
دور نخست مذاکرات ایران و اوکراین پایان یافت
بررسى ابعاد مختلف فنى و حقوقى سانحه هواپیما

دور نخست مذاکرات هیات اعزامى ایران به اوکراین پایان یافت و طبق توافق طرفین، قرار 
است دور دوم مذاکرات ماه اکتبر(اواسط مهرماه) در تهران برگزار شود.

به گزارش ایرنا از ســفارت جمهورى اسالمى ایران در کى یف، دور نخست مذاکرات 
هیات اعزامى جمهورى اسالمى ایران به ریاست محسن بهاروند معاون وزیر امور خارجه 
که از 9 مرداد ماه براى گفت وگو با طرف اوکراینى در خصوص ابعاد مختلف سانحه 
سقوط هواپیماى این کشور به کى یف سفر کرده بود پایان یافت.معاون وزیر امور خارجه 

ایران در این سفر با وزیر امور خارجه اوکراین و معاون وى مالقات کرد.
در مالقات هیات ایرانى با یوگنى ینین معاون وزیر امور خارجه و هیات کارشناســى 
اوکراین، ابعاد مختلف فنى و حقوقى حادثه مورد بررســى قرار گرفت و در خصوص 
ادامه مسیر همکارى هاى دو کشور توافق شد. تعیین گروه هاى کارشناسى و تعیین زمان 

دور دوم مذاکرات در تهران در ماه اکتبر از مهم ترین توافقات دور اول مذاکرات بود.
شــایان ذکر است پس از مذاکرات دوجانبه معاونین وزراى خارجه دو کشور، نشست 
مجازى با حضور نمایندگان کشورهاى دخیل در موضوع شامل کانادا و سوئد برگزار 

کردند.
در مالقات با وزیر امور خارجه اوکراین، طرفین با تاکید بر اهمیت حفظ و گســترش 
روابط دوجانبه جمهورى اســالمى ایران و اوکراین، بر ضرورت ســریع حل و فصل 

موضوع سانحه سقوط هواپیما تاکید کردند.
«دمیترو کوله با» روز پنجشــنبه در یک فیلم ویدئویى که در صفحه فیس بوك وزارت 
خارجه اوکراین منتشر شد، گفت: مذاکرات بین هیات هاى ایرانى و اوکراینى در مورد 
خســارت براى هواپیماى بویینگ اوکراینى سرنگون شــده در حومه تهران، در حال 
برگزارى است و اوکراین در تالش است حداکثر خسارت را از این حادثه بدست آورد.

یک فروند هواپیماى بوئینگ 737 متعلق به شرکت هواپیمایى بین المللى اوکراین با شماره 
پرواز 752 با 167 مسافر و 9 خدمه پرواز، ساعت 6 و 12 دقیقه صبح چهارشنبه 18 دى 
سال 98 از فرودگاه بین المللى امام خمینى (ره) به مقصد کى یف پرواز کرد که 6 دقیقه 
بعد به دلیل شلیک غیرعمد پدافند هوایى، حوالى صباشهر از توابع استان تهران سقوط 

کرد و تمامى سرنشینان آن جان باختند.
جعبه  سیاه روز جمعه 27 تیرماه امسال با رعایت پروتکل هاى فنى و امنیتى و همراهى 
پلیس فرودگاه ها و تیم تخصصى از محل این سازمان به فرودگاه امام خمینى (ره) منتقل 

و به پاریس ارسال شد.
«محســن بهاروند» معاون حقوقى و امور بین الملل وزارت امور خارجه ایران سه شنبه 
هفته گذشــته در گفت وگو با ایرنا اعالم کرده بود: هیات ایرانى هشتم و نهم مرداد ماه 
براى مذاکره و رایزنى با طرف اوکراینى راهى کى یف مى شود. وى درباره بازخوانى جعبه 
سیاه هواپیماى اوکراینى در پاریس گفت: به عنوان کشورى که این واقعه تاسف بار در 
آن اتفاق افتاده است، در این مدت آنچه را که وظیفه ما بود مطابق مقررات بین المللى و 
همچنین مقررات ایران انجام داده ایم و طبق کنوانسیون شیکاگو به ترتیب جلو رفتیم. زمان 
سقوط از کشورهایى که اتباع شان جان شان را از دست دادند، دعوت کردیم در تحقیقات 
مشارکت داشته باشند که در این راستا میزبان هیات هاى بزرگى از همه کشورها به ویژه 

از اوکراین و کانادا بودیم.  

