
سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به آمار فوتی های 
کرونا در شــبانه روز گذشته در کشور، گفت: در ۲۴ 
ســاعت گذشــته ۱۶۶ نفر در اثر ابتا به کرونا جان 
خود را از دست دادند.، سیما سادات اری، در تماس 
تلفنی با شــبکه خبر ســیما، به ارائه تازه ترین آمار 
کووید ۱۹ در کشور پرداخت.وی با اشاره به شناسایی 
۲۸۴۵ مــورد جدیــد کرونا در کشــور، گفت: آمار 
بیماران به ۴۱۹ هزار و ۴۳ نفر رســید.اری به ۱۶۶ 

مورد فوتی در شــبانه روز گذشته اشاره کرد و افزود: 
تاکنون ۲۴ هزار و ۱۱۸ نفر در اثر ابتاء به کرونا جان 
خود را از دســت داده اند.سخنگوی وزارت بهداشت، 
با اشاره به بســتری ۳۸۹۳ نفر از بیماران در بخش 
مراقبت های ویژه، گفــت: تاکنون ۳۵۷ هزار و ۶۳۲ 
نفر از بیماران، بهبود یافته اند.وی ادامه داد: همچنین 
تاکنون ســه میلیون و ۷۱۹ هزار و ۲۱۰ مورد تست 
تشخیص کووید ۱۹ در کشــور انجام شده است.به 

گفته اری، استان های تهران، مازندران، گیان، قم، 
اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، 
خراســان شمالی، ســمنان، یزد، زنجان و قزوین در 
وضعیت قرمز و اســتان های آذربایجان غربی، البرز، 
فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، 
کهگیلویــه و بویراحمد، خراســان جنوبی، مرکزی، 
ایام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در 

وضعیت هشدار قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت:  اجازه نخواهیم داد تاش دشمنان برای به زانو درآوردن صنعت کشور نتیجه دهد.، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه در بازدید از خطوط تولید و مراکز تحقیقاتی و نوآوری سایپا با بیان اینکه امروز در یک جنگ اقتصادی همه جانبه با دشمن قرار داریم، 
اظهار داشــت: تاش متخصصان فعال در صنعت خودرو به  عنوان فرماندهان اصلی این نبرد، برای خودکفایی آینده کشــور مهم و اثرگذار است. وی افزود: 
خوشبختانه با روحیه ای که در زمینه بومی سازی قطعات، طراحی محصوات جدید با تکیه بر توان داخلی و نوآوری قابل مشاهده است، شکست دشمن را 

در دستیابی به اهداف خود رقم خواهیم زد.....

www.sobh-eqtesad.ir

 سردار حاجی زاده: 
اجازه نخواهیم داد دشمن صنعت کشور را به زانو دربیاورد

info@sobh-eqtesad.ir

توقع ملت از این دولت بی جاست
حدودا ۷ ســال از حاکمیت دو دولت با ریاست حسن روحانی 
میگذرد و شرایط کشور ده برابر بد تر از زمانی است که ایشان 
دولت را در سال ۱۳۹۲ از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت. 
بــه نرخ ارز نگاه کنید. به قیمت اتومبیل نگاه کنید. به قیمت 
ســکه نگاه کنید. به قیمت مسکن نگاه کنید. به قیمت اجاره 
ها نگاه کنید. به نرخ ارزاق نگاه کنید. به فساد حاکم بر عوامل 
دولتی نگاه کنید. به حجاب زنان در این ۷ ســاله نگاه کنید. 
به دســتمزد کارگران نگاه کنید. به درک دولت از مردم نگاه 
کنید. به سیاست خارجی نگاه کنید. به تقابل دولت با ارشادات 
رهبری نگاه کنید. به رشد اقتصادی بیش از منهای ۵ میانگین 
نگاه کنید. قرار نبود او دولت راستگویان را بنا نهد؟ به سخنان 
او در زمان انتخاباتش در مورد تورم که خبرنگار در ســال ۹۲  
از او می پرسد، نظر شما در خصوص این انتقادات و وعده های 
انتخاباتی چیست؟ نگاه کنید که چه میگوید؟ روحانی با انتقاد 
از دولت قبل  میگوید: »با چه حقی هر روز دست تو جیب مردم 
می کنیم و پول مردم را نصفش برداشت می کنیم؟ ارزش پول 
ملی را نصف کرده ایم و هنوز هم شــعار می دهیم؟ تورم باای 
۳۰ درصد، کاهش قدرت خریــد پول ملی به کمتر از نصف، 
بیکاری باای ۱۳ درصد و رشد اقتصادی صفر یا حتی منفی. 
 IMF چقدر شرم آور است که بانک مرکزی ما سکوت کند و
)صندوق بین المللی پول( برای ما اعام کند که رشــد امسال 
ما منفی بود. قرار بود که رشد ۸ درصد و قرار بود نرخ تورم و 
بیکاری تک رقمی شود. همه ضعف ها و همه ناکارآمدی ها را 
نمی توان پای تحریم نوشت. من دولت راستگویان و درستکاران 
را تشکیل خواهم داد….)۲۲فروردین۹۲(...«. او حتی به قانون 
هم از همه دولت ها کمتر عمل کرده است. »رئیس کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس گفت دولــِت روحانی بااترین تخلف و فرار 
از قانون را داشته اســت و مجلس باید جلوی تخلفات دولت 
را بگیرد«. او با ندیده گرفتن ارشــادات و حتی تکلیف اقتصاد 
مقاومتی در دولت نصیحت گریزترین دولت در طول ۴۲ سال 
حاکمیت نظام جمهوری اسامی بوده است اما حاا بعد از ۷ 
سال در نشست خبری با رسانه ها میگوید: »تبیین شرایطی 
که در آن قرار گرفتیم یکی از ضرورت ها اســت؛ از آغاز دولت 
تا امروز ما ســخت ترین شــرایط را روبروی خود می بینیم. ما 
اولین دولتی بعد از انقاب هســتیم که در شرایط تحریم کار 
خود را آغاز کردیم؛ ] دروغ است[ شرایط اقتصادی و سیاسی 
برای همه روشن است و در طول سال هم سال اول و دوم در 
شــرایط تحریمی بودیم؛ سال ۹۳ تا اواخر ۹۴ سپس در سال 
۹۷ در تحریمی بســیار شدید و بی سابقه بودیم از سال قبل 
هم با موضوع کرونا مواجه شــدیم. ]ســه جمله برای عبور از 
۶ ســال ناکارامدی و یا اهداف پنهان[. روحانی ادامه میدهد: 
در این حال نکاتی در این ۷ ســال برای تاریخ کشــور وجود 
دارد؛ می توان گفت ۷ سال گذشته از نظر سیاسی و اقتصادی 
شرایطی استثنایی بوده است؛ به هر حال در این دولت صادرات 
غیرنفتی ما بر واردات پیشی گرفت که از زمان دولت مصدق تا 
زمان ما بی سابقه بوده. ]پاسخ به ایشان این است که افزایش 
نرخ ارز باعث شده صادرات رشد کند و نه اقدامات دولت[. باید 
به ایشان گفت آیا شما در دوران ریاست خود قیمت یک کیلو 
سیب زمینی یا پیاز را به قیمت یک کیلو گوشت مرغ نرسانیده 
اید؟ باید به ایشان گفت آیا شما در دوران ریاست خود قیمت 
یک کیلو مرغ را به قیمت  یک کیلو گوشت گوسفند نرسانیده 
اید؟ باید به ایشان گفت آیا شما در دوران ریاست خود قیمت 
کیلو گوشت گوسفند را به قیمت یک گوشی موبایل دم دستی 
قرن نوزدهمی و نه اکچری نرسانیده اید؟ باید به ایشان گفت 
آیا شما در دوران ریاست خود قیمت یک گوشی تلفن همراه 
را به قیمت  یک اتومبیل نرســانیده اید؟ باید به ایشان گفت 
آیا شما در دوران ریاست خود قیمت یک اتومبیل را به قیمت 
یک خونه یا آپارتمان نرسانیده اید؟ کدام کارمند امروز میتواند 
بــا پس انداز خود در جنوب تهــران خونه متری ۳۰ میلیون 
تومــان خریداری کند؟ اخیرا هم که هزینه آب و برق و گاز و 
مخابــرات را چند برابر نموده و در توجیه آن فرمایش فرموده 
اند که مردم خوشحال باشند که آب و برق کسی را قطع نکرده 
ایم که بنظرم این هم نوعی  تزویر است که اگر قطع میکردند 
ماهیت کربایی خود را بیشتر نشان میدادند. اگر میگویم توقع 
این ملت نجیب و انقابی و صبور و بصیر از این دولت ناکارامد 
و یحتمل هدفدار بی جاســت بی راه نگفته ام. دعا کنیم این 
دولت تا انتهای عمر خود دوام نیاورد که معلوم نیســت با این 
اتفاقات در همین یک ســال باقیمانده چه برنامه ها، نقشه ها 
و خواب های آشــفته ای برای ملت قهرمان ایران دیده است؟  

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون؟
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 جزئیات طرح مجلس برای اصاح ساختار بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طرح این کمیسیون برای اصاح ساختار بودجه را تشریح 
کرد.محســن زنگنه عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اســامی ، از تدوین طرح 
دوفوریتی اصاح ساختار بودجه در این کمیسیون خبر داد و گفت: اصاح ساختار بودجه امری دو یا سه ماهه 
نیست و قطعاً فرایندی چندساله است که متأسفانه علی رغم تأکیدات رهبری در مجلس گذشته و از  سوی 
دولت تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کسری بودجه 
ای که برای دولت پیش آمده اصاح ســاختار بودجه جدی تر از گذشته شده است، ادامه داد: این موضوع را 
در کمیته اصاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم و نهایتاً به ۱۴ حکم رسیدیم که این 
احکام در قالب طرحی دو فوریتی آماده شده است و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.نماینده تربت 
حیدریه در مجلس اضافه کرد: یکی از احکامی که در این طرح مطرح شــده اســت، درباره مالیات بر شرکت 
های تولیدی است که پیشنهاد شده پنج درصد مالیات آنها کاهش پیدا کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس عنوان کرد: درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز پیشنهاد شده که یک عدالت مالیاتی ایجاد 
شود و برخی از معافیت های مالیاتی که مصداق بی عدالتی است برداشته شود، به طور مثال پیشنهاد شده 
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد برداشته شود و این گونه مالیات بدون در نظر گرفتن جغرافیا برای همه 
مناطق یکسان باشد.زنگنه افزود: در بحث شفافیت بودجه نیز بندی در طرح ذکر شده که پرداخت های نقدی 
به ذی نفع حقیقی انجام شود، به طور نمونه خزانه در بحث پروژه های عمرانی پول را به حساب وزارتخانه واریز 
می کند و وزارتخانه پول را به حساب استان و سپس  استان نیز به حساب شهرستان و شهرستان نیز به حساب 
پیمانکار واریز می کند که این گردش مالی باعث ایجاد مشکاتی می شود ما در طرح خود پیش بینی کرده ایم 
پرداخت نقدی تنها به ذی نفع نهایی انجام شود و مابقی پرداختی ها اعتباری باشد.وی با بیان اینکه در بحث 
شفاف سازی بودجه شرکت ملی نفت نیز پیشنهاداتی ارائه شده است، گفت: اصواً دعوای مجلس و دولت بر 
سر کمتر از ۱۲درصد از بودجه است چون سه چهارم بودجه، بودجه شرکت هایی است که مشخص و ثابت است 
و مجلس به آن ورود نمی کند که از این سه چهارم نیز ۸۰ درصد بودجه، برای ۶ شرکت بزرگ است، یکی از 
این شرکت های بزرگ شرکت ملی نفت با نهصد هزار میلیارد بودجه است که در احکام پیشنهادی در این طرح 
آورده شده بودجه شرکت ملی نفت باید شفاف باشد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره 
اینکه آیا این طرح اصاح ساختار بودجه برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ استفاده خواهد شد یا خیر، گفت: قطعاً 
به بودجه سال ۱۴۰۰ می رسد، ما به سازمان برنامه و بودجه اعام کرده ایم، اگر بدون این اصاحات بودجه سال 

آینده به مجلس بیاید قطعاً نمایندگان مقاومت می کنند و بودجه را به دولت باز می گردانند.

سرلشــکر سامی خطاب به آمریکایی ها گفت: شما فکر می کنید ما در برابر 
خون برادر شهیدمان یک سفیر زن در آفریقای جنوبی را می زنیم؟ ما کسانی 
را می زنیم که در شهادت این مرد بزرگ مستقیم و غیرمستقیم نقش داشتند. 
سردار سرلشکر حسین ســامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در مراسم صبحگاه فرماندهان، مســئوان و کارکنان ستاد فرماندهی کل و 
حوزه مرکزی ســپاه که در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس برگزار شد، 
با نام بــردن از امام خمینی)ره(  به عنوان بزرگ مــردی که مجد و عظمت 
ازدســت رفته مسلمانان را احیا و نقشی پیامبرگونه برای بعثت جدید اسام 
ایفا کرد، گفت: بنیانگذار انقاب اسامی بزرگ مردی بود که کرامت ذبح شده 
ملت های مسلمان به ویژه ایران را بازیابی و احیا کرد و عّزت دفن شده توسط 
جهانخواران را به مســلمانان بازگرداند. وی از شــهیدان به عنوان ستارگان 
درخشــان  آســمان افتخار ملت ایران یاد کرد و گفت: شهدای واامقام ما 
قامتشــان بر زمین افتاد تا این ملت با عزت و  ســری برافراشته باقی بماند؛ 
کســانی که هر آنچه در دنیا داشتند، در راه جهاد فی سبیل اه گذاشتند و 
دشــمنان را تعقیب و تنبیه کردند و برای ملــت ایران جاودانگی به ارمغان 
آوردند.سرلشــکر سامی با گرامیداشــت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید 
حاج قاســم سلیمانی به عنوان سید الشهدای مقاومت اظهار کرد: حاج قاسم 
که همچون خورشــیدی میان شهیدان  می درخشــد در وفاداری به اسام، 
انقاب، وایت و ملت ایران بی بدیل بود؛ او ســال گذشــته میان ما بود، اما 
امســال به خدا پیوسته و در محضر اصحاب عاشــورا و مقربین الهی شاهد 
ادامه راه خود در مسیر جهاد است.فرمانده کل سپاه جنگ ها را بهترین معیار 
برای نشان دادن عظمت و شکوه  ملت ها توصیف و تصریح کرد: هر ملتی در 
ارتفاع رهبر خود بزرگ می شود و شکوه می یابد و ملت ایران در تراز رفیعی 
که رهبرانش از انقاب و ایران ایجاد کرده اند، بزرگ شــده است.وی با بیان 
»امروز از عظمتی ماندگار به نام دفاع مقدس ســخن می گوییم که در دامنه 
قله ای ایستاده که عاشــورا بر بلندای آن است«، گفت: ملت ایران در لحظه 
تولد یک انقاب درگیر یک تهاجم همه جانبه شد و دشمنان دست به دست 
هم دادند تا نور خدا را در جنگی با ابعاد جهانی خاموش کنند؛ اما دفاع جانانه 
۸ســاله ما در دوران دفاع مقدس نظریه و الگوی جدیدی را در معرض دید 
همگان قرار داد که کیفیت و کمیت ســاح ها، مساحت هندسی کشورها و 
اتصال جغرافیایی جنگی به جهان نمی تواند تضمین کننده پیروزی در جنگ 
باشــد، بلکه حقیقت قدرت در قلب و دل انسان های باایمانی نهفته است که 
مصمم و با شوق شهادت به میدان می روند.سرلشکر سامی دفاع مقدس را 
عرصه تجلی ایمان به عنوان عامل اصلی پیروزی توصیف و تصریح کرد: برد 
پیش ِروی هر نیروی مسلحی در جنگ به افق های نگاه آرمانی اوست نه برد 
ساح ها؛ ما تا هرجا نشانه بگیریم می رویم؛ امروز تا مدیترانه رفته ایم، اما ادامه 
می دهیم و دشمنانمان را تعقیب می کنیم.وی پاسداران را نشانه های برجسته 
فرزندان جهاد که دشمن را در زمین، هوا و دریا تعقیب می کنند و آرمان های 
بلندی دارند، توصیف و خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس  باتاق، هور، 
ارتفاعات، قله ها، میدان های مین و حتی ایه های دفاعی به ظاهر مستحکم 
نتوانســتند مانعی در مسیر مردان این سرزمین ایجاد کنند و امروز نیز این 

روحیه مجاهدت و جانفشــانی میان سبزپوشــان حریم وایت جاری است.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه اگر انقاب اسامی ایران نبود، آمریکا دنیا 
را می بلعید، گفت: انقاب ما بود که آمریکا را فرســوده کرد؛ آمریکای امروز 
فاقد نشــاط سیاسی و بی رمق و ناتوان در تحول و شکست خورده در میدان 
است و تمام مفاهیمی که آمریکا با آن با دنیا سخن می گفت، شکسته اند.وی 
با ابراز اینکه انقاب اســامی، آمریکا را از پناهگاه های راهبردی خود خارج 
و وارد میــدان عمل کرد، گفت: امروز توان نظامی آمریکا نیز کهنه شــده و 
قدرت پیروزی را از دست داده است؛ بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا در هیچ 
جنگی پیروز نشــد مگر در ائتاف، که آن را هم نتوانست به منفعت تبدیل 
کند.فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه شکستن چهره آمریکا بازگشت ناپذیر 
است، گفت: امروز سهم آمریکا از جهان در حال کوچک شدن است، به دلیل 
آنکه قدرت های جدیدی در حال ظهورند و اســام با ایفای نقش تمدنی در 
قامت یک قدرت ظاهر شده است.وی افزود: قرن آمریکا با پایان قرن بیستم 
به پایان رسید و به دلیل مقاومت انقاب اسامی مقابل ستمگری آنان، امروز 
در جای جای عالم آزادی خواهان و مســلمانان با الگوپذیری از انقاب، برابر 
آمریکا صف کشیده  و قدرت ساخته اند.سرلشکر سامی با اشاره به وضعیت 
مناسبات سیاسی آمریکا اظهار کرد: از نظر سیاسی آمریکا امروز منزوی شده 
است و در موضوع تحریم تسلیحاتی حتی متحدان سنتی خود را نیز به همراه 
نداشت و تنها به دومینیکن متکی بود.سردار سامی با تصریح به اینکه پایان 
آمریکا  واقعیتی انکارناپذیر است، گفت: موضوع مکانیسم ماشه نیز ماشه ای 
اســت که حتی اگر چکیده شــود، گلوله ای از آن خارج نخواهد شد.وی  در 
ادامه خاطرنشــان کرد: امروز شعارهای انقاب اسامی تا قلب آمریکا پیش 
رفته و از آمریکا چیزی جز دود، آتش و شکستن حرمت انسان ها در خیابان ها 
و ناتوانی در مدیریت بیماری و فروپاشــی نظام ســامت باقی نمانده است؛ 
انحطــاط اخاقی، تمام زندگی رهبر آمریکا را فراگرفته و آمریکایی که برای 
نشان دادن قدرت طناب مجازی بر گردن برخی حکام خودفروخته می اندازد 
تــا مانور قدرت دهــد، ما را تهدید می کند.فرمانده کل ســپاه در واکنش به 
گزافه گویی های اخیر رئیس جمهور آمریکا خطاب به وی گفت: آقای ترامپ! 
انتقام ما از شــهادت سردار بزرگمان قطعی، جدی و واقعی است، اما ما اهل 
شرف و شرافت هســتیم و جوانمردانه و عادانه انتقام می گیریم؛ شما فکر 
می کنید ما در برابر خون برادر شــهیدمان یک سفیر زن در آفریقای جنوبی 
را می زنیم؛ ما کســانی را می زنیم که در شهادت این مرد بزرگ مستقیم و 
غیرمســتقیم نقش داشتند و شــما بدانید هر که در این ماجرا نقش داشته 
اســت زده خواهد شد و این پیامی جدی است.وی افزود: شما ما را به حمله 
هزاربرابری تهدید می کنید؛ ما شما را می شناسیم، آن وقت که عین ااسد را 
زدیم فرض داشتیم که شما پاسخ می دهید و صدها موشک آماده کردیم که 
اگر زدید داشــته هایتان را ویران کنیم.فرمانده کل سپاه در پایان با تأکید به 
اینکه »دشــمن همه جا زیر دید ماســت و اگر ازم باشد زیر تیر ما نیز قرار 
خواهد گرفت«، هشــدار داد: آقای ترامپ، اگر تار مویی از سر یک ایرانی کم 
شود؛ تمام کرک های شما را به باد می دهیم؛ این تهدید جدی است و ما همه 

چیز را در عمل ثابت خواهیم کرد.

 دو راهی تامین کسری بودجه و هدف گذاری تورم
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

سهم 25 درصدی ایران از اکتشاف 
نفت و گاز جهان

 رئیس سازمان انرژی اتمی:
 آژانس درخواست دیگری برای بازرسی ندارد

مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران گفت: ایران در ســال ۲۰۱۹ در مجموع ۴.۹۷ میلیارد بشکه نفت قابل 
اســتحصال کشف کرده که این عدد معادل ۲۵ درصد اکتشــافات نفت و گاز جهان در سال ۲۰۱۹ است.صالح 
هندی دیروز در نشســتی خبری با بیان اینکه اکتشــاف، اولین حلقه زنجیره ارزش نفت است، اظهار کرد: تمام 
شرکت های بزرگ اکتشاف و تولید در جهان در سال ۲۰۱۹، بودجه خود را کاهش دادند، موسسه مکنزی اعام 
کرد که در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰۰ چاه انحرافی حفر شده که ۲۲۰ میدان و مخزن جدید را به دنبال داشته است.

وی افزود: حدود ۲۱ میلیارد بشکه معادل نفت خام قابل استحصال کشف شده است...

