
 آخرین آمار کرونا در کشور
 فوت ۱۷۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن تشریح 
آخرین آمار بیماران و بهبودیافتگان کرونا در کشور گفت: در ۲۴ ساعت 
گذشــته ۱۷۲ نفر بر اثر کرونا جان باختند. دکتر سیما سادات اری، 
سخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: تا دیروز 
5 مهر ۱399 و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، سه هزار و 
۲0۴ بیمار جدید مبتا به کووید۱9 در کشــور شناسایی شد که یک 
هزار و ۲۷۴ نفر از آنها بســتری شدند و مجموع بیماران کووید۱9 در 
کشــور به ۴۴3 هزار و 86 نفر رسید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ 
ســاعت گذشــته، ۱۷۲ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۲5 هزار و 39۴ نفر رسید. البته 
خوشبختانه تا کنون 3۷۲ هزار و 5۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستانها ترخیص شده اند.به گفته اری ۴0۴۱ نفر از بیماران مبتا 
به کووید۱9 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و 
تا کنون ســه میلیون و 905 هزار و 35۲ آزمایش تشخیص کووید۱9 
در کشور انجام شــده است.براساس اعام سخنگوی وزارت بهداشت، 
اســتانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیان، بوشهر، 
زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، 

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

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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دادستان کل کشور گفت: امروز ساح دشمن در اتاق های تک تک ما و فرزندانمان و در ادارات ما مشغول فعالیت است تا بتواند به اهداف شوم خودشان برسند 
و لذا این جنگ به مراتب از جنگ نظامی سخت تر است و مقابله با آن هوشیاری می طلبد که البته مقام معظم رهبری هشدارهای ازم را می دهند.به گزارش 
قوه قضاییه، حجت ااسام منتظری دادستان کل کشور در مراسم تجلیل از ایثارگران گفت: دربرابر کسانی که مقابل دشمن ایستادند سر تعظیم فرود می آوریم 
و امید اســت رهروان خوبی برای این شــهدای گرانقدر باشیم.وی ادامه داد: دفاع مقدس دوران هشت ساله ای بود که شهدا بار مسئولیتی را برعهده گرفتند 

همچنین جانبازان و آزادگان نیز جزیی از آن هستند و همه ما وظیفه داریم این ایام و خاطره های فراموش نشدنی آن ها را زنده نگه داریم......

www.sobh-eqtesad.ir

دادستان کل کشور:
جنگ اقتصادی و فرهنگی از جنگ نظامی سخت تر است
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کتاب بخوان ثروتمند میشوی
دوره جوانی دوره ای عجیب است. چرا که در این دوره بسته به سطح 
و تربیت خانوادگی انسانها هر یک دورخیزی دارند که آرزوهای خود را 
عامت گذاری کرده تا با انتخاب مسیر به آنها نایل آیند. در این مرحله 
جوانهایی هستند که از تیزهوشی مناسبی برخور دارند اما تیزهوشی به 
تنهایی برای نیل به موفقیتهای درخور شــأن و در انتهای تونل چالش 
زندگی عامت یافته، هرگز کافی نیســت. در هزار ســال گذشته که 
نوشــتن ابزار انتقال دانش و خبر و ایده قرار گرفته صدها هزار کتاب و 
مقاله در جهان منتشر شده و به دست مردم دنیا دست به دست شده 
و در آنها مســیر رشد و تکامل و تولید ثروت نشان داده شده است. در 
دبستان و دبیرستان یکی از انشاهایی که از منظر و نگاه معلم پرداختن 
محصلین بدان ازم می نمود عنوان ماندگاری است که میگوید »علم 
بهتر است یا ثروت« به عبارتی برخی کوتاه نظر و با نگاهی کوتاه بینانه 
ثروت را محصول علم و درایت و هوش و بینش نمیدانســتند. البته به 
برخی هــا هم بایــد حق میدادیم چرا که زندگی در بســتر قضا و قدر 
گاهی موجب تصاحب ثروت هایی میشــوند که بقول قرآن مجید »من 
حیث ا یحتســب اســت« که البته منظور من در این وجیزه تمرکز 
روی این فرایند نیســت و میخواهــم بباورانم که ثروت در هر حجم و 
اندازه ای محصول دانش اســت و محال است ثروتی در میدانی انباشته 
باشد و صاحبانش بدون دانش به چنین انباشتی رسیده باشند. امروزه 
مبانی تولید ثروت را دانایی، زمین، بنا، ماشــین، احشام  و فن آوری و 
مهمتــر از همه ارتباطات میدانیم و گاهی از ترکیب و اســتخدام آنها 
سرعت تولید ثروت را فزونی میبخشیم. البته باید اذعان کرد که مسیر 
تولید ثروت نوعا راهی تکراری و امن نیســت. همه میدانیم و همه در 
نوشته ها میخوانیم که در مسیر بین خانه و دفتر کار نیست که ثروتمند 
می شــوید. بلکه باید به جاهای جدید بروید، به آدم های جدید اعتماد 
کنید و بتوانید اعتماد و صمیمت آن ها را هم جلب کنید. اینجا فاکتور 
جدیدی به منابع تولید ثروت افزوده میشــود که نام آن را ریسک و یا 
تهدید میگذارند. از نظر محققین ارتقای مهارت های اجتماعی، بهترین 
راه افزایش درآمد در قرن زندگی ماست. مشهور است و بارها شنیده اید 
که استیو جابز بدون دوستی با استیو وزنیاک هرگز نمی توانست شرکت 
اپل را تاسیس کند. شبکه دوستان شما، مهم ترین دارایی شما هستند.

این یعنــی »»ارتباطات«« یعنی انتخاب دوســتانی که به کمک آنها 
میتوانید نگاه درست و تمرکز بر راه درست را پیدا کنید. فراموش نکنید 
که آدم ها دوســت دارند با افراد باارزش، فهیم و هوشمند دوست شوند 
و خود را آدم ارزشــمندتری کنند. باید بدانیم که همه در زندگی خود 
رویای ثروتمندی دارند اما کمتر کسی مهارت های ازم برای ثروتمند 
شــدن را در اختیار دارد. با زندگی در شرایط موجود و فاصله طبقاتی 
غیر قابل محاسبه این تصور که تنها کار و تاش بیشتر باعث می شود 
وضع شما بهتر شود، تصور درستی هست و نیست. زیرا که بدون داشتن 
یک چشم انداز مسیر آن چشم انداز در ذهن شما تعریف نمیشود شاید 
در گذشته با زحمت فراوان می شد کیسه های بزرگ  تری برای انباشت 
و پس انــداز دوخت. اما امروزه ثروت بیش از آن  که به عرق جبین نیاز 
داشته باشد، محتاج فکری ارزشمند است. در کشوری مثل ایران که با 
اقتصادی تورمی خو گرفته تا در مسیر نسیم و یا باد تورم واقع نباشید 
ثروتمندی معنا ندارد. فرض کنید دو نفر با هم دوســتند و یک ســال 
پیش یکی از این دو با قرض و قوله یک اتومبیل پراید خریده به مبلغ 
۱5 میلیون تومان و دیگری این تاش را نکرده و یکســال از آن زمان 
گذشــته و حاا دوستی که پراید نخریده باید بجای ۱5 میلیون تومان 
نزدیــک به یکصدمیلیون تومان قــرض و قوله کند تا بتواند یک پراید 
خریداری کند اما دوستی که خریداری کرده بود نزدیک به 80 میلیون 
تومان از او جلوتر اســت. آیا همین که همت و درایت باعث استفاده از 
شرایط و زمان برای  تولید ثروت شده قابل انکار است؟ در گذشته بین 
مومنین رسم بود و میگفتند صبر کن تا بخت بر در خانه ات دق الباب 
کند. و فی الواقع درست هم می گفتند چرا که خدای متعال وعده کرده 
که به مومنین امکان رشد عطا نماید اما دانایی و هشیاری برای استفاده 
از آن دق الباب ازمه پرش از فقر به غنا اســت. خدای متعال تضمین 
کرده که به هر کســی روزی بدهد اما واقع شــدن در مسیر روزی باا 
تر دســت ماست. لذاست که باید گفت برادر و خواهرم » کتاب بخوان 
ثروتمند میشوی « به عبارتی با چشم باز و درک به روز و کسب امتیاز 

از دانش منتظر باش تا راه مناسب را از بحران غفلت بیابی. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه سوءاستفاده از سازوکارهای حقوق بشری و دخالت در امور داخلی کشورمان را غیرقابل پذیرش دانست.، سعید 
خطیب زاده ســخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپایی در شــورای حقوق بشر اظهار داشت: جمهوری اسامی ایران، اقدام 
اتحادیه اروپا در ارائه بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر را غیرقابل قبول می داند.وی ارائه این بیانیه با رویکردی گزینشی و بی پایه را فاقد ارزش و 
اعتبار دانست و آن را در مغایرت بنیادین با رهیافت ارتقایی حقوق بشر ارزیابی کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه هر گونه سو استفاده از سازوکارهای 
حقوق بشری و دخالت در امور داخلی کشورمان را غیرقابل پذیرش دانست و تاکید کرد: این اتفاق جدیدی نیست که برخی کشورهای اروپایی در 
مقابل بزرگترین نقض های حقوق بشری خود و هم پیمانانشان بی تفاوت و ساکت هستند. آنان در فروش میلیاردها دار ساح برای کشتار مردم بی 
دفاع یمن به عربستان و دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت می کنند. سرکوب معترضان، قتل سیاه پوستان، قتل عام اقلیت ها بویژه مسلمانان، آزار 
و اذیت و شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای اتحادیه را اجرای قانون تلقی می نمایند، اما همزمان اجرای اقدامات 
قضائی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر کشورها را نقض حقوق بشر می نامند.خطیب زاده در ادامه افزود: این استاندارد دوگانه، 
نشــان دهنده نبود صداقت این گروه از کشــورها در حمایت از حقوق بشر و استفاده سیاسی از این مفهوم است.سخنگوی دستگاه سیاست خارجی 
در پایان تصریح کرد: توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و 
قوانین داخلی و معاهدات بین المللی، از اولویت های دائمی جمهوری اسامی ایران بوده و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن دانسته است. در 
عین حال به برخی دول اروپایی که به دنبال طرح نیات خود در قالب اتحادیه اروپا هستند توصیه می نماید پیگیری برای بهبود حقوق بشر در میان 

خود و متحدین منطقه ای خود را در دستور کار جدی قرار دهند.

صادرات بیش از ۱۲ میلیون تن 
فواد با وجود تحریم ها

معــاون اول رییس جمهــور گفت: علی رغــم تحریم های 
ظالمانه، ایران در ســال 98 بیــش از ۱۲ میلیون تن فواد 
به کشــورهای دیگر صادر کرده است.به گزارش شاتا، معاون 
اول رییــس جمهور در جمع خبرنگاران در بندرعباس خاطر 
نشان کرد: بندرعباس از رشد قابل توجهی در بخش صنعت 
برخوردار بوده و طرح های متعدد و مهمی در استان هرمزگان 
در دســت اقدام است و جاسک به عنوان یکی از کانون های 
مهم اقتصادی کشــور در حوزه نفت، پتروشــیمی و صنایع 
دیگر تبدیل خواهد شــد.جهانگیری، بندر شهید رجایی را از 
مهمترین بنادر کشــور در حوزه تجارت خارجی و واردات و 
صادرات برشــمرد و گفت: بازدید از این بندر و رسیدگی به 
مسائل تجارت خارجی از جمله اهداف این سفر است چرا که 
کشور در مقطع فعلی نیاز مبرمی به واردات کااهای مورد نیاز 

از طریق بنادر دارد.

رتبه دهم فواد ایران در دنیا
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به اینکه کشور در بخش 
صنعت فواد از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، تصریح 
کرد: ایران در سالهای اخیر کشور فرانسه و ایتالیا را در زمینه 
فواد پشت سر گذاشته و امروز ایران به رتبه دهم در صنعت 

فواد رسیده است.

رشد بیش از 6.5 درصدی فواد کشور در سال گذشته
وی خاطر نشــان کرد: در سال گذشته که رشد صنعت فواد 
در دنیا 3.5 درصد بوده، رشد این صنعت در ایران بیش از 6.5 
درصد بوده و علی رغم تحریم های ظالمانه، ایران در سال 98 
بیش از ۱۲ میلیون تن فواد به کشورهای دیگر صادر کرده 
اســت.معاون اول رییس جمهور افــزود: در ادامه برنامه های 
این سفر، جلسه اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان نیز برگزار 
خواهد شــد و در این جلسه به مسائل و مشکات پیش رو و 

طرح های در دست توسعه استان پرداخته خواهد شد.

اوج کرونا در کشور
 احتمال تشدید بیماری با شیوع آنفلوآنزا

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه در حال حاضر کووید-۱9 
در کشور به اوج خود در موج سوم رسیده و تقریبا همه جای کشور قرمز است، گفت: 
در کنترل بیماری رفتار اجتماعی مردم به میزان زیادی موثر اســت. زیرا نه واکسن 
داریم و نه دارو و درمان اختصاصی.دکتر مینو محرز با اشــاره به وضعیت موج سوم 
کرونا در کشور، گفت: متاسفانه میزان بیمار بسیار زیاده شده است و بیمارستان ها پر 
شــده اند. اوضاع بیماری حتی از اسفند و فروردین هم بدتر شده است. در عین حال 
قدرت سرایت ویروس کرونا خیلی بیشتر شده است و به همین دلیل تعداد بیماران 
هم افزایش یافته است. تجمعات و عدم رعایت ها، باعث شده که تعداد بسیار زیادی 
بیمار مراجعه کنند که تعداد زیادی از آنها هم نیازمند بستری هستند.وی افزود: با 
این شرایط اگر مردم پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک 
را رعایت کنند، از ابتا به سایر ویروس های تنفسی شایع در فصل سرما مانند آنفلوآنزا 
نیز پیشــگیری می شود، اما اگر وضع به همین منوال پیش رود، ویروس های فصلی 
دیگر هم به بیماری کووید-۱9 اضافه می شوند.محرز با بیان اینکه تاکنون مورد ثابت 
شده ای از آنفلوآنزا نداشته ایم، اما معموا از مهر به بعد شاهد بروز موارد تک گیر آن 
هســتیم، اظهار کرد: به جز آنفلوآنزا ویروس های تنفسی دیگری هم هستند. انواع 
آنفلوآنزا، آِدنوویروس ها )ویروس های شایعی هستند که دامنه ای از بیماری ها ایجاد 
می کنند(  و... هســتند که می توانند خفیف باشند و یا اینکه حتی ضایعات تنفسی 
ایجاد کنند. وقتی هوا ســرد می شود با ویروس های زیادی مواجهیم.وی تاکید کرد: 
مردم باید رعایت کنند. می بینیم که اســتفاده از ماسک کاهش یافته است. استفاده 
از ماسک، شستن دســت و فاصله گذاری فیزیکی سه راهی هستند که بهترین راه 
پیشگیری برای بیماری های تنفسی است. در نیم کره جنوبی که زمستان را پشت سر 
گذاشته اند، به دلیل رعایت مسائل بهداشتی آنفلوآنزا بسیار کم شده بود. اگر رعایت 
نکنیم ممکن اســت همزمانی این ویروس ها را داشــته باشیم که می توانند بر روی 
یکدیگر تاثیر گذاشته و شدت بیماری زایی شان بیشتر شود. کرونا و آنفلوآنزا می توانند 
بر روی یکدیگر اثر تشدید کننده داشته باشند.محرز با بیان اینکه از زمان جهش کرونا 
و افزایش قدرت سرایت آن شاهد افزایش ابتاهای خانوادگی بودیم، گفت: به همین 
دلیل هم میزان ابتای افراد مسن و مبتایان به بیماری های زمینه ای به کرونا بیشتر 
شد که اگر این افراد بستری شوند، میزان مرگ و میر هم باا می رود.وی تاکید کرد: 
در حال حاضر کووید-۱9 در کشور به اوج خود رسیده و تقریبا همه جای کشور قرمز 
است و به اوج موج سوم بیماری در کشور رسیده ایم. در کنترل بیماری رفتار اجتماعی 
مردم به میزان زیادی موثر است. زیرا نه واکسن داریم و نه دارو و درمان اختصاصی. 

بنابراین مردم باید رعایت کنند.

آثار رشد بی وقفه ارز روی تورم
وزیر پیشنهادی صمت در جمع فعاان اقتصادی:

گرانیها ناشی از سیاست های 
پولی و بانکی است

وزیر پیشنهادی صمت با بیان اینکه گرانی ها ناشی از سیاست های پولی وبانکی است گفت: حل مشکل گرانی 
ها را باید با همکاری وزرای اقتصاد،جهادکشــاورزی و رئیس بانک مرکزی دنبال کنیم. علیرضا رزم حسینی در 
نشست با فعاان اقتصادی در اتاق بازرگانی گفت: وزارت صمت در صورتی موفق می شود که انسجام کامل بین 
این وزارتخانه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد باشد.وی اضافه کرد: گرانی مربوط به تولید 
نیست و بخش عمده آن به سیاست های پولی و بانکی و هدایت نقدینگی برمی گردد که این را باید با همکاری 

وزرای دیگر و رئیس بانک مرکزی دنبال کنیم....

افزایش ۲۹ هزار بشکه ای تولید نفت ایران
دبیر ستاد حقوق بشر در دیدار از زندان فشافویه:

سازمان زندان ها مسؤول مستقیم صیانت 
از حقوق زندانیان است

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران با حضور در زندان تهران بزرگ با زندانیان به گفت وگو 
پرداخت و مسائل و مشکات آنها را بررسی کرد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بشر، 
علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر در بازدید از زندان تهران بزرگ با تأکید بر این که »هر چند 
اداره زندان ها زیر نظر قوه قضائیه است، ولی اداره مطلوب و بهینه زندان ها نیازمند انجام وظایف و 
تکالیف قانونی دیگر دستگاه ها و کمک به سازمان زندان ها در این زمینه است«، اظهار کرد: با وجود 
اینکه نمی توان منکر نقش محوری فرد در ارتکاب جرم و بزه شد، ولی نمی توان از نقش تأثیرگذار 
بسیاری از دستگاه ها در جلوگیری از انحراف فرد و یا سوق دادن وی به سمت بزه به  راحتی گذشت 
که در این میان موضوع اهمال و سســتی و یا ترک فعل هــای مراجع ذیربط اهمیت ویژه ای دارد. 
باقری کنی با تاکید بر این که »سازمان زندان ها مسؤول مستقیم صیانت از حقوق زندانیان است« 
، گفت: وظیفه ســازمان زندان ها رافع مسؤولیت دیگر نهادها و دستگاه ها نیست؛ به  ویژه در زمینه 
بازاجتماعی کردن زندانیان مسؤولیت های سنگینی متوجه مراجعی مانند حوزه و دانشگاه است.دبیر 
ستاد حقوق بشر با اشاره به دو رسالت اصلی حکومت دینی یعنی اجرای عدالت و زمینه سازی برای 
تکامل و تعالی آحاد مردم، اظهار کرد: شاخص »زندانبانی تراز« باید این باشد که خانواده زندانی غیر 
از دوری و فراق از فرد زندانی هیچ نگرانی و دغدغه ای درباره سامت، آسایش، رفاه و نشاط وی در 
زندان نداشته باشد. دبیر ستاد حقوق بشر با تأکید بر رعایت »حقوق متهم و مجرم« از یک طرف 
و »حقوق شاکی و جامعه« از سوی دیگر بیان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که »واحد سنجش 
حبس« به جای »سال« ، نه حتی »ماه و هفته و روز« ، بلکه »ساعت« باشد. معاون امور بین الملل 
قوه قضائیه با اشاره به ادعای برخی دولت های غربی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، تصریح کرد: 
بزرگترین ناقض حقوق ملت ایران، دولت های غربی هستند که با وضع و اجرای تحریم های ظالمانه، 
حقوق همه مردم ایران را زیر پا گذاشته و با گستاخی تمام و به دروغ مدعی حمایت از حقوق یک 
یا چند فرد متهم و یا مجرم هســتند. باقری کنی در ادامه افزود: امروز دولت های غربی نمی توانند 
در جایگاه مدعی حقوق مردم ایران بنشینند، بلکه باید تمام قد در جایگاه متهم در برابر ملت ایران 
بایســتند و پاسخگوی جنایات و خسارات ناشــی از تحریم های ظالمانه بر آحاد مردم ایران باشند. 
بازدیــد از بخش های مختلف این زندان و دیدار با مددجویان در کنار بررســی اقدامات و خدمات 
ســازمان زندان ها بر اساس شاخص های حقوق بشــر از جمله مهمترین محورهای این بازدید بود.

