
۱۸۷ فوتی جدید کرونا در کشور  
ســخنگوی وزارت بهداشت با اشــاره به آخرین آمار کرونا در کشور 
گفت: از دیروز تا امروز ۱۸۷ نفر از هموطنان بر اثر ابتا به کرونا جان 
باختند. دکتر سیما ســادات اری در بیان آخرین آمارهای کرونا در 
کشــور طی ۲۴ ساعت گذشــته، گفت: تا دیروز ۱۱ مهر ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و ۵۵۲ بیمار جدید مبتا 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که یک هزار و ۴۴۳ نفر از آنها 
بستری شــدندو مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۶۴ هزار و 
۵۹۶ نفر رسید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۷ 
بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۲۶ هزار و ۵۶۷ نفر رسید.اری ادامه داد: خوشبختانه تا 
کنون ۳۸۵ هزار و ۲۶۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند و متاسفانه ۴۱۳۷ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ 
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.وس در ادامه 
تاکید کرد: تا کنون چهار میلیون و ۶۷ هزار و ۸۶۱ آزمایش تشخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت، تصریح 
کرد:استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرســتان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیان، بوشــهر، زنجان، ایام، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحــال و بختیاری، البــرز، آذربایجان غربــی، مرکزی، کرمان، 

خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.
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وزیر نیرو گفت: زیرساخت های انرژی ایران در بخش نفت، گاز و برق می تواند بستر مناسبی برای انتقال انرژی دریای خزر به آب های آزاد باشد.رضا اردکانیان دیروز 
در پیام ویدئویی به همایش مجازی اروپا_ خزر که به منظور بررسی موضوع های  مربوط به توسعه همکاری های اقتصادی و به ویژه انرژی بین کشورهای منطقه دریای 
خزر در برلین برگزار شده است، افزود: جمهوری اسامی ایران با وجود منابع عظیم انرژی و با دارابودن نیروی انسانی متخصص و تاسیسات عظیم در حوزه انرژی، 
در بهترین موقعیت ترانزیتی یعنی در بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب قرارداشته و همچنین با قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب 

و شمال - جنوب و داشتن مرز مشترک آبی و خاکی با ۱۵ کشور، می تواند .....

www.sobh-eqtesad.ir

وزیر نیرو در پیام ویدئویی به همایش مجازی اروپا- خزر:
آمادگی ایران برای اتصال شبکه برق به اروپا

info@sobh-eqtesad.ir

نفت ، اوپک،  روسیه، آمریکا
با آغاز پاییز فضای بازار نفت به رونق بیشتر می گراید. کشورهای تولید 
کننده نفت نوعا خود را برای حجم تولید بیشــتر آماده میکنند.سهام 
شــرکتهای نفتی به اعتبار افزایش حجم تولید به سمت صعودی شدن 
میل میکنند و فی النهایه با شروع سرما مصرف نفت باا و بااتر میرود. 
ایران در شــرایط کنونی از فروش نفت خام محروم است و البته سهم 
فروش نفت ایران را آل سعود و روسیه  در بازار ها پر کرده اند. هر مقدار 
فضای بین چین و آمریکا متکی به روابط ســرد ناشی از موضع گیری 
ترامپ بسمت سرد تر شدن گرایش می یابد در عوض کرملین امیدوار 
اســت که نقش سازنده ای درانعقاد توافق برای تثبیت بازارهای جهانی 
نفت ایفا نموده تا شاید  گشایشی دیپلماتیک برای بهبود روابط با آمریکا 
فراهم کند. از ســوی دیگر البته  روســیه به توافق اعضای اوپک برای 
کاهش تولید نفت از ۱۱ میلیون بشــکه در روز به  کمتر از ۱۰ میلیون 
بشکه کامًا متعهد است. البته باید توجه داشت که  کاهش طوانی مدت 
تولید ممکن اســت برای برخی تولیدکنندگان روســیه، ازجمله برای 
مهم ترین شرکت نفت و گاز این کشور )روس نفت( مشکات عملیاتی 
یا جغرافیایی به وجود آورد. روســیه به دنبال کاهش برخی تحریم های 
آمریکا به ویژه علیه شــرکت روس نفت اســت که دیگر در بخش نفت 
ونزوئا فعالیت نمی کند. چالش های فنی بخش نفتی روســیه احتمااً 
مسکو را بر آن خواهد داشت تا به دنبال دسترسی به بازار سرمایه برای 
بخش نفتی خود و کمک گرفتن از صنعت و فن آوری آمریکا باشــد اما 
معلوم نیســت که از کجا می توان پیشرفتی سیاسی در روابط دوجانبه 
پیچیده آمریکا-روســیه ایجاد کرد.عاوه بر پیامدهای سرمایه گذاری و 
آسیب های احتمالی بر تجهیزات و میدان های نفتی روسیه، تداوم کاهش 
تولید نیز ممکن است برای شــرکت های روسی مشکات بازاریابی به 
وجود آورد. هم اکنون نیز در بحبوحه کاهش تقاضای ناشی از تعطیات 
همه گیری کووید-۱۹، صادرات نفت خام روسیه با کاهش تقاضا مواجه 
اســت.  گزارش های آماری نشــان میدهند که در حال حاضر، روسیه 
دارای حدود ۲۰۰ هزار چاه فعال اســت که بیشــتر از بسیاری از دیگر 
کشورهای تولیدکننده نفت خام است. در مقایسه با هزینه پایین تولید 
نفت در عربســتان، روش های هیدرودینامیک روسیه )ازجمله حفاری 
افقی و شکافت هیدرولیک( به ویژه در چاه های قدیمی این کشور، نیرو 
و سرمایه زیادی می طلبد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
دسامبر ۲۰۱۶ میادی، پس از تجربه دو سال سقوط قیمت در بازارهای 
جهانــی، با جمعی از تولیدکنندگان غیر عضو اوپک برای کاهش تولید 
به توافق رسید. این کشورهای غیر عضو در کنار اوپک توانستند در پی 
بازنگری بر میزان تولید و عرضه نفت در سال ۲۰۱۷ بازار را تنظیم کنند. 
سیاست گذاری مشترک میان ۱۰ کشور تولیدکننده نفت از جمله روسیه 
در کنار ۱۳ عضو اوپک، به اوپک پاس شهرت یافت؛ نهادی که در عمل 
و تا پیش از ششم آوریل سال جاری میادی، ائتافی به رهبری مسکو 
و ریاض بوده تا با حجم تولید و عرضه خود، بازار را تنظیم کنند. تخطی 
برخی کشور ها از توافق در اوپک پاس البته مشهود و باعث نوسان بازار 
بود روسیه تقریباً سه چهارم کل صادرات نفت خام خود را تنها در دو بازار 
اروپا و شمال شرق آسیا به فروش می رساند که عمده آن از طریق خط 
لوله حمل می شــود. در چین، از زمان شروع بحران کووید-۱۹ روسیه 
جای کاهش نفت ایران و ونزوئا را پرکرده و به ســهم بازار دست یافته 
است. قبل از توافق کاهش تولید در اوپک پاس، شرکت های روسیه در 
مناطق دورافتاده ساحلی نظیر شرق سیبری و شرق دور روسیه فعاانه 
به دنبال توسعه میدان های سبز )میدان های تازه( بودند تا کاهش تولید 
در مناطق دیگر روسیه را جبران کنند. بااین حال، با توجه به قیمت فعلی 
نفت، تداوم سرمایه گذاری و تولید در میدان های سبز در هاله ای از ابهام 
قرارگرفته است. تابه حال شرکت های نفتی روسیه از سرمایه گذاری کان 
خود صرف نظر نکرده و به بازگشت قیمت جهانی نفت و توافق کاهش 
تولید اوپک پاس امیدوار هســتند. اینکه شرایط در بازار نفت جهانی 
امروز بســمت و سوی فروشنده نیست و با اصطاح خریدار مارکت نام 
دارد به نوعی در باطن مشوق یک سیاستگزاری راهبردی برای ایران نیز 
هســت. اگر مجلس و مسئولین همت نموده جسورانه فروش نفت خام 
را ممنوع اعام کنند در طول یکه دهه ما در ایران موفق خواهیم شــد 
تمام تولیدات نفت در ایــران را به فراورده تبدیل کنیم که ارزش ذاتی 
آن جند برابر نفت خام خواهد بود. تعامل قدرتهای بزرگ بایکدیگر برسر 
نفت برای اوپک و اوپک پاس همیشه مزاحمت داشته و کاش ما به این 

مزاحمت ها تن نمیدادیم.
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

چرا سکه در عرض یک هفته 
1/5میلیون تومان گران شد؟

نایــب رییس اتحادیه طا و جواهر تهران در تحلیل یک هفته اخیر بازار ســکه و 
طای داخلی، ضمن تاکید براینکه افزایش قیمت ســکه و طا بیشتر تحت تاثیر 
افزایش نرخ ارز در داخل بوده اســت تا افزایش ۳۶ داری قیمت اونس جهانی در 
طول هفته، حباب هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی را ۸۰۰ هزار تومان اعام کرد.

مســعود یزدانی با بیان اینکه در یک هفته اخیر میزان رشد قیمت  سکه و طا در 
بازار داخلی، بیش از میزان تاثیر افزایش ۳۶ داری اونس جهانی بوده است، اظهار 
کــرد: با توجه به قیمت اونس جهانی که در ابتدای هفته ۱۸۶۲ دار و ۲ ســنت 
بوده و در آخرین معامات هفته اخیر به ۱۸۹۸ دار و ۱ سنت رسیده است، علت 
رشد ۱.۵ میلیون تومانی قیمت سکه بیشتر ناشی افزایش نرخ ارز بوده است. نایب 
رییس اتحادیه و طا جواهر تهران ضمن تاکید براینکه در اصل چنانچه تنها قیمت 
اونس جهانی را مدنظر قرار دهیم، با این میزان رشــد قیمت ســکه و طا مواجه 
نمی شدیم، افزود: این رشد قیمت سکه و طا به افزایش لحظه ای نرخ ارز در کشور 
باز می گردد؛ بنابراین منتظر و امیدوار به روزی هستیم که بانک مرکزی نرخ ارز را 
مهار کرده و ارز را به قیمت واقعی عرضه کند؛ در این صورت قطع به یقین قیمت 
ســکه و طا نیز در بازار کنترل خواهد شد.وی در رابطه با وضعیت فعلی عرضه و 
تقاضا در بازار، با اشاره به اینکه اتحادیه تقاضای بازار را میزان تقاضا برای مصنوعات 
)طاهای آماده( تلقی می کند، تصریح کرد: در حال حاضر تقاضایی برای مصنوعات 
وجود ندارد، مگر معدود تقاضاهای انگشت شماری که فرد خرید ضروری مناسبتی 
داشته باشد. در حال حاضر تحقیقا تقاضا برای مصنوعات طا صفر است؛ بنابراین 
در تجارت روز، هیچ تقاضایی در بازار و فروش توســط واحدهای ما وجود ندارد و 
اوضاع خوب که نیست، بلکه تنزل هم نسبت به گذشته بیشتر شده است.این مقام 
صنفی خاطرنشــان کرد: این در حالی است تمام آشــفتگی و بهم ریختگی بازار و 
افزایش تقاضا، در بخش سفته بازی هاست که افراد به جهت سرمایه گذاری و حفظ 
ارزش ریــال خود اقدام به خریدهای غیرواقعی و تقاضــای کاذب کرده و با خرید 
سکه به تعداد باا حتی تا ۲۰۰ سکه، بازار را آشفته می کنند. البته که در حقیقت 
این موضوع به دســت خود بانک مرکزی اســت؛ سکه را ضرب کرده و می فروشند 
و اتحادیــه نیز هیچ دخالتــی در آن ندارد.نایب رییس اتحادیه طا و جواهر تهران 
در رابطه با آخرین قیمت های معاماتی در بازار سکه و طا گفت: در حالی که در 
ابتدای هفته قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار طرح جدید ۱۳ میلیون و ۴۳۰ هزار 
تومــان بوده، در آخر هفته قیمت آن با افزایش یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومانی به 
۱۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم نیز از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان با افزایش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به ۱۴ میلیون تومان قیمت 
دارد. در حال حاضر حباب سکه نیز برای هر قطعه سکه ۸۰۰ هزار تومان است.وی 
افزود: در پایان هفته هر قطعه نیم ســکه هشــت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع 
سکه پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشت که هر دو نسبت به ابتدای هفته 
با یک میلیون تومان افزایش قیمت مواجه شدند. سکه های یک گرمی نیز با ۳۸۰ 
هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته که دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت 
داشته به دو میلیون و ۵۳۰ هزار تومان در آخرین معامات هفته اخیر رسیده است.  
یزدانی افزود: همچنین هر مثقال طا با افزایش ۳۸۵ هزار تومانی از پنج میلیون و 
۴۴۱ هزار تومان در ابتدای هفته به پنج میلیون و ۸۲۶ هزار تومان و همچنین هر 
گــرم طای ۱۸ عیار  با افزایش حدود ۸۹ هزار تومانی )۸۸ هزار و ۹۰۰ تومان( به 
یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. در ابتدای هفته ای که گذشت 
هر گرم طای ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۵۶ هزار تومان قیمت داشت. همانطور که 
اشاره شد آخرین نرخ ثبت شده برای اونس جهانی نیز با افزایش ۳۶ داری نسبت 

به ابتدای هفته ۱۸۹۸ دار و ۱ سنت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

۲۰میلیون نفر مستحق از دریافت سهام عدالت جاماندند
 رییس کل گمرک مطرح کرد؛

مبادات تجاری شش ماهه از مرز 
30 میلیارد دار عبور کرد

همتی: خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم
 دایل افزایش قیمت ارز بعدا توضیح 

خواهم داد!

مهدی میراشرفی، معاون وزیراقتصاد و رییس کل گمرک ایران در تشریح تجارت خارجی کشور در نیمه اول 
سال، اظهار داشت: مبادات تجاری ایران با کشورهای خارجی در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۳۰ میلیارد و 
۳۴۹ میلیون دار و ۶۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تن رســید.رئیس کل گمرک ایران با اعام این خبر گفت: سهم 
صادرات قطعی کااهای غیرنفتی به اســتثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب 
صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت بالغ بر ۴۶ میلیون و ۳۱۸هزار تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ 
میلیون دار بود که  بنزین همچنان در صدر کااهای صادراتی کشــور در نیمه نخســت امسال قرار دارد  و 
پلی اتیلن، گرید فیلم، متانول و اوره بعد از بنزین ۴قلم نخســت کاای صادراتی کشور بودند.وی در خصوص 

مقاصد صادراتی کشور اظهار داشت: .....

هشدار اروپا به ترکیه درباره تکرار اقدامات یکجانبه در مدیترانه

 تحریم های سختی در راه است
انتقاد صریح وزیر صنعت از  انحصارطلبی در صنعت خودروسازی

مردم ایق  خودروی خوب و با کیفیت  هستند
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رئیس مجلس:گزیده خبر

 برنامه ششم توسعه، عملیاتی نیست و بیشتر آرزو نویسی است
محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه عملیاتی نوشته نشده است و 
بیشتر آرزو نویسی بدون توجه به ظرفیت ها بوده است، گفت: به دلیل سوء مدیریت ، 
فرصت هــای ما دارند به تهدید تبدیل می شــوند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شــورای اســامی صبح دیروز )جمعه 11 مهرماه( در نشســتی مشترک با مجمع 
نمایندگان و همچنین مدیران کل استان مازندران به بررسی نظام مسائل این استان 
پرداخت.قالیباف در ابتدا ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای مازندران گفت: 
امروز موظف هستیم حرف مردم را بزنیم و در این راستا گام برداریم؛ استان مازندران 
ظرفیت های خوبی دارد ولی باید بپذیریم مردم با مشکات متعددی روبه رو هستند.

رئیس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: هم اکنون مهمترین وظیفه آسیب شناسی 
مشکات است، در واقع با توجه به سخنان رهبر انقاب مبنی بر اینکه با دو ظرفیت 

جنگل و دریا می توان این استان را اداره کرد، باید مشخص شود مشکل کجاست.
وی در این زمینه گفت: بدون شــک نداشــتن برنامه مشــخص سبب شده شاهد 
مشــکات کنونی باشیم و ریشه نداشتن برنامه نیز سوء مدیریت است لذا مشکات 
مرتبا دست به دست شده و در شرایط کنونی فرصت ها به تهدید تبدیل شده است.

قالیباف ادامه داد: استان مازندران ظرفیت کشاورزی و گردشگری دارد اما امروزه به 
دلیل مسائل یاد شده دچار خسارت های زیادی شده که نیازمند چاره اندیشی است.

رئیس مجلس شــورای اسامی افزود: باید یادآور شد ما دولت و قوه مجریه نیستیم 
بلکه نمایندگان مجلس شــورای اســامی هســتیم و باید ریل گذار امور باشیم تا 
سیاست ها درســت اجرایی شود. همچنین باید نظارت جدی در ابعاد مختلف برای 
اجرایی شــدن احکام داشته باشیم. وی تصریح کرد: تصمیمات مجلس فرآیند خرد 
جمعی نمایندگان و نخبگان است و باید از سوی قوه مجریه و سایر نهادهای مختلف 
اجرایی شــود؛ باید از دخالت در کار اجرایی پرهیز شــود تا قوه مجریه پاسخگوی 
مردم و نمایندگان مجلس باشد.قالیباف گفت: بررسی کارهای موفق در کشور نشان 
می دهد مردم محوری عامل پیشرفت است ؛ همانطور که در دفاع مقدس خداباوری و 
مردم باوری موجب موفقیت و پیروزی شد بنابراین هرگاه این دو مولفه فراموش شود 
در امور باز می مانیم.رئیس مجلس افزود: هم اکنون در استان مازندران  آب وجود دارد 
اما مردم تشنه اند، کشاورزان دارای مشکات هستند، توریست ها محل بهره برداری 
عمومی را دچار آسیب می کنند و مردم منطقه نمی توانند به خوبی از مزیت هایشان 
بهره ببرند.وی ادامه داد: بدون شــک برای حل مشکات منطقه ای و محلی نیازمند 
انسجام مدیریتی و برنامه ریزی هستیم بنابراین مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی 
استان و مسئوان قضایی باید با یکدیگر همدل و هماهنگ باشند.قالیباف گفت: در 
این بین برای حل مشکات نیازمند تفکیک مأموریت و برنامه ها در 3 سطح هستیم.

رئیس مجلس شورای اسامی ادامه داد: طی 4 ماه گذشته از شروع مجلس یازدهم 
دو ماه زمان برای طی شــدن روال اداری مانند تشکیل کمیسیون ها و ... سپری شد 

لذا طی این مدت تاش زیادی برای قانونگذاری، نظارت و ساماندهی نظارت ها شده 
است.وی افزود: به طور واضح مشخص است تا پایان این دولت حدود یک سال زمان 
باقی مانده که البته فرصت کمی هم نیســت و مســئوان باید از آن به خوبی بهره 
ببرند اما 4 ســال زمان پیش روی مجلس بــرای فعالیت وجود دارد و باید برنامه 5 
ســاله هفتم توسط مجلس یازدهم تدوین شود.قالیباف تصریح کرد: بنابراین اعتقاد 
دارم اساسی ترین کار مجلس یازدهم به عنوان یک مجلس انقابی که مردم نسبت 
به آن انتظار و امید دارند، تحقق مردم باوری در تدوین برنامه 5 ســاله هفتم است.

رئیس مجلس شورای اســامی ادامه داد: می توان گفت تاکنون نوع برنامه ریزی ها 
بیشتر شبیه ذهنیات و آرزوها بوده تا منطبق با ظرفیت ها و مطابق رویکرد درستی 
مانند مردم باوری که در این زمینه می توان به برنامه ششــم توســعه اشاره کرد که 
به طور کامل عملیاتی نیست.ی تصریح کرد: دولت سیزدهم و مجلس یازدهم باید 
برنامه 5 ساله هفتم را طوری برنامه ریزی کنند که دارای 3 سطح ملی، منطقه ای و 
محلی باشــد. باید احکام دقیق و مشخصی دراین برنامه نوشته شود تا احکام محلی 
منطبق با احکام منطقه ای و سپس با مسائل ملی تطابق داشته باشد.قالیباف گفت: 
به عنوان مثال نمایندگان اســتان های شمالی خواستار تشکیل سازمان ساماندهی 
سواحل هستند که این مهم متفاوت با سواحل در دریای جنوب است از این رو باید 
حکم برنامه ای آن پیش بینی شود.رئیس مجلس شورای اسامی افزود: در این بین 
نباید از یاد برد در برنامه ریزی ها باید به سرنوشــت مردم توجه شود؛ در واقع گاهی 
در تصمیمات درصدد حامی پروری هســتیم اما وقتی به سرنوشت مردم توجه شود 
توانمندسازی مد نظر است.وی تصریح کرد: به عنوان مثال باران های چند روز اخیر 
در تالش ســبب بروز مشکاتی شد و بر اساس اقلیم شناسی در آینده شاهد بارش 
باران های پرحجم و نطقه ای خواهیم بود که زندگی مردم تحت تأثیر آن اســت لذا 
باید در احکام برنامه ریزی درستی در 3 سطح برای حل این مشکات داشته باشیم.

قالیباف افزود: باید زنجیره ای از پیشــران های توسعه منطقه ای برای اقتصاد استان 
در نظر گرفته شــود، به عنوان مثال شاید مردم و ســرمایه گذاران استان مازندران 
برای ایجاد ارزش افزوده مجبور باشــند در استان همجوار کارخانه ای ایجاد کنند اما 
نباید با مشــکل مواجه شوند که برای جلوگیری از بروز مشکات در این زمینه نیاز 
به مجموعه ای از قوانین محلی، منطقه ای و ملی اســت.رئیس قوه مقننه بیان کرد: 
گاهی قــوه مجریه به جای دخالت در جزئیات اداره یک بخشــداری و دهیاری در 
حوزه دفع پســماند زباله دخالت می کند اما مشاهده می شود هیچ کدام به درستی 
سامان نمی یابد. وی ادامه داد: طبق تجربیاتم اعتقاد دارم مشکلی که طی 30 سال 
در حوزه دفع پسماند نتوانستیم حل کنیم می توان ظرف مدت 18 ماه حل و فصل 
کرد و در این زمینه نیاز به زباله سوز و حتی بودجه دولتی ندارد زیرا باید به سمت 
تولید کمپوســت حرکت کنیم.قالیباف گفت: بنابراین اگر هر شهری بگوید به طور 

جدا می خواهد مشــکل دفع زباله را حل کند شــرایط مشابه اکنون خواهد ماند در 
حالی که با دیدگاه استانی می توان آن را برطرف کرد.رئیس مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: بدون شک در برنامه ریزی ها باید دقیق عمل کنیم و نباید آرزوهایمان را 
بنویسیم  بنابراین در برنامه 5 ساله با پیش بینی 3 الی 4 حکم باید مسئولیت تحقق 
احکام به مسئوان استانی واگذار شود زیرا مجلس باید در سطح ملی با قانونگذاری 
محکم درصدد حفظ ارزش پول ملی باشــد.وی افزود: دولت ارزش پول ملی را رها 
کرده و می خواهد مســئله زباله استان را حل کند و در هر دو به مشکل می خورد و 
با این نوع مدیریت در صنعت و کشــاورزی نیز مشکل ایجاد می شود. قالیباف بیان 
کرد: وقتی ارزش پول ملی لجام گسیخته است تحول در اقتصاد شکل نمی گیرد زیرا 
شــرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.رئیس مجلس شــورای اسامی ادامه داد: 
نمایندگان مجامع استان های شمالی شــامل گیان، مازندران و گلستان برنامه ای 
را برای توســعه مد نظر دارند که بر اســاس 3 ســطح برنامه ریزی یاد شده به نظر 
می رســد در پیشــران اقتصادی نیاز به افزوده شدن استان سمنان نیز به این جمع 
باشد.وی گفت: وقتی با سیاست غلط مهاجرتی جمعیت تهران و البرز افزایش یافت 
و 24 درصد جمعیت در یک درصد خاک مستقر شد بدون شک این افراد در اولین 
فرصت تاش می کنند به دلیل آلودگی صوتی و هوا و ... از این محیط خارج شــوند 
لذا در جاده های شمالی این موضوع به وضوح خودش را نشان می دهد.قالیباف افزود: 
کسی که وارد استان های شمالی می شود باید هزینه اش را پرداخت کند و برای این 
کار نیاز به برنامه ریزی از ســوی مدیران استانی است. اگر تاکنون در مجلس به این 
موضوع توجه نشده، باید در برنامه 5 ساله هفتم به آن توجه شود.رئیس قوه مقننه 
بیان کرد: افرادی که در این مناطق ویا می ســازند باید مالیات متفاوتی از ساکنان 
آن بدهند که آن هم باید با اختیارات مدیریت اســتانی باشد.وی ادامه داد: این افراد 
بابــت تولید زباله باید هزینــه آن را بپردازند، وگرنه یک طیف از همه چیز بهره مند 
می شوند همان طور که در حوزه اقتصاد رانت خواری می کنند و در حوزه گردشگری 
زیرســاخت ها را از بین می برند.قالیباف گفت: مصمم هستم در برنامه 5 ساله هفتم 
با رویکرد یاد شــده به مشکات مذکور بپردازیم و بدون شک مجلس پشتیبان تک 
تک نمایندگان اســتان ها و مدیران محلی است تا امور را پیش ببریم.رئیس مجلس 
شورای اسامی افزود: وقتی نمایندگان و مدیران استانی صحبت از حدود 18 درصد 
بیکاری می کنند نباید از یاد ببریم که این افراد عمدتا جوانان تحصیلکرده هستند که 
برای تربیت شان هزینه شده اما این فرصت بزرگ امروزه به تهدید تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی های خوبی برای ایجاد مراکز فناوری خصوصا در حوزه 
دانش بنیان ها شده از این رو باید با اجماع استانی و با اولویت به سمت ایجاد شرایط 
برای مراکز فناوری و شرکت های دانش بنیان گام برداریم که پیشران های مهمی در 

حوزه های مختلف هستند.