شاخص بورس۴۵۹۷ واحد کاهش یافت
 تروئیکای اروپا: 

 هرگونه اقدام برای بازگشت تحریم ها 
علیه ایران اثر قانونی ندارد

ســه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس با ارسال نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل عنوان کردند که 
طبق توافق برجام، تعلیق تحریم های ایران بعد از تاریخ ۲۰ ســپتامبر ادامه خواهد یافت و هرگونه 
اقدام برای بازگشت تحریم ها علیه ایران اثر قانونی نخواهد داشت.به گزارش رویترز، تروئیکای اروپایی 
در نامه ای به شــورای امنیت ســازمان ملل اعام کرد که به موجب توافق هسته ای با ایران، تعلیق 
تحریم های این کشور بعد از تاریخ ۲۰ سپتامبر ادامه خواهد یافت.کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس 
در پیام خود به شــورای امنیت عنوان کردند که به توافق هســته ای با ایران )برجام( پایبند هستند 
و هرگونه اقدام برای بازگشــت تحریم ها علیه ایران تاثیر قانونی نخواهد داشت.در بخشی از این نامه 
آمده است: »هر گونه اقدام با هدف بازگرداندن قطعنامه های ۱۶۹۶ )مصوب ۲۰۰۶(، ۱۷۳۷ )مصوب 
۲۰۰۶(، ۱۷۴۷ )مصوب ۲۰۰۷(، ۱۸۰۳ )مصوب ۲۰۰۸(، ،۱۸۴۵ )مصوب ۲۰۰۸( و ۱۹۲۹ )مصوب 
۲۰۱۰( فاقد تأثیر قانونی خواهند بود.«.»آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد اخیرا درباره 
ادعای آمریکا برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران گفته که سازمان ملل درباره 
برجام بر اســاس نظر شورای امنیت عمل می کند. کارشناســان می گویند که اگر آمریکا با تفاسیر 
یکجانبه و زورگویانه به دنبال اعام بازگشــت تحریم ها علیه ایران از نیمه شــب ۲۰ سپتامبر )۳۰ 
شهریور( باشــد، جدال ها در این خصوص ممکن است به مرحله تشکیل کمیته های ناظر بر اجرای 
تحریم ها منتقل شــود.از سوی دیگر، یک مقام ســازمان ملل متحد آمریکا گفته که شاید آمریکا با  
ارســال نامه ای به رئیس  شورای امنیت، خواستار تشــکیل کمیته ناظر بر اجرای تحریم ها و هیئت 
کارشناســان شود، اما شورای امنیت درخواست آمریکا برای ایجاد کمیته ناظر بر اجرای تحریم های 
ایران را نخواهد پذیرفت.این مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود، در گفت وگوی کوتاه با پایگاه 
خبری »دیپلماتیک« اظهار داشت: »هیچ کدام از این اتفاقات رخ نخواهد داد، چون هیچ اجماعی در 
داخل شورای امنیت وجود ندارد«.به نوشته رویترز، ترامپ پس از ناکامی های متعدد در شورای امنیت 
و اقدام علیه ایران، قصد دارد فرمانی اجرایی صادر کند که براســاس آن، ناقضان  تحریم تسلیحاتی 

علیه ایران تحریم شوند

 فرمانده سپاه خطاب به ترامپ:
 انتقام ما از عامان شهادت سردار سلیمانی قطعی است

 از مکانیسم ماشه گلوله ای خارج نخواهد شد
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 رئیس سازمان انرژی اتمی:گزیده خبر

 آژانس درخواست دیگری برای بازرسی ندارد
رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تقارن زمانی در توافق 
ایران و آژانس با شکســت طرح مکانیســم ماشه لطف خدا بود، 
گفت: آژانس اعام کرده اســت درخواست دیگری برای بازرسی 
ندارد.علــی اکبــر صالحی رئیس ســازمان انرژی، با اشــاره به 
همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: در این 
گونه امور سیاســت و رویکرد جمهوری اسامی ایران همواره در 
چهارچوب اصولی اســت که برای خود قائل شده است، این گونه 
نیســت که هر بار یک نوع رفتار و عکس العمل نشان دهیم بلکه 
رفتار ایران مبتنی بر قواعدی اســت که نظام تعیین کرده است 
و نمی توانیــم از این اصول تخطــی کنیم.وی با بیان اینکه یکی 
از اصول جمهوری اســامی ایران پایبندی به تعهداتی است که 
پذیرفته اســت، بیان کرد: در برخی موارد تعهدی برای کشــور 
ایجاد نمی کنیم و طبیعتاً به هیچ محدودیتی پایبند نیستیم زیرا 
تعهدی نداده ایم، اما وقتی تعهدی می دهیم به آن پایبند هستیم 
و خودمان را به آن ملتــزم می دانیم. این موضوع را مقام معظم 
رهبــری نیز بارها در مواردی بیان کرده انــد و فرموده اند »ایران 
هــر تعهدی که بدهد به آن ملتزم اســت.«، این یک اصل مهم 
است که جمهوری اسامی ایران آن را رعایت می کند. همکاری 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در این چهارچوب تعریف 
می شود.رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: اگر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی طبق تعهدات، درخواســتی از ایران داشــته باشد، 
با انجام آن مشــکلی نداریــم؛ یعنی باید خواســته های آژانس 
بین المللی در چهارچــوب موافقتنامه پادمان یا پروتکل الحاقی 
باشد و متقن، منطقی و دارای توجیه ارزیابی شود.صالحی با ابراز 
اینکه »آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست خود را بایستی 
به ایران بدهد، ســپس آن را ارزیابی کنیــم«، ادامه داد:  متقن 
بودن و قابل توجیه بودن درخواســت آژانــس را در چهارچوب 
پروتکل الحاقی یا موافقتنامه پادمان ارزیابی می کنیم و اگر مورد 
تأیید قرار گرفت همراهی می کنیم و اگر مورد تأیید قرار نگرفت، 
پاســخ خود را به آن ها اطاع می دهیم، به همین سادگی.رئیس 
ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در مســئله اخیر بین ایران و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهران هیچ گاه به آژانس نگفته بود 

»به شما اجازه بازرسی از جایی را نمی دهیم«، اصًا چنین چیزی 
را نگفته بودیم، بلکه آن ها درخواست داشتند و چند ماه بود که 
از این درخواست آن ها می گذشت، وقتی این درخواست را مطرح 
کردند، در سازمان انرژی اتمی، ابعاد حقوقی و فنی درخواست را 
مورد ارزیابی قرار دادیم و مشخص شد اشکااتی در این خواسته 
وجود دارد کــه آن را به آژانس بین المللی انرژی اتمی منعکس 
کردیم و گفتیم »درخواســت شما اشکاات فنی و حقوقی دارد 
و اگر این ها را رفع کنید، می توانیم با شــما همکاری کنیم.«وی 
افــزود: با گفت وگوهایی که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی انجام شــد، طبیعتاً آن ها انتظار داشتند وقتی درخواستی 
می کنند، ایران واکنش سریعی را انجام دهد، از سوی دیگر رفتار 
ما نیز طبیعی بود زیرا تا زمانی که قانع نشدیم، اجازه بازرسی ها 
را به آژانــس ندادیم.صالحی عنوان کــرد: از آنجایی که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی عجله داشت، در آن مقطع قطعنامه ای را 

علیه ایران در شورای حکام صادر کرد که کار درستی نبود، زیرا 
ایران و آژانس در فرایند بررســی »درخواست و ارزیابی« بودند و 
طبیعتاً طی شدن این فرایند، زمان می  بُرد.رئیس سازمان انرژی 
اتمی اضافه کرد: آن هــا ماحظات ایران و ما ماحظات آن ها را 
در نظر گرفتیم و به نقطه مشترکی رسیدیم که در نهایت منجر 
به صدور بیانیه ای مشترک شد. بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی آمدند و از یکی از دو محلی که تعیین شــده بود، بازرسی 
کردند. اولین بازرســی انجام شــد و هیچ اتفاق خاصی رخ نداد.

وی با بیان اینکه محل دیگری نیز تعیین شــده اســت تا مورد 
بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گیرد، افزود: بین ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی زمان بازدید از آن محل، مشخص 
اســت اما زمان آن را به صورت عمومی اعام نمی کنیم.صالحی 
ادامه داد: تقارن زمانی بین اقناع ایران در خصوص درخواســت 
آژانس و توجیه شــدن آن ها نســبت به ماحظــات جمهوری 

اســامی ایران لطف خدا بود. همزمانی صدور بیانیه مشترک و 
توافق بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با مطرح شــدن 
مکانیســم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل از طریق آمریکا، 
جالب بود و این بازتاب بســیار مثبتی برای جمهوری اســامی 
داشت.رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: جمهوری اسامی ایران 
نشــان داد کشوری متعهد است که در بستر اخاق سیاسی کار 
می کند و مثل آمریکایی ها نیســتند که زیــر قول خود بزنند و 
به هیچ یــک از وعده هایی که می  دهند، عمل نکنند. جمهوری 
اســامی ایران تــا آنجایی که تعهدی داده اســت به وعده های 
خــود عمل می کند.وی افزود: توافق ایــران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درست همان زمانی انجام شد که در شورای امنیت 
می خواستند پیرامون موضوع هسته ای ایران تصمیم گیری کنند، 
این همزمانی عزم 15 عضو شورای امنیت را بیشتر کرد تا مقابل 
آمریکا ایســتادگی کنند و 13 کشور به طرح درخواست آمریکا 
رأی منفی دادند و تنها آمریکا و دومینیکن به آن طرح ضدایرانی 
رأی مثبت دادند.صالحی ادامه داد: اگر این همزمانی نبود و اگر 
این اتفاقات در شــرایطی رخ می داد که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی هنوز قانع نشــده بود، می توانست در رأی کشورهای عضو 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد اثر ســلبی بگذارد، اما این 
همزمانی »لطف خدا« بود.رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: این 
همزمانــی از »الطاف خفیه الهی« بود زیرا بــرای رخ دادن این 
اتفاقات در یک مقطع زمانی برنامه  ریزی نکرده بودیم و به صورت 
تصادفی این گونه شد که سبب تقویت اراده اعضای شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد شــد زیرا آن ها بار دیگر مطمئن شدند که 
جمهوری اســامی ایران به همه تعهدات خــود عمل می کند.

وی افزود: جمهوری اســامی ایران به آژانس اعام کرده اســت 
که »درخواست بازدید شــما نباید از روی میل باشد، بلکه باید 
قاعده مند باشد. اگر اطاعاتی دارید، این اطاعات را جمع آوری 
کنید هر زمانی تکمیل شد، به ایران اطاع دهید.«رئیس سازمان 
انرژی اتمی در پایان گفت: مســئوان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اعام کردند، براساس اطاعاتی که دارند، بعد از بازرسی از 

دو محل تعیین شده، درخواست دیگری ندارند.

 ذوالنوری خبر داد؛
تعیین  تکلیف طرح سه فوریتی مقابله با 
آمریکا  در نشست کمیسیون امنیت ملی

رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس از برگزاری نشســت این کمیســیون با 
موضوع بررســی طرح سه  فوریتی مقابله با تصمیم آمریکا خبر داد و گفت: رفع 
محدودیت های هسته ای و کاهش همکاری با آژانس، پیشنهادات مطرح در این 
طرح اســت.مجتبی ذوالنوری با اشــاره به تاش دولت ترامپ برای فعال کردن 
مکانیسم ماشه، گفت: بر همین اساس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس امروز نشستی را با حضور نمایندگان و برخی کارشناسان این حوزه خواهد 
داشت. در این نشست طرح سه فوریتی مقابله با اقدام آمریکا را بررسی خواهیم 
کرد تا مجلس در جلســه صحن امروز )یکشنبه 3۰ شهریور( درباره عملکرد و 
رفتار آمریکا تصمیم گیری کند.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسامی افزود: ما در این طرح پیشنهادهایی را مطرح کردیم که 
با توجه به نظر نمایندگان تکمیل خواهد شد. جمهوری اسامی ایران در برجام 
محدودیت هایی را پذیرفته اســت لذا ما در این طرح سه فوریتی پیشنهاد رفع 
همه محدودیت ها را دادیم تا شرایط ما مثل قبل از برجام شود.ذوالنوری با بیان 
این که  پیشنهاد دیگر مربوط به نظارت های آژانس انرژی بین المللی اتمی است  
به دسترسی های ویژه ای که ایران طبق برجام به این نهاد داده اشاره کرد و گفت: 
در این طرح پیشنهاد کردیم که اگر ظرف دو ماه موضوع حل نشود و تحریم های 
آمریکا استقرار پیدا کند، ایران سطح همکاری با آژانس و نظارت های آژانس را تا 
NPT تقلیل دهد. خروج از NPT جزء برنامه های پیشنهادی در این طرح نیست 
و منظور توقف نظارت ها از حیث پروتکل الحاقی و برجام است لذا پیشنهاد شده 
که نظارت های آژانس صرفا در قالب NPT  ادامه یابد.ذوالنوری تاکید کرد: امکان 
فعال کردن مکانیسم ماشه توسط آمریکا وجود ندارد زیرا جایگاه ایاات متحده 
حقوقی و قانونی ندارد و همراهی کشورهای دیگر و شورای امنیت را هم نخواهد 
داشت. بر اساس برجام مکانیسم ماشه می تواند به درخواست یکی از اعضای1+5 
فعال شود و ایاات متحده از برجام خارج شده است.رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسامی افزود: تحریم های یک جانبه آمریکا 
علیه جمهوری اسامی ایران سال هاست که وضع اعمال شده است، کشورهای 
دیگر هم در تبعیت از تصمیم آمریکا مختار هستند اما انگلیس، آلمان و فرانسه 
که همیشه از تحریم های آمریکا تبعیت می کردند، ظرف چند روز گذشته اعام 
کردند که مطلقا فعال کردن مکانیســم ماشــه را قبول ندارند و وجاهتی برای 
آن قائل نیســتند.ذوالنوری با یادآوری تاش های دولت آمریکا، گفت: جمهوری 
اسامی ایران مواضع متناسبی را در مقابل تصیمیم ایاات متحده اتخاذ خواهد 
کرد لذا اگر فشــارهای جدید از سوی آمریکا اعمال شود و مشکاتی برای مردم 
ایجاد شــود، 5+1 باید به وظیفه خود عمل کنند. ما نیز طبق طرح سه فوریتی 

مذکور تصمیماتی را عملیاتی خواهیم کرد.

فرمانده کل ارتش:
 توانسته ایم توان دفاعی مان را ارتقاء دهیم

  فرمانده کل ارتش با تاکید بر این که دفاع مقدس در امتداد خط عاشــورا بود، 
گفت: با وجود تحریم ۴۰ســاله و محدودیت هایی که دشمنان برای کشورمان 
بوجود آوردند، توانسته ایم توان دفاعی مان را ارتقاء دهیم و آنچه که می خواهیم 
بسازیم.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
در گفت وگو با خبرگزاری میزان گفت: کسانی که در دوران دفاع مقدس فعال 
بودند، باید ابعاد جنــگ تحمیلی را بیان کنند؛ چراکه فعالیت های رزمندگان 
باید برای همه اثبات شود. رزمندگان جنگ تحمیلی باید اسناد و مدارک باقی 
مانده از جنگ را حفظ کنند.وی تصریح کرد: معموا همه پدیده های تاریخی 
با مقداری تحریف مواجه می شــوند، اما اصل آن پدیده برای انتقال به آیندگان 
باقــی می ماند؛ به ویژه اگر پدیده های تاریخی مانند واقعه عاشــورا، بر مبنای 
آموزه های دینی اتفاق افتاده باشند. درباره واقعه عاشورا هم تحریف هایی اتفاق 
افتاد اما اصــل و مبنای نهضت اباعبداه )ع( باقــی ماند.فرمانده کل ارتش با 
بیان اینکه دفاع مقدس در امتداد خط عاشــورا بــود، اظهار کرد: گاهی اوقات 
تحریف هایی در روایت دفاع مقدس انجام می شود، اما آن وقایعی که سند دارد، 
قطعا اتفاق افتاده است.امیر سرلشکر موسوی بیان کرد: باید آدرس دقیق را به 
آیندگان بدهیم که بر مبنای آن آدرس از این کشــور دفاع کنند. همه ما اعم 
از پژوهشگران و کسانی که خاطرات جنگ را نقل می کنند، باید در این زمینه 
تاش کنیم.فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران در پاسخ به این سؤال که 
شــعار »ما می توانیم«، چقدر در ارتش محقق شده است، گفت: با وجود تحریم 
۴۰ساله و محدودیت هایی که دشمنان برای کشورمان بوجود آوردند، در رژه ها 
و رزمایش های مختلف مشخص شده که توانسته ایم توانایی دفاعی را در تمام 
عرصه ها، حفظ کنیم و ارتقا دهیم و آنچه که می خواهیم بسازیم و از آن استفاده 
کنیم، اگرچه بخشــی از توانمندی ها قابل ارائه است و بسیاری از آن ها به دلیل 

طبقه بندی مکتوم می ماند.

کدخدایی خبر داد؛
اعام تأیید صحت انتخابات دور دوم مجلس تا 

اواسط هفته
ســخنگوی شــورای نگهبان از اعام تأیید صحت انتخابات دور دوم مجلس تا 
اواسط هفته خبر داد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به 
زمان تعیین تکلیف منتخبانی که در دوره دوم انتخابات مجلس انتخاب شده اند، 
اظهار کرد: شورای نگهبان تا پایان هفته گذشته در حال دریافت گزارش شکایات 
انتخاباتی بود.کدخدایی با اشــاره به انجام بررسی های اولیه گفت: خوشبختانه 
گزارش موثر و خاصی درباره تخلف های انتخاباتی به دست ما نرسیده و صرفا این 
گزارش ها به نحوه تبلیغات و برخی محدودیت ها معطوف بوده اســت.وی افزود: 
بررسی گزارش ها در حال اتمام بوده و تا اواسط هفته تأیید صحت انتخابات دور 
دوم مجلس اعام می شود.سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: بعد از آنکه صحت 
انتخابات در حوزه ها توســط شورای نگهبان به وزرات کشور اباغ شد، منتخبان 

می توانند وارد مجلس شوند.

سخنگوی تعزیرات خبر داد
تعطیلی یک ساله، مجازات قاچاق شرکت حمل 

و نقل بین المللی
ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: شــعبه ویژه تعزیرات حکومتی 
شهرستان مرند یک شرکت حمل و نقل بین المللی را به پرداخت جریمه ۲۹۸ 
میلیارد ریالی و تعطیلی شرکت به مدت یک سال محکوم کرد.به گزارش سازمان 
تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی اظهار کرد: مأمورین بازرسی گمرک جلفا 
در بررســی ها متوجه می شوند که یک شرکت حمل و نقل بین المللی در حمل 
بار ترانزیتی با اظهارنامه آجر سفالی تخلف کرده و تنها ردیف اول بار، آجر سفال 

بوده و بقیه بار البسه و غذای پرندگان جاساز شده است.

فرمانده هوانیروز ارتش: 
برای تولید قطعات به کشوری نیاز نداریم

فرمانده هوانیروز ارتش گفت: 
امروز هوانیــروز به جایگاهی 
رسیده که نه تنها برای تولید 
قطعات به کشوری نیاز ندارد، 
بلکه می توانیم به کشــورهای 
دوســت هم کمــک کنیم.به 
ارتش،  روابط عمومی  گزارش 
خلبان  دوم  ســرتیپ  امیــر 

یوســف قربانی فرمانده هوانیروز در گفت و گویــی درباره فعالیت های 
هوانیروز ارتش در دوران هشــت سال دفاع مقدس گفت: با آغاز جنگ 
تحمیلی، هوانیروز در غرب و جنوب غرب، عملیات های بزرگی انجام داد. 
سرتیپ قربانی با اشاره به فعالیت های هوانیروز در جنگ تحمیلی گفت: 
هوانیروز در این شــرایط کاری کرد که دشمن متحیر ماند. طبق گفته 
شهید کشــوری، صدام فکر همه جای جنگ را کرده بود، جز هوانیروز. 
هوانیروز در جنگ تحمیلی نقش بی بدیلی داشــت. تانک های دشمن، 
لقمــه چرب و نرم هوانیروز بودند؛ به طــوری کههوانیروز ارتش در یک 
عملیات بیش از ۴۸ تانک دشمن را منهدم کرد.وی با بیان اینکه هوانیروز 
در دوران دفاع مقدس نقش منحصر به فردی داشت، گفت: در بسیاری از 
عملیات ها، مسیرهای زمینی به دست دشمن مسدود شده بود؛ در این 
زمان بالگردهای ما با عملیات های بزرگ و موفق مسیر پیش روی را برای 
نیروی زمینی، بســیجیان و سپاهیان فراهم کردند. نمی توانید عملیات 
ســنگین و بزرگی را در دوران دفاع مقدس پیدا کنید که هوانیروز نقش 
تاثیر گذاری در آن نداشته باشد.فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه به 
پیشرفت این یگان پس از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: ما در ابتدای 
جنگ شاید 1۰ استاد خلبان در ۷ پایگاه داشتیم. اان بیشترین و بهترین 
اساتید آموزشی را داریم. بچه های هوانیروز در دوران دفاع مقدس شرایط 
ازم برای تربیت و آموزش دیدن، نداشتند اما با شعار »ما می توانیم« کار 
را جلو بردند. نکته قابل توجه اینجاست که هوانیروز در همه عملیات ها 
شرکت کرد و هیچ شکستی نداشت؛ این یک معجزه بزرگ است.سرتیپ 
قربانی درباره خودکفایی هوانیروز در دوران تحریم های خصمانه دشمن 
اظهار کرد: ما ۴۰ ســال است که از طرف دشمن تحریم های مختلفی از 
جمله تحریم نظامی را تجربه کردیم. سیســتم بالگردها بسیار پیچیده 
اســت و تعمیر و نگهداری سختی دارد. خوشبختانه امروز به جایگاهی 
رســیدیم که نه تنها برای تولید قطعات به کشــوری نیاز نداریم، بلکه 
می توانیم به کشورهای دوست کمک کنیم و قطعاتی را در اختیار آن ها 
قرار دهیم و این دســتاوردها با کمک دانشــگاه ها و شرکت های دانش 
بنیان به دست آمده است.وی درباره دیگر پیشرفت های هوانیروز گفت: 
یکی از دغدغه های ما در سال های قبل، پروازِ شب بود. در دنیا فقط چند 
کشور می توانند این کار را انجام دهند. اان هوانیروز ارتش به جایگاهی 
رسیده است که می تواند در شب هم پرواز کند و در زمان ازم به کمک 
مردم برسد.فرمانده هوانیروز با بیان اینکه هوانیروز به عنوان یگان پیش 
رو در حوادث طبیعی بوده اســت، گفت: هوانیروز برای مقابله با باهای 
طبیعی از قبل برنامه ریزی کرده اســت. در دوران وقوع زلزله و ســیل 
اخیــر، به اندازه دوران جنگ پرواز کردیم بــه طوری که در زمان زلزله 
بســیاری از مصدومان و زخمی ها را نجات دادیم.سرتیپ قربانی ضمن 
اشاره به قدرت نظامی هوانیروز، گفت: اخیرا رزمایش ذوالفقار انجام شد 
که بازدارندگی فراوانی برای همه دشمنان ایران داشت. این رزمایش به 
دشــمنان ما فهماند که در ایران به ویــژه در خلیج فارس جای جوان 
دادن نیســت. ارتش و ســپاه در کنار هم کاری کردند که ایران به یک 

کشور امن تبدیل شود.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه گفت:  
اجــازه نخواهیم داد تاش دشــمنان 
بــرای به زانو درآوردن صنعت کشــور 
نتیجه دهد.، سردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بازدید 
از خطــوط تولید و مراکــز تحقیقاتی 
و نوآوری ســایپا با بیــان اینکه امروز 
در یک جنگ اقتصــادی همه جانبه با 
دشمن قرار داریم، اظهار داشت: تاش 
متخصصــان فعــال در صنعت خودرو 
به  عنوان فرماندهــان اصلی این نبرد، 
برای خودکفایی آینده کشــور مهم و 
اثرگذار اســت. وی افزود: خوشبختانه 
با روحیه ای که در زمینه بومی ســازی 
قطعــات، طراحی محصــوات جدید 
بــا تکیه بر توان داخلــی و نوآوری در 
گروه خودروسازی سایپا قابل مشاهده 
است، شکســت دشمن را در دستیابی 
به اهداف خود رقم خواهیم زد.ســردار 
حاجــی زاده با بیان این که شکســت 
دشمن در زمینه تحریم صنعت خودرو 
با سرمایه گذاری و توجه به بومی سازی 
قطعات رقم خواهد خــورد، ادامه داد: 
صنعت خــودرو خاکریز امروز کشــور 
در نبرد اقتصادی اســت و با اقداماتی 

که در دســت اجرا اســت، دشمن در 
این عرصه ناامید خواهد شــد.فرمانده 
نیــروی هوافضای ســپاه تصریح کرد: 
ما در نیروهای مســلح، صنایع دفاع و 
بســیج، وظیفه امروز خود را کمک و 
حمایت از توسعه صنایع داخلی دانسته 
و بدون هیچگونه چشم داشــت و تنها 
با هدف اعتای کشــور، در این عرصه 

حضور خواهیم داشــت.وی با اشاره به 
ریل گذاری صحیح مدیریت ارشد سایپا 
برای قطع وابســتگی به شــرکت های 
خارجی، گفــت: اگر صنعــت خودرو 
کشور از مسیر مونتاژکاری فاصله گرفته 
و به جای تبدیل شدن به مصرف کننده 
به درون  فناوری های ســاخت خارج، 
توجه کند، در آینــده جزو بخش های 

ممتاز و برجسته صنعت کشور خواهد 
مهم تریــن  حاجــی زاده  بود.ســردار 
ســرمایه موجود در کشــور را نیروی 
تاکید  و  انســانی متخصص دانســت 
کــرد: صنایع دفاعی و نظامی کشــور 
با اتکا به همین ســرمایه به مهم ترین 
و پیچیده تریــن دانش و علوم که تنها 
در اختیار چند قدرت برتر جهانی بود، 
دست پیدا کردند و امروز آماده هستند 
تا به کمک صنعت خودرو کشور آمده 
و نیازها را برطرف ســازند.وی با اشاره 
به توقف تولید خودرو پراید هم گفت: 
گروه خودروســازی سایپا با استفاده از 
ظرفیت های داخلی می تواند در زمینه 
تولید محصواتــی اقتصادی با مصرف 
ســوخت پایین کــه بــا بهره گیری از 
کیفیت مناسب با قدرت خرید جامعه 
نیز همخوانی داشته باشد، تاش کند.

