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 دولت فرانسه
 شریک جرم شارلی ابدو

 )Charlie Hebdo : مجله هفتگی شــارلی ) به زبان  فرانسوی
مجله ای اســت فکاهی و مشــهور به خط فکــری چپ گرا، که 
چهارشــنبه ها در فرانسه منتشر می شــود. پنهان مایه این مجله 
صهیونیســتی اســت که  لحنی انتقادی هم دارد و خط مشــی 
منافقانــه و متظاهرانه ای ضد نژادپرســتی و با اعام موضع  ضد 
مذهبی را دنبال میکند. نوع نگرش و مقاات این مجله ضد ادیان 
اعم از اســام و مســیحیت و به ندرت یهودیت است.  این مجله 
انتشــار نســخه آلمانی خود را از یکم دسامبر ۲۰۱۶ با شمارگان 
۲۰۰ هزار نســخه برای توزیع در آلمان و سوئیس و اتریش آغار 
کرد. »شارلی اِبدو« جانشین مجله »هاراکیری« است که از سال 
۱۹۶۰ تا ۱۹۶۱ میادی منتشــر می شــد. این مجله در فرانسه 
چندین بار توقیف و بسته شده است.  دولت فرانسه بخاطر توهین 
به ارزش های ملی یکبار و در سال ۱۹۷۰ و بار دیگر پس از مرگ 
ژنرال شارل دو گل بخاطر توهین به شخص ایشان، با دستور وزیر 
کشور این مجله را تعطیل کرد. در دهه ۱۹۸۰ میادی کارمندان 
قدیمی تحریریه با نام تازه »شارلی ابدو« )این نام کنایه ایست به 
نام شــارل دو گل( کار مجله را ادامه دادند ولی شمارگان بسیار 
پاییــن و انتقاد مردم از کیفیت محتوا عامل نیمه تعطیل شــدن 
مجله گشت تا اینکه گروهی با اکثریت یهودی و بهتر است بگویم 
با نیت و پشتوانه صهیونیستی  به تیم قدیمی مجله پیوسته و در 
سال ۱۹۹۲ هفته نامه » شارلی ابدو جدید« را منتشر کردند. یکی 
از اهداف شناخته شــده در این مجله ایجاد تنفر بین قومیت ها 
در فرانســه در درجه اول و در اروپا در نوبت دوم است. این مجله 
بمنظور تحریک عواطف مســلمانان دست به اقدام خطرناک و در 
عین حال وقیحانه ای زده که انســان شــرم دارد به محتوای آن 
بپردازد. چاپ و انتشــار کاریکاتور از پیامبر عظیم الشان اسام را 
قبل از این مجله دانمارکی ها اغاز کردند و مورد خشم مسلمانان 
جهان واقع شــدند. کاریکاتورهای موهن ضداســامی نخستین 
بار ۱۵ ســال پیش در یک روزنامه دانمارکی منتشــر شد و یک 
سال بعد شارلی ابدو انتشــار آنها را آغاز کرد. این اقدام موهن با 
اعتراضات مســلمانان مواجه شد. انتشــار این تصاویر اهانت آمیز 
در هدف شــارلی ابدو این بود که نشــان دهد »همه مســلمانان 
تروریســت هســتند«. این نشریه در یادداشــتی که به مناسبت 
بازنشــر این کاریکاتور منتشر کرده،  گستاخانه تأکید می کند که 
»هیچگاه عقب نشینی نمی کند و کوتاه نمی آید«.انتشار مجدد این 
کاریکاتور در ۱۲ تا ۱۵ شــهریور۱۳۹۹  که از نسخه دیجیتال به 
نســخه کاغذی تبدیل و در کیوسک های روزنامه فروشی توزیع 
شد قلب و جان مسلمانان را جریحه دار نموده است. مقام معظم 
رهبری در محکوم نمودن این اتفاق درد ناک بیانیه صادر فرموده 
و این اقدام را محکوم کردند.  ســازمانها و شــخصیت ها هم این 
اقدام موهن را از روش های صهیونیستی برای مبارزه با رشد روز 
افزون تفکر اســامی در پدیده ای عظیم به عنوان انقاب مقدس 
اسامی دانســته و به عواقب آن نیز هشدار دادند. در جهان علیه 
ایــن اقدام کثیف تظاهرات های زیادی صــورت گرفت. از جمله 
در ایران روز پنجشــنبه ۲۰ شهریور نیز تظاهراتی در میدان امام 
حسین علیه الســام برگزار شد و ضمنا در محکومیت این اقدام 
قطعنامه ای در یک مقدمه و ۵ بند صادر شد که در بخشی از آن 

قطعنامه أمده است : 
 ۱- مراتب نفرت و انزجار قلبی خود از اهانت وقیحانه و گستاخانه 
به کام اه مجید و ســاحت قدســی حضرت رســول اعظم در 
کشورهای غربی را اعام و ســکوت ذلت بار به بهانه واهی آزادی 
بیان سیاســت بازان فرانســوی خاصه توجیهــات غیرقابل قبول 

شخص رئیس جمهور فرانسه را شدیداً محکوم می نماییم. 
۲-  با هوشــیاری و غفلت ننمودن از دسایس ضد بشری دشمن 
شــماره یک بشریت، کماکان شــیطان بزرگ آمریکای جنایتکار 
و ولــد نامشــروعش، رژیم جعلی و کودک کش صهیونیســتی را 
ام الفســاد قرن  دانســته، هرگونه اقدام در راستای اسام هراسی 
و حرکت های دشــمنانه علیه مقدســات میلیاردها انسان آزاده 
را برگرفته از سیاســت های خصمانه و توطئه های شــیطانی آنها 

می دانیم
۳- از همه جوامع بین المللی و همه آزادگان و مســلمانان جهان 
و دولتمــردان نظام مقدس جمهوری اســامی خاصه دســتگاه 
دیپلماسی می خواهیم تا با اتخاذ موضع قاطع با هتاکی های بی 
شرمانه و گستاخی نسبت به مقدس ترین مقدسات- کام وحی و 
پیامبر رحمت با اکتفا ننمودن به محکومیت حداقلی را خواهانیم.

 ۴- خیانت نابخشــودنی ســران نگون بخت امارات متحده عربی 
هم پیمان شــیطان بزرگ به اســام و مســلمین با  پذیرش دد 
منشی عادی سازی روابط ذلت بار با رژیم جعلی و غاصب قبله اول 
مسلمین را شدیداً محکوم و نسبت به تکرار این جنایت و خیانت 
فراموش نشدنی توسط دیگر سران نابخرد برخی کشورهای عربی 

هشدار می دهیم.
 ۵- با التزام عملی  به اصل مترقی وایت فقیه، رمز عزت و اقتدار 
مثال  زدنی کشــور بقیه اه ااعظم و سعادت همگان را در اطاعت 
محــض از منویات گهربار مقتدای عظیم الشــأن امت اســامی 
دانسته و آمادگی تا پای جان خود برای حفظ بصیرت، هوشیاری 
و عمل به وظیفه در این طریــق الهی را اعام می نماییم«. بنظر 
میرســد دولت فرانســه باید حد اقل برای یک سال این نشریه را 
تعطیل نماید. چرا که در گذشــته در توهیــن به رئیس جمهور 
دوگل در فرانســه این اقدام انجام شــده است و اگر این دولت به 
بهانه های واهی از جمله آزادی بیان به این اقدام مبادرت ننماید 
بی تردید در جرم شــارلی ابدو شریک است و باید منتظر عواقب 

و کیفر آن بوده باشد.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 تعداد جان باختگان کرونا در کشور 
به ۲۲ هزار و ۹۱۳ نفر رسید

 ســخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون ۳۹۷ هزار و ۸۰۱ نفر در کشور به 
طور قطعی به ویروس کرونا مبتا شده و با فوت ۱۱۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان 
کرونا در کشور به ۲۲ هزار و ۹۱۳ نفر رسیده است.سیما سادات اری درباره آخرین آمار مبتایان قطعی 
به ویروس کرونا و موارد فوت ناشــی از ابتا به این ویروس در کشــور بیان کرد: تا دیروز ۲۱ شهریور 
۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۱۳ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که یک هزار و ۲۵۳ نفر از آنها بستری شدند. با این حساب،  مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به ۳۹۷ هزار و ۸۰۱ نفر رسید.وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۵ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۲ هزار و ۹۱۳ نفر رسید.

معاون وزیر بهداشــت گفت: خوشــبختانه تا کنون ۳۴۲ هزار و ۵۳۹ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین ۳۷۵۳ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری افزود: تاکنون سه میلیون و ۵۰۷ هزار و ۹۳۸ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشــور انجام شده اســت.وی با بیان اینکه بر اســاس آخرین اطاعات کرونا در کشور، 
اســتان های تهران، مازندران، گیان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان 
شمالی، ســمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. تصریح کرد: استان های آذربایجان 
غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، 

مرکزی، ایام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

یک تحلیلگر اقتصادی در واکنش به تصمیم دولت برای حمایت از بورس مبنی بر تزریق بخشــی از منابع صندوق توســعه ملی به بازار سرمایه، گفت: این امر دو 
ناکارآمدی به اقتصاد منتقل می کند که یکی مغایرت اهداف موجودی صندوق توســعه ملی با این هدف دولت و دیگری افزایش تورم اســت.حیدر مستخدمین 
حسینی ، درباره تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بورس، اظهار کرد: ماهیت موجودی صندوق توسعه ملی در اهدافی تعریف شده است که با تصمیم 
اخیر دولت مغایرت دارد.  دولت مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق کرد و به پیش بینی کارشناسان از ریزش  و اصاحات این بازار بی توجهی شد تا سرانجام 
در حال حاضر بورس درگیر ریزش های متداول است.  وی با بیان اینکه در پی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس دو ناکارآمدی به اقتصاد وارد می شود، 
ادامه داد: ماهیت صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بازار سرمایه مغایرت دارد زیرا، منابع این صندوق برای چنین امری درنظر گرفته نشده است. همچنین، 
زمانی که از سمت صندوق توسعه ملی چنیی رقمی خارج می شود، طبیعتا بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرایند تبدیل به ریال پایه پولی 
بانک مرکزی را افزایش می دهد که در نهایت موجب تورم می شود.  این تحلیلگر اقتصادی بهترین راه برای حمایت از بازار سرمایه را دخالت نکردن در آن دانست 
و گفت: در این مدت منافع زیادی از این بازار عاید شده است که در سه ماهه ابتدایی سال درآمد مالیاتی حاصل از نقل وانتقال سهام بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان 
بوده که معادل کل درآمد مالیاتی ســال گذشــته و یازده برابر مالیات این موضوع در سال ۱۳۹۷ است.مستخدمین حسینی ادامه داد: سایر بازارهای اقتصادی به 
نوعی تعطیل شده اند و توجه ها به سمت بازار سرمایه جلب شده است؛ به گونه ای که حضور در بازار پول با توجه به تورم موجود به صرفه نبوده و قدرت خرید را 
پایین می آورده است. همچنین، بازار مسکن نیز وضعیت مشابهی از نظر استقبال و توجه دارد که پروانه ساخت در پنج ماهه اول امسال نسبت به سال های گذشته 

به حداقل رسیده است و این نشان دهنده این است که اشتغال و سرمایه گذاری در این حوزه شکل نگرفته است.

رییس جمهوری گفت: از سال ۹۲ تا ۹۸ - یعنی در طول ۶ سال اخیر- ۱۳۴ میلیارد 
دار صادرات از مناطق آزاد انجام شــده است که بخش اعظم این صادرات به خارج 
بوده است.حجت ااسام والمسلمین حســن روحانی در بهره برداری از طرح های 
ملی ســرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بسیار خوشحالم که در 
۲۳ جلســه در طول سال ۹۹ شاهد افتتاح طرح های مهم در سراسر کشور هستیم. 
امروز نوبت افتتاح طرح های مهم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان بود.وی 
با بیان این که مناطق آزاد برای ما اهمیت ویژه هم از لحاظ خدماتی، گردشــگری،  
تجارت و صنایع دارد، اظهار داشت: در افتتاح های اخیر در زمینه گلخانه و کشاورزی 
و شرکت های دانش بنیان شــاهد یک مرکز نوآوری در کیش بودیم. مناطق آزاد و 
ویژه ما در سراســر کشور چهره دیگری به خود گرفته است.رییس جمهوری اضافه 
کرد: از آغاز دولت تدبیر و امید و نخســتین جلسه با مدیران مناطق آزاد تاکیدمان 
این بود که مناطق آزاد از مناطق وارد کننده به مناطق صادرکننده و جذب گردشگر 
داخلی و خارجی تبدیل شود. این مناطق در شرایط تحریم اقتصادی می توانند نقش 
بســیار خوبی را برای حل مشــکات در زمینه بانکداری بیمه انباردایی ایفا کنند. 
روحانی ادامه داد: امروز شــاهد بودیم در قشــم یک منطقه مهم صادرات فراورده 
نفتی افتتاح شــد که کشــتی ها در این منطقه برای این که سوخت خود را بگیرند 
پهلوگیری کنند و برای صادرات فراوری نفتی است بسیار مهم است.وی یادآور شد: 
در این مناطق آزاد، گلخانه های مهمی را در دســت افتتاح داریم امروز یک گلخانه 
۸۰ هکتاری را در منطقه آزاد ارس شاهد بودیم با سیستم هیدروپونیک افتتاح شد 
که  یکی از بزرگترین طرح گلخانه ای در منطقه خاورمیانه است این طرح می تواند 
اشتغال خود صادرات نقش داشته باشد این گلخانه اکثر محصواتش صادراتی خواهد 
بود و به گونه ای اســت که می تواند در طول ســال برای مصرف داخلی و صادرات 
محصول داشته باشدرییس جمهوری تاکید کرد: مناطق آزاد ما تحرک جدیدی به 
خود گرفته اســت، در گذشته از مناطق آزاد صرفا به عنوان گردش محور دیده می 
شود ولی امروز این همه کارخانه هایی که افتتاح می شود مراکز تولیدکننده هست 
می تواند تولیدش به خارج و داخل صادر شــود.روحانی تصریح کرد: در مناطق آزاد 
و ویژه از سال ۹۲ تا ۹۸ یعنی در طول شش سال، ۱۳۴ میلیارد دار صادرات انجام 
شــده که شامل صادرات خارجی و داخلی بوده است. البته صادرات داخلی مجموعا 
زیاد نیست حدود ســی و چند میلیارد است.  رییس دولت گفت: مناطق آزاد ما با 
توجه به شرایط خاص آنها از برخی مقررات معاف هستند، مناطق بسیار ارزشمندی 
برای سرمایه گذاران است و من به مدیران مناطق آزاد تاکید می کنم که تسهیات 
ازم را برای سرمایه گذاری فراهم کنند.وی یادآورشد: گاهی اوقات سرمایه گذاران 
در این زمینه گایه مند هستند ما باید همه امکانات ازم را در اختیار سرمایه گذار 
بگذاریم و موانع تولید را مخصوصا در سال جهش تولید برداریم و مقام معظم رهبری 

در هفته دولت بار دیگر تاکید کردند که ســه قوه باید برای رفع موانع تولید دقت و 
تسهیات ازم را فراهم کنند.روحانی با بیان اینکه ما در شرایط تحریم امروز راهی 
جز فعال شــدن سرمایه های اقتصادی کشور نداریم، اظهارداشت: کشور ما کشوری 
بزرگ و پهناور و دارای منابع بسیار و آب و هوای متنوع است و امکان سرمایه گذاری 
در کشــور ما وجود دارد؛ همه استانداران ما همه مدیران مناطق آزاد و مناطق ویژه 
آمادگی دارند که سرمایه را جذب کنند.رییس جمهوری اضافه کرد: سرمایه داخلی 
در اولویت اول است و سرمایه خارجی نیز اینگونه است و تفاوتی ندارد. این سرمایه ها 
باید جذب و به کاا یا خدمات تبدیل شود.وی ادامه داد: امروز اعام شد که با افتتاح 
هتل در منطقه کیش، ۱۷ هزار تخت برای گردشــگران و مســافران آماده شده که 
رقم قابل ماحظه ای اســت؛ البته از شــرایط کرونا که ما عبور کنیم در این مناطق 
اســتعداد و ظرفیتهای بیشتری برای جذب گردشــگر دارد و می توانیم شاهد یک 
تحول بزرگ در کشور باشیم.روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توهین 
نشــریه فرانسوی به ساحت پیامبر اعظم )ص( گفت: در شرایط کنونی از یک طرف 
صهیونیســت ها در منطقه ما مشغول توطئه هستند و برخی از کشورهای مسلمان 
منطقه را که هم مسلمان و هم عرب هستند، اغفال می کنند در حالی که آنان باید از 
دو جنبه نسبت به فلسطین حساسیت داشته باشند. از طرف دیگر صهیونیست ها و 
اذناب آنها در دنیا مسیر توهین و اهانت به اسام و پیامبر اسام را در بعضی از موارد 
و مجات از نو بازآفرینی می کنند و موضوعی که چند سال پیش هم رخ داد مجدداً 
به چاپ می رسانند.رییس جمهوری افزود: ما در یک شرایط حساسی در دنیای امروز 
قرار گرفتیم ما باید از منافع ایران، از اســام و ارزش های خود به خوبی دفاع کنیم؛ 
خوشبختانه در سراسر کشور امروز در برابر هر حادثه ای؛ اعم از توطئه صهیونیستها 
برای سرزمین و مردم فلسطین و چه توطئه نسبت به فرهنگ اسام، مردم حساسیت 
خود را نشان می دهند و به جهانیان اعام می کنند که ما همچنان طرفدار مظلومان 
عالم خواهیم بود و همچنان در برابر قلدرصفتان به خوبی ایستادگی می کنیم.روحانی 
ادامه داد: تا پایان سال و تا پایان مشکل ویروس کرونا حتی زمانی که واکسن برسد، 
باید اصول حفاظتی و بهداشتی را مراعات کنیم. اگر چند ماه بعد حتی اگر واکسن 
برســد میزان تاثیرگذاری و ایمنی آن مشخص نیست بنابر این در همه شرایط باید 
اصول بهداشــتی را مراعات کنیم و در عین حال فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و 
سایر فعالیت های دینی را در سراسر کشور انجام دهیم.رییس جمهوری گفت: امروز 
در بیست و سومین هفته شاهد افتتاح ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان  هستیم البته 
اگر دار و یورو را به ریال تبدیل و حساب کنیم افتتاح امروز حدود ۱۵ هزار میلیارد 
تومان است. اینکه ما در یک هفته قادر هستیم ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح افتتاح 
کنیم به معنای زنده بودن و تحرک کشور و شکست آمریکا و به معنای آن است که 

می توانیم مسیر سرافرازی و رشد و توسعه کشور را ادامه دهیم.

نهادینه شدن تورم و جهش ارزی

ترفند ارزی برای جبران کسری بودجه
دستورات بی اثرخودرویی دولت

شروط مشتری گاز ایران برای تمدید قرارداد

رئیس جمهور طی ۴ ماه گذشته ۲ بار به وزارت صمت دستور ساماندهی بازار خودرو را داد، ولی هیچ کدام کارساز 
نشد. مصوبه افزایش حداکثر ۱۰درصدی قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت کارخانه هم خاک می خورد. اواخر 
اردیبهشت ماه امسال بود که براساس توافقات بعمل آمده در ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید انواع خودروها طبق 
دستور العمل شورای رقابت اعام و مطابق آن قیمت گذاری ها توسط شرکت های خودروساز انجام  شد.البته در 
این توافق قرار براین بود تا برای مدیریت بازار خودرو، قیمت ها در بازار حداکثر ۱۰ درصد بیشتر از کارخانه تعیین 
شوند تا از این طریق پایه قیمتی در بازار مشخص و مانع افزایش قیمتها شود.اما بعد از گذشت چند ماه از تعیین 
قیمتهای جدید نه تنها آرامش به بازار خودرو برنگشت بلکه هنوز بازار هیچ پایه قیمتی نداشته و خودروسازان نیز 
به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار هر سه ماه یک بار با توجه به نرخ تورم بخشی مجاز به افزایش قیمت محصوات 
خود شــده اند.محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد عدم اجرای 
مصوبه ۱۰ درصدی فروش خودو در بازار گفته بود: دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد برخی معتقدند که 

قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد.....

وزیر راه و شهرسازی اعام کرد:

وام ودیعه مسکن زیر ۳۰ میلیون تومان بدون ضامن

دو نفتکش ایرانی در حال دور زدن 
آفریقا برای رساندن بنزین به ونزوئا

به گزارش رویترز، موسسه ریسینیتو اکون که در زمینه رهگیری خطوط کشتیرانی فعالیت می کند، 
اعام کرده است که دو نفتکش با پرچم ایران در حال دور زدن آفریقا برای رساندن بنزین به ونزوئا 
هستند.این دو نفتکش به نام های فارست و فورچون هر کدام ۳۰۰ هزار بشکه بنزین از بندر عباس 
طی ماه گذشته بارگیری کرده و منابع آگاه می گویند، در حال انتقال این محموله به ونزوئا هستند. 
کمبود حامل های انرژی در ونزوئا در روزهای گذشته به خاطر پایین بودن سطح تولید در این کشور 
آمریکای اتین بدتر شــده و حاا صف های طوانی برای دریافت ســوخت در پمپ بنزین های این 
کشور ایجاد شده و نیاز ونزوئا به واردات روز به روز بیشتر می شود.ایران در ماه می و ژوئن نخستین 
گروه نفتکش خود را برای صادرات بنزین به ونزوئا ارســال کرد. این سومین بار است که ایران طی 
ماه های گذشــته بنزین به ونزوئا ارسال می کند. دفعه قبل بنزین ایران توسط ۴ نفتکش یونانی در 
حال انتقال به ونزوئا بود که توســط آمریکا ضبط شد. فارست و فورچون البته هنوز مقصدی برای 
محموله خود مشخص نکرده اند، اما انتظار می رود در روزهای باقیمانده از ماه جاری وارد ونزوئا شوند.

برخاف این دو نفتکش یک نفتکش سوم که ماه پیش از بندر عباس بارگیری کرد تجهیزات ناوبری 
خود را خاموش کرده و همین امر باعث شده تا رهگیری آن مشکل شود.منابع آگاه می گویند: با آنکه 
هنوز مشخص نیست مسیر حرکت این کشتی از کجا خواهد بود، اما محموله آن در حال انتقال به 
ونزوئاست. دو منبع آگاه می گویند که این سه کشتی پیشتر برای دریافت مجوز برای عبور از کانال 

سوئز با مقامات این کانال مخابره کرده اند، اما در زمان بندی مقرر از این کانال عبور نکردند.

مستخدمین حسینی؛

 تبعات تورمی تزریق منابع صندوق
 توسعه ملی به بورس

5

4

3

3

2

جناب آقای سید مسعود یعقوبی
درگذشــت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سامتی برای شما 

و بازماندگان آن عزیز از دست رفته  را داریم.
موسسه سخن گستر ناشر روزنامه های صبح اقتصاد و ایران نیوز

رییس جمهور در مراسم بهره برداری از طرح های ملی؛

134میلیارد دار کاا در ۶سال اخیر از مناطق آزاد صادر شد
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 معاون امور بین الملل قوه قضاییه:گزیده خبر

هتک حرمت پیامبر )ص(، نقض اعامیه حقوق بشر است
معاون قوه قضاییه، اقدام نشــریه فرانسوی شارلی ابدو در اهانت 
به ســاحت مقدس پیامبر اعظم )ص( را نقض آشــکار اعامیه 
جهانی حقوق بشر دانست. علی باقری هتک حرمت به مقدسات 
مسلمانان را مصداق بارز تنفر پراکنی، توهین به مقدسات و نقض 
آشکار حق آزادی دین، باور و عقیده برشمرد و تصریح کرد: اتفاقا 
این اقدام، طبق ماده ۳۲ قانون آزادی مطبوعات فرانسه نیز جرم 
محسوب می شود.معاون امور بین الملل قوه قضاییه این مستندات 
حقوقی را نشــان دهنده این واقعیت دانســت که چنین اقدامی 
از منظر حقوق بشــری نیز در جامعه جهانی، غیر قابل توجیه و 
پذیرش اســت.باقری اهانت نشریه فرانســوی به ساحت مقدس 
حضرت رســول )ص( را ســبب جریحه دار شــدن قلوب صد ها 
میلیون انســان موحد دانســت و افزود: این اقدام، جلوه دیگری 
از جاهلیت مدرن اســت، مدرنیته ای که ارزش های انسانی را به 
سخره می گیرد و موهبت الهی آزادی را در بند کج فهمی هایش 
به اســارت می کشــد و ولنگاری به جای آزادی به افکار عمومی 
تحمیل می کند.وی گفت: این تفکر، روزی به بهانه آزادی، فعالیت 
گروه های تروریستی را آزاد دانست و حتی برای توجیه حمایتش 
از آنان؛ از مفهوم مقدس آزادی، ســوء استفاده کرد و اکنون نیز 
با اهانت به مقدســات میلیارد ها انسان، این اقدام موهن را ترویج 
و تشویق می کند.باقری افزود: در عین حال؛ همین تفکر که نگاه 
مطلق به آزادی دارد با تسلیم شدن در مقابل قلدری رژیم امریکا 
برای فشار حداکثری بر ملت آزاده و آزادی خواه ایران؛ با این رژیم 
همراه می شود و با محدودکردن فعالیت آزاد اقتصادی میلیون ها 
انسان برای تامین نیاز های اساسی شان، خاف همه قوانین حقوق 
بشری، حتی دریچه آزاد دسترسی به دارو و درمان را نیز می بندد.

