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امنیت ملی در دیدار اخیر خود با جمعی از مسئولین بسیج های دانشجویی دانشگاه های تهران با بیان این نکته که جنبش دانشجویی باید پیش از دیگران نسبت 
به موضوعات مهم کشور به تحلیل صحیح دست یابد، گفت: حرکت دانشجویی باید بتواند در بزنگاه ها تحلیل صحیح داشته باشد و مبتنی بر آن تحلیل، وظیفه 
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سناریوی ۱۱سپتامبر ۱۹ ساله شد
اتهام ثابت نشده ای که تاوان آن را کشورهای غرب اسیا پرداخته 
اند را به ناین ایلون یا ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ نســبت میدهند. در 
اصل این ســناریو اگر کار القاعده می بود باید جکومت سعودی 
تاوانــش را میداد که هم نداد و هــم زمینه ورود ارتش آمریکا را 
بــه منطقه فراهم کرد. حادثه ای که باید در آن مکر آمریکا را در 
۱۱ ســپتامبر که از سوی بسیاری افراد و مجامع جهانی جریانی 
کاما مشکوک خوانده شده است و آمریکا مدعی است که گروه 
افراطی القاعده و با حمایت های مالی عربســتان سعودی موجب 
انجام آن شــدند و ســعی دارد بر روی نقش عربستان به اعتبار 
تداوم دوشیدن این گاو شــیرده سرپوش بگذارد اینگونه منتشر 
و اجرا شــد که صبح روز ۱۱ ســپتامبر سال ۲۰۰۱ میادی ۱۹ 
تن از افراد گــروه القاعده، چهار هواپیمای آمریکایی را دزدیدند. 
هواپیمای اول ســاعت ۰۸:۴۵ صبح ۱۱ سپتامبر به ضلع شمالی 
ساختمان تجارت جهانی برخورد کرد و سپس در ساعت ۰۹:۰۳ 
هواپیمــای دوم نیز به ضلع جنوبی این ســاختمان اصابت کرد. 
به محض برخورد هواپیمای دوم، دولت آمریکا دســتور تعطیلی 
فرودگاه هــای نیویورک و ممنوعیت تــردد در تونل ها و پل های 
این شــهر را صادر کرد. جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا 
که در فلوریدا حضور داشــت، رســماً در تلویزیون اعام کرد به 
آمریکا حمله شــده است و از آنجا به یکی از مراکز نظامی آمریکا 
پرواز کرد. یکی دیگر از ۴ هواپیمای ربوده شــده ساعت ۹:۴۳ به 
ساختمان پنتاگون در واشــنگتن برخورد کرد. این حادثه باعث 
شــد دستور تخلیه کاخ ســفید صادر شود. ســاختمان جنوبی 
ســاعت ۱۰:۰۵ صبح، حدود یک ســاعت بعد از اصابت هواپیما، 
فروریخت. ساعت ۱۰:۱۰ ضلع ساختمان پنتاگون نیز فروریخت. 
همزمان با ایــن حادثه، هواپیمای چهارم در ایالت پنســیلوانیا، 
ســقوط کرد. تخلیه ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک و 
ساختمان وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری ایاات متحده 
و همچنین ســاختمان بانک جهانی در واشــینگتن دی سی از 
اقدامات بعدی دولت آمریکا بود. ساختمان شمالی برج های دوقلو 
در ســاعت ۱۰:۲۸ فرو ریخت. پس از آن تمام ســاختمان های 
دولت فدرال در واشــینگتن تخلیه و تعطیل شدند. اسرائیل نیز 
کلیه اماکن دیپلماتیک خود را در سراسر دنیا تعطیل کرد. همه 
مراکز دولت ایالتی نیویورک تعطیل شــدند و ورودی جولیانی، 
معشوقه منافقین در آن زمان شهردار نیویورک بود، از شهروندان 
نیویورکی خواست که از خانه هایشان خارج نشوند. فرودگاه های 
بین المللی لس آنجلس و سانفرانسیســکو کامًا تخلیه و تعطیل 
شــدند. جورج بوش در ساعت ۱۳:۰۴ از پایگاه نیروی هوایی در 
بارکس دیل اعام کرد که ارتش ایاات متحده در سراسر دنیا به 
حال آماده باش کامل درآمده اســت و تأکید کرد که عاملین این 
جنایات به شــدت مجازات خواهند گردید. پنتاگون در ســاعت 
۱۳:۴۴ اعام کرد ۵ ناو جنگــی و ۲ ناو هواپیمابر تأمین امنیت 
سواحل شــرقی ایاات متحده را برعهده دارند. همچنین دستور 
ممنوعیت پروازهای تجاری در سراســر آمریکا تا روز چهارشنبه 
صادر شــد. آتش سوزی در ســاعت ۱۶:۱۰ به ساختمان شماره 
۷ مرکز تجارت جهانی)world trade center( رســید. بازار 
بورس نیویورک) وال اســتریت ( نیز تعطیل شــد. جورج بوش 
ســاعت ۱۶:۳۰ از پایگاه نیروی هوایی آفوت در نبراسکا به سوی 
واشــینگتن پرواز کرد. ساختمان شــماره ۷ چهل و هفت طبقه 
مرکز تجارت جهانی نیز در ساعت ۱۷:۲۰ فروریخت. جورج بوش 
ســاعت ۱۸:۵۴ تحت تدابیر شدید امنیتی به همراه همسرش به 
کاخ ســفید بازگشــتند. برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی 
در عرض ۲ ســاعت به طور کامل فروریخت. شــبکه خبری سی 
ان ان ســاعت ۱۶:۰۰ خبر داد که مقامات آمریکایی به احتمال 
زیاد اســامه بــن ادن رهبر گروه القاعــده  را مقصر این حادثه 
تروریســتی می دانند. گروه القاعده، گروهی بوده و هستند که در 
زمان خروج شــوروی از افغانســتان در آنجا به رهبری اسامه بن 
ادن تشــکیل شدند تا افغانستان را کشور حکومت خود دانسته 
و آن را فتح نمایند. آنها در ســال ۱۹۹۸ فتوایی اعام کردند که 
طبق آن وظیفه هر مسلمان کشــتن هر آمریکایی در هر جایی 
از دنیا اســت. رهبران القاعده در آن زمان اسامه بن ادن، ایمن 
الظواهری، احمد رفیع طاها، میرحمزه و فضل الرحمن بودند. به 
حســب ادعای آمریکا، خالد شیخ محمد از اعضای ارشد سازمان 
القاعده و یکی از طراحان اصلی حادثه ۱۱ ســپتامبر بوده است. 
مقامات اطاعاتی و نظامی آمریکا وی را متهم اصلی حمات ۱۱ 
سپتامبر معرفی می کنند. محمود احمدی نژاد، در زمان ریاست 
جمهوری خود با حضور در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
چندین بار عوامل حادثه یازدهم سپتامبر را به آمریکا نسبت داد 
و خواستار تشــکیل کمیته  حقیقت یاب شد. او همچنین گفت: 
»۱۱ ســپتامبر در اصل یک بازی طراحی شده برای تحت تأثیر 
قرار دادن عواطف جامعه بشــری و پیدا کردن بهانه برای حمله 
به منطقه اســامی و اشغال عراق و افغانســتان بود و باعث شد 
یک میلیون انسان بی گناه در این مناطق کشته شوند«. در میان 
نظریات مختلف در مورد حادثه ۱۱ سپتامبر، فعاان حوزه های 
واکاوی نقش فراماســونری در جهان امروز نیز نظراتی دارند. آنها 
اعتقاد دارند که حادثه ۱۱ ســپتامبر از ســال ها پیش از وقوع، 
برنامه ریزی شــده بود. ایشــان به ابهامات موجود در نحوه خبر 
استدال میکنند که فاجعه برج های دوقلو و کشته شدن هزاران 
آدم در اصل نه به دســت تروریست های بن ادن، بلکه به دست 
خود آمریکا و فراماســونرها و یهودی های جهان بوده است. برای 
اثبات این ادعا هم می گویند که کافی است یک اسکناس دار را 
» تا کنید « تا تصویر برج  های دوقلو پس از برخورد هواپیماهای 

بوئینگ را ببینید. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه سرمایه و پول مردم در بورس باید به درستی صیانت شود و این موضوع از اولویت های مجلس است، 
از آمادگی مجلس برای کمک به دولت در این بخش خبر داد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی پس از پایان جلسه غیرعلنی دیروز 
)یکشنبه ۲۳ شهریور( مجلس شورای اسامی و در آغاز جلسه علنی اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی صبح دیروز که بیش از دو و نیم ساعت ادامه 
پیدا کرد، عمدتا متمرکز به مسائل حوزه بازار سرمایه و بورس بود موضوع را بررسی کردیم.وی افزود: مجلس یازدهم با اولویت مسائل اقتصادی را در 
دستور کار خود دارد. این در حالی است که در روزهای اخیر به طور ویژه در حوزه کمیسیون های تخصصی و به ویژه کمیسیون های اقتصادی مجلس 
پیگیر مسائل حل مشکات اقتصادی بودند و جمع بندی نمایندگان برگزاری جلسه غیرعلنی دیروز مجلس بود.رئیس مجلس تصریح کرد: در جلسه 
غیرعلنی دیروز وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جلسه داشتیم و از صبح نمایندگان و کمیسیون ها مباحثی را مطرح کردند که 
جمع بندی این نشست جهت اطاع مردم به صورت خاصه و فشرده اعام می کنم.قالیباف خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند که مجلس شورای 
اسامی مصمم است که حمایت و تقویت ازم و تثبیت را در بازار سرمایه و بورس انجام دهد و تاش کند تا هدایت نقدینگی در بازار بورس به سمت 
مسائل تولیدی برود و ما بتوانیم پروژه های صنعتی و تجاری را تکمیل کرده و تولید در کارخانجات و دیگر بخش ها بهتر شده و هدایت را به صورت 
جدی و اساسی داشته باشیم. ضمن اینکه حتماً باید سرمایه و پول مردم در بورس به درستی صیانت شود و این موضوع از اولویت های مجلس است 
و در این راستا حتما کمک هایی که ازم باشد به دولت به منظور تثبیت بورس انجام خواهیم داد.وی گفت: در دو هفته قبل بحث افزایش سرمایه 
شرکت های بورسی را در مجلس بررسی کردیم؛ ایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت های دولتی در بورس چندی پیش در مجلس یازدهم و کمتر 
از ۲۳-۲۲ روز نهایی شده و تصویب شد. این در حالی است که همین موضوع می تواند موجب عمق بخشی، هدایت و تثبیت نقدینگی بورس و اموال 
مردم شود.وی گفت:  ازم است در بحث بورس به تصمیمات جدید رسیده و آن را مورد توجه قرار دهیم که دیروز این تصمیمات در مجلس گرفته 
شــد و وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان بورس و مجموعه شورای عالی بورس که در روز پنج شنبه جلسه ای داشته و من در جریان مباحث آن نشست 
هستم مصمم هستیم که این کار را پیش ببریم.قالیباف خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که جمع بندی شد بحث بازارگردانی در بورس بود که این 
موضوع یکی از نکات مهم و جدی است که باید از دو روش به این موضوع توجه کنیم؛ باید متغیرهای در بورس را مورد توجه قرار دهیم مانند حجم 
مبنا و حداقل سفارش و ضریب اعتباری سهام در کارگزاران و سقف استفاده از اعتبار در بازار سرمایه که مجلس مصمم است در کارهای کارشناسی 
و نظارتی خود در بورس به این موضع توجه کند.وی گفت: در موضوع بازارگردانی موضوع جدی و اساسی که تصمیم گیری شد و حتما در بورس باید 
دنبال شــود و ان شــاءاه اجرایی خواهد شد آن است که بخشی از شرکت های موجود در بورس که اکثراً حقوقی و دولتی هستند در زمان اوج بازار 
درآمدهایی را داشتند که بخشی از این درآمدها به هر دلیلی از بازار بورس خارج شد و از ظرفیت بورس کم شد.رئیس مجلس خاطرنشان کرد:  ما 
در مجلس مصمم هســتیم که آن شــرکت هایی که این اتفاق رخ داده و همه آنها شرکت هایی هستند که دولتی بوده و مدیریت دولتی دارند مکلف 
هســتند که این وجوه را به بازار بورس بازگردانند و این بازار را تقویت کرده و بازارگردانی در بورس به درســتی پیش رود و کسی در بورس خارج از 
این موضوع لیدری بورس را انجام ندهد که همین موضوع دیروز در مجلس جمع بندی شد و به صورت جدی آن را پیش خواهیم برد.وی خاطرنشان 
کرد: استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و بیمه سهام بازار بورس هم مورد توجه جدی است به همین دلیل اختیارات فروش تبعی که در بازار بورس 
وجود دارد باید مورد بررســی قرار دهیم البته زیان ناموجه را نبایســتی به منابع بیت المال وارد کنیم ولی بایستی این کار را برای حفظ بورس انجام 
دهیم.وی درباره دیگر موضوع مورد بررســی قرار گرفته در نشســت علنی دیروز مجلس گفت:  در این نشست توافق شد که از ساز و کارهایی که ما 
بتوانیم سهام خزانه و کاهش مزیت های سهام خزانه غیرمستقیم را برای تقویت در ساز و کارهای رسمی خزانه در بورس در دستور کار قرار دهیم.

قالیباف گفت: با اطمینان عرض می  کنم که مجلس و دولت با جمع بندی که دیروز در صحن مجلس و با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و 
تصمیمی که در روز پنج شنبه در شورای عالی بورس گرفته شد با نظارت و پیگیری مجلس و کمیسیون های اقتصادی این کار را انجام خواهیم داد و 
جهت مردم اعام می کنم  با حضور من و رؤسای کمیسیون های مربوطه و وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی تصمیم گیری کرده و ان شاءاه در این 

هفته شاهد تحول در حوزه بورس خواهیم بود.

بسیاری از بی ثباتی ها در مورد رشد اقتصاد جهان و بهبود تقاضای 
نفت قیمت آن را در کوتاه مدت در همین ســطح پایین نگه می 
دارد ولی باعث افزایش قیمت طا به عنوان یک سرمایه ایمن می 
شود. به گزارش اویل پرایس، همه گیری ویروس کرونا دو کاای 
با اهمیت را به دایل مختلف مورد توجه قرار داده اســت. قیمت 
طا در ماه اوت به بااترین رقم رسید در حالی که قیمت نفت در 
ماه آوریل به خاطر کاهش تقاضا و افزایش ذخایر نفتی تا محدوده 
منفی سقوط کرد.طا و نفت هر دو بی ثباتی های بسیاری را در 
سال جاری میادی داشته اند. قیمت نفت سال ۲۰۲۰ را با بیش 
از ۶۰ دار در هر بشکه آغاز کرد و در آوریل به کمتر از ۲۰ دار 
در هر بشکه رسید، حتی قیمت نفت خام آمریکا یک روز در این 
ماه تا محدوده منفی سقوط کرد و بعد در تابستان تا ۴۰ دار در 
هر بشــکه باا رفت و از آن زمان در همین محدوده باقی مانده 
است. سقوط تقاضا باعث کاهش قیمت نفت می شود، در حالیکه 

افزایش بی ثباتی در اقتصاد و روند بهبود تقاضای نفت و همچنین 
ترس از موج دوم همه گیری ویروس کرونا ســرمایه گذاران را به 
سمت ســرمایه های ایمن از جمله طا سوق داده است، به این 
ترتیب قیمت این فلز گرانبهــا در ماه اوت تا بااترین رقم یعنی 
۲۰۷۵ دار در هــر اونس افزایش یافت. تحلیلگران عقیده دارند 
این نوسانات شدید در قیمت طا و نفت فرصت هایی برای خرید 
به وجود آورده است. آنها انتظار دارند قیمت طا و نفت در میان 
مدت افزایش یابد. این افزایش قیمت برای نفت به خاطر افزایش 
نگرانی در مورد متوقف شــدن روند بهبود تقاضا، به سرعت طا 
اتفاق نمی افتد.  بانک های سرمایه گذاری و تحلیلگران انتظار دارند 

قیمت نفت طی یک تا دو سال آینده افزایش یابد مخصوصا اگر 
واکســن موثری برای ویروس کرونا در ۲۰۲۱ وارد بازار شود. در 
مورد طا، نرخ بهره پایین یا منفی و ادامه محرکهای اقتصادی و 
این تصور که طا پشــتوانه ای در برابر بی ثباتی های اقتصادی با 
نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، قیمت آن را 
باا می برد.بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند این بی ثباتی های 
کوتاه مدت در مورد این کااهای با اهمیت یک فرصت اســت نه 
تهدید. برخی تحلیلگران دورنمای خوشــبینانه ای برای طا می 
بینند و انتظــار دارند قیمت آن در میان مدت تا ۳۰۰۰ یا حتی 
۵۰۰۰ دار در هر اونس افزایــش یابد. بانک مریل لینچ آمریکا 

انتظــار دارد قیمت طا تا ۲۰۲۲ به ۳۰۰۰ دار برســد. قیمت 
طا در روز پنجشنبه در مقابل ضعف دار و ثبات سیاست بانک 
مرکزی اروپا به بااترین رقم طی یک هفته گذشته یعنی ۱۹۵۶ 
دار در هر اونس رســید. در این بین، دورنمای کوتاه مدت برای 
تقاضــای نفت چندان به نفع قیمت آن نیســت ولی تحلیلگران 
عقیــده دارند نفت می تواند در ســال آینده میادی حداقل ۱۰ 
درصد افزایش قیمت داشــته باشد. بانک سرمایه گذاری گلدمن 
ســاچز انتظار دارد قیمت نفت خام در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ به 
۶۵ دار در هر بشکه برسد و سال آینده میادی را با ۵۸ دار در 
هر بشــکه به پایان برساند. بسیاری از بی ثباتی ها در مورد رشد 
اقتصــاد جهان و بهبود تقاضای نفت قیمت آن را در کوتاه مدت 
در همین سطح پایین نگه می دارد ولی باعث افزایش قیمت طا 
به عنوان یک ســرمایه ایمن می شود. بی ثباتی های سال جاری 
در قیمت نفت و طا برای سرمایه گذاران خبر بدی نبوده است.

 پیش بینی نفت ۶5 داری و طای 5 هزار داری:
 تاجران انتظار بی ثباتی در کااهای اصلی را دارند

10 پیشنهاد ایران به ترکیه برای توسعه تجارت 

دور جدید مذاکرات گمرکی میان ایران و ترکیه
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

 افزایش پایه پولی با برداشت 
ازصندوق توسعه ملی

صالحی با تاکید بر اجرای گام های کاهش تعهدات برجام

غنی سازی هزار و 44 سانتریفیوژ در فردو

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست غیر علنی مجلس در خصوص بازار سرمایه و بررسی 
راهکارهای مهار نوسانات این بازار به این نکته اشاره می کند که مجلس در خصوص عملکردهای بازار سرمایه و 
قواعد اجرایی آن که مصوب شورای عالی بورس است، پیشنهاداتی دارد که بخشی از این پیشنهادات در جلسه 
غیر علنی توسط کمیسیون های تخصصی مجلس ، مطرح و برنامه ریزی های تقنینی در خصوص پیگیری آنها 
انجام شد.مهدی طغیانی ضمن تشریح رویکرد کلی مجلس در خصوص بازار سرمایه می گوید: اصل بحث جلسه 
غیر علنی مجلس در خصوص بازار سرمایه، مبتنی بر این گزاره کلی بود که مجلس تا زمان تحقق ثبات کامل 
از بازار سرمایه کشور حمایت می کند و فعل و انفعااتی که در این بازار کلیدی در حال وقوع است را رصد می 
کند. ضمن اینکه با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار مجلس است تاش می کند تا کاستی ها و مطالبات 

فعاان بازار سرمایه را استخراج کند...

نتایج بزرگترین مطالعه کشور درباره کووید 19 حاکیست

مهمترین عوامل موثر بر مرگ ومیر 
بیماران کرونایی در ایران

نتایج مطالعه ای که با هدف ارزیابی فاکتورهای اپیدمیولوژیک و بالینی و همچنین فاکتورهای مرتبط 
با مرگ ومیر در مبتایان به کووید-۱۹ انجام گرفت، نشــان داد که بااترین میزان مرگ ومیر در بین 
بیماران باای ۶۵ ســال، بیماران بســتری در بخش مراقبت های ویژه و در بین افراد با بیماری های 
زمینه ای مانند دیابت و بیماری های قلبی و عروقی رخ داده اســت.، اخیرا یک مطالعه بزرگ بر روی 
بیش از ۱۶هزار پرونده بیمار کووید۱۹ در ۱۹ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی تهران 
به روش کراس-سکشنال، بین فوریه و می ۲۰۲۰ با استفاده از اطاعات سیستم هوشمند بیمارستانی 
)Hospital Intelligent Management )HIM انجام شــد که حــاوی مطالب قابل توجه اپیدمیولوژیکی 
بوده است.این مطالعه که به لحاظ تعداد نمونه در سطح جهانی کم نظیر بوده و نتایج آن در ژورنال 
Archive of Academic Emergency Medicine منتشــر شده، بر روی بیماران بستری شده از بهمن ۹۸ 
تا ۲۳ اردیبهشــت ۱۳۹۹ با تشخیص قطعی یا مشکوک به کووید-۱۹ )آنهایی که عائم بالینی و یا 
سی تی اسکن مثبت ریه داشتند( انجام گرفت. اکثر این بیماران بین ۲۴ تا ۶۵ سال سن داشتند.بر 
اســاس نتایج این مطالعه، مرگ ومیر در بین افراد با بیماری های زمینه ای مانند دیابت و بیماری های 
قلبی و عروقی نسبت به بقیه گروه ها بیشتر بود. میزان کشندگی بیماری نیز در افراد بستری با تست 
مثبت نســبت به افراد مشــکوک ولی با عائم بالینی بیماری کووید-۱۹ بااتر و در حد دو برابر بوده 
است.نتایج این مطالعه نشان داد عواملی مانند سن، جنس، داشتن سابقه بیماری و همچنین بستری 
شدن در بخش های مراقبت ویژه می تواند بر روی بقای بیماران تاثیرگذار باشد.بر اساس این گزارش، 
همچنین نتایج مطالعه مذکور نشــان داد که از ۱۶ هزار و ۳۵ بیمار تایید شــده و مشکوک بالینی 
کووید۱۹ ارجاعی به مراکز درمانی تحت پوشــش دانشــگاه تعداد ۱۶ هزار و ۱۶ نفر )شامل ۹۹.۹۳ 
درصد تاییدشــدگان و ۹۹.۸۳ درصد مشکوک ها( بستری شدند که ۱۶۱۲ نفر آنها با میانگین مدت 
بستری ۵ روز فوت شدند.همچنین بیشترین تعداد مرگ به سنین بیش از ۶۵ سال تعلق داشت )۶۳ 
درصد آنان از تاییدشــدگان و ۶۲ درصد از مشکوک ها بودند، در حالی که ۷۰ درصد بستری شدگان 
بین ۲۵ تا ۶۴ سال بودند(.بر اساس سایر نتایج این مطالعه، ۵۰ درصد کل مرگ ها در بیماران بستری 
 ICU رخ داد، در حالی که ۶۲ درصد تاییدشــدگان و ۵۲ درصد مشــکوک ها نیز کارشان به ICU در
کشــیده بود. همچنین میانگین کل مرگ ومیر ۱۰.۰۵ درصد کل بیماران بستری را تشکیل می داد 
)۱۳.۵ درصد تاییدشــدگان و ۶.۴ درصد مشــکوک ها(. بیشترین میزان مرگ ومیر به لحاظ سنی در 
بین افراد باای ۶۵ سال بوده )۲۵.۳۲ درصد(، سپس افراد دارای بیماری زمینه ای )۲۵.۵۵ درصد( و 
بستری های ICU/CCU که )۴۱.۷ درصد( بوده است. همچنین بیشترین مرگ ومیر مربوط به بیمارانی 
بود که دیابت و بیماری های قلبی عروقی )۳۸.۴۶ درصد( و سرطان )۳۵.۷۹ درصد( داشتند.در پایان 
این مقاله آمده که بر اساس نتایج این مطالعه دیتابیس های بزرگ و قابل اعتنایی از اطاعات مربوط به 
کووید۱۹ در کشور ایجاد شده که عاوه بر مطالعه منطقه ای قابلیت آن را دارد که تجمیع شده و در 
سطح ملی مورد پژوهش های کان قرار گیرد. این مطالعه از نظر تعداد پرونده مورد بررسی بزرگترین 
مطالعه از نوع خود در خاورمیانه و چه بســا یکی از بزرگترین مطالعات کووید در آسیا و حتی جهان 
بوده است.دکتر علیرضا زالی، دکتر سعید غامزاده، دکتر محمود خدادوست، دکتر علی ماهر و دکتر 

گوهر محمدی از نویسندگان اصلی این مطالعه پژوهشی بوده اند.

درجلسه غیرعلنی مجلس درباره بورس مطرح شد:

 آمادگی مجلس برای صیانت  از سرمایه
  مردم در بورس

قالیباف: به زودی شاهد تحول در حوزه بورس خواهیم بود
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جلیلی:گزیده خبر

شکست فشار حداکثری آمریکا با »سند ۲۵ ساله« 
عضو شــورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه گسترش 
همکاری اقتصادی ایران یعنی شکست فشار حداکثری آمریکا، 
گفــت: تدبیر صحیح این اســت که به لحــاظ مختلف از این 
همکاری ها در برابر دشــمن صیانت شود.ســعید جلیلی عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و نماینده مقام معظم رهبری 
در شــورای عالی امنیت ملی در دیــدار اخیر خود با جمعی از 
مسئولین بســیج های دانشجویی دانشــگاه های تهران با بیان 
این نکته که جنبش دانشــجویی باید پیش از دیگران نسبت 
به موضوعات مهم کشــور به تحلیل صحیح دست یابد، گفت: 
حرکت دانشجویی باید بتواند در بزنگاه ها تحلیل صحیح داشته 
باشــد و مبتنی بر آن تحلیل، وظیفه خــودش را انجام دهد.

