
معاون کل وزارت بهداشت هشدار داد

جهش ژنتیکی کرونا
معاون کل وزارت بهداشــت با بیــان اینکه جهش ژنتیکی اخیر 
ویروس کرونا و افزایش قدرت ســرایت پذیری آن نگران کننده 
است، گفت: خصوصیت این موج اپیدمی انتقال درون خانوادگی 
باا در آن اســت.دکتر ایرج حریرچیدرباره آخرین وضعیت کرونا 
در کشــور، گفت: متاســفانه در حال حاضر شاهدیم که رعایت 
دستورالعملهای مقابله با کرونا روند نزولی دارد. این درحالیست 
که جهش ژنتیکی اخیر ویروس کرونا و افزایش قدرت ســرایت 
پذیری آن نگران کننده است.وی افزود: بر همین اساس با افزایش 
قدرت سرایت پذیری ویروس، خصوصا انتقال درون خانوادگی به 
میزان زیادی افزایش یافته اســت. باید توجه کرد که خصوصیت 
این موج اپیدمی انتقال درون خانوادگی باا اســت و در صورت 
ابتا یک فرد اکثر اعضای خانواده به بیماری کووید-۱۹ مبتا می 
شوند.حریرچی با بیان اینکه خصوصیت دوره های قبل اپیدمی، 
انتقال درون جامعه بود و با انتقال درون خانوادگی کمتری مواجه 
بودیم، گفت: بر این اساس خانوده ها با مشاهده عائم اولیه کرونا 
در یکــی از اعضای خانواده، حتمــا اقدامات احتیاطی برای عدم 

ابتای دیگر اعضای خانواده را انجام دهند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4459   چهارشنبه 2 مهر 1399  5 صفر 1442  23 سپتامبر 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

امیر حاتمی تاکید کرد: مقاومت تا بیرون راندن دشــمن از غرب آســیا و پاک کردن منطقه از لوث وجود شیطان بزرگ ادامه خواهد یافت.امیر حاتمی وزیر دفاع در 
 مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه ایثار، آزادگان، جانبازان و بازنشتگان وزارت دفاع که همزمان با گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در شهرک امام خمینی

) ره( برگزار شد؛ با حضور در جمع مدیران ارشد وزارت دفاع باگرامیداشت یاد و خاطره شهدای 8سال دفاع مقدس و تجلیل از جانفشانی های رادمردان پیشکسوت 
دفاع مقدس اظهار داشت: جنگ تحمیلی در کنار خسارت های فراوان و مخاطراتی که برای کشور مان داشت؛ دستاوردهای ارزشمندی نیز برای انقاب اسامی به 

ارمغان آورد.وی در این مراسم که بصورت ارتباط تصویری پخش می شد با بیان اینکه دفاع مقدس ملت ایران.....
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وزارت صادرات راه نجات صادرات
از دوره ۴ ساله دولت دوم روحانی کمتر از یکسال باقیمانده و در این 
کمتر از یک ســال زمان، کشور حداقل نیازمند به ورود ۱۰۰ میلیارد 
دار ارز برای ایجاد پشــتوانه در تحکیم ارزش و استحکام پول ملی 
است. جمهوری اسامی ایران سالهاست که در آرزوی حذف نفت خام 
از چرخه صادرات خود بسر میبرد و تحریم در فراسوی طرف تلخ خود 
در یک روی دیگرش اجبارا این آرزو را تا حدی محقق ساخته است و 
اگر دولت و مجلس قدر این فرصت تاریخی را بدانند بدون شک ما در 
ایران خواهیم توانست جای خالی تصمیم های نگرفته در ادوار مختلف 
را پر کنیم. با اندکی تعامل با اقتصاد تولیدی به راحتی و بدون اینکه 
خللی در مصارف داخلی ایجاد کنیم میتوانیم این رقم را در صادرات 
غیر نفتی ســالیانه از ایران نهادینه کنیم. وزارت صمت و این ساختار 
گمرکی در نظام جمهوری اسامی ایران کفایت ساختار سازی برای 
حمایت از صادرات غیر نفت خام را آنگونه که نظام اقتصادی نیازمند 
آن است را ندارند. به حسب آنچه که آمارها نشان میدهند ما حتی در 
شرایط سخت سال گذشته )۹8( با وجود تحریم ها و شیوع بیماری 
کرونا در اواخر سال گذشته میزان تجارت خارجی 8۵ میلیارد داری 
داشته ایم. در شرایط سخت تحریم بقول و ادعای امریکا طاقت شکن، 
توانســته ایم ۳۰ کشــور جهان را از صادرات کاای ایرانی بهره مند 
کنیم . حال فرض کنیم وزارت صادرات در کشــور تاسیس شده و در 
هر سفارتخانه جمهوری اسامی ایران رایزن اقتصادی برای راهگشایی 
صادراتی داشته باشد، بدون شــک میزان این رقم را حتی تا دوبرابر 
افزایش خواهیم داد. منوط بر اینکه در تاسیس این وزارت خانه هیچ 
یک از عوامل کنونی وزارت صمت شرکت نداشته باشند. با یک نگاه 
ســاده و ســطحی به رقم صادرات ما به چین و با توجه به صادرات 
۹ میلیــارد و ۲88 میلیون داری کاا به چین در ســال ۹۷ ارزش 
صادرات به چین در سال ۹8 نسبت به سال ۹۷ در مجموع ۲ درصد 
رشد داشته اســت. این ۲ درصد رشد به راحتی قادر است ساانه به 
۱۰ درصد رشــد بیانجامد. صادرات ایران به ترکیه به عنوان شریک 
راهبردی تجاری ایران در ســال گذشته به لحاظ ارزشی ۵ میلیارد و 
۴۶ میلیون دار و به امارات متحده عربی در همین سال ۴ میلیارد و 
۵۰۱ میلیون دار بوده است. صادرات ایران به افغانستان که پنجمین 
شــریک تجاری ایران در سال ۹8 بوده است از نظر ارزشی ۲ میلیارد 
و ۳۶۱ میلیون دار بوده اســت، همچنین میــزان صادرات ایران در 
ســال ۹۷ به افغانستان از نظر ارزشی ۲ میلیارد و ۹۴8 میلیون دار 
بوده اســت که مقایسه این ارقام نشــان می دهد که صادرات ایران 
به افغانســتان به لحاظ ارزشــی در سال ۹8 نســبت به سال ۹۷ در 
مجموع ۲۰ درصد کاهش داشته است و بدون تردید و با توجه به رقم 
تورم در ایران و کاهش ارزش پول ملی این رقم نه تنها میتوانســت 
کاهش نداشته باشد بلکه میتوانست ۲۰ درصد رشد داشته باشد و این 
ناکارامدی در عدم تامین ملزومات متناسب رشد مدیون ساختار غیر 
متناســب تشکیاتی است. در یک چشم انداز دیگر صادرات ایران به 
هند و پاکستان در سال ۹8 به ترتیب یک میلیارد و ۵۷۹ میلیون دار 
و یک میلیارد و ۱۰8 میلیون دار بوده اســت. صادرات بیش از یک 
میلیارد دار فقط به ۷ کشور آسیایی داشته ایم .همین جا ازم به ذکر 
است که  صادرات ایران در سال گذشته به هر یک از ۷ کشور چین، 
عراق، ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، و پاکستان بیش 
از یک میلیارد دار بوده و به کشورهایی مانند اندونزی، تایلند، عمان، 
فدراسیون روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، جمهوری کره، 
قطر، ازبکستان، آلمان، مالزی و کویت کمتر از یک میلیارد دار بوده 
اســت. ایجاد ساختار متناسب برای ایجاد رشــد ساانه در سازمانی 
مستقل از وزارت صمت میتواند چشــم انداز ۱۰ سال داشته و سال 
به ســال موانع رشد سال گذشته را با برنامه ریزی برطرف نماید. این 
دولت جمهوری اسامی در این شرایط نگران است که سیاست رشد 
صادرات نگاه به سازشکاری با غرب را بکاهد و از همین رو به صادرات 
به عنوان یک دستاورد محوری نگاه نمیکند. دورخیز مجلس شورای 
اسامی برای ایجاد این ساختار میتواند زمینه یک سال کج دار و مریز 
با این دولت را تجربه کرده فرایند عملی این مکانیزم را برای سالهای 
آتی نهادینه نماید تا دولت آینده هدف خود را در استخراج نفت فقط 
روی تولید فراورده از نفت متمرکز نموده و کشور را به آرزوی دیرینه 

خود نایل آورد.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

معــاون هماهنگ کننده ارتش گفت: ما در منطقه و فرامنطقه آنهایی که 
دشمن ما هستند را رصد می کنیم، ما تهدید را به خوبی می شناسیم. امیر 
دریادار حبیب اه سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ضمن گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس با اشاره به اینکه امام در یک جمله وضعیت 
را برای همه روشن کردند و فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد، گفت: اگر 
به اهمیت و جایگاه عملیات بیت المقدس واقف باشــیم و نحوه عملکرد 
نیرو های مسلح را بدانیم، می بینیم که چه معجزه ای اتفاق افتاده است.وی 
افزود: خرمشــهری که صدام گفته بود اگر ایران بتواند آن را باز پس گیرد 
کلید طایی بصره را به ایران می دهد، در یک عملیات بســیار شــجاعانه 
ظــرف مدت ۲۶ روز نیرو های مســلح جمهوری اســامی ایران با اتحاد، 
همدلی، هماهنگی و انســجام موفق شدند تا خرمشهر را باز پس گیرند.

معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: امام فرمود خرمشــهر را خدا 
آزاد کرد لذا سال های ســال می توان بر روی این عبارت کار و بحث کرد 
که از چه منشای این جمله گفته شده و چگونه گفته شده و چه تاثیری 
بر روحیه رزمندگان در آن مقطع زمانی داشــته و اان چگونه میتوان این 
جمله را تعبیر کرد.امیر ســیاری ادامه داد: در زمستان سال ۵۹ بود که از 
ســازمان ملل آمدند تا مذاکره انجام شــود وقتی خدمت حضرت امام از 
مذاکــره حرف زدند، امام فرمود مذاکره می کنیم، اما دشــمن باید خاک 
ما را ترک کند و ســپس مذاکره صورت گیرد.وی با اشــاره به اینکه یکی 
از علــل پیروزی ما در دوران دفاع مقدس انســجام، وحدت و یکپارچگی 
نیرو های مسلح بود اظهار کرد: امروز این وضعیت ادامه دارد و قرار نیست 
آنچــه که در زمان دفاع مقدس بوده امروز خدایی نکرده فراموش شــود، 
باید ارزش های دفاع مقدس را حفظ کرد.معاون هماهنگ کننده ارتش با 
اشــاره به وجود وحدت بین ارتش و سپاه، خاطرنشان کرد: ارتش و سپاه 
دارای ماموریت مشــخصی هستند، اما ازم و ملزوم یکدیگر هستند و در 
کنار یکدیگر قرار دارند، اگر امروز دشــمن جرأت تعــرض به ما را ندارد 
به این خاطر اســت که ارتش و ســپاه یک مشت علیه دشمن هستند و 
آنقدر توان رزمی باایی دارند که اگر هر دشــمنی بخواهد در هر جایی به 
کشور آسیب وارد کند ضربه خواهد خورد که ضرر های آن بیشتر از سود 
آن اســت.دریادار سیاری با اشــاره به اینکه وحدت بین ارتش و سپاه در 
آینده نیز وجود خواهد داشت، ادامه داد: این دو دارای ماموریت مشخص 
هستند.وی با اشــاره به اینکه در پس زمینه کار های ما اقدامات مشترک 
وجود دارد که منجر به رزمایش مشخص و موفق می شود، اظهار کرد: در 
دوران دفاع مقدس مدیریت جهادی وجود داشــت، لذا در آن زمان نحوه 
فرماندهــی و مدیریت کامًا جهادی بــود و کار در راه رضای خدا انجام 
می شــد، قطعاً همه آدم هایی که در مقابل دشمن می جنگیدند با تکیه بر 
ایمان، اعتقاد و انگیزه هایی که داشتند کار را پیش می بردند بنابراین کسی 
به دنبال منافع شخصی نبود.معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: یکی 
از مولفه های اثرگذار در پیروزی قطعی ما علیه دشــمن نحوه مدیریت و 

فرماندهی در سلسله مراتب بود که همه این موضوع را قبول دارند.دریادار 
سیاری با اشاره به اینکه عشق به شهادت باعث پیروزی ما شد عنوان کرد: 
ما در مقابل دشــمن ایستادیم و دشــمن نه تنها تهدیداتش را کم نکرده 
بلکــه به مرور زمان در ابعاد دیگر زیادتر کرد، یعنی اینکه دفاع هنوز باقی 
اســت.وی با اشاره به اینکه جنگ ما با دشمن استکباری تمام نشده است 
بلکه  همواره این جنگ وجــود دارد  افزود: جنگ روانی، فضای مجازی، 
جنــگ نرم و جنگ اقتصادی هنوز وجود دارد، آنچه که امروز نیاز اســت 
که به آن توجه شود و باید در همه مقاطع مدیریتی در سطح کشور و در 
همه جا لحاظ شود پیاده کردن مدیریت و فرماندهی جهادی است.معاون 
هماهنگ کننده ارتش اظهار کرد: اگر هرجایی با مشکل روبرو شدیم اگر 
بــه عقب برگردیم و نوع مدیریت جهادی را در آن مقطع زمانی ببینیم و 
در اینجا پیاده کنیم با توکل بر خدا حتما موفق می شویم.سیاری با اشاره 
به اینکه تمام تحرکات دشــمن را رصد می کنیم، گفت: ما وضعیت توان 
رزمی دشــمن را در منطقه و فرامنطقه ارزیابی می کنیم، لذا ما در منطقه 
و فرامنطقه آنهایی که دشمن ما هستند را  رصد می کنیم، ما تهدید را به 
خوبی می شناســیم.وی افزود: تهدید آینده برای ما مشخص است، نیروی 
انســانی ایه محور حرف اول را در آمادگی رزمی می زند، نیروی انسانی 
ما  آموزش دیده اســت و اهدافش را به خوبی می شناسد و به آرمان های 
انقاب پایبند است.معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به اینکه در ارتش 
جمهوری اسامی ایران و در سپاه پاسداران و درهمه جا این نیرو را داریم، 
افزود: تجهیزات دومین مولفه اثرگذار ماست، تجهیزاتی که امروزه ما از آن 
استفاده می کنیم ساخته شده دست توانمند عزیزانی است که در نیروهای 
مسلح، شرکت های دانش بنیان و صنایع وزارت دفاع فعال هستند .دریادار 
سیاری اظهارکرد: در نیروی زمینی انواع تانک ها و نفربرها را می سازیم؛ در 
دفاع مقدس برای پدافند هوایی فقط یک موشک داشتیم اما اکنون سامانه 
پدافند هوایی کشــور را نمی توانیم شــمارش کنیم و همه آسمان کشور 
تحت کنترل اســت.وی با تاکید بر اینکه همه تجهیزات از جمله هواپیما، 
رزم ناو و ناوشکن ها را می سازیم، افزود: نیروی انسانی الهی محور در کنار 
تسلیحات ساخته شده داخلی با تاکتیک های خودمان و پشتیبانی خوب 
ملت ایران آمادگی مقابله با هر تهدیدی را برای ما ایجاد کرده است.معاون 
هماهنگ کننده ارتش گفت: بخش های مختلف ارتش جمهوری اسامی 
ایــران برای حفظ آمادگی هفته ای یک بــار رزمایش برگزار می کنند اما 
ســاانه رزمایش مشترک و سراسری ارتش برای وحدت، انسجام و تاش 
بیشتر را اجرا می کنیم.سیاری با بیان اینکه به همه اهداف از پیش تعیین 
شده در رزمایش ذوالفقار ۹۹ دست یافتیم، افزود: در این رزمایش موشک 
زیرسطحی به ســطح که دانش و فناوری بسیار باایی دارد از زیردریایی 
پرتاب شــد و این موشک دشمن را به شــدت می ترساند.وی گفت: این 
موشــک می تواند از انواع زیردریایی های ما که قابلیت پنهان کاری دارند 

پرتاب شود و این دانش و مهارت ما را نشان می دهد.

 انتقاد نیکزاد از وزیر اقتصاد

وام ودیعه مسکن پایه پولی را افزایش داد
مستخدمین حسینی:

نقدینگی در بورس به سفته بازی 
دامن زده است

صمـت  بی سمـت

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه حرکت نقدینگی در بورس به سمت تولید تورم را کاهش می دهد، گفت: 
نقدینگی خلق شــده در بازار ســرمایه نه تنها به تولید تزریق نشده بلکه منجر به شکل گیری فعالیت های 
ســفته بازانه و دالی در بورس شده اســت زیرا، به دلیل بازدهی باای این بازار برخی شرکت ها از بانک ها 
تســهیات دریافت می کنند تا با آن ســهام خرید و فروش کنند.حیدر مستخدمین حسینی درباره دایل 
رشــد نقدینگی و نقش بازار ســرمایه در آن، اظهار کرد: خلق نقدینگی زمانی می تواند نقطه ضعفی برای 

اقتصاد باشد....

 اوروف:
 تحریم تسلیحاتی ایران ۲۷ مهر لغو خواهد شد

براساس گزارش مرکز آمار ایران؛

  افزایش ۳.۶درصدی قیمت ها 
نسبت به ماه قبل

تورم در شــهریور ماه افزایش یافت، براساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 
ایران نرخ تورم ســاانه شــهریور ماه۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۶,۰درصد و نرخ تورم 
نقطه ای در شهریور ماه۱۳۹۹ به عدد ۳۴,۴درصد رسیده است. براساس گزارش منتشر شده 
از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در شهریور ماه ۱۳۹۹ به عدد ۳۴,۴ درصد رسیده 
اســت؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین ۳۴.۴ درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹8 برای 
خرید یک »مجموعه کااها و خدمات یکســان« هزینه کرده  اند.نرخ تورم نقطه ای شــهریور 
ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۴,۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ۵,۵ واحد درصدی به ۳۱.۵ درصد و 
گروه »کااهای غیر خوراکی و خدمات« با افزایش ۳.۳ واحد درصدی به ۳۵.۹ درصد رسیده 
اســت.این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۳۴,۵ درصد است که 
نســبت به ماه قبل ۳,۹ واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی ۳۴,۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴,۵ واحد درصد افزایش داشته است.نرخ 
تورم ماهانه شهریور ۱۳۹۹ به ۳,۶ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطاع در ماه قبل، ۰.۱ 
واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کااهای غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب ۳.۰ درصد و ۳.۹ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳,۶ درصد است که نسبت به 
ماه قبل، ۰.۱ واحد درصد افزایش داشــته است. هم چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 

۳.۵ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به 
ماه جاری، نســبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم ساانه شهریور ماه ۱۳۹۹ برای 
خانوارهای کشــور به ۲۶,۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطاع در ماه قبل، ۰,۲ واحد 
درصد افزایش نشان می دهد.هم چنین نرخ تورم ساانه برای خانوارهای شهری و روستایی به 
ترتیب ۲۶,۱ درصد و ۲۵.۴ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰,۲  واحد درصد افزایش 

و برای خانوارهای روستایی بدون تغییر بوده است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
براساس این گزارش، در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به گروه »شــیر، پنیر و تخم مرغ« )تخم مرغ، خامه، شیر 
پاستوریزه و پنیر پاستوریزه(، گروه »ماهی ها و صدف داران« )ماهی قزل آا و کنسرو ماهی 
تن(، گروه »چای، قهوه و ســایر نوشیدنی ها« )انواع نوشــابه و آبمیوه( است. در گروه عمده 
»کااهای غیر خوراکی و خدمات«، گروه »حمل و نقل« )قیمت انواع خودرو(، گروه »تفریح 
و فرهنگ« )لوازم تحریر، قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه گانه، لپ تاپ( و گروه »مبلمان و لوازم 
خانگی« )لوازم پاستیکی آشــپزخانه، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر و ظروف شیشه ای 

آشپزخانه( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم ســاانه در شهریور ماه ۱۳۹۹ برای دهک های مختلف هزینه ای از 
۲۳,۴ درصد برای دهک اول تا ۲۹.۹ درصد برای دهک دهم است.بر همین اساس،  شاخص 
قیمت کل کااها و خدمات مصرفی خانوار کشور با سال پایه ۱۳۹۵، ۲۴۳.۳ است و شاخص 
قیمت خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ۱۳۹۹، 
۲8۴.۴ اســت. شــاخص قیمت کااهای غیر خوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای کشور 
۲۲۹.۳ اســت و همچنین شــاخص قیمت کل کااها و خدمات مصرفی خانوار های شهری 
۲۴۳.۱ اســت. شــاخص قیمت خوراکی ها و آشــامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای 

شهری ۲8۵.۱ است. 

شاخص قیمت کااهای غیر خوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای شهری 299است. 
شــاخص قیمت کل کااها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی ۲۵۱.۰ و شاخص قیمت 
خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای روستایی ۲8۲.۱ و همچنین شاخص 

قیمت کااهای غیر خوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی ۲۳۰.۵ است.

 دریادار سیاری: 

تمامی تحرکات دشمن را رصد می کنیم
 ارتش و سپاه یک مشت هستند

6

5

7

3

2

سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی اعام کرد؛

راه تعامل با ملت ایران تفاهم براساس عزت، حکمت و مصلحت است
 سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی، تنها راه تعامل با ملت تمدن ساز ایران را احترام به عظمت فرهنگ و تمدن ایران زمین و گفت وگو و تفاهم براساس سه اصل 
عزت، حکمت و مصلحت دانست.، سازمان انرژی اتمی ایران روز سه شنبه در پیامی توییتی به مناسبت هفته دفاع مقدس نوشت:هفته گرامیداشت دفاع مقدس 
یادآور مجاهدت های شیرزنان و پوادمردان ایران اسامی برای صیانت و حراست از حریم مقدس مادر میهن است.این پیام افزود:فداکاری و عظمت ملت ایران در 
تاریخ انقاب اسامی بر جهانیان ثابت کرده است که سیاست قلدرمآبانه و یکجانبه گرایانه ره به جایی نخواهد برد. سازمان انرژی اتمی ایران در این پیام تاکید کرد: 
چهار دهه مقاومت هوشمندانه ایران اسامی در برابر انواع تحریم ها و تهمت ها بیانگر این واقعیت است که تنها راه تعامل با ملت تمدن ساز ایران احترام به عظمت 

فرهنگ و تمدن ایران زمین و گفت وگو و تفاهم براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است.
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 وزیر دفاع:گزیده خبر

 مقاومت تا بیرون راندن آمریکا از منطقه ادامه دارد
وزیر دفاع: مقاومت تا بیرون راندن آمریکا از منطقه ادامه دارد

امیر حاتمی تاکیــد کرد: مقاومت تا بیرون راندن دشــمن از 
غرب آســیا و پاک کردن منطقه از لوث وجود شــیطان بزرگ 
ادامه خواهد یافت.امیر حاتمی وزیر دفاع در مراســم تجلیل از 
پیشکسوتان عرصه ایثار، آزادگان، جانبازان و بازنشتگان وزارت 
دفاع که همزمان با گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در 
شهرک امام خمینی) ره( برگزار شد؛ با حضور در جمع مدیران 
ارشــد وزارت دفاع باگرامیداشــت یاد و خاطره شهدای 8سال 
دفاع مقدس و تجلیل از جانفشــانی های رادمردان پیشکسوت 
دفاع مقدس اظهار داشت: جنگ تحمیلی در کنار خسارت های 
فراوان و مخاطراتی که برای کشــور مان داشت؛ دستاوردهای 
ارزشمندی نیز برای انقاب اسامی به ارمغان آورد.وی در این 
مراسم که بصورت ارتباط تصویری پخش می شد با بیان اینکه 
دفاع مقدس ملت ایران بر خاف ســایر نبردهای ایران در ادوار 
گذشــته، عزت، افتخار و غرور را برای میهن اسامی به همراه 
آورد گفت: وضعیت امروز ایران اسامی در عرصه های مختلف 
علمی، سیاســی و بخصوص حوزه دفاعی به گونه ای است که 
علی رغم تهدیدهای ظالمانه نظام ســلطه، ایران اسامی می 
تواند هر تهدیدی را در نقطه ی شروع آن حتی خارج از مرزهای 
خود کشف و خنثی نماید.وزیر دفاع با بیان اینکه مصداق عینی 
اقتدار ایــران در آوردگاه ها و برهه های مختلف، برای همگان 
آشــکار و نمایان شده است تصریح کرد: زمانی که دشمن یک 
سرزمین بزرگ را با ایجاد گروه های تروریستی به اشغال خود 
در آورد، ایران اسامی با نقش آفرینی خود و با الهام و تأسی از 
دفاع مقدس توانســت به کمک نیروهای مسلح و مردم سوریه 
و عراق بر دشمنان و تروریسم ساختگی فائق آید.امیر سرتیپ 
حاتمی با اشــاره به رشادت های ســردار سرافراز اسام شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم جهانی گفت: 
هدف دشمن از ترور شهید سلیمانی جلوگیری از تحقیر بیشتر 
آمریکا نزد اذناب منطقه ای خود بود.وزیر دفاع با بیان اینکه یاد 

ســردار دلها همواره در دل آزادی خواهان جهان زنده خواهد 
ماند افزود: حق تعقیب قاتلین شــهید سلیمانی به قوت خود 
باقیســت و این لرزه همواره بر تن جنایتکاران خواهد ماند.امیر 
ســرتیپ حاتمی تصریح کرد: مقاومت  تا بیرون راندن دشمن 
از غرب آســیا و پاک کردن منطقه از لوث وجود شیطان بزرگ 
ادامه خواهد یافت و این مسیر با الهام گیری از راه شهدای دفاع 
مقدس و راه امام حسین)ع( و یارانش با قدرت به پیش خواهد 
رفت.وی با بیان شکست آمریکا در عرصه سیاسی گفت: این از 
برکت دقاع مقدس و نتیجه ایســتادگی و مقاومت ملت ایران 

اســت که جامعه جهانی و شورای امنیتی که همواره گوش به 
فرمان آمریکا بوده اســت حرف و خواسته او نمی پذیرند و در 
واقع با این اقدام، غیر قانونی بودن، غیر حقوقی و غیر انســانی 
بودن اقدامات و رفتارهای امریکا را نشان می دهند. وزیر دفاع 
با بیان اینکه ایســتادگی و مقاومت ملت ایران و خون هایی که 
در راه آزادی و استقال جمهوری بر زمین جاری شد، ایران را 
تبدیل به یک قدرت تاثیرگذار در عرصه جهانی کرد افزود: عاوه 
بر حوزه دفاعی و سیاسی، جمهوری اسامی در عرصه طراحی، 
ساخت و تولید نیز دستاوردهای ارزشمندی را علی رغم تمامی 

محدودیت ها و تحریم های یکجانبه به دســت آورده اســت.
وی تولیــد صدها محصول راهبردی در حوزه های رزم زمینی، 
دریایی، هوایی، هوا فضا، الکترونکی ، ســایبری و ...  توســط 
متخصصین وزارت دفاع را نمونه ای از هزاران پیشرفت دفاعی 
جمهوری اسامی ایران عنوان کرد و گفت: ما در عرصه تولیدات 
نظامی و غیر نظامی با تکیه بــر همت و تاش جوانان مؤمن، 
متعهد و متخصص خود خواستیم و توانستیم به پیشرفت های 
خیــره کننده ای در عرصه تولید محصوات راهبردی دســت 
یابیم.امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه دشمن با جنایت های 
اقتصادی و تحریم های یکسویه در صدد تضعیف مقاومت ملت 
ایران است گفت: قطعاً در پس این فشارها و تحمل محدودیت 
ها، گشایش در حوزه اقتصادی نیز رقم خواهد خورد و همانگونه 
که جنگ تحمیلی ضرورت یک دفاع همه جانبه را برای کشور 
ایجاب کرد در عرصه اقتصادی نیز می شــود با تدبیر و وحدت 
ملی به شکوفایی و رونق اقتصادی رسید. وزیر دفاع با بیان اینکه 
ارتباط و مراوده با کشورهای دنیا در عرصه سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، نظامی و ... حق مسلم ملت ایران است افزود: در کنار 
اینکه حق خود را نادیــده نخواهیم گرفت باید تاش مضاعف 
خود را برای تبدیل محدودیت ها به فرصت و کاهش آســیب 
پذیری ملی به کار بندیم.وی با اشــاره به رونمایی موشک های 
برد بلند« شــهید حاج قاســم« و » شهید ابومهدی« در هفته 
دولت گفــت: وزارت دفاع با رونمایی و افتتاح دســتاوردهای 
ارزشــمند بازدارنده خود در عرصه های هوا و زمین،  چشــم 
طمع دشــمنان از این مرز و بوم را دور نگه داشته است و امروز 
مســئوان می توانند در بستر امنیت،  سایر مولفه های رشد و 
پیشرفت را توسعه دهند و این مهم تنها با نگاه به سکوی پرشی 
اســت که جوانان مؤمن، دانشمند، نخبه و متخصص این مرز و 
بوم بر روی آن ایســتاده اند.در پایان این مراسم از پیشکسوتان 
عرصه ایثار، آزادگان، جانبازان و بازنشــتگان نیروهای مسلح با 

اهداء لوح، تقدیر به عمل آمد.

