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فرضا ترامپ باخت، باز هم برجام؟
اگر چه شــرایط انتخابات در آمریکا هــر روز تصویری متفاوت 
از روز قبل را نشــان میدهد، اکن ســخنان اخیر ترامپ نشان 
میدهد قافیه را باخته و سرخط مشاعره بدست جو بایدن افتاده 
است. حال چون فرض محال، محال نیست فرض کنیم ترامپ 
انتخابات را باخت و دســت از کله شــقی برداشت و کاخ سفید 
را اول ژانویــه تحویل دموکراتها داد و آنها با اعام چند شــرط 
آمادگی خود را برای بازگشــت به برجام اعام کردند حال ما به 
چه شرایطی روبرو هستیم؟ در برجامی که آمریکایی ها یکبار به 
همه ارکان آن نارو زده و اروپایی ها هم قدمی برای حفظ ارکان 
آن برنداشــتند، بمانیم یا بر موضــع قاطع خود مبنی بر اینکه 
دوره برجام گذشــته و اگر قرار است توافقی صورت گیرد روز از 
نو و روزی از نو، پا فشــاری و این بار تمام ضعف های مذاکرات 
کودکانه تیم روحانــی از ظریف گرفته تا عراقچی و بقیه حتی 
جواسیس نفوذی در مذاکرات را جبران کنیم؟ چه کسی خیانت 
اروپا به برجام را با بازی های متفاوتی که فقط جنبه وقت کشی 
داشــت باور میکند؟ اروپایی ها ابتدا وعده دادند کانال SPV را 
بــرای امکان معامله نفت در برابر غذا و دارو راه اندازی می کنند! 
بعد از چند ماه فرصت سوزی مدعی شدند نمی توانند نفت ایران 
را بخرند اما حاضرند با راه اندازی کانال INSTEX، در ازای پول 
نفت فروخته شــده ایران به دیگر کشورها، غذا و دارو بفروشند! 
اوا اینکه نفس این پیشنهادها، تضییع حقوق ایران بود بکنار؛ 
ثانیا حتی طبق موازین شورای امنیت سازمان ملل، کشور مورد 
تحریم، از تحریم غذا و دارو مستثناست. فراموش نشده که عراق 
در دوره تحریــم، از حق فروش نفــت در ازای خرید دارو و غذا 
برخــوردار بود. مطابق با بیش از ۱۰ بند در برجام و متن صریح 
قطعنامــه ۲۲۳۱، اروپایی ها متعهد بودند تحریم مالی، بانکی و 
نفتی را تعلیق کنند و حاا که آمریکا قانون شکنی کرده بود، باید 
کنار ایران می ایســتادند، نه این که حتی به قاعده استثنا شدن 
»مبادله نفت در برابر غذا و دارو برای کشورهای مورد تحریم« 
عمل نکنند! اما آنها، نه به تعهدات برجامی و نه وعده های هیچ 
و پوچی مثل اینســتکس را هم عمل نکردنــد. تنها کاری که 
کردند، رســانه داری و وقت کشی و تظاهر به موضع متفاوت در 
بیانیه ها بود؛ با تکرار این دروغ بزرگ که »ما همچنان در برجام 
می مانیم«. دست ایران را برای اتخاذ تصمیم برای خروج از برجام 
با این موش و گربه بازی بستند. که میتوان گفت در داخل کشور 
پنهانی با دولــت روحانی هماهنگ عمل میکردند. اما ماحظه 
کنیم بــازی ترامپ کجای موضوع را تظاهر و کجای موضوع را 
پنهانی با اروپا پیش می برد؟ کاخ ســفید بر پایه فشارهایی که 
دولت اوباما با تحریم و برجام انباشــته بود، وسوسه شد کار را 
یکسره کند. بنابراین سال ۱۳۹۷، با فشار به اصطاح حداکثری 
)کاتســا و آیسا که بدیل تحریم های فلج کننده بود( را به اجرا 
گذاشت و همه تیرهای تحریمی توافق شده در برجام را دوباره 
در خشاب کرده و آنها را شلیک کرد. موضوع بسیار مهم در این 
روند دو ســاله، خباثت و خدعه اروپاســت. آقای ظریف با همه 
خوش خیالی های گذشته اش، اذعان کرده که اروپا یازده تعهد 
ضد تحریمی خود در برجام را زیر پا گذاشته است. آنها قراردادها 
را یکطرفه لغو کردند و خرید نفت را هم به صفر رســاندند، به 
نحــوی که تجارت چند میلیارد داری اروپا با ایران به چند ده 
میلیون دار رسید. حتی آلمانی ها در دادن بنزین به هواپیمای 
ظریف کارشکنی کردند. ماجرای گله او از عدم امکان افتتاح یک 
حساب بانکی در لندن معروف است. اینک شرایط بسیار متفاوت 
است. آمریکا در مقابله با ما دست به ترور زده و قاسم سلیمانی 
و همراهانش را شهید کرده است. با اینکه شورای امنیت سازمان 
ملل او را بازنده مکانیزم ماشه قلمداد کرده است او اعام کرده 
که مکانیسم ماشه را به اجرا گذاشته است. دو نکته، درباره رفتار 
آمریکا و اروپا مهم است. آمریکا می گوید ماشه را چکانده است؛ 
اما در اسلحه او گلوله تحریمی نمانده که شلیک نکرده باشد و 
به عبارتی تحریم های مالی، بانکــی و نفتی که در دولت اوباما 
در قالب کاتســا و آیسا ریل گذاری و در دولت ترامپ اجرا شد، 
بســیار فراتر از تحریم های شــورای امنیت است و اروپا نیز در 
اعمال همه آنها همراهی کرد. طی دهه گذشته، همواره درباره 
چگونگی اعمال تحریم ها، میان سیاستمداران آمریکایی بحث 
بوده است. این که برای تاثیر عمیق تر تحریم ها و تسلیم شدن 
ایران، تحریم ها را باید تدریجا افزایش داد تا آزاردهنده تر باشد؛ 
یا بهتر این است  که به شکل شوک و دفعتا اعمال کرد را بازی 
رسانه ای بدانیم که در این خیمه شب بازی اروپا نقش آدم خوبه 
را داشــته است. ملت ایران در جریان ریز به ریز خیانت بزرگی 
است که  در بحبوحه فتنه سبز انجام شد که حتی لس آنجلس 
تایمز از این خیانت پرده برداشت و نوشت: » نمایندگان برخی 
سران جنبش )فتنه( سبز به مقامات دولت اوباما گفتند تحریم 
ها باید تشدید شود و دفعتا و به شکل شوک هم باشد تا بتواند 
ایران را فلج کند«. پس به وضوح ماحظه کنیم که تحریمهای 
فلج کننده مورد نظر کودتا چیان داخلی هم  از سال ۱۳۹۰  تا 
امروز اعمال شدند اما تاثیری بر اراده ملت در پایداری و مقاومت 
نداشتند. امروز کشور باید بضرس قاطع تصمیم اتخاذ کند که ما 
با آن متن برجام ادامه نخواهیم داد و اگر قرار باشد جو بایدن و 
یــا فرضا حتی ترامپ به برجام باز گردند اینبار باید متن برجام 
بــا مکانیزم دیگری که ضعفهای عملی دوره اوباما را علیه ایران 
نداشته باشد، مورد مذاکره واقع شود و تیم مذاکره کننده را هم 

سه قوه خواهند چید.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

ظریف در مصاحبه با راشاتودی؛
 تحریم های آمریکا مصداق »تروریسم پزشکی« است

وزیر خارجه ایران می گوید تحریم های آمریکا، تاش های ایران در زمینه مهار کرونا را تحت الشعاع 
قرار می دهد و آنچه آنها انجام می دهند تروریســم پزشکی اســت.محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
ایران در مصاحبه با شبکه خبری »راشاتودی«، آمریکا را به تضعیف توانایی ایران در مبارزه با کرونا 
متهم کرد و گفت تحریم های تحمیلی واشــنگتن مانع از خرید مایحتاج پزشکی ضروری از سوی 
تهران می شــود.به گفته وی، اقدامات آمریکا در راستای توقف صادرات نفت ایران، توانایی دولت را 
برای پاســخگویی به بحران جهانی کووید ۱۹ و تامین نیازهای مردم تحت الشــعاع قرار داده است.

ظریف همچنین گفت که حتی برای خرید دارو نیز آمریکا مانع از دسترســی ایران به آن دسته از 
دارایی هایی می شــود که نزد دیگر کشورها است.این دیپلمات ایرانی در انتقاد از تحریم های آمریکا 
افزود: ایران حتی برای خرید واکســن کرونا هم نمی تواند به پول خود دسترسی داشته باشد حال 
آنکه خرید واکسن آنفلوآنزا هم با همین مشکل روبرو است.وی افزود: اینکه آمریکایی ها می گویند 
تحریم هایشــان اثری بر اقام بشردوســتانه ندارد، چیزی جز دروغ نیســت. این مصداق تروریسم 
پزشکی است.در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای واشنگتن درباره فعال کردن مکانیسم ماشه، ظریف 
افزود: آمریکا قدرت مالی دارد حال آنکه اعضای شورای امنیت یک  صدا با این اقدام مخالفت کرده اند.

وی ادامه داد: شمار  کشورهای جهان که برای مراقبت از خودشان در برابر زورگویی های اقتصادی 
واشنگتن، دار را کنار می گذارند؛ رو به افزایش است.وزیر خارجه ایران در نهایت یادآوری کرد که 

حتی شرکای اروپایی واشنگتن نیز حاضر  نشدند تعهدات خود را در قبال برجام کنار بگذارند.

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛
جریمه افراد کرونایی که از قرنطینه خانگی خارج می شوند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، از اعمال جریمه افراد مثبت کرونا که قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند، 
خبر داد. علیرضا رئیسی، با اشاره به اهمیت مرحله سوم غربالگری ویروس کرونا، گفت: هدف این مرحله 
تکمیل خدمات به تأخیر افتاده است و تا کنون ۴۱ میلیون غربالگری برای ویروس کرونا انجام شده است.

وی، وجود عائم مشترک بین کووید ۱۹ و بیماری های شایع در فصل سرما را چالشی بزرگ توصیف کرد 
و افزود: واکسیناسیون آنفلوانزا با اولویت مادران باردار و بیماران دارای بیماری زمینه ای، در مراکز بهداشتی 
و درمانی انجام می شود.رئیســی از برنامه ریزی برای تعیین و اعمــال جرایم بازدارنده برای افرادی که با 
تست مثبت کرونا قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند، خبر داد و گفت: این کار با همفکری کارشناسان و 

همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی اجرایی خواهد شد.

نمایشگاه دائمی توانمندی های راهبردی نیروی هوافضای سپاه دیروز یکشنبه 
با رئیس مجلس شــورای اســامی و فرمانده کل سپاه در دانشگاه هوافضای 
سپاه افتتاح شد. آیین افتتاح »نمایشگاه دائمی توانمندی های راهبردی نیروی 
هوافضای سپاه« دیروز یکشــنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شــورای اسامی و سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه و دیگر مقامات 
عالی رتبه کشوری و لشکری در دانشــگاه هوافضای سپاه برگزار شد. در این 
نمایشگاه بخشی از دســتاورد ها و توانمندی های راهبردی نیروی هوافضای 
سپاه در حوزه های موشکی، پهپادی، ماهواره ای و پدافند سامانه های کشف و 
شناسایی و جنگ الکترونیک و نیز دستاورد های مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 
به نمایش درآمده است. همچنین تعدادی از پهپاد های متجاوز اعم از آمریکایی 
و صهیونیســتی که توسط سامانه های پدافند نهسا ساقط شده اند به نمایش 

درآمده است.
 

  هیچگاه در تولید قدرت متوقف نمی شویم
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی در حاشیه 
ایــن آیین افتتاحیه پــارک در جمع خبرنگاران 
نمایشگاه دســتاورد ها و توانمندی های راهبردی 
هوافضا را نماد روشــنی از اعتماد به نفس ملی 
ایران اســامی توصیــف و تاکید کــرد: بخش 
عمده ای از این پیشــرفت های شگفت انگیز در دوره تحریم حاصل شده است 
و نشــانگر این واقعیت است که ما توانســته ایم از تحریم ها فرصت پیشرفت 
شــتاب دار در حوزه های دفاعی بســازیم.فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه 
هیچگاه در تولید قدرت متوقف نمی شویم گفت: ما معادات استقال و عزت 
را درک کرده ایم و میدانیم مسیر سعادت جامعه را دشمنان در اختیار ما قرار 
نخواهند داد.سرلشکر سامی با بیان اینکه در این نمایشگاه نقشه جامع قدرت 
بازدارنده نظام را مشــاهده می کنید افزود: جنگ امروز ما جنگ اراده ها است 
و ملت ایران با شــناخت راه و مسیر روشن خود با عزم و اراده ای قوی این راه 

را ادامه می دهد.
 

نمایشگاهی از نتایج راهبرد »ما می توانیم«
ســردار ســرتیپ پاســدار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی در نمایشــگاه توانمندی های راهبردی 
نیروی فضافضای ســپاه، گفت: مجموعه  فضا و 
پیشرفت ها و فناوری هادر این ۴۰سال در جایگاه 
ممتازی نــه در منطقه بلکه در جهان قرار دارد.فرمانده هوافضا ســپاه ادامه 
داد: وقتی از پیشــرفت های موشــک های زمین به زمین، موشک های کروز، 
هواپیما های بدون ســر نشــین، پهباد ها، رادار، پدافند و ... صحبت می کنیم، 
این ها در طراز جهانی قــرار دارد.وی افزود: با قدرت اعام می کنیم بین پنج 
- شــش و حداکثر ۱۰ کشــور جهان در این حوزه های فناوری قرار گرفتیم، 
بیشتر این دستاورد ها، دستاورد های دوران دفاع مقدس است.فرمانده هوافضا 
سپاه تصریح کرد: دفاع مقدس گنجی دارای محصوات متنوع است، یکی از 
محصــوات این بخش حوزه فناوری ها و خودکفایی در حوزه نظامی و دفاعی 
است.وی تأکید کرد: جنگ هشت سال بود ولی آن فکر و ارتباط و دستاورد ها 
ارتباط پیدا کرد و در دهه های بعد از جنگ امتداد پیدا کرد و امروز ما در خیلی 
از آن حوزه ها به خودکفایی رسیدیم.فرمانده هوافضا سپاه اظهارداشت: قوی، 
خودکفا، درســی بود که از امام راحل گرفتیم و فهمیدیم بدون خوداتکایی و 
خودباوری نمی توانیم بردشمنان غلبه کنیم و اگر ضعیف باشیم حتماً لگد مال 
خواهیم شد.حاجی زاده افزود: این روند در دوران مقام معظم رهبری هم ادامه 
پیدا کرد، اینطور نبود ما دچار آفند نشــویم و در مسیر ما صحنه های شیرین 
و فریبنده قرار نگیرد.وی ادامه داد: به طور مثال زمان فروپاشی رژیم شوروی 
پیشنهاد های خوبی در ارتباط با حوزه موشکی داشتیم، موشک اسکاد دو و نیم 

میلیون داری به قیمت ۱۰هزار دار به ما پیشنهاد شد، سکو های سه میلیون 
داری که به ما نمی دادند، حاضر شدند به قیمت ۱۰۰هزار دار به ما بدهند.

فرمانده هوافضا ســپاه تصریح کرد: آن زمان شهید طهرانی مقدم و مسؤان و 
همه ما شیفته قرارداد بستن بودیم، مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا با این 
خواسته مخالفت کردند؛ چرا، چون آن روز تحقیقات موشکی ما در آستانه به 
نتیجه رسیدن بود، ما آن روز فقط تبعیت کردیم ولی با گذشت سال ها متوجه 
تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری شدیم.فرمانده هوافضا سپاه افزود: اگر آن 
روز چنین خریدی انجام می شد، امروز ما اینجا نبودیم، این پیشرفت حاصل 
نمی شد، این پیشرفت ها حاصل شده ولی موقعی که با بخش نخبگانی کشور 
مواجه می شویم، سؤااتی از ما دارند.حاجی زاده تأکیدکرد: اتفاقات سال های 
اخیر، عملیات هایی که انجام شــد، اظهار دشــمنان به این توانمندی های ما 
اان باور پذیر است.وی ادامه داد: بایک رژه ۳۱شهریور، نمایشگاه های موقت 
نمی توانیم این ارتباطات را فراهم کنیم، با دوستان و مسؤان تصمیم گرفتیم 
این پارک ملی را ایجاد کنیم.فرمانده هوافضا ســپاه اظهار داشــت: سلیقه و 
چیدمان این پارک توسط جوانان و دانشجویان و فارغ التحصیان در مجموعه 
پردیس شــهید مقدم انجام شده اســت.حاجی زاده تصریح کرد: ضمن ارایه 
تاریخچه ای از دســتاورد های هوافضا بتوانیم به بخش نخبگانی کشــور این 
توانمندی و الگو و روش رســیدن را منتقل کنیم.فرمانده هوافضا سپاه تأکید 
کرد:خیلی ها ســؤال می کنند حاا این پیشــرفت ها حاصل شد، ولی ما در 
حوزه خودرو و اقتصاد مشــکل داریم بــرای این موضوع چه فکری کردید. ما 
با این الگویی که ایجاد شــده بنا داریم در جلسات چهره به چهره با دعوت و 
قبول درخواســت مجموعه های دانشگاهی در حوزه های مختلف، با بازدید از 
این مجموعه روش رســیدن به این توانمندی را منتقل کنیم.فرمانده هوافضا 
سپاه ادامه داد: شهید طهرانی مقدم ســال ۱۳۶۳، ۳۶سال قبل یک کاری را 
بنیان گذاشــت، از آن موقع خیلی از فرماندهان و مســؤان آمدند و رفتند، 
ایشــان ۹سال است که به شهادت رســیدند ولی این مسیر نورانی ادامه پیدا 
کرده است.حاجی زاده تصریح کرد: شاه کلید این کار چیست و چگونه است 
را می خواهیم در این نمایشــگاه به دیگران منتقل کنیم.فرمانده هوافضا سپاه 
اظهارداشت: روزی را شاهد باشیم این پیشرفت ها در سایر عرصه ها پیش بیاید 
و از پیشنهادات سایر عرصه ها هم حتماً کمک می گیریم و تاش می کنیم روز 

به روز پویا تر شود.

رونمایی از 7 دستاورد جدید نزاجا
دیروز همچنین مراســم رونمایی از ۷ دستاورد 
جدید نزاجا با حضور امیر سرتیپ محمدحسین 
دادرس جانشــین فرمانده کل ارتش در سازمان 
جهاد خودکفایی نزاجا برگزار شــد.امیر سرتیپ 
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش و 
امیر ســرتیپ دوم خلبان یوســف قربانی فرمانده هوانیروز نیز در این مراسم 
حضور داشتند.کیومرث حیدری در حاشیه مراسم رونمایی از هفت دستاورد 
جدیــد نزاجا اظهارداشــت: ما در عرصه های الکترونیــک، جنگال، رباتیک، 
موشــکی و ضد زره در حال فعالیت هستیم.وی با بیان اینکه محوریت کار ما 
حوزه رباتیک است، افزود: تجهیزات رونمایی شده بر حسب نیاز امروز نیروی 
زمینی طراحی و تولید شده است.فرمانده نزاجا عنوان کرد: در حوزه پزشکی 
و برای کمک به پرســتاران فعال در مقابله با کرونا دســتگاه کمک پرستار با 
نام مســیح را طراحی و ساخته ایم تا به کمک بخش پرستاری بشتابد و مانع 
از هدر رفت انرژی این عزیزان شــود.امیر حیدری خاطرنشان کرد: در بخش 
سیســتم های مخابراتی مبحث پرش فرکانس در جنگ های دنیا یک مبحث 
اساسی است که حرف نخست را می زند .فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره 
به موشک های جدید این نیرو هم بیان داشت: در بحث موشک های تاکتیکی 
و محمول دســتاوردهای بسیار خوبی داشته باشیم.یکی از تکالیف ما ساخت 

خودروهای تانک بر است که بهترین انواع آن را معرفی کرده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعام کرد:

پیشفروشنفتسالآیندهاجراییمیشود
 طرح هایی که نرخ بیکاری را تک رقمی نکرد

 درجازدن در اشتغال زایی جوانان

آذری جهرمی خبر داد:

فعال شدن 5G تا آخر سال برای کاربران خانگی

درحالی که مطابق برنامه ششــم توسعه، نرخ بیکاری می بایست تک رقمی می شد, شاهد این هستیم که طرح 
های اشتغالزایی دولت بعد از ۷سال نتوانست نرخ بیکاری را تک رقمی کند.بررسی پرونده ایجاد اشتغال در طول 
۷سال فعالیت دولت تدبیر حکایت از این دارد که طرح های اشتغالی برای کاهش نرخ بیکاری موثر نبوده است. 
به عبارتی تنها توانســته نرخ بیکاری را ثابت نگه دارد. درحالــی که آخرین گزارش مرکز آمار حکایت از کاهش 
۱میلیون و 5۰۰نفری تعداد شــاغان در بهار ۹۹ دارد می توان گفت دولت در یک سال باقی مانده فعالیت خود 

باید فکر بهتری برای وعده های اشتغالی که....

 سازمان انرژی اتمی: 

تحریم دانشمندان هسته ای خللی به 
برنامه هسته ای ایران وارد نمی کند

ســازمان انرژی اتمی جمهوری اسامی ایران در پیامی به مناســبت روز جهانی نابودی تسلیحات 
هســته ای، تأکید کرد که تحریم دانشمندان هسته ای ایران از ســوی آمریکا هیچ خللی در برنامه 
هسته ای صلح آمیز کشورمان ایجاد نخواهد کرد. سازمان انرژی اتمی کشورمان شنبه شب در پیامی 
توئیتری خاطرنشــان کرد که آمریکا نمی تواند با تحریم دانشــمندان هسته ای هیچ خللی به برنامه 
هســته ای صلح آمیز و راهبردی ایران وارد کند.در ابتدای توئیت ســازمان انرژی اتمی تصریح شده 
است: روز جهانی نابودی ساح های هسته ای فرصتی را فراهم می کند که ذهنیت مستبدانه جهانی 
]مشــخصاً کشورهای دارای ساح هسته ای[ به اســتفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تغییر کند و 
تصحیح شود.ســازمان انرژی اتمی در توئیت دیگری افزود: امروز بســیاری از کشورها به استفاده از 
انرژی هســته ای روی آورده اند، اما جمهوری اسامی ایران رویکرد شفاف تر و همکاری های بیشتری 
را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است که این مسئله حقانیت ملت ایران در استفاده از این 
انرژی را اثبات می کند.این ســازمان در توئیت دیگری خاطرنشــان کرده است: با چشم اندازی برای 
استفاده صلح آمیز از فناوری  هسته ای در برنامه های سامت، کشاورزی، غذا، رادیوداروها، ایزوتوپ های 
پایدار و مواردی از این دست، جمهوری اسامی ایران با انگیزه ای مضاعف برای تداوم برنامه هسته ای 
خود تاش می کند و تحریم دانشمندان هسته ای هیچ خللی در اصول راهبردی برنامه هسته ای ایران 
ایجاد نخواهد کرد.در توئیت چهارم ســازمان انرژی اتمی تأکید شده است: جمهوری اسامی ایران 
هرگز دنبال دســتیابی به ساح هسته ای نبوده و از حق ملت ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی 

هسته ای نخواهد گذشت.

نمایشگاهی از نتایج راهبرد »ما می توانیم«

جدیدترینبالستیکدریاییبابرد۷۰۰کیلومتر
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مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خبر داد

 قراردادهای اجاره تا پایان دی ماه می توانند
 وام ودیعه بگیرند
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 سرلشکر باقری:گزیده خبر

حمایتآمریکانباشداسرائیلفرومیپاشد
رئیس ســتادکل نیروهای مسلح گفت: حمایت اقتصادی آمریکا 
نباشد اسرائیل فرو  می پاشد.سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما طی 
ســخنانی اظهار داشت: حقیقت این اســت که همه عزیزانی که 
در دفاع مقدس به شهادت رســیدند مقرب درگاه الهی هستند 
و ســخت اســت که بخواهم درباره شــهید باقری صحبت کنم.

