دریادار فدوی:

هیچگاه در برابر دشمنان سر فرود نمیآوریم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

دریادار فدوی با بیان اینکه هیچگاه در برابر دشمنان سر فرود نمیآوریم ،گفت :در هر عرصه ای با آمریکا روبهرو شدیم آنها را مجبور به تمکین کردیم.
به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه کربای استان مازندران
اظهار داشــت :مردم ایران مردمی انقابی هستند .رزمندگان و بســیجیان در اوایل انقاب در دفاع از انقاب ،دفاع از مقدسات و دفاع از حریم اهل
بیت(ع) گام برداشتند و بهعنوان پشتوانه بزرگ و اساسی برای کشور هستند.وی افزود :راه رزمندگی راه جان دادن است و این سربلندی به برکت
اسام و انقاب اسامی بوده و عظمت و بزرگی شهدا در دل مادران و خانواده آنان قابل مشاهده است.....
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رئیس اتاق بازرگانی تهران:

اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته  ۱۶.۲درصد کوچکتر شد
3

ایران چقدر پول
در کره جنوبی دارد؟
رییس اتاق بازرگانی ایران و کره گفت :در حدود  ۶.5تا  ۹میلیارد دار از منابع کشور در کره جنوبی بلوکه شده
اســت و هنوز کرهای ها برای همکاری با ما و آزادســازی منابع اقدامی نکردهاند.چند روز قبل عبدالناصر همتی،
رییس کل بانک مرکزی در گفتگویی با بلومبرگ از رفتار کرهایها در ایجاد دسترسی به منابع حاصل از صادرات
نفت انتقاد کرد .این اولین انتقاد آشــکار همتی نبود .پیشتر نیز تاکید داشــت اگر کرهایها همکاری ازم را با
ایران نداشته باشــند ،بازار ایران را باید فراموش کنند.حاا مدتی است برندهای مطرح کرهای از بازار ایران کوچ
کردهاند،وقتی عدم همکاری کرهایها حتی در ارائه کاا و خدمات روشن شد... ،
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سهام ۵32هزار تومانی
حدود 11میلیون تومان شد
3

ظریف:

بهاقداماتغیرمنطقیآژانسپاسخمیدهیم
7

هشدار؛ افزایش ابتا در 10استان

ابتای۱۲۰نفربهکرونادریکمراسمعروسی

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه در برخی استانها که به ویژه خصوصیات محلی قویتری دارند
برخی مراسم ،عروسیها و عزاداریها برگزار میشود و گزارشی داشتیم که فقط  ۱۲۰نفر در یک مراسم
عروسی به کرونا مبتا شــدهاند گفت :از دادستانها میخواهیم که در این زمینه اقدام کنند؛ کما اینکه
در برخی اســتانها این اقدام انجام شده است.ایرج حریرچی در جلسهای در استانداری کردستان ضمن
قدردانی از صداوسیما به ویژه کردستان که با پخش برنامههای پربیننده و پرشنونده توانستهاند تاثیر زیادی
بر مدیریت بیماری کرونا بگذارند گفت :از دادستانهای استانها درخواست بسیار جدی درباره تجمعات
داریم.وی افزود :در برخی استانها که به ویژه خصوصیات محلی قویتری دارند برخی مراسم ،عروسیها
و عزاداریها برگزار میشــود و گزارشــی داشتیم که فقط  ۱۲۰نفر در یک مراسم عروسی به کرونا مبتا
شدهاند .از دادستانها میخواهیم که در این زمینه اقدام کنند؛ کمااینکه در برخی استانها این اقدام انجام
شــده است.حریرچی با بیان اینکه استان کردستان جزو اســتانهایی است که در  ۱۰روز گذشته دچار
افزایش ابتا و موارد بستری و متاسفانه افزایش موارد مرگ شده است گفت :خوشبختانه با اقداماتی که
توسط استانداری و به ویژه دانشگاه علوم پزشکی و سایر سازمانها انجام شده است سه بیمارستان بزرگ
در شهر سنندج با ظرفیت حدود  5۲۰تخت به این موضوع اختصاص پیدا کرده است و متاسفانه اکنون
ظرفیت قابل توجهی از این تختها اشغال شده است.وی افزود :توان تخصصی بسیار خوبی در استان وجود
دارد و بهترین اقدامات بهداشتی و درمانی برای مردم انجام میشود.معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه
البته میخواهم هشدار بدهم که با توجه به عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت مسائل بهداشت
فردی و دســتورالعملهای بهداشتی در  ۱۰استان ،ما شاهد افزایش قابل توجه میزان بروزبودهایم گفت:
البته استان کردستان و اکثر این استانها در ماههای گذشته به قله نرسیده بودند و اکنون به قله میرسند
و قله دومی برای این اســتانها مطرح نیست.حریرچی افزود :متاسفانه این استانها تعطیات فروردین را
تحمل کرده بودند و اصول فاصلهگذاری اجتماعی و بســته شدن مراکز کسب و کار را رعایت کرده بودند
و اکنون دچار مشکاتی شدهاند .توصیه ما این است همانطور که در ستاد ملی کرونا تصویب شده و آیین
نامه شنبه نهایی می شود؛ مورد درخواست استانها است که این استانها تفویض اختیارات استانی داشته
باشند.وی با بیان اینکه راه حل اصلی مقابله با کرونا افزایش اگاهی مردم ،رعایت مسائل بهداشتی فردی
و پوشیدن ماسک در هر خروج از خانه و شست و شوی مرتب دستها است گفت :تا اینها را رعایت نکنیم
تا اطاع ثانوی که به احتمال زیاد بیش از یک ســال طو ل خواهد کشــید ،تا زمان کشــف واکسن ،ما و
کشورهای دیگر دنیا درگیر مرگ و میر حاصل از این بیماری خواهیم بود و هرگونه بی احتیاطی منجر به
مرگ و میر عزیزان ما خواهد شد .هم برای خودمان رعایت کنیم و هم پرسنل بهداشت و درمان را بیش
از این تحت فشار نگذاریم.

شناسایی  ۲۶۱۲بیمار جدید مبتا به کرونا
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی  ۲۶۱۲بیمار جدید کووید ۱۹در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته
خبر داد .دکتر اری گفت :بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۶۱۲ ،بیمار جدید مبتا به کووید۱۹
در کشــور شناسایی شد که  ۱۰7۱مورد بستری شدند.وی افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
 ۱۹5هزار و  5۱نفر رســید.وی ادامه داد :متاســفانه در طول  ۲۴ســاعت گذشته ۱۲۰ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۹هزار و  ۱۸5نفر رسید.اری گفت:
خوشــبختانه تا کنون  ۱5۴هزار و  ۸۱۲نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
به گفته اری ۲7۸۹ ،نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند.وی افزود :تا کنون یک میلیون و  ۳۱۹هزار و  ۹۲۰آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده
است.اری گفت :استانهای خوزستان ،آذربایجان شرقی ،خراسان رضوی ،کرمانشاه ،هرمزگان و کردستان
در وضعیت قرمز قرار دارند.

رئیس کل بانک مرکزی ،در دیدار با همتای عراقی

تامین کااهای اساسی با استفاده از منابع موجود در عراق
رئیس کل بانک مرکزی ،در دیدار با همتای عراقی خود ضمن تأکید بر گسترش همکاری های پولی و بانکی میان دو کشور ،از به کارگیری سازوکاری
مشترک برای تسریع در تأمین کااهای اساسی کشورمان خبر داد ،.رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی کشور عراق
ضمن تأکید بر گسترش همکاری های پولی و بانکی میان دو کشور ،از بکارگیری سازوکاری مشترک برای تسریع در تأمین کااهای اساسی کشورمان خبر
داد.همتی که به منظور انجام مذاکرات بانکی به کشور عراق سفر کرده است ،صبح دیروز در دیدار با همتای عراقی خود ضمن اشاره به پیشینه همکاری
دو کشور گفت :در سفرهای قبلی به توافقات خوبی دست یافتیم .براساس تفاهم گذشته میان هر دو کشور پیش بینی شده بود از منابعی که در کشور
عراق داریم برای خرید کااهای غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم .طی این سفر نیز به تفاهمهای خوبی دست یافتیم .رئیس کل بانک مرکزی ،زمان
بندی اجرایی شــدن این توافق را بســیار مهم خواند و گفت :در حال حاضر اراده دو کشور بر اجرایی شدن این توافق است.علی محسن اسماعیل العاق،
رییس بانک مرکزی عراق با اشــاره به تفاهمنامه ای که ســال گذشته بین دو بانک مرکزی امضا شد گفت این تفاهنامه روابط بانکی و مالی دو کشور و
نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی ایران را به طور شفاف مشخص کرده است و امروز توافق کردیم بر همان اساس اقدامات ازم را انجام بدهیم.گفتنی
است در این جلسه نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) ،شرکت ملی گاز ایران نیز رئیس کل بانک مرکزی را همراهی کردند .همچنین در
این نشست مقرر شد ،نمایندگان بانک های مرکزی ایران و عراق ،ضمن بررسی جزئیات سازوکار مورد اشاره ،مراتب را برای اجرایی شدن پیگیری کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

دستگیری  20نفر در جریان آتشسوزیهای اخیر در جنگلها
معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور از
دستگیری بالغ بر  ۲۰نفر در جریان آتشسوزیهای اخیر در سطح جنگلها
و مراتع کشور خبر داد«.مسعود منصور» معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به سوالی مبنی درباره
ادامه فرایند مالچ باشی در برخی مناطق با وجود اعام توقف مالچپاشی در
کشــور گفت :از زمان اتخاذ این تصمیم به هیچ وجه دریافت مالچ جدیدی
نداشــتیم ،اما زمانی که این تصمیم گرفته شــد مقــداری مالچ در مخازن
ما در عرصه باقی مانده بود که اگر اســتفاده نمیشــد ممکن بود منجر به
آتشســوزی و مشکات دیگری شود و از طرفی کیفیت و خاصیت خود را
از دســت میداد.منصور با بیان اینکه به مدت یک هفته اجازه داده شــد تا
مالچهای موجود در مخازن استفاده شود ،افزود :اکنون به هیچ وجه عملیات
مالچپاشی در جایی نداریم.معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال
کــه آیا از زمان اعام فراخوان دریافت نقطهنظرات علمی و کارشناســی در
خصوص مالچپاشی طرحی ارائه شده است یا خیر ،گفت :پیشنهاداتی آماده
شــده است که در مرحله تست و بررســی قرار دارد ۱7 .نفر از متخصصان
دانشگاهها ،موسسات ،شرکتهای دانشبنیان ،جوامع محلی و ان.جی.اوها
همچنین پژوهشــکده نفت نفراتی را معرفی کردند و به اتفاق همکاران ما
در ســازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کارگروهی را تشــکیل دادند که
درحالی قیمت طا بیش از یک و سه
دهم درصد سقوط کرد که باعث نگرانی
بسیاری از سرمایه گذاران در این بازار
شد .اما در عصر همان روز داستان به
کلی تغییر کرد .طا با با رشد حدودا
 ۱.۲درصدی نسبت به صبح همان روز
توانست قیمت خود را تا حد بسیاری
بازیابی کند.می توان گفت دلیل نوسان
شدیدی که در روز گذشته در بازار طا
شاهد بودیم بیشتر از آن که مربوط به
فضای کان اقتصادی باشد ،وابسته به
سیستم عرضه و تقاضا بود .با کاهش
تقاضای خرید طا توســط ســرمایه
گذاران با قیمت  ۱7۳5دار در ابتدای

یک ســال فرصت دارند تا پروتکلهای جدیدی را در خصوص این موضوع
تدوین کنند و راهکارها مشــخص شوند.رئیس ســازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشــور درباره آتشسوزیهای اخیر در کشور گفت :بالغ بر ۲۰
نفر در این زمینه دستگیر شدند و در اختیار مقامات قضایی قرار دارند .برخی
از آنهــا بعضا اعتراف کردهاند که عمدا اقدام بــه ایجاد حریق کردهاند.او در
خصوص علت عمدی بودن این اقدام اظهار داشت :چرایی این اقدام ،مجازات
و چگونگی اقدام بــه ایجاد آتش در مراتع و جنگلها باید از طریق مقامات
قضایی اطاعرسانی شود ،اما برای ما واضح بود که برخی از این حریقها به
شکلی عمدی بوده است.منصور افزود :البته اینکه میگوییم عمدی ،ممکن
است به دلیل اختاف بین دو نفر و آسیبی که میخواهند به یکدیگر بزنند
باشد که منجر به سرایت به سایر نقاط جنگل میشود و این موارد را نیز در
دسته حریقهای عمدی قلمداد میکنیم ،اما عمده حریقهای اتفاق افتاده
غیرعمدی اما با عامل انســانی بوده است.رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشــور گفت :بیمبااتی گردشگران ،انداختن تهسیگار ،روشن
گذاشتن آتش و به آتش زدن مزارع که منجر به سرایت به جنگلها شد از
جمله علتها است ،البته به جز یک مورد که شائبه حریق وجود دارد ،بقیه با
عامل انسانی و عمدتاً غیرعمد و در برخی موارد عمدی بوده است که تعدادی
دستگیر شده و علت آن بررسی میشود.

سقوط و صعود طا در یک روز؛

دوران اوج طا به پایان رسیده است؟
روز ،قیمت طا کاهش یافت و پس از
کاهش قیمت دوباره تقاضا برای خرید
افزایش پیدا کرده و باعث بازیابی قیمت
صبح شد.بازار سهام نیز دچار افت شد
و دلیــل آن را می تــوان عدم تمایل
سرمایه گذاران و تاجران به خطر کردن
در ابتدای هفته دانست .دلیل ریسک
نکردن آن ها عائم فزاینده ای مبنی
بر احیای دوباره و شــدید همه گیری
کووید ۱۹-می باشد .طبق گزارش ها
بخش از پکن پایتخت چین در حال

تعطیل شــدن دوباره هستند .دلیل
دیگر افت بازار ســهام رشد ناگهانی،
سریع و زیاد بازار سهم در هفته های
گذشــته و عدم تطابق آن با شرایط
کان اقتصادی موجود بود .بســیاری
از سرمایه گذاران معتقدند که چگونه
با وجود اینکــه  ۱5درصد بیکاری در
ایات متحده آمریکا وجود دارد ارزش
سهام باا برود.طبق داده های موجود
می تــوان پیش بینی کرد که طا در
صورت افت قیمت در محدوده ۱7۰۰

دار قــرار خواهد گرفت و به احتمال
بسیار باایی به زیر این قیمت سقوط
نخواهد کرد .البته با توجه به شرایط
موجــود می توان پیش بینی کرد که
رشد بیشتری را در قیمت طا شاهد
خواهیم بــود.در حالی که قیمت طا
دچار یک افت شدید شده بود در بازار
ارز نوســان بسیار کمی دیده می شد.
بازار سهام نیز دچار یک افت شدید شد
که تقریبا تا انتهای روز پس از صعود
دوباره خود به قیمت قبل بازگشــت.
رشد مجدد قیمت سهام باعث تضعیف
دار آمریکا شد و از این جهت به باا
رفتن قیمت طا کمک کرد.