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش:
 نیروی هوایی آماده اجرای دستورات 

فرمانده کل قواست
امیر سرتیپ واحدی گفت: از همان روزهای اولیه اعمال 
تحریم ها، اولین تحریمی که در کشــور انجام شــد، 
تحریم هواپیما بود، ولی توانســتیم با رشادت کارکنان 
فنــی و نیروهای متخصص و جوانان غیور، مشــکات 
را مرتفــع کنیم.به گــزارش روابط عمومــی  ارتش، 
امیرسرتیپ خلبان حمید واحدی جانشین نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران در مصاحبه با برنامه رادیویی ایران، به مناسبت هفته دفاع مقدس  گفت: 
صدام بعثی در ۳۱ شهریورماه، یورشی به یگان های جمهوری اسامی انجام داد 
که داورمردان نیروی هوایی در کمترین زمان ممکن و به فاصله دو ســاعت و 
نیم از پایگاه های  شــکاری همدان و بوشــهر این حمله را پاسخ دادند.وی ادامه 
داد: در زمان صلح، تمام نیروهای مسلح، طرح های عملیاتی دارند تا در زمان نیاز 
از آن ها استفاده بشــود. طرح های عملیاتی که به نیروی هوایی اباغ شده بود، 
طرح البرز بود.جانشین نیروی هوایی ارتش افزود: در زمانی که صدام و صدامیان 
تصمیم داشــتند که پیروزی برق آسا داشته باشند، با تاش داورمردان نیروی 
هوایی ارتش، این هدف آن ها به یک جنگ فرسایشــی تبدیل شد و ۵ روز پس 
از جنگ نیز آن ها درخواست داشتند تا جنگ متوقف شود.امیرسرتیپ واحدی 
توضیح داد: از همان روزهای اولیه اعمال تحریم ها، اولین تحریمی که در کشور 
انجام شد، تحریم هواپیما بود، ولی توانستیم با رشادت کارکنان فنی و نیروهای 
متخصص و جوانان غیور، مشکات را مرتفع کنیم.وی گفت: تشکیل اولین جهاد 
خودکفایی در نیروی هوایی انجام شــد و کارکنان فنی و نیروهای متخصص به 
بازسازی هواپیماها پرداختند. نیروی هوایی نیاز به تجهیزات زیادی دارد و خدا را 
شاکریم جوانان متخصص و فعال از کل دانشگاه ها پای کار آمدند و حتی کارکنان 
فنی اقدام به ساخت هواپیما کردند و توانستیم هواپیمای کوثر را بسازیم. در یک 
کام می توانیم بگوییم که نیروی هوایی یک نیروی آماده و سرپا و آماده دستور 

فرماندهی معظم کل قواست.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: 
فناوری دفاعی در اختیار یمن قرار دادیم

سردار شکارچی گفت: ما فناوری و دانش نظامی خودمان را در اختیار یمنی ها 
قرار دادیم. سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به مناسبت 
هفته دفاع مقدس در برنامه چهل ستون با بیان اینکه وجود مومنانه و مخلصانه 
مردم در صحنه زیبایی های زیادی در هشت سال دفاع مقدس خلق کرد، گفت: 
جنگ به خودی خود مقدس نیســت اما اگر برای رضای خدا، برای حفاظت از 
دین خدا و تبعیت از حجت خدا و نایب امام زمان باشد، این جنگ، دفاع مقدس 
می شود.وی با بیان اینکه امروز متکی به تجهیزات نیستیم و تمام امکاناتی را که 
امروز ساخته ایم، همه ابزاری است که در سایه توکل پیروزی می آفریند، افزود: 
این ابزار اگر در دســت مردان الهی باشد، پشتش پیروزی است، پیشرفته ترین 
ساح ها دست آمریکا است اما چون دست شیاطین است، پیروزی پشتش نیست 
که نمونه آن را در عراق و افغانســتان و ســوریه دیدیم.سردار شکارچی درباره 
حضور نظامی ایران در کشــورهای منطقه با بیان اینکه حضور ما حضور معنوی 
و مستشاری اســت و به هیچوجه دخالت نمی کنیم، گفت: ما حضور نظامی به 
هیچ عنوان در جایی بنا نیست داشته باشیم، کشورهای جبهه مقاومت خودشان 
ارتش و نیرو دارند؛ ما به اینها کمک های مستشاری می کنیم. برای اینکه بتوانیم 
تجربیاتمان را به مردم ســوریه، عراق، لبنــان، یمن، منتقل کنیم، افراد مجرب 
مــا به آنجا می روند و کمک فکری به آنها می کننــد و در میدان عمل مردم و 
ارتش آن کشورها هســتند که مقابل دشمنان صف آرایی می کنند.سخنگوی 
ارشــد نیروهای مسلح تاکید کرد: هر کشوری که در مقابل رژیم صهیونیستی و 
رژیــم خونخوار آمریکا صف آرایی کند، هرآنچه را بتوانیم به آن کمک کنیم. اما 
مشکات اقتصادی کشور ما ایجاب نمی کند که چیزی را رایگان به کسی بدهیم، 
حتما چیزهایی را ممکن اســت از ما بخرنــد.وی درباره موضوعاتی که پیرامون 
کمک تسلیحاتی ایران به یمن مطرح می شود، عنوان کرد: مردم یمن بر خاف 
آن چیزی که دشــمن از آنها نشان می دهد، مردم بسیار فرهیخته و دانشمندی 
هستند و امروز در کمترین زمان ممکن توانسته اند خودشان موشک و پیشرفته 
ترین پهپادها را بسازند و در جنگ الکترونیک هم بسیار ماهر و پیشرفته هستند.

ســردار شــکارچی ادامه داد: ما تجربه فناوری در حوزه دفاعی را به آنها منتقل 
کردیم و یاد گرفته اند و خودشــان موشک و پهپاد و ساح در یمن تولید کنند. 
اینگونه نیست که ما از ایران موشک در اختیار آنها قرار دهیم. ما تجربه و دانش 

خودمان را به مردم یمن منتقل کرده ایم.

روحانی:
ثمره چهل سال مقاومت ملت ایران، بصیرت 

در برابر هجمه دشمنان است
رئیس جمهــور گفت: هفته دفاع مقدس یادآور پایمردی، آزادگی و جانفشــانی 
ملتی است که توانستند پیروزی پرشکوه شان را در صفحه تاریخ ماندگار کنند.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجت ااسام حسن روحانی  
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کرد که هفته دفاع 
مقدس یادآور پایمردی، آزادگی و جانفشــانی ملتی اســت که با ایمان و عشق 
توانستند ســال ها در برابر تهاجم و توطئه های دشمنان اسام و ایران، مقاومت 
جانانــه نمایند و پیروزی پرشکوه شــان را در صفحه تاریخ ماندگار کنند.وی در 
این پیام که دیروز سه شــنبه توسط معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران بر مزار ســردار ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قرائت شد، 
اظهارداشت که چهلمین سالگرد دوران دفاع مقدس فرصتی برای بازاندیشی در 
معارف دفاع مقدس، مجاهدت شهدا، ایثار جانبازان و صابت آزادگانی است که 
از گرانبهاترین سرمایه زندگی خویش گذشتند تا حقانیت اسام و انقاب و عشق 

به ایران را به جهانیان نشان دهند.

قالیباف:
 طرح تحول در مجلس برای کارآمدسازی

 در جلسه غیرعلنی بررسی شد
رئیس مجلس گفت: طرح تحول در مجلس برای کارآمدسازی با اصاح آیین نامه 
داخلی در دستور کار جلسه غیرعلنی امروز بود.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شــورای اسامی در ابتدای جلســه علنی دیروز )سه شنبه ۱ مهر( قوه مقننه با 
تبریک هفته دفاع مقدس به ملت ایران و خانواده شــهدا، جانبازان و ایثارگران 
گفت: امروز بخش اول جلسه براساس دستور هفتگی از ساعت 8:۱۵ تا ۱۱:20 به 
مدت سه ساعت و پنج دقیقه غیرعلنی بود.وی افزود: در این جلسه موضوعاتی در 
حوزه اصاح آیین نامه داخلی مجلس و هم اندیشی با مرکز پژوهش ها، نمایندگان 

و کمیسیون ها صورت گرفت.

قاسمی در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی فرانسه
نمایندگان پارلمان فرانسه صدای حقانیت 

ملت ایران در برابر گردن کشی آمریکا باشند
سفیر جمهوری اسامی ایران در پاریس در دیدار با رئیس گروه دوستی پارلمانی 
فرانســه اظهارکرد: نمایندگان پارلمان فرانسه صدای مظلومیت و حقانیت ملت 
ایران در قبال این گونه گردن کشی و زیاده خواهی های آمریکا باشند.خانم آن 
ژنوته، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه و  فرانسوا کورمیه هم حزبِی او 
در مجلس ملی فرانسه از »جمهوری در حرکت«، صبح امروز  با حضور در محل 
اقامتگاه سفیر جمهوری اسامی ایران در فرانسه با وی دیدار و پیرامون روابط و 
همکاری های گروه های دوستی پارلمانی ایران و فرانسه، روابط دوجانبه، تحوات 
بین المللی، تحریم های ظالمانه ایاات متحده آمریکا و تحوات اخیر در شورای 
امنیت بحث و تبادل نظر کردند.در این دیدار در ارتباط با همکاری های پارلمانی 
بین دو کشور مقرر شد با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان تردد و تبادل 
هیات، روسای گروه دوستی پارلمانی دو کشور به صورت ویدئو کنفرانس تماس 
های خود را با توجه به آغاز به کار مجلس شورای اسامی و مشخص شدن رئیس 
گروه دوســتی در پارلمان ایران، برقرار کنند.سفیر کشورمان در فرانسه در این 
دیدار آخرین تحوات پیرامون سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا و شکستهای 

مکرر این کشور در پی مخالفت کشورهای عضو شورای امنیت را تشریح کرد.
 بهرام قاسمی در پاســخ به طرح برخی موضوعات مرتبط در حوزه حقوق بشر 
توســط نمایندگان حاضر در ماقات، اظهار داشت: توقع آن است که نمایندگان 
پارلمان فرانســه نظر به احساسات نوع دوســتانه و سنت های دیرینه فرانسوی 
که ملهــم از تاریخ و فرهنگ این کشــور در احترام به اســتقال خود و دیگر 
جوامع هستند و خصوصا با توجه به فشار حداکثری آمریکا و اعمال شدیدترین 
محدودیتها و تحریم های ضد بشری در حوزه دارو و درمان و تجهیزات پزشکی 
کــه مصداق جنایت علیه بشــریت و بخصوص کودکان می تواند تلقی شــود، 
صدای مظلومیت و حقانیت ملت بزرگ ایران در قبال این گونه گردن کشــی و 

زیاده خواهی های آمریکا باشند.

سخنگوی وزارت خارجه اعام کرد
پاسخ ایران به آمریکا بر اساس اصل دفاع 

مشروع خواهد بود
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان می گوید: بر اساس حق »دفاع مشروع« 
که یک حق شــناخته شــده در حقوق و نظام بین الملل اســت، پاسخ ایران به 
هرگونه سرکشــی و یاغیگری آمریکا علیه کشــورمان، کوبنده و بدون لحظه ای 
تردید خواهد بود.ســعید خطیب زاده، در پاسخ به سوالی در مورد استفاده ایران 
از ماده ۵۱ منشــور ســازمان ملل متحد در برابر اقدامات احتمالی آمریکا علیه 
کشورمان با توجه ادعا و اصرار این کشور مبنی بر بازگشت تحریم های پیشین 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، با بیان این که حق دفاع مشروع 
یک حق شناخته شده در حقوق و نظام بین الملل است، اظهار کرد: اگر حاکمیت 
ملی و کیان  کشــوری به هر نحوی از انحاء مــورد تعرض قرار بگیرد، قطعا هر 
کشــوری از جمله ایران می تواند از این حق مشروع که یک حق مسلم شناخته 
شده است برای دفاع از خود استفاده کند.وی تاکید کرد: در مورد آمریکا نیز پیام 
روشن است، پاسخ ایران به هرگونه سرکشی و یاغی گری آمریکا کوبنده و بدون 

لحظه ای تردید خواهد بود.

 »غضنفرآبادی« رئیس کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس شد

اعضای هیئت رئیســه کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه عصر 
امروز این کمیسیون تعیین شدند.، اعضای هیئت رئیسه کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس در جلســه عصر امروز این کمیســیون تعیین شــدند.بر 
اساس این گزارش،موســی غضنفرآبادی نماینده بم به عنوان رئیس، سید 
محمد موحد نماینده کهگیلویه به عنوان نایب رئیس اول، حســن نوروزی 
نماینده رباط کریم به عنوان نایب رئیس دوم، سید کاظم دلخوش اباتری به 
عنوان سخنگو و همچنین هاجر چنارانی نماینده فیروزه به عنوان دبیر این 

کمیسیون انتخاب شدند.

معــاون هماهنگ کننده ســپاه گفت: 
دشمنان چنان درس و صابتی از ملت 
ایــران در دفاع مقــدس دیده اند که تا 
ده ها سال جرأت حمله به کشورمان را 
ندارند.، سردار محمدرضا نقدی معاون 
هماهنگ کننده ســپاه طی سخنانی 
اظهار داشــت: انقاب اسامی با مدل 
مردمی، پیروز و حــوادث مهم پس از 
انقاب اســامی نیز این گونه مدیریت 
شــد و غلبه بر منافقان و تروریست ها 
نیز این چنین بود.وی افزود: ابزار غلبه 
بر توطئه دشــمنان و حوادث مهم در 
کشور پس از پیروزی انقاب اسامی، 
مردم بودند و حضور گســترده آنها در 
همه عرصه ها برای غلبه ما بر دشــمن 
بسیار مهم بود.معاون هماهنگ کننده 
سپاه گفت: اگر امروز اقتصاد را مردمی 
کنیم، همه چیز متحول می شــود اما 
مشکل این اســت که نظام های اداری 
و بروکراســی و دیوان سااری حضور 
مردم را در اقتصاد نمی پذیرند.ســردار 
نقدی افزود: مردمــی بودن مترادف با 
خصوصی سازی نیست بلکه به معنای 
آوردن همــه آحاد مــردم در صحنه و 
تصمیم گیــری جمعی کــردن برای 
کارهای بزرگ اســت. اگر مردم را وارد 
اقتصاد کنیم، همه مسائل و معضات 
با کمک آنها حل می شــود.وی افزود: 
نمی دانم چرا برخی مســئوان کشور 

اجازه داده انــد مدیریت فضای مجازی 
در دست بیگانگان بماند و ان شااه این 
وضع تغییر کند تا دشــمنان نتوانند با 
جوســازی و دروغ پردازی در این فضا 
بر افــکار عمومی غلبــه کنند.معاون 
هماهنگ کننده سپاه گفت: در دوران 
دفاع مقدس؛ در حالی که ما برای انجام 
یک عملیات و ذخیره ســازی مهمات 
هفت، هشــت ماه صبر می کردیم اما 
دشمن همه امکانات را در اختیار داشت 
و ماننــد باران گلوله شــلیک می کرد.

سردار نقدی افزود: عراق با ۳00 فروند 
هواپیما جنــگ را آغاز کرد و در حالی 
کــه 200 الی ۳00 فروند آن را منهدم 
کردیــم، در پایان جنــگ ۶00 فروند 
هواپیمای مدرن داشت و این در حالی 
بود که حتی استیک هواپیما را به ما 
نمی دادند.وی گفت: با توجه به شرایط 
جنگ تحمیلی، به طور طبیعی تعداد 
تلفات ما باید چند برابر تلفات دشمن 
می شد اما بر اساس کمترین برآوردهای 
دشــمن، آنها ۶00 هزار کشته دادند و 
ما بر اساس بااترین برآوردها؛ بیش از 
۱80 هزار شهید دادیم.معاون هماهنگ 
کننده سپاه افزود: اگر سوء مدیریت در 

زمان دفاع مقدس وجود داشــت، باید 
تعداد کشته های ما چندین برابر دشمن 
می شد.سردار نقدی گفت: ارتش عراق؛ 
نظامیان آموزش دیده بودند و در حالی 
که فرمانده ما در جنگ 2۵ ســاله بود، 
فرمانده آنها 2۵ سال سابقه فرماندهی 
داشت، اما فرمانده ما، فرمانده دشمن با 
همه نیروها و امکاناتش را اسیر می کرد.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس حتی 
نتوانســتیم موشکی بســازیم که یک 
کیلوگرم مواد منفجره را به بغداد برساند 
در حالی کــه فاصله مرز تا بغداد ۱۳0 
کیلومتر بود.ســردار نقدی گفت: همه 
ظرفیت دانشــگاه ها را بررسی کردیم 
اما دانشــگاه های مــا از زمان طاغوت 
مانده بودند و هیچ چیزی برای عرضه 
نداشــتند.وی افزود: با تاش نیروهای 
انقاب، موشــک های دوربرد ساختیم 
و بــا تأکیدهای رهبــر معظم انقاب 
اسامی نخستین کشور در دنیا بود که 
موشکی با برد دوهزار کیلومتر و نقطه 
زن ساخت.معاون هماهنگ کننده سپاه 
درباره قبول قطعنامه ۵۹8 گفت: امام با 
این تصمیم، نفس خود را زیر پا گذاشت 
زیرا مصلحت کشور این بود که قطعنامه 

پذیرفته شــود و امام راحل ده ها سال 
مبارزه با اســتکبار را در َطَبق اخاص 
گذاشت که این بُعد دیگری از شجاعت 
امام بود.سردار نقدی افزود: این تصمیم 
امام نشان داد بر مدیریت جنگ، منطق 
حاکم اســت.وی گفت: امــام راحل با 
پذیــرش قطعنامــه ۵۹8؛ آبروی خود 
را بــا خــدا معامله کــرد و نتیجه آن، 
پیروزی های پیاپی جمهوری اســامی 
ایران در منطقه شد.سردار نقدی افزود: 
دشمنان چنان درس و صابتی از ملت 
ایــران در دفاع مقــدس دیده اند که تا 
ده ها سال جرأت حمله به کشورمان را 
ندارنــد.وی گفت: امام با به کار گرفتن 
مؤثر نیروها و امکانات کشور و استفاده 
از ایــن ظرفیــت، جنــگ تحمیلی را 
مدیریت کرد و بر ارتش کامًا مســلح 
و با پشــتوانه همــه کشــورها پیروز 
شد.معاون هماهنگ کننده سپاه افزود: 
اینکــه حضرت امام راحــل در آغازین 
روزهای جنگ تحمیلی فرمودند جنگ 
را ادامه می دهیم؛ نشان دهنده برآورد 
دقیق و تصمیم شــجاعانه ایشان بود.

ســردار نقدی گفت: در آن زمان صدام 
به عنوان عنصر ضد آمریکایی در عرصه 
بین الملل مطرح بود اما نخستین پیام 
حضرت امام؛ صدام را صدام آمریکایی 
معرفی کــرد و همه از این تحلیل امام 

راحل، گیج شده بودند.

سردار نقدی:
دشمن جرأت ندارد به ما حمله کند

واکنش کمالوندی به تحریم های جدید آمریکا
کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی قرار گرفتن نام خود و چند تن از مقامات سازمان انرژی 
اتمی در لیســت تحریم های آمریکا را اقدامی بی اثر خواند و گفت: این اقدام نمایشــی و با هدف فضاسازی 
رســانه ای انجام گرفته و هیچ گونه تاثیری در روند فعالیت های ســازمان انرژی اتمــی ایران ندارد.ا، بهروز 
کمالوندی با اشــاره به درج نام پنج تن از افراد و مقامات ســازمان انرژی اتمی در لیست جدید تحریم های 
آمریکا اظهار کرد: این اقدام آمریکا هیچ تاثیری در روند فعالیت های هســته ای سازمان انرژی اتمی ندارد و 
بیشــتر برای فضاسازی رسانه ای است.وی گفت: برخی افراد معرفی شده مرتبط با سازمان انرژی اتمی قبا 
نیز تحت تحریم آمریکا بودند. به عاوه اگر آمریکا مدعی بازگرداندن تحریم های گذشــته اســت چه نیازی 
داشــت که این اسامی را جداگانه در لیســت تحریم قرار دهد؟! این رفتار نشان می دهد بیشتر از آنکه این 
اقدام به منظور تاثیرگذاری بر روند کار هســته ای ایران انجام شــده باشد، برای فرار آمریکا از شکست های 
پی در پی سیاسی در صحنه بین المللی و انزوای بین المللی بعد از تاش های بی فرجامش برای بازگردندان 
تحریم های بین المللی طراحی شــده باشد.وی در پاسخ به اینکه آمدن نام شما در لیست تحریم آمریکا چه 
تاثیری بر روند کار یا ســفرها و غیره می گذارد؟ اظهار کرد: سفرها و کارهای ما متاثر از این موضوع نیست 
چرا که اساســا کار ما ارتباطی با آمریکا نداشــته و هیچیک از ما حســاب بانکی در این کشــور و اصوا در 
خارج از کشــور نداریم.معاون امور بین الملل، حقوقی، مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به 
اینکه برنامه هســته ای ایران با وجود تحریم ها و محدودیت های ایجاد شــده از جمله از طریق قطعنامه های 
شش گانه تعلیق شده در گذشته چه پیشرفت های داشته است؟ گفت: شرایط صنعت هسته ای کشورمان با 
وجود محدودیت های هسته ای ایجاد شده توسط قطعنامه های تعلیق شده با آنچه امروز در صنعت هسته ای 
شــاهد هستیم، بسیار فاصله دارد. آمریکا سعی دارد به هر شکلی این روند و پیشرفت را از بین برده یا کند 
نماید اما موفق نمی شــود. اساسا آمریکا در حوزه هسته ای هیچگونه همکاری با ایران نداشته است که حاا 
با تحریم های مورد ادعایش، آن همکاری ها از بین برود!کمالوندی خاطرنشــان کرد: در دو سال گذشته که 
آمریکا از برجام خارج شده است اقدامات زیادی برای اعمال محدودیت بر روند فعالیت هسته ای ایران انجام 
داد، مثا در رابطه با آب سنگین تاش کرد تا مانع صادرات این محصول شود اما در این مدت ایران موفق 
به فروش آب ســنگین و تولید آن به طور همزمان شده است. از این رو معتقدم آمریکا هر کاری در توانش 
بوده انجام داده اســت اما این اقدامات بر روند فعالیت های هسته ای ایران تاثیری نداشته است.معاون رئیس 
ســازمان انرژی اتمی گفت: کارها در صنعت هســته ای رو به جلو در حرکت است و اقدامات آمریکا به واقع 

اثری بر این روند ندارد و این یک حقیقت است و شعار نیست.

