
 ۲۰۷ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳۵۶۳ بیمار جدید کووید۱۹ 
در کشور طی ۲۴ ساعت گذشــته خبر داد. دکتر سیماسادات اری 
گفت: تا دیروز ۴ مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
ســه هزار و ۵۶۳ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شــد که یک هزار و ۷۰۸  نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۳۹ هزار و ۸۸۲ نفر رسید.اری گفت: 
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰۷ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۵ هزار و 
۲۲۲ نفر رسید.اری ادامه داد: خوشبختانه تا کنون  ۳۶۹ هزار و ۸۴۲ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شده اند.به 
گفته وی، ۴۰۲۳ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وی افزود: تا کنون سه میلیون و 
۸۷۹ هزار و ۶۴۰ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده 
اســت.اری در توضیح اســتان های در وضعیت قرمز گفت: استان 
های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیان، بوشهر، زنجان، 
ایام، خراســان رضوی، مازندران، البــرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 

کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4461   شنبه 5 مهر 1399  8 صفر 1442  26 سپتامبر 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران پیامی صادر کردند و در آن تاکید کردند: 
گذشت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست یاد ارجمند شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید.حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب به مناسبت 

هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران پیامی صادر کردند. متن این پیام بدین شرح است:
گذشت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست یاد ارجمند شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید. این لوح درخشان همواره مزیّن به عنوان شهادت و 
یاد شهیدان خواهد ماند. این ذخیره ی تاریخی همواره به نسلهای ما امید و همت و جرأت خواهد بخشید تا گامها به سمت هدفهای واا را محکم و استوار 

بردارندو از دشمنی شیاطین خّناسان عالم نهراسند. جبهه ی عدل و حق با این توان و آرایش الهی به پیروزیهای بزرگ دست خواهد یافت انشااه.

www.sobh-eqtesad.ir

رهبر انقاب:
 گذشت زمان هرگز نخواهد توانست یاد شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید

info@sobh-eqtesad.ir

تولیدو انباشت بمب اتمی 
اقتصادیست؟

رشد اقتصاد جهان در اثر شیوع ویروس کرونا رو به کاهش است ومردمی 
در جهان شــب ها  سرهای گرسنه به بالین میگذارند و روز ها در صف 
های چند کیلومتری در صدد اخذ یک لقمه غذا از خیریه ها بســر می 
برند.  در چنین شــرایطی دولت ها هزینه توسعه زراد خانه ها را افزوده 
اند. در حالی که آمریکا و رژیم صهیونیستی  بیش از ۳۰  سال است که  
بــا هدف انحراف افکار و فریب جامعه بین المللی واعضای  آژانس اتمی 
، از احتمال تولید و نگهداری بمب هســته ای و فعالیتهای به اصطاح 
پنهانــی ایران صحبت میکنند، خبر ها حاکی از آن اســت که خود در 
حال گسترش دادن توانمندی های خود در تولید و انباشت ساح های 
کشــتار جمعی بوده و فقط آمریکا بیش از ۶۲۰۰ بمب اتمی با کاهک 
هسته ای تولید و انبار کرده است. گزارشها از منابع موثق نشان میدهند 
رژیم صهیونیستی نیز در طول ۳ سال گذشته در زراد خانه خود افزوده 
و تعداد بمب های اتمی با کاهک هسته ای خود را از ۷۷ عدد به ۱۰۰  
عدد افزایش داده اســت. موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم 
سوئد )SIPRI(سیپری که با هدف تحقیقات پیرامون صلح بین المللی 
تاســیس گردیده و با گزارشات دقیق خود زمینه باور آماری معتبری را 
فراهم آورده اســت اخیرا طی گزارشی  که دراستکهلم  منتشر نموده و 
بخش مهمی از رســانه های بین المللی به انتشار آن پرداخته اند اعام 
کرده که امروز در اواخر سال ۲۰۲۰  میادی  ۹ کشور جهان ۱۳.۸۶۵ 
بمب اتمی انبار کرده اند که یک چهارم آن برای نابود کردن کل جهان 
کافی است. جروزالم پست  هم در پی این گزارش نوشت : » این موسسه 
در تــازه ترین گــزارش خود اعام کرده که  اســرائیل نزدیک به ۱۰۰ 
ساح هسته ای در اختیار دارد« . درحالی که اسرائیل همچنان سیاست 
قدیمی خود مبنی بر ســکوت درباره زرادخانه هسته ای اش ادامه می 
دهد بر اساس گزارش سه ســال قبل این موسسه ) ۲۰۱۷ میادی( ، 
اسرائیل حدود ۳۰  بمب جاذبه ای )فاقد سامانه هدایت کننده( دارد که 
قابلیت حمل توســط جنگنده ها را دارند. برخی از این جنگنده ها به 
سامانه انتقال تســلیحات هسته ای مجهز هستند. جدای از بمب های 
جاذبه ای در ســال ۲۰۱۷  اســرائیل حدود ۵۰  کاهک هسته ای  در 
اختیار داشته است که امکان سوار شدن بر موشک های بالستیک زمین 
پایه نظیر موشک بالســتیک میان برد » اریحا ۳ « را داشته است  که 
اخیرا به تعداد آنها افزوده شده است. در چنین شرایطی با تبلیغاتی گوش 
خراش مواجهیم که دائما در بوق و کرنا می دمند که ایران به ساح اتمی 
مجهز شده است.  این همه تبلیغات کذب علیه کشوری انتشار می یابد 
که شــفافترین برنامه هسته ای را در میان اعضای آژانس اتمی دارد  به 
گزارشــات رسمی در جهان که توسط سازمان انرژی اتمی منتشر شده 
توجه کنیم که می گوید : »  ۲۲ درصد از بازرســیهای آژانس در سطح 
کل جهان در ایران انجام شده است و همه این گزارشات نشان میدهند 
که  ایران شفافترین برنامه صلح آمیز هســته ای را در میان کشــورهای 
عضو آژانس داراســت.  ایران به طور داوطلبانه درخواست آژانس برای 
رسیدگی به موضوعات احتمالی پادمانی را پذیرفته است . اخیرا سفیر 
و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اظهار داشته 
اســت که : » گــزارش اخیر  مدیرکل آژانس روشــن کننده گام هایی 
اســت که ایران و آژانس برای رسیدن به یک فهم مشترک درخصوص 
موضوعــات مورد نظر و همچنین یافتــن راه حل های قابل قبول برای 
آنها برداشــته اند، است.  جمهوری اسامی ایران مواضع خود را قویاً در 
مخالفت با تولید و انباشت سا حهای هسته ای و ضرورت امحای کامل 
آنها در جهان  اظهار داشته اســــت. ضمنا همه جهان میدانند که این 
دولت ایران اهل پنهان کاری  علیه دول غربی نیســت. و عاوه بر همه 
رهبری معظم انقاب اسامی ایران که مرجع تقلید شیعیان جهانند در 
فتوایی تولید و انباشت ساح های کشتار جمعی را حرام دانسته اند. در 
مقابل، آمریکا اکنون مجهز به حدود ۶۲۰۰ کاهک هســته ای است . 
رژیم صهیونیستی همانگونه که روز نامه جورزالم پست اعام کرده دارای 
یکصد بمب با کاهک هسته ای است که  فقط ۱۰ عدد آن میتواند کل 
خاورمیانه و کشــورهای غرب اسیار را از هستی ساقط کند و جهان در 
مقابل این خطر بالقوه سکوتی محیر العقول پیشه نموده است. تو صیه 
میکنم بیدار دان جهان کمپینی جهانی برای مبارزه با این پدیده شوم 
راه بیاندازند که در شــرایط سخت حیات کرونایی اوا پرداختن به این 
فرایند که بخشــی از اقتصاد جهان را متوجه کشتار مردم جهان میکند 
را تقبیح و تحریم کنند و ثانیا به تهیه پروتکل هایی بپردازند که منطق 

عدالت برای اداره جهان جای ابزار کشتار را بگیرد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

محمدجــواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اســامی ایران در ســفری 
یک روزه به روســیه که شب )پنجشنبه( به پایان رسید در نشست هایی با 
سرگئی اوروف همتای روسی خود و همچنین دیدارهای رسانه ای بر توسعه 
همکاری تهران و مسکو و تاش برای حل مشکات منطقه ای و بین المللی 
تاکید کرد.این ســی و یکمین سفر رئیس دســتگاه دیپلماسی به روسیه و 
چهارمین ســفر وی به مسکو  در ۶ ماه اخیر است که به گفته اوروف وزیر 
امورخارجه روســیه این تعداد دیدار همتای ایرانی نشانه روابط بسیار خوب 
تهران و مســکو در راستای  توســعه همکاری دو طرف است. در دیدارهای 
دیروز ظریف و اوروف، همکاری های دو کشــور در عرصه های حمل و نقل، 
روادید، رفت و آمد دانشجویان و بازرگانان بررسی شد و موضوعات مربوط به 
انرژی، اقتصادی، بانکی و نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
و بازرگانی ایران و روسیه  نیز در  این گفت وگوها مورد بحث قرار گرفت. با 
توجه به همکاری های خوب  ایران و روسیه در همه زمینه ها در این سفر بر 
اســتفاده از تجربیات دو کشور در مورد ویروس مقابله کرونا و  پیشرفت در 
مقابله با این بیماری نیز گفت وگو شــد.گفت وگو در باره برجام از محورهای 
مهم این ســفر بود و به نقش کلیدی روســیه و تاش های مخرب آمریکا و 
توافق در شــورای امنیت سازمان ملل در مخالفت با تحریم ایران هم که از 
۱۵ عضو شورای امنیت ۱۳ عضو با آن مخالفت کردند اشاره شد.در این سفر 
هماهنگی ویژه ای میان ایران، روســیه و ترکیه در مورد سوریه و هماهنگی 
در باره اقدامات مذاکرات آســتانه انجام شــد. در مذاکرات دیروز ظریف و 
اوروف در مورد افغانســتان اعام شــد که رایزنی دو کشور در این مساله 

ادامه خواهد یافت.

نشستن روسیه بر صندلی ریاست شورای امنیت و اهمیت آن برای 
ایران

 ظریف در باره روابط تهران و مسکو می گوید، هماهنگی بسیار نزدیکی میان 
ایران و روســیه برای حل مسائل منطقه ای وجود دارد که امکان تماس های 
منظــم  دو طرف را فراهم می کند بر همین اســاس وزیرخارجه جمهوری 
اسامی ایران امیدوار است در ماه اکتبر که روسیه ریاست شورای امنیت را 
برعهــده می گیرد نقش مثبتی در مقابله با حرکت های خاف قانون آمریکا 
ایفا کند. وزیرخارجه ایران اظهار داشــت، دولت روسیه، نمایندگی دائم این 
کشــور در سازمان ملل و وزارت امورخارجه در کنار چین در شورای امنیت 
در چند ماه گذشــته موضع مناسبی را در باره برجام داشته و نقش رهبری 
را در برابر آمریکا ایفا کرد.ظریف با بیان اینکه هماهنگی بسیار نزدیکی میان 
ایران و روسیه وجود دارد گفت: این امر امکان تماس ها با همکاران روسی را 
فراهم می کند. وی سومین سفرش به پایتخت روسیه در دوره شیوع کرونا را 

نشانه اهمیت روابط دو کشور بیان کرد.

تاکید روسیه بر پیروی نکردن از درخواست های آمریکا برای قطع 
همکاری با ایران

اوروف وزیر خارجه روســیه هم در نشســت مطبوعاتی مشترک با ظریف 
در باره اهمیت دیدارهای مقامات دیپلماســی مسکو و تهران گفت: ایران و 
روسیه قصد دارند به رغم تحریم های آمریکا همکاری های تجاری را توسعه 
بخشند.وی افزود: مسکو و تهران تاش های آمریکا برای اعمال تحریم های 
نامحدود تســلیحاتی علیه ایران را قاطعانه رد می کنند؛ و اقدام آمریکا برای 
احیای تحریم های شــورای امنیت علیه ایران هیچ چشــم اندازی ندارد؛ بر 
همین اساس روســیه از درخواست های آمریکا برای قطع همکاری با ایران 

پیروی نخواهد کرد.

تمدید خودکار قرارداد همکاری های دو کشور 

وزیر خارجه ایران در مورد تمدید قرارداد اصولی همکاری های ایران و روسیه 
گفت: ما با روســیه قرارداد همکاری داریم که مربوط به ســال ۲۰۰۱ است 
و این توافق بطور خودکار تمدید می شــود. تا پایان دوره اعتبار این قرارداد 
تاش می کنیم که قرارداد با شــرایط موجود مطابقت داشته باشد و ما همه 

طرح ها را برای همکاری میان ایران و روسیه معرفی می کنیم.  

تداوم همکاری های نظامی ایران و روسیه 
ظریف در نشســت های رسانه ای اعام کرد که تهران و مسکو گفت وگوهای 
بســیار خوبی در حــوزه همکاری های نظامی داشــته اند و این گفت وگوها 
همچنــان ادامه دارد. وی با بیان اینکه ما در حوزه های نظامی در بســیاری 
موارد از نوعی خودکفایی برخوردار هســتیم افزود: در برخی موارد نیازهای 
جدی برای همکاری تسلیحاتی با دوستانمان در روسیه و سایر کشورهایی 
که براساس مقررات بین المللی آماده همکاری با ما هستند را داریم. همکاران 

من در بخش دفاعی این گفت وگوها را با جدیت ادامه می دهند.

حضور در نشست مجازی سیکا
ظریــف امروز همچنین در نشســت مجــازی وزرای امورخارجه کنفرانس 
تعامل و اقدامات اعتمادســاز در آسیا )CICA( گفت: به طور مشترک باید با 
تأثیر مخرب اقدامات قهرآمیز یک جانبه بر کوشش های مربوط به مبارزه با 
بیماری همه گیر کووید-۱۹ مقابله کنیم؛ چنین اقداماتی چیزی جز تروریسم 
اقتصادی و پزشــکی نیســتند.وی افزود: ما برای پاسخ گویی به چالش های 
خاص زمان حاضر، به یکپارچه کردن همکاری های خود در چارچوب سیکا 
نیازمندیم.وزیر امورخارجه ایران تاکید کرد: باید نقش محوری سازمان سیکار 
را در پیشبرد چندجانبه گرایی و تضمین همکاری فراگیر حفظ کنیم. بدون 
تردید، بسیج منابع با هدف مقابله مشترک با چالش بزرگی مانند کووید-۱۹ 

از ضرورت برخوردار است.

تاکید روسیه بر حفظ برجام 
اوروف وزیر امورخارجه روســیه در دیدار  ظریف گفت: امیدواریم تدابیر و 
اقدامات جدید برای حفظ برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( اندیشــیده 
شــود. اوروف روز پنجشــنبه در این دیدار در محل ضیافت های رســمی 
وزارت امورخارجه روســیه تصریح کرد: امیدواریم دیدار امروز امکان تنظیم 
گام های بیشتر برای حفظ برجام در مورد برنامه هسته ای ایران بدهد.   وزیر 
امورخارجه روسیه گفت: ما با همه شرکت کنندگان در برجام که به این سند 
مهم پایبند هســتند همکاری می کنیم و امیدوارم دیدار امروز ما به تنظیم 

تدابیر بیشتر در این عرصه کمک کند.

اهمیت سفر ظریف از نگاه سفیر ایران در روسیه
کاظم جالی ســفیر جمهوری اسامی ایران در روسیه نیز در باره این سفر 
گفت، در پرتو اراده رهبران و مقامات عالی دو کشور، مناسبات دو جانبه در 
راستای تامین منافع مشترک و کمک به تامین امنیت منطقه ای و بین المللی 
از روندی رو به رشد برخوردار است. جالی با بیان اینکه انزوای آمریکا تمامی 
ندارد، افزود: همزمان با شکست این رژیم در زورگویی خود برای بازگرداندن 
تحریم های سازمان ملل و همچنین برگزاری مانور مشترک نظامی »قفقاز 
۲۰۲۰ « با حضور ایران و روســیه در منطقه خزر و دریای سیاه، ظریف در 
سی و یکمین سفر خود به روسیه به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی و در 
چهارمین ســفر در ۶ ماه به مســکو آمد.وی گفت، روسیه به عنوان حامی 
برجام اخیرا با قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مخالفت 
کرده است؛  ایران و روسیه علیه تحریم های ضد بشری و یک جانبه آمریکا 

همبستگی کامل دارند. 

به دنبال برنامه همسان سازی حقوق بازنشستگان اتفاق افتاد:

افزایش حقوق تا ۹۰درصد شاغان هم تراز
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران:

خط فقر 10میلیون تومان شد

 در ۷ ماه نخست سال 2020؛
افت 9 درصدی تجارت ایران و اتحادیه اروپا

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار ۴نفره ۱۰میلیون 
تومان اســت گفت: بســیاری از کارگران توان خرید گوشــی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند. 
حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشــور درباره مشکات کارگران در تأمین امرار 
معاش و  هزینه های تحصیل فرزندان خود در شــرایط دشوار قدرت خرید گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه 
و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید ترین  فشارهای  اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته 
تورم ،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید، افزایش فقر روبه رو بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده ای  بنام 

کرونا به آن اضافه شده است. ...

طرح اقدام ملی مسکن؛ طرحی با ابهامات 
متعدد و مردمی ناامید از اجرا

تامین مالی طرح اقدام ملی مســکن در حالی با ابهام و اما و اگر مواجه شده که وزارت راه و شهرسازی از 
حذف متقاضیانی که در موعد مقرر آورده نقدی را تامین نکنند، خبر داده است.، در حالی پس از یک دوره 
طوانی کاهش شدید تولید مسکن و افزایش بی سابقه قیمت آن، طرح اقدام ملی مسکن با هدف گذاری 
تولید و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در آبان سال گذشته کلید خورد که خطر تکرار ایرادات مسکن 
مهر بر آن سایه افکنده است.بر این اساس از جمله نگرانی های متقاضیان طرح اقدام ملی می توان به ابهام 
درباره چگونگی تأمین مالی پروژه، شیوه مواجهه دولت آتی با این طرح ملی و کیفیت نظارت وزارت راه و 
شهرسازی در روند پیشرفت پروژه اشاره داشت که به عنوان مهمترین عوامل، منجر به واریز وجه اولیه تنها 

از سوی ۱۰ درصد از متقاضیان شده است.

محمودزاده معاون وزیر راه: 4۷0 هزار نفر لیست نهایی واجدان شرایط /   هر متقاضی ای واریز 
نکند، حذف می شود

در همین خصوص، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اندیشیده شدن 
تدابیری برای حذف یا جایگزینی متقاضیان بد عهد به منظور مقابله با روند پیشــروی پروژه خبر داده و 
این تصمیم را ناشــی از تجربه اختال در روند پیشرفت برخی پروژه ها در طرح مسکن مهر و در راستای 
حمایت از منافع متقاضیان خوش قول می داند.وی می افزاید: در طرح مسکن مهر یکی از مهم ترین عوامل 
تأخیر در اجرای پروژه ها، عدم همکاری برخی از متقاضیان در واریز به موقع آورده بود؛ اتفاقی که موجب 
شد طول دوره ساخت طوانی شده و پروژه ها در برخی موارد حتی با چند دوره تورم ساختمانی برخورد 

کرده و هزینه های ساخت افزایش یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی تهران: فقط 10 درصد در تهران وجه اولیه را واریز کردند!
در همین خصوص، خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز اخیراً از واریز وجه اولیه 
۲ هزار نفر از ۲۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران خبر داد و گفت: اگر 
ظرف ۱۵ روز آینده این افراد نسبت به واریز ۴۰ میلیون تومان اعامی اقدامی نکنند، از طرح ملی مسکن 
حذف خواهند شــد.اگرچه رقم واریزی از سوی واجدان شرایط سایر استان ها مشخص نیست، اما به نظر 

می رسد در سایر استان ها هم وضع آورده های مردمی طرح ملی مسکن به همین منوال باشد.

وزیر راه: مردم پول هایشان را به سهام و سکه و دار تبدیل کرده اند
محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی هم چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی، عقب ماندگی شدید پروژه 
از برنامه اجرایی آن به دلیل عدم واریز یا واریزی بسیار محدود و عدم استقبال طرح اقدام ملی مسکن را به 
صورت ضمنی تأیید کرده بود.وی گفته بود که علت عدم استقبال متقاضیان و واجدان شرایط طرح اقدام 
ملی مســکن از واریز وجوه، تبدیل کردن نقدینگی خانوارها به سایر دارایی ها برای حفظ ارزش پول خود 

است یا اینکه از نظر تمکن مالی در مضیقه هستند.

چرا مردم پول نمی ریزند؟
برخی کارشناسان تعدادی از علل و عوامل مختلف را برای عدم استقبال متقاضیان و واجدان شرایط طرح 
اقدام ملی مسکن از واریز وجوه اولیه این طرح برمی شمرند که شاید مهم ترین آنها، شفاف نبودن مراحل 
مختلف اجرای آن از ســوی وزارت راه و شهرســازی است و سبب شده تا زوایای مختلف این طرح پنهان 
بماند.این ابهامات شامل، قیمت مراحل اجرای پروژه، کیفیت مصالح ساختمانی، موعد زمانی واقعی واحدها، 
نحوه اعطای تسهیات مورد نظر و نیز پایین بودن رقم این تسهیات در برابر هزینه های تمام شده ساخت 
و ســاز و ترس متقاضیان از افزایش مکرر رقم درخواستی از سوی سازنده که بعضاً ممکن است تا قیمت 
یک واحد مسکونی در شهرهای کوچک افزایش یابد )حال آنکه این طرح برای اقشار متوسط یا دهک های 
با قدرت خرید پایین مســکن دیده شــده بود( و بسیاری عوامل دیگر است.در کنار این عوامل، فشارهای 
اقتصادی اخیر و کاهش توانایی تأمین نقدینگی اقشــار هدف اجرای طرح ملی مسکن و همچنین مطرح 
شــدن طرح دو فوریتی جهش تولید مســکن در مجلس- جمعی از کارشناسان اقتصادی اجرای طرح به 
شکل فعلی ان را موجب ایجاد رانت گسترده می دانند- که دو فوریت آن تصویب شده و احتمال اجرای آن 
را افزایش می دهد، می توانند فاکتورهای دیگری در عدم اســتقبال مردم باشند؛ چرا که تصویب این طرح 
مبنی بر الزام دولت به ساخت ساانه بیش از ۱ میلیون واحد مسکونی در سال، به عنوان رقیب طرح ملی 
مسکن بدل شــده و اجرای آن، کاهش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.اما بنظر می رسد مهمترین 
عامل عدم استقبال مردم سرنوشت غیرشفاف طرح اقدام ملی است و آگاه سازی متقاضیان نسبت به آینده 
این طرح ملی از ســوی مسئوان وزارت راه و شهرسازی ضروری بنظر می رسد. با توجه به نقش نظارتی 
وزارت راه وشهرسازی در فرآیند ساخت واحدهای طرح اقدام ملی، ارائه تصویری شفاف از آنچه در ماه های 

آتی پیش روی متقاضیان قرار دارد، در موفقیت این طرح اثرگذار خواهد بود.

در سی و یکمین سفر ظریف به مسکو چه گذشت؟

ظریف: روسیه از دوستان راهبردی ایران است
اوروف: از درخواست آمریکا برای قطع همکاری با ایران پیروی نمی کنیم
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همتی مطرح کرد؛
 سیاست های کان احتیاطی در دستور

 بانک مرکزی
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رییس قوه قضائیه:گزیده خبر

ساختارهای فسادزا موجب تولید پرونده های قضایی می شود
آیت اه رئیســی گفت: ساختارهای فسادزا موجب تولید پرونده 
های قضایی می شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر 
فســاد ایجاب می کند مدیران سازمان ها و دستگاه های اداری 

نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت داشته باشند.
 رئیس قوه قضاییه در جلســه شورای اداری استان اردبیل اظهار 
کــرد: اگر مدیران دولتی در ماه های پایانی دولت عزم راســخ و 
اراده پوادین برای گره گشایی از زندگی مردم داشته باشند، این 
ایام می تواند دوره طایی برای رفع مشــکات کشور و جامعه و 
به نتیجه رسیدن کارهای ناتمام باشد.رئیس قوه قضاییه بر لزوم 
اصاح ساختارهای فسادزا تاکید کرد و گفت: ساختارهای فسادزا 
موجب تولید پرونده های قضایی می شــود و اصل پیشگیری از 
جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می کند مدیران سازمان ها 
و دســتگاه های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت 
داشــته باشند.آیت اه رئیســی با بیان این که برخورد با جرایم 
و تخلفات باید ریشــه ای باشــد، افزود: رشــد ارقام تخلفات یا 
تعداد متهمان پرونده های مشــابه ناشی از این است که برخی 
مدیران نســبت به موارد و بسترهای فسادزا در نظامات اجرایی 
و خدماتی و نظاماتی چون بانــک، بیمه، مالیات و گمرکات بی 
تفاوت هســتند.رئیس دســتگاه قضا با تأکید بر این که کوچک 
ترین فساد و تخلف در نظام اداری باید بزرگ شمرده شده و با آن 
برخوردشود، نظارت را مهم ترین عنصر در سازمان اداری کشور 
دانست و افزود: مدیریت بدون نظارت امکان پذیر نیست و یکی 
از مأموریت ها و مســئولیت های مدیران این است که خودشان 
قبل از هر نهاد نظارتی به موضوع نظارت مستمر درون سازمانی 
توجــه کنند.وی ادامه داد:  اگر یک ســازمان از درون کنترل و 
نظارت نشــود، نهادهای نظارتی بیرونی مثل دیوان محاســبات 
و سازمان بازرســی با امکانات و نیروی انسانی اندکی که دارند، 
نمی توانند به خوبی بر نظام اداری عریض و طویل کشور نظارت 
کنند.رئیس قوه قضاییه با اشــاره به اصل صیانت از دستگاه ها 
به عنوان یکی از الزامات کارآمدی ســازمانی، خاطر نشان کرد: 
امروز دغدغه هایی که نسبت به فضای تجاری یا فضای مجازی 
وجود دارد، با مدیریت صحیح و نظارت دقیق قابل برطرف شدن 
است و می توانیم زمینه کسب و کارهای سالم در فضای مجازی 
را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم.رئیســی مدیریت بازار و 
رفــع دغدغه های مردم در این زمینه را نیز مورد تأکید قرار داد 
و خطاب به مدیران دولتی گفت که باید با نظارت دقیق بر روند 
تولید تا توزیع و کنترل بازار به مردم اطمینان دهند که در میدان 
هســتند و کارها رها شده نیســت.رئیس دستگاه قضا در بخش 
دیگری از ســخنانش به تخلفات برخی تعاونی های دستگاه ها 

و ســازمان ها اشــاره کرد و گفت: تعاونی ها از بخش های مهم 
اقتصادی هســتند که طبق قانون اساسی می توانند در رونق و 
جهش تولید نقش محوری داشته باشند اما برخورداری از عنوان 
تعاونی نباید مستمســکی برای تخلف این مجموعه ها باشد.وی 
با اشــاره به نقش تعاونی ها در رفع مشکات مصرف و مسکن و 
موارد مشابه، در عین حال متذکر شد »هرگز قابل قبول نیست 
تعاونی یک ســازمان یا دستگاه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی 
ملی اقــدام به زمین خواری کند و وزارت تعــاون و اتاق تعاون 
و دســتگاه های نظارتی و قوه قضاییــه موظف به برخورد با این 
تخلفات هستند«.رئیس قوه قضاییه با بیان این که مردم کوچک 
ترین فساد و ارتباط ناسالم در نظام اداری را تحمل نمی کنند و 
قانون شکنی ادارات و سازمان های دولتی باید به صورت مضاعف 
پیگیری و برخورد شود، تصریح کرد: دلیل این که برخی اشخاص 
جرات می کنند تخلف کنند، این است که برخی متولیان حفظ 
و اجرای قانون خودشــان تخلف می کنند و متجاســر به قانون 
هستند.وی به دســتگاه های اجرایی نیز تذکر داد که نسبت به 
تذکرات و هشدارهای نهادهای نظارتی توجه داشته باشند و ادامه 
داد: در پرونده واگذاری مساله دار شرکت کشت و صنعت مغان 

ســازمان های نظارتی در زمان خودش نسبت به قیمت گذاری 
و بحث صاحیت متقاضیان تملیک هشــدار داده و اعام خطر 
کرده بودند اما مســئوان امر بــه اخطارها توجه نکردند و امروز 
شاهد بروز مشکاتی در این شرکت هستیم که برای مردم گره 
ذهنی ایجاد کرده اســت.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از 
ســخنانش با بیان این که گره گشــایی از برخی مشکات نیاز 
به راهکارهای پیچیده ندارد، انجام بســیاری از کارها را با روحیه 
جهادی شــدنی امکان پذیر دانست و گفت: جوانان ما در دوران 
دفاع مقدس با وجود تحریم دشــمن و کمبود تجهیزات نظامی 
مــدرن، با همــت و اراده و حرکت جهــادی و انقابی و روحیه 
بسیجی فتح الفتوح کردند و بسیاری از توفیقات به دست آمده 
مرهون ایثار و مجاهدت آنهاســت.رئیس قوه قضاییه گفت: ماه 
های پایانی کار دولت که معمواً شــرایط متفاوتی دارد، با عزم 
راسخ و اراده پوادین مدیران دولتی و استفاده از تجارب اندوخته 
شــده می تواند ماه های طایی در جهت گره گشایی از زندگی 
مردم و رفع مشکات جامعه و به نتیجه رسیدن کارهای ناتمام 
باشد.وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات زمینه 
را برای کار سالم فراهم می کند اما ایجاد سازوکارهای کار فاخر، 

ســالم و ماندگار نیازمند همکاری همه بخش ها برای رفع موانع 
کار و تاش است و اگر مســئوان اجرایی وظایف و مسئوایت 
های خود را به موقع انجام دهند، نیازی به ورود دستگاه قضایی 
نخواهد بود.رئیسی ســهم مدیران را در حسن انجام مسئولیت 
های ســازمانی مهم دانست و گفت: گاهی با تغییر یک مدیر در 
یک سازمان شــاهد تحوات عظیم در آن مجموعه هستیم در 
حالی که هیچ تغییری در برنامه یا بودجه آن صورت نگرفته بلکه 
مدیر جدید با روحیه جهادی و با استفاده بهینه از نیروی انسانی 

و امکانات موجود، گره های کار را باز می کند.