وی افزود: امروز ســی و نه سال از عملیات شکست حصر آبادان 
می گذرد. شــهید باقری تاش می کرد بی نظمی و درهم ریختگی 
جبهه در اوایل جنگ را به انســجام بکشاند و در مرحله اول که 
تثبیت حرکت دشــمن بود و بعد هم با عملیات های کوچک که 
به مرور انجام شــد  و اعتمادیابی در جنــگ صورت گرفت و بعد 
هم عملیات فرمانــده کل قوا، عملیات ثامــن اائمه)ع( طراحی 
شــد و این اولیــن عملیاتی بود که فرماندهان ارتش و ســپاه با 
هم طراحی را انجام می دادند.ســردار باقری تصریح کرد: شهید 
باقری در طراحی و شناســایی عملیات و هدایت عملیات نقش 
اساسی داشت. طراحی شده بود که از لوله های نفت کنار کارون 
نفت ســیاه به رودخانه ریخته شود و کنار کارون پل های دشمن 
توســط گلوله های توپ به آتش کشیده شــود. در عمل زودتر از 
برنامه ریزی آتش سوزی صورت گرفت. شهید باقری دعا می کند و 
از خدا می خواهد که کمک کند و این طور می شــود که 100 متر 
مانده به قرارگاه ما دود حاصل از آتش به ســمت دیگری منحرف 
می شود.رییس ستادکل نیروهای مسلح ابراز کرد: جنگی بر ملت 
ایران تحمیل شد. جنگ پدیده شوم و نامناسبی است. ما با کسی 
جنگ نداشــتیم و نداریم. دفاع مقدس کنار همه آسیب هایی که 
به ما زد کــه هنوز هم ملت ایران دچار آن هســتند، کنار همه 
این آســیب ها دستاوردهای چشمگیری نصیب ما شد.وی گفت: 
در حافظه تاریخی ملت ایران شــاهد هستیم در جنگ های ایران 
و روس هر کس به ما حمله کرده بخشــی از سرزمین ما را جدا 
کرده اســت. در جنگ اول جهانی نیمی از جمعیت ملت ایران از 
بیــن رفتند. دفاع مقدس این را کامًا به عکس کرده اســت. این 
همه کشــور جمع شــدند و صدام و حزب بعث به ایران تهاجم 
کردند اما این ملت و نیروهای مسلحش هشت سال جنگیده است 
و اجازه نداده اســت یک وجب از خاک ایران جدا شود.سرلشکر 
باقری ادامه داد: دفاع مقدس یک وحدت ملی ایجاد کرد و قطعه 
طایــی و  نورانی از تاریخ در این مقطع اتفاق افتاده اســت. ملت 
ایران فهمید اگر به خود متکی باشــد ولو همه مقابل او ایستاده 
باشند می تواند موفق باشد. بازدارندگی ای که دفاع مقدس ایجاد 
کرده اســت بی نظیر اســت. دفاع مقدس نشان داد شروع جنگ 

شــاید با دشمن باشد اما پایان جنگ با او نیست و هزینه زیادی 
متحمل شده است.رئیس ستادکل نیروهای مسلح تأکید کرد: ما 
کشوری هستیم که خودمان تصمیم می گیریم راهبرد دفاعی مان 
چگونه باشــد و چگونه بجنگیم. در دنیا تنها چند کشور این گونه 
هســتند و بقیه مقلد دیگران هســتند. در منطقه ما بر اثر دفاع 
مقدس، اسرائیل که روزی می گفت »مرز ما از نیل تا فرات است«، 
تاش می کند در همین سرزمین خود را اثبات کند و اگر لحظه ای 
حمایت اقتصادی آمریکا از آن برداشــته شود فرو می پاشد. دفاع 
مقدس مرزهای امنیت ملی را از مرزهای جغرافیایی جلوتر برده 
که شهید سلیمانی پرچمدار این حرکت بود.سرلشکر باقری مطرح 
کــرد: صدام قبل از جنگ شکســت هایی را از ایران خورده بود و 
قبل از جنگ حدود 700 مرتبه به پاســگاه های ما تجاوز کرد و 
از اقدامات تروریســتی در خوزســتان حمایت کرد.سردار باقری 
گفت: پس از فتح خرمشــهر باید یک تصمیمی راهبردی درباره 
جنگ گرفته می شــد، در مقابل هم ما با دشــمنی روبه رو بودیم 
که نمی شــد از او تعهد گرفت که دیگر به ما حمله نکند، ضمن 
اینکه در منطقه هم ما باید به اروندرود می چســبیدیم، این روند 

باید ادامه پیدا می کرد تا دنیا متجاوز را مشــخص کند. اما کسی 
این اطمینان را به ما نمی داد تا اینکه بااخره قطعنامه 598 صادر 
شــد که جمهوری اسامی به نحوی اطمینان پیدا می کند که به 
این صورت متجاوز بودن عراق را می توان مشخص کرد اما غرامت 
جنگ تا اآن هم پرداخته نشده و این طلبکاری ملت ایران است.

وی ادامه داد: هیچ کس نمی تواند یک ســند مکتوب یا بیانیه ای 
ارائه کند که »شما متوقف شوید و ما به شما غرامت می دهیم.«، 
دائماً گفته می شــد که »شــما آتش بس را بپذیرید.«، از جهت 
نظامی هم در نقطه پایداری نبودیم که آنجا بایســتیم و بگوییم 
جنگی اتفاق نمی افتد.رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: 
مسئله تحریف در تاریخ دامنه طوانی دارد. دشمن باید با تحریف 
این واقعیت را که باید به نســلهای بعدی اطمینان بدهد که روی 
پای خود بایستند بر هم بزند. البته افراد اغراق کننده هم خدمت 
نمی کننــد. در گزارش به رهبر انقــاب عرض کردم که کارهای 
بزرگی هم صورت گرفته و بزرگترین کار هم پروژه های تحقیقاتی 
است که از 12 سال پیش آغاز شده و با نظارت های سخت علمی 
این کار انجام شــده و 80 درصد از این پروژه ها انجام شــده و تا 

حد باایی قابل تأیید اســت.وی اضافه کرد: کارهای بزرگی هم 
در موزه های تهران و اســتان های کشور برمبنای همین اسناد در 
حال شکل گیری است. بر اساس این اسناد می شود جلوی تحریف 
را گرفت البته تاش دشــمنان برای تحریف ادامه دارد.سرلشکر 
باقری درباره رعایت عقانیــت در روایتگری دفاع مقدس گفت: 
روحیه و احساس جایگاه باایی دارند اما پیشبرد همه جانبه دفاع 
مقدس نیاز به عقانیت داشــت، این موضوعی است که در دفاع 
مقدس جایگاه ویژه ای دارد. با اینکه فرماندهان ما در خط مقدم 
دفاع مقدس بودند با احساس رزمنده عجین بودند. مرحله بندی 
جنگ و این که چگونه دشــمن را متوقف و ناامیدی را تبدیل به 
امیدواری کنیم موضوع بسیار مهمی بوده است.وی افزود: این که 
چگونه دشــمن را شکست دادیم نیاز به تدبیر و عقانیت داشت. 
خوب، دشمن در منطقه شمال خلیج فارس سایت های موشکی 
قرار داده بود و کاروان های تجاری ما را هدف قرار می داد. یکی از 
جاهایی که باید انتخاب می کردیم برای جنگیدن شبه جزیره فاو 
است. حدود 9 ماه کار ســنگین اطاعاتی صورت گرفت و 800 
تیم غواص بدون اینکه کشف شوند برای شناسایی به فاو رفتند. 
بعد این عملیات اجرا شد و آن پل بعثت زده شد و پدافند هوایی 
حدود 65 هواپیمای روز دنیا را در والفجر8 زده اســت. اآن اگر 
من برگردم و عملیات والفجر8 را طراحی کنم یک کلمه نمی توانم 
اضافه کنم، این عملیات حاصل عقانیت و تدبیر بوده است.رئیس 
ســتادکل نیروهای مسلح ابراز کرد: همان موقع از لیبی و سوریه 
تیم هایی آمدند و عملیات های ما را بررســی کردند و از اقدامات 
ما تعجب کردند که چگونه ما این کارها را انجام می دادیم.سردار 
باقری تأکید کرد: روزی که جنگ بر ما تحمیل شــد ارتش عراق 
400 هواپیما داشــت که در طول جنگ همه اینها منهدم شــد 
و در پایــان جنگ عراق 600 هواپیما داشــت. در انتهای جنگ 
همین کشورهای اروپایی دروغگو ساح شیمیایی در اختیار او قرار 
دادند. صدام و پشــتیبانان او این طور تعریف کرده بودند که نظام 
را ســرنگون کنند و اروند را در اختیار بگیرند اما ما تعریف کرده 
بودیم که اجازه ندهیم یک وجب از خاک کشــورمان جدا شود. 
در جنگ 33روزه چه شد که وینوگراد گفت که »حزب اه پیروز 
جنگ بود.«؟ اســرائیل گفته بود که »حزب اه را نابود می کنم و 
رهبر ا و را می کشــم.«، اما حزب اه گفته بود »من از خاک لبنان 
حمایــت می کنم و رهبرانمان را حفظ می کنم«. اســرائیل بمب 
کــم آورد آمریکایی ها از انبارهای قطر به او بمب دادند. نیروهای 
حزب اه که شــهید شدند 110 نفر بودند که بزرگترین آنها یک 

فرمانده گروهان بود.

قالیباف در افتتاحیه نمایشگاه هوافضای سپاه:
 برخی فقط گناهان گذشته خود

را توجیه می کنند
رئیس مجلس گفت: در اقتصاد منطبق با ســنت های الهی حرکت نمی کنیم و 
فرصت را به جوانان نداده و مدیریت کارآمد نداریم و نگاه مان نیز به بیرون است. 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی صبح دیروز )یکشنبه( در آیین 
افتتاحیه نمایشــگاه دائمی توانمندی های راهبردی نیروی هوافضای سپاه طی 
سخنانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: امام و شهدا این فرصت 
را به ما دادند که در دوره احیاء مجدد فرهنگ اسام بتوانیم حضور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه برای من یادآور خاطرات دفاع مقدس بود، گفت: 
این پهپادهایی که امروز دیدیم به جایی رسیده که می تواند در دورترین نقاط با 
تداوم پروازی و در هر شرایط آب و هوایی اهداف را هدف قرار دهد.رئیس مجلس 
هفته دفاع مقدس را ایام اه دانســت و گفت: در فرهنگ قرآن ایام اه روزهایی 
اســت که نعمت و با بر مردم نازل می شــود که هر دو برای یادآوری و عبرت 
است. همه اتفاقات تاریخ ایام اه است و کار شیطان این است که کاری کند ما 
این عبرت ها را نبینیم.قالیباف خاطرنشان کرد: این نمایشگاه همه مجاهدت های 
انجام شده در نیروی هوافضا را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که فرهنگ 
دفاع مقدس چگونه این پیشرفت ها را به همراه داشته است. این نمایشگاه نشان 
می دهد که ما ایمان داریم و تمام توان خود را جمع می کنیم اما نگاهی به دست 
دشمن نداریم و مقابل آن می ایستیم زیرا شکوه و عزت ملت برای ما مهم است.

وی ادامه داد: ایستادگی و در نتیجه پیروزی در دفاع مقدس وعده الهی بود و این 
نمایشــگاه نمونه عینی »ما می توانیم« در ابعاد مختلف و استراتژی اتکا به توان 
ملی و ایمان به خداوند و مردم است، از سوی دیگر این توانمندی ها نتیجه جوان 
گرایی و مدیریت جوانان موفق است.رئیس مجلس با اشاره به مشکات کشور در 
دفاع مقدس گفت: در دفاع مقدس حتی در تامین گلوله توپ 120 هم مشکل 
داشتیم اما آن مسیر در مدت کوتاهی به جایی رسید که ماهواره نور را در مدار 
قرار دادیم، این پروژه ها نشان می دهد که کارآمدی بسیار مهم است. این راه های 
میان بر مهم است اما جوانان می خواهند که جسورانه این مسیر را بروند.قالیباف 
با بیان اینکه اســتراتژی های ما باید خاقانه باشــد و تبعیت کورکورانه نکنیم، 
خاطرنشان کرد: دستورات مدبرانه امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری موجب 
شد که ما به این خودباوری و این دستاوردهای عظیم برسیم.وی با اشاره به منابع 
گسترده کشور گفت: این نمایشگاه به ما نشان داد که قوی هستیم اما افسوس 
می خوریم که در اقتصاد ضعیف هســتیم. ما افسوس می خوریم که دشمن را از 
سرزمین بیرون راندیم اما در اقتصاد ما را مورد فشار قرار دادند. ما در این حوزه 
منطبق سنت های الهی حرکت نمی کنیم و فرصت را به جوانان نداده و مدیریت 
کارآمد نداریم و نگاه مان به بیرون است و روش های دیگری را برای حل مشکات 

دنبال می کنیم در حالی که خدای دفاع، خدای معیشت هم هست.

شمخانی در دیدار وزیر خارجه عراق:
دولت عراق باید ترور شهیدسلیمانی را در 

مجامع بین المللی پیگیری کند
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: پیگیری جدی ترور ناجوانمردانه شــهید 
سلیمانی و ابومهدی المهندس از طریق مجامع بین المللی حداقل اقدامی است 
که انجام آن از سوی دولت عراق مورد انتظار است. فواد حسین وزیر امور خارجه 
عراق که به تهران ســفر کرده است پیش از ظهر دیروز با دریابان علی شمخانی 
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و با وی پیرامون 
مســائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.شــمخانی در این دیدار با 
اشاره به ظرفیت ثبات ساز کشورهای منطقه که در سایه گفتگو و همکاری های 
منطقه ای و بدون دخالت نیروهای فرامنطقه ای قابل فعال سازی است، بر ضرورت 
همکاریهای دسته جمعی تاکید کرد.وی با اشاره به طرح رژیم صهیونیستی که 
از طریق عادی سازی روابط با برخی کشورهای منطقه و با فشار آمریکا در حال 
جریان است و هدفی جز تسلط کامل بر منطقه ندارد تصریح کرد: این روند که 
خیانتی بزرگ و نقض آشــکار حقوق مردم فلسطین به شمار می رود؛ عاوه بر 
گسترش نا امنی و ایجاد اختاف میان کشورهای منطقه، موجودیت کشورهای 
ســازش کننده را نیز با خطر جدی مواجه خواهد کرد.دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشــورمان با بیان اینکه توافقات مهم دو جانبه میان تهران و بغداد دارای 
اهمیت راهبردی است؛ گفت: با تسریع در اجرای کامل این توافقات ضمن ارتقا 
بیش از پیش ســطح روابط دو کشور، الگوی موفقی از همکاری های همه جانبه 
را می توان ارائه کرد.شمخانی ترور ســردار سلیمانی و ابومهدی المهندس را از 
مصادیق بارز تروریسم دولتی دانست و تاکید کرد کمترین مجازات عامان این 
جنایت بزرگ خروج فوری از منطقه به ویژه کشــوری است که این جنایت در 
آن صورت گرفته اســت.دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: پیگیری جدی این 
ترور ناجوانمردانه از طریق مجامع بین المللی حداقل اقدامی است که انجام آن از 
ســوی دولت عراق مورد انتظار است.در این دیدار فواد حسین وزیر امور خارجه 
عراق نیز با اعام عزم کشورش در توسعه روابط با جمهوری اسامی ایران خاطر 
نشان کرد، دولت و ملت عراق هیچگاه حمایت ها و جانفشانی مردم ایران به ویژه 
جوانان غیور ایرانی را در دفع شــر تروریسم تکفیری از عراق فراموش نخواهند 
کرد.وی با بیان اینکه ایران و عراق دو کشور همسایه، دوست و برادر با مرزهای 
طوانی و اشتراکات فراوان هستند گفت: صدام با جنگ 8 ساله نتوانست بین دو 
ملت جدایی ایجاد کند و این دلیل خوبی است که هیچ طرف خارجی نیز نخواهد 

توانست بر روابط خوب دو کشور تأثیر منفی بگذارد.

۱۳ مهر؛ آخرین مهلت استعفا برای شرکت 
در انتخابات میان دوره ای مجلس

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: 13 مهرماه آخرین مهلت استعفای مقامات 
ماده 29 برای شرکت در انتخابات میان دوره ای مجلس در سال 1400 است.

ســید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، با بیان این 
خبر که 13 مهرماه آخرین مهلت استعفای مقامات ماده 29 قانون انتخابات 
مجلس شورای اسامی برای حضور در میاندوره ای مجلس یازدهم در سال 
1400 اســت، بیان داشــت: طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسامی 
مقامات موضوع ماده 29 باید حداکثر شش ماه قبل از برگزاری انتخابات از 
سمت خود استعفا دهند و این استعفا مورد تایید مقام مافوق آن ها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: انتخاب کرسی های 5 حوزه انتخابیه »بهار و کبودر آهنگ« در 
استان همدان، حوزه »گچساران و باشت« در استان کهگیلویه و بویراحمد، 
»تفرش، آشــتیان و فراهان« در استان مرکزی، »آستانه اشرفیه« در استان 
گیان و حوزه انتخابیه »تهران، ری، شــمیرانات، اسامشهر و پردیس« در 
استان تهران در سال 1400 به صورت میاندوره ای برگزار می شود.سخنگوی 
ستاد انتخابات کشور خاطر نشان کرد: در حوزه انتخابیه میانه، بر اساس نظر 
حقوقی وزارت کشــور مرحله دوم این انتخابات همزمان با انتخابات ریاست 

جمهوری انجام خواهد شد.

فرمانده کل ارتش گفت: پدافند هوایی ارتش از برترین شبکه های 
امن ارتباطی و فناوری اطاعات چند ایه و از اولین ها و برترین ها 
در منطقه است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسامی ایران در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، گفت: خداوند را 
شــاکرم که توفیق یافتم در مجلس شورای اسامی و در جمع 
نمایندگان محترم مجلس باشم.وی بیان کرد: همچنین از برادر 
ارجمندم جناب آقای قالیباف، ریاســت محترم مجلس شورای 
اسامی به دلیل لطف و بزرگواری وی تشکر می کنم و امیدوارم 
بتوانم در این چند دقیقه مطالبی را خدمت نمایندگان محترم 
مردم بیان کنم. از حمایت ها و اهتمام همه نمایندگان مجلس به 
بخش دفاعی کشور صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.فرمانده 
کل ارتــش با بیان اینکه دفاع مقدس یک الگوی کامل از اراده، 
همت و یکپارچگی ملت برای ایســتادگی و موفقیت در مقابل 
دشمنان اســت، اظهار داشت: ارتش به کمک سپاه و این دو با 
بسیج و این سه با جهاد سازندگی و این چهار رکن با پشتیبانی 
همه جانبه مردم و همه آنها با فرماندهی حضرت امام )ره( روی 
بومی از غیرت ملی با روح آموزه های عاشورایی این معجزه قرن 
را آفریدند.سرلشکر موسوی افزود: اگرچه پیروزی در این جنگ 
نابرابر یک فتح الفتوح شبه معجزه بود اما منظور بنده از معجزه 
قرن پیروزی در جنگ نیست بلکه آن نتایجی است که معادات 
راهبردی جهان را تغییر داد و طرحی نو درانداخت.وی ادامه داد: 
منظور بنده آن شجره طیبه ای است که شاخه های آن به اقصی 
نقاط عالم سرکشیده و مکتب مقاومت در مقابل نظام سلطه را 
در قلب و روح حق طلبان نشانده و سقوط ناخداباوران حق ستیز 
را تسریع کرده است.سرلشکر موسوی تاکید کرد: دفاع مقدس 
جمع چهره »اَِشّداُء َعلَی الُکّفار« انقاب اسامی در مقابل سلطه 
گــران و »ُرَحمــاُء بَیَنُهم« در جمع مظلومان عالم اســت. چه 
خوب بود اگر می شد در یک جلسه از همه اجزای دفاع مقدس 
ســخن گفت. از آن بســیجی، تک تیرانداز تا سرلشکر فاحی 
که بااترین مقام شــهید نظامی در دوران دفاع مقدس بود.وی 
افزود: اگر می شد از گروه های کوچک شکار تانک تا بزرگترین و 
پیچیده ترین عملیات هوایی یعنی حمله به H3 سخن گفت، چه 
خوب بود. از اولین پاســخ با 140 فروند تا آخرین ضرب شست 
در مرصــاد چه خوب بود اگر ســخن می گفتیم. چه خوب بود 
اگر از انهدام کامل نیروی دریایی دشمن توسط نیروی دریایی 
ارتــش در 67 روز تا تپه هایی که بیش از دو هزار روز دســت 
به دست شــدند و انفجار گلوله روی آنها آنقدر بود که قدشان 
کوتاه تر شد، می توانستیم سخن بگوییم.فرمانده کل ارتش بیان 
کرد: چه خوب بود اگر می توانســتیم از چذابه ای که برای هر 
وجبش یک شــهید تقدیم شــد تا بازپس گیری خرمشهر که 
تا چشــم کار می کرد دست ها باا رفته بود و پارچه های سفید 
و فریاد الدخیل بود، ســخن می گفتیم. از مقاومتی که شهرها 
کردند در مقابل موشک ها و بمباران های ناجوانمردانه تا ساقط 
کردن بیش از 70 فروند هواپیما در یک عملیات چه خوب بود 
اگر فرصت بود ســخن بگوییم.سرلشکر موسوی ادامه داد: چه 
خوب بود اگر از پــاره کردن مغرورانه قطع نامه جلوی دوربین 
تا جمله ملتمســانه و اینک پذیرفتیم هر آنچه شــما خواسته 
بودید را می توانستیم بگوییم. از روزی که دیوانه ای آمد سنگی 
انداخت و رفت، تا طناب مرگی که به فرمان خداوند شــاه دزد 
بر گردن دیوانه انداخت چه خوب بود سخن بگوییم اما افسوس 

که نمی شود در این زمان های کوتاه 
این تابلوی شــگفت را توضیح داد.

وی گفت: نقاشی ســحر آمیز دفاع 
مقدس آنقدر بیننده را محو جمال 
خود می کنــد که در توصیف تقریباً 
همه چیز را از یاد می برد.فرمانده کل 
ارتش با بیان اینکه باور کنیم که از 
این کتاب قطــور به جز برگی، ورق 
نخورده اســت، اظهار داشــت: گنج 
جنــگ هنوز بکر و دســت نخورده 
داد:  ادامه  موســوی  است.سرلشکر 
دو میلیــون و 500 هزار ســرباز به 
همراه 217 هزار پایور و معادل 100 

میلیارد دار تجهیزات ارتش وارد جنگ شد و بیش از 48 هزار 
شهید تقدیم انقاب شکوهمند اسامی کرد.وی اظهار داشت: 
نیروی زمینی محوری به عنوان میدان دار و استخوان بندی اصلی 
جنگ از اولین روز تا پایان آن در همه عملیات های پدافندی و 
آفندی حضور تعیین کننده داشت، بازیابی و بازآرایی و تجدید 
سازمان و موفقیت در عملیات تثبیت و متوقف کردن دشمن در 
ابتدای جنگ، تشکیل و تحکیم خط پدافندی و نهایتاً طراحی 
و اجــرای عملیات های آفندی مقطع دیگری از کارنامه ارتش و 
به ویژه نیروی زمینی در دفاع مقدس اســت.فرمانده کل ارتش 
با بیان اینکه نقش هوانیــروز در دوران دفاع مقدس خود یک 
مقوله ویژه است، تاکید کرد: از اقدامات منحصر به فرد شهیدان 
شیرودی و کشــوری و همرزمانشان در آغازین روزهای جنگ 
گرفتــه تا عملیات مرصاد، جابه جایی نیروها تا پشــت خطوط 
دشــمن، انتقال مجروحان و به صــورت خاصه حضور موثر و 
کارآمد در تمــام عرصه های دفاع مقــدس و همه عملیات ها، 
نقش آفرینی پدافند هوایی که در آن زمان بخشــی از نیروهای 
هوایی بود در چشــم صاحبنظران و پژوهشگران دفاع مقدس 
بســیار برجسته و ممتاز است.سرلشــکر موسوی تصریح کرد: 
نقــش آفرینی پدافند هوایی که در آن زمان بخشــی از نیروی 
هوایی بود، در چشم صاحب نظران و پژوهشگران دفاع مقدس 
بسیار برجسته وممتاز است. پدافند هوایی با شبکه فرماندهی و 
کنترل انحصاری خود، کل عملیات های مختلف پدافند هوایی 
جنگ 8 ســاله را اداره کرد به طوری که در آن فضای جنگی، 
متشنج و خطرناک که بیشتر فضای کشور آتش به اختیار بود، 
هیچ فرودگاهی بسته نشد.وی خاطرنشان کرد: با وجود حمله 
نیروهای صدام به جزیره خارک، دفاع جانانه پدافند هوایی باعث 
شد حتی یک روز جریان عبور نفت مختل نشود؛ پدافند هوایی 
تنها یگانی بود که عاوه بر حضور در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل، در تمام شهرها و نقاط حیاتی، حساس و مهم با رژیم بعث 
می جنگید.فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: کشف و شناسایی 
بیش از 48 هزار هواپیما و بالگرد و انهدام 652 فروند جنگنده 
و بالگرد در طول دوران دفاع مقدس، بخشــی از کارنامه افتخار 
آمیز پدافند هوایی ارتش است. همچنین نیروی هوایی عاوه بر 

پشتیبانی هوایی از کلیه عملیات های 
دوران جنگ و دفاع از آسمان ایران، 
عملیات های ویژه ای داشــته است 
که هر کدام به دلیل تأثیر راهبردی 
ارزش چندین عملیات بزرگ را دارد.

سرلشــکر موســوی افزود: عملیات 
کمــان 99 یــا همــان حمله 140 
فروندی در روز اول که باعث در هم 
ریختن محاسبات دشمن بعثی شد 
و همچنین تحمیل اراده سیاســی 
کشور به دشــمن با حمله به بغداد 
توسط شــهید دوران و لغو اجاس 
غیرمتعهدهــا، یکی از نــکات ویژه 
دوران دفاع مقدس است.وی با بیان اینکه ازم به یادآوری است 
که به گواهی اســناد موجود، حامیان صدام دو بار در سال های 
62 و 65 نیروی هوایی عراق را کامًا بازسازی و نو کردند، گفت: 
اما نیروی هوایی و پدافند هوایی ما موفق شدند دو نیروی هوایی 
دشــمن بعثی را در طول جنگ منهدم کنند و در واقع با ســه 
نیروی هوایی که صد درصد توسط استکبار حمایت و پشتیبانی 
می شدند، جنگیدند.فرمانده کل ارتش بیان کرد: نیروی دریایی 
جنگ را با حماسه تکاوران و در خرمشهر آغاز کرد و خیلی زود 
در هفتم آذرماه و همان ســال با پشتیبانی نیروی هوایی موفق 
شــد که نیروی دریایی دشمن بعثی را به کلی نابود کند که تا 
پایان جنگ نتوانستند وارد خلیج فارس شوند.سرلشکر موسوی 
گفت: جنگ در ســه عرصه هوا، زمین و دریا جریان داشت که 
نیروی دریایی در شــصت و هفتمین روز جنگ موفق شد یکی 
از پایه های قدرت نظامی دشــمن را از بین ببرد و تعادل را به 
نفع ایــران بر هم بزند و این عملیات یکــی از مهم ترین نقاط 
عطف تاریخ دفاع مقدس اســت که هنوز به خوبی تبیین نشده 
اســت.وی ادامه داد: بازنگه داشتن خطوط مواصاتی در طول 
جنگ و اســکورت 10 هزار شناور تجاری و نفتکش و سالم به 
مقصد رساندن آنها درحالی که اقتصاد ما وابسته به صدور نفت و 
واردات بود، اقدام راهبردی بسیار بزرگی است که هر چه زمان 
می گذرد، عظمت و نقش آن در ایستادگی ایران مقابل دشمنان 
روشن تر می شود و یکی از دایل راهبردی بودن نیروی دریایی، 
این توان تأثیرگذاری در سرنوشت کشور است.فرمانده کل ارتش 
افــزود: پس از جنگ نیز تا امــروز ارتش ضمن اجرای عملیات 
مردم یاری در حوادثی مانند زلزله، ســیل و کرونا با اســتقرار 
نیروی زمینی در مرزهای شرقی و غربی کشور از پایان جنگ تا 
امروز امنیت و آرامش این مرزها را با تاش شبانه روزی و تقدیم 

شهدای واامقام حفظ کرده است.
سرلشــکر موســوی گفت: حضور در دفاع از حــرم و تقدیم 
چندیــن فرمانده شــهید، بخش دیگــری از اقدامات نیروی 
زمینی ارتش اســت که همزمــان با دگرگونــی و تحول در 
ســاختار و ســازمان و ارتقاء روز به روز توان و آمادگی رزمی 
این نیرو انجام شــده اســت. پدافند حقیقتاً همیشه بیدار که 

حتــی یک ثانیه تعطیل بردار نیســت، از زمان پایان جنگ تا 
امــروز ضمن حفظ امنیت پروازهای خودی، هرگونه اشــتباه 
و ورود بــه حریم ایران را به دقت رصــد و جلوگیری کرده و 
خواهد کرد.وی اظهار داشــت: امروز بُرد کشف ما به بیش از 
3000 کیلومتر رسیده اســت و پدافند هوایی ارتش صاحب 
قوی ترین شبکه و ســامانه های جمع آوری اطاعات و یکی از 
برترین شبکه های امن ارتباطی و فناوری اطاعات چند ایه 
و از اولین هــا و برترین ها در حوزه فرماندهی و کنترل حداقل 
در منطقه است.فرمانده کل ارتش تصریح کرد: نیروی هوایی 
با وجود آنکه قبل از انقاب کامًا وابســته به مستشــاران و 
قطعات وارداتی بود، موفق شــد با اداره 8 ســال جنگ و پس 
از آن ضمن اســتمرار، پروازهای شبانه روزی و دفاع از آسمان 
و گشــت هوایی و نیز ناوگان ترابری، خود را سرپا نگه دارد و 
هرگونه مأموریت واگذاری را با سربلندی به سرانجام برساند.

