
روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4465   چهارشنبه 9 مهر 1399  12 صفر 1442  30 سپتامبر 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ســخنگوی دســتگاه قضا گفت: پرونده رئیس سابق هال احمر در دادگاه رسیدگی شده است. دادگاه بدوی حکم خود را صادر کرده و پرونده در فرایند تجدیدنظر 
خواهی است.غامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران رسانه های مختلف، اظهار کرد: قوه قضائیه نماد صابت، قوت و 
اقتدار نظام و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را آماج حمات ناجوانمردانه جنگ رسانه ای خویش 
قرار دهد.وی با بیان اینکه جنجال ها و هیاهوها در اراده ما برای مبارزه با مفسدین خللی ایجاد نخواهد کرد، ادامه داد: زمانی که مبارزه با فساد و مفسدین در درون 

و بیرون قوه قضائیه را تشدید کردیم می دانستیم در برابر هر ضربه ای که به مفسدین وارد کنیم....
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آمریکا اعتماد به نفس نداشته و ندارد
حاکمیت احزاب در آمریکا دوره های سیاست گذاری برای اداره کشور را 
بســیار کوتاه و حتی در حد برنامه های راهبردی ۴ ساله محدود میکند. 
اگر فکر کنیم برخی دولتها در امریکا عمر ۸ ساله داشته اند هم باز با توجه 
به اینکه پارامترهای تاثیرگذار در حاشیه انتخابات موجب موضع گیری و 
اعمال ســلیقه در اصحاب کاخ سفید میشــوند بیراه نگفته ایم. به شیوه 
عمل اوباما که همین ۴ ســال پیش از کاخ ســفید خداحافظی کرد در 
دو دوره عملکــرد او نگاه کنید. کامــا با هم متفاوتند. معموا دوره اول 
هر کاندیدایی ســعی میکند به نیازها و نگاه جریان صهیونیستی بیشتر 
اهمیت بدهد تا زمینه انتخاب دور دوم او به خدشــه کشیده نشود. لذا 
نحوه تعامل کشــورهای جهان از جمله روســیه و چین هم همیشه در 
دوره اول هــر رئیس جمهــوری با دور دوم او متفاوت اســت. دولتهای 
دور دومی در آمریکا ریســک پذیرترند و دولتهــای دور اول معموا هم 
کم اراده تر و هم نســبت به ابی صهیونیســتی تاثیرپذیرترند. به رفتار 
ترامپ هم که نگاه کنیم شــاهد خوش رقصی های او برای رژیم اشغالگر 
قدس هستیم. انتقال پایتخت به قدس و ابی برای معامله بزرگ و تفاهم 
اخیر بحرین و امارات با رژیم اشــغالگر همه در کاس خوش رقصی برای 
انتخاب دور دوم محســوب میشوند اما اگر قرار باشد هژمونی شخصیتی 
آمریکا را تحلیل کنیم همیشه در عمل به جریان سازی در جهان با اتکا 
به دیگران عمل نموده اســت. به تشــکیل ناتو نگاه کنیم و معلوم کنیم 
که نیاز آمریکا در همراهی برای بدســت آوردن کرســی رهبری چقدر 
به دیگران وابســته اســت. چندی قبل از اینکه وزیر خارجه سوئیس به 
ایران ســفر کند و پیام آمریکایی ها را به تهران بیاورد، سفیر سوئیس در 
تهران که حافظ منافع آمریکا هم محسوب میشود طی تماس با روزنامه 
از حقیر تقاضای دیدار کرده بود و من هم به ایشــان وقت دادم و حدود 
۲ ساعت با هم نشســتیم. بعد از خوش آمدگویی و احوالپرسی متداول 
از ایشــان پرســیدم آیا ترجیح میدهد که این دیدار یک دیدار رسمی 
بوده باشــد و همکاران ما دوربین برای فیلمبرداری و ضبط بیاورند که 
ایشــان ترجیح دادند این دیدار را غیر رسمی تلقی کنیم و بیشتر روی 
آشــنایی با حقیر از منظر سرمقاله هایی که می نویسم و ایشان آنها را به 
وزارت خارجه خودشــان ارســال میکنند، تاکید داشتند. ایشان در این 
ماقات تنها نبودند و خانم نفر ســوم سفارتخانه همه همراه ایشان بود 
و از صحبتها یاد داشــت برمیداشت. اولین سؤالی که ایشان مطرح کرد 
این بود که آیا شــما یک روزنامه دولتی هستید؟ که من قاطعانه عرض 
کردم هرگز. ایشان گفتند مواضع شما خیلی شبیه روزنامه دولتی است 
که مجبور شــدم توضیح بدهم که اگر با دقت بیشتری به مواضع ما در 
روز نامه انگلیســی زبان ایران نیوز نگاه کنید معلوم میشود که ما بیش 
از آنکه یک روزنامه در حمایت دولت باشــیم مواضع حمایتی از انقاب 
اسامی و مواضع رهبری معظم انقاب را بعهده گرفته ایم البته از مواضع 
دولت جمهوری اسامی در خارج از مرزهای ایران دفاع میکنیم و آنجا که 
منافع نظام مطرح باشد از نقد هم نمی پرهیزیم اما موضع کان ما در این 
۲۶ سال عمر روزنامه همیشه تاکید بر حمایت از جبهه مقاومت و مواضع 
برون مرزی نظام بوده است. چرا که این اعتقاد قلبی من بعنوان یک فرد 
انقابی است و تاکید کردم که ما علی ااصول در هیچ زمانی دولتی نبوده 
ایم و اســتقال خود را حتی در زیان دادن در ادوار مختلف در روزنامه 
حفظ کرده ایم. فضا خیلی دوستانه شده بود در همین فضا ایشان پرسید 
میتوانم نظر شما را بعنوان یک طرفدار انقاب و در عین حال در بخش 
خصوصی در رابطه ایران و آمریکا بدانم؟ من مجبور شدم لبخندی بزنم و 
به یک مقدمه بپردازم که همین مقدمه دلیل آوردن این خاطره نشست 
با سفیر سوئیس شد.عرض کردم آمریکایی ها به دنبال رابطه نیستند. آنها 
از جنجال در این رابطه سود بیشتری می برند. عربها را میترسانند و آنها 
را میدوشــند. اساسا آمریکایی ها در غرب اسیا یا با سیاستهای انگلستان 
همسو بوده اند و یا با سیاستهای رژیم صهیونیستی. یک خاطره تاریخی 
نشان میدهد آنها در پشت تصمیمات دولتهایشان بر این باورند که بدون 
عقــل منفصل امکان موفقیت ندارند. بــه جریان نفت و دوره مصدق در 
ماههای تابستان سال ۱۳۳۲ نگاه کنید. مصدق شاه را که  آن زمان کاما 
انگلیسی مزاج بود بیرون کرد و با آمریکایی ها وارد قرارداد نفت شد. آنها 
ابتدا به این قرارداد تن دادند اما بعد از آن باورشان این شد که با انگلیسها 
در نیفتند و با کمک خواهر شاه و انگلستان شاه را برگردانده و به مصدق 
که دوست آنها شــده بود خیانت کردند. این یعنی آمریکایی ها مستقل 
نیســتند و نیاز به عقل منفصل دارند. اعتماد به نفس ندارند. حرفشان 
حرف خودشان نیست. ریچارد هلمز در دوره قبل از انقاب سفیر آمریکا 
در تهران بود مدارک و مواضع و گفته های پیرامونی نشان میدهند، بدون 
نظر سفیر انگلیس در تهران آب نمیخورد. سولیوان سفیر کارتر در دوران 
انقاب بود شــاپور اردشیر وی را مشاور اعظم اقتصادی خود کرده بود و 
به او در سفارت آمریکا در تهران اتاق داده بود. در جریان برجام هم اوباما 
کاما تابع انگلســتان بود و ترامپ با نظر اسرائیل از برجام بیرون رفت. 
اینها همه میگویند آمریکا هم مستقل نیست و هم اعتماد به نفس کافی 
برای اتخاذ تصمیم مســتقل ندارد. واا معلوم اســت که امروز با شرایط 
دو کشور رابطه سیاســی هرگز امکان پذیر نیست. هر عاقلی دو کاس 
ســواد داشته باشــد میفهمد که »ما ا یدرک کله ا یترک کله« یعنی 
وقتی به چیزی کامل نمیرســی از بخش از آن منصرف نباش. این حرف 
من هم نیســت حرف امام اول ماست. حضرت علی علیه الّسام امام اول 
شیعیان است، می فرماید: »المیسور ا یسقط بالمعسور؛ انجام مقداری از 
تکلیف، که از دست مکلف بر می آید، به علت دشوار یا غیر مقدور بودِن 
انجام کامل آن، ســاقط نمی شود«؛ قاعده هم عقانی است و هم دستور 
فقهی اســت. به عبارتی امریکایی ها خودشان به خودشان خنجر زده اند 
هم رابطه سیاســی را ندارند و هم رابطه اقتصادی را اگر بدون سر و صدا 
به شرکتهای نفتی بگویند بروید و پروژه های پارس جنوبی را بگیرید نه 
هیاهو شده بود که آمریکا شکست خورد و نه از حضور در فضای اقتصادی 
محروم بودند. در این شــرایط خانمی که در جلسه با سفیر آمده بودند 
همه چیز را مینوشــتند و برای تصدیق مطلب حقیر سر تکان میدادند. 
این بحث مقداری بیشــتر هم روی اینکه در آمریکا یک جریان حکومت 
نمیکند گذشت و نهایتا بعد از دوساعت و گرفتن یک عکس یادگاری آنها 
خداحافظی کردند. اساسا من معتقدم اروپایی ها اعم از انگلستان و فرانسه 
و در رقابت با ایشان  رژیم صهیونیستی اجازه رابطه داشتن آمریکا با ایران 
را نمیدهنــد. آمریکا هم به صد دلیل اعتماد به نفس کافی برای ورود به 
بازار منطقه را بدون نظر آنها نداشــته و نخواهد داشت و مانع اصلی هم 

همان هم پیمانان اویند.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: راه سعادت ما از راه تعامل با دشمن عبور نمی کند و اگر با آمریکا آشتی هم کنیم به ما ضربه می زند.
 سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی صبح دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسامی طی سخنانی به مناسبت هفته 
دفاع مقدس اظهار داشت: هیچ تردیدی نیست جنگی که علیه ما تحمیل شد یک جنگ جهانی بود. همه ما می دانیم اگر عرصه نظامی جنگ خطوط 
مرزی بود اما عقبه سیاســی این جنگ یک عقبه جهانی بود، همه قدرتهای بزرگ و شــرکای منطقه ای آنها همه با هم سدی جهانی از یک ائتاف 
ناشــناخته را علیه ایران شکل دادند.وی افزود: پشتوانه های اقتصادی عراق در جنگ یک پشتوانه جهانی بود و همه قدرتهای بزرگ همه ساح های 
پیشرفته را در اختیار عراق قرار دادند. نظام اطاعاتی جهانی خدمات اطاعاتی برای رژیم عراق تهیه می کرد. جهان در اوج قدرت خود به ما حمله 
کرد در حالی که ما در اوج تنهایی بودیم و این نابرابرترین جنگ تاریخ بعد از عاشورا بود.سردار سامی تأکید کرد: پیروزی را کسی می سازد که بتواند 
معادله جنگ را به نفع خود تغییر دهد. بر اساس شاخص های ظاهری قدرت ائتاف جهانی علیه ما باید با قدرت ما را شکست می داد. دلیل غلبه ما 
در این حقیقت نهفته است که وقتی امام و امت صحنه جنگ را به زندگی تبدیل می کنند و وقتی مردان مؤمن به دشمن حمله می برند هیچ کس 
نمی تواند مقاومت کند. آنچه در جنگ حرکت ایجاد می کند انســان مؤمن اســت و امام توانست این شخصیت معنوی خود را در قلوب همه مؤمنان 
تزریق کند و به همه جهان این نظریه را اثبات کند که یک ملت فقط به دلیل شکست اعتقاداتش شکست می خورد.فرمانده سپاه گفت: اولین کار امام 
این بود که نشان داد که نباید از شوکت ابرقدرت ها ترسید. امام مردانی را ساخت که از هورها عبور کردند و میادین مین چندکیلومتری آنها را متوقف 
نمی کرد. هر ملتی به اندازه افق آرمان هایش و به اندازه وسعت فکر رهبرش پیش می رود.وی تصریح کرد: ملت ایران در جنگ فراتر از اراده قدرتهای 
بزرگ، عظیم شد. ملت بزرگ ایران با رهبر بزرگ خود مقابل دشمنان بزرگ شکوه ایمان را به نمایش گذاشت. وقتی جنگ از سطح نیروهای مسلح به 
مردم تعمیم پیدا می کند یعنی تمام جنگ زندگی می شود و همه دوست دارند در محیط زندگی حاضر شوند. وحدت و همدلی و پیروی از رهبر رمز 
سعادت ما بوده است. اما هنر امام این بود که تمرکز دشمن بر قلب سرزمین ما را فروپاشاند.سردار سامی گفت: با پایان جنگ بعد نظامی جنگ پایان 
یافت اما مبارزه در ابعاد دیگری ادامه یافت، اینجا صحنه نقش آفرینی رهبر معظم انقاب است. اگر آمریکا از پناهگاه استراتژیک خود خارج و مجبور 
به گسترش عملیاتی نشده بود همه جهان را می بلعید. ملت ایران با هنرنمایی رهبری کاری کرد که آمریکا هزینه دهد. رهبر انقاب دشمن را تعقیب 
کرد و دشمن را وادار به گسترش بیش از حد کرد و او را در ناکامی های سیاسی فرو برد. در سنجش قوس نزولی قدرت وضعیت ما بهتر از آمریکایی ها 
است. آمریکا به تدریج نفوذ سیاسی خود را در جهان از دست داده است.فرمانده سپاه ادامه داد: دشمن داعش را به صحنه آورد و فرصتی برای نفوذ 
انقاب فراهم کرد و آمریکا خسته و فرسوده در حال عقب نشینی است، البته قدرتهای بزرگ در آستانه فروپاشی هم خطرناک هستند. داستان رقابت 
برای فروپاشی به اوج زیبایی نزدیک شده است. ما در برابر یک تحریم ظالمانه هستیم اما امام این امت درخشید و مقابل دشمن قد خم نکرد.سردار 
سامی تصریح کرد: این جنگ قامت ملت ایران را به برکت هدایت های رهبر انقاب برافراشت. مردم سختی ها را تحمل می کنند و استقال و عزت 
خود را با هیچ چیز تعویض نمی کنند. دشمن امروز به خانه های مردم ما حمله کرده است اما مردم ما محکم و استوار ایستاده اند و صدای دشمن را 
نمی شنوند.وی اظهار داشت: وقتی رهبر ما حمایت از مستضعفان را در دستور کار قرار می دهد و مقابل مستکبران می ایستد چه کسی باور می کند که 
یک ملت ۴0 سال مقابل جهان بایستد و پیشرفت کند، این یکی از بزرگترین هنرمندی های اسام و انقاب است. امروز به برکت نشکستن باورهایمان 
قدرتمندیم. ما دشمنان را می شناسیم و صدای پوکی استخوان های آنها را می شنویم.فرمانده کل سپاه ادامه داد: آمریکا به افول خود نزدیک می شود و 
نمی تواند یک بیماری همه گیر را مدیریت کند. ۳0 میلیون انسان گرسنه در آمریکا از سیستم های خیریه تغذیه می شوند. او حکام رژیم های کوچک 
را با اسراییل آشتی می دهد تا نشان دهد آمریکا هنوز هست. امروز هیچ کس به آمریکایی بودن خود افتخار نمی کند و وقتی در آمریکا هم مرگ بر 
آمریکا می گویند یعنی زبانه های شعار انقاب به آمریکا هم رسیده است.سردار سامی با ابراز اینکه »ما در فراز این نبرد قرار داریم« تأکید کرد: اینجا 
جای صبر و استقامت است. ما قلب هایمان به هم پیوند دارد. جنگ اقتصادی یک واقعیت انکارناپذیر است. اگر ما مشکل اقتصادی داریم دشمن هم 
بیش از ما مشکل دارد. نقش رهبری انقاب اسامی و حمایت ملت ضامن سعادت ما است. همه نهادهای حاکمیت و به خصوص مجلس انقاب که 
مردم به آن امید بسته اند، باید شرایط را از حیث اقتصادی جنگی تلقی کنند.وی افزود: ما ظرفیت های غلبه نظامی بر دشمن را فراهم و گاهی اراده 
تاکتیکی خود را بر آنان تحمیل کرده ایم. راههای نظامی بسته است و جنگ منتفی است، آنان زاویه نفوذ اقتصادی و جنگ روانی را باز کرده اند، باید 
شبانه روز در این جنگ اقتصادی کار کنیم. دشمن نه قادر است و نه مایل است مسائل ما به دست او حل شود و راه سعادت ما از راه تعامل با دشمن 
عبور نمی کند. اگر با آمریکا آشتی هم کنیم به ما ضربه می زند. هر ملتی تا زمانی که قد خم نکند نمی شکند و داستان سازش یک فریب سیاسی است.

فرمانده سپاه در پایان عنوان کرد: ما سختی ها را تحمل می کنیم و ما از فراز اراده ها عبور می کنیم. در نظام جهانی امروز یا باید قوی بود یا ضعیف 
بود و تسلیم شد. ما قدرت ساخته ایم و قوی عمل می کنیم و عزیز می مانیم.

جزئیات جلسه رأی اعتمادبه رزم حسینی

پایان باتکلیفی ۴ماهه وزات صمت
وزیر راه و شهرسازی 

گرانی مسکن ربطی به ما ندارد!

 از نگرانی ارزی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تا پاسخ وزیر اقتصاد

ماشه جدید برای تحریک بازار ارز

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: گرانی مسکن ربطی به وزارت خانه ندارد اگر کسی چنین حرفی می زند اطاعاتی 
از بازار و اقتصاد ندارد، گرانی مسکن محصول شرایط، اتفاق ها و تاطمی است که در بازار رخ می دهد.محمد اسامی 
وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت بورس مسکن و اینکه راه اندازی این بورس چه کمکی به سامان دهی 
این بازار خواهد داشت، گفت: عرضه زمین در بورس به طور رسمی، از بورس بازی زمین به صورت غیرکارشناسی و 
ناپایدار جلوگیری می کند. اگر می خواهیم از فضای غیرقابل اعتمادی که در حال حاضر مطرح می شود، فاصله بگیریم 

و مردم محیطی را پیدا کنند ....

سقف وام قرض الحسنه افزایش یافت 
نامعادله یک میلیارد یورویی کرونا

معاون کل وزارت بهداشت: 

پاییز و زمستان سختی در پیش داریم
معاون کل وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به اینکه پاییز و زمستان سختی در پیش داریم، در عین 
حال با انتقاد از قیمتهای متفاوت ماســک در سطح کشور، بر لزوم ترغیب مردم جهت استفاده از ماسک 
پارچه ای تاکید کرد. دکتر ایرج حریرچی، درخصوص وضعیت کرونا در کشور، گفت: متاسفانه در تهران و 
اکثر استان های کشور وضعیت قرمز و هشدار وجود دارد و متاسفانه ماه هاست که آمار مرگ و میر ناشی 
از کرونا ســه رقمی شده و اکنون نیز با شــیب فزاینده، مرز ۱۷0 مرگ روزانه را رد کرده است.وی افزود: 
براساس اعام سازمان بهداشت جهانی، اکنون وقت مداخله رسیده و باید در تمام کشورها مداخات جدی 
در تمامی سطوح استراتژیک انجام شود. همه اقدامات از جمله تمهیدات بهداشتی و پیشگیرانه، استفاده 
از ماســک، فاصله گذاری اجتماعی، آزمایش های متناوب از افراد مشکوک و ردیابی و شناسایی بیماران، 
مراقبت و درمان بیماران باید انجام شود و همه اینها باید در یک مجموعه بهم پیوسته و منظومه ای انجام 
شود. اگر هریک از این موراد ناقص باشد، سیستم دچار مشکل شده و در سال دوم اپیدمی نه تنها مرگ 
ها دو برابر می شود، بلکه احتمال گسترش بیشتر این  ویروس در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. گاهی 
گفته می شود مرگ یک نفر یک تراژدی است، اما مرگ هزار نفر، صرفا یک آمار است.حریرچی بیان کرد: 
هرکدام از افرادی که فوت می کنند پدر، مادر، همسر و فرزند یک خانواده هستند. باید دقت کنیم که در 
حال حاضر افراد جوان نیز درگیر بیماری می شــوند و این بیماری دیگر تهدیدی برای رده سنی خاصی 
نیســت. حتی دیده شده در جوان تر ها عوارض عمیق و وخیمی نیز گزارش شده است.معاون کل وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه بیماران کرونایی پس از بهبودی تا ماه ها عوارض شدیدی را تجربه خواهند کرد، 
گفت: گاهی ممکن است عوارض با فرد باقی بماند، مثا ممکن است در دراز مدت عوارض قلبی دیده شود 

و باید اقدامات دراز مدتی را تدوین  و اجرایی کنیم.
 

آسان گیری و عادی پنداری بزرگترین آفت مبارزه با کووید 19 است
وی با بیان اینکه آســان گیری و عادی پنداری بزرگترین آفت مبارزه با کووید ۱۹ اســت، تصریح کرد: 
متاسفانه این موضوع دامن گیر مردم  و مسئوان است و نباید تصور شود که بیماری به پایان رسیده است 
و برعکس، این ویروس تمام عزم خود را جزم کرده تا انسان را بیمار کند و در هر تجمعی که بیش از دو نفر 
حضور داشته باشند و پروتکل ها  و فاصله ها را رعایت نکنند، از طریق صحبت کردن، سرفه، عطسه  و حتی  
غذاخوردن در مکانی سربسته، منتقل می شود.وی درخصوص چرایی بازگشایی مدارس گفت: بازگشایی 
مدارس با رعایت اصول بهداشتی و پروتکل ها، موضوعی جهانی است، تعطیلی اماکنی مانند مدارس ممکن 
است در کوتاه مدت قابل قبول باشد، اما در دراز مدت پذیرفتی نیست و چنانچه ویروس بیش از یک سال 
ماندگار باشد باید سایر فعالیت ها را از سر گرفت. مردم باید هم  زنده باشند وهم زندگی کنند و معیشت 
و اقتصادشان تامین شود، درحال حاضر در بسیاری از کشورها بیش از ۵0 درصد اقتصادشان در خدمات 
است. اما نکته اینجاست که بازگشایی ها باید هوشمندانه صورت گیرد و با حداقل عوارض و حداکثر رعایت 
دستورالعمل ها باشد.حریرچی با بیان اینکه در بازگشایی مدارس ۹0 درصد از دانش آموزان از سامانه های 
مجازی استفاده می کنند، گفت: در حال حاضر، بیشترین خطر در اماکنی مانند پاساژها،  مراکز فروش و 
متروها دیده می شــود. در مراکز فروش  و پاساژها فروش کاهش پیدا کرده، اما تجمع مردم برای گردش 

افرایش پیدا کرده است.

ترغیب مردم به استفاده از ماسک پارچه ای
وی ضمن تاکید بر اســتفاده استاندارد از ماســک، خطاب به مجریان صدا وسیما، اظهار کرد: استفاده از 
ماســک پارچه ای مفید اســت و فرهنگســازی خوبی به همراه دارد، چراکه از یک طرف قیمت ۱۲۵0 و 
۱۳00 تومانی ماســک در همه جای کشور یکسان رعایت نمی شود و از طرف دیگر، متاسف هستیم که 
بگوییم با همین قیمت، تهیه ماســک برای بسیاری از مردم مقدور نیست، بنابراین مردم را به استفاده از 

ماسک پارچه ای ترغیب کنید.

ضرورت رعایت 100 درصدی مردم
وی افزود: اگر می خواهیم ویروس کرونا را شکســت دهیم، ۱00 درصد مردم باید رعایت کنند، درحال 
حاضر در متروها این پروتکل ها به خوبی رعایت نمی شــود و مردم بر ایجاد ازدحام دامن می زنند، زدن 

ماسک و رعایت فاصله اجتماعی از ضروریات است.