 ابراهیمی: 
جامعه روحانیت برای 

 ۱۴۰۰ کاندیدا
 معرفی نمی کند

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
گفت که این تشکل برنامه ای برای معرفی 
کاندیــدا در انتخابــات ۱۴00 ندارد.حجت 
ااســام حســین ابراهیمی عضو شورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه 
جامعه روحانیت مبارز هیچ اقدامی را برای 
ورود به انتخابات۱۴00 شــروع آغاز نکرده 
اســت، گفت: البته به نظر می رسد باید در 
جلســات آتی جامعه روحانیت مبارز درباره 
ایــن مهم بحث و بررســی ازم را داشــته 
باشــیم.وی گفت: ما باید ببینیم نیروهای 
انقــاب چــه تصمیمی می گیرنــد و این 
تصمیم در صورتی کــه مورد اجماع و نظر 
اکثر نیروهای انقاب باشــد مورد حمایت 
جامعه روحانیت نیز قــرار بگیرد.ابراهیمی 
در پاســخ به این ســوال که دلیــل اینکه 
جامعه روحانیت هنوز به فعالیت انتخاباتی 
ورود نکرده چیســت؟، گفت: طبیعی است 
که جامعه روحانیت بنــای معرفی کاندیدا 
در انتخابــات ۱۴00 را ندارد و چون چنین 
تصمیمــی ندارد دلیلی هم ندارد که از اان 

وارد فضای انتخاباتی شویم.
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گزیده خبر  انتقاد نیکزاد از وزیر اقتصاد

وام ودیعه مسکن پایه پولی را افزایش داد
نایب رئیس مجلــس با بیان این که وام ودیعه مســکن پایه 
پولــی را افزایش داد، گفت: دولت حتی یک سیاســت را هم 
با موفقیت به انجام نرســانده اســت. علی نیکزاد با اشاره به 
سرنوشــت طرح مسکن که توسط دولت برای اجاره نشین ها 
اجرا شده اســت،اظهار کرد: دولت علیرغم تاکیداتی که مقام 
معظم رهبری در مقاطع مختلف دولت، مسکن تولید نکرد و 
عدم تولید انبوه مسکن، موجب شد که ما مشکات عدیده ای 
را در باب مســکن داشته باشــیم به طوری که اان خانه دار 

شدن برای جوانان در کانشهرها به رویا تبدیل شده است.
وی بــا بیان این که دهک درآمدی اول و دوم هم که از لحاظ 
درآمدی در رده های پایین قرار دارند، امکان خانه دار شــدن 
برای آنها وجود ندارد، افزود: هم اکنون 6.5 میلیون مســتأجر 
در کشــور داریم. دولت طرحی را با فشــار  افکار عمومی و با 
تبلیغات شروع و اعام کرد که می خواهد به مستأجران ودیعه 
مســکن پرداخت کند، این در حالی است که طبق آماری که 
در اختیار من هست حداقل 3 میلیون خانوار ایرانی مستاجری 
هستند که به این ودیعه مسکن نیاز دارند و قرار بود که دولت 
15 تــا 30 میلیون و در تهران تا 50میلیون تومان وام ودیعه 
مســکن بدهد.وی ادامه داد: متاسفانه بر خاف اظهارات وزیر 
اقتصاد و اقتصاددانان و بانک مرکزی مبنی بر اینکه خط قرمز 
ما افزایش پایه پولی است، پایه پولی افزایش داده شد تا از آن 
محل تسهیاتی در باب ودیعه مسکن پرداخت کند، معمواً 
جابجایی مســتاجران در شــهریور ماه صورت می گیرد ولی 
امسال به صورت استثنا مدارس در 15 شهریور ماه بازگشایی 
شد. این در حالی است که در سال های گذشته اول مهر شروع 
به کار می کردند، حال اگر خانواده ها نقل و انتقالی داشــتند،  
طــوری تنظیم می کردند که اول مهرمــاه در خانه جدید که 
اجاره کرده اند مســتقر شوند؛ ولی دولت امسال آنقدر ودیعه 

مسکن را طول داد تا این نقل و انتقال صورت پذیرفت.
نیکزاد با انتقاد از میزان اعطای وام ودیعه مسکن به خانوارها 

تصریح کرد: جای تاســف دارد که در ایــن دولت وزارت راه 
و شهرســازی، وزارت اقتصاد و سیستم بانک مرکزی به طور 
کلی به 22 هزار خانوار تســهیات می دهند که میزان آن در 
مجموع 660 میلیارد تومان می شــود؛ در صورتی که همین 
اان 150 هزار پرونده در سیســتم بانکی موجود است و قرار 
بود دولــت 75 هزار میلیارد تومان تســهیات بدهد و خود 
دولت اعام کرد که 3هــزار میلیارد تومان برای این امر کنار 
گذاشــته ام.وی با بیان اینکه وقتی گرفتاری مردم درک نشود 
همیــن اتفاق می افتد که با  22هزار پرونده با میزان تقریبی 

660 میلیارد تومان به ســرانجام می رسد، گفت: جای تاسف 
دارد که حتی یک مورد هم ندیدیم که این دولت سیاستی را 
در پیش بگیرد و با موفقیت به ســرانجام برساند. نایب رییس 
مجلس در پاســخ به ســوالی پیرامون میزان درخواستی های 
اعطای وام ودیعه مســکن از سوی مردم افزود: تا شهریور ماه 
150 هــزار پرونده بدون هیچ عیب و نقصی روی میز بانک ها 
قرار دارد ولی بانک ها تا دلشــان نخواهد نمی خواهند این وام 
را به مردم دهند؛ و دلیل این که در ســنوات گذشته بانک ها 
را موظف کردند که به بخش مسکن تسهیات بدهد، این بود 

که شخص رئیس جمهور هر 15 روز یکبار شورای عالی مسکن 
را تشــکیل می داد و در آنجا این مسائل را پیگیری می کرد.

نیکزاد گفت:  جای تاســف دارد که بــا وجود این همه مانورو 
صحبــت هایی که در تلویزیون می شــود و می گویند برای 
اولین بار در حوزه اجاره ما دخالت کردیم، شــاهد هستیم که 
22000 وام به طور متوســط 30 میلیونی ودیعه اعطا شــده 
که در مجموع چیزی حدود 660 میلیارد تومان می شود.وی 
با تاکید بر این که وام ودیعه مســکن، ٌمَسِکن است و درمان 
نیســت تصریح کرد: درمان این است که بخش مسکن را به 
عنوان مولــد و لوکوموتیو اقتصاد و عامل دور زدن تحریم که 
136 رشته را فعال می کند در نظر بگیریم، تسهیات مصوبه 
شورای پول و اعتبار را به آن بخش اختصاص دهیم تا مسکن 
تولید شــود؛ البته در کنار این اقدامات، باید کاری بکنیم که 
مسکن به دالی تبدیل نشود.نایب رئیس مجلس گفت: کاری 
که وزیر اســبق راه و شهرسازی انجام داد و جای تاسف دارد 
این اســت که اجازه داد عرصه و اعیان مسکن های مهری که 
در شــهرهای جدید از جمله پردیس ساخته شده بود اجازه 
فروش داشته باشد،   اان دولت و نظام تاش می کند که آن 
مســکن ها را تکمیل کند هرچند نباید مّنت بگذارد، چون از 
همین عرصه های مسکن مهر حداقل 50 هزار میلیارد تومان 
کسب درآمد کردند. مسکن مهر در کشور ساخته می شود و 
اگــر 5/1میلیون آن را کنار بگذاریم، از یک میلیون بقیه بابت 
عرصــه 50 میلیون تومان می گیرند که رقمی حدود 50 هزار 
میلیارد تومان می شود.نیکزاد ادامه داد: البته قانون بودجه سال 
1399مجلس شورای اسامی این مسئله را به اختیار گذاشته 
ولی این ها به طریقی اجبار کرده اند و  این مســئله را دو بار 
تذکر داده ام.وی خطاب به وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر شما 
بابت اجاره منزل مردم تسهیاتی ندهید که منابعش را هم از 
خط اعتباری دیده اید و پایه پولی را باا برده اید، به چه کسی 

قصد ارائه تسهیات دارید؟

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه مطرح شد؛
اهدافبودجه۹۹تحققمییابد

رئیس جمهور با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام گرفته برای تحقق بودجه سال 
جاری تاش شده است که اقدامات واقع بینانه نسبت به وضعیت اقتصادی کشور 
انجام گیرد، گفت: با منابع در نظر گرفته شده، در زمینه تامین کااهای اساسی 
و مواد اولیه تولید، دچار مشکل نخواهیم شد و اهداف بودجه99 در زمینه رونق 
تولید و فقر زدایی تحقق خواهد یافت.حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی 
در جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، با استناد به سرفصل های 
مختلف بودجه کل کشور اظهارداشــت: سرفصل های بودجه به گونه ای تدوین 
شــده است که در کنار تامین کااهای اساســی و  مواد اولیه تولید پروژه های 
اولویت دار در حوزه های زیربنایی نیز طبق برنامه زمان بندی شده اجرا شود.در 
این جلســه همچنین رییس مجلس شورای اسامی گفت: همانطوری که بارها 
گفته شــده ما صرفا با تحریم های اقتصادی دشمن مواجه نیستیم بلکه درگیر 
یک جنگ اقتصادی هستیم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عنوان قرارگاه 
مقابله با این جنگ اقتصادی نقش آفرینی می کند. محمدباقر قالیباف افزود: با 
هم افزایی تمامی بخش  های درون نظام و با هماهنگی هایی که بوجود خواهد 
آمد، به طور قطع در مواجهه با این جنگ اقتصادی با اســتفاده از همه ظرفیت 
های نظام به پیروزی دست خواهیم یافت.    تزریق هر پولی از صندوق توسعه به 
بورس تورم زاست/ مجموعه وزارت اقتصاد خاف می گویدرئیس قوه قضائیه نیز 
در سخنانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به مباحث مطرح 
شده و همچنین نیازهای اقتصادی کشور، گفت: سایر قوای کشور در کنار دولت 
هستند و به قوه مجریه که در وسط میدان مقابله با مشکات و جنگ اقتصادی 
دشمن ایستاده و مسئولیت اصلی را در این زمینه بر دوش دارد مساعدت خواهند 
کرد. حجت ااسام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی اظهارداشت: آماده همکاری 
با دولت برای پشــت سرگذاشتن و رفع موانع موجود و تحقق برنامه ها هستیم.

در این جلســه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی را 
از منابع و مصارف پیش بینی شــده در بودجه سال جاری کشور و میزان تحقق 
پیش بینی های انجام گرفته و همچنین وضعیت اقتصادی کشور ارائه نمود و پس 
از بحث و بررســی های ازم، تصمیماتی برای تحقــق منابع درآمدی بودجه با 

رعایت صرفه جویی های ازم اتخاذ شد.

سهامعدالت۱میلیونیامروز۳۱.۵میلیون
تومانشد

در پایان معامات دیروز بازار ســهام در حالی که شــاخص بورس افت 13 هزار 
واحدی را تجربه کرد که ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به 31 میلیون 
و 5۸۸هزار تومان رســید.در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه در حالی 
10میلیارد و 502میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 11هزار و ۸24میلیارد 
تومان در یک میلیون و 226هزار نوبت در بورس اوراق بهادار مورد دادوستد قرار 
گرفت که شــاخص بورس با افت 13هزار و 959هاحدی، در ارتفاع یک میلیون 
و 5۸1هزار و 201واحد قرار گرفت.این در حالی اســت که در بازارهای فرابورس 
ایران نیز با معامله یک میلیارد و 450میلیون ورقه به ارزش 4هزار و ۸7میلیارد 
تومان در 37۸هزارنوبت، شــاخص فرابورس )آیفکس( 113واحد رشد کرد و در 
ارتفاع 17هزار و 712واحد قرار گرفت.بر این اســاس نگاهی به پرتفوی ســهام 
عدالت که از 49 شــرکت حاضر در آن 36 شرکت در بورس و فرابورس حضور 
دارند نشان می دهد در پایان معامات امروز بازار سرمایه ارزش سهام عدالت 532 
هزار تومانی به 15میلیون و 794هزار تومان و ارزش سهام عدالت افرادی که یک 

میلیون تومان است نیز به 31 میلیون و 5۸۸ هزار تومان رسید.

شهردار کرج
احداثکلکتورهایجمعآوریروانآبهااز

پروژههایمهمشهریاست
یکی از مزایای کانشهر کرج شیب مایم شمال شرقی به سمت جنوب غربی آن 
است که با احداث کلکتورهای جمع آوری روان آب ها می شود شدیدترین آب 
گرفتگی ها را در مدت زمان کوتاهی رفع کرد.کرج علی کمالی زاده در آیین بهره 
برداری از کلکتورهای جمع آوری روان آب های ســطحی در سیزدهمین هفته 
از شنبه های جهادی، اظهار داشت: کلکتور آب های سطحی یکی از پروژه های 
مهم شهری است که شهروندان از اهمیِت آن کمتر آگاه هستند. وی با اشاره به 
شیب مایم شمال شرقی به سمت جنوب غربی کرج، گفت: این یکی از مزایای 
این کانشهر است چرا که سخت ترین و شدیدترین آب گرفتگی ها را می شود 
در مدت زماِن کوتاهی برطرف کرد.این مسئول رفع آبگرفتگی در کمترین زمان 
ممکن را با توجه به اهمیت تردد آســان شــهروندان در روزهای بارانی ضروری 
دانست و ضمن اشاره به تغییر اقلیم، افزود: بارش هایی که در سال های گذشته 
طی چند روز اتفاق می افتاد امروز ممکن است در یک روز و ظرف چند دقیقه و 
البته با شدت بیشتری خود را نشان دهد که این موضوع امنیِت شهر را با چالش 
مواجه می کند.کمالی زاده ادامه داد: بر همین اســاس مجموعه مدیریت شهری 
اقدام به تامین و اختصاص بودجه جهت احداث کلکتور آب های سطحی با تعداد 
باا کرده است.شــهردار کرج افزود: احداث پنج کلکتور در دستور کار مدیریت 
شــهری قرار گرفته که امروز به بهره برداری رســید.به گفته این مسئول؛ برای 
تاب آوری بیشتر کانشهر کرج به موازات کلکتورها، چاه های جذبی نیز در حال 
احداث هستند. کمالی زاده در ادامه به پیشرفت پروژه های عمرانی این کانشهر 
نیز پرداخت و یادآور شد: طرح های زیادی به پیشرفت فیزیکی باای 90 درصد 

رسیده و یا در صف بهره برداری در شنبه های جهادی هستند. 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
مردمبرایدریافتواکسنآنفلوانزابه

داروخانههامراجعهنکنند
معاون دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران هم گفت: در دستورالعمل 
و پروتکل های اباغی به اســتان ها از ســوی وزارت بهداشت، هیچ اشاره ای به 
توزیع واکســن آنفلوانزا در ســطح داروخانه ها حداقل تاکنون نشده است.دکتر 
محمدرضا شــیران افزود: اگر چه مردم بر اســاس عادات سال های گذشته از 
حاا در داروخانه ها به دنبال واکســن آنفلوانزا می گردند، ولی تاکنون در سطح 
داروخانه ها این واکســن توزیع نشــده و مردم مراجعه نکنند.وی در مورد ثبت 
نام از متقاضیان دریافت واکســن آنفلوانزا در بعضی از داروخانه های مازندران، 
گفت: به هر حال مردم به دلیل آشنایی که با متولیان بعضی داروخانه ها دارند، 
احتماا برای دریافت واکســن به این مراکز مراجعه و آنها نیز نام این افراد را در 
فهرستشــان می نویسند ولی این به معنای تامین قطعی واکسن برای این افراد 
نیســت و در اختیار قرار دادن واکسن بر اســاس اولویت هایی است که وزارت 

بهداشت تعیین کرده است.

در مرداد ماه امسال رقم خورد
رشد۱۶درصدیسودواریزیبهحساب

مشموانسهامعدالت
ســود واریزی به حساب مشموان ســهام عدالت در مرداد 99 نسبت به سود 
واریزی در ســال گذشته 16 درصد رشد داشته اســت.، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در گزارشــی با اشاره به آزادسازی ســهام عدالت حدود 49 میلیون نفر 
از مشــموان به دو روش مســتقیم و غیر مستقیم، جزئیاتی از آخرین وضعیت 
سهام عدالت ارائه داد.براســاس این گزارش، در جریان آزادسازی سهام عدالت، 
حدود 19 میلیون نفر روش مستقیم و 30 میلیون نفر نیز روش غیر مستقیم را 
انتخاب کرده اند.در روش مستقیم آزادسازی سهام عدالت و سهامداری، مالکیت 
و مدیریت ســهام عدالت بدون هیچگونه واســطه به خود فرد سهام دار منتقل 
می شود. یعنی در این روش مســتقیم مسئولیت مدیریت، حفظ و نگهداری از 
ســهام بر عهده خود سهام دار اســت.در روش غیر مستقیم نیز مدیریت سهام 
توسط شرکت های سرمایه گذاری انجام می شود. با توجه به اینکه اکثر سهامداران، 
روش غیر مستقیم آزادسازی را انتخاب کردند، ورود شرکت های استانی به بورس 
از اهمیت باایی برخوردار است. شرکت سرمایه گذاری استانی خراسان جنوبی 
اولین شرکتی بود که وارد بورس شد و شرکت های بعدی نیز به مرور وارد بورس 
خواهند شــد.همچنین در این گزارش با اشاره به واریز سود سهام عدالت برای 
بیش از 41 میلیون نفر تصریح شــده که طی سال های 13۸5 تا 1395 معادل 
1۸.5 درصد از ارزش کل واگذاری های انجام شــده مربوط به سهام عدالت بوده 
است. سود مالی سال 97 شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت مبلغی به ارزش 
47 هزار و 353 میلیارد ریال بوده که به حســاب 41 میلیون نفر از مشــموان 
واریز شده است.مقایسه سود واریزی شرکت های موجود در پرتفوی سهام عدالت 
نیز حاکی از رشد 16 درصدی در سال 97 نسبت به سال ماقبل آن است. سود 
واریزی سال مالی 97 که در مرداد ماه سال 99 واریز شده است 47 هزار میلیارد 
ریال بوده که نســبت به سود واریزی در مرداد ماه سال 9۸ که 40 هزار میلیارد 

ریال بوده 16 درصد رشد داشته است.

تا یک ماه دیگر؛
ثبتناموامکروناتمدیدشـد

روز دوشــنبه آخرین مهلت ثبت نام کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای 
دریافت تســهیات بود که دیروز سخنگوی دولت از تمدید مهلت برای دریافت 
این تسهیات تا پایان مهرماه خبر داد. حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا با پرداخت تسهیات از جمله اقدامات دولت بود که از سیزدهم خردادماه 
شــروع شد و بر این اســاس متقاضیان می توانســتند با مراجعه به سامانه کارا 
درخواســت خود برای دریافت تســهیات را ثبت کنند.  با وجود ابعاد گسترده 
شیوع بیماری کرونا کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس 
کرونــا، دولت مهلت ثبت نام وام کرونا را تا کنون طی چند مرحله تمدید کرده 
است و با توجه به اینکه آخرین مهلت برای ثبت نام پایان شهریورماه بود،   »علی 
ربیعی« سخنگوی دولت اعام کرد: زمان ثبت نام دوباره یک ماه دیگر )تا پایان 
مهرماه جاری( تمدید شــد.  براساس این گزارش در کارگاه هایی که مستقیم از 
کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شده اند، مبلغ 16 میلیون تومان وام به ازای 
هر نیروی انســانی اختصاص می یابد و در واحدهای کسب وکاری که فعال بوده، 
تعطیل نشده و غیر مســتقیم از کرونا آسیب دیده اند، مبلغ 12 میلیون تومان 
تســهیات پرداخت می شــود.وثایق ازم برای دریافت تسهیات، سفته و چک 
اســت. برای 16 میلیون تومان یک سفته یا چک ازم است یک سفته یا چک 
همراه با یک ضامن برای بنگاه هایی است که 16 تا 4۸ میلیون تومان تسهیات 
دریافت می کنند.وثیقه تسهیات 4۸ تا 160 میلیون تومانی یک سفته یا چک، 
همراه دو ضامن است و 160 تا 200 میلیون تومانی عاوه بر چک و سفته باید 
ســه ضامن معرفی کند و برای بیش از 200 میلیون تومان تســهیات نیز باید 
از ســوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشــخیص بانک باید وثیقه ارائه شود.

نکته قابل توجه اینکه ســقف مبلغ سفته 1.5 برابر اصل و سود تسهیات است، 
همچنین یکی از موانع پیش رو برای دریافت تسهیات حمایتی کرونا، »نداشتن 
چک برگشتی« بود که کارگروه این شرط را از مقررات پرداخت تسهیات بانکی 
مستثنی کرد تا روند پرداخت تسهیات کرونا به متقاضیان و صاحبان کسب و 

کارها تسهیل شود.

 همسان ســازی حقوق، یعنی فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد 
به کســی که حقوق باایی دارد نزدیک شــود و بر این اســاس در سال گذشته 
13 درصد و ســال 97 معادل 16.5 درصد مشــمول قانون همسان سازی حقوق 
بازنشستگان نشدند و امسال نیز 10 درصد مشمول این قانون نمی شوند. در ماده 
9۸ قانون خدمات کشــوری آمده اســت که چنانچه ضریب جدول مستخدمین 
رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این 
تغییر شده است،  حقوق بازنشستگان و وظیفه  بگیران را ترمیم کند.براین اساس 
در برنامه های توســعه ای چهارم، پنجم و ششــم توسعه بر متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان با شــاغلین تاکید شده و دولت مکلف است هرساله با تعریف منابع 
در بودجه ســنواتی این امر را در دستور کار قرار دهد.در این راستا گفت  و گویی 
با مدیرکل امور فنی صندوق بازنشســتگی کشوری انجام دادیم و در مورد چند و 
چون این قانون، همچنین اجرای آن در سنوات گذشته و مشموان متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان پرسیدیم که در ادامه می آید.»اکبر شیرمحمدی« دیروز سه 
شــنبه در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: طبق ماده 76 قانون 
مدیریت خدمات کشــوری، افزایش حقوق سالیانه حقوق بازنشستگان و شاغان 
به صورت یکســان انجام شده اســت به این صورت که سال گذشته 1۸ درصد و 
امســال نیز 15 درصد افزایش سنواتی حقوق افراد شاغل و بازنشسته را داشتیم 
و در ســنوات قبل نیز به این صورت بوده اســت.وی افزود: منتها در طول سنوات 
اجرای قانون مدیریت خدمات کشــوری، فوق العاده هایی برای کارکنان شاغل در 
زمان بندی های مختلف پرداخت کردند. به این صورت که بعد از سال ۸۸ فوق العاده 
شغل و ویژه را پرداخت کردند؛ همچنین درصدهای متعلق به فصل دهم را افزایش 
دادند و ضرایب امتیازات تا 50 درصد برای برخی از دســتگاه ها زیاد شد.مدیرکل 
امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به دریافت مجوز برخی دستگاه ها 
برای افزایش 50 درصدی حقوق در اســفندماه 9۸، گفت: با این افزایش، حقوق 
شاغان عاوه بر افزایش سالیانه یا همان سنواتی که به طور یکسان با بازنشستگان 
اعمال می شــد، افزایش یافت که موجب فاصله درآمدی بین بازنشســته و شاغل 
شــد.وی افزود: براین اساس شــاغانی که در این ایام بازنشسته می شدند بیش 
از بازنشستگان ســنوات گذشــته حقوق دریافت می کردند و برای اینکه حقوق 
بازنشسته سنوات قبل با بازنشسته جدید به هم نزدیک شود، بحث همسان سازی 

حقوق که در ماده 30 برنامه ششم توسعه نیز وجود داشت، مطرح شد.

در سنوات گذشته چهار دوره همسان سازی حقوق به صورت ویژه انجام 
شد

شــیرمحمدی درباره اجرای قانون همسان ســازی حقوق در ســنوات گذشته، 
اظهارداشت: ماده 9۸ قانون استخدام کشوری، دولت را مکلف کرده که با افزایش 
حقوق کارمندان نسبت به جبران حقوق بازنشستگان نیز اقدام کند و این وظیفه 
دولت هاســت که حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با هزینه های زندگی 
افزایش دهد.وی با اشــاره به اینکه در فواصل مختلف، همســان ســازی حقوق 
بازنشســته و شــاغل انجام شــده، افزود: اولین اقدام درباره این مهم در تبصره 
۸5 قانــون بودجه ســال 1356 بود و بعــد از آن در قانون نظام هماهنگ حقوق 
بازنشستگی در سال 1374 در محاسبه حقوق کارمندان فوق العاده شغل منظور 
شــد و افزایش حقوق ها عاوه بر بازنشستگان جدید برای بازنشستگان قدیم هم 
انجام شد.مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی اضافه کرد: در سال 1379 نیز حقوق 
بازنشستگان مطابق حقوق شاغان محاسبه شد. همینطور در سال 13۸6، مطابق 
ماده 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری عاوه بر افزایش سالیانه حقوق، 
اقدامات همسان سازی نیز انجام شــد.وی گفت: به تناسب سال 13۸6 قانونگذار 
در برنامه پنج ساله چهارم و پنجم توسعه پیش بینی کرد که متناسب با افزایش 
حقوق مواد 109 و 110 همه ســاله از سال ۸6 عاوه بر محاسبه افزایش حقوق 
که انجام می شــده، متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغان نیز انجام شود.