سرلشکر موســوی ادامه داد: حضور نیروی هوایی در دفاع از 
حرم، مجموعه ای از ایمان، شــجاعت، دانش، تخصص، تجربه 
و مهارت اســت که در زمان مقتضی درباره آن سخن خواهیم 
گفت. نیروی دریایی به عنوان یک نیروی راهبردی همچنان 
پرچم اقتدار ایران در اقیانوس ها اســت و با اعزام 69 ناوگروه 
بــه خلیج عدن و آب های آزاد، پرچمدار احیای تمدن دریایی 
کشور است.وی گفت: نیروی دریایی با حضور در مناطق کمتر 
برخوردار و نیز کمک به توســعه شهرها و کانون های تمدنی 
سواحل مکران، با استقرار چندین هزار نفر نیرو و خانواده های 
آنان در شهرهای میناب، جاسک، کنارک و نیز رأس میدانی، 
سیریک، کوهستک و پسابندر، طایه دار توسعه سواحل مکران 
شده است.فرمانده کل ارتش تأکید کرد: به برکت این حضور 
امروز امنیتی که در دریا داریم، برخاف بسیاری از کشورهای 
منطقه عاریه ای نیســت بلکه کامًا بومی و ساخت ایران و با 
اتــکا به دانش و توان صنعتگران صنعت دفاعی و فرزندان این 
مملکت اســت. دریاهای ما امن است و حضور نمایشی ایادی 
استکبار به سرکردگی آمریکای تروریست نمی تواند این امنیت 
مقتدرانه را خدشــه دار کند.سرلشکر موســوی اظهار داشت: 
امروز استکبار جهانی ناچار است بایستد و خیزش تمدنی ایران 
اسامی به سمت دریا و اقیانوس های جهان و عرصه های اقتدار 
آفرین را در گام دوم انقاب نظاره گر باشد. دشمن ناگزیر است 
ایرانی آزاد، مستقل، اســامی و قدرتمند را در مسیر رشد و 
توسعه شتابان نظاره گر باشد و نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسامی ایران پرچمدار این حرکت مقتدرانه به سمت احیای 
تمــدن دریایی ایران اســامی خواهد بــود.وی تصریح کرد: 
نــاوگان بزرگ هواپیماهای بدون سرنشــین ارتش با توانایی 
انجام مأموریت های متنوع پرواز و شناســایی در زمین و دریا، 
بمب افکن و موشک انداز، رهگیری هوایی و انتحاری یک توان 
تاکتیکی و راهبردی فوق العاده را ایجاد کرده که در روز واقعه 
هر دشمنی را از محاسبات غلط خود پشیمان خواهد کرد. ما 
بر ســر آنیم که ارتشی در شأن ملت ایران و تراز با بیانیه گام 
دوم انقاب و شایســته پارکابی حضرت مهدی )عج( بسازیم.

فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: از اینکه فرماندهی معظم 
کل قوا ما را شایســته پرچم فداکاری دانستند، خداوند بزرگ 
را شاکریم، از عنایات بزرگوارانه آن امام عزیز تشکر می کنیم، 
قدر این عنایت را به خوبی می دانیم و ارتش را شایسته نشان 

فداکاری حفظ خواهیم کرد و ارتقاء خواهیم داد.

سرلشکر موسوی در صحن مجلس:

امنیت ما در دریا عاریه ای نیست
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گزیده خبر رئیس سازمان برنامه و بودجه اعام کرد:

پیشفروشنفتسالآیندهاجراییمیشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تأمین کااهای اساسی با ارز 
۴۲۰۰تومانی در سال آینده خبر داد و گفت: طرح پیش فروش 
نفت سال آینده با قیمت هر بشکه ۴۰ دار اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیاست دولت برای 
تأمین کاا های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین 
آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اســت، چون تجربه نشان داده 
اســت که هرنوع تغییر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی 
منجر به افزایش قیمت در بازار می شود.محمدباقر نوبخت که 
در حاشیه جلسه ستاد بودجه 1۴۰۰ در جمع خبرنگاران سخن 
می گفت افزود: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می آید 
به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال 
با شــرایط سخت آن را صادر کرده ایم و سال آینده نیز چنین 
خواهیم کــرد و درآمد های ارزی آن را بــا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانــی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کاا های 
اساســی اختصاص دهیم.وی گفت: در بخش دیگر، نفت برای 
اســتفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش فروش آن 
مدنظر اســت که هم اکنــون در شــورای عالی هماهنگی این 
موضوع نهایی شده است که ســال آینده اجرایی خواهد شد، 
که این یک روش دور زدن و بی اثر کردن تحریم هاست.رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت 
بــرای پیش فروش ۴۰ دار و نرخ تســعیر آن نیمایی خواهد 
بود.نوبخت ادامه داد: سیاســت کاهش وابستگی به درآمد های 
نفتی را ســال آینده دنبال می کنیم.وی گفت: در سال آینده 
منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین کننده هســتند و اگر 
با طرح های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شــویم 
و رشــد اقتصادی داشته باشیم باید ســرمایه گذاری و هزینه 
کنیم. نوبخت همچنین گفت: همزمان باید سیاست های پولی 
انقباضی و مالی انبســاطی داشته باشیم، چون مصرف بخش 
خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از 

استمرار رکود است.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید 
کرد: اگر می خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج 
خــود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند 
به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشــد افزایش 
حقوق داشته باشیم.نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم 
از سیاست های انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است 
اســتفاده می کنیم و با سیاست های مالی که سازمان برنامه و 
بودجه مســئولیت آن را دارد می توانیم سیاست های انبساطی 

متناسب داشته باشیم.وی افزود: به همین علت برای سال آینده 
منابع بیشــتری عاوه بر فروش نفت ازم داریم و آن درآمد ها 
یعنی مالیات و حقوق گمرکی است.نوبخت گفت: مصمم هستیم 
اصاح ساختار را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از 
ظرفیت های مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در 
بخــش تولید، چند درصد آن را کاهــش دهیم، اما با توجه به 
نوع افزایــش پایه مالیاتی بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از 
رکــود و جبران آن برای کاهش قــدرت خرید و در طرح های 

عمرانی استفاده کنیم.رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور 
همچنین گفت: مولدســازی دارایی ها را امسال انجام دادیم و 
با توجه به بند ج سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی 
به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این 
اساس باید بخشی از دارایی های خودمان را که به صورت سهام 
کارخانجات اســت برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن 
استفاده کنیم.نوبخت اضافه کرد: کنار اصاح ساختار در بخش 
هزینه ها یــک کمیته ویژه هزینه ها در قانون بودجه آوردیم تا 
هزینه ها را واقع بینانه و محدود کنیم.نوبخت خاطرنشان کرد: 
بودجه ما در یک شــرایط رکود تورمی در حال تهیه اســت و 
پیش بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکود خارج 
شــویم که ازمه آن سیاست رشــد اقتصادی از طریق ارزش 
افزوده، طرح های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است.وی گفت: 
برای تحقق طرح های تولیدی، سیاست های توسعه ای صادرات 
غیرنفتی را به صورت جــدی در پیش می گیریم. نوبخت ابراز 
کرد: سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق 
افزایش تولید به ویژه برای شــرکت های دانش بنیان و افزایش 
ارزش افزوده از طریق زیربنا ها و طرح های تولیدی است.رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشــور اعام کرد: طرح های تولیدی 
که امســال و ســال آینده قابلیت افتتاح دارند به آن ها بودجه 
کافی پرداخت می شــود.وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک 
فرصتی است برای فعاان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه. 
امســال پیش بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در 
بازار سرمایه حدود 11 هزار و 9۰۰ میلیون تومان کسب کنیم، 
اما در 5 ماه نخست سال بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان از این 
طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از 
طریق عرضه سهام های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب 
خواهد کرد تا بتوانیم سیاســت های خروج از رکود و افزایش 

اشتغال را دنبال کنیم.

یک مقام مسئول خبر داد
پرداخت ۴۵۰۰ میلیارد تومان وام به 

بنگاه های آسیب دیده از کرونا
تاکنون 13 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان از منابع کرونا جهت پرداخت وام به کسب 
و کارهــا به بانک ها اختصاص یافته که از این مبلغ، ۴5۰۰ میلیارد تومان وام  به 
کســب و کارها پرداخت شده است. یک مقام مســئول در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام کرونا به کسب و کارها گفت: 
تاکنون 13 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان از منابع کرونا جهت پرداخت وام به کسب 
و کارها به بانک ها اختصاص یافته است.وی که خواست نامش در مصاحبه ذکر 
نشــود، افزود: از کل مبلغ تخصیص یافته به نظام بانکی، ۴,5۰۰ میلیارد تومان 
وام به کسب و کارها پرداخت شده است.پس از شیوع کرونا و به مخاطره افتادن 
وضعیت کســب و کار کشور اعام شد که تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل 1۴ 
رسته منتخب 3 میلیون واحد است که 1.3 میلیون واحد آن بیمه شده و دارای 
کد کارگاهی و 1.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هســتند؛ همچنین 
در این واحدها ۲.۸ میلیون نفر بیمه شــده و 3 میلیون نفر فاقد بیمه مشــغول 
به کار هســتند.دولت برای کاهش بحران کرونــا در وضعیت فعالیت بنگاه های 
اقتصادی کشور، مقرر کرد که ۴9 هزار میلیارد تومان بودجه در قالب تسهیات 
از 1۶ تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به کســب و کارهای آسیب دیده پرداخت 
شود که البته در ادامه، ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ۴9 هزار میلیارد تومان به 
پرداخت وام ودیعه مســکن اختصاص یافت.در همین ارتباط، ۸۴۸ زیررسته به 
عنوان مشــاغل به شدت آسیب دیده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شناســایی شدند و مقرر شد فعاان این رسته ها، پس از ثبت نام در سامانه کار، 
تســهیاتی با سود 1۲ درصد دریافت کنند.آخرین پی گیری های خبرنگار مهر 
نشــان می دهد که تاکنون 13 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان مبلغ بودجه برای وام 
کرونا به بانک ها اختصاص داده شــده و ۴,5۰۰ میلیارد تومان نیز وام به کسب 
و کارها پرداخت شده است.همچنین اگرچه 31 شهریور ماه آخرین مهلت ثبت 
نام کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا برای دریافت وام بود اما مطابق با اعام 
ســخنگوی دولت، مهلت ثبت نام بنگاه ها تا یک ماه دیگر تمدید شده است که 
https://kara.mcls. صاحبان مشــاغل می توانند با مراجعه به سامانه کارا به نشانی

gov.ir/ فرایند ثبت نام را انجام دهند.ازم به ذکر اســت که اگر تسهیات تا 1۶ 
میلیون تومان باشــد، ســفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک، وام 1۶ تا 
۴۸ میلیون تومان نوع وثیقه ســفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به 
همراه یک ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(، وام ۴۸ تا 1۶۰ میلیون تومان 
سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ ضامن )واحد اقتصادی 
دیگر یا کارمند(، وام 1۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ســفته فرد متقاضی یا چک به 
تشخیص بانک به همراه 3 ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(، و وام از ۲۰۰ 
میلیون تومان بااتر با ارائه تضمین صادره از سوی صندوق های ضمانت و یا بنا 
به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته 1.5 برابر اصل و سود 

تسهیات به عنوان ضمانت دریافت می شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خبر داد
قراردادهای اجاره تا پایان دی ماه می توانند 

وام ودیعه بگیرند
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن با اعام این مطلب که قراردادهای رسمی تا 
پایان دی ماه مشــمول دریافت وام ودیعه مسکن هستند، از تکمیل مدارک 
5۰۰ هــزار متقاضی دریافت وام ودیعه طبق آخریــن آمار خبر داد. پروانه 
اصانی با اشــاره به اینکه ســتاد ملی کرونا در آخرین جلسه خود پرداخت 
وام ودیعه مســکن را تا دیماه امسال تمدید کرد، گفت: متقاضیان دریافت 
وام ودیعه مســکنی که تا پایان دی ماه قرارداد اجاره شان منعقد شود برای 
سال جاری می توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر ثبت نام 
جدید در خصوص وام ودیعه مســکن انجام نمی شــود، توضیح داد: افرادی 
که پیش تر ثبت نام کرده اند ساماندهی می شوند و مبالغی که برای پرداخت 
وام ودیعه مســکن در نظر گرفته شده به متقاضیان واجد شرایط به مرور و 
تدریجی پرداخت خواهد شــد.اصانی یادآور شد: پیش تر و در زمان ثبت 
نامی که تعیین شــده بود، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر پیامک درخواســت 
وام ودیعه مســکن ارســال کرده بودند که از این میــزان، تعدادی کد ملی 
مخدوش داشــتتند. حدود یک میلیون و ۸۰۰ هــزار نفر کد ملی صحیح 
داشتند که به آنها پیامک ارسال شده و به مرور مدارک خود را بارگذاری و 
تکمیل درخواست می کنند.وی گفت: تاکنون حدود 5۰۰ هزار نفر تکمیل 
درخواست کردند و به مرور به بانک معرفی می شوند و در فرایند دریافت وام 
ودیعه مسکن، قرار می گیرند.گفتنی است، ستاد ملی کرونا به منظور حمایت 
از مستاجرانی که در بحران کرونا، زندگی آنها با بحران مواجه شده اقدام به 
حمایت از مستاجران کرده است. رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهران 
5۰ میلیون تومان، برای سایرکانشهرها 3۰ میلیون تومان و برای شهرهای 
کوچک 15 میلیون تومان اســت. متقاضیان باید بعد از یکسال اصل ودیعه 
را به بانک بازگرداند و درعین حال ســود این تســهیات 13 درصد تعیین 
شده است.همچنین، گروه های مشمول دریافت تسهیات وام ودیعه مسکن، 
کارگران و حقوق بگیران ثابت با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های پنج 
نفر و بیشتر، مشموان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی کشور، و همچنین زنان سرپرست خانوار هستند. همچنین شرایط 
ازم برای دریافت تســهیات شامل داشتن فرم ج ســبز در سامانه وزارت 
راه و شهرســازی، نداشتن سابقه مالکیت از ســال 13۸۴ به بعد، متاهل یا 
سرپست خانوار بودن، داشتن سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، 
و اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامات اماک و 

مستغات و کد رهگیری اعام شد

پرداخت ماهانه ۴۰ یا ۱۲۰ هزار تومان به 
هر نفر با تصویب طرح تامین کاای اساسی

سخنگوی کمیســیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: در صورت تصویب 
طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کاا های اساسی ۲۰ میلیون 
نفر ماهیانه 1۲۰ هــزار تومان و ۴۰ میلیون نفر نیز ماهیانه ۶۰ هزار تومان 
به صورت بن کاایی دریافــت خواهند کرد.رحیم زارع در خصوص آخرین 
وضعیت طــرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کاا های اساســی 
تصریح کرد: این طرح به زودی در صحن علنی تعیین تکلیف خواهد شد و 
براساس آن دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیاز های معیشتی 
خانوار ها به ویژه خانوار های کم برخوردار در طرح معیشت خانوار، از طریق 
واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.وی گفت: برای 
اجرای این طرح 3۰ هزار میلیارد تومان در نیمه دوم ســال از محل بودجه 
ســال 99 در نظر گرفته شده اســت و براساس این طرح ۶۰ میلیون ایرانی 

یارانه معیشتی غیرنقدی دریافت می کنند.

طرح اختصاص کاابرگ برای کااهای اساسی 
تقدیم هیات رییسه شد

کمیسیون برنامه و بودجه طرح اختصاص کاابرگ برای تامین کااهای اساسی را 
تقدیم هیات رییسه کرد.، متن طرح اصاح قانون بودجه سال 1399 کل کشور 
و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کااهای اساسی که پس از جمع بندی 
در کمیسیون برنامه و بودجه تحویل هیات رییسه شده است، به شرح زیر است:

ماده واحده: بند )و( تبصره )۲( و جدول تبصره )1۴( قانون بودجه ســال 1399 
کل کشور به شرح زیر اصاح می شود:

الف- دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای 
کشــور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شــش ماهه دوم سال 1399 و به 
صورت ماهانه، نســبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی 
شناســایی شده در طرح معیشت خانوار )موضوع ردیف )31( جدول تبصره 1۴ 
قانون بودجه سال 1399 کل کشور(، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی 

سرپرست خانوار اقدام نماید.
1_ این اعتبار صرفا برای تامین کاای اساســی و ضروری در نظر گرفته شده و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اســت امکان تخفیف در خرید این کااها 

را برای مشموان فراهم کند.
۲_ خانوارهایی که ســطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو 
برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند می شوند. شناسایی این خانوارها به 

عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
3_ منابــع مورد نیــاز برای اجرای این بند تا ســقف ســیصد هــزار میلیارد 
)3۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال به نســبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند 
)و( تبصره )۲( مندرج دربند )ب( این قانون( و مصارف جدول تبصره )1۴( قانون 
بودجه سال 1399 کل کشور به اســتثنای ردیف های )9(، )1۰(، )11(، )۲3(، 

)۲۴(، )۲5(، )۲۶(، )۲۷(، )۲۸(، )۲9( و )31( تامین می شود.
۴_ آیین نامه اجرایی این بند مشــتمل بر مبلغ یارانه ســرانه، مصادیق کااهای 
اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه 
و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از اباغ این قانون تهیه 

می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب _ مبلغ ســیصد و پنجاه هزار میلیــارد )35۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال به 
ســقف اعتبار پیش بینی شــده در بند )و( تبصره )۲( قانون بودجه سال 1399 

اضافه و به شرح زیر هزینه می شود:
1_ تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد )15۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال جهت 

ایفای تعهدات بند )الف( این قانون
۲_ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد )1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال صرف تکمیل 

طرح های عمرانی نیمه تمام
3_ تــا مبلغ یکصــد هــزار میلیــارد )1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال جهت 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های تامین اجتماعی، 

لشکری و کشوری تخصیص می یابد.
ج – دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه 
یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اجتماعی مجلس 

شورای اسامی ارائه نمایند.
 این طرح به زودی در دســتور کار جلســه علنی مجلس شورای اسامی قرار 

خواهد گرفت.

افزایش ۱۰ درصدی تخفیف واگذاری سهام 
دولت در قالب ETF با تداوم ریزش بورس

هیات وزیران تصویب نامه موضوع میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت 
در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( را اصاح کرد. 
هیات وزیران در جلســه 3۰ شهریور 1399 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، تصویبنامه موضوع میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( را به شرح زیر اصاح 
کرد:ســهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پاایش 
نفت، شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکت های پاایش نفت تبریز، 
پاایش نفت بندرعباس، پاایش نفــت اصفهان و پاایش نفت تهران به میزان 

سی درصد.

درحالی که مطابق برنامه ششــم توسعه، نرخ بیکاری 
می بایســت تک رقمی می شد, شاهد این هستیم که 
طرح های اشــتغالزایی دولت بعد از ۷ســال نتوانست 
نــرخ بیکاری را تک رقمی کند.بررســی پرونده ایجاد 
اشتغال در طول ۷ســال فعالیت دولت تدبیر حکایت 
از این دارد که طرح های اشــتغالی برای کاهش نرخ 
بیکاری موثر نبوده اســت. به عبارتی تنها توانسته نرخ 
بیکاری را ثابــت نگه دارد. درحالی که آخرین گزارش 
مرکــز آمار حکایت از کاهش 1میلیــون و 5۰۰نفری 
تعداد شــاغان در بهار 99 دارد می توان گفت دولت 
در یک ســال باقی مانده فعالیت خود باید فکر بهتری 
برای وعده های اشتغالی که ۷سال از آن گذشته داشته 
باشد. البته درست است که آمار اشتغال سال 99 با در 
نظر گرفتن شیوع ویروس کرونا است که نه تنها ایران 
بلکه تمام جهان را درگیر کرده اســت  اما  نمی توان 
گفت دلیل عملکرد ضعیف دولت در بحث اشــتغالی 
مربوط به کرونا اســت. کرونا ۶ماه اســت که بازار کار 
را درگیر کرده است, پیش از این نیز وضعیت بیکاری 
مــورد قبول نبود.آخرین گزاری های مرکز آمار از بهار 
99بیانگر این اســت که جمعیت شاغلین 15 ساله و 
بیشــتر در این فصل در بهار 99 حدود ۲۲ میلیون و 
9۶3 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 
تقریباً یک میلیون و 5۰۰ هزار نفر کاهش داشته است.

جمعیت شاغلین 15ســاله و بیشتر در بهار 9۸حدود 
۲۴ و ۴۶1 هــزار و 9۲9نفر بوده اســت که این تعداد 
در بهــار 99حدود ۲۲ میلیــون و 9۶3 هزار نفر بوده 
اســت.یکی از ایرادهای وارده به طرح های دولت طی 
ســال های اخیر در 3موضوع خاصه می شــود. عدم 
توجه به تولید داخلی, عــدم تطابق ورودی های بازار 

کار و ایجاد اشــتغال, عدم توجه به کیفیت مشــاغل. 
متأسفانه آمارهای رسمی و غیررسمی از ریزش نیروی 
کار موجود حکایت از این دارد که بخشــی از مشاغلی 
که طی ســال های اخیر ایجاد شدند, کیفیت ازم را 
نداشتند به همین دلیل فرد شاغل برای تأمین معاش 
خــود مجبور بود, بار دیگر در صف کارجویان بازار کار 
قرار گیرد.پرداخت تسهیات اشتغال روستایی، اجرای 
طرح اشتغال فراگیر در قالب سه محور برنامه اشتغال 
فراگیــر یعنی اشــتغال حمایتی )تأمیــن مالی خرد، 
مشاغل خانگی و اشتغال نهادهای حمایتی(، مداخات 
سیاسی )ســاماندهی اعزام نیروی کار، مهارت آموزی، 
مشــوق های بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتســاب 
۷۰ درصد جذب(، اشتغال رســته های کسب وکار در 
حوزه اجــرای طرح های کارورزی ویژه اشــتغال فارغ 
التحصیان دانشگاهی، مشوق های کارفرمایی و یارانه 
دستمزد، توسعه استارت آپ ها، مشاغل خرد، مشاغل 
اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال 
جوانان )کاج( از جمله برنامه های مهم در ایجاد اشتغال 
در سال 9۷ بود که درسال 9۸ ادامه دار شد.بسیاری از 
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که در شرایط فعلی 
کشور اشــتغال وابسته به وام و تسهیات نیست بلکه 
برای ایجاد اشتغال باید قاعده اشتغال و سیاست بازار 
کار اصاح شود تا شرایط ایجاد شغل جدید مهیا گردد.

علی رغم اینکه ســه رویکرد »تثبیت اشتغال«، »ایجاد 
اشتغال جدید« و »اشــتغال حمایتی« به ظاهر بسیار 
راهگشا به نظر می رســد، اما تجربه سنوات گذشته در 
دولت های مختلف حاکی از این اســت که تنها اسامی 
طرح ها تغییر کرده اســت و این سه محور همان طرح 
اشتغال فراگیر در سال گذشته است، البته آن به معنی 

این نیســت که این طرح ها نمی توانــد کارایی ازم را 
داشته باشد، بلکه مشکل بازار کار کشور به سیاست های 
اشــتغالی دولت برمی گردد که یکی از این سیاست ها 
دوگانگی بین نظام بودجــه ای و نظام تصمیم گیری و 
سیاست گذاری اشتغال است. براســاس آمار سازمان 
برنامه و بودجه در بازه زمانی ۷سال گذشته نزدیک به 
سه میلیون نفر )۲ میلیون و 99۷ هزار و ۲۰3 نفر( وارد 
بازار کار شــدند و نرخ بیکاری در این دوره در رقم 1۰ 
درصد تثبیت شده است. بر اساس تکلیف قانون برنامه 
ششم توسعه، ایجاد ساانه حدود یک میلیون فرصت 
شغلی پیش بینی شــده است تا نرخ بیکاری هر سال 
۰,۸ درصد کاهش یابد.براین اساس دولت هفت برنامه 
کلی »توسعه کسب و کارهای پراشتغال«، »برنامه های 
فعال بازار کار«، »ساماندهی و تثبیت اشتغال موجود«، 
»اصاح نظام آموزشی و مهارت و توسعه کارآفرینی«، 
»اشــتغال حمایتی و خرد«، »استفاده از ظرفیت های 
خارجی« و »نهادســازی و اطاعات بازار کارو نظارت 
بــر طرح ها و برنامه ها« را تدوین کرد.خاصه اینکه  با 
وجود اینکه دولتی ها با ارائه گزارش های متعدد سعی 
بر این دارند که پرونده قابل قبولی از ایجاد اشتغال در 
دولت ارائه کنند، واقعیت این اســت که تعداد اشتغال 
ایجاد شــده کفاف بازار کار را نمی دهد و در بهترین 
حالت باید گفت بر اساس رشد نیروی کار، نرخ بیکاری 
ثابت باقی مانده اســت. طبق آمارهای رســمی، نرخ 
بیکاری در ســال 9۲ یعنی سالی که دولت جدید کار 
خــود را آغاز کرد، 1۰,5 درصد بــوده که این عدد در 
سال 9۸ به 1۰,۷ درصد رسیده و به نظر دولت روحانی 
نیز در نهایت نتوانسته به تک رقمی شدن نرخ بیکاری 

کمک کند.

