سردار سامی:

قادریم تمام پایگاههای آمریکا را اشغال کنیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده کل سپاه گفت :قادریم تمام پایگاه های آمریکا را اشغال کنیم ،قدرتی که ذخیره کردهایم بر اساس بد بینانه ترین سناریوی جنگ با آمریکا و همپیمانان اوست،
ما با منطق پیروزی آرایش قدرت داده ایم و ابزارهای یک جنگ طوانی مدت را فراهم کرده ایم.سرلشــکر حســین سامی فرمانده کل سپاه در برنامه نگاه یک طی
سخنانی اظهار داشت :حضرت امام مانند یک خورشید در همه عالم طلوع کرد و رسالتی پیامبر گونه داشت.وی افزود :ایستادگی را امام راحل معنا کرد و مصداق آن را
در مقابل ابرقدرتها به نمایش گذاشت .امام کسی بود که بی اعتنایی به قدرتها را به ما یاد داد و نشان داد قدرتهای مادی هیچ هویتی ندارند و وقتی امام گفت آمریکا
هیچ غلطی نمی تواند بکند بعدها دیدیم آمریکا هیچ غلطی نکرد.سردار سامی ادامه داد.....:
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روایت همتی از گشایشهای ارزی

رایزنیها با برخی کشورها درآستانه ثمردهی است
6

خرازی:

ایران به هرگونه تجاوز آمریکا
پاسخ قاطع میدهد

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت :ایران براساس ماده  ۵۱منشور سازمان ملل متحد درباره حق
ذاتی دفاع از خود مجاز است و بیدرنگ پاسخی قاطع به هرگونه اقدام تجاوزکارانه آمریکا به بهانه بازگشت
قطعنامههای لغو شــده را در قطعنامه  ۲۲۳۱بدهد.به گزارش شورای راهبردی روابط خارجی ،سید کمال
خرازی درباره ادعای آمریکا مبنی بر بازگشــت تحریمهای شورای امنیت از جمله تحریم تسلیحاتی ایران
گفت :این ادعای آمریکا آنقدر بیمبنا و بیمعناست که حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز آن را غیرمشروع
میدانند.....
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سرنوشت مبهم اصاح مالیاتها
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وزیر نیرو مطرح کرد؛

صادرات برق  30درصد افزایش یافت
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رکود تورمی در کمین بازار است؟
3

وزارت امور خارجه:

آمریکا به قلدری و باجخواهی از جامعه بینالمللی
روی آورده است
وزارت امور خارجه طی بیانیهای تاکید کرد که چنانچه آمریکا رأسا  -یا با همکاری معدود دستنشاندههای
خود اقدامی در راســتای تهدیدات خود انجام دهد با واکنش جدی مواجه خواهد شــد و مسئول تمامی
عواقــب خطرناک آن خواهد بود .وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران در بیانیهای در واکنش به
تحرک بیحاصل رژیم ایاات متحده آمریکا در بازگشــت تحریمها علیه ایران اعام کرد :آمریکا امروز در
حالی به دروغ مدعی بازگشــت قطعنامههای تحریمی شورای امنیت ملل متحد علیه جمهوری اسامی
ایران اســت که درخواست آمریکا به عنوان یک کشور غیرعضو در برجام برای آغاز روند احیای تحریمها
از اساس از سوی شورای امنیت رد شده و این روند هیچگاه آغاز نشده است که امروز به سرانجام رسیده
باشــد .در این بیانیه آمده اســت :وزیر امور خارجه آمریکا خود نیز میداند که ادعایش در مورد بازگشت
تحریمهای شــورای امنیت بی اســاس ،باطل و فاقد هرگونه اثرگذاری قانونی است و لذا به روش مالوف
خود اقدام به تهدید و ارعاب کشــورها به وضع تحریمهای ملی فرامرزی علیه آنان کرده اســت که خود
بهترین گواه اعتراف آمریکا به شکســت در حرکتش در شــورای امنیت است.وزارت امور خارجه تصریح
کرد :همانگونه که جمهوری اســامی ایران بارها تاکید کرده است ،رژیم ایاات متحده بزرگترین تهدید
برای صلح و امنیت جهانی است؛ این واقعیت هیچگاه مانند امروز که آمریکا علنا به ارعاب و تهدید جهان
میپردازد و قطعنامههای شورای امنیت را به هیچ میانگارد ،نمایان و علنی نشده بود.این بیانیه خاطرنشان
کرد :در ســال  ۲۰۱۸زمانی که ایاات متحده به صورت یکجانبه و بر خاف قوانین مصرح بینالمللی از
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد و هرگونه حق استفاده از ساز و کارهای مندرج در این توافق
و قطعنامه  ۲۲۳۱را صراحتا از خود سلب کرد ،امیدوار بود با راهبرد به اصطاح فشار حداکثری ،ایران را
بر سر دو راهی تسلیم یا فروپاشی قرار دهد.امروز اما با گذشت دو سال از آن تاریخ ،ایاات متحده که در
پیشبرد پروژه امنیتیسازی جمهوری اسامی ایران ،تنهاتر از هر زمان دیگری است ،سرخورده از ناتوانی
در ایجاد اجماع علیه ایران ،به قلدری و باجخواهی از جامعه بینالمللی روی آورده است .وزارت امور خارجه
افزود :در حالی که تقریبا تمام اعضای شــورای امنیت به صراحت رویکرد مضحک ایاات متحده در قبال
قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت را رد کردهاند ،رژیم آمریکا در چارچوب سیاست یکجانبهگرایانه و زورمحور
خود کشورهای جهان را به دلیل پایبندی به قوانین بینالمللی به تحریم تهدید میکند.در بخش دیگری
از این بیانیه آمده است :جمهوری اسامی ایران بیانیههای خشمآلود وزیر خارجه ایاات متحده را اقداماتی
با مصرف سیاسی داخلی و از سر ضعف و استیصال و حاصل «نه» شنیدنهای مکرر از جامعه بینالمللی
در ماههای اخیر و شکســتهای پی در پی در برابر دیپلماســی فعال جمهوری ایران میداند و به رییس
جمهور آمریکا توصیه میکند بیش از این با پیروی از مشورت افراد جاهل و ناآشنا به شرایط جهانی ،خود
و کشورش را در سطح بینالمللی منزوی ننماید.وزارت امور خارجه تصریح کرد :رویکرد رژیم کنونی آمریکا
خطری بزرگ برای صلح و امنیت بینالمللی و تهدیدی بی سابقه برای سازمان ملل متحد و شورای امنیت
اســت .این بار وزیر خارجه رژیم آمریکا نه تنها تمامی اصول حقوق بینالملل و منشــور ملل متحد را به
سخره میگیرد بلکه رسما و علنا جامعه بینالمللی را به چالش کشیده و قلدری و یاغیگری دولتش را از
اقدامات پشــت صحنه به حرکت وقیحانه علنی تبدیل میکند.در فراز پایانی این بیانیه تاکید شده است:
جمهوری اســامی ایران تأکید مینماید که چنانچه آمریکا رأسا  -یا با همکاری معدود دستنشاندههای
خود اقدامی در راستای این تهدیدات انجام دهد با واکنش جدی مواجه خواهد شد و مسئول تمامی عواقب
خطرناک آن خواهد بود.
نمایندگی ایران در اتحادیهاروپا در واکنش به ادعای بازگشت تحریمها از سوی آمریکا؛

خواستار موضع فعاانهتر جامعهبینالملل شد

نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا دیروز یکشنبه در پیامی توئیتری در واکنش به ادعای بازگشت تحریمهای
ضد ایرانی از سوی آمریکا ،از جامعه بینالملل خواست برای محافظت از نظم بینالمللی مبتنی بر قانون،
از حالت انفعال خارج و موضع فعاانهتری اتخاذ کند .نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا در حساب کاربری
توئیتر خود نوشــت :جامعه بین الملل باید موضع خود را از امتناع و خودداری به نافرمانی فعاانه ای در
زمینــه محافظت از نظم بین المللی مبتنی بر قانون تغییر دهد.در ادامه این توئیت آمده اســت :در برابر
زورگویی که از گفته های خود با اعمال سرکشــانه حمایت می کند ،صرف کلمات کافی نیســت .همه
کشورها در برابر محافظت از حکومت قانون مسئولیت دارند.

نامه دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت:

درباره ادعای آمریکا مبنی
بر بازگشت تحریمها اقدام نمیکنیم
خبرگزاری رویترز گزارش داد که دبیرکل ســازمان ملل در نامهای به شــورای امنیت اعام کرده است به دلیل «عدم قطعیت» ،نمیتواند در زمینه اقدام
آمریکا در بازگشــت تحریمهای ضد ایرانی ســازمان ملل اقدامی انجام دهد .رویترز نوشت :در نامه آنتونیو گوترش به شورای امنیت که نسخهای از آن به
دست این خبرگزاری رسیده،آمده است «به نظر میرسد که در مورد آنکه فرآیند (بازگشت تحریمها) واقعاً آغاز شد یا خیر و مصادف با آن خاتمه تحریمها
کماکان نافذ اســت یا خیر ،عدم قطعیت وجود دارد .دبیر کل نمیتواند اقدامی انجام دهد که گویی چنین عدم قطعیتی وجود ندارد».به نوشــته رویترز،
این در حالی است که برای اجرای تحریمها ،مقامهای سازمان ملل ،پشتیبانی فنی و اداری در اختیار شورای امنیت قرار میدهند و گوترش کارشناسان
مستقل را برای نظارت بر اجرای تحریمها منصوب کند .اما دبیر کل سازمان ملل گفته است تا زمان روشن شدن وضعیت تحریمهای ایران ،هیچ اقدامی
برای فراهم ساختن این پشتیبانی انجام نخواهد داد.مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا بامداد یکشنبه به وقت تهران با صدور بیانیهای یکجانبه مدعی
شد که تمام تحریمهای سازمان ملل ازجمله تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران از سر گرفته شده است.وزیر امور خارجه آمریکا در حالی مدعی ازسرگیری
تحریمها ازجمله تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران شده است که چندی پیش شورای امنیت سازمان ملل با رد پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید
تحریم تسلیحاتی علیه ایران ،مخالفت صریح خود را با آن اعام کرد و بهجز آمریکا ،تنها دومینیکن به آن رأی مثبت داد.همه اعضای شورای امنیت سازمان
ملل متحد بهجز دومینیکن ،به همراه ریاست این شورا اعام کردهاند که آمریکا به دلیل خروج از برجام در جایگاهی نیست که بتواند مکانیسم ماشه را
فعال کند و شورای امنیت هیچ اقدامی در این خصوص نخواهد کرد.

نماینده ایران در سازمان ملل:

ادعای آمریکا در بازگرداندن تحریمها بیاعتبار است

ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد با بیان اینکه «مهلت غیرقانونی و دروغین ایاات متحده
فرا رســیده و از بین رفته اســت» ،گفت :ادعای آمریکا برای مکانیســم ماشه بیربط و بیاعتبار است .مجید
تختروانچی شنبهشــب در صفحه توئیتری خود با اشاره به ادعای آمریکا برای بازگشت تحریمهای پیشین
شــورای امنیت علیه ایران که بهموجب برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱این شــورا لغو شده بود ،ادعای آمریکا برای
مکانیســم ماشه را بیربط و بیاعتبار دانست.آمریکاییها در ادعایی خودخوانده ،اعام کردند این تحریمها از
ساعت  ۲۰شب اجرایی شده است ،در حالی که اعضای شورای امنیت و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد،
با این ادعا مخالفت کردهاند.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد افزود :کشــورهای عضو شورای امنیت
سازمان ملل متحد همچنان بر این نظر استوارند که ایاات متحده یک عضو مشارکتکننده برجام نیست ،بنابراین ادعای «مکانیسم ماشه» آن باطل و
بیاعتبار است.تختروانچی ادامه داد :ایاات متحده همچنان ناقض برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت است و شناکردن در خاف جریان بینالمللی
تنها باعث انزوای بیشتر آن میشود.
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی
در وین ،طی مصاحبه ای نتایج نشســت شورای حکام
را تشــریح کرد .کاظم غریب آبادی اظهار کرد :در این
نشست ،موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار
گرفتنــد ،نظیر :برنامه آژانس در مقابله با کرونا ،ایمنی
و امنیت هسته ای ،علوم و فناوری و کاربردهای هسته
ای ،اعمال پادمان های آژانس در خاورمیانه ،راســتی
آزمایی اجرای برجام در پرتو قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای
امنیت ،اجرای پادمان در کره شــمالی ،اجرای پادمان
در ســوریه ،موافقت نامه پادمان با جمهوری اسامی
ایران.نماینده دائــم ایران نزد آژانس بین المللی انرژی
اتمی گفت« :در موضوع برجام ،بیش از پنجاه سخنرانی
توسط اعضای شورای حکام و اعضای آژانس ارائه شد.
به جز بیانیه های آمریکا ،رژیم صهیونیستی ،و یکی دو
کشور عربی ،وجه غالب این بیانیه ها بر ضرورت حفظ
برجام به عنوان یک دستاورد مهم چندجانبه گرایی و
همچنیــن انتقاد از خروج یکجانبه آمریکا از این توافق
متمرکز بــود .اتحادیه اروپا و برخی کشــورهای دیگر
نیز عاوه بر این ،از ایران خواســتند تا اقدامات کاهش
تعهداتی خود را به وضعیت ســابق برگرداند .از سوی
دیگر ،کشــورهای بســیاری نیز از تمامی طرف های
برجامی خواســتند تا تعهدات خــود را به طور موثر و
کامل ،اجراء کنند .در ســخنرانی جمهوری اســامی

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

ماشه را کشید اما عمل نکرد
سورپرایز دکتر روحانی مبنی بر شکست کاخ سفید در چکاندن ماشه
و بی تاثیر بودن آن یکشــنبه  ۳۰شهریور به کرسی نشست .چراکه
پس از یک ماه لفاظی رســانه ای مقامات ارشــد کاخ سفید درباره
بازگرداندن تحریمهای ( موضوع قطعنامه  )۲۲۳۱سازمان ملل علیه
ایران ،در «مکانیسم ماشــه» قرار بود سازمان ملل روز یکشنبه ۳۰
شهریور طی نشستی اعام موضع کند که با ورود سه کشور اروپایی
به موضوع ماشه ای که در برجام تدارک دیده شده بود بدلیل خروج
رسمی آمریکا از برجام عمل نکرد .آمریکا برای ترسانیدن جمهوری
اســامی ایران ،نــاو هواپیمابر یواساس نیمیتز بــا  ۵هزار ملوان و
تفنگدار را بیخ خلیج فارس فرســتاد و در بوق کرنا کرد که این ناو
از تنگه هرمز عبور کرده و وارد خلیج فارس شــده تا بعد از چکیده
شــدن مکانیزم ماشه گلوی ایران را در تنگه هرمز بفشارد .که نشد.
در همین حال و همزمان دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریکا و مایک
پمپئو ،وزیر خارجه او در روزهای اخیر با ایجاد رعب و وحشت تاش
کردند زمینه را به تبعیت از بازگشت تحریمها مجاب کنند ،اما امریکا
این بار هم تنهاتر از همیشه ماند و عاوه بر روسیه و حتی غربیهای
گوش به فرمان امریکا هم ،خواسته او را اجابت نکردهاند زیرا انگلیس،
فرانسه و آلمان روز شنبه  ۲۹شهریور با ارسال نامهای مجددا ً موضع
خود را تأیید و اعام کردند که تحریمهای سازمان ملل علیه ایران که
پس از امضای توافقنامه اتمی برجام با ایران در سال  ۲۰۱۵برداشته
شــده بودند ،با وجود خواست امریکا ،پس از  ۲۰سپتامبر ( ۳۰مهر)
تمدید نخواهند شد .به حســب آنچه که در خبرگزاری اسپوتنیک
منتشر شــد ،این سه کشور نامهای به رئیس شورای امنیت سازمان
ملل نوشته و در آن خاطرنشان نمودند که« :هرگونه تصمیم یا اقدامی
برای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل از جمله روند بازگرداندن
تحریمها علیه ایران که از سوی ایاات متحده پس از خروج از توافق
هستهای در سال  ۲۰۱۸آغاز شــده ،اعتبار قانونی نخواهد داشت».
لفظ اعتبار قانونی نداشتن به نوعی هم تحقیر آمریکا بود و هم نشان
دهنده شــکاف عمیق در مواضع اردوگاه غربی با آمریکا .در این نامه
سه کشور تاکید کرده اند که« :ما بی وقفه برای حفظ توافق هستهای
تاش کرده و به آن متعهد ماندهایم ».در این نامه همچنین با اشاره
به قطعنامههای ســابق ســازمان ملل علیه ایران ،تأکید شده است:
«هرگونه تصمیم و اقدام که بر اساس این رویه یا پیامدهای احتمالی
آن اتخاذ شده باشند نیز فاقد تأثیرات قانونی خواهند بود .ما دیدگاه
مان را به صورت گســترده در شورای امنیت ابراز کردهایم که رئیس
شورا در جمع بندی مورخ  ۲۵اوت خود به آن اشاره کرد ».در پایان
این نامه آمده است « :ســه کشور اروپایی به اجرای کامل قطعنامه
 ۲۲۳۱که در ســال  ۲۰۱۵در تأیید برجام صادر شده متعهدند .ما
تاش خســتگیناپذیری برای حفظ توافق هستهای داشتیم و خود
را به تداوم انجام ایــن کار متعهد میدانیم ».هرچند وزارت خارجه
آمریکا با صدور بیانیه ای مدعی اجرایی شدن مکانیسم ماشه هستند
و بــر این باورند که جهان از این سیســتم تبعیــت خواهد کرد ،اما
دیپلماتهای ســازمان ملل و اروپا نظر متفاوتی در این زمینه دارند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،یک دیپلمات اروپایی روز شنبه درباره
فعال شــدن تحریمهای بینالمللی علیه ایــران گفت« :امریکاییها
وانمود خواهند کرد که مکانیســم ماشه را فعال کردهاند و از این رو
تحریمها بازمی گردد و اجرایی میشــود .اما این اقدام هیچ مبنای
قانونی ندارد و بنابراین نمیتواند تبعات قانونی داشــته باشد ».یک
دیپلمات ســازمان ملل نیز گفت« :تصور نمیکنم اتفاقی روی دهد.
این فقط یک بیانیه اســت ،چیزی شبیه کشیدن ماشه یک تفنگ
خالی که گلولهای از آن بیــرون نمیآید ».درتکمیل این نظریه که
ماشه عمل نخواهد کرد نیز مقامات روسیه اخیرا ً هشدار دادهاند که
یکجانبهگرایی امریکا در مقابله با ایران ،باعث رسوایی شورای امنیت
میشــود .آنچه از رفتار آمریکا مشهود است اینکه آمریکا در شرایط
هیجانی کاخ سفید در تاش است به نوعی شکست های دوره ترامپ
را که در آستانه انتخابات به یک موفقیت نیازمند است ،تامین نماید
اما خوشبختانه جهان با او نیست و هر سنگی انداخته به هدف اصابت
نکرده است.
والسام

توضیحات غریب آبادی درخصوص
نتایج نشست شورای حکام
ایران نیز که از ســوی معاون حقوقــی و بین المللی
وزارت امــور خارجه ارائه شــد ،به موضوعات مختلفی
از جمله شکســت های پیاپی آمریــکا در نیویورک و
مخالفت عمومی با تفاســیر نادرست این کشور از مفاد
برجام ،علل کاهش تعهدات برجامی ایران و تداوم آن تا
زمان اعاده تعادل کامل به برجام ،مسئولیت جامعه بین
المللی بویژه اتحادیه اروپا و ســه کشور اروپایی جهت
اجرای تعهدات خود تحت قطعنامه شــورای امنیت و
توافق هسته ای ،اشاره گردید».غریب آبادی درخصوص
گزارش مدیــرکل آژانس پیرامــون برخی موضوعات
پادمانی با ایران نیز گفت« :بعد از سفر مدیرکل آژانس
به تهران و صدور بیانیه مشترک با رییس سازمان انرژی
اتمی کشــورمان ،مدیرکل گزارشی را در این خصوص
به شــورای حکام ارائه کرد که یک گزارش حرفه ای و
منطبق با تفاهمات حاصله بود .این گزارش و همچنین
بیانیه مشترک ،مورد استقبال گسترده اعضای شورا و
آژانس قرار گرفت .نشست شــورا در این خصوص ،در
یک فضای آرام و سازنده برگزار گردید .آمریکا که پیش

از این بزعم خود بدنبال قطعنامه دیگری در شــورای
حکام و ارسال این موضوع به شورای امنیت بود ،تحت
تأثیر تحوات و تفاهمات اخیر ،به هدف خود نرسید».
نماینده کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر
در وین ،در ادامه افزود« :وضعیت رژیم صهیونیســتی
نیز در این اجاس ،ذیل سه موضوع جداگانه خاورمیانه
عاری از ساح های هسته ای ،اعمال پادمان آژانس در
خاورمیانه ،و قابلیت های هسته ای رژیم اسرائیل مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و بیانیه های مختلف گروهی
و فردی با محوریت ابراز نگرانی از دســتیابی این رژیم
به ســاح هســته ای و ضرورت الحاق بی قید و شرط
و فــوری آن به معاهده عدم اشــاعه ،ارائه گردید».این
دیپلمات ارشد ایران همچنین گفت« :برای اولین بار،
موضوع عربستان سعودی در شورای حکام بطور رسمی
و ذیل دستورکار ســایر موضوعات ،از سوی جمهوری
اسامی ایران طرح شد و از آژانس و اعضای آن خواسته
شد تا نسبت به اعمال فعالیت های پادمانی در سعودی،
اطمینان حاصل کنند .از سوی دیگر ،این موضوع مورد

توجه رســانه ها نیز قرار گرفت و بخش اعظم سواات
از مدیــرکل آژانس در کنفرانس مطبوعاتی وی در روز
اول نشســت ،به وضعیت سعودی و برنامه آژانس برای
آن اختصاص داشت».غریب آبادی در پایان ،درخصوص
فعالیت های دیپلماتیک ایران در مورد این نشســت،
گفت« :اقدامات اساســی از حدود یکماه قبل و با سفر
مدیرکل آژانس به تهران و تفاهم برای مدیریت اوضاع
و جلوگیری از سوءاســتفاده سیاسی دشمنان ایران از
دو  -ســه موضوع مورد اختاف با آژانس ،آغاز شد که
به گزارش مناسب مدیرکل و استقبال شورای حکام از
آن ،ختم شد .همچنین ،قبل از برگزاری نشست شورا،
بیش از  ۳۰ماقات با هیات های مختلف در وین برای
توجیه آنها در مورد آ ریــن تحوات پیرامون برجام و
پادمان و ترغیب آنها به اتخاذ مواضع سازنده و مثبت،
انجام شد .ماقات های مختلفی نیز از سوی نمایندگی
های مختلف ایران در خارج از کشــور ،با همین هدف
انجام شــد که نتایج مناســب آن را در مباحث مربوط
به برجام و پادمان دیدیم .در نشست شورا ،هیات ایران
یکی از فعال ترین هیات ها بود .ما هفت سخنرانی در
موضوعات مختلف ارائه کردیم :برجام ،پادمان ،سوریه،
ایمنی هســته ای ،عربستان سعودی ،خاورمیانه عاری
از ســاح های هسته ای و قابلیتهای هسته ای رژیم
اسرائیل ،و اعمال پادمان آژانس در خاورمیانه».
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وایتی:

هیچکس در جهان از آمریکا تبعیت
نخواهد کرد
مشاور مقام معظم رهبری در گفت وگو با یک رسانه لبنانی با بیان اینکه اقدامات
واشنگتن تنها یک نمایش است و تاثیری بر مسائل بین المللی نخواهد گذاشت
تاکید کرد :پارس کردن این ســگ آمریکایی به نتیجه نخواهد رسید.علی اکبر
وایتی ،مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملــل در گفت وگو با پایگاه
خبری العهد تاکید کرد :آمریکا نمی تواند هیچ چیزی علیه ملت ایران فعالسازی
کند و اگر می خواهد مکانیزم ماشه را فعال کند هیچ کس در جهان از آن تبعیت
نخواهــد کرد.وی افزود :آمریکا برای مــا هیچ اهمیتی ندارد ،ما از زمان پیروزی
انقاب اسامی با تحریم های آمریکا و هم پیمانان آن مقابله کردیم ،ما می توانیم
از حاکمیت و عزت و کرامت خود محافظت کنیم .ما می توانیم با تحریم ها مقابله
کنیم و امور کشور را اداره کنیم بنابراین از اجرای چنین اقداماتی که بر مسائل
بین المللی تاثیرگذار نیستند و تنها یک نمایش آمریکایی هستند ،نگران نیستیم.
مشاور مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد :شهید حاج قاسم سلیمانی افتخار می
کــرد به اینکه بینی آمریکا را به خاک مالید و گروهک داعش را شکســت داد؛
گروهک تروریســتی داعش را آمریکایی ها و صهیونیســت ها به وجود آوردند
و سردار سلیمانی توانســت طرح و پروژه آمریکایی ها را شکست دهد بنابراین
آمریکایی ها تروریست هستند و تروریسم دولتی انجام می دهند و دایل اقدامات
آن ها برای همه شــناخته شده است.علی اکبر وایتی در پایان تاکید کرد :روح
شهید قاسم ســلیمانی با دعای ملت های مسلمان و آزاده و با توجه به جایگاه
بزرگ این شهید نزد ملت ایران و ملت های دیگر  ،روز به روز به مدارج بااتر می
رود و پارس کردن این سگ آمریکایی به نتیجه نخواهد رسید.
بعیدی نژاد:

آمریکا با انزوای بیسابقه روبرو است
سفیر جمهوری اسامی ایران در انگلیس روز یکشنبه در واکنش به ادعای
اخیر آمریکا مبنی بر بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران در حساب
کاربری توئیترش نوشت شورای امنیت مخالفت خود را با بازگشت تحریمهای
ایران اعام کرده و آمریکا منزوی شــده است.حمید بعیدی نژاد در صفحه
توییتر خود نوشت :با گذشت  30روز از درخواست اولیه آمریکا برای بازگشت
 ۶قطعنامه تحریم ســازمان ملل متحد علیه ایران ،شــورای امنیت بدون
هیچگونه اقدامی ،مخالفت خود را با آمریکا اعام و آن درخواست را بایگانی
نمود .آمریکا با یک انزوای بی سابقه روبرو شده و سیاست ضدبرجامیاش با
شکست کامل روبرو شده است.وی چندی پیش نیز مخالفت کامل شورای
امنیت با قطعنامه پیشــنهادی آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی علیه
ایران را نشان دهنده انزوای دولت واشنگتن در سطح بینالمللی دانسته بود.
بعیدی نژاد در توئیتی افزود :فشار حداکثری بینالمللی علیه واشنگتن برای
تغییر سیاستهایش در خصوص توافق هستهای ایران رو به افزایش است.
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا بامداد یکشنبه به وقت تهران با صدور
بیانیهای و به رغم مخالفت جهانی ،در اقدامی یکجانبه مدعی شــد که تمام
تحریمهای ســازمان ملل از جمله تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران از سر
گرفته شده است.
با حضور وزیر دفاع انجام شد؛

افتتاح بزرگترین مجتمع تولید باتریهای
صنعتی کشور
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح بزرگترین مجتمع تولید باتریهای
صنعتی کشــور را افتتاح کرد.در سال جهش تولید ،چندین پروژه ملی سازمان
توسعه منابع انرژی وزارت دفاع (توان) با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع
و پشــتیبانی نیروهای مسلح افتتاح شــد و به بهره برداری رسید.وزیر دفاع و
پشــتیبانی نیروهای مســلح در آیین بهره برداری از بزرگترین مجتمع تولید
باتریهای صنعتی کشــور و رونمایــی و بهره برداری از اولیــن توربین بادی
مقیاس متوسط بومی کشور ساخت متخصصان صنعت دفاعی ،گفت :در آستانه
گرامیداشــت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و در سالی که از سوی مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) به نام (جهش تولید) نامگذاری شده است ،دشمنان ملت
بزرگ ایران اسامی در صدد هستند با ظالمانه ترین تحریمها ،معیشت و زندگی
عمومی مردم عزیزمان را با مشکل و چالش جدی مواجه کنند اما متخصصین
صنعت دفاعی با کار و تاش شــبانه روزی و جهادی و با تکیه بر ظرفیتهای
بی نظیر داخلی توانستند در حوزه تامین انرژی برای حوزههای مختلف صنعتی
کشــور ،با اســتعانت از خداوند متعال با افتتاح و بهره بــرداری از این مجتمع
بزرگ و ملی ،ظرفیت تولید باتریهای صنعتی کشــور را به  1۸0میلیون آمپر
ساعت در ســال افزایش دهند که این دستاوردی بزرگ در این شرایط تحریم
برای کشــور یک افتخار بزرگ محسوب میشــود.وی افزود :با بهره برداری از
این مجتمع بزرگ تولید باتریهای صنعتی کشــور ،بخش قابل توجهی از نیاز
صنایع مهم داخلی از جمله در حوزههای مخابراتی ،نیروگاهی و پاایشــگاهی
و ارتباطاتی تأمین شــده و با این ظرفیت تولیدی ،ســاانه از خروج میلیونها
دار ارز جلوگیری خواهد شــد.امیر حاتمی تصریح کرد :با دســتیابی به این
فرآیندها ،متخصصین صنعت دفاعی توانستند به دانش فنی پیشرفته طراحی
این محصوات دســت یابند و از این رهگذر جمهوری اسامی به توان صادرات
باتریهــای صنعتی و ارائه خدمات فنی مهندســی ،افزایش بهرهوری ،کاهش
هزینههای تمام شــده ،صرفهجویی ارزی ،ارتقای شاخصهای کیفی ،افزایش
و ارتقاء رضایت مشــتریان ،جلوگیری از واردات عمده محصوات خارجی و در
نهایت بهروزرسانی فناوری تولید باتری دست مییابد.وی افزود ،با افتتاح و بهره
برداری از این طرحهای صنعتی به صورت مســتقیم و غیر مستقیم برای بیش
از هزار نفر شغل ایجاد شده اســت.امیر سرتیپ حاتمی در ادامه ،آزمایشگاه و
مرکز تحقیقات با تریهای صنعتی ســرب اسیدی را در سازمان توسعه منابع
انرژی (توان) وزارت دفاع افتتاح کرد.وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح
این آزمایشگاه و مرکز تحقیقات باتریهای صنعتی سرب اسیدی را مجهزترین
آزمایشگاه در کشور دانست که با راهاندازی آن امکان طراحی و نمونه سازی انواع
باتریهای صنعتی سرب اسیدی جدید فراهم شده و ارتقای کیفیت محصوات
فعلی و بومی ســازی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در کشور را میسر میسازد.
وی افزود :در این مرکز تحقیقاتی ،خط تولید باتری در اندازه آزمایشــگاهی با
امکانات کامل نمونه ســازی و تست ،راهاندازی شده است که ضمن تسهیل در
فرآیند نمونه ســازی و تست ،صرفهجویی قابل توجهی در هزینهها را به دنبال
خواهد داشــت.وزیر دفاع در ادامه این مراســم بصورت تصویری اولین توربین
بادی مقیاس متوســط در کشــور را رونمایی و تصریح کرد ،نظر به طراحی و
ساخت اولین توربین بادی مقیاس متوسط  ۲۵0کیلو واتی بومی کشور توسط
متخصصان سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع ،اجزای این توربین نسبت
به نمونههای خارجی کام ً
ا بهینه سازی شده و در این توربین قابلیت جا نمایی
مبدل در درون برج منجر به اشغال فضای کمتر و ارتباط بهتر میشود.
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قادریم تمام پایگاههای آمریکا را اشغال کنیم

فرمانده کل ســپاه گفت :قادریم تمام پایگاه های آمریکا را اشغال
کنیم ،قدرتی که ذخیره کردهایم بر اساس بد بینانه ترین سناریوی
جنگ با آمریکا و همپیمانان اوســت ،ما با منطق پیروزی آرایش
قدرت داده ایم و ابزارهای یک جنگ طوانی مدت را فراهم کرده
ایم.سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه در برنامه نگاه یک
طی سخنانی اظهار داشــت :حضرت امام مانند یک خورشید در
همــه عالم طلوع کرد و رســالتی پیامبر گونه داشــت.وی افزود:
ایســتادگی را امــام راحل معنــا کرد و مصــداق آن را در مقابل
ابرقدرتها به نمایش گذاشــت .امام کسی بود که بی اعتنایی به
قدرتهــا را به ما یاد داد و نشــان داد قدرتهای مادی هیچ هویتی
ندارند و وقتی امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند بعدها
دیدیم آمریکا هیچ غلطی نکرد.سردار سامی ادامه داد :سرزمین ما
پر از ستاره است .شهدا کسانی هستند که راه را به ما یاد می دهند
تا امروز جهان ثمرات قد کشیدن انقاب را می بیند .در بین شهدا
کســی چون خورشید می درخشد .سردار سلیمانی کسی بود که
 41ســال لباس جهاد را از تن بدر نیاورد و هیچ آرزویی جز عزت
مسلمانان نداشت.فرمانده کل سپاه تصریح کرد :واقعا دفاع مقدس
ما سرشــار از شــگفتی های بی نظیر است .معتقدم دفاع مقدس
انبســاطی است از عاشــورا و این مقاومت فداراکانه اصحاب امام
حســین در هشت سال دفاع مقدس ما انبســاط پیدا کرد .چون
اصحاب امام حسین همان اهداف امام حسین را دنبال می کردند.
انقاب ما جلوه جدید از قدرت در جهان بود که قرار بود موازنه قوا
را به هم بزند .اولین واکنش ابرقدرتها به این زلزله سیاسی که می
توانســت اضاع قدرت در جهان را تغییر دهــد .بنابر این جنگ
تحمیلی یک واکنش ســازمان یافته علیه ملت ایران بود.ســردار
ســامی ادامه داد :همه محاسبات نشــان می داد انتخاب نقطه
درست بود و همه چیز نشان می داد آنها قادر هستند نظام اسامی
را نابود کنند .بنا بر این این فرضیه ای بود تا نشان دهند بدون اتکا
به ابرقدرتها استقال برای ملت ها ممکن نیست.وی گفت :آنچه
که صورت گرفت نشــان داد معادله قدرت آنها درســت نبود .در
جنگ دو طرف با برآوردهای اطاعاتی به جنگ یکدیگر می روند
و تمام مســائل محاسبه می شود .در جنگ کسی پیروز است که
قوی تر اســت و بتواندمعادله قدرت را بسازد .جنگ ما نشان داد
تسلحیات و گســتره جغرافیایی و حمایت ابرقدرتها نمی تواند
موفقیت تولید کند و چیزی که می تواند پیروزی ایجاد کند ایمان
و قدرت مردانی است که برای خدا شمشیر می زنند.فرمانده کل
ســپاه در باره احتمال حمله نظامی به کشــور گفت :هیچ قدرتی
امروز از جمله آمریکا شرایط تحمیل یک جنگ جدید علیه ملت
ایــران را ندارد و ملت ایــران از این بلوف های تهدید آمیز نگران
نباشند.ســردار سامی تاکید کرد:انتقام ما درباره سردار سلیمانی
عادانه اســت و ما هرگز کسی که در این ماجرا دست نداشته را
ترور نمی کنیم و نمی کشــیم .ولی آمریکا هیچ غلطی نمی تواند
بکند .طبس و آتش گرفتن آمریکایی ها در طوفان ،شکســت آنها
در دفاع مقدس ،نا توانی آمریکا در تحریم اقتصادی و عجز آنها در
تهاجم فرهنگی ،دستگیری تفنگداران آمریکایی ،اسقاط هواپیمای
جاسوسی آنها و ضربه به عین ااسد مصداق های واقعی هستند.
ملت ایران بدانند ما پیشمرگ این ملت هستیم و تا هستیم اجازه
نمی دهیم یک تار مو از سر ملت ایران کم شود و اگر دشمن چنین
کرد بداند نابودی خود را ترســیم کرده است .دشمن اراده و توان
برای جنگیدن ندارد و تدبیر سیاسی آنها در پی در هم فروپاشیدن
این نظام اســتکباری است.سردار ســامی ادامه داد :وقتی رهبر
کشور آمریکا فاقد دانش و شناخت عمیق و دقیق از قدرت نظامی
است طبیعی اســت که به بیان اعداد افراط آمیز روی می آورد و

قدرتهای ایــن چنینی در بلوف زندگی می کننــد .امروز آمریکا
شرایط یک جنگ جدید در منطقه با جمهوری اسامی را ندارد و
هیچ کدام از شاخص های قدرت آمریکا را برای یک جنگ مجدد
ارزیایی نمی کند .امروز زوال عقل سیاسی و انحطاط در تدبیر در
دوره ترامپ به اوج خود رسیده و آنها ارتش آمریکا را به یک ارتش
فرســوده تبدیل کرده اند و نمی توانند در یک جنگ بزرگ علیه
ایران شــرکت کنند .ارتش آمریکا توان بازسازی خود را از دست
داده و نیروهای او روحیه خود را از دست داده اند.فرمانده کل سپاه
تصریح کرد :اساسا جامعه آمریکا به لحاظ روانی پذیرش تلفات زیاد
را ندارد .اگر آمریکایی بخواهد ،در کشور ما بجنگند باید در منطقه
باشند .وقتی در این منطقه مستقر شوند همه جا زیر دید و تیر ما
هستند و ما قادریم تمام پایگاه های آنها را اشغال کنیم .حتی می
توانیم منطقه را جارو کنیم و قدرتی که امروز ذخیره کرده ایم بر
اساس بد بینانه ترین سناریوی جنگ با آمریکا و همپیمانان آمریکا
اســت ،ما با منطق پیروزی آرایش قدرت داده ایم و ابزارهای یک
جنگ طوانی مدت را فراهم کرده ایم .اگر آمریکایی ها در منطقه
بماند تحت تاثیر اقدامات طوفانی آفندی ما قرار خواهند گرفت.وی
ادامــه داد :زمانیکه در ضعیف تریــن موقعیت نظامی خود بودیم
ایســتادیم .در آن زمان فاصله قدرت بسیار زیاد بود و ما توانستیم
معادله قدرت را بســازیم .ما آماده تعقیــب و تنبیه متجاوزیم .ما
هزاران گردان روی زمین داریم که اگر به حرکت آیند تمام پایگاه
های آمریکا را به آتش می کشــیم .بهترین گزینه این اســت که
آمریکایی ها خود را در معرض یک نیروی مســلح پایان پذیر قرار
ندهند .وقتی عین ااســد را زدیم بر مبنــای این فرض زدیم که
آمریکایی های واکنش نشــان می دهند و  100ها موشک دیگر
آماده کرده بودیم اما موشک بخش کوچکی از توان ماست و اگر
این شــیر قدرت ما به حرکت در آید چیزی جلو دار آن نیست .ما
جنگ افروزی نمی کنیم اما توان تعقیب دشــمن و انهدام آن را
داریم.وی گفت :این واقعیت است که عین ااسد را در برابر شهادت
سردار ســلیمانی قرار ندادیم و این انتقام ما نبود و این برای یک
موازنه روانی بود .ما می خواســتیم اراده ملت ایران را بر دشــمن
تحمیل کنیم .هدف ما کشــتن ســربازان آمریکایــی نبود و ما
تاسیسات پایگاه را هدف قرار دادیم .تاوان شهادت سردار سلیمانی
را باید نظام ســلطه پس بدهد و شکست نظام آمریکا انتقام حاج
قاسم است .ما اطاعات دقیقی نداریم چه تعداد آنجا کشته شده
اند شاید تصادفا اتفاقی افتاده باشد .حتی ژنرال های آمریکایی هم
در این حد و اندازه نیســتند .ولی آمریکا باید طعم تلخ این انتقام

قالیباف:

فرقی ندارد ترامپ یا بایدن رئیس جمهور شود
رئیس مجلس شــورای اسامی ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت :دفاع
مقدس مدرسه مردم باوری است .محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی
در نشست علنی دیروز (یکشنبه 30 ،شهریور ) قوه مقننه ،در نطق پیش از دستور
خود با اشــاره به آغاز هفته دفاع مقدس و تبریک این ایام به ملت شــهید پرور و
ســرافراز ایران اســامی تاکید کرد :منطق دفاع مقدس یعنی باور به توان مردم و
اعتقاد راسخ به اینکه سنتهای الهی تخلفناپذیر هستند.وی ادامه داد :هرگاه مردم
را باور کنیم پیروز خواهیم شــد و هرگاه آنها را فراموش کنیم و در رأس امور قرار
ندانیم ،در چشــم بر هم زدنی شکست بر ما چیره خواهد شد .دفاع مقدس برای ما
مدرســۀ مردم باوری اســت؛ به عینه دیدهایم که چگونه در ابتدای جنگ ،هنگامی
که باوری به حضور آنها توســط مسئوان وجود نداشت ،چگونه دشمنان پیشروی
کردند و چگونه تنها چند ماه پس از حضور گستردۀ مردم و باور واقعی به توان ملت،
عملیاتهایی مانند شکست حصر آبادان ،طریقالقدس و فتحالمبین در ابتدای سال
 ۶1به وقوع پیوست.رئیس مجلس شــورای اسامی ادامه داد :آن منطق ،همچنان
زنده و پیش روی ماســت .اگر مردم را فراموش کنیم ،شکســت میخوریم و اگر به
توان آنها باور داشته باشیم و کار را به آنها واگذار کنیم ،پیروزی حاصل خواهد شد.
شعار هفتۀ دفاع مقدس امسال ،شعاری پر مغز و درسآموز است« :ما قوی هستیم»؛
این همان منطقی اســت که باعث شکستهای امروز دشــمنان مردم ایران شده
است .قالیباف افزود :به عنوان مثال در خصوص همین اقدامات اخیر آمریکا نیز باید
تاکید کرد که به دلیل اقتدار و ایســتادگی مردم ایران ،دشمن به آنچه میخواست
نرســید ولی نباید به این شکســتهای حقوقی و سیاسی آمریکا دلخوش باشیم و
فراموش کنیم که دشمن ظالم ما در صورت ادامه یافتن برخی غفلتها ،گام به گام
در تشــدید تحریمها جلوتر میآید تا به نظام تحریمها ،شکل جدیدی بدهد.رئیس
مجلس شورای اســامی گفت :تجربه این مدت نشان داده است که هرگاه در برابر
اقدامات خصمانه آمریکا منفعل عمل کردیم ،فشــار تحریمی بیشتری به معیشت
مردم وارد شــده است لذا ضروری است با اقدامات فعاانه ،هوشمندانه و موثر اجازه
نداد بیش از این به مردم عزیزمان فشار بیشتری وارد شود در همین راستا ضروری
است ،کمیســیون امنیت ملی پس از شکست مفتضحانه آمریکا درحوزه حقوقی و
سیاســی حرکت های یک جانبه آمریکا که مورد اعتراض دیگر کشــورهای جامعه
بین الملل نیز هست را رصد و اقدامات متقابل ازم برای صیانت از منافع مردم را با
جدیت پیگیری کند و به صحن ارائه دهد.وی افزود :وظیفۀ ما آن است که مردم را
قوی کنیم .مســئلۀ مردم ما ناکارآمدی در ادارۀ کشور است؛ مسئلۀ مردم ما شرایط
معیشتی است؛ مسئلۀ مردم ما حمایت نشدن از لحاظ اقتصادی است .ما نباید کشور
و معیشت مردم را معطل غرب کنیم.

سخت را بچشد.فرمانده کل ســپاه عنوان کرد :امروز انتقام حاج
قاسم تنها خواست ملت ایران نیست و تمام آزادگان جهان اسام
خواستار این انتقام هستند .امروز مردان بزرگی پرچم حاج قاسم را
بدســت گرفته اند و این پرچم زمین نیافتاده اســت .وقتی یک
فرمانده برزگ شهید می شود روح او تکثیر می شود .امروز میلیون
ها جوان مســلمان آرزو دارند در این راه حرکت کنند و مشــتاق
جهاد هستند .با شهادت حاج قاسم هیچ اتفاقی در جبهه مقاومت
نیافتاده است .ســوریه و لبنان و عراق همچنان پابرجا هستند و
پیشانی بند مقاومت بر پیشانی جوان این جبهه است.فرمانده کل
سپاه اظهار داشت:ساح ها و تجهیزات بی جان و بی روح هستند.
شــما تصور کنید دو سرباز؛ یکی وقتی از شــکاف درجه و نوک
مگسک دشمن را نشانه می رود در جستجوی نفوذ به عقبه دشمن
است؛ یعنی در جستجوی شکست دادن هیمنه یک دشمن بزرگ
اســت.او صاحب یک آرمان قوی اســت و می گوید باید آمریکا،
اسراییل و متحدان منطقه ای او را شکست دهیم ،او در جستجوی
یک آرمان بزرگ است.وی افزود :این انسان برد ساحش به اندازه
برد آرمــان و هدفش بلند می شــود.همانطور که امام علی علیه
الســام فرمودند طول شمشــیر را با پیش نهــادن گام ها بلند
کنید،چنین ســربازی حرکت می کند .او فرزند جهاد اســت ،با
شمشیر زندگی می کند شوق شــهادت دارد .هیچ بن بستی در
مسیر او وجود ندارد ،هیچ مانعی او را متوقف و زمینگیر نمی کند.
اما از طرف دیگر به یک سرباز هم نگاه کنید ،تمام هدف او حفظ
جان خود اوست .او فقط بر اساس دستورات حرفه ای می جنگد،
همانطور که وقتی سرباز آمریکایی زخمی شد و او را مجروح می
بردند به زبان انگلیســی گفت »let me live«:کاری کنید که زنده
بمانم .اما یک بسیجی و یک سرباز ،یک پاسدار و یک ارتشی داور
ایرانی همه اشــتیاقش به شهادت اســت ،زره او پشت ندارد .هر
وداعی آخرین وداع اوســت.وی همچنین گفت :او شوق بازگشت
نــدارد و یک راه بلندی را طی می کند .قطعا در تقابل این دو که
نماد دو نظام سیاســی است ،یک نظام سیاسی که در جستجوی
تسلط ظالمانه بر عالم است و یکی که به دنبال احیای سعادت بشر
است .وقتی این دو اراده با هم درگیر می شود به طور طبیعی آن
کســی پیروز می شود که در جستجوی حقیقت است .اینکه شما
ماحظه می کنید ملت ایران یکپارچه جهاد شدند و همه به جنگ
آمدند یکی از درس های بزرگ دفاع مقدس اســت.هر امتی و هر
ملتی به اندازه ارتفاع رهبر خود باا می رود .شخصیت هر ملتی به
وسعت شخصیت رهبر اوست.سرلشکر ســامی ادامه داد :وقتی

خرازی:

ایران به هرگونه تجاوز آمریکا پاسخ
قاطع میدهد
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت :ایران براساس ماده ۵1
منشور سازمان ملل متحد درباره حق ذاتی دفاع از خود مجاز است
و بیدرنگ پاســخی قاطع به هرگونه اقــدام تجاوزکارانه آمریکا به
بهانه بازگشت قطعنامههای لغو شده را در قطعنامه  ۲۲31بدهد.به
گزارش شورای راهبردی روابط خارجی ،سید کمال خرازی درباره
ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تحریمهای شورای امنیت از جمله
تحریم تســلیحاتی ایران گفت :این ادعای آمریکا آنقدر بیمبنا و
بیمعناست که حتی متحدان نزدیک آمریکا نیز آن را غیرمشروع
میدانند؛ زیــرا با خروج آمریکا از برجام حقی بــرای آن رژیم در
اســتفاده از بند ماشــه در برجام یا قطعنامه  ۲۲31قائل نیستند.
خرازی تصریح کرد :البته آمریکا که با سیاست یکجانبهگرایی خود
اهمیتی برای نهادهای بینالمللی قائل نیست و با زورگویی تاش
دارد سیاستهای نامعقول خود را بر دیگران تحمیل کند ،به منظور
اجرای خواست نامشــروع خود در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
نیازی به تمسک به قطعنامههای شورای امنیت ندارد ،چنانکه اان
هــم از طریق تهدید دیگران به تحریمهای ثانویه قصد دارد جلوی
معامات تســلیحاتی ایران را بگیرد.وی در پاسخ به این سوال که
پاسخ ایران به اقدامات آمریکا چه خواهد بود؟ گفت :ایران براساس
ماده  ۵1منشــور سازمان ملل متحد درباره حق ذاتی دفاع از خود
مجاز اســت بیدرنگ پاســخی قاطع به هرگونه اقدام تجاوزکارانه
آمریکا به بهانه بازگشت قطعنامههای لغو شده در قطعنامه ۲۲31
بدهــد .آنها میدانند که ایران در دفاع از حقوق خود مطلقا کوتاه
نمیآید و این را بارها در عمل به اثبات رسانده است.رئیس شورای
راهبردی روابط خارجی در پاســخ به این ســوال که ارزیابی شما
درباره انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا چیســت؟ گفت :برای
ایران فرق ندارد چه کســی در نوامبر انتخاب خواهد شد ،برای ما
سیاســتهای آمریکا ماک عمل خواهد بود .البته دوره ریاســت
ترامپ از این جهت مهم بــود که ماهیت آمریکا برای جهانیان به
خوبی آشکار شــد .امروز پوچ بودن شعارهای فریبنده آمریکاییها
و اســتفاده ابزاری آنها از نهادهای بینالمللی علیه دیگران برای
همگان روشن شده است.