پاییز و زمستان سختی را در پیش داریم
بنابر اعام روابط عمومی وزارت بهداشت، معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه پاییز و  زمستان سختی 
را در پیش داریم، گفت: تمام مردم از کودک تا ســالمند، باید پروتکل ها را ۱00 درصد رعایت کنند.وی 
درخصوص واکسن آنفلوآنزا گفت: تزریق واکسن آنفلوآنزا در کادر بهداشتی و درمانی و زنان باردار و گروه 

های پرخطر آغاز شده است.

 سرلشکر سامی: 

 سازش یک فریب سیاسی است
جنگ نظامی اساسا منتفی است

3

3

6

3

5

2

ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۳۶۷۷ 
مورد جدید کووید-۱۹ در کشــور طی ۲۴ ساعت 
گذشته خبر داد.، دکتر سیماسادات اری گفت: تا 
دیروز ۸ مهر ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ســه هزار و ۶۷۷ بیمار جدید مبتا به 
کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که یک هزار و 
۸۴۷ نفر از آنها بســتری شدند.وی گفت: مجموع 

بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۵۳ هزار و ۶۳۷ نفر 
رســید.وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۲0۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادنــد و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۵ 
هزار و ۹۸۶ نفر رســید.اری گفت: خوشــبختانه 
تــا کنون ۳۷۸ هزار و ۷۲۷ نفــر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سخنگوی 
وزارت بهداشــت افزود: ۴0۷۹ نفر از بیماران مبتا 
به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.به گفته وی، تا کنون سه میلیون 
و ۹۸۶ هزار و ۷۲0 آزمایش تشــخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.وی همچنین در توضیح 
استانهای در وضعیت قرمز بیماری گفت: استانهای 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شــرقی، خراســان 
جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، 
کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، 
زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال 
و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار 
دارند.اری درباره اســتان های در شرایط هشدار 
گفت: اســتانهای کردســتان، هرمزگان، فارس و 

گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

40۷9 تن در وضعیت شدید بیماری
20۷ فوتی کرونا در 24 
ساعت گذشته
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سخنگوی دستگاه قضا:گزیده خبر

برگزاری جلسات دادگاه جرایم سیاسی در آبان
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده رئیس سابق هال احمر در 
دادگاه رسیدگی شده است. دادگاه بدوی حکم خود را صادر کرده 
و پرونده در فرایند تجدیدنظر خواهی است.غامحسین اسماعیلی 
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران 
رســانه های مختلف، اظهار کرد: قوه قضائیه نماد صابت، قوت و 
اقتدار نظام و پشــتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و به 
همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را آماج حمات 
ناجوانمردانه جنگ رســانه ای خویش قرار دهد.وی با بیان اینکه 
جنجال ها و هیاهوها در اراده ما برای مبارزه با مفســدین خللی 
ایجاد نخواهد کرد، ادامه داد: زمانی که مبارزه با فساد و مفسدین 
در درون و بیرون قوه قضائیه را تشــدید کردیم می دانســتیم در 
برابر هر ضربه ای که به مفسدین وارد کنیم با تخریب و حمات 
روبرو خواهیم بود.اسماعیلی با تأکید بر اینکه مسیر مبارزه با فساد 
متوقف شدنی نیست، گفت: تا قطع دست مفسدین این حرکت را 

پرشتاب ادامه خواهیم داد.

 راهبرد قوه قضائیه اجرای عدالت و اســتقامت برای آن 
است

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز راهبرد قوه قضائیه جهاد 
و مقاومت اســت، اظهار کرد: راهبرد قوه قضائیه اجرای عدالت و 
اســتقامت برای آن، مبارزه با فساد و حمایت از تولید و اشتغال، 
تأمین امنیت شهروندان و مجازات اخالگران است و خطوط قرمز 

ترسیم شده از ناحیه بیگانگان را به رسمیت نمی شناسیم.

اعام احکام جدید دادگاه های مفاسد اقتصادی
اسماعیلی با اعام احکام جدید دادگاه های مفاسد اقتصادی گفت: 
»قدرت احمدی« کارشــناس حوزه معاونــت امور صنایع وزارت 
صمت به جرم مشــارکت در اخال در نظام تولید با اخذ رشــوه 
به 10 ســال حبس و »محمد حســن محمدی« کارمند وزارت 
صمت به تحمل 8 سال حبس و »مسعود رضا« معاون اداره صمت 
لرستان به تحمل 10 ســال حبس و »محسن گودرزی نژاد« به 
تحمل 9 سال حبس »ناصر شهبازی« کارمند اداره صمت لرستان 

به تحمل 6 سال حبس محکوم شده اند.

 توضیحات اسماعیلی پیرامون قانون کاهش حبس تعزیزی
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قانون کاهش حبس تعزیزی 
چه تاثیری دارد گفت: تا امروز بیش از 100 هزار پرونده در اجرای 

این قانون مورد بازنگری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه جمعی از زندانیان با کاهش مجازات آزاد شدند، 
افزود:  جمعی زودتر از موعد قبلی آزاد خواهند شد و تعدادی که 
هنوز حکم حبس شــان اجرا نشده بود با بازنگری پرونده ها برای 
آنها به جای مجازات حبــس ، مجازات جایگزین حبس در نظر 

گرفته شد و از ورودشان به زندان جلوگیری شد.

 آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق هال احمر
اســماعیلی پیرامون آخرین وضعیت پرونده رئیس ســابق هال 
احمر گفت: پرونده رئیس ســابق هال احمر در دادگاه رسیدگی 
شــده اســت. دادگاه بدوی حکم خود را صادر کرده و پرونده در 

فرایند تجدیدنظر خواهی است.

 رای پرونده پتروشیمی در حال نهایی شدن است
سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی 
اظهار کرد: آخرین دفاعیات اخذ شــد و تا امروز 700 صفحه رای 
نوشته شــده و همین میزان نیز باید نوشته شود؛ رای پرونده در 

حال نهایی شدن است.

 اولین جلســات دادگاه رســیدگی به پرونده های جرم 

سیاسی در آبان ماه را شاهد خواهیم بود
اســماعیلی گفت: در ارتباط با جرم سیاســی رئیس قوه قضاییه 
بخشنامه ای صادر کردند و مطابق بخشنامه تعدادی از پرونده ها 
که می توانست مصداق جرم سیاســی باشد کیفرخواست جرم 
سیاسی صادر شده است/ در آبان ماه اولین جلسات دادگاه مربوط 

به رسیدگی به پرونده های جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود.

 وضعیت پرونده هفت سنگان به کجا رسید؟
ســخنگوی دســتگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده هفت 
سنگان گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی های عمده آن انجام 
شده است و تحقیقات تکمیل و آخرین دفاعیات اخذ شده است.

وی افزود: در ارتباط با قضاتی که در این پرونده مطرح هســتند 
این بخش به دادسرای انتظامی قضات ارسال شده است و دادگاه 

منتظر دادسرای انتظامی قضات است.

 اقدامــات دســتگاه قضــا در زندان ها بــرای رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در ایام کرونا

ســخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که »تاکنون چه 
تعــداد از زندانیان به کرونا مبتا شــده اند؟« گفت: جمعیت ما 

در زندان هــا برخاف برخی مراکز جمعیتی دیگر ثابت نیســت، 
جمعیت زندان شناور است.وی با بیان اینکه جمعیت داخل زندان 
را ســبک کردیم تا بتوانیم دستورالعمل های بهداشتی و فاصله 
گذاری ها را اجرایی کنیم، ادامــه داد: حتی اجازه ندادیم فردی 

مشکوک به کرونا هم بدون مراقبت بماند.

 ادامه رسیدگی به پرونده »امامی« در هفته آینده
اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده امامی گفت: ادامه 
رسیدگی ها به پرونده امامی هفته آینده در دادگاه انجام خواهد 

شد.

قوه قضاییه چه اقداماتی در وضعیت کرونا برای مقابله با 
فروشندگان مواد مخدر انجام داد؟

اســماعیلی در پاســخ به ســوال خبرنگاری که پرسید »گفته 
می شود در وضعیت کرونایی، در مناطقی مانند هرندی و شوش، 
کلونی های معتادین متجاهر و فروشــندگان مواد مخدر به وجود 
آمده اند و موجب آزار و اذیت مردم شــده اند. قوه قضاییه در این 
زمینه چه اقداماتی انجام داده اســت؟« گفت: بعد از این گزارش 
دادســرای تهران با همت نیروی انتظامی بــه این موضوع ورود 
کردند و اقدامات خوبی انجام شــد.وی افزود: برای دفاع از حقوق 
مردم بیش از 900 نفر معتاد متجاهر و فروشــنده مواد مخدر و 
ســارق در این طرح دســتگیر و به زندان اعزام شدند.سخنگوی 
دستگاه قضا گفت: 21 منزل و 150 اتاقکی که پاتوق این افراد بود 

پلمب شد/ بیش از 149 کیلو مواد مخدر کشف شد.

 نیازمندی هایی را برای تبدیل استجازه به »قانون« تقدیم 
مجلس خواهیم کرد

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره »آخرین وضعیت 
اســتجازه دادگاه های ویژه مفاســد و آیین نامه ای که قرار بود 
رییــس قوه قضاییه امضا و تصویب کند و اینکه قرار بوده اســت 
که نیازمندی هایی از سمت قوه قضاییه به مجلس تقدیم شود تا 
استجازه تبدیل به قانون شود« گفت: آیین نامه در ظرف کمتر از 
دو هفته از موافقت مقام معظم رهبری تدوین شــد و به تصویب 
ریاســت قوه قضاییه رسیده اســت.وی افزود: پیش نویس متن 
مورد نیاز مجلس آماده شــده اســت ودر اختیار نهادهای ذیربط 
قرار گرفته و فرصت کوتاهی داده شده تا نظرات کارشناسی خود 
را بدهنــد؛ در کمترین زمان و در ماه های آینده نیازمندی های 

قانونی را هم تقدیم مجلس خواهیم کرد.

وایتی:
رژیم صهیونیستی در میان دیوارهای حائل 

خود، محصور است
دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسامی با بیان اینکه رژیم صهونیستی در میان 
دیوارهای حائل خود، محصور اســت، گفت: پیامــد گفتمان مقاومت، بیداری 

ملت ها، خودباوری، و پوشالی بودن قدرت رژیم صهیونیستی است.
علی اکبر وایتی در نشست تکمیلی و مجازی شورای عالی بیداری اسامی، با 
اشاره به نقش پیروزی انقاب اسامی در ایجاد گفتمانی جدید به نام مقاومت و 
همچنین شکست طرح های استکباری از جمله در جنگ تحمیلی، تحریم های 
غیر انســانی، کودتای نظامی، حمله مستقیم و ، گفت: پیامدهای این گفتمان، 
اتحاد و انســجام مسلمانان منطقه و جهان، شکســت طرح های آمریکایی ها و 
هم پیمانان آنان مانند طرح خاورمیانه بزرگ، تغییر جغرافیای سیاسی منطقه، 
جنگ های نیابتی، شکست هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی در رویارویی نظامی 
با انتفاضه مردم مظلوم فلســطین، انقاب ســنگ تا موشک و... بوده است.وی 
با تاکید بر شکســت طرح معامله قرن و تاش آمریکا برای سرپوش گذاشتن 
بر ناکامی های مســتمر در منطقه، افزود: آمریکایی ها و صهیونیســت ها در پی 
شکست این طرح، به منظور فریب افکار داخلی در آستانه انتخابات و در طرحی 
خفت بار، ایادی منطقه ای خویش را بر آن داشته اند تا با آشکار سازی و عادی 
ســازی روابط پنهانی و ننگین، خدمتی دیگر را به ابی صهیونیستی به عمل 
آورند اما پازل خیانت و پشــت کردن به آرمان فلســطین عاقبت به دومینوی 
ســقوط و جریان تاریخ مصرف گذشــته حکام دست نشانده خواهد انجامید و 
وجدان هــای بیدار، آزاد، مؤمن، عدالت جو و حق طلب در طول تاریخ و به ویژه 
در این برهه حساس تاریخی نیز با بیداری، بصیرت و بینش خود در مقابل حکام 
مرتجع خواهند ایســتاد و فریاد حق طلبی، اســتقال، آرمان خواهی و آزادی 
فلسطین مظلوم را ســر خواهند داد.دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسامی با 
اشــاره به درگیری نزدیک به هفتاد ساله جهان اسام با رژیم صهیونیستی به 
مانند ویروس کرونا تاکید کرد: صهیونیسم در نیم قرن گذشته قبله اول جهان 
اســام را هدف قرار داده و اشغال، توسعه نفوذ، شهرک سازی، اخراج صاحبان 
اصلی فلسطین، کشتار بی رحمانه در اردوگاه ها، حمله به اماکن مقدس، نسل 
کشــی در غزه و کرانه باختری، اهانت و توهین به مقدســات، شیوخ و بزرگان، 
فریب ساده لوحان در طول تاریخ با نام سازش و مذاکره بدون کمترین دستاورد 
برای فلسطینیان بخشی از سیاهه ننگین و خونبار ویروس منحوس صهیونیسم 
اســت.وایتی تصریح کرد: 50 سال مقاومت و بیســت سال مبارزه رو در روی 
مردم فلســطین و لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی که سودای نیل تا فرات را 
در سر می پروراند در درون دیوارهای حائل خود به مانند عنکبوتی، در تارهای 
خود محصور ساخته است و پیامد گفتمان مقاومت بیداری ملت ها، خودباوری، 
اعتماد به نفس و ایمان به وعده های الهی مبتنی بر آیه شریفه "لینصرن اه من 
ینصره" در مقابل پوشالی بودن قدرت رژیم صهیونیستی و قدرت های استکباری 
و مرتجع اســت.دبیر کل مجمع جهانی بیداری اســامی در پایان با اشاره به 
ضرورت های موجود در روشنگری از ابعاد خیانت به آرمان فلسطین تاکید کرد: 
در این شرایط حساس که دشمنان با همه توطئه های پنهان و آشکار به دنبال 
اشغال کامل فلسطین و تسلط بر منافع مادی و معنوی غرب آسیا هستند، نقش 
بی بدیل و تاریخی نخبگان و اندیشمندان در روشنگری و هدایت جوامع اسامی 
و بشــری قطعی و انکار ناپذیر است تا با تبیین سریع و روشن ابعاد طرح هایی 
همچون عادی ســازی روابط و معامله قرن از آثار و پیامدهای سازش و تسلیم، 
آحاد جوامع اسامی را آگاه و بیدار سازند و مقاومت را به عنوان تنها راه عاج و 

آزادی فلسطین مظلوم معرفی نمایند.

تاکید فقهای شورای نگهبان بر حضور موثر 
ایران در صحنه ها و مجامع بین المللی

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: تاکید فقهای معظم شورای نگهبان 
بر حضور فعال و موثر جمهوری اسامی ایران در صحنه ها و مجامع بین المللی 
برایم بســیار جالب و جذاب بود.هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شــورای 

نگهبان در مطلبی با عنوان »گزارش 48« در اینستاگرام خود نوشت:
چهارشنبه دوم مهرماه 1۳99، شورای نگهبان جلسه داشت.چهار مصوبه مجلس 
در دســتور کار شــورا بود. »ایحه عضویت دولت جمهوری اسامی ایران در 
موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی«، »طرح فهرست قوانین و احکام 
نامعتبر در حوزه محیط زیســت«، »ایحه اهــداف، وظایف و اختیارات وزارت 
ورزش و جوانــان« و »طــرح الحاق یک بند به تبصره )1( قانون بودجه ســال 
1۳99 کل کشــور« که همگی مصوباتی بود که در مراحل قبل به خاطر برخی 
ابهامات و ایرادات، از طرف شورا به مجلس بازگردانده و مجددا پس از اصاح در 
مجلس برای شورا ارسال شده بودند.در بررسی ایحه عضویت دولت جمهوری 
اسامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی، مباحث فراوانی 
در خصوص حق شرط و تحفظ هایی که در ماده واحده ذکر شده است، صورت 
گرفت و اینکه آیا این شروط، رافع اشکال فقهای شورا نسبت به مصوبه هست یا 
خیر؟ اما در این میان تاکید فقهای معظم شورا بر حضور فعال و موثر جمهوری 

اسامی ایران در صحنه ها و مجامع بین المللی برایم بسیار جالب و جذاب بود.

تشکر معاون پارلمانی رییس جمهور از 
نمایندگان مجلس

معــاون پارلمانی رئیس جمهور از نمایندگان مجلس جهت رای اعتماد به وزیر 
پیشنهادی صمت تشکر کرد. متن پیام حسینعلی امیری به شرح زیر است:

 از رئیس محترم مجلس شــورای اســامی، نواب رئیس، هیات رئیسه و همه 
نمایندگان محترم مجلس که با اختصاص وقت و بررســی دقیق و مسئوانه 
صاحیت جناب آقای رزم حسینی وزیر پیشنهادی صمت  را بررسی و با رای 
اعتماد به ایشــان در شرایط ســخت اقتصادی و بیماری کرونا به یاری دولت 
شــتافتند تا ان شــاءاه در فضای همدلی، تعامل و همراهی دولت و مجلس 
گام های موثرتر برای خدمت به مردم عزیز و شــریف ایران اســامی برداریم 
صمیمانه سپاسگزارم.در روزگاری که هیات حاکمه آمریکا جنگ اقتصادی علیه 
جمهوری اســامی را شروع نموده است، تکمیل تیم اقتصادی دولت و ترمیم 
کابینه اقدامی بسیار موثر و کارگشا خواهد بود.امروز انتظار مردم عزیزمان که 
شرایط بسیار سختی را در حوزه معیشت و اقتصاد ناشی از تحریم های ظالمانه 
نظاره گرند و با صبوری تحمل می نمایند از دولت و مجلس، همکاری و همدلی 
در جهت رفع مشکات است که با رای اعتماد امروز مجلس به وزیر پیشنهادی 
صمت باری دیگر جلوه ای از همدلی، همکاری و درک مشترک دولت و مجلس 
رقم خورد و برگ سبز دیگری به کارنامه نظام جمهوری اسامی افزوده شد و 
بلوغ سیاســی نظام جمهوری را بار دیگر نشان داد.در سالی که به ابتکار رهبر 
فرزانه مان ســال جهش تولید نام گذاری شده است، امید که بتوانیم اقدامات 
موثر در راســتای منویات معظم له در ســایه این همدلی و تعامل برداریم.ان 
شاءاه لذا از یکایک نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی صمیمانه تشکر 

و قدردانی می کنم.

سردار قاآنی:
ایستادگی ملت عراق دربرابر داعش محصول 

درایت آیت اه سیستانی است
فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت: ایستادگی و اتفاق مردم عراق در برابر فتنه و 
توطئه امریکایی- صهیونیستی و سعودی »داعش« محصول درایت، هوشمندی 
و نقش آفرینی محوری حضرت آیت اه سیستانی است. سردار اسماعیل قاآنی 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران در دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس، با 
اشاره به تحوات سال های اخیر منطقه در عرصه رویارویی با تروریسم تکفیری 
و شکست فتنه داعش به ویژه در کشور عراق، گفت:  نقش مرجعیت عالی عراق 
به عنوان کانون، محور و پیشران اصلی وحدت و بسیج کنندگی ملت عراق برای 
حفظ استقال و دفاع از امنیت و استقرار آن در این کشور ، سرنوشت ساز و بی 
بدیل بوده و برای همیشه در تاریخ منطقه ماندگار و الهام بخش خواهد بود .وی 
مقاومت، ایســتادگی و اتفاق مردم عراق و تولیدقدرت بومی و مردمی با حضور 
آحاد اقوام،طوائف و قبایل این کشور برابر فتنه و توطئه امریکایی- صهیونیستی و 
سعودی »داعش« را محصول درایت، هوشمندی و نقش آفرینی محوری حضرت 
آیت اه سیستانی توصیف و ایشان را نماد افتخار و اقتدار مرجعیت در این کشور 
دانست و تصریح کرد: نقش آفرینی های معظم له  در حمایت و پشتیبانی مستمر 
از نیروهای مســلح و مقاومت اسامی عراق و خنثی شدن نقشه دشمنان امت 
اسامی ،  از تاثیرات راهبردی و تاریخی  برخوردار بوده و همه ما و مردم شریف 
و مجاهد عراق قدردان ایشان بوده و به فضل الهی در آینده ای نه چندان دور با 
پاک شــدن سرزمین مقدس اسامی عراق از لوث اشغالگران و متجاوزان، شاهد 

تحقق آرمان های شهدای مقاومت اسامی این کشور خواهیم بود.

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید پرتغال:
اجازه ندهید تحریم های آمریکا بر روابط 

اقتصادی با ایران اثر بگذارد
رئیس جمهور با ابراز رضایــت از حمایت اتحادیه اروپا و از جمله پرتغال از 
برجام، از این کشــورها خواســت اجازه ندهند تحریم های آمریکا بر روابط 
اقتصادی آنها با ایران تاثیر بگذارد.حجت ااســام حسن روحانی دیروز سه 
شنبه هنگام دریافت اســتوارنامه »کارلوس انتونیو داکوستا نهوش« سفیر 
جدید پرتغال در تهران، گفت: در آستانه پانصدمین سال روابط تاریخی ایران 
و پرتغال هستیم و امیدواریم روابط دو کشور در همه زمینه ها بویژه اقتصادی 
توسعه یابد.وی اظهار داشت: پرتغال در کنار سایر کشورهای اروپایی پیوسته 
از مقررات بین المللی، توافقات چندجانبه و بویژه برجام حمایت و با اقدامات 
یکجانبه و یکجانبه گرایی مخالفت کرده است.رئیس جمهور با ابراز رضایت 
از حمایــت اتحادیه اروپا و از جمله پرتغــال از برجام و مخالفت با یکجانبه 
گرایی آمریکا، از این کشورها خواست اجازه ندهند تحریم های غیرقانونی و 
یکجانبه آمریکا بــر روابط اقتصادی آنها با ایران تاثیر بگذارد.روحانی با ابراز 
عاقه مندی ایران برای همکاری با پرتغال در زمینه مقابله با بیماری کووید 
19 گفت که تبادل تجربیات در این عرصه می تواند به روند مقابله با کرونا 
و مهار آن در عرصه جهانی شتاب دهد. سفیر جدید پرتغال در تهران نیز با 
تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور گفت: لیسبون خواهان توسعه روابط 
با تهران است و همه تاش خود را به کار می گیرم تا به این روابط در همه 
حوزه ها و بویژه اقتصادی عمق بیشــتری بدهم.»کارلوس انتونیو داکوستا 
نهوش« با اشــاره به همکاری های فرهنگی و ادبی دو کشور ابراز امیدواری 
کرد که کرســی آموزش زبان پرتغالی در تهران هم فعال شــود.وی گفت: 
ترجمه آثار مشــترک دو کشور می تواند ایفاگر نقش پل هایی بین مردم و 

فرهنگهای دو کشور باشد.

ســخنگوی دولت از ایران روســیه و ترکیه به عنوان 
کشورهایی یاد کرد که می توانند در حل مناقشات بین 
آدربایجان و ارمنســتان در جهت برقراری صلح کمک 

کنند.
علی ربیعی در ابتدای این نشست خبری خود با رسانه 
ها با اشاره به نامگذاری  8 مهر به عنوان روز موانا گفت: 
امروز یادمان موانا شاعر بزرگ پارسی، عشق و صلح و 
همبستگی است. موانا هم انسان شناس بزرگی بود و 
هم درد و رنج جامعه و بشــر را به خوبی می دانست. او 
معتقــد بود که صبوری و تــاب آوری از رموز موفقیت 
انسان اســت. از نگاه موانا تاب آوری به معنای چشم 
بستن بر مشکات و پذیرش کاستی ها نبود او معتقد 
بود که باید به جای هیجان های منفی و احساس یاس 
و نومیدی با صبوری و شــناخت بحران ها و رنج ها با 
چشمانی باز به آینده نگریست.وی ادامه داد:  موانا باور 
داشــت که تلخ و شیرین زندگی بهم آمیخته است و و 
در هــر کجای جهان که قدم بگذاری رنج و شــادی را 
توامان با هم خواهی یافت. هیــچ ُکنجی بی دد و دام 
نیست جز بخلوتگاه حق آرام نیست موانا امیدواری را 
مهمترین اکسیر و داروی عبور از بحران ها می دانست 
و باور داشت که برای گذر از شب های تاریک و سخت و 
رهایی انسان از رنج زندگی باید چراغ امید را هم در جان 
و ذهن آدمی و هم جامعه روشن و پرنور نگه داشت. و با 
دو بال امید و صبر می توان انسان و جامعه را به مقصود 

و مقصد رساند .