نیــروی هوافضای ســپاه در  فرمانده 
پایان خواســتار برنامه ریزی مســتمر، 
متمرکز، هدفمند و بهره گیری از نقشه 
راه منســجم در صنعت خــودرو برای 
دســتیابی به اهداف شد و گفت: اجازه 
نخواهیم داد تاش دشمنان برای به زانو 

درآوردن صنعت کشور نتیجه دهد.

 سردار حاجی زاده: 
اجازه نخواهیم داد دشمن 

صنعت کشور را به زانو دربیاورد

رییس جمهور گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی در 
هفته های اخیر در کشور پایین آمده و این نگران کننده 
است. این میزان از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته 
و این خبر بدی است. ما باز هم تاکید می کنیم که در 
همه جا اصول بهداشتی را رعایت کنند.حجت ااسام و 
المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
اظهار کرد: برخی دوگانه انگاری ها در جامعه ما مطرح 
می شــود مثل سامت و معیشت، ســامت و دیانت، 
سامت و آموزش؛ این دوگانه ها نادرست است. ما فکر 
نکنیم اگر نوجوانی به مدرسه رود مبتا می شود اما اگر 
در کوچه بازی کند نه. ایــن ویروس می تواند همه جا 
باشــد و در عین حال اگــر پروتکل ها را رعایت کنیم، 
هیچ جا نباشد.وی افزود: آمار و ارقام نشان می دهد آن 
مشــاغلی که کارمند و کارگر زیاد داشــتند و مراعات 
کردند کمتر مبتا شــدند و آنجا که تعداد کارگران و 
کارمندان کم بوده و مراعات نکردند مبتا شدند. پس 
دلیل نیست که کارگر زیاد باشد یا کم. آموزش در خانه 
باشد یا مدرســه. آنچه مهم است رعایت پروتکل های 
بهداشتی اســت.رییس جمهور یادآور شد: در ماجرای 
کنکور هم برخی به من نامه نوشــتند که امســال از 

کنکور بگذرید و با آن کاری نداشــته باشید. اما دیدیم 
که نزدیک به نهصد هزار نفر آمدند ولی کســی مبتا 
نشد که از عجایب اســت. یعنی از میزان آن جمعیت 
نهصد و چهل  هزار نفری که شــرکت کردند، تنها 5۶ 
نفر که احتمال می دادند مشکلی داشته باشند را تست 
گرفتند که نتایج منفی بود.در حالی که به ما می گفتند 
شما یک سال این کنکور را عقب بیندازید و یک سال 
نتیجه کار این جوانان را معلوم نکنید. .وی افزود: رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در هفته های اخیر در کشــور 
پایین آمده و این نگران کننده است. این میزان از ۸۰ 
درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته و این خبر بدی است. 
ما باز هم تاکید می کنیم که در همه جا اصول بهداشتی 
را رعایــت کنند. اگر این رونــد ادامه یابد از هفته های 
آتی شاهد افزایش ابتا و پس از آن افزایش مرگ ومیر 
خواهیــم بود.رییس جمهور تصریح کرد: از این به بعد 
همه باید این را در نظر داشــته باشیم که هر عائمی 
بروز کرد را کرونا بدانیم و بعد از تست اگر چنین نبود 
به محل کار بیاییم. موردی بوده که فردی کرونا گرفته 
و دو هفتــه در اداره آمد و رفت داشــته چرا که تصور 
کرده عطســه یا ســردرد او به بیماری باز نمی گردد.

روحانی با بیان اینکه صداوســیما و سایر رسانه ها باید 

به آموزش بیشــتر چگونگی مقابله بــا کرونا و درک 
شــرایط این بیماری برای مردم بپردازند، اظهار کرد: 
باید از طریق صداوسیما و رسانه ها به صورت ساده تری 
به مردم بگوییم که شــرایط این ویروس چگونه است. 
برخی تصور می کنند حتماً باید ســرفه کنند تا امکان 
ابتا در آنان وجود داشته باشد در حالی که همان افراد 
با احســاس نکردن مزه و بو مواجه هستند و وقتی از 
آنان پرسیده می شود چرا زودتر خود را به مراکز درمانی 
معرفی نکردید می گویند فکر نمی کردیم کرونا باشــد.

وی افزود: چنین مواردی وجود دارند و این افراد گاهی 
زمانی به بیمارستان منتقل می شوند که دیگر دیر است 
و این در حالی است که ماه پاییز و زمستان در راه است 
و نباید هر عطسه یا ســرفه ای را سرماخوردگی تلقی 

شود و از انجام تست خودداری صورت گیرد.
رییس  جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره 
به وجود قاچاق کاا در کشــور و ضرورت مبارزه با آن، 
اظهار کرد: همه ما در برابر قاچاق کاا که در کشــور 
ما دیده می شود مسئول هستیم. در شرایط فعلی باید 
بیــش از پیش بر قاچــاق دارو تمرکز کنیم که داروها 
را به خارج از کشــور منتقل می کنند، چرا که گویا در 

کشورهای همسایه قیمت آنها بااتر است.

روحانی جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، نگران کننده است

تا قانع نشدیم، اجازه بازرسی ندادیم
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استانها  دو راهی تامین کسری بودجه و هدف گذاری تورم
هرچند فروش اوراق مالی راهکار کم هزینه تری نســبت به استقراض دولت از بانک 
مرکزی برای جبران کسری بودجه است اما تداوم این روند بدون اصاح نظام مالیاتی 
با هدف افزایش ســهم مالیات از منابع بودجه در نهایت می تواند به استقراض دولت 
از بانک مرکزی منجر شــود. بودجه ســال جاری در حالی تصویب شــد که بسیاری 
از کارشناسان و مراکز پژوهشی بر کســری قابل توجه آن تاکید داشتند. برآوردهای 
مختلفی از کسری بودجه سال جاری ارائه شده است با این حال بیشتر کارشناسان و 
مراکز پژوهشی کسری بودجه سال جاری را حول رقم 150 هزار میلیارد تومان تخمین 
زده انــد. افت قابل توجه میزان فروش نفت به دلیــل تحریم های نفتی و همچنین 
کاهش شدید قیمت نفت دو عامل موثر در محدود شدن منابع بودجه و تعمیق کسری 
بودجه ســال جاری اســت. با توجه به تصویب رقم حدودا 50 هزار میلیارد تومانی از 
درآمد حاصل از فروش نفت، بخش زیادی از این رقم قابل تحقق نبوده و به کســری 

بودجه سال تبدیل می شود.
مطابق قانون بودجه ســال جاری، دولت مجاز به فروش حدود 90 هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی بوده اســت. با این حال اوایل سال جاری پیشنهاد دولت برای انتشار 150 
هزار میلیارد تومان اوراق مالی فراتر از رقم تعیین شــده در بودجه در جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد. بنابراین دولت در سال جاری مجاز به 

تامین 240 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مالی خواهد بود.

فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در نیمه اول سال
طی 16 مرحله حراج اوراق مالی در طی نیمه اول ســال جاری، در مجموع حدود 70 
هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شــد.آمارها نشان می دهد روند نرخ بهره موثر 
اوراق بدهی دولت با طی مسیری صعودی به کانال 20 درصد رسیده است. نمودار زیر 
نرخ بهره موثر در هر یک از 15 مرحله حراج اوراق مالی را نشــان می دهد.با توجه به 
فروش حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا نیمه اول ســال جاری و با فرض 

تداوم همین روند، پیش بینی می شود دولت از محل فروش اوراق مالی تا پایان امسال 
حدود 140 هزار میلیارد تومان درآمد کســب کند. با توجه به رقم 90 هزار میلیارد 
تومان منابع حاصل از فروش اوراق در قانون بودجه سال جاری، 50 هزار میلیارد تومان 
از کســری بودجه سال جاری از محل فروش اوراق مالی قابل تامین است. با این حال 

تداوم تامین کسری بودجه با فروش اوراق بدهی، تبعات خاص خود را دارد.

فشار بر نرخ بهره با تداوم فروش اوراق بدهی
اولین اثر تداوم تامین کســری بودجه با فروش اوراق مالی، فشار بر نرخ بهره است. با 
توجه به اشــباع تدریجی بازار از خرید اوراق بدهی، شرط تداوم فروش اوراق بدهی و 
تامین مالی دولت، افزایش نرخ بهره اســت. با تداوم فروش اوراق بدهی، افزایش نرخ 
بهره موثر به ارقام بااتر از 22 درصد غیرقابل اجتناب است. این مسئله بانک مرکزی 
را در دوراهی »تداوم فروش اوراق بدهی و تعمیق بازار بدهی« و »پیشگیری سیاست 
هدفگذاری نرخ بهره« قرار می دهد. به عبارت دیگر اگر فروش اوراق بدهی با افزایش 
نرخ بهره ادامه داشــته باشد، سیاست بانک مرکزی برای هدفگذاری نرخ بهره با خطر 
مواجه می شــود. در مقابل اگر فروش اوراق محدود شــود، تامین کســری بودجه به 
مشکل برخورده و خطر اســتقراض دولت از بانک مرکزی افزایش می یابد. این البته 
همان خطری اســت که رئیس کل بانک مرکزی بارهــا از آن به عنوان خطری برای 
موفقیت هدفگذاری نرخ تورم یاد کرده است.البته ازم به ذکر است که شورای پول و 
اعتبار پیش از این و در اوایل شهریور ماه جاری بانک ها و موسسات اعتباری را ملزم 
به تجهیز 3 درصد از مانده کل سپرده های خود با اوراق بدهی دولتی کرد. شورای پول 
و اعتبار در یکی از این مصوبات، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد 
ظرف مدت 3 ماه، حداقل معادل 3 درصد از مانده کل ســپرده های خود را به صورت 
اوراق مالی اسامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه داری کل کشور منتشر 
می شــود، نگهداری کنند. همچنین شــورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و 

اقتضائات، نسبت یاد شده را درباره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند. 
یک تخمین ساده نشان می دهد 3 درصد از مانده کل سپرده های بانک ها و موسسات 
اعتباری رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان می شــود. با توجه به فروش حدود 
42 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا نیمه اول سال جاری، شبکه بانکی ملزم به خرید 

حدود 60 هزار میلیارد تومان باقی مانده برای اجرای تکلیف قانونی خود هستند.

اصاح ساختار مالیاتی و رونق تولید ازمه بازپرداخت بدهی های ایجاد شده
هرچند فروش اوراق مالی راهکار کم هزینه تری نســبت به استقراض دولت از بانک 
مرکزی دارد با این حال، تداوم این روند بدون اصاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم 
مالیات از منابع بودجه در نهایت می تواند به اســتقراض دولت از بانک مرکزی منجر 
شــود. در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نسبت به تداوم فروش 
اوراق بدهی بدون اصاح ســاختار اقتصاد هشدار داد. بازوی پژوهشی مجلس در این 
گزارش نوشت: »اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای 
تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال های بعد 
نیز همین کســری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و 
بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد 
اســتقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عما پس از مدتی تســویه بدهی های 
قدیمی با بدهی های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ 
تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازارها در 
آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن 
به مراحل حاد می تواند اقتصاد و بازارهای مختلف را ناپایدار کند. مروری بر بودجه 99 
نشان می دهد، برنامه اصاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه 
مدیریت ذینفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عما هدف از 

ایجاد بدهی، فقط پوشش کسری است.«

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایام:
591 نفر در ايام در طرح مسکن ملي آورده 

خود را تکميل کردند
ایام_صمیم نیا _مدیرکل راه و شهرسازی استان ایام گفت: تاکنون 591 نفر 
در ایام در طرح مسکن ملی آورده خود را تکمیل کرده اند.،علی اصغر کاظمی 
اظهارداشــت: اداره کل راه و شهرسازی استان ایام احداث 10 هزار و 53 واحد 
مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است.وی گفت: تاکنون 11 هزار و 40 
نفر برای این طرح در استان ثبت نام و هزار و 550 متقاضی نیز افتتاح حساب 
کرده اند.مدیرکل راه و شهرسازی استان ایام یادآور شد: از این تعداد متقاضی 
تاکنون 591 نفر از متقاضیان آورده خود را تکمیل کرده اند.کاظمی تصریح کرد: 
آن دســته از متقاضیانی که پیامک راه و شهرسازی استان را دریافت و پس از 
مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن مدارک خود را تهیه کرده اند باید در 
مدت زمان تعیین شــده )15 روز پس از دریافت پیامک( برای پرداخت سهم 
آورده به بنیاد مسکن انقاب اسامی استان و بانک مراجعه کنند.وی با تاکید بر 
اینکه این متقاضیان در مدت زمان ذکر شده و پس از تشکیل پرونده باید مبلغ 
400 میلیون ریال جهت احداث واحد مسکونی خود پرداخت کنند گفت: این 
مبلغ به صورت علی الحساب تعیین شده است و در صورت نیاز به پرداخت سهم 

آورده از سوی متقاضیان در مراحل بعدی اطاع رسانی خواهد شد.

دکتر رحیمی شعرباف: 
دانشگاه صنعتی قم در شاخص های کمی و 

کيفی پژوهش، رشد خوبی داشته است
 به گزارش روابط عمومی دانشــگاه؛ دکتر رحیمی و 
هیات همراه از کارگاه ها، آزمایشــگاه ها و همچنین 
پروژه در حال ســاخت مرکز نوآوری دانشگاه بازدید 
نمودند.دکتر رحیمی در جلسه ای که با حضور هیات 
رئیســه و مدیران حوزه پژوهش و ارتباط با صنعت 

دانشــگاه تشکیل شده بود شرکت نمود. در این جلسه ابتدا دکتر رضایی نور 
رئیس دانشگاه با ارائه گزارشی از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه 
به تبین جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه در طی سالهای اخیر پرداخت. در 
این گزارش تقویت کّمی اعضای هیات علمی، روند رو به رشــد دانشگاه در 
ارائه مقاات علمی، اختراعات، چاپ کتب ونشریات علمی و... ارائه شد.درادامه 
جلسه، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت 
های دانشگاه نسبت به گذشته، اظهار نموداند که دانشگاه صنعتی قم دانشگاه 
جوان و رو به رشــدی است. شــاخص های کمی و کیفی در زمینه پژوهش 
رشد خوبی داشته است. ایشــان در ادامه گفتند: علی رغم محدودیت های 
این دانشگاه از نظر فیزیکی لیکن وجود اساتید جوان امتیاز بزرگی برای آن 
محسوب می شود، لذا در زمینه ارائه مقاات و ثبت اختراعات انتظار بیشتری 
از دانشــگاه داریم. وی افزود: جهت ســرعت بخشی به رشد کیفی شاخص 
های پژوهشــی در دانشگاه ،  باید سرانه دانشجو به استاد کاهش یافته و به 
حد اســتاندارد نزدیک شود. رشته های فنی تقویت شود و ارتباط با صنعت 
 و قراردادهای صنعتی و پژوهشــی افزایش و شــتاب بیشتری داشته باشد.

افتتاح بزرگ ترين بيمارستان شرق مازندران 
بیمارســتان خاتم اانبیاء )ص( بهشــهر به عنوان 
بزرگ ترین بیمارســتان شــرق مازندران با حضور 
ویدیوکنفرانســی رییس جمهوری افتتاح شد.احمد 
حسین زادگان، استاندار مازندران در حاشیه افتتاح 
این بیمارســتان افزود: از زمان همه گیری شــیوع 

ویروس کرونا تاکنون حدود 700 تخت بیمارســتانی در این استان به بهره 
برداری رســید و تعــدادی دیگری از پروژه های نیمه تمام حوزه ســامت 
نیز در اولویت تکمیل قــرار دارد.وی گفت: هم اکنون چند پروژه عمرانی و 
زیرســاختی حوزه سامت از جمله بیمارستان 360 تختخوابی ماهفروجک 
ساری و بیمارســتان جایگزین رازی قائمشــهر در حال اجراست و پس از 
بازدیــد اواخر مرداد ماه معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور، اجرای این پروژه ها شتاب گرفته است.حسین زادگان پیش 
بینی کرد: تا پایان دولت تدبیر و امید ساخت این دو بیمارستان مازندران به 
پایان و بهره برداری برسد.وی گفت: به هر حال در دولت یازدهم و دوازدهم 
در حوزه بهداشــت و درمان خدمات خوبی ارائه شده است و بهره برداری از 
بیمارستان خاتم اانبیاء شهرستان بهشهر به عنوان بزرگ ترین بیمارستان 
شرق مازندران یک نمونه از این خدمات خوب آن هم به مردم مناطق محروم 
بوده است.اســتاندار مازندران افزود : ارتقاء و توســعه زیرساخت های حوزه 
سامت کمک خوبی به درمانگران به خصوص در دوران همه گیری ویروس 

کرونا است و دولت هم به این مهم توجه ویژه است.

ضرورت تکميل پروژه های نيمه تمام در سال 
پايانی دوره پنجم شورای اسامی شهر کرج

رئیس کمیسیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شهری شورای اسامی شهر 
کرج گفت : توفیقی حاصل شــد تا همراه با آقایان اکبر ســلیم نژاد، حسین 
محمدی و عباس زارع از همکارانم در "کمیســیون عمران، ترافیک و حمل 
و نقل شــهری بازدیدی از چند پروژه نیمه تمام داشته باشیم و از پیشرفت 
فیزیکی، آخرین مراحل اجرایی و موانع پیش روی آنها مطلع شویم. "شهردار 
کرج، معاون فنی و عمرانی وی، رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری و تعدادی از مدیران زیرمجموعه و مشاورین و تیم رسانه ای نیز حضور 
داشتند تا این بازدید میدانی برای تسریع در کارها گره گشایی ازم را داشته 
باشــد. تأکید "کمیسیون عمران به شهردار محترم تمرکز بر به ثمر نشاندن 
کارهای در دســت اقدام به جای تعریف "پروژه های جدید است و امیدواریم 
با پیشبرد این راهبرد بتوانیم دستاوردهای قابل توجهی داشته باشیم.محل 
احداث "پروژه های پل شــبنم، پیاده راه رجایی شــهر، تقاطع غیرهمسطح 
حصارک، بلوار شهید ناصربخت و  تعریض خیابان نهم شاهین ویا از نقاطی 
بودند که در "بازدید نظارتی روز گذشــته مورد بررســی قرار گرفتند و البته 
بازدید از پارک اقوام، پارکینگ خانواده و چند پروژه دیگر نیز مد نظر بود که 
به هفته های آتی موکول شــدند، اعضای کمیسیون در خصوص هر یک از 
پروژه ها دیدگاه ها و نقطه نظرات شان را به شهردار و معاون فنی و عمرانی 
وی منتقل کردند و بی شک تبادل این گفتگوهای فنی و کارشناسی در گره 
گشایی از مشکات و سرعت بخشی به کارها موثر خواهد بود. همچنین در 
حاشیه "بازدید با تعدادی از شهروندان حاضر در محل نیز صحبت کردیم و 
در جریان دغدغه ها و مطالبات اهالی قرار گرفتیم که عمدتأ حول محور تأکید 

بر تسریع در اتمام پروژه ها بودند.

وزیر راه و شهرسازی، نقدینگی سرگردان را عامل اصلی بی ثباتی بازار مسکن 
دانست و گفت: حجم نقدینگی لجام گسیخته موجود در کشور این با را بر سر 
بازار مسکن آورده است. محمد اسامی با اشاره به دایل رکود بازار مسکن در 
چند هفته اخیر، توضیح داد: تحوات پر التهابی که امروز بازار مســکن با آن 
رو به رو اســت صرفا به فعل و انفعاات این بازار مرتبط نمی شود بلکه حجم 
نقدینگی لجام گســیخته موجود در کشور این با را بر سر بازار مسکن آورده 

اســت.وی ادامه داد: کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار از بازدهی 
خارج شده است سریعا نقدینگی ها را از بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل 
می کنند.اســامی در ادامه افزود: به طور مثال زمانی که قیمت مســکن در 
منطقه ای از تهران، پایین تر از حد »مقایســه ای« باشد، سودجویان بافاصله 
نقدینگی را به آن منطقه سرازیر می کنند یا به قولی به آنجا هجوم می برند و 
بعــد از مدتی این نقدینگی را به جای دیگری انتقال می دهند،  این اتفاق به 
دلیل حجم زیاد پول ســرگردان در بازار رخ می دهد و هدف ایجاد تاطم در 
یک بازار است لذا زمانی به بازار مسکن و زمانی هم به بازارهای دیگر همچون 
طا، سکه، خودور و...هجوم می برند.وزیر راه و شهرسازی راهکار حل مشکل 
فوق و ساماندهی نقدینگی های سرگردان در جامعه را اعمال سیاست و برنامه 
های کاربردی از ســوی دولت دانست و به خانه ملت گفت: دولت باید بتواند 
نقدینگی را کنترل و با جمع کردن آن از سطح جامعه، این پول ها را به سمت 

تولید هدایت کند.

