
نماینده ایران: 
آمریکا درك دقیقى از تحوالت افغانستان ندارد

«محمد ابراهیم طاهریان» نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان اظهارات 
غیرواقعى «زلماى خلیل زاد» درباره نقش جمهورى اســالمى ایران در روندهاى جارى 
در افغانســتان را غیرمسؤوالنه و نشانه بارزى از عدم درك دقیق آمریکا از تحوالت آن 

کشور دانست.
به گزارش ایرنا، طاهریان تأکید کرد: جمهورى اسالمى ایران رسماً و بصراحت از آغاز 
مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان حمایت و بر آمادگى خود براى پیشبرد روند صلح 
واقعى و پایدار در این کشور تأکید کرده و ثبات در افغانستان بخش جدایى ناپذیر و دایمى 

سیاست ما در این کشور است.
نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان افزود: اظهارات مطرح شده توسط 
مقام آمریکایى ناشــى از مشخص شدن تدریجى اشتباه معماران توافق دوحه در نحوه 
پیشبرد روند صلح و توسل آنان به بازى سرزنش به منظور توجیه ناکارآمدى این سیاست 

از طریق متهم کردن دیگر کشورهاست.

جهانگیرى:
نتوانستیم از ظرفیت هاى ایران در توسعه 

و پیشرفت استفاده کنیم
معاون اول رئیس جمهور گفت: ما نتوانســتیم از ظرفیت هاى ایران آن طور که باید در 
توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم واین اشکال به ما مدیران برمى گردد که نتوانستیم 

خوب برنامه ریزى کنیم.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: توان کشور ایران 
بسیار زیاد است و ما هم چند صباحى مسئولیت داریم و باالخره یک کارهایى برعهده مان 

هست. یک کارهاى ادارى هست که باید انجام دهیم.
وى افزود: کارهاى دیگرى نیز هست که اگر انجام دهیم مى تواند ماندگار باشد. هم وزیر 

و هم استاندار و هم بنگاه ها مى توانند آنها را انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران کشور بزرگ و قدرتمندى است، بیان کرد: 
گاهى اوقات به دلیل مشکالتى که وجود دارد در مورد ایران به گونه اى صحبت مى کنیم 

که گویى خیلى کشور ضعیف و بى بنیه اى است و این واقعاً جفا است.
جهانگیرى ادامه داد: بله ما در حال حاضر در شــرایطى قرار گرفتیم که نتوانســتیم از 
ظرفیت هاى ایران آن طور که باید استفاده مى کردیم در توسعه و پیشرفت کشور استفاده 

کنیم.
وى در پایان تصریح کرد: این اشکال به ما مدیران کشور بازمى گردد که نتوانستیم خوب 
سیاست گذارى و برنامه ریزى کنیم که اقتصاد کشور شکوفا باشد و هیچکس در آن فقر 

و مشکالت اینگونه نداشته باشد.
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6 دلیل براى حذف موقتى معامالت الگوریتمى

استقبال بازار از حذف معامالت الگوریتمى
صفحه 8

6 نفت
 در صفحه هاي دیگر

نقد «بى اعتنایى به سازندگان داخلى» در گفتگوى جهان اقتصاد با مجید محمدپور

صنعت نفت زیر سلطه فرهنگ «مرغ همسایه»! 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در اقتصاد کالن کشورتاثیر گذار است 
و یک مجموعه 250 هزارنفرى اشتغال متشکل از کارگران نباید با مسایلى روبرو شود 

که در شرایط دشوار اقتصادى با تعدیل نیرو مواجه شود.
مجید محمد پور، رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران،  
در گفتگو با خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد اظهار کرد: بالغ بر 820 شرکت در  عضو 
این انجمن هستند که 160 شرکت  آن را شرکت هاى دانش بنیان تشکیل مى دهند.

وى تصریح کرد: در حال حاضر این 820 شرکت نزدیک به 2 هزار واحد پیمانکارى 
در کنار خود بوجود آورد ه اند ند که بالغ بر 80 هزار شــغل مســتقیم  و 250 هزار 
شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است که مى توان گفت با این چند رقم جایگاه انجمن...