در این بازدید ۱۲ ساعته که رئیس سازمان زندان ها نیز حضور داشت، بر رعایت حقوق زندانیان و 
اطمینان از تأمین نیازهای مادی و معنوی آنها تأکید شد. رئیس سازمان زندان ها در پایان این بازدید 
ابراز امیدواری کرد با کمک و همکاری معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر بتوانیم 
مشکات زندانیان را به حداقل رسانده و رعایت حقوق آنان را ارتقا بخشیم  و اجازه ندهیم موجبات 
سوء استفاده دشمنان فراهم شود. اثربخشی و ضرورت حضور مداوم قضات در زندان برای رسیدگی 
به مطالبات مددجویان، ارتقای سطح بهداشت، رفع مشکل کم آبی، ساخت و مرمت ورودی زندان 
و محل تردد خانوادها و نیز توسعه ناوگان رفت و آمد ایشان از جمله محورهای مورد تاکید در این 
بازدید بود.رئیس سازمان زندان ها و دبیر ستاد حقوق بشر در حاشیه حضور در ندامتگاه از فعالیت 
گروه پزشکان جهادی که در حال ارائه خدمات پزشکی به زندانیان بودند نیز بازدید کردند.همچنین 
گروه فرهنگی مکتب شهید ســلیمانی نیز با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ به اجرای برنامه های 

متنوع فرهنگی برای زندانیان پرداخت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا:

دخالت در امور داخلی ایران غیرقابل قبول است
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دادستان کل کشور:گزیده خبر

جنگ اقتصادی و فرهنگی از جنگ نظامی سخت تر است
دادستان کل کشور گفت: امروز ساح دشمن در اتاق های تک 
تک ما و فرزندانمان و در ادارات ما مشــغول فعالیت اســت تا 
بتواند به اهداف شوم خودشان برسند و لذا این جنگ به مراتب 
از جنگ نظامی سخت تر است و مقابله با آن هوشیاری می طلبد 
که البته مقام معظم رهبری هشــدارهای ازم را می دهند.به 
گزارش قوه قضاییه، حجت ااســام منتظری دادســتان کل 
کشــور در مراسم تجلیل از ایثارگران گفت: دربرابر کسانی که 
مقابل دشمن ایستادند سر تعظیم فرود می آوریم و امید است 
رهروان خوبی برای این شــهدای گرانقدر باشیم.وی ادامه داد: 
دفاع مقدس دوران هشت ساله ای بود که شهدا بار مسئولیتی 
را برعهده گرفتند همچنین جانبازان و آزادگان نیز جزیی از آن 
هستند و همه ما وظیفه داریم این ایام و خاطره های فراموش 
نشدنی آن ها را زنده نگه داریم.دادستان کل کشور تاکید کرد: 
مــا وارثان انقاب اســامی و دفاع مقدس وظیفــه داریم در 
راستای صیانت از دستاوردهای انقاب تاش کنیم. امروز جهاد 
ما در مقابل دشمن به گونه دیگر است؛ ما امروز در عرصه جهاد 
از جمله جنگ اقتصادی و فرهنگی هستیم که آثار تخریبی آن 
بیشتر است.وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس شرق و غرب 
و حتی سرســپردگان غرب در داخل همه توان خود را به کار 
گرفتند تا نام جمهوری اســامی را از پای درآورند و کشور را 
تکه تکه کنند، اما اراده خدارند چیز دیگری بود.دادستان کل 
کشور تاکید کرد: امروز همان استراتژی با تاکتیک های مختلف 
وجود دارد و هدف آن ها از بین بردن پایه های اعتقادی اســت 
و دشــمن همه توانش را به کار گرفته تا با ضربه به فرهنگ و 
با سند ٢٠٣٠ پیروز شــوند.وی گفت: همان مقاومتی که در 
برابر جنگ تحمیلی ایســتادگی کرد امروز نیز وظیفه دارد در 

برابر ایــن جنگ های اقتصادی و فرهنگی مقاومت کند؛ امروز 
وظیفه ما سخت اســت و باید در این جنگ هر آنچه در توان 
داریم تاش کنیم و گوش به فرمان باشیم.دادستان کل کشور 
گفت: امروز ساح دشمن در اتاق های تک تک ما و فرزندانمان 
و در ادارات ما مشــغول فعالیت است تا بتواند به اهداف شوم 

خودشــان برســند و لذا این جنگ به مراتب از جنگ نظامی 
سخت تر است و مقابله با آن هوشیاری می طلبد که البته مقام 
معظم رهبری هشــدارهای ازم را می دهنــد.در ادامه حجت 
ااسام والمسلمین مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور 
گفت: همه می دانید چه قدرت هایی پشــت رژیم طاغوتی بود، 

امــا اراده خداورند متعال این بود که انقاب حادث شــود.وی 
ادامه داد: در روزهای تحقق جمهوری اسامی، از نظر تجهیزات 
نظامی تقریبا صفر بودیم؛ یک دنیا علیه این انقاب تازه حادث 
شده بســیج شدند، اما با برنامه ریزی های مختلف این انقاب 
به راه خود ادامه داد.رییس دیوان عالی کشــور تاکید کرد: در 
ایــن انقاب مردان خدایی بودند کــه پروش یافته دامان اهل 
بیت و مکتب امان حسین بودند و با توکل به خدا این انقاب 
را چهل سال به پیش بردند که این خود نوعی معجزه بود.وی 
با بیان اینکه جنگ امروز ما جنگ اقتصادی است گفت: از یک 
طرف مردم را در فشار اقتصادی قرار می دهند و از سویی دیگر 
عوامل آن ها در داخل با حرکات ضد انقابی می خواهند انقاب 
را از درون خراب کنند.وی ادامه داد: بخشــی از مردان انقاب 
می توانند در مسایل اقتصادی کمک کنند و بخشی از این افراد 
نیز در قوه قضاییه هستند تا عدالت به درستی اجرا شود؛ امروز 
جبهه قضات قوه قضاییه مبارزه با ظلم و بی عدالتی است.سعید 
عمرانی فرمانده مرکز بســیج قوه قضاییه در مراسم تجلیل از 
ایثارگران ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: این مراســم 
نقطه اتصالی اســت برای جوانانی که بعد از جنگ آمدند تا با 
آن آشــنا شوند لذا باید این مراسم ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز جنگ علیه نظام مقدس از سوی معاندین 
ادامه دارد و فقط شکل ساح های به کار گرفته تغییر پیدا کرده 
اســت.عمرانی تاکید کرد: این بــار اقتصاد و تولید مورد هدف 
قرار گرفته است گاهی دشمنان با این شیوه ها و برخی عوامل 
نفوذی خود، در حوزه تولید گرفتاری هایی را ایجاد کردند حال 
امیدواریم در حوزه قضایی نیز به درستی وارد جنگ این حوزه 

شویم و ایثارگری به خرج دهیم.

سردار جالی:
هدف از »شبکه ملی اطاعات« جایگزینی به 

عنوان اینترنت جهانی نیست
رئیس ســازمان پدافنــد غیرعامل با تاکید بر اینکه هدف از »شــبکه ملی 
اطاعات« جایگزینی به عنوان اینترنت جهانی نیست، گفت: ما برای استقرار 

کامل شبکه ملی اطاعات نیازمند یک فهم مشترک از موضوع هستیم.
غامرضا جالی رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور در گفتگویی در 
پاسخ به پرسشی در خصوص دایل کمتر پرداختن به ابعاد دفاع مقدس در 
جبهه های غرب کشور با اشاره به اینکه در کردستان صحنه جنگ متفاوت 
بود زیرا در این منطقه ما با اقداماتی برای براندازی نظام مواجه بودیم که با 
تحریــک آمریکا و دولت بعث صورت می گرفت و گروهک هایی مثل کومله، 
دموکرات و منافقین برای انجام این اقدام فعال شده بودند، خاطرنشان نمود: 
گروهک های مذکور تاش داشــتند تا بــه نوعی در منطقه مردم را در برابر 
انقاب و نظام اســامی قرار دهند.وی با تاکید بر اینکه برخاف جبهه های 
جنوب که خطوط خودی و دشــمن کامل واضح بود در جبهه های غرب ما 
خاکریزی به این معنا نداشتیم، افزود: در این شرایط با توجه به اینکه رویکرد 
سرداران شهیدی همچون شــهید بروجردی حفظ امنیت و سامت مردم 
تحت هر شــرایطی بود جنگیدن با دشــمنان کار بسیار دشواری محسوب 
می شــد.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشــاره به اینکه به دایل 
متعددی امنیتی اساســاً ابعاد تبلیغاتی جنگ در جبهه های غرب کم رنگ 
بوده اســت، گفت: به نظر من ابعاد دفاع مقدس در جبهه های غرب کشور 
دارای پیچیدگی ها و حساسیت های بسیار خاصی بود.سردار جالی با تجلیل 
از مقام شامخ شهید بروجردی افزود: این شهید در قامت یک مصلح امنیت 
را در کردســتان با مشارکت جدی و انقابی مردم کرد منطقه به این خطه 
بازگرداند.وی در بخشی دیگر از این بازدید در پاسخ به پرسش خبرنگاران در 
خصوص موضوع اینترنت ملی نیز گفت: البته من خیلی واژه اینترنت ملی را 
نمی پسندم و تاکید دارم که از واژه شبکه ملی اطاعات استفاده شود چراکه 
هدف از شبکه ملی اطاعات جایگزینی به عنوان اینترنت جهانی نیست بلکه 
شبکه ملی اطاعات شبکه ای در کنار اینترنت است و حتی می تواند منجر 
به افزایش ســرعت استفاده از اینترنت جهانی شود چنان که در بسیاری از 
کشورها از جمله کره جنوبی، چین، سنگاپور و … این مساله دیده شده است.

باید حکمرانی ملی خود را در فضای سایبری اعمال کنیم
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه ما معتقد هستیم 
باید حکمرانی ملی خود را در فضای سایبری اعمال کنیم، ادامه داد: شبکه 
ملی اطاعات یکی از ارکان حیاتی این حکمرانی به حســاب می آید.سردار 
جالی با تاکید بر اینکه البته این موضوع صرفاً به ایران خاصه نمی شود و 
بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی نسبت به سلطه آمریکا بر فضای 
سایبری انتقاد دارند، گفت: تجارب موفقی در جهان وجود دارد که می تواند 
سلطه آمریکا را بر فضای ســایبری کاهش دهد.وی با اشاره به فشار دولت 
آمریکا و ترامپ برای مسدود کردن نرم افزارهای اجتماعی خارجی همچون 
تیک تاک در آمریکا نیز گفت: این نشان می دهد که حتی آمریکا هم در این 
زمینه احساس تهدید می کند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید 
بر اینکه توسعه شبکه های اجتماعی خارج پایه چالش های متعدد حاکمیتی، 
امنیتی، حقوقی و اقتصادی ایجــاد می کند، گفت: به تعبیری امروز امنیت 
اشتغال و کسب و کارهای برخی از مردم در اختیار بیگانگان است و دشمن 

می تواند در شرایط بحران این امنیت اقتصادی را به خطر بیندازد.

دولت اراده خود برای اجرای فرمان رهبری در حوزه شــبکه ملی 
اطاعات را تقویت کند

سردار جالی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای زمان بندی تکمیل 
شــبکه ملی اطاعات در ایه های مختلف آن گفت: این انتظار وجود دارد 
که همه دســتگاه ها این فرمان را در اولویت قرار دهند و مطابق برنامه زمان 
بندی شده نسبت به تکمیل این شبکه اقدام نمایند.وی با اشاره به اینکه ما 
نیازمند یک اراده جدی از سوی دولت برای تکمیل این شبکه هستیم، گفت: 
البته معتقدم ما برای اســتقرار کامل شبکه ملی اطاعات نیازمند یک فهم 
مشترک از موضوع و اهمیت آن نیز هستیم و تا زمانی که این فهم مشترک 
به وجود نیاید، اراده ازم برای تکمیل و پیاده سازی شبکه ملی اطاعات را 
هم وجود نخواهد داشت.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین به 
موضوع تهدیدات ســایبری علیه زیرساخت های کشور نیز پرداخت و گفت: 
به هرحال ما تجاربی در این خصوص مثل حمات ســایبری اســتاکس نت 
به تاسیســات هســته ای را داریم و معتقدیم یک ایه جنگ سایبری ایجاد 
شــده که تاش دارد تا زیرساخت های حیاتی ما را تحت تاثیر قرار دهد که 
البته تاکنون ناکام بوده است.سردار جالی با اشاره به اینکه در یک تقسیم 
بندی؛ در حوزه زیرساختی حماتی که علیه زیرساخت ها صورت می گیرد 
در ســه دسته کم شدت و کم ارزش مثل هک و نفوذهای ساده، حمات با 
اثر محلی-اســتانی و سطح سوم جنگ سایبری تقسیم می شوند، گفت: در 
دسته اول و حمات کم شدت و کم ارزش؛ ساانه فعالیت های زیادی صورت 
می گیرد؛ این نوع حمات توسط ایه ها وسیستم های ایمنی و امنیتی که در 

سطح زیرساخت های ملی وجود دارد شناسایی و دفع می شوند.

سپر دفاع سایبری کشور از قدرت بازدارندگی قابل قبولی برخودار 
است

وی ادامه داد: ســطح دوم حمات اقداماتی اســت که ممکن است موجب 
اختال در عملکرد مراکز زیرســاختی مانند نیروگاه ها شده و باعث اختال 
چند ساعته در فعالیت آنها شــود.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با 
بیان اینکه در ســطح سوم هم حمات ســایبری قرار می گیرد که می تواند 
خسارات سنگینی به دنبال داشته باشد، گفت: در مورد سوال شما پاسخ این 
اســت که در سطح سوم حمات سایبری در یک سال گذشته موردی قابل 
توجه و اثبات شده ای گزارش نشده است البته خوشبختانه ساختارهای دفاع 
سایبری کشور ما در سطح قابل قبولی از نظر قدرت بازدارندگی قرار دارند که 

می توانند چنین حماتی را شناسایی، کنترل و خنثی کنند.

شمخانی: 
حصر اقتصادی امروز دشمن با مقاومت 

فعال راه به جایی نخواهد برد
دبیر شــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: حصر اقتصادی امروز دشــمن با 
مقاومت فعال راه به جایی نخواهد برد علی شــمخانی در توییتی نوشــت: 
شکست حصر آبادان به دســتور امام خمینی)ره( در ۵ مهر ۱٣۶٠، دشمن 
بعثی متوهم را با اعجاز فرهنگ مقاومت روبرو کرد. حصر اقتصادی امروز نیز 
از سوی دشمنی که فکر می کند هزار برابر از ما قوی تر است با مقاومت فعال 

راه به جایی نخواهد برد.

وزیر دفاع: 
نفوذ معنوی جمهوری اسامی امید همه 

آزادیخواهان جهان شده است
امیر حاتمی به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس تاکید کرد: امروز نظام 
مقدس جمهوری اسامی از نهالی نوپا به درختی تنومند و پرثمر تبدیل شده 
و نفوذ معنوی ایران ، امید همه آزادیخواهان جهان شــده اســت.به گزارش 
روابط عمومی وزارت دفاع؛ امیر حاتمی وزیر دفاع به مناســبت گرامیداشت 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس در یادداشتی گفت: این دو سازمان مقتدر و 
پرصابت نیروهای مســلح )ارتش و سپاه(،  در کنار هم به عنوان یک بازوی 
توانمند و شمشیر ذوالفقار و دست امنیت ساز برای کشورمان، دستاوردهای 

ارزشمند و افتخارات عظیمی را برای  جمهوری اسامی به ارمغان آوردند.

رایزنی وزیران امور خارجه ایران و عراق 
در تهران

وزیر امــور خارجه عراق ظهر امــروز با محمد جواد ظریــف، وزیر خارجه 
کشــورمان در تهران دیدار و رایزنی کرد .،»فواد حسین« صبح دیروز شنبه 
در پاســخ به ســفر اخیر همتای ایرانی خود به بغداد، وارد تهران شد .این 
مقام عراقی در جریان ســفر به تهران با تعدادی دیگر  از مقامات کشورمان 
نیز  دیدار  و رایزنی خواهد کرد.  ســفر فواد حسین به ایران دو روزه خواهد 
بــود .محور اصلــی  رایزنی های  وزیر خارجه عــراق در  تهران تاش برای 
گســترش روابط دوجانبه بین دو کشور و بررسی آخرین تحوات منطقه ای 

و بین المللی است .

 امیر دادرس: 
به تجهیزات پیشرفته ای در حوزه پهپادی 

دست یافته ایم
جانشین فرمانده کل ارتش گفت: ما در حوزه پهپاد تجهیزات مدرنی داریم 
که شــاید در برخی حوزه ها از سطح دنیا نیز بااتر باشد. امیرمحمد  حسن 
دادرس جانشین فرمانده کل ارتش در آیین  افتتاحیه دوره هشتم دکترای 
فرماندهی عملیات مشــترک و مرکب و دوره سی و یکم کارشناسی ارشد 
مدیریت دفاعی دافوس آجا که صبح امروز برگزار شــد، طی سخنانی اظهار 
داشت: امروز شاهد تحریم های ظالمانه علیه کشورمان هستیم که البته عبور 
از آن با فرهنگ مقاومت و ایســتادگی به راحتی ممکن است.وی ادامه داد: 
امروز تجهیزات ایران اســتیجاری و خریداری شده از دیگران نیست و این 
پیشرفت نتیجه ایســتادگی و مقاومت و تحریم های دشمنان است؛ زیرا به 
دلیل تحریم تسلیحاتی ایران مجبور شــدیم خودمان تسلیحات مورد نیاز 
را تولید کنیم.امیر دادرس اظهار داشــت: از ابتدای انقاب اســامی تحریم 
بودیــم و اگر  این تحریم ها نبود ما به مرحله اراده و تدبیر نمی رســیدیم و 
شــاهد پیروزی های بزرگ امروز نبودیم.جانشین فرمانده کل ارتش تصریح 
کرد: امروز برخی از کشــورهای منطقه دارای تجهیزات مدرنی چون اف ٣۵ 
و سامانه های پدافندی پیشرفته هستند، اما این تجهیزات برای آنان اقتدار و 
عزت نیاورده است و گه گاه می بینیم که آنها را گاو شیرده خطاب می کنند 
و بیان سران کفر برای آنان اینگونه است که می گویند »اینها یکهفته بدون 
حضور ما قادر به بهره گیری از تجهیزات نیستند«.وی خاطرنشان کرد: اگرچه 
ما امروز اف ٣۵ نداریم، اما تجهیزاتمان عاریتی نیست و ما عامل قدرت های 
بزرگ در منطقه نیســتیم و توانسته ایم با تدبیر تحریم ها را به فرصتی برای 
پیشــرفت تبدیل کنیم و به مرحله ابتکار و خودکفایی در ساخت تجهیزات 
مختلف دفاعی دست یابیم و تجهیزاتمان امروز اقتدارآفرین است. کشورهای 
منطقه امروز با وجود تجهیزات مدرن استقال ندارند و در راستای منویات 
استکبار جهانی حرکت می کنند.جانشین فرمانده کل ارتش با اظهار »آنچه 
را در نیروی زمینی نیاز داریم، تولید می کنیم« گفت: از تانک، توپ، بالگرد، 
موشک های زمین به زمین و موشک های کوتاه برد را با کیفیت باا در درون 
کشور می سازیم و نیروهای خاق و خدامحور ما امروز پاسخگوی تهدیدات 
هستند.امیر دادس ادامه داد: در نیروی هوایی جت تمام ایرانی را ساختیم که 
چند روز پیش از خط تولید آن بازدید می کردم و مشاهده کردم که نیروی 
هوایی یک نیروی توانمند، متخصص، یکدست و آماده است.وی با اشاره به 
پیشرفت های کشور در حوزه پدافند هوایی گفت: ما در حوزه پهپاد نه تنها از 
دنیا عقب نیستیم، که در این حوزه به دستاوردهایی نیز دست یافته ایم که 

ممکن است گفتن آن به مصلحت نباشد و تجهیزات مدرنی داریم .

رئیس جمهور گفت: آدرس صحیح تمام جنایت و فشار 
بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی و کاخ سفید است و 
انهایی که داخل این ســاختمان هســتند که این همه 
جنایات علیه ملت ایران روا داشتند.حجت ااسام حسن 
روحانی رئیس جمهور در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با 
کرونا طی سخنانی ضمن گرامیداشت ایام دفاع مقدس 
اظهار داشت: ثامن اائمه مهمترین عملیات نظامی ما در 
ایام دفاع مقدس بود؛ ۵ مهر ما برای ما بسیار مهم بود و 
غم واندوه را برطرف کرد و قدرت جمهوری اسامی ایران 
رانشان داد؛ از سوی دیگر فرمان امام مبنی بر شکستن 
حصــر آبادان هم به خوبی اجرایی و عملیاتی شــد.وی 
افــزود: از ابتدای جنــگ تا آن  زمان مــا عملیات های 
متعددی انجام داده بودیم و موفقیت های نسبی بدست 
آورده بودیــم، این مهمترین عملیات مــا از اغاز جنگ 
تحمیلی بود.رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به وضعیت 
کشور در زمینه کرونا تصریح کرد: امروز ما اان 7 ماه را 
از پایــان بهمن تا پایان شــهریور از وضعیت کرونا عبور 
کردیم و اان وارد ماه هشــتم شدیم و خسته نباشید به 
همــه کادر درمــان و مدافعــان ســامت می گویــم.

رئیس جمهــور گفت: هم چنین از مردم عزیزان تشــکر 
می کنم که مراعات و رعایت کردند؛ البته ممکن اســت 
عده ای مراعات نکرده باشند ولی مثا گفته می شود ۵٣ 
درصد مراعات شده و این عدد کم است و ما می خواهیم 
که رعایت ها باای 9٠ درصد باشــد و همیشه بیش از 
نیمی از جمعیت همکاری می کنند و از مردم می خواهیم 
که ایــن هماکری ها را افزایش دهند تــا بتوانیم از این 
مراحــل بگذریم.روحانی گفت: برخی فکر می کردند که 
این بیماری حدود ۶ ماه اســت و بعد می رود ولی دیدند 
این بیمــاری خطرناک تر اســت و بعــد از مدتی فکر 
می کردند وقتی هوا گرم شود، این بیماری از بین خواهد 
رفت ولی دیدیم که اینطور نشــد.وی با بیان اینکه این 
بیماری خطرناک، همه گیر و غافل کننده بود، خاطر نشان 
کرد: آغاز این بیماری در ســال گذشته و در دی ماه در 
چین بود و برخی در سطح جهانی می گفتند که با انجام 
قرنطینه و اصاح، برطرف می شود و اخباری که در دنیا 
بیان می شد درباره ووهان چین بود اما حین اینکه همهدر 
حال توصیف بودند، ناگهــان این بیماری از مرزها عبور 
کرد. در ابتدا وقتی اروپا هنوز مبتا نشده بود، این بیماری 
را توصیف می کرد و گوینده هایشــان نقایص کشورهای 
مبتا را بیــان می کردند ولی وقتی گرم به انتقاد بودند، 
دیدند که ســیل فرش زیرپایشان را برد و بیماری همه 
کشورهایشان را فراگرفت و ناگهان همه نقدها خاموش 
شــدند. آن ها حرف هایی دربــاره ایــران می زدند ولی 
صف هــای طوانی برای مــواد بهداشــتی و غذایی در 
کشورهایشان را دیدند.روحانی هم چنین با بیان اینکه تا 
امروز درمان قطعی برای این بیماری یافته نشده است، 
تصریح کرد: تصور می شد که این ویروس هر جا رفت و 
برخی را مبتا کرد، دیگر سراغ مردم آن شهر نمی رود و 
درباره ایجاد ایمنی جمعی صحبت هایی می شد. هم چنین 
تصور می شد اگر کسی یک بار دچار این بیماری شد، برای 
یک یا دوسال مصون است ولی در عمل دیدیم این گونه 
نیست و ممکن است کسی مبتا شود و بعد از چند ماه 
نیز دوباره گرفتار شود.وی افزود: برخی تصوراتی درباره 
این بیماری بود، تثبیت شــد و برخــی می گفتند این 
بیماری ُمسری و تنفسی است که درست بود ولی مثا 
گفته می شد اســتفاده از دستکش الزامی است اما بعدا 
متوجه شدند که نیازی نیست. برخی امور تثبیت شد که 
ما باید زودتر به فرد مبتا برســیم و فرد مبتا هم باید 
زودتر این خطر را احساس کند و نگوید که درد و عائم 

دارم ولی مهم نیســت. خود مردم از آغاز به آن اهمیت 
بدهند و تا ما هم بتوانیم زودتر برسیم.رئیس جمهور ادامه 
داد: فاصلــه گرفتن روند بیماری با آمار فوتی ها نشــان 
می دهد که بیماری افزایش یافته و فوت کمتر شده است. 
اعام زودتر و قرنطینه سریعتر و درمان سریع اساس است 
و همه به این نتیچخ نتیجه رسیدند که بهداشت اساس 
اســت و درمان در مرحله دوم اســت و تا امروز اقدامات 
خوبی در این زمینه انجام گرفته و برخی اقدامات هم باید 
انجام بگیرد.روحانی با اشاره به اینکه ما باید در سه مسئله 
اقدام فعال تری انجام دهیم، تصریح کرد: یکی رعایت خوِد 
مردم اســت؛ عدم رعایت کافی مردم ما را دچار مشکل 
می کنــد. مردم تا می بیند میزان ابتا و آمر این بیماری 
قدری کاهش یافت، دوباره رعایت ها را کنار می گذارند و 
گرفتار می شــویم. دیدیم که در اروپا که این بیماری در 
برخی کشــورها تقریبا کنترل و یا مهار هم شد، با کنار 
گذاشتن اصول بهداشتی، این بیماری بعد از حدود ۱۵ 
روز دوباره اوج گرفت. مسئله دوم کاهش نظارت است و 
امروز در گزارش ها دیدیم که وزارت بهداشــت به خوبی 
نظارت می کند و بیش از ٢٢٠٠ مدرســه که مشــکل 
داشــتند را تعطیل کرده تا مشکل آن برطرف شود.وی 
گفت: اقدامات ناکافی بر مشکات ما می افزاید؛ در مرحله 
تست کار خوبی انجام می دهیم و وقتی معلوم می شود که 
تســت کرونای یک فرد مثبت اســت، آن فرد در مرحله 
ایزوله به جای ۱4 روز، کمتر قرنطینه می شود و ما به او 
می گوییم با کســی رفت و آمد نداشته باش ولی بعد از 
چند روز اقدام به رفت و آمد می کند، این ها مشکل ســاز 
می شود.رئیس جمهور اظهار داشت: شرایط این بیماری 
در این هفته های اخیر طبق گزارشات وزارت بهداشت از 
برخــی جهات بدتر شــده و قبا افراد مســن و دارای 
بیماری های زمینه ای مبتا می شدند ولی اان می بینیم 
جوانان هم مبتا می شوند. وزارت بهداشت اعام کرد که 
۱4 درصد بستری ها سابقه ابتای به کرونا داشته اند و این 
عدد خیلی بااست و حتی پنج درصد آن هم زیاد است.

