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سردار سامی گفت: شهیدان مدافع حرم استوانه های مستحکم عزت، سرافرازی و سربلندی کشور هستند.به گزارش سپاه نیوز سردار سرلشکر پاسدار حسین 
سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در  گفتگویی با آرزوی قبولی عزاداری ها و عبادات مردم در ایام سوگواری عزای اهل بیت )علیهم السام( 
و  تبریک حلول ماه ربیع ااول، با اشــاره به بازگشــت پیکر مطهر شهدای مدافع حرم کربای خان طومان گفت: خداوند متعال را برای بازگشت ستار ه های 
درخشان در این ایام شاکر هستیم.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه »آسمان پرافتخار شهیدان این سرزمین با ستار  ه های درخشان خان طومان دوباره درخشیده 

است«، گفت: فضای جامعه ایران اسامی این روز ها با عطر شهدای مدافع حرم، معطر شده و نسیم....
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جنگ بین آمریکا و چین جدیست
در آمریکا تقریبا هیچ جریانی جنگ با چین را توصیه نمیکند 
اما شرایط تبلیغاتی بمنظور فرافکنی های ناکارامدی مستاجر 
کاخ سفید در واشنگتن هم در ساماندهی به اقتصاد و هم در 
اداره بهینه کرونا روز بروز علیه چین افزایش می یابد تا جایی 
که این فضا چینی ها را متقاعد نموده که برای جنگ احتمالی 
با آمریکا آماده شــوند. موضوع تنش و تشنج بین دو کشور آز 
آنجا آغاز شــد که پکن و واشــنگتن در دوره ویروس کشنده 
کرونا وارد بازی جهانی اتهام  زنی به یکدیگر شدند و تقریباً در 
هر حوزه ای از تنش های تجاری گرفته تا دریای جنوب چین، 
تایوان، شین  جیانگ و هواوی اختاف های جدید و قدیم خود 
را به رسانه ها کشانیدند. نگران کننده تر اینکه، مشاجره اخیر دو 
کشــور بر سر تحمیل قانون امنیت ملی پکن در هنگ  کنگ 
تندروهای هر دو طرف را جســورتر کرده و تخریب روابط را 
تسریع و برجسته ترکرده و دو اقتصاد برتر جهان را در معرض 
مقابلــه ای لجوجانه و خطرناک قرار داده اســت. تحلیلگران 
هشدار می دهند که روابط آمریکا و چین با سرعتی بی سابقه 
در حال تخریب است و این وضعیت می تواند تشدید شده و به 
درگیری نظامی کامل بین دو کشور منتهی شود. ماه گذشته 
دیپلمات های ارشد چین و آمریکا برای اولین بار پس از حدود 
یک سال در هاوایی ماقات کردند، با اینکه هر دو طرف امید 
زیادی به این ماقات بسته بودند، چرا که ترسی وجود داشت 
که تنش های تند بین دو کشور کم  کم به فراهم شدن زمینه 
های مناقشــه نظامی و جنگ منتهی شود، اما اتفاقات بعد از 
ماقات نشــان دهنده عدم تاثیر ماقات در روابط را نشــان 
میدهد. ماقات محرمانه بین مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا 
و یانگ جیه چی، معاون ارشــد دیپلماتیک شی جین  پینگ، 
رئیس جمهور چین، ) البته شاید تصادفاً ( در بندر پرل رخ داد؛ 
محلی بسیار مهم در تاریخ آمریکا و جهان که حدود ۸۰ سال 
قبل به دست ژاپن بمباران شده بود که به نظر میرسد تاثیری 
از آن نیز مشــاهده نشد. مقامات دولتی و کارشناسان هشدار 
داده اند، از آنجا که روابط رسمی و دانشگاهی دو کشور بسیار 
محدود شــده اند و ضربه  گیرهای سنتی مثل روابط تجاری، 
گردشــگری و تحصیلی تقریباً بی  اثر شــده اند، روابط چین 
- آمریکا با سرعتی بی ســابقه در حال تخریب است. گراهام 
آلیسون، استاد علوم سیاسی در دانشــگاه هاروارد می گوید: 
»ادامه ســال ۲۰۲۰ آزمونی سخت برای آمریکا و چین است 
که می توان آن را با پنج ماه آخر سال ۱۹۴۱ در روابط آمریکا 
و ژاپن مقایسه کرد.« آلیسون گفته است که: » حمله هوایی 
غافلگیرانه ژاپن به بندر پرل در ۷ دسامبر ۱۹۴۱، که آمریکا 
را وارد جنگ جهانی دوم کرد، فراتر از تصور واشــنگتن بود و 
واشنگتن تصورش را هم نمی کرد که کشوری با کمتر از یک 
چهارم وســعت آمریکا ناگهان به قدرتمندترین کشور جهان 
حمله کند«. مالکوم دیویس، تحلیلگر ارشِد موسسه سیاست 
راهبردی استرالیا می گوید: »چین ویروس کرونا را به فرصتی 
برای بهره  برداری از ضعف های متعدد خاصه مدیریت ویروس 
کرونا و فقر فراگیر در بخش مهمی از جمعیت آمریکا قلمداد 
کرده اســت و بنابراین مشتاق است که اختافات ارضی خود 
را هم با توســل به زور در این فرصت باد آورده  حل و فصل 
کند«. به نظرم احتمال زیادی دارد که محاسبات پکن مبنی 
بر اینکه آمریکا تمایل یا توان واکنش نظامی را ندارد، اشتباه 
از آب دربیاید. یوان پنگ، رئیس موسسه چینی روابط معاصر 
بین الملل، که اندیشــکده ای حکومتی در پکن مستقر است، 
جهــاِن بعد از ویروس کرونا را با وضعیت بعد از جنگ جهانی 
اول در بیش از یک قرن قبل مقایسه می کند. وانگ یی، وزیر 
امور خارجه چین هفته قبل این ادعا را که چین قدرتی تجدید 
نظر طلب است و سعی دارد که نفوذش در جهان را با هزینه 
آمریکا گسترش بدهد مردود اعام کرد. او گفت: »چین هرگز 
نخواسته که آمریکا را به چالش بکشد یا جانشین آن شود یا 
وارد مقابله با آمریکا شــود«. هر اقدام نظامی ولو کوچک بین 
دوکشــور میتواند شرایط اقتصادی جهان را کاما تحت تاثیر 
خــود قرار دهد. فرایند های پیــش رو در افزایش تنش بین 
دو قدرت اقتصادی سیاسی نظامی آنقدر زیاد هستند که هر 
یک به تنهایــی بتوانند مبانی التهاب و خطای راهبردی بین 
دو کشــور را موجب شــوند. در این شرایط اما اقتصاد آمریکا 
با حجم بدهی ســنگین شــده روی دوش دولت آمریکا این 
کشور را شکننده تر از چین نشان میدهد. لذاست که در این 
شــرایط نقش ســازمان ملل و بخصوص دبیرکلی ان و نهایتا 
شورای امنیت اهمیت بیشتری می یابد و ماموریتی ناخواسته 
را هشــدار میدهد. امروزه با خطر بزرگی که جهان را تهدید 
میکند و بوی مقدمه سازی برای جنگ جهانی سوم را به مشام 
می رساند همه سازمانهای مشترک و متفق ااعضا مسئولیت 
پیدا میکنند تا با رایزنی از این همه حجم التهابات بکاهند. فقر 
تحمیلی از کاهنده بودن رشد اقتصادی در جهان بدلیل شیوع 
کرونا و مدیریت اجباری آن امروز مصیبت جهانی ای را بوجود 
آورده که ایجاد مصیبتی ثانویــه همانند جنگ دو ابر قدرت 
اقتصادی نظامی را ماورای تحمل خود تصور میکند و با همتی 
همه جانبه نباید گذاشت مسیر رشد روزافزون تلخی های دو 

کشور مخاطرات را گسترس دهند.
 والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

۲۵۲ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۳۸۹۰ مورد جدید کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته 
خبر داد و گفت: متاسفانه ۲۵۲ تن نیز به دلیل این بیماری جان باختند.دکتر سیماسادات اری گفت: 
تا دیروز ۲۷ مهر ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و ۸۹۰ بیمار جدید مبتا به 
کووید۱۹ در کشــور شناســایی شــد که یک هزار و ۶۶۱ نفر از آنها بستری شدند.وی گفت: مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به ۵۳۰ هزار و ۳۸۰ نفر رسید.اری همچنین ادامه داد: متاسفانه در طول 
۲۴ ســاعت گذشــته، ۲۵۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۳۰ هزار و ۳۷۵ نفر رسید.به گفته وی، خوشبختانه تا کنون ۴۲۷ هزار و ۴۰۰ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: ۴۷۴۴ نفر از بیماران 

مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

با وجود توافقات صورت گرفته و مجوزهای صادر شــده برای تزریق بخشی 
از منابع صندوق توســعه ملی به بازار ســرمایه، این کار تاکنون انجام نشده 
و جریــان آن همچنــان در ابهام پیش می رود. ااین در حالی اســت که اگر 
منابع ریالی صندوق نزد بانکها پاســخگو نباشد، ورود منابع ارزی با توجه به 
خط قرمزهای موجود بعید به نظر می رســد.، بیش از یک ماه پیش بود که 
مسئوان بورس اعام کردند با پیگیری های وزارت اقتصاد، انتقال یک درصد 
از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار انجام می شود.این ماجرا 
از همان اول مبهم بود و  مسئوان در بخش بورس، وزارت اقتصاد و صندوق 
توســعه ملی یا هیات امنای صندوق توســعه ملی در این رابطه به صراحت 
صحبت نکردند که قرار اســت این منابع از کجــا و به چه میزان تامین و به 
بورس تزریق شود و بعد از صدور مجوزها چه روالی در حال طی شدن است و 
فقط به توافق و حل ابهام و وعده های هر هفته ای برای انتقال منابع بسنده 
کردند.بر این اســاس به مجوزی که از گذشته برای سرمایه گذاری صندوق 
در بازار ســرمایه وجود داشته است، اشاره شــده بود ولی ابعاد آن مشخص 
نشــد. به هر حال موضوع در ابهام پیش رفت تا این که صندوق توسعه ملی 
اعام کرد آماده همکاری برای انتقال منابع به بورس اســت.چندی قبل هم  
پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه -گفت که ابهاماتی در 
رابطه با منابع وجود داشــته که در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی 

مطرح و برطرف شده است.

میزان ریال مشخص نیست خبری هم از آن نیست
در حالی از چند هفته گذشته مسئوان فقط اعام می کنند که انتقال منابع 
به زودی انجام می شــود و در جریان اســت که در رابطه با منابعی که قرار 
اســت از صندوق توســعه ملی به بورس آمده و از آن حمایت کند، دو مورد 
وجود دارد؛ اول این که مجوزی که مسئوان از آن صحبت کرده اند به منابع 
ریالی صندوق توسعه ملی بر میگردد.این در حالی است که هر ساله بخشی 
از درآمد نفت به حســاب صندوق توسعه ملی واریز می شود که از منابع آن 
به صورت ریالی و ارزی در قالب  تسهیات در اختیار متقاضیان مشمول قرار 
می گیرد. از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیات 
ریالی اختصاص پیدا می کرد که طبق قوانین بودجه ســنواتی تا انتهای سال 
۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک های عامل پرداخت شد. 
اما از ابتدای ســال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم مــاده )۵۲(قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت )۲( صندوق نســبت به 

سپرده گذاری ریالی در بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیات 
ریالی به طرح های اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.حال مجوزی که قرار 
است طی آن منابع از صندوق به بورس برود، همین سپرده گذاری ریالی در 
بانکها از ســال ۱۳۹۴ به بعد اســت که هنوز انجام نشده و رقم آن مشخص 

نیست ولی ظاهرا رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم نمی رسد.

خط قرمز تزریق ارزی
اما نکته دیگر این اســت که اگر منابع ریالی صندوق توسعه ملی پاسخگوی 
نیاز بازار ســرمایه در حد تعیین شده نباشــد، ممکن است پای منابع ارزی 
صندوق به میان آید که این در مرحله اول نیاز به مجوز داشته داشته و بعد 
باید بانک مرکزی منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل کرده و در اختیار بازار 
سرمایه قرار دهد.به نظر نمی رسد با توجه به حواشی که طی مدت اخیر در 
مورد تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی وجود داشته، این روال در مورد 
تزریق به بورس  عملیاتی شود. به هر صورت زمانی که منابع صندوق توسعه 
ملی در دسترس نیست هرگونه الزامی برای تبدیل منابع آن به ریال به نوعی 
اســتقراض از  بانک مرکزی خواهد بود کــه از عوامل افزایش پایه پولی و به 
دنبال آن رشد تورم است.موضوعی که چندی پیش همتی - رئیس کل بانک 
مرکــزی - در رابطه با ماجرای پیش آمده برای کســری بودجه دولت به آن 
اشــاره کرده و گفته بود زمانی که دولت طبق مصوبه قانونی بخشی از منابع 
صندوق توسعه ملی را به ریال تبدیل کرد تا در بودجه مورد استفاده قرار دهد، 
عاملی برای افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش تورم در ماه های بعد شده 
بود.حتی در ماجرای اختصاص یک میلیارد یورویی منابع صندوق توسعه ملی 
به هزینه های کرونا به وزارت بهداشت نیز همین مساله مطرح است و تزریق 
منابع و تبدیل منابــع صندوق به ریال به صورت تدریجی و هر زمان که ارز 
در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد انجام می شود، چرا که مسئوان بانک 
مرکزی تاکید دارند هرگونه تبدیل دار به ریال با توجه به در دسترس نبودن 
منابع صندوق توسعه ملی عاملی برای افزایش تورم و اختال در سیاست های 
پولی می شود.در این شــرایط به نظر نمی رسد احتمالی برای تزریق منابع 
ارزی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه وجود داشته باشد و از سوی دیگر 
این که منابع ریالی چه میزان بوده و آیا یک درصد آن پاســخگوی نیاز بازار 
سرمایه و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار است یا نه، جای سوال 
دارد که تاکنون مسئوان از هرگونه توضیحی در این رابطه خودداری کرده و 

ماجرا را در ابهام پیش برده اند.

 وزیر امور خارجه در دیدار رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، بر حمایت جمهوری اسامی ایران از روند صلح به رهبری و مدیریت افغان ها و 
توافقات شرکت کنندگان در گفت وگوهای بین اافغانی تاکید کرد.به گزارش اداره کل اطاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، عبداه عبداه رییس 
شورایعالی مصالحه ملی افغانستان که در راس هیاتی برای دیدار و گفت وگو با مقامات کشورمان صبح دیروز وارد تهران شده است، ظهردیروز یکشنبه با 
حضور در وزارت امور خارجه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو کرد.ظریف در این دیدار حمایت جمهوری اسامی ایران از دولت 
جمهوری اسامی افغانستان و روند صلح به رهبری و مدیریت افغان ها و توافقات شرکت کنندگان در گفت وگوهای بین اافغانی را مورد تاکید مجدد قرار 
داد و از مشارکت عبداه در روند سیاسی و پذیرش مسئولیت شورایعالی مصالحه ملی افغانستان قدردانی و مشارکت طالبان در ساختار سیاسی افغانستان 
را مورد حمایت کشــورمان ذکر کرد.عبداه عبداه رییس هییت شورایعالی مصالحه ملی جمهوری اسامی افغانستان نیز در این دیدار آخرین تحوات 
جاری در صحنه داخلی افغانستان و آخرین وضعیت مربوط به گفت وگوهای بین اافغانی را تشریح کرد.به گزارش ایرنا، »عبداه عبداه« رییس شورای 
عالی مصالحه ملی افغانستان پیش از ظهر یکشنبه برای یک سفر سه روزه و دیدار و گفت وگو با مقام های بلندپایه جمهوری اسامی ایران درباره راه های 
گسترش روابط دو جانبه و صلح و ثبات افغانستان وارد تهران شد.رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیش از سفر به تهران به پاکستان و دهلی 
نو سفر کرده و در تاش بوجود آوردن اجماع منطقه برای حمایت از روند صلح این کشور است تا گفت  وگو با طالبان در دوحه به پایان دائمی جنگ در 

این کشور منجر شود.

چرا ارز بانک مرکزی در بازار خریدار ندارد؟
دربخش صنعت و معدن محقق شد؛

رشد 11.۵ درصدی سرمایه گذاری 
مصوب خارجی

حجم کل سرمایه گذاری خارجی مصوب بخش صنعت، معدن و تجارت در نیمه نخست امسال  ۸۵۰ میلیون دار 
به ثبت رسید که در هم سنجی با پارسال رشد ۱۱.۵ درصدی نشان می دهد.برپایه آمارهای رسمی منتشره وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در ۶ ماهه نخست امسال ۴۹ فقره سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸۵۰ میلیون دار در 
بخش صنعت، معدن و تجار ت کشور به تصویب رسید.تعداد سرمایه گذاری خارجی انجام شده در این بخش ها در 

مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ افت دو درصدی نشان می دهد.

 شاخص بورس از نفس افتاد
دبیر ستاد حقوق بشر:

 تامین حقوق همه شهروندان، ماموریت 
ستاد حقوق بشر است

دبیر ســتاد حقوق بشر در پاسخ به نامه یک سمن حقوق بشری، نوشت: ستاد حقوق بشر مأموریت دارد 
تا زمینه تأمین  حقوق  همه جانبه  افراد اعم از زن  و مرد و ایجاد امنیت  قضایی  عادانه  برای  همه  و تساوی  
عموم  در برابر قانون ، برخورداری همه مردم  از هر قوم  و قبیله  از حقوق  مســاوی،   اعم از راســت کردار و 
کژکردار را در عرصه قانون و عمل محقق سازد. علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به نامه یک 
سمن حقوق بشری، اظهار داشت: ستاد حقوق بشر مأموریت دارد تا حقوق  همه شهروندان اعم از راست 
کردار و کژکردار تأمین نماید و در این چارچوب از همکاری سمن های حقوق بشری استقبال می کند.دبیر 
ســتاد حقوق بشــر با اشاره به این که مردم و صیانت از حقوق آن ها از ارکان اصلی مردم سااری اسامی 
است، تأکید کرد: هیچ مصلحت سنجی نمی تواند و نباید کوچک ترین خدشه ای به حقوق فردی و جمعی 
مردم وارد نماید و فقط قانون است که می تواند این حقوق را آن هم با رویکرد حداقلی تحدید کند.باقری 
کنی با تأکید بر این که دشمنی دشمن و سوءاستفاده آن از برخی مسائل نمی تواند دامنه رحمت و رأفت 
حکومت اســامی بر مجرمان و محکومان را محدود کند، تصریح کرد: اشتباه و حتی تخطی یک یا چند 
زندانی از قانون نمی تواند و نباید موجب شود حقوق زندانیان از جمله همین افراد برخاف قانون، تحدید 
و یا تضییع شده و یا برخورداری آن ها از این حقوق مخدوش شود.وی سپس افزود: سوءاستفاده بیگانگان 
هیچ گاه موجب نشده تا زندانیان از حقوق خود از جمله حق ارتباط با خانواده که بر اساس مقررات از آن 
برخوردار شده اند، محروم شوند.دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به لزوم عدم برخورد واکنشی با فضاسازی های 
سیاسی و رسانه ای بیگانگان تصریح کرد: حق مردم برای آگاهی از واقعیت ها نقطه آغاز برای اقدام توسط 
دســتگاه های مسئول است، نه دروغ پراکنی و اتهام زنی دشــمنان برای وارونه سازی حقایق.معاون امور 
بین الملل قوه قضاییه با اشاره به دروغ پراکنی های بیگانگان درباره وضعیت زندانیان دوتابعیتی تأکید کرد: 
داشتن تابعیت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیاز های بیشتر شده و نه باعث تضییع حقی از آن ها 
خواهد شد.دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که برخورداری از »دادرسی عادانه« حق هر متهم و بهره 
مندی از شــرایط مناسب در زندان حق هر محکوم اســت، تصریح کرد: به ِصرف طرح ادعای نادرست از 
ســوی زندانی، نمی توان دایره دادخواهی وی را در صورتی که مدعی تضییع حقوقش است، محدود کرد.

باقری کنی با اشــاره به این که کژفهمی، کوته اندیشی و حتی لجاجت و عناد برخی افراد ماک برخورد 
حکومت با آن ها نیست، تصریح کرد: سعه صدر مقتدرانه و چشم پوشی پدرانه از برخی خطا ها زمینه ساز 

جذب حداکثری آن هاست.