حضور ۲۳ شرکت سرمايه گذاری  استانی سهام 
عدالت در بورس

 تعداد 11 شرکت جدید سرمایه گذاری سهام عدالت در بورس تهران درج شدند که در 
مجموع تعداد آن ها در بورس به 23 شرکت رسیده است.به گزارش بازار سرمایه ایران، 
با موافقت هیات پذیرش شرکت بورس تهران، 11 شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت 
استان های یزد، بوشهر، اردبیل ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، مرکزی، 
سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و زنجاندر فهرست نرخ های بازار 
دوم بورس تهران درج شــده اند.طبق ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه 
کشور که اشــاره دارد » معامات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها 
و بازارهــای خارج از بورس دارای مجــوز و با رعایت مقررات معاماتی هر یک از آنها 
حســب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور، بدون رعایت ترتیبات فوق 
فاقد اعتبار اســت« باید معامات اوراق بهادار آن شرکت در یکی از بازارهای بورس / 
فرابورس صورت گیرد.همچنین براســاس بند »ت« همان قانون که اعام می دارد » 
سوابق معامات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود 
که قابلیت بازسازی معامات را داشته باشد« و با عنایت به اینکه یکی از شرایط پذیرش 
بعد از ثبت شرکت نزد سازمان، سپرده کردن سهام شرکت نزد شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است، بنابراین شرکت باید نسبت به دریافت امضای 
دیجیتال و ســپرده کردن سهام خود نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه اقدام کند.آزادسازی سهام عدالت از جمله مسایلی است که در چند سال 
اخیر مورد بحث بسیاری از مسئوان قرار داشت، عرضه آن در بورس به عنوان چالشی 
جــدی در بازار مدنظر قرار گرفته بــود و فقط در انتظار اجازه رهبر معظم انقاب بود 
که در نهایت این اقدام در 9 اردیبهشــت ماه ســال جاری با صدور اباغیه ای از سوی 
رهبر معظم انقاب آزادسازی و از طریق دو روش با عنوان آزادسازی به روش مستقیم 
و نیز غیرمســتقیم فرصت تصمیم گیری را در اختیار مشموان این سهام قرار داد، از 
همان ابتدا اعام شده بود افرادی که در مدت زمان تعیین شده اقدام به انتخاب روش 
مدیریت نکنند، به صورت اتوماتیک روش مدیریت غیرمستقیم برای این افراد انتخاب 
می شــود اما بعد از گذشت چند روز از انتخاب روش سهامداران برای تعیین مدیریت 
ســهام عدالت، سازمان خصوصی سازی اعام کرد گزینه غیرمستقیم از سامانه حذف 
شــده  و افرادی که به دنبال انتخاب روش مدیریت غیرمستقیم هستند احتیاجی به 
ورود در این سامانه ندارند.در ابتدا امکان فروش 30 درصد از سهام عدالت برای افرادی 
که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده بودند مهیا شد اما با آزادسازی 30 درصد 
دوم ســهام عدالت برای این افراد، امکان فروش افرادی هم که روش غیرمســتقیم را 

انتخاب کرده بودند فراهم شد.

 متقاضيان مسکن ملی تا فردا پول ندهند
 حذف می شوند

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان این که 470 هــزار نفر از متقاضیان طرح اقدام 
ملی مســکن واجد شرایط شناخته شدند گفت: این افراد تا پایان شهریور ماه فرصت 
دارند مدارک خود را در ســامانه اقدام ملی بــه آدرس Tem.mrud.ir بارگذاری و واریز 
وجه داشــته باشــند که در غیر این صورت حذف و افراد دیگر جایگزین آنها خواهند 
شد.محمود محمودزاده اظهار کرد: از بین یک میلیون 600 هزار متقاضی طرح اقدام 
ملی مسکن 470 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که  شروط پنجگانه مثل عدم 
استفاده از  زمین یا مسکن دولتی بعد از انقاب و عدم مالکیت از سال 13۸4 به بعد را 
داشتند.وی افزود: به افراد واجد شرایط مهلت دادیم تا 15 شهریور ماه 1399 نسبت به 
بارگذاری مدارک در سامانه اقدام ملی مسکن به آدرس Tem.mrud.ir و واریز وجه اقدام 
کنند.   قبل از پایان این مهلت برخی افراد اعام کردند برای تکمیل مدارک مهلت می 
خواهند که آن را تا پایان شهریور ماه تمدید کردیم. به گفته محمود زاده، تاکنون 226 
هزار نفر مدارک خود را بارگذاری کرده اند و تعدادی نیز واریز وجه داشتند. تمامی افراد 
تا پایان شــهریورماه فرصت دارند ثبت نام خود را تکمیل و وجوه درخواستی را واریز 
کنند. در غیر این صورت حذف و افراد دیگر جایگزین آنها می شــوند.معاون وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکن ملی آماده افتتاح است 
گفت:  پس از ماه صفر با حضور رئیس جمهور اولین واحدهای طرح اقدام ملی مسکن 
افتتاح خواهد شــد.   هنوز تعداد دقیق آن مشــخص نیست و در آینده اطاع رسانی 
میشــود.به گزارش ایســنا، طرح اقدام ملی تولید و عرضه 400 هزار واحد مسکونی، 
شهریور 139۸ با حضور رئیس جمهور آغاز شد. البته در برخی از مناطق از پایان سال 
1397 کلید خورده بود. در قالب این طرح تا نیمه اردیبهشــت ماه 1399 برای 300 
هزار واحد تامین زمین شــده و 230 هزار واحد مراحل اجرایی را طی می کند. پیشتر 
محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی اعام کرده بود اولین واحدهای مسکن ملی در 
بعضی مناطق کشور، مردادماه امسال تحویل می شود. اما هنوز این اقدام انجام نشده 
اســت. در این خصوص روز 25 شهریور ماه محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی 
به ایسنا گفت که با پایان ماه صفر اولین واحدهای مسکن ملی افتتاح خواهد شد. در 
مرحله اول متوســط واریزی هر نفر حدود 40 میلیون تومان است. گفته می شود در 

شهر جدید پرند حدود 2000 واحد مسکن ملی آماده واگذاری است.

وزیر راه و شهرسازی:

بی ثباتی  قیمت ها از سرگردانی 
نقدینگی ها آب می خورد
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مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایرانگزیده خبر

سهم ۲۵ درصدی ایران از اکتشاف نفت و گاز جهان
مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران گفت: ایران در ســال ۲۰۱۹ در مجموع ۴.۹۷ 
میلیارد بشکه نفت قابل استحصال کشف کرده که این عدد معادل ۲۵ درصد اکتشافات 
نفت و گاز جهان در ســال ۲۰۱۹ اســت.صالح هندی دیروز در نشستی خبری با بیان 
اینکه اکتشــاف، اولین حلقه زنجیره ارزش نفت اســت، اظهار کرد: تمام شرکت های 
بزرگ اکتشــاف و تولید در جهان در سال ۲۰۱۹، بودجه خود را کاهش دادند، موسسه 
مکنزی اعام کرد که در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۰۰ چاه انحرافی حفر شده که ۲۲۰ میدان 
و مخزن جدید را به دنبال داشــته است.وی افزود: حدود ۲۱ میلیارد بشکه معادل نفت 
خام قابل استحصال کشف شده است و این موسسه کشفیات گاز را نیز تبدیل به نفت 
کرده و نفت درجا را محاســبه نکرده است.  هندی با بیان اینکه در سال۲۰۱۹ دو برابر 
سال ۲۰۱۸ ذخایر کشف شده و این عدد در ۵ سال گذشته بی نظیر است، تصریح کرد: 
بیشتر اکتشافات به سمت گاز رفته و مجموعا ۷۵ درصد کشفیات مربوط به گاز است.  
وی با بیان اینکه ۲۰ کشــف بزرگ معادل ۷۵ درصد اکتشافات است، گفت: سهم ایران 
از این ۲۰ اکتشاف بزرگ، اکتشاف اول و سوم است. ایران در سال ۲.۱۹ میدان ارم را با 
۲.۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال و ۱۳ درصد از کل نفت کشف شده رتبه اول و 
میدان نام اوران با ۲.۲ نفت رتبه سوم این رتبه را به دست اورد.هندی با بیان اینکه ایران 
در یک رقابت نابرابر است و در این شرایط تحریم موفق شدیم بزرگترین کشف ۲۰۱۹ 
را از آن جمهوری اسامی کنیم، تصریح کرد: با اقدامات انجام شده توانستیم ۲۴ درصد 

از اکتشــافات ۲۰۱۹  را با کشف ۴.۹۷ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال را برای ایران 
ثبت کنیم.وی ادامه داد: رتبه دوم مربوط به گاز پروم روسیه با ۳.۱۸ میلیارد بشکه، رتبه 
ســوم مربوط به بریتیش پترولیوم با ۱.۴ میلیارد بشکه،  رتبه چهارم مربوط به اکسون 
موبیل با ۰.۹ میلیارد کشف و رتبه پنجم نفت فات قاره چین معادل ۰.۷ میلیارد بشکه 
نفت قابل استحصال است و ایران بین ۵ کشور اول رتبه اول را کسب کرده است.  مدیر 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه امیدواریم این منابع تبدیل به ثروت شوند 
و به عنوان هزینه مصرف نشــوند و اقتصاد مبتنی بر نفت و غیر متکی بر نفت را ایجاد 
کنیم، گفت: با توجه به اکتشافات انجام شده حفظ این رتبه دور از دسترس نیست.  وی 
افزود: از ۲۰ کشف بزرگ زیر ۵۰۰ میلیون بشکه نفت را گزارش کردند و این در حالی 
است که ما این ارقام را گزارش نمی کنیم و به عنوان کشف عادی به حساب می آوریم.

هندی با تاکید بر اینکه در سال گذشته ۱۸ هزار متر حفاری صورت گرفت که چهار چاه 
تکمیل شده که دو چاه مربوط به همین اکتشافات است، گفت: در سال ۱۳۹۹ فعالیت 
ها گســترده تر خواهد بود و با توجه به اینکه در سال آخر برنامه هستیم. امسال شش 
چاه نهایی و حفاری هشــت چاه نیز آغاز خواهد شد.  وی ادامه داد: اکتشاف به مناطق 
جدید ورود کرده و دو چاه در این مناطق حفاری خواهد شد.  یک چاه در گرگان برای 
کشف گاز و یکی در مغان به دنبال نفت حفر می شود.  وی با تاکید بر اینکه میدان ارم 
در برنامه توســعه قرار گرفته و گاز این میدان نیز شیرین است و نیاز به پاایش ندارد، 

اظهار کرد: ایه نفتی نام آوران نیز در ذیل میادینی مانند اب تیمور، ســپهر و جفیر به 
توســعه می رسد.  مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هزینه هر چاه 
اکتشــافی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون دار است گفت: حدود ۲۵ درصد سرمایه گذاری در 
اکتشاف نفت و گاز جهان کاهش پیدا کرده است.  وی با تاکید بر اینکه اگرچه می توان 
افزایش ظرفیت تولید ضربتی داشت اما نمی توان در اکتشاف ضربتی عمل کرد، تصریح 
کرد: با توجه به اقدامات انجام شــده در سال ۱۳۹۹ حتما کشف های جدیدی خواهیم 
داشــت.مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت جذب سرمایه خارجی 
و انتقال تکنولوژی گفت: این اقدامات در شــرایط فعلی نزدیک صفر است.  وی با بیان 
اینکه در سال ۱۳۹۷ مجوز واگذاری بلوک های اکتشافی اخذ شد، روز بعد از آن خروج 
امریکا از برجام اتفاق افتاد و اکنون هیچ بلوک اکتشافی با شرکت های خارجی نداریم، 
ادامه داد: ما دســت بسته نیســتیم. اگر دست بسته بودیم در این ۴۰ سال اکنون نوک 
تیز حمات دشمن به سمت صنعت نفت نبود و این نشان می دهد اثر گذار است.  وی 
با بیان اینکه ضریب نفوذ گاز در ایران بی نظیر است، گفت: ایران در بهمن سال ۱۳۹۸ 
در یــک روز به اندازه کل مصرف اروپا گاز مصرف کرد. باید خودمان را آماده کنیم، هر 
زمان گشایشی حاصل شد آن زمان منابعی داشته باشیم که به کشور کمک کنیم.  وی 
تاریخ شروع حفاری در گرگان را اول دی ماه سال جاری عنوان و اظهار کرد: این پروژه 

هشت ماهه خواهد بود.

  هشدار آلمان نسبت به پیامدهای خروج
 از پروژه نورد استریم ۲

عضو کمیته امور بین المللی در بوندســتاگ آلمان هشــدار داد که خروج از 
پروژه نورد استریم ۲ خسارتی حدود ۱۰ میلیارد یورو به همراه خواهد داشت.

به گزارش اســپوتنیک،  »والدیمر گردت«، عضــو کمیته امور بین الملل در 
بوندســتاگ آلمان هشــدار داد که خروج از پروژه نورد استریم ۲ خسارتی 
۱۰ میلیارد یورویی به بار خواهد آورد. گردت در ادامه افزود: »خروج از این 
پروژه همچنین پرسش هایی را درباره آینده انرژی در آلمان به همراه خواهد 
داشت.«وی گفت: »ما نیروگاه های ذغال سنگ را تعطیل و انرژی هسته ای 
را متوقف می کنیم و به حمل و نقل الکتریکی روی می آوریم، اما اگر پیشنهاد 
گاز روسیه را که بیشترین فواید اقتصادی و زیست محیطی دارد،  رد کنیم،  از 
کجا منابع انرژی به دست می آوریم؟«این مقام آلمانی با اشاره به اینکه پروژه 
نورد استریم ۲ به نفع آمریکا نبوده و روش های سیاسی و اقتصادی مختلفی 
را برا ی توقف این پروژه به کار می گیرد،  تاکید کرد که تاش ها برای توقف 
پروژه خط لوله انتقال گاز نوعی جنگ بر ســر بازار انرژی است.وی در پایان 
گفت: »کسانی که از خروج از این پروژه دفاع می کنند،  باید به رای دهندگان 
و حامیــان خود اعام کنند که نتیجه ایــن اقدام،  افزایش ۲۰ درصدی نرخ 

انرژی خواهد بود.«

گلستان میزبان پویش # الف_ب_ایران 
طی هفته های آتی

اولین جلسه هم اندیشی روابط عمومی های صنعت آب و برق استان گلستان 
در خصوص پویش الف_ب_ایران و ســفر وزیر نیرو به استان و هماهنگی 
افتتاحیــه های پروژه های صنعت آب و برق اســتان به میزبانی توزیع برق 
گلستان برگزار گردید.رحمت قره خانی دبیر روابط عمومی شورای صنعت 
آب و برق استان از میزبانی گلستان جهت پویش هر هفته #الف_ب_ایران  
طــی هفته های آتی خبرداد و گفت : طبق وعده های که داده شــده مقرر 
گردید تا پایان سال ۲۵۰ پروژه بزرگ آب و برق در کشور  توسط وزیر نیروبه 
بهره برداری برسد که گلستان هم در این پویش سهم قابل توجهی دارد.وی 
اضافه کرد : این پروژه ها در قالب ســاخت و ســاز و ساز و کار اعم از اصاح 
روش ها ، تدوین رویه ها و کارهای نرم افزاری اســت که همه این موارد در 
جهت خدمات دهی بهتر به مردم و تسهیل مراجعات مردم است.دبیر روابط 
عمومی شورای صنعت آب و برق گلستان اضافه کرد : یکی از اهداف پویش 
#الف _ب_ایران تعامل دوســویه با جامعه برای ارائه عملکرد ، همکاری و 
بازخورد و اســتفاده از نظرات ارزشمند و مدیریت توام عرضه و تقاضا است.

در ادامه مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق به تبادل اطاعات و نظرات 
در جهت هرچه بهتر برگزار شدن این پویش در استان پرداختند.پویش هر 
هفته # الف_ب_ایران عنوان پویشی است که وزیر نیرو برای افتتاح هفتگی 
طرح های بزرگ و مهم صنعت آب و برق مطرح کرده است که از نیمه دوم 

سال ۹۸ آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد.

 توافق اوپک پاس
 کمبود بودجه ای هنگفت برای 

روسیه
وزیر دارایی روســیه اعام کرد که کمبود بودجه روسیه در 
پی توافق اوپک پاس در سال ۲۰۲۰، ۶ میلیارد دار خواهد 
بود.به گزارش رویترز، آنتون سیلوانوف، روز چهارشنبه )۲۶ 
شــهریورماه( اعام کرد که پیش بینی می شود در پی توافق 
کاهش تولید سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و 
متحدانش )اوپک پاس( روسیه با کمبود بودجه چشمگیری 
روبه رو شود.وی گفت: بر اساس این پیش بینی، کاهش تولید 
نفت روســیه طبق این توافق، در سال ۲۰۲۰ سبب کمبود 
بودجه ای معادل ۴۵۰ میلیارد روبل )۶ میلیارد دار( خواهد 
شد.به گزارش شــانا، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز 
پنجشنبه )۲۷ شهریورماه( اعام کرد که انتظار دارد تقاضای 
جهانی نفت در سه ماه دوم سال ۲۰۲۱ به طور کامل بهبود 
یابد.وی گفت: روند بهبود تقاضای جهانی نفت کند شــده 
است و تولیدکنندگان بزرگ عضو ائتاف اوپک پاس، باید 

تولید را به تدریج و همراه با بهبود تقاضا افزایش دهند.

افزایش مصرف سوخت و فعالیتهای پاایشگاهی و همچنین 
قیمت نفت بستگی دارد به در دسترس قرار گرفتن زودهنگام 
یک واکسن موثر برای بیماری کووید ۱۹، روش های متفاوت 
کنترل همه گیری ویروس کرونا و برداشــتن محدودیت های 
سفر با واکســن کرونا یا بدون آن. به گزارش رویترز، مصرف 
سوخت هواپیما بیشترین آسیب را در بازار جهانی نفت دیده 
اســت چون مســافران در نتیجه همه گیری ویروس کرونا و 
محدودیت های دولتی، از ســفرهای هوایی دوری می کنند. 
مشکات خاص بازار هواپیما توضیح می دهد که چرا حاشیه 
های سود پاایشگاهی مربوط به میعاناتی مانند دیزل آسیب 
جدی تری نسبت به قیمت شاخص نفت دیده است. مشکات 
شــدید بخش هواپیمایی حاشیه های سود پاایشگاهی را به 
پاییــن ترین رقم طی یک دهه گذشــته رســانده و تقاضای 
پاایشــگاه ها برای نفت خــام را کاهش داده اســت. بهبود 
یکنواخت حاشیه های ســود پاایشگاهی و قیمت نفت خام 
بستگی به ازسرگیری وسیع تر پرواز های بین المللی دارد. ولی 
احتمال از سرگیری زودهنگام پروازهای طوانی مدت نسبت 

به چند ماه گذشته کمتر شده چون موارد ابتا به ویروس کرونا 
در بسیاری از نقاط جهان افزایش یافته است. بنابراین افزایش 
مصرف ســوخت و فعالیتهای پاایشگاهی و همچنین قیمت 

نفت به عوامل مختلفی بستگی دارد:
در دســترس قرار گرفتن زودهنگام یک واکســن موثر برای 

بیماری کووید ۱۹
روش های متفاوت کنترل همه گیــری ویروس کرونا )مثل 
نمونه گیری های ســریع، ردیابی های پیشــرفته و قرنطینه 

سازی(
برداشتن محدودیت های سفر با واکسن کرونا یا بدون آن

 قرنطینه ها و ســایر روشهای کنترل ســرایت ویروس کرونا 
بیشــتر در سطح ملی و گاهی در سطح قاره ای و بر مسافران 

مبتا اعمال شده تا محصوات تولیدی.
 بنابراین ســفرهای هوایی در بخش مسافری بیشتر از بخش 
باری آســیب دیده اند و در این بخش هم پروازهای طوانی 
مــدت بین قاره ای نســبت به پروازهای داخلــی تحت تاثیر 
بیشتری قرار گرفته اند. ســفرهای هوایی برای حمل بار ۱۸ 

درصد از نظر مسافت طی شــده، در ماه ژوئن کاهش داشته 
در حالی که ســفرهای مسافری ۸۷ درصد پایین آمده است.

در بخش ســفرهای مسافری، کشورهایی مثل آمریکا و چین 
که بازار داخلی بزرگ تری دارند، شاهد رشد بیشتری بوده اند 
تا کشورهایی مثل انگلیس که وابسته به پرواز های بین المللی 
هستند. تقاضا برای سوخت هواپیما در آمریکا سریعتر از سایر 
بازارهــا رو به بهبود اســت. با این وجود طبق گــزارش اداره 
اطاعات انرژی آمریکا، مصرف سوخت هواپیما در این کشور 
بیش از ۵۵ درصد پایین تر از ســطح ســال گذشته میادی 
است.سفرهای تجاری هم نسبت به سفرهای تفریحی آسیب 
جدی تری دیده اند که دلیل آن لغو کنفرانس ها و بازدیدهای 
حضوری مشــتریان به منظور کنترل همــه گیری ویروس 
کروناســت. اکثر متخصصان هوانوردی انتظار دارند سفرهای 
تجاری آهسته تر از سفرهای تفریحی طی ۱۲ تا ۱۴ ماه آینده 
بهبود یابند.مازاد ذخایر ســوخت و حاشیه های سود پایین، 
پاایشــگاه ها را مجبور کرده خرید نفت خام و فرآوری آن را 

کاهش داده و مانع رونق بازار نفت شوند.