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

بازار سرمایه سوار بر اسب صعود
از حدود چهار ماه پیش که زمینه تامین کســر بودجه دولت
از محل فروش اموال و دارایی های دولت فراهم شــد بازار از
نرخ شــاخص  ۸۰۰هزار واحد بســمتیک میلیون و دویست
هزار واحد صعود داشته است .این صعود کارشناسان متعددی
را نگــران کــرده و قدرت تحلیل از ایشــان را ربوده اســت.
نمیتوانند تشخیص دهند که با حجم نقدینگی  .۲.۴۰۰هزار
میلیارد تومانی وضع ســهام و ارز شــکل همدیگر شده اند و
به عبارتی این تورم اســت که بــازار را اداره میکند .تمیز این
معنا که چگونه میشــود که رشد اقتصادی نداشته باشیم ولی
ارتقاء بازار بلی برای ایشــان دشوار است و رقم را حباب می
انگارنــد .عوامل دیگری که در حمایت ارقام و اعداد به کمک
بازار ســرمایه آمده اند را میتوان به دستجات متعدد دهگانه
تقســیم نمود .اول اینکه کســری بودجه دولت در کشورنیاز
مند نقدینگی است و فروش دارایی به قیمت  ۶۰درصد ارزش
واقعی رغبــت زیادی برای خریداران ایجاد میکند و شــکی
نیســت تا زمانی که دولت دارایی بیاورد صف خرید در بورس
باقی خواهد ماند .دوم اینکه بــه دلیل کاهش درامد ارزی با
وجود تحریم هــا و حتی کاهش فعالیت هــای اقتصادی به
خصــوص کاهش واردات ،بخش عظیمــی از نقدینگی بخش
خصوصی نیز دست نیاز به سمت بازار سرمایه دراز کرده است
 .و مادامی که این روال وجود دارد این بازار ســرمایه میدان
بازی بخــش معظمی از بخش خصوصی باقــی خواهد ماند.
ســوم اینگه فصل تیرماه و برگزاری مجامــع نیز به این بازار
کمک زیادی نموده اســت زیرا برنامه های افزایش سرمایه به
خصوص از محل جذاب تجدید ارزیابی دارایی ها ارزش سهام
شــرکتها را تغییر خواهد داد و این امر حد اقل تا شهریورماه
ادامه خواهد داشت .چهارم محدودیت های عرضه خود ملک
بدلیل تهدیدات مالیاتی همه ســرمایه های خود جذبی را از
خود بسمت بازار سرمایه فراری داده اند و این عامل حد اقل
تا انتهای آذر ماه بدلیل رکود ســاختاری ادام خواهد داشت.
پنجــم اینکه مدیریت چوب و هویــج بانک مرکزی موجب
گردیده است که نرخ دار روند صعودی پایدار و مایم داشته
باشــد ،همین امر منجر به کاهش قاچاق و واردات شده است
و شــرکت های داخلی فرصت کسب ســهم بازار در داخل را
ندارند و بســیار طبیعی است که نقدینگی خود را بسمت بازر
رایج و مورد حمایت دولت ســوق دهند و این روند مادام که
تحریم ها باقی است ادامه دارد .ششم اینکه افزایش روند نرخ
پول در گردش در اقتصاد اســت که طبق آمار منتشره بانک
مرکزی روزانه  ۲هزار میلیارد تومان نقدینگی به صورت خلق
اعتبار و گشایش خطوط اعتباری به بستر اقتصاد ایران تزریق
مــی کند.هفتم اینکه بازارهایی مثل خودرو توان جذب این
نقدینگی را ندارد .بخشــی از این نقدینگی جذب بازار مسکن
می شــود ولی رکود تورمی این بــازار جامعیت جذب همه
ایــن نقدینگی را ندارد لذابخش دیگــر آن در حال جذب به
بازار سهام است.هشــتم اینکه بازار پول نیز به دلیل کاهش
نرخ ســود بانکی تا  ۱۲درصد جذابیتی برای جذب نقدینگی
نــدارد و در کنار این عوامل بانک مرکزی می داند که هر قدر
بانک ها قدرتمندتر باشــند توان کنترل بازار ارز و نقدینگی
از دســت بانک مرکزی خارج می شــود .پــس باید بانک ها
ضعیف تر و بانک مرکزی قوی تر گردد .نهم اینکه قابلیت بازر
سرمایه برای جذب ارقام کوچک است که حتی تا  5۰۰هزار
تومان هم این قابلیت را یافته لذا پول های کوچک نیز محل
درامد یافته و به بازار ســرمایه سرازیر شده اند.دهم اینکه از
عوامل حمایتی مذکور که بگذریم موضوع ورود سهام عدالت
به بورس است که از سال قبل هم تاکید کردم ،منتظر چنین
موقعیتی بوده اســت که این گره کور ده ســاله ای که دولت
احمدی نژاد ایجاد کرد و روحانی هم بنا نداشت آن را باز کند
موجب ارتقاء حجم بــازار و وجود صف های خرید گردید و
بنظر میرسد حد اقل تب آن تا انتهای سال دوام داشته باشد
و بنا براین بازار سرمایه فعا با اقبال روزافزون روبروست و بر
اسب صعود خواهد تاخت.
والسام

آمریکا  ۳۹شخص و ارگان دولتی
سوریه را براساس قانون «سزار»
تحریم کرد
مایک پامپئو دیروز (چهارشنبه) اعمال تحریم  ۳۹شخص و ارگان
دولت سوریه را به موجب قانون «قیصر» یا «سزار» اعام کرد.
به گزارش اســکای نیوز ،مایک پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا امروز
اعام کرد ،تحریمها جزئی از کمپین مســتمر فشــار سیاسی و
اقتصادی بر دولت سوریه هستند.وی خاطرنشان کرد :واشنگتن
 ۳۹شــخصیت و ارگان دولت سوریه را هدف تحریم قرار داده که
در میان آنها بشار اســد ،رئیسجمهوری سوریه و همسرش هم
هســتند.به گفته وزیر خارجه آمریکا ،واشنگتن در حال بررسی
اعمال تحریمهای بیشــتر از این بر دولت سوریه است.با اجرایی
شــدن قانون آمریکایی معروف به قانون «سزار» (قیصر) اقتصاد
سوریه که در اثر جنگ  ۹ساله نابود شده ،فلج خواهد شد.کنگره
آمریکا  ۱۱دسامبر  ۲۰۱۹قانون ســزار را با هدف مجازات نظام
ســوریه و بشــار اســد ،رئیس جمهوری آن به بهانه بیاســاس
«جنایتهای جنگی دولت سوریه در حق مردمش» تصویب کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad
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رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

از سمپاشیهای دشمنان نباید ترسید
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد :توسعه فرهنگ بیمه و باا بردن
ضریب نفوذ بیمه در بسیج وظیفه ما اســت؛ از این رو رسانهای کردن اینگونه
مســائل مشکلی ندارد و نباید از سم پاشیهای دشــمن هراسید.سردار پاسدار
غامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم رونمایی از تفاهم
نامه بیمه بســیجیان با اشاره به اقدامات بســیج در مهار کرونا گفت :در مسئله
ویــروس کرونا ما پر قدرت وارد شــدیم و از طریق رزمایش کمک مومنانه افراد
قابل توجهی را شناسایی و به دنبال آن بسته های حمایتی به آنان ارائه کردیم .ما
همچنین قادر هستیم که نهضت جهش تولید را همینگونه پر قدرت به سرانجام
برسانیم.رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه به زودی برنامه ای برای
نهضت جهش تولید در بخش کشــاورزی رونمایی می شود ،اظهار کرد :انشاه
سازمان بسیج در کنار وزارت خانه های مربوطه به حوزه تولید مانند وزارت صمت
و وزارت جهاد کشاورزی بتواند تولید ،اشتغال و وضعیت معیشتی مردم را بهبود
ببخشد.ســلیمانی تاکید کرد :مردم باید احساس کنند که منویات مقام معظم
رهبری توسط نیرو های انقابی جاری می شود.وی درمورد مرحله دوم رزمایش
کمک های مومنانه گفت :برنامه ریــزی مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه به
پایان رســیده است که در ســه مرحله ده روزه برگزار خواهد شد ،اولین مرحله
مربوط به دهه امامت (از روز عید قربان تا عید فطر) است و مرحله دوم هم دهه
اول محرم برگزار میشود.رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه سومین
مرحله از رزمایش کمک مومنانه در دهه آخر ماه صفر برگزار می شــود ،درباره
انعقاد تفاهم نامهای که امروز میان سازمان بسیج مستضعفین و بیمه کوثر منعقد
شد ،تصریح کرد :توســعه فرهنگ بیمه و باا بردن ضریب نفوذ بیمه در بسیج
وظیفه ما است؛ از این رو رسانهای کردن اینگونه مسائل مشکلی ندارد و نباید از
سم پاشیهای دشمن هراسید.سردار سلیمانی خاطرنشان کرد :تعاون با یکدیگر
فرهنگ ما مســلمانان است که کمکهای مومنانه را به عنوان یکی از مصادیق
آن میتوان مطرح کرد ،که این نوع فعالیت دارای ثواب بسیار زیادی دارد.وی با
تاکید بر اینکه توسعه خدماتی از قبیل بیمه باید برای عموم مردم صورت بگیرد،
گفت :وقتی بحث از جهش تولید به میان میآید ما به عنوان سازمان بسیج باید
همه کشاورزان ،دامداران و صنعتگران را در نظر بگیریم ،زیرا بسیج یک تشکیات
مردمی و نه حاکمیتی است وســپاه فقط از آن صیانت می کند.رئیس سازمان
بسیج مستضعفین در ادامه درمورد مطالبه مقام معظم رهبری از مجموعههای
انقابی اظهار کرد :مقام معظــم رهبری مطرح کردند که مجموعههای انقابی
باید تاش خود را چند برابر کنند تا بر مشکات کشور فائق بیایم؛ چنانچه ملت
ایــران در دورههایی مانند انقاب ،دفــاع مقدس و معضل ویروس کرونا وحدت
اسامی خود را به نمایش گذاشتند.سردار سلیمانی افزود :بسیاری از هموطنان
ما که در کشــورهایی از قبیل آمریکا ،کانادا ،انگلیس و فرانســه اقامت دارند به
دنبال بازگشت به ایران هستند ،از این رو وضع ما نسبت به این کشورها در مهار
ویروس کرونا بهتر است ،اما باید تاش کنیم که اپیدمی مجدد نداشته باشیم.بر
اساس این گزارش در این مراسم عاوه بر سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج
مســتضعفین ،امیر مشعل چی مدیر عامل بیمه کوثر نیز اظهار کرد :بسیج قبل
از آنکه یک ســازمان حاکمیتی باشــد یک نگرش و تفکر است .معتقدم نگرش
بســیجی بعد از گذشت این سال ها نه تنها کم نشده بلکه پر رنگ تر هم شده
است.مشعل چی تاکید کرد :همانطور که مستحضر هستید در تمام کشورهای
پیشرفته دنیا حوزه های کاری بدون بیمه همگی ابتر هستند ،از این سو در هر
جا که فعالیت خدماتی انجام میشود باید بر مبنای بیمه صورت بگیرد تا بتوان
فعالیتهای خدماتی را گســترش داد.وی افزود :اگر سازمان بسیج و بیمه کوثر
می خواهند ضریب نفوذ بیمه را گســترش بدهند باید یک برنامه جامع داشته
باشــند که این برنامه هدفی دارد که آن را سرلشگر باقری رئیس ستاد کل نیرو
های مسلح تحت عنوان ارتقای منزلت و معیشت بسیجیان به بنده اباغ کردند.