امیر سرتیپ محمودی:
 اگر تهدیدی رخ دهد آن را در نطفه 

خفه می کنیم
معــاون اجرایی ارتش گفــت: امروز روی پای خودمان ایســتادیم و توان رزمی 
باایــی داریم و اگــر تهدیدی رخ دهد آن را در نطفه خفــه خواهیم کرد. امیر 
سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش جمهوری اسامی در آئین تجلیل 
از دست اندرکاران و تاشگران ارتشی نمایشگاه دستاوردهای ملی دفاع مقدس 
اظهــار کرد: با بهره گیری تجربیات دفاع مقدس توانســتیم از توانمندی خوبی 
برخوردار هستیم.وی افزود: متخصصین ارتش توانایی های نظامی آجا را افزایش 
داده اند و این یک موفقیت بزرگ است.معاون اجرایی ارتش با بیان اینکه ارتش 
از توانمندی های مطلوبی برخوردار است؛ گفت: در دوران دفاع مقدس رزمندگان 
در مقابل زیاده خواهی دشمن ایستادند و امروز از آن تجربیات بهره گرفتیم.امیر 
ســرتیپ محمودی با تاکید بر اینکه در دوران دفاع مقدس ســیم خاردار به ما 
نمی دادند و مهمات ما محدود بود؛ تاکید کرد: امروز ما انواع موشک ها، هواپیماها، 
بالگردها، توپخانه و … را خودمان می ســازیم.وی خاطرنشان کرد: ما امروز روی 
پای خودمان ایســتادیم و توان رزمی باایی داریم و اگر تهدیدی رخ دهد آن را 
در نطفه خفه خواهیم کرد.معاون اجرایی ارتش ابعاد مختلف نمایشگاه را تشریح 
کرد و گفت: امسال نمایشگاه دارای دستاوردهای بسیار خوبی در همه زمینه های 
علمی، فرهنگی و نظامی بود.وی تاکید کرد: یادآوری ایام اه دفاع مقدس ما را از 
تاریکی ها به سوی روشنایی ها هدایت می کند و بزرگترین سرمایه ما دفاع مقدس 

است که موجب تثبیت و اعتای انقاب اسامی شد.

 ذوالنور در دیدار سفیر ازبکستان: 
وظیفه کشورهای اسامی دفاع از آرمان های 

فلسطین است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی گفت: 
وظیفه کشورهای اسامی دفاع از قبله اول مسلمین و آرمان های فلسطین است، 
لذا انتظار می رود همه کشــورهای اسامی بویژه کشــورهای تاثیرگذار در این 
زمینه اقدامی موثر داشــته باشــند. بهادر عبداه  اف سفیر ازبکستان در تهران 
با حجت ااســام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی دیدار و گفت وگو کرد.ذوالنوری در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات 
فرهنگی و تاریخی و دو ملت و با ابراز خرسندی از روابط دوستانه دو کشور گفت: 
جمهوری ازبکســتان کشوری تأثیرگذار در منطقه میباشد و سیاست جمهوری 
اسامی ایران توسعه و گســترش هرچه بیشتر در عرصه  های مختلف سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی فیمابین می باشــد.وی با تاکید بر ارتقاء ســطح ارتباطات 
پارلمانی میان دو کشور، تصریح کرد: مجلس شورای اسامی بر افزایش تعامات 
پارلمانی با کشورهای دوست و همسایه در منطقه از جمله ازبکستان تأکید دارد.

نماینده مردم قم در مجلس شــورای اســامی بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به تشکیل گروه های دوستی در مجلس شورای اسامی افزود: همکاری های 
پارلمانی در سطوح مختلف از جمله گروه های دوستی و کمیسیون های تخصصی 
در مجالس ایران و ازبکســتان می تواند به توسعه روابط دو کشور کمک شایانی 
نماید.رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر ظرفیت های 
اقتصادی جمهوری اسامی ایران و جمهوری ازبکستان گفت: با توجه به حجم 
مبادات تجاری فیمابین، توانمندی های اقتصادی خوبی در دو کشور وجود دارد 
که می تواند به تقویت و تحکیم مناســبات  در راستای منافع دو ملت بهره برد.

ذوالنوری ضمن اشــاره به سخنرانی رئیس جمهور ازبکستان در مجمع عمومی 
ســازمان ملل بیان داشت: مجلس شورای اســامی از اظهارات رئیس جمهور 
ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل در جهت ارتقای نقش آفرینی پارلمان ها 
در مناسبات سیاسی و توسعه ای استقبال می کند.ذوالنوری در پایان با اشاره به 
عادی ســازی روابط برخی کشورهای منطقه با رژیم غاصب صهیونیستی گفت: 
وظیفه کشورهای اسامی دفاع از قبله اول مسلمین و آرمان های فلسطین است، 
لذا انتظار می رود همه کشورهای اسامی بویژه کشورهای تاثیرگذار در این زمینه 
اقدامی موثر داشته باشند. بهادر عبداه اف سفیر ازبکستان در تهران نیز در این 
دیدار با ابراز خرسندی از این دیدار و بر شمردن اشتراکات تاریخی، سیاسی بویژه 
فرهنگی، خواستار گســترش روابط دو کشور جهت ترویج دین مبین اسام بر 
اساس ایده روشنگری شد.وی در ادامه بر نقش و جایگاه مهم جمهوری اسامی 

ایران در منطقه تاکید کرد .

روحانی: 
نظارت های کرونایی در تهران با جّدیت و 

شّدت بیشتری دنبال شود
رئیس جمهور دســتور داد با توجه به وضعیت شــدیدتر کرونا در تهران، کنترل 
ها و نظارت ها با دقت، شــدت و جدیت بیشتری دنبال شود تا هر چه سریعتر 
به شــرایط کنترل و مدیریت شده بیماری، نزدیک شویم.حجت ااسام حسن 
روحانی، رئیس جمهور، روز )پنجشــنبه 10 مهر( در جلسه روسای کمیته های 
ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: بر اساس انتظار و مطالبه جامعه و نیز دستگاه های 
نظارتی و مســئول برای وضع ضمانت اجرایی در قبال رعایت دســتورالعمل ها 
و جریمه کســانی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند نظیر آنچه در کشــورهای 
دیگر نیز اجرا شــده است، جرائمی متناســب با تخلفات در سه سطح ادارات، 
اصناف وکســب و کارهای خصوصی و  فضاهای عمومی و همچنین دســتگاه 
های ناظر و جریمه کننده، مشــخص شده است.رئیس جمهور اظهارداشت: در 
خصوص ادارات باید تخطی از پروتکل ها به عنوان تخلف اداری محسوب شده و 
طبق ضوابط اداری، با قاطعیت و جدیت با متخلفان برخورد شده و مورد توبیخ 
اداری قرار گیرند.روحانی افزود: در خصوص اصناف نیز ضروری اســت با کمک 
ســازمانهای مرتبط با اصناف و بنگاه های خصوصی و اتاق اصناف، نظارت ها با 
قاطعیت دنبال شــود و متخلفان چه صاحبان مشاغل و بنگاهها و چه خدمات 
گیرندگان، بر اساس جرائمی که تعریف شده باید برخورد شوند.روحانی با اشاره 
به اینکه ستادهای استانی مقابله با کرونا با توجه به مصوبات گذشته ستاد ملی 
همچنان با مجوز وزیران کشور و بهداشت و متناسب با وضعیت شیوع کرونا در 
استانهای خود تصمیم می گیرند، دستور داد با توجه به وضعیت شدیدتر کرونا 
در تهران، کنترل ها و نظارت ها با دقت، شدت و جدیت بیشتری دنبال شود تا 
هر چه ســریعتر به شرایط کنترل و مدیریت شده بیماری، نزدیک شویم.رئیس 
جمهور در ابتدای ســخنان خود نیز با اشاره به اقداماتی که طی 8 ماه گذشته 
درباره آموزش دســتورالعمل ها، اطاع رسانی و تذکرات برای اجرای دقیق این 
دســتورالعمل ها برای حفظ سامتی مردم انجام گرفته، گفت: با توجه به تداوم 
روند شیوع این بیماری و شرایط جدید آن و افزایش شمار مبتایان و فوتی ها، 
عدم رعایت دستورالعمل ها در سطح جامعه، مستلزم جریمه متخلفان است بویژه 
اینکه در ماه های پیش رو بر اثر امکان تاقی کرونا با ســرماخوردگی و آنفلوآنزا 
با مخاطراتی مواجه خواهیم شد که برای کنترل آن، وضع جرائم برای متخلفان 

را ضروری تر می سازد.

جهانگیری: 
با امضای برنامه ۲۵ ساله ایران و چین 

 فصل جدید همکاری های دو کشور 
رقم می خورد

معاون اول رییس جمهور در پیام هایی جداگانه به »لی کچیانگ« نخست 
وزیر و »وانگ چی شــان« معاون رییس جمهوری خلق چین، فرا رسیدن 

هفتاد و یکمین سالروز استقال جمهوری خلق چین را تبریک گفت.
 اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در پیام هایی جداگانه به 
»لی کچیانگ« نخســت وزیر و »وانگ چی شان« معاون رییس جمهوری 
خلق چین، فرا رســیدن هفتاد و یکمین سالروز استقال جمهوری خلق 

چین را تبریک گفت.
متن پیام های اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

بسم اه الرحمن الرحیم
جناب آقای لی کچیانگ

نخست وزیر جمهوری خلق چین
فرا رســیدن هفتاد و یکمین سالروز اســتقال جمهوری خلق چین را به 

جنابعالی صمیمانه تبریک می گویم.
اشتراکات فرهنگی، پیشــینه روابط بلند مدت تاریخی به همراه اشتراک 
نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل و تحوات بین المللی و عزم 
راســخ ما در مبارزه با یکجانبه گرایی، بنیادی مســتحکم برای مشارکت 
جامــع راهبردی ایران و چین فراهم آورده اســت کــه همکاری متقابل 
در عرصه های مختلف، زمینه گســترش این مشــارکت و بهره گیری از 
ثمرات آن را روزافزون کرده اســت. کمک متقابل ایران و چین برای مهار 
کووید 1۹ از جمله نمونه های مشــارکت جامع راهبردی است که ثمرات 
نکویی را در حوزه همکاری های دو جانبه در برداشته است.اطمینان دارم 
تشریک مساعی با جناب عالی و همکاری دستگاه های ذی ربط دو کشور، 
همچنین نهایی سازی و امضای برنامه مشارکت جامع راهبردی 25 ساله، 
فصل جدیدی از همکاری های ایران و چین را رقم خواهد زد.ســامتی و 

موفقیت آن جناب و شادکامی مردم جمهوری خلق چین را آرزومندم.

حجت ااسام محمدحسنی:
 باید به محرومان کمک کنیم و آنها 

را دریابیم
رییس ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: هر کاری که از دستمان بر 
مــی آید باید در راه خدا به محرومان کمک کنیم و آنها را دریابیم وگرنه 
کیفر بی تفاوتی در برابر آنها را خواهیم دید. عباس محمد حسنی رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسامی ایران در گفتگو با ستاد 
خبری پویش ســفر عشق با بیان اینکه این گونه پویش ها یکی از بهترین 
راه های کمک به محرومان است افزود: هر کاری که از دستمان بر می آید 
بایــد در راه خدا به محرومان کمک کنیم و آنهــا را دریابیم وگرنه کیفر 
بی تفاوتــی در برابر آنها را خواهیم دید.وی افــزود: به مانند پویش های 
قبلــی باید از مردم اســتمداد گرفت تا به محرومــان و نیازمدان جامعه 
و اســتان ها کمک کرد.رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش بیان کرد: 
اگر نیازمندی های آنان را ذخیــره کرده و دارید که چه بهتر و گرنه باید 
بــرای کمک به آنان از مردم کمک گرفت که در صورت اســتمداد، مردم 
خوب و مهربان کشــورمان در این زمینه از هیچ کوشش دریغ نمی کنند.

محمدحســنی اضافه کرد: درحال حاضر محرومان در اولیات زندگی شأن 
از قبیل مواد غذایی، لباس، لوازم و وســایل بهداشــتی مربوط به ویروس 
کرونا و نوشته افزار، خوراکی تا پوشاکی گرفتار و نیازمند یاری ما هستند، 
بنابر این همه ما باید با افتخار دست به جیب شده و کریمانه و عزتمندانه 
در رفع نیازمندی های آنان مشارکت کنیم و بدانیم که خداوند چند برابر 

جبران خواهد کرد.

نیروهای  گفت:  پورجمشیدیان  سردار 
مسلح ایران نسبت به گذشته پیشرفت 
قابل ماحظه ای داشــته اند، به طوری 
که اســتکبار جهانی امــروز از قدرت 
نظامی ما هراس دارد.به گزارش سپاه 
نیوز، ســردار سرتیپ پاسدار علی اکبر 
پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده 
نیروی زمینی سپاه در گفت وگویی در 
خصوص ضرورت ترویج فرهنگ دفاع 
مقدس اظهــار کــرد: دوران مقدس 
تاریخ کشورمان  از  مقطعی حســاس 
است و آحاد مردم، مسئوان و به ویژه 
جوانانی که آن دوران را درک نکرده اند، 
اگر می خواهند در زمینه های مختلف 
پیشــرفت کنند، باید از تجارب دوران 
دفــاع مقدس اســتفاده کنند؛ چراکه 
رزمنــدگان در آن دوران بــا روحیــه 

جهادی و فداکارانه و از همه مهم تر با 
دستان خالی، بر دشمن تا دندان مسلح 
بعثی پیروز شدند و پوزه استکبار را به 
خاک مالیدند.وی با بیان اینکه دوران 
دفاع مقدس بایــد به عنوان الگو برای 
نســل جدید قرار بگیــرد، ادامه داد: 
جوانان امروز ما با تأســی به فرهنگ 
دفاع مقــدس می توانند پله های ترقی 
را یکی پــس از دیگری طــی کنند؛ 
همان طــور که رزمنــدگان در دوران 

جنگ با اراده خودشان موجب شکست 
دشمن بعثی شــدند؛ جوانان امروزی 
نیز اگر بــا اراده ای قــوی به جنگ با 
مشــکات بروند، حتماً پیروز خواهند 
شــد.معاون هماهنگ کننــده نیروی 
زمینی ســپاه با بیان اینکه رزمندگان 
کارهای نشدنی را شدنی کردند، افزود: 
دوران دفاع مقدس الگویی ملموس و 
نزدیک به نســل جدید است که باید 
از آن بهره ببرنــد و قطعاً اگر این کار 

صورت گیرد، بهتریــن نتیجه حاصل 
می شود.ســردار پورجمشیدیان گفت: 
امروز دشمنان ما به دنبال این هستند 
تا جلوی انتقال فرهنگ دفاع مقدس به 
نسل جوان را بگیرند، لذا همه ما باید 
با تــاش خود جلوی این توطئه آن ها 
و تحریف وقایــع آن دوران را بگیریم.

وی عنوان کرد: امروز نیروهای مسلح 
ما نســبت به گذشــته پیشرفت قابل 
ماحظه ای داشــته اند، بــه طوری که 
استکبار جهانی امروز از قدرت نظامی 
ما هراس دارد.معاون هماهنگ کننده 
نیروی زمینی ســپاه خاطرنشان کرد: 
همان طور که در زمینه نظامی با اتکا به 
توان داخل پیشرفت کرده ایم، قطعاً در 
زمینه اقتصادی نیز بر مشــکات فائق 

خواهیم آمد.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه عنوان کرد

هراس استکبار جهانی از قدرت 
نظامی ایران

آیت اه شبستری: 
مشکات امروز اقتصادی حاصل بی تدبیری است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: گرچه تحریم ها در نابسامانی اقتصادی بی تاثیر 
نیســت اما واقعیت این است که بخش زیادی از این مشــکات حاصل بی تدبیری داخلی 
اســت.آیت اه مجتهد شبستری عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بخش 
قابل توجه مشــکات اقتصادی ریشــه داخلی دارد، گفت: گرچه تحریم ها در نابســامانی 
اقتصادی بی تاثیر نیســت اما واقعیت این است که بخش زیادی از این مشکات حاصل بی 
تدبیری داخلی اســت.وی با بیان اینکه، برخی می خواهند دشمن را مقصر اصلی مشکات 
معرفی کنند، تصریح کرد: واقعا این بی انصافی و غیرقابل قبول اســت کم کاری خودمان را 
به حساب دشمن بنویسیم باید بدانیم که مردم هوشیار و آگاه هستند و مسائل را به درستی 
درک می کنند.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام همچنین گفت: مشکات امروز نشان 
می دهد که آقایان مســئول توجه ازمی به اقتصاد مقاومتی نداشــته اند.ی در پایان گفت: 

مشکات اقتصادی قابل حل هست و این مشکات با مدیریت و تدبیر حل خداهد شد.

امیرعبداللهیان: 
 اسرائیل در حال طراحی نقشه تجزیه

 عربستان است
دســتیار ویژه رئیس مجلــس در امور بین الملل با بیان اینکه »اســرائیل در حال طراحی 
نقشــه تجزیه عربســتان اســت«، گفت: آل خلیفه بحرین و آل ســلمان سعودی عروسک 
خیمه شب بازی واشنگتن و لندن هستند.به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشت:  » عادی سازی روابط امارات با صهیونیست ها صرفاً مربوط به 
خیانت امارت بوظبی اســت، نه امارت های دیگر. در سفر رئیس موساد به منامه، آل خلیفه 
بحرین و آل سلمان سعودیفقط عروسک خیمه شب بازی واشنگتن و لندن هستند. اسرائیل 

در حال طراحی نقشه تجزیه عربستان است.«

سفیر ایران در امارات انتخاب شد
سرکنسول ایران در دبی به عنوان سفیر ایران در امارات انتخاب شد . سید محمد حسینی 
سرکنسول ایران در دبی و امارت های  شمالی در صفحه توییتر خود در این زمینه نوشت 
:» باگذشــت شش ماه از مسئولیتم در  سرکنســولگری در دبی، اینک با تصمیم مقامات، 
مقرر است مسئولیت سفارت جمهوری اسامی ایران در امارات متحده را برعهده گیرم. در 
مســئولیت جدید هم منافع و مصالح ملی کشور و ارتقای سطح روابط و اهتمام به توسعه 

روابط تجاری وبازرگانی فیمابین سرلوحه فعالیت هایم خواهد بود.«

ربیعی: 
شوک نخست کرونا باعث بیکاری 
یک ونیم میلیون نفر در کشور شد

سخنگوی دولت گفت: در شوک نخست کرونا، یک میلیون و 
300 هزار شغل در معرض تهدید قرار گرفت و در پی آن یک 
میلیون و 500 هزار نفر از کار بیکار شــدند.علی ربیعی طی 
سخنانی در سفر به شهرستان تنکابن، با بیان اینکه »در جنگ 
اقتصادِی دشمن، دولت از عزت و هویت ایران دفاع می کند«، 
اظهار کرد: دشمنان تاش دارند با توطئه های گوناگون روحیه 
تاش و امیدواری را در جامعه کاهش دهند، اما برای کاستن 
از مشکات باید نسبت به آینده امیدوار بود و با تاش زیاد در 
جهت رفع کمبودها و کاستی ها گام برداشت.وی افزود: برخی 
افراد در داخل کشور به خاطر برخی مقاصد سیاسی همسو با 
دشمن شده اند و بر طبل ناامیدی می کوبند و اعام می کنند 
که دولت از شرایط سخت زندگی مردم بی خبر است؛ در حالی 
که دولت رنج و ســختی مردم را در شــرایط فعلی اقتصادی 
کاما درک می کند و نسبت به آن آگاه است.سخنگوی دولت 
با تاکید بر اینکه »ما در این ســال ها تاش های زیادی انجام 
داده ایــم و پروژه های زیادی را به بهره برداری رســانده ایم«، 
گفت: بزرگترین رنج جامعه امروز ایران، پولدار شــدن بدون 
زحمِت برخی افراد اســت که بدون آنکه نانی سر سفره مردم 
بگذارند برای خود ثروت اندوزی کرده اند.ربیعی یادآور شــد: 
باید از کارآفرینانی که در این شــرایط سخت فعال هستند و 
در برابر مشکات ایستادگی می کنند، بیش از پیش قدردانی 
کرد.وی با بیان اینکه »دولــت 21 هزار میلیارد تومان برای 
ایجاد اشتغال پیش بینی کرد«، گفت: در شوک نخست کرونا، 
دســت کم یک میلیون و ۶00 هزار شغل دچار آسیب شد و 
یک میلیون و 300 هزار شــغل در معرض تهدید قرار گرفت 
و در پــی آن یک میلیون و 500 هزار نفــر هم از کار بیکار 
شدند.سخنگوی دولت در پایان اظهار کرد: هم اکنون دست کم 
یک میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار 
گرفته اند و به محض تغییــر وضعیت کرونا از حالت قرمز به 
عادی و گشایش های اقتصادی، این تعداد نیرو آمادگی دارند 

به محل کارشان بازگردند.
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

۲۰میلیون نفر مستحق از دریافت سهام عدالت جاماندند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه، بازدهی ۲درصدی در دارایی های غیر 
مولد دولت، درآمد ۸۰هزار میلیاردی ایجاد می کند گفت: منابع صندوقهای بازنشستگی 
در مسیر ســرمایه گذاری صحیح قرار نگرفت. محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به عوامل 
ناکارامدی صندوق های بازنشســتگی در سنوات اخیر گفت:  بخشی از  منابعی که طی 
سالها به عنوان کسورات از حقوق و مزایا و پرداختی های پرسنل چه در مجموعه دولت و 
خارج از دولت کســر می شده و به حسابهای خاصی انتقال پیدا می کرده است این منابع 
اساســاً در حوزه سرمایه گذاری قرار نگرفته اســت.وی ادامه داد،  این منابع باید به عنوان 
ســرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت در نظر گرفته شود و از محل عایدی آن تعهدات 
جاری به عنوان هزینه های درمان یا تعهدات بازنشســتگی پس از دوره 3۰ سال خدمت 
صــورت گیرد.به گفته پورابراهیمی، بعضی از این صندوقهــا، صندوق هایی بودند که در 
طول ســالهای متمادی کسورات را کم کردند ولی در یک صندوق خاص نبردند و اساساً 
صندوقی تشکیل نشده اســت، بنابراین تعهدات در آنجا تعریفی ندارد.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: بخشی از آن هم که صندوق وجود داشت، منابع هم رفته است اما 
برای  آن منابع سرمایه گذاری ازم نشده است، بعضی از آنها به عبارتی ناکارآمد بوده اند در 
اداره صندوق ها و انتفاعی که از آن ســرمایه گذاری می تواند به دست بیاید، نسبت به اصل 
سرمایه گذاری یک بازده بسیار کمی بوده است که نمونه هایش را در مجموعه صندوق های 

متعارف کشور شاهد هستیم و می بینیم.

