
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4417   شنبه 11 مرداد 1399  11 ذی الحجه 1441  1 آگوست 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی احتمال حمله پهپادی و موشکی و پرتاب بمب یا راکت به نیروگاه هسته ای نطنز را تکذیب 
کرد و گفت: انفجار صرفا منشاء داخلی داشته که جزئیات آن را فعا نمی توانیم بگویم.حجت ااسام مجتبی ذوالنوری در مورد پرونده قاضی منصوری گفت: روال 
این پرونده در حال طی شدن است و قوه قضاییه موشکافانه در حال پیگیری پرونده است، اما از آن جا که بخشی از کار در اختیار قوه قضاییه نیست و محل وقوع 
این جنایت در خارج از مرزهای ما بوده است، قدری کار با کندی پیش می رود که طبیعی است.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما 

نیز به عنوان کمیسیون امنیت ملی  درباره این موضوع در تماس و ارتباط هستیم......

www.sobh-eqtesad.ir

ذوالنوری:
احتمال حمله پهپادی و موشکی به پایگاه نطنز منتفی است

info@sobh-eqtesad.ir

دستاوردهای نو در رزمایش امسال
 امســال رزمایش سپاه پاسداران انقاب اســامی با عنوان » پیامبر اعظم 
)صلی اه علیه و آلهم اجمعین( ۱۴ « حال و هوای تعریف دار تری دشته 
اســت .  رزمایش موشکی و دریایی ســپاه پاسداران انقاب اسامی با نام 
»پیامبــر اعظم)ص(۱۴« در منطقه خلیج فــارس و تنگه هرمز  برگزاری 
شد طبق آنچه در مسیر برگزاری این رزمایش اعام شده، در این رزمایش 
تمریناتی نظیر پدافند ضد بالستیک و کروز، مقابله با ناوهواپیمابر و برخی 
شــلیک ها از هوا، دریا و ساحل صورت گرفته است.یکی از مهمترین جلوه 
های این رزمایش شبیه ســازی یک ناو هواپیما بر و مانور های آفندی و 
پدافندی در اطراف این هدف شــبیه سازی شــده بود. که تا حد زیادی 
صدای آمریکایی ها را هم برای ترس و اعتراض به اقدامات سپاه به رسانه 
ها کشید. از ابتکارات بسیار با ارزش سپاه در این رزمایش اعام این راهبرد 
بود که سیاســت توسعه صنعت نظامی در نیروهای نظامی اعم از ارتش و 
سپاه بازبینی نقاط قوت و ضعف دشمن و پر کردن ابزار های درون ساخت 
برای این چاله های ضعف و بنیه های قدرت است. از دیگر دستاورد های 
بسیار شگفت آفرین سپاه پاسداران انقاب اسامی دستاوردی ناشناخته با 
طراحی داخلی بود که برای اولین بار در جهان تولید و به نمایش گذاشته 
شده بود. موشکی که بدون نصب انچر از درون زمین و زیر خاک  ، خاک 
را شکافته و به مقاصد تعریف شده در نوع سوخت گذاری شلیک میشود. 
و طبعا دشــمن با توجه به زیر خاک بودن محل استقرار امکان شناسایی 
محل آن را نخواهد داشــت. از دیگر اهداف رزمایش تســت موشک هرمز 
بود. این موشک رد رادار های دشمن را طی نموده و به مرکز رادار اصابت 
و آن را منهدم می کند. ســپاه پاسداران امسال رادار شبیه سازی شده » 
تاد« را در دستور کار داشت.  در گذشته سپاه روی انهدام سامانه پاتریوت 
هم با برد ۲۵۰ کیلومتر اقدامات موفقی داشــت اما امســال وضع خیلی 
متفاوت بود. سامانه راداری تاد یکی از سامانه های قدرتمند امریکایی است 
که جنبه پدافندی دارد. سامانه ضدموشکی آمریکایی ها یعنی سامانه تاد 
یک سایت راداری شبیه  ســازی  شده  بود . حوزه تولیدات و عملیات هوا 
فضای سپاه در رزمایش امسال این سامانه را توسط موشک های بالستیک 
ضد رادار خود با موفقیت مورد هدف قرار داده اســت. باید توجه داشــت 
که ســامانه پدافند ضدموشک بالستیک تاد یکی از قدرتمندترین سامانه  
های پدافند ضدموشــکی آمریکایی اســت که در سال های اخیر تعدادی 
از این ســامانه در برخی پایگاه  های منطقه ای آمریکا مانند الظفره امارات 
مســتقر شده است. بنا بر ادعای خود آمریکایی ها هدف از این اقدام، دفاع 
از پایــگاه  های آمریکایی در برابر حمات احتمالی موشــکی ایران عنوان 
شــده است. طراحی سامانه تاد از ســال ۱۹۹۲ میادی  و بنا به سفارش 
ارتش آمریکا توسط شرکت » اکهید مارتین « شروع شد و نهایتاً در سال 
۲۰۰۸ میادی  این سامانه رسماً وارد ارتش آمریکا شد تا تست های خود 
را پشــت  سر بگذارد. از ســال ۲۰۰۸  تا سال ۲۰۱۵ میادی و به عبارتی 
در طول ۵ ســال این سامانه تســت های متعددی را پشت  سر گذاشت و 
توانســت مجوز ورود به نیروی هوایی آمریکا را کسب کند. سامانه تاد در 
حقیقت یک سامانه پدافند ضدموشکی برد بلند است که می تواند با اهداف 
در برد ۲۰۰ کیلوکتر و ارتفاع ۱۵۰  کیلومتری درگیر شود. سیستم دفاع 
ضدموشــکی »تاد« تلفیقی از ۵  بخش » انچر )سکوی پرتاب یا پرتابگر 
موشک بالستیک(« ، » رادار«، « و » سیستم کنترل آتش« و » سامانه  ها 
و واحدهای ارتباطی « موشک است که به طور مشخص سیستم » سامانه 
ای تاد« را حمایت می کنند. این ســامانه  از یک رادار  آرایه فازی فعال با 
باند ایکس به  نام رادار AN/TPY-۲ بهره می برد که توانایی کشــف اهداف 
از فاصله هزار کیلومتری را دارد. این رادار بزرگترین رادار زمین  پایه جهان 
نیز محســوب می شود. عاوه بر آنچه توضیح داده شد  سامانه، تاد از یک 
واحد پشــتیبانی با نام BM/C3۱ نیز بهره می برد که به این سامانه توان 
به اشــتراک گذاشتن اطاعات با سایر نیروها و یا سامانه  های پدافندی را 
می دهد.  این واحد پشتیبانی از سه بخش شامل پایگاه عملیات تاکتیکی، 
پایگاه عملیات پرتاب و مجموعه پشــتیبانی سامانه تشکیل شده است ، 
این ســه واحد با آرایش های مختلف عملکردهای متفاوتی ارائه می دهند. 
خودروی پرتابگر این سامانه از یک انچر ۸  فروندی موشک، ژنراتور برق و 
سیستم های الکترونیکی تشکیل شده است که در مدت  زمان کمتر از 3۰  
دقیقه می تواند آماده  عملیات و در همین مدت زمان نیز دوباره بارگذاری 
شــود. هر گردان آتشبار سامانه تاد معمواً از ۶ خودروی پرتابگر تشکیل 
می شود. موشک این سامانه نیز یک موشک با موتور تک  مرحله ای سوخت 
جامد است که مجهز به موتور با نازل کنترل رانش است که سرعت آن را 
به ۲/۸  ماخ می رســاند. این موشک ۶  متر طول، 3۷  سانت قطر و ۹۰۰  
کیلوگرم وزن دارد و به یک سر جنگی با انرژی جنبشی مجهز است. حال و 
با توجه به مختصات و توانمندی های این سامانه باید توجه داشت که سپاه 
پاسداران انهدام چه غول پدافندی بزرگی را شبیه سازی و با موفقیت ۱۰۰ 
در صدی آن را منهدم نموده اســت. شاید این اطاعات برای مردم عادی 
کــه از ارزش تجهیزات و ابزارهای آفندی کمتر اطاعات دارند فقط جنبه 
غرور افرینی نسبت به فرزندان خود در سپاه را فراهم آورد.اکن ارتش های 
جهان و اتاقهای راهبردی فکر نظافی کاما متوجه هستند که با ورود این 
تجهیزات به ساختار ارتشی و نظامی یک کشور قابلیت برنامه ریزی جنگی 
برای حمله به این کشــور از ریشــه غیر ممکن میشوند. البته هم رهبری 
معظم انقاب و هم وزارت خارجه و سازمانهای مسئول در اران بار ها تاکید 
نموده اند که قصد حمله و کشورگشایی به هیچ کشوری را ندارند و آنچه 
امروز در ایران بعنوان دستاورد نظامی نام گذاری میشود صرفا جنبه دفاعی 
برای ایران و کشورهای همسو با مقاومت خواهد داشت و همسایگان ایران 
باید نسبت به این ابزار های قدرت آفرین اطمینان جامع در حساب کردن 

روی ایران برای حفظ امنیت خود داشته باشند.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

معمولی ترین غذاها، ساده ترین موبایل ها، بی کیفیت ترین خودروها، 
سطح پایین ترین خانه ها، اکچری شده اند. تورم و گرانی دست به 
دست هم داده اند تا طبقه متوسط رو به پایین را از دم دستی ترین 
آرزوهای خود محروم کنند. کرونا اقتصاد را در سطوح مختلف به 
لرزه انداخته است؛ گروه های بسیاری از مزدبگیران موقت و فصلی، 
کار خود را از دست داده اند و تعداد بسیاری نیز به خاطر تعطیلی 
موقت خطوط تولید، مجبور شــده اند تعدیل ناخواسته را به جان 
بخرند، تا جایی که براساس آمار رسمی، حدود نهصد هزار نفر در 
صف متقاضیان رسمی بیمه بیکاری کرونا، منتظر ایستاده اند. در 
این شرایط، دولت به جای حمایت غذایی و ضروری که می تواند از 
طریق »کارت های اعتباری شارژشونده« انجام شود و کمبودهای 
خوراکــی و ضرروی خانوارها را برآورده ســازد، اقــدام به تزریق 
نقدینگی در قالب ها و فرم های مختلف کرده اســت، از »حمایت 
معیشتی کرونا« که به اقشار آسیب پذیر مبلغ ناچیز ۲۰۰ تا ۶۰۰ 
هزار تومان داده می شود تا وام های حمایتی از مشاغلی که بازار کار 
خود را از دست داده اند.جدا از هوشمند نبودن و ناکافی بودن این 
حمایت های نقدی، تزریق نقدینگی در جامعه، در شرایطی که خود 
دولت با افزایش قانونمند و اصولی دستمزد کارگران مخالفت کرده 
اســت، می تواند توازن اقتصاد را بیش از پیش برهم بزند و موجب 

بروز مشکات بسیار شود. 

تورم زا بودِن سیاست های دولت
مســاله اصلی اینجاست که این نوع کمک های نقدی که مبلغ آن 
بسیار ناکافی است، نمی تواند نیازهای ضرورری و اساسی خانوارها 
را به صورت نظام مند و فارغ از دغدغه برطرف کند؛ درحالیکه اگر 
دســتمزد نیروی کار براساس اصول و قانون و متناسب با نیازهای 
زندگــی افزایش یابد، نیازهای خانوارهــا با الگوی ترجیحی خود 
خانوارها به صورت اصولی برطرف خواهد شــد؛ کارگر با دستمزد 
مکفی می تواند نیازهای خوراکی خانوار را به صورت شایسته برطرف 
کند، هزینه های دیگر زندگی مانند حمل و نقل، مســکن و سایر 
هزینه ها را نیز بپردازد و در ضمن باید بتواند با دستمزد خود برای 
آینده پس انداز کند اما دولت با ادعای تورم زا بودن دستمزد، همواره 
با افزایش عادانه و مکفی مزد کارگران مخالفت کرده اســت؛ این 
درحالیست که خود دولت با تزریق نقدینگی تحت پاردایِم »یارانه« 
یکــی از بزرگترین مولدان تورم و گرانی بوده اســت؛ این واقعیت 
حتی در گزارش های رســمی منتشره به وضوح دیده می شود. در 
پایان گزارش امور اقتصاد کان سازمان برنامه و بودجه آمده است: 
در صورت اجرای سیاست های اعطای تسهیات ۷۵ هزار میلیارد 
تومانی به حمایت از بنگاه های صنعتی و خانوارهای متاثر از شیوع 
ویروس کرونا و سیاست های دیگر اقتصادی، برآورد تورم سال ۹۹، 
3۴ درصد خواهد بود.در عین حــال، در روزهای میانی فروردین 
ماه، جمعی از اقتصاددانان در نامه ای به رئیس جهمور راهکارهای 
پنج گانه ای را در قالب »بسته اقدامات عاجل« برای کاهش تبعات 

اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد دادند و اعام کردند سیاست 
اعطای تسهیات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به بنگاه ها با این استدال 
که بنگاه ها، نیروی کار خود را حفظ کنند و دست به تعدیل نیرو 
نزنند، در شرایطی که سیستم نظارتی قوی وجود ندارد، می تواند 
فقط به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد بیانجامد؛ چراکه ممکن 
اســت بنگاه ها، این تسهیات نقدی را بگیرند ولی بازهم کارگران 
خود را اخراج کنند و تســهیات نقدی را در جای دیگری به جز 
تامین هزینه های بنگاه، خرج کنند.فرامرز توفیقی )رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراها( ضمن یادآوری وعده های دولت برای 
رساندن تورم در سال ۹۹ به زیر ۲۰ درصد می گوید: سیاست های 
پولی دولت، بسیار مخرب و تورم زاست؛ با این سیاست ها که غالباً 
بر مبنای یارانه پردازی شــکل گرفته اند، نه بحران معیشتی مردم 
حل می شود و نه می توان تورم را کنترل کرد. اکنون شاخصه های 
نگران کننده ای در اقتصــاد داریم مانند فاصله بیش از 3 درصدی 
میان تورم استانها، مشکات ضریب جینی و تاش های ناکام دولت 

برای جمع آوری پول نقد مردم.

مزد مظلوم!
او به افزایش چشــمگیر نرخ طا و دار اشاره می کند و می گوید: 
فعاان کارگری سالهاست که نسبت به ادامه این سیاست ها هشدار 
داده اند؛ در سالهای گذشته بارها گفتیم که اگر مزد عادانه و عدالت 
دستمزدی برقرار نشــود، در آینده نه چندان دور شاهد افت نرخ 
ازدواج و فرزنــدآوری خواهیم بود؛ این اتفاق ناگوار، امروز رخ داده 
است. حاا بار سنگین آزادســازی اقتصاد، تنها بر دوش کارگران 
و زحمتکشان افتاده اســت و تنها مظلوم این بازار ناعادانه، مزد 
کارگر اســت. مزدی که بارها ادعا کرده اند، تورم زاســت؛ آیا این 
افزایش قیمت ها که اکنون می بینیم، محصول افزایش دســتمزد 

کارگر است؟ 

اکچری شدن همه چیز!
مدتهاست که می گویند دستمزد کارگر تورم زاست و در مورد اثرات 
به اصطاح تورمِی دســتمزد، تبلیغات بســیار می کنند اما جالب 
اینجاست که امسال در شرایطی که مزد حتی به اندازه تورم رسمی 
زیاد نشــده )افزایش بیست و شش درصدی در مقابل تورم ۴۱.۲ 
درصدی(، تورم و افزایش قیمت ها، موجب سقوط بی سابقه طبقات 
مزدبگیر به زیر خط فقر مطلق شده است، تاجایی که دیگر کمتر 
نشانی از طبقه متوسط در اقتصاد ایران می بینیم؛ طبقه متوسطی 
که بتواند الزامات اولیه زندگی مانند مسکن و خودرو را با چندماه 

پس انــداز یا وام تهیه کند، دیگر در چیدمات طبقاتی ایران وجود 
نــدارد چراکه همه چیــز، دقیقاً همه چیز »اکچــری« و دور از 
دسترس شده است.توفیقی در ارتباط با اکچری شدن همه چیز 
می گوید: معمولی ترین غذاها، ساده ترین موبایل ها، بی کیفیت ترین 
خودروها، ســطح پایین ترین خانه ها، اکچری شــده اند. تورم و 
گرانی دســت به دســت هم داده اند تا طبقه متوسط رو به پایین 
را از دم دســتی ترین آرزوهای خــود محروم کنند. واقعا تا همین 
چهار سال پیش خرید یک موبایل، زحمات آنچنانی نداشت. با یک 
صرفه جویی مختصر می شد یک موبایل خوب خرید. حاا اما باید 
حقوق یک ماه را تنها برای خرید یک گوشی موبایل ساده داد که 
کمترین امکانات را هم  ندارد. تا همین چند سال پیش، در پایتخت 
آنهایی که به دنبال خرید خانه بودند می گفتند که از پایین شهر 
شروع می کنیم و انشــاه بعد از چند سال کم کم خانه را عوض 
می کنیم. حاا در همان پایین شهر باید میلیاردها تومان پول داشته 
باشی تا بتوانی یک خانه کوچک، بد نقشه، بدون آسانسور، انباری و 
پارکینگ داشته باشی. در جنوبی ترین نقاط تهران، قیمت برخی از 
خانه ها به میلیارد می رسد؛ واقعاً چند سال باید کار کرد تا یک خانه 
خرید؟ تا همین چند سال پیش، کارگر وقتی کاری نداشت یا شغل 
اولش کفاف زندگی را نمی داد، با خود می گفت یک پراید می خرم، 
کار می کنم و خرج خودم و خانواده ام را درمی آورم. قرض و قوله ای 
می کرد و یک ماشــین می خرید و زندگی اش را می چرخاند. حاا 
چه کند؟ با پراید هشــتاد، نود میلیونی به فکر چه کاری باشــد؟ 
از چه کســی قرض کند؟! پس درســت است که ادعا کنیم همه 
چیز اکچری شده است. عصر »چینی بندزن ها« در ایران تقریبا 
تمام شــده بود اما باارفتن قیمت ها باعث شد تا مردمی که توان 
مقابله با تورم و گرانی را ندارند دوباره به سبک زندگی قدیم خود 
برگردند و وســایل زندگی شــان را بند بزنند.او ادامه می دهد: این 
اکچری شــدن جدا از مشکات اقتصادی، تاثیر مستقیمی روی 
مسائل اجتماعی و فرهنگی می گذارد که اولین آن فاصله طبقاتی 
است. فاصله طبقاتی که امروز به وضوح قابل مشاهده است. برخی 
آنقدر دارند که نمی دانند چه کنند و عده ای هیچ ندارند و نمی دانند 
چه کنند! این اکچری شدن است که باعث افزایش بزهکاری در 
جامعه می شــود. برخی وقتی به صورت عادی نتوانند به آرزوهای 
خود برســند، از روش هــای غیرمعمولی برای این کار اســتفاده 
می کنند. دوست دارد گوشــی خوب داشته باشد، دزدی می کند 
به همین سادگی. پدر خانواده کارمند است و سعی کرده در تمام 
این سال ها سالم زندگی کند اما وقتی سیل درخواست ها از سوی 
خانواده  به ســمت او روانه می شود و نمی تواند آنها را برآورده کند، 

به فکر کارهای دیگر می افتد مثا رشوه می گیرد یا به اختاس فکر 
می کند. به همین سادگی با درست مدیریت نکردن اقتصاد، جامعه 
را از نیکی به ســمت بدی ُهل می دهیم و از خود سوال می کنیم، 

به کجا چنین شتابان؟!

فشار تورم خوراکی ها بر دهک های پایین
دهک اول به طور متوســط ۴3,3 درصــد از کل مخارج مصرفی 
خود را به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها اختصاص داده در حالی 
که دهک دهم تنها ۱۷.۲ درصد از مخارج خود را صرف این گروه 
می نماید. لذا هر افزایشی در قیمت خوراکی ها، فشاری مضاعف بر 
دهک های پایین است. توفیقی با بیان اینکه بررسی شاخص تورم 
نشان می دهد حرکت نامناسب نقدینگی به سمت بازارهای خاص 
مانند طا، ارز و خودرو می تواند آســیب های تورمی بسیار جدی 
ایجــاد کند؛ اضافه می کند: باتوجه به اینکــه، تورم از ناحیه گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها بر دهک اول ناشی می شود، وقتی مواد 
غذایی با ســرعت بسیار رو به گران شدن می رود، این دهک فشار 
مضاعفی را نســبت به دهک دهم حس می کند زیرا دهک اول به 
طور متوســط ۴3,3 درصد از کل مخارج مصرفی خود را به گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها اختصاص داده در حالی که دهک دهم 
تنها ۱۷.۲ درصــد از مخارج خود را صرف این گروه می نماید. لذا 
هر افزایشــی در قیمت خوراکی ها، فشاری مضاعف بر دهک های 
پایین اســت. باا بودن تورم می تواند سهم خوراکی ها را در سبد 
مخارج دهک های پایین افزایش داده و فقر غذایی بیشتری ایجاد 
نماید. یادآوری می شود رشد نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال 
۱3۹۸ در مقایسه با سال گذشته 3۰ درصد افزایش داشته که در 
میان مدت می تواند یکی از عوامل افزایش قیمت ها باشد. در عین 
حال، سیاســت های حمایتی دولت که یارانه نقدی غیرکافی بین 
گروه هایی از مــردم توزیع می کند، نمی تواند بحران فقر غذایی را 
برطرف کند؛ این بحران در ماه های آینده عمیق تر می شــود، اگر 
دولت به ترمیم دســتمزد رضایت ندهد، اگر دولت بازهم به فربه 
شــدن نقدینگی کمک کند، اگر دولت نتوانــد یا نخواهد قیمت 
کااها و خدمات را کنترل کند، اگر تورم همچنان افسارگسیخته 
به پیش بتازد و اگر نخواهند ضرورت مزد و معیشــت شایسته را 
جدی بگیرند!در شرایطی که جمعیت ۴۰ میلیون نفری مزدبگیران 
کارگری با مزد و مســتمری دریافتی قادر به تامین یک ســوم از 
هزینه های خانوار نیســتند، دولت به هیــچ وجه ضرورت افزایش 
عادانه دستمزد را جدی نمی گیرد؛ از سوی دیگر، به نظر می رسد 
قیمت کااهای ضروری ازجمله خوراکی ها و اجاره بهای مسکن، 
بدون ایســت و توقف در حال افزایش یافتن است؛ در این اوضاع، 
کارگران چاره ای ندارند که از گوشــه و کنار سفره های خالی خود 
بازهم بزنند و با حســرت به »همه چیز« نگاه کنند؛ وقتی »همه 
چیز« اکچری می شــود و یک آلونک کوچک در جنوب شــهر، 
قیمت میلیاردی دارد، چگونه می شود یک زندگی متوسط داشت؟!

 سقوط طبقات متوسط و فرودست؛

دوراناکچریشدنهمهچیزحتیسفرهها

 سقوط طبقات متوسط و فرودست؛

دوراناکچریشدنهمهچیزحتیسفرهها
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون گفت:

 طرح طبقه بندی مشاغل برای
 رفع تبعیض  مزدی

عدم شفافیت در نحوه فروش سهام عدالت
آزادسازی ۶0درصدی سهام عدالت مشکات را زیاد می کند

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در رفع تبعیض مزدی 
در کارهای هم ارزش در کارگاه ها، نقش حیاتی دارد. طبقه بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از نیروی 
کار، اســتقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسوولیت 
مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می شود. اجرای طبقه بندی مشاغل  برای کارگران مشمول قانون کار از سال ۱3۵۲ 
شروع شده است.در حال حاضر و با توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با طرح های طبقه بندی مشاغل، 

کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و...

رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد: 

علتافزایشقیمتهادربهارامسال

جنگسردآمریکاوچینوتغییرمسیرجریانهایانرژی
بیانات رهبر انقاب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان

راهرفعتحریمهاعقبنشینینیست
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ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۲۶۷۴ بیمار جدید 
مبتا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه 
مجموع جان باختگان بیماری کووید-۱۹ در کشور به ۱۶ هزار 
و ۷۶۶ نفر رسید. دکتر سیما سادات اری، گفت: از دیروز ۱۰ 
مرداد ۱3۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۶۷۴ 

بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناســایی شد که 
۱۵۲3 نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: بر این اساس مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به 3۰۴ هزار و ۲۰۴ نفر رسید.اری 
ادامه داد: متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۹۷ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیمــاری به ۱۶ هزار و ۷۶۶ نفر رســید.وی با بیان اینکه 
خوشــبختانه تا کنون ۲۶3 هزار و ۵۱۹ نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند، گفت: ۴۰۲۱ نفر 
از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند.اری با بیان اینکه تا کنون دو میلیون 

و ۴۵۶ هزار و ۹۰۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شــده است، اظهار کرد: استان های تهران، مازندران، گلستان، 
فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایام، خراسان 
رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان و هرمزگان 

در وضعیت قرمز قرار دارند.

تعداد جان باختگان کرونا از 
مرز 1۶.۵ هزار نفر گذشت
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بیانات رهبر انقاب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان:گزیده خبر

راه رفع تحریم ها عقب نشینی نیست
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اه خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اسامی در خجسته عید قربان در سخنرانی زنده تلویزیونی، ملت 
شــریف ایران را به حضور پر نشاط و گسترده تر در مسابقه معنوی »کمک مؤمنانه 
به قشرهای آســیب دیده و یاری مجاهدان سامت« فراخواندند و با تشریح اهداف 
کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت امریکا در جنایت تحریم ملت ایران تأکید کردند: 
دشــمن به موازات جریان تحریم، جریان تحریف حقایق را هم دنبال می کند اما به 
فضل الهی و با هوشیاری، زیرکی و شناخت عمیق ملت ایران از امریکا به هیچکدام از 
اهدافش نرسیده و نخواهد رسید و ایران عزیز با صبر و ثبات، تاش بیشتر مسئوان 
برای حل مشکات اقتصادی و معیشتی مردم و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های 
داخلی به راه روشن خود ادامه خواهد داد.ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز تأکید 
کردند: همه سوگواران حسینی، هیأتها و مداحان موظفند به هرچه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا اعام می کند، عمل کنند زیرا موضوع بسیار مهم است.رهبر انقاب با تبریک 
عید سعید قربان به ملت عزیز ایران، مسلمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی، دهه 
اول ذیحجه را دهه خاطرات پر شــکوه و هدایتگر و دهه تضرع و توســل خواندند و 
افزودند: دهه دوم این ماه پر برکت، با توجه به عید ســعید غدیر دهه وایت اســت 
که این موضوع از همه احکام الهی جایگاه برتری دارد چرا که وایت تضمین کننده 
اجرای همه احکام الهی است.ایشان افزودند: دهه سوم ذیحجه نیز با مناسبت هایی از 
جمله مباهله، دهه مهمی است که امیدواریم ملت دهه اول را به مبارکی و دو دهه 

بعد را آنچنان که موجب رضای الهی و خوشبختی ملت است، سپری کنند.

