
سوال از وزیر خارجه به صحن علنی 
ارجاع شد

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اسامی گفت که به دلیل حضور پیدا نکردن وزیر خارجه 
در جلسه دیروز برای پاسخ به سواات برخی از نمایندگان، سواات 
به صحن علنی ارجاع شد.ابوالفضل عمویی ا، اظهار کرد: قرار بود 
آقای ظریف دیروز برای پاســخ به سوال تعدادی از نمایندگان در 
کمیســیون امنیت ملی حضور پیدا کند که این اتفاق رخ نداد، 
لذا براســاس تبصره یک ماده ۲۱۸ و بنــد یک ماده ۲۱۷ قانون 
آیین نامه داخلی مجلس، ســوال این نمایندگان به هیات رئیسه 
جهت قرار دادن در دســتور مجلــس و طرح آن در صحن علنی 
ارجاع شــد.وی یادآور شد: پیش از این یعنی در ۲ مرداد از وزیر 
خارجه برای پاسخ به سواات جهت حضور در کمیسیون دعوت 
شده بود که آن زمان هم در جلسه حضور پیدا نکردند، امروز در 
نامه ای اعام کردند امکان حضور ندارند، به همین دلیل با توجه 
به تکرار این اتفاق و این که جلسه دوم دعوت از وزیر خارجه بود 
طبق آیین نامه سوال به صحن علنی ارجاع شد.به گفته عمویی، 
علیرضا ســلیمی نماینده محات، محمد حسن آصفری نماینده 
اراک، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، زهره الهیان نماینده 
تهران و حسن نوروزی نماینده رباط کریم متقاضی طرح سوال از 
وزیر خارجه بودند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پایان گفت 
که کمیسیون امروز به ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند 

غیر عامل پرداخت.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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ربیعی درباره اینکه آمریکا اصرار دارد که ۲۰ سپتامبر تمامی تحریم های بین المللی سازمان ملل علیه ایران برگردد و واکنش جمهوری اسامی در قبال آن، 
اظهار کرد: همانطور که قبًا بارها تکرار کرده ایم، آنچه ایاات متحده آمریکا به آن استناد می کند از اساس مبنای حقوقی ندارد؛ این کشور عضو برجام نیست 
که بخواهد از یکی از بندهای برجام استفاده کند. ضمن آنکه در همان بند قطعنامه و بندهای مرتبط در برجام )بندهای ۳۶ و ۳۷(، اشاره شده که تمامی 
راه های حل و فصل اختافات باید طی شده باشد، در صورتی که هیچ کدام از آنها طی نشده است.سخنگوی دولت گفت: از نظر ما و دیگر اعضای شورای 

امنیت و جامعه بین المللی، در بیستم سپتامبر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد ....
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20سپتامبر اتفاقی نمی افتد
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وعده خدا، یمن پیروز جنگ است
منطق آل ســعود برای تجاوز به یمن و کشــتار مســلمانان از 
کودک و جــوان و پیر و بی گناهان چیزی جز ســبعیت نبوده 
و نیســت و نخواهد بود و عنقریب برای ایــن جنایات هولناک 
تاوانــی خواهد داد که در طول بیش از ۱۰۰ ســال حکومت آل 
ســعود مشابه نداشته باشد. تقریبا همه قرائن و شواهد حاکی از 
آن است که این جنگ خانمانسوز به نفع مسلمانان یمن و اساسا 
جبهــه مقاومت به پایان میرســد و اقدامات حقوقی بین المللی 
علیه این سلســله سفاک جنگ طلب آغاز خواهد شد. اینکه آل 
ســعود در بیانیه هایش از موضع تحکم به یمنی های شــجاع 
و باغیرت دیکته کند که شــورای انتقالــی جنوب که از عوامل 
دســت نشانده ائتاف اســت از خود گردانی دست کشیده تابع 
سیاســتهای دولت مرکزی مورد نظر آل ســعود شود و سعودی 
ها برای عدن فرماندار بگذارند و نخســت وزیر مورد نظرشــان 
دولت شــمال و جنوب تشکیل دهد؛ در زمانی کاربرد داشت که 
یمنی ها در قدرت رزمایش دســت پیش را نداشتند حال آنکه 
امروز شــرایط کاما متفاوت است چرا که سرتیپ یحیی سریع، 
ســخنگوی نیروهای مســلح یمن در دولت نجات ملی شامگاه 
یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۹ در توییتی با اعام عملیات یگان 
پهبادی این کشور علیه اهداف مهمی در خاک سعودی، نوشت: 
»ســاح هوایی ارتش با چند پهپاد حمله گسترده  ای به مراکز 
نظامــی و اهداف حیاتی در فرودگاه بین الملل »أبها« انجام داده 
اســت«. او این عملیات را »حاکی از دقــت« خواند و گفت که 
عملیات یکشــنبه شب در واکنش و پاســخ به تشدید حمات 
هوایی مداوم ائتاف ســعودی به یمن و محاصره این کشــور از 
ســوی ائتاف مذکور صورت گرفته است. رسانه طرفدار جنگ 
خبر میدهند که ائتاف ســعودی طی هفته  ی اخیر دهها حمله 
هوایی به اســتان های شمال غربی و استان صنعاء که در کنترل 
دولت نجات ملی است، انجام داده و در این حمات شمار زیادی 
غیرنظامی کشــته یا زخمی شده اند. عربستان سعودی و امارات 
از ششــم فروردین ۱۳۹۴ علیه یمن و انقاب این کشور اعان 
جنگ کرده و شدیدترین حمات هوایی را علیه این کشور انجام 
داده و مردمان غیر نظامی و کودکان بی دفاع را کشتار کرده اند. 
ناکامی ســعودی و امارات در این نکته نهفته است که با گذشت 
بیش از پنج ســال از تهاجم این دو کشــور در قالب ائتاف ضد 
یمنی، اهداف اعام شــده از این لشکرکشــی محقق نشده اگر 
چه که یمن در آســتانه تجزیه به ســه بخش است و عربستان 
سعودی چشم طمع به استان های شرقی مانند المهره دوخته و 
امارات با مزدوران یمنی خود موســوم به شورای انتقالی جنوب، 
استان های جنوبی از عدن و أبین گرفته تا جزیره سقطری را به 
اشــغال خود درآورده اســت. دولت نجات ملی در یمن با هدف 
گیری های منظم خواب را برآل سعود حرام کرده اند. مهمترین 
جریان سیاســی مذهبی یمن یعنی انصاراه، بر خاف آنچه در 
تبلیغات غربی عبری ماحظه میشود نماینده و مبلغ یک مذهب 
خاص نیســت بلکه درصدد پیاده کردن فرهنگ قرآنی است. تا 
ارزش های قرآنی تبدیل به یک فرهنگ و رفتار روزانه در زندگی 
مسلمانان شود. طبیعتا بیشــتر پیروان حرکت قرآنی از مذهب 
زیدی و شــافعی و اســماعیلی خواهند بود زیرا که این مذاهب، 
مذاهب رایج در آموزه های مردم یمن هســتند. اما این به معنی 
آن نیست که باید باب این موضوع را به روی دیگر مذاهب بست. 
آل ســعود با چشــم وهابیت به یمن نگاه میکنند و همین امر 
موجب خصومت ایشان شده است که یمن در صدد پیاده کردن 
اهداف واقعی قران است و زیر بار اسام آمریکایی که آل سعود را 
کنار صهیونیستها می نشاند نمیرود. یمن در جنگ پیروز خواهد 
شد چون این وعده خداســت. خدا اراده کرده جنگ یمن بنفع 
ظهور منجی بشریت به سود مردم یمن به نتیجه برسد و این بی 

شک در نزدیکی اتفاق خواهد افتاد.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

محسن رضایی:
چتربازها در بورس 

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: ۱۵۰ نفر در کشــور متخصص چتربازی هســتند و 
ســودهای بادآورده را درو می کنند و اکثریت مردمی که دیرتر وارد می شوند با زمین های سوخته 
مواجه می شوند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود در 
یادداشتی با عنوان »بازار هیجانی، نقدینگی رهاشده و ضرر بازیگران کم اطاع!« به تحلیل وضعیت 

این روزهای بورس پرداخت.

متن یادداشت محسن رضایی به این شرح است:
»وقتی اطاعات بازار سرمایه و فرصت های اقتصادی آن به صورت یکسان برای عامه مردم شفاف 
نباشــد عده اندکی نوســانات را زودتر پیش بینی و رصد می کنند، به موقع وارد بازارها می شوند، 
ســودهای بادآورده را درو می کنند و اکثریت مردمی که دیرتر وارد می شوند با زمین های سوخته 
مواجه می گردند!بنا بر اطاعات موثق بیش از ۱۵۰ نفر در کشــور هستند که متخصص چتربازی 
هستند این افراد پول خود را در بانک ها و یا دارایی های نقد شونده نگه می دارند و می دانند که هر 
چند سال یک بار چه فرصت های سودآوری ایجاد می شود.در مورد بورس هم طیف مذکور به خوبی 
پیش بینی کرده بود که این فرصت چه موقع در بورس رخ خواهد داد. با این حساب پول های خود 
را به آن سمت بردند و برداشت سودآور و قابل توجهی در سال ۹۸ از بورس داشتند و داستان این 
اواخر که سوددهی بورس تمام شده بود و مردم عادی به سمت بورس رفتند پایان یافت.لذا ضرورت 
دارد در خصوص این نوع فعل و انفعاات مقطعی که با خود هیجان و تبعات مختلفی به بار می آورد 

به صورت جدی تصمیم گیری شود.«

حضرت آیت اه خامنه ای در بیانیه ای، اهانت اخیر یک نشــریه فرانســوی به ســاحت نورانی پیامبر اعظم صلّی اه علیه وآله و ســلّم را محکوم و با اشاره به 
سیاســتهای ضداسامی صهیونیستها و دولتهای اســتکباری و همچنین اهداف آنها برای منصرف کردن ذهن ملتها از نقشه های شوم برای غرب آسیا، 

تأکید کردند: ملتهای مسلمان ضمن حفظ هوشیاری هرگز دشمنی های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسام و مسلمین را فراموش نکنند.
متن بیانیه رهبر انقاب اسامی به شرح زیر است:

بسمه تعالی
گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریّه ی فرانسوی در اهانت به چهر ه ی نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم )صلّی اه علیه و آله( بار دیگر عناد و کینه ی 
شــرارت بار دســتگاه های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسام و جامعه ی مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه ی آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم 
بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کامًا مردود و غلط و عوام فریبانه است. سیاستهای عمیقاً ضّد اسامِی صهیونیست ها و دولتهای 
استکباری عامل این گونه حرکتهای دشمنانه است که هر چند یکبار بُروز می یابد. این حرکت در این برهه ی زمانی میتواند، نیز به انگیزه ی منصرف کردن 
ذهن ملّتها و دولتهای غرب آسیا از نقشه های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملّتهای مسلمان بویژه کشورهای 
غرب آسیا، ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه ی حّساس، باید هرگز دشمنی های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسام و مسلمین 

را فراموش نکنند.

واه غالب علی امره
سّیدعلی خامنه ای

کرونا جان ۱۳۲ نفر دیگر را در ایران گرفت
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با فوت ۱۳۲ بیمار کرونای دیگر در ۲۴ 
ساعت گذشته، شمار جانباختگان بیماری کووید۱۹ در کشور به ۲۲ هزار و ۵۴۲ نفر رسید و ۲۸ 
استان در وضعیت قرمز یا هشدار کرونا قرار دارند.سیما سادات اری دیروز سه شنبه درباره آخرین 
آمار مبتایان قطعی به ویروس کرونا در کشــور و موارد فوت ناشــی از این ویروس افزود: تا ۲۴ 
ساعت گذشته تا ظهر دیروز ) ۱۸ شهریور ۱۳۹۹( و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۳۰۲ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد و هزار و ۲۲۶ نفر بستری شدند. با 
این حساب، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳۹۱ هزار و ۱۱۲ نفر رسید.سخنگوی وزارت 
بهداشت گفت: خوشبختانه تاکنون ۳۳۷ هزار و ۴۱۴ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند. همچنین ۳۷۱۳ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون ســه میلیون و ۴۳۱ هزار و ۶۴۶ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ 
در کشــور انجام شده اســت.وی با اعام اینکه همچنان ۱۳ استان در وضعیت قرمز و ۱۵ استان 
در وضعیت هشــدار هستند، گفت: بر اســاس آخرین اطاعات کرونا در کشور، استانهای تهران، 
مازندران، گیان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، 
یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.همچنین استانهای آذربایجان غربی، البرز، فارس، 
لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، 
ایام، چهارمحال و بختیاری، گلســتان و خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.اری با اشاره به 
وضعیت شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان گفت: در این استان شاهد پایین ترین میزان 
موارد ابتا و بستری کرونا از ابتدای اپیدمی بودیم به طوری که از اوایل اسفند تا اواسط اردیبهشت 
موارد ابتا و بستری کرونا در این استان روند پایداری داشت اما از اواخر اردیبهشت شاهد شیب 
صعودی ابتا و بستری کرونا در این استان بودیم و در روزهای آغازین تیر موارد کرونا در سیستان 
و بلوچستان به بیشترین میزان رسید.وی افزود: با همکاری مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی، 
فعالیت کادر درمان و نیز حمایت های ستاد استانی کرونا در استان سیستان و بلوچستان از اواسط 
تیر شاهد روند کاهشی ابتا و بستری کرونا در این استان هستیم.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
هم اکنون شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان در وضعیت پرخطر و شهرهای خاش، زابل، 
زاهدان، نیمروز و هامون در وضعیت هشدار و خطر متوسط قرار دارند.وی افزود: میزان استفاده از 
ماسک در اماکن عمومی و مراکز خرید استان سیستان و بلوچستان ۶۰ درصد و در وسایل نقلیه 
عمومی درون و برون شهری ۶۱ است. همچنین ۷۶ درصد متصدیان و شاغان صنفی و صنعتی 
و ۹۱ درصد کارکنان ادارات دولتی و بانک ها ماسک می زنند.اری گفت: بیشترین میزان استفاده 
از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در آرامستانها و کمترین میزان در پاساژها، جایگاههای 

سوخت و کارگاههای کوچک استان سیستان و بلوچستان است.

 اردوغان:
گفت وگوهای ایران و ترکیه 

برای حل بسیاری از مشکات 
منطقه راهگشا است

رئیس جمهور ترکیه در نشست شورای عالی 
همــکاری راهبــردی ایران و ترکیــه با نماد 
دوســتی دو کشور خواندن این نشست گفت: 
گفت وگوهــای بین ایــران و ترکیه برای حل 
بســیاری از مشــکات منطقه راهگشا است. 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در 
نشست شورای عالی همکاری راهبردی ایران 
و ترکیه دیروز ۱۸ شهریور ماه با حضور وزرای 
دوکشــور به صورت ویدئوکنفرانســی برگزار 
شد، اظهار داشت: جناب رئیس جمهور، برادر 
عزیزم، جناب آقای روحانی و همچنین وزرای 
محترم جمهوری اســامی ایــران و اعضای 
محترم هیئت ایرانی از صمیم قلب به شــما 
عزیزان سام عرض می کنم و امیدوار هستم 
که جلسه و مشورت های ما برای هر دو کشور 
سبب خیر باشــد.وی افزود: مکانیزم نشست 
شورای همکاری راهبردی ایران و ترکیه یکی 
از نمادهای دوســتی دو کشور است و تاکنون 
در چارچوب به این شــورا تصمیمات خوبی 
اتخاذ کردیم. پنجمین نشست در آنکارا برگزار 
شد که متاسفانه به دلیل شیوع کرونا مجبور به 
برگزاری جلسه دیروز از طریق ویدیو کنفرانس 
هستیم. اما به رغم این مشکل اراده برگزاری 
این جلســه را نشان دادیم و این موضوع خود 
پیام بسیار مهمی اســت. گفت وگوهای بین 
ایران و ترکیه برای حل بســیاری از مشکات 

منطقه راهگشا است.

معاون امور صنایع وزارت صمت: قیمت این روزهای خودرو کاذب است 

خریدارانخودروحتماضررمیکنند
سازمان امور مالیاتی اعام کرد:

کشف 31هزار میلیارد تومان 
فرار مالیاتی

دار 2۵هزارتومانی از کجا آمد؟ 

سازمان مالیاتی با اشاره به دریافت اطاعات از بیش از ۳۰ دستگاه برای تکمیل پایگاه داده های سامانه ها، تاکید 
کرد: بررسی اطاعات بانکی ۱۴,۵۴۲ مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی در طی یکسال گذشته منجر به صدور برگ 
مطالبه بالغ بر۳۱۷,۴۸۰ میلیارد ریال برای مؤدیان شد.در سال ۱۳۹۸ گذار از نظام مالیاتی الکترونیکی به نظام 
مالیاتی هوشمند به عنوان اصلی ترین راهبرد توسعه نظام مالیاتی کشور برای تأمین منابع عمومی بودجه دولت 

و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی ....

احتمال ورود ۱۰ هزار میلیارد از صندوق 
توسعه ملی به بورس

در حالی قرار است از ابتدای هفته آینده بخشی از منابع صندوق توسعه ملی وارد بازار سرمایه شود 
که احتماا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و از محل حساب های ریالی صندوق در بانک ها خواهد بود.

بعد از شــرایطی که برای بازار بورس در هفته های اخیر پیش آمد اخیرا، قالیباف - رییس ســازمان 
بورس - اعام کرد که با پیگیری های وزیر اقتصاد به دنبال انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار هستند و از مدت ها قبل به دنبال این ماجرا بوده اند.در حالی این اعام 
مقامات بورس  ابهامات بسیاری را با خود به همراه داشت که دیروز )سه شنبه( ربیعی - سخنگوی 
دولت - بدون اشاره به مبلغ یا جزئیات کاملی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به بورس اعام 
کرد که »ســپرده گذاری یک درصد از دارایی صندوق توســعه ملی از ابتدای هفته بعد در صندوق 
تثبیت بازار انجام خواهد شد که می تواند موجب پایداری بازار سرمایه و بورس شود«.اما تاکنون در 
اظهارات مقامات مربوطه مشخص نشده که دقیقا قرار است یک درصد از کدام بخش از صندوق وارد 
بورس شود، آیا منظور یک درصد از دارایی های آن است یا یک درصد از سپرده گذاری ریالی یا یک 
درصــد از منابع موجود؟ یا به صورت برداشــت از محل ارزی صندوق که هر یک می تواند اختاف 
قابل توجهی با یکدیگر داشته باشد.با این وجود، پیگیری های از این حکایت دارد که طبق مذاکرات 
صورت گرفته فعا قرار است این منابع از حساب های ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک ها تامین و 
احتماا نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.لذا تغییر در این تصمیم برای منابع بعید نیست.

بیانیه رهبر انقاب اسامی در پی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص(:

بهانهآزادیبیانبرایمحکومنکردناینجرم
بزرگکامًامردودوعوامفریبانهاست
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خودروبستهاست!
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سخنگوی دولت:گزیده خبر

۲۰سپتامبر اتفاقی نمی افتد
ربیعی درباره اینکه آمریکا اصرار دارد که ۲۰ سپتامبر تمامی 
تحریم های بین المللی ســازمان ملل علیه ایــران برگردد و 
واکنش جمهوری اســامی در قبال آن، اظهار کرد: همانطور 
که قبًا بارها تکرار کرده ایم، آنچه ایاات متحده آمریکا به آن 
استناد می کند از اساس مبنای حقوقی ندارد؛ این کشور عضو 
برجام نیست که بخواهد از یکی از بندهای برجام استفاده کند. 
ضمن آنکه در همان بند قطعنامه و بندهای مرتبط در برجام 
)بندهای ۳۶ و ۳۷(، اشاره شده که تمامی راه های حل و فصل 
اختافات باید طی شده باشد، در صورتی که هیچ کدام از آنها 
طی نشده است.سخنگوی دولت گفت: از نظر ما و دیگر اعضای 
شــورای امنیت و جامعه بین المللی، در بیستم سپتامبر هیچ 
اتفاقی نخواهد افتاد ســخنگوی دولت  همچنین در توصیف 
عملکرد دولت در حوزه مبارزه با کرونا برگزاری و ایجاد تعادل 
بیــن دوگانه هایی مثل نان و جان، دین و جان و حاا اموزش 
و جــان را رمز موفقیت دولت در امر مبارزه کرونا خواند. علی 
ربیعی در نشست خبری هفتگی خود با نمایندگان رسانه های 
داخلی و خارجی در ابتدا با بیان اینکه موضوع مدرسه، آموزش 
و شیوع کرونا از مهمترین مسائل هفته اخیر بود، اظهار کرد: 
مبــارزه ما با دو ویروس تحریم و کرونــا مبارزه ای برای بقای 
ملی است. ما باید حمایت از دانش آموزان و سامت شان را در 
کنار انجام امر آموزش به خوبی پیش ببریم و این یک آزمون 

ملی برای ماست.

به دغدغه اولیاء دانش آموزان توجه شد
وی افــزود: امروز معلمان متعهد مــا در خط مقدم این پیکار 
قرار دارند و مناســبات آنان با دانش آموزان و اولیاءشان کاما 
متفاوت با همیشه است. ضرورت تحرک دانش آموزان و تاکید 
بر تمرین اجتماعی شــدن، شیوه استفاده از فضای مجازی و 
انجام امور مربوط به تعلیم و آموزش از جمله مواردی است که 
در ســتاد ملی کرونا و دولت درباره آن بحث شد و به دغدغه 

اولیا هم در این زمینه توجه کافی داده شد.

آخرین تصمیمات برای پیش برد طرح مسکن ملی
ســخنگوی دولت تاکید کرد: همچنین در طرح ملی مسکن 
قرار شــد که انگیزه ایجاد شود و تصمیم گرفته شد که پنجاه 
درصد از اراضی مازاد دســتگاه ها که به وزارت مســکن برای 
خانه ســازی واگذار می شود، به مسکن دارشدن کارکنان خود 
آن دستگاه ها بینجامد و تصور می کنیم که این کار در پیش برد 

طرح مسکن ملی اثر مثبتی دارد.

