
 رییس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه اظهارات اخیر 
ترامپ عمق درنده خویی رییس جمهور آمریکا را به خوبی نشان داد، 
تاکید کرد: این توهین ها نه تنها تاثیری در رسیدن دولت آمریکا به 
اهدافش ندارد بلکه ملت ایران را در راستای مقاومتی که باید داشته 
باشــند، متحدتر و آگاه تر خواهد کرد و موجب می شود آنها بهتر از 
گذشته در برابر زورگویی های آمریکا بایستند.»سید کمال خرازی«  
دربــاره تحریم ۱۸ بانک ایرانی از ســوی وزارت خزانه داری آمریکا 
گفت: نیت آمریکا با اعمال تحریم های جدید و فشــار مضاعف آن 
است که ایران را به زانو دربیاورد. آنها در این چارچوب سیاست فشار 

حداکثری را علیه ایران در پیش گرفتند، از برجام خارج و تحریم ها 
را اعمال کردند و حاج قاسم سلیمانی را به شهادت رساندند.وی با 
بیان اینکه علیرغم همه توطئه ها و فشــارهای آمریکا، ایران به زانو 
درنیامده اســت، اظهار داشــت: هر فرد خارجی که به ایران بیاید، 
مشاهده می کند زندگی در جریان است و هر جنس، کاا و وسیله ای 
که مورد نیاز مردم باشد، در بازار وجود دارد هرچند که گرانی وجود 

دارد و مردم فشار اقتصادی را تحمل می کنند.

هدف کاخ سفید فروپاشی ایران و نظام بود
 وزیر اسبق امور خارجه با بیان اینکه هدف آمریکا فراتر از تحمیل 
فشارهای اقتصادی بر ملت ایران بوده است، تصریح کرد: هدف کاخ 
سفید در خروج از برجام، اعمال تحریم ها، در پیش گرفتن سیاست 
فشــار حداکثری و توطئه های مختلف این بوده اســت که ایران و 
نظام جمهوری اسامی با فروپاشــی روبه رو شود که خوشبختانه 

با ایســتادگی مردم، کاخ سفید به هدف شوم خود نرسید.به گفته 
خرازی، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به زودی برگزار می شود 
و دســت دولت این کشور در عرصه سیاست خارجی خالی است و 
به همین خاطر، ترامپ دست به اقدامات تبلیغاتی با هدف مصرف 

داخلی می زند.

توهین ترامپ نشــانه عصبانیت او از نرسیدن به اهدافش 
درباره ایران است

وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد، ایســتادگی مردم ایران است و 
ان شااه در مقابله با زورگویی ها و یکجانبه گرایی آمریکا به هدف 
خود می رســیم و نمی گذاریم آنها به هدف خود برســند.رئیس 
شــورای راهبردی روابط خارجی دربــاره توهین و تهدید اخیر 
رئیس جمهور آمریکا علیه ایران خاطرنشــان کرد: توهین ترامپ 
نشانه عصبانیت و ناخرسندی او از ناکارامدی تحریم ها و نرسیدن 

به اهدافش درباره ایران است.

توهین ترامپ عمــق درنده خویی رییس جمهور آمریکا را 
نشان داد

خرازی با بیان اینکه صحبت های ترامپ در اتحاد و وحدت بیشتر 
ملت ایران موثر اســت، ابراز داشــت: وقتی ترامــپ به یک ملتی 
توهین و جســارت کند، این توهیــن و بی احترامی موجب افتراق 
نمی شــود بلکه مردم از هر جناح، نگرش و گرایشــی که باشند، 
متحدتر می شوند.وی با تاکید بر اینکه اظهارات اخیر ترامپ عمق 
درنده خویی رئیس جمهور آمریکا را به خوبی نشان داد، عنوان کرد: 
این توهین ها تاثیری در رســیدن دولــت آمریکا به اهدافش ندارد 
بلکه ملت ایران در راستای مقاومتی که باید داشته باشند، متحدتر 
و آگاه تر خواهد کرد و موجب می شــود آنها بهتر از گذشته در برابر 

زورگویی های آمریکا بایستند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی ۵۵۳ مدیر متخلف به نهاد ریاست جمهوری در یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت در بخش صنعت ارتشاء ۵ هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان یکی از مدیران این بخش را کشف کرده ایم.حجت ااسام و المسلمین درویشیان افزود: در دوره تحول قوه قضائیه و یک و نیم سال اخیر دو هزار 
و 799 بازرسی در کل کشور انجام داده ایم که از این تعداد چهار هزار و ۱9۰ گزارش تهیه شده است.وی افزود: ممکن است برای یک بازرسی دو یا سه گزارش تهیه 
شده باشد و برای این گزارش ها ۱۸ هزار و 94۵ پیشنهاد اصاحی، کیفری و اختصاصی داده ایم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 6۰ تا 7۰ درصد بازرسی های 
این سازمان برنامه ای و بقیه بازرسی های فوق العاده مانند بازرسی در زمان بروز سیل، زلزله یا حوادث و بازرسی های موردی بر اساس گزارش های دریافتی است.حجت 
ااسام و المسلمین درویشیان افزود: ۱۱7 بازرسی فوق العاده انجام داده ایم که برای آن ۳۲۱ گزارش فوق العاده و هزار و ۳۰۱ پیشنهاد ارائه شده است.وی گفت: پنج 

هزار و 4۱6 بازرسی موردی نیز انجام داده ایم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: .....
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چرا مردم مشعوف پیروزی 
پرسپولیس شدند

تیم فوتبال باشــگاه پرســپولیس در قطر با اینکــه در مقابل 
فتنه های جریان فاســد AFC   قرار گرفت اما مقاومت کرد و 
با مقاومت خود در اجرای ضربه های پنالتی بعد از ۱۲۰ دقیقه 
بازی پیروز میدان شد. شکایت واهی النصر به فدراسیون آسیا 
هم راهی به جایی نبرد. تحلیل روانکاوانه اینکه چه نوع هیجانی 
موجب مقاومت در تیم ۱۰ نفره پرسپولیس گردید را به اساتید 
روانکاوی و مطالعات مربوط به ذهن ناخودآگاه انسان می سپارم 
که طبعا در این خصوص هیچ تجربه و تخصصی ندارم اما این 
قلیل را میدانم که در بشره انسان نیرویی وجود دارد که وقتی به 
جنبش آید به هر چه که بخواهد نایل خواهد آمد. این موضوع 
که اما چرا مردم با پیروزی تیم فوتبال پرســپولیس این همه 
شعف و خوشــجالی بروز داده و در بسیاری از شهرهای ایران 
حتی در خارج از ایران به پایکوبی پرداختند را میتوان در بروز 
و بوجود آمدن چند عامل خاصــه کرد. اینکه چرا و هدف از 
بیان این مسئله در تحلیل  شور و هیجان مردم چرا مهم است 
در این موضوع نهفته است که ما در مقابل تیم فوتبال النصری 
بازی میکردیم که متعلق به خاندان اشرافیت در آل سعود بود. 
اینکه صعود تیم پرســپولیس به فینال جام باشگاه های آسیا 
موجی از شــادی را میان فوتبال دوستان به خصوص هواداران 
تیم پرسپولیس به وجود آورد تا جایی که در بسیاری از شهرها 
مردم بی اهمیت به پروتکل های بهداشتی به خیابان ها آمدند تا 
در این روزهای سختی که به دلیل وضعیت اسفناک اقتصادی 
ایجاد شده، فارغ از هر مشکاتی برد تیم محبوب شان را جشن 
بگیرند، چهار عامل با اهمیت را شامل میشود. اول اینکه فوتبال 
بخودی خود جنبه هــای مهمی را در زندگی مردم این روزگار 
نهادینه کرده است. مستطیل ســبز فوتبال شکلی هندسی و 
اعجاب انگیز در جهان پیرامونی ما یافته اســت که با آغاز یک 
مســابقه در آن، هواداران دو تیم گویی تمام مشکات شان را 
به دست فراموشی می سپارند و صرف نظر از هر امر با اهمیتی، 
فوتبال را با تمام وجودشــان زندگی می کنند. دوم اینکه تیم 
پرسپولیس به تعریف هواداران تیمی است که در همه دهه های 
گذشــته از طرفدارانــی میلیونی برخوردار بوده و شــعف این 
جمعیت بزرگ طرفدار امری اســت کــه در کل ملت ایران و 
حتی از ایران رفته ها هم تاثیر شــگرف خود را داراســت. سوم 
اینکه ما در مقابل نماینده آل ســعود بازی میکردیم که با این 
بازی اهداف ذهنی ملت ما برآمده از رفتار ظالمانه و در فضای 
هم دینی بســیار غیر منطقی آل سعود در گذشته را به نوعی 
تحریک کرده باشد که این بازی را ناموسی بینگارند و در نتیجه 
این بازی ناموسی تلقی شده، وقتی به با بازی ناموسی و مقاومت 
همراه شــد ذوق و وجد ملت را برآشفت و ملت شیفتگی خود 
را نســبت به تیم پرســپولیس و خصوصا روحیه جنگنده این 
تیم ولو بــا ۱۰ نفر در مقابل ۱۱ نفر را ابراز داشــتند. چهارم 
اینکه AFC بطور اشــکار و مشهود ســعی کرد قدرت نوظهور 
تیم پرســپولیس را با بهانه ای واهی از کار بیندازد. صدور حکم 
محرومیت آل کثیر بازیکن شگفتی ور بازیهای گذشته این تیم 
به این بهانه که او عملی نژادپرستانه را مرتکب شده، بدون اینکه 
سابقه رفتار خوشحالی او بررسی شود، نشان داد سعودی ها از 
تیم پرسپولیس ترسیده بودند و با هر وسیله ای خارج از دنیای 
رقابت ورزشی سعی کردند فضا را برای حریف تنگ تر کنند. از 
این مسئله که البته نمیتوان از آن گذشت باید به انتخاب داور 
ســنگاپوری هم که در بازی آشکارا با نحوه قضاوت جانبدارانه 
سعی میکرد هم روحیه پرســپولیس را در هم بریزد و هم در 
سخت گیری بی جا نسبت به اخراج بازیکن پرسپولیس، وفاداری 
خود را به جریان پشــت پرده اثبات کند، هم بپردازیم … اما 
الحق تیم پرسپولیس اســیر این بازی های فساد انگیز نشد و 
تا لحظه آخر خود را در مســیر هدف تعریف شده برای پیروز 
خارج شــدن از بازی دنبال کرد و آفرین به این روحیه هدفدار 
و شگفت آفرین. فی الواقع امروزه معجزه فوتبال می تواند انرژی 
سرشــاری را در جامعه ایجاد و دامن بزند که شــاید معجزات 
دیگر توان این همه نشاط آفرینی نداشته باشند. با این توصیف 
بکار گرفتن افرادی بله قربان گو نسبت به امیال دولت میتواند 
این عظمت را در ایجاد نشــاط در جامعه تحت تاثیر قرار دهد. 
ما در ایران اگر در جمع کل ورزشها مدیرانی ملی و با آرمانهای 
مردمی را بکار گرفته بودیم اوا فضای ورزش به فسادهای مالی 
آلوده نمیشد و ثانیا از ورزش برای ایجاد همبستگی های میسور 
بهره های مطلوب ملی می بردیم که متاسفانه نکرده ایم و این بار 
اول نبوده  که ما توان خود را بروز داده ایم اما از این توان بهره 
نبرده ایم و بار آخر هم نخواهد بود که قدرت هیجان ناشــی از 
یک پیروزی را در خدمت تثبیت شرایط پایدار در ورزش بکار 
نخواهیم گرفت. گرچه از پیشینیان این مانده که خود کرده را 

تدبیر نیست. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 اذعان مدیر کل آژانس بین المللی اتمی به مهارت های هسته ای ایران
 بازرسان دائما در ایران هستند

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه هسته ای ایران را نسبتا توسعه یافته ارزیابی کرده و با تاکید بر 
اینکه این کشور یک چرخه کامل سوخت هسته ای دارد بر اهمیت این انرژی برای حفاظت از آب و هوا تاکید 
کرد. »رافائل گروسی«، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگویی با روزنامه اتریشی »دی پرسه«، 
درباره روند گسترده غنی سازی اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کرد.وی در این باره گفت: ایرانی ها غنی سازی 
اورانیوم را در درجه ای بســیار بااتر از آنچه متعهد شــده اند انجام می دهند و این مقدار ماه به ماه افزایش 
پیدا می کند.گروسی در عین حال بر اهمیت انرژی هسته ای برای حفاظت از آب و هوا تاکید کرد.وی برنامه 
هســته ای ایران را نسبتا توسعه یافته ارزیابی کرده و گفت: ایران یک چرخه سوخت هسته ای کامل دارد. 
ایران همه مهارت ها را دارد. بنابراین این مسئله بسیار مهم است که آژانس انرژی اتمی در آنجا حضور دارد. 
بدون ما جامعه بین المللی نابینا خواهد بود. بدون ما هیچ اعتمادی وجود نخواهد داشت.مدیر کل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در عین حال گفت که ایران در عین حال کمیت قابل توجه )اورانیوم غنی شــده( برای 
ســاخت ساح اتمی را در حال حاضر ندارد.گروسی اطمینان داد که بازرسان آژانس بین امللی انرژی هسته 
ای با وجود محدودیت های کرونایی به همه دنیا سفر می کنند. وی افزود: گروهی از بازرسان دائما در ایران 
هســتند.وی درباره این نگرانی ها که به دلیل برنامه اتمی ایران یک رقابت هسته ای تسلیحاتی با عربستان 
شــکل گیرد هم ابراز امیدواری کرد که چنین اتفاقی نیفتد.گروســی در این باره گفت: تا به حال پادشاهی 
عربســتان سعودی فعالیت های هسته ای کمی داشته است. به همین دلیل آن ها در حال حاضر کم ترین 
برنامه بازرسی را دارند. اما سعودی ها طرح های بزرگی را دارند. آن ها می خواهند ده رآکتور هسته ای و یا 

بیشتر را بسازند. به شرط بازرسی مشکلی ندارد.

وزیر بهداشــت گفت: خبرهای خوشی از واکسن کرونا دارم و به مدیر 
روابط بین  الملل نیز اعام کردم که به ســازمان جهانی بهداشت اعام 
کنند که ما فازهای مطالعاتی واکســن را تا کجا رسانده  ایم.دکتر سعید 
نمکی صبح دیروز در نشســت خبری که در وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی برگزار شد، درباره واکسن کرونا گفت: خبرهای خوشی 
از واکسن دارم و به مدیر روابط بین  الملل نیز اعام کردم که به سازمان 
جهانی بهداشــت اعام کنند که ما فازهای مطالعاتی واکسن را تا کجا 
رسانده  ایم. ان  شــاءاه در هفته  های آینده پیشرفت واکسن را به عنوان 
حرکت عظیم ملی به گوش جهانیان خواهیم رســاند.وی ادامه داد: از 
مردم عزیز تقاضا می  کنم که مراعات کنند، ما در شرایط بسیار سختی 
قرار گرفتیم. ویروس دچار دگرگونی  های موتاســیونی )جهش( شــده 
اســت البته هنوز جهش  ها طوری نیســت که در بیماری زایی ویروس 
اتفاقات بزرگی افتاده باشــد و فقط در ســرعت انتشــار ویروس تأثیر 
گذاشته است و البته جوان  ترها را نیز بیشتر گرفتار می  کند و امیدواریم 

ویروس به سمت جهش با بیماری  زایی شدیدتر پیش نرود.

پرداخت سه ماه از معوقات کارانه
نمکی درباره مشــکات دارویی در کشــور تصریح کرد: توانستیم سه 
ماه از معوقات کارانه پرســتاران و پزشکان را بپردازیم و آن  چه متحمل 
به بخش کروناســت، دو تا سه برابر افزایش می  دهیم و از هفته جاری 
نیروهای پرســتاری را به سیستم اضافه می  کنیم.وی اضافه کرد: برای 
دارو نیز از ۱6 شهریور اتفاقات مثبتی در زمینه ارزی در حال رخ دادن 
اســت و امیدواریم مشــکات دارو و تجهیزات پزشکی را زودتر مرتفع 
کنیم.وزیر بهداشــت با اشاره به جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: مدت هاســت که می گوییم برای مقابله و مبارزه با یک اپیدمی، 
تمنا و خواهش به تنهایی راهگشــا نیســت. موج های زیادی را در این 
مدت تحمل کردیم و شــرمنده همکارانی هســتم که موج های پیاپی 
را به دلیل عدم رعایت موازین بهداشــتی، تحمل کردند.وی افزود: همه 
معتقدیم تا می توانیم نباید از شیوه های پلیسی برای اعمال شیوه نامه ها 
استفاده کنیم؛ رئیس جمهور نیز معتقد است مردم باید محترم شمرده 
شوند و کمتر از شیو ه های خشــونت آمیز و سخت و انقباضی استفاده 
شــود، اما هیچ کدام از کشورهای مدعی دموکراسی را نمی شناسید که 
اپیدمی را فقط با خواهش و تمنا جمع کرده باشند؛ عده زیادی محبت 
می کننــد رعایت می کنند و عده ای رعایــت نمی کنند همه را گرفتار 
می کنند.نمکی خاطرنشان کرد: بر همین اساس ما در این دوره تقاضا 

کردیم از نیروی انتظامی، ســازمان بسیج و ســازمان  های مردم نهاد و 
سایرین به عنوان ضابط کمک بگیریم و اعمال جرایم را سخت  تر کنیم. 
قرار شــد این کار با تهران به عنوان کان شــهری که در سراسر کشور 
تأثیر می  گذارد، شروع شود و قطعاً در کان شهرهای دیگر کار را توسعه 

خواهیم داد.

توضیح وزیر بهداشت درباره اشغال تخت  های بیمارستانی
وزیر بهداشــت درباره اشغال تخت  های بیمارســتانی گفت: چند روز 
پیش در تهران باای ۵۰۰۰ تخت پر شــد، ولی این بدان معنا نیست 
که برای پذیرش بیماران خــود تخت خالی نداریم و به این معنی نیز 
نیســت که مردم رعایت نکنند؛ مردم نباید مضطرِب نبودن تخت  های 
بیمارستانی باشند.نمکی با اشاره به مراسم اربعین از راه دور خاطرنشان 
کرد: بسیار متأســفیم که در اربعین امسال عشاق اباعبداه)ع( توفیق 
زیارت نداشتند و بسیاری از همکاران مراکز بهداشتی و درمانی توفیق 
خدمت رسانی به زائرین امام حسین)ع( را نداشتند و به عنوان مدافعین 
ســامت به نحو دیگری به ارائه خدمت پرداختند.وزیر بهداشت افزود: 
فقــدان هنرمند بی بدیل اســتاد محمدرضا شــجریان را نیز به مردم 
هنرپرور ایران و خانواده ایشان تسلیت می گویم و از دوستداران استاد 
شجریان و خانواده ایشان تشکر می کنم که تقاضای ستاد ملی مقابله با 
کرونا را گوش دادند و در تشییع جنازه و دفن آن بزرگوار، پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کردند.

کرونا ندارم
نمکی درباره خبــر ابتای خود به کرونا گفت: دیــروز به دلیل غیبت 
من در ســتاد ملی مقابله با کرونا برای اولین بار در طول این چند ماه، 
اضطراب و نگرانی ایجاد و خبری مبنی بر بیماری من منتشر شده بود. 
باید از همه مردمی که ابراز محبت کردند، تشــکر کنم. فوج عظیمی 
از مهربانــی مــردم را از دیروز دریافت کــردم و در برابر مردان و زنان 
سرزمینم ســر تعظیم فرود می آورم. یک آزردگی در مهره کمر من را 
رنج می دهد. با اتومبیل به ســه استان سفر داشتیم و چند شب پیش 
احساس کسالت و بدن درد داشتم. چون با چند نفر از عزیزان که تست 
کرونای آنها مثبت شــد، نشست داشــتم، مجبور شدم به ستاد نروم و 
تســت انجام دادم و آخر شــب به من مژده دادند که به ویروس کرونا 
مبتا نشــده ام. امیدواریم با رعایت فاصله گذاری ها از شر ویروس کرونا 

در امان بمانیم تا به مردم عزیز خدمت کنیم.

جناب آقای مهندس هاشم امینی
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

با نهایت تاسف و تاثر فراوان درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت 
عرض نموده  و از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن مرحوم 
آرامش ابدی در جوار اولیاء الهی و فرزندان شهیدش و برای جناب 

عالی و خاندان مکرم صبر و شکیبایی مسالت می نمایم.
کربایی سرپرست روزنامه صبح اقتصاد در اصفهان

پارادوکس تولید مازاد فواد و تنش بازار
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعام کرد؛

رشد 83هزار میلیاردی درآمد 
دولت با اصاح نرخ ارز

تحلیل اکونومیست از دلیل کاهش ارزش ریال

کسری تراز تجاری ایران رو به افزایش است

مرکــز پژوهش های مجلس گزارش داد: درآمد دولــت از محل حقوق ورودی کااهای وارداتی نزدیک به 499 
هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۳۳۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که 
می تواند کسری بودجه را تامین کند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به طرح اصاح نرخ ارز مبنای حقوق 
ورودی پرداخت.در چکیده این گزارش آمده است: ازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، 
وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش بینی های واقع بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است.

یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات حقوق ورودی است...

دلیل تجمیع شرکتهای آب و فاضاب شهری و روستایی
حل مشکل آب رسانی روستاها با طرح یکپارچه سازی

مجموع مبتایان کرونا در کشور از نیم میلیون نفر گذشت

رکورد تلخ کرونا با درگذشت ۲۵۱ هم وطن
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، ۲۵۱ بیمار کووید ۱9 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۸ هزار و ۵44 نفر رسید. سیما سادات اری سخنگوی 
وزارت بهداشت گفت: تا دیروز ۲۰ مهر ۱۳99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و ۸۲۲ بیمار 
جدید مبتا به کووید۱9 در کشور شناسایی شد که یک هزار و 7۲4 نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: 
مجموع بیماران کووید۱9 در کشــور به ۵۰۰ هزار و 7۵ نفر رســید.به گفته اری، متاسفانه در طول ۲4 
ســاعت گذشته، ۲۵۱ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۲۸ هزار و ۵44 نفر رسید.اری افزود: خوشبختانه تا کنون 4۰6 هزار و ۳۸9 نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. 44۸۲ نفر از بیماران مبتا به کووید۱9 در وضعیت شدید این بیماری 
تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون چهار میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۱4 آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور 
انجام شده است.وی عنوان کرد: استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، خراسان 
رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و 
یزد در وضعیت قرمز قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: استانهای کردستان، هرمزگان، فارس 

و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

 وزیر بهداشت اعام کرد:

 خبرهای خوش از واکسن کرونا
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کمال خرازی: 
 توهین های ترامپ مردم ایران
 را متحدتر می کند
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 بروجردی: گزیده خبر

دولت بی تدبیری خود را پای عدم تصویب CFT و پالرمو ننویسد
عضو کمیسیون امنیت ملی ادوار مجلس گفت: بانک مرکزی 
تدبیر منطقی و هوشــمندانه ای برای سرمایه های ارزی ندارد. 
ناکارآمــدی  دولت را پای CFT و پالرمو ننویســید.عاءالدین 
بروجردی در گفتگو با خبرنگار سیاســی خبرگزاری تسنیم، 
با اشــاره به اظهار نظر محمدجواد ظریف مبنی براینکه یکی 
از دایــل افزایش قیمت های اخیر به ویــژه در حوزه نرخ ارز 
تصویب نشــدن پالرمو و CFT اســت، اظهار داشــت: چنین 
حرف هایی فرافکنی های بی منطق اســت که برای ســرپوش 
گذاشــتن بر بی تدبیری دولت در سیاســتگذاری های مالی 
صورت می گیرد.وی افــزود: زمانی که مدیریت بانک مرکزی 
ارز را تحویل گرفت، بین 9 تا 10 هزار تومان نوســان داشت. 
در اوایل هم کنترلی صورت گرفت ولی بعد افسارگســیخته 
رها شــد تا به سمت 30 هزارتومان رفت و این هیچ ارتباطی 
به لوایح FATF ندارد و مستقیماً به سوءمدیریت بانک مرکزی 
بازمی گردد.رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
ادوار مجلس با بیان اینکه در شــرایط کنونی مدیریت ارزی 
کاری سخت اســت، تصریح کرد: آمریکا جنگ بی رحمانه و 
ناجوانمردانه اقتصادی را بر ملت ایران تحمیل کرده است که 
مهمتریــن صحنه آن حفظ ارزش پول ملی در مقابل ارزهای 
دیگر اســت. بروجردی هنر مدیریت در دولت و بانک مرکزی 
دیده نمی شــود، ادامه داد: دولت بایــد اعتماد مردم را جلب 
کند؛ چون در مقطعی که نوسان دار فزاینده می شود، مردم 
به ســمت خرید دار هجوم می آورند و ســطح گسترده ای از 
ارز کشــور در اختیار مردم قرار می گیرد.نماینده بروجرد در 
ادوار مجلس شــورای اسامی با اشاره به اینکه قرار بود دولت 
پول هــای مردم را در بانک ها جــذب و ذخایر ارزی را تقویت 
کند، گفت: بانک مرکزی برای اجرای این طرح هیچ روشــی 
را پیش پای ملت نگذاشــت؛ حتی گفتند زمانی که بخواهید 
پولتــان را پس بگیرید معادل ریالی آن را به شــما می دهیم. 

این حرکتی بسیار بی منطق بود که بانک ها در پیش گرفتند.