رهبــری مثل امام با آن روح بلند و آن نفس گرم و قدرت نفوذ بر
قلبها انسانهایی سرشــار از شوق به شهادت می سازد این جامعه
بزرگ می شود و از مرز محدودیت ساح ها عبور می کند ،از فراز
موانع عبور می کند .نه اروند خروشان می تواند مانعی برای عبور
ســربازان شــود ،نه هورالهویزه نه هورالعظیم ،نه رمل های غرب
سوســنگرد ،نه ارتفاعات سر به فلک کشــیده غرب ،نه کرخه ،نه
کارون و نه میدانهای مین چند کیلومتری و بشکه های انفجاری،
نه سیم خاردارها ،نه موانع خورشیدی و نه اینهمه خطوط پدافندی
به هم پیوسته و به هم فشرده چند ایه و نه غرش توپها و تانکهایی
که زمین را تکان می دهند ،هیچ یک از اینها بر قلب تصمیم گیران
و اجــرا کنندگان،فرماندهان و رزمنــدگان جز ثبات قدم نخواهد
افزود و این رمز پیروزی است.این سرمایه ماندگار از دفاع مقدس و
میراثی اســت که مــا را تا به امروز امن نگه داشــته و ما را برای
مخاطرات احتمالی آینده آماده کرده است.فرمانده کل سپاه با بیان
اینکه بسیج سازندگی با دهها هزار گروه جهادی برای دیروز ،امروز
و فردای این کشور به کمک اقشار محروم جامعه می رود ،عنوان
کرد :در بخش محرومیت زدایی و کمکهای مومنانه سپاه با کمک
دستگاه های دیگر ،توانسته است در پدیده شوم کرونا با کمک همه
ارکان نظــام از جمله دولت و ملت به گونهای اقدام کنند که یک
بیمار رها شــده و یا یک نیازمند رهاشده در جامعه وجود نداشته
باشــد و فرهنگ انفاق و ســبقت در خیرات بعنوان یک فرهنگ
حیات بخش یک مدل جدید مدیریت در شرایط بحران ایجاد کرد.
سرلشــکر سامی با اشــاره به وضعیت جامعه آمریکا که در یک
بحران مثل کرونا ،نظام ســامتش دچار فروپاشــی شــد ،گفت:
موسســه بلومبرگ اعام کرد که  30میلیون انسان گرسنه و 40
میلیــون بیکار در آمریکا وجود دارد و نظام سیاســی آمریکا قادر
نیســت در برابر این پدیده مقاومت کند .این را مقایســه کنید با
جامعه ایران که چگونه با مفهوم کمک مومنانه آن نشاط اجتماعی
را ایجاد کرد و مردم شادی ها را تقسیم کردند و امروز این جامعه
توانسته موفق و سربلند باشد.وی با بیان اینکه ملت ایران می تواند
فشارهای سیاسی و اقتصادی و روانی را مهار کند ،خاطرنشان کرد:
دشمن همه جانبه حمله کرده بود تا ملت ایران را بشکند ،هرچه
تاش کرد هیچ نتیجه ای نگرفت .مقاومت این ملت متوقف نمی
شــود و امروز عزیز و سربلند است .مشــکات امروز کشور ما در
پیشرفته ترین جوامع هم وجود دارد؛ آنها همه عاجز و ناتوانند اما
اینجا وضعیت متفاوت است.ســردار ســامی درباره عادی سازی
روابط برخی کشورهای عربی با اسراییل گفت :اصل این ماجرا مانور
انتخاباتی آمریکا بود و این یک تئاتر سیاســی بود .تاریخ سیاسی
اعراب و اسراییل هم از این وقایع زیاد دیده است .در حقیقت هیچ
اتفاقی جدیدی نیافتاده است و آنها کاری را که قبا مخفی انجام
می دادند آشــکار کرده اند .این یک ازدواج راحتی است که هر دو
را ناراحــت خواهد کرد و یک طاق خونیــن رخ خواهد داد .اگر
اســراییل به خلیج فارس بیاید به نابودی نزدیک می شود .آمریکا
می خواســت دور مکزیک دیوار بکشــد اما دور کاخ سفید دیوار
کشیده است .اسراییل که آرزوی نیل تا فرات را داشت آن دیوارها
را نمی کشید .اسراییل خود را در یک پادگان محصور کرده است.
سردار سامی درباره مکانیزم ماشــه عنوان کرد :آمریکا از لحاظ
سیاسی صاحیت این کار را ندارد و ما هم مقتدرانه از منافع خود
دفاع می کنیم .تحریم تسلیحاتی برما تاثیر ندارد اما این یک حق
سیاســی برای ما اســت که آن را خواهیم گرفت .اگر این ماشه
چکانده شود یک گلوله مشقی هم از آن بیرون نمی آید .اگر حقوق
ما در برجام به رسمیت شناخته نشود اقدامات خود را محکم دنبال
می کنیم.
روحانی در هیات دولت:

امروز آمریکا شکست خورد
رییــس جمهور اعام کرد که آمریکا نه توانســت ائتافی علیه ما ایجاد کند و نه
توانست تاشــی که برای لغو محدودیتهای تســلیحاتی ایران داشت را به ثمر
برساند.حجتااسام و المسلمین حســن روحانی طی سخنانی در جلسه دیروز
هیئت دولت با بیان اینکه همانطور که در روزهای قبل پیشبینی میکردیم امروز
به عنوان یک روز به یادماندنی در تاریخ دیپلماســی کشور خواهد بود ،اظهار کرد:
آمریکا به عنوان یک کشور زورگو در سطح جهان از دو سال پیش تاش سرسختانه
برای تحمیل مجدد تحریمهای شــورای امنیت علیه ایران را آغاز کرد که امروز به
نقطه شکست خود رسید.وی افزود :آمریکا در همه این مدت و از روزی که از توافق
هستهای خارج شــدند فکر میکردند که میتوانند اتحادیه اروپا را به سمت خود
بکشــانند یا با تحریکاتی که انجام میدهند جمهوری اسامی را به جایی برسانند
که بتوانند بهانهای برای بازگرداندن تحریمهای شــورای امنیت داشته باشند اما
آمریکا نه توانســت ائتافی علیه ما ایجاد کند و نه توانســت تاشی که برای لغو
محدودیتهای تسلیحاتی ایران داشت را به ثمر برساند.رییس جمهوری تاکید کرد:
امروز باید گفت که فشار حداکثری آمریکا از لحاظ سیاسی و حقوقی بر ایران منجر
به شکست و انزوای خود این کشور شده است .آمریکا در طول دو ماه گذشته سه
بار برابر ایران شکست خورد .آنهم در جایی که فکر میکرد در آنجا ااقل شکست
نمیخورد اما شــاهد این بودیم که  13عضو از  1۵عضو شــورای امنیت دربرابر
آمریکا ایستادند و از برجام دفاع کردند.روحانی با یادآوری اینکه استفاده آمریکا از
مکانیسم ماشه هیچ مبنای حقوقی ندارد ،اظهار کرد :کام ً
ا روشن بود که آمریکا در
این زمینه دچار شکست حتمی میشود اما در عین حال شیوهای که شورای امنیت
در این زمینه اتخاذ کرد ،ارزشمند بود و آنهم شیوه بیتوجهی به نامه و درخواست
آمریکا بود و حتی برای بررسی آن جلسه تشکیل نداد.وی افزود :ما بارها گفتهایم
که در برابر ملت ایران یک راه بیشتر وجود ندارد و آنهم با زبان تکریم سخن گفتن
است و هرکس که بخواهد با قلدری سخن گوید پاسخی دریافت نمیکند.رییس
جمهــوری تصریح کرد :من به عنوان رییس جمهوری ایران اعام میکنم که اگر
آمریکا بخواهد از قلدری خودش اســتفاده کند و حرف نادرستی که میگوید من
توانستهام قطعنامهها را برگردانم و البته هیچکس این حرف را قبول ندارد ،در مقام
عمل اقدامی برای آن انجام دهد ،حتماً با پاســخ قاطع ایران روبهرو خواهد شــد.
ایــران هیچوقت زیر بار قلدری آمریکا نرفته و زین پس هم نمیرود .وقتی آمریکا
درخواســتی را مطرح کرده و شورای امنیت با آن مخالفت کرده ،بنابراین دیگر از
این پس هرگونه ســخنگفتنی در این زمینه از سوی آمریکا و تاشهایش برای
بازگرداندن این تحریمها ،با پاســخ ایران همراه میشود و مسئولیت عواقب آن به
عهده آمریکا خواهد بود.
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رییس اتاق بازرگانی ایران:

دو سوم کسانی که ارز را نیاوردند اساسا کارت بازرگانی ندارند

در ادامــه اختاف نظرها میان بانک مرکــزی و فعاان بخش
خصوصی درباره نحوهی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور،
رییس اتاق بازرگانی ایران میگوید سهم بخش خصوصی بسیار
محدودتر از تصورات ابتدایی است.با پایان یافتن مهلت بازگشت
ارز حاصل از صادرات در سالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸در  ۳۱تیرماه
امسال بانک مرکزی اعام کرد که بیش از  ۲۷میلیارد دار ارز
حاصل از صادرات در این ســالها به کشور بازنگشته است و از
اینرو صادرکنندگان متخلف باید نســبت به بازگشت ارزشان
اقــدام کنند در غیر این صورت تعلیــق کارتهای بازرگانی یا
حتی معرفــی به قوه قضاییه از گزینههــای باقیمانده خواهد
بود.با گذشــت چند هفته از این تهدید حاا نمایندگان بخش
خصوصی پس از انجام بررسیهایی اعام میکنند که سهم این
بخش در بازنگشتن ارزهای صادراتی بسیار محدود است.پس از
آنکه رییس اتاق بازرگانی تهران براین موضوع تاکید کرد حاا
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز میگوید که بخش قابل توجهی
از ارزهای بازنگشته ارتباطی با کارتهای بازرگانی ندارد.شافعی
گفته برآوردها نشــان میدهد که حدود  ۱۵هزار صادرکننده
هیــچ ارزی از محل صادراتشــان به کشــور بازنگرداندهاند.
بررســیهایی که اتاق بازرگانی انجام داده نشان میدهد که از
این تعداد تنها  ۵۰۰۰کارت بازرگانی داشــتهاند که از این عدد
نیز تنها کارت  ۳۱۸۱نفر فعال بود به این ترتیب از میان کسانی

که ارز خود را بازنگرداندهاند دو ســوم آنها عما کارت بازرگانی
ندارند.رییس اتاق بازرگانی ایــران با انتقاد از برخوردی که در
زمینهی سیاســتهای ارزی با فعاان واقعی اقتصاد میشــود
گفته وقتی دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی میشوند به
صادرکنندگان واقعی اجحاف میشود و در بلندمدت در صورتی
که این رویهها اصاح نشــود به حذف صادرکنندگان با اصالت
منجر خواهد شد.او گفته :شــرایط موجود را درک میکنیم و
متوجه فشارهای وارده بر بانک مرکزی نیز هستیم .آنها هم با
نگرانیهای زیادی مواجه هستند؛ اما راه غلبه بر مشکات ،ایجاد
اعتمــاد متقابل و همکاری و همگامــی با فعاان واقعی بخش
خصوصی است .در جلسه هفته گذشته با بانک مرکزی ،موضوع
تشکیل یک کمیته مشــترک میان اتاق ایران و بانک مرکزی،
از سوی ریاست این نهاد مطرح شد .امیدواریم با توسعه دامنه
تعامات و در ادامه پیگیری اقدامات مشترک ،بتوانیم بر از حجم
مشــکات موجود بکاهیم.رئیس پارلمان بخش خصوصی در
بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد صریح از عملکرد ناموفق
ســازمان توســعه تجارت ،گفت :رویکردها و عملکردهای این
سازمان ،نتوانسته پاسخگوی نیازها و تأمینکننده حمایتهایی
باشد که بخش تجارت ما امروز بدان نیاز دارد .این حوزه عم ً
ا
بیپناه رها شده است و وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید برای
این مسئله تدبیری بیندیشد.

سرنوشت مبهم اصاح مالیاتها

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

 ۷۰درصد نقدینگی بورس متعلق به
دهکهای پایین است
اســتاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت ۷۰ :درصد نقدینگی در بازار سرمایه زیر
 ۱۰میلیون تومان و متعلق به دهکهای پایین جامعه اســت که پس انداز خود را
از روی اعتماد به دولت وارد این بازار کردهاند.میرحســین موسوی در مورد دایل
نابســامانیهای اخیر در بازارهای مختلف اظهار داشت :برای تجزیه و تحلیل این
موضوع باید ســه رکن اصلی یعنی عملکرد دولت ،انتظارات مردم و عوامل بیرونی
را مورد بررســی قرار داد .در مورد عملکرد دولت؛ رفتار و عقانیت دولت حاکم به
گونــهای بوده که در جامعه یک دوئیت ،ایجاد کرده اســت یعنی عدم اطمینان را
در جامعه حاکم و اعتماد مردم از دولت سلب شده است .از همین روست که تاثیر
سیاستهای پولی ،مالی و تجاری کارآیی ازم را ندارد چون این سیاستها باید از
سوی مردم پذیرفته شود.وی ادامه داد :دولت در سیاستهای اعمال شده صداقتی
از خود نشان نداد که آشکارا قابل مشاهده است و مصداق بارز آن بازار سرمایه است
این بازار توانســت حجم عظیمی از نقدینگی را جــذب کند که در دورههای قبل
چندین برابر شده بود .شاید یکی از سیاستهای مورد قبول دولت همین رونق بازار
ســرمایه بود و مردم نیز به آن اعتماد کردند و نقدینگی که میتوانست ویرانگر هر
بازاری باشــد روانه بورس شد.وی ادامه داد :شاید برخیها بر تاثیرات تورم از کانال
بازار سرمایه اشاره کنند اما باید توجه داشت که این تورم با وقفه یک یا دو ساله در
زندگی مردم ظاهر میشود اما اگر این نقدینگی وارد بازارهای دیگر میشد تورم آنی
بروز میکرد.استاد دانشگاه اقتصاد الزهرا با اشاره به تاثیر اختافات در ارائه صندوق
ای تی اف دوم بر اعتماد مردم اظهار داشت :مردم از این صندوقها به نوعی استقبال
کردند اما دوگانگی در رفتار مســووان و اختاف بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت
باعث شد تا کمی مردم دلسرد شوند .باید توجه داشت که  ۷۰درصد نقدینگی در
بازار سرمایه زیر  ۱۰میلیون تومان و متعلق به دهکهای پایین جامعه است که پس
انداز خود را از روی اعتمــاد به دولت وارد این بازار کردهاند اما این گونه اختافات
موجب تردید در آنها میکند.وی افزود :باید توجه داشت که بازار مالی ما عمق ازم
و آگاهی مالی کافی را ندارد که بتواند ریسک را تحمل کند پس هرگونه اختافی
موجب کوچ نقدینگی از این بازار به بازارهای موازی مانند ارز ،خودرو ،طا ،مسکن
میشود که افزایش تقاضا در آنها تورم آنی را به جامعه تحمیل میکند که بنوعی
در هفتههای اخیر مشاهده میکنیم.این اقتصاددان با اشاره به تاثیر انتظارات مردم
در شکلگیری تورم موجود اظهار داشت :این انتظارات به نوعی ریشه تاریخی دارد و
مردم بر اساس سیاستهای دولت ،به این ایمان آوردهاند که اگر قیمتها افزایش یابد
دیگر کاهش نمییابد .در این صورت اثرگذاری هر سیاستی در راستای کاهش تورم
خنثی میشود.وی ادامه داد :نباید فراموش کرد بین مردم و حاکمیت یک قرارداد
اجتماعی حاکم است که مفاد آن بر اساس اعتماد به یکدیگر اجرا میشود .اما برخی
سیاستها این اعتماد را از بین میبرد مثا وقتی ارزش پول ملی کاهش مییابد با
کاهش داراییهای مردم این قرارداد اجتماعی تضعیف میشود و در نهایت انتظارات
تورمی شکل میگیرد که در غیاب نظارت ،قدرت قیمتگذاری دلبخواه باعث جهش
قیمتها میشود.موسوی با اشــاره به تاثیر عوامل بیرونی بر رشد قیمتها اظهار
داشت :به هر روی تحریمها و فشارهای بیرونی باعث حداقل شدن فروش نفت ایران
و کاهش عرضه ارز در بازار شده است که این باعث تحمیل تورم از ناحیه ارز میشود.

اگرچه ســخنگوی کمیســیون اقتصادی از توافق با
وزیراقتصاد برای بررســی طرح های مالیاتی توســط
مجلس خبر داده بوداما دژپســند گفته ایحه اصاح
مالیات های مســتقیم در آینده نزدیک توسط دولت
تقدیم مجلس میشود .کشور در ایام اخیر با بیشترین
کاهش فروش نفت طی ســالیان اخیر مواجه شــده
و عمــ ً
ا برای اولین ســال بودجهای بــدون نفت را
میگذراند .در این شــرایط دوری جستن از اقداماتی
که به رشــد پایه پولی منجر شود بسیار اهمیت دارد
چرا که رشــد پایه پولی برابر اســت با رشد نقدینگی
در کشــور و رشد نقدینگی نیز به تشدید تورم و فشار
مضاعف به طبقه ضعیف جامعه منجر میشود.کاهش
فروش نفت به دلیــل تحریمهای ،اتفاقی پیش بینی
پذیر بود به همین دلیل نیز رهبر انقاب از ســالیان
قبل بر لزوم اصاح ســاختاری بودجه و بریده شدن
بند ناف بودجه از نفت تاکید داشــتند .به گفته علی
اریجانی ،رئیس وقت مجلس در  ۱۷بهمن  ،۹۷مقام
معظم رهبری دستور اصاح ساختاری بودجه در نظام
بودجهریزی کشور ظرف  ۴ماه را نیز داده بودند.رهبر
انقــاب ۱۰ ،مرداد  ۹۹نیز بر این نکته تاکید کردند و
گفتند :اصاحات اساســی ،همان چیزی است که ما
دو سال قبل از این به همین جلسه شورای اقتصادی
سران ســه ق ّوه اباغ کردیم؛ که یکی عبارت است از
مسئله اصاح ســاختار بودجه که خیلی مهم است،
یکی مســئله اصاح نظام بانکی اســت ،یکی ارتقای
سرمایهگذاری و اشتغال است.
مالیات ،یکی از ارکان اصلی اصاح ساختار بودجه
اصاح ســاختار بودجه متأســفانه نه در ایحه بودجه
ســال  ۹۸و نه حتی در ایحه بودجه سال  ۹۹به انجام
نرسید و دولت در این دو سال نیز بودجهای غیر واقعی و
بدون اصاحات ریشهای و ساختاری ،با کسری نجومی
تدوین و تقدیــم مجلس کرد و اصاح نظام مالیاتی به
عنوان یکی از ارکان اصاح ســاختار بودجه همچنان
در حد یک وعده چند ســاله دولــت باقی ماند.اصاح
نظــام مالیاتی از آنجایی به عنوان یکی از ارکان اصاح
ساختار بودجه شناخته میشود که میتواند درآمدهایی
پایدار برای دولت ایجاد کند .متأســفانه در حال حاضر
بخش زیادی از اقتصاد کشور که دارای درآمدهای باا
هســتند ،از مالیات معافاند و یا فرار مالیاتی دارند .بر

پیش بینی رشد اقتصادی برای امسال
مســئوان کشور نسبت به رشــد اقتصادی امیدوارند و پیشبینی
میکنند تا پایان امســال رشــد اقتصادی مثبت داشته باشیم اما
برخی کارشناســان اقتصادی ،این امر را مشــروط به از بین بردن
محدودیتهای موجود در فضای کسبوکار می دانند .با احتساب دو
سال گذشته و سه ماهه ابتدایی امسال آمارهای رشد اقتصادی نشان
میدهد که اقتصاد ایران بیش از دو ســال اســت که از رشد منفی
رنج میبرد و با آن دســتوپنجه نرم میکند .آنطور که رئیس کل
بانک مرکزی درباره وضعیت رشد اقتصادی در فصل بهار میگوید،
رشــد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفــی  .۶درصد بوده که
ســهم هر یک از گروههای کشــاورزی ،صنایع و معادن و خدمات
در آن بــه ترتیب مثبت  ،۳.۸مثبــت  ۲.۵و منفی  ۱.۶درصد بوده
اســت .همچنین رشد اقتصادی با نفت نیز در این مدت رقم منفی
 ۲.۸درصد را نشــان میدهد.همتی با بیان اینکه تنها بخش منفی
رشد اقتصادی بدون نفت خدمات است ،دلیل آن را محدودیتهای
بهداشتی ناشی از کرونا میداند.در این بین ،آنچه اهمیت دارد این
است که آینده رشد اقتصادی کشور تا پایان سال چگونه خواهد بود
که در این زمینه دو دیدگاه متفاوت از سوی مسئوان و کارشناسان
اقتصادی مطرح میشود؛ بهگونهای رئیس جمهور و رئیس کل بانک
مرکزی امیدوارند که تا پایان سال اقتصاد ایران روند رشد را طی کند
و مثبت شــود.طبق اعام روحانی  -رییس جمهور -رشد اقتصادی
کشور براساس اعام بانک مرکزی در طول سه ماه اخیر منفی ۰.۶

اســت که در کشاورزی و صنعت رشــد مثبت داشتیم .پارسال هم
برخاف اینکه پایانش با کرونا مواجه شــد اما رشد اقتصادی بدون
نفت کشور مثبت  ۱.۱بوده است و امیدواریم که امسال هم بتوانیم
به رشد مثبت اقتصادی برسیم.اما حیدر مستخدمین حسینی -یک
تحلیلگر اقتصادی  -معتقد اســت که برای امسال هم رشد منفی
اقتصادی ادامه پیدا میکند و در ســال  ۱۴۰۰دولت و مجلس باید
رویکرد دیگــری را در پیش گیرند که از بین بردن محدودیتهای
موجود در فضای کســبوکار ،یکی از اقدامات مهم در این راســتا
اســت.همچنین ،پیشبینی محمود جامســاز از رشد اقتصادی تا
پایان امســال عدد منفی  ۱۰تا  ۱۲درصد اســت ،زیرا در سه ماهه
ابتدایی ســال در آمارهای رسمی دولتی ،رشد اقتصادی  ۳.۵درصد
منفی بوده که با ادامه آن تا پایان ســال به همین ارقام یعنی  ۱۰تا
 ۱۲درصد میرســد که علت آن را باید در ســاختار اقتصاد دولتی
سیاسی ،سیاستگذاریهای انفعالی ،انسداد منابع ورود ارز به کشور،
نرخ سرمایهگذاری منفی و خروج سرمایه از کشور جستوجو کرد.با
این حساب ،چشمانداز رشد اقتصادی در هالهای از ابهام قرار دارد و
یک دو راهی در انتظار آن است که هر مسیر میتواند اقتصاد کشور
را متحول کند .برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت باید ملزومات
تحقق آن همچون ایجاد محیط اعتمادبخشی برای سرمایهگذاری و
فعالیت بخش خصوصی به عنوان عنصر اصلی توسعه اقتصاد کشور
به وقوع بپیوندد.