کشورهای اروپایی دچار موج سوم کرونا شدند
ســخنگوی دولت همچنین در  پاسخ به ســوال خبرگزاری 
ایســنا مبنی بر اینکه رییس جمهوری در سخنانشــان بارها 
از دوگانه هایــی همچون »نان و جــان«، »دین و جان« و در 
روزهای اخیر »آموزش و جان« ســخن گفته اند اما پرســش 
اینجاســت که آیا آمار ابتای ایرانیان به کرونا نشــان دهنده 
موفقیت در زمینه ی برقراری تعادلــی میان این دوگانگی ها 
بوده یــا خیر؟ گفت: اتقافا برگــزاری و ایجاد تعادل بین این 
دوگانه ها رمز موفقیت ما بوده است.وی ادامه داد: برگزاری این 
دوگانه ها باعث جلوگیری از افراط و تفریط است. اتفاقا اینجا 
جای مقایسه با ســایر کشورهای دیگر هم هست. کشورهای 
اروپایی دچار موج سوم شدند و برخی کشورها در فستیوال ها 
و اجتماعات نتوانستند مراعات کنند.وی خاطرنشان کرد: اجازه 
بدهید آخرین موضوع برگزاری دین و جان را بگویم که شاهد 
بودیم که مردم در عزاداریها تمام پروتکل ها را رعایت کردند. 

همکاران ما در وزارت بهداشــت در گزارشــی که ارائه کردند 
پروتکل های بهداشتی به اندازه مطلوبی مراعات شده است.

از مرحله دوگانه جان و نان عبور کردیم 
ســخنگی دولت ادامه داد: در مــورد دو گانه نان و جان ما از 
این مرحله عبور کردیم. از ۱۷ درصد رعایت پروتکل ها امروز 
گزارش ناظران وزارت بهداشت نشان می دهد در صنوف ۷۷.۵ 
درصد در ادارات و بانکها ۹۰ درصد پروتکل ها رعایت شــد و 
تعطیات کمی داشتیم. اان هم به رشد رسیدم، ما رشد منفی 
کمی را تجربه کردیم و امســال خوشــبختانه نشان می دهد 
از رکود خارج می شــویم.وی تاکید کرد که هر گونه تحلیل 
شــرایط بدون دیدن محدودیت های طاقت فرسا و نفس گیر 

تبیینی صادقانه نیست. 

کارشناسان پرورشی و آموزشی تاکید داشتند مدارس 
باز شود

ربیعی در پاســخ به این پرســش که علــت تاکید بر حضور 
دانش آمــوزان در مــدارس چیســت، تصریــح کــرد: آقای 
رییس جمهوری در همان جلسه به طور صریح اعام کردند که 
هیچ اجباری در مدرسه رفتن وجود ندارد اما تمام کارشناسان 
پرورشی و آموزشی حساسیت داشتند که مدرسه باز شود و در 
این زمینه به آســیب های جسمانی و روانی که در پی مدرسه 
نرفتن بچه ها پیش می آمد اشاره می کردند و به همین دایل 
هم مدرسه ها باز شد.وی یادآور شد: البته از امکانات آموزشی 
شبکه شاد هم می توان استفاده کرد ولی بازهم تاکید می کنیم 
که حضور در مدرسه اجباری نیست اما مدارس باز است و نیز 
ازم است که ارتباط دانش آموزان با مدارس حفظ شود، حال 

یا به صورت حضور فیزیکی یا به صورت مجازی.

جامعه را پادگانی اداره نمی کنیم چه برسد به مدرسه
سخنگوی دولت با اشاره به استفاده از واژه پادگان در سخنان 
رییس جمهوری درباره مدارس و مفهوم آن اظهار کرد: پادگان 
دو مفهــوم دارد، یکــی اداره جامعه به صــورت پادگانی که 
مشخص است ما با آن مخالف هستیم و دیدگاه ما این نیست 
و نظام جمهوری اسامی هم بر این مبنا قرار نگرفته است پس 
جامعه را اینطور اداره نمی کنیم چه برسد به مدرسه. اما مفهوم 
دوم در این زمینه وجود آن نظمی است که در پادگان ها دیده 

می شود و تاکید رییس جمهوری هم بر همان بخش بود.ربیعی 
ادامه داد: این به معنای شرایطی است که در آن پروتکل ها در 
مدارس با نظمی دقیق رعایت شــود. پس در این زمینه هم ما 
شاهد یک بازنمایی جهت دار هستیم که اخیراً هم باب شده و 
در سخنان مقامات دولتی و به ویژه رییس  جمهوری یک بخش 
برجسته می شود و مدام بر آن تأکید صورت می گیرد، درحالی 

که می دانیم گاهی این برجسته سازی ها مغرضانه است.
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ربیعی در پاســخ به پرسشــی درباره اینکه آمریکا اصرار دارد 
که ۲۰ ســپتامبر تمامی تحریم های بین المللی سازمان ملل 
علیه ایران برگردد و واکنش جمهوری اســامی در قبال آن، 
اظهار کرد: همانطور که قبًا بارها تکرار کرده ایم، آنچه ایاات 
متحده آمریکا به آن استناد می کند از اساس مبنای حقوقی 
ندارد؛ این کشــور عضو برجام نیســت که بخواهد از یکی از 
بندهای برجام استفاده کند. ضمن آنکه در همان بند قطعنامه 
و بندهای مرتبط در برجام )بندهای ۳۶ و ۳۷(، اشاره شده که 
تمامی راه های حل و فصل اختافات باید طی شده باشد، در 
صورتی که هیچ کدام از آنها طی نشده است.سخنگوی دولت 
گفت: از نظر ما و دیگر اعضای شــورای امنیت و جامعه بین 
المللی، در بیستم سپتامبر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد جز تداوم 
زورگویی های نامشروع و شکست خورده و البته انزوای بیشتر 
آمریکا.ربیعی تاکید کرد: اعضای شورای امنیت با صدایی بلند 
به آمریکا گوشزد کردند، این کشور هیچ حقی در بازگرداندن 
تحریم های پیشین ندارد و از این پس نیز تاش آمریکا هیچ 
معنایی غیر از سرکشــی در برابر خواست و اراده جامعه بین 
المللی نخواهد داشــت. تحریم های مرتبط با قطعنامه های 
ملغی شــده پیشین شورای امنیت، در ذات خود تحریم های 
چندجانبه و بین المللی بودند و تاش برای اعمال یکجانبه آن 

کامًا بی معنا و مضحک بوده و فاقد هرگونه اثرگذاری است.

بانک مرکزی در حال کنترل نقدینگی و تورم است 
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در زمینه مهار تورم چه 
اقداماتی از ســوی دولت تاکنون انجام شده، تصریح کرد: در 
واقع منظور رییس کل بانک مرکزی در این زمینه، اســتفاده 
از تجربیات مختلف حتی در بانک های مرکزی کشــورهای 
پیشرفته در اجرای سیاست های نوین پولی است که »عملیات 

بازار باز« محور اساسی این سیاست برای کنترل تورمی است. 
این سیاســت با هدف گذاری تورم تــاش می کند از طریق 
عملیات بازار باز با خرید و فروش اوراق اسامی خزانه در سود 
بین بانکی تاثیر گذاشته و از آن طریق بر نرخ تورم تاثیر داشته 
باشد.ســخنگوی دولت ادامه داد: روش ۶۰ ســال گذشته در 
کشورمان این سیاست نبوده است. طی چند ماه گذشته این 
سیاست در بانک مرکزی اجرایی شده است و بانک مرکزی با 
اجرای بخش هایی از آن در حال کنترل نقدینگی و تورم است.

تبادل اطاعات  ایران روسیه و چند کشور دیگر برای 
ساخت واکسن کرونا 

ربیعی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعام آمادگی ایران 
برای ســاخت واکســن کرونا با همکاری روسیه آیا شاهد چنین 
همکاری بین ایران و روســیه در زمینه ســاخت واکســن کرونا 
خواهیم بود، گفت: در کشــور خوشبختانه گروههای مختلف در 
ســاخت واکســن کار می کنند و در خارج هم با کشور روسیه 
مذاکراتی داشــته ایم و نیز بعضی کشــورهای دیگــر که تبادل 
اطاعات انجام می شود. همچنین در مورد خرید واکسن از منابعی 

که احتماا موفق خواهند شد، پیگیری ها انجام می شود.

ســفر وزیر امور خارجه سوییس ربطی به رابطه ایران 
آمریکا نداشت

ربیعی در پاســخ به این پرســش که تحلیل وی از سفر وزیر 
خارجه سوییس و صحبتش در مورد تاش برای راه انداختن 
حداقــل گفت وگو با امریکا چیســت، تصریح کــرد: ایران و 
ســوییس دارای روابط تاریخی و دوستانه با یکدیگر هستند. 
دو کشور همچنین نقشــه راه روابط در ابعاد گوناگون رایزنی 
سیاسی، امور اقتصادی، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری، 
محیط زیست و ایمنی هسته ای غیرنظامی دارند که در سفر 
سال ۹۴ رییس جمهوری سوییس به ایران ترسیم شده است.

وی ادامــه داد: در خصوص کانال مالی بین ایران و ســوئیس 
قابل توجه اســت که این کانال بعد از ۲۰ ماه تعلل از ســوی 
طرف آمریکایی، در خرداد ماه گذشته بطور رسمی عملیاتی 
شــد که برای واردات اقام ضروری دارویــی و غذایی که از 
نظر قوانین بین المللی مشــمول تحریم نمی شــوند طراحی 
شــده است.سخنگوی دولت گفت: ما تردیدی در حسن نیت 
دولت ســوئیس برای راه اندازی کانــال نداریم ،ولی در مورد 
کارکرد آن با توجه به بدعهدی های دولت آمریکا تردید داریم. 
تا کنــون دو تراکنش مالی با حجم نه چندان رضایت بخش، 
برای تامین داروهای بیماران ســرطانی و بیماران پروانه ای از 
این کانال صورت گرفته است. امیدواریم با تامین مبالغ ازم، 
کانال فعال تر عمل کند.ربیعی تاکید کرد: همانطور که پیش 
از این هم تصریح شده، این سفر ربطی به مسایل روابط ایران 
و آمریکا ندارد. جمهوری اســامی ایران بارها موضع رسمی 
خود را نســبت به گردنکشــی های رژیم ترامپ اعام کرده و 
تغییری در آن  ایجاد نشده است. به نظر نمی رسد که تغییری 
در رویکردهای نادرست و مخرب واشنگتن ایجاد شده باشد. 
تا وقتی شــاهد اصاح رویه در سیاست های خصمانه آمریکا 
نباشــیم، زمینه ای برای از ســرگرفتن گفت وگوهای موثر و 
سازنده نیز وجود نخواهد داشت. اما اگر تغییرات مورد انتظار 
در سیاست های آمریکا تحقق یابد، بدون نیاز به میانجی گری 
و پیام رسانی و بر اساس ساختار مذاکراتی از پیش موجود در 
گروه ۵+۱، آمریکا می تواند بــه میز گفت وگوها بازگردد. این 
موضع جمهوری اســامی ایران از مدت ها قبل اعام شده و 

همچنان به قوت خود باقیست.

سرلشکر سامی:
رفع مشکل آب در خوزستان با شتاب 

بیشتری ادامه می یابد
فرمانده کل سپاه با قدردانی از اقدامات قرارگاه خاتم اانبیا)ص( در اجرای پروژه 
آبرســانی به روستاهای غیزانیه اهواز تاکید کرد: خدمت رسانی به مردم و رفع 
مشــکل آب در خوزستان ادامه خواهد یافت. در پی تکمیل و تحویل فازهای 
دوم و سوم پروژه آبرســانی به روستاهای غیزانیه اهواز در استان خوزستان و 
سرعت در رفع مشکل مردم این منطقه، سرلشکر حسین سامی فرمانده کل 
ســپاه با قدردانی از اهتمام جهادی و انقابی قرارگاه ســازندگی خاتم اانبیا 
)ص( در این عرصه گفت: خدای بزرگ را شــاکریم به فرزندان ملت ایران در 
ســپاه پاسداران انقاب اسامی و قرارگاه حضرت خاتم اانبیا )ص( توفیق داد 
در لبیک به مطالبه رهبر انقاب اســامی با سرعتی مثال زدنی کاری که باید 
طــی چندین ماه صورت می پذیرفت، در یک مــدت کوتاه و ۲۵ روزه، دغدغه 
مردم خونگرم، مومن، مقاوم، مجاهد و فهیم خوزستان با اجرای پروژه آبرسانی 
به روســتاهای غیزانیه اهواز مرتفع و یک رکورد کم نظیر در اجرای پروژه های 
آبرسانی رقم زده شود.سرلشکر سامی رفع مشکل آب در برخی مناطق کشور 
را در زمره اولویت های ســپاه و قرارگاه خاتم )ص( قلمداد و ضمن قدردانی از 
مجاهدان و تاش گران خدمت در این عرصه تصریح کرد: به توفیق الهی نقش 
آفرینی های نیروهای انقاب و ملت در نهاد مردمی و انقابی سپاه با پیشتازی 
قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا )ص( شــتاب بیشتری ادامه خواهد داشت و با 
همراهی دولت محترم و مردم شــریف ایران در آینده ای نه چندان دور شاهد 
حل مشــکل آب و دغدغه های ناشی از آن به ویژه دراستان های جنوبی کشور 
خواهیم بود.فرمانده کل سپاه همچنین با تشکر از همکاری بنیاد مستضعفان 
و ســایر مجموعه های اســتانی در اجرایی فازهای دوم و ســوم این پروژه که 
شــامل ۳۰ کیلومتر خط انتقال لوله پلی اتیلن بود، بر لزوم توســعه و تعمیق 
خدمت رسانی های مشــترک و دلسوزانه توسط دستگاه های اجرایی و نهادی 
کشور تاکید کرد و گفت: ما در مکتب امام و رهبری معظم انقاب آموخته ایم 
کــه بزرگترین راه مبارزه با آمریکا و دشــمنان انقاب و نظام خدمت به مردم 
است.سرلشــکر سامی در پایان با اشاره به طرح ساماندهی حاشیه شهر اهواز 
خاطرنشــان کرد: با توجه به برنامه ریزی ها و توافقات خوب به عمل آمده بین 
قرارگاه خاتم اانبیا )ص(، اســتانداری خوزستان و فرمانداری اهواز امیدواریم 
در اجرای طرح ســاماندهی حاشیه شهر اهواز که می تواند شرایط بهتری برای 

زندگی مردم عزیز فراهم کند تسریع به عمل آید.

روحانی در ششمین اجاس شورای عالی همکاری راهبردی دو کشور
 برای غلبه بر توطئه ها، روابط دوستانه 

ایران و ترکیه تقویت می شود
 رییــس جمهوری با بیان اینکه مرزهای ایــران وترکیه همواره مرزهای صلح 
و دوستی بوده اســت، گفت: ایران و ترکیه بعنوان دو قدرت بزرگ منطقه ای 
همواره در معرض دشــمنی ها و کینه توزی هایــی بوده اند و راهی جز تقویت 
روابط دوســتان برای غلبه بر ایــن توطئه ها وجود ندارد. حجت ااســام و 
المسلمین حســن روحانی دیروز سه شنبه در ششــمین اجاس شورایعالی 
همکاری راهبردی ایران و ترکیه خطاب به همتای ترکیه ای خود گفت: از اینکه 
امروز فرصتی در اختیار ما قرار گرفت تا بار دیگر با جنابعالی و همکارانتان در 
روند همکاری های دو کشور فرصت گفت و گویی داشته باشیم، بسیار خرسند 
هســتم و خداوند بزرگ را شاکرم. رییس جمهوری گفت: ازم می دانم مراتب 
همدردی خودم را نسبت به عزیزانی که در کشور ترکیه از رنج کرونا در مشکل 
هستند، اعام کنم.  به روح عزیزانی که در اثر کرونا از دست رفته اند، تقاضای 
شادی روحشان را داشته باشم و برای افراد بستری تقاضای شفای عاجل داشته 
باشــم و از خداوند بخواهم که دو ملت ایران و ترکیه و همه ملل جهان از این 
ویروس خطرناک نجات پیدا کنند و در آینده نزدیک همه ما بتوانیم برای پایان 
این ویروس جشن و شادمانی داشته باشیم.روحانی افزود: همین ویروس باعث 
شد که امروز نتوانیم در تهران خدمت شما و همکارانتان باشیم و برای پیشبرد 
روابط در فضای مجازی حضور امروز باهم گفت و گو داشته باشیم. امیدوارم روز 
پایان این ویروس بازهم شاهد حضور جنابعالی و همکارانتان در تهران باشیم. 
وی گفت: روابط دو کشور دوست ایران و ترکیه در طول تاریخ بر پایه های بسیار 
مستحکمی بنیانگذاری شــده و وقوع حوادث تلخ و ناگوار هم هرگز نتوانسته 
گزندی به روابط دو کشور برادر و دوست وارد کند و روابط دو کشور بر مبنای 
حســن همجواری و ارزش های مشترک فرهنگی و احترام متقابل و همچنین 
توجه به منافع مشترک دو کشور و ثبات، امنیت و صلح در منطقه بوده است. 
روحانی اظهارداشت: مرزهای دو کشــور خوشبختانه همواره مرزهای صلح و 
دوستی بوده و دو دولت به ویژه در هفت سال گذشته تاش دو دولت بر مبنای 
توسعه روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای و بین المللی بوده است.وی با 
بیان اینکه هر دو کشور در یک منطقه بسیار حساس خاورمیانه قرار گرفته ایم، 
گفت: دو کشور دو قدرت بزرگ در منطقه هستند و همواره دشمنی ها و کینه 
توزی هایی نســبت به دو کشور وجود داشته و امروز هم وجود دارد. راهی جز 
تقویت روابط دوستانه دو کشور برای غلبه بر این توطئه ها وجود ندارد. رییس 
جمهوری گفت: من بسیار امیدوارم که نشست مشترک امروز ما و توافقاتی که 

خواهیم کرد، برای روابط دوجانبه مثمرثمر و سازنده باشد

ظریف پس از دیدار با همتای هندی:
 تعامل فعال با همسایگان، اصلی ترین 

اولویت ما است
وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با همتای هندی نوشــت: تعامل فعال با 
همسایگان، اصلی ترین اولویت ما است. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
پــس از دیدار با همتای هندی، یادداشــتی را در حســاب کاربری خود در 
توئیتر منتشــر کرد.وی نوشت: از میزبانی همتای هندی خود »سوبرامانیام 
جایشانکار« در تهران برای گفت گوها خرسند شدم. درباره گسترش روابط 
دوجانبه و تجارت مذاکره کرده و در خصوص مســائل مهم منطقه به تبادل 
نظر پرداختیم.رئیس دستگاه دیپلماســی تاکید کرد: تعامل با همسایگان، 
اصلی ترین اولویت ماست.گفتنی است، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امــور خارجه در حســاب کاربری خود در توئیتر با اشــاره به ســفر دیروز 
)سه شــنبه( وزیر خارجه هندوستان به تهران و دیدار با محمدجواد ظریف 
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان، نوشــت: تنها دو روز بعد از سفر وزیر 
دفاع هند به تهران، امروز محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه از »سوبرامانیام 
جیشــنکار« وزیر امور خارجه هند میزبانی می کند.وی اعام کرد: در طول 
گفتگوها، دو طرف بر اراده خود برای گسترش بیش از پیش روابط دوجانبه 
در همه ابعاد تأکید کردند. »سوبرامانیام جایشانکار« وزیر خارجه هندوستان 
پیش از ظهر دیروز با محمدجــواد ظریف خود دیدار و گفتگو کرد. در این 
دیدار، طرفین در خصوص آخرین تحوات روابط دوجانبه، مهمترین مسائل 

منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

 صالحی:
شورای عالی امنیت ملی درباره عوامل خرابکاری حادثه نطنز نظر می دهد

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:درباره عوامل خرابکاری در سایت نطنز شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد.به گزارش 
خانه ملت، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه نشست  عصر دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسامی، گفت: کمیســیون امنیت ملی یکی از کمیسیون های مهم به خصوص در بحث محوری 
فعالیت های جمهوری اسامی ایران است. به ویژه فعالیت هایی که تبدیل به چالش عمده بین ایران و جهان استکبار شده 
اســت.وی با اشاره به حضور در برخی از جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بنا بر دعوت نمایندگان، افزود: 
ما ضمن حضور در جلســات این کمیسیون، گزارشــی درباره پیشرفت کارها در حوزه صنعت هسته ای به نمایندگان ارائه 
می دهیم و در نشست امروز قرار است درباره فعالیت های هسته ای کشورهای همسایه صحبت گزارش دهیم.صالحی یادآور 
شــد: کشور امارات متحده عربی اولین رآکتور هسته ای را راه اندازی کرده و قرار است چهار رآکتور هسته ای داشته باشند. 
عربستان سعودی نیز تصمیم جدی برای ورود به این حوزه گرفته است. در کشور ترکیه هم فعالیت های بسیار گسترده ای در 
ارتباط با ساخت نیروگاه شروع شده است.رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
یازدهم دنبال رایزنی با ســازمان انرژی اتمی است تا بُعد امنیتی این مسئله برای جمهوری اسامی ایران را بررسی کنیم.

صالحی در ادامه در پاســخ به سوالی درباره خرابکاری اخیر در سایت هسته ای نطنز، گفت: در جلسات گذشته کمیسیون 
امنیت ملی مجلس درباه حادثه نطنز صحبت شــده و تکلیف اتفاق رخ داده روشــن شده است.  سازمان انرژی اتمی نیز از 
روزی که این اتفاق افتاد اقدامات ازم را در دو فاز شــروع کرد.وی ادامه داد: ما در فاز نخست نسبت به تامین تجهیزات و 
راه اندازی مقدماتی برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته اقدام کردیم و در فاز بعدی قدم بلند مدتی را برخواهیم داشت لذا با 
توجه به اقدام خرابکارانه و خبیثانه تصمیم گرفته شد تا سالن مدرن تر، وسیع تر و فراگیرتری را از نظر همه ابعاد در نزدیکی 
نطنز برای این امر احداث کنیم.رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: شورای عالی امنیت ملی باید درباره عوامل خرابکاری 

حادثه سایت هسته ای نطنز، نظر دهد.

 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محمد علی نجفی 
برگزار می شود

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران برگزار می شود.
 دیوان عالی کشور اعام کرد: تصمیم گیری درباره عمد یا غیر عمد بودن قتل میترا استاد به دست محمد علی نجفی سه 
شنبه آینده بیست و پنجم شهریور ماه برگزار خواهد شد و هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره رای صادر خواهد 
کرد.طبق گفته وکیل محمد علی نجفی، هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رسیدگی یا رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
استان تهران در مورد محکومیت نجفی به قتل عمدی را تایید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می شود 
و یا اینکه رای را نقض کرده و نظر شــعبه ۴۱ دیوان عالی کشــور و شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد که پرونده 
به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان تهران مجددا ارجاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به استدال دیوان عالی 

مبنی بر شبه عمدی بودن، رای ازم را صادر خواهد کرد.