مصوبات غلط مجلس و ایجاد بار مالی سنگین برای بیمه ها
به گفته این مقام مسئول، بعضاً در مجلس قوانینی تصویب شده که از روی دلسوزی هم 
بوده اســت و مثًا تصمیم گرفتند که موضوع بحث بیمه فان قشر را ما در مجلس حل 
کنیم اما فارغ از اینکه آیا منابع برای این دیده شده یا خیر و حاا در یک بندی با جلب نظر 
و رضایت نظر شورای نگهبان موافقت آنجا هم گرفته شده است که مغایر اصل 75 نباشد، 
مصوبه ای از مجلس بیرون آمده است که یک بار مالی سنگینی به مجموعه بیمه ای وارد 
کرده است که تبعات در بلندمدت هم داشته باشد و فقط در کوتاه مدت نیست و فارغ از 
اینکه چه اثری می گذارد و ناترازی در حوزه نظام بیمه ای چه شرایطی فراهم می کند، این 
هم یکی از عوامل بوده است.البته بخشی از آنها روشهای جبرانش هم دیده شده که شاید 
آن روشهای جبران به خوبی اجرا نشده و بخشی روشهای جبران کامل دیده نشده لذا این 
هم وجود داشته است که بعضی از موارد در حوزه ناترازی بودجه ای در حوزه های بیمه و یا 
مشابه اینها به دلیل مصوباتی هم بوده است که در صحن از روی دلسوزی نمایندگان برای 
یک موضوع شاید با نگاه مقطعی انجام دادند اما اثر میان و بلند مدتش اثر منفی گذاشته 
است که البته طبیعتاً این موارد را هم باید از آن اجتناب کرد.پورابراهیمی در پاسخ به این 
سوال که چرا دولت در این سالها هیچ اقدام مؤثری برای بهبود و کارآمد کردن یارانه های 
مســتقیم انجام نداد؟  گفت:    آن چیزی که طی ســالهای گذشته در ارتباط با پیگیری 
موضوعی که شــما مطرح فرمودید در دستور کار قرار گرفته است پاسخ دولت این بوده 
ـ که بتوانیم بِروز دهک ها را تشخیص  است که »ما از یک بانک اطاعاتی جامع و کاملیـ 
ـ برخوردار نیســتیم، حداقل سالهای اول دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً فضای  بدهیمـ 
پاســخگویی دولت این بود که »ما اساساً یک بانک اطاعاتی جامع که بتوانیم دهک ها را 

تشخیص بدهیم نداریم.«وی افزود، ما طبیعتاً پیشنهادمان این بود که »شما باید این بانک 
را تشکیل بدهید«، و با توجه به پیشرفت هایی که در حوزه پردازش دیتاها ایجاد شده است 
و نرم افزارها و مجموعه قوه اطاعاتی که در کشور وجود دارد برای دولت خیلی کار سختی 
نیست که در این حوزه ورود کند و یک بار بانک اطاعاتی جامع تشکیل بدهد که اگر شما 
شماره ملی کسی را وارد کردید و مشخصات آن را وارد کردید، ایشان می تواند بگوید چه 
وضعیتی از نظر دارایی و امکانات دارد، درآمدش چقدر است، جزو چه دهکی قرار می گیرد، 
با چه روشی طبقه بندی می شود، لذا امکان پردازش اطاعات وجود دارد، به دایل مختلف 
وجود بانکهای اطاعاتی موازی دستگاه های کامًا به عبارتی همراهی که به صورت همزمان 
تصمیماتی در حوزه های مرتبط با این جامعه اطاعاتی و داده های مرتبط با فضای آن انجام 

می گرفتند، در هر صورت از نظر ما دولت این کار را انجام نداده است.

فرمول محاسبه خط فرق تغییر کرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درمواجهه با این سوال که چرا نماینده های مجلس در 
این مقطع این مطالبه قانونی را از دولت نداشتند ، گفت: سالهای اخیر با پیگیری هایی که 
انجام دادیــم دولت اعام کرد »ما بانک اطاعاتی جامع داریم«، اآن صحبتی که مطرح 
می شود بخشی از این دیتاها به دلیل تغییراتی که در ساختار دهکهای جامعه اتفاق افتاده 
به دلیل اینکه به عنوان مثال خط فقر عددش تغییر کرده یا محاســبات مربوط به میزان 
درآمد متوسط در کشور مقایسه اش با گروه های هدف تغییر کرده است و طبیعتاً باید طور 
دیگری محاسباتش را انجام بدهیم امکان اینکه به راحتی بتوانیم آنچه را به عنوان جامعه 
هدف در مجموعه شش دهک جامعه یا پنج دهک جامعه یا هرعددی که مبنای تصمیم 
برای پرداخت یارانه هدفمندی داشته باشیم این امکان پذیر نیست.وی ادامه داد، مشکاتی 
در این زمینه وجود دارد و ما قبول داریم ولی این دلیل برای اینکه ما این مسیری که اشاره 
کردید بتوانیم هدفمند کنیم از این جهت قابل قبول نیست. اآن طرح معیشتی داریم که 
در مجلس یازدهم در دســتور کار است و بحث می کنیم بخشی از آن گزارشهایی که در 
کمیسیون اقتصادی تهیه می شود و بخشی هم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آن 
هم ورود کرده و برای موضوعاتی که در این حوزه است، امیدواریم زودتر بتوانیم با تکالیفی 
کــه در مجلس یازدهم و دولت و ضمانتهای اجرایی که برقرار می کنیم یک ســاماندهی 

مشخصی انجام بدهیم .

20 میلیون نفر مستحق از دریافت سهام عدالت جاماندند
پورابراهیمی گفت: بعضی وقتها اصًا تعجب می کنیم در فضای اجرایی کشور یک اتفاقاتی 
می افتد که بررســی مثًا جامعه کوچکی از تصمیمات در حوزه اقتصادی که هیچ جامعه 
بزرگی در یک اشتباه تصمیم گیری شاهد هستیم، به عنوان مثال عرض می کنم؛ در زمانی 
که قرار بود ســهام عدالت واگذار شود براســاس ضوابط و مقررات مقرر شده بود که این 
سهام عدالت به شــش دهک کم درآمدی جامعه تعلق بگیرد، اتفاقی که بعد از سالها در 
گزارشــهای اخیر کمیســیون اقتصادی به آن دسترسی پیدا کردیم این است که  حدود 
۲۰میلیون نفر از افراد واجدالشرایط که جزو شش دهک کم درآمد جامعه بودند  به دلیل 
فقدان اطاعات کامل یا عدم دقت در پردازش اطاعات یا سهوی یا به هر شکل دیگری 

از سهام عدالت محروم شدند و این یکی از ــ به عبارتی ــ مسائل عجیب کشور است که 
امروز به آن رســیدیم.وی افزود، یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته 
امداد فاقد سهام عدالت هستند و دومیلیون و 1۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان 
بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند، مجموع اینها که دهک های مختلف را حساب کردیم 
حول وحوش نزدیک به ۲۰میلیون نفر می شوند به عبارت دیگر ۲۰میلیون نفر واجد شرایط 
شش دهک کم درآمدی نبودند و سهام عدالت دریافت کردند و از آن طرف کسانی واجد 

بودند دریافت نکردند.

راه اندازی نظام جامع اطاعات خانوار در دستور کار است
بــه گفته پور ابراهیمی، وقتــی ما در خصوص موضوعات صحبــت می کنیم وقتی یک 
پایگاه داده اطاعات دقیقی داشته باشیم این اتفاقات ناگوار در نظام اقتصادی کشور رقم 
نمی خورد. بنابراین اآن ایجاد یک ســامانه اطاعاتــی و در ایجاد یک پردازش اطاعات 
دقیق در تکلیف کردن دولت در اجرای کلیه تکالیفش من جمله بحث یارانه های به عبارتی 
مســتقیم یارانه های آشکار پرداختی که به صورت خاص در جامعه انجام می شود اولویت 
ـ البته خیلی انتظاری از این دولت  دستور کار ماست، امیدواریم بتوانیم با تعامل با دولتـ 
نداریم که بتواند ایــن را اجرایی کند ــ و امیدواریم در دولت آینده بتوانیم برای یک بار 
هم که شده یک نظام جامع اطاعاتی خانوار را تعریف کنیم و هر زمان که خواستیم برای 

جامعه تصمیم گیری کنیم هم دسترسی به داده و هم اراده برای انجام آن داشته باشیم.

اصاح سازوکار هدفمندی یارانه ها در ایحه بودجه
پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهمی که بارها در مجلس بحث شده  شفاف سازی 
منابــع و مصارف شــرکتهای دولتی و تعریف دقیق و ارائه اطاعات شــفاف از مجموعه 
مصارف در بخش یارانه هایی است که ما در حوزه اقتصادی کشور به شکلی در خصوص آن 
تصمیم گیری می کنیم.قبًا دولت عددهای نهایی اش را می آورد و عدد نهایی را در ساختار 
بودجه قرار می داد و اتفاقاتی که در طول این سالها افتاد و مخصوصاً ورود در برنامه ششم 
برای شــفافیت دارایی دولت این شد که دولت همه اجزای هزینه هایش را در تصمیمات 
خودش لحــاظ کند به جای اینکه خالــص تفاوت درآمد و هزینه را به عنوان ســرفصل 
دســتگاهی در بودجه ســنواتی قرار بدهد اجزای هزینه و اجزای درآمدی خودش را هم 
به تفکیک هر یک از دستگاه ها در بودجه قرار بدهد و این باعث شده است شفافیت بیشتری 
ایجاد بشود و اآن نظارت ما براساس همین است و اختاف نظرها عمدتاً بابت همین بود 
که این ساختار مجموعه درآمدی را قبل از کسر هزینه های دولت لحاظ می کنیم یا پس از 
کسر هزینه های دولت است، بنابراین طبیعتاً این موضوع از نگاه کارشناسی می تواند به هر 
روشی که شفافیت بیشتری ایجاد بکند پاسخهای دولت را نسبت به مجلس بیشتر کند و 
ما هم به دنبال افزایش شفافیت برای پاسخگویی جامع تر و کاملتر دولت به مجلس هستیم 
بنابراین تاش شده است که این شفافیت اتفاق بیفتد.وی افزود، خوشبختانه طی سالهای 
اخیر مقرر شد جدول ریز اطاعات منابع و مصارف هدفمندی در قانون بودجه بیاید و اآن 
در قانون بودجه یک پیوست وجود دارد به عنوان جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها، 
این به تفکیک قبًا نبود، یک عدد کلی در بودجه می آمد و تکالیف به صورت کلی می آمد، 

اآن به ریز آن اطاعات پرداخته می شود، مصارف ریزش می آید، تکالیف در خصوص آن 
مشخص می شود، البته باز هم می گویم می تواند بخش هایی از همین سرفصلها باز دقیق تر، 
جزئی تر و با یــک نگاه نظارتی دقیق تری مورد ماحظه مجلــس قرار بگیرد و خروجی 
بتواند یک نظارت جامع تر باشــد، گرچه این اقدام رو به جلو بوده و بخشی از دغدغه های 
نمایندگان را در سنوات گذشته بابت نظارت دقیق برطرف کرده است ولی من تصورم این 
اســت که هنوز جای کار در حوزه بحث یارانه ها و شفاف ســازی هرچه بیشتر و اطاعات 
دقیق تر برای تسلط مجلس بر رعایت حقوق مردم در نحوه عملکرد دولت و دستگاه های 

دولتی در این خصوص وجود دارد.

2درصد بازدهی در دارایی های غیر مولد دولت درآمد 80 هزار میلیارد تومانی 
ایجاد می کند

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر به اندازه ۲۰ درصد از مجموع دارایی هایی را 
که در اختیار دولت قرار دارد ما دارایی غیرمولد محسوب کنیم و از این ۲۰ درصد به اندازه 
فقط ۲ تا 3 درصد بتوانیم ایجاد نرخ بازده بیشتر بکنیم نسبت به وضعیت موجودشان که 
اآن بعضــی از آنها بازده کم و صفر دارند عمًا به اندازه تقریباً ســاانه نزدیک به ۸۰هزار 
میلیارد تومان منابع در بودجه عمومی کشــور ایجاد خواهد شــد و فقط به حساب ساده 
بخشــی از دارایی دولت را بگوییم این دارایی ها مولد نیســتند و نرخ بازده برای اقتصاد 
کشور ندارند، درصدی از آنها را با یک نرخ بازده مشخص بتوانیم ایجاد به عبارتی توانمندی 
و مولدســازی کنیم اثرش در نظام اقتصادی ورود ۸۰هزار میلیارد تومان منابع اســت و 
عددهای کمی نیستند در اقتصاد و اینها کف حداقلی است که می شود برنامه ریزی کرد،وی 
گفــت: بنابراین از نظر ما می توانیم به راحتی منابــع جایگزین درآمدهای نفتی از طریق 
مولدســازی دارایی های دولت از طریق ایجاد ساختار اصاحی در نظام مالیاتی کشور از 
طریق ظرفیت ســازی که ما در بحث مرتبط با کاهش هزینه های دولت در بخش بانکها 
و شــرکتهای دولتی داریم و خیلی از ظرفیتهایی که در حوزه نظام بودجه ریزی از آن نام 
می بریم در نظام اقتصادی کشور تعریف کنیم و ما اعتقادمان بر این است که این می تواند 
به راحتی جایگزین درآمدهای ناپایدار نفت در اقتصاد بشود که اگر با تحریم مواجه شدیم 
و اگر با کرونا مواجه شــدیم ازم نیســت حتماً عوامل قهری باشد و عوامل غیرقهری و 
عوامل غیراجباری هم در اقتصاد ما اثر دارد مثل همه کشورها وقتی با این پدیده روبه رو 
می شویم به راحتی بتوانیم جایگزین درآمدهای پایدار داشته باشیم و نگرانی از آن شوک ها 
و نگرانی از آن تأثیرات شــدید در نظام اقتصادی مثل نظام تحریم و نظام عوامل طبیعی 
مثل کرونا و عوامل دیگر نباشیم.پورابراهیمی در پایان گفت: ان شاءاه یک بسته جامعی در 
اصاح ساختار بودجه تهیه می کنیم و تاشمان این است که  دولت حداقل در سال پایانی 
همکاری کند و خواهشمان از دولت این است این چند سال که همکاری در اصاح ساختار 
بودجه نکردند حداقل یک اثر بگذارند و آن این باشد که ما بتوانیم امسال در بودجه 14۰۰ 
عوامل ســاختاری بودجه ای که مورد مطالبه مقام معظم رهبری است و حضرت آقا بارها 
تأکید کردند همین اخیراً در جلسه ای که در ایام و هفته دولت با وزرا و مسئولین دولتی 
داشتند در آن جلســه هم مطرح فرمودند ان شاءاه این مطالبه حضرت آقا برای بودجه 

14۰۰ یا همه اش یا حداقل بخشی از آن را عملیاتی کنیم.

گزارشی از اولین مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره 
جشنواره ملی تاوت های مجلسی

اولین جلســه مرحله مقدماتی پانزدهمین دوره جشنواره ملی تاوت های مجلســی در بخش قرائت بزرگساان ویژه آقایان عصر نهمین روز از مهر 
ماه 13۹۹ در محل حسینیه خامس آل عباء و در جلسه محمد کاکاوند برگزار شد .در این جلسه که بعنوان افتتاحیه بخش قرائت پانزدهمین دوره 
جشنواره تاوت مجلسی محسوب میگردد ، جعفر فردی از قراء ممتاز و بین المللی بعنوان قاری افتخاری آیاتی را تاوت کرد که مورد تشویق حاضران 
قرار گرفت و بعد از وی تعدادی از قراء حاضر و عاقمند به حضور در جشنواره تاوت کردن که اسامی آنان عبارت است از: حمید شیخ زاده  - مسعود 

خیری  - محمد موسوی - سجاد پور نقی -داوود کریمی 
یاسین حاجی زاده و تعدادی دیگر از شرکت کنندگان که بعد از اتمام تمامی تاوت ها و جمع بندی آراء حاضرین و اساتید حاضر در جلسه آقایان 
محمد کاکاوند،جعفر فردی و داوود جعفری بعنوان هیئت نظارت ، جناب آقای داوود کریمی توانست اکثریت آراء را خود اختصاص دهد.در حاشیه 
برگزاری این مراسم داوود جعفری دبیر پانزدهمین دوره جشنواره دقایقی پیرامون اهمیت تاوت مجلسی و اهداف این دوره از جشنواره نکاتی را مطرح 
کرد.جعفری گفت: مهمترین هدف اما ارتقاء و احیاء جلسات سنتی قرآن اساتید بوده و قاریان و شرکت کنندگان باید بدانند در این جشنواره که با 
عنوان مجلســی مطرح اســت ، نیت آن است که دست اندازهای متداول در امور مسابقات که دست و پای قاریان را برای ارائه بهتر تاوت بسته بوده 
باز و این اختیار به شرکت کنندگان داده شده تا هرانچیزی که در توان و آموزه های خود دارند و ذخیره کرده اند را ارائه کنند و این مردم باشند که 
بعنوان مخاطبان اصلی تاوت قرآن با احساس درونی و الهام گرفته از تاوت های ارائه شده بهترین قاری خود را معرفی کنند.جعفری اضافه کرد ما با 
تمام توان پشت چنین طرح هایی که بتواند از جنبه های مختلف بنیاد آموزش قرآن را در جلسات سنتی تقویت کند حمایت میکنیم.در گفتگو با دبیر 
جشنواره این چنین مطرح شد که وجه تمایز این دوره با تمام ادوار قبل تیم سازی منتخبان 31 استان برای راه یابی به مرحله کشوری و پنجمین 
فجر تاوت خواهد بود.جعفری در توضیح این که چگونه این تیم سازی شکل خواهد گرفت گفت : سالها به شخصه در حوزه مسابقات قرآن سازمان 
اوقاف بعنوان سرمربی تیم های قرآنی اعم از بانوان و آقایان و در رشته های قرائت،حفظ و ترتیل و اذان و هم در شکوفه ها و هم بزرگساان این تجربه 
را از دورهم بودن شرکت کنندگان کسب کرده بودم که با وجود فردی بعنوان یک سرمربی چگونه رفتارهای حرفه ای میتواند در یک تیم و یا حتی 
یک گروه کوچک شکل گرفته و موفقیت فردی و گروهی را تضمین کند ، سند این ادعا سالهای بین 13۹1 تا 13۹5 که استان تهران بهترین نتایج 
خود را در مسابقات سراسری اعم از بانوان و آقایان در رشته های مختلف و بزرگساان و شکوفه ها کسب کرده و همان نوجوانان و جوانان آن دوره 
در حال حاضر از امتیاز آوران عرصه داخلی و بین المللی هستند را نامبرد.لذا این تجربه حقیر را بر آن داشت تا از ده نفر استاد در رشته تاوت های 
مجلسی و صاحب کرسی های داخلی بین المللی درخواست کنم بعنوان سرگروه یا مربیان حرفه ای مرحله استانی تا کشوری منتخبان 31 استان 
را تا مرحله کشوری و فجر تاوت همراهی و همیاری کنند.وی افزود این امر چندین حسن برای ما و همه ی عزیزان خواهد داشت و در توضیح این 
بخش گفت.کلیه مخاطبان بعد از مرحله استانی قرعه کشی شده و رهبری هر گروه 3 تا 4 نفره را یکی از اساتید و قراء بین المللی و مجلسی خوان 
برعهده خواهد گرفت و در طول روز ها و هفته های منتهی به مرحله کشوری تاوت آنان را از راه دور و در فضای مجازی آنالیز و کمک خواهند کرد 
تا کمیت و کیفیت تاوت ها در مرحله کشور پانزدهمین جشنواره و نیز پنجمین فجر تاوت ارتقاء یابد.این موضوع برای اولین بار است که چه در 
عرصه مســابقات و چه در عرصه جشنواره های قرآنی برای منتخبان استان های مختلف صورت خواهد پذیرفت ، وی ارتباط نزدیکی بین منتخبان 
و نخبگان عرصه تاوت های مردمی و مجلسی)اساتید بین المللی تاوت( بهره گیری از تجارب ارزنده اساتید مشهور تاوت های مردمی و مجلسی. 
آنالیز تاوت منتخبان در بازه زمانی باقیمانده و رفع معایب و اشکاات.انس بیشتر اساتید بین المللی تاوت های مردمی و مجلسی را با پیکره نخبگان 
و منتخبان استان های مختلف و از جمله شهر های محروم کشور. استفاده بهینه از فضای آموزش غیر حضوری به دلیل بعد مسافت و بیماری فراگیر 
کوید نوزده.ایجاد حساسیت در بین اساتید برای بهینه سازی و ایجاد یک رقابت آموزشی سالم برای منتخبان استانی.و پیوند دو یا سه نسل مختلف 
در حوزه تاوت های مردمی و مجلســی و ایجاد انگیزه برای دیر دســتگاه های دولتی و حاکمیتی از اجراء چنین ایده ای را بعنوان مزیت های این 
طرح عنوان کرد.دبیر جشنواره تاوت های مجلسی در بخشی دیگر به خبرنگار ....... این مطلب را افزود که ما در این دوره از سوی بانوان بارها و بارها 
تذکراتی را دریافت کرده ایم که چرا این جشنواره برای بانوان بسیار محدود و تنها در چند استان برگزار میشود ، گفت.ما سعی کردیم از سال قبل 
این جشنواره را کم کم برای حضور بانوان و قاریان بانوی سرزمین مان آماده کنیم لذا بعد از خوزستان در این دوره پنج استان دیگر را به آن اضافه 
کردیم ول باز اعام میکنیم.چنانچه هر شهر و استانی مربیان و مدرسانی را داشته باشد که بخواهند با رعایط ضوابط برگزاری مردمی و مجلسی در 
محل خود برای بانوان و شاگردان خود این امر را اجراء نمایند ، ما بعنوان متولیان جشنواره آمادگی آن را داریم تا در برگزاری این رویداد در شهر ها 
و استان های درخواست کننده آن را حمایت ، و منتخبان آن را تجلیل کنیم.عاقمندان و متقاضیان میتوانند  از طریق صفحه رسمی جشنواره در 
اینســتاگرام به آدرس fafquran@ مراجعه و درخواســت خود را ارسال تا شرایط برگزاری برای این بزرگواران نیز فراهم آید.در پایان اولین مرحله 
برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره تاوت های مجلسی در جلسه آقای محمد کاکاوند با جمع بندی آراء حاضران و ناظران و استاد جلسه آقای داوود 
کریم اولین راه یافته به مرحله بعدی و منتخب مردمی این مرحله برگزیده و معرفی شد.خاطرنشان میشود مرحله استانی پانزهمین جشنواره تاوت 
های مجلسی از مهر ماه لغایت پانزدهم آبان 13۹۹ به پایان خواهد رسید.این جشنواره بزودی در بخش حفظ کل قرآن با عنوان حافظ سال یا حافظ 
ترین حافظ کار خود را بطور فراگیر و از طریق فراخوان در سراسر کشور و بدون محدویت سنی و با ایده ای تازه و نوآورانه آغاز خواهد کرد.پیشتر در 
رشته ترتیل نیز فراخوان پانزدهمین جشنواره منتشر و عاقمندان تا ۲3 مهر ماه فرصت دارند تا با انتخاب یکی از قرعه های معرفی شده در صفحه 
رسمی جشنواره در پیامرسان اینستاگرام آثار خود را برای برسی ارسال نمایند.بزودی شرایط حضور نوجوانان زیر 17 سال در یازده استان ویژه رشته 