اساس تخمینها ،فقط بخش مشاغل کشور حدود ۷۰
هــزار میلیارد تومان فرار مالیاتــی دارد .که با اخذ آنها
میتوان بخش بزرگی از کســری بودجه را جبران کرد.
کارشناســان معتقدند نخستین گام برای جلوگیری از
فرار مالیاتی در کشور ،راهاندازی سامانه جامع اطاعات
است تا بتوان جریان پول و کاا در کشور را رصد کرد.

ایحه دولت برای اصاح مالیاتهای مستقیم
دولت از سه ســال قبل همزمان با اقدام مجلس دهم
برای تدوین طــرح مالیات بر عایدی مســکن ،ضمن
درخواست برای توقف طرح مجلس وعده داد راسا اقدام
به تدوین طرح مالیاتی مناسبی خواهد کرد و طی سه
سال گذشــته نیز بارها این وعده را تکرار کرده است؛
وعدهای که هنوز به ثمر ننشســته اســت و ایدههای
مختلف در دولت متوقف مانده اســت؛ فرهاد دژپسند،
وزیر اقتصاد پنجم بهمن ماه ســال  ۹۸از ارسال ایحه
اصاح قانون مالیاتهای مستقیم به دولت در اول بهمن
ماه خبر داد و گفته بود که ایحه به دولت ارسال شده
و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و
ساماندهی معافیتها ارکان اساسی این ایحه هستند.
 19مرداد؛ وزیر اقتصاد :برای ایحه اصاح مالیات
مستقیم کمیسیون ویژه ترتیب دادهایم
از جزئیــات بررســی این ایحه در دولــت ،خبری در
رسانهها منتشــر نشــد تا اینکه  ۱۹مرداد ماه ،فرهاد
دژپســند ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،در پاســخ به
ســوالی مبنی بر اینکه آیا ایحه اصــاح مالیاتهای
مســتقیم تا مهر  ۹۹به مجلس میرسد یا خیر ،گفت:
برای بررسی این ایحه جلســه فوقالعاده کمیسیون
تشکیل دادهایم اما به مجلس رسیدن آن به اختیار من
نیســت چرا که بعد از کمیســیون باید دولت نیز آنرا
تصویب کند و نمیتوانــم زمانی را قول بدهم اما تمام
تاش خودمان را خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد.
 3شــهریور؛ سخنگوی کمیســیون اقتصادی:
بررسی اصاحات مالیاتی به مجلس سپرده شد!
حدود دو هفته بعد از صحبتهای دژپسند ،سخنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس بحث جدیدی را به میان
آورد .طغیانــی از توافق مجلس و دولت برای بررســی

ایحه دولت در مجلس با ارســال یک نامه از ســوی
وزیر اقتصاد خبر داد.وی گفت :برای بررســی موضوع
مالیات در مجلس چون فراینــدی که این ایحه باید
طی کند تا از دولت به مجلس بیاید ،فرایندی زمانبری
بود و ما در حال حاضر نیازی فوری به اصاح ســاختار
بودجه و درآمدهای مالیاتی داریم ،توافق شــد مجلس
با نامهای که آقای دژپســند مینویســند این طرح را
اعام وصول و در قالب چند طرح مجزا ،بررســی کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ،اظهار داشت :البته این
نامه هنوز به مجلس ارسال نشده است اما آقای دژپسند
قول دادهاند که موافقت دولت را طی نامهای به مجلس
اعام کنند تا ما بتوانیم اصاح نظام مالیاتی را در غالب
طرح پیش ببریم.

 4شهریور؛ وزیر اقتصاد :امیدواریم ایحه اصاح
مالیات مستقیم تا مهرماه به مجلس ارسال شود!
دقیقاً فردای روزی که سخنگوی کمیسیون اقتصادی
مجلس از توافق دولت با مجلس بر ســر اصاح ایحه
مالیاتهای مســتقیم سخن گفت ،دژپسند از احتمال
ارسال «ایحه» تا مهرماه خبر داد و گفت :سال گذشته
در راستای تحقق بودجه بدون نفت ،میزان مالیاتهای
محقق شــده بیش از میــزان مصوب بــوده و در ۱۴
سال گذشته بی نظیر اســت با این حال اصاح قانون
مالیاتهای مســتقیم هنوز نهایی نشده و امیدواریم تا
قبل از مهر بتوانیم این ایحه را به مجلس ارسال کنیم.
دولت وعده!
دولت طی ســالهای اخیر برای اصاح ساختار بودجه
فقط وعده داده اســت و این در حالی است که بودجه
کشــور بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای عادانه
مالیاتی نیاز دارد .علی رغم وجود برخی قوانین مناسب،
اصــاح نظام مالیاتی نیاز بــه پایههای حقوقی محکم
دیگــری دارد که باید یــا از طریق دولــت به صورت
ایحه و یا از طریق مجلــس ،به صورت طرح به تأیید
و تصویب مجلس شــورای اسامی رسیده و تبدیل به
قانون شود .هر چند شیوه مطلوب قانونگذاری ارسال
ایحه از سمت دولت است اما در صورتی که دولت در
ارســال ایحه تعلل کند ،مجلس باید راسا ورود کند تا
اصاحات مالیاتی هرچه سریعتر پای خود را به قوانین
بودجه سنواتی کشور باز کند.

سودجویی از سهامداران عدالت در قالب تلفنهای
مشاورهای جعلی
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
با انتشــار اطاعیهای به سهامداران عدالت هشدار داد تا
فریب تبلیغات تلفنهای مشاورهای جعلی سهام عدالت
را نخورند.به گزارش شرکت سپردهگذاری مرکزی ،این
شرکت در اطاعیهای اعام کرده است :متاسفانه برخی
افراد ســودجو با تبلیغات فراوان و با بهانه ارائه خدمات
به ســهامداران عدالت ،اقدام به مشاوره تلفنی کرده اند.
در این ترفند جدید ،شماره تلفنی به سهامداران عدالت
پیامک می شود تا آنها را جهت کسب مشاوره و مدیریت
ســهام به تماس با این شماره ها ترغیب کنند؛ اما هزینه سنگینی متوجه سهامداران می شود.در اطاعیه
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی آمده است :شماره مرکز تماس این شــرکت جهت کلیه موارد مرتبط با
ســهامداران از جمله ســهامداران عدالت ،درگاه ذی نفعان بازار سرمایه و … شماره سراسری  ۱۵۶۹است.
همچنین ســهامداران ســهام عدالت می توانند جهت مشاهده سبد ســهام عدالت و ارزش آن به سامانه
 sahamedalat.irو برای کلیه ســهام خود در صورت ثبت نام در ســجام به سامانه  ddn.csdiran.comمراجعه
کنند.در بخش دیگری از این اطاعیه آمده اســت :سایر شماره تماس ها و آدرس های اینترنتی اعامی از
طریق پیامک ،وب ســایت ها و شــبکه های اجتماعی در خصوص مشاهده سبد سهام و ارزش آن متعلق
به شــرکت سپرده گذاری مرکزی نیست و کاربران ممکن است در تماس با این شماره ها متحمل هزینه
های سنگین شوند.همچنین سهامداران عدالتی که در خصوص نحوه فروش و یا آخرین وضعیت سفارش
فروش خود ،سوال یا ابهامی دارند ،می توانند با شماره  ۱۵۶۹تماس بگیرند و مشکات و سواات خود را با
کارشناسان مرکز تماس دینفعان بازار سرمایه مطرح کنند.

3

نگـــاه
پیشبینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

رکود تورمی در کمین بازار است؟
برخی کارشناســان اقتصاد مســکن معتقدند با توجه به تحوات اخیر و شرایط
اقتصادی حاکم بر کشــور ،از شیب قیمت مسکن در ماههای پایانی سال کاسته
میشود .در حالی که در اواخر سال گذشته برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن،
پیش بینی بازاری آرام در نیمه نخســت امسال برای بازار مسکن را با این بهانه
که بیش از این دیگر امکان افزایش قیمتها وجود ندارد و قدرت خرید خانوارها
کاهش یافته ،در گمانههای خود مطرح میکردند ،بودند کارشناسانی که تاطم
غیر قابل مهاری را در بازار مسکن  ۶ماهه نخست سال جاری پیش روی سرمایه
گذاران میدیدند.با این حال ،اتفاقی که رخ داد ،ثبات قیمتها در بازارهای ارز و
ســکه و خودرو و رشد قیمت در بازارهای سهام و مسکن بود؛ هر چند که برخی
پیــش بینی بروز اصاح قیمت در بورس را هم کرده بودند؛ اما آنچه در عمل رخ
داد ،خروج بازار سهام از مدار رشد و ایجاد تاطم در بازارهای خودرو ،سکه و ارز
در دو ماه اخیر بود؛ ولی نهایتاً بازار مسکن همواره به سود سفتهبازان پیش رفت و
حتی فراتر از پیش بینیها ،متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران
از متری  ۱۵میلیون تومان در پایان اسفند  ۹۸به متری  ۲۳میلیون تومان در پایان
مرداد  ۹۹رسید.به هر روی ،باز هم دعوای «آینده بازار مسکن در نیمه دوم سال
 »۹۹میان کارشناســان اقتصاد مسکن پابرجاست و دو قطبی «آرامش ،رکود یا
حتی کاهش قیمتها» و «رشد افسارگسیخته یا نهایتاً متناسب با تورم عمومی»
میان اقتصاددانان در جریان است.هر چند که بیشتر کارشناسان اقتصاد مسکن،
ســمت میانه را در پیش گرفتهاند و معتقدند باید همه جوانب درون و برون بازار
مسکن از جمله مسائل بینالمللی ،انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه،
نرخ دار ،وضعیت بازار سرمایه ،قیمت انس جهانی طا ،انتخابات ریاست جمهوری
ســال آینده کشورمان ،رکود ساخت و ســاز ،پایان دوره جابهجایی مستأجران،
افزایش قیمت مصالح ســاختمانی ،عدم استقبال مردم از وامهای نوسازی بافت
فرســوده و بسیاری اتفاقات دیگر را هم در نظر گرفت؛ سپس با جمع بندی این
متغیرها ،به این نتیجه میرسند که احتمااً بازار مسکن با رشد قیمت مواجه است
اما نه با این شیب تندی که در نیمه اول امسال شاهد آن بودیم.
رزبان :شیب افزایش قیمت مسکن کم میشود
نرگس رزبان کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پس از بروز جهش قیمتی در بازار
مسکن طی سال  ۹۷این تصور وجود داشت که این بخش همچون روال تاریخی
گذشته خود به یک دوره رکودی وارد میشود ،میگوید :نحوه اثرگذاری دو دسته
از فاکتورهای مهم بر روند بازار مسکن سبب شد تا این بازار برخاف روال گذشته
خود ،یک دوره متفاوت به لحاظ قیمت و معامات را آغاز کند.
عوامل احتمالی کاهنده قیمت مسکن در نیمه دوم سال
وی مهمترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی بازار مسکن را به دو گروه اولیه و ثانویه
تقســیم بندی کرده و معتقد است :عواملی همچون کاهش قدرت خرید خانوار
بهواسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی در بازار مسکن ،کاهش قدرت
پوشش دهی تسهیات خرید مسکن ،رشد قابلتوجه قیمت در ماههای گذشته،
اجرای برنامههای تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن
مهر ،احتمال کاهش تحریمها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی است که میتواند
زمینه ثبات قیمت مســکن در ماههای آتی از سال جاری را رقم بزنند.کارشناس
اقتصاد مسکن میگوید :عاوه بر این دسته از فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن،
دسته دیگری عواملی در صورت بروز میتوانند زمینه استمرار رشد قیمت در این
بازار را رقم بزند.
عوامل احتمالی فزاینده نرخ مسکن در ماههای آتی
به گفته وی افزایش نرخ ارز و بروز نوسانات ارزی جدید ،کاهش عرضه مسکن در
مقایسه با نیاز ،باا بودن نرخ تورم عمومی و افزایش هزینههای ساخت و احتمال
افزایش نقدینگی بهدلیل احتمال اســتقراض دولت از بانکمرکزی برای جبران
کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و… از جمله عوامل مهمی است که
احتمال افزایش مجدد قیمت ملک در ماههای آتی از سال جاری را فراهم خواهد
کرد.این کارشــناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه آهنگ تحوات در بازار مسکن
به برآیند نیروهای اثرگذار بر قیمت مسکن بستگی دارد ،ادامه میدهد :تا زمانی
که نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید شود ،فعالیتهای سوداگرانه در بازار
مسکن ،ارز ،خودرو ،طا و… ادامه یافته و منجر به افزایش قیمت در این بازارها
میشود.رزبان یادآور میشود :با توجه به تحوات اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر
کشور ،بهنظر میرسد هرچه به ماههای انتهایی سال نزدیک شویم از شیب افزایش
قیمت در بازار مسکن کاسته شود.
سرحدی :رکود تورمی در انتظار بازار مسکن است
احمد رضا سرحدی ،کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با
بیان اینکه اتفاقاتی که در بازار مسکن در نیمه نخست امسال رخ داد ،از اواخر سال
گذشــته قابل پیش بینی بود ،میگوید :در نیمه دوم امسال وضع به مراتب بدتر
است.به اعتقاد وی ،با توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور و همچنین چالشهای
بینالمللی از یک ســو و نیز وضعیت بازارهای موازی مانند افزایش نرخ طا ،ارز
و خودرو از سوی دیگر ،دیگر دلیلی ندارد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
 ۶ماهه دوم 99؛ هم ســوداگران از بازار مســکن خارج میشوند هم
خریداران واقعی
کارشناس اقتصاد مسکن میگوید :تفاوتی که بازار مسکن در نیمه نخست امسال
با نیمه دوم آن دارد در این است که اگرچه در ماههای پایانی سال گذشته و نیمه
نخست امسال ،خریداران واقعی و مصرف کننده ،قدرت خرید مسکن نداشتند و
تنها ســوداگران وارد آن میشدند ،اما در نیمه دوم امسال ،حتی سوداگران نیز از
بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم میشود .چون بازار ارز و طا رونق
بیشتری در  ۶ماهه دوم  ۹۹دارد و سوداگران به سمت این بازارها کشیده میشوند.
وی یادآور میشود :سرمایههای مردم که مسکن را به عنوان کاای مصرفی تلقی
میکنند ،در حدی نیســت که بتوانند ملک مورد نظر خــود را خریداری کنند؛
درنتیجه رکود این بازار در ماههای پایانی سال جاری ،افزایش مییابد.
کاهش ساخت و ساز و تعداد واحدهای نوساز در سالهای آتی
ســرحدی میگوید :ما با تورم بااتر در بخش مســکن در نیمه دوم امســال و
همچنین رکود در ساخت و ســاز هم مواجه میشویم؛ چون آنهایی که ساخته
شده ،به دلیل قدرت پایین خرید مردم ،روی دست سازندگان میماند و از سودی
دیگر ،سازنده به دلیل نداشتن نقدینگی ،امکان شروع فرآیند جدید ساخت و ساز
را نخواهد داشت .این اتفاق میتواند به عنوان مقدمهای برای بروز عدم تعادل در
عرضه و تقاضا در سالهای آتی تبدیل شود.به گفته وی ،با توجه به اینکه فصل
جابجایی مســتأجران به هر شکلی بود ،به اتمام رســیده ،ولی رونق بازار خرید
و فروش در نیمه دوم امســال به شــدت کاهش مییابد ضمن اینکه هیچ نشانه
اقتصادی مبنی بر کاهش قیمتها در بازار مســکن دیده نمیشود؛ بنابراین در
 ۶ماهه دوم امسال شاهد رکود تورمی بسیار سنگینتر از سالهای  ۹۳تا  ۹۶در
بازار مسکن خواهیم بود.
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گزیده خبر
سخنگوی صنعت برق خبر داد

افزایش معامات برق در بورس
ســخنگوی صنعت برق از افزایش معامات برق در بورس و قراردادهای دوطرفه
در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.به گزارش صدا و
سیما ،مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه حجم معامات بورس برق در 5
ماهه نخست امسال 3.۷ ،میلیارد کیلووات ساعت بوده گفت :میزان قراردادهای
دو جانبه نیز حدود  6میلیارد کیلووات ساعت بوده است.سخنگوی صنعت برق
گفت :متوسط قیمت معامله انجام شده در بورس  ۴63ریال به ازای هر کیلووات
ســاعت و حداکثر قیمت نیز  ۷30ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده که این
رقمها 30 ،درصد کمتر از قیمتهای بازار عمده فروشــی اســت.وی با اشاره به
اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران ،واحدهای صنعتی با قدرت بیش از  5مگاوات
باید برق مورد نیاز را بایــد از بورس و قرارداد متقابل خریداری کنند ادامه داد:
قیمت متوســط در بورس 60 ،درصد متوســط بها برق صنعتی براساس تعرفه
تکلیفی است.رجبی مشــهدی با بیان اینکه این طرح در راستای کاهش نقش
دولت در خرید و فروش برق اســت ،گفت :انتظار میرود با توســعه بورس برق،
خرید و فروش برق بین عرضه کننده و مصرف کننده برقرار و قیمتها متعادل
شود.

عراق ظرفیت پاایشی خود را  ۳۰درصد
افزایش میدهد
عراق قصد دارد ظرفیت پاایشــی خود را تا سهماه نخست سال  2022میادی
 30درصــد افزایش دهد.به گزارش رویترز ،حامد الزوبی ،معاون وزیر نفت عراق
روز پنجشنبه ( 2۷شهریورماه) گفت :عراق در حال برنامهریزی برای افزایش 30
درصدی ظرفیت پاایشی خود تا سه ماه نخست سال  2022است تا وابستگی به
واردات بنزین و نفتگاز را کاهش دهد.وی افزود :ظرفیت پاایشــی عراق اکنون
 6۴0هزار بشکه در روز و ظرفیت طراحیشده آن  ۷00هزار بشکه در روز است
و قصد دارد تا ســه ماه نخست ســال  2022حدود  210هزار بشکه به ظرفیت
پاایشــی خود اضافه کند و کیفیت فرآوری تولید بنزین را افزایش دهد.معاون
وزیر نفت عراق اعام کرد :برنامه اصلی پاایشی این وزارتخانه توسعه پاایشگاهها
در دو خط موازی است :نخست افزایش کارایی پاایشگاههای کنونی برای بهبود
کیفیت و افزایش مقدار فرآوردهها و دوم ســاخت پاایشــگاههای جدید است.
پاایشــگاههای عراق یا قدیمی و فرسوده هستند ،یا در جنگ سالهای 2013
تا  201۷با گروه داعش آســیب دیدهاند و دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک
را مجبــور به وارد کردن بنزین و گازوئیل بیشــتری کرده ،در حالی که واردات
فرآوردههای نفت خام امسال بهدلیل بیماری همهگیر کرونا کاهش یافته است.

استانها
رئیس عملیات فرآورش محصوات جانبی شرکت پاایش گاز :

تصفیه پساب صنعتی یکی از واحد های مهم
پاایشگاه گاز ایام
رئیس عملیات فرآورش محصوات جانبی شــرکت
پاایش گاز ایام با اشــاره بــه اینکه واحد عملیات
تصفیه پساب صنعتی یکی از مهم ترین واحد های
پاایشگاه در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست
محسوب می شود ،گفت :پس از راه اندازی این واحد
در ســال  95و رفع مشــکات آن ،از ابتدای ســال  139۷تاکنون ،تمامی
ایتم های زیســت محیطی مورد نظر سازمان متبوع که به صورت آناین و
توســط آناایزری که در خروجی واحد نصب شده و پایش می شود ،مطابق
اســتاندارد های محیط زیست بوده و با تاکید و حمایت مسئولین و تاش
همکاران ،اقدامات قابل توجهی برای کاهش آاینده های زیســت محیطی
انجام شده است.به گزارش روابط عمومی ،مهندس "عبدالعلی رحمی" افزود:
واحد عملیات تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی این پاایشگاه برای تصفیه
پساب هاي فرآیندی غیرفرآیندی و بهداشتی پاایشگاه گاز ایام با ظرفیت
دریافت  650متر مکعب ســیال در روز  ،در ضلع جنوبی این واحد صنعتی
احداث شــده است .وی به پســاب هاي ورودی به این تصفیه خانه اشاره و
اظهار داشــت :آب های آغشــته به روغن ناحیه مخازن ،آب های سطحی
محوطه هاي فرایندي،آب سیستم تخلیه پکیج های اسمز معکوس ،آبهاي
تخلیه دیگ های بخار ،خروجی آب ترش فرایندی و فاضاب انســانی می
باشند .وی به اصول تصفیه در این واحد اشاره و تصریح کرد :فرایند تصفیه
پساب شامل سه مرحله فیزیکی  ،شیمیایی و بیولوژیکی می باشد.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

ظرفیت روزانه انتقال گاز ایران به 87۰
میلیون متر مکعب رسید
آذربایجــان شــرقی – وحید خــوش زرع :مدیرعامل
شرکت انتقال گاز ایران از افزایش ظرفیت روزانه انتقال
گاز به  8۷0میلیون متر مکعب با احتســاب ارتقاء 12
درصدي انتقال گاز شیرین در پنج ماه نخست سالجاري
خبر داد .به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی،
مهدی جمشیدیدانا ،مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ،در نشست خبری با اعام
این خبر گفت :هماکنون  3۷هزار و  ۴00کیلومتر خطوط انتقال فشــار قوی در
کشــور وجود دارد که از نظر ردهبندی جهانی در این بخش ،جایگاه چهارم را در
اختیار داریم .جمشــیدي دانا با اشاره به منحصر به فرد بودن گستردگی خطوط
انتقال گاز در اقلیم های مختلف کشــور ،افزود :برای مجموع خطوط انتقال گاز
فشار قوی 86 ،تاسیسات تقویت فشــار نیز وجود دارد که هر کدام از سه ،چهار
یا پنج توربوکمپرسور تشکیل شده است که در مجموع  316توربوکمپرسور می
تواند در مدار ســرویس قرار گیرد که این اتفاق گاها در فصل زمســتان رخ می
دهد که حتی واحدهای یدک نیز در جهت فشــار افزایی بکار گرفته می شــود.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز تصریح کرد :برای حفاظت از شریانهای انتقال گاز و
حضور بموقع نیروهای عملیاتی در شرایط ضروری 61 ،مرکز بهره برداری مجهز
به تجهیزات و ماشین آات سنگین در حوزه استحفاظی فعال می باشد ،همچنین
از نظر آماری و مقایســه ای که برای مخاطب قابل تصور باشــد ،می توان گفت
تعداد  316توربین موجود در سطح شرکت انتقال گاز ،معادل  ۷5درصد ناوگان
هواپیمایی کشور است که این نشان از اهمیت موضوع و لزوم هوشیاری و فعالیت
شبانه روزی همکاران عملیاتی دارد .وی به میزان گاز انتقالی سال  98اشاره کرد
و بیان داشت :در سال گذشته موفق شدیم نزدیک به  816میلیون مترمکعب گاز
شــیرین به مبادی مصرف منتقل نماییم که پیش بینی می شود در سالجاری با
توجه به عملیاتی شدن خط نهم سراسری و افزایش روزانه  50میلیون مترمکعب
گاز ،میزان انتقال گاز کشور نزدیک به  850تا  8۷0میلیون مترمکعب افزایش یابد.
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انسجاماوپکموجبثباتبازارنفتمیشود

تحقق اهداف مشــترک آنها است .کشورهای عضو اوپک ضمن
تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و استقال سازمان ،بنیان ازم را
برای گسترش همکاری با تولیدکنندگان غیر اوپک در چارچوب
توافقنامــه همکاری فراهم کردهاند .بــا وجود تاشهای جمعی
برای ایجاد ثبــات در بازار جهانی نفت ،اوپک در مقاطع مختلف
تاریخی با حمات و اتهامهــای بعضی از مصرفکنندگان عمده
روبهرو شده است.برای نمونه ،هر زمانی که با افزایش قیمت روبهرو
شــدیم ،اوپک به کارتل بودن متهم شده و هر زمانی که قیمتها
کاهش یافته ،اوپک به افزایــش عرضه نفت برای تأثیرگذاری بر
قیمتها متهم شــده است .در این راستا ،اصول حقوق بینالملل
هیچ حمایت یا حفاظتی از اوپک یا اعضای آن نمیکند و بیشتر
کشــورهای عضو اوپک برای حفاظت از ثروت ملی خود و توسعه
کشورهایشان راهی جز نفت ندارند.