هشدار غریبآبادی درباره تضعیف
همکاریهای ایران و آژانس
ســفیر و نماینده دائم کشــورمان نزد ســازمانهای بینالمللی در وین هشدار
داد ،هرگونه تصمیم سیاســی با سوءاســتفاده از شورای حکام ،موجب تضعیف
همکاریهای ایران و آژانس میشــود«.کاظم غریبآبــادی» در مصاحبهای با
خبرنگاران با اشاره به تاشها و اقدام سه کشور اروپایی برای تصویب قطعنامهای
در شورای حکام در راستای دو درخواست دسترسی آژانس ،افزود :در حالی که
ایران به طور گســترده و سازنده ،با آژانس همکاری میکند ،ارائه قطعنامهای با
هدف درخواســت از ایران برای همکاری و اجابت دو خواســته آژانس ،اقدامی
تاسفآور و کاما غیرسازنده است .وی همچنین اظهار داشت :اینکه این قطعنامه
از سوی کشورهایی ارائه میشود که یا دارنده ساح هستهای هستند یا میزبانی
چنین ســاحهای مخرب و کشــندهای را برعهده دارند ،و از سویی نگرانیهای
پادمانی خود را در مورد ایران اظهار میدارند ،به سخره گرفتن هنجارها و قواعد
بینالمللی حاکم بر رژیمهای خلع ســاح و عدم اشاعه است.آژانس بینالمللی
انرژی اتمی بر اســاس گزارشهــای ادعایی ،اتهامهایــی را درباره فعالیتهای
هســتهای اعام نشــده در مکانهایی در ایران مطرح کرده است.نماینده دائم
کشــورمان همچنین با انتقاد از عدم اقدام سه کشور اروپایی در اجرای تعهدات
خــود تحت برجام ،به آنها توصیه کرد اگــر نمیتوانند برای نجات برجام گامی
بردارند ،حداقل شــرایط را پیچیده و دشوارتر نکنند.سفیر کشورمان نزد آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ،از اعضای شورای حکام نیز خواست با تدبیر و هشیاری،
از اتخاذ اقدامات سیاسی و عجوانه پرهیز کنند تا موجبات تداوم همکاریهای
ســازنده ایران و آژانس همچنان محفوظ بماند.وی افــزود :به طور طبیعی ،در
صورت تصویب چنین قطعنامهای که اهداف آمریکایی نیز در آن کاما مشخص
است ،جمهوری اسامی ایران نیز ناچار خواهد بود متناسب با آن ،اقدامات ازم
را اتخاذ کند که مسئولیت آن برعهده بانیان چنین رویکردهای سیاسی و مخربی
اســت.غریبآبادی همچنین در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس درخصوص
پادمان گفت :با وجود اینکه  ۲0درصد بازرســیهای آژانس در سطح جهانی از
ایران انجام میشود و ایران سالیانه بیش از  ۳۳دسترسی تکمیلی نیز برای آژانس
فراهم میکند ،انتشار چنین گزارشی از سوی آژانس و بزرگنمایی دو درخواست
دسترسی ،موجب تاسف عمیق اســت .نماینده دائم کشورمان افزود :ما مفصا
در تهران و وین با مقامهای آژانس صحبت کردیم که هر درخواســت دسترسی
باید طبق پروتکل الحاقی مبتنی بر اســناد و دائل منطقی و متقن و همچنین
اطاعات و ارزیابی مستقل آژانس باشد .این در حالی است که درخواست آژانس
مبتنی بر ادعاهای رژیم صهیونیســتی به عنوان دشمن جمهوری اسامی ایران
اســت .آژانس به تازگی تاش کرد اطاعات متفاوت دیگری را به عنوان مبنای
درخواست خود ارائه کند که فقط شامل چند تصویر ماهوارهای تجاری است که
ایــن تصاویر نیز حاوی اطاعات منطقی و متقنی که بتواند بعنوان مبنایی برای
اثبات مشروعیت درخواستهای آژانس قرار گیرد ،نیست .وی ادامه داد :از سوی
دیگــر ،برخی از این طریق ،دنبال بــاز کردن یک فرایند بیانتها فراروی ایران و
آژانس و بازگشایی موضوعهای ادعایی مختومه شده گذشته هستند که به هیچ
وجه ،مورد پذیرش جمهوری اسامی ایران نیست.
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دریادار فدوی:

هیچگاهدربرابردشمنانسرفرودنمیآوریم

دریادار فدوی با بیان اینکه هیچگاه در برابر دشــمنان سر
فرود نمیآوریم ،گفت :در هــر عرصه ای با آمریکا روبهرو
شدیم آنها را مجبور به تمکین کردیم.به گزارش سپاه نیوز،
ســردار سرتیپ پاســدار علی فدوی جانشین فرمانده کل
سپاه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه کربای استان
مازندران اظهار داشت :مردم ایران مردمی انقابی هستند.
رزمندگان و بســیجیان در اوایل انقاب در دفاع از انقاب،
دفاع از مقدسات و دفاع از حریم اهل بیت(ع) گام برداشتند
و بهعنوان پشتوانه بزرگ و اساسی برای کشور هستند.وی
افزود :راه رزمندگی راه جان دادن است و این سربلندی به
برکت اسام و انقاب اسامی بوده و عظمت و بزرگی شهدا
در دل مادران و خانواده آنان قابل مشــاهده است.جانشین
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه استان مازندران استانی علوی
است که بیش از  10هزار شهید تقدیم انقاب و اسام کرده
اســت ،گفت :شــهدای ما در دفاع از حرم اهل بیت(ع) به
دفاع از حرم و جبهه حق انقاب اسامی پرداختند و طبق
قاعده حق پیروزی با حزب اه بوده و بدانیم بر اساس وعده
خــدا پیروزی از آن حزب اه است.جانشــین فرمانده کل
سپاه در ادامه خاطرنشان کرد :در هشت سال دفاع مقدس
رئیس قوه قضاییــه تأکید کرد :هر گاه
تصمیمات مهم اقتصــادی و اجتماعی
و فرهنگــی با نگاه جلوگیــری از وقوع
جرم و کاهش ناهنجاری اتخاذ شــوند
و دســتگاههای مســئول در سه قوه به
وظایــف نظارتــی خود درســت عمل
کنند ،شاهد کاهش جرم و پروندههای
قضایی خواهیم بود.بــه گزارش مرکز
رســانه قــوه قضائیه ،دومین نشســت
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به
منظور هم اندیشی برای تصویب پیش
نویس برنامه پیشــگیری از وقوع جرایم
اقتصــادی و اداری ،صبح سهشــنبه به
ریاست آیتاه سید ابراهیم رئیسی و با
حضور نمایندگان عالی قوای سهگانه در
دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد.رئیس
قوه قضاییه در ابتدای این نشست اظهار
داشت :پیشگیری از جرم یکی از اصول
محوری در قانون اساسی است که همه
دستگاهها در قبال آن مسئول هستند؛
بــه نحوی که هیچ دســتگاهی را نمی
توانیم نــام ببریم؛ مگر آن که مأموریت
پیشــگیری از وقوع جرم نیــز برای آن
تعیین شــده باشد.آیتاه رئیسی ادامه
داد :حتــی اگر این مأموریت قانونی هم
برای دســتگاهها وجود نداشت ،اقتضاء
انجــام صحیــح مســئولیتها ایجاب
میکــرد که همــواره نگاهی به کاهش
ناهنجاریهــای اجتماعی و اقتصادی و
فرهنگی داشته باشیم.رئیس قوه قضاییه
با اشــاره به تدبیر پیش بینی شــده در
قانون اساسی برای هماهنگی دستگاهها
در جهت پیشگیری از وقوع جرم گفت:
قانونگذار برای اینکه پیشگیری از وقوع
جرم به درستی صورت پذیرد ،با وجود
تقســیم کار بین قوا در قانون اساسی،
شــورایی را برای هماهنگــی بین قوا و
دستگاهها پیش بینی کرده تا وظایف هر

کشورها با صدام متحد شــدند .رزمندگان اسام به ندای
امامشان لبیک گفتند و به دفاع از خاک کشور پرداختند و
طبق فرموده امام راحل ،مکلف به انجام تکلیف هســتیم و
مکلف به نتیجه نیستیم.وی با بیان اینکه هیچگاه در برابر
دشــمنان سر فرود نمیآوریم ،گفت :در هر عرصهای که با
آمریکا روبهرو شدیم آنها را وادار به تمکین کردیم.دریادار
فدوی با بیان اینکه اگر مشکلی داریم باید پای کار برویم و
اگر پای کار نرویم ،کاری انجام نمی شود ،تصریح کرد :بیش
از  41ســال از پیروزی انقاب اسامی میگذرد اگر طبق
قاعــده قرآن عمل کنیم با همدلــی ،هم افزایی و وحدت
میتوانیم بر مشکات و کاستی ها فائق آمده و این انقاب
را بهدست صاحب اصلی آن برسانیم.جانشین فرمانده کل
ســپاه در پایان تصریح کرد :پاسداری خدمت صادقانه به
مردم اســت و بازنشستگی ندارد؛ امیدواریم با کمک سپاه،
بسیج ،مردم و مسئوان در راستای فرمایشات مقام معظم
رهبری گام برداریم و ماموریت ها را بهخوبی انجام دهیم.در
پایان این مراسم از تاش ها و زحمات سردار بابایی تجلیل
و سرهنگ سیاوش مسلمی به عنوان فرمانده سپاه کربای
استان مازندران معرفی شد.

آیتاه رئیسی:

آمار جرایم و تخلفات قابل قبول
و زیبنده نظام نیست

کدام از آنها به طور دقیق مشخص باشد.
آیتاه رئیسی با ابراز خرسندی از آغاز
این کار با همکاری دستگاههای مختلف
و تأکید بر لزوم پیشــرفت و گســترش
اقدامات انجام شــده ،گفت :هر چند که
اقدامات نظارتی سازمان های فرهنگی
و نهادهــای نظارتی در قوای ســه گانه
یکی از عوامل مهم در پیشگیری از جرم
به حســاب می آید اما با این وجود این
اقدامات ،آمار جرایم و تخلفات قابل قبول
و زیبنــده نظام نبــوده و با بهکارگیری
تمهیدات قطعاً میتواند کاهش یابد که
البته این اتفاق همکاری همه بخشها و
دستگاههای مختلف را میطلبد.آیتاه
رئیســی یکی از موضوعــات مهم برای
بحث و بررسی در موضوع پیشگیری از
جرم را مسأله پساکرونا دانست و افزود:
بحمــداه در موضــوع مدیریت بحران
کرونا در دو حوزه بهداشــت و درمان و
اقتصادی در حال عبور از بحران هستیم
اما احتمال وقوع جرایمی در حوزههای
اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگی در
دوران پساکرونا وجود دارد که باید برای
پیشگیری از آنها تدبیر کرد و بهنظر می
رسد این جلســه جایگاه مناسبی برای
بحث و تبادل نظر برای پیشــگیری از
وقوع این جرایم است.در بخشی از این
نشست ،اسحاق جهانگیری ،معاون اول
رئیــس جمهور با تقدیــر از رئیس قوه
قضاییه برای فعال کردن ظرفیت قانونی
شورای عالی پیشــگیری از وقوع جرم

گفت :آن چه به عنوان محورهای اصلی
پیش نویس برنامه جامع پیشــگیری از
وقوع جرایم اقتصادی و اداری ارائه شد،
مورد تأیید دولت نیز هســت؛ چنان که
در موضوع شــفافیت و تعــارض منافع
دو ایحه جداگانه از ســوی دولت برای
تصویب به مجلس ارائه شــده است.وی
با بیان این که ازم است در تدوین این
دســتورالعمل نقش قوا و دستگاههای
مختلف به صورت دقیق مشخص شود تا
ضمن رعایت اصل تفکیک قوا ،همکاری
قابل قبولی در حوزه پیشگیری از وقوع
جرم بین دستگاهها صورت گیرد ،اجماع
ســران قوا بر روی مصوبات را زمینهساز
تحقق همهجانبه این همکاری دانست.
«قانون پیشــگیری از وقوع جرم» که
به صــورت ایحه به مجلس شــورای
اسامی ارائه شده بود ،در جلسه علنی
روز دوشــنبه هفتم شهریور ماه 1۳۹0
مجلس تصویب و در مجمع تشــخیص
مصلحت نظام اصاح و تکمیل و ســال
 ۹4برای اجرا به دولت اباغ شــد اما تا
بهار  ۹۸اجرایی نشده بود.پس از ریاست
آیتاه رئیسی بر قوه قضاییه ،نخستین
جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع
جرم که شــورایی فراقوهای اســت ،با
هدف استفاده از ظرفیتهای این شورا
برای اجرایی کردن قانون پیشگیری از
وقوع جرم با حضــور نمایندگان قوای
ســه گانه در دفتر رئیــس قوه قضاییه
برگزار و مقرر شــده بــود آئین نامه و

پیش نویســی در ایــن خصوص تهیه
شود.حجتااسام منتظری ،دادستان
کل کشــور و حجتااسام درویشیان،
رئیس ســازمان بازرســی کل کشــور
هم در این نشســت بر انجــام وظایف
قانونی نظارتی خود برای پیشــگیری
از وقــوع جرم و تخلف در دســتگاهها
ضمن رعایت اصل تفکیک قوا تأکید و
تصریح کردند این کار به معنی دخالت
در کار قوا نیســت بلکه کمک به سالم
سازی نظام اداری کشور است.دادستان
کل کشــور در همین راستا متذکر شد
که مصوبات شورای عالی پیشگیری از
وقوع جرم به عنوان یک نهاد فراقوهای
که برای هماهنگی بین بخشی تشکیل
شده اســت ،پس از تصویب سران قوا
از ســوی رئیس جمهور اباغ میشود
و بــرای همــگان ازم ااتبــاع و ازم
ااجراست و برنامههای این شورا نیز با
نظر نمایندگان قوا و دستگاههای ذیربط
تدوین می شــود.رئیس قوه قضاییه در
بخــش پایانی این نشســت و در جمع
بندی مباحث ارائه شده از سوی اعضای
شورا اظهار داشت :قانون وظیفه همه قوا
و دستگاهها را در سامت نظام اداری و
شفافیت عملکرد دستگاهها معین کرده
و اگر فرایند نظارت به درســتی انجام
شود و انگیزهها و ابزارهای جرم بر طرف
شــود ،از وقوع جرم پیشگیری خواهد
شــد.آیتاه رئیســی در این خصوص
به «ایحه شــفافیت» و «قانون ارتقاء
سامت نظام اداری» اشاره کرد و با بیان
این که قانون ارتقاء سامت نظام اداری
از بهترین قوانین کشور و پیشرفتهتر از
قوانین موجود در برخی کشورهاســت،
متذکر شــد« :اجرای کامل این قوانین
که سبقه پیشگیرانه دارند ،مانع از بروز
بسیاری از مفاسد اداری خواهد شد».