در دیدار عبداه عبداه و ظریف مطرح شد؛
حمایت ایران از روند صلح و توافقات گفت و گوهای بین اافغانی
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تحلیل اکونومیست از تحریم آمریکا علیه 18بانک ایرانی؛

 تحریم ها تأثیر خاصی بر تجارت 
و اقتصاد ایران ندارد

خبری از تزریق ریالی نیست
 بورس منتظر ارز نباشد!
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 فرمانده سپاه: گزیده خبر

شهدای مدافع حرم استوانه های مستحکم عزت کشورند
سردار ســامی گفت: شــهیدان مدافع حرم اســتوانه های 
مستحکم عزت، سرافرازی و سربلندی کشور هستند.به گزارش 
سپاه نیوز سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی فرمانده کل 
ســپاه پاسداران انقاب اسامی در  گفتگویی با آرزوی قبولی 
عزاداری ها و عبادات مردم در ایام ســوگواری عزای اهل بیت 
)علیهم الســام( و  تبریک حلول ماه ربیع ااول، با اشاره به 
بازگشت پیکر مطهر شهدای مدافع حرم کربای خان طومان 
گفت: خداوند متعال را برای بازگشت ستار ه های درخشان در 
این ایام شاکر هستیم.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه »آسمان 
پرافتخار شــهیدان این ســرزمین با ســتار  ه های درخشان 
خان طومان دوباره درخشیده است«، گفت: فضای جامعه ایران 
اســامی این روز ها با عطر شهدای مدافع حرم، معطر شده و 
نسیم رحمت پیکر مطهر شهدای خان طومان، رایحه دل انگیز 
شهادت را در جامعه جاری کرده است.وی با ابراز اینکه پیکر 
نورانی شــهدای مدافع حرم روح نشاط، طراوات و جهاد را در 
جامعه منتشر کرده است، خاطرنشان کرد:  خان طومان نامی 
است که با استان مازندران کامًا عجین شده است و در حافظه 
مردم دیار مازندران این نام نشــان دهنده حماسه سازی مردم 
بزرگ و شــرافتمندی اســت که برای دفاع از حریم اهل بیت 
)علیهم الســام( و نجات جان ملت مسلمان سوریه از توطئه 
تکفیری تروریستی از این دیار هجرت کردند.سرلشکر سامی 
با تأکید بر اینکه شهدای مدافع حرم خان طومان برای حفظ 
امنیــت ملی و آرامش مــردم ترک دیار کردنــد، گفت:  این 

شهدای عزیز جهاد را برگزیدند و در همان سرزمین به شهادت 
رســیدند وپس از قریب  پنج ســال، با بازگشت پیکر مطهر 

این عزیزان چشــم همه ما به ویژه خانواده های عزیز شهدای 
واامقام به نورشــان روشن شــد.فرمانده کل سپاه با تأکید به 

اینکه شــهدای مدافع حرم خان طومان افتخار دیگری برای 
ایران اسامی آفریدند، تصریح کرد: از مردم باغیرت، باشرف، 
مؤمن و انقابی مازندران که در این ایام کرونایی با رعایت همه 
ماحظات بهداشتی شهیدان را تنها نگذاشتند و غیرتمندانه 
و با عشــق زیر تابوت این عزیزان را گرفتند و تا عرش الهی با 
شکوه بدرقه کردند، قدردانی می کنم.سرلشکر سامی در ادامه 
شهیدان مدافع حرم را استوانه های مستحکم عزت، سرافرازی 
و سربلندی کشــور  توصیف و اضافه کرد: آنچه امروز در این 
سرزمین به نام عزت، امنیت، آرامش، پیشرفت، رفاه و سربلندی 
وجود دارد مدیون  رشادت و جوانمردی دلیرمردانی است که 
به همه آرزو های دنیایی خود پشت کردند؛ از تعلقات گذشتند 
و راه نورانی جهاد را که سعادت مسلمانان در آن نهفته است، 
انتخاب کردند. فرمانده کل سپاه در ادامه تأکید کرد: تا زمانی 
که قافله شــهیدان جریان دارد، و تا زمانی که مردانی وجود 
دارنــد که به فرمان نائب امام زمانشــان صحنه های نبرد را از 
وجود خود پر می کنند و سینه های ستبرشان را مقابل تیر های 
با قرار می دهند؛ به این ملت و مملکت هیچ آسیبی نخواهد 
رسید.سرلشکر ســامی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای واامقام به ویژه سردار بزرگ اسام شهید حاج قاسم 
ســلیمانی، افزود:  ان شاء اه شــهدای عزیز با راهی که به ما 
نشــان دادند، شاهد باشــند تا پرچم را برافراشته نگه داریم و  
مســیر مستقیم جهاد فی سبیل اه را تا پیروزی نهایی ادامه 

بدهیم.

کاظم جالی :
 ۱۸ اکتبر روز پیروزی دیپلماسی بر 

یک جانبه گرایی است
ســفیر ایران در روســیه تاکید کرد: ۱۸ اکتبر »۲۷ مهرمــاه «روز پیروزی 
دیپلماســی بر یکجانبه گرایی است .کاظم جالی  در توئیتی به زبان روسی 
نوشت: »در حال حاضر، جامعه جهانی آشفته از اقدامات یکجانبه، بر اجرای 
توافقات بین المللی تاکید دارد. همســویی بازیگران بزرگ جهانی در حفظ 
برجام نشــان دهنده پایبندی به تعهدات و تاشــی برای مقابله با اقدامات 
خاف موازین بین المللی است. پایبندی به تعهدات و حمایت جامعه جهانی 
از توافقات بین المللی ضامن صلح و امنیت بین المللی بوده و پایان محدودیت 
های تسلیحاتی در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ در چارچوب این توافق بین المللی نشانی 

از وفای به عهد در ابعاد بین المللی می باشد«.

بهرام قاسمی:
 ایران هم چنان در جهت تقویت صلح، ثبات 

و امنیت جهانی تاش خواهد کرد
ســفیر جمهوری اسامی ایران در فرانسه اظهار داشــت: ایران هم چنان در 
جهت تقویــت صلح، ثبات و امنیت جهانی و با بهره گیری از ســازوکارهای 
شناخته شــده بین المللی در راســتای صیانت از حقوق مسلم خود، تاش 
خواهد کرد. بهرام قاســمی، سفیر کشــورمان در فرانسه در توییتی به دلیل 
پایان تحریم تســلیحاتی ایران نوشــت:  »اقدامات بی شمار مغایر با موازین 
بین المللی ایاات متحده و تشــدید تاش های غیر منطقی و غیرقانونی این 
کشور در پیشبرد سیاست های یکجانبه گرایانه در شورای امنیت برای تمدید 
محدودیت های تسلیحاتی ایران، در پرتو نگاه واقع بینانه اکثریت کشورهای 
جهان حاصلی جز ناکامی برای آن کشور در بر نداشت. اقدام آمریکا فرصتی 
بــرای بیان مخالفت صریح دیگرباره جهانیان با خودمحوری، انحصارطلبی و 
نادیده انگاشــتن موازین بین المللی توسط آن کشور گردید. ایران همچنان 
در جهت تقویت صلح، ثبات و امنیت جهانی و با بهره گیری از سازوکارهای 
شــناخته شده بین المللی در راســتای صیانت از حقوق مسلم خود، تاش 

خواهد نمود.

بعیدی نژاد: 
بر اساس نیازهای دفاعی به صادرات و یا 

واردات تسلیحات اقدام می کنیم
ســفیر ایران در لندن در توییتی نوشت: در پنجمین سالگرد اجرای برجام، 
تمامی محدودیت های بین المللی صادرات و واردات تســلیحات که بیش از 
ده ســال است علیه کشورمان وضع شده اند، پایان می یابند. حمید بعیدی 
نژاد که در روند مذاکرات هسته ای و توافق برجام حضور داشته است، ادامه 
داد: از دیروز جمهوری اســامی ایران تنها بر اساس اصول سیاست دفاعی و 
نیازهای دفاعی خود به صادرات و یا واردات تسلیحات اقدام خواهد کرد.وی 
گفت:  آمریکا در بیش از یک ســال گذشته به هر اقدام و فشاری علیه دیگر 
کشــورها برای اینکه مانع تحقق چنین روزی بشــود دست زد، اما حمایت 
جامعه بین المللی و مخالفت اعضای شــورای امنیت با اقدامات آمریکا، آن 
کشــور را در حصول اهداف خود ناکام گذاشــت. سفیر ایران تاکید کرد که 

آمریکا در دیپلماسی خود برای شکست برجام شکست سنگینی خورد.

روانچی:
 تجارت اسلحه ایران نیازی به موافقت قبلی 

شورای امنیت ندارد
نماینده ایران در ســازمان ملل گفت: از دیروز، تجارت اسلحه ایران نیازی به 
موافقت قبلی شــورای امنیت ندارد مجید تخت روانچی در صفحه توییترش 
نوشت:  ۵ سال پس از روز تصویب برجام -و مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ -محدودیت 
های غیرقانونی تســلیحاتی علیه ایران اکنون خاتمه یافته اســت. از دیروز، 
تجارت اسلحه ایران نیازی به موافقت قبلی شورای امنیت ندارد. آمریکاسعی 
کرد مانع این امر شود، ولی شکست خورد؛ چراکه شورا تاش های آمریکا را 
مردود دانست.بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، بر مبنای دوره های زمانی پنج، هشت 
و ده ساله پس از تاریخ قبول توافق برجام و نه تایید شورای امنیت، تحواتی 
ایجاد خواهد شد. از این رو در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ که برابر با ۲۷ مهرماه 
۱۳۹۹ است، سال پنجم قبول توافق برجام محقق خواهد شد و بر همین مبنا 
در این تاریخ دو تحول مهم »لغو محدودیت های تســلیحاتی ایران« و »لغو 
محدویت های مسافرتی برخی اشخاص حقیقی« ایران اتفاق می افتد.وزارت 
خارجه کشورمان نیز در بیانیه ای در همین رابطه اعام کرد: لغو محدودیت-

 های تسلیحاتی و ممنوعیت  مسافرتی بگونه  ای طراحی شده است که خودکار 
بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس گیر و با 
پیش بینی  دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام 
به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت های موشکی در سال ۱۴۰۲ 
)۲۰۲۳( و نیز پایان کامل پرونده هسته ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ 
)۲۰۲۵( هم پیش بینی شده است.بنابراین،، جمهوری اسامی ایران می  تواند 
هرگونه ســاح و تجهیزات ازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و 
صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می  تواند بر مبنای 
سیاســت  های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد 
تاکید واقع شــود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در 
هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینه  ای – از 
جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی – هیچگاه از جانب ایران به رسمیت 

شناخته نشده است.

توییت سخنگوی وزارت خارجه در پی پایان 
محدودیت های تسلیحاتی ایران

ســخنگوی وزارت خارجه با انتشار توییت وزیر خارجه کشورمان در صفحه 
توییترش نوشــت: عادی ســازی همکاری دفاعی ایران با جهــان از دیروز، 
پیروزی ای برای آرمــان چندجانبه گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه مان 
به شمار می آید.، سعید خطیب زاده بامداد دیروز یک شنبه با انتشار تصویر 
بیانیــه وزارت خارجه درخصوص پایان محدودیت های تســلیحاتی ایران و 
همچنین بازنشر توییت محمد جواد ظریف، وزیر خارجه  نوشت:  روزی بسیار 
مهم برای جامعه بین المللی که - در مخالفت با تاش های بدخواهانه ایاات 
متحده - از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برجام صیانت کرده 
اســت. عادی سازی همکاری دفاعی ایران با جهان از دیروز، پیروزی ای برای 

آرمان چندجانبه گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه مان به شمار می آید.

با رأی نمایندگان؛
مجلس یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد را تصویب کرد

نمایندگان مجلس با بررسی طرح حمایت از افشاکنندگان فساد به صورت یک فوریتی موافقت کردند. نمایندگان در جلسه علنی دیروز )یکشنبه( مجلس شورای اسامی 
با تصویب یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد با ۱۷۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسامی 
موافقت کردند.در جریان بررسی طرح مذکور، نمایندگان ابتدا با دوفوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد با ۱۵۰ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن مخالفت کرده بودند.نجابت: با تصویب حمایت از افشاکنندگان فساد، مردم برای گزارش تخلف ها تشویق می شوندروح اه نجابت 
نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در تشریح ضرورت تصویب دوفوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد گفت: در اردیبهشت سال ۸۰ مقام معظم رهبری در فرمان 
۸ ماده ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند »خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله 
قوای سه گانه به ویژه قوه مجریه و قوه قضائیه است، بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین موجب تسهیل راهکارهای قانونی است«.وی افزود: معظم له در 
خرداد سال ۸۳ در دیدار با نمایندگان مجلس گله کرده و بیان کردند »آن روزی که من مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقع داشتم مجلس سینه سپر کند و در این 
مسیر حرکت کند، اما متاسفانه اینطور نشد«.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی اضافه کرد: ایشان در تیرماه سال جاری در دیدار با مسئوان قوه قضائیه 
فرمودند »مردم به قوه قضائیه برای مبارزه با فساد کمک کنند، یکی از عواملی که می تواند شما را در این مسیر کمک کند، گزارش های مردمی است، وقتی مردم در 

زمینه مبارزه با فساد به شما گزارش دهند، می توانید از آن استفاده کنید و بهره ببرید.«

کمالوندی: 
رفع تحریم تسلیحاتی، درخششی برای 

دیپلماسی جمهوری اسامی است
کمالوندی گفــت: »نه« محکم جامعه جهانی به تحریم تســلیحاتی ایران 
شروع خوبی برای آغاز یک ســری واکنش های جامعه بین الملل در مقابل 
ناهنجاری های آمریکای ترامپی اســت.بهروز کمالوندی فرارسیدن ماه ربیع 
ااول را بــه عمــوم ملت ایران تبریک گفت و با اشــاره به رفع تحریم های 
تسلیحاتی کشورمان در ساعت ۳:۳۰ دقیقه صبح دیروز یکشنبه ۲۷ مهرماه، 
آن را نقطه عطفی برای کشــورمان برشمرد و اظهار داشت: بااخره مقاومت 
با صابت ملت داور و ایثارگر ایران اسامی پس از ۵ سال از گذشت توافق 
برجام، نتیجه داد و با رای و نظر منفی جهان به یکجانبه گرایی و قلدرمابی 
آمریکای ترامپی، حقانیت و دیپلماســی جمهوری اسامی ایران درخششی 
قابل توجه پیدا کرد.وی تصریح کرد: جهانیان به ویژه با انتشــار ۱۷ گزارش 
مثبت آژانس بین المللی انرژی اتمی و عدم اثبات هیچ یک از اتهامات واهی 
هسته ای طی بیش از ۲۰ سال گذشــته می دانند جمهوری اسامی ایران 
هیچگاه به دنبال اســتفاده غیرصلح آمیز از انرژی هسته ای نبوده و نیست و 
فشار باصطاح حداکثری امریکا که اقدامی غیر انسانی و رذیانه بویژه نسبت 
به کودکان، زنان و بیماران محســوب می شــود، هیچ نتیجه ای جز انزوای 
بیشتر و شکستن هیمنه شیطانی آمریکا نخواهد داشت.سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی افزود: جامعه جهانی سیاست های یکجانبه و قلدرمآبانه امریکا از 
جمله خروج از معاهــدات و قراردادهای بین المللی همچون معاهده آب و 
هوایی، یونسکو، برجام، کاهش تسلیحات هسته ای و ...، تحریم و زورگویی 
به همه کشورهای جهان حتی متحدین آمریکا، بی توجهی به دیپلماسی و 
هتاکی و بی ادبی در ســخنرانی ها و گفتگوها و تحمیل خسارات اقتصادی 
ظالمانه به کشورهای جهان را بیش از این تحمل نمی کند.بهروز کمالوندی، 
معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس و ســخنگوی سازمان انرژی اتمی 
ایران که از ۹ مهرماه به کرونا مبتا شده بود، پس از منفی شدن تست کرونا 

روز یکشنبه ۲۷ مهرماه به فعالیت های عادی روزانه بازگشت.

قالیباف:
 بگومگوهای سیاسی برای مردم آب و نان 

نمی شود
رئیس مجلس شورای اسامی ضمن انتقاد از گرانی های افسارگسیخته اخیر 
گفت: بگومگوهای سیاسی برای مردم آب و نان نمی شود.، محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسامی در جلسه  علنی دیروز )یکشنبه، ۲۷ مهر( قوه 
مقننه و در نطق پیش از دستور خود، ضمن تبریک حلول ماه مبارک ربیع 
ااول، گفت: امیدوارم این ماه پرخیر و برکت با اتفاقات خوب همراه باشــد؛ 
در ماه های محرم و صفر ملت ما در سراســر کشور شکوه و عظمت عزاداری 
و اشــک بر مصائب خاندان کرامت را با رعایت کامل ضوابط بهداشتی ازم 
نشان دادند، ان شاء اه عزاداری ملت عزیز ایران مقبول درگاه حق قرار گیرد.

وی ادامه داد: در هفته  گذشــته، اینجانب، رؤســای کمیسیون های عمران، 
کشــاورزی و نماینده  کمیسیون صنعت و معدن توفیق داشتیم چند روزی 
میهمان مردم مهربان، صمیمی و نجیب سیستان و بلوچستان و نمایندگان 
پرتاش و دلســوز آن دیار باشــیم.نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه 
محرومیت گسترده  مردم در جای جای استان سیستان و بلوچستان مشهود 
اســت، عنوان کرد: تأسف آورتر موضوع این است که این محرومیت با وجود 
منابع فراوان و بی نظیری که اســتان را تبدیل به گنجی پنهان کرده، اتفاق 
افتاده است. از مردم وایی و خونگرم به خصوص نمایندگان خدوم سیستان و 
بلوچستان صمیمانه تشکر می کنم و دست تک تک آنها را به گرمی می فشارم.

رئیس مجلس  در ادامه گرانی های افسارگسیخته در بیشتر کااهای ضروری 
و مورد نیاز را مســئله  امروز همه مردم دانســت و افزود: این روزها توفیق 
داشــتم درددل ها و مطالبات مردم را چه در سیســتان و بلوچستان و چه 
در حاشــیه مراسم های عزاداری بشــنوم؛ حرف اصلی همه مردم یک چیز 
بود؛ آنها نجیبانه می گفتند »شــما را به خدا، فکری برای گرانی ها بکنید« و 
هرکدام نمونه هایی از گرانی یک کاا را که در مدتی کوتاه چندبرابر شده بود، 
ذکر می کردند که از کااهای اساســی مانند مرغ و لبنیات و کره و تخم مرغ 
تا لوازم خانگی و پوشــاک و غیره را شــامل می  شد.رئیس نهاد قانونگذاری 
کشــورمان همچنین با بیان این مطلب که این یک واقعیت تلخ اســت که 
رکوردشــکنی های نگران کننده قیمت ارز و گرانی لجام گسیخته، زندگی را 
بر مردم ســخت کرده است، یادآور شد: امروز یک کارگر برای تأمین هزینه 
زندگی خود مجبور اســت هر ماه یکی از اقام ســبد مصرف خانوار خود را 
حذف کند؛ امروز حقوق بسیاری از کارگران و معلمان ما این اجازه را به آنها 
نمی دهد که سبد خرید خود را پر کنند و مجبورند با خرید چند قلم کاای 

ضروری، زندگی خود را بچرخانند.

رییس دســتگاه قضا با بیان اینکه قدرت در جامعه 
مــا از آِن مردم متدین اســت،گفت: اتصال با مردم 
حماســه آفرین اقتدار می آفرینــد. روحیه انقابی و 
خطرپذیری اقتدار می آفریند؛ روحیه انقابی یعنی 
روحیه ای که هیچ مانعی را برای انجام وظیفه، ایجاد 
امنیت و اجرای عدالت به رســمیت نشناسد و همه 
موانع را رفع شــدنی بداند. آیت اه رییسی، رییس 
قوه قضاییه، صبح دیروز طی ســخنانی در صبحگاه 
مشــترک ستاد فرماندهی ناجا، با بیان اینکه نیروی 
انتظامی ما باید نیرویی مهربــان، با تدبیر و مقتدر 
جلوه کند اظهار داشــت: تمامی عزیزان در نیروی 
اننظامی و در جای جای کشــور برای حفظ نظم و 
امنیت تاش می کنند و مجاهدانه نمی گذارند افراد 
قانون شکن، هنجارشکن و شــرور، امنیت مردم را 
به مخاطره بیندازند لذا صمیمانه از ایشــان در این 

حوزه ها تقدیر می کنم.

دین مداری؛ اولین مؤلفه  اقتدار  
رییس قــوه قضاییه، تصریــح کرد: اولیــن مؤلفه  
اقتدار جامعه و نیروی مقتــدر، دین مداری و ایمان 
به خداست؛ آنچه به انســان قدرت می بخشد، ذات 
مقدس کبریایی است. قدرت و توانایی از آن اوست، 
انسان های مومن به خدا و کسانی که دین مدارند، به 
اعتبار ارتباط با قدرت ایزال الهی، قدرتمند هستند.

آیت اه رییســی با بیان اینکه دومین مولفه اقتدار، 
توجــه به مردم، مــردم داری و مردم باوری اســت، 
تصریــح کرد: بدانید که قــدرت در جامعه ما از آن 
مردم متدین است؛ آنچه دشمن را از هرگونه اقدامی 
علیه مردم ما و از هرگونه حمله و تعرضی بازداشته 
است، عبارت است از مهمترین مولفه های قدرت که 
مردم متدین هستند.رییس قوه قضاییه تاکید کرد: 
اتصــال با مردم و مردم متدین در صحنه حماســه 
آفریــن، اقتدار می آفریند که ایــن مهم نیز دومین 
نکته ای اســت که در اقتدار آفرینــی نقش دارد و 
ارتباط صمیمانه و خدمتگزاری بــرای مردم و باور 

داشتن مردم متدین در صحنه، اقتدارآفرین است.

روحیه انقابی، عامل اقتدار است
آیت اه رییســی روحیه انقابــی و خطرپذیری را 
ســومین نکته اقتدار دانســت و ادامه داد: نیروی با 
اعتقاد به خدا و برای خدمت به مردم، آمادگی خطر 
پذیری دارد و خود را در همه جا ســپر قرار می دهد 
تا بــه مردم لطمه ای وارد نشــود و امنیت مردم در 
خطر قرار نگیرد که این خطر پذیری جانفشــانی و 
ایثار، اقتدار می آفریند.رییس دستگاه قضا خطاب به 
جوانان برومندی که امروز در نیرو های مسلح، در بین 
مردم عزیز و در نیروی انتظامی ما آماده خطر پذیری 

و جان فشــانی هســتند؛ افزود: روز اول ربیع ااول 
روزی است که یادآور جان فشانی امیرالمومنین )ع( 
در بســتر پیامبر است؛ این روز بسیار مبارک بوده و 
روزی اســت که جلوه یک ایثار بزرگ و جان فشانی 
ماندگار به نام امیرالمومنین )ع( ثبت شده است که 
برای حفظ جان پیامبر جان جانان عالم هستی، جان 
خود را در خطر می اندازد.آیت اه رییسی تاکید کرد: 
این روحیه همان روحیه انقابی اســت که همواره 
فرماندهــی معظم کل قوا از همــه نیرو ها و از همه 
دســت اندرکاران در کشــور مطالبــه دارند که باید 
نیــروی انتظامی، قوه قضاییه، مجلس، دولت و همه 
بخش های در کشور باید انقابی بیاندیشند و عمل 
کنند.رییس قوه قضاییه ادامــه داد: روحیه انقابی 
یعنی روحیه ای که هیچ مانعی را برای انجام وظیفه 
و ایجاد امنیت در جامعه، ایجاد رفاه اجتماعی، ایجاد 

اجرای عدالت در جامعه به رسمیت نشناسد.