معاون وزیر راه و شهرسازى:
واحدهاى مسکن ملى پایین تر از قیمت کنونى بازار،

 عرضه مى شود
معاون وزیر راه و شهرسازى ضمن تاکید بر پیگیرى سیاست جداکردن بازار سرمایه از 
بازار مصرف در بخش مسکن، گفت: عرضه واحدهاى مسکونى ملى با قیمتى کمتر از 
قیمت کنونى بازار به متقاضیان مســکن، صورت خواهد گرفت. «محمود محمودزاده» 
افزود: وزارت راه و شهرسازى در راستاى جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه، روى 
این موضوع متمرکز اســت تا واحدهایى را که در قالب طرح ملى با مشارکت بخش 
خصوصى در دست ساخت قرار دارد را با قیمت مناسب تر از قیمت هاى فعلى بازار به 
متقاضیان واقعى مسکن، عرضه کند. وى درباره برنامه ها و سیاستگذارى هاى وزارت راه 
و شهرسازى براى ساماندهى بازار مسکن، کنترل قیمت ها و کاهش آن به میزانى که براى 
مصرف کنندگان واقعى قابل معامله باشد، گفت: قوانینى که در جریان تصویب است، چه 
پیشنهادهاى دولت و چه طرح هایى که در مجلس در حال بررسى است، چنانچه زودتر 

عملیاتى و ابالغ شوند روى بازار مسکن و کنترل قیمت ها، تاثیر مى گذارد.

نخستین روزنامه

 اقتصادي ایران
سال بیست وهشتم شماره 7360

شنبه 11 مرداد 1399 
11 ذى الحجه 1441 - اول آگوست 2020
8 صفحه تک شماره 10000 ریال

رهبر انقالب اسالمى تاکید کردند:

ضوابط ستاد کرونا معیار برگزارى عزادارى محرم
صفحه 2

5 تولید

6 نفت

 در صفحه هاي دیگر

وعده سرپرست وزارت صمت: 

زیان 8 میلیارد دالرى توتال در دوره کرونا 

جلوى تولید را 
با سرکوب تغییرات طبیعى قیمت ها نمى گیریم

کمرشرکت بزرگ نفتى
 زیر سقوط قیمت نفت و گاز شکست

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش رسمى قیمت کاالها 
گفت: اگر بخواهیم جلوى این تغییرات طبیعى قیمت ها را که ماحصل افزایش عوامل 
تولید اســت، بگیریم و آن را سرکوب کنیم، مفهومش این است که در سال جهش 

تولید جلوى تولید را مى گیریم.

شیوع بیمارى کووید-19 موجب شده است که کشورها در سراسر جهان به حالت 
شبه تعطیل درآیند و این امر بى تاثیر در حوزه انرژى نبود وبا کاهش تقاضا، قیمت 

نفت به یکباره سقوط کرد که موج این سقوط ،غول هاى نفتى را در خود فروبرد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد به گفته تحلیلگران  شرکت فرانسوى توتال یکى از ...

سرمقاله

مقایسه اقتصاد آمریکا و چین 
با همبرگر مک دونالد!

   دکتر هاشم اورعى - استاد دانشگاه صنعتى شریف

2

تحلیلگر

جلوگیرى از ریزش
 با تقویت سهام هاى شاخص ساز

  وحید میرزائى  -  کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى کسب و کار
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صفحه 8
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جمعى از اعضاى خانواده بزرگ اصناف در نامه اى سرگشاده به وزیر صمت 

اتهام زنى به جامعه صنفى را متوقف کنید!

وعده وزیر نیرو: ایران حق آبه هیرمند را از افغانستان مى گیرد

پایان نیم قرن کشمکش بر سر هیرمند

رشد اقتصادى آمریکا در مسیر سقوط 

انتقال پادشاهى از دالر به طال
طبق اعالم وزارت بازرگانى آمریکا، نرخ رشد اقتصادى این کشور منفى 
32.9 درصد ثبت شده است، که دالیل این موضوع شیوع کرونا در سراسر 

آمریکا بوده است.
به گزارش خبرنگارجهان اقتصاد، گســترش کرونا موجب شده است تا 
تقاضاى کاالها در بازار این کشــور کاهش یابد، کاهش تقاضا کاال نیز 
موجب کاهش تقاضاى نفــت و در نتیجه کاهش قیمت نفت در آمریکا 

شده است. 