وزیــر نفت با درخشــان نامیدن تاریخ اوپک ،بر ضــرورت ادامه
همکاری این ســازمان تأکید کرد و گفت :انســجام بیشتر اوپک
همیشه ثبات بیشتر بازار جهانی نفت را به دنبال داشته است.
بیژن زنگنه در گفتگو با نشریه اوپک ملی شدن صنعت نفت در
ایران از ســوی دولت دکتر مصدق را نقطه عطف مهم در تاریخ
صنعت نفت این کشــور دانســت و افزود :اگرچه این تحول مهم
تاریخــی تحت تأثیر کودتای  1953میادی قرار گرفت ،اما ایده
مقابله با ســلطه شــرکتهای نفتی و تاشهای انجامشده برای
دســتیابی به اســتقال صنعت نفت زمینه همکاری میان پنج
کشور بزرگ تولیدکننده نفت برای مقابله با سلطه هفت شرکت
بینالمللی نفتی (معروف به هفت خواهران) را فراهم کرد .این امر
سرانجام سبب تأسیس اوپک شد .به دنبال تأسیس اوپک در سال
 1960میــادی و حضور ایران بهعنوان یکی از اعضای بنیانگذار
این ســازمان ،روند ملی شدن صنعت نفت احیا شد و کشورهای
عضو اوپک از جنبش صنعت نفت ایران الهام گرفتند .این مسئله
بر انعکاس و رویکرد ملی شــدن صنایع نفت کشورهایشان تأثیر
بیشتری گذاشت.
تأمین منافع کشــورهای عضو و صنعت نفت آنها نقطه
عطف اوپک
وی درپاسخ به سئوالی مبنی بر مهمترین نقاط عطف اوپک گفت:
تشکیل و تأســیس اوپک با هدف تأمین منافع کشورهای عضو
و صنعت نفت آنها مهمترین نقطه عطف تاریخ ســازمان است.
مطابق ماده  2اساسنامه اوپک ،هدف اصلی این سازمان هماهنگی
و یکپارچهســازی سیاستهای نفتی کشــورهای عضو و تعیین
بهترین روش برای حفاظت از منافع آنها بهصورت فردی و جمعی
اســت .بهطور کلی ،فلسفه تأسیس اوپک حمایت از اعضای آن و
حفظ ثبات بازار است ،بنابراین مهمترین نقطه عطف اوپک درک
اردکانیان گفت :موفق شدیم تابستان
را بــدون خاموشــی برنامهریــزی
ســپری کنیم و افزایش عرضه بیش
از  ۴درصــدی انرژی و همچنین 30
درصد افزایش صادرات داشته باشیم
عاوه بر آن کاهــش مصرف اوج بار
را پشت سر بگذاریم .رضا اردکانیان
در مراســم افتتاح و کلنگزنی پنج
پروژه صنعــت آب و برق در همدان
و آبرســانی به  30روستا در سراسر
کشــور اظهار داشــت :فارغ از اینکه
تحت تحریمهای ظالمانه قرار داریم
کــه البته آزمون بزرگــی برای ملت
ایران بــوده و همچون میدان جنگ
که ســرفراز بیرون آمدیــم ،موفق
خواهیم شــد و دنیا از این پایمردی
مردم ایران خواهد نوشت و به عنوان
ســبکی از حمکرانی برای ملتهای
آزادیخواه خواهد بــود.وی افزود :در
ســال جهش تولید با توجه به نقش
زیرســاختی آب و برق موفق شدیم
با همکاری دســتاندرکار در دولت
و بخش خصوصی تابســتان را بدون
خاموشــی برنامهریزی سپری کنیم
و افزایــش عرضه بیش از  ۴درصدی

مشترک کشــورهای عضو از تحوات بازار نفت و ضرورت اتخاذ
تدابیر ازم برای تحقق اهداف مندرج در اساســنامه اوپک است.
اهمیت این تفاهم مشــترک به حدی است که کشورهای عضو
اوپک با وجود اختاف شدید سیاسی در بعضی از مقاطع زمانی،
همیشه برای دستیابی به هدف مشترک ثبات بازار و به حداکثر
رســاندن منافع خود دور هم جمع شدهاند و سرانجام درباره هر
موردی به اجماع رسیدهاند.وزیر نفت ایران درباره اثر گذاری اوپک

وزیر نیرو مطرح کرد؛

صادرات برق  30درصد
افزایش یافت

انرژی و همچنین  30درصد افزایش
صادرات داشته باشــیم عاوه بر آن
کاهش مصرف اوج بار را پشــت سر
بگذاریم.وزیر نیــرو تصریح کرد :در
قالب پویــش  #هر هفته الف -ب –
ایران  250پروژه بــزرگ آب و برق
و فاضاب پیگیری شــد و امروز در
همدان  108میــن پروژه بزرگ این
پویــش افتتاح خواهد شــد .مابقی
نیز تا پایان ســال مطابــق برنامه به
ثمر خواهد رســید.وی گفت :در این
مراسم عاوه بر پروژههای همدان با
سرمایهگذاری  ۴00میلیارد تومان به
طور همزمان آبرسانی به ۴00روستا
نیز افتتاح خواهد شــد و  281هزار
روستایی در این  ۴00روستا از نعمت
آب شــرب ســالم و پایدار بهرهمند
خواهد شد.وی ابراز امیدواری کرد که

جزئیات همکاری  2500میلیارد
تومانی نفت و دانشگاه

تا پایان ســال  1300روستای دیگر
مطابق برنامه در مــدار بهرهبرداری
از آب ســالم قــرار گیرند.اردکانیان
گفت :در قالب طرح پویش هفت سد
مخزنی به بهرهبرداری رسیده و امروز
 ۴6مین ســد از مجموعه ســدهای
افتتاح شــده در دولــت یازدهم در
استان همدان به بهرهبرداری خواهد
رســید.وی همچنین گفت ۴5 :هزار
شبکه آبیاری به بهرهبرداری رسیده
و به  ۴۴8روســتا در سراســر کشور
آبرسانی شده اســت.وزیر نیرو ادامه
د اد :آبرســانی شــهری نیز در قالب
پنج پروژه بــزرگ هفت تصفیهخانه
فاضــاب و دو تصفیهخانــه آب به
بهرهبرداری رسید.وی یادآور شد9 :
نیروگاه حرارتی و  2نیروگاه مقیاس
کوچک نیز بــا تولید  1۴00مگاوات

ارزش قراردادهای  22گانه ازدیاد برداشــت بین نفت و دانشگاه ( 9قرارداد منعقد شده
در ســال  93و  13قراردادی که فردا امضا میشــود) به حدود  2500میلیارد تومان
میرسد.در سال  1393انعقاد  9قرارداد باادستی 13 ،انستیتوی پایین دستی و  5طرح
کان اکتشاف با دانشگاههای کشور صورت گرفت که معیار انتخاب میادین نفتی برای
واگذاری مطالعات آنها به دانشگاهها ،بزرگی و اهمیت این میادین و وجود پتانسیل در
آنها جهت بکارگیری روشهای نوین ازدیاد برداشت و افزایش ضریب بازیافت آنها بوده
اســت.قرار است امروز  13قرارداد جدید ازدیاد برداشت از میادین نفتی با دانشگاههای
کشــور با حضور وزرای نفت و علوم به امضا برسد .در واقع دانشگاههای کشور همانطور
که در قراردادهای قبلی با تکیه بر توان بدنه علمی و پژوهشی خود پای به عرصه ارتقای
دانش نفت و ارائه الگوهای بومی برای مهمترین مسائل روز صنعت نفت کشور گذاشته
بودند ،فردا قرار است در  13قرارداد جدید ازدیاد برداشت که یکی از مهمترین مسائل
بخش باادســتی نفت اســت ،تحقیق و پژوهش دانش بنیان را کلید بزنند.مبلغ کل
قراردادهای مربوط به  9میدان که در سال  1393منقد شده بود 293 ،میلیارد تومان
به عاوه  13.5میلیون یورو بوده و مبلغ قراردادهای  13میدان که فردا امضا می شود
 ۷16میلیارد تومان به عاوه  35میلیون یورو است که مجموع مبلغ قراردادهای ازدیاد
برداشت بین نفت و دانشگاه به  1009میلیارد تومان به عاوه  ۴9میلیون یورو می رسد.
قیمت روز هر یورو حدود  31هزار تومان اســت که با احتســاب این رقم ۴9 ،میلیون
یورو معادل  1519میلیارد تومان است؛ در واقع ارزش قراردادهای  22گانه ( 9قرارداد
منعقد شده در سال  93و  13قراردادی که فردا امضا میشود) به حدود  2500میلیارد
تومان میرســد.بر اساس پیگیری های از مجموعه وزارت نفت ،انتخاب میادین جدید
( 13میدان) بر اســاس مطالعه دقیق و مشــارکت مستقیم شرکتهای صاحب میدان
صورت گرفته و  13میدان بزرگ خشــکی و دریایی در این دوره از قراردادهای انتخاب
شــدهاند .همچنین با طراحی مکانیزم ارزیابی دقیق ،انتخاب دانشگاههای برتر کشور
برای انجام این قراردادها صورت گرفته و هماکنون امضای  13قرارداد جدید در دست
اقدام اســت.جهتدهی مناسب به تحقیقات حوزه باادست میادین ،توسعه زیستبوم
فناورانه دانشگاههای طرف قرارداد در جهت حل چالشهای میادین نفتی ،حضور دائمی
دانشــگاهها در طول حیات تولیدی میدان به عنوان بازوی فناوری شــرکت ملی نفت،
بروز رســانی مدلهای شبیهسازی مخازن مورد مطالعه و ارائه سناریوهای دقیق ازدیاد
برداشت که قابلیت افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی را افزایش می دهد از مزایای
همکاری نفت و دانشگاه در این عرصه است.

در قامت یک سازمان بینالمللی افزود :اعامیه همکاری ()DoC
نتیجه نشست مشترک وزیران کشورهای اوپک و غیراوپک در 10
دســامبر  2016بود و بر اســاس اصول اساسی همکاری ،ثبات و
پایداری است .این توافقنامه روابط نمونهای بین اوپک و کشورهای
تولیدکننده نفت غیر اوپک برای حمایت و حفظ ثبات پایدار در
بازار جهانی نفت برقرار کرده اســت .زنگنه افــزود :اوپک عامل
اصلــی این همکاری در میان  23کشــور تولیدکننده نفت برای

برق به افتتاح رسید که این پروژهها
تا پایان ســال ادامه خواهد داشت و
سال آینده گزارش پایانی ارائه خواهد
شد.وی بیا کرد :در هشت سال دولت
یازدهــم  20هزار مــگاوات ظرفیت
نصب شده برق داریم که نقش تعیین
کنندهای بر تدارک زیرساخت برای
طرحهای تولیدی و عمرانی داشتهاند.
وی افزود :عاوه بر طرحهای ساخت
و سازی پروژههای سازوکاری نیز در
طرح پویش دنبال میشود که نقش
تعیین کننــدهای در ارائه خدمات به
مردم دارند از جمله این پروژهها کم
کــردن ضرورت حضور مــردم برای
دنبال کردن درخواســتها اســت.
اردکانیان افزود :در آینده نزدیک ۴0
پروژه هوشمندسازی به بهرهبرداری
میرســد.وی در آینده به طرح برق
امید نیز اشــاره و اظهار داشت :این
برنامــه بــا هدف مدیریــت مصرف
عملیاتی میشــود که تــا ماه آینده
به اجرا درخواهــد آمد .در قالب این
طرح استان همدان نیز با  600هزار
مشــترک خانگی دارای  30درصد
مشترک کم مصرف است.

پایان وضعیت فوق العاده در میادین
و بنادر نفتی لیبی
شرکت ملی نفت لیبی اعام کرد اجازه ازسرگیری فعالیت میادین
و بنادر نفتی که آنها را ایمن و عاری از گروههای مســلح می بیند
را صادر خواهد کرد.شرکت ملی نفت لیبی در بیانیه ای اعام کرد
وضعیت اضطراری میادین نفتی و پایانه های صادرات نفت که ایمن
هستند را رفع کرده و دستوراتی را صادر کرده تا شرکتهای مسئول
تولیدشان را ازسربگیرند و در سایر تاسیساتی که گروههای مسلح
حضور دارند ،ممنوعیت هشــت ماهه فعالیــت به قوت خود باقی
خواهد ماند.شــرکت ملی نفت لیبی به نام بنادر یا میزان تولیدی
که ازســرگرفته خواهد شد ،اشاره ای نکرد اما شرکت  AGOOکه
حدود  290هزار بشــکه در روز نفت تولید و از طریق بندر حریقه
در شــرق لیبی صادر می کند ،اعام کرد فعالیتش را ازسرگرفته
است.شــرکت ملی نفت لیبی تاکید کرد فعالیتها تنها در مناطقی
ازسرگرفته خواهد شــد که ایمن هستند و ارزیابی فنی آنها برای
ازســرگیری تولید و صادرات در جریان است.وضعیت فوق العاده
یــا فورس ماژور یک وضعیت حقوقی اســت که در آن یک طرف
اگر نتوانند بــه دایلی که خارج از کنترلش اســت به تعهداتش
عمل کند ،مسئولیت حقوقی متوجهش نیست.ژنرال خلیفه حفتر،
فرمانده شرق لیبی که نیروهایش کنترل مناطق شرقی نفت خیز را
در دست دارند ،روز جمعه اعام کرد محاصره میادین و بنادر نفتی
که از ژانویه آغاز شــده اســت را رفع می کند .تولید نفت لیبی در
پی محاصره تاسیسات نفتی توسط نیروهای حفتر ،از  1.2میلیون
بشــکه در روز به  90هزار بشکه در روز ســقوط کرده است .وی
ازســرگیری تولید نفت را به مکانیزمی بــرای توزیع درآمد نفتی
مشــروط کرده است .شــرکت ملی نفت لیبی که از سوی جامعه
بین المللی به رسمیت شناخته شده ،پیشنهاد کرده است تا زمان
تصمیــم گیری در مورد این مکانیزم و تــا زمان خروج گروههای
مســلح از تاسیســات نفتی ،درآمد نفتی بلوکه شود.ازســرگیری
احتمالی تولید نفت لیبی در شــرایط حساسی برای بازار جهانی
نفت صورت می گیرد زیرا احیای تقاضا از رکود ناشــی از پاندمی
کووید  19ضعیف شده است.

تاریخ درخشان  60ساله اوپک
وی درباره اهمیت ادامه فعالیت اوپک هم گفت:مهمترین اهمیت
اوپک در آینده ارتقای بیشتر همکاری و هماهنگی در داخل اوپک
خواهد بود .با نگاهی به تاریخ درخشــان  60ساله اوپک ،میتوان
دریافت که انسجام بیشتر در اوپک همیشه سبب ثبات بیشتر بازار
جهانی نفت شــده است .هرگونه تاش برای حل مسائل امنیتی
کنونی در خاورمیانه به ثبات بیشــتر بازار نفت کمک میکند و
برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نفت مفید اســت.زنگنه
درادامــه این گفتگــو چالش مهم اخیر اوپــک را افزایش قدرت
بازارهای مالی در تعیین قیمت نفت و کنترل بازار نفت از طریق
فعالیتهای سوداگرانه دانســت و افزود :اوپک و کشورهای عضو
آن باید هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملی با اســتفاده از نفت
بهعنوان ابزاری سیاسی برای فشار و تحریم کشورهای تولیدکننده
نفت مخالفت و آن را محکوم کنند.

ناتوانی فقیرترین کشور جهان برای
پرداخت بدهی نفتی
چاد در پی سقوط قیمت نفت ،از شرکت گلنکور خواست پرداخت وام نفت در برابر پول را
امســال متوقف کند .این کشــور واقع در آفریقای مرکزی پس از این که برای پرداخت 61
میلیون دار بدهی در ژوئن مهلت گرفت ،اکنون نامه ای به بزرگترین بازرگان کاای جهان
و ســایر وام دهندگان خصوصی ارســال و از آنها درخواست کرده است با توقف بازپرداخت
بدهی اش موافقت کنند که در این صورت ،بازپرداخت بیش از  100میلیون دار بدهی چاد
در ســال  2020معلق می شود.گروه جی  20در آوریل برنامه ابتکار تعلیق پرداخت بدهی
را رونمایی کرد که هدف آن کمک به کشــورهایی بود که از شــیوع پاندمی ویروس کرونا
آسیب سختی دیده اند و بازپرداخت میلیاردها دار بدهی آنها را به تاخیر می انداخت .اما
ذی نفعان و بانکها تاکنون با درخواست گروه جی  20برای پیوستن به این ابتکار مقاومت
کرده و به تعهدات حقوقی خود اشاره کرده اند.وامهایی که با منابع طبیعی ضمانت شده اند
زمانی محبوب دولتهای آفریقایی و خاورمیانه ای بود اما اکنون این کشورها برای بازپرداخت
آنها با مشکل روبرو هستند.گلنکور با حمایت بانکها ،در فاصله سال  2013تا  201۴به دولت
و شــرکت هیدروکربن چاد حدود دو میلیارد دار وام داد و در عوض سهامی در یک پروژه
نفتی خریداری کرد .اما کاهش شــدید قیمت نفت از ســال  201۴این کشور را ناچار کرد
شــرایط بازپرداخت وام را دو بار تغییر دهد که آخرین بار در سال  2018بود .صندوق بین
المللی پول هشــدار داده که در صورت سقوط بیشتر قیمتهای نفت ،مکانیزم تعویق بدهی
برای این که چاد از بحران بدهی رهایی پیدا کند ،کافی نیست.بازنگری بازپرداخت به چاد
اجــازه خواهد داد پرداخت حداکثر  ۷5میلیون دار بدهی را در صورت ماندن قیمت نفت
در پایین  ۴2دار به تعویق بیاندازد .نفت برنت در آوریل تحت تاثیر اشباع عرضه و قرنطینه
گسترده کشــورهای جهان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا ،به پایینترین قیمت در 21
سال اخیر سقوط کرد .بهای نفت آمریکا در نیویورک هم در همان ماه به پایین صفر سقوط
کــرد .بهای معامات نفت برنت برای تحویل در نوامبر روز جمعه در حدود  ۴3دار در هر
بشکه بسته شد.چاد یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که طبق گزارش وزارت دارایی
این کشــور ،سال گذشته  95میلیون دار از وام خود را بازپرداخت کرد .این کشور باید در
سال میادی جاری  115میلیون دار دیگر از بدهی خود را پرداخت کند.بر اساس گزارش
بلومبرگ ،یک منبع آگاه اظهار کرد بعید است گلنکور و سایر طلبکاران درخواست تعلیق
پرداخت بدهی چاد را بپذیرند.
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معاون گمرک کرد

امکان ترخیص فوری  ۲.۷میلیون تن

آنطــور که معاون فنی گمرک ایران می گوید ،در حال حاضر حدود ۳.۵
میلیون تن کاای اساســی در بنادر وجود دارد که با تســهیات در نظر
گرفته شــده حدود  ۲.۷میلیون تن از آنها شامل پنج قلم کاایی امکان
ترخیص فــوری دارند.مهرداد جمال ارونقــی آخرین وضعیت موجودی
کاای اساســی در هشت قلم کاا در بنادر را تشریح کرد و در این رابطه
توضیح داد :از چندی پیش طی توافقات صورت گرفته بین دستگاههای
ذیربط این امکان فراهم شد تا پنج کاا بدون کد رهگیری ترخیص شوند.
وی با بیان اینکه برای انجام تشــریفات گمرکی و ترخیص کاا ،ارائه کد
رهگیری بانک مرکزی که نشاندهنده تائید منشأ ارز است ،الزامی خواهد
بود ،افزود :اما با تســهیاتی که برای ترخیص ســریع کااهای اساسی
پیشبینی شــد ،صاحبان کااهای ذرت ،جو ،ســویا ،دانههای روغنی و
روغن خــام برای ترخیص نیاز به دریافت کد رهگیری بانک نداشــته و
میتوانند برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص سریع کااهای مذکور
اقدام کنند.معاون فنی و امور گمرکی ایران در ادامه به جزئیات موجودی
 ۳.۵میلیون تنی کااهای اساســی اشاره کرد و گفت :تا این تاریخ حدود
یک میلیون و  ۴۹۰هزار تن ذرت۳۳۹ ،هزار تن جو ۲۳۷ ،هزار تن سویا،
۳۹۵هزار تن روغن خام و بیش از  ۲۵۵هزار تن دانههای روغنی در بنادر
موجود اســت.وی افزود :در این حالت حدود  ۲.۷میلیون تن کاا از ۳.۵
میلیون تن کاای اساسی شامل پنج قلم کاای سویا ،جو ،ذرت ،دانههای
روغنی و روغن خام امکان ترخیص فوری بدون نیاز به کد رهگیری را دارا

هستند.ارونقی به وضعیت سه کاای دیگر نیز اشاره کرد و افزود :تا هفته
گذشــته بیش از  ۳۶۰هزار تن گندم ۳۸۰ ،هزار تن شکر و حدود ۲۰۰
هزار تن برنج در بنادر وجود داشته است.

جزئیات موجودی کاای اساسی در بنادر
این مقام مســئول در گمرک ایران در ادامه موجودی کااهای اساسی به
تفکیک بنادر را اعام کرد و گفت :از  ۳.۵میلیون تن کاای اساسی بیش
از  ۲.۳میلیون تن در بندر امام خمینی (ره) ۳۷۸ ،هزار تن شهید رجایی،
 ۱۱۰هزار تن انزلی ۳۶۸ ،هزار تن امیر آباد ۱۲۳۰ ،تن شهید باهنر قرار
دارند.وی ادامه داد :همچنین  ۸۹۷تن از این کااها در بندر بوشــهر۳۰ ،
هزار تن چابهار ۱۶۵۰ ،تن خرمشــهر ۱۵۴ ،هزار تن نوشهر ۷۵ ،هزار تن
فریدون کنار و  ۱۰هزار و  ۵۰۰تن در آستارا انبار شده است.با وجود اینکه
در مدت اخیر مصوباتی در رابطه با تســهیل ترخیص کااهای اساســی
در دســتور کار قرار گرفت اما همچنان برخی مشــکات پابرجاست که
از مهمترین آنها می توان به مســایل ارزی اشاره کرد ،این در حالی است
که برخی اقام به صورت اعتباری خریداری شده و به بنادر منتقل شده
و اســناد مالکیت نیز در اختیار خریدار است و در خصوص بخشی از این
کااها هنوز مالکیت به صاحب کاا منتقل نشــده است.در عین حال که
صاحبــان پنج قلم کاایی که امکان ترخیص بدون دریافت کد رهگیری
بانک را دارند ،از این تسهیات استقبال نکرده اند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق تهران خبر داد؛

واردات  ۲میلیون دوز واکسن آنفوانزا از هلند
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق تهران اظهار داشت :در حال حاضر دو میلیون دوز واکسن آنفوانزا وارد کشور شده اما هنوز آزادسازی نشده است.
احتمال میرود افراد باای  ۶۰سال و زیر  ۵سال با ارائه کارت ملی به داروخانهها بتوانند این دارو را دریافت کنند.ناصر ریاحی در مورد آخرین وضعیت واردات
واکســن آنفوانزا اظهار داشــت :در حال حاضر دو میلیون دوز واکسن آنفوانزا وارد کشور شده اما هنوز آزادسازی نشده است که احتمال میرود به این شکل
خواهد بود که افراد باای  ۶۰ســال و زیر  ۵ســال با ارائه کارت ملی و مراجعه به داروخانهها بتوانند این دارو را دریافت کنند .البته  ۴۰۰هزار دوز هم قبا
وارد شــده بود که معاونت بهداشــتی وزارتخانه برای کادر درمانی تهیه کرده است.وی افزود :ظاهرا  ۱۲میلیون دوز هم در راه است که مشخص نیست در چه
مرحلهای اســت و از طریق شــرکتی در حال تهیه است.ریاحی در مورد احتمال واردات واکسن در ازای پولهای بلوکه شده ،گفت :نمیتوان از سایر کشورها
به جای پولهای بلوکه شــده واکســن دریافت کرد زیرا الزاما کشورهای بدهکار به ما ،تولیدکننده واکسن هم نیســتند .اکنون از ارزی که دریافت میکنیم،
میتوانیم برای مصارف انساندوستانه خرج کنیم.رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در پاسخ به این پرسش که واردات واکسن آنفوانزا بر عهده بخش خصوصی
است یا دولتی؟ اظهار داشت ۴۰۰ :هزار دوز ابتدایی توسط دولت خریداری شده بود .اما باید دانست که معموا واکسن یا هر کاای دارویی که وارد میشود،
دست واردکننده نمیماند .وارد کننده با تعیین وقت قبلی در گمرک آن را به شرکتهای پخش ارائه میدهد و توزیع میشود .بنابراین تفاوتی ندارد که وارد
کننده آن دولت باشد یا بخش خصوصی .باید توجه داشت که امکان دپوی دارو مانند سایر اقام وجود ندارد .وی در خاتمه یادآور شد :بنده اطاعاتی از مبدا
دوازده میلیون دوز واکســن ندارم ،زیرا شــرکتی که آن را خریداری کرده است ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است .اما دو میلیون دوز از هلند و  ۴۰۰هزار دوز
از یک کمپانی فرانسوی وارد شده است.