شــیرمحمدی گفت: آنچه هم اکنون به عنوان همسان سازی حقوق بازنشستگان 
انجام می شود، مربوط به ماده 30 برنامه ششم توسعه است که دولت مکلف شده 
بررســی های ازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب 
سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغان را برای بازنشستگان و مستمری 
بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف انجام دهد و این مسیر را طی می کند.

وی تصریح کرد: از سال 96 تا امسال مطابق قوانین بودجه، مبالغی در ردیف هایی 
به عنوان تبصــره 12 قانون بودجه در قالب همسان ســازی برای افزایش حقوق 

اختصاص یافت. برای نمونه در سال های 96 و 97 به میزان 2200 میلیارد تومان، 
سال 9۸ مبلغ 3250 میلیارد تومان و در ابتدای امسال نیز 6500 میلیارد تومان 
درنظر گرفته شد که عاوه بر افزایش سنواتی حقوق به بازنشستگانی که مشمول 

همسان سازی بودند، تعلق گرفت.

در همسان سازی ابتدای سال 10 درصد بازنشستگان مشمول نشدند
مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشــوری درباره اینکه چرا همه بازنشستگان 
مشمول طرح همسان سازی نمی شوند، گفت: به طور طبیعی بخشی از جامعه تحت 
پوشش صندوق مشمول همسان سازی می شوند که در قوانین بودجه پیش بینی 
شــده است و با اولویت کســانی که حقوق پایین تر می گیرند مشمول این قانون 
شدند.وی افزود: کسانی که درگروه های شغلی خود افزایش حقوق بازنشستگی آنها 
عدد باایی را نشان می دهد، مشمول این قانون نشدند.شیرمحمدی اظهارداشت: 
امســال حدود 10 درصد بازنشستگان با حقوق باا نسبت به میانگین گروه خود 
مشمول قانون همسان سازی حقوق نشدند و تنها 15 درصد افزایش حقوق سنواتی 
به آنها تعلق گرفت؛ زیرا دریافتی حقوق آنها از گروه همترازشان بااتر بوده است، 
بنابراین همسان ســازی به آنها تعلق نگرفت.وی افزود: در حال حاضر یک میلیون 
و 4۸0 هزار نفر بازنشســته کشــوری و لشکری داریم. در ســال 97، حدود ۸3 
درصد از بازنشســتگان مشمول همسان سازی شدند و در سال 9۸ نیز 13 درصد 
بازنشستگان مشمول قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نشدند.مدیرکل فنی 
صندوق بازنشســتگی کشوری گفت: آنچه که به عنوان همسان سازی در سنوات 
گذشته انجام شده است، در چارچوب محاسباتی است که در قانون بودجه پیش 
بینی می شود و سازمان اداری و استخدامی امتیاز گروه های بیست گانه را تعیین 
کرده و به صندوق بازنشســتگی اعام می کند و این صنــدوق نیز احکام را برآن 
اساس صادر کرده و افزایش های متعلق به هر فرد را پرداخت می کند.وی توضیح 
داد: کار ویژه ای که قرار است مهرماه امسال به عنوان تکمیل همسان سازی حقوق 
انجام شــود و با حمایت دولت و مساعدت ســازمان برنامه و بودجه کشور انجام 
می شــود اینکه به دنبال افزایش 50 درصدی حقوق شاغان مشمول فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه همســان سازی حقوق بازنشستگان در 
چارچوب افزایش متناسب با شاغان به تصویب رسیده و طبق ضوابط اباغی نیز 
اجرایی خواهد شــد. وی توضیح داد: در واقع حقوق فردی که در سنوات گذشته 
بازنشسته شده با حقوق فرد هم گروه خود که به تازگی بازنشسته شده یا مشغول 
به کار است نزدیک می شود.مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: برای 
نمونه در گروه بیست گانه، فردی که در گروه 20 است با 30 سال خدمت حقوق 
چهار میلیون و 300 هزار تومان دریافت می کند، حاا اگر فردی به این علت که در 
زمان اشتغال امتیازات ویژه ای داشته حقوق بیشتری در این گروه دریافت می کند، 
طبیعتا فردی که مقرری او چهار میلیون تومان اســت باید به این حقوق بیشتر 
برسد.وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه اخیر دولت، صندوق بازنشستگی مطابق با 

ضوابط اباغی احکام را صادر و در حقوق مهرماه اعمال خواهد کرد.

آیین نامه همسان سازی حقوق بازنشستگان مصوب شد
براساس این گزارش سیام شهریورماه،  آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
کشوری و لشکری در هیات دولت تصویب شد.برابر این آیین نامه، دولت همچنین 
در اجرای ماده )30( قانون برنامه ششــم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و 
ســازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد عاوه بر افزایش امتیازات 
شغلی مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای )الف( و )ب( تبصره )12( ماده واحده 
قانون بودجه سال 1399 کل کشور، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از 
ســرمایه گذاری های خود و منابع حاصل از بند )و( تبصره )2( قانون بودجه سال 
1399 کل کشور، نســبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی 
حقوق بازنشســتگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با 90 درصد میانگین 
حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با 
سنوات خدمت، از شش ماهه دوم 1399 اقدام نکند.پس از تصویب این آیین نامه 
مدیرعامل صندوق بازنشستگی اعام کرد که تا چند روز دیگر احکام جدید صادر 
می شود و از مهرماه، حقوق بازنشستگان کشوری براساس آیین نامه همسان سازی 
پرداخت خواهد شد.به گفته این مقام مسوول بازنشستگان می توانند اطاعات را 
پس از صدور احکام با مراجعه به ســایت صندوق بازنشســتگی کشوری در حکم 

جدید خود مشاهده کنند.

کدامگروهبازنشستگانمشمولهمسانسازیمیشوند؟

استانها
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دو عامل مهم برای احیای تقاضای نفتگزیده خبر
فضای بازار طی هفته گذشته تحت تاثیر اختاات عرضه ناشی 
از وقوع طوفند سالی در خلیج مکزیکوی آمریکا، کاهش سطح 
ذخایــر تجاری نفت آمریکا و توبیــخ لفظی اعضای متخلف در 
نشســت هفته گذشته کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک 
پاس توسط عربستان سعودی، خوشبینانه بود.، اختال عرضه 
در منطقه خلیج مکزیکوی آمریکا به حدود ۴۹۷ هزار بشــکه 
در روز رســید. با این حال گزارشها حاکی از آن است که عرضه 
متوقف شــده با عبور طوفند به زودی از سرگرفته خواهد شد. 
پس از اختال در تولید نفت، تقاضا برای سوخت هم در منطقه 
مذکور احتمااً به مدت چندین روز مختل خواهد شــد. با این 
حال شرکتهای حفاری انرژی در خلیج مکزیکو آماده وقوع یک 
طوفان دریایی گرمســیری بتا می شوند که به سرعت در حال 
نزدیک شــدن است و احتمااً باعث وقوع یک اختال دیگر در 

روند تولید نفت منطقه خواهد شد.

تجدید ضمانت از سوی گروه اوپک پاس
 دیدار هفته گذشته کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس 
به تمدید مهلت کاهش تولید جبرانی تا پایان دســامبر منجر 
شــد زیرا بسیاری از کشــورهای که در ماههای پیش نتوانسته 
بودند به ســهمیه کاهش تولیدشان عمل کنند، خواستار زمان 
بیشــتر برای جبران بودند. با وجود ایــن حقیقت که عراق در 
اوت به ســهمیه کاهش تولید خود به طور کامل عمل کرد اما 
نتوانست اهدافی که در ماه های پیش تعیین شده بود را بر آورده 
کنــد. طبق گزارش پاتس، نرخ پایبندی به توافق اوپک پاس 
از ســوی امارات متحده عربی ۷۴ درصد، روســیه ۹5 درصد و 
نیجریه ۷۸ درصد بود.طبق اعــام منابع ثانویه اوپک، مجموع 
ســطح پایبندی به توافق کاهش تولید در ماه اوت 1۰1 درصد 
بود. مازاد تولید 1۰ کشــور عضو اوپک به 1.۶۴1 میلیون بشکه 
در روز و کشورهای غیراوپک ۷۳۴ هزار بشکه در روز بود و مازاد 
تولید گروه در فاصله ماه می تا اوت مجموعا به ۲.۳۷5 میلیون 
بشکه در روز بالغ شد. اوپک در نشست مذکور در خصوص تغییر 
پیمان کاهش تولید تصمیم نگرفت. این گروه کاهش تولید نفت 

را از ۹.۷ میلیون بشــکه در روز در فاصلــه می تا ژوئیه به ۷.۷ 
میلیون بشــکه در روز در فاصله اوت تا دسامبر تسهیل کرده و 
قرار است محدودیت عرضه خود را از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲1 
به 5.۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. تقاضای جهانی برای 
نفت در حال حاضر به آهســتگی در حال بهبود بوده و واردات 
باای چین ســهم بســزایی در این روند ایفا کرده است. سطح 
تقاضــای جهانی در اوت حدود ۶ میلیون بشــکه در روز پایین 
سطح سال ۲۰1۹ بود. طبق اعام اداره ملی آمار چین، فعالیت 
پاایشــگاهی چین با وجود حاشیه سود ضعیف به 1۴ میلیون 
بشــکه در روز افزایش یافت که ۹.۲ درصد رشد ساانه داشت. 
با این همه ذخایر باای نفت در چین و کاهش حاشــیه ســود 

پاایش، به واردات کمتر در سپتامبر منجر شد.

از سرگیری صادرات نفت لیبی
بازار آماده ورود عرضه بیشتر نفت از سوی لیبی می شود. ژنرال 
خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی پس از حدود هشت ماه 
محاصره تاسیســات نفتی، تصمیم گرفت به این محاصره پایان 
دهــد. این محاصره عرضه نفت لیبی را از 1.1 میلیون بشــکه 
در روز در ســال ۲۰1۹ به کمتر از 1۰۰ هزار بشــکه در روز در 
سال ۲۰۲۰ کاهش داد. شرکت ملی نفت لیبی تایید کرد تولید 
میادینی که نیروهای مسلح در آنجا حضور ندارند را آغاز خواهد 
کرد. افت شــدید تولید باعث از دســت رفتن ۹.۸ میلیارد دار 

درآمد نفتی، قطع برق و کمبود ســوخت در این کشــور شده 
اســت. انتظار می رود نخستین محموله صادرات نفت از سوی 
یک شــرکت نفتی منطقه خلیج فارس صورت بگیرد که حدود 
۰.۲۹ میلیون بشــکه در روز نفت تولید می کند. با این حال با 
توجه به آسیبهای زیرساختی جدی،  انتظار نمی رود تولید نفت 
لیبی به ســرعت به ظرفیت کامل احیا شــود. در توافق کاهش 
تولید اوپک پاس ســه کشور عضو اوپک شــامل ایران، لیبی 
و ونزوئا از مشــارکت در کاهش تولید معاف شــده اند و لیبی 
محدودیتی برای تولید نفت نــدارد. واکنش بازار به نیرومندی 
احیای اقتصادی بستگی دارد که ممکن است قادر باشد عرضه 

اضافی نفت را جذب کند.

تنزل پیش بینی اوپک و آژانس بین المللی انرژی
آژانس بین المللی انرژی و اوپک پیش بینی خود از رشــد تقاضا 
برای نفت در ســال ۲۰۲۰ را کاهش داده اند. اولی انتظار دارد 
تقاضا به میزان ۸.۴ میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کرده و 
به ۹۰.۲ میلیون بشــکه در روز برسد و دومی پیش بینی کرده 
که تقاضا ۹.5 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد و به 
۹1.۷ میلیون بشکه در روز می رسد. اداره اطاعات انرژی آمریکا 
در جدیدترین گزارش خود کاهش سطح ذخایر تجاری نفت خام 
این کشــور به میزان ۴.۴ میلیون بشکه در روز و رسیدن آن به 
ســطح ۴۹۶ میلیون بشکه را اعام کرد. تولید نفت آمریکا ۰.۹ 
میلیون بشکه در روز رشد کرده و به 1۰.۹ میلیون بشکه در روز 
و تقاضا برای نفت در این کشــور با ۰.۶۴ میلیون بشکه در روز 
افزایش، به 15.۹۰ میلیون بشــکه در روز رسیده است.بر اساس 
گزارش اویل پرایــس، در این بین، تقاضا همچنان در بازارهای 
کلیدی رو به بهبود اســت. بانک ســیتی هفته گذشته با فرض 
بهبود کامل تقاضا برای نفت و بازگشــت آن به ســطح پیش از 
بحران تا پایان سال ۲۰۲1، قیمت هر بشکه نفت برنت در سال 
میادی آینده را ۶۰ دار پیش بینی کرد. با این حال بســیاری 
در بازار انتظار ندارد تقاضا به این زودی به سطح پیش از بحران 

شیوع ویروس کرونا بازگردد.

کاهش ۷ درصدی بارش ها
پرونده آخرین سال آبی قرن با ۳۱۷ 

میلی متر بارندگی بسته شد
پرونده آخرین سال آبی قرن با ۳1۷.۷ میلی متر بارندگی و کاهش ۷ درصدی 
بارش ها نسبت به سال آبی گذشته بسته شد.به گزارش وزارت نیرو، بر اساس 
آمار دفتر مطالعات پایه شــرکت مدیریت منابع آب ایران، در پایان ســال آبی 
۹۹-۹۸ متوسط میزان بارندگی ها ۳1۷.۷ میلی متر به ثبت رسید، در حالی که 
این رقم در ســال آبی گذشته ۳۴۲.1 میلی متر )معادل ۷ درصد کاهش( بوده 
اســت.پرونده این سال آبی در حالی بسته شد که میزان بارندگی در ۶ حوضه 
اصلی آبریز شــامل دریای خزر، خلیج فــارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، 
فات مرکزی، مرزی شرقی و قره قوم نسبت به میانگین یازده ساله ۳۷ درصد 
و نسبت به میانگین بلندمدت )51 ساله(، ۲۷ درصد افزایش داشته است.بنا بر 
این گزارش، بیشترین میزان بارندگی ها در پایان سال آبی کشور با ثبت ۴۹1.۸ 
میلی متــر بارش مربوط به حوضه آبریز دریای خزر بوده که نســبت به مدت 
مشابه با کاهش 1۴ درصدی همراه است و کمترین میزان بارش ها نیز با 1۴۸.۶ 
میلی متر و ۲۴ درصد افزایش به حوضه آبریز مرزی شــرق اختصاص دارد.در 
این مدت همچنین ارتفاع بارش ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان 
۴۴۹.۷ میلی متــر، قره قوم ۲۹1.۷ میلی متر و فات مرکزی ۲۳۲.5 میلی متر 
بوده است.بر اساس این آمار، میزان بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی 
امسال ۳۶۶.1 میلی متر بوده که با ۲۶ درصد بیشترین اختاف را در مقایسه با 

سال آبی گذشته نسبت به دیگر حوضه های آبریز داشته است.

برگزاری مانور نشت گاز ،  انفجار و آتش 
سوزی در استان اردبیل 

مانور نشــت گاز ،  انفجار و آتش سوزی در ایستگاه  تقلیل فشار شهر کورائیم 
از توابع نیر در اســتان اردبیل برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اردبیل ، امور HSE با مشــارکت گروه های درون سازمانی درگیر در 
مانور و با حضور رؤســای واحدهای مرتبط  شرکت گاز استان اردبیل و رئیس 
اداره گاز شــهر نیر، مانور نشت گاز ،  انفجار و آتش سوزی در ایستگاه تقلیل 
فشــار گاز در شهر کورائیم برگزار شد.سردار اسماعیلی مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان اردبیل درحاشیه برگزاری این مانور ضمن مفید ارزیابی کردن اجرای 
مانور نشت گاز و انفجار ، هدف از انجام این رزمایش را ایجاد آمادگی و افزایش 
توانمندی های واحدهای عملیاتی برای توســعه راه حل های مقابله با بحران 
به منظور کاهش آسیب پذیری، حفظ زیر ساختهای حیاتی و مدیریت بحران 
ناشی از تهدیدات و حوادث احتمالی طبیعی کرد و افزود: کاهش آسیب پذیری 
در برابر تهدیدات، ایجاد آمادگی بیشــتر برای مقابله با بحران ها و کنترل آن، 
مشــخص نمودن نقش ها و مسئولیت ها و همچنین شناسایی نقاط ضعف و 
قّوت نیروهای عمل کننده در رزمایش و ســنجش ســرعت عمل درخصوص 
تامین اقام اساسی بعد از حادثه فرضی برای نیروهای درون سازمانی از نکات 
قابل توجه مانور نشــت گاز و انفجار در شهر کورائیم می باشد. وی در رابطه با 
شناســایی نقاط قوت و ضعف مانور نیز چنین گفت: پس از اتمام مانور کارگاه 
آموزشــی مانور با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در محل اداره گاز شهر 
کورائیم برگزار شــده و عملکرد کلیه واحدهــای درگیر در مانور مورد ارزیابی 
قرار گرفته و نهایتاً با بحث و بررســی نقاط قــّوت و ضعف نیروهای عملیاتی 

شناسایی گردید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایام خبر داد؛
اختصاص ۱00 میلیارد تومان براي طرح هاي 

حوزه برق در ایام
ایام _صمیم نیا -مدیرعامل شرکت توزیع برق ایام از اختصاص 1۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای طرح های حوزه برق در ایام در سال جاری خبر داد.هادی 
شیرخانی در جمع خبرنگاران در بستر فضای مجازی اظهار کرد: میزان بدهی 
انباشــته شده مشترکان برق در استان ایام تاکنون بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان 
بوده است.وی گفت: برنامه شرکت برق برای وصول مطالبات استفاده حداکثری 
از ظرفیت پیمانکار اســت، در ابتدا به صورت اخطار و در نهایت اســتفاده از 
ابزار قطع جریان برق مشترکان بدحساب است.شیرخانی بیان کرد: متأسفانه 
وضعیت وصول مطالبات بدهی مشــترکان برق در استان در شرایط نامطلوبی 
قرار دارد به شــکلی که فعًا حدود ۶۰ درصد از انرژی فروخته شــده وصول 
می شود.مدیرعامل شرکت توزیع برق ایام عنوان کرد: عمده ترین بخشی هایی 
که در حوزه وصول مطالبات در پرداخت به موقع صورتحساب کوتاهی می کنند 
بخش های تجاری و خانگی اســت.وی از اختصاص 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای طرح های حوزه برق در ایام در سال جاری خبر داد و گفت: عدم امکان 

سرمایه گذاری در بخش تولید برق یکی از چالش های این حوزه است.

با اعتبار ۴۰ میلیون ریال و با هدف حذف آهن از آب شرب؛
تصفیه خانه آب مجتمع سراجوی غربی مراغه 

طراحی و احداث شده است 
آذربایجان شــرقی – وحیــد خوش زرع: همزمان با هفته بیســت و یکم 
پویش ملی هر هفته الف – ب- ایران طرح آبرسانی به ۳۳ روستای استان 
آذربایجان شرقی با حضور مقام عالی وزارت نیرو بصورت ویدئو کنفرانسی 
به بهره  برداری رسید.به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، با اجرای 
این طرح ها در ۲۰ استان کشور از جمله در ۳۳ روستای آذربایجان شرقی، 
۲۸1 هزار نفر از جمعیت روستایی از آب سالم و پایدار برخوردار می شوند.

وزیر نیرو در مراســم افتتاح همزمان طرح های آبرسانی به ۴۰۰ روستا در 
۲۰ استان کشور از طرح آبرسانی به ۳۳ روستا در استان آذربایجان شرقی  
که در 1۴ شهر استان واقع شده اند و با جمعیت ۲۰۲۸۰ نفر بهره برداری 
نمود این طرح در قالب پویش ملی هر هفته الف – ب – ایران هفته بیست 
و یکم همزمان با چند اســتان دیگر از طریق ویدئوکنفرانس با حضور وزیر 
نیرو به بهره برداری رسید.وزیر نیرو در این مراسم با اشاره به افزایش بیش 
از ۴ درصدی عرضه انرژی نسبت به پارسال و افزایش ۳۰ درصدی صادرات 
انرژی در ســال ۹۹، از جبران حدود 1 میلیــارد مترمکعبی بیان منفی 
سفره های آب زیرزمینی با اجرای طرح های تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
خبــر داد و گفت: با هدف کاهش میزان فروچاله ها طرح های ســازگاری با 
کم آبی هم در همه اســتان ها در حال اجراســت.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب استان آذربایجان شرقی در آیین افتتاحی این طرح ها که همزمان 
با بهره برداری از طرح های آبرسانی به ۴۰۰ روستای کشور و با حضور ویدئو 

کنفرانسی وزیر نیرو انجام گرفت.

ذره بین اوپک روی لیبی
اوپک و متحدانش به دقت به نظاره تاشــهای لیبی برای ازسرگیری تولید 
نفت نشســته اند و پیش از هر گونه واکنشی باید از پایدار بودن روند تولید 
این کشــور اطمینان حاصل کنند.لیبی از مشارکت در توافق کاهش تولید 
نفت اوپک و متحدانش معاف بوده اســت. با این حال ازسرگیری تولید نفت 
لیبی سایر تولیدکنندگان این گروه را وادار خواهد کرد برای تقویت قیمتها، 
تولیدشان را به میزان بیشتری کاهش دهند.قیمتهای نفت روز دوشنبه تحت 
تاثیر احتمال بازگشت نفت لیبی به بازار که از ژانویه تقریبا متوقف شده بود 
و افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا در جهان ریزش چشمگیری پیدا کرد.

سه منبع آگاه در اوپک اظهار کردند: برای ارزیابی این وضعیت به زمان نیاز 
اســت.یکی از این منابع آگاه به رویترز گفت: در مرحله فعلی، ما باید مدتی 
نظاره کنیم اما بازار به عوامل منفی ســریعتر واکنش نشــان می دهد.یک 
نماینده دیگر اوپک گفت: این سازمان تولید نفت لیبی را با جدیت زیر نظر 
دارد در حالی که منبع سوم گفت: تولید نفت لیبی مایه نگرانی کمتری در 
مقایسه با ضعیف شــدن دوباره تقاضا به دلیل دور جدید قرنطینه مقابله با 
شیوع ویروس کرونا است. مسئله اصلی نحوه واکنش دولتها به کووید 1۹ در 
چند ماه آینده خواهد بود.شرکت ملی نفت لیبی روز شنبه وضعیت فورس 
ماژور بنادر و تاسیســات نفتی که به نظر می رســد از نظر امنیتی مشکلی 
ندارند را رفع کرد اما اعام کرد در تاسیساتی که نیروهای مسلح حضور دارند 
وضعیت فورس ماژور به قوت خود باقی خواهد ماند.بر اساس گزارش رویترز، 
دو مهندســی که در الشراره کار می کنند، اظهار کردند پس از رفع محدود 
وضعیت فورس ماژور از سوی شرکت ملی نفت لیبی، کارگران میدان نفتی 
الشــراره که بزرگترین میدان نفتی لیبی است، فعالیتشان را ازسرگرفته اند. 
آمار رفینیتیو آیکان نشان می دهد که یک نفتکش از نوع سوئزمکس در حال 

حرکت به سمت پایانه الحریقه لیبی است.

ویتول: 
 نیمه دوم سال برای تجارت نفت

 دشوارتر می شود
پس از نوســانات شــدید بازار نفت در نیمه اول سال ۲۰۲۰ که سود زیادی 
را روانه جیب شرکتهای بازرگانی کرد، بازار در نیمه دوم سال از واقعیتهای 
پیرامون بحران کووید 1۹ ضعیف شده است.عرضه پایینتر نفت پس از اجرای 
کاهش تولید گروه اوپک پاس و تقاضای ضعیف برای ســوخت، تحرکات 
قیمت را کمتر کرده است.راســل هــاردی، مدیرعامل ویتول که بزرگترین 
شرکت بازرگانی جهان است، به رویترز گفت: اگر به نقدینگی بازار، معامات 
کاغذی، حجم معامات بازار آتی ICE یا سواپ گازوییل یا سوخت جت نگاه 
کنید، همه سه ماهه دوم بسیار فعالی داشتند اما به نظر می رسد فعالیتها در 
سه ماهه سوم کاهش پیدا کرده است. آیا به این دلیل است که بازار خسته 
شده و به مدت طوانی در محدوده ۴۰ دار گیر افتاده است زیرا همه از خانه 
کار می کنند یا تقاضا برای نفت به میزان قابل توجهی کمتر از سابق است؟

شــرکتهای بازرگانی نفت مسیر مبهمی را مشــاهده می کنند زیرا اقتصاد 
جهانی پس از بهبود سریعی که پیدا کرد، دچار کندی شده است. آمریکا و 
هند با افزایش شیوع بیماری مبارزه می کنند و همزمان اقتصادهای بزرگ 
اروپایی موج دوم شــیوع ویروس کرونا را تجربه می کنند که ممکن اســت 
به قرنطینه ملی منتهی شود.برای نخستین بار در سالهای اخیر، شرکتهای 
بازرگانی بزرگ افزایش حجم تجارت نفت در پایان ســال را تجربه نخواهند 
کرد.مدیرعامل ویتول گفت: روشن است که حفظ حجم کسب و کار دشوار 

است زیرا نفت کمتری در بازار وجود دارد و نفت کمتری تولید می شود.
رییس ویتول هفته گذشته در کنفرانسی در سنگاپور گفته بود انتظار ندارد 
تقاضا برای بنزین و دیزل تا ســه ماهه چهارم سال ۲۰۲1 به سطح پیش از 
شــیوع ویروس کرونا برگردد.بر اســاس گزارش رویترز، شرکت BP و سایر 
شــرکتها سناریوهایی مطرح کرده اند که بر اساس آنها، تقاضا برای نفت به 
پیک خود رسیده است. ویتول معتقد است که همچنان رشد قابل توجهی 
در آسیا وجود خواهد داشت. این شرکت سال گذشته پیش بینی کرده بود 

که پیک تقاضا برای نفت در حدود سال ۲۰۳۴ اتفاق می افتد.

