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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی پیشکسوتان جهاد و شهادت را سرمایه عظیم و سد مستحکم در برابر توطئه جبهه دشمن در »تحریف« تاریخ و کم اثر 
نمودن فرهنگ دفاع مقدس بر شمرد.سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شرکت کنندگان در گردهمایی پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس 
استان مرکزی پیامی صادر کرد.در این پیام آمده است: در شرایط خطیر و پر مسئولیت کنونی که شما پیشکسوتان جهاد و شهادت و پرچمداران مکتب شهید حاج 
قاسم سلیمانی در صف قدم دفاع از آرمان های انقاب، پیشبرد اهداف نظام و سنگرهای خدمت به مردم می درخشید، سرمایه عظیم و سد مستحکم در برابر توطئه 

جبهه دشمن در »تحریف« تاریخ و کم اثر نمودن فرهنگ دفاع مقدس به شمار رفته و اجازه نخواهید داد مشعل پرفروغ هدایت.....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر باقری:
پیشکسوتان جهاد سدی مقابل توطئه دشمن در تحریف دفاع مقدس هستند
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التجای ترامپ به روسیه و سوئیس
این روزها اینستاگرام را که باز میکنی مشاهده میکنی که دونالد ترامپ 
عاشــق ایران شــده هی دم به دم خودش یا وزیــر نکبت خارجه اش 
روزی ۷۰ بار هی میگن ایران یعنی ورد زبان و ذهن و گفته هایشــان 
ایران اســت. حاا چرا ایران برایش اینقدر مهم شده همه میگن او نیاز 
به یک تبســم ایران داره که انتخابات را ببره. حتی میشه اطمینان داد 
ترمپ موضوع نمایش خیمه شب بازی بحرین و امارات را برای انتخابات 
خــودش راه انداخته ولــی برای اینکه ایران بیش از ایــن از این اقدام 
خشمگین نشود حتی در این مراسم کوچکترین نقد یا سخنی از ایران 
نداشــته است. در واقع راهبرد کاخ ســفید در این مراسم این بوده که 
مقام  های شرکت کننده در مراسم  حنا بندان بحرین و امارات و رژیم 
صهیونیستی در کاخ سفید، به طور عامدانه ای تصمیم به عدم تحریک 
جمهوری اســامی  ایران گرفته بودند و حتی بنیامین نتانیاهو هم جز 
یک جمله که آن را پیش از این نیز بارها تکرار کرده بود، سخنی علیه 
ایران به زبان نحسش نیاورد. این تدبیر نمیتواند اتفاقی حادث شده باشد 
چرا که این خیمه شب بازی اساسا توسط داماد یهودی و صهیونیست 
ترامپ از صفر تا صد علیه سیاســتهای ایران  در منطقه خصوصا خلیج 
فارس به اجرا در آمده است. البته باید اذعان کرد  که مقامات اماراتی بر 
خاف بحرینی ها  و عوامل صهیونیستی ، معمواً لحن کنترل  شده  تری 
در برابر نظام جمهوری اسامی به کار برده اند و بخصوص نمی خواهند 
که علنی سازی روابط کشورشان با صهیونیستها به عنوان گامی علنی 
و خصمانه علیه ایرانی ها و انقاب اســامی تلقی شود. چرا که وجود 
مرز آبی مشترک و نزدیکی جغرافیایی و مهمتر از همه مبادات تجاری 
این کشور با جمهوری اسامی ایران در کنار نگرانی  های آنها  از وقوع 
نا امنی در منطقۀ خلیج فارس می تواند علت این ماحظات بوده باشد. 
از این رو، احتمال اینکه عقول منفصله در تدابیر سیاســی و دراتاقهای 
فکر طراح و پیاده کننده این نمایش مضحک ، توصیه به عدم تحریک 
سیاسی در مراسم کاخ ســفید کرده باشند وجود دارد. همین امر هم 
دالت براین نکته دارد که کاخ ســفید در شرایط انتخابات با جمهوری 
اســامی ایران به رعایت نکات مهمی می پردازد. ازم به یاد اوری هم 
هســت که چندی پیش محمود واعظی مورد سئوال واقع شد و رسما 
اعام کرد که هم اقای اورف و هم وزیر خارجه ســوئیس و قبل تر ها 
هم نخســت وزیر ژاپن همه برای ایران پیام فدایت شــوم آورده بودند 
حتی  وزیر امور خارجه روســیه  در مقابــل دوربین و خیلی علنی از 
آمادگی مســکو برای ایجاد شــرایط و حمایت از گفت  وگو بین ایران 
و آمریکا، در صورت تمایل هر دو کشــور خبر داد و  البته با ظرافت به 
آمریکایی ها طعنه هم زد که تاش واشــنگتن برای تمدید تحریم  ها 
علیه تهران را مانع پیشرفت در ایجاد گفتگو خواند. اینکه ترامپ بار ها 
برای دیداری رسمی با ایرانی ها به اظهار نظر در مقابل دوربین متوسل 
شــده و یا در فضای مجازی اظهار میکند که بعد از انتخابات  ریاست 
جمهــوری در نوامبر با ایران معامله میکند، را میتوان پیام مقاومت به 
هم نوایان مشــتاق مذاکره در ایران تلقی نمود. کاخ سفید با التجای با 
واسطه و یا بی واسطه در این اندیشه است که فضای ورود به منطقه را 
امنیت بخشــیده و شرکتهای خود را که بدلیل فشارهای صهیونیستی 
و یا هدایت های اشــتباه از دسترسی به بازار ایران محروم مانده اند را 
راهی این منطقــه نماید. اما این امر بکلی خواب و خیال اســت. چرا 
که اوا ایران ترامــپ را قابل اعتماد نمیداند و ثانیا ترامپ بدون اینکه 
گامی بسیار بلند در ابراز ندامت برندارد فضایی برای تحبیب قلب ایران 
نیافریده اســت. اشتباه کاخ سفید در این اســت که موضوع برداشتن 
تحریم های خود را که میتوانســت گامی در جهت خوش رفتاری در 
مســیر جلب رضایت ایران بوده باشــد را به زمان انتخابات کشانیده و 
تــا بعد از انتخابات هیج اقدامی نمیتواند انجام دهد. در اصل باید گفت 
ترامپ زیان کار ترین کشور جهان است که با مسیر غلط از برجام خارج 
شد و نهایتا حمایت کشور های همسو با خود را نیز از دست داد. حقیر 
البتــه احتمال میدهم ترامپ دور دوم ریاســت جمهوری امریکا را در 
جوف اسب قذرت خود داشته باشد و این پیامک ها برای این است که 
بصورت اعجاب برانگیزی از مقابله با جمهوری اسامی دست برداشته 
و منافع خود و کشــورش را که کاهش دادن هزینه های نظامی برای 
حضور در منظقه است را تامین کند. او  هم همانند اوباما پس از انتخاب 
در دور دوم به رژیم صهیونیســتی کمتر نیازمند اســت . و بدون شک 
به منافع اقتصادی کشــورش بیشتر اهمیت میدهد. این سخن در این 
چارچوب وقتی میگنجد که زمینه ای تعهد داده شده که ترامپ و بایدن 
را در  دیپلماسی مقابله نگهدارد، فراهم نکرده باشند. ایران اسامی  قدر 
مسلم منافع خود را در حفظ ارزشهای انقاب تحلیل و تفسیر میکند و 
لذا اگر یک لقمه کاما دندان گیر که به حفظ ارزشهای بنیادین انقاب 
اسامی نینجامد ، دریافت نکند از هر نوع مذاکره با هریک  اعم از ترامپ 

و یا بایدن استنکاف خواهد نمود.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: انفجار در تاسیسات هسته ای شهید احمدی روشن )نطنز( نتیجه خرابکاری بود و ما نسبت 
به چنین ماجراجویی خطرناکی هشــدار می دهیم. کاظم غریب آبادی در نشست فصلی شورای حکام، ضمن تشریح مواضع ایران درباره گزارش پادمانی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: جمهوری اسامی ایران، اهمیت باایی برای امنیت هسته ای قائل است. در این زمینه، توجه شما را به یک 
موضوع مهم درخصوص انفجار اخیر در تأسیسات هسته ای شهید احمدی روشن )نطنز( جلب می کنم که همانطور که قبًا اعام شد، نتیجه خرابکاری 
بود. ما نسبت به چنین ماجراجویی خطرناکی هشدار می دهیم. این اقدامات بدخواهانه باید توسط آژانس و اعضای آن قویاً محکوم شوند.وی با استناد به 
قطعنامه های آژانس درباره خرابکاری در تاسیســات هسته ای کشورهای عضو و یادآوری مسولیت آنها، افزود: در قطعنامه های مختلف کنفرانس عمومی 
تأکید شده است: هرگونه حمله مسلحانه و تهدید علیه تاسیسات هسته ای اختصاص داده شده به مقاصد صلح آمیز و تحت پادمان، نقض اصول منشور 
ملل متحد، حقوق بین الملل و اساسنامه آژانس تلقی می شود.سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اضافه کرد: در همین چارچوب، 
ایران حق خود می داند تا ضمن حفاظت از تاسیسات هسته ای خود، به هر شیوه ای که صاح می داند، واکنش ازم را نیز به این تهدیدات به طور مقتضی 
اتخاذ کند.غریب آبادی تاکید کرد: چنین اقدامات بدخواهانه، تأثیرات منفی بر برنامه هسته ای ایران نخواهد گذاشت، بلکه به عنوان انگیزه ای برای تسریع 

پیشرفت هایش خواهد بود.

ایران شفاف ترین برنامه هسته ای را در میان اعضا دارد
وی با بیان اینکه این حقیقت که ۲۲ درصد از بازرسی های آژانس در سطح جهانی در ایران انجام شده است، نشان می دهد ایران شفاف ترین برنامه صلح 
آمیز هســته ای را در میان کشــورهای عضو آژانس دارد، افزود: هر چند ازم اســت آژانس بر فعالیت های جاری تمرکز نماید، اما ایران به طور داوطلبانه 
درخواست آژانس برای رسیدگی به موضوعات احتمالی پادمانی را پذیرفت.سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: در 
همین زمینه، گزارش فعلی مدیرکل مبین گام هایی است که ایران و آژانس برای رسیدن به یک فهم مشترک درخصوص موضوعات مورد نظر و همچنین 
یافتن راه حل های قابل قبول برای آنها برداشــته اند.غریب آبادی با بیان اینکه دو طرف توافق داریم که به منظور غلبه بر موانع احتمالی، ابتدا باید یک 
محیط سازنده برای آن ایجاد شود که قطعاً بر مبنای حسن نیت متقابل شکل خواهد گرفت، افزود: سطح گسترده کنونی همکاری بین ایران و آژانس به 

سادگی به دست نیامده است، و نباید اجازه داد که به سادگی بوسیله منافع سیاسی کوته بینانه تعدادی اندک تضعیف شود.

شورای حکام و دبیرخانه آژانس در دام توطئه های دشمنان گرفتار نشوند
وی با تاکید بر ضرورت رعایت چارچوب های حقوقی در همکاری ایران و آژانس، تاکید کرد: باید توجه داشــت همان متون حقوقی که حقوق آژانس را 
مقرر می دارند، حدود و مرزهای اعمال چنین حقوقی را نیز مشــخص کرده اند. در همین رابطه، ســواات یا درخواست های آژانس باید مبتنی بر دائل 
معتبر قانع کننده و اطاعات و ارزیابی های مستقل خود آژانس باشد.سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به کارشکنی ها 
علیه همکاری های ایران و آژانس، افزود: برای حفظ تمامیت آژانس، اعضای آن باید از هرگونه اعمال فشــار به آژانس، به طور جدی پرهیز کنند.غریب 
آبادی اضافه کرد: با احترام به این حدود و کنار گذاشتن اطاعات ادعایی و ساختگی بود که زمینه همکاری میان ایران و آژانس، فراهم گردید. در همین 
راستا، از آنجا که آژانس اطاعات در دسترس خود را تا به امروز بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است، بنابراین، تایید کرده است هیچ سوال و یا درخواست 
دیگری برای دسترسی به اماکنی به جز آن هایی که توسط ایران اظهار شده اند، ندارد.                                                          ادامه در صفحه دوم

مکاتبه مهم دادستان کل کشور با وزیر اقتصاد

 هیئت های حل اختاف مالیاتی شفاف نیستند
به دنبال بهبود نسبی شرایط در عراق اتفاق افتاد:

ممنوعیت صادرات 29کاای 
جدید به عراق

چرا نظارت بر بازار جواب نمی دهد؟!

عراق به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای واردکننده کاا از ایران در سال های گذشته تاش کرده اقتصاد 
خود را تقویت کند و همین امر به کاهش نسبی تقاضای این کشور در برخی بازارهای وارداتی منجر شده 
اســت.عراق پس از سال ها درگیری جنگ های داخلی و گروه های تروریستی در چند سال گذشته توانسته 
روی آرامش نســبی را ببیند و با مســتقر شدن دولت های جدید در این کشور، تاش شده ثبات اقتصادی 
به همســایه غربی ایران بازگردد.با توجه به اینکه در ســال های جنگ های داخلی، بخش قابل توجهی از 

زیرساخت های اقتصادی عراق نابود شد ....

حریرچی:

 کل کشور در وضعیت قرمز کرونایی است
معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با بیان اینکه دیگر رنگ بندی کرونایی معنایی 
ندارد، گفت: نارنجی و زرد نداریم، کل کشــور در وضعیت قرمز قــرار دارد و در صورت ادامه این روند 
آمار کشــته های کرونا به ۴۵ هزار نفر هم خواهد رســید. ایرج حریرچی پنجشنبه شب در تبریز ، طی 
گفت وگوی خبری اظهار کرد: انفجار کرونایی در برخی شــهرها اتفاق افتاده است. در شهر تبریز از زیر 
۴۰ بستری روزانه به ۱۶۰ بستری رسیده ایم و در قم نیز از ۱۰ بستری روزانه به ۱۶۰ بستری رسیدیم.

معاون کل وزارت بهداشت یادآوری کرد: درصورت استفاده ۹۵ درصدی از ماسک و کاهش ۵۰ درصدی 
ترددها میزان مرگ کاهش خواهد یافت.عباسعلی درستی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
نیز گفت: ۹ شهرســتان استان در وضعیت قرمز قرار دارد. تعداد مبتایان و فوتی ها طی روزهای اخیر 
افزایش یافته اســت.وی ادامه داد: هر تجمعی باعث افزایش آمار مبتایان می شود و قطعا طی روزهای 
آتی در مدارس موارد مثبت کرونا مشاهده خواهد شد.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: 
با وجود رعایت ۷۰ درصدی پروتکل های بهداشــتی از سوی مردم، اتفاقات هفته های گذشته از جمله 
افزایش مسافرت ها به استان، عدم رعایت پروتکل ها از سوی برخی مردم در روزهای گذشته و حوادث 

مرتبط با قهرمانی تراکتور دلیل افزایش آمار ابتا به کرونا در استان است.

صعود دوباره مبتایان روزانه کرونا
 مرگ ۱۴۴ تن طی شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از صعود دوباره مبتایان روزانه کرونا و مرگ ۱۴۴ تن طی ۲۴ ساعت گذشته 
خبر داد. دکتر ســیما ســادات اری با بیان اینکه تا دیروز )۲۸ شهریور ۱۳۹۹( و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۳۰۴۹  بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد گفت که ۱۵۹۳ نفر 
از آنها بســتری شدند.به گفته وی، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۱۶ هزار و ۱۹۸ نفر رسید.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۴ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۳ هزار و ۹۵۲ نفر رسید اظهار کرد: 
خوشبختانه تا کنون ۳۵۵ هزار و ۵۰۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

اری افزود: ۳۸۶۹ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند.شــوی ضمن بیان اینکه تا کنون سه میلیون و ۶۹۱ هزار و ۳۹۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است عنوان کرد: بر اساس آخرین اطاعات کرونا در کشور، استانهای تهران، مازندران، 
گیان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و 

قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.
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نماینده ایران در دیوان اهه:

 تحریم های آمریکا خسارات زیادی
 به ایران وارد کرده است
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ذوالفقاری در گفت  وگوی تلفنی با قائم مقام وزارت کشور ترکیه؛گزیده خبر

بابرهمزنندگانروابطایرانوترکیهمماشاتنمیکنیم
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشــور با بیــان اینکه نیازمند 
تقویت همکاری و مشــارکت برای مبارزه با همه عوامل برهم 
زننده نظم و امنیت در جدار مرز مشــترک ایــران و ترکیه و 
هســتیم، گفت: ایران در مقابله با عوامل تروریست منطقه که 
درصدد برهم زدن روابط دوســتانه دو کشور هستند، مماشات 
نمی کند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت کشور، »حسین 
ذوالفقاری« در تماس تلفنی با »محترم اینجه« قائم  مقام وزارت 
کشــور جمهوری ترکیه در خصــوص آخرین تحوات منطقه 
گفت  وگو کرد.وی در این گفت  وگو با بیان اینکه همکاری های 
نزدیک ایران و ترکیه مانع از سوءاســتفاده تروریست ها و برهم 
زنندگان نظم و آرامش دو کشور خواهد شد، عنوان کرد: اقتدار 
امنیتی و نظامی جمهوری اســامی ایران پیامی روشنی است 
برای همه جنایتکاران که علیه امنیت و منافع دو کشــور اقدام 
می کنند.ذوالفقاری تصریح کرد: همان گونه که در بیانیه پایانی 
گفت  وگوی ویدیو کنفرانسی رییسان جمهوری دو کشور ذیل 
نشست شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه نیز اشاره کرد، دو 
کشور نیازمند تقویت همکاری های دو جانبه و تعریف مکانیسم 
مشــارکتی در جهت مبارزه با تمامی عوامل برهم زننده نظم و 

امنیت در جدار مرز مشترک هستند.

در مبارزه با تروریســم وجرائم ســازمان یافته جدی 
هستیم

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اســامی ایران در پایش نقاط 
مرزی مشترک و مقابله با عوامل تروریست منطقه که درصدد 
برهم زدن روابط دوستانه دو کشور هستند، مماشات نمی کند، 
افزود: به کشور دوست و برادر ترکیه اطمینان می دهیم که در 
مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته، قاچاق ساح و مهمات 

و قاچاق انسان جدی هستیم.

ایران و  درخواست برقراری محدود پروازهای مستقیم 
ترکیه

معاون امنیتــی و انتظامی وزارت کشــور همچنین به برخی 
مشــکات بوجود آمده کنسولی بویژه در دوران بحران بیماری 

کووید ۱۹ اشاره کرد و گفت: متاسفانه توقف پروازهای مستقیم 
بین دو کشور مشکاتی را برای افرادی که ضرورت سفر دارند، 
ایجاد کرده است؛ همچنین بر اساس برخی گزارشات، جمعی 
از اتبــاع ترک فعال در مباحث تجــاری، بازرگانی و صنایع به 
دلیل بروز بحران همه گیری ویروس کرونا قادر به سفر به ایران 
نبوده که این موضوع موجب گله مندی برخی از مدیران صنایع 

و کارخانجات کشــور شده است.وی افزود: از دوستان ترکیه ای 
خود درخواست می کنیم که با اعمال قوانین پروتکل بهداشتی 
نسبت به راه اندازی محدود پروازهای مستقیم بین دو کشور و 
نیز ارائه تسهیات ویژه تردد به آن دسته از اتباع ترک فعال در 
موضوعات تجاری، صنایع و بازرگانی که قصد ورود به جمهوری 
اسامی ایران را دارند، نهایت مساعدت کنسولی را داشته باشد.

برقراری پرواز میان ایران و ترکیه را در جلســه شورای 
ملی بهداشت ترکیه پیگیری می کنم

قائــم مقام وزارت کشــور جمهوری ترکیه نیــز در این گفت  
وگوی تلفنی، با اشــاره به نشست اخیر شورای عالی راهبردی 
ایران و ترکیه که به میزبانی تهران و به شــکل ویدیو کنفرانس 
برگزار شد، گفت: امیدوارم نتایج برگزاری چنین نشست هایی 
به تقویت هرچه بیشــتر همکاری های دو جانبه دو کشــور به 
ویــژه در زمینه تامین امنیت رفاه و آســایش دو ملت منتهی 
شود.»محترم اینجه« با تشکر از عملیات نظامی اخیر جمهوری 
اسامی ایران علیه مواضع گروهک های تروریست عنوان کرد: 
امیدوارم با تداوم چنین عملیات هایی هدف دولت های متخاصم 
در بی ثبات ســازی منطقه و از بین بردن ارتباط دو کشــور با 
اســتفاده ابزاری از گروهک های معاند و تروریست خنثی شود.

وی با تشکر مجدد از قاطعیت جمهوری اسامی ایران در مبارزه 
با عوامل تروریســم و برهم زننده نظم و امنیت دو کشور، وعده 
داد که موضوع برقراری پروازهای بین دو کشــور را در جلسه 
شــورای ملی بهداشــت ترکیه مطرح و پیگیری کند.در پایان 
این گفت وگوی تلفنی، دو طــرف ابراز امیدواری کردند با رفع 
بحران ویروس کرونا در اسرع وقت نسبت به برگزاری دور جدید 

نشست کارگروه مشترک امنیتی اقدام کند.

رهبر انقاب درگذشِت آقای حاج علی 
شمقدری را تسلیت گفتند

 حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی درگذشت مرحوم آقای حاج علی شمقدری 
را تســلیت گفتند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن 
پیام رهبر انقاب اسامی بمناسبت درگذشت حاج علی شمقدری به این شرح 

است:

بسم اه الرحمن الرحیم
با تأثر فراوان اطاع یافتم که دوســت و همــراه قدیمی، مرد مؤمن و انقابی و 
متشرع، پدر شهید و برادر شهید، مرحوم آقای حاج علی آقای شمقدری رحمة 
اه علیه دارفانی را وداع کرده اســت.اینجانب در بیش از نیم قرن آشنائی با این 
بردار با ایمان و پرتاش، همواره او را در جبهه  حق، به پایداری و غیرت و صدق 
و وفا شناخته  و از او جز نیکی و مجاهدت ندیده ام، رحمت و رضوان خدا بر او باد. 
وظیفه می دانم که به همسر مؤمن و صبور و فرزندان صالح و مکّرم و نیز به دیگر 
بازماندگان و همه  دوستان و آشنایان آن مرحوم تسلیت عرض کنم و حشر او با 

شهیدان و بندگان صالح را از خداوند مسألت نمایم.
سیدعلی خامنه ای

حاج علی شــمقدری دبیر جامعه اصناف مشهد و تولیت حسینیه آیت اه سید 
جواد خامنه ای در مشــهد روز)پنجشنبه( در ســن ۸۵ سالگی دار فانی را وداع 

گفت.

غریب آبادی: 
 انفجار نطنز یک خرابکاری بود؛ 
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ایران شفاف ترین برنامه هسته ای را در میان اعضا دارد

ادامه ار صفحه اول
وی افزود: از آنجا که معدود دشــمنان برجام هیچ مسئله ای برای تخریب آن و 
همچنین همکاری بین ایران و آژانس در سالیان اخیر نیافته اند، سعی کردند تا 
به ســمت ادعاهای بی پایه و اساس بروند. از این رو، ضروری است شورای حکام 
و دبیرخانه آژانس در این زمینه دور اندیشــی و درایت ازم را به خرج بدهند تا 
در دام توطئه های آنان گرفتار نشــوند.نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های 
بیــن المللی در وین با تاکید بــر اینکه ایران به طــور داوطلبانه در مقطعی از 
ســال های گذشــته و اکنون پروتکل الحاقی را اجرا کرده، بیان کرد: موضوعات 
تحت رسیدگی، از جنبه درخواست دسترسی، با پروتکل الحاقی مرتبط هستند و 
نباید فراموش کنیم که پروتکل الحاقی بخاطر برجام و بطور داوطلبانه و موقت از 
سوی جمهوری اسامی ایران اجراء می شود.غریب آبادی تصریح کرد: همانگونه 
که مکرراً توسط جنبش عدم تعهد تکرار شده است، باید یک تمایز آشکار میان 
تکالیــف حقوقی اعضاء تحت موافقت نامه های پادمان خود و تعهدات داوطلبانه 
آنهــا، با این هدف که چنین تعهدات داوطلبانــه ای به تکالیف حقوقی پادمانی 
تبدیل نمی شــوند، به عمل آید. این موضوعــات باید در چارچوب تعامات بین 
ایران و آژانس رسیدگی شوند؛ بنابر این نیازی برای گزارش دهی منظم بیشتر به 

شورای حکام و یک آیتم جداگانه ذیل دستورکار این نشست نیست.