قرائت اطاع رسانی خواهد شد.
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وزیر نیرو در پیام ویدئویی به همایش مجازی اروپا- خزر:گزیده خبر

آمادگی ایران برای اتصال شبکه برق به اروپا
وزیر نیرو گفت: زیرســاخت های انرژی ایران در بخش نفت، گاز 
و برق می تواند بســتر مناســبی برای انتقال انرژی دریای خزر 
به آب های آزاد باشــد.رضا اردکانیان دیــروز در پیام ویدئویی به 
همایش مجــازی اروپا_ خزر که به منظور بررســی موضوع های  
مربوط به توســعه همکاری های اقتصــادی و به ویژه انرژی بین 
کشورهای منطقه دریای خزر در برلین برگزار شده است، افزود: 
جمهوری اسامی ایران با وجود منابع عظیم انرژی و با دارابودن 
نیروی انســانی متخصص و تاسیســات عظیم در حوزه انرژی، 
در بهتریــن موقعیت ترانزیتی یعنی در بیــن دو دریای خزر در 
شــمال و خلیج فارس در جنوب قرارداشــته و همچنین با قرار 
گرفتن در موقعیت ترانزیتی شــرق به غرب و شمال - جنوب و 
داشتن مرز مشترک آبی و خاکی با ۱۵ کشور، می تواند مسیری 
مناسب برای ترانزیت کاای کشورهای حوضه دریای خزر و رونق 
کریدورهای بین المللی حمل و نقل و همچنین کریدورهای انرژی 
بویژه کریدور انتقال برق باشــد.وی ادامه داد: به منظور کمک به 
توسعه ارتباطات همسایگان محصور در خشکی به بازارهای بین 
المللی، زیرســاخت های ترانزیتی بسیار عظیمی را در کشورمان 
ایجاد کرده و به صورت عملی تعهد خود را برای توسعه و صلح و 
ثبات منطقه ای نشان داده ایم.اردکانیان گفت: کشورهای اتحادیه 
اروپا می توانند در چارچوب دوجانبه و یا در قالب ســاز و کارهای 
چندجانبه همانند ســازمان اکو )ECO( برای توســعه همکاری 
منطقه ای ما را همراهی کنند.وزیر نیرو تصریح کرد: کشــورهای 
منطقه با دارا بودن درصد عمده ای از منابع اثبات شده نفت و گاز 
در جهان، ازم است با تقویت روابط، در صدد تنظیم سیاست های 
تولید و صادرات این منابع عظیم باشــند و بطور بالقوه در تعیین 
قیمت و عرضه این منابع در سطح جهان نقش ایفا کنند.اردکانیان 
افزود: در این چارچوب، نکته حائز اهمیت ارتباط الکتریکی ایران 
با تمامی کشورهای همسایه خود که با آنان مرز خاکی مشترک 

دارد، اســت؛ بگونه ای که ساانه حجم قابل توجهی انرژی برق با 
این کشورها مبادله می شود.

ایــران در صدد فعال کردن کریدورهای برقی شــمال _ 
جنوب و غرب به شرق است

وی گفــت: فراتــر از آن ما در صدد هســتیم کریدورهای برقی 
شمال  به جنوب و غرب به شرق را فعال کنیم و در زمان حاضر 
توافق های اولیه آن حاصل شــده و در مرحله توافق برای بررسی 
هــای مطالعات فنی و اقتصادی قرار دارد.اردکانیان افزود: در این 

ارتباط ما برنامه ریزی کرده ایم شبکه برق ایران را به کشور روسیه 
وصــل کنیم و با بهره گیری از اختــاف اوج مصرف در ماه های 
گرم و ســرد سال در دوکشور، عاوه بر کسب بهره های اقتصادی 
قابل توجه، بتوانیم در ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق صرفه 
جویــی و همچنین از این طریق به توســعه پایدار منطقه کمک 

شایانی کنیم.

آمادگی ایران برای اتصال شبکه برق به اروپا
وزیر نیرو اظهار کرد: ما آمادگی داریم شبکه برق ایران، به عنوان 

بزرگترین قدرت تولید برق در خاورمیانه، را به کشورهای اروپایی 
وصــل کنیم و زمینــه تبادل بویژه صادرات بــرق به عنوان یک 
انرژی ســبز را به اروپا فراهم آوریم.  وی اضافه کرد: خوشبختانه 
توافق هــای اولیه آن بــه عمل آمده و با جدیــت این موضوع را 
پیگیری خواهیم کرد.اردکانیان خاطرنشان کرد: در سمت شرق 
ایران نیز عاوه بر افغانستان و پاکستان، اتصال شبکه برق ایران به 
کشــورهای تاجیکستان و ازبکستان و در ادامه چین و در جنوب 
شرقی به کشور هند در دســت بررسی است.وی تصریح کرد: با 
عنایت به نیاز روزافزون منطقه ای و جهانی به انرژی و ناکافی بودن 
سرمایه گذاری انجام شده برای تامین آن در منطقه و همچنین 
نیاز روز افزون اروپا به انرژی، این حوزه می تواند به زمینه ای برای 
همکاری پایدار تبدیل شود.وزیر نیرو گفت: ایران با داشتن منابع 
عظیم انرژی فســیلی، انرژی های تجدید پذیر و مهم تر از همه، 
نیروی انسانی ماهر، فرصت های خوبی را برای همکاری دوجانبه و 

چندجانبه ارائه می دهد.

اروپا با سرمایه گذاری در تولید انرژی در ایران می تواند نیاز 
خود را تامین کند

وی افزود: اروپا می تواند با سرمایه گذاری در زمینه تولید انرژِی 
در ایران، بخشــی از نیاز آتی انرژی خــود را به صورت پایدار 
تامین کندوزیر نیرو خاطرنشــان کرد: قانون تشویق و حمایت 
از ســرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسامی ایران، یکی از 
جامع ترین قوانین حمایت از ســرمایه گذاری خارجی در سطح 
منطقه را ایجاد و ســرمایه گذاران خارجی را از حقوقی همانند 
اتبــاع داخلی برخوردار کرده  اســت.وی اظهــار کرد: حمایت 
از ســرمایه ها و ســرمایه گذاران در اولویت های مهم کشور ما 
قرار گرفته و ایجاد زیر ســاخت ها و همگرایی های اقتصادی از 

اولویت ها ما بوده و است.

نیمه نخست سال ۱۴۰۰
فاز ۱۴ پارس جنوبی به بهره برداری می رسد

مجری طرح توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده 
پیش بینی می شــود تمامی ردیف های پاایشــگاهی فاز ۱۴ پــارس جنوبی تا 
اواخر شــهریور ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری کامل برسد.به گزارش وزارت نفت، 
محمدمهدی توســلی پور با بیان اینکه اقتصاد ایران در ســال های اخیر در حال 
حرکت از اقتصاد مبتنی بر نفت به ســوی اقتصاد مبتنی بر محور گاز است و با 
شتاب بخشــی در بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی و تکمیل فازهای 
در حال توســعه آن، نقش گاز طبیعی بیش از پیش در مدیریت کان اقتصادی 
کشور نمود پیدا می کند، گفت: در مسیر مشخصی که برای بهره گیری از ظرفیت 
بالقــوه و بالفعل پیمانکاران، ســازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و کااها در 
داخل کشــور، مدیریت نقدینگی و هزینه کرد مناسب منابع مالی توسط وزارت 
نفت در ســال ۹۲ ترسیم شــد، بر مبنای برداشت حداکثری از میدان مشترک 
پارس جنوبی به خصوص در بلوک های مرزی، توسعه فاز ۱۴ به دلیل قرارگیری 
در شــمالی ترین بلوک مخزنی، در اولویت آخر و پس از فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و 
۲۴ قرار گرفت.وی مهم ترین اقدامات انجام شده برای تحقق اهداف طرح توسعه 
فاز ۱۴ پارس جنوبی را توســعه کامل بخش فراساحلی عنوان کرد و ادامه داد: 
با توجه به اهمیت برداشــت ســهم ایران از میدان های مشترک و دستیابی به 
اهداف اصلی طرح که برداشــت روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز غنی )معادل 
۵۶ میلیون مترمکعب( از موقعیت چهار سکوی دریایی بود، مقرر شد تا در طرح 
توســعه فاز ۱۴ ابتدا بر روی بخش فراساحلی تمرکز جدی صورت گیرد، بدین 
ترتیب با تاش شبانه روزی پیمانکاران و کارفرمای پروژه در بخش دریایی اجرای 
عملیات حفاری چاه هــای گازی، عملیات احداث خطوط لوله دریایی، عملیات 
ســاخت، نصب و راه اندازی چهار سکوی گازی در موقعیت مخزنی این فاز انجام 
شد، به طوری که در اردیبهشت ماه سال ۹۷ نخستین سکوی دریایی، در آبان ماه 
همین سال دومین سکو، در دی ماه سال ۹۸ سومین عرشه گازی و در اسفندماه 
سال گذشته آخرین سکوی بهره برداری این طرح عملیاتی شد و در کنار تکمیل 
چاه ها و راه اندازی دو رشته خط لوله انتقال گاز از دریا به پاایشگاه خشکی، در 
مجموع تاکنون ۲۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز از موقعیت بلوک مخزنی این طرح 
اســتخراج و با استفاده از ظرفیت آزاد پاایشــگاه های مستقر در منطقه پارس 
۲ )پاایشــگاه های فاز ۱۲ و ۱۹( شیرین سازی و به شبکه سراسری گاز تزریق 
شــده است.مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی پیشرفت کلی این طرح را 
۸۸.۶۶ درصد اعام کرد و با بیان اینکه سیاست وزارت نفت در هفت سال اخیر 
مبتنی بر توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی و افزایش سهم گاز طبیعی در 
سبد انرژی کشور بوده است، افزود: با این حال به دلیل چالش هایی که از محل 
تشــدید تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشور در سال های متمادی حادث 
شده است، تا حدودی امکان دسترسی به برخی از اقام حیاتی ساخت خارج از 
جمله کمپرسورها، سیستم های کنترل و ابزار دقیق، توربواکسپندرها، لوله های 
CRA و… با موانعی مواجه شد.توسلی پور همچنین عدم چابکی در ساختار دولتی 
پیمانکار طرح و طوانی شــدن فرآیند تأمیــن کاا را از دیگر چالش های پیش 
روی توســعه فاز ۱۴ پارس جنوبی برشمرد و تأکید کرد: بی ثباتی مدیریتی در 
شــرکت پیمانکار به عنوان راهبر کنسرسیوم و انتصاب ۹ مدیرعامل از سال ۸۹ 
تاکنــون به نقض تصمیم های مدیران قبلی و به تبع آن دوباره کاری های فراوان 
منجر شده است، با این حال وزارت نفت به دلیل اهداف عالیه تقویت پیمانکاران 
و افزایش ســطح توان شرکت های داخلی، بدون در نظر گرفتن اختیار خلع ید، 
مصمم اســت تا این طرح را که از نیمه راه گذشته، با تجمیع توان ملی، تعامل، 
همگرایی و هم افزایی در میان پیمانکاران فعلی به ســرانجام برساند.وی با اشاره 
به پیشرفت ۸۴ درصدی بخش پاایشگاهی طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی، 
سفارش گذاری همه کااهای فاقد سفارش، تعیین تکلیف و سفارش گذاری مجدد 
برخی از کااهای اصلی و استفاده از ظرفیت هر یک از اعضای کنسرسیوم جهت 
عبور از هزارتوی موانع بلند تحریم در تأمین کاا را از جمله اقدامات انجام شده 
در ماه های گذشته برشــمرد و گفت: بر اساس سنگ نشانه های تعریف شده، تا 
پایان امسال واحدهای یوتیلیتی )ســرویس های جانبی شامل آب، برق، بخار(، 
واحد ذخیره سازی میعانات گازی، واحد آبگیر مستقل، مشعل های پاایشگاه و… 

تکمیل و راه اندازی می شوند.

با تبدیل به سیکل ترکیبی انجام می شود
 افزایش ۱۵ درصدی راندمان

 نیروگاه های گازی
مدیرعامــل شــرکت برق حرارتــی ایــران از افزایش ۱۵ درصــدی بهره وری 
نیروگاه های گازی راندمان پایین با تبدیل آن ها به ســیکل ترکیبی خبر داد.به 
گزارش صدا و ســیما، حسن طرز طلب با اشاره به اینکه این افزایش راندمان با 
اجرای پروژه ها به روش بیع متقابل در کشور محقق می شود. گفت: با اجرای این 
نوع پروژه ها بین بخش خصوصی و دولتی و تبدیل نیروگاه های گازی با راندمان 
پایین به ســیکل ترکیبی، می توان به مقدار چشم گیری راندمان این نیروگاه را 
افزایش داد.وی با بیان اینکه تاکنون ۷ هزار و ۵۰۰ نیروگاه در این راستا شناسایی 
شده است، افزود: تاکنون ۵۰ درصد از عملیات اجرایی تبدیل نیروگاه های گازی 
شناسایی شده به سیکل ترکیبی یعنی معادل سه هزار و ۵۰۰ مگاوات در کشور 
عملیاتی شده و بخشی از این نیروگاه ها نیز سال گذشته به مدار تولید وارد شده 
اســت.مدیرعامل برق حرارتی ادامه داد: تبدیل هفت هزار و ۵۰۰ نیروگاه گازی 
راندمان پایین به سیکل ترکیبی به معنای ورود هشت هزار و ۶۰۰ مگاوات برق 
به شبکه کشور اســت که این اتفاق یک درصد کل راندمان نیروگاه های گازی 
کشــور را افزایش می دهد. طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال باید 
راندمان نیروگاهای کشــور از ۳۸ و ۶ دهم درصد به ۳۹ درصد برسد که اجرای 
این پروژه ها یکی از راهکارهای افزایش بهره وری است.وی همچنین گفت: تبدیل 
نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی سبب صرفه جویی مصرف گاز در نیروگاه ها 
می شــود به این ترتیب که تبدیل هر واحد گاز به سیکل ترکیبی ۲۵۰ میلیون 

متر مکعب صرفه جویی گاز را در پی دارد.

 ورود دومین نفتکش حامل بنزین ایران
 به آب های ونزوئا

رویترز اعام کرد دومین نفتکش ایران با محموله سوخت چهارشنبه وارد آب 
های ونزوئا شــد.به گزارش رویترز، دومین نفتکش ایران با محموله سوخت 
امروز وارد آب های ونزوئا شــد.اطاعات ردیابی کشــتی ها نشــان می دهد 
نفتکش فورچون با پرچم ایران در ساعت ۱.۴۵ بامداد به وقت محلی امروز وارد 
منطقه اقتصادی انحصاری ونزوئا شد.روز دوشنبه نیز نفتکش فارست به آب 
های ونزوئا وارد شده بود. قرار است نفتکش سومی با نام فاکسون طی هفته 
جاری به ونزوئا برســد.با تخلیه محموله سوخت این سه نفتکش در مجموع 
۸۲۰ هزار بشــکه بنزین و سایر سوخت های فسیلی تولیدی ایران وارد شبکه 
مصرف ونزوئا می شود که می تواند تاحدودی مشکل کمبود سوخت در این 

کشور را مرتفع کند.

هند، سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، در نظر دارد برای کاهش ریسک عرضه نفت، 
نفــت خام خود را در انبارهای آمریکا ذخیره کند.به گزارش راشــاتودی، هند، ســومین 
واردکننــده بزرگ نفت جهان، در نظر دارد برای کاهش ریســک عرضه نفت، نفت خام 
خود را در انبارهای آمریکا ذخیره کند.وزیر نفت هند، دارمندرا پرادان، گفت: ما به دنبال 
استفاده از تأسیسات ذخیره سازی نفتی خارجی در آمریکا و سایر مناطقی هستیم که از 
لحاظ تجاری ممکن باشد.هند سالیان سال است که به دنبال تنوع بخشی به منابع تأمین 

نفت خام خود می باشــد که ۸۰ درصد از آن به طور سنتی از آسیای غربی وارد می شود.
پرادان در ســخنرانی خود در اجاس مجازی امنیت نفتــی ۲۰۲۰ گفت: هند به تازگی 
قراردادهایی برای تأمین بلندمدت نفت خام با آمریکا، روســیه و آنگوا امضا کرده است 
تا به منابع تأمین نفت خود تنوع دهد.او گفت: دیپلماســی انرژی و هماهنگی با سیاست 
خارجی ما در ۶ سال اخیر نتایج ملموس و قابل توجهی در ارتقای امنیت انرژی هند داشته 
اســت. ما با تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی خود حاا از بیش از ۳۰ کشور هیدروکربن 
وارد می کنیم.هنــد و ایاات متحــده در ماه جوای توافقی امضــا کردند تا گزینه های 
پیش روی هند برای ذخیره نفت در آمریکا را بررســی کنند. هند امســال با اســتفاده از 

سقوط قیمت های نفت خام همه انبارهای نفت استراتژیک خود را از نفت ارزان در کرد.

با مثبت شدن تست کرونای ترامپ اتفاق افتاد
سقوط قیمت نفت به زیر ۴۰ دار

با مثبت شدن تست کرونای رییس جمهوری آمریکا تنها یک ماه مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور، بازارهای مالی و بورس سقوط کرد و قیمت نفت به 
زیر ۴۰ دار در هر بشکه رسید.، قیمت نفت که چند هفته ای در باای ۴۰ دار 
در هر بشکه تثبیت شده بود، در هفته گذشته و با آغاز موج دوم کرونا در جهان، 
با کاهش قیمت همراه شد. طای سیاه با این حال همچنان در کانال ۴۰ داری 
در نوسان بود که امروز با انتشار اخباری مبنی بر مثبت شدن تست کرونای دونالد 
ترامپ، قیمت نفت با کاهشــی بیش از ۳.۵ درصدی همراه شد. در کنار کاهش 
قیمت نفت، بازارهای مالی و بورس نیز با ریزش ســهام همراه بود.با توجه به این 
موضــوع، قیمت نفت برنت افتی ۳.۵ درصــدی را تجربه کرد و به ۳۹ دار و ۵۵ 
سنت در هر بشکه رسید. نفت شاخص آمریکا نیز ۳.۵ درصد کاهش داشت و به 

قیمت ۳۷ دار و ۴۲ سنت معامله شد.

تولید ماهانه نفت اوپک افزایش یافت
طبق یافته های نظرســنجی رویترز، تولید نفت اوپک در سپتامبر برای سومین 
ماه افزایش پیدا کرده است. نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که متشکل از ۱۳ 
کشور عضو اســت، در سپتامبر ۲۴.۳۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که 
۱۶۰ هزار بشکه در روز بااتر از آمار بازبینی شده اوت بود.افزایش عرضه اوپک از 
اوت و نگرانیها نسبت به آسیب دیدن دوباره تقاضا برای نفت به دلیل افزایش ابتا 
به ویروس کرونا، قیمتهای نفت را تحت فشار کاهشی قرار داده و باعث افت ۱۰ 
درصدی آنها در ســپتامبر شده است. اوپک ازسرگیری تولید نفت لیبی را که در 
ماههای گذشته موفق نشده بود به شکل مستمر ادامه پیدا کند، زیر نظر گرفته 
است.لیبی و ایران دو عضو اوپک هستند که از مشارکت در پیمان کاهش تولید 
اوپک پاس معاف هســتند. این پیمان کمک کرد قیمت نفت از رکورد تاریخی 
که در آوریل به دلیل شــیوع ویروس کرونا و فلج شدن تقاضا به آن سقوط کرده 
بود، بهبود پیدا کند.اوپک پاس از اول مه محدودیت عرضه به میزان ۹.۷ میلیون 
بشکه در روز معادل ۱۰ درصد از تولید جهانی را آغاز کرد و با توجه به بهبود نسبی 
تقاضا از اوت، محدودیت عرضه خود را به ۷.۷ میلیون بشکه در روز تسهیل کرد. 

سهم اوپک از این محدودیت عرضه، ۴.۸۶۸ میلیون بشکه در روز است.
نرخ پایبندی اعضای اوپک به کاهش تولید در سپتامبر ۱۰۱ درصد در مقایسه با 
۱۰۰ درصد در اوت بود.افزایش تولید سپتامبر به معنای آن است که اوپک حدود 
دو میلیون بشکه در روز بیشتر از آمار ژوئن که پایینترین رکورد تولید این گروه 
از ســال ۱۹۹۱ بود، نفت تولید کرده است.تولید نفت لیبی پس از پایان محاصره 
هشت ماهه بنادر و تاسیسات نفتی توسط نیروهای ژنرال خلیفه حفتر، در حال 
افزایش است و طبق نظرسنجی رویترز، در سپتامبر ۷۰ هزار بشکه در روز افزایش 
داشته است.طبق آمار رهگیری نفتکشها، عرضه نفت ایران هم در سپتامبر ۱۲۰ 
هزار بشــکه در روز افزایش داشته است.ونزوئا که سومین عضو معاف از کاهش 
تولید اوپک است هم در سپتامبر موفق شد با وجود تحریمهای آمریکا و کاهش 
مستمر تولید، نفت بیشتری عرضه کند.در میان سایر اعضای اوپک که در توافق 
کاهش تولید شرکت دارند، آنگوا در سپتامبر بزرگترین افزایش تولید را داشت 
که به ۶۰ هزار بشکه در روز رسید.بزرگترین کاهش تولید مربوط به امارات متحده 

عربی بود که در اوت بااتر از سهمش نفت تولید کرده بود.

 چوب حراج غول های نفتی بر ۱۱۰ میلیارد
 دار دارایی خود

شرکتهای بزرگ انرژی امیدوارند دهها میدان نفت و گاز و پاایشگاه به ارزش 
بیش از ۱۱۰ میلیارد دار را به منظور کاهش حجم بدهی و انتشــار گازهای 
گلخانه ای به فروش برسانند.مبهم شدن دورنمای قیمتهای نفت و گاز به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و تغییر گرایش به سوی انرژی پاکتر، ممکن است باعث 
شــود پیدا کردن خریدار و انعقاد قرارداد فروش این داراییها دشوار شود.انتظار 
می رود هشت شرکت بزرگ نفتی جهان شامل اکسون موبیل، شورون، رویال 
داچ شل، بریتیش پترولیوم، توتال، اکوئینور، انی و کونوکو فیلیپس داراییهایی 
را بفروشند که منبع معادل حدود ۶۸ میلیارد بشکه نفت و گاز طبیعی هستند.