معاون قوه قضاییه گفت: این نخستین بار نیست که آزادی، اسیر 
منافع قدرتمندان می شود بلکه هر گاه که منافع شان اقتضا کند 
مانند اقدام کنونی در اهانت به مقدســات مسلمانان؛ از مفاهیم 
مقدس ســوء استفاده می کنند چنان که مفهوم مقدس آزادی را 
خاف نگرش و باور جامعه بشری در چارچوب منافع شان تفسیر 
کردند.وی، آزادی را در جامعه انســانی دارای چارچوب عقانی 
دانســت و افزود: این طور نیســت که هر کسی آزاد باشد که هر 
کاری دلش خواست کند مثل این که هر کسی در خیابان به بهانه 
آزادی بــا چاقو دیگری را مصدوم کند؛ طبعا هیچ انســان عاقلی 
این تعریف از آزادی را نمی پذیرد چنان که بر اساس همین نگاه، 

توهین به ارزش های دیگر انســان ها در هیچ چارچوب عقانی و 
انسانی قابل پذیرش نیست.باقری گفت: با این حال؛ چون منافع 
قدرتمندان اقتضا می کند اقدام خافشان را توجیه و ولنگاری را 
بــه جای آزادی، ترویج و به افــکار عمومی تحمیل می کنند.وی 
عملکرد دولت های مدعی پایبندی به حقوق بشــر را دربسیاری 
موضوعات دیگر مبتنی بر نگاهی بسیار بسته دانست و گفت: مثا 
اگر خانم های مسلمان بخواهند حجاب داشته باشند محدودیت 
قائل می شوند و برای اعمال محدودیت ها، تفسیر دیگری از آزادی 
ارائــه می کنند.معــاون قوه قضاییه همچنین اهانت به ســاحت 
حضرت رســول )ص( را با اقدام امارات در برقراری روابط با رژیم 
صهیونیستی و به رسمیت شــناختن این رژیم جعلی در امتداد 
هم دانســت و افزود: این اقدام موهن در اروپا برای انحراف اذهان 
عمومی در منطقه از رسمیت دادن به حضور رژیم صهیونیستی 
در حوزه خلیج فــارس بود.باقری همچنین درباره توجیه رئیس 

جمهور فرانسه برای محکوم نکردن اقدام موهن نشریه کشورش 
به بهانه آزادی بیان گفت: این موضوعی مبنایی و عقانی است که 
آزادی تا حدی اســت که سبب اذیت دیگران نشود؛ چنان که در 
هر جامعه ای که قانون حاکم باشد قابل پذیرش نیست که حتی 
صــدای رادیوتان را بلندتر از حدی کنید که ســبب آزار دیگران 
شود.وی افزود: این دولت ها با نگاه سیاسی به موضوع، می خواهند 
با القای تفاسیر دلخواه شان، حتی آن را ترویج کنند، اما هیچ کس 
در دنیا چنین تفاسیری را که طبق امیال و منافع قدرتمندان است 
نمی پذیرد.باقری در پاسخ به پرسش دیگری درباره برخورد دوگانه 
دولت فرانســه در توجیه اهانت به مقدســات مسلمانان به بهانه 
آزادی بیان همزمان با ســرکوب شدید جنبش اعتراضی جلیقه 
زرد ها در کشورشــان تصریح کرد: این جزو تناقص هایی است که 
وقتی در عمل با آن مواجه و دچارش می شــوند این تضاد ها بروز 
و ظهور می یابد.معاون امور بین الملل قوه قضاییه، اقدام نشــریه 

فرانسوی شــارلی ابدو در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم 
)ص( را نقض آشکار مواد ۱ و ۱۸ اعامیه جهانی حقوق بشر، بند 
سوم از ماده ۱۹ میثاق بین امللی حقوق مدنی و سیاسی دانست.

معاون قوه قضاییه، چارچوب بســیاری از کشور های غربی را در 
تعریف آزادی، طبق منافع هیات حاکمه آنان دانست و گفت: این 
چارچوب مطابق با شــاخص هایی نیست که سبب تکامل جامعه 
بشــری شود؛ هر جا با منافعشــان مغایر باشد حتی با اسلحه در 
مقابلش می ایســتند و هرجا طبق منافع شــان باشد حتی آن را 
ترویج می کنند این دوگانگی در ذات این تفکر اســت تفکری که 
مبنایش، حق و عدالت نیســت.وی همچنیــن درباره مطالبه از 
دستگاه قضایی برای جرم انگاری اقدام نشریه فرانسوی و اقدامات 
مشــابه در مجامع بین المللی اظهارداشــت: این موضوع از قبل 
در دســتور کار ما بود، زیرا غربی ها عمدا نمی گذارند مســائلی را 
که به جامعه انســانی مربوط می شود در دستور کار مراجع بین 
المللی قرار گیرد.باقری تاکید کرد: به محض اقدام موهن نشریه 
فرانسوی با چند مرجع بین المللی مکاتبه و تاکید کردیم که باید 
با ایفای نقش در چارچوب وظایف شــان، اجازه ندهند که برخی 
کشور ها برای تامین منافع اقلیت حاکم بر این جوامع با استفاده 
از خاء های موجود، دامنه باز و آزادی داشــته باشــند و با سوء 
استفاده از این فضا، اقداماتی کنند که سبب آسیب به دیگر ملت ها 
می شــود.معاون قوه قضاییه گفت: البته این اقدامات خسارت بار 
فقط منحصر به این موضوع نیســت مثــا اعمال تحریم ها علیه 
ملت ایران اعم از تحریم های امریــکا یا دولت های دیگر به ویژه 
اروپایی ها که تحریم ها را اجرا می کنند، دقیقا خاف موازین بین 

المللی است با این حال عما چنین اعمالی را مرتکب می شوند.
وی افزود: یکی از اقدامات ما در مراجع بین المللی، پیگیری این 
موضوعات به نحوی است که در مرحله نخست، تقبیح و محکوم 
شود و مشروعیتی که می خواهند برای اقدامات خاف شان ایجاد 
کنند از دســت بدهد و دیگر این که در مراجع ذیربط به اقتضای 
موضوعات، جرم انگاری شود.باقری همچنین در پاسخ به پرسشی 
درباره رایزنی با دیگر کشــور ها بــه منظور تجمیع ظرفیت ها در 
مقابله با اهانت به مقدســات اســامی گفت: در این زمینه هم 
اقداماتی در دستورکار است تا هم از نهاد های اسامی منطقه ای 
و بین المللی و هم از کشــور های دیگر استفاده و مجامعی برای 

پیگیری این موضوعات ایجاد کنیم.

وزیر کشور: 
روند اجرای انتخابات بسیار خوب است

وزیر کشــور گفت: تا این لحظه روند اجرای انتخابات بســیار خوب بوده است و 
مشکل خاصی نداشته ایم. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری دور دوم 
انتخابات مجلس شــورای اسامی در ده حوزه و۲۳شهرستان، اظهار کرد: تا این 
لحظه روند اجرای انتخابات بسیار خوب بوده است و مشکل خاصی نداشته ایم.

وی ادامه داد: مطابق با دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا عمل کرده ایم به 
گونه ای که افرادی که در شعب اخذ رای حاضر می شوند باید ماسک و خودکار 
همراه داشته باشند و ما هم شرایط ضدعفونی کردن را فراهم کرده ایم.رحمانی 
فضلی خاطرنشان کرد: باید برنامه ریزی ازم برای انتخابات۱۴۰۰را داشته باشیم 
زیرا اگر بیماری کرونا ادامه داشــته باشد باید شرایط خاصی را برای اجرای این 

انتخابات در نظر بگیریم.

رییس ستاد انتخابات کشور :
 در مرحله دوم انتخابات اکثریت

 نسبی آرا ماک است
رئیس ســتاد انتخابات کشور گفت: در مرحله دوم انتخابات مجلس هر نامزدی 
بیشترین رای را بیاورد به عنوان نماینده مجلس انتخاب می شود.جمال عرف در 
حاشــیه بازدید از ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری انتخابات میان دوره 
ای مجلــس در ۱۰ حوزه انتخابیه اظهار کرد: براســاس گزارش ها تاکنون هیچ 
مشکلی وجود نداشته است، البته در ابتدای شروع رای گیری برخی شعب تاخیر 
داشــتند که بعد از یکی دو ســاعت مشکل حل شد و اکنون همه شعب آناین 
هســتند و مراجعه کنندگان رای خود را می دهند.وی ادامه داد: در این مرحله 
اکثریت نسبی مدنظر است یعنی هر کدام از نامزدها رای بیشتری داشته باشند 
به عنوان نماینده انتخاب می شــود ، من به مردم توصیه می کنم از حق قانونی 
خود استفاده کرده و در انتخابات مشارکت کنند.رئیس ستاد انتخابات با تاکید 
بر این که سامت مردم برای ما یک اصل اساسی است اظهار کرد: امروز از حوزه 
کرج بازدید داشتم و بر رعایت پروتکل ها تاکید کردم برخی شعب پروتکل های 
بهداشــتی را به صورت نســبی رعایت می کردند اما تاکید شد که باید رعایت 
بیشتری انجام شــود.عرف خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰ انتخابات مجلس را 
برای شش حوزه  خواهیم داشت که 5 حوزه میان دوره ای خواهند و  پیشنهاد ما 
این است که حوزه میانه به صورت   مرحله دوم اجرا شود. ادله خود را به شورای 
نگهبان ارائه می کنم تا حقوقدانان و فقهای شواری نگهبان آنها را بررسی کنند 

تا حقی از کسی ضایع نشود.

کدخدایی در جمع خبرنگاران:
انتخابات ۵ حوزه باقیمانده، خرداد ۱۴۰۰ 

برگزار می شود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: 5 حوزه باقیمانده، در انتخابات میاندوره ای یعنی 
۲۸ خرداد ســال ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ریاســت جمهوری برگزار می شود. 
عباســعلی کدخدایی صبح دیروز )جمعه( در جمع خبرنگاران و در ستاد هیئت 
مرکزی نظارت برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسامی، گفت: انتخابات 
مرحله دوم قرار بود در اردیبهشــت ماه برگزار شود و به خاطر شرایط کرونا و با 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به این تاریخ موکول شد.وی افزود: امروز انتخابات 
در هشت استان در حال برگزاری است و رقابت بین ۲۰ نفر از منتخبین بوده که 
برای ۱۰ کرسی رقابت می کنند و ان شااه این ۱۰ نفر هم مراحل نهایی انتخاب 
شدنشان انجام شود.کدخدایی همچنین گفت: آنچه که بر عهده ماست نظارت بر 
روند انتخابات و رســیدگی به شکایات بوده، لذا ما در همین مرحله مثل مراحل 
قبل ستاد مرکزی نظارت را تشــکیل دادیم و همکاران من به صورت برخط با 
این ۸ استان در ارتباط هستند.سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: همکاران ما 
گزارش ها را دریافت می کنند و اگر ازم باشــد دوستان ما از اینجا کار هدایت را 
انجام خواهند داد.وی ادامه داد: همچنین ما در قالب ۱۴ گروه بازرسی تعدادی 
از بازرسین زبده خود را به این حوزه های انتخابی فرستادیم و آنها هم از نزدیک 
عاوه بر دفاتر، هیئت های نظــارت بر انتخابات را بر عهده دارند، در این مرحله 
هم یک سامانه نظارت بر انتخابات به صورت آزمایشی که به صورت برخط است 
شکل گرفته و همکاران ما از سر صندوق اطاعات ازم را دارند و اگر ازم باشد 
هدایتی انجام بگیرد، انجام می شــود.کدخدایی ادامه داد: سامانه مردم ناظر هم 
مثل مرحله اول همچنان در خدمت شهروندان است و مردم می توانند شکایت ها 
و گزارش هــای خود را از این طریق ارســال کنند عاوه بر آن اطاعیه هایی که 
از سوی ســتاد مرکزی نظارت بر انتخابات منتشر می شود از طریق رسانه ملی 
و رسانه های دیگر در اختیار مردم قرار می گیرد.سخنگوی شورای نگهبان گفت: 
راه های ارتباطی با ستاد مرکزی نظارت تعیین شده و کسانی که احیاناً شکایتی یا 
گزارشی دارند توجه کنند، چراکه از این طریق می توانند شکایت خود را برای ما 
ارسال کنند و دوستان و همکاران ما در ستاد آنها را رسیدگی می کنند.وی درباره 
تکلیف 5 حوزه انتخابیه باقی مانده، گفت: آن تعداد افرادی که فارغ از مرحله دوم، 
انتخاب شدند و حاا فوت کردند، انتخاب جایگزین آنها به انتخابات میان دوره ای 
منتقل می شود که با اولین انتخابات سراسری برگزار خواهد شد. انشااه در سال 
۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ریاســت جمهــوری در مورد آنها هم تعیین تکلیف 
می شود.کدخدایی در ادامه گفت: همانطور که قبًا از طریق اطاعیه های متعدد 
از سوی همکاران ما در وزارت کشور به اطاع مردم رسیده باید دستورالعمل ها و 
پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا رعایت شود به همین خاطر هم آموزش های 
ازم از طریق رسانه عمومی داده شده و ناظران ما هم مکلف شدند در اجرای این 
پروتکل ها تاش کنند و امکانات ازم هم در اختیار همه قرار گرفته شده و تاکید 
شده از سوی دوســتان وزارت کشور که حتی المقدور رای دهندگان از خودکار 

شخصی خودشان استفاده کنند و با ماسک حاضر شوند.

در رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش؛
»زیردریایی فاتح« برای اولین بار وارد 

آب های اقیانوس هند شد
زیردریایی نیمه سنگین بومی فاتح برای اولین بار در رزمایش مشترک ذوالفقار 
۹۹ ارتش جمهوری اســامی ایران شرکت کرد. زیردریایی تمام ایرانی فاتح 
برای اولین بار در رزمایش مشــترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسامی ایران 
حضور یافت.اجرای ماموریت گشــت اطاعاتی و عملیاتی در منطقه عمومی 
رزمایــش مشــترک ذوالفقار ۹۹ ارتــش و حضور در آب های دوردســت در 
شمال اقیانوس هند )تا مدار ۱۰ درجه( از جمله عملیات هایی بود که توسط 
زیردریایی فاتح در این رزمایش انجام شد.گفتنی است زیردریایی فاتح اولین 
زیردریایی ســاخت ایران در کاس متوســط است که با تاش وزرات دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح و همکاری نیروی دریایی ساخته شده و بهمن ماه 
سال ۱۳۹۷ با حضور رئیس جمهور به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش در 

بندرعباس ملحق شد.

واکنش تهران به ادعای مایکروسافت
ســخنگوی وزارت امورخارجه کشــورمان، تاکید کرد: برای تهران، اهمیتی 
ندارد چه شخصی در کاخ سفید ریاست می کند، آنچه مهم است پایبندی 
واشنگتن به حقوق، قواعد و نرم های بین المللی و دست برداشتن از دخالت 
در کشورهای دیگر و عمل به تعهدات خود است. ادعای مایکروسافت مبنی 
بــر تاش هکرهای مرتبط با روســیه، چین و ایران بــرای تاثیر گذاری بر 
انتخابات آمریکا با واکنش ســخنگوی وزارت امور خارجه مواجه شد.سعید 
خطیب زاده در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN در تکذیب این ادعا گفت: 
ایاات متحده که دهه ها در انتخابات کشورهای دیگر از جمله ایران دخالت 
کرده، با کودتا دولت منتخب مردم ایران دکتر مصدق را ســرنگون کرده و 
کارزار فعال ضداطاعاتی بر علیه دیگر کشورها را رهبری میکند، در مقامی 
نیســت که چنین ادعای مضحکی بکند.وی تاکید کرد: همانگونه که بارها 
گفته ایم برای تهران، اهمیتی ندارد چه شــخصی در کاخ ســفید ریاست 
می کند. آنچه مهم اســت پایبندی واشــنگتن به حقوق، قواعد و نرم های 
بین المللی و دست برداشتن از دخالت در کشورهای دیگر و عمل به تعهدات 
خود است.براساس این گزارش، شرکت مایکروسافت در گزارشی مدعی شده 
است که، هکرهایی مرتبط با روسیه، چین و ایران در تاش هستند تا از افراد 
و گروه های درگیر در انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۰ 
جاسوســی کنند.این شــرکت فعال در حوزه فن آوری گفت که »هکرهای 
روسی که در مبارزات انتخاباتی دموکرات ها در سال ۲۰۱۶ دخالت داشتند 
بار دیگر درگیر شده اند.«مایکروسافت تاکید کرد که »واضح است گروه های 
فعال خارجی با هدف گیری انتخابات، تاش های خود را افزایش داده اند.«هر 
دو کارزار انتخاباتــی در دو جبهه دموکرات به رهبــری جو بایدن و جبهه 
جمهوری خواه به رهبری دونالد ترامپ طبق گفته مایکروســافت هدف این 
مهاجمان سایبری هستند.تام برت، معاون مایکروسافت در یک پست وباگی 
گفت: »آنچه ما دیده ایم با الگوی حمله قبلی سازگار است که نه تنها نامزدها 
و کارمندان ســتاد انتخاباتی را هدف قرار می دهد، بلکه کســانی را که در 
مورد موضوعات اصلی مشورت می دهند نیز مورد هدف هستند.«آقای برت 
همچنین در وباگ خود درباره ایران نوشته است که »هکرهای مورد حمایت 
حکومت ایران بین ماه های مه و ژوئن تاش های بی نتیجه ای برای حمات 
سایبری به حساب های کارزار ستاد انتخابات دونالد ترامپ و مقام های دولتی 
داشــتند.«مقام های اطاعاتی آمریکا در ماه اوت گفتــه بودند که روس ها 
می خواهند که ترامپ همچنان رئیس جمهور باقی بماند با این حال چینی ها 

بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا را ترجیح می دهند.
با این حال مایکروسافت در بیانیه خود گفته است که هکرهای مورد حمایت 
دولت چین »افراد برجســته مرتبط با انتخابــات« از جمله افراد مرتبط با 
کارزار بایدن را هدف قرار داده اند.مایکروسافت با این حال می گوید که اغلب 
تاش ها برای هک از سوی عوامل روسی، چینی و ایرانی توسط نرم افزارهای 
امنیتی مایکروسافت خنثی شده است. با این حال این شرکت درباره اینکه 
حســاب کاربری چه کسی ممکن اســت با موفقیت هک شده باشد یا او را 
تحت تاثیر قرار داده باشد اظهارنظر نمی کند.مایکروسافت ارزیابی ای درباره 
اینکه کدامیک از عوامل این کشورها تهدید بیشتری برای سامت انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا هستند، ارایه نکرده اما کارشناسان امنیت سایبری 
مداخله روسیه را جدی تر عنوان می کنند.معتقدیم که بخش اطاعات ارتش 
روسیه همچنان بیشــترین تهدید را برای روند دموکراتیک ایجاد می کند.

جان هالتکوئست، مدیر تجزیه و تحلیل اطاعات در شرکت امنیت سایبری 
فایرآی به آسوشیتدپرس گفت: »معتقدیم که بخش اطاعات ارتش روسیه 
همچنان بیشترین تهدید را برای روند دموکراتیک ایجاد می کند.«وی تاکید 
کرد که بیانیه مایکروسافت نشان می دهد که بخش اطاعاتی ارتش روسیه 
همچنــان به دنبال اهداف مرتبط با انتخابات اســت که با وجود اقدام های 
قانونی، تحریم و اقدام های متقابل دیگر متوقف نشــده است.این گزارش در 
حالی منتشر شده است که مقام های اطاعاتی آمریکا می گویند که تاکنون 

هیچ مدرکی درباره نفوذ مشاهده نکرده اند.

 وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح در بیانیه ای با اشاره به اذعان 
وزیر دفاع انگلیس به بدهی ۴۰ ساله 
به ایران خواســتار برداشتن گام های 
عملی و فوری این کشور برای جبران 
گذشته شد.به گزارش روابط عمومی 
وزارت دفاع؛ به دنبال اجرایی نشدن 
پرداخــت بدهی ۴۰ ســاله انگلیس 
بــه ایــران، وزارت دفــاع بیانیه ای 
صادر کرد.در این بیانیه آمده اســت: 
علی رغــم پیگیری های به عمل آمده 
توسط  وزارت دفاع، شرکت انگلیسی 
IMS بــه علت عدم اجــرای توافقات 
قراردادهای نظامی حاضر به پرداخت 
مطالبات نشــده و اجرم با تاشهای 
حقوقی و قضایی بــه عمل آمده در 
مراجع داوری بین المللی و همچنین 
محاکم داخلی انگلیس حقانیت طلب 
ایران به اثبات رســیده است. با این 
وجــود مقامات مربوطه در انگلیس با 
بهانه های مختلف واهی و با اســتناد 

به تحریم های غیرقانونی و ظالمانه از 
پرداخت دیون خود استنکاف ورزیده 
و باعث خدشــه و آســیب به جایگاه 
تعهدی خود در عرصــه بین المللی 
و بــه ویژه نزد ملت  ایران شــده اند.

وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح یادآورشــد: تردید در بدهی 
انگلیس به ایران وجود نداشته و ندارد 
و وزارت دفاع نیز مصرانه و با جدیت 
بــه دنبال احقاق حقــوق حقه ملت 
ایران است که تســویه و تاکید اخیر 
وزیر دفاع انگلیس در این راستا است. 
در بخش دیگــری از این بیانیه  آمده 
است: در حالی که وزیر دفاع انگلیس 
به بدهی چهل ساله انگلیس به ایران 

در راســتای تحکیم اصول و مقررات 
بین المللی و تأمین حقوق ملی ایران 
اذعان دارد؛ انتظار می رود لندن برای 
جبران گذشــته گام هــای عملی و 
فوری بردارد تــا نارضایتی و اعتراض 
دولت و ملت ایران نسبت به انگلیس 
تداوم نیابد.وزارت دفاع در این بیانیه 
به  انگلیس  افزود: موضــوع بدهــی 
ایــران نتیجه صدور حکــم محاکم 
بین المللــی داوری و برمبنای پرونده 
مستقل حقوقی است که ارتباطی با 
آزادی زندانی و ســایر مسائل ندارد 
و آراء صادره ســال هــا قبل از وقوع 
موضوع مجرمین زندانی صادر شــده 
اســت. در حالی که  آرا و مستندات 

مربوطــه در اختیار طرف انگلیســی 
قــرار گرفته و آنها نیــز این بدهی را 
پذیرفته اند؛ جدیت و ســرعت عمل 
دولت انگلیس در حــل و فصل این 
بدهی و مطالبات، مربوطه مورد انتظار 
است.در بخش دیگری از بیانیه وزارت 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
آمده است: در میزان بدهی انگلیس ، 
اعام اعداد و ارقام نادرست در فضای 
رســانه ای صرفاً گمانه زنی بوده و دور 
از واقعیت اســت و متناسب با زمان 
پرداخت ارقام نهایی با احتساب اصل 
و بهــره مربوطه محاســبه و مبنای 
تســویه مطالبات و آرای نهایی است. 
روابط عمومی وزارت دفاع اعام کرد: 
وزارت دفاع با اتکا به ســاز و کارهای 
حقوقــی و مدیریتی و بــا همکاری 
وزارت امورخارجــه و بانــک مرکزی 
به طــور جدی و هماهنگ مطالبه به 
حق جمهوری اسامی ایران را دنبال 

می کند.

در بیانیه وزارت دفاع مطرح شد؛
 لندن برای جبران بدهی 40 ساله 
خود گام های عملی و فوری بردارد

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه رفع مشــکات مردم 
باید به عنوان یک ضرورت تلقی شــود، گفت: می توان با 
مشــارکت مردم بســیاری از ناهنجاری های اجتماعی را 
کاهش داد.حجت ااسام والمســلمین  ابراهیم رئیســی 
در دیدار با مدیران دســتگاه قضایی و سازمان های تابعه 
چهارمحــال و بختیاری، با بیان اینکه مردم این اســتان 
۲۴۴۰ شهید تقدیم انقاب اسامی کرده اند، اظهار کرد: 
این مســئله نشــان دهنده وایت مداری مردم این استان 
اســت.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بیماری کرونا مانع 
از دیدارهای مختلف با اقشــار مختلــف مردم و کارکنان 
دســتگاه قضایی شــد، گفت: باید از تمام افرادی که در 
دستگاه قضایی برای اجرای عدالت تاش می کنند تقدیر و 
و همچنین از خانواده های این افراد که شرایط کاری این 
همکاران قضایی را تحمل می کنند تشکر کرد.وی با بیان 
اینکه مردم چهارمحال و بختیاری مردمی غیور، شــجاع 
و به باورها حســاس هستند، گفت: مردم این خطه نشان 
دادند اگر دشمن بخواهد نسبت به ارزش ها و اعتقادات آن 
حساسیت نشان دهد جز اولین کسانی هستند که نشان 
می دهند نســبت به کرامت انســانی، ارزش ها و... غیرت 
دارند، تعداد شــهدای این خطه بیانگر همین نکته است.

رئیسی با تاکید بر اینکه گره گشایی از کار مردم افتخاری 
اســت که نصیب خدمتگزاران شــده اســت خاطرنشان 
کرد: خدمت به مردم کاری اســت کــه رضایت خداوند 
در آن اســت.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ظرفیت ها و 
پتانسیل های بسیاری برای خدمت به مردم در چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد، اظهار کرد: این ظرفیت ها شــامل 
آب، خاک، نیروی انســانی جوان و... اســت که باید این 

ظرفیت ها در راســتای خدمت مردم به کار گرفته شود تا 
رضایت خداوند نیز شــامل حال افراد شود و خداوند نیز 
نعمت های را زیاد کند.وی اضافه کرد: برای حل مشکات 
چهارمحال و بختیاری باید مسئله شناسی در دستور کار 
قرار بگیرد، مدیران حوزه قضایی و دســتگاه های اجرایی 
باید با نظام مندی مسائل  و اولویت های استان را مشخص 
کنند.رئیســی با تاکید بر اینکه باید دغدغه مردم مسئله 
اول مسئوان باشد، یادآور شد: رفع مشکات مردم باید به 
عنوان یک ضرورت تلقی شود، می توان با مشارکت مردم 
بســیاری از ناهنجاری های اجتماعی را کاهش داد، وقتی 
در روستای شیخ شــبان چهارمحال و بختیاری مردم ۸۴ 
شــهید تقدیم انقاب اسامی کرده اند، بنابراین می توانند 
با خطرپذیری و مســئولیت پذیری برای حل مشــکات 
مســئوان را یاری کنند.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در 
این منطقه ظرفیت های بســیاری وجود دارد، اگر از این 
ظرفیت ها به درستی اســتفاده شود  نباید حتی یک نفر 
تحت پوشــش کمیته امداد باشــد، برای گره گشایی در 
حل مشــکات مردم باید یک برنامه ریزی منسجم انجام 
شود، همچنین برای حل مشکات مردم باید دستگاه قضا 
تصمیم قاطع بگیرد، حوزه قضایی، ثبت اســناد، اماک، 
منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان آب و ... باید مشکات 
مــردم را برطرف کنند.وی با بیان اینکه مردم باید گرامی 
داشته شوند، تاکید کرد: گرامی داشته شدن مردم در گرو 
خدمت صادقانه است، از مشکات چهارمحال و بختیاری 
گزارشاتی توســط هیات اعزامی از قوه قضائیه تهیه شده 
است، همچنین گزارشات بخش های نظارتی به دست من 
رســیده است و با مسائل و مشــکات آشنا هستم، طبق 

این گزارشــات کارکنان دستگاه قضایی باوجود کمبودها 
کارها را به هنگام انجام دادند.رئیســی با اشــاره به اینکه 
باید دغدغه مردم کاهش پیــدا کند، اظهار کرد: اقدامات 
قوه قضائیه باید به روز باشد، نباید حتی یک پرونده معوقه 
در چهارمحال و بختیاری وجود داشــته باشد، همچنین 
تصمیم گیری ها و صدور آرا متقن باشــد و دادگاه تجدید 
نظر باید برای تائید رای باشــد نه نقض آرا و حقوق مردم 
تضمین شود.رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید نقض 
آرا و اطاله دادرسی در کشور به حداقل برسد، عنوان کرد: 
باید چهره قضات عادل، نفوذناپذیر و شجاع به مردم توسط 
رسانه ها معرفی شود.وی در خصوص موضوع ایحه جامع 
اســتخدامی و اداری دستگاه قضایی و ایحه شورای حل 
اختاف، یادآور شــد: این دو ایحه تقدیم مجلس شــده 
اســت، درخواست ما از مجلس شورای اسامی تسریع در 
روند ایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه است در 
این ایحه راهکارها و مشــکات به طور کامل دیده شده 
است.رئیســی اضافه کرد: در ایحه شورای حل اختاف 
نیز مسائلی مانند کمبود نیروی انسانی، حقوق، ساختمان 
و ... دیده شــده است، اما تا زمان تصویب این ایحه باید 
شــوراهای حل اختاف با قوت برای رفع اختاف تاش 
کنند، باید جرایم قابل گذشت در شوراهای حل اختاف 
مانند توهین و تهدید با مصالحه و کدخدامنشی حل شود، 
اگر این اقدام انجام شــود با کاهش ورودی پرونده مواجه 
می شویم.رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ما شاهدیم در 
سراسر کشور پرونده های قتل و سنگین با صلح و سازش 
منجر به مصالحه شده است، این مسئله باید مورد تقدیر 

و تشکر قرار بگیرد.

