.

افزایش اتوبوس های خطوط جمکران در دهه نخست 
ماه محرم

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری قم از افزایش اتوبوس های خطوط جمکران در دهه 
نخســت ماه محرم خبر داد و گفت: با توجه به برگزاری مراســم عزاداری دو هیئت بزرگ 
شــهر قم در محوطه و حیاط مسجد مقدس جمکران تعداد اتوبوس های این خط افزایش 
می یابد.به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس جمکران, عباس ذاکریان با توجه به شروع ماه 
محرم و آغاز عزاداری های، اظهار کرد: متأسفانه امسال به علت شیوع ویروس کرونا برگزاری 
مراســم عزاداری در ایام محرم نیز با محدودیت هایی برگزار می شــود.معاون حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری قم رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم شرکت شهروندان در تجمعات 
را ازم دانســت و افزود: حفظ سامتی و جان انســانها یکی از واجبات دین ما بوده و باید 
با رعایت این اصل در مراسم عزاداری ها شرکت کنیم.ذاکریان اجرای مصوبات ستاد مبارزه 
با کرونا را مبنای ارائه خدمات در شــهرداری عنوان و بیان کرد: هرسال در ایام دهه محرم 
دســتورالعمل های ویژه ای در حوزه ترافیک و حمل ونقل عمومی اجرا می شد که امسال با 

توجه به ممنوعیت برگزاری تجمعات در عزاداری ها این خدمات ارائه نمی شود.

 راه اندازی پویش کرامت حسینی )ع( 
توسط شهرداری گرگان

شهردار گرگان گفت: پویش کمک مومنانه با عنوان کرامت حسینی )ع( برای جمع آوری و 
توزیع اسباب بازی، لوازم التحریر، تجهیزات ورزشی و غیره بین کودکان کم بضاعت راه اندازی 
شد.دکتر عبدالرضا دادبود اظهار کرد: شــهرداری گرگان نیز مانند بسیاری از دستگاه ها و 
نهادهای انقابی از ابتدای شــیوع ویروس کرونا بسته های معیشتی و اقام بهداشتی را در 
چند نوبت بین شهروندان نیازمند در مناطق حاشیه ای و کمتر برخوردار شهر توزیع کرده 
اســت.وی با اشاره به راه اندازی پویش کمک مومنانه تحت عنوان کرامت حسینی در شهر 
گرگان گفت: با توجه به آغاز ایام سوگواری حضرت اباعبداه الحسین )ع( و همزمانی آن با 
بازگشــایی مدارس، شهرداری گرگان با محوریت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی این 
پویش مومنانه را راه اندازی کرد.شــهردار گرگان با اشاره به اهداف این پویش بیان کرد: در 
این پویش بنا داریم اقدام به تهیه و توزیع بســته های آموزشی، لوازم التحریر، اسباب بازی، 

تجهیزات ورزشی کنیم.

پرداخت ۵.6 هزار 
میلیاردی از ذخایر 
ارزی برای کرونا
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معاون نخست وزیر عراقگزیده خبر

شرط عراق برای کاهش واردات گاز و برق ایران
معاون نخســت وزیر عراق اخیرا اظهار کرده که این کشور 
اگر بتواند قراردادهای چند میلیارد داری که با شرکتهای 
آمریکایــی امضا کــرده را اجرایی کند و ســرمایه گذاری 
ســعودی را جذب کند، قادر خواهد بود واردات گاز و برق 
ایران را در ســال آینده کاهش دهد.عراق در جریان ســفر 
هفته گذشته مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور به 
واشنگتن که نخســتین دیدار دولتی وی از زمان به قدرت 
رســیدن در ماه مه بود، قراردادهای انرژی به ارزش هشت 
میلیارد دار با شــرکتهای آمریکایی امضــا کرد. همزمان 
عراق در تاش است ســرمایه گذاریهای سعودی را جذب 
کرده و شــبکه برق خود را از طریق عربســتان سعودی و 
کویت به شــبکه برق خلیج فارس متصل کند.علی عاوی 
که وزیر دارایی عراق نیز اســت، در وبیناری که از ســوی 
شــورای آتانتیک ترتیب داده شده بود، اظهار کرد: تصور 
من این اســت که واردات گاز و برق ایران در ســال آینده 
کاهــش قابل توجهی پیدا می کند امــا تا آن زمان گزینه 
دیگری بجز واردات از ایران نداریم. بعید است بتوانیم گزینه 
کوتاه مدت دیگری پیدا کنیم اما تاشهای میان مدت می 
تواند با متصل شدن عراق به شبکه برق خلیج فارس انجام 
گیرد. اینها پروژه هایی هستند که در آستانه تعریف شدن 
و طراحی و برگزاری مناقصه هســتند.عراق از سوی آمریکا 
تحت فشــار قرار دارد تا واردات بــرق و گاز ایران که برای 
جبران کمبود برق و مشــعل سوزی میادین نفتی خود به 
آن نیاز دارد را قطع کند. آمریکا که با هدف تحمیل فشــار 
مضاعف روی ایران، از سال ۲۰۱۸ صادرات انرژی کشور را 

هدف تحریم قرار داده اســت، به عراق چندین دور معافیت 
صادر کرده تا بتواند به واردات برق از همسایه اش ادامه دهد. 
قطعی برق در ماه های داغ تابســتان که میزان مصرف برق 
بــرای تهویه هوا به خصوص در مناطــق جنوبی عراق باا 
می رود، همواره اعتراضات مردم را به دنبال داشــته است.

در راستای قراردادهای هشــت میلیارد دار امضا شده در 
جریان ســفر الکاظمی به واشنگتن، شرکت »هانی ول« و 
وزارت نفت عراق توافق کردند توسعه پروژه گاز »ار رتاوی« 
را پیش ببرند. طبق بیانیه ای که در ۱۹ اوت از سوی وزارت 
انرژی آمریکا منتشــر شــد، این پروژه عراق را قادر خواهد 

ســاخت به جمع آوری، فرآوری و اســتفاده از منابع گازی 
خود و تامین تقاضای انــرژی داخلی بپردازد.عاوی اظهار 
کرد عراق به دنبال تامین مالــی از بانک صادرات-واردات 
آمریکا و سایر موسســات مالی برای کمک به تامین مالی 
این پروژه است.همچنین شرکت بیکرهیوز برای همکاری 
بیشــتر با عراق در زمینه کاهش مشعل سوزی در میادین 
این کشــور و بکارگیری خدمات و تجهیزات میدان نفتی 
آمریکایــی موافقت کرده اســت.به گفته عاوی، شــرکت 
آرامکوی سعودی و شــرکت آب و برق ACWA Power که 
صندوق ســرمایه دولتی عربســتان ۲۵ درصد در آن سهم 
دارد ممکن اســت از جمله بازیگران در بخش انرژی عراق 
باشــند.عراق مذاکراتی برای متصل شــدن به شبکه برق 
شورای همکاری خلیج فارس داشته و قرار بود ۵۰۰ مگاوات 
برق را در ماه مه وارد کند اما شــرایط اقتصادی این کشور، 
پروژه مذکور را به تاخیر انداخت. عراق در ســپتامبر سال 
۲۰۱۹ توافقی را برای واردات ۵۰۰ مگاوات برق از شــورای 
همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان سعودی، 
عمان، بحرین، قطر، کویت و امارات متحده عربی امضا کرد.

بر اســاس گزارش پاتس، شــرکت جنــرال الکتریک در 
نخستین سفر نخست وزیر عراق به آمریکا، دو توافق جدید 
به ارزش بیش از ۱.۲ میلیارد دار با وزارت برق عراق برای 
انجام برنامه های تعمیراتی در نیروگاههای برق این کشور 
و تقویت شبکه انتقال برق امضا کرد و از تاش برای تامین 
فاینانــس بیش از یک میلیارد دار برای اجرای این توافقها 

خبر داد.

مدیرعامل توانیر عنوان کرد:
 سهم ۶۰ درصدی بخش خصوصی از تولید 

برق کشور
مدیرعامل شــرکت توانیر گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد انرژی کل کشور توسط 
بخش خصوصی تولید می شود.محمدحسن متولی زاده دوم شهریورماه در حاشیه 
بهره برداری از چهار پروژه برق رسانی و نیروگاهی در استان مرکزی که همزمان با 
هفته دولت انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از شیوع ویروس کرونا، 
کشورهای پیشرفته و صنعتی با کاهش ۵ تا ۲۵ درصدی مصرف برق و انرژی مواجه 
شدند و این درحالی که است که در ایران کاهش مصرف نداشتیم بلکه در صنایع 
بزرگ رشد ۱۱.۸ درصدی رقم خورد.وی با اشاره به اینکه امسال افزایش قیمت برق 
صورت نگرفته و تنها هفت درصدی که هرساله افزوده می شود، اعمال شده است، 
گفت: تمام تاش مجموعه وزارت نیرو و توانیر، تامین برق مورد نیاز مردم است، اما 
از نگاه اقتصادی و مصالح ملی توسعه زیرساخت ها و بار شبکه باید مدیریت شود، بر 
همین اساس می توان با صرفه جویی و مدیریت بار، از احداث نیروگاهی به ارزش 
چند هزار میلیارد تومان برای تامین برق چندصد ســاعته در سال جلوگیری کرد.

متولی زاده با بیان اینکه ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد و حتی 
در تاشیم با حمایت از مردم در پشت بام ها سلول های خورشیدی جهت تامین برق 
نصب شود، گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد انرژی کل کشور توسط بخش خصوصی 

تولید می شود.

وزیر انرژی ترکیه خبر داد
 کاهش چشمگیر واردات انرژی ترکیه پس

 از کشف گازی
وزیر انرژی ترکیه اظهار کرد کشورش انتظار دارد پس از کشف مهم گاز طبیعی در 
دریای سیاه و اکتشافات بیشتری که در منطقه دیگری در حال بررسی است، واردات 
انرژی ترکیه کاهش قابل توجهی پیدا خواهــد کرد. رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه روز جمعه کشــف میدان گازی با ذخایر ۳۲۰ میلیارد متر مکعب را 
اعام کرد که ممکن اســت تا سال ۲۰۲۳ راه اندازی شود و اعام کرد ترکیه قصد 
دارد به یک صادرکننده بزرگ انرژی تبدیل شود.اگر گاز به صورت تجاری استخراج 
شود، می تواند وابستگی ترکیه به روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان برای واردات 
انرژی را که ســال گذشــته ۴۱ میلیارد دار برای این کشور هزینه داشت، تغییر 
دهد.هر گونه کاهش واردات انرژی ترکیه، اوضاع مالی دولت این کشــور را تقویت 
کرده و به کاهش کسری حساب جاری که باعث افت بی سابقه ارزش لیر در برابر 
دار آمریکا شده است، کمک می کند.فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه به خبرنگاران 
گفت: با این کشــف ما انتظار کاهش جدی وارداتمــان را داریم. ما زمینه را برای 
استفاده شــهروندانمان از گاز طبیعی با هزینه بسیار اقتصادی تر ایجاد کرده ایم. 
یک منطقه جدید به مســاحت شــش هزار کیلومتر مربع پیش روی ما قرار دارد. 
ارزیابی کارشناسان ما این است که ممکن است ساختارهای مشابهی در این منطقه 
وجود داشته باشد. وی در ادامه افزود: ما می توانیم بگوییم گازی که خودمان تولید 
خواهیم کرد بســیار اقتصادیتر از گازی خواهد بود که وارد می کنیم و با فراوانی 
گاز، کاهش قیمتها اجتناب ناپذیر خواهد بود.بر اســاس گزارش رویترز، ترکیه در 
مدیترانه به اکتشاف منابع هیدروکربن پرداخته و مطالعات اکتشافی این کشور در 
بخشهای مورد مناقشه، اعتراضات کشورهای یونان و قبرس را به دنبال داشته است.

ترکیه که دولت بخش ترک نشین قبرس را به رسمیت می شناسد و با بخش یونانی 
قبرس روابط دیپلماتیک ندارد، مدعی است بخش فراساحلی قبرس که در قلمرو 
قبرس ترک نشــین یا ترکیه قرار دارد، در قلمرو قضایی این کشور است. همچنین 
ترکیه توافقی که قبرس با کشورهای دیگر حوزه مدیترانه در خصوص منطقه دریایی 
انحصاری دارد را قبول ندارد. دولت ترکیه در فوریه امسال اعام کرد که کشتی های 
اکتشــافی به زودی عملیات حفاری برای منابع نفت و گاز فراساحلی را در بخش 

شمالی قبرس آغاز می کنند. 

