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وزیــر امــور خارجه با بیان اینکه تروریســت ها در درگیری های قره باغ حاضر بودند، گفت: اکنون آنها در حاشــیه مرزهای ما حضور ندارند، اما احتمال 
حضورشان با فاصله از حاشیه مرزهای ایران کماکان بااست.محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در خصوص ناامنی های ناشی از انتقال تروریست ها به ویژه 
بقایای داعش به منطقه قره باغ و رایزنی های دستگاه دیپلماسی برای مقابله با آنان، با تایید حضور تروریست های تکفیری و احتمال حضور صهیونیست ها 
در این منطقه، تاکید کرد: درباره نیروهای تروریستی تقریباً مطمئنیم که آنان در میانه درگیری ها حاضر بودند و ما حتماً تاکید کردیم که این اقدام به 

صاح هیچکس نیست.ظریف هشدار داد: .... www.sobh-eqtesad.ir

جرئیات طرح صلح قره باغ
 تروریست ها از مرزهای ما فاصله دارند
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وحدت اسامی مدیون سلیمانی است
رســانه ها اعم از رسمی و غیر رسمی مجازی و سایت های 
خبری امروز پر اســت از همدلی و همداســتانی مسلمین 
علیه امانوئل ماکرون کــه هفته قبل به بهانه آزادی بیان به 
حمایت از عمل سخیف انتشار کاریکاتور پیامبر اسام توسط 
مجله صهیونیستی شارلی ابدو در آمده بود. اگر شارلی ابدو 
حتی به دنبال این بود که تغییر در ساختار عاقه به رسول 
گرامی اسام )ص( را در ترازوی سنجش و اندازه گیری قرار 
دهــد و اگر امانوئل ماکــرون در حمایت از آن عمل ننگین 
به دنبال کشف اثرات تبلیغی و نفوذ فرهنگی  فراماسونهای 
ضد مذهب، علیه دین باوری مســلمین بودند؛ امروز کاما و 
تا عمق نحوستشــان متوجه شدند که مسلمین صدها برابر 
متحدتر از همیشــه در صفوفی متحد با خواســته ای واحد 
به هم پیوســته اند تا دهان یاوه گــوی ماکرون و صفحات 
ننگین مجلــه مذکــورش را ِگل بگیرند. اما براســتی چه 
ماجرایی توانســت این اتحاد، این همدلی، این صفوف بهم 
فشــرده با وجود خطر کرونا را با این عظمت در مسلمین به 
شــوری وصف نا پذیر مبدل کرده بغض در گلوی خشکیده 
و درانتظارغرِش مسلمانان را با باهت مجله ای مستهجن و 
بی هویت و حمایت رئیس جمهوری بی ســواد و درمانده از 
گســترش روحیه مقاومت، بترکاند؟ در این تحلیل به نقش 
بی بدیل خون به ناحق ریخته قاســم سلیمانی می پردازم 
اینکه دو ماهیت محتوایی توانســته اند در جهان مسلمین 
انقابی فکری فرهنگی دینــی و حمایتی فراهم آورند، فی 
الواقع از چشــم هیج اندیشــمندی به دور نمانده است. اوا 
تاثیر ماهیت انقاب اســامی و ویژگی الهام بخشی آن در 
ترسیم توسعه فرهنگ مقاومت و عدالت طلبی برای ملتهای 
مســلمان و آزادیخواه در مطالبه تحــوات جهانی و تزریق 
روحیه امید به مردم  جهان به ســمت تغییر شاکله قدرت 
جهانی و در ثانی نقش اثرگذار ســردار ســپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی و همرزمان مظلوم او که بی دفاع هدف ترور 
ناجوانمردانه کاخ سفید قرار گرفتند در اتحاد و تثبیت امنیت 
و القاء وحدت کلمه توحیدی در جهان اســام می پردازم. 
امروز امت اســامی از دورترین اقلیم غرب عالم تا دورترین 
ُملک مشــرق زمین یک صدا به لبیک انقاب اسامی پاسخ 
داده و انقابی شگفت انگیز آفریدند. به زعم همه کسانی که 
دستی در اندیشــه و قلم دارند این هویت را خون شهیدان 
ترور فرودگاه بغداد به ملتها هدیه داد. حاج قاســم از عمق 
جان انقاب اســامی را هم خود باور داشــت و هم خود در 
انقاب اسامی هضم شــده بود. تجربه دوران دفاع مقدس 
به او نشــان داد  انقاب اسامی در حرکت و پویایی ماندگار 
می شــود و نه در سکوت و انزوا و بی حرکتی. او دانسته بود 
پویایی انقاب اســامی عامل اصلی جذابیت و الهام بخشی 
برای ملت هاست بنابراین تاش کرد عنصر جهاد و شهادت 
که عامل پویایی و حرکت پیش رونده انقاب اسامی است 
را در خود و جهان اســام زنده نگه زنده کرده عامل پویایی 
آن را در ایجاد حس مقاومت تبیین نماید. این مقاومت فعال 
مبتنی بر بصیرت و جهاد چشم طمع دشمنان را کور کرد و 
حق جویان و جبهه اهل ایمان را امیدوار به جلب نصرت الهی 
و پیروزی جبهه حق و ناکامی و شکست دشمن نموده است. 
حاج قاسم است که برای پویایی انقاب اسامی و زنده نگه 
داشــتن پرچم جهاد و شهادت تا آخر عمر در سنگر مبارزه 
ماند و توانســت آرایشی مستحکم از جبهه مقاومت در برابر 
دشمنان به وجود آورد و برای اولین بار در جنگ های غزه و 
لبنان شــرنگ تلخ  شکست را به کام دشمن صهیونیستی و 
حامیان عبری، عربی و غربی اش بچشاند. بقول مشهوری حاج 
قاسم به درستی فهم کرده بود که انقاب اسامی »خمینی 
الحدوث« و »خامنه ای البقا« اســت، حاج قاسم در دوران 
حیاتش معیاری شــد برای تشــخیص جبهه حق از باطل، 
شــهادتش نیز مانند عّمار رسواگر جبهه باطل شد و سندی 
شد بر ستمگری و ظلم اســتکبار جهانی، صهیونیسم بین 
الملل و ارتجاع عرب که در دامن خود جوجه  گروهک  های 
تروریستی داعش را پرورانده و به جان اسام انداخته بودند. 
این تشــخیص با خون او در اقصی نقاط عالم جنبشی دین 
باورانه فراهم نمود. امروز تو دهنی به ماکرون و شــارلی ابدو 
متوجه یک جریان خاصی که غربی ها آن را به تندروی متهم 
می کنند نیســت. با کمترین دقــت در جهان امروز متوجه 
میشوی که خون داغ همه مسلمانان جهان نشات گرفته از 
خون امثال سلیمانی ها در مقابل توهین به پیامبر جوشش 
می گیرد و به فریادی جهانی مبدل میشــود. امروز با اینکه 
ماکرون تاش میکند با نوعی عقب نشــینی به جهان اسام 
بباوراند که پیام آنها را برای همیشــه درک کرده اما خروش 
مسلمانان به سردی نگراییده است. این همان عظمت نهفته 
در غیرت مسلمین است که حاج قاسم  با تمام وجود فهمیده 
بود و با اهدای خونش توانست آن را به باور هدفمند مسلمین 
برساند تا استکبار فراماسونی و صهیونیستی قبول کنند که 
عصرشان به پایان رسیده و امروز عصر و زمانه از آن اسام و 

آقایی مسلمین است. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

با اباغ وزارت کشور؛
 محدودیت رفت وآمد در ۲۵ مرکز استان

  از ظهر امروزدوشنبه اعمال می شود
با تصمیم کمیته ی امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص 
بررســی اعمال و چگونگی محدودیت در تعطیات پیش رو، محدودیت رفت وآمد در ۲۵ مرکز 
استان  از ظهر امروز دوشنبه)۱۲ آبان( اعمال می شود. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی 
و رییس کمیته ی امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، طی اباغیه ای 
اعام کرد:با احترام، پیرو دعوتنامه ۱۲۴۲۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ چهل ودومین جلســه کمیته 
امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا )فوق العاده( در خصوص بررسی 
اعمال و چگونگی محدودیت در تعطیات پیش رو، تصمیمات به شــرح ذیل جهت اجراء، اباغ 

می شود:
۱-  از ساعت ۱۲امروز ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ خروج خودروهای شخصی با پاک بومی و ورود خودروهای 

شخصی با پاک غیربومی از/به ۲۵ مرکز استان، به شرح مندرج در بند۲، ممنوع است.
۲-  مراکز استان های دارای ممنوعیت عبارتند از: تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، فارس، خوزســتان، کردســتان، اصفهان، قم، مرکزی، خراسان جنوبی، اردبیل، 
کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، یزد، لرستان، خراسان شمالی، ایام، چهارمحال و بختیاری، همدان، 

زنجان، سمنان و کرمان.
۳-  اعمال ممنوعیت ها در استان های تهران و البرز از انتهای حوزه استحفاظی آنها آغاز و به صورت 

یکپارچه، ورود پاک غیربومی و خروج پاک بومی ممنوع می گردد.
۴-  زمان آغاز اجرای طرح، ساعت ۱۲:۰۰ امروز مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ می باشد.

۵-  زمان خاتمه طرح ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ می باشد.
۶-  پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به اعمال جریمه ۵۰۰/۰۰۰ تومانی برای متخلفان بر اساس 

کد تعریف شده قبلی، اقدام می نماید.
۷-  ســتاد استانی مدیریت بیماری کرونا ضمن تشکیل جلسه با دستگاه های متولی، نسبت به 
هماهنگی و پشــتیبانی جهت اجرای محدودیت های اباغی اقدام نماید. در این راستا ازم است 
ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان نسبت به انسداد معابر غیر اصلی با هماهنگی 

پلیس راهور استان اقدام نمایند.
۸-  کمیته اطاع رسانی نسبت به انجام اقدامات تبیینی و انعکاس تصمیمات در رسانه های کشور 
اعم از صداوسیما و مطبوعات، اقدام مستمر و موثر معمول نماید. در این راستا تنظیم اطاعیه های 

ازم و انجام مصاحبه های تخصصی مدنظر و اقدام قرار گیرد.
-۹  خودروهای عمومی، انتظامی، امدادی، درمانی، خدماتی، حمل کااها و مواد اساسی مشمول 

اعمال ممنوعیت های تعیین شده نمی گردند.
حسین ذوالفقاری

معــاون امنیتی و انتظامی و رییس کمیته ی امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا.

ماجــرای رســوب ۲۰۰هزار تن برنــج در گمرک که گفته شــده، در حال 
فاسدشدن اســت، و اگر چنین شــود حداقل ۴هزار میلیارد تومان سرمایه 
نابود می شــود، به دعوای زرگری بین دستگاه های دولتی تبدیل شده است، 

درعین حال واردکننده ها هم تمایلی به ترخیص این برنج ها ندارند.
 این روزها یکی از موضوعاتی که خبرســاز شده و حاشیه های زیادی را هم 
به دنبال داشته، رســوب ۲۰۰هزار تن برنج در گمرکات و بنادر کشور است 
که گفته شــده در حال فاسد شدن است و همین مسئله واکنش های زیادی 
را درپی داشته اســت. ارزش این برنج ها اگر قیمت برنج خارجی را متوسط 
کیلویی ۲۰هــزار تومان هم در نظر بگیریم، بیــش از ۴هزار میلیارد تومان 
خواهد شد.در این گزارش به چند و چون این ماجرا پرداخته است تا مشخص 
شــود هر یک از دستگاه های دولتی چقدر در بروز این اتفاق نقش داشته اند 
و حال چه باید کرد.موضوع دپو شــدن برنج در گمــرک و عدم ترخیص و 
عدم اختصاص ارز به واردات این محصول و اعام خبر احتمال فاســد شدن 
۲۰۰هزار تن برنج، دایل و ریشــه های مختلفی دارد که برای بررسی دایل 
آن باید به ســال گذشته و اختافات میان دستگاه های مختلف برای واردات 
در طول ســال حتی فصل برداشت یا برقراری ممنوعیت فصلی واردات برنج 

رجوع کرد.

 دعوای زرگری دستگاه های دولتی
سال گذشــته به دلیل شــرایط خاص تحریمی و برای جلوگیری از واردات 
یکباره حجم زیادی برنج در یک مقطع ســال، با افزایش قیمت در بازارهای 
جهانی تصمیم گرفته شد که ممنوعیت فصلی واردات برنج برداشته شود و به 
واردکنندگان اجازه داده شود که حتی در فصل برداشت برنج داخل هم اقدام 
بــه واردات این محصول کنند.البته قرار بود که از واردکنندگان تعهد گرفته 
شود که محصول خود را در فصل برداشت برنج داخلی توزیع نکنند تا منجر 
به کاهش قیمت آن نشوند، اما پس از مدتی رفع ممنوعیت فصلی واردات با 
اعتراضات گسترده کشاورزان و با همراهی وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد 
در نتیجه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعام کرد که »واردات برنج دوباره در 

فصل برداشت ممنوع خواهد بود.«

 مسئله این است؛ ارز 4200 تومانی یا نیمایی!
این تغییر سیاست و تصمیم باعث شد واردکنندگانی که تا قبل از آن حجم 
زیادی برنج به کشــور وارد کرده بودند، به دلیل تغییر یکباره قوانین و اعمال 
ممنوعیت، برنج هایشــان در گمرک بماند.بعد از این رویداد نیز اتفاقی دیگر 
نیــز افتاد، به خاف قانون انتزاع، دولت مســئولیت های بازار مرتبط با حوزه 
کشاورزی را از وزارت جهاد کشاورزی گرفت و به وزارت صمت سپرد که این 
امر نیز خود منجر به وقفه و اختال دوباره در واردات برنج شد تا به ماه های 
انتهایی سال رسیدیم و از آنجا که دولت خود می دانست که از سال ۹۹ قرار 
نیست به واردات برنج ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده شود، به همین منظور 
بانــک مرکزی نیز مدتی تخصیص ارز واردات برنج را به تأخیر انداخت تا ارز 

ترجیحی واردات این محصول برداشته شود.

ترخیص برنج های دپوشده در گمرک دیگر بصرفه نیست!
ماجرای برنج های دپوشــده به همین جا ختم نمی شود، بر اساس اعام دبیر 
انجمــن برنج بعد از این همه کش وقوس یک هفته اســت که کد تخصیص 
همه برنج های رســوب کرده در گمرک صادر شده اســت اما با این نرخ روز 
ارز نیمایــی ترخیص آن دیگر برای واردکنندگان بصرفه نیســت زیرا با نرخ 
ارز دیــروز قیمت هرکیلوگرم برنج بیش از ۳۰هزار تومان خواهد بود،این در 
حالی اســت که فلســفه واردات برنج این بود که برنج های خارجی با توجه 
به قیمت پایین تری که دارند به قیمت مناســبی به دســت مردم برسد اما با 
برداشــته شدن ارز ۴۲۰۰تومانی و گرانی یکباره نرخ ارز آزاد و نیمایی، دیگر 

واردات برنج بصرفه نیست.با این حال به نظر می رسد اگر مجموعه دستگاه های 
دولتــی هرچه زودتر فکری برای ترخیص این برنج ها و یا هر تصمیم دیگری 
برای آن نکنند، احتمال فاســد شــدن کل آن و از بین رفتن حداقل ۴هزار 
میلیارد تومان سرمایه وجود دارد.در ادامه، اظهارات مسئوان مختلف دولتی 
و خصوصی درباره مشــکات واردات برنج و دپوی حدود ۲۰۰هزار تن برنج 
در گمرک را می خوانیم که هریک مســئولیت را از گردن خود باز و متوجه 
دیگری می کنند، اما بررســی ها نشان می دهد که این بحث ها بیشتر به یک 

جنگ زرگری شبیه است.

گمرک: هیاهوی پوچ!
برای بررسی این موضوع ابتدا به سراغ گمرک می رویم که معاون فنی گمرک 
یک تنه مصاحبه های متعدد و تندی علیه دســتگاههای دیگر از جمله بانک 
مرکزی و وزارت صمت انجام داده است.ارونقی معاون فنی گمرک با انتقاد از 
لفاظی برخی دستگاه ها در مسیر ترخیص کااهای رسوبی، نسبت به احتمال 
فاسدشــدن ۲۰۰هزار تن برنج هشدار داده است.وی افزود: برنج های رسوبی 
مشکل ممنوعیت فصلی نداشتند که با لغو این ممنوعیت، اجازه ترخیص پیدا 
کنند. طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار این برنج ها حائز شرایط ترخیص بودند 
و لیکن هنوز کد رهگیری بانک برای این برنج ها صادر نشده است. هر زمان 
کد رهگیری صادر شــد، گمرک نسبت به ترخیص این برنج ها اقدام خواهد 
کرد؛ البته گمرک، مجوزهای قانونی معتبــر را دوباره مطالبه خواهد کرد و 
امیدوارم برنجی در طول این مدت فاسد نشده باشد!معاون فنی گمرک کار 
را حتی فراتر برد و از نهادهای نظارتی خواســت به پرونده رسوب ۲۰۰هزار 

تن برنج ورود کنند.

بانک مرکزی: تقصیر گمرک و وزارت صنعت است
اما بانک مرکزی بعد از مدتی ســکوت درباره عدم اختصاص بموقع ارز برای 
واردات برنــج توپ را بــه زمین وزارت صمت و گمــرک انداخت و با صدور 
اطاعیه ای اعام کرد: »علت اصلی رســوب برنج های وارداتی در گمرکات و 
بنادر کشور، ترخیص درصدی کاا توسط »گمرک«، بدون داشتن تخصیص 

ارز و کد رهگیری برای ثبت  سفارش مرتبط با آنهاست.
علت اصلی مشکل به وجودآمده برای بازرگانان، ترخیص درصدی کاا توسط 
گمرک، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با 
آن ها بوده است. بدیهی است در صورتی که هنگام خروج کااهای یادشده از 
گمرک، »وجود تخصیص ارز« و »کد رهگیری بانک مرکزی« توسط گمرک 
کنترل می شــد و بازرگانان نیز به درســتی راهنمایی می شدند، برابر ضوابط، 
تأمین ارز به نرخ ترجیحی قابل انجام بود و ماندگاری کاا در گمرک و اتفاقات 
کنونی رخ نمی داد.این مهم در حالی رخ داده است که بانک مرکزی در جلسات 
متعدد، توجه گمرک و وزارت صمت را به این موضوع جلب و بر رعایت کامل 
مصوبات مربوط به ترخیص درصدی کااها با نرخ ترجیحی تأکید کرده است، 
همچنیــن پیش از ایــن، بانک مرکزی در این باره هشــدار ازم را، مبنی بر 
متضرر شــدن بازرگان در صورت تغییر مقررات توسط ستاد اقتصادی دولت، 
داده بود.متأســفانه برخاف مصوبات مربوطه و بدون توجه به نظرات و انجام 
استعام های مرتبط از بانک مرکزی و »سامانه جامع تجارت« توسط گمرک، 
کااها به صورت درصدی توسط گمرک ترخیص شده و شرایط فعلی را برای 
کااهای باقیمانده و واردکنندگان رقم زده است.در پایان تأکید می شود، بانک 
مرکزی به محض دریافت فهرســت ثبت سفارش های منطبق با منابع اعامی 
این بانک، اقدام به تأمین ارز با نرخ ۴۲۰۰ و صدور کد رهگیری خواهد کرد؛ 
لذا انتظار می رود رسانه ها پس از خروج برنج های یادشده از گمرک، پیگیری 
ازم را درخصوص نحوه توزیع و قیمت فروش برنج های ترخیصی به عمل آورند 
و در اختیار قرار گرفتن این محصول نزد مردم را مورد توجه ویژه قرار دهند.«
ادامه در صفحه پنجم

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

رشد 65 درصدی صادرات کااهای غیرنفتی
وزارت اقتصاد، سازمان بورس و حقوقی ها 3 متهم ردیف اول

 ۷خطای فاحش که بورس 
را قرمز کرد

گرانی فزاینده خوراکی ها در یک ماه اخیر

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که وزارت اقتصاد، سازمان بورس و حقوقی ها را ۳ متهم ردیف اول وقایع اخیر 
بورس ارزیابی می کند، اعام کرده، حقیقی ها طی ســه ماه اول امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان وارد بورس کردند 
ولی ارزش دارایی بورس ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان شد.بازار سهام طی دو سال اخیر با روندهای پرشتاب و شکستن 
مداوم رکوردها توانست توجه بخش زیادی از اقشار جامعه را به خود جلب نماید و ورود بخش قابل توجهی از پس 
 انداز اشــخاص خرد را به این بازار فراهم کند  . نتیجه این امر، فاصله قابل توجه رفتار بازار از تعادل پایدار و وجود 
تاطمات قابل توجه در آن بود، به نحوی که ســطح های مقاومتی شــاخص کل، پی در پی شکسته و رکوردهای 
جدیدی از ورود پول حقیقی و رشــد شاخص ثبت شد.بر اســاس گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا 

تدوین کرده، از نیمه دوم مردادماه ....

 اطاعات اشتباه روی سایت سپرده گذاری مرکزی

کاهش 48 درصدی ارزش سهام عدالت
۵244 بیمار در ICU بستری

۴۳۴ نفر قربانی رکورد سیاه کرونا
ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: طی شبانه روز گذشته ۴۳۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند.، سیماســادات اری ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: تا دیروز ۱۱ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۷ هزار و ۷۱۹ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که دو هزار و ۳۸۹ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶۲۰ هزار و ۴۹۱ 
نفر رسید.وی افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۳۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۵ هزار و ۲۹۸ نفر رسید.اری ادامه داد: خوشبختانه 
تا کنون ۴۸۶ هزار و ۶۹۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند. ۵۲۴۴ 
نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید ایــن بیماری تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 
چهار میلیون و ۹۶۵ هزار و ۳۲۶ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.سخنگوی 
وزارت بهداشت توضیح داد: استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوین، لرســتان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، بوشهر، زنجان، ایام، 
خراســان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان 
شــمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و 

سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

 4هزار میلیارد تومان امحا می شود؟

اظهارات متناقض درباره برنج های دپو شده
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گزیده خبر
جرئیات طرح صلح قره باغ

 تروریست ها از مرزهای ما فاصله دارند
وزیر امور خارجه با بیان اینکه تروریست ها در درگیری های 
قره باغ حاضر بودند، گفت: اکنون آنها در حاشــیه مرزهای 
ما حضور ندارند، اما احتمال حضورشــان با فاصله از حاشیه 
مرزهای ایران کماکان بااست.محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه در خصوص ناامنی های ناشی از انتقال تروریست ها به 
ویژه بقایای داعش به منطقه قره باغ و رایزنی های دســتگاه 
دیپلماسی برای مقابله با آنان، با تایید حضور تروریست های 
تکفیری و احتمال حضور صهیونیست ها در این منطقه، تاکید 
کرد: درباره نیروهای تروریستی تقریباً مطمئنیم که آنان در 
میانــه درگیری ها حاضر بودند و مــا حتماً تاکید کردیم که 
این اقدام به صاح هیچکس نیســت.ظریف هشدار داد: در 
مذاکرات اخیر و حتی قبل از آن به اطاع مقامات آذربایجان 
و ارمنســتان و نیز روسیه و ترکیه رســاندیم که جمهوری 
اسامی ایران چنین چیزی را تحمل نخواهد کرد.وی تاکید 
کرد: اکنون این تروریســت ها در حاشیه مرزهای ما حضور 
ندارند، اما احتمال اینکه با فاصله از حاشیه مرزهای ما حضور 
داشــته باشند، کماکان بااســت و ما این نگرانی را به طور 
جدی به طرفیــن اعام کردیم.وزیر امور خارجه، طرح صلح 
جمهوری اســامی ایران برای برقراری صلــح در قره باغ را 
حرکت به ســمت حل و فصل این درگیری و به ویژه خروج 
نیروهای اشــغالگر از مناطق اشغالی دانســت و گفت: ما از 
ابتدای بحران قره باغ در رایزنی با کشــورهای منطقه اعم از 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان، روسیه و ترکیه این کار را 
پیگیری کردیم.ظریف افزود: معتقدیم که بیشترین خسارت 

را در این جنگ کشــورهای منطقه می بینند و بیشــترین 
تاثیرگــذاری بــرای خاتمه جنگ را هــم در منطقه همین 

کشورها می توانند داشته باشند.