 وزیر نیرو گفت: اگرچه در شرایط تحریم، محدودیت ها 
و سختی هایی وجود دارد، اما این موضوع باعث می شود 
که اتکای بیشتری روی داشته هایمان و توجه بیشتری 
روی اســتفاده از وقت محدودی که در اختیار همه ما 
است، داشته باشیم.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت 
نیرو، »رضا اردکانیان« صبح دیروز سه شنبه در حاشیه 
بازدید از نمایشــگاه هفته دفاع مقدس در ستاد وزارت 
نیرو، با گرامیداشــت خاطره ســال های دفاع مقدس 
و ادای احترام به ارواح شــهدای گرانقدر دفاع مقدس 
اظهار داشت: شوقی که همکاران صنعت آب و برق در 
دوران دفاع مقدس داشتند تا از بسیجی ها و مردم عادی 
کــه هر کدام به طریقــی در صحنه حاضر بودند عقب 
نمانند، وصف ناشدنی بود.وی با بیان اینکه وزارت نیرو 
بنا به طبیعت مســئولیتش که تامین کننده آب و برق 
است، تاسیســات گسترده ای را از این حیث در سراسر 
کشور به ویژه در مناطق مرزی دارد، افزود: در سال های 

دفــاع مقدس، همکاران صنعت آب و برق مســئولیت 
سنگینی را عهده دار بودند که هم از تاسیسات حفاظت 
و حراســت کنند و آنها را توســعه دهند و هم وظیفه 
اصلی شان که تامین و عرضه آب و برق مطمئن و پایدار 
بود را انجام دهند.اردکانیان خاطرنشــان کرد: اما این 
دو مســئولیت مهم مانع از ایــن نبود که همپای همه 
اقشار و صنوف در صحنه دفاع هم حاضر باشند و حتی 
در یکی از مناســبت هایی که توفیق داشتم همراه وزیر 
شهید »حسن عباســپور« برای سرکشی به جبهه ها و 
همکارانی که برخی از این ها شهید شدند، حاضر شوم، 
می دیدم شوقی که همکاران صنعت آب و برق داشتند 
تا از بسیجی ها و مردم عادی که هر کدام به طریقی در 
صحنه حاضر بودند عقب نمانند، وصف ناشدنی بود.وزیر 
نیرو با بیان این که چنین روحیه ای حفظ شــده است، 
گفت: این که در تابستان گرم و زمستان سرد و شرایط 
تحریــم و مضیقه های اقتصادی همچنان می بینیم که 

وزارت نیرویی هــا یک انگیزه و تعصبی دارند که تحت 
هر شــرایطی آن دو وظیفه اصلی شان به خوبی انجام 
شــود، جدا از جنبه های حرفه ای و تخصصی، ریشه در 
روحیه ای دارد که از چهار دهه پیش در این بدنه تزریق 
شــده و همواره احســاس می کنند که یک کار مهم و 
تاثیرگــذار در زندگی هموطنان خود انجام می دهند و 
وظیفه و مســئولیت مهمی بر عهــده دارند.وی افزود: 
امیدوارم نســل های جدید و جوانی هــم که وارد این 
صحنه و صنعت می شــوند، بتوانند از این فضا و روحیه 
بهره ببرند، هر کدام از ما در هر مســئولیت و موقعیتی 

که هستیم قدر بدانیم.

وزیر نیرو:
اتکا به داشته ها نتیجه تحریم ها است

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند : 1-برابر رای شماره ۹۹/5۲5 آقای یداه مرادی 
فرزند ثمین به شماره ملی ۳۸5۹51۳۲۴۹ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت محلی خره جو به مساحت ۸۸۳۰ متر مربع به شماره پاک 5۹5 فرعی از 
۷5 اصلی واقع در بخش 1۳ دیواندره قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله شیرزادی ۲-برابر رای شماره ۹۹/۷۶۴ آقای رحمت اله مرادی فرزند امین به شماره 
ملی ۳۸5۹۰۲5۰۶۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مشهوریت محلیمیل به مساحت ۴۲5۴۰ متر مربع به شماره پاک ۳۹۲ فرعی از ۶۶ اصلی واقع در بخش 
1۴ دیواندره قریه کســنزانخریداری از مالک رســمی آقای عارف امیر حسنی ۳-برابر رای شماره ۹۹/۷۹5 آقای ساار حیدری فرزند ناصر به شماره ملی ۳۸5۹۶۲۳۳۷۰ نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۶ متر مربع به شماره پاک 1۲۶۳۰ فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی ۴-برابر 
رای شــماره ۹۹/۷5۶ آقای منصور آخکندی فرزند عارف به شــماره ملی ۳۸5۹۴1۲۸۶۸ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 5۷ متر مربع به شماره پاک 1۲۶۲۹ 
فرعی از 5۸ اصلی واقع در بخش 1۴ دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای نصراله رضایی 5-برابر رای شماره ۹۹/۷5۸ آقای سید طالب حسینی فرزند سید علی به شماره ملی 
۳۸5۹۴۹۹۷۲۶نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی کانی صیان به مساحت 1۲۶۰۳/15 متر مربع به شماره پاک ۷۰ فرعی از ۲5 اصلی واقع در 
بخش 1۴ دیواندره قریه انبار آب خریداری از مالک رسمی آقای محمد شعبانی ۶-برابر رای شماره ۹۹/۷۶1 آقای نصراه پرویزی فرزند محمد علی به شماره ملی ۳۸5۹۰۶5۳۹۴ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی یونجه زار به مساحت 1۳5۲۶5 متر مربع به شماره پاک 15۳ فرعی از 15 اصلیواقع در بخش 1۷ دیواندره قریه آخکند خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد علی پرویزی ۷-برابر رای شماره ۹۹/۸۰۹ آقای محمد صادق کریمیان فرزند صالح به شماره ملی ۳۸5۸۹1۳۳۰۸ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۲ به مساحت ۲۹۰۴1 متر مربع به شماره پاک ۲۴۸ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه مران علیا 
خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۸-برابر رای شماره ۹۹/۸۰۷ آقای محمد شریف کریمیان فرزند صالح به شماره ملی ۳۸5۹1۲۲۸۳۲ 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۲ به مساحت ۲۹۰۴1 متر مربع به شماره پاک ۲۴۸ فرعی از ۴۶ اصلی واقع 
در بخش 1۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان ۹-برابر رای شماره ۹۹/۸11 آقای عثمان کریمیان فرزند صالح 
به شماره ملی ۳۸5۸۹1۳۳1۶ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان ۲ به مساحت ۲۹۰۴1 متر مربع به شماره 
پاک ۲۴۸ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان 1۰-برابر رای شماره ۹۹/۷۸۸ 
آقای محمد صادق کریمیا فرزند صالح به شماره ملی ۳۸5۸۹1۳۳۰۸ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان 1 به 
مساحت ۲۶۷۰۷ متر مربع به شماره پاک ۲۴۹ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقای صالح و علی و حسین شهرت همگی 
کریمیان 11- برابر رای شماره ۹۹/۷۹۲ آقای محمد شریف کریمیان فرزند صالح به شماره ملی ۳۸5۹1۲۲۸۳۲ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی 
دیم با مشهوریت محلی دره خویان 1 به مساحت ۲۶۷۰۷ متر مربع به شماره پاک ۲۴۹ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقای 
صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان 1۲-برابر رای شماره ۹۹/۷۹۰ آقای عثمان کریمیان فرزند صالح به شماره ملی ۳۸5۸۹1۳۳1۶ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی دره خویان 1 به مساحت ۲۶۷۰۷ متر مربع به شماره پاک ۲۴۹ فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه مران علیا 
خریداری از مالک رسمی آقای صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان 1۳-برابر رای شماره ۹۹/۷۶۹ آقای محمد صادق کریمیان فرزند صالح به شماره ملی ۳۸5۸۹1۳۳۰۸ 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی یال کانی کبود به مساحت 1۴۲۴۲۰ متر مربع به شماره پاک ۲5۰فرعی از ۴۶ اصلی 
واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان 1۴-برابررای شماره ۹۹/۷۸۶ آقای محمد شریف کریمیان 
فرزند صالح به شماره ملی ۳۸5۹1۲۲۸۳۲ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی یال کانی کبود به مساحت 1۴۲۴۲۰ متر 
مربع به شماره پاک ۲5۰فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین شهرت همگی کریمیان 15- برابر رای 
شماره ۹۹/۷۸5 آقای عثمان کریمیان فرزند صالح به شماره ملی ۳۸5۸۹1۳۳1۶ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی یال 
کانی کبود به مساحت 1۴۲۴۲۰ متر مربع به شماره پاک ۲5۰فرعی از ۴۶ اصلی واقع در بخش 1۷ دیواندره قریه مران علیا خریداری از مالک رسمی آقایان صالح و علی و حسین 

شهرت همگی کریمیان  . بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 13۹۹/۰۶/1۸ وتاریخ انتشار نوبت دوم چهار شنبه 13۹۹/۰۷/۰۲ 

پیرمحمدی- رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره )م الف 3۴۸(

استانها
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گزیده خبر صمـتبیسمـت
تا زمانی که سمِت صمت به ناکجاآباد باشد و مسیر راه بزرگترین 
وزارتخانه بازارساز و بازاردار کشور روشن نباشد، نه قیمتی کنترل 
می شــود و نه کســی خود را ملزم می بیند که به دستورالعمل و 
چارچوبی پایبند باشــد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تســنیم، رضا رحمانی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار 
گذاشته و حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در امور بازرگانی جایگزین وی به عنوان سرپرست وزارت 
صمت شد، همه به یک باره در بوق انتظارات دمیدند و گویا خیابانی 
از دنیای دیگری آمده است تا یک تنه به همه بازارهای کشور سر 
و ســامان دهد. در رأس همه، حســن روحانی، رئیس جمهوری 
در 2 مرحله تکالیفی را به عهده خیابانی گذاشــت که تا پیش از 
این به صراحت به وزرای پیشــین صمت اباغ نکرده بود.روحانی 
انجام بالغ بر 25 تکلیف را از سرپرست جدید صمت خواست که 3 
تای آن به طور مستقیم به بازار خودرو مربوط می شد. روحانی از 
خیابانی »برنامه ریزی روشن و شفاف برای تولیدکنندگان خودرو و 
مردم، حذف فضای دالی و واسطه گری و رساندن خودرو با قیمت 
منطقی از تولیدکننده به دست مصرف کننده و حذف نقش آفرینی 
کاذب واســطه ها و داان در تعیین قیمــت خودرو و ارجحیت 
یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو« را طلب کرد.خیابانی 
هم پیش از همه به ســراغ بازار خودرو رفــت و تاش کرد آن را 
کنترل کند غافل از آنکه این بازار مثلث برمودا است و همان گونه 
که تا پیش از آن وزرای قبلی صمت را به کام خود کشیده است، 
او را نیز بلعید. محمدرضا نعمت زاده، نخســتین وزیر دولت تدبیر 
و امیــد در دوران وزارت خود با کمپین نخریدن خودروی ایرانی 
به دلیل کیفیت پایین آن و قیمت باایش از ســوی مردم روبه رو 
شد و به مخالفت با آن برخاست و از مردم خواست تولید داخلی 
را حمایت کنند. محمد شریعتمداری، نخستین وزیر صمت دولت 
دوازدهم به افشاگری فهرســت واردکنندگان متخلف خودرو در 
برنامه حاا خورشید پرداخت و لختی بعد از خیابان سمیه راهی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خیابان آزادی شــد و جای 
خــود را به رضا رحمانی، قائم مقــام وزارت صمت در امور تولید 
داد.رحمانی در همان ماه  اول حضور در وزارت صمت به صراحت 
اعــام کرده بود که توان اداره بخش بازرگانــی این وزارتخانه را 
ندارد و باید این بخش با تشــکیل وزارت بازرگانی از بدنه وزارت 

صمت، منفک شــود. این انتظار یک ســال و نیم طول کشید و 
درنهایت به برکناری او انجامید چراکه به رغم همه انتظارات او هم 
نتوانست بازار خودرو را کنترل کند. بررسی عملکرد رحمانی در 
وزارت صمت گویای آن است که او نتوانست آن گونه که شایسته 
اســت با بدنه بازار و اصناف تعامل مناسب برقرار کند، بر همین 
اساس حســین مدرس خیابانی در 30 خرداد 1398 با پیشنهاد 
محمد شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی شد. تاش این بود 
تا بار هدایت بخش بازرگانی کشور از دوش رحمانی برداشته شود 
و او با فراغ بال بیشــتری بــه اداره بخش صنعت و معدن بپردازد 
درنتیجه او با رها کردن بازار و ســپردن آن به ستاد تنظیم بازار، 
در عمل تنظیم بازار را از کارتابل خود خارج کرد.تنظیم ناتنظیم 
بازار در دوره مدیریت رحمانی بر وزارت صمت که نابســامانی در 
اغلب بازارها ازجمله خودرو را رقم زد، ســبب شــد عنان کار از 
دســت وزارتخانه خارج شود. این نابســامانی در دیگر بازارها نیز 
مشهود بود آنجا که با عدم برنامه  زمان بندی مناسب برای منع یا 
آزادسازی صادرات برخی کااها در دوره های زمانی مختلف عرصه 
را برای تولیدکننده و صادرکننده از یک ســو و مصرف کننده از 
ســوی دیگر تنگ کرد.باا گرفتن اختافات در این زمینه سبب 
شد قانون انتزاع که مدیریت بازرگانی محصوات را به طورقانونی 
به وزارت جهادکشــاورزی سپرده بود از سوی شورای هماهنگی 
سران قوا، نقض و بار دیگر اجرای آن به وزارت صمت سپرده شود 
اما این واگذاری هم به تنظیم بازار کمکی نکرد چراکه مدیر ارشد 
وزارت صمت دراین باره نتوانست یا نخواست با تشکل های تولیدی 
و توزیعــی تعاملی را برقرار کند تا آنها او را در تنظیم بازار کمک 
کنند و از همین جا گسیختگی مدیریت کان و خرد نمایان شد. 
اصناف خود را رهاشــده و تنها دیدند و تولیدکنندگان با بســته 
و باز شــدن گاه و بی گاه درهــای صادراتی، از فروش محصوات 
خــود در بازارهــای صادراتی و تأمین نقدینگــی بازماندند.البته 
خیابانی تاش کرد با همه توان به بازارها و قیمت ها سامان بدهد 
و انتظارات روحانی را بی پاســخ نگذارد و در ایــن راه به برپایی 
جلســات مشــترک با فعاان هر بخش پرداخت اما ناکامی او در 
گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس یازدهم، همه رشته ها را 
پنبه کرد. خیابانی هم قربانی بازار خودرو شد بازاری که همچنان 

در بزرگراه قیمت می تازد و از خط سبقت خارج نمی شود.پس از 
عدم اعتماد بهارستان به خیابانی، جعفر سرقینی در 25 مرداد 99 
با حکم روحانی سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. 
سرقینی معاون امور معدنی وزارت صمت بود که از ابتدای حضور 
نعمــت زاده در وزارت صمت این ســمت را تا بهمن 98 عهده دار 
بــود اما در این ماه رحمانــی او را برکنار کرد. بیش از یک ماه از 
حضور سرقینی در وزارت صمت می گذرد اما روحانی تکالیفی را 
که از خیابانی خواسته بود از سرقینی درخواست نکرد، گویا رئیس 
جمهــوری و برگزیده او در وزارت صمــت می دانند که کنترل و 
تنظیم بازار از عهده ایشان خارج است.به راستی وزارت خانه ای با 
این همه طول و عرض که وظیفه تأمین و تنظیم بازار را به عهده 
دارد به چه سمتی می رود که باید با سرپرست اداره شود و روشن 
اســت مدیری که ثبات کاری ندارد، توان برنامه ریزی برای انجام 
برنامه میان مدت نیز نخواهد داشــت. اگر به مرور خواســته های 
روحانی از خیابانی )جدول پایین صفحه( بپردازیم که قابل تعمیم 
به سرقینی و حتی وزیر منتخب صمت از سوی مجلس هم خواهد 
شــد، این نکته اساسی و مهم آشکار اســت که وزارت صمت و 
وزیــر آن، کارهای روی زمین مانده زیادی برای انجام دادن دارد و 
نباید آن را باتکلیف گذاشــت و سمت و جهت درستی برای آن 
تعیین نکرد. وزارت صمت این روزها بی سمت است و به طور قطع 

این بی سمتی سبب خواهد شد تعداد تصادفات و آسیب های آن 
زیاد شــود و در این میان آنان که هزینه ترمیم و خسارات ناشی 
از آن تصادفات را می دهند، مردم هســتند.با این دســت فرمان، 
سرپرســت جدید وزارت صمت نیز قربانی بــازار خودرو خواهد 
شــد بازاری که قیمت ها در آن بیش از آنکه تعجب شهروندان را 
سبب شود مایه خنده و شوخی آنها شده است. قیمت های حبابی 
خودروهای داخلی طنز تلخی است که اگر هم نخواهیم باور کنیم 
آن روز که گذرمان به بازارش بیفتد بیش از پیش تنمان را کیسه 
خواهد کشید.به یاد دارم در تابستان 1397 که قیمت پراید به 40 
میلیون تومان رسید و علت آن را از سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه 
صنف دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو تهران پرسیدم 
با این پاســخ روبه رو شدم که »کسی با این قیمت پراید نخریده 
و قیمت های اعام شده، کاذب است.«، حاا هم شاید گفته شود 
»کسی پراید 100میلیون تومانی نخریده است و این قیمت ها در 
بازار مشــتری ندارد«، اما باید دانست همان گونه که مردم ناچار 
شدند پراید 40میلیونی را بخرند پراید 100میلیون تومانی را هم 
خواهند خرید.پس تا زمانی که ســمِت صمت به ناکجاآباد باشد 
و مســیر راه بزرگترین وزارتخانه بازارساز و بازاردار کشور روشن 
نباشد، نه قیمتی کنترل می شود و نه کسی خود را ملزم می بیند 

که به دستورالعمل و چارچوبی پایبند باشد.

امکان سفر تجار به چین فراهم شد
چند ماه پس از شــیوع ویروس کرونا، اتاق بازرگانی تهران شــرایط ازم برای 
تجاری که قصد ســفر به چین را دارند، تشــریح کرده است.از حدود 9 ماه قبل 
و همزمان با شــیوع ویروس کرونا در چین، رفت و آمد بســیاری از کشورها به 
این غول آســیایی متوقف شد و تجار ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبودند.با 
این وجود آمارهایی که از تجارت ایران در ماه های گذشــته منتشر شده، نشان 
می دهد که با وجود کرونا، چین همچنان به عنوان اصلی ترین شریک اقتصادی 
ایران فعالیت خود را ادامه داده وحدود یک چهارم از کل واردات و صادرات ایران 
از طریق این کشور انجام شده است.چند ماه پس آغاز کرونا، چین تنها کشوری 
است که توانســته بخش قابل توجهی از موج شیوع این ویروس را کنترل کند 
و تحت تاثیر این اتفاق، ســخت گیری های زیادی در مسیر ورود اتباع کشورها 
خارجی به کار بســته است. با این وجود بر اســاس اطاعات ارائه شده از سوی 
اتاق بازرگانی تهران، تجار ایرانی امکان ســفر به چین را خواهند داشت، هرچند 
باید برخی اصول مانند قرنطینه دو هفته ای را رعایت کنند.مسافرانی که با مجوز 
اقامت در شــانگهای راهی این شهر در چین می شوند، باید یک هفته قرنطینه 
مرکــزی و یک هفته قرنطینه در محل اقامت یا محل کار را بگذرانند. هم چنین 
آن دســته از مسافرانی که محل و مجوز اقامت آنان برای استان های جیانگسو، 
جه جیانگ و انهوی صادر شــده است، ابتدا سه روز در شهر شانگهای به صورت 
مرکزی قرنطینه خواهند بود و پس از ان به صورت متمرکز به استان های مذکور 
منتقل و مابقی قرنطینه را در آن اســتان ها و به صورت مرکزی سپری خواهند 
کرد.  مســافران ورودی که محل اقامت آنان استان هایی غیر از شانگهای و سه 
استان ذکر شده باشد، به صورت مرکزی به مدت دو هفته در شهر شانگهای دوره 

قرنطینه را سپری می کنند.

صادرات ۳۵ میلیون دار پوشاک به ۲۹ 
کشور جهان در ۵ ماه

کشورمان در 5 ماهه اول سال 99 اقدام به صادرات بیش از 4 هزارو 527 تن انواع 
پوشاک به ارزش 35 میلیون و 190 هزار و 52 دار، انواع پوشاک به 29 کشور 
جهان کرده است.در 5 ماهه اول سال جاری بالغ بر 4هزارو 527 تن انواع پوشاک 
به ارزش 35 میلیون و 190 هزارو 52 دار از کشــورمان به بیش از 29 کشــور 
جهان صادر شده است واین در حالی است که کشورهای مقصد پوشاک ایران در 
ســال گذشته صرفا 4 کشور افغانستان ، روسیه، عراق ویمن بوده است. در حال 
حاضر پوشــاک تولید کشورمان به عراق، کویت، استرالیا، ارمنستان، آذربایجان، 
ازبکستان، روسیه، افغانســتان، پاکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آلمان، کره، 
ژاپن، امارات، انگلســتان، ونزوئا، ساحل عاج، ایتالیا، ترکیه، کانادا، قطر، عمان، 
نیجریه، ســوئیس، پاکستان، گرجستان، اسپانیا و دانمارک صادر شده است .به 
گفته سخنگوی گمرک ایران، اگرچه واردات تجاری پوشاک ممنوع است ولیکن 
میزان واردات پوشاک در این مدت زمان مشخص کمتر ازدو و نیم تن وبه ارزش 

514 هزارو 441 دار بوده که غالبا به صورت مسافری و یا پستی بوده است .

در دیدار فرماندار و دادستان شهرستان مبارکه با مدیرعامل فواد مبارکه:
تعامل هرچه بیشتر بین منطقه و صنعت در 

جهت توسعه پایدار
حجت ااســام محرابی دادســتان عمومــی و انقاب 
شهرستان مبارکه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
8 ســال دفاع مقدس، به حمایت هــای فواد مبارکه از 
انجمن حمایت از خانواده های زندانیان و مساعدت های 
این شرکت در احداث سوله های اشتغال و مهارت آموزی 

برای زندانیان اشــاره کرد و گفت: سازمان زندان ها معموا بخشی از هزینه های 
خــود را از محل کمک های نهادها و مراکز مردم نهاد تامین می کرده اســت.وی 
در ادامه افزود: در سال های اخیر با نگاه مثبت مدیریت فواد مبارکه شاهد کمک 
های قابل توجهی از جانب این شرکت بوده ایم  که از آن جمله می توان به تامین 
هزینه ساخت سوله سه هزار متر مربعی زندان اسدآباد بعنوان یک اردوگاه استانی 
اشــاره کرد.دادستان شهرستان مبارکه مشارکت در تکمیل پروژه زندان اسدآباد را 
به عنوان یک اقدام اجتماعی بسیار ارزشمند و با اولویت باا برشمرد و بهره مندی 
اقشار آسیب پذیر و دریافت خدمات اشتغالزایی را از جمله دایل اهمیت تکمیل این 
طرح استانی  دانست.در ادامه این دیدار اصغر هدایت فرماندار شهرستان مبارکه نیز 
هدف از حضور در شرکت فواد مبارکه را تشکر و قدردانی از مدیریت فواد مبارکه 
به جهت اقدامات صورت گرفته در عرصه مسئولیت های اجتماعی برشمرد و ضمن 
درخواست استمرار حمایت های صورت گرفته، بر نقش اینگونه کمک ها در کاهش 
آســیب های اجتماعی در خانواده ها و مردم منطقه تاکید کرد.وی در ادامه خاطر 
نشان کرد: همواره شاهد مشارکت فواد مبارکه در خصوص حمایت از زندانیان و 
اقشار آسیب پذیر بوده ایم  و باید اذعان داشته باشیم که حمایت های صورت گرفته 
در حوزه تکمیل زندان اسدآباد به عنوان یک اردوگاه استانی، تنها بخشی از اقدامات 

تاثیرگذار و قابل تقدیر این شرکت در این عرصه است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد :
افزایش ۴ برابری انبارهای اختصاصی گمرکی 

در استان اصفهان
رسول کوهســتانی پزوه با اشاره به فصل دوم قانون 
امورگمرکــی در خصــوص انبارهــای اختصاصی و 
همچنیــن بند ب ماده 38 قانــون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور اظهار داشت: 
با توجه به دســتور العمل صادره توسط مقام محترم 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال 98 محدودیت ایجاد انبارهای اختصاصی 
در شعاع بیش از 50 کیلومتراز گمرک استان برداشته شد و بنابراین گمرکات 
استان اصفهان می تواند با ایجاد انبار اختصاصی زیر کلید گمرک در سرتاسر 
استان اصفهان بنا به درخواست صاحب کاا موافقت کند.وی افزود: بر اساس 
دستور العمل صادر شده می توان برای نگهداری کااهای حجیم و بارگنجی 
)کانتینر( نیز انبار اختصاصی روباز قرارداد منعقد کرد.مدیرکل گمرکات استان 
اصفهــان تعداد انبارهای اختصاصی زیر کلید گمرک در اســتان اصفهان را 
32 باب اعام کرد و بیان داشــت: در ابتدای ســال گذشته، تعداد انبارهای 
اختصاصی فعال در استان اصفهان، 8 باب بوده که طی یکسال اخیر رشد 4 
برابری را داشته است.وی اضافه کرد: در حال حاضر در شهرستان های مختلف 
استان اصفهان مانند نطنز، کاشان، شهرضا، علویجه، شاهین شهر، مبارکه و 
سایر شهرستان های اســتان انبار اختصاصی زیر کلید گمرک قرارداد بسته 
شــده به نحوی که تعدادی از این انبارهای تا گمرک استان اصفهان بیش از 

200 کیلومتر فاصله دارند.