رئیس قوه قضائیه:

رفع مشکات مردم باید به عنوان یک ضرورت تلقی شود



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 22 شهریور 1399  23 محرم 1442  12 سپتامبر 2020اقتصاد کان

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4449 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر نهادینه شدن تورم و جهش ارزی

ترفند ارزی برای جبران کسری بودجه
خبرهای رسیده حاکی از آن است که وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه قصد 
برداشــت ۱۵۰ هزار میلیــارد تومانی از منابع حاصل از ارزیابــی خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی دارد. رویه غلطی که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده  و ادامه آن موجب 
می شود که تورم و جهش های ارزی به عنوان یک ویژگی اقتصاد ایران نهادینه شود.

طی چند سال اخیر درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته است. از یکسو درآمدهای 
نفتی به دلیل تحریم های اقتصادی با کاهش چشمگیری همراه بوده است و از سوی 
دیگر، با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، نمی توان درآمدهای مالیاتی باایی را متصور 
بود. این در حالی است که به دلیل تورم و همچنین حوادث غیرمترقبه همچون سیل، 
زلزله و شــیوع بیماری کرونا در دو سال گذشته، هزینه های دولت به شدت افزایش 
یافته است. نتیجه آن که پیش بینی کارشناسان از کسری بودجه امسال دولت رقمی 
بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم در سال ۱۳۹8  نیز برابر با ۱6۰ 
هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از روند افزایشی کسری بودجه دولت دارد.تحت 
این شرایط مسئله اساسی چگونگی پوشش کسری بودجه  است؛ به بیان دیگر، با توجه 
به اینکه کسری بودجه ناشی از تفاوت درآمدها و هزینه های دولت در طول سال است، 
دولت باید در پایان سال تعهدات خود را ایفا کند. در نتیجه دولت باید به میزان کسری 
بودجه ساانه، منابع مالی برای تراز کردن بودجه فراهم کند و این مهم به   طور معمول 
از دو روش صورت می گیرد؛ فروش دارایی و استقراض. فروش دارایی، در شرایط فعلی 
به نظر ممکن نمی آید و تنها راه باقی مانده برای دولت استقراض است. موضوع مهم 
نحوه و چگونگی اســتقراض است؛ استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه و فروش آن 
در بازار بدهی و یا اســتقراض مســتقیم از بانک مرکزی.استقراض مستقیم از بانک 
مرکزی گزینه مطلوب دولت ها است؛ چرا که با توجه به عدم استقال بانک مرکزی، 
این منبع سرشــار پول، همواره در دسترس است و نیازی به انضباط مالی و کنترل 
هزینه ها از ســوی دولت نیست. در حالی که انتشــار اوراق بدهی، دولت را ملزم به 
افزایش کارآیی، کنترل هزینه ها و در نتیجه پاســخ گویی و شــفافیت در هزینه کرد 
بودجــه می کند. اســتقراض از بانک مرکزی در واقع به معنــی چاپ پول و افزایش 
پایه پولی است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، پایه پولی در خرداد امسال به بیش 
از ۳8۳ هزار میلیارد تومان رســیده  که حاکی از رشــد ۲.۵ برابری طی چهار سال 
گذشته است. خلق نقدینگی و نرخ تورم باا نتیجه افزایش بی رویه پایه پولی است که 
عمدتاً ناشی از استقراض دولت  از بانک مرکزی است. میزان نقدینگی در پایان فصل 
بهار با رشــد ۲.6 برابری نسبت به سال ۱۳۹۵، به رقم بی سابقه ۲6۵7 هزار میلیارد 
تومان افزایش  یافته اســت. این در حالی است که تحت این شرایط در دو سال اخیر، 
کشور تورم های باایی را تجربه کرده و تورم ساانه در مقاطعی به بیش از 4۰ درصد 
رسیده است.از ابتدای امسال بانک مرکزی سعی کرده است با تسریع در انتشار اوراق 
بدهی از استقراض مستقیم دولت جلوگیری نماید. میزان فروش اوراق بدهی تا زمان 
نگارش این گزارش برابر با 64 هزار و 7۱۵ میلیارد تومان بوده است. هرچند این میزان 
از فروش اوراق بدهی در تاریخ اقتصاد ایران بی ســابقه بوده اســت اما با تعلل وزارت 
اقتصاد و همچنین ناکارآمدی قوانین موجود، این میزان فروش اوراق نیز نتوانســته 
کســری بودجه باای دولت را پوشش دهد. از سوی دیگر، فروش اوراق بدهی دولتی 
نیز طی این مدت با چالش های جدی موجه بوده است که این هشدار داده شده بود که 

ادامه روند موجود می تواند سیاست انتشار اوراق را با تهدیدهایی مواجه سازد.تحت این 
شرایط بیم آن می رفت که با وجود مقاومت بانک مرکزی، دولت مجدد به رویه سابق 
اســتقراض مســتقیم روی آورد. با این وجود خبرهای رسیده حاکی از این است که 
دولت رویکرد خطرناک دیگری را برای جبران کســری بودجه در پیش گرفته  و آن 
بهره گیری از درآمد حاصل از تســعیر خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است. 
خبرها حاکی از پیشنهاد ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی وزارت اقتصاد برای بهره گیری از 
منابع حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی برای جبران کسری 
بودجه دارد.بر اســاس رویه موجود دولت بخشی از درآمدهای ارزی خود را در قبال 
دریافت ریال به بانک مرکزی می دهد که تسعیر آن بر اساس نرخ رسمی ارز صورت 
می گیرد. به بیان دیگر، دولت بخشــی از درآمدهای داری خود را که غالباً ناشی از 
فروش نفت است، به بانک مرکزی تحویل می دهد و بانک مرکزی با توجه به نرخ ارز 
رسمی، دارهای دریافتی را به ریال تبدیل کرده و به دولت می پردازد. با توجه به اینکه 
نــرخ دار در دوره های مختلف با جهش قیمتی همراه اســت و نرخ برابری ارزهای 
خارجی در مقابل ریال تغییر می کند، تجدید ارزیابی دارایی  و بدهی های خارجی بانک 
مرکزی مطرح می شــود. در حقیقت ارزش ریالــی دارایی های خارجی بانک مرکزی 
همچون ارز و طا تغییر می کند و به روزرسانی ارزش ریالی این دارایی ها و نحوه ثبت 
تفاوت ارزش آن در ترازنامه بانک مرکزی محل مناقشــه  است.بحث استفاده از منابع 
حاصل از تجدید دارایی های ارزی به ســال 8۱ باز می گردد. با این وجود در آن زمان 
مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی قابل توجه نبود. به طور جدی اولین بار این موضوع در 
سال ۱۳۹۲ مطرح شد. در آن زمان با جهش قیمتی ارز، میزان مازاد حاصل از تجدید 
ارزیابــی دارایی های خارجی بانک مرکزی به رقم قابل توجه 74 هزار میلیارد تومان 
رسید. در آن سال دولت قصد داشت براساس بند »ب« ماده ۲6 قانون پولی و بانکی 
مصوب ۱۳۵۱، این مبلغ را به عنوان درآمد حاصل از محل تسعیر دارایی های ارزی در 
نظر بگیرد. بر اساس این ماده قانونی »سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی 
نســبت به طا و پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه ، به مصرف استهاک 
اصل و بهره بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران خواهد رسید و 
مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد«به بیان دیگر، دولت کلیه درآمدهای ارزی 
خود که پس از آخرین تجدید ارزیابی به بانک مرکزی تحویل داده بود را با نرخ روز 
محاسبه می کند و مابه  التفاوت مبالغ دریافتی تا آن زمان را به عنوان درآمد دولت در 
نظر گرفته و بر اساس منابع حاصل از تجدید ارزیابی درآمدهای ارزی، بدهی خود به 
بانک مرکزی و همچنین سیستم بانکی را تسویه نماید. با این وجود مجلس با مصوبه 
دولت مخالفت کرد و مرکز پژوهش  های مجلس نیز در گزارشی تسویه بدهی دولت به 
بانک مرکزی از طریق منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی را به لحاظ 
حقوقی و اقتصادی مردود دانست. بر اساس آن گزارش، تغییر ارزش ریالی دارایی های 
بانک مرکزی ناشی از تجدید ارزیابی تا زمانی که این دارایی ها به فروش نرسد، »سود 
تحقق نیافته« محســوب می شــود و نمی توان بدهی دولت را که یک »بدهی تحقق 
یافته«  اســت، تسویه نمود.در نهایت طرحی با عنوان »نحوه محاسبه و اعمال تسعیر 
دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران« تصویب و ماده ۲6 
پولی و بانکی در مصوبه  ای با یک ماده و سه تبصره اصاح شد. به موجب این قانون، 

تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری 
ارز، طا و جواهرات ایجاد می شــود، صرفاً یک عملیات حسابداری و به منظور حفظ 
تعادل ترازنامه بانک مرکزی اســت و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان »مازاد 
حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی« منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی 
ذیل حســاب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شــود. بر این اساس دولت 
نمی تواند هیچگونه سودی را از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی 
شناســایی کند.موضوع تســعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی و بهره گیری از منابع 
حاصــل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی با ارائــه ایحه خروج از رکود دولت به 
مجلس، مجدداً مطرح شد. در بخشی از ایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام 
مالی، دولت 4۰ هزار میلیارد تومان درآمد را برای تســویه بدهی های خود به سیستم 
بانکی و بانک مرکزی از محل تجدید ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
پیش بینی کرده بود که با مخالفت مجلس روبرو شــد.پس از آن در تبصره ۳۵ ایحه 
بودجه ســال ۱۳۹۵، دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل تسعیر دارایی های 
خارجی بانک مرکزی پیش بینی کرده بود که دوباره مخالفت مجلس را به همراه داشت. 
بــا این وجود پیگیری  و چانه زنی های دولت موجب شــد که این تبصره با اصاحاتی 
تصویب شــود. اصاحات صورت گرفته موجب در نظر گرفتن قیودی بر ایحه مدنظر 
دولت بود. مهم ترین بندهای در نظر گرفته شده این بود که از یکسو نباید این برداشت 
موجب افزایش پایه پولی شود و از سوی دیگر، بانک مرکزی و دولت نمی توانند درآمدی 
از تسعیر دارایی های ارزی بلوکه شده و یا وصول نشده و یا مصادره شده شناسایی کند. 
بــه عبارت دیگر بانک مرکزی فقط می تواند درآمد تجدیــد ارزیابی دارایی های ارزی 
موجود در حساب خود را محاسبه کند. همچنین میزان منابع حاصل از حساب مازاد 
ارزیابــی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی پس از کســر منابع ازم آیین نامه 
اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اختیار 
دولت قرار خواهد گرفت. در نهایت در قالب بند »یک« ماده واحده، تبصره ۳۵ قانون 
بودجه بدین صورت تصویب شــد تا موجودی حســاب مازاد حاصل از ارزیابی خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی، تا سقف 4۵ میلیارد تومان به نفع دولت صرف تسویه 
مطالبات بانک مرکزی از بانک های دولتی شود. با توجه به بندهای در نظر گرفته شده 
در نهایت میزان ۱6 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بر اســاس 
تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تسویه شد.مطرح شدن دوباره بهره گیری از حساب 
مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی برای جبران کســری بودجه پس از 
جهش ارزی دو ســال اخیر، نشان می دهد استدال موافقان این رویکرد که این روش 
بهتر از استقراض از بانک مرکزی است، ایده نادرستی است. تجربه بین دو جهش ارزی 
در دهه ۱۳۹۰ نشان داد که دولت به راحتی از بانک مرکزی استقراض می کنند و پس 
از چند ســال، با افزایش بهای ارز، بدهی انباشــته را هم تسویه می کنند. این مساله 
موجب شــکل گیری رفتار غلط در دولت برای استقراض های مکرر از بانک مرکزی و 
نهادینه شدن تورم در اقتصاد می شود. با ادامه این رویکرد، نه تنها انضباط مالی دولت 
رویایی دست نیافتنی می شود، بلکه در تصویب آن، انتظار دوباره جهش تورمی ناشی 
از افزایش پایه پولی بســیار محتمل اســت. به بیان دیگر این دور باطل اقتصاد ایران 
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پیش بینی بازار ارز در پایان شهریور 
در پی محدودیت هایی که بانک مرکزی برای سهمیه ۲۲۰۰ داری ساانه هر فرد 
ایجاد کرد، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که اگر التهابات اخیر از بین برود، 
تا پایان شهریور قیمت ها کاهشــی می شود و بانک مرکزی هم محدودیت های 
عرضــه ۲۲۰۰ دار را برمی دارد. به تازگی در پــی افزایش قیمت ها در بازار ارز 
و شــکل گیری صف های طوانی مقابل صرافی ها، بانک مرکزی برای جلوگیری 
از اقدامات ســفته بازانه فروش سهمیه ســاانه ۲۲۰۰ دار با کارت ملی توسط 
صرافی های بانکی را متوقف کرد اما برای مصارف خدماتی ۲۳ گانه همچون ارز 
مسافرتی، بیماری و دانشجویی همچنان پابرجاست. کامران ندری در این زمینه 
گفت: بانک مرکزی نباید اجازه دهد که فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی های 
بانکی ایجاد شود. در این راستا، بانک مرکزی دو راه دارد؛ یکی اینکه نرخ ارز در 
صرافی های بانکی را افزایش دهد یا به نرخ بازار آزاد نزدیک کند. وی ادامه داد: 
راه دیگر در این زمینه ایجاد محدودیت هایی در عرضه ۲۲۰۰ دار سهمیه ساانه 
برای هر فرد اســت. قبل از این هفته، سیاست بانک مرکزی این بود که نرخ ارز 
در صرافی ها را به بازار آزاد نزدیک کند اما این هفته تغییر مســیر داده است تا 
برای خرید ارز صرافی که از قیمت بازار کمتر است، محدودیت هایی ایجاد کند. 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر این سیاست بانک مرکزی جواب ندهد، 
مجدد سیاست قبلی اجرا می شود تا قیمت ارز در صرافی ها را به بازار آزاد نزدیک 
کنــد. اگر التهاب های اخیر در بازار ارز از بین برود، نرخ ارز در پایان شــهریور 

کاهش می یابد و بانک مرکزی هم محدویت ها را برمی دارد.

وزیر راه و شهرسازی اعام کرد:
وام ودیعه مسکن زیر ۳۰ میلیون تومان 

بدون ضامن
- وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه تســهیات به سه هزارنفر متقاضی 
پرداخت شده است، گفت: وام ودیعه مسکن زیر ۳۰ میلیون تومان بدون ضامن 
و بــاای ۳۰ میلیــون تومان با یک ضامن، پرداخت می شــود.به گزارش پایگاه 
خبری وزارتخانه یاد شده، »محمد اسامی« افزود: روند کند پرداخت وام ودیعه 
مســکن به دلیل نبود شیوه عملکرد مشــخص توسط بانک ها بوده که اواخر در 
ســتاد ملی کرونا در این زمینه تصمیم گیری شــد.وی اضافه کرد: برای کمک 
به متقاضیان، هفته پیش به شــکل رسمی مصوبه هایی را برای سهولت در روند 
پرداخت تسهیات ایجاد شد و متقاضیانی که تمایل داشته باشند در مدت  سه 
ســال  بازپرداخت این تسهیات را انجام دهند، می توانند از این مصوبه استفاده 
کنند.وزیر راه وشهرسازی اعام کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مستاجران قادر 
به پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن و این تسهیات نیستند، مصوبه به گونه ای 
تنظیم شد تا متقاضیان کارمزد اقساط را پرداخت کنند و این موضوع در ستاد 
ملی مبارزه با کرونا مطرح و با دو مصوبه  تصویب شــد.به گفته اسامی، شرایط 
به گونه ای شــده که چنانچه متقاضیان، چک برگشــتی داشته باشند، مشکلی 
برای دریافت وام ندارند و چنانچه کســی تمایل داشت، تسهیات را تقسیط و 
سه ساله پرداخت کند به راحتی بتواند اینکار را انجام دهد. وی افزود: اکنون ۱۲ 
هزارو ۵۰۰ نام کاربری  و پسورد طراحی شده و همه بانک های عامل  به سامانه 
متصل شده اند و تاکنون سه هزار نفر تسهیات دریافت کرده  و سرعت پرداخت 
تســهیات افزایش یافته است.وزیر راه وشهرســازی تصریح کرد: روان سازی و 
تسهیل گری برای دریافت تسهیات انجام شده و مصوبه هم در این زمینه صادر 
شــده که موثر است.اسامی گفت: 8۹ درصد از اسباب کشی ها با مصوبه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف شده و مصوبه نقش موثری در ایجاد 

ثبات در بازار اجاره داشته است.

در صورت تصویب کاابرگ الکترونیک:
۶۰میلیون ایرانی یارانه بگیر می شوند

نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در صورت تصویب طرح 
تامین کاا های اساسی؛ حساب یارانه ای 6۰میلیون نفر هر ۳الی 4ماه به صورت 
غیرنقدی برای خرید اقام اساسی غذایی شارژ خواهد شد.به گزارش صدا و سیما، 
سید محمد رضا میرتاج الدینی با اشاره به برگزاری چندین نشست تخصصی با 
حضور مسئوان دولتی و کارشناســان مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی 
طرح تامین کاا های اساســی، افزود: در صــورت تصویب طرح تامین کاا های 
اساسی؛ حساب یارانه ای 6۰ میلیون نفر هر ۳ الی 4 ماه به صورت غیرنقدی برای 
خرید اقام اساسی غذایی شــارژ خواهد شد، این یارانه جدای از یارانه نقدی و 
باعوض خواهد بود.نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طرح 
اولیــه را تغییر و ارتقا دادیم، در طرح اولیه تامین کاا های اساســی صرفا با ارز 
دولتی مد نظر بود، اما ما گفتیم که باید در حمایت از معیشت مردم قدرت خرید 
را افزایش دهیم.وی ادامه داد: 6۰ میلیون نفر یارانه بگیر که شامل اقشار متوسط 
و متوســط به پایین جامعه می شوند مشمول این طرح می شوند که کارت یارانه 
آن ها هر ۳ الی 4 ماه به صورت غیر نقدی از ســوی دولت شارژ خواهد شد، این 
عاوه بر واریز یارانه نقدی خواهد بود.میرتاج الدینی گفت: این یارانه غیر نقدی 
در واقع اعتبار خرید کاا است که بر اساس تعداد نفرات یک خانواده و در حساب 
یارانه ای سرپرست خانواده شارژ می شود و مشموان با مراجعه به فروشگاه های 
دارای کد اقتصادی می تواند صرفاً برای خرید مواد غذایی مورد نیاز خانواده اقدام 
کنند.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: حدود ۲۰ قلم کاا که عموماً 
از سوی بانک مرکزی به عنوان کاای اساسی اعام می شود با این کارت ها قابل 
خرید هستند.وی تصریح کرد: برای نیمسال دوم ۱۳۹۹، حدود ۳۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای این طرح ازم اســت و اکنون نیز بحث ما با دولت در تامین 
منابع است، پیشنهاد هایی از سوی کمیسیون و مرکز پژوهش های مجلس برای 
تأمین منابع ارائه شده است لذا اگر توافقی با دولت در این خصوص انجام گیرد 
طرح تامین کاا های اساسی یکی از طرح های خوب مجلس یازدهم خواهد بود.

آقای میر تاج الدینی تقویت قدرت خرید مردم در این شرایط اقتصادی را هدف 
اصلــی این طرح خواند و گفت: طبق آمار مرکز پژوهش ها میانگین مواد غذایی 
مورد نیاز یک نفر در خانواده، ۱۲۰ هزار تومان اســت البته این رقم در شــرایط 
مختلف، متفاوت اســت لذا ما می خواهیم حداقل ۵۰ درصــد این رقم را برای 
خانواده ها تامین کنیم.وی یادآور شد: این کارت امکان نقدشوندگی ندارد و صرفاً 
برای خرید در فروشگاه هاست در همان کارت یارانه نقدی شارژ می شود.میرتاج 
الدینی گفت: ســعی خواهد شد دارندگان این یارانه به سمت فروشگاه هایی که 
دارای تخفیف ویژه برای این نوع خرید هســتند هدایت شوند که رونق خوبی را 
نیز در فروشــگاه ها به همراه خواهد آورد.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
خاطر نشان کرد: این یارانه غیر نقدی باعوض است و تا زمانی که از این شرایط 
عبور کنیم به عنوان یک حمایت یارانه ای از مردم خواهد بود.وی گفت: در طرح 
هدفمنــدی یارانه ها نیز عاوه بر یارانه نقــدی، واریز یارانه غیر نقدی هم وجود 
دارد، اما تاکنون فقط یارانه نقدی به مردم داده می شد لذا این طرح چیزی شبیه 

به یارانه غیر نقدی است، ما می خواهیم امنیت غذایی خانوار ها را تامین کنیم.
آقای میر تاج الدینی افزود: اگر توافق خوبی صورت بگیرد در نیمه دوم امســال 

این طرح عملیاتی خواهد شد.

حبوبات؛ صدرنشین افزایش قیمت در خرداد
قیمت کدام کااها کاهش یافت؟

جدیدترین آمار منتشــر شده نشان می دهد که در خردادماه امسال در بین 
4۲ کاای اساسی و مهم، قیمت ۳۳ کاا بین ۰.8 تا حدود ۱47درصد نسبت 
به خرداد سال گذشته افزایش داشته و بیشترین افزایش قیمت هم مربوط 
به گروه حبوبات، تیرآهن و تخم مرغ بوده است. براساس این آمار در خرداد 
امسال قیمت عدس درجه یک و لپه درجه یک بیش از دو برابر شده قیمت 
ایــن دو به ترتیب با ۱46.۹ و ۱۱7.۹ درصد به ۲۰ هزار و 4۰۰ تومان و ۲4 
هزار و 4۰۰ تومان رسیده است. در این میان شش کاا هم بین ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصد افزایش قیمت داشــتند. به عبارت دیگر در خرداد امسال قیمت لوبیا 
قرمز درجه یک ۹۲.۱ درصد، سه نوع مختلف تیرآهم بین 68 تا 7۳ درصد، 
لوبیا چیتی ۵8.6 درصد و تخم مرغ ۵6.۹ درصد نســبت به ماه مشابه سال 
قبل افزایش یافته اســت. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم لوبیا قرمز، لوبیا 
چیتی و تخم مرغ در خرداد سال گذشته حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان، ۱4 
هزار و ۹۰۰ تومان و 64۰۰ تومان بوده و در ماه مشــابه ســال جاری به ۲۲ 

هزار و 8۰۰ تومان، ۲۳ هزار و 6۰۰ تومان و ۱۰ هزار تومان رسیده است.
از بین مهم ترین کااهایی که در مدت یاد شــده کمتر از ۵۰ درصد افزایش 
قیمت داشــتند هم می توان به برنج پاکستانی باســماتی درجه یک با 4۵ 
درصد افزایش قیمت، موز درجه یک با ۳8.۱ درصد، شــیر استریل پاکتی با 
۳4 درصد، نخود درجــه یک با ۲8.۳ درصد و ذرت خارجی با ۲۵.۳ درصد 
اشاره کرد که قیمت هرکیلو از آن ها در خرداد امسال به ترتیب به ۱6 هزار و 
۲۰۰ تومان، ۲۰ هزار تومان، 74۰۰ تومان، ۱۲ هزار و 4۰۰ تومان و ۲۱۰۰ 

تومان رسده است.

قیمت کدام محصوات کاهش یافت؟
از بین ۹ کاای اساســی که قیمت آن ها در خرداد ماه امسال نسبت به ماه 
مشــابه سال گذشته کاهش یافته ســیب زمینی درجه یک با 4۲.۱ درصد 
کاهش، بیشترین کاهش قیمت را داشته و قیمت آن از حدود 7۰۰۰ تومان 
به 4۰۰۰ تومان رسیده است. قیمت پیاز و گوجه فرنگی نیز در این مدت با 
۳۲.۱ درصد و ۳۱.۲ درصد کاهش به کیلویی ۲۹۰۰ و ۳6۰۰ تومان رسیده 
اســت.قیمت هر کیلو خرما مضافتی، گوشت گوساله و جوجه یک روزه نیز 
در خرداد امســال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۹، ۱۳.۳ و ۱۱.۳ درصد 
کاهــش یافته و به ۲۳ هــزار و 4۰۰ تومان، 76 هزار و 7۰۰ تومان و ۱7۰۰ 
تومان رسیده است. قیمت گوشت گوســفندی و و روغن موتور نیز در این 

مدت کاهش جزئی داشته است.

معاون وزیر کار:
۹۶.۵درصد بنگاه های کشور خرد هستند

معاون وزیر کار با بیان اینکه ۹6.۵درصد بنگاه ها خرد هستند، گفت: با توسعه 
شبکه سازی می توان به این بنگاه ها کمک کرد تا هم مشکل اندازه کوچک 
خود را مدیریت کنند و هم از فواید آن بهره مند شوند.، عیسی منصوری در 
مورد مشــکات بنگاه های کوچک و خرد در کشــور، اظهار داشت: بنگاه ها 
در ایــران معمواً در دســته بندی »کوچک و خرد« قــرار می گیرند که بر 
اساس ارزیابی های صورت گرفته، مشخص شده که ۹6.۵ درصد بنگاه ها خرد 
هســتند به این معنا که زیر ۱۰ نفر کارکن دارند.معاون توسعه کارآفرینی 
و اشــتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مســأله ای که وجود دارد 
این اســت که این بنگاه ها در تأمین تکنولوژی، مهارت و بازاریابی با مشکل 

مواجه هستند.

دبیر ســتاد تنظیم بــازار از ممنوع 
داد  خامه خبــر  شــدن صــادرات 
و اعــام کرد که ســازمان توســعه 
برای صادرات  مکلف شــده  تجارت 
شیرخشــک عوارض تعیین کند. در 
روزهــای اخیر قیمت کره نزدیک به 
دو برابر شــده و گزارش ها حاکی از 
آن اســت که قیمت کره ۱۰۰گرمی 
از 4۵۰۰ تومــان به حــدود 8۰۰۰ 
تومان رســیده که طبق گفته عضو 
فرآورده  انجمن صنایع  هیات مدیره 
های لبنی، ســتاد تنظیــم بازار این 
قیمت را تایید کرده است. علت این 
افزایش قیمت نیز تغییر گروه ارزی 
این کاا از دولتی به نیمایی از سال 
گذشته عنوان شده که حاا با توجه 
به اتمام ذخایر قبلــی تاثیر خود را 

در بازار نشــان داده است. حاا بعد 
از چنــد روز محمدرضا کامی، دبیر 
ستاد تنظیم بازار نسبت به وضعیت 
بازار کره واکنش نشان داده و با بیان 
فهرست  از  اینکه مدت هاســت کره 
ارز 4۲۰۰ تومانی واردات  دریافــت 
خارج شده اســت گفت: با توجه به 
اینکه ذخایــر کره وارداتــی با این 
ارز در کشــور وجود داشت، نظارت 
کافــی و کامل بر توزیع این ذخایر با 
قیمت های متعارف و متناسب با ارز 
4۲۰۰ تومانی صــورت گرفت. حاا 

اما با پایــان ذخایر کره با ارز 4۲۰۰ 
تومانی، تاثیر تغییر ارز مبنای واردات 
بر بازار روشن شده است. البته ستاد 
تنظیم بازار سازمان توسعه تجارت را 
مکلف کرده اســت به فوریت نسبت 
به تعییــن عــوارض صادراتی برای 
اقدام  لبنی  و محصوات  شیرخشک 
کند.بــه گفته وی با تصویب ســتاد 
تجارت  توسعه  بازار، سازمان  تنظیم 
ممنوعیت  فوریــت  به  شــد  مکلف 
صــادرات خامــه را نیز بــه مرحله 
اجــرا بگذارد. این تصمیــم با توجه 

به تاثیرپذیری بازار شــیر و لبنیات 
کشور از تقاضای صادرات شیرخشک 

و خامه اتخاذ شده است.