جهانگیری:
آموزش وپرورش در شرایط کرونا خیلی قوی عمل کرد

معاون اول رئیس جمهور در بازدید از مدارس منطقه۱۰ تهران؛ با بیان این که جامعه بیشــترین اعتماد را به معلمان دارد،گفت: 
آموزش وپرورش در شــرایط کرونا خیلی قوی عمل کرد.صبح دیروز اســحاق جهانگیری در بازدید از یکی از مدارس منطقه شهر 
تهران با تبریک فرارسیدن بهار تعلیم و تربیت اظهار کرد: کرونا باعث شد مدارس ۱۵ روز زودتر از سال های گذشته بازگشایی شوند.

جهانگیری بابیان اینکه ویروس کرونا سراسر دنیا را فراگرفته و تمام کشورها با آن درگیر هستند و هر کشوری با بضاعتی که دارد با 
آن برخورد می کند، اظهار کرد: امیدواریم با تدابیری که اندیشیده شده ، این بیماری را پشت سر بگذاریم.معاون اول رئیس جمهور 
با اشاره به مجاهدت هایی که کادر درمان کشور در این دوره از خود نشان دادند، خاطرنشان کرد: انصافاً کادر پزشکی با تمام توان 
به میدان آمدند مردم هم خیلی خوب همراهی کردند که نمونه ای از این همراهی ها برگزاری آئین ۱۳به در امسال بود که حاکی 
از فرهنگ باای جامعه داشــت.وی ادامه داد: در ایام عزاداری های ماه محرم و عاشــورا که حضور گسترده در آئین ها جز فرهنگ 
ایران و شیعه بود اما امسال مردم همان کاری را انجام دادند که رهبر معظم انقاب فرمودند لذا این فرهنگ نهادینه شد که مراسم 
انجام دهیم اما پروتکل های بهداشتی را نیز رعایت کنیم.جهانگیری اظهار کرد: با اعتمادی که جامعه به معلمان دارد مطمئن هستم 
معلمان می توانند از عهده استمرا آموزش ها در این ایام به خوبی برآیند. امروز جامعه بیشترین اعتماد را به معلمان دارد و به همین 
واسطه است که جگرگوشه خود را به معلم می سپارد و اعتماد می کند البته این اعتماد مسئولیت آموزش وپرورش را خیلی سنگین 
می کند لذا عاوه بر وظایف هرساله مسئولیت بهداشت و سامت دانش آموزان نیز به آن اضافه  شده است.وی ادامه داد: مطمئنم 
مدیران مدارس هم خود را جای والدین دانش آموز قرار می دهند و از فرزندانشان به خوبی مراقبت می کنند.معاون اول رئیس جمهور 
خاطرنشــان کرد: آموزش وپرورش در ایام شیوع ویروس کرونا خیلی قوی کارکرده لذا از تاش هایی که در این مدت انجام  شده، 
تشکر می کنم.جهانگیری بابیان اینکه آموزش وپرورش برای ارائه آموزش ها سه روش را ارائه داد، اظهار کرد: شبکه شاد که مبتنی 
بر آموزش های مجازی و اینترنت است که خوشبختانه اینترنت آن را نیز رئیس جمهور رایگان اعام کرد. وی به روش های دوم و 
سوم در مورد آموزش های ایام کرونا اشاره کرد و گفت: مدرسه تلویزیونی و آموزش حضوری دو روش دیگری هستند که خانواده ها 

مخیرند یکی از سه روش را برای فرزندشان انتخاب کنند.

در نامه ای خطاب به معاون امور مجلس ریاست جمهوری صورت گرفت؛
 مخالفت صریح وزارت فرهنگ با طرح مجلس برای مدیریت شبکه

 نمایش خانگی
 معاون حقوقی، امور مجلس و اســتان ها وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی در نامه ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر 

مخالفت رسمی وزارت  متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تاکید کرد.
علی اصغر کاراندیش در این نامه مشــروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شــده اســت تناقض ها و تضادهای طرح مذکور با 
قوانین مرتبط با شــرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی را فهرست کرده است.این نامه در بازگشت به نامه شماره ۶۲۹۶۸ 
مــورخ ۵ /۶ /۱۳۹۹ موضــوع طرح »اصاح بند )۲۹( ماده )۲( قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی )مصوب 

۱۲ /۱۲ /۱۳۶۵(«، در ۱۶ بند نگاشته شده است.



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 19 شهریور 1399  20 محرم 1442  9 سپتامبر 2020اقتصاد کان
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4447 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر سازمان امور مالیاتی اعام کرد:

کشف ۳۱هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
ســازمان مالیاتی با اشاره به دریافت اطاعات از بیش از ۳۰ دستگاه برای تکمیل پایگاه 
داده های ســامانه ها، تاکید کرد: بررسی اطاعات بانکی ۱۴,۵۴۲ مؤدی مشکوک به فرار 
مالیاتی در طی یکســال گذشــته منجر به صدور برگ مطالبه بالغ بر۳۱۷,۴۸۰ میلیارد 
ریال برای مؤدیان شــد.در سال ۱۳9۸ گذار از نظام مالیاتی الکترونیکی به نظام مالیاتی 
هوشمند به عنوان اصلی ترین راهبرد توسعه نظام مالیاتی کشور برای تأمین منابع عمومی 
بودجه دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز ســایر روش های تأمین مالی تورمی 
بودجــه و همچنین ارتقای عدالت مالیاتی، مبارزه مؤثر با فرار مالیاتی، ارتقای ســامت 
اداری و افزایش رضایت مندی مؤدیان مالیاتی بوده است. عاوه بر این، پیگیری اصاحات 
ازم در قوانین و مقررات و فراهم ســاختن زیرساخت های ازم برای این مهم در دستور 
کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد و نقشه راه هوشمند و مدرن سازی نظام مالیاتی کشور 
پس از تصویب شورای فناوری اطاعات وزارت متبوع برای اجرا و پیاده سازی اباغ شده 
است. ارتقای نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه جاری از ۴۵/۲ درصد در سال ۱۳9۷ به 
۴۷/۸درصد در سال ۱۳9۸ و همچنین ارتقای نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی 
بودجــه دولت از ۱/۳۵درصد در ســال ۱۳9۷ به ۵/۳۷ درصد در ســال ۱۳9۸ از جمله 
دستاوردهای سازمان امور مالیاتی در یکسال گذشته بوده است.همچنین اباغ و اجرای 
بخشــنامه مربوط به عدم ورود سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به حساب های سنوات 
گذشــته شرکت هایی که در سال ۱۳99 وارد بورس می شوند نیز از جمله اقداماتی است 
که توسط این ســازمان و در جهت تسهیل ورود شرکتها به بازار سرمایه کشور در سال 
جاری انجام داده است .در بخش دیگری از این گزارش آمده است، انجام تمهیدات ازم 
برای اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان در راستای ایجاد شفافیت در 
 E-TAX مبادات اقتصادی، تهیه نقشه راه مدرن سازی نظام مالیاتی کشور از جمله تکمیل
و طراحی و اســتقرار )I-TAX( ، ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی در بخش های دریافت 
اظهارنامــه، اباغ اوراق مالیاتی، ثبت نام مؤدیان و پرداخت الکترونیکی مؤدیان و خدمات 
مالیاتی از طریق گوشی های هوشمند به منظور کاهش زمان ارائه خدمت، کاهش ارتباط 
مستقیم مؤدیان و مأموران مالیاتی و کاهش هزینه های تمکین و وصول مالیات در زمره 
مهمترین پروژه ها و طرح هایی اســت که در راستای بهبود و نوسازی زیر ساخت های 
مالیاتی کشور در یکسال گذشته انجام شده است.انعقاد تفاهم  نامه با بیش از ۱۰۰ دستگاه 
اجرایی جهت دریافت داده و اطاعات موضوع ماده ۱69 مکرر برای توسعه و تکمیل پایگاه 
اطاعــات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی و دریافت داده و اطاعات بیش از 
۳۰ دستگاه طراحی و اجرای پایلوت مبارزه با فرار مالیاتی و جلب حمایت مؤثر و اجماع 
و همگرایی همه ارکان نظام در مبارزه با فرار مالیاتی حمایت از تولید و بخشودگی جرائم 
مالیاتی و قطعی ســازی ۱,۳۰۰,۰۰۰ پرونده مشاغل متوسط و کوچک در اجرای تبصره 
مــاده ۱۰۰ ق.م.م ایجاد پنجره واحد به منظور مراجعه فعاان اقتصادی به یک ســامانه 
برای پرداخت مالیات بر درآمد حقوق و سهم بیمه تأمین اجتماعی از دیگر دستاوردهای 
ســازمان امور مالیاتی کشور در یکسال گذشــته بود .در بخش دیگری از این گزارش با 
اشاره به بررسی اطاعات تراکنش های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی آمده است: بررسی 
اطاعات بانکی ۱۴,۵۴۲ مؤدی مشــکوک به فرار مالیاتی در طی یکسال گذشته منجر 

به صدور برگ مطالبه بالغ بر۳۱۷,۴۸۰ میلیارد ریال برای مؤدیان یاد شده شده است.

همچنین اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده برای مؤدیان زنجیره نهایی فروش در 
راســتای تســهیل امور مؤدیان مالیاتی و حمایت از فعاان اقتصادی مناطق سیل زده از 
طریق کســر مبالغ کمک های پرداختی مؤدیان به این مناطق از درآمد مشمول مالیات 
آن ها در اجرای ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی 
در یکســال اخیر است.احصا و بررسی ۴,۵۰۰ مورد مقررات مالیاتی ) شامل بخشنامه ها، 
دســتورالعمل ها و ...( و تنقیح ۳,۰۰۰ مورد مقررات مالیاتی تاکنون، که ۲۷ درصد آن ها 
معتبر و ۷۳ درصد آن ها غیر معتبر تشخیص داده  شده است از جمله اقدامات انجام شده 
در راســتای ساده سازی قوانین و مقررات و کاهش هزینه های تمکین مالیاتی مؤدیان در 
سال گذشــته بوده است. اباغ بخشنامه عدم ورود ســازمان امور مالیاتی کشور نسبت 
به حســاب های سنوات گذشته شرکت هایی که در ســال ۱۳99 وارد بورس می شوند ، 
انعقــاد تفاهم نامه با نیروی انتظامی ج.ا.ا برای دریافت اطاعات خودروهای کار به منظور 
کاهــش زمان ارائه خدمت بــه مؤدیان این بخش و الکترونیکی نمــودن ۱۷ خدمت از 
طریق بستر الکترونیکی در راستای گســترش خدمات الکترونیکی غیرحضوری حذف 
۱۵ مورد از مجوزهای زائد کســب وکار )به ویژه حذف مرحله ۴۵ و کاهش ۵۳ روز زمان 
شروع کســب وکار( در حوزه مالیات در راستای بهبود رتبه کسب وکار و جهش تولید با 
همکاری دستگاه های مسئول و هیأت مقررات زدایی از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط 
سازمان امور مالیاتی کشور در یکسال گذشته است.همچنین تهیه و تصویب آیین نامه ها 
و دســتورالعمل های ازم برای اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان در 
راســتای شفاف ســازی مبادات اقتصادی و برقراری عدالت مالیاتی و رشد ۳۵ درصدی 
رســیدگی  پرونده های مؤدیان و کاهش ۲۵ درصدی ورودی پرونده ها به بخش دادرسی 
مالیاتی و صدور دو بخشنامه مهم و حیاتی در زمینه رسیدگی به تراکنش های مشکوک 
بانکی و صورتحســاب های غیرواقعی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی و وصول مالیات از 
بخش خاکســتری اقتصاد نیز در زمره برنامه های تأثیر گذار سازمان امور مالیاتی کشور 
است که در راســتای توسعه عدالت مالیاتی و شفاف سازی اقتصاد کشور صورت گرفته 
است.مختومه نمودن پرونده های مؤدیان ارزش افزوده عملکرد سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳9۵ 
در اجرای مفاد قانون بودجه سال ۱۳99 از دیگر برنامه هایی است که در یکسال گذشته 
مورد توجه ســازمان امور مالیاتی بوده و در این زمینه موفقیت قابل توجهی کسب شده 
اســت.اتخاذ راهبرد گذار از نظام مالیاتی الکترونیکی به نظام مالیاتی هوشمند به عنوان 
اصلی ترین راهبرد توســعه نظام مالیاتی کشور در سال ۱۳9۸ و اباغ نقشه راه هوشمند 
و مدرن ســازی نظام مالیاتی کشور از دیگر دستاوردها و اقداماتی است که متخصصان و 
کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور در یکسال گذشته به طراحی و اجرای آن همت 
گماشته اند .این طرح ملی مشتمل بر ۷ طرح اصلی است که به ترتیب شامل، ۱- توسعه 
و استقرار نظام خود اظهاری به جای تشــخیص علی الراس )اجرای ماده 9۷ ق.م.م( ۲- 
بازنگری، تکمیل و توسعه خدمات الکترونیکی مالیاتی )پنجره واحد خدمات( ۳- توسعه 
و تحول ِمعماری سازمانی و تدوین اســتراتژی حاکمیت داده با رویکرد هوشمندسازی 
داده مبنا ۴- طراحی و پیاده ســازی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ۵- بازنگری، 
بهبود و بازمهندسی فرآیندهای مالیاتی6- هوشمندسازی داده- مبنا )BPR( نظام مالیاتی 
با اســتفاده از تکنولوژی علوم داده ۷- طراحی و استقرار سیستم های نوین برنامه ریزی و 

مدیریت منابع و کنترل پروژه هاســت و پیش بینی می شود با طراحی و راه اندازی این 
هفت طرح نظام مالیاتی هوشمند در کشور اجرایی شود. اعام جرم علیه مرتکبین جرائم 
مالیاتی در دادسراهای ذی ربط تهران )۲۰ فقره مشتمل بر ۲۸۳ متهم( و سایر استان ها 
)۱۷ فقره مشــتمل بر ۲۳ متهم( با اســتناد به تبصره ۲ مــاده ۲۷۴ ق.م.م ، ایجاد میز 
خدمت حضوری و الکترونیکی در بیش از ۷۰۰ ساختمان امور مالیاتی در سراسر کشور از 
دیگر اقداماتی است که توسط سازمان امور مالیاتی در یکسال گذشته انجام گرفته است 
.همچنین در راســتای حمایت از کسب و کارها در شرایط شیوع کرونا اقدامات و بسته 
های سیاســتی حمایتی تدوین و اجرایی شده است که از جمله مهمترین آنها : تعیین 
سررســید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم ســال ۱۳9۸ تا پایان 
اردیبهشــت ۱۳99 و دوره اول ســال ۱۳99 تا ۱۵. 6. ۱۳99 و همچنین توقف عملیات 
اجرایی جهت وصول مالیات تا تاریخ ۳۱. ۲. ۱۳99 بوده است .از دیگر اقدامات و سیاست 
های حمایتی انجام شده به منظور حمایت از کسب و کارها می توان به دستورالعمل عدم 
نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات صدور یا تجدید پروانه کسب 
یا کار اشــخاص حقیقی موضوع ماده )۱۸6( ق.م.م تا پایان خرداد ۱۳99 اشاره کرد .این 
گزارش ضمن اشاره به وصول ۱,۴۱۲ هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی عملکرد سال 
۱۳9۸ با تحقق ۱۰۲ درصدی و رشــد ۲9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می 
افزاید: تحقق ۸6 درصد درآمدهای مالیاتی در پایان تیرماه ســال ۱۳99 نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل و همچنین واریز مبلغ ۲۷۸,6۲6 میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده از 
شهریورماه ســال ۱۳9۸ لغایت تیرماه سال ۱۳99 به حساب شهرداری ها و دهیاری های 
سراسر کشــور از دیگر دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور در یکسال گذشته بوده 
است.همچنین در بخش مربوط به سیاست ها و اقدامات حمایتی انجام شده برای حمایت 
از کســب و کارها در شرایط شروع کرونا اقدامات مثبت دیگری نیز صورت گرفته است 
که در این گزارش مورد اشــاره قرار گرفته است.از جمله اقدامات یاد شده، امهال بدهی 
مالیاتی مؤدیان به مدت حداکثر ۳ ماه و تقسیط بدهی به مدت 9 ماه از تاریخ درخواست 
اولیه برای امهال و تقســیط ) فارغ از مهلت ۳ساله مذکور در )ماده ۱6۷ ق.م.م(، افزایش 
مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی طبق مقررات ق.م.م و ق.ا.ا حداکثر تا تاریخ ۳۱. ۳. ۱۳99، 
بخشودگی جرائم بدهی مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض تا تاریخ 
۳۰ . 9. ۱۳99 و افزایش مهلت ارزش معاماتی در اجرای مقررات ماده 6۴ ق.م.م در سال 
۱۳99 از یک ماه به ۴ ماه پس از تصویب نهایی کمیســیون تقویم اماک است.پذیرش 
کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه ۱۳9۸ و ۳ ماهه اول 
ســال ۱۳99 جهت تأمین لوازم و تجهیزات مصرفی بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی 
به عنوان هزینه های قابل  قبول مالیاتی در سال پرداخت با تأیید وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و تمدید موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش 
افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای 
آن از ۱. ۲. ۱۳99 لغایت ۳۱ . ۴. ۱۳99 بوده اســت، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان 
شهریورماه سال ۱۳99 و همچنین بخشودگی تمامی جرائم مالیاتی مقرر در ق.م.م و ق.ا.ا 
با روش پلکانی معکوس از دیگر تسهیاتی است که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای 

حمایت از کسب و کارهای کشور در دوران شیوع کرونا اجرایی کرده است.

 کاهش قابل توجه حجم و ارزش معامات
 فشاِر بورس افتاد

شاخص بورس در جریان معامات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت بیش از 
۳۷هزارواحدی، تا ارتفاع یک میلیون و ۵۷۰هزار واحد عقب نشینی کرد.

 در جریان دادوســتدهای امروز بازار سرمایه یک میلیارد و ۲۰۴میلیون 
ســهم و حق تقدم به ارزشــی بالغ بر یک هزار و 9۰۵میلیــارد تومان در 
۲۲۲هزار و ۸۵۵نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 
۳۷هزار و ۱۴۵واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۵۷۰هزار و ۴9واحد قرار 
گرفت.بیشــترین اثر منفی بر دماسنج بازار ســهام در روز جاری به نام 
نمادهای معاماتی شــرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فواد 
مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران شــد و در مقابل شــرکت های 
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی، ایران تایر و معدنی دماوند با رشد 
خود مانع افت بیشــتر نماگر بازار ســهام شدند.شاخص های اصلی بازار 
سرمایه هم روزی منفی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص قیمت 
ـ ارزشی( 9۷۴۳واحد، کل )هم وزن( ۴۵۸۸واحد، قیمت )هم وزن(  )وزنیـ 
۳۰۰۸واحد، آزاد شــناور ۵۰۱۰6واحد و شاخص های  بازار اول و دوم نیز 
به ترتیــب ۳۲6۷۵و ۵۲۷۸۱واحد افت کردند.بر اســاس این گزارش، در 
بازارهای فرابورس ایران هــم با معامله 6۵۲میلیون ورقه به ارزش ۵هزار 
و ۵۱9میلیارد تومــان در ۳۲6هزارنوبت، شــاخص فرابورس )آیفکس( 
۳۰۵واحد افت کرد و در ارتفــاع ۱6هزار و 66۷واحد قرار گرفت.در این 
بازار هم دیروز بیشــترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای 
معاماتی پتروشــیمی مارون، پلیمر آریا ساسول و سنگ آهن گهر زمین 
شــد و در مقابل شــرکت های برق و انرژی پیوندگستر پارس، صنعتی 
دوده فام و توســعه فناوری اطاعات خوارزمی بیشــترین اثر مثبت را بر 

شاخص فرابورس به نام خود ثبت کردند.

بررسی پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره 
یک قرارداد بین المللی در دولت

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پیشنهادی، خواستار صدور اصاحیه شماره 
ســه بر ضمانتنامه قرارداد خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با 
صندوق توســعه صادرات هند توســط این وزارتخانه به منظور تمدید مهلت 
قــرارداد مذکــور از تاریخ ۳۱/ ۱۲/ ۲۰۱9 تا ۳۱/ ۱۲/ ۲۰۲۱ میادی شــده 
است.به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی به استناد اصاحیه شماره سه بر موافقتنامه مالی، ارسالی از سوی بانک 
مرکزی که مقرر شــده مهلت استفاده از تسهیات موصوف تا تاریخ ۳۱/ ۱۲/ 
۲۰۲۱ تمدید شود، پیشنهاد صدور اصاحیه شماره سه بر ضمانتنامه قرارداد 
خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند 
توسط این وزارتخانه به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور از تاریخ ۳۱/ ۱۲/ 
۲۰۱9 تا ۳۱/ ۱۲/ ۲۰۲۱ میادی را جهت بررســی و تصویب به کمیسیون 

اقتصاد دولت ارایه کرده است.

تسهیالت تا ۱۰۰ میلیارد ریال با ۴ ماه تنفس
فرصت ناب تعاون

تأمین سرمایه در گردش
شرکت های تعاونی تا ۱۰۰ میلیارد ریال

شرکت های خارج از بخش تعاون تا ۴۰ میلیارد ریال
اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاون تا ۲۰ میلیارد ریال

اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از بخش تعاون تا ۱۰ میلیارد ریال

#تعاون_برای_جهش_تولید
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معاون وزیر نفت:استانها

۱۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی از طراحی سیاســت های جدید توسعه هوشمند صنعت پتروشــیمی خبر داد و گفت: ظرفیت تولید صنعت 
پتروشیمی در افق ۱۴۰۵ با اجرای طرح های راهبردی، پیشران و خوراک ترکیبی به ساانه ۱۵۰ میلیون تن خواهد رسید.بهزاد محمدی در جریان 
بازدید از واحد اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با مروری بر اهداف جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی، اظهار کرد: با برنامه ریزی های 
راهبردی که انجام شــده، این نوید را می توان داد که صنعت پتروشــیمی به سمت هوشمندسازی بیشتر سوق پیدا کرده است و بر این مبنا مسیر 
توسعه این صنعت تاب آوری بااتر و آسیب پذیری کمتری خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه با تکمیل طرح های فعال و در حال اجرا در قالب جهش 
دوم و سوم و اجرای راهبردهای برنامه ریزی شده تعداد مجتمع های پتروشیمی کشور به ۱۳۴ مجتمع و ظرفیت تولید به ۱۵۰ میلیون تن در سال 
۱۴۰۵ می رســد، افزود: با سیاست گذاری های انجام شده تعریف طرح های جدید پتروشیمی به سمت استفاده از خوراک های پایه این صنعت نظیر 

متانول سوق داده خواهد شد.