 بهبود تقاضای نفت وابسته به بازگشت پروازهای بین المللی است
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گزیده خبر معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:

عرضه کل تولید فواد در بورس کاا
معاون امــور صنایع وزارت صمت تاکید کــرد: علت این که 
وزارت صمت تاکید بر عرضه محصوات در بورس کاا را دارد 
این است که شــرکت های تولیدکننده فواد از مزایای بورس 
اســتفاده کنند و در همین راستا باید کل تولید کارخانجات 
فواد در بورس قیمت گذاری و عرضه شــود. مهدی صادقی 
نیارکی در گفتگو با شــبکه خبر سیما با موضوع روند عرضه 
ورق لوله و پروفیل در بورس گفت: قیمت کااهای عرضه شده 
در بورس تابع مکانیسم های قیمت جهانی است و نمی شود با 
عرضــه کم و وجود تقاضای زیاد قیمت را ذیل قیمت جهانی 
تعیین کنیم و مدعی کشف قیمت باشیم و خارج از بورس با 
هر قیمتی که مورد نظر است عرضه را انجام دهیم.معاون امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اصاح این 
روند در دستور کار معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است و مطمئناً این موضوع و فرآیند موجود ساماندهی 
می شــود.صادقی نیارکی تاکید کرد: تامین مواد اولیه فواد 
باید حتماً ذیل ســامانه بهین یاب و بر اســاس سهمیه هایی 
که مســتند بر صورت های مالی حسابرسی شده است؛ انجام 
شود و همچنان که کل تقاضا باید از طریق بورس باشد، همه 
تولیدکنندگان فواد نیز مکلف هستند تمام عرضه خود را از 
طریق بورس انجام دهند.معــاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: کسانیکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار کشــور در بورس عرضه را انجــام ندهند، ورق گرم برای 
تبدیل به ورق ســرد به آنها تحویل نخواهد شد و واحدهایی 

که ورق گرم خود را به بورس عرضه نکنند و به آنها نیز اسلب 
تعلق نخواهد گرفت.وی ادامه داد: حدود ســه ماه اســت که 
مسئولیت عرضه و تقاضای ورق فوادی به معاونت امور صنایع 

وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است و با توجه به 
اینکه باید میزان عرضه و تقاضا با هم دیده شــوند، نمی شود 
که از مجموعه فوادسازان فقط یک شرکت محصول خود را 

آن هم با درصد پاییــن در بورس عرضه کند و برای تقاضای 
باا در بورس کشف قیمت شده و تحت عنوان مچینگ خارج 
از این چارچوب محصوات فروخته شــود.معاون امور صنایع 
وزارت صمت افزود: اطاعات مربوط به روند عرضه به به شکل 
مچینگ از خود شرکت فواد مبارکه دریافت شده و همکاری 
خوبی هم از طرف این شــرکت در روند عرضه و تقاضا وجود 
داشته است.صادقی نیارکی اضافه کرد: هم اکنون حدود 430 
واحد از طریق مچینگ خریــد می کنند که اصًا عضو بهین 
یاب نیستند و به عبارتی از مجموع یک هزار و 66 واحدی که 
ورق دریافت می کنند حدود 600 واحد در بهین یاب هستند 
و الباقی فاقد کد بهین یاب هستند.وی تصریح کرد: همه این 
واحدها بایــد کد بهین یاب دریافت می کردند و از زمانی که 
برنامه ساماندهی آغاز شده است، باای 300 واحد فاقد کد را 
موفق شدیم که وارد مدار بهین یاب کنیم.صادقی نیارکی گفت: 
در بخش عرضه متاســفانه همه فوادسازان عرضه خود را به 
طور کامل انجام نمی دهند و شرکت فواد مبارکه نیز بخشی 
از تولیــدات فواد خود را در بورس عرضه کرده و طرف دیگر 
تقاضاســت که با این عرضه کم مواجه شده و به اسم کشف 
قیمت و رقابتی شــدن قیمت ها و خارج از بورس با مدل های 
خاصی محصول به فروش رسیده است.وی با اشاره به اطاعات 
مورد رصد در دو سال اخیر، پروانه صادره استان ها برای تولید 
ورق فــوادی را 33 میلیون تن اعام کرد و گفت: با تولید 9 

میلیون تن بازار داخلی با کمبود ورق مواجه شده است.

سرپرست وزارت صمت :
تنها راه حمایت از فوادسازان کشور، تامین 

مواد اولیه اصلی مورد نیاز است
جعفر ســرقینی سرپرســت وزارت صمــت در آیین 
گشایش بیستمین نمایشــگاه صنعت ساختمان در 
مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به تامین کلیه  
مصالح مورد نیاز صنعت ساختمان در کشور گفت: به 
پشتوانه ذخایر عظیم معدنی داخلی توانسته ایم تمام 

مصالح مورد نیاز صنایع ساختمانی کشور را تامین کنیم و عاوه بر پشتیبانی 
صنعت ساختمان، صادرات اقام ساختمانی را هم با جدیت دنبال می کنیم .وی 
گفت: هم اکنون دو برابر نیاز کشــور تولید مصالح ساختمانی، فواد و ... داریم 
که این امر باعث شده این وزارتخانه اقام مورد نیاز ساختمانی را به سهولت در 
اختیار مصرف کنندگان قرار دهد .سرقینی، اهمیت صنعتی سازی ساختمان را 
مورد تاکید قرار داد و گفت: ساختمان سازان باید به دنبال سبک سازی، مقاومت 
و به ویژه ایمن سازی در مقابل زلزله و عایق سازی باشند .سرپرست وزارت صمت 
با اظهار رضایت از عرضه منظم محصوات فوادی یادآور شــد :اگر عرضه های 
فوادسازان به موقع باشد مطمئنا باعث تثبیت قیمت این محصوات در بازار 
خواهد گردید. همانطور که در هفته گذشته با عرضه منظم فوادسازان قیمت 
فواد کاهش پیدا کرد و ادامه این روند موجب کاهش بیشتر قیمت ها خواهد 
شد.وی اهمیت حمایت از فوادسازان کشــور را مورد تاکید قرار داد و گفت: 
حمایت اصلی از فوادســازان این است که مواد اولیه اصلی آن ها تامین و در 
دسترس قرار گیرد که برای تحقق این امر نیز برنامه ریزی ازم را انجام خواهیم 
داد.سرقینی با اشاره به صادرات محصواد فوادی و مصالح ساختمانی گفت: 
از میان ۱0میلیارد دار صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته، 
نزدیک به ۷میلیارد دار آن مربوط به مصالح ساختمانی و فوادی بوده است و 

خوشبختانه ما یکی از عمده صادرکنندگان فواد در منطقه هستیم.

 گسترش دو برابری چتر پوشش های 
صادراتی ، صندوق ضمانت صادرات ایران

اگر چه تشدید روز افزون تحریم های ظالمانه آمریکا، تجارت خارجی کشور را 
تحت فشار قرار داده و آمار صادرات در سال جاری با کاهش قابل توجه روبرو 
شــده است، لیکن نهادهای پشتیبان صادرات در حال تاش برای کاهش آثار 
تحریم و طراحی ســاز و کار ازم برای مقاومت صادراتی در برابر آن هستند.

بر این اساس، پوشش ریســک های صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات 
ایران که بــا ارائه انواع بیمه نامه های و ضمانت نامــه های اعتباری به عنوان 
ضربه گیر صادرات، نقش آفرینی می کند نسبت به پنج ماهه مشابه سال قبل 
به دو برابر افزایش یافته اســت.بر اساس این گزارش، ضریب پوشش صندوق 
ضمانت صادرات از صادرات کشــور که در ســنوات گذشته در حدود ۵درصد 
بوده در ۵ ماهه ابتدایی ســال به حدود ۱0درصد رســیده است که مشابه و 
همتراز کشورهای توســعه یافته دنیا میباشد .حجم صادرات غیرنفتی کشور 
در پنج ماهه نخســت ســال جاری ۱0 میلیارد و ۸۷۵ میلیون دار بوده که 
صندوق ضمانت صادرات بیش از یک میلیارد دار آن را تحت پوشش قرارداده 
اســت که به لطف آن، امنیت ازم برای توســعه بازارهای صادراتی در شرایط 
تحریم فراهم شده است.ثبت رکورد ۱0درصد ضریب نفوذ پوششهای صندوق 
از صادرات کشــور در پنج ماهه نخست ســال در حالی بدست آمده است که 
صندوق دســتیابی به این هدف را برای سال انتهایی برنامه ششم برنامه ریزی 
نموده بود که خوشــبختانه با تاش های جهــادی مدیران و کارکنان ضمانت 
صادرات، 3 ســال زودتر از برنامه تحقق یافت.همچنین هیات مدیره صندوق 
ضمانت صادرات ایران در ســال جاری با توجه به شــرایط تحریمی و پاندمی 
کرونا مصوباتی به منظور حمایت هرچه بیشتر از صادرات غیر نفتی و تحول در 
فرآیندهای حمایت از صادرات وارز آوری به تصویب رســانده است که آثار آن 
در رشد قابل توجه این نهاد مشاهده می گردد.در همین راستا حمایت ویژه از 
شرکت های تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط و دانش بنیان و نوآوری های 
بیمه ای جهت تســهیل خرید دین اســناد صادراتی و حمایت از واردات مواد 
اولیه تولیدکنندگان صادراتی که منجر به صدور کااهای با ارزش افزوده باا و 
تحقق شعار جهش تولید خواهد شد، در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

شــایان ذکر است با توجه اهمیت تقویت صندوق ضمانت صادرات در شرایط 
تحریم، شــورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، در اردیبهشت ماه سال جاری، 
افزایش ۲00 میلیون یورویی سرمایه این صندوق از محل صندوق توسعه ملی 

را به تصویب رساندند.

دپو ۷ میلیون تن کاا در بنادر جنوبی کشور
معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشــور از دپوی ۷ میلیون تن کاا در بنادر 
جنوبی کشــور خبر داد گفت: قطعات خودرو با توجه به درخواست سرپرست 
وزارت صمــت، بدون تخصیص ارز ترجیحی و بــدون ارائه کد رهگیری کاا، 
ترخیص شده اند. مهرداد جمال ارونقی در استودیو پخش خبر ۲۱ شبکه اول 
ســیما افزود: عاوه بر 3 و نیم میلیون کاای اساسی، همین میزان هم کاای 
غیر اساسی در بنادر جنوبی کشور وجود دارد.او از وجود ۲۵ هزار کانتینر حاوی 
کاا های اساسی و غیر اساسی دیگر هم در بنادر جنوبی کشور خبر داد.ارونقی 
گفت : در خصوص ترخیص بدون کد رهگیری کاا های اساسی و دارای مجوز 
خروج از گمرک، پنج قلم کاا شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه های روغنی 
به چشم می خورد.معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور افزود: از میزان کل 
3 و نیم میلیون تن کاای اساسی، یک و نیم میلیون تن ذرت، ۲39 هزار تن 
جو، ۲36 هزار تن سویا، 400 هزار تن روغن و ۵۵ هزار تن دانه های روغنی در 
بنادر کشــور دپو و نگهداری می شود.او تصریح کرد:  در فضای گمرکی کشور، 
تایید کد رهگیری کاا از ســوی بانک مرکزی الزامی است، اما تسهیاتی در 
این خصوص اتخاذ شده که طی آن، این پنج قلم کاا می توانند با داشتن فقط 
مدارک مالکیت و شناسایی ترخیص شوند.ارونقی در خصوص ارزش مالی این 
پنج قلم کاای اساســی گفت: تاکنون ۱۱ میلیون تن کاای اساسی به ارزش 
6 میلیــارد دار ترخیص کرده ایم که ارزش ریالی این پنج قلم کاا باید طبق 
این اعداد و ارقام محاسبه گردد.معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور گفت: 
تاکنــون صاحبان ۲۵ هزار تن کاا برای ترخیــص کاا های خود اقدام و نامه 
نگاری کرده اند، اما عده ای هم به دلیل عدم تامین ارز مورد نیاز از ترخیص کاا 
سرباز می زنند و ترجیح می دهند اول تکلیف ارز ترجیحی کاا ها معین شود و 
سپس اقدام به ترخیص نمایند.او در خصوص کاا های غیر اساسی موجود در 
گمرک بنادر گفت: ۸۵ درصد از 3 و نیم میلیون تن کاای غیر اساسی موجود 
در انبار های بنادر شامل مواد اولیه تولیدی ها و مربوط به پروژه های ملی مانند 
قطعات خودرو می شــود که این دســته از کاا ها هم در انتظار تعیین تکلیف 
ارز های ترجیحی هستند. البته در خصوص قطعات خودرو باید گفت: با توجه 
به درخواست سرپرست وزارت صمت، این اقام بدون تخصیص ارز ترجیحی و 

بدون ارائه کد رهگیری کاا، ترخیص شده اند.

معاون وزیر صمت اعام کرد:
کارت بازرگانی هیچ یک از تولیدی ها باطل نشده  است

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تسهیاتی صادراتی با نرخ ۱4.۵ درصد از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده 
است،گفت: تا امروز کارت بازرگانی هیچ یک از شرکت های تولیدی تعلیق نشده است.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زاد 
بوم در حاشیه نشست مشترک با فعاان اقتصادی در جمع خبرنگاران در کرج بیان کرد: تعلیق کارت های بازرگانی فقط شامل آن دسته 
از شرکت های تجاری است که تعهد ارزی آنها به صفر درصد رسیده باشد.وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با هماهنگی 
مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و گمرک ایران، در کارگروه پایش رفتار تجاری مقرر شد فقط کارت های 
بازرگانی آن دسته از صادر کنندگان که تولیدی نیستند و هیچ تعهد ارزی در ۲ سال گذشته نداشته اند، تعلیق شود.معاون وزیر و رئیس 
سازمان توسعه تجارت ایران، تعداد کارت های بازرگانی تعلیق شده را شامل حدود ۲ هزار و ۵00 شرکت تجاری و غیر تولیدی عنوان 
کرد و گفت: امیدواریم بخشی از آنها که تعهدشان را ایفا کردند با اعام بانک مرکزی از تعلیق خارج شوند.زاد بوم با ذکر این نکته که در 
این زمینه دغدغه ای برای بخش تولید نیست، گفت: امیدواریم تولید کنندگان هم در سال جاری ارز کشور را برگردانند و در مقابل مواد 
اولیه و ماشین آات مورد نیاز کشور را از محل این ارز وارد کنند.معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش 
دیگری از اظهاراتش با اشاره به بسته تشویقی ویژه صادرکنندگان، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه از این اقدام حمایت و بخشی 
از بودجه آن را تأمین کرده استوی یکی از مشکات اصلی صادر کنندگان را ناشی از کمبود پایانه های صادراتی در مناطق مرزی ذکر 
کرد و گفت: ما از ایجاد و توسعه پایانه های صادراتی توسط بخش خصوصی در مراکز تولید و مناطق مرزی حمایت می کنیم.زادبوم این 
حمایت ها را شامل مساعدت کمک های با عوض و یا تسهیات ویژه عنوان کرد.وی همچنین اظهار داشت: برای شرکت های تولیدی و 
صادرات محور تسهیات صادراتی با نرخ ۱4.۵ درصد از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.زادبوم اضافه کرد: شرکت های 

تولیدی صادرات محور می توانند برای دریافت این تسهیات به سایت وزارت صمت و یا سازمان. توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.

مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللی 
جمهوری اســامی ایران گفت: در راستای معرفی 
ظرفیت هــای تولیــدی و صادراتی کشــورمان و 
همچنین افزایش حجم مبــادات تجاری و ارتقای 
همکاری های اقتصادی با کشــورهای عضو اتحادیه 
اوراســیا، اولین نمایشــگاه بین المللی اوراســیا در 
ایــران برگزار می شــود.به گــزارش وزارت صمت، 
بهمن حســین زاده افزود: این نمایشگاه با مشارکت 

فعاانه کشورهای عضو این اتحادیه برای بهمن ماه 
ســال 99 برنامه ریزی و در دســتور کار است.وی 
تصریح کرد: بســیاری از توانمندی های صنعتی و 
تولیدی کشــورمان به تجار و فعاان اقتصادی سایر 
کشورها، آنچنان که باید به خوبی معرفی نشده است 
و برگزاری نمایشــگاه هایی در این سطح می تواند 
زمینه همکاری های مشــترک فی مابین را بیش از 
پیش ارتقا ببخشد.حسین زاده تاکید کرد: برگزاری 
اولین نمایشگاه بین المللی اوراسیا فرصتی مناسب 
برای گردهمایی و معرفی قابلیت ها، ارتقای ظرفیت 
های رقابت پذیری صنعتی و تجاری، برند ســازی و 
معرفی نام و اعتبار محصوات تولیدی کشورمان به 
فعاان صنعتی و اقتصادی کشــورهای عضو اوراسیا 
اســت.وی گفت: برای ایجاد یک زنجیره مناسب از 
تولید تا صادرات، ضــرورت دارد به نیازهای متنوع 
منطقه ای و بین المللی در اســتقبال از محصوات 
تولیدی توجه ویژه ای شــود و اتفاقاً یکی از عوامل 

کاما موثــر در کاهش آثار تحریم ها ایجاد ظرفیت 
های پایدار صادراتی در کشور های دوست و همکار 
است.مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسامی ایران تصریح کرد: نمایشگاه بین 
المللی اوراسیا به عنوان حلقه ارتباطی در گسترش 
مناسبات، همگرایی اقتصادی، تقویت روابط مشترک 

مثمر ثمر خواهد بود.
حسین زاده گفت: این نمایشگاه دپیلماسی اقتصادی 
کشورمان را با اعضای این اتحادیه تقویت می کند و 
در راســتای توسعه صادرات غیر نفتی ظرفیت های 

جدیدی را برای فعاان اقتصادی ایران فرآهم کند.
مدیر عامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی در 
پایان تاکید کرد: این رویداد صنعتی و نمایشــگاهی 
برای اولین بار با اتکا به توانمندی فعاان تولیدی در 
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شود و اثرات مثبت برای آینده اقصادی کشورمان 

خواهد داشت.

 زرندی مطرح کرد؛
 صادرات به ۱۱ میلیارد دار رسید

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه بیش از ۲ هزار و 3۷0 
فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری بالغ بر 3۲6 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم برای نزدیک به 4۲ 
هزار نفر صادر شده است.به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی افزود: هر ماه، مهمترین کااهای منتخب صنعتی 
و معدنی که بیشترین سهم در این بخش را دارند مورد رصد و پایش قرار می گیرد و در ۵ ماهه امسال از بین 3۸ 
محصول مهم، ۲۲ کاا با رشــد تولید و ۱6 محصول با کاهش تولید بوده اســت.وی گفت: شرایط خاص اقتصادی 
کشــور و شــیوع بیماری کرونا در کشور منجر به بروز مشکاتی در بخش تولید بوده اما در همین شرایط سخت، 
بخش صنعت و معدن توانست در تعداد قابل توجهی از کااهای اصلی رشد تولید را تجربه کند.زرندی توضیح داد: 
محصوات پتروشیمی با بیش از ۲۵ میلیون تن با افزایش بیش از 6 درصد، لوازم خانگی با تولید یک میلیون ۵۲3 
هزار دستگاه با رشد 4۲ درصدی، شمش آلومینیوم خالص ۱60 هزار تن با افزایش نزدیک به ۵0 درصد، فواد خام 
با تولید بیش از ۱۱ میلیون تن وافزایش ۸ درصد، انواع خودرو سواری با تولید نزدیک به 34۵ هزار دستگاه و رشد 
۱۸ درصد و ســیمان با تولید ۲9.۵ میلیون تن با رشد نزدیک به ۱3 درصد در این مدت رقم خورده است.معاون 
طــرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این مدت نزدیک به ۱۱ میلیارد صادرات و نزدیک به ۱4 
میلیارد واردات صورت گرفت که این روند کاهشی ناشی از بسته شدن مرزها در ابتدای سال و مشکات مرتبط با 
شیوع بیماری کرونا در دنیا بوده است.وی گفت: در این مدت، بیش از ۲۷ هزارو 400 میلیارد ریال تسهیات برنامه 
تولید و اشتغال )تبصره ۱۸ قانون بودجه( به 463 واحد پرداخت شده و همچنین در قالب پروژه رونق تولید نیز ۲۷ 

هزار و ۷00 میلیارد ریال به ۱۲۵0 واحد تسهیات ارائه شده است.

ارزآوری ۱۲۷ میلیون داری از صادرات 
سیمان در ۵ ماه

تولیدکنندگان کشور، در ۵ ماه اول سال جاری اقدام به صادرات بیش از ۵ میلیون 
و۸4۷ هزارو ۲0۱ تن انواع ســیمان بــه ارزش ۱۲۷ میلیون 990 هزارو 9۵9 دار 
کرده اند. ظرفیت تولید سیمان کشور ۸۵ میلیون تن و میزان نیاز داخلی 6۵ میلیون 
تن اســت. در حال حاضر ایران جزء هفت کشور بزرگ تولید کننده سیمان جهان 
اســت که به عقیده کارشناسان، عدم تناسب در تامین  نهاده های تولید به دلیل 
تحریم، مازاد عرضه و عدم تناسب  تقاضا به دلیل افزایش کارخانجات سیمان، بروز 
کووید ۱9 و تبعات ناشــی ازآن و مباحث مرتبط با حمل نقل ازجمله چالش های 
پیش روی صنعت سیمان اســت.  تولیدکنندگان ایرانی در ۵ ماه اول سال جاری 
اقــدام به صادرات ۵ میلیون و۸4۷ هزارو ۲0۱ تن بــه ارزش ۱۲۷ میلیون و990 
هزارو 9۵9 دار  انواع سیمان به ۲۸ کشور جهان کرده اند.بر اساس اعام سخنگوی 
گمرک،  سیمان تولید شده در کشور به کشورهای  هندوستان، افغانستان،روسیه، 
عراق، قطر ، کنیا، کویت، ســریانکا، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، 
آذربایجان، بنگادش، چین، عمان و... صادر شــده است. کشور عراق با ۲4 میلیون 
و۷4۲ هزارو۵9۸ دار در رتبه نخست، کویت با ۲3 میلیون و3۷۵ هزارو ۸۷0 دار 
وافغانســتان با ۱9 میلیون و۵40 هزارو 43۷ دار بیشترین میزان واردات سیمان 

ایرانی را به خود اختصاص داده اند .

کاهش ۸۲ درصدی صادرات ایران به ترکیه
بررسی عملکرد تجاری ایران و ترکیه در هفت ماهه ابتدایی سال جاری میادی 
نشان می دهد که میزان صادرات ایران به این همسایه غربی ۸۲ درصد کاهش 
یافته اســت. از ابتدای ســال جاری میادی و با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
محدودیت های حاصل از آن، میزان تجارت بین المللی میان کشورهای مختلف 
به شکل قابل توجهی کاهش یافته و ایران نیز از این روند مستثنی نبوده است. با 
این وجود وضعیت تجارت با کشورهای مختلف حتی در دوره کرونا نیز متفاوت 
اســت.آمارهایی که چندی قبل از تجارت ایران منتشر شد نشان داد که میزان 
تجارت مشترک در برخی حوزه ها با افغانستان در سال جاری افزایش نیز داشته 
است اما در همین حال میزان تجارت مشترک با ترکیه افتی بسیار شدیدتر از 
افت حاصل از کرونا داشته است.آمارها نشان می دهد که در هفت ماهه ابتدایی 
ســال ۲0۱9 میادی، میزان کل تجارت ایران و ترکیه بیش از چهار میلیارد و 
۲00 میلیون دار بوده بوده اســت که از این عــدد بیش از دو میلیارد و ۸00 
میلیــون دار، صادرات ایران به ترکیه و ۱.3 میلیارد دار نیز صادرات ترکیه به 
ایران بوده است. در هفت ماهه نخست سال جاری میادی مجموع تجارت دو 
کشور به ۱.3۸ میلیارد دار رسیده که نسبت به سال قبل کاهش 6۷ درصد را 
نشان می دهد. در این فضا، ایران تنها ۵09 میلیون دار به ترکیه صادرات داشته 
و ترک هــا نیز حدود ۸۷۸ میلیون دار به ایران کاا فروخته اند و به این ترتیب 
میزان صادرات ایران حدودا ۸۲ درصد و میزان صادرات ترکیه حدودا 3۷ درصد 
کاهش یافته است.بررسی  کاایی تجارت مشترک میان دو کشور نشان می دهد 
که صادرات پاستیک و اجزای آن به ترکیه، اصلی ترین کااهای صادراتی ایران 
به این کشور را تشکیل داده و کاهش صادرات محصوات نفتی اصلی ترین عامل 

در کاهش صادرات ایران به ترکیه بوده است.