وزیر کشور:

ترامپ فرد مطمئنی برای گفتوگو نیست

وزیر کشــور گفت :تا زمانی که آمریکا دســت از خوی
اســتکباری خود بر ندارد و نخواهد اســتقال جمهوری
اسامی ایران را به رسمیت بشناسد ،امکان گفت و گو با
آن را نداریم .عبدالرضا رحمانی فضلی در این نشست که
با حضور مسئوان دستگاهها و نهادهای مختلف اجرایی،
قضایی ،انتظامی و امنیتی و با مشارکت ویدئوکنفرانسی
فرمانداران سراســر اســتان مازندران برگزار شد ،با بیان
اینکه در چارچوب قوانیــن بین المللی و احترام متقابل
با کشــورهای جهان تعامل داریم ،افزود :امروز برای تمام
کشــورهای دنیا مشخص شده است که رئیسجمهوری
فعلی آمریکا قابل اطمینان نیست و وی نه تنها از برجام،
بلکه از برخی دیگر از تعهدات بین المللی نیز خارج شده
است.وی اظهار داشت :رئیسجمهوری آمریکا نشان داد
که به هیچ یک از تعهدات ســازمانهای بین المللی نیز
متعهد نیســت و نه تنها با جمهوری اسامی ایران بلکه
با برخــی دیگر از کشــورهای جهــان از جمله چین و
روسیه نیز مشکل پیدا کرده است و مشکات را حتی به
داخل کشــورش نیز میکشاند .در چنین شرایطی با این
رئیسجمهوری که آمریکا دارد ،امکان گفت و گو وجود
ندارد و برای تمام دنیا هم ثابت شده است که ترامپ فرد
مطمئنی برای گفت و گو و تعهدات بین المللی نیست و
در واقع خوی اســتکباری آمریکا برای تمام دنیا به اثبات
رسیده اســت.رحمانی فضلی در ادامه گفت :اگرچه ما با
خوی اســتکباری آمریکا مشکل داریم ولی دشمنی ما با

آن کشور ذاتی نیست و همان گونه که بنیانگذار جمهوری
اســامی و رهبر معظم انقاب اسامی فرمودند با دولت
آمریکا مشــکل داریم و با مردم آن کشور هیچ دشمنی
نداریم .تا زمانی که آمریکا دست از خوی استکباری خود
بر ندارد و نخواهد استقال جمهوری اسامی ایران را به
رسمیت بشناسد ،امکان گفت و گو با آن را نداریم.
وزیر کشور با اشاره به اجماع همگانی نسبت به برجام در
داخل کشور ،تصریح کرد :به هر حال با برجام راهگشایی
خوبی از لحاظ اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور ایجاد
شد و شاهد رشد ســرمایه گذاری و اقتصادی در کشور
بودیم .با خــروج آمریکا از برجام در پی بدعهدی رییس
جمهــوری فعلی آن کشــور ،اگرچه در ابتدا مشــکات
اقتصادی بویژه برای عموم مردم ایجاد شــد ولی بعد از

زمان اندکی توانستیم با حمایتهای رهبر معظم انقاب
اسامی و همکاری مردم و سایر نیروهای داخل نظام بر
این مشکات فائق آییم و خط بطان بر پیشبینیهای
بدبینانه در مورد آینده کشورمان بکشیم.رحمانی فضلی
ادامه داد :تجربه به ما ثابت کرده اســت که برای افزایش
قــدرت چانه زنــی در دنیا باید در حــوزه اقتصادی نیز
همانند حــوزه نظامی به توانمندی و به توان بازدارندگی
برســیم و در این صورت میتوانیم اهداف خود را در دنیا
دنبال کنیم.وزیر کشور با تشکر از همه تاشگران عرصه
مقابله با کرونا در اســتان مازندران که بخوبی با هدایت
اســتاندار موفق به مدیریت این بیماری شــدند ،گفت:
صیانت از امنیت ،معیشــت و آزادی هــای قانونی مهم
تریــن محورهای خدمت همه مدیران در وزارت کشــور
باشــد.رحمانی فضلی در پایان از نحوه تعامل اســتاندار
مازندران در راســتای توسعه استان با دستگاه ها و دیگر
قوا قدردانی کرد و اظهار داشــت :کاهش چشمگیر آتش
سوزی ها در مازندران موجب خرسندی اینجانب است.در
این نشست  ۲0دستگاه و نهاد به ارایه گزارش از اقدامات،
برنامه ها و ارایه مسایل خود پرداختند.مسایل بخشهای
مختلف حوزههای سیاسی ،اجتماعی ،امنیتی ،انتظامی،
قضایی ،اقتصادی ،عمرانی ،برنامه و بودجه ،گردشــگری،
جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت مطرح و گزارش
مبسوطی از اقدامات حوزه مقابله با کرونا در استان به وزیر
کشور ارائه شد.

تقدیر واعظی از دولت افغانستان در جلوگیری
از دامن زدن به ایرانهراسی
رئیس دفتر رئیسجمهوری با تقدیر از دولت افغانستان در جلوگیری از دامن زدن
به ایرانهراســی گفت :هوشیاری دولت افغانستان در جلوگیری از دامن زدن به
ایرانهراسی ،در راستای منافع ملی آن کشور است .محمود واعظی رئیس دفتر
رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
«هوشــیاری دولت افغانســتان در جلوگیری از دامن زدن به ایرانهراســی که
ســناریوی طراحی شده از سوی دشــمنان برای تخریب روابط برادرانه بین دو
ملت اســت و فراموش نکردن میهماننوازی ســخاوتمندانه دولت و ملت ایران
طی دهههای اخیر از ۳میلیون نفر از اتباع افغانســتان ،در راســتای منافع ملی
آن کشور میباشد».

تکذیب استعفای وزیر بهداشت از سوی
سخنگوی دولت
سخنگوی دولت اعام کرد استعفای وزیر بهداشت و درمان صحت ندارد.
علی ربیعی در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت:امروز شایعات زیادی در
مورد استعفای آقای دکتر نمکی مطرح شده بود .شایعه استعفا را تکذیب میکنم.
همین چند دقیقه پیش با دکتر نمکی صحبت کردم و صبح فردا نیز جلسهای با
ایشان در دفترشان خواهم داشت.
دادستان کل کشور در نشست با شهردار تهران

اصاح قانون شهرداری باید در دستورکار
قرار گیرد
نشست مشترک شــهرداری تهران با دادستانی کل کشور صبح امروز با حضور
حجت ااسام منتظری و حناچی شهردار تهران برگزار شد.به گزارش دادستانی
کل کشور ،حجت ااسام و المسلمین منتظری در ابتدای این جلسه با تسلیت
فرا رســیدن سالروز شــهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد :امام صادق علیه
السام حق فراوانی بر گردن امت اسامی دارند ،در شرایطی که به لحاظ مسائل
حکومتی و جریانات سیاســی پیش آمد توانست بسیاری از اصول دین و مبانی
فقهی را برای مردم تبیین و ترســیم کند و بســیاری از احادیثی که اکنون ما
به آنها دسترســی داریم ،از این امام بزرگوار نقل شــده است.وی با بیان اینکه
جایگاه نظام جمهوری اسامی ایران در دنیا یک جایگاه بسیار خوب است و نظام
اسامی ما در عرصههای مختلف سیاسی علمی و ...حرفهای زیادی برای گفتن
دارد ،اصل وایت فقیه را یادآور شد و گفت :در کشورهای اسامی که به وایت
فقیه اعتقاد ندارند میبینید که جنبشهای مردمی شکل میگیرد؛ اما سرانجام
نداشــته و شکست میخورند که نمونههای آن در سالیان اخیر در مصر تونس و
لیبی قابل مشــاهده است.دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود
به نقش و جایگاه شهرداریها اشاره کرد و گفت :بنده به خاطر مسئولیت قبلی
در دیوان عدالت اداری ،با روند کار و فعالیت شهرداریها و مشکات آنها آشنا
هستم و این اعتقاد را دارم که شاید شهرداری اولین دستگاه حکومتی باشد که
همه مردم بدون استثنا با آن ارتباط دارند.وی خاطر نشان کرد :حتما مدیریت و
اداره چنین نهاد بزرگی ســاز و کار خاص خود را میطلبد و نیاز به تاش شبانه
روزی دارد.منتظری افزود :در زمان مسئولیت در دیوان عدالت اداری ،شهرداری
همیشه در رتبه اول یا دوم بیشترین شکایات مردمی بود؛ اما با گزارشی که امروز
بیان شد اکنون شهرداری در رتبه  4شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری قرار
دارد و این نشــان از تاش شهرداری است و امیدواریم که باز هم شاهد کاهش
شکایات مردمی از این مجموعه باشیم.دادستان کل کشور به برخی از مشکات
شــهرداریها اشاره کرد و گفت :بسیاری از مشــکاتی که اکنون وجود دارد به
خاطر ناکارآمدی و قدیمی بودن قانون اســت و اصاح قانون شــهردرای از آن
اموری است که باید حتماً در دستور کار خود قرار دهد .چون قوانین فعلی قدیمی
است و ازم است یک قانون جامع و کامل برای شهرداریها تهیه و تصویب شود
و اگر این کار صورت گیرد قطعاً یک اقدام ماندگار خواهد بود.

بیانیه مشترک تروئیکای اروپا درباره ایران
ســه کشــور اروپایی بیانیهای را در خصــوص راســتیآزمایی و نظارت آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در خصوص ایران منتشــر کردند.تروئیکای اروپا شــب
گذشــته در بیانیهای ضمن تقدیر و تشــکر از اقدامات آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در خصوص راســتیآزمایی ایران از برنامه جامع اقدام هستهای حمایت و
تعهدشــان نسبت به این توافق را ابراز کردند.سه کشور اروپایی همچنین با ابراز
تاســف در خصوص اقدام اخیر آمریکا نســبت به لغو معافیتهای هستهای ،از
تمامی کشــورها خواست تا از اقداماتی که به اجرای تعهدات هستهای لطمهای
وارد میکند ،خودداری کنند.تروئیکای اروپا همچنین در این بیانیه نســبت به
تداوم غنیسازی اورانیوم با غنای کم ایران ابراز نگرانی کرده و اقدامات هستهای
ایران را در تضاد با برجام خوانده است.
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رئیس اتاق بازرگانی تهران:

اقتصاد ایران ظرف دو سال گذشته  ۱۶.۲درصد کوچکتر شد

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بر اساس پیش بینی های صورت
گرفته ،اقتصاد ایران در دو ســال گذشته  ۱۶.۲درصد کوچکتر
شده اســت ،گفت :هدفگذاری تورم بانک مرکزی برای تحقق
 ۲۲درصد در ســال  ۹۹منطقی نیســت ،.مسعود خوانساری،
در نشســت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشــاورزی تهران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در
حال برگزاری است ،گفت :در دورانی که با تحریم روبرو هستیم
و فروش نفت دچار مشــکل است ،یکی از راههایی که میتواند
رشد اقتصادی را توسعه دهد ،برطرف کردن موانع کسب و کار
و حذف مجوزهای زائد است که خوشبختانه با اقدام وزارت امور
اقتصادی و دارایی برای ایجاد پنجره واحد آغاز کســب و کار،
این امیدواری وجود دارد که موانع پیش روی کســب و کارها
برطرف شــود.رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران افزود :پیشبینی بانک جهانی برای رشــد اقتصادی دنیا
منفی  ۵.۲درصد است که در ایران نیز ،رشد منفی  ۵.۳درصدی
پیشبینی شده است؛ این در شرایطی است که با توجه به اینکه
رشــد اقتصادی در دو سال گذشته ایران نیز منفی بوده است،
اقتصاد کشــور ظرف همین مدت ۱۶.۲ ،درصد کوچکتر شده
اســت.وی با بیان اینکه برای دولت کسری  ۱۰۴هزار میلیارد
تومانی پیشبینی شــده و از ســوی دیگر ،مرکز پژوهشهای
مجلس نیز ،رقم  ۱۸۵هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه
اعام کرده؛ تصریح کرد :پس ســال  ۹۹یک سال جدی است
که با توجه به کاهش درآمد دولت و افزایش کســری بودجه،
باید دید که دولت چــه برنامهای برای مدیریت اقتصاد دارد.به
گفته خوانســاری ،بانک مرکزی هدفگذاری تورم  ۲۲درصدی
را برای ســال جاری اعام کرده ،در حالیکه شواهد حکایت از
تحقق تورم بااتری برای اقتصــاد دارد؛ چراکه افزایش قیمت
بسیار بااتری خواهیم داشــت که در اکثر اقام خود را نشان
داده اســت ،بنابراین پیش بینی میشود که تورم بااتر از این
رقم باشد و بنابراین ،هدفگذاری تورمی بانک مرکزی رقم واقعی
نیست.وی اظهار داشت :بر این اساس ،باید تدبیر کرد که اقتصاد
وقفه بیشتری نداشته باشد ،این در حالی است که حقوق ماهانه
پرسنل دولتی ســر ماه پرداخت میشــود ،در حالیکه بخش

خصوصی با کاهش نیرو مواجه شده و حقوق معوقه کارگران از
ماهها قبل پرداخت نشده است؛ بنابراین فشار ،بیشتر در بخش
خصوصی و بنگاهها اســت و دولــت و مجموعه دولت کمتر از
این کاهشها آســیب خواهند دید.رئیس اتاق بازرگانی تهران
خاطرنشــان کرد :دولت پیش بینی کرده است که برای جبران
کاهش درآمد و یا قسمتی از کسری بودجه ،چاپ اوراق دولتی
را صــورت دهد؛ ضمن این که در ســال  ۹۸معادل  ۹۸۵هزار
میلیارد تومان تســهیات پرداخت شــده که اگرچه رشد ۲۵
درصدی داشــته ولی تورم تولیدکننده  ۳۶درصد بوده اســت
که با توجــه به قیمت ثابت ،اگر قرار باشــد که خریدار اصلی
این اوراق بانکها باشند ،بحث تسهیاتی که قرار است بانکها
بدهند کاهش بیشتری خواهد داشت و این هشدار جدی است.

سهام ۵۳۲هزار تومانی حدود ۱۱میلیون
تومان شد
سامانه استعام لحظهای ارزش سهام عدالت به روز شد و ارزش سهام عدالت با
ارزش اولیه  ۵۳۲هزار تومانی به حدود  ۱۱میلیون تومان رســیده است .در پی
صدور دستور آزادسازی سهام عدالت ،سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه با راهاندازی سامانه استعام و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات
دارایی واقعی سهام عدالت مشموان بهتفکیک شرکتهای بورسی و ارائه تعداد
و ارزش هر سهم آنها کرد.این سامانه با تاخیر  ۱۱روزه امروز به روزرسانی شده و
مشموان می توانند با مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود
که بر اساس قیمت های پایانی روز گذشته تهیه شده است آگاهی یابند.ازم به
ذکر اســت تنها کسانی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده
اند می توانند جزئیات ســهام خود را در سامانه استعام مشاهده کنند.بر اساس
این گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن ها  ۵۳۲هزار تومان است در
پایان معامات روز گذشــته ارزش سهام عدالتشان به  ۱۰میلیون و  ۶۸۳هزار و
 ۹۲۲تومان رسیده است.