توسعه طرح های پلی پروپیلنی با دانش فنی ایرانی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بازدید از مرکز اراک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بر نقش پررنگ و تأثیرگذار این شرکت در 
مسیر توسعه هوشمند و پایدار صنعت پتروشیمی تأکید کرد و گفت: با تاش های شرکت پژوهش و فناوری در تأمین کاتالیست های مهم، کشور از 
واردات بی نیاز و اتفاق های بسیار مهم و ارزنده ای در این حوزه محقق می شود.محمدی با بیان اینکه توسعه طرح های تولید پروپیلن در بخش های 
فرآیندی و تأمین کاتالیســت های مورد نیاز هم اکنون با دانش فنی ایرانی در مجتمع های پتروشیمی اجرا می شود، افزود: واحد نیمه صنعتی تولید 
پروپیلن از متانول در منطقه ماهشهر و واحد پلی پروپیلن صنعتی در مرکز اراک فعال هستند.به گفته وی، دو واحد فعال شرکت پژوهش و فناوری 

پتروشیمی در ماهشهر و اراک به زودی آماده بازدید سرمایه گذاران است.

در پنج ماهه نخست سال جاری روی داد؛
رشد بیش از ۱۸درصدی مصرف سی ان جی 

در منطقه چالوس
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
چالوس از رشــد بالغ بر ۱۸درصدی مصرف سی ان جی 
طی پنج ماهه نخســت ســال جاری نســبت به سال 
گذشــته در ســطح غرب اســتان مازندران خبر داد.

تورج امانی ضمن اشــاره به مطلــب فوق گفت: مقدار 
مصرف ســی ان جی در جایگاه های عرضه ســوخت منطقه چالــوس در مدت 
مذکــور، ۴۱ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۷۰۶ مترمکعب اســت که این مقدار حاکی 
از افزایش۱۸درصدی مصرف این فرآورده نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
اســت.امانی ضمن اشاره به استقبال مردم از مصرف سی ان جی، افزود: مدیریت 
مصرف ســوخت، اجرای طرح رایگان دوگانه سوزکردن خودروها و ثابت ماندن 
قیمت سی ان جی از مهمترین عوامل رشــد مصرف این سوخت پاک است.وی 
ضمن تاکید بر جایگزینی ســی ان جی به جای بنزین که باعث صرفه اقتصادی 
و کاهش آاینده های زیســت  محیطی می شود، خاطرنشان کرد: از فروردین ماه 
لغایت مردادماه سال جاری با مصرف بالغ بر ۴۱میلیون متر مکعب سی ان جی، به 
میزان بیش از ۴۰ میلیون  لیتر در مصرف بنزین در سطح غرب استان مازندران 

صرفه جویی شده است.

مدیر عامل توزیع برق غرب استان خبر داد؛
اجراي هم زمان دو مانور جهادي توسط شركت 

توزيع نیروي برق غرب مازندران
مهنــدس کیوان فــرح زاد مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروي برق غــرب مازندران با اعــام این خبر گفت: 
مانور جهادي شــاخه زني فیدر اهلم در منطقه جنگل 
بونده و فیدر کلــوده در منطقه جنگلي مرکز بذر خزر  
شهرستان محمود آباد با حضور ۳۳نفر نیروي عملیاتي 
و پشتیباني، ۵ دستگاه خودروي باابر ، ۴ دستگاه خودروي عملیاتي وبه طول ۶ 
کیلومتر اجرا شد.وي ادامه داد: همچنین هم زمان در منطقه کندوان شهرستان 
چالوس نیز مانور جهادي تعمیرات فیدر کندوان با حضور ۵۰  نفر نیروی عملیاتی 
و پشتیاني ، ۱2 دستگاه خودروی عملیاتی و ۳ دستگاه خودروی پشتیبانی  نیز 
توســط همکاران پرتاش شــرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران اجرا شده 
است.فرح زاد افزود؛ این مانور ها به منظور افزایش ضریب اطمینان شبکه و تاب 
آوري در مواقع بحراني در راستاي ارایه برق پایدار مشترکین اجرایي شده است.
روند برگزاري مانورها در فصول بعدي سال نیز در حوزه هاي مختلف ادامه دارد.

بااترين نرخ رشد و توسعه در منطقه 7 
عملیات انتقال گاز ايران 

همدان- مجید ملکیان : منطقه ۷ عملیات انتقال گاز ایران طی هفت سال گذشته 
همزمان با دولت های یازدهم و دوازدهم دارای بااترین نرخ رشد و توسعه بوده 
است.امین عبادی مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز ایران با گرامیداشت هفته 
دولت و یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: بااترین نرخ رشــد و 
توسعه زیرساخت های انتقال گاز در غرب کشو ، تاشی بوده است که در دولت 
تدبیر و امید به ثبت رســیده است.وی افزود: منطقه ۷ عملیات انتقالگاز ایران با 
دارا بــودن حدود ۵ هزارکیلومتر خط لوله فشــار قوی، با بیش از  ۱۳ درصد از 
خطوط لوله در حال بهره برداري کشــور ، انتقال گاز به بیشترین تعداد ایستگاه 
های CGS  کشور را بر عهده دارد .عبادی گفت: با تاش کارکنان خدوم منطقه و 
همکاری سازمان های باادستی و حمایت های دولت تدبیر و امید طی سال های 
هفت ســال گذشــته اقدامات و پروژه های متعددی در ایــن منطقه عملیاتی 
صورت پذیرفته اســت.وی در ادامه افزود: احداث خط ششــم و قسمتی از خط 
نهم سراســری، احداث خط ۴۸ اینچ صادرات به عراق، احداث تاسیسات تقویت 
فشار گاز فامنین، احداث تاسیســات تقویت فشار گاز بیجار، احداث تاسیسات 
اندازه گیری نفت شــهر در مرز ایران و عراق، احداث و بهره برداری از خط ۳۶ 
اینچ کوهدشت، احداث تاسیسات تقویت فشار گاز کوهدشت، احداث مرکز بهره 
بــرداری خطوط لوله بیجار، احداث مرکز بهــره برداری خطوط لوله خرم آباد و 
احداث و بهره برداری از خط ۳۰ اینچ بیستون کرمانشاه و انشعابات مربوطه، از 
زیرساخت های اضافه شده تحت عنوان پروژه های جدیدااحداث در دولت های 

یازدهم و دوازدهم در این منطقه بوده است.

در نیمه نخست سال ۹۹ انجام شد؛
اجرای ۲۶۰ كیلومتر شبکه تغذيه و توزيع گاز 

طبیعی در مازندران
مهندس احمدپور در جلســه بررسی پروژه گازرسانی 
به مناطق محروم، درباره توســعه شــبکه گازرســانی 
اســتان مازندران گفت: با در نظر گرفتن 2۶۰ کیلومتر 
شــبکه تغذیه که در نیمه نخست امسال احداث شده، 
مجموع شــبکه تغذیه و توزیع گاز طبیعی در اســتان 
به 2۱ هزار ۳۴۱ کیلومتر رســیده اســت.وی با بیان اینکه در سال ۹۹ اجرای 
طرح های گازرسانی در سطح استان با سرعت زیادی در حال انجام است، افزود: 
از ابتدای امســال بیش از 2۴ هزار و ۳۵۰ مشــترک بر مشترکین شرکت گاز 
استان افزوده شده و در مجموع تعداد مشترکین به بیش از یک میلیون و ۴۶۵ 
هزار رســیده است.به گفته احمدپور، تاکنون ۵۹ شــهر و 2هزار و ۳۰۸ روستا 
در اســتان مازندران زیر پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند و همچنین با تاش 
و برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه توســعه گازرسانی به مناطق محروم، 
میزان برخورداری خانوارهای شــهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی در حال 
افزایش اســت و گازرسانی به 2۱۳ روستا و 2 شهر )گزنک و بلده( نیز در دست 

اجرا است.

شركت گاز استان قم، شايسته تقدير در 
جشنواره شهید رجايی استان قم

به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان قم، جشنواره شهید رجایی با 
هدف معرفی مدیران، دســتگاه های اجرایی و کارمندان نمونه استان و به 
منظور ارج نهادن و تکریم خدمات صادقانه و مؤثر در نظام جمهوری اسامی 
با حضور دکتر سرمســت استاندار محترم قم و نمایندگان محترم استان قم 
در مجلس شورای اســامی برگزار شد.استاندار قم و رئیس ستاد برگزاری 
جشــنواره شهید رجایی، بر اساس نتایج فرایند ارزیابی عملکرد، طی پیامی 

شرکت گاز استان را شایسته تقدیر دانست.

فعا خبری از رايگان شدن قبض گاز نیست
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: شرکت گاز برنامه های تشویقی را برای کاهش 
مصرف گاز در نظر دارد اما آنچه که امروز دربرخی رسانه ها مبنی بر رایگان شدن 
قبض گاز مطرح شده صحت ندارد.محمد عسگری  در واکنش به اخباری که امروز 
در برخی رسانه ها مبنی بر رایگان شدن قبوض گاز مطرح شده است، اظهار کرد: 
در حال حاضر در هیات دولت به دنبال ایجاد ساز و کارهایی برای مدیریت مصرف 
هســتیم.وی با تاکید بر اینکه تاکنون موضوعی مبنی بر رایگان شدن قبوض گاز 
مطرح نشده اســت، تصریح کرد: برخی طرح های تشویقی را برای این مهم در 
نظر گرفته ایم که موجب کاهش مصرف گاز مشترکان خانگی می شود. به گفته 
سخنگوی شــرکت ملی گاز در حال حاضر بهینه سازی سوخت جز اولویت های 
اصلی ما اســت و تاش می کنیم کــه موتورخانه های منازل را که مصرف زیادی 
دارند، بدون اعمال هزینه اضافی برای مردم به گونه ای اصاح کنیم که مصرف گاز 

۱۰ تا 2۰ درصد کاهش پیدا کند.

 امکان استعام غیرحضوری مصرف برق 
برای تهرانی ها فراهم شد

مشــترکان برق پایتخت می توانند بدون خروج از منزل و محل کار، قبض برق و 
سوابق مصرف اشــتراک خود را مشاهده و دریافت کنند. مسعود عزیزی، معاون 
فروش و خدمات مشــترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از مشترکان 
تهرانی درخواســت کرد در صورت نیاز به ارائه قبض برق اشــتراک خود به سایر 
دستگاه های اجرایی، همچون مدارس، دانشگاه، بانک ها و یا سازمان امور مالیاتی، 
از مراجعــه حضوری به مناطق برق، خودداری کــرده و اطاعات مورد نیاز را با 
مراجعه به میز خدمت الکترونیک این شرکت به نشانی www.tbtb.ir دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: روند مصرف اشتراک برق در سال های گذشته به تفکیک، در 
این پایگاه اینترنتی قابل مشاهده بوده و قبض برق مربوط به هر دوره نیز به شکل 
فایل الکترونیکی، قابل دریافت و چاپ است.عزیزی همچنین از سایر دستگاه های 
اجرایی درخواست کرد به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، در صورت نیاز 
بــه ریز اطاعات مربوط به مصرف برق مشــترکان از ارجاع آنان به مناطق برق، 

خودداری کنند.

نفت در پايین ترين قیمت دو ماه اخیر ايستاد
نفت پس از این که روز دوشنبه تحت تاثیر تیره شدن دورنمای تقاضا و وخامت 
روابط دو اقتصاد بزرگ جهانی، در پایین ترین قیمت از ژوئن تاکنون بسته شد، در 
معامات دیروز سه شنبه ثابت بود. بهای معامات نفت بازار لندن پس از سقوط 
۱.۵ درصدی در روز دوشنبه، در معامات سه شنبه نزدیک ۴2 دار در هر بشکه 
معامله شــد. از ۱۰ پاایشگاهی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کردند، تنها 
چهار پاایشگاه اعام کردند با کاهش قیمت فروش اکتبر توسط شرکت آرامکو، 
نفت بیشتری از عربستان سعودی خریداری خواهند کرد زیرا مصرف پایین تر از 
سطح پیش از شیوع ویروس کرونا مانده است. نتایج این نظرسنجی نشان دهنده 
کندی تقاضا در آسیا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است.در این 
بین، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا اعام کرد که قصد دارد روابط اقتصادی 
با چین را محدود کند و تهدید کرد شرکتهای آمریکایی که در خارج اشتغالزایی 
کنند را مجازات خواهد کرد و کسانی که با چین روابط تجاری دارند را از گرفتن 
قراردادهای فدرال محروم می کند. وی به زمان اجرای این سیاســتها اشاره نکرد 
امــا این اقدامات را در چارچوب برنامه دور دوم ریاســت جمهوری خود قرار داد.

احیای ضعیف تقاضای آســیا برای نفت، پایان فصل تعطیات تابستانی آمریکا 
و عرضه بیشتر از سوی گروه اوپک پاس دورنمای کوتاه مدت قیمتهای نفت را 
تیره تر کرده است. به گفته ویوک دهار، تحلیلگر کاا در بانک کامن ولث استرالیا، 
کاهش قیمت فروش نفت از سوی سعودیها نشان می دهد که روند احیای تقاضا 
تا چه حد تضمین نشده است. حمل و نقل همچنان اوضاع بسیار پرچالشی دارد و 
سوختهای حمل و نقل دو سوم از تقاضا برای نفت را تشکیل می دهند.بهای نفت 
برنت برای تحویل در نوامبر ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۴۱ دار و ۹۵ سنت در 
هر بشــکه رسید. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در اکتبر ۱.۹ 

درصد کاهش یافت و به ۳۹ دار و دو سنت در هر بشکه رسید.

اردن واردات نفت عراق را از سر می گیرد
اردن که به خاطر همه گیری ویروس کرونــا واردات نفت خام از عراق را متوقف 
کرده بود، دریافت محموله های نفت از این کشور همسایه خود را در همین ماه 
آغــاز می کند. به گزارش بلومبرگ، اردن که بــه خاطر همه گیری ویروس کرونا 
واردات نفــت خام از عراق را متوقف کرده بود، دریافت محموله های نفت از این 
کشور همسایه خود را در همین ماه آغاز می کند.طبق گفته رئیس سازمان نفت و 
گاز در وزارت انرژی و منابع معدنی اردن، ۱۰ هزار بشکه در روز نفت از این ماه از 
عراق وارد می شود. همه گیری ویروس کرونا باعث شده بود واردات نفت از عراق 
در کل ماه اوت متوقف باشــد.مقامات اردن و عراق توافق کرده اند قرارداد عرضه 
نفت را تا نوامبر تمدید کنند و به زودی جلســه ای برای مذاکره در مورد تمدید 
یکساله آن برگزار می کنند.اردن طبق یک قرارداد اولیه که در فوریه 2۰۱۹ امضا 
شد، روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت از عراق وارد کرده است که برای تامین ۷ درصد از 

نیازهای آن کافی است.منابع نفتی کشور اردن بسیار ناچیز است.

طرح برق امیــد با هدف فرهنگســازی و مدیریت 
مصرف از یک ماه و نیم دیگر اجرایی می شود و ۳۰ 
میلیون نفر از مشترکان کم مصرف پرداخت هزینه 
برق معاف خواهند شــد، حتی مشترکان پر مصرف 
نیز با انجام راهکارهایی می توانند از این مزیت بهره 
مند شوند.وزارت نیرو در سه سال گذشته طرح های 
تشــویقی مختلفی برای عبور از پیک بار اجرا کرده 
است، چرا که در تابستان مصرف برق افزایش بسیاری 
می یابد و نیروگاه ها با چالش های متعددی دست و  
پنجه نرم می کنند. حتی ممکن است همچون سال 
۱۳۹۷ خاموشی های برنامه ریزی شده نیز مهمان 
خانه ها شود. از این رو برای جلوگیری از این مساله 
و تامین برق  پایدار، وزارت نیرو فرهنگسازی را مهم 
دانسته و در سال های اخیر نیز برنامه هایی را برای 
آن در نظر گرفته کــه تازه ترین آن طرح برق امید 
است.در حال حاضر ۳۰ میلیون مشترک خانگی در 
کشور وجود دارد که در دو دسته »زیرالگو« و »بیش 
ازالگو« تقسیم بندی شده اند که برای هرکدام تعرفه 
خاصی تعریف شــده است. در این بین ۸۵ درصد از 
مشــترکان زیرالگو برق مصرف می کنند و تنها ۱۵ 
درصد بااتر از الگوهای تعیین شــده مصرف دارند، 
در طرح برق امید مشترکان زیرالگو هم به دو دسته 

خوش مصرف و کم مصرف تقسیم بندی می شوند.
۳۰ میلیــون نفر مشــترک در طرح بــرق امید از 
تخفیف صد درصدی بهای بــرق بهره مند خواهند 
شــد که حــدود ۸ و نیم میلیون مشــترک در این 
محدوده هســتند و تا زمانی که کــم مصرف باقی 
بماننــد، از تخفیف صد درصــدی بهره مند خواهند 
شد.البته مشــترکان خوش مصرف هم می توانند با 
رعایت نکاتی ســاده، خود را به جرگه کم مصرف ها 
رسانده و از تخفیف صد درصدی بهای برق مصرفی 
بهره مند شوند چراکه تعرفه های برق پلکانی است و 
هرچه از میزان مصرف برق مشــترکان کاسته شود، 
مزایای اقتصادی بــرای خانوارها دارد، به طور مثال 
اگر مشــترکان ۱۰ درصد مصرف بــرق خود را کم 
کنند، 2۰ درصد از هزینه برقشــان کم می شــود و 
اگر 2۰ درصد مصرف را کاهش دهند، شاهد کاهش 
۴۰ درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود.یکی از 
راهکارهای اساسی اصاح مصرف برق را توجه به رده 

انرژی لوازم برقی و انتخاب لوازم برقی با رتبه انرژی 
بااتر مانند رتبه  A و +A است که عاوه بر طول عمر 
بــاای این نوع لوازم، هزینه برق مصرفی را نیز طی 
سالهای متمادی کاهش می دهد.همچنین استفاده 
درســت و به موقع از وسایل برقی از دیگر راهکارها 
عنوان می شود که به عنوان مثال فاصله یخچال از 
دیوار باید حداقل ۱۵ ســانتی متر باشد و کولرهای 
آبی روی دور کنــد و درجه برودت کولرهای گازی 
روی عدد 2۴ تنظیم شــود، عاوه بر این استفاده از 
لوازم برقی پرمصرف مانند ماشین های لباسشویی و 
ظرفشــویی، اتو و جاروبرقی به ساعات کم باری که 

تعرفه برق پایین تری دارد، منتقل شود.

هرکیلووات ساعت برق معادل انرژی مورد نیاز 
انتقال پراید به باای برج میاد است

 در این رابطه مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی 
صنعــت برق - گفــت: یک کیلووات ســاعت برق 
معادل انرژی مورد نیاز بــرای انتقال یک خودروی 
پراید به باای برج میاد یا 2۷۰ بار شــارژ گوشــی 
همراه اســت که بخش خانگی برای مصرف آن ۸۰ 
تومان می پردازد.وی  مهمترین مساله برای اصاح 
مصرف برق را شناخت واحد میزان مصرف یا همان 
کیلووات ساعت عنوان کرد که نسبت به انواع دیگر 
حاملهای انرژی که بشــر روزانه با آنها سروکار دارد 
ارزشــمندتر بوده و طیف وسیعی از نیازهای بشر به 
انرژی را برطرف می سازد.ســخنگوی صنعت برق 
افزود: شناخت مردم از ارزش هر واحد انرژی مصرفی 
می تواند حساســیت آنها را به مصرف برق و اصاح 
این انرژی ارزشــمند باا ببرد و ازم اســت بدانیم 
هرکیلووات ساعت برق که مشترکان خانگی حدود 
۸۰ تومان برای آن می پردازند برابر با 2۷۰ بار شارژ 
گوشی تلفن همراه اســت و با ۱۰۰ ساعت استفاده 
از یک امــپ ۱۰ وات برابری می کند.وی به لحاظ 
انرژی، هرکیلووات ساعت برق را معادل انرژی مورد 
نیاز برای انتقال یک دســتگاه خودروی پراید یا تیبا 
به باای برج میاد عنوان کرد و یادآور شد: به ازای 
هر متر مکعب سوخت گاز یا سوخت معادل گازوییل 
۳ تا ۴ کیلوواتساعت برق و حدود ۷۰۰ گرم آاینده 
زیســت محیطی در کشور تولید می شود.رجبی در 

خصوص قبوض الکترونیکی برق یادآور شد: با حذف 
قبوض کاغذی مــردم همچنان می توانند اطاعات 
برق مصرفی خود را از طریق لینک گوشــی همراه 
هوشمند یا از طریق سایت شرکتهای توزیع مشاهده 
کنند و مشترکان روستایی که به اینترنت دسترسی 
ندارند نیز می توانند با مراجعه به دفاتر روستایی از 

اطاعات کامل قبض برق خود مطلع شوند.

به صنایــع و کارگاههای  توصیه متخصصان 
تولیدی

همچنیــن عبداامیر احمــدی زاده - معاون دفتر 
پاسخگویی بار توانیر- نیز در همین خصوص توصیه 
هایی بــرای کاهش هزینه بــرق مصرفی صنایع و 
کارگاههای تولیدی ارایه کرد.وی اولین و مهمترین 
گام برای کاهش مصرف الکتروموتورها را استفاده از 
درایــو به جای تابلوهای کنداکتوری ذکر کرد که به 
ویژه در فن ها، تجهیزات دمنده و تســمه نقاله های 
خــط تولید می تواند مصرف بــرق را به میزان ۳۰ 
درصــد کاهش داده و عمــر الکتروموتور را افزایش 
دهد.احمــدی زاده بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصرف 
بــرق صنایع را بــه بارهای الکتروموتــوری مربوط 
دانســت و توصیه کــرد در صورت ســوختن این 
وسیله، از ســیم پیچی مجدد آن اجتناب شود چرا 
که الکتروموتورهایی که در کارگاهها ســیم پیچی 
می شود ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به الکتروموتورهای 
کارخانه ســازنده، برق بیشتری مصرف می کند.وی 
نکتــه کلیدی دیگر را اســتفاده از الکتروموتورهای 
دارای رده انــرژی باا و حداقل دارای رتبه D عنوان 
 A + و  A و تصریــح کرد: الکتروموتورها با رده انرژی
بین ۴۰ تا ۵۰ درصد برق کمتری نســبت به سایر 
رده هــای انرژی، مصرف می کند.احمدی زاده یکی 
دیگر از راهکارها را جابه جایی بار مصرفی صنایع به 
ساعات کم باری و میان باری که تعرفه برق کمتری 
دارد عنوان کرد و گفــت: فعالیت برخی از خطوط 
تولیدی نیز قابل انتقال به ساعات غیر پیک است و 
صنایع می توانند با شناسایی زمان پیک، بار مصرفی 
این خطوط را به ســاعات کم باری منتقل و هزینه 
برق مصرفی خــود را به میزان قابــل ماحظه ای 

کاهش دهند.