روحانــی تصریح کرد: امروز ناچاریــم به مردم عزیزمان 
بگوییــم که باید مقررات و نظارت ها را تشــدید کنیم و 
ســازمان صدا و ســیما، فضای مجازی، مدارس، علما و 
بزرگان ما باید فرهنگ سازی در این باره را توسعه دهند. 
غیر از این راهی نداریم و در زمینه تشــدید مقررات روز 
پنج شــنبه از کمیته های امنیتی-اجتماعی و بهداشتی 
ســتاد ملــی کرونا خواســتیم که ظــرف هفته جاری 
برنامه ریزی کرده و این برنامه ریزی فعا برای تهران بزرگ 
باشــد تا برنامه ویژه ای را آماده کنند. به سادگی از کنار 
کسی که ماســک نمی زند عبور نمی کنیم و هم چنین 
کســانی هم که خدمت ارائه می دهند هم باید اماسک 
داشته باشند، مثا راننده تاکسی و اتوبوس، مغازه، بانک، 
ادارات و هــر کس که خدمتی ارائه می دهد باید مراعات 
کند و اگر مراعات نکند با او برخورد می شود و چهارچوب 
این نیز تدوین خواهد شــد.وی بیان کرد: ما وســایل و 
ابزارهایی داریم تا تشخیص بدهیم کسی که در خیابان 
راه می رود ماسک دارد یا نه و می توانیم تشخیص بدهیم 
کســی که ماســک ندارد، دارای چه مشخصاتی است. 
می توانیم نوعی مجازات برای کسانی که ماسک نمی زنند 
تعیین کنیم و بنا شد در این باره بررسی شود و در جلسه 
روزپنج شنبه ی روسای کمیته های ستاد آماده خواهد شد 
و امیدواریم روز شنبه ی آینده به ستاد ملی بیاوریم و بعد 
از تصویــب، با فاصله ای چند روزه، بــرای تهران بزرگ 
اجرایی خواهد شد و اگر دیدیم موثر است، برای شهرهای 
دیگر نیز ممکن است عملیاتی شــود.رئیس جمهور به 
مصوبات امروز ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت و گفت: 

در جلسه امروز تصویب کردیم که استاندارها یعنی ستاد 
مقابله با کرونای اســتانی بتواند برای استان خود و برای 
مدت یک هفته برخی از موارد را محدود و یا تعطیل کند 
که این موارد درباره دانشگاه ها، مدارس، حوزه های علمیه، 
مراکز تفریحی، تاارها، آرایشــگاه ها، مساجد، مراسمات 
اجتماعی و فرهنگی، قهوه خانه ها و نمازهای جمعه است 
که لیستی در اختیار استاندارها قرار داده می شود و اگر 
جایی ضروری دیدند که برای یک هفته تعطیل شــود، 
پیشنهاد خود را به کمیته اجتماعی- انتظامی در وزارت 
کشــور ارائه می دهند و باید تاییــد آقای دکتر رحمانی 
فضلی و دکتر نمکی، این مقررات برای یک هفته اجرایی 
می شــود.روحانی گفت: این شرایط برای این است تا از 
سختی که روبروی ماســت و بار سنگینی که بر دوش 
کادر درمانی است، بکاهیم و هر کاری که بتوانیم انجام 
خواهیــم داد و در دولــت برای دارو، درمان وســایل و 
نیازمندی های بهداشــت و درمان اولویت قائلیم و من 
خودم به عنوان رئیس ستاد مراقبت می کنم و این وظیفه 
ماســت.وی تصریح کرد: من یکبار دیگر هم گفتم که 
آمریکایی هــا اخیر اعام کردند که ده ها میلیارد دار به 
ایــران لطمه زدیم و از ســال 97 تــا 99 حداقل ۱۵٠ 
میلیــارد دار با تحریم غلط، غیرقانونی، ضدانســانی و 
عملیات ترویستی شان به کشــور ما لطمه زدند. آن ها 
جلــوی دارو و مواد غــذای را گرفتند و هیچ وقت کاخ 
ســفید را با این توحش در تاریــخ ندیده بودیم و آن ها 
بزرگتریــن توحــش تاریخــی را انجام دادنــد و وزیر 
خارجه شان که وزیر جنایات است با افتخار اعام می کند 
که جلــوی 7٠ میلیارد دار از منابــع را گرفتیم تا در 
اختیار ایران قرار نگیرد و به دشمنی و ضربه به ملت ایران 
افتخار می کنند. پس فردا دیدیم که ایران ۵ میلیارد دار 
از صنــدوق بین المللــی پول، وام می گرفــت و آن ها 
می گویند ما مانع شــدیم و این پول صرف دارو می شد.

رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: مردم اگر می خواهند 
برای کمبود و مشــکات لعن و نفرین کنند، آدرس آن 
کاخ ســفید در واشنگتن است و کسی آدرس اشتباه به 
آنها ندهد. برخی به خاطر منافع غلِط گروهی و باندی به 
مردم آدرس غلط ندهند و آدرس جنایات و فشار بر مردم 
ایران، واشنگتن دی ســی و کاخ سفید است؛ کسانی که 
داخل این ساختمان هستند این همه جنایت علیه ملت 
ایران روا داشتند. مردم ما ایستادگی کردند و خم به ابرو 
نیاورده و در برابر این قلدرها خم نشــدند ولی آثار این 
اقدامات و ســختی ها هســت. مردم می بایست در این 
ســال ها زندگی خیلی راحت تری می داشتند و اجناس 
باید به مراتب ارزان تر بود و دار به قیمت معقول بود و 
تمام این جنایت ها پای کاخ ســفید است و جمهوری 
اسامی ایران به عهد خود وفادار است و این را تمام دنیا 
می گوید.روحانی بیان کرد: ۱8۵ کشــور دنیا از حمایت 
می کننــد و ببینید که هرکس در ســازمان ملل نطق 
می کند از برجام حمایت می کند و می گوید کار آمریکا 
غلط و ناصحیح بوده است. لعن و نفرین کینه مان را به 
آدرس درست بفرستیم و کســی که جنایت کار است، 
کاخ نشین کاخ سفید اســت و منشا مشکات مردم از 
صهیونیســم، ارتجاع و تندهــای آمریکاســت. امروز 
فرماندهی این کار در آمریکاســت که علیه مردم ایران 
جنایت می کنند و من شکی ندارم که دولت آمریکا روزی 
تسلیم خواهد شد و در برابر ملت ایران زانو خواهد زد و 
ملت ایران پیروز خواهد شد. ملت ایران همان طور که در 
عملیات ثامن اائمه)ع( در 4٠ سال پیش حصر آبادان را 
شکســت، این حصر که ترامپ درست کرده را خواهد 

شکاند.

روحانی در ستاد ملی مقابله با کرونا:
مردم کاخ سفید را لعن و نفرین کنند
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گزیده خبر مدیرکل بیمه بیکاری خبر داد

۹۵ هزار نفر در صف دریافت بیمه بیکاری کرونا
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار گفت: طبق آخرین آمار، افرادی که بیکاری شان تحت 
تاثیر شــیوع کرونا از اسفند استمرار داشــته و یا اینکه از ابتدای خرداد ماه بیکار شده 
اند ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ نفر هســتند.بازار کار ایران که همواره با معضات زیادی همچون 
قراردادهای موقت، کارگران فصلی، حقوق های غیرقانونی و … مواجه بود، پس از شیوع 
کرونا، با چالش جدیدی برخورد کرد به گونه ای که طبق اعام معاونت توسعه کارآفرینی 
و اشتغال وزارت کار، طی ۶ ماه ۶ میلیون نفر در کشور از کرونا آسیب دیدند و حدود ۱.۵ 
میلیون نفر در مشاغل به علت کرونا کار خود را از دست دادند.بر این اساس، مقرر شد 
برای تأمین بودجه بیمه بیکاری بیکارشدگان ناشی از شیوع کرونا مبلغ ۵ هزار میلیارد 
تومان به صندوق بیمه بیکاری اختصاص یابد تا به افرادی که به دلیل کرونا بیکار شدند 
بر اســاس تبصره ۲ ماده ۲ قانون کار برای سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت بیمه 
بیکاری پرداخت شــود.قرار بود برای ماه های بعد از اردیبهشت نیز طبق روال گذشته و 
بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی و ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، مقرری واریز شود.

مدیرکل بیمه بیکاری: بیکاری 1۵۵ هزار نفر استمرار یافته است
مســعود بابایی مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار در مورد آخرین وضعیت بیمه بیکاری 

در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق آخرین آمار مربوط به پنجم مهر ماه، 
افرادی که بیکاری شان از اسفند ماه استمرار داشته و یا اینکه از ابتدای خرداد ماه بیکار 
شــده اند تعداد ۱۵۵ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که در ســامانه جامع روابط کار ثبت نام 
کرده اند.وی افزود: در این بین با توجه به مشــکاتی که در فرایند ثبت نام افراد برای 
دریافت بیمه بیکاری همچون ثبت اشتباه یا ناقص شماره حساب، شماره شبا، اطاعات 
شــخصی یا شــماره تلفن و یا ثبت نام افراد در خارج از سیستم همچون ادارات کار یا 
کاریابی ها به جای ثبت نام در ســامانه، به وجود آمد، تعدادی از افراد نتوانستند مقرری 

خود را دریافت کنند.

9۵ هزار نفربیمه در انتظار دریافت بیمه بیکاری
بابایی ادامه داد: دو حالت دارد، افرادی هســتند که از اســفند ماه دریافتی نداشتند که 
اطاعات این گروه شــامل ۶۵ هزار نفربیمه معادل ۶۵ میلیارد تومان در اختیار سازمان 
برنامه و بودجه قرار گرفته و پرونده ها ارسال شده است.وی افزود: گروه دوم نیز ۳۰ هزار 
نفربیمه هســتند که پرونده هایشان در تأمین اجتماعی قرار دارد و این سازمان در حال 

انجام پاایش های نهایی و ارسال پرونده ها به سازمان برنامه و بودجه است.

واریز بیمه بیکاری برای یک میلیون و ۵۵ هزار نفربیمه
مدیــرکل بیمه بیکاری وزارت کار گفت: در صــورت تکمیل یا تصحیح اطاعات و 
مدارک، پرونده ها به تأمین اجتماعی ارسال می شود؛ البته وزارت کار از زمان واریزها 
خبری ندارد و ســازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت است و به جامانده های 
کرونــا هم خزانه داری از طریق ســازمان برنامه و بودجه باید واریز کند.بابایی ادامه 
داد: البته تاکنون یک میلیون و ۵۵ هزار نفربیمه، بیمه بیکاری را دریافت کرده اند.

مدیــرکل بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: منظور از »نفربیمه« این اســت که 
ممکن اســت یک فرد دو بار اســمش برای بیمه آمده باشد و یا اینکه یک فرد سه 
بار اســمش آمده باشــد و در برخی موارد نیز ممکن است فقط یک بار نام یک فرد 
آمده باشد. بنابراین وقتی می گوئیم پرونده ۶۵ هزار نفربیمه در اختیار سازمان برنامه 
و بودجه اســت به این معنا نیســت که ۶۵ هزار نفر هستند بلکه شاید ۲۰ هزار نفر 
باشــند اما اسامی شان دو یا سه بار در تاریخ های مختلف آمده باشد.وی افزود: ثبت 
نام طبق روال ســال های گذشته همچنان ادامه دارد و افرادی که از خردادماه بیکار 
شده اند باید در سامانه جامع روابط کار به نشانی prkar.mcls.gov.ir مراجعه و فرایند 

ثبت نام را انجام دهند.

 در شهریور ماه؛
 فاصله تورمی دهک های هزینه ای 

به ٦,٥ درصد رسید
براساس اعام مرکز آمار، فاصله تورمی دهک های هزینه ای در شهریور ماه به 
۶,۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۵.٤ درصد(، ۱.۱ واحد درصد افزایش 
داشته اســت.مرکز آمار اعام کرد: نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ۱۳٩٩ 
برابر ۲۶ درصد اســت که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۲۳.٤ درصد 
برای دهک اول تا ۲٩.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات 
تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بین 
۲۰.٨ درصد برای دهک دهم تا ۲۱.٩ درصد برای دهک دوم است. هم چنین 
اطاع مذکور در مورد گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« بین ۲۵.۱ 
درصد برای دهک اول تا ۳۲.۳ درصد برای دهک دهم اســت.بر اســاس اعداد 
مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در 
این ماه به ۶,۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۵.٤ درصد( ۱.۱ واحد درصد 
افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد و در گروه عمده »کااهای غیر 
خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۱.٨ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

جهانگیری خبر داد:
تعیین تکلیف انبوه کااهای مانده در بنادر

معاون اول رئیس جمهور گفت: اســتان هرمزگان و بندرعباس از اصلی ترین 
کانون های توسعه کشــور در زمینه های مختلف است.، اسحاق جهانگیری 
صبح دیروز شــنبه در بدو ورود به فــرودگاه بندرعباس در جمع خبرنگاران، 
اســتان هرمزگان را از استان های پراهمیت و استراتژیک کشور و با مردمانی 
عزیز، بزرگوار و زحمتکش برشمرد و گفت: این استان نقش بسیار مهمی در 
بخش های مختلف بخصوص اقتصاد کشور ایفا می کند.وی با بیان اینکه استان 
هرمزگان و بندرعباس از اصلی ترین کانون های توســعه کشور در زمینه های 
مختلف اســت، خاطرنشان کرد: بندرعباس از رشــد قابل توجهی در بخش 
صنعت برخــوردار بوده و طرح های متعدد و مهمی در اســتان هرمزگان در 
دست اقدام است و جاســک بعنوان یکی از کانون های مهم اقتصادی کشور 
در حوزه نفت، پتروشــیمی و صنایع دیگر تبدیل خواهد شد.جهانگیری بندر 
شــهید رجایی را از مهمترین بنادر کشور در حوزه تجارت خارجی و واردات 
و صادرات برشــمرد و گفت: بازدید از این بندر و رسیدگی به مسائل تجارت 
خارجی از جمله اهداف این ســفر است چرا که کشــور در مقطع فعلی نیاز 
مبرمــی به واردات کااهای مــورد نیاز از طریق بنــادر دارد.وی افزود: البته 
مرکز اصلی واردات کااهای اساســی بندر امــام خمینی )ره( و مرکز واردات 
کااهای صنعتی بندر شهید رجایی است و براساس گزارش های دریافت شده 
حجم قابل توجهی از کااهای صنعتی و بعضاً کااهای اساسی در بنادر مانده 
است که در جلسه ای که در بندر شهید رجایی برگزار خواهد شد تصمیمات 
ازم برای ســرعت بخشــی به روند ترخیص کاا و تخلیه بنادر اتخاذ خواهد 
شد.جهانگیری همچنین افتتاح فاز دوم فواد سازی فواد کاوه جنوب کیش را 
از دیگر برنامه های سفر خود دانست و عنوان کرد: این پروژه با سرمایه گذاری 
بنیاد مستضعفان راه اندازی شده است که امروز مورد بهره برداری قرار خواهد 
گرفت.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشور در بخش صنعت فواد 
از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، تصریح کرد: ایران در سال های اخیر 
کشور فرانسه و ایتالیا را در زمینه فواد پشت سر گذاشته و امروز ایران به رتبه 

دهم در صنعت فواد رسیده است.

بی توجهی دولت به دستمزد و قراردادهای کار
 افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت ها قامت 

کارگران را خم کرد
بــازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با گایــه از دولت درباره عدم توجه 
به معیشت و دســتمزد کارگران گفت: کارگران زیرفشــار قراردادهای کاری 
موقــت و هزینــه های سرســام آور زندگی قامت خم کــرده اند.علی محمد 
عزیزی،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با  اشاره به اینکه حقوق و دستمزد کارگران نیاز به 
بازبینی و بازنگری دارد گفت: تاچندی پیش دغدغه اساسی و پایه ای کارگران 
ایران، نداشتن امنیت شغلی بود که بیش از ٩٨درصد جمعیت کارگران دارای  
قراردادهای موقت ســه ماه و شش ماهه بودند.  اما امروز فارغ از همه دغدغه 
های گذشته، تورم سرســام آور افزایش ۲۰۰ درصدی کااهای اساسی، عدم 
تطابق هزینه با درآمد، نابرابری نرخ دستمزد با تورم، نوسانات ارز و دار، تحریم 
های موجود، وجود بیماری کویید ۱٩، قامت کارگران را خم کرده اســت. وی 
ادامه داد:   این مسئله باعث شده است که عزت کارگران زیرسوال رفته است. 
امروز کارگران از گذران عادی زندگی خود عاجز شــده اند. دســتمزد تعیین 
شده از سوی شورای عالی کار با تورمی که سرعتش باای ۲۰۰ کیلومتر است 
همخوانی ندارد.عزیزی با بیان اینکه تمام درآمد یک ماهه یک کارگر شام یک 
شبه یک صاحب منصب نیست اظهار داشت: کارگری که چنین فشاری را برای 
گذراندن امورات زندگی خود تحمل می کند، چگونه می تواند درکار خود بهره 
وری داشــته و به جوانب اجتماعی و انسانی خود و خانواده خود برسد. بازرس 
مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه  حال این روزهای کارگران 
تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی اصًا خوب نیســت بیان کرد: اوضاع خراب 
کارگران به این راحتی درمان نمی شود و نیازمند دوا و دکتر است.  امروز بخش 
عظیمی از این طیف از گوشت فقط بوی کبابش به مشامشان خورده و مصرف 
برنج و خیلی از کاا های اساسی برایشان به رویا تبدیل شده است و این زیبنده 
کشــور و جمعیت ۵۰درصدی کشور که برپایه عدالت اجتماعی بنا شده است 
نیست. وی بیان کرد:  از آنجا که هم کارگر و هم کارفرما مسافران یک کشتی  
هستند و در مقوله تولید با موانع جدی مواجه هستند و قطعاً مسئله فقط کارگر 
و کارفرما نیست، مثا ریسک های باای سرمایه گذاری، عدم رعایت قوانین و 
مقررات در زمینه های سرمایه گذاری وتولید و پیچیدگی در فرآیند اخذ مجوز 
و تأسیس بنیادهای تولیدی وتوسعه نیافتگی بازارهای مالی است.  افزایش نرخ 
ارز و دار همگی از موانع های تولید هســتند که دولت باید ضمن رفع موانع 
های تولید،  فکر اساسی برای تعیین مجدد مزدی در خور  شأن کارگران ایران 
باشد و همچنین  فکری اساسی برای اصاح قانون کار با نظر تشکات کارگری 
داشــته باشد. چرا که  در طول سی ســال با وجود ابهامات موجود فشارهای 
زیادی از ســوی کارفرمایان بر کارگران وارد شده است.  عزیزی افزود: در مواد 
تبصره های آن، راه را برای فشار بر کارگران از سوی کارفرما فراهم کرده است.  
نمونــه این ابهامات، می توان به تبصره دو ماده ۷ و نامشــخص بودن ماهیت 
قراداد در کارهای مستمر که کارفرما به این واسطه اقدام به اخذ قرارداد مدت 
معین نموده ودر پایان قرارداد عذر کارگر خواســته می شود در چنین حالتی 
کارگران هیچ دلیلی برای دفاع از خــود در هیأت ها ندارند. بنابراین ضرورت 
دارد که  متولین کار نگاهی ویژه به دغدغه های جامعه کارگری داشته باشند.

رشد بدون توقف ارز در شــرایط رکود تورمی و باا 
بودن انتظارات روانی تورم، منجر به توقف سیر نزولی 
تورم ســاانه در مــرداد و خیز آن در شــهریور ماه 
شد.بررسی جزئیات ارقام تورم طی یک سال اخیر به 
وضوح نشان می دهد، علی رغم هدف گذاری کاهش 
تورم، از شهریور ماه ٩٩ آهنگ رشد تورم ساانه که 

طی ماه های اخیر روند کاهشی داشت، شروع شد.