وی اضافه کرد: اگر بانک مرکزی می خواست سرمایه مردم را 
در اختیار بگیرد، باید اعتمادســازی می کرد تا مردم به جای 
اینکه ارزها را در گاوصندوق هــای خانه ها نگه دارند، آن را به 
بانک بســپارند و از امنیت و تقویت آن هم خیالشــان راحت 
باشــد.بروجردی خاطرنشــان کرد: بانک مرکزی نتوانســت 
تدبیــر منطقی و هوشــمندانه ای برای جذب ســرمایه های 
ارزی ســرگردان مردم اتخاذ کند. بنابراین نباید بی تدبیری و 
ناکارآمدی هــا در دولت را پای تصویب نشــدن CFT و پالرمو 
نوشت.رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادوار 

مجلس شورای اســامی بیان کرد: ما میلیون ها ایرانی خارج 
کشور داریم که به لحاظ مالی بسیار توانمند هستند و تمایل 
دارند که در ایران ســرمایه گذاری کنند. وقتی فردی خارج از 
کشــور بخواهد با ارز خود و بدون منشأ داخلی کاا وارد کند، 
چرا دولت کمکــش نمی کند؟وی با تأکید براینکه دولت باید 
ایرانیان ثروتمند خارج از کشــور را تشویق به سرمایه گذاری 
کند، گفت: متأســفانه نخستین سؤالی که از اینها می پرسند 
این است که منشأ این ارزها کجاست؟ این همان سؤالی است 
که آمریکایی ها هم از سرمایه گذارانی که می خواهند با ایران 

کار کنند می پرسد.بروجردی با تصریح اینکه وزارت خزانه داری 
آمریکا شبکه عظیمی را در کل کشورها به کار گرفته تا هرجا 
ایرانی ها تحرکی داشته باشند، رصد کند و به آنان فشار بیاورد، 
خاطرنشــان کرد: وقتی بانک مرکزی از اینها ســؤال می کند 
منشأ ارز کجاســت، همان کاری را انجام می دهد که آمریکا 
کرده در حالی که ما نباید گزک دست دشمنان بدهیم. چون 

از این راه ها می توانیم به تعادل ارزی در کشور کمک کنیم.
نماینده ادوار مجلس شورای اسامی با بیان اینکه نباید به این 
اکتفا کنیم که با لطایف الحیل نفت بفروشیم که پول آن را با 
سختی به کشــور بیاوریم و یا به جای آن کاا بگیریم، اظهار 
داشــت: اجازه دهیم ایرانیان خارج کشــور که دوستدار نظام 
جمهوری اسامی هستند بســیاری از نیازمندی ها از دارو تا 
مواد دیگر را وارد کنند و مشوق برایشان در نظر بگیریم. اما تا 
جایی که من مطلع هستم دولت برنامه ای در این زمینه ندارد.

عضو کمیســیون امنیت ملی ادوار مجلس با اظهار تأسف از 
اینکه میلیاردها ارز با بی تدبیری از کشــور خارج می شــود، 
بیان کرد: گفته می شود ایرانیان در خرید ملک در کشورهای 
همســایه مسابقه گذاشته اند. این یعنی مردم احساس امنیت 
مالی نمی کنند تا ســرمایه خود را در کشــور نگه دارند. این 
اشکال اساسی در سیاســت گذاری دولت است.وی ادامه داد: 
دولت نباید طوری عمل کند که سرمایه ها فرار کنند و بعد آن 
را گردن CFT و پالرمو بیندازد. سیاستهای دولت اشکال جدی 
دارد و وضعیت ارز را افسارگســیخته کرده است.بروجردی با 
تأکید براینکه حدود 80 درصد مســائل کشور هیچ ربطی به 
ترامــپ و تحریم ندارد. دولت با ایــن حرف ها ضعف خود را 
اینگونه توجیه می کند، خاطرنشان کرد: مسائل کشور نیازمند 
سیاستگذاری صحیح است. وقتی رئیس بانک مرکزی به سیما 
می آید و یکطرفه صحبت می کند، همه چیز در نظرش مطلوب 
است. باید یک تاجر و کسانی که درگیر عملیات کار در کشور 

هستند را مقابل او بنشانند تا از او سؤال کنند.

ورود نیروی دریایی سپاه برای مقابله جدی 
با صید »ترال«

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقاب اسامی با تأکید 
بر مقابله با ســوخت قاچاق، مواد مخدر و صید غیرمجاز ترال در خلیج فارس 
گفت: در نیمه نخست امسال ۲.۷ تن صید »تِرال« با تاش منطقه دوم نیروی 
دریایی سپاه کشف شد. سردار رمضان زیراهی ظهر دیروز در جمع خبرنگاران 
در بوشهر یکی از مأموریت های مهم منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقاب اسامی را مقابله با قاچاق دانست و اظهار داشت: نیروی دریایی سپاه 
عاوه بر مأموریت های ذاتی خود، در مقابله با ســوخت قاچاق، مواد مخدر و 
صید ترال از هیچ کوششی فروگذاری نمی کند.وی با اشاره به کشف سوخت 
قاچاق در نیمه نخست امسال تصریح کرد: در شش ماه نخست امسال با تاش 
نیروی دریایی ســپاه یک میلیون و ۲00هزار لیتر ســوخت قاچاق در مراحل 
مختلف از قاچاقچیان کشف کرد و با حکم قضایی تحویل پخش فرآورده های 
نفتی اســتان بوشهر شــد. فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه کشف و 
معدوم کردن مشــروبات الکلی را از دیگر فعالیت های مقابله با قاچاقچیان در 
خلیج فارس دانست و تصریح کرد: در نیمه نخست امسال 130 کیلوگرم مواد 
مخدر با تاش شــبانه روزی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه کشف و تحویل 
مراجع انتظامی و قضایی شد.سردار زیراهی ممنوع بودن صید ترال در خلیج 
فارس را مورد اشــاره قرار داد و بیان کرد: با توجه به ممنوعیت صید ترال در 
خلیج فارس،  نیروی دریایی سپاه، برای مقابله با این گونه صید در تمام فصول 
سال برای حفظ ذخایر آبزیان از هیچ کوششی فروگذاری نمی کند.وی اضافه 
کرد: در نیمه نخســت امســال ۲.۷ تن آبزیان صید »تِرال« با تاش منطقه 
دوم نیروی دریایی ســپاه کشف و با صدور حکم قضایی با متخلفان برخورد و 
محمولــه  قاچاق برای توزیع میان نیازمندان تحویل نهادهای کمیته امداد و 

بهزیستی استان بوشهر شد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه: 
آمادگی سپاه برای ایجاد نقاهتگاه  و 

بیمارستان  صحرایی
فرمانده نیروی دریایی ســپاهگفت: ۵۲0 ناوگروه بسیجی   برای بهره گیری از 
امکانات دریا و افزایش اقتدار در مرزهای آبی کشور تشکیل شده است.  دریادار 
پاسدار علیرضا تنگســیری ظهر  امروز  در   حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی 
دانشجویان پاسدار دانشــگاه علوم و فنون دریایی امام خامنه ای  در زیباکنار 
رشــت با بیان اینکه ۵۲0 ناوگروه بســیجی ، برای بهره گیری از امکانات دریا 
و افزایش اقتدار در مرزهای آبی کشــور تشکیل شده است، اظهار داشت: این 
ناوگروه ها با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم با مسائل دریا و بهره گیری از 
ظرفیت های اقتصادی آن و همچنین افزایش اقتدار مرزهای آبی و دریایی در 
شــمال و جنوب کشور تشکیل شده اند.فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقاب اســامی با بیان اینکه بیش از 13 هزار نفر را در این ناوگروه ها به کار 
گرفتیم تصریح کرد: ســازماندهی بسیجیان در طول سواحل خلیج فارس و 
دریای عمان در دســتور کار است و این افراد توان و قدرت جمهوری اسامی 
و مردمی هســتند که اقتدار مرزهای آبی و دریایی کشور را تامین می کنند.

سردار تنگسیری با اشــاره به اینکه این بسیجیان در شرایط حساس جنگی 
به کمک دیگر رزمندگان می شــتابند عنوان کرد: این بسیجیان از افراد عادی 
و ساحل نشــینان هســتند که با دریافت آموزش های ازم می توانند به عنوان 
اعضای بسیج دریایی فعالیت کنند.وی با بیان اینکه بسیج دریایی برای دفاع 
از جزایر و سواحل کشور سازماندهی می شوند خاطرنشان کرد: روحیه معنوی، 
شجاعت، وایتمداری و با بصیرت بودن از جمله ویژگی های پاسدار است که 
با اراده ای راســخ و محکم در راستای اهداف انقاب و ارزش ها گام برمی دارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی با اشاره به آمادگی سپاه 
برای ایجاد نقاهتگاه ها و بیمارستان های صحرایی در خطه شمال خاطرنشان 
کرد: ما خود را خادم مردم خطه شمال و گیان می دانیم و در صورت گسترش 
بیمــاری کرونا، آمادگی راه اندازی بیمارســتان های صحرایی و نقاهتگاه ها را 
داریم.سردار تنگســیری تصریح کرد: درحال حاضر بیمارستان امام رضا)ع( 
ســپاه در مازندران برای ارائه خدمات درمانی فعال اســت و یک بیمارستان 
صحرایی با اعضا و تجهیزات ازم در گیان راه اندازی کردیم که در صورت لزوم 
مورد استفاده قرار می گیرد و آمادگی ایجاد بیمارستان های دیگر را نیز داریم.

وی با اشاره به راه اندازی نقاهتگاهی در چالوس برای ارائه خدمات درمانی ابراز 
داشت: سپاه و ارتش همچنان در کنار مردم هستند و خود را از مردم می دانند 
و امروز افتخار می کنیم که نیروهای مسلح از مردم هستند و خود را خادم این 

مردم می دانند و در شرایط کرونایی هم مردم را تنها نمی گذارند.

مسئول ایثارگران کل سپاه خبر داد؛
پیکر ۷ تن از شهدای مدافع حرم در سوریه 

شناسایی شد
مسئول ایثارگران کل ســپاه از شناسایی هویت ۷ تن از شهدای مدافع حرم 
منطقه »خان طومان« سوریه خبر داد و گفت: پیکر مطهر این شهدای واامقام 

صبح فردا در حرم مطهر امام رضا)ع( طواف داده خواهد شد.
سردار ابوالقاســم شریفی مسئول ایثارگران کل ســپاه از شناسایی و تایید 
هویت پیکر هفت تن از شهدای مدافع حرم منطقه »خان طومان« سوریه در 
عملیات تفحص خبر داد و گفت: پیرو تدبیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
مبنی بر تفحص در محور خان طومان سوریه پس از آزادسازی این مناطق، 
گروه تفحص ایثارگران ســپاه در منطقه مستقر شــد و پس از ماه ها تاش 
خســتگی ناپذیر، پیکرهای مطهر تعدادی از شهدای جبهه مقاومت کشف 
شد.وی افزود: پس از تطبیق نمونه DNA در مرکز ژنتیک سپاه، هویت پیکر 
هفت تن از شهدای مدافع حرم استان های مازندران، البرز، قزوین و خوزستان 
شناســایی و تایید شد و پیکرهای مطهر شــهدا به میهن اسامی بازگشت.

مســئول ایثارگران کل ســپاه تصریح کرد: پیکر مطهر این شهدای واامقام 
صبــح فردا )دوشــنبه( برای طواف و زیارت حرم مطهر امــام رضا )ع( عازم 
مشهد مقدس خواهد شد و پس از طواف بر ضریح مقدس امام هشتم توسط 
خادمان آن آستان مقدس، حجت ااسام مروی تولیت آستان قدس رضوی 
بر پیکرهای مطهر شهدا نماز خواهند خواند.سردار شریفی با تاکید بر اینکه 
با توجه به شــیوع گسترده ویروس کرونا، این مراسم در مشهد مقدس بدون 
حضور مردم قدرشناس و شــهیدپرور برگزار و به صورت زنده از شبکه های 
سیما پخش خواهد شد، گفت: پیکرهای مطهر شهدا پس از این مراسم عازم 
زادگاهشــان خواهد شد تا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ستاد مقابله 
با کرونا تشــییع و به خاک سپرده شوند.وی در پایان اسامی شهدای تفحص 
شــده منطقه خان طومان را به این شرح، اعام کرد: رضا حاجی زاده، علی 
عابدینی، محمد بلباســی و حسن رجایی فر از استان مازندران، شهید زکریا 
شیری از استان قزوین، شهید مجید سلمانیان از استان البرز و شهید مهدی 

نظری از استان خوزستان.

  معرفی ۵۵۳ مدیر متخلف به نهاد
 ریاست جمهوری

رئیس سازمان بازرسی کل کشــور از معرفی ۵۵3 مدیر متخلف به نهاد ریاست 
جمهوری در یک ســال و نیم گذشته خبر داد و گفت در بخش صنعت ارتشاء ۵ 

هزار و ۲00 میلیارد تومان یکی از مدیران این بخش را کشف کرده ایم.
حجت ااسام و المسلمین درویشیان در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: 
در دوره تحول قوه قضائیه و یک و نیم سال اخیر دو هزار و ۷99 بازرسی در کل 
کشــور انجام داده ایم که از این تعداد چهار هزار و 190 گزارش تهیه شده است.

وی افزود: ممکن است برای یک بازرسی دو یا سه گزارش تهیه شده باشد و برای 
این گزارش ها 18 هزار و 94۵ پیشــنهاد اصاحی، کیفری و اختصاصی داده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 60 تا ۷0 درصد بازرسی های این سازمان 
برنامه ای و بقیه بازرسی های فوق العاده مانند بازرسی در زمان بروز سیل، زلزله یا 
حوادث و بازرسی های موردی بر اساس گزارش های دریافتی است.حجت ااسام 
و المسلمین درویشیان افزود: 11۷ بازرسی فوق العاده انجام داده ایم که برای آن 
3۲1 گزارش فوق العاده و هزار و 301 پیشنهاد ارائه شده است.وی گفت: پنج هزار 
و 416 بازرسی موردی نیز انجام داده ایم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: 
در یک و نیم سال اخیر هشت هزار و 33۲ بازرسی، 11 هزارو 39۲ گزارش و 3۲ 
هزار و ۵96 پیشنهاد داشته ایم که سه هزار و 9۷۷ گزارش تعقیب اداری، انتظامی 
و انضباطی بوده است.حجت ااســام و المسلمین درویشیان گفت: 8۵ مصوبه 
خاف قانون را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده ایم که تاکنون ۵6 مصوبه ابطال 
شده است.وی افزود: بر 1۵ هزار و 64۲ معامله، مناقصه و مزایده نظارت کرده ایم 
و برای رفع اشکال حدود پنج هزار تذکر به اعضای کمیسیون ها داده شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هزار و 883 مورد درخواست تجدید یا لغو 
مناقصه یا مزایده نیز ارائه کرده ایم.حجت ااسام و المسلمین درویشیان افزود: 
161 هزار و ۲۵3 شکایت نیز از دستگاه های مشمول نظارت و بازرسی ما دریافت 
کرده ایم که 136 هزار شــکایت رســیدگی شــده و به بیش از ۲۵ هزار گزارش 
رســیدگی می کنیم.وی با بیان اینکه از رویکرد های ما اثر بخش بودن اقدامات، 
نظارت و فعالیت های پیشگیرانه درباره ارسال نامه های هشداری برای پیشگیری 

از تخلفات گفت: دو هزار و 318 گزارش یا نامه هشداری به دستگاه ها داده ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: 11 هزار و ۵3۲ مورد از اقدامات پیشگیرانه 
ما اثر بخش بوده اســت.حجت ااسام و المسلمین درویشیان گفت: مسئول یا 
مدیری که در زمان مسئولیت خود به تکالیفش در زمان مقرر عمل نکند از نظر ما 
مرتکب فساد شده است.وی افزود: هر ترک فعلی که تضییع حقوق عامه را در بر 
داشته باشد و مانع منافع کشور شود فساد است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
گفت: اگر پس از پایان دوره مســئولیت نیز مشخص شود مدیری وظیفه خود را 

انجام نداده است باید پاسخگو باشد.
حجت ااســام و المسلمین درویشــیان افزود: به عنوان نمونه برای سیل سال 
گذشته 1۵0 گزارش تهیه کردیم و بر اساس یکی از گزارش ها شهرداری که 10 
سال پیش وظیفه داشته است اجازه ندهد در مسیر سیل ساخت و ساز شود، اما 
این اجازه را داده محکوم به زندان شده است.وی گفت: درباره درمانگاه سینا اطهر 
تهران نیز تذکراتی را پیش از حادثه شهرداری و آتش نشانی به این مرکز درمانی 
داده بودند، اما به آن توجه نشــده بود و ما متخلفان را به مراجع قضایی معرفی 
کردیم.رئیس ســازمان بازرسی کل کشور افزود: به بیش از 400 مرکز درمانی در 
تهران نیز تذکر داده شده است.حجت ااسام و المسلمین درویشیان گفت: برخی 
مسئوان در بخش مسکن وظیفه تولید و ساخت را داشته اند، اما آن را ترک کرده 
اند که ما آن را پیگیری می کنیم و باید پاسخگو باشند.وی افزود: این مسئوان باید 
در سال 94 سامانه مسکن را برای جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و ... 
راه اندازی می کردند، اما این کار را انجام ندادند و موجب بروز مسائلی در این حوزه 
شد که ما آن را پیگیری می کنیم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گاهی 
برخی قوانین ابهام دارد، ناقص است یا با قوانین دیگر تناقض دارد و برای اصاح 
ساختار های فســادزا باید این قوانین را اصاح کنیم.حجت ااسام و المسلمین 
درویشیان افزود: به عنوان نمونه قوانین مربوط به شهرداری ها و کمیسیون ماده 
100 و 99 است که اشکاات بسیار جدی دارد و ما آن را احصاء کرده و به مجلس 
شورای اسامی فرستاده ایم.وی گفت: از اولویت های ما شناسایی قوانین و مقررات 
ناکارآمد و فســادزا و ارائه آن به مجلس برای اصاح است.رئیس سازمان بازرسی 
کل کشور درباره وظایف ســازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 1۷4 قانون 
اساسی افزود: وظیفه این سازمان محدود به مسائل مالی نیست بلکه شامل همه 

تکالیف قانونی دستگاه ها و نظارت بر اجرای درست قانون است.

وزیر دفاع با اشاره به تحریم های جدید صورت گرفته 
اظهار کرد: در چند روز گذشته نیز برای چندمین بار در 
کشور را تحریم کردند و ما در وزارت دفاع این تحریم ها 
را به هیچ هم حســاب نکردیم؛ دشمن ما را برای این 
تحریم نمی کند که چیزی به دســت ما نرسد تحریم 
آنان برای این است که ما نتوانیم صادرات کنیم آنها از 
صادرات ما می ترســند. امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای امســلح در مراسم امضای 
تفاهم نامه همکاری با وزارت راه و شهرســازی که در 
ساختمان مرکزی راه آهن تهران برگزار شد، با اشاره به 
اهمیت حرکت در مسیر جهاد و خودکفایی اظهار کرد: 
امروز گزینه اصلی روی میز ما در قبال دشــمنانی که 
با نهایت وحشــی گری و خباثت هر آنچه که می توانند 
جهت تضعیف ملت ایــران انجام می دهند، فعالیت در 
حــوزه جهاد و خودکفایی اســت.وی افزود: ملت ایران 
این دشــمنی ها را فراموش نخواهد کرد و این اقدامات 
خصمانه در سینه های ما به جای خواهد ماند؛ چراکه 
وحشــیانه تروریسم اقتصادی را در این برهه از زمان بر 
ملت ما تحریم کردند.وزیر دفاع گفت: امروز ملت ایران 
در شــرایطی تحریم ها را تحمل می کند که بســیاری 
از ملــت ها به راحتی به دارو، علــم و فناوری و منابع 
دسترســی دارند و دشمنان در چنین وضعیتی نهایت 
تاش خود را کردند تا ملت ما را از ابتدایی ترین حقوق 

طبیعی محروم کنند.امیر حاتمی تصریح کرد: دشمنان 
بدانند که اینگونه آنها بدانند اگر این کارها را می کنند 
تا ملت ایران تسلیم شود، قطعا به جایی نخواهند رسید؛ 
چراکه ما نسبت به تاریخ کشور و جهان آگاه هستیم و 
می دانیم که حتی کوتاه آمدن در برابر چنین موجودات 
وحشی و خبیثی چیزی جز ذلت و پایمال شدن در بر 
نخواهد داشــت.وی ادامه داد: نقطه ما در قبال جنگ 
اقتصادی که دشمن به راه انداخته است جهادی کار می 
کنیم و بــه عنوان بخش دفاعی اطمینان را می دهیم. 
وزیر دفاع خاطر نشان کرد: ما در قبال جنگ اقتصادی 
که دشــمنان علیه کشور ما به راه انداخته اند، جهادی 
عمل می کنیــم و به عنوان بخش دفاعی این اطمینان 

را مــی دهیم که همواره در کنار صنعت ریلی کشــور 
خواهیم بود و شــما نیز در این مسیر 40 ساله ای که 
تاکنون طی کرده اید قطعاً به افق های روشــنی دست 
خواهید یافت و با تاش خود و کسب موفقیت های روز 

افزون بر دهان دشمنان خبیث خواهید زد.
امیر حاتمــی افزود: ما نــه برای منفعــت بلکه برای 
مشــارکت در این کار جهادی، بــا کوله باری از تجربه 
و داشــته های مان در کنار صنعت ریلی هســتیم و از 
صنعتگران ایــن حوزه در این نبرد اقتصادی و صنعتی 
حمایــت می کنیم.وی تصریح کرد: دشــمنان در 40 
سال گذشته می خواســتند با ایجاد جنگ کشور ما را 
در محرومیت و محدودیت قــرار دهند در صورتی که 
ملــت ما این جنگ را به یک فرصت و یک جهاد و یک 
دفاع مقدس تبدیل کرد.وزیر دفاع همچنین با اشاره به 
تحریم های جدید صورت گرفته اظهار کرد: در چند روز 
گذشته نیز برای چندمین بار در کشور را تحریم کردند 
و ما در وزارت دفاع این تحریم ها را به هیچ هم حساب 
نکردیم؛ دشــمن ما را برای ایــن تحریم نمی کند که 
چیزی به دست ما نرسد تحریم آنان برای این است که 
ما نتوانیم صادرات کنیم آنها از صادرات ما می ترسند.

وی در پایان گفت: امروز وزارت دفاع با تمام ظرفیت ها 
در خدمت صنعت ریلی اســت و این صنعت را در این 

مسیر مهم یاری می کند.

امیر حاتمی: 
تحریم های ثانویه را به هیچ هم حساب نکردیم

معــاون هماهنگ کننده ارتش گفــت: ۵1 درصد 
تخت های بستری و ۲1 درصد تخت های مراقبت 
ویژه را برای خدمت رســانی به بیماران کرونایی در 
بیمارستانهای ارتش در سراسر کشور افزایش داده 
ایم.بــه گزارش روابط عمومی ارتــش، امیر دریادار 
حبیب اه ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش 
در جلسه دیروز )یکشــنبه( قرارگاه پدافند زیستی 
ارتش که بــه صورت ویدئو کنفرانــس و با حضور 
معاون بهداشــت، درمان، امداد و آموزش پزشــکی 
ارتش، معاونین هماهنــگ کننده نیروهای تابعه و 
مسئوان ارشد قرارگاه پدافند زیستی ارتش برگزار 
شــد، با اعام خبر فوق گفت: آنچه که امروز ملت 
بزرگوار ایران به خوبی نظاره گر آن هســتند، تلفیق 
علم، تخصص، تعهد پزشکی و فداکاری و سربازی به 
صورت توأمان توسط بخش بهداشت و درمان ارتش 
و سایر نیروهای مسلح برای کمک به مردم در عرصه 
مبارزه با ویروس کرونا است.فرمانده قرارگاه پدافند 
زیستی ارتش افزود: ارتش جمهوری اسامی ایران 
عاوه بر تاش در حفظ ســامت مردم، به امنیت 
کشــور و حفظ و ارتقای توان دفاعی خود نیز توجه 
ازم را مبذول داشــته و خواهد داشت.امیر دریادار 
ســیاری گفت: اجرایی نمودن تدابیــر فرماندهی 
معظم کل قوا مبنی ارائه خدمت رسانی به مردم با 
بهره گیری از همه ظرفیت های بهداشــت و درمان 
نیروهای مســلح، آمادگی برپایی بیمارســتان های 

صحرایی، ســیار و نقاهتگاه ها در شهرســتان های 
مورد نیاز پس از درخواســت ســتاد ملی مقابله با 
ویروس کرونا و تایید سلســله مراتــب، پذیرش و 
خدمت رسانی حداکثری به بیماران کرونایی، تولید 
و توزیع مناســب ماســک، الکل و مواد ضدعفونی 
کننده، توســعه طرح های تحقیقاتی، تولید بسته ها 
و کلیپ های آموزشــی در زمینــه مقابله و کنترل 
بیماری کرونا و انتشــار آن در فضای مجازی برای 
بهره مندی عمــوم هموطنان و ده ها برنامه اجرایی 
دیگر از 48 ســاعت گذشــته در دســتور کار ویژه 
قرارگاه پدافند زیستی ارتش قرار گرفته که مصوبات 
آن با جدیت درحال پیگری و اجرا است.وی با بیان 
اینکــه ۵1 درصد تخت های بســتری و ۲1 درصد 
تخت های مراقبت ویژه را برای خدمت رســانی به 
بیماران کرونایی در بیمارستانهای ارتش در سراسر 
کشور افزایش داده ایم، گفت: به تمام مراکز درمانی 
و بیمارســتان های ارتش جمهوری اســامی ایران 
اباغ شده است، با تمام ظرفیت آمادگی ازم برای 
خدمات رســانی به بیماران تنفسی حاد و مبتا به 
کرونا را داشته باشند.معاون هماهنگ کننده ارتش 
افزود: اســتفاده حداکثری از پزشــکان و پرستاران 
وظیفه مراکز آموزشی و یگان های ارتش جمهوری 

اسامی ایران نیز در دستور کار قرار گرفته است.
امیر دریادار ســیاری گفــت: از همه کادر درمانی و 
عزیزان شــاغل در بخش های مختلف بهداشــت و 

درمان ارتش جمهوری اســامی ایران از پزشکان و 
پرســتاران و دیگر کارکنان این بخش ها در اقصی 
نقاط کشــور که با ایثار و از خودگذشتگی پذیرای 
بیماران مبتا به ویروس کرونا هســتند، تشــکر و 
قدردانی می کنم و از خداوند بزرگ می خواهم که در 
عرصه مبارزه با این ویروس منحوس موفق و سربلند 
بــوده و بار دیگر با روحیه جهادی، عزت و فداکاری 
و با بســیج تمامی امکانات و خدمات خود به ملت 
شهیدپرور ایران اسامی خدمت رسانی کنند.فرمانده 
قرارگاه پدافند زیستی ارتش خاطرنشان کرد: ارتش 
جمهوری اسامی ایران از همان لحظات اولیه شیوع 
این ویروس منحوس، برنامه ها و اقدامات مناسبی را 
در حوزه های عملیاتی و آموزشی در راستای بهبود 
ســامت مردم پیش بینی و اقدامات ازم را بعمل 
آورده و بخش بهداشت و درمان ارتش در این عرصه 
کارزار نیز بــا حضور به موقع و به کارگیری ظرفیت 
و توان خود جوهره واقعی اش را در راســتای شعار« 
ارتش فدای ملت« به خوبی نشان داده است.در ادامه 
این جلسه، امیر دریادار دوم پزشک مصطفی مداح، 
معاون بهداشــت، درمان، امداد و آموزش پزشــکی 
ارتــش، تعدادی از معاونین هماهنگ کننده نیروها 
و سازمان های تابعه و مسئوان ارشد قرارگاه پدافند 
زیستی ارتش جمهوری اسامی ایران گزارش هایی 
از اقدامات انجام شــده و برنامه هــای پیش رو در 

زمینه مقابله با ویروس کرونا را ارائه کردند.