5

گزیده خبر
پرداخت  ۵۵هزار میلیارد ریال طی  ۵ماهه

سهم  ۳۱درصدی صنعت از تسهیات بانکی
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت سهم حوزه صنعت و معدن از
تسهیات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش های مختلف در  ۴ماهه
اول سال  ۹۹را حدود  ۳۱درصد اعام کرد.به گزارش شاتا ،در  ۴ماهه اول امسال
از مجموع  ۳هزار و  ۶۶۴میلیارد ریال تســهیات پرداختی بانکها و موسسات
اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی کشــور ،حدود هزار و  ۱۶۴میلیارد ریال
تســهیات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.در این گزارش میزان
تســهیات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی  ۷۴۱میلیارد
ریال اعام شده که حدود  ۲۰درصد از مجموع تسهیات پرداختی است.معاونت
طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعداد واحدهای صنعتی مشــمول
تامین مالی پروژههای اقتصاد مقاومتی را مجموعاً  ۱۷۱۵واحد اعام کرد که در
قالب تسهیات برنامه تولید و اشتغال (تبصره  )۱۸و در قالب پروژه رونق تولید در
 ۵ماهه اول ســال  ۹۹تسهیات دریافت کرده اند.در این مدت ،بیش از  ۲۷هزار
و  ۴۰۰میلیارد ریال تســهیات برنامه تولید و اشتغال (تبصره  ۱۸قانون بودجه)
به  ۴۶۳واحد پرداخت شده و همچنین در قالب پروژه رونق تولید نیز  ۲۷هزار و
 ۷۰۰میلیارد ریال و در مجموع حدود  ۵۵هزار  ۱۰۰میلیارد ریال به  ۱۲۵۲واحد
تسهیات ارائه شده است.بر اساس این گزارش و در قالب تسهیات برنامه تولید
و اشتغال(تبصره  )۱۸از ابتدای اسفند ماه  ۹۷تا پایان مرداد  ،۹۹مبلغ  ۵۹هزار و
 ۹۷۴میلیارد ریال تسهیات به  ۱۰۴۰واحد پرداخت شده است.

آشفتگی بازار خودرو به دلیل نبود فرمانده
واحد در عرصه اقتصاد است
معاون وزیر صمت خبر داد

عرضه ماهانه  ۲۵هزار خودرو در قالب
فروش فوقالعاده اینترنتی
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت :ایران خودرو و ســایپا به ترتیب ماهانه
 ۱۸هزار دستگاه و  ۷هزار دستگاه خودرو در قالب فروش فوق العاده اینترنتی
عرضه خواهند کرد.به گزارش وزارت صنعت و معدن و تجارت ،مهدی صادقی
نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در جلسه کمیته خودرو اظهار داشت:
ایران خودرو و سایپا به ترتیب ماهانه  ۱۸هزار دستگاه و  ۷هزار دستگاه خودرو
در قالب فروش فوق العاده اینترنتی با زمان تحویل حداکثر سه ماه تا پایان سال
به متقاضیان عرضه خواهند کرد.صادقی نیارکی افزود :این طرح در راســتای
اجرای مصوبات کمیته خودرو و به منظور مدیریت بازار و افزایش عرضه خودرو
انجام خواهد شد.وی همچنین تصریح کرد :خودروسازان  ۴۰درصد از تولیدات
خــود را به طرحهای جدید فروش و  ۶۰درصد را به انجام تعهدات قبلی خود
اختصــاص خواهند داد.معاون امور صنایــع وزارت صمت با تاکید بر ضرورت
فروش اموال و اماک غیر مولد و مازاد شــرکتهای خودروســاز گفت :منابع
مالی حاصل از فروش این اموال باید صرف پروژههای ســاخت داخل و داخلی
ســازی قطعات مورد نیاز بشــود.صادقی نیارکی تصریح کرد :واردات قطعاتی
که ساخت داخل میشوند ،مشــمول محدودیت واردات میشوند تا تمایل به
سمت داخلیسازی قطعات افزایش یابد.وی گفت :تولید قطعات اصلی که هنوز
ارزبری دارند در قالب پروژههای ملی و حمایت بانکهای عامل و بانک مرکزی
میبایســت به سمت داخلیسازی برود.معاون امور صنایع وزارت صمت گفت:
کمیتهای در ایدرو با حضور معاونت طرح و برنامه وزارت متبوع و سایر ذینغعان
برای رصد برنامههای ساخت داخل و هماهنگی برای تأمین تسهیات مورد نیاز
میبایست تشکیل شود.وی در ادامه با اعام اینکه برگزاری میزهای ساخت با
رعایت پروتکلهای بهداشــتی از سر گرفته شد ،بیان کرد :اولین میز در حوزه
پتروشــیمی خواهد بود و میزهای بعدی بــه ترتیب در صنعت لوازم خانگی و
خودرو برگزار میشوند.

ضرورت شفاف سازی چرخش مالی سامانه
انتخابات اتحادیه ها
سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به راه اندازی سامانه انتخابات اتحادیه ها از
ســوی وزارت صمت ،گفت :ازم است در خصوص چرخش مالی این سامانه و
دریافت وجه از اصناف ،شفاف سازی شود.به گزارش اتاق اصناف ایران ،مجید
صفایی با اشاره به ایجاد سامانه ای از سوی وزارت صمت برای انتخابات اتحادیه
ها ،اظهار داشت :در این سامانه ازم است در خصوص هزینه و درآمدهای این
ســامانه و لزوم دریافت وجه از اصناف شفافســازی شود.وی گفت :بر اساس
قانون نظام صنفی ،کمیســیون نظارت هر شهرســتان موظف است شش ماه
قبل از پایــان هر دوره هیأت مدیره ،مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد
و به عبارتی دیگر برگزار کننده انتخابات اتحادیهها ،وزارت صمت است اما این
که فرایندی برای انتخابات تعیین شود و در این فرایند از اصناف پول بگیریم،
درست نیست.ســخنگوی اناق اصناف ایران افزود :ما نافی اختیارات و وظایف
نظارتی دولت نیستیم .همواره دسترســیهای ازم برای نظارت دولت وجود
داشــته و باید داشته باشــد .اما این که افرادی نگاههای شخصی خود را قالب
کنند و رفتار آنها کشــور را دچار مشکل کند و این اختال موجب نارضایتی
مردم شود ،پذیرفته نیســت.عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران خاطر نشان
کرد :ســامانهای برای برگزاری انتخابات اینترنتی اصناف راهاندازی شده است
و مبالغی بابت هزینه های راه اندازی این ســامانه از اصناف دریافت میشــود.
انتقاد ما این است که یک بار برای این سامانه هزینه شده است .مگر هزینه نرم
افزار پشتیبانی آن چه قدر است که هر اتحادیهای از شهرستانهای دور افتاده
کشور برای برگزاری انتخابات باید چنین هزینهای پرداخت کند .صفایی گفت:
نظر به اعتراضات زیادی که از ســوی اصناف به اتاق اصناف ایران میرسد و با
وجود پیگیریهای اتاق اصناف ایران در خصوص شفافسازی گردش مالی این
سامانه ،دبیرخانه هیات عالی نظارت تا کنون پاسخی در این باره نداده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس؛

گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت
مشخص شد
یک نماینده مجلس از احتمال معرفی وزیر پیشــنهادی صمت به پارلمان در
روز سهشــنبه خبر داد .محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیســیون عمران
مجلس نماینده مردم جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی،
درباره معرفی وزیر پیشــنهادی دولت به مجلس گفت :احتماا رئیسجمهور
روز سهشــنبه  ۱مهر ،وزیر پیشــنهادی صنعت ،معدن و تجارت را به مجلس
معرفی خواهد کرد.وی بیان داشت :طبق شنیدههای بنده ،رئیسجمهور قرار
است آقای علیرضا رزم حسینی استاندار فعلی خراسان رضوی را بهعنوان وزیر
پیشنهادی به مجلس معرفی کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به گرانی خودرو و تقاضای
 ۸میلیونی برای خرید خودرو در طرح های فروش گفت :وقتی یک فرمانده واحد
در عرصه اقتصاد نداشته باشیم ،چنین نوساناتی رخ میدهد.حجت اه فیروزی در
مصاحبه با رادیو مشکل اصلی صنعت خودرو و گرانی ها در این صنعت را ناظر
بر بی اعتمادی مردم به اقتصاد کشور دانست و گفت :وقتی یک فرمانده واحد در
عرصه اقتصاد نداشته باشیم ،چنین نوساناتی رخ میدهد.وی این نوسانات را عاوه
بر خودرو ،متوجه فواد و بورس و ...دانست و افزود :دولت با مردم صحبت نمیکند
و وقتی هم حرف میزند بالعکس عمل میکند.فیروزی گفت :اینکه وزارت صمت
توصیه میکند خودرو نخرید ،مراد کسانی هستند که مصرف کننده واقعی خودرو
میباشند وا ِا کسانی که درپی کسب و کار و تجارت هستند این توصیهها را گوش
نمیکنند.این نماینده مجلس مصرف واقعی خودرو را بین یک تا یک و نیم میلیون
در سال تخمین زد و افزود :در حال حاضر با هر فراخوان عرضه خودرو ۵ ،الی ۸
میلیون نفر برای ثبت نام اقدام میکنند که مشخص است یک جای اقتصاد ما ایراد
دارد.فیروزی گفت :وقتی مردم به وضعیت اقتصاد اعتماد ندارند ،طبیعی است که
بــه چنین اظهاراتی گوش فرا نمیدهند چون میخواهند ارزش واقعی پول خود
را حفظ کنند.وی با بیان اینکه هیچکدام از طرحهای پیش فروش خودرو به واقع
مشــکات بازار را حل و فصل نکرده است ،گفت :هر طرح مجددا تورم بیشتر را
ایجاد کرده و تمایل مردم را به خرید فزونی داده اســت و دلیل آن ،بی اعتمادی
نســبت به حوزه اقتصادی است.فیروزی ادامه داد :وزارت صمت  ۴ماه بدون وزیر
اداره میشــود و مجلس هیچ کاری نمیتوانــد انجام دهد و این قضیه قابل فهم
نیست و مستمر تذکر دادهایم.
در  ۵ماهه امسال رخ داد

رشد  ۴۰درصدی تعداد جوازهای
تاسیس صادره
معــاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجــارت (صمت) درصد تغییرات
شاخص های اصلی صنعت ،معدن و تجارت کشور را در پنج ماهه امسال نسبت
به مدت مشــابه سال قبل اعام کرد که بر این مبنا میزان سرمایه گذاری پروانه
های بهره برداری صادره  ۶۹.۹درصد افزایش و تعداد جوازهای تاسیس صادره نیز
 ۴۰.۳درصد رشد داشته است.به گزارش میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره
برداری صادره در پنج ماه نخست امسال بالغ بر  ۳۲۶.۱میلیارد ریال بوده است که
در مقایسه با سال گذشته افزایش  ۶۹.۹درصدی در این بخش را نشان می دهد.
همچنین میزان اشتغال ثبت شده پروانه های بهره برداری صادر شده در این مدت
 ۴۱هزار و  ۸۵۸مورد بوده که نشــان از افزایش  ۳.۷درصدی این شاخص نسبت
به مدت مشابه سال قبل دارد.در این گزارش تعداد جواز های تاسیس صادر شده
در پنج ماهه اول امسال ۱۴ ،هزار و  ۸۰۶فقره اعام شده که رشد  ۴۰.۳درصدی
را نشان میدهد.پیش بینی ســرمایه گذاری جواز های تاسیس صادره ۱۷۵۹.۶
هزار میلیارد ریال بوده است که می تواند زمینه اشتغال  ۳۲۲هزار و  ۳۷۱نفر را
فراهم کند.بر اســاس این گزارش میزان رشد سرمایه گذاری جواز های تاسیس
صادره در پنج ماهه اول امســال  ۳۱.۵درصد و همچنین افزایش میزان اشتغال
این بخش  ۲۹.۴درصد بوده است.طبق گزارش اعام شده از سوی معاونت طرح
و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در پنج ماهه اول امسال ،تعداد  ۲۳۸هزار
فقره جواز صنفی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۰.۲
درصدی نشان میدهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد:

تأمین رایگان اکسیژن بیمارستانها توسط
فواد مبارکه اقدامی راهگشا و ارزشمند
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در گفتوگوی تلفنی با رادیوفواد از
اقدام فواد مبارکه در تأمین رایگان اکســیژن بیمارستانهای تحت پوشش
این دانشــگاه بهعنوان اقدامی راهگشــا و ارزشــمند یاد کرد .دکتر طاهره
چنگیز تصریح کرد :رؤســای بیمارستانهایی که دغدغۀ تأمین اکسیژن را
داشــتهاند ،همواره قدردان و سپاسگزار فواد مبارکه به جهت این حمایت
ارزشــمند و حیاتی خواهند بود.وی در ادامه به کمکهای فواد مبارکه در
خصوص تأمین بخشی از تجهیزات موردنیاز بیمارستانهای درمانگر بیماران
مبتا به کرونا اشــاره کرد و از دیگر صنایع اســتان دعوت کرد تا همچون
فواد مبارکه به حمایت از سیســتم درمان اســتان بپردازند.رئیس دانشگاه
علوم پزشــکی اصفهان در ادامه با اشــاره به هزینۀ  ۵میلیارد تومانی تأمین
لباسها و وســایل حفاظتی کارکنان حوزۀ بهداشــت و درمان استان در هر
هفته ،خاطرنشــان کرد :دانشگاه علوم پزشــکی همچنان متقاضی حمایت
صنایع اســتان اصفهان در ادامۀ این مسیر اســت و با توجه به کافی نبودن
بودجههای دولتی ،نقش حمایتی صنایع از اهمیت بسیاری برخوردار است.
خانم دکتر چنگیز در ادامه اظهار داشــت :بهمنظور قدردانی از حمایتهای
فــواد مبارکــه و ارج نهــادن به زحمــات کارکنان این شــرکت ،از هیچ
تاشــی در راســتای ارتقای ســامتی این عزیزان فروگذار نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه یکسوم از کل مبتایان قطعی که اخیرا در کشور شناسایی
شدهاند ،مربوط به استان اصفهان بوده است.
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شاخص بورس ۴۵۹۷واحد کاهش یافت
شــاخص بورس روز جاری باز هم با نوسان مواجه شد به طوری که با افت
بیش از  4500واحدی در پایان معامات به یک میلیون و  ۶۹۹هزار و 5۱0
واحد رسید.جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده
نشان می دهد که اکثر شاخصهای معاماتی در بازار سهام دیروز با سقوط
مواجه شدند و به طور میانگین  0.4۶درصد کاهش را به ثبت رساندند.
نوسان شاخص ها
بر اساس آمارهای معاماتی ،روز جاری شاخص های بورس با نوسان مواجه
شــدند به طوری که شــاخص کل با ( )45۹۷واحد ریزش معادل ()0.2۷
درصــد به یک میلیون و  ۶۹۹هزار  5۱0واحد ،شــاخص قیمت «وزنی -
ارزشــی» با ( )۱205واحد افت معــادل ( )0.2۷درصد به  445هزار ۷30
واحد ،شــاخص کل «هــم وزن» با ( )24۷۷واحد ریــزش معادل ()0.58
درصــد به  42۷هزار و  ۷24واحد ،شــاخص قیمت «هم وزن» با ()۱۶23
واحد کاهش معادل ( )0.58درصد به  280هزار و  3۶4واحد ،شاخص آزاد
شناور با ( )882۱واحد افت معادل ( )0.38درصد به  2میلیون و  28۶هزار
و  ۶4۶واحد ،شــاخص بازار اول با  ۱3۹واحد رشد معادل  0.0۱درصد به
یک میلیون و  2۶۶هزار  284واحد و شــاخص بازار دوم با ( )2340۹واحد
افت معادل ( )0.۷0درصد به  3میلیون و  33۹هزار و  58۶واحد رسید.
نمادهای تاثیرگذار
از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که دیروز
 ۷نماد « کگل با  ۱۹۹2واحد ،فواد با  ۱۶۶2واحد ،فارس با  ۱33۱واحد،
فملی با ( )۱3۱۷واحد ،حکشتی با ( )۱۱43واحد ،رمپنا با ( )۱05۹واحد،
و همراه با ( )۱0۱3واحد» ،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 شیشــه ای با
نوسان مواجه شدند به طوری که شــاخص صنایع «کانه فلزی با ۱5283
واحد رشــد معــادل  3.۶0درصد به  43۹هــزار و  ۹32واحد ،محصوات
فلــزی با ( )۱088۹واحــد کاهش معادل ( )2.44درصــد به  30۹هزار و
 ۷2۱واحــد ،زراعت با ( )۶2۱5واحد ریزش معادل ( )2.50درصد به ۱۷3
میلیــون و  ۹۹0هزار و  2۹5واحد ،خودرو ( )۱2۷۷8واحد کاهش معادل
( )3.۷۶درصــد به  330هزار و  232واحد ،رادیویی با ( )45۷واحد کاهش
معــادل ( )3.۹2درصد به  ۱۱هزار و  5۱۹واحد ،فنی مهندســی با ()402
واحــد افت معادل ( )4.35درصد بــه  8هزار و  8۱5واحد ،فراورده نفتی با
( )423۶۹۱واحد کاهش معــادل ( )4.۶۶درصد به  ۶میلیون و  ۶88هزار
و  5۷۶واحد» رسید.
بیشترین کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز بازار ســهام مشخص می
کند :قیمت ســهام نمادهای « قنیشــا با  5درصــد ،کاا با  4.۹۹درصد،
فســازان با  4.۹8درصــد ،پترول با  4.۹۶درصد ،وبوعلــی با  4.۹5درصد،
کگل بــا  4.۹۱درصد و تیپیکو با  4.8۹درصد» بیشــترین افزایش قیمت
و نمادهای «شــتران با ( )۱۱.55درصد ،شــپنا با ( )۷.3۱درصد ،شبریز با
( )۶.58درصد ،انــرژی 3با ( )5درصد ،غزر با ( )5درصد ،کرازی با ()4.۹8
درصد و خپارس با ( )4.۹۷درصد» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام
رقم زدند.به این ترتیب ،در پایان اولین روز معاماتی بورس در هفته جاری،
یــک میلیون و  84۷هزار نوبت معاماتی ۱2 ،هــزار و  884میلیارد برگه
اوراق بهادار به ارزش  ۱32هزار و  550میلیارد تومان در بورس معامله شد.

گزیده خبر
بانک مسکن می تواند طایه دار خروج
از رکود اقتصادی باشد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت :بانک مسکن می تواند
با تعریف روش های متنوع و تعمیق حضور خود در
اقتصاد ،طایه دار خروج از رکود باشــد.به گزارش
خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا ،دکتر
فرهاد دژپسند پس از استماع گزارش عملکرد بانک
مســکن در سال مالی منتهی اســفند  ،۹8اظهار داشت :گزارشی که داده
شــد گزارش خیلی خوبی بود اما گزارش عملکرد بانک ها در مجامع باید
از سال آینده به سمتی برود که معطوف به هدف باشد.وزیر امور اقتصادی
و دارایی با تاکید بر اینکه بخشــی از وظایف توســعه کشور بر عهده بانک
های تخصصی اســت ،گفت :اگر عملکرد بانکها و مطالبات دولت و حتی
مــردم از بانک های تخصصی را نگاه کنیم همچنان نگاه تخصصی به بانک
مسکن و سایر بانک های تخصصی وجود دارد.دژپسند افزود :بانک مسکن
باید به تامین مالی بخش مســکن متمرکز شود تامین مالی سایر بخش ها
توســط این بانک به حداقل برســد.این عضو کابینه دولت دوازدهم تاکید
کرد :ما اگر همین مســکن را به منزله زنجیره تامین نگاه کنیم میبینیم
که باید متکفل یک مجموعه باشــیم نه فقط ساخت یک واحد مسکونی.
چه بســا فعالیتهای پیشین و پسین مســکن می تواند نقش مهمی در
تحقق اهدافی که بانک مسکن بر عهده دارد ،داشته باشد و این نقطه آغاز
و پایان برای تحقق اهداف بانک دیده شود .مقدمات تحقق این اهداف این
اســت که خود بنگاه این ویژگی ها را داشته باشد.وی گفت :باید بانک به
یک مجموعه چابک و کمهزینه تبدیل شــود و ازمه آن ،این اســت که
تحوات درونی متحول شــود.وزیر اقتصاد و دارایی بــا بیان اینکه ارزش
تحقق اهداف به اجرای آنها نیســت بلکه به اثار آنها اســت ،گفت :برخی
اقدامــات و تصمیمات می تواند یک بنگاه را دانــش بنیان کند.این عضو
کابینه دولت دوازدهم گفت :بانک مســکن بایــد در حوزه تامین مالی از
تمام روش هایی که در دنیا مرســوم اســت بهره بگیرد .جلسه ای با وزیر
راه و شهرســازی برای تامین مالی چند طرح این وزارتخانه داشتیم که در
آن جلســه ،بانک مسکن محور تامین مالی بود .بنابراین باید بانک به گونه
ای تقویت شــود تا از محل بازار ســرمایه بتواند تامین مالی کند که یکی
از ابزارهای آن صندوق پروژه اســت.وزیر اقتصاد و دارایی گفت :اگر بخش
مســکن از تحرک ازم برخوردار شود با وابستگی این بخش به حداقل ۶5
صنعــت و به تعبیری حدود  ۱20صنعت مــی تواند یک پیام برای تحول
بخشی اقتصاد کشور باشد.دژپسند گفت :بانک مسکن می تواند با تعریف
روش های متنوع و تعمیق حضور خود در اقتصاد طایه دار خروج از رکود
باشد؛ اتفاقا می تواند روش هایی را با استفاده از تجربیات دنیا به کار بگیرد
تا منشأ آثار پمپاژ نقدینگی به کشور نباشد.
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روایت همتی از گشایشهای ارزی
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رایزنیها با برخی کشورها در آستانه ثمردهی است

همتی درباره گشــایشهای ارزی گفت :در حــوزه بینالمللی
رایزنیهای ما در بعضی کشــورها در آســتانه ثمردهی است و
از طرف دیگر میــزان صادرات نفــت و فرآوردههای آن بهتر و
روند بازگشت ارز صادرکنندگان ســرعت گرفته که هرسه این
عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشــت.به گزارش روابط عمومی
بانکمرکزی ،عبدالناصر همتی در جلسه دورهای خود با مدیران
عامل بانکها ضمن تقدیر از عملکرد شبکه بانکی در مقولههای
کنترل نقدینگی ،بازار بین بانکی ،پرداخت تســهیات مبارزه با
کرونا ،قرضالحســنه ازدواج جوانان و خصوصا بخشهای پیشران
و صنایع کوچک و متوســط ،بر لزوم تداوم انسجام و حمیت در
همه ارکان اقتصادی کشور برای مواجهه موفقیتآمیز با شرایط
جنگ اقتصادی تاکید کــرد .عبدالناصر همتی به وضعیت نرخ
ارز در روزهای اخیر اشــاره کرد و گفت :آمریکا تمام تاش خود
را در این روزها به خرج داده اســت و نهایت جنگ روانی و فشار
آنها ،همین شــرایطی است که این روزها شــاهد هستیم .وی
ضمن اشاره به اخبار ناشی از گشایشهای ارزی گفت :در حوزه
بینالمللی رایزنیهای ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی
است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآوردههای آن بهتر
و روند بازگشــت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این
عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت؛ بر همین مبنا از بانکها هم
میخواهیم به انتقال و در دســترس قرار دادن منابع ارزی برای
نیازهای تعریف شــده ادامه دهند .رئیس شــورای پول و اعتبار
تاکید کرد :آنچه نظام بانکی در شرایط مبارزه با کرونا انجام داد
معاون اسبق بانک مرکزی:

کاهش رانت با
نزدیکی نرخ نیما
به بازار آزاد

معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت :نزدیک
شــدن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار ازاد و امکان
فروش ارز صادراتی به نرخ بازار آزاد سیاســت
درســتی اســت که البته به معنای تک نرخی
شــدن ارز نیســت چراکه این سیاست زمانی

یک اقدام تحسینبرانگیز بود که توانستند درهمان ابتدای شیوع
کرونــا  23هزار میلیارد تومان تســهیات در اختیار خانوارهای

میتواند به اجرا برســد که منابع کافی وجود
داشته باشد.سیدکمال سیدعلی درباره شرایط
اقتصادی کشور با توجه به افزایش نقدینگی و
پایه پولی اظهار داشت :موضوع مهمی که وجود
دارد اتکای درآمد و بودجه کشور به نفت است
و اینکــه امروز نفتی به فروش نمیرود بر روی
 GDPتاثیرگذار خواهد بود .وقتی نفتی فروخته
نمیشــود ارزی هم برنمیگــردد که به مردم
فروخته شود و در مقابل آن ریالی برای واردات
دریافت کنند تا هزینههای کشــور را بپردازند،
بنابراین مهمترین مساله عدم فروش نفت است
که مشکات کرونا هم به آن اضافه شدهاست.
وی با اشــاره به ســایر عوامل اقتصادی گفت:

یارانهبگیر قرار دهند و همین امــر قدردانی رئیس جمهوری را
به دنبال داشــت.رئیس کل بانک مرکزی ضمن برحذر داشتن

برداشت از صندوق توســعه ملی بدون اینکه
ارزی بــه فــروش رود ،عدم تمایــل مردم به
حفظ ســپردههای بانکی و تبعات رشد بیش
از اندازه بورس و خــروج نقدینگی از این بازار
پس از نوسانات اخیر ،باعث شده که نتوانیم به
رشد مطلوب و مورد نظر دست پیدا کنیم که
البته کرونا و تحریمها هم مشکات عمدهای بر
اقتصاد ایران تحمیل کردند.معاون اسبق بانک
مرکزی تاکید کرد :افزایش پایه پولی را باید از
طریق اوراق و جمع آوری سپردهها در سیستم
بانکی مدیریت میکردیم .معتقدم ورود بانکها
به بازار سرمایه از طریق خرید سهام هم تصمیم
غلطی است.ســیدعلی با اشاره به امکان عرضه

بانکها از رشــد بیمحابای ترازنامه افزود :بانکها باید بهگونهای
عمل کنند که رشد ترازنامهشان را متناسب با وضعیت ترازنامه
و ریســک بانک تنظیــم کنند و به بانک مرکــزی برای کنترل
نقدینگی کمک کنند.همتی با اشــاره به عملکــرد بانکها در
خصوص تسهیات تکلیفی خرید تضمینی گندم گفت :بانکها
تاکنون  8هــزار و  500میلیارد تومــان در این زمینه پرداخت
کردهاند که تا رســیدن به نقطه هدف و پایــان این تکلیف ،راه
زیادی باقی نمانده اســت .وی تصریح کرد  :شبکه بانکی در یک
ماه و نیم اخیر برای تســهیات کرونایی واحدهای کسب و کار
اقدامات خوبــی انجام دادهاند و  4هــزار و  400میلیارد تومان
تسهیات پرداخت کردهاند و ازم است در مقوله تسهیات ودیعه
مسکن نیز آن بخش از کار که به عهده شبکه بانکی است از جمله
روند بررســی پروندهها را تسریع بخشند و شرایط پرداخت این
سرفصل تسهیات را منطبق با ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا
با سرعت بیشتری به پیش ببرند.رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم
توجه بیشتر شبکه بانکی به طرح گواهی اعتبار مولد (گام) تاکید
کرد و افزود :این طرح از جمله طرحهایی اســت که متناسب با
شعار سال و جهش تولید میتواند از واحدهای تولیدی کوچک و
متوسط حمایتهای جدی کند و بر همین اساس ضرورت دارد
بانکها بیش از گذشته به آن بپردازند .وی گفت :شرایط پیوستن
بانکهــای خصوصی به طــرح گام را بــه زودی فراهم میکنیم.
دراین جلسه مدیران بانکها ضمن طرح مسائل و مشکات خود
پیشنهادهایی برای پیشبرد امور بانکی ارائه کردند.

ارز صادراتی با نرخ بازار آزاد گفت :نزدیک شدن
نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار ازاد و امکان فروش
ارز صادراتی به نرخ بازار آزاد سیاســت درستی
اســت که البته به معنای تک نرخی شدن ارز
نیســت چراکه این سیاست زمانی میتواند به
اجرا برســد که منابع کافی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد :نزدیک شــدن نــرخ ارز نیمایی
به نرخ بازار آزاد و حذف ســهمیه ارز مسافرتی
برای عدم توزیع رانت است که در این شرایط
میتواند به بازار هم کمک کند .معاون اســبق
بانک مرکزی با اشاره به سیاست تزریق ارز به
بازار افزود :به انتخابات ریاست جمهوری امریکا
نزدیک هستیم ،بحث برگشت منابع از عراق یا

تسویه بخشی از بدهیها از کره و چین مطرح
است .اگر عرضهای در بازار صورت بگیرد ،کمک
میکند تا بازار به صورت محدود کنترل شود.
سیدعلی تاکید کرد :مساله این است که وقتی
صادرکننــده میتواند ارز خــود را با نرخ بازار
بفروشــد این خودش عرضه ارز را زیاد میکند
و هم تعهد ارزی صادرکنندگان برطرف خواهد
شــد اما نکته این است که رشــد نقدینگی و
افزایــش پایه پولی باید کنترل شــود تا از این
طریق بتوانند بــازار را مدیریت کنند .موضوع
این است که بتوانند جلوی ورود سرریز سهام
را به بازار ارز بگیرند و اوراق را با نرخ جذابتری
بفروشند تا نرخ سود منفی تحمیل نشود.
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سخنگوی وزارت خارجه:

پیام تهران به واشنگتن روشن است

پیام تهران به واشنگتن روشن است
ســخنگو در ادامه با یادآوری تاش بامــداد دولت آمریکا برای
فعال کردن مکانیسم ماشه گفت :تصور میکنم تلخترین روزها و
ساعات برای آمریکا رقم میخورد.پیام تهران به واشنگتن روشن
است؛ به جامعه جهانی برگرد و به تعهدات خود برگرد و دست از
یاغیگری بردار و جامعه جهانی تو را خواهد پذیرفت.
آمریکا در ادعای خود بسیار بسیار منزوی است .اینکه آمریکا در
مرکز ادعایی خود منزوی شود ،بهترین نشانه برای این است که
قدرت او چقدر پوشالی است.قلدری آمریکا یک نقص دارد ،اینکه
دنیا در حال تغییر است و بهدلیل سیاستهای خود ترامپ اولین
قربانی خود آمریکا شده است.آمریکا بهخوبی میداند که چقدر
ادعایش پوچ ،بیهوده و بیاثر است .اما جهان بهگونهای دیگر نیز

نگـــاه
آیا آکشنر میتواند اردوغان را کنار بزند؟

در حاشیه سفر به ســازمان ملل در اندیشکدهها سخنرانی
میکردند و این اتفاقاً ترس مقامات آمریکا را نشان میدهد
که از شــنیده شــدن صدای ایران میترسند ،حضور آقای
ظریف طبیعی اســت ،معضل و مشکل ،رژیم در کاخ سفید
است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تقای آمریکا
برای بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه کشورمان گفت :پیام
تهران به واشــنگتن روشن اســت ،به جامعه جهانی برگرد و به
تعهدات خود برگرد و دست از یاغیگری بردار.سعید خطیبزاده
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران در نشست
خبری هفتگی خود ،پاسخگوی سؤاات خبرنگاران شد.سخنگوی
وزارت امور خارجه در ابتدا با اشــاره به برگزاری نشست سالیانه
مجمع عمومی ســازمان ملل گفت :روزهای آتی مجمع عمومی
ســازمان ملل بهصــورت برخط برگزار خواهد شــد و وزیر امور
خارجه دوشنبهشب بهوقت محلی سخنرانی خواهد داشت.
دنیا با اقدامات آمریکا جز ناامنی و جز جنگ و خشونت و
خونریزی به خود ندیده است
خطیبزاده سپس با توجه به سیاستهای جنگافروزانه آمریکا
در منطقه و جهان گفت :جهــان خیالی آقای پامپئو هم امنتر
نخواهد شــد .دنیا با اقدامات آمریکا جــز ناامنی و جز جنگ و
خشــونت و خونریزی به خود ندیده اســت .میراث شوم حضور
آمریکا در مناطق مختلف دنیا از جمله در افغانســتان مظلوم و
فلسطین مظلوم چیزی جز شکست نبوده است.
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علت لغو سفر ظریف به اروپا
دولت آمریکا و رژیم فعلی در کاخ سفید هیچ انتخابی جز احترام
بــه قوانین و ن ُرمهای بینالمللی ندارد و جرمهای خود را متوقف
کند و آســیبهایی را که به ملت ایران زده اســت جبران کند.
سفر آقای ظریف قب ً
ا هم یک بار گفتم که در حال برنامهریزی
بوده و نهایی نشده بود و بهدلیل بحران کرونا احتمااً فع ً
ا انجام
نشود ،اما برخی بهدنبال این هستند که از هیچ چیز یک چیزی
را در بیاورند.

تغییر کرده است و آن برآمدن کشورهای متعهد و مستقلی مانند
ایران است.هر اقدامی که ناقض منافع ایران و قوانین بینالمللی
باشد ،با جدیت پاسخ داده میشود ،که دست از راهزنی دریایی و
هوایی بردارند.عاقان دانند که فشار حداکثری آمریکا موفق بوده
اســت یا مقاومت حداکثری ملت ایران .عاقان دانند که آمریکا
بعد از  20سال مینشیند در افغانستان برای فرار آبرومند مذاکره
میکند .عاقان داننــد که چه اتفاقی در خلیج فارس ،قفقاز و...
میافتد .آمریکا روزهای تلخی را ســپری میکند .ایاات متحده
جز این ادعاهای واهی هیچ حرف دیگری نمیتواند بزند.
برجام
برجام توافقنامهای اســت که یک بار مذاکره و جمعبندی ،امضا
و مهر و موم شــده است ،هر اقدامی که بخواهد این مهر و موم

فرانسه :تحریمهای سازمان ملل علیه
ایران بازنگشته است

سفیر فرانسه در سازمان ملل به ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تحریمهای
بینالمللی علیه ایران واکنش نشــان داد.دولت ایاات متحده آمریکا بامداد
یکشنبه به وقت تهران در اقدامی یکجانبه و با وجود مخالفتهای بینالمللی،
مکانیســم بازگشت تحریمها علیه ایران را فعال کرد.در همین حال« ،مایک
پامپئو» وزیر خارجه آمریکا در بیانیهای مدعی شد که تقریبا تمام تحریمهای
ســازمان ملــل از جمله تحریم های تســلیحاتی علیه ایران از ســر گرفته
شــده اســت.وی افزود :این مکانیزم عاوه بر محدودیت تسلیحاتی ،شامل
محدودیتهایی مانند تعامل با ایران در فعالیتهای مرتبط با غنیســازی و
بازفرآوری ،ممنوعیت ساخت و آزمایش موشک بالستیک و انتقال فناوریهای
مرتبط با هستهای و موشکی به ایران میشود.ادعای پامپئو درباره فعال شدن
مکانیزم ماشه در حالی مطرح میشود که سه کشور اروپایی انگلیس ،فرانسه و
آلمان روز گذشته در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کردند
که تاش آمریکا برای بازگرداندن تحریمها فاقد «تأثیر قانونی» است و تعلیق
تحریمها بعد از  20ســپتامبر ( 30شهریور) نیز ادامه خواهد یافت.همچنین
مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد در
نامهای به دبیرکل و رئیس شــورای امنیت این ســازمان تاکید کرد ادعای
آمریکا برای بازگردانده شــدن تحریمهای لغو شده قطعنامه  ،2231فاقد اثر
حقوقی ،باطل و بیاثر است.در همین حال «نیکاس دوریور» سفیر فرانسه در
سازمان ملل در توئیتی در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت تمامی
تحریمهای سازمان ملل علیه ایران نوشت :سه کشور اروپایی فرانسه ،آلمان
و انگلیــس به اجرای کامل برجام متعهــد میمانند .این تنها راه مهار برنامه
هستهای ایران است .امروز ،تحریمهای سازمان ملل همچنان لغو شده باقی
خواهند ماند و ایران نیز همچنان مسئول عمل به وظایفش است.

عامل اصلی ترور شهید «عماد مغنیه»
شناسایی شد

بک وبسایت صهیونیستی نام یک مسئول عالیرتبه در سازمان موساد را که
در ترور شهید «عماد مغنیه» نقش اصلی را بر عهده داشت ،فاش کرد.عامل
اصلی ترور شــهید «عماد مغنیه» شناسایی شدوبسایت عبریزبان «تیکون
عوام» با گذشــت  12سال از ترور شــهید «عماد مغنیه» فرمانده حزباه
لبنان در سوریه ،نام سر دسته عملیات این ترور را فاش کرد.به نوشته وبگاه
المیادین ،طبق گفته این وبسایت اســرائیلی که هر از چند گاهی دست به
افشاگری اســرار امنیتی این رژیم میزند ،او فردی است به نام «نوعم ایرز»
که هم اکنون نیز مدیرکل یک شــرکت سایبری است.این وبگاه عبریزبان
در ادامه به نقل از روزنامه نیویورکر ،نوشــت کــه ترور این فرمانده حزباه
لبنان در فوریه  ،200۸طی عملیات مشــترک ســازمان موســاد و سازمان
ســی.آی.ای آمریکا انجام شــده بود«.تیکون عوام» سپس نوشت که طبق
کتاب «جاسوسان بی همتا» به نویسندگی «یوسی میلمان» سازمان موساد
ارتباطاتی برقرار کرده بود که طبق آن محل حضور شــهید مغنیه مشخص
شده و امکان تعقیب وی فراهم آمده بود و آمریکا نیز به این شرط که انفجار
موجب کشته شدن دیگر افراد غیر نظامی نشود و اینکه در خال ساعت رفت
و آمد دانشآموزان نباشــد ،با این ترور موافقت کرده بود.در ادامه این کتاب
آمده اســت که پس از آن موساد یک متخصص ساخت بمب خود را مسئول
فراهم کردن بمبی کرد که جز فرد مورد هدف به اطراف آسیبی وارد نسازد.
نام فرد ســازنده بمب در این کتاب به طور کامل آمده بود اما بخش نظارت
و سانسور نظامی اسرائیل ،با پاک کردن نام وی صرفا اجازه استفاده از حرف
اختصاری «ن» را به نویسنده داده بود«.تیکون عوام» در ادامه نوشت که این
فرد که وظیفه ساخت بمب را بر عهده داشت فردی است به نام «نوعم ایرز»
که در آن زمان معاون «تامیر باردو» رئیس کل موســاد را بر عهده داشت.از
سوی دیگر وبسایت صهیوینستی «روترنت» با انتشار این خبر ،نوشته است
که چنین خبر مهم و خطرناکی چگونــه از میان نهادهای امنیتی و نظامی
اسرائیلی به بیرون درز پیدا کرده است.

اتحادیه اروپــا در واکنش بــه ادعای
آمریکا برای بازگردانــدن تحریمهای
بینالمللی علیه ایــران بیانیهای صادر
کرد .جوزپ بورل مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیه اروپا دربــاره ادعای
آمریکا مبنی بر بازگرداندن تحریمهای
ســازمان ملل علیه ایران در بیانیهای
گفــت :اینجانــب در جریــان اعانیه
آمریــکا در تاریــخ  19ســپتامبر در
خصوص آنچه «مکانیســم بازگشــت
تحریمها» ذیل قطعنامه  2231خوانده
میشــود قرار گرفتهام .همانطور که
در بیانیه خود به تاریخ  20آگوســت و
همچنین در بیانیه رئیس کمیســیون
برجام بعد از نشســت این کمیسیون
در  1ســپتامبر خاطرنشــان کردهام،
آمریکا در اطاعیه ریاســتجمهوری
خود در تاریــخ  ۸مه  201۸به صورت
یکجانبه مشارکت خود در فعالیتهای
مرتبط با برجام را متوقف کرده اســت.
بنابراین این کشــور نمیتواند کشــور
مشــارکتکننده در برجام تلقی شده
و روند بازگرداندن تحریمها به موجب

را باز کند ،بهمفهوم پایان برجام اســت.موضوع برجام و اقدامات
یکجانبه آمریکا را باید از هم تفکیک کنیم .بعد از خروج آمریکا
از برجام طرفهای برجام بهویژه در خصوص اثر رفع تحریمهای
اقتصــادی به تعهدات خود بهطور فزاینــدهای پایبند نبودهاند.
مــا هم  5گام کاهش تعهدات را انجــام دادهایم .اما در موضوع
اقدامات یکجانبه ترامپ که بخشــی بهخاطر انتخابات آمریکا و
بخشــی هم برای فشار بر ملت ایران اســت ،بهصورت متحد و
شــفاف عمل کردهاند .مهمترین موضوع این است که این «نه»
بزرگ و متحد بهصورت یکجا دوباره گفته شود که آمریکا دست
از این اقدامات بردارد.
سخنرانی ظریف در شورای روابط خارجی
این امر مرسومی بوده است که وزیر امور خارجه کشورمان

تقویت حضور رژیم صهیونیستی در ارمنستان
یک رژیم جعلی و غاصب در ســرزمینهای فلســطینیان بیش
از  70ســال اســت که تعدی میکند .طی چند ماه گذشته به
دوستانمان در ارمنستان موارد را گفتهایم .رژیم اشغالگر قدس نه
در این منطقه (قفقاز) و در منطقه جایگاهی ندارد.
خرابکاری در نطنز
جمعبندیهای موضــوع در اختیار نهادهای امنیتی و اطاعاتی
اســت و اگر بُعدی از آن به دستگاه سیاست خارجی برگردد ما
حتماً اقدام خواهیم کرد ،هنوز به ما چیزی اعام نشده است.
طرح صلح هرمز
طرح صلح هرمز یک مسیر است البته این طرح فراگیرترین ،هم
از حیث اصول و هم از حیث حضور کنشــگران است .این طرح
به خودی خود یک پویایی ایجاد کرد .ما همچنان به چارچوب و
اصولی که در چارچوب این طرح ارائه کردیم پایبندیم .امیدواریم
که روزی به یک سازوکار منطقهای ختم شود.

بیانیه اتحادیه اروپا:

آمریکا قادر به بازگرداندن
تحریمهای سازمان ملل نیست

قطعنامه  2231شورای امنیت را آغاز
کند .در نتیجه ،تعهدات مربوط به رفع
تحریمهــا طبق مفاد برجــام کماکان
اجرایــی باقی میمانند.بــورل در این
بیانیه تاکید کرده اســت :اینجانب در

روسیه با صدور بیانیه ای رسمی اعام شد؛

آمریکا از گمراه کردن جامعه جهانی
دست بردارد

دولت روسیه با صدور بیانیهای رسمی به اقدام آمریکا در اعام بازگشت تحریمهای
ایران واکنش نشان داده و از واشنگتن خواست دست از گمراه کردن جامعه جهانی
بردارد.به گزارش اسپوتنیک ،دولت روسیه در بیانیه خود در دفاع از لغو تحریمهای
ایران آورده است :آمریکا از طریق حدس و گمان درباره اینکه شورای امنیت برخی
رویهها را برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران انجام داده به گمراه
کردن جامعه جهانی ادامه میدهد.در ادامه این بیانیه آمده است :این تحریمها به
موجب امضای برجام در ســال  2015لغو شــدهاند .حقیقت این است که شورای
امنیت سازمان ملل هیچ اقدامی را که منجر به بازگرداندن تحریمهای ایران شود
انجام نداده اســت .آنچه آمریکا انجام میدهد چیزی به جز اجرای نمایش (تئاتر)
نیست تا بتواند شورای امنیت را با سیاست فشار حداکثری خود علیه ایران همراه
کرده و این نهاد معتبر (شورای امنیت) را به وسیلهای در دستان خود تبدیل کند.
روسیه در ادامه از آمریکا خواسته تا دست از این اقدامات برداشته و به سخن گفتن
از جانب شورای امنیت سازمان ملل پایان دهد.به گزارش مهر ،صبح امروز یکشنبه
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد ،در واکنش به اظهارات وزیر خارجه
آمریــکا ،اعام کرد که او نمیتواند هیچ اقدامی در واکنش به ادعای آمریکا مبنی
بر بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران انجام دهد چرا که ظاهرا ً در باب این
مســئله عدم قطعیت (باتکلیفی) وجود دارد.وی خطاب به شــورای امنیت و در
تکمیل اظهارات خود افزود :درباره اینکه آیا روند (اسنپ بک) آغاز شده و به دنبال
آن لغــو تحریمها ادامه مییابد یا خیر ،عدم قطعیت وجود دارد.گوترش ادامه داد:
دبیرکل سازمان ملل نمیتواند طوری رفتار کند که انگار چنین عدم قطعیتی وجود
ندارد.به گزارش مهر ،مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بامداد یکشنبه مدعی شد که
تمام تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران از جمله تحریمهای تسلیحاتی از
سرگرفته شده است.به ادعای وی ،تحریمها متعاقب فرایند اسنپبک ذیل قطعنامه
 2231شورای امنیت سازمان ملل ،بازگشتهاند و آمریکا در تاریخ بیستم آگوست،
به رئیس شــورای امنیت درباره بی توجهی ایران به تعهدات برجامی خود اطاع
داده است.

کســوت هماهنگکننده کمیســیون
مشترک برجام ،تمامی اقدامات ممکن
برای اطمینان از حفظ و اجرای کامل
برجــام را انجام خواهــم داد .برجام با
توجه بــه پرداختن جامع به مســئله

برنامه هســتهای ایران کماکان یکی از
ستونهای کلیدی معماری منع اشاعه
در دنیا اســت که به امنیــت و صلح
جهانی کمک میکند .اینجانب همه را
به انجام بیشترین اقدامات برای حفظ
ایــن توافق و اجتناب از انجام اقداماتی
که ممکن اســت به عنــوان اقدامات
تشدیدکننده تنشها در شرایط فعلی
تعبیر شوند دعوت میکنم.پیش از این
نیز سه کشور اروپایی انگلیس ،آلمان و
فرانسه طی نامهای مشترک به رئیس
شورای امنیت سازمان ملل اعام کردند
به ادامه اجرای قطعنامه  2231پایبند
هستند.این سه کشور اروپایی تصریح
کردهاند که همچنان به «اجرای کامل»
قطعنامه  2231شورای امنیت که سال
 1394در پیوند با توافق هستهای ایران
و شــش قدرت جهانی تصویب شــد،
پایبند هســتند.دولت ایــاات متحده
آمریکا بامداد یکشنبه بهوقت تهران در
اقدامی یکجانبه و با وجود مخالفتهای
بینالمللی ،مکانیسم بازگشت تحریمها
علیه ایران را فعال کرد.

یک تیر و  2نشان؛

ترامپ :کرسی خالی دیوان عالی را با یک
«زن» پر میکنم!