معاون وزیر صنعت خبر داد
احتمال بهره مندی صنعت نوشت افزار از 

تسهیات کرونا
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( با اشاره به تسهیاتی 
که برای صنایع آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا در نظر گرفته شده است، 
گفت: در تاش هستیم صنعت نوشــت افزار نیز از حمایت های دولت برای 
بهبود وضعیت تولید وتوانمندسازی بهره مند شود.در نشست بررسی مهمترین 
چالش های صنعت نوشــت افزار و لوازم التحریر با حضور معاون امور صنایع 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت بر اتخاذ تمهیداتی بــرای جبران زیان های 
اقتصادی ناشی از کاهش تقاضای نوشت افزار تأکید شد.مهدی صادقی نیارکی 
در این نشســت با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تاثیر این بیماری بر کاهش 
تقاضای نوشــت افزار اظهار کرد: صنایع متعددی به دلیل کاهش متقاضی و 
محدودیت های فضای کسب و کار با مشکات مالی روبه رو شدند و تمهیداتی 
برای آســیب های اقتصادی-صنعتی ناشی از این بیماری در نظر گرفته شد. 
صنعت نوشت افزار نیز به رغم آغاز سال تحصیلی با کاهش متقاضی روبه رو 
بوده و ضروری است برای کاهش آسیب های اقتصادی به این صنعت تدابیری 
در نظر گرفته شود.صادقی نیارکی با بیان اینکه این صنعت در شرایط کنونی 
با تکیه بر توســعه ساخت داخل و ممنوعیت ورود محصوات مشابه خارجی 
اقدامات خوبی را انجام داده اســت و خوشبختانه بازار با کمبود لوازم التحریر 
روبه رو نیســت، گفت: در حال حاضر تسهیاتی برای صنایع آسیب دیده از 
شــیوع بیماری کرونا در نظر گرفته شده است و در تاش هستیم تا صنعت 
نوشت افزار نیز از حمایت های دولت برای بهبود وضعیت تولید وتوانمندسازی 
بهره مند شــود.در ادامه این نشســت نمایندگانی از تشکل تخصصی صنعت 
نوشــت افزار با طرح مشــکات و چالش های پیش روی این صنعت از عدم 
استقبال دانش آموزان و دانشجویان در شرایط کنونی اظهار نارضایتی کرده و 
خواستار اتخاذ تدابیری برای جبران زیان های اقتصادی ناشی از کاهش تقاضا 
در شــرایط کنونی شدند.تسریع در ترخیص مواد اولیه مورد نیاز از گمرک و 
همکاری بانــک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز این صنعت نیز از جمله 
دغدغه هایی بود که در این نشســت به آن پرداخته شــد و تصمیماتی برای 

بهبود وضعیت این صنعت اتخاذ شد.

 بازار آهن از تصمیمات غیرکارشناسی
 رنج می برد

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه در روند تصمیم گیری برای فواد 
نقش توزیع کننده کم رنگ است،گفت: متاسفانه تصمیم مناسبی برای مدیریت 
بازار فواد اتخاذ نمی شــود و هر روز نوســانات قیمتی در بازار روند صعودی 
خود را طی می کند.حمیدرضا رستگار گفت: براساس قانون تولیدکننده باید به 
وظیفه تولید محصول خود عمل کند و توزیع کننده مسئول فروش آنها باشد. 
اما این پروسه مختل شده به نوعی خود تولیدکننده روند توزیع محصوات را 
در بازار انجام می دهد که همین امر نوسانات قیمتی و به هم ریختگی بازار را 
بوجود آورده است.وی با بیان اینکه باید یک تصمیم کارشناسی برای مدیریت 
بازار فواد و آهن گرفته شود، افزود: آقایان عرضه و تقاضای فواد را در بورس 
کاا به دلخواه خود مدیریت می کنند مگر می شــود در این شرایط امیدی به 
ساماندهی قیمت ها در بازار داشــت.رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با تاکید 
براینکه چرا در روند تصمیم گیری ها نقش توزیع کننده کم رنگ است، گفت: 
متاسفانه برخاف تمام سیاست گذاری ها تصمیم مناسبی برای مدیریت بازار 
فواد اتخاذ نمی شود و هر روز نوسانات قیمتی در بازار روند صعودی خود را طی 
می کند.رستگار تصریح کرد: شاید در اوایل عرضه کل تولید محصوات فوادی 
به بورس کاا تا حدودی قیمتها مدیریت شود اما این موضوع مقطعی است و 
باید برای ساماندهی اوضاع تصمیم کارشناسی اتخاذ شود.وی با انتقاد از اینکه 
توزیع کننده هیچ نماینده ای در روند تصمیم گیری بازار ندارد، گفت: مگر می 
شــود با نادیده گرفتن یک بخش تصمیم مناسبی برای یک صنعت گرفت. در 
حال حاضر اوضاع بازار فواد و آهن مناسب نیست و باید مسئولین فکر اساسی 

برای این حوزه کنند.

معاون وزیر صمت گفت: دیروز نخستین 
نمایشــگاه خدمات فنی و مهندســی 
ایــران در حوزه آب، بــرق و انرژی در 
افتتاح می شــود.به گزارش  افغانستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید 
زادبوم با اشاره به اهمیت توسعه روابط 
تجــاری ایران در منطقــه و همچنین 
گســترش صادرات غیرنفتــی، اظهار 
داشت: بر اســاس این مهم، نخستین 
نمایشــگاه خدمات فنی و مهندســی 
ایــران در زمینه  جمهوری اســامی 
آب، برق و انرژی همزمان با نخســتین 
خدمات شــهری جمهوری اســامی 
ایران اول مهر ماه در شهر کابل افتتاح 
می شود.وی درباره مدت زمان برگزاری 
نمایشــگاه های خدمات شهری و آب، 
بــرق و انرژی افزود: مراســم افتتاحیه 

این نمایشــگاه تخصصی اول مهر ماه 
در شــهر کابل پایتخت افغانستان و با 
حضــور مقام های دو کشــور و تجار و 
بازرگانان برگزار می شود و تا سوم مهر 
دایر است تا تجار و بازرگانان افغانستان 
با توانمندی های تولیدی کشورمان در 
این زمینه آشنا شوند.معاون وزیر صمت 
همچنین درباره تعداد شرکت کنندگان 
در ایــن نمایشــگاه تخصصی، تصریح 
کرد: با توجه به هماهنگی های به عمل 

آمده 100 شرکت ایرانی در حوزه های 
مرتبط بــه معرفی توانمندی های خود 
اقدام می کنند تا زمینه توسعه صادرات 
خدمات فنــی و مهندســی و صنایع 
مرتبط به کشور افغانستان مهیا شود.

زادبوم تاکید کــرد: رویکرد جمهوری 
اسامی ایران به بازار افغانستان صادرات 
خدمات فنی و مهندســی و تکنولوژی 
اســت که در این راســتا با همکاری 
صنــدوق نوآوری و شــکوفایی پاویون 

شرکت های دانش بنیان با حضور قریب 
به 30 شرکت در این نمایشگاه تشکیل 
شده اســت.رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران همچنین با اشاره به هیأت 
بازرگانی حاضر در این نمایشگاه، گفت: 
در دوره برگزاری این نمایشــگاه هیأت 
120 نفره تجــار و بازرگانان ایرانی در 
حوزه انرژی و خدمات شهری در چهار 
افغانســتان مذاکرات  اقامــت در  روز 
ثمربخشــی را بــا طرف افغانســتانی 
خواهند داشــت.زادبوم یکی از اهداف 
دیگر این نمایشگاه را توسعه دیپلماسی 
شهری با شهرهای افغانستان برشمرد 
و افــزود: هیــأت فوق را چنــد نفر از 
متخصصین مدیریت شهری و مدیران 
کان  شــهرداران  و  کشــور  وزارت 

شهرهای کشور نیز همراهی می کنند.

معاون وزیر صمت خبر داد
اعزام بزرگترین هیات اقتصادی 

ایران به افغانستان

 جزئیات ترخیص ۷میلیون تن کاای رسوبی
 با روش »بدون انتقال ارز«

اخیراً تاشهای جدی برای گشــایش قفل ترخیص چندین میلیون تن کاای 
رســوبی در بنادر و گمرکات صورت گرفته اســت، بر این اساس با تأیید نهایی 
دولــت امکان ترخیص این اقام با روش بدون انتقال ارز ممکن خواهد شــد.بر 
اساس اعام مســئوان گمرک ایران، تا اواخر شهریورماه حدود هشت میلیون 
تن کاا در بنادر وجود داشــته است که نزدیک به یک میلیون تن آن را کاای 
کانتینری و حدود هفت میلیون تن دیگر را کاای غیرکانتینری تشکیل می دهد 
که 3.5 میلیون تن آن کاای اساســی است، بر این مبنا از  حدود 3.5 میلیون 
تن کاای اساســی در بنادر  با تسهیات در نظر گرفته شده حدود 2.7 میلیون 
تن از آنها شامل پنج قلم کاایی امکان ترخیص فوری دارند.گفتنی است، یکی 
از مشــکات اصلی  در مســیر ترخیص کااهای مذکور به فرایند پیچیده ثبت 
سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز از مسیر بانکی اخذ کد رهگیری، ثبت آماری و... 
بازمی گردد، بر همین مبنا بسیاری از صاحبان کاا حاضرند از روش بدون انتقال 
ارز کاای خود را از گمرکات ترخیص کنند.اخیراً بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی 
دولت بر امکان ترخیص اقام دپوشده در گمرکات و بنادر کشور از طریق روش 
بدون انتقال ارز یا ارز اشخاص تأکید شده است.در همین راستا رئیس کل گمرک 
نیز گفته بود: در خصوص کااهای غیراساســی )مواد اولیه و ماشین آات تولید 
و...( بر اســاس تصمیم نهایی دولت اقامی که تا 20 تیر ماه قبض انبار دریافت 
کرده  باشند بدون اخذ کد رهگیری و با ارز متقاضی ترخیص خواهند شد. البته 
این فرایند هنوز عملیاتی نشــده است ولی امیدواریم در هفته های آینده نتیجه 
این تصمیم مشــخص شود.معاون فنی گمرک نیز در همین رابطه به این نکته 
اشاره کرده بود که فرایند تعیین منشأ ارز 60 درصد اقام دپوشده از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اســامی انجام شده اســت و با تکمیل فرایند مذکور امکان 
ترخیص اقام دپویی از طریق بدون انتقال ارز یا ارز اشــخاص فراهم می شود.اما 
در این بین یک ســؤال جدی نیز مطرح شــده است؛ آیا دادن جواز ترخیص به 
کااهایی که بدون انتقال ارز از سیستم بانکی وارد می شوند، به واقع، دادن پاداش 
به متخلفین و مجازات بازرگانانی اســت که با رعایت قوانین کشور، کماکان در 
صف تأمین ارز توسط بانک مرکزی اند؟به تازگی به هر کانال یا گروه اقتصادی در 
فضای مجازی ســر می زنید، خبر از دپوی مقادیر زیادی کاا در گمرکات کشور 
است. رئیس کل گمرک ایران در مصاحبه ای از دپوی حدود 3.5میلیون تن کاا 
به ارزش تقریبی 6میلیارد دار گفت.در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی اســتان بوشــهر هم رئیس اتاق بازرگانی بوشهر به همین انبار 
اشاره کرده از استاندار استان تقاضای راهکار کرد، حتی در همین جلسه خبر از 
دپوی 100کانتینر استیک خودرو داده شد. این سروصداها اّماواگرهایی دارد که 

به عمد به آنها اشاره نمی شود.

 چراغ سبز تنظیم بازار برای گرانی 
دوباره شیر و گوشت مرغ 

درحالی که زمان زیادی از افزایش قیمت مرغ و شــیرخام و لبنیات نمی گذرد بر 
اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، قیمت جدید مرغ و شیرخام با توجه به افزایش 
قیمت کنجاله سویا دوباره تعیین و اباغ می شود.با توجه به افزایش قیمت کنجاله 
ســویا از 2415 تومان به 2650 تومان  در جلســه کارگروه تنظیم بازار تصمیم 
گیری شد که وزارت جهاد کشاورزی قیمت جدید تخم مرغ، مرغ و شیرخام و ... را 
پیشنهاد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان نرخ آنها را محاسبه 
کرده تا تصمیم گیری و اباغ شــود.بنابر این گزارش همواره بعد از افزایش قیمت 
شــیرخام به فاصله کمی قیمت انواع لبنیات نیز افزایش می باید.  قیمت مصوب 
لبنیات نیز در سال جاری یک مرتبه به صورت رسمی افزایش یافته بود؛ با افزایش 
قیمت رســمی کنجاله زمینه برای افزایش دوباره قیمت شــیرخام و به طبع آن 

لبنیات در سال جاری فراهم شد.

مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛ 
عرضه کل تولید فواد کشور در بورس کاا

در جلســه دیروز ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارت صمت در 
خصوص تولید فواد در کشور ارائه و مقرر شد، کلیه محصوات تولیدکنندگان 
در بورس کاا عرضه و فواد مورد نیاز کارخانجات بزرگ نظیر خودروسازان به 
قیمت بورس کاا تامین شود.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه های 
مرتبط در خصوص تامین گندم کشــور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم 
خودکفایــی و ارائه به صرفه تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که 
پیش از این در شــورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی 
آینده، 4 هزار تومان تعیین شــد.حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی 
رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هدایت 
و مدیریــت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشــور مورد تاکید قرار 
داد و گفــت: همه بخش های دولت از تمامــی روش ها و ظرفیت ها در این 
موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند.رئیس 
جمهور به موضوع تامین ارز برای کااهای ضروری و معیشــتی مردم و مواد 
اولیه کارخانجات، در راستای استمرار جریان تولید اشاره کرد و افزود: با توجه 
به اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل 
از آن به چرخه اقتصاد کشــور، همکاری نزدیک تر با همســایگان و بازارهای 
هدف صادراتی، در راســتای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان مورد توجه 

قرار گرفته است.

استانها
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مستخدمین حسینی:نگـــاه

نقدینگی در بورس به سفته بازی دامن زده است
یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه حرکت نقدینگی در بورس 
به سمت تولید تورم را کاهش می دهد، گفت: نقدینگی خلق 
شده در بازار سرمایه نه تنها به تولید تزریق نشده بلکه منجر 
به شکل گیری فعالیت های سفته بازانه و دالی در بورس شده 
اســت زیرا، به دلیل بازدهی باای این بازار برخی شــرکت ها 
از بانک ها تســهیات دریافت می کنند تا با آن ســهام خرید 
و فــروش کنند.حیدر مســتخدمین حســینی درباره دایل 
رشــد نقدینگی و نقش بازار سرمایه در آن، اظهار کرد: خلق 
نقدینگی زمانی می تواند نقطه ضعفی برای اقتصاد باشــد که 
تامین کســری بودجه از طریق نظــام بانکی با خلق اعتبار و 
نقدینگی همراه باشد. درحالیکه اگر نقدینگی به سمت تولید 
هدایت و تزریق شود و رشد نقدینگی با رشد تولید برابر باشد، 
آنگاه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، رشــد اقتصادی و 
ایجاد اشتغال می شــود.وی افزود: در صورتی که نقدینگی به 
تولید تزریق نشود، ما به تفاوت آن بر تورم می نشیند و میزان 
تورم افزایش می یابد. به عبارت دیگر، هر چه رشد تولید پایین 
باشد، رشــد نقدینگی برابر با تولید نیست و بر تورم نشسته 

است که این امر، مرحله بحرانی برای اقتصاد ایجاد می کند.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که نقدینگی 
موجود به ســمت تولید هدایت نشده است، دولت تصمیمم 
می گیرد تــا در بورس دخالت کند که انگیــزه برای خرید و 

فــروش در آن بازار ایجاد کند. وجوه نقدینگی که به ســمت 
بــورس رفت، اگــر به ســمت تولید حرکت می کــرد قطعا 
می توانست به کاهش تورم کمک کند اما نقدینگی موجود در 
بازار سرمایه به سفته بازی دامن زده است.به گفته مستخدمین 

حســینی اشخاص حقوقی و شــرکت ها بخشی از تسهیات 
دریافت کــرده از بانک ها را به دلیل بازدهی باا وارد بورس و 
سهام خرید و فروش می کنند. دخالت دولت در بورس مکانیزم 
خــودکار آن بازار را بهم می زند و منجر می شــود تا یک روز 

شاخص بورس باا و روز دیگر پایین برود.در ادامه این تحلیلگر 
اقتصادی با بیان اینکه برای کنترل نقدینگی دولت باید سعی 
کند که کســری بودجه نداشته باشد، گفت: بانک مرکزی نیز 
نظارت بیشتری بر بانک ها در زمینه خلق اعتبار داشته باشد تا 
خلق اعتبار به سمت سمت تولید برود زیرا، اگر نقدینگی وارد 
سوداگری شود منجر به افزایش تورم می شود. دولت و مجلس 
باید سعی کنند تا پایه پولی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند و 
با هدف تقویت بورس از صندوق توســعه ملی برداشت نکنند 
که این امر، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می دهد و تورم 
را بــاا می برد.وی با تاکید براینکه بورس و حتی بانک ها باید 
مطابق استانداردهای خود عمل کنند و دولت و مجلس نباید 
دخالتی در آن داشته باشند، تصریح کرد: هدف اصلی بورس 
تامین منابع مالی اســت و در این راســتا، دولت باید توضیح 
دهد که امسال برای چه پروژه هایی تامین مالی از طریق بازار 
سرمایه صورت گرفته اســت درحالیکه وضعیت فعلی سفته 
بازی و ســوداگری در بورس بیانگر این اســت که نقدینگی 
بورس وارد تولید نشده است و تنها دست به دست شده است.

این کارشــناس اقتصادی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد 
که همچنان بنگاه های تولیدی در بورس برای تامین مالی باید 
به بانک ها مراجعه کنند درحالیکه بازار سرمایه با این حجم از 

نقدینگی نتوانسته است برای تولید تامین مالی داشته باشد.

۲ پیشنهاد برای خروج بورس از بحران
 یک کارشــناس بازار ســرمایه به راهکار بهبود وضعیت حاکم در بازار 
سرمایه اشاره کرد و گفت: بازگشت رشد به سهام خودرویی ها از طریق 
عرضه در بورس کاا از جمله عواملی است که تاثیر مثبت آن می تواند 
به کل بازار انعکاس پیدا کند.بورس که از نخســتین روز هفته جاری با 
آغازی پرهیجان در بازار همراه بود، باعث ترس بسیاری از سهامدارانی 
شده است که بر ســر دو راهی ماندن یا خروج از این بازار هستند زیرا 
از نظر اکثر کارشناســان بازار وارد فاز دوم اصاح شــده است.در ابتدا 
نخستین عامل تاثیرگذار در افت اخیر معامات بورس، بازگشایی نماد 
پاایشــی ها با دامنه نوسان نامحدود اعام شــد و برخی معتقد بودند 
در شــرایطی که بازار در چنین وضعیتی قرار دارد و سهامداران بدون 
هیچگونه تحلیلی اقدام به فروش سهام در اختیار خود می کنند بهتر بود 
مســووان با تامل بیشتری دست به چنین بازگشایی هیجانی بزنند تا 
کمتر شاهد تاثیر آن در بازار و افت پرشتاب شاخص بورس باشیم.افت 
شاخص بورس فقط به نخستین روز هفته جاری منتهی نشد بلکه این 
روند ادامه دار شده و معامات این بازار را با برخی از سردرگمی ها همراه 
کرد که در این زمینه اظهار نظرهای متفاوت و راه حل های متنوعی از 
سوی فعاان بازار سرمایه برای عبور از این بحران مطرح شده و بازگشت 
دوباره رشــد به بازار ارائه شــده است، در این زمینه »سعید عظیمی«، 
کارشــناس بازار سرمایه امروز )دوشنبه( در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
به افت شاخص بورس از ابتدای هفته جاری اشاره کرد و افزود: بازار در 
وضعیت فعلی بیشتر در مرحله فشــار فروش و شکستن حمایت های 
قبلی در برخی از ســهام اســت.وی عامل اصلی ریزش مجدد شاخص 
بورس در بازار را ناشــی از دو عامل دانســت و گفت: نخســتین عامل 
تاثیرگذار بحث قیمت دار است، رشد نرخ دار تا یک مرحله  می تواند 
بــه عنوان محرکی قوی برای روند صعودی بازار ســهام، کمک کننده 
در افزایش ســودآوری شرکت ها، ایجاد انتظارات مثبت برای سودآوری 
بورس و افزایش تقاضا در بازار باشــد اما تاثیر مثبت افزایش مکرر و بی 
رویه قیمت دار تبدیل به عامل مخرب معامات بورس می شود و عما 
زمانی که قیمت دار از حد مشخص شده ای بااتر رود، زمینه افزایش 
نگرانی ها و ایجاد خطر در بازار را فراهم می کند.عظیمی اظهار داشــت: 
تا هفته گذشــته افزایش قیمت دار، محرکی برای رشــد دوباره بازار 
ســهام بود اما از روز گذشته به دلیل اینکه قیمت سکه و دار با جهش 
غیرمنتظره ای همراه شــد دیگر نمی تــوان آن را محرک روند صعودی 
شاخص بورس دید زیرا این افزایش با برخی از ابعاد سیاسی همراه بوده 
است.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ارزش صف های فروش  در 
بازار روز گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، گفت: در نخستین 
روزی که بورس شــروع به ریزش کرد، ارزش صف فروش رقمی حدود 
۱۰ هزار میلیارد تومان بود، این به معنی آن است با وجود اینکه بیش 
از۸۰ درصد از سهام موجود در بازار ۵۰ درصد اصاح را تجربه کردند باز 

هم ۱۰ هزار میلیارد تومان صف فروش داشتیم.

حمایت از 30 نماد اصلی بازار سرمایه
وی به دیگر عامل تاثیرگذار در افت اخیر شــاخص بورس اشاره کرد و 
گفت: پیگیری مجلس و ســازمان بورس برای حمایت از برخی نمادها 
از بین ۶۰۰ نماد منجر به افت شــدید شاخص بورس شد، بازار در دو 
هفته اخیر ۷۰ درصد از سهامش صف فروش شدند اما معامات بازار به 
لحاظ وزنی بر روی ۳۰ شرکت اصلی  می چرخید، زمانی که ریزش بازار 
ادامه دار شــد سهام بزرگ بازار هم در صف فروش قرار گرفتند و باعث 
ریزش بیشتر شاخص بورس از حد معمول شدند.عظیمی معتقد است، 
موج دوم فروش در بازار به تبعیت از ۳۰ شرکت بزرگی بود که تا چند 

روز گذشته در مدار صعود قرار داشتند.

عرضه خودرو در بورس کاا راهکار بازگشت رشد به بازار
این کارشناس بازار سرمایه به راهکارهای ارائه شده برای بهبود وضعیت 
بازار اشــاره کرد و افزود: یکی از راهکارهایی کــه می تواند کل بازار را 
بــه راحتی نجات دهد، عرضه خودرو در بورس کاا اســت، محصوات 
خودرویی سایپا و ایران خودرو با قیمت های بسیار پایین در صورت های 
مالی آنها ذکر می شــود؛ بنابراین بهتر است محصوات این دو شرکت 
خودروسازی در بورس کاا عرضه شوند.وی خاطرنشان کرد: در صورتی 
کــه این اتفاق رخ دهد روند معامــات خودرویی در بورس بهبود پیدا 
می کنــد و ضمن انعکاس جو آن به کل بازار، رانت عظیمی از این بازار 
کاهش پیدا می کند.عظیمی با بیان اینکه سالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
رانت فروش محصوات ایران خودرو و ســایپا اســت که اگر وارد بازار 
شــود این رانت به طور کامل از بین می رود، اظهار داشت: ایران خودرو 
محصوات خود را با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان و ۶۰ میلیون تومان در 
صورت مالی ثبت می کنــد در حالی که در بازار با قیمت بیش از ۶۰۰ 
میلیون تومان معامات می شود.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
اینکه عرضه خودرو در بورس کاا منجر به قیمت گذاری این کاا مانند 
دیگر کااهای عرضه شــده به این بازار  از طریق عرضه و تقاضا خواهد 
شــد، تاکید کرد: این امر باعث می شود تا این دو شرکت خودروسازی 
در ابتدا فروش هایی  را که به ثبت می رســانند نزدیک به قیمت بازار 
باشــد که عاه بر ایجاد ســودآوری زمینه وجود رانت بزرگی را از بین 
خواهد برد.وی گفت: ایران خودرو در بســیاری از مواقع لیدر بازار بوده 
اســت؛ بنابراین در صورتی که محصوات این شــرکت در بورس کاا 
عرضه شود حداقل با بازدهی ۲۰۰ درصدی همراه خواهد شد.عظیمی 
با اشاره به اینکه این اقدام از جمله راهکارهایی است که دولت می تواند 
بدون هیچ هزینه اضافه ای جو مثبتی را در بازار ایجاد کند، خاطرنشان 
کرد: بازگشــت ســهام خودرویی ها در بازار به مسیر صعودی می تواند 
کمک کننده به روند صعودی کل بازار باشند.این کارشناس بازار سرمایه  
گفت: دیگر پیشــنهادی که برای بهبود وضعت بازار داده شــد، بحث 
آزادسازی شناور شدن نرخ فروش محصوات خودرویی است که بسیار 

می تواند تاثیرگذار باشد.