وی در این نشســت پرسش و پاســخ که بیش از دو ساعت به 
طول انجامید، در خصوص سواات دانشجویان پیرامون مسائل 
بین المللی به بیان مقدمه ای درباره ی جایگاه تعامات کشور با 
حدود ۲۰۰ واحد سیاســی دیگر در دنیا پرداخت.عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تعامل گسترده و سازنده را جز اصول 
سیاســت خارجی جمهوری اسامی ایران خواند و تاکید کرد: 
رژیم صهیونیســتی و آمریکا از جمله استثنائاتی هستند که بر 
مبنای یک منطق صحیح از این دایره خارج شدند.جلیلی با بیان 
اینکه سیاست خارجی تمامی کشورهای دنیا بر مبنای اهداف، 
اصول، ارزش ها و حقوق آنها شکل می گیرد، گفت: نقاط اشتراک 
و افتراق میان سیاست خارجی کشورها، زمینه ی تعامل و تقابل 
را ایجــاد می کند و در نهایت منجــر به ایجاد فرصت یا تهدید 
خواهد شــد.وی تاکید کرد: کار ویژه مهم سیاســت خارجی، 
صیانت از حقوق، ارزش ها و منافع یک کشور در استفاده صحیح 

و به موقع از فرصت های به دست آمده در تعامات بین المللی 
و همچنین اقــدام به موقع در مقابله با تهدیدات اســت.عضو 
شورای راهبردی روابط خارجی پس از ارائه مقدمه درباره عرصه 
تعامات و تقابل های بین المللی ضمن اشــاره به درخواســت 
مذاکره از ســوی مقامات آمریکا، آن را تاکتیکی برای کســب 

منافع ناشی از راهبرد فشار حداکثری علیه ایران، خواند.جلیلی 
با اشاره به تحریم های ثانویه علیه ایران، آن را نمونه یک جنگ 
تمام عیار اقتصادی دانست که برای شکست آن باید دشمن را 
ناامید کرد.وی، ناامید کردن دشمن را منوط به تقویت اقتصاد 
داخلی و جهش تولید خواند و تاکید کرد: از لوازم جهش تولید، 

جهش در صادرات است و یکی از وظایف مهم دستگاه سیاست 
خارجــی در این حوزه، یافتن بازارهــای صادراتی برای تقویت 
تولید داخلی کشور است.نماینده مقام معظم رهبری در شورای 
عالی امنیت ملی در پاسخ به پرسشی درباره ی قرارداد راهبردی 
ایران و چین، ضمن اشــاره به ســفر رئیس جمهور این کشور 
به ایران در ســال ۹۴ و اعام آمادگی چین برای همکاری های 
راهبردی با کشــورمان ، اظهار داشت: به دلیل برخی تعلل ها و 
عدم تشخیص درست اولویت ها، این طرح پس از گذشت چند 
ســال هنوز در مرحله پیش نویس بوده و مخالفت های صریح 
مقامات آمریکایی درباره آن حاکی از نگرانی و احســاس خطر 
آنها از شکســت راهبرد فشار حداکثری اســت.جلیلی تاکید 
کرد: این قــرارداد نیز همانند ســایر قراردادها، چارچوب های 
قانونی خــود را طی خواهد کرد.وی با توصیه دانشــجویان به 
رصد کردن مواضع دشــمنان نســبت به موضوعات مختلف، 
تصریح کرد: درباره دلیل عصبانیت آمریکا و اظهارات خصمانه 
مقامات این رژیم نسبت به چنین همکاری هایی تحلیل داشته 
باشید.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آمریکا بر 
مبنای راهبرد فشــار حداکثری علیه ایران و اعمال تحریم های 
ثانویه علیه کشــورهایی که به تحریم های او پای بند نیستند، 
می خواهد از کم و کیف روابط اقتصادی ســایر کشورها با ایران 
اطاع داشته باشد تا ضمن تحریم آن کشورها، فشارها بر ایران 
را به نتیجه برســاند.وی در پایان گفت: گسترش همکاری های 
اقتصادی ایران یعنی شکست راهبرد فشار حداکثری آمریکا و 
تدبیر صحیح آن است که به لحاظ مختلف از این همکاری ها در 

برابر دشمن صیانت شود.

 بیانیه سپاه: 
حاکم جاد بحرین در انتظار انتقام سخت 

مجاهدان قدس باشد
ســپاه پاسداران انقاب اســامی در بیانیه ای با محکوم کردن عادی سازی روابط 
بحرین و رژیم جعلی صهیونیســتی تأکید کرد: مسببان این خیانت  آماج خشم 
مقدس و انتقام سخت امت اسامی به ویژه مردم شیعه بحرین خواهند بود.روابط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در بیانیه ای با محکومیت شدید برقراری 
روابط دیپلماتیک بین بحرین و رژیم جعلی صهیونیستی تأکید کرد: حاکم جاد 
بحرین در انتظار انتقام ســخت مجاهدان قدس و ملت مسلمان و غیرتمند این 
کشور باشــد.در بخشی از این بیانیه آمده اســت: اقدام ننگین آل خلیفه و رژیم 
وابسته حاکم بر بحرین در برقراری روابط با رژیم صهیونیستی که خاف اراده و 
آرمان مردم مســلمان این کشور صورت پذیرفت، حماقتی بزرگ و فاقد هرگونه 
مشروعیت بوده و پاســخ های درخور را دریافت خواهد کرد.این بیانیه می افزاید: 
دومینوی عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با حکام برخی کشورهای عربی که 
با مهندسی کاخ سفید و رئیس جمهور منفور و بی خرد آمریکا در پی تحمیل ذلت 
و خفت به ملت های مســلمان و غارت منابع و ثروتهای آنان و نیز  امنیت سازی 
برای اشغالگران فلسطین و غاصبان قدس شریف است، هرگز به فرجام شوم خود 
منتهی نخواهد شد و در معادله ای معکوس، ارتقای قدرت و دامنه عزم و اراده امت 
اسامی در آشکارسازی ظرفیت های پنهان و نهفته مقاومت ضدصهیونیستی برای 
دفع غده سرطانی اسرائیل از جغرافیای متعلق به جهان اسام را رقم خواهد زد.این 
بیانیه با هشدار به آل خلیفه و دیگر حکام خائن و جیره خوار نظام سلطه و استکبار  
در باز کردن دروازه های نفوذ و ورود رژیم صهیونیستی به منطقه راهبردی خلیج 
فارس و دریای عمان تأکید کرده اســت: اقدام شیطانی و پرنکبت رژیم ستمگر 
حاکم بر بحرین مانند سایر طرح های پلید و خائنانه سازش هیچ دستاوردی برای 
آمریکا و حامیان صهیونیست های کودکش به دنبال نداشته، بلکه مسببان و بانیان 
این خیانت ها و خباثت ها را آماج خشم مقدس و انتقام سخت امت اسامی به ویژه 
مردم شــیعه بحرین که این روزها با برافراشتن بیرق »لبیک یا حسین)ع(« در 
محرم حســینی؛ طنین »هیهات مّنا الذلّة« سر داده اند قرار داده و طومار ننگین 
کسانی که با خلق ظلم، وحشت، خشونت، کشتار، جنگ و ناامنی، تهدید دائمی 

امنیت در غرب آسیا و جهان اسام بوده اند را در هم خواهند پیچید.

وایتی: 
بحرین و امارات، دشمنان مردم مظلوم 

فلسطین را جری تر ساختند
دبیــر کل مجمع جهانی بیداری اســامی با صدور بیانیــه ای، اقدام بحرین در 
عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیســتی و خیانت به آرمان های مردم مظلوم 

فلسطین را محکوم کرد.
 متن بیانیه علی اکبر وایتی به این شرح است: 

بسم اه الرحمن الرحیم
بار دیگر دشــمنان اسام ناب و منافقان، نقاب از چهره برانداختند و با خباثت و 
نیرنگ، بانگ رسوایی و خیانت خویش را  در سرتاسر عالم سردادند.استراتژیست 
های آمریکا که در طی سالیان اخیر شکست های متعدد و مستمری را در نظام 
بین الملل و به خصوص منطقه غرب آسیا تجربه کردند و به منظور خوش خدمتی 
برای ابی صهیونیســم و جلب آرای آنان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا و نجات نخست وزیر نگون بخت رژیم صهیونیستی که در سرزمین های 
اشغالی  هم اینک در ضعف شدید به سر می برند، هدفی جز بهره برداری تبلیغاتی 
از اجرای شوی عادی سازی روابط با حکام مستبد منطقه ندارند و به دنبال اجرای 
طرح معامله قرن بــرای برون رفت از وضع موجود، حلقه دیگری از ســناریوی 
عادی سازی روابط برخی کشورهای مرتجع عربی را با خیانت بزرگ آل خلیفه به 
نمایش درآوردند.اقدام ننگین آل خلیفه و اصرار بر اجرای معامله قرن و خیانت به 
آرمان فلسطین، بی تدبیری حاکمان بحرین و همچنین امارات را به نمایش می 
گذارد که با امید واهی و دل بستن به وعده های پوشالی و تو خالی شیطان بزرگ 
آمریکای جنایتکار که دستش به خون هزاران هزار مسلمان بی گناه اعم از عرب و 
غیر عرب آغشته است، خانه ای بر آب بنا نمودند و با آشکار ساختن باطن خویش، 
قلب میلیون ها انسان آزاده را آزردند و دشمنان مردم مظلوم فلسطین را جری تر 
ساختند.بدیهی است این اقدام شرم آور فرصت های جدیدی چون بر ما شدن 
چهره نفاق برخی حکام مرتجع منطقه، آشکار شدن نیات واقعی دست نشاندگان، 
بیداری ملت های مســلمان، وحدت و انســجام گروه ها و جریان های اسامی، 
سســت شدن هرچه بیشتر روند ســازش و تقویت عزم و اراده روز افزون جریان 
مقاومت را به دنبال خواهد داشــت.مجمع جهانی بیداری اسامی ضمن محکوم 
کردن این خیانت آشــکار به آرمان فلسطین، ملت های عربی و امت اسامی، از 
همه دولت ها و ملت های مسلمان می خواهد با مردود دانستن چنین اقدام موهنی 
با تمامی مساعی خویش تا پیروزی نهایی آرمان فلسطین که همان اضمحال و 
سقوط دولت غاصب صهیونیستی اســت از هیچ کوششی دریغ ننمایند و قطعاً 
فلســطین به یاری خداوند متعال با همبستگی توسط ملت های بیدار و علمای 
بزرگ و دلسوزان امت اسامی، از نهر تا بحر آزاد خواهد شد و پیروزی نهایی  برای 

ملت فلسطین خواهد گردید.
علی اکبر وایتی
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسامی

رضایی:
 رژیم بحرین به دنبال کسب مشروعیت 

اجاره ای و وارداتی است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشــار رشته توییتی تاکید کرد: امروزه 
رژیم فاقد مشــروعیت مردمی در بحرین نیز به دنبال کسب مشروعیت اجاره ای 
و وارداتی، آن هم از جانب خبیث ترین دشمنان امت اسامی یعنی صهیونیسم 

است. ، محسن رضایی در رشته توییتی نوشت:
شکست در مهار "کرونا"، اعتراضات ضد نژادپرستی و رکود اقتصادی موجب عقب 
افتادن ترامپ از رقیب دموکراتش شد و برای جبران آن، به دنبال دستاورد جعلی 
و دســتوری در سیاست خارجی از طریق اعمال فشار بر کشورهای ضعیف عربی 
منطقه برای ســازش با رژیم صهیونیستی است.برقراری روابط با صهیونیست ها، 
هدیه انتخاباتی برخی کشورهای عربی به ترامپ، از خون و جیب فلسطینی ها و 
خنجر از پشت به یکپارچگی و آرمان های امت اسامی است که رژیم صهیونیستی 
را به ادامه طرح های اشــغالگری )فرایند الحاق و یهودی ســازی قدس شریف( 
تشویق می کند.امروزه رژیم فاقد مشروعیت مردمی در بحرین نیز به دنبال کسب 
مشروعیت اجاره ای و وارداتی، آن هم از جانب خبیث ترین دشمنان امت اسامی 
یعنی صهیونیسم اســت. این نه توافق ملت شریف بحرین، بلکه توافق رژیم آن 
با صهیونیستهاســت.  رژیم هایی که روابط را علنی می کنند از پیش نیز با رژیم 
صهیونیســتی ارتباط داشتند اما منافقانه آن را انکار و پنهان می کردند. اما تاریخ 
ثابت کرده تخت سلطنت شان  با خیانت به اسام و امت اسامی حفظ نخواهد 

شد. این سنت خداوند است.

جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه؛
طرح های محرومیت زدایی به مناسبت چهلمین 

سالگرد دفاع مقدس اجرا می شود
 جانشــین معــاون هماهنگ کننده ســپاه پاســداران از اجــرای طرح های 
محرومیت زدایــی و رزمایــش کمک مومنانه در مناطق محروم به مناســبت 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس خبر داد و گفت: ۱۲ بیمارســتان صحرایی به 
اقشار آسیب پذیر خدمات درمانی ارائه خواهند داد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
سپاه، سرتیپ پاسدار علی فضلی دیروز یکشنبه در نشست مشترک فرماندهان 
ناجا و سپاه که به صورت ویدئو کنفرانس با سایر استان ها در ستاد ناجا برگزار 
شــد، اظهار داشت: نیروی انتظامی شــرایط ارزشمندی را پشت سر گذاشته 
اســت و در ابتدای انقاب، ژاندارمری، شــهربانی و کمیته همواره در تمامی 
عملیات ها حضور داشتند.جانشــین معاون هماهنگ کننده ســپاه پاسداران 
انقاب اسامی افزود: نیروی انتظامی در دفاع مقدس در تأمین امنیت داخل 
و مرزهای کشور نقش مؤثری را ایفا کرد.فضلی خاطرنشان کرد: در ۴۰ سالگی 
انقاب از ظرفیت های ســپاه، بسیج و نیروی انتظامی در ترویج فرهنگ دفاع 
مقدس استفاده خواهیم کرد و به جای یک هفته دفاع مقدس، ۴۰ هفته را از 
سوم خرداد تا پایان سال برگزار خواهیم کرد و هر هفته برنامه های مختلفی را 
برای ترویج هفته دفاع مقدس به کار خواهیم بســت.وی عنوان کرد: در تمامی 
این هفته ها ناگفته هــای دفاع مقدس را به مردم خواهیم گفت و این موضوع 
با همکاری بســیج، ســپاه و نیروی انتظامی انجام خواهد شد.جانشین معاون 
هماهنگ کننده ســپاه پاسداران انقاب اســامی یادآور شد: در این برنامه ها 
قرار اســت که کمک های مومنانه و همچنین طرح هــای محرومیت زدایی از 
مناطق آسیب پذیر انجام و ۱۲ بیمارستان صحرایی برپا شود تا بتوانیم به اقشار 

آسیب پذیر خدمات درمانی پزشکی ارائه دهیم.

فرمانده نیروی پدافند هوایی:
اقتدار نیروی پدافند هوایی در رزمایش 
ذوالفقار ۹۹ به رخ دشمنان کشیده شد

 فرمانده نیــروی پدافند هوایی ارتش گفت: در رزمایش ذوالفقار ۹۹ اقتدار نیروی 
پدافند هوایی را به رخ دشــمنان کشــیدیم و با پرواز پهپاد کــرار هواپیماهای با 
سرنشین و بدون سرنشــین بیگانه که گهگاه به فضای رزمایش نزدیک می شدند 
را فــراری دادیم.به گــزارش روابط عمومی ارتش، امیر ســرتیپ علیرضا صباحی 
فرد ضمن گرامیداشت ســالروز پدافند هوایی گفت: در یک سال گذشته علیرغم 
تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسامی ایران، پدافند هوایی با تاش کارکنان 
زحمتکش این نیرو به دستاوردهای مهمی دست یافته است.وی افزود: اتفاقی بسیار 
مبارکی که برای نیروی پدافند هوایی در ســال گذشته رقم خورد برگزاری مراسم 
تحلیف دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در دانشگاه خاتم اانبیا)ص( با حضور 
فرمانده معظم کل قوا )مدظله العالی( بود که به اذعان کارشناســان متخصص در 
امور نظامی، کم نظیر اجرا شد.سرتیپ صباحی فرد ادامه داد: با حضور رهبر معظم 
انقاب در دانشــگاه خاتم اانبیا)ص( پدافند هوایی، این دانشگاه و نیروی پدافند 
هوایی هویت پیدا کرد. از همه عزیزانی که در برگزاری این مراسم هم نقش داشتند 
تشکر می کنم.فرمانده نیروی پدافند هوایی در ادامه یادآور شد: سامانه های معراج 
۴ و مراقب، نهایی و عملیاتی شــدند و ســامانه برد بلند نظیر در سایت گنو مورد 
بهره برداری قرار گرفت که پوشش مناسبی برای منطقه جنوب شرق کشور و تنگه 
هرمز ایجاد کرده اســت و در حوزه درگیری و انهدام سامانه تاکتیکی مرصاد، ۱۵ 
خرداد، تاش و باور ۳۷۳ هم به سازمان رزم نیرو اضافه شد.وی ادامه داد: در دهم 
شــهریور امسال هم رونماییهایی داشتیم که مهم ترین آن ها سامانه کاشف۹۹بود 
که در نوع خود بی نظیر اســت و می تواند ریز پرنده ها را به خوبی شناسایی کند 

و با آنها درگیر شود.

روحانی در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها
دانشگاه همواره فضایی برای نقادی است

رییس جمهور گفت: دانشگاه همواره فضای نقادی است. نقادی نسبت به حکومت، 
حاکمان، دولت و جامعه ماست. شاید هیچ جایی مانند دانشگاه برای نقادی جدی تر 
نباشد. حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی طی سخنانی در آیین آغاز رسمی 
ســال تحصیلی دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی و فناوری کشــور که از طریق 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، با بیان اینکه از روز اول مقابله با کرونا خود را موظف 
می دیــدم در همه امور، برنامه ها و کارهایــم پروتکل ها را رعایت کنم، اظهار کرد: 
هرچند گاهی رعایت پروتکل ها با خواســت قلبی انسان و عواطف و خواسته های 
او مطابقت ندارد اما تصورم بر این است که پروتکل شکنی نباید در ذهن ما شکل 
گیرد و رشــد پیدا کند.وی با قدردانی از تاش های  وزارت علوم برای بازگشــایی 
دانشگاه ها با رعایت پروتکل ها، افزود: از کادر درمانی سراسر کشور نیز تشکر می کنم 
که توانستند طوری عمل کنند که امروز بگوییم کادر درمانی و پزشکی کشور روی 
پای خود ایستاده است و ما برای بستری کردن بیماران تخت کم نیاوردیم.رییس 
جمهور ادامه داد: امروز حدود ۹۵ درصد نیازهای دارویی خود را در داخل کشــور 
تامین می کنیم. همچنین مردم ما برای تامین ضروریات زندگی خود از آب و برق 
و گاز تا مواد غذایی در ســایه تاش همه در مراکز علمی و تحقیقاتی و تولیدی 
به مشــکلی برنخوردند و این برای من خوشحال کننده است.روحانی با بیان اینکه 
ویروس کرونا زندگی مردم و اقتصاد جوامع را تحت  تاثیر قرار داده اســت، تاکید 
کرد: کشــورهایی هســتند که بیش از ۲۰ درصد اقتصادشان در این مدت شیوع 
کرونا کوچک شــده اســت و امروز همه ما را وادار کرده که زیست جدیدی را در 
پیش گیریم و با سبک جدیدی فعالیت کنیم. اما مهم این است که برای هر کاری 
بتوانیم آن فعالیت را در چارچوب پروتکل ها ادامه دهیم و آن کار تعطیل نشــود.

وی یادآور شــد: اگر از ابتدا قرار بود کارها را تعطیل کنیم چقدر به زندگی مردم 
لطمه وارد می شد و جدای از تامین نشدن ضروریات زندگی آنان، نشاط اجتماعی 
هم از میان می رفت و در زمینه نیازهای معنوی هم به مشکل می خوردیم.رییس 
جمهور با بیان اینکه دانشگاه مرکز نوآوری است و جایگاهی است که مدیران آینده 
ما را تربیت می کند، تاکید کرد: دانشگاه همواره فضای نقادی است. نقادی نسبت 
به حکومت، حاکمان، دولت و جامعه ماست. شاید هیچ جایی مانند دانشگاه برای 
نقادی جدی تر نباشد و وقتی این نقادی با در نظر گرفتن واقعیت های جامعه باشد، 
قطعاً به نفع ماســت.وی با یادآوری تحریم های آمریکا و شکســت آنان در زمین 
زدن اقتصــاد ایران، گفت: ما باید روی پای خودمان بایســتیم و به درون بنگریم 
و از توانمندی داخلی اســتفاده کنیم اما این واقعیت هم هست که بدون تعامل با 
جهان زندگی کردن بسیار سخت و گاهی ناممکن است. ما باید بتوانیم آنچه تولید 
می کنیم صادر کنیم و در مواردی که چیزی در داخل موجود نیســت، بتوانیم آن 
را وارد کنیم.روحانــی تصریح کرد: همانطــور که مواد اولیه یا حتی خود نیازهای 
بهداشتی و درمانی را گاهی نیازمندیم که وارد کنیم و به کشور بیاوریم باید بخشی 
را که مازاد نیازمان اســت را بتوانیم صادر کنیم و باید بتوانیم این مشکات را در 
فضــای امروز برطرف کنیم.رییس جمهور گفت: آنچــه برای کااهای ضروری ما 
نیاز بوده به اندازه پارسال و در مواردی بیش از آن، نیازمندی های خود را برطرف 
کردیم و برخاف همه مشکات این کااها را در کشور در اختیار داریم.وی با اشاره 
به رشد مثبت اقتصادی در ماه های اخیر، یادآور شد: ما در تیر و مرداد صادرات و 
واردات مان به شــرایط سال گذشته بازگشته و حتی در مواردی بهتر شده است و 
برخاف مشکات، حرکت جامعه ما حرکتی بوده که توانسته در حد توان مسائل 
ما را برطرف کند.روحانی با ناموفق خواندن تاش های دشمنان در زمینه سیاسی 
و حقوقی در برابر ایران، اظهار کرد: آمریکا اان که به پایان فرصت یک ماهه خود 
برای پیروزی در برابر ایران نزدیک می شــود و مدام هم می گوید در پایان یک ماه 
به موفقیت می رســد، حتی نتوانسته اســت کارش را در این زمینه شروع کند و 
حتی شــورای امنیت به طرح آمریکا تا امروز توجهی نکرده است.رییس جمهور 
ادامــه داد: دانشــگاه ها همانطور که باید به نقد بپردازند بایــد با قلم و بیان خود 
موفقیت های به دســت آمده در زمینه سیاسی و حقوقی بین الملل را برای مردم 
تشــریح کنند. این موارد در تاریخ کشور ما بســیار بااهمیت است.وی در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به اقدام دانشگاه ها در سال های گذشته برای برتری در 
میان دانشگاه های جهان افزود: همه شاخص ها و آمارها به ما می گوید که شرایط 
ما نسبت به سال گذشته در این زمینه بهتر شده است و در شتاب علمی نسبت به 
گذشته در برخی از موارد از کشورهای برتر بوده ایم و این یعنی ما پیشرفت علمی 
را فراموش نکردیم و از جایگاه ۱۲۰ در جهان در طول هفت سال اخیر به جایگاه 
۶۵ رسیدیم.روحانی با بیان اینکه تعداد شرکت های دانش بنیان در طول هفت سال 
اخیر صدبرابر شــده است، یادآور شد: درآمد این شرکت ها نیز در هفت سال اخیر 
ششصدبرابر شده است و اگر همکاری دانشگاه ها با شرکت های دانش بنیان و مراکز 
تولیدی دانش محور نزدیک شود، به روزی می رسیم که دانشگاه ها در کار پژوهشی 
خودکفا می شوند و نیازی به کمک دولت نخواهند داشت هرچند که تا زمانی که 

ازم باشد دولت کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تعهدات ایران 
در برجــام و اجرای سیاســت های کاهش تعهدات 
هســته ای، گفت: بنابــر گام چهارم سیاســت های 
کاهش تعهدات برجام، یک هزار و ۴۴ ســانتریفیوژ 
در فردو غنی ســازی می کنند.علــی اکبر صالحی، 
رئیس ســازمان انرژی اتمی در واکنش به اظهارات 
برخی از نمایندگان مبنی بر عدم اجرای گام چهارم 
کاهش تعهدات برجام در ســایت هســته ای فردو، 
گفت: سیاســت های گام چهــارم کاهش تعهدات 
برجام از سوی جمهوری اســامی ایران کاما اجرا 
شده است. بر همین اســاس ما یک بال را در فردو 
فعال کردیم.رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: 

بر اساس سیاســت های کاهش تعهدات برجام، یک 
هزار و ۴۴ سانتریفیوژ در فردو غنی سازی می کنند 
بنابراین ما به عنوان مجری این سیاست ها کاما به 
وظیفــه خود عمل کردیم.صالحــی  در گفت وگو با 
خانه ملت یادآور شــد: ما در برجام تعهد داده بودیم 
که این یک هزار و ۴۴ ماشین، غنی سازی نکنند اما 
طبق کاهش تعهدات برجام غنی سازی به اندازه نیاز 
انجام می شود و مواد غنی شده را هم ذخیره خواهیم 
کرد.رئیس ســازمان انرژی اتمی فزود: ما در چالش 
سیاســی با استکبار جهانی هســتیم و این واقعیت 
است. جمهوری اســامی ایران از ابتدای انقاب در 
ایــن چالش بوده و رفته رفته بهانــه این چالش به 

مساله هسته ای تبدیل شد اما در نهایت ما توانستیم 
آمریکا را در این چالش منزوی کنیم و این دستاورد 
بسیار ارزشمندی برای جمهوری اسامی ایران است.