رکورد بــاای واردات نفت چین در اواخر بهار 
و تابستان همزمان با نگرانیها نسبت به احیای 
تقاضا در دوران بحران ویروس کرونا از قیمتهای 
نفت پشتیبانی کرد اما آیا صنعت نفت می تواند 
همچنــان به این عامل تکیــه کند؟ چین در 
ماههای مه و ژوئن با ســود بردن از قیمتهای 
بسیار اندک، رکورد باایی نفت خام وارد کرد. 
با این همه واردات این کشور در ژوییه کمتر از 
ژوئن بود اما در مقایســه با ژوییه سال گذشته 
۲۵ درصد افزایش داشــت.به نظر می رســد 
جشن قیمتهای پایین نفت برای چین اکنون به 
پایان رسیده است. واردات چین در ماه جاری 
آخریــن محموله های ارزانــی خواهد بود که 
پاایشگاههای چینی در آوریل خریداری کرده 
بودند و بعد از اوت، باید دید روند واردات نفت 
خام چین بــه چه صورت پیش خواهد رفت.از 
یک ســو عواملی که از واردات نفت خام نسبتا 
باای چین تا پایان ســال حمایت می کنند، 
شامل نشــانه های بهبود مطلوب تقاضا برای 

سوخت و افزایش خرید نفت از آمریکا به منظور 
عمل به تعهدات صورت گرفته در فاز اول توافق 
تجاری هستند. از سوی دیگر عواملی که ممکن 
اســت روند واردات نفت خام چین در چند ماه 
آینده را آهســته کنند، شامل قیمتهای بااتر 
نفت در مقایسه با رکورد اندک آوریل، تقاضای 
ضعیف برای ســوخت و حاشیه سود پاایش 
هستند که ممکن است پاایشگاههای چینی 
را از صادرات میزان زیادی ســوخت به آســیا 
دلســرد کند.همچنین همیشه اطاع دقیقی 
درباره ذخایر بازرگانی و استراتژیک چین وجود 
نداشته است و این کشــور آمار ذخایر خود را 
اعــام نمی کند و باعث می شــود تحلیلگران 
درباره میزان ذخایر نفت این کشــور به حدس 
و گمانه زنی بپردازند.طبق برآورد کاید راسل، 
مقاله نویس رویترز، بر مبنای محاسبه واردات 
چین بعاوه تولید این کشور و در نظر گرفتن 
تولید پاایشگاهی، چین ۱.۹۲ میلیون بشکه 
در روز نفــت را در ژوییــه به مخازن نگهداری 

نفت فرســتاده است. این میزان کمتر از ۲.۷۷ 
میلیــون بشــکه در روز در ژوئن اما نزدیک به 
میانگین ۱.۹۵ میلیون بشکه در روز در فاصله 
ژانویه تا ژوییه بوده اســت.میزان واردات نفت 
چین در ماههای آینده نامعلوم است و بالطبع 
عوامل بسیار مختلفی در خرید نفت این کشور 
تعیین کننده خواهند بود.یکی از این عوامل که 
همچنان از واردات باای نفت چین و قیمتهای 
نفــت حمایت می کند، بهبود فعالیت صنعتی 
تحت تاثیر مشــوقهای دولتی برای پروژه های 
زیرساخت اســت. تحلیلگران بر این باورند که 
فعالیت صنعتی و افزایــش حمل بار جاده ای 
و تحویل کااهای تجارت الکترونیکی، تقاضای 
چین برای دیزل در ســال ۲۰۲۰ را به رکورد 
باایی خواهد رساند.یک عامل مثبت دیگر برای 
واردات نفت چیــن و احتماا قیمتهای نفت، 
افزایش خرید محصوات انرژی آمریکا شــامل 
نفت خام در راستای توافق تجاری میان پکن 
و واشنگتن اســت. معامله گران نفت آمریکا و 
واردکنندگان چینی به رویترز اظهار کرده اند 
که غولهــای نفتی دولتی چین نفتکشــهایی 
را برای خرید حداقل ۲۰ میلیون بشــکه نفت 

آمریکا در اوت و ســپتامبر کرایه کرده اند.با در 
نظر گرفتن این که چیــن تنها به پنج درصد 
از خرید هدف گذاری شــده محصوات انرژی 
آمریــکا در نیمه اول ســال ۲۰۲۰ عمل کرده 
است، افزایش خرید شامل خرید نفت خام در 
نیمه دوم ســال واردات نفت این غول آسیایی 
را در سطح نســبتا باایی نگه خواهد داشت.

امــا عوامل منفی هم وجــود دارند که ممکن 
اســت تمایل چین بــرای واردات نفت خام تا 
پایان ســال را کمتر کنند. این عوامل شــامل 
احیای ضعیفتر تقاضا برای ســوخت در سایر 
نقاط آســیا و تاثیر منفی آن روی حاشیه سود 
پاایش هستند. این امر پاایشگاههای چینی 
را برای ادامه پاایش حجم باایی نفت دلسرد 
می کند.تولید پاایشــگاهی چین در ژوییه به 
رکورد باای ۱۴.۰۳ میلیون بشکه در روز رسید 
اما با توجه به حاشــیه سود ضعیف پاایش و 
تقاضای اندک برای سوخت در سایر کشورهای 
آســیا، اگر بازاری در ایــن منطقه برای جذب 
فرآورده های نفتی وجود نداشته باشد، ممکن 
است پاایشگاههای چینی انگیزه چندانی برای 

پاایش حجم باایی نفت خام نداشته باشند.

پیشرفت فیزیکی 98 درصد 
شبکه فاضاب 5 روستای 

فاورجان
مدیرآبفــا فاورجان اعام کرد : هم اکنون بیش از ۲۲ 
کیلومتر از شــبکه فاضاب ۵ روستای فاورجان اجرا 
شــده است و انتظار می رود طی یک ماه آینده، شبکه 
فاضاب روستاهای اردال، کاویان، مهرنجان، چم رود و 
فیلرگان نیز به بهره برداری برسد.محمد مهدی پراندوخ 
عنوان کرد: در دی ماه سال گذشته، طرح اجرای شبکه 
فاضاب ۱۱ روســتای فاورجان در دســتور کار قرار 
گرفت و با اتمام اجرای شــبکه فاضاب این ۵ روستا، 
در آینــده ی نزدیک عملیات اجرای شــبکه فاضاب 
روستاهای بجگرد، محمدیه، زفره، نارگان و بوستان  آغاز 
می شود.وی با بیان اینکه پروژه اجرای شبکه فاضاب 
۱۱ روستای فاورجان با سرمایه گذاری شرکت ذوب 
آهن اصفهان عملیاتی شد، تصریح کرد: شرکت ذوب 
آهن اصفهان با هدف تخصیص پساب این روستاها برای 
رفع بخشی از نیاز آبی در واحدهای تولیدی  با سرمایه 
گــذاری به روش بیع متقابل در این پروژه مشــارکت 
نموده است. مدیرآبفا فاورجان با اشاره به تولید پساب 
فاضاب در این مناطق خاطرنشان ساخت: در افق طرح 
که ۱۴۳۰ می باشد پیش بینی می گردد حدود ۲۰ هزار 
نفر تحت پوشش شبکه فاضاب در این ۱۱ روستا قرار 
بگیرند و براین اســاس، پساب تولیدی در این روستاها 
حدود ۲ هزار متر مکعــب در روز خواهد بود.پراندوخ 
حجم عملیاتی این پــروژه را ۹۳ کیلومتر اعام کرد و 
اظهار داشت: اجرای شــبکه فاضاب در ۱۱ روستای 
شهرستان فاورجان شامل ۷۹ کیلومتر شبکه داخلی و 
۱۴ کیلومتر خط انتقال می باشد و اعتبار این طرح بالغ 
بر ۹۱۰ میلیارد ریال است که از محل سرمایه گذاری 
شــرکت ذوب آهن اصفهان تامین می گردد.مدیر آبفا 
فاورجان با بیان اینکه اغلب این روســتاها در حاشیه 
رودخانــه زاینده رود قرار دارنــد تصریح کرد: رودخانه 
زاینده رود ازمیان شهرفاورجان عبور می کند و برخی 
ازاین روســتاها  در مجاورت ایــن رودخانه قرار دارند، 
بنابراین به منظور کاهش آاینده های زیست محیطی و 
جلوگیری از آلودگی  منابع آب های زیرزمینی، اجرای 
شبکه فاضاب در این روستاها ضروری به نظر می رسد.

علیزاده رئیس شوراي هماهنگي صنعت آب وبرق در نشست با مجمع نمایندگان مجلس 
شوراي اسامي استان زنجان:

تعامل شرکتهاي صنعت آب وبرق با نمایندگان مردم 
راهگشاي خدمات بهینه در حوزه انرژي است

در نشســت مدیران عامل شرکت هاي آب و برق و صنایع وابسته با مجمع نمایندگان مردم 
استان زنجان در مجلس شوراي اسامي بر افتتاح ۲۵۰ پروژه با اعتباري بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد 
تومان در ۳۱ استان  اشاره شد که همزمان با دهه فجر امسال با حضور وزیر نیرو در قالب پویش 
هرهفته_الف_ب_ایران در استان زنجان نیز طرح هاي قابل بهره برداري  محقق خواهد شد.به 
گزارش روابط عمومي شرکت توزیع برق استان زنجان، مهندس علیرضا علیزاده رئیس شوراي 
هماهنگي صنعت آب و برق در این نشست صمیمي ۳ ساعته بر لزوم تعامل نزدیک نمایندگان 
منتخب مردم در مجلس شوراي اسامي با شرکت هاي آب و برق و صنایع وابسته تاکید کرد.

همچنین وي ظرفیت هاي توسعه زیرساخت هاي اقتصادي از جمله حمایت از بخش هاي زیر 
بنایي مانند آب و برق و صنایع تولید کننده انرژي و تجهیزات برق در استان زنجان را بسیار 
مستعد توصیف کرد.وي با اشاره به اینکه استان زنجان طي دو دوره در پویش الف- ب- ایران 
مشــارکت داشته و در مرحله نخست پروژه هایي بالغ بر  ۱۵۴ میلیارد تومان به بهره برداري 
رسیده است، تصریح کرد: در مرحله دوم مشارکت استان در این پویش، نیز دو پروژه با اعتباري 

بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان با حضور وزیر نیرو کلنگ زني شده است.

حاجی بابایی در نامه ای به وزرای نفت و اقتصادآیا چین ناجی بازار نفت خواهد ماند؟
 ایرادات اوراق سلف نفتی با 

 هماهنگی دیوان محاسبات
 رفع شود

رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسامی در نامه ای به وزرای نفت و اقتصاد خواستار 
رفع ایرادات اوراق ســلف نفتی با هماهنگی دیوان 
محاسبات شد.در نامه حمیدرضا حاجی بابایی خطاب 
به بیژن زنگنه و فرهاد دژپســند آمده است:»پیرو 
جلســه مورخ ۲۸ مــرداد ۹۹ این کمیســیون در 
خصوص بررسی قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد 
نفت خام بدینوســیله اشــعار می دارد: با عنایت به 
ابهامات و مغایرت های این قرارداد با بند الف تبصره 
۵ قانون بودجه ســال ۹۹ کل کشــور ازم است با 
هماهنگی دیوان محاسبات، ایرادات مطرح شده در 
جلسه مذکور اصاح و در چارچوب قوانین مربوطه و 
اوراق موضوع بند الف تبصره ۵ عمل شود.«رونوشتی 
از ایــن نامه به رییس دیوان محاســبات نیز جهت 
اطاع و دستور نظارت بر اجرای کامل قانون ارجاع 

شده است.
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گزیده خبر عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات مطرح کرد

رسوب 4/5 میلیون تن کاا در گمرکات کشور
عضو هیات مدیره فدراســیون واردات ایران می گوید با ناهماهنگی ایجاد شده 
میان دســتگاه های اجرایی، بیش از ۴.۵ میلیون تن کاا در گمرکات کشــور 
رسوب کرده است.حمید مقیمی، اظهار کرد: متاسفانه با وجود تاکیدات مکرر 
مقام معظم رهبری بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش 
فشار روانی تحریم ها، همچنان در عرصه اجرا مشکاتی وجود دارد که نه تنها بر 
فعاان بخش خصوصی و اقتصادی فشار آورده که در نهایت بار اصلی مشکات 
را به دوش مردم و مصرف کنندگان نهایی می اندازد.وی با اشاره به نیاز کشور به 
واردات برخی محصوات و مواد اولیه اظهار کرد: در ســال های اخیر با توجه به 
تحریم ها و محدودیت های اقتصادی، همواره واردات محدود بوده است و فعاان 
اقتصادی نیز ضمن پذیرش این مسئله، اعام کرده اند که در چارچوب قوانین 
کشور فعالیت می کنند. از این رو تمام کااهایی که در سال های اخیر وارد کشور 
شده، هیچ یک از نظر قانونی با ممنوعیت مواجه نبوده اند و همگی فرایند اخذ 
مجوزهای ازم و ثبت ســفارش را طی کرده اند.عضو هیئت مدیره فدراسیون 
واردات ادامه داد: وقتی ثبت ســفارش انجام شده، یعنی وضعیت ارز کااهای 
وارداتی نیز معلوم اســت و طبق قوانین باادستی کشور، ورود آنها به گمرک 
باید به معنی ترخیصشان باشد اما ما در عمل می بینیم که بخش قابل توجهی 
از این کااها در ماه های گذشته در گمرک مانده و باتکلیف هستند.مقیمی با 

بیان اینکه اختاف نظرها میان بانک مرکزی و وزارت صمت اصلی ترین عامل در 
رسوب این کااهاست گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که در حال حاضر حدود 
۴.۵ میلیون تن کاا در گمرکات کشور رسوب کرده اند که برای مشخص شدن 
حجم آنها باید گفت که ما رسما معادل بار بیش از ۳۰۰ کشتی اقتصادی بزرگ 
را در گمرک نگه داشــته و اجازه ترخیص به آنها را نداده ایم.وی ادامه داد: در 
ماه های گذشته تمام مکاتبات ما با دستگاه های اجرایی بی نتیجه مانده، بانک 
مرکزی می گوید باید وزارت صمت پیگیری کند و وزارت صمت می گوید بانک 
مرکزی و در عمل این کااها باقی مانده که بســیاری از آنها خطر خراب شدن 
دارند و میلیاردها دار به اقتصاد کشور و فعاان اقتصادی ضرر خواهند رساند. 
ما معتقدیم ترخیص این کااها حتی می تواند در مســیر کاهش قیمت ها در 
بازار و بهبود وضعیت معیشــت مردم نیز تاثیر بگذارد اما تا زمان تغییر نکردن 
سیاست ها، این فشار برای تامین بازار وجود دارد و در شرایطی که کاا به کشور 
وارد شــده، خودمان اجازه رسیدنش به بازار را نمی دهیم.به گفته مقیمی، در 
شــرایط تحریم، خود تحریمی در اقتصاد می تواند سخت و دردناک باشد و در 
شرایطی که با توجه به فشارهای بین المللی مشکاتی در اقتصاد ایران وجود 
دارد، در عرصه سیاست های داخلی باید طوری گام برداشت که خود تحریمی 

به فعاان اقتصادی و مردم فشار بیشتری وارد نکند.