 طرح هایی که نرخ بیکاری را تک رقمی نکرد
 درجازدن در اشتغال زایی جوانان

مرکز پژوهش های مجلس طرح دو فوریتی چهش تولید مســکن را سبب 
رشــد شــدید نقدینگی، تورم باا و افزایش قیمت ها در بازارهای موازی 
مسکن دانســت. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی درباره 
طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن آورده است: اگرچه اندیشیدن 
تدابیر جدید برای بهبود وضعیت بازار مســکن یک ضرورت است، اما طرح 
مذکور حاوی ایرادات اساسی است که مهم ترین آنها رشد شدید نقدینگی 
تا 5۰ درصد خواهد بود که این رشــد نقدینگی نهایتاً خود را در تورم های 
باا، التهابات مجدد و چند باره بازار مسکن، خودرو، ارز و دیگر بازارها نشان 
می دهد.بر اساس اعام مرکز پژوهش های مجلس، تأمین مالی طرح جهش 
تولید مســکن در هر سال رقمی حدود 3۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد 
که این رقم به رشد نقدینگی دامن می زند.این گزارش یکی دیگر از ایرادات 
طرح جهش تولید مســکن را تغییر رویکرد بانک ها از اعطای تسهیات به 
سایر بخش ها به بخش مسکن عنوان کرده که نتیجه آن تشکیل رکود در 
سایر بخش های اقتصادی است.بر اساس اعام مرکز پژوهش های مجلس، 
در طرح جهش تولید مســکن آمده است در صورتی که بانک ها از اعطای 
تســهیات به بخش مسکن تا ســقف ۲۰ درصد خودداری کنند، مطابق 
قانــون بودجه 99، به آنها مالیات تعلق گیرد کــه این مالیات تا ۶۰ هزار 
میلیارد تومان به بانک ها تحمیل می شــود و عمًا به معنای ورشکستگی 
بانک ها و تشــدید ناترازی شــبکه بانکی خواهد بود.بر اساس این گزارش، 

بانک ها برای تأمین منابع این طرح چاره ای جز استقراض از بانک مرکزی 
نخواهند داشت که نتیجه آن خطر تورم های بسیار شدید، کسری بودجه، 
رشد پایه پولی و نهایتاً ایجاد بار بودجه ای چند 1۰ هزار میلیارد تومانی در 
بودجه سنواتی خواهد بود.در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تأمین 
اراضی احداث واحدهای مسکونی مشمول این طرح از محل افزایش حریم 
و محدوده شهرها اشاره شده و نتیجه می گیرد که با اجرای آن، بخش قابل 
توجهی از اراضی ملی نهالستان های عمومی، مناطق و پارک های جنگلی، 
مراتع و دیگر اراضی با ارزش تخریب خواهد شد.مرکز پژوهش های مجلس 
از دیگر ایرادات طرح جهش تولید مســکن را تعیین تخفیف 5۰ درصدی 
در عوارض پروانه ساختمانی و صدور گواهی پایان کار از سوی شهرداری ها 
عنوان کرده که نتیجه این اتفاق، ورشکســتگی برخی شهرداری ها و حتی 
بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات رسانی مطلوب شهرداری ها به 
دلیــل کاهش درآمدهای آنها خواهد بود.این گزارش در پایان نتیجه گیری 
کــرده که اگرچه هدف ایــن طرح، بهبود وضعیت دسترســی عمومی به 
مســکن و کاهش سهم مســکن در هزینه های خانوار اســت اما سازوکار 
مناسب برای این برنامه طراحی نشده و ابهامات مختلفی از جمله مخالفت 
با اصل ۷5 قانون اساســی نیز در آن دیده می شــود. برنامه طراحی نشده 
و ابهامات مختلفی از جمله مخالفت با اصل ۷5 قانون اساســی نیز در آن 

دیده می شود.

خطر رشد شدید نقدینگی و تورم وجود دارد
مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با طرح »جهش تولید مسکن«
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تنش های روسیه و آمریکا بر سر خط لوله گازیگزیده خبر
درگیری روسیه و آمریکا بر سر سرنوشت خط لوله صادرات گاز 
نورد استریم ۲ با واکنش شدید مسکو به درخواست واشنگتن 
برای تشکیل ائتاف کشورها به منظور مقابله با تکمیل ساخت 
این پروژه ادامه یافت.اندکی بیش از ۱۵۰ کیلومتر از ســاخت 
خط لوله نورد اســتریم ۲ مانده که بایــد در آبهای دانمارک و 
آلمان احداث شــود اما بحث سیاســی در خصوص این پروژه 
شــدت گرفته و معلوم نیست این خط لوله چگونه و چه زمانی 
تکمیل خواهد شد.نورد استریم ۲ ظرفیت کریدور گاز از طریق 
دریای بالتیک به آلمان را دو برابر کرده و به ۱۱۰ میلیارد متر 
مکعب در سال می رساند و نیاز روسیه به استفاده از اوکراین به 
عنوان یک کشــور ترانزیت برای صادرات گاز به اروپا را کاهش 
می دهد.سرگی اوروف، وزیر خارجه روسیه اواخر هفته گذشته 
تشــدید مخالفت آمریکا با این خط لوله را محکوم و اعام کرد 
آلمان باید درخواستها برای توقف این پروژه را نادیده بگیرد. این 
درخواســتها در پی مسمومیت الکسی ناوالنی، منتقد برجسته 
پوتین در ۲۰ اوت مطرح شده اســت.خبرگزاری تاس به نقل 
از اوروف نوشــت: تصور می کنم زمان آن رسیده که ما درباره 
این موضوع آرام باشــیم. این موضوع اکنون به مسئله حیثیت 
آلمان تبدیل شده است.آلمان در این خصوص دچار دو دستگی 
شده است. آنگا مرکل، صدراعظم آلمان با وجود درخواستهای 
سیاســی برای توقف ساخت نورد استریم ۲ پس از مسمومیت 
ناوالنی، همچنان موافق این پروژه مانده است. اما آمریکا عاوه 
بــر اقداماتی که پیش از این انجــام داده و تحریمهایی را برای 
شــرکتهای مشارکت کننده در ســاخت نورد استریم ۲ وضع 
کرده، تاشهایش برای متوقف کردن این پروژه را در هفته های 

اخیر تشدید کرده است.

تشکیل ائتاف بین المللی
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا اوایل هفته گذشــته به 
نشریه بیلد آلمان گفت: واشنگتن در حال تشکیل یک ائتاف 
برای جلوگیری از تکمیل ســاخت خط لوله صادرات گاز نورد 
اســتریم ۲ و ممانعت از افزایش صادرات گاز روســیه به اروپا 

است.وی در این مصاحبه اظهار کرد: از نقطه نظر آمریکا، نورد 
اســتریم ۲ اروپا را به خطر می اندازد زیرا این منطقه را به گاز 
روسیه وابسته می کند و اوکراین را به خطر می اندازد که به نظر 
من برای بســیاری از آلمانیها نگران کننده است. ما امیدواریم 
ســاخت نورد استریم ۲ تکمیل نشــود و روی تشکیل ائتافی 

برای جلوگیری از چنین اتفاقــی کار می کنیم. امیدواریم که 
دولت آلمان هم به چنین نتیجه ای برسد خواه برای آنچه برای 
ناوالنی اتفاق افتاده باشد یا مسائل امنیتی که وابستگی به گاز 
روسیه به همراه می آورد.سرگی نچایف، سفیر روسیه در آلمان 
در واکنش به این اظهارات از برلین خواســت تصمیماتش در 
خصوص نورد استریم ۲ را به تنهایی بگیرد و تسلیم فشارهای 
آمریکا نشــود.وی در مصاحبه با برلینر سایتونگ گفت: دولت 
آلمان تاکنون قاطعانه در برابر این پروژه ایستاده و ما امیدواریم 
که به همین نحو بماند. نورد استریم ۲ یم پروژه اقتصادی بین 
المللی و مطابق با استانداردهای اروپایی است و همه مجوزهای 
ازم را دریافت کرده و اتحادیه اروپا خود باید امنیت انرژی اش  

را تامین کند.

بیمه کشتی
در حالی که بحث سیاسی در خصوص نورد استریم ۲ همچنان 
داغ اســت، هیچ نشانه ای از این که کار احداث خطوط لوله در 
بستر دریا نزدیک به پایان است، وجود ندارد.کشتی احداث لوله 
آکادمیک چرسکی که قرار بود باقی کار احداث لوله ها در بستر 
دریا را انجام دهد، در بندر آلمانی موکران مانده اســت. ســایر 
کشتیهای کمکی شامل ایوان ســیدورنکو به این بندر رفت و 
آمد دارند.ممکن است مشکاتی برای بیمه کشتیرانی به دلیل 
تهدید تحریمهای آمریکا وجود داشــته باشد.بر اساس گزارش 
پاتس، اخیرا انجمنهای متعلــق به گروه بین المللی »پی اند 
آی کلوبز« به اعضایشــان درباره ریسک فراهم کردن پوشش 
بیمه برای کشتیهای مشــارکت کننده در پروژه نورد استریم 

۲ هشدار داده اند.

 ثبت رکوردی تازه در انتقال 
فرآورده های نفتی

مدیر خطوط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران گفت: پارسال و 
منتهی به بیستمین سالروز تأسیس شرکت، ۶۰ میلیارد تن کیلومتر و بیش 
از ۱۲۸ میلیارد لیتر مواد نفتی جابه جا شــده است که رکوردی بی سابقه به  
سیدجعفر علیزاده دربندی با بیان اینکه به موازات تغییرات مصرف فرآورده ها 
در کل کشــور و همچنین تولید پاایشــگاه ها، افزایش ظرفیت انتقال نیز 
ضروری اســت، اظهار کرد: برای رســیدن به این هدف، مراکز انتقال نفت 
توسعه چشمگیری داشته اند، راهکارهای نوین عملیاتی برای انتقال فرآورده 
در مواقع اضطراری اندیشیده شــده و آموزش نیروی انسانی نیز به صورت 
جدی مورد توجه قرار گرفته اســت.وی افزود: بخش اعظم این حجم انتقال 
افزوده شده برای بخش های توسعه ای بوده و بخشی از راهکارهای فرآیندی 
با تولید و ابتکارات انجام شــده اســت، برای نمونه امکان اســتفاده از مواد 
روان کننده و تزریق به خطوط، افزایش ظرفیت بهره برداری بیش از ظرفیت 
طراحی خط را در پی داشــته است.نا براعام وزارت نفت، مدیر خطوط لوله 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با اشاره به شرایط بحرانی و ویژه پارسال 
صنعت انتقال تأکید کرد: با توجه به اینکه خطوط لوله نفت در همه کشور 
گستردگی دارند، بارندگی های سیل آسای ابتدای سال ۱۳۹۸ فعالیت های ما 
را تحت تاثیر قرار داد، اما با کمترین توقف و خســارت و همچنین عملکرد 
ســریع و دقیق همکاران از این بحران با ســربلندی عبــور کردیم و رکورد 
بی سابقه انتقال مواد نفتی نیز به نام شرکت ثبت شد.علیزاده دربندی انتقال 
ایمن و پایدار را هدف و رســالت اصلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران عنوان کرد و گفت: همه این موفقیت ها در شــرایطی حاصل شده که 
تحریم های ظالمانه کشــور در سال های گذشته شامل حال این صنعت نیز 
شده است، اما از ابتدا برای خودکفایی اقدام شده است و در تولید تجهیزات، 
ماشــین آات و لوازمی که پیش تر از خارج وارد می شــد با کمک و مشارت 

تولیدکنندگان داخلی به موفقیت های چشمگیری دست یافتیم.

مصرف بنزین به بعد از سهمیه بندی و قبل از کرونا بازگشت
 ۲۵ میلیون لیتر کاهش تقاضا

 نسبت به پارسال
رئیس کانون انجمن هــای صنفی جایگاه داران گفت: مصرف بنزین در بعضی از 
روزهای فروردین ماه به ۲۲ میلیون لیتر هم رسید. همایون صالحیدرباره میزان 
تغییرات مصرف بنزین در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
اظهار داشــت: قبل از آبان ماه و پیش از اعمال سهمیه بندی در سال ۹۸ روزانه 
بیش از ۹۸ میلیون لیتر بنزین مصرف می کردیم بعد از سهمیه بندی از آذرماه به 
بعد با ۳۰ درصد کاهش مواجه شدیم. زیرا با سهمیه بندی تقاضا و مصرف مردم 
پایین آمد. البته سی ان جی هم توسعه داده شد که میزانی از تقاضای سوخت به 
آن سمت رفت.وی افزود: پس از اسفنده ماه با شیوع کرونا و اعمال محدودیت و 
پروتکل های بهداشتی، ۶۰ درصد کاهش فروش پیدا کردیم. به عبارت دیگر بعد 
از ســهمیه بندی از ۹۸ میلیون لیتر مصرف روزانه، به ۷۵ میلیون لیتر رسیدیم 
و در اسفندماه میزان مصرف به ۴۲ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. در برخی 
روزهای فروردین و جدی تر شــدن پروتکل ها مصــرف پایین تر آمد، به طوری 
که بعضی از روزهای فروردین ماه میزان فروش به ۲۲ میلیون لیتر هم رســید.

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران در ادامه گفت: پس از اردیبهشــت 
که مسیرها باز شد و اعام شد که مردم می توانند به کسب و کار خود برگردند 
دوباره مصرف افزایش پیدا کرد، میانگین مصرف روزهای اخیر به ۷۵ میلیون لیتر 
رسیده است، نسبت به ۶ ماهه نخست سال قبل ۲۵ میلیون لیتر کاهش مصرف 
داشتیم.وی یادآور شد: اکنون میزان مصرف به همان میزان بعد از سهمیه بندی 
و قبل از کرونا رســیده اســت، البته در برخی بازه های زمانی که به خاطر کرونا 
اعمال محدودیت ها اعام می شود و باز هم مصرف پایین می آید.صالحی آخرین 

رقم مصرف سی ان جی را نیز ۲۵ میلیون متر مکعب در روز اعام کرد.

مدیر پاایشگاه یازدهم پارس جنوبی خبر داد
تولید روزانه ۱۲۳۰ تن ال.پی.چی در فاز ۱۳

مدیر پاایشــگاه یازدهم پارس جنوبی گفت: روزانه ۱۲۳۰ تن ال.پی.چی در فاز 
۱۳ تولید می شــود.مجمد ســعیدیان اظهار کرد:  از انتهای تیر ماه سال جاری 
مطابق دستور وزیر نفت، این پاایشگاه تحویل SPGC شده است و هم اکنون در 
فاز ۱۳ روزانه ۴۸ میلیون متر مکعب گاز از مبادی مختلف دریافت می شود.وی 
افزود: نیروهای مجتمع از ابتدای مراحل راه اندازی در فازهای جدید حضور دارند 
و پیش از تحویل قطعی نیز بهره برداری را بر عهده داشته اند.ســعیدیان با اشاره 
به میزان تولید گاز در این مجتمع، تاکید کرد: هم اکنون در پاایشــگاه یازدهم 
روزانه ۳۷ میلیون متر مکعب گاز تولید می شود که این روند رو به افزایش است.

وی دیگر محصوات تولیدی فاز ۱۳ در حال حاضر پروپان و بوتان عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر پاایشگاه یازدهم بیش از ۷۱۰ تن پروپان و ۵۲۰ تن بوتان 

در روز تولید و صادر می کند.

تحویل نفت خام به دارندگان اوراق مالی 
اسامی با سررسید زودتر از خرداد ۱۴۰۰

معاونــت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد اعام کرد، تســویه 
اوراق مالی اســامی با سررســید زودتر از خرداد ماه ســال ۱۴۰۰ از 
طریــق تحویل نفت خام صادراتی امکان پذیر شــد.، بر اســاس اعام 
وزارت اقتصاد، بدین وسیله از کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و 
خصوصی دارنده انواع اوراق مالی اسامی منتشر شده برای تامین منابع 
بودجه عمومی دولت با سررســید زودتر از خرداد ماه ســال ۱۴۰۰ که 
متقاضی تسویه اوراق یادشده از طریق تحویل نفت خام صادراتی توسط 
شــرکت ملی نفت ایران با استفاده از ظرفیت بند )و( تبصره )۱( قانون 
بودجه ســال جاری، موضوع ماده )۱۱( آیین نامــه اجرایی بند مذکور 
)تصویب نامه شــماره ۳۹۱۲۸/ت۵۷۷۲۵ه  مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ هیأت 
وزیران( می باشــند، دعوت می شود درخواست خود را در قالب فرمهای 
مربوطــه )دربردارنده اطاعات متقاضی و اطاعات اوراق در اختیار( به 
همراه تاییدیه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
مبنی بر ضبط اوراق مالی اسامی، به این وزارت )خزانه داری کل کشور 
- مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی( ارائه نمایند.بدیهی 
است درخواســتهایی که حائز شرایط باشند برای صدور اباغ و تخصیص 
اعتبار به ســازمان برنامه و بودجه کشــور ارســال و پس از آن از طریق 
سازمان مذکور به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت خام صادراتی 
اعام می گردد. اضافه می نماید اجرای مواد )۵( تا )۱۱( آیین نامه یادشده 
برای افراد حقیقی/حقوقی و همچنین اشخاص ذی نفع ذکر شده در ماده 

)۱۱( آیین نامه اجرایی یاد شده الزامی است.

رییس هیــات مدیره ســندیکای برق 
ایران گفت: طرح برق امید بخشــی از 
یک طرح جامع اســت که اجرای تک 
بخشــی آن برای وزارت نیرو هزینه زا 
اســت در حالیکه می توانســت چنین 
رئیــس هیأت  بخشــی،  نباشــد.علی 
مدیره ســندیکای برق ایران در گفتگو 
با خبرنــگار مهر درباره انتقادات مطرح 
شــده درباره طرح برق امید که مصرف 
برق کم مصرف هــا را رایگان می کند، 
گفــت: این طرح بخشــی از یک طرح 
کامل بود. یک طــرح کان در صنعت 
برق طراحی شــد که ایــن تنها جزئی 
از آن بــود. در آن طــرح کامــل چند 
مرزبندی تعریف می شــد؛ نخست کم 
مصرف ها، مشترکین با مصرف متوسط 
و در نهایت پر مصرف ها و صنایع انرژی 
بر مانند صنایع فواد، آلومینیوم، ذوب 

آهن و...
وی افــزود: در ایــن مرزبندی، مصرف 
برق کم مصرف ها رایــگان، تعرفه برق 

مشترکین با مصرف متوسط را یارانه ای 
و تعرفــه برق مشــترکین پرمصرف و 
صنایع انــرژی بر را با نرخ حقیقی برق 
در نظــر گرفته شــده بود.به گفته این 
مقام مســؤول اگر این طرح به صورت 
جامــع اجرایی می شــد، محل جبران 
هزینه تعرفه برق بخشــی از مشترکین 
بار  که رایگان می شــد، بــدون ایجاد 
هزینــه مضاعــف و جداگانــه، جبران 
می شــد. به عبارتی وزارت نیرو نیازی 
نداشــت تا محل مجزایی برای جبران 

این بارهزینه ای در نظر بگیرد.

توجیه طرح هــای کاهش تلفات با 
طرح جامع صنعت برق

بخشــی ادامه داد: از ســویی دیگر در 
صورتی که چنین طرحی به طور کامل 

اجرا می شــد، مشــترکینی که مصرف 
متوســط داشــتند تشــویق می شدند 
تا بــا مدیریت بیشــتر، مصرف خود را 
کاهش داده تــا در زمره کم مصرف ها 
قــرار بگیرند. از طرفــی صنایع انرژی 
بر در شــرایط کنونی سودآوری کانی 
دارنــد و در حقیقت عمده این ســود 
کان بــه دلیل هزینه هــای تولید که 
تعرفه برق سهم عمده ای در آن دارند، 
تأمین می شــود. در این طــرح جامع 
می توانســتیم ارزش حقیقی برق را از 

این صنایع دریافت کنیم.
رئیس هیــأت مدیره ســندیکای برق 
ایران با اشــاره بــه اینکه اگــر تعرفه 
گذاری هوشــمند به طورکامل اجرایی 
می شــد، رقابت مطلوبــی بین تمامی 
مشترکین در راستای مدیریت مصرف 

شــکل می گرفــت، گفــت: در صورت 
اجرای کاملــی، طرح های افزایش بهره 
وری و کاهــش تلفات توجیه اقتصادی 
پیدا می کرد و تمامی مشترکین انگیزه 
پیــدا می کردند تا ایــن طرح ها را اجرا 
کرده و مصرف و هزینه خود را کاهش 
دهند.وی با تاکید بر اینکه اجرای کامل 
طرح موجب می شــد تا حتی بخشی از 
کسری بودجه وزارت نیرو جبران شود، 
تصریــح کرد: وزارت نیرو حدود ۳ تا ۴ 
هزار میلیارد تومان به مجموعه های ذی 
ربط و پیمانکاران خود بدهکار است که 
اجرای کامل طرح می توانســت بخشی 
از این کســری را جبران کند. از سویی 
دیگر با انگیزه ای که در راستای کاهش 
مصرف ایجاد می شد می توانستیم برای 
برق مازاد برنامه ریزی صادراتی داشته 
و منابع ارزی بیشــتری را تأمین کنیم، 
اما بخشــی از این طرح جامع اجرایی 
شــده که هزینه زا بــوده و ایجاد دین 

می کند.

از سوی پاایشگاه استار ترکیه انجام شد
 نفت عراق و نروژ جایگزین نفت روسیه 

در ترکیه
پاایشگاه استار ترکیه نفت خام عراق و نروژ را جایگزین نفت خام گران تر اورال 
روسیه کرد.به گزارش رویترز، گفته های معامله گران نشان داد که پاایشگاه استار 
ترکیه، که شــرکت دولتی نفت آذربایجان )SOCAR ( آن را اداره می کند، برای 
کســب حاشیه سود بهتر، در ســال ۲۰۲۰ خرید نفت اورال روسیه را به شدت 
کاهش داده و به جای آن از عراق و نروژ نفت خریده است.کاهش محبوبیت این 
درجه از نفت روسیه سبب نگرانی مسکو شده است، زیرا همزمان با کاهش تولید 
نفت روســیه طبق توافق جهانی کاهش تولید نفت و برای حمایت از قیمت ها، 
نفت روسیه با رقابت سایر درجه های نفتی روبه رو شده است.به گفته معامله گران، 
قیمت نفت اورال روســیه به بااترین رقم رســیده است و این تابستان به دلیل 
کمبود آن بیش از ۲ دار برای هر بشــکه گران تــر از نفت خام برنت به فروش 
رسید. این امر بسیاری از پاایشگران را مجبور کرد که در استفاده از آن به عنوان 
نفت خام مورد نیازشان تجدید نظر کنند.به ویژه از زمان ظهور نفت خام یوهان 
سوردراپ نروژ، که سال گذشــته وارد بازار شد، نفت اورال روسیه با رقیب های 
بیشتری از گریدهای جایگزین رو به رو شد.معامله گران گفتند: تصمیم پاایشگاه 
اســتار ترکیه برای کنارگذاشتن نفت روسیه در پی کاهش شدید صادرات نفت 

دریایی روسیه از بنادر غربی گرفته شده است.

افزایش تولید نفت روسیه پس از انقضای 
توافق اوپک پاس

روسیه انتظار دارد تولید نفت خود را پس از پایان توافق کاهش تولید اوپک پاس 
در آوریل سال ۲۰۲۲، افزایش دهد. بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت دارایی 
روســیه، پیش بینی می شود این کشور در سال میادی جاری ۵۰۷.۴ میلیون 
تن نفت تولید کند و تولیدش را در سه سال آینده افزایش داده و به ۵۶۰ میلیون 
تن معادل ۱۱.۲ میلیون بشــکه در روز در سال ۲۰۲۳ می رساند.طبق گزارش 
وزارت دارایی روسیه، پیش بینی می شود صادرات نفت تا سال ۲۰۲۳ به ۲۶۶.۲ 
میلیون تن افزایش پیدا کند که اندکی بیشــتر از صادرات سال گذشته خواهد 
بود.بر اســاس گزارش رویترز، صادرات نفت روسیه در سال میادی جاری ۲۲۵ 
میلیون تن پیش بینی شد که کمتر از ۲۶۹.۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۹ است.

پیش از این الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه اظهار کرده بود روسیه برای این 
که مطمئن شود پس از پایان توافق کاهش تولید اوپک پاس، سهمش در بازار 
جهانی نفت را از دســت نمی دهد، برنامه ای برای تکمیل چاه های نیمه آماده 
دارد که پس از پایان یافتن پیمان، می توانند فعالیتشــان را آغاز کنند.اوپک و 
متحدانش شامل روسیه که به گروه اوپک پاس معروف هستند، با هدف تقویت 
قیمتها و ثبات بازار، محدودیت تولیدشان را از اول به ۷.۷ میلیون بشکه در روز 

تسهیل کرده اند و تا دسامبر به این روند ادامه می دهند.

محمولــه های بنزین ایران که بیش از 
یک ماه پیش توســط آمریکا توقیف 
شــد، با تردید دادگاه در مورد مالکیت 
ایــن محموله ها و علت مصادره آن ها 
در آب هــای خلیــج آمریکا همچنان 
باتکلیف اســت.به گــزارش از اویل 
پرایس، محموله های بنزین خریداری 
شده از ایران که بیش از یک ماه پیش 
توســط آمریکا توقیف شــد، با تردید 
دادگاه در مــورد مالکیت این محموله 
ها و علت مصــادره آن ها در آب های 
خلیج آمریکا همچنان باتکلیف است.

در اواسط ماه اوت، دولت آمریکا اعام 

کرد که محموله سوخت چندین شناور 
را توقیف کرده اســت، با این ادعا که 
این ســوخت از ایران آمده و به ونزوئا 
می رود.این مصادره در پی دادخواست 
دادســتان های آمریکا بــرای توقیف 
محموله حمل شده توسط چهار کشتی 
به دلیل نقض تحریم های آمریکا علیه 
انجام شــد.وزارت دادگستری  ونزوئا 
آمریــکا در آن زمان از »موفقیت« این 

کشــور در اخال در صادرات سوخت 
چند میلیون داری ایــران به ونزوئا 
خبر داد.این وزارتخانه همچنین اعام 
کرد که محموله های بارگیری شــده 
در این چهار کشــتی کــه در مجموع 
۱.۱۱۶ میلیون بشکه بنزین می شود، 
اکنون در توقیف ایاات متحده است.