واردات کره ممنوع نیست
ایــن مقام مســئول با بیــان اینکه 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان مکلف اســت سقف 
قیمت کره داخلی را تعیین و گزارش 
آن را جهت طــی مرحل تصویب به 
کارگــروه تنظیم بازار ارســال کند، 
درباره صحت خبــر ممنوعیت ورود 
کره گفت: واردات کره ممنوع نیست 
و این تغییــرات قیمتی، همان طور 
که اشاره کردم تحت تاثیر تغییر ارز 
مبنــای واردات از 4۲۰۰ تومانی به 

ارز نیمایی است.

در واکنش به گرانی کره
صادرات خامه ممنوع شد

وزیــر تعاون گفت: تاکنــون بیش از ۲۹۰ هــزار تعاونی 
در کشــور تاسیس شده اســت اما  ۹4 هزار تعاونی فعال 
هستند. یکی از علت های آن، اجرا نشدن برخی قوانینی 
اســت که از ابتدا به نفع بخش تعاون وضع شــده بود.به 
گزارش وزارت تعاون، محمد شــریعتمداری گفت: روند 
اجرایی شدن سند ملی توسعه بخش تعاون که ۲۲ تکلیف 
را برای این بخش قائل شــده است از سوی معاونت امور 
تعاون پیگیری شــده که امیدواریم برای اجرای این سند 
همه ارکان و دستگاه ها با آن همکاری داشته باشند.وی به 
وضعیت تعاونی در کشــورهای دیگر نیز پرداخت و اظهار 
داشت: بر اساس آمارهای موجود بیش از یک میلیارد نفر 
در دنیا عضو تعاونی ها هســتند و بخش قابل ماحظه ای 
از اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی در اختیار تعاونی ها 
اســت.وزیر تعاون با بیان اینکه فعالیت در حوزه تعاونی ها 
در دنیا به عنوان یک کار ارزشمند مورد توجه قرار گرفته 
اســت افزود: تاکنون بیش از ۲۹۰ هزار تعاونی در کشور 
تأسیس شده اســت اما هم اکنون ۹4 هزار تعاونی فعال 
هســتند و یکی از علت هایی که تعاونی ها نتوانســتند به 
صــورت پایدار باقی بمانند موارد قانونی اســت که کمتر 
اجرا شــده است.شریعتمداری بر آسیب شناسی در حوزه 
عملکرد این تعاونی ها تاکید کرد و در توضیح یکی از دایل 
ناپایداری آنها گفت: برخی از ترجیحاتی که در قوانین مادر 
بــه نفع بخش تعاون از ابتدا وضع شــده بود و هم اکنون 
نیز این قوانین برقرار اســت به خوبی اجرا نشده است.وی 
افزود: در دولت تدبیر و امید تاش کردیم قوانین موجود 
را مجدداً فعال و شرایطی را فراهم کنیم تا تعاونی ها بتوانند 
از طریق این ترجیحات تقویت شوند و ارزش افزوده برای 

عموم مردم و اعضای تعاونی ها ایجاد کنند.وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی افزود: تاش می کنیم در اجرای خصوصی 
سازی و با مشارکت بخش تعاون زمینه عضویت کارگران 
در این بخش و مالکیت آنها در شــرکت ها و سهیم شدن 
در سرنوشتشــان را فراهم کنیم و امیدواریم با مجموعه 
اقدامات این بحث نیز به نتیجه مطلوب برسد.وزیر تعاون 
تصریح کرد: اختصاص یک هزار و ۲7۰ میلیارد تومان از 
محل صندوق توسعه ملی به سه حوزه کشاورزی، صنعت 
و گردشــگری از جمله محورهایی است که برای تقویت 
بخش تعاون در نظرگرفته شــده اما این امر ترجیحی به 
این بخش تعلق نگرفته است.شریعتمداری به برقراری خط 
اعتبــاری 4 هزار میلیارد تومانی با نــرخ 8 تا ۱۲ درصد 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: از طریق این خط اعتباری و 
همکاری مشترک صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه 
تعاون و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به 
تقویت بخش تعاون کمک شــد.وی افزود: از مجموعه وام 
اشتغال پایدار روستایی با نرخ 4 تا 6 درصد برای بسیاری 
از تعاونی ها که از ســهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مغفول 
واقع شــده بود نیز موفق شدیم این سهم را برگردانیم تا 
بتوانند در اقصی نقاط کشور از این امکان استفاده نمایند.

شریعتمداری ادامه داد: همچنین برای افزایش فعالیت های 
آموزشی، توانمند ســازی و تقویت نهادهای زیر ساختی 
بخش تعاون مثل بانک توســعه تعاون و صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری تعاون در وزارتخانه با پیگیری های حوزه 
معاونت تعاون، بودجه ایــن بخش از ۵ میلیارد تومان به 
۱۲ برابر افزایــش یافت.وی یادآور شــد: ۲ هزار و 8۰۰ 
میلیارد تومان در بودجه سال گذشته برای افزایش سرمایه 

بانک توسعه تعاون پیش بینی شده و این بانک بر اساس 
تکلیف قانونی کــه بر عهده دارد باید 7۰ درصد اعتبارات 
خود را در اختیار تعاونی ها قرار دهد، هم اکنون این بانک 
در ارائه تســهیات به تعاونی ها پیشتاز است اما به دلیل 
محدودیت هــای بودجه ای و منابع امــکان ارائه خدمات 
بیشــتر به این حــوزه را ندارد و نیازمنــد حمایت دولت 
است.شــریعتمداری به صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
تعــاون بعنوان یکی دیگــر از نهادهای حمایت گر بخش 
تعاون اشــاره کرد و گفت: این بخش نیز دارای ســرمایه 
اندکی اســت، افتتاح یکی از طرح هایی کــه امروز انجام 
شد با حمایت و پشتیبانی این صندوق بود، قطعاً افزایش 
سرمایه این بخش نیز در نهایت به حمایت از بخش تعاون 
منجر خواهد شــد.وزیر تعاون به تعداد تعاونی های بانوان 
نیز اشــاره کردوگفت: از ۲۳ هــزار و 7۲۲ تعاونی بانوان 
هم اکنون تعداد ۱۰ هــزار و ۳۵۰ تعاونی )4۳.6 درصد( 
فعال هستند. همچنین 44.6 درصد از تعاونی های بانوان 
در بخش صنعت در کشــور فعال هستند که این بخش از 
تعاونی های بانوان در حوزه صنعت توانســته اند به خوبی 
نقش آفرینی کنند.وی یادآور شد: برای این دسته از بانوان 
هم از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و برای 
استفاده از تسهیات این صندوق ترجیحاتی قائل شده ایم.

شریعتمداری با بیان اینکه در مجموع ۲۵۱ شرکت تعاونی 
دانش بنیان ثبت شده در کشور داریم افزود: تعاونی های 
دانش بنیان و فعال در بخــش صنعت ۳6.۵ درصد را به 
خود اختصاص داده اند که عمده آنان را جوانان فرهیخته 
و دانشمند کشور تشــکیل می دهند که در قالب تعاونی، 

خدمات و تولیدات خود را عرضه می کنند.

وزیر تعاون:
زمینه عضویت و مالکیت کارگران در بخش تعاون را فراهم می کنیم
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شروط مشتری گاز ایران برای تمدید قراردادنگـــاه
یک مقام بلندپایه وزارت انرژی ترکیه اعام کرد که کشورش 
انتظار دارد اگــر صادرکنندگان گاز می خواهند قراردادهای 
بلندمدت را تمدیــد کنند، قیمت رقابتی تر و منعطف تری 
به این کشور پیشنهاد کنند.بیش از 25 درصد از قراردادهای 
گازی بلندمدت ترکیه در ســال آینده منقضی می شود که 
شامل واردات خط لوله ای از گازپروم روسیه و شرکت سوکار 
آذربایجان و یک قرارداد گاز طبیعی مایع با نیجریه است.این 
مقام وزارت انرژی ترکیه به خبرنگاران گفت: رقابت از سوی 
LNG ارزان آمریکا و احتمال آغاز تولید گاز ترکیه در دریای 
ســیاه، دینامیک بازار را تغییر داده است. قراردادهای گازی 
قدیمی که اغلب بر اساس قیمت نفت بود و خریداران را ملزم 
می کرد اگر سهمیه خریدشان را به طور کامل انجام ندهند، 
جریمه شوند، دیگر مطابق با واقعیتهای بازار نیست و قیمتها 
باید بر اساس شرایط هابهای بزرگ گاز تنظیم شوند.این مقام 
ترکیه ای که مایل نبود نامش فاش شود، گفت: ما مذاکرات 
را دربــاره تمدید یا یافتن یک گزینه واردات دیگر آغاز کرده 
ایم. تصمیم ما به این بستگی خواهد داشت که صادرکنندگان 
با پیشــنهادهای قدیمی به سراغ ما بیاییند یا پیشنهادهای 
رقابتی تر و انعطاف پذیر داشته باشند. در صورت اول، تصور 
نمی کنم قراردادهای فعلی ادامه پیدا کنند.ترکیه برای تامین 

عمده نیازهای نفت و گاز خود به واردات متکی اســت و در 
نیمه اول امسال، واردات ترکیه از روسیه و ایران کاهش یافت 
و در مقابل خریدش از جمهوری آذربایجان و آمریکا افزایش 
چشــمگیری داشت.این مقام ترکیه ای گفت: آمریکا یکباره 
دومین صادرکننــده بزرگ LNG به بازار ترکیه در نیمه اول 
ســال 2020 شــد و دلیل اصلی آن هم رقابتی بودن باای 
آن بــود.در حالی که مصرف گاز ترکیــه با وجود حرکت به 
سوی استفاده از انرژی تجدیدپذیر و گزینه هایی مانند نیروی 
هســته ای افزایش پیدا خواهد کرد، اما کشــف ماه گذشته 
یک میدان بزرگ گازی در دریای سیاه راه را به سوی تولید 
داخلی گشــود.ترکیه می گوید این میدان 320 میلیارد متر 
مکعب گاز قابل برداشت دارد و فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه 
ماه گذشته گفت: آمار نشان می دهد با ادامه فعالیت حفاری، 
کشف بیشتری انجام خواهد گرفت.بر اساس گزارش رویترز، 
رجب طیب اردوغان، رییــس جمهور ترکیه اعام کرده که 
کشورش تولید گاز از اکتشاف دریای سیاه را تا سال 2023 
آغاز می کند که با صدمین سالگرد جمهوری ترکیه مصادف 
است اما این مقام ترکیه گفت: تولید کامل مدت طوانیتری 
زمان خواهد برد. زمان اعام شده برای نخستین تحویل گاز 

است.

 منفعت برق رایگان برای کشور 
چه خواهد بود؟

طرح برق امید کمتر از یک ماه و نیم دیگر وارد مرحله اجرا می شود که نه 
تنها برای کم مصرف ها بلکه برای صنعت برق و حتی اقتصاد کشور در دراز 
مدت منفعت به دنبال دارد. چندین سال است که وزارت نیرو پرچم مدیریت 
مصرف را به دست گرفته و با اعمال سیاست های تشویقی و آموزشی سعی 
در کاهــش مصرف برق دارد، به تازگی نیز دســت به حرکتی جذاب برای 
مشترکان کم مصرف زده است.رایگان شدن قبض برق 8.5 میلیون مشترک 
برق خانگی خبری بود که موجب خوشــحالی کم مصرف ها و حتی ایجاد 
انگیزه برای پر مصرف ها شده است چرا که طبق وعده داده شده پر مصرف 
ها نیز می توانند بــا ایجاد تغییر در رویه مصرف خود برق مجانی را تجربه 
کنند.در حال حاضر 30 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 شده است. در این بین 85 درصد از مشترکان زیرالگو 
برق مصرف می کنند و تنها 15 درصد بااتر از الگوهای تعیین شده مصرف 
دارند، در طرح برق امید مشترکان زیرالگو هم به دو دسته خوش مصرف و 
کم مصرف تقســیم بندی می شوند که کم مصرف ها تخفیف صد درصدی 
را دریافت خواهند کرد.البته مشترکان خوش مصرف هم می توانند با رعایت 
نکاتی ساده، 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 مشترکان کاسته شود، مزایای اقتصادی برای خانوارها 
دارد، به طور مثال اگر مشترکان 10 درصد مصرف برق خود را کم کنند، 20 
درصد از هزینه برقشان کم می شود و اگر 20 درصد مصرف را کاهش دهند، 

شاهد کاهش 40 درصدی هزینه برق مصرفی خواهند بود.

 حفظ سرمایه 8000 میلیارد تومانی
اما ســوالی که در اینجا ذهن را به خود مشــغول می کند در حوزه ضرر و 
زیــان صنعت بــرق از اجرای این طرح و راهکارهای جبرانی آن اســت که 
متولی زاده مدیرعامل توانیر روز گذشته در این رابطه  توضیح داد: طرح برق 
امید ممکن اســت در ابتدا هزینه هایی را به صنعت برق وارد کند، اما قطعا 
منافع آن بسیار بیشــتر از هزینه های اجرای طرح خواهد بود، کمااینکه در 
بخش برنامه های مدیریت بار صنایع و خانگی در پیک تابستان امسال نیز، 
پاداشــی در حدود 350 میلیارد تومان داده شد که در نگاه نخست به نوعی 
ایجاد هزینه برای صنعت برق محسوب می شد، اما عمًا و با نگاهی عمیق تر 
دیدیم که از سرمایه گذاری 8000 میلیارد تومانی برای ایجاد ظرفیت های 
جدید جلوگیری کرد.وی ســهم بخش خانگی از پیک مصرف را حدود 50 
درصد و 33 درصد از مصرف انرژی کل کشور عنوان و اضافه کرد: با کنترل 
و بهینه ســازی مصرف برق بخش خانگی، می توان تاثیر بسیاری بر میزان 
مصرف انرژی و کنترل پیک کشور گذاشت.متولی زاده ادامه داد: در این طرح 
مشترکانی که بتوانند خود را با الگوهای تعیین شده تطبیق دهند، از تخفیف 
صد درصدی بهای برق بهره مند خواهند شــد، اما در صورتی که مصرفشان 

بااتر رود، باید هزینه را به صورت کامل بپردازند.

تغییر رویکرد صنعت برق
همچنین مصطفی رجبی مشــهدی - سخنگوی صنعت برق در سخنانی با 
بیــان اینکه رویکرد و نگرش صنعت برق و وزارت نیرو تغییر کرده اســت، 
گفت: در گذشــته رویکرد مبتنی بر پاسخگویی به تقاضا و عرضه به میزان 
ایجاد شده بود؛ به این معنا که هرچه نیاز مصرف افزایش می یافت، ظرفیت 
بیشتری هم باید ایجاد می شد.رجبی مشهدی ادامه داد: با این حال اکنون 
شاهد تغییر رویکرد و نگرش در داخل صنعت برق هستیم چرا که مدیریت 
عرضه و تقاضا به صورت توامان بکارگرفته شده و در همین راستا طرح های 
مدیریت بار در تابستان اجرا می شود.رئیس کارگروه اطاع رسانی ستاد برق 
امید با بیان این که باید تاش کنیم در ســال های آینده هم رشد پیک به 
یک درصد محدود شــود، اظهار کرد: منابع انرژی ما نامحدود نیست و این 
تغییر رویکرد نیز ناشی از همین محدودیت در منابع است و طرح برق امید 
بزرگترین قدم در این تغییر رویکرد به شمار می رود که به عنوان فراگیرترین 
طرح در حوزه مدیریت مصرف، باعث درگیر شــدن همه مشترکان خانگی 

خواهد شد.

 کارت ۴۷۲۰۰ خودرو دوگانه سوز
 اصاح می شود

سرپرســت طرح های سی ان جی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: طرح اصاح کارت خودرو برای خودروهایی که در گذشته به صورت 
غیرمجاز دوگانه سوز شده اما در بازرسی فنی گواهی سامت دریافت کرده 
اند آغاز شــده اســت و 47 هزار و 200 خودرو مشمول این طرح هستند.

محمد حســین باقری، اظهار کرد: روند صــدور کارت جدید خودرو برای 
ماشین های تبدیلی از ســوی پلیس راهور آغاز شده که این مهم با تعامل 
وزارت خانه های نفت،  کشــور و صنعت،  معدن و تجارت محقق شد.وی در 
مورد خودروهایی که شــامل این طرح می شــوند، تاکید کرد: بر اســاس 
آخرین آمار که امروز اعام شد 130 هزار خودرو  در سامانه تبدیل رایگان 
خودروهای عمومی وزارت نفت ثبت نام کرده اند که در ارزیابی های صورت 
گرفته 47 هزار و 200 نفر مشمول این طرح می شوند.سرپرست طرح های 
ســی ان جی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه  تا کنون 
نیز 20 هزار و 700 خودرو دوگانه ســوز شده و 5800 خودرو نیز در نوبت 
تبدیل قرار دارند، تصریح کــرد: خودروهایی که در کارت خودرو با عنوان 
دوگانه سوز ثبت شــده،  در جریان معاینه فنی ساانه سیستم گاز آنها نیز 
بررسی می شود و مشــکلی وجود ندارد.باقری افزود: در این میان تعدادی 
خــودرو وجود دارد که به صورت کارگاهی دوگانه ســوز شــده اند و کارت 
خودرو برای این خودروها بنزینی صادر شــده است که این خودروها باید 
برای دریافت گواهی ســامت تجهیزات سی ان جی خود،  به یکی از مراکز 
مجازی که وزارت صنعت،   معدن و تجارت معرفی کرده مراجعه کنند.وی 
با بیان اینکه پس از بررســی ها و تایید سامت تجهیزات، پاک خودروها 
به پلیس راهور برای تعویض کارت خودرو ارســال شود، گفت: خودروهایی 
که در معاینات فنی تایید می شــوند در لیست پلیس راهور وارد خواهند 
شد.سرپرست طرح های سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با اشــاره اهداف در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح، اظهار کرد:  این 
طرح در راستای هوشمندســازی جایگاه های سی. ان. جی و جلوگیری از 
بروز حوادث در جریان اســت و هدف این بوده کــه هیچ خودرویی بدون 

معاینه فنی امکان سوخت گیری نداشته باشد.

 درخواست عراق از کردستان برای 
کاهش تولید نفت

دولت فدرال عراق در چارچوب عمل به تعهداتش تحت توافق کاهش 
تولید اوپک پاس، از دولت منطقه ای کردستان درخواست کرد تولید 
نفــت خود را به میزان 120 هزار بشــکه در روز کاهش دهد.، دولت 
فدرال ســرگرم مذاکره سناریوهای متعدد برای کاهش تولید نفت با 
دولت منطقه ای کردستان است زیرا این منطقه نیمه خودمختار سهم 
قابل توجهــی در مجموع تولید نفت عــراق دارد  و باید در کاهش 
تولید جبرانی این کشور برای جبران مازاد سهمیه تولیدی که تحت 
توافق کاهش تولید اوپک پاس داشــته اســت، مشارکت کند.عراق 
دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است و بر همین اساس، یکی از 
بزرگترین ســهمها را در کاهش تولید گروه اوپک پاس تحت توافق 
تصویب شده در آوریل داشته است. با این همه این کشور همان طور 
که انتظار می رفت، نتوانســت به سهمیه کاهش تولید خود به طور 
کامل عمل کند و باعث شد عربستان سعودی بغداد را تهدید کند در 
صورت ادامه مازاد تولید با اقدام تنبیهی مواجه خواهد شد.در نتیجه 
فشــارهای ریاض، عراق و سایر اعضایی که عملکرد ضعیفی داشتند 
شامل نیجریه موافقت کردند مازاد تولیدی که در ماههای مه و ژوئن 
داشتند را در ماههای بعد جبران کنند.گروه اوپک پاس از اول ماه مه 
کاهش تولید به میزان 9.7 میلیون بشکه در روز را به اجرا گذاشت و 
از اوت محدودیت عرضه خود را کمتر کرده و به 7.7 میلیون بشکه در 
روز رساند و تا پایان امسال به این روند ادامه می دهد. طبق محاسبات 
پاتس، نرخ پایبندی اوپک پاس به کاهش تولید در اوت 97 درصد 
بود.بر اساس گزارش اویل پرایس، جدیدترین آمار ماهانه نشان داده 
که اوپک در اوت 24.27 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است 
که 950 هزار بشکه در روز بااتر از تولید ژوییه بود. عراق که همواره 

بااتر از سهمیه خود نفت تولید کرده است.

بانک مرکزی روسیه هشدار داد
احتمال سقوط قیمت نفت به ۲۵ دار

بانک مرکزی روسیه در سناریوی ریسک خود برای سیاست پولی در سه سال آینده هشدار داد 
که قیمت هر بشــکه نفت ممکن است به 25 دار سقوط کند. این سناریو که بدترین سناریوی 
پیش بینی شده توسط بانک مرکزی روسیه برای فاصله سال 2021 تا 2023 است، شامل تشدید 
تنشهای ژئوپلیتیکی، موج دوم شــیوع ویروس کرونا و سایر شوکهای اقتصادی است. مشکات 
بدهی و تنشــهای تجاری هم در این سناریو لحاظ شده اند.به روزرسانی سناریوی بانک مرکزی 
روسیه همزمان با سقوط قیمت نفت تحت تاثیر تغییر دورنمای تقاضا ارایه شده است. تقاضا برای 
نفت در ماه مه سیگنالهای بهبود نشان داده و تا ژوییه به این روند ادامه داده بود اما اکنون نشانه 
هایی از کندی بهبود تقاضا مشــاهده شده و تردیدها نسبت به ثبات آن را برانگیخته است.یکی 
از جدیدترین نشــانه های نگران کننده، اقدام عربستان سعودی در کاهش قیمت رسمی فروش 
نفت در اکتبر بوده که با توجه به موضع خوش بینانه این تولیدکننده نسبت به تقاضا برای نفت 
غیرمنتظره بود. از سوی دیگر گزارشها در خصوص رشد ذخایر شناور نفت و فرآورده های نفت، 
شاخصهای قیمت بازار جهانی را تحت فشار نزولی قرار داده است.اخبار رشد سطح ذخایر شناور 
نفت بســیار نگران کننده محسوب می شــود زیرا به معنای پر شدن ظرفیت فضای مخازن در 
خشکی با وجود رشد مایم تقاضا برای سوخت پس از کاهش محدودیتهای قرنطینه در ماه مه 
است.در یک خبر بد دیگر برای بازار نفت، بلومبرگ گزارش داد که واردات نفت چین در اوت در 
مقایسه با رکورد باای واردات این کشور در ژوئن، کاهش یافت. اگرچه کاهش نرخ واردات نسبت 
به آمار ژوئن قابل پیش بینی بود اما این موضوع از حساسیت بازار کم نکرد. طبق گزارش بلومبرگ، 
واردات نفت چین که در ژوئن تحت تاثیر سقوط قیمتهای نفت به رکورد باایی صعود کرده بود، 
به دلیل پایان ســهمیه واردات پاایشگاههای خصوصی این کشور احتماا کاهش بیشتری پیدا 
خواهد کرد.بر اساس گزارش اویل پرایس، با افزایش موارد ابتا به کووید 19 در بسیاری از کشورها 
از جمله هند و آمریکا، ابهامات نسبت به آینده عوامل بنیادین بازار نفت به شکل غیرمعمولی باا 
مانده است. با این حال در سناریوی مقدماتی بانک مرکزی روسیه پیش بینی شده که قیمت هر 
بشکه نفت تا پایان ســال 2022 به حدود 50 دار بهبود پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی روسیه 
در این سناریو تردیدهایی نسبت به روند احیای اقتصاد جهانی نشان داده و خاطرنشان کرده که 

نسبت به بازگشت اوضاع به وضعیت عادی پیش از شیوع ویروس کرونا تردید دارد.

 آژانس آمریکایی به دورنمای تقاضا
 برای نفت بدبین شد

اداره اطاعات انرژی آمریکا دورنمای رشــد تقاضای جهانی برای نفت در سال 
2021 را به دلیل انتظار برای رشد کمتر مصرف در چین، در مقایسه با گزارش 
ماه گذشته خود 500 هزار بشکه در روز کاهش داد. اداره اطاعات انرژی آمریکا 
در جدیدتریــن گزارش »دورنمای کوتاه مدت انرژی«، پیش بینی کرد تقاضای 
چین برای نفت در ســال میادی آینده یک میلیون بشکه در روز رشد می کند 
که کمتر از 1.5 میلیون بشــکه در روز پیش بینی ماه گذشته این آژانس است.

طبــق گزارش اداره اطاعات انرژی آمریکا، تقاضای جهانی برای نفت در اوت به 
میزان یک میلیون بشکه در روز رشد کرد که کندترین رشد ماهانه از زمان آغاز 
بهبود تقاضا پس از وضع قرنطینه مقابله با ویروس کرونا در ماه مه بود. همچنین 
در اوت برای نخســتین بار روند رشد عرضه جهانی از رشد تقاضای جهانی برای 
نفت فراتر رفت.با وجود روند متفاوت رشــد تولید و مصرف جهانی نفت در اوت، 
اداره اطاعــات انرژی آمریکا پیش بینی کرد روند توازن میان عرضه و تقاضا در 
بازار نفت تا پایان ســال 2020 در نتیجه تــداوم روند احیای تقاضا، محدودیت 
عرضه اوپک پاس و کاهش تولید ناشــی از قیمت پاییــن در آمریکا، نزدیکتر 
خواهد شــد.طبق پیش بینی اداره اطاعات انرژی آمریکا، تولید نفت آمریکا در 
ســال 2020 به 11.38 میلیون بشــکه در روز می رسد که 120 هزار بشکه در 
روز بااتر از برآورد ماه گذشته این آژانس است اما پیش بینی می شود تولید در 
سال 2021 به 11.08 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.اداره اطاعات انرژی 
آمریکا برآورد کرد تولید نفت آمریکا در ســپتامبر 400 هزار در روز رشد ماهانه 
کرده و به 11.2 میلیون بشکه در روز می رسد زیرا اپراتورها چاههای بیشتری را 
به چرخه فعالیت بازگرداندند اما تولید نفت آمریکا پس از سپتامبر اندکی کاهش 
پیدا کرده و فعالیت حفاری جدید، کاهش تولید چاههای قدیمی را جبران نمی 
کند.تولید نفت آمریکا در نیمه اول سال 2020 پایین 11 میلیون بشکه در روز 
بود و در نیمه دوم سال به 11.08 میلیون بشکه در روز می رسد و در دسامبر به 
11.43 میلیون بشکه در روز صعود می کند.اداره اطاعات انرژی آمریکا دورنمای 
قیمت نفت در سال 2020 را حدود 50 سنت در هر بشکه نسبت به گزارش ماه 
پیش افزایش داد اما قیمت مورد پیش بینی برای سال 2021 را به همین میزان 
کاهش داد.بر اساس گزارش پاتس، این آژانس انتظار دارد قیمت هر بشکه نفت 
وست تگزاس اینترمدیت در سال 2020 به 38 دار و 99 سنت و در سال 2021 

به 45 دار و هفت سنت برسد. 