وی تاکید کــرد: در این چارچوب بدون آنکه تاش کنیم با 
دیگر سازوکارهای موجود مانند مینسک رقابتی داشته باشیم 
این هدف و رایزنی هــا را در پیش گرفتیم.وزیر امور خارجه 

گفت: متاســفانه در ۳۰ سال گذشته کار مذاکرات به نتیجه 
نرســیده و این تنش نیز همواره وجود داشته است، آن هم 
تنش هایــی در کنار مرزهای ما که غیرنظامیان و مردم از دو 
طرف تهدید شــدند.ظریف با تبیین اهداف سفر منطقه ای 
معاون سیاسی وزارت خارجه و طرح کشورمان برای صلح در 
قره باغ، اظهار داشت: آقای عراقچی با طرحی که در کشورمان 
درباره آن بحث شده و مورد تایید مراجع ذی ربط قرار گرفته 
بود، به این ســفر رفت و پس از آنکه از منطقه مرزی بازدید 
کــرد، در باکو با مقامات مختلف بــه ویژه با رئیس جمهور، 
در روســیه با مقامات وزارت خارجه این کشور، در ایروان با 
مقامات مختلف به ویژه نخســت وزیر ارمنستان و در ترکیه 
با همتایش مذاکرات بسیار خوبی داشت و طرح کشورمان را 
ارائه کرد.وی تاکید کرد: از نکات مهم طرح کشــورمان این 
است که فقط مربوط به آتش بس موقت نیست، بلکه حرکت 
به سمت حل وفصل درگیری ها بر اساس چارچوبی است که 
با اعام تعهد دو طرف به مجموعه ای از اصول آغاز می شــود 
و بعــد با اقداماتی به ویژه خروج نیروهای اشــغالگر از همه 
مناطق اشغالی ادامه می یابد.وزیر امور خارجه، تضمین حقوق 
مردم، ایجاد راه های ارتباطی، نظارت کشــورهای منطقه بر 
روند اجرای طرح و مســائلی از این قبیل را از دیگر از اجزای 
طرح صلح جمهوری اســامی ایران برای برقراری صلح در 
منطقه قره باغ برشــمرد.وی همچنیــن گفت: منتظریم که 
مقامات آذربایجان و ارمنستان و نیز دوستان روس و ترک ما، 

دیدگاه شان را درباره این طرح ارائه دهند.

 ربیعی مطرح کرد؛
 تحول در ستاد ملی کرونا با توصیه های مقام 

معظم رهبری
سخنگوی دولت با اشاره به جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور مقام 
معظم رهبری، گفت: من جلسه ی با رهبر انقاب را بسیار جلسه ی راهگشایی 
ارزیابی می کنم؛ همیشه فرمایشات  ایشان مقّوم منافع ملی و نفع جامعه است.

رهبر انقاب اســامی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا )۳/8/99( با اشاره به 
اینکه برخی افراد بیکار شده در اثر کرونا، بیمه ی بیکاری ندارند، فرمودند: »تأمین 
اجتماعی موظف است برای حل این مشکل اقدام کند که البته در این قضیه نیز 
ورود خّیرین از برترین انفاق ها است.« پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR برای 
بررسی اقدامات دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، در برنامه نگار بیست و سوم 
گفتگویی با آقای دکتر علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و 
سخنگوی دولت انجام داده است.وقتی کرونا آغاز شد ابتدا تصور همه یک نوع 
کوتاه مدت بینی نســبت به مسئله ی کرونا بود که چند ماه یا نهایتاً با گرم شدن 
هوا از بین می رود. بنابراین بر اســاس این تصورات یکی از تصمیماتی که اتخاذ 
می شــد این بود که ما می توانیم مراکز را قرنطینه یا تعطیل کنیم و بر اساس 
این تعطیلی ها بتوانیم کنترل بیشــتری داشته باشیم و پیشگیری کنیم؛ ولی 
همین طور که کرونا از چین به سایر کشورها رفت و درگیر شدند این ایده و تصور 
غلط هم از بین رفت و این بحث مطرح شد که کرونا معلوم نیست چه زمانی از 
بین خواهد رفت. بنابراین سیاست تعطیلی و قرنطینه دیگر نمی توانست به عنوان 
یک سیاست مداوم و درازمدت پیگیری شود و ما با دو منحنی روبه رو شدیم؛ اّول 
اینکه از جان ها در مقابل ویروس محافظت کنیم و دوم از جان ها در مقابل فقر و 
مشکات معیشتی محافظت کنیم؛ یعنی حفاظت از جان به طور توأمان در مقابل 
کرونا و در مقابل ســختی معیشت.واقعاً تصمیم گیری سختی بود. ما با تحریم 
ظالمانه ی آمریکا هم روبه رو بودیم. مثل خیلی کشورها نبودیم که بگوییم 15۰۰ 
دار یا 2۰۰۰ دار می  دهیم تا فعًا کسی بیرون نیاید و این قدر کمک می کنیم. 
واقعاً چنین توانی در اقتصاد ملی ما اساســاً وجود نداشت. بنابراین ما واقعاً نیاز 
به یک نوع هنرمندی و تصمیمات سخت و جان فرسا در دولت داشتیم.ما اّوایل 
پیش بینی کردیم که شش میلیون شغل در معرض تهدید خواهد بود و صنایع را 
حصر کردیم و شمردیم که کدام صنایع کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت آسیب 
خواهند دید. اتفاقاً جایی هم پیش بینی کردیم که یک سری شغل جدید مثل 
خدمات شیمیایی، بهداشتی و الکترونیکی می تواند به وجود بیاید. این سه حوزه 
را هم پیش بینی کردیم که ظرفیت شغل جدید دارد. بنابراین ما دو استراتژی 
را توأمان دنبال کردیم. یکی تثبیت و افزایش شــغل و دیگری حفاظت از افراد 
آسیب دیده که شغل هایشان را در ارتباط با کرونا از دست می دهند. برای هر دو 
تصمیمات جدا گرفتیم. شاید تا اآن در دسته بندی دقت صورت نگرفته باشد، 
ولی از روز چهارشنبه ۳۰ بهمن که کرونا اعام شد ما دو روزش بعدش در دفتر 
آقای جهانگیری جلســه داشتیم و بعد در دفتر آقای نمکی سه جلسه داشتیم.

ما در مرحله ی اّول که شــش میلیون شغل شناسایی کردیم، سه ونیم میلیون 
نفر مشاغل رســمی و دوونیم میلیون نفر مشاغل غیررسمی بودند. بنابراین با 
استراتژی تثبیت شغل ما تصمیم گرفتیم که تسهیات ارزان قیمت به صاحبان 
صنایــع و صاحبان بخش خدمات بدهیم که نیــرو را حفظ کنند؛ یعنی ما دو 
اســتراتژی کمک به شغل و کمک به شــاغل را دنبال کردیم. ما بیست هزار 
میلیارد تومان برای کمک به شغل درنظر گرفتیم که چهارده هزار میلیارد تومان 
آن را به بانک معرفی کردیم. این سیاست باعث شد که حداقل در بخش هایی 
که نیروهای رســمی ما بودند و مورد تهدید شــغل قرار داشتند ریزش نکنند. 
البته بیشــتر ریزش ها معطوف به مشاغل غیررسمی شد. با همان چهارده هزار 
میلیارد تومان، 544 هــزار کارگاه به بانک معرفی کردیم. این کارگاه ها حدود 
یک میلیون وشش هزار شغل را پوشش می دادند که همگی از شغل های رسمی 
بودند.مطالعات  ما نشــان داد که یک میلیون وششصد هزار نفر از بازار کار هم 
خارج شدند که بخش اعظم این ها ناشی از کرونا بود. ما در اینجا سیاست بیمه ی 
بیــکاری را اتخاذ کردیم و در مرحله ی اّول ســیصد میلیارد تومان از صندوق 
توســعه ی ملی به صندوق تأمین اجتماعی کمــک کردیم؛ یعنی یک میلیارد 
داری کــه از رهبر انقاب مجوزش را گرفتیم قرار شــد فقط در دو جا هزینه 
شــود؛ اول برای بخش سامت که برای خرید دارو و تجهیزات؛ حقوق، مزایا و 
دستمزد و گسترش تحقیقات و مطالعات؛ و دوم برای بیمه  ی بیکاری. فقط برای 
این دو جا بود و هیچ انحرافی هم ایجاد نشد و تا به آخر هم همین طور هزینه 
شــد.تأمین اجتماعی هم از منابع خودش بیشتر از سه درصد در این صندوق 
پول گذاشــت. ما 24۰ هزار نفر از مشاغل رسمی را همان مرحله ی اّول تحت 
پوشــش بردیم. در مرحله ی بعد که اعام کردیم، 85۰ هزار نفر ثبت نام کردند 
و به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کردیم. چیزی بیش از یک میلیون نفر را 
ما در این مرحله تحت پوشش بیمه ی بیکاری قرار دادیم. در ثبت نام نوبت دوم 
169 هزار نفر برای ثبت نام آمدند که نشان می دهد این تعداد بخش اعظمشان 
به کار برگشتند.وزارت رفاه نیز چهار میلیون نفر را شناسایی کرد که فاقد هرگونه 
دفترچه ی بیمه بودند. ما تصمیم گرفتیم که سه میلیون نفر را که پایین ترین 
بودند سبد غذایی بدهیم. چهار مرحله  سبد غذایی به این ها داده شد و وام یک 
میلیون تومانی به بیســت میلیون نفر پرداخت کردیم. درحقیقت از این چهار 
میلیون نفر حمایتمان روی این ها متمرکز شد. تصمیم گرفته شد به این ها وام 
ارزان قیمت هم داده شود که تا شش میلیون تومان وام ارزان قیمت اعام شد 
و سیصد هزار نفر ثبت نام و دریافت کردند.به هر حال این ها اقداماتی بود که ما 
سعی کردیم در جهت تثبیت شغل و در جهت حمایت از شاغل های بیکار شده 
انجام دهیم. البته یادمان نرود ما حدود سه میلیون نفر هم بیکاری ذاتی داشتیم؛ 
یعنی بیکارانی که شــغل از دست ندادند، مثل کسانی که سربازی و درسشان 
تمام شده است. ما حدود سه میلیون نفر هم بیکار داریم. آن ها را هم نمی توانیم 
فراموش کنیم. آن ها هم ناشی از تحریم و کرونا نمی توانند شغل جدید به دست 
بیاورند؛ یعنی ما ساانه شاید به بیش از یک میلیون شغل نیاز داریم که ایجاد 
کنیم. آن ها را هم باید به گونه ای از سیاست هایمان متأثر کنیم. سیاستی که ما 
برای این دسته اتخاذ کردیم، دادن حق بیمه، مجوز و تشویق هایی به کارفرماها 
اســت که این ها را جذب کنند؛ حتی برنامه ی دادن بخشــی از دستمزد را هم 
دنبال کردیم که تأمین اعتبار شود تا این افراد به همان کارگاه بروند و بمانند. 
تجربه هم نشــان می داد یک  ســال اگر ما می توانستیم حق بیمه یا بخشی از 
دستمزد را بدهیم، بعد از یک سال آنجا استخدام می شدند. این سیاست را هم 
دولت تا حدود زیادی توانســت دنبال کند.بعد از اینکه ما خدمت رهبر معّظم 
انقاب رفتیم، ایشــان خیلی کارشناسی و به درستی بحث کارگران غیررسمی 
را مطرح کردند که هیچ دفترچه ای ندارند. 24 میلیون نفر در بازار کار ما فعال 
هستند. وقتی تعدادی که دفترچه ی بیمه ندارند را از این عدد کسر می کنیم به 
شش میلیون نفر می رسند. بیمه ی نیروهای مسلح، بیمه ی روستائیان و عشایر، 
بیمه ی تأمین اجتماعی، بیمه ی بانک ها، صندوق ها، کشوری و جاهای مختلفی 
لشکری را که محاسبه و از هم کم کنیم به عددی می رسیم. از این شش میلیون 
نفر ممکن است تعدادی شان مشاغلی دارند که اساساً سراغ بیمه نمی روند. یک 
تعداد هم هستند که پول دارند و در دهک باا قرار دارند و سراغ بیمه نمی روند؛ 
ولی حداقــل چهار میلیون نفر به طور قطع نیاز بــه حمایت جدی دارند. فکر 
می کنم رهبری معطوف به این افراد دیدگاه شان ارائه شد و موضع درستی بود.

سرلشکر باقری خبر داد؛
ورود سالیانه ۲۰ هزار افسر به 

دانشگاه های نیروهای مسلح
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح از ورود ســالیانه 2۰ هزار افســر به 
دانشــگاه های نیروهای مســلح خبر داد.، سردار سرلشــکر محمد باقری 
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در حاشــیه امضای تفاهم نامه همکاری 
بین ســتاد کل نیروهای مسلح و شــورای عالی انقاب فرهنگی که دیروز 
)یکشــنبه( در ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شد، در جمع خبرنگاران با 
تبریک ســالروز میاد پیامبر اکرم )ص( و امام صادق )ع( و هفته وحدت، 
گفت: به برکت این ایام امروز با حضور حجت ااســام »عاملی« تفاهم نامه 
همکاری بین ســتاد کل نیروهای مسلح و شــورای عالی انقاب فرهنگی 
به امضاء رســید.وی افــزود: این تفاهم نامه موجب توســعه همکاری های 
آموزشی، علمی و پژوهشــی بین این دو مجموعه بزرگ، نیروهای مسلح 
و دانشــگاه ها و پژوهشگاه های کشور خواهد شد.رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح خاطرنشــان کرد: نیروهای مسلح 14 دانشــگاه و در مجموع ۳۰ 
مجموعه دانشگاهی، دانشــکده ای و پژوهشگاهی دارند که سالیانه حدود 
2۰ هزار افسر جوان ما وارد این دانشگاه ها می شوند.سرلشکر باقری گفت: 
مجموعه های پژوهشــگاهی فوق العاده ارزشــمندی در نیروهای مسلح در 
حوزه های دفاعی، امنیتی و ســایر حوزه های مرتبط، مشغول فعالیت های 
علمی هستند.وی تاکید کرد: در حوزه های گوناگون چه صنعتی که صنایع 
دفاعی کشــور را شکل داده است و چه حوزه های علوم انسانی که مباحث 
گوناگونی در امنیت و دفاع کشــور پشتیبانی می کنند، نیروهای مسلح در 
حال تحقیق و فعالیت هستند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه 
زمینه های گوناگون همکاری بین ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی 
انقاب فرهنگی وجود دارد، اظهار داشــت: ما در زمینه نحوه ارزش گذاری 
مدارک علمی دانشــگاه های نیروهای مسلح، نحوه جذب و ارتقای هیئت 
علمی و هیئت های پژوهشــی نیروهای مسلح و سایر زمینه ها نیازمند این 
همکاری هستیم که در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.سرلشکر باقری 
گفت: بر اساس این تفاهم نامه، کارگروه مشترکی پیش بینی شده که درباره 
جزئیات با یکدیگر بحث خواهند کرد و ان شــاءاه همکاری های ما که از 

گذشته وجود داشته است، توسعه چشم گیری خواهد داشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت 

انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: محدود کردن سن 45 سال در 
رقابت انتخابات 14۰۰ اشتباه بزرگی است. محسن رضایی در اینستاگرام 
نوشــت:مهمترین عامل عبور کشور از مشــکات کنونی و بقای نظام، به 
انتقال درست و به موقع مسئولیت های بین نسلی بستگی دارد. متاسفانه 
انحراف از ســی سال پیش شروع شــد و انتقال بین نسلی از نسل اول به 
دوم صورت نگرفت!ســپس این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد. 
به طوری که امروز معیار جوان بودن را زیر چهل و پنج ســال تعیین می 
کنند در حالی که معیار جوان بودن در دهه اول انقاب زیر سی سال بود. 
نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری 
کند مرتب معیار جوان بودن را باا برده اســت و آنها را متهم به ناتوانی و 
آماده نبودن برای پذیرش مســئولیت ها کرده است. لذا انبوهی از جوانان 
انقاب پشــت درهای مسئولیت واقع شده اند و مردم از خدمات دهی آنها 
محروم شــده اند.محدود کردن سن 45 ســال در رقابت انتخابات 14۰۰ 

اشتباه بزرگی است.

واعظی: 
دولت درگیر انتخابات ۱۴۰۰ نیست

رئیس  دفتر رئیس جمهور می گوید: دولت درگیر مباحث انتخاباتی 14۰۰ 
نیســت و تاش ما این است مشــکات مردم کاهش یابد.محمود واعظی 
رئیس دفتر رییس جمهور در واکنش به انتشــار برخی اخبار مبنی بر ورود 
چنــد چهره دولتی برای کاندیدا شــدن در انتخابات ریاســت جمهوری و 
این که »آیا این مسئله باعث  نمی شود دولتی ها بیشتر از آنکه دغدغه حل 
مشــکات اقتصادی مردم را داشته باشند خود را درگیر مباحث انتخاباتی 
کنند؟« گفت: ما درگیر انتخابات نشــدیم بلکه دیگران ســعی دارند ما را 
درگیر انتخابات کنند.وی افزود: عده ای تاش می کنند انتظارات مردم را از 
دولت باا ببرند درحالی که همه تاش دولت کاهش مشکات مردم است 

و در این زمینه نیز برنامه ریزی های مناسبی صورت می گیرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: مراحل اصلی و فاز 
عملیاتی نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم 
وایــت »نهاجا«  از فــردا در منطقه عمومی اصفهان 
برگزار می شــود. امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده 
نیروی هوایــی ارتش با بیان اینکه این رزمایش از روز 
شنبه با گسترش هواپیماها و جنگنده های این نیرو از 
کلیه پایگاه های نهاجا به پایگاه اصفهان آغاز شده است، 
گفت: در این مرحله ده هــا فروند از انواع هواپیماهای 
شکاری، شــکاری بمب افکن، ترابری سنگین و نیمه 
سنگین، سوخت رسان، شــکاری رهگیر و شناسایی، 
گشت هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین به مدت 2 
روز به انجام مرحله اصلی و فاز عملیاتی رزمایش خواهند 
پرداخت.وی افزود: در این رزمایش، هواپیماهای بمب 
افکن سنگین راهبردی سوخ و24، اف 4، اف 5، اف ۷، 
میگ 29، اف 14، صاعقه، هواپیماهای سوخت رسان 
بوئینگ ۷۰۷ و ۷4۷، هواپیماهای ترابری و پشتیبانی 
c1۳۰ به همراه انواع هواپیماهای بدون سرنشین، کرار، 
ابابیل، آرش و کمان 99 مجهز به موشــک های نقطه 
زن، بمب های هوشــمند برد بلند و اخال گر راداری 
که از روزها قبل به پایگاه شــهید بابایی گسترش پیدا 
کرده اند، حضــور دارند.فرمانده نیــروی هوایی ارتش 
افزود: این رزمایش به منظــور ارتقا توان رزم، تمرین 
اجرای طرح های عملیاتی و کســب الگوی مناســب 
جهت نبرد در شــرایط واقعی و با بهره گیری از انواع 
هواپیماهای با سرنشــین و بدون سرنشین به صورت 
دو ســویه برنامه ریزی و اجرا می شــود.امیر نصیرزاده 
خاطر نشــان کرد: اجرای عملیات رصد، شناســایی و 

عکســبرداری با اســتفاده از تصاویر هوایی پرنده های 
با سرنشــین و بدون سرنشــین، انهدام اهداف هوایی 
و زمینی با اســتفاده از مهمات نقطه زن و هوشمند، 
عملیات گشت هوایی با استفاده از هواپیماهای رهگیر 
مجهز به موشک های بومی به منظور مقابله با هرگونه 
تجاوز هوایی دشمن، سوخت گیری هوایی و عملیات 
جنگ نوین برای مقابله با تهدیدات نوظهور دشــمن 
از بخش های مهم این رزمایش اســت که در ســطح 
گســترده ای انجام می شــود.وی گفت: نمایش قدرت 
هوایی، انعکاس بخشی از قابلیت ها و توان رزمی نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران، تمرین عملیات 
برد بلند جنگنده ها در خارج از رینگ پدافندی، دقت 
در نقطه زنی بمب ها و راکت ها در عملیات هوا به زمین 
و موشــک های هوا به هوا با قدرت تخریب بسیار باا، 
کنترل و هدایت آتش شــکاری بمــب افکن ها، رصد 
اطاعاتــی منطقه عملیــات، از محورهای مورد توجه 
فرماندهان در این رزمایش بزرگ هوایی است.فرمانده 
نیروی هوایی ارتش ادامه داد: ســامانه ها و تسلیحات 
بومی و ارتقاء یافته اعم از بمب های هوشمند سنگین 
و نیمه ســنگین، انواع موشک های لیزری، تلویزیونی، 
حرارتی، راداری، انواع راکت ها و بمب های تولید شده 
به دست متخصصان داخل کشور در مراکز دانشگاهی 
و صنعتی کشور، صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح و جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش 
در این رزمایش به نمایش گذاشــته و مورد اســتفاده 
قرار خواهــد گرفت.امیر نصیرزاده تصریح کرد: در این 
رزمایش که در چهلمین سالگرد دفاع مقدس و با تکیه 

بــر خودباوری کارکنان جــوان و خودکفایی نیروهای 
مســلح، بخصوص نیــروی هوایی الهــی ارتش انجام 
می شود، خلبانان جوان، شجاع و آموزش دیده نیروی 
هوایی ارتش به همراه کارکنان فنی متخصص و متعهد 
با استفاده از تجربه گران بهای پیشکسوتان هشت سال 
دفاع مقدس، دانســته ها و تاکتیک های رزمی خود را 
اجرا خواهند کرد.وی گفت: دشمن طی این سال ها با 
فشار همه جانبه به کشورمان تصور می کرد در بخش 
نظامی و به ویژه حوزه هوایی که تجهیزات محور است 
تاثیر گذاشــته و بتواند توان دفاعی کشور ما را کاهش 
دهد، اما همانگونه که مشاهده می کنید ما رزمایش های 
متعددی را در شــرایطی برگــزار می کنیم که در اوج 
تحریم قرار داریم.فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره 
به برگزاری سه رزمایش در سال جاری توسط نیروهای 
هوایی ارتش یادآور شد: برگزاری رزمایش یعنی مصرف 
قطعات و به کارگیری تجهیزات بسیار پیشرفته و شما 
در این شــرایط به خوبی این توان را مشاهده می کنید 
این آمادگی و توان رزم بیانگر آن است که تحریم هیچ 
اثری در بحث نظامی نداشــته و ما سالهاست که این 
تحریم ها را تجربه کرده و روی پای خود ایســتاده ایم 
و هیــچ اتکایی به بیگانگان نداریــم و اینکه تحریم ها 
برداشته شده و یا ادامه پیدا کند تاثیری بر توان دفاعی 
کشور ما ندارد و این مهم به دلیل اتکای نیروهای مسلح 
کشورمان به توان داخل و جوانان است.وی گفت: امروز 
به فضل الهی و با رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا 
به سطح باایی از توان و بازدارندگی دفاعی رسیده ایم 

که تماماً به توان و منابع داخلی متکی است.

امیر نصیرزاده خبر داد؛
نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم وایت برگزار می شود

 امیرآبادی: 
۸۸ ایحه ارسالی دولت برای 

بررسی به کمیسیون های 
تخصصی ارجاع شد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی با بیان 
اینکه مجلس لوایح ارســالی دولت را در اولویت 
بررســی قرار می دهد، گفت: در زمان حاضر سه 
ایحه دوفوریتی در نوبت بررســی صحن علنی 
مجلس قرار دارد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی در نشست 
علنی دیروز )یکشنبه 11 آبان( قوه مقننه، با اشاره 
به اظهارات اخیر رئیــس جمهور مبنی بر اینکه 
مجلس به لوایح دولت رسیدگی کند، گفت: دولت 
88 ایحه را در دوره قبل به مجلس ارسال کرده 
بود که همه آنها برای بررســی به کمیسیون های 
تخصصی ارجاع شده اســت.وی ادامه داد: حال 
دولت چندین ایحه را در قالب لوایح دوفوریتی به 
مجلس فرستاده، از این رو با وجود آنکه 28 طرح 
دوفوریتی نمایندگان در نوبت بررسی قرار داشت 
و اکثراً هم مرتبط با مشــکات روز مردم بود، با 
این حال ما لوایح دولت را در اولویت بررسی قرار 
دادیم.عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه سه 
ایحه دوفوریتی در نوبت بررســی صحن علنی 
قرار دارد، افزود: اگر امروز ایحه ای به دســت ما 
برســد، ما همانند لوایح مالیات بر ارزش افزوده و 
چک، دو روز بعد آن را در دستور کار صحن قرار 
می دهیم، از طرف دیگر لوایح عادی ارسال شده از 
ســوی دولت نیز در شرایط کنونی در دستور کار 

بررسی کمیسیون های تخصصی قرار دارد.