 نجات 1200 کارگاه و کارخانه از تعطیلی
رئیس قوه قضائیه گفت: همــکاران ما در قوه قضائیه از تعطیلی 
هزار و 200 کارگاه و کارخانه در ســطح کشــور جلوگیری کرده 
و آنها را به چرخ تولید برگرداندند. آیت اه ســید ابراهیم رییسی 
سوم مهرماه طی ســفر به استان اردبیل و در گفت و گوی رادیو 
و تلویزیونی با اعام این خبر افزود: باید مســاله تولید رونق پیدا 
کند به همین دلیل باید در میدان عمل مشکات تولید را مرتفع 
کنیم.وی با بیان اینکه قوه قضائیه وظایف نظارتی و قضاوتی دارد 
اما بیشــتر بخش قضاوت دیده شده اســت، تصریح کرد: نظارت 
های قوه قضائیه می تواند مانع رسیدن کار به بخش قضاوت شود.

رئیسی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد ظرفیت کارخانه سبان 
پارچه طی 9 ســال گذشته راکد مانده است که این کار برای ما 
عجیب است، ادامه داد: راکد ماندن ظرفیت های این کارخانه در 
حالی اســت که نیاز به کار در استان اردبیل باا است و مسئوان 
محلی برای رفع مشکات این کارخانه پیگیری هایی انجام داده 
اند اما کارخانه گرفتار مشــکات اداری است که با اقداماتی می 
شود این مشکات را حل کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه 
همه مســئوان باید یک حس مضاعف به اینگونه مسائل داشته 
باشند، اضافه کرد: با اقدامات انجام شده باید این کارخانه به چرخه 
تولید بازگردد.رئیســی با بیان اینکه قبل از سفر به استان اردبیل 
17 تیم را برای بررسی مسائل مختلف در شهرستان های مختلف 
به استان اعزام کرده بودیم، افزود: در جلسه دو ساعته ای مساله 
کشت و صنعت و دامپروری مغان را مورد بررسی قرار دادیم که در 
واگذاری اشکاات شکلی و ماهوی دارد و هیات داوری مکلف شد 
تمامی گزارشات سازمان های مختلف را جمع آوری کرده و بدون 
هرگونه فشاری یک داوری عادانه در این زمینه داشته باشد.وی با 
بیان اینکه ساختار فسادزا منجر به فساد اقتصادی می شود، ادامه 
داد: باید منافذ فساد اقتصادی شناسایی و آسیب شناسی شوند و 

ساختارهای فسادزاد باید با پیگیری هایی اصاح شوند.

پیام تسلیت رهبر انقاب؛
حجت ااسام ممدوحی عالم انقابی و 

وارسته ئی بود
حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی با تسلیت درگذشت حجت ااسام حسن 
ممدوحی تاکید کردند: ایشــان عالم انقابی و وارســته ئی بودند که سال ها در 

خدمت تبیین و نشر معارف اسامی تاش و مجاهدت کردند.
، حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی در پیامی با تسلیت 
درگذشــت حجت ااسام حسن ممدوحی تاکید کردند: ایشان عالم انقابی و 
وارســته ئی بودند که ســال ها در خدمت تبیین و نشر معارف اسامی تاش و 

مجاهدت کردند.
متن پیام معظم له به شرح زیر است:

بسم اه الرحمن الرحیم
درگذشــت عالم با فضیلت جناب حجت ااسام و المسلمین آقای حاج شیخ 
حســن ممدوحی رضــوان اه علیه را به خاندان و فرزنــدان گرامی و به همه 

ارادتمندان و شاگردان و مستفیدان از آن بزرگوار تسلیت عرض می کنم.
ایشان عالم انقابی و وارسته ئی بودند که سال ها در خدمت تبیین و نشر معارف 
اســامی تاش و مجاهدت کردند. امید است این پرونده ی عمل صالح مقبول 
حضرت حق متعال و موجب علو درجات آن مرحوم گردد. رحمت و رضوان الهی 

را برای ایشان مسألت می کنم.

سیدعلی خامنه ای
3 مهر 1399

آمریکا به لحاظ حقوقی نمی تواند مکانیسم 
ماشه را فعال کند

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی  مجلس گفت: طبق برجام و 
قطع نامه 22۳1 آمریکایی ها به لحاظ حقوقی و فنی حق اعمال و فعال ســازی 
مکانیسم ماشــه را ندارند.عباس گلرو عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم، با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا برای فعال سازی مکانیسم ماشه، گفت: 
طبــق برجام و قطع نامه 22۳1 آمریکایی ها به لحاظ حقوقی و فنی حق اعمال 
و فعال سازی مکانیسم ماشه را ندارند.وی با بیان اینکه کشورهای عضو شورای 
امنیت سازمان ملل نیز در عدم توان آمریکا برای فعال سازی مکانیسم ماشه با 
جمهوری اسامی ایران هم عقیده هستند، افزود:حتی کشورهای متحد اروپایی 
پس از ادعای آمریکا درباره فعال سازی یک طرفه تحریم ها علیه ایران بیانیه ای 

صادر کردند که این اقدام آمریکا را غیرقانونی دانستند.

»محمدجواد رفیق دوست« درگذشت
محمدجواد رفیق دوســت از موسسین حزب موتلفه اســامی دار فانی را وداع 

گفت.محمدجواد رفیق دوست از موسسین حزب موتلفه اسامی درگذشت.
اطاعیه روابط عمومی حزب موتلفه اسامی به این شرح است: ابوالشهید حاج 
محمدجواد رفیقدوست از پیشکســوتان نهضت انقاب اسامی و از موسسین 
موتلفه اســامی  که عمر خود را در خدمت به محرومان ســپری کرد، بعد از 
تحمل یک دوره طوانی بیماری، در ایام عزای اهل بیت علیهم الســام دارفانی 
را وداع گفت.حزب موتلفه اسامی درگذشت این انسان مومن و متدین و پیرو 
صدیــق اهل بیت و وایت مــدار و خادم محرومین را به خانواده وی تســلیت 

می گوید.

در دیدار عراقچی و ریابکوف تاکید شد؛
تاش های آمریکا برای بازگرداندن تحریم های 

لغو شده، غیرقانونی است
معاونــان وزرای امور خارجه ایران و روســیه در مســکو بــر غیرقانونی بودن 
تاش های ایاات متحده آمریکا برای بازگرداندن تحریم های لغو شــده شورای 
امنیت سازمان ملل تاکید کردند. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه که به همراه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در سفرش به مسکو او 
را همراهی می کرد، روز پنجشــنبه سوم مهر ماه با »سرگئی ریابکوف« همتای 
روس خود دیدار و گفت گو کرد.برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و تاش های 
اعضای آن برای حفظ و اجرای کامل این توافق، محور اصلی این دور از مذاکرات 
بــود.در این دیدار طرفین بار دیگر بر غیرقانونی بودن تاش های ایاات متحده 
برای بازگرداندن تحریم های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند.

دو طرف همچنین در خصوص روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه ای و 
بین المللی و سایر موضوعات مورد عاقه گفت وگو و تبادل نظر کردند.

واکنش کدخدایی به تحریم دو قاضی ایرانی 
توسط دولت آمریکا

سخنگوی شــورای نگهبان در توئیتی نسبت به تحریم دو قاضی ایرانی توسط 
دولت آمریکا واکنش نشــان داد.هر، عباســعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان در توئیتی نسبت به تحریم دو قاضی ایرانی توسط دولت آمریکا واکنش 
نشان داد.بر اساس این گزارش در متن این توئیت آمده است: »   در ادامه فشارها 
بر ایران، realDonaldTrump  تحریم های جدیدی را بر قضات کشــورمان وضع 
کرده است.«وی ادامه داد: »آیا قوه قضائیه ایران نیز می تواند تحریم های مشابهی 
بر قاتان سیاهپوستان این کشور، که در هنگام دستگیری آنها را شکنجه کرده 

و بدون محاکمه به قتل می رسانند، وضع کند؟«

با حضور امیر سرتیپ صباحی فرد؛
پروژه های راداری »سروش« و »میثاق« 

رونمایی شد
همزمانز هفته دفاع مقدس، صبح امروز، طی مراســمی با حضور امیر سرتیپ 
علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافنــد هوایی ارتش از پروژه های راداری 
»سروش« و »میثاق« رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ 
علیرضــا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در مراســم رونمایی 
از پروژه های راداری ســروش و میثاق، گفت: پروژه ســروش یک رادار کشف و 
جستجوی برد متوسط با برد بیش از 220 کیلومتر است که با استفاده از فناوری 
نیمه هادی قادر است اهداف با سطح مقطع کم را در ارتفاع پست، کشف کند.

وی افزود: پروژه سروش، می تواند در تمام شرایط آب و هوایی به انجام مأموریت 
بپردازد کــه توانایی مقابله با اقدامات جنگ الکترونیک و قابلیت تحرک باا از 

دیگر خصوصیات این رادار بومی است.

 دریادار تنگسیری خبر داد:
  الحاق شناور اقیانوس پیما به نیروی 

دریایی سپاه
فرمانــده نیروی دریایی ســپاه از الحاق شــناور 
اقیانوس پیما ۶۵ به این نیرو در آینده نزدیک خبر 
داد. سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 
در برنامه گفتگوی ویژه خبــری گفت: نیروهای 
دریایی سپاه و ارتش در راستای همدیگر هستند 
م ما زیر بنایفرماندهی کل قوا و زیر چتر دو ستاد 

عملیاتی و ستادی یعنی ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتماانبیا هستیم. 
وی افزود: آنها تقسیم کاری کردند که خلیج فارس در حوزه ماموریتی سپاه است 
البته ما در دریایی عمان هم دم پایگاه داریم و در شمال کشور هم یک پایگاه و 
یک دانشگاه داریم. ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا تقسیم 
کار مشــخصی بین دو نیروی دریایی انجام داده اند و امروز ما ازیک هماهنگی 
و همدلی بســیار خوب بهره مندیم. سردار تنگسیری ادامه داد:در حوزه اشراف 
اطاعاتی و فرماندهی و کنترل و بــازی جنگ و آموزش های هوایی هماهنگ 
هستیم و در حوزه زیر سطحی ما ازارتش استفاده کردیم و در حوزه هواپیماهای 
بال ثابت هم برادران ارتش در دانشــگاه ما حضور پیدا کردند و آموزش دیدند. 
فرمانده نیروی دریایی ســپاه ادامه داد: ناوگروهای  بیگانه از دریای عرب توسط 
نداجا رصد می شــوند و در هنگام ورود به خلیج فارس توسط ما رصد میشوند. 
ناوهایی که در منطقه هســتند توسط پهپادها شناسایی می شوند. کار وانی که  
28 شهریور وارد خلیج فارس شد بعد از آن بود که ده ماه آمریکایی ها در خلیج 
فارس حضور نداشتند. ما این شناورها را صدا کردیم و آنهاجواب دادند و هم رصد 
هوایی و هم رصد سطحی شدند. ناو هواپیمابر تمامی رادارهایش روشن بود و سه 
فروند بالگرد به پرواز در آورد و یک فروند هم آمادهپرواز داشت. ما این شناروها 
را رصد کردیم و با ما همکاری کردند و در محل ایســتایی اینها روبروی عسلویه 
آنها را رصد سطحی کردیم. سردار تنگسیری تصریح کرد: شناورهای آمریکایی 
همواره برای ما و ســایر کشورها مشــکل ایجاد می کنند و تا کنون چند مورد 
تصادم توسط این شناورهارخ داده است. یک نفتکش ژاپنی با یک  ناو آمریکایی 
برخورد کرد و یک زیردریایی آمریکا هم بایک شناور دیگر برخورد کرد. همچنین 
یکی از شناورهایآمریکایی به یک قایق تفریحی حمله کرد که موجب کشته شدن 
یک هندی شــد. اعتقاد ما بر این است این حضور آمریکا فرا حمایت از خیانتی 
است که برخی کشورهای منظقه نسبت به فلسطین انجام دادند آمدند.آمریکایی 
ها نقش بســزایی در منطقه ندارند و بود و نبودشان فرقی ندارد. منطقه خلیج 
فارس یک منطقه محدود است و اگر اتفاقی برای یکی از این ناوهابیافتد مشکات 
زیســت محیطی زیادی برای مردم ایجاد خواهد کرد. فرمانده ندسا عنوان کرد: 
شــناورهای ما در منطقه کاما حرفه ای عمل می کنند. ما نقاط تیراندازی در 
خلیج فارس داریم و از فبل هم اعام می کنیم و آنهانباید در آن منطقه حضور 
داشــته باشند. قایق هایی که اخیرا آمریکایی ها را رصد کردند قایق های مردم 
پایه اســت که برای بسیج دریایی پیش بینی شدهاست. وی دریاره الحاق پهپاد 
به ندسا گفت: پهپادهایی که دیروز الحالق شدند پهپادهای جنگنده و عمود پرواز 
هستند که موجب می شود برد عملیاتی ما بسیارزیاد شود. این پهپادها قادر به 
حمل بمب های دقیق زن لیزری هستند و می توانند 1۵00 کیلومتر برد پروازی 
داشته باشند و با ورود این پهپاد ها گروه پنجمپهپادی در منطقه سوم دریایی را 
راه اندازی می کنیم. تنگســیری ادامه داد: قایق های پرنده قادر به حمل غواص 
ها هستند و می توانند موشک حمل کرده و شلیک کنند و عملیات های مهمی 
انجام دهند و اگرمشکلی برای موتور آنها پیش بیاید مانند قایق عمل می کنند. 
وی عنوان کرد: ما انشــا اه در زمان بسیار کوتاه آینده شناورهای اقیانوس پیما 

در سازمان ندسا خواهیم داشت. 

 دریادار خانزادی:
نسل جدید زیردریایی فاتح با پیشران 

پیشرفته
فرمانــده نیروی دریایی ارتش از الحالق اولین 
ناوبندر کشــور به نداجــا در آذرماه خبر داد.

دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: ماموریت 
دو نیروی دریایی ارتش و سپاه  در کان هیچ 
تفاوتــی با هم ندارد و هردو نیرو به مانند یک 

ید واحده ماموریت دارند از منافع کشــور در شمال و جنوب دفاع کنند. 
البته برای اینکار تقســیم کاری صورت گرفته است و این نیازمند تعامل 
و همکاری نزدیک بین دو نیروی دریایی اســت.  وی افزود: منطقه خلیج 
فارس و تنگه هرمز در مسئولیت نیروی دریایی سپاه است     منطقه شرق 
تنگــه هرمز تا مدار ده درجه اقیانوس هند در مســئولیت نیروی دریایی 
ارتش است. واقعیت این قضیه این است که هر دو نیروی دریایی یک ید 
واحده هستند. دو نیروی دریایی  یک شبکه ارتباطی در ایه های عملیاتی 
وتاکتیکی دارند و هر تغییری به صورت برخی و در لحظه در نیروی دریایی 
ارتش ایجاد می شود در نیروی دریایی سپاه نمایان می شود.فرمانده نداجا 
ادامه داد: ما ناوگان نیروی دریایی تروریستی آمریکا را از مبدا حرکت رصد 
می کنیم و توسط سیستم نیروی دریایی ارتش لحظه به لحظه آنها را رصد 
می کنیم. اینها از نزدیک شدن به این منطقه نگرانی جدید دارند زیرا می 
ترســند هیمنه و ابهت طاهری آنها دجار فروپاشی شود و عما این اتفاق 
افتاده است. وقتی در منطقه راس درحد می ایستند فکر می کنند خارج 
از دید ما هســتند اما همیشه تحت مراقبت ما هستند و هر لحظه آنها را 
رصد میکنیم. دریادار خانزادی تصریح کــرد: این حضور آمریکایی برای 
آرام کردن خاطر کشــورهای سر سپرده منطقه صورت می گیرد م هیچ 
تاثیــری هم در مانور های انتخاباتی ندارد. آبهای تحت حاکمیت ایران از 
امنیت باایی برخوردار است و هر سیگنالی از یک شناور دریافت می شود 
و حتی نام فرمانده شناور و اینکه چه دوره ای طی کرده و چه خصوصیات 
اخاقــی دارد در بانک های اطاعاتی ما وجوددارد. امروز آمریکایی ها در 
معرض نیروهای دریایی ایران قرار دارندو هر حرکتی بکنند پاسخ محکمی 
دریافت می کنند. وی تاکید کرد: ما تا امروز ۶9 ناوگروه را به منطقه خلیج 
عدن اعزام کردیم ناوگروه 70 در حال جابجا شدن با ناوگروه قبلی است. 
در این منطقه تعرض به کشتی ها از نوع تروریسم دریایی بود و به نداجا 
ماموریت داده شد تا کشتی ها را تا دهانه کانال سوئز اسکورت کنیم و از 
آن به بعد دیگری مشکلی نداشتیم. وی دریاره رزمایش های نداجا گفت: 
اان رزمایش 2020 در حال  انجام اســت که بخش دریایی آن در دریای 
خزر در حال انجام است و دو ناو موشک اندازهم در آن شرکت دارند. برای 
پایان ســال هم در نظر داریم یک رزمایش مشترک دریایی برگزار کنیم. 
دریادار خانزادی درباره شلیک موشک از زیر سطحی گفت:  موشکی که از 
زیردریایی غدیر شلیک شد اان نمونه پیشرفته تر آن به میدان آمده که 
بردش دوبرابر است. دیروز از فروند دوم و سوم فاتح که بدنه آنها در حال 
ساخت است بازدید کردیم. فروند چهارم فاتح هم از نوع خاصی از پیشران 
استفاده میکند که مستقل از هوا عمل می کند و مدت زمان بیشتری در 
زیر آب می ماند. وی در پایان گفت: آذرماه امســال دنا آماده رونمایی می 
شود و ناو های مین شکار صبا و اولین ناو بندر جمهوری اسامی که 24 
متــر بزرگ تر از ناو خارک اســت و 7 فروند بالگرد با خود حمل می کند 

آذرماه رونمایی می شوند.

دریادار سیاری:
نیروی دریایی اقتصاد کشور را حفظ کرد

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: نیروی دریایی 
ابعاد مختلف دارد و فقط مسئولیت نظامی ندارد؛ 
بلکه همزمان با عملیات های نظامی، بُعد اقتصادی 
کشــور را حفظ می کند. امیر دریــادار حبیب اله 
سیاری با حضور در برنامه »گفتگوی سیاسی« که 
به مناسبت هفته دفاع مقدس از محل دفتر معاونت 

هماهنگ کنندگی ارتش روانه آنتن رادیو گفتگو شد، با اشاره به بیش از 1000 
موشــک گران قیمتی که عراقی ها برای ممانعت از صادرات نفتی ایران استفاده 
کردند، گفت: قیمت این ها شــوخی نیست، ولی تنها 200 عدد از این موشک ها 
اصابت کرد. حال آنکه ما در این 8 سال 10 هزار کشتی را از جزیره خارک تا بندر 
امام )ره( همراهی کردیم و از میان این 200 کشــتِی مورد اصابت، 180 کشتی 
را نجات دادیم و فقط 20 فروند کشــتی تلفات داشتیم. این روند در جنگ های 
دنیا نمونه و این موفقیت بســیار مهم است.دریادار سیاری با اشاره به سخنی از 
رهبر معظم انقاب که فرموده بودند »نیروی دریایی در عملیات ها اقتصاد کشور 
را سالم نگه داشته است« و حتی امروز هم در خلیج »عدن« چنین رویکردی از 
ســوی نیروی ارتش جمهوری اسامی حکم فرماست، افزود: نیروی دریایی ابعاد 
مختلف دارد و فقط مسئولیت نظامی ندارد؛ بلکه همزمان با عملیات های نظامی، 
بُعد اقتصادی کشور را حفظ می کند. همچنین نیروی دریایی از زمان پایان دفاع 
در برابر عراق تا همین امروز، اجازه نداد کسی در آب های ساحلی و منطقه نظارت 
ما وارد شود.معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به تجهیزات تماماً غربی نیروی 
دریایی در ابتدای جنگ و اســتفاده همــه جانبه از این تجهیزات، در عین حال 
گفت: ما از ابتدای انقاب تحریم بودیم و هیچ قطعه ای بدستمان نمی رسید، اما 
چطور وسایل و تجهیزات خود را حفظ کردیم؟ اگر بچه های متخصص این نیرو و 
همرزمانشان پای کار نبودند، توان بهره برداری از این تجهیزات را نداشتیم.دریادار 
سیاری خاطرنشان کرد: مستشاران غربی تصور می کردند با ترک کشورمان، ما 
دیگر قادر به بهره گیری از ناوهای موشک انداز نخواهیم بود، ولی معجزه انقاب 
همه را پای کار آورد و در نتیجه موفق شــدیم. در طول زمان جنگ به قطعه و 
تعمیرات و نگهداری نیاز داشــتیم. از طرفی با کمبود تخصص و آموزش روبرو 
بودیم، ولی به واقع آهن آب دیده شده بودیم و مشکات را پشت سر گذاشتیم. 
تا بعد از جنگ که کم کم به حوزه نوســازی تجهیزات رزمی ورود یافتیم.وی به 
بیان خاطره ای از دورانی که فرمانده خطه شمال بود و ایران به دعوت از همسایه 
شمالی می بایســت در رزمایشی دریایی شرکت می کرد اشاره کرد و گفت: یک 
کشتی بنام »شهسوار« داشتیم. کشتی تفریحی زمان طاغوت بود که ما آن را با 
تجهیز به ساح، به »ناو حمزه« تبدیل کردیم. خطاب به فرمانده کل قوا عرض 
کردیم امکانات حضور در رزمایش های مشترک را نداریم. ایشان فرمودند این ها 
قصد تحقیر شــما را دارند. بروید از جنوب شناور بیاورید و در رزمایش شرکت 
کنید. اما تحقیر نشــوید.دریادار سیاری در ادامه به مسیرهای انتقال شناورها از 
»کانال ولگا-دن« که روس ها از آن ممانعت کردند و نیز ناتوانی در ســوار کردن 
آن ها روی تریلی و حرکت دادن به ســمت شمال کشور سخن گفت و افزود: در 
نهایت آقا فرمودند این شناورها را تکه تکه کنید و با خود به شمال کشور بیاورید. 
در رزمایش شــرکت کنید، اما تحقیر نشوید. باز هم ضمن بررسی، کار ناشدنی 
بود. آقا در نهایت فرمودند غیرت دارید، همت خود را به کار بگیرید و بســازید و 
سال های بعد شرکت کنید. همین یک جمله مبنای یک حرکت عظیم جهادی 
بود.وی یادآور شــد: حضرت آقا ســال 78 این جمله را فرمودند و سال 82 اول 
ین ناو موشک انداز خود را به نام پیکان در دانشگاه نوشهر در دریای مازندران با 
حضور رهبری به نیروی دریایی الحاق کردیم. شهید سلیمانی آن زمان در روابط 
عمومی ما بود. ایشان شاعر بود و گفت این عبارت را روی بدنه ناو بنویسید »پیام 

دلیران به دشمن برید / که پیکان دیگر بیامد پدید«.
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گزیده خبر جوان کرونا در اقتصاد پنهان
ویروس کرونا با شــیوع ســریع و قدرتمند خــود ابتدا بخش 
بهداشــت و درمان را در هر منطقه ای تحت تاثیر قرار داد، اما 
مهمترین و بارزترین نشــانه های اثرگذاری همه گیری ویروس 
کووید- ۱۹ در بخش اقتصاد مشــاهده شــد. با این وجود این 
اثرات و پیامدهای آن به صورت یکسان در هر دو بخش اقتصاد 
رســمی و اقتصاد غیر رسمی یا ســیاه رخ نداده است.اقدامات 
دولت ها مبنی بر تعطیلی  کسب وکارها و بستن مرزها با هدف 
مقابله با کرونا، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به دنبال داشته 
اســت.با این اقدامات و بسته شــدن مرزها، بخش عمده ای از 
فعالیت های اقتصادی جهان متوقف شد و افراد بسیاری مشاغل 
خود را از دســت دادند.حمل ونقل، اماک و مســتغات، سفر 
و جهانگردی از جمله صنایعی هســتند که متحمل بیشترین 
زیان ها طی این مدت شده اند.اما، بخش های دیگری از اقتصاد 
جهان نیز تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند که به علت ماهیت 
غیرآشکار خود کمتر مورد توجه و دقت واقع شده اند.تارنمای 
خبری تحلیلی آسیا تایمز در گزارشی به قلم »ایگور خواما« با 
اشــاره به اثرات کرونا در سطوح و بخش های مختلف جوامع 
از جمله بخش اقتصاد، به بررســی اقتصاد غیر رسمی پرداخته 
اســت و می نویسد: مردم در برخی کشــورهای سرمایه داری 
سعی می کنند برای فرار از نظارت های دولت ها و ندادن مالیات، 
فعالیت هایشان ثبت نشود. این سعی و تاش ها به شکل گیری 
اقتصاد ســایه منجر شده است که به طور متوسط حدود ۲۰- 
۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته و 
بین ۳۵ - ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال 

ظهور را شکل می دهد.

