
 جواز صنعت رشد كرد حمله به آرامکو برای سعودی    ۵۰۰ میلیارد پوند هزینه داشت
سرمایه گذاري منفي 41 درصد شد

تجدید قواي طال براي ركوردشکني دوباره

پرسپولیس این بار پنالتی را گل كرد!

پایگاه »اکسپرس « با اشاره  بینالملل
به آغاز عرضه اولیه سهام 
»آرامک�و « گ�زارش داد که حمله به پاالیش�گا ه های 
»بقیق « و »خریص « سبب کاهش ۵۰۰ میلیارد پوندی 
ارزش این شرکت نفتی عربستان سعودی شده است. 
با شروع روند فروش سهام شرکت »آرامکو « در بورس و 
ادامه گمانه زنی   ها درباره ارزش این سهام، یک رسانه غربی 
به توضیح دالیل عصبانیت شدید سعودی   ها درباره حمله 
شهریورماه به تأسیسات نفتی این کشور پرداخته و از ضرر 

۵۰۰ میلیارد پوندی این حمله خبر داده است. 
پایگاه خبری »اکسپرس « درباره آغاز روند عرضه شرکت 
آرامکو ضمن تکرار ادعای دس��ت داشتن ایران در حمله 
۲۳ش��هریورماه یمنی   ها به تأسیس��ات نفتی عربستان 
س��عودی، گزارش��ی با این عنوان منتش��ر کرد: »خشم 
عربستان سعودی؛ چطور ایران روی دست ولیعهد در ارائه 
سهام این شرکت نفتی به بازار بورس، ۵۰۰ میلیارد پوند 
هزینه گذاشت؟« در گزارش این رسانه انگلیسی با اشاره 

به حمله به پاالیش��گا ه های »بقیق « و »خریص « آرامکو 
آمده است: »عربستان س��عودی دارد بزرگ ترین دارایی 
این کش��ور یعنی آرامکو را در بازار بورس قرار می دهد تا 
برای تغییر اقتصادش سرمایه  جذب کند، اما ارزش این 
شرکت از زمان حمله به دو پاالیشگاه آرامکو کاهش یافته 
است«. ادعای اکسپرس در حالی مطرح شده که مقام های 
یمنی بار  ها اعالم کرده اند که عملیات ۲۳ شهریورماه از 
سوی یگان پهپادی یمن و در پاسخ به حمالت متجاوزان 

سعودی انجام شده است. 
این رسانه انگلیسی در ادامه گزارش می نویسد: »محمد 
بن سلمان ولیعهد عربستان به دنبال فروش بزرگ ترین 
دارایی پادشاهی به ارزش حدود 1/1 تریلیون پوند خواهد 
بود. این رقم در قیاس با تخمینی که در نیمه اول س��ال 
۲۰1۹ زده شد، افت ش��دیدی را نشان می دهد. پیش از 
این، ارزش آرامکو بیش از 1/۵ تریلیون پوند تخمین زده 

شده بود«.  
بنا بر گ��زارش این رس��انه، حمالت ۲۳ ش��هریورماه به 

تأسیسات نفتی آرامکو سبب شد که »فوراً نیمی از فروش 
نفت سعودی متوقف شود و همچنین سبب افزایش شدید 
اما مقطعی بهای نفت در بازارهای جهانی شد«. در ادامه این 
گزارش با اشاره به ادعاهای اخیر مقام های سعودی از قبیل 
»عادل الجبیر « وزیر مشاور در امور خارجی درباره دست 
داشتن ایران در این حمله می نویسد: »عصبانیت ریاض 
شاید به خاطر تأثیر شدید روی طرح های اقتصادی شان 

در آینده باشد.«
اکسپرس سپس ادعا کرد: »ایران شاید حفره بزرگی در 
جاه طلبی های اقتصادی عربس��تان سعودی ایجاد کرده 
باشد اما غلبه مالی آرامکو بدان معناست که عرضه سهام 
آن هنوز هم می تواند تبدیل به بزرگ ترین عرضه سهام 
در تاریخ شود«. انتشار گزارش این رسانه انگلیسی درباره 
عرضه سهام آرامکو در شرایطی صورت گرفته که پیش تر 
کارشناسان بانکی با جدی شدن طرح عرضه اولیه سهام 
آرامکو ارقام متفاوتی را نسبت به ارزش واقعی این شرکت 

اعالم کرده اند که با یکدیگر اختالف جدی دارند. 