اعطای فوری بستههای معیشتی به کارگران
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت :با توجه به آثار و تبعات شیوع کرونا بهویژه
در جامعه کارگری و مشکات معیشتی این قشر زحمتکش در جلسه کمیسیون
کارگری بر رســیدگی به موقع و ارائه خدمات ازم از جمله اعطای بســتههای
معیشتی از سوی سازمانهای مربوطه در اسرع وقت تاکید شد.جلسه کمیسیون
کارگری با موضوع بررسی مسائل کارگری کشور روز سهشنبه با حضور «حمید
مانوری» مدیرکل سیاسی ،معاون سیاســی ،مدیران کل ذیربط وزارت کشور
و نمایندگان ســازمان برنامه و بودجه ،وزارت صمــت ،وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،بانک مرکزی ،سازمان امور مالیاتی ،دادستانی و سایر دستگاههای عضو
کمیسیون ،امروز در محل وزارت کشور برگزار شد.در این جلسه ،با توجه به شیوع
بیماری کرونا در کشــور و تبعات آن بر واحدهای کارگری ،گزارشــی از آخرین
اقدامات انجام شــده برای رونق هرچه بیشتر واحدهای تولید و کارگری و حل
مشکات کارگران از جمله پرداخت بیمه بیکاری به افراد مشمول در اسرع وقت،
همچنین پرداخت تسهیات بانکی به واحدهای متقاضی ارائه و تصمیمات ازم
اتخاذ شد.مانوری در این زمینه گفت :در همین راستا با توجه به پرداخت مرحله
اول بیمه بیکاری ،مقرر شد در اسرع وقت حقوق بیمه بیکاری مربوط به فروردین
و اردیبهشــتماه به افراد مشمول پذیرفته شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی که اسامی آنها به ســازمان برنامه و بودجه اعام شده است ،پرداخت
شود.مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین تصریح کرد :با توجه به اعام وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی قید «ممنوعیت پرداخت تســهیات به واحدهای
تولیدیِ موضوع عدم تعدیل نیروی انسانی» از شرایط پرداخت تسهیات حذف
شده و همه واحدهای تولیدی میتوانند تقاضای خود را در این راستا ارائه کنند.
مانوری عنوان کرد :با توجه به آثار و تبعات شیوع بیماری کرونا بهویژه در جامعه
کارگری و مشکات معیشتی این قشر زحمتکش ،در این جلسه بر رسیدگی به
موقع و ارائه خدمات ازم از جمله اعطای بستههای معیشتی از سوی سازمانهای
مربوطه در اسرع وقت تاکید شد.

ارزش نخستین صندوق  ETFدو برابر شد
وزیر امور اقتصــادی و دارایی از عرضه دومین صندوق  ETFدر بورس تا دو ماه
آینده خبر داد و گفت :ارزش واحدهای خریداری شــده نخستین صندوق ETF
تاکنون دو برابر شــده است.فرهاد دژپسند در حاشیه نشست هیات نمایندگان
دوره نهم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران در جمع خبرنگاران
افزود :عرضههای اولیه در بورس را به طور منظم خواهیم داشــت.وزیر اقتصاد
با اشــاره به عرضه واحدهای صندوق  ETFدر اردیبهشت ماه ،گفت :این عرضه،
نخســتین تجربه ما در واگذاری این صندوقها بود که از طریق آن بزرگترین
صندوق  ETFکشور شکل گرفت.دژپسند اضافه کرد :ارزش واحدهای خریداری
شده این صندوق تاکنون دو برابر شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره گفت:
در حدود  ۶.۵تا  ۹میلیارد دار از منابع
کشــور در کره جنوبی بلوکه شده است
و هنــوز کرهای ها برای همکاری با ما و
آزادســازی منابع اقدامی نکردهاند.چند
روز قبــل عبدالناصر همتی ،رییس کل
بانــک مرکزی در گفتگویی با بلومبرگ
از رفتــار کرهایها در ایجاد دسترســی
به منابــع حاصل از صادرات نفت انتقاد
کرد .این اولین انتقاد آشکار همتی نبود.
پیشتر نیز تاکید داشــت اگر کرهایها
همکاری ازم را با ایران نداشته باشند،
بازار ایران را بایــد فراموش کنند.حاا
مدتی اســت برندهای مطــرح کرهای
از بازار ایران کــوچ کردهاند،وقتی عدم
همکاری کرهایها حتــی در ارائه کاا
و خدمات روشــن شــد ،برخی فعاان
بازار لــوازم خانگی خودجوش تابلوهای
برندهــای کــرهای را از ســر در مغازه
هایشان پایین کشیدند تا اعتراض خود
را نشان دهند .آخرین روزهای فروردین
ماه بود که همتی پیامی آشکار خطاب
به کرهایها اعــام کرد ،آنجا که تاکید
کرد ستاد مبارزه با قاچاق باید دست به
کار شود و از ورود کااهای کرهای مانعت
بعمل آورد  .وی گفته بود :مقامات کره
پول هــای ما را نمیدهند به آنها گفتم
اگر ندهید دیگر اجازه نمیدهم کااهای
سامسونگ و ال جی به ایران بیاید.دیدم
خیلی جوابی نداشــتند و حساســیتی
نشــان ندادند .برایشــان مهم نیست.
کاایشان را از طریق دبی (امارات) می
فروشــند و از طریق لنج ها در کنگان
و نظایــر آن به داخل کشــور میآید.
معلوم است جواب ما را نمیدهند چون
کاایشــان را میفروشند.حاا اما دامنه
انتقاد فراتر رفته اســت ،به رغم گذشت
دو ماه از اظهارات همتی ،هنوز کرهایها
بر موضع خود هستند و دسترسی ایران
به منابــع ارزی حاصل از صادرات نفت
فراهم نشده است .عبدالناصر همتی ،در

به گفته خوانســاری ،صادرات غیرنفتی یکــی از منابع اصلی
درآمدی کشــور در حال حاضر است که متأسفانه در دو ماهه
اول امسال ،نسبت به سال مشابه با کاهش  ۴۷.۷درصدی روبرو
هســتیم که اگرچه مقدار زیادی از این کاهش مربوط به کرونا
است ولی سیاستهای غلطی که برای صادرات اعمال میشود
عامل اصلی کاهش صادرات اســت.وی اظهار داشت :بارها این
بحث مطرح شده است که مشــورت با دست اندرکاران بخش
خصوصی و صادرات راهگشا است؛ ولی کمتر به این موضوع بها
داده شده اســت و بسیاری از صادرکنندگان واقعی که سالیان
سال صادرکننده بوده اند ،از چرخه خارج و افراد جدیدی وارد
میشوند که نگرانی وجود دارد که آیا ارز آنها نیز برمی گردد.به
گفته خوانساری ،مجموعه دولت در امر صادرات دخیل هستند؛

اما باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گله کرد؛ چراکه وقتی
که انتقاداتی از روشهای بازگشت ارز صادراتی صورت میگیرد،
بحث رانت خواری و سوءاستفاده مطرح شده و مسائل شخصی
میشــود که این کار قشنگی نیســت.وی افزود :در حوزه بازار
سرمایه نیز این روزها شــاهد هستیم که رونق خوبی در بازار،
به وجود آمده اســت و در سه ماهه ابتدای امسال ،یک میلیون
و  ۴۰۰هــزار نفر افراد جدید وارد بورس شــده اند که عاوه بر
بحث سهام عدالت این آمار به ثبت رسیده است و امیدواریم در
بورس کار به بهترین شــکل پیش رود ،این در حالی است که
پیشنهاد مشــخص ما این است که بروکراسی حاکم بر ورود و
پذیرش شرکتها به بورس کاهش یابد؛ چراکه اکنون برای ورود
این شرکتها یک سال زمان نیاز است؛ ضمن اینکه باید شفافیت
بیشــتری بر روی سهام عرضه شده و قیمتهای ارائه شده نیز
حاکم شود؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که اگر بورس ریزش
کند ،مشکلی در صندوقهای اعتباری به وجود آورد.خوانساری
در خصوص بازار خودرو نیز گفت :برگزاری قرعه کشــی برای
خودرو در دنیا بی نظیر بوده است؛ چراکه برای  ۲۵هزار خودرو
 ۷میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نمیدانیم این چه شاهکاری
بوده و به نظر میرسد که این اقدام نسنجیده نبود.رئیس اتاق
بازرگانی تهران افزود :در بحث واگذاریها نیز باید به این نکته
اشــاره کرد که بعد از تغییرات در ســازمان خصوصی سازی،
پروندههایی که مدیران قبلی تائید کرده بودند ،در حال حاضر
با شکایت همین مدیران به مرکز داوری ارجاع شده است و این
کار زیبایی نیســت و ناامنی در بخش خصوصی ایجاد خواهد
کرد.وی افزود :در کسب و کارهای مرتبط با کرونا و تسهیاتی
که در نظر گرفته شــده است ،واحدهای تولیدی منظور نشده
اند که باید به این فهرســت اضافه شود؛ ضمن اینکه در ارتباط
با اســتمهال دریافت فهرست بیمه که جریمه از سازمان بیمه
تأمین اجتماعی لغو شده ،اگرچه بخشنامه شده است؛ ولی عمل
نمیشود که امیدواریم در دولت مطرح شود.خوانساری معتقد
است که اگر امسال ،سال جهش تولید است حتماً همه ما باید
در این حــوزه فعالیت کنیم ،در غیر این صورت جهش محقق
نشده و موانع جدید به اقتصاد وارد میشود.

ایران چقدر پول
در کره جنوبی دارد؟
آخرین اظهار نظر خود گفته است :اگر
بانکهای کرهای به توافقات بینالمللی
خود با ما پایبند نباشــند ،ما این حق را
داریم که تحت قوانیــن بین المللی به
اقدامات قانونی روی آوریم و ما مقامات
کره جنوبی را در این فرآیند مســئول
میدانیم.
ایران چقدر پــول در کره جنوبی
دارد؟
حســین تنهایی ،رییس اتاق بازرگانی
ایران و کره جنوبی ،در رابطه با چالش
اخیــر میان دو کشــور و میزان منابع
بلوکه شــده ایــران در بانک های کره
ای گفــت :گفته میشــود چیزی بین
 ۶.۵تــا  ۹میلیــارد دار از منابع ایران
در بانکهای این کشــور بلوکه شــده
اســت .انتظار ما این بود که با توجه به
مراودات خوبی که میان دو کشــور در
گذشــته بود ،حداقل گردش مالی در
بخشهایی که تحریم نیســتند ادامه
یابد.او تصریح کرد :خواسته ما این بود
در بخشهایی مانند خودروســازی و
لوازم خانگی هم پس از اعمال تحریمها
بتوانیم از طریق تهاتر کااهای خود را
برای تجارت ادامــه دهیم .این را از دو
ســال پیش پیگیری کردیم ولی طرف
کرهای ضمــن اینکه به مــا میگوید
«چشــم» از این اقدام خودداری کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و کره گفت:
پس از این هم با توجه به اینکه چندین
میلیارد دار منابع ایــران در کره بود،
خواســتیم در مقابل این پول به ما غذا
و دارو بدهنــد کــه از نظر تحریمهای
ایــاات متحــده هم مشــکلی ندارد.
حداقل از این طریق منابع کشــور با

استفاده نمیماند ولی حاا از ترس است
یا هر چیــز دیگری ،فعا چیزی تغییر
نکرده است.تنهایی درباره اقدامات اتاق
بازرگانــی در این زمینه ،تاکید کرد :ما
با سفیر کره در تهران جلسهای برگزار
کردیم و خواســتههای خــود را به او
گفتیم .همچنین از طریق سفیر ایران
در سئول هم اقدامات دیگری را انجام
دادیم .این میان مجمــع بازرگانی که
 ۱۶۰شــرکت زیر مجموعه آن هستند
جلساتی را داشتیم .آنها اغلب به ما قول
میدهند که تاش خود را بکنند ولی
تاکنون موفقیتی نداشتند.وی ادامه داد:
به باور من آنها هم تاش کردند ولی در
عمل زور کافــی را ندارند و نمیتوانند
برای حفظ روابط کاری انجام دهند .این
در حالی است که ما پیش از تحریمها
روابــط تجاری خوب و بی حاشــیهای
داشتیم و دو طرف هم از این مراودات
ابراز رضایت داشــتند ولی تحریمهای
امریکا عما کار را با مشکل مواجه کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی
در پاسخ به سوالی از مانع ادامه فعالیت
دو کشــور در بخشهایی که مشمول
تحریم نیستند ،گفت :اعتراض ما همین
است و بارها گفتیم این فعالیت از نظر
تحریمهای تصویب شده علیه ایران هیچ
مشکلی ندارند اما اینها از امریکا ترسی
جــدی دارند و گویا تــا تاییدیه کافی
نگیرند تمایلی به آغــاز روابط ندارند.
او در رابطــه با منابــع پولهای بلوکه
شــده در کره توضیح داد :این پولهای
نتیجه مباداتی است که پیش از اعمال
تحریم اغلب در زمینه پتروشــیمی و
نفت بوده و بعــد از تحریمها به دلیل
قطع روابط بانکی امکان بازگرداندن به

ایران وجود نداشت .حاا هم نه ما و نه
دولتمردان نمیگویند این پول را به ما
بدهید بلکه خواهان خرید کاا از طریق
این منابع بلوکه شــده هستیم.تنهایی
در مــورد پیش بینی موافقت کرهایها
بــا تجارت دارو و غــذا از طریق منابع
بلوکه شده تصریح کرد :به باور من در
چشــم انداز کوتاه مدت فکر نمیکنم
چیزی تغییر کند .درواقع شــرایط به
گونهای نیســت که کره جنوبی حاضر
به انجام خواســتههای به حق ما باشد
مگر اینکه خود ایاات متحده به نحوی
به ســئول چراغ سبز نشان دهد .حال
این میتوان به دلیل مذاکرات یا توافق
ایران و امریکا باشــد یا رقابت امریکا و
چین سبب شــود واشنگتن نسبت به
ایــران اندکی انعطاف بــه خرج دهد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و کره تاکید
کرد :شرکتهای کرهای همگی خصوصی
هستند و به هیچ وجه تمایل ندارند که
با امریکا دچار مشکلی شوند و مثا در
گفتگویی که با یکی دو شرکت داشتیم
مسئوان آنها گفتند  ۲۵درصد بازار ما
در آمریکا است و ایران تنها سهمی یک
درصــدی از تولیدات مــا را از آن خود
کرده اســت .شــما اگر جای ما بودید
چه میکردید آنها تاکید داشــتند اگر
بــازار آمریکا را از دســت دهند دچار
ورشکســتگی خواهند شــد.این فعال
اقتصادی گفت:حتی دولت کره جنوبی
سالهاست که با آمریکا هم جبهه است
و نمیخواهد دچار چالشی با مهمترین
متحد سیاسی -نظامی خود شود .جدا
از ارزشگذاری این مســاله باید طوری
رفتار کنیم که اگر درآینده گشایشــی
در توافقــات بینالمللی علیه ایران رخ
داد ،همچنان امکان از سرگیری روابط
تجاری با ســئول هم وجود داشت و به
همین دلیل از برخوردی که به ناراحتی
و دشــمنی میان ایران و کره بیانجامد
باید جلوگیری کنیم.