دلیل محرومّیت اینجانب از دیدارهای مردمی
 خب یکی از دل خوشی های بنده، همیشه در طول این سالهای متمادی، دیدارهای 
با مردم بوده؛ یکی از دلبســتگی های اینجانب و حوادث پُرجاذبه برای من، دیدار با 
مردم بوده که یک چیزی بشنوم، یک چیزی بگویم و با طبقات مختلف مردم دیدار 
کنیم؛ این دشمن حقیر و خطیر یعنی ویروس کرونا ــ که هم خیلی حقیر و صغیر 
است، هم خیلی خطرناک و خطیر است ــ مانع شده است؛ و این را هم مثل خیلی 
از دلبستگی های دیگر، از ما گرفته. قرار بود ما به خاطر محرومّیت از دیدار مردم، ]به 
جای[ این برنامه ای که اان داریم، با خدمتگزاران وادی ســامت و کمک مؤمنانه و 
مانند اینها دیدار تصویری داشته باشیم؛ که تعدادی از آنها طبعاً در یک  جایی باید 
جمع میشدند. بعد گفتند که مصّوبه ی ستاد ملّی کرونا این است که بیش از ده نفر 
جمع نشوند؛ آن را هم ما تعطیل کردیم به خاطر این ]مصّوبه[، و تبدیل شد به این 

دیدار امروز که به شکل دورادور با شما مردم عزیز صحبت میکنیم.

ایثارگری مثال زدنِی مّلت ایران در بایای طبیعی و دفاع مقّدس، و این ابتاء 
همگانی اخیر

 چند موضوع را من مطرح میکنم. موضوع اّول، همین مســئله ی خدمت و کارهای 
بزرگی است که در واقع، مجاهدان سامت و خدمت امروز دارند انجام میدهند و باید 
ان شاءاّه ادامه پیدا کند. خب امروز همه ی دنیا با یک ابتاء همگانی مواجهند؛ یعنی 
مخصوص جای خاّصی نیست؛ امروز همه ی دنیا، همه ی کره ی زمین تقریباً مبتا به 
این حادثه اند؛ بعضی کمتر، بعضی شــدیدتر؛ و شاید در بسیاری از جاها هم افرادی 
از آحاد مردم هســتند که به گرفتارهــا و مبتایان و مانند اینها کمکهایی میکنند، 
کم و بیش یک جاهایی کمکهایی هســت لکن هیچ جا گمان نمیکنم مثل کشــور 
ما، مثل ایران عزیز ما باشــد که تعداد کسانی که داوطلبانه به یک چنین کمکهایی 
اقبال میکنند، این همه زیاد باشــد؛ بنده سراغ ندارم و نشنیده ام و گزارشی ندارم از 
اینکه در جایی از کشوری از کشورهای دنیا این همه تحّرک مردمی و پشتیبانی های 
مردمی وجود داشته باشد؛ که این از خصوصّیات ملّت ما در ایثارگری است؛ هم در 
بایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، هم در بایای غیر طبیعی مثل تحمیل 
جنگ. در هشت سال دفاع مقّدس همین حرکت عظیم ایثارگرانه ی مردمی بود که 
این حماسه ی بزرگ را به وجود آورد و جبهه ها را به آن شکل آراست که تا آخر در 
تاریخ ما یک دوران برجســته ای است. امروز هم همین جور است؛ در همین قضّیه 
مشــاهده شد. خب مجموعه های درمانی صفوف مقّدم بودند؛ پزشکان و پرستاران و 
بقّیه ی عوامل درمانی واقعاً فداکاری کردند که دیگر زبان قاصر است از اینکه بخواهد 
اهّمّیت فداکاری اینها را بیان کند. پشت سر اینها هم داوطلبانی بودند که وارد شدند، 
در زمینه ی مسائل سامت کمک کردند و کارهایی را که غیر متخّصصین میتوانستند 
انجام بدهند، بعضی  از اینها فرا گرفتند و انجام دادند و کارهای بزرگی در این زمینه 
انجام گرفت، که باید اان با توّجه به اوج دوباره ی این بیماری، همین خدمات و این 

پشتیبانی ها باز هم انجام بگیرد.

لزوم تداوم کمک مؤمنانه؛ در جهت جبران مشــکات و آسیب های جّدی 
مردم

 یک مسئله هم مسئله ی کمک مؤمنانه است. عّده ای از مردم در این حوادث بجّد 
آسیب دیدند؛ البّته برای اغلب مردم از لحاظ کسب و کار و درآمد و زندگی و مانند 
اینها مشــکاتی پیدا شد لکن همه دچار آسیب های جّدی نشدند؛ اّما یک عّده ای 
واقعاً دچار آســیب های جّدی شدند و مشکات فراوانی برایشان پیش آمد. این را 
باید جبران کرد؛ چه کسی جبران کند؟ مردم. نمیشود همه ی بار را بر دوش دولت 
گذاشت؛ البّته مسئولین دولتی و شبه دولتی وظایفی دارند که باید انجام بدهند و 
انجام هم میدهند. ما مّطلعیم که دارند کار میکنند لکن اینها کافی نیست و بایستی 

عموم مردم همچنان که در آن جریان اّوِل کمک مؤمنانه در آستانه ی ماه رمضان 
وارد شدند و به معنای واقعی کلمه کمک کردند، باز هم همین ]کار[ انجام بگیرد. 
این »تســابق الی  الخیرات«)۱۰( اســت. ما در قرآن چند جا داریم که »یُسارُِعوَن 
فِی الَْخْیرات«؛)۱۱( یا »یُســارُِعوَن فِی الَْخْیراِت َو أُولِئَک ِمَن الَصالِحیَن«.)۱۲( یک 
جا ]دارد[ »أُولِئَک یُسارُِعوَن فِی الَْخْیراِت َو ُهْم لَها سابُِقوَن«؛)۱۳( چند جا ]دارد[ 
»َفاسَتِبُقوا الَخیرات«،)۱۴( یعنی مسابقه گذاشتن که قرآن به معنای واقعی کلمه به 
ما میگوید در کار خیر و کمکهای مؤمنانه مسابقه بگذارید؛ یعنی سعی کنید شما 
جلوتر از دیگران حرکت کنید و ]پیش[ بروید. و این کار به نظر من مهم اســت؛ 
حّتــی این اطعامهای محّرم را هــم که در آن ایّام بعضی از هیئات، بعضی از مردم 
که توانایی هایی دارند و نذری و اطعام و مانند اینها درست میکنند، میشود به این 
شــکل کمک مؤمنانه به خانواده ها و به شکل کامًا پاکیزه و دور از مشکل سرایت 
]بیماری[ و مانند این حرفها انجــام داد. انقابی گرِی به معنای واقعی کلمه اینها 
است؛ یعنی اینها جزو مسائل قطعی انقابی گری است. انقابی گری با زبان نیست، 
با عمل است؛ عمل جلوتر از زبان بایستی انسان را راه ببرد؛ و واقعاً کسانی که در این 
زمینه ها فّعالّیت میکنند، کار انقابی انجام میدهند و این ]کارها[ انقابی گری است. 
البّته بعضی هم ممکن اســت که آمادگی نداشته باشند؛ یعنی این جور نیست که 
همه بتوانند کارهای برجسته ای در این زمینه انجام بدهند، لکن وقتی که می بینند 
یک کسانی در آن صفوف مقّدم با پیشتازی و عاقه و شوق حرکت میکنند، اینها 
هم به شوق می آیند و بااخره در بین صفوف یک جایی برای خودشان پیدا میکنند 
ـ در سیل خوزستان،  ـ در اّول سال ۹۸ـ  و آنها هم وارد این میدان میشوند. پارسالـ 
شهید ســلیمانی و شهید ابومهدی مهنّدس، هر دو در کف میدان حضور داشتند 
و دو طرف مرز را به هم وصل کردند. یعنی شــهید ابومهدی موجب شد امکانات 
و وســایلی را که در خوزستان ازم بود، از آن طرف مرز، از داخل عراق، از بصره و 
بقّیه ی جاها بیاورند داخل کشور؛ که کمک بسیار بزرگی بود. خود این حضور این 
دو عزیز، دو ستاره ی برجسته ی میدان مجاهدت، موجب شد که کسان زیادی، هم 
در این طرف، هم در آن طرف به اینها نگاه کنند و وارد بشــوند. البّته در آن قضایا 
مردِم ما امتحان خوبی دادند؛ هم در خوزستان، هم در بقّیه ی جاها از همه جا واقعاً 

شتافتند و کار کردند.

لزوم همکاری، تاش، و تمرکز نیروها در برابر دشمنی ها
 دشمنی، امروز با ملّت ایران زیاد است. وقتی دشمنی زیاد شد، از این طرف همکاری 
باید زیاد بشــود، تاش باید زیاد بشود. وقتی دشمنی حمله میکند، انسان بایستی 
ـ  نیروهای خودش را متمرکز کند و مجتمع کند و کار کند؛ امروز این جوری استـ 
حاا بعد شرح خواهم داد ــ دشمنها در صددند ملّت ایران را اذیّت کنند. همچنان 
که بنی اسرائیل حضرت موسیٰ را اذیّت میکردند، این دشمناِن ما هم که بعضی شان 
جزو بنی اسرائیلند، میخواهند ملّت ما را که تابع پیغمبر و حضرت موسیٰ و حضرت 
عیســیٰ و بقّیه  ی پیغمبران اســت اذیّت کنند. وقتی  میخواهند اذیّت کنند، ما باید 
همــه ی نیروهایمان را جمع کنیم، متمرکز کنیم، تــاش کنیم و کار کنیم؛ مثل 
دوران دفاع مقّدس. البّته یکی از کارهای مهّمی که در این دوران میشــود انجام داد 
کار علمی اســت؛ که من اّطاع دارم در بخشهای مختلفی با جّدیّت مشغولند برای 
شناســایی این ویروس، برای پیدا کردن وسیله ی پیشگیری از فّعالّیت این ویروس، 
برای پیدا کردن درمان بیماری این ویروس. کارهای زیاد علمی دارند انجام میدهند 
و خــود این کارهای علمی ای که انجام میگیرد، دارای برکت اســت؛ یعنی کارهای 
مهّمی را به طور طبیعی برای ما پیش می  آورد؛ همچنان که در دوران دفاع مقّدس 

هم همین جور بود؛ مثًا فرض کنید شهید باقری را که یک جوانی بود در مثًا یک 
روزنامه ای، در یک مجموعه ای مشغول کار و تاش معمولی بود؛ وقتی که پای او به 
جنگ، به دفاع مقّدس باز شد، تبدیل شد به یک فرمانده و طّراح برجسته ی نظامی؛ 
یعنی آن استعداد در او بُروز کرد؛ اینجا هم همین جور است؛ ممکن است کسانی که 
در کارهای تحقیقاتی هســتند، وقتی وارد این میدان میشوند، تبدیل بشوند به یک 
برجستگان و محّققین بزرگی که کارهای بزرگی را ان شاءاّه انجام بدهند. خب این 

راجع به مسئله ی خدمت.

اهداف آمریکا در مسئله ی تحریم ها:
مســئله ی بعدی که من مطرح میکنم، مسئله ی تحریمها است. خب، تحریمی که 
آمریکایی ها علیه ملّت ایران به کار گرفته اند، قطعاً یک جنایت اســت؛ یعنی در این 
تردیدی نیســت، یک جنایت بزرگی است که اینها علیه یک ملّت به کار میگیرند؛ 
حاا ظاهرش این اســت که علیه نظام جمهوری اســامی اســت اّما در واقع علیه 
همه ی ملّــت ایران این جنایت را دارند اینها انجام میدهنــد. در این باره من چند 
نکته را میخواهم عرض بکنم؛ یک نکته این است که هدف اینها از این کار چیست؛ 
یک هدف کوتاه مّدت دارند، یک هدف میان مّدت دارند، یک هدف بلندمّدت دارند، 

و یک هدف جانبی.

1( هدف کوتاه مّدت آمریکا؛ به ستوه آمدن مّلت ایران
هدف کوتاه مّدت آنها این است که مردم را به ستوه بیاورند؛ ملّت ایران به ستوه بیایند، 
خسته بشوند، آشفته بشوند و در مقابل دستگاه حکومت بِایستند؛ این هدف اّول آنها 
اســت. میخواهند این قدر فشار بیاورند که مردم را به ستوه بیاورند تا موجب بشود 
مردم در مقابل نظام، در مقابل حکومت و دولت بِایستند. این هدف کوتاه مّدت اینها 
اســت؛ لذا می بینید که هم پارسال گفتند، هم پیرارسال گفتند، هم امسال گفتند: 
»تابستان داغ«؛ داغ یعنی مردم بیایند در مقابل نظام ایستادگی کنند. حاا خودشان 

مبتا به تابستان داغ شده اند.

2( هدف میان مّدت آمریکا؛ ایجاد مانع در برابر پیشرفت کشور
هدف میان مّدت آنها این اســت که با این تحریم از پیشــرفت کشــور مانع بشوند؛ 
عمدتاً پیشرفت علمی. اینها را گفته اند، اینها حدسّیات من و تحلیل من نیست، اینها 
ـ چه سیاستمدارانشان، چه آنهایی  حرفهایی اســت که ابه ای اظهارات خودشانـ 
ـ به زبان  که در اندیشکده ها دارند کار میکنند، اندیشکده های سیاسی و امثال اینهاـ 
آورده اند، اینها را گفته اند. هدف این است که با این تحریم، محدودیّتهایی ایجاد کنند 
که کشور پیشرفت نکند و بخصوص در زمینه های علمی پیشرفت انجام نگیرد. حّتی 
ـ شهدای هسته ای  گفته اند و تصریح کرده اند که این شهادتهایی هم که انجام گرفتـ 
و مانند اینها ــ برای این بود که پیشــرفت علمی کشور ایران عقب بیفتد. این هم 

هدف میان  مّدت اینها است.

3( هدف بلند مّدت آمریکا؛ ورشکستگی دولت و فروپاشی اقتصاد
هدف بلند مّدتشان هم به ورشکستگی کشاندن کشور است، به ورشکستگی کشاندن 
دولت اســت؛ یعنی متاشی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور، که طبعاً 
اگر اقتصاد یک کشــوری بکلّی از هم فرو پاشید و متاشی شد، ادامه ی حیات برای 

او ممکن نیست، هدف نهایی شان این است و میخواهند این کارها را هم بکنند.

ذوالنوری:
احتمال حمله پهپادی و موشکی به پایگاه نطنز 

منتفی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی احتمال 
حمله پهپادی و موشکی و پرتاب بمب یا راکت به نیروگاه هسته ای نطنز را تکذیب 
کرد و گفت: انفجار صرفا منشاء داخلی داشته که جزئیات آن را فعا نمی توانیم 
بگویم.حجت ااســام مجتبی ذوالنوری در مورد پرونده قاضی منصوری گفت: 
روال این پرونده در حال طی شدن است و قوه قضاییه موشکافانه در حال پیگیری 
پرونده اســت، اما از آن جا که بخشی از کار در اختیار قوه قضاییه نیست و محل 
وقــوع این جنایت در خارج از مرزهای ما بوده اســت، قدری کار با کندی پیش 
می رود که طبیعی است.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: ما نیز به عنوان کمیسیون امنیت ملی  درباره این موضوع در تماس و ارتباط 
هســتیم.ذوالنوری همچنین در مورد ماجرای نیروگاه نطنز اظهار کرد: با بررسی 
هایی که انجام شده و بازدید میدانی که از محل حادثه داشتیم و طی ارتباطاتمان 
با سپاه پاسداران انقاب اسامی، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، 
ســازمان پدافندی ارتش، وزارت اطاعات و وزارت امور خارجه و همچنین هوا و 
فضای ســپاه پاسداران، موضوع روشن شده اما برای اعام کردن محذور هستیم.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آنچه مسلم است 
اینکه احتمال حمله پهپادی، موشکی و پرتاب بمب یا راکت از دید ما منتفی است 
و صرفا منشاء انفجار از طریق عناصری در داخل وجود دارد که چون موضوع در 
حال بررسی است جزئیات آن را بیان نمی کنم البته ابعاد موضوع برای ما روشن 

شده است.

آمریکا تحریم های اعمالی علیه ایران را 
گسترش داد

وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای لیســت فلزات تحت تحریم ایران را 
گســترش داد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه ای با طرح این ادعا 
که برنامه هسته ای، موشک های بالستیک و برنامه های نظامی ایران تهدیدی برای 
صلح و ثبات خاورمیانه هســتند، اقدام به گسترش تحریم های فلزات علیه ایران 
کرد.طبق این بیانیه ۲۲ فلز آلومینیوم ۳۱۹، آلومینیوم ۱۱۰۰، آلومینیوم ۲۲۵، 
آلومینیوم ۶۰۶۱، آلومینیوم ۶۰۶۳، آلومینیوم ۶۰۸۲، آلومینیوم ۷۰۷۵، آلیاژ برنز 
آلومینیوم UNS C۶۳۶۰۰، اکســید آلومینیوم، فــواد ۳۰۲، فواد ۴۱۳۰، فواد 
-۱۰۰Cr۶ فواد ،A۲۲۸ فواد ،A۸۷۷ ضدزنگ ۳۲۱، فواد ضدزنگ ۳۱۶، فواد

 UNS ،۵۲۱۰۰، فــواد ماراجینــگ ۳۵۰، فواد ماراجینگ ۳۰۰، مــس بریلیم
CuZn۳۸Pb۱ -C۳۷۰۰۰، مس تنگســتن و پودر آلومینیوم با خلوص باای ۹۸ 

درصد در لیست جدید تحریم های آمریکا قرار گرفته اند.

وزیر خارجه کانادا: 
ایران تمام داده های جعبه سیاه هواپیمای 

اوکراینی را منتشر کند
وزیر امور خارجه کانادا بر لزوم انتشار تمام داده های جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 
توسط ایران تاکید کرد. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر امور خارجه کانادا در توییتی 
با اشاره به دیدار هیات ایرانی با طرفین ذینفع حادثه هواپیمای اوکراینی مدعی 
شــد که ایران باید عواقب حادثه رخ داده را قبول کرده و بار دیگر بر لزوم انتشار 
تمام داده های جعبه سیاه توســط ایران تاکید کرد.در بیانیه ای که پس از اولین 
دیدار هیات ایرانی با طرفین ذینفع منتشــر شده است، بر پایبندی به تعهدشان 
نسبت به تداوم همکاری تاکید کرده  و از ایران خواسته اند تا غرامت کامل حادثه 
هواپیمــای PS۷۵۲ را پرداخت کند.هیــات ایرانی و طرفین ذینفع همچنین در 
خصوص تدارکات جلسات مذاکرات آتی به گفت وگو پرداخته اند.همچنین در این 
بیانیه از ایران خواسته شده تا مطابق با استانداردهای بین المللی تحقیقاتی کامل، 

بارز و مستقل انجام دهد.

رئیس جمهور:
 در حال عبور از پیک کرونا هستیم

روحانی اعام کرد که به جز ۲ اســتان، در سایر استان ها، کشور در حال عبور از 
پیک شــیوع ویروس کرونا است.حجت ااسام حسن روحانی رئیس جمهور در 
آئین افتتاح طرح های وزارت صمت گفت: بســیار خرسندم که در این ایام بسیار 
مبارک و روز مهم عرفه و شب عید قربان این طرح ها را افتتاح می کنیم.وی ادامه 
داد: بســیار مهم است که منطقه شــمال ما دارد به مرکز چوب و MDF تبدیل 
می شود که هم برای نیازمندی های داخلی و هم برای صادرات است به عاوه اینکه 
شمال کشور به مراکز مهم صادرات دریایی تبدیل شده است که البته این ظرفیت 
قبًا هم بود اما در این ایام تکمیل شده است.رئیس جمهور در پاسخ به اعتراض 
یکی از کارآفرینان در مورد طرح های چوبی و وعده هایی که سال ۹۶ به وی داده 
شده بود اما عملی نشده است، اظهار داشت: من فکر می کردم این موضوعات حل 
شده است من حتماً این موضوع را دنبال می کنم. هر دو نکته را هم چوب با پوست 
و هــم مزرعه تولید چوب را که مطرح کردید هر دو را دنبال می کنم.وی پس از 
گزارش اســتاندار استان مازندران تصریح کرد: خوشحالیم از اینکه مازندران دارد 
از پیک کرونا عبور می کند و آمار و ارقام هم همین را به ما نشان می دهد. تقریباً 
در همه استان ها به جز دو استان، یک روند صحیحی برای کنترل این بیماری را 
شاهد هستیم. البته در این دو استان باید تاش بیشتری کنیم و در بقیه استان ها 
الحمده با اینکه مشــکل دارند به سمت مایمت و عبور از پیک می رویم.رئیس 
جمهور پس از اســتماع سخنان شریعتی استاندار خوزستان و تأکید وی بر عبور 
استان خوزستان از پیک کرونایی تصریح کرد: ان شاءاه همه استان ها در همین 
تابستان از پیک عبور کنند. امیدواریم در انتهای مرداد شرایط بهتری داشته باشیم 
و آثــار آن را داریم امروز می بینیم.روحانی با ابراز اینکه طرح های افتتاحی امروز 
موجب اشتغال هزاران نفر خواهد شد، اظهار داشت: ملت عزیز و بزرگوار ما در برابر 
هر دو پدیده یعنی تحریم و ویروس کرونا به خوبی مقاومت می کنند. در استان های 
خوزستان، مازندران و فارس اآن شرایط نسبت به هفته های قبل مساعد تر است 
و مردم بیش از گذشته دارند پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند.روحانی با 
تأکید بر اینکه »کار اصلی دســت خود مردم ما است«، بیان داشت: هرچه مردم 
ما اصول بهداشتی را بیشتر مراعات کنند موفقیت ما سریعتر و بیشتر خواهد بود 
و زحمت کادر پزشکی ما کمتر خواهد شد اما انصافاً کادر درمانی ما در طول این 
مدت که وارد ماه ششــم شــدیم به طور مداوم در حال ایثار و فداکاری هستند.

رئیس جمهور اضافه کرد: امروز این افتتاح ها به ما نشان داد که صنعت در کشور 
ما چقدر اهمیت دارد و بخش بزرگی از نیازها، صادرات غیرنفتی، توسعه کشور و 
تولید کشور بارش به روی صنعت است. در طول دولت یازدهم و دوازدهم وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت کار بزرگی را انجــام داد. در همین فواد در آغاز دولت 
در سال ۹۲ تولید این زنجیره ها تقریباً نصف شرایط امروز بود اما این زنجیره به 
دو برابر رسیده است که در شرایط تحریم توانستین تولید کنسانتره، گندله، آهن 

اسفنجی و فواد را دو برابر کنیم.

 افتتاح چند پروژه خدماتی در پایگاه دریایی 
خرمشهر توسط امیر خانزادی

چند پروژه خدماتی بــا حضور فرمانده نیروی دریایی ارتــش در پایگاه دریایی 
خرمشهر افتتاح شد. امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، 
با حضور در در پایگاه دریایی شهدای تکاور خرمشهر ضمن افتتاح چندین پروژه 
خدماتی، از قســمت های مختلف این یگان بازدید کرد.وی در حاشیه این بازدید 
با بیان اینکه پایگاه دریایی خرمشــهر بعنوان شناسنامه و پایگاه معنوی نیروی 
دریایی ارتش است، گفت: تکاوران نیروی دریایی ارتش در سال های آغازین جنگ 
تحمیلی با حضور در عملیات های متعدد، داورمردانه و با اقتدار در برابر دشمن 
بعثی ایستادند و دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتند که این ایثارگری  
و دامردی ها، شایســته تجلیل اســت.فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین با 
حضــور در صحنه رزم یگان های تکاور و تفنگدار دریایی، از نزدیک عملیات های 
تاخت ســاحل به دریا و تصرف اسکله یگان های شناور با کمک غواصان را مورد 
بررسی قرار داد.امیر دریادار خانزادی در ادامه از اماکن و تاسیسات مختلف مستقر 
در پادگان خرمشــهر و بهمنشیر از جمله یگان های ناوگروه، رده میانی، مهمات، 
پدافند، تربیت بدنی، خباز خانه، آشــپزخانه، آسایشگاه کارکنان وظیفه و کارگاه 

تولید ماسک بازدید کرد.