اهمیت زمان شناسی
آیت اه رییسی در ادامه با اشاره به جریان توابین در 
زمان پس از قیام عاشــورا، خاطرنشان کرد: جریان 
توابیــن جریان مهمی در تاریخ اســت و درس های 
بســیاری دارد و درس مهم آن زمان شــناس بودن 
اســت.رییس قوه قضاییه با بیــان اینکه تفاوت بین 
عاشــوراییان و توابین در همین نکته اســت، گفت: 
برای نیرو های مســلح ما به ویژه نیــروی انتظامی 
زمان شناسی مهم است و در زمان خود اقدام مدبرانه 
باید صــورت گیرد. وی اظهار کرد: برای یک قاضی، 
مدیر و نیرو هم امر زمان شناسی بسیار اهمیت دارد.

آیت اه رییسی اذعان کرد: یکی از مولفه های اقتدار 
برای مردم و نیروهای مســلح وجــود رهبر معظم 
انقاب است که امروز عمود این خیمه است و ایشان 
با رهنمودهای خود نیرو هــای در صحنه را هدایت 

می کنند.

در آمریکا پلیس منفور است
وی با بیان اینکه اقتضائات اقتدار با اعمال خشونت 

تفاوت دارد، گفت: امروز پلیس  در برخی نقاط جهان 
مورد نفرت مردم است. در آمریکا پلیس منفور است؛ 
چون خشونت را در میان معترضان پیشه کرده است.

آیت اه رییسی با تاکید بر اینکه بین مقتدر بودن و 
اعمال خشونت فرق است، بیان کرد: اعمال خشونت 
با نشــان دادن قدرت ساح و جایگاه، بر مردمی که 
امروز در میــدان در آمریکا و اروپــا عدالت خواهی 
می کننــد و زانو را بر گلوی آن ها قرار دادن و صدای 
آن ها را خفه کردن، اقتدار نیست.رییس قوه قضاییه 
با بیان اینکه اقتدار در پلیس مردمی جلوه گر است، 
حمایت از مردم و حفظ امنیت آنها را از شاخصه های 
پلیس مقتدر دانســت و خطاب به نیروی انتظامی 
عنوان کــرد: مقتدرانه در برابر ســارقان حرفه ای، 
سارقان ســابقه دار، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاق 
سازمان یافته و اشــرار باید ایستاد.کسانی که فضای 
مجازی را ناامن و امنیت اجتماعی را مختل می کنند، 
باید شناسایی و برخورد صورت گیردوی تاکید کرد: 
کسانی که فضای مجازی را ناامن و امنیت اجتماعی 
و جامعه را مختل می کنند، باید شناسایی و با آن ها 
برخورد صورت گیرد.آیت اه رییسی، قانون مدار بودن 
برای نیروی انتظامی و همــه نیرو ها را نکته مهم و 
محوری دانست و اذعان کرد: امروز عزیزان ما که کار 
انتظام بخشی در جاده ها و شهر ها را بر عهده دارند کار 
مهمی را انجام می دهند و باید با جدیت و قانونمندانه 
این موضوع پیگیری شود تا روز به روز شاهد کاهش 
جان باختن هموطنان در جاده ها و شهر ها به دلیل 
بی نظمی ها باشیم.رییس قوه قضاییه افزود: مرزبانان 
جانفشان بزرگوار ما شبانه روز با چشمان تیزبین از 
مرز نگهبانی می کنند و امروز برای همه مســئوان، 
مرزبانی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ضرورت دارد 
تا با چشــمی باز نفوذ و ناهنجاری ها را رصد کنند و 

در مقابل قانون شکنان بایستند.

دستگاه قضایی حامی نیرو ی انتظامی است
وی تاکید کرد: دســتگاه قضایــی و همکاران ما در 
سراســر کشور حامی نیرو های در میدان و نیرو های 
انتظامی هســتند که به صورت قانونمدار در میدان 
عمــل می کنند و بــازوی توانای قــوه قضاییه و در 
تصمیم ســازی و تصمیم گیــری بســیار تاثیرگذار 
می باشند.آیت اه رییســی در بخش پایانی سخنان 
خــود اظهار کــرد: بایــد از همه جانفشــانی ها و 
ایثارگری هــا و از خطرپذیــری عزیــزان در نیروی 
انتظامی صمیمانه تقدیــر کنم و برای همه آن ها از 
خداونــد متعال طلب مزید توفیق دارم تا انشــاءه 
روز به روز جلوه نیروی انتظامی و نیرو های مســلح 
بیشتر شود و مردم عزیر پلیسی را با سه خصوصیت 

مهربانی، تدبیر و  اقتدار در میدان ببینند.

آیت اه رئیسی در صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی ناجا:

قانون مداری سرلوحه نیروی انتظامی جمهوری اسامی است
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استانها تحلیل اکونومیست از تحریم آمریکا علیه 18بانک ایرانی؛

تحریم ها تأثیر خاصی بر تجارت و اقتصاد ایران ندارد
اکونومیســت با اشــاره به تحریم های جدید آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی نوشت: این 
تحریــم ها تأثیر خاصی بر تجــارت و اقتصاد ایران ندارد و در واقــع دونالد ترامپ با 
وضع این تحریم ها خواسته در آستانه انتخابات قدرت خود در عرصه سیاست خارجی 
را به رخ بکشــد.واحد اطاعات اقتصادی اکونومیســت می گوید وضع تحریم بر کل 
بخــش مالی ایران توســط آمریکا تأثیر چندانی بر وضعیت اقتصاد ایران و رشــد آن 
نخواهند داشت.دولت آمریکا ۸ اکتبر در راستای سیاست فشار حداکثری، کل بخش 
مالی ایــران را هدف تحریم ها قرار داد و بر این اســاس هرگونه تبادل بانکی با ایران 
با اســتفاده از سیســتم مالی آمریکا را به جز تبادات بشردوستانه ممنوع کرد.  واحد 
اطاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش خود در خصوص تحریم های جدید آمریکا 
که ۱۸ بانک ایرانی را هدف قرار داده اســت نوشــت: »انتظــار نداریم که تحریم ها و 
محدودیت های جدید آمریکا علیه ایران تأثیر فزاینده مهمی بر تجارت و اقتصاد ایران 
داشــته باشد. بر این اســاس، ما در پیش بینی خود مبنی بر رشد منفی ۱2 درصدی 
اقتصاد ایران در سال 2020 را تغییر نمی دهیم. تحریم های گسترده و شیوع ویروس 
کرونا دو عاملی هســتند که رشــد منفی ۱2 درصدی اقتصاد ایران در سال 2020 را 
موجب می شوند. «اکونومیست در تشریح علت محدود بودن تأثیر تحریم های جدید 
می گوید: »بانک های مهم ایران در جمع 70 مؤسســه مالی قرار داشــتند که نوامبر 

20۱۸ در پی خروج یک جانبه آمریکا از برجام تحت بعضی محدودیت ها قرار گرفتند. 
آمریکا شش ماه قبل از این تاریخ از توافق هسته ای خارج شده بود و در این تاریخ به 
معافیت های تحریمی ایران که با اجرایی شدن توافق هسته ای حاصل شده بود پایان 
داد. بر این اســاس بخش مالی ایران از اســتفاده از سیستم تبادات مالی بین المللی 
موسوم به سوئیفت که بر پایه دار قرار دارد محروم شد. در فوریه سال جاری نیز نام 
ایران به فهرســت سیاه گروه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف بازگشت و نسبت به 
هرگونه تبادل مالی با ایران هشــدار داده شد. عاوه بر این ها، انبوه مقررات تحریمی 
ضد ایران، تجار و بانک های خارجی را حتی برای انجام معامات مجاز با این کشــور 
بی میل کرده اســت و تجارت کااهای غیرنفتی ایران نیز طی دو سال گذشته کاهش 
داشته است. بنابراین تحریم های اخیر وضع شده علیه کل سیستم بانکی ایران تأثیری 
محدود خواهد داشت. «اکونومیست می افزاید: »هجده بانک ایرانی هدف تحریم های 
جدیــد آمریکا قرار گرفته اند و تنها مجاز به همــکاری با بانک های خارجی در زمینه 
مبادات مالی برای غذا و ســایر اقام بشردوستانه هستند. محروم کردن دولت ایران 
از منابع مالی برای توسعه برنامه هسته ای و موشکی خود و ترویج تروریسم و حمایت 
از شــبکه های تروریســتی، هدف اعامی این تحریم ها عنوان شده است. اما در واقع 
بخش اندکی از تجارت بین المللی ایران از طریق کانال های رسمی مالی انجام می شود 

)به جز اقام معاف شده از تحریم ها(. پیچیدگی قوانین و مقررات تحریمی ضد ایران و 
ترس شــرکت ها از نقض حتی سهوی تحریم های ایران، تبادات مالی رسمی با ایران 
را بسیار محدود کرده است. «اکونومیست می گوید دونالد ترامپ با وضع این تحریم ها 
خواســته قدرت خود در صحنه سیاست خارجی را نمایش دهد.در این گزارش آمده 
است: »دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با وضع این تحریم ها در واقع خواسته است 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قدرت خود در عرصه سیاست خارجی را 
به رخ بکشد. او و تندروهای ضدایرانی حاضر در دولت وی همچنین از این خشمگین 
هستند که تاش هایشان در ماه ســپتامبر برای فعال کردن مکانیسم ماشه و تمدید 
تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بی نتیجه مانده است و دیگر امضاکنندگان 
برجام و شورای امنیت اعتنایی به این خواست آمریکا نکرده اند. «این مؤسسه می گوید 
تحریم های جدید از یک ســو با بی اعتنایی علنی دیگر کشورها مواجه شده و از سوی 
دیگر به خاطر تأثیر منفی بر مبادات بشردوستانه مورد انتقاد شدید قرار دارد.بر اساس 
گزارش رادار اقتصاد اکونومیست می گوید: »محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران اخیراً 
از تاش غیرانسانی آمریکا برای مســدودکردن دسترسی محدود ایران به غذا و دارو 
سخن گفت و موضع وی با ابراز همدردی قابل توجه در سطح بین الملل مواجه شد، چه 

اینکه همه گیری ویروس کرونا نیز تأثیری شدید بر ایران گذاشته است. «

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 
محدودیت های کرونایی در مازندران به شدت 

کنترل خواهد شد
رییس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران گفت: مردم باید بدانند که با حضورشان 
در تجمعــات خانوادگی و فامیلی می توانند میزان انتشــار و ابتا به بیماری را 
گسترش دهند. دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با بیان اینکــه از موضوعات مهمی که برای ما همواره موجب نگرانی بود  هجوم 
مســافران در تعطیات از نقاط مختلف کشور به استان مازندران است گفت :  با 
اعمال محدودیت تردد و رفت وآمد در نظر گرفته شــده توسط ستاد ملی کرونا، 
با توجه به اینکه همواره شاهد بودیم مسیرهای منتهی به تهران از مبادی پرتردد 
مسافران به استان بود این محدودیت عما کاهش شدید ورود مسافران را در پی 
خواهد داشــت .رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به اقدامات دیگری که در  
گذشته نیز در استان اجرایی شد اشاره کرد و اظهار داشت : لغو طرح های سواحل 
و تعطیلی تفرجگاه های اســتان از تصمیمات ستاد مقابه با بیماری کرونا استان 
است.دکتر موســوی با بیان اینکه عاوه بر محدودیت های کرونایی پیشین که 
شامل تعطیلی تاارهای پذیرایی ،تجمعات ، استفاده اجباری از ماسک در مراکز 
اداری ، مدارس ، واحدهای صنفی بوده ، تعدادی محدودیت های جدید نیز به آن 
افزوده شد و شاهد تعطیلی تمامی واحدهای گردشگری و تفریحی شامل پارکها و 
مراکز تفریحی تا پایان هفته آینده در سطح استان خواهیم بود.وی با درخواست از 
مردم استان مبنی بر اجتناب از برگزاری هرگونه تجمعات و مواردی از این قبیل 

خواستار به حداقل رساندن سفرهای درون شهری و بازدیدهای خانوادگی شد .

ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان 
کمیته امداد استان قم در نیمه نخست امسال

کمیته امداد استان قم، در نیمه نخست امسال با هزینه ای بالغ بر 2۶,۵ میلیارد 
تومان، 700 فرصت شــغلی برای مددجویان این نهاد در استان قم ایجاد کرد.به 
گزارش ســایت خبری کمیته امداد، مهرداد مصلح، معاون خودکفایی و اشتغال 
کمیته امداد اســتان قم با اشــاره به اینکه در نیمه نخست امسال 2۶,۵ میلیارد 
تومان تسهیات قرض الحسنه اشتغالزایی به نیازمندان پرداخت شده است گفت: 
 نتیجه اعطای این تسهیات ایجاد 700 فرصت شغلی کسب و کار در استان است.

وی با بیان اینکه امسال 722 فقره به مددجویان این نهاد در استان پرداخت شده 
است تصریح کرد: 27۹ فقره از این تسهیات به زنان سرپرست خانوار و ۴۴۳ مورد 
 به مردان که بیشــتر فرزندان ذکور خانواده های تحت حمایت هستند اعطا شد.

مصلح افزود: 200 فقره از تسهیات اشتغالزایی به نیازمندان روستائی و بقیه به 
افراد نیازمند مستعد کار در سطح شــهر پرداخت شده است.معاون خودکفایی 
و اشــتغال کمیته امداد استان قم، با اشــاره به اینکه برای سالجاری ۳۳۴ فقره 
تسهیات اشتغالزایی از طریق کاریابی در نظر گرفته شده است گفت: ۵0 درصد 
این تســهیات به کارفرمایان و بقیه آن نیز به صورت پرداخت ۱00 درصد حق 

بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال محقق خواهد شد .

 پیشنهاد استفاده از منابع مالیات برعایدی سرمایه 
برای حمایت از تولید مسکن

نایب رئیس مجلس شورای اسامی با بیان اینکه طرح جهش تولید مسکن به کمیسیون ها ارسال 
شد، گفت: یکی از پیشنهادات ما در این طرح تشکیل صندوقی برای جمع آوری مالیات برعایدی 
مسکن است تا صندوقی برای حمایت از تولید مسکن در کشور داشته باشیم.، علی نیکزاد نایب 
رئیس مجلس شــورای اسامی با اشاره به بررسی طرح جهش تولید مسکن در کمیسیون های 
برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس گفت: این طرح از صحن علنی مجلس به کمیسیون عمران 
مجلس ارجاع شــد اما به منظور دریافت نظرات تخصصی پیرامون تاثیرات اجرای این طرح در 
حوزه های اقتصادی و بودجه ای کشــور به کمیسیون های دیگر ارسال شد.نایب رئیس مجلس 
شــورای اسامی در خصوص اعام کمیسیون های بودجه و اقتصادی برای تشکیل کمیسیونی 
مشــترک برای بررسی تخصصی و هرچه بیشتر این طرح نیز گفت: تاکنون درخواست تشکیل 
کمیســیون مشترک به در هیئت رئیسه یا کمیسیون عمران ارسال نشده است اما ما گفت وگو 
و تبادل اطاعات و نظرات در این مورد اســتقبال می کنیم.نیکزاد گفت: ما از تمامی نمایندگان 
مجلس خواسته ایم تا نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در حوزه های مالی، صدور پروانه، تامین 
مصالح تولید مسکن، دریافت مالیات، تامین زمین برای ساخت و ... به ما اعام کنند.نایب رئیس 
مجلس شورای اسامی به خانه ملت گفت: یکی از پیشنهادات ما در این طرح تشکیل صندوقی 

برای دریافت و جمع آوری مالیات بر عایدی مسکن است.

رئیس جمهور، حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین 
دغدغه  هــای کنونی دولت دانســت و گفت: برنامه  های 
دولت در حوزه معیشــت مردم و اقتصــاد خانوار ایجاد 
ثبات و توازن منطقی در قیمت کااهاســت. با تشدید 
نظارت ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که 
غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان 
رقم می خورد. حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی 
دیروز یکشــنبه در یکصد و هفتاد و چهارمین جلســه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به برنامه  های 
دولت برای مقابلــه با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: اگر 
چه تحریم  های غیرانســانی و غیرقانونی آمریکا موجب 

کاهش درآمدهای ارزی کشــور شده است و درآمدهای 
ارزی کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی 
کشــور در اوایل دهه ۹0 نیست، اما با گذشت بیش از 
2,۵ ســال از این تحریم ها، دولت بــا برنامه ریزی  هایی 
که انجام داده، مانع از تحقق هدف شــوم آمریکا یعنی 
فروپاشــی کشور شده است.روحانی با تاکید بر ضرورت 
حفظ آرامش سیاســی و لزوم انسجام در کشور، اظهار 
داشــت: از جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم 
در کنار جنگ پرفشــار و ســخت اقتصادی روی آن به 
عنوان مقوم تحریم  ها ســرمایه  گذاری ویــژه کرده  اند، 
منازعات و اختافات داخلی است.رئیس جمهور با اشاره 
به ضرورت هوشــیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح 
کرد: از همه مســئوان، فعاان، دلسوزان نظام و کشور 
دعوت می کنم که با حفظ آرامش و عقانیت سیاســی 
مانع از اختافات و منازعات شوند و اجازه ندهند برخی 
افــراد معدود با انگیزه  های گروهــی، جناحی، مقطعی 
و زودگذر سیاســی زمینه  ســاز تحقق آرزوهای شــوم 
بدخواهان این ســرزمین شوند.روحانی در ادامه با بیان 
اینکــه دولت بخش خصوصــی را موتور محرک اقتصاد 
کشــور می  داند، اظهار داشت: حمایت  های همه  جانبه از 

افزایش نقش این بخش در اقتصــاد و واگذاری میدان 
تولید و صادرات، به  ویژه شرکت  های دانش  بنیان، جایگاه 
مهمی در سیاســت های اقتصادی دولت خواهد داشت.

در این جلســه رئیــس کل بانک مرکزی، گزارشــی از 
روند تحــوات در بازار بین بانکــی و عملیات بازار باز 
توســط بانک مرکزی ارائه نمود.رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه سیاســتگذاری پولی در دهه  های گذشــته با 
بی  ثباتی همراه بوده اســت، تصریح کــرد: اقدام بانک 
مرکزی تدبیری به  موقع و مهم برای مدیریت نرخ ســود 
با تکیه بر ســازوکار بازار اســت و نه بر پایه روش  های 
دســتوری که ثبــات بــازار را بر هــم می زند.روحانی 
خاطرنشــان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود 
بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز اســتفاده کند. 
عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن 
اوراق دولتــی و نقدینگی و تدبیــری مهم برای ترغیب 
مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می  شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان 
با قوت بیشــتر ادامه یابد، گفت: بانــک مرکزی باید از 
طریق تسهیل گری پولی و اعتباری، در تعامل با وزارت 
اقتصادی و دارایی آسیب  های وارده به اقتصاد را مهار و 

تعدیل کند. در این زمینه، بایستی، گزارش  های منظم از 
روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطاع عموم 
برسد.روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای 
مالی اســامی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: 
بخش خصوصی در عرضه اوراق مالی اسامی جدید طی 
دهه اخیر همواره در بازار سرمایه حضور داشته  است و 
چنانچه خواهان حضور دائم بخش خصوصی و دولت در 
بازار سرمایه هســتیم، ابزارسازی های نوین برای تأمین 
مالی آنها اســتفاده شود.رئیس جمهور با بیان اینکه در 
عرصه بازار انتشــار و عرضه اوراق مالی اســامی هنوز 
پتانســیل های زیادی برای اســتفاده وجود دارد، اظهار 
داشــت: با اســتفاده از این فرصت ها فصل جدیدی از 
تأمین مالی بازارمحور باز می شود.روحانی تصریح کرد: 
دولت در راستای چابک سازی، اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بازار سرمایه به  ویژه 
هدایت نقدینگی به ســوی اشــتغال  مولد، مردم محور 
کــردن اقتصاد و شفاف  ســازی فعالیت هــای اقتصادی 
عرضه ســهام شــرکت های دولتی در بازار سرمایه را به  
جد در دســتور کار قرار داده که بــدون تردید تا پایان 

دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

دشمنان برای اختافات 
داخلی سرمایه  گذاری 
ویژه کرده  اند
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استانها

طای سیاه در مسیر صعود یا نزول؟گزیده خبر
بازار طای ســیاه این روزها شــرایط متعادلی ندارد و با هر تصمیم و جرقه ای اتفاقات 
جدیــدی در آن رخ می دهد، کارشناســان نیز بر این باورند کــه اصاح قیمت در این 
بازار متاثر از عوامل متعددی همچون شــیوع بیماری کرونــا، تصمیم اوپک پاس و به 
طور کلی تقاضا دارد. بزرگترین شرکتهای بازرگانی نفت جهان شامل ویتول، ترافیگورا و 
گانوور پیش بینی کردند روند احیای تقاضا برای نفت به دلیل موج دوم شــیوع ویروس 
کرونا آهســته خواهد شد و قیمت نفت در اکتبر ســال آینده به ۵۰ دار یا بااتر صعود 
می کند. این در شــرایطی است که بهای معامات نفت برنت روز پنج شنبه تحت تاثیر 
وضع محدودیتهای جدید از سوی اقتصادهای اروپایی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 
و ابهامات فزاینده نســبت به دورنمای رشد اقتصادی و احیای تقاضا برای سوخت، ۱.۶ 
درصد نزول کرد و به ۴۲ دار و ۶۲ ســنت در هر بشکه رسید.راسل هاردی، مدیرعامل 
شرکت ویتول در اظهاراتی در مجمع انرژی اینتلیجنس پیش بینی کرد که قیمت نفت در 
اکتبر سال ۲۰۲۱ به ۵۵ دار در هر بشکه می رسد، در حالی که جرمی وایر، مدیرعامل 
ترافیگورا قیمت نفت را ۵۲ دار و توربیورن تورنکوئیســت، مدیرعامل شرکت گانور ۵۰ 
دار پیــش بینی کردند.این مدیران همچنین اظهار کردنــد که تقاضا در اروپا و آمریکا 
احتماا به پیک خود رسیده است، با این حال آنها انتظار دارند تقاضای بسیار قوی برای 
نفت و سایر کااها از سوی چین وجود داشته باشد که به نظر می رسد اقتصادش از بحران 
پاندمی قویتر خارج شــده است.بر اساس گزارش رویترز، مدیرعامل ویتول گفت: احیای 

تقاضا در نیمکره شمالی، در اروپا و آمریکا، حداقل تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ که احتماا 
تا آن زمان واکسنی برای کووید ۱۹ تولید می شود، کند خواهد بود. با این حال تقاضای 
آسیا به استثنای تقاضا برای سوخت جت تا پایان امسال به سطح پیش از شیوع ویروس 
کرونا بهبود پیدا می کند.به گفته وی کاهش عظیم سرمایه گذاری در تولید نفت احتماا 
باعث خواهد شد قیمت نفت سه تا پنج سال دیگر جهش جدیدی پیدا کند. ویتول پیش 

از این اعام کرده بود ممکن است در تولیدکنندگان نفت آمریکا سرمایه گذاری کند.