 اقتصاد سایه تنها شکل قاچاق نیست
بسیاری به اشتباه معتقدند که اقتصاد سایه تنها شامل قاچاق 
کاا، معامات ثبت نشــده، قاچاق مواد مخدر و داروهای غیر 
قانونی می شــود. اما در اصل تمام فعالیت های اقتصادی که از 
دید مقامات رسمی پنهان مانده اند، بخشی از »اقتصاد پنهان« 
یا اقتصاد سایه به شمار می روند.در این گزارش نویسنده بدنبال 
پاسخ این سوال اســت که »آیا در شرایط بحران مالی جهانی، 
اقتصاد سایه به همان اندازه اقتصاد قانونی آسیب دیده است؟«

بخش اقتصاد غیر رسمی یا اقتصاد سایه از دو جهت در دوران 

همه گیری کرونا تحت تأثیر قرار گرفت: یکی اینکه محدودیت ها 
و  اجرای قرنطینه مانع ادامه فعالیت آنها شد. برای مثال دست 
فروشــان خیابانی اجازه فعالیت نداشتند؛ دومین مورد هم به 
عدم اختصاص کمک های اقتصادی به آنها مربوط می شــود.

تمام بسته های محرک اقتصادی مصوب دولت ها به شرکت های 
خصوصی اختصاص می یافت تا آنها را برای حفظ کارمندان در 
بحران همه گیر ترغیب کنند. اما فعاان دنیای اقتصاد ســایه 
از این مزیت بهره مند نشــدند. به عنوان مثال یونان به شرط 
پرداخت مالیات، به مشاغل آزاد ۸۰۰ یورو )۹۴۰ دار آمریکا( 
کمک مالی در ماه پیشنهاد کرده است. این شرط باعث می شود 

صدها هزار نفر این کمک های مالی را دریافت نکنند.

بخش کشاورزی نیز از کرونا در امان نبود
بر اساس این گزارش، همچنین بسیاری از کارگران غیررسمی 

در بخش کشــاورزی و تامین مواد غذایی به دلیل همه گیری 
Covid-۱۹ شــغل خود را از دســت دادند. طبق اعام سازمان 
غذا و کشــاورزی ملل متحد، تعطیلی بازارها و مدارس منجر 
به از دســت دادن فرصت های خریــد و فروش و کاهش تقاضا 
برای محصوات کشاورزی شده و در نتیجه تقاضا برای نیروی 
کار کشاورزی کاهش یافت.این در حالی است که افراد دیگری 
مانند کارگران آرایشــگاه ها، آژانس های اماک و مستغات و 
کارگران متفرقه به دلیل داشتن ارتباط و دسترسی به تجهیزات 

توانستند تا حدودی به کار خود ادامه دهند.

تاثیر کرونا بر کسب و کارهای غیرقانونی
در بخش فعالیت های اقتصادی این گروه نیز برخی زنجیره های 
تهیه مواد مختل شــده و به همین خاطر قاچاقچیان مجبور به 
جســتجو برای مسیرهای جایگزین شــده اند. به نظر می رسد 

با محدودیت در ســفرهای هوایی، داروهــای مصنوعی مانند 
متامفتامین، بیشــتر تحت تأثیر قــرار گرفته اند.محدودیت در 
مســیرهای هوایی باعث شده اســت تا قاچاقچیان مواد مخدر 
بیشتر از مسیرهای دریایی استفاده کنند.گزارش های بین المللی 
از افزایــش قاچاق از راه دریا در دوران کرونا خبر می دهد.طبق 
داده های موجود در تاریخ ۲۵ فوریه، یک کشتی تجاری توسط 
مقامات کلمبیایی و هلند در یک عملیات مشــترک در آبهای 
بین المللــی در نزدیکی »آروبا« به جرم حمــل تقریبا ۵ تن 
کوکائین توقیف شد.همچنین، در تاریخ ۲۸ آوریل یک کشتی 
حاوی ۴ تن کوکائین در نزدیکی جزایر قناری توســط پلیس 
اسپانیا رهگیری شد.در موردی دیگر در تاریخ ۲ مه، پلیس بندر 
هامبورگ ۵۰۰ کیلوگرم کوکائین را که در یک محموله دریایی 

پنهان شده بود، پیدا کرد.
در ۱۴ ماه مه، یک هواپیمای گشــت دریایــی نیروی دریایی 
آمریکا نیز حدود ۱۳۶۰ کیلوگرم کوکائین را در شرق اقیانوس 
آرام کشــف و ضبط کرد.این کشفیات محدود به اروپا و آمریکا 
نبــوده و در آغاز ماه ژوئن، آژانس اجــرای دریایی مالزی مواد 
مخدر به ارزش ۲.۶۷ میلیون رینگیت )۶ صد و ۴۴ هزار دار( 

را از یک قایق در نزدیکی »مورا« کشف کرد.

)black Web(رونق بازار سیاه اینترنت
بازارهای ســیاه اینترنت )DWM( نیز طــی همه گیری کرونا 
بازدیــد قابل توجهی پیدا کرده اند. در ایــن بازار فروش داروها 
و آزمایش های تشــخیصی کاذب بیماری کرونا افزایش یافته 
است. همچنین انتظار می رود که تاخیرهای اولیه در دسترسی 
به دارو یا واکسن کرونا عاقه عموم مردم به بازار سیاه اینترنت 
را به طرز چشــمگیری افزایش دهد که این امر خطرات عینی 
برای ســامت عمومی به همراه دارد.در ادامه این گزارش آمده 
است: اقتصاد ســایه نیز طی همه گیری کرونا تحت تأثیر قرار 
گرفته و رنج زیادی متحمل شــده اســت، اما افرادی که قادر 
به یافتن اشــکال جایگزین برای کار در شرایط قرنطینه بودند 
توانستند کسب و کار خود را حفظ کنند.اگر نگوییم میلیون ها 
نفر، می توان گفت که دســت کم هــزاران نفر درآمد خود را از 
دســت دادند و چه کســی می داند چه زمانی اوضاع به حالت 

عادی برمی گردد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران:
خط فقر ۱۰میلیون تومان شد

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشــور با اشــاره به اینکه خط فقر 
در جامعــه برای خانوار ۴نفره ۱۰میلیون تومان اســت گفت: بســیاری از 
کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند. 
حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره 
مشکات کارگران در تأمین امرار معاش و  هزینه های تحصیل فرزندان خود 
در شرایط دشــوار قدرت خرید گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی 
الخصوص کارگران کشــورمان تحت تاثیر شدید ترین  فشارهای  اقتصادی 
همچون افزایش افسارگسیخته تورم ،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید، 
افزایــش فقر روبه رو بــوده اند که در این اواخر مهمــان ناخوانده ای  بنام 
کرونا به آن اضافه شده است.  این معضات، مدیریت و روال عادی  زندگی 
کارگران را تحت الشــعاع قرارداده وآنهــا را در تأمین هزینه های روزانه به 
بن بست رسانده اســت از طرفی در یکی دوماه اخیر  تحمیل  هزینه های 
تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگریســت  که آنها را بطور فزآینده ای با 
چالش  مواجه نموده است. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف  تأمین هزینه 
های مسکن شان را نخواهد داد. وی ادامه داد:در این شرایط  توانایی تأمین 
مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر 
به سقوط این قشر به پایین تر از خط فقر و فقر مطلق  شده است.این موضوع 
از این حیث مورد تاکید میباشدکه براساس تعریف سازمانهای جهانی خط 
فقر را حداقل درآمدی میداند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی نماید 
باتوجه بــه برآورد حدود ۱۰میلیون تومانی خط فقر کشــورمان برای یک 
خانواده ۴ نفره و دریافت خوشــبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به 
راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران )بیش از نیمی از جمعیت کشورمان 
( در فقر مطلق بســر میبرند. امام قلی تبار گفت: با این حساب پرداختهای 
توام با  اصرار مدارس همچون شــهریه ثبت نام در کنارخرید اجباری لباس 
فرم و ملزومات و نوشت افزاردانش آموزان آنهم با وجود کرونا از سردرگمی 
فاحش کارگران حکایت دارد. زیرا این فرآیند تضادی آشــکار با اصل ســی 
قانون اساســی کشــورمان دارد که  تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده 
های ایرانی را تا پایان دوره متوســطه را رایگان  دانســته است و اگر تهیه 
ی گوشــی تلفن همراه دانش آموزان را به این ساختار اضافه نماییم به طور 
محسوســی بی تدبیری کسانی را می بینیم که بی هیچ پشتوانه ای وبدون 
توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه مینویسند.بازرس مجمع 
عالی نمایندگان کارگران کشــور اظهار داشــت: در این شرائط خرید اقام 
مورد نیاز یادشده بطور متوســط به ۶ الی ۷ میلیون تومان منابع نیاز دارد 
که تامین آن در شــرائط کنونی از سوی والدین دانش آموزان حتی بصورت 
اقساطی امکانپذیر نبوده  و نیست. زیرا کسانیکه در فقر مطلق بسر میبرندو 
حقوق دریافتی آنها در هفته ی اول هر ماه صرفاً جهت پرداخت اجاره هزینه 
میگردد تهیه ی اقام فوق ولو بصورت اقســاطی معنایی ندارد.امام قلی تبار 
گفت: اگرچه که در این بحران دولت و وزارت مربوطه میتوانستند در فرصت 
چندماهه خود راهکاری کارشناسی شده و کم هزینه تری همچون امکانات 
رادیو و تلویزیون را  جهت آموزش دانش آموزان بســیج میکردند تا از ایجاد 
چالشــی به این بزرگی جلوگیری کنند. اما در صورت عدم ارائه هیچ راهکار 
عملــی برای حل چالش فوق، یقیناً کارگــران  به دلیل نبود درآمد کافی از 
ادامه تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد، زیرا در سایه تبعیض و 
نبود هیچگونه حمایتی از قشر کارگر و اقشار آسیب پذیر جامعه ، زنده ماندن 
اولین اولویت آنان خواهد بود و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بسیار پایین 

تری قرار خواهد داشت.

به دنبال برنامه همسان سازی حقوق بازنشستگان اتفاق افتاد:
افزایش حقوق تا ۹۰درصد شاغان هم تراز

بعد از مدت ها رایزنی و وعده هایی که در رابطه با همســان ســازی حقوق 
بازنشسته ها از مهر ماه امسال داده شده بود سرانجام با پیشنهاد مطرح شده 
از ســوی هیات دولت موافقت شــده و به زودی در رابطه با متناسب سازی 
حقوق بازنشسته ها تا ۹۰درصد حقوق شاغان هم تراز اقدام خواهد شد.طبق 
ماده )۳۰( قانون برنامه ششــم توسعه دولت مکلف به ایجاد شرایط مناسب 
و عدالت در پرداخت ها به بازنشســتگان است؛ به طوری که با برسی جهت 
برقراری عدالت در نظام پرداخت ها، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت 
ها و برخورداری از امکانات شاغان، بازنشسته ها و مستمری بگیران کشوری 
و لشــگری ســنوات مختلف را انجام دهند. بر این اساس طی بودجه های 
سنواتی در رابطه با ترمیم حقوق بازنشسته ها تامین منابع صورت گرفت که 
برای سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد. اما جلسات 
بسیاری بین نمایندگان بازنشستگان و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد تا 
اینکه از چندی پیش نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه- اعام کرد که 
قرار اســت همسان سازی حقوق بازنشسته ها تا ۹۰ درصد میانگین حقوق 
شــاغان هم تراز صورت گیرد. البته وعده داده شــد که از ابتدای مهر ماه  
همســان سازی حقوق اجرایی شود. اما اخیرا هیات دولت با موضوع مربوط 
به همسان سازی حقوق بازنشســته ها موافقت و آن را به سازمان برنامه و 
بودجه اباغ کردند. این در حالی است که طبق مصوبه هیات دولت صندوق 
های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف 
شــدند عاوه بر امتیازات شغلی از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل 
از ســرمایه گذاری های خود و همچنین منابعی که در بودجه پیش بینی 
شده نســبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان و مســتمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین 
حقوق مشمول کســور بازنشستگی شــاغلین هم طبق مشترک صندوق 
متناسب با سنوات خدمت از نیمه دوم سال اقدام کنند.بر این اساس افزایش 
حقوق بازنشســته ها باید به نحوی انجام شــود که حقوق بازنشستگان هر 
طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق مشمول کسور بازنشستگی 
شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت نشود. بر این 
اســاس سازمان برنامه و بودجه نیز اخیرا مصوبه دولت در رابطه با متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان را اباغ کرده و نوبخت طی این اباغیه به صندوق 
بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تاکید کرده 
اســت که نسبت به متناسب ســازی حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و 
مستمری بگیران تحت پوشش بر مبنای ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول 
کسور بازنشستگی شاغان هم طبقه متناسب با سنوات خدمت اقدام خواهد 
شــد که این ســازمان نیز بر موضوع نظارت خواهد کرد. در حالی همسان 
سازی حقوق از مهر ماه آغاز خواهد شد که زمان اجرای کامل این مصوبه به 
طور کامل مشخص نشده اما چندی پیش انصاری -رئیس سازمان اداری و 
استخدامی-گفته بود که در صورتی که تامین اعتبار به صورت کامل صورت 
نگیرد، ممکن است همسان سازی در دو مرحله شش ماهه انجام و یکسال 
به طول انجامد. در رابطه با ترمیم حقوق بازنشسته ها در سال جاری حداقل 
حقــوق پرداختی به آنها، دو میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان که معادل حداقل 

پرداختی به شاغان است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور؛
در طرح احداث مسکن محرومان پیش 

پرداختی دریافت نمی شود
معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: در طرح احداث 
۱۰۰هــزار واحد برای محرومان هیچگونه پیــش پرداختی صورت نمی گیرد و 
تسهیات به شکل قرض الحسنه به افراد واجد شرایط واگذار می شود. محمدباقر 
نوبخت دیروز جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه ایام 
اظهار داشت: این برنامه با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن و پشتیبانی مالی 
ســازمان برنامه و بودجه احداث خواهد شــد.وی افزود: این طرح جدا از ســایر 
برنامه های دولت برای تکمیل مساکن مهر و طرح اقدام ملی است که در طرح 
اقدام ملی نیز ۶۰۰ هزار واحد توســط وزارت راه و شهرســازی احداث خواهد 
شــد.رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در طرح احداث ۱۰۰ هزار واحد 
برای محرومان هیچگونه پیش پرداختی صورت نمی گیرد و تسهیات به شکل 
قرض الحســنه به افراد واجد شرایط واگذار می شود.نوبخت گفت: در این راستا 
۲ هزار واحد نیز متعلق به استان ایام است که در تاش هستیم تا پایان دولت 
به بهره برداری برسند.وی اضافه کرد: فلسفه وجود انقاب اسامی کمک ویژه به 
استان های محروم است و استانی همچون ایام با توجه به درگیر بودن با جنگ 
تحمیلی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.معاون رییس جمهوری با اشاره به سال 
جهش تولید گفت: ســازمان برنامه و بودجه نیز در این راستا ویژگی های طرح 
هایی که قابلیت افتتاح تا پایان دولت را دارند در تمامی استان ها مشخص کرده 
است و در تاش هستیم این پروژه های اولویت دار را با تخصیص اعتبار مورد نیاز 
به سرانجام برسانیم.نوبخت یادآور شد: مدیران سازمان در بازدیدهای میدانی این 
پروژه ها را رصد کرده و آخرین وضعیت پیشــرفت آنها را با دقت دنبال خواهیم 
کرد.معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه عصر پنجشنبه سوم 
مهرماه با اســتقبال استاندار ایام و جمعی از مســووان در سفری ۲ روزه وارد 
استان ایام شد.مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد خمینی)ره( و علیرضا تابش 
رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی در این سفر معاون رییس جمهوری و رییس 
سازمان برنامه و بودجه را همراهی می کنند.بازدید از تصفیه خانه فاضاب شهر 
ایام، حضور در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و اقتصاد مقاومتی 
استان و کلنگ زنی ۲ هزار واحد مسکن محرومان در برنامه سفر ۲ روزه معاون 

رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه به استان ایام قرار دارد.

جهانگیری:
نتوانستیم از ظرفیت های ایران در توسعه 

و پیشرفت استفاده کنیم
معاون اول رئیس جمهور گفت: ما نتوانســتیم از ظرفیت های ایران آن طور 
که باید در توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم واین اشکال به ما مدیران 
برمی گردد که نتوانستیم خوب برنامه ریزی کنیم. اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور اظهار داشــت: توان کشور ایران بسیار زیاد است و ما هم 
چند صباحی مســئولیت داریم و بااخره یک کارهایی برعهده مان هست. 
یک کارهای اداری هست که باید انجام دهیم.وی افزود: کارهای دیگری نیز 
هســت که اگر انجام دهیم می تواند ماندگار باشد. هم وزیر و هم استاندار و 
هم بنگاه ها می توانند آنها را انجام دهند.معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر 
اینکه ایران کشور بزرگ و قدرتمندی است، بیان کرد: گاهی اوقات به دلیل 
مشــکاتی که وجود دارد در مورد ایران جوری صحبت می کنیم که گویی 
خیلی کشــور ضعیف و بی بنیه ای اســت و این واقعاً جفا است.جهانگیری 
ادامه داد: بله ما در حال حاضر در شــرایطی قرار گرفتیم که نتوانســتیم از 
ظرفیت های ایران آن طور که باید استفاده می کردیم در توسعه و پیشرفت 
کشــور اســتفاده کنیم.وی در پایان تصریح کرد: این اشکال به ما مدیران 
کشور بر می گردد که نتوانستیم خوب سیاست گذاری و برنامه ریزی کنیم 
که اقتصاد کشــور شکوفا باشــد و هیچکس در آن فقر و مشکات اینگونه 

نداشته باشد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه 
کشــور گفت:  در نیمه نخست امسال 
کسری بودجه به شــکلی که منجر به 
استقراض از بانک مرکزی شود، نداشتیم.

حمیــد پورمحمدی معــاون اقتصادی 
ســازمان برنامه و بودجه کشور اظهار 
داشت: در نیمه نخست امسال، کسری 
بودجه به شکلی که منجر به استقراض 
از بانک مرکزی شود، نداشتیم. در نیمه 
نخست امســال، با اینکه قرار بود طبق 
قانون، دولت تنخواهی را دریافت کند، 
امــا نصف این مبلغ را دریافت کردیم و 
اگر هم نیاز به منابع بوده است از طریق 
انتشار اوراق مالی سعی کردیم این منابع 

را تأمین کنیم. در این مدت هیچ باری 
از ســوی بودجه دولت به پول پرقدرت 
و نقدینگی بر بانک مرکزی وارد نشــده 
اســت.معاون اقتصادی سازمان برنامه و 
بودجه درباره بازار سرمایه گفت: همیشه 
یکی از خواســته های فعــاان اقتصاد 
کان تعمیق بازار ســرمایه بوده، چون 
اقتصاد کشــور به دو بال برای پرواز در 
حوزه پولی و بازار ســرمایه نیاز دارد و 

همیشه این ها غیرمتوازن بوده اند یعنی 
بازار پول بسیار بزرگ بود و نقش بازار 
ســرمایه کمتر بود.پورمحمدی افزود: 
بازار سرمایه به تدریج به نقش خود در 
اقتصاد می رسد و به طور طبیعی دولت 
نیز به عنوان یکی از فعاان جدی بازار 
سرمایه خواهد بود. بویژه با انتشار اوراق 
در بازار ثانویه و نیز برخی ســهامی که 
دولت بر اساس اصل ۴۴ واگذار می کند 

از موضوعاتی اســت که رابطه دولت و 
بازار ســرمایه را پررنگ تر می کند و در 
بودجه ســال آینده نیــز توجه جدی 
به آن شــده اســت و این رابطه شکل 
گرفته و گسترش خواهد یافت.وی در 
پایان تاکید کرد: بخشــی از عرضه ها 
از طریق عرضه مســتقیم و بخشی از 
طریق صندوق های etf واگذار شــده و 
بخش دیگری از سهام دولت باقی مانده 
که باید آماده و در بورس عرضه شوند. 
همچنین ابزار های دیگری برای فروش 
انواع و اقسام دارایی های دولت می تواند 
در بودجه سال آینده به صورت شفاف تر 

مورد توجه قرار گیرد.

کسری بودجه با استقراض از 
بانک مرکزی پر نشده است

مطابق اعام ســتاد کرونا در پایان مرداد ماه قرار بود 
آخرین مهلت تشــکیل پرونده و پرداخت تسهیات به 
کســب کارهای بیمه نشده و بیمه شده پایان شهریور 
ماه باشد, اما علی ربیعی،سخنگوی دولت از تمدید وام 
کرونا برای کسب و کارهای آسیب دیده تا پایان مهر ماه 
خبر داد.،پرداخت تسهیات حمایتی به کسب وکارهای 
آســیب دیده از کرونا یکی از سیاســت های وزارت کار 
در جهت حفظ اشــتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای 
کار است و بر همین اساس ۱۴ رسته شغلی شناسایی 
شــده که بیشترین آسیب از شــیوع ویروس کرونا را 
متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی 
یا خویش فرمایی هســتند، می توانند برای ثبت نام در 
سامانه کارآ اقدام کنند و از تسهیات مذکور بهره مند 
شــوند.مطابق جدول ارائه شــده از ســوی وزارت کار 
مبلغ تســهیات ویژه کسب و کار کرونا در صورتی که 
تسهیات تا ۱۶۰ میلیون ریال باشد, سفته فرد متقاضی 
یــا چک به تشــخیص بانک, تســهیات ۱۶۰تا۴۸۰ 
میلیون ریال نوع وثیقه ســفته فــرد متقاضی یا چک 
به تشخیص بانک به همراه یک ضامن)واحد اقتصادی 
دیگر یا کارمند(, مبلغ تسهیات ۴۸۰تا۱۶۰۰میلیون 
ریــال و نوع وثیقه ســفته فرد متقاضــی یا چک به 

تشخیص بانک به همراه ۲ضامن)واحد اقتصادی دیگر 
یا کارمند(,مبلغ تسهیات۱۶۰۰تا۲۰۰۰میلیون ریال با 
نوع ســفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 
همراه ۳ضامن)واحــد اقتصادی دیگر یاکارمند(, مبلغ 
تســهیات از ۲۰۰۰میلیون ریال بااتر و با نوع ویثقه 
ارائه تضمین صادره ازســوی صندوق های ضمانت و 
یا بنا به تشــخیص بانک ارائه وثایق متعارف و ســقف 
مبلغ ســفته ۱,۵ برابر اصل و ســود تسهیات  است.

مطابق تصمیمات ســتاد کرونا در اواخــر مرداد ماه، 
کارگــروه همچنیــن مهلت زمانی تشــکیل پرونده و 
پرداخت تســهیات به »کسب وکارهای بیمه نشده«  
را تا پایان شــهریور ۹۹ و به »کســب و کارهای بیمه 
شــده«  را تا ۱۵ شــهریورماه ۹۹ تعیین کرده بود.اما 
علی ربیعی، ســخنگوی دولــت در پنجاه و چهارمین 
نشست خبری ســخنگوی دولت با رسانه های ارتباط 
جمعی سیستان و بلوچســتان، از تمدید مهلت ثبت 
نام این وام خبر داد.ســخنگوی دولت گفت: پرداخت 
وام به مشــاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر و وام 
ودیعه مســکن تا پایان دی تمدید شده است.براساس 
این گزارش در کارگاه هایی که مستقیم از کرونا لطمه 
دیده و به اجبار تعطیل شده اند، مبلغ ۱۶میلیون تومان 

وام به ازای هر نیروی انســانی اختصاص می یابد و در 
واحدهای کسب وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده و 
غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده اند، مبلغ ۱۲میلیون 
تومان تسهیات پرداخت می شود. نرخ سود تسهیات 

نیز ۱۲درصد بوده و بازپرداخت آن از مهرماه است.
وثایق ازم برای دریافت تسهیات، سفته و چک است. 
برای ۱۶میلیون تومان یک سفته یا چک ازم است یک 
سفته یا چک همراه با یک ضامن برای بنگاه هایی است 
که ۱۶تا ۴۸میلیون تومان تسهیات دریافت می کنند.

وثیقه تســهیات ۴۸تا ۱۶۰میلیون تومانی یک سفته 
یا چک، همراه دو ضامن اســت و ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون 
تومانی عاوه بر چک و ســفته باید سه ضامن معرفی 
کند و برای بیش از ۲۰۰میلیون تومان تســهیات نیز 
باید از سوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشخیص 
بانــک باید وثیقه ارائه شــود.نکته قابــل توجه اینکه 
ســقف مبلغ ســفته ۱,۵ برابر اصل و سود تسهیات 
اســت، 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 مســتثنی کرد تا روند پرداخت تسهیات کرونا 

به متقاضیان و صاحبان کسب و کارها تسهیل شود.