معاون هماهنگ کننده ارتش

افزایش ۵۱ درصدی تخت های ویژه بیماران کرونایی در مراکز درمانی ارتش
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گزیده خبر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعام کرد؛

رشد ۸۳هزار میلیاردی درآمد دولت با اصاح نرخ ارز
مرکــز پژوهش های مجلس گــزارش داد: درآمد دولت از محل 
حقــوق ورودی کااهای وارداتی نزدیــک به ۴۹۹ هزار میلیارد 
ریال و عایدی ناشــی از مالیات بــر ارزش افزوده نیز ۳۳۱ هزار 
میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که می تواند کســری بودجه 
را تامین کند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به طرح 

اصاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی پرداخت.
در چکیــده این گزارش آمده اســت: ازمه برقــراری توازن و 
تعادل میان منابع و مصــارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در 
بودجه اســت که ماحصل پیش بینی های واقع بینانه و صحیح 
از درآمدهای دولت اســت.یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، 
مالیات بر واردات حقوق ورودی است که به عنوان یکی از اقام 
مالیات های غیرمســتقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار 
می گیرد و جزء درآمدهای قابــل اتکای دولت در بودجه های 
سالیانه اســت.در ایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن 
نــرخ ارز ۴۲ هزار ریال به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم 
این مالیات ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد و به تصویب مجلس 
شــورای اسامی رسیده است؛ تحقق این رقم مصوب، به مؤلفه 
هایی مانند ارزش واردات، متوســط نرخ تعرفه واقعی، نرخ ارز و 
... بستگی دارد.با توجه به برآوردها از کسری بودجه سال ۱۳۹۶ 
کل کشــور، لزوم توجه به اصاحات منابع بودجه ای در جهت 
افزایش درآمدهای غیر نفتی، بیش از پیش احســاس می شود.

از طرفی، در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال برای محاســبه 
حقوق ورودی به جای نرخ ارز نیمایی )حدود ۲۰۰ هزار ریال(، 
عــاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثــر حقوق ورودی را نیز 
کاهــش داده و در نتیجه نرخ حمایت مؤثر از کاای داخلی در 
مقابــل کاای وارداتی عما به حــدود یک پنجم کاهش یافته 
است.نتایج برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز 
نیما )متوســط ۲۰۰ هزار ریال( تغییر یابد، با فرض عدم تغییر 
حجــم واردات، درآمد دولت از محل حقوق ورودی حدود ۹۹۸ 
هزار میلیارد ریال و عایدی ناشــی از مالیات بر ارزش افزوده نیز 
۶۶۳ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت )در مجموع ۱۶۶۱ 
هزار میلیارد ریال عایدی نصیب دولت می شود. البته برآوردهای 
گمرک حاکی از آن است که طبق آمار واردات سال ۱۳۹۸ عواید 
اجرای طرح در نیمه دوم ســال جاری )با فرض نرخ ارز نیمایی 
۲۰۰ هزار ریال و کاهــش ۲۵ درصدی واردات در ۶ ماهه دوم 
سال ۱۳۹۶ نســبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال 
هرگونه تعدیلی در نرخ حقــوق ورودی( رقمی بالغ بر ۴۰ هزار 

میلیارد تومان عاید دولت شود.اگرچه این انتظار وجود دارد که 
در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ 
ارز نیما قیمت برخی از کااها افزایش نسبی یابد، اما بررسیهای 
این مرکز نشان میدهد:اوا، قیمت کنونی برخی از کااها در بازار 
از قیمتی که بر مبنای محاسبه حقوق ورودی جدید ) بر اساس 
نرخ ارز نیما( برآورد می شــود، بیشتر است.ثانیا، نگرانی افزایش 
قیمت برخی کااها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی 
را می توان با کاهش نرخ ســود بازرگانی کااهای هدف، کنترل 
نمــود.در مورد اینکه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات 
کااهای اساسی، دارای چه پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران 
است، به کرات و در گزارش های مختلف مرکز پژوهشها بحث و 
تحلیل شــده است و لذا در این گزارش به این موضوع پرداخته 
نمی شود.اما نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه در حال 
حاضــر بخش اصلی واردات با نرخ نیما صورت می گیرد، مبنای 
محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ترجیحی ۴۲ هزار ریالی 
اســت. در مجموع به نظر می رسد تغییر نرخ ارز مبنای حقوق 
ورودی از نــرخ ارز ترجیحی )۴۲ هزار ریال( به نرخ ارز نیمایی 
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و وضعیت اقتصادی ناشی از 
کرونا و همچنین با هدف جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه 
که تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، یک ضرورت 

است.مرکز پژوهش های مجلس در جمع بندی پیشنهاداتی ارائه 
کرده است: الف( نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس 
نشان می دهد در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز ۴۲ هزار ریال برای 
محاسبه حقوق ورودی ادامه روند فعلی(، عاوه بر کاهش درآمد 
دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می دهد و در نتیجه 
نرخ حمایت مؤثر از کاای داخلــی در مقابل کاای وارداتی را 
عما کاهش داده است.به عبارت دیگر نرخ مؤثر حقوق ورودی 
با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۴۲ هزار ریال عما بااثر شده و به 

حدود یک پنجم کاهش یافته است.
ب( نتایج برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد در 
صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما 
)متوسط ۲۰۰ هزار ریال( تغییر یابد و از ابتدای نیمه دوم سال 
۱۳۹۹ طــرح فوق به اجرا درآیــد، درآمد دولت از محل حقوق 
ورودی نزدیــک به ۴۹۹ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشــی از 
مالیات بر ارزش افزوده نیز حدود ۳۳۱ هزار میلیارد ریال افزایش 
خواهد یافت که نســبت به ارقام ارائه شده در خصوص کسری 
بودجه دولت، رقم چشمگیری اســت و می تواند به عنوان یک 

منبع قابل اتکا برای جبران کسری بودجه دولت باشد.
این مســئله موجب می شود، دولت دســت اندازی کمتری به 
منابع بانک مرکزی کند و تورم نیز کمتر افزایش یابد. البته ازم 

است دولت مکلف شود بخشی از منابع حاصل از تغییر نرخ ارز 
مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما برای کلیه کااها 
را در قالب سیاســت های حمایتی نقدی یا کاایی( به مصرف 

کنندگان نهایی اختصاص دهد.
ج( بررسی ها نشــان می دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه 
حقــوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیما )۲۰۰ هزار 
ریال( به طور متوســط باعث افزایــش ۱۸.۵ درصدی قیمت 
کااهای وارداتی خواهد شــد که بســته به نرخ مأخذ از ۱۰ تا 
۷۸ درصد متغیر خواهد بود. یک نکته اساســی آن اســت که 
میزان افزایش قیمت کااهای اساسی به دلیل پایین بودن نرخ 
مأخذ )۴ و ۵ درصد( به طور متوســط حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد 
خواهد بود. نگرانی افزایش قیمت برخی کااها و در نتیجه بروز 
آثار محدود تورمی و رکودی اگرچه قابل توجه اســت، اما می 
توان با اصاح )کاهش سود بازرگانی کااهای هدف و همچنین 
اجرای سیاست حمایتی که در بند »ب« بیان شد(، این نگرانی 

را مدیریت و کنترل کرد. 
د( مبنای قانونی و صاحیت های کمیســیون ماده )۱( وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در متن طرح مشــخص نبوده و ازم 
اســت که مبنای قانونی آن به صراحت ذکر گردد. اگر مراد از 
کمیســیون مزبور، کمیته موضوع ماده )۱( آیین نامه اجرایی 
قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ است، ازم 
اســت عنوان آن در متن طرح به صورت صحیح درج شــود.از 
سوی دیگر با توجه به ماهیت تقنینی حقوق گمرکی که قابل 
تغییر توسط مقام اجرایی نیست؛ این طرح مغایر اصل هشتاد و 
پنجم )۸۵( قانون اساسی بوده و ضروری است برای رفع مغایرت 
بــا این اصل، عبارت »حقــوق ورودی واقعی« در متن طرح به 

عبارت »سود بازرگانی« تغییر یابد.
ه( با توجه به عدم امکان عطف به ماسبق نمودن اصاح نرخ ارز 
حقوق ورودی به ابتدای ســال ۱۳۹۹، ضروری است زمان آغاز 
اجرای قانون به جای ابتدای ســال ۱۳۹۶ از زمان تصویب و یا 

اباغ قانون باشد.
در مجموع با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت و ضرورت 
جلوگیری از پولی شــدن آن و سایر مزایای بیان شده در متن 
گزارش، تصویب این طرح مبنی بر تغییر مبنای محاســبه نرخ 
حقــوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز نیمایی با اعمال 
اصاحات ذکر شــده و تعدیل نرخ ســود بازرگانی و همچنین 
اجرای سیاســت حمایتی بــرای گروه های هدف، پیشــنهاد 

می شود.

تحلیل اکونومیست از دلیل کاهش ارزش ریال
کسری تراز تجاری ایران رو به افزایش است

نشریه اقتصادی اکونومیست طی گزارشــی نوشت کسری تجاری ۳.۲ میلیارد 
داری مقصر اصلی افت ارزش ریال ایران طی نیمه نخســت امسال بوده است. 
واحد اطاعات اقتصادی اکونومیســت طی تحلیلی درباره افزایش ارزش دار در 
بازار ارز ایران نوشت:  در حالی که آمار رسمی از افزایش کسری تجاری ایران خبر 
داده اند، ارزش ریال ایران در برابر دار آمریکا به دلیل کمبود ارز در این کشور 

به پایین ترین حد رسیده است.

در تحلیل اکونومیست آمده است: 
ارزش ریال ایران از زمان بازگشت تحریم های آمریکا در نوامبر ۲۰۱۸ افت قابل 
توجهی داشته است. کاهش صادرات نفت که مهمترین منبع تامین ارز خارجی 
برای ایران اســت به همراه افت قیمت نفت منجر به کاهش شدید ارزش ریال 
شده است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی در ماه فوریه امسال 
و تاش های اخیر دولت آمریکا برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه 
ایران نیز مانعی در برابر شــرکت های خارجی برای همکاری با ایران بوده است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اواســط سپتامبر وعده داد مقادیر 
جدیدی ارز خارجی را به بازار تزریق کند و به صادرکنندگان مهم اجازه داد ارز 
صادراتی خود را مستقیما به صرافی های مجاز بفروشند. وی گفت از ماه مارس 
۱۵ میلیارد دار ارز به بازار تزریق شده است. اما این اقدامات تاثیری در کنترل 
قیمت ارز نداشت، به طوری که ارزش ریال طی دو هفته ۱۰ درصد کاهش یافت 
و برای نخستین بار هر دار آمریکا در برابر ۳۰۰ هزار ریال معامله شد. این رقم 
بیش از هفت برابر نرخ رســمی ارز در ایران اســت. افت ارزش ریال و نقدینگی 
فزاینده به نرخ تورم در ایران دامن زده است، به طوری که نرخ تورم ماهانه در ۲۱ 
سپتامبر )پایان شهریور( به ۳۴.۴ درصد رسید.در روز سوم اکتبر، رئیس کل بانک 
مرکزی بار دیگر تکرار کرد که کاهش ارزش ریال عمدتا به دلیل عدم بازگشت 
ارز صادراتی شرکت ها به کشور است. به گفته وی، این شرکت ها یا تمایلی به 
بازگرداندن ارزهای خود به کشــور ندارند و یا این که دولت ها و موسسات مالی 
خارجی با اســتناد به تحریم ها اجازه انتقال این ارزها به ایران را نمی دهند. در 
عین حال وی به برخی موفقیت ها در حل مشــکات هم اشاره کرد و گفت ۸ 
میلیارد دار ارز به کشور بازگشته است. یک مشاور ارشد ریاست جمهوری هم 
ماه گذشته از پیشرفت در آزادسازی ۷ میلیارد دار ارز بلوکه شده ایران در بانک 
های کره جنوبی خبر داد.اکونومیســت در ادامه گزارش خود نوشته است: این 
حقیقت غیرقابل انکار اســت که کسری تراز تجاری ایران عمدتا به دلیل تحریم 
های فزاینده آمریکا رو به افزایش اســت. شیوع ویروس کرونا نیز عامل دیگری 
برای کاهش تجارت ایران در ســال جاری بوده است. صادرات غیرنفتی )بدون 
نفت اما شامل فرآورده های نفتی و گاز( در شش ماهه نخست سال جاری ایرانی 
۳۵.۲ درصد کاهش یافته و به ۱۳.۶ میلیارد دار رسیده است. واردات در همین 
دوره ۲۰.۹ درصد کاهش یافته و به ۱۶.۸ میلیارد دار رســیده است. بر اساس 
این آمار که توســط دولت ایران منتشر شده شاهد کسری تجاری ۳.۲ میلیارد 
داری در این دوره بوده ایم.چین بزرگترین شــریک تجاری ایران در این دوره 
بوده و بنزین و پس از آن محصوات پتروشیمی مهمترین کاای صادراتی ایران 
بــوده اند.این آمار و تحوات تایید کننده پیش بینی ها از کاهش صادرات ایران 
در ســال ۲۰۲۰ به دلیل تحریم ها و شیوع کروناست. افت صادرات به نوبه خود 

فشارها بر ریال را افزایش می دهد و در نتیجه به تورم دامن می زند.

تفاهمنامه همکاری اداره کل نوسازی مدارس 
استان اصفهان و دانشگاه اصفهان منعقد شد

  به گــزارش روابط عمومی اداره کل نوســازی، 
توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان اصفهان   
تفاهمنامه همکاری  بین این اداره کل و دانشگاه 
اصفهان بــا حضور مهندس ســید مهدی میربد 
)مدیر کل نوســازی مــدارس اصفهان(، مهندس 
مجید نســیمی) معاون فنی( ، مهندس محسن 

ملکیان )معاون توسعه، مدیرت و پشتیبانی( از اداره کل نوسازی مدارس اصفهان  
و همچنین دکتر طالبی )رییس دانشــگاه اصفهان(،  دکتر رســول رکنی زاده 
)معاون پژوهش و فناوری دانشگاه( و دکتر آرش شاهین )مدیر ارتباط با صنعت 
و جامعه دانشگاه( منعقد گردید. این تفاهم نامه در راستای افزایش مشارکت در 
عرصه های گوناگون تخصصی، ایجاد و گسترش تعامات و همکاری های علمی، 
تحقیقاتی و آموزشی بین دانشــگاه اصفهان و اداره کل نوسازی مدارس استان 
اصفهان منعقد شــد. همچنین در این جلسه طرح ملی آجر به آجر توسط سید 
مهدی میربد تبیین گردید و ابراز امیدواری شد تا با همکاری دانشگاه اصفهان، 

فرهنگ مقدس مدرسه سازی بیش از پیش در بین آحاد جامعه فراگیر شود.
 

مدیر مخابرات منطقه گلستان: 
رشد 64 درصدی فیبررسانی در سال 99

درجلســه مجمع نمایندگان اســتان گلستان در 
مجلس شورای اســامی ، مدیر مخابرات منطقه 
گلستان از رشد ۶۴ درصدی فیبررسانی در استان 
خبرداد .مهندس شــهمرادی با اعام این خبر که 
فیبررســانی به نقاط مختلف اســتان از رشد ۶۴ 
درصدی برخوردار بوده اســت گفت : با توجه به 

خصوصی شــدن مخابرات از سال ۸۸ تا کنون نه تنها تاثیری در کاهش میزان 
کیفیت خدمات نداشــته اســت بلکه به دور از نگاه اقتصادی و تجاری، خدمت 
رســانی در ایه های مختلف مشتریان با تاش بیشتری انجام گرفته بطوریکه 
میزان فیبررسانی به ۵۰۰۰ کیلومتر رسیده است .وی با اشاره به ویژگی مخابرات 
منطقه گلســتان در ارائه خدمت به هم استانی ها گفت : پایداری شبکه در هر 
شــرایطی علی الخصوص در بحران های طبیعی و جفرافیایی همچنین کیفیت 
شــبکه از خصوصیاتی اســت که به لطف خدا و همت کارکنان به آن می بالیم 
.مدیر مخابرات منطقه گلستان تاکید کرد : در حوادث طبیعی همچون سیل به 
هیچ عنوان قطعی ارتباط وجود نداشته و پایداری ارتباطات در آن زمان به عنوان 
ابزاری برای رســیدگی بهتر به اوضاع آسیب دیدگان در اختیار سایر نهادها قرار 
گرفته بود.همچنین کیفیت شــبکه در دوران کنونی و ضرورت داشتن سرویس 
اینترنت مطلوب ، موجب شــده است تا علی رغم استفاده سه برابری مشترکین 
از این ســرویس و افزایش حجم ترافیک مشــکلی در این زمینه نداشته باشیم 
.رحمت ا... نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شــورای اســامی 
و رئیس مجمع نمایندگان اســتان نیز با توجه به نیازهای متفاوت مردم استان 
به ارتباطات مخابراتی و خدمات و سرویســهای به روز گفت : ضرورت و اهمیت 

فناوری اطاعات و ارتباطات به ویژه در زمان حال بر کسی پوشیده نیست.

 تاثیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده 
بر فرار مالیاتی

درحالیکه رئیس کمیته اصاح ســاختار بودجه یکی از تغییرات ساختار بودجه 
سال آینده را افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده اعام کرده است، یک 
تحلیلگر اقتصادی معتقد است: از آنجا که بخش زیادی از اقتصاد کشور معاف از 
مالیات است و فرار مالیاتی گسترده ای وجود دارد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده 
به دلیل ســاختار مناسب تر آن نسبت به مالیات بر درآمد فساد، فرار و معافیت 
مالیاتی را کاهش می دهد.  رئیس کمیته اصاح ســاختار بودجه درباره جزئیات 
تغییر در بودجه ســال آینده اعام کرد: بخش های تولیدی کشور بیش از سایر 
کشورها مالیات پرداخت می کنند که به همین منظور برای حمایت از شعار سال 
مبنی بر جهش تولید در طرح احکام بودجه ســال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده شده تا 
۵ درصد از مالیات بخش تولیدی و خدماتی کسر و در مقابل ۱ درصد به مالیات 
برارزش افزوده اضافه شــود زیرا، مالیات برارزش افزوده بر میزان مصرف دریافت 
می شود.در این زمینه، میثم هاشم خانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: تنها نکته 
مثبــت افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده این اســت که چون بخش 
زیادی از کشــور به صورت قانونی از مالیات معاف هســتند و بخش هایی که از 
مالیات بر درآمد معاف هستند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند بنابراین، 
بــا کاهش مالیات بر درآمد و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، فســاد موجود در 
ســاختار اخذ مالیات بر درآمد کم می شود.وی با بیان اینکه ساختار اخذ مالیات 
بر درآمد در ایران چون مبتنی بر اظهار نظر کارشــناس مالیاتی است به شدت 
مستعد فساد است برعکس مالیات بر ارزش افزوده اینگونه نیست، افزود: از آنجا 
که ساختار مالیات بر ارزش افزوده الکترونیکی است بنابراین، افزایش مالیات بر 
ارزش افزوده می تواند معافیت و فرار مالیاتی نهادها، سازمان و ارگان های زیادی 
در اقتصاد کشــور را که مالیات بر درآمد نمی پردازند و مشمول مالیات بر ارزش 

افزوده می شوند، کم رنگ تر کند. 

یک کارشــناس حوزه پولی معتقد است افزایش قیمت 
ارز در این روزها به دلیل اعمال تحریم های امریکا علیه 

۱۸ بانک و موسسه مالی بوده است.
 قیمت ارز در صرافی ملی در حالی وارد کانال ۳۰ هزار 
تومان شــد که در بازار ازاد معامله گران با اســتناد به 
وضعیت پیش رو بهایی بســیاری بااتر را برای فروش 
پیشــنهاد می کنند . بازار ارز ایران در ســال ۱۳۹۹ با 
بحرانی جدی روبرو شــد . حاا قیمت ارز از کانال ۱۵ 
هزار تومان به کانال ۳۰ هزار تومان ورود کرده است تا 
بااتریــن قیمت تاریخ دار در ایران رد این محذوده به 
ثبت برســد . بروز بحران هایــی در حوزه نقل و انتقال 
مالی از یک ســو ، بلوکه شدن پول های ایران در سایر 
کشوها از سوی دیگر و قرارگیری در لیست سیاه اف ای 
تی اف در کنار تشدید تحریم ها و اعمال تحریم ثانویه 
امریــکا علیه ۱۸ بانک ایرانی زمینه را برای بروز بحران 
مهیا کرده است.کامران ندری، کارشناس حوزه پولی، در 
گفتگو با خبرآناین تاکید کرد: فشارهایی که امریکا آن 
را حداکثری می داند سبب شده بیشترین محدودیت ها 
بر فروش نفت کشور و و بخش مالی کشور بر می گردد. 
به باور من حتــی افزایش قیمت ارز هم به تحریم های 
اخیر امریکا در رابطه با ۱۸ موسسه مالی و بانک کشور 
باز می گردد. طبیعی اســت ما اگــر نتوانیم صادراتی 

داشته باشیم و یا ارز حاصل از آن را به اقتصاد خودمان 
بازگردانیم به انتظارات تورمی دامن زده می شود.

این کارشناس در رابطه با پیش بینی وضعیت اقتصادی 
کشور در پایان نیمه دوم سال ۱۳۹۹ گفت: البته این کار 
دشواری است چرا که با توجه به سرعت تحوات، پیش 
بینی آینده نزدیک هم بســیار دشوار است. با این همه 
برای نیمه دوم ســال باید بیش از هر چیز به تحواتی 
کــه انتظارات تورمی در کشــور را دامن می زند تمرکز 
کرد.بخشــی از این انتظارات به تحوات حوزه سیاست 
خارجی و تحریم های یک جانبه امریکا باز می گردد.وی 
تاکید کرد در این شــرایط به درستی نمی توان پیش 
بینی کرد نرخ دار تا کجا قابلیت افزایش را داراست چرا 
که سرعت تحوات بسیار بااست و تنها عوامل اقتصادی 
بر بازار موثر نیســتند.او با اشاره به نقش قیمت ارز در 
انتظارات تورمی تاکید کرد: هر جا نرخ ارز لنگر اندازد، 
انتظارات تورمی به آن گره می خورد؛ به عبارت ساده تر 
با رها شــدن نرخ ارز نگرانی های تورمی مردم افزایش 
پیدا می کند و این خود مســبب افزایش تورم می شود. 
به این ترتیب اگر مشکل صادرات و انتقال ارز به کشور 
حل نشود ما همچنان در ماه های آینده با افزایش قیمت 
ارز و تداوم شــرایط تورمی مواجه خواهیم بود.ندری با 
اشاره به نرخ بهره بانکی در کشور گفت: تصمیم گیران 

کشور به دایل فرهنگی و عقیدتی همواره تمایل به این 
داشتند که نرخ بهره را در اقتصاد ایران پایین نگه دارند 
و اکنون نرخ بهره هیچ تناســبی با نرخ تورم در کشور 
ندارد. این در کنار کسری بودجه دولتی باعث می شود 
دولــت حتی نتواند اوراق خود را آن طور که پیش بینی 
کرده به فروش برســاند. به این ترتیب تنها روزنه امید 
جدی بــرای ایران انتخابات ریاســت جمهوری آینده 
ایاات متحده است.این کارشــناس بانکی تاکید کرد: 
اینکه نتایج انتخابات امریکا چه می شود البته در اختیار 
ما نیست. ولی اگر فرض خود را بر این بگذاریم که نتایج 
مطابق انتظارات ما نباشد،آن گاه مشکات فعلی استمرار 
می یابند و این تصور که اقتصاد کشور در شرایطی پا به 
ســال ۱۴۰۰ خواهد گذاشت که تورم و رکود اقتصادی 
به پایان برســد، منطقی نیست.وی تصریح کرد: این را 
هم باید مدنظر داشــت که نتایج انتخابات امریکا تاثیر 
کوتاه مدتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و به خودی 
خــود پیروزی بایدن صرفا اثر روانــی بر بازار دارد مگر 
اینکه راه حل سیاسی برای این تنش آماده شود. به باور 
من اگر نحوه اداره کشــور به نحو تاکنونی ادامه یابد به 
هر حال نرخ تورم باا و رشد اقتصادی پایین به عنوان 
خروجی سیاستگذاری های امسال در پایان سال خود را 

نمایان می کنند.

قیمت ارز دوباره ترمز برید/دار تا کجا پیشروی می کند؟
استانهاجو روانی ناشی از تحریم ها بازار ارز را تکان داد

وزیر اقتصاد گفت: واگذار نمــودن اظهار کاا به 
سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک 
عاوه بر مغایــرت قانونی، موجب تداخل وظایف 
گمرک با سایر سازمان ها و تضییع حقوق مردم 
می شود. هفته گذشته، محمد نهاوندیان، معاون 
اقتصادی رئیــس جمهور در نامــه ای به وزارت 
اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی اعام کرده 
بود، گمرک جمهوری اســامی ایران باید تبادل 
اطاعــات با بازرگانان و دســتگاه های ذیربط در 
فرآیند تجــارت از جمله دریافــت اظهار کاا و 
مجوزهــای ترخیــص را صرفاً از طریق ســامانه 
جامع تجارت انجام دهد.پس از انتشــار این نامه، 
واکنش ها از اختاف در هیئت دولت بر سر ورود 
این ســامانه به حوزه تخصصی گمرک و تفویض 
اختیار دریافت اظهــار کاا و مجوزهای ترخیص 
از ســوی گمرک به وزارت صمت، پرده برداشت 
در ایــن باره مهدی میر اشــرفی، رئیس گمرک 
ایران نیز بیان داشــت: کلیه دستگاه های مرتبط 
با تجارت خارجی کشــور موظفند با اجرا و بهره 
برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطاعات از 
طریق آن اقدام نمایند و بر این اساس قانون صرفاً 
بــه تبادل اطاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه 

تخصصی سایر سازمان ها!