معامات وکالتی سهام عدالت ممنوع است

نایبرئیس کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت
کشور گفت : :معامات وکالتی سهام عدالت در دفترخانهها
ممنوع اســت .حســین امینی خواه در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :بنا بر دســتور مقام معظم رهبری آزادســازی
سهام عدالت اجرا شد و سهامداران عدالت روش مستقیم
و غیرمســتقیم را انتخاب کردند.وی بیــان کرد :در روش
مستقیم و غیرمستقیم ،فرد مالکیت بر سهام دارد و تنها
فرق بین روشها در مزایای آن است ،در روش مستقیم فرد
باید دانش کافی داشــته باشد که در غیر این صورت دچار
چالش میشود ،اما در روش غیرمستقیم نیروهای تخصصی
(سبدگردانها) با ســهام آنها در بورس معامات را انجام

میدهند.نایبرئیسکانونشرکتهایسرمایهگذاریسهام
عدالت کشور اضافه کرد :در روش مستقیم فرد سود ساانه
خود را با  ۳۶شرکت هماهنگ میکند اما در غیرمستقیم
سود به شماره شــبا فرد واریز میشود.امینیخواه با بیان
اینکه از  ۱۳خردادماه امســال تاکنــون  ۱۵درصد ارزش
سهام افزایش یافته اســت ،ادامه داد :سهامداران از فروش
ســهام خودداری کرده و بهعنوان یک دارایی ارزشمند که
در حال افزایش ســودهی است آن را محسوب کنند.وی
همچنین بر افزایش آگاهی مــردم در انتخاب روشهای
مستقیم و غیرمســتقیم تأکید کرد و افزود :با پیگیری و
تقاضای مشموان فرصت ایجاد ویرایش روشها بهزودی

اعام میشود.نایبرئیس کانون شرکتهای سرمایهگذاری
سهام عدالت کشور ادامه داد :معامات وکالتی سهام عدالت
در دفترخانهها ممنوع است اما افرادی که اقدام به فروش
سهام عدالت خود کردهاند متضرر شدهاند.امینی خواه اضافه
کرد :در روش غیرمســتقیم شــرکتهای سرمایهگذاری
ســودی دیگری عاوه بر سهام عدالت به سهامداران تعلق
میگیرد و در این روش ســود ساانه بهصورت یکجا از ۳۶
شرکت به فرد واریز میشود.نایبرئیس کانون شرکتهای
سرمایهگذاری سهام عدالت کشور یادآور شد :در خصوص
ســهام افراد فوت شده وراث میتوانند طی مراحل قانونی
اقدام کرده و شرایط انتقال را انجام دهند.

3

گزیده خبر
اوضاع اشتغال و بیکاری ایرانیها
در  ۸سال گذشته
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در هشت سال گذشته نشان میدهد که بیشترین
جمعیت شاغل مربوط به سال گذشته با بیش از  ۲۴میلیون نفر و بااترین درصد
بیکاران مربوط به سال  ۱۳۹۷با سه میلیون و  ۲۵۴هزار نفر است .افزایش اشتغال
و کاهش بیکاری از شاخصهای مهم توسعهیافتگی محسوب و نرخ بیکاری یکی از
شاخصهای مهم برای ارزیابی شاخصهای اقتصادی است.نیروی کار مجموعهای از
جمعیت شاغل و بیکار است که با تغییری که از سال گذشته مرکز آمار در جمعیت
مورد بررسی برای نیروی کار اعمال کرد سن این افراد را از  ۱۰ساله و بیشتر به ۱۵
ساله و بیشتر تغییر داد.براین اساس ،افراد  ۱۵ساله و بیشتر که دارای سه ضابطه به
طور همزمان باشند بیکار شناسایی میشوند؛ به طوری که در هفته مورد بررسی
فاقد کار باشند ،یعنی دارای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند و همچنین
در هفته مرجع و سه هفته جویای کار باشند یا حتی در هفته بعد از آن برای اشتغال
مزدبگیری یا خوداشتغالی آماده برای کار باشند.همچنین جمعیت شاغل ،افراد ۱۵
ساله و بیشتری هستند که در هفته مورد بررسی حداقل یک ساعت کار کرده و یا
بنا به دایلی به طور موقت کارشــان را ترک کرده باشند .افرادی که بدون دریافت
مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار میکنند،
کارآموزانــی که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسســه فعالیت
کارآموزی انجام میدهند و محصانی که کار کردهاند و تمام افرادی که در نیروهای
مســلح به صورت کادر دائم یا موقت خدمت میکنند از جمله گروههای شــاغل
محسوب میشوند.اما بررسی وضعیت نیروی کار در هشت سال گذشته در ایران از
این حکایت دارد که بیشترین نرخ بیکاری در سال  ۱۳۹۵با  ۱۲.۴درصد اتفاق افتاده
است .این در حالی است که بیشترین جمعیت بیکار نیز مربوط به سال  ۱۳۹۷با سه
میلیون و  ۲۵۴هزار نفر بوده که در همان سال نرخ بیکاری به  ۱۲.۱درصد رسیده
است.بیشترین جمعیت شاغل در طی دوره مورد بررسی به سال قبل بر میگردد که
بیش از  ۲۴میلیون و  ۲۷۳هزار نفر مشغول به کار بوده اند که این تعداد در سال
 ۱۳۹۷حدود  ۲۳میلیون و  ۷۳۱هزار نفر گزارش شده بود.بیشترین نرخ مشارکت
اقتصادی برای ســال  ۱۳۹۷با  ۴۴.۵درصد و کمترین آن در سال  ۱۳۹۲با ۴۰.۵
درصد ثبت شده است .بررسی وضعیت جمعیت غیرفعال نیز بیشترین تعداد مربوط
به سال گذشته با  ۳۴میلیون و  ۴۹۸هزار نفر است.آنطور که محمدی -رئیس گروه
آمارهای نیروی کارمرکز آمار -توضیح داد ،یکی از اهداف طرح آمارگیری نیروی کار
برآورد جمعیت شاغل است و در این طرح فرصت شغلی محاسبه نمیشود ،هنگامی
که جمعیت شاغل رشد میکند ،لزوما به معنای شغل بیشتر نخواهد بود و ایجاد
شغل و افزایش جمعیت شاغل دو مقولهی متفاوت است و ممکن است در یک دوره
جمعیت شاغل افزایش یا کاهش داشته باشد اما ایجاد شغلی رخ ندهد .زمانی که
نرخ بیکاری افزایش یا کاهش مییابد ،باید این شاخصها براساس مبنایی تغییر کرده
باشند .مثا وقتی نرخ بیکاری کاهش پیدا میکند حتما دلیل آن افزایش جمعیت
شاغل نیست بلکه میتواند جمعیت غیرفعال رشد کرده باشد.

هر مشمول ایرانی چقدر سهام عدالت دارد
آمارها حاکی از آن است که بیش از  ۴۹میلیون نفر مشغول سهام عدالت هستند،
اما میزان سهمی که این مشموان دارند با یکدیگر برابر نیست؛ به طوری که دارایی
برخی از سهامداران بیش از یک میلیون تومان و دارایی برخی دیگر کمتر از ۴۹۲
هزار تومان اســت.به طور کلی  ۴۹میلیون و  ۱۴۸هزار و  ۷۷۵نفر مشمول سهام
عدالت هستند که از این تعداد  ۴۶میلیون و  ۵۶۰هزار و  ۴۸۳نفر در قید حیات بوده
و مابقی مشمولین فوت شدهاند.در این راستا ممکن است روی برگه سهام عدالت
که در دست مشموان است ،ارزش یک میلیون تومان قید شده باشد ،اما باید گفت
که دارایی همه مشموان با وجود داشتن برگه مذکور یک میلیون تومان نیست.در
واقع روی اکثر برگههای سهام عدالتی که در دست مشموان این سهام است ،ارزش
سهام  ۱۰میلیون ریال یا همان یک میلیون تومان ذکر شده است .این درحالی است
که زمانی که مشــمول به سامانه سهام عدالت ( )SAMANESE.IRمراجعه می کند
متوجه می شود میزان سهامی که در اختیار دارد کمتر از یک میلیون تومان است.
به استثنای مشموان نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد یا سازمان بهزیستی که
ارزش سهم آنها یک میلیون تومان است ،ارزش سهم اکثر سهامداران دیگر کمتر
از یک میلیون تومان است.
قرار بود برگههای اولیه از محل سهم سود سنوات قبل پر شود .در سال  ۱۳۹۴اعام
شد  ۵۳درصد ارزش سهم از محل مطالبات سود سنوات قبل پر شده است و برای
پر کردن مابقی ،دو ســال به مشموان فرصت دادند که با آورده نقدی  ۴۷درصد
مابقی را به قیمت اسمی واریز کنند .در این راستا فقط تعداد کمی از مشموان واریز
کردند و اکثریت واریز نکردند؛ بنابراین ارزش واقعی سهم آنها در سبد سهام عدالت
یک میلیون تومان نیست.البته ارزش سهام همه مشموان  ۵۳۰هزار تومان نیست
و ارزش ســهام افرادی که در دورههای اول ثبتنام کردند  ۵۳۰هزار تومان است.
حتی ارزش ســهام کمتر از  ۴۰۰هزار تومانی هم وجود دارد.مشموان میتوانند
عدد دقیق سهام خود را در سامانه سهام عدالت به نشانی  www.samanese.irبا وارد
کردن کد ملی مشاهده کنند .اما به طور کلی به غیر از دو میلیون و  ۵۰۰هزار نفری
که با اذن مقام معظم رهبری ،برایشان  ۱۰۰درصد منظور شده است ،ارزش سهام
مابقی مشموان زیر یک میلیون تومان است.براین اساس ،ارزش سهام  ۶۱هزار و
 ۳۷۵نفر بیش از یک میلیون تومان و دارایی دو میلیون و  ۵۳۵هزار و  ۱۵نفر نیز
یک میلیون تومان است .ســه میلیون و  ۶۰۰هزار و  ۴۷۶نفر دارایی بین  ۵۳۲تا
یک میلیون تومان را دارند و ارزش ســهام  ۲۲میلیون و  ۵۰۱هزار و  ۶۵۸نفر نیز
 ۵۳۲هزار تومان است.

کسب و کار دیگر مشمول بخشودگی
مالیاتشدند
معاون سازمان مالیاتی فهرست  ۵رسته شغلی اضافه شده به فهرست مشاغل آسیب
دیده از کرونا را اباغ کرد.محمد مســیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور
مالیاتی کشور ،در بخشنامه ی مورخ  ۱۳۹۹ /۳ /۲۵فهرست  ۵رسته شغلی اضافه
شده به فهرست مشاغل آسیب دیده از کرونا در راستای حمایت از صاحبان کسب
و کارها اباغ کرد.در این بخشنامه آمده است :پیرو بخشنامه شماره  ۴/۹۹/۲۰۰در
اجرای مفاد بند  ۴مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و در
راستای حمایتهای دولت از مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا صادر شده
است ،فهرست  ۵رسته شغلی به شرح:
الف) مراکز تولید و عرضه گلهای زینتی
ب) مراکز تولید و عرضه ماهیان زینتی
ج) واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی
د) واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی
و) صنایع دستی و مراکز بوم گردی عشایری
 ...که در اجرای مصوبات جلسه مورخ  ۲۲اردیبهشت  ۹۹کارگروه بررسی و مقابله با
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا ،به عنوان کسب و کارهای آسیب
دیده از شــیوع بیماری کوید  ۱۹-شناخته شده و به فهرست مندرج در بخشنامه
صدرااشاره اضافه میشوند ،جهت اطاع و بهره برداری مقتضی اعام میشود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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کولرهای گازی شبکه توزیع برق را به
چالش کشیدهاند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ،کولرهای گازی را چالشی
برای شــبکه توزیع برق دانست و از مشترکان این شرکت درخواست کرد با
تنظیــم کولرهای گازی روی دمای آســایش و رعایت راهکارهای مدیریت
مصرف انرژی ،به کنترل بار شبکه توزیع برق پایتخت کمک کنند .حسین
صبوری ،مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نصب کولرهای
گازی بهویژه در ساختمانهای تازه احداث شده و همچنین تمایل شهروندان
به جایگزینــی کولرهای آبی در بناهــای قدیمی با کولرهــای گازی را از
مهمترین دایل افزایش شتاب رشد مصرف برق در ساعات اوج بار در تهران
خواند و گفت :اگرچه هرساله با آغاز فصل گرما و ورود سامانههای سرمایشی
به مدار ،مصرف برق بهویژه در ساعات میانی روز ،افزایش قابل توجهی پیدا
میکند اما با تغییر عادات و سایق شهروندان و گسترش استفاده از کولرهای
گازی به عنوان یکی از پرمصرفترین تجهیزات برقی خانگی ،رشــد مصرف
برق در این ســاعات در تهران ،شتاب قابل ماحظهای پیدا کرده و ضروری
است به موازات توسعه استفاده از این دسته از سامانه های سرمایشی ،شیوه
صحیح استفاده از آن نیز به شــهروندان آموزش داده شود.وی خاطرنشان
کرد :کولرهای گازی با متوسط مصرف حدود  ۴برابر بیشتر از کولرهای آبی،
هرساله در فاصله ماههای خرداد تا مهرماه ،چالش بزرگی را برای شرکتهای
توزیع برق به منظور حفظ پایداری شــبکه ایجاد میکنند و به همین دلیل
تمامی برنامههای کاری در شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این
ایام ،بیش از پیش بر کنترل و حفظ شــبکه و جلوگیری از بروز خاموشــی
در ســاعات اوج مصرف برق ،متمرکز اســت.صبوری با بیان این که دمای
آسایش ۲۴ ،درجه ســانتیگراد است و تنظیم کولر روی دماهای پایینتر،
عاوه بر افزایش مصرف برق ،عمر مفید سامانههای سرمایشی را نیز بهدلیل
افزایش زمان کارکرد ،کاهش خواهد داد ،از مشــترکان تهرانی خواست تا با
همکاری و همیاری خود و مدیریت مصرف برق ،همچون سالهای گذشته،
بــه کنترل بار شــبکه توزیع برق پایتخت در ســاعات اوج بار کمک کنند.
بر اســاس این گزارش ،توجه دقیق به برچسب انرژی و میزان مصرف برق
کولر در هنگام خرید ،اســتفاده از پوشش سبک تابستانی در منزل و محل
کار ،بســتن در اتاق و فضاهای بدون استفاده ،استفاده از پرده در طول روز
به منظور کاهش ورود نور خورشید به فضاهای داخلی و افزایش دما ،نصب
قســمت خارجی کولرهای گازی دو تکه در سایه و فضاهای خنک ،نظافت
فیلترهای داخلی و عایق کاری لوله کشی خارجی کولرهای دو تکه ،استفاده
از پنجرههــای دوجداره یا نصب نوار درزگیــر در قاب پنجرههای قدیمی و
استفاده از تنظیمات مخصوص کولرهای گازی به منظور کنترل کارکرد ،از
جمله راهکارهای کاهش مصرف برق در این دسته از سامانههای سرمایشی
است.