ثبت نام وام کرونا تا ۱ ماه دیگر تمدید شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت: 
مردم نگران ریزش های بورسی نباشند و سهام شرکت ها 
در بورس دوبــاره روند صعودی پیدا می کند.محمدرضا 
پورابراهیمی ظهر امروز در آئین گرامیداشت روز صنعت 
و معدن در اســتان کرمان با بیان اینکه امروز کشور در 
شرایط  جنگ اقتصادی با دشــمن است اظهار داشت: 
امروز جنگ ما جنگ اراده ها در اقتصاد است.وی با بیان 
اینکه فرماندهی که در شــرایط جنگ اقتصادی به فکر 

مذاکره با دشمن باشد بازنده میدان است گفت: دشمن 
می خواهد شرایطی را جهت فروپاشی اقتصاد ایران فراهم 
کند و ما باید در کشــور تمهیدات ازم جهت مقابله با 
جنگ اقتصادی را فراهم کنیم.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی اعمال چنین تحریم هایی را در 
تاریخ جمهوری اسامی ایران بی سابقه دانست و عنوان 
کرد: در کنار توجه به شــرایط بیرونی جنگ اقتصادی 
اقدامات و اصاحاتی را نیز باید در داخل کشور انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در هفته آینده در کمیسیون اقتصادی 
مجلس ایحه برداشته شدن قانون منع ارزش افزوده را 
تصویب و به صحن علنی مجلس خواهیم برد گفت: قانون 
مبارزه با قاچاق کاا و ارز را نیز حل خواهیم.پورابراهیمی 
با اشــاره به اینکه با این دو اقدام اساســی ۹۰ درصد از 
مسائل و مشکات واحدهای تولیدی کشور حل خواهد 

شــد افزود: عمده مشکات واحدهای تولیدی کشور در 
حوزه مسائل بانکی، بیمه ای، مالیاتی و عدم ثبات قیمت ها 
است.وی با عنوان اینکه ۹۰ درصد تحریم های اقتصادی 
کشور بانک محور است گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس 
اصاح قانون بانکداری را در بحث قوانین بانکی در دستور 
کار قرار داده اســت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه از طریق فرابورس می توان 
کلیه مشکات شرکت ها را مرتفع کنیم ادامه داد: روزانه 
بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تولید نقدینگی ما در 
کشور است.وی با اشاره به اینکه مردم نگران ریزش های 
بورسی نباشند چرا که سهام شرکت ها دوباره در بورس 
روند صعودی پیدا خواهد کرد گفت: بازار سرمایه فراز و 
نشیب دارد اما مشکات شرکت ها و واحدهای تولیدی 

قطعا مرتفع خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مردم نگران ریزش های 
بورسی نباشند
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معاون وزیر نفت خبر دادنگـــاه

صادرات ۱۰ میلیارد داری صنعت پتروشیمی در سال گذشته
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ظرفیت 
صنعت پتروشــیمی در ابتدای سال ۹۹، معادل ۶۶ میلیون تن و 
هم اکنون بیش از ۷۰ میلیون تن است، گفت: محصول قابل فروش 
پارسال این صنعت، ۳۰ میلیون تن و درآمد آن حدود ۱۵ میلیارد 
دار بوده ، از این مقدار ۲۲ میلیون تن به ارزش ۱۰ میلیارد دار 
صادر و حدود ۸ میلیون تن به ارزش ۵ میلیارد دار نیز در داخل 
عرضه شده است. بهزاد محمدی  در آیین رونمایی از واحد نیمه 
صنعتی پروپیلن از متانول شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
و امضای قرارداد واگذاری دانش فنی این طرح  ضمن اشــاره به 
تعریف ۲۷ طرح پیشران در صنعت پتروشیمی که ۷ طرح آن در 
جهش دوم و سوم صنعت پتروشــیمی در حال اجراست، گفت: 
مطالعات ۲۰ طرح پیشــران در چهار شــاخه پروپیلن، متانول، 
بنزن و اتیلن پایان یافته اســت.وی با تأکید بر توسعه هوشمند 
صنعت پتروشــیمی گفت: در مسیر توســعه این صنعت باید به 
ســمت تنوع بخشی محصوات صنعت حرکت کرد و تاش شود 
که صنعت پتروشیمی کشــور صنعتی پایدار و تاب آور باشد.وی 
با اشاره به اینکه پنج درصد از محصوات پایه تولیدی کشور که 
از شــاخص های اصلی ارزیابی صنعت پتروشیمی در جهان است 
شامل پروپیلن می شود، افزود: این رقم با تکمیل طرح های جهش 
دوم و سوم صنعت پتروشیمی نیز تغییر چندانی نمی کند بنابراین 
به منظور توســعه این صنعت طرح های پیشران تعریف شده اند.

محمدی با اشاره به روند افزایش تقاضای محصوات پتروشیمی 
در جهان گفت: تقاضای فرآورده های نفتی در سال ۲۰۴۰ از ۱۰۰ 

بــه ۱۲۵ درصد اما تقاضا برای محصوات پتروشــیمی به ۲۴۰ 
درصد می رســد.وی با بیان اینکه در ۴۹ طرح جهش دوم و سوم 

صنعت پتروشیمی ۷ طرح پیشران و راهبردی با مجموع ظرفیت 
۸۱۰ هزار تن در حال اجراســت، تصریح کرد: بنابراین ۲۰ طرح 

پیشران در چهار شــاخه پروپیلن، متانول، بنزن و اتیلن تعریف 
شــده اند که مطالعات آن پایان یافته است. با توسعه این طرح ها 
۵۰ درصد از واردات محصوات پتروشیمی پوشش داده می شود.

به گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، از این ۲۰ طرح، ۱۰ 
طرح در زنجیره پروپیلن، سه طرح در زنجیره متانول، چهار طرح 
در زنجیره اتیلن و ســه طرح هم زنجیره بنزن است. برای توسعه 
طرح های پیشران در شــاخه پروپیلن و بنزن باید ابتدا خود این 
محصوات را تولید و پس از آن زنجیره را توســعه داد.محمدی با 
اشــاره به اینکه هم اکنون ۹۸۵ هزار تن پروپیلن در کشور تولید 
می شود، افزود: این رقم تا سال ۱۴۰۴ با طرح هایی که امروز فعال 
هســتند به حدود ۲ میلیون تن می رسد، اما با اجرای طرح های 
پیشران این رقم در ســال ۱۴۰۵ ساانه ۴ میلیون تن می شود.

وی به امضای قرارداد واگذاری دانش فنی MTP شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشیمی به پتروشیمی فاتح کیمیا اشاره کرد و گفت: 
این نخستین گامی است که با ظرفیت ۱۲۰ هزارتن در این مسیر 
اجرا می شود.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اهمیت 
تأمین دانش فنی فرآیند همراه با کاتالیســت آن اشــاره کرد و 
گفت: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی دستاوردهای بسیار 
موفقی در تولید کاتالیست MTP دارد که در آینده نزدیک واحد 
تولید این کاتالیســت ها در مرکز اراک این شرکت به بهره برداری 
می رسد و امضای این قرارداد نقطه آغاز تنوع بخشی به محصوات 
پتروشیمی است؛ نقطه آغازی برای حرکت این صنعت به سمت 

توسعه از مسیر محصول بسیار با ارزش پروپیلن است.

 چگونه عربستان آینده اوپک 
را به خطر انداخت؟

اوپک ماه جاری شــصت ساله شــد که می توانست دلیلی برای جشن گرفتن 
باشد اما عربستان سعودی که بزرگترین عضو این گروه است، موجودیت اوپک 
را چندین بار به خطر انداخته اســت. اوپک ۶۰ ســال پیش توسط پنج کشور 
ایران، عراق، کویت، عربســتان سعودی و ونزوئا برای فراهم کردن یک صدای 
گروهی برای کشــورهای تولیدکننده نفت که توســط گروهی از هفت شرکت 
نفتی بین المللی مورد اســتثمار قرار گرفته بودند، تاسیس شد و ماموریتش را 
هماهنگ سازی و یکی کردن سیاستهای نفتی کشورهای عضو و تضمین ثبات 
بازارهــای نفت به منظور تضمین عرضه مرتــب، اقتصادی و کارآمد نفت برای 
مصرف کنندگان، درآمد ثابت برای تولیدکنندگان و بازدهی منصفانه ســرمایه 
کســانی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می کنند، عنوان کرد. به مدت ۵۵ 
سال این گروه موفق شد به اهداف مذکور دست پیدا کند و از حمایت اعضایش 
که حدود ۴۰ درصد از تولید نفت جهان را تشکیل می دادند و در ۶۰ درصد از 
تجارت جهانی نفت سهیم بودند، برخوردار بود. با این حال عربستان سعودی در 
سال ۲۰۱۴ منافع خود را پیش از منافع سایر اعضای اوپک قرار داد و از آن زمان 
این کشــور در دو مورد قابل توجه به این گروه خیانت کرد و موجودیتش را به 
خطر انداخت.مقامات بلندپایه سعودی در سال ۲۰۱۴ در سلسله دیدارهایی که 
با بانکداران و مدیران صندوقهای مالی در نیویورک و لندن داشتند، این موضوع 
را روشن کردند که فارغ از تبعات اقتصادی و مالی که اعضای اوپک ممکن است 
متحمل شوند، عربستان ســعودی از آنها خواهد خواست تولیدشان را افزایش 
داده و قیمت نفت را پایین ببرند تا صنعت نفت شــیل آمریکا نابود شود. برای 
آمریکا تحریک به جنگ قیمت نفت از سوی سعودیها، خیانت غیرقابل بخشش 
عربستان سعودی و خاف توافق ســال ۱۹۴۵ میان فرانکلین روزولت، رییس 
جمهور وقت آمریکا و عبدالعزیز، پادشــاه وقت عربستان سعودی بود. بر اساس 
این توافق، آمریکا امنیت حاکمان ســعودی و عربستان سعودی را تضمین می 
کرد و در عوض، همه نفت مورد نیازش را تا زمانی که عربستان سعودی تولید 
نفت داشت، دریافت می کرد. پس از موفقیتهای اولیه این سیاست که طی آن 
شــمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۵ با بزرگترین 
کاهش از سال ۱۹۹۱ روبرو شد، سعودیها در سال ۲۰۱۶ دریافتند که در واقع 
کمک کرده اند صنعت نفت آمریکا به شکل کم هزینه تری شکل بگیرد که می 
تواند در قیمت باای ۳۵ دار هر بشــکه وســت تگزاس اینترمدیت سودآوری 
داشــته باشد در حالی که پیش از سال ۲۰۱۴ قیمت سودآوری تولیدکنندگان 
آمریکایــی باای ۷۵ دار بود. طبق گــزارش آژانس بین المللی انرژی، در این 
فرآیند کشورهای عضو اوپک در مجموع حداقل ۴۵۰ میلیارد دار ضرر کردند.

جنگ قیمت نفت بعدی اوایل امســال و دوباره به تحریک سعودیها که همان 
استراتژی جنگ ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ را با اهداف مشابه دنبال می کردند، اتفاق افتاد. 
اما آن طور که یکی از منابع بلندپایه نزدیک به دولت آمریکا نقل کرد، آمریکا در 
وضعیتی نبود که اجازه چنین رفتاری را به سعودیها بدهد. پیش از جنگ قیمت 
نفت در مارس ۲۰۲۰ دونالد ترامپ مکررا به سعودیها هشدار داده بود که آمریکا 
اقداماتی را که اقتصاد این کشــور یا ادامه توسعه صنعت نفت شیل را تضعیف 
کند، نخواهد پذیرفت. سرانجام در دوم آوریل پس از این که سعودیها فاینانش 
ســایر اعضای اوپک را به شکل وسیعتری تخریب کردند، ترامپ به محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان سعودی که حاکم واقعی عربستان سعودی است، تلفن 
کرد و مســتقیما به او گفت اگر اوپک کاهش تولید نفت خود را آغاز نکند، وی 
نمــی تواند مانع قانونگذاران برای تصویب قانون خروج نیروهای نظامی آمریکا 
از خاک عربستان سعودی شــود.بدتر از همه تهدیدی که عربستان سعودی و 
اوپک با آن روبرو هســتند، تصویب قانون نوپک است. آمریکا به حدی از دست 
سعودیها برای نابودی صنعت نفت شیل که از نظر ژئوپلیتیکی و اقتصادی برای 
واشنگتن حائز اهمیت است، عصبانی است که تاشهای بیشتر سعودیها و اوپک 
برای بردن قیمت هر بشــکه نفت به بــاای ۸۰ دار یا پایین ۴۰ دار احتماا 
باعث تصویب قانون نوپک می شود. این قانون محدود کردن عمدی تولید نفت 
و گاز یا دســتکاری قیمت را غیرقانونی دانسته و مصونیت حقوقی را که اوپک 
در حال حاضر در آمریکا از آن برخوردار اســت، سلب می کند. سیاستمداران 
آمریکایی از سال ۲۰۰۰ چندین بار تاش کرده اند این ایحه را تصویب کنند اما 
رؤسای جمهور سابق آمریکا – جورج دبلیو بوش و باراک اوباما- تهدید کردند از 
حق خود برای وتوی چنین قانونی استفاده خواهند کرد. جدیدترین نسخه این 
ایحه در ســال ۲۰۱۹ از حمایت هر دو حزب آمریکا برخوردار شد با این حال 
پیشرفت محدودی داشت. ترامپ در کتابی که سال ۲۰۱۱ پیش از رسیدن به 
ریاست جمهوری منتشر کرده بود از ایحه نوپک حمایت کرده بود. با این حال 
به عنوان رئیس جمهور از نوپک ابراز حمایت نکرد و بر اهمیت روابط آمریکا با 
عربستان سعودی و فروش تجهیزات نظامی به این کشور حتی پس از رسوایی 
قتل جمال خاشــقچی، روزنامه نگار برجسته سعودی در کنسولگری عربستان 
در استانبول، تاکید داشت.بر اساس گزارش اویل پرایس، تصویب چنین قانونی 
عربستان سعودی را با شکایتهای ضدانحصارطلبی در آمریکا مواجه می کند و 
ممکن اســت و عاوه بر زیانهای مالی، به معنای پایان موجودیت اوپک به هر 

شکل معناداری خواهد بود.

بزرگترین گروه بیمه کشتیرانی جهان 
 پروژه های خط لوله گاز روسیه 

را پوشش نمی دهد
بزرگتریــن گروه بیمه کشــتیرانی جهان به دلیل تحریم های آمریکا کشــتی 
هایی که در پروژه های خط لوله گاز نورد اســتریم ۲ و ترک استریم به رهبری 
روسیه حضور دارند را بیمه نخواهد کرد.به گزارش رویترز، بزرگترین گروه بیمه 
کشتیرانی جهان به دلیل تحریم های آمریکا کشتی هایی که در پروژه های خط 
لوله گاز نورد اســتریم ۲ و ترک اســتریم به رهبری روسیه حضور دارند را بیمه 
نخواهد کرد.»گروه بین المللی باشگاه های پی اند آی«، از جمله »باشگاه کشتی 
داران« و »باشــگاه پی اند آی لندن« روز دوشنبه در بخشنامه ای اعام کرد که 
هیچ گونه فعالیت مربوط به پروژه های نورد استریم ۲ و یا ترک استریم را پوشش 
نمی دهد.قرارداد در پروژه های ســاخت و ساز نورد استریم ۲ و ترک استریم را 
کاهش داده و حداکثر دقت را به عمل آورند تا از قرار گرفتن در معرض تحریم 
ها یا اقدامات اجرایی جلوگیری کنند.»گروه بین المللی باشگاه های پی اند آی« 
نماینده ۱۳ بیمه برتر کشــتی در جهان است و تقریباً ۹۰ درصد از حمل و نقل 
دریایی در اقیانوس ها را پوشــش می دهد.بر اساس این بخشنامه که به دست 
اعضای آن رســیده است، کلیه باشگاه ها بخشــنامه هایی مشابه در مورد نورد 
اســتریم ۲ و ترک استریم صادر کرده اند.پروژه ۱۱ میلیارد داری خط لوله نورد 
استریم ۲ به سرپرستی شرکت گازپروم روسیه که ظرفیت صادرات موجود نورد 
اســتریم ۱ را دوبرابر خواهد کرد، بیش از ۹۰٪ پیشرفت داشته و قرار است سال 

آینده به بهره برداری برسد.

 آغاز ساخت نخستین پترو پاایشگاه کشور
 در بندرعباس

ساخت نخســتین پتروپاایشگاه تمام ایرانی درکنار پاایشگاه نفت ستاره خلیج 
فارس بندرعباس آغاز شد.فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم آغاز ساخت این 
طرح گفت: با ســاخت این پتروپاایشگاه، خودکفایی و استقال اقتصادی کشور 
شــکل می گیرد.سردار حسین سامی به تحریم های دشمنان اشاره کرد و گفت: 
سپاه پاسداران انقاب اسامی با ساختار قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء، بیش از 
۲۲۰ طرح زیرساختی بزرگ کشور را در دست اجرا دارد و با وجود تحریم، اجازه 
توقف هیچکدام از طرح ها را نمی دهد.وی افزود: سپاه پاسداران از همه ظرفیت ها 
برای ابادانی ایران اســتفاده می کند و مانند جنگ های گذشــته بر دشمن غلبه 
خواهیم کرد.فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء نیز نبود تکمیل زنجیره ارزش 
در صنعت نفت و گاز را از نقاط ضعف در مقابل تحریم ها دانست و گفت: با توجه 
به اینکه ساخت پتروپاایشگاه از مطالبات اصلی رهبر انقاب اسامی است، سپاه 
و قرارگاه سازندگی در تعامل نزدیک با دولت، ساخت نخستین پتروپاایش تمام 
ایرانی را آغاز کرده است.ســعید محمد افزود: این پتروپاایشگاه با ظرفیت تولید 

روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی، مکمل فازهای پارس جنوبی است.
وی گفت: خوراک این پتروپاایشگاه از عسلویه تامین می شود و تولیدات راهبردی 
شــامل مواد اولیه صنعت نساجی، مواد شــوینده و صنعت پت را تولید می کند.

به گزارش روابط عمومی سپاه امام ســجاد)ع( استان هرمزگان، فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم اانبیاء، در پایان اضافه کرد:  این پتروپاایشگاه با سرمایه گذاری 
۴۶۰ میلیون داری قرارگاه خاتم و استفاده از توان بخش خصوصی، در مدت دو 

سال آینده به بهره برداری می رسد.

یک مقام آمریکایی تأیید کرد:
تمدید معافیت عراق از تحریم های ایران

مقام آمریکایی امروز پنجشنبه گزارش های پیشین درباره معافیت ۶۰ روزه عراق 
از تحریم هــا برای واردات برق از ایران را تأییــد کرد.خبرگزاری رویترز به نقل 
از این مقام آمریکایی نوشــت با این معافیت عراق برای دو ماه دیگر از شــمول 
برخی تحریم های اعمال شده علیه تهران خارج خواهد شد.  واشنگتن از بعد از 
خروج از توافق هسته ای برجام، چندین بار بغداد را از این تحریم ها معاف کرده 
اســت. دوره های این معافیت ها معمواً ۹۰ تا ۱۲۰ روزه بوده اند.تحلیلگران به 
خبرگزاری رویترز گفته اند کوتاه شدن دوره این معافیت ها ممکن است نشانه ای 
از وجــود اختاف در روابط آمریکا و عراق باشــد.مقام وزارت خارجه آمریکا به 
رویتــرز گفت: »صدور این معافیت تضمین خواهد کــرد که عراق، همزمان با 
برداشتن گام هایی در جهت کاهش وابستگی خود به واردات انرژی از ایران قادر 
خواهد بود در کوتاه مدت نیازهای خود در این زمینه را تأمین کند.«وی اضافه 
کرد: »ما معتقدیم ظرف ۶۰ روز آینده برای دولت عراق امکان پذیر خواهد بود 
اقداماتی معنادار برای تقویت خودکفایی انرژی این کشور بردارد.«شب گذشته 
ابتدا شــبکه خبری اسکای نیوز خبر صدور معافیت را گزارش داده بود و بعد از 
 Iraq Oil Report آن را تأیید کرد.پایگاه  Iraq Oil Report آن یک پایگاه به نــام
نوشــت دولت آمریکا بازه زمانی معافیت عراق از تحریم ها علیه ایران را کوتاه تر 
کرده که نشانه ای از تداوم تنش ها میان بغداد و واشنگتن است.یک مقام ارشد 
عراقی گفت مجوز این معافیت ۶۰ روزه سه شنبه توسط »مایک پامپئو«، وزیر  

خارجه آمریکا صادر شده است.

 بازار نمی تواند افزایش تولید اوپک
 را تحمل کند

مدیرعامل شــرکت مرکوریا انرژی گفت ذخایر نفتی افزایش یافته و کاهش آن 
در ادامه ســال جاری میادی در صورت اجرایی شدن برنامه افزایش تولید اوپک 
پاس در اوایل ســال آینده، آنقدر نخواهد بود که بتواند بازار نفت را متعادل نگه 
دارد. به گزارش بلومبرگ، شرکت مرکوریا انرژی سوئیس که یکی از پنج شرکت 
بزرگ تجارت مستقل نفت در دنیاست، اعام کرد بازارهای جهانی نفت نمی توانند 
افزایش تولید برنامه ریزی شــده اعضای ائتاف اوپک پاس را در شــرایط ضعف 
تقاضای جهانی نفت جذب کنند.مارکو دونالد، مدیرعامل و یکی از موسسین این 
گروه انرژی طی مصاحبه ای گفت:»ذخایر نفتی افزایش یافته و کاهش آن در ادامه 
سال جاری میادی در صورت اجرایی شدن برنامه افزایش تولیداوپک پاس در 
اوایل سال آینده، آنقدر نخواهد بود که بتواند بازار نفت را متعادل نگه دارد«. پیش 
بینی این شــرکت بزرگ تجارت نفت خبر خوبی برای عربستان، روسیه و سایر 
اعضای ائتاف اوپک پاس نیست. این گروه در سال جاری میادی تاش کرده  
با کاهش تولید تاریخی خود بازار آسیب دیده از همه گیری ویروس کرونا را نجات 
دهد. ائتاف اوپک پاس تصمیم دارد از ژانویه ۲۰۲۱ بخشــی از محدودیت های 
تولید را بردارد ولی هشــدار افزایش ذخایر نفتی باعث می شود در تصمیم خود 

تجدید نظر کند.

ســخنگوی صنعت بــرق، از اصاح و 
بهینه سازی گسترده شبکه برق کشور 
تا ســه ســال آینده خبر داد گفت: ۳۰ 
هزار میلیــارد تومان اعتبار برای اجرای 
این طرح اختصاص یافته است.مصطفی 
رجبی مشهدی با اشاره به اختصاص ۳۰ 
هزار میلیــارد تومان اعتبار برای اجرای 
این طــرح گفت: در حــال حاضر, ۳۰ 
درصد از شــبکه های برق کانشهرها، 
فرســوده است و تحمل افزایش مصرف 
را در اوج مصرف تابســتان، پدیده های 
جوی و بایای طبیعی را ندارند که این 

شبکه ها تا سه سال آینده اصاح و بهینه 
سازی خواهد شــد.وی با بیان اینکه با 
اجــرای برنامه ریزی های انجام شــده، 
تحول عظیمی در شــبکه برق کشــور 
رخ می دهد افزود: عمر مفید شبکه های 
برق ۳۰ سال است و این درحالی است 
که بخشی از شــبکه های برق کشور با 

عمر ۵۰ سال همچنان درحال فعالیت 
هستند.ســخنگوی صنعت برق با اشاره 
به تاکید مقام معظم رهبری درخصوص 
توجه به اصاح شبکه های فرسوده گفت: 
در سال های گذشته نیز اقداماتی برای 
بازسازی شــبکه برق انجام شده است 
که نصب ۳۲ هزار ترانسفورماتور توزیع، 

توسعه ۲۰ هزار کیلو متری شبکه فشار 
متوسط و جایگزینی ۵۴ هزار کیلومتر 
شبکه های فرســوده مسی با کابل های 
خودنگهدار سازگار با محیط زیست، از 
جمله آن اســت.رجبی مشهدی با بیان 
اینکه احــداث تونل انــرژی و احداث 
پست هایی با عایق گازی نیز در دستور 
کار وزارت نیرو قــرار دارد افزود: تامین 
مالی اجرای شــبکه های فرسوده برق از 
ظرفیت های داخلی، بازار سرمایه، جلب 
مشارکت بخش خصوصی و منابع بانکی، 

انجام می شود.

 اختصاص 30 هزار میلیارد تومان 
برای بهینه سازی شبکه برق کشور

توافق ایران و سوریه بر تشکیل کمیته 
راهبردی دو کشور طی دو هفته آتی

وزیر نیروی کشورمان بر اجرای مفاد تفاهم نامه مشترک همکاری های آبی 
ایران و جمهوری عربی ســوریه تاکید کرد.رضــا اردکانیان به صورت ویدئو 
کنفرانســی با محمد رعد - وزیر منابع آبی جمهوری عربی سوریه دیدار و 
گفت و گو کرد. در این دیدار، تمام محمد رعد وزیر منابع آبی سوریه با ابراز 
خرسندی از شرکت در یازدهمین اجاس شورای حکام مرکز منطقه ای آب 
شهری، خواستار توسعه هرچه بیشتر همکاری های دو جانبه در حوزه آب و 
فاضاب شد.وی همچنین ضمن ابراز رضایت از حضور شرکت های باتجربه و 
توانمند ایرانی در پروژه های آبی کشور متبوعش، از حضور هرچه بیشتر این 

شرکت ها در پروژه های مربوط به تصفیه خانه آب و فاضاب استقبال کرد.
بنــا بر اعام وزارت نیرو، در جریان این دیدار، دو طرف با توجه به توافقات 
یادداشــت تفاهم مشــترک همکاری های آبی دو کشور، نسبت به تشکیل 
کمیته راهبردی به ریاست معاونان وزرای نیرو و منابع آبی ایران و جمهوری 
عربی سوریه طی دو هفته آتی از طریق ویدئو کنفرانس تاکید کردند.وزیر 
منابع آبی جمهوری عربی سوریه، بر نیاز این کشور به استفاده از تجربیات 
و دانش فنی شرکت های ایرانی در بازسازی تاسیسات آب و فاضاب سوریه 

تاکید کرد.

تاکید ایران و تاجیکستان بر توسعه روابط 
حوزه های اقتصادی و انرژی

وزیــر نیروی جمهوری اســامی ایران و وزیر انــرژی و ذخایر آبی جمهوری 
تاجیکستان با تاکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی دو کشور و وجود 
ظرفیت های فراوان برای همکاری، بر توســعه هر چه بیشتر روابط در تمامی 
زمینه ها به ویژه در حوزه های اقتصادی و انرژی تاکید کردند.رضا اردکانیان با 
عثمان زاده - وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکســتان از طریق ویدئو 
کنفرانس دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار مجازی، دو طرف که در عین 
حال ریاست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور را نیز عهده 
دار هستند، در چارچوب پیشــبرد تفاهمات سیزدهمین اجاس کمیسیون 
مشترک همکاری های دو کشور، بر برگزاری نشست کمیته مشترک پیگیری 
ظرف پائیز ســال جاری از طریق ویدئو کنفرانس تاکیــد کردند.بنا بر اعام 
وزارت نیــرو، وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکســتان در این دیدار با 
ابراز خرسندی از شرکت در یازدهمین اجاس شورای حکام مرکز منطقه ای 
مدیریت آب شهری، بر عزم کشور متبوعش در توسعه همکاری ها تاکید کرد.