در این زمینه فرهاد دژپسند در نامهای به محمد 
نهاوندیان از این تصمیــم معاونت اقتصادی گله 
کــرد. در این نامه آمده اســت؛آنچه که در متن 
تنظیمــی در خصــوص اظهــار کاا و دریافت 
مجوزهای ترخیص آمده است مغایرت های قانونی 

دارد که اهم موارد آن به شرح ذیل است:
۱ برابر ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ 
مجلس شــورای اســامی: »گمــرک جمهوری 
اسامی ایران ســازمانی دولتی تابع وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اســت که به عنــوان مرزبان 
اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده 
را در مبــادی ورودی و خروجــی کشــور دارد و 
مســئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون 
امور گمرکی و ســایر قوانین و مقررات مربوط به 
صادرات و واردات و عبور )ترانزیت( کاا و وصول 
حقوق ورودی و عــوارض گمرکی و مالیات های 
مربوطه و الزامات فنی و تســهیل تجارت است«. 
در ماده ۳ قانون امور گمرکی ۲۲ مورد به عنوان 
وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر 
مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه 
انجام تشریفات گمرکی و احکام مترتب بر وظایف 

گمــرک و ضمانت اجراهای هر یک از موضوعات 
پرداخته شده اســت. از جمله در بندهای »ب« 
و »ر« مــاده ۱ به ضــرورت اظهار کاا به گمرک 
و بند »ج« ماده ۱ به ارائه ترخیصیه به گمرک و 
در مــواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی به ضرورت 
ارائه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشــریفات 
گمرکی دالت داشــته که در تبصره ۲ ماده ۳۹ 
قانونگذار صاحب کاا را مسئول صحت مندرجات 
اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک تعیین نموده 
تا نسبت به اظهار کاا برابر بند )الف( ماده ۱ قانون 
امور گمرکــی اقدام نماید. در مــواد ۳۸ الی ۴۶ 
قانون امور گمرکی در خصوص تشریفات و شرایط 
عمومی اظهار و ترخیص، مواد ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳، 
۱۳۵ و ۱۴۳ و برخی از مواد دیگر که از ذکر آنها 
پرهیز می شــود، قانونگذار ضمانت اجرای تخلف 
صاحب کاا از اظهار خــاف واقع یا ناقص، عدم 
ارائه اســناد صحیح، عدم انجام صحیح تشریفات 
گمرکی و انجام تعهدات صاحب کاا به گمرک را 
مشخص نموده است. بنابراین واگذار نمودن اظهار 
کاا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد 
گمرک عاوه بــر مغایرت قانونی، موجب تداخل 

وظایف گمرک با سایر سازمان ها شده و موجبات 
تضییع حقــوق دولت و عدم اعمــال به موقع و 
قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون 

امور گمرکی می گردد.
۲ برابــر بند »ج« ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی کشــور مصوب 
۱۳۹۴ کــه مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کاا و 
ارز می باشد: »مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع 
ماده ۷ قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار 
مصــوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ در امــور گمرکی در امر 
تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسامی ایران 
بوده« که در این راستا اقدام به ایجاد و بهره برداری 
از »ســامانه پنجره واحد تجاری« نموده و در کل 
کشــور به اجرا درآمده اســت و برابر مواد ۲ و ۳ 
قانون امور گمرکی »اجرای قانون امور گمرکی و 
قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور 
کاا و وصول حقــوق ورودی و … الزامات فنی و 
تسهیل تجارت« به عنوان وظایف و مسئولیت های 
گمرک احصاء گردیده است، لذا پذیرش اظهارنامه 
و اســناد ضمیمــه آن به صــورت الکترونیکی و 
فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان 
بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده، قابل 
واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون 

نیست.
 عاوه بر مطلــب فوق، متن تنظیمی جنابعالی با 
ماده ۴ مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم مورخ 
۱۳۹۹.۷.۷ شورای اجرایی فناوری اطاعات کشور 
)مورد تائید رئیس جمهور محترم( به ویژه بندهای 
۱ »کدهای شناســه کاا در تطبیــق با کدهای 
طبقه بندی سیســتم هماهنگ ) HS( تکمیل و 
در سامانه تجارت فرامرزی امور گمرکی در کلیه 
فرآیندهای گمرکی به کارگیری شود« و )۲( »به 
منظور رعایت استقال گمرک جمهوری اسامی 
ایران، سامانه تجارت پس از احراز هویت بازرگان 
و اخذ اطاعات ازم نظیر ثبت سفارش و تعیین 
شیوه تأمین و منشأ ارز و ارسال اطاعات به پنجره 
تجــارت فرامرزی، اظهــار کاا و ویرایش آنها در 
پنجره تجارت فرامرزی انجام گیرد. نتایج فرآیند 
گمرک )نظیــر پروانه و پته( بــا رعایت بند )۱( 
به صورت وب ســرویس به سامانه تجارت ارسال 

شود«، در مغایرت است.
ازم به ذکر اســت تا جایی که به خاطر دارم در 
جلسه قرار شده بود بر اساس بررسی و جمع بندی 
آقای جهانگرد، همکاری های بین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسامی ایران 

در زمینه فناوری اطاعات صورت گیرد.

اختاف در تیم اقتصادی دولت
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دلیل تجمیع شرکتهای آب و فاضاب شهری و روستاییگزیده خبر

حل مشکل آب رسانی روستاها با طرح یکپارچه سازی
اجرای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب شهری و روستایی که چندین 
ســال درگیر نهادهای تصمیم گیری بود ســرانجام امسال به نتیجه رسید. آنطور که 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب کشــور اعام کرده هدف از اجرای این طرح بهبود 
راندمان و رســیدگی بهتر به صنعت آب و فاضاب بخش شهری و روستایی است. در 
حال حاضر حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در روستاهای سراسر کشور از آب شرب 
سالم و بهداشتی بهره مند هستند و قرار است که تا یک سال و نیم آینده به بیش از ۳ 
میلیون نفر از جمعیت روستایی کشور آب شرب سالم و پایدار برسد و طبق برآوردهای 
صورت گرفته در پایان این دولت جمعیت روستایی بهره مند از آب شرب سالم و پایدار 
به بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.هم اکنون در تمام ۳۱ استان کشور، پروژه های 
آبرســانی روستایی در حال انجام است و حدود ۴۰۰۰ قرارداد تاکنون در این رابطه با 
بخش خصوصی منعقد شده و این در حالی است که طبق شاخص های جهانی بهداشت 
که مبتنی بر دسترسی مردم به آب شرب باکیفیت با مختصری پیاده روی است، بیش 
از ۹۵ درصد جمعیت روســتایی ایران بهره مند محسوب می شوند.با این وجود  برنامه 
دولت این است که روستاها همچون شهرها آب شرب باکیفیت به صورت لوله کشی در 
منازل خود دریافت کنند و کیفیت آب شرب در روستاها برابر با کیفیت آب شرب در 
شهرها باشد. در همین راستا نیز طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضاب شهری 
و روســتایی کلید خورده است.محمد رضا جانباز ، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 

فاضاب کشــور در این راستا به ایســنا گفت: تمام تاش ما این است که تأمین آب 
شهرها و روستاها از آب های سطحی افزایش پیدا کند، بنابراین به این سمت رفته ایم 
که تأمین آب شهرها و روستاها از آب های زیرزمینی کاهش و آب های سطحی افزایش 
پیدا کند.وی با اشــاره به اینکه یکپارچه سازی شــرکت های آب و فاضاب شهری و 
روستایی پس از چندماه از تصویب دولت در اواخر بهمن ماه رسماً اجرایی شد، گفت: 
هدف این اســت که بتوانیم راندمان فعالیتها را باا ببریم.مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشــور با تاکید بر اینکه هدف ما بهبود وضعیت صنعت آب و فاضاب 
کشور در دو بخش شهری و روستایی است، تصریح کرد: در این مدت نیز شاهد اثرات 
مثبت اجرای این طرح هســتیم و امیدواریم که بتوانیم کارهای بیشــتری را در این 
دو حــوزه انجام دهیم.جانباز با بیان اینکه موضوع فاضاب روســتایی پس از تکمیل 
پروژه های آبرسانی روستایی هدفگذاری بعدی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور 
اســت، گفت: تاش می کنیم با بهره مندی از منابع داخلی شرکت های آبفا، پروژه های 
فاضاب روستایی را اجرایی کنیم.خوشبختانه این طرح با نگاه مثبت برخی نمایندگان 
مجلس نیز روبرو شــده اســت. طبق گفته های محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس، رفع مشکات آب شرب روستاها، هدف اصلی طرح یکپارچه سازی 
شرکتهای آب و فاضاب شهری و روستایی است.وی با تاکید بر اینکه تامین آب شرب 
مردم، مهمتر از منافع فردی اســت، اظهار کرد: قطعاَ کار یکپارچه ســازی شرکتهای 

آبفای شــهری و روستایی، کار درست و به جایی بوده اســت و ارزیابی ها هم نشان 
می دهد که در همین فاصله زمانی کوتاه از شروع فرایند یکپارچه سازی و درحالیکه 
به تعبیری این پروژه یکپارچه ســازی در دوره گذار قرار دارد، نتایج آن در تســریع و 
بهبود خدمات رســانی بخصوص در حوزه آب شــرب روستایی مشهود است.به گفته 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس گزارش متولیان امر، در همین مدت کوتاه 
در مناطق مختلفی از کشــور به واسطه تجمیع این دو شرکت، بدون ایجاد تاسیسات 
جدید و صرفاً از محل بهره گیری وبه اشتراک گذاری امکانات موجود این دو شرکت، 
به روســتاهای زیادی خدمات آب شرب داده شــده است.باقری با بیان اینکه سرعت 
دادن به کار به ویژه در حوزه نقل و انتقال اموال و همینطور رفع و حل و فصل برخی 
مســایل پرسنلی، ضرورتی است که نیاز است توســط مدیران ارشد وزارت نیرو مورد 
توجه جدی قرار گیرد، افزود: به هرحال این کار، کار بزرگی است و طبعاً در کنار مزایا 
و فواید قابل توجه آن، چالش های خودش را هم دارد که بایست به سرعت مورد توجه 
و رسیدگی قرار گیرد.به گفته وی طبیعتاً کاری که موجب تغییرات ساختاری و برخی 
جابجایی ها در سطوح مدیریتی شرکتها بشود، بعضاَ معارضان و مخالفانی هم خواهد 
داشــت، اما آنچه که مهم است و ارجحیت دارد، پاسخگویی به مطالبات به حق مردم 
در زمینه دسترسی به آب پایدار و با کیفیت و منافع کان کشور است که قاعدتاَ تحت 
تاثیر منافع فردی و پاره ای ماحظات و رقابت های درون سازمانی قرار نخواهد گرفت.

انتقال دائمی برق به افغانستان، محور 
گفت وگوی اردکانیان و اتمر

وزیــر نیروی ایران از طریق ویدیو کنفرانس با سرپرســت وزارت خارجه 
افغانســتان درباره انتقال برق و برگزاری کمیســیون مشترک اقتصادی 
و کاهش تعرفه بــرق وارداتی تبادل نظر کردنــد. »محمد حنیف اتمر« 
سرپرســت وزارت امور خارجه شب گذشته با رضا اردکانیان وزیر نیروی 
ایــران در یک کنفرانــس ویدئویی گفت وگو کرد.در ایــن گفت وگو وزیر 
نیــروی ایــران از حمایت بر همکاری کشــور متبوع خود با افغانســتان 
به ویــژه در بخش تولید و  انتقال انرژی به سرپرســت وزارت امور خارجه 
تاکید کرد.آماد گی  برای برگزاری کمیســیون مشــترک اقتصادی در ماه 
آینده، طرح و اجرای برنامه های مشــترک اقتصادی، برنامهٔ تولید برق در 
چارچوب پروژه های مشــترک، کاهش تعرفه ها بــرق وارداتی، تعرفه های 
گمرکی و ایجاد تعرفه های ترجیحی روی صادرات محصوات کشــاورزی 
افغانستان به ایران و ایجاد طرح هایی به هدف کاهش تعادل تجارت میان 
دو کشــور بحث و تبادل نظر نمودند.برق مناطق غربی افغانستان از ایران 
و ترکمنســتان تامین می شود، شهر هرات متکی به برق وارداتی از ایران 
بوده و گاه گاه قطع شــدن جریان برق سبب بروز مشکات در این وایت 

شده است.

 کاهش چهاردرصدی حجم آب موجود 
در مخازن سدها

تهــران - ایرنا - حجم آب موجود در مخازن ســدهای کشــور از ابتدای 
ســال آبی جدید)مهر۹۹ تا پایان شــهریور۱۴۰۰( به ۲۵ میلیارد و ۹۳۰ 
میلیون متر مکعب رســید که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 
چهار درصد کاهش نشــان می دهد.حجم آب موجود در مخازن سدهای 
کشور سال گذشــته )ابتدای مهر۹۸ تا هیجدهم مهر( ۲۶ میلیارد و ۹۷ 
میلیون متر مکعب بوده اســت.کل ورودی آب به مخازن سدهای کشور 
در سال آبی جدید از ابتدای مهرماه۹۹ تا هیجدهم مهر ۹۲ دهم میلیارد 
مترمکعب گزارش شــده است و این درحالی اســت که در مدت مشابه 
پارســال این میزان یک میلیارد و ۱۲ میلیون متر مکعب بوده که نشان 
از کاهش ۱۸ درصدی دارد.خروجی آب ســدهای کشور نیز براساس تازه 
ترین گزارش شــرکت مدیریت منابع آب ایران که مورد بررسی خبرنگار 
اقتصادی ایرنا قرار گرفت از ابتدای ســال آبی جاری)ابتدای مهرماه ۹۹( 
تــا هیجدهم مهر به رقم دو میلیارد و ۱۹ میلیون متر مکعب رســیده و 
نســبت به مدت مشابه پارســال که دو میلیارد و ۸۵ میلیون مترمکعب 
بود ۲۳درصد کاهش نشان می دهد.درصد پرشدگی سدها نیز به عدد ۵۱ 
درصد رسیده است.ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
متر مکعب اســت .وضعیت موجودی آب سدهای کشور درحالی است که 

تا روز ۱۹ مهرماه تنها ۵.۱میلی متر بارندگی در کشور رخ داده است.

پیش بینی عراق از قیمت نفت در اوایل سال آینده
وزیر نفت عراق پیش بینی کرد قیمت نفت در سه ماهه نخست سال میادی آینده حدود ۴۵ 
دار در هر بشــکه خواهد بود. روزنامه دولتی الصباح به نقل از احســان عبدالجبار، وزیر نفت 
عراق نوشــت: ایحه بودجه فدرال دولت عراق در سال ۲۰۲۱ بر مبنای پیش بینی قیمت ۴۲ 
دار هر بشکه نفت تنظیم شده است.وزارت نفت عراق هفته گذشته اعام کرد این کشور بیش 
از ۷۸ میلیون بشکه نفت در سپتامبر صادر کرده که بیش از سه میلیارد دار آمریکا درآمد به 
همراه داشــته است.طبق آمار سازمان دولتی فروش نفت عراق )سومو(، مجموع صادرات نفت 
عراق در ۳۰ روز سپتامبر ۷۸.۳۸ میلیون بشکه معادل ۲.۶۱ میلیون بشکه در روز بود. میانگین 
قیمت فروش هر بشــکه نفت عراق در ماه میادی گذشــته ۴۰ دار و چهار سنت بود.کاهش 
صادرات نفت به دلیل توافق اوپک پاس، فاینانس عراق را تحت فشــار قرار داده و برای دولت 
این کشــور که با پیامدهای ســال ها جنگ و فساد دست و پنجه نرم می کند، چالش برانگیز 
بوده است. عراق برای تامین ۹۷ درصد بودجه دولتی خود به درآمدهای نفتی وابسته است.بر 
اســاس گزارش رویترز، اوپک پاس برای تقویت قیمتها و کاهش مازاد عرضه جهانی نفت، از 
ژانویه سال ۲۰۱۷ محدودیت عرضه را به اجرا گذاشته است و در جدیدترین دور توافق که در 
واکنش به شیوع ویروس کرونا و نابودی تقاضا به اجرا درآمد، تولیدش را به میزان ۹.۷ میلیون 
در فاصله ماه مه تا ژوییه محدود کرد و از اوت تا پایان امسال محدودیت عرضه خود را به ۷.۷ 

میلیون بشکه در روز رسانده است.

جزئیات انتقال برق ایران به اروپا
ســخنگوی صنعت برق کشــور در خصوص آخرین جزئیات انتقال برق ایران به خاک اروپا توضیحاتی را ارائه داد.مصطفی رجبی مشــهدی 
سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص آخرین جزئیات انتقال برق ایران به خاک اروپا گفت: در حال حاضر ما با کشورهایی که با آن ها مرز 
خاکی داریم، ارتباطات الکترونیکی هم داریم.او ادامه داد: به طور کلی ما  با ۱۵ کشور مرز خاکی و آبی داریم که بعضا  زمان نیاز به انرژی و 
پیک مصرف برق این کشورها با هم متفاوت است.سخنگوی صنعت برق کشور اضافه کرد: انتقال برق از ایران به کشورهای اروپایی از طریق 
کشورهای همسایه  شمال که ارتباط الکترونیکی داریم صورت می پذیرد که این آمادگی برای کشور ما فعال شده تا بتوانیم شبکه برق ایران، به 
عنوان بزرگترین قدرت تولید برق در خاورمیانه، را به کشورهای اروپایی وصل کنیم.رجبی مشهدی بیان کرد: در حال حاضر درصدد هستیم 
تا کریدورهای برقی شمال، جنوب و غرب به شرق را فعال کنیم که همچنین در صورت توافق اولیه، این موضوع اطاع رسانی می شود و این 

موضوع می تواند به استراتژیکی مهم در جهان برای کشورمان تبدیل شود.

آخرین جزئیات از انتقال برق ایران به خاک اروپا
او گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده  شبکه برق ایران را به کشور روسیه وصل می کنیم و با بهره گیری از اختاف اوج مصرف در ماه های 
گرم و ســرد سال در دو کشور، عاوه بر کســب بهره های اقتصادی قابل توجه، می توانیم در ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق صرفه جویی 
کنیم و همچنین از این طریق به توســعه پایدار برای انتقال برق برسیم.ســخنگوی صنعت برق کشور در خصوص هزینه های اجرای این طرح 
تصریح کرد: انجام این انتقال برق در غالب ترانزیت برق اســت و امکان جابه جایی برق کشــورمان به اروپا و هزینه های آن در دست بررسی 
اســت.به گفته این مقام مســئول انتقال برق ایران به خاک اروپا نشان دهنده این است که کشورمان در منطقه و جهان به عنوان هاب انرژی 

شروعی برای انتقال انرژی در جهان باشد.

ادامه غارت نفت سوریه توسط آمریکا
نظامیان آمریکایی یک کاروان حامل نفت را که از سرقت کرده از الحسکه 
ســوریه را به خاک عراق منتقل کردند.به گزارش خبرگزاری رســمی 
سوریه »سانا«، منابع محلی اعام کردند که نیروهای آمریکایی در ادامه 
جنایت های خود در سوریه ۲۰ تانکر حامل نفت  سرقت شده از چاه های 
نفتی این کشــور در منطقه "الجزیره" واقع در شمال سوریه را از استان 
" الحسکه " به ســمت خاک عراق منتقل کردند. این تانکرهای نفت از 
طریق گذرگاه  غیرقانونی »الولید« در منطقه »الیعربیه« در حومه شرقی 
شهر الحسکه به خاک عراق انتقال یافت.نظامیان آمریکایی با همدستی 
نیروهای سوریه دموکراتیک )قســد( در چند ماه اخیر هزاران کامیون 
حامل تسلیحات و تجهیزات نظامی و لجستیکی را با هدف سرقت نفت 

سوریه به اطراف چاه های نفتی منتقل کرده اند.

توقف۹۲ درصد تولید نفت خلیج مکزیک 
طوفان دلتا سبب شده است که تولید حدود ۹۲ درصد نفت خلیج مکزیک 
ایاات متحده آمریکا همچنان متوقف باشــد.به گزارش پلتس، اپراتورهای 
بخش باادســت در تأسیســات نفت و گاز خلیج مکزیــک در حالی روند 
بازگرداندن کارکنان به سکوهای را آغاز کرده اند که حدود ۹۲ درصد تولید 
نفت در این منطقه تا دهم اکتبر )شنبه، ۱۹ مهرماه( و یک روز پس از ورود 
طوفان دلتا به ایالت لوئیزیانا هنوز ادامه داشت.دفتر ایمنی و اقدام های زیست 
محیطی فدرال )BSEE( در بولتن روزانه خود اعام کرد: تولیدکنندگان نفت 
در بخش فراســاحل هم اکنون تولید یک میلیون و ۶۹۷ هزار بشکه در روز 
یــا ۹۱.۷ درصد از مجموع تولید خلیج مکزیک را متوقف کرده اند که اندکی 
بیشــتر از یک میلیون و ۶۹۴ هزار بشکه نفتی است که روز نهم اکتبر )۱۸ 

مهرماه( تولیدش متوقف شده بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد؛
آمادگی شرکت گاز استان 
اردبیل برای گذر از سرما 

بــه گــزارش روابط 
عمومي شــرکت گاز 
استان اردبیل ، سردار 
اسماعیلی مدیر عامل 
این شــرکت با اعام 

آمادگی کامل واحدهای عملیاتی و ســتادی 
جهت گذر از فصول ســرد سال، اقدامات این 
شرکت در رابطه با رفع مشکل افت فشار گاز 
و تأمین پایدار انرژی برای مشترکین خانگی 
و صنعتی در بخشهای شمالی استان را بسیار 
اثــر بخش توصیف نمود و گفت : اتصال خط 
انتقال ۱۶ اینچ پــارس آباد به خط ۳۰ اینچ 
اردبیل به نیــروگاه ، تکمیل لوپ خط تغذیه 
شهر پارس آباد، تکمیل رینگ دّوم خط تغذیه 
اردبیل و دو طرفه نمودن ایستگاه تقویت فشار 
گاز ســراب نمونه ای از این اقدامات است که 
منجر به پایداری نسبی شبکه توزیع در استان 
شده اســت.وي افزود: علی رغم برودت هواو 
کاهش دما در اســتان با تمهیــدات و برنامه 
ریــزي هاي انجام گرفتــه در این خصوص و 
با بهره مندی از توان نیروهای مجّرب، انشــاء 
اه برای تأمین گاز پایدار ، مســتمر و ایمن 
مشترکین مشکلی نخواهیم داشت.این مقام 
مسئول همچنین مدیریت مصرف گاز از سوي 
مشترکین را خواستار شد و افزود: صرفه جویی 
یکی از اقدامات بسیار مّهم است که نیازمند 
عزم همگانی بــوده و هر اندازه مشــترکین 
حضور فعال در مصرف بهینه سوخت داشته 
باشند به همان اندازه صنایع وابسته به گاز و 
جایگاههای CNG  با محدودیت و قطعی گاز 

مواجه نخواهند شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خبر داد؛

توزیع بیش از350 میلیون 
مترمکعب گازطبیعی

آذربایجــان شــرقی  
زرع:  خــوش  وحید 
ملی  شــرکت  مدیر 
فــرآورده  پخــش 
منطقه  نفتــی  های 

آذربایجان شــرقی از افزایــش نزدیک به ده 
درصدی مصرف ســی ان جی با توزیع بیش 
از ۳۵۰ میلیــون مترمکعــب گاز طبیعی در 
بازه زمانی شش ماه نخســت سال جاری در 
ایــن منطقه خبر داد.به گــزارش خبرنگار ما 
در آذربایجان شرقی، علی روح اللهی با اشاره 
به منابع عظیم گاز طبیعی در کشــور و لزوم 
بهره مندی از آن در راســتای رشد و پویایی 
اقتصادی و کاهش آایندگی های ناشــی از 
مصرف ســوخت های فسیلی گفت: با تاش 
و پیگیــری مدیریت و مســئولین منطقه در 
جهت تحقق اهــداف شــرکت ملی پخش، 
تبدیل مصارف مختلف سوخت اعم از صنایع، 
خانگی و حمل و نقل در حال انجام می باشد.

وی افزود: مصرف فرآورده گاز طبیعی استان 
آذربایجان شــرقی در بخش حمل و نقل در 
شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مشــابه ســال ۹۸ نزییک به ۱۰ درصد رشد 
داشــته است که براین اســاس بیش از ۳۵۰ 
میلیون مترمکعب سی ان جی در جایگاههای 
عرضه ســوخت این منطقه توزیع شده است. 
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شــرقی خاطرنشــان کرد: 
طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی باری 

و مسافری در حال انجام است.

احداث 64 کیلومتر شبکه 
برق در قم

مدیرعامــل شــرکت 
نیــروی برق  توزیــع 
اســتان قم از احداث 
شــبکه  کیلومتر   ۶۴
فشار متوسط و ضعیف 

هوایی و زمینی طی نیمه نخســت سال جاری 
در قم خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان قم، مهندس "مهدی 
آهنین پنجه" در ســخنانی به ارائه گزارشــی 
از عملکرد نیمه نخســت ســال جاری شرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان قــم پرداخت و از 
احداث ۲۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی 
و زمینی جدید طی این مدت خبر داد و گفت: 
طول شبکه فشار ضعیف اســتان قم در پایان 
شــهریورماه به ۳ هزار و ۸۷۶ کیلومتر رســید.