چگونه قبض برق را رایگان کنیم؟

مذاكرات مصر برای آغاز صادرات برق
مصر با بهره گیری از مزیت خود به عنوان تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر ارزان، 
مذاکرات برای فروش برق به اروپا و آفریقا را آغاز کرده اســت. ایمان ســلیمان، 
مدیرعامل صندوق سرمایه دولتی مصر اظهار کرد: این کشور که مازاد تولید برق 
دارد، کشورهای پرمصرف برق در شمال را به عنوان مشتریان احتمالی می بیند. 
مصــر می تواند از طریق احداث یک کابل زیردریایی به قبرس و یونان، به اروپا 
برق صادر کند.وی گفت: ما سرگرم مذاکره با سرمایه گذاران زیرساخت، مشاوران 
و معامله گــران انرژی اروپا برای ارزیابی عاقمندی و اقتصادی بودن این پروژه 
هستیم. خط انتقال برق، مصر را به هاب تامین نیروی تجدیدپذیر بلندمدت برای 
اروپا تبدیل می کند.صادرات برق برای مصر که در حال حاضر به یک صادرکننده 
گاز طبیعی تبدیل شده است، می تواند منبع درآمد خوبی باشد. این کشور واقع 
در شــمال آفریقا حدود ۵۰ گیگاوات ظرفیت تولید نیرو دارد که یک پنجم آن 
مازاد است و مدتها از نیروگاههای گازسوز و برق آبی استفاده کرده و استفاده از 
منابع دیگر را هم افزایش داده اســت. حدود ۸.۶ درصد از برق این کشور توسط 
تجدیدپذیرها تولید می شود و مصر افزایش ظرفیت تولید تجدیدپذیرها به 2۰ 
درصد تا سال 2۰22 و افزایش دو برابری آن تا سال 2۰۳۵ را هدف گرفته است.

ظرفیت برق مصر در ســالهای اخیر با سه نیروگاه برقی که با همکاری شرکت 
زیمنس ساخته شــد، یک پارک خورشــیدی چهار میلیارد داری که یکی از 
بزرگترین مزارع خورشــیدی جهان است و یک مزرعه بادی تقویت شده است. 
این کشــور در ســال 2۰۱۷ قراردادی به ارزش ۳۰ میلیارد دار با روسیه برای 
ساخت نخستین نیروگاه هسته ای شمال آفریقا به ظرفیت ۴.۸ گیگاوات را امضا 
کرد.مصر امروز در حالی مازاد تولید برق پیدا کرده که پیش از ســال 2۰۱۳ به 
دلیل رشــد ســریع جمعیت، با کمبود تامین نیرو دست و پنجه نرم می کرد و 
قطعیهای مکرر برق باعث نارضایتی داخلی شده بود.مدیرعامل صندوق سرمایه 
دولتی مصر اظهار کرد که این صندوق با وزارت برق برای جذب سرمایه گذاران 
برای طرحهای صادراتی توافق کرده اســت. شــبکه برق مصــر به لیبی و اردن 
متصل شده و این کشــور اکنون قصد دارد برق مورد نیاز اقتصادهای آن سوی 

مدیترانه را تامین کند.

پیش بینی غول های بازرگانی از تداوم حباب 
ذخاير نفت

شــرکتهای بازرگانی از نوسانات شدید ناشی از شیوع پاندمی کووید ۱۹ در نیمه 
اول ســال 2۰2۰ ســود بردند اما به دلیل ذخایر باا و روند ضعیف احیای تقاضا، 
مسیر فعلی بازار چندان مطمئن به نظر نمی رسد.مارکو دوناند - مدیرعامل شرکت 
»مرکوریا انرژی تریدینگ« - به رویترز گفت: بازار پیچیده تر شــده و هیچ کس 
نمی داند تقاضا چه زمانی بهبود پیدا خواهد کرد. سرمایه گذاران مالی انتظار دارند 
که در نیمه دوم ســال 2۰2۱ یا دسامبر سال 2۰2۱ تقاضا برای نفت بهبود پیدا 
خواهد کرد. انتظار بازار این بود که در سه ماهه چهارم ذخایر نفت و فرآورده های 
نفتی سه تا چهار میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند اما چنین اتفاقی روی نداده 
اســت.در طول دوره اوج قرنطینه در مارس و آوریل، معامله گران ناچار شــدند با 
شتاب یک میلیارد بشکه نفت و فرآورده های نفتی اضافی را در شرایطی که تقاضا 
وجود نداشت، ذخیره کنند. پس از آن اوپک و متحدانش کاهش چشمگیر تولید به 
صورت داوطلبانه را اعام کردند که به بهبود قیمتهای نفت کمک کرد.اوج گیری 
فعالیت اقتصادی در ژوئن آغاز شــد اما روند احیا یکنواخت شــده است. برخی از 
واکسنهای کووید ۱۹ ساخته شده تحت دوره های آزمایشی قرار دارند اما کشورها 
ناچار شــده اند برخی از محدودیتها را برای مقابله با شــیوع بیماری دوباره وضع 
کنند.به گفته مدیرعامل مرکوریا، ســطح ذخایر شناور دوباره افزایش پیدا کرده و 
این مسئله در مقطعی مشکل ساز خواهد شد زیرا مازاد ذخایر عظیمی وجود دارد.

بر اســاس گزارش رویترز، چین نقطه روشــنی در بازار نفت بود اما روند احیای 
این کشور و سایر کشــورهای جهان برابر نبوده و برای حذف مازاد ذخایر نفت و 
فرآورده های نفتی کافی نیست.به گفته سعد رحیم، اقتصاددان شرکت بازرگانی 
ترافیگورا، آمریکا هم با بیکاری باایی مواجه شده و بحران فزاینده اخراج باعث اوج 
گرفتن بیکاری می شود. اگر چین دوباره صادرات فرآورده های نفتی را آغاز کند، 
فعالیت پاایشگاهی و تولید سوختها به خصوص بنزین کاهش بیشتری پیدا می 
کند. فصل رانندگی تابستانی در نیمکره شمالی بی رونق بود و حاشیه سود تولید 
ســوختهای تقطیری هفته گذشته در پایینترین سطح از اوhیل سال 2۰۰۰ قرار 
داشت. سوختهایی مانند دیزل نیمی از تولید یک پاایشگاه را تشکیل می دهند.
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گزیده خبر معاون امور صنایع وزارت صمت: قیمت این روزهای خودرو کاذب است 

خریدارانخودروحتماضررمیکنند
معاون امور صنایع وزارت صمــت گفت: قیمت خودرو در این 
دو هفته کاذب و هیجانی بوده اســت که یک عده سوداگر در 
فکر استفاده از این شرایط هستند و قطعاً این قیمت ها شکسته 
خواهد شــد. افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند 
حتماً زیــان خواهند کرد.مهدی صادقــی نیارکی معاون امور 
صنایع وزارت صمت در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه 
ساماندهی وضع تولید و عرضه متناوب خودرو به بازار از جمله 
وظایف وزارت صمت اســت، گفت: تولید خودرو در کشورمان 
تا 16 شــهریور امسال رشد داشت و امسال 399 هزار دستگاه 
تولید کردیم در حالی که این رقم، پارســال 335 هزار دستگاه 
بوده است. امســال از 399 هزار دستگاه خودروی تولیدشده، 
324 هزار دســتگاه تحویل شده است و خودرو های ناقصی که 
تولید کردیم نســبت به پارســال 24 درصد کمتر بوده است.

صادقی نیارکی افزود: ورودی صنعت خودروسازی، سیال است 
و نهاده های تولید به صورت روزانه خرید می شــود و نرخ ارز هم 
سیال است و ماهیت بورس کاا، سیال و انواع نهاده های مصرفی 
با قیمت های روز خریداری می شــود و دیگر نهاده ها هم تابعی 
از نرخ ارز اســت.وی با تصریح به اینکه قیمت را عرضه و تقاضا 
مشخص می کند، گفت: هزینه های مالی در یکی از شرکت های 
خودروســاز. 16 درصد و در دیگری حدود 9 درصد است، اما 
شــورای رقابت، هزینه های مالی هر کدام از این شرکت ها را 5 
درصــد در نظر گرفت و این کمبود بااخره در جایی خودش را 
نشان می دهد.صادقی با ابراز اینکه قیمت کنونی در مقایسه با 
گذشــته، عادانه تر، منطقی تر و واقعی تر است، ادامه داد: روش 

قرعه کشــی خودرو ها تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود 
ادامه خواهد داشت.وی اضافه کرد: ناچاریم در فرآیند عادانه، 
متقاضیــان واقعی خودرو را شناســایی کنیــم و خودرو های 
تولیدی را به آن ها اختصــاص دهیم.معاون امور صنایع وزارت 
صمت گفت: در ســال 95 خودروسازان بدون قرعه کشی با وام 
پرداختی از ســوی آن ها باز هم شاهد استقبال نکردن مردم از 
خرید خودرو بودند و نهضت نخریدن خودرو ایجاد شــده بود، 
ولی امروز در شرایطی هســتیم که مؤلفه های بسیار متغیری 

در آن وجود دارد.وی افــزود: زمانی که قیمت خودرو واقعی و 
منطقی شــود قطعاً متقاضیان واقعی وارد می شوند.وی درباره 
تنوع تولید خودرو هم گفت: در زمان حاضر دو پلت فرم جدید 
در ایران خودرو و ســایپا داریم که این پلت فرم ها در نیمه دوم 
ســال رونمایی خواهند شد.صادقی با اعام اینکه شرکت سایپا 
اولین ســدان را تحت عنوان خودرو شاهین عرضه می کند هم 
افزود: این خودرو در ســال آینده در کاس های مختلف عرضه 
خواهد شد و همچنین در شرکت ایران خودرو تولید خودرو های 

جدید در حال انجام اســت.وی ادامه داد: به واسطه این که 35 
رشــته فعالیت مرتبط با صنعت خودروســازی است، صنعت 
خودرو اولین صنعتی بود که در دور جدید تحریم شــد.معاون 
امــور صنایــع وزارت صمت گفت: کل تعهــدات ایران خودرو 
از امروز 343 هزار دســتگاه و تعهدات معوق این شــرکت در 
زمان حاضر 41 هزار دســتگاه می باشــد، ولی در سال گذشته 
در همین زمان، تعهدات این شــرکت 392 هزار دستگاه بوده 
که معوقات آن 179 هزار دستگاه بوده است.صادقی همچنین 
گفت: تاش صنعت کشور، قطعه سازان و سیاست گذاران موجب 
برطرف کردن 77درصدی تعهدات خودروســازان شده است و 
همچنین یک ظرفیت مازاد در شــش ماهه دوم و ســال آینده 
خواهیم داشــت.وی اضافه کرد: کل تعهدات شرکت سایپا در 
سال گذشته 450 هزار دستگاه بوده و امسال 390 هزار دستگاه 
می باشــد و تعهدات معوق سال گذشته این شرکت 240 هزار 
دســتگاه بوده که در زمان حاضر به 72 هزار دســتگاه کاهش 
پیدا کرده است.صادقی متذکر شــد: قیمت خودرو در این دو 
هفته کاذب و هیجانی بوده اســت که یک عده سوداگر در فکر 
اســتفاده از این شرایط هســتند و قطعاً این قیمت ها شکسته 
خواهد شــد.وی تأکید کرد: افرادی که در این شرایط وارد بازار 
خودرو شدند حتماً زیان خواهند کرد.معاون امور صنایع وزارت 
صمت گفت: فضای مجازی دارای شورای نظارتی می باشد که 
با دستور قضایی سایت های قیمت گذاری خودرو متوقف شدند، 
ولی در اینستاگرام بعضی از صفحات که دارای دنبال کنندگان 

باا هستند هر روز اقدام به قیمت سازی می کنند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست روحانی اعام شد
ماموریت به وزارت صمت برای بازگرداندن 

آرامش به بازار خودرو
رئیــس جمهور با بیان اینکــه دولت الکترونیک به عنوان یــک اصل دقیق در 
حکمرانی خوب و شفاف با ویژگی سرعت و عدالت در دسترسی عموم به قوانین، 
برنامه ها و سیاســت های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، گفت: 
دولت الکترونیکی امکان دسترسی بموقع و یکسان همه شهروندان به اطاعات 
مورد نیاز را فراهم می کند.حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی دیروز سه 
شنبه در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین با تاکید بر ضرورت 
اصاح نظام مالیاتی با استفاده از سازوکار های دولت الکترونیکی ، افزود: با ایجاد 
سامانه های موثر و پایانه های دقیق نظام مالیاتی باید سطوح بااتری از عدالت 
مالیاتی تحقق پیدا کند. روحانی افزود: در همین راســتا تاش بر این است که 
در هنگام انجام تراکنش های مبادله کاا و خدمات بستر ازم برای فرآیندهای 
مالیاتی هم فراهم شود که این امر نیازمند هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی است.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سازوکار های دولت الکترونیک در 
نظام پرداخت مالیات باید به نحوی باشد که همه ذینفعان از یک سو بتوانند با 
اســتفاده از دقت و شفافی سیستم، از اطاعات مربوط به خود مطلع شده و در 
زمینه مالیات ساانه خود از آن بهره گیرند و از سوی دیگر نیز اطاعات مصرف 
کاا و خدمات کشور همراه با میزان جریان مالی یا اعتبارات و مالیات برای تحقق 
عدالت اقتصادی فراهم شود.روحانی تصریح کرد: در این راستا باید نظام مالیاتی 
به طور شــفاف، دقیق و بهنگام در محیط دولت الکترونیکی برای تمام مالیات 
دهندگان و ســازمان دریافت کننده مالیات به صورت دقیق مدون باشد.در این 
جلسه همچنین گزارشــی از وضعیت بازار خودرو و نوسانات قیمت در روزهای 
اخیر ارائه شد که رئیس جمهور در این زمینه با بیان اینکه تاش دولت همواره 
این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت کااها و خدمات، نوسانات بازار تحت 

تاثیر عوامل برونزا،  زندگی مردم را تحت تاثیر قرار ندهد.

رییس سازمان توسعه تجارت خبر داد
برگزاری کمیسیون اقتصادی ایران و اتریش 

در سال آینده
رییس سازمان توســعه تجارت از پیگیری افزایش سطح تعامات میان ایران 
و اتریش در آینده نزدیک خبر داد.در دوره اجرای برجام، یکی از کشــورهای 
اروپایی که در ســطح کان با ایران ارتباط برقــرار کرد و حتی به توافق های 
اقتصادی گسترده ای نیز دست یافت، اتریش بود. مقامات این کشور در جریان 
سفرهای خود به ایران اعام آمادگی کردند با برقراری روابط گسترده اقتصادی 
در دوران برجام یکی از شــرکای مهم اقتصادی ایران شوند.با وجود تمام این 
توافق ها اما خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های یک جانبه این کشور 
علیه ایران باعث شــد، اتریش نیز مانند بســیاری از دیگر کشورهای اروپایی 
ســطح تعامات خود با ایران را به شکل جدی کاهش دهد اما در عین حال، 
ارتباطات میان ســران دو کشور ادامه پیدا کرد.در یکی از اخرین دورهای این 
مذاکرات مشترک، حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت ایران با فراوشر 
همتای اتریشی خود به شکل مجازی دیدار و گفت و گو کرد.در این دیدار که 
به منظور ارزیابی وضعیت کمیســیون مشترک اقتصادی دو کشور بگزار شد، 
حمید زادبوم از زمینه های مساعد همکاری مشترک میان دو کشور سخن گفت 
و اعام کرد در صورت نیاز برای اســتفاده از این زمینه ها، می توان تغییراتی 
در نقشه راه کارگروه در سال 2021 ایجاد کرد.بر اساس اعام سازمان توسعه 
تجارت این پیشــنهاد ایران با موافقت طرف اتریشــی همراه شد و این کشور 
نیــز از لزوم ارزیابی عملکرد کارگروه ها و در صــورت نیاز ایجاد تغییرات ازم 
استقبال کرد.بر اساس اعام رییس سازمان توسعه تجارت، به منظور پیگیری 
اهداف اقتصادی مشترک و رسیدن به جمع بندی های ازم، اجاس کمیسیون 
مشــترک اقتصادی ایران و اتریش در نیمه نخست سال آینده، برگزار خواهد 
شد، هرچند با توجه به شیوع ویروس کرونا، هنوز مشخص نیست، این اجاس 

حضوری یا مجازی خواهد بود.

استراتژی ایمیدرو در پیوند مراکز علمی و صنعت
حمایت از شرکت های دانش بنیان

با هدف توســعه زیســت بوم نوآوری حوزه معدن و صنایع وابسته و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا با بکارگیری حداکثر ظرفیت ها 
و توانمندی های موجود در داخل کشور و نفوذ فناوری های نوین در این صنایع، 
تفاهم نامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و ایمیدرو 
امضا شــد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، تفاهم نامه فوق با حضور سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس هیات عامل ایمیدرو و مسئوان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید.همچنین در این آیین و با حضور 
جمعی از مسئوان دولت و مدیران عامل شرکت های معدن و صنایع معدنی و 
 )imino(روسای انجمن های تخصصی، مرکز استارت اپ معدن و صنایع معدنی
افتتاح شد.از محورهای همکاری در این تفاهم نامه می توان به همکاری در ایجاد 
و راه اندازی مرکز نوآوری حوزه معدن و صنایع وابســته، همکاری در حمایت از 
کســب و کارهای نوپا و شــتاب دهنده های این حوزه و همکاری در حمایت از 
طــرح های مرتبط با افزایش بهره وری نام برد.تفاهم نامه های فوق بین خداداد 
غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو، اســماعیل قادری فر رییس مرکز توسعه 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کامبیز مهدی 
زاده مدیر طرح توســعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و صنایع معدنی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری امضا شد.سرپرســت وزارت صنعت 
معدن و تجارت در آیین افتتاح مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران طی 
ســخنانی گفت: این مرکز نقطه عطف برای ساختارمند کردن ارتباط دانشگاه و 

صنعت است.

دستور کار چادرملو 
 ساخت واحدهای مسکونی برای کارگران 

و کارکنان فاقد مسکن    
   مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شــرکت معدنی 
و صنعتی چادر ملو در جلســه مشــترک با مدیران و 
مشاوران شــرکت، پیشنهاد  تشــکیل تعاونی مسکن 
کارگران و کار کنان فاقد مسکن شاغل در مجتمع های 
معدنی و صنعتی در شهرستانهای اردکان و بهاباد را ارایه 

کرد و گفت : این اقدام در راســتای تامین امنیت شغلی و آرامش روانی کارگران 
تاشگر که نقش عمده ای در امر تولید واقتصاد کشور دارند انجام می گیرد.     وی 
افزود: از متولیان امر در شهرســتانهای اردکان وبهاباد درخواست واگذاری زمین 
مناسب شــهری کرده ایم و به مجرد واگذاری این زمین کار ساخت  هزار واحد 

مسکونی را اغاز میکنیم.

 سخنگوی تعزیرات:
  دست ما برای برخورد با گرانفروشی

 خودرو بسته است!
ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت : با توجه به اینکه ســقف قیمت 
خودرو ها در بازار و ســطح خرده فروشــی و عرضه مشخص نیست، دست این 
ســازمان برای برخورد با گرانفروشی بسته است. سید یاسر رایگانی در گفتگوی 
ویژه خبری افزود: زمانی گران فروشی مصداق پیدا می کند که سقف قیمت کاا 
و خدمات، مشــخص باشــد.وی اضافه کرد: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت 
اعامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، 
مشخص نشده است نمی توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هر 
چند که گرانفروشــی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده 
است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به 
عنوان گرانفرشــی، بسته اســت.رایگانی گفت: اختاف قیمت بازار و خودروساز 
نشــان می دهد نه خودروســاز از این قیمت ها راضی است و نه مردم، اما در این 
میان عده ای به عنوان دال و واســطه در حال مدیریت بازار هســتند و ســود 
اصلی به جیب آن ها می رود.وی افزود: در 16 ماه گذشته حدود 25 هزار پرونده 
خودرویی را در سازمان تعزیرات حکومتی، مختومه کردیم که حدود 83 درصد 
آن پرونده هایی هســتند که برای ما شفاف بودند و به راحتی توانستیم با آن ها 
برخورد کنیم، اما در وضعیت کنونی با توجه به اینکه سقف قیمتی خودرو ها در 
بازار و ســطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست سازمان تعزیرات حکومتی 
برای برخورد با گرانفروشــی بسته اســت.رایگانی اضافه کرد: اقدامات سازمان 
تعزیرات حکومتی بر اساس اباغیه های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است 
که خودرو نیز شــامل آن اســت، اما مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی 

خودرو مشخص نیست.

پنج ماه نخست امسال ثبت شد؛
آلومینیوم بااترین رشد تولید در بین فلزات

تولید شــمش آلومینیوم در پنج ماه نخست امسال به رقم 174 هزار و 913 تن 
رســید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته افزایش 69 درصدی داشته 
که بااترین رشــد تولید در بین فلزات راهبردی را نشان می دهد.برپایه جداول 
آماری شرکت های ایرالکو)اراک(، المهدی و هرمزال )بندرعباس(، سالکو )فارس( 
و آلومینای ایران )خراســان شمالی( حاکی اســت تولید شمش آلومینیوم این 
واحدها در مرداد ماه گذشته به رقم 36 هزار و 132 تن رسید که در مقایسه با 
ماه مشابه پارسال، رشد 77 درصدی داشته است.پنج ماهه امسال بااترین رشد 
عملکــرد در بین واحد های مزبور مربوط به هرمزال )بندرعباس( با 177 درصد 
و بیشترین شمش تولیدی هم مربوط به ایرالکو با رقم 80 هزار و 310 تن ثبت 
شــد.مردادماه هم بااترین رشد تولید شمش آلومینیوم از آن شرکت آلومینای 
ایران )جاجرم - خراسان شمالی( با رقم 222 درصد بود و ایرالکو )اراک( نیز با 15 
هزار و 829 تن تولید بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.پیش از این وزارت 
صنعت، معدن وتجارت در جداول آماری چهارماهه 99 خبر داد که میزان تولید 
شمش آلومینیوم بااترین میزان رشد عملکرد در بین تولیدات تحت پوشش این 
وزارتخانه را به خود اختصاص داد و رقم 49 درصد داشت.تولید شمش آلومینیوم 
از فروردین تا پایان تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 

بازدهی 49 درصدی داشت.