معاون فرودگاهى شرکت شــهر فرودگاهى امام خمینى(ره) 
گفت: بر اســاس آخرین دســتورالعمل ابالغى، شرط ورود 
مســافران از طریق این مرز هوایى، ارائه برگه آزمایش منفى 

کرونا از کشور مبداء است.
به گزارش پایگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، «محمدرضا 
کریمیان» ضمن تشریح شرایط جدید پذیرش مسافران ورودى 
به ایران در شــرایط پاندمى جهانى کرونا افــزود: به منظور 
جلوگیرى از گســترش ویروس کووید 19، همه مســافران 
ورودى به فــرودگاه بین المللى امام خمینــى(ره) از تاریخ 
15مرداد 1399 (پنجم آگوســت 2020) مى بایست به هنگام 
ورود نتیجه منفى آزمایش تشخیص ویروس کرونا (PCR) را 

با اعتبار حداکثر 96 ساعت از کشور مبدا ارائه کنند.
وى ادامه داد: مســافران عالوه بر تکمیــل فرم خوداظهارى 
سالمت، باید حداکثر 96 ساعت قبل از ورود به ایران اقدام به 
انجام تست PCR کرده و جواب منفى تست به زبان انگلیسى 
و با تایید مقام هاى صالحیت دار بهداشتى کشور مبدأ را هنگام 

ورود به نمایندگان وزارت بهداشت تحویل دهند.
کریمیان ادامه داد: غربالگرى براى همه مسافران، در بدو ورود 
به کشــور انجام خواهد شد. در پى این غربالگرى مسافران با 
تابعیت ایرانى که پیشــتر نتیجه تست منفى را اخذ کرده و در 
بدو ورود به کشــور مشــکوك به ابتال به این بیمارى باشند، 
پــس از تکمیل فرم تعهدنامه و انجام تســت مجدد، موظف 

به قرنطینه خانگى خود به مدت 14 روز هســتند. همچنین 
مسافران مشــکوك با تابعیت غیر ایرانى پس از انجام تست، 
در مراکز مشخص شــده از طرف وزارت بهداشت  قرنطینه 

خواهند شد. 
معاون فرودگاهى شرکت شهر فرودگاهى امام خمینى(ره) با 
اشاره به اهمیت قرنطینه و جلوگیرى از حضور افراد مشکوك 
در جامعه گفت: حفظ ســالمت و کنترل ایــن ویروس در 
شــرایط فعلى از مهم ترین رویکرد هاى فرودگاه بین المللى 
امام خمینى است. از همین رو تمهیدات الزم براى اختصاص 
فضایى مناسب براى اسکان و قرنطینه مسافران غیرایرانى نیز 

در نظر گرفته شده است.

کریمیــان با تاکید بر اهمیت اجراى این پروتکل ها ادامه داد: 
مســافران با تابعیت غیر ایرانى در صورت به همراه نداشتن 
تست منفى کرونا، اجازه ورود به کشور را نداشته و بازگردانده 

خواهند شد.
وى گفت: همچنین از مسافران با تابعیت ایرانى نیز در صورت 
به همراه نداشــتن تست کووید 19، آزمایش گرفته شده و تا 
تعیین نتیجه، به مدت 48 ساعت در قرنطینه نگهدارى خواهند 
شــد و هزینه انجام تست کرونا و اقامت در محل قرنطینه، به 
طور کامل بر عهده مســافر خواهد بود. همچنین در صورت 
مثبت بودن آزمایش هاى تشخیص ویروس، فرد مبتال به مراکز 

درمانى منتقل خواهد شد.

معاون فرودگاهى شرکت شهر فرودگاهى امام اعالم کرد

ارائه نتیجه منفى آزمایش کرونا شرط ورود مسافران به ایران

رئیس کل بانک مرکزى در یادداشــتى نسبت به خرید منابع 
ارزى صندوق توسعه ملى که آثارى مشابه استفاده از پایه پولى 

دارد، هشدار داد.
عبدالناصر همتى در صفحه شــخصى اینستاگرام خود با بیان 
اینکه همه افزایش قیمت ها در بهار امسال صرفاً به رشد پایه 
پولى و نقدینگى مربوط نمى شــود، نوشت: خرید بخشى از 
منابع ارزى صندوق توسعه ملى، جهت تأمین کسرى بودجه 
توســط بانک مرکزى (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف 
شد) در شــرایط تحریمى، تأمین کسرى بودجه از محل پایه 
پولى اســت. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از 

بانــک مرکزى خواهد بود. لذا، بانک مرکزى به حکم وظیفه، 
نظر کارشناسى خود را در خصوص آثار احتمالى ناخوشایند 

این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود
متن کامل یادداشت همتى به این شرح است:

بانک مرکزى تمام تالش خــود را براى کنترل میان مدت و 
بلندمدت رشــد متغیرهاى پولى و مدیریت نرخ سود، براى 
کنترل و مهار تــورم به کار گرفته اســت و با وجود تمامى 
موانع و محدودیت ها از همه ابزارهاى خود براى تحقق تورم 