به افزایش قیمت نفت امیدی نیست
در این راستا محمد خطیبی - کارشنارس حوزه انرژی - با اشاره به وضعیت قیمت نفت 
و احتمال افزایش آن در روزهای آتی گفت: قیمت نفت به چند عامل بستگی دارد؛ یکی 
از این عوامل شرایط شیوع ویروس کروناست، اکنون که موج دوم کرونا ایجاد شده شاهد 
تعطیلی برخی از فعالیت های اقتصادی هســتیم و همین مســاله تاثیر مستقیمی روی 
وضعیت اقتصادی و قیمت نفت دارد.وی با بیان اینکه شــیوع بیشتر ویروس کرونا روی 
تقاضــا اثر می گذارد و می تواند قیمت های نفت را تضعیف کند، اظهار کرد: یک عامل 
موثر دیگر بر قیمت های نفت، عکس العمل اوپک پاس است. اگر در جلسه آتی متناسب 
با شــرایط پیش رو تقاضا را مدنظر  قرار دهند و عرضه را محدود کنند شرایط می تواند 
قابل کنترل باشد.این کارشناس حوره انرژی افزود: اگر تصمیم جدیدی در این راستا اتخاذ 

نشود، باتوجه به اینکه وضعیت تقاضا متاثر از شرایط ویروس کرونا و تصمیم اوپک پاس 
است، نمی توان چندان به بهبود شرایط امیدوار بود اما به طور کلی شرایط امیدوارکننده 
ای نیز وجود ندارد مگر اینکه تصمیم جدیدی توســط واوپک پاس گرفته شود و عاوه 
بــر کاهش هایی که اکنون اعمال می کند کاهش مجــددی را درنظر بگیرد.خطیبی با 
بیان اینکه اگر موج جدید کرونا اقتصاد را بیشتر از اکنون درگیر کند و محدودیت های 
جدید موجب کاهش تقاضا شود خیلی نمی توان نسبت به بهبود قیمت ها امیدوار بود، 
هرچند که اگر تصمیم اوپک پاس یک تصمیم منطقی باشــد می تواند قیمت ها را در 

همین سطح نگه دارد.

تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار نفت چه خواهد بود؟
وی با اشاره به تاثیر انتخابات آمریکا بر قیمت نفت، گفت: به نظر نمی آید که در شرایط 
فعلی انتخابات آمریکا تاثیر آنی و فوری بر بازار نفت داشــته باشد، اگر گروه فعلی مجدد 
بر سر امور حاکم شود که سیاست های قبلی را اعمال می کند اما اگر دموکرات ها وارد 
کار شــوند، سیاست های جدیدی دارند که آن هم در کوتاه زمان اعمال نخواهند کرد و 
زمان خواهد برد.به گفته این کارشــناس حوزه انرژی بنده گمان نمی کنم که انتخابات 
آمریکا تاثیر آنی روی قیمت ها داشته باشد منهای عوامل روانی که یک مدت کوتاهی اثر 

میگذارد که اگر با عوامل واقعی همراه نشود اثر خود را از دست خواهد داد.

یک میدان جدید نفتی رونمایی خواهد شد
معاون مدیر عامل اکتشاف نفت از تکمیل فرایند کار اکتشاف یک میدان نفتی 
یلدا خبر داد و گفت: اگر شرایط به درستی پیش برود طی هفته های آتی خبر 
کشــف این میدان نفتی اعام خواهد شد.ســیدعلی معلمی، با اشاره به آخرین 
جزییات کشف میدان نفتی یلدا، اظهار کرد: میدان یلدا در ۳۰ کیلومتری شرق 
میدان پارس جنوبی قرار دارد و اگر نتیجه از لحاظ کشف هیدروکربوری مثبت 
باشد کمک شــایانی به میدان پارس جنوبی خواهد شد.وی با اشاره به نزدیکی 
تاسیسات میدان پارس جنوبی به این پروژه، گفت: این موضوع مزیت های زیادی 
را برای تســریع در زمان بهره برداری به دنبال دارد، باتوجه به اینکه این میدان 
یک میدان استراتژیک است امیدواریم نتیجه کار مثبت باشد.معاون مدیر عامل 
اکتشاف نفت افزود: در حال حاضر در مرحله تست هستیم، اکنون شرکت ملی 
نفت و گاز پارس همکاری ویژه ای با ما دارد و عما درگیر این پروژه هستند تا 
بتوانیم در ســریع ترین زمان نتیجه را اعام کنیم.معلمی با بیان اینکه اکتشاف 
مراحــل متفاوتی دارد، تصریح کرد: تمام مراحل به پایان نرســیده و باید تولید 
صورت گیرد تا بتوان نتیجه قطعی را اعام کرد و منتظر نتایج خوب هستیم. تا 
کنون تا عمق ایه گازی پیش رفتیم که حدود ۴۵۰۰ متر است.وی اظهار کرد: 
انتظار داریم که طی چند هفته آینده این کشــف به نتیجه برسد اگر مثبت بود 

اعام می شود اما درصدی احتمال نیز وجود دارد که منفی باشد.

در سال جهش تولید به ثمر نشست:
راه اندازی نخستین کارخانه تولید محصوات 
گوگردی در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس

رئیس عملیات فروش شــرکت پاایش گاز شــهید هاشمي نژاد گفت: همزمان 
با ســال جهش تولید و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقاب در حوزه 
اقتصاد مقاومتي، با راه اندازی اولین کارخانه تولید محصوات گوگردی، نخستین 
خوراک گوگرد مذاب تحویل شــرکت های خصوصــی گردید.به گزارش روابط 
عمومي شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد، علي اصغر فوادوند با اعام این 
خبر افزود: روزانه بیش از دو هزار تن محصول گوگرد در این مجتمع گازي تولید 
مي شــود که با هدف ایجاد ارزش افزوده بااتر از این محصول استراتژیک، پنج 
شرکت خصوصی اقدام به سرمایه گذاري در منطقه عملیاتي خانگیران سرخس 
کــرده اند.وي تصریح کرد: به هر شــرکت روزانه ۲۰۰ تن گوگرد مذاب تحویل 
مي شــود تا محصواتي نظیر گوگرد گرانول، گوگرد پاستیل، بنتونیت گرانول، 
بنتونیت پاســتیل و محصوات جانبي دیگري تولید نمایند.این مقام مســئول 
تصریح کرد: این پنج مجتمع گوگردي توسط شرکت هاي داخلي و دانش بنیان 
ساخته شده است.رئیس عملیات فروش شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد با 
اشاره به اینکه در فاز نخست هر پروژه ۳۰ نفر مشغول کار مي شوند تاکید کرد: 

در جمع این پروژه ها ۱۵۰ نفر مشغول بکار خواهند شد.

کاهش بروکراسی اداری، بزرگ ترین ثمره 
طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفا

پیرانشــهر  مــردم  پور، نماینــده  کمــال حســین 
و سردشت در مجلس شورای اســامی  در خصوص 
طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب شهری 
و روستایی اظهار داشت: طرح یکپارچه سازی شرکت 
های آب و فاضاب شهری و روستایی جزو طرح های 
 مثبت وزارت نیرو طی سال های اخیر بوده که توانسته بروکراسی اداری را کمتر کند.

وی افــزود: در بســیاری از مواقــع روســتاهایی کــه در نزدیکــی شــهرها 
بودنــد درگرفتــن برخــی خدمات دچار مشــکل می شــدند که بــا اجرای 
 این طرح مشــکات ایــن چنینی تا حد قابل توجهی برطرف شــده اســت.

نماینده مردم پیرانشــهر و سردشــت با بیان اینکه اقــدام وزارت نیرو در پروژه 
های زیرســاختی قابل تقدیر است، خاطرنشــان کرد: با اجرای طرح یکپارچه 
ســازی شــرکت های آب و فاضاب شهری و روستایی، مشــکات روستائیان 
حل شــده و مدیریت منســجمی برای آب و فاضاب اســتان ها شکل گرفته 
 کــه می تــوان آثار اجــرای این طرح را در ســال هــای آتی مشــاهده کرد.

وی با اشاره به مزایای طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب شهری و 
روستایی افزود: اجرای این طرح ضمن جلوگیری از موازی کاری شرکت های آبفا 
 در تصمیم گیری ها، در کاهش هزینه ها و افزایش راندمان کاری نقش بسزایی دارد.

حسین پور اجرای این طرح را مثبت دانسته و اذعان کرد: یکی از عمده اهداف 
طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفا توجه ویژه به روستاها و محرومیت زدایی 
بوده که اگر اجرای این طرح تدوام پیدا کند، باعث موفقیت و رشــد کشور می 

شود.

مانور مدیریت شرایط اضطراری در پاایشگاه 
گاز ایام برگزار شد

ایام - رئیس HSE شرکت پاایش گاز ایام از برگزاری 
مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با موضوع نشت 
گاز ســمی و آتش فورانی در ایــن واحد صنعتی خبر 
داد و گفت: به منظور آمادگی نیروهای مدیریت بحران، 
پدافند غیر عامل و آتش نشــانی در مواقع بحرانی، هر 
ســاله مانورهای آمادگی برگزار می شــود تا نقاط ضعف و قــوت آنان در ابعاد 
مختلف شناسایی شــود.به گزارش روابط عمومی، "روح اله شریفی" با اشاره به 
اینکه اگر در شرایط بحرانی نیروهای مذکور آمادگی ازم نداشته باشند به یقین 
با مشکات فراوانی روبرو خواهند شد، افزود: پاایشگاه گاز ایام برنامه های مهم 
و قابل توجهی برای شرایط بحران ترسیم کرده و با تربیت نیروهای کاردان و با 
تجربه آماده مقابله با هرگونه حوادث احتمالی را دارد.وی با بیان اینکه به منظور 
جلوگیری از به وجود آمدن مشــکات در کنترل شــرایط بحرانی و همچنین 
کاهش هزینه های ناشــی از بحران ازم است که یک واحد صنعتی برای شرایط 
اضطراری آمادگی ازم را داشته باشد، اظهار داشت: به این منظور مطابق برنامه 
ریزی انجام شــده مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با موضوع نشت گاز 
سمی و آتش فورانی در واحد یک تصفیه گاز پاایشگاه با مشارکت خوب اعضای 
کمیته مدیریت شــرایط اضطراری و پرســنل واحدهای بهره برداری، حراست، 
بهداری ، ایمنی و آتش نشانی در شرکت پاایش گاز ایام برگزار شد.وی تصریح 
کرد: از زمان شروع مانور با تاش همکاران عملیاتی نسبت به اجرای  فعالیت های 
تعریف شده طبق زمانبندی های مورد نظر اقدام و پس از اعام شرایط اضطراری 
جلسه کمیته شرایط اضطراری تشکیل گردید، تا ضمن تبادل نظر در خصوص 
راهکارهای برون رفت از شرایط اضطراری، تعامل و هماهنگی  واحدهای درگیر 

و غیره مد نظر قرار گیرد.

برآورد ترکیه از اکتشاف گازی افزایش یافت
ترکیه پس از کشــف ۸۵ میلیارد متر مکعب دیگــر گاز، برآوردش از ذخایر 
گازی کشــف شده در دریای سیاه را به ۴۰۵ میلیارد متر مکعب افزایش داد. 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اظهار کرد: در ماه اوت این میدان 
حاوی ۳۲۰ میلیارد متر مکعب گاز بود و بزرگترین کشف گاز طبیعی ترکیه 
شناخته شد.کشتی حفاری فاتح این کشــف را در حدود ۱۰۰ مایل دریایی 
شــمال ساحل ترکیه انجام داد. حتی پیش از بازبینی اخیر میزان ذخایر گاز 
طبیعی اکتشافی ترکیه، تحلیلگران آن را اکتشاف بزرگی می دانند که یکی 
از بزرگترین اکتشافات جهانی در سال ۲۰۲۰ بوده است.اردوغان که در داخل 
کشــتی فاتح صحبت می کرد، گفت: کار در این چاه پس از رسیدن به عمق 
۴۷۷۵ متری همان طور که پیش از این برنامه ریزی شــده بود، کامل شده 
است.این کشتی ماه آینده و پس از بازگشت به بندر برای تعمیرات، عملیات 
جدیدی را در چاه متفاوتی در همین میدان که ساکاریا نام دارد، آغاز خواهد 
کرد. کشتی حفاری دیگری به نام کانونی هم برای عملیات حفاری به دریای 
سیاه عازم شده است.اگر گاز اکتشافی از نظر تجاری قابل استخراج باشد، این 
کشف وابستگی ترکیه به روســیه، ایران و جمهوری آذربایجان برای واردات 
انرژی را تغییر خواهد داد.ترکیه انتظار دارد نخستین جریان گاز از این میدان 
در سال ۲۰۲۳ آغاز شود. یک منبع آگاه اظهار کرد: تولید ساانه ۱۵ میلیارد 

متر مکعب گاز از سال ۲۰۲۵ به بعد در نظر گرفته شده است.

آمادگی روسیه و عربستان سعودی برای حفظ 
ثبات بازار انرژی

کرملین در بیانیه ای پس از دومین مکالمه تلفنی میان رییس جمهور روسیه 
و ولیعهد عربستان سعودی در یک هفته گذشته، اعام کرد که مسکو و ریاض 
آماده هستند برای حفظ ثبات بازار انرژی جهانی همکاری نزدیکی داشته باشند. 
وادیمیر پوتین و محمد بن ســلمان دربــاره همکاری اوپک پاس گفت و گو 
کــرده و به مکالمات ۱۳ اکتبر ادامه دادند که طی آن، دو طرف تاشــها برای 
متوازن کردن عرضه و تقاضا در بازار نفت و تقویت اقتصاد جهانی را مورد بازبینی 
قرار داده بودند. این تماس در آســتانه برگزاری نشست مجازی کمیته نظارتی 
مشــترک وزیران اوپک و غیراوپک در روز دوشنبه انجام گرفت. این کمیته که 
عربستان سعودی و روسیه ریاست آن را به طور مشترک برعهده دارند، پایبندی 
اعضا به توافق کاهش تولید و وضعیت بازار را بررسی می کند.با افزایش مجدد 
شــیوع ویروس کرونا در اروپا و آمریکا که تقاضا برای انرژی را مورد تهدید قرار 
داده است، بسیاری در بازار این سوال را مطرح می کنند که آیا تولیدکنندگان 
اوپک و متحدانشان طبق برنامه ای که در ماه مه آغاز کرده اند، تولیدشان را در 
ژانویه سال ۲۰۲۲ به میزان دو میلیون بشکه در روز افزایش می دهند یا خیر.

نشست وزیران کشورهای اوپک پاس روزهای ۳۰ نوامبر و اول دسامبر )۱۰ و 
۱۱ آذر( برگزار می شود.الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه و سهیل المزروعی، 

همتای اماراتی وی هفته گذشته گفته بودند.

رونق بازار خرید اوراق گواهی ظرفیت 
نیروگاه ها

معاون برنامه ریزی شــرکت برق حرارتی با اشاره به رونق بازار خرید اوراق گواهی 
ظرفیت نیروگاه ها توســط مشترکان مشــمول، گفت: تاکنون ظرفیت مطمئنه 
نیروگاه های ماهشهر، جهرم و شــیروان در بورس انرژی پذیرش شده و در حال 

حاضر ۲۲۷ مگاوات از آن توسط متقاضیان خریداری شده است.
، پیرو اباغیه معاون برق و انرژی وزارت نیرو و تســهیات در نظر گرفته شــده 
برای مشترکان مشمول بر اساس »دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشترکان 
جهت ارایه اوراق گواهی ظرفیت«، امــکان ارائه مرحله ای اوراق گواهی ظرفیت 
توسط مشترکان به شرکت های برق منطقه ای و توزیع فراهم شده است.بر همین 
اساس مشترکانی که در مردادماه امسال با مراجعه به شرکت های برق منطقه ای 
یا توزیع مربوطه، نسبت به عقد تفاهم نامه در خصوص ارائه مرحله ای اوراق اقدام 
کرده اند، باید اوراق مورد نیاز خود را حداکثر تا پایان امسال خریداری و ارائه کنند 
و مشــترکانی که در شــهریورماه اقدام کرده اند باید تا پایان آذرماه امسال اوراق 
گواهی ظرفیت متناسب با میزان قدرت قراردادی خود را به مالک شبکه مربوطه 

تحویل دهند.
در صورتی که مشترکان مشمول طی مهلت مقرر در دستورالعمل، نسبت به خرید 
و ارایه اوراق گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی خود اقدام نکنند، مشمول 
مقررات تجاوز از قدرت قراردادی بوده و تعرفه برق مصرفی آنان متناسب با تعهدات 
گواهی ظرفیت انجام نشــده و با نرخ بااتری محاســبه و از آنان اخذ خواهد شد. 
همچنین مالک شبکه مکلف شده که قرارداد انشعاب آنان را فسخ و ارایه دهندگان 
گواهی ظرفیت که متقاضی جدید انشعاب هستند را جایگزین آنان کند.حمیدرضا 
عظیمی - معاون برنامه ریزی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی - در 
این رابطه با اشــاره به ایجاد تعادل در بازار گواهی ظرفیت از طریق افزایش سمت 
عرضه، گفت: تاکنون ظرفیت مطمئنه نیروگاه های ماهشهر، جهرم و شیروان در 
بورس انرژی پذیرش شــده و در حال حاضر ۲۲۷ مگاوات از آن توسط متقاضیان 
خریداری شده است.وی با بیان اینکه شــاخص های بازار و نماگرهای موجود در 
صنعت برق نشان دهنده افزایش رونق اوراق گواهی ظرفیت در ماه های باقیمانده از 
سال جاری و همچنین افزایش شدید تقاضا برای این اوراق است، گفت: البته شرکت 
مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تمام تاش خود را برای حفظ تعادل عرضه 
و تقاضا از طریق پوشــش تقاضای اوراق از طرف مشموان و متقاضیان جدید را 
انجام خواهد داد.عظیمی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: گواهی ظرفیت 
سندی است قابل مبادله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی 
قابل اتکای جدید یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می شود واحد 
گواهی ظرفیت کیلووات اســت که معرف »تعهد تــدارک یک کیلووات ظرفیت 
مطمئن نیروگاهی به مدت نامحدود« اســت و واگذاری اشتراک جدید یا افزایش 

قدرت قراردادی مشترکان مستلزم ارائه میزان متناسبی از گواهی ظرفیت است.

انواع اوراق گواهی ظرفیت در کشور
وی به تشریح انواع گواهی ظرفیت پرداخت و افزود: اوراق گواهی ظرفیت سررسید 
شــده )نقدی( در قالب بازار نقدی معامله شده و از طریق نیروگاه های موجود یا 
مشترکانی که مایل به کاهش قدرت قراردادی هستند، منتشر می شود.عظیمی 
اضافه کرد: خریداران این اوراق نیز متقاضیان اتصال به شــبکه یا افزایش قدرت 
قراردادی باای پنج مگاوات، نیروگاه های مواجه با افت ظرفیت و بازنشســتگی و 
سرمایه گذاران عادی است. درحال حاضر پیش نیاز اتصال به شبکه برای متقاضیان 
جدید با قدرت قراردادی باای پنج مگاوات یا مشترکان متقاضی افزایش قدرت 
قراردادی باای پنج مگاوات، خرید اوراق گواهی ظرفیت از بازار ســرمایه )بورس 
انــرژی( بــوده و پس از آن می توانند انرژی مورد نیاز خــود را با توجه به قرارداد 
اتصال به شبکه به صورت مطمئن از شبکه برق، بازار برق بورس انرژی ایران یا در 
قالب قراردادهای دوجانبه خریداری و تامین کنند.طبق اعام وزارت نیرو، معاون 
برنامه ریزی شرکت برق حرارتی با اشاره به اوراق گواهی ظرفیت سررسیددار )آتی(، 
گفت: این اوراق بر مبنای تعهد نیروگاه مبنی بر ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاه در 
تاریخ مشخصی در آینده منتشر می شــود. با توجه به این موضوع، اوراق گواهی 
ظرفیت مذکور را می توان به صورت سررسیددار و در قالب قراردادهای سلف موازی 
استاندارد منتشر کرد.وی ادامه داد: در این حالت نیروگاهی که متقاضی تامین مالی 
جهت احداث نیروگاه  و تامین ظرفیت تولید برق در آینده است، با انتشار این اوراق، 
پروژه را تامین مالی کرده و در سررسید ظرفیت تعهدی را تامین و تضمین می کند.