رئیسجمهور آمریکا قصد دارد یک زن را برای تصاحب کرسی خالی دیوان
عالی معرفی کند تا به این ترتیب هم رای قشر مؤنث را برای خود تضمین
کند و هم ترکیب دیوان را به نفع حزب جمهوریخواه تغییر دهد.به گزارش
گاردین ،دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مدعی است که بهرغم مخالفت
دموکراتها ،طی هفته آتی ،یک زن را برای پر کردن کرســی خالی دیوان
عالی این کشــور ،نامــزد خواهد کرد.وی همچنین گفــت که گزینه مورد
نظر او ،زنی مســتعد و شــجاع خواهد بود.اما رئیس جمهور آمریکا از این
هم پیشــتر رفــت و افزود :او باید یک زن باشــد؛ چراکه مــن زنها را به
مراتب بیشــتر از مردها دوســت دارم -ابراز نظری کــه میتواند حاکی از
تاش او برای تبرئه خود از اتهام زنســتیزی باشــد به ویــژه آنکه اخیراً،
یک شــاکی جدید به پرونده سوءاستفادههای جنسی او افزوده شده است.
روز گذشــته« ،راث بیدر گینســبرگ» یکی از  9قاضی دیوان عالی آمریکا
در ســن  ۸7ســالگی بر اثر ابتا به سرطان ،فوت کرد.مرگ وی از آن بابت
حائز اهمیت اســت که یکی از  4قاضی دموکرات این مرجع قضایی نیز بود
و بــه این ترتیب ،انتظار میرفت که خیلی زود ،دونالد ترامپ رئیسجمهور
آمریکا برای تغییر ترکیب دیوان به نفــع حزب جمهوریخواه ،خیز بردارد.
همزمان« ،میچ مک کانل» رئیس اکثریت جمهوریخواه ســنای آمریکا ابراز
امیدواری کرده که نامزد مورد نظر ترامپ از حمایت کنگره برخوردار شود.
این در حالی اســت که «چاک شومر» رئیس اقلیت دموکرات سنا میگوید
کرسی شماره  9دیوان عالی آمریکا باید تا زمان برگزاری انتخابات  2020و
روی کار آمــدن رئیسجمهور جدید خالی بماند .جو بایدن نامزد دموکرات
انتخابات آمریکا نیز با شــومر هم عقیده است و باراک اوباما رئیسجمهور
ســابق آمریکا هم نظر مشابهی دارد.هماکنون پنج تن از قضات دیوان عالی
آمریکا جمهوریخواه هســتند و این دست ترامپ را برای اعمال تغییرات به
نفع خود باز گذاشــته حال آنکه اضافه شدن یک قاضی جمهوریخواه دیگر
به این ترکیب ،از این هم بیشتر خوشایند وی خواهد بود.

مرال آکشــنر نشان داده که میتواند به نامزد مشترک همه جریانات مخالف
حزب حاکم تبدیل شــود و این موضوعی اســت که میتواند تیم اردوغان و
ائتاف جمهور را به شدت نگران کند .شیوع گسترده ویروس کرونا ،بر فعالیت
احزاب سیاسی ترکیه تاثیر منفی گذاشته و بسیاری از احزاب از جمله حزب
عدالت و توسعه ،هنوز هم نتوانسته اند کنگره رسمی خود را بر اساس تقویم
از پیش تعیین شده ،برگزار کنند.اما حزب خوب به رهبری خانم مرال آکشنر،
امروز با اتخاذ تدابیر و رعایت پروتکل های بهداشــتی و بدون حضور مهمان
و تماشــاگر ،کنگره خود را در فضای باز برگزار می کند 1379.عضو رسمی
کنگــره ،در کنار خبرنگاران و پرســنل اداری حزب ،کنگره ای را برگزار می
کنند که حاا در فضای سیاســی و حزبی کنونی ترکیه ،مورد توجه است و
همه می خواهند بدانند که مرال آکشــنر در ادامه فعالیت حزبی و سیاسی
خود ،چه تصمیمات تازه ای خواهد گرفت.آکشنر نشان داده که می تواند به
نامزد مشترک همه جریانات مخالف حزب حاکم تبدیل شود و این موضوعی
است که می تواند تیم اردوغان و ائتاف جمهور را به شدت نگران کند.
 3دهه فعالیت سیاسی آکشنر
آکشنر که حاا به یکی از شرکای اصلی بزرگترین ائتاف ضد اردوغان تبدیل
شــده ،از یک خانواده ملی گرای راست سر برآورده و پس از فارغ التحصیل
شدن در رشــته تاریخ ،در کابینه خانم تانسو چیللر وزیر کشور شد.در سال
 2000میادی به مدت چند هفته در کنار عبداه گل و رجب طیب اردوغان
قرار گرفت و قرار بود یکی از موسسین حزب عدالت و توسعه باشد.اما خیلی
زود فهمید که راهش از راه شاگردان اربکان جداست .بنابراین به حزب حرکت
ملی پیوست و در مدت زمانی کوتاه به یکی از موفق ترین اعضای مورد اعتماد
دولت باغچلی تبدیل شد .اما بعدها در کنار برخی دیگر از مخالفین قدرتمند
باغچلی ،مســیر انشعاب و جدایی را در پیش گرت و با تاسیس حزب خوب،
راه خود را از رفقای پیشین جدا کرد.در شرایطی که همه مخالفین اردوغان
خود را مهیا کرده بودند تا عبداه گل را به عنوان نامزد مشــترک به میدان
رقابت با اردوغان بفرستند ،آکشــنر زیر بار چنین پیشنهادی نرفت و اعام
کرد که شخصاً می خواهد بنا بر قولی که به طرفدارانش داده ،نامزد انتخابات
شــود.او برای نامزدی ،تنها صد هزار امضای رسمی ازم داشت .اما در مدت
زمانی کوتاه  275هزار امضا جمع شــد و آکشنر در رقابت با اردوغان ،اینجه
و دمیرتاش ،وارد گود رقابت انتخابات ریاســت جمهوری شد و نزدیک به 4
میلیون ( 7.3درصد) رای گرفت که برای رهبر یک حزب جدیدالتاسیس ،رای
باایی به شمار می رفت.
از نخست وزی ِر زن تا رئیس جمهو ِر زن
اورهان اوغور اوغلو از تحلیل گران روزنامه ینی چاغ (ارگان رســانه ای حزب
خوب) به ذکر خاطره مهمی در مورد تانسو چیللر نخست وزیر اسبق ترکیه
پرداخته و پیش بینی کرده که آکشنر ،نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ
جمهوری ترکیه باشد.اوغور اوغلو نوشته است«:مرحوم تورگوت اوزال رئیس
جمهور و مرحوم سلیمان دمیرل نخست وزیر کشور بود .قرار بود در آمریکا و
در نشست جهانی بانک بین المللی ،وزیر اقتصاد ترکیه نیز حضور پیدا کند.
خانم تانسو چیللر وزیر اقتصاد بود و من نیز به عنوان روزنامه نگار ،با او سوار
هواپیما شدم .از او پرسیدم :اغلب رهبران سیاسی ترکیه پیر شده اند و شما
جوان هستید .نمی خواهید رهبر حزب شوید؟ گفت :چرا .بعید نیست .گفتم:
با این حساب ،اگر بخواهید می توانید نخست وزیر هم بشوید .اان در آمریکا
موسســاتی وجود دارند که رهبر سیاسی و رئیس جمهور تربیت می کنند.
بنده پیشــنهاد می کنم با یکی از این موسسات مشورت کنید».این روزنامه
نــگار قدیمی ترکیه در ادامه خاطره خود آورده اســت« :چیللر به حرف من
توجه عمیقی نشان داد و همین که به آمریکا رسیدیم ،از سفیرمان خواست
او را با یکی از این موسسات آشنا کند .چند ماه گذشت و چیللر رهبر حزب
راه راست شد .مرا به دفترش صدا زد و پرسید :در سفر به آمریکا ،چیزهایی
توی کله من انداختی .من رهبر حزب شده ام .حاا چه باید کرد؟ گفتم :در
انتخابات پیش رو نامزد شــوید و اولین زن نخست وزیر ترکیه باشید».اوغور
اوغلــو در تحلیل خود ،پیش بینی کرده که از میان بردن نظام ریاســتی به
عنــوان رژیم تک نفره در ترکیــه و بازگرداندن نظام پارلمانی ،به عنوان یک
هدف مشترک همه مخالفین اردوغان ،خواهد توانست مرال آکشنر را به نامزد
مشترک تمام احزاب مخالف آکپارتی تبدیل کند.
گره کور پ.ک.ک
علی کارا حسن اوغلو از تحلیل گران روزنامه ینی آکیت (نزدیک به اتاق فکر
حزب عدالت توســعه) از دیگر تحلیل گرانی است که امروز به ذکر اهمیت
برگزاری کنگره حزب خوب پرداخته و نوشــته است« :آن چه اهمیت دارد،
ســخنرانی امروز مرال آکشنر اســت .باید دید آیا او صرف صبحانه با صاح
الدین دمیرتاش را خواهد پذیرفت ،یا ترجیح خواهد داد از شــهیدانمان یاد
کنــد و خود را در کنار ملت نشــان دهد .هر چنــد ،او قب ً
ا هم در گفتگوی
تلویزیونی ،رســماً خواهان آزادی دمیرتاش شده است».دمیرتاش به عنوان
رهبر ســابق مهم ترین نهاد اقماری پ.ک.ک در ترکیه ،چندی پیش اعام
کرد که اگر در زندان نبود ،حاضر بود به اتفاق همسرش برای صرف صبحانه
به منزل آکشــنر برود.این سخن از آن جهت اهمیت دارد که حزب خوب به
عنوان یک جریان ملی گرای راســت افراطی ،همواره مواضع سفت و سختی
علیه کلیه نهادهای اقماری پ.ک.ک اتخاذ کرده اســت.اما پاسخ نرم آکشنر
نشــان داد که رای  10درصدی کردهای هوادار اوجاان در ترکیه ،ارزش آن
را دارد که حتی با این نهادها نیز زیر یک سقف بنشیند.در نتیجه با توجه به
این که احزاب و چهره های سیاسی مهمی همچون حزب جمهوری خلق و
کمال کلیچدار اوغلو ،حزب سعادت و تمل کاراما اوغلو ،حزب آینده و احمد
داود اوغلو ،حزب جهش و دموکراسی متعلق به علی باباجان ،حزب دموکرات
متعلق به گلتکین اویسال و دیگر مخالفین نیز همگی با آکشنر و حزب خوب
روابط خوب و پایداری ایجاد کرده اند ،بعید نیســت که  2سال و  9ماه دیگر
و در انتخابات سراسری ماه ژوئن در سال  2023میادی ،مرال آکشنر بتواند
با وعده بازگرداندن نظام پارلمانی و کنار زدن اردوغان ،صدای مشترک تمام
احزاب و اقشار مخالف آکپارتی شود.
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چهره روز
ویلیام کاتبرت فاکنر
ویلیام کاتبرت فاکنر (به انگلیســیWilliam Cuthbert :
 )۱۹۶۲ - ۱۸۹۷( )Faulknerرماننویــس آمریکایــی
و برندهٔ جایــزه نوبل ادبیات بود .فاکنر در ســبکهای
گوناگون شــامل رمان ،داستان کوتاه ،نمایشنامه ،شعر و
مقاله صاحب اثر است .شهرت او عمدتاً به خاطر رمانها
و داستانهای کوتاهش است که بسیاری از آنها در شهر
خیالی یوکناپاتافا (به انگلیسی)Yoknapatawpha County :
اتفــاق میافتد که فاکنر آن را بر اســاس ناحیهٔ افایت
(به انگلیســی ،)Lafayette :که بیشــتر زندگی خود را در
آنجا ســپری کرده بود ،و ناحیه هالی اسپرینگز/مارشال
(به انگلیسی )Holly Springs/Marshall :آفریدهاست .فاکنر
در سال  ۱۸۹۷میادی در نیو آلبانی ،میسیسیپی به دنیا
آمد .در  ۱۹۰۲خانوادهاش به آکسفورد ،مرکز دانشگاهی میسیسیپی ،نقل مکان کرد.به دلیل وزن کم
و قد کوتاه در ارتش ایاات متحده پذیرفته نشد ولی به عنوان دانشجوی دانشگاه افسری در یگان پرواز
سلطنتی در تورنتوی کانادا نامنویسی کرد و در  ۲دسامبر  ۱۹۱۸به عنوان افتخاری ستوان دومی نایل
شــد.فاکنر وارد دانشگاه میسیسیپی شد و در سال  ۱۹۲۴از دانشگاه انصراف داد و در  ۱۹۲۵همراه
با دوستش با یک کشتی باربری به ایتالیا رفت و از آنجا پای پیاده رهسپار آلمان و فرانسه شد.در ژوئن
 ۱۹۲۹با استل اولدم ازدواج کرد .سفرهایی به هالیوود و نیویورک داشت و درین فاصله چندین فیلمنامه
و نمایشنامه نوشت.مطالعات در مورد فاکنر در  ۱۹۴۶به صورت جدی توسط ملکم کاوی آغاز شد .در
 ۱۹۴۹جایزه نوبل ادبیات به او داده شد و خطابهٔ مشهور خود را در آنجا خواند .بعدا ً نیز جایزه پولیتزر را
برای کتاب شهر در سال  ۱۹۵۷دریافت نمود.او در  ۶ژوئیه  ،۱۹۶۲سه هفته بعد از آنکه از اسب افتاد،
بر اثر سکته قلبی در بیهالیا ،میسیسیپی در گذشت.

پیشنهاد

از هر دری خبری

«تفنگ گره خورده» ،واقع در نیویورک ،ایاات متحده آمریکا

ورزشی

مرحله ســوم آزمایش بالینی واکسن کرونای دانشــگاه «آکسفورد» از
امروز(دوشنبه) در یکی از شهرهای بزرگ هند آغاز میشود.به گزارش
ایســنا به نقل از تایمز آو ایندیا ،قرار اســت از هفته آینده ،مرحله سوم
آزمایش بالینی واکســن کرونای دانشگاه «آکســفورد» که با همکاری
موسسه هندی «سروم»( )Serumســاخته شده است ،در بیمارستانی
در هشــتمین شهر بزرگ هند یعنی «پونه» انجام شود.احتماا واکسن
کرونای دانشگاه آکســفورد که در هند «کوویشیلد»( ) Covishieldنام
گرفته ،از فردا مــورد آزمایش قرار گیرد و حدود  ۱۵۰تا  ۲۰۰داوطلب
دوزهای از واکســن را دریافت میکنند.موسســه «سروم» پیش از این
برای تولید واکسن «کووید »۱۹-دانشگاه آکسفورد ،با شرکت داروسازی
«آسترازنکا»(  )AstraZenecaهمکاری کرد.

خشم و هیاهو
کتاب خشــم و هیاهو اثری از ویلیام فاکنر ،نویســنده
آمریکایی اســت و به اعتقاد بســیاری از صاحب نظران
بهترین اثر اوست که بیشترین نقد و بررسی را در میان
آثار فاکنر به خود اختصاص داده اســت .فاکنر در سال
 ۱۹۴۹برنده جایزه نوبل ادبیات شــد .این رمان در چهار
فصل با چهار راوی مختلف روایت شــده است .بنجی :
جوانترین فرزند خانواده کامپســن  ،کونتین  :بزرگترین
فرزند  ،جیسون  :فرزند وسط و در نهایت نیز خود فاکنر
نیز شریک روایت در این رمان بوده است .در واقع روایت
هر کدام از سه شخصیت نخست  ،کاما مشخص بوده و
روایت فاکنر در فصل آخر که تمرکز بر روی شــخصیت
دلســی می باشــد نیز بصورت دانای کل صورت گرفته
است.بنجی  ،کونتین و جیسون  ،روایت داستان را به صورت اول شخص بر عهده داشته اند .آنها عمدتا
یک آگاهی نسبت به زمان را محور اصلی کار خود قرار میدهند و با تکیه بر زمان حال و اتفاقات حال ،
مروری به گذشته و خاطرات نیز دارند .فصل آخر رمان نیز توسط فاکنر به صورت سوم شخص روایت
شده است.سه فصل از داستان در طول تعطیات عید پاک مسیحیان در سال  ۱۹۲۸صورت گرفته است
و روایت کونتین نیز  ۱۰ژوئن  ۱۹۱۰را شامل شده است .اما بنا بر انچه که راویان در باب خاطرات ذکر
می کنند ، .تمام خاطرات حد فاصل میان سال  ۱۸۹۸تا  ۱۹۲۸را شامل می شوند.
جماتی از کتاب خشم و هیاهو
کدی بوی درختها را میداد .توی آن ســه کنج تاریک بود ،اما پنجره را میدیدم .آنجا چمبک زدم و
دمپایی را محکم گرفتم .دمپایی را نمیدیدم ،اما دســتهایم آن را میدید ،و میشنیدم که دارد شب
میشود ،و دستهایم دمپایی را میدید اما خودم نمیدیدم ،اما دستهایم دمپایی را میدید...

فرهنگ

پنجعلی:

پول برانکو را بدهید و شان و شخصیت باشگاه را حفظ کنید
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس میگوید امیدوارم با پرداخت مطالبات برانکو شان و شخصیت باشگاه را حفظ کنند.محمد پنجعلی درباره
عملکرد پرسپولیس در دو دیدار اخیر برابر التعاون اظهار کرد :پرسپولیس بازیهای خوبی را در برابر این تیم عربستانی به نمایش گذاشت
با وجود این که ترکیب تیم تغییراتی داشــت اما بازیکنان جدید به خوبی توانســتند با تیم هماهنگ شوند و عملکرد خوبی از خود ارائه
دهند .البته در بازی نخست کمی ناهماهنگی با شاهد بودیم که با گذشت زمان اوضاع بهتر بود و در بازی دوم تیم به طور کامل هماهنگ
شده بود و توپ و میدان در اختیار داشت.وی افزود :شخصا فکر نمیکردم گل محمدی بتواند با این تغییرات زیاد با وجود زمان کمی که
در اختیار داشت تیم را هماهنگ کنند اما این اتفاق رخ داد و او با هنرمندی خود توانست تیم را به خوبی آماده مسابقات لیگ قهرمانان
آسیا کند در این زمینه گل محمدی و کادرش نقش مهمی را ایفا کردند تا بتواند پرسپولیس را برای بازیها آماده کنند.پنجعلی در ادامه
در پاسخ به این سوال که آیا این پرسپولیس میتواند فصل آینده در لیگ برتر نتایج خوبی بگیرد گفت :قطعا پرسپولیس میتواند روزهای
خوبش را ادامه دهد هم گل محمدی با تجربه است و به خوبی میتواند از بازیکنان بازی بگیرد و هم بازیکنان انگیزه بسیار باای دارند.

تخت گاز

بیانکا ماریا اسکارچا درگذشت
بیانکا ماریا اســکارچا ،نویســنده ،اسامشــناس و
ایرانشناس ایتالیایی درگذشت.بیانکا ماریا اسکارچا
در سال  ۱۹۳۸در ایتالیا متولد شد .او استاد بازنشسته
اسامشناسی دانشگاه سپینزا ( )epienzaدر شهر رم و
عضو هیات تحریریه نشریه جئوپولتیکا ()Geopolitica
بود .همچنین جزء نویســندگان کتاب «تاریخ ایران
کمبریج» بود.از آثار اســکارچا میتوان به مقالههای
متعدد و کتابهای «ســازگاری و جنگ مقدس در
اسام»« ،جهان اسام»« ،شیعیان در جهان»« ،جهان
اســام ،پانزده قرن تاریخ»« ،قرون وسطی ،روزمرگی
در اســام« ،قــرآن ،مطالعهای دیگــر» و «مذهب و
سیاســت» اشــاره کرد.بیانکا ســالها در حوزههای
تخصصی اسامشناسی در شاخه اسام سیاسی و به طور خاص ،شیعهشناسی کار کرده بود و یکی
از مطرحترین شیعهشناسان ایتالیایی و همچنین یکی از اعضای برجسته انجمن اسامشناسان رم
محسوب میشد .او همچنین چند سال روی امامزادههای زن در ایران و جهان تشیع تحقیقی را
انجام داد .همسر بیانکا ماریا اسکارچا ،جان روبرتو اسکارچا نیز یکی از ایرانشناسان بنام ایتالیایی
به شمار میرود .او در جامعه علمی ایتالیا به عنوان متخصص زبان و ادبیات فارسی ،تاریخ تمدن
اســامی ،ادیان ایران و آســیای مرکزی و حقوق اسامی شناخته شده است .تالیف بیش از ۲۸۶
کتاب و مقاله در حوزههای ایرانشناســی و اسامشناسی ،و ترجمه گزیدهای از غزلیات حافظ در
ســال  ۲۰۰۵از دیگر فعالیتهای او به شمار میرود .او به خاطر ترجمه حافظ جایزه ملی وزارت
میراث و فعالیتهای فرهنگی ایتالیا در ســال  ۲۰۰۵را از آن خود کرد.چند ســال پیش بیانکا به
دعوت مرکز فرهنگی شهر کتاب به ایران سفر کرد و در تهران و شیراز حضور داشت.

آغاز مرحله سوم آزمایش بالینی
واکسن کرونا در هند

آزمایش همزمان بوگاتی شیرون پور اسپرت و سوپراسپرت
منطقهٔ آپولیا در ایتالیا خانهٔ یکی از چشــمگیرترین پیســتهای روی کرهٔ زمین بنام ناردو است که به خودروها امکان آزمایش
ســرعتباا را در حلقهٔ عظیم  ۱۲.۶کیلومتری یا آزمایش هندلینگ را در مسیری چهار کیلومتری میدهد .به همین دلیل ،این
پیست میتواند مکان بسیار مناسبی برای آزمایش دو نمونه از جدیدترین مدلهای بوگاتی شیرون باشد .البته این دو مدل نقطهٔ
مخالف همدیگر هستند زیرا شیرون سوپراسپرت برای سرعت مطلق ساخته شده درحالیکه شیرون پور اسپرت برای هندلینگ و
چابکی طراحی شده است.بوگاتی چهار دستگاه از هرکدام از این شیرونها را به همراه یک تیم  ۳۷نفره از کارکنان خود به ناردو
فرستاده و آنها چهار هفته از وقت خود را صرف آزمایش این هایپرکارها تا حد نهایی تواناییهای آنها کردهاند .میزان دادههایی
که از این آزمایشها جمعآوری شده سرسامآور است .بهعنوانمثال ۹ ،گیگابایت از این دادهها فقط از ایجاد تغییر کوچکی در ECU
شــیرونها جمعآوری شده که این فقط نوک کوه یخ است .برای بهبود پرفورمنس هایپرکاری که بهخودیخود بسیار چشمگیر
اســت ،تنظیمات دقیق زیادی نیاز اســت و به همین دلیل مهندسان بوگاتی زمان زیادی را صرف تغییر و کنترل ترمودینامیک
قطعات حیاتی شیرونها کردهاند.

مقصد اول برنامه
«آرتمیس» عوض میشود
ناسا میگوید اولین فضانوردان پروژه بازگشت به کره ماه موسوم به
«آرتمیس» ممکن اســت هرگز از قطب جنوب ماه که مقصد اصلی
این پروژه اســت ،بازدید نکنند.به گزارش اسپیس ،به گفته مقامات
ناسا  ۱۸ماه است که ناسا روی پروژه بازگشت به کره ماه کار میکند
تا فضانوردان خود را در سال  ۲۰۲۴در قطب جنوب ماه فرود بیاورد،
اما اگر اجرای این مأموریت بیش از حد پیچیده باشد ،ممکن است
ازم باشد که کمی عقبنشینی انجام شود و احتیاط در دستور کار
قرار گیرد.موضوع ســایت فرود برنامه «آرتمیس» این هفته در دو
رویداد جداگانه توسط مدیران ناسا مطرح شد که با اظهارات «جیم
برایدنســتاین» رئیس ناسا در شــروع یک جلسه دیجیتالی در روز
دوشنبه  ۱۴سپتامبر شروع شد.

ساخت روده انسان
روی یک تراشه!
پژوهشگران سوئیســی در بررسی جدید خود توانستند نمونه کوچکی از
روده انسان را روی یک تراشه ایجاد کنند.به گزارش مدگجت ،پژوهشگران
«موسســه پلیتکنیک فدرال لوزان»( )EPFLسوئیس ،نمونه کوچکی از
روده انســان را روی یک تراشه ابداع کردهاند که شباهت نزدیکی به نحوه
شکلگیری و ترکیب سلولی روده کوچک دارد .شاید این تراشه بتواند به
پیشرفت پزشکی شخصیسازی شده و بررسی دارو کمک کند و حتی راه
را برای پرورش بافتها و اندامهای جدید در آزمایشگاهها هموار سازد.برای
به وجود آوردن انداموارهها معموا از سلولهایی استفاده میشود تا بافتها
و اندامهای جدید را شکل دهند اما روشهای کنونی در تقلید از بافتهای
طبیعی انســان با محدودیتهایی رو به رو هســتند و پژوهشگران هنوز
نمیدانند که چگونه به کنترل و هدایت حرکت و رشد سلولها بپردازند.