آمریکا مجهز به حدود ۶200 کاهک هسته ای
وی با اشــاره به ادعاهای آمریکایی ها درخصوص برنامه هســته ای ایران، اظهار 
داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل برای سالیان متمادی با هدف انحراف 
جامعه بین المللی و آژانس، از احتمال بمب هسته ای و فعالیت های به اصطاح 
پنهانــی ایران صحبت می کنند، در حالی که نه تنها تاکنون از این بمب خیالی 
خبری نبوده است، بلکه ایران کشوری است که بیشترین شفافیت را در تعامات 
خود با آژانس با پذیرش یک پنجم کل بازرسی های آن دارد.سفیر و نماینده دائم 
ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران مواضع 
خود را قویاً در مخالفت با ساح های هسته ای و ضرورت امحای کامل آنها اظهار 
داشته اســت. در مقابل، آمریکا اکنون مجهز به حدود ۶۲۰۰ کاهک هسته ای 
است که نیمی از ساح های هسته ای موجود در جهان را تشکیل می دهد و برای 
نابودی چندباره جهان کافی است.غریب آبادی اضافه کرد: ظاهراً، آمریکا نه تنها 
تمامی کشورهای این کره خاکی را دشمن خود می پندارد، بلکه دشمنان فرضی 
دیگری نیز در کره های دیگر برای خود ترسیم کرده است! عاوه بر این، آمریکا 
میلیاردها دار صرف توســعه و نوســازی ساح های هسته ای خود می کند و به 

لطف ان. پی. تی، از هرگونه بازرسی و راستی آزمایی نیز معاف می باشد.
وی بیان کرد: آمریکا نه تنها گامی ملموس در جهت اجرای تعهد خود تحت 
ماده ۶ ان. پی. تی در جهت خلع ساح برنداشته است، بلکه برخاف تعهدات 
خود تحت ماده ۱ این معاهده، این ســاح ها را به دیگر کشــورها نیز انتقال 
داده است.سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید 
کرد: این واقعیت ها، در کنار ســابقه استفاده از ساح هسته ای توسط آمریکا 
علیه مــردم بی گناه و غیرنظامی هیروشــیما و ناکازاکی و همچنین حفظ 
گزینه استفاده مجدد از این ساح های غیرانسانی و مخرب علیه اهداف خود 
در سیاســت بازنگری وضعیت هســته ای، آمریکا را به خطرناک ترین کشور 
دنیا تبدیل می کند.غریب آبادی با اشــاره به رفتار متناقض کشورهای عضو 
آژانس نســبت به تسلیحات هسته ای رژیم اســرائیل، گفت: از سوی دیگر، 
رژیم صهیونیستی که تنها غیر عضو معاهده عدم اشاعه در منطقه خاورمیانه 
می باشد، به معاهدات دیگر ناظر بر مقوله ساح های کشتار جمعی نپیوسته 
اســت، و همچنان بزرگترین نگرانی امنیتی در منطقه است. این رژیم دارای 
انواع ســاح های کشتار جمعی است، به درخواســت های مکرر جامعه بین 
المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پذیرش پادمان ها و بازرســان 
آژانس جواب رد داده است، و مکرراً همسایگان خود را تهدید و به آنها حمله 
می کند.وی از اعضای شــورای حکام پرسید: آیا با این وصف، این به تمسخر 
گرفتن تمامی معاهدات خلع ساحی و کنترل تسلیحات نیست که آمریکا و 
رژیم صهیونیستی با چنین سوابق تاریکی، صحبت از نگرانی های پادمانی در 
مورد ایران می کنند؟ســفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با طرح این پرسش که اعضای محترم آژانس، چه کسی تهدید به شمار 
می آید!؟، اظهار داشــت: این، مسلماً ایران نیســت. کافی است به گزارشات 
متعدد آژانس نگاهی بیندازید که همواره صحبت از نظارت بر برنامه هسته ای 
ایران و پایبندی به تعهدات آن می کنند.غریب آبادی افزود: برای حفظ رژیم 
پادمان و همچنین تمامیت آژانس، جامعه جهانی نباید درباره وضعیت آمریکا 
و رژیم اســرائیل و تهدیدات آنهــا که متوجه صلح و امنیت منطقه ای و بین 
المللی اســت، همچنان ســکوت کند و نظاره گر باشد.وی گفت: هیئت من 
مایل است تا بر این نکته مهم که اجرای فعالیت های راستی آزمایی نیازمند 
این است که دو طرف با حسن نیت همکاری کنند، تاکید مجدد کند. احترام 
و اطمینان در طول زمان ایجاد می گردد، اما می تواند در کسری از ثانیه نابود 
شــود. در همین راســتا، قویاً از آژانس انتظار می رود تا مأموریت خود را به 
شــیوه ای حرفه ای، مستقل، و بی طرفانه و به دور از هرگونه فشار یا مداخله 

انجام دهد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هرگونه وابستگی به 
سیاســت های ضد ایرانی واشنگتن را رد و تصریح کرد که 
فعالیت های ایران و آژانــس روی ریل همکاری قرار دارد. 
»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
این مطلب را در حالی مطرح کرد که مجری برنامه، آقای 
»استفن ساکر« تاش کرد تا پیروزی گروسی در انتخابات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را مرهون حمایت های آمریکا 
نشــان داده و او را وابســته و مهره واشنگتن معرفی کند. 
»اســتفن ساکر« با اشــاره به حمایت های گسترده مالی 
آمریــکا از آژانس، ضرورت وابســتگی مدیر کل آژانس به 
سیاســت های واشــنگتن را پیش کشــید. اما گروسی با 
اشــاره به اینکه صدها راکتور هسته ای در جهان فعالیت 
می کند که آژانس باید آن ها را زیر نظر داشته باشد افزود 
ســازمان تحت امر او از سوی بسیاری از کشورهای عضو 
آژانس حمایت مالی می شود. گروسی سپس درباره تغییر 

رویکرد آژانس نســبت به فعالیت های هسته ای ایران پس 
از تصاحب کرسی ریاســت این سازمان هم گفت: من به 
طور کلی رویکرد آژانس را تجدید کردم. اما در مورد ایران 
باید عرض کنم که این یک مســاله طوانی است، فراز و 
فرودهای زیادی طی شده و ماجرای آن به ۲۰ سال پیش 
بر می گردد. لذا طبیعی است که گاهی لحظات بدی داشته 
و اختاف نظر داشــته باشــیم. وی با بیان اینکه »امسال 
ما دوران دشــواری را سپری کردیم« افزود: زمانی که من 
چند هفته پیش تهران بودم موفق شدم این مسائل را حل 

و فصل کنم و اکنــون همکاری های خوبی با ایران داریم. 
مجری سپس عنوان کرد که از سفر وی به تهران شگفت 
زده شــده، »چون پیش از این ســفر سطح روابط شما با 
دولت ایران قدر تنش آلود شده بود اما بعد از صدور بیانیه 
مشــترک در تهران به نظر رســید که دو طرف پیشرفت 
خوبی را در فضای اعتماد نشــان داده و اگر اشتباه نکنم 
شما اشــاره کردید که ایرانیان نســبت به برنامه بازرسی 
آژانس با حســن نیت عمل می کنند.«گروسی پاسخ داد: 
در مجموع برداشــت شما درست است. من ابتدای امسال 

از ایــران تقاضای بازدید از چند مکان را مطرح کردم. آنها 
ابتدا تمایلی نشان ندادند ... و دیگران نگران بودند که این 
مســاله به سایر مشکات اضافه شود. لذا مهم بود که این 
مساله بافاصله حل و فصل شود.وی با اشاره به سفرش به 
تهران و دیدار با مقامات ارشد کشورمان افزود که در نتیجه 
مذاکراتی که صورت گرفت دو طرف موفق شدند به توافق 
برسند.مجری سپس با اشاره به ادعای رژیم صهیونیستی 
درباره آنچه فعالیت های نظامــی در مکان هایی در ایران  
خوانده می شود این پرسش را مطرح کرد که آیا بازرسان 
آژانس از این مکان ها بازدید کرده اند. گروســی پاسخ داد 
که در نتیجه توافق صورت گرفته، »افراد ما موفق شــدند 
بازرســی خود را دوباره از سربگیرند. ما از یکی از مکان ها 
بازدید کردیم. من وارد جزییات این مکان نمی شوم چون 
محرمانه اســت اما قرار اســت در روزهای آینده به مکان 

دوم برویم.«

 ظریف خطاب به پامپئو:
  ۲۰ سپتامبر هیچ اتفاق جدیدی 

رخ نمی دهد
وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به ادعای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه 
تحریم های شــورای امنیت علیه ایران از روز ۲۰ ســپتامبر ]۳۰ شهریور[ 
بازمی گردند، تأکید کرد که آمریکا عضو برجام نیســت و درخواســت این 
کشور برای بازگشت تحریم ها علیه ایران اجرا نخواهد شد.محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران روز پنج شنبه در پیامی توئیتری 
خاطرنشــان کرد که برخاف ادعاهای وزیر امور خارجــه آمریکا مبنی بر 
بازگشــت تحریم های شــورای امنیت علیه ایران از بامداد روز یکشنبه ۲۰ 
ســپتامبر ]۳۰ شــهریور[، هیچ اتفاقی در آن روز رخ نخواهد داد.ظریف در 
پاســخ به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا، در توئیتر نوشت: پامپئو، بازهم 
اشتباه می کنی!هیچ اتفاق جدیدی در ۲۰ سپتامبر رخ نمی دهد.کافی است، 
قطعنامه ۲۲۳۱ را بخوانی.وی افزود: حتی بولتون که رئیست ]ترامپ[ را قانع 
کرده بود تا به تو دســتور دهد »به مشارکت آمریکا در برجام خاتمه دهی« 
هم این قطعنامه را خوانده بود.به تعبیر بولتون: فرایند »ساده«، خودکار و یا 
سریع نیست. بلکه بصورت تعمدی، »پیچیده و طوانی مدت« طراحی شده 

است. آمریکا یک عضو برجام نیست.

امیرعبداللهیان:
 نمایش بحرین و امارات تبلیغاتی است

دستیار ویژه رئیس مجلس، گفت: نمایش ساختگی سازش امارات و بحرین با 
تل آویو صرفا هدف انتخاباتی دارد و فاقد ارزش است. اشتفان شلتس سفیر 
اتریش در جمهوری اســامی ایران با دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل 
بین الملل دیدار و گفتگو کرد.در ابتدای این دیدار، امیرعبداللهیان با اشاره به 
تاریخ روابط ۵۰۰ ساله دو کشور گفت: مناسبات تاریخی و مراودات دیرینه 
تهران و وین  پشتوانه مناسبی برای تقویت و تحکیم همکاری فیمابین است.

وی با توجه به تشکیل گروه های دوستی پارلمانی ایران و اتریش در مجلس 
یازدهم، بر توسعه هرچه بیشتر مناسبات پارلمانی تاکید کرد.امیرعبداللهیان 
با انتقاد از رفتار استکباری کاخ سفید در نمایش عادی سازی روابط امارات 
  و بحرین با رژیم صهیونیستی گفت: آمریکا با توسل به زور و رفتار آمرانه در 
صدد اجبار حاکمان برخی کشــورهای خلیج فارس برای ایجاد رابطه با تل 
آویو است. اگر رفتار استکباری و  تحقیر آمیز  آمریکا در این موضوع دخیل 
نبود نیازی به نمایش ســیرک ترامپ در بالکن کاخ ســفید وجود نداشت. 
وی افزود: نمایش ســاختگی سازش امارات و بحرین با تل آویو صرفا هدف 
انتخاباتی دارد و فاقد ارزش است.اشــتفان شــلتس، سفیر اتریش در تهران 
با تاکیــد بر جایگاه و اهمیت ایران در ثبات بخشــی و امنیت در معادات 
منطقه ای عنوان کرد: اتریش، ایران را کشــور مهم و دارای نقشــی بسزا در 
منطقه به ویژه در مبارزه با تروریســم و داعش مــی داند. وی همچنین با 
اشاره به این که ایران کشوری بزرگ و تاریخی و تمدنی است و نقش ایران 
در منطقه مهم است بیان داشت: اهمیت توسعه مناسبات پارلمانی، افزایش 
مراودات و همکاری دو کشــور را موجب خواهد شد و وین نسبت به تقویت 

تعامات دو کشور از مسیر دیپلماسی پارلمانی تاکید دارد.

فرمانده کل ارتش گفت: انتخاب ارتش 
به عنوان پرچمدار فداکاری، در کشوری 
کــه خــود مجموعــه ای از جلوه های 
فداکاری است بسیار افتخارآمیز است. 
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتــش در آیین اختتامیه 
مقدماتــی  رزم  دوره  هجدهمیــن 
دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش 
که امروز )پنجشنبه( در مرکز آموزش 
جواداائمه نیروی زمینی برگزار شــد 
با گرامیداشــت فرارسیدن هفته دفاع 
مقدس و یاد و خاطره شهدا، گفت: یک 
وجه اهمیــت دوران دفاع مقدس این 
است که وقتی یک ملت اراده می کند 
مستقل، آقا و مقتدر باقی بماند، حتی 
اگر همه دنیا در مقابل او بایستند، موفق 
خواهد شد و ملت بزرگ ایران در دوران 
دفاع مقدس برای دفــاع از آرمان های 
انقاب اســامی و دفاع از اســتقال 
و آقایــی خود در مقابــل همه دنیای 
اســتکبار ایســتاد و مقاومت کرد و به 

پیروزی رسید.وی همچنین خطاب به 
دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش، 
افزود: به همه شــما همرزمان عزیزم، 
دانشجویان جدید دانشگاه های افسری 
ارتش جمهوری اسامی ایران پوشیدن 
ارتش حزب اه  لباس مقدس سربازی 
را تبریک می گویم. نعمت بزرگی است 
که از بین میلیون ها جوان شما انتخاب 
شــده اید که لباس جهاد و لباس دفاع 
از آرمان های شکوهمند انقاب اسامی 
و نظام جمهوری اسامی و ملت ایران 
و دفاع از ایران ســربلند اسامی را بر 
تن کنید.فرمانده کل ارتش با اشــاره 
به اهــدای پرچم ایثار و فــداکاری به 

دانشگاه افســری امام علی )ع( ارتش 
توســط فرمانده کل قوا، تصریح کرد: 
ازم اســت مجدداً از عنایــات ویژه و 
بزرگوارانه فرماندهی معظم کل قوا به 
خاطر اعطای پرچم و نشان فداکاری به 
دانشگاه افسری امام علی )ع( به دلیل 
تقدیم ۱۱۸۴ شهید به انقاب اسامی 
استقال و ایران عزیز تشکر و قدردانی 
نمایم.سرلشــکر موســوی تاکید کرد: 
اینکه در کشوری که خود مجموعه ای 
از جلوه های فداکاری اســت و در بین 
ملتی که نمونه و الگــوی فداکاری در 
عالم اســت، ارتش به عنوان پرچمدار 
فداکاری انتخاب می شود بسیار افتخار 

آمیــز اســت و همه ما بــه خاطر این 
جایگاه بی نظیر که در ســایه اسام و 
جمهوری اسامی به دست آمده است 
خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم.

وی در پایان با تقدیر از برگزار کنندگان 
هجدهمین دوره جامعه پذیری نظامی 
دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش، 
گفت: درود می فرستیم به ارواح مطهر 
همه شهدا به ویژه سپهبدهای اخاص؛ 
شــهیدان قرنی، صیاد شیرازی و حاج 
قاســم ســلیمانی و از خداوند بزرگ 
می خواهیم ما را ایق ادامه راه شهیدان 
قرار دهد و پیمان خود با شهدا را تکرار 
می کنیم بــا کام حضرت امیر صلوات 
اه و سامه علیه خطاب به مالک اشتر 
که فرمودند؛ »ای مالک من و تو هر دو 
سربازیم و چه نیکوست که عمرمان در 
خاک و خون میدان نبرد به پایان برسد 
و فــردای قیامت در پیشــگاه خداوند 
بــزرگ، ســپید روی و گلگــون کفن 

محشور شویم«.

سرلشکر موسوی:
انتخاب ارتش به عنوان پرچمدار 
فداکاری بسیار افتخارآمیز است

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در پیامی پیشکسوتان 
جهاد و شهادت را سرمایه عظیم و سد مستحکم در برابر 
توطئه جبهه دشمن در »تحریف« تاریخ و کم اثر نمودن 
فرهنگ دفاع مقدس بر شمرد.ســردار سرلشــکر محمد 
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شرکت کنندگان 
در گردهمایی پیشکســوتان عرصه دفاع مقدس اســتان 
مرکزی پیامی صادر کرد.در این پیام آمده است: در شرایط 
خطیر و پر مسئولیت کنونی که شما پیشکسوتان جهاد و 
شهادت و پرچمداران مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در 
صف قدم دفاع از آرمان های انقاب، پیشبرد اهداف نظام و 
سنگرهای خدمت به مردم می درخشید، سرمایه عظیم و 
سد مستحکم در برابر توطئه جبهه دشمن در »تحریف« 
تاریخ و کم اثر نمودن فرهنگ دفاع مقدس به شمار رفته 
و اجازه نخواهید داد مشعل پرفروغ هدایت نسل های آینده 
این سرزمین به سوی دروازه های تمدن نوین اسامی، به 

خاموشی گراید.
متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم اه الرحمن الرحیم

خداوند منان را ســپاس که در فضــای گام دوم انقاب 
شکوهمند اسامی، در آستانه سالروز آغاز جنگ تحمیلی 
استکبار جهانی و چهل سالگی دفاع مقدس، دل های پاک 
و قلب های ماامال از عشــق به آرمــان امام راحل )ره( و 
حرکت های خودجوش برآمده از نور ایمان، شوق و اشتیاق 
سرشــار از معنویت، یاد و نام بلند آوازه و نورانی شهیدان 
گرانقدر را تکریم می دارند و عظمت جایگاه آنان را در یادها 
ماندگار می ســازند.درود الهی بر شما همراهان و رهروان 
قافله ســرافراز شــهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس و 
مدافعین حرم، پیشکسوتان حماسه ساز استان مرکزی در 
لشــکر علی بن ابیطالب )ع(، لشکر ۷۱ حضرت روح اه و 
لشکر مهندسی رزمی ۴۲ قدر که پس از سال ها مجاهدت 
و خدمت صادقانه و فداکارانــه، همچنان در زمره وارثان 
رســالت و حامان امانت شهیدان هســتید و به مصداق 
»فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر« با ایمان راسخ، 
بصیــرت نافذ و ذخیره معنوی برگرفته از انس با شــهدا؛ 
در میدان ها و عرصه های گوناگون انقاب اسامی متعهد 
و عامل به ادامه خط ســرخ شهادت هستید.بی شک در 

شرایط خطیر و پر مسئولیت کنونی که شما پیشکسوتان 
جهاد و شــهادت و پرچمداران مکتب شهید حاج قاسم 
سلیمانی در صف قدم دفاع از آرمان های انقاب، پیشبرد 
اهداف نظام و ســنگرهای خدمت به مردم می درخشید، 
ســرمایه عظیم و ســد مســتحکم در برابر توطئه جبهه 
دشمن در »تحریف« تاریخ و کم اثر نمودن فرهنگ دفاع 
مقدس به شمار رفته و اجازه نخواهید داد مشعل پرفروغ 
هدایت نسل های آینده این سرزمین به سوی دروازه های 
تمدن نوین اســامی، به خاموشــی گراید.بــا قدردانی 
صمیمانه از همت و کوشش خالصانه دست اندرکاران این 
گردهمایی باشکوه و ارزشمند، موفقیت و سربلندی یکایک 
پیشکســوتان دفاع مقدس در استان شهید پرور و وایت 
مدار مرکزی در تحقق آرمان شهدا، تحت عنایات حضرت 
بقیه اه )عج( و پیروی از منویات و رهنمودهای حکیمانه 
مقام عظمــای وایت و رهبری حضرت امــام خامنه ای 
)مدظله العالی(، از ذات اقدس کبریایی مسئلت می جویم.
سرلشکر پاسدار محمد باقری
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر باقری:

پیشکسوتان جهاد سدی مقابل توطئه دشمن در تحریف دفاع مقدس هستند

 گروسی:
 فعالیت های ایران و آژانس روی ریل همکاری 

قرار دارد
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گزیده خبر مکاتبه مهم دادستان کل کشور با وزیر اقتصاد

 هیئت های حل اختاف مالیاتی شفاف نیستند
دادستان کل کشور در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد، تاکیدکرد، اگر 
برخی مودیان در مقام توضیح یا گایه از نحوه برخورد ممیزان 
برآیند با تشخیص غیرواقعی ارقامی نجومی که با نحوی درآمد 
تناســبی ندارد، مواجه خواهند شــد.  دادستان کل کشور در 
مکاتبه ای با  وزیر اقتصاد فرهاد دژپســند  نکاتی را در ارتباط 
با نحوه ارتباط ماموران مالیاتی با مودیان محترم و آرای صادره 
توسط هیات های حل اختاف مالیاتی بدون توجه به مفاد ماده 
248  قانون مالیتهای مســتقیم یاد آور شد.در این نامه آمده 
است: با عنایت به گزارش های واصله و خصوصا گزارشهایی از 
معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 
در خصوص برخــی از موارد مالیاتی که در بندهای زیر به آن 
اشاره می شود، انتظار می رود بنحوی مراتب به مسئوان ذیربط 
اعام شده و پیگیری و نظارت فرمائید تا شکایات و اعتراض ها 
در حوزه های مختلف مالیاتی به حداقل برسد. در ابتدا تأکیدا 
یاد آوری می شود: با توجه به سیاستهای کلی نظام در راستای 
اجرای اصل 49 قانون اساســی و اقتصاد مقاومتی و بریدگی از 
نفــت و افزایش درآمدهای مالیاتی، بنظر پیگیری و نظارت بر 
دستورالعمل های ارشادی از ضروریات می باشد؛ خصوصا توجه 
به اینکه توســعه فرهنگ مالیاتی، تشخیص صحیح و مطالبه 
مالیات ها مطابــق قوانین موضوعه، افزایــش اعتماد مؤدیان 
محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی، تشــویق و فزونی 
انگیزه آنها نســبت به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر، حل 
و فصل ســریع و عادانه اختافات مالیاتی براســاس واقعیت 
موجود و به ویژه با لحاظ تحریمها و کاهش ســقف درآمدی و 

همچنین کاهش روند اختافات مالیاتی در آینده، از هر حیث 
حائز اهمیت بوده و قطعــا ایجاد اعتماد در مؤدیان محترم به 
عموم مأمورین تشخیص، مراجع حل اختاف مالیاتی و سایر 
کارکنانــی که بنحوی در انجام امور مالیاتی دخیل هســتند؛ 
اجرای سیاســتهای پیش گفته را تسهیل خواهد بخشید.1( 

در برخی از موارد؛ ممیزان مالیاتی و مأموران تشــخیص بدون 
داشــتن حکــم اداری و رعایت اخــاق ازم ااجرای دینی و 
بدون لحاظ حقوق شهروندی و کرامت فعاان اقتصادی، پس 
از مراجعــه به محل فعالیت تجاری و کســب و کار مؤدیان، با 
حالتی تحکمی و بدون ارائه توضیحات و اقناع مؤدی، با ورود به 

خطوط تولید، انبارها و بخش های ستادی مرتبط و غیرمرتبط 
و برداشتن بدون اجازه اسناد و مدارک و حتی بدون ارائه رسید 
و موجب رنجش و دلزدگی صاحبان ســرمایه و تجار و فعاان 
اقتصادی می گردند. از جمله در گزارشــهای کتبی یا شفاهی 
اضافه گردیده اســت.چنانچه افراد مذکــور در مقام توضیح یا 
گایه از نحوه برخورد ممیزان برآیند با تشــخیص غیرواقعی 
ارقامی نجومی که با نحوی درآمد تناسبی ندارد، مواجه خواهند 
شــد و بعد هم منتهی به اعتراضهای بی نتیجه می شود که با 
عدم دسترسی به مسئوان ذیربط، احتمال تضیع حقوق آنان 
افزایش می یابد و شــاید یکی از علل رشد رابطه بازی و دالی 
و توصیه های نابجــا در امور مالیاتی و نیز کتمان واقعیتهای 
درآمدی مشــمول مالیــات و فــرار از خوداظهــاری؛ انحاء 
برخوردهای منفی مأموران و کارمندان ذیربط می باشــد.2( 
علیرغم اینکه هیئت های حل اختاف مکلف هســتند تمامی 
موارد مربوط به اعتراض، نتیجه، تعدیل در آمد مشمول مالیات 
و جهات و دایل آن را در متن آراء خود قید نمایند، متأسفانه 
در بسیاری از موارد، چنین شفافیتی وجود نداشته و برخاف 
ماده 248 قانون مالیاتهای مســتقیم، دایل و مســتندات و 
جهات پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض و ... در متن آراء صادره 
قید نمی شــود.به هر صورت با توجه به حساســیت موضوع، 
اقتضاء دارد؛ نســبت به موارد مذکور و نیز مواردی که مرتبط 
با حوزه های تشخیص و رسیدگی به اعتراض و وصول مالیات 
می باشد، بنحو جامع پیگیری و نظارت نموده و دستورات ازم 

را به واحدهای مربوط اعام فرمائید.