تسهیل ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق
عظیمی تاکید کرد: از جمله مزایای این ابزار مالی »تسهیل و تسریع تامین مالی 
صنعت برق«، »تســهیل ورود بیش از پیــش بخش خصوصی به صنعت برق و 
سرمایه گذاری در آن«، »ارائه چشم انداز مناسب به تصمیم گیران و سیاست گذاران 
جهت توســعه ظرفیت تولید و ارسال ســیگنال اقتصادی به ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی«، »تامین برق مطمئن و پایدار برای خریداران انشعاب از طریق 
ارائه گواهی ظرفیت« و »حصول اطمینان از تناسب افزایش ظرفیت تولید برق با 
رشد مصرف در کشور« است.وی ادامه داد: تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه ها 
با اســتفاده از ظرفیت ایجاد شده به واســطه عرضه اوراق گواهی ظرفیت توسط 
متقاضیان کاهش قدرت قراردادی که منجر به آزادسازی ظرفیت های بااستفاده و 
تخصیص آن به متقاضیان جدید شود و همچنین استفاده به عنوان نماگر اقتصادی 
جهت پیش بینی رشد اقتصادی در سال های آتی با توجه به نرخ رشد قیمت اوراق 

گواهی ظرفیت آتی از دیگر مزایای این ابزار مالی است.
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گزیده خبر دربخش صنعت و معدن محقق شد؛

رشد ۱۱.۵ درصدی سرمایه گذاری مصوب خارجی
حجم کل ســرمایه گذاری خارجی مصوب بخش صنعت، معــدن و تجارت در نیمه 
نخست امسال  ۸۵۰ میلیون دار به ثبت رسید که در هم سنجی با پارسال رشد ۱۱.۵ 
درصدی نشان می دهد.برپایه آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در ۶ ماهه نخســت امسال ۴۹ فقره ســرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸۵۰ میلیون 
دار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشــور به تصویب رسید.تعداد سرمایه گذاری 
خارجی انجام شده در این بخش ها در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ افت دو درصدی 
نشــان می دهد.عاوه براین در دوره مورد بررســی، سهم بخش صنعت ۸۳.۶  درصد، 
بخــش معدن ۶.۲  درصد و بخش تجارت ۱۰.۲  درصد از حجم ســرمایه گذاری های 
مصوب خارجی است.ســرمایه گذاری خارجی مصوب شــامل همه درخواست ها اعم 
از ســرمایه گذاری برای ایجاد طرح های جدید، خرید ســهام شــرکت های موجود و 

همچنین سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در سال های گذشته و بدون پوشش 
حمایتی قانون است.پیشتر مدیرکل ســرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری 
های اقتصادی و کمک های فنی ایران گفت: در ۶ ماهه سال ۹۸ میزان جلب سرمایه 
خارجی یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون دار بود که امسال به سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
دار رســید. تا پایان سال امسال نیز پیش بینی می شود میزان جلب سرمایه گذاری 
خارجی به ۶ میلیارد دار برسد. در پنج ماهه نخست امسال ۶۰ فقره سرمایه گذاری 
خارجی به ارزش دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دار در کل کشــور به تصویب رســید 
که بخش صنعت، معدن و تجارت ســهم ۲۶ درصدی داشــته است.مطابق آمار پنج 
ماهه امسال، بیشترین حجم ســرمایه گذاری در گروه های ساخت مواد و محصوات 
شیمیایی )با ۴۰۵ میلیون دار(، ساخت فلزات اساسی )با ۴۵ میلیون دار(، ساخت 

محصوات غذایی و انواع آشــامیدنی ها )با ۳۲ میلیون دار( و ساخت ماشین آات و 
تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )با ۲۶ میلیون دار( بوده است.چهار کشور 
نخســت از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب، آلمان )با ۳۴۱ میلیون دار(، 
امارات متحده عربی )با ۵۴ میلیون دار(، چین )با ۳۲ میلیون دار( و ترکیه )با ۳۰ 
میلیون دار( بودند.همچنین بیشترین تعداد سرمایه گذاری ها توسط کشور افغانستان 
با ۱۷ فقره بود و کشــورهای چین با ۶ فقره، ترکیه و هندوســتان با پنج فقره، رتبه 
های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.استان های سیستان و بلوچستان )با ۴۲ 
درصد(، خوزستان )با ۳۸ درصد(  و تهران و آذربایجان شرقی )هر یک با هشت درصد( 
به ترتیب رتبه های نخست تا سوم را از لحاظ حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب از 

ابتدای امسال تا پایان مردادماه کسب کرده  بودند.

درخشش گروه فواد مباركه در پنجمین 
اجاس سراسری نشان عالی مدیر سال

گروه فواد مبارکه متشکل از شــرکتهای فواد مبارکه، فواد هرمزگان و فواد 
ســنگان در پنجمین اجاس سراسری نشان عالی مدیر ســال، نشانهای عالی 
این اجاس را درو کردند. در حاشــیۀ برگزاری این  اجاس که با حضور خداداد 
غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو و معاون وزیر صمت، دکتر کانتری معاون 
رئیس جمهوری، دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، فرماندار تهران 
و تنی چند از مسئولین کشــوری در مرکز همایش های دیپلماتیک وزارت امور 
خارجه برگزار شد، سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی فواد مبارکه، که به نیابت 
از مهندس حمیدرضا عظیمیان در  آن حضور یافته بود، اظهار کرد: فواد مبارکه 
مفتخر اســت که امسال نیز نشان عالی مدیر سال را دریافت می کند.وی تصریح 
کــرد: با وجود مدیریت و مدل های مدیریتی این مجموعه که دارای ظرفیت های 
بسیار زیادی است و همچنین توان فکری موجود در بدنۀ سازمان، مدیریت ارشد، 
معاونین و مدیران فواد مبارکه، کسب چنین افتخاری دور از انتظار نیست.نقوی 
بــا تأکید بر اینکه بحث مدیریتی و جایــگاه آن بالطبع در خلق ارزش تأثیرگذار 
اســت، ادامه داد: شرکت فواد مبارکه به سیستم مدیریت مشارکتی و مدیریت 
همه جانبه مجهز است و توانسته تمامی مشکات خود را مدیریت و راهبری کند؛ 
به طوری که همراهی تمامی بدنۀ سازمان در فرایند تصمیم سازی، فضای مناسبی 
برای مدیریت ارشــد ســازمان ایجاد کرده تا بهترین تصمیم ها را اتخاذ کند.وی 
افزود: در سیستم مدیریت فواد مبارکه تدوین برنامه های استراتژیک همواره با 
حضور مقام ارشد سازمان انجام شــده است. در سال گذشته نیز در یک ماراتن 
دوروزه با حضور مدیرعامل و تمام مدیران شــرکت اســتراتژی های سال جاری 
در فواد مبارکه تدوین شــد.به گفتۀ نقوی، در واقع مدیریت شرکت شخصا در 
فرایند تصمیم گیری و تدوین استراتژی فواد مبارکه شرکت داشت و در سال ۹۹ 
مأموریت و چشم انداز فواد مبارکه بازنگری و با مفاهیم جدید نوشته شد.معاون 
تکنولوژی فواد مبارکه با تأکید بــر اینکه فرایند مدیریت فواد مبارکه همواره 
پویا بوده اســت ادامه داد: این شــرکت در حال احداث رصدخانۀ استراتژیک و 
مدیریت است تا بتواند محیط خارج از مجموعه را نظام مند رصد کند. ضمن اینکه 
شــرکت مفهوم طرح دیجیتال و جمع آوری اطاعات برای تصمیم گیری صحیح 
توسط مدیریت ارشد سازمان را برنامه ریزی کرده و اعتقاد دارد در سال های آینده 
با کیفیتی بهتر فرایند تصمیم ســازی و تصمیم گیری و راهبری شرکت را ادامه 

خواهد داد.

معاون بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خبر داد:
عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر استان 

بوشهر بدون وقفه ادامه دارد
بوشهر- معاون بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوشــهر گفت: پس از وقفه ای کوتــاه مدت در فعالیت 
ســامانه های بندری، اکنون فعالیت تخلیه و بارگیری 
در بخش های ستادی و عملیاتی بنادر این استان بدون 
هیچگونه وقفه ای به صورت شــبانه روزی ادامه دارد.به 

گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، محمد شکیبی 
نســب جمع خبرنگاران اظهار داشت: تشریفات بندری و گمرگی کاا در بخش 
صادرات و واردات نیز بدون هیچگونه وقفه ای در حال انجام است و در این زمینه 
خدمات موردنیاز تجار و بازرگان با روال عادی در حال انجام است.وی بیان کرد: 
عملکرد ۶ ماهه ابتدایی امسال بندر بوشهر یک میلیون و ۳۵۰ هزار گزارش شده 
که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل بیش از ۷۰ درصد رشد نشان می دهد.

شــکیبی نسب ادامه داد: عمده صادرات بندر بوشهر شامل مواد معدنی و مصالح 
ساختمانی است که نسبت به ســال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.وی 
گفــت: از مجموع یک میلیون ۳۵۰ هزار تن تخلیه و بارگیری در بنادر بوشــهر 
۹۰۰ هزار تن آن صادرات غیرنفتی بود که عمده آن در حوزه مصالح ساختمانی 
و مواد معدنی رقم خورده است.شــکیبی نسب عنوان کرد: واردات کاا نیز برای 
اقام مختلفی که واردات آنها به کشور مجاز است با سرعت خوب و قابل قبولی در 
حال انجام است. وی افزود: با توجه به افزایش ۷۰ درصدی ۶ ماهه ابتدایی امسال، 
حجم عملیات تخلیه و بارگیری در بندر بوشــهر تا پایان ســال جاری نیز شاهد 
روند افزایشــی خواهد بود.شکیبی نسب اظهار کرد: با توجه به تعامل و همکاری 
موجود در بخش  های مختلف عملیات تخلیه و بارگیری  پیش بینی می شــود تا 
پایان سال جاری بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن عملیات تخلیه و بارگیری 

در بندر بوشهر محقق شود.

در تولید ۳۰ محصول کشاورزی؛ 
كشاورزی آذربایجان شرقی رتبه های اول تا 
پنجم كشوری را به خود اختصاص داده است

آذربایجان شرقی – وحید خوش زرع: رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: استان 
آذربایجان شــرقی در تولید ۳۰ محصول کشــاورزی 
رتبه های اول تا پنجم کشــوری را به خود اختصاص 
داده است. به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، 

اکبر فتحی با بیان این خبــر افزود: در حوزه زراعت در بخش حبوبات و تولید 
عدس رتبه اول تا دوم کشور با سطح زیرکشت ثابت و طی سالهای مختلف به 
استان آذربایجان شرقی تعلق دارد. در علوفه و تولید یونجه هم به لحاظ سطح 
زیرکشــت و هم میزان تولید رتبه اول کشــور به استان آذربایجان شرقی و در 
کل تولید علوفه با توجه به تعداد دام های اســتان، مقام اول تا ســوم کشور به 
آذربایجان شــرقی تعلق دارد. وی با خاطرنشان کردن این موضوع که در تولید 
گندم مقام چهارم کشوری به استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد، ادامه داد: 
در زیربخش باغبانی و تولید سیب مقام دوم کشور، تولید زردآلو رده اول، تولید 
ســنجد رتبه اول کشور، در زغال اخته رتبه دوم کشوری و در سایر محصوات 
باغی رتبه های اول تا هفتم کشــوری متعلق به استان آذربایجان شرقی است. 
فتحــی در خصوص تولیدات دام و طیور نیــز گفت: در زیربخش دام و طیور و 
تولید گوشت قرمز رتبه سوم کشوری به استان ما تعلق دارد. در تولید تخم مرغ، 
استان آذربایجان شرقی به نوعی قطب تولید تخم مرغ کشور محسوب می شود 
و حدود ۱۰.۵ درصد تخم مرغ کشور در استان آذربایجان شرقی تولید شده و از 
این حیث مقام سوم کشوری به آذربایجان شرقی اختصاص دارد. رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان همچنین اضافه کرد: در تولید جوجه یکروزه و مرغ مادر 
تخمگذار مقام سوم کشور مختص استان آذربایجان شرقی است. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: استان آذربایجان شرقی دارای یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار هکتار اراضی کشاورزی)دیم-آبی( است که از این میزان ۸۰۰ هزار هکتار 
بصورت دیم مطلق و ۳۰۰ هزار هکتار به طور آبی کشــت می شــوند که ۱۰۵ 
هــزار هکتار آن مربوط به باغات بوده و مابقی در حوزه زراعت قرار دارد. فتحی 
با اشاره به این نکته که تقریباً ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی نیز بصورت نیمه آبی 

کشت می شوند.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه:
مركز تجارت ایرانیان در دمشق راه اندازی شد

رئیس اتاق مشــترک ایران و ســوریه گفت: مرکز تجارت ایرانیان در دمشق در راستای تحقق صادرات یک 
میلیارد داری به سوریه راه اندازی شد.به گزارش اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی رئیس اتاق مشترک ایران 
و سوریه با اشــاره به جزئیات راه اندازی مرکز تجارت ایرانیان در سوریه، اظهار داشت: این مرکز در مساحت 
چهار هزار مترمربع در منطقه آزاد در قلب دمشق و با سرمایه گذاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی 
ایران خریداری، تجهیز و به بهره برداری رســیده است.وی با بیان اینکه این مرکز در منطقه تجارت خارجی 
دمشق خریداری شده و موقعیت بسیار ممتازی جهت استقرار شرکت ها و فعالیت اقتصادی کشور ایران دارد، 
ادامه داد: این ساختمان در دوازده طبقه به بهره برداری رسیده که دو طبقه آن به صورت نمایشگاهی است و 
در سایر طبقات خدمات مختلف در زمینه بازاریابی، حمل ونقل، مشاوره های حقوقی، بانکی، بیمه، نمایشگاه 
و… ارائه می شــود.عضو هیأت رئیســه اتاق ایران با اشاره به فراهم شدن تجهیزات کامل، سالن های جلسات 
برای برگزاری نشست های اقتصادی و … در این مرکز، خاطرنشان کرد: بهره برداری از مرکز تجارت ایرانیان 
در ســوریه امکان ارتباط با اتاق های بازرگانی، صنعت و کشاورزی شهرهای مهم سوریه مانند دمشق، حلب، 
حمص، اذقیه و.... را فراهم کرده اســت.رئیس اتاق مشــترک ایران و سوریه از استقرار ۲۴ شرکت ایرانی در 
این مرکز و آغاز فعالیت آنها خبر داد.وی با اشاره به استقرار مشاورین مختلف بانکی، حقوقی و مالی در این 
مرکز، یادآور شــد: با مطالعات کامل و استفاده از تجربیات کشورهای مختلف سعی شده شرکت های ایرانی 
مستقر در این مرکز بتوانند به راحتی امکانات و خدمات مورد نیاز خود را در زمینه های مختلف دریافت کنند.

کاشــفی همچنین از برنامه ریزی و در دست اجرا بودن نشســت ها و نمایشگاه های تخصصی بر اساس نیاز 
شرکت های ایرانی هم خبر داد.عضو هیأت رئیسه اتاق ایران گفت: درحالی که شیوع بیماری کرونا موجب کم 
شدن رفت وآمدها و ارتباطات تجاری شده، سعی در تکمیل و تجهیز این مرکز به عمل آمد و در حال حاضر با 
سهل ترین شرایط امکان فعالیت برای فعالین و صادرکنندگان کشور مهیا شده است.کاشفی از مزایای تأسیس 
این مرکز برای توســعه روابط تجاری ایران و سوریه هم یاد کرد و ابراز امیدواری کرد راه اندازی مرکز تجارت 
ایرانیان در سوریه بتواند موجب ارتقا سطح روابط اقتصادی بخش خصوصی دو کشور شود.وی از هدف گذاری 
صادرات یک میلیارد داری به ســوریه تا پایان سال میادی آینده خبر داد و عنوان کرد: این مرکز می تواند 

نقش مهمی در تحقق این هدف گذاری صادراتی داشته باشد.

صادرات برخی كااها به 
آمریکا ممنوع شد

چیــن در اقدامی تافی جویانه صــادرات برخی 
کااهای خود به آمریکا را محدود کرده اســت.به 
گزارش رویترز، رسانه های رسمی چین از تصویب 
قانون محــدود کننده صــادرات برخی کااهای 
کنترل شــده با هدف اقدام پکن علیه کشورهایی 
که دســت به اقدامات کنترلــی علیه منافع چین 
می زنند، خبر داد.گزارش شــینهوا در روز شــنبه 
اشاره ای به نام کشور خاصی نکرده بود اما آمریکا 
ماه گذشــته با اعمــال محدودیت بــر صادرات 
محصوات شرکت بین المللی تولیدی محصوات 
نیمه رسانا، بزرگترین تولید کننده چیپ ست های 
کامپیوتری و همچنین سیاســت های سختگیرانه 
علیه هوآوی باعث خشــم چین شده بود.چین و 
آمریکا مدتی است که بر سر مسائلی مانند تجارت، 
حقوق بشــر، فن آوری و حتی ویــروس کرونا با 
یکدیگر دچار مشــکات اساسی شــده اند. قانون 
جدید چین که روز شنبه به تصویب رسید از اول 
دسامبر اجرایی خواهد شد.کااهایی که چین اقدام 
به کنترل آنها کرده شامل محصوات هسته ای و 
نظامی و فن آوری ها و داده ها و خدمات مربوطه 
هستند.در بیانیه ای که از سوی کنگره ملی خلق 
چین منتشــر شده هدف از این اقدام »حفاظت از 

امنیت و منافع ملی« بوده است.

معاون وزیر صمت:
»تنظیم بازار«اولویت وزارت صمت است

معاون وزیر صمت با بیان اینکه اولویت نخست وزارتخانه موضوع بازار است، گفت: 
همه بخش ها و دستگاه ها و حوزه نظارتی و اصناف برای تنظیم بازار باید هماهنگ 
باشند.به گزارش وزارت صمت، ســعید زرندی در مراسم تودیع و معارفه معاون 
بازرگانی داخلی این وزارتخانه تاکید کرد: اولویت نخست و مهمترین مسئله پیش 
روی امروز وزارت صمت موضوع بازار اســت.معاون وزیر صمت گفت: مسئولیت 
اصلی بازار در وزارت صمت نیز با معاونت بازرگانی داخلی است و با توجه به سوابق 
و تجربیات قبلی آقای قبادی جای امیدواری اســت که امور بیش از پیش بهبود 
یابد.وی افزود: پیچیدگی های تنظیم بازار در شرایط حاضر و با لحاظ همه جوانب 
و شاخص های کان اقتصادی کشور، باید انجام شود و در همین راستا هماهنگی 
جامع بین بخش ها و حتی بین دستگاه های مختلف و حوزه نظارتی و اصناف یک 
ضرورت غیر قابل انکار است.معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به ضرورت 
تکمیل و راه اندازی همه سامانه های مربوط به لجستیک و توزیع در بخش بازرگانی 
کشــور، گفت: متولی این موضوع معاونت بازرگانی داخلی است که باید در این 
خصوص همت بیشتری به خرج دهد و اقدامات قبلی هر چه سریع تر به سرانجام 
برسد.زرندی افزود: ارتباط مؤثر و تنگاتنگ معاونت بازرگانی داخلی با اصناف در 
روند تنظیم بازار بسیار گره گشا است.وی اضافه کرد: شفاف سازی رویه ها یکی از 
ملزومــات کاری معاونت بازرگانی داخلی اســت و با توجه به تأکیدات ویژه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، باید موضوع بازار با نگاه جدید و با اولویت کاهش آسیب 
به اقشار ضعیف در دستور کار معاونت بازرگانی داخلی قرار گیرد.گفتنی است؛ با 
حکم علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی به عنوان 

معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه منصوب شد.

معاون وزیر صمت:
 بخش دوم بسته حمایت از صادرات

 اجرایی شد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شــدن بخش دوم بسته حمایت از 
صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ خبر داد.به گزارش سازمان توسعه تجارت، حمید 
زادبوم از اجرایی شدن بخش دوم بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ خبر 
داد و گفت: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ در بخش مشوق ها شامل 
دو بخش منابع صندوق توسعه ملی و منابع بودجه ای مشوق های صادراتی است 
که با توجه به تخصیص بخشــی از بودجه مشوق های صادراتی و همچنین اباغ 
شیوه نامه های مربوطه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، پرداخت مشوق های 
صادراتی توسط ســازمان توســعه تجارت ایران، اجرایی خواهد شد.رئیس کل 
ســازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: دبیرخانه کارگروه مشوق های صادراتی 
نسبت به تشکیل پرونده متقاضیان دریافت مشوق های صادراتی در ۱۰ زیر فصل 
موجود در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی اقدام کرده و پس از طرح موضوع در 
کارگروه مشوق های صادراتی، نسبت به پرداخت مشوق های صادراتی اقدام خواهد 
شــد.رئیس کارگروه مشوق های صادراتی در پایان مجدداً بر پرداخت مشوق های 
صادراتی با اولویت زیرســاخت های صادراتی تاکید کرده و نقش ســازمان های 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات استان ها را در 

این مهم، ارزشمند توصیف کرد.