 سخن مدیرعامل ایمپاسکو
 به مناسبت هفته دولت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران )ایمپاسکو( به 
عنوان یک شــرکت دولتی در  ” تهیــه و تولید مواد 
معدنی مورد نیاز صنایع معدنی کشــور” ایفای نقش 
مــی نماید، عاوه بر این عهده دار بخشــی از وظایف 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

)ایمیدرو(، و بازوی اجرایی آن سازمان در حوزه های اکتشاف، توسعه و تجهیز 
و اســتخراج و فراوری مواد معدنی است.شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
در ســال ۱۳۹۸، سال “رونق تولید” در راستای اهداف و سیاست هاي ایمیدرو 
و جهت گیری های اســتراتژیک خود با طراحی نظام مدیریت فرایند موفق به 
اخذ گواهینامه ایــزو ۲۰۱۵-۹۰۰۱ گردید و بر اســاس پایش و ارزیابی های 
صورت گرفته در پایان سال ۱۳۹۸، ۸۷درصد اهداف استراتژیک شرکت محقق 
شده است.استراتژی های کان شــرکت عبارتند از:  توسعه اکتشافات، تجهیز 
و آماده ســازی ذخایر، افزایش رقابت پذیری،  ارتقای بهره وری و جذب سرمایه 
گذاران توانمند و هدایت ایشــان به سمت ســرمایه گذاری های ارزش افزا در 
بخش معدندستاوردهای مثبت اجرای استراتژی ها این اطمینان را فراهم نموده 
است که استراتژی ها به خوبی اتخاذ شدند و نشان از جهت گیری روشن و نوید 
بخش آینده داشــتند به گونه ای که در حال حاضر شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران با گذر از بحران ها و مشکات سال های گذشته، به جایگاهی در 
امور معادن رســیده که فعالیت های اکتشافی و اجرایی خود را در ۷۰درصداز 
اســتان های کشور گسترش داده است.ایمپاسکو در ســال ۱۳۹۸ و در راستای 
تحقق هدف روق تولید، زمینه اســتخراج و تولید بیش از ۵۵ میلیون تن انواع 
مواد معدنی را فراهم نموده و باعث ایجاد حدود ۴۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم 
شــده است. این دستاوردها با مشارکت و هم افزایی بخش خصوصی توانمند از 
طریق راهبری و توسعه مجتمع ها وســرمایه گذاری در پروژه ها محقق شده 
است.به منظور جذب سرمایه گذاران توانمند و هدایت ایشان به سمت سرمایه 
گذاری های ارزش افزا، ایمپاسکو سالیانه فرصت های سرمایه گذاری در بخش 
معدن در قالب فراخوان عمومی به بخش خصوصی اعام می نماید. در ســال 
۱۳۹۸، برای اجرای ۱۰ طرح با برآورد سرمایه ۵۰٫۰۰۰ میلیارد ریال فراخوان 

عمومی برگزار و سرمایه گذار جذب شده است.

واکنش رسمی سایپا به ویدئوی چهارسال پیش فروش خودرو در لبنان:
 گزارش شبکه الجدید مربوط

 به سال ۹۵ است
گروه خودروســازی سایپا در واکنش به انتشار فراگیر گزارش خبری، ویدئویی 
شــبکه الجدید لبنان از فروش محصوات این خودروساز در کشور لبنان اعام 
کرد که این ویدئو مربوط به سال ۹۵ است که به تازگی اما با ترجمه و تحلیل 
اشــتباه در شــبکه های اجتماعی بازنشر شده اســت.به گزارش سایپانیوز، در 
سال های گذشته گروه خودروسازی سایپا در جهت توسعه بازارهای صادراتی و 
افزایش صادرات غیرنفتی کشور، فروش محصوات خود در کشورهای دیگر را 
در دســتور کار قرار داده و با همکاری شریک تجاری خود در لبنان تعدادی از 
محصوات سواری و تجاری خود را در بازار این کشور عرضه کرد. شبکه الجدید 
لبنان در گزارشــی که چهار سال پیش از نمایندگی سایپا در این کشور تهیه 
کرد، به محصوات متنوع ســواری و تجاری و شرایط منعطف فروش نقدی و 
اعتباری این خودروها به شــهروندان لبنانی در آن سال ها پرداخت اما ویدئوی 
این گزارش در روزهای اخیر و با ترجمه و تفســیری اشــتباه در شــبکه های 
اجتماعی کشور بازنشر شــده است.براساس اعام سایپا قیمت محصوات این 
گروه خودروســازی در سال ۹۵ در کشــور لبنان از ۸۴۰۰ دار برای پراید تا 
۱۹هــزار و ۲۰۰ دار برای چانگان جهت مشــتریان لبنانی متغیر بوده و هیچ 
خودرویی به قیمت ۱۵۰۰ دار عرضه نشــده است. آنچه که در گزارش شبکه 
الجدید در ســال ۹۵ توسط نماینده ســایپا در لبنان بیان می شود این است 
که هر شــهروند لبنانی که ماهیانه ۱۵۰۰ دار درآمد کسب می کند یا حقوق 
ماهیانه ای معادل ۱۵۰۰ دار داشته باشــد، توانایی پرداخت اقساط خودرو را 
خواهد داشت و لذا می تواند این خودروها را به صورت اقساطی از طریق بانک 
های عامل لبنانی یا مستقیماً از نمایندگی سایپا در لبنان خریداری کند.گروه 
خودروسازی سایپا درخصوص اطاعات و توضیحات نادرستی که به همراه این 
ویدئو منتشر شده نیز از هموطنان عزیز می خواهد که بدون اطمینان از درستی 
محتوا، هیچ پیامی را باور و بازنشر نکنند. زیرا تفسیرهای این چنینی در فضای 
مجازی بعضا یا از روی عدم آگاهی و اشــتباه و یا عامدانه و در راستای اهداف 

سیاسی و ضدامنیتی است.

پیشرفت 6۵ درصدی پروژۀ تغییر نحوۀ 
آبگیری فواد مبارکه

پروژۀ تغییر نحوۀ آبگیری شرکت فواد مبارکۀ اصفهان از زاینده رود با هماهنگی 
شــرکت آب منطقه ای و بدون هرگونه تغییر در میزان برداشــت آب، با هدف 
عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت و در راستای تأمین انتظارات جامعه در 
محل آبگیری با 6۵ درصد پیشــرفت در حال انجام است.علیرضا استکی، مدیر 
اجرای پروژه های انرژی و سیاات فواد مبارکه، ضمن اعام این خبر گفت: روز 
یکشــنبه ۲6 مردادماه سال جاری، مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فواد 
مبارکه، از روند پیشــرفت این پروژه بازدید و بر تســریع اجرای آن تأکید کرد.

وی گفت: پروژۀ تغییر نوع برداشت از رودخانه در راستای همکاری و جلب نظر 
متولیان رودخانه در دستور کار قرار گرفته و پیش بینی می شود تا ابتدای مهرماه 
به بهره برداری برســد.در همین خصوص مدیر انرژی و ســیاات فواد مبارکه 
گفت: این شــرکت از سال ۱۳۵۴ قرارداد تأمین آب خطوط تولید را با سازمان 
آب منطقه ای منعقد ساخت و در سال ۱۳6۵ نیز قبل از راه اندازی خطوط تولید، 
قرارداد مذکور را با دیماند ســاانه ۴۰ میلیون مترمکعب تجدید و نهایی کرد.

سید امیر طباطبائیان اظهار داشــت: علی رغم افزایش حدود سه برابری تولید 
فواد مبارکه نسبت به ظرفیت نامی کارخانه، این شرکت با سرمایه گذاری های 
متعدد و به بهره برداری رســاندن پروژه های بهبود، ازجمله جمع آوری و تصفیۀ 
پساب از شهرستان های اطراف، تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی، پروژه های 
بهینه ســازی مصرف در خطوط تولید، تغییر آبیــاری غرقابی به قطره ای و... تا 
پایان ســال ۱۳۹۸ میزان برداشت از رودخانه را به میزان ۵۰ درصد نسبت به 
دیماند خود کاهش داده اســت.وی با بیان اینکه اجرای پروژۀ مذکور علی رغم 
همۀ مشــکات ازجمله تغییرات دبی رودخانه و سختی کار در بستر رودخانه، 
شفاف ســازی های ازم و هماهنگی بین ارگان های دولتی در حال اجراســت، 
تصریح کرد: همان طور که سیســتم ها و کنتورهای اندازه گیری ثبت می کنند، 
اجرای این پروژه تنها به منظور ساماندهی رودخانه در محل آبگیری و در پاسخ 
به تقاضای متولیان رودخانه انجام شــده و هیچ تغییری در میزان برداشت آب 

شرکت از رودخانه نخواهد داد..

کاهش ارزبری ۱۰۴۵ میلیون یورویی با داخلی سازی
 وزارت صنعــت، معدن و تجارت اعام کرد: تاکنون ۱۱ میز تعمیق ســاخت داخــل با میزان کاهش ارزبری یک 
هزار و ۴۵ میلیون یورویی برگزار شده است.وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگزاری میزهای ساخت داخل برای 
تامین محصوات، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز حوزه صنعت و معدن با اســتفاده از توان تولیدکنندگان داخلی 
برای قطع هر گونه وابستگی و خودکفایی در دولت »تدبیر و امید« دستور کار قرار گرفت.کاهش ارزبری و صرفه 
جویی در منابع ارزی کشــور، رونق تولید و اشتغال زایی بیشتر، از دستاوردهای این میزهای تخصصی بوده است 
که در قالب نهضت ســاخت داخل در دولت تدبیر و امید پیگیری و انجام شــد.تاکنون ۱۱ میز تعمیق ســاخت 
داخل با میزان کاهش ارزبری یک هزار و ۴۵ میلیون یورویی برگزار شــده اســت. از این میزان ۱۴۳ میلیون یورو 
ســهم تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و ۱۱۸ میلیون یورو سهم مخابرات، برق و الکترونیک بوده است.همچنین 
کاهش ارزبری حوزه خودرو و موتورســیکلت ۳۴۱ میلیون یورو و کاهش ارزبری در صنعت فواد و مس نیز ۴۴۳ 
میلیون یورو شده است.به همت تاشگران عرصه صنعت و معدن، پس از پیروزی انقاب شکوهمند اسامی ایران 
شاخص های صنعتی و معدنی ارتقای قابل توجهی پیدا کرد و با برنامه ریزی های انجام شده به سمت خودکفایی 
در محصوات مورد نیاز وارداتی و قطع وابســتگی ها حرکــت کردیم.برپایه این گزارش، تعداد واحدهای صنعتی 
در ســال ۵۷ و در ابتدای انقاب یک هزار و ۵۰۳ واحد بود که در تیرماه امســال به ۷۱ هزار و ۹۹۸ واحد رسیده 
است.همچنین تعداد معادن فعال در ابتدای انقاب ۱۹۵ معدن بوده که در تیرماه امسال به 6 هزار و ۱۰۷ معدن 
ارتقاء یافته است.تعداد واحدهای صنفی نیز از ۳۵۰ هزار واحد در ابتدای انقاب به دو میلیون و ۷6۱ هزار واحد 

در تیرماه ۹۹ ارتقا یافته است.

در مرداد هیچ کارت بازرگانی جدیدی صادر نشد
فعــاان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی می گویند وزارت صمــت در مرداد ماه عما هیچ کارت بازرگانی جدیدی صادر نکرده 
اســت.در سال های گذشــته روال صدور کارت های بازرگانی جدید این گونه بود که سرمایه گذار با دریافت تاییدیه های ازم از 
دستگاه های دولتی و وزارت صمت و ارائه آنها به اتاق بازرگانی، کارت خود را دریافت و تجارت را آغاز می کرد.در دو سال گذشته 
و همزمــان با افزایش نــرخ ارز، دولت بحث تعهد ارزی صادرکنندگان را اجرایی کرد و در چارچوب آن صادرکنندگان غیرنفتی 
که با کارت های بازرگانی امکان فعالیت داشتند، باید بخشی از ارز خود را مستقیما به کشور باز می گرداندند. در چنین بستری، 
صادرکنندگان شناسنامه دار و قدیمی، با استفاده از گزینه های اعام شده از سوی بانک مرکزی، تعهد ارزی خود را ایفا کردند 
اما در همین مدت، با توجه به افزایش قیمت ارز و صرفه صادرات در برخی حوزه ها، تعدادی از افراد با گرفتن کارت های بازرگانی 
جدید یا حتی اجاره کارت های بازرگانی دیگران، اقدام به صادرات کردند اما ارز خود را بازنگردانند و همین مسئله فشار بر منابع 
مالی دولت را افزایش داد.به دنبال این اتفاقات، دولت تاش کرد ســامانی جدید به عرصه توزیع کارت های بازرگانی بدهد و بر 
اســاس یک برنامه ریزی جدید، بنا شد به جای آنکه صادرکننده کارت، اتاق بازرگانی باشد، این کارت ها از طریق سامانه جامع 
تجارت توزیع شــود که بنا بود از مرداد ماه امسال رسما کلید بخورد.با وجود اعام این برنامه، چند روز قبل مسعود خوانساری 
رییس اتاق بازرگانی تهران اعام کرد که با توجه به مشــکاتی که در ســامانه وجود دارد، عما توزیع کارت بازرگانی جدید در 
مرداد متوقف بوده و با توجه به انتقال زیرساخت ها، مراجعه فعاان اقتصادی به اتاق بازرگانی برای دریافت کارت نیز نتیجه ای 
ندارد.مهدی علیپور – عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی – نیز در گفت و گو با ایسنا، ضمن تایید این خبر گفت: 
با توجه به اینکه بحث صدور کارت از اتاق بازرگانی گرفته شده و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته، امروز اتاق ها نقشی در این 

فرایند ندارند. بررسی ها نشان می دهد که در مرداد تقریبا هیچ کارت بازرگانی جدیدی صادر نشده است.