شرکت مشاوره نروژی "ریستاد انرژی" در یادداشتی نوشت: این داراییها اکنون 
۱۱۱ میلیارد دار ارزش داشته و معادل حدود دو سوم از تقاضای جهانی برای 

نفت هستند.

با بسته شدن قرارداد ۲۵ ساله با چین، ایران برای تمام 
نفت خود یک مشتری دائم خواهد داشت.چین متعهد 
شده تولید در میادین نفتی غرب کارون را حداقل ۵۰۰ 
هزار بشــکه در روز طی دو سال آینده افزایش دهد. به 
گزارش اویل پرایس، با بسته شــدن قرارداد ۲۵ ساله 
با چین، ایران برای تمام نفت خود یک مشــتری دائم 
خواهد داشت. بنابراین تهران به سرعت در حال توسعه 
میادین نفتی خود اســت. این توســعه نه تنها شامل 
میادیــن اصلی در غرب کارون می شــود بلکه میادین 
نفتی چالش برانگیزتر مثل میادین مشترک با عراق را 
هم در برمیگیرد. چین متعهد شــده تولید در میادین 
نفتی غرب کارون را حداقل ۵۰۰ هزار بشکه در روز طی 
دو سال آینده افزایش دهد. ایران مصمم است تولید در 
میادین مشترک با عراق را افزایش دهد، میادینی مانند 
دهلران، نفت شهر، آزادگان و یادآوران. میادین نفتی آذر 
چالش برانگیزترین منابع نفتی در بلوک اناران هستند 
که شامل چنگوله و دهلران هم می شوند.  تکمیل فاز ۱ 
میدان نفتی آذر تمام برنامه بهینه سازی تولید نفت از 

میادین نفتی مشترک با عراق نیست. مطالعات جدید 
نشان می دهد ذخایر نفتی در این منطقه تا ۴ میلیارد 
بشکه می رسد یعنی دو برابر رقمی که قبا تخمین زده 
شده بود. هدف فاز دوم تولید حداقل ۷۱۵۰۰ بشکه در 
روز به عاوه تولید ۸۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی 
در روز اســت که قرار است تا پایان سال ۱۳۹۹ محقق 
شــود. به گفته منابع آگاه، فاز ســوم تولید از میادین 
نفتی افزایش تولید تا بیش از ۱۰۰ هزار بشــکه در روز 
است که منوط به مشارکت شرکت ملی نفت می شود. 
شرکت استات اویل نروژ در ۲۰۰۳ توسعه میدان نفتی 
انــاران را آغاز کرد و پس از اکتشــاف نفت در ۲۰۰۵ 
در میادین آذر و چنگوله، شــرکت لوک روسیه هم به 
آن پیوست. شــرکت لوک اویل ۲۵ درصد سهام خود  
در بلــوک اناران را در ســال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ پس 
از تحریمهای آمریکا واگذار کرد و کشــورهای اتحادیه 
اروپا هم به دنبال استات اویل ۷۵ درصد سهام خود را 
در ۲۰۱۱ با تشدید تحریم ها کنار گذاشتند. با امضای 
قرارداد اتمی برجام در ۲۰۱۵، بســیاری از شرکت های 

نفتی تفاهم نامــه هایی برای میادین نفتی بلوک اناران 
 PTTEP ،نروژ DNO امضا کردند که شــامل شــرکت
تایلند، گزپروم نفت و لوک روســیه هم می شد. پس از 
بیرون رفتن یک طرفه آمریکا از قرارداد برجام در ۲۰۱۸ 
و تحریم های پس از آن، ایران به دنبال کمک از چین 
و روسیه بود و از نیروی متخصص دانشگاه های ایران و 
موسسات آکادمیک چین و روسیه هم استفاده می کرد. 
به گفتــه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایــران، به تازگی ۱۳ 
قرارداد به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال )۱۷۰ میلیون دار( 
با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای انجام مطالعات در 
میادین نفت و گاز بســته شده است. طبق گفته منابع 
ایرانی، حدود ۶ تا ۸ درصد از میادین نفتی این کشــور 
 EOR تولید خود را از دست داده اند که تنها با شیوه های
)ازدیاد برداشت نفت( قابل بازیابی است. این رقم برای 
نفت دریایی برابر با ۱۲ تا ۱۵ درصد است. بنابراین پاک 
کردن این خأ برای رسیدن به هدف افزایش تولید نفت 

خام ضروری است.

 چین آماده است صنعت نفت ایران را تقویت کند

WWW.NIDC.IR     HTTP://SAPP.IR/NIDC_PR     کانـال های  اطـاع رسانی شـرکت مـلی حفـاری ایـران 

آگهی مناقصه )نوبت اول / دوم(
نــوبت  دوم  شماره مجوز : 3368 . 1399

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی به روش ساده 
موضوع مناقصه:    

دستکش خالدار9730911

قطعات برقی دستگاههای حفاری9934118

9934133N99 و N95 ماسک
 

مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

9730911199/712/1975/000/000/000شرکت ملی حفاری ایران

9934118461/712/195/761/019/000شرکت ملی حفاری ایران

9934133613/712/195/300/000/000شرکت ملی حفاری ایران

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب / مدارک حقوقی )اساسنامه/آگهی تاسیس تا آخرین تغییرات ( معتبر متناسب با موضوع مناقصه ) تامین کاا ( در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود .روش ارزیابی 

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

 
  

دریافت اسناد  توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت

آدرس : اهواز  بلوار پاسداران بااتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران بعد از ساختمان پایگاه عملیاتی اداره تدارکات داخلی کاا –گروه مناقصات تلفن تماس  34146257 -061    آدرس تهران : محل دریافت
خیابان جمهوری جنب ساختمان آلومینیوم کوچه یغما مرکزی هشتم طبقه 4 اتاق 431 تلفن 021-66700249

1- ارائه اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ 190.000  ریال به حســاب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه در آمد شرکت ملی حفاری ایران )شماره نحوه دریافت
شبا: )IR 520100004001114004020491( 2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقص

تحویل اسناد به شرکت
  32 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              آخرین مهلت

اهواز- بلوار پاسداران بااتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 34148580-061محل تحویل

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

تقاضای خرید شماره 9934118          289/000/000  ریال  تقاضای خرید شماره  9930911        1/350/000/000 ریال          تقاضای خرید شمار   9934133        265/000/000 ریالمبلغ تضمین 

انواع تضامین قابل قبول
 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی       اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری 

 )350100004001114006376636IR (  :  شماره شبا(      اسامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات ،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه SETAD.IR   الزامی میباشد. 

برای کاهش ریسک عرضه ؛

هند به دنبال ذخیره نفت خام در آمریکا است



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 12 مهر 1399  15 صفر 1442  3 اکتبر 2020صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4467 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر انتقاد صریح وزیر صنعت از  انحصارطلبی در صنعت خودروسازی

مردمایقخودرویخوبوباکیفیتهستند
 وزیر صمت به وجود مشــکاتی در نظام اداری کشور اشاره کرد 
و ابراز داشــت: مســأله اقتصاد چالش جدی نظام و انقاب است 
از همین رو اســت که مقام معظم رهبری همه ســاله شعارهای 
اقتصادی را مد نظر قرار می دهند و بر همین اساس بازیگران حوزه 
اقتصــاد و کارگزاران حکومتی باید بر این حوزه متمرکز شــوند.

علیرضا رزم حســینی در نشست مشــترک با مجمع نمایندگان 
فارس که با حضور اســتاندار و نماینده ولی فقیه در این اســتان 
برگزار شد، ابراز داشــت: در حوزه اقتصادی برنامه ای به مجلس 
ارائه شده است که مبنی بر شرایط جاری کشور است؛ همچنین 
در آن اولویت بندی هایی صورت گرفته است.وی افزود: اولویت اول 
برنامه یادشده مدیریت بازار و تامین کااهای اساسی است؛ براین 
اساس، گرچه تحریم ها به شدت فشار می آورد، دلیل بر این نیست 
کــه نظارت و تنظیم بازار را فراموش کنیم؛ ضمن اینکه ابزارهای 

ازم را برای مدیریت بازار درنظر گرفته ایم.

بازگردانی واحدهای اقتصادی تعطیل شــده مورد توجه 
است

وزیر صمت با بیان اینکه نظام تصمیم ســازی بر اســاس نظرات 
تشــکل ها  و کمیســیون های تخصصی مجلس تشــکیل شده 
اســت،گفت: بازگردانی واحدهای اقتصادی تعطیل شــده مورد 
توجه اســت و اقدامات اصلی در دســتور کار قرار می گیرد که از 
جمله این اقدامات واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانک ها 
و تکمیل ظرفیت واحدهای فعالی اســت که ثروتی عظیم برای 
کشور به شمار می رود.رزم حســینی با اشاره به اینکه هم  اکنون 
۵۰درصد ظرفیت تولیدی کشــور فعال اســت، اظهار داشــت: 
سرمایه گذاری های جدیدی که در استان ها صورت گرفته است، 
بــا همدلی و همگرایی ظرفیت این واحدها را افزایش خواهد داد.

وزیر صمت از صدور مجوزهای جدید در حوزه معادن طی ماه های 
آینده در اســتان فارس خبر داد و بیان کرد: این مجوزها به تمام 
افرادی که در این زمینه اهلیت دارند واگذار می شــود؛ افزون بر 
این فعالســازی واحدهای نیمه تمام و توسعه اکتشافات  معدنی 
در دســتور کار است.وی استان فارس را از نظر اکتشافات معدنی 

ضعیف خواند و بیان کرد: این مهم باید در دســتور کار قرار گیرد 
و برای مثال ظرفیت باایی که در شهرســتان نی ریز وجود دارد، 
می تواند منابع واحدهای تولیدی اســتان فــارس را تامین کند.

رزم حســینی عنوان داشــت: در حوزه صــادرات و تجارت طبق 
صحبت هایی که با رییس جمهوری انجام شــده است، مقرر شد 
با هم افزایی با رییس کل بانک مرکزی راهکاری برای گشایش در 
حوزه صادرات و تامین منابع اولیه کارخانجات بیابیم.وزیر صمت با 
اشاره به اینکه در شرایط تحریم به ارز و افزایش تولید نیاز داریم، 
گفت: صادرکننده یک کارآفرین و مجاهد اقتصادی اســت و باید 
تکریم و تشویق شود؛ البته مقرر شد برای افرادی که ارز برده اند 
و آن را برنگردانده اند، راهی بیابیم که بتوانند بدهی خود را تسویه 

کنند.ی همچنین بر ضرورت نگاه مبتنی بر عدالت اجتماعی در 
کل کشــور تاکید کرد و افزود: مخصوصا در مناطق محروم باید 
عدالت ورزشــی ایجاد شود و جزو برنامه های این وزارتخانه است 
که در طرحی جامع با وزارت ورزش این مهم را در دستور کار قرار 

دهیم و در مناطق مختلف احیا کنیم.

انحصار خودرو مصیبت است
رزم حســینی از انحصار در صنعت خودرو با عنوان مصیبت  یاد 
کرد و گفت: سیاســت دولت شکستن انحصار خودرو است و در 
این حوزه براساس طرحی گام به گام اقدام خواهیم کرد و معتقدیم  
مردم ایران شایستگی آن را دارند که با کمترین هزینه از بهترین 

خودروها بهره مند شوند.وی با بیان اینکه انقاب کردیم که مردم 
متدین و متمکن باشــند، تمرکزگرایی، بروکراســی اداری، عدم 
انســجام ارکان حکومتی، نزاع های سیاســی، نبود وحدت رویه، 
بزرگ بودن دولت و نگاه منفی به ســرمایه گذاران را از مشکات 
اساسی در حوزه اقتصاد برشمرد.وزیر صمت عنوان کرد: هرکس 
درراستای تقویت اقتصاد کار کند، مجاهد است و نه زالوصفت. باید 
برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنیم و این میسر نمی شود 
مگر با رفع موانع تولید رخ می دهد.او با اشاره به اینکه عدم تناسب 
اختیارات و مسوولیت ها از مشکاتی است که حل آن به زمان نیاز 
دارد، گفت: می توان با تعامل مقامات اســتانی اعم از استانداران، 
مجمع نمایندگان، روســای دادگســتری، امامان جمعه و وزارت 
صمت با شــرکت ها،  الگویی شــکل داد که براساس آن، سرمایه 

گذار احساس کند در فضایی امن فعالیت می کند.

اســتان ها براســاس حوزه های انتخاباتی تقسیم بندی 
اقتصادی شوند

رزم حسینی پیشــنهاد داد که فارس براساس ۱۸حوزه انتخاباتی 
تقسیم بندی اقتصادی شود و شرکت های سرمایه گذاری توسط هر 
نماینده شناسایی شده و با توجه به مدل مرکز-پیرامونی توسعه 
فعالیت کند و در محدوده جغرافیایی خود با اولویت ایجاد اشتغال 
در روستاها اقدام نماید.وی افزود: براساس این مدل اقتصادی کار 
اساسی را از روستا شروع می کنیم و با تربیت اقتصادی، کشور را 
ســامان می بخشیم. این الگو آماده اســت و نیاز به آزمون و خطا 
نیست؛ ضمن آنکه هیچ هزینه ای برای دولت ندارد و توسط یک 
نهاد مردمی با اتکا به اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد.وزیر صمت 
اظهار کرد: ساانه ۹۷۰هزار میلیارد دار در اختیار ۱۰ درصد افراد 
شامل شرکت های خصولتی، دولتی و شرکتهای خصوصی بزرگ 
قرار می گیرد، درحالیکه با این مدل می توان برمبنای عدالت منابع 
را تقسیمم کرد.رزم حسینی افزود: وزارت صمت آمادگی دارد این 
الگو را با راه اندازی مرکزی در استان فارس پیاده سازی  کند.وی از 
این اقدام با عنوان ایجاد گروه های خیر توســعه نام برد که هدف 

آن ها ثروتمندسازی مردم و سپس یاری رسانی به جامعه است.

بر اساس آمار ۵ ماه نخست سال جاری :
 ۳۱ درصد متقاضیان، تسهیات 

رونق تولید گرفتند
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد 
که در ۵ ماهه اول امســال حدود ۳۱ درصــد از کل ثبت نام کنندگان دریافت 
تسهیات رونق تولید دریافت کرده اند. بر اساس این آمار در پنج ماهه اول امسال 
بیش از ۲۷۷۱ میلیارد تومان در قالب ۱۲۵۲ فقره تســهیات برای تامین مالی 
بنگاه های تولیدی کوچک، متوســط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باای ۶۰ 
درصد، در راســتای اقتصاد مقاومتی و بیش از ۲۷۴۶ میلیارد تومان تســهیات 
برنامه تولید و اشــتغال )تبصره ۱۸( در قالب ۴۶۳ فقره به اســتان های مختلف 
پرداخت شده است. در این مدت ۴۰۴۴ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیات 
رونق تولید انجام شده که ۲۲۷۲ مورد برای دریافت بیش از ۷۱۱۵ میلیارد تومان 
تسهیات به بانک ها معرفی شــدند و در نهایت ۱۲۵۲ فقره تسهیات به ارزش 
بیش از ۲۷۷۱ میلیارد تومان پرداخت شــده است؛ یعنی حدود ۳۱ درصد از کل 
ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیات شدند.همچنین در پنج ماهه اول 
امسال ۱۶۵۹ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیات برنامه تولید و اشتغال انجام 
شده که ۸۶۷ مورد برای دریافت تسهیات ۶۵۲۱ میلیارد تومانی به بانک معرفی 
شده اند.  در نهایت ۴۶۳ مورد پرداخت تسهیات به ارزش ۲۷۴۶ میلیارد تومان 
صورت گرفته اســت؛ یعنی حــدود ۲۸ درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به 
دریافت این تسهیات شدند.در این میان بیشترین پرداختی تسهیات رونق تولید 
مربوط به استان ســمنان با مبلغ نزدیک به ۵۴۷ میلیارد تومان، گیان با ۳۸۰ 
میلیارد تومان و همدان با ۲۴۷ میلیارد تومان بوده است. بیشترین تسهیات تولید 
و اشتغال نیز به قم، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی پرداخت شده؛ به طوری که 
مبلغ پرداختی به این استان ها به ترتیب ۲۸۷ میلیارد تومان، ۲۶۶ میلیارد تومان و 

۲۲۹ میلیارد تومان بوده است.

کدام استان ها کمترین تسهیات را گرفتند؟
البته در پنج ماهه اول امسال از استان های سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان 
هیچ ثبت نامی برای دریافت تســهیات رونق تولید انجام نشــده و استان های 
کرمانشــاه و کهگیلویه و بویر احمد با وجود داشــتن دو و ۱۵ ثبت نام در بخش 
تســهیات رونق تولید، هیچ مبلغی دریافت نکردند. اســتان ایام نیز کمترین 
تســهیات رونق تولید، معادل ۷۰ میلیون تومان را به خود اختصاص داده است.

در زمینه تسهیات تولید و اشتغال نیز در پنج ماهه اول امسال استان های جنوب 
کرمان، هرمزگان و کرمان با دریافــت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، ۱۳ و 
۱۵ میلیارد تومان کمترین تسهیات تولید و اشتغال را در پنج ماهه اول امسال 
دریافت کرده اند.  ازم به یادآوری است که تسهیات تبصره ۱۸ قانون بودجه با 
بهره ۱۴ درصد پرداخت می شــود که متقاضیان می توانند با ثبت نام در ســامانه 
بهین یاب از این ظرفیت در راستای تامین سرمایه در گردش، نوسازی و بازسازی 

و یا تکمیل واحدهای تولیدی باای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

 افزایش ۳۷ درصدی تولید لوازم خانگی
 در ۵ ماهه امسال

مدیر دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: در سال گذشته 
بیش از ۹ میلیون دســتگاه لوازم خانگی کوچک و بزرگ در کشــور تولید شد و 
هدف گذاری امســال بر رسیدن این رقم به ۱۲ میلیون دستگاه است.به گزارش 
وزارت صمت، کیوان گردان در آیین انعقاد قرارداد بین شــرکت های نیکسان و 
ســوزوکی که در شهر صنعتی کاوه انجام شد، با اشاره  به  سیاست وزارت صمت 
بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو سیاست اقتصاد مقاومتی و سیاست 
های دولت، مسیری را برای توسعه صنعت پیش بینی کرده است و با تمام توان 
 برای رشــد و توسعه حرکت خواهیم کرد.وی ادامه داد: در این راستا از خردادماه 
سال ۹۷ تا به امروز براساس سیاست های حمایت از تولید، در اوج تحریم ها ورود 
لوازم خانگی به داخل را ممنوع کردیم.مدیر دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صمت افزود: هم اکنون ۵۰۰ واحد تولیدی در ســطح کشــور با گردش 
مالی سالیانه شــش میلیارد دار در عرصه تولید لوازم خانگی فعالیت دارند. در 
ســال گذشته بیش از ۹ میلیون دستگاه لوازم خانگی کوچک و بزرگ در کشور 
تولید شد و هدف گذاری امسال بر رسیدن این رقم به ۱۲ میلیون دستگاه است.

گردان تصریح کرد: خوشــبختانه با خودباوری و تاش صنعتگران داخلی، امروز 
شاهد حضور تولیدات داخلی در بازارهای بین المللی هستیم و نمونه آن قرارداد 
امروز نیکسان با شرکت سوزوکی است.وی با بیان اینکه در ۵ ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته در تولید لوازم خانگی ۳۷ درصد رشد داشته ایم، 
اظهار کرد: باتوجه به جهش تولید لوازم خانگی در برخی واحدهای تولیدی، نیاز 
به مواد اولیه بیشتر شده است و ما در وزارت صنعت براساس خودباوری و عزمی 
که در جوانان و مدیران صنایع وجود دارد در مســیر توســعه و بالندگی صنعت 
حرکت خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد صنایع ما کمبود مواد اولیه را احساس 
کنند.گردان گفت: موفقیت های یاد شده علیرغم تحریم های ظالمانه و تاشی 
که دشــمن برای انسداد مســیر پولی و مالی کشور ایجاد کرده در سایه تکیه بر 

توانمندی داخلی حاصل شده است.

از ابتدای امسال رقم خورد
۷۶۷ واحد صنعتی راه اندازی مجدد شد

معاون صنایع کوچک ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران از 
احیا و راه اندازی مجدد ۷۶۷ واحد صنعتی از ابتدای ســال ۹۹ تاکنون خبر داد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن، تجارت، اصغر مصاحب گفت: با راه اندازی مجدد 
این واحدها برای ۱۳ هزار و ۵۷۷ نفر اشتغال ایجاد و یا تثبیت شغل شده است. 
هم اکنون در شــهرک های صنعتی کشور حدود ۴۶ هزار واحد صنعتی کوچک 
و متوســط مستقر هستند که ۹۸۰۰ مورد از آنها غیر فعال و راکد می باشند؛ در 
ســال ۹۹، احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی در سراسر کشور برنامه ریزی و در دستور 
کار قرار گرفته است.مصاحب اعام کرد: با بازگشت ۷۶۷ واحد صنعتی به چرخه 
تولید از ابتدای امسال، ۵۱ درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک 
و متوسط در سال ۹۹ عملیاتی شده است.معاون صنایع کوچک سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با توجه به برنامه ریزی احیای ۲۷ هزار 
شغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته اشتغال در واحدهای احیا شده 
بیش از ۵۰ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است.مصاحب 
افزود: اســتان تهران با ۸۱ واحد، استان اصفهان با ۶۰ واحد صنعتی و مازندران 
با احیای ۵۱ واحد صنعتی به ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای 
صنعتی را از ابتدای امســال به خود اختصاص داده اند. ســرانه اشتغال هر واحد 
صنعتی که دوباره راه اندازی شده به طور متوسط ۱۸ نفر است و سرمایه گذاری 
انجام شده برای احیای این واحدها بیش از ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان با سرانه 
ســرمایه گذاری حدود ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.مصاحب ادامه داد: 
طی یک هفته گذشته تعداد ۲۷ واحد صنعتی جدید مجدداً راه اندازی و به چرخه 

تولید بازگشته است.