بررســی برخورد قضایی با اســتفاده نکردن از 
ماسک

ســخنگوی دولت افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی 
در سطح کشــور به 85/ 61 درصد کاهش یافته است. 
استفاده از ماسک در کشــور نیز به 58 درصد کاهش 
یافته و میزان رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در 
صنوف  مراکز عمومی کامل اجرا نمی شــود. بنابراین 
جلسه ستاد ملی کرونا اختیارات وسیعتری به استانها 
بــرای اعمال محدود داد و بررســی برخورد  قضایی با 
افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند در دستور کار 

خود قرار داد.

و  آذربایجان  درگیــری  دربــاره  ایران  موضع 
ارمنستان

سخنگوی دولت همچنین به درگیری پیش آمده ما بین 
جمهوری های آذربایجان و ارمنستان پرداخت و گفت:  
ما با دقت ونگرانی مناقشــه اخیر در مناطق اشــغالی 
جمهوری آذربایجان را تعقیب می کنیم.وی یادآورشد: 
منطقه قفقاز در طــول قرن های متمادی در زیر چتر 
وحدت بخِش حوزه تمدِن اســامی-ایرانی، جغرافیای 

همزیستی وآشتی ادیان ،زبان ها وهویت های فرهنگی 
ودینی گوناگون بوده اما از هنگامی که برجسته سازی 
استعمارِی اختاف های هویتی عرصه را بر مشترکات 
قروِن تمدنی تنگ کرد شاهد عملیاتی از قبیل مهندسی 
ترکیب جمعیتی وپاکسازی های قومیتی وتبعید های 

دسته جمعی بوده ایم.

ترجیح می دهیم آماری از فروش نفت مان ندهیم
ســخنگوی دولت در پاســخ به پرسش ایســنا درباره 
اینکه برخی گزارش های غیررســمی حاکی از افزایش 
قابل توجه فروش نفت ایران در ســپتامبر است آیا این 
موضوع صحت دارد، اظهار کرد: اخبار مشکوک و جعلی 
و تحریک کننده زیاد مطرح می شود. البته وزارت نفت 
تمام تاش خود را انجام می دهد و در دوران تحریم این 
تاش چندبرابر شده است اما چون در جنگ اقتصادی 

هستیم ترجیح می دهیم که آمار دقیقی منتشر نکنیم.

آذربایجان و ارمنستان دو کشور دوست و برادر 
ایران هستند

سخنگوی دولت در پاســخ به پرسشی درباره مناقشه 
منطقه ای جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان گفت: 
ما احتــرام به تمامیــت ارضی جمهــوری آذربایجان 
و ارمنســتان و همچنین حق حاکمیت کشــورها را 
بارها اعام کرده ایم. جمهوری ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان دو کشور دوست و برادر ما هستند و تمامیت 
ارضی هر دو کشور برای ایران مهم است.ربیعی تصریح 
کرد: ما راه حل مناقشــه پیش آمده را مسالمت آمیز و 
گفت وگومحور می دانیم و دیدگاه دیگری به جز اینکه 
دو کشــور در کنار هم گفت وگو کنند و مسائل را حل 
کنند، نمی شناســیم و هر راه حل دیگر را به نفع مردم 

منطقه نمی دانیم.

هیچ کشور عاقلی به جنگ با ایران فکر نمی کند
وی در پاســخ به پرسشــی درباره عادی سازی روابط 
برخی از کشــورهای عربی با اســرائیل و احتمال بروز 
درگیری در منطقه علیه ایــران، اظهار کرد: از دیدگاه 
ایران، تحوات رخ داده، تحول جدیدی نیست. بیش از 
15 سال است که ارتباطات تنگاتنگ امنیتی میان این 
کشور با رژیم اسرائیل برقرار بوده است. به نظر ما، این 
اقدام تاش تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا بوده است.ربیعی با بیان اینکه در زمینه ارتباط 
برخی کشورها با رژیم اسرائیل هیچ اتفاق جدیدی رخ 
نداده است، تصریح کرد: شکستن قبح ارتباط نزد افکار 
عمومی اتفاقی بوده کــه رخ داده و آمریکا برای علنی 
کردن این روابط پنهانی فشــار آورده است. البته فکر 
می کنم افکار عمومی این کشــورها در میان مدت علیه 

آنها عمل خواهد کرد.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه ما فکر نمی کنیم هیچ 
کشور عاقلی فکر جنگ با ایران را به خود راه بدهد، ادامه 
داد: عادی سازی روابط رژیم اسرائیل با برخی از کشورها 
تاثیــری در امنیت ملی ایران ندارد و معتقد هســتیم 
ممکن است امنیت آن کشــورها به واسطه مداخات 

اسرائیل در امور داخلی و خارجی شان به خطر بیفتد.

تخلیه برخی  روستاهای غربی کشور 
ربیعی درباره تخلیه برخی روســتاها در مناطق مرزی 
غربی کشور گفت: در سال های گذشته بیش از 15 سال 
پیش به دلیل شرایط امنیت آن دوره زمانی، برای دفاع 
از شــهروندان مرزنشین که در معرض تهدیدات مرزی 
بودند و هم از اقدامات گروههای نا امن کننده در منطقه 
تصمیماتی اتخاذ کردند.وی ادامه داد: در این تصمیمات 
روستاهای مرزی را سه دسته تقسیم کردند و مقرر شد 
برخی از این روســتاها با تفاهم اهالی و با دادن هزینه 
انتقال توســط دولت، به مناطق دیگری منتقل شوند 
چرا که شــهروندان در مناطق صفر مرزی جانشان در 
خطــر بود و یا مورد تجاوز نا امن کنندگان منطقه قرار 
می گرفتند.ســخنگوی دولت افــزود: در حال حاضر با 
توجه به شــرایطی که مناطق مرزی بوجود آمده یک 
کارویژه مرزی در شــورای امنیت کشور تشکیل دادند 
که در آن اقدام تجدید نظر شــده اســت، زیرا شرایط 
امنیت کشــور با آن دوران متفاوت شده است، شرایط 
امنیتی با گذشت زمان بهبود یافته که تصمیمات هم 
باید تغییر کند. سیاست کلی ما است و در حال تجدید 

نظر هستیم.

علت سفر وزیر خرجه عراق سیاسی و اقتصادی 
بود

ســخنگوی دولت با بیان اینکه سفر وزیر خارجه عراق 
سفر سیاســی و اقتصادی بود و رابطه معناداری با این 
مسایل که بی اساس است، ندارد، تاکید کرد: قطعا اگر 
تصمیمی اتخاذ شــود با هماهنگی اهالی منطقه است 
و سیاست دولت بر این اســت که مرزنشینان عامان 
امنیت آور برای مرز کشور هستند.ربیعی با بیان اینکه 
جمعیت مرزی کشــور آثار مثبتی هم برای تجارت و 
حمل و نقل هم برای امنیت کشور دارند، اظهار کرد: اگر 
فردی موضوعی را مطرح و ادعا کرده خود او باید توضیح 
بدهد، اما از معاون امنیتی وزارت کشور و استانداری آن 
منطقه هم پرسیدم و اطاعاتی هم خودم از آن منطقه 
از قبل دارم. روستاهایی بوده اند که باید تخلیه می شدند 
بخشی در آن زمان هزینه ها را هم گرفته اند که تخلیه 
هم نشده اند، اما در حال حاضر هیچ اقدامی انجام نشده 

است و درگیری هم رخ نداده است.

سخنگوی دولت مطرح کرد
سهم ایران، روسیه و ترکیه برای برقراری صلح بین آذربایجان و ارمنستان



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 9 مهر 1399  12 صفر 1442  30 سپتامبر 2020اقتصاد کان
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4465 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

نگـــاه

نامعادله یک میلیارد یورویی کرونا!
آمار و ارقامی که از سوی دستگاه های مربوطه در ماجرای اختصاص یک میلیارد 
یورو به هزینه های کرونا مطرح می شــود با همدیگر چندان جور نیست و شبیه 
یک نامعادله اســت؛ به طــوری که بانک مرکزی می گویــد ۵۰۰ میلیون یورو 
پرداخت کرده و ســازمان برنامه و بودجه حدود ۸۰ درصد منابع دریافتی را به 
وزارت بهداشــت اختصاص داده است، اما از سویی دیگر وزیر بهداشت می گوید 
فقــط ۲۷ درصد آن را دریافت کرده اســت! حدود ۶ ماه از جریان درخواســت 
برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به هزینه های 
کرونا و توزیع آن بین وزارت بهداشت و بخش اندکی برای بیمه بیکاری گذشته 
است. در آن زمان مقام معظم رهبری با این درخواست رئیس جمهوری موافقت 
و در اردیبهشت ماه اولین پرداخت از سوی بانک مرکزی از طریق منابع یورویی 
صندوق توسعه ملی با تبدیل نرخ سامانه نیما به ریال و واریز آن به خزانه انجام 
شد و به صورت تدریجی ادامه یافت.اینکه چرا تمام یک میلیارد یورو به صورت 
یکجا تبدیل به ریال نشده نیز به این بر می گردد که باید منابع ارزی صندوق در 
اختیار بانک مرکزی قرار می گرفت تا نســبت به تبدیل آن اقدام کند و در این 
مدت هر گاه این منابع در دســترس و در حساب صندوق قرار داشته به صورت 
تدریجی تبدیل به ریال و به حســاب خزانه دولــت واریز و مابقی نیز به همین 
ترتیب پرداخت شــده است.اما در این مدت اختاف نظر در رابطه با پرداخت ها 
کم نبوده و نمکی -وزیر بهداشــت- به دفعات نســبت به دریافت سهم وزارت 
بهداشت از این یک میلیارد یورو گله کرده است. وی حتی طی روزهای گذشته 
از واریز اندک منابع ابراز دلخوری کرده و خواسته بود که آن را به بانک مرکزی 

برگشت دهند.

وزیر بهداشت: فقط2۷ درصد گرفته ایم
تازه ترین اظهار نظر وزیر بهداشــت از این حکایت دارد که این وزارتخانه تاکنون 
فقــط ۲۷ درصد از منابع یک میلیارد یورویی صندوق توســعه ملی را دریافت 
کرده است. این اعام نمکی در مقایسه با آنچه که سازمان برنامه و بودجه، بانک 

مرکزی یا حتی صندوق توسعه ملی اعام کرده اند قابل تأمل است.

سازمان برنامه و بودجه: 80 درصد را داده ایم
در همان زمانی که اعام شــد اولین مرحله واریز معادل ریالی یک میلیارد یورو 
از سوی بانک مرکزی به حساب خزانه دولت واریز شده سازمان برنامه و بودجه 
طی جلسه ای با وزارت بهداشت در اواخر اردیبهشت ماه ۴۲۰۰ میلیارد تومان را 
به ۱۵ برنامه وزارت بهداشــت و درمان و ۱۲۸۶ میلیارد تومان دیگر را نیز برای 
بیمه بیکاری اختصاص داد که در مجموع معادل ۵۴۸۶ میلیارد تومان می شد.اما 
در هفته های اخیر این ســازمان اعام کرد که تاکنون در مجموع  ۴۴۰ میلیون 
یورو از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده که معادل 
حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان اســت و از این رقم ۵۶۵۰ میلیارد تومان به بخش 
درمــان اختصاص پیدا کرده بود.با توجه به این اعام ســازمان برنامه و بودجه 
می تــوان گفت که از معادل ریالی ۴۴۰ میلیون یورو حدود ۸۰ درصد به وزارت 
بهداشــت اختصاص پیدا کرده و نزدیک به ۲۰ درصــد دیگر که حدود ۱۳۵۰ 
میلیارد تومان می شــود به بیمه بیکاری رفته اســت. این در شرایطی است که 
۴۴۰ میلیون یورو دریافتی بیش از ۴۵ درصد کل یک میلیارد یورو را تشــکیل 

می دهد که عمدتا به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرد.

بانک مرکزی: 50 درصد را پرداخت کردیم
ولی طی روزهای گذشــته بعد از آنکه وزیر بهداشــت اعام کرد مبلغ اندکی از 
ســوی بانک مرکزی دریافت کرده، پیگیری ایسنا از بانک مرکزی با این توضیح 
همراه شد که در مجموع ۵۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به ریال 
تبدیل و به حســاب خزانه واریز شــده که در همین چند روز گذشته پرداخت 
شــد.بر این اســاس با توجه به اینکه بانک مرکزی ۵۰۰ میلیون یورو پرداخت 
کرده یعنی ۵۰ درصد منابع یک میلیارد یورویی واریز شده است. از سویی دیگر 
اعام ســازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که تقریبا تمام دریافتی )تا قبل از 
پرداخت ۶۰ میلیون یوروی آخر( نیز توزیع شده و عمدتا تا ۸۰ درصد آن سهم 
وزارت بهداشــت بوده است. اما اینکه وزیر اعام می کند فقط ۲۷ درصد دریافت 
کرده موضوعی قابل تأمل اســت که نقطه ای مبهم را در معادله تبدیل به ریال 
یک میلیارد یورو واریزی به خزانه و توزیع آن ایجاد می کند. به هر حال از سویی 
صندوق توســعه ملی تاکید دارد که در ماجرای اختصاص یک میلیارد یورو به 
کرونا با توجه به صدور مجوزها هیچ مشکلی از سمت این صندوق برای برداشت 
و تبدیل وجود ندارد و از ســویی بانک مرکزی مدعــی پرداخت ۵۰۰ میلیون 
یورویی )۵۰درصد کل( است و در نهایت باید این رقم از سوی سازمان برنامه و 
بودجه به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند.در هر صورت در بحث پرداخت یک 
میلیارد یورویی آنهم در زمانی که کادر درمان دوره ای سخت را پشت سرگذاشته 
و با مــوج دیگری از کرونا و ابعاد آن مواجه بوده و نیاز به حمایت و پرداخت به 
موقع حقوق و معوقات و تامین هزینه های وزارت بهداشت وجود دارد، با توجه 
به ابهامات موجود ازم اســت که دستگاه های مربوطه این موضوع را به وضوح 

شفاف سازی کنند.

تخم مرغ ۳ نرخی شد
درحالــی که قیمت مصوب تخم مرغ در بازار با نرخ مصوب آن متفاوت اســت، 
کارگروه تنظیم بازار قیمت جدیدی برای تخم مرغ شناسنامه دار تعیین کرد که 
در صورت عدم رعایت این نرخ توسط کارخانه های بسته بندی، این محصول در 
بازار ۴ نرخی خواهد شــد. قیمت هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی تخم مرغ ۱۸۰۰ 
گرمی به تازگی توســط کارگروه تنظیم بازار با ۶ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش ۲۶ 
هزار تومان تعیین شــد اما در بازار به قیمت ۳۱ تا ۳۵ هزار تومان به فروش می 
رسد.در حالی که هنوز مدت زیادی از افزایش قیمت مرغ در بازار نمیگذرد محمد 
رضا کامی دبیر ســتاد تنظیم بازار امروز اعام کرده است که با توجه به اینکه 
قیمت ۲۶ هزار تومانی تخم مرغ توســط کارخانه های بسته بندی زنجیره سرد 
تخم مرغ شناسنامه دار رعایت نمی شود موافقت شد که قیمت هرشانه تخم مرغ 
شناسنامه دار حداکثر ۳۱ هزار تومان باشد.محمدرضا کامی دبیر ستاد تنظیم 
بازار در این ارتباط اظهار داشت: »قیمت تخم مرغ در جلسه قبلی ستاد تنظیم 
بازار درب مرغداری ۱۲ هزار تومان و برای مصرف کننده ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
به تصویب رسیده بود که برخی برندها متناسب با کشش بازار و هزینه های تمام 
شده، قیمت متفاوتی را روی بسته بندی خود درج می کردند.وی افزود: مقرر شد 
تا تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر ۳۱ 
هزار تومان، تخم مرغ ۲۰ عددی ۲۲ هزار تومان، تخم مرغ ۱۵ عددی ۱۸ هزار 
تومــان، تخم مرغ 9 عددی ۱۱ هــزار تومان و تخم مرغ ۶ عددی ۷ هزار تومان 
عرضه شــود که این سقف قیمت است و برندهای دیگر زیر این عدد باید رقابت 
کنند.«بنابراین گزارش امیداواریم که نرخ ۳۱ هزار تومان تخم مرغ حداقل توسط 
کارخانه ها رعایت شود و به توافقی که با کارگروه تنظیم بازار داشته اند پایبند 

باشند تا تخم مرغ در بازار دیگر چهار نرخی نشود.

وزیر راه و شهرسازی 
گرانی مسکن ربطی به ما ندارد!

وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: گرانی مســکن ربطی به وزارت خانه ندارد اگر 
کسی چنین حرفی می زند اطاعاتی از بازار و اقتصاد ندارد، گرانی مسکن محصول 
شرایط، اتفاق ها و تاطمی است که در بازار رخ می دهد.محمد اسامی وزیر راه و 
شهرسازی درباره آخرین وضعیت بورس مسکن و اینکه راه اندازی این بورس چه 
کمکی به سامان دهی این بازار خواهد داشت، گفت: عرضه زمین در بورس به طور 
رسمی، از بورس بازی زمین به صورت غیرکارشناسی و ناپایدار جلوگیری می کند. 
اگــر می خواهیم از فضای غیرقابل اعتمادی که در حال حاضر مطرح می شــود، 
فاصلــه بگیریم و مردم محیطی را پیدا کنند که بتوانند با اطمینان خاطر در آن 
ســرمایه گذاری کنند، باید شرایط آن را فراهم کنیم، بنابراین  ما از طریق بورس 
کاا با همکاری سازمان بورس »بورس مسکن« را راه اندازی کردیم. وی ادامه داد: 
برای شروع یک زمین را عرضه کردیم و یکی از بانک ها هم تا جایی که من اطاع 
دارم اولین ملک خودش را عرضه کرده است.اسامی افزود: گام دیگری که در حال 
برداشتنش هستیم، توجه به ماده ۱۴ قانون سامان دهی زمین و مسکن است؛ طبق 
این ماده قانون گذار به ما اجازه داده اســت »صندوق های سرمایه گذاری زمین و 
ساختمان« ایجاد کنیم. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این صندوق ها را از طریق 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فعال می کنیم تا کسانی که دوست دارند، در ساخت 
و ساز سرمایه گذاری کنند.وی تشریح کرد: در این طرح، زمین خودمان را با نقشه، 
پروانه ساخت و سازنده معتبر وارد این صندوق می کنیم و سهامش به مردم عرضه 
می شود. اولویت بهره برداری از خانه هایی که در این زمین ها هستند و نوعاً مرغوبند، 
با صاحبان سهام خواهد بود؛ یعنی اگر افراد مایل باشند، به متراژی که طبق فرمول 
سرمایه گذاری، پول ریخته اند واحد می گیرند اما اگر مایل نباشند، می توانند صبر 
کنند تا واحده ها فروخته شود، آن وقت سود خودشان را بگیرند.اسامی در پاسخ به 
سوالی دیگر مبنی بر این که با همه این تدابیر این روزها قیمت مسکن افزایش یافته 
و ما شاهد گرانی در این بازار هستیم، وزارت راه چه تدبیری خواهد اندیشید، گفت: 
گرانی مسکن ربطی به وزارت خانه و عرضه و تقاضا ندارد. اگر کسی چنین حرفی 
می زند، اطاعاتی از بازار و اقتصاد ندارد، گرانی مسکن محصول شرایط، اتفاق ها و 
تاطمی است که در بازار رخ می دهد و با کاهش ارزش پول ملی در ارتباط است. 
وزیر راه و شهرسازی سازی گفت: کاری که ما در حال انجامش هستیم، این است 
که برای مردمی که نیازمندند اما اســتطاعت خرید خانه از طریق بازار را ندارند، 

ثبت نام کردیم و پروژه تخصیص مسکن را برای شان دنبال می کنیم.

حاجی بابایی: 
 مجلس پیگیر ارائه سبد رایگان

 به ۲۰ میلیون نفر است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس طبق طرح تامین کااهای 
اساسی پیگیر ارائه سبد رایگان به ۲۰ میلیون نفر و سبد کاا با ۵۰ درصد تخفیف 
به ۴۰ میلیون نفر است. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس در نشست علنی دیروز )سه شنبه، ۸ مهر( قوه مقننه در جریان 
بررسی کلیات طرح تأمین کااهای اساسی گفت: نمایندگان برای تامین کاا های 
اساسی طرحی را تهیه کردند که ۲۰۰ نفر از نمایندگان با فوریت آن و ۲۰۰ نفر با 
اولویت آن موافقت کردند.وی در همین راستا افزود: در این طرح پیش بینی کردیم 
۳۰ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص دهیم که از این منابع به ۲۰ میلیون نفر 
در کشــور که در تهیه غذای روزمره خود با مشکل مواجه اند، کااهای اساسی را 
برسانیم و سبد کاا با ۵۰درصد قیمت را برای ۵۰ میلیون نفر دیگر تأمین کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و  بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس تبصره ۱۴ طرح 
دولت به ۶۰ میلیون نفر کارت الکترونیک داده و هر ماه کمک های معیشــتی را 
به حســاب آنها واریز می کند، گفت:ما از میان این ۶۰ میلیون می خواهیم به ۲۰ 
میلیون نفر سبد کاای رایگان و به ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد را 
اختصاص دهیم.حاجی بابایی ادامه داد: مجلس همچنین برای ۵ میلیون بازنشسته 
طبق مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه شرایطی را مهیا کند که 9۰ درصد حقوق 
مشــاغل هم تراز خود را دریافت کنند. ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این 
بخش با کمبود منابع مواجه ایم البته در کنار آن ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک 
بــه دولت در بخش عمرانی در نظر گرفتیم که از این بخش هزاران پروژه معادل 
صد هزار میلیارد تومان تکمیل می شود.وی اظهار کرد: دولت چگونه طبق تبصره 
۲ بند )و( این طرح می تواند ۵۰ هزار میلیارد تومان پول را بر اساس مصوبه مجلس 
توزیــع کند اما مجلس نمی تواند برای ۱۵ هزار میلیارد تومان تصمیم بگیرد، بر 
اساس تبصره )۱۴( ۲۵۰ هزار میلیارد درآمد و ۲۵۰ هزار میلیارد هزینه وجود دارد، 
ما دو ماه اول سال به دلیل کرونا مشکاتی داشتیم و نتوانستیم بنزین بفروشیم 
اما طبق این طرح ما ۱۰ مورد را استثنا کردیم از جمله ایثارگران، معیشت، یارانه 
نقدی، دارو و آموزش و پرورش اما بر اساس همین تبصره ۱۴ ، ۲۰ هزار میلیارد 

به شرکت نفت داده می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران اماک با بیان این که کاهش 
کمیسیون مشــاوران اماک دستور معاون اول رئیس 
جمهوری است، گفت: با این کار قیمت مسکن کاهش 
نمی یابد.مصطفی قلی خسروی در واکنش به کاهش 
نرخ کمیسیون مشــاوران اماک، اظهار کرد: قبل از 
پیروزی انقاب اسامی حق الزحمه مشاوران اماک 
یک درصد بود که ســال ۷۰ اعام شد برای معامات 
تــا ۲۰ میلیون تومان نیم درصد، ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون 
تومان نیز یک چهارم درصد کمیسیون دریافت شود. 
برای معامات باای ۱۰۰ میلیون تومان نیز کمیسیون 
دریافت نشود تا قیمت مسکن افزایش نیابد.وی با طرح 
این پرســش که آیا با این اقدام قیمت مسکن افزایش 
نیافت، ادامه داد: ۲۰ تیرماه امسال جلسه ای به همراه 
وزیر راه و شهرســازی در کاخ ریاســت جمهوری با 
معاون اول رئیس جمهوری داشتیم. آقای جهانگیری 
از وزیر راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن را پرسید 
که وی در این باره توضیح داد. از بنده نیز وضعیت را 
جویا شد که این کار را کردم.وی افزود: در این جلسه 
معاون اول رئیس جمهوری گفت چون قیمت مسکن 
افزایش یافته اســت، باید کمیسیون مشاوران اماک 
کاهش یابد.رئیس اتحادیه مشــاوران اماک با بیان » 
این چه منطقی اســت«  اضافه کرد: بارها اعام کرده 
ایم که حدود صنفی بنگاه های اماک مشخص شود 

تا ما بتوانیم صاحیــت فردی متقاضیان ورود به این 
شغل را بررسی کنیم. هر صخی برای دریافت مجوز به 
اتحادیه بیاید و حرف می زند ما متوجه می شویم که 
این کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن را 
شرارت کرده و آمده مجوز بنگاه می خواهد.خسروی 
گفت: مشکل ما در کشور بیکاری و تورم بااست. اان 
مهندس عمران، مهندس کشاورزی، مهندس آی تی 
از بیکاری مشــاور اماک شده اند. یا بازنشسته ها که 
حقوق آنها کفاف گذران زندگی را نمی دهد وارد شغل 
مشــاور اماکی شــده اند. اینها آپارتمان خود را می 
فروشند و مغازه ای خریداری کرده و مشاور اماک می 
شــوند.وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها، تصریح کرد: 
فان مسئول می گوید مشاوران اماک زیرمیزی می 
گیرند، برای حل این معضل راهکار بدهید مگر ما می 

توانیم دوربین بگذاریم تا جلوی زیرمیزی را بگیریم؟

ُمسکن های زودگذر دولت
وی بــا بیان » بیم آنرا داریم با مصوبه کمیســیون 
نظارت تهران تخلفات مشاوران اماک افزایش یابد« 
افزود: اینها ُمسکن های زودگذر است که دولت باید 
به آن توجه داشته باشــد.وی با یادآوری این که در 
کشورهای پیشرفته کمیسیون مشاوران اماک یک 
درصد است که از فروشنده دریافت می شود، اظهار 

کرد: ما این پیشــنهاد را بارهــا مطرح کرده ایم که 
کمیسیون از فروشنده دریافت شود، چراکه خریدار 
تمام هست و نیست خود را جمع کرده حتی فرش 
و قابلمه خود را هم فروخته و نباید از او کمیســیون 
دریافت شــود.رئیس اتحادیه مشاوران اماک گفت: 
کاهش حق الزحمه کمیســیون مشــاوران اماک 
دستور معاون اول رئیس جمهور بوده است.خسروی 
خواســتار اصاح قانون نظام صنفــی برای افزایش 
تنبیهات مشاوران اماک در صورت بروز تخلف شد 
و افزود: تنبیهات صف مشاوران اماک ماند تخلفات 
صنف بلورفروشان است. اگر در این صنف فروشنده 
ای بــه خریدار جنس ناقصی تحویل دهد یک هفته 
مغازه را پلمب می کنند.  تنبیهات مشاور اماکی که 
دار و ندار مردم در دســت اوست و با یک تخلف آنها 
خانه خراب می شــوند در واقع هیچ چیزی نیست.