ورزشی پرس�پولیس دیشب در 
ش�روع هفته دهم لیگ 
برتر ب�ا ی�ک گل ف�والد را در اه�واز شکس�ت داد. 
هفته دهم لیگ برتر فوتبال دیروز با یک بازی آغاز ش��د، با 
مسابقه فوالد و پرسپولیس که از ساعت 18 دیروز در ورزشگاه 
فوالد با سوت اشکان خورشیدی به مصاف هم رفتند. حضور 
سید جالل حسینی در ترکیب اصلی قرمز  ها مهم  ترین تغییر 
ترکیب پرسپولیس نسبت به هفته های گذشته بود و کاپیتان 
اول پرسپولیس دیروز برای اولین بار در لیگ برتر در ترکیب 
اصلی تیم کالدرون قرار گرفت. البته حضور سید جالل بیشتر 
از آنکه به اعتقاد سرمربی آرژانتینی به مدافع کهنه کار قرمز  ها 
برگردد، یک توفیق اجباری بود تا هواداران پرسپولیس که 
از ابتدای لیگ با نیمکت نشینی حس��ینی روبه رو بوده اند، 
سرانجام پس از دو ماه و نیم کاپیتان شان را در ترکیب اصلی 
ببینند. محرومیت شجاع خلیل زاده این فرصت را به وجود 
آورد تا کالدرون مدافع باتجربه تیمش را از روی نیمکت بلند 
کند و او را به عنوان یکی از مدافعان اصلی راهی میدان کند. 

 مسابقه پرسپولیس – فوالد از همان دقایق اولیه با توجه به 
بازی سرعتی و کیفیتی که بازیکنان به نمایش گذاشتند، 
دیدنی از آب درآمد و بیشتر توپ در محوطه جریمه دو تیم 
در جریان بود تا دروازه بانان دو تیم روز پرکاری را تجربه 
کنند. با این حال در شرایطی که هنوز دو تیم گرم نشده 
بودند، پرسپولیسی  ها در همان دقایق اولیه به گل رسیدند، 
آن هم روی نقطه پنالتی که در هفته های اخیر تبدیل به 
یک کابوس برای قرمز  ها شده بود. برخورد توپ به دست 
روح اهلل سیف اللهی مدافع فوالد در محوطه جریمه سبب 

شد تا خورشیدی نقطه پنالتی را نشان دهد. 
برخالف بازی با ماشین سازی که علی علیپور با آن پنالتی 
چیپ، خیلی  ها را انگشت به دهان کرد، در بازی دیشب 
مقابل فوالد، مهدی ترابی پشت توپ قرار گرفت و با یک 
ضربه در خالف جهت حرک��ت دروازه بان فوالد، توپ را 
وارد دروازه قرمزپوشان اهوازی کرد تا پرسپولیس یک بر 
صفر از فوالد جلو بیفتد. گل ترابی پایان کابوس قرمز  ها در 
زدن ضربان پنالتی بود که در هفته های گذشته دو پنالتی 

را از سوی علی علیپور مقابل ماشین سازی در جام حذفی 
و لیگ برتر از دست داده بود. 

پرسپولیس با این گل زودهنگام عقب نکشید تا با توجه 
به بازی هجومی ف��والد برای جب��ران گل خورده، توپ 
کمتر در میانه میدان در گردش باشد و دو تیم با توجه به 
میل شان برای گلزنی، یک فوتبال رو به جلو را در دستور 
کار داشته باشند. البته پرسپولیس��ی  ها به خصوص در 
نیمه اول روی ضد حمله دو فرص��ت تک به تک گلزنی 
را توس��ط وحید امیری و علی علیپور از دس��ت دادند تا 
همچنان با وجود نیمکت نش��ینی جونیور، حسرت یک 
مهاجم شش دانگ را بخورند، به خصوص که علیپور هم با 
ادامه روند ضعیفش در خط حمله پرسپولیس، نشان داد 
که تنها سایه ای از مهاجم گل زن فصل های گذشته است 
و همچنان روی نوار گل نزنی است. با وجود ادامه ضعف 
خط حمله پرسپولیس، این تیم توانست با همان تک گل 
ترابی، فوالد را شکست دهد تا 1۹ امتیازی شود و موقتاً 

به رده دوم جدول صعود کند. 

امریکایی ها که قصد قلدري دارند، خیال خام است که تصور 
کنند ایران و آزادگان مملکت ما در برابر آنها کوتاه مي آیند. 
به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس 
در نشست علني دیروز مجلس شوراي اسالمي در نطق خود 
به مناسبت س��الروز یوم اهلل 1۳ آبان و روز مبارزه با استکبار 
جهاني گفت: امریکا کشوري اس��ت که چهره واقعي خود را 
نشان داده است. امریکایی ها تمام تعهدات بین المللی را راحت 
و یک طرفه زیرپا گذاشته و اجرایي نمي کنند و بعد مي گویند 
بیایید مذاکره کنیم. تو که اهل مذاکره هستي چرا زیر همه 
آنچه نوشتند، مي زني؟! نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو 
در مجلس ش��وراي اس��المي تأکید کرد: جمهوري اسالمي 
که مذاکره کرده و به همه تعهدات خود عمل کرده است، از 
کجا معلوم که ما با ش��ما دوباره مذاکره کنیم و شما زیر میز 

مذاکره نزنید؟
نایب رئیس مجلس شوراي اسالمي تصریح کرد: همه انسان هاي 
آزاد و آگاه در مقابل ظلم و ستم و قلدري خواهند ایستاد و ما هم با 
قاطعیت در مقابل استکبار خواهیم ایستاد و سرخم نخواهیم کرد. 