هدف گذارى شده، براى یک سال آینده استفاده مى کند.
قضــاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزى، بایســتى در 

چارچوب محیط اقتصاد کالن و شــوك هاى وارده به اقتصاد 
و همچنین بر مبناى ابزارها، اختیارات و درجه استقالل بانک 

مرکزى باشد.
خرید بخشى از منابع ارزى صندوق توسعه ملى، جهت تأمین 
کسرى بودجه توسط بانک مرکزى (آنچنان که در بودجه سال 
98 تکلیف شد) در شــرایط تحریمى، تأمین کسرى بودجه 
از محل پایه پولى اســت. این روش، در کوتاه مدت، همانند 
اســتقراض از بانک مرکزى خواهد بود. لذا، بانک مرکزى به 
حکم وظیفه، نظر کارشناسى خود را در خصوص آثار احتمالى 

ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.

روش هایى که امسال دولت محترم براى تأمین کسرى بودجه 
از طریق فروش سهام دولتى و نیز انتشار اوراق بدهى به کار 
گرفته اســت، در شرایط تداوم فشــار حداکثرى، روش هاى 
مناســبى براى تأمین منابع الزم از نقدینگى موجود در جامعه 
و بدون فشــار به پایه پولى است و در صورت تداوم، کمک 
خوبى به بانک مرکزى در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.
همه افزایش قیمت ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولى 
و نقدینگى مربوط نمى شــود. افزایش انتظارات تورمى، متأثر 
از عوامــل غیرپولى و عملکرد ســایر بازارها نیز در افزایش 

فشارهاى تورمى نقش داشته اند.

رئیس کل بانک مرکزى مطرح کرد

تبعات برداشت از صندوق توسعه را به دولت هشدار داده بودیم

جمعــى از مداحان اهل بیــت (ع) به توصیه هاى رهبر معظم 
انقالب مبنى بر این که هیات هــا، نوحه خوانان و مداحان در 
برگزارى مراســم عزادارى محرم مصوبات ستاد ملى مقابله با 
کرونــا را مبناى اقدام خود قــرار دهند، لبیک گفتند و بیانات 
ایشــان را فصل الخطاب و تصمیمات این ستاد را مرجع عمل 

خود عنوان کردند.
رهبر معظم انقالب اســالمى روز جمعه در ســخنرانى خود 
به مناســبت عید ســعید قربان که از شبکه هاى مختلف صدا 
و ســیما به صورت زنده پخش شــد، درباره کیفیت برگزارى 
مراسم عزادارى ساالر شهیدان و یاران مظلومش در ماه محرم 
فرمودند: «معیار آن چیزى است که ستاد ملى مقابله با کرونا و 
کارشناسان بهداشت مى گویند من هر آنچه که آن ها الزم بدانند 

را مراعات خواهم کرد».
ایشان تصریح کردند: «توصیه و تأکید من به عزاداران، هیات 
ها و نوحه خوانان آن اســت که به ستاد ملى مقابله با کرونا و 
مصوبات آن توجه کرده و ضوابط تعیین شده براى عزادارى از 

سوى آنان را مراعات کنند».
رهبرى ختم کالم را فرمودند

ویروس کرونا چندماه است که بى رقیب و در سیرى صعودى 
در حال شــیوع و گسترش بیمارى است و حداقل در یک ماه 
اخیر هر روز استان هاى بیشترى به وضعیت قرمز اضافه شدند 
و به تبع آن فوت شدگان غائله کرونا هم یک باره افزایش یافتند.

مســووالن بهداشت و درمان کشــور و مردم هم نگران آینده 
هستند، این در حالى است که محرم و ایام سوگوارى اباعبداهللا 
حســین (ع) و یارانش در پیش اســت و جمعیت عزاداران 
حسینى و نحوه برگزارى مراسم به گونه اى است که نمى توان 
پیش بینى کرد بعد از پایــان دهه محرم اوضاع کرونا چگونه 

مى شود.
حضرت آیت اهللا خامنه اى در بخشى از بیاناتشان محوریت و 
اصل را به تصمیم کارشناسانى واگذار کردند که در ستاد ملى 

مقابله با کرونا فعالیت مى کنند.
ایشان تاکید کردند: همه سوگواران حسینى، هیأت ها و مداحان 
موظف هستند به هرچه ستاد ملى مبارزه با کرونا اعالم مى کند، 

عمل کنند زیرا موضوع بسیار مهم است.
رهبر معظم انقالب به مساله عزادارى در محرم اشاره و تصریح 
کردند: در عزارداى ها معیار آن چیزى است که ستاد ملى کرونا 
اعالم مى کند. بنده هر چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم کرد. 
توصیــه و تأکید من به همه عــزاداران، هیات ها، منبرى ها و 
مداحان نیز این است که ضوابط ستاد ملى مقابله با کرونا باید 
رعایت شــود، چرا که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم 