بر اســاس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مســکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران 
طی شــهریور ماه امســال به ۲۴  میلیــون و ۲۰۰ 
هزار تومان رســیده که در مقایســه با شهریور ماه 
سال گذشته 9۱.۷ درصد افزایش یافته است. حال 
باید دید بازار مســکن از دســتور معاون اول رئیس 
جمهوری طی مهرمــاه و ماه های بعد از آن پیروی 

می کند یا خیر ؟

 انتقاد مشاوران اماک از کاهش 50 درصدی حق کمیسیون

 دولت برای کاهش قیمت مسکن از کیسه ما خرج کرد

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
تراکنش های بانکی باای ۵ میلیارد تومان در 

سال، زیر ذره بین مالیات
 رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: اطاعات تراکنش هــای بانکی صاحبان 
حساب هایی که پنج میلیارد تومان به باا در سال گردش مالی دارند، مورد بررسی قرار 
می گیرد و با اطاعات به دست آمده از این طریق، به دنبال فعالیت هایی می رویم که 
موجب این گردش مالی شــده است تا متناسب با آن فعالیت ها، میزان مالیات تعیین 
شود.»امیدعلی پارسا«، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، به تشریح دو شعار »وصول 
با اصول« و »نظام مالیاتی هوشــمند«، به عنوان برنامه های محوری این ســازمان در 
سال ۱۳99 پرداخت.به گفته وی، سازمان امور مالیاتی با رعایت اصول بنیادینی مانند 
حمایت از تولید و مبارزه با فرار مالیاتی، به دنبال گذر از سیســتم مالیاتی سنتی به 
سیستم مالیاتی مدرن است تا ضمن احقاق عدالت مالیاتی، زمینه افزایش درآمدهای 
مالیاتی دولت با تمرکز بر ۵ تا ۱۰ درصد اقشــار پردرآمد کشور را فراهم سازد.رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به بررسی تراکنش های بانکی پنج میلیارد تومان 
به باا در نظام مالیاتی هوشــمند اشاره کرد و ادامه داد: اطاعات بانکی تراکنش های 
بانکی پنج میلیارد تومان درآمد به باا از سال 9۳ به بعد، از امروز قابل بررسی توسط 
سازمان امور مالیاتی است. ما تراکنش های مالی مربوط به هر فرد را بر اساس کد ملی 
او و اقوام درجه یک آن فرد تحت نظر داریم، تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده باشیم.

وی تاکید کرد: باید توجه شود که سازمان امور مالیاتی به دنبال اطاعات بانکی همه 
مردم نیست و تنها به حساب بانکی ۵ تا ۱۰ درصد برخوردار کشور رسیدگی می شود. 
با اطاعات به دست آمده از این طریق، به دنبال فعالیت هایی می رویم که موجب این 

گردش مالی شده است تا متناسب با آن فعالیت ها، میزان مالیات تعیین شود.
پارســا با تاکید بر پایه گذاری نظام مالیاتی هوشــمند بر اساس شفافیت، گفت: نظام 
مالیاتی هوشــمند امروز در همــه دنیا پیگیری می شــود و داده مبنا، مؤدی محور، 
یکپارچه و مبتنی بر ریســک و تمکین مؤدیان اســت. به عبارت دیگر در این نظام 
مالیاتــی بااجبار اطاعــات و داده های واقعی مربوط به ثــروت، درآمد و مصرف هر 
مؤدی مالیاتی دریافت شــده و هر فرد متناســب با توانایی ها و قابلیت های خود آن 
فرد مورد بررسی ممیز قرار می گیرد.وی ادامه داد: در حالی که در نظام مالیات ستانی 
ســنتی، اخذ مالیات هر فرد بر مبنای معدل، میانگین و روندها و اطاعات بخش یا 
فعالیت مربوط به کسب وکار آن فرد انجام می گرفت که به همین دلیل در برخی موارد 
محاسبات ممیز سازمان امور مالیاتی متناسب با فعالیت واقعی مؤدی مورد بررسی نبود 
و موجب اختافاتی می شد.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، نظام مالیاتی هوشمند را 
زمینه ساز تحقق عدالت در نظام مالیاتی و به حداقل رساندن فرار مالیاتی و فساد اداری 
دانست و افزود: آنچه که مردم ما در درجه اول می خواهند عدالت و عدالت مالیاتی به 

عنوان یکی از مصادیق آن است. 

 انتشار 9۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نیمه اول سال
  آغاز بازارگردانی سهام بورسی

 تا هفته آینده
وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه، تا هفته آینده عملیات بازارگردانی سهام بورسی 
عملیاتی می شود، گفت: برای جبران کسری بودجه 9۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
در نیمه اول ســال منتشــر شد.فرهاد دژپسند  با اشــاره به برخی گمانه زنیها 
درخصوص کسری بودجه  در سال جاری گفت: پیش بینی می شد درآمد و منابع 
جاری دولت تحقق پیدا نکند، اما دولت چگونه توانسته است این کسری تحقق 
منابع بودجه را جبران کند؟ ضمن اینکه بخش خصوصی هم یک نگرانی داشت 
که این به فشار مالیاتی منتهی نشود و یا برخی صاحب نظران نگران استقراض از 
بانک مرکزی بودند.وی افزود: می خواهم این خبر خوب را بدهم که خوشبختانه 
تدابیری که دولت اندیشید در شش ماه گذشته توانستیم کسری تحقق منابع را 
از محل فروش اوراق و از محل واگذاری های سهام شرکتها و دارایی های دولتی 
تقریباً جبران کنیم.وزیر اقتصاد افزود: با این اقدام توانستیم مانع از این شویم که 
خدای نکرده کسری تحقق منابع به استقراض از سیستم بانکی یا فشار مالیاتی 
منجر شود ضمن اینکه امسال از نظر درآمد ناشی از واگذاری ها عملکرد بسیار 
درخشانی داشتیم یعنی حدود سی و سه هزار میلیارد تومان در نیمه اول امسال 
واگــذاری صورت گرفت و این رقم قابل توجهی اســت.وی گفت: در مورد اوراق 
هم حدود 9۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق منتشر شده و خوشبختانه 
ســعی کردیم اگر هم کســری تحقق داریم آن را از جامعه بگیریم و منتهی به 
افزایش نقدینگی و افزایش تورم و پایه پولی نشود.دژپسند اظهار کرد: از سال 9۲ 
که در سازمان برنامه و بودجه بودم و بعد به وزارت اقتصاد آمدم هیچ وقت دولت 
از بانک مرکزی اســتقراض نکرده و امسال هم در برنامه دولت نبوده است که از 
بانک مرکزی اســتقراض کند.وزیر اقتصاد در مورد بازارگردانی در بازار سرمایه 
گفت: امروز جلســه پایش داشتم که ببینم مصوبه شــورای عالی بورس چقدر 
اجرایی شده است ضمن اینکه خودم با دستگاه های ذیربط تماس هایی داشتم.

وزیر اقتصاد اظهار داشــت: معدنی ها بازارگردانی را اجرایی کردند عاوه بر آن 
بانک ها اقدامات ازم را برای کار انجام دادند ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی 
و شســتا به گفته وزیر رفاه کار بازارگردانی را انجام دادند و برخی از حقوقی ها 
نیز در آستانه عقد قرارداد هستند، فکر می کنم به سرعت تا اواسط هفته آینده 
همه بازارگردانی ها عملیاتی شــود.وی درباره افزوده شدن تخفیف ۱۰ درصدی 
به خرید صندوق پاایش یکم افزود: برای کسانی که صندوق پاداش یکم خرید 
کردند میزان سهام افزایش پیدا می کند یعنی اگربه طور نمونه ده تا سهام خریده 
بودند ۱۱ ســهام داده خواهد شد که با این تخفیف برای کسانی که در پاایش 

یکم شرکت کردند تخفیف ۳۰ درصدی کاما اجرایی شده است.

 از نگرانی ارزی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تا پاسخ وزیر اقتصاد

ماشه جدید برای تحریک بازار ارز
درحالــی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس درخصوص 
ترخیــص برخی کااها و تحریک تقاضا ابزار نگرانی کرده، که 
وزیــر اقتصاد در برابر مقاومت یک ســاله بانک مرکزی برای 
عدم مجوز به ترخیص کاا با روش بدون انتقال ارز اســتدال 
تازه ای مطرح کرده اســت.، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه 
اخیر شــورای گفت و گوی دولت و بخــش خصوصی با ابراز 
نگرانی از موضوع ترخیص کاا از مناطق آزاد گفت: گزارشی به 
ما رسیده مبنی بر اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور پیگیر 
موضوع ترخیص کاا از مناطق آزاد هســتند که این موضوع 
نگران کننده است زیرا منجر به تحریک تقاضای ارز می شود.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از آنجا که 
بخش زیادی از مناطق آزاد از ســرزمین اصلی جدا نیســت 
تحقق این امر باعث تحریک تقاضای ارز می شــود و لذا شاهد 
جریان جدیدی در کشور خواهیم بود و لذا بر این اساس با نرخ 

جدید ارز مواجه خواهیم شد.

اصل ماجرا چیست؟
هرچند اشــاره رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس تنها 
معطوف و محدود به ترخیص کااهای موجود در مناطق آزاد 
کشور است اما یک نگرانی جدی درباره پیگیری اخیر  دولت 
درخصوص ترخیص هزاران کانتینر کاای واسطه ای رسوبی 
با روش بدون انتقال ارز مطرح شــده اســت.بر این اســاس 
درحالی که رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس درخصوص 

ترخیص برخی کااها و تحریک تقاضا ابزار نگرانی کرده، که 
وزیر اقتصاد در برابر مقاومت یک ســاله بانک مرکزی برای 
عدم مجوز به ترخیص کاا با روش بدون انتقال ارز استدال 
تازه ای مطرح کرده اســت.منتقدان تأکید دارند ترخیص این 

کااهــا با روش بدون انتقال ارز در دور بعد و پس از تســویه 
ریالی، می تواند مجدداً باعث ایجاد تقاضا در بازار آزاد ارز شود 
که در شرایط تنگنای اقتصادی و ارزی ایران یک فاجعه تمام 

عیار قلمداد می شود.

واکنش وزیر اقتصاد به نگرانی ارزی پور ابراهیمی
وزیر اقتصــاد در واکنش به این مباحث رئیس کمیســیون 
اقتصــادی مجلس در نشســت مذکور گفته اســت، گزارش 
مفصلی در جلســه چهارشنبه هفته گذشته هیئت دولت، به 
اعضای دولت ارائه شد که این گزارش برگرفته از آمار گمرک 
بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلســه میزان 
موجودی کااهای اساسی، مواد اولیه و کااهای مورد نیاز خط 
تولید به تفکیک  مطرح و بحث مفصلی شد تا فرآیند ترخیص 
کااها از گمرکات تســهیل شود.  روز شنبه معاون اول رئیس 
جمهور به اتفاق برخی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی از بندر 
شهید رجایی بازدید کردند، لذا این موضوع اصًا چیزی نیست 
که بخواهد محرک تقاضای ارز باشد.دژپســند گفت: اواً این 
موضوع مشمول کااهایی تا قبل پنجم مهر است و شامل بعد 
از آن نمی شود و همچنین مشمول کااهای گروه چهار نیست.

 در جهت تســهیل ترخیص کااهای مانده در گمرک نگرانی 
بابــت تحریک تقاضای ارز نیســت، زیرا این موضوع شــامل 
کااهای اساســی و خط تولید است و بنابراین تقاضای ارز را 
افزایش نمی دهد.نکته جالب توجــه در مباحث وزیر اقتصاد 
اســتدال جالب ایشان در خصوص بکارگیری این این کااها 
در خطوط تولید اســت البته همانطور که در باا اشــاره شد 
این مباحث ارتباط دقیقی با نکته ای که منتقدان در خصوص 
افزایش مجدد تقاضای چند میلیارد داری در بازار آزاد ایجاد 

می کند ندارد.

گزیده خبر
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نفت مجال صعود نیافتنگـــاه
قیمت نفت دیروز ســه شنبه تحت تاثیر ادامه نگرانیها نسبت به 
پیامدهای شــیوع ویروس کرونا بر تقاضا، کاهش یافت و بخشی 
از رشــدی که در معامات روز گذشته داشت، از دست داد.های 
معامات وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲۲ سنت معادل ۰.۵ 
درصد کاهش یافت و به ۴۰ دار و ۳۸ سنت در هر بشکه رسید.

بهای معامات نفت برنت ۱۹ ســنت معــادل ۰.۴ درصد کاهش 
یافت و به ۴۲ دار و ۶۸ ســنت در هر بشکه رسید. قراردادهای 
نوامبر نفت برنت که روز چهارشــنبه منقضی می شــوند، با ۱۷ 
سنت کاهش، به ۴۲ دار و ۲۶ سنت رسید.بیش از یک میلیون 
نفر تا روز ســه شنبه بر اثر ابتا به کووید ۱۹ جانشان را از دست 
داده انــد و آمار قربانیان و مبتایان در کشــورهای متعددی رو 
به افزایش داشــت.بازارهای کاا اوایل معامات روز ســه شنبه 
تحت تاثیر رونمایی قانونگذاران دموکرات آمریکا از بســته کمک 
مالی ۲.۲ تریلیون داری روند صعودی داشتند.اســتفن اینس، 
استراتژیســت ارشد شرکت اکســی کورپ در یادداشتی نوشت: 

اگر بسته کمک مالی جدید آمریکا محقق شود، راه طوانی برای 
تقویت تقاضای این کشور برای نفت در حساسترین مقطع آمریکا 
در پیش خواهد داشت و ممکن است قیمتهای نفت را به اوجی که 
پیش از سپتامبر داشتند، برگرداند.بهای نفت برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت به دلیل خوش بینی به رشــد تقاضا برای سوخت و  
پایبندی قوی تولیدکنندگان به توافق محدودیت عرضه، در اوت 
به بااترین حد از اوایل مارس صعود کرده بودند. اما از آن زمان به 
دلیل نگرانیهای پیرامون دورنمای تقاضا، حدود سه دار کاهش 
داشته اند.فری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در 
این باره گفت: روند صعودی شــب گذشته بهای نفت در آسیا به 
سرعت ضعیف شد. حرکت قیمت نشان می دهد که سفته بازان 
در بازار همچنان فروشــنده هستند و عوامل منفی شامل کاهش 
مصرف و مازاد عرضه جهانی قوت بیشتری پیدا می کنند.سرمایه 
گذاران منتظر انتشار آمار ذخایر آمریکا از سوی موسسه امریکن 
پترولیوم هستند. پنج تحلیلگر در نظرسنجی رویترز پیش بینی 

کردند که ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر، به 
میزان ۱.۴ میلیون بشــکه رشد کرده و ذخایر بنزین ۱.۶ میلیون 
بشکه و ذخایر سوختهای تقطیری ۸۰۰ هزار بشکه کاهش داشته 
است.به گفته تحلیلگران، معامله گران نفت همچنین منازعه میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو قره باغ را 

زیر نظر دارند. تشدید درگیریها ممکن است روی صادرات نفت و 
گاز جمهوری آذربایجان تاثیر بگذارد.بر اساس گزارش رویترز، در 
این بین، آمار وزارت دارایی ژاپن نشــان داد که واردات نفت خام 
این کشور در اوت بیش از ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش پیدا کرده است.

 چرا آمریکا معافیت واردات انرژی عراق 
از ایران را تمدید کرد؟

 دولت آمریکا اخیرا و بر خاف سیاســت فشار حداکثری علیه جمهوری اسامی 
ایران معافیت واردات انرژی از ایران را به مدت ۶۰ روز دیگر برای عراق تمدید کرد 
و این کشور همچنان می تواند به واردات گاز و برق خود از ایران ادامه دهد.دولت 
آمریــکا از زمان وضع تحریم های یکجانبه و غیرقانونی خود علیه ایران در اواخر 
ســال ۲۰۱۸ میادی معافیت های عراق برای واردات انرژی از ایران را برای دوره 
های ۱۲۰ روزه، ۹۰ روزه و ۶۰ روزه تمدید کرده است.عراق یک سوم نیاز مصرفی 
گاز و برق خود را از ایران وارد می کند زیرا با توجه به قدیمی و فرســوده بودن 
زیرساخت های خود توان خودکفایی در تامین نیازهای جمعیت ۴۰ میلیونی خود 
را ندارد.دولت آمریکا پیش از آنکه چهار روز پیش معافیت واردات انرژی از ایران 
بــرای عراق را برای ۶۰ روز تمدید کند، معافیت ۱۲۰ روزه ای به دولت مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق داده بود.حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و عراق شهریورماه گذشته با اشاره به جزئیات میزان واردات گاز و برق عراق 
از ایران گفته بود: مردم عراق در شرایط حاضر با کمبود شدید برق و خاموشی های 
مکرر مواجه هســتند و ۴۰ درصد این نیاز از ایران تامین می شود.حســینی با 
بیــان اینکه ایران روزانه ۳۷ تا ۳۸ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می کند، 
گفت: حداقل ۲۵۰ مگاوات از واحدهای نیروگاهی عراق با این گاز تامین سوخت 
می شــود.از سوی دیگر روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات برق از ایران به عراق صادر 
می شــود.وی افزود: عراق به ۲۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد که در حال حاضر ۱۵ 
تا ۱۶ هزار مگاوات بیشتر برق ندارد.دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
اظهار داشــت: ایران حداقل روزانه ۱۰ میلیون دار صادرات گاز به عراق دارد که 
این رقم در ســال سه و نیم تا ۴ میلیارد دار می رسد. ارزش صادرات برق ایران 
به عراق نیز ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دار در ســال است.خردادماه سال جاری نیز با 
ســفر رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسامی ایران به بغداد قرارداد ۲ ساله 
صادرات برق به عراق، میان دو کشــور به امضا رسید.اردکانیان در آن زمان گفته 
بود که تمامی قراردادهای صادرات برق به عراق تا پیش از این یکســاله بوده اما 
در این ســفر، مذاکرات نهایی شد و قرارداد دو ساله صادرات برق برای سال های 
۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با وزارت برق عراق به امضا رســید.این درحالی است که مقامات 
عراقی نیز بر نیاز کشورشــان به واردات انرژی از ایران تاکید دارند. ماجد مهدی 
وزیر برق دولت مصطفی الکاظمی اردیبهشت ماه سال جاری گفته بود که عراق 
روزانه به ۷۰ میلیون متر مکعب گاز برای اســتفاده در نیروگاههای برق نیاز دارد 
که نیمی از آن نیاز بصره و نیمی دیگر نیاز منطقه مرکزی عراق را تامین می کند.

وی افزود: ما در حال حاضر به واردات گاز نیاز داریم تا زمانی که وزارت نفت بتواند 
کمبود را جبران کند و عراق بی نیاز از واردات شــود و این وزارتخانه هم اکنون 
پروژه ای برای توســعه صنعت گاز دارد.حنتوش گفت: ما هم اکنون ۴۰ میلیون 
مترمکعب در روز گاز از ایران وارد می کنیم.به گفته وزارت برق عراق، این کشور 
۱۳۵۰۰ مگاوات بــرق تولید می کند که برای افزایش ۳۵۰۰ مگاوات برق دیگر 
در طول سال جاری میادی با وارد خدمت کردن فازهای جدید برنامه ریزی می 
کند اما ارزیابی ها نشان می دهد که عراق به بیش از ۲۰ هزار مگاوات برق نیازمند 
اســت.در سایه این شرایط، عراق نیاز مبرم به انرژی گاز و برق ایران برای تامین 
نیازهای خود دارد و این وضعیت آمریکا را وادار کرده اســت که برخاف تمایل 
خود، به عراق برای واردات گاز و برق از ایران معافیت بدهد.اما آمریکا همزمان به 
عراق برای تامین نیازهای گاز و برق خود از کشــورهای دیگر فشار می آورد که 
تاش آمریکا برای واردات برق عراق از برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 
از جمله عربستان و اتصال شبکه برق عراق به این کشورها در همین راستا ارزیابی 
می شود.همزمان نیز شرکت های آمریکایی »شورون«، »بیکر هیوز«، »اکسون« 
و »جنرال الکتریک« در ماه اوت گذشته برای بستن قرارداد با عراق برای توسعه 
بخش انرژی این کشــور وارد عمل شده اند.تاش آمریکا برای وادار کردن عراق 
برای بی نیاز شــدن از واردات انرژی از ایران و خودکفایی داخلی درحالی اســت 
که واقعیت های موجود تحقق چنین امری را در طول دســتکم چند سال آینده 
امکانپذیر نمی کند زیرا براساس آمار و ارقامی که پیشتر به آن اشاره شد، تولید 
گاز و برق مورد نیاز عراق در داخل این کشور و بی نیازی از واردات نیاز به سرمایه 
گذاری باایی داشته و زمانبر است و این درحالی است که عراق به عنوان دومین 
تولید کننده بزرگ نفت در سازمان اوپک - برای تامین بیش از ۹۰ درصد بودجه 
ساانه خود- متکی به صادرات نفت خام است اما فروپاشی قیمت های نفت دولت 
این کشور را در وضعیت مالی دشواری قرار داده است و سرمایه گذاری این کشور 
در بخش های زیربنایی را با مشکل مواجه کرده است.دولت عراق اعام کرده است 
که ساختار فرسوده برق این کشور نیازمند دستکم ۳۰ میلیارد دار سرمایه گذاری 
است.در همین راستا، حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
با بیان اینکه عراق گاز همراه نفت دارد، اما چیزی به عنوان میادین گازی ندارد، 
افزود: بعید به نظر می رسد سه تا چهار سال آینده عراقی ها بتوانند از محل جمع 
آوری گازهای همراه نفت گاز مورد نیاز خود را تامین کنند.همچنین نباید از نظر 
دور داشت که اتصال شبکه برق عراق به کشورهایی عرب حوزه خلیج فارس نیز 
نخواهد توانست نیاز عراق به انرژی برق را به طور کامل تامین کرده و این کشور 
را از تامین برق خود از ایران بی نیاز کند زیرا احداث این خط انتقال برق به طول 
۳۰۰ کیلومتر در مرحله اول ۵۰۰ مگاوات برق را برای عراق تامین می کند و به 
گفته وزارت برق عراق، در طول چند ســال این میزان به ۲ هزار مگاوات افزایش 
خواهد یافت.این درحالی اســت که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران تاکید کرده است 
که بخش برق عراق با گاز ایران فعالیت می کند که دارای مزیت اقتصادی برای 
عراق است.با این شرایط، دولت آمریکا برخاف تمایل خود مجبور خواهد بود که 
معافیت های واردات انرژی عراق از ایران را تمدید کند؛ همانطور که از سال ۲۰۱۸ 
میادی مجبور به تمدید آن شده و نتوانسته است به روابط اقتصادی مستحکم 
بین تهران و بغداد در سایه روابط گسترده سیاسی، فرهنگی، امنیتی و نظامی دو 

کشور خدشه وارد کند.