اقتصادی براس�اس آماره�اي 
وزارت صم�ت، جواز 
تأسیس در بخش صنعت 18/7 درصد در پنج ماه 
اول امسال نسبت به مدت مش�ابه پارسال رشد 
کرد و س�رمایه گذاري در پروانه هاي بهره برداري 
صنعتي ب�ا اف�ت 41/8 درص�دي همراه اس�ت. 
به گزارش »ف��ارس«، نماگرهاي اقتصادي در بخش 
صنعت نشان مي دهد در پنج ماهه سال ۹8 بالغ بر 1۰ 
هزار و۵۰۰ فقره جواز تأسیس صادر شده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 18/7 درصد رشد داشته است. 
همچنین میزان سرمایه گذاري براساس تعداد جواز 
تأسیس با ارزش 111 هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان با 
رشد ۲۲/۹ درصد ثبت شده است. میزان اشتغال این 

تعداد جواز تأس��یس نیز ۲48 هزار نفر با رشد 1۹/8 
درصد محاسبه شده است. 

براساس این گزارش، تعداد پروانه هاي بهره برداري 
)ایجادي و توس��عه اي( صنعت��ي ۲4۰۰ فقره بوده 
که 8/4 درصد رشد دارد. سرمایه گذاري انجام شده 
براس��اس پروانه هاي فوق بالغ ب��ر 17۵۲۰ میلیارد 
تومان بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 
به دلیل رک��ود حاکم ب��ر فعالیت ه��اي اقتصادي و 
 اف��ت رش��د اقتص��ادي 41/7 درص��د کاه��ش 

یافته است. 
در ادامه نیز به تب��ع آن میزان اش��تغال نیز در پنج 
ماهه نسبت به مرداد س��ال ۹7 با افت 8/1 درصدي 

همراه است. 

قیمت طال تحت تأثیر پیشرفت مذاکرات تجاري 
امریکا و چین و آمار اش�تغال مطلوب امریکا که 
تقاضا براي خرید این فلز ارزشمند را محدود کرد، 
در معامالت روز دوشنبه بازار جهاني کاهش یافت. 
هر اونس طال براي تحویل ف��وري در معامالت روز 
جاري بازار سنگاپور ۰/1 درصد کاهش پیدا کرد و به 

1۵11 دالر و 4۲ سنت رسید. 
در بازار معامالت آت��ي امریکا، ه��ر اونس طال ۰/1 
درصد کاهش یاف��ت و به 1۵1۳ دالر و ۹۰ س��نت 

رسید. 
امریکا و چی��ن روز جمع��ه اعالم کردن��د در پایان 
دادن به جنگ تج��اري 1۶ ماهه اي ک��ه به اقتصاد 
جهاني آسیب زده است، پیشرفت کرده اند و مقامات 
 امریکایي اعالم کردند ماه جاري ممکن است توافقي 

امضا شود. 
به گفته مارگارت یانگ یان، تحلیلگر بازار ش��رکت 
»سي ام سي مارکتس«، جو بازار در کوتاه مدت بهتر 
از آن است که سرمایه گذاران بخواهند به طال توجه 
کنند و البته اف��ت ارزش دالر، کاه��ش قیمت طال 
را محدودتر کرده اس��ت،  اما در بلندمدت فضا براي 

افزایش قیمت طال وجود دارد زی��را انتظار مي رود 
بانک مرکزي امریکا س��ال میالدي آینده نرخ هاي 
بهره را براي تحکی��م اقتصاد و بهب��ود اعتماد بازار 

کاهش دهد. 
بانک مرک��زي امریکا هفته گذش��ته نرخ هاي بهره 
را براي سومین بار در س��ال میالدي جاري کاهش 
داد، اما اع��الم کرد تا زماني که نش��انه اي از وخامت 
بیش��تر اوضاع مش��اهده نکند، کاهش بیشتري در 

نرخ هاي بهره صورت نخواهد داد. 
نرخ هاي بهره پایین تر با کاهش هزینه نگهداري طال 
که دارایي بدون بازدهي است، سرمایه گذاري در این 

فلز ارزشمند را جذاب تر مي کند. 
دالر روز جمعه پس از انتشار گزارش اشتغال مثبت 
امریکا، تالش کرد صع��ود کند، اما نظرس��نجي نه 
چندان مطلوب از بخش تولی��د مانع از بهبود ارزش 

این ارز شد. 
دالر در برابر س��بدي از ارزهاي رقیب در ۹7/۲18 
واحد ایس��تاد در حالي که روز جمع��ه به ۹7/1۰7 
واحد سقوط کرده بود که پایین ترین حد در سه ماه 

اخیر به شمار رفت. 