 وضعیت نرخ تورم ماهانه
براساس گزارش مرکز آمار ایران، با بررسی و مقایسه 
تورم ماهانه در یک سال اخیر منتهی به شهریور ماه، 
شــاهد فراز و نشیب ناشــی از تصمیمات مسئوان 
دولتی و وضعیت اقتصاد هســیتم که به سرعت آثار 
و تبعات خود را در تورم ماهانه بروز می دهد.شــوک 
و انتظار تورمی و بار روانی ناشی از باا رفتن قیمت 
بنزین در آبان ماه ســال ٩٨ باعث شــد تا نرخ تورم 

ماهانــه در این ماه از ۱,۶ درصد با جهش خود را به 
۳,۲ درصد برساند و پس از آن افت کند.طبق نمودار 
روند طبیعی افزایش تورم ماهانه به دلیل شــرایط 
اقتصادی ناشی از نوســان ارزی و تورم انتظاری در 
جامعه ادامه پیدا کرده و دومین جهش تورم ماهانه 
مربوط به تیرماه سال ٩٩ است.سه ماه اول سال ٩٩ 
وضعیت نامناســب تخصیص ارز به کااهای اساسی 
و ضروری به ویــژه حبوبات، بازار را به نااطمینانی و 
عدم تعادل کشــاند و پیامد آن افزایش چند برابری 
نهادهای دامی و کااهای اساسی شد که اثر وضعی 
خود را در تیرماه نمایان کرده اســت.خرداد ماه ٩٩ 
تورم ماهانه ۲ درصد بوده که با نوسان شدید به ٤,۶ 
درصد افزایش یافت. با این اوصاف روند افزایشی این 
مولفــه )تورم ماهانه( همچنان روند صعودی خود را 

حفظ کرده است.

تورم نقطه ای
 تحلیل ها و مقایسه آماری به رابطه مستقیم قیمت ارز 
به ویژه دار در بازار با افزایش قیمت کاا و خدمات 
صحه می گذارد.تورم نقطه ای شــهریور ماه سال ٩٩ 
حکایت از این دارد که مجددا موتور افزایش قیمت ها 

و کااها به نرخ ســال ٩٨ نزدیک شده است. کاهش 
عطش باا رفتن نرخ ارز تا پایان سال ٩٨ باعث کند 
شــدن تورم نقطه ای در اسفند شد. شرایط ناشی از 
کرونا و محدودیت صادرات و به تبع آن چالش منابع 
ارزی برای واردات کااهای ضروری باعث شد از اول 
سال ٩٩ مجددا شــاهد اوج گرفتن تورم نقطه ای با 

میانگین افزایش ماهانه ۳تا ٤ درصد باشیم.

تورم ساانه
معموا تورم ســاانه تابعی از تورم ماهانه و نقطه ای 
است و بعد از چند ماه افزایش این دو مولفه شروع به 
کاهش یا افزایش می کند.سیر نزولی تورم از شهریور 
٩٨ تا مرداد ماه ادامه داشــته هر چند آهنگ ریزش 
آن کند بوده، اما در شهریور بنا به شرایط گفته شده 
خیز افزایشــی به خود گرفته است.  رشد بی وقفه 
قیمت ارز در شــرایط رکود تورمی و سیاســت های 
پولــی برای پر کردن چاله کســری بودجه که موج 
سهمگین نقدینگی را به همراه دارد، به چالشی برای 
تولید، فعالیت های اقتصادی تبدیل شده که روز به 
روز کاهش عرضه را به همراه دارد و با تحلیل رفتن 

قدرت خرید مردم تقاضا را نیز به زیر می کشد.

رئیس اتاق اصناف خبر داد
 قیمت گذاری دستوری، یکی از عوامل تعطیلی 

٥۰ هزار واحد صنفی
رئیس اتاق اصناف کشور وی با بیان اینکه بالغ بر ۵۰ هزار واحد صنفی در آستانه تعطیلی 
قرار داشــته یا تعطیل شده اند، گفت: قیمت گذاری دستوری از جمله دایل مهم تعطیلی 
این واحدها است. سعید ممبینی در نشست دیروز فعاان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی 
صمت که ظهر دیروز در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شــد، گفت: اتاق بازرگانی ایران، 
اتاق اصناف و اتاق تعاون تصمیم گرفتند با ایجاد یک دبیرخانه مشترک برای حل مشکات 
بخش اقدام کنند و در این دبیرخانه به این جمع بندی رســیدیم که حمایت کنیم تا رزم 
حسینی به عنوان وزیر صمت برگزیده شود.وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقاب برای 
توجه به حوزه تولید، گفت: بخش بازرگانی طی سال های اخیر مورد بی مهری قرار گرفته و 
اگر بپذیریم این بخش موتور محرکه تولید است باید توجه ویژه ای به آن صورت بگیرد.این 
فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بعضاً تصمیمات و اقداماتی منجر به ایجاد تنش در بخش 
تجارت کشور می شود، گفت: تمام این مسائل به پای اصناف نوشته می شود، در حالی که 
اصناف علیرغم همه بی مهری ها کنار دولت بوده اند.وی با بیان اینکه بالغ بر ۵۰ هزار واحد 
صنفی در آستانه تعطیلی قرار دارند یا تعطیل شده اند، عنوان کرد: عواملی مانند نرخ گذاری 
دستوری، عدم حمایت ازم از بخش و عدم توجه به تشکل ها علیرغم شعارهای داده شده از 
جمله دایل این مسئله است.ممبینی اضافه کرد: روز به روز باید اختیارات بیشتری به بخش 

خصوصی واگذار شود تا مشکات مرتفع گردد.

با هدف کاهش تولید زباله:
طرح کاپ در منطقه ۳ رونمایی شد

آیین رونمایی از طرح کاپ )کاهش تولید پســماند( در منطقه ۳ شــهرداری کرج 
برگزار شد.در این طرح که با هدف مدیریت بهینه پسماند با رویکرد تفکیک زباله از 
مبدأ اجرا شــده، منطقه ۳ شهرداری کرج به عنوان پایلوت انتخاب شده است تا در 
صورت موفقیت طرح، اســتمرار و اجرای آن را در سایر نقاط کانشهر شاهد باشیم.

مدیر منطقه ۳ شــهرداری کرج در این مراسم، از دایل انتخاب منطقه برای اجرای 
مرحله نخست طرح را در وهله اول قرارگیری آن در نزدیکی مرکز دفن حلقه دره به 
عنوان یکی از معضات زیســت محیطی شهر و استان عنوان کرد و ادامه داد: وجود 
سازمان های مردم نهاد فعال و عاقمند به حوزه محیط زیست در کنار شهروندانی 
که مشتاق به همکاری در این گونه طرح ها هستند از دیگر دایلی بود که مدیریت 
منطقه را برای اســتقبال از اجرای طــرح کاپ ترغیب کرد.علی آرایی، حمایت های 
شورای اسامی شهر و شهردار کرج را برای اجرایی کردن این پروژه مورد تقدیر قرار 
داد و افزود: در کنار این حمایت ها، پس از برگزاری جلسات متعدد با معاون خدمات 
شهری شهرداری کرج، بر آن شدیم تا مرحله نخست اجرای طرح کاپ را در منطقه 
۳ اجرا کنیم.به گفته آرایی، تاش خواهیم کرد با انجام این مرحله از پروژه و از طریق 
فرهنگسازی، خانواده ها را نسبت به موضوع پسماند و مدیریت آن حساس تر کرده 
و اهمیت تفکیک از مبدأ را به آنها گوشزد کنیم.وی، ابراز امیدواری کرد: بعد از اجرا، 
الگوی موفقیت مان را به سایر مناطق صادر خواهیم کرد.آرایی، تاکید کرد: چنانچه 
بتوانیم از محل کاهش مراجعات هر روزه و هزینه های حمل زباله درآمدی کســب 
کنیم به طور حتم این عواید بر اساس آمار و اسناد، برای آبادانی منطقه و شهروندان 
هزینه می شــود.آرایی در بخش دیگری از سخنان خود افزود : توسعه فضای سبز و 
احداث پارک های محله ای به ویژه در محات کم  برخوردار اولویت برنامه های منطقه 

۳ است.

 تغییر الگوهای اقتصادی اصفهان 
در بستر نمایشگاه

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با تاکید بر اینکه اصفهان به عنوان 
یکی از شــهرهای اقتصادی بعد از تهران، مرکز تجارت کشــور محسوب می شود و 
بزرگترین تجار و واحدهای تولیدی و صنعتی در استان جمع شده اند، گفت: به همین 
منظور زیرساخت های بســیاری برای حوزه تجارت فراهم شده و اصفهان به عنوان 
استانی صادرات محور فعالیت می کند.احمد خوروش با تاکید بر اینکه نمایشگاه نقش 
مهمی در ارائه خدمات و همچنین تابلویی برای شــهر و تمام صنایع اصفهان است، 
افزود: با ســرمایه گذاری قابل توجهی که در سال های اخیر انجام شده، نمایشگاهی 
در خور و شــأن این شهرســاخته می شــودو امیدواریم طبق برنامه ریزی ها در آبان 
امسال نخستین نمایشگاه در محل جدید برگزار شود و بتوانیم تابلویی از فعالیت های 
اقتصــادی خود را به صورت کامًا مدرن به نمایش بگذاریم.وی تاکید کرد: زمانیکه 
نمایشگاه به سمت بهبود وضعیت شــرایط اقتصادی برود، تاثیر موثری در اصفهان 
خواهد داشــت؛ چراکه اصفهان شهر گردشگری و صنعتی با قدمتی بسیار باا است 
و به طور قطع برپایی رویداد نمایشگاه در محل جدید می تواند سرنوشت اصفهان را 
تغییر دهد.رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در دنیا 
رشــد شهری وابسته به اقتصاد آن است، تاکید کرد: به طور قطع تمام دستاوردهای 
اقتصادی، صنعتی و تجاری در محل نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود و به مرور 
شــاهد تغییراتی در اقتصاد اصفهان خواهیم بود.خوروش با اشــاره به شیوع کرونا، 
گفت: در حال حاضر با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی،تولید و صنعت کشور در 
حال فعالیت اســت تا اقتصاد کشور از نفس نیفتد و با توجه به اراده مدیریت استان 
و مســئوان اصفهان در راه اندازی هر چه سریع تر نمایشگاه، امیدواریم در آینده ای 

نزدیک شاهد تاثیر مثبت نمایشگاه بزرگ در معیشت مردم این شهر باشیم.

آثار رشد بی وقفه 
ارز روی تورم
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افزایش ۲۹ هزار بشکه ای تولید نفت ایراناستانها
مدیر امور فنی شرکت نفت فات قاره ایران گفت: عملکرد تعداد 
عملیات های تکمیل شده حفاری در این شرکت در نیمه نخست 
امســال حدود دو برابر شده و بدین ترتیب تولید نفت از میادین 
نفتی خلیج فارس، بیش از ۲۹ هزار بشــکه در روز افزایش یافته 
است. علی خواجوی  اظهار کرد:  طبق برنامه مصوب هیات مدیره 
شرکت ملی نفت ایران، در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، شرکت نفت 
فات قاره ایران می بایســت عملیات ۲۹ حلقه چاه شامل هفت 
حفاری مجدد، ۲۰ حلقه تعمیر چاه، هفت حلقه ایمن ســازی و 
متروکه سازی را به پایان می رسانده که بررسی عملکرد این مدت 
بیانگر تحقق ۱۱۷ درصدی برنامه اباغی است.وی با بیان اینکه 
در نیمه نخست سال جاری به مرور دو دکل به ناوگان دکل های 
در اختیار شــرکت نفت فات قاره افزوده شده است، گفت: اما با 
وجود اینکه تعداد رشته روز دکل در اختیار )شامل دکل در حال 
فعالیت و جابجایی( در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته تنها ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده بود، عملکرد تعداد 
عملیات های تکمیل شده حدود دو برابر شده که نشان دهنده رشد 
۸۸ درصدی است. به نحوی که تعداد عملیات های تکمیل شده 
در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ که ۱۸ چاه بوده به ۳۴ حلقه چاه در 
نیمه نخست سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده و تعداد عملیات های 
تکمیل شده در نیمه نخست سال جاری به اندازه کل سال ۱۳۹۸ 

بوده است.  

کاهش 30 درصدی زمان انتظار دکل های حفاری 
مدیر امور فنی شرکت نفت فات قاره ایران در مورد رویکرد جدید 

به مهندســی حفاری در انجام عملیات گفت: عملکرد مناســب 
بخش حفاری در سال جاری، عاوه بر اینکه حاصل برنامه ریزی، 
پیگیری و تاش دسته جمعی همه مدیریت های ذیربط از جمله 

مدیران و همکاران مناطق عملیاتی، مدیریت امور تولید و مدیریت 
امور فنی در اداره های حفاری و مهندسی نفت است، نتیجه توجه 
بیشتر به بخش مهندسی عملیات حفاری در انجام فعالیت ها نیز 

بوده اســت. چرا که یکی از چالش های اساسی که می تواند باعث 
ایجاد مشکات بسیار در هنگام اجرای عملیات شود، کم توجهی 
به مهندسی حفاری و تهیه برنامه های حفاری هر حلقه چاه است.  
طبق اعام شرکت نفت فات قاره، خواجوی گفت: در این زمینه، 
شیوه نامه ای در خصوص نحوه تهیه برنامه های حفاری هر حلقه 
چاه و نظارت بر ُحســن اجرای آن در مدیریت امور فنی تنظیم 
و اباغ شده اســت که طی آن فرآیند تهیه برنامه عملیات برای 
هر نوع از فعالیت های حفاری با تاکید بر حضور دیســیپلین های 
مختلف نظیر زمین شناســی، ژئوفیزیــک، بهره برداری و تکمیل 
چاه و مهندســی مخازن در کنار تیم مهندسی حفاری مشخص 
شــده است. بر اساس این شــیوه نامه، برنامه هر حلقه چاه  تا ۲ 
ماه قبل از موعد انجام عملیات، می بایســت توسط تیم یکپارچه 
فوق که حســب نوع عملیات، حضــور تخصص های مختلف در 
آن متفاوت اســت، نهایی و اباغ شــود.  به گفته مدیر امور فنی 
شــرکت نفت فات قاره ایران، بر اســاس این شیوه نامه، با توجه 
به سوابق و تجارب حاصل از عملیات های گذشته حفاری در هر 
میدان، برنامه های جبرانی برای مواجهه با ریسک های محتمل در 
سناریوهای مختلف، تنظیم می شود و الزامات مورد نیاز پیش از 
آغاز هر عملیات در نظر گرفته خواهد شد. همچنین پس از پایان 
عملیات هر حلقه چاه، کلیه ســوابق و مستندات مربوط به تهیه 
برنامــه و اجرای عملیات هر حلقه چاه، مشــکات و راه حل های 
به کار گرفته شــده در انجام عملیات و تجارب کسب شده در آن، 
مستندسازی و تلفیق می شــود که در انجام عملیات های بعدی 

مورد استفاده قرار گیرد.

در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی مازندران؛
شرکت توزیع نیروی برق مازندران، 

دستگاه برتر معرفی شد
در جشنواره شهید رجایی ســال ۱۳۹۹ و تقدیر از 
مدیران برتر و تاشــگران عرصــه خدمت به نظام 
مقدس جمهوری اســامی و مردم شریف و بزرگوار 
اســتان مازندران فرامرز ســپری مدیرعامل توزیع 
نیروی برق مازندران  با توجه به خدمات ارزشــمند 
و برجســته  در بخش منتخبین دستگاهها با عملکرد ویژه   عنوان دستگاه 
اجرایی قابل تقدیر را در سطح استان کسب  و توسط حسین زادگان استاندار 
مازندران مورد تجلیل قرار گرفت.سپری در حاشیه این برنامه با بیان اینکه 
در تمامی امورهای ۱۸ گانه این شرکت میز خدمت حضوری و الکترونیکی 
مستقر شده است تصریح کرد:از ۸۲ خدمت تعریف شده تاکنون ۵۲ خدمت 
بصورت الکترونیکی اجرایی گشته و این نوید رو به مردم مازندران خواهیم 
داد کــه در آینده نزدیک کلیه خدمات قابل ارایه در این شــرکت بصورت 
غیر حضوری اجرایی میگردد.ســپری در بخش دیگری از ســخنان خود با 
تقدیر از تاش و جدیت معاونین و کارشناســان این شرکت توزیع برق در 
الکترونیکی شــدن خدمات از برنامه های ویژه شرکت توزیع نیروی برق در 

این حوزه خبر داد.

 شبكه برق سه روستای بخش کهك اصاح
 و بهینه سازی شد

مدیــر امور برق منطقه چهار قم ضمن گرامیداشــت هفته دفاع مقدس از 
اجرای طرح جهادی اصاح و بهینه سازی شبکه برق در سه روستای بخش 
کهک از توابع اســتان قم خبر داد.به گزارش روابط عمومي شــرکت توزیع 
نیروي برق استان قم، مهندس "رضا نهاوندی" با اشاره به فرسودگی شبکه 
برق روســتاهای صرم ،خورآباد و سیرو از توابع بخش کهک ،از اجرای طرح 
جهادی بهینه ســازی ،تبدیل شبکه ســیمی به کابل خودنگهدار و اصاح 
انشــعابات در این روســتاها خبر داد.مدیر امور برق منطقه چهار قم اجرای 
تعداد ۷ طرح تبدیل ســیم به کابل خودنگهدار ،رفع حریم شــبکه و نصب 
پایه و احداث شــبکه را از جمله اقدامات طرح جهادی یک روزه شــرکت 
توزیع نیروی برق استان قم در سه روستای بخش کهک  بر شمرد.مهندس 
نهاوندی در ادامه از احداث ســیم ســرقتی در 6 نقطه از روستاهای مذکور 
خبر داد و افزود: با اصاح انشعاب ۲۵۰ مشترک  ،تعویض ۳۰ کنتور معیوب 
،شــاخه زنی درختان مزاحم و درگیر در شبکه ،اصاح ۳۰ مورد سرخط و 
ترمیم سیم پارگی ها ، ضمن رفع مشکات موجود در این سه روستای بخش 
کهک،پایداری برق در شبکه نیز افزایش می یابد.   وی در پایان خاطرنشان 
کرد: ۵۰ نفر از عوامل ،پرســنل و اکیپ های امور برق منطقه ۴ در اجرای 
این طرح مشارکت داشتند.یادآوری می شود طرح های جهادی یک روزه با 
اســتفاده از تمام ظرفیت شرکت توزیع نیروی برق استان قم با هدف بهینه 
سازی شبکه ،تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار ،افزایش تاب آوری و 

مقاوم سازی شبکه در مناطق مختلف استان اجرا می شود.
 

مدیرعامل شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد عنوان کرد:
مزیت رقابتي طاي زرد پاایشگاه خانگیران 

در بازار جهاني و خلق ارزش افزوده بااتر
مدیرعامل شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد با بیان اینکه روزانه بیش 
از دو هــزار تن گوگرد در این مجتمع گازي تولید مي شــود گفت: ما براي 
محصــول گوگرد با خلوص باا ) طاي زرد ( پاایشــگاه خانگیران نقشــه 

استراتژیک داریم و این فرآورده مي تواند ارزش افزوده فراوانی ایجاد کند.
به گزارش روابط عمومي شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، به گزارش 
روابط عمومي شــرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، سید مجید منبتي 
در حاشــیه نشست مثلث توسعه اقتصادي خراسان رضوي و بازدید علیرضا 
رزم حسیني اســتاندار از واحدهاي تولید گوگرد افزود: با توجه به موقعیت 
اســتراتژیک شهرستان مرزي ســرخس و همجواري با کشور ترکمنستان، 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در  این منطقه می تواند باعث رونق تولید 
و دســتیابی به بازارهای صادراتی شــود.وی ادامه داد: با توسعه واحدهاي 
گوگردي شاهد ورود سرمایه گذاران بیشتر و تضمین درآمد سالیانه خواهیم 
بود که این مولفه مي تواند در ســطح اســتان خراسان رضوي و شهرستان 
سرخس تاثیرگذار باشد.مدیرعامل پاایشگاه خانگیران بیان داشت: حضور 
سرمایه گذاران در سرخس باعث تحول اقتصادي در منطقه، توسعه اشتغال 

به صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد.

اوپك به دردسر جدی افتاد
درســت وقتی که اعضای اوپک تصور می کردند بازار نفت متوازن شده است، با 
ســورپرایز ناخوشایندی از سوی لیبی روبرو شدند.گروههای رقیب در این کشور 
تولیدکننده نفت عضو اوپک برای آتش بس به توافق رسیدند و بنادر نفتی که ماهها 
تحت محاصره بودند، بازگشــایی شده و میادین نفتی فعالیتشان را ازسرگرفتند. 
شرکت ملی نفت لیبی قصد دارد تا پایان ماه تولید روزانه نفت کشور را از کمتر از 
۱۰۰ هزار بشکه در روز به ۲6۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. در این بین، گروه 
اوپک پاس محدودیت عرضه خود را به میزان دو میلیون بشــکه در روز تسهیل 
کرده اســت. مارکو دوناند، مدیرعامل شرکت بازرگانی نفت مرکوریا معتقد است 
بازار نمی تواند عرضه نفت بیشتری را جذب کند.دوناند در مصاحبه با بلومبرگ 
گفت: تقاضا همچنان ضعیفتر از انتظارات قبلی مانده و هر گونه عرضه جدید نفت 
به بازار قابل جذب نخواهد بود. این به معنای رشد ذخایر نفت شناور در ماه جاری 
و افزایش ذخایر جهانی بین ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا یک میلیون بشکه در روز 
است بدون این گخ ازسرگیری تولید نفت لیبی به حساب آورده شود.مدیرعامل 
مرکوریا همانند مدیرعامل شرکت بازرگانی ترافیگورا دورنمای تیره برای بازار نفت 
در کوتاه مدت متصور است. اما شرکت ویتول خوش بینی غیرمنتظره ای نشان 
داده است. مدیرعامل ویتول در مصاحبه ای که اوایل ماه جاری با بلومبرگ داشت، 
اظهار کرد: ذخایر جهانی نفت تا پایان سال به میزان قابل ماحظه ای کاهش پیدا 
خواهد کرد. در حالی که مدیران ترافیگورا و مرکوریا انتظار دارند ذخایر پیش از 
این که روند کاهشــی پیدا کنند، برای مدتی افزایش داشته باشند اما مدیرعامل 
ویتول پیش بینی کرده که تا پایان سال بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون بشکه از سطح 
ذخایر نفت کاســته خواهد شد.اوایل هفته گذشته گزارشهایی منتشر شد که بر 
اســاس آنها، شرکتهای بازرگانی کاا از جمله این سه شرکت بزرگ، نفتکشهای 
بیشــتری را اجاره می کنند تا نفت بیشــتری در دریا نگهداری کنند. این خبر 
نگرانیها را نسبت به تکرار اتفاقات بهار امسال که طی آن میلیونها بشکه نفت بدون 
خریدار به دلیل پر شــدن مخازن نفت خشکی، در نفتکشها نگهداری می شدند 
را برانگیخت. پس از پایان قرنطینه در کشورهای متعدد جهان، تقاضا برای نفت 
رو به بهبود بود اما میزان بهبود تقاضا بسیار کمتر از سطح پیش بینی شده بود.