 ادغام نفتی چند میلیارد داری دیگری 
در راه است

در جدیدتریــن توافق ادغام تولیدکنندگان آمریکایی، شــرکت نفت و گاز دوون 
انرژی شرکت انرژی دبلیو پی ایکس انرژی را در قراردادی به ارزش ۲.۵۶ میلیارد 
دار خریداری می کند. این قرارداد در شــرایطی انجام می گیرد که شرکتهای 
نفت شیل آمریکا به دلیل قیمت ضعیف نفت و مشکاتشان برای تهیه سرمایه به 
منظور بازپرداخت بدهی، متحمل ضررهای مالی شده اند.بر اساس قرارداد میان 
دو شــرکت، ارزش سهم شرکت دبلیو پی ایکس ۴.۵۶ دار تعیین شده که ۲.۷ 
درصد بااتر از قیمت نهایی معامات جمعه اســت. ارزش سهام این شرکت پس 
از انتشــار خبر ادغام، ۱۱.۵ درصد جهش یافت و ۴.۹۵ دار معامله شد در حالی 
که سهام دوون انرژی با ۴.۷ درصد افزایش، ۹.۲۳ دار بود.قرارداد دوون، دومین 
قرارداد بزرگ ادغام پس از شوک قیمت نفت در آوریل است. شرکت شورون در 
ژوئیه توافق کرد شــرکت نوبل انرژی را در قراردادی به ارزش پنج میلیارد دار 

خریداری کند.

وزیر انرژی روسیه طی اجاس مجازی 
وزرای انرژی گروه ۲۰ گفت کشــورش 
به عنــوان یک عضو مســئول در بازار 
انــرژی، تعهدات بی ســابقه ای را برای 
متعادل کــردن بازار پذیرفته اســت و 
حداکثر تاش خــود را برای جلوگیری 
از ســقوط بازار انــرژی و اقتصاد جهان 
انجام می دهد.به گــزارش اویل پرایس، 
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه طی 
اجاس مجــازی وزرای انرژی گروه۲۰ 
در این هفتــه گفت: تمام بازیگران بازار 
انرژی جهان باید برای مقابله با تأثیرات 
همه گیری ویروس کرونا همکاری کنند.

وی تأکیــد کرد:»وظیفه مــا به عنوان 
رهبران صنعــت انرژی مقاومت و اتحاد 
در مقابلــه بــا چالش هایــی مانند این 

است«. نواک اشاره کرد: 
همه گیری ویروس کرونا 
یک دهم تقاضای جهانی 
نفت را در ســال جاری 
میــادی از بیــن برده 
انرژی  شــرکت های  و 
مجبور شــده اند ۲۵ تا 
۳۰ درصد هزینه تولید 

خود را پاییــن بیاورند.وی گفت: تقاضا 
برای ســوخت ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش 
یافته که بیشتر مربوط به کاهش شدید 

در حمل و نقل جاده ای 
می شــود. نــواک روند 
بهبود تقاضای جهانی را 
بسیار آهسته پیش بینی 
مقام  بااترین  می کند. 
انــرژی روســیه تأکید 
اســت  »واضح  کــرد: 
کــه ســاختار بخــش 
انرژی هــم از نظر تقاضــا و هم عرضه 
تغییر خواهد کرد. بهبود ســریع اتفاق 
نمی افتد و بازگشــت به شــاخص های 

قبل از بحــران کرونا زمان زیادی طول 
می کشــد«.   » روســیه به عنوان یک 
عضو مســئول در بازار انرژی، تعهدات 
بی سابقه ای را برای متعادل کردن بازار 
پذیرفته است. ما حداکثر تاش خود را 
برای جلوگیری از ســقوط بازار انرژی و 
اقتصاد جهان انجام می دهیم«. از طرف 
دیگر، محمد بارکیندو دبیرکل اوپک در 
همین اجاس پیام خوشبینانه ای برای 
بازار داشت. طبق گفته بارکیندو، ذخایر 
نفت کشورهای عضو سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی در سه ماهه فعلی بااتر 
از میانگین ۵ ســاله خواهد بود ولی در 
ســه ماهه پایانــی ۲۰۲۰ کاهش یافته 
و این روند نزولــی در ۲۰۲۱ هم ادامه 

خواهد داشت.

 ارزش صادرات نفت در 5 ماهه امسال 
به 19 هزار میلیارد تومان رسید

ســازمان برنامه و بودجه گزارش داد سهم صادرات نفت خام و میعانات گازی در ۵ 
ماهه امســال ۳ درصد کل منابع بودجه عمومی بوده است.، بخشنامه بودجه سال 
۱۴۰۰ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. در بخش مقدمه و تبیین 
شرایط اقتصاد کان آمده است که سهم ارزش حاصل از صادرات نفت خام و معیانات 
گازی در ۵ ماهه ابتدای سال ۹۹ از کل منابع بودجه عمومی کمتر از ۳ درصد بوده 
است.براین اساس رقم منابع بودجه عمومی بیش از  ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که 
۳ درصد آن بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان می شود.در این مقدمه نوشته شده است: 
»از اواسط سال ۱۳۹۷ شدیدترین تحریم های بین المللی علیه ایران بصورت ظالمانه 
اعمال شــد. شدت این تحریم ها بنحوی بود که کمترین منابع حاصل از صادرات 
نفت و میعانات گازی طی پنج دهه گذشته در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ حاصل شد. این 
وضعیت با شیوع ویروس کرونا طی چند ماه اخیر تشدید شده به نحوی که، سهم 
ارزش حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در پنج ماه ابتدای ســال جاری 
از کل منابع بودجه عمومی کمتر از سه درصد بوده است.علیرغم تمام این فشارها و 
کمبود منابع، دولت با سیاست های متناسب، هماهنگی کلیه دستگاههای اجرایی، 
همراهی قوا و اتحاد و همدلی مردم، توانست بودجه سال گذشته را با دستاوردهای 
قابل تحســین به سرانجام برســاند. به رغم همه تاشها، شرایط اقتصادی موجود 
بنحوی اســت که ضرورت دارد دولت مــردان با همت مضاعف پیگیر برنامه های 
اقتصادی از جمله »نقشه راه سال هشتم دولت« و اقدامات عملیاتی اصاح گرایانه 

باشند، به طوری که شعار »جهش تولید« بواقع محقق شود.«

محموله جدید بنزین ایران وارد ونزوئا شد
رویترز اعام کرد نفتکش فارست با پرچم ایران که در خاورمیانه بارگیری شده حدود 
ســاعت ۸:۰۵ صبح به وقت محلی )۱۲:۰۵ به وقت گرینویچ( وارد آب های ونزوئا 
شد.به گزارشویترز، اطاعات ردیابی نفتکش های رفینیتیو آیکن نشان می دهد اولین 
نفتکش از سه نفتکش ایرانی حاوی ســوخت به مقصد ونزوئا، وارد آب های این 
کشور آمریکای جنوبی شده است.  نفتکش فارست با پرچم ایران که در خاورمیانه 
بارگیری شــده حدود ساعت ۸:۰۵ صبح به وقت محلی )۱۲:۰۵ به وقت گرینویچ( 
بدون مزاحمت وارد آب های ونزوئا شد.دو نفتکش دیگر ایران با نامهای فاکسون و 
فورچون با همین مقصد از اقیانوس اطلس عبور می کنند و احتمااً در اوایل اکتبر 
به ونزوئا می رســند. انتظار می رود این ۳ نفتکش روی هم رفته حدود ۸۲۰ هزار 
بشکه بنزین و سایر سوختهای موتوری را به ونزوئا برسانند. صف رانندگان در پمپ 
بنزین های ونزوئا طی هفته های اخیر به خاطر نبود تولید داخلی طوانی تر شده 
است. این دو کشور عضو اوپک در سال جاری میادی روابط خود را با تبادل نفت 
خام، سوخت، غذا و تجهیزات پاایشگاهی و سایر محصوات صنعتی افزایش داده 
اند. انتظار می رود یک نفتکش بسیار بزرگ ایرانی در این هفته بندر خوزه ونزوئا 
را ترک کرده و ۱.۹ میلیون بشــکه نفت سنگین این کشور را به شرکت ملی نفت 

ایران برساند.

ارزش صادرات نفت عربستان ۴۶ درصد 
کاهش یافت

ارزش صادرات نفت عربستان ۴۶.۴ درصد در ماه جوای نسبت به سال قبل کاهش 
یافت و صادرات غیر نفتی آن ۸.۳ درصد پایین آمد و به ۱۷۴۲۴ میلیون ریال رسید. 
به گزارش پایگاه خبری زاویا )Zawya(، اطاعات اداره آمار عربستان نشان می دهد 
ارزش صادرات نفت این کشور ۴۶.۴ درصد در ماه جوای نسبت به سال قبل کاهش 
یافتــه و صادرات غیر نفتی آن ۸.۳ درصــد پایین آمده و به ۱۷۴۲۴ میلیون ریال 
رسیده است. واردات عربستان ۳۰.۵ درصد در ماه جوای پایین آمده است. ارزش 
واردات این کشور در جوای ۲۰۲۰ به ۳۷۶۶۱ میلیارد ریال رسید، در حالی که سال 
قبل در همین ماه برابر با ۵۴۱۸۱ میلیارد ریال بود. اطاعات دولتی نشان می دهد 
این کاهش در بسیاری از بخش ها از جمله خودرو و تجهیزات مربوط به حمل و نقل 
)۶۴.۳ درصد(، ماشین آات و دستگاه های مکانیکی و تجهیزات الکتریکی )۳۰.۱ 

درصد( صورت گرفته است.

وزیر نیرو گفت: این وزارتخانه در اســتان آذربایجان 
غربــی ۱۹۵ پروژه در دســت اجرا دارد که ســرمایه 
گذاری انجام شده و در دست انجام برای این  پروژه ها 
افزون بر ۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان است.به گزارش 
وزارت نیرو، »رضا اردکانیان« صبح دیروز – سه شنبه - 
همزمان با هفته بیست ودوم پویش #هرهفته_الف_ب_

ایران در سفر به استان آذربایجان غربی در آئین افتتاح 
واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه و بهره برداری 
همزمان از طرح های برقی این اســتان شامل نیروگاه 
مقیاس کوچک برای شــهرک صنعتی، پروژه تقویت 
پست ۴۰۰ کیلوولت و سه پروژه تقویت شبکه انتقال 
با یادآوری آغاز پویش از ۱۷ مهر پارســال بر اســاس 
مصوبه هیئت وزیران اظهار داشــت:  در طول این یک 
سال با احتساب پروژه های امروز در صنعت آب و برق 
و فاضاب ۳۶۰ پروژه بزرگ با سرمایه گذاری ۶۰ هزار 
میلیارد تومان افتتاح شده است.وی با بیان این که هر 
روز یک پروژه با ســرمایه گذاری حدود ۱۷۰ میلیارد 
تومان در شبانه روز در چارچوب پویش افتتاح شده به 
تغییرات پویش در سال ۹۹ با باز شدن پرونده جدید 
اشــاره کرد و اظهار داشت: بیش از ۲۵۰ پروژه امسال 
در قالب این پویش افتتاح می شــود که تاکنون ۱۲۱ 
پروژه از این مجموع با احتســاب پروژه های دیروز با 
ســرمایه گذاری ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان به 

ثمر رســیده اند.اردکانیان همچنین با اشاره به نتایج 
بررسی های جشنواره شهید رجایی گفت: با افتخار به 
نمایندگی همه فعاان صنعت آب و برق کشور بویژه 
بخش خصوصی متعهــد و مصمم و کاربلد ما در این 
عرصه، وزارت نیرو به عنوان دستگاه برگزیده بر اساس 
شــاخص های ۱۲ گانه اعامی رئیس جمهوری و دو 
شــرکت بزرگ وزارت نیرو به عنوان سازمان برگزیده 
بر اساس مجموعه شاخص ها انتخاب شدند که شامل 
شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور و شرکت تولید 
برق حرارتی است.وزیر نیرو با اشاره به نیروگاه سیکل 
ترکیبی ارومیه اظهار داشت: این نیروگاه، نقش مهمی 
در برنامه های توســعه استان و تامین برق مطمئن و 
پایدار و تثبیت ایده مناســب در صرفه جویی مصرف 
ســوخت و همچنین حمایــت از برنامه های حفاظت 

محیط زیســت و رونــق تولید و امســال در جهش 
تولیــد دارد.وی با بیان اینکه امســال طرح های مهم 
و عمده ای در آذربایجان غربی در دســت اجراســت، 
خاطرنشــان کرد: جای خوشــبختی دارد که در این 
استان با روح همکاری و همدلی بین مسئوان اجرایی 
و حمایت های مردمی، طرح ها یکی پس از دیگری به 
مدار می آیند و برای ما مسئوان هم توفیقی است که 
در این ایام و شرایط بتوانیم با عرضه آب و برق مطمئن 
و پایدار انجام وظیفه کنیم و پاســخی به همراهی ها، 
صبوری ها و بردباری های مردم داده باشیم.اردکانیان 
گفت: یکی از طرح هایی که در این راستا نقش مهمی 
در مدیریت مصرف دارد برق امید است که به تصویب 
هیئت وزیران رســیده و از مــاه آینده اجرایی خواهد 
شد.وی افزود: به موجب این طرح در استان آذربایجان 
غربی که بیش از یک میلیون مشــترک خانگی دارد،  
حدود ۳۰۰ هزار مشــترک کم مصــرف از ماه آینده 
قبــض برقی که دریافــت می کننــد از تخفیف صد 
درصدی برخوردار است.اردکانیان گفت: امید است به 
تعداد این ها افزوده شده و گروه های دیگری از خوش 
مصرف ها هم به این میزان بپیوندند تا با صرفه جویی 
در مصرف بتوانیم از انرژی صرفه جویی شده در سایر 
بخش ها از جمله تولید و صادرات انرژی و بخش های 

مولد استفاده کنیم.

 وزیر نیرو در آئین افتتاح همزمان 6 طرح  برقی استان آذربایجان غربی:
بهره برداری از 360 پروژه بزرگ با سرمایه گذاری 60 هزار میلیارد تومان

WWW.NIDC.IR     HTTP://SAPP.IR/NIDC_PR     کانـال های  اطـاع رسانی شـرکت مـلی حفـاری ایـران 

آگهی مناقصه )نوبت اول / دوم(
نــوبت  اول  شماره مجوز : 3368 . 1399

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی به روش ساده 
موضوع مناقصه:    

دستکش خالدار9730911

قطعات برقی دستگاههای حفاری9934118

9934133N99 و N95 ماسک
 

مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

9730911199/712/1975/000/000/000شرکت ملی حفاری ایران

9934118461/712/195/761/019/000شرکت ملی حفاری ایران

9934133613/712/195/300/000/000شرکت ملی حفاری ایران

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب / مدارک حقوقی )اساسنامه/آگهی تاسیس تا آخرین تغییرات ( معتبر متناسب با موضوع مناقصه ) تامین کاا ( در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود .روش ارزیابی 

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

 
  

دریافت اسناد  توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

آدرس : اهواز  بلوار پاسداران بااتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران بعد از ساختمان پایگاه عملیاتی اداره تدارکات داخلی کاا –گروه مناقصات تلفن تماس  34146257 -061    آدرس تهران : محل دریافت
خیابان جمهوری جنب ساختمان آلومینیوم کوچه یغما مرکزی هشتم طبقه 4 اتاق 431 تلفن 021-66700249

1- ارائه اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ 190.000  ریال به حســاب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه در آمد شرکت ملی حفاری ایران )شماره نحوه دریافت
شبا: )IR 520100004001114004020491( 2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقص

تحویل اسناد به شرکت
  32 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              آخرین مهلت

اهواز- بلوار پاسداران بااتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 34148580-061محل تحویل

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

تقاضای خرید شماره 9934118          289/000/000  ریال  تقاضای خرید شماره  9930911        1/350/000/000 ریال          تقاضای خرید شمار   9934133        265/000/000 ریالمبلغ تضمین 

انواع تضامین قابل قبول
 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی       اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری 

 )350100004001114006376636IR (  :  شماره شبا(      اسامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات ،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه SETAD.IR   الزامی میباشد. 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 و مجمع عمومی فوق العاده   

بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان محترم شرکت پارس 
پروتئین آرین )ســهامی خاص ( به شماره ثبت 748 و شناسه 
ملی 10100095886  دعوت بعمل می آید تا در جلســه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ 1399/07/19 ساعت 
9 صبح با دستور جلسه انتخاب و تعیین سمت مدیران و انتخاب 
بازرس و تعیین وضعیت حق امضاء و نیز جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده که در تاریخ 1399/07/19 ساعت 10 صبح با دستور 
جلسه افزایش ســرمایه - در محل قانونی شرکت به نشانی : 
استان تهران، منطقه 18 ، شهرستان رباط کریم ، بخش مرکزی ، 
شهر نصیر شهر ، محله شهرک صنعتی نصیر شهر، خیابان سرو، 
خیابان ســرو 8،پاک 7 ، قطعه 22، طبقه همکف –کد پستی 

3113334115 برگزار میگردد ، حضور بهم رسانند.
مقام دعوت : هیئت مدیره

 روسیه خواستار پاسخ جهانی 
به بحران تقاضای نفت شد

گزیده خبر
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جزئیات جلسه رأی اعتمادبه رزم حسینی

پایان باتکلیفی ۴ماهه وزات صمت
جلسه بررسی صاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت صبح 
دیروز در دســتور کار نمایندگان مجلس قــرار گرفت و نمایندگان با 
اکثریت آراء به علیرضا رزم حســینی برای تصدی وزارت صمت رأی 
اعتماد دادند.، جلســه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن 
و تجارت صبح دیروز )سه شــنبه( در دســتور کار نمایندگان مجلس 
قرار گرفت و موافقین و مخالفین »علیرضا رزم حسینی« به ایراد نطق 
پرداختند.در این جلســه، رئیس جمهور به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشــتی ســتاد ملی کرونا حضور نداشــت و به جای وی، اسحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهور، در صحن علنی مجلس حاضر 

شد.

کمیسیون صنایع صاحیت رزم حسینی را تائید کرد
در ابتدای بررسی صاحیت وزیر پیشنهادی صمت، حجت اه فیروزی 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گزارش کمیسیون متبوعش در 
خصوص بررســی صاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 
را قرائــت کرد.در این گزارش با بیان اینکه پس از بحث و تبادل نظر، 
اعضای کمیســیون صاحیت »رزم حســینی« را برای تصدی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت مورد تائید قرار دادند، آمده اســت: »نتایج 
بررســی تطبیقی برنامه های ارائه شده او برای تصدی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اســناد باادســتی توسط کمیســیون، حکایت از 
آن دارد که ۳۸ درصد برنامه های پیشــنهادی بــا احکام فوق الذکر، 

»منطبق« و ۵۰ درصد از موارد »همسو« است.«

قالیباف: عدم حضور رئیس جمهور در مجلس به دلیل رعایت 
پروتکل های مقابله با کروناست

حجت ااسام علیرضا ســلیمی در جلسه علنی مجلس طی اخطار 
قانون اساســی اظهارداشت: طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورتی 
که رئیس جمهور بیمار باشد یا بیش از دو ماه غیبت کند، باید با إذن 
مقام معظم رهبری مسئولیت خود را به عهده معاون اول خود بگذارد.

وی بیان کرد: رئیس جمهور از زمان افتتاح مجلس یازدهم تا دیروز در 
مأ عام حاضر نشده، در حالی که قسم خورده است که مسئولیت های 

خود را به خوبی اجرا کرده و خدمتگزار مردم باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی با بیان اینکه رئیس جمهور 
باید در روز رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در مجلس حضور داشته 
باشــد، تصریح کرد: رئیس جمهور باید دیروز در جلســه رأی اعتماد 
حضور می یافت اما از قانون اســتنکاف کرد.وی افزود: گفته می شود 
علت عدم حضور رئیس جمهور در مجلس آن اســت که ســتاد ملی 
مقابله با کرونا به وی اجازه حضور در مجلس را نداده که سوالی برای ما 
پیش می آید مبنی بر اینکه آیا ستاد ملی مقابله با کرونا فقط برای یک 
نفر تشکیل جلسه می دهد؟سلیمی گفت: چطور رئیس قوه قضائیه و 
رئیس مجلس شورای اسامی در این شرایط کرونایی به سفر می روند 
اما رئیس جمهور حتی در مجلس هم حاضر نمی شود؟ رئیس جمهور 

باید قانون اساسی را بخواند تا بلکه با وظایف خود آشنا شود

مطهری: خانواده رزم حسینی در کانادا زندگی می کنند

در ادامه جلســه، اردشیر مطهری در مخالفت با علیرضا رزم حسینی 
برای تصدی وزارت صمت، گفت: دیروز وزیر پیشنهادی صمت توسط 
رئیس جمهوری که خودش را مخفی کرده اســت و به هیچ وجه در 
انظار عمومی نمی آید، در مجلس شــورای اسامی حضور یافته است.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی مردم در شهر، شما را 
لعنت می کنند و سر سوزنی به شما اعتقاد ندارند و چه انتظاری دارید 
که مردم به وزیری که دو دهه در خارج از کشــور زندگی کرده است، 
اعتماد کنند.نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسامی تصریح 
کرد: کسانی پشت پرده انتصاب رزم حسینی در جایگاه وزارت صمت 
هستند که اگر پشت پرده ها را بگویم، تعجب می کنید.مطهری افزود: 
جناب رزم حسینی! شما چگونه می خواهید مسئولیت برعهده بگیرید 
در حالی که دو دهه در کانادا بودید و خانواده شــما در کانادا زندگی 
می کنند. با این شرایط چگونه دم از نظام جمهوری اسامی می زنید؟

وی بیــان کرد: رئیس جمهور هیچ حرمتی برای مجلس و نمایندگان 
قائل نشــده است و ســوالی پیش می آید که چگونه رئیس مجلس و 
رئیس دســتگاه قضا در شرایط کرونایی در بین مردم حضور می یابند 
اما رئیس جمهور حتی در مجلس هم حاضر نمی شود که باید بگویم 
کرونا بهانه است.مطهری تصریح کرد: رزم حسینی باید ارتباط خود با 
برخی از افراد فاسد را شفاف سازی کند و بنده معتقدم افرادی تعمداً 
بحث دو تابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت را منتشر کردند تا افکار 
نمایندگان از فسادهای اقتصادی رزم حسینی غافل شود.نماینده مردم 
گرمســار گفت: سوال دیگر این است که چرا خانواده رزم حسینی در 
کانادا هستند و خود او در ایران است؟ یکی دیگر از مطالب این است 
که رزم حسینی چقدر حقوق گرفته است که می تواند با خانواده اش 
بــه کانادا برود. ما حتی به شــاه عبدالعظیم هم نمی توانیم برویم.وی 
افزود: رزم حسینی باید درباره اتهام فساد اقتصادی شفاف سازی کند 
و برخاف دروغ هایی که این روزها گفته، وی اوایل دهه ۸۰ با مافیای 
معدن کرمان شــراکت داشــته و مدارک آن هم موجود است. وی به 
همراه برادران خود شرکت های تو در توی معدنی را تشکیل داده است 
و باید در این زمینه پاســخگو باشد.این نماینده مجلس با بیان اینکه 
نهادهای امنیتی باید رصد کنند که رزم حسینی چه شرکت هایی را به 

همراه اطرافیان خود راه اندازی کرده است.