قاضی زاده هاشمی: 
 رییس جمهور فرانسه پاسخگوی توهین 

به پیامبر اسام)ص( باشد
نایب رییس مجلس ضمن اینکه حمایت رییس جمهور فرانســه از توهین کنندگان به ســاحت مقدس پیامبر 
اسام)ص(را محکوم کرد، گفت: رییس جمهور فرانسه پاسخگوی توهین به پیامبر اسام باشد.سیدامیرحسین 
قاضی زاده هاشمی در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس با تبریک میاد با سعادت رسول اه)ص(

و امام جعفر صادق)ع(گفت: 12 تا 1۷ ربیع ااول ایام وادت رسوال اه)ص( است که اهل سنت روز وادت را 
12 رییع ااول و علمای شیعه 1۷ ربیع ااول را وارد دانستند، امام خمینی)ره( در تدبیری وحدت آفرین فاصله 
این چند روز را هفته وحدت نامیدند تا به این صورت با دسیسه های دشمنان اسام مقابله شود، هفته وحدت 
بهترین فرصت برای تبیین سیره نبوی برای بشریت است.وی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس با تهییه طرح 
هایی در حمایت از نشــر سیره سیاسی و اخاقی پیامیر رحمت و خاندان مطهرش گام مهمی بردارد که نفس 
انقاب اسامی چیزی جز گسترش فرهنگ و سیاست اسام ناب نیست.وی ادامه داد: دشمنان امت اسامی و 
در راس آن ها رژیم صهیونیستی، آمریکا و دیگر حامیان استکبار جهانی متوحش برای مقابله با استقبال جهانیان 
از اســام ناب و ممانعت از اســتقبال جوانان اروپایی از دین مبین اسام با وقیحانه ترین حالت به مقابله با این 
رویکرد برآمدند، کشورهای غربی برای آزادی های مسلم شهروندان خود کمترین ارزشی قائل نیستند، مردم و 
جوانان اروپایی بدانند که صیانت از مقدسات الهی بخشی از ارزش های مشترک بشری است و گستاخی نسبت 
به این مقدسات تجاوز به انسانیت همه انسان ها است.قاضی زاده اظهار کرد: بر همین اساس رییس جمهور کوته 
فکر فرانســه باید پاسخ دهد که چرا به پیامبر اسام که حتی مورد احترام پیروان سایر ادیان الهی است اهانت 
می کند و با این اقدام ملت ها از جمله مردم فرانســه را در مقابل یکدیگر قرار می دهد و حتی به شــهروندان 
مســلمان خود احترام نمی گذارد.نایب رییس مجلس گفت: واقعیت این است که این راهبرد و استراتژی بازی 
دوگانه عادی سازی روابط و توهین به پیامبر اعظم)ص(که بسیاری از کشورها در آن نقش ایفا می کنند منحرف 
کردن افکار عمومی می باشــد، یعنی در حالی که حکام کشــورهای عربی در حال عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی هستند باید افکار جوامع اسامی منحرف شود، قرار گرفتن فرانسه در مقابل مسلمانان با تمسک 
به توهین به ساحت قدسی پیامبر تکه ای از پارل یک بازی برای مدیریت مسلمانان و بخشیدن اطمینان خاطر 
به حکام مرتجع عربی است که بتوانند راحت تر بر سر میز مذاکره با دشمن قسم خورده امت اسامی بنشینند، 
این مذاکرات سیاســی ابزاری برای تداوم حاکمیت رژیم صهیونیستی و به خیالشان از راهبردهایی است که بر 
مشــروعیت پوشالی این رژیم اشــغالگر مهر تایید می زند.وی بیان کرد: متاسفانه امروز جهان اسام نظاره گر 
خیانت دولتمردان فاسدی است که عزت اسامی خویش را به ثمن بخس به حراج گذاشته و قاعده نفی سبیل 
را نقض کرده و سنت نبوی رسول اه را به فراموشی سپرده و در سرسپردگی غوطه ور شدند، به نام آزادی بیان 

به مقدسات اسام ناب اهانت می کنند.
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استانها  پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران منتشر شد

 بهبود متغیرها در سال ۱۴۰۰
براســاس گزارش بانک جهانی، چشم  انداز رشد اقتصادی ایران 
به علت محدودیت  های تجاری و تــداوم همه  گیری جهانی در 
سال  های آتی همچنان ضعیف خواهد ماند. برآورد بانک جهانی 
از رشــد اقتصادی ایران در سال 1399، منفی 4.5 درصد است 
که ســومین ســال رکود اقتصادی ایران خواهد بــود. معاونت 
بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهــران گزارش اخیر بانک 
جهانی در مورد اقتصاد ایران را منتشر کرده است،  براساس این 
گزارش، همه گیری کووید -19، اثر تحریم های اقتصادی و عدم 
توازن ســاختاری موجود در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. 
کاهش درآمدهــا ، دولت را وادار به انتشــار اوراق بدهی جدید 
و فروش دارایی ها در بازار ســهام کرده و ریســک بازار مالی را 
افزایش داده اســت. کاهش ارزش پول ایران نیز تورم را تسریع 
کرده که عواقب منفی بر معیشت خانوارهای آسیب پذیر داشته 
اســت.اقتصاد ایران طی یک دهه گذشــته دچار رکود بوده که 
میراثی از تحریم ها و وابستگی اقتصاد این کشور به بازار بی ثبات 
نفت است. از ســال 1389 )11 /2010(، تولید ناخالص داخلی 
ایران با متوســط نرخ ساانه منفی 0.1 درصد رشد داشته و در 
این بازه زمانی فرصت های کلیــدی مانند اوج قیمت های نفتی 
را از دست داده اســت.فعالیت اقتصادی در ایران بسیار ناپایدار 
بوده زیرا این کشور تحت فشــار تحریم های اقتصادی متنوع و 
چرخه های قیمت نفت قرار داشــته است. نوسانات اقتصادی باا 
در ایران، شرایط سرمایه گذاری در این کشور را نامطلوب ساخته 
و انتظارات تورمی را افزایش داده اســت. با اینکه پایه اقتصادی 
این کشــور نسبتاً متنوع است،اما رشد بخش غیرنفتی همچنان 
راکد مانده اســت .در بخش دیگری تحت عنوان »روند اخیر«، 
آمده اســت: پس از تحریم های وارده بــر اقتصاد ایران که باعث 
شــده  ارزش افزوده بخش نفت افت کنــد، تولید 1398 کاهش 
6.8 درصدی را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 
ایران 1.1 درصد رشــد کرده ، زیرا کاهش ارزش پول ملی ایران، 
تولید را رقابتی تر کرده است.کاهش تولید ناخالص داخلی ایران 

در فصل نخست سال 1399 ادامه یافت، به طوری که با توجه به 
اقدامات مربوط به مهار کووید -19، رشد اقتصادی در این فصل 
به 3.5 درصد )نسبت به فصل مشابه سال گذشته( رسید و این 
میزان کاهش تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها 
در سطح متوسطی قرار دارد.اثر کمتر کووید-19بر روی اقتصاد 
ایران، تا حدودی به دلیل پایه اقتصادی کوچکتر این کشــور و 
ارتباط محدود آن با ســایر کشورها پس از دهه ها تحریم است. 
فشارهای تورمی در سال 1399 باا بوده و با کاهش ارزش پول 
ایران در 5 ماه نخســت ســال 1399، تورم افزایش شدیدی را 
تجربه کرده است.برآورد می شود نرخ تورم ایران در سال 1399 
به دلیل انتظارات تورمی و فشارهای بیشتر از جمله هزینه های 
تجاری بااتر و افت شدید ارزش پولی ملی به میزان 45.7 درصد، 
با افزایش  10واحد درصدی به 41.2 درصد برســد. عوامل موثر 

بر تورم باا، عمدتاً افزایش شــاخص قیمت غذا و اجاره مســکن 
است که به طور نامتناســبی دهک های درآمدی پایین را تحت 
تاثیر قرار داده است. همزمان با روند افزایشی نرخ ارز، تورم ماهانه 
در تیر ماه 1399به 6.4 درصد )ماهانه( رسید که بااترین سطح 
تورم ماهانه  طی 21 ماه اخیر اســت. شــایان ذکر است در مهر 
1399 تــورم ماهانه به 7 درصد هم رســید که با توجه به زمان 
انتشار گزارش بانک جهانی، به آن اشاره ای نشده است.در قسمت 
دیگری از گزارش بانک جهانی چشــم انداز اقتصاد ایران اینطور 
پیش بینی شــده است: انتظار می رود تولید ناخالص داخلی ایران 
در سال 1399 به دلیل قرنطینه کوتاه مدت، کاهش 4.5 درصدی 
را تجربه کند. پیش بینی می شود تضعیف اقتصادی در نیمه دوم 
ســال 1399 با شیوع مجدد ویروس در فصل سرد سال، تشدید 
یابد. در صورت عدم وجود واکسنی کهبه طورگستردهمورد تایید 

قرار گرفته، انتظار میرود بهبودی در ســال1400 بسیار ضعیف 
و عمدتــاً ناشــی از بخش غیرنفتی باشــد. همچنین پیش بینی 
می شود فشــارهای مالی به دلیل انتشار بیشــتر اوراق قرضه و 
افزایش هزینه های کووید-19در ســال 1399 تشدید یابد.درآمد 
دولت، پیش از بهبود با احیای اقتصادی جزئی، درسال1399 به 
حداقل خود خواهد رسید و پس از آن شروع به رشد خواهد کرد. 
همچنین انتظار می رود فشارهای تورمی به دلیل نااطمینانی های 
اقتصادی و فشــارهای نرخ ارز، همچنان در ســطحی باا باقی 
بماند.ریسک های چشــم انداز اقتصاد ایران مربوط به کووید-19 
و تحوات ژئوپلیتیکی است. اگر شیوع کووید-19 بار دیگر بسیار 
افزایش یابد به نحوی که منجر به تشــدید اقدامات قرنطینه ای 
شود و یا تا سال 2021 واکسن قابل اطمینانی توزیع نشود، چشم 
انداز اقتصادی در معرض ریسک قابل توجهی قرار خواهد داشت. 
انتشار باای اوراق بدهی دولتی و فروش دارایی ها در بازار سهام، 
ریســک های مالی را افزایش می دهد و می تواند فشــار بیشتری 
بر بخش بانکی که با کمبود ســرمایه همراه اســت، وارد کند. با 
اعمال محدودیت های تجاری بیشــتر یا در صورت ضعیف ماندن 
تقاضا از ســوی سایر شرکای صادراتی، تراز های خارجی میتواند 
بیشتر تضعیف شود.لغو تحریمهای آمریکا، همانند اجرای توافق 
هستهای برجام در ســال 2016، میتواند اثر اقتصادی بزرگی بر 
ایران داشته باشــد .با توجه به عملکرد اقتصادی ایران در سطح 
کمتر از سطح بالقوه آن، ممکن است بهبود در سا لهای آتی قوی تر 
باشد. پیش بینی می شــود رشد اقتصادی ایران در سال 1400به 
1.5 درصد و در سال 1401 به 1.7 درصد برسد. همچنین انتظار 
می رود طی دو سال آینده صادرات و واردات کشور با رشد هرچند 
ناچیز، همراه باشــد.طبق آمارها، انتظار می رود نرخ تورم ایران از 
سال 1399 به بعد روند کاهشی را طی کند: حدود 34.1 درصد 
در سال 1399و 27.4 درصد در سال 1400. نسبت تراز حساب 
جاری ایران به تولید ناخالص داخلی نیز در سال 1399به منفی 

6.6 درصد می رسد.

حضور شرکت های 10 استان کشور در 
نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

به گزارش ســتاد برگزاری بیست و ســومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان 
اصفهان، مجری برگزاری این نمایشگاه با اشاره به اینکه نمایشگاه ساختمان در 
محل جدید برگزاری نمایشــگاه های بین المللی استان واقع در کمربندی شرق 
اصفهان برگزار می شود، گفت: بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان 
اصفهان همزمان با بهره برداری از محل جدید برپایی نمایشــگاه های بین المللی 
استان آغاز می شود که خود نشان از اهمیت این رویداد نمایشگاهی دارد.علیرضا 
آموخته با بیان اینکه تکمیل نمایشــگاه جدید اصفهان یکی از آرزوهای دیرینه 
فعاان اقتصادی اســتان و منطقه مرکزی کشور بوده است، افزود: این نمایشگاه 
می تواند زمینه برگزاری نمایشگاه های تخصصی را در سطح وسیعی از اصفهان 
و منطقه مرکزی کشــور فراهم آورد؛ بر همین اســاس، نمایشگاه جامع صنعت 
ســاختمان اصفهان نیز امســال با رویکرد حفظ تولید و صادرات و با تاکید بر 
اشتغالزایی بیشتر همگام با افزایش تولیدات داخلی برگزار می شود تا شرکت ها 
بتوانند توانمندی ها و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.وی با تاکید بر اینکه 
مشارکت کنندگان حاضر در بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان 
اصفهــان، در 16 گــروه کاایی به نمایش محصوات خــود خواهند پرداخت، 
اظهار داشــت: تولیدکنندگان ســنگ، آجر، دیواره های بتنــی، صنایع آهنی، 
هوشمندسازی ساختمان، شیرآات بهداشتی، در و پنجره، ورق های آلومینیومی، 
چینی بهداشتی، مواد شیمیایی مرتبط با ساختمان، لوله و اتصاات، عایق های 
صوتی و شــرکت های فعال در زمینه های مشــاوره و طراحی ساختمان به ویژه 
حوزه دکوراسیون داخلی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.مجری برگزاری 
بیســت و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان ابراز امیدواری کرد 
این نمایشــگاه شرایطی را فراهم آورد که عاقمندان و فعاان این حوزه با انواع 
خدمات، تکنولوژی های روز و ســازه ها و محصوات نوین حوزه ساختمانی آشنا 

شوند.

 آمادگی شهرداری گرگان برای
 کنترل ویروس کرونا

دکتر عبدالرضا دادبود شــهردار گرگان در دویســت و پنجاه و پنجمین جلسه 
رسمی شــورای اسامی شهر گرگان با تشکر از دانشــگاه علوم پزشکی استان 
گلســتان اظهار داشت: اعتقاد داریم باتوجه تمام محدودیت هایی که وجود دارد 
مدیریت بحران کار بسیار دشواری است و فشار ویژه ای بر مجموعه دانشگاه علوم 
پزشــکی اســتان در بخش های مختلف وارد کرده که ازم می دانم به پرسنل 
زحمتکش دانشــگاه علوم پزشکی و جامعه پزشــکی خداقوت عرض می کنم.

دادبود ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای سامت استان گلستان افزود: 
همانند گذشــته آمادگی داریم برای پیشــبرد اهداف دانشگاه علوم پزشکی در 
راه مدیریت بحران تا جایی که در توان ما باشــد در کنار این مجموعه باشیم و 
بتوانیم در راســتای کنترل این بیماری قدم های سازنده ای برداریم.وی با بیان 
اینکه در حوزه مدیریت شــهری اتفاقات خوبی صورت گرفته بیان کرد: پس از 
اباغ فرمانداری مبنی بر تعطیلی تمامی پارک ها و تفرجگاه های ســطح شهر، 
ممنوعیــت ورود به این مکان ها را اعام کردیم و همچون گذشــته ضدعفونی 
اماکن و وسایل مربوط به شهرداری در سطح شهر مرتب انجام می شود.دادبود با 
اشاره به حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان گرگان گفت: مجموعه شهرداری 
و مرکز بهداشــت در بسیاری موارد همراهی و همکاری نزدیک با یکدیگر دارند.

وی در پایان بیان کرد: با توجه به ارتقای ســطح همکاری ها میان ایران و چین 
آمادگی داریم در صورت نیاز و امکان از ظرفیت انعقاد توافقنامه خواهرخواندگی 
با شــهر گوانگژو چین در حوزه بهداشت و درمان به ویژه مقابله با ویروس کرونا 

همکاری های ازم را داشته باشیم.

محات کم برخوردار منطقه ۳ در اولویت 
خدمات رسانی قرار دارند

مدیر منطقه 3 شهرداری کرج از اجرای عملیات جدول گذاری، تعویض و اصاح 
جداول مستهلک در محات کم برخوردار این منطقه خبر داد.علی آرائی اظهار 
کــرد: با توجه به افزایــش بارندگی ها و لزوم هدایت و مهار آب های ســطحی 
در راســتای تسهیل تردد وســایل نقلیه و عابران پیاده، عملیات جدول گذاری، 
تعویض و اصاح جداول مســتهلک ســطح محات کم برخوردار در حال اجرا 
اســت. وی ادامه داد: این عملیات شــامل جدول گذاری به طول 300 متر در 
آق تپه، ترمیم معابر، رفع نواقص و آبگرفتگی و ... اســت. این مســئول عنوان 
کرد: هــدف از اجرای این عملیات، هدایت آبهای ســطحی در هنگام بارندگی 
و رفاه شــهروندان است.آرائی گفت: با توجه به بافت های فرسوده منطقه و نیاز 
بعضی از معابر به ســاماندهی و بهسازی با ترمیم و روکش آسفالت، این منطقه 
در ســال جاری بر اساس نیاز و اولویت مناطق کم برخوردار بهسازی معابر را با 
قوت بیشــتری پیگیری و اجرایی می کند.مدیر منطقه 3 شهرداری کرج افزود: 
رسیدگی به مسائل و مشکات مناطق محروم کرج اولویتی است بیش از پیش 
مورد توجه مدیرت شهری قرار گرفته است.وی در بخش دیگری افزود : تکلیف 
اراضی رها شده منطقه 3 مشخص می شودمدیر منطقه 3 شهرداری گفت: اغلب 
اراضی رها شــده در این منطقه دارای مالک هســتند و دیوارکشــی آنها بدون 

هماهنگی با مراجع قانونی امکان پذیر نیست.

در نیمه نخست امسال اتفاق افتاد:
بهره مندی دو هزار و ۴۳1 مددجوی کمیته 

امداد قم از خدمات مشاوره
معاون حمایت و ســامت خانواده کمیته امداد استان قم از بهره مندی دو 
هزار و 431 مددجوی شــهری و روستائی کمیته امداد قم در نیمه نخست 
امسال خبر داد.به گزارش روابط عمومی کمیته امداد، محمد ابراهیم نعیمی، 
معاون حمایت و سامت خانواده کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه در 
نیمه نخست امسال دو هزار و 431 نفر از مددجویان کمیته امداد استان قم از 
خدمات مشاوره ای این نهاد بهره مند شده اند گفت: این خدمات شامل مشاوره 
 های فردی و گروهی بودند که در موضوعات مختلف روانشناســی ارائه شد.

وی بررســی دایــل عدم تمایل بــه ازدواج هــزار و 86 نفــر از دختران 
تحــت پوشــش را خاطر نشــان کــرد و افــزود: از این دختــران آزمون 
مشــاوره ای دربــاره دایــل عــدم تمایــل بــه ازدواج و موانــع مربوط 
 بــه آن شناســایی و مشــاوره هــای انگیزشــی بــه آنهــا ارائــه شــد.

معاون حمایت و ســامت کمیته امداد استان قم تعداد مشاوران حاضر در 
استان و ادارات تابعه این نهاد را 10 نفر اعام کرد و گفت: مشاوران کمیته 
امداد اســتان قم که از بانوان تحصیلکرده و باتجربه هستند در نیمه نخست 
امســال 555 جلسه مشاوره فردی و 63 جلسه مشاوره و راهنمایی گروهی 

برای 1200 نفر از مددجویان تحت حمایت برگزار کرده اند.

 با رأی نمایندگان؛
امکان مجدد دریافت یارانه برای افرادی که 

یارانه شان قطع شده است، فراهم شد
نمایندگان مجلس شــورای اســامی با طرح امکان دریافــت یارانه افرادی 
که یارانه آن ها قطع شــده اســت، موافقت کردند.نمایندگان در جلسه علنی 
دیروز )یکشــنبه 11 آبان( مجلس شورای اســامی در جریان بررسی طرح 
یک فوریتی تامین کااهای اساسی با پیشنهادی مبنی بر این که افرادی که 
یارانه نمی گیرند، می توانند درخواست دریافت یارانه کنند و با برقراری آزمون 
وسع اگر شــرایط دریافت یارانه را داشته باشند، مجددا یارانه دریافت کنند، 

موافقت کردند.
 

یشنهادات 11 گانه کمیسیون اقتصادی 
مجلس برای تثبیت بازار سرمایه

کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادات یازده گانه ای را برای ثبات بازار سرمایه 
کشور مطرح کرده است.  پیشنهادهای اخیر  کمیسیون اقتصادی برای تصویب 

در مجلس برای تثبیت بازار سرمایه به شرح زیر است.
1- ســازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اســت ظرف سه ماه نسبت به تهیه 
طرح اصاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت 
کنونی بازار سرمایه کشــور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر 

ظرف مدت یکماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید.
2- ســازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اســت در پایان هر هفته معاماتی، 
نســبت به رتبه بندی شــرکت های پذیرفته شده در بازار ســرمایه بر اساس 
شــاخص های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب 

سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم ریسک، تهیه و منتشر نماید.
3- ســازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اســت نســبت به افشای اطاعات 

معامات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید.
4- ســازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانه های عمومی به 
ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معامات اوراق 

بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید.
5- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر 

سال مالی نسبت به افشای صورت های مالی سازمان اقدام نماید.
6- ســازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اســت ضمن تعریف و تعیین حدود 
نوســانات شــاخص در شــرایط غیرعادی، در مواجهه با نوســانات شدید و 
غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، 

حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام نماید.
7- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل 
شــورای عالی ثبات مالی را بر اســاس قوانین و مقــررات و با همکاری بانک 

مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی نماید.
8- شــورای عالی بــورس و اوراق بهادار ایران مکلف اســت مصوبات خود را 
حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و 
اوراق بهادار منتشر نماید. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار 
شــورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صوت تایید شــورای امنیت ملی 

قابل انتشار نخواهد بود.
9- ســازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اســت حداکثر ظرف مدت سه ماه 
دستورالعمل فعالیت فعاان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس 
از تصویب در شــورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی نماید. هرگونه 
فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار ســرمایه خارج از دستورالعمل مذکور 
ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرائم اخال در 

نظام اقتصادی می باشند.
10- ســازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اســت حداقل 10 درصد کارمزد 
معامات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معامات برای خریداران 
و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی 

نماید.
11- ســازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اســت هر ســه ماه یکبار گزارش 
درخواســت ها و مجوزهای صادره از ســوی ســازمان بورس اوراق بهادار به 

کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

ارزش واقعی سهام عدالت در ماه های 
گذشته به شــدت کاهش یافته است؛ 
اما اطاعات مندرج در ســایت سمات 
که وابسته به شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی است، موضوع دیگری را نشان 

می دهد.
 ســهام عدالت که از ســال 84 وارد 
ادبیات سیاســی و اقتصادی کشــور 
شــد، پس از 15 ســال در خرداد ماه 
ســال جاری توســط دولت دوازدهم 
آزادســازی شــد و افراد توانستند این 
دارایی خــود را بفروش رســانده و از 
عواید آن استفاده کنند.اما همزمان با 
آزاد شــدن 60 درصد از سهام عدالت 
طی ماه های گذشته، ارزش این سهام 
به شدت کاهش یافته است. برخی آزاد 
شدن سهام عدالت در ماه های گذشته 
و ایجاد صف برای فروش این نمادها را 
از مهمتریــن دایل اصاح و یا ریزش 
بازار در ســه ماه گذشته می داند.البته 
نباید از این مســاله نیــز بگذریم که 
بانک ها و کارگزاری های فروشــنده 
ســهام عدالت، در بدترین موقع اقدام 
به فروش ایــن دارایی ها کردند و این 
مســاله باعث عرضه آبشاری در بورس 
شــد. این عرضه ها هم در کنار سایر 
موضوعاتی مانند اختــاف در کابینه 
دولت، تصمیمات اشتباه سازمان بورس 
و ... باعث اصاح عمیق بازار ســرمایه 

شد.

سهام عدالت چقدر می ارزد؟
از زمانی که ســهام عدالت توســط 
دولت آزاد شــد، ارزش این سهام در 
یک روند افزایشــی قــرار گرفته بود. 
اما پس از اصاح بازار ســرمایه در ماه 
های گذشته این روند به کاهش ارزش 
سهام عدالت تبدیل شد.سهام عدالت 
در آن دوره بــا قیمت هــای باایی 
مبادله می شد. اما پس از اصاح بازار 
تقریبا 50 درصــد از ارزش خود را از 
دست داده است.سهام عدالت در برگه 
هــای 409، 492، 532 هزار تومانی  
برگه یــک میلیون تومانــی به مردم 

واگذار شــده است. ارزش این برگه ها 
در ابتدای مردادمــاه و در حال حاضر 
در جدول زیر آمده است. همانطور که 
در جدول نشان داده شده است، ارزش 
این برگه سهام ها در این مدت کاهش 
48 درصدی داشــته است. یعنی 48 
درصد از ارزش این سبد دارایی در این 

سه ماه کاهش یافته است.

اختاف 87 درصدی در اطاعات 
نمایشی در سایت سمات

شــرکت ســپرده گذاری مرکزی که 
اصلی ترین منبع نشــان دادن ارزش 

واقعی همه سهام های افراد دارای کد 
بورسی است، در اقدامی که دلیل آن 
مشخص نیست، ارزش سهام عدالت را 
هنوز به روز رســانی نکرده و اعدادی 
که این سامانه نشان می دهد، مربوط 
بــه ابتدای مردادماه اســت. ســایت 
ســمات که متعلق به شرکت سپرده 
گذاری مرکزی است، اطاعات مربوط 
به همه نمادهــا را برای یک روز قبل 
به روز رســانی می کنــد، اما در این 
مدت این مساله برای سهام عدالت رخ 
نداده اســت.با نگاهی به قیمت هایی 
که شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
در ســامانه سمات نشــان می دهد، 
مشخص می شود تقریبا همه نمادها 
به جز یک نماد ارزش خود را از دست 
داده است.  از 17 درصد تا 87 درصد 
کاهش قیمت نمادهای حاضر در سبد 
سهام عدالت نشــان می دهد در این 
مدت چقدر زیان نصیب افرادی شده 
است که سهامداری کرده و سهام خود 
را بــه بانک ها و کارگــزاری ها برای 
فــروش واگذار نکرده انــد. البته یک 
نماد نیز بــا افزایش قیمت تقریبا 20 
درصدی مواجه شــده است.در پایان 
این ســوال همچنان پابرجاســت که 
شرکت سپرده گذاری مرکزی که باید 
اطاعات به روز شــده دراختیار همه 
افــراد قرار دهد، چــرا هنوز اطاعات 

مربوط به مردادماه را نشان می دهد.