وی همچنین با اشــاره به احداث ۳۹ کیلومتر 
شــبکه فشار متوسط هوایی و زمینی جدید در 
شش ماه نخســت سال جاری اظهار داشت: در 
پایان این مدت، طول شــبکه فشار متوسط به 
۴ هزار و ۱۳۹ کیلومتر رســید که با احتساب 
آن مجموع طول شبکه فشار ضعیف و متوسط 
اســتان در حال حاضر ۸ هــزار و ۱۵ کیلومتر 
است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
قم، نصب و بهره برداری از ۱۲۶ دستگاه ترانس 
عمومی جدید به ظرفیت ۱۹.۲۲ مگاولت آمپر 
در نیمه نخســت سال جاری را مورد توجه قرار 
داد و افزود: با بهره برداری از ترانس های جدید، 
مجموع ترانس های عمومی استان به ۷ هزار و 
۶۲۴ دســتگاه به ظرفیت ۱۷۹۰ مگاولت آمپر 
رســید.وی همچنین از نصب ۸۲۰ پایه فشــار 

متوسط و ۱۸۱ پایه فشار ضعیف خبر داد.
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گزیده خبر پارادوکس تولید مازاد فواد و تنش بازار!
برخی ســودجویان، بورس کاا را برای سامان دهی بازار فواد 
ناکارآمد جلوه می دهند تا با عرضه ناقص محصوات در این بازار 
رقابتی، معامات در تاریک خانه هایی نظیر بازار آزاد و مچینگ 
پابرجا بماند. اهمیت تأمین ماده اولیه و مقاطع واسطه ای برای 
صنایع پایین دستی صنعت فواد نظیر تولیدکنندگان آهن آات 
ساختمانی، لوله و پروفیل، خودروسازی، انتقال سیاات، صنایع 
بســته بندی و لوازم خانگی تا جایی است که هرگونه آشفتگی 
و اختــال در بازار فواد، به صنایع مذکور ســرایت و به تبع 
آن هزینه معیشــت مردم و حتی شاخص های کان اقتصادی 
را تحت الشــعاع قرار می دهد.از این رو از اواسط تابستان سال 
۱۳۹۷ در پی افزایش نرخ ارز، ستاد تنظیم بازار با هدف مقابله 
با تاطمات بازار فواد و تأمین نیاز واحدهای صنعتی مأمور به 
سیاست گذاری در حوزه فواد شد اما ارزیابی ها نشان می دهد 
که با وجود گذشت ۲ سال از ورود ستاد تنظیم بازار به مسأله 
سامان دهی این بازار، بخش فواد کماکان از آشفتگی قیمت ها، 
تشکیل بازار ســیاه و اختال در روند تأمین کاای مورد نیاز 
صنایع پایین دستی رنج می برد.این در حالی است که بر اساس 
گزارش انجمن فواد ایران، در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۲۷ میلیون 
و ۲۴۰ هزار تن فواد خام در کشــور تولید شــده و به گفته 
غریب پور معاون وزیر صمت تولید بیش از ۳۲ میلیون تن فواد 
در ســال جاری دور از ذهن نیســت، شهرستانی عضو انجمن 
فواد از تولید ۱۵ میلیون تنی فواد مازاد بر تقاضای کشــور 
خبر داده اســت.باید در نظر داشــت که صنعت فواد همواره 
نقش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی کشور به ویژه در شرایط 
تحریمی از محل تولید مازاد داشــته است، بنابراین آشفتگی 
بازار داخلی فواد بیانگر چیزی جز ســوءمدیریت و سیاســت 

گذاری های غلط نیست.

صدرنشینی ایران در افزایش تولید فواد

گفتنی اســت، انجمن جهانی فواد در گزارش ۶ ماه نخست 
ســال ۲۰۲۰، آمار و ارقام مربوط به ۶۴ کشــور تولیدکننده 
فواد را بررسی کرده که فوادســازان ایران به عنوان نهمین 
کشــور تولیدکننده فواد در جهان با افزایش ۱۰.۲ درصدی 
نسبت به مدت مشابه ســال ۲۰۱۹، با وجود محدودیت های 
شــرایط تحریم و کرونا صدرنشین جدول رشد تولید فواد در 
جهان شده اند.براساس آنچه مطرح شد و برابر گزارش انجمن 
تولیدکنندگان فواد ایران، در بهار سال جاری به طور متوسط 
۶۴.۴ درصد کاهــش واردات در زمینه مقاطع طویل فوادی 

از جمله تیرآهن، میلگرد و نبشــی و ناودانی داشته ایم؛ با این 
وجود گویا از سرنوشــت برخی از تولیدات فوادسازان خبری 
در دست نیست؛ چرا که صنایع پایین دستی از تنش در عرضه 

فواد گایه دارند.

ضرورت بازبینی در سهمیه های تخصیصی
 با وجود توصیه های مکرر کارشناسان صنعت فواد و تصمیم 
ســتاد هماهنگی اقتصادی مبنی بــر عرضه کلیه محصوات 
تولیدکننــدگان فواد در بــورس کاا، همچنان در این حوزه 

کارشکنی هایی صورت می گیرد؛ تا جایی که اصرار بر استمرار 
عرضه فواد به شــیوه مچینگ و غیبت سبد محصوات کلیه 
تولیدکنندگان فواد در بورس کاا، منجر به شکل گیری بازار 
ثانویه و التهاب قیمت ها در بازار آزاد شــده اســت.در همین 
زمینه، شهرستانی با انتقاد از شکاف عمیق بین قیمت بورس 
کاا با بازار آزاد می گوید: عرضه فواد به شــیوه مچینگ باید 
کامًا حذف شــود و کلیه محصوات فــوادی تنها در بورس 
کاا عرضه شوند.بررســی ها نشــان می دهد، توام با الزام کلیه 
فوادســازان به عرضه محصواتشــان در بــورس کاا، توقف 
فوری عرضه فواد به شــیوه مچینگ می تواند کارکرد بورس 
کاا را به عنوان تنها بازار معامات فوادی کشور تقویت کند.

از طرفی، پرهیز از مداخات قیمتی ستاد تنظیم بازار در بورس 
و بازنگری در سهمیه فواد واحدهای صنعتی منجر به کشف 
قیمت واقعی، رصد معامات در این بازار شفاف و کاهش عطش 
بازار خواهد شد؛ تجربه نشان داده ابطال معامات بورس کاا به 
بهانه عبور از سقف قیمتی ستاد تنظیم بازار، نه تنها قیمت ها 
را در بازار ســیاه افزایش داده، بلکه بهانه ای برای عرضه دست 
و پا شکسته برخی از تولیدکنندگان در بورس کاا شده است.

گزارش ها حاکی است، کماکان برخی رانت خواران و سودجویان 
به دلیل انتفاع از وضع آشفته کنونی در بازار فواد، بورس کاا 
را برای ســامان دهی بازار فــواد ناکارآمد جلوه می دهند تا با 
عرضه ناقص محصوات تولیــدی در این بازار رقابتی، جریان 
معامات در تاریک خانه هایی نظیر بازار آزاد و مچینگ به قوت 
خود باقی بماند.بر این اساس، باید منتظر سیاست گذاری های 
مدیران جدید وزارت صمت برای بهبود بازار فواد ماند. بازاری 
که آوازه رشــد چشمگیرش در شــرایط کرونایی، در انجمن 
جهانی تولیدکنندگان فواد پیچیده، اما کماکان برای تأمین 
کاا به میزان مورد نیاز صنایع پایین دســتی با قیمت مناسب 

درمانده است!

وجود ۴ هزار معدن غیرفعال در کشور
ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه از ۱۰ هزار معدن 
موجود در کشور ۴ هزار معدن غیرفعال است، گفت: برخی افراد معادن را به نام 
خود ثبت کرده اند، اما اقدامی برای استفاده از آن انجام نداده اند.حجت اله فیروزی 
درباره وضعیت معادن حبس شده در کشور، تصریح کرد: برخی افراد علیرغم اینکه 
پروانه بهره برداری از معادن دریافت کردند اقدامی برای استفاده از آن انجام ندادند 
و تنها اوراق مربوط به بهره برداری از معادن در بازار توسط داان معامله می شود.

نماینده مردم فســا افزود: از آنجا که درآمد معادن می تواند جایگزین درآمد های 
نفتی شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاش است افرادی را که معادن را 
حبس کرده و از آن اســتفاده نمی کنند ملزم کند، ظرف مدت مشخصی معادن 
را فعال یا به دیگری واگذار کنند.به گفته ســخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس، معادن باید به افراد اهل واگذار شود تا بتوان از این نعمت خدادادی برای 
ارزآوری، تامین مواد اولیه موردنیاز کشــور و آزاد شدن سرمایه های ملی استفاده 
کرد.وی با انتقاد از بی توجهی به اکتشاف در حوزه معادن، اضافه کرد: برنامه ریزی 
برای اکتشاف در حوزه معدن باید یکی از اولویت های وزارت صمت باشد چراکه 
گسترش دایره مطالعات و اکتشافات می تواند به استفاده بهتر از پتانسیل معادن 

کمک کند.

قاچاق پسته ایران به ترکیه برای فرار از 
الزام بازگشت ارز صادراتی

عضو کمیســیون کشاورزی مجلس با اشــاره به الزام صادرکنندگان به بازگشت 
ارز صادراتی به صورت نیمایی گفت: این عامل باعث شــده مقدار زیادی از پسته 
ایران به ترکیه قاچاق می شــود. ذبیح اه اعظمی با اشاره به عملکرد ضعیف بازار 
پسته کشور گفت: ۱۰۰ هزار تن پسته سال گذشته در انبارها مانده بود و مجمع 
نمایندگان اســتان کرمان دو میز برای پســته برگزار کرد که به وزارت صمت و 
وزارت امور خارجه متعلق بود.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این مطلب 
افزود: این دو میز کمک کرد پســته صد در صد رشــد قیمتی داشته باشد ولی 
از دیگر ســو بانک مرکزی پیمان ســپاری ارزی را حذف نکرد.اعظمی ادامه داد: 
بانک مرکزی می گوید ارز باید به صورت نیمایی بازگردد و این عامل باعث شــده 
مقدار زیادی از پسته ایران به ترکیه قاچاق می شود.این نماینده مجلس گفت: در 
این صورت در هر تن ۲۵ میلیون تومان تفاوت قیمتی ایجاد می شــود و نه تنها 
ارزی به کشــور باز نمی گردد، بلکه پسته ایران به نام کشور دیگر تمام می شود.

اعظمی افزود: از تجار درخواست می کنیم ارز حاصل از پسته به کشور بازگردد.وی 
گفت: وقتی بانک مرکزی درخواســت ارز می کند، به قاچاق دامن می زند و حتی 
بازارهای اروپایی را هم از دست می دهیم.همچنین حمید حسینی، نائب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اختال آفرینی کرونا در بازار صادراتی پسته ایران به 
چین و هند و اروپا اظهار کرد: کرونا پسته امریکا را نیز دچار مشکل کرده است.وی 
همچنین ۵ ســال اخیر سال شرایطی نامساعد برای پسته کشور دانست و افزود: 
بخشی از بازار صادراتی را هم بدلیل مشکات داخلی از دست دادیم ولی از ۸ ماه 
نخست سالجاری حدود ۱۱۳ هزار تن صادرات داشتیم که رقمی قابل قبول است.

با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت؛
نظارت بر بازار تشدید می شود

پیرو دســتور ویژه وزیــر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشــدید اقدامات 
بازرســی، نظارت و کنترل قیمت ها در بازار، جلسه ای با حضور رئیس سازمان 
حمایت و رئیس اتاق اصناف ایران تشــکیل و بر ضرورت همکاری های مشترک 
برای نظارت بر قیمت ها در ســطح عرضه تاکید شــد.به گزارش وزارت صمت، 
این جلسه با محوریت بررسی چالش ها، فرصتها و تهدیدهای مربوط به نظارت، 
کنترل، و مدیریت بازار و شناسایي موانع و مشکات مربوطه برگزار شد.همچنین 
در این جلسه موضوعات مرتبط به سازماندهی و برنامه ریزی دقیق جهت استفاده 
از ظرفیت و توانمندی های بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه ها به منظور مقابله با 
تخلفات صنفی به خصوص احتکار و گرانفروشی در بازار مطرح و مورد تاکید قرار 
گرفت.کمبود نیروی انســانی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های موجود در 
حوزه نظارت بر بازار است که در این جلسه مقرر شد؛ از توان و پتانسیل نیروهای 
بسیجی و سایر نیروهای مردمی پس از آموزش های تخصصی، به عنوان بازرس 
جهت نظارت و بازرســی از بازار بهره گرفته شود.همچنین مقرر شد، به منظور 
تشدید نظارت ها و رفع نواقص موجود در اسرع وقت، جلسه ای با رئیس سازمان 
بســیج کشور برگزار شود.در این جلسه اتاق اصناف ایران مکلف شد، برای کمک 
به آرامش بازار و برنامه های اباغی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت جدی 
و دقیق بر اصناف را در دستور کار خود قرار دهد و با همکاری اتحادیه های تحت 
پوشش اهتمام جدی بر تشدید نظارت ها، بازرسی و مدیریت بازار داشته و بازار را 

به سمت شرایط مورد انتظار هدایت نمایند.

مدیرعامل فواد مبارکه:
سهامداران فواد با خیالی آسوده سهام این 

شرکت را در سبد خود قرار می دهند
 اصفهان-کربایی-مدیرعامل فواد مبارکه با تأکید بر اینکه گروه فواد مبارکه در 
حــال حاضر با تولید ۱۰.۲ میلیون تن فواد، بخش قابل توجهی از ورق موردنیاز 
صنایع نفت وگاز، انتقال آب و سیاات، خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی 
و صنعت ســاختمان را تأمین می کند، گفت: وجود زنجیرۀ کامل تولید در فواد 
مبارکه از مهم ترین مزیت های این شرکت است.وی در ادامه از ثبات سهام فواد 
مبارکــه در بازار بورس کشــور به عنوان یکی دیگر از برکات این شــرکت یاد و 
خاطرنشــان کرد: در اثر عملکرد خوب همکاران پرتاش شرکت، امروز در بازار 
بورس اوراق بهادار، بسیاری از ســهام داران با خیالی آسوده سهام این شرکت را 
در سبد سهام خود قرار می دهند.عظیمیان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ به میزان 
۵ میلیون تن انواع ورق های فوادی به کشــور وارد می شــد، تصریح کرد: در اثر 
برنامه ریزی های بلندمدت مدیریت و تاش کارکنان شــرکت این میزان به ۵۰۰ 
هزار تن در ســال ۹۸ کاهش یافته و همکاران ما توانستند بخش عمده ای از نیاز 
کشور را تأمین کنند.وی با اشاره به بدقولی پیمانکاران خارجی در اجرای پروژه های 
بزرگ ملی از جمله پروژه های نفت و گاز از جمله پروژۀ انتقال نفت از بندر گوره 
به جاسک گفت: فواد مبارکه فواد خام موردنیاز تولید ورق لوله های این پروژه را 
بر عهده گرفت و دولت را در اجرای این پروژه عظیم یاری کرد. اگرچه تولید این 
محصول استراتژیک برای شرکت حاشیۀ سود زیادی در برنداشت، اما فواد مبارکه 
تاش کرده تا با ورود به چنین عرصه هایی به رسالت ملی خود به خوبی عمل کند.

مدیرعامل فواد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود، از تولید انواع ورق های 
موردنیاز در صنایع لوازم خانگی و خودروســازی به عنوان دستاوردهای دیگر این 
شرکت طی ســالیان اخیر یاد و اضافه کرد: با تولید این ورق ها از واردات بی نیاز 

شده ایم و ساانه به میزان قابل توجهی از خروج ارز جلوگیری می شود.

افزایش قیمت بلیت هواپیما منتفی شد
پس از واکنش مجلس به افزایش ناگهانی و چشــمگیر قیمت بلیت هواپیما، وزیر راه و 
شهرسازی از منتفی شدن اقدام انجمن شرکت های هواپیمایی خبر داد. طی دو روز اخیر 
اعام خبر افزایش قیمت بلیت هواپیما )از اول آبان ماه ۹۹( به بهانه مصوبه ستاد ملی 
کرونا در خصوص الزام ایراین ها به اســتفاده حداکثری از ۶۰ درصد ظرفیت صندلی 
های پروازی و البته نوســانات نرخ دار واکنش های متعددی را به همراه داشته است.

دیروز عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره از ورود به پرونده افزایش قیمت بلیت 
هواپیما خبر داده و نرخنامه جدید را غیرواقعی اعام کرد.اقبال شــاکری در واکنش به 
افزایش ۱۵۵ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی، افزود: قطعا این اقدام به هیچ وجه 
قابل پذیرش نیســت، چراکه مردم توان پرداخت چنین هزینه هایی برای خرید بلیط 
هواپیما را ندارند.افزایش ناگهانی و بدون برنامه قیمت ها، فشــار ســنگینی به مردم و 
مســافران وارد می کند و قطعا این رویکرد موجب کاهش استقبال مردم برای استفاده 
از پروازهای داخلی خواهد شــد.وی با بیان اینکه نرخ نامــه جدید حمل و نقل هوایی 
متناســب با هزینه های مصرفی ایراین ها نیســت، افزود: بعد از اعام نرخ نامه جدید، 
دایل افزایش قیمت ها و تناسب این مسائل با میزان هزینه ها را بررسی کردم، حتی با 
چندین کارشناس و مسئول مرتبط نیز در این رابطه صحبت کردم، از این رو به نظر می 
رسد  نرخ های اعامی به هیچ وجه واقعی نیست.وی تاکید کرد: قطعا در نشست آتی 
کمیسیون عمران مجلس موضوع افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت پروازهای داخلی با 
حضور مسئوان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.، این در حالی است که 
وزیر راه و شهرسازی از منتفی شدن افزایش قیمت بلیت هواپیما خبر داده است. پیش 
از اظهارات محمد اسامی، مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
شرط عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما را لغو مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص انجام 
پرواز شرکت های هواپیمایی با ۶۰ درصد ظرفیت اعام کرده بود.حال مشخص نیست 
آیا ستاد ملی کرونا مصوبه خود را پس گرفته یا اینکه بدون لغو مصوبه مذکور وزیر راه 

از منتفی شدن افزایش ناگهانی و قابل ماحظه قیمت بلیت هواپیما خبر داده است.

عملیات اجرایی تولید فروسیلیسیم به منظور 
افزایش محصول فواد کشور در شهرك صنعتي 

آشتیان آغاز شد
همزمان با هفته دولت و با حضور مسئولین استاني عملیات 
اجرایی تولید فروسیلیسیم به منظور افزایش محصول فواد 
کشور در شهرک صنعتي آشتیان آغاز شد. به گزارش روابط 
عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي عملیات 
اجرایی کارخانه تولید فروسیلیسیم با حضورآقازاده  استاندار 
مرکزي ، میرزایي سرپرســت شرکت شــهرکهاي صنعتي استان مرکزي و برخي 
مسئولین استاني وبا  سرمایه ای حدود ۸۶۵ میلیارد ریال آغاز شد.سرپرست شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان مرکزي در حاشیه این برنامه گفت : فروسیلیس کاتالیزور 
مورد نیاز تولید فواد است و این طرح یکی از طرح های اساسی و مورد نیاز کشور 
در تولید و افزایش محصول فواد کشور است.طیب میرزایي افزود :محصول اصلی 
این کارخانه فروسیلیسیم است که فروسیلیس مصرفی کارخانه های فوادسازی و 
ریخته گری را تأمین می کند همچنین محصول جانبی میکروسیلیکا بوده که برای 
مصرف در کارخانه های تولید بتن، ســیمان سبک، مصارف پلیمری، دیرگذارها، 
تولید انواع سیلیکات، پودرهای شستشو و عایق، مواد کمکی در سیستم محافظت 
کاتالیتیکی و جذب انواع یون ها در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

وي در ادامه گفت : عملیات اجرایی کارخانه تولید فروسیلیسیم با سرمایه ای حدود 
۸۶۵ میلیارد ریال آغاز شــد و ظرفیت طرح  در فاز اول ۶ هزار تن فروسیلیســیم 
اســت .وي خاطرنشــان کرد : عملیات اجرایي  این شرکت که با تکیه بر دانش و 
تخصص مدیریتی جمعی از مدیران با تجربه و تکنولوژی به روز و کارآمد اســت  
در مســاحت ۱۰۶ هزار متر مربع و با  اشــتغال مســتقیم ۷۰ نفر و اشتغال  غیر 
مستقیم ۵۵ نفر شروع  میشود .سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي 
گفــت : در جهت حمایت های بیشــتری از تولیدکنندگان  و رونق و جهش تولید 
شرکت شهرکهاي صنعتي اســتان در چهارچوب قوانین و مقررات آمادگي کامل 
ر ا براي همکاري دارد تا  این کارخانه های احداث و شــروع به  تولید کند.گفتني 
است مساحت شهرک صنعتي آشتیان ۵۲ هکتار  است و  تعداد ۴۲ واحد صنعتي 
فعال  با ۵۵۰نفر اشــتغال وجود دارد و  براي کل زمین هاي صنعتي این شهرک  

پیش بیني بیش از ۲۰ هزار اشتغالي شده است .

معاون وزیر صمت بــا بیان اینکه قیمت های دولتی 
رانت  ایجاد کرده تا یک شبه صد میلیون سود نصیب 
افراد شود، گفت: در اقتصاد تولیدمحور، سود بادآورده 
وجود ندارد و اگر باشــد مالیات هنگفتی اعمال می 
شود.، سعید زرندی درباره گرانی عجیب و بی ثباتی 
قیمت خودرو، اظهار داشــت: بااخره حوزه خودرو 
مثل هر کاای دیگری قیمت تمام شــده ای دارد و 
برای محاسبه آن باید اجزای مختلف را بررسی کنیم. 
در بررسی مشخص می شــود در عمده محصواتی 
که منجر به تشــکیل خودرو می شود افزایش قیمت 
رخ داده است هر چند این همه ماجرا نیست. خیلی 
از قطعــات خــودرو متأثر از قیمت جهانی اســت.

وی دربــاره اینکه چرا می گوئیم خودرو تولید داخل 
اســت اما قیمت آن متأثر از قیمت ارز است، افزود: 
خودرویــی که فرضا ۶ الی ۱۰ هزار دار وابســتگی 
ارزی دارد و خودروهای پر تیراژ بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ 
دار وابستگی دارند می شــود این را تا ۲۲۰۰ دار 
وابستگی هم رســاند اما صرفه اقتصادی مهم است. 
اان در ۶ ماهه نخست سال ۱۹ درصد نسبت مدت 
مشابه سال گدشته تولید خودرو رشد داشته است. 
البته غیر از این خودروهایی که در پارگینگ هستند 
و واردات قطعاتشــان با مشــکل مواجه شده است. 
هر چند باید بدانیم که به نفع کارخانه اســت زودتر 

خودرو کامل شود و بتواند پولش را بگیرد.

فضای تقاضا عجیب است
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: فضای تقاضا عجیب اســت خبر دارم روز 
گذشته در قرعه کشــی یکی از خودروسازان نزدیک 
به دو میلیون و نهصد هزار نفر شرکت کردند، همین 
نشــان می دهد که نقدینگی کــه در اختیار مردم 
است عدد باایی اســت. هر چند قیمت های دولتی 
رانت هایی را ایجاد کــرده و جذابیت ایجاد کرده تا 
یک شــبه صد میلیون ســود نصیب افراد شود که 
همین موجب می شــود همه بخواهند در این بازار 
سرمایه گذاری کنند. در اقتصاد تولیدمحور هیچ وقت 
سود بادآورده وجود نخواهد داشت و اگر باشد مالیات 
هنگفتی برای آن اعمال می شــود.وی ادامه داد: در 
ادبیات دنیا بررسی کنید تا ببینید مالیات خاص برای 
سودهای یک شــبه وجود دارد زیرا باید با زحمت، 
پول درآورد. اگر امروز ســود خریدتــان چند برابر 
شــد باید مالیات بدهید و همین باعث می شود که 
هر کســی وارد این بازارها نشود. یکی از ضعف هایی 
که در کشــور وجود دارد حرکت به سمت بازارهای 
موازی تولید است. عمده کشورهایی که توانستند به 
سمت رشد اقتصاد بروند به این دلیل بود که به تولید 

توجه کردند. نمی شود پول را در تولید بیاورید و ۵۰ 
دستگاه بازخواست تان کنند اما اگر ببرید در بازارهای 
موازی تولید اینطوری نشــود و ســود بدون ریسک 
ببرید و انتظار داشته باشید سرمایه دارها تولید کنند 

و به سمت بازار ارز و طا جذب نشوند.

علت جلوگیری از واردات خودرو
زرندی دربــاره راهکار دبیر انجمــن واردکنندگان 
خــودرو برای مهــار قیمت خودرو بــا واردات آزاد، 
خاطرنشــان کرد: در شــرایط ایده آل در هر بازاری 
اگر تقاضا و تولید متناسب نبود یکی از راه ها واردات 
اســت اما وقتی در کشور مشکل ارز دارید نمی شود. 
کشوری که سخت ترین تحریم ها را دارد ارز را برای 
خودرو صرف نمی کند هر چند در بحث واردات هنور 
جمع بندی مشخصی صورت نگرفته است. نگاه ما این 
اســت ارزی که داریم را هزینه برای ســاخت داخل 
کنیم.وی خاطرنشان کرد: در حوزه خودرو ۵ میلیارد 
دار قطعات منفصله واردات داریم که در ســال های 
مختلف کم شــده و این رقم در اوایل ســال ۹۸ به 
۳۲۸۰ دار رســید. بنابراین هدف گذاری کردیم تا 
مابقی را در جای ضــروری دیگری هزینه کنیم. در 
واقع هر کاری که منجر بــه ارزآوری و یا خروج ارز 

کمتری از کشور شود را حمایت می کنیم.

معاون وزیر صمت:

قیمت های دولتی رانت ایجاد کرده است

پرونــده عرضــه خــودرو در بورس 
همچنــان باز اســت و آخرین اخبار 
حاکی از آن اســت کــه نمایندگان 
مردم ســاز و کار چگونگــی اجرای 
این طرح را نیــز تعیین کرده اند. به 
طوریکه هر فرد در طول ســال تنها 
یک بار می تواند از بورس کاا خودرو 
بخرد و اجازه فروش آن تا دو ســال 
بعد را نخواهد داشت. طرح ساماندهی 
بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس 
نشینان چندیســت که مطرح شده 
است. طرحی که گفته شد به زودی  
اجرا می شــود و محــور اصلی آن، 
عرضه خودرو در بورس کاای ایران 
به منظور شفافیت باای معامات این 
بورس و تحقق اهــداف برای تبدیل 
خودرو به یک کاای مصرفی اســت.