خرید گندم از ۸ میلیون تن گذشت
خرید گندم تا دوم شــهریور به ۸ میلیون و ۹۲ هزار تن رســید که 
نســبت به خرید سال گذشته ۸ درصد رشــد دارد.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت بازرگانی دولتی ایران، خرید گندم در کشــور به ۸ 
میلیون و ۹۲ هزار تن رســید که ارزش آن بیش از ۲۰ هزار و ۲۹6 
میلیارد تومان است. همچنین ۱۸ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان، معادل 
۹۱ درصد به گندم کاران کشــور تاکنون پرداخت شده است. مقدار 
خرید امســال نسبت به سال گذشته در همین زمان ۸ درصد بیشتر 
بوده اســت. مقدار خرید دانه ی روغنی کلزا  ۲6۴ هزار تن به ارزش 
۱۱۸۱ میلیارد تومان است و ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت 
شده است. در خرید تضمینی دانه های روغنی نیز ۴۵۹ تن آفتابگردان 

و ۱۱ تن گلرنگ تاکنون خریداری شده است.

 صادرات ۸۲ میلیون داری 
فرش، گلیم وگبه

در چهار ماه نخست امسال، بیش از ۸۲ میلیون دارفرش، گلیم وگبه 
به ۵۷ کشور جهان صادر شده است. سید روح اله لطیفی،سخنگوی 
گمرک  گفت : در ۴ ماهه اول ســال جــاری، بیش از ۸۲ میلیون و 
۵۷۹ هزارو ۳۰۵ دار برابر با ۲۰ هزارو ۸۸6 تن فرش، گلیم وگبه به 
۵۷ کشــور جهان صادرشده است.لطیفی با اشاره به جایگاه ایران در 
تولید فرش ، اظهار داشــت: کشورمان بزرگترین تولید کننده فرش 
در جهان اســت و پیش از اجرای تحریم ها،  بزرگترین صادر کننده 
فرش دنیا نیزبوده اســت ضمن آنکه  تا ســال۹۷ بیش از ۳۰ درصد 
از فرش های صادراتی ایران به آمریکا صادر می شــد، اما این رقم در 
ســال ۹۸ به صفر رسیده اســت.همچنین لطیفی افزود: کشورهایی 
نظیــر کانادا، اســترالیا، آلمان، ژاپــن، ایتالیا، کویــت، کنیا، عراق، 
پاکستان، زاندنو،بحرین، بلژیک، قطر تایلند، چین، فرانسه، انگلستان، 
افغانستان، پاکستان ، هند، دانمارک و... از کشورهای مقصد صادرات 
فرش وگلیم وگبه ایرانی هستند ضمن آنکه در این میان افغانستان 
با ۱۸ میلیون و۷هــزارو ۴۹۷دار ، عراق با ۱۷ میلیون و۴۰6 هزارو 
۵۵ دار وپاکســتان با ۵ میلیون و۴۲۱ هزارو ۳۷۳ دار اصلی ترین 
وبیشترین میزان واردات فرش  ایرانی را به خود اختصاص داده اند و 
سه مقصد اصلی صادرات فرش های ایرانی بودند.لطیفی در ادامه گفت 
: فرش ایران به علت کپی از نقوش آن توسط رقبا و رقابت های ناسالم 
در نیم قرن اخیر، دچار دگرگونی هایی  در بازارهای جهانی شــده که 
از رشد شتابان آن کاسته است. فرش ایران به علت دارا بودن نقوش 
زیبا و سحرانگیز، هم چنین دوام و ریزبافی و داشتن رنگ های طبیعی 
و شــفاف، از قدیم، در کلیه ی بازارهای جهانی یگانه و بی رقیب بوده 
است. ولی در نیم قرن اخیر، سهم فرش ایران در بازارهای جهانی رو به 
کاهش گذاشته و بازار صادرات، از حالت انحصاری به صورت رقابتی در 
آمده است.دبیر شورای اطاع رسانی گمرک در خصوص صادرات گبه  
گفت: یکی از صنایع معروف ایران گبه فرش است که در این صنعت  
کشورمان تجربه زیادی دارند که از همین رو در بازار داخلی و خارجی  
شاهد استقبال خوبی از تولیدات ایران بوده است .همچنین یکی دیگر 
از از دایل گبه فرش این است که گبه فرش پرزهایی بلندی دارد که 
این خود تاثیر چشمگیری بر نرمی گبه می گذارد .بنابر اطاع برخی 
کارشناســان مطلع، ساکنین ژاپن عاقه زیادی به گبه فرش های ما 

دارند و گبه فرش هایی که از نقش و نگار های از حیوانات هستند .
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رئیس کل بانک مرکزیگزیده خبر

 بازگشت  ۲.۵میلیارد دار
 ارز به کشور

رئیس کل بانک مرکزی از ایفای تعهد این بانک در تأمین سکه هایی که در سال ۹۷ 
پیش ثبت نام شــده اند خبر داد و گفت: در فرصتی که مقرر کردیم حدود دو و نیم 
میلیارد دار ارز مورد نیاز واردات از ارز صادرکنندگان تأمین شد. عبدالناصر همتی 
درباره چرایی عدم پرداخت ســکه به افرادی که بیش از 500 ســکه در سال ۹۷ 
پیش خرید کرده اند به بهانه تأمین نشدن از سوی بانک مرکزی، گفت: چنین موردی 
نداریم و هرچه را ثبت نام شده است تحویل دادیم مگر اینکه حکمی از قوه قضاییه 
در این بین باشــد که تکلیف آن ها جداســت.وی با بیان اینکه »ما به تعهداتمان 
به صورت کامل عمل کردیم«، افزود: بخشی از سکه ها مربوط به زیر 18ساله ها بوده 
که ولّی آن ها برای آن ها ثبت نام کرده بود در این بین اختاف نظری وجود داشت 
که باتوجه به اعام نظر قضایی در این باره، این موضوع را حل کردیم و اباغ کردیم 
که برای ذی نفعان حل شود.رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه روند 
بازگشت ارز حاصل از صادرات مطلوب بوده است، گفت: در فرصتی که مقرر کردیم 
حدود دو و نیم میلیارد دار ارز مورد نیاز واردات از ارز صادرکنندگان تأمین شد و 
واردکنندگانی که منتظر گرفتن گواهی تأمین ارز از بانک مرکزی بودند توانستند 
ارزشان را تأمین کنند.همتی افزود: اکنون هم باتوجه به اینکه صادرکننده ها باید 
ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند، عرضه ارز بسیار بهتر شده است و به تدریج 

به سمتی می رویم که میان عرضه و تقاضای ارز، توازن و ثبات برقرار می شود.

 بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره 
بخشش وجه التزام

بانک مرکزی بخشــنامه  قبلی خــود مبتنی بر ابطال »منحصر دانســتن 
بخشــش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد« را، اصاح کرد.بانک مرکزی 
طی بخشنامه ای، بخشــنامه  قبلی خود مبتنی بر ابطال »منحصر دانستن 
بخشــش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد« را اصاح و این بند را از زمان 
تصویب ابطال کرد.بر این اساس بند )1( بخشـــنامه شماره ٢1٣٢1۶ ۹۷ 
بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم حکم قانونی بند »و« تبصره )1۶ 
( قانون بودجه سال 1٣۹۷ که اشـــعار میداشـت: »عبارت جریمه در حکم 
قانونی صدرااشاره اطاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیـه 
دیـــن بـا نـرخ ســـود قرارداد )بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد( 

دارد« از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

بیمه مرکزی مسئول تعیین ظرفیت 
نگهداری ریسک ها شد

بیمه مرکزی مسئول تعیین ظرفیت نگهداری ریسک ها شد
ضوابط قبولی ریسک اتکایی در موسسات بیمه اتکایی توسط بیمه مرکزی 
تعیین و اباغ خواهد شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
بیمه مرکزی، ضوابط ظرفیت مجاز قبولی ریســک اتکایی تا زمان تصویب 
نهایی شــورای عالی بیمه توسط بیمه مرکزی تعیین می شود.بر اساس این 
گزارش در چهارصد و چهل و هشتمین جلسه شورای عالی بیمه مقرر شد 
بیمه مرکزی به دلیل نبود ضوابط مصوب برای تعیین میزان نگهداری ریسک 
در موسســات بیمه اتکایی، ضوابط پیشنهادی را برای تصویب به این شورا 
ارائه کند.شــایان ذکر است که تا زمان ارائه و تصویب ضوابط یاد شده، بیمه 
مرکزی مســئولیت تعیین ظرفیت مجاز نگهداری این موسسات را بر عهده 

خواهد داشت.

 بررسی نقش بانک مرکزی 
در تامین کسری بودجه 

درحالیکه گفته می شود بودجه ســال جاری با 150 میلیارد تومان کسری 
دست و پنجه نرم می کند و انتشــار اوراق و واگذاری سهام های دولتی این 
کســری را رفع خواهد کرد، رئیس مرکز مدیریت بدهی و دارایی های مالی 
عمومــی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی بانکدار درآمدهای دولت 
است، نقش وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در تامین 
کســری بودجه از طریق انتشار اوراق را تشــریح کرد.  زمانی که بودجه با 
کسری مواجه می شود، سازمان هایی همچون وزارت اقتصاد، سازمان برنامه 
و بودجه و بانک مرکزی عزم خود را جمع می کنند تا این کســری را تامین 
کنند و روش های مختلفی برای پیمودن مسیر رفع کسری بودجه وجود دارد 
که شــامل درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی های سرمایه ای چون فروش 
نفت و دارایی های ثابت نظیر ساختمان، واگذاری دارایی های مالی همچون 

فروش سهام دولت در شرکت ها و انتشار اوراق مالی اسامی می شود.
در شــرایطی که این منابع نتوانســت کســری بودجــه را تامین کند، 
می توان از کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها همچون گسترش پایه های 
مالیاتی، اصاح و ارتقای نظام مالیاتی اســتفاده کــرد. راه آخر در قبال 
عدم پاســخگویی این منابع برای تامین کسری بودجه نیز مولدسازی و 
واگذاری اموال و دارایی ها، اســتقراض از مردم )منابع موجود در اقتصاد( 
و بانک مرکزی )افزایش پایه پولی( اســت و از آنجاکه استقراض از بانک 
مرکــزی و افزایش پایه پولی تبعات زیان باری بــرای اقتصاد ملی دارد، 
مــورد تایید نیســت.دولت در میان راه های موجود، فــروش و واگذاری 
سهام های خود و انتشار اوراق را ســرلوحه کار خود برای تامین کسری 
بودجه قرار داده اســت و در حال حاضر بخشــی از سهام های دولت به 
صــورت صندوق های ETF در بورس عرضه و اوراق نیز هم در بازار پول و 
هم بازار سرمایه حراج می شــود. در این راستا، طبق آخرین اعام بانک 
مرکــزی، تاکنون دولت با حراج اوراق بدهــی دولتی در بازار بین بانکی 
طی 1٢ هفته معادل 5۷.1 هزار میلیارد تومان برای کســری بودجه دور 
از تبعات تورمی و افزایش پایه پولی تامین کرده است.در این بین، رئیس 
مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به ایســنا توضیحاتی 
دربــاره نقش وزارت اقتصاد، ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در 
انتشار اوراق ارائه کرده است که در ادامه جزئیات آن را می خوانید. طبق 
اعام بنانی، وزارت اقتصاد و سازمان های متولی آن در زمینه درآمدهای 
مالیاتی، گمرکی و درآمد حاصل از سود سهام دولت در شرکت ها، متولی 
وصول آن ها هستند و منابع حاصل از درآمدهای مذکور به حساب خزانه 
نزد بانک مرکزی واریز می شــود، به عبارتی بانک مرکزی در این زمینه 
بانکدار دولت اســت.به گفته وی، در زمینه انتشار اوراق بانک مرکزی دو 
نقش دارد که اولین نقش آن در کمیته ناظر بر انتشــار اوراق اســت که 
نظارت بر انتشــار اوراق و تعیین نرخ سود اســمی اوراق، در این کمیته 
انجام می شــود. وزارت اقتصاد به همراه ســازمان برنامــه، دیگر اعضای 
کمیته مذکور محســوب می شوند. در انتشــار اوراق وزارت اقتصاد ناشر 
اوراق به نمایندگی از دولت اســت و ســازمان برنامه و بودجه نیز ضامن 
پیــش بینی منابع بازپرداخت در قوانین بودجه ســنواتی و خزانه داری 
کل کشــور، ضامن پرداخت نقدی و تسویه اوراق محسوب می شوند.این 
مقام مســئول اظهار کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی عملیات بازار باز 
را آغاز کرده اســت، قســمت عمده اوراق از طریق حراج های هفتگی در 
بازار پول و سرمایه به فروش می رسد. حراج هفتگی اوراق بطور همزمان 
در بازار پول و ســرمایه برگزار می شود که امور حراج در بازار پول توسط 
بانک مرکزی و در بازار سرمایه توسط فرابورس ایران و مدیریت فناوری 
بورس تهران انجام می شــود.بنانی در بخش دیگری از صحبت های خود، 
اظهار کرد: اواخر هر هفته اطاعیه ای توسط بانک مرکزی صادر می شود 
مبنی براینکه مشــخصات اوراق دولت به اطاع ارکان بازار پول و فعاان 
بازار سرمایه می رســد و از آن ها خواسته می شود که اگر متقاضی خرید 
هســتند، پیشنهاد خود را در ســامانه بازار بین بانکی و سامانه مدیریت 
فناوری بورس تهران ثبت کنند و یکشــنبه هفته بعد نتایج آن توســط 
اداره عملیــات بازار باز بانک مرکــزی و فرابورس به مرکز بدهی ها اعام 
می شود.وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از این فرآیند، برنده های حراج 
طی روز دوشــنبه به بانک مرکزی و فرابورس اعام و روز سه شنبه اوراق  
معامله می شود. همچنین اگر نتیجه حراج، عرضه را پوشش ندهد، باقی 

مانده اوراق روز سه شنبه به عموم عرضه می شود.