 افت 50 درصدی واردات مواد اولیه 
صنایع غذایی

عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی 
واردات روغن، کنجاله و جو طی ۷ ماه امسال، گفت: برخی مواد اولیه صنعت غذا 
با وجود تخصیص ارز دولتی، گران تر از قیمت ارز آزاد عرضه می شود.کاوه زرگران 
بــا بیان اینکــه در حال حاضر تأمین روغن خــام و دانه های روغنی و همچنین 
نهاده های دامی مانند کنجاله و جو وضعیت نامناسبی دارد، اظهار داشت: واردات 
این مواد اولیه از ابتدای امســال تا نیمه مهرماه بین ۴۵ تا ۵۰ درصد نســبت به 
مدت مشــابه سال قبل کاهش داشته است.وی ادامه داد: به غیر از ذرت که طی 
این مدت وارداتش ۲۰ درصد افزایش داشــته، در تأمین سایر مواد اولیه صنایع 
غذایی با مشــکل جدی روبرو هســتیم. در عین حال، در مورد تنظیم بازار ذرت 
هم وضعیت بسیار نامناسب اســت و با وجود افزایش واردات، برای این کاا بازار 
ســیاه وجود دارد.زرگران افزود: با وجود هشدارهایی که بخش خصوصی و اتاق 
بازرگانی طی دو ماه گذشته در مورد تأمین مواد اولیه مورد نظر صنایع غذایی و 
کشاورزی داده است، هنوز اتفاق مناسبی در این باره نیفتاده و فقط شاهد بهبود 
جزئی در برخی بخش ها هســتیم، اما همچنان وضع نامناسب است.وی اظهار 
داشت: با شرایط فعلی به نظر می رسد، دولت امکان تأمین ارز را برای این صنایع 
ندارد و در این وضعیت، پیشنهاد بخش خصوصی این است که فعا تخصیص ارز 
ترجیحی به واردات برخی اقام متوقف شــود و دولت از طریق پرداخت یارانه به 
مصرف کننده واقعی اجازه دهد واردکننده با ارز آزاد نسبت به واردات اقدام کند.

زرگران توضیح داد: یارانه ای که در حال حاضر دولت بابت واردات بخشی از مواد 
اولیه صنایع غذایی پرداخت می کند، به مصرف کننده نهایی نمی رسد.وی با بیان 
این که تعداد کشــتی های حمل مواد اولیه به کشور نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش داشته است، گفت: تجار بین المللی به سختی با ایران کار می                                   کنند 
و در حال حاضر عاوه بر تأمین مواد اولیه کااهای اساســی، در زمینه مواد اولیه 
محصوات دیگر نیز با مشکل روبرو هستیم.عضو هیات مدیره کانون انجمن های 
صنایع غذایی با اشاره به محدودیت های انتقال ارز به کشور گفت: در حال حاضر 
شاهد برخی تخلفات در عرضه مواد مصرفی در صنعت غذا و کشاورزی هستیم به 
طوری که در مورد کنجاله سویا با وجود تخصیص ارز دولتی و نرخ مصوب کیلویی 
۲ هزار و ۷۰۰ تومان شاهد عرضه این محصول با قیمت هایی بااتر از نرخ وارداتی 

بر مبنای ارز آزاد هستیم. 
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چرا ارز بانک مرکزی در بازار خریدار ندارد؟گزیده خبر
محدودیت 3 روزه فروش ارز، ســهمیه 2 هــزار داری برای 
هر نفر در طول یک ســال و عدم امکان معامله بین صرافی ها 
از جمله دایل ســطح پایین خرید ارز در بازار متشکل ارزی 
است اما معلوم نیست چرا با وجود تقاضای بسیار زیاد حواله، 
عرضــه ارز حاصل از صادرات کم تر از خرید صرافی هاســت.

یکی از مسائلی که این روزها در بازار ارز به ابهام تبدیل شده، 
افزایش قیمت ارز و از طرف دیگر مشــتری نداشتن ارزهای 
بانک مرکزی در بازار متشــکل ارزی اســت.در خبرهایی که 
روزهای گذشته بانک مرکزی منتشــر کرده، اعام شده این 
بانــک در یک روز 85 میلیون دار و در روز دیگر 78 میلیون 
دار در بازار متشــکل ارزی عرضه کرده است اما میزان خرید 
ارز از بانک مرکزی در سطح 1.5 میلیون دار بوده است. بانک 
مرکزی یک روز قبل از اعام این خبرها در اطاعیه ای اعام 
کرد که سطح خرید ارز در بازار متشکل ارزی برای هر صراف 
به 500 هزار دار در هر روز رســیده است. این سقف پیش از 
این 300 هزار دار در روز بود. این اقدام بانک مرکزی تاثیری 
در میزان خریدهای نقدی ارز از بازار متشکل ارزی نداشته و 
همچنان سطح اســتقبال از عرضه های نقد بانک مرکزی در 
سطح پایین باقی مانده است. این استقبال پایین از عرضه های 
بانک مرکزی در شــرایطی رخ می دهد که نرخ ارز در بازار ارز 
در هفته ها و ماه های اخیر روند صعودی داشته است به طوری 
که از ابتدای ســال جاری تاکنون بهــای ارز بیش از 2 برابر 
شده است.از طرف دیگر در چند روز اخیر بانک مرکزی اعام 
می کند که حجم عرضه در سامانه به سطح 180 میلیون دار 
و 168 میلیون یورو رسیده است در حالی که میزان خرید ارز 
حاصل از صادرات توسط صرافی های فعال در سامانه نیما در 
6 روز کاری گذشــته به ترتیب 46 میلیون یورو، 77 میلیون 
یــورو، 54 میلیون یورو، 90 میلیون یــورو، 71 میلیون یورو 
و 23 میلیون یورو بوده اســت.این ارقام تفاوت محسوسی با 
ارقام اعام شــده از سوی بانک مرکزی دارد. مساله اینجاست 
که میزان ارز عرضه شده توسط صادرکنندگان )براساس ارقام 
اعام شــده از ســوی بانک مرکزی( فراتر از ارقامی است که 
صرافی های حاضر در سامانه نیما از صادرکنندگان خریداری 
کرده اند.همان طور که پیشتر گفته شد همه این نخریدن ها در 
شرایطی رخ می دهد که قیمت ارز در هفته ها و ماه های اخیر 

روند صعودی داشته است.

علت عرضه های ســنگین و خریدهای اندک در بازار 
متشکل ارزی

پیگیری ها از بازار متشــکل ارزی نشان می دهد برخی شرایط 

مانع از خرید بیشتر توسط صرافی های عضو این بازار می شود. 
یکی از این شــرایط، محدودیت 3 روزه فروش ارز خریداری 
شده اســت. هر صراف بعد از خرید ارز در بازار متشکل ارزی 
موظف اســت حداکثر در 3 روز کاری ارز خریداری شــده به 
متقاضی ارز بفروشد. با این شرایط صرافان اقدام به خرید های 
عمده ارز نمی کنند و به میزانی ارز می خرند که امکان فروش 
آن در مدت 3 روز وجود داشــته باشد.مســاله دیگر در این 
بازار، عدم امکان فروش ارز به صراف دیگر اســت. این مساله 
موجب شده صرافان در صورت کمبود مقطعی منابع نتوانند 
با یکدیگر معامله کنند و همین مســاله بر میزان خرید ارز از 
بازار متشکل تاثیر گذاشته است.نکته دیگری که صرافی ها را 
از خرید بیشــتر ارز منصرف می کند، محدودیت عرضه ارز در 
بازار است. براساس چارچوبی که بانک مرکزی برای تخصیص 
ارز توســط صرافی ها تعریف کرده اســت، صرافی ها در قالب 
مصــارف 24 گانه ارزی در طول یک ســال فقط می توانند 2 
هــزار و 200 دار به هر نفر بپردازند. یعنی فردی که ســقف 
2200 دار را دریافــت کرده باشــد، دیگر نمی تواند در طول 
ســال ارز از صرافی های مجاز خریداری کند. با توجه به اینکه 
خریداران ارز افراد محدود و مشــخصی هستند، خود به خود 

این محدودیت موجب کاهش و محدود شدن فروش ارز نقدی 
توسط صرافی های مجاز شده اســت. باتوجه به بازه زمانی 3 
روزه صرافی ها برای فروش ارز خریداری شده از بازار متشکل 
ارزی و دو محدودیت دیگر ذکر شــده، موجب شــده است با 
وجود افزایش سقف خرید روزانه در بازار متشکل ارزی از 300 
هزار دار به 500 هزار دار، اقبال چندانی به عرضه های بانک 
مرکزی در این بازار نشود.البته نباید از یاد برد که اساسا مشکل 
ارزی کشور نه در بازار نقد و اسکناس، بلکه در بازار حواله است 
و در ماه های اخیر کمبودهای این بخش اســت که به افزایش 
قیمت ارز منجر می شــود. اگرچه زمانی نیز وجود داشت که 
بــازار نقدی و فردایی داخلی در افزایش قیمت ارز پیشــرو و 
تاثیرگذار بود. نقشی که این روزها تا حدودی به بازار فردایی 

هرات منتقل شده است.

 وضعیت عرضه و تقاضا در نیما چگونه است؟
اما شرایط در سامانه نیما تاحدودی بهتر است چرا که تفاوت 
بین میزان عرضه ها و ارزهای خریداری شده توسط صرافی ها 
کمتر از بازار متشــکل ارزی اســت. علت اصلی این وضعیت 
تقاضای بســیار زیاد برای ارز حواله ای و نیمایی است.میزان 

خرید ارز حاصل از صادرات در 24 روز از ماه مهر معادل یک 
میلیارد یورو بوده است. به نظر می رسد حداکثر میزان خرید 
ارز حاصــل از صادرات تا پایان مهر ماه به یک میلیارد و 200 
میلیون یورو برســد در حالی که در شــهریور ماه این رقم به 
عدد یک میلیارد و 600 میلیون یورو رســیده بود که در یک 
سال گذشته یک رکورد محسوب می شد. رفع الزام فروش ارز 
صادرکنندگان عمده به صرافی های بانکی یکی از مشــکاتی 
که در نیما و بخش حواله وجود داشــت، الزام صادرکنندگان 
عمده به فروش ارز حاصل از صادرات به صرافی های بانکی بود. 
این مساله موجب کاهش ظرفیت خرید ارز صادراتی و کاهش 
سرعت فرایند فروش ارز به واردکننده شده بود اما مدتی پیش 
بانــک مرکزی در بخشــنامه ای این الزام را لغــو کرد و از آن 
پس صادرکنندگان عمده می توانند به صرافی های غیربانکی 
هم حواله ارزی خود را بفروشــند.درواقع یکی از مشــکات 
نیما با این بخشــنامه برطرف شد اما با این حال باز هم میان 
میزان عرضه ارز )عدد اعام شــده توسط بانک مرکزی( با ارز 

خریداری شده توسط صرافی ها فاصله معناداری وجود دارد.

 عرضه مازاد 51 میلیون دار حواله ارزی در یک روز 
بانــک مرکزی در 23 مهر ماه اعام کــرد 134 میلیون دار 
توســط صادرکنندگان در نیما عرضه شده است اما رقم درج 
شــده در نیما از میزان خرید ارز حاصــل از صادرات رقم 71 
میلیون یورو را نشان می دهد که معادل داری آن 83 میلیون 
دار اســت. بنابراین 51 میلیون دار ارز عرضه شــده توسط 
صادرکنندگان توسط صرافی ها خریداری نشده است. مشخص 
نیست در شرایطی که تقاضای حواله ارزی بسیار زیاد است و 
بانک مرکزی برای مدیریت بازار نیما برخی واردکنندگان را از 
این بازار خارج کرده اســت، چرا خرید ارز صرافی ها کمتر از 
میزان عرضه صادرکنندگان اســت. از یک طرف قیمت ها در 
بازار ارز روند صعودی داشته و در ماه های اخیر به طور مداوم 
رشــد کرده و از طرف دیگر بانک مرکزی مدام از عرضه های 
سنگین ارز در بازار متشکل ارزی و نیما خبر می دهد. این دو 
پدیده در کنار هم ناقض منطق بدیهی و اولیه اقتصادی یعنی 
عرضه و تقاضا اســت.اگر بانک مرکــزی از لحاظ منابع ارزی 
در وضعیت مناســبی قرار دارد، پس گلوگاه عرضه ارز به بازار 
باید به گونه ای باز شــود که تقاضای واقعی پاسخ داده شده و 
بهای ارز کاهش یابد. به نظر می رسد این ابهام که چرا باوجود 
عرضه های زیاد خریدها در بازار متشکل ارزی و نیما کم است 
و قیمت ارز در بازار افزایش می یابد، جز با شفاف ســازی بانک 

مرکزی و تبیین چرایی آن قابل حل نباشد.

 نحوه فعالیت صندوق های اختصاصی 
بازارگردانی اعام شد

مدیران صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز خواهند بود بدون 
مجوز نسبت به اضافه کردن نماد اوراق بهادار قابل معامله به فهرست اوراق بهادار 
موضوع عملیات بازارگردانی صندوق اقدام کنند.به گزارش سازمان بورس و اوراق 
بهادار، رضا نوحی در خصوص فرآیند کاری صندوق های اختصاصی بازارگردانی 
گفت: این صندوق ها در محدوده موضوع فعالیت مشــخص تعریف شده مجاز به 
فعالیت هستند؛ یعنی وظیفه بازارگردانی نمادهای تعیین شده را با رعایت مقررات 
موجود بر عهده دارند. بنابراین باید ابتدا توســط این صندوق ها نمادهای موضوع 
عملیات بازارگردانی تعیین شود.وی در خصوص مواردی همچون برگزاری مجامع 
صندوق های بازارگردانی اختصاصی خاطرنشان کرد: مطابق تشریفات مقرر، مجمع 
صندوق باید با اطاع رسانی قبلی تشکیل شده و صورتجلسه مذکور به منظور ثبت 
نزد سازمان ارسال شود. پس از تعیین نمادهای مذکور انجام بازارگردانی نمادهای 
یاد شده متناسب با تعهدات اعامی از سوی بورس ها خواهد بود و حداقل تعهدات 
اعامی از سوی بورس ها شــامل تعهدات حداقل معامله روزانه، حداقل سفارش 
انباشــته و دامنه مظنه است.سرپرست اداره امور صندوق های سرمایه گذاری در 
تشــریح وظایف و تعهدات بازارگردانان گفت: بازارگردانان ملزم هستند همواره 
تا زمان ایفای تعهدات حداقل معامله روزانه، ســفارش های خرید و فروش اوراق 
بهادار موضوع عملیات بازارگردانی در دامنه مظنه را در ســامانه معامات حفظ 
کنند. بدین معنی که در صورت اجرا شــدن هر طرف از سفارش ها، سفارش های 
ســمت دیگر را تأمین کنند. وجود پارامتر دامنه مظنه، باعث اثر بخشی بیشتر 
عملیات بازارگردانی می شود. دامنه مظنه محدوده ای است متغیر که حاصل تفاوت 
بین کمترین قیمت خرید در ســفارش های خرید و بیشترین قیمت فروش در 

سفارش های فروش صندوق است.

دست مدیران صندوق ها بازتر شده است
نوحی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر اختیارات بیشتری به مدیران صندوق های 
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و بورس ها به منظور تسریع در فرایندهای 
مربوطه از طرف ســازمان بورس و اوراق بهادار داده شــده و طی اطاعیه شماره 
12030071 مورخ 22 مهرماه 99 ســازمان در اختیار عموم قرار گرفته اســت.

وی در تشــریح این موارد گفت: مدیران صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانی مجاز خواهند بود بدون استعام جداگانه از سازمان بورس نسبت به 
اضافه کردن نماد اوراق بهادار قابل معامله به فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات 
بازارگردانی صندوق بر اســاس تعهدات اعامی بورس ها اقدام کنند و اســتعام 
دیگری در این خصوص از سازمان بورس انجام نخواهد گرفت.سرپرست اداره امور 
صندوق های سرمایه گذاری در خصوص میزان تأمین مالی جهت انجام عملیات 
بازارگردانی توسط صندوق های مذکور اظهار کرد: مسئولیت تعیین حداقل منابع 
ازم جهت انجام عملیات بازارگردانــی در ارتباط با تعهدات مربوط به نمادهای 

موجود و همچنین نمادهای جدید، بر عهده مدیران صندوق های مربوطه است.

ضوابط برگزاری مجامع صندوق های بازارگردانی اختصاصی
نوحــی حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در مجمع را جهت اضافه 
شدن نمادهای جدید یا اصاح تعهدات بازارگردانی نمادهای صندوق کافی عنوان 
کــرد و افزود: در این صورت رعایت دوره زمانــی 10 روزه قبل از مجمع الزامی 
نیســت.وی یادآور شد: ارسال صورتجلســه مجامع صندوق های سرمایه گذاری 
مذکور صرفاً با موضوعات یاد شــده به ســازمان و بورس های یادشده، به منزله 
ثبت صورتجلسه نزد این سازمان بوده و از تاریخ اطاع رسانی، قابل اعمال است.

سرپرست اداره امور صندوق های سرمایه گذاری حذف نمادهای موضوع عملیات 
بازارگردانی یا اصاح تعهــدات بازارگردانی را منوط به تائید بورس های مربوطه 
عنوان و خاطرنشــان کرد: با توجه به موارد اعام شده، مراحل استعام تعهدات 
از سازمان، بررسی کفایت ســرمایه توسط سازمان، مدت زمان 10 روزه تا زمان 
برگزاری مجمع صندوق و همچنین مراحل ثبت صورتجلسه نزد سازمان عمًا از 
فرایند اضافه شــدن، حذف یا تغییر تعهدات بازارگردانی حذف شده است.وی در 
خصوص وظایف بورس ها نسبت به صندوق های بازارگردانی اختصاصی نیز گفت: 
در این خصوص ازم اســت تا بورس های مربوطه ضمن تشکیل پایگاه داده قابل 
اتکا مربوط به نمادهای مورد بازارگردانی، تعهدات آن ها و سوابق مربوطه، اطاعات 
ازم را ارائه کنند. همچنین با ایجاد سازوکار مشخص، اقدامات ازم در ارتباط با 

اعام به مبادی مربوطه را انجام دهند.

 شاخص بورس از نفس افتاد
شاخص بورس در جریان معامات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت 47هزار واحدی، 
در ارتفاع یک میلیون و 514هزار واحد قرار گرفت.در جریان دادوستدهای دیروز 
بازار ســرمایه 4میلیارد و 205میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 6هزار و 
316میلیارد تومان در 775هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس 
با افت 47هــزار و 17واحدی، در ارتفاع یک میلیون و 514هزار و 398واحد قرار 
گرفت.بیشــترین اثر منفی بر دماسنج بازار ســهام در به نام نمادهای معاماتی 
شــرکت های فواد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و سرمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروشیمی تامین شد و در مقابل شرکت های گروه صنعتی پاکشو، باما و 
سایر اشخاص بورس انرژی با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روزی منفی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که 
ـ ارزشی( 12308واحد، کل )هم وزن( 5515واحد، قیمت  شاخص قیمت )وزنیـ 
)هم وزن( 3613واحد، آزاد شــناور 60276واحد و شاخص های بازار اول و دوم به 
ترتیــب 42642 و 62481واحد افت کردند.بر اســاس این گزارش، در بازارهای 
فرابــورس ایران هم با معامله یک میلیــارد و 548میلیون ورقه به ارزش 3هزار و 
456میلیارد تومان در 593هزارنوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( 353واحد افت 

کرد و در ارتفاع 17هزار و 721واحد قرار گرفت.

بانک مرکزی به دنبال ارزپاشی نیست
ژوهشــکده پولی وبانکی با بیان اینکه بانــک مرکزی در دوره فعلی به هیچ وجه 
دنبال ارزپاشــی نیســت،  اعام کرد:  در این دوره به دلیل شرایط تحریمی بیش 
از 80 درصد درآمد نفتی کاهش یافته است.به گزارش پژوهشکده پولی وبانکی،  
صیانت از منابع ارزی و مدیریت دخل و خرج ارزی کشــور در کنار حفظ ارزش 
پــول ملی، یکی از وظایف بانک مرکزی اســت. در این بین حراج منابع ارزی به 
قصد پایین نگه داشتن مصنوعی و موقتی نرخ ارز و حفظ ظاهری ارزش پول ملی 
ساده ترین راه حل موجود برای پاک کردن صورت مساله است.اقدامی که به نظر 
می رسد بر خاف دوره های پیشین در دوره »عبدالناصر همتی« بر بانک مرکزی 
با آن مقابله شده و بانک مرکزی تاش کرده با اصاح رویه های غلط و تاش برای 
بهبود متغیرهای بنیادین اقتصادی اعم از ناترازی بانک ها، کسری بودجه دولت، 
کنترل تورم، بازگشت ارزهای صادراتی و… نسبت به کنترل و متعادل سازی بازار 
ارز اقدام کند.نگاهی به عملکرد روسای سابق بانک مرکزی در خصوص تزریق ارز 
مداخله ای به بازار نیز موید این نکته اســت. به طوری که از سال 1382 تاکنون 
و در مدت مدیریت 5 رییس کل بانک مرکزی، 282 میلیارد دار ارز مداخله ای 
به منظور کنترل قیمت به بازار تزریق شده است.بر اساس این گزارش،  »محمود 
بهمنی« در 5 سال مدیریت بانک مرکزی، مبلغ 160 میلیارد دار )معادل ساانه 
32 میلیارد دار( ارز به بازار تزریق کرده، »طهماســب مظاهری« در یک ســال 
مدیریت بانک مرکزی، 30 میلیارد دار ارز به بازار تزریق کرده، »ابراهیم شیبانی« 
در 4 ســال مدیریت بانک مرکزی، 57 میلیارد دار )معادل ساانه 14.2 میلیارد 
دار( ارز به بازار تزریق کرده و »ولی اله سیف« در 5 سال مدیریت بانک مرکزی، 
35 میلیارد دار )معادل ساانه 7 میلیارد دار( ارز به بازار تزریق کرده است.این 
در حالی است که »عبدالناصر همتی« در 2 سال مدیریت بانک مرکزی تاکنون 
بیش از یک میلیارد دار ارز از بازار جذب کرده است و در این دوره، در شرایطی 
که هیچگاه در کشور سابقه نداشته، به دلیل شرایط تحریمی بیش از 80 درصد 

درآمد ارزی ناشی از نفت، گاز و میعانات گازی تقلیل یافته است.