سرمقاله

مقاله یا هندوانه؟!
    دکتر هاشم اورعى - استاد دانشگاه صنعتى شریف
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یادداشت

ماشه را من کشیدم! 
  سجاد بهزادى - دانش آموخته دکترى جامعه شناسى سیاسى 
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تحلیلگر

حذف سودهاى الگوریتمى
 دیر اما موثر

  وحید میرزائى  - کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى کسب و کار
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بازار ارز (حواله نیما): دالر  229,601   یورو 260,909
بورس تهران: شاخص کل 1,611,452

قیمت نفت: سبد اوپک 42/07

مقام سابق کاخ سفید تاکید کرد: کشورهاى جهان تمایلى به همراهى با 
ترامپ در مورد ایران ندارند اما برخى از اعضاى دولت ترامپ دوست 
دارند ایران را تحریک کنند تا کارى انجام دهد که بتوانند حمله آمریکا 
به ایران را قبل از انتخابات توجیه کنند. فرانک هیپل، دستیار پیشین 
امنیت ملى در دفتر علم و فناورى کاخ سفید (1993 تا 1995) و استاد 
روابط بین الملل دانشگاه پرینستون است. وى به صورت تخصصى در 
حوزه سالح هسته اى و پیمان منع اشاعه هسته اى و جنگ تحقیق و 
بررسى کرده است. وى در گفت وگو با ایلنا نظرات خود را در مورد 

افزایش تنش ها در منطقه بیان کرده است:
 ترامپ با تهدیدهایش مى خواهد قبل از انتخابات قوى 

به نظر برسد
فرانک هیپل در ابتدا با اشاره به لفاظى ها و تهدیدهاى ترامپ علیه ایران 

پس از ناکامى در شوراى امنیت و در آستانه انتخابات ریاست جمهورى 
آمریکا گفت: ترامپ صریحاً ایران را با حمله هسته اى تهدید نکرد، 
اما ادعــاى وى مبنى بر اینکه جنگ با ایاالت متحــده «پایان» ایران 
است، مى تواند به این ترتیب تفسیر شود. ممکن است دلیل ادعاها و 
لفاظى هاى ترامپ این باشد که وى به دنبال راهى براى قوى به نظر 
رسیدن قبل از انتخابات است. من فکر نمى کنم که ترامپ براى اولین 

بار از سال 1945 از سالح هسته اى استفاده کند.
 تنش هاى بیشتر به اشتباهات فاجعه بار منجر مى شود

وى در ادامه اضافه کرد: مى توانم تصور کنم که تنش هاى زیاد منجر به 
یک اشتباه فاجعه بار مى شود، مانند سال 1988 که ناوشکن آمریکایى 
هواپیماى مسافربرى ایرانى را که از خلیج فارس عبور مى کرد سرنگون 

کرد.

 کشورهاى جهان تمایلى به همراهى با آمریکا ندارند
این اســتاد دانشــگاه در مورد ادعاى دولت ترامپ براى فعالسازى 
اسنپ بک گفت: سایر کشورها تمایل چندانى براى همراهى با دولت 
ترامپ در افزایش فشار تحریم ها بر ایران ندارند و نخواهند داشت. 
من شــک دارم اســتراتژى هایى وجود داشته باشد که دولت ترامپ 
بتواند براى افزایش فشار بر شرکت هاى خارجى جهت همکارى با 

تحریم هاى ایاالت متحده از آن استفاده کند.
 ترامپ مى خواهد ایران را وادار به خروج از برجام 

و NPT کند
وى هــم چنین اضافه کرد: من از این بابت نگران هســتم که دولت 
ترامپ در تالش است ایران را وادار کند به طور غیرقابل بازگشت از 
برجام یا حتى پیمان منع گسترش سالح هاى هسته اى خارج شود تا 

عضویت مجدد دولت بایدن در برجام را غیرممکن کند.
 ترامپ مى خواهد قبل از انتخابات با روحانى دیدار کند

این مقام سابق کاخ سفید در مورد تمایل ترامپ براى مذاکره با ایران و 
داشتن یک عکس یادگارى با مقام هاى ایرانى گفت: من مطمئن هستم 
که ترامپ دوست دارد قبل از انتخابات با رئیس جمهور روحانى جلسه 
و توافق نامه اى داشته باشد که بتواند از آن به عنوان تسلیم ایران در برابر 

فشارهاى آمریکا تعبیر کند.
 بعضى از اطرافیان ترامپ به دنبال تحریک ایران هستند

وى هــم چنین در مورد احتمال جنگ گفت: من فکر مى کنم برخى 
از اعضاى دولت ترامپ دوست دارند ایران را تحریک کنند تا کارى 
انجام دهد که بتوانند حمله آمریکا به ایران را قبل از انتخابات توجیه 

کنند براى همین هم آنها به دنبال بهانه هستند.