یک ترند نگران کننده، نرخ کند احیای اقتصادی در اقتصادهای نوظهور دنیا بوده 
که عامان اصلی رشد تقاضا برای نفت بوده اند. بجز چین، اکثر کشورها همچنان 
در حال مقابله با شیوع ویروس کرونا و تبعات آن بر اقتصادهایشان هستند. هند 
نمونه خوبی از این اقتصادها است. تقاضا برای نفت در این کشور از شیوع ویروس 
کرونا به شدت تاثیر پذیرفته و افت کم سابقه ای پیدا کرده است. هند دومین آمار 
باای مبتایان به ویروس کرونا در جهان را دارد.برخی از تحلیلگران بر این باورند 
که تقاضا برای نفت در چین بزودی آهســته خواهد شد. طبق گزارش موسسه 
مطالعات انرژی آکسفورد، این یک روند بلندمدت بوده و تنها نتیجه شیوع کووید 
۱۹ نیست بلکه به اهداف کاهش آایندگی پکن برمی گردد. تقاضای چین برای 

نفت که در چند سال اخیر نرخ رشد دو رقمی داشته است.

 افزایش صادرات نفت ایران تا 1.۵ میلیون بشکه 
در روز با وجود تحریم ها

طبق اطاعات شرکت تنکرترکرز، صادرات نفت ایران در سپتامبر افزایش یافته و بین ۴۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون بشکه در 
روز قرار دارد. به گزارش رویترز، صادرات نفت ایران با وجود تحریم های آمریکا در ماه ســپتامبر به شــدت افزایش یافته 
است که راه نجاتی برای اقتصاد این کشور خواهد بود. صادرات نفت ایران بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز از زمان خروج 
آمریکا از قرارداد اتمی برجام و اعمال دوباره تحریم ها در ۲۰۱۸ کاهش یافته ولی ایران با دور زدن تحریم ها همواره جریان 
صادرات نفت خود را حفظ کرده است. طبق اطاعات شرکت تنکرترکرز، صادرات نفت ایران در سپتامبر افزایش یافته و 
بین ۴۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز قرار دارد.سمیر مدنی، یکی از موسسان این شرکت با اشاره به افزایش صادرات 
نفت ایران گفت:»ما شــاهد ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام و میعانات گازی در ماه جاری میادی بوده ایم. 
این رشد در یک سال و نیم گذشته بی سابقه بوده است«.این مقدار دو برابر صادرات ایران در ماه اوت است و حدود ۱۱ 
درصد از آن به نفت خام فوق سبک یا میعانات گازی اختصاص دارد. ایران در ماه اوت بین ۳۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار بشکه 
در روز صادرات نفت داشــت.اطاعات تنکرترکرز که با ردیابی نفتکش ها و ذخایر نفتی به دست می آید نشان می دهد 
حدود نیمی از صادرات ایران توسط نفتکش های خارجی و از طریق انتقال کشتی به کشتی انجام می شود. به این ترتیب، 
تعیین مقاصد نهایی آنها سخت است.بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران هفته گذشته از تاش خود برای افزایش صادرات نفت 
خام علی رغم تحریم های آمریکا دفاع کرده و گفت مدارک نفتی دستکاری می شوند تا مقصد محموله های نفت ایران پنهان 
بماند.از زمان وضع دوباره تحریم های آمریکا علیه ایران، این کشور ارقام تولید خود را در اختیار سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت )اوپک( قرار نمی دهد که باعث شــده بررسی تولید و صادرات آن سخت تر شود. شرکت رفینیتیو ایکون که 
صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را در ماه اوت حدود ۳۸۳ هزار بشکه در روز اعام کرده و مقصد آن را کشورهایی 
مانند چین، ترکیه و امارات می دانست، هنوز هیچ گزارشی برای ماه سپتامبر اعام نکرده است. با کاهش فروش نفت ایران 
به خاطر تحریم ها، این کشور نفت فروخته نشده خود را بر روی نفتکش ها ذخیره می کند و ذخایر آن بر روی خشکی 
هم افزایش یافته اند. ولی تعداد این ذخایر شناور در ۲۰۲۰ کاهش یافته که نشان می دهد ایران توانسته مصرف کنندگانی 

برای بخشی از نفت خود پیدا کند.

 روسیه بزرگترین تامین کننده
 نفت چین ماند

روسیه در اوت برای دومین ماه متوالی بزرگترین تامین کننده نفت چین بود 
و عربستان ســعودی در رتبه سوم ایستاد.آمار اداره کل گمرک چین نشان 
داد روسیه در اوت ۵.۸ میلیون تن نفت خام معادل ۱.۳۷ میلیون بشکه در 
روز به چین صادر کرده است که ۳.۷ درصد در مقایسه با اوت سال گذشته 
و نســبت به واردات ۱.۷۴ میلیون بشــکه در روز در ژوییه کاهش داشت.

واردات نفت چین از عربستان سعودی ماه میادی گذشته ۵.۲6 میلیون تن 
معادل ۱.۲۴ میلیون بشــکه در روز بود که ۳۲.۵ درصد نسبت به اوت سال 
گذشته کاهش نشان داد.روسیه در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۰ بزرگترین 
صادرکننده نفت به چین بود و ۵۷.۱ میلیون تن نفت به این کشور فروخت 
که ۱۵.6 درصد در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته افزایش داشت. 
واردات نفت از عربستان سعودی طی همین مدت ۵۵.۸ میلیون تن بود که 
6.۱ درصد در مقایســه با سال گذشته رشد نشان داد.عراق در اوت دومین 
صادرکننــده بزرگ نفت به چین بود و ۴.6 میلیون تن نفت به این کشــور 
ارســال کرد که به دلیل تاش عراق برای تقویت پایبندی به توافق کاهش 
تولید اوپک پاس، ۲۰ درصد نسبت به میزان صادرات ژوییه کاهش داشت. 
واردات نفت چین از عراق در اوت نســبت به مدت مشــابه سال گذشته دو 
درصد و از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۳.۹ درصد رشد داشت.واردات نفت 
چین از قاره آمریکا ماه میادی گذشــته جهش پیدا کرد. صادرات برزیل بر 
مبنای ســاانه ۷۵ درصد رشد کرد و به ۴.۱۵ میلیون تن رسید و صادرات 
نفت ایاات متحده بیش از دو برابر افزایش یافت و به ۲.۲۳ میلیون تن بالغ 
شــد.بر اســاس گزارش رویترز، مجموع خرید نفت چین در اوت نسبت به 
رکورد باایی که در ژوئن و ژوییه مشاهده شده بود، کاهش پیدا کرد و انتظار 
می رود با پر شدن ذخایر نفت این کشور و کاهش حاشیه سود پاایش، در 

ماههای آینده کاهش بیشتری پیدا کند.

وحشت کرونایی ترمز صعود نفت را کشید
بهای معامات نفت روز جمعه تحت تاثیر استمرار نگرانیها نسبت به دورنمای تقاضا در واکنش به افزایش موارد ابتا به کووید ۱۹، 
کاهش یافت و هر دو شاخص برای سومین بار در چهار هفته گذشته کاهش هفتگی پیدا کردند.کالین سیژینسکی، استراتژیست 
ارشــد بازار در شــرکت SIA  ولث منیجمنت در این باره به مارکت واچ گفت: سرمایه گذاران در یک هفته اخیر با افزایش موارد 
ابتا به کووید ۱۹ و پرسشــهایی که در خصوص پیامدهای موج دوم شــیوع برای اقتصاد جهانی و تقاضا برای منابع طبیعی به 
وجود آمد، احتیاط بیشــتری پیدا کردند. بهبود شاخص دار آمریکا هم روی قیمت نفت که به این ارز قیمت گذاری می شود 
تاثیر گذاشت.شاخص دار آمریکا برای کل هفته حدود ۱.۸ درصد رشد داشت.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
برای تحویل در نوامبر در بازار نیویورک که اواسط معامات تا مرز ۳۹ دار و ۷۱ سنت عقب نشینی کرده بود، در نهایت شش 
ســنت معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و در ۴۰ دار و ۲۵ ســنت در هر بشکه بسته شد.بهای نفت برنت برای تحویل در نوامبر 
دو ســنت معادل ۰.۰۵ درصد کاهش یافت و در ۴۱ دار و ۹۲ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامات دسامبر نفت برنت 
با پنج سنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، در ۴۲ دار و ۴۱ سنت بسته شد.بر مبنای قراردادهای ماه آتی، شاخص وست تگزاس 
اینترمدیت برای کل هفته ۲.6 درصد و نفت برنت برای کل هفته ۲.۹ درصد کاهش ثبت کرد.رشــد موارد ابتا به کووید ۱۹ 
باعث ازسرگیری برخی محدودیتها در کشورهای اروپایی شده و نگرانیها نسبت به دورنمای اقتصادی آمریکا را برانگیخته است.

عدم عرضه بسته محرک مالی جدید از سوی واشنگتن، به نگرانیها نسبت به روند بهبود اقتصاد آمریکا افزوده است. دموکراتها در 
مجلس آمریکا روز پنج شنبه سرگرم آماده سازی یک بسته کمک ۲.۴ تریلیون داری بودند که برخی از موارد آن مانند پرداخت 
مستقیم پول به خانواده ها، برنامه حمایتی و تمدید کمک به ایراینها و کمک برای باز ماندن رستورانها، از حمایت اعضای هر 
دو حزب برخوردار است. اما تحلیلگران هشدار دادند که مسیر منتهی به این توافق نامعلوم مانده است.به گفته سیژینسکی، هفته 
آینده سه ماهه سوم به پایان می رسد و بازار وارد اکتبر می شود و اخبار اقتصادی و عملکرد شرکتها به تدریج منتشر می شوند 
اما آمارهای اقتصادی ممکن است تحت الشعاع ابهامات سیاسی آمریکا قرار بگیرد که به انتخابات ریاست جمهوری نوامبر نزدیک 
می شود. برای این که قیمت نفت واقعا بهبود پیدا کند، سرمایه گذاران نیاز دارند سیگنالهای کاهش ریسک ضعیف شدن احیای 
اقتصادی فعلی و ادامه بهبود تقاضا برای نفت را مشاهده کنند. حفظ کنترل عرضه یا تشدید آن می تواند به بازار کمک کند اما 
بیشتر در قالب حمایت از قیمتها خواهد بود.در این بین، نگرانیها نسبت به تقاضا با ضعیف شدن حاشیه سود پاایش مضاعف 
شده است.ازسرگیری تولید نفت لیبی پس از رفع محاصره تاسیسات نفتی این کشور پس از گذشت هشت ماه، نگرانیهای مربوط 

به عرضه را در بازار تشدید کرده است.



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 6 مهر 1399  9 صفر 1442  27 سپتامبر 2020صنعت و تجارت
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4462 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر وزیر پیشنهادی صمت در جمع فعاان اقتصادی:

گرانیها ناشی از سیاست های پولی و بانکی است
وزیر پیشنهادی صمت با بیان اینکه گرانی ها ناشی از سیاست 
های پولی وبانکی اســت گفت: حل مشــکل گرانی ها را باید با 
همکاری وزرای اقتصاد،جهادکشــاورزی و رئیس بانک مرکزی 
دنبال کنیم. علیرضا رزم حسینی در نشست با فعاان اقتصادی 
در اتاق بازرگانی گفت: وزارت صمت در صورتی موفق می شــود 
که انسجام کامل بین این وزارتخانه، بانک مرکزی، وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت اقتصاد باشد.وی اضافه کرد: گرانی مربوط به 
تولید نیســت و بخش عمده آن به سیاست های پولی و بانکی و 
هدایت نقدینگی برمی گــردد که این را باید با همکاری وزرای 
دیگــر و رئیس بانک مرکزی دنبال کنیم.رزم حســینی اضافه 
کرد: تصمیم ســازی باید همراه با خرد ورزی و مشارکت بخش 
خصوصی و فراکسیون های تخصصی مجلس انجام شود و بنده 
آمادگی دارم تصمیمات شــجاعانه را اجرا کنم.وزیر پیشنهادی 
صمت با اشــاره به اینکه امروز کشــور در شرایط بسیار سختی 
قرار دارد، گفت: ما در حال حاضر عاوه بر اینکه با بحث تحریم 
مواجه هستیم، در جنگ با بیماری کرونا نیز قرار داریم بنابراین 
تمام مردم، دســتگاه های حاکمیتی، تشــکل ها و اتحادیه های 
بخش خصوصی باید همانند دوران دفاع مقدس با هم همپیمان 
شوند تا بتوانیم بر این شــرایط فائق آئیم.وی با اشاره به اینکه 
خوشحالم که در خانه اقتصاد ایران حضور پیدا کرده ام، خطاب 
به فعاان اقتصادی حاضر در جمع اظهار داشت: بنده از جنس 

خود شما هستم.

ارائه 2 برنامه به مجلس
وزیر پیشــنهادی صمــت در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به اینکه دو برنامه را به مجلس شــورای اسامی ارائه 
کرده است، گفت: برنامه اول برای وزارت صمت مبنی بر احکام 
باادســتی، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه تدوین شده 
که در شــرایط فعلی، امکان اجرای آن کمتر اســت البته نه به 
این معنا که هیچ تاشی برای تحقق اهداف نکنیم اما در فرصت 

کوتاهی که وجود دارد باید اقداماتی انجام دهیم که مسیر برای 
ما هموار شود. همچنین برنامه دوم، مردمی بودن اقتصاد مبتنی 
بر اقتصاد مقاومتی است که شما فعاان اقتصادی نقش آفرینی 
گســترده ای در آن دارید.رزم حســینی با اشــاره به هفت سال 
فعالیت در اســتان های خراســان رضوی و کرمان و حضور در 
بخش خصوصی اضافه کرد: بر اساس تجربیات این دوران، کتابی 
تحت عنوان »قوانین و مقررات مزاحم تولید و ســرمایه گذاری« 
در حوزه مقررات زدایی تدوین شــده که در عمل، تشــکل ها و 
فعاان اقتصادی این کتاب را تدوین کرده اند و امیدوار هستیم 

که مجلس شورای اسامی نیز برای رفع مقررات اضافی و زائد، 
اقدام فوری انجام دهد.

معیشت مردم در خطر جدی است
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه معیشت 
مــردم در خطر جدی قرار دارد، گفت: ما به دنبال مدیریت بازار 
هســتیم نه دخالت در بازار و چنین اقدامی با هم اندیشی و کار 
کارشناسی مشترک بین دولت و تشکل ها اتفاق می افتد. شرایط 
فعلی دشــوار است و باید ســفره مردم را ارزانتر کنیم که این 

اتفاق توسط شما می تواند محقق شود.رزم حسینی اضافه کرد: 
اگر نمایندگان مجلس به بنده اعتماد کنند این ســنگر که آن 
را ســخت ترین سنگر بعد از انقاب می دانم به شکلی مطلوب 
اداره خواهم کرد. دوران دفاع مقدس برای بنده سخت نبود چرا 
که در آن زمان جوانی ۱۹ ســاله بودم ولی اان ریسکی بزرگ 

و ایثار می کنم.

بدنبال کوچک سازی و چابک سازی هستم
وی با اشاره به اینکه با کمک مجلس، فعاان بخش خصوصی و 
دولت حداکثر تاشم را در این زمینه خواهم کرد، گفت: وزارت 
صمت مشکات درون سازمانی زیادی دارد که بدلیل عدم ثبات 
مدیریت این مشکات نمود پیدا کرده است. بنابراین بخشی از 
کار بنــده در درون ســازمان خواهد بود و من به دنبال کوچک 
ســازی و چابک سازی هستم.وزیر پیشنهادی صمت ادامه داد: 
دولت دیوان ساار را باید کوچک کنیم تا نهادهای مردم ساار 

بزرگ شوند.

وزارت صمت بنگاه سیاسی و محل جناج بازی نیست
رزم حســینی با اشــاره به تاکید بر لزوم حذف بروکراسی های 
نحس اداری برای تســهیل کار مردم، اظهار داشــت: امضاهای 
طایی را نیــز باید کمتر و حذف کنیم. حذف مقررات زائد نیز 
امری ضروری است؛ وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست بلکه یک 
وزارتخانه تخصصی است و بنابراین محل جناح بازی و سیاسی 
کاری نیست.وی تصریح کرد: امیدوارم بتوانم با اعتماد مجلس 
در ۱۱ ماه فرصتی که دارم اقدامات مناسب را در این حوزه انجام 
دهم. در حوزه صنعت باید روی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی 
متمرکز شویم و در سال جهش تولید زمینه جهش تولید را باید 
فراهم کنیم که با حرف نمی شــود این کارها را انجام داد.وی با 
تأکید دوباره بر بحث مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار 

اظهار داشت: اقتصاد مرزی نیز باید تقویت شود.

معاون وزیر صمت:
حدود ۲۳۰۰ صادرکننده صد درصد 

تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند
معاون وزیر صمت گفت: بر اســاس تحلیل انجام شــده ۲۲۸۶ صادرکننده 

صد درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند. که از آنان تقدیر خواهد شد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم با اشاره به ابزارهای تشویقی 
ســازمان توسعه تجارت ایران جهت تسریع و تسهیل بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، اظهار داشــت: بر اساس تحلیل انجام شده ۲۲۸۶ صادرکننده صد 
درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند. که از آنان تقدیر خواهد شد.رئیس 
کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این تعداد از صادرکنندگان بر اساس 
گروه های کاایی، میزان صادرات، میزان تعهد صادراتی، میزان بازگشت ارز و 
همچنین روند بازگشت ارز طبقه بندی شده اند که از مهم ترین شاخص های 
مدل طراحی شده، میزان صادرات و در نتیجه میزان بازگشت ارز، گروه های 
کاایی و همچنین روند بازگشــت ارز از آبان ماه ۱۳۹۸ تا مردادماه امســال 
است.وی افزود: از بین مجموع صادرکنندگانی که صد درصد تعهدات ارزی 
خود را ایفا کرده اند، صادرکنندگان با بیش از ده میلیون یورو صادرات تفکیک 
شــده اند و از این تعداد، صادرکنندگانی که براســاس گزارشات دریافتی از 
بانک مرکزی به صورت ماهانه روند بازگشت ارز بیش از ۹۰ درصد را رعایت 
کرده اند، انتخاب شده اند که پس از بررسی های نهایی و تایید از سوی سایر 
مراجع ذی ربط، از آنان تقدیر خواهد شد.مسئول کمیته اقدام ارزی سازمان 
توسعه تجارت ایران گفت: در مراحل بعد از سایر صادر کنندگانی هم که با 
درک صحیح شرایط اقتصادی، بازگشت ارز خود را تسریع کرده اند، تقدیر به 
عمل خواهد آمد.زادبوم با ابراز تشکر از سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
اســتان ها در تشکیل کارگروه اقدام ارزی، افزود: در آینده نزدیک از روسای 
سازمان های صمت تعدادی از استان ها به عنوان استان شاخص در موضوع 

بازگشت ارز، قدردانی می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
بوشهر مهیای پذیرش غیرمستقیم کشتی های 

5۰ هزار تنی است
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر گفت: این بندر مهیای پذیرش غیر 
مستقیم کشتی  های ۵۰ هزار تنی کااهای اساسی است.سیاوش ارجمندزاده در 
این ارتباط اظهار داشــت: بوشهر تا سال گذشته تنها امکان پذیرش کشتی  های 
۲۰ هزار تنی داشــت که با بهره  برداری از پروژه ایروبی کانال دسترســی بندر 
بوشهر اکنون شرایط برای پذیرش کشتی های ۳۰ هزار تنی در این بندر فراهم 
است.وی بیان کرد: با این حال یکی از رویکردهای استان در جهت رونق بندری 
پذیرش کشــتی های کاای اساســی با ظرفیت  های ۴۰ تا ۵۰ هزار تنی است.

ارجمنــدزاده ادامه داد: در حال حاضر گرچه به لحاظ عمق کنونی کانال امکان 
پذیرش مستقیم کشتی  های یاد شده وجود ندارد اما با سبک سازی در لنگرگاه 
امکان پذیرش غیرمستقیم کشتی های ۴۰ تا ۵۰ هزار تنی با هزینه قابل رقابت 
با سایر بنادر جنوبی کشور وجود ندارد.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
یادآور شــد: از ســال  گذشــته تاکنون ۶ کشــتی با حدود ۷۰ هزار تن کاای 
اساســی برنج در بوشهر پهلو گرفته و در روزهای آینده نیز یک کشتی ۲۸ تنی 
حامل کااهای اساســی در بندر بوشهر پهلو می  گیرد.ارجمندزاده اظهار داشت: 
با این حال افزایش عمق کانال دسترســی بندر بوشــهر برای پذیرش مستقیم 
کشتی های ۵۰ هزارتنی در اولویت قرار دارد که انتظار است ک مسئوان استان 
از جمله نمایندگان برای تحقق این مهم تاش جدی داشــته باشند.وی اظهار 
کرد: امرارمعاش عمده جمعیت ســاحل نشین استان بوشهر به طور مستقیم و 
غیرمســتقیم از راه دریا صورت می  گیرد که چنین شرایطی می طلبد پروژه های 

توسعه ای بندر در اولویت های اصلی و مهم استان قرار گیرد.

حاصل کار فوادسازان فواد مبارکه در شهریورماه؛
 دست یابی به دو رکورِد 1۳۳ ذوب و تولید 

ماهانه
کارکنان بلندهمت ناحیۀ فوادسازی و ریخته گری مداوم فواد مبارکه موفق 
شدند با تولید ماهانۀ ۶۳۹ هزار تن تختال و تولید روزانۀ ۱۳۳ ذوب در آخرین 
 روزهای شهریورماه، گام دیگری برای تحقق اهداف ساانۀ این شرکت بردارند.

مدیــر ناحیۀ فوادســازی ضمن تأیید ایــن خبر گفت: این میــزان تولید 
۲ هــزار تن از رکورد قبلی در خردادماه ۹۹ بیشــتر اســت؛ ضمن اینکه در 
شــش ماهۀ اول ســال جاری ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تن تختال تولید شد که 
 در مقایســه با تولید شش ماهۀ اول سال قبل ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

غامرضا سلیمی خاطرنشان کرد: رکوردشکنی های پیاپی همکاران در تمامی 
نواحی شرکت، به ویژه در ناحیۀ فوادسازی در سال جهش تولید و با وجود شرایط 
تحریم  و مبارزه با بیماری کووید ۱۹، نشان از عزم و اراده و توان کارکنان جهادگر 
 ناحیه دارد و تحقق نتایجی فراتر از اهداف از پیش تعیین شده را تسهیل می کند.