دود دو ماه پس از اجرایی شدن سیاست 
جدید دولت در یکپارچه ســازی صدور 
کارت های بازرگانی، سرپرســت وزارت 
صمت اعام کرده که اجرای کامل این 
طرح به مــدت دو ماه به تعویق خواهد 
افتــاد. پس از حواشــی که در مســیر 
صدور کارت هــای بازرگانی با محوریت 
اتــاق بازرگانی به وجــود آمد و تحت 
تاثیر تعهــدات ارزی و لزوم بازگشــت 
ارز، نظــارت بر عملکرد ایــن کارت ها 
افزایش یافــت، دولت اعــام کرد که 
خود نقش محــوری را را تایید و توزیع 
ایــن کارت ها ایفا خواهد کرد.تا پیش از 
ایــن فعاان اقتصادی پــس از دریافت 
تاییدیه هــای ازم از ســوی نهادهای 
دولــت بــرای دریافــت کارت خود به 
اتاق بازرگانــی مراجعه می کردند اما در 

چارچوب طرحی کــه از ابتدای مرداد 
اجرایی شــد، ســامانه جامع تجارت به 
جای اتاق بازرگانــی، وظیفه توزیع این 
کارت هــا را عهده گرفت.بــا وجود این 
تغییرات، در هفته های گذشته بسیاری 
از فعــاان اقتصادی بخش خصوصی، از 
جمله مسعود خوانساری – رییس اتاق 
بازرگانی تهران – نسبت به عملکرد این 
ســامانه انتقادهایی جدی را مطرح کرد 
و گفت با توجه به مشــکات موجود در 
سامانه، از ابتدای مرداد ماه عما صدور 

کارت های بازرگانی جدید متوقف شده 
اســت. هرچند این اظهارات با واکنش 
سازمان توسعه تجارت مواجه شد و این 
سازمان اعام کرد که پس از چند روز، 
اختاات سامانه برطرف شده اما تداوم 
اختاف نظرها باعث شــده، سرپرست 
جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
مواضع دولت در این حوزه قدری عقب 
نشــینی کند.در اباغیه سرقینی آمده 
اســت: ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه 
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای 

صدور و تمدید کارت بازرگانی، به دقت 
عمل و شفافیت در این خصوص کمک 
شــایانی کرده؛ ازایــن رو به منظور رفع 
ایرادات و نواقص احتمالی ســامانه و در 
نظــر گرفتن آن دســته از متقاضیان و 
فعاان اقتصــادی که تاکنون به فرآیند 
ســامانه جدید آشــنایی و تسلط پیدا 
نکرده اند، ضروری اســت ترتیبی اتخاذ 
شــود تا به مدت دو ماه، هر دو سامانه 
به صورت هم زمان و به موازات، به فعالیت 
خود ادامه دهد. محدودیت ارائه خدمات 
و تسهیات به صادرکنندگانی که نسبت 
بــه بازگشــت ارز حاصــل از صادرات 
خود اقــدام نکرده اند، برابــر با توافقات 
به عمل آمده میان سازمان توسعه تجارت 
ایران و بانک مرکزی، به قوت خود باقی 

خواهد بود.

عقب نشینی از سیاست قبلی
صدور کارت بازرگانی دوباره 

آزاد شد

موسسه تحقیقاتی فیچ با پیش بینی خروج اقتصاد ایران 
از رکود در سال 2021 نوشت: تجارت خارجی کشور طی 
دوره 5 ســاله 2020 تا 2024 رشد ساانه 9 درصدی را 
تجربه خواهد کرد.ب، موسسه تحقیقاتی فیچ پیش بینی 
می کند که در ســال 2021 اقتصاد ایران به ثبات برسد 
و در پی این تحول مثبت، تجارت خارجی کشــور نیز در 
این سال 8.8 درصد افزایش می یابد.این موسسه با بررسی 

چشم انداز تجارت خارجی ایران نوشته است:
کوتاه مدت: تجارت خارجی ایران در ســال 2020 تحت 
فشــار عواملی از جمله تحریم های آمریکا، شیوع کرونا، 
کاهش صادرات نفت و افت قیمت نفت قرار گرفته است. ما 
رشد منفی 9 درصد را برای تجارت ایران در سال 2020 
پیش بینی کرده ایم. رشــد صادرات منفی 9.8 درصد و 
رشــد واردات منفی 7.1 درصد خواهد شد. در این سال 
فعالیــت های تجــاری کاهش می یابــد و خانوارها پول 
کمتری دارند تا صرف خرید کاا کنند. کاهش درآمدهای 
نفتی نیز هزینه کرد دولت را کاهش می دهد. پیش بینی 
می شود درآمدهای نفتی دولت در سال جاری ایرانی 25 
درصد نســبت به ســال قبل از آن کاهش یابد. همه این 
عوامل منجر به کاهش حجم تجارت خارجی کشــور می 
شوند.در حالی که رشد منفی 4.1 درصدی را برای اقتصاد 
ایران در ســال 2020 پیش بینی کرده ایم، انتظار داریم 

در ســال 2021 اقتصاد ایران به ثبات برســد و رشد 2.5 
درصدی را تجربه کند. در پی بازگشــت اقتصاد ایران به 
رشــد، تجارت خارجی کشور نیز در این سال 8.8 درصد 
افزایش می یابد.میان مدت: چشــم انداز تجارت خارجی 
ایران در میان مدت به ازســرگیری مذاکــرات با آمریکا 
بستگی دارد. ما با این فرض پیش بینی کرده ایم تجارت 
خارجی کشــور طی دوره 5 ســاله 2020 تا 2024 رشد 
ساانه 9 درصدی را تجربه کند.البته سناریوهای دیگری 
نیز در این زمینه قابل تصور اســت. اگر توافق هسته ای 
به طور کامل از هم بپاشــد و ایران مقصر آن تلقی شود، 
شرکت های چینی تحت فشار زیادی برای قطع مراودات 
خــود با ایران قرار می گیرند و در بدترین حالت می توان 
پیش بینی کرد که موقعیت اقتصاد و پول ملی ایران بیش 
از پیش ضعیف شــده و واردات کاهش شــدید پیدا کند.

حتی اگر تحریم ها علیه ایران نهایتا برداشــته شود، رشد 
سریع تجارت خارجی ایران به بهره برداری کامل از ثروت 
نفت و گاز خود و حل مشکات در صحنه عملیاتی بستگی 
خواهد داشــت. ایران پتانسیل بسیاری در همه بخش ها 
دارد و اگرچه بخش نفت و گاز بیشــتر از همه مورد توجه 
اســت، اما به نظر ما صنایع مصرفی مثــل خودرو و مواد 
غذایی نیز حائز اهمیت هســتند. اگر تحریم های آمریکا 
برداشــته شوند، تقاضای انباشت شــده، جمعیت جوان، 

نیــروی کار ماهر، منابع غنی نفت و گاز و جامعه مصرفی 
از جمله عواملی هســتند که مــی توانند ایران را به یکی 
از کانون های بزرگ رشــد و توسعه تجارت در خاورمیانه 
تبدیل کنند.به هر ترتیب احیــای پایدار اقتصاد ایران به 
ازســرگیری مذاکرات و حصول توافق جدید بستگی دارد 
که امیدهایی برای تحقق این هدف در ســال آینده دیده 
می شود، به ویژه اگر رئیس جمهوری معتدل تری در قبال 
ایران در آمریکا روی کار بیاید. در شرایط پرتنش کنونی، 
ازسرگیری مذاکرات بین دو کشور چندان محتمل نیست 
و ما معتقدیم هرچه تحریم ایران طوانی تر شود، احتمال 
این که اقتصاد این کشــور با مشکات عمیق تر اقتصادی 

مثل ابرتورم مواجه شود بیشتر می شود.
بلندمدت: به نظر ما چشــم انداز رشد اقتصادی و تجارت 
ایران در بلندمدت یعنی تا سال 2029 مثبت است. البته 
رشد اقتصاد و تجارت ایران در این دوره به دلیل عدم بهره 
برداری از ظرفیت کامل بخش نفت و گاز، محدود خواهد 
بود. ریســک هایی هم این رشد را تهدید می کنند حتی 
اگر تحریم های آمریکا نهایتا برداشته شوند. نارضایتی در 
بخشــی از جامعه به دلیل عملکرد دستگاه اجرایی کشور 
مشهود است. در صورت عدم بهبود روابط ایران و آمریکا، 
ما انتظار داریم تجــارت خارجی ایران همچنان بر محور 

چین و به طور بالقوه روسیه بچرخد.0

 پیش بینی رشد ساانه ۹ درصدی تجارت خارجی ایران

رئیس شورای رقابت با اشــاره به اینکه وظیفه این 
شورا تنظیم دســتورالعمل قیمت است، گفت: این 
شــورا تاش می کند با تنظیم دستورالعمل، قیمت 

تعادلی باشد و به دست مصرف کننده واقعی برسد.
 رئیس شورای رقابت گفت: این شورا تاش می کند 
با تنظیم دستورالعمل، قیمت تعادلی باشد و به دست 
مصرف کننده واقعی برســد.رضا شــیوا ادامه داد: از 
اردیبهشت امسال که مسئولیت تنظیم دستورالعمل 
قیمــت از وزارت صمت، دوباره به شــورای رقابت 
برگردانده شد، حدود 14 ماه پیش از آن هیچ کدام 
از خودرو ها افزایش قیمتی نداشتند.وی با ابراز اینکه 
»دستورالعمل را برای همه خودرو ها صادر کردیم«، 

گفــت: قیمت هایــی را که اعام کردیــم هم برای 
مصرف کننده و هم تولیدکننده، عادانه است.شیوا با 
یادآوری اینکه »قیمت اعامی ما با بازار آزاد اختاف 
زیادی دارد«، افزود: وظیفه شورای رقابت این است 
که در برابر کاا های انحصاری، قیمت عادانه را اعام 
و متقاضــی واقعی را پیدا کند، بنابراین شــرط های 
زیادی برای خرید خودرو گذاشــتیم، اما با این حال 
معلوم نیست که؛ آیا همه کسانی که در قرعه کشی 
برنده می شــوند متقاضی واقعی خودرو ها هستند یا 
نه؟رئیس شورای رقابت گفت: اکنون سود منطقی، 
حــدود 10 درصد و هزینه مالی حداکثر تا 5 درصد 
را برای خودروسازان و هزینه معامات به علت وضع 
فوق العاده کنونی را در نظر گرفتیم و کاهش 2 و نیم 
درصــد بهره وری را انجام ندادیــم و فعًا با توجه به 

وضع ویژه کنونی، کیفیت را هم دست نگه داشتیم.
شیوا همچنین گفت: خودروسازان. 17 درصد سود 
تعیین کرده بودند، اما شورای رقابت. 10 درصد سود 
و 5 درصد هم هزینــه مالی در نظر گرفت بنابراین 

اختاف زیادی با خواسته های خودروسازان نداریم.
وی با یادآوری اینکه محاســبه تورم با بانک مرکزی 

اســت، ادامه داد: انتظار این است که هر خودروساز 
حداقل برای نیاز ســه ماه خود، کاا داشته باشد به 
همین علت افزایش ها را برای هر ســه ماه یک بار در 
نظر گرفتیم.شیوا با بیان اینکه »وضع کشور و ارتباط 
مــا با خارج، ویژه اســت«، اضافه کرد: از نظر علمی 
و محاســباتی، امکان قیمت گذاری خودرو به صورت 
روزانه وجود ندارد و نمی شــود هــر ماه قیمت ها را 

تغییر داد.

قیمت خودروی 
اعامی شورای رقابت 
عادانه است

آگهی فقدان سند
خانم فاطمه مفیدی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعام نموده 
است که سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم شمال 
غربی به مســاحت 64.58متر مربع قطعه 9 تفکیکی به شماره 16937فرعی از 
149 اصلــی مفروز از پاک 7447 فرعی از اصلــی مذکور واقع در اراضی حوزه 
ثبتی شهرســتان کرج به شــماره چاپی 982302 الف 96 مورد ثبت الکرونیک 
139620331011048824 بنام مشــارالیه صادر شــده و  برابر ســند 3332 
مورخ90.8.7 دفترخانه 142کرج در رهن بانک مسکن قرار گرفته مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصاحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشــود و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه 

نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد لشکری -رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه سه کرج 

م الف  99/532/ف
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صندوق توسعه ملی به داد بورس می رسد؟گزیده خبر
زمزمه های انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار درحالی به گوش می رسد که یک تحلیل گر 
بازار سرمایه بر این باور است که اتفاق مذکور، اتفاق خوبی است به شرطی که به درستی مدیریت شود. مدیرعامل سازمان بورس 
و اوراق بهادار اخیرا اعام کرده که »به طور جدی پیگیری نهایی شدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار هستیم اما هنوز اباغیه رسمی اعام نشده اما به محض ارسال اباغیه آن به سازمان بورس به طور رسمی جزئیات آن 
را تشریح می کنیم«آنطور که قالیباف اصل عنوان کرده، »سازمان بورس و همچنین شخص وزیر اقتصاد به طور جدی پیگیری 
نهایی شــدن انتقال یک درصد از منابع صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند و سازمان بورس نیز مدت طوانی 
است که پیگیر این موضوع است که قطعا اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش 
نقدشــوندگی بازار اتفاق بســیار خوبی است«.در این باره بهزاد صمدی در گفت و گو با ایسنا، تاکید کرد که انتقال یک درصد از 
منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اتفاق خوبی است و باید دید این تصمیم اجرایی می شود یا خیر. در روز گذشته 
شاهد افزایش تقاضای مردم برای خرید دار بودیم و اگر ریزش بازار کنترل نشود، به مرور شاهد رشد بازارهای موازی از جمله 
دار و به تبع آن رشــد تورم خواهیم بود.وی ادامه داد: البته باید دید زمانی که منابع جدیدی به صورت نقدینگی وارد بازار می 
شود، به چه صورت مدیریت خواهد شد. حقوقی های بازار سرمایه دو جلسه برای حمایت از بازار برگزار کردند که نه تنها به بازار 
کمک نکرد، بلکه باعث ریزش بازار نیز شد. زیرا حمایت فقط از چند سهم صورت گرفت و سایر سهام داران نیز سهم های خود را 
برای خرید آن چند سهم خاص فروختند و در نتیجه فشار فروش مصاعف شد.این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه برخی سهم  
نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد ریزش دارند، گفت: این موضوع خطرناک است. در 19 روز گذشته ریزش شاخص با ریزش سهم ها 
همخوانی ندارد. حمایت از بازار باید مدیریت شــود و فقط از چند سهم مهم و شاخص ساز حمایت نشود. در این شرایط انتفاق 

یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار کمک می کند.

انتصاب جدید در بانک ایران زمین
بر اســاس حکم صادره از سوی مدیرعامل بانک ایران 
زمین روســای ادارات ارزیابی استراتژیک، خزانه داری 
و حســابداری ارزی این بانک منصوب شدند.به نقل از 
روابط عمومی؛ عبدالمجید پورســعید مدیرعامل بانک 
ایران زمیــن طی احکامی ایوب یزدانــی انرجان را به 
عنوان رئیس اداره ارزیابی اســتراتژیک، علیجان محمــدی را به عنوان رئیس 
اداره حســابداری ارزی و حسن خدادادزاده را به عنوان رئیس اداره خزانه داری 
این بانک منصوب کرد.در احکام اعطایی پورســعید خطاب به یزدانی، محمدی 
و خدادادزاده آمده اســت: نظر به تخصص، توانمندی ها و تجربیات ارزنده شما 
بــه موجب این احکام به عنــوان رئیس اداره ارزیابی اســتراتژیک، رئیس اداره 
حسابداری ارزی و رئیس اداره خزانه داری منصوب می شوید. تا با بهره گیری از 
دانش و تجربه خود، این بانک را در دستیابی به اهداف تنظیم شده، یاری کنید.

توفیق روز افزون شــما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اســامی ایران و 
اعتای نام بانک ایران زمین از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

تسهیات بانک جهت تکمیل واحدهای 
تعاونی های مسکن کارگری

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از اعطای تسهیات جهت 
تکمیل واحدهای تعاونی های مسکن کارگری خبر داد.

جت اله مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون که در 
جلســه انعقاد تفاهم نامه های بخــش تعاون در حضور 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می گفت ضمن 
تبریک هفته تعاون به تعاونگران اظهار داشــت: تعاونگران در همه رســته های 
اقتصــادی حضوری فعال و اثرگذار دارند و بهره گیری از ظرفیت تعاون راهکاری 
قابل اطمینان برای رونق تولید در اقتصاد است.مهدیان با اشاره به اهمیت موضوع 
تامین مسکن کارگری افزود: تعاونی های مسکن نقش مهمی در خانه دار کردن 
کارگران عزیز بر عهده دارند و مطابق تدابیر پیش بینی شده و تفاهم نامه منعقده 
با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط اعتباری به میزان ۵ هزار 
میلیارد ریال جهت تکمیل واحدهای در حال ساخت چهار منطقه مهم کارگری 
در کشــور اختصاص یافته است و در صورت لزوم این میزان اختصاص یافته در 
دور جدید قابل تمدید اســت.وی تصریح کــرد: این تفاهم نامه در حال حاضر با 
تعاونی های مسکن مستقر در چهار منطقه صنعتی و کارگری اجرایی می گردد 
و حداکثر تسهیات پرداختی به هر واحد با توجه به موقعیت جغرافیایی 12۵۰ 
میلیون ریال با بازپرداخت ده ســاله است و همین مدل در گام های بعدی این 

طرح با سایر تعاونی های مسکن واجد شرایط قابل تفاهم و اجرایی شدن است.

 رئیس کل بیمه مرکزی در مراسم تبادل تفاهم نامه با سازمان 
حفاظت محیط زیست؛

باید در بسته بندی محصوات بیمه ای 
متناسب با محیط زیست طرح نو در اندازیم

تفاهم نامه زیســت محیطی و بیمه ای با حضور معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و رئیس 
کل بیمه مرکزی با محوریت پوشــش ریســک های 
زیســت  محیطی به امضا رســید.به گزارش اداره کل 
روابــط عمومی و امور بین الملــل بیمه مرکزی، دکتر 
غامرضاســلیمانی در این مراسم گفت: آلودگی هوا و محیط، آسیب به جنگلها 
و منابع طبیعی و همچنین تهدید زیست گونه های جانوری و گیاهی از ریسک 
های مهمی است که صنعت بیمه برای پوشــش آن از آمادگی کافی برخوردار 
است.دکترســلیمانی افزود: محیط زیست در کشور ما مظلوم واقع شده است و 
اثرات مخرب آن، هم در حال حاضر احســاس می شود و هم در نسل های آینده 
از سر می گذرد و به همین خاطر صنعت بیمه تاش دارد تا به سهم خود خطر 
نابودی را از چهره آن پاک کند.رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ظرفیت های 
موجود صنعت بیمه از عرضه ۳2 محصول بیمه ای در کشــور خبر داد و گفت: 
متاسفانه بخش اعظم جامعه محصوات بیمه کشور را تنها در رشته بیمه شخص 
ثالث و ۳ یا ۴ محصول دیگر خاصه می کنند که باید این تفکر نادرست اصاح 
شــود. محاسبه فنی و دقیق پوشش های بیمه ای در تغییرات اقلیمی جهان را 
نشــانه اهمیت تعامل صنعت بیمه و فعاان محیط زیست ارزیابی کرد و اظهار 
داشت: در گام نخست محیط زیست باید از ریسک های موجود فاصله بگیرد و در 
گام بعدی نوبت مسئولیت پذیری کسانی است که محیط زیست را با آسیب های 

جدی روبرو می کنند.

بانک توسعه صادرات ایران اعام کرد:
تامین مالی 12میلیون یورویی در بخش 

صنعت و معدن در آذربایجان شرقی
رئیس شــعبه تبریز بانک توسعه صادرات ایران از 
تامین مالی 12 میلیون یورویی طرح توسعه شرکت 
خاک چینی ایران توسط بانک توسعه صادرات در 
استان آذربایجان شرقی خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران، پیش بینی می

شود این طرح توسعه ای که موضوع آن تولید بلوکات گازی، پانل و مات 
خشک است، تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.حسین حسین پور 
با اشــاره به ظرفیت های اقتصادی استان گفت: استان آذربایجان شرقی با 
داشتن شهرک های تولیدی و صنعتی متعدد، همجواری با بازار کشورهای 
آذربایجان، ارمنستان و نزدیکی با کشورهای ترکیه و عراق، بعنوان یکی از 
قطب های صنعتی کشور در زمینه پتروشیمی، کفش و چرم، فواد، فرش، 
محصوات غذایی و خشــکبار محسوب می شــود.وی در ادامه با ذکر این 
نکته که شعبه تبریز بانک توســعه صادرات به 9۰ درصد صادرکنندگان 
استان آذربایجان شــرقی خدمات و تسهیات ارائه داده است، گفت: این 
شعبه توانسته در راستای هدف گذاری های بانک توسعه صادرات در خصوص 
حمایت از صادرات غیرنفتی، کمک به شــرکت های دانش بنیان، گسترش 
خدمات فنی و مهندسی و مبادات تجاری با سایرکشورها دستاوردهای 
مهمی کسب کند.رئیس شــعبه تبریز بانک توسعه صادرات ایران افزود: 
این بانک در راستای تحقق سیاست های »سال جهش تولید« نسبت به 
تامین مالی چندین پروژه اشتغالزایی ازجمله تامین مالی طرح توسعه ای 
شــرکت خاک چینی ایران با ظرفیت اشتغالزایی برای بیش از 1۰۰ نفر، 
طرح توسعه حمل ونقل شرکت آناتا، طرح توسعه ای دیسپاچینگ شرکت 
برق منطقه ای آذربایجان شــرقی، طرح احــداث هتل اهراب و کمک به 
واحدهای آسیب دیده در شرایط سخت اقتصادی برای بازگشت به چرخه 

تولید اقدام کرده است.