صالحی با تاکید بر اجرای گام های کاهش تعهدات برجام

غنی سازی هزار و 44 سانتریفیوژ در فردو

وزیر کشــور گفت: طرح های ملی مدیریت ســاماندهی 
مهاجرت و طرح ملی ســاماندهی حاشــیه نشــینی به 
صورت قانون در می آیــد.، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور در حاشیه جلسه شــورای اجتماعی درباره مسئله 
حاشیه نشــینی گفت: بــا کمک مجلــس دو طرح ملی 
مدیریت ســاماندهی مهاجرت و طرح ملی ســاماندهی 
حاشــیه نشــینی به صورت قانون در می آیــد.وی افزود: 
واحد های تسهیل گری در شورای اجتماعی تصویب شده 
بود که گزارش خوبی از این واحد ها در جلســه ارائه شد و 
این واحد ها در واقع رابط بین مردم و دستگاه های اجرایی 
هستند تا از این مسیر مشارکت شهروندان را تقویت کنند. 
در حاشیه نشینی دو مســئله کاربردی و فیزیکی مطرح 
اســت که در بخش خدمات آموزش، تامین آب و برق و 
بُعد اجتماعی هم تنظیم روابط اجتماعی و مقابله با جرم و 
جنایت مدنظر است.وزیرکشور با بیان اینکه توانمندسازی 

مردم در این مناطق در دستورکار قرار گرفته است، خاطر 
نشان کرد: دستگاه هایی که در حوزه توانمندسازی شغلی 
و اقتصادی فعالیت می کنند بایــد اولویت خود را در این 
مناطــق قرار دهند.رحمانی فضلی گفت: وزارت مســکن 
و شهرســازی که متولی اصلی طرح های حاشیه نشــینی 
اســت، در جلســه امروز ما گزارشــی ارائه کرد و طبق 
گــزارش این وزارتخانه، برنامه هایی در نظر گرفته شــده 
که در این مناطق به خوبی در حال پیشــرفت است. برای 
ساماندهی مناطق حاشیه نشینی تقسیم کار شده که باید 
کار به صورت ملی و دســتگاهی پیش بــرود و البته این 
تقســیم کار ها را در طرح جامعی در نظر گرفته ایم. روند 
کار نسبت به قبل خوب است ولی هنوز با شرایط مطلوب 
فاصله داریم؛ چرا که شــرایط اقتصادی کشور و افزایش 
قیمت و به ویژه افزایش قیمت مســکن ما را با مشکاتی 
مواجه کرده اســت.وی در ادامــه درخصوص برنامه هایی 

بــرای تکمیل کانتری هــا، مدارس و مراکــز درمانی در 
مناطق حاشیه نشــین تصریح کرد: ما به حاشیه نشینی از 
دو جهت نگاه می کنیم؛ یک سو بحث کالبدی و فیزیکی 
آن اســت و سوی دیگر، بحث خدمات و مسائل اجتماعی 
در حاشیه نشینی است. امکانات خدماتی شامل آب، برق، 
تلفن و مواردی از این قبیل می شــود و امکانات اجتماعی 
نیز بحث تنظیم روابط اجتماعــی، ظلم، جنایت و موارد 
دیگر است.وزیر کشــور با بیان اینکه توانمندسازی مردم 
در این مناطق اولویت نخســت ماست، خاطر نشان کرد: 
به نهاد ها و ســازمان ها گفته ایم که در این مناطق حضور 
داشته باشند و امر مهارت و حرفه آموزی را جدی بگیرند. 
پرداختن به امر مهارت آمــوزی و حرفه آموزی مردم این 
مناطق را خودکفا می کند. بــرای مواردی هم که نیاز به 
تسهیات دارد به دستگاه های مربوطه اعام کرده ایم که 

تسهیات ازم را ارائه دهند.

 رحمانی فضلی:
 دو طرح ملی درباره مهاجرت و حاشیه نشینی به صورت قانون در می آید
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نگـــاه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

افزایش پایه پولی  با برداشت از صندوق توسعه ملی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست غیر 
علنی مجلس در خصوص بازار ســرمایه و بررسی راهکارهای 
مهار نوسانات این بازار به این نکته اشاره می کند که مجلس 
در خصوص عملکردهای بازار سرمایه و قواعد اجرایی آن که 
مصوب شورای عالی بورس است، پیشنهاداتی دارد که بخشی 
از این پیشنهادات در جلسه غیر علنی توسط کمیسیون های 
تخصصــی مجلس ، مطرح و برنامه ریــزی های تقنینی در 
خصوص پیگیری آنها انجام شد.مهدی طغیانی ضمن تشریح 
رویکرد کلی مجلس در خصوص بازار سرمایه می گوید: اصل 
بحث جلسه غیر علنی مجلس در خصوص بازار سرمایه، مبتنی 
بر این گزاره کلی بود که مجلس تا زمان تحقق ثبات کامل از 
بازار سرمایه کشور حمایت می کند و فعل و انفعااتی که در 
این بازار کلیدی در حال وقوع اســت را رصد می کند. ضمن 
اینکه با استفاده از ابزارهای نظارتی که در اختیار مجلس است 
تاش می کند تا کاستی ها و مطالبات فعاان بازار سرمایه را 
استخراج کند و برنامه ریزی برای اصاح آنها را در دستور کار 
قرار دهد.نماینــده مردم اصفهان در مجلس در بیان مواردی 
که مجلس معتقد اســت برای ثبات بیشــتر در بازار سرمایه 
باید در دســتور کار قرار بگیرد، گفت: موضوع اصلی روندها و 
قواعد کلی است که بر بازار سرمایه حاکم است.در جزئیات ما 
در مجلس معتقدیم در خصوص عملکردهایی که در بازار از 
ســوی طیف های مختلف در حال وقوع است یا در خصوص 
قواعدی که مصوب شورای عالی بورس است و بر بازار سرمایه 
حاکم است و سایر مواردی این چنینی پیشنهاداتی را داریم 
و معتقدیم این پیشــنهادات اگر اجرا شــوند می توانند بازار 

را اصــاح کنند تــا بازار به روند طبیعی خــودش باز گردد.
طغیانی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت آگاهی بخشــی به 
ســهامداران و مهارت آموزی به فعاان بازار ســرمایه افزود: 
خــروج بازار از عملکرد طبیعــی اش به هیچ عنوان پذیرفته 

نیســت و ما برای خروج بورس از مشــکات و معضاتی که 
با آن دست به گریبان است، آماده هر نوع همکاری هستیم. 
اینکه ســهامداران خرد به دلیل همین قواعد و روندها دچار 
مشکات و آسیب هایی شوند، پذیرفتنی نیست. معتقدیم که 

شکل اطاع رسانی و آگاهی بخشی در بورس باید بروز رسانی 
شــود که سهامداران مهارت کافی برای حضور در این بازار را 
کسب کنند. اساسا این مطالبه مجلس از دولت و متولیان بازار 
سرمایه هم هست که به گونه ای برنامه ریزی و تصمیم سازی 
نکنند که مسیر رشد بورس با چالش مواجه شود.سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که از نظر 
شــما موضوعاتی که در خصوص تخصیص 1درصد از دارایی 
های صندوق توســعه ملی به بازار ســرمایه مطرح می شود، 
می تواند کمکی به اقتصاد و بازار ســرمایه کند؟ تاکید کرد: 
موضوعات اقتصادی را باید از دریچه علم اقتصادی بررســی 
کرد. بر این اساس هر میزانی که از صندوق بخواهد برداشت 
شــود و معادل ریالی آن وارد هر صنــدوق یا هر نقطه ای از 
اقتصاد کشور شود، به معنای افزایش پایه پولی است. متاسفانه 
با این مصوبه این اتفــاق رخ می دهد و معتقدم چنانچه این 
مصوبه در مسیر اجرایی شــدن قرار بگیرد، هم افزایش پایه 
پولی رخ خواهد داد و هم متعاقب آن تورم هم افزایش خواهد 
یافت.نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه خاطرنشــان 
کرد: مجلس معتقد است که اساسا نیازی به چنین مصوباتی 
وجود ندارد و با استفاده از سایر موارد تصحیحی در بازار می 
توان هم به نتایج مورد نظر دســت پیدا کرد و هم از آسیب 
هایی که ممکن اســت این تصمیم به بازار ســرمایه و سایر 
شاخص های اقتصادی وارد کند در امان ماند. بنابراین مجلس 
بدنبال راهکارهایی است که ثبات واقعی را از طریق رفتارهای 
موثر اقتصادی در بازار سرمایه ایجاد کند، نه بوسیله حمایت 

هایی که ممکن است، کلیت بورس را با اشکال موجه کند.

 گزارش میدانی بازار ارز
 چرا دار ۲۶ هزار تومان شد؟

قیمــت دار درحالی از کانال ۲۶ هــزار تومان عبور کرده که پیش از این بازار 
ارز یک بار دیگر شاهد ثبت این نرخ برای دار بود. اما سوال اینجاست که چرا 
قیمت دار افزایشــی شده است. نوســانات اخیر در بازار ارز درحالی همچنان 
ادامه دارد که باعث ورود قیمت انواع ارز بخصوص دار به کانال جدید قیمتی 
شــده اســت.البته در روزهای اخیر بازارهای موازی از جمله ســکه، خودرو و 
مســکن نیز با نوسان صعودی همراه بوده اند که طبق اذعان فعاان اقتصادی 
ریشه اصلی نوسانات اخیر به اتفاقات بورس در یکی دو ماه گذشته مربوط می 
شــود چرا که برخی احتمال می دهند سرمایه داران جدید در بورس به دلیل 
ریزش های اخیر از ترس ضرر بیشــتر وارد سرمایه گذاری در بازارهای موازی 
شده اند. اما در بازار ارز دایل دیگری در کنار اتفاقات اخیر بورس موجب شده 
تا بار دیگر شاهد رکورد زنی قیمتها باشیم. به نحوی که دار یک بار دیگر به 
سقف تاریخی خود رسید و حتی طی یکی دو روز گذشته از آن هم عبور کرد و 
به میانه کانال ۲۶ هزار تومان جا خوش کرد. افزایش قیمت ارز بهانه ای شده تا 
قیمتها در بازارهای دیگر نیز با نوسان همراه شود و حتی بهانه ای جدید برای 
گران فروشی در دســت بخشهای دیگر اقتصادی بیفتد. گفتگو درباره چرایی 
نوســانات اخیر بازار ارز با فعاان این حوزه که هر کدام دایل مهمی را برای 
ثبت دار ۲۶ هزار تومانی اعام کرده اند.اکثر صرافان خیابان فردوسی معتقدند 
دستکاری نرخ ها و سیاست های دستوری یکی از دایل مهم افزایش قیمتها 
در بازار ارز اســت؛ یکی از فعاان بازار در همین خصوص می گوید متاسفانه 
دســتکاری نرخ ارز موجب شده تا نرخ دستوری حتی در سامانه نیما هم ثبت 
شــود.او می گوید: بسته شدن سقف نرخ فروش و پیشنهاد تبعاتی دارد که از 
جمله آن ایجاد تعامات غیرشــفاف در معامات نیمایی و بهم ریختگی نرخ 
معامات است.او تاکید دارد: این نوع برخورد در سامانه نیما نتیجه ای معکوس 
خواهد داشت و اثر به هم ریختگی نرخ ها در بازار مشخص خواهد شد.البته از 
ظهر دیروز محدودیت سقف فروش در نیما برداشته شد؛ بازاری ها این موضوع 
را با عنوان  جبران یکی از اشــتباهات بازارساز بر شمرده و می گویند: یکی از 
اشتباهات بازارساز که دیروز در سامانه ی نیما انجام شده بود، جبران شد. این 
امید می رود که خریدو فروش ارز به نرخ بازار آزاد در صرافی ها آزاد شــود تا 
مــردم بتوانند خرید و فروش خــود را از طریق صرافی ها انجام دهند و دیگر 
شاهد اشتباهات این چنینی که در گذشته نیز اتفاق افتاده بود نباشیم.همزمان 
بــا افزایش قیمتها در بازار ارزو همچنیــن افزایش نرخ خرید و فروش دار در 
صرافی های بانکی با بــازار آزاد صفهای طوانی برای خرید ارز مقابل صرافی 
های بانکی تشکیل شده و حاشیه هایی را به همراه داشت که در نهایت بانک 
مرکزی ورود کرده و به صرافی های بانکی دستور داد که ارز سهمیه ای دو هزار 
و ۲00 دار به هر کارت ملی را دیگر مانند قبل به مشتریان نفروشند؛ بنابراین 
صفهای طوانی مقابل صرافی های بانکی با حذف ارز سهمیه ای برچیده شد 
اما به گفته فعاان بازار ارز بعد از آن تقاضای خانگی ها برای خرید ارز از طریق 
صرافی های دیگر افزایش یافته اســت.یکی از فعاان بازار ارز در همین ارتباط 
می گوید: با بسته شدن ســهمیه دو هزار و ۲00 داری به هر کارت ملی که 
یک بار در سال و از طریق صرافی های بانکی پرداخت می شد، تقاضا در بازار 
غیررسمی و خریداران خانگی فعال تر شده و به عبارتی نگرانی از گران شدن 
ارز افزایش یافته است.به اعتقاد فعاان بازار، بهتر بود بانک مرکزی به جای قطع 
ارز سهمیه ای نرخ آن را به بازار نزدیک می کرد و میزان سهمیه را به صورت 
پلکانــی و تدریجی کاهش می داد.یکی از صراف ها در این ارتباط تاکید کرد: 
مثا بانک مرکزی می توانست به صورت پلکانی و تدریجی و اضافه کردن مدت 
زمانی برای خرید بخش دوم یا سوم مثا دو هزار دار را به 500 دار تقسیم 
کند که براساس آن هر متقاضی این میزان ارز را هر سه ماه بتواند بخرد. یا مثا 
ســهمیه دو هزار یورو را به 1500 و ... با شــیب مایم کم می کرد اما حذذف 
یکباره با حاشیه هایی همراه شده است.یکی از دایل دیگر افزایش قیمت ارز 
در بازار افزایش چشــم گیر درهم امارات می باشــد؛ نرخ درهم امارات هم در 
بازار نیما و هم بازار آزاد در هفته های اخیر افزایش چشمگیر داشته به نحوی 
که هم اکنون قیمت درهم امارات به هفت هزار و ۲50 تومان رســیده است؛ 
فعــاان بازار معتقدند افزایش قیمت درهم بیانگر باا بودن تقاضای خرید ارز 
در بازار است.پیش از این فعاان اقتصادی از نرخ های باا بخصوص در سامانه 
نیما برای تامین ارز گله داشــتند و می گفتند با این قیمتها فعاان اقتصادی 
برای خرید ارز به مشــکل می خورند چرا که قیمتها کاما فضایی شده است.

یکی از صرافی ها درباره اختاف نــرخ دار در صرافی های بانکی با بازار آزاد 
اینطور توضیح می دهــد که افزایش اختاف نرخ ارز در صرافی های بانکی با 
بازار همواره نتیجه معکوس داشته چرا که با این فاصله قیمتی صرافان خریدار 
نیستند و عمده خریداران ارز بانکها هستند؛ بنابراین در این شرایط این گمانه 
مطرح شــده که با توجه به شــرط فروش اجباری ارز توسط صرافیها به دلیل 
عدم نگهداری بیش از سه روز ارز صرافان فروشنده ارز با ضرر مواجه شده ولی 
خریداران و دپوکنندگان با جمع کردن ارز با سود همراه می شوند.فعاان بازار 
ارز ادامه سیاست دستوری در بازار را توصیه نمی کنند و معتقدند تقاضا با این 
دســت کاری ها سرکوب نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر ماهیت 
می دهد. برخی دیگر از صرافی ها به وضعیت معامات در بازار متشکل ارزی 
گله دارند و می گویند عدم فروش درهم به صرافی های تضامنی و عدم توانایی 
صرافان به فروش ارزهای بازارمتشــکل به مانند قبل، عما تمامی صرافان را 
بیکار کرده اســت.او می گوید: در این شــرایط بازار غیررسمی فعالتر شده و 
خدماتی که صرافان نمی توانند انجام بدهند به چرخه غیررسمی و زیرزمینی 
بازار ارز هدایت می شود.افزار قیمت ارز درحالی همچنان در بازار ادامه دارد و 
موجب شده در بازار طا و سکه نیز رکوردهای تاریخی به ثبت برسد که بانک 
مرکزی در حال عرضه ارز در بازار نیما است و بارها اعام کرده نیازهای فعاان 
اقتصادی را تامین می کند. اما به نظر می رســد آنچه این روزها در بازارهای 
مختلف در حال ثبت است عاوه بر جنبه های اقتصادی و سیاسی بیشتر جنبه 
روانی داشــته و تبعات تصمیمات غلطی است که در گذشته از سوی سیاست 

گذاران اتخاذ و اعمال شده است.

رضایی با اشاره به نوسانات اخیر بازار سرمایه:
سهامداران نگران نباشند

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سهامداران بازار سرمایه 
باید از رفتارهای هیجانی در این بازار پرهیز کنند، گفت: سهمامداران نگران 

نباشند چرا که دولت و مجلس به دنبال ایجاد ثبات در این بازار هستند.
علی رضایی با اشــاره به وضعیت کنونی بازار ســرمایه گفت: بازار بورس به 
صورت طبیعی باید نوسان داشته باشد، بر همین اساس افرادی که وارد این 
بازار می شــوند به هیچ وجه نباید در تصمیمات خود رفتار هیجانی از خود 
نشان بدهند.این عضو ناظر مجلس در سازمان امور مالیاتی افزود: شاخص بازار 
سرمایه یک روز سبز و یک روز هم قرمز می شود، گاهی ارزش نمادهای بازار 
افزایش پیدا می کند و گاهی هم کاهش پیدا می کند و با نوسان همراه است، 
این نوسانات نباید خیلی در رفتار سهامداران تاثیر داشته باشد و رفتارها باید 
ثابت باشد، اینکه با قاطعیت بگوییم ریزش ارزش سهم ها ادامه دارد اینگونه 
نیست، چرا که هم مجلس و هم دولت به دنبال این هستند که در بازار ثبات 
ایجــاد کنند.نماینده مردم کنگاور عنوان کرد: هم در صحن مجلس و هم در  
کمیســیون اقتصادی به طور خاص برای توجه ویژه به سرمایه گذاران خرد 
و ســرمایه گذارانی که رفتار آماتوری داشته و بر اساس اطاعات ناقص وارد 
بازار ســرمایه شــده و با یک ضرر نگران می شوند جلساتی برگزار می شود، 
من به این افراد می گویم نگران نباشند و خیلی هیجانی تصمیم نگیرند، ما 
امیدواریم روزهای خوب بورسی را شاهد باشیم.این عضو کمیسیون اقتصادی 
اضافه کرد: با توجه به اینکه بسیاری از افراد از سال گذشته تاکنون کد بورسی 
دریافت کردند و وارد بازار سرمایه شدند امید داریم تا روزهای خوب بورسی را 

شاهد باشیم و مردم هم از نگرانی خارج شوند.

 هشدار حذف ۳۵۰ هزار متقاضی
 وام ودیعه مسکن

معاون وزیر راه و شهرســازی با هشدار نسبت به حذف ۳50 هزار متقاضی 
دریافت وام ودیعه مســکن، گفت: تاکنون ۴۸00 نفر وام ودیعه را دریافت 
کرده اند. محمود محمودزاده با اشاره به این که ۸5 هزار متقاضی دریافت وام 
ودیعه مسکن به کارتابل بانک ها معرفی شده اند، اظهار کرد:  تاکنون حدود 
۴۸00 هزار نفر وام ودیعه مسکن را دریافت کرده اند.وی با اشاره به ثبت نام 
حدود ۳50 هزار نفر در ســامانه برای وام ودیعه مسکن،  ادامه داد: این افراد 
تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۴ شهریور نسبت به تکمیل ثبت نام اقدام نکنند، 
از ســامانه حذف شده و از گروه های ذخیره دوم و سوم جایگزین این افراد 
خواهند شد.معاون مسکن و ساختمان تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مبــارزه با ویروس کرونا برای دریافــت وام 15 میلیون تومانی ودیعه 
مســکن ضامن نیاز نیست و متقاضی با ارائه چک یا سفته می تواند این وام 
را دریافــت کند. برای وام تــا ۳0 میلیون تومان یک ضامن و وام باای ۳0 
میلیون تومان با دو ضامن پرداخت می شود. بر اساس اعام مسئوان وزارت 
راه و شهرســازی قرار است به حدود 700 هزار مستأجر وام ودیعه مسکن 

پرداخت شود.

مرکز آمار اعام کرد؛
تولید بیش از ٧۰ درصد محصول ناخالص 

داخلی کشور در ۱۰ استان
بیش از 70 درصد محصول ناخالص داخلی در ســال 1۳٩۸ در اســتان های 
تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، 
مازندران، البرز و کرمان تولید شده  است. مرکز آمار ارزش افزوده استان های 
کشــور و فرامنطقه ای به قیمت های جــاری، در قالب 1۸ بخش اصلی برای 
ســال های 1۳٩7 و 1۳٩۸ و متناظر با حساب های ملی فصلی )بهار 1۳٩٩( 
را منتشــر کرد.نتایج مذکور حاکی از آن اســت که در سال 1۳٩۸ بیش از 
70 درصد محصول ناخالص داخلی در استان های تهران، خوزستان، اصفهان، 
بوشهر، خراســان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز و کرمان 
تولید شده است.اســتان های مازنــدران و فارس به ترتیب بــا ۳۶.۸ و۸1.7 
بیشترین ســهم تولید گروه کشاورزی در کشور را به خود اختصاص داده اند 
و در گروه صنعت که شــامل بخش های اســتخراج نفت خام و گاز طبیعی، 
اســتخراج ســایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان 
اســت، استان های خوزستان و بوشهر بیشترین ســهم ها را دارند و در گروه 
خدمات اســتان تهران با ۴1.۳۳ با اختاف زیاد بیشترین سهم ارزش افزوده 

را داشته است.

رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره بــه کاهش میزان 
صادرات کشــور در سه ماه نخست سال جاری به دلیل 
شــیوع ویروس کرونــا و برخــی محدودیت ها گفت: 
خوشــبختانه روند صادرات کشور پس از طی سه ماهه 
اول سال درحال احیاســت و روند تأمین ارز کااهای 
وارداتی سرعت خواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی 
در دیــدار با گروهی از صادرکنندگان نمونه کشــور و 
اعضای هیئت رئیسه اتاق های بازرگانی، ضمن قدردانی 
از عملکرد آنان در بازگشت ارزهای صادراتی به بررسی 
و مرور مشکات آنان در این مسیر پرداخت.همتی در 
این دیدار با بیان اینکه صادرکننده ها نقشــی اساسی 
در مقاومت اقتصادی کشــور ایفــا کرده و می کنند، بر 
ضرورت همدلی و تاش جمعــی صادرکننده ها برای 
عبور از شرایط ســخت کنونی کشور تأکید کرد.وی با 
اشاره به تعدد وظایف بانک مرکزی، تأمین ارز کااهای 
اساسی، دارو و مواد اولیه را اولویت اصلی بانک مرکزی 
دانست و گفت: باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی 
تولیدکننده ارز نیست و به هر حال ناچار به اولویت بندی 

نیازهای کشور است.رئیس کل بانک مرکزی همچنین با 
اشــاره به معرفی ۲50 نفر از صادرکنندگان متخلف به 
قوه قضاییه گفت: اینها تولیدکننده نبودند و با حق العمل 
کاری و روش های خاف متعدد نسبت به خروج سرمایه 
و تخلف در اجرای تعهد صادراتی خود عمل کرده بودند 
و چــاره ای جز برخورد قضایی برای بانک مرکزی باقی 
نگذاشــتند.همتی افزود: بانک مرکــزی هیچ گاه بنای 
برخورد قضایی با صادرکنندگان واقعی و درســتکار را 

ندارد و حتی اامکان تعامل با آنها را دنبال می کند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی مشکات صادرکنندگان 
در شــرایط کنونــی را درک می کنــد و قصدی برای 
فشــار مضاعف بر آنها ندارد.رئیس شورای پول و اعتبار 
همچنین با اشاره به روند مناسب تأمین ارز در سامانه 
نیما طی روزهای گذشــته گفــت: در روز جاری 1۲۸ 
میلیون دار در ســامانه نیما عرضه شــده که بیش از 
70 میلیون دار آن معامله شده است، بر همین اساس 
در این روزها متوسط عرضه ارز در نیما به صورت روزانه 
100 میلیون دار بوده و تداوم این روند نشــان دهنده 

بهبود روند بازگشت ارزهای صادراتی به کشور بر مبنای 
سیاست های اتخاذشده و استقبال صادرکنندگان است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشــاره به کاهش 
میزان صادرات کشور در ســه ماه نخست سال جاری 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و برخی محدودیت ها گفت: 
خوشــبختانه روند صادرات کشور پس از طی سه ماهه 
اول سال درحال احیاســت و روند تأمین ارز کااهای 
وارداتی ســرعت خواهد گرفت.غامحســین شافعی، 
رئیــس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشســت با ابراز 
اینکه صادرکنندگان متعهد دلیلی برای عدم رفع تعهد 
صادراتی شان ندارند تأکید کرد: درک متقابل مشکات 
بانک مرکزی و صادرکنندگان توسط طرفین برای گذر 
از شرایط سخت کشور ضروری است و برگزاری چنین 
جلســاتی به افزایش این همگرایــی کمک می کند.در 
این جلســه همچنین صادرکنندگان مشکات و موانع 
خود در بازگشــت ارزهای صادراتی را مطرح کردند و 
توجه بانک مرکزی در رفع آنها را خواســتار شدند و از 

تاش های این بانک قدردانی کردند.