با گذشــت حدود 9 ماه از آغاز شیوع 
ویروس کرونا ابتدا در چین و ســپس 
در تمام نقاط جهان، هنوز هیچ یک از 
تیم های پزشکی سراسر جهان به دارو 
یا واکسن این ویروس نرسیده اند اما کار 
برای نتیجه دادن این تحقیقات ادامه 
دارد. پیش بینی یک فعال صنعت دارو 
این است که واکسیناسیون ۸0 میلیون 
ایرانی، عددی در حدود هشت میلیارد 
دار اعتبــار نیاز دارد.از آغاز شــیوع 
ویروس کرونــا در در ماه های ابتدایی 
از شرکت های  سال ۲0۲0 بســیاری 
داروســازی در سراســر جهان اعام 
کردنــد که کار خود را برای ســاخت 
واکسن این ویروس آغاز خواهند کرد و 
در ماه های گذشته این روند ادامه یافته 
است. بر اساس اطاعاتی که از گوشه و 
کنار جهان به گوش می رسد، تعدادی 
از واکســن های پیش بینی شده برای 
کرونا، در گام های ابتدایی موفقیت آمیز 
بوده اند و در حــال حاضر در گام های 
نهایی آزمایش های بالینی و تســت بر 
روی گــروه گســترده ای از داوطلبان 
به ســر می برند تا در صورت موفقیت 
آمیز بودن، به مرحله تولید انبوه برسد.

ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی تهران 
و فعال صنعــت دارو در گفت و گو با 
ایسنا، درباره آخرین وضعیت پیگیری 
روند رســیدن به واکسن کرونا، گفت: 
امروز در نقاط مختلــف جهان، تعداد 
زیادی از شــرکت های داروســازی در 
حال کار بر روی واکسن احتمالی کرونا 
هستند. البته موقعیت این شرکت ها در 
مسیر رسیدن به واکســن کرونا برابر 
نیســت و هریک در گام های مختلفی 
به سمت هدف نهایی هستند.به گفته 
او، در میان شــرکت های فعال در این 
حــوزه، حتی دو شــرکت قطعا اعام 
کرده اند کــه تا پیش از پایان ســال 
میادی جــاری به واکســن خواهند 
رســید و تولید آن را آغــاز می کنند. 
حتی یک شــرکت آمریکایــی تعداد 
قابل توجهی واکســن را از هم اکنون 
تولید کرده زیرا به این قطعیت رسیده 
فرمولی که برای واکســن تولید کرده، 

قطعــا جوابگو خواهد بــود.وی درباره 
چالش های موجود در مســیر رسیدن 
به واکســن کرونا، اعام کرد: یکی از 
چالش های موجود در این حوزه، بحث 
احتمــال ابتای دوباره افرادی اســت 
که تاکنون کرونا گرفته اند. این نشــان 
می دهد که احتماا عمر مفید واکسن 
نیز محــدود خواهد بود و نیاز به تکرار 
تزریق وجود دارد که البته نیاز به برنامه 
ریزی های خاص خود دارد. از ســوی 
دیگر امروز تمام کشورهای جهان این 
واکسن را می خواهند و از این رو نحوه 
تولید و توزیع آن نیز مســئله جدی و 
پیچیده است.عضو اتاق بازرگانی تهران 
ادامه داد: در حال حاضر بســیاری از 
کشــورهای غربی در مراحل مختلف 
تولید واکسن ســرمایه گذاری کرده و 
به نوعی آن را پیش خرید کرده اند. در 
چین نیز شــرکت هایی به جمع بندی 
رســیده اند اما صرف واکسیناســیون 

خود چیــن با جمعیت بیــش از ۱.۵ 
میلیارد نفر خــود کار پیچیده و زمان 
بری خواهد بود. در روسیه نیز خبر از 
نهایی شدن واکسن هایی مطرح شده 
اما با توجه به اینکه این کشــور برای 
داروهایــی خود مجوزهای بین المللی 
یا  نمی گیرد، تردیدهایی درباره خرید 
نخریدن آن وجــود دارد.ریاحی درباره 
قیمت احتمالــی واکســن کرونا نیز 
گفت: باید دید در نهایت چه واکسنی 
نهایی شــده و به چه شکل در جهان 
توزیع می شــود. شــرکتی در هند از 
قیمت ۱0 داری واکســن گفته بود 
و برخی کشــورهای اروپایی از قیمت 
بیــش از ۱00 داری آن. از ایــن رو 
برای واکسیناسیون تمامی ۸0 میلیون 
ایرانی، عددی در حدود هشت میلیارد 
دار اعتبار نیاز خواهــد بود که البته 
با توجه به ملی بــودن موضوع، دولت 
باید برای آن برنامه ریزی کند.به گفته 
وی، با وجود نامشخص بودن سرنوشت 
دقیق تحقیقات درباره کرونا اما پیش 
بینی می شود، واکسیناسیون در سطح 
بین المللی در ســال ۲0۲۱ میادی 

کلید بخورد.

واکسن کرونا برای ایرانی ها 
چقدر آب می خورد؟

 برگزاری اولین 
 نمایشگاه 
بین المللی اوراسیا 
در بهمن ماه 99
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رییس سازمان بازرسی کل کشور خبرداد؛گزیده خبر

ضعف نظارت عمده بانک ها بر تسهیات و مطالبات معوق
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت عمده بانک ها 
بر تســهیات و مطالبات معوق ضعیف است.حجت ااســام 
والمســلمین درویشــیان در دیدار اعضای شورای هماهنگی 
بانک هــای دولتــی و نیمه دولتی با بیان اینکــه در مجموعه 
مدیریتی ســازمان از وضع کشــور، مشــکات معیشــتی و 
اقتصــادی، پیچیدگی تحریم ها و مشــکاتی که ایجاد کرده 
آشنا هستیم، گفت: قوانین وضع شده در حوزه های اقتصادی 
و غیراقتصادی برای شرایط عادی و غیرجنگی وضع شده و در 
زمان جنگ اقتصادی، ممکن اســت برخی قوانین و مقررات 
متفاوت با مقتضیات زمان باشــد، لذا بر همین اساس بود که 
رهبر معظم انقاب دســتور تشکیل شــورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سران قوا و ستاد مقابله با تحریم ها را دادند.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور با اشــاره به نقش شورای 
دســتگاه های نظارتی در دوران مقابله بــا تحریم ها، تصریح 
کرد: خوشــبختانه با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
شــورای دستگاه های نظارتی کشــور دائمی شد و با ترکیب 
جدید و با جدیت تشــکیل جلســه می دهــد و می تواند در 
شــرایط تحریم کمک حال دســتگاه های اجرایی باشد.عضو 
شــورای عالی قوه قضاییه حمایت از دســتگاه های اجرایی، به 
خصوص دستگاه های پرریسک مانند بانک ها و دیگر نهادهای 
تصمیم گیر در حوزه مالی را یکی از رویکردهای جدی سازمان 
بازرســی عنوان کرد و گفت: در شــرایط فعلــی اگر مدیری 
ریســک نکند و به موقع تصمیم نگیرد، کشــور دچار مشکل 
می شــود و ممکن است مدیری پیش خود فکر کند به خاطر 
ریسکی که یک موضوع دارد، تصمیمی اتخاذ و اقدام نکند تا 
به دردســر احتمالی نیفتد و به همین خاطر آیت اه رئیسی از 
ما خواســته اند که بر »ترک فعل هــا« نیز ورود کنیم و ما نیز 
حتماً سراغ مسئولیت های انجام نشده خواهیم رفت و مطالبه 
خواهیم کرد و چه بســا ترک فعل ها مهم تــر و ضرر آن نیز 
به کشور بیشتر باشد.حجت ااســام والمسلمین درویشیان 
بر انجام اقدامات پیشــگیرانه و اصاحــی تاکید کرد و افزود: 
حقیقتاً دنبال مچ گیری نیستیم و قصد دستگیری از مدیران را 
داریم، اما در عین حال مچ مفســدین از جمله مفسدین مالی 
و اقتصادی، مفسدین اداری و ترک فعل ها را می گیریم. بعضاً 
عدم توجه به مسئولیت ها و ترک فعل ها منجر به پرونده های 
فسادی می شــود که اکنون در قوه قضاییه در حال رسیدگی 
است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گزارش های 
هشداری این سازمان به دستگاه های مختلف از جمله بانک ها 

و تاکید بر بررسی آسیب های ساختاری و فرآیندی که منتهی 
به فســاد و ایراد می شود، اظهار داشت: از ابتدای انقاب همه 
دلسوزان بر اصاح نظام های مختلف از جمله بانکی، مالیاتی، 
گمرکی و … تاکید کردند که تاکنون اصاح اساســی صورت 
نگرفته اما بنا داریم به کمک مجلس برویم تا اصاحات اساسی 
در نظام بانکی صورت بگیرد.وی با اشــاره به جلسات مفصل 
خود و سازمان بازرســی با مدیران بانک مرکزی و بانک های 
عامل، گفت: بنا داریم مشکات و مسائل کشور را با همفکری 
و همکاری حل کنیم، نه اینکه چوب ای چرخ دســتگاه های 

فعال در خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی بگذاریم.
حجت ااسام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: یکی از 
دغدغه هایی که در بازرسی از بانک های مختلف برای ما ایجاد 
شد، مسئله نیاز به نظارت بیشتر بانک ها بر تسهیات پرداختی 
و معوق شــدن مطالبات اســت؛ اینکه بخشــی از تسهیات 
پرداختی در محلی که در قرارداد ذکر شده، صرف نمی شود، 
به علت عدم نظارت بانک هاست، فلذا ازم است نظارت بانک ها 
تقویت شود و تا انتهای زنجیره مصرف تسهیات در پروژه ها 
ادامه یابد و اطمینان حاصل شود که تسهیات در جای مقرر 
هزینه شده و ارزیابی ها نیز دقیق باشد.رئیس سازمان بازرسی 

کل کشــور با انتقاد از کارشناسی های ضعیف و یا بعضاً توجه 
نکردن به گزارش های کارشناسان، گفت: برخی از تسهیاتی 
که به پروژه ها داده می شود، اولویت کشور نیست و یا آن پروژه 
صرفه اقتصادی ندارد، اما بانک ها بعضاْ با فشــارهای مقامات 
سیاسی و غیر سیاسی مجبور به پرداخت می شوند، درحالی که 
شما باید امانت دار مردم باشید و از منابع بیت المال محافظت 
کنید.وی ادامه داد: در بررسی ها اگر به این نتیجه رسیدید که 
پرداخت تســهیات به پروژه ای خاف مصالح کشور و بانک 
است و فشاری وارد می شد، موضوع را به ما منتقل کنید تا از 
شما حمایت کنیم. به هیچ وجه نباید اجازه داد کسی مصالح 
و منافع کشــور را زیر پا بگذارد.حجت ااســام والمسلمین 
درویشــیان با انتقاد از بنگاه داری بانک ها و با بیان اینکه ادعا 
می شود بانک ها اراده ای برای واگذاری بنگاه های خود ندارند، 
تصریح کرد: یکی از اشــکااتی که درباره بنگاه داری بانک ها 
مطرح می شود، این است که بانک ها تسهیات ارزان قیمت را 
به بنگاه های خود اختصاص می دهند. با توجه به اتمام مهلت 
قانونی ســه ساله واگذاری بنگاه های بانک ها هرچه زودتر این 
بنگاه ها را واگذار کرده و بر مسئولیت اصلی خود تمرکز کنید.

رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور در خصوص واحدهای 

تولیدی تملک شده از سوی بانک ها نیز گفت: آیت اه رئیسی 
در خصوص بررسی این موضوع به ما مأموریت داده اند و بنده 
نیز از همکاران خواسته ام آمار و اطاعات همه واحدهای تملک 
شــده در کل کشور را بگیرند. گفته می شود برخی واحدهای 
تولیدی بعد از واگذاری و تملک بانک تعطیل شــده اند و اگر 
در اختیــار مالک قبلی بود و یا اگر بانک مدیریت مجموعه را 
به مدیر قبلی می ســپرد، این واحد تولیدی تعطیل نمی شد و 
این ذهنیت برای جامعه ایجاد شده که مشکل در بانک هاست. 
شــما نیز کمک کنید تا گزارش جامع و کاملی تهیه شود تا 
اگر این اتهام متوجه بانک ها نیســت، رفع شود.وی با اشاره به 
دریافت تســهیات ارزان قیمت از سوی برخی افراد صاحب 
نفوذ که آن را نیز پس نمی دهند، اظهار داشــت: لیست این 
افراد را به ســازمان ارائه کنید و از شــما رسماً می خواهیم با 
قاطعیت این قبیل موارد را پیگیری کرده و نتیجه را هم به ما 
اعام کنید.حجت ااسام والمسلمین درویشیان در خصوص 
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص قابل مطالبه 
نبودن سودهای مازاد بر دستورالعمل بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار گفت: این مسئله بیشتر در بانک های خصوصی 
مبتابه است. بنده نیز اباغ کرده ام در استان ها نظارت کنند 
تــا این رأی وحدت رویه اجرا شــود. برخی از بانک ها ســود 
قانونی ســپرده را در یک حساب می ریزند و سود غیر قانونی 
را در حساب دیگری واریز می کنند.رئیس سازمان بازرسی کل 
کشــور با بیان اینکه اگر قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه 
آن درست اجرا شود، جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می شود، 
گفت: در بازرســی ها به مواردی برخوردیم که از حساب های 
راکد سوءاســتفاده می شود. حســاب های با استفاده نباید 
راکد شــود، بلکه به طور کل نباید دیگر قابل اســتفاده باشد.

در این دیدار محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی 
و مدیرعامــل بانک ملی ایران، حجــت اه صیدی مدیرعامل 
بانک صــادرات، مصطفــی پرتوافکنان عضو هیــأت مدیره 
بانک سپه، حســین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن، 
روح اه خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی، محمد بیگدلی 
مدیرعامل بانک ملت، بهزاد شــیری مدیرعامل پســت بانک 
ایران، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن، رضا دولت آبادی 
مدیرعامــل بانک تجارت، علی صالح آبــادی مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات، اصغر نوراه زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید و علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک ها حضور 

داشتند و دغدغه های خود را مطرح کردند.

افزایش سرمایه ۶۲ هزار میلیارد تومانی 
بانک های دولتی

ســرمایه بانک های دولتــی از ۲۰ هزار میلیارد تومان در ســال ۹۸ به ۸۲ هزار 
میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار 
گزارشــی از اقدامات انجام شده در بازه زمانی شهریور ۹۸ تا مرداد ۹۹ در حوزه 
اصــاح نظام بانکداری اعام کرد که راهکارهــای اصاح و بهبود نظام بانکی و 
راهکارهای حفظ و استمرار ثبات و سامت نظام بانکی در قالب برنامه های کوتاه 

مدت و بلند مدت تدوین و در شهریور ۹۸ تقدیم رییس جمهور شد.

واگذاری اموال مازاد بانک ها
یکی از اقدامات مهم در حوزه اصاح نظام بانکداری واگذاری اموال مازاد بانک ها 
بوده است که در این راستا برنامه زمانبندی اموال مازاد بانک ها تنظیم و سامانه 
اطاعات اموال مازاد بانک ها راه اندازی شد. بر این اساس در سال ۹۸ حدود ۱۳ 
هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها به فروش رســید که با این حساب میزان 
فروش اموال مازاد در بانک ها از دی ماه سال ۹۶ تا مرداد ماه سال ۹۹ به حدود 

۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اباغ سند تحول دیجیتال بانک ها
یکی دیگر از اقدامات انجام شده در راستای اصاح نظام بانکداری تدوین و اباغ 
ســند تحول دیجیتال بانک ها بوده است که در راستای تحقق اقتصاد هوشمند 
انجام شد. این ســند تحت عنوان »بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد 
سیاســتی و چارچوب اســتقرار بانکداری دیجیتال مبتنی بــر پارادایم اقتصاد 
هوشــمند« از سوی معاون معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 

امور اقتصادی و دارایی به بانک ها اباغ شد.

اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی
اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای اصاح نظام بانکداری در دستور 
قرار گرفته اســت که بر این اساس اقداماتی از جمله تحول در ساختار سازمانی 
بانک های دولتی، تفکیکی سمت مدیرعامل از رییس هیئت مدیره در بانک ها و 
انتزاع وظایف اجرایی از هیئت مدیره و محول کردن آن به هیئت عامل پیگیری 

و اجرایی شد.

افزایش سرمایه بانک ها
در راســتای برنامه اصاح نظام بانکداری و با هدف رفع مشکل کمبود سرمایه و 
بهبود کفایت سرمایه بانک ها افزایش سرمایه بانک های ملی، کشاورزی، صنعت و 
معدن، مسکن، توسعه صادرات و سپه انجام شد. بر اثر اجرای این برنامه سرمایه 
بانک های دولتی از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۸۲ هزار میلیارد تومان 
در ســال ۹۹ افزایش یافت. این در حالی اســت که طبق این گزارش ســرمایه 
بانک های خصوصی از ۳۰ هزار میلیارد تومان در ســال ۹۸ به ۱۶ هزار میلیارد 

تومان در سال ۹۹ کاهش یافته است.

واگذاری سهام دولت
همچنین با هدف مولدسازی دارایی بانک ها، واگذاری سهام دولت در دستورکار 
قرار گرفت و باقیمانده ســهام دولــت در بانک های ملت، تجــارت، صادرات و 
 ETF شــرکت های بیمه البرز و اتکایی امین در قالــب صندوق های قابل معامله

انجام شد.

ادغام بانک ها
ادغام بانک ها وابسته به نیروهای مسلح در این بازه زمانی انجام شد و بانک های 
قوامیــن، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسســه اعتباری کوثر در بانک 

سپه ادغام شدند.

تعدیل شعب بانک ها
تعدیل شعب بانک ها نیز در بازه زمانی ذکر شده ادامه یافت. در این راستا ۹۰۳ 
شــعبه بانک های دولتی و خصوصی در سال ۹۸ تعدیل شد. همچنین کاهش 
۷۳۵ شــعبه بانک در سال ۹۹ و ۱۳۹۵ شعبه در سال ۱۴۰۰ در راستای اجرای 

برنامه اصاح نظام بانکداری برنامه ریزی شده است.

شاخص بورس۴۵۹۷ واحد کاهش یافت
شاخص بورس روز جاری باز هم با نوسان مواجه شد به طوری که با افت بیش از 
۴۵۰۰ واحدی در پایان معامات به یک میلیون و ۶۹۹ هزار و ۵۱۰ واحد رسید.

جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که 
اکثر شــاخص های معاماتی در بازار سهام دیروز با سقوط مواجه شدند و به طور 

میانگین ۰.۴۶ درصد کاهش را به ثبت رساندند.

نوسان شاخص ها
بر اساس آمارهای معاماتی، روز جاری شاخص های بورس با نوسان مواجه شدند 
به طوری که شــاخص کل با )۴۵۹۷( واحد ریزش معادل )۰.۲۷( درصد به یک 
میلیون و ۶۹۹ هزار ۵۱۰  واحد، شــاخص قیمت »وزنی - ارزشــی«  با )۱۲۰۵( 
واحد افت معادل )۰.۲۷( درصد به ۴۴۵ هزار ۷۳۰ واحد، شاخص کل »هم وزن« 
با )۲۴۷۷( واحد ریزش معادل )۰.۵۸( درصد به ۴۲۷ هزار و ۷۲۴ واحد، شاخص 
قیمــت »هم وزن« با )۱۶۲۳( واحد کاهش معادل )۰.۵۸( درصد به ۲۸۰ هزار و 
۳۶۴ واحد، شــاخص آزاد شناور با )۸۸۲۱( واحد افت معادل )۰.۳۸( درصد به ۲ 
میلیون و ۲۸۶ هزار و ۶۴۶ واحد، شاخص بازار اول با ۱۳۹ واحد رشد معادل ۰.۰۱ 
درصــد به یک میلیون و ۲۶۶ هزار ۲۸۴ واحد و شــاخص بازار دوم با )۲۳۴۰۹( 

واحد افت معادل )۰.۷۰( درصد به ۳ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۵۸۶ واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار
از ســویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که دیروز ۷ 
نمــاد » کگل با ۱۹۹۲ واحد، فواد بــا ۱۶۶۲ واحد، فارس با ۱۳۳۱ واحد، فملی 
با )۱۳۱۷( واحد، حکشــتی با )۱۱۴۳( واحد، رمپنا با )۱۰۵۹( واحد، و همراه با 
)۱۰۱۳( واحد«، بیشــترین تاثیر را در روند حرکتی شاخص کل بورس بر جای 

گذاشتند.