بورســی ها نیز در این مورد توضیح 
داده بودند که  خودروهایی که با تیراژ 
باا وارد کشور می شوند و همچنین 
خودروهــای تولید داخل، در بســتر 
بورس کاای ایران مورد معامله قرار 
میگیرند. در طرح نمایندگان مجلس 
قیمت پایه ای خواهیم داشت که این 
قیمت پایه، توســط شــورای رقابت 
تصویب و تعیین می شود،  با قیمت 
پایه روی تابلــوی بورس قرار خواهد 
گرفت و  متقاضیان روی قیمت پایه 
با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی 

که بهترین قیمت را داده باشند برنده 
رقابت می شــوند و خــودرو و به آن 

اشخاص تعلق می گیرد.

جزئیات عرضه خودرو در بورس
در ایــن راســتا، روح اه ایزدخواه - 
مســئول کارگروه خودرو کمیسیون 
صنایع مجلس - اخیــرا اعام کرده 
است که وضعیت گرانی خودرو یک 
بیماری است و هدف اصلی طرح ارائه 
شده به مجلس ، خارج کردن خودرو 
از یک کاای سوداگری و سرمایه ای 
به یــک کاای مصرفی اســت. هم 
اکنون ظرفیت تولید خودرو در سال 
بیش از ۲ میلیون خودرو و به اندازه 
نیاز کشــور است و مشکل اصلی در 
ســفته بازی و ســوداگری است.بر 
این اســاس و به نقل از پایگاه اطاع 
رســانی بازار ســرمایه، وی درمورد 
عرضه خــودرو در بــورس توضیح 
داده است که عرضه خودروی تولید 
شده در بورس بحث افزایش کیفیت 
خودرو را هم در بر دارد. بر اســاس 
این طرح تمامــی خودروهای تولید 
داخــل صرفا از طریق بــورس کاا 
عرضه می شوند و این مکانیزم راحتی 
اســت.خریداران خــودرو در بورس 
حق فروش خودرو را تا دوســال بعد 
نخواهند داشت و خریداران خودرو تا 

بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت 
مالیات ســنگینی خواهد شد. تمام 
خودروهای ســبک صفــر کیلومتر 
داخلی و برخی خودروهای خارجی 
هم مشــمول این طرح می شوند.به 
گفته ایزدخواه، هرکس در سال فقط 
یک خــودرو از یک مدل می تواند از 
بورس خریــداری کنــد. در بورس 
کاا، خودرو با قیمت تمام شــده و 
واقعی معامله می شود و قیمت پایه 
را سازمان حمایت از مصرف کننده 

مشخص می کند.

کارشناسان چه می گویند؟
این مباحث درحالی مطرح می شود 
که کارشناسان بر این باورند که  در 
حال حاضــر صنعت خودرو به دلیل 
قیمت گذاری  غلط، در حال ســقوط 
اســت، از ســوی دیگر بــازار هم از 
کنترل خارج شده است؛ لذا تنها راه 
نجات این صنعــت و بازار به صورت 
همزمان، آزادســازی قیمت ها است. 
اکنون راه حلی تحــت عنوان عرضه 
خودرو در بورس کاا پیشنهاد داده 
شــده اســت که در آن چند نکته 
حائــز اهمیت وجــود دارد. چنانچه 
خــودرو در بورس کاا عرضه شــود 
و ســپس کشف قیمت شــود و در 
حقیقت اجازه دهند که بازار تعیین 

کننده قیمت باشــد، طرحی بسیار 
خوب اســت؛ البته که ضوابطی هم 
بــرای آن باید در نظر گرفته شــود. 
به طور مثال باید حداقل هایی برای 
خریدارانــی کــه می توانند در صف 
خریــد قــرار گیرند، وجود داشــته 
باشــد؛ مثل همین  شرایط هایی که 
بــرای طرح های فــروش خودروها، 
برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته 
می شود؛ چراکه همانطور که بر کسی 
پوشیده نیســت، تعداد خودروها از 
تقاضاهــا کمتر اســت.آن ها بر این 
موضوع تاکید دارند که  اگر قرار است 
خودرو در در بورس عرضه شود، باید 
تمام اصول آن هم رعایت شود، زیرا 
همچنان پای شورای رقابت به وسط 
کشیده شــده تا قیمت خودرو پایه 
را تعیین کند. حضور شورای رقابت 
به منظــور تعیین قیمــت، »نقض 
غرض اســت«. اگر قرار اســت بازار 
تعیین کننده باشــد که پس باید به 
همان بازار، واگــذار کرد. اگر همین 
امــروز اجرای این طرح آغاز شــود، 
یک قیمت تعیین شده از قبل توسط 
شــورای رقابت وجود دارد و قیمت 
پایه برای امروز و فردا و... مشــخص 
است؛ پس عرضه در بورس به شرطی 
خوب اســت که تمام شرایط اصولی 

بورس رعایت شود.

استانها

جزئیات عرضه خودرو در بورس کاا
می توانید سالی یک خودرو بخرید اما تا 2 سال امکان فروش ندارید!

استانها



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 21 مهر 1399  24 صفر 1442  12 اکتبر 2020بورس ، بانک و بیمه
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4474 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

 راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:نگـــاه

بانک ها بزرگترین برنده رشد شاخص بودند
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در انتقال نقدینگی 
در نهایت این منابع به حســاب های بانکی وارد شــد و اساسا 
یکی از اقداماتی که در پی رشد بازار سرمایه انجام شد نجات 
بانک های ورشکســته بود و در حالی بــه بانک ها اجازه دادند 

وارد بازار سرمایه شوند که بسیاری از آنها ورشکسته هستند.
حســین راغفر در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا درباره اتفاقاتی 
که برای سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه رخ داد و به 
گفته عده ای ردپای خصوصی سازی های ناکارمد و غیرقانونی را 
در آن می توان دید، اظهار داشــت: طبق اصول و قواعد، سهام 
شرکت هایی مانند پتروشیمی ها باید به صورت محدود عرضه 
شود تا عرضه سهام آنها برای افرادی فرصت های سوءاستفاده 
ایجاد نکند و این اتفاق زمانی رخ می دهد که هدف مسئوان 
کنترل بازار باشد و مدیریت این شرکت ها در دست خودشان 
باقی بماند.وی ادامه داد:  اگر این اتفاق ها افتاده باشد به معنای 
این است که تعمدی در کار بوده و روشن است که چه سهمی 
را چه کســانی می توانند خریداری کنند اما در بســیاری از 
کشورهای دنیا برای عرضه ســهام شرکت های خاص سقف 
می گذارند تا سهام به صورت عمده توسط یک نفر خریداری 
نشود.وی با تاکید بر اینکه در ایران قوانین و قواعد بازار سرمایه 
و سهام شفاف و روشن نیســت، اظهار داشت: یکی از دایل 
انحراف از برنامه ها همین عدم شــفافیت است که باعث بروز 
این اتفاقات در بازار می شــود یعنی بــرای افراد و گروه هایی 
فرصت های متفاوت فراهم می کنند.این کارشناس اقتصادی با 
تاکید بر اینکه بسیاری از این تحوات صورت گرفته پیامدهای 
گســترده ای برای کشــور دارد ادامه داد: در سال های آینده 
پیامدهای امــروز بازار را خواهیم دید و این پیامدها در آینده 
خود را نشان می دهند.راغفر افزود: معتقدم یکی از تفاوت های 
فاحش بازار سرمایه کشــورهای در حال توسعه با کشورهای 
توسعه یافته همین موضوع برهم ریختگی قواعد و مقررات و 
عدم شفافیت فعالیت ها است.این کارشناس اقتصادی با تاکید 
بــر اینکه عدم قوانین و مقرراتی کــه حافظ منافع خریداران 
سهام هستند می تواند فرصت های ســوء استفاده های بسیار 
بزرگ علیه منافع مردم را رقم بزند، گفت: آنهایی که صاحبان 
قدرت هستند به اطاعات خاص دسترسی دارند و می توانند با 
دسترسی به اطاعات ناهمسانی که مردم عادی از آنها آکاهی 
ندارند به شدت به نفع خودشان استفاده کنند. علت اصلی هم 
نبود شفافیت در بازار و نبود ســازوکارهای پیگیری حقوقی 
تقلب ها و دســتکاری ها در بازار اســت که می تواند به حقوق 
سهامداران به شدت آسیب برساند.راغفر درباره ادامه ریزش ها 
در بازار ســرمایه گفت: علت سقوط بازار سرمایه حبابی است 
که شــش ماه گذشته ایجاد شد و صعود آن تصنعی بود و در 
انتظارات مردم دستکاری پدید آمد و این رشد به دلیل واقعیت 
صنایع کشور نبود.وی ادامه داد: در همه جای دنیا بازار سهام 

آینه تولید اســت و وقتی که کشورمان با رکود جدی مواجه 
است ســوالی که پیش می آید این اســت که چگونه در این 
شرایط حتی سهام بنگاه های ورشکسته هم افزایش یافت. این 
نشان می دهد عوامل غیراقتصادی در رشد شاخص موثر بوده 
و در آن زمان مردم برای ورود به بازار سهام به تبلیغات دولت 
اعتماد کردند.راغفر ادامه داد: دولت بازار را سازماندهی کرده 
بود که سهام شرکت های بزرگ و بنیادها وارد بورس شوند و در 
این زمینه تبلیغات گسترده ای هم انجام شد. طبیعی است که 
عرضه کنندگان این سهام یعنی شرکت های حقوقی این انتظار 
را داشتند به دلیل همین تبلیغات گسترده قیمت سهام شان 
افزایــش پیدا کند و در گام اول همه آنها وارد بازار شــدند و 
همراهی کردند اما وقتی این رشــد بی ســابقه ادامه داشت و 
شاهد بزرگتر شــدن حباب بودیم دریافتند که این وضعیت 
بازار نمی تواند ادامه دار باشــد به همین دلیــل از بازار خارج 
شــدند.وی با تاکید بر اینکه قطعا کسانی که نقدینگی خود 
را در آن شــرایط از بازار خارج کردند رانت اطاعاتی داشتند 
گفت: مساله رانت اطاعاتی در این جریان بسیار مهم است اما 
نباید فراموش کنیم که این ذات بازار سرمایه است به همین 
جهــت بورس را کازینو و قماربازی می دانند.راغفر تاکید کرد:  
طبیعی اســت آنهایی که قواعد قمار را بهتر بلدند از برندگان 
بازار سرمایه هستند و عموم مردمی که به دنبال آنها وارد بازار 
می شــوند و اطاعات کافی را ندارند از بازندگان خواهند بود.

این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکــه البته این اتقاقات در 
تمام دنیا افتاد و مختص ایران نیســت، اظهار داشت: در سال 
1929 وقتی بازارها ســقوط کردند خریداران اصلی راکفلرها 

بودند که در آن زمان به جمع آوری سهام با قیمت بسیار نازل 
اقدام کردند و وقتی که اقتصاد شــروع به بازســازی کرد این 
گروه صاحبان ثروت های عجیب و غریب بادآورده شدند.راغفر 
با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار سرمایه گفت: به طور قطع 
بازاری که سازماندهی ندارد و شفاف هم نیست و هیچ نظارتی 
بر عملکرد آن وجود نداشــته، احتماات دستکاری در آن و 
ایجاد انتظارات کاذب در جامعه وجــود دارد.وی تاکید کرد: 
گفته می شود در مقطعی موتورها و برنامه هایی تهیه و تعبیه 
کردند که کار آنها ایجاد تقاضای کاذب در بازار بود و وقتی که 
مردم می دیدند در بازار تقاضایی شکل گرفته شروع به خرید 
سهام می کردند و در آخر روز بخشی از این افراد از بازار خارج 
می شــدند که این جریان باعث می شد قیمت های کاذبی در 
بورس ایجاد شــود.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی 
نظارت های قانونی شفاف و روشنی برای این موضوعات وجود 
نداشــته و ندارد این شایعات هم گســترده می شود و اعتماد 
عمومی را نسبت به کارکرد بازار از بین می برد.وی  گفت: نکته 
دیگر این است که اساسا هدف اصلی بازار سرمایه تجهیز منابع 
و هدایت آن به ســمت تولید اســت اما بسیاری از بنگاه های 
حاضر در بازار را می بینیم که در حد یک تابلو هستند و هیچ 
فعالیتی در آن شکل نگرفته است. بنابراین منابع بسیار بزرگی 
که در بازار تجهیز شــده وارد چرخه تولید نشده و اتفاقا این 
منابع به چرخه ســفته بازی و ســوادگری ورود پیدا کردند و 
همیــن عامل باعث افزایش دالی و ســفته بازی در بازارهای 
ســکه، ارز، زمین و ... شــد که در نهایت به زیان منافع عموم 
مردم بود.راغفر ادامه داد: موضوع دیگر این است که اساسا مگر 

چند درصد از مردم امکان ورود به بازار سرمایه را دارند و باید 
به این نکته توجه داشت که جمعیت بزرگی از طبقات جامعه 
ظرفیت ورود به بازار را نداشــتند اما در هزینه و زیان های آن 
شریک شدند.وی تاکید کرد: اگر یک دستگاه قضایی مستقل 
و مقتدر و آشــنا به مسائل اقتصادی وجود داشت باید به این 
موضــوع ورود می کرد و جلوی ایــن کاهبرداری ها در بازار 
سرمایه را می گرفت.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در 
ایران نهادها و تشکل هایی برای نظارت بر این عملکردها وجود 
دارد امــا کار نمی کنند، گفت: یکــی از دایل عدم ورود این 
تشــکل ها به جریان این تخلف ها در بازار سرمایه عدم آگاهی 
ناظران و نمایندگان قوه قضائیه اســت.وی گفت: دادستان به 
عنوان نماینده منافع مردم می داند برای جلوگیری از آســیب 
رسانی به منافع جامعه در بازار سرمایه ورود کند و این پرسش 
را داشته باشد که برندگان این فساد شکل گرفته چه کسانی 
هســتند و در اثر کاهبرداری و اقدامات خاف قانون و قواعد 
رفتاری در بازار سهام چه کسانی آسیب دیدند.این کارشناس 
اقتصادی با تاکید بر اینکه از این اتفاقات در بسیاری از کشورها 
رخ داده امــا نظارت و برخورد جدی باعث قطع این جریان ها 
شده است، گفت: در کشورهای دیگر هم قصد و برنامه انجام 
این کااهبرداری ها و دستکاری ها در بازار سرمایه وجود دارد 
امــا از ترس برخورد ناظران و عواقــب آن بروز پیدا نمی کند 
و کســی جرات این اقدامات غیرقانونی را ندارد.وی گفت: اما 
نظارت های دســتگاهی در بازار ســرمایه و سهام ایران وجود 
ندارد و اگر هم ناظری باشــد عملکرد آن ناکارآمد است.راغفر 
با تاکید بر اینکه باید دید برندگان شاخص دو میلیون واحدی 
بازار ســرمایه چه کسانی بودند، گفت: باید دید چه سکانی و 
چه گروه هایی در این افت و خیز ســهام منتفع شدند و از آن 
مهتر اینکه دولت نماینده چه گروه هایی است.وی تاکید کرد: 
متاسفانه دولت در شرایط کنونی نماینده منافع مردم نیست 
بلکه نماینده گروه خاصی اســت کــه در مدار قدرت و ثروت 
حضور دارند بنابراین در برابر اقداماتی که صورت گرفته سکوت 
کرده است.راغفر با تاکید بر اینکه در این رشد بی سابقه سهام 
شــرکت ها بزرگترین برندگان بانک ها بودند، گفت: در انتقال 
این نقدینگی در نهایت این منابع به حســاب های بانکی وارد 
شد و اساسا یکی از اقداماتی که در پی رشد بازار سرمایه انجام 
شد نجات بانک های ورشکسته بود و در حالی به بانک ها اجازه 
دادند که وارد بازار ســرمایه شوند. بسیاری از آنها ورشکسته 
هســتند و بانکی که زیان انباشته چند ساله دارد به یک باره 
قیمت ســهام آن چند برابر شد. در این شرایط معلوم نیست 
بانک ها این منابع را صرف چه کاری کردند.راغفر تاکید کرد: 
اگر بانک ها این منابع را وارد بازارهای سوداگرانه کرده باشند 
به طور قطع به زیان منافع عموم و کل اقتصاد است و متاسفانه 

دولت هم این جریان را ترغیب کرد.

تحلیل گر اقتصاد بین الملل؛
مانع اصلی در برابر آزادسازی منابع ارزی 

ایران در کره جنوبی چیست؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد اســت: دولت کره جنوبی موافق آزادسازی 
منابع اســت، ولی بانک های این کشــور نظر دیگری دارند. فشار حداکثری 
دولــت آمریکا بر اقتصاد و ملت ایران باعث کاهش درآمدهای ارزی ایران از 
طریق فروش نفت شده است. در این میان، بسیاری از منابع ارزی ایران که 
از فروش قانونی نفت در ماه های گذشته، حاصل شده بود، در حال حاضر در 
کشورهایی نظیر کره جنوبی بلوکه و مسدود شده و ایران از حق دسترسی به 
منابع ارزی خود، محروم شده است.در این ماه ها، مسئوان بانک مرکزی و 
وزارت خارجه در تاش برای تسهیل روند آزادسازی منابع ارزی ایران در این 
کشــورها بوده اند، اما به دلیل کارشکنی های دولت آمریکا، همچنان منابع 
دور از دسترس شبکه بانکی و اقتصادی ایران است.به طور مشخص یکی از 
کشورهایی که در ماه های اخیر، صحبت بر سر آزادسازی منابع ارزی ایران 
در آن کشــور مطرح است، کره جنوبی است.  علی ربیعی سخنگوی دولت 
نیز در نشســت خبری اخیر خود در پاسخ به پرسشی درباره بازپس گیری 
منابع ارزی ایران از کره جنوبی گفت: »در ستاد اقتصادی دولت در این زمینه 
مذاکره شد و قرار شد هیات هایی به کشورهایی که ایران در آنها منابع ارزی 
دارد اعزام شوند که قطعا تاثیرگذار خواهد بود.وی افزود: در این شرایط نمی 
خواهیم از کشــوری نام ببرم. عملکرد این کشورها در حافظه تاریخی مردم 
ایران باقی خواهند. ربیعی تصریح کرد: کره جنوبی تحت تاثیر سیاست های 
آمریکا، مردم ایران را از حقوق مســلم خود محروم کرده است، اخیرا درباره 

دارو بحثی را مطرح کرده اند که عدد آن اصا قابل توجه نیست.
اما آنچه در این میان اهمیت دارد، رویکرد بانک های کره در قبال خواسته 
ایران اســت. موضوعی که دکتر کمیل طیبی نیز به آن اشاره دارد و معتقد 
اســت با وجود نگاه مثبت دولت کره جنوبی در دسترســی ایران به منابع 
ارزی خود، شاهد عدم همکاریی بانک های این کشور با بانک مرکزی ایران 
هستیم.دکتر طیبی در گفتگو با خبرنگار ایِبنا افزود: منابع ارزی بلوکه شده 
ایران در کره جنوبی، توسط بانک های کره جنوبی مسدود و بلوکه شده و 
مذاکرات خیلی زیادی دو دولت ایران و کره جنوبی با یکدیگر داشــته اند 
و آنچه مشــخص اســت، موافقت دولت کره جنوبی با خواست ایران یعنی 
دسترســی قانونی به منابع ارزی خود است، اما چون بحث تحریم هست، 
بانک ها در کره جنوبی مستقل از دولت هستند و مشکل هم همین است. 
یعنی دولت کره جنوبی موافق آزادســازی منابع است، ولی بانک های این 
کشور نظر دیگری دارند.سیستم بانکی کره به دلیل ترس از تحریم و مشول 
جریمه از ســوی دولت آمریکا که خیلی هم در این مسئله جدی هستند و 
این کار را انجام می دهند، مبلغ حدود ۸ میلیارد داری که ناشی از فروش 
نفت به کره جنوبی در سال های قبل بوده را بلوکه کرده است.کمیل طیبی 
افزود: من فکر می کنم تا زمانی که سیســتم بانکی چراغ سبزی از وزارت 
دارایی آمریکا نگیرد، شــاید اقدام به رها سازی  منابع ارزیی ایران نکند؛ به 
دلیل اینکه جریمه می شــود. وی تاکید کرد: روابــط مالی کره جنوبی و 
آمریکا در سطح باایی در حوزه بازار خودرو و بازار صنایع سنگین قرار دارد، 
بنابراین گردش مالی خیلی زیادی بین دو کشــور برقرار است و این عامل 
باعث پیروی شبکه بانکی کره از دستورات دولت آمریکا است.بانک مرکزی 
ایران در این مدت بســیار تاش کرده و می کند و در داخل هم خیلی ها 
تهدیــد به تحریم کااهای کره ای می کنند، امــا غافل از اینکه اصا این 
حرف ها نیســت، سیستم بانکی کره جنوبی مستقل عمل می کند. زمانی 
که آمریکا از برجام خارج شــد، ما اولین اثــر آن را دیدیم و خیلی ها فکر 
نمی کردند که اثر خروج آمریکا از برجام به این شکل باشد. سیستم بانکی 
وقتی همکاری نکند یعنی اینکه بانک مرکزی تحریم می شــود. بیشترین 
شدت تحریم ها بر روابط بانکی است و در این شرایط است که منابع ارزی 
ایران در کشــوری نظیر کره جنوبی مســدود شده استکمیل طیبی تاکید 
کرد: اگر مذاکرات دو کشــور ایران و کره جنوبی به گونه ای پیش برود که 
طرف کره ای )دولت کره( بتواند حمایتی از این مسئله داشته باشد و بتواند 
آمریــکا را راضی کند، به احتمال خیلی زیــاد این منابع حداقل به صورت 
کاای ضروری، دارو و غیره آزاد خواهد شــد و به کشور وارد می شود. وی 
افزود: خیلی احتمالش ضعیف هســت که این منابع به طور مستقیم وارد 
کشور شود.وی اشاره به انتخابات آمریکا اظهار داشت: این انتخابات قطعا اثر 
خواهد داشت. وقتی آمریکا اعام کند که به برجام باز می گردد به صورت 
اتوماتیک بخشی از تحریم هایی که قانونی نشده و به تصویب کنگره نرسیده 
باشد، به طور اتوماتیک تعدیل می شود. قطعا این یک فرصتی را به وجود 
خواهد آورد تا بتوان از طریق مذاکره با آمریکا این منابع به کشور بازگردد و 

اینجاست که یک خوش بینی به این صورت به وجود می آید.

سوآپ ارزی چیست؟
قرارداد سوآپ نوعی قرارداد برای معاوضه جریان نقدی در 
آینده اســت که در آن تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه 
جریانات نقدی که باید پرداخت شــوند، مشــخص است. 
سوآپ )Swap( در معامات که به آن سوآپ مالی می گویند 
در واقع قراردادی مشتقه است که بین دو طرف برای مبادله 
دو ابــزار مالی صورت می گیــرد. این روش معامله بین دو 
طرف برای معامله و مبادله هر نوع جنس یا اوراق بهاداری 
می تواند تعریف شــود. یکی از انواع سوآپ ها که اخیرا نیز 
بواســطه توافق بین ایران و ترکیه بر ســر سوآپ ارز و لیر 
 Currency Swap( مورد توجه قرار گرفته است، ســوآپ ارز
Contracts( اســت که در زیر توضیح داده می شود.قرارداد 
ســوآپ نوعی قرارداد برای معاوضه جریان نقدی در آینده 
است. یک قرارداد سوآپ، تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه 
جریانات نقدی که باید پرداخت شوند را مشخص می کند. 
این جریانات نقدی در واقع ارزش آتی است که آنچه معامله 
می شود دارد. درخصوص سوآپ ارز رویه عمل بدین گونه 
است که دو طرف این معامله ســوآپ ارز توافق می کنند 
کــه پرداخت های دوره ای در یک ارز مشــخص را در یک 
دوره خاص)مثا ماهانه، ساانه( داشته باشند تا بدهی طرف 
مقابل معامله سوآپ تمام شود. در عوض طرف دوم نیز می 
پذیرد که همین کار یعنی همین پرداخت ها را برای طرف 
اول معامله سوآپ داشته باشد.تعبیر دیگر از سوآپ ارز این 
است که دو معامله نقدی و سلف ارز بطور همزمان صورت 
می پذیرد و در واقع هدف این است که ریسک های مربوط 
به معامله و نوسانات نرخ ارز دو طرف معامله مدیریت شود. 
یعنی به جای اینکه ارز دو کشــور با یک نرخ در زمان حال 
بصورت نقدی معامله شــود و با نرخ دیگری بصورت سلف، 
با در نظر گرفتن یک نرخ متوسط و پرداخت های دوره ای 
ارز دو طرف معامله این نوســانات نرخ ارز و ریســک های 
آن مدیریت شده و متعادل می شوند.معامله سوآپ ارز سه 
طرف معامله دارد که با مثال زیر برای یک معامله ســوآپ 
روش کار معامله ســوآپ ارز مشــخص می شود: مشتری 
»الف« در تاریخ معینی با پرداخت 2۰۰۰ یورو مبلغ 22۰۰ 
دار از بانک »ب« در یک معامله نقدی خریداری می کند. 
مدیران مالی بانک »ب« برای حفظ سبد دارایی های ارزی، 
باید مقدار دار فروخته شــده را برگردانند. این مقصود را 
بانک »ب« با انجام یک معامله ســلف دار با طرف ســوم 
با یک نرخ معین با سررســید معین دیگری یعنی چند ماه 
بعد دنبال می کند. مجموعه این معامله طی یک سلســله 
محاســبات با نرخ های معین و به صورت یکجا صورت می 
پذیرد. در این معامله، بانک »ب« ضمن به دســت آوردن 
سود حاصل از فروش دار، با انجام خرید سلف، ارز خود را 

از ریسک تغییر ارزش دار محافظت می کند.