 اطاعات اشتباه روی سایت سپرده گذاری مرکزی

 کاهش 48 درصدی ارزش 
سهام عدالت

متوســط قیمت 52 قلم کاا بین 4.2 تا 154.8 درصد 
گران شــده و قیمت 32 قلــم کاا در مهرماه بیش از 
تورم نقطه ای ساانه کشور یعنی 41.4 درصد افزایش 
داشته است.بررسی قیمت 53 قلم خوراکی که بیشترین 
سهم در سبد مصرفی و معیشت خانوار دارند، نشان داد، 
قیمــت 32 قلم کاا در مهرماه بیــش از تورم نقطه ای 
ساانه کشــور یعنی 41.4 درصد افزایش داشته است.

طبق نمودار ذیل به غیر از رب گوجه فرنگی متوســط 
قیمت 52 قلم کاا بین 4.2 تا 154.8 درصد گران شده 
اســت. 8 قلم کاا بیــش از 100 درصد و 16 خوراکی 
دیگر بیش از 50 درصد رشــد را تجربه کرده اند.طبق 
گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات متوسط قیمت اقام 
خوراکی منتخب در مهرماه سال 99 در گروه، لبنیات، 
تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت مربوط 
به کره پاســتوریزه )کره حیوانی( با 40.3 درصد، تخم 
مرغ ماشینی با 21.2 درصد و خامه پاستوریزه با 13.2 
درصد بوده است.براســاس نمودار ذیل درصد تغییرات 
متوسط قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل تنها 6 قلم 
کاا رشــد ماهیانه منفی داشته و مابقی افزایشی بوده 
اســت. موضوع وقتی جالب می شود که قیمت متوسط 
9 قلم کاا بیش از 10 درصد بوده و کره پاستوریزه نیز 
افزایش 40.3 درصدی را تجربه کرد.شــورش قیمت ها 
در مهرماه نســبت به شــهریور به اوج خود رسیده که 

روی تورم نقطه ای و ســاانه تاثیر بســزایی دارد. این 
روند تبعات منفی قدرت خرید و رفاه خانوار گذاشته و 
همچنین سطح تقاضا را کاهش می دهد.درصد تغییرات 

در بخش های مختلف خوراکی به شرح زیر است:

نان و غات
در ایــن گروه، اقام برنج خارجــی درجه یک با 12.3 
درصد، شیرینی خشک با 8.0 درصد و برنج ایرانی درجه 
یک با 5.5 درصد  بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 

ماه قبل داشته اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آنها
در این گروه، اقام کنسرو ماهی تن با 9.7 درصد،ماهی 
قــزل آا با 9.5 درصد و مرغ ماشــینی بــا 6.1 درصد 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

میوه و خشکبار:
در ایــن گروه، بیشــترین افزایش قیمــت مربوط 
بــه لیموترش با  9.9 درصد و پســته با 9.8 درصد 
افزایش نسبت به ماه قبل اســت. همچنین در ماه 
جاری متوســط قیمت پرتقال با 31.8 درصد و انار 
با 18.0 درصد بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه 

قبل را داشته اند.

سبزیجات
در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت مربوط به پیاز 
بــا 20.6 درصد، فلفل دلمه ای با 19.9 درصد و نخود با 
17.9 درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین 
در ماه جاری اقام خیار با 2.4 درصد و هویج فرنگی با 
2.1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها
در این گروه، بیشــترین افزایــش قیمت مربوط به 
نوشابه گازدار با 7.3 درصد  و چای خارجی بسته ای 
با 7.1 درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. حسن 
روحانی رئیس جمهور، در یکصد و هفتاد و هشتمین 
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر 
اینکه تأمین معیشــت جامعه دغدغه نخست دولت 
و نظام اســت، گفت: بخش عمده ای از مواد غذایی 
مــردم به اندازه کافی در داخل تولید می شــود، لذا 
نباید ناهماهنگی ها در زمینه کاارســانی و توزیع 
این کااها موجب بی ثباتی قیمت ها و ایجاد مشکل 
برای مردم شود.نوسانات اخیر برخی از اقام اساسی 
مانند گوشــت قرمز ناشــی از برخی ناهماهنگی ها 
در شبکه تامین و توزیع اســت و باید هرچه زودتر 
چنین مشــکاتی توســط وزارت صمــت و وزارت 

جهادکشاورزی برطرف شود. 

32 قلم کاا بیش از تورم 41 درصدی رشد کردند

گرانی فزاینده خوراکی ها در یک ماه اخیر
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نابودی مشاغل انرژی در بحران کروناگزیده خبر
شرکتهای نفت و گاز در سراســر جهان برای دوام آوردن در 
برابر رکود تقاضا در بحران شــیوع ویــروس کرونا، به تعدیل 
کارکنانشان روی آورده اند.شرکت اکسون موبیل اخیرا اعام 
کرد ۱۵ درصد معادل حدود ۱۴ هزار نفر از کارکنانش را اخراج 
خواهد کرد. شــرکتهای شورون و رویال داچ شل برنامه های 
مشابهی اعام کرده اند.طبق گزارش شرکت تحقیقاتی ریستاد 
انرژی، در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار شــغل بخش نفت و گاز 
امســال حذف شده اند که حدود نیمی از آنها در آمریکا بوده 
اند که مقر چندین شــرکت بزرگ اکتشافی و اکثر شرکتهای 
نامدار خدمات میدان نفتی اســت.ویروس کرونا بخشــهای 
وسیعی از اقتصاد جهانی را نابود کرده و انرژی، سفر و میهمان 
پذیری در میان صنایعی هســتند که بدترین آسیب را دیده 
اند. شرکتهای انرژی در حال حاضر با سودهای ضعیف دست 
و پنجه نرم می کنند به خصوص شــرکتهایی که در مناطق 
شیل آمریکا فعالیت می کنند اما ناچار شده اند کاهش هزینه 
هایشــان را دو برابر کنند زیرا سرمایه گذاران شرکتها را برای 
بهبود حاشــیه سود تحت فشار قرار داده اند.عاوه بر اکسون، 
شــورون، شرکت وودساید پترولیوم استرالیا و سنووس انرژی 
کانادا طی هفته هــای اخیر طرحهایی را برای تعدیل نیروی 
کارشــان اعام کرده اند.تقاضای جهانی برای سوخت در بهار 
بیش از یک سوم کاهش پیدا کرد. اگرچه مصرف از آن زمان تا 
حدودی بهبود پیدا کرده اما در مقایسه با سال گذشته پایینتر 
مانده است و اقتصادهای بزرگ به منظور مهار شیوع ویروس 
کرونا دوباره قرنطینه های جدیدی وضع کرده اند.این رکود در 
آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان اســت، شدیدتر 
بوده است. این کشور بیشترین آمار قربانیان کرونا را داشته و 
صدمات ناشی از پاندمی، نرخ بیکاری را به حدود هشت درصد 

افزایش داده اســت.دن برویت، وزیر انرژی آمریکا اظهار کرده 
که بعید اســت تولید نفت آمریکا به این زودی به ۱۳ میلیون 
بشــکه در روز که رکورد تولید سال ۲۰۱۹ بود، برگردد. این 
رکورد تولید عمدتا از طریق فناوری فرکینگ مورد اســتفاده 
توسط شرکتهای شیل حاصل شده بود. صنعت شیل از شیوع 
ویروس کرونا ضربه سختی خورده زیرا برای شرکتهای نفتی 

اخراج کارکنان و کاهش هزینه آســان بوده است.فرکینگ به 
بحث داغی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل 
شده است. جو بایدن، نامزد دموکرات می خواهد فرکینگ را 
در زمینهای فدرال محدود کنــد در حالی که دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا از حفاری بیشــتر حمایت کرده و می 
گوید موضع بایدن مشــاغل انرژی را نابــود خواهد کرد.روند 

تحکیم و ادغام شــرکتها در تعدیل مشــاغل بی تاثیر نبوده 
اســت. شورون قصد دارد حدود ۲۵ درصد از کارکنان شرکت 
نوبل انرژی را که به تازگی خریداری کرده است، تعدیل کند. 
شل اعام کرده که تولید نفت بعید است به اوج سال گذشته 
برگردد و قصد دارد حدود ۱۰ درصد از نیروی کارش را حذف 
کند. شرکت سنووس هم پس از خرید شرکت هاسکی انرژی، 
حدود ۱۰ درصــد نیروی کار خود را اخــراج خواهد کرد.در 
اســترالیا، بیش از ۲۰۰۰ شــغل صنعت نفت از مارس حذف 
شده اند که شــامل مشاغل شرکتهای اکسون و شورون بوده 
اند. شرکت تولیدکننده گاز وود ساید اوایل اکتبر اعام کرد که 
حدود هشت درصد از نیروی کار این شرکت را اخراج خواهد 
کرد.محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اخیرا از روند بهبود تقاضا 
بــرای نفت که پایینتر از حد انتظارات بوده، ابراز نگرانی کرده 
است و این روند احتماا تولیدکنندگان بزرگ را ناچار خواهد 
کرد محدودیت عرضه فعلی را حفظ کنند.البته همه شرکتها 
پسروی ندارند. شــرکت پتروچاینا که بزرگترین تولیدکننده 
نفت و گاز آسیاست، ۳۵۰ درصد افزایش سود نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته گزارش کرده است.
شرکت BP در گزارشی که اوایل اکتبر منتشر کرد، دو سناریو 
برای مصرف نفت جهان که ســال گذشــته به ۱۰۰ میلیون 
بشکه در روز رسیده بود، مطرح کرد. این شرکت اخیرا با تغییر 
گرایش به سوی توسعه انرژی تجدیدپذیر، حدود ۵۰ درصد از 
تیم اکتشاف خود را اخراج کرده است.بر اساس گزارش رویترز، 
وضعیت بازارهای معامات آتی در حال حاضر نشان می دهد 
که به دلیل تقاضای ضعیف،  نفت حداقل به مدت دو ســال 
آینــده فراتر از ۴۰ دار در هر بشــکه نخواهد رفت و این امر 

استخدام را محدود می کند.

 پایان عملیات تعمیرات مجتمع گاز
 پارس جنوبی

رئیس تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: عملیات تعمیرات مجتمع 
گاز پــارس جنوبی با موفقیت کامل در پایان مهرماه به اتمام رســید و این 
مجتمع موفق شــد عاوه بر انجام تعمیرات در زمــان مقرر به رکوردهای 
مناســبی نیز دســت یابد.محمود بالنده  در خصوص شــاخص های واحد 
تعمیرات اساســی و نوسازی این مجتمع اظهار کرد: شاخص نسبت تأمین 
کاا، تجهیزات و ماشین آات تعمیرات اساسی پاایشگاه ها در دوره پایش 
ســاانه که حد قابل قبول آن ۸۵ اســت؛ در عملکرد واقعی مجتمع به ۸۹ 
رسیده است.وی حد قابل قبول شاخص درصد پیشرفت پروژه های بازسازی 
و نوسازی را در دوره پایش شش ماهه، ۹۰ عنوان کرد و گفت: در این زمینه 
مجتمع ۱۰۰ درصد فعالیت ها را انجام داده اســت.رئیس تعمیرات مجتمع 
گاز پارس جنوبی اظهار کرد: تشــکیل شورای راهبری تعمیرات اساسی که 
نتیجه آن تدوین روش اجرایی تهیه برنامه کلی تعمیرات اساســی مجتمع 
بوده و ســاختار آن به شکلی است که برنامه های پیشنهادی پاایشگاه ها 
را بصورت بهینه و حداقل اصاح و به تصویب می رســاند، از جمله اقدامات 
صورت گرفته در جهت کاهش زمان تعمیرات اساســی و دست یابی به حد 

قابل قوبل در شاخص های مهم است.

نصب برج تقطیر ساخت داخل نخستین 
زیست پاایشگاه کشور

سازه برج تقطیر تماما ایرانی نخستین زیست پاایشگاه کشور در کرمانشاه 
به وزن ۶۰ تن و ارتفاع ۵۰ متر بعنوان قلب این پاایشگاه دیروز نصب شد.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حاشیه این مراسم گفت 
:ظرفیــت پاایش این برج روزانه معادل یک میلیون ۶۰۰هزار لیتر مخلوط 
ورودی اولیه هست که در نهایت به استحصال ۲۰۰هزار لیتر اتانول سوختی 
و ســایر محصوات جانبی می انجامد به گفته محمد نــوری امیری تمام 
عملیات مهندســی طراحی فرایند و ســاخت این برج تقطیر با بهره گیری 
از دانــش و توان متخصصان داخلی صورت گرفته به ویژه برای اولین بار در 
کشور این گونه از سینی های تقطیر که نیازمند ترکیبی از دانش و فناوری 
در رشــته های مختلف هست داخلی سازی شده اســت.وی افزود :داخلی 
ســازی این برج از خروج حدود ۱ و نیم میلیــون دار ارز جلوگیری کرده 
اســت. همچنین ارزش روز هزینه ســاخت برج تقطیر معادل ۲۳۰میلیارد 
ریال و ۴۰درصد ارزانتر از نمونه خارجی هســت .عاوه بر این صرفه جویی 
ریالی و ارزی دســتیابی به توان ســاخت داخل سینی های تقطیر و تزریق 
این هزینه در بین سازندگان داخلی مزیت دیگر داخلی سازی این بخش از 
زیست پاایشگاه کرمانشاه است.معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو با بیان 
اینکه مجموع ارزش روز سرمایه گذاری انجام شده توسط این سازمان برای 
احداث نخستین زیست پاایشگاه تولید بیو اتانول کشور در کرمانشاه معادل 
۶هزار و پانصد میلیارد ریال از محل منابع داخلی و سایر منابع است افزود : 
۶۶میلیون لیتر تولید ساانه این محصول در زیست پاایشگاه کرمانشاه به 
صرفه جویی ۶۶میلیون داری و تولید سوخت سالمتر در کشور می انجامد.

همچنین ساانه ۶۶هزار تن کنجاله تخمیری باقیمانده از تولید الکل سوختی 
بعنوان محصول جانبی بدست می اید که اکنون بعنوان یک ماده ارزشمند 

تغذیه دام بصورت وارداتی تامین می شود.

 مشترکان ایامي 80 میلیارد تومان 
به اداره برق بدهکارند

ایام-صمیم نیا _مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایام گفت: مشترکان 
بخش خانگی، صنعت، ســازمان ها و ادارات دولتــی ۸۰ میلیارد تومان به 
شــرکت توزیع برق استان بدهکار هســتند ،هادی شیرخانی اظهار داشت: 
وضعیت وصول مطالبات بدهی مشترکان برق در استان در شرایط نامطلوبی 
قرار دارد به شکلی که حدود ۶۰ درصد از انرژی فروخته شده وصول می شود.

وی افزود: برنامه این شــرکت برای وصول مطالبات، اســتفاده حداکثری از 
ظرفیــت پیمانکار طرف قرارداد اســت که در ابتدا به صــورت اخطار و در 
نهایت استفاده از ابزار قطع جریان برق مشترکان بدحساب است.مدیرعامل 
شــرکت توزیع برق ایام تاکید کرد: عمده ترین مشترکانی که در پرداخت 
به موقع صورتحساب کوتاهی می کنند، مشترکان تجاری و خانگی هستند.

شــیرخانی با اشاره به طرح های درنظرگرفته شده تشویقی برای مشترکان 
برق در اســتان بیان داشت: ســال گذشته ۶۴۰ میلیون تومان و امسال نیز 
7۰۰ میلیون تومان پاداش درســت مصرف کردن به مردم و تولیدکنندگان 
پرداخت شــده است.وی اضافه کرد: هم اکنون این امکان برای مدارسی که 
الگــوی مصرف را رعایت کنند وجــود دارد و بهایی پرداخت نخواهند کرد.

ضریب نفوذ برق در روستاهای ایام ۹۹.۹ درصد است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی: 
تحقق اهداف متعالی شرکت در گرو نیروی 

انسانی سالم و متعهد است
آذربایجان شــرقی : جلسه کمیته سامت با حضور مدیریت و مسئولین منطقه 
آذربایجان شرقی و رئیس و مسئولین سازمان بهداشت و درمان شمالغرب کشور 
با محوریت توجه به سامت کارکنان در ستاد این منطقه برگزار شد.به گزارش 
خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شــرقی در این جلسه با بیان اهمیت سامت کارکنان بعنوان 
سرمایه اصلی شرکت در رشد و پویایی آن گفت: تحقق اهداف متعالی شرکت در 
گرو نیروی انســانی سالم و متعهدی است که حفظ و ارتقای سامت جسمی و 
روانی آن همواره مورد توجه بوده باشد.علی روح اللهی ضمن تأکید به پیگیری و 
تداوم اقدامات انجام یافته جهت پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا تصریح 
کرد: اقدامات پیشگیرانه همواره مورد توجه بوده و در این راستا ارسال بسته های 
متعدد آموزشی از طریق شبکه الکترونیکی منطقه، تبلیغات محیطی در خصوص 
ضرورت استفاده از ماســک و توزیع اقام بهداشتی مورد نیاز از قبیل مواد ضد 
عفونی کننده و ماسک در بین کارکنان، بازدید از مجاری عرضه سوخت و ارائه 
خدمات غیر حضوری، نظیر توزیع الکترونیکی نفت سفید، نفتگاز و گاز مایع از 
جمله اقداماتی است که در این خصوص انجام گرفته است.در ادامه جلسه دکتر 
حسینعلیزاده رئیس سازمان بهداشــت و درمان شمال غرب کشور نیز با اشاره 
به وضعیت شــیوع ویروس کرونا در سطح کشور و استان، اظهار داشت: رعایت 
اصول مورد تأکید به ویژه زدن ماسک، حذف مسافرت های زاید و دورهمی های 

خانوادگی ضروری می باشد.

تست برق مراکز حساس تهران مثبت شد
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از برگزاری نهمین رزمایش کنترل آماده به کار مولدهای برق اضطراری خبر داد و گفت: خوشبختانه پس از قطع برق مراکز 
مورد نظر مولدهای برق اضطراری وارد مدار و پس از یک ساعت نیز از مدار خارج و مراکز مذکور به برق شهر متصل شدند. حاجی رضا تیموری دیروز در نهمین رزمایش کنترل 
آماده به کار مولدهای برق اضطراری هدف از  برگزاری این رزمایش را ایجاد آمادگی ازم در مراکز حیاتی، حساس و  مهم در شهرستان های تحت پوشش به منظور مقابله با 
بحران های احتمالی در شرایطی همچون مخاطرات طبیعی و حمات دشمن دانست و اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده در نهمین رزمایش سراسری کنترل آماده 
بکاری مولدهای برق اضطراری، مقرر شد برق پنج مرکز در شهرهای استان تهران قطع شود تا آمادگی این مراکز برای مقابله با شرایط بحرانی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: پس از آغاز رزمایش با رمز یا رسول اه از سوی ستاد فرماندهی در شرکت توانیر، برق چهار مرکز از پنج مرکز مورد نظر قطع شد و یک مرکز هم به سبب آنکه ژنراتور 
موجود در محل پاسخگویی بار مصرفی نبود، عملیات قطع برق در آن انجام نشد. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به استقرار اکیپ های عملیاتی در 
محل های مورد نظر به منظور ارزیابی زمان ورود و خروج مولدهای اضطراری، تصریح کرد: خوشبختانه پس از قطع برق مراکز مورد نظر مولدهای برق اضطراری وارد مدار و پس 
از یک ساعت نیز از مدار خارج و مراکز مذکور به برق شهر متصل شدند. به گفته تیموری انرژی برق بخش مهمی از چرخه اقتصاد کشور به شمار می رود و آرامش و امنیت 
جامعه در گروی وجود آن است؛ بنابراین تمام تاش همکارانم در این شرکت تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان است تا بتوانند آسایش و آرامش را برای جامعه فراهم 
کنند. لیکن به منظور رویارویی با شرایط بحرانی به مشترکانی که دارای حساسیت های خاص هستند توصیه می شود نسبت به تامین مولدهای برق اضطراری اقدام کنند.

طبق اعام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، وی، با تاکید بر ضرورت توجه به پدافند غیر عامل گفت: توجه به استفاده از انرژی پاک، افزایش تاب آوری شبکه های برق، 
توجه به احداث زیر ساخت های استان، آموزش پدافند غیر عامل به همکاران، افزایش آمادگی در برابر سوانح، دفاع از امنیت شهروندان، مقاوم سازی زیر ساخت های شبکه 
برق، توجه به اهمیت جایگاه انرژی الکتریکی در هنگام مقابله با بحران و احیای شبکه برق رسانی، کاهش آسیب پذیری و بهینه سازی تاسیسات شبکه های برق، مهمترین 

دستاوردهای اجرای مانور پدافند غیر عامل هستند.

سقوط ۱۱ درصدی قیمت هفتگی نفت 
در سایه کرونا

 قیمت نفت در معامات هفته گذشــته بیش از ۱۱ درصد از ارزش 
خود را از دست داد و دوباره به زیر ۴۰ دار در هر بشکه سقوط کرد.

قیمت نفت هفته گذشته تحت تاثیر شیوع کرونا در جهان و بازگشت 
محدودیت ها با کاهش همراه شد. هفته گذشته با سرد شدن هوا در 
اغلب مناطق جهان، موج جدید شــیوع کرونا به راه افتاد، موجی که 
باعث نگرانی دولت ها از همه گیری بیماری شــده و حاا کشورهای 
اروپایی قرنطینه را در دســتور کار قرار دادند تا از گســترش کرونا 
جلوگیری کنند. این موضوع فشار مضاعفی بر تقاضای نفت در جهان 
داشته و باعث شده تا در هفته گذشته طای سیاه ۱۱ درصد از ارزش 
خود را نســبت به ابتدای هفته از دست بدهد. نفت برنت با افتی ۱۱ 
درصدی از ۴۲ دار و 7 ســنت به ۳7 دار و ۹۴ سنت سقوط کرد.

نفت شاخص آمریکا نیز ۱۱.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و از 
۳۹ دار و ۸۵ سنت تا ۳۵ دار و 7۲ سنت پایین آمد.

بهبود تولید نفت لیبی رکورد زد
تولید روزانه نفت لیبی به ۸۰۰ هزار بشــکه رســیده و این کشــور 
رساندن تولید به ۱.۳ میلیون بشکه در روز در ابتدای سال ۲۰۲۱ را 
هدف گرفته است.بازگشایی آخرین بنادر و میادین نفتی لیبی باعث 
افزایش تولید شــده و تولید روزانه این کشور عضو اوپک از کمتر از 
۱۰۰ هزار بشکه در اوایل سپتامبر، جهش پیدا کرده است.مصطفی 
ساناا، رییس شرکت ملی نفت لیبی در مصاحبه ای اظهار کرد: ما به 
هماهنگی با همکارانمان در اوپک عاقمند هســتیم و عاقمندیم از 
نظر عرضه و تقاضا به توازن دست پیدا کنیم. سهمیه تولید نفت لیبی 
در اوپک ۱.7 میلیون بشکه در روز است.شرکت ملی نفت لیبی انتظار 
دارد تولید روزانه این کشور در ماه آینده به یک میلیون بشکه صعود 
کند و تولید روزانه ۱.۶ میلیون بشــکه را تا پایان سال ۲۰۲۱ هدف 
گرفته اســت که به تخصیص منابع از سوی وزارت دارایی برای این 
شرکت مشروط است.بر اساس گزارش بلومبرگ، صنعت نفت لیبی 
در ژانویــه پس از این که حامیان ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده ارتش 
ملی لیبی در تاش برای شکست دولت فیاض السراج، نخست وزیر 
لیبی به محاصره بنادر و میادین نفتی پرداختند، تقریبا تعطیل شد. 
آتش بســی که از ژوئن برقرار شد، روز جمعه از سوی نمایندگان دو 
طرف رسمیت یافت.بازگشت نفت لیبی به بازار مانعی برای تاشهای 
اوپک پاس در تقویت قیمت نفت در بحبوحه افزایش موارد ابتا به 

ویروس کرونا به شمار می رود.