با این حال، شــرکت هایی از امارات و 
عمان با ارائه اســناد از مالکیت خود بر 

این محموله ها خبر داده اند و از قاضی 
آمریکایی خواســتند که محموله ها را 
آزاد کند چرا که توقیف آن ها توســط 
ایاات متحده »به یک سری فرضیات 
بی اساس متکی است«. ایران نیز تاکید 
کرده است محموله های توقیف شده 
اگرچه بنزین تولیدی ایران اســت اما 
این محموله ها فروخته شده و پول آن 
را دریافت کرده اند.بر اســاس گزارش 
رویترز، این محموله های سوخت ایران 
همچنان در دریا باتکلیف مانده است 
و نمــی تواند در یکــی از بنادر ایاات 

متحده تخلیه شود.

 باتکلیفی محموله های بنزین فروخته 
شده ایران در آب های آمریکا

  آگهی شرکت فواد مبارکه 

 روابط عمومي شرکت فوادمبارکه 
کد آگهی : 99140

مناقصات و مزايدات : جهت دريافت اســناد و کسب اطاعات بیشتر به نشانی  www.msc.ir  لینک مناقصات 
و مزايدات بخش خريد و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از 
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بر اساس نتایج ارزیابي عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاههاي اجرایي استان:
کسب رتبه اول جشنواره شهید رجایي توسط 

شرکت آب و فاضاب مرکزي 
 بر اســاس نتایج  بررســي عملکرد سال ۱۳۹۸ دســتگاههاي اجرایي استان ،  
شرکت آب و فاضاب استان مرکزي موفق به کسب رتبه اول  در مجموع شاخص 
هاي عمومي و اختصاصي درگروه زیر بنایي و توســعه زیر ســاخت و همچنین 
کل دســتگاه هاي اجرایي استان گردید. به گزارش روابط عمومي شرکت آب و 
فاضاب استان مرکزي مهندس یوسف عرفاني نسب مدیر عامل شرکت با اعام 
این خبر عنوان کرد: شرکت آب و فاضاب استان مرکزي با کسب بااترین امتیاز 
در محورهاي  شــاخص  عمومي شامل : اصاح ساختار سازماني ، توسعه دولت 
الکترونیک،مدیریت ســرمایه انساني ، بهبود فضاي کسب و کار ، ارتقاء سامت 
اداري و پاسخگویي و استقرار نظام مدیریت عملکرد و شاخص هاي اختصاصي 
در بین ۵۴ دستگاه اجرایي استان موفق به کسب رتبه اول شد.  گفتني ست در 
مراســمي که با حضور مهندس آقا زاده استاندار مرکزي ، خانم یادگاري رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزي و مدیران دستگاههاي اجرایي استان در سالن 
غدیر اســتانداري مرکزي برگزار گردید ، با اهداء لوح ســپاس از سوي مهندس 
آقازاده اســتاندار مرکزي مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان مرکزي مورد 
تقدیر قرار گرفت.  مهندس یوسف عرفاني نسب مدیر عامل شرکت آب و فاضاب 
استان مرکزي ضمن تبریک کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایي، احراز این 

موفقیت را مدیون زحمات مدیران، معاونین و کارکنان شرکت  دانست 

رییس هیات مدیره سندیکای برق مطرح شد:
»برق امید« هزینه زا است
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گزیده خبر آذری جهرمی خبر داد:

فعال شدن 5G تا آخر سال برای کاربران خانگی
وزیر ارتباطــات با تاکید بــر برنامه ریزی ها برای اجــرای ایران 
هوشــمند، گفت: یکــی از موضوعات کلیدی ایران هوشــمند، 
راه اندازی خدمات نسل پنج اســت. اگرچه برای ورود نسل  سه 
و چهار ارتباطی به کشور، ۱۲ سال مقاومت شد و فرصت طایی 
برای هم زیستی مسالمت آمیز با تکنولوژی از دست رفت، اما نیاز 
و پیشرفت کشــور به این فناوری ها وابسته بود. مراسم رونمایی 
از کاربســت های 5G در ایران و »انعقاد تفاهم نامه های خودروی 
خودران و بیمارستان هوشــمند« در سالن پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطاعات برگزار شــد.محمدجواد آذری جهرمی در این 
مراســم با بیان اینکه در دوره های مختلــف اتفاقات زیادی برای 
ایران افتاده اما کشورمان همچنان پابرجا باقی مانده است، گفت: 
چنگیزخان مغول به کشــور ما حمله کرد، فردی که دست کمی 
از رئیــس جمهوری فعلی آمریکا ندارد. اما ایران پس از آن حمله 
دوباره به اوج رسید. آینده روشن برای یک فرد نیست، برای یک 
کشــور و نسل اســت. رویای آینده روشن مهم است، اما مهتر از 
آن تاش هایی است که همه افراد باید بکنند و باید توجه داشت 
که  هر دولتی در دوره های مختلف مشکات خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: در حوزه های مختلف توســعه علم، حوزه سامت، 
حوزه فضایی، حوزه دانش بنیــان و بخش های دیگر، تاش های 
مختلفی انجام می شود. ما برای ساختن آینده روشن، برنامه ایران 
هوشمند را پیگیری کردیم. دانشگاه تهران این برنامه را نوشت و 
اندیشــمندان از حوزه های مختلف روی آن کار کردند و منظومه 
مدونی از فعالیت ها تدوین شــد. این برنامه ســه ماه است که به 
شورای عالی فضای مجازی ارائه شده و رئیس جمهوری قول داده 
که در نوبت بررسی قرار گیرد.وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با 
بیان اینکه برنامه ایران هوشمند تنها مربوط به وزارت ارتباطات 
نیســت و همه بخش ها را شامل می شــود،  اظهار کرد: اگر ایران 
هوشمند اجرا شــود، در اقتصاد دیجیتال دنیا، سهمی غیرنفتی 
خواهیم داشت و ســهمی که با محصواتی مانند پسته و فرش 
وجود داشته، با اقتصاد دیجیتال به عنوان یک اقتصاد غیرنفتی و 

در تعامل سازنده با ظرفیت های علمی دنیا فراهم می شود.

فرصت همزیستی مسالمت آمیز با 3G  و 4G از دست رفت

آذری جهرمی با تاکید بر اهمیت راه اندازی خدمات 5G هم زمان 
بــا ورودی این فناوری اظهارکرد: یکــی از موضوعات کلیدی در 
برنامه ایران هوشــمند، راه اندازی خدمات نسل پنج است. برای 
ورود نسل سوم و چهارم تلفن همراه به کشور، ۱۲ سال مقاومت 
شد و فرصت طایی که برای هم زیستی مسالمت آمیز با تکنولوژی 
روز آن زمان که با خودش فرهنگ و شیوه استفاده از تکنولوژی را 
می آورد، از دست رفت، اما نیاز و پیشرفت کشور به این فناوری ها 
وابسته بود.وی با بیان اینکه با ورود این فناوری ها به کشور، عده ای 
نگران فضای مجازی و آفت های آن شدند، افزود: ما هنوز هم در 
قاعــده حقوقی اینکه در بارگذاری محتــوا در صورت بروز جرم، 
تولیدکننده محتوا باید پاســخگو باشد و یا فراهم کننده پلتفرم، 
به اتفاق نظر نرســیده ایم. در حال حاضــر در نقطه ای قرار داریم 
که نســل پنج ارتباطی کلید می خورد و برنامه »ایران هوشمند 

را طــوری برنامه ریــزی کرده ایم که هم زمــان همه بخش ها به 
دنبال اجرای این برنامه باشند و به سمت این فناوری بروند.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان اینکه ما پنجمین کشــور در 
منطقه خاورمیانه هستیم که توسعه تکنولوژی نسل پنجم را آغاز 
کرده ایم، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه تا سال ۱404، ۱0 
درصد توسعه شبکه ملی اطاعات باید در بسترهای جدید مانند 
نســل پنجم انجام شــود. تاخیری که باعث شد پنجمین کشور 
باشیم، برای این بود که هماهنگی ها انجام شود که اکنون مجوزها 

در قالب شبکه ملی اطاعات گرفته شده است

ارائه5G برای کاربران خانگی تا پایان سال
وی با تاکیــد بر لزوم جبران عقب افتادگی ها در حوزه ثابت، با 
بیان اینکه تا آخر اســفندماه سال جاری، اینترنت نسل پنجم 

برای کاربران خانگی به صورت نقطه ای فعال می شــود، گفت: 
تصمیــم داریم تا پایان دولت ســایت های فعلی را به اینترنت 
نسل پنجم مجهز کنیم و آن را به صورت نقطه ای برای اینترنت 
خانگی ارتقا بدهیم. مجوزهای مربوط به این کار در کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات صادر شــده اســت. برای توسعه در 
این بخش نیاز به ســرمایه گذاری دولت است و سعی می کنیم 
اینترنت نسل پنجم تا اسفندماه برای کاربران بخش خوبی از 
مناطق پرتراکم کشور قابل ارائه باشد.وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات به ســهم ۱۹٫4 درصدی ICT در اقتصاد کشور اشاره 
کرد و این بخش را دارای ظرفیت های بســیاری برای رشــد 
دانســت و تصریح کرد: ما تمام تاش را متمرکز کردیم تا این 
کار به شکل درســتی پیش برود. مجموعه فعالیت های حوزه  
ICT از لحاظ اقتصادی رشــد خوبــی دارد و صورت های مالی 
این شرکت ها به بازار بورس نیز سیگنال های مثبت می دهد تا 
در این زمینه سرمایه گذاری صورت گیرد.آذری جهرمی درباره 
اســتفاده کاربران از شبکه شاد بیان کرد: تا روز گذشته، ۱۸0 
گیگابایت از ظرفیت ۷00 گیگابیتی اختصاص یافته به شبکه 
شاد اســتفاده شده است. همین مسئله باعث افزایش ترافیک 
داخلی در شبکه شده و اگر به VOD ها نیز اجازه فعالیت داده 
شود، ترافیک داخلی افزایش بیشتری می یابد. همچنین بیش 
از ۱۱00 دانشگاه در کشور داریم که از این تعداد ۲00 دانشگاه 
به شــبکه ملی اطاعات متصل شــده و با سرمایه گذاری های 
ازم، باید بقیه دانشــگاه های کشــور نیز به این شبکه متصل 
شــوند.وی ادامه داد: در بحث آمــوزش آناین، همان طور که 
همراه اول از آموزش و پرورش پشــتیبانی می کند، ایرانسل و 
مخابرات نیز در کنار بخش آموزش عالی و دانشگاه های کشور 
قرار گرفته و از نظر پهنای باند و زیرساخت ازم، از این بخش 
پشــتیبانی می کنند با این هدف که آموزش در شرایط کرونا 
تعطیل نشود. امروز شبکه 5G ایرانسل در پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطاعات و ســاختمان مرکزی شــرکت ایرانسل و 
مناطق اطراف این دو ساختمان، در حال خدمات دهی است و 
به زودی در منطقه عمومی عباس آباد تهران و دانشگاه تربیت 

مدرس نیز راه اندازی می شود.

تابش مطرح کرد؛
 سامانه گارانتی بازار کاای قاچاق

 را ناامن می کند
رئیس سازمان حمایت مصرف و تولیدکنندگان گفت: عملیاتی شدن سامانه 
گارانتی راهکاری برای ناامن شــدن بازار عرضه کاای فیک و قاچاق است. 
عباس تابش با تاکید عملیاتی شــدن سامانه گارانتی افزود: عملیاتی شدن 
ســامانه گارانتی راهکاری برای ناامن شدن بازار عرضه کاای فیک و قاچاق 
اســت و خریداران با مراجعه به سامانه گارانتی به راحتی می توانند کاای 
فیک و قاچاق از کاای واقعی را تشــخیص دهند، لذا از مردم انتظار می رود 
قبــل از خرید هر کاای از طریق ســامانه گارانتی اســتعام کنند چرا که 
هیچگونه گارانتی، ســرویس و خدمات پس از فروش برای کاای قاچاق و 
فیک وجود نخواهد داشــت.وی در ادامه تصریح کرد: مردم با اســتعام از 
ســامانه گارانتی متوجه خواهند شــد که چه کاایی می توانند بخرند و تا 
سالیان سال از خدمات پس از فروش آن استفاده کنند.معاون وزیر صمت در 
خصوص مدیریت بازار مخصوصا در خصوص پکیج و سیستم های گرمایشی 
در کشــور گفت: فرآیند عرضه کاای تولید ایرانی در سامانه در حال انجام 
است و موضوع شناسه کاا و شناسه رهگیری کااها عملیاتی شده و از هفته 
آینده در کشور اجرایی خواهد شد و امیدواریم با رصد صنایع موضوع تامین 
نیاز بازار بدون مشکلی عملیاتی شود.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، اجرای سیاست کدشناسایی و کدرهگیری را عاملی برای 
جلوگیری از خدشه دار شدن برند تولید محصوات دانست و افزود: شناسنامه 
دار کردن کااهای ایرانی راهکار موثری برای تفکیک کاای ایرانی با کاای 
فیک و قاچاق است. براین اساس از طریق سامانه این موضوع را پیگیری تا 
این معضل برطرف شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ســفر به ساوه به همراه معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار مرکزی، معاون استاندار و فرماندار ساوه 
و جمعی از مســئولین از شرکت زرین رویا تولید کننده انواع پوشک بچه و 
بزرگســال و نیز شرکت نیکسان صنعت تولید کننده انواع یخچال بازدید و 
از نزدیک در جریان روند تولید و مشــکات این دو واحد تولیدی و صنعتی 

قرار گرفتند.

تأمین ارز برای ۳.۵میلیون تن کاای اساسی
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: با سفر معاون اول رئیس جمهور 
به بندرعباس مقرر شد در روز های آینده، گمرک نسبت به ترخیص کاا ها 
اقــدام کند. مهرداد جمال ارونقی در ارتباط تصویری با اســتودیوی پخش 
خبر ۲۱ یک سیما ابراز کرد: حدود سه و نیم میلیون تن کاای اساسی در 
گمرکات و بنادر کشــور وجود دارد که در این سفر مقرر شد بانک مرکزی 
درباره اقام و کاا های اساسی که اعتباری خریداری شده اند تأمین ارز کند 
تا این کاا ها از گمرک ترخیص شــوند.وی گفت: همچنین درباره کاا های 
اساســی که هنوز اســناد آن به خریداران نرسیده است و مشکل انتقال ارز 
دارند مقرر شد نسبت به تأمین ارز این اقام اساسی نیز اقدام شود. ارونقی با 
اشاره به وجود حدود سه و نیم میلیون تن کاا های غیراساسی در گمرکات 
و بنادر کشــور ادامه داد: بر اساس برآورد گمرک و سایر سازمان ها بیش از 
۸0 درصد این اقام مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحد های تولیدی هستند 
که در جلسه امروز و با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز این اقام 
اقدام و مقدمات ترخیص و تشریفات گمرکی آن ها از گمرکات انجام خواهد 
شد.معاون گمرک کشور گفت: درباره موضوع کاا های اساسی که بخشی از 
آن، اعتباری خریداری شــده و مابقی آن که اسناد مالکیت آن به صاحبان 
کاا انتقال پیدا نکرده اســت، قرار شــد بانک مرکزی به قید فوریت نسبت 
به تأمیــن ارز این اقام نیز اقدام کند.وی با بیان اینکه یکی از مشــکات 
درباره کاا های غیراساسی تأیید منشأ ارز است افزود: بیشتر صاحبان کاا و 
واحد های تولیدی در صف تأمین و تخصیص ارز قرار گرفته بودند و ترخیص 
اقام آن ها با مشکل مواجه شده بود که با توجه به اولویت های این موضوع 
توســط وزارت صمت مقرر شد به قید فوریت نسبت به تأمین منشأ ارز این 

اقام هم اقدام شود.

محصوات ذوب آهن اصفهان، ساختمان سازی 
در افغانستان را متحول خواهد کرد

دکتر علمیار رییس اتاق بازرگانی پکتیای 
کشور افغانستان و هیات همراه ۲۷ شهریور 
ماه از خط تولید ذوب آهن اصفهان بازدید 
و با محمد نورانیــان راد، مدیر بازاریابی و 
صــادرات شــرکت در خصوص توســعه 

همکاری های دو جانبه دیدار و گفتگو کردند .دکتر علمیار، هدف از بازدید از ذوب 
آهن را توســعه داد و ستد و همچنین استفاده از تخصص و پتانسیل ذوب آهن 
اصفهان در کشور افغانستان عنوان کرد و گفت: تنوع و کیفیت محصوات ذوب 
آهن اصفهان زبانزد است و با توجه به قدمت این شرکت در توسعه صنعت فواد 
در ایــران این بازدید صورت گرفت . وی، افزود: با گفتگو های صورت گرفته این 
همکاری بیشتر خواهد شد تا مردم افغانستان نیز بتوانند از محصوات بی نظیر 
ذوب آهن اصفهان استفاده کنند.رییس اتاق بازرگانی پکتیای کشور افغانستان، 
ریل را محصول فوادی استراتژیک دانست و گفت: تولید ریل نیازمند تخصص، 
تجربه و مهارت اســت که ذوب آهن اصفهان به خوبی به آن دســت یافته و می 
تواند نیاز خود و کشورهای منطقه را با تولید این محصول بر آورده کند. وی خاطر 
نشان ساخت: افغانستان در حال رشد است و می تواند بستر مناسبی برای ورود 
ایران به آســیای جنوب شرقی از طریق خطوط ریلی باشد.رییس اتاق بازرگانی 
پکتیای افغانستان این کشور را یک بازار نو پا دانست که می تواند مشتری خوبی 
برای محصوات با کیفیت ذوب آهن اصفهان باشد، گفت: افغانستان نیز می تواند 
با توســعه روابط خود با ایران نیاز کارخانجات فوادی این کشــور به مواد اولیه 
را تامیــن کند و این یک داد و ســتد خوب برای هر دو مجموعه اســت .وی به 
استحکام سازی در صنعت ساختمان اشاره کرد و افزود: کشور افغانستان می تواند 
بازار خوبی برای فروش محصوات ســاختمانی باشد و مطمئنیم با افزایش سهم 
بازار محصوات ذوب آهن اصفهان به افغانســتان، ساختمان سازی در این کشور 
بیشتر متحول خواهد شــد.محمد نورانیان راد مدیر بازاریابی و صادرات شرکت  
نیز با تشریح شرایط بازارهای جهانی، امکان لزوم افزایش حجم تبادات تجاری 
و سرمایه گذاری در کشور افغانستان، ایجاد توسعه زیرساخت به منظور سرمایه 
گذاری خارجی مشــترک )Joint Venture( در حوزه معدن و فواد، کاهش 
تعرفــه واردات محصوات فوادی و همچنیــن کاهش هزینه های حمل و نقل 
داخلی در کشــور افغانستان را عنوان نمود و بر آمادگی ذوب آهن اصفهان برای 

صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان تاکید کرد.

پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیک به انتقادات اتاق بازرگانی

 شرایط دریافت کارت بازرگانی 
جدید چیست؟

با اجرای سیاســت جدید دولت از ابتدای مــرداد، متقاضیان دریافت کارت 
بازرگانی، باید اطاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند، سامانه ای 
که مشکات موجود در آن انتقادات گسترده بخش خصوصی را در پی داشته 
است.تا پیش از مرداد امسال، متقاضیان کارت های بازرگانی جدید باید با ثبت 
اطاعاتشان در سامانه هوشمند اتاق بازرگانی ایران، پس از طی مراحل قانونی، 
کارت خود را دریافت می کردند، فرایندی که هرچند با تایید و حمایت دولت 
اجرایی می شد اما در عمل، با انتقاداتی از سوی مسئوان بانک مرکزی همراه 
شد.در دو سال گذشته و با توجه به الزامی شدن ایفای تعهدات ارزی، نظارت 
بر عملکــرد صادرکنندگان افزایش یافته و پس از آنکــه در ماه های ابتدایی 
اجرای طرح جدید مشخص شد، تعدادی از صادرکنندگان نسبت به بازگشت 
ارزشان اقدام نکرده اند، این ابهام به وجود آمد که چرا نظارتی بر صادرات آنها 
وجود نداشته است؟یکی از بخش هایی که انگشت اتهام به سمت آن روانه شد، 
اتــاق بازرگانی به عنوان مرجع نهایی صدور کارت های بازرگانی بود. به وجود 
امدن بحث هایی درباره کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف باعث شد 
دستگاه های دولتی بحث درباره، تغییر در مکانیزم صدور کارت های بازرگانی 
را مطرح کنند و در این بســتر بحث انتقال صدور کارت بازرگانی به ســامانه 
جامع تجارت نهایی شــد.از ابتدای مرداد که این انتقال نهایی شد، انتقادات 
بخش خصوصی از عملکرد این ســامانه آغاز شد. بر اساس گزارش هایی که 
از ســوی اعضای اتاق بازرگانی مطرح شده، این ســامانه در روزهای ابتدایی 
خود به دلیل مشــکات سیستمی امکان صدور کارت های بازرگانی جدید را 
نداشــته است. هرچند از چند هفته قبل، ســازمان توسعه تجارت اعام کرد 
که مشــکات سامانه حل شــده اما در روزهای اخیر باز هم بخش خصوصی 
از این گفته اســت که فرایند صدور کارت های بازرگانی بسیار دشوار شده و 
بسیاری از تجار امکان نهایی کردن درخواست های خود را نداشته اند.به دنبال 
تداوم این انتقادات مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در توضیحات جدید، اعام 
کرده که در شیوه سابق، سازمان  های صمت استانی عمًا دسترسی و امکانی 
برای بررســی و احراز سیستمی شــرایط نداشتند و به همین دلیل نقایص و 
مشکات قبلی کامًا متوجه سامانه اتاق بازرگانی است.این سامانه جزییاتی از 
استعامات مورد نیاز برای صدور کارت های بازرگانی جدید را نیز منتشر کرده 
که ۱4 عنوان را شامل می شــود. بر این اساس متقاضیان دریافت کارت های 

بازرگانی جدید باید تاییدات ازم در این عناوین را دریافت کنند:

۱- استعام چک برگشتی از بانک مرکزی
۲- استعام حساب جاری از بانک مرکزی

۳- استعام وضعیت نظام وظیفه از نیروی انتظامی
4- استعام مدرک تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش

5- استعام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۶- استعام مدرک تحصیلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۷- استعام مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسامی
۸- استعام پروانه بهره  برداری صنعتی
۹- استعام پروانه بهره  برداری معدنی

۱0- استعام پروانه فنی و مهندسی
۱۱- استعام پروانه بهره  برداری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی

۱۲- استعام پروانه فناوری اطاعات و ارتباطات )ICT( از سازمان تنظیم مقررات
۱۳- استعام کد رهگیری اماک از سامانه اماک و مستغات

۱4- استعام تطابق مدیرعامل و شرکت
همچنین در مورد اســتعام سابقه محکومیت مؤثر به عنوان جایگزین گواهی 
سوء پیشینه، با توجه به پیگیری رفع مشکات اطاعات ارسالی در وبسرویس 
ارائه  شــده توسط مرکز آمار و فناوی اطاعات قوه قضائیه، این استعام نیز به 

زودی اضافه و گواهی سوء پیشینه به طور کامل حذف خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایــع و معادن ایران گفت: 
بسیاری از ناکارآمدی ها، پشت تحریم ها پنهان شده 
اســت.به گزارش اتــاق بازرگانی، صنایــع و معادن 
ایران، غامحسین شــافعی دیروز در نشست هیأت 
نماینــدگان اتاق گفــت: تاکنون بیــش از 4 دهه 
آزمون وخطا باید دریافته باشــیم کــه اقتصاد یک 
سیستم به هم پیوســته و نظام مند است که مدیریت 
آن توســط سیاســت مداران و مدیــران اجرایــی 
غیرهماهنگ نمی تواند نتیجــه مطلوبی به بار آورد.

شــافعی سپس مسائل و مشــکات روز نظیر فشار 
بــه صادرکنندگان در مســئله رفع تعهــد ارزی را 
موردتوجه قرار داد و گفت: شایســته نیست که در 
شــرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد 
بی مهری قرار گیرند و بیش از گذشــته با تنگناهای 

گوناگون مواجه شوند.
رئیــس پارلمان بخــش خصوصی ایــران در مورد 
شــرایط بورس و تأثیر آن بر بنگاه های اقتصادی نیز 
تأکید کرد که در کنار واگذاری ســهام شرکت های 
دولتی باید به واگذاری مدیریت شرکت ها به بخش 
خصوصــی واقعی توجــه شود.شــافعی تأکید کرد: 
برنامه هفتم توســعه باید مبنــای حرکت اقتصادی 
باشــد هرچند برنامه هایی که تاکنون اجراشــده اند 
با مشــکات عدیده ای مواجه هســتند. به رغم تهیه 
و تصویب برنامه پنجم و ششــم توسعه در ده سال 
اخیــر، تقریباً تمامــی متغیرهــای کان اقتصادی 
ازجمله نرخ رشد اقتصادی، ســرمایه گذاری، توزیع 
درآمد و درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال آغازین 
این دهــه در وضعیت نامطلوب تری قــرار دارد. در 
کنار تداوم مشــکات ســاختاری اقتصاد و به ویژه 
ناهماهنگی و ناکارایی در سیاســت گذاری اقتصادی 
در سطح کان، بخشی از این موضوع به تحریم های 
اقتصادی گسترده و بی سابقه کشور برمی گردد؛ تهیه 
و تصویب برنامه های مزبور نتوانســته اســت از بروز 
و تداوم مشــکات فوق ازجمله تحریم ها پیشگیری 
کنــد و بســیاری از ناکارآمدی ها، پشــت تحریم ها 
پنهان شده است.شافعی تصریح کرد: دولت نمی تواند 
هم صحبت از مشــارکت مــردم در اقتصاد از طریق 
گســترش ســهامداری مردم در بــورس کند و هم 
هم زمان به طور مــداوم در قیمت گذاری و مدیریت 
بنگاه هــای حاضر در بورس دخالــت کند. نمی توان 
سهام بنگاه ها را در قالب ETF به مردم واگذار کرد اما 
در قالب یک آئین نامه مدیریت بنگاه های واگذارشده 
را برای سال ها، در دســت دولت نگه داشت. اکنون 
بیش از 4 دهه آزمون وخطا باید دریافته باشــیم که 
اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته و نظام مند است که 
مدیریت آن توسط سیاست مداران و مدیران اجرایی 

غیرهماهنگ نمی تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد.