رزمایش مشترک پیامبر اعظم)ص(۱۴ سپاه پاسداران انقاب اسامی با موفقیت پایان 
یافت.روابط عمومی کل ســپاه پاسداران انقاب اسامی در اطاعیه ای با اعام پایان 
موفقیت آمیز رزمایش مشــترک پیامبر اعظم)ص(۱۴ با دستیابی به اهداف از پیش 
تعیین شــده افزود: این رزمایش که با مشــارکت نیروی دریایی و هوافضای سپاه در 
منطقــه عمومی هرمزگان، خلیج فارس و غرب تنگه راهبردی هرمز برگزار شــد؛ با 
اجرای تمامی ســریال ها و تمرین های ترکیبی عملیاتی در عرصه زمین، دریا، هوا و 
فضا با موفقیت پایان یافت.این اطاعیه  با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در مرحله 
نهایی چهاردهمین رزمایش پیامبر اعظم)ص( خاطرنشان کرده است: در این رزمایش 
تمرین های عملیاتی پیچیده و متنوعی اعم از شلیک موشک های بالستیک از اعماق 
زمین، انهدام ســامانه های راداری دشمن، اجرای آتش موشک های ساحل به دریا و 
شــناوری برای انهدام ناوهای رزمی، تمرین حمله هواپیماهای بدون سرنشین به پل 
فرماندهی ناو هواپیمابر دشمن، تمرین تصرف شناورهای متخاصم با اجرای عملیات 
هلی برن و اســتفاده از موشک های سطح به سطح و ساحل به دریا در حضور ناظران 
قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا)ص( به بهترین شــکل تمرین شــد.اطاعیه سپاه پیام 
رزمایش پیامبر اعظم)ص(۱۴ به کشورهای دوست و همسایه را  محبت، صفا، صلح 
و دوستی همراه با اقتدار و صابت انقابی پاسداران و امنیت جمعی برای کشورهای 

منطقه خلیج فارس دانســت و در بیان پیام رزمایش به دشمنان تصریح کرده است: 
اســتکبار و کسانی که چشــم طمع به منافع ما دوخته اند، پیام آمادگی، هوشیاری، 
مقابله و ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح و مدافع انقاب و میهن اسامی را از 
میدان های این رخداد ماندگار، به خوبی دریافت کردند.در اطاعیه روابط عمومی کل  
سپاه تأکید شــده است: ما فرزندان امام خامنه ای )مّد ظلّه العالی( و سربازان میدان 
جهاد و شــهادتیم و اراده کرده ایم از دستاوردهای انقاب اسامی، نظام و مردم عزیز 
ایران فداکارانه دفاع کنیم.در پایان این اطاعیه با قدردانی از حمایت ها و همراهی های 
ملت شریف و فهیم ایران به ویژه مردم فهیم و انقابی استان هرمزگان و  جزایر خلیج 
همیشه فارس در اجرای  این رزمایش بزرگ و اقتدارآمیز و تأکید بر اینکه نمایش توان 
و آمادگی های رزمی ســپاه پاسداران انقاب اسامی، ضامن امنیت جمعی در خلیج 
فارس و اعتبار قدرت بازدارندگی  کشــور خواهد بود، تصریح شــده است: جمهوری 
اسامی ایران، هیچ گاه شروع کننده جنگی نبوده و نیست؛ اما در راهبرد دفاعی خود، 
ضمن صیانت از استقال، تمامیت ارضی، امنیت، منافع ملی و پهنه جغرافیای کشور 
به ویژه جزایر خلیج فارس؛ عکس العمل قاطع، کوبنده و تمام کننده پاسداران انقاب و 
سایر مدافعان مقتدر کشور علیه متجاوزین به میهن اسامی را با صراحت و صابت از 

مؤلفه های اصلی و غفلت ناپذیر خود می داند.

ضوابط ستاد کرونا در محرم رعایت شود

 اطاعیه سپاه: رزمایش پیامبر اعظم)ص(۱۴ سپاه پایان یافت :

 در دفاع از منافع کشور محکم و قاطع عمل می کنیم
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نگـــاه         مدیرکل روابط کار وزارت تعاون گفت:

طرح طبقه بندی مشاغل برای رفع تبعیض  مزدی
مدیــرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل در رفع تبعیض مزدی در 
کارهای هم ارزش در کارگاه ها، نقش حیاتی دارد. طبقه بندی 
مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از نیروی کار، استقرار 
مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص 
بودن شــرح وظایف و دامنه مســوولیت مشــاغل مختلف 
در کارگاه اجرا می شــود. اجرای طبقه بندی مشــاغل  برای 
کارگران مشــمول قانون کار از سال ۱۳۵۲ شروع شده است.

در حال حاضر و با توجه به آیین نامه ها و دســتورالعمل های 
مرتبــط با طرح های طبقه بندی مشــاغل، کلیــه واحدهای 
صنعتی، تولیدی، خدماتی و... با داشتن حداقل ۵۰ نفر کارگر 
اعــم از قــرارداد دائم، موقت یا فصلی ملــزم به اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل هستند و در کارگاه هایی که به حد نصاب 
ازم رســیده اما بعداً تعداد کارکنان را کاهش دهند این امر 
رافع مســوولیت آن ها برای اجرای طرح نخواهد بود.»کورش 
یزدان«، مدیرکل روابــط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی در این بــاره گفت: تعریف طبقه بندی 
مشــاغل، در  واقع گروه بندی مشــاغل براساس نوع وظایف، 
سطح مســوولیت، شرایط احراز شــغل و نیز انتخاب عنوان 
مناسب برای آنها ابه شمار می رود و ارزیابی مشاغل و تعیین 
ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت 
مزد مســاوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره فواید این طرح گفت: دریافت مزد مســاوی 
در قبال کار هــم ارزش و رفع تبعیض مزدی از جمله فواید 
این طرح است و رفع تبعیض کامل مزدی در صورتی حاصل 
می شود که براساس بهره وری شاغلین در کارهای هم ارزش، 
نیز پرداخت هایی صورت گیرد.  وی تاکید کرد: مشخص بودن 
ارزش مشاغل موجب می شود که کارفرمایان براساس ضابطه 
و نه رابطه، دستمزد بپردازند.  تدوین دقیق شناسنامه شغل، 
ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسوولیت پذیری شاغلین 
خواهد بــود.  یزدان درباره انتقاد به تعیین حدنصاب ۵۰ نفر 
بــرای اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل در کارگاه ها، گفت: 
قانونگــذار منعی برای اجرای طرح در کارگاه های زیر ۵۰ نفر 

کارگر ندارد، بر این اساس مطابق ضوابط جاری شرکت های 
پیمانکاری، تامین نیروی انســانی با هر تعداد کارگر، ملزم به 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران خود هستند.

وی تصریــح کرد: در طرح طبقه بندی مشــاغل تنها هدف، 
افزایش مزد نیســت و حتی ممکن اســت با توجه به میزان 
درآمد و سوددهی، در کارگاهی که فاقد طبقه بندی مشاغل 
اســت، ســطح پرداختی به کارگران در مقایسه با کارگاهی 
دیگری که این طرح در آن اجرا می شود بیشتر باشد.مدیرکل 
روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خاطر نشــان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، پرداخت 
مزد مســاوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است.

وی افزود: با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به دنبال تدوین 
نظام ارزیابی شــغلی و جلوگیــری از هرگونه تبعیض مزدی 

با رعایت قانون در هر کارگاه هســتیم و در واقع بایســتی با 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل عاوه بر رفع تبعیض مزدی 
در کارهای هم ارزش، ارتباط بین اثربخشــی و عملکرد فرد 
بر بهره وری ســازمان و افزایش سطح پرداخت به کارگران به 
وجــود بیاید تا کارگران تاثیری که در رشــد فزاینده کارگاه 
دارند را به چشــم خود ببیند و انگیزه برای انجام بهتر کارها 
داشــته باشــد.  یزدان تصریح کرد: الزام قانونگذار و دستگاه 
ذیربط نظارت کننده برای کارگاه های بیش از ۵۰ نفر به این 
معنا است که کارگاه هایی با این مختصات تکلیف قانونی خود 
را انجام دهند و روزی که به این ســطح رســیدیم که تمام 
کارگاه باای ۵۰ نفر طرح طبقه بندی مشــاغل را اجرا کردند 
برای بخش هــای کمتر از ۵۰ نفر نیز برنامه ریزی کنیم.  وی 
درباره اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران پیمانکار 

طرف قرارداد با وزارت نفت نیز توضیح داد: وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دستورالعمل و شیوه نامه ای برای برخورداری 
شرکت های خدماتی از طرح طبقه بندی مشاغل دارد و وزارت 
نفت نیز جــزو وزارتخانه هایی بوده که طرح طبقه بندی را از 
دیرباز در کارگاه های خود داشــته است.  مدیرکل روابط کار 
و جبــران خدمت وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
شــرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با چهار شرکت اصلی 
صنعت نفت شــامل شــرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی 
گاز ایران، شــرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی 
و شــرکت صنایع پتروشیمی با ۱۰۵ هزار نفر کارگر تاکنون 
طرح طبقه بندی مشــاغل واحد نداشتند و پرداختی به آنان 
بــه دلیل تعدد کارگاه ها متفاوت بود بنابراین اقدام به اجرای 
یکپارچه این طــرح در این بخش ها کردیم.  وی درباره الزام 
قانونی برای اجرای طرح طبقه بندی مشــاغل، گفت: در ماده 
۴۸ قانون کار آمده اســت که برای جلوگیری از بهره کشی از 
کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اســت 
نظام ارزیابی و طبقه بندی مشــاغل را با استفاده از استاندارد 
مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کند و در ماده 
۴۹ نیز کارفرمایان مکلف شدند با همکاری کمیته طبقه بندی 
مشــاغل کارگاه و یا موسسات ذیصاح طرح را تهیه و پس از 
تایید وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اجرا کنند.  یزدان 
افزود: در ماده ۵۰ آمده اســت چنانچه کارفرمایان مشمول 
این قانون در مهلت های تعیین شــده از طرف وزارت تعاون، 
مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات 
مشاور فنی ارزیابی مشــاغل و یا اشخاص صاحب صاحیت 
واگــذار خواهد کرد.مدیرکل روابــط کار وزارت تعاون درباره 
برنامــه این وزارتخانه برای اجرای طرح مذکور در بخش های 
مختلف، گفت: بااترین میزان شرکت های خدماتی و تجمع 
آن در حوزه صنعت نفت و شــرکت های زیرمجموعه است و 
۱۰۵ هزار نفر سرانه نیروهای خدماتی وزارت نفت عدد کمی 
نیست  و امسال در نظر داریم با تعامل با نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی در کمیته طبقه بندی مشاغل، اقدامات ازم برای 

اجرای این طرح را فراهم کنیم.

با افزایش نزخ ارز:
تورمتاکجاپیشمیرود؟

با وجود گزینه های متفاوتی که در رابطه با عوامل افزایش تورم مطرح است، باز 
هم افزایش نرخ ارز، متهم اصلی عنوان می شــود که البته پای کرونا و وام یک 
میلیونی یارانه بگیران هم در میان اســت. در ماه های اخیر افزایش قیمت ها و 
تورم محسوس قابل توجه بود؛ روندی که در گزارش های رسمی مرکز آمار نیز 
دیده می شود و نرخ تورم از ابتدای امسال در دو شاخص نقطه به نقطه ) نسبت 
به ماه مشابه سال قبل( و تورم ماهانه )نسبت به ماه قبل( افزایش داشته است.

مروری بر وضعیت تورم نشــان می دهد که از فروردین سال جاری تورم نقطه 
به نقطه از ۱۹.۸ تا ۲۶.۹ در پایان تیر ماه رشــد و حدود هفت درصد افزایش 
داشته اســت. تورم ماهانه نیز در چهار ماه ابتدای امسال از ۲.۱ تا ۶.۴ درصد 
افزایش دارد، اما تورم ساانه روند کاهشی داشته و از ۳۲.۲ به ۲۶.۴ درصد در 
پایان تیر ماه رسیده است.در رابطه با اینکه چرا در چند ماه اخیر افزایش تورم 
و موجی از گرانی ها وجود داشته تحلیل های متفاوتی مطرح است، از یک سو 
شــرایط بحرانی ناشی از کرونا که موجب افزایش هزینه ها و اختال در کسب 
و  کارها شــد و از سوی دیگر موضوع افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عواملی 
که همواره با رشد آن قیمت ها در بازار با افزایش روبرو است.اما کسری بودجه 
دولت دیگر عاملی بود که از سوی کارشناسان در رشد تورم مورد توجه بود، به 
هر حال از ابتدای سال جاری این موضوع مطرح و برآورده های متفاوتی حتی 
تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در مورد آن است  که البته هیچ گاه سازمان برنامه 
و بودجه رقمی مشخصی در این باره اعام نکرد.بر این اساس بحث راهکارهای 
دولت برای تامین کسری بودجه و از سویی بی انضباطی و احتمال استقراض 
از بانک مرکزی برای جبران این کسری مطرح بوده است.اما بعد از حواشی که 
در مورد اثر گذاری کســری بودجه دولت و احتمال استقراض از بانک مرکزی 
و منابع بانکی ایجاد شــد،  ســازمان برنامه وبودجه این موضوع را نپذیرفت و 
هر گونه افزایش تورم ناشــی از کسری بودجه را رد کرد و عوامل دیگری را در 
رابطه با افزایش تورم دخیل دانست.موضع سازمان برنامه و بودجه این است که 
صورت های مالی بانک مرکزی در سال گذشته شاهدی بر انضباط مالی دولت 
بوده و  همچنان نیز ادامه دارد از سوی دیگر دولت حتی بخشی از بدهی خود 
به بانک مرکزی را پرداخت کرده است.در نتیجه نقش بدهی دولت در رشد پایه 
ولی منتفی خواهد بود، حتی اگر قرار بود نگرانی از کســری بودجه علت تورم 

باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می شد.
تحلیل سازمان برنامه این است که دلیل روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای 
بهــار رفتاری فصلی و تا حدودی متاثر از کرونا بوده اســت، در عین حال که 
افزایش قدرت خرید مردم ناشــی از تسهیات یک میلیون تومانی کرونا را نیز 
دخیل می داند.تسهیات یک میلیونی کرونا همان طرحی بود که با پیشنهاد 
بانک مرکزی برای حدود ۲۳ میلیون خانوار اجرایی شد و در نتیجه آن حدود 
۲۳ هــزار میلیارد تومان از منابع بانکــی در اختیار مردم قرار گرفت.اما گزینه 
اصلی ســازمان برنامه و بودجه برای افزایش تورم به ویژه فاصله خرداد تا تیر 
ماه امسال افزایش نرخ ارز  است و اعام کرده که »به نظر می رسد علت موج 
تورمی اخیر و بخصوص  افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش 
ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است.«در شرایطی افزایش 
نرخ ارز عامل گرانی های اخیر معرفی شده که در کمتر از  دو ماه گذشته نرخ 
ارز با افزایش حدود ۷۰۰۰ تومانی از  ۱۷ هزار تا ۲۵ هزار تومان در بازار آزاد و 
باای ۲۰ هزار تومان در سامانه نیما رشد کرد.البته دلیل افزایش نرخ ارز در این 
مدت تا حدود زیادی از سوی مسئوان مربوطه عدم برگشت ارزهای صادراتی 
از سوی صادر کنندگان و کاهش قابل توجه قیمت فرآورده ها و مشقات نفتی 
در فروردین ماه اعام شد و تاکید دارند که به مرور با افزایش برگشت ارزهای 
صادراتی در کوتاه مدت شرایط تعدیل خواهد شد.این اولین بار نیست که در به 
راه افتادن موج تورمی، ارز عامل اصلی معرفی  می شود. در سال های اخیر نیز 
بعد از موج افزایش قیمت ارز نرخ تورم هم دستخوش تغییراتی شده و حتی در 
مواردی موضع گیری بانک مرکزی در این رابطه بر دخالت نرخ افزایش ارز بر 
تورم تاکید  داشته است.مروری بر وضعیت تورمی در چند سال گذشته نشان 
می دهد که نرخ تورم در خرداد ماه ۱۳۹۵ تک رقمی می شــود و بعد از آن تا 
شهریور ۱۳۹۷ به روال خود ادامه داده تا این که در این زمان به ۱۱.۳ درصد 
رســیده و دو رقمی شد.این دوره زمانی بود که قیمت ارز بار دیگر در ایران با 
افزایش مواجه  شده و از حدود ۵۰۰۰ تومان فروردین تا حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار 
تومان افزایش پیدا کرده بود.به هر صورت افزایش نرخ تورم تا شهریور ۱۳۹۸ 
ادامه پیدا کرد و به ۴۲.۷ درصد رسید، اما به تدریج از آن زمان در روند نزولی 
قرار گرفته و تا پایان تیر ماه امسال به ۲۶.۴ درصد رسیده است.در رابطه با تورم 
نقطــه به نقطه که از فروردین ۱۳۹۵ حدود  ۷.۸ درصد بود  در خرداد ۱۳۹۷ 
دو رقمی و به ۱۰.۲ درصد رسید و روند رو به رشد آن ادامه پیدا کرد تا جایی 
که در اردیبهشت ۱۳۹۸ یعنی در کمتر از یک سال حدود ۴۰ درصد افزایش و 
تا ۵۲.۱ درصد رشد کرد.به هر ترتیب تورم نقطه به نقطه روند نزولی در پیش 
گرفت و تا فروردین امســال به ۱۹.۸ رســید که بار دیگر در چهار ماه گذشته 

افزایشی شده و بیش از شش درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
مسکنملیزیرقیمتبازارعرضهمیشود

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر پیگیری سیاست جداکردن بازار سرمایه 
از بازار مصرف در بخش مســکن، از عرضه واحدهای مسکونی ملی با قیمتی 
کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان مســکن خبر داد.محمود محمودزاده 
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در خصوص برنامه ها و 
سیاستگذاری های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، کنترل 
قیمت ها و کاهش آن به میزانی که برای مصرف کنندگان واقعی قابل معامله 
باشــد، گفت: قوانینی که در جریان تصویب اســت، چه پیشنهادهای دولت و 
چه طرح هایی که در مجلس در حال بررسی است، چنانچه زودتر عملیاتی و 
اباغ شــوند حتما روی بازار مسکن و کنترل قیمت ها، تاثیر می گذارد.معاون 
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به این مطلب که بازار مسکن در شرایط فعلی 
اقتصادی متاثــر از بازارهای مجاورش همچون طا و ارز اســت، توضیح داد: 
اســتراتژی دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی، جدا کردن بازار مصرف از 
بازار سرمایه گذاری است.  محمودزاده تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در 
راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه، روی این موضوع متمرکز است 
تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی با مشــارکت بخش خصوصی در دست 
ساخت قرار دارد را با قیمت مناسب تر از قیمت های فعلی بازار به متقاضیان 
واقعی مسکن، عرضه کند.میانگین قیمت هر مترمربع واحد آپارتمانی مسکونی 
پایتخت در تیر امســال نسبت به خرداد افزایش در حدود ۲ میلیون تومانی را 
تجربه کرد. خرداد امســال هرمترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در پایتخت با 
قیمت بیش از ۱۹ میلیون تومان معامله شــد که این رقم در تیر به حدود ۲۱ 

میلیون تومان، افزایش یافت.

داراییمالکانسهام
۴.۱درصدآبرفت

ارزش برگه ۵۳۲ هزار تومانی ســهام عدالت در پایان معامات هفته جاری 
با افت ۸۱۷ هزار و ۹۸۴ تومانی نسبت به هفته قبل به ۱۸ میلیون و ۸۱۶ 
هزار و ۵۶۴ تومان رســید. در پی صدور دســتور آزادسازی سهام عدالت، 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با راه اندازی سامانه استعام 
و آزادســازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت 
مشموان به تفکیک شرکت های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها 
کرد.این ســامانه بار دیگر در پایان معامات هفته بِروزرسانی شده است و 
مشــموان می توانند با مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت 
خود آگاهی یابند.بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت 
آن ها ۵۳۲ هزار تومان است در پایان معامات روز چهارشنبه ۸ مرداد ارزش 
سهام عدالتشــان به ۱۸ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۵۶۴ تومان رسیده است.در 
پایان معامات هفته قبل ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۱۹ میلیون 
و ۶۳۴ هزار و ۵۴۸ تومان اعام شده بود که بر این اساس طی معامات این 
هفته ۴.۱ درصد زیان معادل ۸۱۷ هزار و ۹۸۴ تومان به سهامداران عدالت 
وارد شــده است. در هفته پیش از آن ســود ۲.۳ درصدی عاید سهامداران 
عدالت شــده بود.بر این اساس روند ارزش سهام عدالت پس از  چند هفته 
رشــد، طی هفته جاری معکوس و نزولی شده است. در معامات این هفته 
ارزش برگه ۵۳۲ هزار تومانی ســهام عدالت از ۲۰ میلیون تومان هم فراتر 

رفته بود.

بیش تریــن نرخ تورم نقطــه به نقطه 
مربوط به استان هرمزگان )۳۲درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان آذربایجان 
غربی )۲۱.۴درصد( اســت. در تیر     ماه 
۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای 
کشــور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۲۷.۹ رسید 
که نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد افزایش 
نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشــور مربوط 
به اســتان اردبیل با ۸.۲ درصد افزایش 
و کمترین نرخ تــورم ماهانه مربوط به 
استان ایام با ۳.۹ درصد افزایش است. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
بــرای خانوارهای کشــور ۲۶.۹ درصد 

می باشد.
  بیشــترین نرخ تورم نقطــه به نقطه 
مربــوط به اســتان هرمــزگان )۳۲.۰ 
درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان 
آذربایجان غربی  )۲۱.۴ درصد( اســت. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 
۱۳۹۹ برای خانوارهای کشــور به عدد 

۲۶.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان 
)۳۱.۴ درصد( و کمترین آن مربوط به 
اســتان  آذربایجان غربی )۲۲.۵ درصد( 

است.

خانوارهای شهری
در تیــر ماه ۱۳۹۹ عدد شــاخص کل 
برای خانوارهای شهری )۱۰۰=۱۳۹۵( 
به ۲۲۶.۷ رسید که نسبت به ماه قبل 
۶.۵ درصد افزایش نشــان می دهد. در 
این ماه بیشــترین نرخ تــورم ماهانه 
به استان  خانوارهای شــهری مربوط 
اردبیل با ۸.۵ درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان یزد 
بــا ۳.۸ درصد افزایش اســت. درصد 

تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای شهری کشور ۲۷.۰ درصد 
است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
به استان  خانوارهای شــهری مربوط 
هرمزگان )۳۲.۸ درصــد( و کمترین 
آن مربوط به اســتان آذربایجان غربی 
)۲۱.۰ درصد( اســت. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهی به تیر مــاه ۱۳۹۹ برای 
خانوارهای شهری به عدد ۲۶.۴ درصد 
رسید . بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به اســتان هرمــزگان )۳۱.۰ 
درصد( و کمترین آن مربوط به  استان 

فارس )۲۲.۹ درصد( است.

خانوارهای روستایی

در تیر ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای 
خانوارهای روستایی )۱۰۰=۱۳۹۵( عدد 
۲۳۴.۹ را نشــان می دهد که نســبت 
به ماه قبل ۵.۹ درصد افزایش داشــته 
اســت. در این ماه بیشــترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای روســتایی مربوط به 
اســتان همدان بــا ۸.۷ درصد افزایش 
و کمترین نرخ تــورم ماهانه مربوط به 
اســتان ایام با ۲.۹ درصد افزایش می

باشــد. درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه به 
برای خانوارهای روستایی ۲۵.۹  نقطه( 
درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به استان  همدان )۳۲.۰ 
درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان 
خوزستان )۱۹.۳ درصد( است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهــی به تیر ماه ۱۳۹۹ 
برای خانوارهای روستایی به عدد ۲۶.۴ 
درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به استان هرمزگان )۳۲.۳ 
درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان  

آذربایجان غربی )۲۱.۲ درصد( است.

بر اساس اعام مرکز آمار ایران؛
 نرخ تورم خانوار در تهران 

به 31/7درصد رسید

بروز مشــکات متعــدد به ویژه عدم شــفافیت 
در فروش ســهام عدالــت ســهامداران موجب 
نارضایتی برخی از ســهامداران شده است در این 
بین آزادســازی ۶۰درصدی ســهام بر مشکات 
قبل بیــش از پیش می افزاید.مشــکات فروش 
ســهام عدالت از جمله شــفاف نبودن فرایند آن 
و عدم اطاع رســانی درباره مقدار فروش سهام 
به ســهامداران، اعتراض تعداد زیادی از کسانی 
که درخواست فروش ســهام عدالت داده اند را به 
همراه داشته است.۳۰ درصد از سهام عدالت پس 
از مهلــت بیش از یک ماهــه ای که برای انتخاب 
روش آن در نظر گرفته شد برای کسانی که روش 
مســتقیم را انتخاب کردند، آزاد شد و برای این 
کار دو مســیر ثبت فــروش از طریق بانک ها و یا 
ثبت نام در کارگزاری ها معرفی شــد. بنا بر اعام 
حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت، بیش از 
۲ میلیون سهامدار عدالت، سهامشان را به فروش 
رسانده اند اما فروش سهام ۶۰۰ هزار نفر از آنها به 

دایلی هنوز انجام نشده است.

بانک ها چگونه سهام مردم را فروختند؟ / در 
صف فروش سهام را نفروختیم

مدیر عامل کارگــزاری یکی از بانک ها، در زمینه 
نحوه فروش سهام عدالت، گفت: چون مدل فروش 
ســهام عدالت، مدل تازه ای است، راه حلی که به 
آن رسیدیم این بود که بانک ها هر هفته اطاعات 
ثبت نام کنندگان را به شــرکت کارگزاری طرف 
قرارداد خود اعام می کنند، کارگزاری نیز لیست 
اسامی را طی نامه ای برای شرکت سپرده گذاری 
ارسال می کند و شــرکت سپرده گذاری پرتفوی 

ســهامدار را معرفی می کند و ســپس کارگزاری 
فروش را انجام می دهــد. طبق قوانین و مقررات 
باید دو روز بعد از فروش سهام، دارایی به حساب 
صاحبان سهام واریز شود اما چون تعداد مراجعات 
و رفت و برگشــت ها زیاد است واریز وجه در این 
زمان مقدور نیســت.این مدیرعامــل کارگزاری 
همچنین درباره قیمت فروش سهام عدالت، افزود: 
کارگزاری های بانکی باید با ناظر بورس و فرابورس 
در فروش سهام هماهنگ باشند بنابراین از سمت 
سازمان بورس نظارت وجود دارد به عنوان نمونه 
در کارگزاری نمی توان سهامی که در صف فروش 
است را فروخت بلکه ما تنها سهام هایی که صف 
خرید هستند را می فروشیم و یا اگر سهم متعادل 
باشــد حتماً به قیمت بااتر می فروشیم و مردم 
اطمینان داشته باشند که حساسیت زیادی وجود 
دارد که ســهام با قیمت مناســب فروخته شود.

وی ادامه داد: زمانی که ســهامی را می فروشــیم 
به شرکت ســپرده گذاری اعام می کنیم که این 
سهام به فروش رفته است. شرکت سپرده گذاری 
از طریق ســازمان خصوصی سازی، شماره شبا و 
کد ملی مالک سهام را به کارگزاری اعام می کند 
و کارگزاری نیز شــماره شبا و کدملی را به بانک 
اعام می کند. این فرایند چندین روز زمان می برد. 
این مدل چون جدید اســت نامه نگاری هایی که 
بین این سازمان ها انجام می گیرد مدت زمان واریز 

وجه را طوانی می کند.