روسیه رتبه دوم صادرات نفت به چین 
را کسب کرد

آژانس قیمت گذاری آرگوس اعام کرد که صادرات نفت از روســیه 
به چین تا پایان ماه ســپتامبر ۲۰۲۰ به ۱.۸۳ میلیون بشکه در روز 
رسید.به گزارش خبرگزاری تاس، آژانس قیمت گذاری آرگوس روز 
جمعــه اعام کرد که صادرات نفت از روســیه به چین تا پایان ماه 
سپتامبر ۲۰۲۰ به ۱.۸۳ میلیون بشکه در روز رسید.آرگوس گزارش 
داد که روســیه با ۱.۸۳ میلیون بشکه در روز در رده دوم کشورهای 
صادر کننده نفت به چین قرار گرفت. این بااترین رقم واردات از ماه 
ژوئن است.به گفته این آژانس، شرکت ملی نفت چین، تحویل نفت 
روسیه را به پاایشــگاه خود در داکینگ در استان هیلونگ جیانگ 
با ظرفیت ۱۹۰۰۰۰ بشــکه در روز آغاز کرده است.چین در مجموع 
۵۰۴۰۰۰ بشــکه در روز از روســیه خریداری کرده است و از طریق 
خط لوله نفت سیبری شرقی-اقیانوس آرام واردات نفت را انجام داده 
است.عربستان ســعودی همچنان مهمترین تأمین کننده نفت خام 
در چین اســت و میزان صادرات روزانه آن ۱.۹ میلیون بشکه یا ۵۳ 
درصد بااتر از آمار ماه اوت اســت.میزان تحویل نفت خام آمریکا به 
چین در سپتامبر ۲۰۲۰ با هفت برابر افزایش به ۹۵۲۰۰۰ بشکه در 
روز رسید.بر اساس گزارش آژانس آرگوس، مجموع واردات نفت خام 
چین در ماه ســپتامبر ۲۰۲۰ به ۱۱.۸۵ میلیون بشکه در روز رسید 
که در مقایســه با ماه اوت ۵.۶ درصد افزایش داشت و نسبت به رقم 

سال گذشته ۱7.۶ درصد بیشتر بود.

آنطــور که مســووان برقی اعام کردنــد از آذرماه تمام 
خدمات برقی غیر حضوری می شــود و نیازی به مراجعه 
مشــترکان به شــرکت های توزیع برق نیست.زیرساخت 
ارائه همه خدمات برق در شــرکت های توزیع به صورت 
غیرحضوری فراهم شده و تصمیم بر این است که به ویژه 
در شرایط کنونی و درگیری جامعه با بیماری کرونا، حداقل 
۹۵ درصد از خدمــات در زمینه فروش و خدمات پس از 
فروش، از آذرماه به بعد، به صورت غیرحضوری ارائه شود.

آن طور که غامعلی رخشانی مهر- معاون هماهنگی توزیع 
توانیــر نیز در این باره گفته حدود ۴۰ خدمت که تاکنون 
به صورت حضوری ارائه می  شــد، از آذرماه  بصورت غیر 
حضوری قابل ارائه است.وی با بیان  اینکه این طرح ارزش 
افزوده زیادی  ایجاد و مراجعات به شــرکت های  توزیع را 
به حداقل خواهد رســاند که باعث کمک به اقتصاد ملی، 
کاهش مصرف سوخت و حفاظت از محیط زیست خواهد 
بود، اظهار کرد: پس از غیرحضوری شدن خدمات، مردم به 
هیچ عنوان دیگر نیازی به مراجعه در شرکت های توزیع 
ندارند، خدماتی مانند اخذ اشــتراک، کنتور، موارد مربوط 

به صورتحســاب اعم از دیدن قبض برق، سوابق پرداخت 
از ســال ۱۳۸۰ به این طرف، ســوابق مصرف و... از جمله 
خدمات پس از فروشی است که مشترکان می توانند بدون 
مراجعه به شــرکت های توزیع آن را دریافت کنند.معاون 
هماهنگــی توزیع توانیر اظهار کــرد: در خصوص این که 
ســاانه چند مراجعه با غیرحضوری شدن خدمات حذف 
خواهد شد گفت: میلیون ها مراجعه  حضوری که ساانه 
به شــرکتهای توزیع انجام می شود با این کار حذف می 
شود.وی با ارائه مثالی در این زمینه با بیان این که  ساانه 
حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشــترک جدید را جذب 
می کنیم، توضیح داد: هرکدام از این مشترکان جدید ازم 
بود چندین بار برای درخواست و برای پیگیری کارهایشان 
به شــرکت های توزیع مراجعه می کردند که با انجام این 
فعالیت جدید، دیگر هیچ نیازی به مراجعه نخواهند داشت.

رخشانی مهر ادامه داد: مشترکان جدید می توانند به این 
منظور از طریق سامانه برق من، درخواستشان را ثبت و کد 
رهگیری دریافت کنند. مشترکان با این کد رهگیری می 
توانند در بخش پیامها، رهگیری کارها را  پیگیری نمایند 

و همکاران ما مکلف و موظف به پیگیری و پاســخگویی 
هســتند.وی یاداور شــد: به محض ثبت هر درخواست یا 
خدمت، یک کد رهگیری به مشترک  یا متقاضی داده می 
شــود که با این کد رهگیری  مشترک می تواند به صورت 
مرتب از آخرین مراحل انجام کارها مطلع شود. همچنین 
در هرمرحله، مشــترکان از طریــق پیامک نیز در جریان 
انجام کار قــرار خواهند گرفت.معــاون هماهنگی توزیع 
توانیر از هموطنان خواســت که به ویژه در شرایط کنونی 
و درگیــری جامعه با بیماری کرونا، با نصب ســامانه برق 
من در گوشــی های همراه یا سامانه تلفنی ۱۲۱ خدمات 
مــورد نیاز خود را دریافت و از مراجعه حضوری بپرهیزند.

رخشــانی مهر همچنین با بیان این که شرکت های ارائه 
دهنده خدمــات الکترونیک نیز به زودی این قادر به ارائه 
خدمات برقی به مشــترکان خواهند بود، یاداور شــد: در 
عین حال این سامانه در اختیار دفاتر ICT نیز قرار خواهد 
گرفت  تا به هر صورت ممکن مردم بتوانند بدون مراجعه 
به شرکت های توزیع و خروج از منزل، خدمات مورد نیاز 

برقی خود را دریافت کنند.

از آذرماه؛
تمام خدمات برق غیرحضوری می شود

استانها
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گزیده خبر معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

رشد 65 درصدی صادرات کااهای غیرنفتی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: روند رشد صادرات 
در همه کاا های غیرنفتی، آهنگ مثبتی دارد و با گشایش و 
تسهیل روش های بازگشــت ارز صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور، این روند مثبت، استمرار خواهد یافت.به گزارش وزارت 
صمت؛ حمید زادبوم در نخستین جلسه کمیته پایش تجارت 
خارجی کشور افزود: تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات 
برای تسریع در بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور 
اقدام مهمی بود که با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و با همکاری دستگاه های ذی ربط در ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت تصویب شد.وی اضافه کرد: سیاست فراوانی ارز صادرات 
غیرنفتی، منجر به واقعی شدن نرخ ارز و تسهیل روند تامین 
مواد اولیه واحد های تولیدی خواهد شــد و با توجه به اهمیت 
حوزه تجارت خارجی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی، 

پایش مستمر وضعیت تجارت خارجی کشور ضرورت دارد.
زادبوم بر حضور موثر و مســتمر دستگاه های اجرایی مهم در 
سطوح تصمیم گیری در جلسات کمیته پایش تجارت خارجی 
کشور به منظور رصد مستمر وضعیت این حوزه تاکید کرد و 
گفت: با توجه به اهمیت این بخش برای رونق بخشــیدن به 
شاخص های مهم اقتصاد ملی، همگرایی صادرات و واردات و 
توازن این دو حوزه به تامین به موقع نیاز های کشــور و رشد 

صادرات کمک خواهد کرد.

لزوم اولویت کمک به توسعه صادرات 
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: 
فراوانی و تامین به موقع کاا های مورد نیاز کشور در سطح 
واحد های تولیــدی و مصارف مردم نیازمنــد فراوانی ارز 
صادرات غیرنفتی اســت؛ لذا کمک به توسعه صادرات باید 
در اولویت کشور و همه دســتگاه های دست اندرکار باشد.

دبیر شورایعالی توســعه صادرات غیرنفتی کشور با تاکید 
بر توســعه صادرات غیرنفتی به 17 کشور هدف اولویت دار 
گفــت: مجموع صادرات غیرنفتی به 17 کشــور هدف در 
شش ماهه سال جاری بیش از 12 میلیارد دار بوده است.

وی به رشد صادرات کاا های غیرنفتی به اوراسیا طی دوره 
10 ماهه از آبان ماه 98 لغایت پایان مردادماه ســال جاری 
اشــاره کرد و افزود: صادرات به پنج کشــور عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا در اقام ترجیحی تا پایان مردادماه سال 
جاری نســبت به مدت مشابه گذشــته رشد 65 درصدی 

داشته است.

پیگیری ساختار موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا

معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران تأکید 
کــرد: باید ســاختار موافقت نامه تجارت ترجیحــی ایران با 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا برای اجرای سیاست تجاری برد- 
برد کشورمان با اتحادیه مذکور و توسعه مناسبات تجاری در 
راســتای اهداف پیش بینی شده، پیگیری شود.زادبوم، ارتقای 
ارزش افزوده صادرات در حوزه تولید به طور کان و واحد های 
تولیدی به صورت عملیاتی را نیازمند بسترســازی مناســب 
دانست و گفت: تولید صادرات محور و رقابت پذیر باید اولویت 

بخش تولید در حوزه های صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد.
وی افزود: طبق آمار تجمیعی رفع تعهدات ارزی از 22 فرودین 
ماه ســال 97، حدود 92 درصد تعهدات ارزی صادرات توسط 
واحد های تولیدی ایفا شده اســت.زادبوم ادامه داد: براساس 
مصوبات جلسه مورخ 2 تیرماه 99 شورایعالی توسعه صادرات 
غیرنفتی کشــور و پیگیری های مکرر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک ج. ا. ایران مکلف 
به ارائه به موقع و جامع آمار عملکرد تجارت خارجی کشور به 

سازمان توسعه تجارت ایران است.

تقویت و تجهیز لجســتیک و ناوگان حمل محصوات 
کشاورزی

معاون وزیر و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: 
نوسانات سیاست های پولی و نقصان زیرساخت های تجاری در 
گمرکات مرزی و ناوگان حمل و نقل کشور از جمله مشکات 
صادرات کاا های غیرنفتی به کشور های هدف به ویژه بازار های 
همســایه است و تقویت و تجهیز لجســتیک و ناوگان حمل 
محصوات کشاورزی و تامین تجهیزات و ملزومات بسته بندی 
باعث کاهش ضایعات و افزایــش ارزش افزوده کاا ها خواهد 
شــد.وی افزود: فراوانی ارز صادرات غیرنفتی منجر به تقویت 
فرآیند تامین ارز واردات مواد اولیه و ترخیص کاا های دپوشده 
در گمرکات خواهد شــد.زادبوم با بیان اینکه توسعه صادرات 
غیرنفتی باید به عزم و وجدان ملی به ویژه دستگاه های دولتی 
در سطح کان تبدیل شــود گفت: تحریم های ناجوانمردانه 
آمریکا فرصت های بســیاری برای کشور به وجود آورده است؛ 
لــذا باید با رفع چالش های داخلی به تحقــق ارزآوری از این 
فرصت ها کمک شــود و نقش دستگاه های دولتی ذی ربط در 

این جهت حائز اهمیت است.

نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: 
 گام بلند فواد مباركه در جلوگیری

 از خام فروشی 
امیرحســین بانکــی پورفــرد، نماینــدۀ مردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اســامی دربارۀ نقــش و تأثیرگذاری فــواد مبارکۀ اصفهــان در خودکفایی 
کشــور در صنعــت فواد گفــت: صنعت فــواد یکی از صنایع اصلی کشــور 
 محســوب می شــود و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشــور ایفا می کند.

وی افــزود: یکی از مجموعه هــای مهم و بزرگ فوادی کشــور، همین فواد 
مبارکۀ اصفهان است. سال 80 بود که رهبر معظم انقاب اسامی در سفرشان 
بــه اصفهــان، از مجموعۀ فواد مبارکــه بازدید کردند. این شــرکت مجموعه 
 بزرگی اســت که در ســطح ملی از اثرگذاری بســیار زیادی برخوردار اســت.

نماینــدۀ مردم اصفـهان در مجـلس شـورای اسـامی تأکیـد کـرد: فواد مبارکه 
از صنایع بزرگ و مهم در بخش صنعت فواد محسوب می شود، اما در این سال ها با 
حواشی بسیاری همراه بوده و اگر این حواشی وجود نداشت، قطعا عملکرد و کارکرد 
این واحد صنعتی بهتر از امروز و گردش مالی آن چندین برابر فعلی  بود. بااین حال 
 این شــرکت خدمات ملی و منطقه ای بسیاری داشته که درخور تحسین است.

بانکی پورفرد با اشاره به خام فروشی در بخش فواد گفت: متأسفانه با مسئلۀ خام فروشی 
در فواد مواجهیم که قرار است با پروژه ای تحت عنوان »نورد گرم« از خام فروشی 
 جلوگیری شود. این پروژه همچنین می تواند در توسعۀ صنایع فوادی مؤثر باشد.

نخلک؛ پیشگام در مقابله با كرونا
مجمــوع هزینه های ریالــی صورت پذیرفته در مقابله با بیماری کرونا شــامل 
پیشــگیری از ابتا، کمــک های نقدی و غیر نقدی به مراجع و ســازمان های 
ذیصاح و حمایت از کارکنان با توزیع انواع بسته های معیشتی و غیره به بیش 
از 5 میلیارد ریال رسیده است.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، علی الرغم شــیوع بیماری کووید 19 از اواخر ســال 98، مجتمع 
معدنی سرب نخلک با تاش و برنامه ریزی  گسترده نه تنها شاهد کاهش آمار 
حوزه ی بهره بــرداری نبوده بلکه با همکاری همزمان بخش دولتی و راهبر در 
بسیاری از شاخص ها در مقایسه با سال های گذشته روندی افزایشی ثبت کرده 
است.بر اســاس این گزارش مجموع هزینه های ریالی صورت پذیرفته مقابله با 
بیماری کرونا شامل پیشگیری از ابتا، کمک های نقدی و غیر نقدی به مراجع 
و سازمان های ذیصاح و حمایت از کارکنان با توزیع انواع بسته های معیشتی 
و غیره به بیش از 5 میلیارد ریال رسیده است که البته مجموعه این اقدامات تا 
زمان غلبه بر این بیماری ادامه خواهد داشت.همچنین علی الرغم تاثیر مستقیم 
و غیر مســتقیم بیماری در روند تولید و منابع انســانی، در این مجتمع نه تنها 
تعدیــل نیرو صورت نگرفته بلکه تعداد کارکنــان 10 درصد افزایش یافته و در 
مجموع به حدود ۴۴0 تن رسیده اســت.بر اساس این گزارش تاش در جهت 
ارتقای بهداشت عمومی و پرداخت به امور حوزه ی تولید در کنار رعایت اصول 

بهداشتی، ضامن توسعه ی روز افزون و پایدار در شرایط کنونی کشور است.

ادامه از صفحه اول
وزارت صمت سیاست سکوت را انتخاب کرد

وزارت صنعــت، معدن و تجارت اما  سیاســت ســکوت را 
انتخاب کرد و در روزهایی که دســتگاه های دولتی به جان 
هم افتاده بودند، هیچ گونه شفاف ســازی از سوی مسئوان 
این وزارتخانه صورت نگرفت.تنها معاون بازرگانی و توسعه 
تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بود 
که اویل آبان با ابراز اینکه »3هزار تن برنج بیش از 5 ماه در 
انبار گمرک بوشهر مانده است« گفت: ترخیص این برنج ها 

نیاز به صدور مجوز بانک مرکزی دارد.

کد ترخیص 200هزار تن برنج مانده در گمرک صادر 
شد

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج اما اظهارات 
متفاوتی داشت و گفت: به جای اینکه دستگاه های مختلف 
تقصیر را به گردن هم بیندازند، راهکار ارائه دهند و شرایطی 

فراهم کنند تا محصوات دپوشده در گمرک به کشور وارد 
شود.وی اضافه کرد: تخصیص ارز برای واردات برنج به موقع 
صورت نگرفــت و زمانی کد ترخیص داده شــد که دیگر 
واردات این محصول برای واردکنندگان بصرفه نبوده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: ماندن حجم زیادی 
برنج در گمرکات به دلیل آن اســت که سال قبل )1398( 
اعام شد که ممنوعیت فصلی برای واردات برنج دیگر وجود 
ندارد، به همین منظور واردکنندگان نیز محموله های برنج 
را به گمرکات آوردند اما به یکباره نوبخت رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه اعام کرد »واردات برنج ممنوع اســت.«وی 
تصریح کرد: بعــد از برقراری این ممنوعیت فصلی، در دی 
ماه نیز تغییر و تحوات انتقال وظایف بازرگانی وزارت جهاد 
کشــاورزی به وزارت صمت روی داد که همین امر نیز یک 
ماه امکان ترخیص برنج های وارداتی را به تأخیر انداخت، اما 
این بار بانک مرکزی اختصــاص ارز را به تأخیر انداخت تا 
اینکه نوع ارز اختصاصی برای واردات برنج از ۴200 تومان 
به نیمایی تغییر کرد.کشــاورز اظهار داشت: بعد از برداشته 
شدن ارز ترجیحی برای واردات برنج به بخشی از برنج های 
مانده در گمرک ارز اختصاص داده شــد و این محموله ها با 
ارز 17 تا 18 هزار تومانی به کشور وارد شد.وی تصریح کرد: 
از یک هفته قبل کد تخصیــص واردات تمام 200هزار تن 
برنج مانده در گمرک صادر شــد اما با توجه به گرانی نرخ 

ارز دیگر واردات برنج برای واردکنندگان میسر نیست زیرا 
در صورتی که قیمت یک کیلوگرم برنج خارجی را یک دار 
در نظر بگیریم با در نظر گرفتن هزینه های ســربار واردات، 
قیمت یک کیلوگرم برنج بیش از 30 هزار تومان خواهد بود.

اجــازه واردات برنج های کّمی و ارزان قیمت خارجی 
داده شود

کشــاورز تأکیــد کرد: با این نــرخ ارز دیگــر واردات برنج 
خارجی کیفی صرفه اقتصادی ندارد و از دولت درخواســت 
می شود که مجوز واردات برنج پرمحصول سایر کشورها که 

قیمت های ارزان تری دارند، داده شود.

تاریخ مصرف برنج های وارداتی
وی در ارتباط بــا تاریخ مصرف برنج هــای وارداتی گفت: 
برنج هایــی که دارای تاریخ مصرف کمــی بودند، ترخیص 
شدند و برنج هایی که اکنون در گمرک باقی مانده اند اواخر 
اسفند یا اوایل سال جاری به گمرک آمده اند و هنوز تاریخ 
مصــرف زیادی دارند.این مقام مســئول گفت: برنج به طور 
معمول 2 سال تاریخ مصرف دارد و در صورتی که حتی این 
تاریخ مصرف نیز بگذرد بعد از بررســی های فنی آن توسط 
وزارت بهداشــت و سازمان استاندارد و صدور مجوز، امکان 

تمدید تاریخ مصرف آنها وجود خواهد داشت.

 تراز تجاری ایران بازهم منفی شد
با پیشــی گرفتن ارزش پولی واردات نسبت به صادرات، تراز تجاری 
ایران در 6 ماهه نخست امسال نیز منفی اعام شد. بر اساس گزیده 
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، تا پایان شهریور ماه امسال مجموعا 
16.78 میلیارد دار واردات انواع کاا به کشــور صورت گرفته است. 
بر این اساس، تا پایان فصل تابستان حدود 16 میلیون تن انواع کاا 
با ارزش واحد 1016 دار به کشور وارد شده است.این درحالی است 
که میزان صادرات کشور در این مدت نزدیک به 13.56 میلیارد دار 
بوده است. گفتنی است، در 6 ماهه ابتدایی سال جاری ۴3 میلیون 
تن انواع کاا به ارزش واحد 293 دار از کشــور صادر شــده است.

گفتنی است، با پیشی گرفتن ارزش پولی واردات نسبت به صادرات، 
تراز تجاری ایران در 6 ماهه نخســت امسال نیز منفی اعام شد.بر 
اساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان آذر ماه تراز تجاری کشور حدود 
30 میلیون دار بوده اســت. این درحالی اســت که به لحاظ وزنی 
صادرات کشــور حدود 30 میلیون تن بیشــتر از مجموع واردات به 

داخل بوده است.

تجارت خارجی 7 ماهه 38.2 میلیارد 
دار شد

رئیس کل گمرک با اشاره به حجم تجارت خارجی هفت ماهه امسال 
گفت: ارزش تجارت خارجی در این مدت به 38.2 میلیارد دار رسید.

مهدی میراشــرفی رئیس کل گمرک ایــران در مورد حجم تجارت 
خارجی 7 ماهه سال 99 اظهارداشت: ارزش تجارت خارجی در این 
مدت به 38.2 میلیارد دار رســید.رئیس کل گمرک افزود: ســهم 
صادرات 65.5 میلیون تن به ارزش 18.2 میلیارد دار بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال 98 به لحاظ وزنی 17.5 درصد و به لحاظ ارزشی 
23 درصد کاهش دارد.وی ادامه داد: همانطور که پیش بینی می شد 
روند کاهشی صادرات به نسبت ماه قبل یعنی شهریور ماه 10 درصد 
کم شــده و نوید خوبی اســت که تا پایان سال روند صادرات کشور 
طبیعی شود.معاون وزیر اقتصاد در مورد واردات نیز بیان داشت: سهم 
واردات 19.3 میلیــون تن کاا بوده کــه ارزش آن 20 میلیارد دار 
اســت. از این میزان سهم کااهای اساســی 13.8 میلیون تن بوده 
است.میراشرفی یادآور شد:  یکی از عمده ترین کااهای اساسی وارد 
شده ذرت به وزن 5.8 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل )5.1 میلیون تن( رشــد دارد و  جزو نهادهای اصلی در خوراک 

دام و طیور است.

زیان انباشته قطعه سازان به ۱۰ هزار 
میلیارد تومان رسید

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به اینکه زیان انباشته 
قطعه ساران به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: در حال 
حاضر شــرکت های قطعه ساز در تامین مواد اولیه به شدت مشکل 
دارند.محمدرضا نجفی منش در مورد تأمین مواد اولیه قطعه سازان، 
اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر قطعه سازان با مشکات زیادی 
مواجه هستند که مهم ترین آنها تأمین مواد اولیه است، به صورتی که 
این مســاله تبدیل به چالشی در این حوزه شده است.رئیس انجمن 
صنایع همگن قطعه سازی افزود: قبًا به نوعی سهم هر شرکتی برای 
دریافت مواد اولیه مشخص بود و قطعه ساز مواد اولیه مورد نیاز خود 
را از طریق ال ســی داخلی می خرید اما این ماجرا مدتی است که 
متوقف شــده است.وی ادامه داد: از این رو به دلیل عدم تأمین مواد 
اولیه، تولید قطعه به مشــکل خورده است و برخی از شرکت ها هم 
مجبور به مراجعه به بازار آزاد هستند که نرخ ها هم در بازار آزاد بسیار 
بااست و با توجه به اینکه قیمت نهایی قطعه هم به این راحتی ها باا 
نمی رود موجب ورود زیان به قطعه سازان می شود.نجفی منش گفت: 
ما از وزارت صمت درخواســت کرده ایم که این موضوع مجدد مورد 

بررسی قرار گیرد تا مشکات تأمین مواد اولیه حل شود.

نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: طرح فواد کمیسیون صنایع 
و معادن در حال نهایی شــدن اســت که 
براســاس آن الزام می شود کل محصوات 
زنجیره  فواد در بورس کاا عرضه و روی 
صادرات مازاد بر بورس کار شــود. بخشی 
از آنچه به دنبال آن هســتیم و نظر وزیر 
هم در مورد آن مثبت است، عرضه کامل 
زنجیره فواد در بورس است؛ این در حالی 
است که قبا درصد جزیی از این تولیدات 
در بورس عرضه می شــد که باعث اشکال 
نایب رئیس کمیســیون  بود.علی جدی، 
صنایع و معادن مجلس شــورای اسامی 
در گفت وگویی اظهار داشــت: بخشی از 
آنچه بــه دنبال آن هســتیم و نظر وزیر 

هم در مورد آن مثبت است، عرضه کامل 
زنجیره فواد در بورس است. بخش دیگر 
هم سامانه جامع تجارت است که مربوط 
به کنترل انبارهــای تولیدکننده هایی که 
از ایــن زنجیره خریــداری می کنند.نایب 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اسامی تصریح کرد: قطعا عرضه 
کل زنجیره فــواد در بورس تاثیر مثبت 
خواهــد داشــت، چراکه عرضه  مــازاد بر 

مصرف داریم. اگر مصرف ساانه فواد زیر 
20 میلیون تن باشــد، تولید کشور باای 
30 میلیون تن است. یعنی نزدیک دو برابر 
مصرف، تولید داریم.جدی بیان کرد: درصد 
اندکی از فواد تولیــدی در بورس عرضه 
می شــد که عما کفاف نیاز خریداران یا 
تولیدکنندگان زنجیره را در بازار نمی داد 
و کمتر از ۴0 درصــد مصرف داخل بود، 
بنابراین عما در بازار عطش ایجاد می شد. 