افزایش نرخ سود سپرده بانکی امنیت بازارها 
را تأمین می کند

کارشناس پولی و مالی درباره پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: 
افزایش نرخ سود سپرده های بانکی ضمن پایداری سپرده ها امنیت بازارهای دیگر 
را هم تأمین می کند. بهاء الدین هاشمی، کارشناس پولی و مالی با اشاره به اینکه 
افزایش حجم نقدینگی بیشــتر از تولید و خدمات ملی است افزود: افزایش پول 
بدون پشتوانه منجر به افزایش قیمت می شود که به معنای عدم تعادل و تراز بین 
پول و بخش واقعی اقتصاد است.وی از سیاست ارزی و پولی و سیاست بانکی به 
عنوان دو سیاســتی یاد کرد که همیشه اقتصاد ما را آزار داده و کماکان هم این 
آزار ادامه دارد.هاشمی در رابطه با سیاست های ارزی گفت: هیچ دلیلی ندارد که 
دولت در زمان کســری بودجه از طریق انتشــار پول بدون پشتوانه، استقراض از 
بانک مرکزی و یا عدم ایفای تعهدات در طرح های عمرانی منابعش را به کمتر از 
ارزش واقعی روز بفروشــد، چراکه نه تنها هیچ منفعت عمومی در این کار نیست 
بلکه منجر به ناترازی ارزی و پولی، بزرگنمایی در واردات و افزایش رانت خواری 
هم خواهد شد.وی همچنین به مشکات سیاست های پولی هم اشاره و بیان کرد: 
یک نمونه این سیاســت های پولی، کاهش نرخ بهره بانکی در شرایط تورم باای 
40 درصد است که نهایتاً بازارهای دیگر را ملتهب می کند.مدیرعامل اسبق بانک 
صادرات درباره پیشــنهاد مرکز پژوهش ها مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده های 
بانکی گفت: افزایش نرخ ســود سپرده های بانکی ضمن پایداری سپرده ها امنیت 
بازارهای دیگر را هم تأمین می کند، گرچه ممکن اســت التهاباتی مانند افزایش 

هزینه مالی بنگاه های اقتصادی در کوتاه مدت ایجاد شود.



7روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 28 مهر 1399  2 ربیع ااول 1442  19 اکتبر 2020بین الملل
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4479 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

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

گزیده خبر

 ریابکوف: 
ازتحریمهایآمریکانمیترسیم

معاون وزیر خارجه روســیه با اشــاره به اینکه مســکو از تحریم های آمریکا 
نمی ترسد، خاطرنشان کرد، روسیه در حال توسعه همکاری های چندوجهی با 
ایران اســت.به گزارش تاس،  سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه 
اظهار داشت: مســکو از تحریم های آمریکا نمی ترسد زیرا به آنها عادت کرده 
است.این دیپلمات روسی افزود: روسیه در حال توسعه همکاری های چندوجهی 
ـ فنی بسته به نیاز طرفین و آمادگی  با ایران است و همکاری در حوزه نظامیـ 
متقابل برای چنین همکاری هایی به روشــی آرام ادامــه خواهد یافت.مطابق 
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، محدودیت های تسلیحاتی 
علیه کشورمان از ســاعت 00:00 دیروز یکشنبه 18 اکتبر )27 مهر( به وقت 
گرینویچ پایان یافت.محدودیت های تســلیحاتی علیه ایران در حالی برداشته 
می شود که دولت آمریکا ماه ها برای تمدید این محدودیت ها تاش کرد اما در 

نهایت به هدف خود نرسید.

واکنشهندبهآمادهباشارتشچین
در میانــه تنش های مــرزی دهلی نو و پکن، »آمیت شــاه« وزیر امور داخلی 
هند گفت ارتش کشــورش همیشه آماده نبرد است. در میانه تنش های مرزی 
بین هند و چین و در فاصله چند روز بعد از درخواســت »شــی جین پینگ« 
رئیس جمهور چین از نیروهای نظامی کشورش برای آمادگی جنگی، »آمیت 
شــاه« وزیر امور داخلی هند روز شــنبه گفت ارتش این کشور همیشه آماده 
نبرد است.شاه در یک مصاحبه اعام کرد هند هرگز حتی یک اینچ از قلمروی 
خود را به چین واگذار نخواهد کرد. او گفت: هر ملتی همیشه آماده است. این 
هدف از حفظ ارتش هاست—پاسخ دادن به هر نوع تجاوز. من این صحبت ها را 
در اشاره به هیچ اظهارنظر خاصی نمی گویم، اما نیروهای دفاعی هند همیشه 
آماده هستند.به گزارش وبگاه خبری »اسکرول«، او در ادامه گفت که کانال های 
ارتباطی بین دو کشور )چین و هند( باز است. وزیر داخلی هند افزود: به نظرم 
مناســب نیســت به عنوان وزیر داخلی اظهارنظر کنم اما سخنان نخست وزیر 
»نارندا مودی« را تکرار می کنم. ما آماده هســتیم و هیچ کس نمی تواند حتی 
یک اینچ از خاک ما را بگیرد.او در پاسخ به این سوال که آیا هند باید سیاست 
خود در قبال تایوان و تبت را به عنوان پاسخ متقابل به چین تغییر دهد، گفت 
نمی تواند در این خصوص صحبت کند و افزود: وزیر دفاع و وزیر خارجه موضع 
هند را در صحن پارلمان اعام کردند. فکر می کنم کفایت می کند. گفت وگوها 
با چین در جریان است.این مقام هندی در ادامه مدعی شد جهان می داند که 
اهداف هند خوب و جدی اســت و این کشور از حمایت اکثر کشورهای جهان 
برخوردار است.پیشــتر رئیس جمهور چین در بازدید از یک پایگاه نظامی در 
استان جنوبی »گوانگ دونگ« از نظامیان این کشور خواست تمام انرژی و فکر 
خود را به آمادگی برای جنگ اختصاص دهند.هند و چین 12 اکتبر )21 مهر( 
جدیدترین دور مذاکرات دیپلماتیک و نظامی دوجانبه را در تاش برای کاستن 
از تنش های مرزی برگزار کردند.اخیراً درگیری های مرزی بین چین و هند در 
خط کنترل مرزی در شرق منطقه لداخ روابط دو کشور را به تیرگی کشاند و 
به شــدیدترین نزاع بین دو کشور در حدود ۵0 سال اخیر تبدیل شد. در این 

درگیری ها، 20 سرباز هندی کشته شدند.

پلیسفرانسه9نفررادرارتباطباحادثه
چاقوکشیپاریسدستگیرکرد

گزارشی حاکی از آن است که پلیس فرانسه نُه نفر را که گفته می شود با حادثه 
چاقوکشی پاریس مرتبط بوده اند دستگیر کرده است.گزارش ها حاکی است که 
پلیس فرانســه نُه نفر را که گفته می شود با حادثه چاقوکشی پاریس مرتبط 
بوده اند دســتگیر کرده اســت.وبگاه خبری هیل به نقل از خبر گزاری رویترز 
نوشــت، منابع آگاه در اداره پلیس شــهر پاریس، پایتخت فرانسه به رسانه ها 
گفته اند که چهار نفر از خویشــاوندان فــرد مهاجم بافاصله بعد از این حمله 
دســتگیر شدند.پنج نفر دیگر نیز در طول شب بعد از حادثه دستگیر شده اند.

دادستان کل متخصص مسائل مقابله با تروریسم در فرانسه نیز روز شنبه اعام 
کرد که یکی از افراد دستگیر شده در این حادثه با یکی از اعضای داعش رابطه 

خویشاوندی داشته است.

سفیر روسیه:
ایرانحقداردتواندفاعیخود

راتقویتکند
سفیر روسیه در تهران با تأکید بر حق مسلم ایران برای تقویت نیروهای مسلح 
خود، گفت: لغو محدودیت ها فرصتی برای توســعه همکاری های نظامی-فنی 
دوجانبه اســت و روسیه کشوری نیست که از تحریم های ثانویه آمریکا ترسی 
داشته باشد.به گزارش خبرگزاری »اینترفکس« در رابطه با این مسئله که دیروز 
یکشنبه )18 اکتبر/27 مهر ماه( محدودیت های بین المللی برای همکاری های 
نظامی-فنی با تهران که در توافقنامه هسته ای پیش بینی شده بود، منقضی می 
شود، مصاحبه ای اختصاصی با »لوان جاگاریان« سفیر فدراسیون روسیه در ایران 
انجام داده و این موضوع را بررسی کرده که این رویداد چه معنایی برای روسیه 
خواهد داشت و مسکو چگونه با تهدیدات تحریم های ثانویه از سوی دولت ایاات 
متحده برای همکاری های فنی و نظامی با ایران برخورد می کند.سفیر روسیه در 
پاسخ به این سئوال که لغو محدودیت ها چه فرصت های جدیدی برای توسعه 
همکاری های نظامی با ایران ایجاد می کند، گفت: »انقضای »تحریم تسلیحاتی« 
علیــه ایران در تاریخ 18 اکتبر، بدون تردید امکان همکاری ما با تهران در این 
زمینه را تسهیل می کند و چشم اندازهای خاصی در این راستا باز خواهد شد. 
کامًا روشن نیســت که چرا این رویداد در مطبوعات و برخی محافل سیاسی 
برخی کشورها چنین هیاهویی ایجاد کرده است. به نظر ما اتفاق خارق العاده ای 
نخواهد افتاد. در عین حال، باید تأکید کرد که روســیه همواره دقیقاً مطابق با 
هنجارهای حقوق بین الملل عمل کرده و کامًا به تعهدات خویش پایبند است. 
در رابطه با تحریم های ثانویه ایاات متحده علیه کشورهایی که با ایران همکاری 
نظامی خواهند داشــت، باید بگویم که فدراســیون روسیه قدرت بزرگی است 
و واشنگتن نخواهد توانســت با چنین تهدیداتی، ما را بترساند.«این دیپلمات 
روس در خصوص امکان تأثیر این مســئله بر تشدید اوضاع امنیتی در منطقه 
خلیج فارس، توضیح داد: »این واقعیت است که جمهوری اسامی روابط بسیار 
پیچیده ای با عربســتان سعودی و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس 
دارد. ولی تنش موجود در منطقه تا حدود زیادی ناشی از حضور گسترده نظامی 
ایاات متحده در منطقه و همچنین پیگیری مداوم خط مشــی واشنگتن در 
خصوص پمپاژ گســترده ساح به تعدادی از کشــورهای خاورمیانه است. این 
واقعیت، به همراه عملکــرد پایگاه های نظامی متعدد آمریکایی در این منطقه 
از جهان و رویکرد خصمانه کاخ ســفید نســبت به رهبران ایران که به وضوح 
بیان شده، مســلماً نگرانی هایی را در تهران ایجاد می کند. در چنین شرایطی، 
جمهوری اســامی ایران،  مانند هر کشور مستقل دیگری، کامًا حق دارد به 
تقویت توان دفاعی نیروهای مســلح خود بپردازد.«جاگاریان افزود: »روســیه 
بارهــا با ابتکارعمل های صلح جویانه و با هدف عادی ســازی اوضاع و برقراری 
گفت وگوی سازنده بین نقش آفرینان اصلی در منطقه خلیج فارس دست به کار 
شــده است. به نظر ما، حسن نیت کشورهای خاورمیانه، به همراه سهم مثبت 
قدرت های جهانی، دستیابی به پیشرفت قابل ماحظه در روند تثبیت اوضاع در 
این منطقه بی ثبات جهانی را امکان پذیر خواهد کرد. روسیه در طول ریاست 
خود در شــورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر سال جاری، قصد دارد تمام 

تاش خود را در این راستا انجام دهد.«

باپیروزیقاطعدرانتخاباتنیوزیلند،آردرن
بهتشکیلدولتمیاندیشد

نخســت وزیر نیوزیلند پس از پیــروزی قاطع در انتخابات این کشــور، دیروز 
)یکشنبه( اعام کرد، طی سه هفته آتی دولت را تشکیل می دهد اما از تشکیل 
دولــت به صورت ائتافی یا انفرادی خبری نــداد به نقل از خبرگزاری رویترز، 
جســیندا آردرن، نخســت وزیر نیوزیلند در انتخابات روز شنبه به قاطع ترین 
پیروزی حزبش، حزب چپ میانه کارگر، در ۵0 سال اخیر دست یافت. اکثریتی 
که او و حزبش در پارلمان به دست آوردند به آردرن اجازه می دهد برای اولین بار 
از زمان برگزاری انتخابات در نیوزیلند در سال 1۹۹۶ دولتی تک حزبی تشکیل 
دهد.آردرن در کنفرانس خبری خود در این باره گفت: »در حالی که سه هفته 
دیگر برای تشکیل دولت زمان هست، پیش بینی می کنم که طی همین زمان 
بتوانیم دولت را تشــکیل دهیم«.حزب کارگر در این انتخابات از مجموع 120 
کرسی پارلمان ۶۴ کرسی را به دست آورده است. آردرن طی سه سال گذشته 
با حزب سبز نیوزیلند ائتاف کرده بود. هرچند که او اکنون به چنین حمایتی 
نیاز ندارد اما تشکیل ائتاف در این کشور یک عرف سیاسی محسوب می شود.

آردرن در این باره گفته است: »من همواره توافق ساز بوده ام اما عاوه بر این نیاز 
دارم تا براساس دستورات حزب کارگر عمل کنم«.او ادامه داده است: »به سبزها 
گفته ام که هفته آینده با آن ها گفت وگو خواهم کرد. نمی خواهم اکنون در این 
باره تصمیمی بگیرم«.ســبزها در این انتخابات 7.۶ درصد آرا را کسب کرده اند 
اما حزب معاون نخست وزیر نتوانســت رأی کافی برای بازگشت به پارلمان را 
کسب کند«.آردرن ۴0 ساله، امسال با سیاست هایش در برابر کرونا محبوبیتی 
چند برابر کســب کرد؛ سیاستی که به پاکسازی نیوزیلند از این ویروس منجر 

شد. کرونا درنیوزیلند تنها 2۵ قربانی گرفته و 1۵00 نفر را مبتا کرده است.

تاشترامپوبایدنبرایجلبحمایترای
دهندگانزودهنگام

رقبای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاش زیادی را آغاز کرده  اند تا در آستانه 
آخرین مناظره خود در هفته جاری، آراء بیشتری از رای دهندگان زودهنگام را 
به دست آورند.به گزارش رویترز، در شرایطی که ستادهای انتخاباتی جو بایدن و 
دونالد ترامپ برای دومین و آخرین مناظره طی هفته جاری آماده می شوند، این 
دو نامزد دموکرات و جمهوریخواه تاش زیادی را آغاز کرده اند تا رای دهندگان 
زودهنگام را جذب کنند.بر اساس این گزارش، ترامپ روز یکشنبه به نوادا خواهد 
رفت، یک ایالت مهم که بر اســاس آمارهای دولتی تاکنون بیش از 100 هزار 
نفر در رای گیری غیابی و پستی شرکت کرده اند.ترامپ تا روز پنجشنبه که قرار 
اســت مناظره انتخاباتی در فلوریدا داشته باشد، به ایالت های مختلف از جمله 
آریزونا و کارولینای شمالی سفر می کند.بایدن نیز یکشنبه به کارولینای شمالی 
می رود جایی که بیش از 1.2 میلیون رای دهنده تاکنون آرا خود را به صندوق 
انداخته اند. کاماا هریس معاون بایدن نیز از روز دوشنبه با سفر به فلوریدا رسما 
به رقابت های انتخاباتی بازخواهد گشت.تاکنون بیش از 2۵.83 میلیون نفر در 
انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر شرکت کرده اند. این آمارها را پروژه انتخابات 
آمریکا اعام کرده است.تعداد زیادی از رای دهندگان از بیم شیوع ویروس کرونا 
سعی کرده اند در انتخابات زودهنگام شرکت کنند. ویروس کرونا تاکنون بیش از 
8.1 میلیون نفر را در آمریکا مبتا کرده و بیش از 218 هزار نفر نیز جان خود را 
از دست داده اند.آمارها نشان می دهد دموکرات ها استقبال بیشتری از رای گیری 
پســتی داشته اند به طوری که از 10.۶ میلیون رای پستی بیش از ۵.8 میلیون 
رای مربوط به دموکرات ها بوده اســت.تازه ترین آمارها حاکی است که ترامپ 
در اکثر نظرســنجی ها در سطح ملی از بایدن عقب تر است و در زمینه تامین 

هزینه های انتخاباتی نیز فاصله زیادی با رقیب دموکراتش دارد.

 بیانیه وزارت امور خارجه درباره پایان یافتن محدودیت های تسلیحاتی

ایران می تواند ساح خرید و فروش کند
وزارت امــور خارجه کشــورمان طی بیانیــه ای پایان یافتن 
محدودیت های تسلیحاتی علی رغم تاش های شرورانه آمریکا 

را یک لحظه بزرگ برای جامعه جهانی خواند.
 ، وزارت امــور خارجه جمهوری اســامی ایران با انتشــار 
بیانیه ای از پایان یافتن محدودیت های تســلیحاتی شورای 

امنیت استقبال کرد.
بیانیه جمهوری اسامی ایران در خصوص

پایان محدودیت های تسلیحاتی
و ممنوعیت سفر تعدادی از شــهروندان و مسئولین نظامی 

کشور
27 مهر 13۹۹ــ18 اکتبر 2020

یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی، که برخاف تاش-
های رژیم ایاات متحده، از قطعنامه 2231 شــورای امنیت 
ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( صیانت کرده 
است. از دیروز، همه محدودیت های انتقاِل اقام تسلیحاتی به 
و از جمهوری اســامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات 
مالــی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت  هــای ورود یا عبور از 
قلمرو دولت های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی 
از شهروندان و مســئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند، 
به صورت خودکار خاتمه یافت. بر اســاس یکی از نوآوری های 
برجــام، اختتام قطعــی و بدون قید و شــرط محدودیت های 
تسلیحاتی و ممنوعیت های مسافرتی مستلزم هیچ گونه تصویب 
قطعنامۀ جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ 

اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد.
لغو محدودیت  های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی به گونه  ای 
طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز 
ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس گیر و با پیش بینی دقیق 
از امکان نقض تعهد از ســوی یک یا چند طرف دیگر برجام 
به دست آمد، همین روش برای پایان محدودیت های موشکی 
در ســال 1۴02 )2023( و نیز پایان کامل پرونده هسته ای 

در شــورای امنیت در ســال 1۴0۴ )202۵( هم پیش بینی 
شده اســت.بنابراین، از دیروز، جمهوری اسامی ایران می-

 تواند هرگونه ســاح و تجهیزات ازم را، از هر منبعی، بدون 
محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه 
کند و همچنین می  تواند بر مبنای سیاست های خود تسلیحات 
دفاعی صادر کند. در اینجا بایــد این نکته مورد تأکید واقع 
شــود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار 
در هر شــکل آن است، از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت 
ـ از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی  در هر زمینه  ایـ 

ــ هیچ گاه از جانب ایران به رســمیت شناخته نشده است.در 
عین حال، دکترین دفاعی ایران بــر پایداری عظیم مردم و 
توانمندی های بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ 
ـ که طی آن  تحمیلی هشت ســاله رژیم صدام علیه ایــرانـ 
مردم داور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش  افروز غربی 
شد ــ تاکنون جمهوری اسامی ایران با تکیه بر قابلیت ها و 
ظرفیت های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است. 
این دکترین همچنان محور اصلی و اساســی کلیه اقدامات 
جمهوری اسامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد 

بود. تســلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بی رویه 
ســاح های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اســامی 
ایــران جایگاهی نــدارد. توان بازدارندگی کشــور مبتنی بر 
دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم 
ایران اســت. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختاف و برتری 
در قدرت، هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده اســت.ولی متأسفانه 
معامات سودآور تسلیحاتی ــ عمدتاً میان کشورهای غربی 
ـ به طرز قابل توجهی به ارتکاب  و برخی کشــورهای منطقهـ 
جنایات جنگــی در منطقه ــ همانند تجاوز علیه مردم بی-

 دفاع یمن ــ کمک نموده و به آن دامن زده اســت.علی رغم 
تاش ــهای ناموفق ایاات متحده برای جلوگیــری و از بین 
بردن منافــع ایران از قطعنامــه 2231، دولت های عضو ملل 
متحد موظفند قوانیــن و مقررات خود را با این قطعنامه که 
»از دولت های عضو دعوت می  کند که نســبت به این تغییرات 
توجه مقتضی داشته باشند« سازگار کنند. جمهوری اسامی 
ایــران توجه همه دولت های عضو را به مفاد روشــن قطعنامه 
2231 و جدول زمانی مربوطه جلب می  نماید.ایاات متحده، 
که نیرنگ های غیرقانونی و بدخواهانه آن در تاش برای نقض 
هرچه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته 
چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، 
بایــد رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه 2231 رها کرده؛ 
به پایبندی کامل به تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد 
بازگردد؛ اقدامات مغایــر با حقوق بین  الملل و نادیده گرفتن 
نظم بین  المللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی در 
منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی 
در تعارض با مفاد قطعنامه 2231 و خصوصاً بند 1 قطعنامه 
و چارچوب های زمانی مندرج در آن، در شــمار نقض ماهوی 
قطعنامه و اهداف برجام محســوب شده و جمهوری اسامی 
ایران متقابًا حق انجام اقدامات ازم برای تأمین منافع ملی 

خود را محفوظ می  دارد.

علیرغم اعام اجرایی شدن آتش بس 
دوم میان ایــروان و باکو، درگیری ها 
بر ســر منطقه مورد مناقشه قره باغ 
کوهســتانی ادامه دارد و ارمنستان از 
انهدام ۴ تانــک جمهوری آذربایجان 
اســتپانیان«  داد.»شوشــان  خبــر 
ســخنگوی وزارت دفاع ارمنســتان 
امروز یکشــنبه اعام کرد یگان های 
نظامی ارتش حکومــت خودخوانده 
منطقه قره باغ کوهستانی چهار تانک 
جمهوری آذربایجان را که از ســمت 
جنوب حمله می کردند، منهدم کرده 
اســت.به گزارش »آرمــن پرس«، او 
در شــبکه های اجتماعــی افزود در 
جبهه جنوبِی منطقه مورد مناقشــه 
قره باغ کوهستانی، دشمن )جمهوری 
آذربایجان( تعــدادی زیادی پهپاد و 
سیستم های توپخانه ای به کار گرفته 
است.این در حالی است که از بامداد 
دیروز )یکشــنبه( توافــق آتش بس 
جدیدی میان دو جمهوری ارمنستان 
و آذربایجــان اجرایی شــد. اما مانند 
توافق آتش بــس اول، مقام های باکو 
و ایــروان از همان ســاعات ابتدایی 
یکدیگر را به نقض توافق متهم کردند.