گذاری  ســپرده  شرکت  اختیاری  سکوت 
مرکزی

ســخنگوی ســهام عدالت و مدیرعامل شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی بــا تهدیــد کارگزاران 
فروش ســهام عدالت خبر از برخورد با بانک ها و 
کارگزاری هایی که وجه حاصل از فروش ســهام 
مردم را واریز نکرده و یا کمتر از مقدار واقعی آن 
واریز کرده اند خبــر داده بودند.وی در این زمینه 
درگفتگویی اظهار داشت: کارگزاری های بورسی 
و کارگزاری های مرتبط با بانک ها تا پایان تیرماه 
فرصت دارند به هر مشتری جداگانه پاسخ دهند 
که مشکل تقاضای فروش ۳۰ درصد سهام عدالت 
آنها چیســت و اگر کسی پاسخی ندهد، برخورد 
انضباطی با آن کارگزاری انجام می شود.این بیانات 
در حالی است که طبق پیگیری های خبرگزاری 
مهــر، یکــی از کارگزاری های بزرگ کشــور به 
پرداخت جریمه محکوم شــد.در ادامه با بیشــتر 
شدن اعتراضات مردمی از باتکلیفی فروش سهام 
عدالت خبر از فراهم شــدن امکان پاســخگویی 
کارگزاری ها از هفتم آبان مطرح شد. در این باره 
شرکت سپرده گذاری مرکزی در اطاعیه ای بیان 
کــرد: با همکاری مدیریت نظــارت بر کارگزاران 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، کانون کارگزاران 

بــورس و اوراق بهادار و ســمات، مشــکات زیر 
ساختی برطرف و دسترسی های ازم به کارگزاران 
ارائه شده است تا معضل پاسخگویی این شرکت ها 
به ســهامداران عدالت برطرف شــود. در همین 
رابطه، سهامداران محترم سهام عدالت می توانند 
از روز هفتم مردادماه جاری برای پیگیری فرایند 
فروش سهام خود به کارگزار ناظر خود »مراجعه« 

کنند.

مردم همچنان باتکلیف هستند!
شرکت ســپرده گذاری به صدور اطاعیه مذکور 
اکتفــا کــرد و در حالــی که به نظر می رســید 
ســهامداران می توانند با مراجعه حضوری، پیگیر 
وضعیت فروش ســهام خود باشند، پیگیری های 
خبرنگار مهر از شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
حاکی از آن اســت که ســهامداران از ســه راه 
۱ مرکز تماس کارگــزاری یا ۲ چت آناین یا 
۳ سامانه سهام عدالت برای پیگیری سهام خود 
اقدام کنند.این در حالی اســت که بررســی های 
میدانی خبرنگار مهر نشــان می دهد اواً بسیاری 
از کارگزاری ها چــت آناین ندارند، دوماً خطوط 
آنها نیز به قدری شــلوغ است که گزارش مشکل 
فروش ســهام عدالت از این طریق نیز منتفی به 
نظر می رســد اما برخی از کارگزاری ها امکانی را 
فراهــم کرده اند که مبلغ واریزی به حســاب هر 

فــرد را نمایش می دهد که بایــد اواً برای تمام 
کارگزاری ها ایجاد شود دوماً تعداد سهام فروخته 

شده نیز در آن جدول نمایش داده شود.

با وجود مشــکات فعلی، آزادســازی 30 
درصد دیگر از سهام چه لزومی دارد؟

با وجود این مشکات، رئیس جمهور از آزادسازی 
۳۰ درصد دیگر از ســهام عدالت در عید سعید 
غدیر خبر داده است. وی در جلسه هیئت دولت 
گفت: عاوه بر ۳۰ درصد سهام عدالت آزاد شده، 
۳۰ درصد در عید غدیر و ۴۰ درصد دیگر در ۲۲ 
بهمن آزادسازی خواهد شد.مدیر عامل سازمان 
بورس اوراق بهادار نیز گفته اســت: مقرر شــد 
کسانی که روش مستقیم را در آزاد سازی سهام 
عدالت انتخاب کردند بتوانند بعد از عید ســعید 
غدیر خــم عاوه بر ۳۰ درصــد قبلی، برای ۳۰ 
درصد دیگر و در مجموع ۶۰ درصد، حق فروش 
داشته باشــند.تصمیم به آزاد سازی ۳۰ درصد 
دیگر از سهام عدالت در حالی است که بسیاری از 
سهامداران برای فروش همان ۳۰ درصد نخست 
نیز با مشکل مواجه هستند و در حالی که انتظار 
دارند وجــه حاصل از فروش ســهام ظرف ۴۸ 
ساعت پس از ثبت سفارش به حساب بانکی شأن 
واریز شود اما پس از یک الی دو ماه ارقامی قطره 
چکانی دریافت می کنند. بر این اســاس ضروری 
اســت دولت پیش از آزادسازی ۳۰ درصد دیگر 
از ســهام عدالت، مکانیزمی سریع و شفاف برای 
فروش ســهام عدالت طراحی و پیاده سازی کند 
تا ســهامداران برای فروش ســهام عدالت دچار 

سردرگمی نشوند.

عدم شفافیت در نحوه فروش سهام عدالت

گزیده خبرآزادسازی۶۰درصدیسهامعدالتمشکاترازیادمیکند
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 جنگ سرد آمریکا و چین و تغییر مسیر جریان های انرژی گزیده خبر
بدتر شدن رابطه بین چین و آمریکا باعث تشویق سیاست گذاران 
چینی به افزایش تاش برای قطع وابستگی به واردات نفت و گاز 
و ایجاد منابعی غیر از متحدان آمریکا می شود. به گزارش رویترز، 
بدتر شدن روابط دیپلماتیک بین آمریکا و چین بر وابستگی متقابل 
اقتصادی آنها در زمینه زنجیره  های عرضه جهانی فناوری و انرژی 
تأثیر می گذارد. سیاستگذاران ارشد در آمریکا و برخی از متحدین 
نزدیک آن از جمله استرالیا و انگلیس اخیراً موضع سختی در برابر 
رابطه این کشور با چین گرفته اند. چین زمانی با عنوان یک »رقیب 
استراتژیک« شناخته می شد ولی حاا بیشتر از آن به عنوان یک 
»دشمن استراتژیک« یاد می کنند که نشان دهنده روابط مناقشه 
برانگیزتری است. شکایت در مورد تجارت ناعادانه، دزدی مالکیت 
فکری، مداخات ارزی و از دســت رفتن مشاغل تبدیل به نگرانی 
های جدی در مورد جاسوسی، انتقال فناوری و امنیت ملی شده 
اســت. روابط اقتصادی تنها تجارت کاا را شامل نمی شوند بلکه 
گستره ای از خدمات از جمله حمل و نقل و لجستیک، بانکداری، 
خدمات حقوقی، خدمات حرفه ای، تحصیات و گردشگری را هم 
در بر می گیرند. همچنین، سرمایه گذاری، همکاری های علمی و 
فناوری، انتقال اطاعات، سیستم های پرداخت، ارز و مهاجرت هم 
در مجموعه روابط اقتصادی قرار می گیرند. از بین بردن این شبکه 
از وابســتگی ها ارزان و آسان نخواهد بود. برخی عقیده دارند تنها 
راه حل، جاســازی این دو اقتصاد و نصف کردن دنیا به دو بلوک 
یکی تحت رهبری آمریکا و یکی تحت رهبری چین اســت، تا به 
این ترتیب وابســتگی بین این دو محدود شــود. به نظر می رسد 
سیاســت گذاران آمریکایی بیشــتر مایل به این جداسازی باشند 
تا مقامات چینی. چین بیشــتر متعهد به یک سیستم اقتصادی 

یکپارچه در جهان است. در چهار دهه  از1970 تا 2000، آمریکا 
بزرگترین وارد کننده نفت خام دنیا بود و اولویت سیاست گذاران 
این کشور مقابله با آسیب پذیری اقتصادی و امنیتی به شمار می 
رفت. در پایان این دوره، این نگرانی به وجود آمد که آمریکا وابسته 

به واردات گاز طبیعی هم شود و تهدیدهای امنیتی این وابستگی 
افزایش یابد. انقاب شیل آمریکا تمامی این نگرانی ها را با افزایش 
تولید ازبین برد و آمریکا را تبدیل به صادرکننده خالص گاز و بعدها 
نفت کرد. صنعتی شدن سریع چین و محدود بودن منابع نفت و 

گاز این کشــور باعث شد چین در نقطه مقابل آمریکا قرار بگیرد. 
در واقع این دو کشــور جای خود را در زمینه انرژی عوض کردند.

چین در دهه 1970 تبدیل به صادرکننده نفت شد ولی مجدداً در 
اواسط دهه 1990 وارد کننده خالص این کاا شد و حاا بزرگترین 
وارد کننده نفت جهان اســت. اخیراً با جایگزینی گاز طبیعی به 
جای زغال سنگ برای سیستم های گرمایشی و تولید برق، چین 
وارد کننده خالص گاز طبیعی هم شــده است. حاا متخصصان 
امنیتی چین همان نگرانی هایی را دارند که آمریکا 40 ســال در 
مورد وابستگی به واردات انرژی داشت.چین همواره نگران افزایش 
قیمت انرژی، تحریم های سیاســی و زنجیره های عرضه دریایی 
نفت از طریق گذرگاه هایی است که  احتمال بسته شدن آنها وجود 
دارد. برخی از واردات نفت و گاز چین از آمریکا و متحدان آن مثل 
اســترالیا و کشورهای خاورمیانه صورت می گیرد که بازهم باعث 
نگرانی این کشور می شود.تمرکز چین بر منابع داخلی انرژی مثل 
انرژی هســته ای، آبی، بادی و خورشیدی و همچنین خودروهای 
برقی، با هدف کاهش وابســتگی بــه واردات نفت و گاز و کاهش 
آلودگی های جوی صورت می گیرد.بدتر شــدن رابطه بین چین و 
آمریکا باعث تشویق سیاست گذاران چینی به افزایش تاش برای 
قطع وابستگی به واردات نفت و گاز و ایجاد منابعی غیر از متحدان 
آمریکا می شود.چین همچنین فناوری های مربوط به انرژی های 
تجدید پذیر و برقی کردن سیستم حمل و نقل را افزایش می دهد 
که باعث کاهش آایندگی های جوی خواهد شــد. با بدتر شدن 
رابطه بین این دو ابر قدرت جهان، تمام وابستگی های متقابل آنها 
تحت تاثیر دستورالعمل های سیاسی  قرار می گیرد و جریان های 

انرژی بیشترین تغییر را خواهند داشت.

 وزیر نیرو:
حقآبههیرمندرادریافتمیکنیم

رئیس کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان گفت: در 
سال آبی جاری حق آبه رودخانه هیرمند را دریافت می کنیم و در شرایط خوبی 
به ســر می بریم.رضا اردکانیان با اشاره به مسئولیت وزارت نیرو به عنوان مسئول 
کمیســیون همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان، گفت: به اعتقاد من زمینه 

خوبی برای توسعه همکاری ها بین ایران و افغانستان وجود دارد.
وزیر نیــرو گفت: در آینده نزدیک دو نمایشــگاه در زمینه فعالیت های تجاری، 
بازرگانی و صنعتی را برپا خواهیم کرد و کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
را در افغانســتان برگزار می کنیم.اردکانیان افزود: در زمینه برق، همکاری ها را با 
افغانستان توسعه خواهیم داد و زمینه بســیار خوبی برای توسعه روابط تجاری 
و اقتصادی بین دو کشــور وجود دارد.وزیر نیــرو درباره حق آبه ایران از رودخانه 
هیرمند هم گفت: در چارچوب معاهده سال 1۳۵1 بین ایران و افغانستان عمل 
می کنیم که در آن معاهده، ساز و کاری تحت عنوان تشکیل هیئت کمیساریای 
هیرمند پیش بینی شده است که از هر دو طرف یعنی از جمهوری اسامی ایران 

و افغانستان در آن عضو هستند.
اردکانیان گفت: از جمله وظایف این کمیساریای هیرمند، نظارت بر اجرای معاهده 
بوده و خوشــبختانه با توجه به فضای خوب همکاری، این بخش از معاهده فعال 
اســت.وی افزود: جلسات کمیساریای هیرمند به صورت مرتب در تهران و کابل 
برگزار می شــود.وزیر نیرو همچنین گفت: اقدامات خوبی هم برای پایش اجرای 
معاهده هیرمند در حال انجام است و سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان 
به ایران هم تأکیدی بر این موضوع در گفتگوهای دو جانبه بود.اردکانیان تصریح 
کرد: در سال آبی فعلی هم طبیعتاَ آن میزان از حق آبه رودخانه هیرمند را دریافت 
می کنیم و در شرایط خوبی به سر می بریم.وی درباره احداث سد جدید در مسیر 
رودخانه هیرمند تصریح کرد: به طور طبیعی هر نوع سازه آبی که در مسیر این 
رودخانه احداث شــود، نباید بر قرارداد ایران و افغانستان در زمینه هیرمند تأثیر 
بگذارد و ما امیدوار هستیم این مسئله مورد توجه همکارانمان در افغانستان هم 
باشد.وزیر نیرو افزود: قرارداد بین ایران و افغانستان درباره بهره برداری از رودخانه 
هیرمند یک قرارداد رسمی و تأیید شده دو کشور بوده که برای هر دو طرف قابل 
احترام است.اردکانیان درباره رودخانه هریرود هم گفت: این رودخانه یک رودخانه 
مرزی است و در انتها، ایران و ترکمنستان از این رودخانه فصلی بهره مند هستند.

وضعیتمنابعآبیایرانچگونهاست؟
مدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب شــرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
وضعیت بهره برداری از مخازن سدها نیز تا سوم مردادماه گویای آن است که در 
حال حاضر 19۳ ســد در کشــور وجود دارد که کل ورودی آنها ۵2.97 میلیارد 
مترمکعب بوده و خروجی آن 47.2۵ میلیارد مترمکعب ثبت شــده است.ســید 
محمد علی مصطفوی، اظهار کرد: حجم آب موجود در مخازن ســدهای کشور 
در ایــن تاریخ معادل ۳4.1۳ میلیارد مترمکعب اســت. میزان ورودی به مخازن 
سدهای کشور نسبت به سال قبل ۳۸ درصد، میزان خروجی ۳2 درصد و حجم 
آب موجود در کل مخازن نیز پنج درصد کاهش نشان می دهد.به گفته وی میزان 
متوسط بلند مدت ارتفاع بارش کشور طی فصول پاییز، زمستان، بهار و تابستان 
به ترتیب معادل ۶2.۵ میلیمتر، 114 میلیمتر، ۶2 میلیمتر و 12 میلیمتر است. 
بر این اســاس، فصول پاییز، زمستان، بهار و تابستان به ترتیب حدود 2۵ ، 4۵ ، 
2۵ و ۵ درصد بارش یکســال آبی کامل را به خود اختصاص می دهند.مدیر کل 
دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: میزان بارندگی 
متوسط کشور از ابتدای سال آبی جاری تا سوم مرداد معادل ۳11 میلیمتر بوده 
که نسبت به سال آبی گذشته )معادل ۳۳۸ میلیمتر( حدود هشت درصد کاهش 
یافته اســت.وی اظهار کرد: همچنین از شش حوضه آبریز اصلی کشور، تنها در 
حوضه های آبریز اصلی فات مرکزی و مرزی شرق نسبت به سال آبی گذشته، 
افزایشــی به ترتیب معادل ۸ و 22 درصد نشان داده و در سایر حوضه های آبریز 
اصلی، میزان بارندگی نســبت به سال آبی گذشته، کاهش یافته است.مدیر کل 
دفتر مطالعات پایه منابع آب شــرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین افزود: 
میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی جاری تا سوم مردادماه بیانگر 
این اســت که در سه اســتان اردبیل، چهارمحال و بختیاری و خوزستان میزان 
بارندگی نســبت به بلند مدت کاهش داشته است.به گفته وی همچنین میزان 
بارش طی ســال آبی جاری در 22 استان کمتر از بارش سال آبی گذشته است. 
میزان سطح پوشش برف کشور منتهی به تاریخ 2۶ فروردین ماه سال آبی جاری 
نیز نسبت به سال آبی گذشته حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است.مصطفوی در 
خصوص وضعیت بهره برداری از مخازن سدهای استان تهران نیز گفت: در حال 
حاضر کل حجم آب ورودی از ابتدای ســال آبی تا چهارم مردادماه ســالجاری  
1914 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل 1۶ درصد کاهش داشته و 
میزان خروجی نیز اکنون 17۵۳ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال قبل 
2 درصد افزایش داشته است.به گفته مدیرکل دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت 
منابع آب ایران به طور کلی در مورد وضعیت سدهای تهران باید گفت که اکنون 
حجم سدهای پنج گانه 107۳ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال قبل 9 

درصد کاهش داشته است.

حجمبااینفتارزانآمریکادرراهآسیا
رهگیری نفتکشها و آمار بنادر نشان می دهد که حجم باایی از نفت آمریکا که 
در زمان ارزانی فوق العاده قیمتها در اوایل امســال خریداری شده بود، ماه جاری 
به چین و سایر نقاط آسیا خواهد رسید. محتمل ترین دلیل رکورد باای واردات 
نفت آســیا از آمریکا، قیمتهای فوق العاده ارزان نفت در مارس و آوریل است که 
نصف سطح قیمت فعلی بودند.محموله هایی که در مارس، آوریل و مه خریداری 
شدند، قرار است در ژوییه و اوت به مقصد برسند بنابراین عجیب نیست که واردات 
نفت آسیا از آمریکا ماه میادی جاری رکورد خواهد زد.طبق آمار رفینیتیو آیکان، 
انتظار می رود واردات نفت آمریکا به آســیا در ماه میادی جاری به رکورد 1.۸۶ 
میلیون بشــکه در روز صعود کند که با رکورد قبلی 1.۳۶ میلیون بشکه در روز 
ثبت شده در اکتبر ســال 2019 قابل مقایسه است.در میان خریداران آسیایی، 
چین صدرنشــین است و پاایشگاههای نفت این کشور در شرایطی که تقاضا از 
سوی نقاط دیگر وجود نداشت، از تخفیفهای چشمگیر بهره مند شدند و در آوریل 
محموله های نفت فوق العاده ارزان را خریداری کردند.رفینیتیو برآورد کرده که 
چین در ژوییه حدود 1.1 میلیون بشکه در روز نفت آمریکا را وارد خواهد کرد که 
بیش از دو برابر رکورد باای قبلی واردات 4۶۶ هزار بشکه در روز نفت آمریکا در 
ژوئن ســال 201۸ پیش از آغاز جنگ تجاری میان دو کشور محسوب می شود.

واردات باای نفت آمریکا به آســیا در اوت و تا زمانی که همه محموله های نفت 
ارزان به مقصد برسند، ادامه خواهد داشت و با توجه به این که قیمت نفت افزایش 
پیدا کرده به نظر می رســد پس از آن کاهش پیدا کند.بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، با وجود رکورد باای واردات نفت آمریکا در ژوییه، چین به هیچ وجه به 
هدف تعیین شده برای خرید انرژی از آمریکا تحت فاز اول توافق تجاری نزدیک 
نیست. با دو برابر شدن قیمت نفت نسبت به آوریل و ضعیف ماندن تقاضا، احتماا 
از عطش چینیها برای خرید چشمگیر نفت از جمله نفت آمریکا کاسته می شود.

زیان۸میلیاردداریتوتالازسقوط
قیمتنفتوگاز

شــرکت توتال فرانســه پس از کاهش دورنمای قیمت نفت و گاز، 
ارزش داراییهــای خود را که عمدتا پروژه های ماســه نفتی کانادا 
بودند، هشت میلیارد دار کاهش داد.کاهش ارزش داراییهای انرژی 
توتال به دنبال اقدام مشابه سایر شرکتهای بزرگ نفت و گاز شامل 
رویال داچ شــل و BP در هفته های اخیــر و در واکنش به کاهش 
شــدید مصرف ســوخت به دلیل پاندمی ویروس کرونا صورت می 
گیرد.توتال دورنمای کوتاه مــدت قیمت نفت را کاهش داد که به 
کاهش 1.۵ میلیارد داری ارزش داراییهای کانادایی و کاهش ۸00 
میلیون داری تاسیســات گاز طبیعی مایع )LNG( استرالیایی این 
شــرکت منجر شد.ماسه های نفتی کانادا مستلزم فرآیند استخراج 
پیچیده و انرژی بری هســتند که باعث آایندگی شدید می شود. 
ضرر و زیان 17.۵ میلیارد داری شــرکت BP در ماه گذشــته هم 

شامل داراییهایی در کانادا بود.
توتال که اخیرا طرحهایش برای کاهش چشــمگیر انتشار گازهای 
گلخانــه ای را اعام کرده بود، در پی کاهــش دورنمای بلندمدت 
قیمت نفت، ۵.۵ میلیارد دار از ارزش پروژه های ماسه نفتی فورت 
هیلز و ســورمونت کانادایی خود را کاهش داد.اقدام مذکور ذخایر 
نفت و گاز توتال را از 19 ســال به 1۸.۵ ســال سطح تولید فعلی 
کاهش می دهد.توتال همچنین سرمایه گذاری در پروژه های توسعه 
ظرفیت در ماســه های نفتی کانادایی را متوقف می کند. همچنین 
این شرکت فرانسوی تصمیم گرفته است از انجمن تولیدکنندگان 
نفت کانادا خارج شود و اعام کرده که این انجمن منطبق با مواضع 
توتال نیست.بر اساس گزارش رویترز، توتال پیش بینی قیمت نفت 
برای ســالهای آینده را با توجه به افت قیمتها در سال 2020 مورد 
بازنگری قرار داد و قیمت هر بشــکه نفت برنت را ۳۵ دار در سال 
2020، 40 دار در 2021، ۵0 دار در ســال 2022 و ۶0 دار در 
سال 202۳ پیش بینی کرد.طبق برآورد توتال، میانگین قیمت هر 
بشکه نفت برنت در فاصله سال 2020 تا 20۵0 در ۵۶ دار و هشت 
سنت قرار دارد که تقریبا مشابه برآورد شرکت BP است. با این حال 
توتال بر این باور است که کاهش سرمایه گذاریها در بخش نفت از 
ســال 201۵ به ظرفیت ناکافی تولید جهانی تا سال 202۵ منجر 
شــده و باعث بهبود قیمتها می شود. توتال انتظار دارد پس از سال 
20۳0 با توجه به پیشرفتهای فناوری به خصوص در حوزه حمل و 
نقل، تقاضا برای نفت به پیک خود می رسد و قیمت نفت برنت در 

محدوده ۵0 دار در هر بشکه خواهد بود.

مذاکراتغولنفتیچینبرایحضور
درمیدانگازیعمان

شــرکت ملی نفت چین )CNPC( ســرگرم مذاکره برای خرید 10 
درصد سهم شرکت BP در یک میدان گاز طبیعی بزرگ عمان است 
که قراردادش 1.۵ میلیارد دار ارزش خواهد داشــت. منابع آگاه به 
بلومبرگ اظهار کردند شــرکت ملی نفت چیــن در مرحله مذاکره 
پیشرفته با شرکت BP برای خرید 10 درصد سهم میدان گاز طبیعی 
خزان قرار دارد و این سهم اندک حدود 1.۵ میلیارد دار ارزش دارد. 
با این حال تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و سایر شرکتها هم نسبت 
به خرید این دارایی ابراز عاقه کرده اند.بلومبرگ پیش از این در ژوئن 
گزارش کرده بود که شرکت BP سرگرم مذاکره برای فروش سهم 10 
درصدی در میدان گاز طبیعی خزان است. این غول نفتی ۶0 درصد 
سهم در این پروژه دارد و شرکت نفت عمان پس از این که 10 درصد 
سهمش را در سال 201۸ به شرکت نفتی دولتی مالزی فروخت، از 
این میدان ۳0 درصد ســهم دارد.چین در راستای تاش پکن برای 
افزایش نفوذ جهانی خود و احیای مســیرهای تجاری قدیمی تحت 
ابتکار کمربند و جاده، در حال تقویت حضورش در خاورمیانه است. 
شرکت دولتی برق چین سال گذشــته 49 درصد سهم در شرکت 
انتقال برق دولتی عمان خریداری کرد که نخستین خصوصی سازی 
بزرگ یک تولیدکننده نفت غیرعضو اوپک در خاورمیانه بود.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، شرکت CNPC فعالیتهایی در پنج کشور خاورمیانه 
شــامل عمان دارد. این شــرکت با ۵0 درصد سهم در میدان نفتی 
بلوک ۵ در سال 2002 فعالیتش در این کشور را آغاز کرد. همچنین 
این غول نفتی چینی در ســال 201۸ حدود 1.2 میلیارد دار برای 
خرید سهم در دو امتیاز نفت و گاز طبیعی در ابوظبی پرداخت کرد.