صنعت بیمه 2800 میلیارد تومان برای 
مقابله با کرونا پرداخت کرد

صنعــت بیمــه در جهت کمک به مقابله با شــیوع بیمــاری کرونا تاکنون 
28۰۰ میلیارد تومان به مراجع درمانی پرداخت کرده اســت.طبق گزارش 
وزارت اقتصــاد از عملکرد صنعت بیمه بالغ بر 197 میلیارد تومان توســط 
شــرکت های بمیه به خســارت دیدگان حادثه ســیل اورایل فرودین ماه 
ســال 98 و اواخر ســال 97 بابت تعداد 1۰۵۴۳۵ خسارات اعام پرداخت 
شد.شاخص های توسعه صنعت بیمه در مورد حق بیمه تولیدی این صنعت 
نشان می دهد، ســال 98 بیش از ۵9 هزار میلیارد تومان عملکرد دریافتی 
شرکت های بیمه است.نرخ رشد صنعت بیمه در این زمینه نیز از ۳2 درصد 
ســال 97 به ۳۰ درصد در سال 98 تنزل پیدا کرده است. همچنین ضریب 
نفوذ بیمه در این شــاخص تقسیم بر تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت 
جاری به 2.۵ درصد در ســال گذشته رسید که تفاوت معناداری نسبت به 

سال قبل خود ندارد.

صدور بخشنامه ای اعام شد؛
 ممنوعیت جدید بانک مرکزی برای 

نیروهای مسلح
بانک مرکزی با صدور بخشــنامه ای اعام کرد که بانک ها و موسسات اعتباری 
غیر دولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند. بانک مرکزی 
در بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسســات اعتباری اعام کرد: به موجب 
ماده 9 نســخه اصاحی دستورالعمل »بند ب ماده 17 قانون برنامه پنجساله 
ششــم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران« و »بند 
الف ماده 2۳ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشور« نیروهای مسلح 
می توانند حساب بانکی خود را صرفاً نزد یکی از بانک های عاملی که به استناد 
»قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی« بانک دولتی محسوب 
می شوند و به تایید ستادکل نیروهای مسلح رسیده باشند، افتتاح و نگهداری 
کنند و سایر موسســات اعتباری مجاز به افتتاح حساب بانکی برای نیروهای 

مسلح نیستند.

مدیرعامل بانک ســینا در مراســم 
افتتاح شــعبه عســلویه، از آمادگی 
ایــن بانــک در جهــت حمایت از 
ســرمایه گذاران حــوزه نفت، گاز و 
پتروشــیمی خبــر داد.دکتر ایمانی 

ضمن ابراز خشنودی از افتتاح شعبه 
بانک ســینا در عسلویه، آن را نقطه 
عطفی در ایجاد زمینه های مشارکت 
و حمایت این بانک از سرمایه گذاران 
حوزه های نفت، گاز و پتروشــیمی 
در منطقــه اقتصادی انــرژی پارس 
و مردمــان خونگرم ســاحل خلیج 
همیشه فارس خواند و آمادگی این 
بانک برای ســرمایه گذاری در این 
بخش را اعام کرد.وی با اشــاره به 
نام گذاری ســال 99 به عنوان سال 
جهش تولید، خاطرنشان کرد: بانک 
سینا به عنوان بانکی چابک، پیشرفته 
و خوشــنام، در کنار بهره مندی از 

سرمایه انســانی مجرب و کارآزموده 
و مجهــز بــه سیســتمهای نوین و 
پیشــرفته، آمادگی کامل دارد تا از 
طریق ارائــه خدمات متنوع بانکی و 
مشــارکت در طرحهای ملی به ویژه 
در بخش نفت، گاز و پتروشــیمی، 
سهم بسزایی در رشــد و شکوفایی 
اقتصاد کشــور ایفا نماید.وی ضمن 
تبیین برنامه بانک سینا جهت توسعه 
و افتتاح شــعب در مناطق مستعد و 
با ظرفیت همچون عسلویه، چابهار و 
دیگر بنادر کشور گفت: از ویژگی های 
شــاخص بانک ســینا؛ شــفافیت، 
خوشنامی و مشتری  مداری است که 

این مهم در سایه همدلی و تاشهای 
همکاران زحمتکش بانک به دســت 
آمده و امیدواریــم با تاش جمعی، 
شــاهد ارائــه بهترین خدمــات به 

مشتریان و هموطنان گرامی باشیم.
گفتنی است در این مراسم، معاونین 
امور شــعب و مناطق، مهندســی و 
پشتیبانی و مدیران حوزه مدیرعامل 
بانکداری  امــور  و روابــط عمومی، 
اسامی و جنوب شــرق نیز حضور 
داشتند.مدیرعامل بانک سینا و هیات 
همراه در ادامــه در جمع همکاران 
شعب استان هرمزگان حضور یافتند 

و با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

دار 2۵هزارتومانی از کجا آمد؟ 
برخــی فعاان بازار ارز معتقدند آنچه این روزهــا در بازار ارز رخ می دهد حاصل 
اتفاقاتی اســت که در بازار سرمایه و خودرو افتاده و گرانی ارز بهانه ای شده است 
برای گران فروشی های دیگر!بازار ارز مدتی است که با نوسانات شدید همراه شده 
است و امروز نیز حاصل نوسانات لحظه ای در بازار ارز موجب شد قیمت دار بار 
دیگر وارد کانال 2۵ هزار تومان شــود.البته در ماه های اخیر با تشــدید نوسانات 
ارزی، قیمــت دار رکورد 2۶ هزار تومان را هم زده بود ولی بعد از مدتی با ورود 
بانک مرکزی به بازار قیمت ها تا کانال 2۰ هزار تومان هم بازگشــت و مدتی نیز 
در محدوده 22 هزار تومان در نوســان بود. اما از روزهای گذشته بار دیگر نوسان 
صعودی در بازار ارز شــکل گرفته اســت و قیمــت ارز وارد کانال جدید قیمتی 
شد.نوســانات لحظه ای درحالی بار دیگر در بازار طا و ارز ثبت می شــود که از 
هفته های گذشته بازار سرمایه با ریزش همراه شد و برخی در پیش بینی هایشان 
گفتند بعد از ریزش بورس، تازه واردهای بورسی از بازار سرمایه خارج می شوند و 
به ســراغ بازار ارز و سکه می روند.این موضوع هرچند با اختاف نظرهایی از سوی 
کارشناسان اقتصادی همراه شده است ولی بی تأثیر در بازار طا و ارز نبود؛ مؤید 
آن هم صف های طوانی ای اســت که در روزهای گذشته مقابل صرافی ها تشکل 
شده است و می شود. گفت وگو با برخی فعاان بازار ارز اتفاقاتی را که باعث افزایش 
مجدد قیمت ارز شده است جویا شد و نکته مهم پاسخ مشترک اکثر افراد بود این 
بود که می گفتند »وضعیت بورس کار را خراب کرد«! آنها معتقدند ریزش بورس 

در افزایش قیمت ها و خریدهای هیجانی ارز سهم باایی دارد.

 بورس کار را خراب کرد/ خریدهای خرد ارز زیاد شد
یکی از بازاری ها در همیــن ارتباط می گوید: اگر همین وضعیت در بورس ادامه 
داشته باشد، تازه واردهای بورس سرمایه های خود را وارد بازارهای موازی می کنند 
و این موضوع نگران کننده اســت.برخی از فعاان بازار علت افزایش تقاضای خرد 
برای خرید ارز را ناشــی از اتفاقات اخیر بــورس می دانند و می گویند: مردم که 
عمدتاً اقشار متوســط هســتند این روزها خریداران اصلی بازار هستند.گفتنی 
است، شــاخص بورس در معامات دیروز بازار سرمایه با ادامه روند نزولی و افت 
2۴۵8۵واحدی به کانال 1.۵میلیون واحدی وارد شد.شاخص بورس از نقطه اوج 
خــود تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار واحد کاهش یافته و حمایت های لفظی و عملی 
از این بازار نتوانسته است مانع افت ریزش شاخص شود.روند نزولی بازار از زمانی 
آغاز شد که اخباری از اختاف بین دو وزارتخانه اقتصاد و نفت بر سر عرضه سهام 
پاایشی در قالب ETF دولتی منتشر شد. اگرچه پذیره نویسی سهام پاایشی آغاز 
شد اما به عقیده تحلیلگران این اخبار اعتماد سرمایه گذاران به ویژه سهامداران خرد 

را که عمدتاً رفتار هیجانی دارند از این بازار سلب کرد.

آیا نیما پاسخگوی نیازهای ارزی است؟ دار نیمایی 21هزار و 863 تومان!
اما عده ای دیگر از فعاان بازار ارز نسبت به وضعیت تأمین ارز در سامانه نیما گله 
دارند و می گویند »افزایش قیمت ارز در ســامانه نیما و عدم تأمین ارز به قیمت 
مناســب مشکلی برای فعاان اقتصادی شــده است«. گفتنی است امروز قیمت 
خرید دار در ســامانه نیما 21 هزار و 8۶۳ تومان بود.یکی از بازاری ها در همین 
ارتباط می گوید: عدم وجود ارز کافی با نرخ مناسب در سامانه نیما برای صرافان 
غیربانکی و  خرید ارز محدود با شــرایط مناقصه بسیار رقابتی و ارایه نرخ های باا 
برای خرید محدود ارز از مهمترین دایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر بوده 
است.بازاری ها از افزایش تقاضا بین صرافی ها می گویند و تأکید دارند که ارز با نرخ 
مناسب کم شــده ضمن اینکه فضای رقابتی در خرید و فروش ها باعث افزایش 

نرخ ارز شده است.

گرانفروشــی به بهانه گرانی دار/ بازار خودرو مقصر افزایش قیمت ارز 
است؟

نکته جالب بین صحبت بــا بازاری ها اینجا بود که معتقد بودند »افزایش قیمت 
خودرو نیز منجر به افزایش قیمت ارز شده است«! این درحالی است که خودرویی ها 
توپ گرانی خودرو را در زمین ارز می انداختند ولی فعاان بازار ارز می گویند: دار 
بهانه ای شده است برای گران فروشی در بازارهای دیگر!عدم تطابق میزان افزایش 
قیمت ارز با خودرو نکته مورد توجه فعاان ارزی است؛ آنها می گویند: دار نسبت 
به خودرو چقدر باا رفته اســت؟ پایان سال 97 بااترین نرخ دار بین 18 تا 19 
هزار تومان بوده و اآن بین 2۴ تا 2۵ هزار تومان ولی قیمت خودرو چند درصد 
افزایش یافته است؟ آقایان دار را بهانه های گران فروشی شان کرده اند درحالی که 
واقعیت چیز دیگری است.با این حال اما بانک مرکزی قیمت های موجود در بازار 
آزاد ارز را مورد تأیید نمی داند و در اطاعیه ای اعام کرده اســت: در این شرایط 
سخت جنگ اقتصادی، سیاست گذار پولی نمی تواند صرفاً دنباله روی شاخص ارزی 
اسکناس و حواله در بازار غیررسمی ارز باشد، چراکه شکل گیری نرخ های اسمی 
باای ارز در بازار یادشــده، عمدتاً ناشی از انتظارات و نه عوامل بنیادین، کمکی 
به ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد نخواهد کرد 
و اقتصاد ایران را با چالش های جدی مواجه خواهد ســاخت.در این راستا، بانک 
مرکزی متناسب با شرایط و روند امروزه بازار نسبت به تأمین تقاضاهای واقعی ارز 
به صورت اسکناس و حواله اقدام کرده است، بنابراین سیاست این بانک حفظ ثبات 
بازار ارز براســاس عوامل بنیادین است.بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است: 
بازار اسکناس توسط بازارساز در حال اشباع شدن است و به نظر می رسد بازارساز با 
این اقدام دست داان را از بازار کوتاه کرده است و تأمین نیازهای ارزی متقاضیان 
واقعی توســط نظام بانکی و شبکه صرافی های مجاز به نرخ بازار و براساس عوامل 

بنیادین ادامه خواهد داشت.

طبق اعام بانک مرکزی، بررسی های 
میدانی حاکی از آن اســت که حجم 
معامات اسکناس در بازار غیر رسمی 
بســیار پایین بــوده و حجم تقاضای 
روزانه در بازار رسمی اسکناس نیز طی 
چند روز اخیر رقمی بین پنج تا هشت 
میلیون دار بوده است.بانک مرکزی 
اعام کرده که این بانک در راســتای 
وظایف و مسئولیت های قانونی خود و 
سیاست های کان اقتصادی، علی رغم 
محدودیت های ناشــی از تحریم های 
تجارت،  تسهیل  سیاست  بین المللی، 
حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید 
خانوارهــا و صاحبــان کســب وکار، 

تعادل منابع و مصارف ارزی و کمک 
به رشــد اقتصادی  را دنبال می کند. 
بنابراین، در این شرایط سخت جنگ 
اقتصادی، سیاستگذار پولی نمی تواند 
صرفاً دنباله رو شاخص ارزی اسکناس 
و حواله در  بازار غیررسمی ارز باشد، 
اسمی  نرخ های  شــکل گیری  چراکه 

بــاای ارز در بازار یاد شــده، عمدتاً 
ناشی از انتظارات و نه عوامل بنیادین، 
کمکی به ایجاد و حفظ ثبات در بازار 
ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد 
نخواهد کرد و اقتصاد ایران را با چالش 
های جدی مواجه خواهد ســاخت.در 
این راســتا، بانک مرکزی متناسب با 

شــرایط و روند امروزه بازار نسبت به 
تأمین تقاضاهای واقعی ارز به صورت 
اســکناس و حواله اقدام کرده است. 
بنابراین سیاست این بانک حفظ ثبات 
بازار ارز براساس عوامل بنیادین است. 
بازار اسکناس توسط  یادآور می شود، 
بازارساز در حال اشــباع شدن است 
و بــه نظر می رســد بازارســاز با این 
اقــدام دســت داان را از بازار کوتاه 
کرده اســت و تأمیــن نیازهای ارزی 
متقاضیان واقعی توسط نظام بانکی و 
شبکه صرافی های مجاز به نرخ بازار و 
براساس عوامل بنیادین ادامه خواهد 

داشت.

بانک مرکزی اعام کرد
 تقاضای روزانه اسکناس ۵ تا 8 

میلیون دار

رئیس کل بانــک مرکزی گفت: در نشســت امروز با 
اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 
مقرر شد فرصت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران بانکی برای تولید کنندگان حقیقی و حقوقی 
مجددا تمدید شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی پس از نشست دیروز)سه شنبه 18 شهریورماه( 
با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی، 
گفت: سال گذشته قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکارن 
بانکی بعد از تصویب مجلس شورای اسامی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اصاحاتی به تصویب رسید 
و اباغ شــد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آغاز 
اجرای قانون تســهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی با 
شــیوع ویروس کرونا در کشــور مصادف شد، تصریح 
کرد: بسیاری از بدهکاران بانکی نتوانستند با مراجعه به 
بانک ها از این قانون استفاده کنند و بانک ها نیز آمادگی 
ازم را نداشته اند.وی با اشاره به اینکه نمایندگان مردم 
در مجلس شــورای اسامی در دوره گذشته از مجمع 

تشخیص مصلحت نظام درخواســت کردند تا مهلت 
اجرای قانون تســهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی به 
مدت ۳ ماه و تا پایان شهریورماه تمدید شود، به خانه 
ملت گفت: تا کنون 11 هزار مورد درخواست تسهیل 
تســویه بدهی به بانک ها ارائه شده که از این تعداد 2 
هزار مورد شــرایط ازم را نداشته است.همتی با تاکید 
بر اینکه 9 هزار پرونده متقاضی تسهیل تسویه بدهی 

بانکی معادل ۴ هزار ۵۰۰میلیارد باید توســط بانک ها 
بررسی شــود، عنوان کرد: در نشست دیروز با اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی مقرر شد 
فرصت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکارن 
بانکی بــرای تولید کنندگان حقیقی و حقوقی مجددا 
تمدید شود.وی، گفت: در نشست امروز مقرر شد من و 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی طی 
نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از وی 
درخواست کنیم تا فرصت اجرای قانون تسهیل بدهی 
بدهکاران بانکی تا پایان ســال تمدید شــود تا تمامی 
متقاضیان بر مبنای این قانون بدهی خود را تســویه 
کنند.رئیــس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف 
از اجرای قانون تســهیل تسویه بدهی بدهکارن بانکی 
حذف ربح مرکب اســت، عنوان کرد: امیدواریم تمامی 
تولیدکنندگان از مزایای قانون تســهیل تسویه بدهی 
بدهکارن بانکی در چارچوب مقررات شــرع اســامی 

بهره مند شوند.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد
همکاری مجلس و بانک مرکزی برای تمدید قانون تسهیل تسویه 

بدهی بدهکاران بانکی

مدیرعامل بانک سینا در مراسم 
افتتاح شعبه عسلویه اعام کرد:
آمادگی بانک سینا 
برای سرمایه گذاری 
درحوزه نفت، گاز و 
پتروشیمی
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گزیده خبر
 هفته  سرنوشت ساز در روند تشکیل

 دولت لبنان
منابع آگاه از روند تشکیل دولت لبنان اعام کردند که تشکیل دولت وارد هفته ای 
تعیین کننده شــده اســت.به گزارش رادیو النور، منابع آگاه تصریح کردند که 
پیش بینی می شود طی این هفته مصطفی ادیب، نخست وزیر مامور به تشکیل 
دولت لبنان تغییرات نهائی را در ساختار و چیدمان دولت خود إعمال کند.منابع 
در ادامه افزودند، ادیب به زودی به کاخ بعبدا می رود تا میشل عون، رئیس جمهور 

را از چیدمان دولت خود مطلع سازد.

آغاز کمپین انتخابات تعیین رهبر جدید حزب 
حاکم ژاپن

کمپین رســمی انتخابات مربوط به تعیین رهبر حزب حاکــم ژاپن در حالی از 
امروز ســه شنبه آغاز شده که یوشیهیده سوگا، کسی که مدتها به عنوان دست 
راســت شینزو آبه، نخست وزیر مســتعفی کار کرده به عنوان کاندیدای ارشد و 
جانشین احتمالی او در نخست وزیری در نظر گرفته می شود.به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، یوشیهیده سوگا، ۷۱ ساله که به عنوان دبیرکل کابینه ژاپن کار 
کرده رســما چند روز پیــش نامزدی خود را برای رهبــری حزب حاکم لیبرال 
دموکرات ژاپن اعام کرد. او که به عنوان ســخنگوی دولت فعالیت داشته با دو 
رقیب جوانتر از خود شامل شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق و فومیو کیشیدا، وزیر 
خارجه سابق که هر دو ۶۳ سال دارند رقابت می کند.برنده رای گیری درون حزبی 
برای انتخاب رهبر جدید که در تاریخ ۱۴ سپتامبر انجام می شود تبدیل به نخست 

وزیر بعدی ژاپن می شود زیرا این حزب اکثریت را در پارلمان در اختیار دارد. 

ناوالنی از کما برگشت
الکسی ناوالنی وباگ نویس و رهبر مخالفان دولت روسیه که از دو هفته پیش به 
کما رفته است و در بیمارستانی در برلین بستری است، از این حالت خارج شد. 
بیمارستان چریته برلین  در توئیتی خاطرنشان کرد: حال الکسی بهبود یافته و 
با تاش پزشــکان از کما خارج شده است.    در این توییت گفته شده است که 
ناوالنی دیگر به دستگاه تنفس مصنوعی وصل نیست. بیمارستان چریته در مطلب 
توییتی خود گفته است: ناوالنی همچنین به صداها واکنش نشان می دهد اما هنوز 
زود است که  پیامدهای مسمومیت وی در درازمدت ارزیابی شود. در همین حال 
امروز دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که 
طرف روســی مدارک پزشکی در مورد وضعیت بیماری ناوالنی را ازطرف آلمانی 
دریافت کند. الکسی ناوالنی ۱۷ روز پیش در حالی که از تومسک در سیبری به 
مســکو پرواز می کرد در هواپیما دچار حمله عصبی شدید شد و در حالی که به 
کما رفته بود در بیمارستانی در شهر اومسک سیبری بستری شد.مقام های آلمانی 
به تازگی مدعی شــدند که ناوالنی با ماده ای سمی به نام نوویچوک که دو سال 
پیش در مسمومیت سرگئی اسکریپال سرهنگ سابق روسی پناهنده به انگلیس 

و دخترش یولیا بکار گرفته شده بود، مسموم شده است.

 گاردین: 

نتایجانتخاباتآمریکاازهمیشهنامشخصتر
کارشناسان سیاسی آمریکا هشــدار داده اند که مردم این کشور حق دارند که در جریان 
رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری این دوره اعتماد کمتری نســبت به نتایج اعام 
شده در قالب نظر سنجی ها داشته باشند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این دوره 
یکی از پرچالش ترین و جنجالی ترین انتخابات های این کشور است.به اعتقاد بسیاری از 
کارشناســان با وجود نظرسنجی های متعدد از وضعیت نامزدهای رقیب در این رقابت ها، 
اما همچنان آینده آمریکا در پرتو تشــدید رقابت ها و اظهارات ترامپ مبهم است و هنوز 
مشخص نیســت که آمریکا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به کدام 
سو کشیده خواهد شد؟در همین ارتباط نیز، روزنامه گاردین در مطلبی با عنوان »جار و 
جنجال و آشفتگی: چرا نتایج انتخابات آمریکا از همیشه نامشخص تر است؟« به بررسی 
اوضاع این روزهای صحنه سیاســی آمریکا در پرتو انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو 
پرداخته اســت.در ابتدای این مطلب با اشاره به برگزاری مراسم اخیر انتخاباتی ترامپ در 
ایالت پنســیلوانیا و انجام اقدامات نمایشی از جمله پرواز جنگنده ها، نصب پرچم آمریکا 
و تابلو بزرگ تبلیغاتی ترامپ گفته شــده که از میان حامیان ترامپ عده بسیار محدودی 
ماسک داشتند تا رســانه های حامی ترامپ بتوانند این مراسم را پوشش دهند و ترامپ 
باردیگر به مانند تبلیغات سال 20۱۶ بسیار پر سر وصدا و جنجالی حاضر شد، اگرچه رقیب 

او این بار بجای »هیاری کلینتون«، فردی به نام »جو بایدن« است.