در پایان، طرفین توافق کردند چهاردهمین اجاس کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی دو کشــور را در تاریخی که متعاقباً از طریق مجاری 

دیپلماتیک بر روی آن توافق خواهند کرد، برگزار کنند.

قائم مقام شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
افزون بر مزیت رایگان بودن تبدیــل خودروها، مالکان 
ایــن خودروها می توانند تا پنج ســال از بازرســی های 
دوره ای رایگان استفاده کنند.تبدیل رایگان خودروهای 

عمومی اعم از تاکســی ها و وانت بارها، از حالت بنزین 
ســوز به دوگانه سوز، فرصتی اســت که دولت امسال با 
اتکا به مصوبه شــورای عالی اقتصاد و با راهبری وزارت 
نفت در اختیار مالکان خودروهای عمومی گذاشته و ۲۴ 
اردیبهشت ماه امسال شــاهد رونمایی رسمی از سامانه 
https://gcr.niopdc.ir بــرای ثبت نــام متقاضیان دوگانه 
کردن خودرو بودیم.از اردیبهشــت ماه تاکنون بیش از 
۱۳۶ هزار خودرو برای تبدیــل رایگان ثبت نام کرده اند 
و بیش از ۲۳ هزار خــودرو تاکنون در این طرح دوگانه 
سوز شده اند.حمید قاسمی ده چشمه، معاون مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر خوشی برای 

متقاضیان دوگانه ســوز شدن خودروها اعام کرد. طبق 
گفته وی، افزون بر مزیت رایگان بودن تبدیل خودروها، 
مالکان این خودروها می توانند تا پنج سال از بازرسی های 
دوره ای رایگان اســتفاده کنند.قائم مقام شــرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی با بیان این که ممکن اســت 
این دوره پنج ساله برای یک دوره دیگر نیز تمدید شود، 
گفت: در این ۱۰ سال همه بازرسی ها رایگان خواهد بود 
و اگر خودرویی به عملیات ثانویه نیازمند باشد، این کار 
با ۵۰ درصد تخفیف انجام می شود و اگر نیاز به تعویض 
مخزن داشته باشد، کمک هزینه خرید مخزن به مالکان 

پرداخت می شود.

 پاایشگاه استار ترکیه نفت عراق و نروژ را 
جایگزین نفت اورال روسیه کرد

پاایشــگاه استار ترکیه با ظرفیت پاایش ۲۱۰ هزار بشــکه در روز در ماه های 
اوت و ســپتامبر هیچ نفتی از روســیه خریداری نکرده و به نفت خام بصره عراق 
و نفت ژوهان اســوردراپ نروژ روی آورده است به گزارش رویترز، پاایشگاه استار 
ترکیه که توسط شرکت سوکار آذربایجان اداره می شود خرید نفت اورال روسیه 
را در ۲۰۲۰ به شــدت پایین آورده و به دنبال حاشیه های سود بااتری است، به 
این ترتیب درجات نفت عراق و نروژ را جایگزین نفت روســیه کرده است. کاهش 
محبوبیت این درجه از نفت روسیه باعث نگرانی مسکو می شود چون در بحبوحه 
کاهش تولید طبق قرارداد اوپک پاس، رقبایی از سایر درجات نفتی هم پیدا کرده 
است. قیمت نفت اورال روسیه به بااترین رقم رسیده و دو دار در هر بشکه گرانتر 
از نفت برنت به فروش میرســد. بنابراین، بســیاری از پاایشگاه ها در مورد نقش 
این نفت به عنوان ماده خام مورد نیازشان تجدید نظر می کنند. تصمیم پاایشگاه 
استار ترکیه برای کنارگذاشتن نفت روسیه به دنبال کاهش شدید صادرات نفت 
دریایی روسیه از بنادر غربی  گرفته شده است.این پاایشگاه در حال حاضر نفت 
خام بصره عراق و نفت ژوهان اسوردراپ نروژ را خریداری می کند که هردو از نظر 

کیفیت شبیه به نفت روسیه هستند.

 سقوط ۱۶۴ میلیارد داری ارزش ذخایر
 نفت روسیه

ارزش ذخایر نفت خام روسیه ۱۷ درصد معادل ۱۶۴ میلیارد دار )۱۲.۷ تریلیون 
روبل( در ســال ۲۰۱۹ در مقایسه با ســال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد. جدیدترین 
ارزیابی وزارت منابع طبیعی روســیه نشــان داد ارزش مجموع ذخایر سوختهای 
فسیلی و مواد معدنی روسیه ۱۲۹ میلیارد دار )۱۰ تریلیون روبل( تا پایان سال 
۲۰۱۹ کاهش پیدا کرد که عمدتا ناشــی از کاهــش ارزش نفت خام بود که ۸۰ 
درصد از ارزش منابع طبیعی روســیه را تشکیل می دهد.ارزش نفت خام روسیه 
در سال ۲۰۱۹ در حالی کاهش پیدا کرد که هزینه های عملیاتی به میزان هفت 
درصد و هزینه سرمایه ۷.۲ درصد افزایش داشت و در مقابل، جریان نقدینگی ۴.۹ 
درصد و میانگین قیمت نفت ۲.۲ درصد کاهش داشت.تولید نفت روسیه در سال 
۲۰۱۹ بر مبنای ساانه ۰.۴ درصد کاهش داشت.ارزیابی سال گذشته وزارت منابع 
طبیعی روســیه حاکی از آن بود که ارزش کل ذخایر نفت روسیه در پایان سال 
۲۰۱۸ حدود ۱.۲ تریلیون دار بود که رشد دو برابری در مدت یک سال را نشان 
می داد. ارزش ذخایر نفت به ۷۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی روســیه در سال 
۲۰۱۸ رسیده بود.ارزش ذخایر نفت روسیه مطمئنا امسال به دلیل سقوط قیمتها 

در اوایل سال زیان شدیدی دیده است.

 خبر خوش برای متقاضیان دوگانه سوز کردن خودرو

 پنج سال بازرسی دوره ای 
رایگان برای ثبت نام 
کنندگان در طرح

گزیده خبر
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گزیده خبر  در ۷ ماه نخست سال 2020؛

افت ۹ درصدی تجارت ایران و اتحادیه اروپا
طی ۷ ماه نخســت سال ۲۰۲۰، تجارت کاایی ایران و اتحادیه 
اروپا معادل ۲ میلیارد و ۶۴۹ میلیون یورو بوده که نســبت به 
مدت مشابه سال ۲۰۱۹ افت بیش از ۹ درصدی را تجربه کرده 
است.معاونت بررســی های اتاق بازرگانی در گزارشی به بررسی 
روند تجارت ایران و اتحادیه اروپا پرداخته اســت. براساس این 
گزارش؛ طی ۷ ماه نخست ســال ۲۰۲۰، تجارت کاایی ایران 
و اتحادیه اروپا معــادل ۲ میلیارد و ۶۴۹ میلیون یورو بوده که 
نسبت به مدت مشابه ســال ۲۰۱۹ افت بیش از ۹ درصدی را 
تجربه کرده اســت. طی این هفت ماه تنها در ماه ژانویه تجارت 
ایران با ۲۷ کشــور اتحادیه اروپا در سطح قابل توجهی بااتر از 
ماه مشابه سال ۲۰۱۹ قرار داشته است.در ماه های بعد به دلیل 
شیوع گسترده کرونا و تشدید تحریم ها علیه ایران تجارت ایران 
با این منطقه در ســطحی پایین تر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ 
قرار گرفته اســت. کمترین میزان تجارت ایران با اتحادیه اروپا 
در هفت ماه ۲۰۲۰، مربوط به ماه آوریل و بیشترین آن مربوط 
به ماه ژوئن اســت. بیشترین کاهش ماهانه تجارت ایران با این 
منطقه نیز در جوای با کاهش حدود ۲۰ درصدی ارزش تجارت 

خارجی رخ داده است.

صادرات ایران به اتحادیه اروپا
صادرات ایــران به اتحادیه اروپا طی ۷ مــاه منتهی به جوای 
۲۰۲۰ حدود ۴۴۰ میلیون یورو رقم خورده که نسبت به مدت 
مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۵ درصد افزایش یافته است. طی 
این هفت ماه؛ در دو ماه نخســت صادرات ایران به اروپا نسبت 
به ماه مشــابه سال ۲۰۱۹ با رشــد همراه بوده اما پس از آن تا 
ماه ژوئن در سطح کمتر از سال ۲۰۱۹ قرار گرفته است. با این 
وجود در ماه جوای صادرات ایران نســبت به مدت مشابه سال 

۲۰۱۹ از رشــد یافته و با رشــد بیش از ۵۲ درصد همراه بوده 
است.کمترین ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در هفت ماه 
۲۰۲۰، مربوط به آوریل و بیشترین آن مربوط به جوای است. 
بیشترین کاهش ماهانه ارزش صادرات ایران به این منطقه نیز 

در آوریل با حدود ۶۵ درصد رخ داده است.

صادرات غیرنفتی ایران

روند صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا طی هفت ماه سال 
۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ تقریبا همانند روند کل صادرات کااهایی است 
طی ۷ ماه ۲۰۲۰ صادرات غیر نفتی ایران در مقایســه با مدت 
مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است.بیشترین 
ارزش صــادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا مربوط به ژانویه 
۲۰۲۰ بــا ۷۶ میلیون یورو و کمترین ســطح مربوط به آن به 

آوریل این سال ۱۹.۸ میلیون یورو بوده است.

واردات ایران از اتحادیه
طی ۷ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ ارزش واردات ایران از اتحادیه 
اروپا ۲ میلیارد و ۲۰۹ میلیون یورو بوده که با افت بیش از ۱۱ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است.

طــی این مدت به غیــر از ماه ژانویه، در ســایر ماهها ارزش 
واردات ایران از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ 
در سطح کمتری است. روند واردات ایران از اتحادیه اروپا طی 
۷ ماه نخست ســال ۲۰۲۰ علی رغم نوسانات جزئی تقریباً 
ثابت بوده است.بیشــترین کاهش ماهانه ارزش واردات ایران 
از این منطقه در جــوای ۲۰۲۰ با حدود ۲۹ درصد کاهش 

رخ داده است.

5 شریک عمده
طی هفت ماه نخســت ســال ۲۰۲۰، در میان کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا، ایران بیشــترین ارزش تجارت را با آلمان داشته 
اســت. به طوری که حدود ۴۱ درصد از کل ارزش تجارت اروپا 
ایران با اتحادیه اروپا طی این بازه زمانی مربوط به کشور آلمان 
اســت.ایتالیا، هلند، اسپانیا و فرانسه نیز ســایر شرکای عمده 
تجاری ایران در اتحادیه اروپا هستند که به ترتیب سهم های ۱۵ 
درصــد و ۱۱ درصد ،  ۶ درصد و ۶ درصد از کل ارزش تجارت 
ایران با این منطقه را دارا می باشــند. طی ۷ ماه نخست ۲۰۲۰ 
ارزش تجارت ایران با آلمان و هلند نسبت به مدت سال گذشته 
رشــد داشته؛ این در حالی اســت که در ایتالیا و فرانسه ارزش 
تجارت با کاهش همراه بوده است و در اسپانیا تغییری نداشته 
اســت .تجارت ایران با کشور فرانسه حدود ۳۷ درصد نسبت به 
مدت مشــابه سال ۲۰۱۹ کاهش داشته که در میان کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا بیشترین افت را داشته است.

 معاون دادستان کل کشور:
آمادگی قوه قضاییه با حکم حکومتی  برای 

رفع موانع تولید 
معاون دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد که تمامی پرونده های 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور را طی ۶ ماه با حکم حکومتی رفع و رجوع 
کند. ســعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور شامگاه پنجشنبه در نشست با 
انجمن صنایع همگن اســتان کرمان اظهار کرد: ظرفیتی در قوه قضاییه ایجاد 
کردیم که در آن برای خود مرز قائل نیســتیم.وی افزود: تولیدکنندگان باید در 
شرایط فعلی از مشکات فراوان و چندین وزارت خانه و بانک ها عبور کنند و در 
بخش تولید خودمان نیز به خود رحم نمی کنیم.معاون دادستان کشور گفت: قوه 
قضاییه آمادگی دارد که تمامی پرونده های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور 
را طی ۶ ماه با حکم حکومتی رفع و رجوع کند.وی بیان داشت: مکانیزم معیوب 
فعلی مشکاتی فرا روی تولید کشور قرار داده و در این راستا نباید صورت مساله 
را پاک کرد و در ۲ سال اخیر کارهای بسیار خوبی انجام شده که مسیر نداشتن 
روحیه مطالبه گری اتاق بازرگانی و اصناف مشــکل آفرین شــده است.عمرانی 
افــزود: بخش خصوصی حوزه واردات را برعهــده بگیرد زیرا این بخش به علت 
ترس از دستگاه های نظارتی و برخی نامایمات اکنون به خوبی انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه برخی رویه های کشــور در رفع موانع تولید تلفنی شده تصریح 
کرد: مافیای برنج طی سال های گذشته فرصت رقابت را از تاجران ایرانی گرفته 
که باید آن را بشکنیم و بخش خصوصی در این زمینه فعال شود.رییس کمیته 
حمایت از تولید و ســرمایه گذاری قوه قضاییه گفت: مقررات زدایی، کسر زمان 
صدور مجوزها، رفع برخی مشــکات در آزمایش اعتیاد و سوءپیشینه کیفری 

می تواند به جایگاه فضای کسب و کار و رتبه سرمایه گذاری کشور کمک کند.

معاون وزارت صمت:
جلوگیری از خام فروشی جدی دنبال می شود

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( ضمن اشاره به اینکه 
سیاســت وزارت صمت، جلوگیری از خام فروشی است، تاکید کرد که در بخش 
توسعه معادن باید نگاه های خاقانه و جدید شکل گیرد.سعید زرندی در بازدید 
از مجتمع ســرب و روی مهدی آباد، ضمن یادآوری اینکه در گذشته برای برای 
فرآوری سنگ آهن و ... فقط از عیارهای باا استفاده می شد، گفت: در حال حاضر 
در برخی معادن توانســته اند از عیار پایین خاک نیز استفاده شود. وقتی بخش 
خصوصی واقعی وارد کار شود، بسیاری از نشدنی ها را به اجرا در می آورد.معاون 
طرح و برنامه وزارت صمت، توســعه معــادن و صنایع معدنی را یکی از بهترین 
روش ها برای توســعه کشور، ایجاد اشتغال و ارزآوری دانست و اظهار کرد: برای 
جهش تولید بهترین ظرفیت و قابلیت در بخش معادن و صنایع معدنی اســت. 
سیاست جلوگیری از خام فروشی، به طور جدی در کشور دنبال می شود.زرندی 
همچنین تصریح کرد: مشکاتی در رابطه با مسائل بانکی، گمرکی، محیط زیست 
و... بــرای تولید وجود دارد که در حال شناســایی کامل قوانین و مقررات مخل 
صنعت و معدن هستیم. راهکارهای پیشنهادی برای حل هر یک از قوانین مخل 

تولید را با همکاری سایر دستگاه ها و مجلس شورای اسامی دنبال می کنیم.
وی در پایان افزود: درست است که در این شرایط بخش تولید با مشکات زیادی 
مواجه است اما در همین شرایط واحدهای موفق و خوبی در حال فعالیت هستند 

و باید این ها به جامعه معرفی و منتقل شود.

رایزنی جهت رفع مشکات توسعه مبادات 
تجاری ایران با هند

دبیر میز هند سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با رایزن بازرگانی راهکارهای 
توســعه مبادات تجاری دو کشور و رفع موانع موجود را بررسی کردند.حسین 
بامیری در این خصوص اظهار داشت: در این جلسه پیشنهاد برگزاری چهارمین 
دور مذاکرات کمیته مشترک بازرگانی دو کشور جهت بررسی مسائل و مشکات 
موجود بر ســر راه توســعه تجــارت فی مابین مطرح شــد و راهکارهای ازم و 
کاربردی مورد بررســی قرار گرفت.وی افزود: در این دیدار موضوع شــکایات و 
طلب شرکت های ایرانی از شــرکت های هندی و همچنین شرکت های هندی 
از شــرکت های ایرانی مطرح و مقرر شد در صورت برگزاری دور چهارم کمیته 
مشــترک بازرگانی دو کشــور، این موضوع در آن نشست بررسی شود.دبیر میز 
هند ســازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: طی این دیدار پیشنهادبرگزاری 
حداقل ۲ وبینار بین اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی هند در شش ماهه دوم 
سال جاری نیز مطرح شد.گفتنی است، در پایاین این نشست، میز هند سازمان 
توسعه تجارت ایران آمادگی خود را جهت ارائۀ مشورت های ازم به شرکت های 
عاقمنــد هندی حضور در بازار ایران که از ســوی رایزن بازرگانی هند معرفی 

می شوند، اعام کرد.

تعلل سازمان حمایت در قیمت گذاری عامل 
گرانی های اخیر است

رئیس مرکز پژوهش های اتاق اصناف پروســه طوانــی مدت قیمت گذاری در 
سازمان حمایت را از دایل گرانی ها دانست و گفت: سازمان حمایت باید زمان 
قیمت گذاری را کاهش دهد و زمانی ورود نکند که بازار خودش کشــف قیمت 
کرده باشــد.محمد باقر معتمد، رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش  اتاق اصناف 
تهران، در رابطه با آشــفتگی قیمت کااهای اساسی و الزامات کنترل قیمت ها 
گفــت: فراوانی کاا در بازار می تواند به تنظیم بــازار، چرخش چرخ های تولید 
و تداوم فعالیت در بخش های خدماتی کمک کند.او مدیریت اقتصادی کشــور 
را نیازمند ایجــاد توازن در حلقه های تولید، توزیــع و مصرف و مهم تر از همه 
حفظ قدرت خرید مردم دانســت و گفت: عاوه بر این تأمین نقدینگی دســت 
مردم و گردش چرخ تولید نیز در رونق اقتصاد کشــور موثرند.رئیس کمیسیون 
آموزش و پژوهش  اتاق اصناف تهران، تصریح کرد: شرایط فعلی کشورمان عادی 
نیست و برخی از کارخانه ها در این ایام کرونا موفق به تولید و دریافت ارز مورد 
نیازشان نشدند.معتمد در رابطه با پروسه قیمت گذاری سازمان حمایت گفت: ما 
در شرایط فعلی چاره ای جز قیمت گذاری توسط این سازمان نداریم و نمی توانیم 
قیمت ها را رها و آزاد کنیم امــا تفاوت قیمت کااها در بازار، مصرف کنندگان 
و صنوف را دچار مشکل می کند.او همچنین پروسه طوانی مدت قیمت گذاری 
در ســازمان حمایت را هم از دایل تفاوت قیمت ها عنوان کرد و گفت: سازمان 
حمایت باید زمان قیمت گذاری را کاهش دهد و زمانی ورود نکند که بازار خودش 
کشف قیمت کرده باشد.رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش  اتاق اصناف تهران، 
گفت: طبق اباغیه مسئوان ذیربط، همه فروشگاه ها باید برچسب قیمت یکسان 
را درج کنند که ما هم به اعضای صنف خودمان اباغ کرده ایم البته ممکن است 
تعدادی از کااهای ما در مغازه ها قیمت درج شــده نداشته باشند، اما گران هم 
نمی فروشند.معتمد تصریح کرد: ما قائل بر این هستیم که این آشفتگی نباید در 
بازار باشد و تاشمان را هم می کنیم ضمن اینکه کااها هم باید در حدی وجود 

داشته باشند که در انبارها پنهان نشوند و در فروشگاه ها دیده شوند.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد
 جریمه مدیران غایب در جلسات 

رفع موانع تولید
دبیر کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید کشور با گایه از عدم حضور برخی از 
مدیران در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان تصریح کرد: مصوباتی 
ازم ااجراســت که اعضای کارگروه در جلسه حضور داشته باشند و در غیر این 
صورت تخلف اســت و جلسه آینده بررسی خواهم کرد و در صورتی که مدیران 

حضور نداشته باشند، به سازمان بازرسی اعام می کنیم.
 میثم زالی در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان اظهار کرد: به دنبال 
آن هستیم که بتوانیم اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور را به استان 
ها واگذار کنیم تا در موضوعات خاص و با توجه به شرایط کنونی بتوانند تصمیم 
گیری کنند.وی با اشاره به اینکه مصوبات ستاد قانونی است و عمل نکردن به آن 
مصداق جرم و عمل نکردن به اوامر دولتی است، افزود: مصوبات ستاد و کارگروه 
استانی همطراز ستاد مرکزی و برای همه دستگاه ها و بانک ها اجرائی است.زالی 
با گایه از عدم حضور برخی از مدیران در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان 
کرمان تصریح کرد: مصوباتی ازم ااجراست که اعضای کارگروه در جلسه حضور 
داشته باشند و در غیر این صورت تخلف است و جلسه آینده بررسی خواهم کرد 
و در صورتی که مدیران حضور نداشته باشند، به سازمان بازرسی اعام می کنیم.

دبیر کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه مدیران چه دغدغه 
ای به جزء تولید دارند که در جلســه حضور ندارند؟ اظهار کرد: اکثر موانع ســر 
راه تولید ناشــی از ترک فعل است. مجرِی خوِب قانون در کشور کم داریم اما از 
سوی دیگر مجری مخّل الی ماشاءاه.وی با بیان اینکه ما فراتر از قانون تصمیم 
نمی گیریم، افزود: مصوبات کارگروه رفع موانع تولید برای همه دستگاه ها نافذ و 
اجرائی است و در صورتی که کارگروه موارد را منعکس کند، دادستانی باید ورود 
کند.زالی با تاکید بــر اینکه هیچ کس حق ندارد در روند فعالیت واحد تولیدی 
اختال ایجاد کند، گفــت: اگر همه مدیران و بانک ها وظیفه خود را انجام می 
دادند، وضع کشــور و واحدهای تولیدی این نبود.وی بیان کرد: استاندار با این 
همه تراکم کاری در جلسات حضور دارد، اما مدیران ارشد دستگاه های اجرائِی 
عضو کارگروه حضور ندارند و و جلسات بدون حضور مدیران رسمیت ندارد.دبیر 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه الفبای اقصادی بانک ها 
برای واحدهای تولیدی رعایت نمی شــود، گفت: جای ســوال است که هیئت 
مدیره یک بانک می تواند خاف مقررات تصمیم بگیرد اما اســتاندار و کارگروه 
قانونی نمی تواند!!!وی با اشــاره به اینکه بانک حق ندارد علیه واحد تولیدی که 
وثیقه کافی دارد، محدودیت ایجاد کند، افزود: بدهی جرم نیست. ما از بانک ها 
اجرای قانون را می خواهیم؛ مقام معظم رهبری در همه جلسات از تولید صحبت 
می کنند اما کو گوش شنوا؟زالی تصریح کرد: اولویت اصلی کشور تولید است و 
اگر تولید باشد بانک، مالیات و اشتغال هست. چرا تامین اجتماعی استان کرمان 
مصوبه دو سال قبل را درباره یک شرکت دانش بنیان اجرا نکرده است؟ دستگاه 
های اجرائی مصوبات را اگر خارج از اختیارات آنهاســت، به دستگاه ملی ارجاع 
بدهند و دســتگاه های ملی اگر مشکلی دیدند، به ما ارجاع بدهند که پیگیری 
خواهیم کرددبیر کارگروه رفع موانع تولید کشور با اشاره به اینکه اصل درگیری 
ما با بانک هاســت، گفت: بدهی واحدهای تولیدی غیردولتی به بانک ها کمتر 

از ۱۵ درصد است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد:
مجلس پیگیر عرضه کامل فواد کشور در 

بورس کاا
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید که با توجه به بررسی های 
انجام شده نباید در عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کاا تعلل کرد، چراکه این 
اتفاق موجب از بین رفتن تقاضاهای کاذب و شفافیت قیمت می شود.، ساماندهی 
بازار خودرو با توجه بــه رویدادهای ماه های اخیر در این بازار، یکی از نیازهای 
جامعه محسوب می شود و کارشناسان در بخش های دولتی و خصوصی به دنبال 
آن هســتند تا راه حلی برای رفع مشکل مصرف کنندگان واقعی خودرو در بازار 
پیدا کنند؛ در این میان یکی از راه حل های پیشــنهادی عرضه خودرو از طریق 
بورس کااســت که می تواند مزایای فراوانی را برای تولیدکنندگان و خریداران 
داشته باشد تا ضمن شفافیت نرخ، تقاضاهای کاذب نیز از میان برود.علی جدی 
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلــس در این خصوص گفت: زمینه 
عرضه خودرو در بورس کاا فراهم است و باتوجه به بررسی های انجام شده نباید 

در عرضه خودروها در بورس کاا تعلل کنیم.

بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاکی است از 
ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۲۷ هزار 
و ۷۱۶ میلیــارد ریال بابت تامین مالی 
بنگاه های تولیدی کوچک، متوســط و 
طرح های نیمه تمام با پیشــرفت باای 
۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی 
در اســتان های مختلف کشور پرداخت 
اشاره  اســت. پرداخت های مورد  شده 
بابــت یک هــزار و ۲۵۲ فقــره طرح 
نیمه تمام با پیشرفت باای ۶۰  درصد، 
همچنین بابت تامیــن مالی بنگاه های 
کوچک و متوســط انجام شــده است.

برپایه این گزارش، در پنج ماهه امسال 
در مجموع چهار هزار و ۴۴ فقره ثبت نام 
برای دریافت تسهیات اقتصاد مقاومتی 
انجام شده بود که دو  هزار و ۲۷۲ فقره 
به مبلــغ ۷۱ هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال 
به بانک ها معرفی شده بودند.بیشترین 
پرداختــی از محل این تســهیات به 
ترتیب به اســتان های سمنان به ارزش 
چهار هزار و ۴۷۲ میلیــارد ریال بابت 

۲۲۵ فقره طرح، گیان با ســه هزار و 
۸۰۸ میلیارد ریال بابت ۱۱۹ فقره طرح 
و گلســتان با دو  هــزار و ۴۷۲ میلیارد 
ریــال بابت ۶۶ فقره طرح بوده اســت.

همچنین کمترین پرداختی به اســتان  
ایام با ۷۰۰ میلیون ریال بابت یک فقره 
طرح انجام گرفت، ضمن اینکه این رقم 
برای اســتان های سیستان وبلوچستان، 
جنوب کرمان، کرمانشــاه و کهگیلویه و 
بویراحمد صفر بوده اســت. ســازمان 
برنامــه و بودجه نیز چنــدی پیش با 
به وضعیت اجرای  انتشــار گزارشــی 
طرح هــای اقتصاد  مقاومتــی پرداخته 
بود که بر اســاس آن، برای پروژه های 
اقتصــاد مقاومتــی در بخش صنعت و 

معدن اشتغال ۲۷۰ هزار نفر پیش بینی 
شده که بیش از ۲۶ درصد کل اشتغال 
را در بــر می گیرد.برپایه جداول آماری 
مقاومتی  اقتصــاد  پروژه های  مربوطه، 
اولویت دار در دو ســطح ملی و استانی 
برنامه تولید و اشتغال گسترده و مولد 
برای امســال تعــداد ۸۳ پــروژه، اجرا 
می شود که توسط ۱۹ دستگاه مجری 
به مورد اجرا گذاشــته خواهد شــد.در 
قالب یکی از بندهای تبصره ۱۸ قانون 
بودجه بــرای بخش صنعــت و معدن 
میزان اشــتغال ۲۷۰ هــزار و یک نفر 
پیش بینی شده و تســهیات از محل 
منابع داخلی موسسه عامل، رقم بیش از 
۱۰۰ هزار و ۶۴۹.۵ میلیارد ریال در نظر 

گرفته شده و تسهیات صندوق توسعه 
ملی نیز به همین میزان مورد نظر است.