بازارجهانیمنتظرنفتارزانترعربستانوامارات
معاملــه گران نفت پیش بینی کردند با وضعیت نامطلوب عوامل بنیادین بازار، شــرکت 
آرامکوی سعودی و شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( پس از سه ماه افزایش قیمت، مجبور 
شوند قیمت فروش رسمی نفت خود برای سپتامبر را پایین بیاورند.شرکت کنندگان در 
نظرســنجی اس اند پی گلوبال پاتس پیش بینی کردند هر دو شرکت آرامکو و ادنوک 
قیمت فروش رســمی نفت به مقصد آسیا برای بارگیری در سپتامبر را بین ۳0 سنت تا 
یک دار در هر بشکه کاهش خواهند داد.یک معامله گر نفتی مستقر در سنگاپور گفت: 
بــا توجه به وضعیت اقتصادی فعلی، تقاضا به این زودی بهبود پیدا نخواهد کرد مگر این 
که ماه آینده قیمت فروش رســمی نفت از سوی این شرکتها کاهش داده شود.آرامکو در 
ژوییه قیمت فروش رسمی همه گریدهای نفتی خود در اوت برای آسیا را به میزان یک 
دار در هر بشــکه افزایش داده بود. شــرکت ادنوک هم قیمت فروش رسمی هر بشکه 
نفت موربان در اوت را 7۵ ســنت و هر بشکه نفت آپر زاکوم را 9۵ سنت نسبت به ژوییه 
افزایش داد.اگرچه افزایش قیمت فروش برای اوت تا حدود زیادی پیش بینی شــده بود 
اما تقاضای خریداران در بحبوحه حاشیه سود ضعیف پاایش نفت، بی رمق ماند. تسهیل 
محدودیتهای عرضه اوپک پاس از ماه اوت نیز در فضای بازار تاثیر گذاشته است.آرامکو 
معموا قیمت فروش خود را پنجم هر ماه اعام می کند و قیمت گذاری نفت عربستان روی 
تجارت بیش از 12 میلیون بشکه در روز نفت خاورمیانه تاثیر می گذارد زیرا تولیدکنندگان 
نفت این منطقه اغلب قیمت گذاری آرامکو را برای صادراتشــان به مقصد آســیا دنبال 
می کنند. عمده نفت تولیدکنندگان خاورمیانه تحت قراردادهای بلندمدت به فروش می رود 
و تعیین قیمت فروش رسمی به مشتریان اجازه می دهد بدانند برای محموله های آینده 
چقدر باید پول بپردازند.بر اســاس گزارش پاتس، انتظار می رود با تســهیل محدودیت 
عرضه اوپک پاس از 9.7 میلیون بشکه به 7.7 میلیون بشکه در روز از ابتدای اوت تا پایان 

سال، عرضه نفت خاورمیانه افزایش پیدا کند. 

تولیدنفتعراقبااترازسهمیهاوپکپاسماند
آمار صادرات نفت عراق از ابتدای ماه میادی جاری تاکنون افزایش داشــته و نشان می 
دهد که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک همچنان بااتر از سهمیه تعیین شده تحت توافق 
اوپک پاس تولید می کند.به گزارش آمار رفینیتیو آیکان و یک منبع صنعتی نشان می 
دهد صادرات از بصره و سایر پایانه های جنوبی عراق تا 29 ژوییه به 2.7۵ میلیون بشکه 
در روز بالغ شــد که ۵0 هزار بشــکه در روز بااتر از آمار رسمی صادرات نفت از جنوب 
این کشــور در ژوئن بود.یک منبع صنعتی آگاه به رویترز گفت: هیچ تغییر قابل توجهی 
روی نداده و صادرات نفت بصره همچنان 2.7 تا 2.۸ میلیون بشکه در روز است.اوپک و 
متحدانش در قالب گروه اوپک پاس با هدف تقویت قیمتها از ماه مه اجرای توافق کاهش 
تولید 9.7 میلیون بشــکه در روز را آغاز کردند و ســهم عراق از این کاهش تولید، 1.0۶ 
میلیون بشــکه در روز بوده است.آمار ژوییه نشان می دهد که عراق هنوز به طور کامل 
به تعهداتش برای کاهش تولید عمل نکرده و بسیار بااتر از آنچه برنامه بارگیری ژوییه 
نشــان می دهد، نفت صادر کرده است.عراق اعام کرده که به توافق اوپک پاس پایبند 
است و نرخ پایبندی خود را افزایش خواهد داد. این کشور قول داده که مازاد تولیدی که 
در مه و ژوئن داشــته است را با کاهش بیشتر تولید در ماههای بعد جبران کند. جنوب 
محل اصلی صادرات نفت عراق است و بنابراین پایبندی بغداد به توافق اوپک پاس باید 
در صادرات کمتر منعکس شود.بغداد در سال 2017 که نخستین دور توافق کاهش تولید 
اوپک پاس آغاز شد، تمایلی به پیوستن به این پیمان نداشت اما این بار اعام کرده که 
توافق اوپک پاس به نفع این کشور است.با این حال آمار نفتکشها نشان داد که صادرات 
از شــمال عراق در ژوییه افزایش داشــته و صادرات شمال این کشور حداقل 400 هزار 
بشــکه در روز در مقایسه با ۳70 هزار بشکه در روز در ژوئن بوده است.بر اساس گزارش 
رویترز، افزایش صادرات شــمال عراق به معنای آن است که صادرات نفت این کشور در 

ژوییه ۸0 هزار بشکه در روز بااتر بوده است.
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گزیده خبر سرپرست وزارت صمت:

برخورد با سوءاستفاده کنندگان تولید و عرضه
حسین مدرس خیابانی گفت: نزدیک به هفت میلیون تن خرید 
تضمینی گندم انجام شده است که این عدد نسبت به میزان خرید 

تضمینی گندم پارسال هشت درصد بیشتر است.
وی افزود: گندمی که امســال از کشــاورزان خریدیم، ۵۸ درصد 
نسبت به پارسال گران تر اســت، زیرا نرخ خرید تضمینی گندم 
بااتر رفت.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: 
به همه کشــاورزانی که گندم شــأن را به دولــت داده اند تا ۲۳ 

تیرماه، تقریباً ۸۰ درصد پولشان پرداخت شده است.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه احتمااً امسال هم افزایش خرید 
تضمینی گندم نسبت به پارسال داریم، افزود: امسال برای خرید 
تضمینی حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن گندم برنامه ریزی شده است.

وی همچنین گفت: در زمینه تأمین گندم مصرفی کشور خودکفا 
می شویم.

14 میلیون تن ظرفیت نگهداری گندم داریم
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: حدود ۱۴ میلیون 

تن ظرفیت سیلو و محوطه نگهداری گندم، داریم.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مشــکلی برای نگهداری گندم 
در کشــور وجود ندارد، افزود: هم ســیلوهای قدیمی گنجایش 
گندم های ما را دارند و هم با ســرمایه گذاری های جدید به مرور 
این سیلوها نوسازی و بازسازی می شوند و به ظرفیت آنها اضافه 
می شــود.وی گفت: به موازات خرید گندم بیشــتر از کشاورزان، 
نیازی به محل نگهداری گندم یا ســیلوهای فلزی، بتنی و روباز 
داریم.سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجــارت افزود: اکنون 
شرکت های بازرگانی دولتی و بخش خصوصی، طرح های زیادی 

در سیلوســازی راه انداخته اند که نمونــه آن بهره برداری از دو 
سیلوی ۳۰ هزار تنی شهرستان اقلید و ۴۰ هزار تنی شهرستان 
داراب در روز گذشــته بود.مدرس خیابانی گفت: هفته آینده هم 
سیلوی ۵۰ هزار تنی شهر فیروزه نیشابور به بهره برداری می رسد.

برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از تغییرات قیمت 
کااها

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با سو استفاده 
کنندگان از تغییرات قیمت کااها که متأثر از شاخص های کان 
اقتصادی است، به شــدت برخورد می کنیم.مدرس خیابانی با 
اشاره به افزایش قیمت ها در برخی کااها مثل لبنیات و حبوبات 
افزود: باید بین تغییرات قیمت که متأثر از شــاخص های کان 
اقتصادی اســت و گرانی که با ســو اســتفاده، احتکار و امتناع 
از فــروش پیش می آید، تفاوت قائل شــویم.وی تصریح کرد: با 

سوءاســتفاده کنندگان در بخش های تولید یا عرضه به شدت، 
برخورد می کنیم.سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
گفت: هم ســازمان حمایت و هم ســازمان تعزیرات حکومتی 
همراه با دادستانی و پلیس امنیت، تیم های نظارتی دارند که با 
سوءاستفاده کنندگان به شدت مقابله می کند.مدرس خیابانی با 
اشــاره به مقاومت برخی برای عرضه کاا با هدف گران فروشی 
در آینده، افزود: امســال تمرکز ما در حوزه بازرســی و نظارت 
روی انبارها و مراکز نگهداری کااســت.وی گفت: بانک مرکزی 
هم تاش های خوبی کرد و موفق شــد، رشــد بی حد و حصر 
نرخ ارز را کنترل کند.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
افزود: کااهای اساســی به وفور در کشــور وجود دارد و بنادر و 
فروشــگاه ها هم مملو از کااست.مدرس خیابانی، آمار کااهای 
تولیدی کشــور را افزایشی توصیف کرد و گفت: در سخت ترین 
شــرایط تحریم و جنگ اقتصادی، بدون استثنا همه رسته های 
صنعتی و معدنی ما افزایشــی است که خود این افزایش تولید 
به افزایــش عرضه و تعــادل در قیمت ها کمــک می کند.وی 
افزود: چیزی که اکنون در بازار با آن روبرو هســتیم، کمبود و 
گرانی نیست بلکه بخش عمده ای از کااها متأثر از فضای کلی 
اقتصادی کشور است.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به تغییر شاخص های کان اقتصادی، گفت: وقتی نرخ ارز، 
تورم و دستمزد تغییر کرده، روی کااها هم تأثیر گذاشته است.

مــدرس خیابانی افزود: اگر بخواهیم جلوی این تغییرات طبیعی 
قیمت ها را که ماحصل افزایش عوامل تولید اســت، بگیریم و آن 
را ســرکوب کنیم، مفهومش این است که در سال جهش تولید 

جلوی تولید را می گیریم.

دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو:
تولید خودروی ارزان در شرایط کنونی 

امکان پذیر نیست
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: تولید خودروی ارزان 
با شرایط کنونی این صنعت امکانپذیر نبوده و نیازمند استفاده بهینه از امکانات 
و مزیت های موجود کشــور و همچنین رفع برخی مشکات است.این روزها به 
خصوص پــس از حذف دو خودروی پرتیراژ پراید و پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس از 
خط تولید ایران خودرو و سایپا به دلیل ناتوانی در پاس کردن استانداردهای ۸۵ 
گانه و افزایش هزینه ها، ایــده تولید خودروهایی در بازه قیمتی خودروهای یاد 
شده به عنوان »خودروی ارزان« در دستور کار قرار گرفته است.شنیده ها حاکی 
اســت وزارت صنعت سه گزینه تولید میکروکارها )Micro Car(، تولید خودرو با 
موتور کم مصرف و موتورسیکلت های چهارچرخ را در دست بررسی دارد تا گزینه 
مناسبی را برای خانواده های ایرانی برگزیند.در این زمینه، دبیر انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو می گوید: ۸۰ درصد قیمت یک خودرو مواد اولیه 
و قطعات آن تشکیل می دهد، بنابراین تا زمانی که نتوان تامین مواد و قطعات را 
انجام و همچنین نرخ ارز پایه را کنترل کرد، شاهد تولید خودروی ارزان نخواهیم 
بود.بــه گفته »مازیار بیگلو«، ارزان ترین خــودروی حال حاضر جهان در هند با 
قیمت چهار هزار داری عرضه می شود که با احتساب دار ۲۳ هزار تومانی این 

روزها، حدود ۹۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
وی ادامه داد: این خودرو حتی از ابتدایی ترین امکانات نظیر شیشــه باابر برقی 
و کولر هم برخوردار نیست و در صورتی که بخواهد در ایران عرضه شود قیمت 
بیــش از ۱۱۰ میلیون تومان خواهد یافت.این مقام صنفی بیان داشــت: ارزانی 
زمانی معنی می یابد که ما از مواهب و مزیت های رقابتی موجود کشور از جمله 
معــادن، چاه های نفت و محصوات پتروشــیمی، انــرژی ارزان و متخصصان، 

مهندسان و جوانان تحصیلکرده خود به درستی استفاده کنیم.
وی گفت: این در حالی اســت که امروز آهن تولیدی کشورمان گران تر از سایر 
نقاط جهان عرضه می شــود و مشــابه این وضعیــت در خصوص محصوات 
پتروشیمی، مس و آلومینیوم نیز وجود دارد.بیگلو تاکید کرد: تا زمانی که بحران 
مواد اولیه درســت نشــود و برای تولیدکنندگان داخلی مواد را با قیمت پایه و 
تمام شــده عرضه نکنیم، صحبت کردن از خودرو ارزان قیمت بی فایده اســت.

وی ادامه داد: پرایدی که با قیمتی حدود چهار هزار دار با امکاناتی نظیر کولر، 
شیشه باابر برقی، کیسه هوا و غیره عرضه می شد، با فشار رسانه ها، فشارهای 
اجتماعی و مردمی به ناچار از خط تولید ســایپا خارج شد، در حالی که یکی از 
ارزان ترین خودرو های جهان به شمار می آمد.دبیر انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو اظهار داشت: پراید با نرخ دار ۲۳ هزار تومانی حدود ۹۰ 
میلیون تومان قیمت داشــت  اما هیچ کس چنین قیمتی را قبول نمی کرد، در 
عوض ســود تولید آن به جیب عده ای دال و برخی تولیدکنندگان مواد اولیه 
می رفت که بدون هیچ ریســکی در بورس ســودهای ۲۰ تا ۴۰ درصدی کسب 
می کردند، اما خودروسازان با زیان ۲۰ تا ۴۰ درصد مواجه بودند.وی تاکید کرد: 
تا زمانی که چنین مشــکات حل نشود، مطرح کردن مسائلی از این دست فرار 

رو به جلو است.

قیمت گذاری دستوری خودرو
این مقام صنفی همچنین درخصوص اجرای قیمت گذاری دســتوری از ســوی 
شــورای رقابت، گفت: قیمت گذاری دستوری نه فقط برای خودرو که برای هر 
کاای دیگری اشتباه است و سبب ایجاد رانت و فساد شده و نمی توان مشکل 
عرضه را حل کرد.دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: 
قیمت گذاری دســتوری سال هاست که در ســطح دنیا تجربه اش را پس داده 
و باید با کنار گذاشــتن آن به ســمت عرضه خودرو در حاشیه بازار و هم زمان 
آزادســازی واردات پرداخت.وی خاطرنشان کرد: فقط به همین ترتیب می توان 
در گردونه رقابت و کار درســت باقی ماند و به اصاح قیمت ها و متعادل سازی 

عرضه و تقاضا اقدام کرد.

شرایط جدید صدور کارت بازرگانی اباغ شد
بر اساس بخشنامه وزارت صمت، استعامهای اعتبار سنجی صدور و تمدید کارت 

بازرگانی بصورت سیستمی در سامانه جامع تجارت  انجام خواهد شد.
  بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۴۸۳/۱۰۰/۹۹ سازمان توسعه تجارت ایران مورخ 
۳۱/۰۴/۱۳۹۹ ، درخواست صدور کارت بازرگانی و اخذ استعام های چندگانه 
سیستمی)اعتبارسنجی( از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir  انجام 
خواهد شــد، که پس از تایید و ارسال  اســتعام ها  به سامانه کارت بازرگانی 
هوشــمند، احراز  اهلیت  و صاحیت متقاضیان  بررســی و بعد از تایید، کارت 
بازرگانی صادر می شود.شروع فرآیند و در خواست صدور کارت بازرگانی  از تاریخ 
۰۱/۰۵/۱۳۹۹ در ســامانه مذکور عملیاتی شده است و در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹  
تمدید کارت بازرگانی نیز از ســامانه جامع تجارت آغاز خواهد شد.در ادامه نیز  
بخشنامه مدرس خیابانی به روءسای سازمانهای صنعت و معدن استانی در همین 

خصوص قابل مشاهده است.

با موافقت هیئت وزیران انجام شد؛
اصاح کارمزد صندوق ضمانت صادرات در 

جهت تسهیل صادرات خدمات مهندسی
هیــأت وزیران در جهت حمایــت از صادرات خدمات فنی مهندســی و ایجاد 
ســازوکارهای مناســب مالی در بازارهای هدف، با اصاح نرخ های کارمزد )حق 
بیمــه( خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران موافقــت کرد.به گزارش وزارت 
صمت، هیئت وزیران با توجه به شــرایط تحریم ها و لــزوم حمایت حداکثری 
از صادرات خدمات فنی مهندســی کشــور و نیز تأکید دولــت مبنی بر ایجاد 
ســازوکارهای مناســب مالی در بازارهای هدف، با اصاح نرخ های کارمزد )حق 
بیمه( خدمــات صندوق ضمانت صــادرات ایران موافقت کرد.بر این اســاس، 
ضمانت نامه های مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به صورت های 

زیر صادر شود:
۱- ضمانت نامه شــرکت در مناقصه با تأیید صاحیت ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور یا حســب مورد کارگروه موضوع ماده )۱۹( آئین نامه اجرایی حمایت از 

صدور خدمات فنی و مهندسی
۲- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان 
و همچنین گواهی سقف ضمانت نامه ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان 
پــس از تأیید کارگــروه موضوع ماده )۱۹( آئین نامــه اجرایی حمایت از صدور 

خدمات فنی و مهندسی
برای صدور ضمانت نامه های »شــرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام 
کار، کســور وجه الضمان«، در مقابل حداکثر ۲ درصد وجه نقد یا ســایر وثایق 
مورد قبول صندوق و ۹۸ درصد ســفته نســبت بــه ارزش ضمانت نامه و نرخ 
کارمــزد صدور ضمانت نامه به میزان نیم درصــد ارزش ضمانت نامه های مورد 

نیاز می باشد.

  چرا ۶۰ هزار تن فواد خوزستان
 به فواد ایران رسید؟

دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص دایل تخصیص ۶۰ هزار تن شمش 
فوادی تولیدی شــرکت ملی فواد خوزســتان به شــرکت گروه ملی 
صنعتی فواد ایران توضیحاتی ارائه کرد .محمدرضا کامی، سرپرســت 
معاونــت بازرگانی داخلی با تاکید بــر اینکه موضوع تخصیص ۶۰ هزار 
تن فواد در پی تصویب این موضوع از ســوی شــورای تامین اســتان 
خوزســتان در دســتور کار ســتاد تنظیم بازار قرار گرفت، تاکید کرد: 
این موضوع پس از تصویب در شــورای تامین اســتان خوزستان برای 
اجرا به معاونت امور معادن و صنایع معدنی اباغ شــد و پس از آن به 
منظور اجرایی شــدن به ســتاد تنظیم بازار ارائه گردید.وی با اشاره به 
اینکه در ســتاد تنظیم بازار ۱۴ دستگاه و سازمان حضور دارند، گفت: 
شورای تامین استان بنا به ماحظاتی با هدف حل بحران موجود در این 
شــرکت چنین مصوبه ای را صادر کرده است.وی با بیان اینکه اجرای 
این مصوبه مشــروط به کسر مقدار مذکور از سهمیه کف عرضه ماهانه 
آن شرکت اســت، گفت: این شرکت مکلف است محصوات تولیدی از 
شمش فوادی مذکور را در بورس کاا عرضه کند.وی گفت: البته پیش 
بینی شــده است اگر شــرکت ملی فواد نسبت به صادرات محصوات 
تولیدی حاصل از این شــمش اقدام نماید، مطابق ضوابط بانک مرکزی 
برای بازگشــت ارز حاصل از محصوات خود اقدام نماید.کامی تاکید 
کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده ظرفیت تولید محصوات نوردی این 
شرکت ۱۱۹ هزار تن در ماه است و نقطه سر به سر ۸۰ هزار تن اعام 
شده اما عما این شرکت ماهیانه ۲۰ هزار تن از طریق بورس خریداری 
می کرد. این میزان خرید شــرایط زیان دهی برای این شــرکت ایجاد 
کرده بود و شورای تامین استان با توجه به مشکات عدیده این شرکت 
و به منظور حل بحران های رخ داده برای کارگران چنین درخواســتی 
را برای تصویب به ســتاد تنظیم بازار ارائه کرد .این مقام مسئول تاکید 
کرد: در نشســت نمایندگان استان خوزســتان با وزیر صنعت،معدن و 
تجارت نیز این موضوع از ســوی نمایندگان پیگیری شد.گفتنی است 
۶۸ درصد ســهام شرکت گروه ملی صنعتی فواد ایران متعلق به بانک 
ملی و ۲7 درصد ســهام آن متعلق به اموال تملیکی بانک هاســت . از 
ســال ۱۳۹۰ روند تولید این شرکت از یک میلیون و ۳۱۴ هزار تن به 
۹۸ هزار تن در ســال ۹7 کاهش یافت که ایــن میزان تولید 7 درصد 
ظرفیت اسمی این شرکت است .این وضعیت زیانی معادل ۳۰ میلیارد 
تومان را در ماه به این شرکت تحمیل نمود و همین امر سبب شد این 
شــرکت توانایی پرداخت حقوق ماهیانه ۳ هزار نفر پرسنلش را که بالغ 
بر ۱۵ میلیارد تومان اســت ،نداشته باشد.اعتراضات کارگری در استان 
خوزســتان سبب شد سهمیه این شرکت در اسفند ماه سال گذشته به 
۶۰ هزار تن به شرط خرید از بورس افزایش یابد اما به نظر می رسد با 
هدف تســریع در حل بحران این شرکت شورای تامین استان خواستار 
تخصیص ۶۰ هزار تن شــمش فوادی به این شــرکت شده است. این 
اقدام مشــروط به کســر ســهمیه ماهانه خرید از بورس از سوی ستاد 

تنظیم بازار صورت می گیرد.

مدیر کل دفتــر هماهنگــی صادرات 
محصوات کشــاورزی و صنایع تبدیلی 
ســازمان توســعه تجارت ایران از رشد 
قابل توجه صادرات در بخش کشاورزی 
و صنایع غذایی خبر داد و گفت: ســهم 
بخش کشــاورزی  صادرات محصوات 
و صنایع غذایی طی ســه ماهه نخست 
ســال جاری از مجموع صادرات کشور 
در بخــش کاایی حــدود ۱۹.۶ درصد 
برآورد شــده که نسبت به مدت مشابه 
سال ۱۳۹۵ افزایش ۶۶ درصدی داشته 
است.به گزارش سازمان توسعه تجارت 
ایران، محمود بازاری با بیان این مطلب 
اظهار داشــت: ســهم صــادرات اقام 
کشاورزی طی ســه ماهۀ نخست سال 

جاری در مقایســه با مدت مشابه سال 
۱۳۹۵ حدود ۸۹ درصد و صنایع غذایی 
حدود ۲۹ درصد رشد داشته است.وی 
افزود: این افزایش معنی دار ســهم اقام 
یاد شــده در ســبد صادرات غیرنفتی 
کشــور طی دورۀ مذکور، نشان  می دهد 
که امکان توسعه بیش از پیش صادرات 
در این بخش فراهم است. بازاری گفت: 
صادرات محصوات کشاورزی و غذایی 

طی سه ماهه نخست ســال جاری در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته به 
لحــاظ ارزش ۱ درصد و به لحاظ وزنی 
۱۹ درصد رشــد داشته است.مدیر کل 
دفتر  هماهنگی صــادرات محصوات 
کشاورزی و صنایع تبدیلی بیان داشت: 
صادرات اقام کشــاورزی طی دوره یاد 
شده نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
لحــاظ ارزش۳۶ درصد و به لحاظ وزن 

۲۹ درصد رشد داشته است. همچنین 
صــادرات انواع میــوه و تره بار طی این 
دوره ۲۴ درصد رشــد وزنی داشته که 
نشــان دهنده ظرفیت های بسیار خوب 
صادراتــی این اقام اســت. وی اضافه 
کرد: بررسی عملکرد صادرات محصوات 
کشاورزی طی ســه ماهه نخست سال 
جاری در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل در مجموع نشــان دهندۀ ۸ درصد 
افزایش وزن و ۲۴ درصد افزایش ارزش  
را نشــان می دهد که تاثیرات مثبت آن 
بر تولید واحدهــای بهره برداری بخش 
کشــاورزی و واحدهای تولیدی بخش 
صنایع غذایی و حفظ اشتغال آنها قابل 

ماحظه است.

 در سه ماهه نخست سال؛

رشد ۶۶ درصدی صادرات محصوات 
بخش کشاورزی و صنایع غذایی

پنج مقصد عمده صادرات و واردات ایران در بهار ۹۹
کشــورهای چین، عراق، امارات، افغانســتان و ترکیه پنج مقصد عمده صادرات کااهای ایرانی و کشورهای 
چین، امارات، ترکیه، هند و روسیه پنج مقصد عمده وارداتی کشور در بهار امسال بوده اند. ایران در سه ماهه 
نخست امسال رقمی معادل ۶.۴ میلیارد دار صادرات و 7.۶ میلیارد دار واردات داشته که بر این اساس رقم 
کل تجارت در فصل بهار به ۱۴ میلیارد دار رسیده است.صادرات ایران در فصل بهار ۹۹ به ۶.۴ میلیارد دار 
رسید که این رقم ۴۴ درصد از صادرات ۱۱.۴ میلیارد داری مدت مشابه سال قبل کمتر است.صادرات ایران 
از نظر وزنی نیز در بهار ســال ۹۸ رقمی معادل ۴۰.۰ میلیون تن بود که نسبت به مدت زمان مشابه امسال 
این رقم به ۲۱.۹ میلیون تن بیشتر بوده است. مقایسه این دو رقم حاکی از کاهش ۴۵.۱ درصدی صادرات 
ایران از نظر وزنی طی فصل بهار ۹۹ است.صادرات ایران طی این مدت به چین یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون 
دار، به عراق یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون دار، به امارات ۹7۰ میلیون دار، به افغانستان ۵۰۰ میلیون دار و 
به ترکیه ۲۵۰ میلیون دار بوده است.براین اساس چین سهمی ۲۸.۹ درصدی از کل صادرات ایران طی سه 
ماهه نخست امسال داشته و به ترتیب سهم کشورهای عراق، امارات، افغانستان و ترکیه از کل صادرات ایران 
برابر با ۲۳.۴ درصد، ۱۵.۲ درصد، 7.۸ درصد و ۳.۹ درصد بوده اســت.همچنین ایران طی این مدت، واردات 
ایران 7.۶ میلیارد دار بوده که نســبت به واردات ۱۰.۴ میلیارد داری مدت مشــابه سال قبل ۲۶.۸ درصد 
کاهش داشته است.با این حال از نظر وزنی واردات ایران طی این مدت رقمی معادل ۸.۹ میلیون تن بوده که 
تنها ۰.۸ درصد از مدت زمان مشابه سال قبل کمتر است. ایران در سه ماهه نخست سال ۹۸ رقمی معادل 
۹.۰ میلیون تن کاا وارد کرده بود.پنج مقصد عمده واردات کاای ایران نیز کشورهای چین، امارات، ترکیه، 
هند و روسیه بوده اند. صادرات چین به ایران طی این مدت بالغ بر یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون دار بوده است. 
همچنین واردات ایران از امارات برابر با یک میلیارد و 7۰۰ میلیون دار، از ترکیه ۸۲۰ میلیون دار، از هند 
۵۳۰ میلیون دار و از روســیه ۴۲۰ میلیون دار بوده است.براین اساس و به ترتیب سهم کشورهای چین، 
امارات، ترکیه، هند و روســیه از کل واردات ایران در فصل بهار به ترتیب برابر با ۲۵.۴ درصد، ۲۲.۳ درصد، 
۱۰.7 درصد، ۶.۹ درصد و ۵.۵ درصد بوده است.براساس این گزارش متوسط قیمت صادرات کااهای تجاری 
ایران طی سه ماهه نخست امسال ۲۹۰ دار برای هر تن بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 
۲.۱ درصد افزایش را به ثبت رســانده است.با این حال متوسط قیمت واردات کااهای تجاری ایران در بهار 
۹۹ برابر با ۸۵۴ دار به ازای هر تن بوده اســت که ۲۶.۲ درصد کمتر از مدت زمان مشــابه سال ۹۸ است. 