 دلیل واریز نشدن مبلغ سهام
 عدالت چیست؟

مدیــر کانون کارگزاران بــورس و اوراق بهادار گفت:زمانــی که بازار منفی 
می شــود، ســازمان بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری از کاهش شاخص 
کل بورس جلوی فروش ســهام را می گیرد.روح اه میر صانعی مدیر کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم واریز وجه ســهام عدالت از 
ســوی صندوق های کارگزاری تصریح کرد: بحث آزاد سازی و فروش سی 
درصد از ســهام عدالت به یکباره اتفاق افتاد به گونه  ای که هنوز ســامانه 
های کارگزاری ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی آماده پذیرش این حجم 
از معامات نبود در نتیجه طبیعی اســت که بگوییم  وقتی کاری با سرعت 
انجام می شود به دنبال آن مشکاتی نیز رخ خواهد داد.مدیرکانون کارگزاران 
بورس و اوراق بهاداربیان کرد:ممکن اســت افرادی که اطاعاتشــان را در 
سامانه سهام عدالت وارد کرده اند به دایل مختلف این کار را درست انجام 
نداده باشــند به همین دلیل شرکت ســپرده گذاری مرکزی برای رفع این 
معضات سامانه ای را تحت عنوان sahameedalat تاسیس کرد تا سهامداران 
بتوانند اطاعات خود را تصحیح کنند.میرصانعی افزود:دومین دلیلی که مانع 
واریز نشــدن پول فروش سهام عدالت به حساب سهامداران شد این بود که 
در این مدت کارگزاری ها نمی توانســتند سهام عدالت را بفروشند و دلیل 
آن را می توان منفی شدن بازار سرمایه دانست.او گفت:زمانی که بازار منفی 
می شود، ســازمان بورس و اوراق بهادار مانع فروش سهام عدالت می شود.

مدیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود:ســومین دلیلی که سبب 
شد تا پول حاصل از فروش به حساب سهامداران واریز نشود، درست نبودن 
شــماره شبا افراد یا مسدود بودن حساب های بانکی افراد است.مدیر کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص فروش ســهام به طریقه بلوکی 
گفت: در ماه های نخست سهام عدالت به روش تجمیعی در بازار به فروش 
می رفت اما به مرور وقتی که روند بازار منفی شــد طریقه  فروش به روش 
بلوکی تغییر کرد. روش بلوکی مزایا و معایبی دارد.میرصانعی در پاســخ به 
این سوال که آیا فروش سهام عدالت در یک ماه گذشته باعث اُفت بازار شده 
یــا خیر؟بیان کرد: از آنجایی که قیمت ها در بازار ســرمایه نتیجه عرضه و 
تقاضا است، می توان گفت که به طور طبیعی فروش سهام عدالت تا حدودی 
میزان عرضه را زیاد کرد و توانست روی بازار تاثیر منفی بگذارد.او  در پاسخ 
به این سوال که عملکرد کارگزاری ها را در پنج ماه نخست سال 99 چگونه 
ارزیابی می کنید؟، بیان کرد:در ماه های نخســت سال حضور افراد در بازار 
سرمایه افزایش چشمگیری داشته اســت به همین دلیل سعی کردیم که 
سطح کارایی کارگزاری ها را ارتقا دهیم زیرا شعار ما جلب رضایت مشتری 
است.مدیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار درباره شکایت سهامداران 
از نحوه خدمت رســانی کارگزاری ها، گفت: کارگزاری هایی وجود دارند که 
کم کاری می کنند اما کانون کارگزاران سعی دارد که مانع تخلف آنها شود.

میرصانعی بیان کرد:در ماه های نخســت سال که حجم مراجعه کنندگان 
برای دریافت کد بورسی و ثبت نام در کارگزاری ها زیاد شده بود، سهامداران 
به دایل متعدد از بعضی از کارگزاری ها شکایت داشتند به همین دلیل اما 
برای بهبود اوضاع و جلوگیری از نارضایتی های بیشــتر تاشمان را افزایش 
دادیم.سهامداران اگر از نحوه خدمت رسانی کارگزاری خاصی شکایت دارند 

می توانند به سامانه  www.seba.ir مراجعه و مشکل خود را مطرح کنند.

ابطال مجوز سه کارگزاری
مدیر کانون کارگزاران در پاسخ به این سوال که چرا از بین 1۰8کارگزاری 
بورس فقط  2۰ کارگزاری فعال هستند؟،گفت:این مسئله در تمام صنوف 
متداول اســت.طبق قاعده ای که در کشــور وجــود دارد به طور میانگین 
همیشــه فعالیت اقتصادی در بین واحدی های دارای مجوز2۰به 8۰ بوده 
است.او افزود:تا کنون از بین 1۰8 کارگزاری موجود؛ مجوز ۳ کارگزاری به 
دلیل تخلف باطل شــده است.میر صانعی در پاسخ به این سوال که در این 
چند هفته اخیر که جو بازار ســرمایه متاطم بود،، عده ای از کارشناسان 
مطرح کرده اند که مقصر اصلی کارگزاری ها هستند؟ بیان کرد:در این که 
تمام خرید و فروش های بازار توســط کارگزاری ها صورت می گیرد هیچ 
شــکی وجود ندارد اما کارگزاران حق ندارند که افــراد را وادار به خرید یا 
فروش کنند، اگر فردی از درون سیستم کارگزاری شروع به سیگنال دهی 

به سهام داران کند قطع به یقین با او برخورد خواهد شد.

محدودیت معامات کارگزاران باید برداشته شود
مدیــر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهــادار درباره علت ممنوع المعامله 
بودن فعاان نهاد های اقتصادی و کارگزاران در بازار ســرمایه گفت: چند 
ســال قبل در جلسه شــورا عالی بورس تصمیم گرفته شــد که عاوه بر 
کارکنان و مسئوان سازمان بورس،کارکنان کارگزاری نیز ممنوع المعامله 
شــوند این تصمیمات در اصل برای زمانی بود که هنوز اختیارات سرمایه 
داران و کارگزاران برابر نبود اما هم اکنون که دسترسی سهامدار و کارگزار 
یکسان شده، بهتر این است که این محدودیت ها برداشته شود.مدیر کانون 
کارگزاران بــورس و اوراق بهادار در پایان بیان کرد: هم اکنون در ســطح 
جهان هیچ یک از کارگزاری ها محدودیتی در خرید و فروش سهام ندارند 
و اگر این قانون در کشور ما برداشته شود  قطع به یقین به نفع بازار سرمایه 

خواهد بود.

 کاهش ۸۴ درصدی نشست 
 و برخاست پروازهای بین المللی

 در فرودگاه های کشور
بر اساس آمار رسمی طی مردادماه امسال نشست و برخاست پروازهای بین 
المللی در فرودگاه های تحت مالکیت شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی 
ایران 84 درصد کاهش یافته اســت. مطابق آمار رسمی شرکت فرودگاهها 
و ناوبری هوایی ایران طی مردادماه امســال در 18 فرودگاه تحت مالکیت 
این شــرکت مجموعا 4۰۳ فروند هواپیما در پروازهای بین المللی نشست 
و برخاست داشته اند که در مقایسه با 248۰ نشست و برخاست مردادماه 
ســال گذشته بالغ بر 84 درصد کاهش را نشان می دهد.در فرودگاه شیراز 
این کاهش 76 درصد بوده و برای ارســتان رشد منفی 24 درصدی ثبت 
شده اســت. نشست و برخاســت پروازهای بین المللی در ماه مورد اشاره 
برای فرودگاه های مشهد، اصفهان، اهواز و تبریز به ترتیب رشد منفی 94 
درصدی، 69 درصدی، 42 و 98 درصدی را ثبت کرده است. در این بین در 
فرودگاه بندرعباس این پروازها 17 درصد رشد داشته است.در 11 فرودگاه 
دیگر تحت مالکیت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هیچ پرواز بین 
المللی در مرداد 99 نشست و برخاست نداشته است. در فرودگاه اختصاصی 
کیش نیز عملکرد پروازهای بین المللی 1۰۰ درصد و در قشــم ۳1 درصد 

رشد منفی داشته است. 

 بررسی عوامل دخیل در بهبود رشد اقتصادی
بر اســاس آخرین چشــم انداز اقتصادی ارائه شده توسط ســازمان همکاری ها و توسعه 
اقتصادی، پیش بینی می شــود تولیــد ناخالص داخلی جهان در ســال جاری به منفی 
4.۵درصد سقوط کند؛ اما انتظار می رود میزان آن در سه ماهه سوم سال 2۰21 با رسیدن 
به رشــد ۵درصدی، به وضعیت پیش از شیوع ویروس کرونا بازگردد.سازمان همکاری ها 
و توســعه اقتصادی )OECD( گزارش موقت چشم انداز اقتصادی خود را به تازگی منتشر 
کــرده و دیدگاهی به روز را در خصوص تاثیر ویــروس کرونا بر اقتصاد جهانی ارائه داده 
اســت.با کمی دیدگاه  مثبت تر نسبت به نسخه پیشین که در ماه ژوئن منتشر شد، این 
گزارش نشان می دهد که »به دنبال کاهش اقدامات انجام شده برای مهار بیماری همه گیر 
کووید-19 و بازگشایی اولیه مشاغل، وضعیت اقتصادی به سرعت بهبود یافت.«با این حال، 
همچنین اشاره می کند که »سرعت بهبود در تابستان شتاب خود را از دست داده است«، 
و همچنین افزود که بازیابی اطمینان، کلید موفقیت در بهبود اقتصاد خواهد بود.سازمان 
همکاری ها و توسعه اقتصادی پیش بینی می کند که همه کشورهای G2۰ به جز چین در 
سال جاری دچار رکود اقتصادی شوند که انتظار می رود در سال 2۰21 به سرعت اما به 
صورت آسیب پذیر، بهبود را تجربه کنند.همانطور که در نمودار ارائه شده مشاهده می شود، 
سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی جهانی در سه ماهه 
سوم سال 2۰21 به سطح پیش از شیوع بیماری همه گیر بازگردد. با این وجود، پیش بینی 
می شود که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها، بدون در نظر گرفتن سطح پیش بینی 
شــده پیش از آسیب بیماری همه گیر، پایین تر از سطح اواخر سال 2۰19 باقی بماند.در 
این گزارش همچنین ذکر شــده که عدم قطعیت همچنان باا است و قدرت بازیابی به 
متغیرهای زیادی بســتگی دارد؛ در نتیجه یک سناریوی صعودی و یک سناریوی نزولی 
در نمودار نمایش داده شده است.بر اساس این گزارش: »چشم انداز رشد اقتصادی فراگیر، 
مقاوم و پایدار به طیف وسیعی از عوامل بستگی دارد.« این موارد شامل »احتمال شیوع 
مجدد ویروس، میزان رعایت اقدامات بهداشتی و محدودیت ها توسط اشخاص، اطمینان 
مشــاغل و مصرف کننده، و میزان حمایت دولت برای حفظ مشاغل و کمک به موفقیت 
مشاغل در افزایش دادن تقاضا است.«با در نظر گرفتن تمام موارد، سازمان همکاری ها و 
توسعه اقتصادی پیش بینی می کند تولید ناخالص داخلی جهانی پیش از رسیدن به رشد 

۵درصدی در سال 2۰21، به منفی 4.۵درصد در سال جاری سقوط کند.

 »کسب وکارهای بیمه نشده« برای 
دریافت تسهیات کرونا ۳ روز مهلت دارند

مطابق تصمیم ســتاد کرونا، مهلت زمانی تشــکیل پرونده و پرداخت 
تسهیات به »کسب وکارهای بیمه نشده« تا پایان شهریور 99 است 
که تا پایان ثبت نام ســه روز باقی مانده اســت.،پرداخت تســهیات 
حمایتی به کسب وکارهای آســیب دیده از کرونا یکی از سیاست های 
وزارت کار در جهت حفظ اشــتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار 
اســت و بر همین اساس 14 رسته شغلی شناسایی شده که بیشترین 
آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در 
قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی هســتند، می توانند برای ثبت نام در 
سامانه کارآ اقدام کنند و از تســهیات مذکور بهره مند شوند.مطابق 
جدول ارائه شــده از ســوی وزارت کار مبلغ تسهیات ویژه کسب و 
کار کرونا در صورتی که تســهیات تا 16۰ میلیون ریال باشد. سفته 
فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک. تسهیات 16۰تا48۰ میلیون 
ریــال نوع وثیقه ســفته فرد متقاضی یا چک به تشــخیص بانک به 
همــراه یک ضامن)واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(. مبلغ تســهیات 
48۰تا16۰۰میلیون ریال و نوع وثیقه ســفته فرد متقاضی یا چک به 
تشخیص بانک به همراه 2ضامن)واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(.مبلغ 
تسهیات16۰۰تا2۰۰۰میلیون ریال با نوع سفته فرد متقاضی یا چک 
به تشــخیص بانک به همراه ۳ضامن)واحد اقتصادی دیگر یاکارمند(. 
مبلغ تسهیات از 2۰۰۰میلیون ریال بااتر و با نوع ویثقه ارائه تضمین 
صادره ازســوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشــخیص بانک ارائه 
وثایق متعارف و ســقف مبلغ ســفته 1.۵ برابر اصل و سود تسهیات  
اســت.کارگروه ســتاد کرونا 28مرداد مهلت زمانی تشکیل پرونده و 
پرداخت تسهیات به »کسب وکارهای بیمه نشده«  را تا پایان شهریور 
99 و به »کسب و کارهای بیمه شده«  را تا 1۵ شهریورماه 99 تعیین 
کرد.تا آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیات »کسب وکارهای 

بیمه نشده« تا پایان شهریور ماه تنها ۳روز باقی مانده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی:
عرضه ۱۲ بنگاه دیگر در بورس

رئیس ســازمان خصوصی سازی از آماده سازی ورود 12 بنگاه دیگر از جمله 
ســه هلدینگ نیروگاهی در بورس خبر داد.به گزارش صدا و سیما، علیرضا 
صالح با اشــاره به آماده سازی شــرکت ها برای ورود به بازار سرمایه، اظهار 

داشت: تا پایان سال، هر ماه عرضه اولیه در بورس خواهیم داشت.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی در یک سال 
گذشته سیاست واگذاری شــرکت ها را از طریق بورس در دستور کار خود 

قرار داده و همه تاش خود را برای واگذاری از طریق بازار سرمایه می کند.
وی ادامه داد: عاوه بر سهام شرکت های موجود در تابلوی بورس، 12 بنگاه 
که ســه هلدینگ نیروگاهی را در خود جای داده در حال آماده سازی برای 
ورود به بازار ســرمایه است.صالح گفت: ۳ شرکت مجتمع صنعتی اسفراین، 
اپال پارسیان بنگان و عمران و مســکن سازان ایران، در مهر ماه پذیرش و 

کشف قیمت خواهند شد.

 گزارش مرکز آمار از قیمت زمین 
در بهار امسال

مرکز آمار در گزارشــی قیمت هر متر زمین یا زمین ســاختمان مسکونی 
کلنگی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را بررسی کرده 
اســت. گزارش مرکز آمار  از وضعیت معامات مسکن در بهار امسال نشان 
می دهد که متوســط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ســاختمان 
مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی در کل کشور 
۵.7 میلیون تومان با میانگین مساحت 2۳6 مترمربع بوده است، که نسبت 
به فصل قبل، 22.1درصد و نســبت به فصل مشابه سال قبل 71.8 درصد 
افزایش داشته اســت.همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی در سطح کل کشور 
۵.7 میلیون تومان با میانگین مســاحت 1۰7 مترمربع و متوسط عمر بنای 
12 سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، 18.6 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل62.7 درصد افزایش داشته است.از سوی دیگر متوسط مبلغ 
اجاره ی ماهانه به عاوه ی ســه درصد ودیعــه ی پرداختی برای اجاره ی یک 
مترمربع زیربنای مســکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی 
در سطح کل کشور 1.7 میلیون تومان با میانگین مساحت 1۰۰ مترمربع و 
متوسط عمر بنای 1۳ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل 7.2 درصد و 

نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳6.1 درصد افزایش داشته است.

اسامی:
۱۲۰۰۰۰ متقاضی برای دریافت وام ودیعه 

مسکن به بانک ها معرفی شدند
وزیر راه و شهرسازی از آمادگی بانک ها برای پرداخت تسهیات به بخش مسکن 
خبر داد و گفت: بر اســاس آخرین آمار 12۰ هزار متقاضــی برای دریافت وام 
ودیعه مسکن به بانک ها معرفی شدند که تاکنون تسهیات به 12 هزار متقاضی 
پرداخت شــده است.محمد اســامی در خصوص جلسه ای که با بانک ها برای 
تســریع در پرداخت وام ودیعه مسکن26 شــهریور در ساختمان دادمان برگزار 
شد، گفت: در جلسه با بانک ها مقرر شد تا بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن 
و همچنین ارایه تســهیات به طرح اقدام ملی مســکن، تسریع داشته باشند 
تا مســتاجران زودتر بتوانند به ودیعه مورد  درخواســت خود برسند.وزیر راه و 
شهرســازی همچنین در خصوص ضمانت های وام ودیعه مسکن اعام کرد: در 
جلســه با بانک ها، مقرر شد تا مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا عمل شود. بدین 
معنا که برای وام های 1۵ میلیون تومان بدون ضامن غیر و تنها با ضمانت خود 
شخص وام گیرنده، تسهیات وام مســکن پرداخت شود و برای وام های ۳۰ و 
۵۰ میلیون تومانی با یک ضامن، پرداخت تسهیات انجام شود.  اسامی توضیح 
داد: با توجه به مشارکت بانک ها در تامین منابع تسهیاتی طرح اقدام ملی، مقرر 
شد جلساتی اختصاصی با هریک از بانک ها برگزار شود و در خصوص چگونگی 
تخصیص منابع و چگونگی پرداخت، نتیجه ای واحد اتخاذ شود. همچنین مقرر 
شــدت تا در کنار بانک مســکن، ســایر بانک ها با تمامی قدرت خود در حوزه 
مسئولیتی بخش مسکن کمک دهنده باشند و تعداد بیشتری از متقاضیان برای 
اخذ تســهیات مسکن، پوشش داده شــوند.وی در خصوص آخرین آمار از وام 
ودیعه مسکن، گفت: تا امروز بیش از 12۰ هزار نفر به کارتابل بانک معرفی شدند 
که از این تعداد حدود 21 هزار نفر تشــکیل پرونده انجام شده و نزدیک به 12 

هزار تسهیات پرداخت شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان 
این که بودجه ســال آینده انبساطی 
خواهد بود گفت همانند امسال بخشی 
از اعتبــارات مورد نیــاز، از واگذاری 
دارایی هــای ســرمایه ای و بخصوص 
از طریــق بورس  ســهام های دولت 
تامین خواهد شد. محمدباقر نوبخت 
با اشــاره به اینکه در سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی، خروج دولت 
از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت 
به سیاســتگذار و هدایتگر اقتصادی 
افزود: امسال  تصریح شــده اســت، 
بخشی از سهام دولت در شرکت های 
دولتی متناســب با نیاز های بورس را 
عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که 
از این محل به دســت دولت رسید را 

در طرح های عمرانی صرف می کنیم.

معاون رئیس جمهــور افزود: یکی از 
جهت گیری های بودجه ســال آینده 
نیز، تداوم این عرضه هاست و بنابراین 
در ســال آینده هم سهام شرکت ها را 
واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی 
تقلیــل یابد و منابع آزاد شــده را در 
تملک دارایی های ســرمایه ای دیگر و 
طرح های عمرانی هزینه خواهیم کرد.

وی ایــن اقــدام را گامــی در جهت 
سیاســت مقابله با رکــود در بودجه 
ســال 14۰۰ کشور دانست و با اشاره 

به اینکه سیاست های مالی سال آینده 
انبســاطی خواهد بود، افــزود: برای 
تحقق این سیاســت و جهت گیری 
کان بودجه ســال آینده باید منابع 

پایدار درآمدی پیش بینی شود.
نوبخــت با اشــاره به محــدود بودن 
صادرات نفت در ســبد بودجه ســال 
آینده کل کشــور، افزود: بخشــی از 
منابع تحقق سیاســت های انبساطی 
مالــی از مالیات هــا خواهد بــود و با 
توجه به اصاح نظام مالیاتی و قوانین 

مالیاتی که با همکاری مجلس شورای 
اسامی انجام شــده، بخشی از منابع 
مالی از محل مالیات ها تامین خواهد 
شــد.وی افــزود: بخش دیگــری از 
این اعتبارات مورد نیــاز، از واگذاری 
دارایی هــای ســرمایه ای و بخصوص 
سهام های دولت از طریق بورس تامین 
خواهد شد چراکه اگر سهام موجود در 
بازار سرمایه دست به دست شود خون 
جدیــدی به رگ های بــورس تزریق 
می شود و بنابراین سهام شرکت های 
دولتی را در وقت مناســب در جهت 
بازارگردانــی به بورس عرضه خواهیم 
کــرد و این امــکان در ایحه بودجه 
فراهم شده است که سهام مطلوب و 
پربازده دولت را که در بورس متقاضی 
زیادی بــرای آن وجــود دارد عرضه 

کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
 تداوم عرضه سهام دولت 

در بورس

رئیس کمیســیون عمران مجلس با اشاره به افزایش 
قیمت مسکن طی سال های اخیر، گفت: برای افزایش 
قدرت خرید مردم باید 7۰ درصد مبلغ واحد مسکونی 
وام پرداخت شــود.محمدرضا رضایی کوچی با اشــاره 
به افزایش قیمت مســکن در چند ســال اخیر و تأثیر 
این مسئله در کاهش معامات مسکن، اظهار کرد: در 
شــرایط کنونی مردم از قدرت مالی کافی برای خرید 
مسکن برخوردار نیستند، این موضوع به دلیل افزایش 
چشمگیر قیمت ها در این مدت است و عما خانوارها 

به ویژه زوج های جوان توان تأمین مسکن را ندارند.
وی با بیــان این که بخش قابــل توجهی از معامات 

مسکن توســط داان و خریداران سرمایه ای صورت 
می گیرد و خریداران واقعی در این عرصه به کنار رفته 
انــد، افزود: دولت باید ســازوکارهای ازم برای تأمین 
مســکن را طراحی کند، مهم ترین راهکار برای تأمین 
مسکن خریداران واقعی، مدیریت بازار مسکن و تعدیل 
قیمت ها با افزایش میزان تولید و متعادل کردن نظام 
عرضه و تقاضاست.وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای 
کوتاه مدت، افزایــش قدرت مالی خریــداران واقعی 
اســت، از این رو دولت می تواند در این عرصه نسبت 
به افزایش ســقف تسهیات مسکن و کاهش سود وام 
ها اقدام کند، در تمام کشورها تسهیات مسکن حدود 

7۰ درصد از قیمت مســکن را پوشــش می دهد، اما 
در کشــور ما با وام ارائه شده نمی توان خانه خریداری 
کرد.عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر این که 
دولــت و بانک های عامل باید روشــی و مکانیزمی را 
اجرایی کنند تا تســهیات خرید مسکن به خریداران 
واقعی برسد و داان در این عرصه نفعی نبرند، اضافه 
کرد: برخی می گویند افزایش میزان وام موجب گرانی 
و تورم در بازار می شــود، اما به نظرم ابعاد مثبت این 
مسئله بسیار بیشتر از نکات منفی آن است، هر چند که 
با مدیریت ارائه تسهیات به خریداران واقعی و نیازمند 

این مشکات نیز برطرف خواهد شد.

 جوان داان در بازار مسکن
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توقف روند بهبود تقاضای نفت
اوپــک و آژانس بین المللی انــرژی در همین هفته دورنمای 
خود برای تقاضای نفت در ادامه سال جاری میادی را تغییر 
دادند و حاا هر دوی این سازمان ها انتظار کاهش بیشتر تقاضا 
را نســبت به پیش بینی ماه قبل خود دارند. به گزارش اویل 
پرایس، ائتاف اوپک پاس عقیده دارد افزایش موارد ابتا به 
ویروس کرونا در برخی کشورها می تواند تقاضای نفت را بیش 
از این پایین بیاورد و روند کاهش ذخایر نفتی را متوقف کند.

 موارد ابتا به کرونا در بســیاری از کشورهای اروپایی افزایش 
یافتــه، تعداد مبتایان به این ویــروس در هند از 5 میلیون 
نفر گذشــته و موارد جدید ابتا در برخی ایالت های آمریکا 
رو به افزایش است.اوپک و آژانس بین المللی انرژی در همین 
هفته دورنمای خود برای تقاضای نفت در ادامه ســال جاری 
میادی را تغییر دادند و حاا هر دوی این ســازمان ها انتظار 
کاهش بیشــتر تقاضا را نســبت به پیش بینی ماه قبل خود 
دارند. آژانس بین المللی انــرژی انتظار دارد تقاضای نفت در 
ســال جاری میادی 8.4 میلیون بشکه در روز کمتر از سال 
گذشته باشــد و اوپک کاهش 9.5 میلیون بشکه ای را پیش 
بینی می کند. ماه گذشته، پیش بینی این دو گروه از کاهش 
تقاضای نفت به ترتیب برابر 8.1 و 9.1 میلیون بشکه در روز 

بود. شرکت ویتول، بزرگترین فروشنده نفت خام جهان، انتظار 
دارد ذخایر جهانی نفت طی ســه ماه آینده بین 250 تا 300 
میلیون بشکه در روز کاهش یابد. همه با این نظر ویتول موافق 
نیستند. شــرکت تجارت نفت ترافیگورا عرضه باای نفت در 
بازار را تا پایان ســال جاری میــادی پیش بینی میکند. در 
این بین، ائتاف اوپک پاس به شدت تبعیت خود از قرارداد 
کاهــش تولید را که در آوریل به منظــور متعادل کردن بازار 
نفت بسته شــد، افزایش داده است. طبق گفته منابع اوپک، 
تبعیت این گروه از قرارداد کاهش تولید به 101 درصد رسیده 
است. عربستان سعودی کشــورهایی مثل عراق و نیجریه را 
تهدید کرده اگر نتوانند مازاد تولید خود در ماه های مه و ژوئن 
را جبران کنند ،این کشــور هم کاهش تولید خود را متوقف 
می کنــد. وزرای نفت اوپک پاس به زودی دیدار می کنند تا 
در بحبوحه کاهش دوباره قیمت نفت به خاطر نگرانی فزاینده 
در مورد تقاضا، در مورد سطح پیروی از قرارداد کاهش تولید 
و زیرســاخت های نفتی گفتگو کنند. عراق می تواند برنامه 
های این گروه را پیچیده کند چون اخیراً گزارش شده دومین 
تولیدکننده بزرگ اوپک قصد دارد در اولین فرصت تولید نفت 

خود را افزایش دهد تا درآمدهای نفتی آن تقویت شود.