 همتی: 
روند تأمین ارز کااهای وارداتی سرعت می گیرد

رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه ســال آینده کشور در بخش سیاست های 
مالی انبساطی و در بخش سیاست های پولی، انقباضی خواهد بود.، محمدباقر نوبخت در 
دومین جلســه ستاد بودجه 1۴00 که با حضور کارشناسان و مدیران این سازمان برگزار 
شــد افزود: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، بودجه سیاست های مالی کشور در 
ســال آینده به صورت انبساطی تدوین خواهد شد، اما تاش می کنیم برای نظم بخشی 
بیشتر به سیاست های اقتصادی بخش پولی کشور، ایحه بودجه این بخش انقباضی باشد 
تا جلوی افزایش تورم گرفته شود.وی افزود: ستاد بودجه سال 1۴00 کشور از 15 تیرماه 
آغاز به کار کرد تا بتوانیم ایحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس شورای اسامی تقدیم 
کنیم چراکه بر اســاس قانون بودجه شــرکت های دولتی باید 15 آبان و بودجه عمومی 
کشــور 15 آذر در قالب ایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود به همین دلیل پس 
از دو جلســه با مسئوان کارگروه های مختلف ستاد بودجه سال 1۴00، بخشنامه بودجه 
ســال آینده خطاب به همه دســتگاه های برخوردار از این بودجه تهیه شد که در جلسه 
امروز نیز ویژگی های آن مورد بررســی قرار گرفت و امیدواریم با تصویب این بخشــنامه 
در شورای اقتصاد در جلســه روز دوشنبه این شورا، بتوانیم بخشنامه بودجه را در موعد 
مقرر به دســتگاه های دارای ردیف بودجه اباغ کنیم.معاون رییس جمهور با بیان اینکه 
مسئولیت مالی و مخارج دولت و دستگاه های دولتی در هر سال در ایحه بودجه منعکس 
می شــود افزود: با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است متوجه می شویم که 
سیاست های اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور 
را از رکود خارج کند و از ســوی دیگر جلوی تورم را بگیرد بنابراین سیاســت های مالی 
اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت ها 

به کارکنان و طرح های عمرانی بتوانیم حوزه هایی را که مصرف مردم پایین آمده اســت 
باا ببریم و با اســتفاده از نیروی کار و ماشــین آات بیکار اشــتغال و نیازهای جامعه و 
قــدرت خرید مردم را زیاد کنیم.وی افزود: از ســوی دیگر برای محدود کردن تورم باید 
سیاست های پولی انقباضی در نظر گرفته شود که پیشنهاد دهنده و مجری این سیاست ها 
بانک مرکزی اســت. نوبخت تامین منابع پایدار و مطمئن را یکی از محوری ترین اصول 
اصاح ساختار بودجه دانست و گفت: برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات آتی دولت 
منجر نشــود روی سیاست های مالی متمرکز شــدیم و در بودجه سال آینده، تعرفه های 
مالیاتــی بخش تولید ۴ تا 5 درصد کاهــش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر 
می شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.نوبخت با اشاره به نرسیدن 
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی به توافق و اجماع برای اصاح ساختار بودجه که 
بر اســاس نظر مقام معظم رهبری پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای تصویب به این 
شــورا سپرده شده بود، افزود: قرار شد با هماهنگی مجلس شورای اسامی بخش هایی از 
این اصاح ساختار که در ایحه بودجه قابل عملیاتی شدن است در ایحه بودجه 1۴00 
کل کشور در نظر گرفته و لحاظ شود.رییس سازمان برنامه و بودجه، اصاح ساختار بودجه 
ریزی کشور، شفافیت مالی بر اساس عملیاتی کردن سامانه های مختلف که قدرت نظارت 
جامعه، مسئوان و دستگاه های نظارتی بر عملکرد دستگاه های برخوردار از بودجه جاری 
کشور را افزایش می دهد و همچنین کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بر مصرف 
را از ویژگی های مهم بخشنامه بودجه 1۴00 سازمان برنامه و بودجه اعام کرد. وی افزود: 
در صورت تصویب جزییات این بخشنامه در جلسه شورای اقتصاد در روز دوشنبه جزییات 

بیشتر این بخشنامه به اطاع مردم خواهد رسید.

 نوبخت:
کاهش ۴ تا ۵ درصدی تعرفه های مالیاتی تولید در بودجه سال ۱۴۰۰

 عضو شورای شهر کرج:
زیرگذر ولیعصر دغدغه دسترسی آسان به جنوب کرج را رفع می کند

 یکی از معضات کرج دسترسی آسان به جنوب شهر است که افتتاح زیرگذر ولیعصر )عج( کمک زیادی به بهبود آن می کند. 
به گزارش پایگاه خبری کرج به نقل از پایگاه اطاع رسانی شورای شهر کرج؛ مهدی حاجی قاسمی در دوازدهمین هفته 
از شــنبه های جهادی در مراســم بهره برداری از زیرگذر ولیعصر )عج( اظهار داشت: پروژه زیرگذر ولیعصر جزو یکی از 
مطالبه های جدی ســاکنین این منطقه بود که به حمد الهی در کمتر از یکسال به بهره برداری رسید.رئیس کمیسیون 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری کرج با بیان اینکه تاش اعضای شورای پنجم کاهش مشکات ترافیکی است، تصریح 
 کرد: با بهره برداری از کنارگذر مهرشــهر دسترســی ها به نقاط مختلف این کانشــهر راحت تر از گذشته خواهد شد.

دبیر دوم شورای شهر کرج به پروژه زیرگذر ولیعصر  اشاره کرد و افزود: عملیات احداث این پروژه در دوره چهارم شورای 
اسامی شهر کرج آغاز شده بود و چندین سال به خاطر تملک و معارضین رها شده بود که عزم مدیریت شهری و شورای 
اسامی شهر باعث تکمیل و به بهره برداری رسیدن این پروژه شد.حاجی قاسمی عنوان کرد: با بهره برداری از این پروژه 

در این راستا دسترسی به آزاد راه تهران کرج - کرج _ قزوین میسر و تسهیل می شود. 

شهردار کرج عنوان کرد:
مناطق کم برخوردار اولویِت توسعه

علی کمالی زاده در دوازدهمین هفته از شنبه های جهادی که با افتتاح زیر گذر ولیعصر )عج( همراه بود با اشاره به حساسیت 
های ساخِت این زیرگذر، گفت: این مسیر با رعایت کامل ایمنی برای تردد خودرو ها جهت اتصال جنوب شهر به آزاد راه تهران 
_ قزوین به بهره برداری رسید.به گفته وی؛ از جمله حساسیت های این پروژه وجود آبهای زیر زمینی، هدایت آبهای سطحی 
 و قرار داشــتن پروژه در جوار راه آهن و همچنین رفع انحراف ترافیک بود که با همت مســئولین شــهرداری کرج مرتفع شد.

این مســئول با اشــاره به اینکه این پروژه در ســال ٩1 به دلیل عدم توجه به همه زوایای آن متوقف شده بود، افزود: با تصمیم 
کارشناسی مسئولین و نیاز منطقه احداث آن مجددا در سال ٩5 آغاز شد.وی هدف از احداث این زیر گذر را ایجاد کریدور موازی 
با بلوار ارم و اتصال جنوب شهر به آزاد راه تهران _ قزوین عنوان کرد. شهردار کرج با تاکید بر اینکه ترافیک در محله های حسین 
آباد، اکبر آباد و آق تپه معضاتی را برای این اهالی ایجاد کرده بود، ابراز امیدواری کرد با افتتاح این پروژه بتوان ســاکنین این 
محدوده را از بُن بست و فضای  بی دفاع شهری و معضات پیش رو، خاص کرد.وی تاکید کرد: در مسیر توسعه شهر الویت را 

محات کم برخوردار قرار داده ایم.
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ظهور متخلف جدید در پیمان نفتی اوپکگزیده خبر
درســت وقتی که به نظر می رســد اوپک سرانجام مشکات 
طوانی مدت تخلف اعضا از اهداف تولید نفت را مدیریت کرده 
است، ســر و کله یک متخلف جدید پیدا شد. امارات متحده 
عربی که معموا شــریک وفادار عربستان سعودی بوده است، 
در ژوئیه تولید نفتش را اندکی باا برد و در اوت هم همچنان 
تولیدش را افزایش داد.اکنون بسیاری از معامله گران بازار نفت 
توجه خود را به  آماری معطوف کرده اند که نشــان می دهد 
تولید نفت این کشــور حوزه خلیج فارس ممکن است بسیار 
فراتر از تصور قبلی باشد و در کاهش قیمت نفت به پایینترین 
حد دو ماه اخیر نقش داشــته است.قویترین سیگنال از سوی 
آژانس بین المللی انرژی در ماه گذشــته ارسال شد که برآورد 
کرد امارات متحده عربی در ژوئیه سه میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کرده است. طبق گزارش شرکت پترو لجستیک که آمار 
صادرات بین المللی نفت را رصد می کند، این کشــور در اوت 
از این سطح هم تولید بیشتری داشته است.شرکت تحقیقاتی 
کپلــر هم اعام کرده که صادرات امــارات بااتر از آمار تولید 
رسمی بوده و آمار نفتکشها که توسط بلومبرگ گردآوری شده 
است، نشــان می دهد این کشور حدود ۲.۹ میلیون بشکه در 
روز نفت در ماه میادی گذشته صادر کرده است.این آمار بسیار 
بااتر از آمار ۲.۶۹۳ میلیون بشکه در روز تولید اوت است که از 
سوی سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی اعام 
شد و بر اســاس آن، این کشور تنها بیش از ۱۰۰ هزار بشکه 
در روز بااتر از سهمیه تولیدش تحت توافق اوپک پاس، نفت 
تولید کرده بود.ســخنگوی وزارت انرژی امارات متحده عربی 
درباره علت تفاوت میان ارزیابی شــرکتهای تحقیقاتی و آمار 
رسمی تولید نفت حاضر نشد توضیح دهد. شرکت نفتی دولتی 

ادنوک که قول داده است برای جبران این موضوع، صادراتش 
را در اکتبــر به میزان قابل توجهی کاهــش دهد، هم در این 
باره اظهارنظر نکرد.جدا کردن میزان تولید از آمار صادرات یک 
کشــور علم دقیقی نیست. بسیاری از کشورها از جمله امارات 
پاایشگاههایی دارند که به پاایش داخلی نفت با نرخ ماهانه 

متفاوت می پردازند. بخشی از صادرات ممکن است از مخازن 
نفت برداشت شــود و صادرات نفت ممکن اســت با افزودن 
میعانات که جــزو توافق کاهش تولید اوپک پاس نیســت، 
افزایش پیدا کند. بنابراین گفتن این که کشتیها در هنگام ترک 
پایانه های بارگیری کاما پر بوده اند، دشوار است.با این همه، 

این باور که یکی از اعضای مهم اوپک سهمیه تولیدش را نقض 
کرده، روی قیمتها تاثیر گذاشته است.به گفته بیل فارن پرایس، 
مدیر شرکت مشــاوره گروه انرژی آر اس، هنگامی که یکی از 
اعضــای کلیدی اوپک در عمل به تعهداتش کوتاهی می کند، 
پرسشهای بازار را درباره پایداری کل پروژه کاهش تولید برمی 
انگیزد. اوپک تاکنون در عمل به کاهش داوطلبانه تولید نفت 
کار فوق العاده ای انجام داده اســت اما باید به این روند ادامه 
دهد.اوپک و متحداتش با اجرای موفقیت آمیز کاهش تولید، 
موفق شــده اند بازار نفت را از عمــق بحران ویروس کرونا که 
در جریان آن قیمت نفت آمریکا به پایین صفر ســقوط کرده 
بــود، احیا کنند. این امر تا حــدود زیادی به دلیل تمرکز این 
گروه روی پایبنــدی کامل تک تک اعضایش به اهداف تولید 
حاصل شــد.از زمانی که این گــروه در آوریل با کاهش تولید 
تاریخی ۹.۷ میلیون بشکه در روز موافقت کرد، عمده تاشها 
برای پایان دادن به تقلب مربوط به نیجریه و عراق بوده است. 
این تاش که با هدایت عربستان سعودی انجام گرفته، مثمرثمر 
بوده اســت و هر دو کشور پایبندی بااتری به توافق نسبت به 
دورهای قبلی کاهش تولید نشان داده اند.با این حال این نگرش 
که در ائتاف اوپک پاس شــکاف ایجاد شده است، به همراه 
تردیدها درباره نیرومندی رونــد احیای تقاضای جهانی برای 
نفــت همزمان با افزایش آمار جهانی ابتا به کووید ۱۹، باعث 
اضطراب بازار نفت شده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، مسئله 
اخیر ممکن است تنشهای جدیدی را در نشست ۱۷ سپتامبر 
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس ایجاد کند که محل 
اصلی اعمال فشار از سوی شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 

انرژی عربستان سعودی روی اعضای متخلف است.

مرکز ملی مطالعات آب های مرزی و منابع آب 
مشترک راه اندازی می شود

وزیــر نیرو از برنامه ریزی برای تاســیس مرکز ملی مطالعــات آب های مرزی و 
منابع آب مشترک خبر داد و گفت: این مرکز در زیرمجموعه ساختار موسسات 
تحقیقات آب شکل گرفته و در عین حالی که ماهیت بین بخشی خود را حفظ 
می کند، به لحاظ ساختاری از ظرفیت اساسنامه موسسه تحقیقات آب استفاده 
خواهد کرد.رضا اردکانیان در جلسه تودیع و معارفه رئیس موسسه تحقیقات آب 
که در حاشیه نشست شورای معاونان وزارت نیرو برگزار شد، اهمیت و حساسیت 
موسسه تحقیقات آب کشــور را در زمان فعلی دو چندان دانست و اظهار کرد: 
تاثیر موسســه تحقیقات آب به رغم ساختاری که در کشور وجود دارد مرتبط با 
اولویت های شاخه مدیریت آب کشور بوده و در زمان فعلی از اهمیت دوچندانی 
برخوردار اســت.وزیر نیرو با اشاره به لزوم تاسیس مرکز ملی مطالعات آب های 
مرزی و منابع آب مشــترک بعد از ۱۴ سال تعطیلی، خاطرنشان کرد: در میان 
مدل هایی که برای شکل گیری این مرکز وجود داشت، مقرر شد این مرکز ملی 
مطالعات در زیرمجموعه ساختار موسسات تحقیقات آب شکل گرفته و در عین 
حالی که ماهیت بین بخشــی خود را حفظ می کند ولی به لحاظ ســاختاری از 
ظرفیت اساسنامه موسسه تحقیقات آب استفاده کند.وی مقدمات تدوین ایحه 
قانون جامع منابــع آب را جایگزین طرح توزیع عادانه آب عنوان کرد و افزود: 
قرار است تا پایان فصل پاییز با تحقیقات فشرده و کار جمعی این ایحه تصویب 
و تقدیم مجلس شود.اردکانیان در ادامه با بیان اینکه استقرار مدیریت حوضه های 
آبریز، تکلیف قانونی است، یادآور شد: تمرکز در ساختارهای مدیریت آب کشور 
با ادغام معاونت امور آب و آبفا با شرکت مدیریت منابع آب ایران از هفته گذشته 
و در چارچوب اولین طرح ساز و کاری پویش #هرهفته_الف_ب_ایران آغاز شده 
است.وی با اشاره به یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب، تصریح کرد: بحث 
یکپارچه ســازی شرکت های آب و فاضاب جزوی از نگاه بلند به اصاح ساختار 
مدیریت بهینه منابع مالی، انرژی و استفاده درست از فناوری های روز است که 
می تواند تاثیر بســزایی در مدیریت داشــته باشد و قطعا این عرصه هم نیازمند 
سرویس های پژوهشی موسســه تحقیقات آب است.وزیر نیرو موضوع مطالعات 
پایــه  و داده ای را پیش نیاز مدیریت منابع آب دانســت و گفت: ارتباط نزدیک 
با ســازمان هواشناسی یکی از اولویت ها بوده که می تواند کمک شایانی در امور 
تحقیقی داشــته باشد.طبق اعام وزارت نیرو، اردکانیان با بیان اینکه مقرر شده 
مرکز داده های مشترک بین هواشناسی و وزارت نیرو تشکیل شود، خاطرنشان 
کرد: مقرر شد ظرف دو هفته آینده یک چارچوب همکاری مشترک بین سازمان 

هواشناسی و بخش آب وزارت نیرو داشته باشیم.

جهت تامین نظر شورای نگهبان
طرح اختصاص قیر رایگان اصاح شد

نمایندگان مجلس مصوبه پیشــین خود موســوم به اختصاص قیر رایگان برای 
راه های روســتایی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصاح کردند. نمایندگان 
مجلس در جلســه علنی صبح دیروز)یکشــنبه( و در جریان رفع ایراد شورای 
نگهبــان از طــرح الحاق یک بند بــه تبصره ۱ قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ کل 
کشــور ، صدر جزء)۱(بند )ز( الحاقی را به شــرح زیر اصاح کردند:  شرکت ملی 
نفت ایران موظف اســت نســبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا ســقف مبلغ 
چهــل هزار میلیــارد )۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال در قالب احکام مربوط 
به طرحهای تملک دارائی های ســرمایه  ای ملی و اســتانی این قانون اقدام و در 
سقف سهمیه های زیر به  صورت ماهانه در اختیار دستگاه های اجرائی ذیل الذکر 
قرار دهد تا به نســبت میزان اعتبارات طرح های تملک دارائی  های سرمایه ای 
این قانون توزیع  شود. همچنین در راســتای رفع ایراد شورای نگهبان، جزء)۲( 
بند)ز( الحاقی به شــرح زیر اصاح شــد:  دولت مکلف اســت مبلغ چهل هزار 
میلیارد)۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال منابع ازم جهت تأمین قیر موضوع این 
بند را از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون تأمین و برای 
تهیه ماده اولیه قیر مورد نیاز در اختیار شــرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ 
فوق صددرصد)۱۰۰درصد( تخصیص یافته تلقی می شود.  چنانچه مبلغ مذکور 
تکافوی تأمین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه التفاوت آن 
را تا سقف ده هزار میلیارد )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از همین محل تأمین 
کند.  به موجب این مصوبه، شــرکت ملی نفت ایران مکلف اســت با هماهنگی 
سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ از طریق شرکت تابعه 
ذیربط خود نســبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند به دستگاههای اجرائی 
مذکور در این بند اقدام کند. این دستگاه ها مکلفند با رعایت شاخص های مربوطه 
بر مبنای میزان اعتبارات طرح های تملک دارائی  های اســتانی نسبت به اباغ 
سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اباغ این بند اقدام 
کنند.  همچنین کارگروهی متشــکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و 
بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذی ربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از اباغ این 
بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاههای موضوع این بند نسبت به صدور 

مجوز حواله های قیر اقدام می کند .

دفتر گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان 
اصفهان راه اندازی می شود

سرپرست گنجیه و مرکز اســناد آبفای استان اصفهان 
ضمن اعام خبر راه انــدازی این دفتر اعام کرد: هدف 
از راه اندازی دفتر گنجینه و مرکز اســناد آبفای استان 
اصفهان جمع آوری اســناد، مکاتبات، عکس ها، اشیا و 
تجهیزات مرتبط با تاریخ صنعت آب و فاضاب و نمایش 
آن ها در قالب یک موزه تاریخی برای عموم شــهروندان است.مهرداد خورسندی 
افزود: شرکت آب و فاضاب استان اصفهان نخستین شرکتی به شمار می رود که از 
سال ۱۳۴5 به طور همزمان کار استحصال، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و همچنین 
جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع فاضاب را با عنوان سازمان آب و فاضاب اصفهان 
آغاز کرد. وی بیان کرد: سابقه بیش از نیم قرن خدمت رسانی به شهروندان و لزوم 
جمع آوری، حفظ و نمایش آثار و مستندات نخستین شرکت آب و فاضاب کشور، 
ضرورت راه اندازی این دفتر را نشان می دهد. خورسندی در ادامه افزود: طی سال 
های اخیر تاش بسیاری برای جمع آوری و نگهداری صحیح انواع تجهیزات شده 
اســت. این تجهیزات شامل وسایل و ابزاری می شود که به وسیله آنها مردم تحت 
پوشش شرکت آب و فاضاب در استان اصفهان قرار گرفتند.ازم به توضیح است که 
دفتر گنجینه و مرکز اسناد آبفای استان اصفهان در ساختمان شماره دو شرکت واقع 
در میدان جهاد و در ضلع غربی عمارت تاریخی صارمیه واقع شده است. همچنین 
عاقه مندان می توانند از این پس با شماره تلفن های ۳۲۳۶۳۰۶۶ و ۳۲۳۶۴۰۶۱ 
داخلی ۲۷۲  تماس گرفته و طرح ها و پیشنهادهای خود را با گنجینه و مرکز اسناد 

آبفای استان اصفهان در میان گذارند. 

سخنگوی صنعت برق گفت: در سال جدید هیچ گونه افزایش 
مجدد تعرفه برق نداشتیم و چنین برنامه ای در دستور کار 
دولت نیست.مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی توانیر درباره محل تأمین هزینه برق مصرفی 
مشــترکینی که مصرف برق آنها طبق طرح »امید« رایگان 

می شود، گفت: بی شک این طرح در ابتدا هزینه هایی را برای 
صنعــت برق در پی دارد. این در حالی اســت که در بخش 
مدیریت بار صنایع و بخش کشاورزی در پیک مصرف امسال 
حدود ۳5۰ میلیارد تومان به عنوان پاداش پرداخت شــد. 
بنابراین می توان گفت شــاید این طــرح از ابتدا و در ظاهر، 
ایجاد هزینه برای صنعت برق داشــته باشد اما در حقیقت 
عاوه بر اینکه شاهد اجرای اصل مهم استفاده بهینه از منابع 
انرژی هستیم، از انجام سرمایه گذاری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی 
جدید در شرایط کنونی کشور جلوگیری کرده ایم.وی افزود: 
ســهم بخش خانگی از پیک مصرف برق کشــور حدود 5۰ 
درصد اســت و ۳۳ درصد از مصرف کل انرژی کشور نیز در 
این بخش قرار دارد بنابراین مدیریت این میزان مصرف، تأثیر 
مستقیمی بر مدیریت پیک مصرف داشته است.به گفته این 

مقام مسئول، اطاعات حدود یک سوم مشترکان ما بر اساس 
بررســی های انجام شده و آماری است که از مصرف گذشته 
آنها اخذ شده که شامل طرح »امید« می شود، اما به طور کلی 
این طرح کامًا مبتنی بر رفتار مشترکان است و محدودیتی 
برای آن وجود ندارد؛ حتی مشــترکین پرمصرف در صورت 
رعایت الگو می توانند شامل این طرح شوند.سخنگوی صنعت 
برق در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر افزایش مجدد تعرفه 
برق نیز تصریح کرد: به هیچ عنوان افزایش مجدد تعرفه برق 
نداشته ایم. سال گذشته طرحی مبنی بر افزایش ۷ درصدی 
تعرفه برق برای عموم مشترکین و افزایش ۱۶ درصدی تعرفه 
برق برای مشترکینی که بیش از الگوی متوسط، مصرف برق 
دارند، به تائید هیأت دولت رســید و از ابتدای ســال جاری 

اعمال شد. 

 تقاضای جهانی نفت طی ۳ سال آینده 
به سطح قبل از بحران کرونا می رسد

تحلیلگران بانک مریل لینچ آمریکا می گویند اگر واکسن ویروس 
کرونا در پایان ۲۰۲۱ تایید شــود، سفرهای هوایی ۷5 درصد در 
۲۰۲۲ و ۹۰ درصــد در ۲۰۲۳ افزایــش می یابند و تقاضای نفت 
طی ســالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ یک جهش مثبت خواهد داشــت. 
به گزارش خلیج تایمز، تحلیل گران صنعتی می گویند در صورتی 
که واکســن یا درمان کرونا در ۲۰۲۱ در دسترس قرار بگیرد، سه 
ســال طول می کشد تا تقاضای جهانی برای نفت به سطح قبل از 
بحران کرونا بازگردد و به شــرایط جدیــد عادت کند. تحلیلگران 
بانــک مریل لینچ آمریکا می گویند اگر واکســن ویروس کرونا در 
پایان ۲۰۲۱ تایید شود، ســفرهای هوایی ۷5 درصد در ۲۰۲۲ و 
۹۰ درصد در ۲۰۲۳ افزایــش می یابند. در این صورت،  تقاضای 
نفت طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ یک جهش مثبت خواهد داشت 
و از بدترین شرایط ۲۰۲۰ بیرون می آید. تقاضای جهانی نفت در 
نیمه اول ۲۰۲۰ بیشــترین آســیب را از همه گیری ویروس کرونا 
خورد چون ســفرهای جاده ای و هوایی طی تعطیلی های اعمال 
شــده در سراسر جهان کاهش شــدیدی پیدا کردند. تقاضای ۱۶ 
میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم سال جاری میادی نسبت 
به ســال قبل کاهش یافت. این کاهش تقاضا 5 برابر شــدیدتر از 
کاهش تقاضا در سه ماهه چهارم ۲۰۰۸ در اوج بحران مالی جهانی 
بود. با برداشــته شدن محدودیت های رفت و آمد در سراسر دنیا، 
تقاضا در حال حاضر به تدریج بهبــود می یابد و کارگران رفت و 
آمد معمول خود را از ســر می گیرند. حمل و نقل جاده ای تقریباً 
بــه طور کامل بهبود یافته و تحلیلگران این بانک آمریکایی انتظار 
دارند تقاضای جهانی نفت از ترافیک جاده ای تا پایان سال جاری 
میادی به سطح قبل از بحران کرونا بازگردد ولی سفرهای هوایی 
رشد چندانی نداشته است.پیتر هلس، استراتژیست کاا در بانک 
مریل لینچ، می گوید:» سفرهای هوایی 5۰ درصد نسبت به سطح 
قبل از بحران کرونا کاهش یافته است. ما انتظار داریم تا زمانی که 
درمان موثری برای بیماری کووید ۱۹ پیدا نشده ،سفرهای هوایی 
در همین سطح پایین باقی بماند«.» اکثر متخصصان انتظار دارند 
ســاخت یک واکســن ایمن و موثر ۱۲ تا ۱۸ ماه طول بکشد و تا 
آن زمان شــاهد افزایش سفرهای هوایی نخواهیم بود«. وی اضافه 
کرد:» تصور کنید واکسن کرونا تا اواخر ۲۰۲۱ در دسترس عموم 
قرار بگیرد، در این صورت، سفرهای هوایی در ۲۰۲۲ تا ۷5 درصد 
ســطح قبل از کرونا باا می رود و در ۲۰۲۳ به ۹۰ درصد می رسد. 
بنابراین تقاضای جهانی برای نفت  بین ســالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ 

یک جهش مثبت خواهد داشت«.