کاهش ۶50٣۴ واحدی شاخص؛

افت بورس شدیدتر شد
شــاخص بورس روز جاری باز هم با ریزش مواجه شد به طوری که با افت سنگین ۶50٣۴ واحدی 
در پایان معامات به یک میلیون و ۶۶٢ هزار و ٢0۴ واحد رسید.جزییات داد و ستدهای بازار سهام 
بر اســاس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاماتی در بازار سهام دیروز با 

سقوط مواجه شدند و به طور میانگین ٣.٢1 درصد کاهش را به ثبت رساندند.

ریزش همه شاخص ها
بر اســاس آمارهای معاماتی، روز جاری شــاخص های بورس با نوسان مواجه شدند به طوری که 
شاخص کل با )۶50٣۴( واحد ریزش معادل )٣.۷۷( درصد به یک میلیون و ۶۶٢ هزار ٢0۴  واحد، 
شــاخص قیمت »وزنی - ارزشی«  با )1۷0۷۴( واحد افت معادل )٣.۷۷( درصد به ۴٣۶ هزار ۴15 
واحد، شــاخص کل »هم وزن« با )۹٣0۴( واحد ریزش معادل )1.۹۶( درصد به ۴۶5 هزار و 1٢0 
واحد، شاخص قیمت »هم وزن« با )۶10۴( واحد کاهش معادل )1.۹۶( درصد به ٣05 هزار و 1٣۴ 
واحد، شــاخص آزاد شناور با )8٣٢15( واحد افت معادل )٣.55( درصد به ٢ میلیون و ٢5۹ هزار و 
۷00 واحد، شاخص بازار اول با )۴8٣08( واحد کاهش معادل )٣.8۷( درصد به یک میلیون و ٢00 
هزار 15۹ واحد و شــاخص بازار دوم با )1٢8۴0( واحــد افت معادل )٣.۶٢( درصد به ٣ میلیون و 

۴٢1 هزار و ٣50 واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار
از ســویی دیگرجزییات داد و ســتدهای روز جاری مشــخص می کند که دیروز ۷ نماد »فارس با 
)51۶۷( واحد، شســتا با )۴88۷( واحد، فواد با )٢1٢5( واحد، فملی با )٢۴۶1( واحد، شــتران با 
)٢1۴8( واحد، اخابر با )٢0۹۶( واحد، و تاپیکو با )٢08۷( واحد«، بیشترین تاثیر را در روند حرکتی 

شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

کاهش شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تاار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری 
که شــاخص صنایع »رایانه با )٢8۷۷( واحد افت معادل )۴.0٢( درصــد به ۶8 هزار و ۷1٢ واحد، 
فــرآورده نفتی با )٣1٣۹۴۴( واحد کاهش معــادل )۴.٣۹( درصد به ۶ میلیون و 8٣5 هزار و ۷8٢ 
واحد، شیمیایی با )۴1٣۶( واحد ریزش معادل )۴.5۹( درصد به 85 هزار و ۹۶5  واحد، تامین آب، 
برق و گاز )۹۷( واحد کاهش معادل )۴.۷۷( درصد به یک هزار و ۹٣۹ واحد، چند رشته ای صنعتی 
با )11۴5۷( واحد کاهش معادل )۴.80( درصد به ٢٢۷ هزار و ۶٣ واحد، زراعت با )5۷۴( واحد افت 
معادل )۴.۹۶( درصد به 10 هزار و ۹۹۷ واحد، رادیویی با )۷٢۹( واحد کاهش معادل )۴.۹8( درصد 

به 1٣ هزار و ۹00 واحد« رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای 
»امین با ۴.۹8 درصد، ثبهساز با ۴.85 درصد، فسپا با ۴.۴۹ درصد، ولملت با ٣.۹۴ درصد، تکشا با 8.٢ 
درصد، غشان با ٢.۶1 درصد و سنیر با ٢.15 درصد«  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای »کمنگنز با 
)5( درصد، غبشهر با )5( درصد، کروی با )5( درصد، همراه با )۴.۹۹( درصد، غگل با )۴.۹۹( درصد، 
اخابر با )۴.۹8( درصد و سیتا با )۴.۹8( درصد« بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.به 
این ترتیب، در پایان پنجمین روز معاماتی بورس در هفته جاری، ۷٣۶ هزار و ٢0 نوبت معاماتی، 
5 هزار و ۹۷1 میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش 8۹ هزار و ۹8۴ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

به مناسبت هفته دولت اعام شد:
انعقاد 22.5 میلیارد دار قرارداد فاینانس طی 7 سال گذشته

معاون امور بین الملل بانک توسعه صادرات گفت: بالغ بر ٢۹0 میلیون دار قرارداد ریفاینانس و بیش از ٢٢/5 میلیارد دار قرارداد فاینانس با بانکهای خارجی در 
بانک توسعه صادرات ایران منعقد شده است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حمیدرضا معبودی ضمن تبریک هفته دولت اقدامات و عملکرد 
هفت ساله معاونت بین الملل بانک توسعه صادرات ایران را تشریح کرد و گفت: طی هفت سال گذشته به منظور تامین مالی واردات کااهای اساسی، ضروری، 
دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه واحدهای تولیدی بیش از ٢۹0 میلیون دار قرارداد ریفاینانس و بیش از ٢٢/5 میلیارد دار، قرارداد فاینانس با بانکهای 
خارجی در این بانک منعقد شده است.وی خاطر نشان کرد: در چارچوب قراردادهای ریفاینانس منعقده مبلغ ٣۷ میلیون یورو جهت تامین مالی از محل منابع 
مذکور جهت تامین مالی کااها و خدمات اعطاء شدکه مراحل نهایی بازپرداخت تسهیات فوق انجام شده است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران،پس از برجام، آزاد سازی منابع در قالب بازپرداخت تسهیات اعطایی تحت قراردادهای اعتبار خریدار و دریافت خسارت از صندوق ضمانت صادرات ایران در 
دستور کار قرار گرفت. معبودی با اشاره به این مطلب گفت: با توجه به مسدود شدن بخشی از منابع مربوط به بازپرداخت تسهیات اعتبار خریدار به دلیل تحریم 
ها در سال های قبل، روند آزادسازی منابع بانک در کشورهای مختلف از سال 1٣۹۶ آغاز و با توجه به پیگری های انجام شده تاکنون بیش از ۶5 میلیون یورو 
از بازپرداخت های تسهیات اعطایی بابت اجرای طرح برق رسانی روستایی و اجرای طرح ساخت سد و نیروگاه اومااویا در کشور سریانکا و همچنین تسهیات 

اعطایی بابت صادرات کااها و خدمات به کشور کوبا که به دلیل تحریم های بانکی مسدود شده بود، بازیافت شد.

نگاه
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گزیده خبر

ترامپ:
 جداسازی اقتصاد آمریکا از چین 

محتمل است
رئیس جمهوری آمریکا از احتمال جداسازی اقتصاد کشورش 
از چین کــه اصلی ترین خریدار محصــوات آمریکایی به 
شــمار می رود، سخن گفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در مصاحبه با استیو هیلتون، مجری شبکه خبری 
فاکس نیوز که به صورت کامل منتشــر می شود، گفت »ما 
مجبور نیســتیم با چین تجارت کنیم.«ترامــپ در ادامه 
صحبت هایش درباره جداســازی گفت: خب این مساله ای 
اســت که اگر آن ها درســت با ما رفتار نکنند، من قطعا و 
قطعا آن را انجام خواهم داد.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
دونالد ترامپ پیش از رســیدن به فــاز یک توافق تجاری 
در ماه ژانویه، جنگ تجاری رده باایی با چین داشــت. از 
آن زمان ترامپ درها به ســوی مذاکرات فاز ۲ را بســته و 
می گوید از نوع مدیریت پکن در پاندمی کرونا رضایت ندارد.

در ماه ژوئن استیون منوچن، وزیر خزانه داری آمریکا گفت 
جداســازی اقتصادهای آمریکا و چین در صورتی به وقوع 
می پیوندد که به شرکت های آمریکایی اجازه رقابت منصفانه 

و هم سطح در اقتصاد چین داده نشود.

آمریکا رسما پایگاه التاجی را به 
عراق تحویل داد

ائتاف بین المللی تحت امر آمریکا از تحویل رسمی پایگاه 
التاجی در شــمال بغداد به نیروهای این کشور خبر داد.

به گزارش شفق نیوز، ائتاف بین المللی به اصطاح »ضد 
داعش« در بیانیه ای اعام کرد که طی مراسمی به دلیل 
موفقیت هــای نیروهای عراقی در زمینــه عملیات علیه 
داعش، به این نیروها تحویل داده اســت.در همین حال، 
ژنرال کنت اکمن، معاون فرمانــده نیروهای ائتاف ضد 
داعــش در عراق گفت: پایگاه التاجی به منزله یک موضع 
سیاســی برای شــریکان ائتاف در زمینه آموزش ارتش 
عــراق، نیروی هوایی و نیروهای ویژه این کشــور بود که 
از امروز به بعد به نیروهای عراق تحویل داده شــده است. 
تحسین الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک 
عــراق نیز صبح امروز )یکشــنبه( اعام کــرد که امروز 
نیروهای ائتاف بین المللی، پایگاه التاجی بغداد را رســما 
تــرک خواهند کرد.ائتاف بین المللــی به رهبری آمریکا 
دوشنبه هفته گذشــته هم اعام کرد سایت تسلیحاتی 
پایگاه التاجی در شمال بغداد را به نیروهای امنیتی عراق 
تحویل داده است.این بزرگترین انبار تسلیحات و مهمات 
نیروهای آمریکایی در عراق اســت.پایگاه هوایی التاجی 
عراق در ۸۵  کیلومتری شــمال شهر بغداد، پایتخت این 
کشــور قرار دارد و طی ماه های گذشــته هدف حمات 
خمپاره ای و موشکی ناشناس قرار گرفته است. این پایگاه 
میزبان نیروهای ائتاف آمریکا طی سال های گذشته بود.

کوشنر ماه سپتامبر به عربستان، 
بحرین و عمان می رود

منابع خبری فاش کردند که مشــاور ارشد و داماد رئیس 
جمهوری آمریکا اوایل ماه آتی میادی در راستای تاش 
برای قانع کردن کشورهای عربی جهت عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی به عربســتان، بحرین و عمان سفر 
می کند. به نوشــته روزنامه رأی الیوم، منابع مطلع فاش 
کردند که جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا اوایل سپتامبر به عربستان، بحرین 
و عمان سفر خواهد کرد تا آنها را متقاعد به عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی مانند امارات کند.در همین 
راستا، سایت »Axios« آمریکا به نقل از منابع اسرائیلی و 
عربی اعام کرد که کوشنر در هفته اول سپتامبر به همراه 
آوی برکوویچ، نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات بین المللی 
به خاورمیانه سفر می کند. همچنین کوشنر به قدس و از 
آنجا به امارات ســفر می کند تا از روند اجرای توافقنامه 
عادی ســازی روابط میان ابوظبی و تل آویو مطلع شــود.

طبق گفته این منابع، کوشــنر درصدد است تا با استفاده 
از گفت وگوها با برخی رهبران منطقه، کشــورهای عرب 
بیشتری را به در پیش گرفتن مسیر امارات و عادی سازی 

روابط با اسرائیل تشویق کند.