احتمال برگزاری نشست فوق العاده اوپک 
پاس در اکتبر

یک منبع آگاه اوپک پاس اظهار کرد: وزیر انرژی عربســتان سعودی اعام 
کرده که در صورت وخامت بیشتر اوضاع بازار نفت، اوپک پاس ممکن است 
در اکتبر نشست فوق العاده برگزار کندقیمت نفت برنت روز پنج شنبه تحت 
تاثیر این خبر سه درصد افزایش یافته و به 43 دار در هر بشکه صعود کرد.

این اظهارات شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در 
جلسه روز پنج شنبه کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس مطرح شد 
و وی در این نشســت، خواستار پایبندی بهتر به کاهش تولید نفت با توجه 

به سقوط قیمتها در بحبوجه ابهامات حاکم بر فضای اقتصاد جهانی شد.
طبق اســناد داخلی اوپک پاس که توســط رویترز مشاهده شد، این گروه 
هشــدار داد با وجود سیگنالهای اولیه که از کاهش سطح ذخایر نفت وجود 
دارد، افزایش موارد ابتا به کووید 19 در برخی از کشورها ممکن است تقاضا 
بــرای انرژی را محدود کند. با این حال کمیتــه نظارتی اوپک پاس هیچ 
توصیه ای برای تغییر هدف کاهش تولیــد ارائه نکرد.اوپک پاس از ژانویه 
ســال 201۷ به منظور تقویت قیمتهای نفت و کاهش سطح ذخایر جهانی 
نفت، تولیدش را به طور داوطلبانه محدود کرده است و در واکنش به بحران 
ویروس کرونا و سقوط کم سابقه تقاضا، از ماه مه کاهش تولید 9.۷ میلیون 
بشکه در روز را به اجرا گذاشت و از اوت با توجه به آغاز روند احیای تقاضا، 
میزان کاهش تولیدش را به ۷.۷ میلیون بشــکه در روز تسهیل کرد.کمیته 
نظارتی اوپک پاس از عراق، نیجریه و امارات متحده عربی خواســت مازاد 
تولیدی که در ماههای گذشته داشته اند را جبران کنند و مهلت جبران مازاد 
تولید را از سپتامبر تا پایان دسامبر تمدید کرد.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان 
که کنار سهیل بن محمد المزروعی، همتای اماراتی اش نشسته بود، گفت: 
پایبندی کامل به توافق کاهش تولید نفت یک اقدام خیرخواهانه نیست بلکه 
بخش یکپارچه ای از تاش گروهی ما برای مضاعف کردن منافع و برد تک 
تک اعضای گروه است. وی همچنین به معامله گرانی که در بازار نفت قمار 
ســنگینی می کنند، هشــدار داد و گفت: کسانی که روی قیمت نفت قمار 
می کنند، به شدت ضرر خواهند کرد.کمیته نظارتی اوپک پاس نسبت به 
افزایش مازاد تولید کلی که از ماه مه تا اوت به 2.38 میلیون بشــکه در روز 
رسیده است، ابراز نگرانی کرد.بر اساس گزارش رویترز، منابع آگاه در اوپک 
پاس اظهار کرده اند که پایبندی به توافق کاهش تولید در میان اعضای این 

گروه در اوت حدود 101 درصد بود.

پیشنهاد یک میلیارد یورویی آلمان برای 
جلوگیری از تحریم گازی آمریکا

برلین برای جلوگیری از وضع تحریمهای آمریکا علیه خط لوله نورد استریم 
2 که گاز را مســتقیما از روسیه به آلمان وارد می کند، پیشنهاد کرده بود 
یک میلیارد یورو برای ســاخت دو پایانه گاز طبیعی مایع هزینه کند. هفته 
نامه آلمانی دی تسایت در گزارشی نوشت: اواف شولتس، وزیر دارایی آلمان 
در نامه ای به تاریخ هفتم اوت پیش از این که واشنگتن تحریمهایی را علیه 
شرکتهای مشارکت کننده در ساخت خط لوله دریای بالتیک وضع کرده و 
عما باعث توقف ســاخت این پروژه شود، این پیشنهاد را مطرح کرده بود. 
در پی تحریمهای آمریکا علیه شــرکتهای مشارکت کننده در ساخت خط 
لولــه نورد اســتریم 2 که باعث کناره گیری آنها از روند ســاخت این خط 
لوله شــد، روسیه در تاش است تا ســاخت این پروژه را به تنهایی تکمیل 
کند.آمریکا و بســیاری از کشــورهای اروپایی با خط لوله نورد استریم 2 به 
شــدت مخالف بوده و می گویند این خط لوله وابستگی اروپا به گاز روسیه 
را افزایش می دهد و به ضرر کشــورهای مسیر ترانزیت صادرات گاز روسیه 
مانند لهســتان و اوکراین است.آمریکا که در نتیجه افزایش تولید گاز شیل، 
تولید انرژی فراوانی دارد به دنبال توســعه صادراتش به کشورهای دیگر از 
جمله آلمان است که به شدت به واردات گاز نیازمند بوده و عمده وارداتش 
از روسیه است.وزیران آلمانی از جمله شولتس می گویند این انگیزه ضدیت 
واشــنگتن با خط لوله نورد استریم 2 است.وزیر دارایی آلمان در نامه ای به 
اســتیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا که توسط دی تسایت مشاهده 
شده است، به طرف آمریکایی قول داده بود اگر واشنگتن موافقت کند علیه 
شــرکتهای مشارکت کننده در ســاخت نورد استریم 2 تحریم وضع نکند، 
آلمان یک میلیارد یورو از بودجه عمومی برای ســاخت پایانه های واردات 
ال ان جی فراهم خواهد کرد.این پیشــنهاد پیش از مسمومیت ماه گذشته 
الکسی ناوالنی، منتقد برجسته کرملین مطرح شده بود. وی اکنون در آلمان 
در حال بهبود است. مسمومیت وی فشارها بر دولت آنگا مرکل، صدراعظم 
آلمان به منظور متوقف کردن پروژه انرژی نورد اســتریم 2 را افزایش داد.بر 
اســاس گزارش رویترز، به نظر می رسد مردم آلمان در خصوص توقف این 
پروژه دچار دو دســتگی شده اند. نتایج یک نظرسنجی نشان داد که 54.9 
درصد از مردم آلمان مخالف متوقف کردن این پروژه هســتند و به همین 

تعداد نظر منفی نسبت به دولت روسیه دارند.

پیش بینی نفت ۵۰ داری در سال ۲۰۲۱
ساکسو بانک دانمارک پیش بینی می کند بهبود کند تقاضای نفت در جهان 
و نبود واکســن کرونا قیمت نفت را در 2021 تنها تا 50 دار در هر بشکه 
باا می برد. به گزارش اویل پرایس، ساکســو بانک دانمارک پیش بینی می 
کند بهبود کند تقاضای نفت در جهان و نبود واکسن کرونا قیمت نفت را در 
2021 تنها تا 50 دار در هر بشــکه باا می برد که دلیل آن افزایش ذخایر 
نفتی در 2020 در بحبوحه حاشــیه های پایین سود پاایشگاهی و کاهش 
تقاضاســت.اول هسن، سرپرست استراتژی کاا در ساکسو بانک می گوید:» 
قیمت نفت از ماه ژوئن تقریباً بین 40 تا 45 دار در هر بشــکه ثابت بوده 
است و حاا شاهد بروز خطراتی هستیم. حاشیه های پایین سود پاایشگاهی 
که نتیجه مازاد ذخایر دیزل و سوخت هواپیماست، به سرعت باعث پر شدن 
تاسیسات ذخیره سازی می شود« ساکسو بانک به خاطر ضعف زیرساخت ها، 
امید زیادی به افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت ندارد. این بانک دانمارکی 
اعــام کرد:» با ادامــه تأثیر همه گیری ویروس کرونا بر تقاضای ســوخت، 
افزایش قیمت نفت در ماه های آینده بســیار محدود خواهد بود. با در نظر 
گرفتن این مطلب و با توجه به خطر افزایش تولید لیبی، پیش  بینی می کنیم 
قیمت نفت خام برنت تا پایان ســال جاری و در آغاز 2021 حدود 40 دار 
در هر بشکه باشد«.سیتی گروپ عقیده دارد قیمت نفت تا پایان سال آینده 

میادی به خاطر کاهش ذخایر نفتی تا 60 دار در هر بشکه باا می رود.
گلدمن ساچز هم انتظار دارد  قیمت نفت خام برنت در سه ماهه سوم 2021 
به 65 دار در هر بشکه برسد ولی سال آینده میادی را با 58 دار به پایان 
برســاند.این بانک سرمایه گذاری قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا را در ســه ماهه سوم ســال آینده میادی 55.88 دار در هر بشکه 

پیش بینی می کند که از 51.38 دار پیش بینی قبلی آن بااتر است.

وزیر انرژی روسیه: 
 تقاضای جهانی نفت سال آینده 

کاماً بهبود می یابد
وزیر انرژی روســیه پیش بینی کرد که بهبود کامل تقاضای جهانی نفت در سال 
2021 تحقق خواهد یافت.به گزارش خبرگزاری تاس، الکساندر نوواک، وزیر انرژی 
روسیه در مصاحبه ای که روز پنجشــنبه از شبکه خبری تلویزیونی روسیه-24 
پخش شد، پیش بینی کرد که بهبود تقاضای جهانی نفت در سال 2021 تحقق 
خواهد یافت.نوواک گفت: ما انتظار داریم تقاضای ]نفت جهانی[ در سه ماهه دوم 
2021 به طور کامل بهبود یابد.«وی افزود: در همین حال، وزارت )انرژی روسیه( 
علل کاهش ســرعت بهبود تقاضای جهانی نفت را اخیراً ذکر کرده اســت.نواک 
جلوگیــری از تولید مازاد در بازار نفت را ضروری دانســت و توضیح داد: در حال 
حاضر میزان عرضه در حدود 1.5-2 میلیون بشــکه کمتر از تقاضا اســت، که به 
تدریج می تواند باقیمانده ذخایر را کاهش دهد.وزیر انرژی روســیه در ادامه تاکید 
کرد که این امر توازن بازار را پشتیبانی و از وضعیت مثبت فعلی حمایت می کند.

 تهدید وزیر نفت عربستان علیه ناقضان 
قرارداد کاهش تولید

وزیر نفت عربستان سعودی طی یک جلسه آناین با سایر وزرای انرژی اوپک آن 
تعداد از اعضای اوپک را که از سهمیه تولید خود فراتر رفته بودند و در عین حال از 
عضویت این سازمان بهره می برند، محکوم کرد. به گزارش راشا تودی، عبدالعزیز بن 
سلمان، وزیر نفت عربستان سعودی قول داده  شرط بندیهای بیش از حد در بازار 
نفت را به خاطر تأثیرگذاری در بازار به شدت تنبیه کند. این اظهارات بن سلمان 
پس از آن بیان شــد که وی طی یک جلسه آناین با سایر وزرای انرژی اوپک در 
روز پنجشنبه آن تعداد از اعضای اوپک را که از سهمیه تولید خود فراتر رفته بودند 
و در عین حال از عضویت این ســازمان بهره می برند، محکوم کرد.بن ســلمان با 
اشاره به امارات متحده عربی گفت:» استفاده از تاکتیک هایی برای تولید بیشتر و 
پنهان کردن عدم تبعیت از قرارداد کاهش تولید، قبًا هم در گذشته امتحان شده 
و همواره شکست خورده است. این کشورها هیچ دستاوردی نخواهند داشت و به 
اعتبار ما آسیب می رسانند. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، امارات متحده 
عربی تنها 10 درصد از کاهش تولیدی را که  متعهد شده بود، در ماه اوت اجرایی 
کرد. اعضای اوپک مثل نیجریه و عراق که فراتر از سهمیه خود تولید کرده اند، قول 
داده اند این مازاد تولید را طی ماه های آینده جبران کنند. هدف اولیه این سهمیه 
بندی افزایش قیمت نفت خام اوپک بود و اظهارات بن ســلمان توانســت به این 
افزایش قیمت کمک کند. قیمت نفت در روز پنجشنبه 2.6 درصد افزایش یافت 

که بااترین رقم طی دو هفته گذشته بود.

 کاهش تولید نفت آمریکا
 در پی وقوع طوفان سهمگین

بیــش از یک چهارم از تولید نفت و گاز فراســاحلی خلیج مکزیکوی آمریکا روز 
چهارشنبه به دلیل وقوع طوفان سالی متوقف شد.وقوع طوفان سالی که بارانهای 
شدیدی را به همراه داشت، باعث کاهش مصرف سوخت در جنوب شرقی آمریکا 
شــد و صعود قیمت نفت و بنزین در نتیجه کاهش تولید این کشــور را به دنبال 
داشــت.طبق اعام وزارت کشور آمریکا، تولید حدود 500 هزار بشکه در روز نفت 
خام و ۷59 میلیون فوت مکعب در روز گاز طبیعی در خلیج مکزیکو متوقف شد 
که تقریبا برابر با یک ســوم از تعطیلی تولید ناشی از وقوع طوفان ارا در ماه اوت 
بود.این طوفان درختها را از جا کند، باعث سرازیر شدن سیاب در خیابانها و قطع 
برق 500 هزار خانه و کســب و کار شد. به گفته پاتریک دی هان، مدیر تحلیلگر 
نفت در شــرکت گازبادی، این قطعیها ممکن است باعث شود فروش سوخت در 
روزهای آینده کاهش پیدا کند.بنادر نفتی و شیمیایی در امتداد رودخانه می سی 
ســی پی با عبور طوفان، به شکل محدود بازگشــایی می شوند و تولیدکنندگان 
نفت و گاز کارکنانشــان را به سکوهای فراساحلی در غرب و مرکز خلیج مکزیکو 
برمی گردانند.طبق اعام مرکز ملی طوفان آمریکا، طوفان سالی با سرعت هشت 
کیلومتر بر ساعت به سمت شمال شرق آمریکا در حرکت است و سرعت بادهای 
همراه آن به 120 کیلومتر بر ساعت می رسد.یک سخنگوی شرکت شورون اعام 
کرد پاایشگاه پاسکاگوای شورون در می سی سی پی در حدود 50 مایلی محل 
عبور طوفان، سراسر شب فعال بود. پاایشگاه شرکت فیلیپس 66 به ظرفیت 255 
هزار و 600 بشکه در روز در لوییزیانا تعطیل ماند و شرکت رویال داچ شل تولید 
در پاایشــگاه نورکو به ظرفیت 22۷ هزار و 400 بشــکه در روز در لوییزیانا را به 
حداقل رســاند.طبق اعام وزارت انرژی آمریکا، 1.1 میلیون بشکه در روز ظرفیت 
پاایش نفت منطقه گلف کاست روز چهارشنبه متوقف بود که شامل دو تاسیساتی 
می شــود که از زمان وقوع طوفان ارا در دست تعمیر قرار دارند.بر اساس گزارش 
رویترز، بهای معامات نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر کاهش غیرمنتظره ذخایر 
نفت آمریکا حدود چهار درصد صعود کرد و بهای بنزین اواسط معامات 3.6 درصد 
افزایش داشــت.طبق گزارش اداره اطاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت خام آمریکا 

هفته گذشته 4.4 میلیون بشکه کاهش یافت و به 496 میلیون بشکه رسید.

مدیرعامل شــرکت تولیــد نیروی برق 
حرارتی با اشاره به وضعیت خرید برق از 
فروشندگان بازار، گفت: درآمدهای بازار 
برق در پنج ماهه ابتدایی امســال رشد 
21 درصدی نســبت به سال گذشته را 
تجربه کرده اســت. محسن طرزطلب، 
مدیرعامل شــرکت تولیــد نیروی برق 
حرارتی با اشاره به اینکه ظرفیت فعلی 
نیروگاه های کشــور به بیش از 84 هزار 
و 310 مگاوات رســیده اســت، ادامه 
داد: در 6 ماهه ابتدایی امســال، میزان 
تولید نیروگاه های کشــور بــا افزایش 
چهار درصدی نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته از مرز 184 هزار میلیارد 
کیلووات ســاعت عبور کرده است.وی 
با تاکیــد بر اینکه 165 هــزار میلیارد 
کیلووات ســاعت از این رقم مربوط به 
نیروگاه های حرارتی بوده اســت، گفت: 
ابتدای  از  نیروگاه های حرارتی کشــور 
ســال تا پایان تیرماه به عنوان دوره اوج 

بار موفق به افزایش 11 درصدی تولید 
تولید  شرکت  شده اند.مدیرعامل  انرژی 
نیروی برق حرارتی بــا تاکید بر اینکه 
90 درصد انرژی تولیدی کشور توسط 
تامین شده است،  نیروگاه های حرارتی 
گفت: حداکثر توان همزمان نیروگاه های 
حرارتی در روزهــای اوج بار رکورد 48 
هزار و 863 مــگاوات بوده که این رقم 
نســبت به سال گذشــته افزایش 3.3 
درصدی داشته است.طرزطلب با اشاره 
به اینکه آمادگــی نیروگاه های حرارتی 
در روزهای اوج بار امســال رشدی 1.6 
درصدی نســبت به سال گذشته داشته 
اســت، ادامه داد: درآمدهــای بازار برق 
در پنج ماهه ابتدایی امسال رشدی 21 

درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه 
کرده اســت.وی افزود: سال گذشته در 
این بازه زمانی متوســط نرخ خرید برق 
550 ریال بر کیلووات ســاعت بوده که 
این رقم امســال به 668 ریال رســیده 
اســت. این مهم در حالی اســت که در 
همین دوره نرخ ارز با رشد 58 درصدی 
و نرخ تورم با رشــد 2۷ درصدی همراه 
تولید  بوده اســت.مدیرعامل شــرکت 
نیروی برق حرارتی بــا تاکید بر اینکه 
در دوره منتهی به پیک تابستان امسال 
بیش از 90 هزار مگاوات برنامه تعمیرات 
ساانه نیروگاهی انجام شده است، اضافه 
کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
حرارتی  نیروگاه های  تعمیــرات  برنامه 

کشور برای پیک تابســتان سال آینده 
با رشــد 11 درصدی از مرز 100 هزار 
مــگاوات خواهد گذشــت.طرزطلب با 
تاکید بر اینکه در سال جهش تولید یک 
هزار و 239 مگاوات به ظرفیت واحدهای 
حرارتی کشــور افزوده شده است، ادامه 
داد: از ســال 95 تاکنون توانسته ایم با 
اجرای پروژه های رفع محدودیت تولید 
و ارتقای توان نیروگاه های موجود بیش 
از دو هــزار مگاوات به توان نیروگاه های 
کشــور بیفزائیم.وی با اشــاره به اینکه 
این طرح هــا با اعتباری بالــغ بر 42۷ 
میلیارد تومان به بهره برداری رســیده 
اســت، تاکید کرد: متوسط هزینه های 
ســرمایه گذاری ارتقــای تــوان عملی 
واحدهــای گازی و ســیکل ترکیبــی 
حدود 30 یورو بــه ازای هر کیلووات و 
رفع  سرمایه گذاری  هزینه های  متوسط 
تولید واحدهای بخاری  محدودیت های 
20 یورو به ازای هر کیلووات بوده است.

 افزایش 21 درصدی درآمدهای 
بازار برق در سال جهش تولید

معــاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشــاره به نقش 
عمده و مهــم نیروگاه ها در تامیــن اوج مصرف برق در 
تابســتان گفت: این بزرگترین وظیفه ای است که از کل 
نیروگاه ها انتظار می رود. همایون حائری، معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی اظهار داشــت: آمادگی نیروگاه ها در 
تامین پیک تابستان، بزرگترین شاخصی است که از این 
طریــق می توانیم قابلیت های یک تولید را ارزیابی کنیم.

وی افزود: خوشــبختانه این آمادگی را در پیک تابستان 
شاهد بودیم. در نیروگاه های برق آبی تولید باای 10 هزار 
مگاوات را هم در اختیار ما قرار دادند، تولید نیروگاه های 
تجدیدپذیر در تابســتان امســال برای ما ملموس بود و 
در زمان هایی با تولیــد 300 و 400 مگاوات در پیک به 
ما کمــک کردند .معاون وزیر نیرو در امــور برق و انرژی 
تصریح کرد: در بخش تولید پراکنده، بیش از 30 درصد 
در تابستان امسال نسبت به تابستان گذشته به ما کمک 
شد، نیروگاه اتمی هم در تمام تابستان تامین برق کرد و 
با توجه به وضعیت سوخت رســانی نیروگاه ، نیاز بود که 
زمان تعمیرات دوره ای جابجا شــود؛ این کار انجام شد و 
تعمیرات به عقب انداخته شد و توانستیم به نحو احسن 
از توان تولیدی این نیروگاه اســتفاده کنیم.وی ادامه داد: 

واحدهای حرارتی با آمادگی 98 درصد در تابســتان هم 
مجدد شــروع به رکوردزنی کردند، امسال برای اولین بار 
تولید واحدهای حرارتی در زمان های پیک بار که ســالی 
دو بار و در ماه های تیر و مرداد اتفاق می افتد، توانســتند 
نزدیک به 50 هزار مگاوات توان تولید کنند که نســبت 
به تولید تابســتان سال گذشته این واحدها در زمان های 
پیک بار  3.5 درصد رشد داشت.معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی اظهار داشــت: در احداث واحدهای حرارتی 
ســرمایه گذاری به خوبی انجام گرفت و نســبت به سال 
گذشــته، 2 درصد افزایش ظرفیت داشتیم.وی با اشاره 
بــه تعمیــرات نیروگاه های نکا، بیســتون و تبریز اظهار 
داشت: عملکرد یونیت و بخشی نیروگاه ها شرایط بسیار 
مطلوبی در تابستان امسال داشت.حائری با بیان این که 
در تابستان امســال تمام واحدهای حرارتی در مدار بود، 
افزود:  نکته مهم امســال، مجموعه عملکرد کل صنعت 
برق در تابستان بود. تابســتان امسال دومین سالی بود 
که با مدیریت، پیک مصرف از یک درصد بیشتر افزایش 
نداشــت، این در شــرایطی بود که نیروگاه های ما کاما 
قابلیت تولید در توان باا را داشتند.وی گفت: کنترل پیک 
مصــرف در زمانی که قابلیت تولید وجود دارد به معنای 

افزایش تاب آوری قابل اندازه گیری اســت و این افزایش 
در شــرایط تحریم نه هدف، که راهی اســت که در کنار 
آن باید طی کنیم.حائری با اشاره به هدفگذاری افزایش 
راندمان نیروگاه ها به 39 درصد تا پایان امسال افزود: در 
پایان مرداد نسبت به راندمانی که از ابتدای سال گذشته 
تا پایان مرداد داشتیم، راندمان حدود نیم درصد افزایش 
پیدا کرده است؛ ما می توانیم تا پایان امسال به باای 39 
درصد برسیم.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره 
ارتباط مدیریت مصرف با افزایش راندمان ادامه داد: زمانی 
که در حال مدیریت پیک مصرف هســتیم، از واحدهای 
قدیمی کم راندمان کمتر استفاده می کنیم.این مقام وزارت 
نیرو افزود: حدود سه هزار مگاوات نیروگاه هایی داریم که 
قدیمــی بوده و راندمان 20 درصــد و کمتر از آن دارند، 
به علت نیاز موجود، این نیروگاه ها آماده می شــوند تا در 
زمان های پیک بار از تولید آن ها مصرف کنیم. امســال با 
مدیریت پیک مصرف کمتر از این ها استفاده شد و این به 
طور مستقیم اثر خود را روی راندمان گذاشت.وی گفت: 
کار تعمیرات نیروگاه ها هم آغاز شده که با حدت و شدت 
بیشتری انجام می شــود تا زمان شروع پیک سال آتی، 

واحدها آمادگی ازم را داشته باشند.