قاســم خوشــدل، رئیس تولیــد ریخته گری مــداوم فواد مبارکــه نیز در 
ایــن باره گفــت: همــکاران ریخته گری برای سومیـــــن بار در ســـــال 
۹۹ تــاش همـــــکاران ناحیــــــۀ فوادســازی و ســایر واحدهــای 
مرتبــط را تکمیــل کردنــد و با نشــان دادن عزم راســخ خــود در تحقق 
 اهــداف شــرکت، جهــش تولیــد را در عمــل بــه نمایــش گذاشــتند.

وی تصریح کرد: در کســب این موفقیت ها حمایت های مدیریت در تسهیل 
روند امور و ایجاد انگیزه و همدلی و نقش همکاران واحدهای تولید، تعمیرات 
جنبی، کارگاه تعمیرات ریخته گری، دفاتر فنی تولید و تعمیرات، برنامه ریزی 
 تولید، تعمیرات مرکزی، بازرسی فنی و... مؤثر بوده که شایستۀ قدردانی است..

 محمد نصیری رئیس تعمیرات کوره هــای قوس الکتریکی نیز تصریح کرد: 
در شــرایط خاص حاکم بر کشور، رکورد شهریورماه نشان از تاشی همگانی 
دارد و نماد خواســتن اســت که در تک تک کارکنان فــواد مبارکه و ناحیۀ 
فوادسازی دیده می شــود. در این خصوص، واحد تعمیرات کوره های قوس 
فوادســازی با برنامه ریزی دقیق و استفاده از سیستم های نوین در نگهداری 
و تعمیــرات بهره ور  و مبتنی بر قابلیت اطمینــان در جهت کاهش توقفات 
 اضطراری و افزایش بهره وری تجهیزات در خطوط تولید نقش مؤثری ایفا کرد.

مســیب فتاح المنان رئیس عملیــات ثانویه گفت: در ناحیۀ فوادســازی و 
ریخته گری مداوم در تاریخ ۳۰ شــهریورماه ۹۹ رکورد تولید روزانه شکسته 
شــد و تولید ۱۳۳ ذوب به دست آمد. رکورد قبلی تولید ۱۳۱ ذوب و مربوط 
به پنجم اردیبهشت ماه ۹۹ بود. ثبت این رکوردهای پی درپی در فواد مبارکه 
بی اثر بودن تحریم این شــرکت و همت واای مدیریت و کارکنان را نشــان 
می دهد. این رکورد حاصل نشــده است، مگر با همدلی و همکاری واحدهای 

تولیدی و تعمیراتی ناحیه و همراهی واحدهای ستادی و پشتیبانی.

استانها

رئیس اتاق بازرگانی تهران:
مشکل اقتصاد ایران تصمیمات غیر 

کارشناسی است
رئیــس اتاق بازرگانی تهران می گوید: حتی با وجود آنکه تحریم ها مشــکات 
جدیدی برای اقتصاد ایران به وجود آورده اند اما آنچه بخش خصوصی را به تنگنا 
دچار کرده تصمیمات غلط و غیر کارشناسی اقتصادی است.مسعود خوانساری 
دیروز در نشســت نمایندگان بخش خصوصی با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن 
و تجارت، گفت: وزارت صنعت در طول پنج ماه گذشــته وزیر نداشته و این در 
حالیست که در شرایط تحریم قرار گرفتن یک وزیر قدرتمند در این سمت می 
تواند برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی داشــته باشــد.به گفته وی امروز بخش 
خصوصی در کنار تحریم های آمریکا با مسائل و محدودیت هایی در حوزه های 
داخلی مواجه اســت که یکی از اصلی ترین دایل آنها نبود تصمیمات درست و 
سیاســت های منطقی به شــمار می رود.رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
مشــکاتی که صادر کنندگان در حوزه بازگشت ارز با آنها مواجه بوده اند بیان 
کرد: بســیاری از مشــکات امروز امکان آن را داشت که با تصمیمات درست و 
منطقی برطرف شود اما ما شاهد آن هستیم که این تصمیمات به درستی اجرا 
نمی شود و همین امر شرایط اقتصادی کشور را دشوارتر کرده است.در ادامه این 
جلسه غامحسین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به امیدواری 
بخش خصوصی نسبت به ایجاد تغییرات جدی در وزارت صمت با روی کار آمدن 
وزیر جدید بیان کرد: رزم حســینی در سال های قبلی مدیریت خود در بخش 
های مختلف کشور نشان داده که توانایی فعالیت همزمان با نهادهای حاکمیتی 
و بخش خصوصی را دارد و از این رو امیدواریم که با رای اعتماد مجلس یکی از 
مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور بتواند در ماه های پایانی دولت اقدامات 

مثبتی را در این زمینه اجرایی کند.

همتی خبر داد:
 تصمیم مهم برای کااهای دپوشده 

در گمرک
رئیــس کل بانک مرکزی از تصمیم مهم برای ترخیص کااهای اساســی و مواد 
اولیــه کارخانجات از گمرکات خبر داد و گفت: در خصوص کااهای اساســی و 
مواد اولیه و قطعات کارخانجات مشکلی نخواهیم داشت و تمام کااهای گمرکات 
را می توانیم ترخیص کنیم.عبدالناصر همتی از تعیین تکلیف کااهای دپوشده 
در گمــرک خبر داد و گفت: امروز با آقای دکتــر جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهوری برای بازدید از گمرکات شــهید رجایی آمدیم و قطعاً اطاعات ســایر 
بنادر از جمله بندر امام و شهید بهشتی را نیز در اختیار داریم.وی با بیان اینکه 
»هدف اصلی ما تعیین تکلیف کااهای دپوشده در گمرک است«، افزود: دو سه 
نوع کاا در گمرکات داریم که شــامل کاای اساسی و مواد اولیه و قطعات خط 
تولید و ســایر کااهاست؛ آنچه برای کشــور مهم است کااهای اساسی و مواد 
اولیه  کارخانجات است که برای تولید بسیار اهمیت دارد.رئیس کل بانک مرکزی 
تصریح کرد: تصمیمات خوب و مهمی گرفتیم؛ بانک مرکزی آمادگی خود را برای 
ترخیص کااهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات اعام کرد البته از چند روز قبل 
نیز برنامه ریزی جدی انجام دادیم که کااهایی که در گمرکات هستند ترخیص 
شــوند و کارخانجات دچار مشکل نشوند.همتی تأکید کرد: بنابراین تصمیم این 
شــد که واردکنندگان کااهایی که اآن در گمرک هســتند )شامل مواد اولیه 
و قطعات خط تولید( اگر ثبت سفارش هایشــان را به بانک مرکزی اعام کنند، 
بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت تخصیص را انجام می دهد و می توانند کااها را از 
گمــرک خارج کنند.وی همچنین به تصمیم مهم بانک مرکزی درباره ترخیص 
کااهای اساسی اشاره کرد و گفت: در مورد کااهای اساسی نیز اعام کردیم اگر 
هنوز واردکنندگان کااهایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شــده اند، مشکل تأمین 
ارز دارند به بانک مرکزی مراجعه کنند و براســاس روش تعهدی این تعهد را به 
آنها می دهیم که ظرف ۳ ماه آینده ارزشان را تأمین کنیم چون تأمین و انتقال 
ارز زمان می برد، ولی با این روش واردکنندگان کااهای اساســی نیز می توانند 
کاای خود را ترخیص کنند.رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد: با تصمیماتی که 
امروز گرفتیم و بانک مرکــزی نیز فرایند اجرایی آنها را به طور جد از این هفته 
شروع خواهد کرد در خصوص کااهای اساسی و مواد اولیه و قطعات کارخانجات 

مشکلی نخواهیم داشت و تمام کااهای گمرکات را می توانیم ترخیص کنیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: اگر در بازار عراق به دنبال منافع کوتاه مدت باشیم 
و همان برنامه هایی را که در کشورهای آسیای میانه پیاده کردیم در عراق هم پیاده کنیم 
قطعاً گرفتار می شــویم و جای ایران را رقبای ایــران می گیرند.، در مطالعه تاریخ فراز و 
فرودهای بسیاری بین ایران و عراق بوده است، دو همسایه ای با مرزهای وسیع و اشتراکات 
دینی و فرهنگی، اما دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای مانع اهدافی شده اند که اگر با روابط 
حسنه دنبال می شد برای هر دو کشــور ایران و عراق امتیازات ویژه ای می آفرید.یحیی 
آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق شرایط اقتصادی و تجاری ایران و عراق، در 

وضعیت کرونایی کنونی و آینده تعامات دو کشور را توضیح داده است.

روابط ایران و عراق در حوزه های مختلف چند سال است در بهترین حالت خود 
قرار دارد، این روابط از چه جهت حائز اهمیت است؟

روابط ایران و عراق از دیرباز تا کنون  یک رابطه استراتژیک و طوانی مدت بوده و همچنان 
باقی مانده است. اقتضائات دو کشور موجب تقویت رابطه استراتژیک بین ایران و عراق شده 
است، بنابراین در همه حوزه ها چه از قدیم چه به تازگی دو  کشور برای حفظ ثبات خود 
در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روابط بین الملل به گونه ای حرکت 
کرده اند تا صاح و منافع ملی هر دو کشور حفظ شود، چرا که حفظ منافع دو کشور ایران 
و عراق با مرزهای گسترده به عنوان دو همسایه با اشتراکات بسیار زیاد فرهنگی و دینی 
امری ضروری است و نیازمند همکاری و تعامل بیشتر و نزدیک به هم طرفین، داشتن 
تعامل وحدت نظر در این موضوع زمینه های حفظ منافع  دو کشور را رقم می زند.در هر 
زمان و هر مقطعی از تاریخ که همکاری و هم جهتی های دو کشــور ایران و عراق به هم 
خورده است هردو کشور ضرر کرده اند، چرا که بخشی از مسائل دو کشور بسیار نزدیک 
به هم و مربوط به هم اســت، لذا ما و عراق در تعامل بیشتر و بهتر به تکامل می رسیم، 
منتها در طول تاریخ به دلیل روی کار آمدن حکومت هایی که گاهی رابطه خوب و گاهی 
رابطه سردی با ایران داشتند، و گاهی رابطه خصمانه دنبال شده است مثل شرایط جنگ 
هشت ساله ای که بعثی ها به ما تحمیل کردند ارتباط بین دو کشور با چالش هایی رو بهرو 
شده است، به هر حال اینک مردم و دولت های دو کشور می دانند امنیت عراق و امنیت 

ما وصل به یکدیگر است. 

درحوزه اقتصادی عراق، ایران چه میزان از بازار عراق را به خود اختصاص داده 
است؟

در حوزه اقتصادی هم وضعیت بر همین  منوال است. عراق بعد از جنگ ها و ناامنی های 
متعددی که پشت سر گذاشته است در زمان حاضر در وضعیتی به سر می برد که از لحاظ 
پروژه های عمرانی و زیرساختی و از لحاظ تأمین معاش و نیازهای زندگی روزانه چه در 
کوتاه مدت و چه در بلندمدت و از نظر اقتصادی نیاز به حمایت و سرمایه گذاری جدی دارد، 
ضمن اینکه واقعیت های شرایط دو کشور به گونه ای است که هر دو کشور نیازمند همکاری 
اقتصادی با هم هستند، لذا  این نیاز باعث شده است که مسئولین و برنامه ریزان دو کشور 
با افقی پنج ساله با حجم تعامات ۲۰میلیارد داری را موافقت کردند و به امضا رساندند، 
فعاً مقدمات کار فراهم شده است و انتظار می رود تا پنج سال آینده عدد ۲۰ میلیارد دار 

در تعامات کامل پوشش داده شود.

وضعیت کرونایی تا چه میزان بر روند صادرات و واردات کشــور تأثیر گذاشته 
است؟

امسال دایل خاص کرونایی و عدم تحقق کامل درآمدهای نفتی عراق، موجب کاهش 
حجم تعامات و تجارت شد، اما روند تجاری برای سال جاری به بیش از ۹ میلیارد دار 
صادرات پیش بینی شده است. در موضوع گردشگری ساانه حدود ۳ میلیون نفر زائر به 
عراق می روند و ۳.۵ میلیون نفر هم از عراق برای زیارت و گردشگری های دیگری چون 
سیاحت و ســامت وارد ایران می شدند اما امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا این آمار  
افت شدیدی کرده و به حداقل خود رسیده است، اما در زمینه صادرات کاایی در حوزه 
جنوب و شمال عراق مثل شلمچه، اربیل، کردستان و سلیمانیه صادرات کم نشده بلکه 
افزایش داشته است، اما در نسبت جنوب به شمال کمی افت دیده می شود. در مجموع 
صادرات نفت و انرژی و گاز به همان شــکل قدیم در جریان است، در رابطه با نیاز عراق 
به فعالیت های عمرانی و زیرساختی به دایل شرایط اقتصادی عراق که درآمدهایش در 
سال جاری کاهش یافته، فعاً پروژه های عمرانی عراق تا حدودی کم شده است اما به هر 
صورت وضعیت و روند درآمدزایی ما تا حدود ۱۰ میلیارد دار تا پایان سال در عراق قابل 

پیش بینی و تحقق است.

برخی از کارشناسان ادعا می کنند که با روی کار آمدن آقای الکاظمی و رویکرد 
متفاوت وی ممکن است در حوزه اقتصادی با مشکاتی مواجه شویم، آیا این 

تحلیل درست است؟
به هر حال رویکردهای مسئولین متفاوت از هم است و هر مسئولی رویکرد خاص خود 
را دنبال می کند، بنابراین با روی کار آمدن یک مسئول جدید؛ تغییر سیاست ها و تعیین 
جهت گیری ها در  عراق هم می تواند متفاوت شود، به این معنا که عراقی ها به دنبال تعامل 
بیشــتر و ایجاد تعادل در روابط خود با ســایر کشورها در این سطح منطقه ای هستند، 
مخصوصاً آقای الکاظمی بر آن است تا روابط عراق را با همه کشورهای همسایه به یک 
حالت تعادلی برساند و منافع ملی را در مسائل تعادلی خود حل کند، البته باید ماحظه 
داشته باشیم که حتماً مسئولین عراقی به این نکته مهم توجه می کنند که چه کشوری 
دوست و کدام کشورها دشمن آنها هستند. در طول این سال ها که عراق درگیر جنگ بود، 

کدام کشور با صداقت از عراق حمایت کرد.

خطر گرفتن بازارهای عراق توسط رقبا از ایران تا چه اندازه جدی است؟
 به هر حال شواهد نشان می دهد اگر عراق امن شود آمریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای 
منطقه به دنبال همکاری بلندمدت با عراق هستند. مهمترین موضوع شناخت تهدیدها و 
فرصت ها برای هر دو کشور است. ما می توانیم با توجه به ظرفیت های یکدیگر روش های 
توســعه ای و حل مســائل منطقه ای را با کمک هم دنبال کنیم، لذا باید از فرصت های 
همکاری اقتصادی با عراق به درستی بهره برداری کنیم، اگر در بازار عراق به دنبال منافع 
کوتاه مدت باشیم و همان برنامه هایی را که در  کشورهای آسیای میانه پیاده کردیم در 
عراق هم پیاده کنیم قطعاً گرفتار می شویم و جای ایران را رقبای ایران می گیرند. رقبای 
ایران منتظر بهبود شرایط عمومی عراق به لحاظ امنیتی هستند تا  بازارهای عراق را از ما 
بگیرند، قطعاً قرار گرفتن ایران در این شرایط کار را برای ما سخت می کند. رقبای ایران 
در بازار عراق، چین، ترکیه، عربســتان و بقیه کشــورهای عربی نیز  به بازار عراق چشم 
دوخته اند و بعضی از این کشورها جدای از مسائل اقتصادی مسائل سیاسی و امنیتی را 
هم دنبال می کنند.عربستان نگران برقراری رابطه پایدار اقتصادی  بین ایران و عراق است، 
چرا که افزایش ارتباطات ایران و عراق به ضرر عربســتان تمام می شود، لذا تماماً به دنبال 
آن هســتند تا در عراق حضور جدی پیدا کند و مانع جدی حضور ما در عراق باشــند، 
به عنوان مثال در رابطه با مسئله برق و انرژی چون عراق نیازمند به برق است، سعودی ها 
به کمک آمریکایی ها سعی دارند که در بلندمدت نیروگاه ها و مسائل تأمین انرژی عراق را 
به دست بگیرند تا ارتباطات تعاملی و انرژی طوری باشد که وابستگی و همکاری عراق با 
ایران به شدت کاهش بیابد. رقبای دیگر ما هم منتظر شرایط امنیتی عراق هستند تا بعد 
از رسیدن به یک ثبات خوب، مخصوصاً کشورهای اروپایی وارد عراق شوند، قطعاً اگر این 

کشورها در بازار عراق حاضر شوند شرایط برای ایران بسیار سخت می شود.

کدام کشورها در زمان حاضر در عراق رقیب ایران هستند؟
در زمــان حاضر چین و ترکیه حضور خوبی در عراق دارند. اگر ما نتوانیم در این رقابت 
با مدیریت درست و ارتقای کیفیت محصول ایرانی در عراق بمانیم این بازار را به سرعت 

از ما می گیرند.

با توجه به تحریم های بانکی بین المللی تبــادات ارزی و مالی چگونه انجام 
می شود؟ آیا مشکاتی که با تمام دنیا داریم در عراق هم وضعیت همین گونه 

است؟
 مســئله نقل و انتقــاات ارز حاصل از صــادرات و تعامات بانکی ما بــا عراق به دلیل 
محدودیت های تحریمی کنونی، دست بانک مرکزی عراق را  برای آزادی عمل کامل برای 
نقل و انتقاات بسته است، اما در عین حال ما کمترین ریسک را در بازار عراق داریم، اما 
در زمان حاضر مشکل چندانی نداریم چرا که بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی عراق در 
حال مذاکره برای پیدا کردن راهکارهایی است تا نقل و انتقاات کم هزینه تر شود. امیدوار 
هستیم این موضوع نیز سامان بیابد اما در مجموع بازار عراق بازار بزرگ و بلندمدتی است، 
مشــروط به اینکه دو طرف این اقتضائات را درک کنند و مناسب ترین کار هم برای باقی 
ماندن سرمایه گذاری مشترک است که الزامات آن باید رعایت شود. پیشنهاد شده است 
شهرهای مرزی شهرک های صنعتی ایجاد شود تا با احداث صنایع مشترک، سرمایه گذاری 
در ایران یا در عراق امکان تجارت و تعامل  بلندمدت را به دو کشور بدهد. به هر حال باید 
بپذیریم که عراقی ها هم به دنبال  آتیه خود و خودکفایی هرچه بیشتر اقتصادی هستند. 

آنها مایلند به جای اینکه واردکننده کاا باشند، کاا را در داخل کشورشان تولید کنند.

 آل اسحاق:
رقبای ایران برای بازار عراق دندان تیز کرده اند
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 چرا با وجود رکوردشکنی عرضه در نیما قیمت ها نزولی نشد؟گزیده خبر

2 دلیل افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر
بررسی ها نشان می دهد، اجرای مصوبه واردات یک میلیارد دار کاا بدون انتقال ارز 
و کاهش تخصیص ارز دولتی برای واردات کاا و انتقال تقاضای ارز برای این کااها 
به نیما، دایل تعیین کننده درباره وضعیت نرخ ارز در هفته های اخیر بوده است.، 
باوجود افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات و خرید ارز برای واردات در سامانه نیما 
نرخ ارز در بازار افزایش یافته و در این لحظه به بیش از 28 هزار تومان رسیده است.

پیگیری از بخش  های مختلف نشان می دهد، یکی از دایل اصلی این اتفاق، کاهش 
عرضه کل ارز در بازار ارز کشور است. در واقع بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات 
که در گذشــته با نرخ 4200 تومان و توسط بانک مرکزی تامین می شد، به دلیل 
کاهش درآمد های ارزی دولت دیگر با نرخ 4200 تومان تامین نمی شود.به عبارت 
دیگر دولت و بانک مرکزی تامین ارز بخشی از کااهای مشمول دریافت ارز 4200 
تومان را به بازار ثانویه یا همان نیما منتقل کرده اســت. بنابراین باوجود افزایش 
بیش از 98 درصدی عرضه ارز حاصل از صادرات در نیما در شهریور ماه نسبت به 
مرداد ماه، باز هم نرخ ارز روند افزایش را در بازار آزاد داشــته است. یعنی صادرات 
غیرنفتی افزایش یافته، اما صادرات نفتی کمتر از نیازها بوده و همین مساله عرضه 

کل ارز را کاهش داده است.

واردات بدون انتقال ارز بای جان اقتصاد ایران
یکی دیگر از دایل افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر مجوز واردات بدون انتقال ارز برای 
یک میلیارد دار کاای دپو شده در گمرکات کشور بوده است.این اقدام موجب افزایش 
فشــار بر منابع ارزی و ایجاد تقاضای یک میلیارد داری در مدتی کوتاه شد. فشارهای 
زیادی در درون دولت برای تصویب اجازه واردات بدون انتقال ارز وجود داشــت و گفته 
می شود، بعضی فعاان تجاری که در سال های اخیر وارد دولت شده و سمت های مهمی 
را در اختیار گرفته اند، نقش زیادی در تصویب این بخشــنامه داشته اند.بانک مرکزی در 
ماه های اخیــر بارها با واردات بدون انتقال ارز مخالفــت و اعام کرده این اقدام موجب 
افزایش نرخ ارز می شــود، اما گروه ذینفعان مختلف در دولت در نهایت نظرشــان را بر 
کرســی نشاندند و نتیجه همان چیزی شــد که پیش بینی شده بود.یکی از اقداماتی که 
متولی بازار ارز در ماه های اخیر به دنبال آن بوده آزادسازی برخی منابع ارزی بلوکه شده 
کشور در خارج از کشور بوده است، اما این اقدامات فقط اثر کوتاه مدت دارد چرا که در 
صورت نبود برنامه مشخص تخصیص ارز، آزاد شدن منابع اثر مناسبی بر کاهش نرخ ارز 
نخواهد داشــت.اولویت بندی واردات کشور برای مدیریت مصارف ارزی از وظایف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است، اما متاسفانه در سال های اخیر و بعد از پرداخت ارز 4200 

تومان، رقابت های شدیدی برای افزودن برخی کااها در لیست تامین ارز وجود داشته و 
باعث شده اولویت بندی تامین ارز مخدوش شود. عاوه بر این وزارت صمت مدت هاست 
که بدون وزیر اداره می شــود و طبعا امکان گرفتن تصمیمات جدی در وزارتخانه بدون 

وزیر وجود ندارد.