 اعام مهلت رفع تعهد واردات کااها
 از زمان تامین ارز

مهلت رفع تعهد واردات همه کااهای باقی مانده در گمرکات از زمان تامین ارز، سه 
ماه در نظر گرفته شده و موارد استثناء توسط وزارت صنعت، بررسی و برای تمدید 
مهلت به بانک مرکزی اعام می شــود.به گــزارش روابط عمومی گمرک مهرداد 
جمــال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک اعــام کرد: با توجه به تاکید 
معاون اول رییس جمهوری بر تعیین تکلیف و ترخیص فوری کااهای موجود در 
گمرکات و بنادر و پس از تشکیل جلسات کارشناسی بین نمایندگان تام ااختیار 
گمرک، وزارت صنعت، بانک مرکزی و ســازمان بنادر و دریانوردی، درخصوص 
واردات اعتباری کااهای اساسی مقرر شد شماره ثبت سفارش در فهرست اعامی 
وزارتخانه مربوطه باشد.وی بیان داشت: همچنین مقرر شد در مدت ۴۵ روز پس 
از تخصیص ارز، کل کاا از گمرک ترخیص قطعی و رفع تعهد واردات انجام شود 
و پس از رسید مالی پروانه گمرک، بانک مرکزی متعهد به تامین ارز حداکثر در 
مدت زمان ســه ماه است.به گفته این مقام مســوول، مقرر شد معادل ریالی ارز 
تخصیص یافته توسط بازرگان به بانک عامل پس از تخصیص ارز واریز شود و بانک 
عامل و بانک مرکزی، به محض دریافت فهرست اشاره شده اقدام به تخصیص ارز 
کرده و پس از ارائه اســناد به بانک عامل، اقدام به ثبت برات بدون تعهد و صدور 
اعامیه تامین ارز خواهد کرد.وی اظهارداشــت: در صورتی که در زمان ۴۵ روزه 
یاد شده، کاا مشــمول ارز با نرخ ترجیحی باشد، نرخ ارز ترجیحی توسط بانک 
مرکزی تضمین می شود.ارونقی گفت: مقرر شد درخصوص کاای اساسی موجود 
در بنــادر و اماکن گمرکی تا تاریخ پنجم مهرماه ۹۹ که امکان بهره گیری از بند 
فوق را ندارند، با اعام ثبت سفارش ها توسط وزارت صنعت در اولویت تخصیص 
و تامیــن ارز قرار گیرند.معاون فنی و امور گمرکی گمرک افزود: همچنین مقرر 
شد سازمان بنادر و دریانوردی به شرکت های کشتیرانی الزام کند در زمان صدور، 
احراز و انتقال مالکیت قبض انبار به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، ضمن 
دریافت کد ملی یا شناســه ملی صاحــب کاا، در صورتی که صاحب کاا قصد 
واردات قطعی آن را داشــته باشد، شماره ثبت ســفارش از ایشان دریافت و در 
سامانه سازمان بنادر ثبت کند.وی خاطرنشان کرد: ازم است این اقام اطاعاتی 
به همراه اطاعات قبوض انبار به صورت برخط و سیستمی در اختیار سامانه جامع 
تجارت قرار گیرد و وزارت صنعت در ســامانه جامع تجارت، اقدام ازم به منظور 
دریافت اطاعات فوق را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد.ارونقی، در بخش 
دیگری از توضیحات خود اشاره کرد: مقرر شد درخصوص کااهای گروه ۲ )کاای 
اساسی، مواد اولیه، کااهای واسطه ای و اجزا و قطعات و قطعات یدکی تولید( که 
دارای قبض انبار تا تاریخ پنجم مهرماه ۹۹ باشــند، صاحبان کاا در حداکثر دو 
هفته اقدام به اظهار کاا به گمرک کنند.وی ادامه داد: همچنین گمرک، فهرست 
مربوطه را به وزارت صنعت ارسال و آن وزارتخانه پس از پایش فهرست مربوطه، 
شماره های ثبت سفارش )کاای اساســی، مواد اولیه، کااهای واسطه ای و اجزا 
و قطعات و قطعات یدکی تولید( را به بانک مرکزی ارســال کند. این مســوول 
اضافه کرد: بانک مرکزی در مدت یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور، مکلف 
به تخصیص ارز و پیگیری صــدور اعامیه تامین ارز )کد رهگیری( پس از ثبت 
اســناد و اعام نتیجه به وزارت صنعت و گمرک اســت.وی گفت: در صورتی که 
کاای مربوطــه در مدت ۱۰ روز کاری از صدور اعامیه تامین ارز )کد رهگیری( 
از گمرک به صورت کامل ترخیص نشــود، گمرک موظف شده ضمن اخطار به 
صاحب کاا در مدت یک هفته، نســبت به اعام »متروکه« اقدام و نتیجه را به 
وزارت صنعت و بانک مرکزی اباغ کند و وزارت صنعت از صدور ثبت ســفارش 
جدید و بانک مرکزی از صدور تخصیص ارز جدید برای صاحب کاا تا زمان خروج 
کاا از گمرک جلوگیری به عمل بیاورد.معاون گمرک ایران تاکیدکرد: همچنین 
مقرر شده درخصوص کااهای گروه ۲ با اعام وزارت صنعت، ثبت سفارش های 
آنها در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند.وی بیان داشت: درخصوص کااهایی که در 
زمان اعتبار ثبت ســفارش دارای قبض انبار باشند، اظهار کاا به گمرک و صدور 
مجوزهای قانونی )مانند استاندارد، بهداشت، قرنطینه، دامپزشکی و غیره( بدون 
تمدید ثبت ســفارش بامانع است و در صورت داشــتن اعامیه تامین ارز )کد 
رهگیری( برای ترخیص قطعی کاا نیاز به تمدید ثبت سفارش ندارند.ارونقی در 
پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد مهلت رفع تعهد واردات همه کااها از زمان تامین 
ارز، ســه ماه در نظر گرفته شود و موارد استثناء توسط وزارت صنعت، بررسی و 

برای تمدید مهلت به بانک مرکزی اعام می شود.

مهدی میراشــرفی، معــاون وزیراقتصاد و رییس کل 
گمرک ایران در تشــریح تجارت خارجی کشــور در 
نیمه اول سال، اظهار داشــت: مبادات تجاری ایران 
با کشــورهای خارجی در ۶ ماهه نخست سال جاری 
بــه ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیــون دار و ۶۲ میلیون و 
۸۴۲ هزار تن رســید.رئیس کل گمرک ایران با اعام 
این خبر گفت: سهم صادرات قطعی کااهای غیرنفتی 
به اســتثنای نفت خــام، نفت کوره و نفت ســفید و 
همچنین بدون احتســاب صــادرات از محل تجارت 
چمدانــی در این مدت بالغ بر ۴۶ میلیون و ۳۱۸هزار 
تن بــه ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دار بود که  
بنزین همچنــان در صدر کااهای صادراتی کشــور 
در نیمه نخست امســال قرار دارد  و پلی اتیلن، گرید 
فیلم، متانول و اوره بعد از بنزین ۴قلم نخست کاای 
صادراتی کشور بودند.وی در خصوص مقاصد صادراتی 
کشــور اظهار داشت: پنج کشور عمده صادراتی ایران 
در نیمه نخست سال، به ترتیب چین با ۱۳میلیون و 
۱۱۱ هزار تن کاا به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۷۰۹ 
میلیون دار و سهم ۲۷.۳ درصدی، عراق با ۹ میلیون 
و ۲۸۱ هزار تن بــه ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون 
دار و ســهم ۲۱.۹ درصدی، امارات متحده عربی با 

۷ میلیــون و ۱۶۴ هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و 
۹۳۳میلیون دار و ســهم ۱۴.۲ درصدی، افغانستان 
بــا ۳ میلیون و ۳۳۲ هزار تن بــه ارزش یک میلیارد 
و ۱۰۳ میلیــون دار و ســهم ۸.۱ درصدی و ترکیه 
بــا یک میلیون و۴۴۹ هزار تن به ارزش ۷۳۱ میلیون 
دار و سهم ۵.۳ درصدی بودند.میراشرفی تصریح کرد: 
مجموع صادرات کشــور با این ۵ مقصد،۱۰ میلیارد و 
۴۴۸ میلیون دار است که از لحاظ وزنی بیش از ۷۲ 
درصد و از لحاظ ارزش بیش از ۷۴ درصد صادرات را 
به خود اختصاص داده است.وی افزود: واردات کاا از 
کشــورهای خارجی نیز طی پنج ماهه نخست امسال 

به ۱۶ میلیــون و ۵۲۴ هزار تن به ارزش ۱۶ میلیارد 
و ۷۸۳ میلیون دار رسید.میراشــرفی در ادامه گفت: 
چین با صدور ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار تن کاا به ارزش 
۴ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دار و سهم ۲۵.۶ درصدی، 
امــارات متحده عربی با صدور دو میلیون و ۱۱۷ هزار 
تــن کاا به ارزش ۳ میلیــارد و ۹۶۱ میلیون دار و 
سهم بیش از ۲۳ درصدی، ترکیه با صدور ۲ میلیون و 
۴۰۲هزار تن کاا به ارزش یک میلیارد و ۸۱۴ میلیون 
دار و سهم۱۰.۸درصدی، هند با صدور یک میلیون و 
۲۶۷ هزار تن کاا به ارزش یک میلیارد و ۹۷ میلیون 
دار و ســهم ۶.۵ درصدی و آلمان با صدور۷۷۲ هزار 
تن کاا به ارزش ۸۳۵ میلیون دار و سهم ۵ درصدی، 
پنج کشــور عمده صادرکننده کاا به ایران بودند که 
جمعا ۸میلیون و ۱۶۰هزارتن کاا به ارزش ۱۲میلیارد 
و ۳میلیون داربه کشــورمان کاا صادر کردند که از 
لحاظ وزنــی حدود۵۳درصد  و از لحاظ ارزش حدود 
۷۰ درصد کل واردات کشــور را بــه خود اختصاص 
دادند.به گفته وی با اصاح ورود کااها به کشور، بیش 
از ۷۰ درصد کااهای وارداتی، کاای اساســی است و 
مابقی نیز عمدتا مواد اولیه، ماشــین اات و قطعات و 

اجزای تولید هستند.

 رییس کل گمرک مطرح کرد؛
مبادات تجاری شش ماهه از مرز 30 میلیارد دار عبور کرد

 مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صمت:
خودروسازان ملزم به عرضه محصوات 

در بورس می شوند
مدیــرکل صنایع خــودرو و نیرومحرکه وزارت صمــت اعام کرد: 
براســاس گزارشــات و جلســات که در کارگروه توســعه صنایع و 
معادن برگزار شــده، شرکت ها ملزم به عرضه خودروهای خود تنها 
از طریق بورس می شــوند. خودرو و ساماندهی بازار خودرو، یکی از 
اولویت های اصلی کمیســیون صنایع بوده است. طی دو الی سه ماه 
با یک کار فشــرده طرح با موضوع ساماندهی بازار و صنعت خودرو 
سبک تهیه شد و اکنون نیز در کمیسیون صنایع در حال بررسی و 
کار کارشناســی بیشتر روی این طرح هستند تا در چند هفته آتی 
طرح را به صحن بیاورند و رأی گیری کنند.یکی از موارد مطرح شده 
در این طرح عرضه خودرو در بورس اســت، سهیل معمار باشی در 
رابطه با چگونگی این عرضه اظهار داشت: ارائه خودرو در بورس کاا، 
موضوعی است که در طرح  نمایندگان مجلس برای سازماندهی بازار 
خودرو مطرح شده و براســاس گزارشات و جلسات که در کارگروه 
توســعه صنایع و معادن برگزار شده به این نحو است که شرکت ها 
ملزم بــه عرضه خودروهای خود تنها از طریق بورس هســتند.وی 
ادامه داد: به عبارتی برای خودروها و براساس فرمول قیمت گذاری، 
پایه قیمتی تعیین می شــود و پس از آن در بورس عرضه می شود تا 
براساس عرضه و تقاضا رقابت شود. در نهایت قیمت فروش مشخص 
می شود و خودروســازها محصوات خود را  به آن قیمت به فروش 
می رسانند.این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین قرار است در مورد 
ما به التفاوت قیمت کشــف شــده در بورس و قیمت پایه که بهای 
تمام شــده خودرو سازان به عاوه یک ســود منصفانه خواهد بود، 
تصمیم گیری شــود تا از این منابع جهت استفاده از توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومی و یا توسعه فعالیت های تحت توسعه در صنعت 

خودرو و توسعه محصوات جدید برنامه ریزی شود.
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همتی: خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارمنگـــاه

دایل افزایش قیمت ارز بعدا توضیح خواهم داد!
همتی به بیان توضیحاتی درباره پشت پرده افزایش قیمت 
ارز پرداخت و اعام کرد: بانک مرکزی اجازه نیزنداده است 
که واضعان تحریم به هدف اصلی خودشــان در دوســال 
گذشــته ، که همانا فروپاشی اقتصاد کشــور بود، برسند. 
عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود 
به بیان توضیحات درباره افزایش شدید قیمت ارز و حواشی 
اخیر پرداخت و نوشــت: در اوج فشار حداکثری و بعد از دو 
ســال مقاومت بانک مرکزی درخط مقدم جنگ اقتصادی 
و درمقابل شدیدترین وبی ســابقه ترین تحریمهای پولی 
وبانکی وعلیرغم محدودیت دسترسی به درآمد های ارزی 
کشور،بانک مرکزی با تمرکز بر تأمین کااهای اساسی،دارو 
و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، نیازهای اساسی و 
ضروری کشور را با تمام سختی ها به خوبی وکفایت تامین 
کرده واجازه نیزنداده است که واضعان تحریم به هدف اصلی 
خودشان در دوسال گذشــته ، که همانا فروپاشی اقتصاد 
کشــور بود، برســند.با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر، 
کــه در مورد دایل آن به موقع خــود توضیح خواهم داد، 
هجمه های سازمان یافته وبعضاًبا هدفهای خاص،علیه بانک 
مرکزی آغاز  شــده است.با وجود  ســختی ها و دشواری 
ها، کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی اســت،مردم 
عزیز مطمئن باشندبانک مرکزی بدون توجه به حواشی،به 
تاش خود،برای ثبات ســازی بیشــتر در بازارها و انشااه 
عبورمطمئــن از آخرین مراحل فشــار حداکثــری، ادامه 
خواهد داد.وی در بخش دیگری از این یادداشــت نوشت: 
این روزها بعدازطرح مکانیزم ماشــه،اخباری در موردقطع 
کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح میشــود،فارغ ازقابلیت 
عملیاتی داشــتن و میزان تأثیر عملی آن، متأسفانه تأثیر 
روانی آن دربازار ارز ســایه افکنده است.درحالیکه درمقابل 
آن،خبرهای مثبتی از منابع مســدودی دارم.ونیز،همانطور 
که قباً گفتــم روند عرضه و معامات حواله های ارزی در 
بازار دوم،دربسترسامانه نیما ، بخصوص سه ماهه اخیر،بهتر 
ازقبل شده اســت.صادر کنندگان بالغ بر 8 میلیارد دار از 
تعهدات ارزی 27 میلیارد داری ایفا نشــده خود، مربوط 
به پروانه های صادراتی ســالهای 1397 -- 1398خود را، 
بــه تدریج به چرخه اقتصاد کشــور آورده و مانده تعهدات 
آنهابه حدود19میلیار دارکاهش یافته است. میانگین وزنی 
نرخ ارز در سامانه نیما نیز،  با روند کاهشی به محدوده 23 
هزار تومان به ازای هر دار رسیده است،که البته تأثیرخود 

را بتدریج درنرخ های بازار نشان خواهد داد.

یک کارشناس اقتصادی؛
ورود بانک ها به بورس اشتباه است

در حالی که گمانه زنی می شــود که قرار اســت با کاهش نرخ های بهره بانکی، 
جذابیت بورس بیشتر شده و بازار سرمایه مجدداً با افزایش و رشد روبه رو شود، 
یک تحلیل گر اقتصادی این مســئله را یک اشــتباه فاحش برای اقتصاد کشور 
دانست.کامران ندری  با بیان اینکه هم اکنون نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور ما 
منفی است، اظهار کرد:به عبارت دیگر تورم حدوداً 3۶ درصد است و در مقابل، 
نرخ بهره در بااترین حالت مثا نرخ بهره اوراق، 2۰ درصد اســت. این اختاف 
تقریباً 1۶ درصدی نشان می دهد که هم اکنون اقتصاد کشور ما با سرکوب مالی 
و نرخ های بهره واقعی به شــدت منفی مواجه است که پیامد آن تورم بیشتر و 
بیشتر در آینده است.وی ادامه داد:در این شرایط، اگر بخواهیم باز هم نرخ بهره 
را برای ایجاد سود در بازاری دیگر مثل بازار سرمایه کاهش بدهیم، یعنی در واقع 
به نحوی سیاست گذاری کرده ایم که مردم تورم بیشتری متحمل بشوند تا عده ای 
محدود سود به جیبشان برود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد:دولت به عنوان 
متولی مدیریت اقتصاد کان، اگر به دنبال افزایش رفاه شــهروندان است، باید 
بداند که رفاه اقتصادی با افزایش قیمت دارایی ها حاصل نمی شود؛ بلکه با مهار 
تورم و باا رفتن قدرت خرید و به دنبال آن افزایش درآمد ملی  اســت که رفاه 
اقتصادی حاصل می شود. قدرت خرید زمانی افزایش می یابد که درآمد ملی زیاد 
شود. بنابراین تا تولید ملی افزایش پیدا نکند، رفاه اقتصادی نیز بدست نمی آید 

و تا تورم کنترل و مهار نشود، رشد سرمایه گذاری و رونق تولید ناممکن است.
نــدری با تاکید بر اینکه رفاه ملی فقط به افزایش درآمد ملی وابســته اســت، 
گفت: رفاه ملی به افزایش قیمت مســکن وابســته نیست، به افزایش قیمت ارز 
و افزایش اسمی حقوق کارمندان و بازنشستگان وابسته نیست. قطعا با افزایش 
تصنعی قیمت ها در بورس هم نمی توان ســطح رفاه جامعه را باا برد. بنابراین 
سیاســتگذار نباید به دنبال بزرگتر کردن شــاخص در بورس باشــد آن هم در 
زمانی که میزان رشــد بورس چندین برابر میزان رشــد تورم است و ارتباطی با 
ارزش ذاتی بنگاه ها و عملکرد آنها ندارد و به صورتی حباب گونه افزایش یافته 
اســت.وی افزود:برعکس، شرایط به گونه ای است که سیاست گذار باید به دنبال 
کاهش حباب بورس باشــد زیرا کاهش حباب بورس می تواند انتظارات تورمی 
افسارگسیخته را در جامعه محدود کند. از منظر اقتصاد کان، اصاح قیمتی که 
این روزها در بازار ســهام شاهدش هستیم و در حال اتفاق افتادن است به نفع 
اقتصاد کشور است. سیاست گذار هم اگر به دنبال افزایش رفاه مردم است باید 
نگاه طوانی مدت داشته باشد و مهار تورم را در اولویت  نخست قرار دهد.ندری 
ادامه داد:واقعا جای سوال است که چرا و به چه دلیل سیاست گذار به جای مهار 
تورم، به دنبال حمایت از بازار ســرمایه با روشــهایی است که به تورم دامن می 
زند.   سیاســت هایی که سیاست گذار اتخاذ می کند نباید به نحوی باشد که به 
قیمت ضرر ملت و تشــدید مهار ناپذیر تورم، بورس به سوددهی برسد. پیش از 
این نیز مطرح شده بود که قرار است با تزریق پول از محل ذخایر صندوق توسعه 
ملی، بازار سرمایه مجددا احیا شود که اینکار بی تردید یک اشتباه فاحش است. 
زیرا استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی در وضعیت فعلی، به مثابه چاپ پول 
اســت و توسل به این قبیل روش ها هیچگاه به نفع اقتصاد و مردم نیست. گویا 
که سیاســت گذار می خواهد بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد اقدام به 
سیاست گذاری کند که باعث خالی تر شدن سفره مردم و افزایش لجام گسیخته 
تورم می شود.این کارشناس اقتصادی در خصوص لغو محدودیت های بانکها در 
خرید سهام و ورود  بانک ها به عنوان سهام دار به بازار سرمایه گفت: تحت هیچ 
عنوانی، بانک ها نباید دارایی های ریسکی را بیشتر از یک حد معینی که مقررات 
احتیاطی تعیین میکند وارد ترازنامه خود کنند و با خرید سهام دامنه بنگاه داری 
که به غلط وارد آن شده اند، را گسترش دهند. ورود دستوری بانک ها به بورس 
کاما خاف معیارها و استانداردهای معمول و بین المللی بانکداری است و نباید 
در دســتور کار قرار گیرد. گویا گروه های ذینفعی هســتند که پیشران اینگونه 
سیاست گذاری های اشتباه شده اند و متاسفانه با فشاری که به نظام بانکی برای 
حفظ سودهای موهومی که در بازار سرمایه کسب کرده اند می آورند، کشور را 

به سمت تورم شدید و یحتمل قرار گرفتن در مسیر ابرتورم سوق می دهند.

یک مقام مسئول:
۳۳ هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفتند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بیش از 33 هزار نفر از 
متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان روز هشتم مهرماه موفق به دریافت 
این وام شدند.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصانی گفت: بیش از 33 
هزار نفر از متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن تا پایان روز هشتم مهرماه موفق 
به دریافت این وام شدند.بر اساس اعام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان برای 
دریافت این تسهیات نیازی به شرایط متعارف دریافت تسهیات بانکی از جمله 

نداشتن چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتری و نظایر آن ندارند.

وام ۶.۵ میلیارد داری صندوق بین المللی 
پول به اکوادور تصویب شد

رئیــس جمهور اکوادور اعــام کرد که هیئت مدیره صنــدوق بین المللی پول 
موافقتنامه وام ۶.۵ میلیارد داری را که در اواخر ماه آگوســت منعقد شده بود، 
تصویب کرد.به گزارش شینهوا، لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور روز چهارشنبه 
اعــام کرد که هیئت مدیره صندوق بین المللی پول موافقتنامه وام ۶.۵ میلیارد 
داری را که در اواخر ماه آگوست منعقد شده بود، تصویب کرد.مورنو در گفتگو با 
خبرنگاران در کیتو گفت: دقایقی پیش من با افرادی از صندوق بین المللی پول 
گفتگو کردم و می توانم به شــما بگویم که وام صندوق بین المللی پول امروز به 
اتفاق آرا تصویب شد.این خبر برای ملت اکوادور که به دلیل ویروس کرونا دچار 
مشکات شدید اقتصادی شده اند،  بسیار عالی است. طبق گفته مورنو، پرداخت 
اولیه صندوق بین المللی پول که 2 میلیارد دار است در روز جمعه انجام می شود.

بدهی دولت برزیل به رقم بی سابقه ۸۸.۸ 
درصد از تولید ناخالص داخلی رسید

بانــک مرکزی برزیل اعام کــرد که بدهی ناخالص دولــت در ماه اوت به رقم 
بی ســابقه 88.8 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.به گزارش شینهوا، بانک 
مرکزی برزیل روز چهارشنبه اعام کرد که بدهی ناخالص دولت در ماه اوت به 
رقم بی ســابقه 88.8 درصد از تولید ناخالص داخلی رســید که نشان می دهد 
نســبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش داشته اســت.بدهی ناخالص کل دولت 
برزیل که شــامل دولت فدرال، موسســه تأمین اجتماعی و دولت های ایالتی و 
شهرداری ها می شود، در ماه اوت به ۶.39 تریلیون رئال )حدود 1.14 تریلیون 

دار آمریکا( رسید.

گزارش همتی از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس بانک مرکزی در گزارشی درباره حضور در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی را ارائه کرد.عبدالناصر همتی 
در اینستاگرام خود نوشت: به دعوت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مجمع شرکت کرده و گزارشی از وضع اقتصادی 
کشــور و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و بازار ارز ارائه کردم.روند رشد نقدینگی در طول چند دههٔ گذشته، تأثیر 
سیاســت های مالی بر متغییرهای پولی، تأثیر تحریم و فشــار حداکثری بر درآمد ارزی دولت واقتصاد کشــور، موضوع هدایت 
نقدینگی، اهمیت برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد، ضرورت مدیریت واردات و جلوگیری از واردات قاچاق، اصاح نظام 
بانکی و اقدامات در دســت اجرا در بازار پول و ارز، محورهای گزارش اینجانب بود.در این جلسه، ریاست مجمع و برخی اعضای 
مجمع؛ آقایان ریٔیسی، قالیباف، احمدی نژاد، باهنر، انصاری، توکلی، مصباحی مقدم، محسنی اژه ای، ایروانی و داودی، سؤاات 

و پیشنهادات خود را در چارچوب مطالب مطرح شده بیان کردند.

رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی در نیمه نخست امسال
رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد: گزارش های اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشــد ۵.4 درصدی پایه پولی و رشــد 1۵.۵ 
درصدی نقدینگی در پایان ۶  ماهه نخســت امسال نسبت به پایان سال 98 است.به گزارش بانک مرکزی، »عبدالناصر همتی« 
خاطرنشــان کرد: محدود شدن رشد پایه پولی نشان گر ایستادگی بانک مرکزی برای کنترل رشد پول پرقدرت در جامعه است.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: با توجه به تعدیل اصاح انجام شده در نرخ سپرده قانونی که به خاطر مساعدت به بانک ها در 
پرداخت وام های کرونا انجام شده بود و همچنین اقدامات احتیاطی که به زودی دنبال خواهد شد، در ادامه سال شاهد تعدیل 
نرخ رشد نقدینگی خواهیم شد.همتی، برنامه این بانک برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای 

کنترل رشد نقدینگی برشمرد و تاکیدکرد: مدیریت نرخ سود به عنوان ابزار اصلی کنترل تورم دنبال خواهد شد.

 الزام شرکت های بورسی به 
معرفی بازارگردان

مدیر نظارت بر ناشــران بورس، گفت: همه ناشران 
پذیرفته شده در بورس موظفند برای انعقاد قرارداد 
بازارگردانــی و معرفی بازارگردان بــه بورس اوراق 
بهــادار تهران یا فرابورس ایران، اقدام کنند.ســعید 
محمدعلیزاده تصریح کــرد: در صورت اجرا نکردن 
این اباغیه، ناشران متخلف محسوب و جرایم برای 
آنان در نظر گرفته می شــود.وی افــزود: این جرایم 
و ضمانت اجرایی شــامل تذکر؛ اخطار؛ محدودیت 
موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معامات؛ تعلیق 
یا لغو مجوز های صادره توســط سازمان؛ محرومیت 
دریافــت خدمات از ارکان بازار ســرمایه برای مدت 
معین؛ جریمه نقدی؛ محرومیت از تصدی در هیئت 
مدیره اشخاص تحت نظارت؛ سلب صاحیت و لغو 

پذیرش خواهد بود.

افتتاح حساب ۱۰۳ هزار 
متقاضی طرح ملی مسکن

مدیرعامل بانک مســکن از افتتاح حساب 1۰3 هزار 
متقاضی طرح ملی مســکن در این بانــک خبر داد.

محمود شــایان با اشاره به اینکه در طرح ملی مسکن 
1۰3 هــزار حســاب در بانک مســکن افتتاح شــد 
گفت:تاکنون 22 هزار میلیارد تومان نزد بانک مسکن 
ســپرده گذاری شده است.مدیرعامل بانک مسکن  با 
اشــاره به اینکه یک میلیون و ۶۰۰ هزارنفر در طرح 
اقــدام ملی ثبت نــام کردند گفــت: از تعدادثبت نام 
شــدگان 8۰۰ هزارنفر مدارک خود را تکمیل کردند 
که از این تعداد 4۵۰ هزار نفر واجد شــرایط هستند.

وی ادامه داد: در طرح اقدام ملی 1۰3 هزار حســاب 
نزد بانک مســکن افتتاح شد وحدود ۵۰ درصد مبالغ 
به حساب واریز شده اســت.وی افزود: مبالغ واریزی 
افراد از ۵ میلیون تومان تا 4۰ میلیون تومان اســت و 
حدود 22 هزار میلیارد تومان نزد بانک مسکن سپرده 
گذاری شده است. وی درباره تکمیل واحدهای مسکن 
مهر گفت: 2۵۰ هزارواحد مســکن مهر پیشرفت ۵ تا 
9۵ درصدی دارند که بــا توجه به الویت وزارت راه و 
شهرسازی، مســکن مهر تا پایان سال تکمیل خواهد 
شــد.مدیرعامل بانک مســکن درباره معوقات بانک 
مسکن بیان کرد: مشتریانی که کارت قسط را دریافت 
کردند خوش حساب هستند و معوقات بانک مسکن 

مربوط به پروژه هایی تکمیل نشده است.

گزیده خبر
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نگـــاه

بودجه ۵۲ میلیارد داری وزارت دفاع ژاپن
 گزارش خبرگزاری کیودو حاکی اســت وزارت دفاع ژاپن به دنبال رقم بی سابقه 
۵۲ میلیارد دار بودجه برای ســال مالی آینده است که از فروردین سال ۱۴۰۰ 
آغاز می شود.به گزارش کیودو، این وزارتخانه روز پنجشنبه در نشستی با حضور 
»کیشی نوبوئو« وزیر دفاع، بر سر میزان این بودجه که ۳.۳ درصد بیش از بودجه 
اولیه برای سال مالی جاری است، تصمیم گرفت.تقاضای این بودجه شامل حدود 
۶۸۶ میلیــون دار برای برنامه های مرتبط با فضا، از قبیل طراحی یک ماهواره 
تجسســی که قرار است در ســال ۲۰۲۶ پرتاب شــود، و تحقیق در زمینه یک 
مجموعه ماهواره برای دفاع موشکی می شود وزارت دفاع اولویت خود را بر تقویت 
قابلیت های دفاع فضایی قرار می دهد.اولویت دیگر ارتقای امنیت سایبری است 
این تقاضا شــامل ۳۳۸ میلیون دار برای اقداماتی از قبیل ایجاد یک واحد دفاع 
سایبری در داخل نیروهای دفاع از خود می شود.وزارت دفاع همچنین به دنبال 
درخواســت ۷۳۱ میلیون دار برای توسعه یک مدل تکمیلی جت های جنگنده 
F۲ نیروی هوایی دفاع از خود و ۲۵۶ میلیون دار برای اقداماتی به منظور مقابله با 
ویروس کرونا و دیگر بیماری های مسری است.در این میان، این وزارتخانه بودجه 
مشخصی را برای برنامه ریزی سیستمی که جایگزین سامانه دفاع موشکی زمین 
پایه ایجیس آشــور یا ترکیب مجدد نیروهای آمریکایی در ژاپن شود، درخواست 
نکرد.وزارت دفاع ژاپن پیش از تدوین بودجه ســال مالی ۲۰۲۱ که در پایان ماه 

دسامبر تکمیل می شود، میزان مشخص بودجه را نهایی خواهد کرد.

افشاگر آمریکایی ۵.۲ میلیون دار جریمه شد
وزارت دادگســتری آمریکا اعام کرد ادوراد اسنودن به خاطر انتشار کتاب حاوی 
اطاعات محرمانه به پرداخت ۵.۲ میلیون دار جریمه، محکوم شده است.، وزارت 
دادگستری آمریکا روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای اعام کرد:  در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ 
دادگاه بخش شرقی ویرجینیا به قضاوت نهایی و حکم دائمی علیه ادوارد اسنودن، 
کارمند سابق آژانس اطاعات مرکزی )سیا( و پیمانکار آژانس امنیت ملی )ان اس 
ای( وارد شد.این بیانیه می افزاید: در سپتامبر ۲۰۱۹، آمریکا یک دادخواستی را علیه 
اسنودن مطرح کرد که کتابی را با عنوان »بایگانی همیشگی« در تناقض با توافق عدم 
افشای اطاعات محرمانه که او با سیا و ان اس ای امضا کرده بود، منتشر کرد. این 
دادخواست، اسنودن را به خاطر انتشار این کتاب بدون ارسال پیش نویس آن برای 
این آژانس ها در نقض تعهدات خود تحت توافقی که امضا کرد، متهم کرده اســت. 
همچنین دادخواست اسنودن را به خاطر سخنرانی های عمومی درباره موضوعات 
مرتبط با مســایل اطاعاتی متهم کرده است که آن هم به خاطر نقض توافق عدم 
افشاگری است.دادگستری آمریکا در بیانیه خود ادامه می دهد: آمریکا در پی توقیف 
انتشار یا توزیع کتاب »بایگانی همیشگی« نیست. در عوض تحت سابقه رای دادگاه 
در موضوع اسنپ علیه آمریکا، دولت تاش کرد همه عواید اسنودن را به دلیل عدم 
ارائه مقاله خود برای بررسی قبل از انتشار بر خاف تعهدات قراردادی و امانتداری 
ادعا کند.این بیانیه اضافه می کند: در دسامبر ۲۰۱۹، دادگاه بخش شرقی ویرجینیا 
به نفع ایاات متحده علیه اسنودن در موضوع مسئولیت، رای داد و معتقد بود که 
اسنودن با انتشار »ثبت دائمی« تعهدات قراردادی و امانتداری خود را در قبال سیا 
و ان اس ای و همچنین ارائه اظهارات آماده شــده در محدوده تعهدات خود برای 
بازبینی قبل از انتشار نقض کرده است.وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرد: اما در 
مورد دامنه این تخلفات یا جبران خســارات دولت ناشی از آن، دادگاه در  روز سه 
شنبه، مبلغی بیش از ۵.۲ میلیون دار به نفع دولت حکم داد و مقرر کرد هرگونه 
عایدی ناشــی از این کتاب یا ۵۶ سخنرانی اســنودن اعم از پول، امتیاز یا مزایای 
مالی، به سود ایاات متحده ضبط شــود.بر اساس این بیانیه، جفری روزن معاون 
وزیر دادگســتری و دادستان کل آمریکا در این باره گفت: ادوارد اسنودن تعهدات 
قانونی خود به ایاات متحده را نقض کرد و عواید مالی غیرقانونی او باید به دولت 
بازگردد. همانگونه که در این پرونده نشان داده می شود، وزارت دادگستری نسبت 
به اقدامات نادرســت کسانی که با خیانت به اعتماد به خودشان پاسخ می دهند و 
برای منافع شخصی از دسترسی به اطاعات محرمانه امنیت ملی استفاده می کنند، 

چشم نخواهد پوشید.

 جایگاه جمهوری اسامی ایران 
در مناقشه قره باغ

 منطقــه قفقاز در طــول قرن های متمادی زیر چتــر وحدت بخش حوزه 
تمدن اسامی- ایرانی، محل هم زیستی ادیان، مذاهب، زبان ها و هویت های 
فرهنگی و دینی گوناگون بود اما از زمانی که برجسته ســازی اســتعماری 
اختاف های هویتی عرصه را بر اشتراکات تمدنی تنگ کرد، دچار مهندسی 
ترکیب جمعیتی و پاکسازی های قومیتی و تبعیدهای دسته جمعی شد.به 
گزارش نور نیوز، ارمنســتان و جمهوری آذربایجان به فاصله کمتر از ســه 
ماه برای دومین بار بر ســر منطقه مورد نزاع قره باغ درگیری های خونینی 
را آغاز کردند.جدال بر ســر این منطقه کوهستانی با حدود ۴۴۰۰ کیلومتر 
مســاحت که ساکنان آن مســیحیان ارمنی و آذری های مسلمان هستند، 
دهه هاست که بر مناسبات دو کشور آذربایجان و ارمنستان و منطقه قفقاز 
سایه افکنده است.منطقه قفقاز به لحاظ استراتژیک، پل ارتباطی بین شرق 
و غرب و شــمال و جنوب به حساب می آید و دریای خزر را به دریای سیاه 
متصل می کند. عاوه بر اهمیــت ژئوپلتیک، این منطقه به لحاظ تاریخی 
نیز محل تاقی تمدن ها و مذاهب گوناگون بوده است.وجود منابع طبیعی 
مانند انرژی در دریای خزر و همچنین مسیرهای انتقال آن به سمت اروپا 
نیز بر اهمیت استراتژیکی این منطقه افزوده و موجب شده تا قفقاز همواره 
در طول تاریخ محل رقابت قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای باشد.

مرزبندی های مصنوعی که در دوره شوروی به وجود آمد، یکی از مهمترین 
دایل بروز مناقشه بر ســر قره باغ است. در آن دوره با وجود اینکه منطقه 
قره باغ به صورت تاریخی آذری نشــین بود اما تقسیمات قومی که شوروی 
در دوره استالین دنبال می کرد، منجر به ایجاد مرزبندی های مصنوعی شد 
قره باغ را تحت حاکمیت ارمنســتان قرار داد.با فروپاشــی شوروی آذری ها 
تأکید دارند که این منطقه بر اســاس پیشــینه تاریخی باید زیر حاکمیت 
باکــو قرار گیــرد و ارمنی ها نیز با تأکید بر تغییــرات در ترکیب جمعیتی 
منطقه آن را در حاکمیت ارمنســتان یا دست کم خودمختار می دانند.در 
درگیری اخیر نقش ترکیه و رژیم صهیونیستی کامًا برجسته است. تشدید 
درگیری در قره باغ می تواند تمرکز ایران و روســیه را از منطقه غرب آسیا 
کاهش دهد و آن ها را ســرگرم مشکات و چالش های منطقه قفقاز کند و 
صهیونیست ها در این زمینه تحرکات بســیار جدی را در ماه های گذشته 
انجام دادند. ترکیه نیز نقش بســیار مهمی ایفــا و در دوره بعد از درگیری 
پیشــین، مانور نظامی مشترک با جمهوری آذربایجان برگزار کرد و پس از 
مانــور، نیروهای نظامی خود را از خاک آذربایجان خارج نکرد.این درگیری 
با وجود خط و نشان های مقامات دو طرف احتمااً به طول نخواهد انجامید 
چون طرفین به دایل مختلف کشــش تداوم نبرد طوانی مدت را ندارند. 
در میان بازیگران خارجی ذی نفع هم، به جز ترکیه و رژیم صهیونیســتی، 
دیگران مانند آمریکا، اروپا و روســیه تمایلی به تداوم بحران ندارند.بر این 
اســاس؛ چون طرفین حاضر به حل اساسی مسأله از مسیرهای حقوقی و 
دیپلماتیک نیستند و بازیگران خارجی هم نفع خود را در تداوم اختافات 
می بینند، مهمترین چشــم انداز پیش رو برای این مناقشــه تداوم وضع به 
صورت »نه جنگ نه صلح« و درگیری های نوبه ای است.نکته آنکه؛ منطقه 
قفقاز در طول قرن های متمادی زیر چتر وحدت بخش حوزه تمدن اسامیـ 
ایرانی، محل هم زیستی ادیان، مذاهب، زبان ها و هویت های فرهنگی و دینی 
گوناگون بود اما از زمانی که برجسته سازی استعماری اختاف های هویتی 
عرصه را بر اشتراکات تمدنی تنگ کرد دچار مهندسی ترکیب جمعیتی و 
پاکسازی های قومیتی و تبعیدهای دسته جمعی شد.این در حالی است که 
دو جمهوری آذربایجان و ارمنســتان با الهام از عصر همزیستی تمدنی در 
قرون پیشااستعماری و با تکیه بر مشترکات فرهنگی خود می توانند راهی 
صلح آمیز برای حل مسأله پیدا کرده و صلحی پایدار را برای مردم خود به 
ارمغان بیاورند و جمهوری اســامی ایران نیز آماده کمک به برقراری این 
صلح پایدار در منطقه است.مواضع جمهوری اسامی در خصوص ضرورت 
رعایت و به رسمیت شــناختن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بسیار 
روشــن اســت و دولت جمهوری اســامی ایران تاکنون بارها بر این حق 
مشــروع در چارچوب حقوق بین الملل و قطع نامه های سازمان ملل تأکید 
کرده و بر این باور اســت که اختاف دو کشور فقط راه حل صلح آمیز دارد 
و ایران و ترکیه و روســیه می توانند در جهت اجرایی ســازی قطع نامه های 
ســازمان ملل، آن دو همسایه را کمک کنند تا اختافات خود را در اشکال 

مسالمت آمیز حل کنند.

ریابکوف: روسیه به افزایش زرادخانه 
هسته ای آمریکا پاسخ خواهد داد

معاون وزیر خارجه روســیه تأکید کرد: در صورت اقدام آمریکا در گسترش 
زرادخانه  هســته ای خود، مســکو امکانات ازم برای پاســخگویی به آن را 
داشــته و این واکنش هم می تواند متقارن یا غیرمتقارن باشــد.به گزارش 
خبرگزاری »نووستی«، »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه 
در مصاحبه ای که صبح امروز  در روزنامه »وال استریت ژورنال« منتشر شد، 
اعــام کرد، در صورتی که طرف آمریکایی، پس از انقضای پیمان مربوط به 
ادامه کاهش و محدود سازی تسلیحات راهبردی تهاجمی )معروف به پیمان 
استارت-۳(، اقدام به افزایش زرادخانه های هسته ای خود کند، روسیه امکانات 
مختلفی برای پاســخگویی به این مسئله در اختیار دارد. وی تأکید کرد که 
روشهای مختلفی برای پاســخ وجود دارد که هم متقارن و هم غیرمتقارن 
است.این دیپلمات بلندپایه روس در این مصاحبه تأکید کرد که خواسته های 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا  مبنی بر گنجانده شــدن کلیه 
کاهک های جنگی روسی، چینی و آمریکایی و تشدید رژیم بازرسی  ها »در 
توافقنامه آینده« به وضوح برای ما غیرقابل قبول اســت.ریابکوف گفت: »ما 
قصد نداریم هر قیمتی برای تمدید پیمان استارت پرداخت کنیم، خصوصاً 
قیمتی که آمریکا از ما می خواهد.«وی یادآور شد، می توان از چین، انگلیس 
و فرانســه در صورت آمادگی آنها برای شرکت در توافقات جدید تسلیحاتی 
راهبردی دعوت کرد، ولی ابتدا ایاات متحده و روسیه باید آماده کار به روی 
توافقات دوجانبه در این زمینه باشــند.معاون وزیر خارجه روسیه همچنین 
گفت که مسکو نگران فعالیت های واشنگتن با هدف سلطه نظامی و برتری 
در فضا استو طرف روسی خواستار »فضای خالی از ساح از هر نوع« است.

ســرگئی ریابکوف تأکید کرد: »به عقیده ما، ضروری است توافقنامه قانونی 
ازم ااجرایی با مشــارکت همه کشورهای مهم فضایی با تضمین های قابل 
اعتماد مبنی بر عدم اســتقرار ساح در فضا به منظور جلوگیری از استفاده 
نظامی از فضای خارج از زمین یا تهدید به استفاده از آن، منعقد کنیم.«این 
دیپلمات همچنین یادآور شد که دور جدید رایزنی های دوجانبه بین روسیه 
و ایاات متحده در خصوص ثبات راهبردی، ممکن اســت قبل از انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا انجام شود.

هشدار اروپا به ترکیه درباره تکرار اقدامات یکجانبه در مدیترانه

 تحریم های سختی در راه است 
اتحادیه اروپا ضمن حمایــت از راهکار دیپلماتیک برای پایان 
دادن به مناقشــات اخیر در شــرق دریای مدیترانه، به ترکیه 
هشدار داد که در صورت تکرار اقدامات یکجانبه در این منطقه 
با عواقب جدی روبه رو خواهد شد.هشدار اروپا به ترکیه درباره 
تکرار اقدامات یکجانبه در مدیترانه، شــورای اروپا بامداد دیروز 
)جمعه( بعد از جلسه ای درباره مسائل مهم روابط خارجی، اعام 
کرد که تمام اختافات در حوزه شــرق مدیترانه باید از طریق 
گفت وگوهای مســالمت آمیز و مطابق با قوانین بین المللی حل 
شــود اما تمام طرف ها باید از اقدامــات یکجانبه که بر خاف 
منافع اتحادیه اروپا اســت، اجتناب کنند.در  بیانیه ای که روی 
سایت ســرویس خارجی اتحادیه اروپا قرار گرفته، آمده است: 
»شــورای اروپا همبستگی کامل خود با قبرس و یونان را اعام 
می کند و ازم اســت حاکمیت و حقوق حاکمیتی آنها حفظ 
شــود. اتحادیه اروپا از گام های اعتمادساز توسط یونان و ترکیه 
اســتقبال می کند«.بر این اساس، شــورای اروپا نقض حقوق 
حاکمیتی جمهوری قبرس توسط ترکیه را شدیداً محکوم کرده 
و خواستار توقف اقدامات در این زمینه شد.این بیانیه می افزاید: 
»شورای اروپا از ترکیه می خواهد تا از تکرار اقدامات مشابه در 
آینده، که نقض قوانین بین المللی هســتند، اجتناب نماید... از 
ترکیه می خواهیم که دعوت قبرس برای گفت وگو جهت فیصله 

دادن به اختافات دریایی بین دو کشور را بپذیرد«.شورای اروپا 
با بیان اینکه آماده است تا نقش فعالی را در مذاکرات کشورهای 
حوزه شرق مدیترانه با ترکیه ایفا کند، به آنکارا هشدار داد: »در 
صورت تجدید اقدامات یکجانبه یا تحریک آمیز در خاف قوانین 
بین المللی، اتحادیه اروپا از تمــام ابزارهای خود و گزینه هایی 
کــه دارد اســتفاده می کند تا از منافع کشــورهای عضو دفاع 
کند«.بر این اســاس، گزینه هایی که اروپا قصد دارد در صورت 
اقدامات یکجانبه دوباره ترکیه در شرق مدیترانه به آن متوسل 
شــود، بند ۲۹ از معاهده اتحادیه اروپــا و بند ۲۱۵ از معاهده 
تاســیس اتحادیه اروپا برای تحریم ترکیه است.طی هفته های 
گذشته، تنش ها در شرق دریای مدیترانه بر سر اقدامات ترکیه 
در قبال آغاز حفاری ها و فعالیت های اکتشــافی در این منطقه 
آغاز شــد.یونان و قبرس با همراهی برخی کشورهای اروپایی 
ادعا دارند که اقدامات ترکیه غیرقانونی و تنش آمیز اســت و به 
آنکارا درباره تبعات این اقداماتش هشدار داده اند. ترکیه اما اعام 
کرده که این کشــور تنها در حال تامیــن حقوق خود در این 
دریا و دریاهای ســیاه و اژه اســت.پیش از این، دبیر کل ناتو با 
ابراز امیدواری درباره کمک گفت وگوهای ترکیه و یونان به حل 
اختافات در شــرق مدیترانه، از افزایش تنش ها بین دو عضو 

خود در منطقه ابراز نگرانی کرد.

امیر کویت:
 در حمایت از فلسطین راه امیر فقید را ادامه خواهم داد

» شیخ نواف ااحمد الصباح » امیر جدید کویت گفت، در راه حمایت از آرمان فلسطین راه شیخ » صباح اأحمد الجابر الصباح » 
امیر فقید کشورش را دنبال خواهد کرد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی حماس،  » شیخ نواف ااحمد الصباح » در تماس تلفنی 
» اسماعیل هنیه »  با قدردانی از رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و مردم فلسطین بخاطر ابراز همدردی با مردم کویت در 
پی درگذشــت امیر این کشور، تاکید کرد که بر میراث امیر فقید وفادار خواهد ماند و در راه حمایت از آرمان فلسطین راه او را 
دنبال خواهد کرد. رئیس دفتر جنبش مقاومت اسامی فلسطین )حماس( در تماس تلفنی با » نواف اأحمد الجابر الصباح » امیر 
جدید کویت، درگذشت » صباح اأحمد الجابر الصباح » امیر فقید این کشور را تسلیت گفت.   » اسماعیل هنیه » در این تماس 
تلفنی به نمایندگی از جنبش مقاومت اسامی و مردم فلسطین،  فقدان » صباح ااحمد الجابر الصباح » را به مقامات و مردم 
کویت تسلیت گفت و با مردم این کشور ابراز همدردی کرد.  رئیس دفتر سیاسی حماس با یادآوری مواضع ثابت کویت و امیر 
فقید این کشور در حمایت از آرمان و مردم فلسطین برای » شیخ نواف ااحمد الصباح » امیر جدید کویت آرزوی موفقیت کرد 
و گفت: اطمینان داریم که کویت تحت رهبری وی به مسائل امت اسام به ویژه آرمان مردم فلسطین وفادار باقی خواهد ماند. 