 افزایش راندمان نیروگاه ها به ۳۹ درصد تا پایان امسال

عراق در 15 روز اول ســپتامبر 3.26 
میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده 
است، اگر 650 هزار بشکه در روز نفتی 
را که پاایشگاه های عراق مصرف می 
کنند هم اضافه کنیــم، تولید دومین 
تولیدکننده بزرگ اوپک بسیار بیشتر 
از سهمیه آن طبق قرارداد اوپک پاس 
خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، عراق 
در ماه ســپتامبر بیش از ماه گذشته 
میادی نفت خام صادر کرده است که 
نشان می دهد تا تعهد به قرارداد کاهش 
تولید اوپک پاس راه زیادی دارد. عراق 
که همواره ناقــض قراردادهای کاهش 
تولید بوده، به شرکای خود در ائتاف 
اوپک پاس قول داده بود مازاد تولید 
خود در ماه های گذشته را جبران کند. 
با احتســاب کاهش تولیدی که عراق 
برای ماه های اوت و سپتامبر قول داده 
بود، هدف تولیــد آن باید حدود 3.4 
میلیون بشکه در روز باشد. عراق در 15 
روز اول سپتامبر 3.26 میلیون بشکه 
در روز نفت صادر کرده اســت یعنی 8 

درصد بااتر از متوسط صادرات روزانه 
آن در مــاه گذشــته. اگــر 650 هزار 
بشــکه در روز نفتی را که پاایشــگاه 
های عراق مصرف می کنند هم اضافه 
کنیم، تولید دومین تولیدکننده بزرگ 
اوپک بسیار بیشتر از سهمیه آن طبق 
قــرارداد اوپک پاس خواهد بود.  پس 
از گذشت 60 ســال از تاسیس اوپک، 
این گروه به همراه سایر تولیدکنندگان 

بزرگ دنیا ســعی دارند بــازار نفت را 
از بحران تقاضا ناشــی از همه گیری 
ویروس کرونا بیرون بکشند. عربستان 
ســعودی و روســیه رهبــران ائتاف 
اوپک پاس،نشســتی را جهت نظارت 
بر قــرارداد کاهش تولیــد برگزار می 
کنند. عــراق در اوایل ماه جاری اعام 
کرده بود به زمان بیشتری برای پایین 
آوردن تولیــد خود نیاز دارد.  عراق در 

ماه اوت 3.۷2 میلیون بشــکه در روز 
نفت تولید کرد. قیمــت نفت از پایان 
ماه اوت به خاطر نگرانی در مورد تاثیر 
افزایش موارد ابتا بــه کرونا  بر روند 
بهبود تقاضــا و احتمال افزایش تولید 
اوپک پاس کاهش یافته اســت. نفت 
برنت در روز پنجشنبه 41.65 دار در 
هر بشکه معامله شــد.اوپک با امارات 
متحده عربی هم به خاطر حداقل 100 
هزار بشــکه در روز مازاد تولید آن در 
ماه اوت با مشــکل مواجه شده است. 
ولی امارات قول داده این مازاد تولید را 
در ماههای اکتبر و نوامبر جبران کند. 
اطاعات ردیابی نفتکش ها می تواند 
میزان تولید نفت یک کشور را مشخص 
کند. ولی ممکن است کشورها از ذخایر 
خود برای صادرات اســتفاده کنند که 
شامل محدودیت های تولید نمی شود. 
تولید کنندگان همچنین گاهی سایر 
محصوات نفتی را همراه با نفت خام 
صادر می کنند کــه آمار صادرات آنها 

را باا می برد.

 افزایش فروش نفت خام عراق بر 
خاف تعهد آن به ائتاف اوپک پاس
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نگـــاه به دنبال بهبود نسبی شرایط در عراق اتفاق افتاد:

ممنوعیت صادرات ۲۹کاای جدید به عراق
عراق به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای واردکننده کاا از 
ایران در ســال های گذشته تاش کرده اقتصاد خود را تقویت 
کند و همین امر به کاهش نسبی تقاضای این کشور در برخی 
بازارهای وارداتی منجر شده است.عراق پس از سال ها درگیری 
جنگ های داخلی و گروه های تروریستی در چند سال گذشته 
توانســته روی آرامش نســبی را ببیند و با مســتقر شــدن 
دولت های جدید در این کشــور، تاش شده ثبات اقتصادی 
به همسایه غربی ایران بازگردد.با توجه به اینکه در سال های 
جنگ های داخلی، بخــش قابل توجهی از زیرســاخت های 
اقتصادی عراق نابود شــد یا صدمه جدی دید، این کشور در 
سال های گذشته بســیاری از نیازهای خود را وارد کرده و در 
این مسیر کااهای ایرانی با توجه به قرابت فرهنگی، مجاورت 
جغرافیایی و امکان تامین آسان، در بازار عراق نقشی کلیدی 
داشــته اند تا جایی که آمارهای رسمی از تجارت ایران نشان 
می دهد که در ســال های گذشته پس از چین، عراق همواره 
دومین واردکننده کااهای غیرنفتی از ایران بوده است.با این 
وجود با بهبود نسبی شرایط در عراق، کار در برخی حوزه های 
اقتصادی مانند کشاورزی از سرگرفته شده و همین امر باعث 
کاهش نیاز این کشــور به واردات شده اســت. در سال های 
گذشــته دولت بغداد در اطاعیه هایی واردات کااهایی را به 
این کشور ممنوع اعام کرده بود و حاا رییس اتاق بازرگانی 

اهواز می گوید، تعداد کااهای کشاورزی که ورودشان به عراق 
ممنوع اســت به عدد ۲۹ رسیده است.شها عموری گفته در 
کنار خرما که واردات آن به شــکل دائمــی در عراق ممنوع 
است، در حال حاضر محصواتی چون  خیار، ذرت زرد علوفه، 

بادمجان، کلم، گل کلم، هویج، کنار، سیب زمینی، کاهو، سیر، 
کدو، فلفل، تخم مرغ، مرغ زنده، گوجه فرنگی، شلغم، چغندر، 
مرغ کامل ذبح شــده، عسل، ماهی دریایی منجمد، هندوانه، 
خربزه، باقای ســبز، جو علوفه، گندم، گاو و گوسفند، علوفه 

صنعتی و شیره خرما نیز اقام ممنوع الورود به عراق هستند.
او از تجار ایرانی خواسته با دقت بر مقررات وضع شده از سوی 
دولت عراق، از بارگیری محصواتی که امکان صادراتشــان به 
این کشــور وجود ندارد خودداری کنند تا زیانی برایشــان به 
وجود نیاید.هرچند عــراق همواره از لزوم تداوم همکاری ها با 
ایران ســخن گفته اما افزایش تعداد کااهایی که صادرتشان 
به این کشور ممنوع اســت، این نگرانی را به وجود آورده که 
شاید بازار ایران در دومین مقصد اصلی اش با محدودیت مواجه 
شود. موضوعی که رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق آن را رد 
می کند. یحیی آل اســحاق در گفت و گو با ایسنا، می گوید: 
اینکه عراق زیرســاخت های اقتصادی خود را بار دیگر توسعه 
داده و نسبت به افزایش تولید داخلی اقدام کند، امری طبیعی 
و بر مبنای منافع ملی این کشــور است. در کنار آن بسیاری 
از کااهــای ایرانی در بازار عراق، رقیبــی ندارند و همچنان 
بــه فروش خود ادامه خواهند داد. مــا برای جبران کااهایی 
کــه دیگر عراق به انها احتیاج ندارد، باید به ســمت صادرات 
محصواتی با ارزش افزوده بیشــتر، صادرات خدمات فنی و 
مهندسی و ســرمایه گذاری های مشترک در طرح های عراق 
اقدام کنیم و در صــورت پیگیری این اصول، نه تنها، کاهش 
تجارتی رخ نمی دهد که امکان افزایش آن در سال های آینده 

نیز وجود خواهد داشت.

چرانظارتبربازارجوابنمیدهد؟!
اتاق اصناف تهران می گوید اصناف مقصر گرانی نیســت و قیمت گذاری باید به 
گونه ای برنامه ریزی شود که بازار با کمبود کاا مواجه نشود، اما سازمان حمایت 
معتقد اســت برای رسیدن به نتیجه مطلوب نظارت هاا باید هوشمند شود و در 
این میان سازمان تعزیرات حکومتی به ضعف نظارت بر بازار اقرار می کند. قاسم 
نــوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، با حضور در برنامه »تیتر امشــب«  با 
موضوع دایل غیرمنطقی بودن قیمت ها و ضعف نظارت بر بازار، اظهار کرد: منبع 
گرانی اصناف نیست و قیمت کااها را قبل از کمبود و گرانی باید مدیریت کرد. 
گرانی و گرانفروشی هرکدام جایگاه خود را دارد اما به طور کلی گرانی به اصناف 
ربطــی ندارد و اصناف نمی توانند کاا را گران کند. آنچه مردم در بازار می بینند 
به ظاهر گرانفروشی است اما این گرانی است نه گرانفروشی. به طور مثال گرانی 
تخم مرغ باید قبل از اینکه در بازار  دیده شــود مدیریت شود.وی با بیان اینکه 
بارها به واحدهای صنفی تاکید شــده هیچ کاایی بدون فاکتور رســمی نباید 
دریافت شــود چون کاای بدون فاکتور قاچاق است و برخورد می شود، تصریح 
کرد: برای قیمت گذاری باید به گونه ای برنامه ریزی شــود که بازار با کمبود کاا 
مواجه نشود چراکه کمبود کاا موجب گرانی کاا خواهد شد. چنانچه مشکلی 
در قیمت گذاری سازمان حمایت است باید تغییر قیمت ها به موقع باشد که در 

بازار مشکلی ایجاد نشود.

چرا نظارت ها به نتیجه مطلوب نمی رسد؟
در ادامه، ســید جواد احمدی، معاون نظارت بر کااهای ســرمایه ای و خدمات 
ســازمان حمایت در ارتباط تصویری با بیان اینکه همه مسئولینی که در حوزه 
تامین، توزیع و نظارت بربازار هســتند از جمله سازمان حمایت در نظارت نقش 
دارند، تصریح کرد: نظارت ها اکنون همچنان انجام می شود اما چرا نتیجه نظارت 
مححق نمی شــود به این دلیل اســت که نظارت ها باید هوشمند باشد.به گفته 
این مقام مســئول ضعف نظارتی وجود ندارد و سخنان رئیس جمهور مبتنی بر 
این است که نظارت ها باید هوشمندانه باشد. قیمت ناعادانه در خودرو، مسکن 
و ارز اســت اما در مواد غذایی نیست. بنابر شــواهد، آنچه اکنون در سطح بازار 
برای نظارت انجام می شــود با استفاده از حداکثر توان نیروی انسانی و امکاناتی 
که در اختیار وزارت صمت اســت، انجام می شود.وی افزود: به نظر بنده خطاب 
رئیس جمهور همه دســتگاه های نظارتی و فعاان اقتصادی با توجه به شرایط 
اقتصادی و جنگ اقتصادی بوده اســت و اگر معتقدند ضعف نظارتی وجود دارد 

باید نظارت ها دقیق تر شود.

سازمان تعزیرات: ضعف نظارت را قبول داریم
سیدیاســر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ارتباط تلفنی با 
این برنامه گفت: ضعف نظارت را قبول داریم همچنانکه هم مردم ضعف نظارتی 
را می بینند هم رئیس جمهور بر این امر تاکید داشتند. در جلسه دو روز گذشته 
با دستگاه های متولی، معاون دادستان درباره رصد انبارها از ثبت نشدن موجودی 
انبارها گله مند بودند. وی افزود: در شرایط تحریم و کرونا و مشکات کرونا کاا 
وارد کشور می شود اما چرخه توزیع معیوب اجازه نمی دهد کاا به نحو مطلوب 
به دســت مصرف کننده برسد.محمدرضا کامی، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در 
ارتباط تصویری با این برنامه اظهار کرد: اگر ضعفی وجود دارد باید همه بپذیرند 
و در شــرایط تحریم اقتصادی همه دستگاه ها برای معیشت مردم تاش کنند. 
کااهایی که مشمول قیمت گذاری است کاای اساسی است که برای آنها نرخ 
تعیین می کنیم اما باید نرخ ها با نظارت کامل انجام شود، همچنانکه در هفته های 
اخیر برای قیمت تخم مرغ ســازمان حمایت بعنوان متولی بازار برای حمایت از 
مصرف کننده باید قیمت را کنترل کنند. وی افزود: در جلســه ســتاد کارگروه 
تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور نرخ هرکیلو گرم تخم مرغ درب 
مرغداری اصاح شد و سازمان حمایت نیز قیمت را امروز شنبه اعام می شود. 

در ادامه محمدرضا طایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در ارتباط تلفنی 
گفت: تا امروز در تولید کمبودی نداشته ایم به جز نهاده ها که اکنون در بخش 

تخم مرغ و مرغ نیز نیاز کشور تامین شده است. 

قیمت بر اساس هزینه تولید، واقعی شود
او درباره گرانی کااها نیز گفت: وزارتخانه ما متولی تولید اســت و بازار زیر نظر 
ستاد تنظیم بازار است، اما در حال حاضر تجدید نظر در قیمت سازمان حمایت 
می تواند مشکات را برطرف کند بنابراین اگر قیمت براساس هزینه تولید کننده 
واقعی شــود، گرانی نیز برطرف می شود.نبی پور دبیر اتحادیه مرغ تخم گذار در 
ارتباط تلفنی درباره قیمت تخم مرغ گفت: در اردیبهشــت پیشنهاد شد قیمت 
برای جلوگیری از ضرر تولید کننده قدری باا برود که این کار انجام نشــد. اما 
به طور کلی وقتی ســتاد تنظیم بازار نرخ تعیین می کند باید همه دستگاه های 

نظارتی مثل سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف مسئولیت را بپذیرند.

شرط»نداشتنپاکفعال«درثبتنام
فروشفوقالعادهبرداشتهشد

طبــق اعام مدیــر کل صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معــدن و تجارت، در 
شرط نداشتن پاک فعال خانوار برای ثبت نام خودرو در طرح فروش فوق العاده 
تجدید نظر شــده و باتوجه به مشکاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد کرد، 
برداشــته شــد. طبق اعام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهیل معمارباشی 
ضمن یادآوری مصوبات آخرین جلسه کمیته خودرو برگزار شده، مبنی بر اینکه 
اجرای طرح واگــذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو به صورت هر دو هفته یک بار تا 
پایان سال جاری؛ اظهار کرد: با تجدید نظر در شرط نداشتن پاک فعال خانوار 
برای ثبت نام خودرو، باتوجه به اینکه این شرط یکی از محدودیت ها برای ثبت نام 
در طرح فروش فوق العاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرین جلسه کمیته خودرو 
این محدودیت به سبب مشکاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته 
شد. در حال حاضر تنها موضوع پاک فعال، برای  شخص متقاضی مطرح است و 
شخص متقاضی ثبت نام نباید پاک فعال داشته باشد.مدیر کل صنایع حمل ونقل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( ادامه داد: بر این اساس که افزایش فروش 
فوق العاده خودروها از جمله برنامه هایی اســت که برای کمک به تثبیت آرامش 
در بازار خودرو است، در همین راستا با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب 
کمیته خودرو مقرر شــد طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو را برگزار کنیم. 
یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح ها پرداخت ۱۰ درصد قیمت رسمی 
خودرو در هنگام ثبت نام خواهد بود که برای اطمینان از خرید خودرو توســط 
متقاضی و مدیریت تقاضا این شــرط منعقد شده است.وی افزود: این مبلغ در 
هنگام ثبت نام به حســاب واسطی که توسط شــرکت های خودروساز اعام می 
شود، باید واریز گردد. این ۱۰ درصد مبلغ خودرو از زمان ثبت نام تا زمان اعام 
منتخبان قرعه کشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی 
خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضی در قرعه کشی، این مبلغ که در 

حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:
۹۵درصدمطالباتگندمکارانپرداخت

شدهاست
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان تا پایان مهرماه ادامه دارد گفت: تاکنون ۹۵ درصد از پول گندم های 
تحولی به مراکز خرید به کشــاورزان در سراسر کشور پرداخت شده است.به 
گزارش وزارت صمت، یزدان ســیف با اشــاره به بازدیــد از انبار ذخیره گندم 
و کااهای اساسی بوشــهر بیان کرد: استان بوشهر در حال توسعه و وضعیت 
اقتصادی و تجاری در آن رونق یافته اســت.وی با بیان اینکه تردد کشتی های 
تجاری در اسکله های بوشهر افزایش یافته است گفت: رونق اقتصادی و تجاری 
در حال توســعه و وضعیت ذخیره کااهای اساسی مطلوب و قابل توجه است.

مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به خرید تضمینی گندم از 
کشــاورزان خاطر نشــان کرد: وضعیت ذخیره گندم در کشور بسیار عالی و 
مطلوب اســت و هیچ مشکلی وجود ندارد.سیف با اشاره به پرداخت مطالبات 
گندم کاران افزود: تاکنون ۹۵ درصد از پول گندم های تحولی به مراکز خرید به 
کشاورزان پرداخت شده است.وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم نسبت به 

سال قبل افزایش یافته است .

واردات۴.۵میلیوندستگاهتلفنهمراه
بهکشورازابتدایسال

ســخنگوی گمرک از ترخیص حدود ۴ و نیم میلیون دستگاه تلفن همراه از 
ابتدای سال تا ۲۵ شــهریور خبر داد.به گزارش گمرک، سید روح اله لطیفی 
گفت: میزان گوشی تلفن همراه ترخیص شده از گمرک، از ابتدای سال ۹۹ تا 
۲۵ شهریور، ۴ میلیون و ۴۵۱ هزار و 763 دستگاه بود که در مقایسه با مدت 
زمان مشابه سال قبل رشــد ۴۲ درصدی از لحاظ تعداد را به خود اختصاص 
داده اســت.وی افزود: ارزش داری گوشــی های تلفن همراه ترخیص شده تا 
۲۵ شــهریور، 736 میلیون و ۴3۰ هزار و 88۰ دار بوده اســت که از لحاظ 
ارزش نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۱۴۱ درصد رشد داشته که با ۱83۲ 
فقره اظهار نامه گمرکی ترخیص شده است.لطیفی با بیان اینکه میزان واردات 
موبایل در نیمه نخســت امسال به نسبت مدت زمان مشابه در سال ۹۹ رشد 
چشم گیری داشته است، گفت: در مدت زمان ابتدای سال ۹8 تا ۲۵ شهریور 
سال گذشته 3 میلیون و ۱۲۴ هزار و 6۵۹ دستگاه تلفن همراه به ارزش 3۰۵ 
میلیون و 77 هزار و 8۲۲ دار از گمرک ترخیص شده بود و امسال در همین 
بازه زمانی ۴ میلیون و ۴۵۱ هزار و 763 دســتگاه تلفن همراه ترخیص شده 

که یک میلیون و 3۲7 هزار و ۱۰۴ دستگاه بیشتر ازسال گذشته بوده است.

 در 7 ماه نخست سال ۲۰۲۰؛
ارزشتجارتکااییایرانوترکیه۶۷درصد

کاهشیافت
ارزش تجارت کاایی ایران و ترکیه در هفت ماهه نخســت سال ۲۰۲۰ حدود ۴.۲ 
میلیارد دار بوده که این میزان نسبت به هفت ماهه نخست سال ۲۰۱۹ با کاهش 
67 درصدی مواجه شــده است. معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران به بررسی 
تجارت کاایی ایران و ترکیه پرداخته اســت. براســاس این گزارش، ارزش تجارت 
کاایی ایران و ترکیه در هفت ماهه نخســت ســال ۲۰۲۰ حدود ۴.۲ میلیارد دار 
بوده که این میزان نسبت به هفت ماهه نخست سال ۲۰۱۹ با کاهش 67 درصدی 
مواجه شده است. از این میزان تجارت، حدود ۵۰۹ میلیون دار مربوط به صادرات 
ایــران به ترکیه و 878 میلیون دار مربوط بــه واردات ایران از ترکیه بوده که هر 
دو نســبت به مدت مشابه ســال ۲۰۱۹، به ترتیب 8۲ درصد و 37 درصد کاهش 
داشــته اند. تراز تجاری ایران با ترکیه در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به شدت 
تضعیف شده که عامل اصلی آن، افت شدید صادرات کااهای نفتی ایران )کااهای 
فصل ۲7( به این کشــور بوده است.بررسی روند ماهانه ارزش صادرات کاایی ایران 
به ترکیه از ابتدای سال ۲۰۱۹ نشان می دهد با وجود آنکه در ۵ ماه نخست سال 
۲۰۱۹ ارزش صادرات ایران به ترکیه بااتر از واردات ایران از ترکیه بوده اما در ماه 
ژوئن ۲۰۱۹ همزمان با کاهش 7۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه در این ماه ارزش 
صــادرات ایران از ارزش واردات آن از ترکیه کمتر شــده و این روند تقریباً تا پایان 
جوای ۲۰۲۰ ادامه یافته اســت.با وجود افزایش صادرات ماهانه ایران به ترکیه در 
ماه ابتدایی ســال ۲۰۲۰ در ماه های مارس تا آوریل ارزش صادرات ایران به ترتیب 
کاهش ۵۵ درصدی و 6۲ درصدی را تجربه کرده که یکی از علل اصلی آن شــیوع 
ویروس کرونا بوده است. با این حال از ماه می تا جوای ۲۰۲۰ روند صادرات ایران 
به ترکیه مجدداً صعودی شده به طوری که در ماه جوای به حدود ۹۲ میلیون دار 
رسیده است. واردات ایران از ترکیه نیز که از ابتدای سال ۲۰۲۰ روند نزولی در پیش 
گرفته بود در دو ماه ژوئن و جوایی ۲۰۲۰ صعودی شده است. عامل اصلی کاهش 
8۲ درصدی صادرات ایران به ترکیه در 7 ماهه نخست سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، افت شدید صادرات کااهای نفتی بوده که کاهش ۹۹ درصدی 
را داشته است. در 7 ماهه نخست سال ۲۰۱۹ از مجموعه ۲.8 میلیارد دار صادرات 
ایــران به ترکیه حدود ۲.۱ میلیارد دار مربوط به کااهای نفتی بوده در حالی که 
در 7 ماهه نخســت سال ۲۰۲۰ از مجموع ۵۰۹ میلیون دار کاای صادراتی ایران 
به ترکیه تنها حدود ۲۱ میلیون دار آن مربوط به کااهای نفتی است در این میان 

صادرات کااهای غیرنفتی با کاهش حدود 3۲ درصدی مواجه شده است.

معاون وزیر و رئیس کل ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران در دیدار 
با ســفیر پاکســتان در تهــران بر 
گســترش روابط تجاری دو کشور 
و رفــع موانع موجــود تاکید کرد.

حمید زادبوم در ایــن دیدار اظهار 
داشت: ایران و پاکستان در سازمان 
همکاری هــای اقتصــادی) اکو( و 
گروه هشت کشور اسامی در حال 
توســعه )D8( عضو هستند.وی با 
اشــاره به اینکه پاکســتان دومین 
کشــوری است که ایران مایل است 
موافقت نامه تجارت آزاد با آن داشته 
باشد، افزود: دو کشور در حال حاضر 
موافقت نامه تجارت ترجیحی دارند، 
به ســمت موافقت نامه تجارت آزاد 
و رئیس  پیش می روند.معاون وزیر 
کل سازمان توسعه تجارت ایران با 
بیان اینکــه دور پنجم مذاکرات در 
این خصوص به زودی انجام خواهد 
شــد، بــر تقویت زیرســاخت های 
بانکی و تجاری برای توســعه روابط 
تجاری تاکیــد کرد.زادبوم با تآکید 
بر لزوم توجه جدی مسئوان ایران 

و پاکســتان به رفــع موانع موجود 
بر سر راه گســترش روابط تجاری 
دو کشــور، عنوان کرد: براســاس 
مطالعات انجام شــده پاکستان در 
میان ۱۵ کشور همســایه ایران از 
بااترین ظرفیت ها برخوردار است و 
اولین کشور مورد نظر برای توسعه 
تجارت محســوب می شــود.وی بر 
تقویت کمیته مشــترک مرزی به 
اهمیت صادرات تهاتری اشاره کرد 
و خواستار تسهیل در این زمینه از 
سوی طرف پاکســتانی شد.معاون 
وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه 
تجارت ایران، با بیان اینکه بســتر 
نظارت  تهاتری تحــت  معامــات 
افزود:  اســت،  مرکزی  بانک هــای 
مقتضی اســت صادرات تهاتری از 

سوی بانک مرکزی پاکستان تقویت 
و تسهیل و یک کارگروه دوجانبه در 
ســطح ملی در این زمینه تشکیل 
شود.زادبوم در این دیدار همچنین 
بــه افزایش ســاعات کار گمرکی، 
مورد  راهسازی  ماشین آات  تامین 
نیاز پاکستان از سوی طرف ایرانی، 
توسعه ریلی بین دو کشور و ترغیب 
سرمایه گذاری در چابهار اشاره کرد.

وی بــا تاکید بر اینکــه این موارد 
در مذاکرات آینده دو کشــور مورد 
توجه قــرار گیرد، گفــت: در حال 
حاضر میزان صادرات برق ایران به 
پاکستان حدود ۱۰۰ مگاوات است 
و ایران آمادگــی دارد این میزان را 
بــه بیش از ۵۰۰ مگاوات برســاند. 
معاون وزیر و رئیس کل ســازمان 

توســعه تجارت ایــران در پایان با 
گرامیداشت یاد محمدعلی جناح، بر 
قرابت های فرهنگی و زبانی ایران و 
پاکستان اشاره کرد و آن را زمینه ای 
قوی برای توســعه روابط سیاسی، 
اقتصادی و تجاری دو کشور دانست.