 نوید جهش عرضه ارز و کاهش قیمت ها از ماه های آینده
بــه گزارش فارس، از خبرهای مثبت و قابل تامل برای بــازار ارز در روزهای اخیر، خبر 
افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده های نفتی است که نشان می دهد صادرات نفت 
و میعانات گازی ایران که زمانی تا حد 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، به حدود 
یک میلیون 500 هزار بشکه در روز رسیده است. معموا تسویه معامات نفتی بسته به 
نوع محموله ها در بازه های زمانی یک تا سه ماهه انجام می شود که در این صورت ارزهای 
حاصــل از صادرات نفتی در ماه های آینده برای اقتصاد ایران قابل اســتفاده خواهد بود. 
بنابراین در صورت مدیریت مصارف ارزی و ادامه فرایند صادرات نفت و میعانات گازی در 
سطح یک میلیون و 500 هزار بشکه، می توان انتظار داشت در ماه های آینده عرضه ارز در 
اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی داشته باشد و بهای ارز کاهش قابل توجهی داشته باشد.

 فرصت آخر بخشودگی جرائم برای بدهکاران 
بانک مسکن

بــا تمدید اجرای طرح میثاق بانک مســکن تا پایان 
مهرماه، آخرین فرصت اســتفاده از مزایای این طرح 
توســط بدهکاران این بانک، پایان ماه جاری تعیین 
شده اســت.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – 
هیبنا، شــرایط خاص حاکم بر کشور ناشی از شیوع 
ویروس کرونا سبب شد بانک مسکن طی چند نوبت، زمان اجرای طرح میثاق 
که ناظر بر بخشودگی جرائم بانکی بدهکاران بانک مسکن است را تمدید کند. 
آخرین مرحله این تمدید در چهارم شهریور امسال صورت گرفت و با پیشنهاد 
کمیســیون عالی وصول مطالبات و موافقت هیات مدیره بانک مسکن، مقرر 
شد اجرای این طرح در تمام شعب بانک مسکن در سراسر کشور تا پایان مهر 
ماه ادامه پیدا کند و اطاع رســانی گسترده به ویژه از طریق ارسال پیامک به 
مشتریان بدهکار صورت گیرد تا بتوانند از مواهب این طرح در آخرین مهلت 
پیش بینی شده اســتفاده کنند.در طرح میثاق امکان استفاده از بخشودگی 
100 درصدی جرایم بدهکاران بانک مســکن به نســبت میزان واریز بدهی 
نقدی فراهم شده اســت و در عین حال با پرداخت هر مقدار از بدهی بانکی 
تسهیات گیرندگان و مشــتریان بانک مسکن می توانند از مزیت بخشودگی 
بخشی از جرایم بانکی خود که از بابت دیرکرد در پرداخت اقساط به حساب 
آنها منظور شده است، برخوردار شوند.در کنار تسهیات گیرندگانی که از انواع 
تسهیات خرید مسکن بانک مسکن استفاده کرده و سررسید پرداخت بخشی 
از اقســاط آنها گذشــته و اکنون بابت دیرکرد پرداختی های خود، جرایمی 
برایشــان در نظر گرفته شده است، طرح میثاق امتیازی هم برای سازندگانی 
که از تسهیات مشارکت مدنی برای ساخت واحد مسکونی استفاده کرده اند 
اما به دلیل مواجه شــدن با رکود یا هر علت دیگری نتوانسته اند در سررسید 
نســبت به بازپرداخت یا انتقال تسهیات خود به خریدار اقدام کنند، در نظر 
گرفته اســت. سازنده هایی که نسبت به تعیین تکلیف مطالبات بانک مسکن 
بابت تســهیات مشارکت مدنی دریافتی خود در روزهای باقی مانده تا پایان 
مهر ماه اقدام کنند، می توانند از مواهب این طرح بهره مند شده و از بخشودگی 
خالص جرایم تعلق گرفته به خود استفاده کنند.عاوه بر این در صورت تعیین 
تکلیف مطالبات ناشــی از تسهیات مضاربه و اموال سرمایه ای با مانده بدهی 
تا ســقف 100 میلیون تومان با تاریخ سررســید حداکثر پایان سال 1395 
همزمان با تقسیط، جرایم متعلقه بابت دیرکرد بازپرداخت تسهیات مذکور 
نیز مشمول بخشودگی طرح میثاق خواهد شد.در مدت باقی مانده از اجرای 
این طرح، عاوه بر بخشودگی های مذکور امکان تغییر نام مدیون بدون درصد 
واریز بخشی از مانده بدهی وجود دارد. در حالت عادی، در صورتی که خریدار 
ملک جدید بخواهد از مانده تسهیات مالک قبلی استفاده کند، باید درصدی 
از مانده بدهی تسهیاتی را به صورت یکجا واریز کند، این در حالی است که 
با امتیاز مذکور که در طرح میثاق پیش بینی شده، این امکان فراهم شده که 
بدون پرداخت درصدی از مانده بدهی، تســهیات به نام خریدار جدید ملک 

منتقل شود.

جزییات نرخ جدید سپرده قانونی بانک ها
 تعیین دامنه ۱۰تا ۱۳درصد برای نسبت سپرده قانونی

بانک مرکزی طی بخشنامه ای نرخ جدید و تغییرات نحوه محاسبه سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری را اعام کرد.
 هیات عامل بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک ها و 
مؤسســات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد به رییس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رشــد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم 
اجرای برنامه های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از 

آغاز اجرای برنامه های حمـایتی مذکور، مقرر کرد:
1. نســبت ســپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از روز شنبه 22 شهریور به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ستاد ملی 

مدیریت بیماری کرونا در این خصوص باز می گردد.
2. معادل یک سوم تسهیات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی )موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا(، از محل 
سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حسب عملکرد در اعطای تسهیات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در 
اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کســر شده از محل ســپرده قانونی بابت اعطای تسهیات مذکور پس از 2 سال با بانک یا مؤسسه 

اعتباری غیربانکی عامل تسویه می شود.
3. پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل، مابه التفاوت سپرده قانونی جدید بانک ها و مؤسســـات اعتباری غیربانکی از سوی 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع می گردد. در صورتی که بانک یا موسســه اعتباری غیربانکی قادر 
به تسویه یک باره مابه التفاوت سپرده قانونی مذکور )پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب( در تاریخ 8 مهر 99 نباشد، بانک یا مؤسسه 
اعتباری غیربانکی می تواند طی سـه قسـط مساوی ماهانه در تاریخ های 30 مهر، 30 ابان و 30 آذر 99 و با نرخ یک ده هزارم )0.0001( 
درصد به عنوان ســود متعلقه، نســبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید. در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت 
ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی رأساً از حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می شود.

 همتی:
عملیاتی کردن برنامه بازار ثانویه

رئیس کل بانــک مرکزی اعام کــرد برنامه های بانک 
مرکــزی برای بازار ثانویه به تدریج عملیاتی می شــود.، 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص 
شرایط این روز های بازار ارز تأکید کرد: عدم تعادلی که 
از ابتدای سال بین عرضه و تقاضا به خاطر شیوع بیماری 
کرونا در بخش حواله تجاری ایجاد شــد، به خاطر تعلل 
برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز و تداوم روند تقاضا 
در ماه های گذشته خصوصاً به خاطر توجیه قیمت برخی 
کاا های وارداتی تشدید شد.از سوی دیگر جو سیاسی 
ــ تبلیغاتی ناشی از اقدام آمریکا در اعام عملیاتی شدن 
مکانیزم ماشــه فضای ازم را برای جهش قیمت ارز در 
هفته های اخیــر به وجود آورد.همان طور که قبًا گفتم، 
بانک مرکزی تمــام تاش خود را بــرای ایجاد تعادل 
در بــازار حواله تجاری و کنترل نــرخ آن به کار خواهد 
بســت. بر پایه اقدامات انجام گرفته به ویژه در خصوص 
دسترسی به برخی از منابع ارزی مان در خارج از کشور، 
برنامه هایی برای بازار ثانویه داریم که به تدریج عملیاتی 

خواهیم کرد.

رشد بیش از ۴ هزار 
واحدی شاخص کل

شــاخص بورس در پایان داد و ستدهای دیروزبا 
رشــد 40۷4 واحدی به یک میلیون و 615 هزار 
و 655 واحد رســید. بر اســاس معامات دیروز، 
شــاخص های بورس با نوســان مواجه شدند به 
طوری که شــاخص کل بــا 40۷4 واحد صعود 
معــادل 0.25 درصد به یک میلیون و 615 هزار 
و 656 واحد رسید.همچنین شاخص بازار اول با 
)5508( واحد کاهش معــادل )0.4۷( درصد به 
یک میلیون و 1۷8 هزار 905 واحد و شــاخص 
بــازار دوم با 426۷9 واحد صعــود معادل 1.32 
درصــد به 3 میلیون و 2۷5 هــزار و 99۷ واحد 
رســید.از ســویی دیگر دیروز  نمادهای » فارس 
با 5910 واحد، فملی بــا )3254( واحد، تاپیکو 
با 2158 واحد، کچاد بــا 1558 واحد، وبملت با 
1329 واحد، شــتران با )124۷( واحد و اخابر با 
)1139( واحد« بیشترین تاثیر را در روند شاخص 

کل بورس بر جای گذاشتند.
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نگـــاه

سفیرایران در ژنو: 
انگ زدن به دیگران توهم خود برتر بینی 

برخی کشورهای غربی است
سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو در پاسخ به اتهامات بی اساس چند کشور اروپایی 
علیه ایران گفت: انگ زدن به دیگران ادامه ذهنیت اســتعماری و توهم خود برتر 
بینی، برخی کشــورهای غربی است.»اسماعیل بقایی هامانه« در چهل و پنجمین 
نشست شــورای حقوق بشر در واکنش به بیانیه مشــترک  گروهی از کشورهای 
غربی در انتقاد از وضعیت حقوق بشــر در ایران، گفت: مایه تاسف است که برخی 
کشورها،  دیگران را برای رعایت حقوق بشر  موعظه می کنند، در حالی که جنایات 
گذشته و حال خود را فراموش کرده و بر این واقعیت که بخش زیادی از  مصیبت 
های دیگران نتیجه سیاست های استعماری گذشته و ذهنیت برتری طلبانه خود 
آنهاست، سرپوش می گذارند.سفیر ایران با انتقاد از این رویکرد کشورهای غربی در 
قبال مسائل حقوق بشری، چنین سیاستی را تنها باعث تفرقه و تقابل بین کشورها 
و تنزل حقوق بشــر به ابزاری برای اهداف سیاسی ارزیابی دانست و تاکید کرد که 
برخی کشورهای اروپایی شــورای حقوق بشر را تبدیل به عرصه ای برای مداخله 
گری علیه کشــورهای در حال توسعه کرده اند.نماینده کشورمان با اشاره به اینکه 
حاکمیت قانون ازمه حفظ و حرمت حقوق بشــر است، اعمال فشار بر دولت های 
دیگر تحت لوای حقوق بشر برای تغییر نظام حقوقی داخلی و یا دخالت در پرونده 
های قضایی را غیرقابل قبول دانست.  بقایی هامانه که در چهل و پنجمین نشست 
شورای حقوق بشر سخن می گفت، بهترین راه برای تحقق اهداف شورا را گفتگو و 
همکاری بر اساس اصل بی طرفی و پرهیز از انگ زدن و کلیشه گرایی دانست.بقایی 
هامانه دربخش دیگری  از سخنان خود نسبت به تداوم نقض گسترده و سیستماتیک 
 حقوق بشر فلسطینیان در سرزمین های اشغالی هشدار داد و از شورای حقوق بشر 
خواست مانع از عادی شدن سبعیت و نقض فاحش حقوق بشر توسط  رژیمی  شود 
که موجودیتش بر اساس تروریسم و تجاوز بنا گذاشته شده است.ازم به ذکر است 
در جریان جلسه روز جمعه شورای حقوق بشر سفیر آلمان به نمایندگی از جمعی از 
کشورهای عمدتا غربی بیانیه ای در انتقاد از وضعیت حقوق بشر قرائت کرد و در آن 
خواستار توقف اجرای قصاص شد، همچنین این جلسه صحنه حمات لفظی تند 

کشورهای غربی علیه چین، روسیه، باروس، ونزوئا و سوریه بود.

کویت خواستار آغاز گفت وگو میان ایران و 
کشورهای عربی خلیج فارس شد

نخست وزیر کویت طی سخنانی که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
بیان کرد ، خواستار آغاز گفت وگو میان تهران و کشورهای عربی خلیج فارس برای 
رفع تنش و کاهش درگیری ها در منطقه شــد. شیخ صباح الخالد الصباح نخست 
وزیر کویت که جمعه شــب در غیاب امیر این کشور و به صورت اینترنتی سخن 
می گفت ، خواســتار انجام اقدامات جدی برای ایجاد اطمینان بین کشــورهای 
خلیج فارس و همکاری برای رفع تنش در منطقه شــد . وی اظهار داشت: کویت 
بار دیگر خواستار انجام اقدامات جدی تهران برای ایجاد اعتماد متقابل به منظور 
شــروع گفت وگو مبتنی بر احترام به حاکمیت کشــورها و عدم مداخله در امور 
داخلی یکدیگر اســت .  اظهارات نخســت وزیر کویت برای دعوت ایران به گفت 
و گو با کشــورهای حاشیه خلیج فارس و اتخاذ اقدامات جدی برای جلب اعتماد 
این کشــورها در حالی انجام می شــود که پیش از این و در مجمع عمومی سال 
گذشته سازمان ملل، دکتر روحانی  رئیس جمهور ایران اعام کرد: بنا به مسئولیت 
تاریخی کشــورم در حفظ امنیت، صلح، ثبات و پیشرفت در منطقه خلیج فارس 
و تنگه هرمز، همه کشــورهایی را که از تحوات خلیج فارس و تنگه هرمز متأثر 
 )Hormoz Peace Endeavor(  »می شوند به »ائتاِف امید« یعنی »ابتکار صلح هرمز

دعوت می کنم.

 نامزد احتمالی ترامپ برای کرسی خالی 
دیوان عالی کیست؟

رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
علی رغم مخالفت دموکرات ها و تنها ۳۷ روز باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری، به احتمال زیاد قصد دارد تا »اِیمی کانی بارِت« را بعنوان فرد 
جایگزین »روث بیدرگینزبرگ« قاضی متوفی اعام کند، بارت قاضی وابسته به 
طیف محافظه کاران است که قانون را مبتنی بر »ُمّر قانون« تفسیر می کند.  به 
گزارششبکه خبری سی ان ان دراین باره گزارش داد: تا به این لحظه بارت، ۴۸ 
ساله با توجه به اینکه در روزهای اخیر دیداری حضوری با شخص دونالد ترامپ 
داشته است، شــانس معرفی وی در روز شنبه از سوی رئیس جمهوری آمریکا 
باا است.شبکه خبری سی ان ان بنابر دو منبع خبری خود گزارش داد که بارت 
در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته در کاخ سفید بوده است و شخص 
ترامپ و دیگر اطرافیان وی را در این دو دیدار تحت تاثیر قرار داده است، اما بنابر 
تمامی منابع خبری هــر آن این امکان وجوددارد که ترامپ در دقیقه آخر نظر 
خود را نســبت به وی  تغییر دهد.در صورت اعام نامزدی بارت از سوی ترامپ 
و تصویب وی در مجلس سنا، یک مسیحی کاتولیک جایگزین گینزبرگ متوفی 
که یک یهودی بود،  خواهد شد و موازنه قدرت در ۹ کرسی دیوان عالی آمریکا 
هرچه بیشــتر به سمت جناح راست متمایل می شود، مکانی که  در صورت به 
مجادله کشــیدن شدن نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، قادر 

خواهد بود به نفع ترامپ عمل کند.

ایمی بارت کیست؟
نشــریه آمریکایی نیویورک تایمز نیز با پرداختن به ایــن موضوع گزارش داد: 
درصورت تایید این سمت از سوی مجلس سنا، بارت یکصد و پانزدهمین قاضی و 
همچنین پنجمین قاضی زن دراین منصب خواهد بود.وی که ۴۸ سال سن دارد 
جوان ترین عضو این محفل قضایی مادام العمر در آمریکا به شمار خواهد رفت.

نیویورک تایمز می نویســد:  بارت  که تحصیل کرده دانشکده حقوق »نوتردام« 
)Notre Dame( ایالــت »ایندیانا« آمریکا اســت، دانشــکده خصوصی متعلق به 
مسیحیان کاتولیک، دیدگاه وی از قانون مبتنی بر  قرائت ُمّر قانون است، قانون 
را تنهــا بنابر نص صریح آن تفســیر می کند و نــه درک و فهمی  از ماهیتی 
که قانونگذاران قانون اساسی آمریکا منظورشان بوده است.بارت در سال ۲۰۱۷ 
میادی، سه سال است که به مقام قضاوت در حوزه دادگاه استیناف و آن هم با 
انتصاب دونالد ترامپ، دســت یافته است.حوزه قضاوت وی بعنوان قاضی دادگاه 
حوزه هفدهم اســتیناف؛ ایالت های ایندیانا، ایلینویز و ویسکانسین را در بر می 
گیرد.شبکه خبری بی. بی. سی نیز درباره نگرش و رویکرد وی نوشته است: ایمی 
بارت بعنوان یک کاتولیک معتقد بر این باوراســت که زندگی از زمان تشــکیل 
نطفه آغاز می شــود؛  موضعی که او را به انتخابی مطابق خواسته محافظه کاران 
بدل ساخته، کســانی که خواهان لغو قانون حامی سقط جنین در دیوان عالی 
آمریکا هســتند.بارت به همراه »جسی بارت« )Jesse Barrett(  همسر خود، عضو 
یک گروه مســیحی  به نام »ستایشگران« هســتند، گروهی که از  دهه شصت 
میادی تاسیس شده است.مطرح شدن انتخاب نهایی جایگزین قاضی گینزبرگ 
در حالی اســت که دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا به شدت درگیری 
این بحث هســتند که آیا انتخاب جایگزین قاضی فقید باید اکنون انجام شود یا 
به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه موکول شود تا کسی که در انتخابات 
پیروز می شود، گزینه خود را معرفی کند.ترامپ و بسیاری از جمهوریخواهان به 
شدت اصرار دارند تا هر چه سریعتر قاضی جایگزین را معرفی کنند تا وزنه قضات 
محافظه کار در دیوان عالی آمریکا به شدت به نفع آنان سنگین تر شود. این دیوان 
۹ کرســی دارد که در حال حاضر ۴ کرســی در دست لیبرال ها و ۵ کرسی در 
دست محافظه کاران است.با مرگ قاضی گینزبرگ یک لیبرال ها یک کرسی را از 
دست دادند و در صورت انتخاب یک قاضی محافظه کار دیگر، شمار کرسی های 

دیوان عالی آمریکا ۶ به ۳ به نفع محافظه کاران خواهد بود.

پوتین: 
روسیه و آمریکا باید بر عدم دخالت در 

انتخابات ها توافق کنند
چند هفته مانده به انتخابات آمریکا، رئیس جمهوری روسیه خواستار عقد توافقی 
میان مســکو و واشنگتن شد که تضمین کند دو طرف درگیر مداخله سایبری 
در انتخابات های یکدیگر نمی شوند و در امور داخلی یکدیگر دخالت نمی کنند.به 
گزارش خبرگزاری رویترز، وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در بیانیه ای 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر آمریکا خواستار »ریست« )دوباره 
تنظیم کردن( میان ایاات متحده و روســیه شــد و گفت او می خواهد توافقی 
میان دو کشور وجود داشته باشــد که از حوادثی در فضای سایبری جلوگیری 
کند.او گفت: من پیشنهاد دادم تضمین های متقابلی برای عدم مداخله در امور 
داخلــی یکدیگر از جمله فرایندهای انتخاباتی، از جمله اســتفاده از اطاعات و 
فناوری های ارتباطی و متدهای پیشــرفته ایجاد شــود.با نزدیک شدن به زمان 
انتخابات آمریکا، روابط مســکو و واشنگتن در پایین ترین سطح از بعد از جنگ 

سرد قرار گرفته است.

درخواست مجدد آلمان برای اصاحات 
گسترده در شورای امنیت

وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر اینکه تنها با چند جانبه گرایی و همکاری های 
بین المللی می توان بر بحران ها فائق آمد، شورای امنیت را منطبق با اوضاع فعلی 
ندانسته و خواستار اصاحات گسترده در آن شد. »هایکو ماس، وزیر امور خارجه 
آلمــان در گفتگویی با شــبکه »آ ار دی« آلمان با توجــه به بحث هایی که به 
مناسبت ۷۵ امین سالگرد تاسیس سازمان ملل اتفاق افتاده است تاکید کرد که 
باید بخصوص تغییراتی در شــورای امنیت سازمان ملل ایجاد شود.وی افزود: ما 
حدود چندین سال است که در شرایطی قرار گرفته ایم که همدیگر را به صورت 
متقابــل تحریم می کنیم و اینکه دیگر قادر به تصویــب قطعنامه هایی درباره 
بحران های بزرگ در این دنیا از جمله جنگ در سوریه نیستیم. همچنین ماه ها 
طول کشید تا ما با توجه به بحران کرونا توانستیم درباره یک قطعنامه مشترک 
در این باره به توافق برسیم.وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد: شورای امنیت به 
اصاحات نیاز دارد چرا که آن طور که ما می خواهیم دنیا و توازن قدرت در آن 
را منعکس نمی کند.وی همچنین از طرح مرکل برای گســترش شورای امنیت 
سازمان ملل حمایت کرده و گفت: کشورهای آفریقا، کشورهای جنوب کره زمین 
و کشورهایی که کارهای زیادی برای سازمان ملل انجام می دهند که این نهاد را 
شایسته حیات می کند باید یک کرسی دائم در این نهاد بین المللی داشته باشند 
دقیقا به این دلیل که آن ها آماده اند مســئولیت بیشتری را بر عهده گیرند. این 

امر به صورت بسیار ویژه ای برای آلمان باید اعمال شود.