مقام سابق کاخ سفید:

جهان تمایلى به همراهى با آمریکا ندارد

رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: خون مقامات از مردم رنگین تر 
نیست، اما تردید نکنید اگر رئیس جمهور 14 روز یا 21 روز بخواهد 
در منزلش بماند قطعا به کشور و تصمیم گیرى ها لطمه وارد مى شود.

محمود واعظى در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا، درباره اینکه دفعه 
گذشــته که وزیر پیشــنهادى صمت معرفى شد رئیس جمهور در 
جلســه رأى اعتماد وى حاضر نشد و پس از آن موجى از انتقادها 
را به همراه داشــت و اینکه آیا احتمال دارد وى این بار در جلسه 
رأى اعتماد رزم حســینى حاضر شود، گفت: بارها گفته شده است 
براى مقام هاى کشور ستاد ملى مبارزه با کرونا بر اساس حساسیت 

مسئولیت شان دســتورالعمل هایى را ابالغ کرده است؛ البته این به 
معناى آن نیست که خون یک مقام رنگین تر از مردم عادى ما است. 
رئیــس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: ســالمتى همه ایرانیان خواه 
رئیس جمهور، وزیر و یا یک فرد معمولى باشد، براى ما مهم است. 
وى ادامه داد: مثال اگر من مبتال شوم و به اجبار 14 الى 21 روز در 
منزل بمانم، ممکن است اتفاق خاصى نیفتد و یا به کشور لطمه اى 
وارد نشــود اما تردید نکنید اگر رئیس جمهــور 14 روز یا 21 روز 
بخواهد در منزلش بماند قطعا به کشور و تصمیم گیرى ها لطمه وارد 
مى شود؛  بر این اساس آقاى رئیس جمهور بارها گفتند «اگر من به 

عنوان رئیس ســتاد ملى مبارزه با کرونا دستورالعمل هاى ابالغى را 
رعایت نکنم چگونه باید انتظار داشــته باشم که دیگران حرفم را 

رعایت کنند» بنابراین فرمان پذیر ستاد است. 
واعظى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر آقــاى رئیس جمهور که 
خودشان تصمیمى نمى گیرند، ایشــان بر اساس دستور العمل هاى 
ستاد ملى مبارزه با کرونا، وزارت بهداشت و کمیته هاى مختلف که 

براى مقام ها ستورالعمل نوشته اند، عمل مى کنند.
وى یادآور شد: بر اســاس ابالغیه اى که براى مجلس ارسال شده 
اســت؛ آقاى رئیس جمهور تا زمانى که شــرایط این گونه است و 

دســتورالعمل این است و وزارت بهداشــت تغییرى در آن ندهد،  
همین روال را دنبال مى کند.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاســخ به ســوالى مبنى بر این که آیا 
نمى شود مانند سایر جلسات این روزهاى رئیس جمهور جلسه رأى 
اعتماد را هم به صورت ویدئوکنفرانس برگزار کنند، گفت: بستگى 
به سیاست خود هیات رئیســه دارد اگر آن ها بخواهند امکان پذیر 
اســت. وى تاکید کرد: براى آقاى رئیس جمهور وزیر پیشنهادى با 
اهمیت اســت و عالقمند هســتند وزیرى که پیشنهاد داده اند رأى 

بیارود.

واعظى:
رئیس جمهور کرونا بگیرد به تصمیم گیرى هاى کشور لطمه وارد مى شود!