نظرسنجی پاتس نشــان داد اوپک 
و متحدانش در اوت نفت بیشــتری 
تولید کردند و بزرگترین افزایش تولید 
مربوط به عربستان سعودی، روسیه و 
امارات متحــده عربی بود. یافته های 
نظرسنجی پاتس نشان داد اوپک در 
اوت 24.37 میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کرد که چهار درصد نســبت به 
ژوئیه افزایش داشت و 9 تولیدکننده 
متحد این گروه شامل روسیه 12.67 
میلیون بشکه در روز نفت تولید کردند 
که شش درصد افزایش ماهانه داشت.

حجم بااتر تولیــد نفت اوپک پاس 
غیرمنتظــره نبود زیــرا این گروه که 
از اول مــاه مه کاهش تولید به میزان 
9.7 میلیون بشــکه در روز را به اجرا 
گذاشــت، قرار بود از اوت محدودیت 
عرضه خود را کمتر کــرده و به 7.7 
میلیون بشــکه در روز برساند. طبق 
محاسبات پاتس، نرخ پایبندی اوپک 

پــاس به کاهش تولیــد در اوت 97 
درصد بود.اما افزایش تولید این گروه 
در شرایطی روی داده که به نظر می 
رسد احیای ســریع تقاضای جهانی 
برای نفت در بحبوحه نگرانیها نسبت 
به شیوع موج دوم بیماری کووید 19 
متوقف شده است. نفت برنت که طی 
هفته های گذشته در محدود 45 دار 
قرار داشــت، در روزهای اخیر کاهش 
چشمگیری پیدا کرده و به پایین 40 

دار در هر بشکه نزول کرده است.
بسیاری از اعضای خاورمیانه ای اوپک 
پاس اعام کردند بــرای تولید برق 
در ایــام گرم تابســتان به تولید نفت 
بیشــتری نیاز دارند و صادراتشان به 
بازارهای خارجی رشد قابل ماحظه 
ای نخواهد داشــت.به عنــوان مثال 
تولید عربســتان ســعودی بر مبنای 
ماهانه 500 هزار بشکه در روز افزایش 
یافــت و به 8.95 میلیون بشــکه در 

روز رسید که همچنان پایین سهمیه 
تولید این کشــور بود و عمده تولید 
اضافی به مصرف داخلی رسید.روسیه 
کــه بزرگترین عضــو غیراوپک این 
گروه اســت، 9.09 میلیون بشکه در 
روز تولید کرد که 10 هزار بشــکه در 
روز بااتر از ســهمیه تولید این کشور 
بود.امارات متحــده عربی که معموا 
پایبنــدی باایی به پیمــان کاهش 
تولید نشان داده است، تولیدش را به 
2.74 میلیون بشــکه در روز افزایش 
داد. شــرکت نفتــی دولتــی ادنوک 
اعام کــرده که فروش نفت در اکتبر 
را 30 درصد کاهش می دهد تا مازاد 
تولید را جبران کند.سایر کشورهایی 
کــه پیش از ایــن بااتر از ســهمیه 
شــان نفت تولید کرده بودند قرار بود 
کاهش تولید بیشــتری انجام دهند 
تا مازاد تولیدشــان را جبران کنند. با 
این همه نظرسنجی پاتس نشان داد 

بسیاری از این کشورها موفق نشدند 
کاهش تولید مازادی کــه برای اوت 
وعده داده بودنــد را به طور کامل به 
انجام برسانند.عراق که همواره بااتر از 
سهمیه خود نفت تولید کرده است، در 
اوت 3.75 میلیون بشکه در روز تولید 
داشــت که پایینتر از ســهمیه تولید 
3.80 میلیون بشکه در روز این کشور 
بود اما با در نظر گرفتن کاهش تولید 
جبرانــی همچنان باا بــود. نیجریه 
1.57 میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کرد در حالی که ســهمیه این کشور 

1.50 میلیون بشکه در روز بود.
بر اســاس گزارش پاتس، نشســت 
کمیته نظارتی مشترک اوپک پاس 
به ریاست مشترک عربستان سعودی 
و روسیه 17 سپتامبر به صورت آناین 
برگزار می شود و به تاشهای کشورها 
در عمل به سهمیه تولیدشان متمرکز 

خواهد بود.

تولید نفت اوپک پاس افزایش یافت

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نظر دارد کاای مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تأمین نماید.
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شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
)سهامی خاص( 9908219830084 DT1 شماره 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
 مهندســی پویش ســدید ایرانیان درتاریخ 1399/06/19 به شــماره ثبت 
38737 به شناســه ملی 14009420518 ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع 
فعالیت :انجام کلیه خدمات مهندسی شامل طراحی و ساخت، نظارت فنی، 
مشــاوره، اجرا، نصب و راه اندازی و نگهداری فنی کارخانجات و پروژه های 
صنعتی ، انجام کلیه ی فعالیت های بازرگانی مجاز، صادرات، واردات، ترخیص 
کااهای مجاز بازرگانی از گمرکات کشــور، خرید و فروش، خدمات پس از 
فــروش و توزیع کااهای مجاز بازرگانی، تحصیــل وام و اعتبار از بانک ها و 
مؤسســات دولتی و خصوصی، مشــارکت با افراد حقیقی و حقوقی، سرمایه 
گذاری در بخش های فوق الذکر، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه 
های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی شــرکت های معتبر داخلی 
و خارجی، انجام پروژه های بهینه ســازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی 
های تجدید پذیر درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط 
مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان البرز ، 
شهرســتان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج، محله عظیمیه ، خیابان شهید 
احمدحاج ســید نصیر ، خیابان شهید گودرزی )تیمسارشمس ( ، پاک 30 
، ســاختمان سپیدار ، طبقه دوم ، واحد 6 کدپستی 3155695873 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشــرکه هر یک از شرکا آقای علی ابوطالبی به شماره ملی 0063523353 
دارنده 600000 ریال ســهم الشــرکه خانم آناهیتا عظیمی به شماره ملی 
0080938981 دارنده 400000 ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای علی ابوطالبی به شــماره ملی 0063523353 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم آناهیتا 
عظیمی به شــماره ملی 0080938981 و به ســمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساســنامه روزنامه کثیر اانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرج )980679(

گزیده خبر
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گزیده خبر دستورات بی اثر خودرویی دولت 
رئیس جمهور طی ۴ ماه گذشــته 2 بار به وزارت صمت دستور 
ساماندهی بازار خودرو را داد، ولی هیچ کدام کارساز نشد. مصوبه 
افزایش حداکثر 10درصدی قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت 
کارخانه هم خاک می خورد. اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که 
براســاس توافقات بعمل آمده در ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید 
انواع خودروها طبق دستور العمل شورای رقابت اعام و مطابق آن 
قیمت گذاری ها توســط شرکت های خودروساز انجام  شد.البته 
در ایــن توافق قرار براین بود تا برای مدیریت بازار خودرو، قیمت 
ها در بازار حداکثر 10 درصد بیشــتر از کارخانه تعیین شوند تا 
از این طریق پایه قیمتی در بازار مشخص و مانع افزایش قیمتها 
شود.اما بعد از گذشت چند ماه از تعیین قیمتهای جدید نه تنها 
آرامش به بازار خودرو برنگشــت بلکه هنوز بازار هیچ پایه قیمتی 
نداشته و خودروسازان نیز به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار هر 
سه ماه یک بار با توجه به نرخ تورم بخشی مجاز به افزایش قیمت 
محصوات خود شده اند.محمدرضا تابش، رئیس سازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان در مورد عدم اجرای مصوبه 
10 درصدی فروش خودو در بازار گفته بود: دیدگاه های متفاوتی 
در ایــن باره وجود دارد برخــی معتقدند که قیمت مصوب برای 
خودرو وجود دارد بنابراین قیمت های بازار باید بر مبنای عرضه و 
تقاضا باشــد اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است که 

باید سقف قیمت در بازار تعیین شود. 

دستور بی اثر رئیس جمهور برای ساماندهی بازار خودرو 
جالب اینجاســت در همــان مقطع که بازار خــودرو با اعام 
قیمتهای جدید با شوک افزایش روبرو شده بود رئیس جمهور 
در قالب دســتوری اعام کرد افزایش قیمت خودرو دربازار به 
این شــکل خاف مصوبه ســتاد اقتصادی دولت بوده و قابل 
پذیرش نیست و وزارت صمت را موظف کرد که به این موضوع 
رســیدگی و برخورد ازم را با متخلفین انجام دهد.نکته قابل 

تامل اینکه با دســتور رئیس جمهور نه تنها قیمت ها در بازار 
خــودرو کاهش پیدا نکرد بلکه فقط به صورت مقطعی خرید 
و فروش در بازار راکد و بعد از گذشــت یک ماه روند افزایش 
قیمت ها وارد فاز جدیدی شــد، به نحوی که در خودروهای 
داخلی قیمت ها به حدی گران شد که عامت سوال بسیاری 
را در سطح بازار و خریداران به وجود آورد که مگر چه اتفاقی 
افتاده که خودروها تا این حد گران شده است.  در حال حاضر 
از دستور نخست رئیس جمهور برای آرامش بازار خودرو ۴ ماه 
می گذرد و هنوز تدبیری برای ساماندهی بازار خودرو به کار 
گرفته نشده است . نکته قابل توجه اینجاست که هنوز وزارت 
صمت با سرپرست اداره می شــود و متولی سیاست گذاری 
روشــنی برای بازار ندارد. در کنار ایــن موضوع فروش های 
خودروسازان در قالب قرعه کشی هم دردی از بازار دوا نکرده 
و بدون هیچ توجیهی خودروها مدام مسیر افزایش قیمت  را 

طی می کند.این روزها روند افزایش قیمتها در بازار خودرو به 
حدی رســیده که مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار 
شده و جالب اینکه به جای پول نقد، طا و دار به فروشندگان 
در ازای خریــد خودرو پرداخت می کنند. این موضوع نگرانی 
زیادی را بر هم ریختگی بیشــتر بازار خودرو به وجود آورده 
اســت.البته برخاف گفته های مســئوان وزارت صمت که 
می گویند این قیمتها کاذب اســت و رونــد کاهش قیمتها 
اتفاق خواهد افتاد، مشــاهدات بازار نشــان می دهد همچنان 
خودروهای مونتاژی رکوردهای قیمتی قابل توجهی را در بازار 
ثبت می کنند.از بین خریداران کسی نمی داند خودرو به چه 
دلیل گران شــده و فقط درپی خرید خودرو برای کسب سود 
هستند. از آن طرف فروشندگان نیز تمایلی به فروش نداشته 
و حتی در پاسخ به قیمت خودروها رقم های نجومی را اعام 

می کنند تا در نهایت سود هنگفتی را کسب کنند.

دومین دســتور روحانی به سرپرستی که هیچ برنامه ای 
برای ساماندهی بازار خودرو ندارد

در حالی هیچ سیاســتی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ 
ســازمانی خود را متولی ســاماندهی بازار نمی دانــد، تعزیرات 
حکومتی هم معتقد اســت، »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 
گرانفروشــی را تعیین کنیم، هر چند که گرانفروشی وجود دارد، 
چون ســقف قیمتی برای خودرو تعریف نشــده است بنابراین از 
نظر قانونی، دســت سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به 
عنوان گرانفرشی، بسته است.«از طرفی وزارت صنعت و سازمان 
حمایت هم تدبیری را به کار نگرفته و این دال و واســطه است 
که در بازار خودرو  مانور قیمتی داده و مردم هم از ترس کاهش 
ارزش پولی خود در پی خرید خودرو آنهم با قیمت های نجومی 
هستند.در همین ارتباط جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت 
با بیان این که  گران شــدن خودرو بیشتر بحث  روانی است گفته 
است: خودرو گران شد چون مردم می خواهند پولشان را به کاا 
تبدیل کنند.وی که در حاشــیه جلســه هیئت دولت سخن می 
گفت افزود: موضوع گران شدن خودرو بیشتر مربوط به بحث های 
روانی اســت، زیرا تولید ما روزانه 3 هزار 600 خودرو اســت که 
نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشته ایم.عاوه بر این رئیس 
جمهــور هم اخیراً برای بار دوم خطاب بــه وزارت صنعت اعام 
کرده اســت« وزارت صمت موظف است با اعمال نظارت دقیق و 
سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن 
بازار توسط داان و سودجویان شود«. اما سوال اینجاست وقتی 
وزارت صمتی که با سرپرســت اداره می شــود پاسخ روشنی در 
مورد متولی ســاماندهی بازار خودرو ندارد و دلیل افزایش قیمت 
ها را داان می داند، چطور می خواهد آرامش را به بازار خودرو 

برگرداند.

دبیر ستاد تنظیم بازار؛
صادرات شیرخشک و لبنیات مشمول 

پرداخت عوارض می شود
 دبیر ستاد تنظیم بازارگفت: ستاد تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت را مکلف 
کرده است نسبت به تعیین عوارض برای صادرات شیرخشک و محصوات لبنی 
اقــدام کند، ضمن اینکه به کره ارز ۴200 تومانــی تعلق نمی گیرد.به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، »محمدرضا کامی « افزود: 
مدتهاست کره از فهرست دریافت ارزچهار هزار و 200 تومانی واردات خارج شده 
اســت، اما با توجه به اینکه ذخایر کره وارداتی با این ارز در کشور وجود داشت، 
نظارت کافی و کامل بر توزیع این ذخایر با قیمت های متعارف و متناسب با ارز 
چهار هزار و 200تومانی انجام شد.وی اضافه کرد: اکنون با پایان ذخایر کره با ارز 
چهار هزار و 200 تومانی، تاثیر تغییرارز مبنای واردات بر بازار روشن شده و ستاد 
تنظیم بازار ســازمان توسعه تجارت را مکلف کرده تا به فوریت نسبت به تعیین 
عوارض صادراتی برای شیرخشک و محصوات لبنی اقدام کند .به گفته کامی با 
تصویب ستاد تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت مکلف شد به فوریت ممنوعیت 
صادرات خامه را نیز به مرحله اجرا بگذارد.دبیر ســتاد تنظیم بازار توضیح داد: 
این تصمیم با توجه به تاثیرپذیری بازار شیر و لبنیات کشور از تقاضای صادرات 
شیرخشک و خامه اتخاذ شده است.این مقام مسئول تاکیدکرد: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است نسبت به تعیین سقف قیمت کره 
داخلــی اقدام و گزارش آن را بــرای طی مرحل تصویب به کارگروه تنظیم بازار 
ارسال کند .وی در پاسخ به این سوال که آیا خبر ممنوعیت ورود کره به کشور 
واقعیت دارد یا خیر؟ گفت: واردات کره به کشــور ممنوع نیســت و این تغییر 
قیمتی، همان طور که اشاره شــد، تحت تاثیر تغییر ارز مبنای واردات از چهار 

هزار و 200 تومانی به ارز نیمایی است.

 سخنگوی گمرک ایران مطرح کرد:
ترخیص ۵ میلیارد دار کاای اساسی از 

ابتدای سال
سخنگوی گمرک اظهار داشت: از ابتدای سال تا پانزدهم شهریورماه 10 میلیون 
و 700 هزار تن کاای اساسی وارد بنادر شده که ارزش این میزان کاای اساسی 
5 میلیارد دار بوده است. همچنین موجودی کاا در بنادر کشور در حال حاضر 
3.2 میلیون تن است که 2 میلیون تن از آن در بندر امام دپو شده و 1.3 میلیون 
تن از کااهای اساسی را ذرت تشــکیل داده است.روح اه لطیفی درباره میزان 
ترخیص کاا از ابتدای ســال تا کنون اظهار داشــت: از ابتدای سال تا پانزدهم 
شــهریورماه، 6 هزار و ۴۴ تن کره به ارزش 3 میلیون و 670 هزار و 203 دار 
ترخیص شــده اســت و معموا محموله های کره در مدت زمان کوتاه ترخیص 
می شــوند مگر اینکه صاحب کاا نتواند مجوزهای مورد نیاز را دریافت کند.وی 
درباره ترخیص برنج از بنادر و گمرکات کشور گفت: همچنین از ابتدای امسال تا 
هفدهم شهریورماه، 512 هزار و ۴8۴ تن برنج ترخیص قطعی شده اند که ارزش 
این میزان ۴68 میلیون و 137 هزار و 79۴ دار بوده است.سخنگوی گمرک با 
اشاره به میزان برنجی که در جریان ترخیص است، ادامه داد: میزان برنج اظهار 
شــده و منتظر صدور کد رهگیری بانک مرکزی 2 هزار و 321 تن به ارزش 2 
میلیون و 63۴ هزار و 965 دار اســت.وی افزود: همچنین 200 هزار تن برنج 
در بنادر موجود است که در حال انجام تشریفات گمرکی هستند که این میزان 
در حال طی مراحل مجوزهای ارزی، تسویه با شرکت های حمل و نقل و انتقال 
اسناد مالکیت به صاحبان کاا است.لطیفی با بیان اینکه از ابتدای سال تا هفدهم 
شــهریور ماه ۴ میلیون و 527 هزار و 257 تن ذرت ترخیص شده است، گفت: 
ارزش این میزان ذرت ترخیص شده یک میلیارد و 96 میلیون و 75 هزار و 8۴7 
دار بوده است.سخنگوی گمرک افزود: همچنین در این مدت زمان 9۴7 هزار و 
656 تن جو به ارزش 230 میلیون و 505 هزار و 5۴9 دار ترخیص شده است. 
همچنین ۴15 هزار و 232 تن کنجاله سویا به ارزش 166 میلیون و 993 هزار 
و 17 دار ترخیص شده است.وی درباره میزان استیک سنگین ترخیص شده 
گفت: 27 هزار و 20۴ تن اســتیک سنگین به ارزش 9۴ میلیون و 279 هزار 
و 891 دار ترخیص شــده که همچنین 2 هزار و 393 تن به ارزش 7 میلیون 
و 728 هــزار و 313 دار در جریان ترخیص اســت و ایــن میزان هم با صدور 
مجوزهای مربوطه ترخیص می شوند.لطیفی ادامه داد: از ابتدای سال تا پانزدهم 
شهریور ماه 10 میلیون و 700 هزار تن کاای اساسی وارد بنادر شده که ارزش 
این میزان کاای اساســی 5 میلیارد دار بوده است. همچنین موجودی کاا در 
بنادر کشور در حال حاضر 3.2 میلیون تن است که 2 میلیون تن از آن در بندر 

امام دپو شده و 1.3 میلیون تن از کااهای اساسی را ذرت تشکیل داده است.
وی افزود: بخشــی از کااهای اساسی برای ترخیص منتظر تامین ارز است که 
به صورت اعتباری خریداری شــده و باوجود اعام گمرک، وزارت اقتصاد، بانک 
مرکزی مبنی بر اینکه ترخیص 5 قلم کاای اساســی ذرت، جو، کنجاله سویا، 
دانه های روغنی و روغن خام بدون ارایه کد رهگیری بدون مانع است اما به نظر 
می رسد برخی از صاحبان کاا تا تامین ارز تمایلی به ترخیص کاای خود ندارند.     

یک مقام مسئول خبر داد:
 پرداخت مشوق های صادراتی، منوط 

به بازگشت ارز
مدیرکل توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پرداخت 
مشوق های صادراتی به صادرکنندگان، منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات 
اســت.به گزارش وزارت صمت، احســان قمری با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز 
حاصــل از صادرات گفت: اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور 
بازنگردد واردات کشــور به ویژه تأمین مــواد اولیه مورد نیاز بخش تولید متأثر 
خواهد شد.مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی ســازمان توسعه تجارت ایران در 
مورد مشــوق های صادراتی اضافه کرد: در بودجه امســال پرداخت مشوق های 
صادراتی به صادرکنندگان منوط به بازگشــت ارز حاصل از صادرات شده است 
بنابراین تخصیص مشوق های صادراتی با اولویت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
است.وی گفت: بر این اساس صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام 
کنند و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند با دادن مشوق های صادراتی، 

مورد تشویق سازمان توسعه تجارت قرار خواهند گرفت.

سرپرست وزارت صنعت خبر داد؛
فروش فوق العاده ۱۵۰ هزار 

دستگاه خودرو تا پایان سال ۹۹
 سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجــارت از برنامه فروش 
فوق العاده 150 هزار دستگاه خودرو با مدت زمان تحویل یک 
تا سه ماهه تا پایان امسال توسط ایران خودرو و سایپا خبر داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »جعفر ســرقینی« 
شــامگاه پنجشــنبه در پایان چهل و چهارمین جلسه کمیته 
خودرو، افزود: بر اســاس مصوبه امروز جلســه کمیته خودرو 
مقرر شــد، از مهرماه تا پایان امســال به شکل منظم و بدون 
وقفه، ماهانه 25 هزار دســتگاه خودرو از ســوی خودروسازان 
درقالب فروش فوق العاده در اختیار متقاضیان خودرو قرار گیرد.

سرقینی تاکید کرد: این اقدام به منظور کاهش التهاب موجود 
در بازار خودرو و پاســخگویی به نیازهای واقعی خریداران آن 
است و در مجموع تا پایان امسال 150 هزار دستگاه خودرو از 
سوی دو خودروساز بزرگ کشور، به بازار عرضه خواهد شد.وی 
اضافــه کرد: برنامه ماهانه فروش فوق العاده 25 هزار دســتگاه 
خودرو، هیچ وقفه ای در ســایر روش های فروش خودروسازان 
ایجاد نخواهد کرد و همه طرح های مصوب قبلی، به قوت خود 
اجرا خواهند شد، ضمن اینکه خودروسازان همچنان مکلف به 
ایفای تعهدات قبلی خود به مشتریان هستند.به گفته سرپرست 
وزارت صنعت، حداکثر زمان تعیین شــده برای تحویل 150 
هزار دستگاه خودروی یاد شده، یک تا سه ماه پس از ثبت نام 

قطعی متقاضیان است.

جزئیات تجارت خارجی ایران در پنج ماه کرونایی
جدیدترین آمارهای منتشــر شده از ســوی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که تحت تاثیر کرونا، 
تجارت خارجی ایران به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در 
پنج ماهه ابتدایی امسال، میزان کل صادرات و واردات ایران 2۴.6 میلیارد دار تخمین زده می شود 
که این عدد در مقایســه با 35.6 میلیارد دار سال گذشته، کاهش 31 درصدی را نشان می دهد.بر 
این اســاس، ایران تا پایان مرداد1399 حدود 11 میلیارد دار صادرات غیر نفتی داشته که این عدد 
از نظر ارزشــی نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 39 درصدی را نشان می دهد. میزان واردات 
نیز به 13.7 میلیارد دار رسیده که در قیاس با سال قبل، کاهش 23 درصدی نشان می دهد.به این 
ترتیب تراز تجاری ثبت شده در پنج ماهه امسال عدد منفی 2.8 میلیارد دار را نشان می دهد که در 
مقایسه با سال قبل افت قابل توجهی داشته است. میزان وزنی صادرات و واردات ایران نیز به ترتیب 
37 و سه درصد کاهش یافته است.بررسی روند ماهانه تجارت در سال 1399 نیز نشان می دهد که 
در تمامی این ماه ها، آماری که کمتر از مدت مشابه سال 1398 به ثبت رسیده است. در مرداد ماه، 
صادرات غیرنفتی ایران حدود 7.8 میلیون تن بوده که در قیاس با ســال قبل کاهش 30 درصدی را 
نشان می دهد. مقدار واردات مرداد نیز کاهشی هفت درصدی داشته است.در ماه های گذشته، بااترین 
آمار تجاری مربوط به تیر ماه بوده که در آن حدود 3.3 میلیارد دار صادرات به ثبت رسیده اما این آمار 
با کاهشی جدی در مرداد مواجه شده است.در مقاصد اصلی صادراتی ایران، همچنان چین بااترین 
خرید را داشته است. هرچند چین نیز مقایسه با سال قبل واردات کمتری از ایران داشته اما سهم خود 
را از 25 درصد ارتقا داده و به تنهایی 28 درصد صادرات ایران را خریداری کرده است. پس از چین، 
عراق با 22 درصد و امارات متحده عربی با 1۴ درصد در رده های بعدی هستند و افغانستان با هشت 
درصد به رده چهارم رســیده اســت. ترکیه که در سال قبل خود را به عنوان یکی از شرکای تجاری 
ایران مطرح کرده بود، از ابتدایی کرونا تنها 500 میلیون دار واردات داشته و تنها پنج درصد از کل 
صادرات ایران را به خود اختصاص داده است.در میان اصلی ترین صادرکنندگان کاا به ایران نیز چین 
با 26 درصد صدرنشــین است و پس از آن امارات متحده عربی با 23 درصد قرار دارد. ترکیه با 11، 
هند با هفت و آلمان با پنج درصد دیگر صادرکنندگان اصلی به ایران به شمار می روند که تغییری در 

جایگاه آنها نسبت به سال قبل رخ نداده است.

 در 5 ماه نخست سال صورت گرفت؛
صادرات ۲.۵ میلیارد داری به کشورهای 

عربی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توسعه تجارت ایران از صادرات حدود 
2.5 میلیارد دار کاای غیرنفتی از ایران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
و خاورمیانه طی 5 ماهه نخســت سال 1399 خبر داد. فرزاد پیلتن با بیان این 
مطلب اظهار داشــت: کشــورهای عربی مقصد صادرات ایران به ترتیب عراق، 
امارات، عمان، کویت، ســوریه، قطر، اردن، لبنان و بحرین بوده اند. و طی مدت 
مذکور صادراتی از ایران به کشورهای عربستان و یمن صورت نگرفته است. پیلتن 
افزود: از میان 20 کشــور اول هدف صادراتی، کشــورهای عربی عراق با 183۴ 
میلیــون دار واردات از ایران در رتبۀ 2، امــارات با 310 میلیون دار واردات از 
ایــران در رتبۀ 5، عمان با 110میلیون دار واردات از کشــورمان در رتبۀ 11 و 
کشورهای کویت، سوریه و قطر به ترتیب با 58، 56 و ۴5 میلیون دار واردات از 
ایــران، در رتبه های 1۴ و 16 و 19 مقاصد صادراتی ایران طی مدت مذکور قرار 
داشته اند. گفتنی است، به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای ایران 
با کشورهای همسایه و توقف روابط تجاری در سطح جهان و منطقه، صادرات به 
کشورهای فوق با کاهش حدوًد 3.5 میلیارد داری مواجه بوده که انتظار می رود 
با بازگشــایی مرزها و شــروع  مجدد مبادات تجاری در سطح بین المللی، این 

کاهش تا پایان سال جاری تا حدودی جبران شود.