 پاشینیان:
 ترکیه هزاران مزدور و تروریست به قره باغ منتقل کرده است

نخست وزیر ارمنستان گفت: ترکیه به دلیل رفتار مغرضانه خود، نباید میانجی حل و فصل مناقشه قره باغ باشد، چرا که آنکارا 
مزدوران و تروریســت هایی را در مناطق اشغالی شمال ســوریه آموزش داده و برای جنگیدن به قره باغ فرستاده است.»نیکول 
پاشــینیان« نخست وزیر جمهوری ارمنســتان دیروز، جمعه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو )Le Figaro(، تأکید کرد که 
عضویت ترکیه در گروه مینســک ســازمان امنیت و همکاری اروپا، باید به دلیل اقدامات این کشور در منطقه درگیری قره باغ 
کوهســتانی متوقف شود.پاشــینیان گفت: »ترکیه به دلیل رفتار مغرضانه و جنگ طلبانه خود، نمی تواند میانجی حل و فصل 
مناقشــه قره باغ واسطه باشــد. ما می دانیم که ترکیه هزاران نفر از مزدوران و تروریست ها را در مناطق اشغالی خود در شمال 
سوریه آموزش داده و آنها را به منطقه قره باغ منتقل کرده است. این تروریست ها در حال حاضر علیه نیروهای نظامی ارامنه در 
حال جنگیدن هستند. بسیاری از آنها حتی نمی دانستند که چرا ترکیه آنها را به آذربایجان فرستاده است.«پیش از این، ماریا 
زاخارووا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأیید کرد که  این کشور اطاعاتی دارد که مزدورانی از سوریه و لیبی برای شرکت 

در درگیری ها، به منطقه مناقشه قره باغ کوهستانی منتقل شده اند.

نخســت وزیر انگلیس تهدید کرده اگر تا اواسط ماه 
جاری میادی به نتیجه ای در مذاکرات با اروپا نرسد 
مذاکرات با بروکسل درباره مناسبات تجاری آِینده را 
متوقف می کند.به گزارش روزنامه »تاگس اشپیگل«، 
»بوریس جانسون«، نخست وزیر انگلیس تهدید کرده 
اســت که مذاکرات با اتحادیه اروپا درباره یک توافق 
تجاری را متوقف می کند اگر تا نشست بعدی اتحادیه 
اروپا در اواسط اکتبر هیچ نتیجه ای به دست نیاید. با 
وجود این تهدید به نتیجه رســیدن مذاکرات در این 
باره بعید به نظر می رسد.تاگس اشپیگل در گزارشی 
از وجود اختافات زیاد در مذاکرات خبرداده است. بر 
اساس ارزیابی کمیسیون اروپایی انتظار نمی رود که 
در دو هفته آینــده در مذاکرات در این باره موفقیتی 
به دست آید.اواسط اکتبر در بروکسل نشست اتحادیه 

اروپا با موضوع چگونگی مناسبات آینده اروپا با انگلیس 
برگزار می شود.با وجود تهدید جانسون مبنی بر توقف 
مذاکرات درباره روابط آینــده با اروپا در صورت عدم 
توافــق در این باره تا اواســط اکتبر اما مذاکره کننده 
ارشــد اتحادیه اروپا پایان ماه اکتبر را آخرین مهلت 
توافق اعام کرده اســت.اورزوا فــن دراین، رئیس 
کمیســیون اروپا هم اعام کرده کــه به دلیل طرح 
ایحه ای جنجالی در پارلمــان بریتانیا، اتحادیه اروپا 
پیگیــری پرونده های تخلف دولــت بریتانیا از ایحه 
توافق برگزیت را آغاز می کند.رئیس کمیســیون اروپا 
روز پنجشنبه یکم اکتبر )۱۰ مهر( گفت: »امروز صبح 
کمیســیون تصمیم گرفت نامه ای را به دولت بریتانیا 
ارســال کند. این اولیــن قدم در اقــدام قانونی علیه 
تخلف آنهاســت.«اروپایی ها تا پایان سپتامبر، یعنی 

روز چهارشنبه گذشــته به دولت بریتانیا مهلت داده 
بودنــد تا ایحه جنجالی خود را کــه حاوی عدول از 
مفاد توافق برگزیت است، از دستور خارج کنند.اکنون 
با سپری شدن این موعد، آغاز اقدام اتحادیه در حالی 
اعام می شود که نمایندگان دو طرف از روز سه شنبه 
در بروکســل، پایتخت بلژیــک دور تعیین کننده ای 
از مذاکرات درباره آینــده روابط تجاری خود را کلید 
زده اند، مذاکراتی که تا جمعه به طول خواهد انجامید.

ایحه مورد بحث که روز سه شنبه به دست نمایندگان 
مجلــس عوام بریتانیا تصویب شــد و قرار اســت در 
هفته هــای آتی در مجلس اعیان مورد بررســی قرار 
گیرد، برخی تعهداتی را که دولت بریتانیا در توافق نامه 
خروج از اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۱ ژانویه سال گذشته 

)۱۱ بهمن ۹۷( پذیرفته، زیر سؤال برده است.

 اولتیماتوم جانسون به اتحادیه اروپا

روایت روسیه از حضور جنگجویان خارجی در قره باغ
 ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که مسکو اطاعات موثق در اختیار دارد که شماری 
جنگجو از ســوریه به قره باغ انتقال یافته اند و این اطاعات از رســانه ها گرفته نشده است.ماریا 
زاخارووا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به پرسش خبرنگاری در مورد امکان انتقال 
جنگجویان از سوریه به قره باغ برای نبرد به نفع یکی از طرف های مناقشه گفت: ما این اطاعات 
معتبر را در اختیار داریم و بنابراین شــما در این مورد حق دارید.زاخارووا افزود: این اطاعات در 
رسانه های خبری و نیز اخبار در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و برای بیانیه ای که در 
وزارت خارجه روســیه در این مورد منتشــر کردیم اطاعات کافی در اختیار داریم که بر اساس 
واقعیت های موجود است.  برخی رسانه های روسیه در روزهای اخیر مدعی شدند که جمهوری 
آذربایجان شماری از جنگجویان در سوریه را با کمک ترکیه به این کشور منتقل کرده و این افراد 
در زد و خوردهای مســلحانه در قره باغ شرکت می کنند.وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای 
در این باره افزود: بر اساس اطاعات موجود، در منطقه مناقشه قره باغ ستیزه جویانی ازجمله از 
از سوریه و لیبی برای شرکت در اقدامات نظامی منتقل می شوند. این بیانیه یادآورشد که از این 
مساله بشدت نگران هستیم و معتقدیم که نه فقط منجر به تشدید تنش ها در منطقه مناقشه می 
شود بلکه تهدیدهای بلندمدت برای امنیت کشورهای منطقه ایجاد می کند. بیانیه وزارت خارجه 
روسیه افزود: از کشورهای مربوطه می خواهیم تدابیر موثر برای جلوگیری از استفاده از جنگجویان 
خارجی در منطقه قره باغ بکار گیرند و این افراد را از منطقه خارج کنند.رییس جمهوری فرانسه 
نیز اعام کرد که کشــورش شــواهدی در اختیار دارد که انتقال جنگجویان از سوریه به قره باغ 
توســط ترکیه را ثابت می کند.به گزارش ریانووستی، امانوئل مکرون که در اجاس اتحادیه اروپا 
در بروکسل سخن می گفت، با بیان اینکه وضعیت قره باغ پیچیده است، افزود: می خواهم بگویم 
کــه اطاعاتی دراختیار داریم که با اطمینان اثبات می کند که گروهی از جنگجویان ســوری را 
برای شــرکت در مناقشه مســلحانه در قره باغ ترک کرده اند. دولت باکو این اظهارات مبنی بر 
حضور جنگجویان خارجی در جنگ قره باغ را تکذیب کرده اســت.روز یکشــنبه ششم مهرماه 
جاری درگیری میان نظامیان ارمنســتان و جمهوری آذربایجان در مرزهای مشترک دو کشور از 
ســر گرفته شد و  وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای، نیروهای ارمنستان را آغاز 
کننده عملیات و نخست وزیر ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را آغازکننده حمله دانست.پس 
از درگیری های نظامی چند روزه ماه جوای )اواسط تیرماه( بین نیروهای جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان که منجر به تلفات جانی نزد هر دو طرف شد، جنگ لفظی و برخی تحرکات دیپلماتیک 
به تنش در منطقه قفقاز دامن زد و بروز برخورد نظامی میان این دو کشور را قابل پیش بینی کرده 
بود. دو کشــور چندین دهه برسر مالکیت منطقه قره باغ با یکدیگر اختاف دارند.در سال ۱۹۹۴ 
میادی، به دنبال درگیری های چهارســاله نظامی دو کشور، برخی دولت های اروپایی و منطقه 
برای پایان دادن به منازعات ارضی میان باکو و ایروان وارد عمل شدند و سرانجام با میانجیگری 
گروه مینســک ســازمان امنیت و همکاری اروپا، آتش بس میان طرفین مناقشه برقرار شد، اما 

تاش های بین المللی برای حل مسالمت آمیز این مناقشه تاکنوننتیجه ای نداشته است.

ترامپ و همسرش کرونا گرفتند
رســانه های آمریکا از مثبت شدن تســت ویروس کرونای ترامپ و 
همسرش خبر دادند. رسانه های آمریکا از مثبت شدن تست ویروس 
کرونای دونالد ترامپ و همسرش مانیا خبر دادند.وی در توئیتر خود 
نوشت: تســت بیماری کووید-۱۹ من و مانیا مثبت شده است. ما 
به زودی دوره قرنطینه و نقاهت را شــروع می کنیم.رئیس جمهور 
آمریکا که تست کرونای وی مثبت شده است، سفر روز جمعه خود 
به فلوریدا را لغو کرده است.پزشک کاخ سفید لحظاتی بعد از انتشار 
توئیت دونالد ترامپ اعام کرد که حال عمومی رئیس جمهور آمریکا 
»خوب« است. به گفته وی رئیس جمهور آمریکا به انجام وظایفش 
ادامه خواهد داد.رسانه ها اعام کردند مایک پنس، معاون ترامپ باید 
در زمان قرنطینه کرونایی و درمان ترامپ مسئولیت ریاست جمهوری 
را برعهده بگیرد.همچنین احتماا مناظره دوم ترامپ با بایدن که قرار 

بود ۱۵ اکتبر )۲۴ مهر( برگزار شود لغو خواهد شد.

 اعام آمادگی ارمنستان برای
 آتش بس در قره باغ

ارمنســتان اعام کرد حاضر اســت در همراهی با سازمان امنیت و 
همکاری اروپا، آتش بس را در مناقشــه قره باغ برقرار کند.به گزارش 
اسپوتنیک، وزارت خارجه ارمنستان دیروز )جمعه( اعام کرد: »ما از 
بیانیه ریاستی سازمان امنیت و همکاری اروپا استقبال می کنیم که 
در آن اســتفاده از زور در منطقه درگیری قره باغ محکوم شده است. 
ارمنستان به راه حلی صلح آمیز برای این مناقشه متعهد است. ما به 
مقابلــه خود با تجاوز آذربایجان ادامه می دهیم اما هم زمان آماده ایم 
تا با همکاری با گروه مینســک سازمان امنیت و همکاری اروپا و بر 
اساس توافقات امضا شده در سال ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ به برقراری دوباره 
صلح اقدام کنیم.« این بیانیه در حالی صادر شده که درگیری میان 
آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ وارد ششمین روز خود شده است. 
هر دو طرف تلفاتی را از نیروهای نظامی و غیرنظامی گزارش کرده اند 
و مدعی هســتند ادوات نظامی طرف مقابــل را منهدم کرده اند. دو 
طرف هم چنین از ۲۷ سپتامبر که درگیری ها آغاز شده اند حکومت 
نظامی اعام کرده اند.هم چنین دو طــرف یکدیگر را به برافروختن 

آتش این درگیری متهم می کنند.

گزیده خبر
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پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند که احتمال انتقال 
کووید-۱۹ از راه هوا در فضای بسته، باا است و مردم باید حتما در این 
فضاها از ماسک استفاده کنند. پژوهش جدید شواهدی را در مورد انتقال 
کووید-۱۹ از راه هوا در فضاهای بســته نشان می دهد. پژوهشگران در 
این پروژه توانستند شیوع کووید-۱۹ در جامعه را به این احتمال مرتبط 
سازند که شاید ویروس به واسطه سیستم تهویه اتوبوس بتواند از شخص 
بیمار به ســایر مسافران منتقل شــود. مدت ها است که احتمال انتقال 
کروناویروس از راه هوا مطرح شده است اما شواهد تجربی محدودی در 
مورد آن وجود دارد. پژوهش ما، شواهدی مبنی بر انتقال کروناویروس 
از راه هوا را ارائه می دهد. این باور به صورت گســترده وجود داشت که 

تماس نزدیک با قطرات تنفسی، دلیل اصلی انتقال کووید-۱۹ است.

نتایج آزمایش فاز اولیه در ۴۰ بزرگســال باای ۵۵ سال نشان می دهد 
که واکســن کووید-۱۹، تحت تولید شــرکت داروسازی مادرنا در افراد 
مسن با نتایج موفق آن در جوانان، مشابه است. طبق گفته پژوهشگران 
عوارض جانبی واکسن، خفیف یا متوسط و شامل خستگی، لرز، سردرد 
یا درد یا ناراحتی در محل تزریق بود. پژوهشگران یافته های اولیه را در 
تاریخ ۲۹ ســپتامبر به صورت آناین در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر 
کردند. ازآنجاکه افراد در معرض خطر ابتا به عفونت شدید کووید-۱۹، 
بزرگساان مسن هستند، درک اهمیت واکسن در این گروه سنی بسیار 
مهم است. به نظر می رسد، نتایج این مطالعه فاز یک امیدوارکننده باشد، 
اما تا زمانی که داده های فاز ســوم در دسترس نباشد، نمی توان به طور 

قطعی این مورد را اعام کرد..

محققان یکی از شــرکت های دانش بنیان با بومی سازی دانش فنی 
ســاخن بویلرهای بازیافت حرارتی، عاوه بر کاربردی کردن آن در 
شیرین سازی نفت، اقدام به راه اندازی نیروگاه شیرین سازی آب دریا 
کردند که در حال حاضر این فناوری در قشــم و بوشهر برای تامین 
آب شرب سالم به بهره برداری رسیده است. مدیر عامل این شرکت 
دانش بنیان طراحی و تولید انواع بویلرهای بخار و بازیافت حرارتی را 
از زمینه های کاری این شرکت دانش بنیان دانست و گفت: بیش از 
۱۵۰ بویلرهای بازیافت حرارتی که در سیکل های ترکیبی استفاده 
می شوند، در این شرکت تولید شده است. در این محصول از آخرین 
فناوری  استفاده شده و این محصول را قابل استفاده در سیکل های 

ترکیبی کاس F و H که بااترین راندمان و توان تولیدی را دارند.

کووید-19 می تواند در فضاهای 
بسته از راه هوا منتقل شود

نتایج اولیه واکسن کووید-19 
در افراد مسن موفقیت آمیز بود

شیرین سازی آب دریا در بوشهر و 
قشم با استفاده از فناوری بومی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شمالیخراساندرسنتیجاروبافی

رونمایی از شاسی بلند مفهومی وویا آی-فری در پکن
کمپانی دانگ فنگ موتورز از برند خودرویی جدیدی در نمایشگاه پکن ۲۰۲۰ رونمایی کرد. این برند الکتریکی وویا Voyah نام 
داشته و روی تولید محصوات بدون آایندگی تمرکز می کند. اولین محصول این شرکت نیز کانسپتی برجسته با نام آی- فری 
i-Free می باشد. وویا آی-فری یک شاسی بلند بزرگ با طراحی پیچیده است که این موضوع را می توان در نمای جلو مشاهده 
کرد جایی که ورودی های هوای بزرگ با الگویی الماســی شکل دیده می شوند. این خودروی مفهومی همچنین فاقد جلوپنجره 
مرسوم در خودروها بوده و بجای آن از دو حفره برخوردار شده است. این حفره ها به سمت کاپوت رفته و از همان الگوی الماسی 
ورودی های هوا بهره مند هســتند. نمای جلوی کانسپت آی-فری همچنین پذیرای عناصر طایی از جمله لوگوی بزرگ و تریم 
ارتباط دهنده چراغ های LED شــده است. جدیدترین محصول کمپانی دانگ فنگ بجای آینه های سنتی از دوربین ها استفاده 
کرده و رینگ های بزرگ نقره ای نیز کامًا به چشم می آیند. آنچه هم باعث تمایز بیشتر این خودرو می شود یک اسپویلر بزرگ در 
عقب است که از سقف کشیده شده است. این خودرو بر پایه معماری هوشمند و الکتریکی دانگ فنگ ESSA ساخته شده و از 

قوای محرکه تمام الکتریکی سود می برد. البته فعًا مشخصات فنی آی-فری اعام نشده است.

ملی پوش بادبانی: 

با تمام توان برای کسب سهمیه المپیک آماده می شوم
ملی پوش بادبانی ایران گفت: بعد از تمریناتی که داشتم تاشم این است با حضور در رقابت های مختلف به آمادگی مطلوبی دست پیدا 
کنم. احمد احمدی درباره حضور در مسابقات بین المللی فرانسه بیان کرد: بعد از این که نتوانستم در مسابقات آلمان شرکت کنم راهی 
فرانسه شدم تا در این مسابقه حضور داشته باشم. به هر حال ماه ها بود که تمرین داشتم و در قرنطینه نیز فقط تمرین می کردم و نیاز 
بود که در یک مسابقه هم شرکت کنم. او ادامه داد: در این مسابقه کنار نمایندگانی از کشورهای مختلف بودم و در نهایت نیز توانستیم 
به مقام نخســت برســم. شرایط خوبی دارم، از نظر بدنی افت نداشتم و با حضور در این رقابت ها بهتر و بهتر هم می شوم. هدفم رسیدن 
به اوج است تا به امید خدا با بهترین شرایط برای کسب سهمیه المپیک وارد رقابت شوم. این ملی پوش بادبانی ایران هم چنین گفت: 
بعد از مسابقه ای که داشتم در یک رقابت دیگر هم شرکت می کنم که هم اکنون در روز دوم آن هستیم و تا سه شنبه هر روز روی آب 
می رویم. این مسابقات باعث می شود هم از نظر فنی و هم از نظر بدنی آماده تر بشوم. قطعا از نظر روانی هم باعث رشد من می شود. من 

با تمام توان تمرین می کنم تا در مسابقات انتخابی المپیک موفق شوم و سهمیه بگیرم.

نبود چ کسی را ز جملهٔ نُدَماچنان محل ه تورا بود س آن خسرو ز بند عمر تو کواه باد دست عَنااگر ه دست فنا بند عمر او بگسست چگوه بود جهان دی و چون بود فرداجهان تو خوش بخور امروز و دل مبند ر آنْکْ خورد ه عاقبت از دست روزگار قفااگر چو شیر نهد دشمنی ه جنگ تو رویچو بست با تو فلک محضری ه شرط واه باک از آنکه  گشاید ره جفا دشمن عطای تو ز قبول و قبول تو ز عطاه نعمت توه از یکدگر شریفترند

پیشنهاد

چهره روز

کتاب افسانه گو
کتاب افســانه گو مجموعه هفت داســتان کوتاه 
اســت که با خواندنش گاه غمگین می شــویم و 
گاه لبخندی بر روی لــب می آوریم. زاویه های 
متفاوتی از اتفاق ها نشان می دهیم و شخصیت 
های مختلف را ورق می زنیم و صدای افکارشان 
را می شــنویم. جــوان هایی را مــی بینیم که 
سنگینی اتوریته های بســیاری حس می کنند 
و هرچه بگویند در بیشــتر مــوارد به آنان انگ 
نادان و بی تجربه زده می شــود و در تاش های 
جوانی برای پیــدا کردن فردیت و عدم تطابق با 
جامعه گاهی سرخورده و در روزمرگی غرق می 
شوند.چگونگی شــکل گیری ایه های مختلف 
شــخصیت نیز در ژرفای کتاب لحاظ شــده اســت و خواندن آن با توجه به موضوعات 
مختلف داســتان ها به هر قشری پیشنهاد می شود. آیا می توانم از ورای حوادث زندگی 
و حس هایی که نه حماســی هســتند و نه متعالی، با برداشــتی دیگر از روزمرگی ها به 
درکی عمیق تر دســت یابم که لحظه ای اندیشه ورزی را شایسته خود نماید؟ تاش آن 
اســت که چشم ها را با بصیرت باز کرده و از ورای رویدادهای عادی، غیرعادی را ببینم. 
این کلمه گاهی بهترین و خوش آوا ترین واژه برای من اســت. بهترین سنگر را در پشت 
این فعل پیدا کرده ام. “نمی دانم” بیشــترین گریزهای دلپذیر زندگی مرا در خود جای 
می دهد. گفتن این کلمه همیشــه از ناتوانی نیســت. گاهی توانایی اســت در رنگ های 
گوناگون. خودت ســوژه خودت می شوی و از اُبژه شدن می گریزی. خودت خط قرمزها 

را می گذاری.

جال آل احمد
جال آل احمد روشنفکر، نویسنده، منتقد ادبی و مترجم 
ایرانی و همسر سیمین دانشور بود. آل احمد در دههٔ ۱۳۴۰ 
به شهرت رسید و در جنبش روشنفکری و نویسندگی ایران 
تأثیر بسزایی گذاشت. نویسندگانی چون نادر ابراهیمی و 
غامحسین ساعدی و منوچهر هزارخانی از او تأثیر گرفتند. 
جال آل احمد در ۱۱ آذر ۱۳۰۲ در خانواده ای مذهبی در 
محلهٔ سیدنصرالدین شهر تهران به دنیا آمد. وی پسرعموی 
سید محمود طالقانی بود. خانوادهٔ او اصالتاً اهل شهرستان 
طالقان و روســتای اورازان بود. دوران کودکی و نوجوانی 
جال در نوعی رفاه اشرافی روحانیت گذشت. پس از اتمام 
دوران دبستان، پدر جال، سیداحمد طالقانی، به او اجازهٔ 
درس خواندن در دبیرســتان را نداد؛ اما او تسلیم خواست 
پدر نشد. دارالفنون هم کاس های شبانه باز کرده بود که پنهان از پدر اسم نوشتم. روزها کارِ ساعت سازی، 
بعد سیم کشــی برق، بعد چرم فروشــی و از این قبیل و شب ها درس. با درآمد یک سال کار مرتب، الباقی 
دبیرستان را تمام کردم. بعد هم گاه گداری سیم کشی های متفرقه. در دوران نوجوانی، وی تحت تأثیر تربیت 
مذهبی در خانواده اش بوده اســت. تمام اطرافیان وی همچون پــدر، برادر و پدربزرگش از طبقهٔ روحانیان 
بوده اند. چنان که گفته شده پدرش در تربیت مذهبی وی بسیار جدی بوده است. آل احمد در بیست سالگی 
به دلیل درخواســت پدرش، راهی نجف می شود تا درس طلبگی بیاموزد و به نوعی راه پدرش را ادامه دهد. 
در سال های آخر دبیرستان بود که جال با کام کسروی و شریعت سنگلجی آشنا شد و همین مقدمه ای 
شد برای پیوستن وی به حزب توده. جال آل احمد در ۱۸ شهریور ۱۳۴۸ در ۴۵ سالگی در اَسالِم گیان 
درگذشت. پس از مرگ نابهنگام آل احمد، پیکر وی به سرعت تشییع و به خاک سپرده شد که باعث باوری 
درباره سربه نیست شدن او توسط ساواک شد. همسر وی، سیمین دانشور، این شایعات را تکذیب کرده است.

بخوانید در اینستاگرام