میانگین قیمت هر تن کاای وارداتی ایران در  سه ماهه نخست سال ۹۸ برابر با یک هزار و ۱۵7 دار بود.

ییس کل سازمان توسعه تجارت ایران:
سیستان و بلوچستان بهترین 
بازار صادراتی کشور را دارد

معاون وزیــر صنعت، معدن و تجارت و رییس 
کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بهترین 
بازار صادراتی کشور به دلیل دسترسی به بازار 
کشورهای آسیای میانه با جمعیت چند میلیون 
نفری به سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.

حمید زادبــوم در کارگروه توســعه صادرات 
غیر نفتــی و شــورای ســاماندهی مبادات 
اظهارداشت:  بلوچســتان  و  مرزی سیســتان 
ظرفیت های باای این استان در زمینه ارتباط 
خارجی با ســه کشور افغانســتان، پاکستان و 
عمان فرصت های تجاری بســیار خوبی برای 
این منطقه و سه کشور یادشده فراهم کرده که 
هنوز از آن به خوبی بهره گرفته نشــده است.

وی افزود: ظرفیت ۱۵ میلیارد داری صادرات 
به کشور پاکستان سهم سیستان و بلوچستان 
اســت که باید فعاان اقتصادی کان را به این 
سمت ســوق داد.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با اشــاره به اهمیت مبادات مرزی با 
کشورهای همسایه سیستان و بلوچستان بویژه 
افغانســتان گفت: به منظــور افزایش تبادات 
تجاری ایران و افغانســتان با هماهنگی وزارت 
امورخارجه در ســتاد مشترک کمک خواهیم 

کرد موانع برطرف شود.

  آگهی شرکت فواد مبارکه 

 روابط عمومي شرکت فوادمبارکه 
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رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد: گزیده خبر

علت افزایش قیمت ها در بهار امسال 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: همه افزایش قیمت ها در بهار 
امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی شود. 
افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد 
سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته اند.

عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره متغیرهای 
پولی نوشــت: بانک مرکزی تمام تاش خود را برای کنترل 
میان مدت و بلند مدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ 
ســود، برای کنترل و مهار تورم بکارگرفته است و با وجود 
تمامی موانع و محدودیت ها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق 
تورم هدف گذاری شده، برای یکسال آینده استفاده می کند.

وی ادامــه داد: قضاوت درخصــوص عملکرد بانک مرکزی، 
بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کان و شوک های وارده 
به اقتصاد و همچنین بر مبنــای ابزارها، اختیارات و درجه 
استقال بانک مرکزی باشــد.همتی افزود: خرید بخشی از 
منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه 
توسط بانک مرکزی ) آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف 

شد( در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه 
پولی اســت.این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از 
بانک مرکزی خواهد بود.لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، 
نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند 
این روش تأمین بودجه، گــزارش کرده بود.در ادامه رئیس 
کل بانک مرکزی  روش هایی که امسال دولت محترم برای 
تأمین کســری بودجه از طریق فروش ســهام دولتی و نیز 
انتشــار اوراق بدهی بکارگرفته است، در شرایط تداوم فشار 
حداکثری، روش های مناســبی برای تأمیــن منابع ازم از 
نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است 
و درصــورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به 
هدف مهار تورم خواهد بود.وی در پایان گفت: همه افزایش 
قیمت ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی 
مربوط نمی شــود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل 
غیر پولی و عملکرد ســایر بازارها نیز در افزایش فشارهای 

تورمی نقش داشته اند.

دار در سرازیری
عملکرد شوکه کننده اقتصاد آمریکا، دار را بار دیگر عقب راند.به گزارش رویترز، 
همان طور که انتظار می رفت سه ماهه دوم امسال شاهد ثبت پایین ترین رشد 
فصلی ثبت شــده در طول تاریخ آمریکا تاکنون بود و طبق اعام وزارت بازرگانی 
آمریکا، نرخ رشد اقتصادی این کشور منفی ۳۲.۹ درصد اندازه گیری شده که این 
رقم ۲۴.۵ درصد کمتر از رشد سه ماهه قبل و ۲.۲ درصد بیشتر از نرخ رشد پیش 
بینی شده قبلی بوده است.با وجود بازگشایی کسب و کارها در ایالت های مختلف، 
سرعت شــیوع کرونا به ویژه در ایالت های جنوبی و غربی در سطح باایی باقی 
مانده است. بانک مرکزی آمریکا در تازه ترین نشست خود همان طور که انتظار 
می رفت اعام کرد نرخ بهره را در سطح کنونی حفظ خواهد کرد. با این حال نیاز 
بازارهای مالی به نقدینگی کماکان در سطح باایی باقی مانده است و فدرال رزرو 
به همین خاطر احتماا تا پایان سال به برنامه خرید اوراق قرضه خود ادامه خواهد 
داد. از ســوی دیگر انتظار می رود شاهد روزهای تیره و تارتری در روابط پکن و 
واشــنگتن باشیم. وانگ یی- وزیر خارجه چین در گفت وگو با همتای فرانسوی 
خود، آمریکا را به تاش برای سلطه بر جهان متهم کرده و گفته است اگر در برابر 
زورگویی های آمریکا مدارا کنیم، تنها این کشور جسورتر خواهد شد. وزیر خارجه 
چین هم چنین آمریکا را به تفرقه افکنی بین دولت و مردم این کشور متهم کرده 
و افزوده اســت: چین همواره ترجیح می دهد حداکثر خویشتن داری را از خود 
نشان دهد اما در برابر یکجانبه گرایی آمریکا پاسخ متناسب و منطقی خواهد داد. 
از سوی دیگر احتمال تحریم برخی از بانک های چینی توسط آمریکا، باعث نگرانی 
معامله گران شده است. پیشتر کنگره و سنای آمریکا با تصویب ایحه ای دولت 
را مکلف به تحریم بانک های چینی کرده بودند که با مقامات چینی در خصوص 
ایحه جنجالی امنیتی هنگ کنگ همکاری داشــته اند. ادوارد مویا- تحلیل گر 
بازار ارز در موسســه اواندا گفت: به نظر می رسد شاهد روزهایی هستیم که تاج 
پادشاهی از سر دار افتاده است و با تداوم این وضع، انتظار ما این است که بانک 
مرکزی آمریکا برای توقف روند فعلی دست به کار شود. اخبارهای رسیده، احتماا 
بیانگر این هســتند که خبری از یک احیای رشد اقتصادی سریع هم در سطح 
اتحادیه اروپا و هم در آمریکا نخواهیم بود. کمیسیون اروپا اعام کرد ۷۵۰ میلیارد 
یورو به مجموع اعتبارات قبلی خواهد افزود که این منابع صرف حمایت از بخش 
های مختلف اقتصادی به شکل وام یا کمک هزینه خواهد شد و میزان تخصیص 
آن به هر کشــور نیز بستگی به شدت شــیوع کرونا در آن خواهد داشت. بدین 
ترتیب مجموع اعتبارات تخصیص یافتــه اتحادیه اروپا برای مقابله با پیامدهای 
کرونا به رقم دو تریلیون یورو رسید.با این حال اوضاع در کشورهای اروپایی هنوز 
تا سطح مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد: مرکز آمار آلمان در گزارشی اعام کرد 
بزرگ ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲ به میزان ۱۰.۲ درصد کوچک 
شده که این رشد ، ضعیف ترین رشد اقتصادی آلمان از زمان ثبت داده های رشد 
در ســال ۱۹۷۰ میادی تاکنون محسوب می شود. هم چنین در مقایسه با رشد 
مشابه فصل قبل نیز رشــد اقتصادی ۵.۵ درصد کمتر شده است.روند نرخ تورم 
و بیکاری در بیشــتر کشورهای اروپایی رو به صعود است. طبق اعام مرکز آمار 
اتحادیه اروپا، در ماه ژوین نرخ بیکاری به قله پنج ماه اخیر خود رسیده و وضعیت 
به خصوص برای جوانان وخیم شده است. خوان پرز، معامله گر ارزی در واشنگتن 
گفت: از مدت ها پیش همه منتظر نهایی شدن این بسته محرک بودند و حاا که 
در خصوص اجرایی شدن و بازه زمانی آن بین کشورهای اروپایی وحدت نظر به 
وجود آمده است، کسانی که روی یورو شرط بسته بودند خوشحال هستند. این 
بسته از این جهت هم اهمیت دارد که کشورهای اروپایی بار دیگر بر سر مساله ای 
مهم و بزرگ با یکدیگر به اشــتراک نظر رسیدند و وحدت خود را نشان دادند.در 
آسیا، هر چند رشد اقتصادی چین در سطح مثبت باقی مانده است، اما آمارهای 
منتشر شده نشان می دهد که برای پنجمین ماه متوالی، رشد بخش خرده فروشی 
در سطح منفی باقی مانده است و این مساله می تواند بر ضعیف باقی ماندن سطح 
تقاضا در یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرفی جهان و در نتیجه تجارت جهانی اثر 
منفی بگذارد.  اولریخ لویشتمان، استراتژیست ارزی در »کامرتس بانک«  گفت: 
چشــم انداز دار با توجه به خبرهــای نه چندان مطبوع از اقتصاد آمریکا خیلی 
روشن نیست و همین مساله فشار عرضه روی دار را سنگین کرده است. تا زمانی 
که شیوع کرونا به مرحله کنترل نرســد بعید است دار به روزهای اوج خود در 
معامات باز گردد. اخبار مربوط به پیشرفت در ساخت واکسن کرونا نیز دیگر خبر 
مهم در صدر کانون توجه معامله گران بوده است. دانشگاه آکسفورد اعام کرده که 
واکسنش با موفقیت، سطح ایمنی افراد آزمایش شده در آفریقای جنوبی، انگلیس 
و برزیل را افزایش داده و حاا قرار است کار آزمایش روی یک نمونه نسبتا بزرگ 
در آمریکا انجام شود که در صورت موفقیت آمیز بودن آن، احتماا از اواخر امسال 
شاهد تولید انبوه این محصول برای عرضه جهانی آن خواهیم بود. تاکنون انگلیس، 
هلند، فرانسه و آمریکا خواستار دریافت این واکسن شده اند.تاکنون بیش از ۱۷ 
میلیون و ۳۴۶ هزار و ۳۵۷ مورد ابتا به کرونا گزارش شده است که در این بین 
۶۷۳ هزار و ۲۰۲ نفر جان خود را از دســت داده اند. در بین کشورهای مختلف، 
بااترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۵۴ هزار و ۶۴۱ نفر، برزیل با ۹۰ هزار و ۳۸۳ 
نفر، انگلیس با ۴۵ هزار و ۹۹۹ نفر، مکزیک با ۴۵ هزار و ۳۶۱ نفر و ایتالیا با ۳۵ 
هزار و ۷۸۶ نفر بوده است.واسیلی سربریاکوف، استراتژیست مسائل ارزی در بانک 
یو بی اس گفت: معامله گران نســبت به چشــم انداز دار در کوتاه مدت مردد 
هستند و تداوم درگیر بودن آمریکا با کرونا در سطح وسیع می تواند احیای رشد 
اقتصادی این کشور را در مقایسه با چین و اروپا به تاخیر بیاندازد. کاستن از سرعت 

شیوع کرونا در آمریکا، نقشی کلیدی در اوج گیری مجدد دار خواهد داشت.

بانک چین خواستار ایجاد اینستکس چینی شد
بانک دولتی چین به بانکهای چینی توصیه کرد آماده تحریمهای احتمالی آمریکا 
باشند.به گزارش رویترز، واحد سرمایه گذاری بانک دولتی چین در گزارشی اعام 
کرد با توجه به تحریم های احتمالی آمریکا، چین باید اســتفاده از سیستم پیام 
رســان داخلی بانکی خود را برای پیشبرد تراکنش های مالی در چین، ماکایو و 
هنگ کنگ افزایش دهد. با توجه به تصویب قانونی در آمریکا برای تحریم بانک 
های چینی که با مقامات این کشــور در خصــوص هنگ کنگ همکاری دارند، 
احتمال تحریم شــماری از بانک های چین شدت گرفته است. این گزارش هم 
چنین به دولت این کشــور توصیه کرده است در صورت قطع دسترسی چین به 
سوییفت توسط آمریکا، این کشور استفاده از دار به عنوان لنگرگاه ارزی خود را 
متوقف کند. این گزارش هم چنین خواستار توسعه یک سیستم مشابه سیستم 
اینســتکس اتحادیه اروپا شده که با هدف تجارت با ایران پس از خروج آمریکا از 
برجام و برگرداندن تحریم ها ایجاد شده است. در حال حاضر مدیر مالی شرکت 
چینی هوآوی که بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی در جهان است، به 
اتهام نقض تحریم های آمریکا در کانادا بازداشت شده و در خطر استرداد به آمریکا 
است. با توجه به ارتباط بانک اچ اس بی سی با این پرونده، ممکن است این بانک 
توسط آمریکا با جریمه سنگینی مواجه شود. سیستم پرداخت داخلی بانکی چین 
در صورت جایگزین شدن با سوییفت هم چنین می تواند باعث کاهش احتمال 
درز کردن اطاعات مربوط به تراکنش های مالی چین با دیگر کشورها به طرف 
آمریکایی شود. بر طبق این گزارش، ممکن است آمریکا به دنبال قطع دسترسی 
بانک های چینی به شبکه پیام رسان بانکی سوییفت باشد که توسط بانک های 

کشورهای مختلف با هدف انجام تراکنش های بین المللی استفاده می شود. 

 آیا دومین صندوق ETF تا پایان مردادماه
عرضه می شود؟

 در روزهای گذشته شایعاتی مبنی عرضه مرحله دوم صندوق های ETF در تاریخ 
۱۰ مردادماه مطرح شــد که مسووان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس 
ضمــن تکذیب این خبر، از عرضه این صندوق ها تــا پایان مرداد ماه خبر دادند.

یکی از برنامه های مهم پیش روی دولت برای بازار سهام، عرضه صندوق های قابل 
معامله )ETF( به بورس است که بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام دولت 
در کنار دیگر حمایت هایی که صورت گرفته می تواند در راستای عمق بخشیدن 
به معامات بازار و جهش قیمت ســهام شرکت های دیگر تاثیرگذار باشد و این 
صندوق ها با هدف دسترســی اکثریت مردم به بازار ســرمایه و ارتقای وضعیت 
اقتصادی خانواده ها از سوی دولت عرضه خواهد شد.با توجه به چنین تصمیمی، 
پذیره نویسی نخســتین مرحله واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق های قابل 
معامله بورسی که شامل سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و 
اتکایی بود از روز یکشنبه )۱۴ اردیبهشت( آغاز و تا ساعت ۱۶ )۳۱ اردیبهشت( 
ادامه داشــت که با استقبال نزدیک به ســه و نیم میلیون سهامدار مواجه شد و 
تاکنون بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( در بورس بوده است.

در خــرداد ماه بود که وزیر اقتصــاد و دارایی از عرضه مرحله دوم این صندوق ها 
در مــرداد ماه خبر داد این در حالی بــود که معاون وزیر، زمانی متفاوت با زمان 
اعام شــده از سوی وزیر را مطرح و اعام کرد مرحله دوم عرضه این صندوق ها 
)سهام پاایشــی ها( در تیر ماه و مرحله سوم )سهام خودرو و فلزی ها( در مرداد 

ماه عرضه خواهد شد.

ETF عرضه سهام گروه خودرو و فلزی ها در مرحله دوم صندوق های
بــا توجه به اینکه بارها صحبت از عرضه مرحلــه دوم صندوق های ETF در گروه 
پاایشی ها مطرح شده بود اما چندی پیش علی صحرایی، رییس شرکت بورس 
تهران در گفت و گویی اعام کرد تغییراتی در تصمیمات اتخاذ شده ایجاد و گروه 
خودرو و فلزی ها )خودرو، خســاپا، فملی و فواد( پیش از پاایشی ها در مرحله 
عرضه قرار خواهند گرفت اما همچنان اطاع دقیقی از زمان عرضه این صندوق ها 

در دست نیست.

عرضه صندوق های ETF در تاریخ 10 مرداد
به دلیل رشــد بســیار خوبی که این صندوق ها به دنبال روند صعودی بورس به 
دست آورده اند، بسیاری از فعاان بازار، مشتاق عرضه هر چه زودتر مرحله دوم این 
صندوق ها و مشارکت برای پذیره نویسی آن هستند. در این راستا، خبری مبنی بر 
عرضه مرحله دوم صندوق های ETF در تاریخ ۱۰ مردادماه مطرح شد که در ابتدا 
این خبر از سوی حسن عایی، معاون سازمان خصوصی سازی رد و اعام شد که 
تاکنون به صورت رسمی چنین صحبتی مطرح نشده و قطعیتی در راستای زمان 
عرضه مرحله دوم این صندوق مطرح نشده است.با توجه به تکذیب این خبر، در 
چند روز گذشته باز هم شایعاتی در راستای قطعیت عرضه صندوق های ETF در 
تاریخ ۱۰ مرداد مطرح شــد که با پیگیری های صورت گرفته از ســوی خبرنگار 
ایرنا، یک مسوول حاضر در سازمان بورس اعام کرد، تاکنون تاریخ مشخصی در 
زمینه زمان عرضه این صندوق ها به این ســازمان اباغ نشده است، در ابتدا باید 
این موضوع از ســوی وزارت اقتصــاد و دارایی مطرح و تاریخ دقیق از طریق این 
وزارتخانه به سازمان بورس اعام شود تا بتوان باقی اقدامات ازم را در این زمینه 

در دستور کار قرار داد.

عرضه دو ETF دولتی دیگر در نیمه اول سال
به دنبال چنین صحبت هایی، عباس معمارنژاد معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در اواسط هفته گذشته درباره زمان عرضه این صندوق ها اعام کرد: نیمه نخست 
سال جاری دو   ETF   دولتی دیگر با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی بر اساس قیمت 
میانگین یک ماه آخر منتهی به آگهی واگذاری، عرضه می شــود . وی درباره نوع 
سهام عرضه شده در مرحله دوم صندوق های ETF گفت: صندوق دارا دوم از گروه 
پاایشی )شبریز، شپنا، شتران، شبندر( و صندوق دارا سوم مرکب از گروه فلزی و 

خودرویی )فواد، فملی، خودرو، خساپا( است.

عرضه مرحله دوم صندوق های ETF تا پایان مرداد ماه
به دنبال چنین صحبت هایی، رییس  ســازمان خصوصی سازی از عرضه مرحله 
دوم صندوق های ETF در بورس خبر داد و گفت: اقدامات ازم به منظور تشکیل 
دومین صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله)ETF( با نام »صنایع پاایش نفت« 
متشکل از شرکت های پاایش نفت تبریز، پاایش نفت بندرعباس، پاایش نفت 
اصفهان و پاایش نفت تهران توسط وزارت نفت در مرحله انجام بوده و امید است 
تا پایان مرداد ماه این صندوق نیز از طریق پذیره نویســی عمومی تشکیل شود.

وی سومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله را »خودروسازی و صنایع« اعام 
کرد و افزود: این صندوق متشکل از شرکت  های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع 
مس ایران و فواد است که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و 
مقدمات ثبت ســفارش سهام آن در بازار سرمایه انجام شود و اکنون زمان دقیق 
عرضه آن موکول به اقدامات اجرایی اولیه در ثبت صندوق توسط وزارت صنعت 
اســت.ثبت نام عرضه مرحله دوم صندوق نیز ماننــد صندوق دارا یکم برای همه 
افراد ایرانی که دارای کد ملی هستند آزاد است، حال با توجه به اظهارات مطرح 
شــده از سوی مسووان مربوطه در زمینه دومین مرحله از عرضه این صندوق ها 
تا پایان مرداد ماه باید منتظر ماند که آیا عرضه این صندوق  در زمان اعام شده 

انجام می شود یا خیر؟

گرچه ســازمان برنامه و بودجه هرگونه 
اثرگذاری کسری بودجه و بی انضباطی 
مالی دولت در تورم چند ماه اخیر را رد 
کرده و آن را ناشی از افزایش قیمت ارز 
اعام کرده، اما رئیس کل بانک مرکزی 
چندان ایــن ادعا را تایید نکرده و خرید 
ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین 
کسری بودجه را نوعی استقراض کوتاه 
مــدت از بانک مرکــزی و موثر بر تورم 
دانســته اســت. افزایش نرخ تــورم در 
ماه های اخیر موجب تحلیل و بحث های 
بســیار در رابطه با دایل شکل گیری 
آن شــد که در نهایت به واکنش های از 
سوی ســازمان های مربوطه و مورد نقد 
نیز منتهی شد.اخیرا ســازمان برنامه و 
بودجه در پاســخ به نقدهــای مبنی بر 
اثرگذاری کسری بودجه بر افزایش نرخ 
تورم واکنش نشــان داد و به نوعی این 
موضوع را رد کرد. موضع گیری سازمان 
برنامــه و بودجه از این حکایت داشــت 
کــه با وجود کســری بودجه در ســال 
گذشــته، ۹۸ درصد ارقام کان بودجه 
۱۳۹۸ محقق شــده و با وجود تحمیل 
هزینه های اجتناب ناپذیر ناشی از سیل 
و کرونا، دولت توانسته کل تنخواه گردان 
خزانه را در پایان سال مالی تهیه کند.از 
سوی دیگر سازمان برنامه که به دفعات 
هر گونه استقراض از بانک مرکزی برای 
تامین کسری بودجه را رد کرده بود این 
بار نیز بر این تاکید داشت که صورت های 
مالی بانک مرکزی در سال گذشته نشان 
دهنــده انضبــاط مالی دولــت بوده و 
براساس همین صورت های مالی خالص 
بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۶ 

درصد کاهش داشته است.
در عین حال به مواردی به عنوان عامل 
افزایش تورم در ماه های اخیر اشاره شد 
که به نوعی به ســمت بانــک مرکزی 
می رفــت؛ به طوری که اعام شــد بی 
تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه 
نیما علت موج تورمی اخیر بوده اســت. 
همچنین موضــوع وام یک میلیونی که 

بانک مرکزی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه 
بگیر پرداخت کرد و آثار ناشی از کرونا، از 

عوامل دیگر تورم معرفی شد.

اشــاره قابل تامل به اســتقال و 
استقراض از بانک مرکزی

اما رئیــس کل بانک مرکــزی در تازه 
ترین اظهرات خود به نوعی به حواشــی 
تورمی مطرح شده در خصوص عملکرد 
بانک مرکزی پاســخ داده و تاکید کرده 
است که  تمام مشکات  تورمی موجود 
محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست 
و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک 
باید در چارچوب محیط اقتصاد کان و 
شــوک های وارده به اقتصاد و همچنین 
بر مبنــای ابزارها و اختیــارات و درجه 

استقراض بانک مرکزی باشد.

پای ارز فروشی صندوق توسعه ملی 
به میان آمد

رئیــس کل بانک مرکــزی در اظهارات 
خود به موضوع تامین منابع برای جبران 
کســری بودجه و آثار آن بر تورم اشاره 
داشــته اســت؛ یعنی همان موردی که 
سازمان برنامه و بودجه اعام کرده اثری 
در تورم سال جاری به ویژه بهار نداشته 
اســت.همتی به موضوع فروش ارزهای 
صندوق توسعه ملی برای تامین کسری 
بودجه اشــاره کرده و گفتــه که خرید 
بخشــی از منابع ارزی صندوق توسعه 
ملی  جهت تامین کسری بودجه توسط 

بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف 
شــد، تامین کسری بودجه از محل پایه 
پولی است که این روش در کوتاه مدت 
همان استقراض از بانک  مرکزی خواهد 
بود.وی تاکید کــرده که در همان زمان 
نیز براساس وظیفه ای که بانک مرکزی 
دارد، نظر کارشناســی خود در خصوص 
آثــار احتمالی ناخوشــایند این روش از 
تامین کســری بودجه یعنی برداشت از 
منابع صندوق توســعه ملی و تبدیل آن 

به ریال را به دولت گزارش کرده است.
 

صندوق  ارزهای  فــروش  ماجرای 
توســعه ملی برای جبران کسری 

بودجه
اما ماجــرای فروش ارزهــای صندوق 
توســعه ملی در  تامین کسری بودجه 
کــه رئیــس کل  بانک مرکــزی به آن 
اشــاره دارد  به این بر می گردد که در 
سال گذشــته و در زمان تدوین ایحه 
بودجه، دولت ســهم واریزی به صندوق 
توســعه ملی از محل درآمدهای نفتی 
را ۲۰ درصد پیشــنهاد کرد و در نهایت 
به تصویــب رســید و ۱۴ درصد باقی 
مانده را در اختیار خــود گرفت.این در 
شرایطی اســت که در ادامه با توجه به 
کســری بودجه ای که پیش روی  دولت 
قرار داشت از اقداماتی که صورت گرفت 
پیشنهاد استفاده از رقم ۴۵ هزار میلیارد 
تومانی از منابع صندوق توسعه ملی بود؛ 
به طــوری که دولت تخمیــن زده بود 

حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کسری 
بودجــه دارد که حدود ۶۲ هزار میلیارد 
آن را از صرفه جویی هزینه ها و کاهش 
در برخی از بخش هــای بودجه جبران 
کرد ولی مابقــی از محل های دیگر باید 
تامین می شد.براین اساس با پیشنهادی 
که به تصویب شــورای  عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا رسید، مصوب شد 
۱۰ هــزار میلیارد تومان از محل فروش 
امــوال دولت، ۴۵۰۰ میلیــارد تومان از 
حساب ذخیره ارزی و ۳۷ هزار میلیارد 
دیگر از محل فروش اوراق تامین شــود 
در کنــار آن مجوز برداشــت ۴۵ هزار 
میلیارد تومانی از صندوق توســعه ملی 
نیز صادر شــد که البته در همان زمان 
نیز کارشناسان نســبت به  آثار تورمی 
برداشــت از صندوق توســعه ملی برای 
جبران کسری بودجه هشدار داده  بودند.