توقف تولید نفت آمریکا در خلیج 
مکزیک با نزدیک شدن طوفان

تولیدکنندگان نفت خلیج مکزیک آمریکا در روز شنبه تاسیسات 
دریایی خود را به خاطر نزدیک شــدن یک طوفان گرمســیری از 
سواحل فلوریدا تخلیه کردند.پیش بینی می شود حداکثر سرعت 
بادهــای این طوفان تا هفته آینده به ۸۰ مایل در ســاعت )۱۲۹ 
کیلومتر در ساعت( برسد. به گزارش رویترز، تولیدکنندگان نفت 
خلیج مکزیک آمریکا در روز شــنبه تاسیسات دریایی خود را  به 
خاطر نزدیک شــدن یک طوفان گرمســیری از  سواحل فلوریدا 
تخلیه کردند. شــرکتهای چورون و مورفی تخلیه کارگران خود را 
از ســکوهای نفت و گاز دریایی در روز شنبه آغاز کردند. شرکت 
های رویال داچ شــل، بی اچ پی، بریتیش پترولیوم و هس تخلیه 
کارگران خود را از ســکوهای نفت و گاز در روز شنبه آغاز کردند. 
این شــرکت ها روند نزدیک شدن طوفان را به دقت تحت کنترل 
دارند و برای اتخاذ اقدامات ازم آماده می شوند. طوفان گرمسیری 
ســالی از فلوریدا عبور کرده و به سمت شرق خلیج مکزیک پیش 
می آید. آخرین پیش بینی مرکز ملی طوفان آمریکا نشان می دهد 
حداکثر ســرعت بادهای این طوفان تا هفته آینده به ۸۰ مایل در 
ساعت )۱۲۹ کیلومتر در ساعت( می رسد. شرکت چورون تخلیه  
کارکنان سکوهای »بایند فیت« و »پترونیوس« را آغاز کرده ولی 
فعالیت های تولیدی در سایر سکوهای دریایی آن تحت تاثیر قرار 

نگرفته است.

ریاض و مســکو تخمیــن زده بودند از 
سرگیری فعالیت های اقتصادی در جهان 
و محدود کردن عرضه نفت، ذخایر جهان 
را کاهش می دهد و از قیمت نفت حمایت 
می شــود ولی نشانه ها حاکی از آن است 

که بازار به این سرعت رونق نمی گیرد.
 به گزارش بلومبرگ، سازمان کشورهای 
صادرکننــده نفــت و متحدانش در این 
هفته یک جلسه آناین برگزار می کنند 
تا در مورد تأثیر همه گیری ویروس کرونا 
بر تاش های آنها جهت حفظ بازار نفت 
گفتگو کنند. قیمت نفت پس از سقوط 
بی سابقه در فصل بهار، روند بهبودی را 
آغاز کرده بود ولی حاا ائتاف اوپک پاس 
شــاهد توقف این روند و کاهش دوباره 
تقاضا برای ســوخت با آغــاز موج دوم 
همه گیری ویروس کروناست. قیمت نفت 
هفته گذشته برای اولین بار از ماه ژوئن 

تا کمتر از ۴۰ دار در هر بشــکه کاهش 
یافت. عربستان سعودی و روسیه، اعضای 
اصلی ائتاف اوپک پاس، جلسه ای در 
روز پنجشنبه برگزار می کنند تا بررسی 
کنند آیا کاهش تولید تاریخی آنها هنوز 
هم در حمایت از بازار نفت موثر اســت 
یا نه.  کاهش دوبــاره قیمت نفت باعث 
مشکات مالی فراوانی در کشورهای عضو 
اوپک می شــود، از فقیرترین اعضا مثل 
نیجریه و ونزوئا گرفته تا ثروتمندترین 
آنها مانند کویت. ریاض و مسکو تخمین 
زده بودنــد از ســرگیری فعالیــت های 
اقتصــادی در جهان و  محــدود کردن 

عرضه نفــت، ذخایر جهــان را کاهش 
می دهد ولی نشانه ها حاکی از آن است 
که بازار به این ســرعت رونق نمی گیرد. 
اوج فصــل تعطیات در آمریکا ســپری 
شده و رفت و آمد چندانی در جاده های 
این کشور وجود ندارد و ذخایر نفت خام 
همچنان بسیار بااست. در هند، دومین 
مصرف کننده بزرگ نفت در دنیا، فروش 
سوخت برای حمل و نقل در ماه گذشته 
۲۰ درصد کمتر از سال قبل بوده است. 
خریــد نفت حتی در چیــن هم کاهش 
یافته است. تاجران یک بار دیگر به دنبال 
اجاره نفتکشــها بــا قراردادهای طوانی 

مدت بــرای ذخیره بشــکه های اضافی 
خود هستند. انتظار می رود وظیفه اوپک 
در تعادل بازار نفت در ســه ماهه بعدی 
آسان تر شــود چون تقاضا برای سوخت 
مورد نیاز در فصل زمســتان افزایش می 
یابد. ولی دورنمای تقاضا برای نفت هنوز 
تیره و تار است و اگر ضعف بازار همچنان 
ادامه داشته باشــد، ائتاف اوپک پاس 
مجبور می شــود کاهش تولیــد خود را 
شدیدتر کند. عبدالعزیز بن سلمان وزیر 
انرژی عربســتان توانسته تا حدودی در 
وادارکردن عــراق و نیجریه به پیروی از 
قرارداد کاهش تولید موفق باشد ولی حاا 
با چالش جدیدی از طرف امارات متحده 
عربی مواجه شده است. امارات ۲۰ درصد 
از ســهمیه تولید نفت خود  فراتر رفته 
اســت ولی قول داده این مازاد تولید را 

جبران کند.

 تاش ناموفق ائتاف اوپک پاس 
برای نجات بازار نفت

استانها

سخنگوی صنعت برق داد

هیچ گونه افزایش 
مجدد تعرفه برق 
نداشتیم
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گزیده خبر 10 پیشنهاد ایران به ترکیه برای توسعه تجارت 

دور جدید مذاکرات گمرکی میان ایران و ترکیه
رییــس کل گمرک ایران در گفتگو با معاون وزیر تجارت ترکیه 
گفت: جمهوری اسامی ایران آمادگی دارد برای افزایش تبادات 
تجاری، اجرای آزمایشــی تبادل اطاعــات گمرکی به صورت 
الکترونیکی و بر خط، پیگیری امکان استعام الکترونیکی گواهی 
مبدا از مراجع ذیربط در ترکیه و اجرای پروژه مشــترک فعاان 
اقتصادی مجــاز و افزایش تردد کامیون های دوکشــور و انجام 
اقدامات ازم برای ســرعت بخشــی به تجارت را در دستور کار 
قرار دهد. مهدی میر اشرفی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همتای 
خود، »رضا تونا توراگای »معاون وزیر تجارت ترکیه اظهار داشت: 
گمرک ایران برای برگزاری نشســت مرزی بصورت حضوری در 
گمرک بازرگان– گورباغ برای اجرای آزمایشی فنی پروژه نهایی 
 ،)on line(تبادل اطاعــات گمرکی بصورت الکترونیکی و برخط
با توجه به نهایی شــدن توافق فیلدهای مورد تبادل اطاعات و 
آزمایش موفق ارسال و دریافت رکورد های اطاعاتی طرفین به 
معاون وزیر تجارت ترکیه اعام شــد که مقرر شــد تا جلسه ای 
مقدماتی کارشناســان فناوری اطاعات طرفین بصورت مجازی 
جهت مرور نیازمندی ها و تنظیم برنامه نشست حضوری و مراسم 
افتتاحیه در روز ســه شنبه 25 شهریور برگزار شود.معاون وزیر 
اقتصاد افزود: دومین پیشــنهاد گمرک ایران به طرف ترکیه ای 
پیگیری امکان استعام الکترونیکی گواهی مبدا از مراجع ذیربط 
در ترکیه با توجه به فرمت توافق شــده بود که مقرر شد معاون 
وزیر تجارت ترکیه موضــوع را به مراجع ذیربط و اتاق بازرگانی 
ترکیه منعکس و نتیجه را اعام کند.میراشــرفی در ادامه گفت: 
آمادگی گمرک ایران برای امضای ســند یادداشت تفاهم اجرای 
پروژه فعاان مجاز اقتصادی AEO و کریدور ســبز ساده سازی 
شــده گمرکی توسط روســای کل گمرکات دو کشور در تهران 
یا آنکارا  که پیش نویس آن در ســفر معاون وزیر تجارت ترکیه 
در مهرماه ســال گذشته پاراف شده بود به طرف ترکیه ای اعام 
شــد و تصمیم گرفته شد مراتب طی نامه به صورت کتبی اعام 
تا در اولین فرصت اسناد موصوف به امضای روسای کل گمرکات 
دو کشور برســد.رییس کل گمرک ایران دراین گفتگوی ویدئو 
کنفرانسی بر سرعت بخشی به تجارت بین دو کشور تاکید کرد و 
اظهار داشت : یکی از موارد مورد تاکید  از سوی ایران ، افزایش 
ظرفیت پذیرش کامیون در گمرک گورباغ ترکیه )مرز بازرگان 

و گورباغ ترکیه ( و افزایش پذیرش کامیون و مسافر از  گمرک  
اســن دره )مرز سرو جمهوری اسامی ایران و اسن دره ترکیه ( 
مطــرح و معاون وزیر تجارت ترکیه  قول مســاعد داد مراتب را 
مورد بررســی قرار دهد تا با هماهنگی آنکارا و افزایش امکانات 
بهداشــتی و قرنطینه ای  در این مرز و  افزایش مسیرهای تردد 
کامیونی در گمرک گورباغ امکان پذیرش تا  سقف 350دستگاه 
کامیون در روز از طرف ترک فراهم شود.وی در خصوص مرز سرو 
گفت: در مرز زمینی ســرو – اســن دره از 24مرداد  طرف ترک 
اقدام به پذیرش مســافر  بطور میانگیــن 120 نفر در روز کرده 
است.)از9/30 صبح لغایت 6/30 عصر( و همچنین بطور متوسط 
روزانه  تعداد 110 کامیون خروجی به سمت ترکیه و 50 دستگاه 
کامیون ورودی به سمت ایران تردد می کنند.میراشرفی در این 
گفتگو در خصوص مسافران ایرانی خروجی به سمت ترکیه نیز 
تاکید کرد:   رفع محدودیت در پذیرش  مسافرین ایرانی خروجی 

از کشــور، با توجه به اینکه که کشور ترکیه طبق دستور العمل 
وزارت داخلی و بهداشــت خود فقط نسبت به پذیرش مسافرین  
مقیم آن کشــور اقدام می کند،  مطــرح و  معاون وزیر تجارت 
ترکیه  اعام کرد از  وزارت خانه های داخلی و بهداشــت ترکیه 
به عنوان  مراجع ذیصاح موضوع پیگیری قرار خواهد داد.معاون 
وزیراقتصاد در ادامه این گفتگو اظهارداشت: رفع محدودیت زمانی 
شروع  فعالیت  گمرک گورباغ ترکیه در پذیرش مسافر،  با توجه 
به اینکه گمرک  مذکور از ســاعت 11 الی 13 نسبت به پذیرش 
مســافرین اقدام می کند  در حالیکه گمرک بازرگان به صورت 
24ساعته نسبت به پذیرش مسافرین اقدام می کند .رییس کل 
گمرک ایــران افزود:  بمنظور جلوگیری از ایجاد تراکم کااهای 
صادراتی جمهوری اســامی ایران  در محوطه گمرک گورباغ 
ترکیه و بروز مشکات عدیده در جلسات قبلی درخواست شده 
بود که  گمرک ترکیه نسبت  به انتقال کااهای صادراتی ایرانی 

که نیاز به ارزیابی دارند، به گمرک دو بایزید اقدام کند که موضوع 
از طرف ترک  موکول به موافقت ریاســت جمهوری ترکیه شده 
بود و مقرر شــد ایشان موضوع را پیگیری و نتیجه را اعام کند.

رییس کل گمرک ایران در خصوص هشتمین پیشنهاد گمرک 
ایران به طرف ترکیه ای گفت: موضوع نارضایتی رانندگان ایرانی 
از نحــوه ارائه خدمــات و نبود امکانات بهداشــتی در پارکینگ 
گمرک گورباغ ترکیــه، علی رغم اخذ هزینه ورود به پارکینگ 
منعکس که معاون وزیر تجارت ترکیه  اعام کرد که موضوع  را  
مورد بررسی قرار می  دهد.میراشرفی در خصوص توسعه حمل و 
نقل ریلی دوکشور تصریح کرد:  درخواست افزایش پذیرش واگن 
در مرز زمینی رازی -کاپــی کوی مطرح  و معاون وزیر تجارت 
ترکیه قول پیگیری این موضوع را از راه آهن این کشور داد.رییس 
کل گمرک ایران تاکید کرد: با توجه به گزارش های واصل شده 
مبنی بر آسیب رســاندن های مکرر به کااهای صادراتی ایران  
هنگام ارزیابی  در گمرک گورباغ ترکیه مراتب مطرح  شــد و 
معاون وزیر تجارت ترکیه ضمن ابراز تاسف از وقوع این موضوع، 
پیگیــری  موضــوع و توجه دادن به  ناظر منطقــه را برای حل 
مشــکل اعام کرده است.میراشرفی درخصوص درخواست های 
طرف ترکیه ای توضیــح داد: معاون وزیر تجارت ترکیه  نیز دو 
موضوع را دراین گفتگوی ویدئو کنفرانســی مطرح کرد که یکی  
درخواست  رفع ممنوعیت از واردات 68 قلم از کااهای مشمول 
تعرفــه ترجیحی ج .ا. ایران برای ترکیه که قبا در دســتور کار 
کمیسیون مشترک ایران و ترکیه در سال 1398 قرار گرفته بود 
که مقرر شد مراتب از وزارت صمت پیگیری و نتیجه اعام شود. 
دومین درخواســت ظرف  ترکیه ای ،  موضوع  نهایی سازی  فاز 
3 پروژه تیر الکترونیک e-TIR  و درخواست تسریع در اجرای آن 
بود که مقرر گردید طی 3ماه آینده گمرک ایران مراتب اجرایی 
آن را مورد بررســی و امکان ســنجی فنی قرار دهد.میراشرفی 
در پایــان افزود: با توجه به کاهش چشــمگیر تجارت خارجی ) 
صادرات و واردات ( در پنج ماهه اول ســال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته  طرفین بر رفع موانع موجود و بررسی 
تمامی راهکارها بمنظور افزایش تجارت طرفین بمنظور جبران 
کاهش تراز تجاری کشور در ماههای باقیمانده سال جاری تاکید 

کردند.

مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر خبر داد
توافق با روسیه برای گسترش تجارت دریایی 

با کشتی های یخچال دار و رورو
مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی از مذاکره 
و توافق با مقامات کشــور روســیه برای تقویت ناوگان حمل و نقل یخچالدار و 
کشــتی های رورو در کریدور شمال –جنوب خبر داد.خسرو سرایی اظهار کرد: 
اخیرآ در جلســه ای که به صورت ویدئو کنفرانس با موضوع تســهیل تجارت با 
روســیه برگزار شــد و اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشــاورزی ایران و 
روسیه، سفیر ایران در روسیه، سازمان بنادر و دریانوردی و سایر مدیران دولتی 
و خصوصی در آن جلســه حضور داشــتند، درباره تقویــت ناوگان حمل و نقل 
یخچال دار و کشتی های رورو در کریدور شمال - جنوب مذاکرات مفصلی انجام 
شد.  وی افزود: همانطور که در این جلسه هم عنوان شد، مشکل اصلی موجود بر 
سر راه ترانزیت از خزر، ایجاد پایگاه های لجستیکی در حمل و نقل بوده و یکی 
از هدفهای اصلی ما در حوزه بنادر به ویژه در بنادر شــمالی کشور، تغییر الگوی 
تجارت است. همچنین به دنبال ایجاد امکان استفاده از کانتینرهای یخچال دار 
هستیم.  مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی 
خاطرنشــان کرد: در سنوات گذشته بیشتر شاهد تجارت چوب و آهن در بنادر 
شمالی کشــور بودیم. این در حالی اســت که روند حمل کانتینری کاا رو به 
افزایش است و کلیه بنادر شمالی کشور، در این زمینه آمادگی های ازم را از نظر 
زیر ساختی و تجهیزاتی دارند.سرایی ادامه داد: فعال ترین بنادر شمالی کشور از 
نظر تخلیه و بارگیری بندر امیرآباد و انزلی است و در جلسه مذکور ضمن تشریح 
آمار تجارت کاا و حمل و نقل دریایی از بنادر شــمالی کشــور از و به روســیه 
اعام کردیم که اســکله روروی ریلی در بندر امیر آباد تا پایان ســال  جاری به 

بهره برداری خواهد رسید.

طی 4 ماه نخست سال جاری صورت گرفت:
کاهش صدور مجوزهای معدنی در مقایسه با 

سال گذشته
طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چهارماهه ابتدایی سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد گواهی کشف و پروانه اکتشاف 
صادره در حوزه معدن کاهش داشته  و تنها صدور پروانه بهره برداری آن هم تنها 
هفت درصد رشد کرده اســت.در چهار ماه اول سال 1398، معادل 165  فقره 
گواهی کشــف صادر شد که در مدت مشابه امسال )1399( این تعداد به 140 
فقره کاهش یافته و افت 15.2 درصدی را ثبت کرده اســت.همچنین در مدت 
مذکور ســال جاری تعداد پروانه اکتشاف صادر شده نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته، 13.5 درصد کمتر شده است. در چهار ماهه ابتدایی سال جاری 294 
فقره پروانه اکتشــاف صادر شده اســت؛ در حالی در مدت مشابه سال گذشته 
340 فقره صدور پروانه اکتشــاف ایجاد شــده بود.براساس این آمار، تنها صدور 
پروانه بهره برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمی اوضاع بهتری داشته 
اســت. درچهار ماه نخست امسال 204 فقره پروانه بهره برداری صادر شده است 
که افزایش ۷.4 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. 
در چهارماهه ابتدایی سال 98 میزان صدور این مجوز معدنی تنها 14 فقره کمتر 

)190( بوده است.

وزیر راه و شهرسازی در  آیین گشایش بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان :   
بکارگیری ریل ملی در خطوط ریلی، افتخاری 

برای صنعت کشور
دکتر محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین گشایش بیستمین 
نمایشــگاه صنعت ساختمان تهران با ســپاس ویژه از همت کارگران و مدیران 
سختکوش ذوب آهن اصفهان در جهت رشد و توسعه صنعت کشور گفت: یکی از 
افتخارات تولیدی و صنعتی در کشور تولید ریل ملی توسط پوادمردان ذوب آهن 
اصفهان است و وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس رسالت خود به قول هایی که 
در خصوص به کارگیری و اســتفاده از ریل ملی داده عمل نمود و هم اکنون ریل 
تولیدی ذوب آهن اصفهان در خطوط ریلی کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد 
.وی گفت: امیدواریم کارشناسان و متخصصین ذوب آهن اصفهان همچون گذشته 
همت خود را در جهت تولید بیشتر ریل ملی و تامین نیاز  کشور به این محصول 
به کار گیرند.دکتر اســامی همچنین مقاوم ســازی ساختمان ها و بهره گیری از 
تکنولوژی روز دنیا و خارج شدن از شیوه های سنتی در این زمینه را مهم دانست و 
افزود: بهینه سازی در ساختمان و به کارگیری مصالح استاندارد و حرکت به سمت 
تکنولوژی های جدید در ساختمان سازی یک ضرورت است.وی همچنین با اشاره 
به افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر گفت: قیمت مسکن متاثر از بازارهای 
موازی است که امیدواریم فرایند التهابی که هم اکنون در بخش مسکن حاکم شده  

است با خویشتنداری مردم کاهش یافته و به آرامش تبدیل گردد.

واحد ورق رنگی فواد مبارکه و بیش از یک 
میلیون و۵۷۵ هزار تن محصول

علیرضا گندمکار، رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی بمناسبت سالروز افتتاح واحد 
رنگی شرکت  گفت:امروزه اســتفاده از محصوات پوشش دار در صنعت افزایش 
یافته که یکی از دایل مهم آن، ممانعت از تأثیر محیط و عدم تخریب و خوردگی 
فلــز و در نتیجه افزایش عمر ورق و همچنین بهبود خواص زیبایی شــناختی آن 
اســت. از مزایای خط ورق رنگی قابلیت تولیــد ورق لمینیت جهت تولید لوازم 
خانگــی و دکوراتیو و ورق )embossed( نقش داراســت. در مرحلۀ نهایی، 
ورق توسط کنترل کیفی مورد بازرسی قرار می گیرد و روی آن فیلم محافظ اعمال 
می شود. وی در مورد  محصوات پوشش داری که در فواد مبارکه تولید می شوند 
گفت:محصوات پوشــش دار شــرکت فواد مبارکه شــامل ورق قلع اندود، ورق 
گالوانیزه و ورق رنگی اســت که خط تولید ورق رنگی با ظرفیت اسمی 100 هزار 
تن در سال توسط شرکت C.M.Iطراحی و نصب و با همکاری کارکنان شرکت در 
22 شهریور سال 82 به بهره برداری رسید. در ابتدای مسیر تولید، با توجه به عدم 
شناخت کافی از مزایای استفاده از این محصول در بازار و مشکات ابتدایی، میزان 
تولید خط 2 تا 5 هزار تن در ماه بود و این عدد در حال حاضر به حدود 11 هزار 
تن در ماه رسیده است. واحد ورق رنگی شرکت فواد مبارکه از ابتدای راه اندازی 
تاکنون بیش از یک میلیــون و 5۷5 هزار تن محصول را روانۀ بازار مصرف کرده 
است.وی با اشاره به  آخرین دستاوردهای کارکنان  افزود:طراحی اولیۀ این خط، 
تولید محصوات ساختمانی بوده است. در راستای توسعۀ خط و تولید محصوات 
جدیــد و لوازم خانگی و دکوراتیو، واحد ورق رنگی پس از اضافه کردن تجهیزات 
 Coating تکمیلی و انجام پروژه های متعددی از قبیل نصب ضخامت سنج آناین و
 Recoiling ایجاد یا اصاح خطوط پشتیبان و انبار، اقدام جهت نصب خط ،Cabin

و تکمیلی در کنار خط رنگی موجود و …، در سال گذشته موفق به تولید محصول 
جدید لوازم خانگی گردید که هم اکنون جزو سفارش های تولید این واحد است.

 واکنش رئیس اتحادیه مواد شوینده به گرانی ها
 خودرو گران شد چرا ما گران نکنیم

رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده با اشاره به اینکه اگر قیمت دار افزایش 
یافته، گرانی مواد شــوینده طبیعی اســت، گفت: در افزایش قیمت خودرو رقم 
زیادی جابه جا می شود، حال که نوبت به تولیدکنندگان کوچک شوینده می رسد، 
دم از گرانــی می زنند.علیرضا رضایی قهرودی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم در خصوص وضعیت بازار مواد شوینده و افزایش قیمت در 
برخی اقام اظهار داشت: طی یک الی دو ماه گذشته قیمت مواد شوینده حدود 
20 الی 30 درصد گران شــد. باید بپذیریم که وقتی نرخ ارز گران شود، موادی 
شــوینده ای که ماده اولیه آنها وارداتی است، با افزایش قیمت روبه رو شود.وی با 
اشــاره به اینکه اگر کســی بگوید ارز تأثیری بر قیمت ها ندارد، اشتباه می کند، 
در پاســخ به این سؤال که »آیا شما شــنیده اید که قرار است در یک ماه آینده 
قیمت مواد شــوینده حدود 20 الی 25 درصد گران شود؟«، گفت: بنده این را 
نشنیده ام ولی اگر قرار باشد افزایش قیمتی رخ دهد باید سازمان حمایت و سپس 
ســتاد تنظیم بازار آن را تأیید کند.رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده و 
پاک کننده در خصوص این موضوع که در سال چند بار باید افزایش قیمت داده 
شــود، خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از تولیدکنندگان در فروردین ماه که 
مجوز افزایش قیمت داده شــد، اقدام به این کار نکرده باشند و در زمان حاضر 
تصمیم به این کار گرفته اند.رضایی قهرودی با ابراز این که طبیعی است اگر دار 
گران شــود، این اقام نیز نرخ آنها تغییر کند، تصریح کرد: اگر افزایشی صورت 
گرفته اســت قطعاً مجوز گرفته اند. دولت خود قیمت خودرو را نتوانست کنترل 
کنــد و چندین بار قیمت آن افزایش یافته اســت؛ اعام کردند که خودروهایی 
که در پارکینگ اســت، احتکار بوده است و برخورد می شود، اما باز چندین بار 
نرخ ها تغییر کرد.وی در پایان افزود: در افزایش قیمت خودرو رقم زیادی جابه جا 
می شود، حال که نوبت به تولیدکنندگان کوچک شوینده می رسد، دم از گرانی 

می زنند، مشکل اصلی جای دیگری است  که متأسفانه رها شده است.