برابر آمار مورد بررسی کمک باعوض از 
محل تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال به 
میزان ۴۶۶ میلیارد ریال است و یارانه 
سود تسهیات پیش بینی شده در قالب 
تبصره یاد شده ۱۰ هزار و ۲۱۱ میلیارد 
ریال تخصیــص یافته و در جمع منابع 
تبصره ۱۸ رقم ۱۰ هزار و ۶۷۷ میلیارد 
ریــال را نشــان می دهد.کل اشــتغال 
پیش بینی شــده در چارچــوب پروژه 
های اقتصاد مقاومتی اولویت دار در دو 
سطح ملی و استانی برای سال ۹۹ بالغ 
بر یک میلیــون و ۳۲ هزار و ۹۶۲ نفر 
است.  همچنین کل تسهیات از محل 
منابع داخلی موسســه عامل ۲۹۶ هزار 
و ۷۵ میلیارد ریال، تسهیات صندوق 
توســعه ملی ۱۹۶ هزار و ۸۵۵ میلیارد 
ریال و کمک باعوض به میزان ۲۵ هزار 
و ۸۸۶ میلیارد ریال ثبت شده و یارانه 
سود تسهیات هم به میزان ۱۹ هزار و 

۸۹۷ میلیارد ریال است.   

آمارهای رسمی منتشر تایید کرد:
اختصاص 2۷ هزار میلیارد ریال 

به بنگاه های تولیدی کوچک

رئیس اتــاق بازرگانی ایران و روســیه حجم مراودات 
تجــاری دو کشــور را ۱.۸ میلیــارد دار اعام کرد و 
گفت: از این میزان حــدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دار 
صادرات و مابقی مربوط به واردات است.هادی تیزهوش  
تابان، ضمن تکذیب اخباری مبنی بر امتناع روس ها از 
مبادله حتی با روبل، اظهار داشــت: در همه جای دنیا 
هر کشوری تمایل دارد که تســویه حساب ها را با ارز 
خودش انجام دهد، در اروپا یورو، امریکا دار، روســیه 
روبل و عربستان به ریال و... است. این قانون دنیا است، 

تنها کشور ما است که حتما باید دار باشد، ریال را هم 
قبول نداریم. وی افزود: کاایی که به روســیه صادر و 
روبل دریافت می کنیم قابل تبدیل به ریال اســت، اما 
بانــک  مرکزی باید زیرســاخت ازم را از طریق بانک 
روس فعال کند و فعالین اقتصادی نیز می توانند از این 
مزیت استفاده کنند.رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه 
حجم مراودات تجاری دو کشــور را ۱.۸ میلیارد دار 
اعــام کرد و گفت: از این میــزان حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
میلیون دار صادرات و مابقی مربوط به واردات است. 

وی ادامــه داد: بیشــتر واردات ما از روســیه چوب و 
نهاده های دامی اســت که جزء مایحتاج اصلی است، 
صادرت به این کشــور نیــز خشــکبار، صیفی جات 
میوه، مرکبات و صنایع ســبک است.تیزهوش تابان با 
پیش بینی اینکه میزان تجارت بین دو کشور به خاطر 
مباحث ارزی کاهش یابد، خاطرنشان کرد: ما نیز قبول 
داریم که ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد، اما 
بانک  مرکزی باید زیرساخت ها را به شکلی فراهم کند 

که فعالین اقتصادی ضرر نکنند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه:

۱.۸ میلیارد دار؛ حجم مبادات تجاری ایران و روسیه

 سخنگوی گمرک خبر داد:
تسریع در ترخیص کااهای اساسی از گمرک

لطیفی گفت: در ســتاد هماهنگی اقتصادی، تصمیمات خوبی برای تســریع 
در روند ترخیص کااها از گمرکات کشــور گرفته شــده است.روح اله لطیفی، 
سخنگوی گمرک ایران در خصوص کااهای در گمرک مانده تصریح کرد: هم 
اکنون ۳.۵ میلیون تن کاای اساسی و ۳.۵ میلیون تن  کاای غیر اساسی در 
گمرکات و بنادر کشور باقی مانده اند که ارز به آنها تخصیص داده نشده است.

وی ادامه داد: برای ۵ قلم کاای اساســی با وزن حدود ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار 
تن که شــامل ذرت، جو، سویا، روغن خام و دانه های روغنی می شود، امکان 
ترخیص بدون کد رهگیری وجود دارد. بر این اساس تنها ۷۰۰ هزار تن کاای 
اساســی باقی می ماند که واردکنندگان آنها باید از بانک مرکزی کد رهگیری 
بگیرند.لطیفی تصریح کرد: با تصمیم اخیر ســتاد هماهنگی اقتصادی، امکان 
تامین ارز از محل  ارز متقاضی برای کااهای غیر اساســی ضروری که عمدتا 
مربوط به نهاده های تولید و اجزا و قطعات ماشــین اات تولید هستند وجود 
دارد که در صورت اجرا ۲ میلیو ن و ۸۰۰ هزار تن از این کااها  شــامل ۸۵ 
درصد از کل کااها که قبض انبار آنها مربوط به قبل از ۲۰ تیرماه هســتند و 
ســایر تشریفات را انجام داده اندمی توانند به راحتی ترخیص شوند.سخنگوی 
گمرک در خصوص ترخیص  ۵ قلم کاای اساســی بدون کد رهگیری گفت: 
تجار اســتقبال خوبی از این طرح نکرده اند و تاکنون فقط ۲۳ هزار تن از این 
کااها ترخیص شده است.  باجلب اعتمادو همراهی بیشتر وارد کننده و بانک  

می توانیم شاهد تسریع در ترخیص کاا ها از گمرکات کشور باشیم.

ممنوعیت واردات ۲۹ محصول کشاورزی به 
عراق چه تاثیری بر صادرات ایران دارد؟

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: متاسفانه این مساله 
ممکن اســت به این بخش از تولید صدمه بزند، البته تنها در برخی از محصول ها 
اینگونه است چون برخی دیگر پاسخگوی نیاز داخلی هستند. این مشکل مختص 
محصواتی است که با مازاد مواجه است. اخیرا مطابق با اعام دولت عراق واردات 
۲۹ محصول کشــاورزی به این کشور ممنوع شــد. بر این اساس، خیار، ذرت زرد، 
علوفه، بادمجان، کلم، گل کلم، هویج، کنار، ســیب زمینی، کاهو، سیر، کدو، فلفل، 
تخم مرغ، مرغ زنده، گوجه فرنگی، شلغم، چغندر، مرغ کامل ذبح شده، عسل، ماهی 
دریایی منجمد، هندوانه، خربزه، باقای ســبز، جو علوفه، گندم، گاو، گوســفند، 
علوفه صنعتی و شیره خرما به این کشور ممنوع شده است.احمدرضا فرشچیان در 
گفت وگو با ایلنا در رابطه با تاثیر این قانون بر صادرات محصوات کشاورزی به عراق 
اظهار داشت: در صورتیکه صادرات محصولی ممنوع شود، طبیعتا بر میزان صادرات 
و ارز آوری نیز تاثیرگذار اســت. البته این بخشی از ماجراست، زیرا تولیدکنندگان 
هم در صورتیکه مازاد تولید داشته باشند، با مشکل مواجه می شوند.وی ادامه داد: 
محصوات کشــاورزی بگونه ای هستند که نمی توان به همه کشورها صادر کرد و 
باید به کشورهای همسایه صادر شوند. بعبارتی به دلیل مصرفی بودن نمی توان به 
کشــورهای دوردست صادرات کرد. متاسفانه این مساله ممکن است به این بخش 
از تولید صدمه بزند، البته تنها در برخی از محصول ها اینگونه اســت چون برخی 
دیگر پاسخگوی نیاز داخلی هســتند. این مشکل مختص محصواتی است که با 

مازاد مواجه است.
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همتی مطرح کرد؛گزیده خبر

سیاست های کان احتیاطی در دستور بانک مرکزی
ئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل نقدینگی و مهار 
تورم مهمترین قدم در بهبود و اصاح کان اقتصادی است، 
از صدور یک میلیــارد دار گواهی ارزی برای ترخیص مواد 
اولیه کارخانجات از گمرک خبــر داد. عبدالناصر همتی در 
پستی اینســتاگرامی نوشت: شــبکه بانکی کشور در  کنار 
خدمــات ارزنده به اقتصاد کشــور در بخش هــای تولید و 
خدمات، دارای اشــکاات و ضعف هایی اســت که در روند 
بهبود تعامل با مشــتریان در رصد بانــک مرکزی قرار دارد. 
همزمان با اینکه در نقد عملکرد بانک ها بایســتی انصاف را 
رعایت کرد، باید به بانک ها کمک کرد که این مسیر را بهتر 
و با سرعت بیشتر طی کنند. بانک مرکزی در دو سال اخیر 
برای اصاح نظام بانکی، نحوه امهال و محاسبه سود بر اساس 
مبانی شرعی، اقدامات بنیانی انجام داده است و به طور جدی 
دنبال اصاحات بیشتر اســت.وی افزود: بانک مرکزی برای 
کنترل ترازنامه خود و مهار تورم چاره ای جز مقاومت در برابر 
خواسته هایی که در جای خود شــاید ضروری باشد، ندارد. 
اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص های ارزی صندوق توسعه 

ملی نیز در این راستا است. بی تردید کنترل نقدینگی و مهار 
تورم مهمترین قدم در بهبود و اصاح کان اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: در کنار کنترل پایه 
پولی اعمال سیاســت های کان احتیاطی در دستور بانک 
مرکزی اســت. یکی از ابزارهای مهم این سیاســت، اعمال 
محدودیت و کنترل رشــد ترازنامه بانک هاست که در کنار 
مجموعه دیگری از سیاست های کان احتیاطی اعمال خواهد 
شد تا ثبات سیستم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.

همتی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: حدود یک ماه از 
موافقت بانک مرکزی برای ترخیص کااهای اساسی انباشته 
شــده در گمرک می گذرد و امروز در جلسه دولت مجدد بر 
آن تأکید کردم. در خصوص مواد اولیه کارخانجات انبار شده 
در گمرک، بر اســاس اعــام وزارت صنعت و گمرک که در 
صــف تخصیص ارز بودن، معادل یــک میلیارد دار گواهی 
ارزی صادر شــده است. در مورد بقیه کااهای انباشته شده 
در گمرک به محض اعام لیست ثبت سفارش های مرتبط به 

فوریت تعیین تکلیف خواهند شد.

بانک مرکزی دربخشنامه ای به شرکت های صرافی ؛
برخورد قضایی با صرافی های متخلف

ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز جرم محسوب می شود و براساس 
مصوبه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران، هرگونه خرید وفروش ارز می 
بایست در بانک ها وصرافی های مجاز ودر چارچوب مقررات اعامی بانک مرکزی 
انجام شود.در این بخشنامه آمده است: در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصــادی درخصوص مدیریت بازار ارز به اطاع می رســاند، خرید و فروش ارز 
)اسکناس و حواله( صرفاً در چارچوب مقررات اعامی بانک مرکزی مجاز است و 
هرگونه اعام قیمت های نامتعارف و خارج از رویه اباغی، ایجاد جو روانی نامطلوب 
و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می شود.بنابراین عاوه بر برخورد انتظامی با 
شــرکت های صرافی متخلف، مدیران و مسئوان این دسته از صرافی ها به اتهام 

»اخالگر اقتصادی« به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می شوند.  

 توسط بانک مرکزی؛
سومین فهرست صادرکنندگان متخلف به قوه 

قضاییه ارسال شد
بانک مرکزی سومین فهرست صادرکنندگان متخلف را به قوه قضاییه ارسال کرد.ه 
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی 
کــه صادرات آنها بیش از یک میلیون یــورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در 
خصوص بازگشــت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش های 
اعامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاییه ارســال شد. 
طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ 
۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه محترم قضاییه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی 
و از جمله مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد ازم صورت 
گیرد.گفتنی اســت، این سومین فهرست ارسالی از ســوی بانک مرکزی به قوه 
قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، بالغ بر ۶.۸ میلیارد یورو بوده است.

مدیر امور مالی بانک مسکن عنوان کرد؛
بهبود عملکرد بانک مسکن در سال ۱۳۹۸

مدیر امور مالی بانک مسکن از کاهش هزینه های بانک، 
افزایش مانده سپرده ها، افزایش حجم و مبلغ تسهیات 
پرداختی، رشــد درآمدها و افزایش شــفافیت در ارائه 
صورت های مالی بانک خبر داد.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، مجمع عمومی عادی بانک مسکن 
به منظور رسیدگی به صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ در تاریخ 
۲۹ شهریور سال ۱۳۹۹ به ریاست جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند وزیر محترم 
امور اقتصادی و دارایی و با حضور تمامی اعضای مجمع، اعضای هیات مدیره بانک، 
برخی از مدیران امور برگزار شد.مدیر امور مالی، صابر عسکرپور با تاکید بر این که 
در این جلسه گزارش عملکرد بانک در سال مالی ۱۳۹۸ و همچنین برنامه های 
سال آتی به سمع و نظر اعضا مجمع رسید، گفت: پس از اتمام گزارش موصوف 
و ارائه پاسخ اعضا درخصوص عملکرد، صورتهای مالی بانک مورد تصویب و تائید 
اعضــای مجمع قرار گرفت.او با بیان این موضوع که در طی این گزارش عملکرد 
بانــک از برخی جهــات مورد توجه قرار گرفت ، به اهم موضوعات مطرح شــده 
شامل کاهش حدود ۶,۶۴۵ میلیارد ریال زیان بانک نسبت به سال گذشته،افزایش 
مانده ســپرده های بانک به میزان ۱۵۳ هزار میلیارد ریال)۲۰درصد رشد نسبت 
به سال گذشــته( از طریق جذب سپرده مشتریان و انتشار اوراق گواهی سپرده 
)عام(، وصول بالغ بر ۲۶۹ هزار میلیارد ریال بابت اقســاط تسهیات از مشتریان، 
اعطای ۶۳۶,۷۲۳ فقره تسهیات در قالب عقود اسامی که تعداد ۵۵۶,۸۳۹ در 
حوزه مسکن و ساختمان بوده ، اشاره کرد.عسکرپور درخصوص سایر موارد ارائه 
شده در این جلسه گفت: از دیگر موارد مهم مطرح شده در این جلسه می توان 
پرداخت بالغ بر ۳۰۱.۳۶۹ میلیارد ریال تســهیات که در مقایســه با تسهیات 
اعطایی سال ۱۳۹۷، معادل ۱۷.۵ درصد رشد داشته است، تعیین تکلیف تعداد 
۷۲ هزار واحد مســکونی طرح مســکن مهر که با این احتساب از تعداد ۲,۳۵۹ 
هزار واحد مســکونی که توسط بانک تسهیات اعطا شــده است، تعداد ۲,۰۱۴ 
هزار واحد آن )بیش از ۸۵ درصد( تعیین تکلیف شــده است، بهره مندی تعداد 
۱۵۲,۴۹۵ واحد مسکونی مجموعاً به مبلغ ۱۲۱,۹۴۵ میلیارد ریال از تسهیات 
صندوق پس انداز مســکن یکم از ابتدای اجرای این طرح تا پایان ســال ۱۳۹۸، 
افزایش مبلغ تســهیات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم به میزان ۱۰ 
درصد نســبت به سال ۱۳۹۷، رشــد حدود ۵ درصدی درآمدهای بانک در سال 
۱۳۹۸ نســبت به سال قبل، کاهش هزینه های بانک به میزان حدود ۱.۵ درصد 
نســبت به سال قبل، واگذاری اماک مازاد به مبلغ ۴,۵۹۱ میلیارد ریال در سال 
۱۳۹۸ در راستای اجرای ماده های ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور عنوان کرد.او افزود: همچنین از جمله سایر دستاوردهای 
بانک در سال ۱۳۹۸، انعقاد تفاهم نامه طرح اقدام ملی، بهبود نسبت های مالی، 
ارائه صورتهای مالی شفاف بر اساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، 
کاهش بهای تمام شده منابع بانک، کاهش ۴۴ شعبه از کل شعب بانک در سراسر 
کشــور، اخذ مجوز انتشــار اوراق رهنی به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال از بانک 
مرکزی می باشند.عسکرپور با بیان این که در این جلسه پس از تصویب گزارش 
مجمع و استماع بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال منتهی 
به اسفند ۱۳۹۸ و همچنین پاسخ به بندهای مذکور، اضافه کرد: اعضای محترم 
مجمع بر مواردی از جمله اجرای کامل حاکمیت شــرکتی در بانک، ارائه برنامه 
بهبود وضعیت سودآوری، بانکداری دیجیتال و تکمیل بانکداری متمرکز و کاهش 

تعداد شعب تاکیدکرد.

تحلیل یک کارشناس از آینده بازار سرمایه:
بورس در مهر بهتر از شهریور خواهد بود

یک تحلیل گر بازار ســرمایه ضمن بررسی شرایط این بازار و همچنین بازارهای 
جهانی پیش بینی کرد که بورس می تواند در مهرماه وضعیت به مراتب بهتری 
نسبت به شهریور ماه داشته باشد.بهزاد صمدی، با بیان اینکه شاخص بازار بورس 
ایران در اواســط مرداد ماه با توجه به اشــباع خرید اندیکاتورها در تمامی تایم 
فریم ها، با فشــار عرضه و فروش روبرو شد، اظهار کرد:  این درحالی بود که در 
دنیای مجازی شــاهد دعوت مردم به بازار سرمایه بودیم. فشار عرضه و فروش 
حکمفرما بر بازار، منجر به صف های فروش ســنگین تر و ترس از دست دادن 
اصل ســرمایه،  نا امید شدن از حمایت های حقوقی ها و در عین حال صحبت 
های غیر کارشناسی باعث دلسردی سهامداران در شش هفته گذشته شد.وی با 
تاکید بر اینکه در ۴۰ روز گذشــته مشخص شد حمایت های دستوری جلسات 
شورای عالی بورس تاثیر روانی بر بازار ندارد، گفت: اول مهرماه اندیکاتور شاخص 
قدرت نسبی، به حمایت خط روند پنج ساله خود رسید که محدوده ۵۹ را نشانه 
گرفته بود. اندیکاتور شــاخص قدرت نسبی در پنج سال گذشته همواره به این 
خط روند، واکنش مناســبی داشته و اول مهر  با برخورد دقیق به این خط روند 
شاهد جمع اوری صف های فروش سنگین در نماد های شاخص ساز و حمایت 
قاطعانه از بازار بودیم. هرچند بــازار در آن روز به صورت یکپارچه از صف های 
فــروش رهایی پیدا نکرد، ولی به مرور زمان می توان به کلیت بازار امیدوار بود. 
امیدوارم سهامداران به پارامترهای بنیادی و تکنیکالی بازار توجه ویژه ای داشته 
باشند.این تحلیل گر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وضعیت بورس کاا، توضیح 
داد: در بورس کاا شــاهد رشــدهای باای ۱۰۰ درصد در شش ماهه اول سال 
بودیم. همچنین قیمت های جهانی نیز در چند هفته گذشته با رشد خیلی خوبی 
روبرو بودند. از سوی دیگر مهمترین عامل برای بازار بورس ایران رشد نرخ دار 
نیمایی و بازار ازاد اســت. نکته مهم دیگر برای بازار، گزارش های ماهانه و سود 
های محقق شده فصل تابستان خواهد بود که باعث جذاب شدن قیمت ها برای 
سرمایه گذاری خواهد بود.وی تاکید کرد: بنابراین به سهامداران توصیه می شود 
با توجه به رســیدن به حمایت های واقعی اعم از تکنیکال و رونمایی از گزارش 
ها،  آگاهانه برای ســرمایه های خود تصمیم گیری کنند و از رفتارهای هیجانی 
پرهیز کنند. به نظر می رسد شاخص کل می تواند در مهر ماه وضعیت به مراتب 
بهتری نسبت به شهریور ماه داشته باشد.بر این اساس، این صحبت ها در حالی 
مطرح می شود که بازار سرمایه از اواسط مرداد ماه برخاف ماه های خرداد و تیر، 
روندی نزولی در پی داشــت؛  به طوریکه که شاخص کل از محدوده دو میلیون 

واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم عقب گرد کرد.

جهش لیر بدنبال اقدام ناگهانی بانک مرکزی 
ترکیه در افزایش بهره رپو

بدنبال اقدام غافلگیرکننده بانــک مرکزی ترکیه مبنی بر افزایش نرخ بهره رپو 
برای قراردادها با سررسید یک هفته ای، لیر تحلیل رفته، جهش کرد.به گزارش 
آناتولی، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهــره رپو را از ۸.۲۵ به ۱۰.۲۵ درصد افزایش 
داد. در نتیجه این اقدام، ارز آمریکا برابر همتای ترکیه ای آن ۱.۲درصد از ارزش 
خود را از دست داد و هر دار با قیمت ۷.۶۰۷ لیر خرید و فروش شد.ارزش لیر 
ترکیه در سال جاری به شدت افت کرده و دار آمریکا تا اینجا برابر ارز این کشور 
حدود ۲۸درصد رشــد کرده است.تحلیلگران رابوبانک در آستانه این اقدام گفته 
بودند که افزایش نرخ بهره به دلیل نگرانی ها مبنی بر خطر ناشــی از افت ارزش 
لیر برای تورم و ثبات مالی، توجیه پذیر است.کمیته سیاست پولی بانک مرکزی 
ترکیه با انتشار بیانیه ای اعام کرد که »حفظ فرآیند پایدار ضدتورمی، فاکتوری 
کلیدی برای رسیدن به ریسک اعتباری کمتر، نرخ بهره کمتر در طوانی مدت 

و احیای اقتصادی قوی تر است.«

یکی از مقامات ارشــد صنــدوق بین 
المللی پــول با اشــاره بــه داده های 
اقتصادی بهتــر از انتظارات ازســوی 
چین و سایر کشورهای پیشرفته گفت 
که دورنمای اقتصاد جهان نســبت به 
گذشته آنچنان که انتظار می رفت تیره 
و تار نیســت.به گزارش رویترز، »گری 
رایس« سخنگوی صندوق بین المللی 
پول در جمــع خبرنگاران گفت که در 
نتیجــه پاندمی ویــروس کرونا و تاثیر 
آن بر بسیاری از بخش های اقتصادی، 
چشم انداز کلی اقتصاد جهان همچنان 
چالش برانگیز اســت.وی با اشــاره به 
نگرانی صنــدوق در خصوص افزایش 
ســطوح بدهی کشورها، تاکید کرد که 
شرایط در بسیاری از کشورهای در حال 
توسعه و بازارهای نوظهور به غیر چین، 
بین  است.صندوق  »پرابهام«  همچنان 
المللی پول قرار است تازه ترین گزارش 

خود را در خصوص دورنمای اقتصادی 
جهان در ۱۳ اکتبر )۲۲مهرماه( منتشر 
کند؛ این نهاد جهانی در ماه ژوئن پیش 
بینی خود را از رشد اقتصادی جهان در 
ســال ۲۰۲۰ بیش از پیش تنزل داد و 
در آن برهه اعام کرد که اقتصاد جهان 
در ســال جاری به انــدازه ۴.۹ درصد 
کوچک خواهد شد و این در حالی بود 
که در پیش بینی مــاه آوریل خود این 
رقم را ۳درصد اعام کرده بود.رایس به 
هیچ عدد و رقم جدیدی اشاره نکرد اما 
گفت که داده های اخیر از سوی چین 

و سایر اقتصادهای پیشرفته از انتظارات 
بهتر اســت.وی در ادامه اظهار داشت: 
داده هــای جدیدی که به دســت ماه 
رســید، حاکی از آن است که با توجه 
به اینکه بخش هایــی از اقتصاد جهان  
روند بهبود را آغاز کــرده اند، وخامت 
دورنمای اقتصادی شاید نسبت به آنچه 
در بروزرســانی ۲۴ ژوئن منتشر شد، 
کمتر باشد.رایس اضافه کرد که عاوه 
بر این نشانه هایی مبنی بر این موضوع 
وجود دارد که بعد از قرنطینه گسترده 
به منظور تحدید شیوع ویروس کرونا، 

تجارت جهانی نیــز روند بهبود و احیا 
را آغاز کرده اســت.وی افزود: اما تاکید 
می کنم که هنوز در خطر هســتیم و 
چشــم انداز همچنان چالــش برانگیز 
است به ویژه در بســیاری از بازارهای 
نوظهور و کشورهای درحال توسعه به 
غیر از چین؛ بســیاری از این کشورها 
همچنان با تضعیــف تقاضای داخلی، 
تقاضای ضعیف صادرات، کاهش درآمد 
و ریزش گردشگری دست و پنجه نرم 
تاکید کرد:  پایــان  می کنند.رایس در 
در مجموع، عمده نگرانی ما این اســت 
که این بحران دستاوردهای چند سال 
اخیر مــا را در کاهش فقر، معکوس و 
پیشــرفت های ما را در مســیر نیل به 
اهداف توسعه پایدار خنثی کند.سازمان 
ملل متحد پنج ســال پیــش اهداف 
بلندپروازانه خود را برای پایان دادن به 

فقر و نابرابری تبیین کرد.

صندوق بین المللی پول: 
 چشم انداز اقتصادی جهان
 به وخامت گذشته نیست

بانــک مرکزی اعام کرد: در هفته جاری در مجموع ۷.۱ 
هزار میلیــارد ریال اوراق بدهی دولــت در هفته جاری 
توسط ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.، 
این بانک نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی مورخ ۱ مهرماه 
۱۳۹۹ را اعــام و از برگزاری حــراج جدید اوراق بدهی 

دولتی در تاریخ ۸ مهر ماه سال جاری خبر داد.