این موضوع در سال جاری نیز در بودجه 
تکرار شــده و دولت مجوز برداشت ۱۶ 
درصدی از ســهم صندوق توسعه ملی 
را در اختیار دارد؛ بــه گونه ای که باید 
برای امسال ۳۶ درصد از منابع ناشی از 
درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی 
وارد شود، اما با توجه به کاهش درآمدها 
دولت ۲۰ درصد را واریز و مابقی را برای 
جبران هزینه های بودجه مورد استقاده 
قرار خواهد داد.با توجه به کسری بودجه 
در سال جاری که برآوردها تا ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت، دولت انتشار 
اوراق بدهــی را در دســتور کار قرار داد 
و تاکنون بانک مرکزی طی چند مرحله 
آن را انجام داده اســت.در هر صورت یا 
وجود برخــی نقدهایی کــه به همین 
روش انتشــار اوراق برای تامین کسری 
بودجــه مطرح اســت، رئیس کل بانک 
مرکزی معتقد است انتشار اوراق بدهی 
روش مناسبی برای تامین منابع ازم از 
نقدیندگی موجود در جامعه و بدون فشار 
به پایه پولی خواهــد بود که در صورت 
تداوم می تواند کمکی به بانک مرکزی در 

رسیدن به اهداف مهار تورم باشد.

مستندات همتی از استقراض دولت از بانک مرکزی

فروش ارزهای صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد

مدیرعامل جدید بانک عامل بخش مسکن، اجرای 
تعهدات بانک برای تکمیل پروژه های مســکن مهر 
و اجرای طــرح ملی اقدام مســکن را از مهمترین 
استراتژی های این بانک عنوان کرد.به گزارش بانک 
عامل بخش مسکن، محمود شایان در مراسم معارفه 
خود به عنــوان مدیرعامل جدید ایــن بانک که با 
حضور محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی و عباس 
معمارنژاد معاون بانک، بیمه و شــرکت های دولتی 
وزارت امــور اقتصادی و دارایــی و رامتین رحیمی 
انارکی فرزند مرحوم رحیمی انارکی برگزار شــد، با 
اشاره به اینکه ۳۰ درصد از هزینه های سبد خانوار، 
۱۲ درصد درآمد اشــتغال مستقیم و ۲۱ درصد از 
سهم تولید ناخالص داخلی مرتبط به بخش مسکن 
اســت، افزود: اندازه بانک ها به اندازه ترازنامه مالی 
آنها نیست که بگوییم کدام بانک بزرگ تر است.وی 
بخش مســکن را پیچیده ترین مسأله حوزه اقتصاد 
کان دانســت و گفت: اگر پیچیدگی اصل مسئله 
را در نظــر بگیریم بانک عامل بخش مســکن یکی 
از مهمترین مأموریت ها را بــر عهده دارد؛ بنابراین 
در این شــرایط نیازمند تصمیمات کارا و ارزشمند 
هســتیم.مدیرعامل جدید بانــک تخصصی بخش 
مسکن با تأکید بر اینکه جامعه دانشگاهی، انجمن ها، 

انبوه سازان و فعاان اقتصادی باید در تحقق هدف 
دولت در حوزه تحرک بخشی مسکن در کنار بانک 
باشند، گفت: توجه ویژه به راه اندازی بورس اماک 
و مستغات، اســتفاده از بازار پرانرژی بورس برای 
تأمین مالی بخش مســکن، تغییرات اساســی در 
حوزه منابع از تأمین زنجیره تولید تا تولید مسکن، 
هدایت سیاســت حمایتی به ســمت انبوه سازی 
باید با جدیت در دســتور کار باشد.شایان مهمترین 
استراتژی بانک عامل بخش مسکن را تعیین تکلیف 
و تکمیل پروژه های مسکن مهر عنوان کرد و گفت: 
دومین مأموریت بانک، طرح اقدام ملی است که در 

این زمینه تاش ویژه خواهم کرد.وی گفت: با توجه 
به شعار امسال که جهش تولید نامگذاری شده، به 
همراه هیئت مدیره بانک قول می دهیم تمام تاش 
خــود را برای اجرای این طرح عظیم ملی مســکن 
بــه کار بگیریم و هر روز شــاهد توفیق اجرای این 
طرح باشــیم.مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن 
با بیان اینکه تــاش می کنیم تا حمایت مجلس و 
دولت را برای برنامه اقدام ملی مسکن جلب کنیم، 
گفت: از دیگر برنامه های آتی بانک، حرکت به سمت 
کاهش زیان، سودآوری، تقویت سرمایه بانک، توسعه 
بانکداری دیجیتال، فروش اموال مازاد، جذب منابع 
ارزان قیمت و هوشمندســازی بانک خواهد بود؛ به 
نحوی که پرداخت تســهیات به انبوه ساز هر چه 
سریع تر انجام شود.شایان ایجاد صندوق های سرمایه 
گذاری برای تأثیرپذیری بهتر، استفاده حداکثری از 
ظرفیت انتشار اوراق های رهنی، صکوک و استصناع 
و همچنین بورسی شدن برخی شرکت های بانک را 
از دیگر برنامه های بانک مســکن در دوران مدیریت 
خود عنــوان کرد و گفــت: در حوزه پرســنل نیز 
تاش می کنم بر مبنای اصل شایســته ســااری و 
بهبود وضعیت رفاهی کارکنان رســمی، شرکتی و 

بازنشستگان اقدامات ازم را انجام دهیم.

حمایت مدیرعامل جدید بانک عامل بخش مسکن از بورس اماک
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نگـــاه

پامپئو: 
تا ماه مه ۲۰۲۱ نیروهایمان از افغانستان 

خارج می شوند
آمریکا به روسیه هشدار داد، ایجاد تهدیدات برای امنیت سربازانش در افغانستان 
را نمی پذیــرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین اعام کرد که تا ماه مه ســال آینده 
میادی نیروهای کشورش از افغانســتان خارج خواهند شد. مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا تاکید کرد که طبق توافق نامه دوحه تا ماه مه ســال ۲۰۲۱ ارتش 
آمریکا از افغانستان خارج می شود.وزیر خارجه آمریکا در ادامه تصریح کرد: »ما با 
طالبان توفق نامه امضا کردیم سربازان مستقر در افغانستان را به صفر می رسانیم. 
مــا نیروهای خود را از آنجا بیرون می بریم. امکان دارد ماه مه ســال ۲۰۲۱ این 
اتفاق بیفتد.«او همچنین با اظهار نظر درباره ادعای پیشــنهاد جوایزی از سوی 
روســیه به نیروهای طالبان برای کشتن ســربازان آمریکایی گفت: ما به روسیه 
هشــدار داده ایم ایجاد تهدیدات برای امنیت سربازان آمریکایی در افغانستان را 
نمی پذیریم.پامپئو هنگام سخنرانی در جلسه شهادت سنای آمریکا و در پاسخ به 
ســوالی از سوی سناتور باب منندز گفت: می توانم به شما این اطمینان را بدهم 
هر وقت که با سرگئی اوروف، وزیر خارجه روسیه صحبت کردم تمامی مسائلی 
را که جان آمریکایی ها را در معرض خطر قرار می دهد، مطرح کردم.وی از گفتن 
اینکه آیا به ترامپ توصیه می کند موضوع را با وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
آمریــکا مطرح کند، امتناع کرد اما گفت رئیس جمهوری روســیه موضع ایاات 
متحده را کامًا خوب می داند.براساس گزارش اسپوتنیک، در عین حال پامپئو در 
واقع مسکو را به حمایت از طالبان حداقل برای چند سال گذشته متهم کرد اما 
هیــچ دلیل ثابت کننده ای را ارائه نکرد.وی در اظهاراتی واهی باز هم پای ایران را 
وسط کشید و مدعی شد: »طالبان نه تنها از سوی روسیه حمایت می شود بلکه 
کشــورهای  دیگری نیز هستند که آنها را حمایت می کنند. اجازه بدهید به شما 
بگویم، مــا در وزارت خارجه و وزارت دفاع نگران حمایت ایران از طالبان بودیم، 
نگــران حمایت طالبان از طریق خلیج فارس بودیم. ما با جدیت تاش می کنیم 
تا چه به لحاظ دیپلماتیک و چه امنیتی به منظور محافظت از سربازان خود این 
تهدیدات را خنثی کنیم«.رئیس دســتگاه دیپلماسی آمریکا در ادامه گفت: »ما 
برای محافظت از جان سربازان مان از تاریخ ۲۹ فوریه تا امروز کار کرده ایم و بعد از 
امضای توافق نامه صلح تاکنون علیه نظامیان ما در افغانستان هیچ حمله ای صورت 
نگرفته اســت«.در تاریخ ۲۶ ژوئیه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مطالبی 
مدعی شده بود، واحد اطاعات نظامی روسیه برای جنگجویان طالبان به خاطر 

کشتن سربازان آمریکایی پاداش می دهد.

برهم صالح:
 برگزاری انتخابات زودهنگام 

در عراق قطعی است
رئیس جمهور عراق در ســخنانی برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشــور را 
خواسته ای برگشت ناپذیر خواند.به گزارش پایگاه اینترنتی المعلومه، برهم صالح 
رئیس جمهور عراق در سخنانی به مناسبت عید سعید قربان گفت: این مناسبت 
امروز ما را به هم افزایی، انســجام و وحــدت تاش ها برای مقابله با چالش هایی 
که کشــور در سایه شــیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی و بهداشتی با آن مواجه 
است، فرا می خواند.وی افزود: مسئولیت و وظیفه ملی، همه احزاب سیاسی را به 
همکاری و تاش برای تحقق خواســته های ملت مان در یک کشور مقتدر دارای 
حاکمیت، مقابله با فساد، ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و ساخت آینده ای 
درخور نسل های آینده فرا می خواند.برهم صالح در ادامه گفت: برگزاری انتخابات 
زودهنگام و جلب اعتماد دوباره تمامی شهروندان عراقی با تضمین عادانه تحقق 

حق و حقوق انتخاباتی ملت عراق، خواسته ای برگشت ناپذیر است.

»ریچارد مور« رئیس جدید سازمان اطاعات 
مخفی انگلیس شد

ســفیر سابق انگلستان در آنکارا رئیس جدید سازمان اطاعات مخفی این کشور 
شــد.به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه انگلیس طی بیانیه ای از 
انتصاب ریچارد مور، سفیر سابق این کشــور در آنکارا به سمت رسایت سازمان 
اطاعات مخفی انگلیس )MI۶( خبر داد.براساس این بیانیه، ریچارد مور در حال 
حاضر در وزارت امور خارجه انگلیس به  عنوان »هماهنگ کننده امور سیاســی« 

فعالیت دارد و در پاییز ماموریت جدید خود را آغاز خواهد کرد.

تاکتیک جدید داعش که اوضاع امنیتی 
عراق را برهم زده است

بعد از گذشت کمتر از ۱۰ روز از کشته شدن یکی از فرماندهان تیپ های 
ارتش عراق در بخش الطارمیه در شمال بغداد؛ در ساعات پایانی سه شنبه 
نیز یک سرلشــکر دیگر در شهرستان هیت )۱۷۰ کیلومتری غرب بغداد( 
کشته شد. به نوشته روزنامه الشرق ااوسط، مسؤولیت هر دو این عملیات 
را داعش برعهده گرفت؛ داعشی که در اواخر سال ۲۰۱۷ در عرصه نظامی 
مقابل نیروهای عراقی شکســت خورد و بعد از ماه ها از آن شکست که به 
پایان »خافتش« در موصل انجامید، این گروه فعالیت های مختلف خود را 
در »مناطق قدرت« به ویژه در غرب و شمال غرب عراق از سرگرفته است.

عملیات اخیری که احمد عبدالواحد الامی، فرمانده تیپ ۲۹ ارتش عراق 
را در ایست بازرســی در شهرستان هیت )که سال ها تحت اشغال داعش 
بود(،  هدف قرار داد، مســؤولیتش را داعــش برعهده گرفت. این عملیات 
چند روز بعد از کشته شــدن علی غیدان الخزرجی، فرمانده تیپ ۵۹ در 
ارتش عراق در شهرستان الطارمیه که هنوز در آن گروهک های زیرزمینی 
داعش فعالیت دارند، صورت گرفت. داعش با وجود اینکه در ســال ۲۰۱۴ 
به اطراف این شهرســتان رسید اما نتوانست این شهرستان را اشغال کند.

گروه اطاع رســانی امنیتی عراق در بیانیه ای کشته شدن فرمانده مذکور 
را تســلیت گفته و اعام کرد که کشته شدن وی در هنگام تعقیب کردن 
گروهی تروریستی صورت گرفت و یک افسر دیگر نیز به همراه افراد دیگر 
در این حمله کشته شدند.اقدام غافلگیرکننده دیگر که توسط داعش انجام 
شد، این بود که بمبی که در داخل خودرویی کار گذاشته شده بود، منفجر 
شــد که طبقه بیانیه رســمی، به زخمی شدن پنج تن انجامید. طبق این 
بیانیه، این انفجار در زندیکی میــدان هواپیمایی رخ داد که طی روزهای 
اخیر، در آنجــا درگیری هایی میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی رخ 
داده بود که به کشته شده سه تظاهرکننده انجامیده بود.انفجار این بمب 
در خــودرو بعــد از دوره ای از آرامش چند ماهــه رخ داد که طی آن، در 
بغداد هیچ انفجاری با بمب یا کمربندهای انفجاری رخ نداد.با ازســرگیری 
عملیات هدف قــرار دادن فرماندهان نظامی ارشــد در ارتش عراق و نیز 
انفجار بمب ها، تمامی نشــانه ها حکایت از این دارند که داعش چه بســا 
تاکتیک جدیدی را برای رویاروی با نیروهای امنیتی آغاز کرده است و در 
این رهگذر، از ادامه اختافات سیاسی در کشور بهره برداری می کند.در این 
راستا، معتز محیی الدین، کارشناس استراتژیک و مدیر مرکز پژوهش های 
امنیتی و سیاسی الجمهوری در مصاحبه با الشرق ااوسط گفت: داعش با 
این عملیات تاش می کند آنچه را از دست داده است، جبران کند که این 
امر از طریق روش نبرد جدید برای بازگشت به قبل از مرحله ۲۰۱۴ انجام 
می شــود. این امر در مناطق مرزی و مناطقی که تحت اشغال داعش بود، 
صورت می گیرد. این امر نه به خاطر آن چیزی است که برخی آن را اراضی 
قدرتگیــری توصیف می کنند، بلکه برای تحکیم و تقویت موقعیت داعش 
به ویژه منابع حمایت مالی و بــه عضوگیری عناصری در داخل نیروهای 
امنیتی و از انتقال از عملیات نمایشی به عملیات ویژه است.وی ادامه داد، 
داعش بر این باور است که بحران درمانی ناشی از کرونا بسیار به نفع این 
گروه بوده اســت، چراکه حمایت های شــکننده ای را برای آن ایجاد کرده 
اســت، به این اعتبار که نیروهای امنیتی از مناطق باز و اطراف شهرها به 
ســمت مناطق پرازدحام در داخل شهرها عقب نشینی کرده اند و داعش 
از این خأ بهره برداری کرده و دســت به حماتی به تعدادی از شهرها و 
روســتاها و اخیراً در الطارمیه و هیت زده است؛ هرچند که این دو منطقه 
کامًا از لحاظ امنیتی بر آنها کنترل وجود دارد.محی الدین ادامه داد: این 
امر مفاهیم مهمی در بردارد و نشان می دهد که داعش از لحاظ اطاعاتی 
به دستگاه های امنیتی نفوذ پیدا کرده است. از جمله سوال های مطرح این 
است که چگونه داعش به چنین رتبه های نظامی باایی دست یافته است 
و آن فرماندهان را کشته است؟ این بدین معناست که خلل بزرگی وجود 
دارد، چراکه عناصر داعش تحرکات آن افسران را از زمان حرکتشان تا زمان 
وقوع حادثه می دانند. گفتنی است که آن فرماندهان نظامی، گارد حفاظت 
گســترده ای دارند در نتیجه این سوال باقی می ماند که حفاظت از آنها در 
قبال چنین عملیات ویژه ای چگونه صورت می گیرد.وی تصریح کرد: خطر 
نزاع های سیاســی بر سر پرونده امنیتی و عدم اتخاذ تدابیر کارآمد جهت 
جلوگیری از فعالیت های داعش، حکایت از این دارد که بی توجهی از جانب 
دولــت در خصوص پرونده امنیتی صورت می گیــرد و دولت به نزاع های 
سیاسی مشــغول است که این امر فرصتی را برای داعش فراهم می سازد. 
داعش مرحله جدیدی را آغاز کرده است که عبارت از کارگذاشتن بمب در 
خودروها است. این تحولی بسیار خطرناک است. این امر نشان می دهد که 

داعش می تواند به مناطق در داخل پایتخت برسد.

 بعد از انگلیس
آمریکا این بار برزیل را ازبابت هوآوی 

تهدید کرد
سفیر آمریکا در برزیل ضمن اشاره به هشدارهای واشنگتن درخصوص ناکامی 
پکن در حفاظت از مالکیت معنوی، گفت، اگر برزیل به شرکت هوآوی چین 
اجازه دسترسی به شــبکه فایو جی )۵G( خود را بدهد با پیامدهایی رو به 
رو خواهد شد.به گزارش ز خبرگزاری رویترز، دولت واشنگتن تاش ها برای 
محدود کردن نقش هوآوی در رونمایی از نســل پنجم تکنولوژی پرسرعت 
در بزرگ ترین اقتصاد آمریکای اتین را افزایش داده اســت. آمریکا مدعی 
اســت که هوآوی داده ها را برای جاسوسی در اختیار دولت پکن می گذارد. 
این در حالی است که شرکت هوآوی این مساله را که برای چین جاسوسی 
می کند، رد کرده اســت.  تاد چپمن، ســفیر آمریکا در برزیل گفت: برزیل 
به خاطر انتخاب شــرکت هوآوی با اقدام تافی جویانه رو به رو نمی شــود 
اما با پیامدهایی مواجه خواهد شد. هر کشوری مسؤول تصمیمات خودش 
اســت. پیامدهایی که ما در جهان شاهد هستیم این است که شرکت هایی 
که در زمینه مالکیت معنوی فعالیت دارند می ترســند در کشــورهایی که 
در آنها مالکیت معنوی حفاظت نمی شــود، سرمایه گذاری کنند.وی افزود: 
موسســه مالی IDFC که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای 
تقویت توسعه مالی برون مرزی به منظور مقابله با نفوذ چین تاسیس شد، ۶۰ 
میلیارد دار در خزانه  خود دارد.چپمن تاکید کرد: دولت واشنگتن موافقت 
کــرده تا از ایــن صندوق مالی برای حمایت از متحدانی اســتفاده کند که 
تصمیم می گیرند تاسیســات زیربنایی تلکام خود را از تامین کنندگان قابل 
اعتماد تهیه کنند.ژایر بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل ماه گذشته تاکید 
کرد، اســتقرار تکنولوژی فایوجی باید الزامــات و مقررات حاکمیت ملی و 

امنیت اطاعات و داده ها را برآورده کند.    

 به مناسبت عید سعید قربان

بازتاب گسترده سخنان رهبر انقاب در رسانه های دنیا
سخنان دیروز رهبر معظم انقاب به مناسبت عید سعید قربان در 
رســانه های خارجی با بازتاب فوری و وسیعی همراه بود. حضرت 
آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب صبح دیروز )جمعه( مصادف 
با عید ســعید قربان، از طریق پخش زنده تلویزیونی با ملت ایران 
ســخن گفتند.رهبر معظم انقاب در این سخنرانی پس از تبیین 
ابعاد گوناگون عید سعید قربان فرمودند: تحریمی که آمریکایی ها 
به کار گرفتند، قطعاً جنایت بزرگی است که علیه یک ملت به کار 
می گیرند. البته ظاهر آن این اســت که نظام جمهوری اسامی را 
تحریم کردند. هدف کوتاه مدت آنها از تحریم ها این است که مردم 
را به ستوه بیاورند تا مردم آشفته شوند و مقابل دستگاه و حکومت 
بایستند. پارسال گفتند تابستان داغ که خودشان به تابستان داغ 
مبتا شــدند. هدف میان مدت آنها این اســت که مانع پیشرفت 
کشــور شوند، بخصوص پیشرفت علمی.ایشــان در ادامه گفتند: 
هدف بلندمدت آنها به ورشکستگی کشاندن دولت و کشور است، 
یعنی متاشــی کردن اقتصاد کشور است. کشوری که اقتصادش 
فروپاشید، ادامه حیاتش ممکن نیست. هدف دیگر آنها این است 
که رابطه جمهوری اسامی را با نیروهای مقاومت قطع کنند. خواب 
آشفته دشمن خبیث تعبیر نشده است. تحقق نیافتن این مقاصد را 
خودشان اعتراف می کنند. می خواهند جوان های ما را ناامید کنند 
و تحرک و نشاط را از آنها بگیرند. البته در برخی ها اثر هم می کند و 
در داخل هم کسانی حرف های آنها را تکرار می کنند. یک خبری را 
در نوشته یا اظهارات کسی که در مجموعه های سیاسی می شنوند 
و دو روز بعد می بینید در فضای مجازی و روزنامه منعکس می شود. 
آنها می گویند اگر می خواهید تحریم رفع شود باید در مقابل آمریکا 
کوتاه بیایید و ایستادگی نکنید. برخی تحت تاثیر قرار می گیرند اما 
در اغلب مردم اثر نمی گذارد؛ زیرا دشمن را شناخته اند و می دانند 
که مغرضانه حرف می زنند. اگر جریان تحریف شکســت بخورد؛ 
جریان تحریم قطعاً شکست خواهد خورد زیرا عرصه، عرصه جنگ 
اراده ها اســت.در همین رابطه، سخنان معظم له در فاصله زمانی 

بسیار کوتاهی از بازتاب بین المللی گسترده ای در رسانه های جهانی 
برخوردار شــد.خبرگزاری بی بی ســی تیتر خود درباره سخنرانی 
رهبــر معظم انقاب را اینگونه انتخاب کرد: »اینســتکس« )ابزار 
حمایت از مبادات تجاری( بازیچه چرندی است.این خبرگزاری در 
خصوص سخنان مقام معظم رهبری اعام کرد: آیت اه خامنه ای 
در سخنانش به مناســبت عید قربان گفت که اروپا بعد از خروج 
آمریکا از برجام برای یافتن راه حل مهلت خواست و اقتصاد کشور 
را »معطل« کرد؛ اما در نهایت »هیچ کاری نکرد؛ آخرین ابتکار آنها 

هم بازیچه چرندی به اســم اینستکس« بود. خود این، یک چیز 
مضر و غلطی است که این را هم انجام ندادند و نکردند«.خبرگزاری 
اسپوتنیک نیز این بخش از سخنان رهبر انقاب را رسانه ای کرد: 
هدف کوتاه مدت دشمن از تحریم خسته کردن مردم است. چند 
سال اســت می گویند تابستان داغ؛ حاا امســال خودشان دچار 
تابستان داغ شدند. به وعده های این و آن نباید تکیه کرد. آخرین 
ابتــکار اروپایی ها بازیچه چرندی به نام اینســتکس بود که حتی 
همان هم تحقق پیدا نکرد.خبرگزاری رویترز اینگونه سخنان مقام 

معظم رهبری را پوشش داد: ایران برنامه های هسته ای و موشکی 
بالستیک خود را متوقف نخواهد کرد؛ رویای آمریکا برای دستیابی 
به اهدافش از طریق تحریم ها و فشــار حداکثری بر ایران هیچگاه 
به واقعیت نخواهد پیوســت. تحریم های آمریکا ایران را قوی تر و 
خودکفا کرده است.روســیا الیوم بخش هایی از فرمایشــات مقام 
معظم رهبری را منتشــر و در تیتری نوشت: هدف از تحریم های 
آمریکا در مدت زمان طوانی، به شکســت کشاندن اقتصاد ایران 
اســت.رهبر انقاب اسامی گفت: رفتار آمریکا با ملت ها همچون 
رفتار پلیس آمریکایی با جورج فلوید بود و این کشور سیاست زانو 
بر گردن ملت ها را دنبال می کند.پایگاه اینترنتی العهد در صفحه 
نخست خود سخنان رهبری را منتشر و در تیتری نوشت: آمریکای 
بحران زده هرگز نمی تواند ما را تســلیم کند.این رسانه به صورت 
مشــروح سخنان مقام معظم رهبری را منتشــر کرد و به نقل از 
ایشــان نوشت: ملت ایران باید تمامی توان و امکانات خود را برای 
مقابله با دشمن به کار گیرد.شبکه تلویزیونی المیادین به محض 
آغاز ســخنان رهبری، فرمایشات حضرت آیت اه خامنه ای را در 
قالب جماتی به صورت خبر فوری در صفحه نخست خود منتشر 
کرد. این رسانه به نقل از رهبری نوشت: تحریم های اقتصادی ایران 
باعث شــد ما در بحث اقتصاد به درآمدهای نفتی وابسته نباشیم. 
دولت آمریکا از مشکات بسیاری در عرصه داخلی خود رنج می برد 
و این کشور و رژیم صهیونیستی با انواع و اقسام مشکات دست و 
پنجه نرم می کنند. ما نمی خواهیم با واشنگتن مذاکره کنیم زیرا 
این کشور می خواهد امور را به نفع خود پیش ببرد.شبکه تلویزیونی 
الجزیره نیز به انتشار گزیده هایی از سخنان رهبری پرداخت و به 
نقل از ایشان اعام کرد: اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد 
حاج قاسم ســلیمانی به وحدت بیشتر ایرانی ها و عراقی ها منجر 
شد. فشــارها بر ایران هرگز فایده ای نخواهد داشت و دشمنان به 
این موضوع اذعان می کنند. ما هرگز برنامه های موشــکی خود را 

همانطور که آمریکا خواهان آن است، متوقف نخواهیم کرد.