بخش خصوصی و تأمین منابع مالی از بورس
شــافعی درباره اوج گرفتن بــورس در طی ماه های 
اخیر گفت: اوج گرفتن بورس در کشور طی ماه های 

گذشته در شــرایطی بود که بازارهای مالی در همه 
دنیا به دلیل شوک وارده به اقتصاد جهانی از ناحیه 
شــیوع کرونا با افت بی ســابقه همراه بوده اند. رشد 
فزاینده بورس در دوره ای که کشور با رکود عمیقی 
دســت وپنجه نرم می کند و طی یک دوره ده ســاله 
نزولی بوده و حجم فروش شــرکت ها و صادراتشان 
به دلیل کرونا کاهشی بوده، نمی تواند ناشی از بهبود 
عملکرد بخــش واقعی اقتصاد و بنگاه های کشــور 
باشــد و رابطه معناداری بین جهش بورس و تولید 
و اشتغال مشاهده نمی شود.او ادامه داد: متأسفانه در 
این دوره شاهد بودیم که برخی شرکت های زیان ده 
دولتــی با قیمت های باا در بورس فروخته شــدند 
و مقام ناظر واکنشــی بر این مســئله نشان ندادند. 
نکته مهم دیگــری که باید موردتوجه قرار گیرد آن 
اســت که در راستای تأمین مالی بخش خصوصی از 
بازار سرمایه الزامی است تا فرآیند و رویه های ورود 
شــرکت های خصوصی به بورس و افزایش سرمایه 
آن ها تسهیل شود.شــافعی به اقدام مهم بعدی که 
بخــش خصوصی انتظار دارد اشــاره کــرد و آن را 
اصاح نظام بانکی دانســت: بــا توجه به اینکه نظام 
بانکی کشــور با مشکات عدیده ای دست وپنجه نرم 
می کند، امروز فرصتی اســت تا بانک های خصوصی 
و خصوصی شــده از طریق بورس افزایش ســرمایه 
دهند؛ این افزایش ســرمایه باید به شــکلی صورت 
گیرد که حق تقدم خرید ســهام داران اصلی و خرید 
سهام توسط سهامداران فعلی ممنوع شود تا ترکیب 
ســهام داری بانک ها اصاح شود و هم زمان گام هایی 
برای استقرار حاکمیت شرکتی در این مورد برداشته 
شود. فروش سهام به خریداران جدید فرصتی فراهم 
می ســازد تا تیم مدیریتی این بانک ها تغییر کند و 

اصاحاتی در ساختار مدیریتی آن ها ایجاد شود.

تداوم عدم تخصیــص ارز بنگاههای تولیدی 
بحران ساز خواهد شد

شافعی گفت: بخش تولید کشور به اشکال مختلفی 
در معــرض تهدیدهــای خارجی و داخلی اســت. 
تحریم ها و مشکلی که در ورود مواد اولیه، واسطه ای 
و سرمایه ای ایجاد کرده، واحدهای صنعتی کشور را 
با تنگناهای عدیده مواجه ساخته است از طرف دیگر 
تصویب بخشــنامه ها و آئین نامه های متعدد و بعضاً 

خلق الساعه غیر کارشناسی و بدون اعمال نظر بخش 
خصوصی به مشکات تولیدکنندگان افزوده است. در 
کنار عوامل فوق، نرخ باا و بی ثباتی ارز، هزینه تأمین 
مــواد اولیه تولید را به صــورت غیرمتعارفی افزایش 
داده به حدی که ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان 
را دشــوار کرده اســت.او تأکید کرد: مشکل تأمین 
ارز تولیدکنندگان در ســامانه نیما و مشکات ثبت 
سفارش نیز باعث شده است مواد اولیه و ماشین آات 
و تجهیــزات برای واحدهای تولیدی تأمین نشــود. 
دلیل دپو شــدن حجم قابل توجهی از مواد اولیه در 
گمرکات کشــور، عدم تخصیص ارز و عدم ترخیص 
به موقع است.عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی 
بســیاری از واحدها را سرگردان کرده است از طرف 
دیگــر گمرک نیز ترخیــص کاا را منوط به تأمین 
ارز کــرده و در این میان بخــش عظیمی از تولید 
کشور در یک سیکل معیوب گرفتار شده است. اگر 
این مشکل حل نشــود، می تواند برای تولید کشور 
بحران ساز شود. توقف تولید ریزش شدید اشتغال را 
بــه دنبال دارد. در این موضوع به بحران هایی مبدل 
خواهد شــد که غلبه بر آن بسیار دشوار خواهد بود.

شــافعی تصریح کرد: به دلیل سیاســت های ارزی، 
پولــی و گمرکی که هم راســتایی ازم را با یکدیگر 
ندارند. تأمین مواد اولیه با مشکل همراه گشته است 
و هشــدارهای ازم در این زمینه از سوی اتاق ایران 
داده شده اســت. انتظار بر این بود که در جهت رفع 
مشکل تأمین مواد اولیه به موقع اقدامات جدی تری 
صورت گیــرد که طبق روال هیچ توجهی نشــد و 
طبق روال های معمــول و غیرعادی همواره در این 
موارد عاج واقعه را به بعد از وقوع موکول می کنیم.

او ادامه داد: وضعیت امنیت غذایی نهاده های تولید 
بخش کشــاورزی به دلیل عــدم تأمین و اختصاص 
نیافتن بخــش قابل توجهی از ارزهــای موردنیاز به 
این نهاده ها بســیار نگران کننده است و تداوم آن ها 
نسبت به سال های قبل با نقصان شدید روبروست و 
این مسئله در بخش کشاورزی هم استمرار تولید را 
تهدید می کند و هم درآمد کشاورزان را متأثر خواهد 
کرد. در خصوص تولیدات زراعی نیز کمبود نهاده ها 
قطعاً کشــت پاییزه را با مشــکات فراوانی مواجه 
خواهد کرد.شافعی تأکید کرد: شایسته نیست که در 
شــرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد 
بی مهری قرار گیرند و بیش از گذشــته با تنگناهای 
گوناگون مواجه شــوند و ما نگــران ادامه این روش 
هستیم. به عنوان رئیس اتاق ایران شاهد تاش های 
تشکل های اقتصادی، اعضای هیأت رئیسه و فعاان 
اقتصادی هســتم اما به سهم خود عرض می کنم که 
شــرمنده ایم که به رغم تاش، نتوانســته ایم در رفع 
مشکات آن طور که باید موفق باشیم اما درعین حال 
بــه آینده امیدواریم که اگر حرف ما موردقبول واقع 
نمی شود آن طور که مقام معظم رهبری فرموده اند، 
مسئوان و تصمیم گیران بر اساس فرمایشات ایشان 

حرکت کنند و برنامه بریزند.

شافعی:
بسیاری از ناکارآمدی ها، پشت تحریم پنهان شده است

استانها
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دردسرهای تورمی حمایت از بورس گزیده خبر
این روزها که بازار سرمایه درگیر افت و اصاح های شدیدی است 
و دولــت برای تقویت و حمایت از آن دســت به اقداماتی چون 
تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس و اجازه سرمایه گذاری 
بانک ها در بازار سهام زده است، کارشناسان اقتصادی نسبت به 
تورم زا بودن این تصمیمات هشدار می دهند و معتقدند مشکات 
پولی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.  پس از صعودهای متداول 
و بی سابقه شاخص بورس، این روزها شاخص بازار سرمایه با افت 
و اصاح های زیادی دست وپنجه نرم می کند که دولت، مجلس، 
شــورای عالی بورس هر یک به نوبه خود ســعی می کنند این 
بازار را به ثبات برســانند و دوام رشــدهای آن را تضمین کنند. 
تزریق منابع صندوق توســعه ملی به بورس، ورود بانک ها برای 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اجازه به سهامداران حقوقی برای 
انتشــار اوراق تبعی و سهام خزانه در جهت بیمه سهام از جمله 
تصمیمات و اقدامات مهمی اســت که تاکنون برای تقویت بازار 
سرمایه گرفته شده اســت.در این بین، کارشناسان اقتصادی و 
بازار ســرمایه بازارگردان ها، اوراق تبعی و سهام خزانه را از جمله 
سیاست های حمایتی مورد قبول در دنیا از بازار سرمایه می دانند 
و معتقدند که این عوامل می توانند به کاهش ریســک در بورس 

کمک کنند. 

تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس تورم زاست 
اما از آنجا که بانک مرکزی و نظام بانکی باید مبلغ برداشت شده 
از صندوق توســعه ملی برای حمایت از بورس را تبدیل به ریال 
کند که این فرایند پایه پولــی بانک مرکزی را افزایش می دهد 
و نتیجه آن چیزی تورم نخواهد بود، موجب شــد تا تحلیلگران 

اقتصادی نسبت به تبعات تورم زا تزریق منابع صندوق توسعه ملی 
به بورس هشــدار بدهند. در این راستا، میثم هاشم خانی - یک 
اقتصاددان - می گوید برداشت از صندوق توسعه ملی یا اختصاص 
هر پولی از بیت المال برای حمایت از بورس نه تنها نمی تواند به 

رشد مستمر بورس منجر شود بلکه، دور از انصاف است. به گفته 
وی، تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس بر رشد بازار دارای 
تاثیر کوتاه مدت اســت و پس از تخصیــص منابع این صندوق 
به بورس، افرادی تعیین می شــوند تا سهام یکسری از شرکت ها 

را خریــداری کنند و اینکه چه زمانی این ســهام ها را بخرند یا 
بفروشند، منجر می شود تا رانت اطاعاتی شکل بگیرد که از این 

نظر هم اقدام مثبتی نیست و فساد و رانت ایجاد می کند. 

فعالیت بانک ها در بورس تورم زاست
حیدر مستخدمین حسینی - یک کارشناس اقتصادی دیگر - نیز 
معتقد اســت که ماهیت صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از 
بازار ســرمایه مغایرت دارد، زیرا منابع این صندوق برای چنین 
امری درنظر گرفته نشــده است. همچنین، زمانی که از صندوق 
توســعه ملی چنیی مبلغی خارج می شود، طبیعتا بانک مرکزی 
بایــد آن مبلغ را تبدیــل به ریال کند و ایــن فرایند تبدیل به 
ریــال پایه پولی بانک مرکــزی را افزایش می دهد که در نهایت 
موجب تورم می شــود.  ورود بانک ها بــه بورس نیز یکی دیگر از 
دردســرهای حمایت از بازار سرمایه اســت که در پی آن، تورم 
افزایش پیدا می کند؛ به گونه ای که کامران ندری - یک تحلیلگر 
اقتصــادی - این اقدام را از آنجا کــه موجب به خلق نقدینگی 
می شود برای بازار سرمایه مثبت می داند، اما از طرف دیگر چون 
عمــده خرید و فروش بانک ها در این بــازار با خلق پول صورت 
می گیرد، مشکات پولی چون تورم برای اقتصاد ایجاد می کند.با 
این حساب، باید دید تقویت بورس و حمایت از رشدهای آن به 
نفع چه کسانی است و به چه قیمتی صورت می گیرد، زیرا مردم 
به عنوان سهامداران این بازار با افزایش تورم متضرر می شوند و 
اینگونه حمایت ها دردی از ضررهای بورسی آن ها دوا نمی کند، 
بلکــه تنها این ضررها را از بخش مالی اقتصاد به بخش پولی آن 

منتقل می کند که مجدد مردم ضرر می کنند.

سقف وام مسکن جوانان ۴۰۰ میلیون 
تومان شد

ســقف تســهیات قابل پرداخت از محل حســاب 
پس انداز مسکن جوانان در تهران ۶۰ درصد افزایش 
یافت و به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن ـ هیبنا، بانک مسکن با توجه به 
شرایط جدید قیمتی در بازار مسکن نسبت به افزایش 
سقف این تسهیات برای افتتاح کنندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان 
اقدام کرده اســت. بر این اساس سقف تســهیات قابل پرداخت از این محل 
در شــهر تهران در پایان ســال پانزدهم با ۶۰ درصد رشــد، از ۲۵۰ میلیون 
تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته اســت.همچنین سقف تسهیات 
مذکور در شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز 
و کرمانشــاه در پایان ســال پانزدهم از ۲۱۰ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان 
افزایش یافته است. این میزان در مورد سایر نقاط شهری ۱۸۴ میلیون تومان 
بود که امســال در ترمیم صورت گرفته به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافت.

برای برخورداری از سقف تسهیات مذکور سپرده گذاری ماهانه در هر سال با 
مبالغی بیش از آنچه پیش تر تعیین شــده بود صورت می گیرد. بر این اساس 
میزان سپرده گذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف 
تســهیات تعلق گرفته به افتتاح کنندگان حســاب در سال ۹۹ به ترتیب با 
مبالــغ ۶۵ هزارتومان آغاز می شــود و درنهایت با افزایش مبلغ در هر ســال 
به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در ســال پانزدهم افزایش می یابد.سپرده گذارانی 
که می خواهند بین ۵ ســال تا ۱۵ سال از زمان سپرده گذاری خود از سقف 
تسهیات مسکن جوانان استفاده کنند می باید بیشتر از حداقل های تعیین 
شده واریز کنند .به طور مثال سپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم 
از سقف تسهیات ۲۱۰ میلیون تومان در شهر تهران بهره مند شود می باید 
در سال اول ماهانه مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.همچنین سقف تسهیات 
مذکور در سه گروه شهری شامل تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری 
در پایان ســال پنجــم از ۱۵۰، ۱۱۰ و ۸۴ میلیون تومان به ترتیب به ۲۱۰، 
۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.هر شخصی که به سن ۱۸ سال 
تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد، می تواند به نام 
خود یا کســانی که تحت وایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن 
جوانان افتتاح کند. متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند 
ســپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلــغ ماهیانه )به دفعات یا به صورت 
یکجا در ابتدای دوره( آغاز کنند.برداشــت از حساب پس انداز مسکن جوانان 
در هر مقطعی بامانع است اما برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام 
پذیرد که متوســط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک 
مرکزی در هر سال - که جداول آن در وبسایت بانک مسکن متناسب با سقف 
و واریزی های جدید تعیین شده در سال ۹۹ به روز خواهد شد - کمتر نشود. 
پرداخت تسهیات حساب پس انداز مســکن جوانان برای احداث، تکمیل و 

خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.

مدیرعامل بورس تهران اعام کرد
 بکارگیری سه ابزار برای متعادل کردن 

بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران ضمن اعام اینکه۸۰ درصد فعاان 
بازار ســرمایه با ممنوعیت فروش ســهام در یک روز موافقند، گفت: اختیار 
فروش تبعی یا بیمه سهام، بازارگردانی مؤثر که از ۱۰ مهر اجباری می شود و 
همچنین به کارگیری سهام خزانه از جمله ابزارهای اطمینان بخش است. علی 
صحرائی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، اظهار کرد: کسانی که 
در یک روز سهام را می خریدند و همان روز می فروختند بقیه سهامداران را که 
نگاه طوانی مدت به بازار سرمایه داشتند، متأثر می کردند.مدیرعامل شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران گفت: بر این اساس و نظرسنجی فعاان بازار سرمایه، 
به اجرای ممنوعیت نوســان گیری روزانه تصمیم گرفتیم.وی اضافه کرد: در 
این شرایط، ســهامداران به ویژه حقوقی ها که در بازار، عملیات نقدشوندگی 
و اطمینان بخشــی را انجام می دادند، از متولیان بازار سرمایه انتظار داشتند 
برای جلوگیری از نوســان گیری روزانه به نحــوی ممنوعیت ایجاد کنیم تا 
ثبات بیشتری به بازار برگردد و از هیجانات بازار، کاسته شود.وی گفت: به این 
ترتیب اگر کسی سهمی را در روز معاماتی بخرد، در همان روز امکان فروش 
آن را ندارد، اما اگر کسی از قبل، سهم را داشته باشد می تواند بفروشد و دوباره 
با تشخیص خود بخرد.صحرایی با اشاره به اینکه تصمیمات درباره بازار سرمایه، 
همیشــه موافقان و مخالفانی دارد ، افزود: با نظرسنجی از فعاان منصف بازار 
سرمایه، این تصمیم درست را گرفتیم و بر اساس نظرسنجی، حدود ۸۰ درصد 
فعاان مجازی بازار سرمایه، موافق این تصمیم هستند.وی اضافه کرد: اقدامات 
مؤثری در دوره اخیر انجام شده است و با توجه به مصوبات شورای عالی بورس 
اوراق بهادار، ناشران و سهامداران عمده، موظف هستند قابلیت نقدشوندگی را 
فراهم کنند.مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: اختیار فروش 
تبعی یا بیمه ســهام، بازارگردانی مؤثر که از ۱۰ مهر اجباری می شــود و به 

کارگیری سهام خزانه، از جمله ابزارهای اطمینان بخش است.

آخرین وضعیت تزریق منابع صندوق توسعه 
ملی به بورس

درحالی که حدود دو هفته از خبر تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به 
صندوق تثبیت بازار می گذرد، یکی از اعضای شورای عالی بورس تاکید کرد 
که این موضوع حتما اجرایی خواهد شد. کاهش های پی در پی شاخص بورس 
مســئوان را بر آن داشت تا تصمیمات مختلفی برای به تعادل رساندن بازار 
سرمایه اخذ کنند. یکی از این تصمیمات تزریق منابع صندوق توسعه ملی به 
این بازار بود.در این راستا، چندی پیش حسن قالیباف اصل - رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار - اعام کرد که این ســازمان پیگیر نهایی شدن انتقال 
یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار است و بر این 
موضوع تاکید کرد که اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی 
مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است.هرچند 
که رقم دقیق آن هنوز به صورت رســمی اعام نشــده است اما پیگیری های 
ایســنا از این حکایت داشت که طبق مذاکرات صورت گرفته فعا قرار است 
این منابع از حساب های ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک ها تامین شود و 
احتماا نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. چندی بعد از اعام خبر 
مذکور، صندوق توســعه ملی نیز آمادگی خود را برای حمایت از بورس اعام 
کرد اما هنوز خبری از تزریق این منبع نشده است.در این راستا، حسین ساح 
ورزی - یک عضو شورای عالی بورس - در گفت و گو با ایسنا، درمورد آخرین 
وضعیت تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، 
توضیح داد: این طرح هنوز اجرا نشده و درحال طی کردن مراحل اداری است؛ 

اما به طور قطع اجرا خواهد شد.

در حالی که روز گذشــته اعام شد فروش سهام خریداری شده در همان روز ممنوع 
است، یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که هرچند این تصمیم در حمایت 
از بازار گرفته شــده، اما به طور کلی قابل دفاع نیســت.مهرزاد منتظری، با تاکید بر 
این که تصمیمات سازمان در مقطع فعلی برای حمایت از بازار سرمایه است، اظهار کرد: 
احتماا تصمیم گیران احساس کردند منابعی که طی چند هفته گذشته برای حمایت 
از بازار سهام به این بازار تزریق کرده اند توسط نوسان گیران روزانه سوء استفاده می شود.

وی ادامه داد: در واقع ممکن است برخی نوسان گیران سهم را با قیمت پایین بخرند و 
با قیمت بااتر به شخص حقوقی که در حال حمایت از بازار است بفروشند به همین 
دلیل چنین تصمیمی را اخذ کرده اند.این کارشــناس بازار ســرمایه با تاکید بر این که 

تصمیم مذکور در شرایط عادی بازار قابل دفاع نیست، عنوان کرد: نوسان گیران باعث 
می شوند نقدشوندگی بازار باا برود. ممکن است این تصمیم در شرایط فعلی که فشار 
فروش در بازار زیاد است به نفع بازار باشد اما در کل تصمیم خوبی به حساب نمی آید.

این در حالی است که مدیرعامل شــرکت بورس اوراق بهادار تهران اظهار کرده که با 
نظرسنجی از فعاان منصف بازار ســرمایه، این تصمیم درست را گرفتیم و بر اساس 
نظرسنجی، حدود ۸۰ درصد فعاان مجازی بازار سرمایه، موافق این تصمیم هستند.

به گفته صحرایی، کسانی که در یک روز سهام را می خریدند و همان روز می فروختند 
بقیه ســهامداران را که نگاه طوانی مدت به بازار سرمایه داشتند، متأثر می کردند، بر 
این اساس و نظرسنجی فعاان بازار سرمایه، به اجرای ممنوعیت نوسان گیری روزانه 
تصمیم گرفتیم.وی همچنین گفت: در این شرایط، سهامداران به ویژه حقوقی ها که در 
بازار، عملیات نقدشوندگی و اطمینان بخشی را انجام می دادند، از متولیان بازار سرمایه 
انتظار داشتند برای جلوگیری از نوسان گیری روزانه به نحوی ممنوعیت ایجاد کنیم تا 
ثبات بیشتری به بازار برگردد و از هیجانات بازار، کاسته شود. به این ترتیب اگر کسی 

سهمی را در روز معاماتی بخرد، در همان روز امکان فروش آن را ندارد.

ریزش ۴۳۰۰۰ واحدی نماگر تاار شیشه ای
معامات بورس دیروز با نوســان و ریزش شــاخص کل مواجه شد به طوری که 
نماگر اصلی تاار شیشه ای با افت بیش از ۴۳۰۰۰ واحدی در پایان داد و ستدها 
به یک میلیون و ۵۷۲ هزار و ۸۳۷ واحد رسید.جزییات داد و ستدهای بازار سهام 
بر اســاس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معاماتی در 
بازار ســهام دیروز با سقوط مواجه شدند و به طور میانگین ۲.۱۶ درصد کاهش 

را به ثبت رساندند.

کاهش دسته جمعی شاخص ها
بر اساس آمارهای معاماتی،دیروز شاخص های بورس با نوسان مواجه شدند به 
طوری که شــاخص کل با )۴۳۳۸۳( واحد ریزش معادل )۲.۶۹( درصد به یک 
میلیون و ۵۷۲ هزار ۱۴۸  واحد، شاخص قیمت »وزنی - ارزشی«  با )۱۱۳۷۶( 
واحد افت معادل )۲.۶۹( درصد به ۴۱۲ هزار ۲۶۳ واحد، شاخص کل »هم وزن« 
با )۴۷۳۶( واحد ریزش معادل )۱.۱۵( درصد به ۴۰۷ هزار و ۷۳۲ واحد، شاخص 
قیمت »هم وزن« بــا )۳۱۰۳( واحد کاهش معادل )۱.۱۵( درصد به ۲۶۷ هزار 
و ۱۸۱ واحد، شــاخص آزاد شناور با )۵۷۱۸۸( واحد افت معادل )۲.۶۷( درصد 
به ۲ میلیون و ۸۸ هزار و ۲۳۵ واحد، شــاخص بازار اول با )۳۸۴۶۵( واحد افت 
معــادل )۳.۲۶( درصد به یک میلیون و ۱۴۰ هزار ۳۷۴ واحد و شــاخص بازار 
دوم بــا )۶۰۵۱۴( واحد ریزش معــادل )۱.۸۵( درصد به ۳ میلیون و ۲۱۵ هزار 

و ۱۲۴ واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار
از ســویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که دیروز ۷ 
نماد »فارس با )۵۲۵۸( واحــد، فواد با )۵۲۱۶( واحد، فملی با )۳۹۰۴( واحد، 
وغدیر با )۱۶۸۲( واحد، کگل با )۱۶۷۹( واحد، شبندر با )۱۵۷۶( واحد، و شتران 
با )۱۴۳۷( واحد«، بیشترین تاثیر را در روند حرکتی شاخص کل بورس بر جای 

گذاشتند.

افت شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، روز جاری همه شــاخص صنایع تاار شیشه ای با نوسان 
مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع »بانک ها با )۲۰۹( واحد ریزش معادل 
)۲.۴۰( درصــد به ۸ هزار و ۵۲۶ واحــد، رادیویی با )۲۴۴( واحد کاهش معادل 
)۲.۴۶( درصد به ۹ هزار و ۷۱۴ واحد، شیمیایی با )۲۷۲۲( واحد ریزش معادل 
)۲.۶۳( درصد به ۱۰۰ هــزار و ۶۹۶  واحد، رایانه )۱۸۰۳( واحد کاهش معادل 
)۳.۳۵( درصــد به ۵۲ هزار و ۲۳ واحد، کانه فلزی بــا )۱۶۱۳۶( واحد کاهش 
معــادل )۳.۸۴( درصد به ۴۰۴ هــزار و ۵۹۹ واحد، فراورده نفتی با )۲۲۹۴۵۵( 
واحد افت معــادل )۴.۰۶( درصد به ۵ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۶۱۷ واحد، فلزات 
اساســی با )۴۹۵۴۸( واحد کاهش معادل )۴.۰۶( درصد به یک میلیون و ۱۷۰ 

هزار و ۵۰۳ واحد« رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز بازار ســهام مشخص می کند:  
قیمت سهام نمادهای » وسزنجان با ۴۳ درصد، وبصادر با ۶.۴۴ درصد، لوتوس با 
۴.۸۱ درصد، تایرا با ۴.۶۸ درصد، وسخراج با ۴.۵ درصد، پارسیان با ۴.۳۲ درصد 
و کساوه با ۴.۱ درصد«  بیشــترین افزایش قیمت و نمادهای »رتاپ با )۷.۳۸( 
درصد، ثشــرق با )۶.۴۱( درصد، آپ با )۵( درصد، کنور با )۵( درصد، وصنعت 
با )۴.۹۹( درصد، ســتران با )۴.۹۹( درصد و شتران با )۴.۹۸( درصد« بیشترین 

کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

در تیرماه؛
شکاف سپرده  ها و تسهیات به ۶۵۲ هزار 

میلیارد تومان رسید
متوســط رشد ماهانه مانده ســپرده  ها بعد از کسر سپرده قانونی طی ۴ ماه 
نخست سال ۱۳۹۹ برابر با ۳.۳ درصد و متوسط رشد ماهانه مانده تسهیات 
۲.۴ درصد است.متوســط رشد ماهانه مانده ســپرده  ها بعد از کسر سپرده 
قانونی طی ۴ ماه نخســت ســال ۱۳۹۹ برابر با ۳.۳ درصد و متوسط رشد 
ماهانه مانده تسهیات ۲.۴ درصد است.همچنین شکاف بین مانده سپرده  ها 
و تسهیات در تیرماه به ۶۵۲ هزار میلیارد تومان رسید.استان های خراسان 
شمالی با ۱۰۲ درصد، ایام ۱۰۵ درصد و کهکیلویه و بویراحمد ۱۰۹ درصد 
بیشترین و استان های استان های البرز با ۴۴ درصد، خوزستان ۴۹ درصد و 
بوشهر ۳۶ درصد کمترین نسبت تسهیات به سپرده ها را در تیرماه داشته 

اند، این رقم برای تهران ۸۸ درصد است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ضمن 
تایید افزایش صادرات نفتی کشــور و 
تسریع بازگشــت ارزهای صادراتی در 
ماه های اخیر، گفت: فروش حواله های 
ارزی صادراتی در شهریور سال جاری 
نســبت به مرداد ماه در ســامانه نیما 
معادل ۷۷ درصد رشــد داشته است.