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی )۱ مهر ماه ۱۳۹۹(
پیرو اطاعیــه روز سه شــنبه ۲۵ شــهریورماه ۱۳۹۹ 
درخصوص برگزاری حــراج اوراق بدهی دولتی به اطاع 
می رســاند، طی برگزاری هفدهمین مرحله از این حراج، 
یــک بانک و ۲ نهاد مالی ســفارش های خود را به ارزش 
۶.۱ هزار میلیارد ریال در ســامانه های بازار بین بانکی و 
مظنه یابی شــرکت مدیریت فنــاوری بورس تهران ثبت 
کردند. وزارت امور اقتصــادی و دارایی نیز با فروش ۵.۴ 
هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۵۲ با نرخ بازده تا سررســید 
۲۰ درصد موافقت کــرد. معامات مربوط به فروش این 
اوراق به نهادهای مالی برنده در روز ســه شنبه ۱ مهرماه 
۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاماتی 
بورس ثبت شد.به عاوه، سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی 
در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۷۰۰ 
میلیارد ریال اوراق اراد ۴۹ با نرخ بازده تا سررســید ۲۱ 
درصد و هــزار میلیارد ریــال اوراق اراد ۵۳ با نرخ بازده 
تا سررســید ۲۱ درصد )در مجموع بــه ارزش ۱.۷ هزار 

میلیارد ریال( را خریداری کردند.

در مجمــوع، ۷.۱ هزار میلیارد ریــال اوراق بدهی دولت 
در هفته جاری توســط سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی 

خریداری شد.

برگزاری حــراج اوراق بدهی دولتــی )8 مهرماه 
)۱۳۹۹

کارگــزاری بانک مرکــزی در راســتای عرضه تدریجی 
اوراق در تواترهــای هفتگی، مرحله هجدهم حراج اوراق 
بدهی دولتی جهت فروش به بانک ها، مؤسسات اعتباری 
غیربانکی صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای 
و شرکت های تأمین سرمایه را در روز سه شنبه ۸ مهرماه 
۱۳۹۹ اجــرا می کند. اوراق عرضه شــده در این حراج، 
مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت ســود شش ماهه 
)پرداخت کوپن دوبار در سال( بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می توانند نسبت 
به ارسال سفارش های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه 
۶ مهرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام 
کنند. صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه ای و 
شرکت های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج 
نیز می توانند ســفارش های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز 
یکشــنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹ از طریق ســامانه مظنه یابی 
شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معامات 
مربــوط به این حراج در روز سه شــنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۹ 
انجام خواهد شد.کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در 
این حراج می توانند ســفارش های خود را در هر نماد به 

طور جداگانه ارسال کنند. شایان ذکر است حداقل حجم 
ســفارش در هر یک از نمادهای مزبــور ۵۰۰ هزار ورقه 
اســت. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این 
حراج توصیه می شود، تنوع بخشــی به سبد دارایی های 
مالی را در سفارش گذاری مدنظر قرار دهند.ذکر این نکته 
ضروری اســت که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی 
به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه 
اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات 
دریافت شده را برای تصمیم گیری به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی ارسال می کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین 
سفارش های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت 
پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می کند. در نهایت، 
عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکســان انجام 
می شــود.همچنین بر اســاس جز )۴( بند »ک« تبصره 
)۵( قانون بودجه ســال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز 
به خرید و فروش اوراق مالی اسامی دولت در بازار ثانویه 
اوراق اســت. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی 
مجاز به خرید اوراق مالی اســامی در بازار اولیه نبوده و 
نمی تواند در فرآینــد برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی 
را با هدف تأمیــن مالی دولت خریداری کند. همچنین، 
کارگزاری بانک مرکزی تأمین کننده زیرساخت معامات 
و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی عضو بازار بین بانکی اســت و تعهدی 
نســبت به حجم و قیمت اوراق به فــروش رفته در بازار 

اولیه ندارد.

در هفته جاری؛

سرمایه گذاران ۷۱۰میلیارد تومان اوراق بدهی خریدند

آگهی اباغ اخطاریه ماده ۱۰۱ پرونده شماره 
۱/۱۳۹۹۰۴۰۳۲۰۴۶۰۰۰۰۲۲

بدینوســیله به آقای امجد رضائی فرزند کریم کد ملی ۳۸۵۸۹۵۵۳۸۸ 
شماره شناسنامه ۴۳۴ متولد ۱۳۵۳ و ماهپاره رضائی فرزند کریم متولد 
۱۳۵۴ کدملی ۳۸۵۸۹۵۵۳۹۶ شناسنامه ۴۳۵ بدهکاران پرونده کاسه 
۱/۱۳۹۹۰۴۰۳۲۰۴۶۰۰۰۰۲۲ اعــام میگردد به موجب گزارش مورخ 
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ کارشــناس رســمی دادگســتری پاک ثبتی -۱ فرعی 
۲۸۳۹ از اصلــی ۵۸ در بخــش ۱۴ ناحیــه اوباتو واقــع در دیواندره به 
مبلــغ ۱۹۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
معترض میباشــید اعتراض کتبی خودرا ظرف مدت ۵ روز از تاریخ اباغ 
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشناس تجدید نظر به 
مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی 
که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
 پیرمحمدی-رییس اداره ثبت اسناد و اماک دیواندره)۳5۶(

آگهی ماده 3
برابر رای شــماره 139960331057000557هیــات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملــک کرج- ناحیه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم شــهره 
مشیری فرزند قاسم به شماره شناسنامه 5320 صادره از باختران در شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 98/02 متر مربع پاک 321 فرعیاز361 اصلی 
واقع در ماهدشت،ولدآباد بزرگ خریداری از مالک رسمی آقا/خانم خود متقاضی محرز 
گردیده است. لذا به منضور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/07/05 تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/07/20

منصور هدایتکار-رئیس ثبت اسناد و اماک
 ) م الف99/616/ف(

جهش ۶۰۰ تومانی نرخ دار
 یورو در نیمه کانال ۳۲ هزار 

تومان
صرافی های بانک ها از قیمت دار را برای فروش به مردم 
۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعام کرده اند که نســبت به روز 
گذشــته ۶۰۰ تومان افزایش داشته است. صرافی های 
بانک ها قیمــت دار را برای فروش بــه مردم ۲۷ هزار 
و ۸۰۰ تومان اعام کرده اند که نســبت به روز گذشته 
۶۰۰ تومان افزایش داشته است. این صرافی ها دار را از 
مردم با قیمت ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می کنند.

بر همین  اســاس طی روز جاری قیمت فروش یورو در 
صرافی های بانک ها، ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعام شــده 
اســت. همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها 
۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان اســت.گفتنی اســت؛ ۵ صرافی 
بانکی در خیابان فردوســی با داشتن کارت ملی، کارت 
شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ 
تا ۲۰۰۰ دار آمریکا به متقاضیان واجد شــرایط عرضه 

می کنند.

 پیش بینی سقوط دار در ۲۰۲۱؛ آمریکا باید منتظر 
رکود ۲ رقمی باشد

اســتاد اقتصاد دانشــگاه ییل آمریکا در ماه ژوئن پیش بینی کرده بود دار طی یک تا دو سال 
آینده ســقوط خواهد کرد و حاا می گوید این اتفاق در پایان ۲۰۲۱ می افتد. به گزارش راشــا 
تودی، اســتفان روچ، استاد اقتصاد دانشــگاه ییل آمریکا عقیده دارد سال آینده میادی سالی 
ســخت برای دار آمریــکا خواهد بود. وی گفــت دیدگاه او در مورد ســقوط دار چندان هم 
نامحتمل نیست.»اطاعات  مربوط به شاخص های کان مثل پس انداز و حساب جاری چندان 
دلگرم کننده نیســتند. کسری حساب جاری در آمریکا که دلیل اصلی عدم تعادل بین المللی ما 
با سایر دنیاست، در سه ماهه دوم سال جاری میادی به بااترین رقم رسیده است«. وی اضافه 
کرد:»نرخ خالص پس انداز ملی که مجموع پس انداز افراد، کسب و کارها و بخش دولتی است 
هم بیشــترین کاهش را در ســه ماهه دوم داشته و برای اولین بار از زمان بحران بزرگ مالی تا 
محدوده منفی سقوط کرده است«. این اقتصاددان در ماه ژوئن پیش بینی کرد دار طی یک تا 
دو سال آینده سقوط خواهد کرد و حاا می گوید این اتفاق در پایان ۲۰۲۱ می افتد.        وی 
گفت:»اگر روند افزایش کســری و بدهی حسابهای دولتی ادامه داشته باشد، کاهش ارزش دار 
تســریع خواهد شــد. دار در برابر اتفاقات پیش روی خود ایمن نیست«. روچ  که رئیس سابق 
بخش آســیا در موسســه خدمات مالی مورگان استنلی اســت، احتمال رکود دو رقمی اقتصاد 
آمریکا را ۵۰ درصد می داند. وی هشدار داد:»با ورود به فصل آنفوانزا و با توجه به افزایش موارد 

ابتا به کرونا، نمی توان از پیامدهای وضع دوباره قرنطینه ها غافل بود«.
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گزیده خبر

شکست برگزیت سه برابر بیشتر از کرونا 
به اقتصاد بریتانیا ضربه خواهد زد

کارشناســان اروپایی می گویند اثرات مخربی که یک برگزیت بدون توافق 
به اقتصاد بریتانیا وارد می کند، ســه برابر بیشــتر از کرونا خواهد بود. یک 
اندیشکده اخطار داده است که عدم موفقیت برگزیت می تواند سه برابر کرونا 
به اقتصاد بریتانیا ضربه بزند و با تغییر در اتحادیه اروپا ممکن است صف های 
طویلی در مرزها، کمبود مواد غذایی و دارو و حتی دردســرهایی برای سفر 
به این منطقه پیش بیاید.یک مقام مســئول در بریتانیا هم به نخست وزیر 
اخطار داده که زمان برای فراهم ســاختن زیرساخت های برگزیت درحال 
اتمام است.گزارشی که براساس مدل سازی های مدرسه اقتصاد لندن منتشر 
شده، نشان می دهد اگر بریتانیا نتواند با بروکسل به یک توافق برسد، اثرات 
بلندمدت زیادی در برخواهد داشت.براساس مدل سازی های انجام شده در 
مدرسه اقتصاد لندن اثراتی که برگزیت بدون توافق در بلندمدت می تواند بر 
اقتصاد بریتانیا بگذارد، دو تا سه برابر تاثیرات ناشی از کووید19 خواهد بود.

چندی پیــش نمایندگان پارلمان پیش نویس ایحه بــازار داخلی بوریس 
جانســون را تصویب کردند که بر اساس آن با تغییراتی یک جانبه از سوی 
انگلیس در برگزیت، قوانین بین الملل نقض خواهند شــد.با وجود حمایتی 
که جانســون از این ایحه می کند اما بسیاری او را متهم به لطمه زدن به 
شــهرت بریتانیا در جهان می کنند.یکی از طراحان تغییرات جدید در اروپا 
گفته است زمانی بود که نخست وزیر به ما گفت خروج بدون توافق بهترین 
دستاورد اســت، اما امروز محاسبات نشان می دهد این کار اثرات اقتصادی 
مخربی خواهد داشــت.برخی وزرا هم هشدار دادند که جانسون با اقدامات 
اخیرش در حال ارتکاب بزرگترین خود تخریبی اقتصادی طی ســال های 

گذشته است.

 کیم جونگ اون از کره جنوبی 
عذرخواهی کرد

رئیس کره شمالی از همسایه جنوبی خود به دلیل شلیک مرگبار به یکی 
از مقامات کره جنوبی عذرخواهی کرده اســت.به گزارش یونهاپ، دفتر 
ریاســت جمهوری کره جنوبی امروز جمعــه اعام کرد کیم جونگ اون 
از کره جنوبی به دلیل تیراندازی به یکی از مقامات وزارت شــیات این 
کشــور و کشته شدن وی در اوایل هفته گذشته عذرخواهی کرده است.

گفته می شــود پیام کیم در یادداشتی رسمی تسلیم کره جنوبی شده و 
در آن تاسف شدید وی ابراز شده است.در یادداشت کیم نوشته شده قایق 
حامل مقام کره جنوبی نیز آتش گرفته و از بین رفته است.روز پنجشنبه 
پس از ناپدید شدن یک مقام وزارت شیات کره جنوبی، این کشور اعام 
کرد که کره شــمالی این مقام کره جنوبی را در دریا کشته و بدن وی را 

آتش زده است.

»خلیلزاد«: طالبان با پیشنهاد آتش بس در 
دستور کار مذاکرات صلح موافق است

نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان اظهارداشت که افزایش خشونت سبب 
بی اعتمادی در مذاکرات بین اافغانی شــده اســت در حالی که طالبان با 
پیشنهاد آتش بس در مذاکرات موافق است. »زلمی خلیلزاد« نماینده ویژه 
آمریکا در امور صلح افغانســتان گفت که دولت کابل و گروه طالبان تاش 
دارند تا از طریق افزایش خشــونت دست بااتری در مذاکرت دوحه داشته 
باشند.وی تاکید کرد که -افزایش خشونت در افغانستان پذیرفتنی نیست و 
باید دو طرف در زمینه  کاهش آن اقداماتی انجام دهند.خلیلزاد اظهارداشت 
که افزایش خشونت سبب کاهش اعتماد میان دو طرف و از بین رفتن اعتماد 
مردم به روند صلح می شود.نماینده ویژه آمریکا گفت که طالبان توافق کرده 
اســت تا آتش بس دائمی و همه جانبه شامل دســتور کار مذاکرات صلح 
افغانستان شود.وی خاطرنشان کرد که طالبان معتقد به حل مسالمت آمیز 
جنگ افغانســتان است و این گروه تاکید کرده که جایگزینی برای مذاکره 
وجود ندارد.خلیلزاد با اشــاره پس از خروج نیروهای شوروی، از رهبران و 
چهره های سیاسی افغانستان نیز خواست تا اجازه ندهند تا تجربه های تلخ 
گذشــته تکرار شوند.نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان همچنین 
از جامعه  جهانی خواســته تا به روند صلح و مذاکرات بین اافغانی بیشــتر 
توجه کنند. وی در حالی از افزایش خشــونت دولت افغانســتان و طالبان 
خبر می دهد که باوجود گشــایش مذاکرات بین اافغانی صلح در تاریخ 22 
شهریور ســالجاری در قطر هنوز هیچ چیزی در این کشور تغییری نکرده 
اســت.گروه های تماس تیم های مذاکره کننده دولت افغانســتان و طالبان 
هنوز نتوانسته اند درباره دســتورکار جریان مذاکرات صلح به توافق نهایی 

دست یابند.

 سازش با اسرائیل، شرط آمریکا برای
 خروج از عراق!

روزنامه لبنانی »ااخبار« به نقل از منابع دولتی عراق دلیل تهدید آمریکا مبنی بر 
بستن سفارت خود در بغداد را به عللی نسبت داد که یکی از آنها سازش با تل آویو 
عنوان شده است. روزنامه لبنانی »ااخبار«،  دیروز )جمعه(، در ادامه گزارش روز 
گذشته خود در ارتباط با اینکه واشنگتن، بغداد را به بستن سفارت خود و اعمال 
تحریم تهدید کرده است،  خبر داد که یکی از علل این اقدام، تحمیل شروطی از 
جمله ســازش با تل آویو بوده است.روزنامه ااخبار روز گذشته خبر داده بود که 
سران سه قوه عراق، روز دوشنبه، نشستی برگزار کرده اند که »برهم صالح« رئیس 
جمهور عراق در آن نشســت به افراد حاضر خبر داده است که »مایک پامپئو« 
وزیر امور خارجه آمریکا، تهدید کرده که ســفارت خود را عراق خواهند بســت 
روزنامه ااخبار در گزارش امروز خود و در ادامه گزارش روز گذشــته نوشت که 
اشــاره »دونالد ترامپ«  رئیس جمهور آمریکا به »بستن سفارت آمریکا در بغداد 
و اعمال تحریم های ســخت علیه کشور عراق« تهدیدی است که »برخی منابع 
دولتی« عراق در گفت  و گو با این روزنامه آن را به دو علت می دانند که یکی از آنها 
مستقیم و دیگری غیرمستقیم است.در همین ارتباط، شبکه قطری »الجزیره« 
نیز، دیروز )جمعه(، طی گزارشی به نقل از یک منبع در دفتر ریاست جمهوری 
عراق خبر روزنامه ااخبار منبی بر تهدید آمریکا درباره بســتن سفارت را تأیید 
کرد.ااخبار در ادامه گزارش به نقل از منابع دولتی یادشــده و با اشاره به تهدید 
آمریکا نوشــت که واشنگتن در تاش است تا اوا مسئولیت آنچه را که ممکن 
است بغداد بعدها در معرض آن قرار گیرد، بر تهران تحمیل کند و از سوی دیگر، 
از بغداد برای پیوســتن به جمع کشورهای سازش کننده با تل آویو اخاذی کند؛ 
مســئله ای که دولت، مردم و نیروهای سیاســی لبنان آن را نمی پذیرند.ااخبار 
در ادامه نوشــت که علت مســتقیم، تهدید آمریکا را با حمات تقریبا روزانه به 
سفارت این کشور، امکان دیپلماتیک و کاروان های »ائتاف بین الملی« به رهبری 
واشــنگتن مرتبط می داند. این روزنامه لبنانی در ارتباط با ارتباط غیرمستقیم و 
علتی که منابع عراقی آن را »حقیقی« توصیف کردند، خبر داد که واشــنگتن 
در تاش اســت تا خروج خود از عراق را به یــک »معامله تاریخی بزرگ« گره 
بزند.ااخبار افزود که افراد ذیربط در بغداد این برداشــت را دارند که واشنگتن 
می خواهد برای خروج عراق،  تعهدی از بغداد-ولو بدون اعام در زمان کنونی- در 
قبال پیشــبرد مقتضای طرح »معامله قرن« و طرح های عادی سازی کشورهای 
عربی با دشمن اسرائیلی کسب کند.پیشتر، »مقتدی الصدر« رهبر جریان عراقی 
»الصدر« در واکنش به شایعاتی در خصوص بازگشایی »سفارت مجازی بغداد در 
اسرائیل« به »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی هشدار داده بود 
که بازگشایی سفارت این رژیم در سرزمین معصومان به معنای روز پایانی رژیم 

صهیونیستی خواهد بود .

گورباچف: 
سیاست های ترامپ در عرصه کنترل 

تسلیحات، هرج و مرج می آفریند
 میخاییل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی اعام کرد: سیاست های 
دولت ترامپ در عرصه کنترل تســلیحاتی و خلع ســاح منجــر به هرج مرج 
استراتژیک در عرصه بین المللی می شود. گورباچف که از سال 19۸۵ تا 1991 
واپسین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود، در مقاله ای که روز جمعه در خبرگزاری 
دولتی تاس روسیه منتشر شد، خاطرنشان کرد: لغو توافقنامه های بین المللی که 
روند خلع ساح هسته ای را تنظیم می کنند از سوی دولت ترامپ منجر به هرج 
و مرج استراتژیک می شود.  وی با انتقاد از رویکرد آمریکا در عرصه خلع ساح 
هســته ای اظهار داشت: فناوریها و ســاح های جدید بوجود می آید و ریسک 
هــا و خطرات افزایش می یابد. به همین دلیل نیاز به تاش های بیشــتر برای 
قرار دادن موضوع خلع ساح هســته ای در دستور کار بین المللی وجود دارد.

گورباچف تصریح کرد که روســیه به عنوان قدرت اتمی باید این مساله را سریع 
حل کند. آمریکا یک ســال پیش از پیمان منع موشک های هسته ای کوتاه و 
میان برد خارج شد و به دنبال آن روسیه نیز این پیمان دوجانبه را ترک کرد تا 
به عمر آن پایان دهد.در ماه فوریه سال 2021 نیز اعتبار پیمان منع تسلیحات 
تهاجمی راهبردی موسوم به پیمان استارت-2 که در سال 2010 بین روسیه و 
آمریکا امضا شد به پایان می رسد و به گفته مقامهای روسی، واشنگتن عاقه ای 
برای تمدید این پیمان ندارد. رهبر شوروی سابق در ادامه مقاله خود نوشت: در 
جهان کنونی باید همکاریهای اقتصادی و انسانی جایگزین رقابت های تسلیحاتی 
و سیاستی باشد که در مرز مناقشه مسلحانه قرار دارد . گورباچف معتقد است که 
شیوع همه گیر ویروس کرونا منجر به تشدید رویارویی بین آمریکا و چین شده 
است و روسیه باید از راههای دیپلماتیک ازتشدید دامنه اختافات بین واشنگتن 
و پکن جلوگیری کند.  گورباچف که در سال 1990 یک سال پیش از فروپاشی 
شوروی، جایزه صلح نوبل دریافت کرد در مورد اعطای این جایزه بین المللی به 
وادیمیر پوتین گفت: مــن فکر می کنم آن زمان که با پارتی بازی یا هر بازی 
دیگری می شد چنین جایزه ای را دریافت کرد، گذشته است.سرگئی کومکوف 
یک نویسنده روس روز گذشته با ارسال نامه ای کمیته جایزه نوبل، درخواست 
کرد که پوتین نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شود.تاکنون دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا و الکسی ناوالنی رهبر مخالفان دولت روسیه نیز نامزد دریافت 

این جایزه شده اند.

عون خواستار پایبندی کشورهای کمک کننده 
به تعهداتشان در کمک به لبنان شد

«میشــل عون« رییس جمهوری لبنان در ســخنرانی مجازی خود در مجمع 
عمومی سازمان ملل گفت: درخواست مجدد خود را به کشورهای کمک کننده 
برای پایبندی به تعهداتشــان اعام می کنیم و خواســتار مشارکت دوبرابری و 
مستقیم مالی این کشورها هستیم.به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، عون افزود 
پیامدهای انفجار بندر بیروت، میانگین فقر در کشــور را افزایش داده است.عون 
تأکید کرد: بیروت یک شــهر ویرانه اعام شــد و ارتش لبنان مدیریت کمک ها 
به خســارت دیده ها را برعهده گرفت.رییس جمهوری لبنان با اشــاره به این که 
نیازمند کمک  جامعه جهانی برای بازسازی بیروت هستیم، افزود: شاید بیروت به 
مناطقی تقسیم شود و هر کشور بازسازی بخشی از آن را برعهده گیرد.عون اظهار 
کرد: خواســتار افزایش تاش ها برای تأمین بازگشت امن پناهجویان سوری به 
کشورشان هستیم.وی تصریح کرد: درخواست مجدد خود را به کشورهای کمک 
کننده برای پایبندی به تعهداتشان اعام می کنیم و خواستار مشارکت دوبرابری 
و مستقیم مالی این کشورها هستیم.بعد از انفجارهای ویرانگر بیروت، کشورهای 
کمک دهنده کمک فوری 2۵0 میلیون یورویی را به لبنان وعده دادند.ون اظهار 
کرد: ما متعهد به انجام اصاحات مالی و اقتصادی هستیم که موجب شکوفایی 
کشور خواهد شد.1۴ مردادماه )۴ می( در پی وقوع آتش سوزی گسترده  در یکی 
از انبارهای مواد آتش زا واقع در بندر بیروت، انفجار مهیبی در انبارهای مجاور آن 
رخ داد که بر اثر آن، صدها تن کشــته  و بالغ بر هفت هزار نفر زخمی شــدند و 

حدود 1۵ میلیارد دار خسارت مالی به این شهر بندری وارد آمد.

۳ سناریو برای نپذیرفتن نتیجه انتخابات توسط ترامپ
برخی منابع خبری گفته اند رئیس جمهور آمریکا ســه راه برای 
نپذیرفتن نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور دارد.، 
اظهارات تلویحی »دونالــد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا درباره 
اینکه ممکن اســت در صورت باخت در انتخابات از قدرت کنار 
نرود رسانه های بین المللی را به تحلیل درباره سناریوهای مختلف 
احتمالی درباره انتخابات ســوم نوامبر واداشــته اســت.روزنامه 
گاردین در همین خصوص توضیح مختصری درباره ســه روشی 
که دونالد ترامپ ممکن است از پذیرش نتیجه انتخابات امتناع 

کند ارائه کرده است:
1- او ممکن اســت روز ســوم نوامبر، قبل از اتمام شمارش آرا 

اعام پیروزی کند؛
2- ترامپ ممکن است با مجلس های قانون گذار در سطح ایالتی 
همکاری کرده و الکتورهای جمهوری خواه را جایگزین الکتورهای 

دموکرات کند؛
۳- مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا ممکن اســت یک 
قانون مصوب ســال 1۸۸۷ موســوم به »قانون شــمارش آرای 

الکترال« را به نفع دولت ترامپ تفسیر کند.
بســیاری از رســانه های آمریکا هم تأیید کرده انــد که ابهامات 
موجود در »قانون شــمارش آرای الکترال« ممکن اســت بتواند 
به ترامپ اجازه سوءاستفاده از شرایط را برای خودداری از خروج 
از قدرت بدهد.در این قانون، شــرایط مربوط به انتخاب الکتورها 
)گزینشگران رئیس جمهور( برای مجمع گزینندگان شرح داده 
اســت. مجمع گزینندگان، هیئتی است که طبق قانون اساسی 
آمریکا باید رئیس جمهور را حداکثر تا ۴1 روز بعد از روز انتخابات، 

انتخاب کند.به عبارت دیگر، این مجمع امســال باید حداکثر تا 
1۴ دســامبر رئیس جمهــور را انتخاب کند، اما امســال بنا به 
دایلی مانند اضافه شــدن دیرهنگام رأی های غیابی، مناقشات 

بر ســر رأی های معتبر و نامعتبر و عوامل دیگر احتمال می رود 
در تاریخ مذکور نتایج رأی گیری در برخی ایالت ها هنوز نامعلوم 
مانده باشد.ساده ترین قرائت از این قانون این است که در چنین 

شــرایطی، هر فردی که در روز 1۴ دســامبر جلوتر از رقیبش 
باشــد، رأی الکتورهــا را خواهد داشــت و بالتبع رئیس جمهور 
آمریکا خواهد بود. بســیاری از تحلیلگــران معتقدند که دونالد 
ترامپ، احتمااً در مراحل اولیه شمارش آرا، جلوتر از جو بایدن 
خواهد بود و او احتمااً به همین دلیل انگیزه خواهد داشت روند 
شــمارش آرا را تا آنجا که می تواند آهسته کند.ترامپ تا به حال 
خیلی روشــن و صریح گفته یکی از ادعاهایش این خواهد بود 
که برگزاری رأی گیری های پســتی، »متقلبانه« یا »مخدوش« 
است. ســابقه اظهارنظرهای او نشان می دهد که او ممکن است 
ســریعاً برای خواســته هایش توهم توطئه هم جور کند. مثًا با 
آنکه او در انتخابات 201۶، در آرای مردمی ســه میلیون کمتر 
از هیــاری کلینتون رأی آورد بــه فاکس نیوز گفت: »فکر کنم 
رأی مردمــی را هم به معنای واقعی کلمه مــن بردم. به نظرم 
تقلب های زیادی انجام شد.«»ریچارد ال هیسن«، استاد حقوق 
در گفت وگــو با پایگاه آتانتیک گفــت: »اگر نتایج انتخابات به 
هم نزدیک باشــند ممکن است شاهد نزاع های پساانتخاباتی در 
دادگاه ها و خیابان ها باشیم.«پایگاه آتانتیک نوشته »جو بایدن« 
در واقع ماهیت تهدیــد ترامپ را غلط ارزیابی کرده. او می گوید 
که اگر ترامپ انتخابات را ببازد و از قدرت کنار نرود ارتش او را تا 
بیرون از کاخ سفید مشایعت خواهد کرد، در حالی که اگر ترامپ 
بخواهد و متحدانش در حزب جمهوری خواه هم نقشی که او به 
آنهــا می دهد را ایفا کنند، او می تواند از شــکل گیری اجماع در 
کنگره و مجمع گزینندگان درباره پیروزی جو بایدن جلوگیری 
کرده و سپس از همین ابهام برای ماندن در قدرت استفاده کند.

 نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل 
متحد در واکنش به اظهارات ضد ایرانی 
شاه ســعودی گفت به طور کامل ثابت 
شده است که عربستان به عنوان منبع 
بی ثباتی در منطقه، حامی اصلی صدام و 
تجاوز به یمن اســت.در پی ایراد برخی 
اتهامات ضد ایرانی شــاه ســعودی در 
سخنرانی روز چهارشنبه وی در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل، مجید تخت 
روانچی این اتهامات را بی پایه و اســاس 
خواند و آنها را قاطعانه رد کرد.وی افزود: 
عربســتان با درماندگی تمام تاش می 
کند تا با اتهــام زدن به دیگران، اذهان 
را از ســابقه تاریــک و طوانی خود در 
حمایت گســترده از تروریســم، اشاعه 
اعتقادات افراطــی، پراکندن تخم نفاق 
و کینــه، اقدامــات بی ثبات ســاز در 
منطقــه و جنایــات خــود در تجاوز ۶ 
سال گذشــته خویش به یمن منحرف 
این کاما  ادامه داد:  سازد.تخت روانچی 
ثابت شده که عربستان به عنوان منبع 

بی ثباتی در منطقــه، اصلی ترین حامی 
مالی صدام، دیکتاتــور عراق، در تجاوز 
هشــت ســاله به ایران بود که طی آن 
جنایات بی شــماری را مرتکب شد که 
یکی از آنها اســتفاده از ساح شیمیائی 
علیــه شــهرها و شــهروندان ایرانی و 
عراقی بــود.وی اضافه کــرد همچنین 
امروزه دیگر کاما آشکار شده است که 
الهام بخش  ایدئولوژی وهابی عربستان 
اصلی خطرناکترین گروه های ترویستی 
نظیر داعش و القاعده بوده اســت و این 
کشــور نیز با دارهای نفتی خود اصلی 
ترین حامی مالی این گروه ها به شــمار 
اسامی  جمهوری  دائم  می رود.نماینده 
ایران تصریــح کرد یک نمونه بارز دیگر 

از اقدامــات بی ثبات کننــده منطقه ای 
عربستان، کشتار و بیرحمی ۶ سال اخیر 
آن در تجاوز به یمن است که نتیجه ای 
جز کشــتار زنان و کــودکان و تخریب 
خانه ها، مساجد، مدارس و بیمارستان ها 
و حتی هدف قرار دادن مراسم های عزا 
و عروســی در پی نداشــته است.تخت 
روانچی تاکید کرد این جنایات در مورد 
کودکان یمنی به اندازه ای بیرحمانه بوده 
که ســازمان ملل، عربستان را در صدر 
فهرســت کودک کش های دنیا قرار داد؛ 
اگرچه بعدها به دایل کاما مشــخص 
غیرحرفه ای، نام این کشور از آن فهرست 
حذف شــد.وی یادآور شد: برخاف این 
همه جنایات که عربســتان در مغایرت 

آشکار با حقوق بین الملل مرتکب شده 
و موجب مسئولیت بین المللی آن است؛ 
این کشور در اقدامی کاما غیرانسانی، 
هنوز هم به استفاده از قحطی به عنوان 
یــک روش جنگی و نیــز جلوگیری از 
ارسال سوخت، غذا و دارو به مردم یمن 
ادامــه می دهد.نماینده دائــم ایران در 
سازمان ملل متحد تصریح کرد: صلح و 
امنیت از طریق اتکا به نیروهای خارجی 
که فقــط در پی منافع خــود و فروش 
ساح هایشان هستند، به دست نمی آید 
بلکــه از طریق گفت وگوهای صادقانه با 
شرکت همه کشورهای منطقه بر اساس 
احتــرام متقابل و پــای بندی به اصول 
بنیادین حقــوق بین الملل قابل تحقق 
است.تخت روانچی به طرح صلح »امید« 
جمهوری اســامی ایران در مورد صلح 
و ثبات در منطقه خلیج فارس اشــاره 
کرد و از عربســتان خواســت به چنین 
درخواســتی برای گفت وگوهای فراگیر 

منطقه ای پاسخ مثبت بدهد.

نماینده ایران در سازمان ملل: 
عربستان سعودی منبع بی ثباتی 

در منطقه است

 جنگ، ۴۴۲ میلیارد دار به سوریه 
خسارت زده است

 براســاس برآورد گزارش یک ســازمان بین المللی که روز چهارشنبه منتشر 
شــد، اقتصاد سوریه در جنگ هشت ساله )از 2011 تا 2019( ۴۴2 میلیارد 
دار خســارت دیده است.به گزارش خبرگزاری آناتولی، کمیسیون اقتصادی 
و اجتماعی آســیای غربی »اســکوا«  )ESCWA( و با همکاری دانشگاه سنت 
اندرز انگلیس منتشــر شد، آمده است: بخش مســکن، معدن، حمل و نقل، 
امنیت، تولید، برق و بهداشت بیشــترین آسیب را در جنگ سوریه دیده اند.

براساس این گزارش، در این جنگ بخش سرمایه حدود 11۷ میلیارد و ۷00 
میلیــون دار و تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۳2۴ میلیارد و ۵00 میلیون 
دار آســیب دید که در مجموع خسارت جنگ هشت ساله این کشور به رقم 
۴۴2 میلیارد دار رســیده است.اسکوا در بیانیه ای اعام کرد: خسارت ها تنها 
در این ارقام خاصه نمی شــود به طوری که درگیری ها در این کشور تاکنون 
۵ میلیون و ۶00 هزار آواره در خارج از مرزهای ســوریه برجای گذاشــته و 
موجب آوارگی ۶ میلیون و ۴00 هزار تن در داخل این کشــور شــده است. 
همچنین ۶ میلیون و ۵00 هزار نفر نیز در نتیجه این جنگ از نا امنی غذایی 
رنج می برند و 11 میلیون و ۷00 هزار تن  همچنان نیازمند دســتکم یکی از 
انواع کمک های بشردوستانه هستند.در این بیانیه آمده است، در سال تحصیلی 
201۷ -201۸ نیز حدود سه میلیون کودک در سوریه از تحصیل بازمانده اند.

اســکوا در این بیانیه افزود: خسارت مادی توسعه انسانی در بخش آموزش و 
بهداشــت فاجعه آمیز و قابل جبران نیست و همین امر موجب شده است که 
نســلی از شهروندان ســوریه بویژه آنهایی که در زمان درگیری به بزرگسالی 
رســیده اند با مشکل رو به رو باشند.بحران ســوریه از اسفند ماه سال 1۳۸9 
)2011( آغاز و پس از زمان کوتاهی و با ظهور گروه های تروریســتی در این 
کشور و اعزام تروریست هایی از بیش از یکصد کشور جهان، بحران این کشور 
به یک جنگ در داخل مرزهای ســوریه تبدیل شد.اسکوا سازمانی است برای 
توسعه اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا از طریق همکاری و هم گرایی منطقه ای 
و به عنوان نشســت اصلی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در سیستم سازمان 
ملل برای منطقه ی آسیای غربی فعالیت می کند. این کمیسیون فعالیت ها و 
پروژه های مرتبط با توســعه را متناسب با نیازهای منطقه افزایش می دهد و 
به عنوان یک آژانــس اجرایی برای پروژه های عملیاتی مرتبط عمل می کند.

این ســازمان فعالیت های خود را با ادارات و واحدهای اصلی ســازمان ملل، 
آژانس های تخصصی و سازمان های بین الدولی نظیر اتحادیه ی عرب، شورای 
همکاری خلیج فارس و سازمان کنفرانس اسامی هماهنگ می کند.کمیسیون 
اقتصادی آســیای غربی )ESCWA( به وسیله شــورای اقتصادی و اجتماعی 
ســازمان ملل )ECOSOC( بر اساس قطعنامه  شــماره 1۸1۸ مصوب 9 اوت 
19۷۳ و به عنوان جایگزینی برای اداره  اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در 
بیروت )UNESOB( ایجاد شد.در 19۸۵ کمیسیون اقتصادی آسیای غربی از 

نو ساماندهی و به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیای غربی تبدیل شد.
اســکوا جزیی از دبیرخانه ی سازمان ملل و یکی از پنج کمیسیون منطقه ای 
شــورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان است. بودجه اصلی اسکوا از محل 

منابع مالی سازمان ملل تامین می شود.

قطر میزبان دور بعدی نشست رهبران 
فلسطینی

 یک روز پس از پایان نشســت گروه های فلســطینی در استانبول ترکیه، منابع 
خبــری روز جمعه اعام کردند که دیدارآینده رهبران گروه های فلســطینی با 
هدف دســتیابی به آشــتی ملی، کاهش اختافات میان این گروه ها و مقابله با 
چالش ها، در دوحه قطر برگزار خواهد شــد.به گزارش تارنمای روزنامه »القدس 
العربی« نشست رهبران فلسطینی در ســایه تحواتی روی می دهد که مسأله 
فلســطین با خطرناک ترین موضوع رو به  روست که ناشی از اختاف کشورهای 
عربی به خاطر عادی ســازی روابط اعراب با رژیم صهیونیســتی است.در همین 
راستا شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه 
قطر با »جبریل رجوب« دبیر کمیته مرکزی جنبش فتح فلسطین که در دوحه 
حضور دارد، دیدار کرد.براســاس بیانیه وزارت امورخارجه قطر، دو طرف درباره 
همکاری های دوجانبه میان فلســطین و دوحه رایزنی کردند.در این دیدار وزیر 
امورخارجه قطر حمایت کامل کشــورش از تحقق آشتی ملی فلسطین را اعام 
کرد و افزود که موضع دوحه هموراه حل عادانه مســأله فلســطین مبتنی بر 
قطعنامه های مشروع بین المللی، ابتکار صلح کشورهای عربی و براساس تشکیل 
دو کشــور مستقل اســت که امنیت و ثبات در منطقه را به ارمغان بیاورد.منیر 
غنام سفیر تشکیات خودگردان فلسطین در قطر نیز به القدس العربی گفت که 
یک هیأت از رهبران جنبش فتح به دوحه ســفر کرد تا در راستای رسیدن به 
توافق نهایی، با رهبران جنبش مقاومت اسامی فلسطین )حماس( دیدار کند.

غنام افزود که روندمسیر آشتی گروه های فلسطینی مثبت است و این جریان به 
خوبی پیش می رود.موسی ابومرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماست نیز به 
این روزنامه گفت که اکتبر )مهرماه( دیداری برای بحث در مورد موضوع انتخابات 
برگزار خواهد شــد.منابعی در دوحه به القدس العربی گفته اند که در جلســاتی 
کــه رهبران فتح و حماس گرد هم می آیند تاریخ انتخابات بعدی، ضمانت  برای 
موفقیت آمیز بودن آشــتی ملی و اقدامات عملی بــرای این اقدام انجام خواهد 
شد.نمایندگانی از گروه های فلسطینی فتح و حماس از روز سه شنبه در استانبول 
ترکیه گفت وگوهایی را در راستای تسریع در روند آشتی و مصالحه آغاز کردند.

جنبش های حماس و فتــح در رابطه با نتایج دیدارها و مذاکرات هیأت های دو 
جنبش در ترکیه دیروز پنجشنبه بیانیه ای مشترک صادر کردند.این دو جنبش 
اعام کردند که به رویکرد و نگرشی مورد توافق در رابطه با پیشبرد گفت وگوهای 
ملی با مشارکت تمامی جریان ها و گروه های فلسطینی دست یافتند.در این بیانیه 
آمده اســت که اعام نهایی و رســمی توافق ملی در نشست رهبران گروه های 
فلسطینی تحت نظارت ابومازن رئیس تشکیات خودگردان نهایتا تا اول اکتبر 
انجام خواهد شــد.فتح و حماس اعام کردند که در نشست های ترکیه بر پایان 
دادن به دو دســتگی و اختافات داخلی، برگــزاری انتخابات و تدوین برنامه ای 
ملی برای مقابله با چالش های پیش رو تاکید شد.محمود عباس رییس تشکیات 
خودگردان فلسطین روز دوشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رییس 
جمهوری ترکیه خواستار کمک ترکیه به پیشبرد مذاکرات برای رفع اختافات 
شد.براساس برخی گزارش ها، امارات در تاش برای کنار گذاشتن عباس است و 
تشکیات خودگردان به شدت از سوی کشورهای عربی تحت فشار قرار دارد تا 

با آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر وارد مذاکره شود.
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۷۰ درصد کودکان کم شــنوا حاصل ازدواج های فامیلی هستند. عضو 
هیات علمی دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با تاکید بر ضرورت 
تشخیص زودهنگام کم شنوایی و ناشــنوایی، گفت: از هر ۱۰۰۰ تولد 
زنده، یک الی سه نوزاد دچار کم شنوایی عمیق دوطرفه دائمی هستند. 
وی افزود: طی سه سال گذشته پویش ملی »آگاه سازی جامعه نسبت 
به نقش تشــخیص و مداخله زودهنگام کم شنوایی و ناشنوایی« برای 
اطاع رسانی هرچه بیشتر به مردم و خانواده ها برای پیشگیری از تولد 
نوزادان با کم شنوایی و ناشنوایی و تشخیص و مداخله زودهنگام برای 
بهبود کیفیت زندگی کودکان کم شنوا و ناشنوا در جهت موفقیت آنان 
مطابق با همساان شنوایشان، فعالیت کرد. وی با اشاره به اینکه حدود 

۵۰ درصد کم شنوایی ها قابل پیشگیری است.

مدیر گروه تحقیقات تغذیه انســتیتو صنایع غذایی کشور، گفت: در شیر 
کم چرب و پرچرب مشــکل افزودنی روغن پالم نداریم. تیرنگ نیستانی، 
اظهار داشت: براساس مطالعات انجام شده، دریافت زیاد پالم می تواند زمینه 
ســاز برخی مشکات باشد و گاهی نیز می تواند تأثیری نداشته باشد. وی 
افزود: شیر وقتی از پســتان گاو دفع می شود، حدود ۳ درصد چربی دارد 
و شــیری که به عنوان شیر نیم چرب مصرف می کنیم، ۲.۵ درصد چربی 
دارد. بنابراین این شیر با وجود چربی، نمی تواند پالم داشته باشد. مواد لبنی 
پرچرب همچون ماست می تواند ۵ تا ۷ درصد چربی داشته باشد. و تصور 
عموم بر این است که باید به این مواد لبنی، خامه اضافه شود. اما گاهی از 
چربی های گیاهی استفاده می شود. البته افرادی که شیر نیم چرب یا کم 

چرب استفاده می کنند نباید دغدغه روغن پالم افزوده داشته باشند.

خوردن بعضی گیاهان باعث آرامش می شــود اما برخی گیاهان حتی 
با رایحه منحصر به فردی که دارندباعث آرامش می شــوند. در واقع بو 
تاثیر سریعی بر مغز دارد و به سرعت واکنش پایانه های عصبی را بر می 
انگیزد. استوقودوس، دارچین، مرکبات، نعناع تاثیر آرام بخشی بر جسم 
و روح دارند. اســتوقودوس می تواند اضطراب را کاهش و بی خوابی را 
تســکین دهد. دارچین عموما در آشپزی استفاده می شود اما به عنوان 
محرک جسمی و هیجانی نیز کاربرد دارد. بوی گرم و شیرین آن تاثیر 
مثبتی بر تمرکز، قابلیت های شــناختی و حافظه دارد و بازدهی مغز را 
افزایش می دهد. رایحه مرکبات بخصوص پرتقال و لیمو بسیار خوشایند 
اســت و تاثیر آن به عنوان محرک جسم و روح تایید شده است. نعناع 

احساس خنکی بی نظیری را به همراه دارد.

دلیل کم شنوایی کودکان 
چیست؟

 بااخره شیر کم چرب بخوریم
 یا پرچرب؟

گیاهانی شگفت انگیز برای 
آرامش اعصاب روان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مراسم گرامیداشت عملیات »کمان ۹۹«

بوگاتی هایپرکار الکتریکی و مختص پیست خواهد ساخت؟!
اندکی پس از اعام خبر شوکه کننده احتمال فروش بوگاتی به ریماک توسط فولکس واگن ادعا شده شاید بوگاتی به زودی یک هایپرکار تمام 
الکتریکی را رونمایی کند. در خبر اصلی مربوط به فروش بوگاتی به ریماک که توسط مجله خودرو منتشر شده بود، ظاهراً نسخه آماده تولید 
از کانسپت ویژن لمانز قرار است روانه خط تولید شود. در صورت صحت اخبار منتشر شده، این خودرو از قوای محرکه تمام الکتریکی استفاده 
و در ماه اکتبر پدیدار خواهد شد. امروز هم سوپرکار باگ مدعی شده تأییدیه تولید چنین خودرویی را دریافت نموده است. فعاً اطاعات 
چندانی از این هایپرکار مختص پیست در دست نیست اما اگر با خودرویی تمام الکتریکی روبرو بوده و توافق احتمالی بین گروه فولکس واگن 
و ریماک نیز شکل بگیرد، شاید این آخرین بوگاتی تولید محدود بوده و از قوای محرکه الکتریکی ساخت ریماک استفاده کند. استفاده از قوای 
محرکه الکتریکی می تواند باعث ارائه طراحی بسیار خاصی برای ویژن لمانز شود زیرا نیازی به قرار دادن پیشرانه و گیربکس به صورت سنتی 
در بدنه ای آئرودینامیک نخواهد بود. سوپرکار باگ می گوید ویژن لمانز تمام الکتریکی به عنوان بستری برای نمایش تکنولوژی های آینده بکار 
خواهد رفت. البته فعاً توافق و همکاری بین گروه فولکس واگن و ریماک تائید نشده اما خب هیچ یک از دو طرف این اخبار را رد نکرده اند. گفته 

می شود در صورت رخ دادن چنین امری بوگاتی بدون دریافت پولی به ریماک فروخته خواهد شد.

عملکرد ضعیف خرید جدید پرسپولیس ؛

 روح بودیمیر در کالبد ستاره یحیی
آرمان رمضانی هم در لیست فرهاد مجیدی سرمربی مستعفی استقال بود و هم در لیست خرید یحیی که پرسپولیس توانست 
او را به خدمت بگیرد. اما نمایش ناامیدکننده رمضانی در دوحه باعث شد روح بودیمیر کروات مهاجمی که چندین میلیارد هزینه 
روی دست پرسپولیس گذاشت زنده شود. پرسپولیس در سه بازی اخیر خود فقط دو گل زده که توسط مدافع و هافبکش بوده 
و آشــکارا ضعف گلزنی این تیم توی ذوق می زند. رمضانی فیزیک خوبی دارد اما فعا در نوک حمله پرســپولیس نظرها را به 
خود جلب نکرده اســت. فوتبال ایران کا مهاجم نوک خوب ندارد و البته این یکی از ضعف های مشــهود فوتبال ایران در تولید 
بازیکن اســت. نقل و انتقاات امسال و حتی سال گذشته هم نشان داد که نرخ تولید بازیکن با کیفیت در فوتبال ایران زیاد باا 
نیست. همه اینها به عدم توجه به آکادمی باشگاهها و نتیجه گرایی مدیران و نداشتن زیرساختهای مناسب بستگی دارد. از نقد 
عملکرد آرمان رمضانی به کجا رسیدیم! فوتبال ایران درد زیاد دارد. دردهای مدیریتی که جای خود، دردهای فنی هم خون به 

دل فوتبالی ها می کند!

توگویی حیات وی آمد حیاتو گویی سرشت وی آمد کرم تویی ایب فضل را مقتداتویی صاحب سود را مقتدی ر ایام تو مندرس شد فناز انعام تو منبسط شد زمین مروت تو داری نیا ر نیاسخاوت تو داری پدر ر پدر تویی مُنعِم دولت پادشاتویی مفضل  ملت ازدی ه صد خیل بخشی ه زار عطاز رحمت فرستی ه سائل رم

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

یک تابلو نقاشــی از »ســاندرو بوتیچلی« ـ نقاش 
نامدار فلورانســی ـ با قیمت تقریبــی ۸۰ میلیون 
دار در حراجی ساتبیز به فروش گذاشته می شود.

بــه گزارش رویتــرز، پرتره ای از یــک مرد جوان و 
ثروتمند اثر »ســاندرو بوتیچلی« بــه عنوان یکی 
از مهم ترین تابلوهای نقاشــی های عصر رنســانس 
شناخته می شود که هنوز در مجموعه های خصوصی 
نگهداری می شــود.حاا با توجه به اهمیت و خاص 
بودن ایــن اثر با عنوان »مرد جوانــی که مدال در 
دســت دارد«، قیمت آن بیــش از ۸۰ میلیون دار 
برآورد شــده است.مســووان گالری ساتبیز اعام 
کرده انــد این تابلــو نقاشــی را در ژانویه ۲۰۲۱ به 
فروش خواهند گذاشت.کارشناســان این حراجی معتقدند، ایــن تابلو می تواند به قیمت بیش 
از ۱۰۰ میلیون نیز فروخته شــود.تاکنون کمتر از ۲۰ اثر هنری با قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون 
دار در حراجی به فروش رفته است. آخرین اثر مربوط به این مجموعه تابلو نقاشی »کومه های 
علف خشک« اثر »کلود مونه« بود که در سال ۲۰۱۹ به قیمت ۱۱۰ میلیون دار فروخته شد 
و رکوردی در آثار یک هنرمند امپرسیونیســت به ثبت رســاند.رکورد گران ترین تابلو نقاشی 
جهان در ســال ۲۰۱۷ با به فروش رفتن تابلو نقاشی »ســالوادور موندی« اثر »داوینچی« به 
قیمت ۴۵۰ میلیون دار شکســته شد.تابلو نقاشــی »مرد جوانی که یک مدال در دست داد« 
آخرین بار در ســال ۱۹۸۲ در جریان یک حراجی در بریتانیا به یک خریدار ناشــناس فروخته 
شد.این تابلو نقاشی مرد جوانی را نشان می دهد که احتماا از اشراف زادگان فلورانس در اواخر 

قرن پانزدهم میادی است.

آزادی یا مرگ
کتــاب آزادی یا مرگ یکی دیگر از شــاهکارهای 
نویســنده یونانی، نیکوس کازانتزاکیس اســت. او 
در این کتــاب به مفهوم آزادی پرداخته و در کنار 
تعریف دوبــاره آن، دنیایی پر از مهر و کینه، پر از 
نور و آتش و پر از شجاعت خلق کرده. برای درک 
بهتر این رمان ازم است در ابتدا مقدمه ای از تاریخ 
جزیره کرت که زادگاه کازانتزاکیس نیز می باشــد 
ارائه دهیم و ســپس بــه خود کتــاب بپردازیم. 
مبارزات آزادی بخشــی که کرتیان در سراسر قرن 
نوزدهم با ترکان عثمانی داشتند چهارچوب اصلی 
کتــاب آزادی یا مرگ را می ســازد. این رمان در 
نخســتین برخورد، رمانی تاریخی به نظر می رسد 
لیکن با چنان نیروی سرکشی از چهارچوب عادی »رمان تاریخی« خارج می شود که پهلوان 
میکلس – قهرمان کتاب – در حال خشم، استکان بلورین عرق خوری میزبان تُرکش را با دو 
انگشــت خرد می کند. در توضیحات باا به قسمتی خاص از کتاب اشاره شده است. در یک 
مهمانی ساده، پهلوان میکلس از کارهای میزبان خود به شدت عصبانی می شود و »دو انگشت 
خود را در گیاس پر فرو کرد و سپس بشدت از هم گشود. بلور با صدای جرینگ شکست و 
به دو نیم شد و عرق بر روی میز ریخت. جماتی از کتاب : آخر از خواندن دفتر خود خسته 
شد، باز مگس کشش را برداشت و آهی کشید و گفت: من پسر پهلوان پیتسوکولوس معروف، 
ببین که به چه روزی افتاده ام! پدربزرگ من با یک قایق جنگی پر از مواد محترقه کشتیهای 
دشــمن را آتش می زد و پدرم با یک تفنگ ترکها را از پا درمی آورد و من با یک مگس کش 

مگسها را می کشم. واقعا که زکی! ...

فرانتس لیست
فرانتس لیست آهنگســاز دورهٔ رمانتیک، نوازندهٔ پیانو، 
تنظیم کننده، معلم موســیقی، و نویســندهٔ مجار بود. 
لیست، نوازندگی پیانو را از هفت سالگی نزد پدر آموخت 
و از هشــت سالگی در جشــن ها و مهمانی های محلی 
هنرنمایــی می کرد. با همیــن هنرنمایی ها بود که تنی 
چند از متموان زادگاهش برآن شدند تا هزینهٔ آموزش 
موسیقی کودک با اســتعداد را در وین تأمین کنند، در 
۱۸۲۰ که فقط ۹ ســال داشت، نخستین کنسرت خود 
را در ادنبرگ، در همان حوالی اماک اســترهازی اجرا 
کرد، در سال ۱۸۲۱، یعنی همان سالی که ناپلئون ُمرد، 
لیست وارد دومین دههٔ عمر خود شد که سر آغاز دومین 
مرحلهٔ زندگی اش هم گردید، لیست در دهمین سال از 
عمر خودش، مجارســتان را ترک گفت و تا ســی سالگی به آنجا بازنگشت، با این همه شرایط آغازین، 
اثرات عمیقی روی او گذاشته بود، آدام لیست پدر فرانتس تصمیم گرفته بود که فرزندش را به شهرهای 
آلمان، پاریس و حتی لندن ببرد، فرانتس در مونیخ، اشــتوتگارت، و استراســبورگ نوازندگی کرد و با 
همان کنجکاوی و همان کف زدن ها که موتســارت شــصت سال پیش، مورد استقبال قرار گرفته بود، 
تحســین شد ولی این تفاوت وجود داشت که لیســت ۱۲ساله بود و دوبرابر سن آن موقِع موتسارت را 
داشت و کشش نوشتن موسیقی را به خوبِی اجرای کنسرت نداشت.لیست در سال های آغاز فعالیتش 
گزیده کار بود و تنها شاگردانی را که رگه استعدادی در آن ها تشخیص می داد می پذیرفت. اما در واپسین 
ســال های زندگی که به آرامش و ثروت رســیده بود درِ خانه اش به روی همه باز بود و به کودک، پیر و 
جوان آموزش رایگان می داد. لیســت آخرین سال های زندگی اش را در وایمار و در کنار کوزیما و واگنر 

گذراند و از آن ها حمایت کرد.

حراج تابلوی 80 میلیونی »بوتیچلی«