یک فعال سیاســى اصولگرا، گفت: سوالى که نسبت به نمایندگان 
انقالبى در ذهن تداعى مى شود این است که نمایندگان بفرمایند در 
تفکر شیعه و فرهنگ انقالبى، نمایندگان و مسئوالن باید هم تراز مردم 

باشند یا هم ردیف اشراف و اغنیا؟
وهاب عزیزى فعال سیاسى و تحلیلگر اصولگرا در گفت وگو با ایلنا در 
واکنش به خبر دریافت نیم بها و اقساطى خودروى دنا پالس از سوى 
نمایندگان مجلــس، گفت: خبر واگذارى خودرو دناپالس بصورت 
اقساطى، با قیمت کامال انقالبى و خارج از نوبت به نمایندگان مجلس 
آن هم در شــرایطى که مردم با افزایــش روزافزون و روند صعودى 
قیمت خودرو مواجه هستند، فضاى رسانه اى کشور را در شوك فرو 

برد.
وى ادامه داد: مطرح شــدن چنین طرحى و حتى شایعه آن نیز جاى 
تامل دارد، ولى جاى تعجب ندارد. از این جهت جاى تعجب ندارد که 
نمایندگان مجلس یازدهم با راى حداقلى و بازى سازى وارد مجلس 
شدند، نه اقناع مردم و مشارکت حداکثرى. این ها از پشتوانه آراى قوى 
برخوردار نیســتند و به احتمال زیاد در آینده باز هم شاهد رفتارهاى 

این شکلى باشیم.
عزیزى در ادامه اظهار داشت: اما چرا معتقدم که این مساله جاى تامل 
دارد؟ از ایــن جهت که این عزیزانى که با شــعار انقالبى گرى وارد 
مجلس شده اند، حداقل اندکى صبر پیشه مى کردند تا تب شعارشان 
فروکش کند. بعد آن روى ســکه را رو مى کردند. اما چنان عجول و 
مشتاق خدمت بودند که فرمایش مقام معظم رهبرى را نیز فراموش 

کردند. رهبرى فرموده بودند که اگر خودتان ماشین دارید، از ماشین 
ادارى استفاده نکنید.

وى ادامه داد: عــذر بدتر از گناه، توجیه غلط این رفتار تبعیض آمیز 
است. سخنگوى محترم هئیت رئیسه مجلس در مقام دفاع از واگذارى 
خودرو دناپالس به نمایندگان مجلس گفته است «نمایندگان مجلس 
هم تراز وزرا هستند» و اعتراف کرده است که هر کدام از وزرا چندین 
خودروى دولتى آنچنانى در اختیار دارند و از این طریق نتیجه گیرى 
کرده است که نمایندگان هم مستحق داشتن خودروى دنا از نوع پالس 
آن هستند. در پاسخ به ایشان باید گفت عجب استداللى! کودکى را 
سرزنش کردند که چرا لباست را خیس کرده اى؛ لباس کثیف برادرش 
را نشان داد! دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسالمى در ادامه بیان داشت: 
باید از هیئت رئیســه مجلس ســوال کنیم که اگر به زعم شما وزرا 
بیت المال را «حیف و میل» یا میل و بعدش حیف مى کنند، چه کسى 
باید بر آن ها نظارت کند؟ پس وظیفه نظارتى مجلس چه زمانى و در 
کجاها کاربرد دارد؟ ســوال دیگرى که مطرح مى شود این است که 
هیئت رئیسه مجلس شفاف ســازى کند که؛ آیا وعده این خودروها 
را قبل از برگزارى انتخابات هیئت رئیســه به نماینده ها داده بودند یا 
بعد از انتخابات جهت قدردانى بوده است؟ یا هیچکدام. وى افزود: 
سوال دیگر از نمایندگان انقالبى که در ذهن تداعى مى شود این است 
که نمایندگان بفرمایند در تفکر شیعه و فرهنگ انقالبى نمایندگان و 
مسئوالن باید هم تراز مردم باشند یا هم ردیف اشراف و اغنیا؟ و اینکه 

چه کسى این شأنیت و تراز را به شما داده است؟

یک فعال سیاسى اصولگرا:
برخى هنوز در مرحله جهیزیه نمایندگى مانده اند

یک دیپلمات پیشین با بیان اینکه ایران باید براى هر شرایطى سناریوها 
و برنامه اقدام داشــته باشد، تاکید کرد: على رغم تفاوت هایى که جو 
بایدن و دونالد ترامپ دارند، ایران نباید به پیروزى یا شکست یک فرد 