در چهار ماهه نخست امسال اتفاق افتاد
رشد ۷۰ درصدی تولید ماشین لباسشویی

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشــان می دهد که از بین 26 کاای منتخب صنعتی تولید 16 کاا بین 1.4 تا 
159 درصد افزایش داشــته و ماشین لباسشویی و انواع تلویزیون در رتبه دوم و 
سوم بیشترین افزایش تولید قرار دارند.بر اساس این آمار در چهار ماهه نخست 
امسال بیشترین افزایش تولید مربوط به الیاف اکریلیک است که با 159 درصد 
افزایش تولید آن به 1940 تن رســیده است. کمترین افزایش تولید نیز مربوط 
به فیبر بوده اســت.بعد از این محصول بیشترین افزایش تولید مربوط به برخی 
اقام لوازم خانگی، یعنی ماشین لباسشویی و انواع تلویزیون است که تولیدشان 
با ۷0.4 و 61.2 درصد در چهار ماهه اول امســال به ترتیب به 290 هزار و 400 
دستگاه و 341 هزار و 500 دستگاه رسیده است. تولید این دو محصول در مدت 
مشــابه سال گذشته 1۷0 هزار و 400 دستگاه و 211 هزار و 800 دستگاه بوده 
اســت.تولید یخچال و فریزر نیز در این مدت بــا افزایش 12.4 درصدی از 446 
هزار دســتگاه در چهار ماهه اول ســال گذشته به 501 هزار و 100 دستگاه در 

مدت مشابه امسال رسیده است.

تولید کدام کااها کاهش یافت؟
در این میان تولید 10 کاا نیز در مدت یاد شده کاهشی بوده که بیشترین کاهش 
تولید هم مربوط به چرم بوده که در چهارماهه اول امسال با کاهش 23.2 درصدی 
مواجه شده و تولید آن از 13 میلیون فوت مربع در چهار ماهه اول سال 1398 به 
10 میلیون فوت مربع در مدت مشابه امسال رسیده است.در این مدت تولید روغن 
ســاخته شده نباتی و سموم دفع آفات نباتی نیز با کاهش 18.8 و 18.5 درصدی 
نســبت به چهار ماهه اول سال قبل مواجه شــده و تولید این دو محصول از اول 
امسال تا پایان تیر ماه به 4۷0 هزار و 900 تن و 11 هزار و 500 تن رسیده است.

رئیس خانه صنعت و معدن با بیان اینکه در شــرایط 
فعلی کار برای تولیدکننده بسیار سخت شده است، 
گفت: متاســفانه شش ماه از ســال گذشته ولی نه 
گشایشــی در حوزه بانکی اتفاق افتاده و نه در سایر 
حوزه هــا از جمله تامین مواد اولیــه حمایت ازم از 
تولیدکننده صورت می گیرد.عبدالوهاب سهل آبادی 
با اشــاره به اینکه در حال حاضر نوسانات قیمت ارز 
باعث شــده تا تولیدکنندگان باتکلیف تر از گذشته 
با افزایش بســیار باای قیمت مواد اولیه روبرو شوند، 
اظهــار داشــت: از آن طرف قدرت خریــد مردم نیز 
کاهش پیدا کرده و نمی تــوان در قیمت محصوات 
افزایش بیشــتری را اعمال کرد.وی با انتقاد از اینکه 
در شــرایط فعلی کار برای تولیدکننده بسیار سخت 

شده است، تصریح کرد: قرار بود در سال جهش تولید 
حمایــت ازم از تولیدکننده داخلی صورت گیرد اما 
متاســفانه شش ماه از سال گذشــته و نه گشایشی 
در حوزه بانکی اتفاق افتاده و نه در ســایر حوزه ها از 
جمله تامین مواد اولیــه حمایت ازم از تولیدکننده 
انجام نشــده است. در این شــرایط طبیعی است که 
تولیدکننده به سختی فعالیت کرده و با چنگ و دندان 
خط تولید خود را بچرخاند.رئیس خانه صنعت معدن 
و تجارت ایران اضافه کرد: تا زمانی که تصمیمی برای 
قیمت ارز به کار گرفته نشود و تولیدکننده در تامین 
مواد اولیه خود نگران باشد نمی توان به بهبود اوضاع 
تولید در کشــور امیدوار بود.سهل آبادی با تاکید بر 
اینکه مگر می شــود وزارتخانه ای که متولی امر تولید 

اســت همچنان بدون وزیر باشــد، گفت: دولت خود 
نمی داند که می خواهد چکار کند و فقط مشــغول 
طی کردن امور روزمره خود است. صنعت 4 ماه است 
وزیر ندارد طبیعی است که هیچ سیاست جدی برای 
کمک به صنعتگران کشــور از ســوی این وزارتخانه 
اعمال نشــود.وی به مکاتبات خود با مدرس خیابان 
سرپرســت قبلی وزارت صنعت اشــاره کرد و افزود: 
چندین بار با او تماس گرفتم و قرار شد وقت حضوری 
جهت بیان مشکات صنعتگران به بنده داده شود اما 
متاسفانه عمر سرپرستی اقای مدرس کوتاه بود و در 
حال حاضر نیز منتظر تعیین وقت از سوی سرپرست 
جدید وزارت صنعت برای بیان مشــکات هستم که 

هنوز موفق نشده ایم.

رئیس خانه صنعت و معدن
تولید، هر روز سخت تر از دیروز

پنج ماهه 99؛
صادرات فواد از ۱.۷ میلیون تن گذشت

 مجموع صادرات واحدهای بزرگ فوادســاز کشــور در پنج ماهه امسال به 
رقم یک میلیون و ۷86 هزار و 611 تن رســید کــه از این رقم بیش از 28 
درصد آن سهم تولید در مردادماه است.برپایه آمار عملکرد مجموعه های بزرگ 
فوادی گویای آن اســت که مرداد ماه 50۷ هزار و 320 صادرات فواد انجام 
شد.بیشــترین میزان صادرات فواد این دوره مربوط به فواد خوزستان است 
که رقم 60۷ هزار و 132 تن ثبت شــد، ضمن اینکه در مدت یاد شده ذوب 
آهن اصفهان و فواد مبارکه نیز به ترتیب 3۷4 هزار و 514 تن و 146 هزار و 
639 تن صادرات داشتند.همچنین از مجموع 50۷ هزار و 320 تن صادرات 
مردادماه، فواد خوزســتان با رقم 202 هزار و 625 تن نســبت به ماه مشابه 
پارســال رشد 16 درصدی داشــت و نزدیک به 40 درصد صادرات را به خود 
اختصاص داد.عاوه براین در مردادماه ذوب آهن با 91 هزار و 515 تن و فواد 
کاوه جنوب با ۷6 هزار و 400 تن پس از خوزســتان رتبه های دوم و ســوم 
بیشترین حجم صادرات را بدست آوردند.بررسی آمار صادرات فواد در مرداد 
ماه نشان می دهد که فواد خراسان با صدور 949 تن میلگرد در مقایسه با ماه 

مشابه سال گذشته رشد 9 هزار و 390 درصدی را ثبت کرد.
 بر پایه جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فواد ایران، میزان تولید شمش 
فواد در چهار ماهه نخست پارسال برابر با هشت میلیون و 683 هزار تن بود.

امســال انتظار می رود تولید فواد کشور به حدود 30 میلیون تن برسد که از 
این رقم بیش از 10 میلیون تن راهی بازارهای صادراتی خواهد شــد.بر پایه 
آمار مورد بررســی از مجموع شــمش فواد تولیدی سهم بیلت وبلوم با پنج 
میلیون و 562 هزار تن در دوره این گزارش رشــد هشت درصدی نسبت به 
مدت مشابه در سال 98 داشت. میزان تولید بیلت و بلوم در چهار ماهه ابتدایی 
ســال 98 به رقم پنج میلیون و 128 هزار تن رسیده بود.عاوه بر این شمش 
اسلب تولیدی نیز در چهارماهه نخست امسال با افزایش 10 درصدی نسبت 
به دوره مشابه سال گذشــته به سه میلیون و 921 هزار تن رسید، در حالی 
که چهارماه نخست سال 98 به میزان سه میلیون و 555 هزار تن تولید شده 
بود.بر اساس آمارهای مورد بررسی در دوره چهارماهه نخست امسال تولیدات 
فوادی به رقم هفت میلیون و 25۷ هزار تن رسید که افزایش پنج درصدی در 
مقایسه با چهارماهه ابتدایی پارسال را نشان می دهد. میزان تولیدات فوادی 
در چهارماهه نخست سال گذشته رقم 6 میلیون و 930 هزار تن بود.ورق گرم 
و میلگرد از جمله اقام فوادی است که عاوه بر بازار داخلی، رویکرد صادراتی 

دارد و کشورهای همسایه از مشتریان اصلی محسوب می شوند.

امضا تفاهم نامه ایران و چین در زمینه 
صنایع کوچک کردند

تفاهم نامه گسترش همکاری های صنعتی و تجاری بین سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران و نمایشگاه بین المللی صنایع کوچک چین به امضا 
رســید.به گزارش وزارت صنعت، در آیین امضای این تفاهم  نامه که به شــیوه 
برخط برگزار شــد، »محســن صالحی نیا« مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران ضمن تأکید بر توسعه همکاری ها بین صنایع کوچک 
دو کشــور، گفت: تاکنون بیش از 50 شــرکت ایرانی در این نمایشــگاه حضور 
پیــدا کرده اند که ضمن عرضه محصوات در بــازار چین، به عقد تفاهم  نامه  و 
قراردادهای همکاری منجر شــده اســت.وی  اضافه کرد: هرچند پیش از بروز 
بحران کرونا برنامه ریزی های زیادی برای حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه 
انجام شــد، اما اکنون به ناچار به دنبال الگوهــای جدید همکاری و حضور در 
نمایشگاه هستیم.براساس این گزارش، معاون مدیرکل سازمان صنعت و فناوری 
اطاعات گوانگدونگ چین نیز گفت: ایران شریک اقتصادی و تجاری مهم پکن 
در غرب آسیاســت و همکاری بســیار خوبی در زمینه های اقتصادی و تجاری 
داشته اســت.»وو هونگ« افزود: حمایت و سازماندهی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و کنسولگری ایران 
در گوانگجو، ایران از دوازدهمین نشســت در ســال 2015 به مدت پنج  سال 
متوالی در این نمایشگاه شرکت کرده است و شرکت های ایرانی و پاویون ایران با 

استقبال خوبی از سوی مخاطبان چینی همراه بوده است.
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 عضو شورای عالی بورس:گزیده خبر

جزییات ساز وکار منابع صندوق توسعه ملی در بورس
عضو شــورای عالی بورس اظهار داشــت: باید توجه داشت که 
قرار نیســت این منابع وارد بازار شود بلکه وارد صندوق تثبیت 
ســهام خواهد شد و به نوعی در شرایط غیرعادی به بازار ورود 
می کنــد و مجموعــه ای از عملیات بازارگردانی و بازارســازی 
را انجام خواهد داد. به طوری که اجازه نوســانات غیرمتعارف 
ســهام چه به سمت باا و چه پایین را نمی دهد و ارزش سهام 
حول ارزش ذاتی خواهد بود.حســین ساح ورزیدرباره جزییات 
اختصاص یک درصد از صندوق توســعه ملی به بازار ســرمایه 
اظهار داشــت: این موضوع مصوبه ســال 94 قانون رفع موانع 
تولید اســت و طبق این قانون از سال 94 به بعد باید هر سال 
یک درصد از صندوق توسعه ملی صرف بازار سرمایه شود.وی 
تاکید کرد: این منابع به صورت ســپرده گذاری 20 ســاله در 
صندوق تثبیت سهام مورد استفاده قرار می گیرد.عضو شورای 
عالی بورس درباره نحوه ورود این منابع به بازار ســرمایه و ساز 
و کار آن گفت: باید توجه داشــت که قرار نیســت این منابع 
وارد بازار شــود بلکه وارد صندوق تثبیت سهام خواهد شد و به 
نوعی در شرایط غیرعادی به بازار ورود می کند و مجموعه ای از 
عملیات بازارگردانی و بازارسازی را انجام خواهد داد. به طوری 
که اجازه نوســانات غیرمتعارف ســهام چه به سمت باا و چه 
پایین را نمی دهد و ارزش ســهام حول ارزش ذاتی خواهد بود. 
این مهم ترین ماموریت اصلی صندوق تثبیت سهام است.  وی 
در پاسخ به این سوال که آیا ساز و کار این صندوق در بازار برای 
برخی از شرکت ها رانت زا نخواهد بود، اظهار داشت: بازارسازی 
و بازارگردانی تعریف دارد. در واقع صندوق تثبیت سهام طوری 
عمل می کند که در شــرایطی که عرضه زیاد می شود یکسری 
از سهام را براســاس مکانیزم الگوریتمی می خرد و اجازه افت 

غیر معمول را نمی دهد و در شــرایطی که تقاضا زیاد اســت و 
صف خرید تشکیل شده، این سهام را عرضه می کند. بنابراین بر 
مبنای یک ساز و کاری است که سازمان و شرکت های بورس از 
آن مراقبت می کنند.  ساح ورزی ادامه داد: اجرای این سیاست 
غیرمعمول نیســت و در همه دنیا و در همه بورس ها ابزارهایی 

برای پایداری بازار وجود دارد. مهم ترین وظیفه سیاست گذار و 
نهاد ناظر این اســت که اجازه ندهد سهام از ارزش ذاتی خود 
چه به ســمت پایین و چه باا فاصلــه زیادی بگیرد و تعادل از 
بین برود. صندوق تثبیت هم در جهت صیانت از ســهام داران 
عمل می کند تا این سهام داران تحت تاثیر سفته بازی در بازار، 

متضرر نشوند.وی درباره حمایت هوشمند از بازار سرمایه افزود: 
منظور از حمایت هوشــمند، معنای آن در مقابل این تلقی از 
سیاســت گذار فقط باید حمایت مالی انجام دهد، بوده است. 
عده ای بر این باورند که دولت باید با هر روشــی از زیان سهام 
داران جلوگیری کند. منظور این بود که مجموعه ای از مقررات 
گذاری ازم اســت به صورت هوشمند کمک کند تا نظارت بر 
تقارن اطاعاتی، شفافیت و نقدشوندگی به وجود بیاید و به بازار 
کمک کند.عضو شــورای عالی بورس گفت: شرایط بازار تغییر 
کرده و نســبت به  گذشــته هم از نظر تعداد بازیگران و هم از 
حجم رشــد زیادی داشته بنابراین منظور از حمایت هوشمند، 
مقررات گذاری هوشمند است که در عین حال با عدم دخالت 
دولت منجر به اجرای ساز و کاری شود که حق و حقوق سهام 
داران در بازار تضییع نشود.ســاح ورزی در پاسخ به این سوال 
که آیا دولت بابت دعوت گســترده ای که از مردم داشته امروز 
مسئول زیان برخی از سهام داران است و مسئولیتی در این باره 
دارد، اظهار داشــت: وقتی از منظر انصاف بررســی می کنیم، 
می بینیم که در کنار تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس، 
افراد از ریسک توام با آن و خطرات آن صحبت می کردند. بارها 
گفته شد مردم ســرمایه مازاد را وارد بورس نکنند. تاکید شد 
ریســک را در نظر بگیرند و سرمایه های حیاتی و ضروری را به 
بورس نیاورند و دارایی خــود را خرج بورس نکنند.  وی ادامه 
داد: بارها گفته شــده اگر سرمایه گذاران دانش کافی ندارند از 
نهادهای دارای مجوز و مطمئن مشاوره بگیرند و سرمایه گذاری 
غیرمستقیم را انتخاب و از طریق صندوق ها وارد بازار شوند. در 
همــه دنیا هم در مقابل بازدهی که در بورس وجود دارد، افراد 

هم ریسک آن را هم می پذیرند.

دومین گزارش مدیرعامل بانک مسکن به مردم و دولت:
 پرداخت تسهیات هم به مسکن مهر

 هم به مسکن ملی
مدیر عامل بانک مســکن با ارایه دومین گزارش خود 
به مــردم و دولت اعام کــرد: از همه طرح های قبلی 
)ناتمام( و جدید در بخش تولید و عرضه مســکن ارزان 
قیمــت مختص خانه اولی هــای نیازمند، حمایت می 
کنیم.محمود شایان در گفت و گو با پایگاه خبری بانک 
مسکن -هیبنا، در تشریح این گزارش تاکید کرد: اگر چه طرح مسکن مهر از بابت 
ساخت و ساز جدید و افزایش ظرفیت، ادامه پیدا نکرد اما در این دولت و در طول 
همه سال های اخیر همواره پروژه های از قبل تعریف شده و در دست ساخت و 
ساز، در جریان بوده و هست. به همین خاطر بانک مسکن نیز بدون آنکه ذرهای 
از تعهد و مسولیتی که در مسیر تامین مالی مسکن مهر برای خود تعریف کرده 
بود، کم کند پرداخت تســهیات به این طرح را جزو اولویت های اصلی داشــته 
است.شایان گفت: بانک مسکن در 5 ماه اول امسال 132 میلیارد و 895 میلیون 
تومان تســهیات ســاخت به پروژه های باقی مانده و در حال ساخت در طرح 
مسکن مهر پرداخت کرد. این در حالی است که در همین مدت زمانی، ما در طرح 
اقدام ملی تولید و عرضه مســکن کار عملیات تجهیز منابع و اعتبارات ازم برای 
پرداخت بیش از 100 هزار فقره تسهیات را برعهده داشتیم و در کنار آن عاوه 
بر نوسازی بافت های فرسوده شهری نیز بازسازی شهرها و مناطق آسیب دیده از 
حوادث غیرمترقبه را تامین مالی مدیر عامل بانک مسکن در گزارش خود خطاب 
به مردم و دولت تصریح کرد: از ابتدای طرح مســکن مهر تا پایان مرداد ماه سال 
99 بانک مسکن در مجموع 54 هزار و 497 میلیارد تومان تسهیات ساخت به 
پروژه های مســکن مهر تزریق کرد. این تسهیات با نرخ های سود 4 درصد و 7 
درصد و 9 درصد در شهرهای مختلف و متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمان 
ها پرداخت شــد.عملکرد بانک مسکن در طرح مسکن مهر بیانگر آن است که از 
ســال 88 تقریباً تا کنون 2 میلیون و 371 هزار و 541 واحد مسکونی در زمین 
های 99 ساله یا سایر قطعات، با تسهیات بانک مسکن از محل این طرح احداث 
شده اســت. بیش از 500 هزار واحد مسکونی از کل این تعداد مسکن مهر ، در 
استان تهران ساخته شده است که بخش قابل توجهی از آنها در شهرهای جدید 
پرند و پردیس قرار دارد.مدیر عامل بانک مسکن درباره وضعیت فروش اقساطی 
واحدهای مسکونی مهر نیز در گزارش خود آورده است: تا کنون )تا پایان مرداد 
ســال 99(، تعداد 2 میلیون و 059 هزار و 641 واحد مســکونی مهر در شــعب 
بانک مســکن تعیین تکلیف شده اند که اغلب صاحب خانه های مسکن مهر در 
پرداخت قسط تسهیات خوش حساب و منظم هستند که این بیانگر تعهد متقابل 

شهروندان در برابر شبکه بانکی در ازای اخذ تسهیات ارزان قیمت است.

دکتر علی صالح آبادی مطرح کرد:
 تورم پایین پیش نیاز استقرار

 بانکداری اسامی
مدیرعامل بانک توســعه صادرات گفت: یکی از دایل 
عدم اجرایی شــدن بانکداری اســامی در کشور، تورم 
مزمنی اســت که سالهای متمادی دامن گیر اقتصاد ما 
بوده و این امر باعث شــده که نرخ های سود بانکی در 
مقایسه با سیستم بانکی دنیا باا باشد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توســعه صادرات ایران، علی صالح آبــادی با حضور در ویژه برنامه 
»چوب خط اقتصادی« شبکه افق که به مناسبت هفته بانکداری اسامی برگزار 
شــد، به تشریح چالش های مدل بانکداری اســامی در ایران پرداخت.وی در این 
برنامه در مورد دایل عملیاتی نشــدن بانکداری اسامی در کشو، اظهار داشت: 
تورم مزمنی که سال های متمادی دامن گیر اقتصاد ما بوده باعث شده که نرخ های 
ســود بانکی در مقایسه با سیســتم بانکی دنیا باا باشد و این مشکل از سیستم 
بانکی نیست و مربوط به ساختار اقتصادی کشور و تورم است.وی افزود: فردی که 
منابع مالی خود را در بانک سپرده گذاری می کند و به بانک وکالت می دهد که 
در چارچوب عقود مختلف به مشــتریان تسهیات بانکی اعطا نماید، انتظار دارد 
حداقل سودآوری معادل تورم به عاوه بازده بااتر از تورم دریافت کند چرا که در 
غیر اینصورت در مقایسه با بازارهای دیگر مانند طا و مسکن و ارز، سپرده گذاری 
در بانک جذابیت خود را برای سرمایه گذار از دست می دهد.صالح آبادی تصریح 
کرد: همانطور که اشــاره شد یکی از مبانی تعیین نرخ در سود سپرده گذاری در 
سیستم بانکی، پرداخت بازده ه ای معقول، حداقل معادل تورم از سوی سیستم 
بانکی است؛ در واقع بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید به گونه ای تسهیات 
پرداخت کند که بتواند حداقل انتظار سپرده گذار را برآورده کند؛ درواقع اگر بازده 
در بازارهای دیگربه جز سیستم بانکی، 2 درصد بود کسی از سیستم بانکی توقع 
بازده 15 درصد و بااتر را نداشت.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر 
اینکه یکی ازمبانی نرخ گذاری، تورم است، خاطرنشان کرد: سود نه به پول، بلکه 
به کارکرد پول تعلق می گیرد؛ به این معنا که سود سرمایه، بازده فعالیت اقتصادی 
اســت و بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، سرمایه دریافتی را در بازار اقتصادی 
عرضه و سپس بازده معقولی را به سرمایه گذار ارائه می کند و این بازده بسته به 
فعالیت اقتصادی است و متوسط این بازده تقریبا باید معادل تورم و یا باای آن 
باشد.به گفته صالح آبادی در صورتی مردم شیرینی بانکداری اسامی را خواهند 

چشید که تورم پایین باشد.

بررسی امکان مشارکت در اجرای طرح های 
اقتصادی لرستان توسط بانک پاسارگاد

نشست بررسی و معرفی طرح های اقتصادی در لرستان، 
با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان بانک پاسارگاد 
و برخی از مدیران این اســتان برگزار شــد.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاسارگاد، در پی سفر اخیر مدیرعامل 
بانک پاســارگاد و هیأت همراه به لرستان جهت افتتاح 
چند باب مدرســه و همچنین برگزاری جلســه با مدیران این استان، بافاصله 
گروهی متشکل از مدیران و کارشناسان این بانک در این استان حاضر شدند و در 
نشست هایی تخصصی به بررسی ، تبیین و تعیین نحوه ی مشارکت و حمایت این 
بانک از پروژه ها و طرح های تولیدی، صنعتی و اقتصادی مختلف استان پرداختند.

در این جلسات، طرح های زودبازده و ظرفیت های راکد دارای توجیه اقتصادی که 
پس از بازگشــت به چرخه ی اقتصاد می توانند باعث ایجاد رونق و افزایش تولید، 
بهره وری و اشتغالزایی در استان شوند بررسی شدند. همچنین طرح های اقتصادی 
و پروژه هــای متعــددی در بخش های مختلف اعم از صنایع معدنی، ســیمان، 
پتروشیمی، ســنگ زینتی و گچ صنعتی، پرورش ماهیان سردابی، بسته بندی و 
برندسازی محصوات تولیدی، حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک مانند کسب 
و کارهای خانگی و ... مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. بانک پاسارگاد در این 
راستا آمادگی خود را جهت ارایه تسهیات و مشارکت در اجرای برخی از پروژه ها، 

پس از امکان سنجی و بررسی دقیق طرح ها، اعام کرده است.