افت شاخص صنایع
این گزارش می افزاید، روز جاری همه شــاخص صنایع تاار شیشه ای با نوسان 
مواجه شــدند به طوری که شــاخص صنایع »کانه فلزی با ۱۵۲۸۳ واحد رشد 
معــادل ۳.۶۰ درصد به ۴۳۹ هزار و ۹۳۲ واحــد، محصوات فلزی با )۱۰۸۸۹( 
واحد کاهش معادل )۲.۴۴( درصد به ۳۰۹ هزار و ۷۲۱ واحد، زراعت با )۶۲۱۵( 
واحــد ریزش معادل )۲.۵۰( درصد به ۱۷۳ میلیــون و ۹۹۰ هزار و ۲۹۵  واحد، 
خــودرو )۱۲۷۷۸( واحد کاهش معادل )۳.۷۶( درصد به ۳۳۰ هزار و ۲۳۲ واحد، 
رادیویی با )۴۵۷( واحد کاهش معــادل )۳.۹۲( درصد به ۱۱ هزار و ۵۱۹ واحد، 
فنی مهندسی با )۴۰۲( واحد افت معادل )۴.۳۵( درصد به ۸ هزار و ۸۱۵ واحد، 
فراورده نفتی با )۴۲۳۶۹۱( واحد کاهش معادل )۴.۶۶( درصد به ۶ میلیون و ۶۸۸ 

هزار و ۵۷۶ واحد« رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز بازار سهام مشخص می کند:  
قیمت ســهام نمادهای » قنیشــا با ۵ درصد، کاا با ۴.۹۹ درصد، فســازان با 
۴.۹۸ درصــد، پترول بــا ۴.۹۶ درصد، وبوعلی بــا ۴.۹۵ درصد، کگل با ۴.۹۱ 
درصد و تیپیکو با ۴.۸۹ درصد«  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای »شتران با 
)۱۱.۵۵( درصد، شپنا با )۷.۳۱( درصد، شبریز با )۶.۵۸( درصد، انرژی۳ با )۵( 
درصد، غزر با )۵( درصد، کرازی با )۴.۹۸( درصد و خپارس با )۴.۹۷( درصد« 
بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.به این ترتیب، در پایان اولین 
روز معاماتی بورس در هفته جاری، یک میلیون و ۸۴۷ هزار نوبت معاماتی، 
۱۲ هــزار و ۸۸۴ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۳۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد 

تومان در بورس معامله شد.
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نگـــاه

عون: 
 لبنان در یک دوراهی سرنوشت 

ساز قرار دارد
رئیس جمهور لبنان با بیان این که کشــورش به حمایت بیشتر جامعه جهانی 
ونهادهای بین المللی نیاز دارد تأکید کرد: لبنان در یک دوراهی سرنوشــت ساز 
و حساس قرار دارد.به گزارش المیادین، میشل عون، رئیس جمهور لبنان جمعه 
شــب در توئیتی تأکید کرد که لبنان در دو راهی سرنوشــت ساز میان آرزوی 
دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بحران های اقتصادی ، مالی ، پولی و اجتماعی 
قرار دارد.وی در این توئیت اظهار داشــت که لبنان به پشتیبانی بیشتر جامعه 
بین المللی و سازمان های وابسته به سازمان ملل برای کمک به عبور از شرایط 
اضطراری بسیار نیاز دارد.عون در این توئیت نوشت:  ما اول باید روی یک واکنش 
ســریع کار کنیم تا بحران ها را حل کنیم ، و این بخشــی از اصلی است که در 
دستور کار سازمان ملل متحد بر آن تاکید شده یعنی اصل« هیچ کس را پشت 
سر رها نکن« تا  به گروه های نیازمند و فقیر و بخشهای حاشیه نشین و آسیب 
دیده کمک شود. در ثانی ما باید نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را که آسیب 
دیده و به طور کامل تخریب شده اند و منجر به آوارگی ۳۰۰ هزار شهروند شده، 
تعمیر کنیم ، به ویژه با نزدیک شدن به فصل زمستان که اوضاع دشوار میشود. 
ســوم ، ما باید بندر بیروت را به عنوان شــریان حیاتی اقتصاد لبنان بازسازی و 
خســارت سنگین وارد شده به بخشهای بهداشت ، آموزش ، غذا ، ساخت و ساز 
، جهانگردی را جبران کنیم.وی از »کشــورهای برادر و دوست و نهادهای بین 
المللی که در راه ارائه کمک و ارائه کمک فوری و بشردوستانه قدم برداشته اند« 
تشــکر کرد.در چارچوب تاش ها برای تشکیل دولت لبنان ، ریاست جمهوری 
لبنان روز جمعه اعام کرد که میشــل عــون با امانوئل ماکرون ، رئیس جمهور 
فرانسه گفتگوی تلفنی کرده است.در این تماس درباره روند تشکیل دولت و لزوم 

ادامه تاش ها برای تشکیل هرچه سریعتر دولت لبنان گفتگو شد.

پمپئو به ژاپن می رود
تلویزیون ژاپن گزارش کرد: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، برای شــرکت در 
نشستی چهارجانبه با حضور وزرای خارجه ژاپن، استرالیا و هند در توکیو، دهه 
دوم مهر سال جاری به ژاپن سفر می کند.»ان. اچ. کی« روز شنبه گزارش کرد 
وزرای خارجه این چهار کشــور قرار است در این نشست در مورد فعالیت های 
دریایی فزاینده چین بحث و گفت و گو کنند و تعهدشان در مورد اقیانوس های 
هند و آرام باز و آزاد براساس قانون بین المللی را مورد تاکید مجدد قرار دهند.

تلویزیون ژاپن افزود: همچنین هماهنگی ها برای دیدار نخست وزیر جدید ژاپن، 
»سوگا یوشیهیده«  با مایک پمپئو در دست انجام است.گزارش حاکی است این 
چهار مقام شهریور سال گذشــته هم در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفت وگو 
کرده اند.در صورت دیدار با پمپئو، این نخستین دیدار رو در روی »سوگا« با یک 
مقام عالی رتبه خارجی از زمان در دســت گرفتن سکان دولت خواهد بود.سوگا 
چهارشنبه هفته پیش با رای مجلس ژاپن به عنوان نخست وزیر ژاپن انتخاب و 

جانشین »آبه شینزو« شد که به علت بیماری استعفا کرد.  

زنگ خطر در جهان عرب
»زنگ خطر بعد از پر رنگ شدن شکاف بین حاکمان کشورهای حوزه خلیج فارس 
و مردم شان بر اثر امضای توافقات عادی سازی روابط با اسرائیل، به صدا در آمده 
اســت.«روزنامه دیلی صباح ترکیه در گزارشی پیرامون توافقات اخیر به اصطاح 
عادی سازی روابط  بین رژیم صهیونیستی و بحرین و امارات به بیان دیدگاهیش 
از منظر آنکارا پرداخته و نوشــته اســت: »این توافقات در کاخ سفید زیر نظارت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حالی امضا شدند که او سر و صدا می کند 
که این توافقات گام هایی در جهت پایان دادن به اختاف و درگیری هستند.البته 
عادی ســازی روابط به طور نظری گامی خوب در مسیر دستیابی به صلح است 
اما اگر این اتفاق به قیمت حقوق بنیادین فلسطینی ها باشد چیزی بجز آشوب به 
وجود نخواهد آورد.نزدیکتر شدن به اسرائیل بدون حفاظت از حقوق فلسطینی ها 
تنها باعث تعمیق اختافات در منطقه خواهد شد.همچون مورد مربوط به اقدامات 
ترامپ در قبال شهر قدس، این توافقات که لقب »توافقات ابراهیم« را پیدا کرده 
و حتی راه حل دو کشــوری را ذکر نکرده اند، شکاف را تسریع و خشم را تشدید 
خواهد کرد.بحرین و امارات تنها طرفهای این روند نیســتند. احتماا عربستان 
سعودی، هم پیمان وفادار آمریکا طرف بعدی است. مصر هم تا کنون حمایتش را 
ابراز داشته بنا براین در منطقه خیلی آشکار شکافی بین آنهایی که به قیمت رنج 
مردم فلسطین با اسرائیل کنار می آیند و آنهایی که با آن مخالفند، به وجود آمده 
است.ترکیه نیز با توجه به روابطش هم با آمریکا و هم با اسرائیل و در عین حال 
مطرح بودن به عنوان قدرتمندترین حامی فلسطینی ها در اینجا یک کشور کلیدی 
به حساب می آید.آنکارا این توافق را محکوم و عنوان کرده، این توافق با تعهدات 
برقرار شــده تحت ابتکار عمل صلح عربی ۲۰۰۲ و ســازمان همکاری اسامی 
متناقض است.وزارت امور خارجه ترکیه معتقد است این توافق تنها موجب تشویق 
اسرائیل به تداوم فعالیتهای نامشروع و نقض هایش در قبال فلسطینی ها می شود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه یک حامی قدرتمند یک توافق عادانه 
میان اسرائیل و فلسطین بوده و معتقد است تنها راه دستیابی به صلح و ثبات در 
خاورمیانه از طریق یک راه حل منصفانه برای مســاله در چارچوب قطعنامه های 
ســازمان ملل و قوانین بین المللی است.با این وجود به نظر می رسد خاورمیانه با 
این توافق چند دسته تر از هر زمان شده است.بحرین، امارات، عربستان، مصر و 
اسرائیل تحت حمایت آمریکا در یک دسته هستند در حالی که ترکیه، ایران، قطر 
و مــردم عرب این منطقه در طرف دیگر قرار دارند.این توافق مطمئنا اردوغان را 
رهبر خیابان های عربی خواهد کرد.از طرف دیگر هم این توافق را باید صف بندی 
علیه یک دشــمن مشترک آنها، یعنی ایران قلمداد کرد که چند قطبی شدن را 
تشــدید کرده و جبهه هایی را در خاورمیانه که نسبتا خطرناک به نظر می رسند، 
ایجاد می کند. این اقدام اسرائیل را تشویق خواهد کرد تا به اقدامات نامشروعش 
علیه فلســطینی ها ادامه دهد.برای ترکیه دشوار است که در تنشها تعادل ایجاد 
کند. این کشــور به عنوان تنها عامل خواستار صلح در سمت فلسطینی ها و در 
عین حال بخشی از نهادهای بین المللی باقی مانده است.انتظارات از اردوغان باا 
اســت. اما این یک کار دشوار است. باید گفتگو حفظ شود اما در عین حال نباید 

فلسطینی ها به زیر اتوبوس انداخته شوند.«

ترامپ:
صلح ۷یا ۸ کشور عربی دیگر با اسرائیل

رئیس جمهور آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی که جمعه برگزار شد گفت: ۷ 
یا ۸ کشور عربی دیگر هم با اسرائیل توافق عادی سازی روابط امضا میکنند 
که ازاین تعداد چند کشور در خاورمیانه هستند.به گزارش المیادین، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی در پی دیدارش با 
شیخ ناصر صباح ااحمد الجابر، پسر بزرگ امیر کویت مدعی شد: ۷ الی ۸ 
کشور دیگر هم به امضا کنندگان توافق صلح با اسرائیل ملحق خواهند شد 
و ممکن اســت کویت هم در نهایت به این  کشورها بپیوندد.ترامپ درباره 
طالبان افغانســتان نیز گفت:«با طالبان به خوبی تعامل میکنیم. آنها بسیار 
محکم، بسیار باهوش و بسیار سرنوشت ساز هستند، اما شما می دانید که ۱۹ 
سال از آغاز جنگ می گذرد و آنها صریحاً از جنگ خسته شده اند.«همچنین 
ترامــپ گفت: با ناصر صباح اامد الصباح و هیات کویتی دیدار کردم و آنها 
برای امضای توافق صلح با اســرائیل مشتاق هستند و به نظرم آنها به زودی 
به کشورهای دیگر در صلح با اسرائیل ملحق شوند.کویت هنوز هیچ واکنشی 
به این اظهارات نداشــته است. این کشور از جمله کشورهای عربی است که 
مواضع مخالف با عادی سازی دارند.مارک میدز، کارمند ارشد کاخ سفید روز 
جمعه گفت که کشــورهای دیگری در خاورمیانه و خارج از آن احتماا در 
آینده ای قابل پیش بینی گام مشابه امارات و بحرین بردارند.میدز اعام کرد 
که پنج کشــور دیگر »به طور جدی« در حال پیوستن به »توافق ابراهیم« 
هستند که بر اساس آن صلح بین اسرائیل از یک طرف و امارات و بحرین از 
طرف دیگر برقرار شد.این مقام آمریکایی اسامی این کشورها را فاش نکرد و 
فقط گفت سه کشور منطقه ای و دو کشور خارج از خاورمیانه هستند.ترامپ 
که به دنبال پیروزی مجدد در انتخابات ماه نوامبر است، مشتاق پایان دادن به 
طوانی ترین جنگ تاریخ آمریکا )در افغانستان( است و دولت او تمایل دارد 
که از این امر به عنوان راهی برای افزایش شانس دستیابی به توافق صلح در 
افغانستان استفاده کند.ایاات متحده در تاش است نیروهای خود را تا ماه 
مه ۲۰۲۱ از افغانستان خارج کند. دولت افغانستان و طالبان پس از مراسم 
افتتاحیه مذاکــرات خود در دوحه قطر با حضور مایک پامپئو، وزیر خارجه 
ایاات متحده اولین جلسه رسمی خود را به عنوان بخشی از مذاکرات صلح 
در روز دوشــنبه برگزار کردند.درباره سوریه نیز رئیس جمهور آمریکا اعام 
کرد که ایاات متحده احتماا در مورد مسئله میادین نفتی در شرق سوریه 
با کردها گفتگو کند.وی گفت: ممکن است درمورد نفت در سوریه با کردها 
به توافق برسیم.ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی گفت: من موفق شدم نفت را 
پس انداز کنم. ما نیروهایی داریم که از نفت محافظت می کنند. این احتمال 
وجــود دارد که ما در مورد نفت با کردها گفتگــو کنیم و خواهیم دید که 
چگونه پایان خواهد یافت و سپس سوریه را ترک خواهیم کرد.ترامپ هیچ 
توضیحی در مورد جزئیات این گفتگوی احتمالی، احزاب احتمالی شــرکت 
کننده در آن و یا هیچ تاریخی برای آنها ارائه نداده است.در اواخر ماه ژوئیه 
لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی اعام کرد که توافقنامه ای بین یک شرکت 
آمریکایی و کردها در شمال شرقی سوریه در مورد توسعه میادین نفتی در 
منطقه منعقد شده اســت.وی تأکید کرد حضور نظامی آمریکا در سوریه و 
عراق کاهش یافته و کمتر از ۴ هزار سرباز در افغانستان باقی می مانند.ترامپ 
در مورد انتخابات آینده هم بار دیگر گفت: ارســال برگه های رای گیری از 
طریق پست عادی منجر به تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری خواهد 
شد.ترامپ همچنین در کنفرانس مطبوعاتی خود در کاخ سفید فاش کرد که 
»پیشرفت زیادی در کشف واکسن برای مقابله با ویروس کرونا حاصل شده 
است.«رئیس جمهور آمریکا، جو بایدن، رقیب دموکرات خود در انتخابات را 
متهم کرد که تاش می کند »تاش های ما برای پیشــبرد رسیدن به یک 

واکسن قابل اعتماد را تضعیف کند«.

با مرگ قاضی دیوان عالی:

نگرانی دموکرات ها از بهره برداری ترامپ
با مرگ »روث بیدر گینزبــرگ« یکی از ۹ قاضی دیوان عالی 
آمریکا در شــش هفته باقی مانده تــا زمان برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری، خالی شدن این کرسی در بااترین سطح 
قضایــی در آمریکا، دموکرات ها را نســبت بــه بهره برداری 
جمهوریخواهان و دونالد ترامپ از این مســاله به شدت نگران 
کرده است. گینزبرگ که به مدت ۲۷ سال کرسی قضاوت در 
دیــوان عالی آمریکا را در اختیار داشــت و تا آن زمان برتری 
جمهوریخواهان به دموکرات ها پنج به چهار محسوب می شد، 
حال با خالی شــدن این کرســی در پی مرگ وی، در صورت 
اقدام ترامپ به انتخاب فرد جایگزین و حمایت ســنا در زمان 
باقی مانده تــا برگزاری انتخابات، کفه ترازو می تواند در عالی 
ترین سطح تصمیم گیری قضایی را  هرچه بیشتر به نفع خود 

تغییر دهد.

چرایی اهمیت کرسی خالی در دیوان عالی آمریکا
با توجه به اینکه دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود 
دو قاضی محافظه کار بر مســند این کرسی معرفی و منصوب 
کرده، با معرفی نفر ســوم توســط وی به طور عملی کنترل 
محافظه کاران بــر بااترین مرجع قضایــی در آمریکا قوی تر 
می شــود.تحلیلگران بر این باورند که بیم آن می رود تا شمار 
کرســی های حاضر در دیوان عالی آمریــکا با اقدام ترامپ در 
انتخاب فرد جایگزین، از پنج قاضی محافظه کار و  متمایل به 
جمهوریخواهان در برابر چهار قاضی لیبرال با گرایش دموکرات 
می تواند وضعیت را به شش کرسی جمهوریخواه در برابر سه 
کرســی دموکرات تغییر دهد، آن گاه قدرت گیری ترامپ در 
آستانه برگزاری انتخابات و با توجه به اکثریت جمهوریخواهان 
در ســنا، هرچه بیشتر خواهد شــد.ناظران سیاسی معتقدند 

چنانچــه ترامپ مبادرت بــه تعیین قاضــی جایگزین برای 
کرسی به جای مانده از گینزبرگ نماید حداقل از ۵۳ سناتور 
جمهوریخواه سنا باید ۵۰ سناتوز از فرد نامزد پیشنهادی رئیس 
جمهوری آمریکا حمایت کنند.کارشناسان و تحلیلگران رسانه 
هــای خبری غربی بر این باورنــد که چنانچه ترامپ حتی در 
مدت باقی مانده از دوره کنونی ریاســت جمهوری خود فردی 
را بــه عنوان نامزد جایگزین  گینزبرگ به ســنا معرفی نکند، 
می تواند با مانور دادن بر ســر ایــن موضوع  به رای دهندگان 
جمهوری خــواه وعده دهد که در صــورت انتخاب مجدد او، 

چرخش دیوان عالی به سوی محافظه کاران حتمی است و وی 
با انتخاب دوباره بعنوان رئیس جمهوری آمریکا خواهد توانست 
سومین قاضی محافظه کار را روانه  دیوان عالی کند و موازنه را 

۶ به ۳ به نفع جمهوریخواهان دراین دادگاه تغییر دهد.

مخالفت 2 سناتور جمهوریخواه آمریکایی
رســانه های غربی گــزارش دادنــد که تاکنون دو ســناتور 
 Susan( جمهوریخواه مجلس ســنای آمریکا، ســوزان کالینز
 Lisa( »ســناتور ایالت مین و »لیســا مرکاوســکی )Collins

Murkowski( ســناتور ایالت آاســکا اعام کرده اند تا قبل از 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۱۳ آبان به هیچ 
نامزد پیشنهادی ترامپ برای تصدی کرسی قضاوت در دیوان 

عالی این کشور رای نخواهند داد.

مخالفت بایدن با اقدام شتاب زده ترامپ
درهمین حال جو بایدن نامزد ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 
از حزب دموکرات در واکشــن به مــرگ گینزبرگ درتوئیتی 
نسبت به هرگونه اقدام شتابزده ترامپ در معرفی فرد جایگزین 
برای این مســند تا پیش از انتخــاب رئیس جمهوری بعدی 
آمریکا، هشدار داد.بایدن در حساب توئیتر خود نوشت: اجازه 
دهیــد واضح بگویم؛ رای دهندگان باید رئیس جمهوری خود 
را انتخاب کنند، آنگاه رئیس جمهوری برگزیده باید جانشین 

قاضی گینزبرگ را تعیین کند.

فرد  ترامپ هرچه ســریعتر  ســناتور جمهوریخواه: 
جایگزین را معرفی کند

این درحالی اســت که تدکروز ســناتور ایالت تگزاس به رغم 
مخالفت ها خواســتار معرفی هرچه سریعتر فرد جایگزین از 
سوی ترامپ برای  قاضی گینزبرگ شد و گفته است که سنا نیز 
باید تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به 
نامزد پیشنهادی ترامپ رای اعتماد دهد، استدال کروز برای 
معرفی هرچه سریعتر قاضی جایگزین این است که در صورت 
جنجال بر سر نتیجه آرای ریاست جمهوری پیش رو و کشانده 
شــدن آن به دیوان عالی، آن گاه هشت قاضی با موازنه ۴ در 
برابر ۴ به قضاوت خواهند نشست که می تواند تعیین سرنوشت 

انتخابات را با چالش بیشتری مواجه سازد.

دو چهره سیاسی که ادعا می کنند نماینده رئیس 
جمهوری آمریکا هستند به بنیان گذار وب سایت 
افشاگر ویکی لیکس یک توافق »برد-برد« برای 
اجتناب از اســترداد به آمریــکا و اعام جرم را 
پیشنهاد دادند. به نوشته روزنامه گاردین، براساس 
آن به جولیان آسانژ، بنیان گذار وب سایت افشاگر 
ویکی لیکس پیشــنهاد عفو می شود، در صورتی 
که وی در ازای این پیشــنهاد افشا کند که چه 
کسی ایمیل های حزب دموکرات را به وب سایت 

وی داد تا به شفاف ســازی اتهامات دال بر اینکه 
این ایمیل ها توسط هکرهای روسی برای کمک 
به پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
در انتخابــات ۲۰۱۶ میادی فراهم شــده اند، 
کمک کند.جنیفر رابینســون، وکیل آســانژ در 
بیانیه ای در دادگاه گفت: این پیشــنهاد از سوی 
دینا روراباکر، قانون گذار جمهوری خواه و چارلز 
جانســون، معاون ترامپ در نشستی مورخ ۱۵ 
اوت سال ۲۰۱۷ میادی در سفارت اکوادور در 
لندن که مدتی پناهگاه آسانژ بود، مطرح شد. در 
آن زمان آســانژ تحت تحقیقات محرمانه توسط 
یک هیات منصفه عالی آمریکایی قرار داشــت.

رابینســون افزود: پیشــنهاد مطرح شده توسط 
روراباکر این بود که آسانژ در ازای دریافت نوعی 
عفو، ضمانت یا توافق که از نظر سیاسی به نفع 
ترامپ بود و از اعام جرم و اســترداد به آمریکا 
جلوگیری می کرد، منبع ایمیل های منتشر شده 
در وب سایتش را افشــا کند.وی در ادامه تاکید 

کــرد:  روراباکر گفته بود که بــه لندن آمده تا با 
آسانژ درباره اقدامات ازم برای آزادی او صحبت 
کند و به او یک توافق برد-برد را پیشــنهاد دهد 
که به آســانژ اجازه خروج از ســفارت اکوادور و 
ادامه زندگی اش بدون ترس از استرداد به آمریکا 
را می دهد. اما آســانژ نام منبع ایمیل ها را فاش 
نکرد.گرچه تیم حقوقی آســانژ ابتدا این ادعا را 
در ماه فوریه مطرح کرد و به توافقی برای عفو در 
ازای انکار اینکه منبع این ایمیل ها روسیه بوده، 
اشاره داشت اما این بیانیه رابینسون که به عنوان 
مدرکی توســط دادگاه پذیرفته شــد، جزئیات 
بیشتری را درباره این نشست ارائه می کند.  پس 
از مطرح شدن ادعاهای اولیه، یکی از سخنگویان 
کاخ سفید گفت: ترامپ خیلی کم دینا روراباکر 
را می شناســد. او هرگز با این قانون گذار درباره 
این موضوع یا موضوعــات دیگر صحبت نکرده 
است. این کاما یک ادعای ساختگی است. این 
احتماا فریــب و دروغ دیگری از جانب کمیته 

در  ویکی لیکس  دموکرات هاست.وب سایت  ملی 
جریان کمپین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ 
میادی یک سری ایمیل های حزب دموکرات را 
منتشــر کرد که ضربه ای به هیاری کلینتون، 
نامزد دموکرات ها وارد کــرد و آژانس اطاعات 
آمریکا معتقد اســت که این ایمیل ها توســط 
روسیه به عنوان بخشی از تاش هایش برای نفوذ 
در انتخابات هک شده بودند.آسانژ با استرداد به 
آمریکا به خاطر انتشار صدها هزار سند محرمانه 
در ســال های ۲۰۱۰ تــا ۲۰۱۱ میادی مبارزه 
می کنــد. وی با ۱۸ فقره اتهــام از جمله توطئه 
برای هک کــردن کامپیوترهــا و توطئه چینی 
برای کســب و افشای اطاعات دفاع ملی مواجه 
است.بیانیه رابینسون درباره این پیشنهاد حاکی 
از آن اســت که ترامپ حدود یک ســال قبل از 
آنکه یک هیات منصفه فدرال کیفرخواســتی را 
علیه آسانژ صادر کند، آماده شده بود تا در ازای 
دریافت اطاعات، آســانژ را عفو کند.اگر صحت 

این مساله تایید شــود، بیانگر تازه ترین اقدام از 
سری اقدامات مداخله جویانه ترامپ در تحقیقات 
حول محور مداخله روســیه در انتخابات خواهد 
بود.رابینســون در بیانیه اش گفــت: روراباکر و 
جانســون می خواســتند ما باور کنیم که آنها 
نماینده ترامپ هستند. آنها گفتند که ترامپ از 
دیدار آنها با آسانژ برای صحبت درخصوص این 
پیشنهاد مطلع اســت و این اقدام را تایید کرده 
است و هنگامی که به واشنگتن بازگردند در این 
خصــوص با رئیس جمهور مذاکره خواهند کرد.