حمایت حقوقی ها از سهام زیرمجموعه آن
وی به هلدینگ های اصلی بازار سرمایه که حداقل ۸۰ درصد از بازار را 
تشکیل می دهند اشاره و خاطرنشان کرد: بورس ایران متشکل از چند 
حقوقی مهم اســت، اگر این حقوقی ها به جای هزینه برای حمایت از 
شرکت هلدینگ اصلی خود با هزینه بسیار کمتر سهام و زیر مجموعه 
خود را هدایت کند در این صورت NAV ســهام افزایش پیدا می کند و 
همه ســهام آن هلدینگ با رشد همراه خواهد شد.عظیمی پیش بینی 
خود از روند معامات بورس در روزهای آینده تاکید کرد و گفت: روند 
بازار در کوتاه مدت دارای نوسان است و تا انتخابات آمریکا ممکن است 

این روند در بازار ادامه دار باشد.

شــاخص کل بورس دیروز هم روندی نزولی داشت و بیش از ۱۳۹ 
هــزار واحد کاهش یافت. این درحالی اســت که حرکت شــاخص 
فرابورس دیروز صعودی شــد و ۱۱۳ واحد افزایش یافت. شــاخص 
کل بورس دیروز با ۱۳۹ هزار و ۷۰ واحد کاهش در رقم یک میلیون 
و ۵۸۱ هزار واحد ایســتاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۳۰۲۰ 
واحد کاهش یافت و رقم ۴۱۲ هزار و ۸۸۷ واحد را ثبت کرد. معامله 
گران یک میلیون معامله بــه ارزش ۱۱۷ هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال 
انجام دادند.ملی صنایع مــس ایران، فواد مبارکه اصفهان، پاایش 
نفت اصفهان، پاایش نفت تهران و معدنی و صنعتی گل گهر نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس و س. نفت و گاز و پتروشــیمی تامین نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشــتند.بانک ملت، 
فواد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مــس ایران، ایران خودرو، گروه 
پتروشــیمی س. ایرانیان، بانک تجارت و ســایپا نمادهای پربیننده 
این بازار بودند.شاخص کل فرابورس برخاف شاخص بورس روندی 
صعودی داشت و با ۱۱۳ واحد افزایش رقم ۱۷ هزار و ۷۱۲ واحد را 
ثبت کرد. معامله گران این بازار ۳۹۰ هزار معامله به ارزش ۴۰ هزار 
و ۸۹۲ میلیارد ریال انجام دادند.پلیمرآریا ساســول، بیمه پاسارگاد، 
ســرمایه گذاری صبا تامین، بانک دی و پتروشــیمی مارون نسبت 
به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه و سهامی ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.بانک دی، پتروشیمی 
تندگویان، پلیمر آریا ساســول، سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه 
گذاری صبا تامین، پتروشیمی زاگرس و س. توسعه و عمران استان 

کرمان نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

 کشتی آرای: 
دار اجازه کاهش قیمت طا و سکه را نداد

کشــتی آرای با بیان اینکه با توجه به کاهش ۵۰ داری طای جهانی باید قیمت طا و ســکه در بازار 
داخلی با کاهش بیشتری همراه می شد، گفت: افزایش قیمت دار مانع از کاهش قیمت سکه شد.

محمد کشتی آرای درباره وضعیت بازار طا و سکه، اظهار داشت: طی روزهای گذشته قیمت جهانی 
طا کاهشــی بوده و حتی دیروز به زیر ۱۹۰۰ دار هم کاهش یافت ولی با نوســاناتی در محدوده 
۱۹۰۰ دار معامله می شــود.وی با بیان اینکه در قیاس با روزهای گذشــته قیمت جهانی طا ۵۰ 
دار کاهش یافته است، تصریح کرد: انتظار می رفت کاهش ۵۰ داری اونس طا باعث کاهش طا 
و ســکه شــود ولی برخاف تصور با افزایش قیمت ارز و ورود دار به کانال ۲۷ هزار تومان، قیمت 
طا و سکه نیز افزایش یافت.نائب رئیس اتحادیه طا و جواهر ادامه داد: قیمت سکه طرح قدیم ۱۲ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ســکه طرح جدید ۱۳ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 
۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 

۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان است.

تنگنای بانک مرکزی ترکیه در بحبوحه افت 
بی سابقه ارزش لیر

لیر ترکیه با ادامه روند افت ارزش خود دیروز )سه شنبه( به پایین ترین سطح رسید 
و این در حالی است که سرمایه گذاران در حال سبک سنگین کردن توانایی بانک 
مرکزی این کشــور برای ریشه کن کردن این تنزل هستند.به گزارش رویترز، لیر 
ترکیه در ۱۴ روز از ۱۶ روز اخیر افت داشته و هم اکنون هر دار به قیمت ۷.۶۴۸ 
لیر معامله می شود؛ این رقم پایین ترین سطح به ثبت رسیده ارزش ارز ترکیه است. 
لیر ترکیه در سال جاری ۲۲درصد از ارزش خود را از دست داده و در میان بدترین 
ایفاگران جهان قرار گرفته است.در حالی که بیشتر اقتصاددانان شرکت کننده در 
نظرســنجی رویترز انتظار ندارند که بانک مرکزی ترکیه در نشست هفته جاری 
نرخ بهره را افزایش دهد، آنها پیش بینی می کنند که این نهاد از طریق اقدامات 
پنهانی عرضــه پول در بازار را تحدید کند.چندین تحلیل گر انتظار دارند که این 
بانــک کران باای کریدور نرخ بهره خود را افزایش دهد؛ این کران در حال حاضر 
۱۱.۲۵درصد است. اما »پیوتر ماتیس« تحلیلگر ارشد بازارهای نوظهور در رابوبانک 
می گوید: بانک مرکزی ترکیه برای بهبود وجهه اعتباری خود باید تعهد باای خود 
را در راستای انجام هرگونه فعالیت حمایتی از لیر نشان دهد تا از این طریق خطر 
تــورم و بی ثباتی مالی را بکاهد.در حالی که نرخ بهره در حال حاضر ۸.۲۵درصد 
است، اقدامات پشت پرده متوسط هزینه تامین بودجه را به ۱۰.۶۱درصد رسانده 
اســت؛ این رقم در ماه جوای ۷.۳۴درصد بود. لیر در اواخر جوای تحت فشــار 
تازه ای قرار گرفت که بخشی از آن به دلیل اتخاذ تدابیر تسهیلی بود که در سال 
گذشته نرخ بهره واقعی را عمیقا منفی نگه داشت. ماتیس در ادامه اضافه کرد که 
یک ارز باثبات می تواند شــرکت های خارجی را مجاب کند تا تولیدات خود را از 
آسیا به ترکیه منتقل کنند؛ منطقه ای که به مشتریان اروپایی نزدیک تر است.بانک 
مرکزی ترکیه نسبت به تحددی رشد اقتصادی بی تمایل است آن هم در برهه ای 
که اقتصاد این کشور در حال احیا از رکود تقریبا ۱۰ درصدی رخ داده در سه ماهه 
دوم ناشی از پاندمی کرونا است. این نهاد همچنین انتظار دارد که نرخ تورم کاهش 

یابد هرچند افزایش قیمت ها همچنان دورقمی باقی مانده است.

بانک مرکزی کره جنوبی باوجود مقررات سختگیرانه تر تهدید شیوع کرونا؛
 نیازی به تنزل دورنمای رشد اقتصادی 

وجود ندارد
بانــک مرکزی کره جنوبی اعــام کرد که باوجود اعمال مقررات ســختگیرانه تر 
فاصله گذاری اجتماعــی به منظور تهدید افزایش موارد ابتــا به کرونا، این نهاد 
پیش بینی خود را از رشد اقتصادی نزولی نخواهد کرد.به گزاش یواس نیوز، »کیم 
وونگ« مدیرکل واحد تحقیقات بانک مرکزی کره جنوبی در یک نشســت آناین 
گفت: اقتصاد کره جنوبی در حال حاضر در مســیری قرار دارد که می تواند پیش 
بینی های بانک مرکزی را محقق کند.وی ادامه داد: از زمان پیش بینی قبلی بانک 
مرکزی تاکنون هیچ شاخص و نشانه اقتصادی خاصی بروز نکرده که اعمال تغییر 
در پیش بینی را الزامی کند. بانک مرکزی کره جنوبی در اواخر آگوست دورنمای 
رشد اقتصادی خود را در سال ۲۰۲۰ به طور چشمگیر تنزل داد و آن را به منفی 
۱.۳ درصد رســاند؛ این بزرگ ترین رکود اقتصادی در بیش از دو دهه اخیر سئول 
بــود، ضمن اینکه این نهاد در برآورد قبلی تنها ۰.۲درصد افت رشــد اقتصادی را 
پیش بینی کرده بود.دولت کره از آن پس مقررات بی سابقه فاصله گذاری اجتماعی 
را پیاده کرد که به طور گســترده ای فعالیت اجتماعی را تهدید کرد و به کسب و 
کارها لطمه زد. اگرچه مقامات بهداشــتی به طور موقت بخشی از این اقدامات را 
از ۱۴ ســپتامبر برای دو هفته  تســهیل کرده اند اما این مقررات بار دیگر از ۲۸ 
سپتامبر و در جریان جشــن چوسوک )برداشت محصول( در این کشور با شدت 

بیشتری اعمال خواهد شد.

بورس نزولی شد، فرابورس 
صعودی
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گزیده خبر

  درگیری در مرز جمهوری آذربایجان
 و ارمنستان

در نتیجه درگیری مرزی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان یک نیروی آذری 
جان باخت.در نتیجه درگیری رخ داده در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنســتان 
در منطقه تووز یک نظامی آذربایجان جان باخته و یک نفر دیگر مجروح شد.باکو 
اعام کرده که این درگیری در نتیجه نقض آتش بس از ســوی ارمنستان اتفاق 
افتاده اســت.در این خصوص مولود چاووش اوغلــو وزیر خارجه ترکیه در پیامی 
نوشــت: شهادت ســرباز آذربایجان را به خانواده و مردم کشــور دوست و برادر، 
آذربایجان تســلیت می گویم. از ارمنستان می خواهیم که عاقانه رفتار کرده و به 

حمات خود پایان دهد.

واشنگتن:
 از کشورهای اروپایی ناامید شدیم

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه ای گفت که واشگتن از کشورهای 
اروپایی درباره اعمال تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران ناامید شده است. »الیوت 
آبرامز« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت که امید واشــنگتن به کشورهای 
اروپایی درباره ایران ناامید شــده اســت.وی که با شبکه خبری العربیه مصاحبه 
میکرد گفت امیدواریم که اروپایی ها در اجرای تحریم ها علیه ایران با واشنگتن 
همکاری کنند.این مقام آمریکایی مدعی شد: »اطمینان داریم که بازگشت اعمال 
تحریم ها اجرایی خواهد شد شد و درباره آن جدی هستیم.«آبرامز گفت: »ایرانیان 
امید کاذبی درباره عدم انتخاب مجدد ترامپ دارند و واشنگتن برای هرگونه تهدید 
ایران آماده اســت.«وی اضافه کرد: »حداکثر میزان فشارها را تا زمانی که ایران 
رفتــارش را تغییر دهد حفظ خواهیم کرد و اگر ایران بخواهد که تحریم ها علیه 

این کشور برداشته شود باید همانند یک کشور طبیعی رفتار کند.«

لندن: 
قویاََ از برجام حمایت می کنیم

نماینده دولت انگلیس طی ســخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس اتمی، ضمن 
تکرار حمایت این کشــور از توافق هســته ای ایران، خواستار بازگشت تهران به 
پایبندی به تعهدات برجامی شــد. نمایندگی انگلیس در سازمان های بین المللی 
مستقر در وین، بار دیگر حمایت این کشور از توافق هسته ای ایران را اعام کرد.

به نوشته وبگاه دولت انگلیس، »ندیم زهاوی« معاون پارلمانی وزیر کار، انرژی و 
استراتژی صنعتی انگلیس طی سخنرانی در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفت: »انگلیس قویاََ از برجام حمایت کرده و برای حفظ این توافق با 
توجه اهمیت آن برای امنیت و عدم اشاعه، عمل می کند«.بر این اساس، زهاوی 
همچنین اظهار داشت که لندن از تهران می خواهد که به پیروی از تعهداتش ذیل 

توافق هسته ای بازگردد.

نخست وزیر کانادا: 
جهان باید تاش هایش برای حل بحران های 

کنونی را دو برابر کند
نخســت وزیر کانادا خواســتار افزایش تاش ها برای 
حــل چالش های جهانی و تضمین موثر بودن عملکرد 
ســازمان ملل شــد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در نشستی مجازی 
در ســطح مقامات عالــی رتبه به مناســبت هفتاد و 

پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: واقعیت تلخ این است که ما جهانی 
در بحــران هســتیم، نه تنها به خاطر چند ماه اخیر، نــه تنها به خاطر پاندمی 
کرونا بلکه به خاطر چند دهه اخیر و به خاطر اقدامات همه ما. تغییر آب و هوا، 
افراط گرایی خشونت آمیز، افزایش تعداد آوارگان و مهاجران، همه اینها بحران های 
سیستمی هستند که دیگر کارآمدی ندارد.وی افزود: سازمان ملل به حل برخی 
مشکاتی که جهان با آن مواجه شــده، کمک کرده است اما اقدامات بیشتری 
ازم است و گره گشایی از پتانسیل کامل سازمان ملل به خواست سیاسی تمامی 
کشــورهای عضوش بستگی دارد.ترودو تاکید کرد: همه ما باید وارد عمل شویم 
چرا که همه ما در خطر هستیم. بیش از هر وقت دیگری، جامعه بین الملل باید 
به نیروهای حاضر بپیوندد، تاش هایش را برای کشــف راه حل ها افزایش دهد و 
مجموعه ای از آرمان ها و اصول مشترک را حفظ کند. ما باید تاش هایمان را دو 
برابر کنیم و تاش کنیم تا مطمئن شویم که نهادهایمان اقدامات بیشتری انجام 
می دهند.نخست وزیر کانادا تاکید کرد که جامعه جهانی نباید اجازه دهد پاندمی 

کرونا منجر به تعمیق نابرابری و افزایش انزواگرایی شود.

مرکل: 
شورای امنیت نیاز به اصاح دارد

صــدر اعظم آلمان خواســتار اصاح شــورای امنیت 
سازمان ملل با توجه به چالشهای جهانی فعلی شد.به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آنگا مرکل، صدر اعظم 
آلمان در ســخنانی ویدئویی به مناسبت گرامیداشت 
هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس این سازمان تاکید کرد، 

سازمان ملل »باید با توسعه یافتگی بیشتر بتواند خود را با چالشهای جهانی قرن 
بیست و یکم تطبیق دهد.«مرکل تصریح کرد، منافع کشورهای عضو می توانند 
مانع کارکرد مناسب نظام سازمان ملل شوند.صدر اعظم آلمان خاطرنشان کرد: 
خوشــی ما مشــترک است و بنابراین رنج ما نیز مشــترک است. ما یک جهان 
هســتیم.مرکل به مسائل سوریه و لیبی اشــاره و عنوان کرد، نتایج کار سازمان 
ملل نهایتا تا ســطحی که اعضایش توافق کنند خوب خواهد بود.این صدراعظم 
آلمان ادامه داد، کشورش آماده قبول مسئولیت از جمله »در یک شورای امنیت 
گسترش یافته« است.این در حالی است که آلمان به همراه انگلیس، جمهوری 
دومنیکن، اســتونی، اندونــزی، نیجر، آفریقای جنوبی، تونس، ویتنام و ســنت 

وینسنت و گرنادینز، عضو غیر دائم شورای امنیت است.

وزیر خارجه کوبا: 
آمریکا بزرگترین تهدید برای امنیت 

بین المللی است
وزیر خارجه کوبا گفت، رفتار غیرمســئوانه آمریکا با 
دامن زدن به درگیری ها و جنگ های تجاری، تهدیدی 
برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود.به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا 
در نشست بزرگداشت هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس 

ســازمان ملل در پیامی ویدئویی گفت: چندجانبــه گرایی و قوانین بین المللی 
از ســوی بزرگترین قدرت در جهان تهدید می شود. رفتار غیرمسئوانه آمریکا 
بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت بین المللی است.به گفته این وزیر کوبایی، 
آمریکا در رقابت تســلیحاتی که خودش آن را ایجاد کرده، دخیل اســت و در 
تاش ها با هدف حل بســیاری از بحران هایی که پاندمــی کرونا ویروس آن را 
ایجاد کرده، شــرکت نمی کند.وی افزود: آمریکاست که به جنگ ها و درگیری ها 
و تجارت تســلیحات غیرمتعارف دامن می زند و اقدامات یکجانبه اجباری وضع 
می کند. واشنگتن به توافقات مهم بین المللی بی اعتناست که شامل توافق کنترل 
و خلع ساح می شود و با تمام جهان در جنگ است.آمریکا علیه کوبا شش دهه 
است که تحریم های مالی، اقتصادی و تجاری وضع کرده و دولت هاوانا هر ساله 
پیش نویس قعطنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می کند و خواستار 

لغو این تحریم هاست.

نخست وزیر هند: 
سازمان ملل با بحران اعتماد روبه روست

نخست وزیر هند خواستار ایجاد اصاحات در سازمان 
ملل متحد شده است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
نارندرا مودی، نخست وزیر هند در سخنانی ویدئویی در 
جریان مراسم آغازین هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس 
ســازمان ملل گفت: ما از همه کسانی که هدف صلح و 

توســعه را زیر لوای سازمان ملل متحد پیش برده اند، از جمله در مأموریت های 
صلح بان های ســازمان ملل که هند یکی از مشارکت کنندگان اصلی آن است، 
تجلیل می کنیم. اما باید این را بگویم که ماموریت اصلی هنوز کامل نشده است.

وی افزود، کارهای زیادی باید انجام شود تا از درگیری ها جلوگیری شود، ضامن 
توسعه باشد، به تغییرات آب و هوایی و به نابرابری ها رسیدگی شود و از فناوری 
دیجیتال اســتفاده شود.نخســت وزیر هند ادامه داد: تغییراتی در سازمان ملل 
باید صورت گیرد. ما نمی توانیم با چالش هایی امروزی با زیرساخت های قدیمی 
و بدون اصاحات جامع روبرو شــویم. ســازمان ملل با بحران اعتماد روبروست. 
برای جهان به هم پیوســته امروزی، ما به چندجانبه گرایی اصاح شــده نیاز 
داریم که بازتاب واقعیت های امروز باشــد و به همه اعضا اجازه حضور و شراکت 
را بدهد و بتواند به چالش های معاصر رســیدگی کند و در نهایت بر رفاه بشری 

متمرکز باشد.

در اعتراض به عادی سازی روابط با صهیونیسم؛
فلسطین از ریاست دوره ای شورای اتحادیه 

عرب انصراف داد
وزیر خارجه تشــکیات خودگردان فلســطین اعام کرد که فلسطین در 
اعتراض به عادی ســازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
از ریاست دوره ای شورای اتحادیه عرب انصراف داده است.به گزارش القدس 
العربی، »ریاض المالکی« وزیر خارجه تشــکیات خودگردان اعام کرد که 

فلسطین از ریاست دوره ای شورای اتحادیه عرب انصراف داده است.

 اوروف:

 تحریم تسلیحاتی ایران ۲۷ مهر لغو خواهد شد
وزیر خارجه روســیه تأکید کرد: تحریم های جدید آمریکا علیه 
ایران غیرقانونی است، برای اینکه کلیه محدودیت های مربوط به 
فروش ساح به ایران، بر اســاس قطعنامه شورای امنیت درباره 
برجام، در تاریخ ۱۸ اکتبر )۲۷ مهر ماه( متوقف خواهد شــد.به 
گزارش خبرگزاری »اینترفکس«، »ســرگئی اوروف« وزیر امور 
خارجه روســیه در مصاحبه ای اختصاصی با شــبکه تلویزیونی 
العربیــه در رابطه با اقدامات ضدایرانی واشــنگتن اعام کرد که 
مســکو تحریم های برنامه ریزی شــده آمریکا بــرای همکاری با 
ایــران را غیرقانونی در نظر خواهد گرفــت.اوروف توضیح داد: 
»اکنون آنچه آنها )آمریکایی ها( در سیاســت خارجی خود انجام 
می دهند، فقط تقاضا اســت )خواه درباره ایران باشــد یا هر چیز 
دیگری(. و اگر شــرکای آنها بگویند که نمی توانند چنین کاری 
را انجام دهند و بخواهند تا در رابطه با این مســئله بحث شــود، 
آنها موافقت نمی کنند، سپس اولتیماتوم می دهند، زمان تعیین 
و بعد تحریم هایــی را اعمال می کنند، بعد از آن این تحریم ها را 
فرامــرزی اعام می کنند. در خصوص چنین برخوردی، می توانم 
بگویم که اعمال تحریم های یک جانبه که مورد تأیید سازمان ملل 
قرار ندارد، اقدامی کامًا غیرقانونی است.«وزیر خارجه روسیه در 
پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا شرکت ها و بانک های روسی 
آمادگــی مقاومت در برابر تحریم های آمریکا به خاطر همکاری با 
ایران را دارند، گفت که »نمی داند آیا شــرکت های خارجی باید 
از این تحریم ها پیروی کننــد یا نه«.اوروف تأکید کرد: »عرصه 
تجاری ارزیابی های خاص خود را از مســائل دارد، البته یک چیز 
واضح است و آن اینکه تحریم های یک جانبه غیرقانونی و غیرقابل 

قبول است. مسئله اینجاست که کلیه محدودیت های موجود در 
رابطه با فروش تسلیحات نظامی به ایران در تاریخ ۱۸ اکتبر سال 
جاری )۲۷ مهر ماه( متوقف خواهد شــد، دقیقاً همان طور که در 

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای 
ایران آمده اســت.«رئیس دستگاه دیپلماســی روسیه ادامه داد: 
»البته من نمی توانــم به جای آمریکایی ها صحبت کنم، زیرا آنها 

چیزهــای عجیب و غریب زیادی را به زبــان می  آورند، من فقط 
می توانم نیاز به احترام به سلسله مراتب در دولت ایاات متحده را 
بــه آنها یادآوری کنم، برای اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، شخصاً تفاهم نامه رسمی درباره خروج این کشور از برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( را امضا کرده است، بنابراین، از آن 
لحظه به بعد، آمریکایی ها حق رأی خود را که قبًا به عنوان یکی 
از شــرکت کنندگان برابر در توافقنامه هســته ای از آن برخوردار 
بودند، از دست دادند.«اوروف با اشاره به تاش های آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران، یادآور شد: »رفتار 
واشنگتن به اصطاح معروف انگلیسی شباهت دارد که می خواهد 
کیک بخــورد و در عین حال آن را دســت نخورده نگه دارد، آنها 
به طور رسمی از برجام خارج شده اند، در قطعنامه شماره ۲۲3۱ 
شــورای امنیت ســازمان ملل آمده اســت که هر اقدامی برای 
بازگردانــدن رژیم تحریم ها علیه ایران، می تواند توســط یکی از 
اعضای برجام آغاز شود و ایاات متحده دیگر عضو برجام نیست 
و چنین حقــی ندارد.«وزیر خارجه روســیه افزود: »من تعجب 
نخواهم کرد اگر آنها همچنان به تهدیدات خود برای تحریم همه 
افــرادی که با ایران همکاری می کنند، ادامه بدهند، در حالی که 
این همکاری کامًا منطبق بر رعایت دقیق مفاد قطعنامه ۲۲3۱ 
اســت، ولی آمریکایی ها همیشه تحریم هایی را در سراسر جهان 
اعمال می کنند و گاهی اوقات هیچ دلیلی برای آنها وجود ندارد. 
همان طور که قبًا هم گفته ام، ما می دانیم که فیل نمادی از حزب 
جمهوری خواه آمریکا است، ولی لطفاً به دنیا به چشم یک فروشگاه 

چینی نگاه نکنید.«

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد:
آمریکا هرگز بازگشت قطعنامه های منقضی 

شده را نخواهد دید
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحــد، تصمیم امروز آمریکا برای اعمال 
تحریم علیه ایران را فاقد اثر عملی دانســت و گفت: آمریکا هرگز بازگشــت 
قطعنامه های منقضی شــده را نخواهد دید.مجید تخت روانچی در واکنش به 
تصمیم یکجانبه آمریکا برای تحریم های جدید علیه ایران، افزود: تصمیم امروز 
آمریکا برای اعمال تحریم ها علیه ایران هیچ اثر عملی ندارد، جز اینکه نشانه 
روشــنی از ناامیدی پس ازناکامی های اخیر در ســازمان ملل است که صرفا 
بر انزوای آمریکا افزود.وی تصریح کرد: آمریکاهرگز بازگشــت قطعنامه های 
منقضی شده رانخواهد دید، چراکه آنها-براساس حقوق بین الملل-دیگر وجود 
ندارند.محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران هم روز 
دوشــنبه در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در این رابطه اظهار کرد: 
فکر می کنم در حالیکه ما صحبت می کنیم، وزیر خارجه پمپئو در تاش است 
تا با برگزاری نشست خبری، توجهات را به خود جلب کند. فکر نمی کنم هیچ 
چیز جدیدی باشد و تاثیر قابل ماحظه ای بر ایران داشته باشد.وی ادامه داد: 
آمریکا هر فشاری را که می توانسته است بر ایران وارد کرده است، آنها امیدوار 
بودند که این تحریم ها مردم ما را به زانو درآورد. اما این اتفاق نیفتاد. این چرایی 
خروج آنها از برجام است، این چرایی آنها برای شروع فشار حداکثری است، این 
دلیل آن است که قطعنامه به شورای امنیت بردند، این دلیل آن است که یک 
روز پس از شکســت آنها در فرایند به اصطاح مکانیسم ماشه که باید بگویم 

بازگشت تحریم وجود خارجی ندارد، تحریم اعام می کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از عدم توافق کشورهای عضو این اتحادیه 
برای تحریم بــاروس انتقاد کرد.به گزارش یورونیوز، »جوزف بورل« مســئول 
سیاســت خارجی و امنیت مشترک اتحادیه اروپا پس از حاصل نشدن اجماع بر 

سر تحریم باروس گفت که اعتبار اتحادیه اروپا در معرض خطر است.
مسئول سیاســت خارجی اروپا گفت: در نشست روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر )3۱ 
شــهریور( وزرای خارجه کشــورهای اروپایی، نماینده قبرس مانع از اتفاق نظر 
در مورد این موضوع شــده است.دلیل مخالفت قبرس با تصویب تحریم ها علیه 
باروس آن اســت که این کشور انتظار دارد اتحادیه اروپا اقدام مشابهی را علیه 
ترکیه به دلیل فعالیت اکتشــافی نفتی در منطقه مورد مناقشه در شرق دریای 
مدیترانه انجام دهد.قرار اســت رهبــران اتحادیه اروپا هنگام دیدار با یکدیگر در 

روز پنجشــنبه در بروکســل، برای خروج از این بن بست رایزنی کنند.»ادگارس 
رینکویچ« وزیر امور خارجه لتونی پس از نشســت روز دوشنبه اقدام نیکوزیا در 
مخالفت با تحریم باروس را »گروگان گیری« توصیف کرد و گفت که »این اقدام 
به معنی آدرس اشتباه دادن به باروسی ها، کشورهای اروپایی و کل جهان است«.