ش�بکه اجتماعی توئیتر چند روز پس از بس�تن صفحات 
وابس�ته به حزب اهلل لبنان، اقدام مشابهی درباره حساب 
کارب�ری وابس�ته به جنب�ش انص�اراهلل یمن انج�ام داد. 
شبکه سعودی »العربیه« به نقل از »رادیو فردا« گزارش داد: 
توئیتر حساب وابسته به حوثی های یمن به نام » کانال مرکزی 
امور مربوط به جنگ« را مسدود کرد. سخنگوی توئیتر در این 
زمینه مدعی شد: در توئیتر جایی برای سازمان های تروریستی 
غیرقانونی و افراط گرایی خشن وجود ندارد. ما با مکانیسمی که 
مردم، تکنولوژی و شراکت        ها را به هم نزدیک می کند، سابقه ای 

طوالنی در اتخاذ تصمیمات اجرایی قوی داریم. 
بر اساس این گزارش، تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان امریکا 
به »جک دورسی « رئیس اجرایی توئیتر تا اول نوامبر فرصت داده 
بودند تا مطالب و محتویات وابسته به آنچه را که »سازمان های 

تروریستی« می خوانند، در این شبکه اجتماعی از بین ببرد. 

نایب رئیس مجلس: 
 ملت ایران 

تسلیم قلدري امریکایی ها نمي شود

 توئیتر حساب كاربری 
وابسته به انصاراهلل یمن را بست

يادداشت هاي امروز

تجربه تلخ »ژن خوب« ها در ورزش تکرار نشود
سعيد احمديان

1۳

چرايی تحريم بخش عمران و ساخت و ساز ايران
رسول سنايی راد

۲

کمیته ای کوچک برای امیدهای بزرگ سوريه
سيد نعمت اهلل عبدالرحيم زاده

1۵

 آیت اهلل رئیسی: راهبرد قوه قضائیه
تعامل با قوا و دستگاه هاست

با نزدیک  شدن به انتخابات برخي از نمایندگان با 
دیدگاهي سیاسي و غیرکارشناسي  پیگیر جدایي 

ري از تهران هستند

 استقبال 76 درصدي مردم 
از رویکرد جدید قوه قضائیه

ملک ري همچنان اسیر 
ناسیونالیسم قومیتي

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه  شنبه  14 آبان 1398   -    7 ربیع االول 1441

سال بیست و یکم- شماره ۵78۵ - 16 صفحه
قیمت: 1۰۰۰  تومان

راهپيمايي 13 آبان مقابل النه جاسوسي سابق آمريكا - محمد مهدي صافي - جوان
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حمله به آرامکو برای سعودی   
۵۰۰ میلیارد پوند هزینه داشت

  عربستان سعودی بزرگ ترین دارایی این کشور یعنی آرامکو را در بازار بورس 
قرار می دهد تا برای تغییر اقتصادش سرمایه  جذب کند، اما ارزش این شرکت از 

زمان حمله به دو پاالیشگاه آرامکو کاهش یافته است| همین صفحه

   ترامپ در اقدامی که در چنین ش��رایطی غیرمعمول است، فرد افشاگر 
درباره تماس تلفنی وی با رئیس جمهور اوکراین را آدم وابس��ته به »باراک 

اوباما« دانسته و از او خواسته است تا هویت خود را افشا کند| صفحه 1۵
رئیس سازمان انرژي اتمي: االن مقدار سو  به 866۰ سو  رسیده است و تولید اورانیوم ما که قبل از گام سوم حدود 

4۵۰ گرم در روز بود االن به بیش از ۵ هزار گرم در روز رسیده یعني 1۰ برابر شده است | صفحه 2

 هوچی گری ترامپ 
برای فرار از استیضاح

گازدهي سانتريفيوژهاي 
نسل جديد IR6  در نطنز

صفحه 3

صفحه 2

 سالروز شهادت امام حسن عسکری)ع( را 
تسلیت می گوییم
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نسل چهارم  استکبارستیز
 برخی   ها در داخل و خارج چشم شان به پنجره »فرسایش استکبار ستیزی« سفید شده اما استکبارستیزی، ذاتی بچه های سرزمین ایران است. بچه  هایی که ناف شان را در خاک ایران 

می برند و زیر پرچم حسین پرورش می یابند، هر سال زیر بار حرف زور نرفتن شان، محکم تر و زیباتر از سال قبل می شود. همچنان که 1۳ آبان امسال چنین کردند |  صفحه 2
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