با اعام کری ام
انتخابات هنگ کنگ به تعویق افتاد

کری ام، رهبر هنگ کنگ دیروز جمعه اعام کرد، انتخابات مجلس قانون گذاری 
این دولتشهر که قرار بود در تاریخ ۶ سپتامبر برگزار شود، به دلیل شیوع بیماری 
کووید ۱۹ به تعویق افتاد که این امر ضربه بزرگی به مخالفان طرفدار دموکراســی 
وارد می کند.به گزارش ا خبرگزاری رویترز، اپوزیســیون در هنگ کنگ امیدوار بود 
بتوانــد یک اکثریت تاریخی را در شــورای قانون گذاری از آن خود کند؛ جایی که 
تنها نیمی از کرسی های آن با انتخابات مستقیم برگزیده می شوند و نیم دیگر آن 
با شخصیت های طرفدار پکن پر می شــود.تصمیم کری ام برای تعویق انتخابات 
پس از رد صاحیت ۱۲ طرفدار دموکراسی برای شرکت در انتخابات صورت گرفته 
است؛ افرادی که مخالف قانون جدید امنیت ملی چین برای این دولتشهر هستند.

انتخابات شورای قانون گذاری اولین انتخابات هنگ کنگ پس از اعام قانون جدید 
امنیت ملی خواهد بود که از سوی پکن وضع شده است.

ترامپ:
  آلمان به روسیه پول می دهد، 

ما از آلمان دفاع کنیم؟
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در توییتی که بامداد پنج شــنبه منتشر 
کــرد، از تصمیم خود برای خارج کردن حدود ۱۲ هــزار نیروی آمریکایی از 
آلمان دفاع کرد.وی نوشت: »آلمان میلیاردها دار برای خرید انرژی به روسیه 
می پردازد و ما باید از آلمان در برابر روســیه محافظت کنیم. این چه معنایی 
دارد؟ همچنین آلمان در پرداخت ۲ درصد ]جی دی پی[ به ناتو کوتاهی می کند. 
به همین خاطر مــا برخی نیروهای خود را از آلمــان خارج می کنیم.«»مارک 
اسپر« وزیر دفاع آمریکا عصر چهارشنبه در نشستی خبری گفت: »فرماندهی 
نیروهای آمریکایی در اروپا در نظر دارد ۱۱۹۰۰ پرسنل نظامی خود را از آلمان 
خارج کند.«ترامپ پیش ترهم در ســخنانی گفته بود: »ما در حال حفاظت از 

آلمان هستیم اما آنها تخلف مالی دارند. این هیچ معنایی ندارد. 

خواســتار  آمریکا  رئیس جمهــوری 
ریاســت  جمهوری  انتخابات  تعویق 
این کشــور در ماه نوامبر شده است.

بــه گفته دونالــد ترامــپ، افزایش 
رای گیری پســتی می تواند منجر به 
»تقلب و نتایج نادرســت« شــود.به 
گزارش بی بی سی، ترامپ مدت هاست 
که بــه رای گیری پســتی اعتراض 
می کند و چنین رای گیری را مستعد 
تقلب می داند، هر چند که شــواهد 
کمی بــرای ادعاهای او وجود دارد.او 
خواسته اســت برگزاری انتخابات تا 
زمانی که مردم بتوانند »به درستی، با 

امنیت و ایمنی« رای دهند، به تعویق 
بیفتد.ایالت هــای آمریــکا به خاطر 
همه گیری ویــروس کرونا و به دلیل 
نگرانی ها نسبت به سامت عموم، در 
صدند تا رای گیری پستی را آسان تر 
کنند.ترامپ در توییتی گفته اســت: 
»رای گیری از طریق پست، انتخابات 
مــاه نوامبــر را به نادرســت ترین و 

جعلی ترین انتخابات در تاریخ آمریکا 
که شرمساری بزرگی برای این کشور 
است، بدل خواهد کرد.«در اوایل ماه 
جاری شــش ایالــت کالیفرنیا، یوتا، 
هاوایی، کلرادو، اورگان و واشــنگتن 
اعام کردند که قصد دارند انتخابات 
نوامبر را از طریق برگه های پســتی 
برگزار کنند.ایــن ایالت ها برگه های 

رای گیــری را از طریــق پســت به 
تمامی شهروندان واجد شرایط ارسال 
خواهند کرد که در روز انتخابات باید 
این برگه برگردانده شود. هر چند که 
امکان رای دادن حضوری هم تحت 
شرایطی محدود در این ایالت ها وجود 
خواهد داشت.حدود نیمی از ایالت ها 
به رای دهنــدگان اجازه می دهند تا 
در صورت درخواست از طریق پست 
رای بدهند.منتقدان رای گیری پستی 
معتقدند که در ایــن نوع رای گیری 
این احتمال وجــود دارد که واجدان 

بیشتر از یک بار رای دهند.

ترامپ خواستار تعویق انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا شد

مقامــات آلمانی واکنش های انتقــاد آمیزی به تصمیم 
ترامــپ برای بازگرداندن بخشــی از نیروهــای خود از 
خاک آلمان نشــان داده و درخواســت هایی برای قطع 
همکاری های تسلیحاتی با واشنگتن مطرح شده است. 
آمریــکا اخیرا جزئیات خروج بخشــی از نیروهای خود 
از خاک آلمــان را اعام کرده اســت.وزیر دفاع آمریکا 
چندی پیش اعام کرد بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شــده، حدود ۱۲ هزار نظامی آمریکایی خاک آلمان را 
تــرک خواهند کرد که حدود ۵۶۰۰ نفر از آنها در دیگر 
کشورهای عضو ناتو مستقر خواهند شد.وی چهارشنبه 
در یک نشســت خبری از آغاز رونــد خروج حدود ۱۲ 
هزار نیروی آمریکایی از آلمان طی چند هفته آینده خبر 
داد.مارک اســپر در خصوص برنامه جابجایی بخشی از 
نیروهای آمریکایی مستقر در آلمان به خبرنگاران گفت: 
»بر اساس برنامه ریزی یوکام ]ستاد فرماندهی نیروهای 
آمریکایی در اروپا[ تقریباً ۱۱۹۰۰ نیروی نظامی از آلمان 
خارج خواهند شــد و تعداد نیروهــا از 3۶ هزار نفر به 
۲۴ هزار نفر کاهش خواهــد یافت.«این تصمیم دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهوری آمریکا بــا انتقادهای فراوانی 
روبرو شده وبحث های زیادی را در دولت ائتافی آلمان 
دربــاره چگونگی واکنش در برابر ایــن تصمیم ترامپ 
ایجاد کرده اســت.»رالف موتسنیچ«، رئیس فراکسیون 
حزب سوسیال دموکرات آلمان خواستار بازنگری برلین 
در همکاری های تســلیحاتی با ایــاات متحده آمریکا 
شــده است.وی گفته است که برلین باید به این مسئله 
رسیدگی کند و پروژه های تسلیحاتی با ایاات متحده 
آمریــکا را مورد بازنگری قرار دهــد.وی در گفتگویی با 

روزنامه »زوددویچه سایتونگ« هم گفته بود که ترامپ 
سیاســت زورگویی و فشــار را دنبال می کند. به گفته 
وی این نمی تواند اساســی برای همکاری های مبتنی 
بر مشارکت باشــد؛ از این رو همکاری های تسلیحاتی 
با ایاات متحده آمریکا در یک شرایط جدید باید مورد 
ارزیابی قرار گیرد.»موتســنیچ« همچنین خروج همه 
تســلیحات اتمی آمریکا از خاک آلمان را خواستار شده 
است.»موتسنیچ« با اشاره به دلیل ترامپ مبنی بر اینکه 
آلمان به تعهدات نظامی خود در قبال ناتو عمل نمی کند 
برای اتخاذ تصمیم عقب نشینی بخشی از نیروهای خود 
از خاک آلمان گفت: خروج نیروها از آلمان و دلیل ارائه 
شده از طرف ترامپ سند دیگری برای رویکرد تحریک 
آمیــز و بیگانگی روزافزون بین آمریکا و آلمان اســت.

وی تاکید کرد که سیاســت زورگویی و فشار نمی تواند 
اساســی برای همکاری و مشارکت باشد.سیاستمداران 
امنیتی و خارجی اتحادیه احزاب متحد مسیحی و حزب 
لیبــرال دموکرات آلمان هم ابراز امیدواری کرده اند که 
طرح بازگرداندن نیروهای آمریکایی با توجه به مبارزات 
انتخاباتی ترامپ اتخاذ شــده باشد و احتماا در نهایت 
اجرایی نشود.»رودریش کیسوتر«، از نمایندگان بلند پایه 
حزب دموکرات مسیحی در این باره گفته است: ترامپ 
تاش می کنــد کم تر از ۱۰۰ روز مانــده تا انتخابات 
ریاست جمهوری دســتاوردهایی را در عرصه سیاست 
داخلی به دســت آورد. وی با ایــن اقدامات به تضعیف 
بلوک غرب تن می دهد.وی با توجه به اینکه این تصمیم 
ترامپ بــا مخالفت های زیادی در کنگره روبرو شــده 
است تجدید نظر در این طرح ترامپ را همچنان ممکن 

ارزیابی کرده است.»الکســاندر گراف امبسدورف«، از 
سیاستمداران بلند پایه حزب لیبرال دموکرات آلمان هم 
این مسئله را همچنان نامشخص ارزیابی کرده که چنین 
طرحی که به هزینه های هنگفت لجستیکی و زمان زیاد 
نیاز دارد قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قابل 
اجرا باشد. به اعتقاد وی اگر جو بایدن، رقیب دموکرات 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود در این 
تصمیم تجدید نظر می کند.با این همه درخواست حزب 
سوســیال دموکرات برای تجدید نظر در همکاری های 
تسلیحاتی با آمریکا در ائتاف بزرگ با مخالفت هایی هم 
روبرو شده است و برخی سیاستمداران حزب دموکرت 
مســیحی آن را رد کرده اند. آن ها با ابراز تاسف درباره 
تصمیم ترامپ برای بازگرداندن بخشی از نیروهای خود 
از آلمــان در عین حال تجدید نظــر در همکاری های 
تســلیحاتی با آمریکا را واکنش درستی به این مسئله 
ندانســته اند.یورگن تریتن، از سیاستمداران بلند پایه 
حزب ســبز آلمان هم خواســتار توقف همکاری های 
تسلیحاتی با آمریکا شــده و گفته است: دونالد ترامپ 
اخاذی را جایگزین شــراکت کرده است.وی اعام کرده 
اســت : تا زمانی که ترامپ در مسیر جبهه گیری قدم 
بــر می دارد دیگر نباید هیچ معامله تســلیحاتی با این 
کشور انجام شود.»هورست زیهوفر«، وزیر کشور آلمان 
هم تصمیم ترامپ برای بازگرداندن بخشی از نیروهای 
آمریکایی از خاک آلمان را بار ســنگینی بر روی دوش 
های مناسبات دو سوی آتانتیک ارزیابی کرده و گفت: 
این اقدامی بسیار ناخوشــایند است که مطمئنا روابط 

آلمان و آمریکا را خدشه دار می کند.

گزیده خبر واکنش مقامات آلمانی به طرح ترامپ برای بازگرداندن نیروها
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دانمشندان توانسته اند برای نخستین بار ذرات نادر خورشید را در زیر 
یک کوه در ایتالیا شناســایی کنند که »نوترینوهای چرخه CNO« نام 
دارند و ثابت می کنند که خورشید دو روش برای همجوشی هیدروژن 
دارد.به گزارش از آی ای، برای اولین بار، فیزیکدانان ذرات کمیابی به نام 
»نوترینوهای چرخه CNO« را روی زمین شناسایی کرده اند. ذراتی که 
تاکنون تصور می شــد تنها در خورشید وجود دارند.نوترینوهای چرخه 
CNO ذرات زیر اتمی هستند که توسط چرخه کربن-نیتروژن-اکسیژن 
خورشــید تولید می شوند. در این آزمایش به نظر می رسد نوترینوها از 
خورشید به آشکارسازی که در اعماق کوهی در ایتالیا دفن شده بود، می 
رفتند.این آزمایش با نام »بورکسینو«)Borexino( ما را به درک آنچه در 

خورشید روی می دهد، نزدیکتر می کند. 

ناســا جدیدترین مریخ نورد خود را به ســوی سیاره ســرخ پرتاب کرد.
به گزارش اســپیس، ناســا امروز جدیدترین مریخ نورد خود موسوم به 
»اســتقامت« )Perseverance( را به سوی این ســیاره سرخ پرتاب کرد.

استقامت امروز ساعت ۱۶:۲۰ به وقت ایران، به همراه موشک »اطلس۵« 
)Atlas V(، از »پایــگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال« )CCAFS(، زمین را 
به مقصد مریخ ترک کرد.پرتاب اســتقامت، بخش مهمی از پروژه بزرگ 
ناسا موســوم به »مریخMars( »۲۰۲۰ ۲۰۲۰( به شمار می رود.براساس 
محاســبات ناسا، اســتقامت در ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ روی سطح مریخ فرود 
خواهد آمد تا ماموریت خود را آغاز کند.انتظار می رود که استقامت پس 
از فرود آمدن روی مریخ، به بررسی و نمونه برداری از مکان های مورد نظر 
این سیاره بپردازد. نمونه ها در عملیات آینده، به زمین آورده خواهند شد.

یک شرکت فناوری موفق به تولید یک فناوری باتری شده که می تواند 
در عــرض ۵ دقیقــه پهپاد را شــارژ کند.به گــزارش نیواطلس، اغلب 
پهپادهــای دنیا می توانند تنها حدود ۳۰ دقیقه پرواز کنند و بعد از این 
زمان باتری آن ها باید مجددا شــارژ شــود که یک تا دو ســاعت زمان 
می برد. این امر باعث می شــود که کاربرد عملی آن ها محدودتر شــود.

در این راستا شرکت »اســتوردات«)StoreDot( یک فناوری برای باتری 
پهپادها ساخته که در عرض تنها پنج دقیقه باتری پهپاد را به طور کامل 
شــارژ می کند.سه ســال پیش بود که این شرکت از نوعی باتری به نام 
سیستم »FlashBattery« رونمایی کرد که می توانست یک خودرو برقی 
را در عرض پنج دقیقه شارژ کند.حال نیز فناوری »FlashBattery » این 

شرکت امکان شارژ پهپاد در ۵ دقیقه را فراهم کرده است.

 کشف ذرات نادر خورشید 
زیر یک کوه در ایتالیا!

 سفر مریخ نورد »استقامت« 
به سوی سیاره سرخ آغاز شد

 شارژ باتری پهپاد 
در عرض 5 دقیقه

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مناسک حج تمتع در کعبه

معرفی بنتلی کانتیننتال GT کانورتیبل مولینر، مجلل تر و باشکوه تر
بنتلی رسماً نسخهٔ مولینر از مدل کانتیننتال GT کانورتیبل را معرفی کرده است. این مدل در بیرون از جلوپنجرهٔ منحصربه فرد الماسی دوتایی، 
رینگ های مولینر ۲۲ اینچی جدید و دریچه های هوای جانبی با برند مولینر و طرح منحصربه فرد مشابه جلوپنجره برخوردار است. ارتقاءهای 
داخلی این بنتلی مجلل اما بیشتر به چشم می آیند زیرا در اینجا شاهد دوخت الماس در الماس در قسمت های مختلفی شامل هر چهار صندلی، 
رو دری ها و برای اولین بار در کاور پشت صندلی های عقب هستیم. این طرح دوخت همچنین رنگی متضاد دارد که نمای آن را بیشتر می کند.

عاوه بر این، در کنسول مرکزی خودرو هم تریم منحصربه فرد الماسی کار شده که در باای آن ساعت Breitling مولینر و دریچه های تهویه با 
قاب کرومی جای گرفته اند. کانتیننتال GT کانورتیبل مولینر به بااترین سیستم صوتی Naim برای بنتلی هم مجهز شده که شامل ۱۸ بلندگو 
و یک آمپیلی  فایر ۲۲۰۰ واتی ۲۰ کاناله می شود. برای داخل این بنتلی روباز مجلل امکان انتخاب هشت ترکیب رنگ سه تایی سفارشی مختلف 
وجود دارد درحالی که برای بدنهٔ آن نیز طیف گسترده ای از ۸۸ رنگ بیرونی مختلف ارائه شده است.برای کانتیننتال GT کانورتیبل مولینر 
پیشرانه های V۸ یا W۱۲ قابل انتخاب است. موتور هشت سیلندر از نوع ۴ لیتری توئین توربو است که خودرو را ظرف ۴.۱ ثانیه از صفر به سرعت 

صد کیلومتر بر ساعت می رساند و امکان دستیابی به حداکثر سرعت ۳۱۸ کیلومتر بر ساعت را برای آن فراهم می کند. 

تاش بی نتیجه ملی پوش تیروکمان برای استخدام شدن
دارنده مدال برنز میکس تیمی بازی های آسیایی جاکارتا گفت: برای استخدام شدن در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان بیش از 
یکسال است که دوندگی می کنم اما تازه بعد از پنج ماه متوجه شدم که نامه ارسال شده از وزارت ورزش و جوانان در کارتابل اداره کل 
باقی مانده و هیچ ترتیب اثری به آن داده نشده است.فرشته قربانیاظهار کرد: دو ماه پس از بازگشت از بازی های آسیایی جاکارتا دوندگی 
های خود را برای استخدام در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان آغاز کردم تا قضیه استخدامم مطابق مصوبه دولت که مدال آوران 
بازیهای آسیایی و جهانی می توانند استخدام ارگانهای دولتی شوند، در اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان درست شود. متاسفانه همه 
ارگان ها معرفی شــده بود جز اداره کل. در حقیقت هیچ حمایتی از سوی استانداری و اداره کل برای استخدام من انجام نشد.وی افزود: 
با پیگیری هایی که از سوی وزارت ورزش و استانداری استان زنجان برای قضیه استخدامی خود داشتم، استانداری دوباره نامه ای را در 
خصوص وضعیت استخدامی من به اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان ارسال کرد و آنها در جواب گفته بودند در جریان نامه نبودیم. در 
حقیقت بعد از پنج ماه که نامه در کارتابل اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان باقی مانده بود، آنها در پاسخ نامه استانداری چند ارگان 

و سازمان را به جز اداره کل برای رفع مشکل استخدامی من معرفی کرده بودند.

ه صد دفتر ز کونین ازرستمدا ر عشق تو صد دفترستم ه آر ر ه خاکسترستممنم آن بلبل گل اشکفته جفای دوست را خواان رستمدلم سوه ز غصه ورریجه ه این ه آسمانها مجمرستممو آن عودم میان آتشستان بچهره خوشتر از نیلوفرستمشد از نیل غم و ماتم دلم خون غ دل چو سوزان اخگرستمرین آاه ر کویش چو گلخن بدا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»دیوید روبین« برای دومین سال پیاپی به عنوان رئیس 
آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار انتخاب شد.به 
گزارش هالیوود ریپورتر، اعضــای هیأت مدیره آکادمی 
علوم و هنرهای سینمایی اســکار »دیوید روبین« را که 
سال گذشته به عنوان رئیس این نهاد سینمایی انتخاب 
شــده بود، برای مدت یک ســال دیگر به عنوان رئیس 
آکادمی انتخاب کردند. روبین که مسئول انتخاب بازیگر 
در ســینما و تلویزیون اســت، روز گذشته )چهارشنبه، 
۲۹ جوای( برای انتخاب بازیگران ســریال »دروغ های 
کوچک بزرگ« نامزد جایزه امی شــد. او در سال ۲۰۱۷ 
برای همین ســریال برنده جایزه امی شــده بود. او که 
ســی وپنجمین رئیس آکادمی اسکار است، در طول یک 
سال گذشته در رأس آکادمی فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد. از جمله اتفاقات مثبت در یک سال 
گذشته می توان به اعطای جایزه اسکار به فیلم کره ای »اَنگل« به عنوان اولین فیلم غیرانگلیسی زبان برنده 
اسکار شاخه بهترین فیلم و همچنین افزایش تنوع نژادی و جنسیتی در میان اعضای آکادمی اشاره کرد. 
آکادمی اسکار به دلیل شیوع ویروس کرونا از ماه مارس تعطیل است و همچنین بحران کرونا آکادمی را 
ناگزیر به ایجاد تغییراتی در قوانین پذیرش آثار در شاخه های مختلف کرد و تاریخ برگزاری مراسم اعطای 
جوایز اسکار نیز به همین دلیل به ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ افتاد.دیوید روبین اولین بار در سال ۲۰۱۳ به عنوان 
یکی از ســه نماینده شاخه تازه ایجادشده انتخاب بازیگران، به هیأت مدیره آکادمی اسکار راه یافت و در 
سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ نیز مجددا در این سمت انتخاب شد. انتخابات ریاست آکادمی اسکار هرساله برگزار 
می شود و هر فرد می تواند تا سه سال پیاپی این مسئولیت را عهده دار باشد. بر اساس قوانین جدید اسکار، 

هر فرد می تواند برای دو دوره سه ساله در هیأت مدیره آکادمی حضور داشته باشد.

گیله مرد
کتاب گیله مرد مجموعه ی داستانی نوشته ی بزرگ علوی  
۹ داســتان دارد و با »نامه ها« آغاز می شود. داستان های 
بعــدی، »گیله مرد«، »اجاره خونه«، »دزاشــیب«، »یه 
ره نچکا«، »یک زن خوشــبخت«، »رسوایی«، »خائن« 
و »پنــج دقیقه پس از دوازده« نام دارند.برجســته ترین 
و مشــهورترین اثر این مجموعه داستان گیله مرد است. 
بخشی از داستان گیله مرد برای معرفی داستان نویسی 
مدرن در ایران در کتاب ادبیات سال دوم دبیرستان آمده 
اســت.گیله مرد بزرگ علوی داستانی واقع گرایانه که در 
عین حال بسیار نمادین روایت شده است. سه شخصیت 
اصلی داستان بزرگ علوی هرکدام نماینده ی طبقه ای از 
جامعه ی آن زمان ایران است. گیله مرد نماینده ی مردم 
ســتم دیده ایست که راه مبارزه را در پیش گرفته اند. »محمد ولی وکیل باشی« مامور اول، نماد دولت 
است و مامور دوم، »مرد بلوچ« نماد گروهی از مردم ستم دیده است که راه حل عبور از این ظلم را در 
ظلم به دیگران می بیند.گیله مرد برشی کوتاه از داستان زندگی مردی روستایی است. دهقانی شورشی 
که علیه ظلم و ستم قیام کرده است. همسر گیله مرد را ماموران دولت کشته اند. داستان جایی میان 
جنگل های گیان روایت می شود، جایی که دو مامور دولت گیله مرد را به پاسگاهی در فومن می برند.

مامور اول، »محمدولی« مرد بدطینتی است و دائم گوشه و کنایه می زند و گیله مرد را آزار می دهد. اما 
مردم دوم در سکوت راه می  رود. سکوتی که گیله مرد را کافه کرده است.خشی از داستان در ذهن گیله 
مرد می گذرد. او در فکر انتقام صغرا همسرش است و فکر بچه اش؛ بچه ی شش ماهه ای که داخل کومه 
جامانده و حاا گیله مرد نمی دانست چه بر سرش خواهد آمد. او تاش می کند راهی برای فرار پیدا کند.

به موازات گیله مرد، مرد بلوچ ساکت هم در اندیشه زندگی خودش است. 

بزرگ علوی
بزرگ علوی در ۱۳ بهمن ماه ۱۲۸۳ )ســوم فوریه 
۱۹۰۴( در تهــران متولد شــد. پدر او حاج ســید 
ابوالحســن و پدر بزرگش حاج سید محمد صراف 
نمایندهٔ نخستین دوره مجلس شورای ملی بود. مادر 
وی نوهٔ آیت اه طباطبایی بود. سید ابوالحسن علوی 
و همسرش خدیجه قمر الســادات که از طرفداران 
مشروطیت بودند، ســه دختر و سه پسر، مجموعاً 
شــش فرزند، داشتند که مجتبی بزرگ فرزند سوم 
آنان بود. ابوالحسن علوی از اعضای حزب دموکرات 
ایران بود که این حزب به گواه تاریخ از بدو تشکیل 
در آغاز مشــروطه با نفوذ بیگانگان یعنی انگلیس و 
روس که در آن زمان چشــم طمع به ایران دوخته 
بودنــد، مقابله می کرد علوی همپــای صادق هدایت در دگرگونی داستان نویســی ایران تأثیر 
گذاشت و همانند او به سبک واقع گرایی می پرداخت؛ »با گرایش های رومانتیکی که در روحیهٔ 
ایرانی ریشــه دارد.«و با نثری که »طنین زیباپرســتانه ای دارد«، در داستان پردازی هایش به 
نوآوری گرایش داشت.در بیشتر آثارش، ابتدا ِگِرهی هست و حادثهٔ اصلی پیشتر روی داده است 
و راوی، حادثهٔ داستان را بازســازی می کند. این شگرد را اساساً ویژهٔ ادبیات پلیسی می دانند.

به سبک واقع گرایی اجتماعی می پرداخت و در داستان هایش به نابسامانی های اجتماعی روی 
می آورد؛ شــخصیت های داستان هایش پویا یا مبارز هستند. علوی پس از پیروزی انقاب ۵۷، 
برای مدت کوتاهی به ایران بازگشــت، لیکن دوباره ایران را به مقصد آلمان شرقی ترک نمود. 
علوی به علت سکتهٔ قلبی در بیمارستان فریدریش هاین برلین بستری شد و سرانجام در روز 

یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۷۵ برابر با ۹ فوریه ۱۹۹۷ درگذشت.

رئیس آکادمی اسکار ابقا شد