تاثیرات ورود بانک ها به بورس 
درحالیکه جدیدترین مصوبه شورای عالی بورس در راستای حمایت از 
بازار ســرمایه، به بانک ها اجــازه داده تا بتوانند در بورس خرید، فروش 
و سرمایه گذاری کنند، یک تحلیلگر اقتصادی این اقدام را برای بورس 
مثبت دانســت و گفت: از آنجا که خریــد و فروش بانک ها در این بازار 
به خلق پول منجر می شــود و دارایی های پرریسکی در ترازنامه آن ها 
می نشیند، این عوامل منجر به بروز مشکات پولی و در نهایت افزایش 
تورم خواهد شد. شورای عالی بورس در جدیدترین مصوبات خود برای 
حمایت از بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران، 
بستری فراهم شد تا بانک ها بتوانند بدون نگرانی از بحت های مالیاتی و 
بدون محدودیت در بورس فعالیت کنند و افزایش سرمایه دهند، صندوق 
تشکیل دهند و از سهام خزانه استفاده کنند. در این زمینه، وحید شقاقی 
- یک کارشــناس اقتصادی - با اشاره به یکی از مصوبات شورای عالی 
بورس که مربوط به فعالیت بانک ها در بازار سرمایه است، معتقد است که 
حضور بانک ها در بورس ایرادی ندارد زیرا، بانک ها در سایر بازارها چون 
مسکن هم فعالیت دارند و چه بهتر که در بازار سرمایه هم فعالیت داشته 
باشند.عاوه براین، کامران ندری نیز در این رابطه به ایسنا می گوید: اگر 
بانک ها وارد بورس شوند، این امر برای بازار سرمایه تاثیر مثبت خواهد 
داشــت اما خرید و فروش بانک ها در این بازار در نهایت از محل خلق 
پول انجام می شود که مشکل زاست. این تحلیلگر اقتصادی افزود: در این 
راستا، ابتدا دارایی هایی بر ترازنامه بانک ها می نشیند که هر لحظه ممکن 
اســت قیمت آن ها کاهش یابد و از این جهت، دارایی های پرریســکی 
هستند. معموا بانک های مرکزی اجازه اینکه دارایی های پرریسک در 
ترازنامه بانک ها بشــیند را نباید بدهند که مشخص نیست چرا بانک 
مرکزی ایران با مصوبه موافقت کرده است. وی ادامه داد: هر چه میزان 
دارایی های پرریسک افزایش پیدا می کند، نسبت کیفیت سرمایه هم زیاد 
می شود که به عبارتی بانک ها باید سرمایه بیشتری نگهداری کنند. البته 
بعید می دانم که بانک ها تمایلی برای حضور در بازار سرمایه نشان دهند 
که اگر هم وارد بورس شوند، راه حل خوبی برای حمایت از بازار سرمایه 
نیســت زیرا، از طریق آن خلق نقدینگی صورت می گیرد و در ترازنامه 
بانک ها دارایی پرریسکی وارد می شود که ممکن است مشکات پولی 
برای اقتصاد کشور ایجاد کند که در نهایت موجب افزایش تورم می شود. 

 بیش از ۱۸ هزار سهم سهام عدالت 
در بانک آینده فروش رفت

پول ســهام عدالت برای ســهامدارانی که از طریق بانک آینده اقدام به 
فروش ســهام خود کرده اند، تاکنون راس موعد پرداخت شده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک آینده، روند فروش سهام عدالت سهامدارانی 
که در بازه زمانی پانزدهم تیر تا چهارم شــهریور امســال از طریق این 
بانک اقدام کرده اند، بیش از 18 هزار سهم، به ارزش بیش از 82 میلیارد 
ریال است که فرآیند واریز پول سهام عدالت برای متقاضیان فروش آن، 
صورت گرفت و به حساب آن ها واریز شد.برای متقاضیانی که تاکنون با 
وجود ثبت نام، واریزی نداشته اند، باید برای آگاهی از وضعیت کارگزار 
ناظر خود با مرکز اطاع رســانی ذی نفعان بازار سرمایه و سهام عدالت 
به شماره 1569، تماس حاصل نمایند، چون ممکن است کارگزار ناظر 

برخی از این متقاضیان محترم، کارگزاری دیگری باشد.

 اعام رسمی افزایش سرمایه 
۸۳ درصدی بانک تجارت

با صدور یک اطاعیه رسمی شفاف سازی، افزایش سرمایه 83 درصدی 
بانک تجارت اعام شد تا در صورت موافقت سازمان بورس این بانک به 
بزرگترین شرکت بورس از نظر سرمایه اسمی تبدیل شود.بانک تجارت 
که با با نماد »وتجارت« در بازار سهام حضور دارد با صدور یک اطاعیه 
شفاف سازی در سامانه کدال اعام کرد : با توجه به ماده 3 دستورالعمل 
افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، 
پیشنهاد اعضای هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 83 درصدی این 
بانک از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی با هدف 
بهبود ســاختار مالی در 18 شهریور ماه 1399 به تصویب رسید و این 

پیشنهاد برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارائه شد.

بانک مرکزی اعام کرد؛
  چک  برگشتی در اعطای تسهیات کرونا 

بی تاثیر است
بانک مرکزی در بخشنامه ای اعام کرد: چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان که 
بعد از یک اســفند 98 صادر شده باشد، محدودیتی برای اعطای تسهیات کرونا ایجاد 
نمی کند.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پیرو بخشنامه پیشین خود در 
خصوص اباغ مصوبه »ستاد ملی مبارزه با کرونا« مبنی بر تعلیق اعمال محرومیت های 
قانونی صادرکنندگان چک های برگشتی بـــه دلیل شــرایط ایجاد شده ناشی از شیوع 
بیماری کرونا اعام کرد: چک برگشــتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان در تســهیات 
کســب وکارهای آســیب دیده از کرونا که از یکم اسفند ماه 1398 تا پایان زمان اجرای 
طرح تسهیات قابل اعطا به واحدهای کسب وکار و دیگر تسهیات مربوط به کرونا صـادر 
شده یا می شــود، صرفاً برای طرح های تسهیات کرونایی از محدودیت های متعارف در 
اعطای تسهیات بانکی مستثنی می شود.بانک مرکزی در بخشنامه پیشین خود با هدف 
مســاعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها )اعم از حقیقی و حقوقی( به ویژه کسب 
و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به 
ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند تسهیاتی را فراهم ساخته 
بود تا در صورت تســلیم درخواســت دارندگان این چک ها به بانک یا موسسه اعتباری 
غیر بانکی، ذی ربط حداکثر تا ســه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور، مشمول 
محرومیت ها و ممنوعیت های ناطر بر چک برگشتی مقرر در ماده 5 مکرر الحاقی قانون 

صدور چک نشوند.

حرکت پرنوسان شاخص بورس
شاخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و درحالی که در ساعات ابتدایی 
معامات روندی صعودی داشــت و به یک میلیون و 593 هزار واحد رســید، در ساعات 
میانــی و پایانی معامات روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت در رقم یک میلیون و 
578 هزار واحد ایســتاد. معامات دیروز بازار سرمایه درحالی به پابان رسید که شاخص 
کل ایــن بازار با 5568 واحد کاهش، رقم یک میلیــون و 578 هزار واحد را ثبت کرد. 
شــاخص کل با معیار هم وزن نیز 3382 واحد کاهش یافت و به رقم 423 هزار و 153 
واحد رســید. معاملــه گران دیروز یک میلیون معامله انجام دادنــد که 106 هزار و 12 
میلیارد ریال ارزش داشــت.معدنی و صنعتی گل گهر، فــواد مبارکه اصفهان و صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل ملی 
صنایع مس ایران، کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران، گروه مپنا و شرکت ارتباطات 
سیار ایران نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بازار گذاشتند.نمادهای 
پربیننده این بــازار از بانک تجارت، ملی صنایع مس ایران، فواد مبارکه اصفهان، بانک 
صادرات ایران، معدنی دماوند، گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو و سرمایه گذاری 
غدیر تشکیل شده است.شاخص کل فرابورس نیز با 13 واحد رشد به رقم 16 هزار و 783 
واحد رســید. معامله گران این بازار 333 هزار معامله به ارزش 27 هزار و 364 میلیارد 
ریال انجام دادند. پتروشــیمی مارون، پلیمر آریا ساسول و فواد هرمزگان جنوب نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی 
تندگویان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و توسعه مسیر برق گیان نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذشاتند.
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نگـــاه

پمپئو:
 عمیقاً نگران فعالیت های ترکیه در شرق 

مدیترانه هستیم
»مایــک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا گفت که واشــنگتن عمیقاً نگران 
فعالیت های اکتشافی ترکیه برای یافتن منابع انرژی در شرق مدیترانه 
است.به گزارش خبرگزاری فرانســه، پمپئو شنبه شب در جریان سفر 
به قبــرس اظهار کرد: ما عمیقاً نگران فعالیت هــای ترکیه برای یافتن 
منابع طبیعــی در مناطقی هســتیم که در حوزه حاکمیــت یونان و 
قبرس در شــرق مدیترانه قرار دارد.ی پس از دیدار با مقام های ارشــد 
قبرس، گفت: افزایش تنش های نظامی به هیچ کسی جز دشمنانی که 
خواهان تفرقه در اتحاد دو ســوی آتانتیک هســتند، کمک نمی کند. 
وزیر خارجه آمریکا افزود: همکاری منطقه ای برای امنیت پایدار انرژی، 
ضروری اســت.»نیکوس آناستاسیادس« رئیس جمهوری قبرس نیز در 
واکنش به موضع آمریکا گفت که از »این موضع قاطع در محکوم کردن 
حفاری های غیرقانونی ترکیــه در منطقه اقتصادی اختصاصی قبرس« 
اســتقبال می کند.همچنین اختاف ها بین یونان و ترکیه بر سر منابع 
انرژی در دریای مدیترانه در هفته های گذشــته شدت گرفته و پای ناتو 
را برای کاهش تنش ها میان ۲ کشــور به میان کشیده است.ترکیه در 
منطقه مورد مناقشه در مدیترانه، رزمایش دریایی برگزار کرده و یونان 
نیز به تمرینات نظامی فرانسه و ایتالیا در این منطقه ملحق شده است.

یونان، ترکیه را به اقدامات تهاجمی و نقض مرزهای دریایی خود متهم 
کرده است.

اردوغان به مکرون: 
تاریخ فرانسه را نمی دانی!

 »رجــب طیب اردوغان« رییس جمهــوری ترکیه در بحبوحه تنش ها 
در شــرق مدیترانه از »امانوئل مکرون« رییس جمهوری فرانسه انتقاد 
کرد و گفت که وی، تاریخ کشــورش را نمی داند.به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، اردوغان شــنبه در سخنانی خطاب به مکرون گفت: اطاعی از 
تاریخ نداری. حتی تاریخ فرانســه را نمی دانی.وی با اشاره به کشتارهای 
الجزایر و روآندا اظهار کرد: نمی توانی به ما درس انسانیت بدهی.رییس 
جمهوری ترکیــه همچنین خطاب به یونان هشــدار داد که »مرتکب 
اشتباه نشود«.مکرون پنجشنبه گذشــته گفت: ترکیه دیگر شریک ما 
در منطقه مدیترانه نیســت.وی افزود: باید در مقابل دولت ترکیه قاطع 
باشیم. مردم ترکیه لیاقت دولتی غیر از دولت اردوغان را دارند.اختافات 
بین یونان و ترکیه بر ســر منابع انرژی در دریای مدیترانه در هفته های 
گذشته شدت گرفته و پای ناتو را برای کاهش تنش ها میان ۲ کشور به 
میان کشیده است.ترکیه در منطقه مورد مناقشه در مدیترانه، رزمایش 
دریایی برگزار کرده و یونان نیز به تمرینات نظامی فرانســه و ایتالیا در 
این منطقه ملحق شده است.یونان، ترکیه را به اقدامات تهاجمی و نقض 

مرزهای دریایی خود متهم کرده است.

رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در 
دادگاه اهه ادامه می یابد

دیوان بین المللی دادگســتری خبر داد که در ادامه روند رســیدگی به 
شــکایت ایران از آمریکا به اتهام نقض پیمان مودت، مخالفت مقدماتی 
واشنگتن با شکایت یاد شده از فردا )دوشنبه ۲4 شهریور( بررسی خواهد 
شــد.ایران پس از تجدید تحریم های آمریکا و با استناد به پیمان مودت 
دوجانبه سال ۱۹۵۵ و با توجه به آنکه پیمان، دیوان اهه را مرجع رفع 
اختافات تعیین کرده است، از آمریکا به اتهام نقض این پیمان شکایت 
کرد.دیوان اهه که بازوی قضایی سازمان ملل به شمار می رود، ۱۱ مهر 
۱۳۹۷ و پس از چند هفته بررسی شکایت ایران از تحریم های ۱۵ مرداد 
۱۳۹۷ آمریــکا، با تائید برخی از درخواســت های ایران و تا صدور رأی 
نهایی، رأی به تعلیق تحریم های واشنگتن در حوزه های دارویی، وسایل 
پزشــکی، غذایی و هوانوردی داد.آراء دیــوان ازم ااجرا بوده و غیرقابل 
فرجام خواهی اســت.وزارت امور خارجه آمریکا پس از صدور رأی دیوان 
اعام کرد که پیمان مودت را فســخ می کند. بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ 
پیمان مودت، هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطار کتبی یک ساله، 
این عهدنامه را فسخ کند.اکنون آمریکا در 4 جلسه فرصت خواهد داشت 

تا مخالفت خود با این شکایت را به صورت ویدئویی مطرح نماید.

آمریکا و بازی با کارت خروج از عراق 
 آمریکا برای خارج کردن بیش از پنج هزار نظامی خود از عراق مهلتی سه ساله 
تعیین کرده است اما بسیاری از کارشناسان این مدت زمان طوانی را با حجم  
نیروهای اشغالگر غیر واقعی می دانند و بر این باورند که این موضوع بیشتر مانور 
سیاســی و تبلیغاتی است. زمانی که شمار این نیروها با نیروهای آمریکایی در 
سال ۲۰۰۸ مقایسه می شود که بالغ بر ۱۶۵ هزار نفر بودند، این زمان طوانی 
سه ســاله برای خروج این تعداد کم از نیروها به باور کارشناسان غیر منطقی 
نشــان می دهد. این در حالی است که نیروهای آمریکایی سال ۲۰۰۸ در ۱۸ 
پایگاه نظامی خاک عراق مستقر بودند اما پنج هزار و ۲۰۰ نیروی کنونی طبق 
ادعای پنتاگون همگی در دو پایگاه »عین ااسد« )استان اانبار( و »الحریری« 
)اربیل( به عاوه سفارتخانه آمریکا در بغداد مستقر شده اند.بدون شک نیروهای 
آمریکایی که در قالب شرکت های امنیتی و پیمانکاری در عراق حضور دارند، در 
این آمار - که کسی به درستی از صحت آن اطاع ندارد - به حساب نیامده اند. 
آمریکا وقتی توافقنامه امنیتی را برای اخراج نظامیانش از عراق در سال ۲۰۰۸  
را امضا کرد، ظرف ســه سال )پایان ۲۰۱۱( همه این نیروها را بیرون کشاند، با 
وجودی که گروه های تروریستی متعددی مانند »القاعده«، »توحید و جهاد« و 
»شورای مجاهدین« همگی در خاک عراق فعال بودند.اکنون و در حالی که تنها 
گروه تروریستی فعال در عراق، »داعش« است که به دلیل جنایاتی که در طول 
سه ســال )۲۰۱4 تا ۲۰۱۷( در استان های سنی نشین که به عنوان پذیرنده 
این گروه شناخته می شدند، مرتکب شد، جایگاه و اعتبار خود را از دست داده 
و اکنون به صورت هسته های پراکنده هر از گاهی دست به عملیات تروریستی 
محدود می زند.نیروهای مســلح عراق در ۲۰۲۰ در مقایســه با اواخر ۲۰۱۱ 
که نظامیان آمریکایی خاک این کشــور را تــرک کردند، از تجربه و توانمندی 
کافی برخوردارند و از همه مهمتر یک نیروی رزمی فوق العاده به نام »الحشــد 
الشــعبی« به نیروهای مسلح عراق افزوده شده که نقش کلیدی در پیروزی بر 
گروه تروریستی داعش داشته است. جدا از همه اینها، اخراج نظامیان آمریکایی 
همانند ۲۰۱۱ مبتنی بر خواست مردمی است که در تظاهرات میلیونی چهارم 
بهمن ۹۸ تجلی یافت و در قانون پارلمان به عنوان نماینده ملت عراق مصوب 

۱۵ دی ۹۸ انعکاس یافته است.

معمای خروج نظامی آمریکا از عراق 
پیرامــون بهانه های آمریکا برای ســازماندهی حضور نظامیانــش در عراق و 
مانورهایی که در این خصوص برای ماندن بیشــتر انجام می دهد دیدگاه های 
مختلفی مطرح شــده اســت.یکی از مهمترین دیدگاه ها در این باره، مرتبط 
دانستن این موضوع با طرح موسوم به »معامله قرن« و »عادی سازی روابط رژیم 
صهیونیستی با کشورهای عربی« است که ادعا شده ، عراق از نگاه واشنگتن یکی 
از کشورهای هدف برای پیوستن به این طرح است.طبق این دیدگاه، واشنگتن 
به دلیل مشکات متعدد - داخلی و خارجی - و در راس آن اقتصاد بیمار و شکل 
گیری ائتاف بزرگ سه قدرت جمهوری اسامی ایران، روسیه و چین، قادر به 
تحمیل هزینه های هنگفت حضور نظامیانش در منطقه نیست و می کوشد با 
ایجاد یک سامانه بومی امنیتی تحت کنترل خود، شکل تازه ای از سلطه را بر 
منطقه تحمیل کند بدون اینکه نیاز به حضور فیزیکی نظامیانش داشته باشد.

این طرح از سال ها پیش، تحت عنوان »خاورمیانه جدید« یا »خاورمیانه بزرگ« 
بــرای خودداری از »برخورد تمدن ها« مطــرح بوده و در دوره دولت ترامپ بر 
آن نام »معامله قرن« گذاشته شده است.عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی 
و کشورهای عربی منطقه نیز در این چارچوب ارزیابی شده است تا کشورهای 
محور آمریکایی در قالب یک ســامانه بومی، ســلطه تحت کنترل واشنگتن را 
راهبری کنند موضوعی که »زبیگنیو برژینســکی« مشاور پیشین امنیت ملی 
آمریــکا در کتاب »تخته شــطرنج« آن را »نخ های بازی« نامیده و طبعا عراق 
در این بازی، یکی از کشــورهای راهبردی است.در این راستا ظهور داعش در 
تابســتان ۲۰۱4 که امثال »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا و »هیاری 
کلینتــون« وزیر امور خارجه دولت »باراک اوباما« اعتراف کرده اند، ســاخته و 
پرداخته آمریکا بوده، بخشی از طرح واشنگتن برای تقویت سامانه بومی خود و 
اثرگذاری بر ائتاف »ایرانی، روســی و چینی« بوده است.  شکست داعش پس 
از سه ســال توسط قدرت های رقیب آمریکا در منطقه در حالی که واشنگتن 
پیش بینی کرده بود ۲۰ تا ۳۰ سال می تواند منطقه را درگیر آن کند تا طرح 
هایش را بــه آرامی پیش ببرد، بیش از هر زمان دیگر آمریکا را آشــفته کرد.

ائتاف بازدارندگی نه تنها داعش را از بین برد، بلکه باعث ایجاد نیروهای جدید 
مانند »الحشد الشعبی« مبتنی بر مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی و سبب 
ایجاد محور مقاومت در منطقه با نگرش ضد آمریکایی – صهیونیستی و دولت 
های مزدور کاخ سفید در منطقه شد.معادله بر خاف میل آمریکا تغییر یافت 
و اســتان های سنی نشین عراق که از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱4 )برای حدود یک دهه( 
به عنوان استان های پذیرنده گروه های تروریستی شناخته می شدند، پس از 
جنگ ســه ساله با داعش، در اواخر ۲۰۱۷ تبدیل به بخشی از نیروهای جدید 
ضد تروریسم شدند به نحوی که 4۰ درصد ترکیب الحشد الشعبی را اهل سنت 
تشــکیل داد.پایان داعش در منطقه، از نگاه نیروهای محور مقاومت، فصل تازه 
ای از مبارزه را آغاز کرد و آن پایان بخشیدن به حضور قدرت های بزرگ حامی 
تروریسم در منطقه و در راس آنها آمریکا است.بر همین اساس، این رویکرد در 
عراق به عنوان یکی از پایگاه های مهم حضور نظامی آمریکا از طریق سیاسی در 
۲۰۱۸ با پیروزی گروه سیاسی نزدیک به محور مقاومت در انتخابات پارلمانی و 
تشکیل دولت »عادل عبدالمهدی« شکل گرفت.سیاست واشنگتن از این تاریخ 
با روی کار آمدن دولت ترامپ، در عراق و سراســر منطقه تغییر بنیادی کرد و 
واشنگتن به سیاست موســوم به »بر هم زدن قواعد بازی« روی آورد.حمله به 
مواضع الحشد الشعبی، ترور دو فرمانده برجسته پیروزی بر داعش سپهبد شهید 
»قاسم سلیمانی« و شهید »ابومهدی المهندس«، ترور فعاان سیاسی، رسانه 
ای و اجتماعی در عراق، دخالت نظامی در خاک ســوریه، چشم پوشی از ورود 
نظامی ترکیه به شمال عراق و سوریه، چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای انجام 
حمات موشــکی و هوایی در سوریه و عراق، »انفجار بندر بیروت« که متهمان 
اصلی آن متحدان آمریکا هستند به عاوه ادامه جنگ نامشروع رژیم سعودی در 
یمن، بخشی از این سیاست آمریکا برای برهم زدن قواعد بازی در منطقه بوده 
است. در این آشفتگی سیاسی، امنیتی و اجتماعی که آمریکا در منطقه ایجاد 
کرده، واشنگتن همچنان بر پیشــبرد سیاست خود برای ایجاد سامانه امنیت 
بومی تحت کنترل خود با تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه ادامه داد، 
غافل از اینکه محور مقاومت، این بازی را با »صبر راهبردی« درک کرده است.

روی همین اصل، گروه های مقاومت در عراق پس از آشکار شدن نیات حقیقی 
آمریکا، رویکرد تازه ای برای اجبار نظامیان آمریکایی به خروج از کشورشان را 
در پیش گرفتند.کارشــناس امور راهبردی در عراق در این باره معتقد است که 
قضیه بیرون کشاندن پنج هزار و ۲۰۰ نظامی آمریکا در طول سه سال از خاک 
عراق بدون شــک یک مانور سیاسی اســت.با وجود این مانورهای سیاسی که 
ترامپ همچنان با هدف بهره برداری برای انتخابات ریاست جمهوری و پیشبرد 
سیاســت هایش در منطقه دنبال می کند، گروه های مقاومت در عراق با تکیه 
بر مشروعیت مردمی و دینی تاکید کرده اند که هیچ گزینه ای جز خروج فوری 
همه نظامیان خارجی اعم از آمریکایی و غیر آمریکایی )از جمله ناتو( را از خاک 

کشورشان نخواهند پذیرفت.

 تنش در شرق مدیترانه:

بازار گرم فروش ساح های غربی
 باا گرفتن تنش میان ترکیه و یونان بر سر کشف ذخایر انرژی 
در مناطق شــرق دریای مدیترانه، اگرچه ممکن است برای این 
دو کشور ثمر چندانی نداشته باشد اما این تنش می تواند بازار 
پرســودی را برای برخی دولت های غربی تولید کننده ساح و 
جنگ افزار باشــد.به گزارش خبرگزاری فرانسه با اعام خبری 
مبنی بر اینکه یونان قصد دارد بــه منظور تقویت توان دفاعی 
و نظامــی خود برای هرگونه مواجهه احتمالی با ترکیه، اقدام به 
خرید عمده ساح کند، نوشت: کریاکاس میتسوتاکیس  نخست 
وزیر یونان روز گذشــته از خرید عمده ســاح و به روز رسانی 
کــردن تجهیزات نظامی در این کشــور و در زمانی که تنش با 
ترکیه بر سر منابع »هیدروکربن« در شرق مدیترانه در بن بست 
قرار گرفته اســت، خبر داد.خبرگزاری فرانســه افزود: بن بست 
بوجود آمده بین آنکارا و آتن منجر شده تا  دیگر متحدان ناتو نیز 
درحمایت از آتن  به این عرصه وارد شوند  و بیم شعله ور شدن 
هرگونه درگیــری را دراین بخش از آب های مدیترانه می رود.

بنابراین گزار ش نخست وزیر یونان روز گذشته در » سالونیک « 
)hessaloniki( دومین شهر بزرگ این کشور در سخنانی گفت: 
زمان آن فرا رسیده است تا نیروهای نظامی خود را تقویت کنیم 

که این اقدام به منزله یک سپر ملی خواهد بود.

18 فروند جنگنده رافائل و دیگر جزئیات نظامی
خبرگزاری فرانســه درادامه گزارش داد: نخست وزیر یونان در 
این سخنرانی از خرید ۱۸ فروند جنگنده فرانسوی رافائل، چهار 
فرونــد قایق )جنگی( چندمنظوره، چهــار فروند بالگرد نیروی 
دریایــی و همچنین جذب ۱۵هزار نیــروی نظامی تازه نفس و 

تقویت منابع در بخــش صنعت نظامی و دفاع در برابر حمات 
ســایبری خبر داد.خبرگزاری فرانسه افزود: نخست وزیر یونان 
همچنین از خرید تســلیحات تازه ضدتانک، اژدرهای دریایی و 
موشک  برای  نیروی هوایی این کشور بعنوان بزرگترین خرید و 

به روز رسانی تسحلیاتی در این کشور در دوهه اخیر اشاره کرد.
یک منبع دولت یونان به خبرگزاری فرانسه گفت که قرار است 
جزئیات خرید تجهیزات نظامی و هزینه آنها در کنفرانس خبری 
امروز )یکشنبه( اعام شــود.بنابراین گزارش یونان که در اوایل 

قرن بیســت و یکم قصد خرید تجهیزات نظامی همچون تانک 
و زیردریایی از آلمان و جنگنده های آمریکایی و ســامانه های 
دفاعی روســی را داشت ، هزینه ها را صرف بازی های المپیک 
۲۰۰4 آتــن کرد.تنش ها میان یونان و ترکیــه در  ماه اوت و  
چند روز پس امضاء توافق دریانوردی یونان با مصر که آنکارا را 
خشمگین و یک شناور اکتشافی ترکیه به همراه ناوهای جنگی 
به آب های مورد اختاف اعزام کرد، باا گرفته است.آنکارا از آن 
هنگام فعالیت ها در این منطقه را گسترده تر کرده اما آتن آن 
را غیرقانونی می داند.تنش ها میان ترکیه و یونان بر ســر منابع 
نفت و گاز شــرق مدیترانه در هفته های اخیر ابعاد تازه تری به 
خود گرفته است.این اختاف با آغاز اکتشافات گاز توسط ترکیه 
در نزدیکی ســواحل یونان در شرق مدیترانه شدت یافته است. 
 )Oruc Reis( »در این مأموریت، کشتی تحقیقاتی »عروج رئیس
ترکیه به همراه کشــتی های جنگی در حال جست و جو برای 
یافتن میادین احتمالی گاز در جنوب ســواحل ترکیه است.در 
نتیجه این تنش ها، حضور نظامی فرانسه در این منطقه تقویت 
شده و  آمریکا نیز یک فروند کشتی جنگی خود را در آب های 
نزدیک جزیره ِکِرت یونان مســتقر کرده است.در همین حال، 
»جوســپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار 
داد که این اتحادیه در حال آماده کردن فهرســتی از تحریم ها 
علیه ترکیه است.»رجب طیب اردوغان« رئیس  جمهوری ترکیه 
نیز در تماس تلفنی با »چارلز میشل« رئیس شورای اروپا، درباره 
تحوات و تنش های اخیر در حوزه شرق دریای مدیترانه، گفت 
کــه مواضع و اظهارات تحریک آمیز اروپا درباره مدیترانه کمکی 

به حل مشکل نمی کند.