بانک جهانی هشــدار داد به علت اختاات به وجود آمده 
با بحران غیرعادی کرونا در ســال 2۰2۰ فقر شدید برای 
اولین بار در 2۰ سال اخیر افزایش خواهد یافت. به گزارش 
راشــاتودی، بانک جهانی هشدار داد به علت اختاات به 
وجود آمده با بحران غیرعادی کرونا در ســال 2۰2۰ فقر 
شــدید برای اولین بار در 2۰ ســال اخیر افزایش خواهد 
یافت.طبق گــزارش جدید پاندمی کرونــا باعث خواهد 
شــد ۸۸ میلیون تا 11۵ میلیون نفر امسال به فقر مطلق 
دچار شــوند و این رقم تا سال 2۰21 به 1۵۰ میلیون نفر 
خواهد رسید.طبق گزارش بانک جهانی فقر مطلق که به 

معنای زندگی با 1.9۰ دار در روز اســت، امسال گریبان 
9.1 تا 9.۴ درصد از جمعیت جهان را خواهد گرفت. این 
نشان دهنده سیر قهقرایی به سوی نرخ 9.2 درصدی فقر 
مطلق ســال 2۰1۷ می باشــد. اگر بحران کرونا به وجود 
نمی آمد امســال فقر مطلق به ۷.9 درصد جمعیت جهان 
کاهش می یافت.دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی 
گفت: پاندمی کرونا و رکود اقتصادی جهان امســال 1.۴ 
درصد از جمعیت جهان را به تعدادی که دچار فقر مطلق 
بودند اضافه کرد. برای بازگرداندن روند این سقوط جدی 
در کاهش فقر و توســعه جهان، کشورها باید خود را برای 

اقتصاد پســا کرونا آماده کنند و به سرمایه ها، مهارت ها و 
نیروی کار اجازه دهند به بخش ها و تجارت های جدیدی 
منتقل شــوند.بانک جهانی تخمین زد نــرخ فقر مطلق 
جهانی تا ســال 2۰۳۰ به ۷ درصد برسد.در حالی که در 
حــال حاضر کمتر از یک دهم جمعیــت جهان با درآمد 
کمتر از 1.9 دار در روز زندگی می کنند )خط فقر مطلق(، 
نزدیک به یک چهارم جمعیت دنیا درآمدی کمتر از ۳.2 
دار در روز دارند )خط فقر( و بیش از ۴۰ درصد جمعیت 
جهان )حدود ۳.۳ میلیارد نفر( با کمتر از ۵.۵ دار در روز 

زندگی می کنند.

بانک جهانی هشدار داد؛

فقر شدید ۱۵۰ میلیون نفر دیگر را تا سال ۲۰۲۱

 صعود ۵۵ هزار واحدی
 شاخص بورس

روند صعودی شاخص کل بورس دیروز هم ادامه یافت و این 
شاخص دیروز بیش از ۵۵ هزار واحد صعود کرد.شاخص کل 
بورس در معامات دیروز بازار ســرمایه بــا ۵۵ هزار و 2۶۵ 
واحد افزایش رقم یک میلیون و ۵9۷ هزار واحد را ثبت کرد.

شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۸۵11 واحد افزایش در 
رقم ۴19 هزار و 2۴ واحد ایســتاد.معامله گران این بازار یک 
میلیون معامله به ارزش 1۳۷ هزار و ۴۵9 میلیارد ریال انجام 
دادند.پاایش نفت تهران، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
فــواد مبارکه اصفهان، بانک ملــت، ملی صنایع مس ایران، 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و مخابرات ایران 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشــتند و بانک ملت، ایران خودرو، فواد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، گروه پتروشــیمی ســرمایه گذاری 
ایرانیان، پاایش نفت بندر عباس و بانک صادرات نیز نمادهای 
پر بیننده این بازار بودند.شــاخص کل فرابورس نیز با ۳۵9 
واحد افزایش در رقم 1۸ هزار و ۴۷۵ واحد ایستاد. در این بازار 
یک میلیون معامله به ارزش ۵۶ هزار و 9۰ میلیارد ریال انجام 
شد.هولدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پلیمر آریا سوسول، 
ســرمایه گذاری مالی ســپهر صادرات، پتروشیمی زاگرس، 
سهامی ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی تندگویان نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند 
و نمادهای پر بیننده این بازار نیز شــامل بانک دی، سهامی 
ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی تندگویان، سرمایه گذاری سبا 
تامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، پلمیر 

آریا سوسول و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی بودند.

کارشناس اقتصاد بین الملل معتقد است تحریم های 
جدید آمریکا با توجه به نزدیک بودن به انتخابات 
آمریکا بیشتر جنبه شعاری و سیاسی دارد تا دولت 
آمریکا بخواهد بر سیاست فشــار حداکثری خود 
نیز تاکیدی داشــته باشــد.میرهادی رهگشای در 
مورد تحریم های ثانویه 1۸ بانک ایرانی از ســوی 
مقامات آمریکایی اظهار کرد: تحریم ثانویه بانک ها 
به این معناست که آمریکا به نهادهای مالی و بانکی 
دیگر کشــورها هشدار می دهد که اگر با بانک های 
ایرانی همکاری داشــته باشــند مورد تحریم قرار 
خواهند گرفت.وی افزود: پیش از این نام 1۸ بانک 
اعامی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در لیست 
تحریم هــای ثانویه قرار نداشــت و فقط بانک های 
آمریکایی بــه دلیل تحریم های اولیه حق مراوده با 
بانک های ایرانی را نداشتند.کارشناس افتصاد بین 
الملل تاکید کرد: البته تحریم های دیگری نیز وجود 
داشت که از جمله آن می توان به ممنوعیت انتقال 
 SPN پول از ســوی نهادهای ایرانی که در لیســت
قرار داشــتند اشــاره کرد و اگر مؤسسات خارجی 
مطمئن نبودند که انتقال پول به وســیله هریک از 
این 1۸ بانک ایرانــی به دولت ایران کمک خواهد 
کرد نبایــد اقدامی در این مورد انجــام می دادند.

رهگشای گفت: با توجه به صحبت های اخیر رییس 
کل بانک مرکــزی تحریم های جدید عما تاثیری 
نخواهد داشت؛ چراکه 1۸ بانک اعامی در تجارت 
خارجی ایران انتقال پولی نداشتند و عما تبادات 
مالی خارجی ایران به غیر از بخش هایی که مربوط 
به غذا و دارو می شود توسط صرافی ها در حال انجام 

اســت.وی افزود: بخش مربوط به غذا و دارو نیز به 
طور محدود توسط این 1۸ بانک با نهادهای خارجی 
به واســطه مجوزهای بلند مدتی که از خزانه داری 
آمریکا دریافت کردند انجام می شد و به واسطه سهم 
بانک ها و مجوزهای بلند مدت در عمل این تحریم ها 
نمی تواند در تبادات خارجی ایران و در بحث غذا 
و دارو تاثیر گذار باشــد.این کارشناس افتصاد بین 
الملل معتقد است تحریم های جدید آمریکا با توجه 
به نزدیک بودن به انتخابات آمریکا بیشــتر جنبه 
شعاری و سیاســی دارد تا دولت آمریکا بخواهد بر 
سیاست فشــار حداکثری خود نیز تاکیدی داشته 
باشد.رهگشای در مورد اثرات این تحریم ها در داخل 
کشور گفت: این تحریم ها می تواند اثرات مثبت نیز 
در کشور داشته باشد چراکه برخی از کارشناسان 
معتقد بودند اگر توصیه هــای FATF را تماما اجرا 
کنیم دیگر بانک های خارجی با ما مراوده خواهند 
داشت، اما تحریم های ثانویه بانک ها نشان می دهد 
این اقدام عملی نیست و با توجه به اینکه بانک های 
ما به واسطه مجوزهایی که از آمریکا دریافت کرده 
اند در حال حاضر به طور محدود در بحث تجارت 
غذا و دارو فعالند پس اجرای FATF هیچ گشایشی 
نخواهد داشت.وی افزود: نکته دیگر ابتکاری است 
که اتحادیه اروپا برای تقلیل فشــارهای تحریمی 
ایران به اسم اینســتکس مطرح کرده بود به طور 
رســمی در آن اعام شده بود که طرف ایرانی باید 

بانکی باشد که از طرف آمریکا تحریم ثانویه نیست؛ 
با این اوصاف و تحریم هایی که از سوی آمریکا اعام 
شد عما اینستکس به کلی کنار می رود و نمی توان 
امیدی به آن داشت.کارشــناس افتصاد بین الملل 
در ادامه تاکید کرد: آمریکا در داخل کشــور ما نیز 
سیستم بانکی را به دو بخش تقسیم کرده بود مثا 
به برخی بانک ها هشــدار داد که اگر به نهادهایی، 
چون شورای عالی امنیت، صدا و سیما و یا سپاه که 
در لیست تحریم های ثانویه هسنتد خدمت رسانی 
کنند تحریم خواهند شد و با تحریم های جدید که 
اعمال شد همه بانک ها تقریبا تحریم شدند و این 
دوگانه ســازی در داخل سیستم بانکی ایران قابل 
اجرا نیست و همه بانک ها می دانند که تحریم اند و 
هیچ خطری از بابت اینکه به برخی نهادهای تحریم 
شده خدمات رسانی کنند تهدیدشان نخواهد کرد.

رهگشای گفت: تحریم هایی که شامگاه پنجشنبه 
اعام شد این سه مزیت را می تواند برای کشور دارد 
و از نظر تجارت خارجی نیز بر اثر مشــاهدات بعید 
اســت تغییری در نقل و انتقاات خارجی داشــته 
باشد.وی در مورد تاثیرات روانی تحریم های جدید 
آمریکا در بازارهــای مالی اظهار کرد: مطمعنا این 
تحریم ها اثر روانی خواهد داشــت، اما حتما کوتاه 
مدت خواهد بود و وقتــی فعالین بازار ببینند که 
عما تحریم هــا تاثیری نخواهد داشــت فروکش 
خواهد کرد.کارشــناس اقتصاد بین الملل با اشاره 

به اینکه آمریکا از کارت شــعاری عمل کردن خود 
بسیار استفاده کرده است گفت: آمریکا تحریم های 
جدیــدی وضع کرده که هیچ تاثیــری ندارد و به 
دنبال اثرات روانی آن اســت؛ از طرفی به آخر خط 
رســیده و فعالین بازار و کشورهای دیگر می دانند 
که فشار حداکثری آمریکا به انتها رسیده به همین 
خاطر اثــرات روانی با اقدامات جدید کمتر خواهد 
شــد و به مرور زمان تحریم ها اثرات روانی خود را 
نیز از دســت می دهد.وزارت خزانــه داری آمریکا 
شامگاه پنجشنبه 1۷ مهرماه به وقت تهران، تحریم 
1۸ بانک و مؤسســه مالی ایرانی را اعام کرد.این 
بانک ها عبارتند از »تامین ســرمایه امین«، »بانک 
کشاورزی«، »بانک مسکن«، »بانک رفاه کارگران«، 
»بانک شــهر«، »بانــک اقتصاد نویــن«، »بانک 
قرض الحسنه رســالت«، »بانک حکمت ایرانیان«، 
»بانــک ایران زمیــن«، »بانک تعــاون منطقه ای 
اســامی«، »بانک کارآفرین«، »بانک خاورمیانه«، 
»بانک قرض الحسنه مهر ایران«، »بانک پاسارگاد«، 
»بانک سامان«، »بانک ســرمایه«، »بانک توسعه 
تعاون« و »بانک گردشگری« که طبق بیانیه وزارت 
خزانه داری آمریکا تحــت تحریم های ثانویه قرار 
گرفته اند.پس از اعمال تحریم های جدید از ســوی 
مقامات آمریکایی همتی اعام کرد تعدادی از این 
بانک ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد 
غذایــی را به عهده دارند و بانک های خارجی که با 
این بانک ها مباداتی داشــتند، عما معافیت ها و 
مجوزهای ازم را بــرای تأمین مالی مبادات دارو 

و محصوات غذایی دریافت کرده اند.

3 مزیت تحریم 18 بانک ایرانی
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گزیده خبر

 ظریف: 
مذاکرات با چین درباره همکاری راهبردی ۲۵ 

ساله سودمند بود
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران در پیامی توئیتری 
نوشت که با »وانگ یی« همتای چینی خود، مذاکرات سودمندی در شهر تنگ 
چونگ در باره برنامه جامع همکاری راهبردی دو کشور داشته است. ظریف افزود: 
در این دیدار با سیاست یکجانبه گرایی آمریکا و تاش هایش برای ایجاد جهان 
یک قطبی مخالفت شد.به نوشته ظریف، دو طرف همچنین در باره تقویت روابط 
دوجانبه شامل برنامه راهبردی 25 ساله، همکاری های منطقه ای، حفظ برجام 
و تولید مشترک واکسن به توافق رسیده اند.ظریف که به دعوت همتای چینی 
به این کشور سفر کرده است، ساعتی پیش با وزیر امور خارجه چین دیدار کرد.

در این دیدار که با حضور هیات های عالی رتبه دو طرف در شهر »تنگ چونگ« 
استان »یونن« در جنوب چین برگزار شد،

پوتین: 
 در سیاست های بزرگ هیچ دوستی 

وجود ندارد
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد در سیاست های بزرگ هیچ دوستی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری تاس، وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مصاحبه ای 
گفت: در واقع، در سیاست های بزرگ هیچ دوستی وجود ندارد.پیش تر، پوتین در 
جریان سخنرانی اش در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 
22 ســپتامبر گفته بود: مواردی وجود داشته اند که بیانگر کاهش انسانیت و در 

سطح روابط رسمی بین کشوری، بیانگر کاهش دوستی بوده اند.

ابراز »ناامیدی« آمریکا از نمایش موشک 
بالستیک کره شمالی

یک مقام ارشــد دولت آمریکا، نمایش یک موشک بالســتیک قاره پیمای قبًا 
دیده نشــده از سوی کره شــمالی را »نااُمیدکننده« خواند و از دولت خواست 
مذاکره کند تا به خلع ســاح کامل هسته ای دســت یابد.به گزارش رویترز، به 
گفته تحلیل گران، این موشک که بر روی یک وسیله نقلیه با 22 چرخ به نمایش 
گذاشته شد، در صورت عملیاتی شدن یکی از بزرگ ترین موشک های بالستیک 
قاره پیمای متحــرک )ICBMs( در جهان خواهد بود.این مقام اظهار کرد: دیدن 
اینکه کره شمالی برنامه ممنوع هسته ای و موشک بالستیک خود را نسبت به کار 
کردن در راســتای آینده روشن تر برای مردم این کشور در اولویت قرار می دهد، 
نااُمیدکننده است. ایاات متحده از جمهوری خلق کره می خواهد که در مذاکرات 
پایدار و اساسی به منظور دست یابی به خلع ساح کامل هسته ای، شرکت کند.

آذربایجان: 
ارمنستان، گنجه را گلوله باران کرده است

خبرگزاری فرانســه گزارش کرده که آذربایجان می گوید در اثر گلوله باران 
شهر گنجه ۷ نفر کشته شده اند. این اتفاق یک روز پس توافق آتش بس میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان رخ می دهد و این در حالیست که هر دو 
کشور ساعاتی پس از آتش بس یکدیگر را به نقض آن متهم کردند.شهر گنجه 

دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان است.

تقابل گارد ساحلی ژاپن با دو کشتی چینی 
در آبهای مورد مناقشه

رســانه های ژاپن خبر دادند، گارد ساحلی به دنبال ورود دو کشتی چین 
به آب های جزایر مورد مناقشــه دو کشــور در دریای چین شرقی، به آنها 
برای خروج از منطقه هشدار داد.، منابع رسانه ای در ژاپن از تقابل دریایی 
این کشــور با دو کشــتی چینی به دلیل ورود به جزایر مورد مناقشه خبر 
دادند.خبرگزاری »اسپوتنیک« به نقل از شبکه تلویزیونی »ان اچ کی« خبر 
داد، گارد ســاحلی ژاپن دو کشتی چینی را که وارد آب های مورد مناقشه 
در نزدیکی جزایر مورد اختاف دو کشــور در دریای چین شــرقی شدند، 
شناســایی کردند.طبق این گزارش، دو کشــتی چین تاش کردند که به 
قایقهــای ماهیگیری ژاپنی در آب های نزدیک جزایر مورد مناقشــه بین 
دو کشــور نزدیک شوند.رســانه ها و مقام های چین تاکنون درباره ادعای 
ژاپنی ها اظهارنظر نکرده و واکنشی نشان نداده اند.ژاپن جزایر مورد اختاف 
این کشــور با چین در دریای چین شرقی را »سنکاکو« می خواند و چین 
نام این جزایر را »دیائویو« می داند.شــبکه تلویزیونی »ان اچ کی« خبر داد، 
گارد ســاحلی ژاپن کشتی های گشــتی خود را به منطقه اعزام کرد و به 
دو کشــتی چینی برای خروج از منطقه هشدار داد.بنا بر ادعای این رسانه 
ژاپنی، از 2۸ آگوســت )هفتم شهریور( تا کنون کشتی های چین ۱۸ بار 
به حریم آبی ژاپن در »ســنکاکو« وارد شده اند.مقام های پکن بارها ضمن 
رد ادعــای توکیو درباره تعلق این جزایر بــه ژاپن، این جزایر را متعلق به 

چین خوانده اند.

دو کشته در انفجارهای بغداد و اأنبار
منابــع امنیتی عراق از وقوع دو انفجار در بغداد و اأنبار و کشــته شــدن 
دو شــهروند عراقی در این انفجارها خبر دادند.مرکز اطاع رسانی امنیتی 
وابسته به وزارت دفاع عراق از کشته شدن یک شهروند عراقی در انفجاری 
در اســتان اأنبار خبر داد.در بیانیه این مرکز آمده است که یک شهروند 
دارای معلولیت ذهنی پس از ورود به یک ســاختمان بمب گذاری شده در 
حی الجبل واقع در بخش راوه استان اأنبار، بر اثر انفجار بمب کشته شد.  
طبق گزارش خبرگزاری رســمی عراق )واع(، این انفجار خسارت هایی را 
به ســاختمان وارد کرده است.هنوز تعداد زیادی از ساختمان ها در شمال 
و غرب عراق متروکه باقی مانده اســت و ساکنان آن از ترس آنکه عناصر 
داعش در داخل این ســاختمان ها مین کار گذاشته باشند، از ورود به این 
ساختمان ها خودداری می کنند.از سوی دیگر سرگرد »حاتم الجابری« در 
مرکز پلیس بغداد گفت که یک بمب دســت ساز که در زیر خودروی یک 
وکیل حقوقی کار گذاشــته شده بود، شب گذشته در منطقه الطوبجی در 
غرب بغداد منفجر شــد.الجابری افزود که در این انفجار این وکیل حقوقی 
کشته شــد و مســئوان امنیتی نیز اجرای تحقیقات در این باره را آغاز 

کرده اند.

انگلیس از شرکت هایش خواست آماده 
پایان دوره انتقال برگزیت شوند

نخســت وزیر انگلیس اعام کرد کشورش دوره انتقال برگزیت را در ۳۱ 
دسامبر تمدید نمی کند و شرکتهایش باید آماده پایان این دوره شوند. به 
گزارش رویترز، دولت انگلیس از کســب و کارهایش خواست آماده پایان 
دوره انتقال برگزیت شــوند و اعام کرد قــرارداد تجاری با اتحادیه اروپا 
بسته شود یا نشــود، باید اقدامی انجام دهند.  بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس اعام کرد کشــورش دوره انتقال برگزیت را در ۳۱ دسامبر 
تمدید نمی کند و اگر قرار است قراردادی منعقد شود، اختاف های قابل 
توجه بین دو طرف باید طی روزهای آینده حل شــوند.آلوک شارما، وزیر 
بازرگانی انگلیس، گفت:»در حالی کــه تنها ۸۱ روز تا پایان دوره انتقال 
برگزیت مانده، کســب و کارها باید اان اقدام کنند تا مطمئن شوند برای 
شروع تازه انگلیس از ژانویه آماده هستند«.وی تاکید کرد دوره انتقال به 
هیچ وجه تمدید نمی شود بنابراین زمانی برای از دست دادن وجود ندارد.

انگلیس در ۳۱ ژانویه سال جاری میادی رسماً از اتحادیه اروپا خارج شد 
ولی خروج آن بیش از 4 ســال از برگزاری رفراندوم  20۱6 طول کشید. 
دو طرف به دنبال یک قرارداد تجاری هســتند که پس از پایان عضویت 
غیر رســمی انگلیس در ۳۱ دسامبر اجرایی شــود.مایکل بارنیر، مذاکره 
کننده اتحادیه اروپا و دیوید فراســت نماینــده انگلیس ادعا می کنند تا 
پانزدهم اکتبر به یک قرارداد می رســند ولی اختافات اساســی بین دو 
طــرف همچنان باقی خواهد ماند. هر دو طرف برای ســناریوی برگزیت 

بدون قرارداد آماده می شوند.

اولین سخنرانی حضوری ترامپ پس از ابتا به کرونا؛ 
واکسن کرونا در آینده بسیار بسیار 

نزدیک توزیع می شود
رئیس جمهور آمریکا در اولین ســخنرانی حضوری خود پس از ابتا به 
کووید-۱۹ در جمع هواداران خود مدعی شــد که واکسن این بیماری 
در حال آماده شــدن است و در آینده بسیار بسیار نزدیک توزیع خواهد 
شد.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در اولین سخنرانی خود 
پس از ابتا به کووید-۱۹ مدعی شــد که واکسن این بیماری در آینده 
بسیار بسیار نزدیک در آمریکا توزیع خواهد شد.ترامپ که از بالکن کاخ 
سفید برای صدها نفر از هوادارنش که در محوطه کاخ سفید حضور یافته 
بودند ســخنرانی می کرد، در ابتدای صحبت های خود مدعی شد: »قبل 
از هرچیز باید بگویم که حالم خیلی عالی اســت. امیدوارم که کشورمان 
هرچه زودتر از شــر این ویروس چینی ]کرونا[ خاص شود.«وی افزود: 
»شــرکت های داروسازی ما در حال ســاخت واکسن ]کرونا[ هستند و 
در آینده بســیار بسیار نزدیک این واکسن توزیع خواهد شد. ما ویروس 
چینی را ریشه کن خواهیم کرد و کشورمان را به شرایطی بهتر از گذشته 
بازخواهیم گرداند.«ترامپ در ادامه گفت: »نظام بهداشــت و درمان در 
دولت من خیلــی بهتر از دوران اوباما بوده اســت. چارچوب مورد نظر 
دموکرات ها برای اداره کشــور، سوسیالیستی و حتی کمونیستی است. 
اگر کســی فکر می کند که جو بایدن می تواند این کشــور را اداره کند، 
کامًا در اشتباه است. در دوران ریاست جمهوری من نرخ بیکاری و نرخ 
جرم کاهش یافته است.«رئیس جمهور آمریکا که طی ماه های اخیر بارها 
معترضان به نژادپرســتی ساختاری در این کشــور را به برخورد شدید 
تهدید کرده است، در بخشــی از سخنرانی خود در خصوص اعتراضات 
ماه های اخیر در آمریکا مدعی شد: »تندروهای چپ گرا کلیساها، خانه ها 
و کســب وکارهای سیاه پوستان و اســپانیایی تبارها را غارت کردند و به 
آتش کشیدند، اما بایدن هنوز دوست دارد که آنها را معترضان صلح جو 

بنامد.«

ورود سعد حریری به صف نخست وزیری لبنان

برگ سعد قوی تر است یا بهاء؟
 انتخاب گزینه نخست وزیری در لبنان وارد مرحله جدید شده و 
حاا »سعد حریری« نخست وزیر اسبق لبنان که پیشتر چندین 
نوبت به درخواســت ها مبنی بر پذیرش این سمت پاسخ منفی 
داده و طفره رفته بود، اعام کرده که به طور مشروط آمادگی دارد 
این منصب را دوباره به عهده بگیرد.در ماه های اخیر چند بار نام 
ســعد حریری برای تصدی نخست وزیری لبنان مطرح شد، ولی 
وی هربار از آن طفره رفت و حتی یکبار به وضوح اعام کرد که نه 
این سمت را می پذیرد و نه کسی را برای عهده گرفتن آن معرفی 
می کند.لبنان در چند ســال گذشــته و به ویژه یکسال اخیر با 
مشکات فراوانی روبه رو بوده که فساد دستگاه اجرایی این کشور 
و خروج برنامه ریزی شده مقدار زیادی از ذخیره ارزی و به دنبال 
آن استعفای ســعد حریری در پنجم آبان ماه سال گذشته و در 
ادامه شیوع ویروس کرونا و در آخر هم انفجار مهیب بندر بیروت 
در تاریخ ۱4 مرداد ماه از عمده مشــکات این کشور بوده است، 
انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷50 تن نیترات آمونیوم 
صورت گرفت و ۱۹0نفر کشــته و بیش از شش هزار نفر زخمی 
برجای گذاشت و عاوه بر آن بسیاری از ساختمان های اطراف این 
بندر به طور کامل ویران شــد که استاندار بیروت میزان خسارت 
هــای وارده در اثر این انفجار را بیــش از ۱0 میلیارد دار اعام 
کرد.یکی دیگر از مشکات فعلی لبنان استعفای »حسن دیاب« 
نخست وزیر ملی گرای لبنان می باشد که با فشارهای جریان ۱4 
مارس و چند کشور غربی – عربی پس از انفجار مهیب بندر بیروت 
رقــم خورد و از آن پس تاکنون وی و کابینه اش به عنوان دولت 
پیشــبرد امور فعالیت می کنند.یکی دیگر از مشکات اساسی و 
عمده لبنانی ها به دخالت کشورهایی همچون فرانسه، عربستان، 
آمریکا در امور داخلی لبنان و حمایت این کشورها از برخی جریان 
های داخلی لبنانی باز می گردد، جریان هایی که بیشتر به منافع 
کشورهای یاد شده فکر می کنند تا به منافع لبنانی ها.همچنین 
اقدامات جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی علیه عروس خاورمیانه 
از مشــکات بارز لبنان و لبنانی ها به شمار می رود.با استعفای 
حســان دیاب، »مصطفی ادیب« که پیش از این سفیر لبنان در 
آلمان بود، موفق شد اعتماد ۹0 نفر از ۱2۸ نماینده پارلمان این 
کشور را برای احراز پست نخســت وزیری لبنان به دست آورد و 
نمایندگان فراکسیون های مختلف پارلمانی پس از تایید ادیب با 
»میشل عون« رئیس جمهوری این کشور دیدار و نظر خود را در 
این خصوص ارایه دادند که با نظر موافق عون نیز مواجه شــدند، 
امــا از همان زمان دوباره چوب ای چــرخ گذاردن های جریان 
۱4 مارس و فشارهای آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی برای 
ناکام ماندن ادیب آغاز شد و بااخره چند روز پیش نتیجه داد و 
وی از تشکیل دولت این کشــور انصراف داد.در دو ماه اخیر این 

برای دومین بار است که نام سعد حریری حریری برای به دست 
گرفتن دوباره ســکان کابینه لبنان، به گوش می رسد.در بار اول 
که نام سعد حریری برای احراز پست نخست وزیری لبنان مطرح 
شــد، »نبیه بری« رئیس پارلمان این کشور حمایت خود را )به 
نمایندگی از جریان مقاومت( از وی اعام کرد، اما جریان آزاد ملی 
لبنان به رهبری جبران باسیل داماد میشل عون و از احزاب جریان 
۸ مــارس با انتخاب دوباره حریری مخالفت کرد.در عین حال دو 
حزب سوسیالیست ترقی خواه به رهبری »ولید جنباط » و حزب 
نیروهای لبنانی به ســرکردگی سمیر جعجع یا همان فاانژهای 
لبنان که هر دو از احزاب وابسته به جریان ۱4 مارس هستند نیز 
اعام کردند که با نخست وزیری دوباره حریری مخالف می باشند.