بررسی استعفا نخست وزیر لبنان

موانعی که ادیب را ناکام گذاشت
مصطفی ادیب پس از نزدیک به یک ماه ســروصدا و چشم انداز برای تشکیل دولتی 
کارآمد با روندی آسان در لبنان موفق به عملی کردن وعده  های خود نشد. درحالی 
که دولت حســان دیاب که به دنبال اعتراضات مردمی این کشور در اکتبر ۲۰۱۹ و 
اســتعفای دولت »سعد حریری«٬ در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ تشکیل شده بود و همچنان 
بــا چالش های اقتصادی و بحران کرونا در لبنان دســت و پنجه نرم می کرد، انفجار 
مهیب بیروت در تاریخ ۴ آگوســت ۲۰۲۰ که ناشــی از انفجــار بیش از ۲۷۰۰ تن 
نیترات آمونیوم در یکی از انبارهای واقع در بندر بیروت بود، اوضاع بحرانی لبنان را 
بیش از پیش آشفته کرد. پیامدهای این حادثه فاجعه بار که جان بیش از ۱۷۰ نفر 
از جمله برخی شــخصیت های بارز لبنانی را گرفت و بیش از ۶ هزار زخمی و چند 
صد هزار آواره برجای گذاشت، تنها منحصر به بخش اقتصادی و انسانی نبوده و روند 
سیاســی لبنان را نیز به شدت متزلزل کرد.درحالی که دولت لبنان تاش داشت تا 
اوضاع را آرام کرده و بر تاش برای به حداقل رســاندن تلفات و خسارت های انفجار 
بیروت و شیوه صحیح کمک رسانی به آسیب دیدگان متمرکز شود، اما اعضای کابینه 
اعام کردند که قادر به مقابله با موج اتهامات و مشــکات انباشت شده به ویژه پس 
از این انفجار نیســتند و یکی پس از دیگری استعفا کردند.سرانجام حسان دیاب در 
تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۰ یعنی کمتر از یک هفته بعد از انفجار بندر بیروت مجبور 
به استعفا شد و روند سیاسی در لبنان به نقطه صفر بازگشت.پس از آن و به دنبال 
کش و قوس های فراوان و مطرح شدن گزینه های مختلف از جمله »سعد حریری« 
نخست وزیر سابق و »نواف ســام« حقوقدان و دیپلمات و قاضی دادگاه اهه برای 
نخست وزیری جدید لبنان سرانجام سعد حریری در کنار فواد سنیوره و تمام سام 
و نجیب میقاتی، نخست وزیران اسبق لبنان در بیانیه ای مشترک »مصطفی ادیب« 
سفیر لبنان در آلمان را به عنوان گزینه مامور تشکیل دولت معرفی کردند.در تاریخ 
۳۱ اگوســت ۲۰۲۰ برابر با ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ »مصطفی ادیب« پس از رایزنی های 

پارلمانی با کسب اکثریت آراء مامور تشکیل کابینه جدید لبنان شد.

زندگی نامه مصطفی ادیب
مصطفی ادیب دارای دکترای حقوق و علوم سیاســی اســت. ادیب مدرس حقوق 
بین الملل، قانون اساســی، جغرافیای سیاســی و روابط بین الملل در دانشگاههای 
مختلف لبنان و فرانسه بود.وی در سال ۲۰۰۰ تدریس در دانشکده نظامی بیروت را 
آغاز کرد و به عنوان استادیار در دانشگاههای لبنان مشغول به کار شد.رئیس جمعیت 
حقوق بین الملل و انجمن علوم سیاســی لبنان و عضــو جمعیت فارغ التحصیان 
دانشگاههای فرانسه و انجمن عربی علوم سیاسی و جمعیت بین المللی قانون اساسی 
و مرکز دیده بان برای صلح پایدار داخلی از دیگر سوابق نامزد تشکیل کابینه جدید 
لبنان است.ادیب مشاور نجیب میقاتی نخست وزیر اسبق لبنان در سال ۲۰۰۰ بود 
تا اینکه در ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳، به عنوان ســفیر لبنان در آلمان تعیین شــد.وی بین 
سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، زمانی که میقاتی به نخست وزیری رسید در کمیته ویژه، 

مأمور تدوین قانون جدید انتخابات لبنان شد.

نقش فرانسه در انتخاب ادیب
ســپس »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه که طرحی تحت عنوان یک ابتکار 
بــرای نجات لبنان معرفی کرده بود و در واقع ادیب زیر چتر این کشــور ماموریت 
تشــکیل کابینه در لبنان را بر عهده گرفت٬ یک مهلــت دو هفته ای برای لبنانی ها 
تعیین کرد تا دولت خود را تشکیل دهند.فضای انتخاب ادیب به عنوان نخست وزیر 
مکلف لبنان به گونه ای بود که به نظر می رسید روند تشکیل دولت در لبنان برعکس 
دوره های قبل بدون هیچ مانعی مسیر خود را طی خواهد کرد و حتی گفته می شد 
احزاب سیاســی درباره نحوه انتخاب پست های کلیدی نیز به توافق رسیده اند.ادیب 
از ابتدا اقدام به انجام رایزنی  با احزاب سیاســی لبنان درباره تشــکیل دولت کرد و 
نیروهای لبنانی به ویژه گروه  های شیعه گمان نمی کردند که وی قصد تغییر ساختار 
دولتی لبنان و یا تعیین شــروط خاص برای آن را داشــته باشد. اما پس از اظهارات 
متناقض مصطفی ادیب در گفتگو با احزاب سیاســی لبنان مشخص شد که او عما 
قصد دارد برنامه های فرانســه را با هدایت مســتقیم آمریکا و ابزار سعد حریری در 

لبنان اجرا کند.

کارشکنی های آمریکا در مسیر تشکیل دولت لبنان
پس از اســتعفای دولت حســان دیاب آمریکا در کنار هم پیمانان منطقه ای خود از 
جمله عربستان و امارات تاش زیادی برای تحقق هدف سنتی خود در لبنان یعنی 
کنار زدن حزب اه از صحنه سیاسی این کشور کرد اما پس از سخنان قاطع »سید 
حســن نصراه« دبیر کل حزب اه لبنان مبنی بر اینکه امکان تشــکیل دولت در 
لبنان بدون حضور حزب اه وجود ندارد، آمریکایی ها استراتژی خود را تغییر دادند.

در این مرحله ماموریت واشــنگتن در لبنان به شکل غیر مستقیم به فرانسه سپرده 
شــده و دو طرف با اجرای سیاست »چماق و هویج« و به زعم خود زیرکانه اقدام به 
اجرای سناریوهایی برای حذف مقاومت از عرصه سیاسی لبنان کردند.بعد از انتخاب 
مصطفی ادیب برای تشکیل دولت در لبنان فرانسوی ها تاکید داشتند که دولت باید 
هرچه سریعتر تشکیل شود و لبنانی ها را به این منظور تحت فشار قرار داد. پس از 
آن تحرکات ادیب و عدم تمایل وی به رایزنی های جدی با فراکسیون های پارلمانی 
و اصرار بر محرمانه بودن دیدارهایش با رئیس جمهور نشان داد که ساختار دولت و 
نحوه توزیع پست های وزارتی یک برنامه از پیش تعیین شده و گفتگو و دیدارهایی 
که با برخی طرف ها داشت نیز احتماا نمایشی بوده است.این فرضیه زمانی تقویت 
می شــود که دیدیم اصرار ادیب بر تشــکیل دولتی کوچک و ادغــام وزارتخانه ها و 
نیز بدون حضور احزاب سیاســی و در واقع تشــکیل دولت تکنوکرات است که این 
خواسته همه سناریوهای دوره ســعد حریری و مانورهای وی را یادآوردی می کند.

کاما مشخص بود این تحرکات برای حذف حزب اه از دولت لبنان صورت می گیرد 
و بعد از اینکه میشل عون این ساختار را رد کرد٬ مصطفی ادیب با هدایت غربی ها، بر 
وزارت دارایی که همواره در اختیار گروه های شیعه بوده است متمرکز شد.مصطفی 
ادیب اصرار داشت که قرار نیســت وزارت دارایی همواره در اختیار شیعیان باشد و 

۱۴ مارسی ها نیز تمام و کمال از وی حمایت کردند؛ اما »نبیه بری« رئیس پارلمان 
لبنان و در کنار آن حزب اه و جنبش امل قاطعانه تاکید کردند که از حق خود در 

دولت کوتاه نخواهند آمد.

تکرار مانورهای سعد حریری
ســپس ســعد حریری اعام کرد که با ادامه حضور شیعیان در وزارت دارایی لبنان 
موافق اســت اما گزینه تصدی این پست از میان شیعیان باید توسط مصطفی ادیب 
انتخاب شــود. حریری به خوبی می دانســت که این طرح مورد پذیرش حزب اه و 
جنبش امل قرار نمی گیرد.در واقع حریری قصد داشت مانند سناریوهای دوره قبل 
تــوپ را در زمین حزب اه انداخته و این حزب را مانع اصلی برای تشــکیل دولت 
و خروج لبنان از این بحران سیاســی معرفی کند. عاوه بر آن مداخات مســتقیم 
حریری در روند تشــکیل دولت ثابت کرد این فرضیه کــه مصطفی ادیب در واقع 
برنامه های غربی ها را با دستور گرفتن از حریری در لبنان اجرا می کند صحیح است.

گروه های غربگرای لبنانی به بهانه اینکه هدف از خارج کردن وزارت دارایی از اختیار 
شــیعیان موفقیت ابتکار فرانسه در لبنان است، حزب اه و جنبش امل را متهم به 
مانع تراشــی در برابر اصاحات می کنند؛ درحالی کــه در این طرح به  هیچ  وجه به 
انتقال وزارت دارایی بین مذاهب مختلف اشاره نشده است. همچنین دو گروه شیعه 
در لبنان بارها تاکید کرده اند که به انجام اصاحات در این کشور در هر قالبی پایبند 
هستند.سرانجام امروز بعد از شکست رایزنی ها میان عون و ادیب برای ششمین بار 
متوالی دو طرف درباره روند و ســاختار دولت جدید به نتیجه نرسیدند و ادیب بعد 
از اینکه متوجه شــد نمی تواند ماموریتی را که آمریکا و فرانسه به وی سپرده بودند 
عملی کند استعفا داد.میشل عون نیز بافاصله اعام کرد که استعفای وی را پذیرفته 
و طبق قانون اساسی اقدامات مربوطه را انجام خواهد داد.بنابراین لبنانی ها بار دیگر 
در روند سیاسی خود به نقطه صفر رسیدند و همانگونه که سالها تجربه تشکیل دولت 
در این کشور ثابت کرده، خروج از این بحران نیازمند روی کار آمدن یک شخصیت 
غیرجنجالی با توافق همه احزاب و تاش برای رسیدن به ثبات ملی در راستای منافع 

مردم و کشور است، نه تسویه حساب ها و منفعت شخصی افراد و گروه ها.

گزیده خبر
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بر اســاس  مطالعه ای تحت عنوان مطالعه تیروئید تهران با توجه به اینکه 
اختاات عملکرد غده تیروئید از شایعترین بیماری های حوزه غدد درون 
ریز و متابولیسم به حســاب می آید، دانستن محدوده طبیعی ترشح این 
هورمون، سیر طبیعی تغییرات آن در افراد عادی و نیز ارتباط میزان آن با 
بیماری های قلبی عروقی حائز اهمیت است. اطاعات ما در این حوزه مربوط 
به منابع خارجی و عمدتا غربی اســت که از روی پژوهش های انجام شده 
بر روی مردمان همان مناطق استخراج و در کتب مرجع درج شده است. 
اما آیا جمعیت ایرانی با توجه به تفاوت های وراثتی و اقلیمی نیز تابع همان 
مقادیر هستند؟، مطالعه ای تحت عنوان مطالعه تیروئید تهران توسط مرکز 
تحقیقات غدد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی طراحی شده و در حال اجرا است.

یافته های جدید دانشــمندان "موسسه ملی ســامت" به توضیح 
اینکه چرا برخی از افراد به کووید-۱۹ شدید مبتا می شوند، کمک 
می کند. محققان دریافتند که بیــش از ۱۰ درصد از افرادی که به 
کووید-۱۹ شدید مبتا می شوند، دارای آنتی بادی های غلط)اتوآنتی 
بادی( هســتند که به جای حملــه به ویروس عامــل بیماری، به 
سیستم ایمنی حمله می کنند. ۳.۵ درصد یا بیشتر افرادی که دچار 
کووید-۱۹ شدید می شوند دارای نوعی جهش ژنتیکی خاص هستند 
که بر ایمنی بدن تأثیر می گذارد. در نتیجه هر دو گروه پاسخ ایمنی 
موثری ندارند که این موضوع نیز به اینترفرون نوع یک بستگی دارد 
که مجموعه ای از ۱۷ پروتئین برای محافظت از سلول ها و بدن است 

که در برابر ویروس ها بسیار مهم هستند. 

محققان دریافته اند اگر والدین هنگامی که نوزاد در حال واکسن زدن است، 
صورت و بدن خــود را به صورت و بدن نوزاد نزدیک نگه دارند، نوزاد درد 
کمتری را تجربه می کند. یافته های اخیر محققان نشــان می دهد تماس 
پوست والدین با نوزادان تازه متولد شده کمک می کند تا نوزادان با درد کنار 
بیایند و هنگام تزریق یا واکسیناسیون درد کمتری را تجربه کنند. محققان 
فعالیت مغزی نوزادانی را که طی این مطالعه تحت آزمایش خون قرار گرفته 
بودند را کنترل کردند. بعضی از آنها در هنگام آزمایش بدون لباس و تنها 
با پوشــک و برخی دیگر با لباس کامل در آغوش والدینشان بودند و باقی 
نوزادان در آن هنگام در دستگاه مخصوص نوزادان موسوم به انکوباتور بودند. 
سپس محققان با استفاده از الکترودهای روی سر، پاسخ درد مغز ۲۷ نوزاد 

تازه متولد شده تا ۹۶ روزه را اندازه گیری کردند.

ارتباط تیروئید با بیماری های 
قلبی عروقی

چرا برخی از افراد به کووید-19 
شدید مبتا می شوند؟

 آغوش والدین، مسکن 
نوزادان است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مزارع آفتابگردان در اطراف شهرستان تاکستان، استان قزوین

معرفی RR 1000 M، اولین موتورسیکلت M ب ام و
بخش موتورسیکلت ب ام و اخیراً اوضاع خوبی دارد و حاا امیدوار است که با اولین مدل M خود این روند را ادامه دهد. این موتورسیکلت 
جدید که RR ۱۰۰۰ M نام گرفته، بر اساس مدل RR ۱۰۰۰ S ساخته شده و ایده آل های ب ام و M را به بخش سوپربایک ها می آورد. 
این موتورســیکلت جذاب به یک پیشرانهٔ چهار ســیلندر خطی مجهز شده که هرچند بر اساس پیشرانهٔ RR ۱۰۰۰ S ساخته شده اما 
پیستون های آن جدید هستند و محفظه های احتراق و شاتون های تیتانیومی آن هم اصاح شده اند. عاوه بر این، ضریب تراکم این پیشرانه 
افزایش یافته و به چکش سوپاپ های سبک تر، اگزوز تیتانیومی و منیفولد ورودی ماشین کاری شده با هندسهٔ جدید مجهز شده است. به 
لطف همهٔ این تغییرات، پیشرانهٔ چهار سیلندر ب ام و حاا ۲۱۲ اسب بخار قدرت و ۱۱۳ نیوتن متر گشتاور تولید می کند. هرچند قدرت 
این موتور افزایش جزئی ۵ اسب بخاری داشته است اما به گفتهٔ سازندهٔ آلمانی، RR ۱۰۰۰ M بین دورهای ۶ تا ۱۵ هزار rpm قدرت 
بیشتری دارد که این محدوده برای پویایی رانندگی در پیست مسابقه مناسب است. اما عاوه بر پیشرانهٔ ارتقاءیافته، RR ۱۰۰۰ M به 
باله های فیبر کربنی هم مجهز شده که با افزایش تولید داون فورس به چسباندن موتورسیکلت به زمین کمک می کند. به گفتهٔ ب ام و، این 

باله ها به بهبود شتاب و همین طور ترمز گیری و پایداری در پیچ ها کمک می کند. 

السد- پرسپولیس، تقابل بهترین خط حمله با بهترین خط دفاع
روزنامه قطری از رویارویی پرسپولیس با السد به عنوان تقابل بهترین خط دفاعی با بهترین خط حمله یاد کرد. در یکی از حساس 
ترین دیدارهای یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا دو تیم پرسپولیس و السد به مصاف هم خواهند رفت. الوطن در تحلیل این 
دیدار نوشت: السد با هدایت ژاوی تمرینات خود را برای رویارویی با پرسپولیس آغاز کرده است. ژاوی در تمرین اخیر نقاط قوت 
و ضعف پرسپولیس را با مشاهده فیلم بازی های این تیم برای شاگردانش شرح  داد. او به بازیکنانش تاکید کرده که پرسپولیس 
تیم بسیار قدرتمندی است و توانست در یکی از سخت ترین گروه ها به عنوان صدرنشین به دور بعد راه پیدا کند.این روزنامه در 
ادامه نوشت: آمار نشان می دهد که پرسپولیس خط حمله خوبی دارد و توانسته ۸ گل به ثمر رساند اما نقطه قوت تیم خط دفاعی 
است که تنها ۵ گل دریافت کرده است و به این ترتیب نقطه قوت تیم خط دفاعی است اما نقطه قوت السد خط حمله است که 
توانسته ۱۴ گل به ثمر رساند و به این ترتیب این دیدار تقابل بهترین خط دفاعی با بهترین خط حمله است. ژاوی برای پیروزی 
در این دیدار حساب ویژه ای روی مثلث خطرناک تیمش یعنی بغداد بونجاح، اکرم عفیف و کاسورا باز کرده و باید دید که این 

سه بازیکن برابر خط دفاعی خوب پرسپولیس چه عملکردی خواهند داشت.

بتی ه عارض او هست چون  گل سوریه از وصالش ما را سامت است و بقاهمیشه باد بقا و سامت بُت ما
کشیده ر گل سوری اش عنبر سارا ز چشم خویش گهر عاشقان ارواز بهر لعل شکربار او همی بارند ه مردمان شَکَرش را گهر دهند بهاشکرفروش ه شهر اندرون چنین باید چو او ه رزم زره پوشد و ه زم قباشوند آهن و دیبا ه  وی اندر ه روز زمش آهن هِْ آید از دیباه روز رزمش دیبا هِ  آید از آهن

پیشنهاد

چهره روز

کتاب اسرار ذهن ثروتمند
کتاب اســرار ذهن ثروتمند نوشته تی هارو اکر توسط 
مرتضی ذواانوار ترجمه شده و از سوی انتشارات نسل 
نو اندیش به چاپ رسیده است. هارو اکر در این کتاب 
در بخــش اول به طرح اولیه پول در ذهن می پردازد و 
بررسی می کند که هر فرد چه ذهنیتی نسبت به پول 
دارد و این ذهنیت را از کجا دریافت کرده است. سعی 
او در این بخش این اســت که به خواننده نشــان دهد 
اغلب باورهایی که در مورد پول در ذهن شــکل گرفته 
اســت نادرست می باشــد و باید این ذهنیت را تغییر 
داد. در بخش دوم کتاب اسرار ذهن ثروتمند نویسنده 
بــه پرونده های ثروت می پردازد که ۱۷ تفاوت فکری 
بین افراد ثروتمند و افراد فقیر را شرح می دهد. در هر 
کدام از این پرونده ها موضوع مد نظر شکافته می شود و در مورد آن توضیحات کاملی ارائه می شود. 
در نهایت هر پرونده با عبارت های بیانی و تمرینات بسته می شود. این کتاب افکار نادرست در مورد 
پول و ثروت رو به چالش می کشــه و سعی داره که باورهای درست رو در ذهن افراد جایگزین کنه 
تا بتونن در مسیر رسیدن به استقال مالی سریعتر پیش بروند. از همه مهمتر اینکه این کتاب توسط 
کســی نوشته شده خود این مسیر را طی کرده و از اصول و قواعد ثروتمند شدن آگاهی داره. بدون 

شک این کتاب برای تغییر دیدگاه نسبت به پول بسیار مفید و کاربردی می باشد. 
چرا برنامه ی پولی تان مهم است؟

در مورد کســانی که ازنظر مالی رشد »سرسام آوری« داشــته اند، چیزی شنیده اید؟ دقت کرده اید 
چگونه بعضی ها پول زیادی درمی آورند و بعد، از دستش می دهند یا فرصت های خیلی خوبی را به 

دست می آورند، ولی کارشان به افتضاح می کشد؟ حاا دیگر علت اصلی اش را می دانید. 

ری چارلز، نابغه نابینای موسیقی
ری چارلز را می توان از بزرگ ترین موســیقی دانان قرن 
بیســتم آمریکا دانســت. این نابغه نابینا، در بسیاری از 

زمینه های موسیقی اولین و برترین محسوب می شد.
ی چارلز نابغه ای بود که میخواند، مینواخت، میســاخت،  
مینوشت و رهبری میکرد. چارلز یک خواننده بلوز نبود، 
خواننده جاز هم نبود، او خواننده ای بود که میتوانســت 
ســبکهای جاز، بلوز، R&B، پاپ و کانتری را در بااترین 
سطح ممکن اجرا کند.ری چارلز رابینسون ۲۳ سپتامبر 
۱۹۳۰ در شــهر آلبانــی ایالت جورجیا بــه دنیا آمد. او 
کودکیاش را در فقر و تنگدســتی گذراند. قدرت دید او 
در شش سالگی یعنی یک سال پس از آنکه شاهد غرق 
شدن برادر کوچکترش در لگن شست و شوی لباس ها بود 
شــروع به کم شدن کرد و پس از یکسال کاما نابینا شــد.او به طور رسمی درس های آهنگسازی را و 
نواختن ســازهای پیانو، ارگ،  ساکسوفون، کارینت و ترومپت را آموخت. دایره عاقه مندیهای او بسیار 
وســیع بود، او هم از کارهای گروه ها و خواننده های بزرگ روز ماننــد Artie Shaw و Count Basie لذت 
میبرد و هم از موسیقی شوپن و سیبلیوس.اما بیش از هر چیز روح نوازی موسیقی انجیلی و احساس ناب 
بلوز او را مجذوب خود کرد. این سلیقه وسیع و عاقه  به انواع مختلف موسیقی به خوبی اثرات خود را 
در کارنامه کاری او بر جای گذاشت.او قبل از رفتن به سیاتل، زمانی که هنوز در فلوریدا زندگی میکرد به 
نوازندگی در یک گروه کانتری پرداخت. سفر او به سیاتل آغاز راه شهرت و محبوبیت او بود. او به همراه 
دوســتش Gosady McKee یک گروه پاپ و R&B به نام ماکسیم تریو راه انداختند و ری چارلز در سال 
۱۹۴۹ اولین آهنگ خود با نام »غصه های اعتراف« را منتشر کرد. ری چارلز در دهم ژوئن سال ۲۰۰۴ 

در سن هفتاد و سه سالگی در شهر بورلی هیلز در لوس آنجلس درگذشت.

بخوانیددر اینستاگرام