وزارت دفــاع جمهوری آذربایجان در 
ساعات اولیه دیروز )یکشنبه( با صدور 

بیانیه ای، نیروهای مســلح ارمنستان 
را به حمات خمپــاره ای به مواضع 
جمهــوری آذربایجان در امتداد خط 
تماس منطقه مورد مناقشــه قره باغ 
کوهســتانی متهــم کرد.پیش از آن 
نیز، ارمنستان بامداد امروز، جمهوری 
آذربایجان را به نقض توافق آتش  بس 
کــه از ســاعاتی قبل اجرایی شــده 
بود متهم و ســخنگوی وزارت دفاع 
ارمنســتان در بیانیــه ای در توئیتر 
اعام کرد: »دشمن از ساعت 00:0۴ 
تا 02:۴۵ اقدام به شلیک گلوله های 
خمپاره در جهت شمالی و از 02:20 
تا 02:۴۵ اقدام به شــلیک راکت در 

جهت جنوب کرد.«

در  خود  تلفات  شــمار  باغ  قره 
در گیری ها را ۶73 نفر اعام کرد

وزارت دفــاع »قره باغ کوهســتانی« 
اعام کرده از زمان آغاز در گیری های 
ارمنســتان و جمهــوری آذر بایجان 
در این منطقه، ۶73 نظامی کشــته  
شده اند. وزارت دفاع حکومت »قره باغ 

کوهستانی« گفته طی در گیری های 
اخیر میــان ارمنســتان و جمهوری  
آذر بایجان، ۴0 نظامی دیگر کشــته 
شــده اند و مجموع تلفــات در میان 
نظامیان به رقم ۶73 نفر رسیده است.

به نوشــته خبر گزاری رویترز، وزارت 
دفاع قره باغ در حالی شــمار تلفات 
خــود در ایــن درگیری هــا را اعام 
کرده که روز گذشــته ارمنســتان از 
توافق آتش بس جدیدی با جمهوری 
آذربایجــان خبر داد که قــرار بود از 
اجرایی شود.  نیمه شــب گذشــته 
امــا طرفین در گیــری یکدیگر را به 
نقض این توافق متهــم کرده اند.این 
در حالی اســت که از ســال 1۹۹0 
تاکنون که حدود 30 هزار نظامی بر 
اثر این درگیری ها کشــته شدند، اما 
در گیری های اخیر میان این دو کشور 
همسایه به بدترین سطح خود رسیده 
است.بامداد شنبه هفته گذشته )1۹ 
مهرماه( بود که اولین توافق آتش بس 
میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
در خصوص منطقه مورد مناقشه قره 

با میانجیگری مسکو  باغ کوهستانی 
حاصل شد.خبر آتش بس میان باکو 
و ایروان در حالی منتشــر می شــود 
کــه از صبح شــنبه گزارش هایی در 
میان  تنش ها  ازســرگیری  خصوص 
جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان 
قره باغ کوهستانی منتشر  در منطقه 
شــد و همانطور که مقام های قره باغ 
از وقــوع انفجارهایی در شــهرهای 
»استپاناکرت« و »شوشی« و زخمی 
شــدن دســتکم دو نفر خبر دادند، 
مقام های باکو نیز از کشــته شــدن 
دســتکم 13 نفــر و زخمی شــدن 
بیــش از ۵0 نفــر دیگــر در حمله 
موشکی نیروهای مســلح ارمنستان 
به شــهر گنجه و »مینگه چویر« خبر 
دادند.دور جدیــدی از تنش ها میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در 
تاریــخ 27 ســپتامبر )۶ مهرماه( در 
خصوص منطقه مورد مناقشــه قره 
باغ کوهســتانی آغاز شد و دو طرف 
یکدیگر را به حمله به قلمروهایشان 
متهم می کننــد و ایــن درگیری ها 
تا امــروز ادامه داشــته و جمهوری 
آذربایجــان تأکیــد کرده اســت که 
ارمنستان باید از منطقه قره باغ خارج 

شود.

 ارمنستان از انهدام 4 تانک جمهوری آذربایجان خبر داد
آتش بس دوم هم شکست خورد

سارکوزیبههمدستیباجنایتکاران
متهمشد

نیکوای سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه پس از چهار روز محاکمه 
در مورد پرونده لیبی، به »همدستی با جنایتکاران« متهم شد و بازپرس علیه 
او اعام جرم کرد.به گزارش یورونیوز، ســارکوزی در این پرونده متهم است 
که برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 میادی که به پیروزی 
او منجر شــد، از دولت وقت لیبی پول گرفته اســت.بر اساس رویه قضایی 
فرانسه، تصمیم جدید علیه سارکوزی از اتهام بااتر است و گونه ای پیگیرد 
محسوب می شود زیرا بازپرس پرونده در جریان تحقیقات و استماع شهادت 
شهود، به شواهدی قوی مبنی بر مجرمیت متهم دست یافته است.اتهام تازه 
رئیس جمهوری پیشین فرانسه چهارمین مورد از اتهاماتی است که در این 
پرونده علیه او مطرح می شــود. پرونده تحقیقات حاضر از ماه مارس 2018 
در دستگاه قضایی فرانســه گشوده شده و سارکوزی پیش از این به »فساد 
غیرمستقیم«، »اختفای مال و اختاس از محل اموال همگانی« و نیز »تأمین 
مالی کارزار انتخاباتی از راه غیرقانونی« متهم شــده بود.سارکوزی اتهامات 
علیه خود را نپذیرفته و در واکنش به اعام جرم تازه، با انتشــار توییتی از 
ایــن که به دلیل رازداری قضایی نمی تواند مــدارک مثبت بی گناهی اش را 
منتشر کند، ابراز تأسف کرد. او شهادت شاهدان را »دروغ« خوانده و تصمیم 
دادگاه را مبتنی بر اعام خود »جنایتکاران« دانسته است.مقامات رسمی و 
قضایی فرانســه هنوز جزئیاتی درباره تصمیم جدید علیه نیکوا سارکوزی 
اعام نکرده اند و مدیاپارت و دیگر رســانه های فرانسوی نیز که خبر پیگرد 
رئیس جمهوری پیشین را نوشته اند، جزئیات بیشتری درباره اقدامات قانونی 
بعدی که باید در این پرونده اعمال شود، فاش نکرده اند.ماجرای تأمین مالی 
کارزار انتخاباتی سارکوزی به سال 2012 بازمی گردد و معمر قذافی، حاکم 
وقت لیبی، در آخرین روزهای پیش از ورود نیروهای غربی و آغاز جنگ در 
کشورش تهدید کرده بود که رازهایی علیه سارکوزی افشا می کند. فرانسه در 
زمان ریاست جمهوری سارکوزی، یکی از نخستین کشورهایی بود که برای 
ســاقط کردن رژیم قذافی، با جنگنده های خود در کنار نیروهای آمریکایی، 

خاک این کشور را بمباران کرد.

برخوردتندبایدنباروزنامهنگاریکهنظرشرا
دربارهاتهاماتعلیهپسرشپرسید

جــو بایدن، نامزد دموکرات ریاســت جمهوری آمریــکا از روزنامه نگاری که از 
او نظرش را درباره اتهامات علیه پســرش پرســیده بود، انتقاد کرد.به گزارش 
اســپوتنیک، »بو اریکسون«، گزارش گر سی بی اس وابســته به کارزار انتخاباتی 
بایدن، پنج شنبه شــب واکنش معاون رئیس جمهور سابق را نسبت به گزارش 
نیویورک پســت- که مدعی شده بود »هانتر« پسر بایدن از نفوذ پدرش در ازای 
گرفتــن پول از تجار اوکراینی و چینی اســتفاده کرده بود و در ســازمان دهی 
اخراج »ویکتور شــوکین«، دادســتان کل اوکراینی نقش داشــته است- جویا 
شد.اریکســون در توییتر خود نوشت: بایدن با خشم داد کشید که »می دانستم 
این را می پرســی، این یــک کارزار دیگر برای لکه دار کردن اســت، که دقیقاً 
متناســب با توســت؛ این سؤال هایی هستند که تو همیشــه می پرسی.«بایدن 
در ســال 201۶ به طور علنی اخراج شــوکین توســط دولت اوکراین را به رخ 
کشید. شــوکین در حال تحقیق درباره »میکوا زلوچفسکی«، صاحب شرکت 
گاز هلدینگ »بوریسما« بود که هانتر بایدن را به عنوان عضو هیئت مدیره خود 
اســتخدام و برخی دارایی های او را تصرف کرده بود.گزارش نیویورک پست در 
صــورت صحت، می تواند ثابت کند که بایدن این را که هرگز با پســرش درباره 
تفاهمات تجاری او حرفی نزده، دروغ گفته است.روزنامه نگاران همراه اریکسون 
ضمن پشــتیبانی سریع از او، ویدئویش را با جمات حمایت گرانه بازنشر دادند.

گزارش نیویورک پســت بر مبنای ایمیل ها و دیگــر فایل ها موجود در لپ تابی 
بــود که هانتر بایدن برای تعمیر به جایی ســپرده بــود و هیچ گاه زحمت پس 
گرفتن آن را به خود نداد!شــبکه های اجتماعی نظیر توییتر و فیســبوک فوراً 
اقدام به ســرکوب این گزارش کرده، مانع انتشــار لینک آن از ســوی کاربران 
و حتی مســدود کردن برخی حســاب های کاربری بازنشردهنده، مانند حساب 
نیویورک پست و دبیر مطبوعاتی کاخ سفید شدند.»جو موریس«، معاون سردبیر 
سیاســی نیویورک پست روز شنبه در توییتی اشاره کرد که حساب این روزنامه 
همچنان مســدود است. بازدید از این حســاب کاربری نشان می دهد که هیچ 
پســت جدیدی از 1۴ اکتبر)23 مهر( به بعد ارسال نشده است.»نایجل فاراژ«، 

رهبر حزب برگزیت بریتانیا و متحد ترامپ، این اتفاق را »ظالمانه« خواند.
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ستاره شناســان مدت ها بود که می دانستند کهکشــان ها در زمان آغاز 
تشکیل جهان نسبت به جهان امروز، ستاره ها را سریع تر تشکیل می دادند. 
اخترشناســان با استفاده از "تلسکوپ رادیویی متروویو غول پیکر" به روز 
شده در پونا و محققان "موسسه تحقیقاتی رامان")RRI( محتوای هیدروژن 
اتمی کهکشان ها را طی هشت میلیارد سال گذشته که در آن زمان جهان 
جوان بود، اندازه گیری کرده اند. برای اولین بار ســتاره شناسان موفق به 
اندازه گیری محتوای گاز هیدروژن اتمی موجود در کهکشــان های ستاره 
ساز طی هشت میلیارد سال گذشته شده اند.با توجه به تشکیل بسیار زیاد 
ستاره ها در کهکشان های اولیه، گاز اتمی آنها طی یک یا دو میلیارد سال 
گذشته به دلیل تشکیل ستاره مصرف شده است و این بدان معناست که 
جهان سوخت نامحدود برای ادامه روند تشکیل ستاره ها برای همیشه ندارد.

بر اســاس نتایج تحقیقات پژوهشگران سارس-کوو-۲ ویروسی که 
باعث ایجاد بیماری کووید-۱۹می شــود، می تواند بافت مغز را آلوده 
کرده و بر ساختار قشر مغز منطقه ای که مسئول عملکردهایی مانند 
حافظه، هوشــیاری و زبان اســت، تاثیر داشته باشد. برای اولین بار 
نشان دادیم که ویروس SARS-CoV-۲ آستروسیت ها را آلوده کرده 
و تکثیر می شوند که نتیجه آن کاهش امکان زنده ماندن سلول های 
عصبی است." نتایج این تحقیق نشان داد، ویروس کرونا می تواند بر 
روی ســلول های آستروسیت، فراوان ترین سلول در سیستم عصبی 
مرکزی، تاثیر بگذارد و عملکردهایی مانند پشــتیبانی و تامین مواد 
مغذی برای ســلول های عصبی و تنظیم غلظت انتقال دهنده های 

عصبی و سایر مواد مانند پتاسیم را تحت تاثیر قرار دهد.

فناوری جدید نمایشــگر واقعیت فضایی سونی برای دیدن اشیای سه 
بعدی به هیچ عینکی نیاز ندارد و این ممکن اســت آینده فناوری سه 
بعدی و واقعیت مجازی باشــد. به نظر می رســد باید با عینک های سه 
بعدی خداحافظی کرد تا چشمان غیر مسلح ما بتواند از تصاویر نزدیک 
به واقعیت پذیرایی کند. فناوری سه بعدی تاکنون اختراع مفیدی بوده 
اســت، اما اکنون شرکت سونی یک نمایشــگر سه بعدی ساخته است 
که برای تماشــای تصاویر ســه بعدی دیگر نیازی به استفاده از اجسام 
اضافی نظیر عینک های مخصوص و دست و پاگیر بر روی صورت نخواهد 
بود. این نمایشگر به لطف فناوری سنجش چشم، حرکت چشم شما را 
ردیابی می کند و یک تصویر سه بعدی را به هر یک از آنها می رساند. لنز 

میکرو نوری که روی صفحه نمایشگر قرار گرفته است.

 مقدار گاز هیدروژن موجود 
در جهان محدود است

کروناویروس به حافظه و زبان 
آسیب می رساند

 سونی عینک 3 بعدی
 را منسوخ می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

عکس بی نظیر از معدن نمک متروکه در روسیه

احتمال تولید تویوتا GR لندکروزر وجود دارد
مدتی است که خبرهای مربوط به تولید تویوتا GR هایلوکس منتشر شده و ظاهراً این خودرو قرار است با پیشرانه ۶ سیلندر عرضه شود. 
اخیراً نیز گفته شــده این پیکاپ از پیشــرانه ۶ سیلندر ۳.۳ لیتری لندکروزر جدید استفاده خواهد کرد و به این ترتیب GR هایلوکس 
تهدیدی خطرناک برای نسل بعدی فورد رنجر رپتور خواهد بود. اما به نظر می رسد تویوتا پس از عرضه هایلوکس، سوپرا، ۸۶ و یاریس با 
پیشوند GR می خواهد این خانواده را شلوغ تر کند و نسل بعدی لندکروزر یکی از نامزدهای احتمالی برای پذیرش چنین پیشوندی است. 
سخنگوی تویوتا در استرالیا در مصاحبه با خبرنگاران گفته است: دلیلی برای عدم تولید نسخه های GR لندکروزر یا هایلوکس وجود ندارد 
و ما اخیراً نام GR هایلوکس را ثبت تجاری کرده ایم. نسخه کامل GR از لندکروزر پیشنهاد خوبی است. با استفاده از پلتفرمی جدید و 
نامی کامًا مشهور، نسخه کامل GR برای لندکروزر می تواند یک خون تازه در رگ ها قلمداد شود. همچنین گفته شده احتمال استفاده 
از پیشرانه ۸ سیلندر ۴ لیتری توئین توربوی بنزینی با قدرت ۲۶۸ اسب بخار در این شاسی بلند وجود دارد. اما وضعیت سایر محصوات 
تویوتا چگونه خواهد بود؟ سخنگوی تویوتا می گوید این خودروساز تاش های ویژه ای برای تولید محصوات خالص GR انجام می دهد و 

تمامی محصوات کلیدی با این پیشوند عرضه خواهند شد. 

دو برد و یک باخت دختران شطرنج باز ایران در جام ملت های آسیا
دختران شــطرنج ایران در روز دوم رقابت های جام ملت های آســیا ۲۰۲۰ به دو پیروزی و یک شکست دست یافتند. دختران شطرنج 
باز ایران در روز دوم رقابت های جام ملت های آســیا ۲۰۲۰ به مصاف ســه حریف خود رفتند که در دور چهارم این رقابتها ملی پوشان 
شــطرنج ایران توانســتند تیم قزاقستان را با نتیجه ۳.۵ بر نیم شکست دهند. دراین دیدار سه بانوی شطرنج ایران به برد رسیده و تنها 
آناهیتا زاهدی فر به تساوی رضایت داد. در دور پنجم این مسابقات ایران مقابل اندونزی قرار گرفت و ملی پوشان ایران موفق شدند بخت 
دوم قهرمانی این مسابقات را با نتیجه سه بر یک شکست دهند. در این دیدار دو شطرنج باز ایران به تساوی رضایت دادند.  سارا سادات 
خادم الشریعه  و مبینا علی نسب در این دیدار به تساوی رسیدند. اما در دور آخر روز دوم این رقابت ها در نتیجه ای عجیب ملی پوشان 
ایران با نتیجه ۲.۵ بر ۱.۵ مغلوب فیلیپین شدند. این باخت درحالی به دست آمد که دختران شطرنج ایران در دور های اول تا پنجم این 
مسابقات باختی در کارنامه خود نداشتند. حتی در دور سوم، ملی پوشان موفق شده بودند تیم هند را )که به عنوان بخت نخست قهرمانی 
شناخته می شود( شکست دهند اما باخت دختران ایران مقابل فیلیپین باعث شد که نوار پیروزی ملی پوشان پاره شود. در این دیدار  
ساراخادم الشریعه و مطهره اسدی شکست خوردند و آنوشا مهدیان به تساوی رسید. تنها برد این رقابت را  مبینا علی نسب کسب کرد. 
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پیشنهاد

چهره روز

پیش از آن که بخوابم
رمان پیش از آن که بخوابم اولین رمان نویسنده آن یعنی 
اس جی واتســون در سال ۲۰۱۱ است که توسط خانم 
شقایق قندهاری ترجمه شده و نشر آموت آن را به چاپ 
رسانده اســت. نکته جالب توجه در مورد این نویسنده 
بریتانیایی این اســت که تحصیات او در رشته فیزیک 
بوده و مدتی به عنوان شــنوایی سنج در بیمارستان کار 
میکرده است. این پیش زمینه از نویسنده، خواننده را بر 
آن میدارد که با رمانی آبکی طرف اســت یا یک شاهکار 
ادبی. خوشــبختانه مورد دوم درس اســت طوری که تا 
اان به چهل زبان دیگر ترجمه شده و جز آثار پرفروش 
نیویورک تایمز و ســاندی تایمز شده است. کتاب حول 
زنی به نام کریســتین میچرخد. وی در طی حادثه ای 
حافظه اش را به کلی از دست داده و چیزی از گذشته را به یاد نمی آورد و هر بار که میخوابد و بیدار 
میشــود اتفاقات قبل از خوابش و افراد واقع در زندگیش را به کل فراموش می کند. کریســتین هر بار 
مصمم اســت راهی برای نجات از این وضعیتش پیدا کند که در این بین رازهای عجیبی از زندگیش 
برایش فاش میشود. فکر و ایده اصلی این رمان، از ماجرای مردی به نام هنری موایسون شکل گرفته 
اســت. این مرد در ۲۷ ســالگی و بعد از یک عمل جراحی دچار فراموشی شده است. هنری موایسون 
حدود ۸۲ سال عمر کرد، اما هرگز نتوانست خاطره جدیدی برای خودش بسازد. این تصویر و این روایت 
واقعی برایم تکان دهنده بود. تاش کردم که تصویر پیرمردی را در ذهنم مجسم کنم که هر روز خودش 
را درون آینه نگاه می کند و انتظار دارد مردی بیســت و هفت ساله ببیند. دشوارترین تاشی که برای 
نوشتن این رمان کردم این بود که داستان را با زاویه دید اول شخص و از زبان همان کسی بنویسم که 

دچار فراموشی روزانه می شود. همین موضوع برای من چالش بزرگی بود. 

اقبال اهوری
محمد اقبال اهوری یا عامه اقبال شاعر، فیلسوف، 
سیاست مدار و متفکر مسلمان پاکستانی بود که اشعار 
زیادی نیز به زبان های فارسی و اردو سروده است. اقبال 
نخستین کسی بود که ایدهٔ یک کشور مستقل را برای 
مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد 
کشور پاکستان شد. اقبال در این کشور به طور رسمی 
»شاعر ملی« خوانده می شود. اقبال در سیالکوت، که 
امروزه در ایالت پنجاب پاکســتان واقع شده است، به 
دنیا آمد. نیاکان او از قبیله سپروی برهمنان کشمیر 
بودند و در سده هفدهم میادی، حدود دویست سال 
پیش از تولد او، اســام آورده بودند. پدر او مسلمانی 
دیندار بود. اقبال قرآن را در یکی از مساجد سیالکوت 
آموخت و دوران راهنمایی و دبیرستان خود را در کالج میسیونری اسکاتلند  گذراند. تحصیات او 
در رشته فلسفه در دانشگاه اهور آغاز شد و مدرک کارشناسی ارشد فلسفه را در سال ۱۸۹۹م با 
رتبه اول از دانشگاه پنجاب دریافت کرد. وی پس از آن از دانشگاه کمبریج و دانشگاه مونیخ مدرک 
دکترای خود را در رشــتهٔ فلســفه گرفت. اقبال در دورهٔ کارشناسی ارشد با توماس آرنولد ارتباط 
نزدیکی پیدا کرد و در اروپا نیز با با ادوارد براون و رینولد نیکلسون مراودات علمی داشت. آرامگاه 
عامه اقبال در مســجد پادشــاهی اهور. اقبال در دوران جنگ جهانی اول در جنبش خلیفه که 
جنبشی اسامی بر ضد استعمار بریتانیا بود، عضویت داشت. وی با موانا محمد علی و محمد علی 
جناح همکاری نزدیک داشت. وی در سال ۱۹۲۰ در مجلس ملی هندوستان حضور داشت اما از 
آنجا که گمان می کرد در این مجلس اکثریت با هندوها است پس از انتخابات ۱۹۲۶ وارد شورای 

قانونگذاری پنجاب شد که شورایی اسامی بود و در اهور قرار داشت.

بخوانید در اینستاگرام