وی ادامــه داد: فواد خــارج از بورس به 
داان داده می شد، آن ها هم از این عطش 
استفاده می کردند و قیمت فواد را افزایش 
می دادند کــه به تبــع آن قیمت بورس 
نیــز افزایش پیدا می کــرد.   نایب رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســامی ابراز کرد: به همیــن علت این 
طرح ارائه شــد تا مانع رانت داان شود؛ 
در برخــی مواقع فواد 20 درصد بااتر از 
قیمت جهانی در بــورس فروخته و باعث 
گرانی خودرو، لوازم خانگی و مشکل پیدا 
کردن صنایع ساختمانی شد.جدی عنوان 
کرد: برای قیمت پایه فواد نیز در بورس 
سقف تعیین کردیم و نهایتا می تواند 95 

درصد فوب جهانی عرضه شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعام کرد:

عرضه تمام محصوات زنجیره 
فواد در بورس کاا

دعوای زرگری بر سر رسوب 200هزار تن برنج

 4هزار میلیارد تومان 
امحا می شود؟
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وزارت اقتصاد، سازمان بورس و حقوقی ها 3 متهم ردیف اولگزیده خبر

۷خطای فاحش که بورس را قرمز کرد
گزارش کمیســیون اقتصادی مجلس که وزارت اقتصاد، ســازمان بورس و حقوقی ها را ۳ 
متهم ردیف اول وقایع اخیر بورس ارزیابی می کند، اعام کرده، حقیقی ها طی ســه ماه 
اول امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان وارد بورس کردند ولی ارزش دارایی بورس ۳۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان شــد.بازار سهام طی دو ســال اخیر با روندهای پرشتاب و شکستن مداوم 
رکوردها توانســت توجه بخش زیادی از اقشار جامعه را به خود جلب نماید و ورود بخش 
قابل توجهی از پس  انداز اشــخاص خرد را به این بازار فراهم کند  . نتیجه این امر، فاصله 
قابــل توجه رفتار بازار از تعادل پایــدار و وجود تاطمات قابل توجه در آن بود، به نحوی 
که سطح های مقاومتی شاخص کل، پی در پی شکسته و رکوردهای جدیدی از ورود پول 
حقیقی و رشد شاخص ثبت شد.بر اساس گزارشی که کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا 
تدوین کرده، از نیمه دوم مردادماه سال 1۳99، به دلیل ارسال عامت نااطمینانی به بازار، 
ناشــی از ناهماهنگی دســتگاه های مجری در عرضه سهام صندوق دوم دولتی )مشخصاً 
وزارت اقتصاد و وزارت نفت( و نیز نقش آفرینی سرمایه گذاران حقوقی، بازار سرمایه ریزش 
قابل توجهی را تجربه نمود؛ به نحوی که در فاصله یک ماهه، نزدیک به 4۵۰ هزار واحد از 
شاخص کل اصاح شد. کمیسیون اقتصادی بارها و از ماه ها قبل این اتفاق را پیش بینی و 
تذکرات ازم را به مسئوان اجرای ذی ربط ارائه نموده بود، لکن عدم توجه به این تذکرات 
موجب شد تا نه تنها لطمات قابل توجهی در بعد اقتصادی به کشور وارد شود، بلکه موجب 

نارضایتی برخی سرمایه داران خرد شد.

عوامل رشد حبابی بورس چه بود؟
بدین ترتیب، در شرایطی که بازار سرمایه می توانست یک ظرفیت قابل توجه برای هدایت 
نقدینگی به ســمت تولید و تبدیل شــدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متاثر از این 
فضای رشــد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که عمده دایل آن عدم عرضه منظم سهام 
ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیر واقعی درباره میزان سوددهی باا و ایجاد 
تصور حمایت مطلق و جبران زیان افراد برای سرمایه گذاران جدیدالورود و ریسک ناپذیر، 
ناهماهنگی میان دستگاه های مسئول، روشن نبودن مبنای قیمت گذاری عرضه های اولیه 
از جملــه عوامل به وجود آمدن این وضعیت بودند.حال ضرورت دارد در آغاز روند تثبیت 
بازار، از خطاهای گذشته آموخت و با تصمیم  سازی مناسب و با حساسیت بیشتر به روند 

این بازار توجه کرد و تمهیداتی جهت حفظ ثبات و تعادل در این بازار اتخاذ نمود.

تبیین مسأله: روندهای اخیر در بازار سهام
شاخص کل و شاخص هم وزن تا چهارماهه اول سال 1۳99، بازده با رشد جهشی و بسیار 
باا را ثبت کردند که اختاف قابل توجهی با تجربه این بازار در سال های پیشین آن داشت  . 
در مقام مقایسه، با فرض قرار دادن تغییر نرخ ارز به عنوان فاکتور تورم دارایی های سرمایه 
 ای، شاهد این موضوع بودیم که بازده بازار سهام اختاف قابل توجهی با رشد نرخ ارز پیدا 
کرد، این موضوع در کنار مشکات شرکتها در فضای تحریمی برجسته  تر می  گردد  .روند 
معامات سهام نیز حکایت از افزایش قابل توجه ارزش معامات طی سال های اخیر دارد  . 
بررسی گردش معامات  نشان می  دهد که بخش قابل توجهی از افزایش ارزش معامات 
ناشــی از افزایش تعداد دفعات معامله و فعالیت بیشتر سرمایه  گذاران در این بازار است و 
افزایش ارزش معامات صرفاً به دلیل افزایش قیمت نبوده است  . گردش معامات فصلی از 

ارقام ۳ تا 9 درصدی در سال 97 به 17 درصد در فصل اول سال 99 رسید.
عاوه بر رشــد قابل توجه معامات، روند معاماتی حاکی از افزایش قابل توجه معامات 
اشخاص حقیقی طی سال های اخیر بوده است  . خالص ارزش معامات حقیقی در سال 98 
برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده اســت که این رقم در سه ماهه نخست سال جاری به 
۵۰ هزار میلیارد تومان رسید  . این امر بدین معنی است که رقم ورودی اشخاص حقیقی 
به بازار در سه ماهه نخست سال جاری، بیش از کل سال 98 بوده  است  . با در نظر گرفتن 
مبالغ وارد شــده از طریق صندوق های مشترک، این رقم بسیار بیشتر از ارقام ذکر شده ، 
خواهد بود  .همچنین بر اســاس گزارش سازمان بورس، طی سال های 1۳97 و 1۳98 به 
ترتیب تعداد 21 و 2۳ شرکت با ارزش 19،281 و ۵۵،11۵ میلیارد ریال و در سال 1۳99 
تا روز 1۳99/۰4/۳۰ تعداد 1۵ شرکت به ارزش 167۵۰ میلیارد تومان در روز عرضه اولیه 

از طریق سازوکار عرضه اولیه وارد چرخه معامات در بازار سرمایه شده  اند.
درخصوص تسهیل و تعجیل در فرآیند عرضه اولیه و پذیرش شرکت ها )که بخش کوچکی 
از آن به عهده ارکان بازار ســرمایه می باشد( توجه به این امر ضروری است که در فرآیند 
پذیرش ابتدا باید درخواست از سوی سهامداران عمده واصل گردد که این موضوع نیاز به 

عزم و توجه ویژه نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و ســازمان خصوصی سازی دارد و 
پس  از این مرحله تدوین امیدنامه و همکاری شرکت متقاضی پذیرش موضوع مهمی است 
که عدم وجود تیم متخصص مالی در برخی از شرکت ها فرآیند پذیرش و تدوین امیدنامه 
و آماده ســازی شرکت ها را ُکند می کند  . در ادامه برخی از دایل کندی ورود شرکت ها به 

بورس و فرابورس به اختصار ارائه گردیده است:

اختاف نظر بین اعضای هیئت مدیره برخی از شرکتها در خصوص ورود به بورس
حذف تعداد قابل توجهی از شرکتها در مراحل اولیه به دلیل فقدان شرایط اولیه و یا لزوم 

اصاح ساختار مالی و مدیریتی
وجود بندهای متعدد در گزارش های حسابرسی که برخی از آن ها نیاز به انجام تعدیات 
در حسابها دارد که شرکتها باید اعمال کنند که زمان انجام آن به شرکتها بستگی داشته 

و عموماً امری طوانی و زمانبر است.
تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام و ثبت شرکت نزد سازمان بورس اوراق بهادار و ثبت 

شرکتها مطابق تشریفات مندرج در قانون تجارت
بارگذاری اطاعات سنوات گذشته شرکت در سامانه جامع اطاع رسانی ناشران )کدال(

انجام فرآیند ارزشگذاری شرکت های متقاضی
عدم توافق بین سهامداران در خصوص درصد عرضه سهام توسط هرکدام از آنها

تغییر قابل توجه در مولفه  های بازار سرمایه
الف( افزایش نسبت های ارزشی

روند چند ماه اخیر بازار سرمایه نشان می دهد نقدینگی وارد شده بیش از آن که منجر به 
ایجاد و انباشت سرمایه گردد، موجب افزایش قابل توجه قیمت ها شده است، به نحوی که 
نسبت های ارزشی بازار را نمی  توان به سادگی براساس مولفه  های اقتصادی و یا آن چه که 

در گذشته تجربه شده است توجیه نمود  .

ب( رشد قابل توجه شرکت های زیانده
این شــرکت ها عموماً به دلیل ابهامات قابل توجه و همچنین اندازه کوچک خود همواره 
مورد توجه ســفته  بازان در بازار بوده  اند  . در 4 ماه اول سال 1۳99، بسیاری از شرکت های 
زیان ده بااتر از ارزش جایگزینی خود معامله شــدند  . توجیهاتی که در این خصوص بیان 
می  شــود ابتدا امکان افزایش ارزش جایگزینی در آینده به واســطه تورم است که پیش 
 دســتی قیمت ســهام در این شــرایط تا حد زیادی غیرطبیعی بنظر می رسد و در ادامه 
موضوع مشکات ســاختاری در کشور جهت ایجاد شرکت های مشــابه در آینده و وارد 
کردن تجهیزات آن ها اســت؛ موضوعی که تا حد زیادی مغایر با چشــم اندازهای ترسیم 

شده برای کشور است.

ج( عدم انطباق منابع تزریق شده به بازار و ثروت ایجاد شده
یکی از نقاط ضعف در بازار سرمایه که همواره مورد توجه صاحبنظران این حوزه بوده است، 
شــناوری پایین سهام موجود در بازار است  . کم بودن سهام قابل معامله در حاشیه بازار از 
جمله دایلی است که موجب شده سرمایه  گذاران جدید در روند اخیر نتوانند به سادگی 
وارد بازار شــوند و قیمت ســهام به صورت مداوم در حال افزایش باشــد  . این امر موجب 
می شود که پول ورودی به بازار در خلق ثروت و افزایش قیمت دارایی ها اثر تکاثری ایجاد 
کرده و افزایش قیمت ها بیش از پول تزریق شده به بازار باشد  . همان گونه که ذکر شد، در 
سه ماهه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع از سوی اشخاص حقیقی وارد 
بازار شــده است، اما در مقابل رشد ایجاد شده در بازار سهام بیش از ۳۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان بوده است که بیانگر اثر چندین برابری سرمایه وارد شده بر ارزش دارایی ها است  . با 
توجه به این موضوع ازم است در خصوص ایجاد ظرفیت جهت جذب سرمایه  های جدید 

در قالب شرکت های فعلی یا اضافه نمودن فرصت های جدید تدابیری اندیشیده شود.

د( عدم تشکیل سرمایه در شرکت ها
همواره از بازار سرمایه به محلی جهت هدایت سرمایه به بخش های مولد اقتصاد یاد شده 
است؛ اما بررسی عملکرد واقعی بازار ایران نشان می  دهد که بازار سرمایه علی رغم جلب 
نقدینگی قابل توجه طی ماه های اخیر در زمینه انباشت سرمایه چندان موفق نبوده است  . 
روند افزایش ســرمایه طی سال گذشته و سه ماه اول سال 1۳99 بیانگر افزایش 22 هزار 

میلیارد تومانی از محل آورده نقدی و مطالبات حال شــده بوده  است که عمده آن توسط 
سهامداران عمده و حقوقی تامین شده  است  .

هـ( ضعف در ساختار هلدینگ ها و مالکان عمده
یکی از عواملی که موجب نگرانی بیشتر نسبت به آینده روند موجود در بازار سرمایه می  
شــود، عدم توانایی استفاده از منابع آزاد شــده برای هلدینگ ها و مالکان عمده است  . به 
واسطه روند مثبت بازار سهام، فرصت هایی برای هلدینگ ها و مالکان عمده ایجاد شد که 
بتوانند با عرضه بخشی از سهام خود، منابع نقد جدیدی بدست بیاورند  . اما روند بیانگر این 
اســت که این مالکان به دلیل عدم اطمینان نسبت به سرمایه  گذاری در حوزه تخصصی 
خود و یا انتظار بازدهی پایین در آن، مجدداً این منابع را بجای سرمایه  گذاری در طرح های 
جدید در قالب تشکیل پرتفوی به بازار سرمایه هدایت کرده و در سهامی سرمایه  گذاری 

کرده  اند که رابطه مستقیمی با زنجیره ارزش آن ها ندارد  .

و( مدیریت ضعیف نقدینگی هدایت شده به بازار سرمایه
با بر سر زبان افتادن بازار سهام، اشخاصی وارد بازار شدند که ضمن این که تجربه  ای نسبت 
به بازار سهام نداشتند، از بازده گذشته آن نیز بهره  مند نشده بودند  . همچنین منابع آن ها 
نسبت به سهامداران قبلی از قدرت خرید کمتری برخوردار بود و سرمایه  گذاران قبلی که 
ثروت آن ها در بازار چندین برابر شــده بود توانستند اثر غالب  تری نسبت به آن ها داشته 

باشند و موجب ایجاد زیان در آن ها به نفع خود شدند  .

ز( القاء تورم آتی توسط بازار سرمایه
نسبت قیمت به سود سهام )P/E( شرکت ها که در پایان اسفندماه 98 در حدود 1۰ بوده 
)و متوسط 1۰ سال اخیر نیز در حدود 8 بوده است( طی تنها ۳/۵ ماه، به عدد بسیار باای 
۳۰ رسید  . این بدان معنا بود که طی سه ماهه اول سال 99 قیمت  سهام به طور متوسط 
۳ برابر شده ، اما سود شرکت های بورسی چنین افزایشی نداشت؛ یعنی مردم دارایی  هایی 
را خریداری کردند که انتظار داشتند در آینده نزدیک سود هنگفتی را نصیب آن ها نماید، 
این در حالی بود که متغیرهای کان اقتصادی چنین سودآوری را پیش  بینی نمی  کردند  .

اشتیاق مردم برای حضور در بازار سرمایه در شرایط تحریم گره های بازار را باز 
خواهد کرد

حضور گســترده مردم در بازار ســرمایه در صورتی که از طریق کانال های صحیح صورت 
گیرد و منابع حاصل شــده در مسیری درست هدایت شــود، می تواند رخدادی فرخنده 
برای اقتصاد کشــور محسوب شود  . از سوی دیگر ضمن آگاهی از مخاطراتی که استقبال 
گسترده مردم به این بازار می تواند داشته  باشد، ازم است تمهیداتی اندیشیده شود که این 
پتانسیل بزرگ هدر نرفته و منابع به سمت بخش های مولد و حائز شرایط هدایت گردد  .در 
شرایط تحریمی فعلی که کشور برای برون رفت از مشکات اقتصادی نیاز به سرمایه  گذاری 
قابل توجه دارد، اشتیاق فعلی به حضور در بازار سرمایه می  تواند گره بزرگی از مشکات 
کشور را باز کند؛ اما ازمه این امر ایجاد بسترهای مناسب و ابزارهای جدید در بازار جهت 
تخصیص بهینه منابع و صیانت از ســرمایه  های مردم اســت   و عدم برنامه  ریزی مناسب 
و دقیــق، می تواند صدمات جبران  ناپذیری بر ســرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری 

اسامی وارد آورد و بحران های اقتصادی غیرقابل کنترلی را ایجاد نماید  .

مسئولیت با وزارت اقتصاد و شورای عالی  بورس است
کمیسیون اقتصادی از اولین روزهای تشکیل مجلس یازدهم، نسبت به روند جهشی بازار 
سرمایه حساس بوده و با رصد دقیق روند بازار سهام، موضوع را به صورت جدی پیگیری و 
در دستور کار خود قرار داده است . در این راستا چندین جلسه با مدیران ارشد بازار سرمایه 
و وزات امــور اقتصادی و دارایی برگزار و خواســتار ارائه برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه 
برای صیانت از ســرمایه گذاری خرد شده است .مستقیم وضعیت فعلی بازار بر عهده وزیر 
محترم امور اقتصادی دارایی، اعضای محترم شــورای عالی بورس و اورق بهادار و سازمان 
بورس و اورق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه است.انتظار بر این است که دستگاه ها 
و ســازمان های متولی، در اولین فرصت، برنامه شفاف و زمانبندی شده خود را در زمینه 
مدیریت کارآمد بازار سرمایه، به همراه مستندات و اطاعات توجیهی، به مجلس شورای 

اسامی ارایه نمایند.

  ریز دارایی ها و بدهی های سیستم
 بانکی اعام شد

بانک مرکزی در گزارشــی به تشریح وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم 
بانکی طی شهریورماه امسال پرداخت. تازه ترین گزارش آماری منتشر شده 
از سوی بانک مرکزی به بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی در شهریور 

سال جاری پرداخته است.

خاصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در شهریور سال 99 به ۵۵۵۵.1 هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند سال گذشته ۳.۵ درصد افزایش نشان 
می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی 
نیــز 1۳96.9 هزار میلیارد ریال بوده که نشــان دهنده 26.1 درصد افزایش 

نسبت به شهریور 98 است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی اســت، میزان دارایی های خارجی در این بخش با ۳۰.۵ 
درصد رشــد نسبت به مدت مشابه ســال قبل همراه بوده و به 7297 هزار 
میلیارد ریال رســید و حجم اسکناس و مسکوک نیز با 2۰.4 درصد افت به 
98.۵ هزار میلیارد ریال رسید.سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
نزد بانک مرکزی با 29.8 درصد افزایش نســبت به شهریور 98 به ۳۰22.۵ 
هــزار میلیارد ریال رســید. همچنین بدهی بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکــی به بانک مرکزی نیز در پایان شــهریور 99 با 6 درصد افزایش به 

1291.9 هزار میلیارد ریال رسیده است.

خاصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در شهریور ماه سال جاری 
744.۵ هزار میلیارد ریال اســت که نسبت به مدت مشابه سال پیش 46.4 
درصد رشــد نشان می دهد. ســپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 
۵64 هزار میلیارد ریال بوده که 17.7 درصد افزایش یافته اســت.جمع کل 
دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررســی، 9۰9۳.۵ هزار میلیارد 
ریال بوده که به نسبت شــهریور 98 دارای 44.۵ درصد رشد است و میزان 
بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان شــهریور 99 به 96.8 هزار 
میلیارد ریال رسیده که 1۳9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 

داشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی
بــر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در پایان 
شــهریور ســال جاری 1947.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره 
مشابه سال قبل 14.8 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی های بانک های 
تخصصی در این دوره رقم 8717.۰ هزار میلیارد ریال است که 16.8 درصد 
رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی 446.9 
هزار میلیارد ریال است که معادل منفی 8 دهم درصد نسبت به شهریور سال 

98 کاهش داشته است.

 عبور نقدینگی 
از ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان

نقدینگی کشــور در شهریورماه امسال با رشد ۳6.2 درصدی نسبت به سال 
قبل به بیش از 2 هزار و 89۵ هزار میلیارد تومان رســیده اســت.تازه ترین 
گزارش آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی به بررسی وضعیت شاخص 
های اقتصادی در شهریور سال جاری پرداخته است.براساس این گزارش که 
دیروز از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نقدینگی شهریور ماه به بیش از 2 
هزار و 89۵ هزار و 89۰ میلیارد تومان رســیده است که نسبت به شهریور 
ســال قبل ۳6.2 درصد رشد داشته است. رشد 6 ماهه نقدینگی نیز در سال 
جاری 17.1 درصد اعام شده است.گفتنی است از نقدینگی 2 هزار و 89۵ 
هزار میلیاردی شــهریورماه  2 هزار و 29۵ هزار و 19۰ میلیارد تومان سهم 
شــبه پول و 6۰۰ هزار و 7۰۰ میلیارد تومان ســهم پول بوده اســت.گزیده 
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بیانگر آن است که میزان اسکناس و مسکوک 
در دست اشــخاص هم با 1.9 درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل، 
۵9 هزار و 96۰ میلیارد تومان شده است.حجم پایه پولی در پایان شهریور به 
۳72 هزار و 6۰ میلیارد تومان رســیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 
26.1 درصد و در 6 ماهه اول سال جاری ۵.4 درصد رشد داشته است. ضریب 

فزاینده نیز به 7.78 رسیده است.

وعده دارا سوم در زمان باتکلیفی پاایشی یکم!
درحالی زمزمه های عرضه ســومین صندوق ســرمایه گذاری دولت به گوش می رسد 
که هنوز پاایشــی یکم به پرتفوی خریداران این صندوق اضافه نشده و این موضوع با 
توجه به روزهای کاهشــی شاخص بورس باعث شده خریداران بخشی از سرمایه خود 
را از دســت بدهند. براســاس تبصره دو قانون بودجه سال 1۳99 کل کشور به دولت 
اجازه داده شــده است که باقی مانده سهام خود در شرکت ها را به روش های معمول یا 
از طریق صندوق  های ســرمایه  گذاری قابل معامله )EPF( عرضه و به فروش برســاند.

متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای ســال جاری هیات وزیران به وزارت امور اقتصاد 
و دارایی اجازه داد در قالب ســه صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله باقی مانده سهام 
دولت را واگذار کند.در این راســتا، نخست صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله بانک و 
بیمه شــامل باقی مانده سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت و شرکت های 
بیمه البرز و اتکایی امین، دومین صندوق ســرمایه  گذاری قابل معامله پاایشی شامل 
باقی مانده ســهام دولت در پاایشــگاه های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز در بازار 
ســرمایه عرضه شدند.پیش از این اعام شده بود سومین صندوق سرمایه  گذاری قابل 
معامله شــامل صنایع خودرویی و فلزی )باقی مانده ســهام دولت در شرکت های ایران 
خودرو، ســایپا، فواد مبارکه و ملی صنایع مس( اســت که به نظر می رسد آنچه قرار 
است در قالب داراسوم عرضه شود، باقیمانده سهام دولت در بانک  های ملت، تجارت و 
صادرات ایران است.این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و سقف سرمایه  گذاری 

هر شخص حقیقی در صندوق یادشده، ۵۰ میلیون ریال تعیین می شود.

زیان 10 درصدی خریداران پاایشی یکم
این موضوع درحالی مطرح می شــود که با وجود اینکه یک ماه از پایان پذیره نویسی 
پاایشــی یکم گذشــته، این صندوق هنوز به پرتفوی خریداران اضافه نشده است. با 
ادامه دار شــدن ریزش بازار سرمایه، خریداران پاایشی یکم حدود 1۰ درصد سرمایه 
خود را از دست دادند درحالی که تصور بر این بود که پاایشی یکم نیز مانند دارایکم 
سود مناســبی نصیب خریداران کند.ارزش ریالی در هر واحد صندوق در زمان پذیره 
نویســی پاایشی یکم 9۵۰۰ تومان بوده که این مبلغ در تاریخ نهم آبان ماه به 849۰ 
تومان کاهش پیدا کرده اســت.البته بازار سرمایه روز گذشته روندی صعودی داشت و 
چنانچه ســهم های پاایشی روندی رو به رشد داشته باشند، احتماا این زیان جبران 
شــود.در هر صورت انتظار می رود همانطور که وعده داده شــده بــود برای دارایکم، 
پاایشــی یکم هم بعد از یک ماه، یعنی از ابتدای آبان ماه قابل معامله می شد.در این 
راستا، چندی پیش مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی درمورد اینکه چرا 
پاایشــی یکم هنوز قابل معامله نشــده به ایسنا توضیح داده بود که اطاعاتی که این 
شــرکت از مدیر صندوق پاایشــی یکم اخذ کرده بود، تفکیک شده نبوده و به همین 

دلیل بازگردانده شدند.