فضای سیاسی آمریکا ابری است
گزارش در ادامه می گوید: اما یک واقعیت آن اســت که فضای سیاسی آمریکا ابری تر و 
تیره و تارتر از همیشه است. آیا می توان به نظر سنجی ها اعتماد کرد؟ آیا این نظرسنجی 
ها رای دهندگان پنهان ترامپ را در نظر گرفته اند؟ آیا بایدن مانند کلینتون از نظر آرای 
عمومی از ترامپ پیشی خواهد گرفت و فقط از طریق آرای الکترال کالج شکست خواهد 
خــورد؟ آیا با وجود تاش ترامپ برای تحلیل و تضعیف اعتماد مردم به رای پســتی، باز 
مردم به صورت پســتی رای خواهند داد یا این که همزمان با شیوع جهانی کرونا به صف 
های طوانی مدت اعتماد می کنند و رای حضوری خواهند داد؟ آیا نتیجه در همان شب 
انتخابات مشخص خواهد شد یا روزها و یا هفته ها زمان خواهد برد؟ آیا مانند سال 2000 

اعام نتایج انتخاباتی به دادگاه کشیده خواهد شد؟

نتایج نظرسنجی ها متناقض است
در ارتباط با وضعیت نامعلوم آمریکا همزمان با برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 
این کشور، »تارا ستمایر«، تحلیلگر سیاسی و مسئول سابق ارتباطات جمهوری خواهان در 
کنگره آمریکا معتقد است که هنوز نمی توان درباره بدترین سناریوهایی که ممکن است 
در این کشــور اتفاق افتد، چیزی نوشت، چون در حال حاضر ما شاهد ترکیبی از هرج و 
مرج و آشــفتگی همزمان با آن هســتیم که به روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
نزدیک  می شــویم.گزارش در ادامه می گوید: از همان هفته گذشــته وضعیت آشفته و 
نامشخص انتخابات با انتشار برخی نظرسنجی های متضاد و متناقض مشخص بود. برخی 
ناظران قاطعانه اعام کرده اند که بایدن در همان مرحله اولیه حتی ۷ تا 8 درصد از نتیجه 
مشابه کلینتون در سال 20۱۶ جلوتر خواهد بود و پیروزی او قطعی است و از جمله مجله 

نیویورک نیز در گزارشــی 5 دلیل را برای پیروزی قطعی بایدن در انتخابات عنوان کرد.
برخی دیگر اما برخاف این پیش بینی معتقدند که ما شاهد  برخی تغییرات در وضعیت 
سیاسی و تشدید شرایط بویژه در ایالت های چرخشی هستیم که یک دوره به دموکرات ها 
و یک دوره به جمهوری خواهان متمایل می شوند.در این ارتباط از جمله واشینگتن پست 
در مطلبی عنوان کرد که »البته ترامپ ممکن است برنده انتخابات شود.« همچنین مایکل 
مور، کارگردان و مستند ساز معروف آمریکایی در مطلبی گفته است: نسبت به ۱0 هفته 
پیش رو تا انتخابات هشدار می دهم، سطح شور و هیجان در کمپین انتخاباتی بسیار پائین 
است، اما برای جوبایدن نه! این خطر وجود دارد که ترامپ با ارائه تبلیغ »نظم و قانون« به 

عنوان شعار محوری خود به بایدن ضربه بزند!

وضعیت آمریکا پیچیده شده است
به اعتقاد نویســنده یادداشت گاردین، اوضاع در آمریکا بسیار پیچیده است. او می گوید: 
بی صبری و کم تحملی با شاخصه های سنتی مرتبط با انتخابات از فعالیت های رسانه ای 
تا موضوع دخالت روســیه در انتخابات تا همه گیــری کرونا و برخی بازی های تاکتیکی 
نامزدهای انتخاباتی ترکیب شــده است.پولیتیکو ماه گذشته گزارش داده بود که کمپین 
انتخاباتی ترامپ هفته ای یک میلیون دار را بدســت می آورد اما برای بایدن این شرایط 
فراهم نیست!این وضعیت نامعلوم، شرایط دیگر را از جمله بحران بهداشت عمومی، رکورد 
اقتصادی، بی عدالتی و نژادپرستی و اظهارات عجیب رئیس جمهوری که گفته است برای 
ماندن در قدرت هرکاری را خواهد کرد، تحت الشعاع قرار می دهد.»مونیکا مک درموت«، 
استاد علوم سیاسی در دانشگاه فرودهام نیویورک در ارتباط با وضعیت نامعلوم و مبهم این 
روزهای آمریکا می گوید: این یک وضعیت طوفانی و بحرانی اســت که ما تا کنون آن را 

تجربه نکرده بودیم.

بی اعتمادی به نظرسنجی ها
در جریان انتخابات ســال 20۱۶، اعتبار نظر سنجی ها به شــدت زیر سوال رفت و این 
نظرســنجی ها نتوانستند پیش بینی کنند که چگونه در حالی که کلینتون از نظر آرای 
عمومی از ترامپ پیشــی گرفته بود، اما ترامپ در ایالت های پنســیلوانیا، ویسکانسین و 
میشیگان موفق به کسب رای بیشتر الکترال کالج شد!یکی  دیگر از کارشناسان سیاسی 
آمریکا حتی هشــدار داده اســت که مردم حق دارند که این بار اعتماد کمتری نسبت به 
نظر سنجی ها داشته باشند، چون این نظرسنجی ها از نظر مردم شناسی و جامعه آماری 
خود کمتر به افراد خارج  از دانشگاه ها و غیرآکادمیک توجه کرده اند و در این نظرسنجی 
ها حامیان اصلی ترامپ که خارج از دانشــگاه ها هستند به میزان کافی و زیادی در این 
نظرسنجی ها مورد توجه واقع نگردیده اند.در این ارتباط همچنین هشدار دیگری نیز داده 
شــده و آن این که رکورد رای گیری از طریق پســتی در آمریکا در این دوره از انتخابات 
به دلیل شیوع کرونا شکسته خواهد شد، اما بسیاری از ایالت ها فاقد تجربه کافی و قبلی 
درباره این گونه رای گیری هســتند و این موضوع چالشــی برای برخی از ایالت هاست. 
همچنین کمبود نیروی کار برای رای گیری به دلیل شیوع کرونا از دیگر چالش های پیش 
روی برگزاری انتخابات آمریکا است.مک درموت، کارشناس سیاسی همچنین می گوید: 

در عین حال گزارش هایی که نظرسنجی ها را به طور کامل بی اعتبار می دانند و از مرگ 
نظرسنجی ها سخن می گویند، بسیار اغراق آمیز است، چون نظرسنجی در انتخابات قبلی 
درباره هیاری کلینتون از نظر آرای عمومی به میزان زیادی درســت از آب درآمد و این 
نتایج آرای الکترال کالج بود که نتیجه انتخابات را تغییر داد و شرایط دونالد ترامپ است 
که پیسش بینی را دشوار کرده است. از سوی دیگر آن چه کار را برای اعتبار نظرسنجی ها 
دشوار کرده این است که نیروی کافی برای نظرسنجی از کالج های انتخاباتی وجود ندارد و 

با توجه به همین موضوع نمی توان نتایج قابل اتکایی را بدست آورد.

نقش بی بدیل رسانه ها برای ترامپ
ادامه گزارش به برخی مواضع جنجالی ترامپ پرداخته و در این ارتباط می گوید: گزارش ها 
و تصاویری که از هرج و مرج و غارت همزمان با اعتراضات در ویسکانسین، کنوشا و دیگر 
جاها در رسانه های محافظه کار مانند فاکس نیوز انعکاس می یابد، دست مایه ترامپ برای 
حمله به فرمانداران دموکرات این ایالت هاست و ترامپ این فرمانداران را متهم به حمایت 
از تروریسم داخلی می کند و همزمان هشدار می دهد که اگر بایدن روی کار بیاید همین 
وضعیت برای هر شــهری در آمریکا اتفاق خواهد افتاد.در این میان توجه به رسانه برای 
شناخت وضعیت میدانی و سیاسی آمریکا در آستانه انتخابات بسیار مهم ارزیابی می شود 
و به نقل از »کوین رووز« که در نیویورک تایمز خطاب به دموکرات ها سخنانی گفته، نقل 
شده است: اگر فکر می کنید که ترامپ در انتخابات ماه نوامبر پیروز نخواهد شد، بهتر است 
که به فضای رسانه ای در فیس بوک بیشتر توجه کنید و وقت بیشتری را در فیس بوک 
گذرانید! رووز با تحلیل محتوای اظهارات و مواضع حامیان ترامپ توانســته به این نتیجه 
دست یابد که چگونه حامیان رئیس جمهور جنجالی آمریکا طی چند سال گذشته موقق 
به شــکل دهی به جریان رسانه ای شده اند که با انتشار هر خبر خیلی سریع تفسیرهای 
موردنظرشــان را تولید و منتشــر می کنند و در عمل فضای تحرک از دیگر رسانه های 

دموکرات و مخالف را گرفته اند. 

نادیده گرفتن آرای الکترال کالج و تغییر بازی
در عین حال برخی تحلیلگران با سابقه تر معتقدند که ممکن  است قدرت و توانایی ترامپ 
با توجه به در نظر نگرفتن آرای الکترال کالج نادیده گرفته شــود و آرای الکترال کالج برای 
یک نامزد انتخاباتی ممکن است متفاوت از آرای عمومی او باشد، همان گونه که در انتخابات 
ریاست جمهوری 20۱۶ نامزد پیروز آرای عمومی کمتری از نامزد شکست خورده دموکرات 
داشت، اما این آرای الکترال کالج بود که سرنوشت نامزدهای انتخاباتی را تعیین کرد.در پایان 
این گزارش گفته شده اگرچه بایدن در حال حاضر با توجه به دارا بودن یک معاون از اقلیت ها 
نژادی شانس خود را برای کسب رای از طیف گسترده ای از شهروندان آمریکایی افزایش داده 
است، اما هنوز هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و ترامپ غیرقابل پیش بینی ترین رئیس 
جمهور تاریخ آمریکاست و هیچ بعید نیست که او در آخرین روزها استراتژی خود را تغییر 
دهد.در حال حاضر ترامپ استراتژی مقابله با هرج و مرج با شعار »نظم و قانون« را در پیش 
گرفته، اما ترامپ ممکن است در آخرین روزهای رقابت ها از واکسن کرونا رونمایی کند که 

این  وضعیت می تواند بازی را دچار تغییرات قابل توجهی کند.
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"جو بایدن" نامزد انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا چند روز 
پیش ادعا کرد که یک ســیاه پوست امپ را اختراع کرده است، 
نه یک سفیدپوســت به نام "توماس ادیســون"! اما این ادعا از 
کجا نشــات گرفته اســت؟ وی در حال صحبت و پرداختن به 
این موضوع بود که ســیاه پوستان چطور در تاریخ آمریکا نادیده 
گرفته می شــوند و در مدارس درباره آنها صحبت نمی شود. اما 
مســئله این اســت که گفته های او کمی نادرست است. تا آنجا 
که ما می دانیم، "توماس ادیســون" امپ را اختراع کرده است، 
اما یک مخترع ســیاه پوست آفریقایی-آمریکایی به نام "لوئیس 
هاوارد اتیمر" که دســتیار "ادیسون" بود، در واقع آن را بهتر و 

در دسترس تر کرد.

نتیجه یک مطالعه جدید می گوید که کیت های تشخیص کرونا ممکن 
است سلول های مرده ویروس را به جای ویروس زنده شناسایی کنند که 
این امر می تواند باعث رشــد چشمگیر در آمار مبتایان شود. این بدان 
معنی اســت که به برخی از مردِم انگلیس اکنون گفته می شود خود را 
قرنطینه کنند، در حالی که دیگر ناقل ویروس نیستند. اگر این فرضیه 
اثبات شود، حداقل می تواند به صورت جزئی این واقعیت را توضیح دهد 
که چرا به نظر می رسد آمار ابتا در این کشور رو به صعود است، درحالی 
که آمار پذیرش در بیمارســتان ســیر نزولی دارد. متخصصان از مرکز 
داروی دانشگاه آکسفورد و دانشگاه غرب انگلستان، مدارک ۲۵ تحقیق 
درباره آزمایش واکنش زنجیــره ای پلیمراز را که آزمایش متداول تر در 

انگلیس برای ویروس کرونا است، بررسی کردند.

سه کارشناس در حوزه رفتارهای اجتماعی به این نتیجه رسیدند که 
حیوانات هم برای جلوگیری از بیمار شدن فاصله اجتماعی را رعایت 
می کنند. نتیجه مطالعات این ســه متخصص در خصوص چگونگی 
مواجهه حیوانات با بیماری ها به تازگی منتشر شده است. آنها که از 
هفت سال پیش روی رفتارهای اجتماعی حیوانات مطالعه می کنند، 
پنــج نوع حیوان را برای انجام آزمایشــات خود انتخاب کردند. این 
متخصصان در بررسی های خود دریافتند که حیوانات از طریق فاصله 
اجتماعی و راه های ارتبــاط جانبی از گروه خود حفاظت می کنند. 
مورچه ها از بهترین نوع از جانوران برای بررســی شــیوع بیماری ها 
بودند که انتخاب شدند. این حشراِت بسیار اجتماعی در گروه شان از 

قوانین سخت و متمرکز تبعیت می کنند. 

آیا "ادیسون"امپ را اختراع 
نکرده است!؟

تست کرونا ممکن است ویروس 
مرده را بیماری زا تشخیص دهد

حیوانات هم هنگام بیماری فاصله 
اجتماعی را رعایت می کنند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مردم در حال غذا دادن به مرغ های ماهیخوار

رندرهای جالب از کامیون های خیالی سوپراسپرت سازان!
حقیقت این است اکثر کامیون هایی که در جاده ها دیده می شوند ظاهر خیلی جذابی ندارند. البته اگر برخی از پیشروهای صنعت خودرو 
بخواهند ســری به بازار کامیون های سنگین بزنند شــاید نتایج جالبی پدیدار شود. رندرهایی که در ادامه ماحظه خواهید کرد شامل 
کامیون های خیالی تولیدی توســط اســتون مارتین، فراری، کونیگ زگ، امبورگینی، مک ارن، پاگانی و W موتورز هستند و اگرچه 
هیچ کدام از آن ها هرگز روی خط تولید را به خود نخواهند دید اما ما واقعاً دوست داریم آن ها را در دنیای واقعی هم ببینیم. رندر کامیون 
استون مارتین به وضوح از سوپرکار DB11 الهام گرفته و نمای جلوی این گرندتورر به بدنه ای بلندقامت و شیشه ای پیوند زده شده است. 
اما کامیون فراری از پورتوفینو الهام گرفته و از سقف شیشه ای سود می برد. رانندگان برخاف کامیون های امروزی می توانند از هوای آزاد 
لذت ببرند و البته از آنجایی که این کامیون به فراری تعلق دارد بنابراین رنگ قرمز آن نیز بسیار جلب توجه می کند. کامیون کونیگ زگ 
یکی از برجســته ترین رندرها بوده و از نمای جلوی آگرا و بدنه ای مشکی و سفید برخوردار است. کامیون های امبورگینی و مک ارن 
بر پایه اوروس و ۷۲۰S طراحی شده اند. همانند تمامی محصوات امبورگینی، کامیون این شرکت هم تحت تأثیر خطوط تیز گوشه دار 

است. در مقابل باید گفت مک ارن از طراحی انحنادارتری استفاده کرده و چراغ های جلوی بزرگی دارد. 

وزنه برداری جهان به دیپلماسی ضعیف ایران رای اعتماد نمی دهد
این اتفاق که وزنه برداری ایران در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی هم نتوانست جایگاهی داشته باشد نشان می دهد باید هر چه 
سریعتر فکری به حال دیپلماسی خود کند تا در انتخابات مهم IWF متحمل شکست بزرگتر نشود. وزنه برداری ایران هر چقدر روی تخته 
مسابقات موفق بوده و توانسته نام خود را  به عنوان یکی از قدرت های جهان ثبت کند، اما در بحث دیپلماسی ضعیف ظاهر شده که حاصل 
آن هم نداشتن کرسی مهم در فدراسیون جهانی است. در آخرین اتفاق هم ایران در کمیسیون ورزشکاران نتوانست عضوی داشته باشد و 
برای انتخاب ورزشکار از آسیا، حافظ قشقایی در رقابت با ژیاجون لیو که دارای طا و نقره المپیک و پنج طای جهان است نتوانست صاحب 
کرسی شود. این اتفاق در شرایطی که رخ داد که فدراسیون جهانی )IWF( بعد از حاشیه ها و تغییر مدیریت، در حال پوست اندازی است  
و در نظر دارد حضور ورزشکاران در تصمیمات پر رنگ تر شود. همان زمان هم که ایران کاندیداهای خود را معرفی کرد این نقد وارد شد 
که شاید بهتر بود ایران فردی که دارای مدال المپیک و نامدارتر است را معرفی می کرد اما در هر صورت ایران در کمیسیون ورزشکاران 
صاحب جایگاه نشد. این مسئله نگرانی ها را بابت انتخابات فدراسیون جهانی که پیش رو است، بیشتر می کند چرا اگر ایران دیپلماسی 

قوی تری در پیش نگیرد بعید نیست که دوباره شکست خورده از میدان رقابتی انتخابات بیرون بیاید.

رگز ندید ام ه مصور بود سخادست مبارک تو سخای مصورست چون  گرد و چون غبار شد اندر هوا هباگر طعنه ای زنند تو را دشمنان ه قصد از گرد و از غبار ه نقصان بود تو رار آسمان ملک تویی همچو آفتاب ر مرزار دین و دیانت کند چراوهم تو ر کفایت اگر مرکبی بود چون و چرا ر ازد بیچون و بی چرانقصان و طعنه ر تو روا نیست همچنان کوه است بانگ و نقص تو رکوه چون صدانقص تو گشت باز سوی دشمنان تو

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

مســتند ایرانی »آشــو« موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه ار جشــنواره سواستوپول شد. 
شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند و برنامه های تلویزیونی سواستوپول که از تاریخ ۲۷ 
اوت تا ۴ ســپتامبر )۶ تا 1۴ شــهریور( در شبه جزیره خودمخنار کریمه در روسیه برگزار شد در 
نهایت جایزه بهترین فیلم کوتاه خود را به مستند ایرانی »آشو« به کارگردانی جعفر نجفی اعطا مرد. 
»آشــو« سال گذشته و در جشنواره مستند آمستردام )ایدفا( جایزه بهترین مستند بخش کودک 
و نوجوان را دریافت کرد. پیش و پس از آن نیز موفقیت هایی در برخی جشــنواره های خارجی 
به دســت آورده است.  این مســتند کوتاه روایتگر زندگی چوپانی کودک به نام آشو است که در 
عین حال که سرگرم مراقب از گله است سودای بازیگری و فیلم های هالیوودی را در سر دارد که 

پسرعمویش برایش آورده است.

هنر ظریف رهایی از دغدغه ها
هنر ظریــف رهایی از دغدغه ها اثــری پرفروش از 
مارک منسن، نویســنده آمریکایی است که در آن 
تاش دارد روشــی تازه برای خــوب زندگی کردن 
به خوانندگان یاد دهد. روشــی که فشــار کمتری 
روی شــانه های خود احســاس کنیــم و بتوانیم با 
خیــال راحت بــه ارزش لحظه ها پــی ببریم. این 
کتاب در دسته کتاب های خودیاری و موفقیت قرار 
می گیرد. خیلی ســاده می توان گفت مارک منسن 
در کتابش »بی خیالی« را آموزش می دهد. یک نوع 
احســاس آزاد بودن که البته مسئوانه است و با آن 
»بی خیالی« مطلق تفاوت دارد. قرار اســت که این 
کتاب رنج های ما را به ابزار، زخم هایمان را به قدرت 
و مشــکاتمان را موانعی معمولی تبدیل کند. نویســنده درباره هنر ظریف رهایی از دغدغه ها 
می گوید: این کتاب را به چشــم راهنمایی برای رنج هایتــان بنگرید؛ راهنمایی برای چگونگی 
رنج کشــیدن آسان تر و معنی دارتر. این کتابی است درباره برداشتن قدم های سبک تر با وجود 
بارهای ســنگین روی دوشتان، درباره آرامش بیشتر در برابر بزرگترین ترس هایتان و خندیدن 
به اشــک هایتان در همان حالی که از چشم هایتان سرازیر است. در قسمتی از متن پشت جلد 
کتاب نیز چنین آمده است: این کتاب به شما یاد نمی دهد چطور به دست بیاورید یا بیندوزید، 
بلکه یاد می دهد چطور ببازید و رها کنید. به شــما یاد می دهد چطور ســیاهه ای از زندگی تان 
بســازید و همه چیز جز مهم ترین ها را خط بزنید. به شــما یاد می دهد چشمان تان را ببندید و 
مطمئن باشید که می توانید خودتان را به پشت رها کنید، و اگر زمین خوردید، اشکالی ندارد. 

به شما می آموزد که دغدغه های کم تری داشته باشید.

احمد شاه مسعود
احمدشاه مسعود از فرماندهان نظامی مجاهدین و وزیر 
دفاع پیشین افغانستان بود. او در جنگ های شوروی و 
جنگ های داخلی افغانستان نقش مهم داشت. مسعود 
روز 1۸ شهریور 1۳۸۰ )نهم سپتامبر ۲۰۰1(، بر اثر 
انفجار انتحاری دو هراس افگــن مظنون به ارتباط با 
شبکه القاعده که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، 
در خواجه بهاءالدین وایت تخار افغانستان کشته شد. 
پســانتر دولت افغانستان به او لقب »قهرمان ملی« را 
داد. او در کنــار کار در ارتش که مربوط وزارت دفاع 
می شــد، گاهی در وزارت داخله )وزارت کشــور( نیز 
وظایف رسمی را به سر رسانید. آنچنانکه او در هرات 
چند سال در بخش وزارت داخله سمت فرماندهی یا 
قوماندانی ژاندارم و پلیس هرات را به دوش داشت؛ بنابراین احمدشاه مسعود همراه با پدر و خانواده 
به وایــات مختلف رفت و دوران کودکی و نوجوانی را در مکاتــب و مدارس بیرون از زادگاهش 
سپری نمود. احمدشاه مسعود همانگونه که در سه سال حاکمیت مجاهدین به خاطر تحقق صلح 
و ثبات در افغانستان به هرصدایی در این جهت لبیک گفت و با هر گامی در این مسیر همراه شد، 
از نخستین ادعا و فریاد طالبان در پایان دادن به جنگ و استقرار صلح نیز استقبال کرد. او حرکت 
طالبان را که با شــعار صلح خواهی و تحقق امنیت از جنوب کشــور و از قندهار سر برآورد مورد 
تشــویق و حمایت قرارداد؛ و در دسترسی به صلح به گونهٔ شگفت آور و متهوارنه ای بدون سپاه و 
لشکر به پیشواز آن ها در۲۲ دلو 1۳۷۳ به میدان شهر رفت. اما طالبان که یک گروه جاهل و وابسته 
به بیگانه بودند و نه برای صلح بلکه برای ایجاد حاکمیت جهل و بیداد و نابودی استقال و هویت 

ملی افغانستان مأموریت داشتند راه جنگ را برگزیدند.

»آشو« بهترین فیلم کوتاه جشنواره 
کریمه شد