عقد توافق تجاری میان بریتانیا و ژاپن
بریتانیا نخســتین توافق تجاری بزرگ پس از برگزیت را با ژاپن به امضا رساند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بریتانیا  نخستین توافق تجاری بزرگ پس از 
برگزیت را با ژاپن به امضا رساند. دپارتمان تجارت بین الملل بریتانیا دیروز جمعه 
اعام کرد که توانسته به توافقی با ژاپن در زمینه تجارت آزاد برسد. در این بیانیه 
آمده اســت: »بریتانیا به توافقی تجاری با ژاپن رسیده است که نخستین توافق 
تجاری عمده ما به عنوان کشوری مستقل است و ارزش آن به 15 میلیارد و 200 
میلیون پوند می رســد.«بنا به این توافق، 99 درصد صادرات کاا به ژاپن معاف 

از تعرفه خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس:
 SHTA رونق می گیرد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ســوئیس اظهار داشــت: ما تنها 60 روز با انتخابات 
آمریکا فاصله داریم، از همین روی تا حدودی کانال مالی ســوئیس برای حجم 
معامات بیشتر پس از انتخابات آماده می شود.شریف نظام مافی در مورد تاثیرات 
اقتصادی ســفر اخیر وزیر امور خارجه سوئیس به ایران گفت: بُعد اقتصادی این 
ســفر راه اندازی و ادامه فعالیت  کانال مالی بشردوستانه سوئیس )SHTA( و رفع 
مشکات مربوط آن است. همچنین جلسه با شرکت های سوئیسی که در ایران 
وجود دارند و رسیدگی به مشکات آنها از جمله دستاورد های این سفر به شمار 
می رود.وی ادامه می دهد: مسلما چنین سفری منجر به فعال تر شدن کانال بشر 
دوستانه سوئیس می شود. زیرا در حال حاضر این کانال که با توافق بانک مرکزی 
صورت گرفته است، بر سه صنف متفاوت غات، تجهیزات پزشکی و دارو تمرکز 
دارد که به معامات تجاری کمک می کند. در این صورت هماهنگی هایی ازم که 
در این سفر انجام شده و در آینده نیز انجام می شود، می تواند کمیت معامات را 
بیشتر کند، تا به این وسیله تجهیزاتی که نیاز داریم را از این طریق فراهم کنیم. 
رئیس اتاق ایران و سوئیس در ادامه اضافه کرد: از دیگر برنامه های اقتصادی این 
سفر می توان به رسیدگی به مشکات شرکت های سوئیسی که در ایران فعالیت 
دارند اشــاره کرد، زیرا چالش هایی وجود دارد که چنین سفری می تواند به آنها 
کمک کند. اما در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آمیز بودن آن نمی توان اظهار نظر 
کرد و باید در بلندمدت پرداخته شود. نظام مافی زمان این سفر را مناسب ارزیابی 
کرد و افزود: زیرا بســیار به موقع انجام شــده است و ما تنها 60 روز با انتخابات 
آمریکا فاصله داریم، از همین روی تا حدودی کانال مالی ســوئیس برای حجم 
معامات بیشتر پس از انتخابات آماده می شود. البته درصورتی که »جو بایدن« 
در انتخابات پیروز شــود حجم معامات ما افزایش پیدا می کند و در صورتی که 
ترامپ انتخاب شود این کانال مالی می تواند روزنه ای برای انجام معامات باشد. از 
همین روی این سفر نیاز بوده که انجام شود و مطمئنا هماهنگی هایی که با بانک 
مرکزی و وزات خارجه انجام شده، به رونق گرفتن این کانال مالی کمک می کند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی 
گفت: برآوردها نشــان می دهد که ارز 
بازنگشــته مربوط به 15 هــزار کارت 
است که از این عدد تنها 5000 کارت، 
کارت بازرگانــی اســت و حدود 9000 
کارت، کارت پیله وری )کارت بازرگانی 
مخصوصی که به ساکنان مناطق مرزی 
داده می شــود( بوده است.جمشید نفر 
اظهــار کرد: آمار ارائه شــده از ســوی 
بانک مرکزی که مربوط به بازنگشــتن 
27 میلیارد دار ارز صادراتی به کشــور 
است باید با مدرک و اطاعات دقیق ارائه 
شود. اینکه ما بخواهیم بخش خصوصی 
را عامل این اتفاق بدانیم نه تنها درست 
نیســت که اصا با واقعیت ها سازگاری 
ندارد.وی با اشــاره به مســئولیت های 

بخش خصوصی برای بازگشــت ارز در 
بخش نامه های اجرایی، گفت: طبق این 
بخش نامه هــا، کل ارزی که باید بخش 
خصوصی در سال های 1397 و 1398 
به کشــور باز می گردانــد، حدود 12.5 
میلیارد دار بوده است. این موضوع در 
نتیجه تحقیقات اتاق بازرگانی مشخص 
شــده و در نامه رییس اتــاق به معاون 
اول رییس جمهور تشــریح شده است.

نفر تاکید کرد: معتقدم از ارز بازنگشته، 
هیچ  دار  شناســنامه  صادرکننــدگان 
ســهمی ندارند. بخش قابل توجهی از 
این ارز مربوط به کارت های پیله وری، 
ورود موقت کاا یا فروش امانی اســت. 
در این میــان صادرکننده نماهایی نیز 
بوده اند که با استفاده از بخش نامه ها و 
شرایط کشور، ارز خود را بازنگردانده اند.

وی خاطر نشــان کرد: در شرایط فعلی، 

تداوم فشارها بر صادرکنندگان می تواند 
به کاهش جدی صادرات منجر شــود 
که نشــانه های خود را از ابتدای ســال 
نشان داده اســت. متاسفانه هنوز بانک 
مرکزی با پیشــنهاد ما موافقت نکرده 
و اگــر گزینه هایــی ماننــد واردات در 
برابر صادرات فعال نشــود، ما باز شاهد 
ریزش صادرات خواهیم بود.چندی قبل 
بانک مرکزی اعــام کرد که حدود 27 
میلیارد دار ارز حاصــل از صادرات به 
کشــور بازنگشته و متخلفان را با تعلیق 
کارت هــای بازرگانی یــا معرفی به قوه 
قضاییه جریمه خواهد کرد. مســئوان 
اتاق بازرگانی بارها اعــام کرده اند که 
این عدد را قبول نداشته و آماده بررسی 

جزییات این آمار هستند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران:
ارز صادراتی بازنگشته مربوط به 

15 هزار کارت است

هند سرگرم برنامه ریزی برای تشدید کنترل واردات مس 
و آلومینیوم و طراحی سیاستهایی برای محدودیت واردات 
از چین و سایر کشــورهای آسیایی به منظور حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی است. منابع آگاه دولتی به رویترز 
اظهــار کردند هند به زودی و در گام نخســت تشــدید 
کنترلهای وارداتی، از واردکنندگان درخواســت خواهد 
کرد اطاعات خود را به ثبت رسانده و برای واردات مس 
و آلومینیــوم مجوزهای ویژه دریافت کنند.وزارت معادن 
فــدرال هند در نامه ای که اواخر ماه گذشــته به وزارت 
بازرگانی هند نوشــت، اعام کرد تشدید کنترل واردات، 
تاش برای خودکفایی اقتصادی را هدف گرفته اســت. 
این اظهارات به تاش دولت نارندرا مودی، نخســت وزیر 
هند برای کاهــش واردات و افزایش صادرات محصوات 

ارزش افزوده اشــاره دارد.در نامه وزارت معادن هند آمده 
است: هدف از این سیستم داشتن اطاعات مناسب برای 
امکان مداخله مناسب دولت است.منابع دولتی گفته اند 
هدف از تشــدید کنترل واردات، افــزودن واردات مس و 
آلومینیوم به فهرست محصوات دارای محدودیت است 
که واردکنندگان را ملزم می کند برای واردات هر کدام از 
اقام فهرست مذکور، مجوز دولت را دریافت کنند.چین، 
ژاپن، مالزی، ویتنام و تایلند در میان صادرکنندگان بزرگ 
مس به هند بوده و ۴5 درصد از واردات مس این کشــور 
به ارزش پنج میلیارد دار در سال مالی 2020-2019 را 
به خود اختصاص دادند.هند مکانیزم مشابهی برای واردات 
آلومینیوم دارد که عمدتا از چین وارد می شــود.بی کی 
بهاتیا، یکی از دبیران کل فدراسیون صنایع معدنی هند 

که بزرگترین ابی معدنی این کشور است، به رویترز گفت: 
چین بزرگترین تهدید برای صنعت آلومینیوم هند است.از 
آوریل حدود 58 درصد از تقاضای هند برای آلومینیوم از 
طریق واردات قراضه تامین شــده که 22 درصد ارزانتر از 
آلومینیوم اولیه تولید داخل بوده است.طبق آمار دولتی، 
هند در ســال مالی 2020-2019 به ارزش ۴.۴ میلیارد 
دار آلومینیوم وارد کرده که چین بزرگترین تامین کننده 
آن بــوده و به ارزش بیش از یــک میلیارد دار صادرات 
آلومینیوم داشته است.بر اساس گزارش رویترز، به دنبال 
درگیری مرگبار نیروهای نظامی چین و هند در منطقه 
مرزی مورد مناقشه در هیمالیا که در ژوئن روی داد، هند 
محدودیتهای تجاری و ســرمایه گذاری علیه شرکتهای 

چینی را به میزان فزاینده ای افزایش داده است.

تشدید محدودیت هند برای واردات مس و آلومینیوم از چین

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه  
آگهی دعوت ســهامداران شرکت مهندسی ساراب آروین  )ســهامی خاص( ثبت شده به شماره 
338369  و شناســه ملی 10103778370 جهت تشــکیل مجمع عمومی عادی. بدینوسیله از 
کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی )عادی سالیانه( که در ساعت 
10 مــورخ 1399/07/06 در آدرس تهران خیابان نیروی دریایی  خیابان شــهدای گل پاک 82 

کدپستی1676893382 تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند. 
دستور جلسه: 

 1- انتخــاب اعضــای هیات مدیــره  2- انتخاب بازرســین 3- انتخاب روزنامه کثیر اانتشــار
هیات مدیره شرکت 4- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساانه 
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رییس کل بانک مرکزی؛نگـــاه

اولویت بانک مرکزی کنترل تورم است
رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام خود نوشت: نقدها و تجزیه تحلیل های کارشناسان و اصحاب رسانه همواره مورد احترام بوده 

و از آنها استفاده کرده ام.
 رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام خود نوشت: سخنی با مردم عزیز ، بارها از این صفحه، سیاست ها و برنامه های بانک مرکزی 
را با شــما در میان گذاشــته ام. هدف اصلی از این نوشته ها، ارائه شفافیت در کارها بوده است. من به خوبی می دانم که با توضیح 
سیاست ها، بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه به نقد می پردازند و تجزیه و تحلیل می کنند. این امر برای من و همکارانم همواره 
مورد احترام بوده و از آنها استفاده کرده ام. اما در این میان دو نکته توسط برخی از نوشته ها و مصاحبه ها نادیده  گرفته می شود : 
اول، شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آن قرار دارد. در شرایط عادی، بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها قابل 
انجام است، ولی در اوضاع کنونی، که اقتصاد تحت شدیدترین فشارها قرار دارد، اندکی انصاف ومسئولیت پذیری درتحلیل وسخن 

گفتن، با توجه به عوامل مؤثر خارج از کنترل، می طلبد.
دوم کارها و اقداماتی است که بانک مرکزی دراین دوره دو ساله انجام داده و می دهد. بخشی از این اقدامات در قالبی است که به 
اطاع شما مردم عزیز رسیده و نتایج آنهم دیده می شود. اما بخش مهم ازاقدامات خدمتگزاران شمامردم دربانک مرکزی، مربوط 
به فعالیتهایی است که برای جلوگیری از سوء استفاده واضعان فشار حداکثری،سخنی از آنهابه میان نیاورده ام. اگر نبود این بخش 
اقدامات و تاشها، بسیاری از مشکات اقتصادی امروز در ابعاد بسیار بزرگتری اقتصاد کشور  را دچار عدم تعادل های جدی میکرد ، 
اگرچه به هیچ عنوان منکرمشکات و رنج مردم شریف ایران نیستم. من و همکارانم، علیرغم تمام سختی ها، مصمم به کنترل تورم 
ودستیابی به پایداری بازارها و تامین ارز برای ملزومات مردم، به عنوان اولویت های اصلی هستیم، امیدوارم بعد ازاین که باسرافرازی 

از این شرایط بیرون آمدیم، مردم را درجریان اقدامات و سختی های راهی که آمده ایم، قرار دهم.

ورق بورس برمی گردد؟
دامنه اقدامات حمایتی از بازار سرمایه از سوی دولت به بانک ها و صندوق توسعه 
ملی کشیده شــد و بانکها مجاز به ســرمایه گذاری در این بازار شدند. استارت 
کاهش شــاخص کل بورس از نیمه های مرداد زده شد و برای به تعادل رساندن 
بازار تصمیمات مختلفی از سوی دولت و سازمان بورس گرفته شد که هیچ کدام 
آنطور که باید و شاید از حرکت پی در پی نزولی شاخص جلوگیری نکرد و شاهد 
کاهش شــاخص کل از محدوده دو میلیون واحد به محدوده یک میلیون و ۵۰۰ 
واحد بودیم.این درحالی است که روز گذشته تصمیمات جدیدی در جلسه شورای 
عالی بورس گرفته شــد که به نظر می رســد به متعادل کردن بازار کمک کند. 
در این جلســه آیین نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق 
ســهام داران و ســرمایه گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد این آیین 
نامه بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معامات سهام تاکید می کند.  به 
گفته حســن قالیباف اصل-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار- به موجب مفاد 
این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات ازم به ســازمان بورس و اوراق بهادار 
در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض 
شد. همچنین منع مشارکت بانکها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،  استثناء شد و بانکها مجاز به سرمایه 
گذاری در بازار ســرمایه خواهند بود و در عین حال، نقش بانک ها در تاســیس 
نهادهای مالی در بورس تقویت می شــود.وی خاطرنشان کرد: با تصویب و اباغ 
این آیین نامه موضوع صیانت از بازار ســرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی 
مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می 
گیرد.او تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه 
ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس اعام کرد و گفت: 
صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع ساانه خود را )از سال ۱۳۹۴ 
به بعد( به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت 
بلندمدت سپرده گذاری کند.طبق اعام سازمان بورس، دو تصمیم مذکور نه تنها 
باعث تزریق نقدینگی به بازار سرمایه می شود بلکه اجازه به بانکها برای سرمایه 
گذاری در بازار سرمایه باعث تقویت تقاضای بالقوه خرید در سطح بازار می شود 
و زمانی که سمت تقاضا تقویت شود می تواند به رشد شاخص کمک کند.با این 
وجود باید منتظر ماند و دید که اگر این دو تصمیم اجرایی شوند، چه تاثیری در 
حرکت شاخص خواهند داشت و آیا شاهد بازگشت بازار سرمایه به روزهای سبز 

خود خواهیم بود یا خیر.

صندوق بین المللی پول:
هزینه بحران کرونا تا سال ۲۰۲۱ می تواند به 

۱۲ تریلیون دار برسد
صندوق بین المللی پول با هشــدار مبنی بر اینکه تــا پایان بحران کرونا»فاصله 
زیادی«مانده،بر لزوم همکاری های چندجانبه به منظور توزیع عادانه واکســن 
احتمالی تاکید و اعام کرد که هزینه بحران به۱۲تریلیون می رســد.به گزارش 
رویترز، »کریستالینا جورجیوا« رییس و »گیتا گوپینات« اقتصاددان ارشد صندوق 
در مقاله ای که توســط نشریه فارین پالیسی منتشر شده است، اعام کردند که 
احیای اقتصادی جاری از بحران کرونا نتیجه اعمال سریع و بی سابقه حمایت های 
دولتی و بانک های مرکزی بوده اما تاش های بیشتری موردنیاز خواهد بود.این دو 
مقام صندوق در این مقاله نوشته اند: احیای اقتصادی همچنان بسیار شکننده بوده 
و در مناطق و بخش های مختلف یکنواخت نیست. به منظور حصول اطمینان از 
تداوم روند احیا، ضرورت دارد که حمایت ها نیمه کاره متوقف نشــود.کووید-۱۹ 
بیماری که از طریق ویروس کرونا منتقل می شــود، تاکنون ۹۰۰ هزار نفر را در 
سراسر جهان به کام مرگ کشانده و صندوق بین المللی پول تخمین می زند که 
هزینه کلی این بحران تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۲ تریلیون دار برسد و کشورهای 
کم درآمد احتماا همچنان به حمایت نیاز خواهند داشــت.صندوق بین المللی 
پول تاکنون برای ۷۵ کشــور از جمله ۴۷ کشــور کم درآمد، بودجه اضطراری 
تامین و اعام کرده که آماده اســت تا برای مجموعه گســترده ای از کشورها با 
درآمد متوسط کمک های حمایتی تامین کند.این نهاد جهانی عاوه بر حمایت از 
کارگران و کسب و کارها و سرمایه گذاری در مهار گرمای جهانی و توقف تبعیض 
فزاینده، اعام کرده اســت که دولت ها باید به طور بین المللی همکاری کرده تا 
این بحران بهداشتی را به پایان برسانند.تا هشتم سپتامبر دست کم ۱۲۸ واکسن 
در دست تولید بوده و ۳۷ مورد به مرحله آزمایش انسانی رسیده است و براساس 
پیش بینی مقامات صندوق، احتمال تولید و توسعه یک محصول موفقیت آمیز 
۹۰درصد است.با این وجود برای حصول اطمینان از تولید به موقع واکسن، عرضه 
کافی برای تمام کشــورها صرف نظر از ابزار مالی آنان و همچنین توزیع عادانه 
آن نیازمند، به همکاری جهانی نیاز است.مقامات صندوق ساخت کواکس ) برنامه 
جهانی با همکاری سازمان بهداشت جهانی به منظور ساخت واکسن کووید-۱۹ با 
حمایت ۷۶ کشور ثروتمند جهان به غیر از آمریکا( را مورد تحسین و تمجید قرار 
دادند.آنها در ادامه مقاله نوشــتند: توزیع متعادل واکسن و همگام سازی شده در 
سطح جهان به نفع تمام کشورها است. توزیع نامتوازن در برخی از کشورهایی که 
زودتر خرید آن را تامین و تضمین کرده اند، شاید موجب بهبود شرایط اقتصادی 

در آن کشورها شود .

واکنش رییس بانک مرکزی اروپا به 
رکوردشکنی های یورو

کریســتین اگارد گفت: بانک مرکزی اروپا قصد دخالت در نــرخ برابری ارز را 
ندارد.به گزارش ســی ان بی سی، از ابتدای ماه ژوییه تاکنون ارزش یورو در برابر 
دار بیــش از پنج درصد افزایش یافته و یورو با ثبت نرخ برابری ۱.۱۹ داری به 
بااترین سطح امسال خود در مقابل اسکناس سبز رسیده است. برخی از تحلیل 
گران ارزی معتقدند روند صعودی یورو در برابر دار در ماه های پیش رو نیز ادامه 
خواهد یافت چرا که وضعیت اقتصادی منطقه یورو از آمریکا در شــرایط بهتری 
قرار دارد. کریســتین اگارد- رییس بانک مرکزی اروپا با اشاره به جلسه مدیران 
ارشــد این بانک در خصوص صعودهای اخیر یورو گفت: ما به دقت اوضاع را زیر 
نظر داریم اما باید یک بار دیگر تصریح کنم که سیاست ما در دخالت نکردن در 
نرخ برابری ارزها، ثابت است.وی هم چنین به نقش نرخ ارز روی تورم و انتظارات 
فعاان اقتصادی اشاره کرد و افزود: در مقایسه با چند ماه پیش، شاهد بهبود در 
سطح تولیدات ناخالص داخلی منطقه یورو هستیم اما این را نباید فراموش کنیم 
که نااطمینانی نسبت به چشم انداز اقتصادی باعث شده است تا مصرف کنندگان 
و سرمایه گذاران رفتار کاما محتاطانه ای داشته باشند. بانک مرکزی اروپا برآورد 
قبلی خود از رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری را تغییر داده و اعام کرده 
است متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو برای سال جاری منفی 
هشت درصد و در سال آینده مثبت پنج درصد خواهد بود. این بانک هم چنین 
اعام کرد با وجود قرار داشتن نرخ تورم در پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۰۱، 

نرخ بهره کنونی را تغییر نخواهد داد. 

اظهارات رییــس بانک مرکزی اروپــا باعث صعود 
مجدد ارز واحد اروپایی شد.به گزارش رویترز، همان 
طــور که انتظار می رفت، بانک مرکزی اروپا نیز در 
اجاس اخیر خود به مانند بانک های مرکزی کانادا 
و آمریکا تصمیم گرفت تا نرخ بهره خود را در سطح 
قبلــی حفظ کند. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در 
ســطح منفی ۰.۵ درصدی قرار داده است. عاوه بر 
منطقه یورو، نرخ بهره اکنون در ژاپن و سوییس نیز 
در سطح منفی قرار دارد. کریستین اگارد- رییس 
بانک مرکزی اروپا با اشــاره به جلسه مدیران ارشد 
این بانک در خصــوص صعودهای اخیر یورو گفت: 
ما به دقت اوضــاع را زیر نظر داریم اما باید یک بار 
دیگر تصریح کنم که سیاست ما در دخالت نکردن 
در نرخ برابری ارزها، ثابت اســت.در ماه ژوین بانک 
مرکــزی اروپا در قالب برنامــه محرک جدید خود 
متعهد به تزریق نقدینگی معادل ۱.۳۵ تریلیون یورو 
به بازارها شد که قرار است این روند دست کم برای 
یک سال ادامه داشته باشد. این بانک هم چنین بر 

حضور پررنــگ خود در بازارها تا زمان پایان بحران 
فعلی تاکید کرده اســت.رانکو بریچ-  استراتژیست 
مســائل ارزی در موسسه » مونکس یوروپ« گفت: 
آن طــور که از بیانیه بانک مرکزی اروپا بر می آید، 
آن هــا قصدی برای دخالت در بازار ارز ندارند البته 
تا زمانی که نرخ تورم خیلی تحت تاثیر قرار نگیرد. 
اکنون که یورو در موضع قدرتمندی قرار دارد شاهد 
افزایش واردات خواهیم بــود و این می تواند برای 
تولیدکنندگان اروپایی که همین اان هم در شرایط 
مناسبی نیستند، خبر خوبی نباشد. شان اوزوبرن- 
تحلیل گر بازار ارز در بانک »اسکوشیا« گفت: ارزش 
یورو در برابر دار در هفته های اخیر به سطوح کم 
سابقه ای رســید و همین مساله باعث شد تا بانک 
مرکــزی آمریکا، این نرخ هــا را در رادار خود رصد 
کند.  مقامات بانک مرکزی اروپا تنها در شــرایطی 
می توانند نگرانی کمی بابت نرخ برابری ارز داشــته 
باشند که از چشم انداز اقتصادی خود مطمئن باشند 
اما آنچه که در حال حاضر شاهدش هستیم چیزی 
خاف این مساله است.سایه اختافات بین چین و 
آمریکا نیز کماکان بر ســر معامات ارزی احساس 
می شــود. همزمان با تشدید تنش های بین چین 
و آمریکا، یــک روزنامه چینــی از احتمال فروش 
گســترده اوراق قرضه داری توسط این کشور خبر 

داده اســت. چین اکنون دومین دارنده بزرگ اوراق 
قرضه وزارت خزانه داری آمریکا در جهان اســت و 
برخی از کارشناسان نسبت به ریزش گسترده دار 
در صورت عرضه سراســری این اوراق توسط چین 
هشــدار داده اند. از ابتدای امســال تاکنون چین 
همــواره در حال کاهش دارایی هــای داری خود 
بوده است. این کشــور هم چنین به عنوان بخشی 
از راهبــرد ارزی خود برای مقابله با آمریکا به دنبال 
پررنگ تر شدن نقش یوان است و برخی پیش بینی 
ها حاکی از آن اســت که یوان تا ۱۰ سال آینده به 
ســومین ارز محبوب جهانی تبدیل خواهد شد هر 
چند که هنوز یورو و دار از جذابیت بیشــتری در 
بین کشــورها برخوردار هستند.  نشانه ها حاکی از 
آن اســت که ویروس کرونا کمــاکان یکی از اصلی 
ترین دغدغه های بازارهای مالی جهانی باقی خواهد 
ماند. روند شیوع بیماری در مناطق مختلف به ویژه 
در اروپا و جنوب آسیا شدت گرفته است و کشورها 
بودجه بیشتری به مقابله با کرونا اختصاص داده اند. 
تعطیلی گسترده فعالیت های تجاری عاوه بر منفی 
شدن رشــد اقتصادی کشورها باعث کاهش شدید 
حجم معامات و رسیدن نرخ تورم به سطوح بسیار 
کم و حتی منفی در شمار زیادی از کشورهای جهان 

شده است.

 رشد ۲.۸ درصدی تولید ماهانه صنایع بورسی 
در مردادماه

 رییس کل بانک مرکزی گفت: شــاخص صنایع بورســی از رشد تولید ماهانه ۱.۵ و ۲.۸ 
درصدی در تیر و مردادماه ۹۹ نســبت به ماه های مشــابه ســال قبل حکایت می کند.

عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام نوشت: شاخص صنایع بورسی حدود 
۵۰ درصد تولید صنعتی کشور را در بر می گیرد.رییس کل بانک مرکزی پیش از این نیز 
با انتشــار یادداشتی درباره شرایط رشد اقتصادی گفته بود: رشد اقتصادی بدون نفت در 
سال ۹۸ مثبت ۱.۱ درصد بوده است.به گفته وی، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ 
معادل مثبت ۱.۱ درصد و رشد گروه صنعت و معدن ۲.۳ درصد بوده است.همتی با تشریح 
جزییات رشد اقتصادی در بخش های مختلف، اضافه کرد: بر مبنای بخش های فعالیت، 
رشد بخش کشاورزی مثبت ۸.۸ درصد، گروه صنعت و معدن ۲.۳ درصد و خدمات عمدتاً 

به خاطر شیوع کرونا در فصل آخر سال منفی ۰.۲ درصد بوده است.