دبیر کانون کارگزاران اظهار داشــت: این تصور که حقوقی ها در بازار منفی 
نباید بفروشــند اشتباه اســت چراکه همان طور که حقیقی ها حق دارند در 
هر لحظه دارایی خــود را تبدیل به نقدینگی کنند این امکان و اختیار باید 
برای حقوقی ها هم باشد چراکه آنها هم هزینه هایی دارند که در این شرایط 
اقتصادی باید این هزینه ها را بپردازند.روح اه میرصانعی درباره دایل برگشت 
پول خرید پاایشی یکم برخی از افراد به حساب آنها و عدم سفارش پذیری 
توسط برخی از کارگزاران اظهار داشت: این برگشت پول دایل مختلفی دارد. 
یکی از دایل آن این است که یک فرد ممکن است از طرق مختلف نسبت به 
خرید پاایشی یکم اقدام کرده باشد یعنی هم از طریق بانک و هم از طریق 
کارگزاری ســفارش خرید داده باشــد که یکی از این سفارشات رد خواهد 
شد.وی ادامه داد: دلیل دیگر این است که ممکن است یک فرد از طریق دو یا 
چند کارگزاری مختلف درخواست خرید پاایشی یکم را داده باشد که بازهم 
به جز یک درخواســت مابقی ریجکت شده و پول به حساب برگشته است.

دبیر کانون کارگزاران افزود: دلیل دیگر این است که برخی از افراد بیشتر از 
سقف مجاز اقدام به خرید پاایشی یکم کرده اند که در این صورت هم مابقی 
به حســاب آن فرد برگشت داده شده است.میرصانعی در پاسخ به این سوال 
که چرا در همان زمان ســفارش گذاری پیام این خطا به افراد داده نمی شود، 
گفت: در زمان سفارش گذاری این امکان وجود ندارد چراکه تمام سفارش ها 
تجمیع و به سپرده گذاری مرکزی ارسال و در آن زمان مشخص می شود یک 
فردی چه خطاهایی در خرید ETFها داشته است و در زمان ارائه سفارش این 
اطاعات در اختیار کارگزاری وجود ندارد.دبیر کانون کارگزاران در پاسخ به 
این سوال که عده ای نتوانستند خرید را انجام دهند و تمام پول آنها برگشت 

داده شــده است و دیگر سهامدار پاایشــی یکم نیستند، بیان داشت: بعید 
می دانم این اتفاق افتاده باشــد و این برگشت پول ها به حساب سهامداران 
بابت مازاد خرید است.میرصانعی درباره گایه سهامداران از ممنوعیت فروش 
ســهامی که همان روز خریداری شده اســت، گفت: قرار بر این بود که این 
ممنوعیت لغو و اصاح شــود و ما هم با آن مخالف هستیم چراکه هر چقدر 
ارکان بازار دخالت کمتری داشته باشند فرایند و معامات بازار بهتر خواهد 
شد.وی افزود: سیاست از اجرای این ممنوعیت، کاهش فروش بود که اتفاقا اثر 
عکس بر بازار گذاشت و دیدیم خریدها هم کمتر شد. اجرای این ممنوعیت 
به این دلیل بود که به کاهش فشار فروش کمک کند و فضای بازار بهتر شود 
اما دیدیم که این محدودیت و ممنوعیت اتفاقا اثر عکس بر بازار گذاشت.دبیر 
کانون کارگزاران تاکید کرد: وقتی بازار به صورت هیجانی به ســمت مثبت 
و یا منفی حرکت می کند، هرگونــه دخالت، این هیجان را تقویت و اثر آن 
را بیشتر می کند. این اقدام مســئوان بازار سرمایه چنین پالسی را به بازار 
فرستاد که قرار است جلوی شما گرفته شود و هیجان بازار هم با گارد گرفتن 
مقابل آن بیشتر شد.میرصانعی با بیان اینکه باید اقداماتی به اجرا برسد که 
عرضه و تقاضای واقعی بازار را افزایش دهد، تصریح کرد: با دســتور دادن و 
اقدامات ساختگی عکس العمل بازار شدیدتر خواهد بود و ما هم با این اقدام 
ســازمان و متولیان مخالف بودیم.وی با اشاره به شرایط امروز بازار سرمایه و 
تحلیل عده ای که ریزش شــاخص به دلیل فروش تعمدی حقوقی خواست، 
اظهار داشت: شخصا اعتقادی به این تحلیل ندارم چراکه وقتی به روند بازار از 
انتهای مرداد ماه تاکنون نگاه می کنیم می بینیم که فروش حقیقی ها بیشتر 
بوده و حقیقی ها پول بیشتری را از بازار خارج کرده اند.دبیر کانون کارگزاران 
ادامه داد: این تصور که حقوقی ها در بازار منفی نباید بفروشند اشتباه است 
چراکه همان طور که حقیقی ها حق دارند در هر لحظه دارایی خود را تبدیل 
به نقدینگی کنند این امکان و اختیار باید برای حقوقی ها هم باشد چراکه آنها 
هم هزینه هایی دارند که در این شرایط اقتصادی باید این هزینه ها را بپردازند.

میرصانعی با بیان اینکه الزام شــود حقوقی ها فروش نداشته باشند، منطقی 
نیست، گفت: اگر این الزامات و این فشارها به شرکت های حقوقی وارد شود 
انگیزه آنها برای سرمایه گذاری در بورس کاهش می یابد. هرچند که همان طور 
که گفتم در دوران ریزش شاخص، فروش حقیقی ها بیشتر از حقوقی ها بود 

و حقوقی ها بیشتر خریدند.

 دبیر کانون کارگزاران؛
چرا پول پاایشی یکم برای برخی از سهامداران برگشت خورد؟
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نگـــاه

 ابراز نگرانی گوترش از ادامه 
درگیری های قره باغ

دبیرکل ســازمان ملل ضمن محکوم کردن ادامــه درگیری ها در منطقه 
قره باغ، از طرفین درخواســت کــرد به توافقات و تعهــدات خود پایبند 
باشــند.، »آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد روز یکشــنبه 
درخصوص ادامــه درگیری ها در منطقه قره باغ کوهســتانی ابراز نگرانی 
کرد.به نوشــته پایگاه اینترنتی این نهاد، گوترش ادامه یافتن درگیری ها 
میان جمهوری آذربایجان و ارمنســتان و نادیده گرفتن توافقات آتش بس 
را محکوم کرد.در بیانیه ای که از ســوی ســازمان ملل به نقل از گوترش 
منتشر شده آمده است: »هر دو طرف طبق قوانین حقوق بشری تعهداتی 
دارنــد و باید در خــال عملیات های نظامی، در بااترین ســطح، مراقب 
و محافــظ غیرنظامیان و زیرســاخت های غیرنظامی باشــند«.این بیانیه 
می افزاید: »دبیر کل به صورت تمام قد از فراخوان گروه مینسک به منظور 
برقراری آتش بس بشردوســتانه بر اســاس توافقی که دهم اکتبر حاصل 
شــد و هفدهم اکتبر در پاریس و بیست  و پنجم اکتبر در واشنگتن مورد 
تأیید قرار گرفت، حمایت می کند«.گوترش از دو طرف درگیر درخواست 
کردبه صورت فوری و با حسن نیت گام هایی محکم در قبال تعهدات خود 
بردارند تا »به خاتمه یافتن درگیری ها به شــکل پایدار و مســالمت آمیز 
دســت پیدا کنند«.دور جدیدی از تنش ها میان ارمنســتان و جمهوری 
آذربایجان در خصوص منطقه قره باغ کوهســتانی از تاریخ ۲۷ ســپتامبر 

)۶ مهرماه( آغاز شد.

 افزایش کشته های زلزله ترکیه
 و یونان به ۵۳ کشته

تلفات زلزله ۶.۶ ریشــتری بعد از ظهر جمعه که »ازمیر« ترکیه و همچنین 
جزیره »ساموس« یونان را لرزاند، در مجموع به حداقل ۵۳ کشته و بیش از 
۹۰۰ زخمی افزایش یافت. معاون رئیس جمهور ترکیه اعام کرد که تلفات 
زلزله روز جمعه در ازمیر به حداقل ۵۱ کشــته افزایش یافت و حدود ۹۰۰ 
نفر از مردم این کشــور هم زخمی شده اند.بنا بر گزارش »آسوشیتدپرس«، 
نیروهای امدادی در غرب ترکیه امروز یکشــنبه توانســتند یک مرد هفتاد 
ســاله را حدود ۳۴ ســاعت بعد از زلزله قوی اخیر بــه مرکزیت دریای اژه 
که بخشــهایی از ترکیه و یونان را لرزاند، از زیر آوار یک ســاختمان بیرون 
بیاورند و نجات دهند.به نوشــته این رسانه غربی، زلزله روز جمعه در ترکیه 
و یونان حداقل ۵۳ کشــته و بیش از ۹۰۰ زخمی بر جا گذاشت. زلزله عصر 
جمعه مناطقی از ازمیر و همچنین جزیره ســاموس را در دریای اژه لرزاند.

طبق گزارش آسوشیتدپرس، در نتیجه این زمین لرزه دو نوجوان در جزیره 
ساموس یونان کشته و حداقل ۱۹ تن دیگر در این جزیره زخمی شدند.فواد 
اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه اعام کرد، تلفات زلزله ۶.۶ ریشتری در 
ازمیر ســومین شهر بزرگ این کشور به ۵۱ کشته افزایش یافته است.زلزله 
روز جمعه عاوه بر لرزاندن شــدید ازمیر و جزیره ساموس یونان، در مناطق 
گســترده ای شامل استانبول و همچنین آتن پایتخت یونان احساس شد و 

باعث صدها پس لرزه هم در پی داشت.

ژان-ایو لودریان:
سفیر فرانسه برای درخواست توضیح از 

آنکارا به ترکیه باز می گردد
وزیر خارجه فرانســه اعام کرد که کشورش  ســفیر خود در آنکارا را برای 
پاره ای توضیحات درباره اظهارات رئیس جمهوری ترکیه به این کشــور باز 
خواهد گرداند.به گزارش اسپوتنیک، »ژان-ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه 
دیروز -یکشــنبه- اعام کرد ســفیر پاریس در آنکارا برای ارائه توضیحات 
درباره اظهارات »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهوری ترکیه به این کشور 

باز خواهد گشت.

 اندیشکده کارنگی بررسی کرد: 
انتظاراتی که اروپا از رئیس جمهوری بعدی 

آمریکا دارد
یک اندیشکده آمریکایی در گزارشــی با اشاره به وضعیت نامناسب روابط اروپا و 
آمریکا در زمان زمامداری دونالد ترامپ، به بررســی انتظارات کشورهای اروپایی 
از دوران ریاســت احتمالی جو بایدن پرداخته اســت.در این مقاله به قلم »اریک 
برتبرگ«، مدیر برنامه اروپا در اندیشکده آمریکایی »کارنگی« با پیش فرض پیروزی 
احتمالی جو بایدن، نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰ امریکا، 
آمده اســت: بعد از ۴ سال پرهیاهو تحت ریاست ترامپ، اکنون احساس حاکم بر 
همپیمانان اروپایی این اســت که با پیــروزی بایدن و ورود وی به اتاق کار بیضی 
در کاخ ســفید در ۲۱ ژانویه،  صفحه ای جدیــدی در روابط ورق بزنند. آنها دایل 
محکمــی برای این توقع خود دارند که دولت بایدن انرژی مثبتی به روابط صدمه 
دیده دو سوی اقیانوس اطلس ارایه کند.در این گزارش تاکید شده است: اما حتی 
با لحن دوســتانه تر از سوی واشــنگتن و بازگشت به سوی سیاست خارجی قابل 
پیش بینی در آمریکا، تغییراتی که با ترامپ در ساختار پیش آمده به قوت خود باقی 
خواهد ماند. از این رو مسئله اصلی برای سران اروپایی این نیست که چطور روابط 
دو سوی اقیانوس اطلس را به روزهای قبل از ریاست جمهوری ترامپ بازگردانند 
بلکه مسئله این است که چطور دیدگاه تازه ای برای آینده ای ترسیم کنند که در 
آن واشنگتن همواره به عنوان یک راهبر نقش ایفا نکند و اروپا نیز بتواند مسئولیت  
بیشــتری عهده دار باشد.بنا بر ارزیابی نویسنده: از نظر سران اروپایی، دولت بایدن 
یک نوع بازگشت به بسترهای آشنا خواهد بود. آنها هنوز به سبب سیاست »اول 
آمریکا« ترامپ پریشان و ناان هستند. بایدن سابقه طوانی در حمایت از تعامل 
آمریکا با اروپا دارد و در صورت پیروزی می تواند در میان روسای جمهوری آمریکا 
یکی از بهترین حامیانی باشد که اروپا طی دهه ها به خود دیده است. بایدن اتحادیه 
اروپا را شریک جدایی ناپذیر دانسته و تعهد داده که همکاری بیشتری با همپیمانان 
داشته باشــد.بنا بر این گزارش،  با این حال، احیای اعتماد به روسای امریکا برای 
اروپایی ها زمانبر خواهد بود بخصوص این که نارضایتی از رهبری ترامپ در میان 
اروپایی ها بسیار زیاد بوده و دولت بایدن نیز عمًا مجبور نیست که در همان ابتدا 
اقدام چندانی برای جلب نظر اروپا انجام دهد.این کارشــناس در ادامه با اشاره به 
اظهــارات یکی از دیپلمات های اروپایی که هویت وی را منتشــر نکرد، گفت که 
دیپلمات های اروپا انتظار دارند بایدن  باید در اسرع در ارایه ضمانت به همپینانان 
ناتو دربــاره تعهدات آمریکا و حمایت از ائتــاف اروپایی اقدام کند و تصمیمات 
ترامپ مبنی بر ترک توافقنامه آب وهوایی پاریس را ملغی کرده و در زمینه پرونده 
هسته ای ایران نیز به تعامل دیپلماتیک بازگردد.وی ادامه داد: دیپلمات های اروپایی  
به هر دو موضوع معاهده پاریس و موضوع هســته ای ایران به عنوان سمبل های 
تعهد واشــنگتن به چندجانبه گرایی می نگرند.بنا بر نظر نویسنده مقاله،  مقامات 
اروپایی تمایل دارند عاوه بر احیای برخی از برنامه های دوران ریاست باراک اوباما، 
رویکرد جدیدی برای همکاری با دولــت بایدن ایجاد کنند. مثال حوزه هایی که 
اروپایی ها به عنوان حوزه های تعامل با واشــنگتن می نگرند شامل فناوری سبز و 
انرژی تجدیدپذیر، واکنش جهانی به کووید-۱۹ و اصاح سازمان بهداشت جهانی، 
حقوق بشــر و موضوعــات مربوط به تکنولوژی مانند حریــم خصوصی داده ها و 
مالیات دیجیتال اســت.بنا بر این مقاله، مقامــات اروپایی حتی در حوزه هایی که 
انتظار می رود بایدن به رویکرد کنونی ادامه دهد نیز امیدوار هستند تا به همکاری 
بیشــتری با واشنگتن به نسبت دوران ترامپ برسند.یکی از این حوزه ها،  مسئله 
چین است که اروپایی ها به خوبی می دانند هر دو حزب آمریکا در سال های اخیر 
نسبت به این کشور تغییر روش داده اند. در این نمونه نیز امید اروپایی ها این است 
کــه دولت بایدن در خصوص چین با رویکرد ایدئولوژیکی کمتری برخورد کرده و 
با شرکای خود همکاری بیشتری داشته باشد. آنها همچنین پیش بینی می کنند 
که بایدن در زمینه آب وهوایی و ســامت عمومی با پکن وارد تعامل شــود و این 
امر نزدیک تر به رویکرد خود اتحادیه اروپا اســت که به چین به دیده یک رقیب 
سیستماتیک و شریک می نگرد.در زمینه امور اقتصادی و تجاری، این کارشناس 
اندیشکده کارنگی می نویسد: مقامات اروپایی در زمینه تجارت انتظارات کمتری 
دارند. بازگشــت به مذاکرات مربوط به همکاری تجاری و سرمایه گذاری دو سوی 
اقیانوس اطلس TTIP مردود اعام شــده اســت و برخی نگرانی ها نیز نسبت به 
رویکرد بایدن در طرفداری از خریدکااهــای داخلی وجود دارد و در این صورت 
نیز مقامات اروپایی امیدوارند دولت بایدن در راستای برداشتن تعرفه های فواد و 
آلومینیوم گام برداشته، تعرفه بر خودروها را نیز لغو کند و با اتحادیه اروپا و ژاپن 
در بازسازی سازمان تجارت جهانی و رسیدگی به یارانه های غیرقانونی که چینی ها 
ارایه می کنند، همــکاری کند.بنا بر این گزارش، با این حال با آمدن دولت بایدن 
همه چیز روند آرام نخواهد گرفت و بسیاری از اروپایی ها انتظار دارند که شکایت 
قدیمی آمریکا و درخواست آن برای صرف هزینه های دفاعی بیشتر از سوی اروپا 
و عهده دار شدن بخشی از فشارها به صورت قبل ادامه یابد و حتی امکان دارد که 
بایدن درخواست های بیشتری در این راستا داشته باشد. ضمن این که بایدن نیز 
با توجه به تغییر تمرکز آمریکا به منطقه هندو اقیانوسیه، استقرار نظامی آمریکا در 
آلمان را کاهش خواهد داد. برخی از دیپلمات های اروپایی انتظار دارند که رویکرد 
خاورمیانه ای بایدن بیشترهم راستا با رویکرد اروپا باشد.در برخی حوزه ها، اطمینان 
زیادی به رویکرد بایدن نیســت. به عنوان مثال در زمینه روســیه، دیپلمات های 
اروپایی انتظار دارند دولت دموکرات رویکرد تندتری  داشته و پیام های ناهماهنگ 
کمتری بدهد ضمن این که تمایل بیشتری برای همکاری با مسکو در زمینه کنترل 
تسلیحاتی داشته باشد. در زمینه تحریم ها نیز، اروپایی ها انتظار دارند دولت بایدن 
رویکرد متوازن تری داشته و از فشار یکجانبه دوری کند. با این حال سران اروپایی 
انتظار دارند که ســال اول بایدن بیشتر به مســائل داخلی، مانند پاندمی کووید، 
اصاح نظام ناکارآمد بهداشت و احیای اقتصادی و بهبود اختافات اجتماعی ناشی 
از رویکرد ترامپ، سپری شود.در انتهای این مطلب آمده است: اگر بایدن انتخابات 
را ببرد، رهبران اروپایی نباید اشتباه کنند و صرفا منتظر دولت جدید آمریکا باشند 
تا آنها ابتکار عمل را در دســت گیرند بلکه در عوض باید از فرصت بهره جسته و 

خود پیشنهاداتی ارایه کنند.

موافقت دولت آمریکا با فروش جنگنده های 
اف۲۲ به رژیم صهیونیستی

منابع عبــری زبان از موافقت دولت آمریکا با فــروش جنگنده های »اف ـ ۲۲« 
به رژیم صهیونیســتی خبر دادند.به گزارش ارم نیوز، روزنامه عبری زبان معاریو 
گزارش داد که مایک اسپر، وزیر دفاع آمریکا موافقت دولت کشورش با درخواست 
فروش جنگنده های »افـ  ۲۲ رپتور« به رژیم صهیونیستی را به بنی گانتس، وزیر 
جنگ دولت این رژیم اعام کرده اســت.طبق این گزارش، مایک اسپر پنجشنبه 
و در جریان سفر کوتاهش به تل آویو این خبر را به گانتس اعام کرده است.اسپر 
اخیرا به اراضی اشغالی سفر کرد تا به رژیم صهیونیستی درباره تضمین »برتری« 
نظامــی این رژیم در منطقه اطمینان دهد.معاریو در این باره گزارش داد که بنی 
گانتس در جریان سفر اخیرش به واشنگتن خواستار فروش این جنگنده های نسل 

پنجم به تل آویو شده بود.

2 روز مانده به انتخابات آمریکا

خط و نشان های ترامپ و بایدن 
دونالد ترامپ و جو بایدن دموکرات، تنها دو روز مانده به انتخابات 
آمریکا برای تغییر دادن نظر تعــداد محدودی رای دهنده مردد 
همچنان در سراســر ایــاات متحده کمپین برگــزار می کنند.

به گــزارش خبرگزاری رویترز، در شــرایطی کــه تنها دو روز 
تا انتخابات ســوم نوامبر زمان مانده اســت، بیش از ۹۱ میلیون 
آمریکایی در رای گیری پیش از موعد شــرکت کردند که حدود 
۶۵ درصد از مجموع مشــارکت در ســال ۲۰۱۶ است. نگرانی 
از ابتــا به کرونا میزان رای گیری پســتی و رای حضوری پیش 
از موعد را افزایش داده اســت.دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در آخرین روزهــای باقیمانده از کارزار انتخاباتی خود از 
مقام های دولتی و کارشناسان پزشکی که برای مقابله با پاندمی 
کرونا تاش می کنند که دوباره در سراسر این کشور اوج گرفته 
است، انتقاد کرد.براساس نتایج نظرسنجی ها، ترامپ از جو بایدن، 
معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا در سطح ملی عقب است، اما 
یک رقابت  نزدیکتر در اکثر ایالت های رقابتی که سرنوشــت این 
انتخابات را تعیین خواهند کرد، در جریان است. رای دهندگان، 
مساله ویروس کرونا را بزرگترین دغدغه خودشان می دانند.ترامپ 
با تاکید مداوم و بی اســاس بر این مســاله که رای گیری پستی 
مستعد تقلب است، به تازگی استدال می کند که تنها نتایجی 
که در شب انتخابات به دســت آمده است، باید شمارش شوند. 
کمپین او هم به دنبال محدود کردن رای گیری غیابی است.ایدن 
در گردهمایی میشــیگان که باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق 
آمریکا هم به او پیوســته بود، گفت: اهمیتی نمی دهم که چقدر 
دونالــد ترامپ تقا می کند. او نمی تواند هیچ کاری برای متوقف 
کردن مردم این کشور از رای  دادن در تعداد باا انجام دهد و این 
دموکراســی را بگیرد. آمریکا از هرج و مرج دولت ترامپ خسته 
اســت.دونالد ترامپ هم به ایالت پنسیلوانیا رفته بود. میشیگان 
و پنسیلوانیا، ایالت هایی هستند که می توانند نقشی کلیدی در 
انتخابات روز سه شــنبه ایفا کنند. رئیس جمهوری آمریکا شنبه 
در جمع هوادارانش گفت: اگر ما رای پنســیلوانیا را به دســت 
آوریم، کار تمام اســت.ترامپ همچنین گفت که آمریکا در روز 
انتخابات شــاهد »موج بزرگ قرمز« پیروزی جمهوری خواهان 
خواهد بود. ترامپ در سال ۲۰۱۶ با اختاف کم در هر دو ایالت 

پنسیلوانیا و میشیگان به پیروزی رسید.اظهارات ترامپ در حالی 
مطرح می شود که مقام های چندین ایالت از جمله پنسیلوانیا و 
ویسکانسین گفته اند که شمارش تمام آرای پستی ممکن است 
چندین روز زمــان ببرد و اگر نتایج نهایــی در گرو نتیجه این 
ایالت ها باشد، این احتماا به چند روز باتکلیفی منجر می شود.

تازه ترین نظرســنجی در ایالت آیوا هم نشان می دهد، ترامپ در 
آســتانه انتخابات سه شنبه در آنجا پیشتاز است. این نظرسنجی 
روز شــنبه نشــان داد که اکنون ترامپ با هفت درصد از بایدن 
جلوتر اســت و نتایج ۴۸ به ۴۱ درصد شــده اســت. این نتایج 
بر پایه نظرســنجی از ۸۱۴ رای دهنده در آیوا به دســت آمده و 
نشان می دهد که بایدن حمایت رای دهنده های مستقل در این 
ایالت غرب میانه را از دســت داده است.دونالد ترامپ در تجمع 

نیوتاون پنســیلوانیا، رقیب دموکراتش را بابت انتقاد از وضعیت 
مبارزه با کووید-۱۹ که جان حدود ۲۳۰ هزار تن را در سراســر 
ایاات متحده گرفته اســت، مورد تمسخر قرار داد.او خطاب به 
جمعیتی که تعدادی از آنها ماســک به صورت نداشتند، گفت: 
حرف های دیروز بایدن را شنیدم. همه آنچه او در موردش حرف 
می زند، کووید و کووید است. او حرف دیگری برای گفتن ندارد. 
کووید، کووید. ایاات متحده تنها چند هفته با توزیع عمده یک 
واکسن امن علیه کووید-۱۹ فاصله دارد.اظهارات رئیس جمهوری 
آمریکا در شــرایطی مطرح می شود که کرونا روزانه جان ۱۰۰۰ 
تن را در ایاات متحده می گیرد و ظرفیت بیمارستان ها تکمیل 
شــده است. ترامپ جزئیات دیگری در تکمیل ادعاهایش درباره 
توزیع قریب الوقوع یک واکســن ارائه نکــرد.   جو بایدن هم در 

آخرین استدال هایش، ترامپ را به قلدری متهم کرده و فقدان 
اســتراتژی او برای مقابله با این پاندمی را به باد انتقاد گرفت. او 
همچنین از تاش های ترامپ برای لغو قانون بهداشــت و درمان 
اوباماکر و بی اعتنایی به علوم درباره تغییرات اقلیمی تاخت.بایدن 
در تجمع شــنبه گفت: وقت آن است که دونالد ترامپ ساک ها 
را ببنــدد و راهی خانه شــود. ما از این هــرج و مرج، توییت ها، 
عصبانیت ها، ناکامی ها، و ســلب مســئولیت ها خسته شده ایم.