نصراه:
 آماده فداکاری هستیم

دبیــرکل حزب اه لبنان در ســخنانی تأکید کرد کــه مرزهای جغرافیایی 
احساس مســئولیت در قبال دیگران را از بین نمی برد و این جنبش آماده 
هرگونه فداکاری اســت.به گزارش پایگاه خبری العهد، سید حسن نصراه، 
دبیرکل حزب اه لبنان در ســخنانی به مناسبت سومین شب عاشورا اظهار 
کرد: مرزها، رنگ، نژاد، زبان، جغرافیا و گرایش دینی احساس مسئولیت در 
قبال دیگران را از ما سلب نمی کند و زمانی که به کشور و ملت ما تجاوز می 
شود دفاع از آنها وظیفه ماست و مرزهای جغرافیایی مسئولیت را از ما سلب 
نمی کنند.وی در ادامه گفت: آمریکا به همراه قدرت ساح، ارتش و دستگاه 
اطاعات به مناطق مختلف جهان وارد می شــود؛ مگر این آمریکا نیست که 
خواستار عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها است؟نصراه تصریح کرد: 
آمریکا می تواند جنگ به راه بیندازد و استخوان کودکان را در یمن و دیگر 
کشورها خرد کند. آنها از حزب اه می خواهند در منطقه مداخله نکند و این 
درحالی است که تمامی این کشورها با اموال و دستگاه اطاعاتشان در لبنان 
مداخله می کنند.دبیرکل حزب اه لبنان ادامه داد: ای آمریکایی ها چرا شما 
حق مداخله در امور دیگر کشورها را دارید و جنگ به راه می اندازید اما ما و یا 
دیگران حق دراز کردن کمک به کشورهای مورد تجاوز قرار گرفته را نداریم؟

وی افزود: »در حادثه انفجار بندر بیروت و هرگونه تجاوز اسرائیل، آیا مردم 
لبنان تصور نمی کردند که جامعه بین الملل باید به آنها کمک کند؟ اما چرا 
بعضی ها کمک مردم خود را نمی پذیرند؟ســید حســن نصراه تأکید کرد: 
هنگامی که خواســتار کمک از جمهوری اســامی ایران می شویم، باید در 
چارچوب امکانات آن درخواســت کنیم و اینگونه از هر گروهی درخواست 
کنیم.وی ادامه داد: هنگامی که شما از ملت فلسطین حمایت می کنید یا به 
سوریه می روید تا با گروه های تروریستی مسلح بجنگید، آیا این در راستای 
منافع عالی ملی قرار دارد یا خیر؟ ما همچنان برای جانفشــانی و فداکاری 
هرچقدر بزرگ آماده ایم.ســید حســن نصراه در پایان درگذشت آیت اه 
تسخیری مشاور مقام معظم رهبری را تسلیت گفت و تصریح کرد که ایشان 

علی رغم کهولت سن اما از هیچ کمکی به اسام و مسلمانان دریغ نکرد.

واکنش مادورو به ادعای کلمبیا: 
خرید موشک از ایران ایده خوبی است

پس از آنکه کلمبیا مدعی شد که ونزوئا در حال بررسی طرحی برای خرید 
ساح از ایران است، »نیکواس مادورو« شنبه در واکنش به این ادعا، آن را 
»ایده خوبی« دانســت.رویترز نوشت که مادورو در جریان جلسه کابینه که 
از تلویزیون پخش شــد، گفت: این به ذهــن من خطور نکرده بود؛ به ذهن 
ما خطور نکرده بود.به نوشــته رویترز، رئیس جمهوری ونزوئا از »وادیمیر 
پادرینو« وزیر دفاع این کشور خواست تا این ایده را دنبال کند و به شوخی به 
کابینه اش گفت تا این طرح را به عنوان یک راز نزد خود نگه دارند.مادورو در 
این جلسه خطاب به وزیر دفاع گفت: پادرینو، چه ایده خوبی است که با ایران 
صحبت کنی تا بدانیم آنها چه موشــک های کوتاه برد، میان برد و دوربردی 
دارند و با توجه به روابط عالی که با ایران داریم آیا ]خرید آنها[ امکان دارد.

»ایوان دوکه« رئیس جمهوری کلمبیا پنجشنبه مدعی شده بود که مادورو 
به دنبال خرید موشک از ایران است و کاراکاس موشک های ساخت روسیه 

و باروس را به گروه های مسلح کلمبیایی داده است.

مدیر کل پیشین آژانس اتمی:
تقابل آمریکا با کشورها در شورای امنیت 

بر سر برجام، خطرناک است
مدیر کل پیشین آژانس اتمی با هشدار درباره تقابل آمریکا با دیگر کشورها 
در شــورای امنیت بر سر برجام، گفت مر قانون و اعتبار شورای امنیت باید 
حفظ شود. در ادامه واکنش های منفی جهانی به تاش های بی پایه و یکجانبه 
ایاات متحده در شورای امنیت برای فعال سازی مکانیسم موسوم به ماشه 
و بازگرداندن تحریم های ســازمان ملل علیه ایران، این بار واکنش »محمد 

البرادعی« مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی را در پی داشت.
البرادعی بامداد یکشــنه در صفحه توئیتر خود نوشت: »تقابل بی سابقه در 
شــورای امنیت بین آمریکا و دیگر کشــورهای جهان درباره حق داشتن یا 
نداشــتن ذیل برجام، بسیار خطرناک است. جدای از مواضع سیاسی درباره 
ایران، ُمِرّ قانون باید رعایت شــود و اعتبار دقیق شــورای امنیت باید حفظ 

شود«.

»تیک تاک« از ترامپ شکایت می کند
شرکت مادر اپلیکیشن شبکه اجتماعی تیک تاک اعام کرده که قصد دارد 
در دادگاه از  دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا  به دلیل صدور دســتور 

اجرایی مبنی بر منع فعالیت این شرکت در آمریکا شکایت کند.
 تارنمای شــبکه سی ان ان روز یکشنبه نوشــت آمریکا ادامه فعالیت این 
شرکت را به خرید اپلیکیشن تیک تاک از سوی یک شرکت آمریکایی منوط 
کرده اســت. تاکنون گمانه زنی هایی درباره خرید این اپلیکیشــن توسط 
شرکت آمریکایی مایکروسافت مطرح بوده است.تیک تاک در بیانیه ای که 
برای ســی ان ان ارسال کرده نوشــت: ما به خاطر تضمین حاکمیت قانون 
و رفتار عادانه با ما و کاربراین این اپلیکیشــن چــاره ای به جز به چالش 
کشیدن دســتور اجرایی ترامپ از طریق سیستم قضایی نداریم.تیک تاک 
افزود: در حالی که این شــرکت تاش کــرده با دولت آمریکا در زمینه رفع 
نگرانی های این کشور در حوزه امنیت ملی همکاری کند در مقابل با »فقدان 
روندی رسیدگی موثری مواجه شده است و دولت آمریکا توجهی به حقایق 
نداشته و تاش کرده خود را در مذاکرات تجار خصوصی وارد کند.سی ان ان 
نوشت کاخ سفید از واکنش فوری به درخواست این رسانه برای اظهارنظر در 
این زمینه خودداری کرده اســت  و وزارت دادگستری آمریکا نیز اظهار نظر 
اجتناب کرد.دولت آمریکا چنین اســتدال می کند که روابط تیک تاک با 
چین می تواند اطاعات کاربران آمریکایی به دولت چین منتقل شود. تیک 
تاک این ادعا را رد کرده و گفته اســت حتی اگر دولت چین بخواهد چنین 
اطاعاتی را در اختیار نمی نهد.کارشناســان امنیت سایبری می گویند این 
خطر وجود دارد که اطاعات آمریکایی ها در اختیار کســانی که صاحیت 
ندارند قرار بگیرد اما شواهدی وجود ندارد که ثابت کند تاکنون چنین اتفاقی 
رخ داده اســت و بســیاری از شــرکت های فناوری در آمریکا که اطاعات 
مشــابهی را جمع آوری می کنند هدف عملیات جاسوسی قرار دارند.تیک 
 تاک اپلیکیشن شبکه های اجتماعی برای اشتراک ویدیو است که سریع ترین 
رشد را در بین جوانان داشته است. آمار رسمی کاربران آن مشخص نیست 
اما طبق گزارش ها، بیش از یک میلیارد بار دانلود شــده است.ترامپ پیشتر 
به شرکت بایت دانس مادر تیک تاک ۹۰ روز مهلت داد تا عملیات خود در 

آمریکا را به یک شرکت فناوری در آمریکا واگذار کند.

اوروف با انتقاد از رژیم تحریم ها؛

تاشضدایرانیآمریکاباعثرسواییشورایمنیتمیشود
وزیر خارجه روســیه هشــدار داد تــاش آمریکا بــرای احیاء 
تحریم های ضدایرانی، نه تنها غیرسازنده است؛ بلکه به رسوایی و 
ایجاد تفرقه در شورای امنیت منجر خواهد شد. سرگئی اوروف 
وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه -۱، از 
آمریکا بابت تاش برای احیاء تحریم های بین المللی علیه ایران 
انتقاد کرد و هشــدار داد که چنین اقدامی می تواند به رسوایی 
جدی در شــورای امنیت و در نهایــت، تضعیف اقتدار آن منجر 
شــود.وزیر خارجه روسیه در این باره افزود: با شرکای آمریکایی 
و دیگــر اعضای شــورای امنیــت همکاری می کنیم. روســیه 
درک می کنــد که اکثر قریب به اتفاق ملت ها به عدم درســتی 
و غیرســازنده بودن این اقدام آگاه هســتند. این نه تنها به هیچ 
وجــه نتیجه بخش نخواهد بود؛ بلکه به رســوایی جدی و تفرقه 
در شــورای امنیت سازمان ملل منجر خواهد شد و نهایت آنکه، 
اقتدار آن را زیر ســوال می برد.به گفتــه این مقام روس، آمریکا 
می کوشــد تا از راههای شــبه قضایی و حقوقی تحریم ها علیه 
ایران را احیا کند.اوروف ادامه داد: موضوع این است که یکی از 
کشورهایی )آمریکا( که پشت قطعنامه مربوط به برنامه هسته ای 

ایران بــود؛ اعام کرد که به الزامات آن عمــل نمی کند؛ اما در 
عین حال، از دیگــران می خواهد که به این الزامات عمل کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در بخش دیگری از اظهاراتش 
افزود: آمریکا هرچه بتواند انجام می دهد تا خود را از قید تعهدات 
چندجانبــه رها کند.وی ادامه داد: اگر واشــنگتن به این نتیجه 
برسد که چین کمتر از آنکه به آمریکا کاا بفروشد؛ از این کشور 
خریداری می کند، شروع به تهدید چین و اعمال محدودیت هایی 
بــرای واردات کاا از این کشــور می کند. علیه ایران هم به رغم 
اینکه این کشور همه تعهدات خود را ذیل برجام انجام می دهد؛ 
فقط )به بهانه( سوء رفتار )منطقه ای(، تحریم اعمال می کند و در 
قبال ونزوئا هم، همین راهبرد را دارد. آمریکا مدعی شــده که 
مکانیســم ماشه علیه ایران را فعال کرده، این در حالی است که 
۱۳ عضو شورای امنیت ازجمله طرفین اروپایی برجام، با صدور 
بیانیه هایی، یادآوری کردند که واشــنگتن از توافق هسته ای با 
ایران خارج شده و دیگر یکی از مشارکت کنندگان برجام به شمار 
نمی رود تا حق مطالبه بازگشــت خودکار تحریم های بین المللی 

علیه این کشور را داشته باشد.

مکانیسم ماشه فرآیندی پیچیده را طی خواهد کرد و احتمااً 
اروپایی ها فعال خواهند شد تا امتیازی که آمریکا از مکانیسم 
ماشه می خواهد را به بهانه ممانعت از اجرای آن از ایران بگیرند. 
ایران باید پیام روشــنی به اروپایی ها و آمریکا بفرســتد...گروه 
بین الملل خبرگزاری تســنیم- درخواســت آمریکا از شورای 
امنیت سازمان ملل متحد برای بازگرداندن تمامی تحریم های 
بین المللی علیه ایران سئواات و شبهات زیادی درباره احتمال 
موفقیــت آمریکا در احیــای این تحریم هــا و اینکه آیا دیگر 
کنش گران شــورای امنیت از ابزارهای ازم برای ایستادگی در 
برابر واشنگتن برخوردار هستند یا خیر را به پیش کشیده است.  
تا به اینجای کار، آن طور که از ظواهر امر پیداست، از میان ۱۵ 
عضو شــورای امنیت ۱۳ عضو )غیر از خود آمریکا و جمهوری 
دومینکن( با ارســال نامه های رســمی مخالفت خودشــان 
را با تفســیر آمریــکا از متن قطعنامــه ۲۲۳۱ اعام و تأکید 
کرده  اند آمریکا به جهت خروج از »برجام« در اردیبهشــت ماه 
۱۳۹7، عضو مشــارکت کننده در این توافق به شمار نمی رود 
و بنابرایــن، از حقی برای شــکایت از ایران و متهم کردن این 
کشور به »نقض اساسی« تعهدات برجامی و بالتبع، بازگرداندن 
تحریم های سازمان ملل برخوردار نیست. با این حال ادامه این 
مسیر تا رسیدن شورای امنیت به فصل مهم تصمیم گیری بر 
سر اینکه تحریم ها علیه ایران بااخره احیا می شوند یا خیر به 
اندازه ای واجد پیچیدگی های حقوقی از یک ســو و وابسته به 
رفتار کنشگران متعدد و انگیزه ها و نیت های آنها از سوی دیگر 
است که اقتضا می کند دستگاه دیپلماسی ایران هیچگاه امر را 
رها نکند و به فکر اقدامات و پیامهایی بر مبنای معادله قدرت 
در دنیا باشــد. در اینجا به خصوص یادآوری این نکته ضروری 
اســت که ۱۱ عضو دائم شــورای امنیت )از جمله کشورهای 
اروپایــی( در رأی گیری ۲۵ مردادماه بر ســر قطعنامه آمریکا 
برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به آن قطعنامه 
رأی ممتنــع دادند، نه رأی منفــی.در میان این پیچیدگی ها، 
برنامه ریــزی اقتضائی تصمیم گیران جمهوری  اســامی برای 
مدیریت برداشت های هر یک از بازیگران شورای امنیت و انجام 
اقدامات ازم برای اثرگذاری بر این برداشت ها و در نهایت، نشان 
دادن واکنش متناســب به هر یک از رویدادهایی که در نهایت 
رخ می دهند، از اهمیت وافری برخوردار است. برای اینکه درک 
بهتری از این پیچیدگی ها و نحوه اتخاذ واکنش صحیح به آن 
داشته باشیم، ازم است ابتدا بدانیم دولت آمریکا با شکایت از 
ایران به دلیل نقض ادعایی تعهدات برجامی، چه مسیری با چه 
روندها و رویدادهای احتمالی را آغاز کرده، چه ابزارهایی برای 
ایجاد سد در برابرش در این مسیر وجود دارد و گذاشتن چنین 
سدهایی از سوی چه کســانی امکان پذیر است و نیازمند چه 