 فرصت ویژه برای تسویه کنندگان
 بدهی تسهیاتی تا پایان مهر

به درخواست مدیریت های شعب بانک مسکن، اجرای طرح بخشودگی جرایم بدهکاران 
بانک مســکن تا پایان مهرماه ادامه خوهد یافت.مالک آزادیــان، رییس اداره کل وصول 
مطالبــات بانک مســکن در گفت و گو با پایــگاه خبری بانک مســکن - هیبنا ، اعام 
کرد: تمدید طرح »میثاق« در دهمین جلســه کمیســیون عالی وصول مطالبات مورخ 
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ و متعاقب آن جلســه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیأت مدیره بانک مطرح شد 
و مورد موافقت قرار گرفت.وی خاطرنشــان کرد: موضوع تمدید طرح بخشودگی جرایم 
بدهکاران بانک مسکن در ازای تسویه تمام یا بخشی از بدهی موسوم به طرح میثاق بنا 
بر درخواســت های مطروحه از ســوی مدیریت های شعب استان ها و مناطق و با توجه 
به اســتقبال از طرح مذکور از سوی مشــتریان صورت گرفت.آزادیان افزود: در راستای 
مســاعدت با مشتریان دارای بدهی غیرجاری و به منظور تسریع در بازپرداخت مطالبات 
بانک بااخص با لحاظ قرار دادن مشکات ناشی از شیوع ویروس کرونا، طرح میثاق یک 
نوبت دیگر تمدید شــد.به گزارش هیبنا، اجرای طرح میثاق از شهریور سال گذشته آغاز 
شد و طی آن امکان استفاده از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بدهکاران بانک مسکن به 
نسبت میزان واریز نقدی بدهی فراهم شده است.عاوه بر بخشودگی کامل خالص جرایم 
تسهیات به نســبت واریزی نقدی، بخشودگی خالص جرایم تسهیات مشارکت مدنی 
)ساخت( بخش مسکن همزمان با تقسیط مطالبات، تسهیل در ضوابط فروش تدریجی در 
صورت تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری تسهیات مشارکت مدنی و نیز تغییر نام مدیون 
بدون واریز درصدی از مانده بدهی )انتقال تســهیات بــه خریدار جدید ملک( از دیگر 
امتیازهایی است که در مدت اجرای این طرح برای مشتریان بانک مسکن پیش بینی شده 
اســت.عاوه بر این در صورت تعیین تکلیف مطالبات ناشی از تسهیات مضاربه و اموال 
سرمایه ای با مانده بدهی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با تاریخ سررسید حداکثر پایان سال 
۱۳۹۵ همزمان با تقســیط، جرایم متعلقه بابت دیرکرد بازپرداخت تسهیات مذکور نیز 

مشمول بخشودگی طرح میثاق خواهد شد.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
گفــت: بــرای کاهش افت بــازار به 
بازارگردان هــا و نهادهای مالی بزرگ 
اجبار می کنیم تا به کمک بازار بیایند.

حسن قالیباف در حاشیه جلسه وزیر 
اقتصاد با فعاان بازار ســرمایه افزود: 
ســازمان بورس اقداماتــی از جمله، 
بازارگردانی در بــازار را انجام خواهد 
داد و به ســهامداران و نهادهای مالی 
بزرگ اجبار می کنیم کــه وارد بازار 
شــوند، زیرا اگر افتی در بازار صورت 
گیــرد بازارگردان ها می توانند جلوی 
افــت را بگیرنــد یا کاهــش دهند.

وی اضافه کرد: بازارگــردان در بازار 
وجود دارد، اما سایزشــان برای بازار 
فعلی ما کوچک اســت، اما قرار است 
بازارگردان هــا دائم در بــازار حضور 
داشته باشــند تا نقدشوندگی سهام 
تضمین شــود.رئیس سازمان بورس 
ادامــه داد: یکــی از اقدامــات دیگر 

اوراق تبعی  انتشــار  سازمان بورس، 
اســت که این اوراق ابــزار اطمینان 
بخشــی در بازار سرمایه است در این 
رابطه برخی از شرکت ها اعام امادگی 
کردند.قالیباف گفت: قیمت ها در بازار 
سرمایه نوســان دارد و هر کسی که 
وارد بازار می شــود باید ریسک بازار 

را بپذیرد.وی افزود: افرادی که قیمت 
سهامشان پایین آمده صبر کنند تا به 
سود برسند و مردم باید سواد مالی و 
رفتاری را قبل از ورود به بازار فراگرفته 
بورس گفت:  باشند.رئیس ســازمان 
افرادی که اشنایی به بازار ندارند باید 
به سراغ صندوق های سرمایه گذاری 
برونــد، زیرا این صندوق ها ریســک 
کمتــری دارد.وی درباره اســتقبال 
مردم از صنــدوق پاایش یکم افزود: 
اســتقبال تا به امروز بدون احتساب 
پذیره نویسی بانک ها حدود ۳ هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان است.

 قالیباف مطرح کرد؛
اجبار به بازارگردان ها و نهادهای مالی 

بزرگ برای ورود به بورس

تا کنون حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی کســری بودجه، از طریق عرضه 
اوراق بدهی با روشهای حراج، بورس و پذیره نویسی، انجام شده است، بر این اساس 
در هفته گذشــته، با عرضه حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومــان اوراق ، رکورد تقاضای ۲ 
ماه اخیر در بازار اولیه بدهی شکســت. دومین مرحله فروش اوراق از طریق متعهد 
پذیره نویسی به همراه برگزاری پانزدهیمن مرحله حراج اوراق مالی اسامی درهفته 
منتهی به تاریخ ۱۸. ۶. ۱۳۹۹ انجام شــد، پس از اخذ ســفارش های خرید اوراق از 
متقاضیان یادشده در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه یابی 
شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ ۵.۴۱۸ میلیارد تومان شامل 
مبلــغ ۲.۰۰۰ میلیارد تومان از طریق متعهــد پذیره نویس و مبلغ ۳.۴۱۸  میلیارد 

تومان در فرآیند حراج به فروش رسید.

سه روش عمده عرضه اوراق در بازار بدهی؛ از حراج تا پذیره نویسی
در این هفته دولت به سه روش  بیش از ۴/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به 
فروش رساند.در روش حراج و  بازار بین بانکی  حدود ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق 
دولتی فروخته شــد.همچنین  ۸۵۰ میلیارد تومــان اوراق دولتی را در بورس اوراق 
بهادار به فروش رساند و از سوی دیگر ۲ هزار میلیارد تومان نیز از اوراق دولتی توسط 

نهادهای مالی پذیره نویسی شد.

کاهش نسبی نرخ بهره اوراق با افزایش سنگین تقاضای ناشی از رکود در 
بورس

همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است، طی دو هفته منتهی به نیمه شهریور 
نرخ بهره میانگین عرضه اوراق کاهش یافته است، از سوی دیگر با کاهش نرخ بازده، 
تقاضای کل هفتگی )حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان( نیز تقریبا ۵۰ درصد نســبت به 
هفته دوازدهم )۴۵۰۰میلیارد تومان(کاهش یافته اســت. با این حال به نظر میرسد 
در هفته اخیر)هفته پانزدهم( عرضه وضعیت دگرگون شــده است.  تاکنون مجموعاً 
۶۶.۷۴۰ میلیارد تومان از طریق انتشــار اوراق تأمین مالی شده است.بر اساس این 
گزارش، طی برگزاری چهــارده مرحله قبلی حراج اوراق بدهی دولت و یک مرحله 
پذیره نویسی تا پایان هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۹، در مجموع معادل۶۱.۳۲۲ میلیارد 

تومان تأمین مالی صورت گرفته بود که جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است؛

جبران 67 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در 15 هفته عرضه اوراق
تــا کنون حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی 
انجام شده است، بر این اساس در هفته گذشته، با عرضه حدود ۵۴۰۰ میلیارد 
تومان اوراق رکورد تقاضای ۲ ماه اخیر شکست.در هفته جاری برای دومین بار 
)بعد از هفته دوازدهم ( دولت برای فروش اوراق خود دست به فروش از طریق 
تعهد پذیره نویسی زده اســت. در این روش  دولت شرایط اوراق دولتی خود را 
اعــام می کند، و نهادهای مالی بزرگ ، تقاضای خــود را برای خرید این اوراق 
اعام می کنند و دولت بهترین شــرکت کننده که کمتریــن نرخ را اعام کرده 
است انتخاب می کند. در فروش اوراق دولتی در ۱۶ شهریور ماه ۲ هزار میلیارد 
تومان اوراق اراد ۵۰ که یک نوع اوراق چهار ســاله با تاریخ سررسید اردیبهشت 
۱۴۰۳ اســت، با نرخ ســود تا سررســید ۵/ ۲۱ درصد به فروش رسیده است.

به نظر می رســد در هفته جاری، به دلیل التهاب در بازار سرمایه، بهترین گزینه 
ســرمایه گذاری اوراق دولتی با ریســک صفر بوده است، در نتیجه در این هفته  
تقاضای شــرکتهای تامین ســرمایه و صندوقها  برای خرید اوراق صرف شده 
است.گفتنی اســت، مشتری ۶۲ درصد کل اوراق عرضه شده بازار پول و بانکها 
و متقاضی باقی اوراق نیز شــرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای فعال در بازار 
سرمایه بوده اســت.در هفته های اخیر با افزایش نرخ بازده اوراق در بازار بدهی 
عما افزایش تقاضای جدی در این بازار ایجاد شده بود و دقیقا از هفته دوازدهم 
عرضه اوراق یعنی اواخر مرداد ماه )با بازده نزدیک به ۲۱ درصدی(،  افت شاخص 
کل در بازار سرمایه شروع شد.گفتنی است، تفاوتهایی بین اوراق مرابحه دولت 
) اراد( و اســناد خزانه اسامی )اخزا ( وجود دارد، برای اخزا هیچ سودی در نظر 
گرفته نمیشــود، ریسک نکول وجود نداشته و معموا بازه زمانی  سررسید آنها 
کمتر از یک سال است. اخزا  به پیمانکاران دولتی ارائه می شود که میتوانند اوراق 
مذکور را با عرضه در بازار ثانویه فرابورس پیش از سررســید نقد کنند.از سوی 
دیگر اراد دارای ســود پیشنهادی و تصویبی و ریسک نکول بوده و سررسید آن 
بلند مدت و چند ساله می باشد. موضوع انتشار این اوراق تامین نقدینگی مورد 
نیاز برای خرید کااها و خدمات مورد نیاز دستگاه های اجرایی است.  نکته مهم 
در مورد اوراق مرابحه عام این اســت که صرفا توسط دولت منتشر خواهد شد. 

اوراق مرابحه از انواع صکوک است.

 جبران 67 هزار میلیارد تومان کسری بودجه با اوراق مرابحه

 شکست رکورد تقاضا در بازار بدهی با شروع التهابات بورس

گزیده خبر

دار در مقابل یورو 
کم آورد
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گزیده خبر

برخاف ادعای وزارت خارجه آلمان؛
روایت متفاوت انگلیس از نتیجه رایزنی 

تروئیکای اروپا درباره برجام
در حالی که وزارت خارجه آلمان مدعی توافق تروئیکای اروپا بر سر رِد تاش 
آمریکا جهت پیشــبرد مکانیسم ماشــه علیه ایران شد، وزیر خارجه انگلیس 
روایت متفاوتی از نتیجه این نشســت ارائه کــرد. در حالی که وزارت خارجه 
آلمان در پایان نشســت مشترک تروئیکای اروپایی در روز پنج شنبه از توافق 
بر ســر رِد تاشهای آمریکا برای فعال سازی مکانیســم ماشه و بازگرداندن 
خودکار تحریمهای شورای امنیت علیه تهران خبر داد، وزیر خارجه انگلیس در 
یک پیام توئیتری روایت متفاوتی از این نشست ارائه کرد.در پی این نشست، 
»دومنیک راب« وزیر خارجه بریتانیا در توئیت خود نوشــت: »این نشســت 
سه جانبه اروپایی به این جمع بندی رسید که به هیچ وجه نباید به ایران اجازه 
داد تا به ساح هسته ای دست یابد«.راب افزود: »ایران می بایست به تعهدات 
برجامی خود پای بند باشــد و برجام را حفظ کند. ما نسبت به بازخواست از 
ایران در صورتی که این کشور به تعهدات برجامی خود عمل نکند، پایبندیم«.

در همین ارتباط، »جوزپ بورل« مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که 
از طریق ارتباط ویدئویی در نشســت مذکور مشــارکت داشت، مدعی شد: 
»کشورهای اروپایی به حفظ توافق هسته ای با ایران پایبند هستند«.این مقام 
اروپایی بدون اشاره به نقض عهدهای متعدد طرف اروپایی و زیر پای گذاشتن 
چندین باره مفاد برجام، اعام کرد: »اروپایی ها از تهران می خواهند تا فوراً به 
اجرای کامل برجام بازگردد!«گفتنی است، ایاات متحده آمریکا در اردیبهشت 
ماه ســال ۱۳۹۷ در اقدامی یک جانبه، از توافق هســته ای گروه ۵+۱ با ایران 
موسوم به برجام خارج شد و اکنون در اقدامی غیرقانونی به دنبال فعال سازی 
مکانیسم ماشــه و بازگرداندن خودکار تحریم های شورای امنیت علیه تهران 
اســت.این در حالی است که متحدان اروپایی واشنگتن نیز تاکنون جز اتخاذ 
مواضع شفاهی، هیچ گونه تاش عملی برای اثبات دادن پایبندی خود به برجام 

انجام نداده اند.

میشل عون:
 آتش سوزی بندر بیروت احتمااً یک اقدام 

خرابکارانه بوده است
رئیس جمهوری لبنان در واکنش به آتش سوزی در بندر بیروت اعام کرد، از 
این به بعد وجود اشــتباهاتی که به چنین فجایعی منجر شود غیر قابل قبول 
است و تمرکز بر مطالعه اقدامات موثر برای اطمینان از تکرار نشدن این حادثه 
ضروری است.به گزارش سایت المیادین، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان 
در آغاز جلسه شــورای عالی دفاع پیرامون انفجار بیروت گفت، آتشی که در 
بندر بیروت درگرفت احتماا اقدامی خرابکارانه و هدفمند یا نتیجه اشتباه فنی 
یا نادانی یا اهمال بوده اســت و در هر صورت باید دلیلش در سریعترین زمان 
ممکن مشــخص و عامان مجازات شوند.وی افزود، به ویژه پس از فاجعه ای 
که آتش ســوزی اول به بار آورد، هیچ گونه خطایی که به چنین آتش سوزی 
منجر شود، دیگر قابل قبول نیست. امروز باید روی بررسی اقدامات موثر برای 
اطمینان از تکرار نشــدن این اتفاق متمرکز شد.پیش از این، عون از شورای 
عالی دفاع خواسته بود برای بررسی آتش سوزی روز پنجشنبه بیروت تشکیل 
جلســه دهد.در پی انفجار بیروت در چهارم اوت، روز پنجشنبه آتش سوزی 
بزرگــی در بندر بیــروت رخ داد و بخش زیادی از بندر و منطقه اطراف آن را 
ویران کرد.اهالی بیروت شراره های آتشی که در منطقه ویران شده بندر بیروت 

متصاعد می شد را دیدند اما دلیل این حریق بافاصله مشخص نشد.

دونالد ترامپ:
از پوتین خوشم می آید

رئیس جمهــوری آمریکا گفت که انتقاد از او به خاطر داشــتن روابط خوب با 
روسیه و کره شــمالی و رهبران شان غیرمنصفانه است.به گزارش خبرگزاری 
رویترز، »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری آمریکا گفت که انتقاد از او به خاطر 
داشــتن روابط خوب با روسیه و کره شمالی و رهبران شان غیرمنصفانه است.

وی گفت: »می گویند این که من با پوتین موافقم وحشــتناک اســت! نه این 
چیز خوبی اســت. من از پوتین خوشم می آید و او هم از من خوشش می آید. 
این چیز بدی نیســت.«ترامپ در ادامه گفت: »می گویند که رابطه اش با کیم 
جونگ اون خوب است و این وحشتنام است. نه این چیز خوبی است. من دارم 

سعی می کنم مانع از جنگ شوم و این کاما طبیعی است.«

بارزانی حامل نامه نخست وزیر عراق برای 
اردوغان بود

ســایت »المانیتور« از جزئیات نشســت میــان رئیس اقلیم کردســتان عراق 
و رئیــس جمهور ترکیه در چهارم ماه جاری میادی در آنکارا پرده برداشــت. 
ســایت »المانیتور« گزارش داد، حقان فیدان، رئیس اداره اطاعات ترکیه تنها 
شــخصی بود که در نشســت ۸۰ دقیقه ای میان نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم 
کردســتان عراق و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا حضور 
داشــت.در همین راســتا، یک منبع اعام کرد، بارزانی با زبان انگلیسی سخن 
می گفت و حقان فیدان آن ســخنان را به زبــان ترکیه ای برای اردوغان ترجمه 
می کرد.منابع، میانجیگری نیچروان بارزانی میان فرانســه و ترکیه را تکذیب و 
اعام کردند که بارزانی حامل یک نامه مصالحه جویانه از سوی مصطفی کاظمی، 
نخســت وزیر عراق به اردوغان بود.این منبع بدون اشاره به جزئیات بیشتری در 
خصوص مضمون این نامه اعــام کرد که »غبار فروکش کرد« .منابع همچنین 
اعام کردند: احتمــال دارد خلوصی آکار و یا مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه در آینده ای نزدیک به بغداد سفر کنند و احتمال دارد مصطفی کاظمی در 
نخستین سفر رسمی خود به ترکیه پس از انتصاب پست نخست وزیری عراق، 

عازم آنکارا شود.

 آمریکا ویزای بیش از ۱۰۰۰ تبعه چینی
 را لغو کرد

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، ایاات متحده ویزاهایی که برای بیش 
از ۱۰۰۰ تبعه چینی بود، طبق اعامیه ۲۹ مه ریاست جمهوری برای تعلیق ورود 
دانشجویان و محققان از چین که به گفته آنها تهدید امنیتی محسوب می شدند، 
لغو کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، چاد وولف، سرپرست وزارت امنیت داخلی 
آمریکا پیشتر گفته بود که واشــنگتن صدور ویزا برای »دانشجویان و محققان 
مشخصی از چین را که با ارتش چین در ارتباط بودند، متوقف می کند تا جلوی 
سرقت را بگیرد!وولف در سخنانی بار دیگر ادعاهایی مبنی بر فعالیت های تجاری 
ناعادانه و جاسوســی تجاری از ســوی چین را مطرح ساخت، از جمله تاش 
هایی برای سرقت تحقیقات مرتبط با کرونا و چین را به سوء استفاده از ویزاهای 
دانشــجویی برای بهره برداری از جامعــه آکادمیک آمریکا متهم کرد.در همین 
راســتا، یک ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، لغو روادید با دستور دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا انجام می شــود و بخشی از واکنش واشنگتن به 
محدودســازی دموکراسی در هنگ کنگ است. به گفته این سخنگو، تا هشتم 
سپتامبر ۲۰۲۰ این وزارتخانه بیش از ۱۰۰۰ ویزا برای اتباع چینی را لغو کرده 
اســت.چین پیشتر هم مخالفتش را با این اقدام آمریکا در محدودسازی فعالیت 
های دانشجویان چینی برای تحصیل در ایاات متحده ابراز داشته و از واشنگتن 

خواسته بود تا به ارتقای تعامات و درک مشترک بپردازد.

ترامپ:
 تعداد نیروهای آمریکایی در عراق تا ۲۰۰۰ 

نفر کاهش می یابد
رئیس جمهور ایاات متحده مدعی شد که تعداد نیروهای آمریکایی در عراق در 
یک مدت زمان بســیار کوتاه به ۲۰۰۰ نفر و در افغانستان به ۴۰۰۰ نفر کاهش 
خواهد یافت.به گزارش خبرگزاری فرانسه، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ایاات 
متحده در کنفرانس خبری روز پنجشــنبه کاخ سفید از کاهش تعداد نیروهای 
آمریکایــی در عراق و آمریکا ســخن گفت.وی اعام کرد کــه تعداد نیروهای 
آمریکایی در عراق در مدت زمان بسیار کوتاهی به ۲۰۰۰ نفر و در افغانستان به 
۴۰۰۰ نفر کاهش خواهند یافت.ترامپ بار دیگر مدعی شــد که اگر در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، ایران سریعا با دولت او توافق خواهد کرد.وی 
در ادامه ادعاهای واهی و تکراری خود گفت: »اگر در انتخابات پیروز شویم، ایران 
می آید و به ســرعت توافقی را با ما امضا می کند؛ به نظرم این اتفاق همان هفته 
اول رخ بدهد، ولی اجازه بدهید بگوییم یک ماه«.ترامپ در ادامه به آغاز مذاکرات 
صلح افغانستان از روز شنبه اشاره کرد و افزود: »پامپئو امشب به همین مناسبت 
در یک ســفر تاریخی به قطر ســفر خواهد کرد و ما با طالبان به شکل مناسبی 
توافق خواهیم کرد«.وی همچنین با اشاره به امضای توافق امارات و اسرائیل برای 
عادی ســازی روابط در تاریخ ۱۵ ســپتامبر )۲۵ شهریور( در کاخ سفید گفت: 
»کشــورهای دیگری به عادی سازی روابط با اسرائیل خواهند پیوست و در این 

خصوص گفت وگوها با ملک سلمان را آغاز کرده ایم«.

تشدید جنگ لفظی میان آنکارا و پاریس
وزارت امور خارجه ترکیه به صحبت های اخیر امانوئل ماکرون در قبال مناقشه 
این کشــور با یونان واکنش نشــان داده واین صحبت ها را »متکبرانه« و همراه 
با »رفلکس های اســتعمارگرانه« خواند.به گزارش ا آسوشیتدپرس، وزارت امور 
خارجــه ترکیه در بیانیه ای در پی صحبتهــای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانســه که آنکارا را متهم به »رفتار تحریک آمیز و غیرقابل قبول« در شــرق 
مدیترانه کرده بود، ماکرون را به تاش برای دامن زدن به تنشــها و با ریســک 
مواجه ساختن »منافع عالی تر« اروپا متهم کرد.این وزارتخانه عنوان کرد: این در 
حوزه اختیارات ماکرون نیست که محدوده قانونی کشوری در دریای مدیترانه یا 
جاهــای دیگر را تعیین کند.وزارت امور خارجه ترکیه در ادامه این بیانیه گفت: 
ماکرون با موضع فردی  منافع اتحادیه اروپا را با خطر روبرو می ســازد. ماکرون 
با فضل فروشــی و همراه با رفلکس های اســتعمارگرانه بــه دنبال درس دادن 
به بقیه اســت.همچنین مولود چاووش اوغلــو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز طی 
ویدیوکنفرانســی با قانونگذاران اتحادیه اروپا از اروپایی ها خواســت نقش یک 
»واســطه صادق« را در مناقشه بر سر مرز دریایی و انرژی با یونان و قبرس ایفا 

کنند نه اینکه از این دو کشور عضو اتحادیه اروپا طرفداری کنند.

دستگیری سرکرده اصلی داعش در عراق
 ارتش عراق در عملیاتی یک ســرکرده اصلی گروه تروریســتی داعش را در 
استان »صاح الدین« دستگیر کرد.سخنگوی نیروهای مسلح عراق گفت که 
رشته عملیات ضد تروریستی ارتش این کشور علیه داعش در مناطق مختلف 
این کشــور ادامه دارد.وی در بیانیه ای افزود کــه نیروهای عراقی عملیات 
غافلگیرانه ای را در شــهر »شرقاط« از توابع استان صاح الدین انجام دادند 
که در جریان آن، موفق به شناســایی و دستگیری یکی از سرکردگان اصلی 
داعش شدند.سخنگوی نیروهای مسلح عراق ادامه داد که نیروهای امنیتی به 
عملیات خود علیه پسماندهای تروریست ها در استان های درگیر تروریست 
ادامه می دهند.نیروهای امنیتی عراق( نیز در عملیات اطاعاتی مفتی گروه 
تروریستی داعش را استان شمالی کرکوک به دام انداختند.منابع عراقی بدون 
اشاره به نام این تروریست اعام کردند که وی در دوره تسلط داعش بر بخش 
هایی از عراق، مفتی دفتر موسوم به دادگستری و شکایات بخش »العباسی« 

در کرکوک بود.

شوک لندن به مذاکرات برگزیت
 با کاهش دورنمای توافق انگلیس و اتحادیه اروپا درباره آینده  
همکاری های تجاری دو طرف در دوره پســابرگزیت، تصمیم 
جنجالــی لندن برای بازنگری بخش هایــی از توافق برگزیت، 
شوک تازه ای را به روند مذاکرات وارد کرده است. اتحادیه اروپا 
نســبت به طرح جدید دولت بوریس جانسون برای اصاح بند 
موسوم به پروتکل ایرلند شمالی به طور جدی ابراز نگرانی کرده 
است. ماروس سفکوویچ نایب رئیس اتحادیه اروپا برای دیدار با 
مایکل گوو معاون نخست وزیر و مغز متفکر برگزیت از بروکسل 
راهی لندن شده تا نسبت به عواقب اقدام دولت انگلیس هشدار 
دهد.بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس ایحه ای را با هدف 
آنچه »تضمین پویایی و امنیت بازار داخلی« این کشور نامید، 
منتشــر کرد و از نمایندگان مجلس خواست تا از آن حمایت 
کنند. او با ارائه این ایحه قصد دارد تا پروتکل ایرلند شــمالی 
را کــه ۷ ماه پیش با اتحادیه اروپا درباره آن توافق کرد، نادیده 
بگیرد.براســاس این پروتکل تبادل کاا میان انگلیس و ایرلند 
شــمالی، از ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹ مطابق بــا قوانین اتحادیه اروپا 
صورت می گیرد. همچنین شرکت های تجاری انگلیس مستقر 
در ایرلند شــمالی تابع قوانین اتحادیه اروپا و ناگزیر به تکمیل 
برگــه گمرکی خواهند بود.»مایکل گوو« خرداد ماه گذشــته 
گفته بود که دولت برای دســتیابی به توافــق با اتحادیه اروپا 
ناگزیــر به ایــن طرح تن داد. وی با این حال مدعی شــد که 
بازرســی های مرزی تا حد امکان حداقــل خواهد بود و دولت 
تاش می کند تا از حجم فرآیندهای اداری بکاهد. آینده وضع 
ایرلند شمالی یکی مناقشه های اصلی انگلیس و اتحادیه اروپا 
در جریان مذاکرات برگزیت بود. این منطقه از نظر جغرافیایی 
در جزیره ایرلند اما در قلمرو سیاســی انگلیس است.اتحادیه 
اروپــا اصــرار دارد که بعد از برگزیت امکان تــردد آزاد در آن 
جزیره وجود داشته باشد. این درخواست به دایل اقتصادی و 
مهم تر از آن حفظ توافق صلحی است که به چند دهه خشونت 

بین ناسیونالیست های ایرلندی و وفاداران به انگلیس پایان داد.
به همین خاطر طرح جدید دولت جانسون برای نادیده گرفتن 
پروتکل ایرلند شــمالی با انتقادهای زیادی در داخل و خارج 
مواجه شده است. »اورســوا فون دراین« رئیس کمیسیون 
اروپا هشــدار داده که اگــر ایحه جدید دولــت انگلیس در 
پارلمان این کشــور به تصویب برسد، قوانین بین الملل نقض 
خواهد شد.»دیوید ساسولی« رئیس پارلمان اروپا هم گفته که 
این تصمیم تبعات بســیار بدی را برای انگلیس در پی خواهد 

داشت. همچنین آلمان به عنوان رئیس دوره ای شورای اروپایی 
خواســتار اجرای کامل تعهدات انگلیس بر اساس توافق میان 
دو طرف شــده است.در آن ســوی اقیانوس اطلس هم نانسی 
پلوسی رئیس دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا، هشدار داده 
کــه اگر انگلیس پیمان صلح موســوم به »جمعه نیک« میان 
ایرلند و ایرلند شــمالی را تضعیف کند، کنگره توافق تجاری 
میان آمریکا و انگلیس را تصویــب نخواهد کرد.در داخل هم 
عاوه بر احزاب سیاسی مخالف دولت، هم حزبی های جانسون 

حمات تندی روانه طرح یادشده کرده اند. جان میجر نخست 
وزیر اسبق انگلیس از حزب محافظه کار هشدار داده که طرح 
جنجال دولت، اعتبار بین المللی کشور را تضعیف کرده و آن را 
ســرکش نشان می دهد.  در همین حال یک دیپلمات اروپایی 
که خواســت نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفته که 
اگر مذاکــرات امروز دو طرف به نتیجه نرســد، اتحادیه اروپا 
علیــه لندن اقدام حقوقی خواهد کرد. بر اســاس برنامه اعام 
شده قرار بود »ســفکوویچ« و »گوو« امروز حوالی ساعت ۱۲ 
به وقت محلی لندن در چارچوب کمیته مشترک برگزیت که 
بــر روند خروج انگلیس از اتحادیــه اروپا نظارت دارد، ماقات 
کنند.هم زمان دور هشتم مذاکرات »پسابرگزیت« درباره آینده 
همکاری های تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا میان نمایندگان 
دو طرف از سه شــنبه آغاز شده است. دو طرف، رسما تا پایان 
دسامبر برای رسیدن به یک توافق دادوستد آزاد مهلت دارند.