صمد کریمی اظهار کــرد: در ماه های 
نفتی کشــور  روند صــادرات  اخیــر 
افزایشــی بوده و با تصمیمات و تدابیر 
اتخاذ شده شــاهد بهبود این روند نیز 
خواهیم بود که این موضوع توان بانک 
مرکزی برای تامین کااهای اساســی، 
دارو و مواد اولیه، کااهای واســطه ای، 

سرمایه ای و مصرفی نهایی و نیز ایجاد 
ثبات و آرامش در بــازار ارز را افزایش 
داده اســت.وی ادامــه داد: با توجه به 
تغییرات اعمال شده در بسته سیاستی 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات سال 
۱۳۹۹ و تشویق ها و تنبیه های درنظر 
گرفته شده برای صادرکنندگان، روند 
بازگشــت ارزهای صادراتی در ماه های 

اخیر ســرعت گرفته، به طــوری  که 
شاهد رشد بالغ بر ۷۷ درصدی فروش 
حواله های ارزی صادراتی در شــهریور 
سال جاری نسبت به مرداد ماه در بازار 
دوم در بســتر نیما بوده ایم.مدیر اداره 
صادرات بانک مرکزی افزود: برنامه های 
بانک مرکــزی برای تعمیق بازار ثانویه 
ارز از منابع غیر از صادرات غیرنفتی به 

صورت اسکناس و حواله در کنار فروش 
غیرنفتی  ارزی صادرکننــدگان  منابع 
به تدریج در حال اجراســت و با توجه 
بــه  اقدامات انجام شــده پیش بینی 
می شــود که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ 
عرضه حواله های ارزی و اسکناس در 
بازار دوم در مقایســه با نیمه نخســت 
سال جاری به طور چشمگیری تقویت 
شده و بازار ارز از ثبات نسبی به مراتب 
بااتری بر اســاس عوامــل بنیادین، با 
فروکــش کردن انتظــارات و التهابات 
برخوردار شده و نرخ ارز در مسیر اصلی 
تعادلی خود بــه دور از هیجانات کوتاه 

مدت قرار گیرد.

مدیر صادرات بانک مرکزی اعام کرد
رشد 77 درصدی فروش حواله های 

ارزی در نیما

یک اســتاد دانشگاه اظهار داشــت: معتقدم دولت به 
اندازه کافــی موجودی در ذخایــر دارد اما جنبه های 
احتیاطــی را رعایت می کند و شــاید منتظر چرخش 
سیاســت های جهانی و به ویژه انتخابات آمریکا است 
تا اگر ۴ ســال دیگر مجبور به تحمل ترامپ بودند، در 
این مدت حاشیه امنی داشته باشند.جمشید عدالتیان 
درباره اظهارات رئیس بانک مرکزی از چند ماه گذشته 
مبنــی بر اینکه خرید ارز صرفه اقتصادی ندارد و ادامه 
افزایش نرخ دار در بازار در این مدت، اظهار داشــت: 
اول از همه باید گفت که روسای بانک  مرکزی معموا 
سخنرانی نمی کنند. عاوه بر آن بانک مرکزی باید جدا 
از دولت عمل کند و مســتقل باشد. مهم ترین وظیفه 
بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی کشور، کنترل تورم 
و نقدینگی است اما آقای روحانی اعام کرده که دولت 
نــرخ دار را تعیین می کند که این با اســتقال بانک 
مرکزی منافات دارد.این کارشــناس اقتصادی افزود: 
البته این عملکــرد فقط به ریاســت جمهوری آقای 
روحانی هم محدود نمی شــود و از ابتدا، بانک مرکزی 
ایران استقال نداشــت و از آنجایی که بانک مرکزی 
کشــورمان مستقل نیســت وقتی آقای همتی درباره 
سیاســت ها صحبت می کند، توان اجــرای آن را هم 
ندارد.عدالتیان با تاکید بر اینکه با پدیده عجیبی مواجه 
شدیم و بعد از اینکه امریکا اعام کرد مکانیسم ماشه 
را فعال می کند، شــاهد جهش در نرخ ها بودیم، گفت: 
از ســوی دیگر تا پایان شــهریورماه به صادرکنندگان 
مهلت داده بودند ارز صادراتی را برگردانند که هنوز هم 
بسیاری نسبت به بازگشت ارز صادراتی اقدام نکردند.

وی ادامه داد: مســاله دیگر که آقــای روحانی هم به 

آن اشــاره داشت این است که معتقدم دولت به اندازه 
کافی موجودی در ذخایر دارد اما جنبه های احتیاطی 
را رعایت می کند و شاید منتظر چرخش سیاست های 
جهانی و به ویژه انتخابات آمریکا اســت تا اگر ۴ سال 
دیگر مجبور بــه تحمل ترامپ بودنــد، در این مدت 
حاشــیه امنی داشته باشند.عدالتیان با تاکید بر اینکه 
کاهش شــدید ارزش پول ملی در طول ۶ ماه بســیار 
وحشتناک است و آثار مخربی در کشور خواهد داشت، 
افزود: در این شرایط یا مواد اولیه به فروش نمی رسد و 
همچنان منتظر نرخ ارز هستند یا با احتساب انتظارات 
تورمی به فروش می رسانند. برای مثال زمانی که یورو 
۳۰ هــزار تومان بود مواد اولیه را بــا یوروی ۳۵ هزار 
تومان به مصرف کننــده می فروختند و قیمت فروش 
۵ الی ۶ هزار تومان جلوتر از بازار است.این کارشناس 
اقتصادسیاسی ادامه داد: قیمت تمام شده با شدت در 
حال افزایش است و از ســوی دیگر این تبعات بسیار 
ســنگینی برای مصرف کننده نهایی دارد.ویی با اشاره 
به عوامل جهش نرخ ارز اظهار داشت: عاوه بر عوامل 
گفته شده، عوامل اثرگذار دیگری را هم می توان مورد 
بررســی قرار داد. در حال حاضــر از یک طرف ارزش 
پــول ملی کاهش پیدا می کند و از ســوی دیگر تورم 
شــدید تر می شود و باعث می شــود باز هم ارزش پول 
ملی کاهش یابد.وی با بیــان اینکه یکی از مهم ترین 
مشکات تورم است و دولت آقای روحانی در سال های 
اول توانست تورم را تک رقمی کند، گفت: وقتی تورم 
۴۰ الی ۵۰ درصدی مواجه باشیم، نرخ مبادله ارز هم 
به همان نسبت کاهش پیدا می کند.عدالتیان ادامه داد: 
عوامل دیگری مانند عدم برگشت ارز صادراتی هم در 

این افزایش نرخ اثرگذار بودند. وی با اشاره به عاملی که 
قابل رصد هم نیست، اظهار داشت: یکی از عوامل مهم 
فرار سرمایه است که بسیار افزایش یافته است. آمارها 
می گوید ۸۵ درصد از ســفرهای خارجی کاهش پیدا 
کرده و برای کســی صرف نمی کند که حتی به ترکیه 
برود اما همچنان شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: افراد به راحتی با ریال، 
ملک در کشــورهای خارجی می خرنــد و این ریال به 
سلیمانیه می رود و به دار تبدیل می شود یا اینکه همان 
ریال از طریق سلیمانیه صرف صادرات قاچاق از ایران 
به عراق می شــود. برای خارجی ها و مردم کشورهای 
همسایه هر چیزی در بازار ایران ارزان است و می توانند 
با کمترین قیمت دارو و غذا را از بازار ایران خارج کنند.

وی گفــت: این صادرات قاچاق فــراوان از ایران باعث 
خروج ارز و ســرمایه از ایران می شــود. بنابراین فرار 
ســرمایه هم از دایل افزایش نرخ ارز اســت.عدالتیان 
ادامه داد: عامل تــورم و نقدینگی که خود عامل تورم 
است، یک زنجیره هستند. اخیرا هم با ریزش شاخصی 
که مصنوعی باا رفته بود، نقدینگی از این بازار خارج 
و وارد سایر بازارهای موازی شد. تمام این عوامل نشان 
می دهد که در حال حاضــر اراده ای برای کنترل بازار 
ارز وجود نــدارد.وی تاکید کرد: البته دولت هم از این 
شرایط استفاده می کند هم ارز را گران می فروشد و هم 
بــورس را داغ نگه مــی دارد و در حفظ ذخایر محتاط 
اســت.این کارشناس اقتصادسیاســی گفت:اگر بانک 
مرکزی مستقل بود، می توانستیم  روی حرف های آقای 
همتی حساب کنیم اما نتوانستیم حرف های هیچ یک 

از روسای بانک مرکزی را باور کنیم.

کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

اراده ای برای کنترل بازار ارز وجود ندارد

تحلیل کارشناسی از تصمیم 
جدید بورسی ها
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نگـــاه

برای دیدار با سوگا؛
وزیرخارجهچینبهژاپنمیرود

احتمااً در ســفر به توکیو که برای اوایل مــاه میادی آتی پیش بینی 
می شــود؛ وزیر خارجه چین با نخســت وزیر جدید ژاپن دیدار خواهد 
داشت.به گزارش رســانه رسمی ژاپن از احتمال سفر »وانگ ئی« وزیر 
خارجه چین به توکیو در اوایل مــاه میادی آتی )اکتبر( خبر داد.وی 
قرار است در این ســفر، عاوه بر »توشیماتسو موتگی« همتای ژاپنی، 
با »یوشــهید سوگا« نخست وزیر جدید ژاپن نیز دیدار کند.موضوع این 
دیدار، نحوه مدیریت روابط دو کشور، مسائل تجاری و مناقشات دریای 

چین شرقی، عنوان می شود.

کلی کرافت با انتقاد از عدم همراهی تروئیکای اروپایی؛
۲۲۳۱قطعنامهناقضکشورهای
مشمولتحریمآمریکامیشوند

نماینــده دائم آمریکا در ســازمان ملل متحد آشــکارا تهدید کرد که 
کشورهای ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ مشــمول تحریم ها و محدودیت های 
آمریکا خواهند شد.»کلی کرافت« نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل 
متحد روز شنبه در گفتگویی اختصاصی با شبکه سی بی اس )CBS( به 
صراحت تهدید کرد که چنانچه کشوری قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کند، 
مشــمول محدودیت ها و تحریم های ]اعمالی از ســوی آمریکا[ خواهد 
شد.وی در این گفتگو مدعی شد که »یگانه هدف ایاات متحده ظرف 
چند ماه گذشــته اطمینان یافتن از حفظ امنیــت خاورمیانه و امنیت 
اسرائیل و بالتبع آن، حفظ امنیت شهروندان اروپایی بود«.کرافت که از 
عدم همراهی تروئیکای اروپایی ]انگلیس، فرانســه و آلمان[ با منویات 
کاخ سفید مبنی بر راه اندازی »مکانیسم ماشه« علیه ایران انتقاد کرد 
و گفت که »این مســئله مایه یأس من اســت. موضع روســیه و چین 
در این زمینه برای ما روشــن اســت«.این دیپلمات آمریکایی با تهدید 
کشورهای جهان به لزوم پیروی از بازگشت ادعایی تحریم های سازمان 
ملل علیه ایران، هشــدار داد: »هر کشوری که قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض 

کند، مشمول محدودیت ها قرار می گیرد«.

سندرز: 
حذفبرایهاییبرنامههادموکرات

ترامپپسازشکستدارند
سناتور برنی ســندرز در سخنانی برای مطمئن ســاختن دموکرات ها 
گفت، در صورت شکســت دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر و امتناع او 
از ترک قدرت، چند برنامه برای رســیدگی به این ســناریو وجود دارد. 
سناتور برنی ســندرز در مصاحبه با بیل ماهر گفت، لیبرال ها اطمینان 
بســیاری دارند که جو بایدن، نامزد ریاســت جمهوری دموکرات ها در 
انتخابات برنده می شــود اما دموکرات ها طرح هایی در دست دارند که 
اگر ترامپ از ترک قــدرت امتناع کرد، با او مقابله کنند.او گفت: حرف 
آخر اینکه، کارهایی هســت که ما اکنون باید انجام دهیم تا از پیروزی 
بایدن مطمئن شویم. و اگر ترامپ برای ماندن در قدرت پس از شکست 
تقا کند، برنامه هایی در دســت است که از خروج او از قدرت اطمینان 
حاصــل می کند. اما در حال حاضر، ظرف پنــج هفته آتی کار و هدف 
ما شکســت او و شکست او به شــکلی بد است.    این اظهارات سندرز 
در بحبوحه انتقاد شــدید دموکرات ها از امتنــاع ترامپ به تعهد برای 
انتقال مســالمت آمیز قدرت در صورت شکســت او در انتخابات نوامبر 
مطرح می شــود.ترامپ در انتقاد به رای گیری پســتی و انتقال قدرت 
چهارشــنبه به خبرنگاران در کاخ ســفید گفت: باید ببینیم چه پیش 
می آید اما خب من انتقاد شدیدی به رای گیری داشته ام. این رای گیری 
یک فاجعه است. این نوع رای گیری خارج از کنترل است و دموکرات ها 
بــه خوبی از آن آگاهند. پیش بینی می کنــم که دیوان عالی آمریکا در 
نهایت شــخص پیروز را معرفی کند.ســناتور سندرز در واکنش به این 
صحبت های ترامپ گفت: صد ســال ســیاه هم فکرش را نمی کردم که 
روزی درباره این حرف بزنم که اگر یک رئیس جمهوری نخواست بعد از 
شکســت در انتخابات از قدرت کنار برود، چه کاری باید انجام شود. اما 
خب امروز در چنین وضعیتی هستیم. به حرف های ترامپ گوش کنید. 

به آنها کم محلی نکنید.

مصردرگیرتحواتداخلیوخارجی
مصر طی هفته گذشته و در سالگرد اعترضات عمومی سال گذشته بار دیگر به 
صحنه اعتراضات گسترده مردمی تبدیل شد که تا کنون صدها تن از شهروندان 
مصری توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند.»محمد علی« مالک پیشین یک 
شــرکت ساختمانی ۲۰ سپتامبر ســال ۲۰۱۹ در پی برخی افشاگری ها علیه 
»السیســی« رییس جمهوری مصر از مردم این کشور دعوت کرد در اعتراض به 
فساد حاکم به خیابان ها بیایند.وی مدعی بود که طی سالها همکاری با ارتش در 
اجرای پروژه های متعدد ساختمانی از جمله احداث منازل مسکونی مجلل برای 
رییس جمهوری مصر و اطرافیان وی ، شــاهد فساد گسترده سیسی بوده است.

مشکات داخلی و نیز سیاست خارجی مصر آنچنان گسترده و فراگیر است که 
السیسی برای فایق آمدن بر آنها به نیرویی بیشتر از قدرت ارتش نیاز دارد.در پی 
اعتراضات گسترده سال گذشته مردم مصر چهار هزار تن دستگیر و روانه زندان 
شدند.اینک پس از گذشت یک ســال، باردیگر شهروندان مصری تحت عنوان 
»روز خشــم« در مخالفت با سیاست های دولت سیسی به خیابان ها آمده اند.

تظاهرات امسال در اعتراض به اوضاع بد معیشتی و تصویب قانون تخریب اماک 
و خانه های ساخته  شده بدون مجوز صورت می گیرد و تظاهرکنندگان خواستار 
برکناری سیسی از قدرت هستند.»حمزه زوبع« سخنگوی پیشین حزب آزادی 
و عدالت در ارتباط با اعتراضات گسترده مردم مصر گفت: این اعتراضات فراتر از 
مســایل ایدئولوژیک و یا اهداف انقابی و یا طرفداری از شخص و جناح خاصی 
است. مردم به خاطر وضعیت نابسامان معیشتی به خیابان ها آمده اند.زوبع که 
در تبعید و در استانبول بسر می برد در واکنش به حوادث اخیر مصر در گفتگو 
با شبکه ه های تلویزیونی ترکیه از جمله »تی.آر.تی« افزود: در گذشته نیروهای 
امنیتی مصر، افراد وابسته به جناح های مخالف سیاسی مانند اخوان المسلمین 
را مسوول اعتراضات معرفی و دستگیر می کردند، اما نیروهای امنیتی در حوادث 
اخیر کاما سردرگم شده اند و هیچ سرنخی در باره سازمان دهندگان اعتراضات 
اخیر ندارند.اعتراضات گسترده مردم مصر در شرایطی روی می دهد که عبدالفتاح 
السیسی عاوه بر رویارویی با مشکات اقتصادی، سودای مداخله نظامی در لیبی 
را نیز در ســر دارد.وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی استانبول گفت، اعتراضات 
اخیر مردم مصر گسترده و غیرقابل پیش بینی است و دستگیر شدگان از همه 
طیف ها و اقشار جامعه هستند.زوبع گفت، خشم مردم و اعتراض اخیر آنها علیه 
رژیم سیسی خطرناکتر از اخوان المسلمین و یا سایر جناح های انقابی است. در 
تظاهرات اخیر حتی کودکان نیز حضور دارند و نیروهای امنیتی دهها جوان زیر 
۱۵ سال را دستگیر کرده اند. این نشان می دهد که سطح خشم مردم از جناح 
های سیاسی عبور کرده و همه اقشار جامعه را در برمی گیرد.عبدالفتاح السیسی 
هفت سال پیش با یک کودتا علیه دولت محمد مرسی که با آرای عمومی سرکار 
آمده بود، قدرت را در مصر بدســت گرفت و هنوز نتوانســته  بویژه به شــرایط 
اقتصادی کشــور سروسامان دهد. براساس آمار رسمی یک سوم مردم مصر زیر 
خط فقر زندگی می کنند و با توجه به رکود اقتصاد جهانی ، این روند همچنان 
در حال افزایش اســت.نکته حایز اهمیــت در تظاهرات اخیر مردم مصر، تغییر 
روش های اعتراض  اســت. سال گذشته اعتراضات در شهرهای بزرگ و هنگام 
روز انجام می شد، اما امسال این اعتراضات بدون اینکه از سوی گروه سیاسی یا 
جناح خاصی سازمان دهی شده باشد و بدون برنامه ریزی، در شهرهای کوچک و 
روستاها و هنگام شب برگزار می شود.اعتراضات گسترده مردم مصر در شرایطی 
روی می دهد که عبدالفتاح السیســی عاوه بر رویارویی با مشکات اقتصادی، 
ســودای مداخله نظامی در لیبی را نیز در ســر دارد.پارلمان مصر چندی پیش 
درمصوبه ای به رییس جمهوری این کشــور اجازه داد تا در صورت لزوم و برای 
پشتیبانی از ژنرال »حفتر« که مورد حمایت قاهره قرار دارد وارد خاک لیبی شود.

این در حالی اســت که مصر با مشکات ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز دست 
به گریبان است.از دیدگاه ناظران ، مشکات داخلی و نیز سیاست خارجی مصر 
آنچنان گســترده و فراگیر است که السیسی برای فایق آمدن بر آنها به نیرویی 

بیشتر از قدرت ارتش نیاز دارد.

ترامپقاضی»ایمیبرت«رانامزد
دیوانعالیکرد

رئیس جمهــوری آمریکا رســما »ایمی برت« را برای قضــاوت در دیوان عالی 
جنجالی نامزد کرد. حال کمتر از شــش هفته مانده بــه روز انتخابات، ترامپ 
به هدفش برای تشــکیل ترکیبی محافظه کارتر در این دیوان نزدیک تر شــده 
است.به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مراسم 
معرفی ایمی برت ۴۸ ساله به عنوان نامزد عضویت در دیوان عالی را در محوطه 
کاخ ســفید برگزار کرد و هفت فرزند این قاضی هم در آنجا حضور داشــتند.

رئیس جمهوری آمریکا از ســناتورها خواسته تا برت را تا پیش از روز انتخابات 
تایید کنند. چنانچه برت تایید شود، جایگزین خانم روث بیدر گینزبرگ خواهد 
شد که در ۱۸ سپتامبر در سن ۸۷ سالگی بر اثر ابتا به سرطان درگذشت. برت 
پنجمین زنی است که قصد قضاوت در این دیوان را دارد و ترکیب محافظه کاران 
مقابل لیبرال ها را ۶ به ۳ می کند.با توجه نزدیک بودن به زمان انتخابات ســوم 
نوامبر انتظار می رود بحث های داغی در ســنا بــرای تایید او به جریان بیفتد. 
عضویت در دیوان عالی آمریکا مادام العمر اســت. ترامپ قبا هم در سال های 
۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ دو قاضــی دیگر به نام های نیل گورســچ و بــرت کاوانا را در 
دیوان عالی آمریکا منصوب کرده اســت.ترامپ در ســخنان خود، ایمی برت را 
»یک قاضی و دانشــوری درخشــان« توصیف کرد و گفت که »وفاداری او به 
قانون اساسی خلل ناپذیر« است. قاضی برت هم گفت راه قاضی انتونین اسکالیا 
را ادامه می دهد که ســال ۲۰۱۶ درگذشت. اسکالیا طرفدار محدودسازی حق 
سقط، حامی حق حمل ساح و دیگر موارد جنجالی بود.رئیس جمهوری آمریکا 
همچنین شامگاه شنبه به شوخی گفت، ایمی برت به حدی »با استعداد« است 
که باید به جای جو بایدن، نامزد ریاســت جمهوری شود. او افزود: خب یکی از 
پروفســورهای او گفت که برت یکی از فوق العاده ترین دانشجویان او بوده است. 
این خیلی خوب است. این کمی بهتر از بایدن است، اینطور نیست؟ او باید نامزد 
ریاســت جمهوری شود! این به لحاظ آکادمیکی کمی بهتر است، اندکی بهتر.

جمهوری خواهان هم حزبی ترامپ اکثریت ۵۳ به ۴۷ را در سنا در اختیار دارند 
و تایید قاضی برت حتمی به نظر می رسد و دموکرات ها تاش  می کنند تا این 
مســیری پرچالش شــود.اعضای دیوان عالی آمریکا در بسیاری موارد در مورد 
تصمیم های دولت در قبال مســائلی چون قوانین ساح، حقوق رای دهندگان، 
سقط جنین و تامین مالی کارزارهای انتخاباتی رای می دهند و این آراء تاثیری 
عمیق بر شــرایط این کشور دارد.براساس گزارش شبکه سی بی اس، کاخ سفید 
تماس با دفاتر سناتورهای جمهوری خواه را آغاز کرده است تا قرار ماقات آنها 
با خانم برت را تعیین کند. انتظار می رود این دیدارها از چهارشــنبه آغاز شود.

پس از آن نامزد مورد نظر ترامپ به سواات ۲۲ عضو جمهوری خواه و دموکرات 
کمیته قضایی ســنا پاســخ خواهد داد. این جلسات استماع معموا سه تا پنج 
روز به طول می انجامد. پس از آن اعضای کمیته قضایی به ارســال نامزدی به 
صحن کامل رای می دهند. اگر چنین شود، صد عضو سنا در تایید یا رد او رای 

خواهند داد.

دور جدید تنش ها بین ارمنستان و آذربایجان

 آیا جنـگ در راه اسـت؟
آذربایجان و ارمنستان بار دیگر یکدیگر را به آغاز درگیری متهم 
می کنند و ارمنستان و حکومت منطقه مورد مناقشه قره باغ، برای 
جنگ اعــام آماده باش کرده اند.، منطقه »قره باغ کوهســتانی« 
)ناگورنو قره باغ( بار دیگر پس از ســه مــاه صحنه درگیری و زد 
و خورد نیروهای ارتش ارمنســتان و جمهوری آذربایجان است 
و شــبح جنگ بار دیگر بر این منطقه سایه افکنده است.دو روز 
پیش ســفارتخانه های آمریکا در باکو و ایــروان، در بیانیه ای از 
تمامی شهروندان آمریکایی خواستند تا به منطقه مورد اختاف 
وارد نشــوند، گویا از وقوع درگیری ها خبر داشــتند. این سؤال 
مطرح است که دولت آمریکا چگونه از بروز دوباره درگیری ها در 
این منطقه با خبر بوده اســت؟ اولین درگیری ها به نظر می رسد 
از بامــداد دیروز آغاز شــده و وزارت دفاع آذربایجان صبح دیروز 
اعام کرد که مواضع و شــهرک های مرزی این کشــور از سوی 
نیروهای مسلح ارمنستان هدف خمپاره قرار گرفته که تلفاتی از 
میان نظامیان و غیرنظامیان به همراه داشــته است.باکو در ادامه 
از انجام اقدامات تافی جویانه خبر داد و افزود واحدهای پیشرفته 
ارتش آذربایجان در حال به کار بستن اقدامات تافی جویانه برای 
ســرکوب تحرکات نیروهای ارمنی هستند تا از امنیت جمعیت 
غیرنظامی که نزدیک خط مقابله نظامی زندگی می کنند اطمینان 
یابند. »الهام علی اف« رئیس جمهور آذربایجان نیز صبح امروز در 
مقابل دوربین تلویزیون ها حاضر شد و گفت که نیروهای مسلح 
ارمنستان با انواع ساح ها از جمله توپخانه سنگین مواضع ارتش 
آذربایجان و تعدادی از مناطق مســکونی را هــدف قرار داده اند 
کــه در نتیجه تعدادی از نیروهــای نظامی و غیر نظامی مجروح 
شده اند. او در ادامه از پاسخ متقابل نیروهای آذربایجان خبر داد.