  در ادامــه این دیدار، رحیم حیات 
قریشی، ســفیر پاکستان در تهران 
نیز با اشــاره به اشتراکات فرهنگی 
و مذهبی و ظرفیت های موجود، بر 
عاقه مندی پاکســتان به گسترش 
روابط و همکاری هــای اقتصادی و 
تجــاری با ایران تاکید کرد.ســفیر 
پاکستان در تهران گسترش سطح 
روابط تجاری دو کشــور را نیازمند 
فعال تر شدن  اتاق های مشترک دو 
کشور به ویژه در استان های مرزی 
دانســت و گفت: موانع گســترش 
روابط اقتصادی و تجاری بین کشور 
مشــکات بــزرگ و غیرقابل حلی 
نیست.گفتنی است، سفیر پاکستان 
در تهران از ماقات وزیر راه ایران و 
وزیر بازرگانی پاکستان دو کشور در 

آینده نزدیک خبر داد.

 زادبوم مطرح کرد؛
توسعه روابط تجاری و صادرات 

تهاتری به پاکستان

رئیس کل گمــرک ایران با بیان اینکــه 6 میلیارد 
دار مواداولیه، واســط و ماشین آات خط تولید در 
گمرک دپو شده است، گفت: کااهای اساسی بدون 
کدرهگیری از گمرک ترخیص می شــود.به گزارش 
گمرک، مهدی میراشرفی، گفت: از دو هفته قبل و با 
تصمیم دولت، واردکنندگان کااهای اساسی که ارز 
آن ها تأمین نشده و کد رهگیری دریافت نکرده اند اما 
کاایشان به مبادی ورودی و گمرکات رسیده باشد 
در صورتی که سایر اسناد و مدارک آن ها آماده باشد 
کااهای اساسی شــأن بدون کدرهگیری از گمرک 
ترخیص می شود.رئیس کل گمرک ایران اضافه کرد: 
بخشنامه این تصمیم هم ناظر بر کااهایی است که 
در گمرکات اســت و هم کااهایی که وارد می شوند 
بنابراین درخصوص کااهای اساســی چنانچه وارد 
کننده مایل باشد بدون کد رهگیری بانک، کاایش 
ترخیص شود گمرک کاا را ترخیص می کند و معطل 
کد رهگیری بانک نمی مانــد.وی گفت: درخصوص 

کااهای غیراساســی که بیشتر مواد اولیه و ماشین 
آات خط تولید اســت با آخریــن تصمیمی که در 
دولت گرفته شد کااهایی که تا ۲۰ تیر امسال قبض 
انبار ورود دارند بایــد بتوانند با ارز متقاضی و بدون 
نیاز به کدرهگیری ترخیص شــوند که این موضوع 
درحال ســیر مراحل قانونی اســت و هنوز عملیاتی 
نشده اســت امیدواریم در روزها و هفته های آینده 
این موضوع نیز عملیاتی شود.میراشــرفی افزود: از 
آنجا که ترخیص کااهای غیراساسی مانند مواداولیه 
و ماشین آات خط تولید بدون کد رهگیری اجرایی 
نشــده همچنان با دپوی بیش از سه و نیم میلیون 
تن مواداولیه، واسط و ماشــین آات خط تولید در 
گمرکات و مبادی ورودی به ارزش بیش از 6 میلیارد 
دار مواجه هســتیم که اگر مصوبه یاد شده در این 
باره هم اجرایی شود حجم قابل توجهی از این کااها 
ترخیص خواهد شــد.وی گفت: درخصوص قطعات 
خــودرو با اختیاراتی که سرپرســت وزارت صمت و 

رئیس کل گمرک داشت این قطعات را بدون دریافت 
کد رهگیری ترخیص کردیم و در مورد دو خودروساز 
بزرگ اینکه در شرایط کنونی خودرو معطل قطعاتی 
باشد که به کشور وارد شــده، اما کد رهگیری اخذ 
نکرده انــد موضوعیت ندارد.رئیس کل گمرک ایران 
دربــاره حقوق ورودی افزود: امســال حقوق ورودی 
نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش یافته اســت 
طوری که در ۵ ماهه نخســت سال گذشته حقوق 
ورودی یا همان تعرفه مؤثر گمرک ۹ و 6 دهم درصد 
بوده، اما امســال با کاهش یک و سه دهم درصدی 
در مقایســه با سال گذشــته به 8 و 3 دهم درصد 
رسیده است.میراشــرفی اضافه کرد: همچنین در ۵ 
ماهه نخست امسال ۱3 میلیون و 7۰۰ هزار تن کاا 
وارد کشور شــده که از میزان ۱۰ میلیون تن یعنی 
برابر سال گذشته، کاای اساسی است ضمن اینکه 
در کااهایی مانند ذرت در مقایســه با مدت مشابه 

قبل افزایش واردات هم داشتیم.

 میراشرفی خبر داد؛

کااهایاساسیبدونکدرهگیریترخیصمیشوند

گزیده خبر
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هشداربانک جهانیگزیده خبر

بحران مالی در انتظار منطقه آسیا-اقیانوسیه
بــازوی بخش خصوصی بانک جهانی اعــام کرد که منطقه 
آســیا اقیانوســیه به دلیل افزایش وام های مشکوک الوصول 
بر اثر انحال روزافزون شــرکت ها متاثــر از پاندمی کرونا،در 
معرض خطر بحران مالی قرار دارد. »آلفونســو گارسیا مورا« 
نایب رییس واحد آســیا اقیانوسیه موسسه مالی بین المللی 
)IFC( در گفت وگو با رویترز تاکید کرد که انتظار می رود نرخ 
ورشکستگی در این منطقه با افزایش 30درصدی مواجه شود.

به گفته وی، در حالیکه بسیاری از شرکت ها برای بازپرداخت 
بدهی خود مشمول اســتمهال شده اند، بسیاری از بانک های 
مرکزی موسســات مالی را ملزم نکرده اند که به طور مستمر 
توانایی شــرکت ها را برای بازپرداخت بدهی های خود زیرنظر 

داشته باشند و این موضوع »بسیار خطرناک« است.
وی ادامه داد: اتفاقی که می تواند رخ دهد این است که زمانی 
کــه بانک ها بعد از 6 یا 12 مــاه به صورت مالی خود مراجعه 
می کنند، متوجه می شوند که نسبت وام های مشکوک الوصول 
آنها دو درصد نیســت بلکه 20 درصد است؛ به همین دلیل 
نگران عواقب بحران هســتم. مشــخصا موضوع با یک بحران 
بهداشتی شــروع شــد و ما وارد یک بحران اقتصادی شدیم 
و ممکن اســت کار به یک بحران مالی ختم شود.براســاس 
اظهارات گارسیا مورا و با ارجاع به تحلیل صورت گرفته توسط 

بانک جهانی و بانک تسویه حســاب های بین المللی، حدود 
50درصد از شــرکت ها برای بازپرداخت بدهی خود در سال 
آینده درآمد کافی نخواهند داشــت.بانک جهانی در تازه ترین 
پیش بینی خود در ماه ژوئن، تخمین زده اســت که اقتصاد 
منطقه آســیا اقیانوسیه در ســال 2020 به اندازه 0.5 درصد 
کوچک خواهد شــد که از ســال 1967 تاکنون بی ســابقه 
محسوب می شود.بنابه گفته گارسیا مورا، بانک جهانی برآورد 
کرده اســت که در ســطح جهانی حدود 100 میلیون نفر با 
درآمد روزانه 1.90 دار یا کمتر، در »فقر مطلق« فرو خواهند 
رفت و حدود نیمی از این افراد از آســیا اقیانوسیه و عمدتا از 
جنوب آسیا خواهند بود.وی تاکید کرد: تا جایی که به بیکاری 
جوانان مربوط می شــود، با شرایط به شــدت وخیمی روبرو 
هستیم به طوری که در سراسر این منطقه 10 تا 15 میلیون 
جوان شــغل خود را از دست خواهند داد. وی افزود: زمان آن 
رسیده اســت که بازار را به روی بازیگران خصوصی باز کرده 
و به تازه واردها اجازه ورود به اقتصاد را دهیم. موسســه مالی 
بین المللی برای سال مالی منتهی به ژوئن 2021 و به منظور 
تقویت نقدینگی کسب و کارها در منطقه آسیا اقیانوسیه بیش 
از 7 میلیارد دار اختصاص داده و تمرکز خود را روی کسب و 

کارهای کوچک و متوسط معطوف کرده است

پیش بینی خروج ۲۰۰ میلیارد دار پول از 
بورس های بین المللی

بانــک جی پی مــورگان آمریکا پیش بینــی کرد، صندوق های بازنشســتگی و 
صندوق های منابع ملی کشورها در ســه ماه جاری 200 میلیارد دار پول خود 
را از بورس هــای بین المللی بیرون خواهند کشــید.به گــزارش بلومبرگ، بانک 
جی پی مورگان پیش بینی کرد: در سه ماه جاری صندوق های ثروت ملی کشورها و 
صندوق های بازنشستگی برای متعادل کردن پورتفوی خود 200 میلیارد دار پول 
خود را از بورس های بین المللی بیرون می کشــند.این بانک مدعی است، اینگونه 
اقدامات می تواند بازارهای بــورس بین المللی را تحت تاثیر قرار دهند. نیکاس 
پانیگیرتزوغلو، کارشــناس ارشــد جی پی مورگان،   می گوید، این بدترین تغییر 
سه ماهه پورتفوی ســهامداران بزرگ از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون 
خواهد بود.از جمله بزرگترین طرف هایی که به دنبال بیرون کشــیدن پول خود 
از بورس های بین المللی هســتند، می توان به صندوق مستمری آمریکا، صندوق 
سرمایه گذاری مستمری دولت ژاپن، و صندوق نفتی نروژ اشاره کرد.این کارشناس 
نفتی می گوید، با در نظر گرفتن سقوط سنگین بازارهای مالی در ماه جاری این 
تغییر در پورتفوی سهامداران بزرگ می تواند بیش از پیش تاثیر منفی داشته باشد. 
در واقع مؤسســات تاش می کنند برای محقق ساختن هدف گذاری تخصیص 
دارایی خود در هر دوره ســه ماهه پورتفوی خود را به شکل مناسب بچینند.این 
خروج پول یکی از چند ریسکی است که بورس های بین المللی در شرایط کنونی 

که پس از صعود سنگین روند نزولی را تجربه کرده اند، به شمار می رود.

فدرال رزرو نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۳ 
نزدیک به صفر نگه می دارد

فدرال رزرو متعهد شــد که نرخ بهره را تا زمانی که به حداکثر نرخ اشــتغالزایی 
نرسد،نزدیک به صفر نگه دارد اما پیش بینی های جدید حاکی از آن است که فِد 
نرخ بهره را دســت کم تا سال2023نزدیک به صفر نگه خواهد داشت.به گزارش 
ای اف پی، بیانیه فدرال رزرو باردیگر بر تغییر سیاست مطرح شده در ماه گذشته 
توسط »جروم پاول« رییس این نهاد تاکید دارد؛ سیاستی که بر حفظ نرخ بهره 
پایین و فراهم کردن شرایط برای افزایش نرخ تورم به بیش از 2 درصد تاکید دارد 
تا از این طریــق و در بحبوحه احیای بزرگ ترین اقتصاد جهان از پاندمی کرونا، 
 ،)FOMC( اشتغالزایی رونق پیدا کند.کمیته سیاســتگذاری بازار باز فدرال رزرو
»بدنبال دستیابی به بااترین نرخ اشتغال بوده و در نظر دارد تا به نرخ تورم باای 
2درصد دست یافته و بدین ترتیب تورم در طول زمان با میانگین 2درصد نوسان 
کند.«این کمیته انتظار دارد تا نیل به این نتایج و اهداف، موضع تطبیق پذیری 
اتخاذ کند.فدرال رزرو در بیانیه سیاستی خود پیش بینی اعضای کمیته بازار باز 
را نیز منتشر کرد؛ براساس این پیش بینی ها آنان انتظار ندارند که نرخ بهره پایه 
تا پایان ســال 2023 به باای صفر برسدپیش بینی این کمیته از تولید ناخالص 
داخلی آمریــکا حاکی از احیای بهتر از انتظارات اســت و حاا آنان پیش بینی 
می کنند که اقتصاد در سال جاری به اندازه 3.7 درصد کوچک شود؛ پیش بینی 
ماه ژوئن از این شاخص افت 6.5 درصدی بود.؛ با این وجود رشد اقتصادی در سال 
هــای 2021 و 2022 معتدل و میانه خواهد بود.نرخ بیکاری در آمریکا در آوریل 
و در بحبوحه یکی از سختگیرانه ترین قرنطینه های جهان، با درصد 1۴.8 به اوج 
رســید اما به تازگی به 8.۴ درصد تنزل کرده و حاا متوسط پیش بینی اعضای 
کمیته برای شــاخص نرخ بیکاری تا پایان سال جاری 7.6 درصد بوده و تا پایان 

سال آتی به 5.5 درصد تقلیل خواهد یافت.

به منظور مقاومت برابر پاندمی؛
کمک ۷۳  میلیارد یورویی بانک مرکزی اروپا به 

بانک های منطقه یورو
بانک مرکزی اروپا با هدف کمک به بانک های منطقه یورو به منظور حفظ جریان 
اعتباری در بحبوحه پاندمی،  با حذف یکی از الزامات ســرمایه، دست آنها را به 
اندازه 73 میلیارد یورو باز کرد.به گزارش نیویورک تایمز، 115 بانکی که به طور 
مســتقیم زیر نظر بانک مرکزی اروپا هســتند، اجازه خواهند داشت که تا ژوئن 
سال آینده، در محاسبات نسبت اهرمی خود، بخشی از ریسک های اعتباری خود 
را لحاظ نکنند.بانک مرکزی اروپا اعام کرد که این اقدام مجموع نســبت اهرمی 
5.36 درصدی بانک ها را به اندازه 0.3 واحد درصد معادل 73 میلیارد یورو افزایش 
خواهد داد. در بیانیه این نهاد آمده اســت: شرایط به وجود آمده بواسطه پاندمی 
کرونا، تمام کشورهای منطقه یورو را به شکلی بی سابقه و عمیق تحت تاثیر قرار 
داده است. این شرایط، نیاز مداوم به تسهیل سیاست های پولی را در مقیاس باا 
ایجاد کرده است.نســبت اهرمی که بانک ها را به در اختیار داشتن سرمایه ای به 
ارزش 3درصد مجموع ریســک اعتباری آنــان ملزم می کند، تنها در ماه جوای 
ازم ااجرا خواهد بود اما پیش از این از بانک ها خواســته شــده تا آن را اطاع 

رسانی کنند.

ابراز نگرانی بانک مرکزی انگلیس از پیامدهای کرونا
شرایط عادی نیست

بانک مرکزی انگلیس ریسکهای ناشی از کرونا را غیرعادی و محیط اقتصاد 
را ناپایدار توصیف کرد.به گزارش سی ان بی سی، بانک مرکزی انگلیس پس 
از تصمیم خود برای حفظ نرخ بهره در سطح فعلی با صدور بیانیه ای اعام 
کرد شــیوع کرونا، اقتصاد جهانی را با ریسک های بی سابقه ای مواجه کرده 
اســت و شرایط اقتصادی در وضعیت عادی قرار ندارد. تمامی اعضای کمیته 
پولی بانک مرکزی از حفظ نرخ بهره در ســطح 0.1 درصدی فعلی و تداوم 
برنامه خرید اوراق قرضه تا ســقف 7۴5 میلیارد پوند حمایت کردند. با این 
حال این کمیته برای نخستین بار از بررسی احتمال کاهش نرخ بهره به سطح 
منفی خبر داده اســت.اقتصاد انگلیس عاوه بر کرونا با ریسک عدم توافق با 
اتحادیه اروپا نیز مواجه اســت و این کشور هنوز نتوانسته پس از خروج خود 
از اتحادیه اروپا به توافقی با بروکسل بر سر چگونگی روابط دوجانبه در آینده 
برســد. اقتصاد انگلیس در سه ماهه دوم امســال 20.۴ درصد کوچک شده 
بود که بدترین عملکرد اقتصادی ثبت شــده تاریخ این کشور از زمان  ثبت 
آمارهای مربوطه محسوب می شود. اگرچه وضعیت شیوع کرونا در انگلیس 
نسبت به دوره اوج خود بسیار بهتر شده اما این کشور هنوز پنجمین کانون 
اصلی درگیر با کرونا در جهان است و چشم انداز اقتصادی آن به تعبیر بانک 
مرکزی به طرز عجیبی نامطمین ارزیابی شــده است. برخاف بانک مرکزی 
آمریکا، بانک مرکزی انگلیس در بیانیه خود اعام کرده است هنوز به برنامه 
قبلی خود در حفظ دستیابی به تورم دو درصدی پایبند است. بانک مرکزی 
انگلیس در بخش دیگری از بیانیه خود پیش بینی کرده اســت اقتصاد این 
کشور امسال هفت درصد کوچک شود اما هنوز مشخص نیست این برآورد با 
در نظر گرفتن چه سناریویی در خصوص برگزیت انجام شده است. این بانک 
هم چنین انتظار دارد بهبود عمکرد بازار کار ادامه داشته باشد و بیش از 700 

هزار فرصت شغلی جدید تا پایان سال ایجاد شود.

 عرضه سنگین ارز از در بازار
طبق اطاعات دریافتی از بازار ارز، طی روزهای گذشته عرضه های سنگین ارز در بازار ادامه داشته و 239 میلیون دار در 
نیما عرضه شده است.همزمان با تشدید نوسانات ارزی بازارساز نیز سعی دارد با سیاست های ارزی و البته تعادل در عرضه 
و تقاضا از تنش های ارزی بکاهد.یکی از اقدامات بانک مرکزی در روزهای پر تنش بازار ارز مدیریت عرضه و تقاضا بوده 
که از طریق عرضه های سنگین در بازار نیما انجام داده است؛ اما در روزهای اخیر بعد از برداشتن سقف فروش در سامانه 
نیما عرضه های ارز از سوی صادرکنندگان نیز نسبت به قبل با افزایش همراه شده است.برهمین اساس 239 میلیون دار 
در بازار نیما عرضه شده که 170 میلیون دار آن مورد معامله قرار گرفته است؛ اطاعات دریافتی خبرنگار تسنیم نشان 
میدهد که درحالی قبًا عرضه های سنگین در بازار از سوی بازارساز انجام میشد در هفته ای که گذشت سهم صادرکننده 
ها و فعاان اقتصادی در میزان عرضه در بازار نیما بسیار بیشتر بوده است.فعاان بازار ارز می گویند: سیاست های اخیر 
ارزی بانک مرکزی بخصوص برداشته شدن سقف فروش نیما و آزادشدن فروش ارز توسط پتروشیمی ها در صرافی های 
آزاد منجر به افزایش عرضه ارز در بازار شده است.تشدید نوسانات ارزی و ورود دار به کانال 27 هزار تومان موجب شد 
تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس عاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن 
سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه ای و کاهش اختاف دار در بازار رسمی و آزاد مقدمات کاهش 
قیمت ها را در بازار ارز فراهم کرد.عاوه براین بانک مرکزی با اباغ بخشنامه جدیدی اعام کرد که فروش ارز پتروشیمی 
ها در صرافی های مجاز غیربانکی آزاد شده است و فعاان بازار ارز بر این باورند که این تصمیم می تواند اثرات خوبی در 

کاهش تنش های ارزی داشته باشد.

 تصمیم مهم بانک مرکزی برای بازار ارز
 فروش ارز پتروشیمی ها در صرافی ها آزاد شد

بانک مرکزی مجوز فروش ارز صادراتی شرکت های بزرگ معدنی و فوادی و پتروشیمی به صرافی های غیربانکی در نیما 
بــا نرخ رقابتی را صادر کرد. محدودیت فعالیت های صرافی های غیربانکی یکــی از گایه های فعاان ارزی در بازار بود 
چراکه طبق اذعان این افراد در شرایط تحریم باید از ظرفیت شبکه صرافی های کشور کمک گرفت و با تهدید و تحریم 
امریکا مقابله کرد.طبق تصمیم اخیر بانک مرکزی که بخشــنامه آن نیز دیروز اباغ شــده، امکان فروش ارز پتروشیمی 
ها و ایمیدرو به صرافان غیر بانکی فراهم شــده اســت.بنابراین در طی روزهای اخیر بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات 
ارزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه »نیما« در راســتای تسهیل و تسریع در تأمین ارز واردکنندگان در این بازار به 
پتروشیمی ها، فوادی ها و معدنی ها اعام کرد که آنها نیز می تواند ارز حاصل از صادرات خود را -عاوه بر صرافی های 
بانکی مستقیماً به صرافی های مجاز- جهت واردات کااهای دارای تخصیص ارز بفروشند.صرافی ها معتقدند این تصمیم 
مهم باعث کاهش کارمزد انتقاات، افزایش ســرعت در نقل و انتقال ارز، افزایش سودآوری شرکت های عرضه کننده ارز 
در نیما و واردکنندگان و همچنین تســهیل ثبت سفارش می شود.فعاان بازار ارز همچنین معتقدند با مجوز فروش ارز 
صادراتی شــرکت های بزرگ معدنی و فوادی و پتروشیمی به صرافی های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی شاهد افزایش 
عرضه و کاهش اختاف بین بازار و قیمت ارز پایه نیما خواهیم بود. شرکت های بزرگ پتروشیمی تا کنون مجاز به فروش 
ارز با نرخ پایه )میانگین موزون حواله سنا( صرفا به 22 صرافی بانکی با نرخ پایه بودند که عموما بین 10درصد تا 20درصد  

ارزانتر از نرخ رقابتی مزایده نیما بود.

فروش اموال غیرمنقول بانک ها از طریق 
بورس کاا

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریســک بورس کاای ایران از فروش اموال 
غیر منقول بانک ها در بورس کاا خبر داد.جواد فاح در اینباره گفت: یک قطعه 
زمین در بندرعباس که متعلق به بانک اقتصاد نوین بود در بورس کاا به فروش 
رســید. وی در گفتگو با خبرگزاری صداوســیما ادامه داد: بانک اقتصاد نوین به 
عنوان نخستین بانک، اماک مازاد خود را از طریق بازار فرعی بورس کاا بخش 
معامات اموال به فروش رساند.مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس 
کاای ایران افزود: زمان عرضه و مهلت بازدید از ملک اطاع رســانی شــده بود 
و افرادحقیقی و حقوقی می توانســتند در این عرضه ملک را خریداری کنند که 
امروز یک فرد حقیقی با قیمت پایه ای که دادگستری تعیین کرده بوداین ملک 
را خریداری کرد. فاح گفت: در بورس کاا امکان حراج الکترونیکی فراهم شده 
اســت و این موضوع باعث شفاف تر شدن فروش می شود.وی با اشاره به اینکه بر 
اساس تاکیدات رهبری بانک ها باید مازاد اموال غیر منقول خود را واگذار کنند 
افزود: به گفته وزیر راه وشهرســازی بســیاری از اماک خالی در کشور متعلق 
به بانک ها اســت و بانک ها ســرمایه خود را به جای ارائه تســهیات به تولید و 
مردم وارد بازار ملک کرده اند و این موضوع خاف قوانین اســت. مدیر مطالعات 
اقتصادی و ســنجش ریســک بورس کاای ایران گفت: در حال مذاکره با سایر 

بانک ها هستیم، اما هنوز وارد مسیر عملیاتی نشده ایم.

جزییات عرضه اوراق اختیار فروش تبعی 
سهام بانک ملت و پارسیان

بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطاعیه ای جزییات عرضه اوراق اختیار فروش 
تبعی سهام بانک ملت و بانک پارسیان را اعام کرد.در اطاعیه بورس تهران آمده 
است که صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در نظر دارد عرضه 
اوراق اختیار فروش تبعی سهام بانک ملت در نماد »هملت911« و اوراق اختیار 
فروش تبعی ســهام بانک پارسیان در نماد »هپارس912« را با هدف حمایت از 

سهام مذکور منتشر کند.

 نئوبانک ها که سیســتم بانکداری ســنتی را به 
چالش کشیده اند به ســرعت در عرصه بین الملل 
درحال گسترش هستند و در این راستا قرار است 
2 نئوبانک تا سال 1۴00 در کشور راه اندازی شود.