نتیجه مذاکرات امروز هرآنچه باشد، به نطر می رسد که شوک 
جانسون به اولین و بزرگترین شریک تجاری کشورش دست کم 
تاکنون کار ســاز بوده و توانسته طرف مقابل را به تکاپو وادار 
کند. جانســون به خوبی آگاه است که انگلیس در اوج بحران 
کرونا و فشارهایی که در سه سال گذشته بر اثر ابهامات ناشی از 
برگزیت تحمل کرده، تاب برگزیت بدون توافق را ندارد.انگلیس 
۳۱ ژانویه گذشته )۱۱ بهمن ۹۸( به طور رسمی اتحادیه اروپا 
را پس از ۴۷ ســال عضویت ترک کرد و تا آخر ســال جاری 
میادی تابع قوانین دوره گذار است. در کل، دو طرف امیدوار 
هســتند تا پیش از پایان این دوره، درباره آینده همکاری های 
دوجانبه به توافق برســند. در غیر ایــن  صورت، روابط تجاری 
انگلیس و اتحادیه اروپا از سال آینده میادی مطابق با مقررات 
ســازمان تجارت جهانی پیگیری می شود که با توجه به چهار 
دهه روابط ۲ طرف خســارت های مالــی هنگفتی را به طرف 

انگلیسی تحمیل خواهد کرد.

وزیر امور خارجه روســیه یادآور شد که کشورهای 
عضو سازمان همکاری شانگهای، مواضع مشترکی 
درباره خــروج آمریکا از برجام داشــته و بار دیگر 
پایبندی خود به توافق هســته ای با ایران را تأیید 
کردند.به گزارش خبرگزاری »نووستی«، »سرگئی 
اوروف« وزیر امور خارجه روســیه روز پنجشــنبه 
در پایان نشست وزیران کشــورهای عضو سازمان 
همکاری شــانگهای اعام کرد که کشــورهای این 
ســازمان در موضــع گیری واحدی دربــاره خارج 
شدن یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( داشــته و امروز، بار دیگر پایبندی خود به 

توافقنامه هسته ای با ایران را مورد تأیید قرار دادند.
اوروف گفت: »ما دربــاره وضعیت پیرامون خروج 
آمریــکا از برنامه جامع اقدام مشــترک برای حل 
و فصل برنامه هســته ای ایران، مواضع یکســان و 
مشــترک داریم. همه ما بار دیگر بر تعهد خویش 
در قبال این ســند مهم که به اتفاق آرا در شورای 
امنیت سازمان ملل هم مورد تصویب قرار گرفته و 
باید توسط همه شرکت کنندگان در آن اجرا شود 
را تأکید کردیم.«وزیر امور خارجه روسیه همچنین 
یادآور شد که در نشســت وزیران کشورهای عضو 
ســازمان همکاری شانگهای، در خصوص اوضاع در 

افغانســتان و حل و فصل مشــکات در سوریه نیز 
بحث و  گفتگو شد.ســرگئی اوروف در عین حال 
تأیید کرد که نشست شورای سران سازمان همکاری 
شانگهای قرار است در ماه نوامبر )آبان-آذر ماه( به 
صورت کنفرانس ویدئویی برگزار شود.به گفته وی، 
وزرای خارجه کشورهای عضو همچنین عرصه های 
مختلف همکاری درون سازمانی، از جمله در زمینه 
مبارزه با تروریســم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، 
جرایم ســازمان یافته از خــارج از مرزها و جرایم 
ســایبری را مواردی دانســتند که نیاز به اقدامات 

مضاعف و تاش های مشترک دارد.

 اوروف:
 کشورهای عضو سازمان شانگهای خواستار حفظ برجام هستند

افشای نقش تونی بلر در عادی سازی روابط 
اسرائیل و امارات

نخســت وزیر پیشــین انگلیس از طریق فعالیت هــای محرمانه ای که طی 
سال های گذشــته انجام داد، نقش اساسی در نزدیکی روابط میان اسرائیل و 

امارات که موجب دستیابی به توافق عادی سازی روابط شد، ایفا کرده است.
 تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس در مصاحبه  با روزنامه »یسرائیل هیوم« 
فاش کرد که وی میانجی اســرائیل و امارات بوده است. بطوریکه برای انجام 
یک ســری دیدارهای محرمانه با اسحاق مولخو، فرستاده ویژه سابق بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یک وزیر اماراتی، در لندن، ابوظبی 
و نیکوزیا در رفت و آمد بوده است.بلر در گفتگو با این روزنامه عبری زبان اظهار 
داشت، جلسات محرمانه ای که با ابتکار وی در سال ۲۰۱۵ از طریق یک کانال 
محرمانه آغاز شد و سال ها ادامه داشت، سنگ بنای ائتاف اسرائیل و امارات 
و عادی ســازی روابط دو طرف بود.به نوشته روزنامه یسرائیل هیوم، جلسات 
محرمانه ما بین ســال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ تا زمان برکناری اجباری مشاور 
بنیامین نتانیاهو و نماینده ویژه وی به اتهام فساد در »پرونده زیردریایی ها« یا 
»پرونده ۳۰۰۰ » برگزار شــد.این مذاکرات به اعتماد دوباره اسرائیل و امارات 
پس از یک وقفه ۵ ساله به دلیل اتهامات وارده به رژیم صهیونیستی مبنی بر 
ترور محمود المبحوح، از رهبران جنبش حماس در ژانویه ۲۰۱۰ در هتلی در 
دبی منجر شد.بلر فاش کرد که مولخو در طول ماموریت خود، پیام هایی را از 
نتانیاهــو به امارات منتقل کرد و بعدها تحکیم روابط دو طرف به گفتگوهای 
تلفنی میان نتانیاهو و محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و 

همچنین دو دیدار نتانیاهو و بن زاید در سال ۲۰۱۸ منجر  شد.

تقویت نظامی چین در شمال و جنوب دریاچه 
مرزی با هند

»ان دی تی وی« افشــا کرد، تصاویر ماهواره ای حاکی از آن است که جمهوری 
خلق چین در حال اشغال و ایجاد پست های جدید در ساحل جنوبی دریاچه 

پانگونگ است؛ جایی که چین و هند در رویارویی خطرناکی درگیر هستند.
به گزارش خبرگزاری »اســپوتنیک«، گزارش ها حاکی از آن است که ارتش 
چین زیرساخت های موجود در امتداد سواحل شمالی دریاچه پانگونگ، جایی 
که نیروهای بیشتری از جمهوری خلق چین خطوط مرزی را اشغال کرده و 
نیروها را جمع کرده اند، یکی کرده اســت.تصاویر ماهواره ای تهیه شده توسط 
کانال خبری ان دی تی وی هند، نشــان می دهند که هیچ گونه عقب نشینی از 
»انگشت ۴«، جایی که نیروهای چینی بعد از چند دور مذاکرات دیپلماتیک 

طی چندین ماه، تا حدودی از درگیری دست کشیده بودند، وجود ندارد.
 ساخت و سازهای اضافی، کامیون های چینی و چادرهایی که در کمتر از یک 
کیلومتری خط واقعی کنترل قرار داشت در بخش جنوبی دریاچه پانگونگ، 
نیز در تصاویر ماهواره ای افشــا شده اســت.چبنا بر گزارش ها، چین حدود ۸ 
کیلومتر در ســاحل شمالی دریاچه پانگونگ نفوذ کرده و نیروهای جمهوری 

خلق جین، در حال تسلط بر نقاط مرزی در ناحیه انگشتی دریاچه هستند.
ارتش هند بر خط الرأس و تپه های منطقه »چاشــول« تســلط دارد و دارای 
موقعیت های کلیدی در خطوط مرزی است، که به آن ها یک مرز تاکتیکی را 
می دهد.این تحوات قبل از مذاکرات بالقوه امروز بین جایشــانکار، وزیر امور 
خارجه هند و وانگ یی، همتای چینی اش به منظور خنثی کردن تنش ها در 

میان خصومت های مرزی، صورت گرفته است.

 اشپیگل گزارش داد:
ناوالنی هوشیاری کامل خود را به دست 

آورده است
روزنامه اشــپیگل آلمان به نقل از منابع ویژه از هوشیاری کامل رهبر 
مخالفــان روس و صحبت های وی درباره حــوادث هواپیما خبر داد. 
روزنامه اشــپیگل آلمان به نقل از منابع ویژه اعام کرد که »الکســی 
ناوالنی«، رهبر مخالفان روس هوشــیاری کامل خود را به دست اورده 
و درباره آنچه که هنگام حضور در هواپیما برایش اتفاق افتاده صحبت 
کرده است. این روزنامه نوشت که ناوالی می تواند بار دیگر صحبت کند 
و جزئیات آنچه را که در هواپیما برای او اتفاق افتاده است به یاد آورد.به 
گفته اشپیگل ، وضعیت ناوالنی در حال بهبود است.این روزنامه اظهار 
داشت که انتظار می رود ناوالنی بتواند مهمانان بیشتری بپذیرد.اشپیگل 
به نقل از منابع ویژه نوشــت که پلیس برلین از ترس حمله جدید به 
ناوالنی، تعداد افســران محافظ وی در کلینیک »شاریته« را افزایش 
داده است، اما پلیس همان زمان به خبرگزاری نووستی اعام کرد که 
نمی داند اشپیگل از کجا این اطاعات و داده ها را به دست آورده است. 
پلیس برلین اخبار روزنامه اشپیگل در مورد تشدید اقدامات امنیتی در 

اطراف کلینیک ناوالنی را تایید نکرد.

 کوشنر:

 عربستان و بحرین با عبور هواپیماهای 
اسرائیلی به شرق آسیا موافقت کردند

مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا اعام کرد که عربستان و بحرین به شرکت های هواپیمایی 
اســرائیل اجازه دادند تا از حریم هوایی این دو کشــور برای عبور به سمت شرق قاره آسیا 
استفاده کنند.به گزارش تی آر تی، »جرد کوشنر« داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا چهارشنبه شب در سخنانی عنوان کرد که عربستان و بحرین موافقت کردند 
که هواپیماهای اسرائیلی برای عبور به سمت شرق قاره آسیا از آسمان این دو کشور استفاده 
کنند.وی همچنین گفته که هفته آینده )۲۵ شــهریورماه( توافق عادی سازی روابط بین 
اســرائیل و امارات در حضور دونالد ترامپ به امضای طرفین خواهد رسید.کوشنر تصریح 
کرد: ما طرحی تفصیلی برای برپایی دولت فلســطین پیشــنهاد کردیم که اسرائیل با آن 
موافقت کرد اما فلسطینیان آن را نپذیرفتند.وی تاکید کرد: آنچه ما در این طرح ارائه کردیم 
حفاظت از راه حل دو دولتی از طریق جلوگیری از پیوستن اراضی بیشتری از فلسطین به 
اسرائیل بود.داماد ترامپ همچنین از گفت وگو درباره فروش جنگنده های پیشرفته اف- ۳۵ 
به امارات عربی متحده ســخن گفت و افزود: واشنگتن به فروش این جنگنده ها به امارات 
فکر می کند، اما این اقدام پس از مشــورت با اسرائیل و رفع نگرانی های امنیتی آن صورت 

خواهد گرفت.
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محققان اعام کردند که قرار است هفته آینده یک سیارک از کنار زمین 
عبور کند. این سیارک که وسیع تر از دو زمین فوتبال است، تحت عنوان 
"QL۲ ۲۰۲۰" شــناخته شده و قطر آن بیش از ۱۲۰ متر است. بنا به 
اعام مرکز تحقیقات اجرام نزدیک به زمین ناسا، قرار است این سیارک 
در تاریخ ۱۴ ســپتامبر) ۲۴ شــهریور( از کنار زمین عبور کند. انتظار 
می رود این ســنگ فضایی با سرعت نزدیک به ۲۴ هزار مایل بر ساعت 
از کنار زمین عبور کند و در فاصله ۴.۲ میلیون مایلی از ســیاره ما قرار 
گیرد. برای قیاس این فاصله می توان گفت که ماه ۲۳۸ هزار و ۹۰۰ مایل 
از زمین فاصله دارد. ناسا با توجه به اندازه و نزدیکی به زمین، عبور این 
سیارک را "به طور بالقوه خطرناک" قلمداد کرد اگرچه که هفته آینده 

تقریبا هیچ احتمالی برای برخورد این سیارک به زمین وجود ندارد. 

مهندسان رباتی را توسعه داده اند که می تواند تشخیص دهد آیا افراد 
برای جلوگیری از ابتا به کووید-۱۹ از ماســک اســتفاده می کنند 
یا خیر و اگر افراد اســتفاده نکرده باشــند ربــات مذکور با لحنی 
مودبانه به آنها یادآوری می کند که از ماســک استفاده کنند.ربات 
"پپر")Pepper( یک ربات با ارتفاع ۱۲۰ ســانتی متر)۴۷ اینچ( با 
ویژگی های شــبیه به انسان اســت که در حال حاضر در برخی از 
کشورها با استقبال بســیاری از افراد مواجه شده و بسیار در اماکن 
عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. دوربین تعبیه شده بر روی ربات 
"پپر" چهره افرادی را که به آن نزدیک می شوند اسکن می کند و اگر 
تشخیص دهد نیمه پایین صورت آنها پوشیده نیست، این عبارت را 

بیان می کند: شما همیشه باید به درستی ماسک بزنید.

محققان موفق شدند اولین تصویر دیجیتالی ۳ هزار و ۲۰۰ مگاپیکسلی 
را ثبت کنند. این محققان با اســتفاده از حســگرهایی که بخشــی از 
بزرگترین دوربین دیجیتالی جهان خواهد بود، موفق به ثبت بزرگترین 
 "LSST" و واضح ترین عکس تاریخ شــدند. این دوربین روی تسلکوپ
متعلق به دانشگاه استنفورد نصب خواهد شد. این تلسکوپ که در شیلی 
قــرار خواهد گرفت، انرژی و ماده تاریک را مورد مطالعه قرار خواهد داد 
و "بزرگترین فیلم نجومی در تمام ادوار" را خواهد ساخت. تصاویر ثبت 
شده در واقع آنقدر بزرگ هستند که برای نمایش یکی از آن ها در اندازه 
کامل، باید از ۳۷۸ صفحه نمایشگر تلویزیون K۴ با کیفیت فوق العاده باا 
استفاده کرد. کیفیت تصویر به حدی بااست که می توان یک توپ گلف 

را از فاصله ۲۴ کیلومتری مشاهده کرد. 

عبور سیارکی به وسعت 2 زمین 
فوتبال از کنار زمین 

 ساخت رباتی که زدن ماسک 
را یادآوری می کند

اولین عکس 3200 مگاپیکسلی 
در جهان ثبت شد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت بادام زمینی در استان گیان

معرفی ب ام و سری 4 کوپه دارک ادیشن جدید برای بازار
به منظور گرامیداشت عرضه جدیدترین نسل ب ام و سری ۴ کد G۲۲ در بازار امارات، باواریایی ها تصمیم گرفته اند نسخه ای سفارشی از 
آن با نام دارک ادیشن را که دارای رنگ بدنه مشکی سفیر است معرفی کنند. مراسم معرفی این خودرو هفته پیش در هتل ریتز کارلتون 
گرند کانال ابوظبی انجام شده است. در این تصاویر می توانیم بار دیگر طراحی سری ۴ جدید و البته جلوپنجره بزرگ آن را ببینیم. این 
خودرو از پکیج M اســپورت استفاده کرده و دارای چراغ های جلوی شــادواین ب ام و، پکیج M کربن بکار رفته در آینه ها، سپر جلو، 
دیفیوزر عقب و اسپویلر لبه صندوق می باشد. از دیگر ویژگی های سری ۴ دارک ادیشن جدید می توان به رینگ های ۱۹ اینچی، ترمزهای 
M اسپورت با کالیپرهای قرمزرنگ و… اشاره کرد. در کابین نیز چرم ویژه به همراه فرمان M اسپورت، سیستم صوتی هارمن کاردون، 
کمربندهای صندلی M اسپورت و سانروف خودنمایی می کنند.اما موضوع جالب درباره این خودرو هماهنگی بهتر جلوپنجره با کلیت 
بدنه است که دلیلش هم طرح مشکی رنگ بکار رفته در کل خودرو می باشد. شاید با دیدن این نسخه از سری ۴ نظر شما درباره طراحی 
آن کمی تغییر یابد. اما از نظر قوای محرکه باید گفت خودروی یاد شده از نوع ۴۳۰i بوده و از پیشرانه ۲ لیتری توربوی بنزینی با قدرت 

۲۵۴ اسب بخار و گشتاور ۴۰۰ نیوتون متر استفاده می کند. 

بی توجهی فدراسیون فوتبال به تیم ملی زنان
به نظر می رسد که اردوی تیم ملی فوتسال زنان که قرار بود ۲۱ شهریور برگزار شود، با بی توجهی مسئوان فدراسیون فوتبال لغو شده است. 
تیم ملی فوتسال زنان ایران که دو دوره قهرمان جام ملت های آسیا شده این روزها مورد غفلت و بی توجهی فدراسیون قرار گرفته است. 
این تیم شهریور ۱۴۰۰ جام ملت های آسیا را پیش رو دارد اما ماه هاست که اردویی نداشته و مشخص نیست که  وضعیت مبهم آن تا چه 
زمانی ادامه داشته باشد. در این شرایط مسئوان فدراسیون با بهانه کرونا از برگزاری اردوها سر بازمی زنند و حاضر به فراهم آوردن شرایط 
ازم برای آماده سازی بازیکنان نیستند. این درحالی است که از زمان شیوع کرونا تاکنون تیم ملی فوتسال مردان  بیش از سه مرحله اردو 
برگزار کرده است و همه بازیکنان دعوتی قبل از شروع هر اردو تست کرونا داده اند. قرار بود ۲۱ شهریور ماه پس از چندین ماه وقفه اردوی 
تیم ملی برگزار شود اما شواهد حاکی از لغو این اردو است؛ همیشه اسامی بازیکنان دعوتی چندین روز قبل از برگزاری اردو از طریق سایت 
فدراسیون اعام می شد اما اکنون خبری از اعام لیست بازیکنان و تدارک شرایط ازم برای برگزاری اردو نیست. پیش از این هم دو مرحله 
اردو در مرداد ماه لغو شده بود. کادر فنی فوتسال بانوان بارها برنامه خود را اعام کرده اما عملی نشده است، بنابراین باید بپذیریم که تیم 

ملی هر روز از کسب جام قهرمانی دورتر می شود.

از دیده تحفه سازم و از جان و دل فدابا من دل است و دیده و جان  گر رضا دهی ر سر من بسنده بود شعر من  گوار خدمت و ثنای تو پاک است سر منچوانک رومیان ه صلیب و کَلیْسیَافخر آورم ه حضرت رگاه تو همی ا ر زمین تیره بقا باشد و فناا از سپهر چیره صاح آید و فساد بادا فنای آن ه نخواهد تو را بقابادا فساد آن  ه نخواهد تو را صاح جفت تو باد راحت و جفت عدو بایار تو باد صحت و یار عدو مَرَض

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»مگی اُفارِل« موفق شــد با پشــت ســر گذاشتن 
نویســندگان برنده جایزه بوکر، برنــده جایزه ادبیات 
داستانی زنان شود.به گزارش گاردین، رمان »همنت« 
نوشــته »مگی اُفارل« که در انگلستان و با مرگ پسر 
ویلیام شکسپیر آغاز می شود و سپس داستان روابط 
بیــن والدیتش را در برمی گیــرد، برگزیده این دوره 
از رقابت ادبیات داســتانی زنان شــد.»اُفارل« برای 
کســب این جایزه ۳۰ هزار پوندی با  آثاری همچون 
»آینــه و نور« جلد ســوم از ســه گانه »تاار گرگ« 
نوشــته »هیاری مانتل«، »دختر، زن، دیگر« رمان 
برنده جایزه بوکر به قلم »برناردین اواریســتو«، رمان 
» دومینکانا« که داستان دختر مهاجری در نیویورک 
در دهه ۶۰ میادی را روایت می کند به قلم »انجی کروز«، رمان »هزار کشتی« که بازگویی داستان 
جنگ تروا از دیدگاه یک زن است به قلم »ناتالی هینس« و »آب و هوا« به قلم »جنی اوفیل« به 
رقابت پرداخت.عاقه »اُفارل« به زندگی کوتاه و مرگ پسر تقریبا فراموش شده شکسپیر به دوران 
نوجوانــی اش یعنی زمانی که »هملت« را مطالعه کرده بود، بازمی گردد. رییس هیئت داوران این 

دوره از جایزه داستانی زنان، رمان »اُفارل« را اثری حقیقتا عالی و برنده ای استثنایی عنوان کرد.
در ماه جوای، رمان »همنت« یکی از آثاری بود که در شگفتی از فهرست اولیه بوکر جاماند. این 
رویداد انتقاد برخی از چهره های ادبی همچون »ویلیام ساتکلیف« نویسنده و همسر »اُفارل« را به 
دنبال داشت.جایزه »ادبیات داستانی زنان« که برای تحسین و گرامی داشت آثار نویسندگان زنی 
که توسط سایر جوایز ادبی مهم نادیده گرفته می شوند، تاسیس شده است امسال بیست و پنجمین 

دوره خود را پشت سر می گذارد.

پوست
کتاب پوست معروف ترین اثر نویسنده ایتالیایی، کورتزیو 
مااپارته اســت که زندگی مردم شهر ناپل، در ایتالیا، را 
در اواخر جنگ جهانی دوم و پس از پایان جنگ نشــان 
می دهد. این رمان در سال ۱۹۴۹ نوشته شد و به هنگام 
انتشار بسیار مورد نقد قرار گرفت. ماجرای این کتاب حتی 
به مراکز قضایی نیز کشیده شد اما کتاب پوست بافاصله 
به تمام زبان های زنده دنیا ترجمه و موفقیتی خارق العاده 
کســب کرد. ســخت گیرترین منتقدان نیز، مااپارته را 
نویسنده ای بزرگ دانستند. رمان قربانی اثر دیگری از این 
نویسنده است که محمد قاضی آن را ترجمه کرده است. 
پشت جلد رمان پوست توضیح کوتاهی درباره کتاب آمده 
است: پوست، شاهکار بی بدیل کورتزیو مااپارته نویسنده 
ایتالیایی است. مااپارته فاشیست، کمونیست، اومانیست و در نهایت یک انسان بود. همه چیز را تجربه کرد 
و آثارش تجربیات تکان دهنده ی او از جنگ است. پوست، تصویر ایتالیای اشغال شده توسط آمریکایی ها 
در رهایی از فاشیسم است. آمریکایی های ناجی! که مااپارته در این اثر نقش آنان را در ویرانی و بدبختی 
ایتالیا با طنز سیاه خود به بهترین وجهی تصویر کرده است. پوست، اثر ماندگار این زمان و همیشه است. 
داستان کتاب پوست در زمانی جریان دارد که متفقین به ایتالیا حمله برده و به جنگ با نیروهای فاشیسم 
پرداخته اند. در اثر این حمات ایتالیا به دو جبهه موافق و مخالف تقسیم شده که بخشی از آن در اختیار 
متفقین و بخش دیگر در اختیار نیروهای فاشیســت است. کورتزیو مااپارته که شخصیت اصلی کتاب 
است و آن را برای ما روایت می کند به عنوان نیروی محلی نقش یک افسر رابط را به عهده دارد و در کنار 
فرماندهان آمریکایی ها در شهر ویران شده ناپل گشت می زنند و مشغول پیش بردن جنگ است. در نظر 

داشته باشید که ماجراهای کتاب از سال ۱۹۴۳ تا پایان جنگ جهانی دوم است.

کورتزیو مااپارته
کورتزیو مااپارتــه )زاده ۹ ژوئن ۱۸۹۸ – درگذشــته 
۱۹ ژانویه ۱۹۵۷( نویسنده، نمایش نامه نویس، خبرنگار 
و دیپلمات ایتالیایی بود. کورتزیو مااپارته، نویســنده و 
روزنامه نگار ایتالیایی در سال ۱۸۹۸ از خانواده ای آلمانی 
در شــهر پراتو به دنیا آمد و در ســال ۱۹۵۷ به سرطان 
ریه درگذشت. در جنگ جهانی اول به صورت داوطلبانه 
شــرکت کرد و پس از مجروح شدن نشان صلیب جنگ 
)بزرگ ترین نشان جنگی فرانسه( را دریافت کرد. سپس 
به ایتالیا بازگشــت و به حزب فاشیســت ملحق شد اما 
در نتیجه اخاف با رهبر فاشیست ایتالیا )موسولینی( از 
حزب خارج شد و نتیجه وخامت اوضاع سیاسی به سفر 
رفت. علیه هیتلر نیز کتابی نوشت و در جنگ جهانی دوم 
از سال ۱۹۴۳ تا پایان جنگ رابط متفقین و پارتیزان های ایتالیایی بود. مااپارته با کارنامه ای که دارد و با 
تجربه های زیادی که کسب کرده، توانسته رمان پوست را به درخشان ترین شکل ممکن به رشته تحریر 
درآورد. وی در جنگ جهانی اول به ارتش فرانسه پیوست و پس از مجروح شدن در »جنگ شامپانی«، 
نشــان »صلیب جنگ« )بزرگ ترین نشــان جنگی فرانسه( را دریافت کرد. پس از بازگشت به ایتالیا به 
حزب فاشیست پیوست. اما رفته رفته با اندیشه های موسولینی مخالفت کرد و با وخامت اوضاع سیاسی 
در ایتالیا به فرانســه و انگلســتان سفر کرد. در سال ۱۹۳۱ پس از بازگشت به ایتالیا از حزب فاشیست 
استعفا داد و کتاب »فن کودتا« را که علیه هیتلر بود منتشر کرد. با انتشار این کتاب به مدت پنج سال 
به جزیره ای در سیسیل تبعید شد. در سال ۱۹۴۱ به عنوان خبرنگار جنگی راهی جبهه روسیه و فناند 
شد و به خاطر گزارش هایش توسط آلمانی ها به چهار ماه اقامت در اردوگاه های کار اجباری محکوم شد. 

از سال ۱۹۴۳ تا پایان جنگ جهانی دوم رابط متفقین و پارتیزان های ایتالیایی بود.

جایزه ادبیات داستانی زنان به »مگی اُفارل« رسید