در انتخابات آمریکا دلخوش باشد.
«قاسم محبعلى» در گفت وگو با ایرنا، درباره باید و نبایدهاى سیاست 
خارجى ایران تا زمان برگزارى انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا 
گفت: انتخابات ریاست جمهورى آمریکا موضوع داخلى این کشور 
اســت اما نتایج آن داراى آثار منطقه اى و بین المللى است و به همین 
خاطر، برخى از کشورها از گذشته تا به امروز به دنبال تاثیرگذارى بر 

روند انتخابات ایاالت متحده و نتایج آن بوده اند.
وى بــا بیان اینکه موضوعات داخلى ماننــد برنامه نامزدها در مورد 
موضوعاتى مانند مهاجرت، مالیات، بیکارى، اشتغال و... مسائل اصلى 
راى دهندگان آمریکایى هســتند، اظهار داشت: هرچند موضوعات 
سیاست خارجى نقش چندان مهمى بر روند انتخابات و آراى نامزدها 
ندارد اما در برهه هایى موضوعات سیاست خارجى موجب تغییر روند 
انتخابات شــده است که از جمله مى توان به انتخابات 1980 آمریکا 
اشاره کرد. این تحلیلگر مسائل سیاست خارجى ادامه داد: در آن دوره 
اشغال سفارت آمریکا و حضور کارکنان سفارت این کشور در ایران 
موضوعى شد که نتیجه انتخابات را تغییر داد و موجب شکست جیمى 
کارتر و پیروزى رونالد ریگان شد. بنابراین ایران جزو مسائل اصلى 
سیاست خارجى آمریکا و از مسائل تاثیرگذار در انتخابات این کشور 
بوده است. محبعلى با بیان اینکه وجود هر گونه تنش و درگیرى در 

نقاط مختلف دنیا از جمله خاورمیانه به سود جمهوریخواهان و ترامپ 
اســت، تصریح کرد: در شــرایطى که دونالد ترامپ در رقابت نامزد 
دموکرات، جو بایدن عقب تر است، برخى از تندروها و جنگ طلبان 
مى کوشند با ایجاد بحران در منطقه، زمینه نقش آفرینى آمریکا و تحت 
الشعاع قرار دادن ناکامى هاى ترامپ را فراهم و زمینه پیروزى وى را 
مهیا کنند. وى با اشاره به سیاست فشار حداکثرى آمریکا علیه ایران 
خاطرنشان کرد: به نظر نمى رســد که ترامپ در صورتى که مجددا 
رییس جمهور شود، بخواهد از سیاست فشار حداکثرى خود علیه ایران 
عقب نشینى کند و حتى احتمال تشدید این سیاست توسط واشنگتن 
هم وجود دارد بنابراین انتخاب مجدد ترامپ را تهدیدى براى امنیت 
ملى ایران مى دانم. این دیپلمات پیشــین با بیان اینکه ایران باید براى 
هر شرایطى ســناریوها و برنامه اقدام داشته باشد، ابراز داشت: هیچ 
کشــورى نباید بر تحوالت داخلى دیگر کشورها از جمله انتخابات 
آمریکا ریسک کرده و قمار کند. هرچند من پیروزى بایدن را به سود 
تهــران و انتخاب مجدد ترامپ را براى ایران تهدید مى دانم، اما ایران 
نباید به پیروزى یا شکست یک فرد دلخوش باشد. محبعلى با اشاره به 
تالش تندروها و جنگ طلبان آمریکایى بیان کرد: تندروها چه ترامپ 
پیروز انتخابات بشود یا نشــود، مى خواهند شرایطى ایجاد کنند که 
برجامى وجود نداشته باشد که دولت بعدى آمریکا امکان بازگشت 
به آن را داشته باشد. آنها در چند ماه باقى مانده از ریاست جمهورى 
ترامــپ هر اقدامى را انجام مى دهند تا برجام نابود شــود یا ایران را 

تحریک کنند تا خود از توافق هسته اى خارج شود.

سفیر اسبق ایران در یونان و مالزى:
ایران باید براى شرایط مختلف در انتخابات آمریکا سناریو داشته باشد

سخنگوى وزارت بهداشت: فوتى هاى روزانه کرونا دوباره از 200 نفر گذشت

عوارض شدید کرونا 
در مصرف کنندگان دخانیات

نایب رئیس اول اتاق بازرگانى ایران تشریح کرد

مخفى کردن اقتصاد دولتى
 پشت اسم خصوصى
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