رزم حسینی برنامه ای برای احیای بخش معادن ندارد
مهــرداد ویس کرمی در ادامه جلســه علنی مجلس برای بررســی 
صاحیت وزیر پیشنهادی صمت، در مخالفت با علیرضا رزم حسینی 
اظهارداشت: رزم حســینی برنامه ای برای احیای بخش معدن ندارد 
و بحث صنعت، معدن و تجارت یک علم پیچیده و پیشــرفته اســت 

اما تحصیات رزم حســینی در حد لیسانس است و برای کشوری با 
این همه تحصیلکرده برازنده نیســت که فردی با این تحصیات وزیر 
صمت شــود.وی بیان کرد: رزم حسینی به بخش خصوصی و واردات 
ماشین سنگین دلبستگی دارد و با این شرایط سوال ما این است که 
آیا وی می تواند با واردات بی رویه مقابله کند.نماینده مردم خرم آباد 
در مجلس تصریح کرد: عدم تجربه کاری رزم حسینی در بخش های 
دولتی ما را نسبت به کشیده شدن امکانات به نقاط معناداری از کشور 
نگران می کند و وی باید بداند که همه ایران در یک یا چند اســتان 
خاصه نمی شود.ویس کرمی تصریح کرد: آقای رزم حسینی آیا صحت 
دارد که دختر شما در هیئت مدیره برخی از شرکت های اقماری فعال 
و شهروند کانادا است؟وی افزود: عدم حضور رئیس جمهور را حمل بر 
شرمندگی از مردم و مجلس می دانیم و کسانی که مجلس را به کوتاه 
آمدن در مقابل شرکت های خودروساز متهم می کنند، این مجلس را 

نشناخته اند.

فرهنگی: فعالیت های اقتصادی رزم حسینی مشکوک است
ر، در ادامه این جلســه محمدحسین فرهنگی در مخالفت با وزیر 
پیشــنهادی صمت، گفت: هیچ ایــرادی به رزم حســینی درباره 
حضورش در جبهه وارد نیست اما تقاضای بنده از موافقان وی آن 
است که لطفاً از نام سردار سلیمانی در این زمینه استفاده نکنند.وی 
افزود: سوال ما از رزم حسینی آن است که چرا از کشور خارج شده 
و طی ســالیان متوالی، کار واردات را انجام داده است؟ درواقع کار 
وی وارد کردن دستگاه های دست دوم به کشور بوده و از این جهت 
لطمه های زیادی به کشور زده است.نماینده مردم تبریز در مجلس 
شورای اسامی افزود: رزم حسینی تنها سابقه خود را بیزینس بودن 
مطرح کرده که دیدیم چه آســیب هایی را به تولید کشور زده اما 
وی سابقه ای در بخش های صنعت، معدن و تجارت ندارد.فرهنگی 
تأکید کرد: رزم حســینی مهارت هایی که مربوط به مدیران عالی 
است، ندارد. هر آنچه از او دیدیم در حد یک مدیر میانی یا استاندار 
است و وی صاحیت پذیرش وزارت صمت را ندارد.وی متذکر شد: 
زمانی که درباره خرید تضمینی یا ذخایر استراتژیک از رزم حسینی 
ســوال می شود، وی راهکار روشنی ارائه نمی کند و قطعاً نمی تواند 
تحولی را در این وزارتخانه ایجاد کند.نماینده مردم تبریز در مجلس 
شورای اسامی بیان کرد: رزم حسینی فعالیت های مشکوک زیادی 
در زمینــه اقتصادی دارد به گونه ای که برای یک شــرکت صوری 
وام های چند میلیون یورویی و دهها میلیاردی گرفته و سپس این 
شرکت های صوری را با قیمتی گزاف به یک شرکت دولتی فروخته 

است.

فریاد نمایندگان مجلس بر سر یک نماینده موافق رزم حسینی 
/ از حاج قاسم هزینه نکنید

در این جلسه علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در موافقت 
با وزیر پیشنهادی صمت، گفت: رزم حسینی جهادی است نه جناحی. 
رزم حسینی پشت میزنشین نیست و همواره آن سوی میز بوده است.

وی در ادامه کلیپی از اظهارات شهید حاج قاسم سلیمانی درباره رزم 
حسینی در صحن مجلس پخش کرد که این مسئله موجب اعتراض 
برخی از نمایندگان شد و فریاد آنان بلند شد.عباس گودرزی، نماینده 
بروجرد بیش از دیگر نمایندگان اعتراض خود را در این باره مطرح کرد 
و با فریادهای پی در پی از نمایندگان موافق با رزم حســینی خواست 

که از حاج قاسم هزینه نکنند.

نوش آبادی: »رزم حسینی« برای برون رفت از مشکات کنونی 
وزارت صمت برنامه دارد

بر اساس این گزارش، حسین نوش آبادی در ادامه جلسه علنی مجلس 
شورای اسامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت، گفت: با توجه به 
وضعیت آشفته بازار و نابسامانی در بخش های صنعت، معدن و تجارت 
باید وزیری با تجربه و توانمند برای تصدی وزارت صمت انتخاب شود.

وی بیــان کرد: مردم انتظار دارند که بازار مدیریت شــود و در توزیع 
کااهای اساسی، عدالت وجود داشــته باشد که این مسئله مستلزم 
حذف انحصار در واردات کاا و مبارزه با رانت خواران اســت.نماینده 
مردم ورامین در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: احیای واحدهای 
صنعتــی و تولیدی و تأمین مواد اولیه برای واحدهای تعطیل و نیمه 
تعطیل تولیدی باید در اولویت وزیر جدید صمت قرار گیرد و همچنین 
وزیر صمت باید از ظرفیت کشور برای جهش تولید استفاده کند.نوش 
آبادی با بیان اینکه وزیر آینده صمت باید بازار خودرو را ســاماندهی 
کند، گفــت: فعال کردن دیپلماســی اقتصادی، توســعه صادرات و 
مبــادات مرزی، جلوگیری از فســاد اداری و حــذف رانت خواری و 
همچنین استفاده از نیروهای انقاب و جوانی باید جز برنامه های اصلی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آینده باشد.وی گفت: رزم حسینی در 
بخش های مختلف اجرایی و اقتصادی، فعالیت داشته و نقش برجسته 
ای در حوزه دفاعی و عملیاتی در دوره دفاع مقدس ایفا کرده است.این 
نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رزم حسینی برای برون رفت وزارت 
صمت از مشــکات کنونی برنامه های مناسبی دارد و تقاضای بنده از 

نمایندگان آن است که وزارت صمت را از باتکلیفی نجات دهند.

ارکانی: دوتابعیتی بودن رزم حسینی تائید نشده است
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور نیز در جلسه علنی دیروز مجلس 

شورای اسامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت، گفت: بنده با رزم 
حســینی رفاقتی ندارم اما باید بگویم که وی عملکرد بسیار خوبی در 

استانداری خراسان رضوی داشته و روحیه وی جهادی است.
وی با بیان اینکه رزم حسینی منتقد سیاست های غلط اقتصادی دولت 
است، افزود: رزم حسینی وزیر و مدیر دولتی نیست، بلکه وزیر و مدیر 
حاکمیتی است و وی عملکرد خوبی در استانداری خراسان رضوی و 
کرمان از خود نشان داده است.نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای 
اسامی تصریح کرد: قطعاً دوتابعیتی بودن رزم حسینی تأیید نشده و 
هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی هم این موضوع را تأیید 

نکرده اند و نباید به رزم حسینی تهمت دوتابعیتی بزنیم.

عنابستانی: »رزم حسینی« جهادی است نه جناحی
علی اصغر عنابستانی در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت، گفت اگر 
به دنبال جهش تولید هســتید، باید سکان وزارتخانه های دولت را به 
رزمندگان شــجاع مکتب قهرمان ملی حاج قاسم سلیمانی بسپاریم. 
می گویند چرا از حاج قاســم سلیمانی می گوئید، رزم حسینی غیر از 
حاج قاسم هویت دیگری نداشته و نمی توان از وی هیچ تعریفی داشت.

وی بیان کرد: علی رغم اینکه رزم حسینی سابقه ای به عنوان وزیر در 
وزارتخانه ندارد، اما در صنعت، تجارت داخلی، خارجی و معدن سال ها 
فعال بوده است و مسائل را به خوبی درک می کند. رزم حسینی پس 
از ورود به دولت تمام سهام های خود و شرکت ها را واگذار کرد تا دچار 

تعارض منافع نشود.

عباس زاده مشــکینی: مطالب منتشر شــده درباره »رزم 
حسینی« در فضای مجازی حقیقت ندارد

محمود عباس زاده مشکینی نیز در موافقت با وزیر پیشنهادی صمت، 
گفت: ملت به مجلس یازدهم امید بسته و این مجلس عنوان انقابی 
گرفته است و لذا ما باید برای رأی مثبت و منفی خود حجت شرعی 
داشته باشیم.وی بیان کرد: انقابی بودن به این معنا است که از خود، 
منافع قبیله ای و جناحی فاصله بگیریم و بر این اســاس، نمایندگان 
باید زمان شــناس باشــند و هر اقدامی را در زمان مشخص خودش 

انجام دهند.

مجلس به »رزم حسینی« اعتماد کرد
براســاس این گزارش، پس از پایان نطــق موافقین و مخالفین وزیر 
پیشــنهادی صمت و دفاعیات علیرضا رزم حسینی، رأی گیری برای 
اعتماد یا عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی آغاز شد.درنهایت نمایندگان 
با ۱۷۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۹ ممتنع به علیرضا رزم حسینی 

برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد دادند.

امیدواریم وزیر صمت بتواند در جهت حل مشــکات کشور 
اقدام کند

محمدباقر قالیباف پس از اعام نتیجه رأی اعتماد مجلس به علیرضا 
رزم حســینی برای تصدی وزارت صمت، گفت: کابینه دولت تکمیل 
شد و در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکات 

مردم وزارتخانه ای بسیار مهم و تأثیرگذار است.

ادامه خبر

جواز تاسیس صنعتی 23 درصد رشد کرد
در فصل بهار ۱۳۹۹ تعداد ۷۴۱۱ فقره جواز تاسیس صنعتی با سرمایه ۸۱۶۰۲۵ 
میلیارد ریال و اشتغال ۱۶۶ هزار نفر صادر شده است. در فصل بهار ۱۳۹۹ تعداد 
۷۴۱۱ فقره جواز تاسیس صنعتی با ســرمایه ۸۱۶۰۲۵ میلیارد ریال و اشتغال 
۱۶۶ هزار نفر صادر شده است که تغییرات آنها نسبت به فصل مشابه سال قبل 
به ترتیب ۲۳.۵، ۳۳.۰ و ۱۸.۸ درصد بوده اســت.طبق گزارش فصلی مرکز آمار 
ایران، همچنین ۵۳۹ فقره پروانه بهره برداری ایجادی با سرمایه ۱۸۸۰۰۴ میلیارد 
ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر و ۶۲۶ فقره پروانه بهره برداری توسعه ای با سرمایه 
۳۰۳۷۶ میلیارد ریال و اشــتغال ۹ هزار نفر در این فصل صادر شده است.در این 
فصل تعداد مجوزهای صنفی صادره تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی به 
ترتیب برابر ۲۷۱۷۲، ۷۱۹۴۹، ۲۱۸۱۳ و ۲۲۳۵۹ فقره بوده اســت که تغییرات 
آنها نسبت به دوره مشابه ســال قبل به ترتیب ۷۶.۹، ۹۱.۹ ، ۶۸.۳ و ۷۶ درصد 
بوده اســت.در این فصل تعداد ۱۸ طرح صنعتی، معدنی و تجاری به ارزش ۴۱۷ 
میلیون دار در هیئت ســرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است.در فصل 
بهــار ۱۳۹۹ کل واردات از گمرک جمهوری اســامی ایران ۸۹۲۳ هزار تن و به 
ارزش ۷۶۲۰ میلیون دار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ 
وزنی ۰.۶ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۲۵.۹ درصد کاهش داشــته است. کل 
صادرات غیرنفتی از گمرک جمهوری اسامی ایران ۲۱۹۲۹ هزار تن و به ارزش 
۶۳۶۴ میلیون دار بوده اســت که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزن 
۴۵.۷ درصد و به لحاظ ارزش ۴۴.۷ درصد کاهش داشــته است.در دوازده ماهه 
سال ۱۳۹۸ تراز حساب جاری ۳۷۵۴ میلیون دار، خالص حساب سرمایه ۶۶۶۹ 
- میلیون دار و تغییر در ذخایر بین المللی ۱۲۹۸ میلیون دار بوده اســت. در 
دوازده ماهه منتهی به اســفند سال ۱۳۹۸ کل بدهی های خارجی کشور ۹۰۳۱ 
میلیون دار بوده است که نسبت به دوره قبل آن ۰.۲ درصد کاهش داشته است.

از ایــن میزان بدهی ۱۵۳۹ میلیون دار )۱۷ درصد( را بدهی های کوتاه مدت و 
۷۴۹۲ میلیون دار )۸۳ درصد( آن را بدهی های میان مدت و بلندمدت تشکیل 

می دهند.

مدیرعامل هلدینگ فواد متیل تصریح کرد:
هلدینگ فواد متیل درخـتی بارور و تنــومنــد

در آستانۀ بیست و نهمین سالروز تأسیس هلدینگ فواد متیل، مجتبی مهدیان 
مدیرعامل این گروه ضمن گرامیداشت یاد و خاطرۀ حماسه آفرینان دوران دفاع 
مقدس گفت: دیروز یادآور به بار نشستن اندیشۀ تأسیس نهادی است که رسالت 
اصلی آن، عاوه بر رونق بخشــیدن به صنعت کشــور، ارائۀ خدمات مطلوب به 
خانوادۀ بزرگ فواد ایران عزیزمان است.وی با تأکید بر اینکه این نهال ارزش آفرین 
در ســال ۱۳۷۰ با حمایت فواد مبارکه جان گرفــت، ادامه داد: هلدینگ فواد 
متیل اکنون به درختی بارور و تنومند تبدیل شــده اســت که بیش از هر زمان 
می توان به ثمربخشی آن امید داشت.مهدیان ضمن ابراز خرسندی از دستاوردها 
و تاش های این هلدینگ اظهار داشــت: متیل با بهره گیــری از دانش و تجربۀ 
نیروهای مســئولیت پذیر و توانمند، عاوه بر خدمت رسانی به جامعۀ هدف، در 
تأمین نیاز بنگاه های تولیدی، مدیریت ثروت و بازار ســرمایه در بخش های مهم 
و تأثیرگذار صنعت و همچنین با حمایت از کســب وکارهای کوچک و متوسط و 
جلوگیری از تأثیر سوء نوسانات بازار به خوبی ایفای نقش کرده و همچنان با امید 
به افقی روشن  و امیدبخش گام برمی دارد.وی از تاش همۀ همکارانی که پیش از 
این برای اعتای فواد متیل همت گماشتند، قدردانی کرد و گفت: دیروز امانت دار 
دســتاوردهای عزیزانی هستیم که تاش کردند به تعهدات خود به صنعت فواد 

کشور و سایر ذی نفعان جامۀ عمل بپوشانند..
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گزیده خبر

رشد 59 درصدی ارزش ریالی دارایی 
خارجی بانک مرکزی

معادل ریالی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان بهار سال جاری به 366 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت 
به بهار سال 98 بالغ بر 58.8 درصد رشد نشان می دهد.خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان خرداد ماه امسال به رقم 366 
هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است.این رقم نسبت به بهار سال گذشته 58.8 درصد و در مقایسه با پایان سال گذشته 10 درصد 

رشد داشته است. 

 دو دلیل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی
با توجه به اینکه ارزش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به صورت ریالی درج شــده است، این تغییر دو دلیل می تواند داشته باشد. 
ذخایر خارجی بانک مرکزی شــامل ســبدی از ارزها و طا است بنابراین دلیل اول تغییر نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها و افزایش 
ارزش ریالی بهای طا با توجه به کاهش ارزش پول ملی، می تواند یکی از دایل اصلی افزایش 58.8 درصدی ارزش ریالی خالص دارایی 
خارجی بانک مرکزی باشد.دلیل دوم برای این افزایش، می تواند خرید ارز دولت یا ارز صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی باشد. 
بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی فعلی ملزم به خرید ارز دولت است و همین مساله موجب افزایش موجودی ارزی بانک مرکزی و 
افزایش نقدینگی می شود.بانک مرکزی بخشی از ارز خریداری کرده را با هدف کنترل نرخ ارز در بازار می فروشد و همین موجب جمع 
آوری بخشــی از پایه پولی تزریق شــده به اقتصاد و از طرف دیگر کاهش موجودی ارزی بانک مرکزی می شود. در نهایت معادل ارزی 
خریداری شده از دولت، منهای ارز فروخته شده در بازار، به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می رود. اگر در این آمارهای مرکز آمار 
ایران، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در چند اخیر به صورت ارزی درج می شد، امکان ارزیابی رشد واقعی خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی وجود داشت اما در این آمارها که به صورت ریالی درج شده معلوم نیست چه میزان از این افزایش ریالی خالص 

دارایی های خارجی ناشی از تغییر نرخ تسعیر و چه میزان ناشی از افزایش واقعی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است.

بیمه مرکزی اعام کرد؛
اتصال صنعت بیمه به شبکه احراز هویت 

کاربران ارتباطی
 بیمه مرکزی بخشنامه الزام استفاده از سامانه شاهکار برای صدور بیمه نامه 
شــخص ثالث و حوادث راننده را به شرکت های بیمه اباغ کرد.به گزارش 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رییس مرکز فناوری 
اطاعات و ارتباطات و مدیرکل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی با اباغ 
بخشنامه ای به شرکت های بیمه بر لزوم استفاده از وب سرویس »شاهکار« 
)شــبکه احراز هویت کاربران ارتباطی( تاکید کردند.برپایه این بخشــنامه، 
بهره برداری از این سیستم برای شرکت های بیمه به منظور صدور بیمه های 
شــخص ثالث و حوادث راننده از اول آذر الزامی خواهد شــد و بیمه گذار 
ملزم به ارائه شماره تلفن همراه برای صدور بیمه نامه شخص ثالث شدند و 
چنانچه کد ملی بیمه گذار با شماره تلفن همراه مندرج در بیمه نامه تطبیق 
نداشته باشد، تخصیص کد یکتا در سامانه امکان پذیر نخواهد شد.مطابق این 
بخشنامه شرکت های بیمه موظفند در ارتباط با آماده سازی زیرساخت های 
ازم و اطاع رسانی به شبکه فروش و بیمه گذاران خود اقدام نمایند.سامانه 
شــاهکار در پی مصوبه شــورای عالی فضای مجازی به منظور تامین کامل 
حریم خصوصی و امنیــت اطاعات کاربران در فضــای مجازی و حقیقی 
در ســال 9۴ راه اندازی شد و به تدریج ســرویس های مختلف به آن اضافه 
می شــوند.این سامانه در واقع یک واسط بین اپراتورهای مخابراتی و مراجع 
تطبیق هویت اســت و اپراتورها پیش از ارائه ســرویس به مشترکین خود، 
بوسیله سامانه شاهکار، هویت مشترکین را از نظر حقیقی یا حقوقی، ایرانی 
یا خارجی بودن، صحت سنجی کرده و چنانچه درستی اطاعات در سامانه 

تایید شد، اپراتور اجازه ارائه سرویس به مشترکین را خواهد داد.

اطاعیه کانون صرافان درباره درج 
قیمت های غیرمتعارف در تابلو

کانون صرافان در اطاعیه ای از برخورد با شرکت های صرافی متخلف در 
خصوص درج قیمت های غیرمتعارف در تابلو خبر داد.پیرو بخشنامه شماره 
۲10906/99 مــورخ 3 مهرماه 1399 بانــک مرکزی مبنی بر برخورد با 
شــرکت های صرافی متخلف در خصــوص درج قیمت های غیرمتعارف 
در تابلو، به اطاع تمامی صرافان محترم می رساند ضروری است صرافان 
اقدام به درج قیمت قابل معامله اســعار خود در اپلیکیشن کانون نموده و 
از انجام هرگونه معامله بدون درج قیمت خودداری نمایند.بدیهی اســت 
مــاک دفاع کانون صرافان در مراجع قضائی، مالیاتی و نظارتی، آرشــیو 
قیمت های درج شده در سامانه مذکور است. همچنین پیشنهاد می شود 
به جهت جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا و رفاه حال مشتریان، تمامی 
صرافان از سیســتم نوبت دهی اپلیکیشن بهره برده و از تجمع و تشکیل 

صف در صرافی ها جلوگیری نکنند.