میزان اراده سیاسی است؟ 

ســاز و کار بازگشــت خودکار تحریم ها  چیست و چه 
روندی برای آن پیش بینی شده است؟ 

از ابتدای مذاکرات هسته ای، آمریکا و متحدان غربی اش همواره 
بر یــک نکته تأکید داشــته اند و آن اینکه باید ســاز و کاری 
پیش بینی شــود که هر وقت اراده  کردند، تحریم های ایران به 
سرعت قابل بازگشت باشند. طرف غربی آنقدر بر لزوم سریع و 
سهل بودن فرآیند بازگشت تحریم ها اصرار داشت، که این روند 
در رسانه ها به »ساز و کار ماشه« )trigger mechanism( معروف 
شد. این ماشه باید همیشــه آماده چکاندن می بود تا به تعبیر 
غرب، تهران همواره ســایه تحریم ها را باای سر خود احساس 
کند.واشنگتن برای رســیدن به این هدف، در وهله اول تاش 
کــرد فرآیندی ایجاد کند که تحریم ها بدون ورود به ســاختار 
معمول شورای امنیت، به صورت خودکار قابل بازگشت باشند. 
مقامات دولت آمریکا از ابتدا گفته بودند که نمی خواهند اجازه 
دهند روسیه و چین، این امکان را داشته باشند که با استفاده از 
حق وتو، مانع احیای تحریم های ایران شــوند. روسیه و چین با 
این روند مخالفت کرده و اصرار داشتند هر گونه تصمیم گیری بر 
سر بازگشت تحریم ها باید حتماً از مسیر رأی گیری در شورای 
امنیت انجام شــود. این کشمکش ها سرانجام به آنجا ختم شد 
که در متن قطعنامه ۲۲۳۱،  ســاز و کاری پیش بینی شد که 
هرچند بازگشــت تحریم ها را، آنطور که روســیه می خواست 
همچنان نیازمند تصمیم گیری شــورای امنیت می دانست اما 
از آن مهمتــر، همانطور که واشــنگتن هدف گذاری کرده بود، 
حــق وتو را از روســیه و چین گرفته و این ابــزار را در اختیار 

تمامی اعضا قرار داد که بتوانند به ســادگی تحریم های ایران را 
بازگردانند.ابتکار واشــنگتن برای باطل کردن حق وتوی چین 
و روســیه این بود که  فرآیند بازگشــت تحریم ها را بر عکس 
کرد یعنی مقرر شــد به جای آنکه شورای امنیت برای اعمال 
تحریم های ایران رأی گیری کند، به صورت دوره ای برای »ادامه 
لغــو« تحریم ها رأی گیری می کند. در چنین حالتی هرکدام از 
اعضای دائم شــورای امنیت قادر خواهد بود با استفاده از حق 
وتو، از تصویب »ادامه لغو« تحریم ها جلوگیری کرده و موجب 
بازگشت تحریم ها شــود.این نکته، در شرایط حاضر که آمریکا 
شکایت خود از ایران را تقدیم شورای امنیت کرده از آن جهت 
حائز اهمیت اســت که اگر کار به رأی گیری بر سر »ادامه لغو 
تحریم ها« برسد، روسیه و چین به شکل متعارف امکان مخالفت 
با تصمیم آمریکا را نخواهند داشــت. بخش دیگری از روند ساز 
و کار ماشــه در بندهــای ۱۱ و ۱۲ متن قطعنامه توضیح داده 
شده اند. مطابق این دو بند، شورای امنیت »ظرف ۳۰ روز پس 
از دریافت تذکر یکی از طرف های برجام در مورد موضوعی که 
یک کشور طرف برجام اعتقاد دارد مصداق عدم اجرای تعهدات 
ذیل برجام است« باید پیش نویس قطعنامه ای با موضوع »ادامه 
لغو تحریم های ایران« را به رأی بگذارد. این روالی است که اگر 
آمریکا عضو برجام بود باید طی می شد؛ یعنی اگر واشنگتن در 
اردیبهشت ماه ســال ۱۳۹7 از برجام خارج نشده بود، حداکثر 
۳۰ روز بعد از روز جمعه که شــکایت خودش را تقدیم شورای 
امنیت کرده بود، پیش نویس قطعنامه ای با ویژگی های فوق الذکر 
به رأی گذاشته می شد و آمریکا می توانست هر تصمیم مخالف با 
نظر خودش را وتو کرده و تحریم ها علیه ایران را بازگرداند. با این 
حال، خروج آمریکا از برجام، اکنون شرایطی را پیش آورده که 
سایر اعضای دائم شورای امنیت به شرط داشتن اراده سیاسی 
و داشتن انگیزه برای صرف هزینه  می توانند جلوی آمریکا سد 
ایجاد کنند؛ اما چگونه؟ برای پاسخ به این سئوال ازم است ابتدا 
بدانیم روند شــکایتی که آمریکا علیه ایران تنظیم کرده کامًا 
وابسته به تفسیری خاص و زورگویانه از قطعنامه شورای امنیت 
اســت؛ با آنکه آمریکا اردیبهشت ماه سال ۹7 به مشارکتش در 
برجام خاتمــه داده و تمامی امتیازات ذیل این توافق، از جمله 
حق شــکایت از ایران بابت نقض مفاد توافق را از دســت داده 
اکنون ادعا می کند به جهت آنکه در پاراگراف ۱۰ قطعنامه هنوز 
از این کشور به عنوان طرف »شرکت کننده در برجام« اسم برده 
شده حق شکایت از ایران و بازگرداندن تحریم ها علیه این کشور 
هم هنوز برایش محفوظ است. بنابراین، مسئله خروج آمریکا از 
برجام موجب شده حق آمریکا برای متهم کردن ایران به نقض 
برجام به مسئله ای کاماً قابل تفسیر تبدیل شود که می توان آن 
را به چالش کشــید. اینکه بعضی از اعضای شورای امنیت مثل 
چین و روســیه در روزهای گذشته تأکید کرده اند که با اباغیه 
آمریکا به شورای امنیت مکانیسم بازگشت تحریم ها علیه ایران 
آغاز نشده، ناظر به همین موضوع است.  برای اینکه درک کنیم 
چگونه می توان از این تفسیرپذیری برای متوقف کردن آمریکا 
بهره برد ازم است فرق بین دو نوع رأی گیری در شورای امنیت 
را بدانیم:  رأی گیری آیین نامه ای )یا اداری( و رأی گیری اساسی 
)یا ماهوی(. رأی گیری بر سر چه موضوعاتی، »آئین نامه ای« و بر 
سر چه موضوعاتی »اساسی« محسوب می شود؟ این مسئله ای 
است که همیشــه بر سر آن در ســازمان ملل اختاف وجود 
داشته است.در رأی گیری های آیین نامه ای- همان طور که از نام 
آن پیداست- یک مســئله آیین نامه ای که مربوط به رویه های 
انجام یک تصمیم گیری در ســازمان ملل است به رأی گذاشته 
می شود؛ در حالی که رأی گیری اساسی، تمامی مسائل دیگری 
که ارتباطی بــا رویه های اداری ندارند را در بر می گیرد. تفاوت 
مهم این دو نوع رأی گیری در آنجا است که اولی برای تصویب 
نیازمند ۹ رأی موافق شورا است و هیچ عضوی حق وتو را ندارد، 
در حالــی که دومی، برای تصویب نیازمند ۹ رأی موافق، بدون 
وتو شــدن از سوی ۵ عضو دائم شــورای امنیت است.هر یک 
از اعضای دائم شــورای امنیت برای به چالش کشیدن آمریکا 
می توانند طرحی را معرفی کرده و عنوان کنند که چون آمریکا 
دیگر عضو مشارکت کننده در برجام نیست و حق متهم کردن 
ایران به نقض اساسی این توافق را ندارد. عضو معرفی کننده این 
طرح می تواند استدال کند که این رأی گیری آیین نامه ای است 
و آمریــکا حق وتوی آن را ندارد و تنها با ۹ رأی موافق می توان 
جلوی اقدام آمریکا را سد کرد. در این مرحله اقدام متقابلی که 
احتمااً آمریکا به آن متوســل خواهد شد این است که مسئله 

محل بحث رأی گیری آئین نامه ای نیســت و از آنجا که مربوط 
به بازتفسیر متن یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت است در 
زمره مسائل ماهوی یا اساسی قرار گرفته و قابل وتو است. چه 
کسی برنده این دعوی حقوقی-سیاسی خواهد شد؟ آمریکایی ها 
مدعی انــد که در این مرحله می توانــد از یکی از حق های ویژه 
در نظر گرفته شــده برای اعضای دائم شــورای امنیت موسوم 
به »وتوی مضاعف« که چندین دهه اســت هیچ عضوی از آن 
استفاده نکرده بهره گیری کند، به این صورت که قطعنامه ای را 
برای تعیین این به رأی بگذارد که آنچه روسیه و چین می گویند 
»آئین نامه ای« است یا »اساسی«؟ در اینجا اگر نظر اعضای شورا 
این باشد که رأی گیری مذکور »آئین نامه ای« است، آمریکا ابتدا 
این مصوبه را وتو می کند تا مصوبه اول ماهوی شود و بعد یک بار 
دیگر از حق وتوی خود برای مصوبه دوم استفاده می کند.اما این 
کار برای آمریکا و شورای امنیت مخاطرات مهمی به همراه دارد، 
تا جایی که گفته می شــود عاوه بر چکاندن ماشه تحریم های 
ایران، ماشــه ساح نشانه گرفته شده به سمت هویت و حیات 
شورای امنیت را هم خواهد چکاند؛ چنین رویدادی بنیان گذار 
یک رویه  قابل استناد حقوقی خواهد بود که موجب خواهد شد 
حق وتوی تمامی دیگر اعضای شورای امنیت هم تضعیف شده 
و در آینده به رأی و مناظره گذاشــته شــود. حالت دیگر این 
است که اعضای شورای امنیت منهای آمریکا و حامیانش بگویند 
اساساً تعیین اینکه کدام رأی گیری آیین نامه ای است و کدام یک 
آیین نامه ای نیســت، خودش یک موضوع آیین نامه ای است لذا 
ابتدا رأی گیری کنند که موضوع آیین نامه ای است و دست کم 
۹ نفر به آن رأی مثبت بدهند و سپس در گام بعد این موضوع 
را در یک رأی گیری آیین نامه ای به رأی بگذارند که آمریکا عضو 
برجام نیســت لذا نمی تواند از مکانیسم  ماشه استفاده کند و 
به همین ترتیب در این فرآیند دومرحله ای مکانیســم ماشه را 

از کار بیندازند.

چه چیزی تعیین کننده است؟
آنچنانکه از صورتبندی مســئله برمی آید، اعضای شــورای 
امنیــت اعم از اروپا و روســیه و چین بایــد در این مرحله 
این اراده سیاســی و امکان عددی را داشــته باشند که در 
دو مرحله مســئله را آیین نامه ای کنند ومکانیسم ماشه را از 
کار بیندازند. آمریکایی ها این اعضا را تهدید می کنند که اگر 
چنین فرآیندی طی شــود، از این پــس حق وتوی آنها نیز 
تضعیف خواهد شد چه آنکه آمریکا نیز می تواند در مواردی 
که مثاً چین یا روســیه یا فرانسه و انگلیس می خواهند از 
وتوی خود اســتفاده کنند همین فرآیند را طی کند. اینکه 
آیا مســائل حقوقی این امکان را بــه آمریکا می دهد یا خیر 
البته مســاله دیگری است که باید بررسی شود.نکته مهمی 
که در این میان وجود دارد آن اســت که نباید با اتکا به یک 
خوش بینی افراطی به اروپا از همین اان کار را تمام شــده 
حساب و تصور کرد که فرانســه و انگلیس و برخی دیگر از 
کشــورهای عضو شورای امنیت تا انتها اراده سیاسی خود را 
برای از کار انداختن مکانیســم ماشه به کار خواهند گرفت. 
یک احتمال این است که اروپایی هایی که در ماجرای تحریم 
تسلیحاتی نیز نشان دادند در روز آخر رای ممتنع می دهند، از 
فرصت ۳۰ روزه باقی مانده بخواهد برای نوعی امتیازگیری از 
ایران استفاده کند و بگوید برخی حقوق خود در برجام، مثل 
کاهش تعهدات هسته ای و مسائل دیگر را کنار بگذارید تا کار 
به منازعه آیین نامه ای-اساسی نرسد. چه آنکه در این صورت 
برای ما)اروپایی ها( هزینه باایی خواهد داشت که آمریکا را 
از وتوی مضاعف محروم کنیم!اروپا باشــک قصد دارد این 
برهــه را به فصلی برای امتیازگیری تبدیل کند، اما آنچه در 
این میان اهمیت دارد واکنش بنیادی ایران است. ایران باید 
رســماً اعام کند و بسیار بهتر و درست تر از ماجرای کاهش 
تعهدات هسته ای به طرف مقابل اثبات کند که اگر مکانیسم 
ماشه به سرانجام برسد، ایران به لحاظ عملی از مقطع پیش 
از برجــام نیز فراتر خواهد رفت و نظارت ها به عنوان یکی از 
مهمترین ارکان برجام را به سطح پادمانی تقلیل خواهد داد. 
در غیر اینصورت، اگر دستگاه دیپلماسی ایران چنین القا کند 
که آماده امتیازدهی برای جلوگیری از اعمال مکانیسم ماشه 
اســت، هیچ فرقی ندارد که این امتیــاز را به اروپا داده یا به 
آمریکا؛ آنچه حاصل شده، نیت آمریکا از به راه انداختن این 

عملیات روانی و جنگ محاسبات است.