نکته قابل تامل تر این که عربستان نیز با انتخاب دوباره حریری 
به ســمت نخست وزیری لبنان مخالفت کرد، بدون اینکه دلیلی 
برای مخالفت خود آورده باشــد.حال با گذشت دو ماه از انفجار 
مهیب بندر بیروت که هنوز نتایج تحقیقات درباره علل وقوع آن 
منتشر نشده دوباره نام ســعد حریری برای احراز پست نخست 
وزیری لبنان بر ســر زبان ها افتاده است.روزنامه لندنی »العربی 
الجدید«، روز گذشته )جمعه( به نقل از سعد حریری نوشت که، 
»نگران جنگ داخلی، حمل ساح و رزمایش های نظامی هستم 
که در خیابان شاهد آن هســتیم... این یعنی فروپاشی کشور«.

حریری یا اشــاره به این که »لبنان برای خارج شــدن از بحران 
راهی جز ایجاد یک برنامه با صندوق بین المللی پول ندارد«، ادامه 
داد، »اگر بخواهیم مشــکل را حل کنیم باید به اساس بازگردیم 

که همان چگونگی وارد کردن دار به کشــور است. این مسئله 
بدون کسب برنامه از صندوق بین المللی پول صورت نمی گیرد«.

وی همچنین گفته است که اگر بسیاری از سیاستمداران لبنانی 
بر سر معامله با صندوق بین الملی پول توافق داشته باشند،  آماده 
بازگشت به منصب نخست وزیری است.نخست وزیر اسبق لبنان در 
ادامه خطاب به سیاستمدارن لبنانی گفت که »اگر واقعا خواهان 
توقف فروپاشی ]کشور[ و بازسازی بیروت هستید. افتخار بدهید 
ابتکار ]فرانسه[ را اجرا کنید؛ فکر کنم زمان ۷2 ساعت برای فکر 

کردن در این خصوص کافی باشد.«

 چرا نظر حریری برگشت
در چند ماه گذشته پای برادر بزرگتر »سعد حریری« یعنی »بهاء 
حریری« به مسایل سیاسی لبنان باز شد و وی عما وارد کارزار 
سیاســی – اداری لبنان شده است؛ در ماه های اخیر این دو برادر 
با هم درگیری شــدیدی داشــته اند و این درگیری ها به حدی 
بوده که طرفــداران دو طرف که همگی وابســته به جریان ۱4 
مارس هســتند، بارها دست به اســلحه برده و با هم درگیر شده 
اند؛ درگیری هایی که منجر به کشــته شدن چند نفر و زخمی 
شــدن شماری بیشــتری در جنوب بیروت و لبنان شده است.از 
قرار معلوم تاریخ مصرف سعد حریری برای سعودی ها تمام شده 
و بن سلمان ولیعهد ســعودی به دنبال وارد کردن بهاء حریری 
به جای برادرش در عرصه سیاســت لبنان و جایگزینی وی می 
باشــد، اقدامی که به مذاق سعد خوش نیامده و وی با توسل به 

پاریس سعی دارد خود را در صحنه سیاسی لبنان حفظ کند.در 
ارتباط با پیچیدگی ها در روند سیاسی لبنان، باید دانست که رژیم 
صهیونیستی، آمریکا، فرانسه و عربستان هر یک نگاه متفاوت به 
لبنان دارند و به دنبال منافع مجزای خود در این کشور هستند. 
نگاه آمریکا به لبنان با عینک صهیونیستی یعنی نبود و یا نابودی 
جریان مقاومت ضدصهیونیستی حتی به قیمت نابودی تمام لبنان 
است.فرانسه نیز هنوز به لبنان از عینک مستعمره و قیم مابانه نگاه 
مــی کند )نظر برخی از اعضای اتحادیه اروپا به لبنان نیز همین 
گونه است( و حضور ســریع »امانوئل مکرون« رییس جمهوری 
فرانســه در بیروت دو روز پس از انفجار مهیب بندر این شــهر و 
دخالت در امور لبنان و گشت و گذار وی در وسط بیروت و گفت 
وگوی غیردیپلماتیک وی با برخی شهروندان لبنانی خود گویای 
این ماجراست.عربستان نیز که خود را برادر بزرگه همه کشورهای  
عربی و حتی اســامی فرض می کند، به دلیل ارتباط نزدیک )و 
البته خانوادگی( با رفیق حریری نخســت وزیر فقید لبنان )پدر 
بهاء و سعد حریری( و همچنین تاش سعودی ها برای به دست 
گیری رهبری جهان عرب که تاکنون ناکام مانده، ادعای قیمومت 
بــر لبنان را دارد، از این رو ریاض در چند دهه گذشــته همواره 
در امور این کشــور دخالت کرده است.نیاز امروز لبنان برای روی 
کار آمدن نخســت وزیر توانا و مقتدر بر کســی پوشیده نیست، 
ولــی چرا رییس مجلس لبنان به نمایندگی از مقاومت لبنان نام 
حریری که فرد وابســته و تقریبا ناتوانی اســت با نخست وزیری 
دوباره وی موافت کرده است؟به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه 
معرفی دوباره نام ســعد حریری از سوی رییس مجلس لبنان به 
نمایندگی از مقاومت این کشــور کار عاقانه ای اســت، چرا که 
بســیاری از مشکات حادث شده در لبنان در سال های اخیر به 
خاطر اقدامات جریان ۱4 مارس و به ویژه سعد حریری بوده است 
از این رو وی و جریان تابع او باید این مشکات را که خود بوجود 
آورده اند، سامان دهند و حل کنند.نکته دیگر این که، به نظر می 
رســد با روی کار آمدن دوباره سعد حریری، تحریم های آمریکا 
علیه لبنان کمتر شــده و کشورهای توطئه کننده غربی – عربی 
و همچنین رژیم صهیونیستی دیگر به دنبال توطئه علیه دولت 
لبنان همانگونه که علیه حسان دیاب بودند، نخواهند بود، از این 
رو مشکات لبنان کمتر خواهد شد، نکته ای که دشمنان مردم 
لبنان نیز به آن واقفند.حال باید منتظر بود و دید که برگ سعد 

حریری قوی تر است یا برادرش بهاء؟
نکته دیگری که در این بین وجود دارد این است که بهاء حریری 
تجربه کمتری نسب به سعد دارد و او تاکنون هیچ منصب دولتی 
در لبنان نداشته و فقط به کارهای تجاری در لبنان و خارج لبنان 

مشغول بوده است.

حفظ آتش بس در منطقه قره باغ بین ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان که از 
ظهر شنبه به وقت محلی برقرار شده و مورد استقبال کشورها از جمله جمهوری 
اسامی ایران به عنوان دوستدار صلح و ثبات در منطقه قرار گرفته است، بویژه در 
شرایطی که جهان از انبوهی از تروریسم، ناآرامی و جنگ و شیوع گسترده ویروس 

مرگبار کرونا رنج می برد، از حیاتی ترین ضرورت ها محسوب می شود.
مذاکرات وزرای خارجه ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و روسیه روز جمعه ۱۸ 
آبــان پس از حدود ۱2 ســاعت به جنگ ۱2 روزه پایــان داد و طرفین در مورد 
یک ســند مشترک و برقراری آتش بس در منطقه قره باغ توافق کردند. طی این 
مذاکرات طوانی که بامداد روز شــنبه در مسکو به پایان رسید، باکو و ایروان در 
مورد آتش بس در قره باغ از ساعت ۱2:00 شنبه ۱0 اکتبر)۱۹ مهر( توافق کردند.

همچنین بر اســاس بیانیه مشــترک صادره در پایان این نشســت، ارمنستان و 
جمهوری آذربایجان با میانجیگری مشــترک گروه مینســک سازمان امنیت و 
همکاری اروپا مذاکرات اساســی را با هدف دستیابی به یک توافق صلح آمیز در 
اســرع وقت ادامه خواهند داد.حسن روحانی رئیس جمهوری اسامی ایران روز 
شــنبه و بافاصله بعد از اعام برقراری آتش بس در قره باغ، در تماس تلفنی با » 
وادیمیر پوتین« همتای روس خود، از آتش بس در قره باغ استقبال و بر انجام 
گفت وگوهای بیشــتر برای حل و فصل این مناقشه تاکید کرد.وزیر امور خارجه 
جمهوری اسامی ایران نیز روز شنبه و بافاصله از برقراری آتش بس در قره باغ، 
در توئیتــی از »توقف خصومت ها« در این منطقه میــان جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان استقبال و آن را به مثابه »گامی به سوی صلح« توصیف کرد.
 محمدجواد ظریف روز شنبه و بعد از شروع آتش بس توییت کرد: ایران از توقف 
خصومت ها در ناگورنو – قره باغ به مثابه گامی به ســوی صلح استقبال می کند.

ما همسایگانمان ارمنستان و آذربایجان  را ترغیب می کنیم تا در گفت و گویی 
اصولی بر مبنای احترام به قوانین بین المللی و تمامیت ارضی شرکت کنند.ظریف 
همچنین از تاش روسیه برای کمک به آتش بس در قره باغ قدردانی کرد.وزارت 
امور خارجه ترکیه نیز ضمن اســتقبال از آتش بس، در عین حال تاکید کرد که 
این آتش بس نمی تواند جایگزین یک راه حل دائمی باشــد.با اینکه اعام شده 
بود آتش بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان از ساعت ۱2 روز شنبه برقرار 
خواهد شــد اما چندین مورد  شلیک ساح های سنگین و اصابت گلوه به مواضع 
دو طرف بعد از برقراری آتش بس ادامه یافت و طرفین یکدیگر را متهم به نقض 

آتش بس کردند .

جهان ، خسته از جنگ و ناآرامی
درگیری های ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حالی نزدیک به دو هفته ادامه 
داشــت که کشورها و نهادهای جهانی بارها نسبت به توقف درگیری ها و وخامت 
اوضاع هشــدار داده بودند. در این راستا کارشناسان اعام کرده بودند با توجه به 

شــرایط جهان و چالش های مختلف، جامعه جهانی دیگر کشش جنگی دیگر را 
ندارد.جنگ های دهه های اخیر در جهان از جمله جنگ افغانســتان، عراق، یمن 
و لیبی نشــان داد که نه تنها درگیری ها هیچ سودی برای بشریت نداشته بلکه 
پیامدهای این جنگ ها ســالیان سال بر مردم متحمل خواهد شد و دنیا را ناامن 
تر خواهد کرد.جنگ طلبان غربی که از هر فرصتی برای رسیدن به اهداف توسعه 
طلبانه خود استفاده کرده اند، از ابزار جنگ به عنوان مسیری پرسود بهره برده اند 
حال آنکه ضرر و زیان این جنگ ها، دنیا را با چالش های ناگوار و فاجعه باری روبرو 
کرده ؛ از کمبود شدید مواد غذایی، دارو و کااهای اساسی گرفته تا افزایش شمار 
پناهجویــان و آوارگان و در نهایت به جای ماندن ویرانی هایی که نیاز به بودجه 
هنگفت برای بازســازی دارند.پس از مناقشات مختلف دهه های اخیر در جهان، 
جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که اهرم جنگ و درگیری نه تنها سودی برای 
دولتمردان ندارد بلکه شرایط را به شدت پیچیده می کند و عما راههای رسیدن 

به رفاه و امنیت برای مردم جهان با جنگ و درگیری بسته می شود.

فرصتی مغتنم برای صلح پایدار در قره باغ
ارمنســتان و جمهوری آذربایجــان در حالی برای توقف درگیــری ها به توافق 
رسیده اند که توافق این بار میان دو کشور با درخواست ها فراوان بین المللی برای 
آتش بس و آمادگی کشــورهای همســایه برای کمک به برقراری صلح بیشتر از 
گذشته به چشــم می خورد. در کنار درخواست  کشورها و نهادهای مختلف در 
پایان دادن به این درگیری ها، کشورهای همسایه از جمله ایران و روسیه آمادگی 
و حســن نیت خود را بیش از پیش برای پایان دادن به این درگیریها نشان دادند 
و دو طرف را به طور جدی به ســوی صلح تشویق کردند.ایران و روسیه در حالی 
بــه طور جدی به دنبال آتش بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان بودند 
که کشــورهای غربی از جمله آمریکا فقط به درخواست توقف آتش بس بسنده 
کرده و دســت به اقدامی جدی برای پایان دادن بــه این درگیری ها نزدند. این 
در حالی اســت که برخی کارشناســان معتقدند که تداوم مناقشه قره باغ به نفع 
برخی کشــورهای غربی بوده و آنها به بهانه این تنش به دنبال حضور در منطقه 
قفقاز بوده اند.در این میان ایران و روسیه آمادگی جدی خود را برای آشتی میان 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان اعام کرده و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه 
کردند. این نشان می دهد که تهران و مسکو همواره در مسیر اقدامات صلح طلبانه 
و بــه دور از تنش گام برمی دارند و به خوبی بــه تبعات هرگونه وخامت اوضاع 

امنیتی منطقه آگاه هستند.

ناکارآمدی نهادهای غربی
از زمان تشدید تنش ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹4 گروه 
میسنک و اتحادیه اروپا بارها بر حل و فصل مسالمت آمیز تنش ها در قره باغ تاکید 
کردند اما در پایان دادن به این مناقشــه ناکام ماندند. گروه میسنک بارها تاش 
کرد با ارائه مکانیزم های مختلف دو کشــور را به سوی صلح پایدار پیش ببرد اما 
راهکارهایش بی ثمر بوده است. در این میان برخی تحلیل گران بر این باورند که 
غرب توانایی حل این مناقشه را داشته اما قصد حل و فصل آن را ندارد چون تداوم 
مناقشه میان ایروان- باکو به نفع برخی کشورهای غربی است.توافق ارمنستان- 
جمهوری آذربایجان در حالی محقق شد که در این میان نقش سازنده کشورهایی 
همچون ایران و روســیه بیشتر از کشورهای دیگر در راستای پایان دادن به این 
مناقشه به چشم می خورد. این نشان می دهد که تهران و مسکو توانمندی کمک 
به کشورهای منطقه برای حل وفصل صلح آمیز مناقشات را دارند و در مسیر مقابله 

با هرگونه رفتارهای جنگ طلبانه و تنش زا حرکت می کنند.

جهانخستهازجنگ؛ضرورتصلحپایداردرقرهباغ
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بسیاری از ما سیب زمینی را به روشی اشتباه طبخ می کنیم که موجب 
از دست رفتن فوائد آن می شود. پخت سیب زمینی کار بسیار ساده ای 
اســت، اما اغلب ما حین انجام این کار مرتکب خطای بزرگی می شویم 
که نتیجه اش از دســت رفتن عمده مواد مغذی آن است. خطایی که از 
آن صحبت می کنیم انداختن سیب زمینی ها در آب سرد و انتظار برای 
جوشیدن آب و پختن آنهاست. سالم ترین روش برای این کار انداختن 
ســیب زمینی ها به صــورت خام در آب جوش آمده اســت و فقط باید 
هنگام نرم شدنشان، کمی نمک به آن ها اضافه کنیم. سیب زمینی های 
کوچک و تازه باید خوب پوســت گرفته و شســته شوند و به مدت ۱۵ 
الی ۲۰ دقیقه با حرارت متوسط درون آب جوش آمده بمانند. اما سیب 

زمینی های کهنه تر باید با پوست در آب جوشانده شوند.

یک شرکت خودروســازی اپلیکیشــنی ابداع کرده که با کمک هوش 
مصنوعی و ثبت کلیپ صوتی از صدای موتور خودرو می تواند اختاات و 
دلیل آنها را شناسایی کند. متخصصان می توانند موبایل را نزدیک موتور 
روشن خودرو نگه دارند. میکروفون موبایل صدای خودرو را ضبط می کند 
در مرحله بعد هوش مصنوعی کلیپ های صوتی را تحلیل می کند و آن 
را با اطاعات ذخیره شده در مخزن خود مقایسه می کند. اپلیکیشن این 
شرکت خودروسازی جمهوری چک، می تواند اختال در موتور خودرو و 
حتی نوع آن را تشخیص دهد. به این ترتیب متخصص به راحتی متوجه 
می شــود چه اقداماتی باید انجام دهد. دقت این اپلیکیشن هم اکنون 
۹۰ درصد اعام شــده و می تواند ۱۰ الگو از جمله اختاات مربوط به 

کمپرسور تهویه هوا، دنده و کاج در جعبه گیربکس را شناسایی کند. 

کتانی هایی تولید شــده که به دستیار هوشمند گوگل متصل می 
شــود و کاربر با فرمان صوتی مــی تواند بند کفش هایش را ببندد. 
شرکت نایک اکنون به مشتریان خود اجازه می دهد با کمک دستیار 
 Adapt هوشمند صوتی بند کفش هایشــان را ببندد. کتانی های
BB این شــرکت که مخصوص بسکتبال هســتند، با یک سیستم 
مخصوص طراحی شده اند که با فشار دکمه ای در کفش فعال می 
شود و بندهای آن را می بندد. اما اکنون دستیار مجازی گوگل می 
تواند این کار را انجام دهد. درهمین راستا گوگل قابلیت های دستیار 
صوتی هوشــمند خود را به اپلیکیسن »نایت اداپت« اضافه کرده و 
کافی اســت کاربران به موبایل خود دستور دهند »هی گوگل بند 

کفش مرا ببند« تا فرمانشان اجرا شود.

هنگام پخت سیب زمینی هرگز 
این اشتباه را مرتکب نشوید!

اپلیکیشنی که عیب موتور خودرو 
را کشف می کند

فرمان دهید تا بند کفشهایتان 
بسته شود

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

برداشت فلفل قرمز از مزارع/ چین/ گاردین

رونمایی دوکاتی از موتورسیکلت پایه اسکرمبلر 1100 دارک
دوکاتی از موتورسیکلت پایه خود با نام اسکرمبلر ۱۱۰۰ دارک پرو رونمایی کرد. این موتورسیکلت از اواخر ماه جاری میادی و با قیمت 
۱۰۴۹۵ پوند وارد بازار بریتانیا خواهد شد. این دو چرخ زیبا را می توان با رنگ تیره ای که نقطه شروع بسیار خوبی برای شخصی سازی 
یک موتورسیکلت توصیف شده سفارش داد. سبد محصوات اسکرمبلر ۱۱۰۰ دوکاتی مناسب افرادی است که نه تنها از سواری در شهر 
بلکه از راندن آن ها در جاده های باز نیز لذت می برند. این بایک همچنین به راحتی قابل کنترل است زیرا از پیشرانه ای ۱۰۷۹ سی سی با 
گشتاوری قابل توجه و باک سوخت ۱۵ لیتری سود می برد. اگرچه اسکرمبلر ۱۱۰۰ دارک پرو از همان طراحی دو مدل دیگر این خانواده 
یعنی ۱۱۰۰ پرو و اسپورت پرو برخوردار بوده اما به لطف رنگ مشکی مات و قطعات آلومینیومی و همچنین آینه هایی با طراحی کاسیک 
از سایر نسخه ها متمایز می شود. از نظر دستگاه های الکترونیکی درست همانند نسخه های دیگر، اسکرمبلر ۱۱۰۰ دارک پرو نیز دارای 
نســخه ای ویژه از کنترل کشــش دوکاتی، سیستم ABS کرنرینگ و… می باشد که این آخری باعث ایجاد حداکثر ایمنی و چابکی در 
انواع پیچ ها خواهد شد. همچنین خریداران شاهد سه حالت سواری استاندارد یعنی اکتیو، جورنی و سیتی خواهند بود که باعث می شود 

موتورسواران آماتور توازن مناسب را پیدا کرده و روی بهبود توانایی های خود تمرکز نمایند.

 در 10 سال اخیر!
جریمه 30 میلیون داری استقال، پرسپولیس و فدراسیون فوتبال

با بررسی های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس مشخص شده که در طی یک دهه اخیر نزدیک به ۳۰ میلیون دار از سوی فیفا و 
CAS علیه فدراسیون فوتبال و باشگاه های پرسپولیس و استقال حکم محکومیت مالی صادر شده است. نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و 
حرفه ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است و بررسی های ضمنی در این حوزه نشان می دهد 
علی رغم افزایش این هزینه ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران تحول چندانی نداشته است. هم چنین وضعیت 
قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون ها و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال 
اخیر و به ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده بسیار اسفناک بوده است. محکومیت ها علیه 
فدراسیون فوتبال وضعیت قراردادها و پرونده های سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران در یک دهه اخیر جدای از محکومیت فدراسیون در 
ماجرای ویلموتس - که تاکنون سنگین ترین رقم محکومیت فیفا )۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو معادل حدود ۱۶۶ میلیارد تومان( را در پرونده های 
فوتبالی ایران داشته - نشان می دهد که پیش از این نیز فدراسیون در انجام قرارداد خود با مربیان خارجی به خوبی عمل نکرده و در بیشتر 
مواقع کار به فیفا و صدور حکم علیه فدراسیون فوتبال ایران کشیده است. پیش از ویلموتس، کارلوس کی روش که مدت زیادی مربی تیم ملی 

کشورمان بود، بعد از جدایی برای رسیدن به بخشی از مطالباتش از فدراسیون ایران شکایت کرد.
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چهره روز

مردگان مصری 
رمان »عاشــقانه از میان مردگان مصری« حکایت 
راوی جوانــی اســت که قصــد دارد از گذشــته 
خود مطلع شــود؛ چرا کــه دیرزمانی در شــهر 
بــه او دروغ گفته انــد و او با مشــقت دریافته که 
میراث دار حســدها و آزمندی هایی در میان جمع 
و زندگی گذشــته خود است. مصطفی جمشیدی 
از نویســندگان کشــورمان اظهار داشــت: رمان 
»عاشــقانه از میان مردگان مصری« حکایت راوی 
جوانی اســت که قصد دارد از گذشته خود مطلع 
شود؛ چرا که دیرزمانی در شهر به او دروغ گفته اند 
و او با مشــقت دریافته که میراث دار حســدها و 
آزمندی هایی در میان جمع و زندگی گذشته خود 
اســت. چنین رخدادی داستانی پلیسی نیســت، اما پیچیدگی های خاص خود را دارد. این 
رمان عاشقانه از میان مردگان مصری ذره ذره میل مخاطب را با نوشته ای متفاوت به سمت 
واکاوی گذشــته ها و وهم و امیدهای راوی می ببرد و قضاوت سپردن شفقت و مهر به جای 
عداوت و گناه را به خواننده می ســپارد. جمشــیدی در ادامه این گفت وگو با تاکید بر اینکه 
این اثر ســعی دارد با جریان سیال ذهن شاعرانگی و صمیمیت در زندگی روستا و گذشته 
قهرمان ها را یادآور شــود، توضیح داد: در این رمان، روایت دو روزگار موازی از دو دهکده و 
اتفاقات آخرالزمانی بیان می شــود؛ چرا کــه در دل طبیعت، حقیقت و دروغ را از زبان مادر 
راوی به رخ می کشــد. وی در پایان ضمن اشــاره به روند طوانی چاپ این اثر گفت: انتظار 
برای چاپ این رمان کمی طول کشید، اما در دور جدید کارهای انتشارات علمی و فرهنگی 

چاپ شد.

فلورانس نایتینگل
فلورانس نایتینگل یک اصاحگر اجتماعی انگلیســی، 
آماردان و بنیانگذار پرستاری نوین بود. نایتینگل زمانی 
برجســته شد که به عنوان مدیر و مربی، ترتیب مراقبت 
سازمان یافته از ســربازان مجروح در طی جنگ کریمه 
را داد. او به پرســتاران اعتبار امیــدوار کننده ای داد و 
تبدیل به تندیسی از فرهنگ ویکتوریایی شد، بخصوص 
توصیفی که از او شــد به عنوان »زنی چراغ بدست« که 
شــبانگاه میان مجروحین جنگی گشــت می زد. اخیراً 
برخی می گویند که در مورد دستاوردهای نایتینگل در 
جنگ کریمه توسط رسانه های آن زمان اغراق شده است، 
اما منتقدین در مورد اهمیت کارهایی که او بعدها برای 
حرفه ای کردن نقش پرستاری زنان ایفا کرد متفق القول 
اند. در ۱۸۶۰، نایتینگل با تأســیس مدرســه پرستاری در بیمارستان ســنت توماس در لندن، اساس 
پرستاری حرفه ای را بنا نهاد. این مدرسه اولین مدرسه پرستاری سکوار در جهان بود، و اکنون بخشی 
از کالج پادشــاهی لندن است. به منظور قدردانی از کارهای او، یک تعهد نایتینگلی از پرستاران جدید 
گرفته می شد و مدال فلورنس نایتینگل، بااترین دستاورد بین المللی پرستاری، به افتخار او نامگذاری 
شد و روز جهانی پرستار که هر ساله برگزار می شود نیز در روز تولد او می باشد. اصاحات اجتماعی او 
شامل ارتقاء سطح سامت برای تمام بخش های جامعه بریتانیا، بهبود وضع گرسنگی در هند، کمک به 
قوانین سقط جنین که برای زنان خشن بود و توسعه فرم های قابل قبول مشارکت زنان در نیروی کار. 
نایتینگل یک نویسنده حیرت آور و همه کاره بود. بسیاری از کارهایی که او در دوران زندگانی اش منتشر 
کرده، مرتبط با دانش پزشکی بوده است. برخی از رساله های او به زبان ساده انگلیسی نوشته، چنان که به 

راحتی توسط افرادی که مهارت ادبی پایینی دارند نیز فهمیده شود. 
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