پس از آن، »نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان نیز از حمله 

نیروهای آذربایجانی به شهرک های مسکونی ارمنستان در منطقه 
ناگورنو-قره باغ خبر داد و وزارت دفاع ارمنستان هم اعام کرد که 
نیروهای این کشور دو بالگرد و سه پهپاد آذربایجانی را در واکنش 
به حمات باکو به مناطق مسکونی ساقط کرده اند.در شرایطی که 
دو طرف یکدیگر را به آغــاز درگیری ها متهم می کنند، مجموع 

این رخدادها باعث شــد تا  »آرائیک هاراطونیان« رئیس منطقه 
مورد مناقشــه »قره باغ« صبح امروز در یک نشست اضطراری با 
اعضای شــورای ملی، آماده باش جنگی اعام کند. او در بیانیه ای 
از تمامی افراد باای ۱۸ ســال خواســت تا آماده جنگ شــوند.

هاراطونیــان همچنین در پیامی تاکید کــرد: »این جنگ برای 

مرگ یا زندگی اســت که آن را به جــان پذیرفته و در آن پیروز 
خواهیم شد. ... تلفات انسانی و مادی ما را مایوس نخواهند کرد. 
اعان جنگ کرده اند و جنگ دریافت خواهند کرد.«وزارت دفاع 
ارمنســتان هم اعام »حالت جنگی« کرده و از تمامی نیروهای 
خود خواسته اســت تا در آماده باش کامل قرار گیرند.در مجموع 
شرایط به گونه ای پیش رفته که به باور برخی ناظران، منطقه آماده 
جنگ دیگری شــده است. هر چند در این میان ارتش جمهوری 
آذربایجان اعام کرده است که نیازی به اعام آماده باش عمومی 
ندارد و نیروهای این کشــور به طور کامل آماده هســتند.هیأت 
سربازگیری و آماده باش ارتش آذربایججان گفته است که ممکن 
اســت در صورت لزوم برای دفاع از کشور، وزارت دفاع خواستار 

بسیج عمومی شود، اما امروز نیازی به این کار نیست.

منطقه مورد مناقشه قره باغ
 در واکنش به این تحوات، وزارت خارجه ترکیه نیز در بیانیه ای 
بار دیگر حمایت خود را از جمهوری آذربایجان اعام کرد و گفت 
کــه ترکیه کمک ها و حمایت هــای ازم را در اختیار آذربایجان 
قرار خواهد داد.وزارت خارجه روســیه نیز در بیانیه کوتاهی از دو 
طرف خواســته اســت تا فورا درگیری ها را متوقف کرده و برای 
تثبیــت اوضاع به مذاکره روی بیاورند.جمهوری های آذربایجان و 
ارمنستان، دو جمهوری استقال یافته از اتحاد جماهیر شوروی 
از ســال ۱۹۹۲ به دنبال تصرف منطقه قره باغ کوهستانی توسط 
ارمنســتان و اعام خودمختاری این منطقه وارد درگیری نظامی 
شدند و تاش ها برای حل مناقشه قره باغ در قالب گروه میانجی 
مینسک ســازمان امنیت و همکاری اروپا تاکنون بی نتیجه بوده 

است.

نویســنده نیویورکر معتقد است که در طول مبارزات 
انتخاباتــی ترامپ تاش کرده اســت اعتماد عمومی 
نســبت به رأی گیری و ســامت انتخابــات را از بین 
ببرد.، نشــریه نیویورکر در مطلبی به بررسی احتمال 
دادرســی های طوانی مدت و چالش های حقوقی پس 
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخته  
و درگیری ها و جنگ اصلی دو رقیب انتخاباتی آمریکا 
را پس از روز رأی گیری عنوان کرده اســت.این مطلب 
در ابتدا نگاهی گــذرا به چالش و اختافات انتخاباتی 
ســال ۲۰۰۰ میان جرج بوش، نامزد جمهوری خواه و 
ال گور، رقیب دموکراتش بر سر نتایج انتخابات ریاست 
جمهــوری در ایالت فلوریــدا دارد و در این ارتباط به 
گفتگــوی تلفنی و پرچالش جرج بوش و ال گور و باا 
گرفتــن اختافات میان این دو نامزد انتخاباتی پس از 
روز رأی گیری اشاره دارد که پس از اعام پیروزی جرج 
بوش شــدت گرفت و در ادامــه به تحوات پیِش روی 
آمریکا اشــاره دارد و در این ارتباط می گوید: تحوات 
نزدیک و پیِش رو در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا ممکن است با نگاه به گذشته بسیار 
مهم و پرچالش باشد.نویســنده در ارتباط با انتخابات 
پرچالش ریاســت جمهوری ســال ۲۰۰۰ در آمریکا 
به شــکایت های متقابل جرج بــوش و ال گور پس از 
انتخابات اشــاره می کند و با اشــاره به شرایط فعلی 
آمریــکا می گویــد از مدت ها پیش جنــگ انتخاباتی 
آمریکا شروع شــده است و ترامپ استراتژی تهاجمی 
ماننــد بوش را آغاز کــرده و از مدت ها پیش پذیرش 
شکست در انتخابات را رد کرده است و در این شرایط 
به احتمــال زیــادی جنگ انتخاباتی تــا مدت ها پس 
از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری در ماه نوامبر 
ادامه خواهد داشت.نویســنده در عین حال با اشاره به 
وضعیت فعلی در آمریکا و تشدید تنش ها و شکاف  ها 
هشدار می دهد: امروزه اما دموکرات ها چندان اعتقادی 
به خویشتنداری و ســکوت ندارند و چنین رویکردی 
را مربوط به گذشــته می دانند و یکی از اعضای حزب 
دموکرات به صراحت اعام کرد که حزب دموکرات سال 
۲۰۲۰ متفاوت از حزب دموکرات سال ۲۰۰۰ است و 
بیش از گذشته ایدئولوژیک و سازش ناپذیر شده است 
و حزب دموکرات دیگر به دنبال کنار آمدن با هر نتیجه 
انتخاباتی نیست. این شرایط با بحران همه گیری شیوع 
کرونا پیچیده تر شــده، چون کرونا روش رأی گیری را 

نیز به رأی پستی تغییر داده است و در ارتباط با روش 
رأی گیری اختاف نظر بســیار زیاد و عمیقی میان دو 
رقیب انتخاباتی آمریکا وجود دارد.نظرسنجی ها نشان 
می دهد که حدود یک ســوم از واجدان شــرایط رأی 
دادن در آمریکا در نظر دارند امسال از طریق پست در 
رأی گیری ریاست جمهوری شرکت کنند و در مقابل 
ترامپ به شدت رأی گیری پستی را مورد حمله و انتقاد 
قرار داده و در آن احتمال تقلب و کاهبرداری را بسیار 
زیاد عنوان کرده است.در ادامه این گزارش نویسنده به 
اقدامات ترامپ علیه رأی گیری پستی از جمله تهدید او 
به وتوی بودجه مصوب کنگره برای ارتقای اداره پست 
آمریکا اشــاره می کند و چنین اقداماتی را خطرناک و 
باعث ایجاد شــکاف و تنش بیشتر در فضای انتخاباتی 
آمریکا می داند، در این ارتباط نویسنده هشدار می دهد: 
شاید براساس نتایج رأی گیری در شب پس از انتخابات 
ترامپ خود را پیروز رقابت  ها اعام کند، اما طی روزهای 
بعد با شمارش آرای پستی امکان دارد که نتایج به طور 
کامــل تغییر کند و بایدن به عنوان نامزد پیروز معرفی 
شــود.در طول مبارزات انتخاباتی ترامپ تاش کرده 
است اعتماد عمومی نســبت به رأی گیری و سامت 
انتخابات را از بین ببرد و حتی پیشنهاد تعویق انتخابات 
را برای جلب اعتماد عمومی مطرح کرده است.در زمان 
حاضــر جمهوری خواهان و دموکرات هــا ده ها پرونده 
تخلفات انتخاباتی را علیه یکدیگر تهیه کرده اند و آماده 
هستند تا تنش ها و کشــمکش ها را پس از انتخابات 
پیِش رو در ماه نوامبر از طریق شکایت های قضایی ادامه 
دهند.دموکرات ها بــرای مبارزات حقوقی خود پس از 
روز انتخابات، یکی از اساتید کارکشته حقوق از دانشگاه 
نیویورک را استخدام کرده اند که در دوره اوباما هم در 
کاخ ســفید تجربه کار دارد و در زمان حاضر مشــاور 
حقوقی کمپین انتخاباتی بایدن است. بایدن همچنین 
گروهــی حقوقی را متشــکل از صدهــا وکیل ایجاد 
کرده اســت که جوانب حقوقی تخلف و شکایت های 
انتخاباتی پــس از روز برگزاری رأی گیــری را دنبال 
خواهند کرد.در همین ابتدای کار وکای دموکرات ها 
درخواســت هایی برای امنیت انتخابات پستی مطرح 
کرده اند که از جمله آن ها شــمارش برگه های پستی 
و مشــارکت جوامع مدنی در برگزاری انتخابات پستی 
بوده است، اما این درخواست از سوی جمهوری خواهان 
به عنوان تخلف انتخاباتی مطرح شده است و آن ها طرح 

چنین درخواست هایی را غیرقانونی عنوان کرده اند.در 
زمان حاضر هر دو حزب آمریکا، ســایت های اینترنتی 
را بــرای پیگیری شــکایت های انتخاباتــی راه اندازی 
کرده اند و جمهوری خواهان تا کنــون در ۱۹ ایالت و 
در مقابل دموکرات ها تا کنــون در ۲۸ ایالت تخلفات 
انتخاباتــی رقیب خود را ثبت و اعــام کرده اند.بر این 
اساس در زمان حاضر بیش از ۲۰۰ شکایت و دادرسی 
انتخاباتی از ســوی دو حزب سیاسی آمریکا در آستانه 
انتخابات فهرست شده است، این تخلفات شامل تاش 
دموکرات ها برای تســهیل رأی دادن پستی تا شامل 
تاش جمهوری خواهان بــرای اقدامات محدودکننده 
در زمان رأی گیری است.از سوی دیگر، خطر اختافات 
پــس از روز رأی گیــری آن جا بیشــتر می شــود که 
به احتمال زیادی تعدادی از آرای پســتی به دلیل عدم 
اســتانداردهای ازم رد خواهند شد و رد همین آرای 
پســتی، بحث و اختافات زیــادی را میان دو حزب 
سیاســی آمریکا رقم خواهد زد، حتی برخی مطالعات 
نشان می دهد که احتمال بیشتری وجود دارد که آرای 
پستی اقلیت های نژادی در آمریکا بیش از آرای پستی 
سفیدپوستان رد و باطل شود و همین موضوع به دنبال 
خود ممکن اســت برخی تنش های نژادی جدید را در 
آمریکا دامن بزند.با این حال نویسنده در گزارش خود 
با اشــاره به اختافات انتخاباتی در سال ۲۰۰۰ پس از 
برگزاری رأی گیری به این موضوع اشاره می کند که در 
سال ۲۰۲۰ نیز ممکن است به مانند سال ۲۰۰۰ نتیجه 
نهایی انتخابات با حکم دادگاه معلوم و مشخص شود.در 
پایان همچنین به برخی دیگر از چالش های بسیار مهم 
انتخابات آمریکا اشاره می شود و از جمله به همه گیری 
کرونا همزمان با برگزاری انتخابات اشــاره می شود که 
این موضــوع با طرح برخی احتمــاات درباره امکان 
مداخله خارجی در انتخابات ریاست جمهوری پیِش رو 
باعث شده است ســردرگمی و ابهام زیادی در ارتباط 
با نتایج انتخابات پیِش رو ایجاد شــود.همچنین برخی 
اقدامات اخیر ترامــپ از جمله توقف برخی فعالیت ها 
و تحقیقــات پیرامون مداخات خارجی در انتخابات و 
عجله رئیس جمهور آمریکا برای معرفی جانشین قاضی 
ارشد دیوان عالی از دیگر مســائلی عنوان شده است 
که همگی ممکن است روند شکایت ها و دادرسی های 
حقوقی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 

وارد فاز طوانی مدت کند.

 نیویورکر:
 جنگ اصلی در آمریکا پس از انتخابات است

تحوات باروس؛
ماکرونشمشیرشرابرای»لوکاشنکو«

ازروبست
رئیس جمهور فرانســه که چندی قبل ترکیه وی را به »ناپلئون بناپارت« تشبیه کرده بود، 
مداخات خود در امور ســایر کشورها را به منطقه اوراســیا رسانده و خواستار کناره گیری 
»لوکاشــنکو« از قدرت شده اســت.به گزارش فرانس ۲۴، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 
فرانسه در گفتگو با مجله هفتگی du Dimanch، با اشاره به تحوات کشور باروس اعام کرد 
که »الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهور این کشور، باید از قدرت کنار برود.این در حالی است 
که در هفته گذشته اتحادیه اروپا اعام کرد لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهور باروس به 
رسمیت نمی شناسد.لوکاشنکو چندی قبل اعام کرده بود که کشورهای غربی در پی انجام 
انقاب رنگی در باروس هستند.رئیس جمهوری فرانسه گفت: این یک بحران قدرت است، 
یک مســتبد که نمی تواند منطق دموکراسی را بپذیرد و به زور متکی است. روشن است که 
لوکاشــنکو باید برود.ماکرون همچنین با اشاره به اعتراضات موجود در باروس، تاکید کرده 
است که معترضان به رغم آگاهی از خطرات اخر هفته ها به خیابان ها می آیند و جنبش برای 

دموکراسی را زنده نگه داشته اند.

مقام عراقی: 
نهاییهشدارصالحبهپامپئو

رادادهاست
یک منبع عراقی اعام کرد، وزارت خارجه آمریکا به رئیس جمهوری 
عراق نسبت به تداوم تعطیلی سفارت ایاات متحده در بغداد آخرین 
اخطار را داده اســت.به گزارش روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم، یک 
منبع عالی رتبه دولت عراق به ســی ان ان گفت: مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا هشــدار داده است در صورت تداوم حمات گروه های 
عراقی به ســفارت آمریکا در بغداد، ایاات متحده اقدام به تعطیلی 
سفارتش می کند.این منبع که به دلیل حساسیت این مسأله خواست 
نامش فاش نشــود، اعام کــرد، پامپئو آخرین اخطــار را به دولت 
عراق داده تا اقدامات جدی برای توقف حمات به ســفارت آمریکا و 
کاروان های نظامی این کشور در بغداد اتخاذ شود.هفته های گذشته 
بارها به کاروان های حامل مواد لجستکی و امدادرسانی ائتاف تحت 

امر آمریکا حمله شده است.

گزیده خبر
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یک مطالعه جدید نشان می دهد که چگونه کاغ ها و زاغ ها دارای هوش 
بیشتری از آنچه ما تصور می کردیم، هستند و همانند ما انسان ها فکر 
و مســائل را حل می کنند.به گزارش آی ای، کاغ ها حیوان های شومی 
انگاشته می شوند و اگر این واقعیت را اضافه کنیم که کاغان یا کاغیان 
شامل همه انواع کاغ ها، زاغ ها، زاغی ها، غراب ها و جیجاق ها می توانند 
مانند انسان و برخی از انسان های اولیه فکر کنند، حتی ترسناک تر هم 
به نظر می رسند.کاغیان یا کاغان)Corvidae( نام خانواده ای از پرندگان 
گنجشک سان آوازخوان است. این خانواده شامل انواع کاغ، زاغ، زاغی، 
غراب و جیجاق می شود.یک مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه 
»توبینگن« آلمان انجام شــده است، نشان داد که چگونه این پرندگان 

می توانند کارهای مختلف مربوط به حافظه را بر عهده بگیرند.

تصور کنید با ویروســی مرگبار آلوده شدید که باعث شده در برابر درد 
نفوذناپذیر باشــید، هنگامی شــما بیمــاری را درک می کنید که زمان 
ازدست رفته و ویروس در بدن شما گسترده شده است. نتایج تحقیقات 
نشــان می دهد که این مورد یکی از عوامل انتشــار ویروس ســارس-

کووید-۲ اســت که بی اطاعی از ابتا به بیمــاری، موجب آلوده کردن 
دیگران می شود. بسیاری از تحقیقات بر روی پروتئین ACE۲ در سلول ها 
متمرکزشده است، اما تحقیقات جدید که هنوز به طور کامل موردبررسی 
قرار نگرفته، نشــان می دهد که راه دیگر برای آلوده شدن سلول وجود 
دارد که موجب می شود سیستم عصبی آلوده شود. به همین دلیل گروه 
تحقیقاتی حاضر، ارتباط بین پروتئین سلولی خاص و درد را موردبررسی 

قراردادند تا تعاملی که توسط ویروس کرونا مختل می شود.

به گفته دانشــمندان، ویروس کرونا قابلیت این را دارد که با ماســک و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی ســازگار شود و کارایی آنها را تحت تاثیر 
قــرار دهد و حتــی آنها را بی اثر کند. طبق نتایــج یک مطالعه جدید، 
ویروس کرونا که به بیماری کووید-۱۹ منجر می شــود، ممکن است به 
نحوی جهش یافته باشــد که مسری تر شده باشد. جهش های تصادفی 
کروناویروس جدید که در این مطالعه ذکر شده است، احتمااً در واکنش 
به تاش های جلوگیری کننده در مقیاس جمعی مانند استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله اجتماعی بوده باشد. این مطالعه که هنوز منتظر بررسی 
همتا است، بیش از ۵۰۰۰ توالی ژنتیکی ویروس کرونا را شامل می شود 
که از چندین جهش مستمر رونمایی می کند و نشان داده است که یکی 

از آنها باعث افزایش سرایت ویروس می شود.

کاغ ها درست مثل انسان ها 
فکر می کنند!

علت بدون عامت بودن مبتایان 
به کووید-19 شناسایی شد

جهش کروناویروس می تواند ماسک 
زدن و فاصله اجتماعی را بی اثر کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سرنوشت پسماندهای کرونایی

رکورد خیره کننده لوسید ایر در 400 متر، فقط 9.2 ثانیه!
شرکت آمریکایی لوسید که با سدان الکتریکی خود بنام ایر سروصدای زیادی به پا کرده است، قصد دارد به طورجدی رقبایی مثل 
تسا را به چالش بکشد. بدین منظور در اولین قدم، این شرکت سراغ یکی از برتری های اصلی تسا یعنی تایم درگ یا ۴۰۰ متر 
رفته است. لوسید برای اینکه توانایی ایر را در مسافت ۴۰۰ متر اثبات کند، در توئیتر ویدئویی از یک پروتوتایپ از نسخهٔ سه موتورهٔ 
این خودرو منتشر کرده است که زمان فوق العادهٔ ۹.۲۴ ثانیه را به ثبت می رساند. البته از سوی دیگر، تسا هم ادعا کرده است که 
مدل S پاد می تواند مسافت ۴۰۰ متر را در کمتر از ۹ ثانیه طی کند. هرچند این ادعای تسا بسیار چشمگیر به نظر می رسد اما 
نباید موجب شود فکر کنیم که لوسید ایر خودروی ُکندی است زیرا این خودرو اگر امروز به بازار عرضه شود، با تایم ۹.۲۴ ثانیه ای 
خود سریع ترین خودروی تولیدی دنیا خواهد بود و می تواند اکثر سوپراسپرت ها را با اختاف حداقل یک ثانیه مغلوب کند. البته 
خودرویی که در این ویدئو مورد آزمایش قرار گرفته کابین لُختی دارد که به رول کیج مجهز است؛ بنابراین مشخص نیست که آیا 
نسخهٔ تولیدی با صندلی های استاندارد، سنگین تر و ُکندتر خواهد بود یا نه. با توسعهٔ لوسید ایر سه موتوره و تسا مدل S پاد، 

کامًا واضح است که در حال ورود به عصر جدیدی از پرفورمنس خودروهای الکتریکی هستیم. 

استراماچونی تیتر رمان تخیلی مدیران استقال
مدیریت باشــگاه استقال با پیش کشیدن داســتان بازگشت مرد ایتالیایی به راس کادر فنی این تیم، داستانی تخیلی را به 
نگارش درآوردند که پایان آن جز حاشیه چیزی برای استقال نداشت. تیم فوتبال استقال تهران در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا با شکســت ۲ بر یک برابر پاختاکور ازبکستان از گردونه رقابت ها حذف شد. باخت استقال به نماینده 
فوتبال ازبکســتان در حالی رقم خورد که از یک ماه گذشته عامت سوال هایی در زمینه عملکرد مدیریت این باشگاه پیش 
روی هواداران قرار گرفته اســت و اکنون زمان آن است که پاسخ مناسبی به این دغدغه های ذهنی داده شود. این حاشیه ها 
در حالی بود که پیش از حذف استقال از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، بسیاری از پیشکسوتان و 
هواداران این تیم در برابر تصمیمات خلق الساعه مدیریت باشگاه سکوت پیشه کردند تا شاید این تیم بتواند نتایج آبرومندانه ای 
در آســیا کســب کند اما این سکوت درمان درد چند ماهه استقال نبود بلکه فرصت طلبان با استفاده از این شرایط نه تنها 
گامی در جهت بهبود تیم بر نداشتند بلکه با درگیر کردن طرفداران به ماجرای بازگشت »آندره آ استراماچونی« زمینه را برای 

حاشیه بیشتری تیم ایجاد کردند. 

گهی ز دست زند تیغ ر سر اعداگهی ز چشم زند تیر ر دل عُّشاق ز چشم او ه نفیر و زدست او ه باجو بنگریم همه ساه عالمی باشند مکن ه سرو و ه آن دلفریب را تشبیه
ست ه خوبی و سرو و ماه جدا ه او جدا قدح نگیرد و سار ه زم بَدْر سمازره نپوشد و جوشن ه رزم سرو بلند گار و ه سرو جو زم و رزم  کند ش میر بی همتاه ماه باشد همتای آن ن اُمرامعین دولت عالی نصیر ملت حّق دُا ه پهلوان ملوک است و سَیِّ

پیشنهاد

چهره روز

اهرم های خوشبختی
چگونــه مزرعــه ی سرنوشــتمان را گل کاری کنیــم؟ 
)7راهکار تأثیرگذار برای دســتیابی به پیامدهایی عالی(

به جای این که اجازه دهید رنج و شــادی در شما تأثیر 
بگذارند، بیاموزید چگونه از رنج و شادی به نفع خودتان 
اســتفاده کنید. اگر چنین کاری را انجام دهید؛ شما بر 
زندگی تان تســلط خواهید داشــت. اگر چنین کاری را 
انجام ندهید؛ زندگی بر شما تسلط خواهد یافت.در این 
کتاب به یادماندنی، مطالبی را از آنتونی رابینز می خوانید 
که شاید در گذشته هرگز آن ها را نخوانده اید. او بهترین 
و مؤثرتریــن اهرم ها یا راهکارهایی را برای شــما مطرح 
می کند که تاکنون به آن ها پی برده است. این راهکارها 
در واقــع بهترین و بیشــترین پیامدهــا را در زمینه ی 
پیشــرفت شخصی برای شــما به ارمغان می آورند. رابینز مطالبش را به شیوه ای روان و صمیمی مطرح 
می کند. او همه ی اشــتیاق، تأثیرگذاری و توانایی اش را در این زمینه به کار می برد.رابینز در این کتاب 
هدیه ای ویژه را به شــما تقدیم می کند. او می کوشد ثمره ی سال ها تاش کارشناسانه ی خودش را در 
زمینه ی پیشرفت های شــخصی در اختیارتان قرار دهد. چنین ثمره ای در نتیجه ی کارکردن با بعضی 
از تأثیرگذارترین و موفق ترین انســان ها در سازمان های مختلف به دست آمده است. رابینز باور دارد که 
وظیفه اش همواره یکسان خواهد بود. او می کوشد تغییری مثبت را در زندگی افرادی به وجود آورد که 
برای مشــاوره به او مراجعه می کنند؛ فرقی نمی کند چنین فردی مدیرعامل یا مدیر اجرایی ســازمانی 
بزرگ، معماری نامدار یا فقط و فقط انســانی معمولی باشد که انگیزه اش را به کلی از دست داده است.

با خواندن این کتاب، پی می برید آنتونی رابینز در واقع طرح کلی هفت راهکار را مطرح می کند. چنین 
راهکارهایی به شما توانایی می بخشد قدرت تصمیم گیری خودتان را به شیوه ای بهینه به کار ببرید..

آنتونی رابینز
تونــی رابینز )به انگلیســی: Tony Robbins( با نام کامل 
آنتونی رابینز )به انگلیسی: Anthony Robbins( نویسنده، 
ســخنران، مربی و بازیگر آمریکایی است. وی ۲۹ فوریه 
۱۹۶۰در شمال هالیوود در کالیفرنیا به دنیا آمد. شهرت 
عمده او در ایران به خاطر سلســله کتاب هایش در مورد 
موفقیت می باشــد، کتابهایی چون قــدرت نامحدود در 
سال ۱۹۸7 و به ســوی کامیابی در سال ۱۹۹۴. رابینز 
یکی از مشهورترین نویســندگان و سخنرانان انگیزشی 
در جهان اســت. هر چند که خود اصــرار دارد به جای 
سخنران انگیزشی، مربی منتهای کارایی نامیده شود. او 
در مدت کوتاهی به بیشــترین آرزوها و رویاهای جوانی 
خود جامه عمل پوشــانید و توانست درآمد سالیانه خود 
را از ۳۸ هزار دار به بیش از یک میلیون دار افزایش دهد. . پس از گرفتن دیپلم متوسطه به کارهای 
گوناگــون روی آورد، اما توفیق چندانی نیافت. در ســن ۲۲ ســالگی در آپارتمان ۴۰ متری محقری، 
زندگــی مجرد فقیرانه ای داشــت و به گفتهٔ خودش، ناچار بود ظرف های غــذای خود را در وان حمام 
بشوید. گذشته از گرفتاری های مالی، بر اثر پرخوری و بدخوراکی، بیش از یکصد و بیست کیلوگرم وزن 
داشت، و به علت چاقی، دچار تنبلی، بی حالی و خواب آلودگی شده بود. اما در عین فقر و فاکت، رؤیاها 
و آرزوهای جاه طلبانه ای داشت، و در عالم خیال، خود را در قصر زیبایی در ساحل دریا و نزدیک جنگل 
سرســبزی مجسم می ساخت و برای خود همسری شایسته، اتومبیل گران قیمت و امکاناتی رؤیایی در 
نظر می گرفت.سرانجام مصمم شد که با چاقی خود، مبارزه کند و برای رسیدن به این هدف به مطالعهٔ 
چند کتاب پرداخت. اما مطالب آنها را ضد و نقیض یافت و آنها را دور انداخت. پس از آن، برای کاهش 

وزن خود، راهی دیگر جست. به فکر افتاد فردی را که از هر جهت سالم و دارای تناسب اندام باشد.

بخوانید در اینستاگرام