چرا ترمز بورس کشیده شد؟
ریزش یا به گفته مسئوان اصاح های بازار سرمایه، حاا به دوماه رسیده و این بازار طی این دو ماه برای سه روز متوالی 
چراغ سبز به خود ندیده است؛ اتفاقی که هرچند دایل کان تری پشت آن است اما تصمیمات گاه و بیگاه به آن دامن می 
زند.، اختاف نظر وزرای نفت و اقتصاد درمورد عرضه دارادوم شاید تنها بهانه ای بود تا ترمز صعود بی حد و مرز شاخص 
بورس که مرزهای دو میلیون واحد را نیز درنوردیده بود، کشیده شود. به طوریکه رشد پیاپی شاخص ناگهان برعکس شد 

و طی یک تا دو هفته شاخص کل تا یک میلیون و 500 هزار واحد نیز کاهش یافت.
البته این اتفاق از سوی کارشناسان و اقتصاددانان پیش بینی می شد اما کمتر کسی انتظار داشت عمر آن به دو ماه برسد.  
حتی شاخص سازی ها نیز جواب نداد و شاخص کل که وارد کانال یک میلیون و ۷00 هزار واحد نیز شد، باز هم به کانال 
یک میلیون و 500 هزار واحد عقب گرد کرد.حال همانطور که رشد شاخص کل در ماه های خرداد و تیر بی منطق بود، 
اکنون پشت روند کاهشی آن از نظر پارامترهای اقتصادی هیچ منطقی وجود ندارد. نرخ دار رو به افزایش است؛ بنابراین 
ســهام شــرکت های بورسی که درامد داری دارند، ارزشمند شده است اما در این میان خشک و تر باهم می سوزند و نه 
تنها سهم های کوچک که پشتوانه ای نداشته و ندارند صف فروش هستند، بلکه سهم های بنیادی نیز اصاح های قابل 
توجهی داشــتند که به نظر تمامی ندارد!شــاید ماجرا از آنجایی آغاز شــد که دولت گاه و بیگاه از مردم دعوت می کرد تا 
سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کنند و بر حمایت تمام قد خود از این بازار تاکید می کرد. اتفاقی که پای نیمی از مردم 
کشور را )با احتساب مشموان سهام عدالت( به بورس باز کرد تا این بازار میزبان تعداد زیادی سهام داری باشد که سرمایه 
های کان خود را بدون هیچ دانشی وارد بازار کردند.در واقع هرچه ترازوی تعداد سهام داران سنگین تر می شد، ترازوی 
دانش و آگاهی آن ها از بازار ســرمایه سبک می شد و همین موضوع در کنار ادامه حمایت دولت از بورس، نخستین آجر 
دیوار کج روند شاخص را گذاشت! مردمی که ناامید از بازارهای موازی سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کرده بودند و زمانی 
که اختاف نظر وزار درمورد دارادوم وضعیت بازار را بهم ریخت، ترسیدند و هراسان به دنبال خارج کردن سرمایه خود از 
این بازار بودند.البته این فقط یک روی سکه است، روی دیگر سکه تصمیماتی بود که با هدف بهبود بازار گرفته می شود 
اما تقریبا همه آن ها به منفی شــدن بازار کمک کرد! از دو قســمتی کردن ساعت معامات بازار بگیر تا کاهش و افزایش 
حد نصاب صندوق ها با درامد ثابت، کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها، فصل جدید بازارگردانی، کاهش اعتبار کارگزاری 
ها، جلســات بی نتیجه با حقوقی ها و....تصمیماتی که برخی از آن ها ســیگنال گران بودن بازار را به سهام داران میداد و 
حتی بعد از اینکه ۲۴ ساعت بعد لغو می شد، تاثیر منفی خود را روی بازار می گذاشت!حال، سازمان بورس در جدیدترین 
تصمیم خود در روز شــنبه اعام کرد امکان فروش ســهم در همان روز که خریداری شده وجود ندارد! احتماا هدف این 
تصمیم جلوگیری از سواستفاده برخی نوسان گیرانی بوده که سهم را با قیمت پایین می خرند و با قیمت باا می فروشند 
اما جالب است که بازار که روز شنبه حرکتی نسبتا صعودی داشت، پس از اخذ این تصمیم نه تنها در روز شنبه بلکه در 
روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز روندی نزولی به خود گرفت!شاید این خواسته کمی نباشد که اجازه دهند بازار سرمایه برای 
مدتی و بدون اخذ هیچ تصمیمی راه خود را برود تا شاید از این طریق راه تعادل خود را پیدا کند. البته برخی صاحب نظران 
بر این باورند که اتفاقتی که برای بازار سرمایه افتاد به سوزاندن نقدینگی موجود در جامعه کمک کرد. مردم سرمایه های 
خود را وارد این بازار کردند تا بازارهای موازی کنترل شــود و اکنون با اصاح چشمگیر بسیاری از سهم ها، دیگر سرمایه 

آنچنانی در دست مردم نیست.

سقف وام قرض الحسنه افزایش یافت 
بانک مرکزی با اباغ بخشــنامه ای به بانک ها ســقف وام قرض الحسنه را از ۲0 میلیون تومان به 30 میلیون تومان 
افزایش داد.در این بخشــنامه ذکر شده است: براساس تبصره یک ماده 35 »دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت 
بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن« بانک مرکزی می تواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدیدنظر 
کند.با استناد به این تبصره، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه خود 
مقرر کرد که سقف وام قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه از ۲0 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یابد.

گفتنی است که این تصمیم طی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک های قرض الحسنه رسالت 
و مهر ایران اباغ شده است.

 محدودیت برای تراکنش های بانکی زیر 18 ساله ها

 تراکنش غیرحضوری روزانه 
۱۵ میلیون تومان شد

بانک ها به تازگی درحال اجرای بخشــنامه بانک مرکزی برای محدودیت تراکنش های غیرحضوری افراد زیر 18 ســال هستند، براین اساس 
تراکنش غیرحضوری روزانه این گروه سنی 15 میلیون تومان و ماهانه 50 میلیون تومان خواهد بود به تازگی برخی بانک ها سقف تراکنش های 
غیرحضوری برداشت از حساب را برای مشتریان زیر 18 سال محدود کرده اند که ظاهراً این اقدام پیرو اجرای بخشنامه بانک مرکزی بوده است.

بر اساس دستورالعمل جدید سقف تراکنش های غیرحضوری برداشت روزانه از حساب برای این دسته از مشتریان به مبلغ 150 میلیون ریال 
محدود شده ضمن اینکه محدودیت سقف تراکنش ها در هر ماه نیز به عدد 500 میلیون ریال رسیده است.بانک مرکزی در اسفندماه سال 98 
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص را اباغ کرد که به موجب ماده 9 این دستورالعمل بانک ها و موسسات اعتباری موظف 
به محدود کردن سقف تراکنش های غیرحضوری اشخاص زیر 18 سال شده اند.بنابراین، بانک ها و موسسات اعتباری اعتباری موظف اند، آستانه 
مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری پایین تر از 18 سال در آن 

موسسه اعتباری را به روزانه مبلغ 150 میلیون ریال و ماهانه مبلغ 500 میلیون ریال محدود کنند.
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گزیده خبر

 سازمان ملل: 
کرهشمالیتحریمهارادورمیزند

سازمان ملل اعام کرد که کره شمالی به شیوه های مختلف درحال دور زدن و بی 
اثر کردن تحریم های بین المللی است.به گزارش خبرگزاری فرانسه،  سازمان ملل 
در تازه ترین گزارش خود اعام کرده که کره شمالی با زیرپاگذاشتن سقف تعیین 
شــده برای واردات نفت خام و اعزام کارگران خود به کشــورهای دیگر درحال 
دور زدن تحریم های بین المللی اســت.طبق گزارش ســازمان ملل، این کشور 
باوجود توافق رئیس کره شــمالی و دونالد ترامپ، همچنان به توسعه زرادخانه 
های موشک بالستیک و هسته ای خود ادامه می دهد.در این گزارش آمده است 
که پیونگ یانگ » به دور زدن قطعنامه های شــورای امنیت از طریق صادرات 
غیرقانونی ذغال سنگ، باوجود تعلیق موقت صادرات بین ژانویه و مارس 2020، 
همچنــان ادامه می دهد.در بخش دیگری از ایــن گزارش آمده که »جمهوری 
دموکراتیک خلق کره و کشــتی های خارجی و مالکان آن به انجام اقداماتی در 
راستای گریز از تحریم ها ادامه می دهند.البته در این گزارش به نام کشورهایی 
که درحال انجام صادرات به کره شــمالی هستند اشاره ای نشده است. از سوی 
دیگر روسیه و چین به عنوان متحدان اصلی کره شمالی اعام کرده اند که اساس 

این یافته ها صرفا بر اساس فرضیات و ارزیابی است.

قره باغ:
دردرگیریروزدوشنبهباارتشآذربایجان،

۲۶کشتهدادهایم
وزارت دفاع منطقه خودمختار قره باغ از کشــته شدن 2۶ نفر از سربازان آن در 
درگیری روز دوشنبه با نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان خبر داد.به گزارش 
روســیا الیوم، وزارت دفاع منطقه خودمختار قره باغ اعام کرد که  روز دوشنبه، 
2۶ نفر از ســربازان آن در درگیری با نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان کشته 
شــدند. پیشتر وزارت دفاع ارمنستان اعام کرده بود که ارتش آذربایجان حمله 
گسترده ای به دو محور جنوبی و شمالی منطقه قره باغ انجام داد که »ارتش قره 
باغ در صدد مقابله با آن برآمد«.قره باغ که کنترل آن در دســت ارمنی هاست، 
مورد مناقشــه ارمنســتان و آذربایجان است و هر دو کشــور یکدیگر را به آغاز 
حمله های مرزی و انجام حمــات هوایی و توپخانه ای متهم می کنند. »نیکول 
پاشــینیان« نخســت وزیر ارمنســتان گفته بود که نیروهای ارتش جمهوری 
آذربایجان روز شــنبه بــه منطقه قره باغ حمله کردنــد و همزمان وزارت دفاع 
آذربایجان اعام کرد که نیروهای این کشور به حمات طرف ارمنی پاسخ دادند.

از ســوی دیگر، وزارت دفاع ارمنستان هشدار داد که در صورت لزوم از همه نوع 
تسلیحات نظامی، از جمله جنگنده های سوخو-30 برای پاسخ گویی به حمات 
جمهوری آذربایجان استفاده خواهد کرد.دفتر »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان 
ملل در پیامی از مقامات دو کشــور آذربایجان و ارمنســتان خواســته تا فوراً از 
ادامه درگیری ها خودداری کنند و بافاصله به سمت مذاکرات سازنده بازگردند.

سخنگوی وزارت دفاع جمهوری ارمنستان در کنفرانس مطبوعاتی درباره اوضاع 
در منطقه قــره باغ، اعام کرد که در جریان درگیری های روز یکشــنبه، 200 
نظامی آذربایجانی کشــته یا زخمی شــده، حدود 30 تانک و خودروی زرهی و 

حدود 20 هواپیمای بدون سرنشین منهدم شدند.

 بارزانی:
ازاقداماتمصطفیالکاظمیحمایتمیکنیم

رئیس اقلیم کردستان عراق حمایت خود را از مصطفی الکاظمی و اقدامات وی 
در زمینه امنیتی اعام کرد.به گزارش شــبکه السومریه، نچیروان بارزانی رئیس 
اقلیم کردستان عراق امروز سه شنبه در دیدار با وزیر دفاع ایتالیا در اربیل گفت 
اقلیم کردســتان با نگرانی به تحوات امنیتی در عــراق نگاه می کند.وی افزود 
مأموریت دفاتر نمایندگی دیپلماتیک و ائتاف بین المللی )به سرکردگی آمریکا( 
برای حمایت از عراق، مهم و ضروری اســت و باید از آنها و امنیت شان حمایت 
کرد.بارزانی گفت اقلیم به طورکامل از اقدامات الکاظمی برای مقابله با تهدیدها 

حمایت می کند.

بلومبرگ:
دولتترامپتحریمکلنظاممالیایران

رابررسیمیکند
منابع آگاه در گفت وگو با شــبکه خبری بلومبرگ مدعی شدند دولت ترامپ 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران با هدف قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با 
دنیا را بررسی می کند.، سه منبع مطلع در گفت وگو با شبکه خبری بلومبرگ 
مدعی شده اند دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا اعمال تحریم های 
جدیــد علیه ایران با هدف قطع کامل ارتباط اقتصــاد ایران با جهان خارج را 
بررســی می کند.منابع مورد استناد بلومبرگ گفته اند دولت ترامپ قصد دارد 
بیــش از ۱2 بانک ایرانــی را تحریم کرده و ارتباط بــا کل بخش مالی ایران 
را ممنــوع اعام کند.این منابع که خواســته اند گمنام باقی بمانند می گویند 
این تحریم ها دو هدف را دنبال می کنند: بســتن معــدود منافذ مالی موجود 
در تحریم هــا که به دولت ایران اجازه کســب درآمــد می دهد و بی اثر کردن 
وعده »جو بایدن«، نامزد حزب دموکرات برای بازگشــت به برجام در صورت 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر.بلومبرگ نوشته این پیشنهاد 
هنوز در دست بررسی است و برای دونالد ترامپ ارسال نشده است.به موجب 
این پیشنهاد، دولت آمریکا کل بخش  مالی ایران را با استناد به فرمان اجرایی 
۱3۹02 تحریم خواهد کرد. دونالد ترامپ ژانویه سال جاری میادی این فرمان 
را برای تحریم بخش هــای صنایع و عمران و معادن ایــران صادر کرد.دولت 
ترامپ، در صورت نهایی شــدن این تصمیمات، نزدیک به ۱۴ بانک ایران که 
تا به حال مشمول محدودیت های آمریکا نبوده اند را در فهرست تحریمی قرار 
خواهد کرد.بلومبرگ مدعی شده پیشنهاد این تحریم ها در ابتدا به دلیل نگرانی 
از اثرگذاری آنها بر مبادله کااهای بشردوستانه با ایران با واکنش سرد مقام های 
دولت ترامپ روبرو شد، اما در نتیجه فشارها از داخل و بیرون به دولت، اکنون از 
حمایت گسترده تری برخوردارند.چند روز پیش منابع خبری گزارش دادند ۵۶ 
نماینده کنگره آمریکا در نامه ای به »دونالد ترامپ« خواستار تحریم کل بخش 
مالی ایران شده اند.»اســکات پری«، عضــو جمهوری خواه مجلس نمایندگان 
آمریکا که این نامه به ابتکار او تنظیم شده در این نامه نوشته ۱۴ بانک ایرانی 
به سامانه سوئیفت متصل هستند.او مدعی شده وصل بودن این بانک ها موجب 
دسترسی ایران به نظام مالی دنیا شده و تهران را قادر به دور زدن تحریم های 
فعلی می کند.در مجلس سنا به عنوان دیگر شاخه قانونگذاری کنگره هم هفته 
گذشته ســناتور »تام کاتن« به همراه چند ســناتور دیگر نامه مشابهی را به 
»مایک پامپئو«، وزیر خارجه آمریکا نوشتند. با این حال، قبل تر از این تحرکات 
کنگره، ابی ضد ایرانی »بنیاد دفاع از دموکراســی ها« )اف دی دی( که روابط 
نزدیک و دیرینه ای با رژیم صهیونیستی و به خصوص حزب »لیکود« به رهبری 
»بنیامیــن نتانیاهو« دارد، این توصیه را مطرح کــرده بود. ابی »اف دی دی« 
و اعضای آن جزو مشــاوران غیررســمی دولت ترامپ در امور ایران محسوب 
می شوند و نقش فعالی در تروریسم اقتصادی علیه تهران بازی کرده اند.»مارک 
دوبوویتز« رئیس ابی »اف دی دی«  و  »یعقوب نیگل« از اعضای ارشــد این 
موسســه روز ۱۱ شــهریور در قالب مقاله ای با عنوان »مقابله با ایران قبل از 
انتخابات نوامبر« نوشته اند: »»دو ماهِ باقی مانده به انتخابات نوامبر در آمریکا در 
مبارزه علیه جمهوری اســامی ایران و »جاه طلبی های هسته ای و منطقه ای« 
این کشور بسیار بااهمیت است. دولت ترامپ باید کارزار فشار حداکثری علیه 
ایران را ادامه دهد و در عین حال، حفاظ هایی را برای جلوگیری از بازگشــت 
]دولت های بعدی آمریکا[ به توافق نامه هاِی به غایت ناقِص گذشــته، احداث 

کند.«

ماکرون: 
برایصلحدراروپا،بایدباروسیه

گفتوگوکنیم
رئیس جمهور فرانســه با دفاع از عقیده خود مبنی بر لزوم تماس دیپلماتیک 
با روســیه، گفت اگر کشــورهای اروپایی به دنبال صلح در این قاره هستند، 
باید با مسکو به گفت وگو بنشــیند.، »امانوئل ماکرون«، رئیس جمهور فرانسه 
علی رغم فشارها از سوی کشورهای اروپایی درباره موضوع مصالحه جویانه او با 
روسیه، بر لزوم همکاری اتحادیه اروپا با مسکو اصرار ورزید.به نوشته خبرگزاری 
»رویترز«، ماکرون شامگاه دوشنبه در نشست خبری با رئیس جمهور لیتوانی، 
گفت: »نگرش ما اینگونه اســت، اگر خواستار ایجاد صلح در قاره اروپا هستیم، 
باید با روســیه همکاری کنیم«.وی ادامه داد: »من این ]اظهارات[ را در خاک 
]کشوری[ می گویم که بدترین ها را پشت سر گذاشته و ظلم و ستم و مرگ را 
چشــیده است. اما اگر اروپا را جزیره ای بسیار دور از روسیه بدانیم، نمی توانیم 
کاری کنیم«.ئیس جمهور فرانسه در پاسخ به سوالی درباره مسمومیت »آلکسی 
ناوالنی« چهره مخالف کرملین اظهار داشــت که روســیه با درباره این پرونده 
شفاف ســازی کند یا با پیامدهای بین المللی آن مواجه شود.پیش از این، یک 
رســانه  آلمانی از دیدار محرمانه »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان با ناوالنی در 
زمان بســتری در بیمارستان برلین خبر داد.ماکرون همچنین گفت که دیروز 
سه شنبه با »سوتانا تیخانوفســکایا« رهبر معارضان باروس پشت درب های 
بسته دیدار خواهد کرد. رویترز این اقدام ماکرون را نشانه ای از حرکت پاریس 
روی مرز باریکی بین »دفاع از دموکراســی و تحریک نکردن روسیه« دانست.

ناوالنی ۷ سپتامبر، درست چند روز بعد از آن که دولت آلمان ادعای مسمومیت 
وی با گاز عامل اعصاب »نوویچوک« را مطرح کرد از کما خارج شد.ادعایی که 
روســیه آن را رد و اعام کرد آزمایش ناوالنی هیچ شواهدی از وجود این سم 
را نشــان نداده و همچنین از برلین خواست مدارک خود در اثبات این ادعا را 
با مســکو به اشتراک بگذارد. اقدامی که تاکنون دولت آلمان از انجام آن طفره 
رفته است.این مخالف دولت روسیه روز 20 اوت هنگام پرواز از شهر »تومسک« 
در روســیه به سمت مســکو عائم بیماری از خودش نشان داد و بعد از فرود 
اضطراری هواپیما در شهر »امسک« به بیمارستانی در این شهر منتقل شد و 

سپس به آلمان انتقال یافت.

ینس استولتنبرگ:
روسیهبایدنیروهایشراازگرجستان

عقببکشد
دبیرکل سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( از روسیه خواست تا نیروهایش 
را از گرجســتان عقب بکشــد.به گــزارش خبرگزاری اســپوتنیک، »ینس 
استولتنبرگ«، دبیرکل سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( امروز - سه شنبه- 
از روســیه خواســت تا نیروهایش را از گرجســتان عقب بکشد. وی گفت که 
ناتو متعهد به حفظ و حراســت از تمامیت ارضی گرجستان است. وی پس از 
دیدار با نخست وزیر گرجستان در بروکسل گفت: »گرجستان یکی از مهم ترین 
متحدان ماست... ما طی این دیدار درباره همکاری در زمینه امنیتی در دریای 
سیاه بحث و تبادل نظر کردیم.«استولتنبرگ افزود: »بیش از گذشته در حال 
همکاری با گرجســتان هستیم و قدم به قدم این همکاری را افزایش خواهیم 

دید، خصوصا در دریای سیاه و مسائل لمنیتی منطقه.«

سناریو نویس ها و تجربه های ناکام تکراری
عربستان روز دوشنبه در یک داســتان پردازی شبیه ادعاهای 
هفتــه پیش بحرین، مدعی شــد، اعضای یک گــروه خرابکار 
وابســته به ایران را دســتگیر کرده  اســت؛ موضوعی که سبب 
شد سخنگوی وزارت امورخارجه ایران دیروز سه شنبه واکنش 
نشان داده و به عربســتان تذکر بدهد که از سناریونویسی های 
بی ارزش و سفارشــی دست بردارد و مسیر صداقت و حکمت را 
در پیش بگیرد.عربستان روز )دوشنبه 2۸ سپتامبر( اعام کرد 
که نیروهای امنیتی این کشور یک گروه تروریستی را شناسایی 
و ۱0 عضو آن را بازداشــت کرده اند و مدعی شدند که این گروه 
در ارتباط با ایران بوده اســت. در بیانیه ای که از ســوی ریاست 
بخش امنیت عربستان صادر شد، ادعا شده که این گروه از سوی 
نیروهای امنیتی در تاریخ 23 سپتامبر )۴ مهر( متاشی و در دو 
مکان از آن ها ساح هایی مانند اسلحه های تک تیرانداز و کمری 
کشف و توقیف شده است. نکته قابل تامل که رسانه های غربی 
از جمله »آسوشــیتدپرس« نیز به آن اذعان داشتند، اینکه این 
نهاد امنیتی عربســتانی جزئیات یا شواهد بیشتری درباره این 
گروه ادعایی مانند محل بازداشــت متهمان ارائه نداده و در این 
بیانیه گفته شده که به دلیل اینکه تحقیقات همچنان ادامه دارد، 
هویت بازداشت شدگان فاش نمی شود. این خبر در حالی منتشر 
می شــود که یکشنبه هفته گذشــته نیز بحرین مدعی شد که 
عملیات تروریستی مورد حمایت ایران در این کشور را در اوائل 
ســال جاری میادی )۹ ماه قبل( خنثی کرده است. تلویزیون 
دولتی عربســتان نیز همزمان گزارش کرده بود که بحرین در 
جریان کشف و خنثی سازی نقشه یک »گروه شبه نظامی وابسته 
به ایران« برای حمله به دیپلمات ها و شهروندان خارجی، افرادی 
را دستگیر کرده است. البته در گزارش رسانه های عربی از جمله 
تلویزیون دولتی عربستان به زمان عملیات و دستگیری ها اشاره 
نشــده بود.  اولین ســوالی که درباره خبر اخیر در ذهن خطور 
می کند اینکه چرا بحرین پس از گذشت بیش از ۹ ماه، خبر این 
اقدام را رسانه ای کرده است و به رغم گذشت این مدت طوانی 
که به یقین تحقیقات آن پایان یافته است و ماحظات امنیتی 
در کار نیست، چرا از ارائه جزئیات و اسناد مرتبط با آن خودداری 
می کند.   بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که ادعاهای دور از 
حقیقت حکام عربستان و بحرین می تواند دو دلیل عمده داشته 
باشد؛ او اینکه این تحرکات در راستای جبران شکست های اخیر 

آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران انجام شده است، 
زیــرا جمعه 23 مرداد، تاش آمریکا بــرای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران که شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱3۸۶ 
به تصویب رسانده بود، با شکست روبرو شد و هیچ یک از اعضای 
این شورا، جز خود آمریکا و جمهوری دومینیکن، به پیش نویس 
پیشــنهادی آمریکا رای مثبت ندادند. تحریم تسلیحاتی ایران 
از سوی شــورای امنیت که ۱3 ســال پیش تصویب شد، قرار 
است 2۷ مهرماه امسال تمام شود، زیرا قطعنامه 223۱ شورای 
امنیت پیش بینی کرده که این تحریم باید حداکثر پنج ســال 
پس از پذیرش توافق هســته ای »برجام« با قدرت های جهانی، 
پایان یابد، امــا آمریکا تمام تاش و ظرفیت های خود را به کار 
گرفته تا این تحریم را تمدید کند.   از ماهها قبل هرچه به زمان 
پایان تحریم تسلیحاتی ایران نزدیک شده ایم، آمریکا تاش خود 
را بــرای تمدید آن افزایش داده اســت و طی این مدت با طرح 
ادعاهای پوچ و بی اســاس که بیشــتر در بین حکام کشورهای 
وابسته طرفدار داشته اســت، ادعا می کند که به دلیل حمایت 

تهران از گروه های تروریستی نباید این تحریم ها برداشته شود. 
به این ترتیب یکی از مهمترین کارکردهای این جریان ســازی، 
مستندســازی برای دروغ های پمپئو علیه ایران است.ادعاهای 
بی اســاس آمریکا علیه جمهوری اسامی چیز جدیدی نیست 
و در حالی بیان می شــود که واشنگتن بیشــتر حمایت ها را از 
گروه های تروریســتی در منطقه و جهان داشته است و روسای 
جمهوری و مقامات پیشــین ایاات متحده در خاطرات خود به 
این موضوع اشاره کرده اند.  از سوی دیگر بر اساس اعام رسانه ها 
و مقامات کشورهای منطقه که بیشترین آسیب را از تروریست 
و رفتارهای خشــونت بار گروه های افراطی دیده اند، کشورهای 
عربی همپیمان با واشنگتن و در راس آن ها عربستان در حمایت 
مالی و معنوی از گروه های افراطی و تروریســتی نقش مهمی 
داشــته اند.  بنابر این جای تعجب نیست که عربستان و بحرین 
پس از شکســت های » ام القرای » سیاستشان یعنی واشنگتن، 
در مواجهه با گفتمان بین المللی )دیپلماسی( جمهوری اسامی 
ایران، با طــرح ادعاهای واهی درصدد جبران این شکســت و 

حمایــت از پروژه ایران هراســی آمریکا باشــند.یکی  دیگر از 
کارکردهای این دســت خبرســازی ها، به پروژه عادی سازی 
روابط کشورهای عربی با رژیم اشغالگر قدس هم بر می گردد. به 
نظر می رسد،  افتضاح مربوط به مشارکت در این پروژه،  در افکار 
عمومی کشــورهای عربی، چنان تند بوده است که کشورهای 
جنوب خلیج فــارس را مجبور کرده برای خــارج کردن آن از 
صدر توجهات افکارعمومی کشورهای عربی، به خبرسازی های 
جعلی روی بیاورند.ادعاهای بی پایه و اساس عربستان و بحرین 
مبنی بر دســتگیری گروهی وابسته به ایران که قصد عملیات 
خرابکارانه در این کشورها را داشــته اند 2 روز پس از اظهارات 
نخست وزیر کویت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
بیان می شود که خواستار آغاز گفت وگو میان تهران و کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس بــرای ایجاد اعتماد متقابل به منظور 
شــروع گفت و گو مبتنی بر احترام به حاکمیت کشورها و عدم 
مداخله در امور داخلی یکدیگر و رفع تنش و کاهش درگیری ها 
در منطقه شده بود.اظهارات نخست وزیر کویت برای دعوت ایران 
به گفت و گو با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اتخاذ اقدامات 
جدی به منظور جلب اعتماد این کشــورها در حالی بیان شد 
که پیش از این و در مجمع عمومی سال گذشته سازمان ملل، 
دکتر » حســن روحانی« رئیس جمهوری ایران اعام کرد: بنا 
به مســئولیت تاریخی کشــورم در حفظ امنیت، صلح، ثبات و 
پیشرفت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، همه کشورهایی 
را که از تحوات خلیج فارس و تنگه هرمز متأثر می شــوند به 
 Hormoz Peace(   »ائتــاِف امید« یعنی »ابتکار صلح هرمــز«
Endeavor( دعــوت می کنم.  به هر حال برخی از کشــورهای 
منطقه که از اســتقال سیاسی برخوردار نیستند در دام پروژه 
» ایران هراســی » دولتمردان آمریکا گرفتار شــده اند و بنا به 
توصیه های کاخ سفید در زمان هایی که آن ها تعیین می کنند، با 
طرح ادعاهای بی اساس، مجری برنامه ها و توطئه های واشنگتن 
علیه مردم و کشورهای منطقه، همسایه و حتی مسلمانان دیگر 
کشــورها می شوند؛ این رویه اما آنقدر نخ نما و تکراری و تجربه 
ای شکست خورده است که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خارجه کشــوررمان تاکید می کند »اتهامات اخیر مســئوان 
سعودی به جمهوری اسامی ایران، در امتداد مواضع بی اعتبار و 

تکراری این کشور طی سال های گذشته است«.