سقوط کمسابقه صادرات نفت عربستان
به آمریکا
عربســتان سعودی پس از سرازیر کردن حجم باایی نفت به بازار آمریکا در
اوایل امســال ،شــیرهای نفت خود را به روی بازار این کشور بست.بررسی
آمار نفتکشها توسط بلومبرگ نشان داد عربستان سعودی از ابتدای ژوئن
تاکنون تنها یک محموله نفت معادل حدود  ۱۳۳هزار بشــکه در روز نفت
به آمریکا ارســال کرده است که این میزان یک دهم  ۱.۳میلیون بشکه در
روز نفتی اســت که در آوریل و همزمان با جنگ قیمت نفت علیه روسیه،
بــه آمریکا صادر کرده بود.به گفته معاملهگران و تحلیلگران ،اگر روند اندک
صادرات در نیمه دوم سال  ۲۰۲۰به همین منوال بماند ،واردات نفت آمریکا
از عربســتان سعودی ممکن اســت به پایینترین حد در  ۳۵سال گذشته
سقوط کند و به برقراری مجدد توازن بازار آمریکا کمک کند.اگرچه چندین
نفتکش سعودی هنوز مقصد نهایی خود را مشخص نکردهاند اما آمار صادرات
نفت عربستان سعودی به آمریکا از ابتدای ژوئن تاکنون اندک مانده و تهدید
سیل عرضه نفت عربستان سعودی به بازار آمریکا ضعیف شده است .جهش
صادرات نفت عربســتان ســعودی در آوریل باعث اعتراض سیاستمداران
آمریکایی شده بود و تد کروز ،سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس در توییتی
نوشته بود :پیام من به سعودیها این است :نفتکشهای خود را برگردانید.
مقامات نفتی ســعودی به بلومبرگ اظهار کردند که این کشور بعید است
صادراتش به آمریکا را در نیمه دوم سال افزایش دهد .با کاهش صادرات نفت
به آمریکا ،سعودیها میتوانند شفافترین بازار دنیا را تحت تاثیر قرار دهند
زیرا امکان بررســی لحظهای واردات از طریق بررســی آمار گمرکی آمریکا
وجود دارد .صادرات کمتر نفت عربستان ممکن است به کاهش سطح ذخایر
نفت آمریکا کمک کرده و قیمتها را تقویت کند.بر اساس گزارش بلومبرگ،
عربستان سعودی عاوه بر آمریکا ،صادرات به چین را در ماه میادی جاری
محدود کرد و به حدود  ۱.۳میلیون بشــکه در روز تا  ۱۵ژوئن در مقایسه با
دو میلیون بشــکه در روز در ماه مه رساند .اما صادرات عربستان سعودی به
هند و ژاپن در ژوئن افزایش داشت.

نفت تحریمی آمریکا پشت دروازههای چین
صادرات نفت ونزوئــا از زمان وضع تحریمهای آمریکا ،به شــدت کاهش
پیدا کرده اما همچنان بخشی از نفت این کشور به دست مشتریان آسیایی
میرسد.چین از سپتامبر پس از این که واشنگتن نهادهای دولتی از جمله
شرکت نفتی  PDVSAرا تحریم کرد ،به طور رسمی نفت ونزوئا را وارد نکرده
است اما اطاعات گردآوری شده توسط شرکت کپلر نشان میدهد که این
کشور آسیایی همچنان نفت ونزوئا را خریداری میکند و تا  ۱۵ژوئن حدود
 ۳.۳میلیون بشــکه نفت در سواحل چین بود و پنج میلیون بشکه دیگر در
مسیر رسیدن به بندر کینگدائو قرار دارد.این آمار نشان میدهد که برخی از
بازرگانان همچنان تمایل دارند ریســک تحریمهای آمریکا را به جان بخرند
زیرا نفت ونزوئا بســیار ارزان شده اســت .گریدهای نفتی این کشور مورد
عاقه پاایشگرهای آسیایی قرار دارد که تجهیزاتشان مناسب پاایش نفت
ســنگین ترش است ،در حالی که به دلیل توافق کاهش تولید اوپک پاس،
عرضه این نوع نفت محدود شده است.بر اساس گزارش بلومبرگ ،بازرگانان
برای رساندن نفت ونزوئا به خریداران از روشهای ابتکاری برای پنهان کردن
مبدا محموله اســتفاده میکنند .به گفته شون تان ،تحلیلگر شرکت کپلر،
عمده نفت ونزوئا به مقصد چین بوسیله نفتکشهایی حمل میشود که به
جای رفتن مستقیم به بنادر ونزوئا ،محموله خود را از طریق انتقال کشتی
به کشتی در تنگه مااکا دریافت کردهاند.به گفته سرنا هوانگ ،تحلیلگر ارشد
شرکت ورتکس ،نفت سنگین ترش ونزوئا خوراک مناسب پاایشگاههای
چین است .گریدهای نفتی مانند  Mereyو هاماکا معموا سولفور باایی دارند
و در هنگام پاایش آنها ،قیر و نفت کوره فراوانی تولید میشــود و از این رو
خوراک ارزانی برای پاایشگاههایی هستند که واحدهای پیشرفته دارند.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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تشدید کرونا رشد قیمت نفت را مهار کرد

قیمت نفت در معامات دیروز چهارشــنبه در پی انتشار گزارشی که
رشــد ذخایر نفت و ســوخت آمریکا را نشــان داد و چشم انداز مازاد
عرضه همزمان با خطر شــیوع موج دوم بیماری کووید  ۱۹و ضعیف
ماندن تقاضا را ترسیم کرد ،کاهش یافت .بهای معامات نفت برنت ۸۹
ســنت معادل  ۲.۲درصد کاهش یافت و به  ۴۰دار و هفت سنت در
هر بشکه رسید.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک
دار و  ۱۳ســنت معادل  ۲.۹درصد کاهش ،به  ۳۷دار و  ۲۵ســنت
در هر بشکه رسید.هر دو شاخص قیمت روز سه شنبه پس از این که
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود از میزان تقاضا برای نفت در
سال  ۲۰۲۰را به  ۹۱.۷میلیون بشکه در روز افزایش داد و انتشار آمار
جهش خرده فروشی آمریکا در ماه مه ،بیش از سه درصد صعود کردند.
با این حال رشد ذخایر نفت و سوخت آمریکا نگرانیها نسبت به مازاد
عرضه را برانگیخت و قیمتهای نفت را تحت فشارهای کاهشی قرار داد.
موارد ابتا به ویروس کرونا در جهان از مرز هشــت میلیون نفر عبور
کرده و چندین ایالت آمریکا شاهد افزایش موارد روزانه ابتا به بیماری
بوده اند.کیم کوانگ رائه ،تحلیلگر کاا در شرکت سامسونگ فیوچرز در
این باره گفت :آمار موسسه امریکن پترولیوم رشد ذخایر نفت آمریکا را
نشان داد و افزایش موارد جدید ابتا به ویروس کرونا در آمریکا و چین
به انتظارات برای بهبود تقاضا برای سوخت در دو مصرف کننده بزرگ
نفت جهان لطمه زد.طبق گزارش موسســه امریکن پترولیوم ،ذخایر
رویترز نوشــت :یک کشتی نفتکش
بــا پرچم ایــران در حــال حاضر به
ســوی ونزوئا رهسپار شــده است
و این کشــتی طبق گــزارش منابع
آگاه حامل محصوات پاایشــگاهی
میباشــد.رویترز در گزارشی نوشت:
منابع آگاه خبر میدهند که ایران با
استفاده از ظرفیت مازاد تولید بنزین
خــود میتواند ماهانه  ۲تا  ۳نفتکش
حامل بنزین را به ونزوئا بفرســتد،
اما در این صورت با ریســک اقدامات
تافیجویانه ترامپ مواجه خواهد شد
که هر دو کشور را تحریم کرده است.
ایران از ماه آوریل  ۵تانکر نفتکش را
که در کل حامل  ۱.۵میلیون بشــکه
بنزین بودند به ونزوئــا صادر کرده
است ۵ .منبع آگاه از صنعت و تجارت
نفت خبر میدهند که ایران به دنبال

نفت آمریکا در هفته منتهی به  ۱۲ژوئن ،به  ۵۴۳.۲میلیون بشکه رشد
کرد .این آمار برخاف پیش بینی تحلیلگران از کاهش ذخایر به میزان
 ۱۵۲هزار بشکه بود .ذخایر بنزین و سوختهای دیگر  ۴.۳میلیون بشکه
رشد کرد .آمار رســمی ذخایر بعدازظهر روز چهارشنبه از سوی اداره
اطاعات انرژی آمریکا منتشر میشود.کمیته نظارتی مشترک اوپک
پاس روز پنج شــنبه برای بررسی راههای تحکیم پایبندی به توافق
کاهــش تولید و بازبینی پایبندی اعضای این گروه دیدار خواهد کرد.
عــراق صادرات نفت خود را در ژوئن هشــت درصد معادل  ۳۰۰هزار
بشکه در روز کاهش داده که نشان میدهد دومین تولیدکننده بزرگ
عضو اوپک تاشــهایش را برای بهبود پایبندی به توافق اوپک پاس
مضاعف کرده اســت.اوپک ،روسیه و سایر کشورهایی که گروه اوپک
پاس را تشــکیل میدهند ،شنبه گذشته با تمدید یک ماهه کاهش
تولید  ۹.۷میلیون بشکه در روز تا پایان ژوییه موافقت کردند.بر اساس
گزارش رویترز ،شرکت نفت شیل آمریکایی دون انرژی هم اعام کرد
تولید نفت خود را  ۱۰هزار بشکه در روز محدود کرده است .شرکتهای
نفت و گاز آمریکایی در پی سقوط قیمتهای نفت در مارس و افت تقاضا
با گسترش شیوع کووید  ،۱۹به کاهش هزینه و تولید اقدام کردند .اداره
اطاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد که تولید نفت شیل این کشور
در ژوییه به  ۷.۶۳میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد که
پایینترین رکورد دو سال اخیر است.

رویترز:

یک نفتکش حامل محصوات
پتروشیمی در راه ونزوئا

ادامــه دادن انتقال محموله بنزین به
ونزوئا است.
ایــران که در چندین دهه گذشــته
واردکننده خالص بنزین بود با افتتاح
پاایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس
در بنــدر عباس کــه ظرفیت تولید
روزانه  ۳۵۰,۰۰۰بشکه بنزین را دارد،
حاا به یک صادرکننده بنزین تبدیل
شــده اســت.طبق مطالعات شرکت
مشــاور انرژی افجــیای ،پاندمی
ویروس کرونا باعث شــده اســت در

ســه ماهه اول تقاضای روزانه بنزین
در داخل ایران از  ۶۵۰,۰۰۰بشکه در
روز به  ۴۵۰,۰۰۰بشکه در روز کاهش
یابد .حتی قبل از پاندمی در آخرین ۳
ماهه  ۲۰۱۹ایران با تولید مازاد روزانه
 ۸۴,۰۰۰بشــکهای روبرو شده بود.
طبق تخمیــن افجیای تولید مازاد
بنزین ایران در  ۳ماهه اول امسال به
 ۱۷۲,۰۰۰بشکه در روز رسیده بود.با
توجه به ظرفیت محدود ذخیرهسازی
در ایران ،تولید مازاد بنزین باید طی

 ۱۵تا  ۲۰محموله نفتکش با ســایز
متوسط به صورت ماهانه صادر شود.
این در حالی اســت که ایران ماهانه
فقط  ۵محموله آسیا و آفریقا ارسال
میکند ،بنابراین ونزوئا گزینه بسیار
خوبی برای ایران به حســاب میآید.
طبق گزارش تانکرترکرز دات کام ،یک
کشتی نفتکش با پرچم ایران در حال
حاضر به ســوی ونزوئا رهسپار شده
است و این کشتی طبق گزارش منابع
آگاه حامل محصوات پاایشــگاهی
میباشد.دادههای رفینیتیو ایکون هم
نشــان میهد که کشتی گلسان ،در
اقیانوس اطلس به سمت غرب حرکت
میکند .این کشتی از بندرعباس عازم
شده است که همان بندری است که
در مــاه می  ۵محمله بنزین از آن به
سوی ونزوئا ارسال شده بودند.