 مکانیسم ماشه و ماراتن سپتامبر؛

راند تعیین کننده جنگ محاسبات
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روســیه از ساخت دومین واکســن کروناویروس در یک آزمایشگاه 
ســاح های بیولوژیکی شوروی ســابق خبر داد. پس از اینکه اولین 
واکســن کروناویروس جهان توسط روسیه به تایید رسمی رسید و 
پوتین خبر آن را اعام کرد، محققان و کارشناسان جهان از سرعت 
روس ها شــگفت زده و البته نگران شدند. حال روسیه خبر داده که 
دومین واکسن کرونا را نیز ساخته است. این واکسن جدید در یک 
آزمایشگاه سابق تحقیقاتی ساح های بیولوژی در سیبری که متعلق 
به شــوروی بود، ساخته شــده که هم اکنون یک موسسه ویروس 
شناســی پیشرو در جهان است. آزمایش های بالینی دومین واکسن 
کرونا روس ها که "اپی واک کرونــا") EpiVacCorona( نام گرفته 

است،  در ماه سپتامبر تکمیل خواهد شد.

در پژوهشــی که توسط محققان کشــورمان انجام شده است، 
روشــی جدید برای کنترل کبد چرب ارائه شــده کــه در آن از 
تمرین های ورزشــی خاص و عصاره یک گیــاه دارویی مهم که 
به عنوان یک سبزی پرطرفدار هم شناخته می شود، استفاده شده 
است. مطالعات نشان داده اند که فعالیت ورزشی هوازی به وسیله 
بهبود کنترل قند و اکسیداسیون چربی می توانند در کنترل این 
بیمــاری تا حد زیادی موفق عمل کننــد و البته برخی گیاهان 
دارویی نیز در این خصوص مؤثر هستند. پژوهشگران مطالعه ای 
را انجام داده اند که در آن اثر تمرین ورزشــی ترکیبی به همراه 
اســتفاده از مکمل حاوی عصاره گیــاه دارویی خرفه بر کاهش 

عوارض کبد چرب بررسی شده اند.

نتایج یک آزمایــش بر روی جلبک های قهوه ای ســواحل خلیج 
فارس نشان داد که عصاره این نوع جلبک خاصیت آنتی اکسیدانی 
دارد و همچنیــن می تواند برای از بین بردن باکتری ها اســتفاده 
شــود. جلبک های قهوه ای در سواحل جنوبی کشور به وفور یافت 
می شــود. این نوع جلبک ها حاوی مواد زیســتی بسیاری هستند 
و طیف گســترده ای از فعالیت هــای بیولوژیکی مثل فعالیت های 
ضدمیکروبی، ضد تومــوری و ضد التهابی دارند. یافته های حاصل 
از بررســی خاصیت ضد باکتری عصاره این جلبک نشــان داد که 
این عصاره توانایی مقابله با بیشتر این باکتری ها به غیر از »یرسینیا 
راکــری« را دارد. البته خاصیت ضد باکتــری این جلبک کم تر از 

آنتی بیوتیک های ذکر شده بود.

ساخت دومین واکسن 
کروناویروس در آزمایشگاه مخوف

کبد چرب را با این سبزی تابستانه 
و تمرینات هوازی درمان کنید

خاصیت ضد باکتری و 
آنتی اکسیدانی جلبک های قهوه ای

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برافراشته شدن پرچم عزای محرم در کنار رود گنگ در شهر کلکته هند

مرسدس-ای ام جی G63 پوسایدون با قدرتی در حد بوگاتی ویرون!
پس از مراجعه به گاراژ پوســایدون، این مرســدس-ای ام جی G63 تقریباً به اندازه بوگاتی ویرون قدرتمند شده است )یادآوری: قدرت 
بوگاتی ویرون ۹۸۷ اسب بخار بوده است(. این تیونر آلمانی با تعویض دو توربوشارژر پیشرانه ۸ سیلندر ۴ لیتری و بهبود ورودی هوا و 
افزایش فشار بوست و… توانسته به چنین قدرت فوق العاده ای دست یابد. با تغییرات رخ داده این خودرو هم اکنون خروجی ۹۲۷ اسب 
بخاری و گشتاور کوه خردکن ۱۲۷۸ نیوتون متری را تولید می کند. شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت G63 نیز از ۴.۵ به 3.6 ثانیه 
کاهش یافته و حداکثر ســرعت نیز از ۲۴۰ به ۲۸۰ کیلومتر در ســاعت رسیده است. نسخه استوک G63 قدرت ۵۷۷ اسبی و گشتاور 
۸۵۰ نیوتون متری ارائه می کند. واحدهای کنترل ECU و گیربکس نیز دوباره برنامه ریزی شده اند. سیستم ترمز نیز برای هماهنگی با 
چنین قدرتی قوی تر شده است. این مجموعه کربن سرامیکی دارای دیسک های ترمز ۱6.۵ اینچی و کالیپرهای 6 پیستونه در جلو بوده 
درحالی که دیســک های ۱۴.۲ اینچی عقب نیز کالیپرهای ۴ پیستونه را پذیرا شده اند. این ترمزهای جدید حدود ۴۰ درصد سبک تر از 
ترمزهای اســتاندارد هستند. یک کاپوت فیبر کربنی جدید نیز در نظر گرفته که البته برای زیبایی نبوده بلکه هدف از نصب آن بهبود 

تنفس پیشرانه می باشد. یکی از اصول پوسایدون ایجاد اصاحات در خودروها برای افزایش ارزش فنی آن ها می باشد.

8 متهم پرونده ویلموتس چه کسانی هستند؟
سازمان بازرسی از ارسال پرونده هشت نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و خسارت به اموال 
دولتی و ... به دادستان عمومی و انقاب تهران خبر داد. پرونده هشت نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه 
فدراســیون و خســارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن ها به دادستان عمومی و انقاب تهران ارسال شد. این 
هشت نفر اعضای هیات رئیسه فدراسیون هستند که در هنگام عقد قرارداد همکاری با ویلموتس سند قرارداد را امضا کرده 
اند و در حال حاضر به علت انجام اشتباهات متعدد در نوع قرارداد متهم شناخته شده اند. مهدی تاج به عنوان رئیس و حیدر 
بهاروند، لیا صوفی زاده، محمود اســامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان، این هشت 
نفر هستند.با این حال علی کفاشیان، به علت محرومیت در آن مقطع زمانی از حضور در فوتبال و در نتیجه امضا نکردن این 
ســند به همراه این هشــت نفر به دادسرا نمی رود. البته ارسال پرونده این هشت نفر به دادسرا در حالی است که هنوز ایران 
ایــن فرصت را دارد که با ادله خود در دادگاه حکمیت ورزش )CAS( ورق را برگرداند اما وجود اشــتباهات در قرارداد برای 

سازمان بازرسی مسجل شده است.

هست آه نیک و بد و آاق د
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پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

فیلم »Tenet« )انــگاره( با واکنش های کاما متفاوت از 
ســوی منتقدان سینمایی رو به رو شده است.به گزارش 
لس آنجلس تایمز، این فیلم جدید که قرار است از تاریخ 
3۱ اوت اکران خود در چند ســینمای منتخب آمریکا 
آغــاز کند و پیش از این در چند بــازار خارجی به روی 
پرده رفته اســت، بازخوردهای کاما متفاوتی از ســوی 
منتقدان ســینما دریافت کرده به طوری که برخی آن 
را اثری شــیفته کننده و فوق العاده ســرگرم کننده می 
داننــد و برخی دیگر از منتقدان، فیلــم جدید نوان را 
بی ارزش و یکنواخت توصیف کرده اند.»کاترین شورد« 
منتقد نشــریه گاردین با دادن دو ستاره از پنج ستاره به 
فیلم »انگاره« معتقد است: این فیلم به هیچ عنوان ارزش 
رفتن پراســترس به سالن سینما را در دوران شیوع کرونا ندارد و شاید در پنج سال آینده ارزش تماشا 
کردن از تلویزیون را هم نداشته باشد.»مایک مک کیهیل« ار از ایندی وایر هم در نقدی که برای فیلم 
»انگاره« نوشته آن را اثری خسته کننده و شبیه گوش دادن به یک موعظه بیش از حد خسته کننده و 
معماگونه توصیف کرده است.»گای اج« از نشریه ورایتی با تمجید از این فیلم نوشته: »ساخته جدید 
نوان در مجموع اثری مجذوب کننده و دقیق است که تناقضات فیلمنامه آن را جبران می کند و درک 
فیلم آنقدرها هم دشوار نیست«»نیکاس باربر« منتقد نشریه هالیودی »he Wrap« معتقد است فیلم 
»انگاره« تنها در یک صورت می تواند اثری پرفروش شود و آن این است که مخاطبان برای این که واقعا 
بفهمند در این فیلم چه اتفاقی روی داده چندین بار به ســینما بروند.در فیلم »Tenet«)انگاره( »جان 
دیوید واشــنگتن«، »مایکل کین«، »کنت برانا«، »رابرت پتینسون« و »الیزابت دبیکی« به ایفای نقش 

پرداخته اند و از دوربین ها و لنزهای IMAX برای ساخت آن استفاده شده است.

نان و شراب
نان و شــراب ماجرای روشــنفکرانی است که می خواند 
راهی به جایی ببرند و نیز ماجرای روشنفکران سرخورده 
و مأیوسی است که راه به جایی نبرده اند. این رمان بیان 
کشکش های درونی انسان هایی است که در جستجوی 
جهانــی بهتر و انســانی ترند و در این میــان موقعیت 
روشنفکر از همه حساس تر است چرا که آن ها نمی توانند 

مانند یک کشاورز رفتار کنند.
این رمان خواندنی اثری از نویسنده ایتالیایی، اینیاتسیو 
ســیلونه اســت کــه آگاهــی از زندگــی او و برخی از 
فعالیت های سیاســی که انجام داده است به درک بهتر 
رمان کمک زیادی می کند چراکه ماجراهایی که قهرمان 
رمان نان و شراب از سر گذرانده است به نحوی از زندگی 
خود نویسنده نشأت گرفته است. داستان کتاب در زمان حکومت موسولینی اتفاق می افتد. کافون ها  به 
زبان ایتالیایی یعنی دهقان بی چیز و فقیر  زندگی ســختی دارند و به حدی ضعیف شده اند که توانایی 
انجام هیچ کاری را ندارند. در واقع حتی فکر انجام دادن یک حرکت بر علیه ظلمی که به آن ها می رود 
در ذهنشــان هم شــکل نمی گیرد. در این هنگام، کلیسا نیز به حمایت از دولت پرداخته و عموم مردم 
نیز در خرافات و تعصبات مذهبی فرو رفته اند. در این شــرایط است که قهرمان داستان تاش می کند 
کاری انجام دهد.کتاب با دیدار دو شــاگرد قدیمی که نزد استاد خود، دن بنه دتو رفته اند آغاز می شود. 
دن بنه دتو کشیش برجسته ای است که طرف دولت را نگرفته و به همین خاطر »به بهانه آنکه مزاج وی 
علیل شده است« به خدمتش پایان داده اند. او اکنون به همراه خواهرش در یک آبادی خانه نشین شده 
است. در دیداری که با دو شاگرد قدیمی خود دارد دن بنه دتو احوال دیگر شاگردان را می پرسد. در این 

دیدار است که استاد می خواهد ..

هنری فورد
هنری فورد، )به انگلیســی: Henry Ford( )زاده 3۰ 
ژوئیه ۱۸63 – درگذشته ۷ آوریل ۱۹۴۷( کارآفرین، 
مخترع، نویســنده و نظریه پرداز آمریکایی بود، که 
شرکت خودروسازی فورد را در سال ۱۹۰3 تأسیس 
نمود.وی مخترع خط تولید صنعتی می باشــد، که 
نخســتین بار با هدف تولید خــودروی ارزان قیمت 
خــط تولید را به کار گرفت. او نــه تنها انقابی در 
صنعت اروپا و آمریکا ایجاد کرد، بلکه ترکیب تولید 
انبوه کاا، دستمزد باا برای کارگران و قیمت پایین 
پیشنهادی او چنان تأثیری بر اقتصاد و جوامع قرن 
بیستم ایجاد کرد، که آن را فوردیسم نامیدند.فورد 
دیدگاهــی جهانی داشــت و مصرف گرایی را باعث 
صلح در جهان می دانســت. هنری فــورد به یکی از مشــهورترین و متمول ترین مردان تاریخ 
صنعت تبدیل شــد. او پس از مرگ، همهٔ ثروتش را به بنیاد فورد بخشید، ولی ترتیبی داد که 
خانواده اش برای همیشه کنترل آن را در دست داشته باشند. فورد در کنار فعالیت های صنعتی 
و اقتصادی، یک نظریه پرداز و نویســنده ماهر نیز بود.هنری فــورد به دلیل مخالفت با حضور 
ایاات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم معروف اســت. در سال ۱۹۱۸ نیمی از خودروهای 
آمریکا فورد مدل تی بودند، که نکته جالب در مورد آن ها مشــترک بودن رنگ مشــکی آن ها 
بود.فورد در زندگینامه خود نوشته اســت: »هر مشتری می تواند خودرویی به رنگ دلخواه خود 
داشته باشد تا زمانی که این رنگ سیاه باشد.« تا پیش از راه اندازی خط تولید که برای فعالیت 
ســریع تر تنها خودروی ســیاه تولید می کرد، مدل تی به رنگ های دیگر مانند قرمز نیز تولید 

می شد.

فیلم جدید »نوان« منتقدان را دو دسته کرد