رویای داشــتن شــعبه بانکی متناسب با نیاز تک 
تک مشتریان، شــاید تا چند سال گذشته بسیار 
دور دست و ایده آل  گرایانه بود، اما امروز به لطف 
پیشــرفت تکنولوژی، عما این امــکان برای هر 
مشــتری فراهم شده است تا شــعبه ای مطابق با 
نیازها و ســایق خود در دسترس ترین مکان و به 
سریع ترین شیوه داشته باشد. »نئوبانک« مفهومی 
اســت که امروز در جهــان مدعــی ارائه چنین 
خدماتی است.از سال 2015 برای نخستین مرتبه 
در انگلیس بود که نئوبانک ها پا به عرصه رقابت با 
بانک های ســنتی گذاشتند. بانک هایی که بر پایه  
»فین تک« یا همان فناوری مالی استوار شده اند 
و هدف خود را ارائه ســرویس های سریع تر، بهتر 
و ارزان تر به مشــتریانی که عصر دیجیتال بخش 
جدانشدنی از زندگی آن هاست، معرفی می کنند.ی 
این پنج ســال،  افزایش سرمایه و تعداد مشتریان 
نئوبانک ها به حدی بوده اســت که تا امروز بیش 
از 15 موسســه در بریتانیا مجوز تاسیس نئوبانک 
را دریافت کرده اند و یک سوم رشد درآمد در این 
کشور را به خود اختصاص داده اند. در حال حاضر 
حدود 9 درصد از بزرگساان و 15 درصد از افراد 
18 تــا 23 ســاله بریتانیایی دارای یک حســاب 
در نئوبانک ها هســتند. البته عاوه بر انگلستان، 
مشــتریان بانکی در بســیاری از کشورهای دیگر 
اروپایــی، آمریکا و حتی هند، امکان اســتفاده از 
این ســاختار مدرن بانکی را بــرای مرودات مالی 
و پولی خود دارند.این کامیابی نئوبانک ها نشــان 
می دهد استارت آپ های فین تک توانسته اند تاثیر 
عمیقــی بر تحوات دیجیتالی نظام پولی و بانکی 
جهان بر جای بگذارند. این تاثیر در حدی اســت 
که دوره حاضر را می توان دوران رقابت نئوبانک ها 
با بانک های ســنتی دانست. رقابت میان 2 رقیبی 
که هرچند در حال حاضر رقیب کهن سال به دلیل 
قدرت و قدمت، سیطره ای کامل دارد،  اما سرعت 
رشد رقیب جوان تر در سال های اخیر چنان قابل 
توجه است که بســیاری از کارشناسان جایگاهی 
در خــور برای ایــن رقیب تازه نفــس در آینده 
نظام بانکداری تصــور کنند.در ادامه همین روند، 
موج این تکنولوژی نوین هم به کشــور ما رسیده 
است و هفته گذشــته بود که معاون فناوری های 
نویــن بانک مرکــزی اعام کرد ایــران به زودی 
به جمع کشــورهای میزبــان نئوبانک ها خواهد 

پیوست. »مهران محرابیان« با تاکید بر استفاده از 
توانمندی های هوش مصنوعی در حوزه بانکداری 
در یک افق 5 ساله، وعده داد: تاش می کنیم در 
سال 1399 یا 1۴00 یک تا دو نئوبانک در کشور 

داشته باشیم.

نئوبانک چیست؟
واژه نئوبانــک برای توصیــف نگرش های نوین 
به بانکــداری روزمره، به کار مــی رود. وقتی از 
نئوبانک صحبت می شود منظور یک بانک است 
کــه بتواند تمامی خدمات بانکــی و فرابانکی را 
به صــورت کاما دیجیتالــی و بدون حتی یک 
شــعبه، فقط بر روی گوشی موبایل انجام دهد. 
دستیابی به چنین ساختاری در نظام بانکداری 
کشــور نیاز بــه عزمی جدی دارد.هــر چند در 
بانکداری ســنتی پیچیدگی روندها و  ســاختار 
بزرگ آن 2 ویژگی بارزی محســوب می شــوند 
که در نهایت موجب کندی بیش  از حد سرعت 
خدمات رســانی این بانک ها می شوند. از این  رو 
اقبال به شــرکت های چابک و جوانی که باهدف 
بهبودکارایی و استفاده از روش های دانش بنیان 
توســعه، تاش دارند تا خدمات ســریع، ارزان، 
دقیق و در عین  حال آســان را به کاربران عرضه 
کنند، وسوسه کننده اســت.در سیستم سنتی 
بانکداری حدود سه چهارم بودجه بانک ها صرف 
هزینه های جاری شعب و کارمندان می شود، این 
در حالی اســت کــه در نئوبانک ها این هزینه ها 
وجود ندارد و البته به جای آن تمامی نئوبانک ها 
بخش عمده درآمد خود را در اختیار دانشمندان 
حوزه اطاعات و توسعه دهندگان اپلیکیشن قرار 
می دهند. چرا کــه آن ها باید به صورت مداوم و 
همیشگی سیســتم خود را به روز کنند.اما نباید 
فراموش کرد که رسیدن به مرحله تاسیس یک 
نئوبانک در کشــور نیاز به دقــت جدی امنیتی 
و کنترلــی در صــدور مجوز و البتــه نظارت بر 
انجام فعالیت ها دارد.  باید توجه داشــت وقتی 
صحبــت از نئوبانک یا بانکــداری دیجیتالی بر 
بستر موبایل می شود این موضوع با سرویس های 
الکترونیکی که بانک های ســنتی در حال حاضر 
ارائه می دهند، کاما متفاوت است. سرویس های 
الکترونیکی بانک های ســنتی، بهره برداری این 
بانک ها از بســتر فناوری اطاعــات، برای ایجاد 
امکان دسترســی ســاده تر به برخی از خدمات 
بانکی اســت. در حالی  که نئوبانک ها در تاش 
هســتند تا تمــام خدمات بانکی اعــم از احراز 
هویت، امــکان باز کردن حســاب، گرفتن وام، 

مدیریت مالی و... را در بستر ابزارهای موبایلی به 
مشتریان عرضه کنند.

بسترســازی برای راه اندازی نئوبانک ها در 
ایران

بــه اعتقــاد کارشناســان فنی توجه نداشــتن به 
تفاوت های بنیــادی در رگاتــوری نئوبانک هایی 
بوده اســت که با وجود تصویب آیین نامه تاسیس 
و فعالیــت بانک های مجازی در ســال 1390،  اما 
تاکنون عما امکان فعالیت این نسل جدید بانک ها 
در کشور فراهم نشده اســت.  از همین نقطه نظر 
اســت که تصمیم اخیر شــورای عالــی مبارزه با 
پولشــویی پس از شــیوع بیماری کرونا در کشور 
که امــکان »احراز هویت مجازی افــراد« را برای 
موسســات مالی و بانکی فراهم ساخت، به اعتقاد 
بســیاری از کارشناســان گامی بلند برای حرکت 
کشور به سمت راه اندازی نئوبانک ها است.برداشته 
شدن این مانع بزرگ، مهمترین نشانه ای است که 
امکان تحقق وعــده معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی را برای کارشناسان، محتمل و دست یافتنی 
ساخته است. هرچند به اعتقاد آنان در این شرایط 
بسیار سختی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم های 
یک جانبــه آمریکا درگیر آن اســت،  تاش بانک 
مرکزی برای برداشــتن ســایر موانــع نظارتی و 
کنترلی بر سر مســیر راه اندازی این سیستم نوین 
بانکی، ریسکی جسورانه به شمار می رود که بانک 
مرکزی به استقبال آن رفته است.اما از سوی دیگر 
نشان دهنده عزم مدیریت عالی نظام مالی و پولی 
کشور برای شفاف سازی فعالیت ها، تجزیه  و تحلیل 
داده ها، ساده سازی مدل کسب وکار و ارائه خدمات 
بانکی ارزان تر به مشــتریان بانکی است که در پی 
ایجــاد عرصه رقابت برای رقبــای جواِن بانک های 
ســنتی ایجاد خواهد شد.نکته ای غیر قابل اغماض 
این اســت که در نئوبانک ها، این مشتریان هستند 
که باید بانک ها را بپســندند. تجربــه نئوبانک در 
جهان نشان داده است نئوبانک ها تمام تاش خود 
را مصروف این نکته داشــته اند تا برای موفقیت در 
رقابت با بانک های ســنتی، طرف مشتریان خود را 
بگیرند. عاملی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
نظام بانکی، رمز موفقیت نئوبانک ها تاکنون بوده و 
عامل جذب اعتماد مشــتریان شده است.به همین 
دلیل، این امید ایجاد شــده اســت که تدبیر بانک 
مرکزی برای حمایت از تاسیس نئوبانک  در کشور، 
بتواند با حمایت از مشــتریان بانکی در این شرایط 
سخت اقتصادی، در کاهش فشارها بر جامعه موثر 

باشد.

ایران به جمع دارندگان نئوبانک می پیوندد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139960331057000560 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج – ناحیه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حســین 
سعیدی فرزند مسیح به شماره شناسنامه 95 صادره از بویین زهرا در ششدانگ یک 
قطعه زمین یا بنای احداثی به مساحت 185 مترمربع پاک 2022 فرعی از 9 اصلی 
واقع در ماهدشــت خریداری از مالک رسمی آقای عباس باباعلی محرز گردیده است 
. لــذا به منظــور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشد می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/06/29 تاریخ انتشار نوبت دوم 99/7/13 

منصور هدایتکار - رییس ثبت اسناد و اماک 
م الف 99/584/ف
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گزیده خبر

در گفت وگو با مرکل
 اردوغان حل اختافات در مدیترانه شرقی

 از طریق مذاکره را ممکن دانست
اردوغان طی تماس تلفنی با مرکل اظهار کرد: تا زمانی که رویکرد عادانه درحق 
مدیترانه شــرقی درکار باشــد، می توان اختافات را از طریق مذاکره حل کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولــی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در 
گفت وگو با آنگا مرکل، صدر اعظم آلمان تاکید کرد که کشــوهای اروپایی باید 
در مورد مســائل شرق مدیترانه موضعی عادل و با منطق داشته باشند.اردوغان 
در گفت وگو با مرکل تاکید کرد که ترکیه در زمینه حقوق خود مصمم بوده و به 

اجرای فعاانه سیاست هایش ادامه خواهد داد.

عبداه: 
 در مذاکرات با طالبان باید تصمیمات

 سختی گرفته شود
در حالیکه رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان پیشتر از احتمال تعدیل قانون 
اساســی در مذاکرات بــا طالبان گفته بود، بار دیگر نیــز تاکید کرد که در این 
مذاکرات باید تصمیمات سختی گرفته شود.»عبداه عبداه« رئیس شورای عالی 
مصالحه افغانســتان در مراسمی در وزارت خارجه این کشور گفت که مذاکرات 
با طالبان دشــوار خواهد بود و برای موفقیت آن باید تصمیمات ســختی گرفته 
شــود.عبداه اظهارداشت: این مذاکرات بسیار دشــوار خواهد بود، با بسیاری از 
موضوعاتی روبرو خواهیم شد که ما را به گرفتن تصمیمات سختی مواجه خواهد 
ســاخت.وی افزود که دولت افغانســتان در این مذاکرات تمامی دستاوردها از 
جمله حقوق شــهروندان، حقوق زنان، حقوق بشــر، حقوق قربانیان و اقلیت ها، 
تأمین عدالت و تأمین آزادی ها را حفظ خواهد کرد.رئیس شورای عالی مصالحه 
افغانســتان پیش از این نیز تصریح کرده بود که اگر نیاز باشد قانون اساسی در 

نتیجه مذاکرات بین اافغانی تعدیل می شود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:
اقدامات آمریکا مانعی بر سر راه روند 

سیاسی سوریه و حل بحران است
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه در ســخنانی اعام کرد که اقدامات آمریکا و 
تحریم های ظالمانه این کشور علیه دمشق همچون مانعی بر سر راه روند سیاسی 
سوریه و حل بحران آن است.به گزارش روسیا الیوم، »ماریا زاخارووا« سخنگوی 
وزارت امور خارجه روســیه در یک کنفرانــس مطبوعاتی گفت: آمریکا با وجود 
شیوع ویروس کرونا همچنان مردم سوریه را در تنگنا و فشار اقتصادی قرار داده 
است. وی افزود: بیشتر خاک سوریه به کنترل ارتش قانونی این کشور درآمده و 
این روند ادامه دارد.زاخارووا با اشــاره به اینکه مسئوان سوری اقداماتی را برای 
عبور از چالش های ناشی از درگیری مسلحانه در این کشور آغاز کرده اند، گفت: 
ظرفیت هایی که در این زمینه می توان به آن تکیه کرد، به دلیل نقض تمامیت 
ارضی سوریه و قطع روابط اقتصادی میان بخش های مختلف این کشور به طور 

قابل توجهی کاهش یافته است.

هشدار روسیه به اروپا در رابطه با پروژه 
»نورد استریم2«

سخنگوی کرملین هشدار داده که اروپا نباید پروژه انتقال گاز »نورد استریم۲« را 
سیاسی کند و روند پیشرفت این پروژه را به ماجرای مسمومیت چهره منتقد و 
مخالف روسیه ربط دهد. »دیمیتری پسکوف«، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه 
به اروپا هشدار داد که مسئله مسمویت ادعایی »الکسی ناوالنی«، چهره منتقد و 
مخالف دولت روسیه را به روند پیشرفت پروژه انتقال گاز »نورد استریم۲« ربط 
ندهد. به نوشته وبگاه شبکه خبری الجزیره، پسکوف در کنفرانسی مجازی در این 
خصوص گفت: »این موضوع )پروژه نورد اســتریم۲( نباید سیاسی سازی شود.« 
وی افزود: »این پروژه، تجاری است و کامًا هم راستای منافع روسیه و کشور های 

عضو اتحادیه اروپا و در درجه اول آلمان است.«

کاخ سفید:
ترامپ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد شرکت نخواهد کرد
کاخ ســفید بر خاف ادعای پیشین رئیس جمهور آمریکا اعام کرد: ترامپ در 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نخواهد کرد.به گزارش شبکه 
تلویزیونی سی اِن اِن، »مارک میدوز« رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در سخنانی 
اعام کرد که رئیس جمهور کشــورش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد شرکت نخواهد کرد.رییس کارکنان کاخ سفید اعام کرد که به دلیل شیوع 
کرونا، ترامپ در اجاس عمومی سازمان ملل که هفته آینده در نیویورک تشکیل 

می شود، شرکت نخواهد کرد.

 آمریکا دنبال شکست طرح فرانسه 
برای لبنان است

تشــکیل کابینه جدید لبنان از سوی نخست وزیر مکلف »مصطفی ادیب« با 
بحران روبه رو شده است. در آخرین نرمش فرانسه برای تسهیل تشکیل دولت 
لبنان از ســوی مصطفی ادیب، پاریس با تعیین وزیــر دارایی از میان طایفه 
شیعی و با معرفی از سوی نبیه بری موافقت کرده است اما این امر با مخالفت 
شدید سعد حریری روبرو شــده است. این در حالی است که طی یک هفته 
اخیر گفت وگوهایی بین او و نبیه بری صورت گرفته بود تا اختافات برطرف 
شــوند اما سماجت و اصرار حریری برای به دست گیری وزارت دارای توسط 
فردی غیر از کاندیدای طایفه شــیعی لبنان همه راه ها را به در بسته منتهی 
کرده اســت.اکنون این سوال مطرح است که سعد حریری کدام خط سیاسی 
را در لبنان رهبری می کند؟ خط سیاسی سعودی، خط سیاسی آمریکا یا خط 
سیاســی فرانسه؟ کاما روشن است که پس از توافق فرانسه با اعطای وزارت 
دارای به وزیری شیعی و معرفی او از سوی نبیه بری برای کابینه جدید لبنان، 
موضع و اقدام ســعد حریری به مثابه اخال در روند تشکیل کابینه مصطفی 
ادیب تلقی می شود. این موضع سرسخت حریری برای بسیار از سیاستمداران 
لبنانی کاما جدید و غیرقابل پیش بینی بوده اســت از همین رو بسیاری بر 
این اعتقادند که حریری یک هفته اخیر کاما با حریری قبل از آن به خصوص 
پس از آزادی از زندان ســعودی ها متفاوت اســت.از همین رو بسیاری بر این 
عقیده اند که او خط آمریکا برای تخریب تاش های فرانسه برای تشکیل دولت 
جدید لبنان را نمایندگی می کند زیرا آمریکایی ها تاش موذیانه و مخفیانه ای 
را آغاز کرده اند تا پرونده تشکیل دولت جدید متوقف مانده و سپس به بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول شود.این امر و این تحلیل با رویکرد 
آمریکا برای اعان لیســت جدید تحریم شخصیت های سیاسی لبنان اعم از 
جناح 14 و 8 مارس کاما همخوانی دارد، لیستی که احتماا امروز رونمایی 
شده و تاثیر مستقیم و انکار ناپذیری روی تعیین و تشکیل کابینه جدید لبنان 
دارد. این گمانه زنی نیز تقویت شــده اســت که اگر دولت جدید تا یکشنبه 
آینده رونمایی نشود آنگاه روند آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
موکول می شــود؛ امری که به شکل آشکار در تعارض با سیاست های امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه است.به طور قطع تمامی این امور در جلسه 
مهم و سرنوشت ساز بین رئیس جمهوری  لبنان »میشل عون« و نخست وزیر 
مکلف »مصطفی ادیب« مورد بررسی قرار می گیرد و انتظار می رود جلسه ای 
ســخت و سرنوشت ساز باشــد و باید منتظر بود آیا دود ســفید از فراز کاخ 
ریاســت جمهوری در بعبدا بلند می شود یا دود سیاه. همگان بر این اعتقادند 
که شکســت این گفت وگوهای دو جانبه  موجب بازگشت همه چیز در لبنان 

به خانه اول خواهد بود.

طبق تحقیقات جدید
 بطری آب داخل هتل ناوالنی آغشته 

به »نوویچوک« بوده است
در تحقیقــات اخیر اثراتی از عامل اعصاب »نوویچوک« روی بطری آب هتلی 

که الکسی ناوالنی در شهر تومسک در آن اقامت داشته، پیدا شده است. 
به  گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در پست منتشر شده در صفحه اینستاگرام 
ناوالنی چهره سرشــناس اپوزیسیون روســیه، آمده است که مشخص شده 
بطری آب داخل هتل آغشــته به عامل اعصاب معروف ساخت شوروی یعنی 
»نوویچوک« بوده است.صفحه اینستاگرام ناوالنی تایید کرد: آزمایشگاهی در 
آلمان روی یک بطری پاســتیکی معمولی آب اثراتی از نوویچوک پیدا کرده 
است که یک ماده سمی است. این بطری در اتاق هتلی بوده است که ناوالنی 
و تمامی گروهش در تومسک اقامت داشته اند.رئیس اطاعات خارجی روسیه 
پیــش از این اعام کرده بود که این کشــور تمام منابــع و ذخایر مربوط به 
عوامل جنگی شامل عامل اعصاب نوویچوک را قبا بر اساس ضوابط و قوانین 
موجود از بین برده است.به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی ناریشکین، رئیس 
اطاعات خارجی روســیه گفت: این عوامل جنگی بر اساس قوانین سازمان 
منع تسلیحات شیمیایی از بین رفته اند. هرگونه حدس و گمان درباره اینکه 
روسیه هنوز چنین تسلیحات شــیمیایی دارد، نادرست است. ماده سمی در 
زمان خروج الکسی ناوالنی، منتقد کرملین از روسیه در خون او وجود نداشت.

پاکستان: 
 حق تعیین سرنوشت فلسطین

 غیرقابل انکار است
 وزیر امور خارجه پاکســتان با تاکید بر اینکه حق تعیین سرنوشت فلسطین 
توســط ملت این کشــور غیرقابل انکار اســت، گفت: اســام آباد متعهد به 
حمایت از تشــکیل کشور مستقل فلسطین براســاس قطعنامه های سازمان 
ملل است.»شــاه محمود قریشی« در حساب کاربری خود در توییتر بر تعهد 
پاکســتان برای حمایت از راه حل دو کشور در بحث مسئله فلسطین مطابق 
با قطعنامه های شــورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد.وی افزود: حق تعیین 
سرنوشــت فلسطین غیرقابل انکار است و ما خواستار تاسیس کشور مستقل 
فلسطین براساس مفاد توافق های بین المللی و تعیین قدس شریف به عنوان 
پایتخت این کشور هستیم.نخست وزیر پاکستان سه شنبه گذشته در واکنش 
به عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی پس از امارات، گفت: هرگونه 
به رسمیت شناختن اسرائیل با مخالفت شدید مردم فلسطین مواجه می شود 
و ما نیز نمی توانیم مغایر با آرمان های ملت مظلوم این کشور تصمیم بگیریم و 

به حمایت خود از حل عادانه موضوع فلسطین ادامه خواهیم داد.

براساس گزارش رویترز:
 خط و نشان ترامپ برای سازمان

 تجارت جهانی 
دونالد ترامپ شــب گذشته گفت که در باره حکم ســازمان تجارت جهانی در 
قبال مناقشــه با چین اطاعی ندارد اما باید در قبال این ســازمان کاری انجام 
دهد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شب گذشته گفت درباره حکم سازمان 
تجارت جهانی علیه آمریکا در موضوع مناقشه تجاری با چین اطاعی ندارد اما 
نگاهی به آن خواهد انداخت.وی مجددا تاکید کرد که هیچ عاقه ای به سازمان 
تجارت جهانی که شــب گذشــته حکم داد آمریکا در موضوع اعمال تعرفه بر 
واردات صدهــا میلیارد دار کاا از چین قوانیــن تجارت جهانی را نقض کرده، 
ندارد.وی در پاسخ به این سؤال که تصمیم آمریکا در این باره چیست گفت که 
وی هنوز این حکم را ندیده اســت.ترامپ تاکید کرد ما باید کاری علیه سازمان 
تجارت جهانی انجام دهیم چرا کــه آنها اجازه داده اند چین از تبعات جنایتش 
بگریزد.رئیس جمهور آمریکا ادامه داد ما نگاهی به این حکم خواهیم انداخت اما 
من خیلی به سازمان تجارت جهانی عاقه ندارم و این تنها چیزی است که اان 

می توانم بگویم. ممکن است آنها با این حکم به ما لطف بزرگی کرده باشند.

نماینده ایران در دیوان اهه:

تحریم های آمریکا خسارات زیادی به ایران وارد کرده است
نماینده جمهوری اســامی ایران در دیوان بین المللی اهه با اشــاره 
بــه غیرقانونی بودن اعمال مجدد تحریم هــای آمریکا بعد از خروج آن 
کشور از برجام تاکید کرد که همه بخش های اقتصاد ایران شامل نفت 
وگاز، مالی و بانکی، خودروسازی، کشتیرانی، صنایع فلزی و ساختمان 
تحت تاثیر تحریم های ظالمانه آمریکا واقع شــده و در نتیجه این رفتار 
خســارات مالی و غیر مالی فراوانی به مردم و شــرکت های ایرانی وارد 
شده است.»حمیدرضا علومی یزدی« با یادآوری اینکه اطاعات و اسناد 
مربوط به مبلغ خسارات وارده در مراحل بعدی رسیدگی به دیوان ارائه 
می شود،  تاکید کرد: به رغم دستور موقت دیوان، ایاات متحده در رفع 
موانــع و تحریم های مربوط به صــادرات مواد غذایی، دارو و تجهیزات 
پزشکی و قطعات مربوط به ایمنی هواپیماهای مسافربری قصور کرده 
است و کماکان از دستور دیوان پیروی نمی کند.نماینده ایران ادامه داد: 
همانطور که در لوایح کتبی ایران توضیح داده شده تحریم ها و خسارات 
ناشی از آنها با تعهدات مختلف ایاات متحده در عهدنامه 1۹۵۵ مغایرت 
دارد.علومی تصریح کرد کــه هدف اعتراض آمریکا به صاحیت دیوان 
ایجاد تاخیر در روند رسیدگی به ادعاهای متقن و مستدل ایران مبنی 
بر نقض عهدنامه 1۹۵۵ اســت.به گفته وی، ایرادات ایاات متحده به 
صاحیــت دیوان یا فاقد مبنای حقوقــی بوده یا مبتنی بر اتهامات بی 
اســاس به ایران است و یا مربوط به ماهیت دعوا می باشند که باید در 
مرحله بعدی به آنها رسیدگی گردد. رییس مرکز امورحقوقی بین المللی 

ریاست جمهوری و نماینده دولت ایران خطاب به رییس و قضات دیوان 
ا فزود که دیــوان هم اینک فرصت تاریخی دارد تا در کنار حقوق بین 
الملــل و جامعه بین المللی در مقابل یک جانبه گرایی و قانون گریزی 
دولت آمریکا بایستد و اعتراضات بی پایه ایاات متحده امریکا را مردود 
دانســته و وارد رسیدگی ماهوی این پرونده مهم شود.همچنین پس از 
سخنرانی نماینده ایران، 4 نفر از وکای مدافع ایران در سخنرانی های 
خود به تشریح مدافعات ایران به جنبه های مختلف ایرادات صاحیتی 
مطرح شــده از سوی آمریکا پرداختند و از دیوان خواستند که اعتراض 
ایاات متحده را مردود اعام نماید و صاحیت خود را برای رســیدگی 
های به ادعاهای ایران احراز نماید.جلسه رسیدگی به شکایت جمهوری 
اسامی ایران علیه تحریم های غیرقانونی و ظالمانه دولت آمریکا علیه 
جمهوری اسامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری در اهه ادامه 
یافت.در جلســه، وکای ایران به اعتــراض ایاات متحده به صاحیت 
دیوان برای رسیدگی به شکایت ایران پاسخ دادند. ابتدا نماینده  دولت 
جمهوری اســامی ایران در ســخنرانی خود ضمــن توضیح کلیات و 
ســاختار دفاعیات ایران، تاکید کرد که مبنــای ادعای ایران نزد دیوان 
در این پرونده صرفاً عهدنامه دوجانبه  بین دو دولت1۹۵۵ اســت و نه 
برجام که ایاات متحده تاش دارد آن را به دیوان القا کند.رســیدگی 
بــه ایرادات مقدماتی آمریکا در این مرحله صاحیتی تا روز دوشــنبه 

آینده ادامه دارد.

جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به بریتانیا 
هشــدار داد که توافق تجاری بین دو کشــور در صورت راهیابی او به کاخ سفید 
بدون پایپبندی لندن به توافق صلح ایرلند شمالی ممکن نخواهد بود.به گزارش 
یورونیــوز، جو بایدن، رقیــب دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا که بنا به 
نظرسنجی ها بخت بیشــتری برای پیروزی در انتخابات پیش رو دارد در صفحه 
توییتر خود نوشت: »ما نمی توانیم اجازه دهیم که توافق »جمعه نیک« که منجر 
به صلح در ایرلند شــمالی شد قربانی بریگزیت شــود.«تاکید جو بایدن بر لزوم 
پایبندی به توافق صلح در ایرلند شمالی در حالی مطرح می شود که ایحه دولت 
محافظــه کار بریتانیا برای بازنگری در بخش هایی از توافق بریگزیت نگرانی هایی 
را در مــورد اجرای توافق صلح ایرلند شــمالی در صورت عــدم توافق بریتانیا و 
اتحادیه اروپا بر ســر آینده روابط دوجانبه پدید آورده است.نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا نیز پیش از این هشــدار داده بود که اگر لندن با نقض 

توافقنامه های بین المللی، معاهده »جمعه نیک« را زیر سوال ببرد »هیچ شانسی« 
برای تصویب توافق تجاری با بریتانیا در کنگره ایاات متحده وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا به واشنگتن سفر کرده 
است تا با سیاستمداران آمریکایی درباره نگرانی های آنها از تصمیم دولت بوریس 
جانسون برای ارائه ایحه بازنگری در توافق بریگزیت و تبعات آن گفت وگو کند.

مایــک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار بــا همتای بریتانیایی خود ابراز 
اطمینان کرد که لندن با وجود »پیچیدگی« اوضاع »کار را درست انجام خواهد 
داد.« اما نانســی پلوســی پس از دیدار با دومینیک راب بار دیگر هشدار داد که 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نباید صلح در ایرلند شــمالی را زیر ســوال ببرد.

ایحه دولت بوریس جانســون برای بازنگری در بخش هایی از توافق بریگزیت نه 
تنها آمریکا بلکه در اتحادیه اروپا نیز اعتراض های زیادی را برانگیخته است.اورزوا 
فون دراین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با یادآوری نقل قولی 
از مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا در مورد لزوم پایبندی به توافق های 
بین المللی هشــدار داد که توافق بریگزیت به طور یکجانبه قابل بازنگری نیست.

موضوع مرز جمهوری ایرلند با ایرلند شمالی در جریان مذاکرات بریگزیت یکی از 
چالش های اصلی برای دستیابی به توافق بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.

اصلی ترین نیروهای سیاسی ایرلند شمالی در سال 1۹۹8 با امضای توافق »جمعه 
نیک« با راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن به سه دهه مناقشه خونبار در این 

منطقه از بریتانیا موافقت کردند.

تیر خاص گوترش به توهم آمریکا
دبیرکل سازمان ملل متحد درباره ادعای 
آمریکا بــرای بازگردانــدن تحریم های 
ســازمان ملل متحد علیه ایران، گفت: 
ما درباره برجام بر اســاس نظر شورای 
امنیت عمل می کنیم.، آنتونیو گوترش 
در نشســت خبری خود که به مناسبت 
آغاز هفتــاد و پنجمین مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد که امسال به دلیل 
شــیوع کرونا در جهان بــه ویژه آمریکا 
به صورت مجازی برگزار می شــود، این 
مطلب را در پاســخ به این سوال مطرح 
کرد کــه آمریکا مدعی اســت مکانیزم 
ماشــه را فعال کرده اســت، در حالیکه 
تقریبا همه اعضای شورای امنیت با آن 
مخالفت کرده  و همچنان در برجام باقی 
مانده اند. آیا با شورای امنیت در این باره 

همکاری دارید یا با مقامات آمریکا برای 
جلوگیــری از هرج و مرج در ســازمان 
ملل تماس داشــته اید؟وی تصریح کرد: 
موضع ما بسیار ساده و به همان صورت 
باقی است. این شورای امنیت به عنوان 
یک رکن ســازمان ملل متحد است که 
وظیفه تفســیر قطعنامه های شــورای 
امنیت را دارد.دبیرکل سازمان ملل متحد 
خاطرنشان کرد: از این رو، ما همانگونه 
عمل می کنیم که شــورای امنیت عمل 
کند.گوتــرش از زمان خــروج یکجانبه 
آمریکا از برجام تا کنون همواره بر حفظ 
این توافق بین المللی که از آن به عنوان 

دســتاورد دیپلماتیک بــرای رژیم منع 
گسترش ساح اتمی یاد می کند، تاکید 
داشته اســت. اظهار نظر روز چهارشنبه 
دبیرکل سازمان ملل متحد در واقع نشان 
دهنده آن است که دبیرخانه این سازمان 
تصمیمی برای دایر کردن کمیته تحریم 
علیه ایران ندارد چرا که 13 عضو شورای 
امنیــت به اتفاق نظــر معتقدند آمریکا 
با خروج از برجام به مشــارکت خود در 
این توافق پایان داده اســت و دیگر حق 
اســتفاده از ابــزار بازگردانــدن تحریم 
آن هــم بدون طی کــردن مراحل حل 
اختاف را ندارد.به گزارش ایرنا، شورای 

امنیت سازمان ملل متحد در ماه اوت به 
قطعنامه  آمریکا برای تمدید ممنوعیت 
تســلیحاتی ایران رای نداد و همچنین 
بازگرداندن  بــرای  آمریکا  درخواســت 
تحریم ها را مســکوت گذاشــت و آن را 
باطل اعام کرد.با این حال، آمریکایی ها 
در این مسیر حرکت می کنند که باز هم 
بی توجه بــه چندجانبه گرایی، به طور 
یکجانبه به اصطاح تحریم های سازمان 
ملل را به اجرا درآوردند تا مانع از آزادی 
عمل ایران در خرید و فروش تسلیحات 
دفاعی خود شــوند.به موجب قطعنامه 
۲۲31 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
که در پی توافق هسته ای با اجماع کامل 
به تصویب رسید، محدودیت تسلیحاتی 
ایــران در ۲7 مهرماه امســال به پایان 

می رسد.

 تیر خاص گوترش به توهم آمریکا درباره مکانیزم ماشه؛

 نظر شورای امنیت شرط است

وزارت خزانــه داری آمریکا 4۶ فــرد و 4 نهاد را به بهانه 
ارتباط با ایران و حزب اه در فهرست تحریم قرار داد.

وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 4۵ فرد و ۲ نهاد 
را به بهانه ادعایی انجام عملیات های ســایبری از طرف 
وزارت اطاعات ایران تحریم کرد. آمریکا عاوه بر این، ۲ 
شرکت و یک فرد را هم به بهانه ارتباط با حزب اه لبنان 
در فهرســت تحریم قرار داد.  وزارت خزانه داری آمریکا 
در بیانیــه ای اعام کرد دفتر کنترل دارایی های خارجی 
ایــن وزارتخانه، گروه ســایبری »APT3۹« را به همراه 
4۵ فرد مرتبط با آن و یک شــرکت صوری در فهرست 
تحریم ها قرار داده است. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی 
شده حکومت ایران از یک شرکت صوری برای هدف قرار 
دادن مخالفان، روزنامه نگاران و شرکت های بین المللی در 
بخش خدمات مســافرتی استفاده کرده است. »استیون 
منوشین«، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: »ایاات متحده 
مصمم است با عملیات های سایبری تهاجمی که هدف 
آنها به خطر انداختن امنیت و وارد آوردن خســارت به 
بخش ســفرهای بین المللی اســت مقابله کند.«وزارت 
خزانــه داری آمریکا عاوه بر این، اعام کرد دو شــرکت 
مستقر در لبنان را به بهانه ارتباط با حزب اه در فهرست 
تحریم ها قرار داده است. آمریکا همچنین اعام کرد یک 
فرد را که ارتباط نزدیکی با هر دو شــرکت داشته را نیز 

تحریم کرده است.

تحریم ها علیه ایران

دولــت آمریــکا برای پیشــبرد جنگ اقتصــادی علیه 
جمهوری اســامی ایران از ســال ها قبــل تحریم هایی 
را بــه بهانه های مختلف علیه تهران وضع کرده اســت. 
واشنگتن شــرکت های آمریکایی و شرکت های مستقر 
در کشــورهای ثالث را به تبعیــت از این تحریم ها ملزم 
می کند.»دفتــر تروریســم و اطاعات مالــی« وزارت 
خزانه داری یا »FTI« که در ســال ۲۰۰4 به عنوان یکی 
از نهادهای وزارت خزانه داری آمریکا ایجاد شــده مرکز 
طراحی جنگ اقتصادی این کشــور علیه کشــورهای 
مخالف با سیاست های کان واشنگتن به شمار می رود.  
»دفتر تروریسم و اطاعات مالی« مأموریت ادعایی خود 
را »اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم در ســطح داخلی و بین المللی، تدوین و 
اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه های 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم« اعام می کند. این دفتر 
شامل چهار زیرمجموعه است: 1-دفتر کنترل دارایی های 
خارجی )اوفاک( ۲- دســتیار وزیــر در امور اطاعات و 
تحلیل 3- دســتیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و 

4- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.

»اتاق ساکت جنگ اقتصادی«
یکی از مهم تریــن اهداف و محورهــای فعالیت »دفتر 
تروریســم و اطاعات مالی« را هدایت جنگ اقتصادی 
علیه ایــران، ضربه زدن به گروه هــای محور مقاومت و 
تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشــار علیه 

اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می دهند. 
»سی ان ان« در گزارشی در سال ۲۰1۰ »دفتر تروریسم 
و اطاعــات مالی« را »اتاق جنگ ســاکت« علیه ایران 
توصیف کرده و درباره آن نوشــته است: »آنها در واقع، 
مســئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.« »سی ان ان« 
نوشته فعالیت های این دفتر معموا بدون جار و جنجال 

انجام می شوند اما اثرگذار هستند. 

افزایش بودجه جنگ اقتصادی با ایران
پیش از این بررسی ها از ســند پیشنهادی ترامپ برای 
بودجه سال مالی ۲۰1۹ آشکار کرده بود که او خواستار 
افزایــش 3۶ میلیون داری بودجه »دفتر تروریســم و 
اطاعات مالــی وزارت خزانه داری« شــده  و گفته این 
منابع مالی برای منزوی ســازی کره شمالی و »افزایش 
فشــار تحریم ها علیه ایران« هزینه خواهند شد.در این 
ســند، رئیس جمهور آمریکا پیشــنهاد اختصاص 1۵۹ 
میلیــون دار بودجه به این دفتر را داده و گفته که این 
رقــم معادل 3۶ میلیون دار افزایش نســبت به بودجه 
مالی ســال ۲۰17 خواهد بود. در بخشــی از آن سند، 
درباره دلیل این افزایش بودجه توضیح داده شده است: 
»»این منابع اضافی برای منــزوی کردن اقتصادی کره 
شــمالی، تکمیل ›مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم‹ 
در عربستان سعودی، افزایش فشار تحریم ها علیه ایران 
با تدابیر مختلف از جمله اجرای قانون ›کاتسا‹ تخصیص 

داده خواهند شد.«

به بهانه ارتباط با ایران و حزب اه ؛
آمریکا ۴۶ فرد و ۴ نهاد را تحریم کرد

خط و نشان بایدن برای انگلیس: 
پایبندی به »جمعه نیک« شرط 
توافق تجاری است
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پژوهشگران آمریکایی، یک دســت رباتیک ابداع کرده اند که می تواند 
به پزشــکان در تشخیص و درمان بهتر بیماری ها کمک کند.به گزارش 
تک اکسپلور، شاید به زودی یک دست رباتیک بتواند به پزشکان کمک 
کند تا با دقت بیشــتری به شناســایی و درمان افراد بیمار بپردازند و 
عملکردی داشته باشند که بسیاری از فناوری های کنونی آن را ندارند.

پژوهشگران »دانشگاه هوستون« )University of Houston( آمریکا، نوعی 
پوســت الکترونیکی ابداع کرده اند و همچنین یک دست رباتیک ارائه 
داده اند که می تواند با استفاده از یک نیمه رسانا که قابلیت تحرک باایی 
دارد، داده های حیاتی را جمع آوری کنــد و به ارزیابی آنها بپردازد.این 
نیمه رسانا را می توان به سادگی برای ساخت، مقیاس بندی کرد تا برای 

کاربردهای گوناگون مناسب باشند.

پژوهشــگران آمریکایی، یک سیستم دارورســانی هوشمند ابداع 
کرده اند که می تواند مشــکات بســیاری مانند آسیب های نخاعی 
و اختاات عصبی را برطرف کند.به گزارش وب ســایت رســمی 
دانشــگاه راتگرز، گروهی ااز پژوهشگران موفق شده اند یک سیستم 
هوشــمند برای دارو رســانی ابداع کنند که التهاب را در بافت های 
عصبی آســیب دیده کاهــش می دهد و شــاید بتواند بــه ترمیم 
آسیب های نخاعی و اختاات عصبی نیز کمک کند.این سیستم که 
در »دانشــگاه راتگرز« )Rutgers University( آمریکا ابداع شده است، 
مواد زیستی بســیار کوچکی را در بدن قرار می دهد و از رشته های 
عصبی موسوم به »آکسون« )Axon( که به سلول های عصبی بافت 

آسیب دیده متصل هستند نیز محافظت می کند.

شرکت »ولوکوپتر« به تازگی قیمت سفر با تاکسی هوایی خود را اعام 
کرده و امکان رزرو آن را نیز فراهم کرده اســت.به گزارش فیوچریسم، 
شــرکت آلمانی »ولوکوپتر« )Volocopter( شــرکت ولوکوپتر که اخیرا 
پیشرفت چشمگیری در ساخت تاکسی های هوایی خود داشته، به تازگی 
اعام کرده که امکان رزرو را برای ســوار شدن تاکسی هوایی الکتریکی 
خود موســوم به »ولوســیتی« )VoloCity( فراهم کرده است. بلیطهای 
این تاکســی هوایی، با قیمت حدود 350 دار به فروش می رســند و 
عاقمنــدان می توانند آنها را با پرداخت یــک بیعانه 10 درصدی رزرو 
کنند.شــرکت ولوکوپتر تاکید کرده است که عاقمندان باید برای رزور 
بلیطهای خود عجله کنند زیرا این شــرکت تنهــا 1000 بلیط را برای 

پیش فروش در دسترس قرار داده است.
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معرفی ِکشنده هیدروژنی کانسپت مرسدس
دنیا برای حمل کااهای مختلف به سراســر جهان به کامیون های ِکشــنده نیاز دارد اما این وسایل نقلیه آایندگی زیادی دارند. دایملر 
می خواهد این مشــکل را برطرف کند و به همین دلیل ِکشــندهٔ پاک کانســپتی را برای آیندهٔ نزدیک معرفی کرده است. این کانسپت 
که GenH2 نام دارد، یک ِکشــندهٔ هیدروژنی سنگین است که برای حمل ونقل های مسافت طوانی ساخته شده است. این ِکشنده که 
توانایی هایی مشابه ِکشندهٔ دیزلی آکتروس دارد، از وزن ناخالص ۴0 تن و ظرفیت حمل بار 25 تن برخوردار است.اما مهم تر از همهٔ این ها، 
وجود دو مخزن هیدروژن مایع در GenH2 است که هرکدام ظرفیت ذخیرهٔ ۴0 کیلوگرم هیدروژن را دارند. این کانسپت همچنین به یک 
سیستم پیل سوختی 300 کیلوواتی و یک پکیج باطری ۷0 کیلووات ساعتی مجهز شده که می تواند به طور موقت ۴00 کیلووات انرژی 
اضافی ارائه کند. این باطری ها برای پشتیبانی قدرتی از سیستم سلول سوختی در مواقع خاصی مثل هنگام اوج بار در زمان شتاب گیری 
یا هنگام حرکت با بار کامل در سرباایی تعبیه شده است.در نسخهٔ پیش تولید این ِکشندهٔ هیدروژنی دو موتور الکتریکی وجود دارد که 
حداکثر خروجی هرکدام برابر با ۴50 اسب بخار قدرت و 20۷0 نیوتن متر گشتاور است اما خروجی مداوم آن ها 310 اسب بخار قدرت 

و 15۷۷ نیوتن متر گشتاور خواهد بود. ویژگی اصلی GenH2 این است که ِکشنده ای دوستدار محیط زیست خواهد بود 

:AFC نامه اعتراض پرسپولیس به
فوتبال را در زمین سیاست، بازی نکنید

باشــگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آســیا مراتب اعتراض خود را نسبت به جعل نام »خلیج فارس« در 
مصاحبه حمید مطهری در توئیتر رســمی AFC اعام کرد.به گزارش روابط عمومی باشــگاه پرسپولیس، در این نامه آمده است: 
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( به درستی همه تیم های ورزشی را به پرهیز از رفتارهای سیاسی دعوت می کند و انتظار می رود 
کنفدراســیون فوتبال آســیا نیز در این کار سرآمد باشد.در اخباری که از مراجع رســمی AFC برای پوشش اظهارات مربی تیم 
پرســپولیس منتشر شــد، نام خلیج فارس حذف شده که این اتفاق تعجب همه مخاطبان در ایران را به دنبال داشت.با جعل نام 
»خلیج همیشه فارس« این اسم تاریخی از حافظه مردم قاره آسیا و جهان پاک نخواهد شد.اصول حرفه ای حکم می کند متولی 
فوتبال قاره آسیا هر چه زودتر این اشتباه بزرگ را اصاح و از مردم ایران و هواداران پرسپولیس عذرخواهی کند.لطفا فوتبال را در 

زمین سیاست، بازی نکنید و اجازه بدهید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، ورزشی باقی بماند.«

بشکفد صد گوه گل از خارخار دل مراارغم از گشت گلشن کزغم تو رزمانکز وایت کم شود یک لحظه باردل مرار غم عشق تو زان بگذشت کاردل مرا چون توان کردن ه کردی غمگساردل مراردلم باری حوالت کن غم اندوه خود همچنان باشد با دور ازکنار دل مراماهی ای کو رکنار افتدز ریا چون بود
چون تو بودی و فراق یار کار دل مراآنکه روزم شدسیه باشد زبی صبری دل تیره ر بادا ز روزم روزگار دل مراباز آمد روز هجران اه کن باری زدل
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»مارتین اسکورســیزی« نســبت به کم ارزش شــدن 
و به حاشــیه راندن شــدن هنر هفتــم در دوران همه 
گیــری ویروس کرونا هشــدار داد.به گــزارش فیگارو، 
»اسکورســیزی« که سال گذشــته به سبب اظهار نظر 
جنجالی اش درباره سینما نبودن فیلم های ابرقهرمانی 
حواشی فراوانی ایجاد کرد، در جدیدترین صحبت هایش 
در جشــنواره فیلم تورنتو نیز نسبت به کم ارزش شدن 
و به حاشــیه راندن شدن سینما در دوران کرونا هشدار 
داد.  او که از طریق مجازی در جشنواره بین المللی فیلم 
تورنتو صحبت می کرد عنوان کرد این که جشنواره های 
ســینمایی به هر شکل ممکن خود را با شرایط وفق می 
دهند و در در حال برگزار شدن هستند، برای من بسیار 
هیجان انگیز اســت اما مناسفانه در فرهنگ عامه و رسانه ای، به حاشیه رانده شدن و کم ارزش شدن 
سینما در حال تبدیل شدن به امری معمول است. او ادامه داد: میلیون ها نفر در سراسر جهان چند ماه 
گذشته را در خانه هایشان گذراندند و بسیاری آنها تلویزیون و فیلم ها را ار اتاق نشیمن خود تماشا می 
کنند. امروز ارج نهادن به وجود ســینما بیش از هر زمان دیگری مهم و ضروری است و این فرم هنری 
همواره چیزی بیش از یک ســرگرمی بوده و خواهد بود. ســینما و فیلم در بهترین حالت خود منبعی 
از شگفتی است.جشنواره بین المللی فیلم تورنتو که بزرگترین رویداد سینمایی آمریکای شمالی است 
امسال عمدتا به صورت مجازی برگزار می شود و برخی فیلم های نیز به صورت سینما-ماشین و یا با 

ظرفیت محدود سالن های نمایش به روی پرده می روند.

رمان دانه زیر برف
کتاب  در زمان حکومت موسولینی اتفاق می افتد. یعنی 
زمانی که کافون ها – به زبان ایتالیایی یعنی دهقان بی چیز 
و فقیر – زندگی سختی دارند و به حدی ضعیف شده اند 
کــه توانایی انجام هیچ کاری را ندارند.کتاب تاثیرگذار و 
بسیار خواندنی درباره مبارزه با هر نوع ایدئولوژی ای است 
که روح انسان را از او می گیرد. نان و شراب یک رمان پر 
شور و هیجان بود اما دانه زیر برف را می توان رمانی آرام 
و عمیق در نظر گرفت. در واقع هرآنچه در نان و شــراب 
برای خواننده سوال بود در اینجا پاسخ داده می شود و به 
راحتی می توان پختگی شخصیت اصلی را مشاهده کرد. 
به عبارتی، دانه زیر برف نتیجه گیری اتفاقات کتاب نان 
و شراب است. بدون تردید پس از مطالعه، این دو کتاب 
جایگاه ویژه ای در ذهن شــما خواهند داشت. کتاب هایی که می توان گفت هر مخاطب جدی ادبیات را 
شــگفت زده می کنند. قهرمان داستان – پیترو سپینا – در تاش بود تا به کافون ها کمک کند و در پی 
کارهای انقابی بود هنگامی که پیترو ســپینا فرار کرد، کریســتینا نیز به دنبال او روانه کوه پوشیده از 
برف شد و کتاب نان و شراب با این فرار به پایان رسید. در دانه زیر برف می خوانیم که جسدی در کوه 
پیدا شده اســت. همگان فکر می کنند جسد پیترو سپینا است، چون کسی نمی دانست کریستینا نیز 
به دنبال ســپینا به کوه رفته است. افرادی که از موضوع آگاه هستند با پیدا نکردن جسد پیترو سپینا، 
حدس می زنند که او زنده باشد.از جمله افرادی که حدس می زند پیترو سپینا زنده باشد، مادربزرگ او 
یعنی دنا ماریا وینچنزا اســت. رمان دانه زیر برف با جستجوی مادربزرگ برای پیدا کردن پیترو سپینا 
آغاز می شود. مادربزرگ که خبرهای جدیدی شنیده است، در ابتدای کتاب سراغ پسرش و عموی پیترو 

سپینا می رود تا از او کمک بگیرد.

کیومرث صابری فومنی »گل آقا«
 »کیومرث صابری فومنی« که در میان توده های مردم 
به »گل آقا« شهرت دارد از برجسته ترین نویسندگان 
و طنزنویســان معاصر به شمار می آید. او نویسنده ای 
فرم گرا و در نظیره سازی از منابع غنی ادبیات فارسی، 
فوق العاده توانا بود. شیوه نگارش صابری، سهل، ممتنع 
و غیرقابل تقلید بود.گل آقا، ادیب و طنزپرداز معاصر، 
هفتم شهریور 1320 خورشــیدی در گیان به دنیا 
آمــد. پدرش که کارمند وزارت دارایی و اهل رشــت 
بود در 131۷ خورشــیدی به اداره دارایی صومعه سرا 
منتقل شد. در 1321 خورشیدی به اداره دارایی فومن 
انتقال یافت و چند ماه بعد در همان شهر درگذشت. 
خانواده او بسیار فقیر بودند. مادر صابری که از معدود 
زنان باسواد شهر بود در مکتبخانه قرآن تدریس می کرد و این تنها ممر معاش خانواده پس از مرگ 
پدر بود که تکافوی زندگیشــان را نمی داد. پس، برادرش که در آن زمان 15 ساله بود، تحصیل را 
رها کرد تا با کار خود به معیشت خانواده کمک کند. صابری در نخستین سال تحصیل در دانشکده 
)13۴0( در تظاهرات دانشــجویی شرکت کرد و مضروب و دستگیر شد. گردن او از ضربات باتوم 
به شدت آسیب دیده بود. او شعری به طنز و سیاسی سرود و با امضای »گردن شکسته فومنی« 
برای توفیق ارســال کرد. پس از چاپ این شعر در چند شماره بعد توفیق، صابری به طنزنویسی 
کشیده شــد.کیومرث صابری فومنی پس از دوره ای از تحمل بیماری سرطان خون در صبح 11 
اردیبهشــت 13۸3 خورشیدی در بیمارستان مهر تهران درگذشت. در حالی که به اصرار خودش 
جز چند فرد معدود، شخصی از بیماری اش خبر نداشت. گفته می شود به این دلیل که »دلی آزرده 

نشود و خاطری اندوهگین نگردد«.

هشدار اسکورسیزی به وضعیت سینما 
در دوران کورنا