بــورل در اوایل ماه جاری گفته بود که انتظار مــی رود وزرای امور خارجه اروپا 
اقدامات محدودکننده ای را علیه مقامات باروس در ۲۱ سپتامبر انجام دهند. با 
این حال او پس از نشست روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: »اگرچه اراده روشنی 
برای اتخاذ این تحریم ها وجود دارد، اما امروز انجام این کار امکان پذیر نیست زیرا 
ما به اجماع ازم نرســیدیم. رأی قبرس مانع دستیابی ما به اتفاق نظر شد. برای 
تصویب تحریم ها علیه باروس در نشست بعدی وزرای امور خارجه اروپا هر کاری 
از دستم بر بیاید انجام خواهم داد«.وی تأکید کرد: »البته این یک قول شخصی 
اســت، زیرا من به وضوح می فهمم که این امر تا حــد زیادی به اعتبار اتحادیه 
اروپا، به آماده ســازی سیاست خارجی مشترک و نیز به ظرفیت مان برای تحریم 
لوکاشنکو بســتگی دارد. اگر ما چنین ظرفیتی را نداشته باشیم، باید بگویم که 
اعتبارمان در خطر است«.»سوتانا تیخانوفسکایا« نامزد بازنده انتخابات و رهبر 
مخالفان دولت باروس که در نشست بروکسل حضور داشت، پیش از آغاز جلسه، 
از وزاری خارجه اروپا خواســته بود که »شجاع تر« باشند.وی همچنین خواستار 
برگزاری انتخابات جدید در این کشور اروپای شرقی شد و گفت: »ما تنها با تکیه 
بر نیروی مردم باروس کارهای زیادی انجام دادیم تا بتوانیم با این وضعیت کنار 

بیاییم، اما اکنون می فهمم که به کمک خارجی نیاز داریم«.

با وجود گذشــت چنــد روز از مهلــت دوهفته ای 
فرانسه برای تشکیل دولت لبنان، در سایه اصرار ۱۴ 
مارسی ها بر تشکیل دولت مورد نظر غربی ها به نظر 

نمی رسد کابینه لبنان به زودی تشکیل شود.
فرانســوی ها که در یک لحظه خاص فرصتی برای 
ابتــکار عمل در لبنان به آن ها داده شــد، دریافتند 
که عبور از بحران کنونی نیاز به یک مرحله انتقالی 
دارد کــه در آن باید دولتی مــورد اعتماد اکثریت 
ملت تشــکیل شود. فرانســوی ها متوجه شدند که 
نیروهای سیاســی برجســته در لبنان باید اعتبار و 
جایگاه مردمی داشته باشند تا به آن ها امکان کنترل 
تصمیم سیاسی را بدهد. بنابراین فرانسوی ها تصمیم 
گرفتند که براســاس واقعیت های لبنان و شــرایط 
منطقــه ای و بین المللی، راه حــل موقتی برای حل 
بحران این کشــور از خال انتخاب دولتی که مورد 
پذیرش اجماع اکثریت نیروهای برجســته و مورد 
تایید چهره های مورد اعتماد در میان ملت باشــد، 
ارائه دهند.پس از آن فرانسوی ها بر اساس محاسبات 
خود، خواســتار بازگشت » ســعد حریری« رئیس 
جریان المســتقبل به سمت نخســت وزیری لبنان 
شدند. در اصل این خواسته برخی نیروهای سیاسی 
داخلــی نیز بود و اما برخــی از ماحظات داخلی و 
خارجی مانع بازگشت سعد حریری شد. فرانسوی ها 
تمایل داشــتند تا حریری به صورت مســتقیم در 
کابینــه دولت حضور یابد تا بتوانــد وزراء کابینه را 
اعام کند. اما این تاش فرانسوی ها در شکل دیگری 
انجام شــد. در واقع، همه می دانند که فرانســوی ها 
به همراه ســعد حریری و دیگر بازیگران داخلی، از 
آشفتگی سیاسی کشــور پس از انفجار مهیب بندر 
بیروت سوءاستفاده و » مصطفی ادیب«  را به عنوان 

گزینه ای برای نخست وزیری لبنان معرفی کردند.
مطابق اصل فرانسوی ها که همگی، از جمله افرادی 
که از هیئت دولت اخراج شدند، با آن موافقت کردند، 
انتخاب گزینه نخست وزیری لبنان نیاز به پذیرش 
اکثریت داشت. بنابراین سعد حریری به دلیل عدم 
موافقــت همگانی از نامزدی نخســت وزیری کناره 

گرفت و دولت فرانسه بر اساس توصیه های آمریکا، 
حریری را مسئول نظارت بر روند تشکیل دولت کرد.

هنگامی که گروه های غربگرای لبنانی پرچم دولت 
متخصصین را برافراشتند، حریری به همراه نخست 
وزیران سابق، اصرار داشتند دولت باید بدون حضور 
شــخصیت های سیاسی تشکیل شود. آن ها تصمیم 
گرفتنــد تمامــی وزراء کابینه دولت را بر اســاس 
تخصصشان و جدا از سیاسی بودنشان انتخاب کنند 
و این اولین مورد نقض اصل اجماع بود که بر اساس 
ابتکار » امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه ارائه 
شــد.برخی گروه های لبنانی شعار آغاز اصاحات و 
مبارزه با فســاد را چندین بار تکرار کردند و زمانی 
کــه در این خصوص مورد اســتیضاح قرار گرفتند، 
صراحتا گفتند که در لبنان باید کسانی که خارج از 
چارچوب سیاسی هستند روی کار بیایند تا بتوانند 
با فساد مبارزه کنند.در این زمان فرانسوی ها تاش 
کردند تــا » نبیه بری« رئیس پارلمــان لبنان و » 
ســعد الحریری« رئیس جریان المستقبل و » ولید 
جنباط« رئیس حزب سوسیالیســت ترقی خواه و 
دیگر رهبران لبنانی را برای کمیته مبارزه با فســاد 
انتخــاب کنند. طی اولین روزهــای مذاکرات برای 
تشــکیل دولت لبنان، فرانسوی ها پیام های تهدید 
آمیزی به » میشــل عون« رئیــس جمهور لبنان و 
دیگر سیاســت مداران لبنان ارسال کردند و در این 
پیام ها اظهار داشــتند که تحریم های مستقیمی را 
با همکاری یا بدون همکاری آمریکا ضد آنها اعمال 
خواهند کرد تا هرچه زودتر اســامی وزرای کابینه 
دولت را ارائه دهند.کاما بدیهی اســت که واکنش 
قدرت های داخلی نســبت به تحریم در یک سطح 
نبوده اســت. حزب اه لبنان در واکنش به تهدیدات 
فرانسوی ها مبنی بر تحریم لبنان اعام کرد که میان 
مجازات های مربوط به فســاد و مجازات حمایت از 
مقاومت تفاوت قائل شوید و در صورت اثبات اتهامات 
افراد فاسد، مانعی برای تحریم آن ها نخواهد بود. نبیه 
بری نیز با عصبانیت نسبت به تهدید فرانسه واکنش 
نشان داد به ویژه اینکه آمریکایی ها تحریم هایی علیه 

دستیار وی ، »علی حسن خلیل« وزیر سابق دارایی 
لبنان اعمال کردند.اما سعد حریری سکوت اختیار و 
ســپس اعام کرد که هیچ کس نمی تواند در برابر 
تحریم ها مقاومت کند و دولت مطابق آنچه که پیش 
بینی می شود، تشــکیل خواهد شد.بدین ترتیب به 
مصطفی ادیب فشــار آورد تا بتواند دولت را مطابق 
خواســته خود تشــکیل دهد.اما فرانسه اعام کرد 
که به دنبال حمایــت از نیروهای داخلی و خارجی 
اســت تا دولتی را تشــکیل دهد که با فساد مبارزه 
کند و اصاحات ازم را برای حل بحران کشور انجام 
دهند.مهلت دو هفته ای برای تشکیل دولت لبنان به 
پایان رسید و فرانسوی ها نتوانستند تصمیم یکجانبه 
تشــکیل دولت را بدون تایید حزب اه و حزب امل 
علنی کنند. طرفداران میشــل عون در مورد خطر 
تشکیل دولتی که حزب امل و حزب اه با آن موافقت 
نکردند، هشدار دادند. همچنین جنباط با تظاهر به 
موضع بــی طرفانه دو طرفه بــازی می کرد و تمام 
کلماتی که بر زبان مــی آورد در این جمله خاصه 
می شــد: »مرا وارد این بازی ها نکنید«.در این میان 
حریری بر اساس توانایی خود در یک رویارویی همه 
جانبه به کار خود ادامه داد و اما دیگران با عصبانیت 
یا بدون هیچ  واکنشی منتظر ایستادند. همانطور که 
نیروهای لبنان، حزب کتائب و بقیه نیروهای جریان 
۱۴ مارس نیز اینگونه عمل کردند.لبنان به مدت دو 
هفته بر سر تشــکیل و انتخاب وزراء کابینه دولت 
مجادله کرد، اما تنها نتیجه آن تعلیق تشکیل کابینه 
دولت شد. درست اســت که تشکیل کابینه دولت 
امری غیرممکن نیست؛ اما طبق قوانینی که اکنون 
بر لبنان اعمال شده، این امر به زودی محقق نخواهد 
شد. زمانی که فرانسوی ها تاش می کنند تا نیروهای 
سیاسی برای تشــکیل کابینه دولت تصمیم بگیرد، 
این بدان معناســت که فرانسه سیاه نمایی و سپس 
تهدید می کند کــه این یک موضع اصلی آمریکایی 
است. اما مشکل این است که نیروهای داخلی لبنان 
ســعی دارند یکدیگر را متهم کنند و راهکار عملی 

ارائه نمی دهند.

 مسئول واقعی بن بست سیاسی لبنان کیست؟

جوزف بورل:

عدم اتحاد در خصوص باروس اعتبار اروپا رادر معرض خطر قرار داده است
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ســیاره مریخ و قمرهای اروپا، انســادوس و تایتــان چهار دنیایی 
در منظومه شمســی هســتند کــه بشــر امیدوار اســت حیات 
فرازمینــی را در آنها بیابد. همانطور که ما می دانیم، زیســت کره یا 
بیوســفر)biosphere( زمین شامل تمام مواد شناخته شده ازم 
برای پشتیبانی از حیات است که این موارد به طور کلی عبارتند از: 
آب مایع، حداقل یک منبع انرژی و فهرستی از عناصر و مولکول های 
مفید بیولوژیکی. زیست کره یا زیست سپهر یا بیوسفر به آن بخش یا 
ایه از کره زمین گفته می شود که در آن زندگی وجود دارد. این ایه 
زیستگاه انسان و دیگر موجودات زنده همچون پرندگان، ماهیان یا 
سازواره ها و موجودات خاکزی است و تا ایه های زیرین از زمین که 

ریشه درختان و دیگر جانداران نفوذ می کند، ادامه دارد.

اولین مطالعه مقایسه واکنش های ایمنی بزرگساان و کودکان مبتابه 
کووید-۱۹تفاوت های کلیدی کشف کرده که ممکن است به درک اینکه 
چرا کودکان معموا بیماری خفیف تری نسبت به بزرگساان دارند، کمک 
کند. همچنین برای واکسن ها و داروهایی که برای مهار کووید-۱۹تولید 
می شــوند، پیامدهای مهمی دارند. دانشمندان دانشکده پزشکی آلبرت 
انیشتین،  ۶۰ بزرگسال مبتا به کووید-۱۹ و ۶۵ بیمار کمتر از ۲۴ سال 
مبتا به کووید-۱۹ بستری شده در بیمارستان را بین ۱۳ مارس تا ۱۷ 
مه سال ۲۰۲۰ موردبررســی قراردادند. ۲۰ نفر از کودکان بیمار، مبتا 
به سندرم التهابی چند دستگاهی )MIS-C( بودند. خون بیماران ازنظر 
وجود چندین نوع سلول ایمنی، پاسخ آنتی بادی و پروتئین های التهابی 

معروف به سیتوکین که سلول های ایمنی تولید می کنند، آزمایش شد.

یک مطالعه جدید با نشــان دادن یــک تغییر عمده در هدف خواب در 
ســن دو و نیم ســالگی، حقایق جدیدی را در مورد خواب روشن کرده 
اســت. یک تحقیق جدید با تجزیه و تحلیل داده های دهها مطالعه در 
مورد خواب، یک تغییر چشمگیر در ماهیت و هدف خواب در نوزادان را 
شناسایی کرده است که در حدود ۲.۵ سالگی اتفاق می افتد. این کشف 
نشان می دهد که خواب قبل از اینکه به سرعت در نقش جبران کننده و 
ترمیمی انجام وظیفه کند، در ابتدا به تشکیل ساختار مغز و رشد عصبی 
کمک می کند.این کشف شگفت آور از طریق تجزیه و تحلیل بیش از ۶۰ 
مطالعه در مورد خواب در انسان و حیوان صورت گرفت. داده ها با ردیابی 
زمان کل خواب و مدت خواب با حرکت تند چشم)REM( و همچنین 

تغییرات رشد در مغز و اندازه بدن جمع آوری شد.

امید بشر به کشف حیات 
فرازمینی در کدام دنیاها است؟

 چرا بیماری کووید-19 
در کودکان خفیف است؟

 خواب در 2.5 سالگی 
تغییر می کند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اورهال بوئینگ آمریکایی توسط متخصصان ایرانی

وضعیت مطلوب نیسان در چین علیرغم آشفتگی های موجود
نیســان نیز همانند بســیاری دیگر از خودروسازان نه تنها با آمار فروش پایین دست به گریبان است بلکه از مشکات مربوط به 
تصویر ذهنی خریداران نســبت به این برند نیز رنج می برد. رســوایی مربوط به کارلوس گوسن و افت فروش باعث شده اند اتحاد 
نیســان با رنو در معرض فروپاشی قرار گیرد اما به لطف بزرگ ترین بازار خودروی دنیا یعنی چین روزنه ی امیدی برای این برند 
دوست داشتنی وجود دارد. نیسان یکی از قوی ترین خودروسازان ژاپنی در کشور چین بوده و همکاری استراتژیک ۵۰/۵۰ با دانگ 
فنگ موتور دارد. در ماه ژوئن این شــرکت سهم ۶.۷ درصدی از بازار چین را به خود اختصاص داد و چهارمین خودروساز از این 
نظر شد. دو جوینت ونچر فولکس واگن و جوینت ونچر جنرال موتورز با سایک موتور بااتر از نیسان قرار داشته اند. اما گوسن بود 
که حدود دو دهه پیش نیسان را وارد بازار چین کرد و حاا کامًا مشهود است که مشتریان چینی یکی از کلیدی ترین فاکتورها 
برای روند رو به رشــد این شرکت محسوب می شوند. این خودروســاز اخیراً تمرکز خود را روی بهبود فروش در بازارهای چین، 

آمریکا و ژاپن گذاشته است.

دختران پینگ پنگ باز در روزهای کرونایی چه می کنند؟
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان می گوید با شیوع ویروش کرونا در کشور دختران پینگ پنگ باز تمرینات خود را متوقف نکرده اند 
و حتی جدی تر کار خود را دنبال می کنند. حمیده ایرانمنش، در مورد برنامه ریزی برای تیم ملی بانوان گفت: فدراسیون جهانی تنیس روی 
میز ۲۸ سپتامر)۷مهر( با فدراسیون های کشورها جلسه ای را برگزار و تصمیم گیری می کند که مسابقات جهانی در تاریخ فعلی )۱۰ اسفند( 
برگزار شود یا اینکه دوباره تغییر کند، بنابراین بر اساس نتیجه این جلسه برنامه ریزی جامعی را برای بانوان انجام می دهیم. از طرف دیگر 
مطابق با جلسه فدراسیون های آسیایی، مسابقات انتخابی المپیک اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود و اگر مسابقات جهانی اسفند باشد 
آمادگی خوبی برای بانوان محسوب می شود چون احتماا در سال ۲۰۲۰ مسابقه ای نداریم و اگر مشکلی پیش نیاید و شرایط تغییر نکند، 
اردوهای تیم ملی را از  مهر ماه شروع می کنیم. سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در مورد برگزاری لیگ برتر بانوان و تاثیر آن در 
آمادگی بازیکنان بیان کرد:  از آنجایی که قبل از رقابت های جهانی، مسابقه تدارکاتی نداریم، پیشنهاد داده ام که لیگ با کیفیت باایی برگزار 
شود چون رقابت نزدیکی بین بازیکنان شکل می گیرد و تاش آنها بیشتر می شود. از طرفی تیم های خوبی تاکنون اعام آمادگی کرده اند 

و بازیکنان خوب بین آنها تقسیم شده اند، در نتیجه انگیزه بیشتری برای پیگیری تمریناتشان پیدا کرده اند. 
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پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

مایــکل چپمن کــه فیلمبردار فیلم هــای موفقی چون 
»راننده تاکســی« و »گاو خشمگین« اسکورسیزی بود 
در ۸۴ سالگی درگذشت.به گزارش ورایتی، مایکل چپمن 
فیلمبردار و کارگــردان که برای دوربین تاثیرگذارش در 
فیلم هایی چون »راننده تاکســی«، »گاو خشمگین« و 
»آخرین والس« اسکورسیزی شناخته می شد؛ یکشنبه به 
دلیل نارسایی قلبی جان باخت. وی ۸۴ ساله بود.همسر 
وی امی هولدن جونز که خود فیلمنامه نویس و کارگردان 
است در صفحه فیس بوکش این خبر را تایید کرد.چپمن 
دو بار نامزدی اسکار را در بخش بهترین فیلمبرداری برای 
»گاو خشمگین« که به شیوه سیاه و سفید فیلمبرداری 
شده بود و »فراری« ساخته اندرو دیویس با بازی هریسون 
فورد دریافت کرده بود. پس از فیلمبرداری »راننده تاکسی« از وی به عنوان شاعر پیاده روها یاد می شد.

چپمن شــاگرد گوردون ویلز بود و در چند فیلم از جمله فیلم های »ســرزمین خدا« هال اشبی و »پدر 
خوانده« دستیار دوربین وی بود. اشبی بعد وی را به عنوان فیلمبردار برای »آخرین جزییات« با بازی جک 
نیکلسون استخدام کرد. در مرحله بعد اسکورسیزی وی را برای »راننده تاکسی« در سال ۱۹۷۵ استخدام 
کرد.او سپس به لس آنجلس نقل مکان کرد و به کار فیلمبرداری ادامه داد.وی همچنین در دهه ۱۹۸۰ 
کارگردانی چند فیلم را انجام داد که »همه حرکت های درست« با بازی تام کروز جوان از جمله آنهاست.

این فیلمبردار که سال ۱۹۳۵ متولد شده و در دانشگاه کلمبیا تحصیل کرده بود، جایزه یک عمر دستاورد 
هنری را از انجمن فیلمبرداران آمریکا در سال ۲۰۰۴ دریافت کرد. وی از سال ۱۹۹۵ از اعضای این انجمن 

بود. جایزه جشنواره بین المللی فیلم کمرایمیج نیز در سال ۲۰۱۶ به وی اهدا شده بود.

گفت وگو با مرگ
گفت وگو با مرگ کتابی عالی از آرتو کوســتلر است 
که در آن شــرح چندماه زندان اش را شرح می دهد. 
کوســتلر در دوران جنگ داخلی اســپانیا به دست 
نیروهای فاشیست دســتگیر و راهی زندان شد. او 
صد روز در زندان مااگا و سویل ماند و در زندان هر 
لحظه منتظر بود بیایند و اعدامش کنند. در قسمتی 
از متن پشت جلد کتاب گفت وگو با مرگ، قسمتی 
از مقدمه نویســنده که بر چاپ نخســت انگلیسی 
نوشــته، آمده اســت: مردن – حتی اگر در خدمت 
هدفی غیرشخصی باشــد – همیشه امری شخصی 
و خصوصی است. بنابراین، ناگزیر این صفحات، که 
بیشترش در خوف و انتظار واقعی مرگ نوشته شده 
اســت، خصلتی شــخصی و خصوصی دارد. افکاری که در ســر یک مرد محکوم می گذرد، از 
نظر روان شــناختی جالب است. نویســندگان حرفه ای کمتر امکان داشته اند چنین جریانی را 
شــخصا تجربه کنند. من سعی کرده ام این افکار را تا آن جا که می توانسته ام صریح و مختصر 
و مفید ارائه دهم. اما نکته دیگری هم هست: معتقدم که جنگ ها فقط ده درصدشان عملیات 
جنگی اســت و نود درصد باقی، رنجی اســت که به چشــم نمی آید. بنابراین شاید این شرح 
مرده شــوی خانه های دربســته نفوذناپذیر اندلس ماهیت جنگ داخلی اسپانیا را بهتر از شرح 

نبردها آشکار کند.
باور دارم که تنها تســلی خاطری که می شــود به مردی محکوم به ســوی صندلی الکتریکی 
می رود، داد این باشــد که بگوییم ســتاره دنباله داری در راه اســت و همین فردا دنیا را نابود 

خواهد کرد. )کتاب گفت وگو با مرگ 

آرتور کستلر
و  وقایع نــگار  داســتان نویس،  کســتلر  آرتــور 
روزنامه نــگاری از یهودیان مجارســتان بود که در 
سال ۱۹۴۵ تابعیت انگلیس را به دست آورد. کستلر 
در جوانی از طرفداران سرســخت کمونیسم بود و 
در ۱۹۳۱ بــه حزب کمونیســت آلمان پیوســت، 
اما هفت ســال بعد در بحبوحه دادگاه های مســکو 
از حزب جدا شــد و در باقی عمــر خود به یکی از 
مخالفین آشتی ناپذیر استالینیسم و یکی از فعاان 
ضد کمونیســت تبدیل شد. شاهکار او رمان ظلمت 
در نیمروز اســت که به پرده آهنیــن و محاکمات 
فرمایشی در شــوروی دوران اســتالین می پردازد. 
کستلر در دانشگاه وین روان شناسی خواند و رئیس 
یک گروه دانشجویان صهیونیست شــد. یک ماه قبل از پایان تحصیل، کتاب های درسی خود 
را ســوزاند و در امتحانات شرکت نکرد و به فلســطین رفت )آن زمان تحت قیمومیت بریتانیا 
بود( ابتدا در یک کیبوتس در دره عزریل و بعد در تل آویو و اورشــلیم ساکن شد. جایی که از 
گرســنگی تقریباً در حال مرگ بود. پس از مدتی اسرائیل را هم ترک کرد و به عنوان خبرنگار 
اولســتین )اتحادی از چند روزنامه آلمانی( به پاریس رفت. یک سال بعد سردبیر اولستین شد 
و به برلین رفت. او در ۱۹۳۱ به حزب کمونیســت آلمان پیوســت، در ۱۹۳۸ پس از مشاهده 
استبداد استالینی و دادگاه های نمایشی مسکو از حزب جدا شد. در این هفت سال او سفرهای 
زیادی به شــوروی داشت و از نقاط مختلف این کشور دیدن کرد. در این سفرها قله آرارات در 
ترکیه را فتح کرد و در ترکمنســتان با لنگســتن هیوز نویسنده انگلیسی که سال ها در عشق 

آباد ساکن بود، ماقات کرد.

مایکل چپمن فیلمبردار »راننده 
تاکسی« و »گاو خشمگین« درگذشت