سست شود، فاجعه اى بزرگ پدید خواهد آمد.
کالم رهبرى تصمیم ستاد

مداحان در این میان و در این مقطع مى توانند بیشترین کمک 
را به کاهش یا جلوگیرى از افزایش آســیب ناشى از کرونا در 

ایام دهه محرم به سیستم اجرایى کشور، دولت و مردم کنند.
تعدادى از مداحان بعد از سخنان رهبر معظم انقالب مبنى بر 
این که هیات ها، نوحه خوانان و مداحان به مصوبات ستاد ملى 
مقابله با کرونا و ضوابط تعیین شده آن ستاد توجه کرده و آن را 
مبناى اقدام و عمل خود قرار دهند، به توصیه هاى رهبرى لبیک 
گفتند و ایشان را فصل الخطاب و تصمیمات ستادملى کرونا را 

مرجع اقدام خود معرفى کردند.
مداحان: تابع تصمیمات ستاد ملى کرونا در محرم هستیم

از جمله ســیدمجید بنى فاطمه مداح اهل بیت(ع) در صفحه 
کاربــرى خود در یکى از شــبکه هــاى اجتماعى خطاب به 
رهبر معظم انقالب نوشــت: «فرمایش حضرت عالى پیرامون 
چگونگى پاسداشت عزاى حضرت سیدالشهدا علیه السالم و 

تعظیم شعائر حسینى، مطابق معمول، فصل الخطاب است.
وى افزود: ما نیز دســت اطاعت و ادب بر سینه گذاشته و در 

جمیع امور گوش به فرمان جنابتان خواهیم بود.
میثم مطیعى نیز از دیگر مداحان ســاالر شهیدان و اهل بیت 
عصمت و طهارت در پى بیانات ایشان درخصوص برگزارى 
جلســات محرم در فضاى مجازى تاکید کرد: تابع تصمیمات 
ستاد ملى کرونا هستیم، اما یک حرف بزنید، نه مثل تجربه روز 
عرفه که نهاد "آ" صبح یک چیز بگوید، ظهر نهاد "ب" یک چیز 

و عصر همه خالف هم.
مطیعى همچنین نوشت: «سالمت مردم بیش از دیگران، براى 

هیأتى ها مهم است، عید غدیر نزدیک است، اگرى نظرى دارید 
اوال بین خودتان جمع بندى کنید و ثانیا زودتر اعالم کنید».

  شیعه امام حسینى باید نماد عقالنیت باشد
محمدرضا بذرى یک مداح مشــهور ساکن شمال کشور هم 
بــا بیان این که هیأتى ها الگویى براى تجمعات ارایه دهند، در 
توییتى نوشــت: بیانات امروز حضرت آقا در مورد  عزادارى 
محرم بار دیگر به ما گوشــزد کرد که شیعه امام حسینى باید 

نماد عقالنیت باشد.
وى افزود: هیأت ها مى توانند امســال و در شــرایط  کرونا با 
ابتکار خود، الگویى جدید براى برگزارى تجمعات در شرایط 

بحرانى، به جامعه جهانى ارائه کنند.
تابع تصمیمات ستاد ملى کرونا هستیم

ســید رضا نریمانى از دیگر مداحان اهل بیت(ع) هم در یکى 
از شبکه هاى اجتماعى در خصوص برگزارى جلسات محرم 
با ذکر این نکته که ســالمت مــردم براى ما خیلى خیلى مهم 
و واجب اســت و تابع تصمیمات ســتاد ملى کرونا هستیم، 
تاکید کرد: فقط چند نکته باید مدنظر قرار گرفته شــود، اوال 
در تصمیم گیرى براى محرم، حتماً از متخصصین استفاده شود.
وى افزود: دوما هرچه زودتر شــرایط و پروتکل هاى محرم را 
اعالم کنید که ما فرصت فراهم کردن شــرایط را داشته باشیم. 
ســوما اگر تصمیمى گرفته و اعالم شد، به هیچ عنوان تغییر 
نکند و مثل دعاى عرفه تصمیم گرفته و اعالم شده، لغو نشود.

لبیک مداحان به توصیه هاى رهبر انقالب و تصمیمات ستاد ملى کرونا

بازار ارز (حواله نیما): دالر  183,067   یورو 210,272
بورس تهران: شاخص کل 1,941,157

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 113,900,000    

قیمت نفت: سبد اوپک 43/51