تجمع های انتخاباتی بایدن به نسبت ترامپ، کوچکتر برگزار شد. 
ترامپ شنبه در چهار رویداد انتخاباتی در پنسیلوانیا شرکت کرد 
و ناظران می گویند اگر او در پنسیلوانیا شکست بخورد، احتماا 
شانس کمی برای پیروزی دوباره خواهد داشت.ترامپ در حالی 
در تجمع شــهر نیوتاون حاضر شد که هوادارانش فریاد می زدند 
»چهار ســال بیشــتر«. او گفت که پنســیلوانیا، زادگاه جنبش 
اســتقال آمریکا در قرن ۱۸، ایالتی اســت که »سه روز از حاا 
رویای آمریکایی را نجات خواهد داد.«او همچنین درباره ابتای 
خود و همســرش مانیا به ویروس کرونا شــوخی کرد و گفت: 
»دســت کم این شــایعات که ما با هم زندگی نمی کنیم غلط از 
آب درآمد.«ترامپ قصد دارد در دو روز آینده در ۱۰ تجمع دیگر 
شــرکت کند. او دیروز )یکشنبه( به میشیگان، آیووا، کارولینای 
شمالی، جورجیا و فلوریدا سفر خواهد کرد و شب انتخابات هم 
در تجمع هایی در کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، ویسکانسین و 
میشیگان حضور خواهد یافت.هم زمان گزارش می شود که پلیس 
در شــهری کوچک در کارولینای شمالی علیه کسانی که علیه 
نژادپرســتی تظاهرات می کردند از گاز اشــک آور استفاده کرده 
اســت. »نیوز اند آبزرور« گزارش می دهد که دســت کم ۱۲ تن 
در شهر گراهام بازداشت شده اند که شامل یک خبرنگار می شود.

پلیس راهپیمایانی که شــمار آن حــدود ۲۰۰ تن بود را از یک 
کلیسا به سوی میدان »کورت« همراهی می کرد. در این میدان 
تجمعی برای تشــویق مردم به رای دادن برگزار شده بود. اما در 
یک مقطع پلیس شروع به پاکسازی مسیر کرد و همان زمان بود 
که از اسپری فلفل استفاده شد. بنا بر گزارش ها، شرکت کنندگان 
در تظاهرات گفتند که پلیس بدون دلیلی روشن اقدام به این کار 

کرد و چندین کودک هم تحت تاثیر گاز اشک آور قرار گرفتند.

 نخســت وزیر مصر در صدر یک هیات بلندپایه در 
ســفر به عراق، با مقامات بلندپایه این کشور دیدار 
کرد .حضور یک مقام مصری در این سطح بعد از ۱۷ 
سال و حجم گسترده توافقنامه های امضا شده میان 
دو طرف این پرســش را مطرح می کند که اساســا 
قاهره از تقویت روابــط خود با بغداد آن هم در این 
سطح گسترده به دنبال چیست؟»مصطفی مدبولی« 
نخست وزیر مصر و هیئت همراهش روز شنبه وارد 
عراق شــدند و به ترتیب بــا »مصطفی الکاظمی« 
نخســت وزیر، »محمد الحلبوسی« و »حسن کریم 
الکعبی« رئیس و نایب رئیس اول پارلمان و »برهم 
صالح« رئیس جمهوری دیدار و درباره روابط دوجانبه 
و اوضاع منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر 
کردند.کارشناسان مصری که از یک هفته قبل از ورود 
مدبولی و هیات همراهش، به بغداد سفر کرده بودند، 
در نهایت ۱۵ توافقنامه، یادداشــت تفاهم و پروتکل 
همــکاری را برای امضا آماده کردند که روز شــنبه 
در حضور نخســت وزیران دو کشور به امضا رسید.

محورهای این توافقنامه ها، یادداشــت تفاهم ها و 
پروتکل همکاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، 
تجاری، سیاسی، کشاورزی، انرژی و علمی و فرهنگی 
با هدف تقویت روابط دوجانبه بین عراق و مصر بود.

نخســت وزیر عراق در دیدار همتای مصری خود  از 
شرکت های مصری خواست تا در مناطق آزاد شده 
عراق از دست گروه تروریستی داعش سرمایه گذاری 
کنند.الکاظمی در مذاکرات خود با مدبولی از »روابط 
برادرانه بین عراق و مصر ستایش و تمایل بغداد برای 
توسعه آن در ســطح روابطی راهبردی در راستای 
خدمت به منافع دو کشــور را ابراز داشت«.هرچند 
محور ســفر مدبولــی به بغداد اقتصــادی، تجاری، 
فرهنگی و سیاسی بود اما در این میان، بحث مبارزه 
با تروریسم نیز از نظر دو کشور دور نماند و در همین 
راســتا، الکاظمی از موضع حمایتی مصر از عراق در 
جنگ علیه گروه تروریستی داعش ستایش کرد.دفتر 
اطاع رســانی »برهم صالح« رییس جمهوری عراق 
نیز در بیانیه خود اعام کرد که رییس جمهوری در 
دیدار نخست وزیر مصر و هیات همراهش بر تمایل 
بغداد برای پیشــبرد چارچوب همکاری دوجانبه و 
تقویت کار کمیســیون عالی مشترک عراق و مصر 
و حرکت به سمت افق های گسترده تر تاکید کرد.

در دیدار یادشده  بر »عمق روابط تاریخی و دوستی 
ملت های عــراق و مصر و نیز اهمیت تقویت روابط 
دو کشــور در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و 
امنیتی و هماهنگــی مواضع برای برقراری امنیت و 
ثبات در منطقه تاکید شد«.بحث مبارزه با تروریسم 
و کاهش تنش ها در منطقه نیز در دیدار برهم صالح 
و مدبولی مطرح شد و دوطرف بر اهمیت تداوم همه 
تاش ها برای مبارزه با تروریســم و افراط گرایی و 
کاهش تنش ها در منطقه تاکید شد.الحلبوســی و 
الکعبی رئیــس و نایب رئیس اول پارلمان عراق نیز 
در جریان دیدار مدبولــی ضمن حمایت پارلمان از 
دولت عراق برای اجرای توافقنامه های امضا شده با 
مصر، بــر اهمیت وحدت مواضع قاهره و بغداد برای 

تثبیت امنیت، صلح و همزیســتی مسالمت آمیز و 
مبارزه با کانون ها و تفکر تروریســتی تاکید کردند.

دیدار اولین مســئول مصری در این سطح با هیئتی 
بلندپایه از وزیران عراق از سال ۲۰۰۳ میادی یعنی 
زمان سرنگونی صدام این پرسش را مطرح می کند 
که اساسا هدف مصر از چنین حضور گسترده ای و 

در این سطح بعد از گذشت ۱۷ سال چیست؟
همانطــور که از ظاهــر امر پیداســت، امضای ۱۵ 
توافقنامه، یادداشت تفاهم و پروتکل در زمینه های 
مختلف نشــان از ماهیت اقتصــادی و تجاری این 
ســفر در وهله نخست دارد.تاکید مسئوان بلندپایه 
دو کشــور بر جنبه های اقتصادی نشــان می دهد 
که مصر بدنبال افزایش چشــمگیر حضور خود در 
عراق است زیرا از منظر قاهره، عراق می تواند بازاری 
مناســب برای کااهای مصری و همچنین بستری 
مناسب برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
بویژه بازسازی زیرساخت های ویران شده در مناطق 
زیادی باشــد که به خاطر سه ســال جنگ با گروه 
تروریســتی داعش ویران شد و هم اکنون از کمبود 
زیرساختی رنج می برد.از سوی دیگر، مصر می تواند 
از طریق تقویت همــکاری با عراق نیازهای خود به 
انرژی را تامین کند؛ همان بخشــی که عراق در این 
همکاری اقتصادی از مزیت برخوردار اســت.اما سفر 
نخســت وزیر مصر به عراق را نباید صرفا در ماهیت 
اقتصــادی و تجاری آن - با وجود اهمیت زیادی که 
دارد- خاصه کرد و این روابط را باید در ســطحی 
کان تر و در رقابت های منطقه ای بویژه در قالب دو 
بلوک متضاد مصر و ترکیه جستجو کرد.براین اساس، 
دولت مصر به عراق نه فقــط به عنوان یک فرصت 
اقتصادی بلکــه به عنوان یک همــکاری راهبردی 
نگاه می کند زیرا عراق هم مرز با ترکیه اســت که 
روابطــی تیره و تار با قاهــره به خاطر بن مایه های 
ایدئولوژیک، از زمان سقوط دولت »محمد مرسی« 
در مصــر و روی کار آمدن »عبدالفتاح السیســی« 
در ســال ۲۰۱۳ میادی در این کشــور دارد.دولت 
السیســی گروه »اخوان المســلمین« را تروریستی 
اعام کرده اســت و این درحالی است که ترکیه به 
رهبری »رجب طیــب اردوغان« از این گروه و خط 
مشی آن حمایت می کند.همین امر باعث شده است 
تا نگاه مصر به عراق فراتر از همکاری با یک کشــور 
عرب و توسعه اقتصادی باشد؛ هرچند که مصر برای 
نفوذ و حضــور در عراق راهکار اقتصادی را برگزیده 
است تا حساسیت کمتری نسبت به آن وجود داشته 
باشد. از این رو، دولت مصر تاش می کند که جای 
پایی در عراق در نزدیک مرزهای ترکیه پیدا کند و 
از ســوی دیگر، رقابتی اقتصادی را نیز با این کشور 
در عــراق آغاز کند؛ بویژه که بخــش بزرگی از بازار 
اقتصادی عراق هم اکنون در دست ترکیه و شرکت 
های تجاری این کشــور است.شاید یکی از عللی که 
دولت مصر تصمیم گرفته اســت کــه  با حضور در 
عــراق خود را به مرزهای ترکیه برســاند، تهدیدی 
اســت که از جانب ترکیــه در نزدیک مرزهای خود 
با لیبی احســاس می کند زیرا ترکیه از ماهها پیش 

حضور نظامی خود در کشــور همسایه مصر یعنی 
لیبی را تقویت کرده اســت.حضور نظامی ترکیه در 
شمال ســوریه نیز از دیگر دایلی است که مصر را 
بر آن داشته اســت تا بدنبال حضور و نفوذ خود در 
عراق و اردن باشــد زیرا این دو کشور با سوریه هم 
مرز هستند.در همین راستا بود که »سامح شکری« 
وزیــر امور خارجه مصر دوم آبانماه جاری با انتقاد از 
حضور نظامی ترکیه در سوریه گفت که این حضور 
نه تنها تهدیدی برای سوریه به شمار می رود، بلکه 
به شــدت به تمام منطقه ضرر می زند.دولت مصر 
تاش کرده اســت که اردن را نیز در این یارگیری 
وارد کــرده و در اردوگاه خــود قرار دهد و از همین 
رو اســت که تاکنون در قالب ســاز وکار هماهنگی 
ســه جانبه بین بغــداد، قاهــره و اردن عمل کرده 
اســت.آخرین نشست سه جانبه وزیران امور خارجه 
عراق، اردن و مصر درباره ســازوکار هماهنگی ســه 
جانبه درباره مســایل فی مابین و منطقه ای، روز ۲۲ 
مهرماه گذشته در شهر قاهره برگزار شد و شهر امان 
پایتخت اردن چهارم شهریور گذشته شاهد برگزاری 
نشست سه جانبه ســران اردن، بین »عبداه دوم« 
شــاه اردن، »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق 
و »عبدالفتاح السیسی« رییس جمهوری مصر بود.

اردن، عراق و مصر تاکنون ســه نشست مشترک در 
سطح ســران برگزار کرده اند.اما در این میان، نباید 
اهداف دولت عراق از توســعه روابط با مصر را از نظر 
دور داشــت. دولت الکاظمی نیز به نوبه خود بدنبال 
جذب سرمایه گذاری و بهبود اوضاع اقتصادی ناگوار 
عراق است که به خاطر نابودی ساختار زیربنایی این 
کشور در نتیجه اشغالگری نظامی و اقدامات داعش 
از مشــکات زیادی رنج می برد و بیکاری و کمبود 
خدمات باعث شده است که این کشور بدنبال جذب 
ســرمایه گذاری اقتصادی و اجرای طرح اصاحات 
اقتصادی باشد که اخیرا مطرح شده است.اما دولت 
الکاظمی در کنار اهداف اقتصادی بدنبال یک هدف 
راهبردی نیز هست. وی تاش می کند که با تقویت 
روابط عراق با مصر و افزایش حضور قاهره در عراق، 
از قدرت منطقه ای مصر بهره برده و بازیگر جدیدی 
را در عرصــه عراق وارد کرده و معــادات را تغییر 
دهد. این همان چیزی است که الکاظمی دیروز در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با مدبولی به طور 
گذرا به آن اشــاره کرد و گفت که کشورش »تمایل 
صادقانه برای برقراری بهتریــن روابط با مصر برای 
بازگردادن توازن در منطقه دارد«.در همین راستا بود 
که »احمد الصحاف« سخنگوی وزارت خارجه عراق 
نیز دیروز گفت که »عراق برای متنوع سازی روابط 
راهبردی با عمق عربی خود خصوصا با اردن و مصر 
تاش می کند«.از این رو، ســفر نخست وزیر مصر 
و هیئت بلندپایه همراه او به بغداد را باید ســرآغاز 
مرحلــه جدیدی از تاش های مصر برای حضور در 
عراق در قالب رقابت های راهبردی در منطقه غرب 
آسیا و نیز تاش دولت الکاظمی برای ایجاد تغییرات 
در موازنه قوا و معادات بازیگران منطقه ای بویژه در 

عرصه عراق دانست.

مصر در عراق به دنبال چیست؟

گزیده خبر
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یک مطالعه جدید به این نتیجه رسیده است که یک نوع عنکبوت 
از یک روش دقیق برای تشخیص طعمه های خود استفاده می کند 
و در واقع در حالی که گوش ندارد، می تواند بشــنود. از مدت ها قبل 
شناخته شده اســت که یک عنکبوت موسوم به "غول چهره" قادر 
است حشــراتی را که خارج از میدان دید آن پرواز می کنند، شکار 
کند. اکنون دانشــمندان دانشــگاه "کرنل" چگونگی انجام این کار 
توســط این حیوان را دریافته اند. عنکبوت غول چهره از حساسیت 
تنظیم شــده کف پا -حسگرهایی در نوک پاهای این حیوان- برای 
تشــخیص اصوات با فرکانس های مختلف از فاصله ۶ فوتی)حدود 
۲ متر( اســتفاده می کند. این عنکبوت نسبت به نشانه های صوتی 

خاصی که می داند توسط حشرات موجود در هوا ایجاد می شوند.

پژوهشــگران باور دارند که در بدن پرندگان و پستانداران، حدود ۸۵۰ 
هزار ویروس ناشــناخته وجود دارد که می توانند انســان را آلوده کنند. 
یک گروه بین المللی از پژوهشگران در بررسی مشترکی دریافتند که تا 
حدود ۸۵۰ هزار ویروس در بدن پرندگان و پســتانداران وجود دارد که 
هنوز ناشــناخته هستند و شاید روزی انسان ها را مبتا کنند. این گروه 
که از ۲۲ پژوهشــگر تشکیل شده اســت، باور دارد که در صورت اقدام 
نکردن برای محافظت از حیات وحش، بیماری های همه گیر بیشــتری 
ظهور خواهند کرد. آنها باور دارند که تنها با همین روش می توان از بروز 
همه گیری های بیشتر پیشگیری کرد. پژوهشگران خواستار پایان دادن 
به بهره برداری ناپایدار از محیط زیست از جمله جنگل زدایی، کشاورزی 

و تجارت فشرده و همچنین مصرف گونه های وحشی هستند. 

در تصویری که اخیرا توسط "تلسکوپ وی ال تی" ثبت شده "سحابی 
جمجمه" که با نام"ان.جی.سی ۲۴۶" نیز شناخته می شود به زیبایی 
قابل مشاهده است. در تصویری که اخیرا از این سحابی ثبت شده، 
رنگ های اطرف آن به گونه ای هســتند که گویی این سحابی غرق 
در خون است. ســحابی مذکور یک سحابی سیاره نما است که در 
صورت فلکی نهنگ واقع شــده اســت. یک سحابی سیاره نما نوعی 
ســحابی گسیلشی است که از گاز و پاسما تشکیل شده  است. این 
نوع ســحابی ها پس از مرگ ستارگان به وجود می آیند. این سحابی 
اولین سحابی سیاره نمای شناخته شده ای است که یک جفت ستاره 
در نزدیکی آن به دور یکدیگر می چرخند و یک ســتاره سوم نیز از 

فاصله ای دورتر به دور این دو ستاره در حال گردش است. 

 عنکبوت هایی که بدون
 گوش می شنوند!

حدود 850 هزار ویروس ناشناخته، 
انسان را تهدید می کنند!

 سحابی "جمجمه"
 غرق در خون

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 شهردار دموکرات شهر نیویورک آمریکا در حال خوردن پیتزا 
و در انتظار رای دادن 

نیم قرن تحقیق ولوو روی تصادفات خودرویی
تیم تحقیق تصادفات ولوو از ســال ۱۹۷۰ تاکنون مشــغول به کار بوده و به عنوان واحد CSI این برند ســوئدی عمل می کند. 
وظیفه این تیم بررسی تمامی تصادفات است تا ولوو با استفاده از اطاعات به دست آمده بتواند ایمنی محصوات تولیدی خود 
را بهبود بخشد. هر وقت تصادفی با حضور محصوات ولوو در گوتنبرگ سوئد رخ دهد این تیم در صحنه حاضر شده و شروع به 
مستندسازی و بررسی یافته های خود با جزئیاتی دقیق خواهند کرد. رئیس مرکز ایمنی ولوو می گوید: تیم تحقیق تصادفات ما 
تاش های زیادی داشته اند و ولوو با استفاده از نتایج تحقیقات آن ها مطمئن شده که تصادفات رخ داده می توانند منجر به نتیجه ای 
خوب یعنی خودروهای ایمن تر شوند. با تحلیل دقیق آنچه در زمان تصادف رخ می دهد این تیم اطاعات حیاتی زیادی را برای 
بهبود ایمنی خودروها فراهم می کند. تیم تحقیق تصادفات ولوو با حضور در صحنه تصادف شروع به پرسیدن سؤااتی همچون 
“تصادف تا چه اندازه شــدید بوده است؟” یا “سیستم های ایمنی فعال چه زمانی وارد عمل شده اند؟” و “حال سرنشینان چگونه 
است؟” خواهند کرد. آن ها سپس به شرایط آب و هوایی، زمان وقوع تصادف، وضعیت عائم جاده ای و… می پردازند. پس از آن 

تیم ولوو به مرکز خود برگشته و شروع به تماس با راننده می کنند تا امکان دسترسی به خودرو و امتحان آن را داشته باشند.

63 بازی خانگی بدون شکست برای لیورپول
لیورپول با امتیاز گرفتن از وســتهام توانســت رکورد شکســت ناپذیری خود در خانه را به ۶۳ بازی برساند.به گزارش ساکرنت، 
لیورپول باز هم در آنفیلد شکست ناپذیر ماند و توانست وستهام را در هفته هفتم لیگ برتر انگلیس با نتیجه ۲ بر یک شکست 
دهد. قرمزهای لیورپول آخرین بار در سال ۲۰۱۷ در خانه شکست را تجربه کرده بودند جایی که با نتیجه ۲ بر یک برابر کریستال 
پااس شکست خوردند. از آن زمان تاکنون هیچ تیمی نتوانسته است در لیگ برتر انگلیس لیورپول را شکست دهد و حاا این 
تیم در حالی به رکورد ۶۳ بازی بدون باخت خانگی رســید که در ســال ۱۹۷۸ نیز آن ها به چنین رکوردی دســت یافته بودند. 
رکورد شکست ناپذیری در تاریخ لیگ برتر انگلیس در اختیار چلسی است که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ در استنفوردبریج نباخت 
و رکورد بی نظیر ۸۶ بازی بدون باخت خانگی ثبت کرد. رکوردی که لیورپول در این فصل حتی در صورت ادامه روند شکست 

ناپذیری نیز به آن نخواهد رسید.

اَرجُو ه بی فنا بُوَدَت ر جهان بقاتو صورتی ز نوری و در از تو روشن استاو را پس از بقا ه ضرورت بود فنار صورتی  کز آتش و بادست و آب و خاک دارند با تو بیعت و با بخت تو واا آسمان ه گردش و ا اختران ه سیر از آسمان ستم کشد از اختران جفار کس  ه با تو قصد جفا و ستم کند او را بود نُحُوست و اِد بار ر قَفاوانکس ه ر خاف تو آرد ه رزم روی طغرل تکین بس است و قَدَرخان ر این  گواور بایدت گواهی از یار اکنون

پیشنهاد

چهره روز

مارک دو پلو
کتاب مارک دو پلو مجموعه ای دیگر است از سفرنامه 
ها و عکس ها که توسط منصور ضابطیان نوشته شده 
اســت. بعد از کتاب مارک و پلو که با استقبال خوبی 
روبه رو شــد منصور ضابطیان کتاب مارک دو پلو را 
منتشر کرد که میشه گفت حتی بهتر از کتاب قبلی 
است. نویســنده در مقدمه کتاب می نویسند: مارک 
دو پلو مجموعه ای جدیدتر اســت از ســفرهایی که 
در دو ســال اخیر رفته ام. ســفرهایی به این سوی و 
آن ســوی جهان که نمی دانــم هدف واقعی اش چه 
بوده و چیســت. اما این را می دانم که با سفر، مفهوم 
لذت از جهان هســتی را بیشتر دریافته ام و احساس 
خوشبختی بیشتری کرده ام. این احساس خوشبختی 
به واسطه ی بخش خوشگذرانه ی سفر نیست که در حضر هم می توان خوش گذراند، اما احساس 
خوشبختی نکرد. این احساس تنها با تجربه ی سبک زندگی مردم جهان است که پدید می آید.

کتاب مارک دو پلو نســبت به کتاب قبلی نویسنده یعنی مارک و پلو یک کتاب بهتر و مفصل تر 
است. در مارک دو پلو نویسنده اتفاقات هر کشور را مفصل تر شرح می دهد و به نسبت عکس های 
بهتری هم در کتاب آورده است.  هرچند که بازهم عکس های کتاب چندان مخاطب را جذب نمی 
کند و نیز درباره هیچ عکسی هیچ توضیحی داده نشده است. صرفا خود خواننده باید رابطه عکس 
با متن را تشخیص دهد، البته در بعضی مواقع اگر رابطه ای باشد! هرچند عکس های داخل کتاب 
خیلی خوب نیست اما خواندن کتاب را بسیار جذاب تر و راحت تر می کند. در طول خواندن کتاب 
فقط و فقط لذت می برید و اصا احساس خستگی نمی کنید. طنز در نوشته ها به زیبایی به کار 

برده شده و حال شما را خوب می کند. 

منصور ضابطیان
منصــور ضابطیان )متولــد ۷ آذر ۱۳۴۹ در تهران( 
روزنامه نــگار، کارگردان، مجــری رادیو و تلویزیون، 
پادکست ساز، نویســنده و تهیه کننده ایرانی است 
ضابطیــان در ســال ۱۳۶۹ کاردانی رشــته علوم 
آزمایشــگاهی را در دانشگاه علوم پزشکی گیان به 
پایان رساند و پس از چند سال رشته تحصیلی خود 
را تغییر داد و رشــته سینما را در دانشگاه ادامه داد. 
منصور ضابطیان مدتی مدرس دوره های آزاد آموزش 
گویندگی و اجرا در دانشــکده خبــر نیز بود. او کار 
حرفه ای را با روزنامه نگاری شروع کرد و مصاحبه ها 
و گزارش های مختلفی برای مجات و روزنامه های 
حیات نو، چلچراغ، گزارش فیلم و کلک می نوشت. 
در ســال ۱۳۷۸ کار در تلویزیون را آغاز کرد. »ســبد«، »مردم ایران سام«، »جغرافیای فریاد«، 
»فرش واژه«، »نقره«، »رادیو هفت« و »صدبرگ« از معروف ترین کارهای او در تلویزیون اســت. 
وی همچنین کارگردانی برنامهٔ »وقت خواب« از شــبکه های اینترنتی را در کارنامه خود دارد. او 
هم اکنون همراه با تیم تولیدی رادیو هفت فعالیت خود را با تولید و پخش زنده شبانه برنامه رادیو 
شــب از شبکه شــما را ادامه می دهد. ضابطیان کتابی با عنوان »مارک و پلو« نوشته که حاوی 
شــرح سفرهایش در قالب مصاحبه و گزارش به کشــورهای فرانسه، اسپانیا، لبنان، هندوستان، 
ایتالیا، اتریش، ارمنســتان، کره جنوبی و آمریکاســت. او با افراد سرشناسی مثل لی یونگ آئه و 
نجف دریابندری مصاحبه کرده اســت. ضابطیان دو ســال پی در پی جایزه قلم بلورین بهترین 
گفتگوی ســال و یک سال هم جایزه قلم بلورین بهترین گزارش سال را در جشنواره مطبوعات 

کسب کرده است.

بخوانید در اینستاگرام