 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به دامنه 
بحران ها از باروس تا شــرق دریای مدیترانه و ضرورت 
پاســخ فوری به این تحوات هشدار داد که همسایگی 
اتحادیه اروپا غرق در آتش است.»جوســپ بورل« در 
گفت وگو با نشــریه انگلیسی »فایننشــال تایمز« که 
روز یکشنبه منتشر شد حوزه بالکان را نیز در وضعیت 
خطرناکی توصیف و عنوان کرد که به لطف تاش های 
اتحادیه اروپا، اوضاع در این منطقه تحت کنترل درآمده 
است.وی در آستانه سالگرد تصاحب کرسی عالی ترین 
مقام سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا افزود که در ۱۰ 
ماه گذشــته اوضاع از آن چیزی که انتظارش را داشته 
وخیم تر شده است.وی در آستانه سالگرد تصاحب کرسی 
عالی ترین مقام سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که 
در ۱۰ ماه گذشــته اوضاع از آن چیزی که انتظارش را 
داشته وخیم تر شده اســت.بورل عنوان کرد که انتظار 
می رود وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست ۲۱ 
سپتامبر، مقامات ارشد دولت باروس را به دلیل تقلب 
در انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب مخالفان دراین 
کشور تحریم کنند. وی عنوان کرد که اعضا هنوز درباره 
افزودن نام الکساندر لوکاشانکو رئیس جمهوری باروس 
در پیش نویس فهرست تحریم ها به اشتراک نظر نرسیده  
و قرار اســت درباره این مساله بحث و تبادل نظر شود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اختافات میان 

ترکیه، یونان و قبرس بر ســر شرق مدیترانه را از دیگر 
مســائلی عنوان کرد که در دســتورکار نشست بعدی 
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپــا قرار دارد.  وی افزود 
که تنش ها در این منطقه به طــور فوق العاده ای رو به 
افزایش است و خطر درگیری فراتر از کام است.  آنکارا 
در هفته های اخیر به حفاری و فعالیت های اکتشــافی 
برای یافتن منابع هیدروکربن در شــرق مدیترانه روی 
آورده امــا یونان و جمهوری قبــرس می گویند که این 
اقدمات در حوزه حاکمیت آنها انجام شــده است.یونان 
و قبرس، ترکیــه را به نقض قوانین بین المللی متهم و 
تاش کرده اند تا اعضــای اتحادیه اروپا را برای تحریم 
آنکارا ترغیب کنند.»جوسپ بورل« درباره مسمومیت 
الکسی ناوالنی چهره سرشناس مخالف وادیمیر پوتین 

هم به شــرط اثبات ادعاهای مطرح شــده خواســتار 
تحریم مقامات دولت روســیه شد. وی افزود که در آن 
صورت پرونده او مشــابه مسمومیت سرگئی اسکریپال 
جاســوس اسبق روس خواهد شد که سه سال پیش با 
گاز نوویچوک در خاک انگلیس مســموم شد.مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ســپس عنوان کرد که 
آلمان ها – به عنوان کشوری که مسمومیت ناوالنی با گاز 
نوویچوک را شناسایی کردند – می توانند با توقف پروژه 
احداث دومین خط لوله گاز روســیه به اروپا )موســوم 
به نورد اســتریم ۲( تافی کنند. بورل یادآور شد: نورد 
اســتریم ۲ یک پروژه اروپایی نیست و کمیسیون اروپا 
هرگز اشــتیاق زیادی به اجرای این پروژه نشان نداده 
اســت.وی همچنین روابط با چیــن را پس از تحوات 
هنگ کنگ پیچیده و دشــوار توصیف کرد و افزود که 
حتی جو بایدن رقیب دمکرات دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، رویکرد واشنگتن 
تقابل خواهد بود.در این میان، اتحادیه اروپا باید راهی را 
پیدا کند که از »فشرده شدن« بین دو ابر قدرت دوری 
کند.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در 
توئیتی با اشــاره به این مصاحبه تصریح کرد: شــرایط 
جهان و تنش های فزاینده ای که در همســایگی مان با 
آن روبرو هستیم نیازمند پاسخ قوی و متحدی از سوی 

کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

هشدار بورل درباره آتش بحران ها در همسایگی اتحادیه اروپا

آمریکا میدان جنگ آینده را اعام کرد
فرمانده نیروی هوایی آمریکا مکان احتمالی یک جنگ بزرگ آینده را که با مشارکت 
 Defence کشورش به وقوع خواهد پیوست، اعام کرد.خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از
News گزارش داد، چارلز براون، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، مکان احتمالی یک جنگ 
بزرگ آینده را با مشارکت این کشور اعام کرد.به گفته براون، جنگ آینده با مشارکت 
آمریکا مشــابه درگیری های دو دهه گذشــته نخواهد بود.وی گفت: »جنگ آینده از 
ســواحل ما دور نخواهــد بود«.این ژنرال آمریکایی اطمینــان دارد که جنگ آینده با 
مشــارکت آمریکا با توجه به تلفات نظامی و خطراتی که برای ملت این کشــور وجود 
دارد، یادآور جنگ جهانی دوم و اتفاقاتی که بر ســر آمریکا آمد، خواهد بود.این نشریه 
خاطر نشان می کند که فرمانده جدید نیروی هوایی آمریکا با مخالفت نمایندگان کنگره 
که مخالف تعطیلی پایگاه های نظامی با هواپیماهای منسوخ در مناطق خود هستند، 
مواجه خواهد شد. همچنین این نشریه خاطرنشان کرد که عمده هزینه های نوسازی 
در دوران رهبری براون بر عهده شــرکت نظامی –صنعتی Northrop Grumman است 
که مسؤول ایجاد بمب افکن های استراتژیک سنگین بی-۲۱ و راکت های بین قاره ای 
جدید بازدارنده استراتژیک Ground based است.در ماه سپتامبر، والری اینسینا، روزنامه 
نگار نشرینه Defence News، در مورد بازید از مرکز عملیات رزمی، ایجاد شده در پایگاه 
نیروی دریایی آمریکا اندروز؛ جایی که وی عملیات شــبیه سازی شده ای از »سیستم 
کنترل جنگ انقابی« را مشاهده کرد گفت که طی آن پاسخ واشنگتن به حمله یک 

دشمن بالقوه )احتمااً مسکو( نشان داده شد.

حزب اه لبنان شدیدا اقدام بحرین برای عادی 
سازی روابط با اسرائیل را محکوم کرد

حزب اه لبنان، در بیانیه ای شدیدا گام نظام حاکم بحرین در به رسمیت شناختن رژیم 
اســرائیل و سایر انواع عادی سازی با این رژیم را محکوم کرد.به گزارش سایت العهد، 
حزب اه لبنان اعام کرد: این گام در راستای انتقال سازمان های مزدور و خائن به ملت 
از روابط محرمانه با دشــمن به روابط علنی است.حزب اه لبنان افزود: پاسخ ملت های 
آزاده عربی و مسلمان به خصوص ملت فلسطین و بقیه جنبش های مقاومت در منطقه 
به این گام های خیانتکارانه این اســت که پیروزی به اذن خداوند از آن محور مقاومت 
اســت. محور مقاومت به حقوق ملت فلسطین تا آزادسازی کامل اراضی فلسطینی و 
مخالفت با انواع عادی ســازی و همکاری با رژیم غاصب پایبند است. این حزب افزود: 
تمام بهانه هــا و توجیهاتی که آن حکام در قدرت برای بازارگرمی این عادی ســازی 
می آورند نمی توانند این خیانت بزرگ و ضربه دردناک به ملت فلســطین و مســائل 

عادانه امت را توجیه کنند.

غنی: 
برای برقراری صلح، مذاکرات را جدی 

ادامه می دهیم
رئیس جمهوری افغانستان آغاز گفت وگو میان هیئت های دولت این کشور 
و طالبان را نتیجه فداکاری های نیروهای امنیتی خوانده و تاکید کرد کابل 
مذاکرات را با عزم راسخ ادامه می دهد.به گزارش خبرگزاری آناتولی، محمد 
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در اولین واکنش به نخستین نشست 
مذاکرات صلح دولت افغانســتان و طالبان که امروز در شهر دوحه پایتخت 
قطر برگزار شــد، آغاز گفت وگوهای رو در رو میان دولت و طالبان را نتیجه 
فداکاری هــای نیروهای امنیتی و دفاعی خواند و اظهار کرد: »ما با رویکرد، 
راهکار، برنامه و عزم راسخ برای دستیابی به صلح پایدار و آبرومندانه پیش 
می رویم«.وی امروز طی اظهاراتی در جلسه فرماندهی ستاد مشترک ارتش 
در کابل خطاب به فرماندهان نظامی کشورش گفت: »دولت افغانستان با عزم 
راسخ برای پایان دادن به جنگ روند را ادامه می دهد. صلح پایدار، آبرومندانه 
و مطمئنی را دنبــال کنید که در آن آرزوهای هر افغان و دســتاوردهای 
نوزده سال گذشته امن باشد«.همچنین رئیس شورای صلح ملی افغانستان 
گفته است که آتش بس موردی است که فردا درباره آن بحث خواهد شد.به 
گزارش اسپوتنیک، عبداه عبداه رئیس شورای صلح ملی افغانستان اعام 
کرد، روز یکشنبه )۱۳سپتامبر( روی آتش بس گفت وگو خواهد شد.عبداه 
بــه رویترز گفت: »اجــرای آتش بس یکی از اولین مواردی اســت که روز 
یکشنبه نمایندگان حکومتی و طالبان مورد بحث قرار می گیرد«.قابل ذکر 
است نخستین نشســت مذاکرات صلح افغانســتان صبح امروز شنبه ۱۲ 
سپتامبر با حضور هیئتی از مقامات دولتی وجناح های مختلف افغانستان و 
هیئت گروه طالبان و همچنین مقامات و نمایندگان برخی کشورها در هتل 
شرایتون شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شد.همچنین نخستین نشست رو 
در روی هیئت های مذاکره کنده دولت افغانستان و گروه طالبان عصر امروز 
شــنبه پس از پایان مجلس افتتاحیه به منظور آشنایی اعضای هیئت های 
طرفین و بحث پیرامون مســایل ابتدایی بدون حضور رسانه ها آغاز شد.این 
گفت وگوهــا گام بعدی پس از توافق آمریکا-طالبان درباره خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان است. این یک لحظه تاریخی به شمار می رود، چون 
برای نخســتین بار، طالبان علی رغم اینکه دولت افغانســتان را به رسمیت 
نمی شناسد، با نمایندگان آن بر سر آینده این کشور مذاکره می کنند.در این 
نشســت ۲۱ نماینده از طرف دولت افغانستان و ۲۱ نماینده از طرف گروه 

طالبان و نمایندگان شماری از کشورهای خارج مشارکت دارند.
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قرار اســت ماموریت مریخی ژاپنی ها، تصاویــری با کیفیت ۸K از 
قمرهای این ســیاره ثبت کند.به گزارش نیواطلس، »آژانس فضایی 
ژاپن« یا »جاکســا«)JAXA( و » ســازمان ملی رادیــو تلویزیونی 
ژاپــن«)NHK( با یکدیگــر همکاری می کنند تا بــرای »ماموریت 
اکتشــاف قمر مریخ«)MMX( دوربینی با دیدی بسیار عالی توسعه 
 ۸K دهند.این دوربین از اطراف ســیاره ســرخ، تصاویری با کیفیت
ثبت خواهد کرد.از زمان ارســال اولین تصاویر فضایی از دهه ۱۹۶۰ 
میــادی، زمان زیادی می گذرد. امروزه، ویدئوهای ۴K از ایســتگاه 
فضایی بین المللی و ماموریت های فضای عمیق با کیفیتی باا ارائه 
می شــوند.جدا از تولید تصاویر خیره کننده، این دوربین ها به ابزاری 

قدرتمند برای اکتشفات فضایی تبدیل شده اند.

به دنیا آوردن فرزند، یکی از عجیب ترین و درعین حال پرشعف ترین اتفاقاتی 
اســت که در زندگی مادران رخ می دهد. اما گاهی پس ازاین اتفاق شیرین، 
مادران به دایل مختلف دچار افسردگی می شوند. محققان کشور برای رهایی 
از این مشــکل، راه حل ســاده ای را ارائه کرده اند.افسردگی پس از زایمان یا 
اصطاحاً PPD، مرحله ای از افســردگی ماژور است که ازلحاظ زمانی با تولد 
نوزاد مرتبط است. طبق اطاعات ارائه شده توسط انجمن روان پزشکی آمریکا، 
شــروع آشفتگی خلقی در این بیماری، می تواند طی بارداری یا در ۴ هفته 
اول پس از تولد نوزاد باشد. از خصوصیات نسبت داده شده به PPD می توان 
به خلق افسرده، اضطراب، افکار اجباری، دشواری در خواب رفتن، اختال در 
تمرکز، زودرنجی، از دست دادن کنترل، ترس های غیرمنطقی، احساس گناه، 

کاهش میل جنسی، تفکر خودکشی یا آسیب به فرزند اشاره کرد. 

پژوهشگران انگلیســی، نوعی مولکول ابداع کرده اند که می تواند به 
بازیابــی عملکرد مغز و نخاع کمک کند.به گزارش کیک اســتارتر، 
پژوهشگران »آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی شورای تحقیقات 
پزشکی«)MRC LMB( کمبریج، مولکولی ابداع کرده اند که می تواند 
اتصاات از دســت رفته نخاع و مغــز موش های مبتا به اختاات 
عصبی از جمله آلزایمر و صرع را بازیابی کند.پژوهشگران با الهام از 
روش اتصال سلول های مغز، یک پل مولکولی ایجاد کردند که امکان 
تعامات جدید را فراهم می کند و راهی برای بازسازی و ترمیم مدار 
عصبی ارائه می دهد. این طرح را می توان گسترش داد تا همه انواع 
ســلول را به هم متصل کند و یا اتصااتی را در برخی از اختاات 

مانند صرع از بین ببرد.

 ژاپنی ها از قمر مریخ 
تصاویر 8K می گیرند

تأثیر شیردهی بر رفع افسردگی 
پس از زایمان

مولکولی که عملکرد مغز و نخاع 
را بازیابی می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ایران زیباست؛ ییاقات »اولسبلنگاه«

معرفی داج چارجر و دورانگو پلیس 
پس از انتشار تیزری در سال جاری، داج از خودروی پلیس چارجر و دورانگو ۲۰۲۱ رونمایی کرد.چارجر پورسوئیت ۲۰۲۱ دارای گیربکس 
۸ سرعته اتوماتیک جدیدی است که جایگزین گیربکس ۵ سرعته قبلی شده است.این خودروی ۶ سیلندر جدای از گیربکس جدید به 
سیستم چهار چرخ محرک مجهز شده و قدرت و گشتاور پیشرانه آن افزایش یافته است. داج اشاره ای به مشخصات عملکردی این خودرو 
نداشــته اما احتمااً قدرت آن ۳۰۰ اســب بخار و گشتاورش ۳۵۸ نیوتون متر خواهد بود که اگر چنین چیزی صحت داشته باشد قدرت 
و گشتاور این خودرو به ترتیب ۸ اسب بخار و ۵ نیوتون متر افزایش یافته است.پیشرانه ۸ سیلندر ۵.۷ لیتری تغییری نکرده اما دیگر با 
سیســتم چهار چرخ محرک همراه نخواهد شد. احتمااً این موضوع برای برخی افسران پلیس ناامید کننده خواهد بود اما داج می گوید 
این ترکیب قوای محرکه جدید فراتر از انتظارات پرفورمنس قبلی در تمامی جنبه ها از جمله شتاب گیری، ترمز و هندلینگ می باشد. این 
خودروساز همچنین گفته مصرف سوخت چارجر پلیس به خاطر گیربکس ۸ سرعته جدید کاهش یافته است.چارجر پلیس ۲۰۲۱ جدای 
از به روزرسانی قوای محرکه دارای اندروید اتو و اپل کارپلی استاندارد و همچنین ظرفیت بار مجاز بیشتر برای حمل تجهیزات بیشتر است. 
این سدان همچنین از حداکثر سرعت ۲۲۵ کیلومتر در ساعت سود برده و پلیس می تواند حداکثر سرعت آن را بسته به نیازها محدود کند.

 مخالفت با حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی
علی رغم درخواست رسمی ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش برای حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی آینده، ستاد ملی مقابله 
با کرونا با این مســاله مخالفت کرد.، با شــیوع ویروس کرونا در ایران سه ماه ورزش کشور تعطیل بود و پس از آن به صورت تدریجی و 
دست و پا شکسته تمرینات و مسابقاتی که کمترین احتمال انتقال ویروس را داشتند فعالیت خود را از سر گرفتند اما از همان ابتدای امر 
حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی ممنوع اعام شد و تا کنون مجوزی در این رابطه حتی برای فصل آینده ورزش ایران صادر نشده 
است.ستاد مقابله با گسترش کرونا در ورزش به صورت رسمی درخواست خود را مبنی بر حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی پیش 
رو با رعایت پروتکل های بهداشــتی به منظور مقابله با کرونا ارائه کرده که این درخواســت با مخالفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و نیز ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفته است.تاکنون برای ۲۰ رشته ورزشی مجوز فعالیت صادر شده که البته این مجوز برای 
رشته های مختلف، یکسان نیست و برخی مربوط به برگزاری اردو در سطح تیم های ملی، برخی مربوط به برگزاری مسابقات و برخی 
نیز مربوط به برگزاری لیگ است، با این وجود هیچ مجوزی برای حضور مجدد تماشاگران برای حضور در مسابقات ورزشی صادر نشده 

و به نظر می رسد که فصل آینده ورزش کشور نیز فعالیت خود را بدون حضور تماشاگران دنبال کند.

زمین چون جزره میان اندرونچو ریاست این گنبد نیگون ی موج از و زرد و دیگر چو ارشب و روز ر وی چو دو موج بار ن پیروزه رنگ دو جنگی سوار این ز روم آن ز زنگچو ر روی میدا ی ر نوندی سیه ر ز زاغی از ر خنگ زرین جناغ ی ر سر آورده سیمین سپری آخته تیغ زرین ز ر ه اندر رنگ و ه اندر گرزجهان حمله ه کرده ا زنده تیز

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

  تنهــا یک هفته پس از بازگشــایی موزه ها و محوطه های تاریخی مصــر، ۱۳ مومیایی ۲ هزار و ۵۰۰ 
ساله از محوطه باستانی سقاره در جنوب قاهره کشف شد.  به گزارش تارنمای شبکه خبری سی ان ان، 
باستان شناســان مصری در چاهی به عمق ۱۲ متر، ۱۳ تابوت دربسته کشف کردند که روی هم چیده 
شده بودند و با گذشت ۲ هزار و ۵۰۰ سال هنوز جزئیات رنگ و طرح های اولیه روی هر کدام به وضوح 
دیده می شــود. هویت مومیایی های موجود در این تابوت ها، هنوز مشخص نشده است. این تابوت های 
اسرارآمیز از محوطه باستانی سقاره در جنوب قاهره پایتخت مصر کشف شدند که جاذبه های تاریخی 
چون هرم پلکانی جوزر )قدیمی ترین هرم جهان( را در دل خود دارد.این اکتشــاف به فاصله تنها یک 
هفته از بازگشــایی  پساکرونایی موزه ها و محوطه های باستانی مصر به روی بازدیدکنندگان اتفاق افتاد.

این دومین بار در سال جاری است که سقاره تکه هایی دست نخورده از تاریخ را به دنیای باستان شناسی 
هدیه می کند؛ ماه آوریل )فروردین-اردیبهشــت ۹۹( امسال بود که باستان شناسان چهار تابوت حامل 

اجساد مومیایی شده و پنج تابوت سنگی را از این منطقه کشف کردند.

جوجه تیغی
تاب ظرافت جوجه تیغی رمانی زیبا با درون مایه ای قوی 
از خانم موریل باربری، رمان نویس مراکشی ااصل و استاد 
فلسفه است. به هنگام انتشــار کتاب در سال ۲۰۰۶ از 
رمان اســتقبال گسترده ای شــد و با فروش میلیونی و 
جوایز متعدد موفقیت های زیادی برای نویســنده اش به 
همراه داشت. این رمان همچنین در سال ۲۰۰۷ جایزه 
سال اتحادیه ناشران فرانسوی را از آن خود کرد. در سال 
۲۰۰۹ براساس این کتاب فیلمی نیز ساخته شده است.

ظرافت جوجه تیغی کتابی است که همانند اسمش ساده 
و معمول نیســت! کتابی با بن مایه فلســفی، عمیق اما 
دلچسب، کتاب سخت خوانی که به مرور آسان می شود! 
به طور کلی می شود گفت که اگر به دنبال کتابی هستید 
که هم میل شما را به فلسفه و موضوعات اجتماعی اقناع کند و هم ذات داستانی داشته باشد، این کتاب 
برای شماست! قسمت عمده کتاب در مورد خانم میشل، سرایدار ۵۴ ساله یک ساختمان هشت طبقه در 
محله اشرافی در پاریس است که ساکنان آن همه افراد طراز اول جامعه، تحصیلکرده و ثروتمنداند. راوی 
فرعی و دوم داستان، دختری ۱۲ ساله ساکن یکی از طبقات این آپارتمان، از خانواده ای مرفه و روشنفکر 
است. تا به اینجا تفاوت طبقاتی، فرهنگی و همینطور سنی دو راوی، به نظر بزرگترین کنتراست و تضاد 

بین زاویه دید دو راوی متفاوت است اما ماجرا فراتر از این هاست.
پشت جلد کتاب، قسمتی از متن کتاب آمده که به عنوان کتاب اشاره می کند:

خانم میشــل ظرافت جوجه تیغی را دارد: از بیرون پوشــیده از خار، یک قلعه واقعی نفوذناپذیر، ولی 
احساسم به من می گوید که از درون او به همان اندازه جوجه تیغی ظریف است، حیوان کوچک بی حال، 

به شدت گوشه گیر و بی اندازه ظریف.

هوشنگ مرادی کرمانی
هوشــنگ مرادی کرمانی )زاده ۱۶ شــهریور ۱۳۲۳ در 
روستای ســیرچ از توابع بخش شهداد کرمان( نویسنده 
معاصر ایرانی است. شهرت او به خاطر کتاب هایی است 
که برای کودکان و نوجوانان نوشــته، و شماری از این ها 
که به فیلم نیز درآمده است.هوشــنگ مرادی کرمانی تا 
کاس پنجم ابتدایی در آن روســتا درس خواند و همراه 
پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کرد. مادرش از دنیا رفته 
بود و پدرش دچار نوعی ناراحتی روانی-عصبی شده بود 
و قادر به مراقبت از فرزندش نبود. از همان سنین کودکی 
به خواندن عاقه خاص داشت و عموی جوانش که معلم 
روستا بود در این عاقه بی تاثیر نبود. پس از تحصیات 
ابتدایی به کرمان رفت و تا ۱۵ ســالگی در آنجا زندگی 
کرد و در این دوره بود که شیفته سینما هم شد.دوره دبیرستان را در یکی از دبیرستان های شهرستان 
کرمان گذراند و سپس وارد دانشگاه شد. وی پس از مهاجرت به تهران دوره دانشکده هنرهای دراماتیک 
را در این شهر گذراند و در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفت.از سال ۱۳۳۹ 
در کرمان و همکاری با رادیو محلی کرمان نویسندگی را آغاز کرد، و در سال ۱۳۴۷ با چاپ داستان در 
مطبوعات فعالیت مطبوعاتی اش را گســترش داد.اولین داستان وی به نام »کوچه ما خوشبخت ها« در 
مجله خوشه )به سردبیری ادبی شاملو( منتشر شد که حال و هوای طنز آلود داشت. در سال ۱۳۴۹ یا 
۱۳۵۰ اولین کتاب داستان وی »معصومه« حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری به نام »من غزال 
ترسیده ای هستم« به چاپ رسیدند.در سال ۱۳۵۳ داستان »قصه های مجید« را خلق می کند، داستان 
پســر نوجوانی که همراه با »بی بی« پیــر زن مهربان، زندگی می کند. همین قصه ها، جایزه مخصوص 

»کتاب برگزیده سال۱۳۶۴« را نصیب وی ساخت.
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