توصیهگورباچفبهآمریکا
دررابطهباروسیه

»میخائیل گورباچف« با ابراز نگرانی درباره آغاز یک مســابقه تسلیحاتی 
جدید، گفت: برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، باید فوراً با »پوتین« 
دیدار کــرده و مذاکرات برای یافتن راه خروج از ســردی کنونی روابط، 
آغاز شــود.به گزارش خبرگزاری »اینترفکــس«، »میخائیل گورباچف« 
نخســتین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق معتقد است که 
برنده انتخابات ریاســت جمهوری در ایاات متحده، هر کس که باشــد، 
باید فوراً با »وادیمیر پوتین« رهبر روسیه دیدار کند.گورباچف   ۸۹ ساله 
با اشــاره به دیدار خود با »رونالد ریگان« در سال ۱۹۸۶ که در نتیجه آن 
پیمان مربوط به نابودی موشــک های دارای برد متوســط و کوتاه تر )که 
آمریکا در ســال 20۱۹ از آن خارج شــد(، منعقد گردید، ابراز اطمینان 
کرد که مقامات مســکو و واشنگتن باید بار دیگر چنین دیدار تاریخی را 
تکرار کنند.به گفته وی، در حال حاضر وضعیت بســیار نگران کننده ای 
در جهان ایجاد شــده و خطر یک مسابقه تســلیحاتی جدید بسیار زیاد 
اســت.گورباچف افزود: »اوضاع بسیار نگران کننده است. نتیجه انتخابات 
در آمریکا هر چه باشــد، ما باید گفت وگوهای دوجانبه را از ســر بگیریم 
تا از وضعیت منجمد کنونی خارج شویم. ما به انگیزه ای جدی از روسای 
جمهوری هر دو کشــور نیاز داریم.«این سیاستمدار کهنه کار با اشاره به 
اینکه در دهه ۸0 روابط روسیه و آمریکا از حال حاضر هم بدتر بود، ولی 
بــه لطف اعتماد و تفاهم، یافتن راهی بــرای خروج از آن وضعیت امکان 
پذیر شد، نسبت به امکان آغاز یک مسابقه تسلیحات هسته ای بین روسیه 
و آمریــکا، به  تاوجه به برنامه های ایاات متحده برای تولید ســاح های 
هسته ای جدیدی که آستانه استفاده از آنها را کاهش می دهد، هشدار داد.

نخســتین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی ابراز نگرانی کرد، آنچه 
اکنون در حال اتفاق افتادن اســت، احیا کننده نظریه آمادگی برای یک 

جنگ جهانی جدید است.

امیرکویتدرگذشت
دیوان پادشاهی کویت رسماً درگذشت صباح ااحمد 
الصباح امیر این کشــور را تایید کرد.تلویزیون کویت 
خبر درگذشت امیر این کشور را دیروز اعام کرد.دفتر 
امیری کویت دیروز خبر درگذشت شیخ الصباح امیر 
این کشــور را اعام کرد.اخیرا گزارش هایی از وخامت 
وضعیت جســمانی امیر کویت به گوش می رســید.

وی چهاردمین امیر کویت اســت که در سن ۹۱ ســالگی درگذشت.کویت یکی 
از کشــورهای عربی خاورمیانه است. این کشــور دارای مرزهای زمینی با عراق و 
عربستان سعودی و مرزهای آبی با ایران از راه خلیج فارس است.خاندان صباح در 
کویت از ســال ۱۷۶0 حکومت خود را بر این کشور آغاز کردند. کشف و استخراج 
نفت در این کشــور از ســال ۱۹3۸ به عنوان مهمترین درآمد ملی این کشور آغاز 
شد.ارتش عراق در زمان حکومت صدام حسین و حزب بعث عراق در تاریخ 2 اوت 
سال ۱۹۹0 میادی به کویت حمله و این کشور را اشغال کرد. صدام حسین در آن 
زمان اعام کرد که کویت استان نوزدهم عراق است. عراق با این حمله باعث بروز 
بحرانی بین المللی گردید و اخطار شورای امنیت را نپذیرفت. پس از آن آمریکا در 
سال با ائتافی از کشورهای دیگر به کویت و سپس به عراق حمله کرد و ارتش عراق 
را از کویت بیرون راند.دلیل حملهٔ عراق به کویت مشکل بدهی ۱30 میلیارد داری 
عراق به کویت و تاش عراق برای بازســازی اقتصاد خود بود که در جنگ ایران و 
عراق نابود شــده بود. عراق معتقد بود چون جنگ ایران و عراق به سود کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس بوده  است، دولت های عربی باید بدهی ۱30 میلیارد داری 
عراق را ببخشند. کویت زیر بار نرفت و تشنج با کویت بروز کرد.این نبرد بنا بر گفته 
دانشنامه جنگ و صلح بزرگترین نبرد قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم از لحاظ 
تعداد تجهیزات و متحدان اســت.این جنگ با بودجه ۱0میلیارد داری کشورهای 
عربی و۱۸میلیارد داری آمریکا همراه بود.پس از آزادســازی کویت٬ اصاحاتی در 
این منطقه صورت گرفت و قانون اساسی آن که از سال ۱۹۶۸ به تعویق افتاده بود 

در سال ۱۹۹2 مجددا برقرار شد.

انگلیس می   گوید مایل اســت تا اواسط سال میادی 
آتــی به توافق تجاری با آمریکا دســت پیدا کند حال 
آنکه وقت آن رســیده که لندن با دور شدن از اتحادیه 
اروپا، بخت تجاری با دیگر کشــورها را هم بیازماید.به 
گزارش یورونیوز، »لیز تراس« وزیر تجارت انگلیس ابراز 
امیدواری کرد که این کشــور تا اواســط سال آینده با 
آمریکا به یک توافق تجاری برسد. وی همچنین گفت 
که به مــرور زمان رابطه تجاری انگلیس-اتحادیه اروپا 
نیز دســتخوش تغییر خواهد شد.به گفته وی، لندن و 
واشنگتن تقریباً تمام متن ها را کنار هم گذاشته اند و در 
حال حاضر می توانند آنها را با هم ادغام کنند؛ بنابراین 
پایه توافق چیده شــده اســت.تراس همچنین گفت: 
انگلیس عاقمند اســت تا جایی که می تواند تا پیش 
از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا، پیشرفت هایی 
در حصول توافق داشــته باشــد تا از مزایای آن زودتر 
بهره مند شــوند.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 
جمله حامیان سرسخت برگزیت بود و جانبداری وی از 
ایــن موضوع تا حد دخالت در امور داخلی لندن پیش 
رفــت. او مدعی بود اینکه انگلیس بــا آمریکا به طور 
مستقیم وارد تعامل تجاری شود بسیار سودمندانه تر 
از انجام آن در چارچوب اتحادیه اروپا است.وی درباره 

رابطه تجاری انگلیــس- اتحادیه اروپا نیز گفت که به 
مــرور زمان بخش تجاری انگلیس از اتحادیه اروپا دور 
شده و به سمت بخش هایی از جهان که رشد سریع تری 
دارند روی خواهد آورد.تراس در این باره افزود: معامله 
تجاری با اتحادیه اروپا مهم است اما باید به یاد داشته 
باشــیم که به مرور زمان ســایر مناطق جهان اهمیت 
بیشتری پیدا می کنند.این اظهارات در حالی بیان شد 
که تنش ها بین اتحادیه اروپا و انگلیس شــدت گرفته 
اســت. ایحه بازنگری در برخی مفــاد توافق برگزیت 
کــه موافقت اولیه نمایندگان پارلمان را دریافت کرده، 

قرار اســت در مجلس عوام به تصویب نهایی برسد.در 
صورت تائید این ایحه که از ســوی بوریس جانسون 
نخست وزیر انگلیس اســت پیشنهاد داده شده است؛ 
مذاکرات تجاری این کشور با اتحادیه اروپا دستخوش 
تغییراتی خواهد شــد- موضوعی که با مخالفت شدید 
بروکسل روبرو شده است.بر اساس توافقنامه برگزیت، 
لندن از 3۱ ژانویه وارد دوره انتقالی شد و از ماه مارس 
گفتگوهایی را بر ســر روابط آتی با اتحادیه اروپا آغاز 
کــرد. برخی تحلیلگــران بر این باورند که شکســت 
مذاکــرات تجاری میان دو طــرف، دولت محافظه کار 
انگلیــس را بر آن داشــته تا با دســتاویز قــرار دادن 
اختافات موجود، بحث یک توافق جدید را دست کم 
بر سر برخی محورها از جمله مرز ایرلند به میان بکشد.

محور اصلی در نظر گرفته شــده در ایحه پیشنهادی 
بوریس جانســون به نحوه اجــرای مقررات تجاری در 
ایرلند شــمالی مربوط می شــود. این بخش از خاک 
بریتانیا بر اســاس توافق برگزیت قرار اســت به مدت 
چهار سال از مقررات اتحادیه اروپا پیروی کند. این در 
حالی اســت که در طرح آقای جانسون تاکید شده که 
بریتانیا می تواند به صورت یک جانبه برای امور تجاری 

ایرلند شمالی تصمیم گیری کند.

انگلیس با دور شدن از اتحادیه اروپا؛
 به توافق تجاری با آمریکا امیدواریم
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اولین اندازه گیری هایی که تاکنون انجام شده نشان داده است که سطح 
تابش اشــعه ها روی ســطح کره ماه به طرز نگران کننده ای باا است 
و ۲۰۰ برابر بیشــتر از زمین است. دانشــمندان سرانجام میزان تابش 
روی ســطح ماه را اندازه گیری کردند و دریافتند که به طور شــگفت 
آور و نگران کننده ای زیاد اســت. تحقیقات جدید نشان داده است که 
فضانوردان مأموریت "آرتمیس" که از سوی ناسا برای بازگشت به سطح 
کره ماه در سال ۲۰۲۴ برنامه ریزی شده باید تابش ۲۰۰ برابر بیشتر از 
آنچه در زمین یافت می شود را تحمل کنند. این اندازه گیری ها در ژانویه 
 Chang’e("۴ ۲۰۱۹ توســط مأموریت فضاپیمای رباتیک "چانگ ای
 Science ۴( متعلق به چین انجام شد و در قالب یک تحقیق در مجله

Advances منتشر شده است. چینی ها فاش کردند .

محققان می گویند طوطی شما ممکن است واقعاً در تاش برای برقراری 
ارتباط با شما باشد، چرا که بررسی مغز پرندگان نشان می دهد که آنها 
دارای هوش هســتند و حتی ممکن است خویشتن آگاه باشند. به نظر 
می رســد هفته خوبی برای پرندگان است! چرا که همین پریروز بود که 
گزارش کردیم که چگونه همه خانواده کاغ ها می توانند مانند انسان فکر 
کنند. اکنون یک مطالعه جدید جدید روی مغز پرندگان نشان داده است 
که مغز پرندگان دارای یک نوقشر یا نئوکورتکس پستانداران است که با 
تفکر آگاهانه مرتبط است. خویشتن آگاهی یا آگاهی از خویشتن، جدا از 
افکاری اســت که در نقطه ای از زمان در حال روی دادن هستند. بدون 
خویشتن آگاهی، فرد، افکاری را که در حال روی دادن هستند به  عنوان 

خویشتن درک و باور می کند.

تحقیقات جدید نشــان داده اســت که ویروس عامل کووید-۱۹ روش 
بسیار پیچیده ای برای اتصال به سلول های انسان دارد. دانشمندان اظهار 
کردند: این تغییر شکل ویروس ممکن است توضیح دهد که چرا یافتن 
درمان های موثر برای این بیماری بسیار سخت است. اما همچنان راه های 
جدید بالقوه تحقیق برای درمان یا واکسن نیز وجود دارد. پژوهشگران 
موسســه فرانسیس کریک لندن و دانشگاه سان یات سن چین توضیح 
دادند که چگونه ویروس را با آنزیمی به نام ACE۲ در خارج از سلول های 
انسانی مخلوط کردند تا ویروس به همراه خوشه های ویروسی روی آن 
قفل شود. این مخلوط سریع منجمد شده و زیر میکروسکوپ الکترونی 
مشــاهده شد و نشان داد، پروتئین سنبله ویروس در ۱۰ روش مختلف 

شکل خود را تغییر می دهد.

سطح تشعشع روی ماه به طرز 
نگران کننده ای باا است

پرندگان هوشمند هستند و حتی 
شاید خویشتن آگاه باشند!

ویروس کرونا با تغییر شکل از 
دید آنتی بادی پنهان می شود

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اورامانات در استان کردستان در یک قدمی ثبت جهانی

درگ خانوادگی لکسس LC500 و تویوتا سوپرا
معمواً وقتی واژه ی درگ با لکســس همراه شــود ناخودآگاه به یاد سوپرکار افسانه ای این برند یعنی LFA می افتیم؛ اما درست 

همانند قانون دیگری، اینجا نیز استثنایی وجود دارد. در مسابقه درگ امروز محصول متفاوتی از لکسس به خط شده است.
البته که ما درباره ی LC5۰۰ شیک و لوکس صحبت می کنیم. قطعاً این خودرو بهترین گزینه برای مسابقه درگ نیست اما پیشرانه 
۸ سیلندر تنفس طبیعی آن قدرت ۴۷۰ اسب بخاری داشته و می تواند یک خودروی اسپورت کامل باشد. حداقل روی کاغذ که 
این طور اســت. رقیب لکسس در این درگ غریبه نیست. تویوتا سوپرا به عنوان خودروی اسپورت و پرچم دار ژاپنی ها با پیشرانه 
۶ ســیلندر ۳ لیتری توئین توربو در درگ حاضر شــده پیشرانه ای که قدرت ۳۸۲ اسبی خود را به گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک 
می سپارد. واضح است که تفاوت قدرت زیادی بین این دو خودرو وجود دارد اما خب از طرفی می دانیم که در یک مسابقه درگ 
قدرت همه چیز نیست. در مسابقه اول راننده سوپرا از انچ کنترل استفاده کرده و پیروز مسابقه لقب می گیرد. در مسابقه دوم انچ 
کنترل سوپرا فعال نبوده اما این موضوع نیز چیز زیادی را تغییر نداده و این خودرو به طور قابل توجهی سریع تر از LC5۰۰ است. 

یکی از دایل این اختاف عملکرد می تواند وزن بااتر لکسس باشد.

جذابیت لیگ والیبال زنان بیشتر می شود؟
ســرمربی تیم والیبال زنان باریج اســانس کاشان می گوید پخش شــدن بازیکن ملی پوش بین تیم های مختلف باعث می شود تا شاهد 
رقابت های بهتری در لیگ برتر باشیم.نسرین خزانی با اشاره به دوری دو ساله خود از لیگ برتر، در مورد شروع تمرینات تیم باریج اسانس 
کاشان برای حضور در لیگ والیبال زنان گفت: دو سال از لیگ برتر دور بودم و تیم نداشتم اما این مساله خاصی نیست چون برخی از 
مربیان پس از سال ها دوری دوباره برگشته اند و کار می کنند. تمرینات تیم را هم از ۱5 شهریور ماه آغاز کرده ایم و اکنون شاگردانم در اردو 
هستند. در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرین می کنیم، بدنسازی مان هم پابرجا است و تا اوایل آبان که زمان شروع لیگ است به آمادگی 
ازم می رسیم.  او در این مورد افزود: لیگ هر سال آذر ماه برگزار می شد و تعداد تیم ها کم بود، به همین دلیل فکر کردیم امسال هم در 
همان تاریخ قبلی برگزار می شود اما فدراسیون اعام کرد تاریخ شروع مسابقات اول آبان است و شاید کمی دیرتر تمریناتمان را شروع 
کردیم اما امیدوارم که به آمادگی ازم برسیم.  خزانی رقابت های فصل پیش روی والیبال بانوان را جذاب تر دانست و گفت: فدراسیون 
اعام کرده که هر تیم می تواند هفت بازیکن ملی پوش جذب کند به همین دلیل بازیکنان خوب بین تیم های مختلف تقســیم شده اند 

و همین باعث می شود که شاهد رقابت های قشنگ تری باشیم. در حالی که سال های قبل ۱۰-۱۲ بازیکن خوب به یک تیم می رفتند.

ه مرزاری کاسبان او کنند چَراز هیبت او شیران همی گذر نکنند ز چشم چشمه  کنند و ز موی جسم  گیاوگرگنند گذر چون ه داغ او نگرند ر او نکردی ابلیس کَید خویش رواگر آدم از هنرش داشتی ه خلد خبر نگین ملک نکردی ه دست دیو راوگر ضمیر سلیمان چو رای او بودی
ه ظلمت اندر ره یافتی ر آب بقاوگر سعادت او افتی ر اسکندر ایا شمایل تو ر فضایل تو گَواایا مروت تو ر فتوت تو دلیل

پیشنهاد

چهره روز

کتاب بودن
کتاب بودن دربــاره  یک باغبان بی نام و نشــانی به نام 
“چنسی” است که از بچگی در خانه ی یک پیرمرد پناه 
داده شده و باغبانی کرده است. شخصیت اول کتاب یعنی 
چنسی راوی کتاب نیز می باشد. چنسی بچه ی یتیمی 
بوده که مادرش را از دســت داده بود و هیچکس بهش 
نگفته بود که پدرش چه کسی ســت. پیرمرد که صاحب 
کارش بــود او را از بچگی درخانه اش پناه داده بود و کار 
چنسی حضور در باغ و مراقبت از گیاهان و درختان بود. 
چون به دنیا آمدنش اتفاقی بود اسمش را چنس گذاشته 
بودند. چنســی هیچگاه از آن خونه بیرون نرفته، چیزی 
نخوانده، چیزی ننوشته و در واقع هیچوقت نتوانسته بود 
این توانایی ها را به دســت بیاورد و تنها راه ارتباطیش با 
دنیای خارج تلویزیون کوچیکش بود و حاا با مرگ صاحب کارش مجبور است دنیای کوچک خودش را 
ترک کند و وارد دنیایی بشود که هیچ رد و نشانی از آن ندارد و البته این مواجهه با دنیای بیرون براش 
عجیبه. پای او اتفاقی به خانه ی یکی از سیاستمداران بزرگ و مورد عاقه رئیس جمهور باز می شود و 
این تازه شروع داستان کتاب است. نویسنده با “چنسی” انسانی رو به تصویر میکشه که می خواد ما رو 
یاد اصِل خالص و ساده ی انسانیمون بندازه. یک انسان ناب و ساده و خالص و وصل به طبیعت. انسانی 
که ما رو یاد سادگی و صمیمیت وجودمون میندازه که این روزا دیگه محو شده. قسمت هایی از کتاب

چنسی به خودش آمد. حس کرد ریشه ی افکارش به یکباره از داخل خاک مرطوب کنده شده و با فشار 
به ســمت فضایی غریب رانده شد. به فرش چشم دوخت. بااخره گفت “رشد گیاهان باغ فصل خاصی 
دارد. بهار و تابستان هست، اما پاییز و زمستان هم از راه می رسد. بعد دوباره بهار و تابستان می شود. تا 

زمانی که ریشه ها خشک نشدند، همه چیز درست است و ختم به خیر می شود.” ....

اسکار وایلد
اسکار وایلد که به نام هنری اسکار وایلد شناخته می شود 
شــاعر، داســتان نویس، نمایش نامه نویس و نویســنده 
داســتان های کوتاه ایرلندی بود. اســکار وایلد در ۱۸5۴ 
میادی در شهر دوبلین ایرلند متولد شد. پدرش ِسر ویلیام 
وایلد مردی فرهنگ دوســت بود و به پیشه چشم پزشکی 
اشــتغال داشت. او بعدها به مقام چشم پزشک مخصوص 
ملکه نیز نائل شد. همچنین ویلیام یکی از عتیقه شناسان 
برجسته ایرلند بود. مادرش جین وایلد با نام مستعار اسپرانزا 
شاعر سرشناســی و مترجم آثار الکساندر دوما و آلفونس 
دو امارتین بود. برادر اســکار »ویلیام وایلد« در ۱۸5۳ به 
دنیا آمد و در سال ۱۸۹۹ در لندن درگذشت. اسکار وایلد 
تحصیات ابتدایی را در دهکده اینسکیلن واقع در شمال 
ایرلند دنبال کرد و در کالج های ترینیتی و مگدالن آکســفورد به تحصیل پرداخت. وی در ســال ۱۸۸۴ با 
کنستانس لوید ازدواج کرد. این دو در سال های ۱۸۸5 و ۱۸۸۶ صاحب دو فرزند پسر شدند. وایلد مجموعه 
داســتان شاهزاده خوشبخت و دیگر قصه ها را برای دو پسرش نوشت. وی در سال ۱۸۹5 با شکایت جان 
داگاس - دوک نهم کویینزبری و پدر لرد آلفرد داگاس )بوزی( طی دادگاهی متهم به همجنس گرایی و دو 
سال زندان شد. این مسئله در بدنامی و طرد شدن از جامعه و مرگ زودرس او دخیل بود. در سال ۲۰۱۴ 
مرلین هلند تنها نوه اسکار وایلد محاکمه او را در تئاتری بر اساس متن دستنویس مباحثات دادگاه روی 
صحنه برد. اسکار وایلد در سال ۱۹۰۰ در عین گمنامی در شهر پاریس دیده از جهان فروبست. امروزه همه 
کتاب هایش را می خوانند و از آن ها لذت می برند؛ ولی در زمان حیات وی این گونه نبود. مردم دهه ۱۸۸۰ 
کتاب تصویر دوریان گری را پر از ایده های شــیطانی می دانستند. اسکار وایلد جایی نوشته بود: »کتاب ها 

محتوای خوب یا بد ندارند؛ آن ها یا خوب نوشته شده اند یا بد.«

بخوانید در اینستاگرام