وی افــزود: روراباکر توضیــح داد که می خواهد 
گمانه زنی های کنونی درباره مداخله روســیه در 
افشــای ایمیل های کمیته ملی دموکرات ها به 
وب ســایت ویکی لیکس را حل کند. او گفته بود 
که گمانه زنی کنونی را برای روابط آمریکا-روسیه 
مضر می داند که پس از سیاست های جنگ سرد 
در حال احیا بود و اگر این مســاله حل شود، به 

نفع آمریکا خواهد بود.

دولت پاریس می گوید برخاف ادعای 
آمریــکا، هیچ مدرکی وجود ندارد که 
ثابت کند حزب اه مواد شیمیایی در 
لبنان انبار می کند.به گزارش ز رویترز، 
وزارت خارجه فرانســه می گوید هیچ 
مدرکی دال بر اثبــات ادعای آمریکا 
مبنی بر اینکه شاخه نظامی حزب اه 
مواد شــیمیایی انبار می کند تا با آنها 

مواد منفجره بسازد؛ وجود ندارد.
 )Nathan Sales( ســیلز«  »ناتــان 
هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم 
در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 
حزب اه را بــه قاچاق و انبــار مواد 
شیمیایی )از جمله نیترات که عامل 

انفجار بیروت است( متهم کرد.
هفته گذشــته نیز مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریــکا در مصاحبه با رادیو 
»اینتر فرانس« مدعی شد تاش های 

پاریس بــرای حل بحران لبنان بدون 
برای تسلیحات حزب اه  آنکه فکری 
بکنــد؛ بیهــوده خواهد بــود.وی در 
ادامــه ادعاهای خود افــزود: آمریکا 
به وظیفه خود عمــل کرده و مانع از 
خرید تانک های چینی و سامانه های 
پدافنــدی روســیه از ســوی ایران 
خواهد شــد. به این ترتیــب، اجازه 
فروش تسلیحات به حزب اه و ناکام 
را هم  گذاشــتن تاش های ماکرون 
نمی دهد.البته، منظــور پمپئو تحت 
فشار گذاشتن فرانســه برای تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران است چرا که 
وی بافاصله افزود: نمی توانید به ایران 
اجــازه برخورداری از پــول، قدرت و 
تسلیحات بیشتر را بدهید و همزمان، 
مانع تداوم فجایعی شوید که حزب اه 
رقم می زند.این ادعای پمپئو در حالی 
مطرح می شــود که پیشــتر شرکای 
اروپایی برجام به درخواست واشنگتن 
مبنی بر تمدید تحریم های تسلیحاتی 
علیه ایران رأی ممتنع دادند حال آنکه 
شورای امنیت ادعای آمریکا مبنی بر 
ادامه مشارکت در برجام را زیر سوال 

برده و می گوید واشنگتن حقی برای 
فعال کردن مکانیسم ماشه که ضامن 
احیا خــودکار تحریم های بین المللی 
علیه ایــران اســت را ندارد.ادعاهای 
آمریکا پــس از انفجــار مهیب بندر 
بیروت و در چارچوب فشار حداکثری 
آمریــکا به حــزب اه نســبت داده 
می شود. بیش از یک ماه پیش، بندر 
بیروت شــاهد انفجاری عظیم بود که 
به ویرانی بخش اعظمی از این شــهر 
و کشته شــدن حدود دویست تن و 
زخمی شدن ۶۵۰۰ نفر از شهروندان 
این کشور منجر شــد. طبق گزارش 
منابــع لبنانی این انفجــار در نتیجه 
انفجار مقادیر زیادی نیترات آمونیوم 
انبار شــده در بندر بیــروت به وقوع 
پیوست که تا به امروز علت این انفجار 

مشخص نشده است.

با اشاره به عدم وجود شواهد؛
فرانسه ادعای آمریکا علیه 

حزب اه را رد کرد

روزنامه وال اســتریت ژورنال در گزارشــی مدعی شد 
که ملک ســلمان و محمد بن ســلمان دربــاره توافق 
عادی ســازی با رژیم صهیونستی اختاف دارند.روزنامه 
آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت که میان »سلمان 
بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان و »محمد بن سلمان« 
ولیعهد ســعودی درباره عادی ســازی روابــط با رژیم 
صهیونیستی اختاف نظر وجود دارد.در مقاله ای که با 
مشارکت »استیوین کالین« از ریاض و »سامر سعید« 
از دبی »ویلیســا شوراتز« نویسنده صهیونیست نوشته 
شده٬ ســوااتی درباره اینکه آیا عربستان از امارات در 
عادی سازی روابط با تل آویو پیروی می کند یا نه مطرح 
شده است.طبق گزارش این مقاله٬ در شرایطی که محمد 
بن ســلمان در تاش برای عبور از مسئله فلسطین و 
توافق با رژیم اسرائیل تحت نظارت آمریکاست٬ پدرش 
مخالف است.وال استریت ژورنال افزود که ملک سلمان 
سالهاست از قطع روابط با اسرائیل و برپایی یک دولت 
مســتقل فلســطینی حمایت کرده؛ اما اکنون پسرش 
تمایــل به برقراری روابط تجاری با تل آویو و ایجاد یک 
جبهــه واحد ضد ایران و کنار گذاشــتن درگیری های 

صهیونیستی-فلسطینی دارد.در ادامه این گزارش آمده 
که ملک ســلمان از شــنیدن خبر امضای توافق میان 
امارات و اسرائیل برای عادی سازی کامل روابط در ۱۳ 
آگوست شوکه شد.این روزنامه آمریکایی اشاره کرد که 
علت شوکه شدن پادشاه سعودی این بوده که محمد بن 
سلمان قبل از توافق ابوظبی و تل آویو٬ از ترس مخالفت 
پــدرش با این توافق به وی اطاع نداده بود و اگر ملک 
ســلمان این موضوع را می دانست شاید سازش امارات 
با صهیونیســت ها به این راحتی صــورت نمی گرفت.

وال اســتریت ژورنال در ادامه تصریح کرد که پادشــاه 
عربستان پس از اعام توافق ابوظبی و تل آویو از »فیصل 
بن فرحان« وزیر خارجه سعودی خواست تا بر تعهد این 
کشور به مسئله فلسطین تاکید کند. بعد از آن »ترکی 
فیصل« یکی از افراد خاندان پادشــاهی و سفیر سابق 
عربستان در آمریکا با انتشــار مقاله ای در یک روزنامه 
تحت مالکیت عربســتان نوشــت که امارات باید برای 
گرفتن امتیازات بیشتر در این توافق٬ اسرائیل را تحت 
فشار قرار دهد و هرکشــور عربی دیگری که از امارات 
پیروی کند باید در ازای آن بهای سنگینی طلب کند.

طبق اطاعات وال استریت ژورنال٬ محمد بن سلمان در 
خال نشست با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
و » جراد کوشــنر« داماد و مشــاور ارشد وی گفت که 
پدرش هرگز توافق عادی ســازی روابط با اســرائیل را 
نمی پذیرد و بیشترین کاری که ریاض می تواند در این 
راستا انجام دهد کمک به عادی سازی روابط بحرین با 
تل آویو است.این روزنامه در ادامه نوشت که عادی سازی 
روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی قبل از هرگونه 
توافق با برپایی دولت مســتقل فلسطین به مثابه یک 
زلزله بزرگ در خاورمیانه است که موضع عربی در قبال 
فلسطین در طول چند دهه را زیر سوال می برد. تنش ها 
در راس خاندان ســعودی نشــان می دهــد که موضع 
متشنج عربستان در قبال درگیری های اصلی در منطقه 
می تواند به زودی تغییــر کند؛ اما این تغییر منجر به 
بروز سطح بااتری از تنش ها خواهد شد.روزنامه مذکور 
آمریکایی در پایان اعام کرد که آمریکا فشــار زیادی 
برای توافق عربستان و اســرائیل وارد می کند؛ چرا که 
معتقد است این توافق موجب تبادل بیشتر اطاعات و 

کاهش انزوای رژیم صهیونیستی می شود.

ادعای اختاف پادشاه و ولیعهد درباره سازش با اشغالگران

نگـــاه

افشای پیشنهاد 
نمایندگان ترامپ 
برای عفو مشروط 
آسانژ
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دیرینه شناسان راجع به اینکه چرا دایناسورها پس از برخورد یک سیارک 
به زمین منقرض شدند، اما پرندگان زنده ماندند، فکر می کنند منقارهای 
پرندگان باعث شده آنها نسبت به ســایر موجودات برتری داشته باشند. 
پرندگان تنها "دایناسورهایی" هستند که زنده مانده اند! این شاید عجیب 
به نظر برسد، چرا که یک کبوتر یا پنگوئن خیلی شبیه به مثا تیرانوزاروس 
نیست، اما ارتباط بین آنها هنوز وجود دارد. حدود ۱۵۰ میلیون سال پیش 
در دوران ژوراسیک، اولین پرندگان از دایناسورهای کوچک، پوشیده از پَر 
و شــکارچی فرگشت یافتند و تبدیل به شاخه جدیدی از درخت خانواده 
دایناسورها شــدند. برای بیش از ۸۰ میلیون سال، انواع پرندگان شکوفا 
شدند، از پرندگان شناگر دارای دندان گرفته تا پرندگان منقاری که هنگام 

پرواز پرهای بلندی را با خود حمل می کردند. 

قرار اســت طی دو هفته آتی، دو سیارک از کنار زمین عبور کند. به گفته 
محققان حوزه نجوم، این دو سیارک بزرگ اندازه های متفاوتی دارند. یکی 
از آن ها ۴۲۶ فوت قطر دارد و دیگری به ۶۵۶ فوت می رسد. به این ترتیب 
می توان اندازه آن را با هرم بزرگ جیزه مصر مقایســه کرد که ۴۵۵ فوت 
طول دارد. بنا به اعام "مرکز مطالعات اجرام نزدیک به زمین" ناسا، سیارک 
اول که کوچکتر است، در تاریخ ۲۵ سپتامبر)جمعه چهارم مهر( از فاصله 
۳.۶ میلیون مایلی کنار زمین عبور خواهد کرد. ســیارک دوم که بزرگتر 
است، در تاریخ ۲۹ سپتامبر)سه شنبه ۸ مهر(  در فاصله  نزدیک تری، یعنی 
۱.۷۸ میلیون مایلی زمین عبور خواهد کرد. برای درک بهتر جالب است که 
بدانید که ماه ۲۳۸ هزار و ۹۰۰ مایل از زمین فاصله دارد. این دو سیارک 
به نام های "RO ۲۰۲۰" و "PM۷ ۲۰۲۰" بزرگترین سیارک هایی هستند.

محققان چینی قصد دارند تا آزمایش دوز دوگانه واکســن کروناویروس 
شرکت "کانسینو")CanSino( را انجام دهند. داده های ثبت آزمایشات 
بالینی نشان می دهد، محققان قصد دارند یک کارآزمایی بالینی را برای 
آزمایش یک دوز اضافی واکســن کاندیدای ویروس کرونا که توســط 
شرکت چینی "کانســینو" توسعه داده شده، آغاز کنند. شرکت چینی 
"کانسینو" همچنین در ماه ژوئن تاییدیه استفاده از واکسن ساخت خود 
توســط ارتش چین را دریافت کرد. آزمایش یک دوز واحد از واکسن" 
nCoV-Ad۵" این شرکت در کشورهای پاکستان و روسیه در مرحله 
نهایی کارآزمایی قرار دارد. چندی پیش برخی از دانشــمندان در مورد 
اثربخشــی واکسن شرکت چینی "کانســینو")CanSino( ابراز تردید 

کرده بودند؛ زیرا این دارو بر اساس ویروس سرماخوردگی است. 

چرا دایناسورها منقرض شدند 
اما پرندگان زنده ماندند؟

عبور 2 سیارک از کنار زمین طی 
دو هفته آینده

آزمایش دوز دوگانه واکسن 
"کروناویروس" چینی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

گردهمایی جمعی از بسیجیان در حمایت از فلسطین

درگ جالب هاچ بک های داغ دیفرانسیل جلو
این موضوع مسابقهٔ درگ جدید CarWow است. البته معمواً خودروهای چهار سیلندر برای عاقه مندان چندان جذاب نیستند اما مهمانان 
امروز ما هاچ بک های داغی هستند که می توان آن ها را موشک های جیبی دانست. این چهار خودرو به لطف توربوشارژر، بیش از ۳۰۰ اسب بخار 
قدرت و ۴۰۰ نیوتن متر گشتاور دارند که برای خودرویی پنج نفره با فضای بار روزمره اعداد قابل توجهی هستند. کره، ژاپن، آمریکا و انگلستان 
بهترین نمایندگان خود را به این رقابت فرستاده اند که از لحاظ قیمت هم مشابه یکدیگر هستند. نمایندهٔ ژاپنی ها در این درگ هوندا سیویک 
تایپ R با دریچه ها و باله های بیشتری نسبت به خودروهای دیگر است. البته این قطعات بی فایده نیستند زیرا موتور ۲ لیتری چهار سیلندر 
توربوشارژ هوندا ۳۲۰ اسب بخار قدرت و ۴۰۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند که از طریق یک گیربکس شش سرعتهٔ دستی به چرخ های 
جلو منتقل می شود. وزن سیویک تایپ R کمی بیشتر از ۱۳۰۰ کیلوگرم است که آن را به دومین خودروی سبک این جمع تبدیل می کند. اگر 
بخواهیم از لحاظ جغرافیایی جلو برویم، خودروی بعدی هیوندای N i۳۰ خواهد بود. این یکی از دو خودروی این جمع است که تیونینگ شده 
و به همین دلیل حاا موتور ۲ لیتری چهار سیلندر هیوندای ۳۲۵ اسب بخار قدرت و ۵۵۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند. N i۳۰ مثل هوندا 

به گیربکس شش سرعتهٔ دستی مجهز است اما با ۱۴۲۹ کیلوگرم وزن، دومین خودروی سنگین این جمع محسوب می شود.

اعتراف الریاضیه عربستان:

 پرسپولیس شایسته پیروزی بود
روزنامه عربستانی اعتراف کرد که پرسپولیس بازی بهتری را نسبت به التعاون به نمایش گذاشت و شایسته پیروزی بود.پرسپولیس در دیدار 
برگشت برابر التعاون عربستان هم موفق شد با یک گل به پیروزی برسد. الریاضیه عربستان بعد از این دیدار نوشت: پنالتی که بشار تبدیل به گل 
کرد، ماموریت التعاون برای صعود به دور بعد را سخت کرد. التعاون با شکست در این دیدار هم امتیاز با الدحیل قطر شد این درحالی است که 
پرسپولیس با ۷ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. الریاضیه در  ادامه نوشت: پرسپولیس از همان ابتدا، بازی را هجومی آغاز کرد و به 
دنبال گل زدن بود. نماینده ایران چند بار در نیمه نخست دروازه کاسیو را تهدید کرد و تا آستانه گلزنی پیش رفت، این درحالی بود که التعاون 
تنها چشم به ضد حمات دوخته بود و به کارهای دفاعی می پرداخت. با خروج عبدالمجید السواط شرایط برای التعاون سخت تر هم شد. 
الریاضیه در ادامه نوشت: داور یک پنالتی به سود پرسپولیس در آغاز نیمه دوم گرفت تا بشار عراقی آن را تبدیل به گل کند. پرسپولیس نزدیک 
بود که گل دوم را هم روی اشتباه مدافعان التعاون به ثمر برساند که تیر دروازه مانع از آن شد. تاش بازیکنان التعاون برای زدن گل تساوی راه 

به جای نبرد تا بازی با همین نتیحه به پایان برسد و نماینده ایران برای دومین بار پیاپی به پیروزی دست پیدا کند.

وند همه شاان معّزالّدین و الّدنیاز اعیان رگزید او را ه جود و همت عالی صفاان گشت ازو خّرم چو باغ از فّر فروردینخدا
ه ر بیتی بود کعبه ه ر طوری بود سیناه ر والی چو او باشد، ه  کف کافی، ه دل عادلکنون خرمای بی خارست و باشد خار با خرما تویی بایستهٔ ملت چو دل را نقطه سوداتویی شایستهٔ دولت چو سر را روح نفسانیهمان کردی تو با دشمن ه ذُوالقَرنَین با داراجوانمردا جوانبختا ه تدبیر و خردمندی وجود عِلوی و سِفلی تویی ر صورت و سیمامراد جزئی و کلی تویی ر سیرت و سامان

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

پس از ماه ها وضعیت نامشخص نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران که به عقیده بســیاری بــه عنوان یک 
فروشــگاه میزبان مخاطبان اســت، حاا از برگزاری 
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران خبر داده شده است؛ 
البته هنوز چگونگی این میزبانی مجازی مشــخص 
نیســت که خود به ابهام ها افزوده اســت.به گزارش 
ایســنا، پیش از ورود کروناویروس از چین، به عنوان 
آخرین مهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
به کشور، هرساله نمایشــگاه کتاب تهران به گونه ای 
برگزار می شد که به نظر و به اعتقاد خیلی ها از ناشران 
گرفته تا نویسندگان و شاعران، بیشتر به یک فروشگاه 
کتاب بزرگ شبیه بود.میرجال الدین کزازی، نویسنده 
و مترجم در آستانه واپسین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران با بیان این که آن چه ما نمایشــگاه کتاب می نامیم به راســتی یک نهاد کارســاز و اثرگذار 
فرهنگی نیست، گفته بود: نمایشگاه کتاب بیشتر فروشگاهی بزرگ است که کتاب ها در آن فراپیش 
خواســتاران نهاده می شود و ارج و ارزش آن در همین است که خواستار و خریدار کتاب می تواند 
کتاب های گوناگونی را که به آن ها نیاز دارد در این فروشگاه بزرگ به آسانی به دست بیاورد. اما اگر 
نمایشگاه کتاب نهادی فرهنگی است، می باید کارساز، پایدار و اثرگذار باشد. اسداه امرایی، مترجم 
هم که نظری مشــابه داشــت، در این باره گفته بود: به نظرم ایرادی که نمایشگاه کتاب دارد این 
اســت که نمایشگاه نیست، بیشتر فروشگاه است و این فروشگاه بودنش به کتاب فروشی ها به ویژه 

کتاب فروشی هایی که در محله ها هستند آسیب می زند.

برای من غمگین نشوید
برای من غمگین نشــوید مجموعه ای از چندین 
نویسنده آمریکایی است.  بوکفسکی،  شعر چارلز 
در ابتــدای کتاب نامه ای از بوکفســکی به جان 
ویلیام کرینگتون آمده است. کرینگتون به خاطر 
از دســت دادن پدرش احساس فاکت می کند و 
برای بوکفســکی نامه ای نوشــت تا این بار گران 
را با کسی تقســیم کند. بوکفسکی نیز با همان 
ســبک خاص خود نامه ای در جواب می نویسد. 
در ابتــدا به مفهــوم کلی مرگ و نحوه تســلی 
یافتــن از آن می پردازد و ســپس مرگ خودش 
را ترســیم می کند که بخشی از آن چنین است: 
»بخت بلندی دارم. وقتــی بمیرم چیزی جز چ. 
بوکفســکی برای از دســت دادن ندارم. مرا از بوی جنازه ام پیــدا می کنند. تا آن موقع 
آن قدر خشــک شــده ام که مثل تخته ای روی پله ها ُســر بخورم. می توانم ببینم که زن 
صاحب خانه با یکی از خدمتکارهای پیر به ســراغ وسایلم می آیند. »ببین این همه مجله 
زیر این میز چه کار می کند؟ تا به حال چنین مجله های مســخره ای ندیده ام…« و بعد 
همه چیز را در کیســه ای می ریزند و به ارتش آزادی بخــش تحویل می دهند. خداحافظ 
چارلز بوکفســکی.« در نگاه اول احتماا یک نوع بدبینی و پوچ گرایی در این شــعرها به 
چشــم بیاید. اما اگر با متن های بوکفسکی آشنایی داشــته باشید می دانید که او در پی 
چیز دیگری اســت. طنز سیاه و مسخرگی همیشــگی او در برخورد با موارد مختلف در 
زندگی تقریبا در همه شــعرها و نوشته هایش وجود دارد اما در عین حال معنای دیگری 

هم از همه این ها برمی آید.

چارلز بوکوفسکی
هاینریــش چارلز بوکوفســکی )زاده ۱۶ اوت ۱۹۲۰ 
- درگذشــته ۹ مارس ۱۹۹۴( شاعر و داستان نویس 
آمریکایی متولد آلمان بود.نوشته های بوکوفسکی به 
شــدت تحت تأثیر فضای لس آنجلس، شــهری که 
در آن زندگی می کــرد قرار گرفت. او اغلب به عنوان 
نویســندهٔ تأثیرگذارِ معاصر نام برده می شود و سبک 
او بارها مورد تقلید قرار گرفته اســت. بوکوفســکی، 
هزاران شــعر، صدها داســتان کوتــاه، و ۶ رمان، و 
بیش از پنجاه کتاب نوشــته و به چاپ رسانده است. 
بوکوفسکی در سال ۱۹۲۰ در شهر آندرناخ آلمان در 
خانواده »ِهنری کارل بوکوفسکی« به دنیا آمد. مادرش 
»کاترینا فِت«، که یک آلمانی اصیل بود، پدرش را که 
یک آلمانی-امریکایی بود، بعد از جنگ جهانی اول ماقات کرد. جِد پدری بوکوفســکی در آلمان 
به دنیا آمدند. بعد از فروپاشــی اقتصاد آلمان در پی جنگ جهانی اول، خانواده در سال ۱۹۲۳ به 
بالتیمور رفتند. در زبان آمریکایی، والدین بوکوفسکی او را به اسم »ِهنری« صدا می زدند، و تلفظ 
نام خانوادگی شــان را از Buk-ov-ski به Buk-cow-ski تغییــر دادند. بعد از پس انداز پول، 
خانواده به حومه لس آنجلس رفتند، جایی که خانواده پدری بوکوفسکی زندگی می کردند. در دوران 
کودکی بوکوفســکی، پدرش اغلب بیکار بود، و به عقیدهٔ بوکوفســکی بد دهن و بد رفتار بود. بعد 
از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان لس آنجلس، بوکوفسکی دو سال در دانشگاه شهر لس آنجلس 
بود و دوره های هنر، روزنامه نگاری و ادبیات را گذراند. در ۲۳ ســالگی، داستان کوتاه »عواقب یک 
یادداشت بلنِد مردود« بوکوفسکی در مجله داستان به چاپ رسید. دو سال بعد، داستان کوتاه »۲۰ 

تشکر از کاسلدان« منتشر شد. 

 نمایشگاه کتاب؛
 از ابهام تا نمایشگاه مجازی