مصرف بنزین به  ۷۰میلیون لیتر در روز رسید

رییس انجمن شرکتهای زنجیرهای توزیع فرآوردههای
نفتی از افزایش مصرف بنزین در کشــور پس از کاهش
محدودیتهای تــردد خبر داد و گفت :مصرف بنزین در
کشــور در حال حاضر به حدود  ۷۰میلیون لیتر در روز
رسیده است.ناصر رئیســیفرد» با اشاره به اینکه پس از
بازگشایی کسب و کارها و لغو دورکاری در مناطق مختلف
کشور ،مصرف بنزین به حدود  ۸۰درصد مصرف در پیش
از شیوع کرونا بازگشته اســت ،ادامه داد :اکنون مصرف
بنزین بین  ۶۸تا  ۷۰میلیون لیتر در روز است .وی با تاکید
بر اینکه با وجود افزایش مراجعات به جایگاههای سوخت و
افزایش مصرف بنزین همچنان پروتکلهای بهداشتی در
پمپبنزینها رعایت میشود ،افزود :مواد ضدعفونیکننده

برای سطوح مختلف مانند نازلها در اختیار جایگاههای
ســوخت قرار گرفته است.رئیسیفرد گفت :کارکنان نیز
اصول بهداشتی را رعایت میکنند و در جایگاهها دستکش
یکبار مصرف و یا کیســه فریزر در اختیار مراجعان قرار
میگیرد.وی تاکید کرد :کارکنان جایگاهها سعی میکنند
فاصله اجتماعی را رعایت کنند اما برخی مشــتریان این
اصول را نادیده میگیرند و بدون ماسک به پمپبنزینها
مراجعه میکنند.رییس انجمن شــرکتهای زنجیرهای
توزیع فرآوردههای نفتی یکــی از راههای مقابله با کرونا
در پمپبنزینها را اتصال کارت های ســوخت به کارت
بانکی دانســت و گفت :اما تغییری در کارت ســوخت و
نحوه پرداخت ایجاد نمیشــود .به گفته رئیسیفرد اگر

عراق صادرات نفت خام بصره به آسیا را
کاهش داد
عراق برای پایبندی بیشــتر به توافق کاهش تولید اوپک پاس ،صادرات ماه
ژوئیه نفت خام بصره به آسیا را کاهش داده است.به گزارش خبرگزاری رویترز
از سنگاپور و دهلینو ،هفت منبع امروز (سهشنبه ۲۷ ،خردادماه) اعام کردند
که شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) با کاهش چشمگیر محمولههای نفت
خام ارســالی بصره به آســیا در ماه ژوئیه قصد دارد بــه توافق کاهش تولید
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانــش (اوپک پاس)
پایبندی بیشــتری داشته باشد ،.این منابع با اظهار اینکه کاهش عرضه نفت
خام بصره به آسیا برای ماه ژوئیه  ۳۰تا  ۱۰۰درصد حجم قراردادها بوده است،
افزودند :ســطح این کاهش میان خریداران متفاوت است.یکی از منابع گفت:
برخی خریداران تخصیصی دریافت نکردند.این منابع گفتند :برای دو خریدار
هندی ،این کاهش حدود  ۳۶و  ۷۵درصد از حجم قراردادهای ماهانه آنها بوده
است.این منابع افزودند کل عرضه نفت خام ماه ژوئیه بصره بهطور میانگین ۱۵
تا  ۲۰درصد کاهش مییابد.امکان دسترسی به شرکت بازاریابی نفت عراق در
خارج از ساعات اداری برای گرفتن اطاعات بیشتر وجود نداشت.اوپک ،روسیه
و متحدانشان  ۱۷خردادماه پس از برگزاری نشستی از طریق ویدئوکنفرانس،
به توافق رسیدند کاهش تولید تاریخی نفت را بهمدت یک ماه و تا پایان ماه
ژوئیه تمدید کنند و با کاهش تولید  ۹میلیون و  ۶۰۰هزار بشکه ،حدود ۱۰
درصد از عرضه جهانی نفت ،از مازاد عرضه ناشی از همهگیری ویروس کرونا
بکاهند.ائتاف اوپک پاس همچنین از کشــورهایی مانند نیجریه و عراق که
تولیدشــان بیش از سهمیه تولید در ماههای مه و ژوئن بود ،خواست پایبند
نبودنشــان در ماههای مه و ژوئن را جبران کننــد و با پایبندی کامل (۱۰۰
درصد) تعهدهای خود را در ماههای ژوئیه ،اوت و ســپتامبر به اجرا در آورند.
مقامهای عراقی فعال در میدانهای نفتی جنوب این کشور ،روز یکشنبه ۲۵
خردادماه اعام کردند عراق برای پایبندی به توافق اوپک پاس با شرکتهای
بزرگ نفتی فعال در این میدانهای عظیم توافق کرده است تولید نفت خام
خود را در ماه ژوئن کاهش دهد.احســان عبدالجبار اســماعیل که بهتازگی
مســئولیت وزارت نفت عراق را بهعهده گرفته است نیز دیروز در مصاحبهای
با تلویزیون الشــرقیه عراق اعام کرد صادرات کشــورش در ماه ژوئن بهطور
متوسط  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه در روز خواهد بود.

کارتهای بانکی جایگزین کارتهای ســوخت شــود،
عاوه بر رعایت بهداشت و کاهش حضور در جایگاههای
سوخت ،سرعت ســوختگیری افزایش پیدا میکند و در
شــرایط کرونا پروتکلهای بهداشتی نیز به اجبار رعایت
خواهد شــد.وی افزود :از سال  ۸۵تقاضا کردیم به جای
صدور کارت ســوخت ،کارت بانکی به عنوان بســتری
برای واریز سهمیه بنزین اســتفاده شود ،اما تاکنون جز
در مواردی محدود این کار انجام نشــده است.رئیسیفرد
تاکید کرد :در حالی که مراجعه به پمپبنزینها افزایش
پیدا کرده اما با رعایت اصول بهداشتی ،هیچ مورد فوتی
از کارکنان جایگاهها به دلیل ابتا به کرونا گزارش نشده
است.

رئیس جمهور مکزیک

حاضریم به ونزوئا بنزین بفروشیم

رئیس جمهور مکزیک اعام کرد با وجود تحریمهای آمریکا در صورت درخواست
ونزوئا ،به دایل انســان دوستانه به این کشــور بنزین خواهد فروخت ،.آندرس
مانوئل لوپز اوبرادور ضمن بیان این مطلب ،تصریح کرد که تاکنون درخواستی از
سوی دولت ونزوئا دریافت نکرده است.سابق بر این ونزوئا ارزانترین بنزین دنیا را
داشت و به مدت دو دهه بنزین در این کشور با قیمتهای یارانهای عرضه میشد،
اما در نتیجه فلج شــدن پاایشگاههای نفت ونزوئا به دلیل تحریمهای آمریکا و
توزیع ناکافی ،با کمبود شدید بنزین مواجه شده است .مقامات این کشور طی چند
ماه اخیر ناچار شدهاند سیستم سهمیه بندی را در جایگاههای سوخت این کشور
اجرا کنند و کنترل آنها را به ارتش واگذار کنند.آمریکا برای محروم کردن دولت
نیکاس مادورو ،رئیس جمهور ونزوئا از درآمدهای نفتی و سرنگونی وی ،اقدامات
خصمانه خود را علیه این کشور تشدید کرده است اما مادورو همچنان در قدرت
مانده و این موضوع خشم ترامپ را برانگیخته است ...ایران اخیرا برای ونزوئا که
با کمبود شــدید بنزین مواجه است ۱.۵۳ ،میلیون بشکه بنزین و مشتقات آن را
از طریق پنج نفتکش ارســال کرده است.بر اساس گزارش رویترز ،رئیس جمهور
مکزیک اظهار کرده که تحت شرایط مناسب ،حاضر است به ونزوئا بنزین ارسال
کند .وی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد که مکزیک یک کشور با حاکمیت
مستقل اســت و ما تصمیمات خود را می گیریم و با سیاستهای سایر کشورها
کاری نداریم.آمریکا مانع رسیدن محمولههای بنزین ایران به ونزوئا نشد اما یک
مقام آمریکایی اوایل ماه جاری به رویترز گفت :واشــنگتن در حال بررسی وضع
تحریمها روی دهها نفتکش خارجی به دلیل همکاری در تجارت نفت ونزوئا است.

کاهش بیسابقه تولید نفت شیل آمریکا
اداره اطاعات انرژی آمریکا اعام کرد که تولید نفت شــیل ایاات متحده در
ماه ژوئیه به کمترین مقدار در دو سال اخیر یعنی  ۷میلیون و  ۶۳۰هزار بشکه
در روز میرســد.به گزارش رویترز ،اداره اطاعات انرژی آمریکا ( )EIAبرآورد
کرد تولید نفت شیل هفت شرکت بزرگ نفتی تا ماه ژوئیه به  ۷میلیون و ۶۳۰
هزار بشکه ،کمترین مقدار در دو سال اخیر خواهد رسید.
این نهاد انتظار دارد تولید تمامی شــرکتها کاهش یابد ،زیرا تولیدکنندگان
پس از سقوط قیمتها در ماه آوریل به منفی  ۴۰دار برای هر بشکه به دلیل
افت شدید تقاضای سوخت ناشی از همهگیری ویروس کرونا ،هزینههای خود
را کاهش دادند.اداره اطاعات انرژی آمریکا برآورد میکند که کل هزینهها ۳۵
درصد کاهش یابد .شــمار دکلهای حفاری فعال ایاات متحده در هفتههای
اخیر به طور بیسابقهای کاهش یافته است و پیشبینی میشود تولید نفت ماه
ژوئیه به  ۹۱هزار بشکه در روز کاهش یابد.این اداره پیشبینی میکند تولید
حوضه نفتخیز پرمین تگزاس و نیومکزیکو برای چهارمین ماه پیاپی سقوط
کند و به  ۴میلیون و  ۲۶۰هزار بشــکه در روز برسد که کمترین مقدار تولید
این حوضه از ماه مه  ۲۰۱۹است.

روسیه ۱۰میلیارد دار مالیات بیشتر از
شرکتهای نفتی دریافت میکند
روسیه در سال جاری میادی  ۱۰میلیارد دار پول بیشتری از شرکتهای نفتی
این کشــور به عنوان مالیات دریافت می کند تا صرف بهبود شرایط اقتصادی
پس از بحران کرونا شــود .به گزارش رویترز ،معاون وزیر دارایی روسیه گفت
این کشور در سال جاری میادی  ۱۰میلیارد دار پول بیشتری از شرکتهای
نفتی این کشــور به عنوان مالیات دریافت میکنــد .این پول به همراه منابع
صندوق ثروت ملی روســیه و وامهای گرفته شده به تامین هزینه های بهبود
اقتصادی پس از پایان بحران کرونا کمک می کند.به گزارش اقتصادآناین به
نقل از تسنیم ،پیش بینی میشود اقتصاد روسیه در نتیجه تعطیلی های اعمال
شــده به خاطر مهار گســترش ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت -صادرات
اصلی این کشور ۶ -درصد در سال جاری میادی کوچک شود که سریعترین
رکورد آن طی یک دهه گذشته است.یک طرح دولتی برای آغاز فعالیت های
اقتصادی حدود  ۵تریلیون روبل ( ۷۱یک میلیارد دار) تا پایان  ۲۰۲۱هزینه
در بردارد .الکســی ســازانوف ،معاون وزیر دارایی روسیه گفت کاهش قیمت
نفت به تنهایی  ۲تریلیون روبل از بودجه این کشور را در سال جاری میادی
کم میکند .وزارت دارایی روســیه وام های بیشــتری میگیرد و مجبور است
برای تامین هزینههای خود از صندوق ثروت ملی این کشــور اســتفاده کند.
مکانیسمی که روسیه برای متعادل نگه داشتن قیمت داخلی سوخت در پیش
گرفته ،حمایت بیشــتری از اقتصاد این کشور می کند .طبق این مکانیسم،
دولت در زمــان باا بودن قیمت نفت یارانه پرداخت می کند و هنگام پایین
بودن قیمت نفت ،مابه التفاوت آن را پس میگیرد.سازانوف گفت با نفت بشکه
ای  ۳۰تا  ۴۰دار ،بودجه روســیه تحت سیستمی با عنوان اقدامات مالیاتی،
 ۷۰۰میلیارد روبل درآمد بیشــتری در سال جاری میادی خواهد داشت که
برابر با  ۳تریلیون روبل طی  ۵سال است.وی طی مصاحبه ای گفت  «:وقتی
بودجه مخصوصاً نیازمند پول نقد برای انجام تعهداتش است ،این شیوه موثر
خواهد بود و ما تحت هیچ شرایطی آن را تغییر نمی دهیم» .شرکت های نفتی
روســیه مالیات بر استخراج نفت و عوارض صادرات را هم پرداخت می کنند.
سازانوف گفت با توجه به وامگیری های بیشتر و استفاده از صندوق ثروت ملی،
نیازی به افزایش بیشتر مالیات ها نیست.

تهرانیها مراقب مصرف آب باشند
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان تهران گفت :مصرف آب تهران روند
صعودی داشته و اکنون تمام تاسیســات آبی تهران با تمام ظرفیت مشغول
به کار هســتند .ازم است که مشــترکان به این موضوع توجه داشته باشند.
محمدرضا بختیاری با اشــاره به آخرین وضعیت مصرف آب در تهران اظهار
کرد :روز گذشــته مصرف آب در تهران سه میلیون و  ۶۵۰هزار متر مکعب
بود که نسبت به سال گذشته رقم بسیار باایی است.وی با بیان اینکه میزان
مصرف آب در تهران نســبت به سال گذشــته حدود  ۵۰۰هزار مترمکعب
افزایش داشته اســت ،تصریح کرد :مصرف آب در تهران روند صعودی دارد
و در  ۱۰روز اخیر میزان مصرف آب زیر ســه و نیم میلیون متر مکعب ثبت
نشده اســت.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان تهران با تاکید بر اینکه
این اعداد یک رکورد در مصرف آب تهران است ،گفت :گرم شدن هوا و شیوع
مصرف کرونا دو عامل اصلی افزایش مصرف آب در تهران شناخته شده اما با
این وجود میزان مصرف بسیار بااتر از تصور ما است و میبایست مشترکان
به مدیریت مصرف توجه داشــته باشند.بختیاری با بیان اینکه میزان مصرف
آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۰درصد افزایش داشته است ،تاکید
کرد :در چند روز گذشــته حتی شاهد مصرف  ۵۲هزار لیتر در ثانیه مصرف
آب در پیک بودیم ،علی رغم توصیهها و اقداماتی که انجام شــد مصرف آب
همچنان در تهران باا است.
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از سوی بانک مرکزی

تراز تجاری در سال  ۹۸منفی اعام شد

طبق اطاعات منتشــر شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت واردات و
صادرات در ســال گذشته ،از آنجا که ارزش پولی واردات با  ۴۳۷۳۵میلیون
دار از صادرات معادل  ۲۳۶۵میلیون دار بیشتر بوده ،تراز تجاری در سال
گذشته منفی شده و ماههای فروردین و اردیبشهت به ترتیب دارای کمترین
واردات و بیشــترین میزان صادرات بودهاند .بانــک مرکزی در جدیدترین
گزارش خود جزئیات صادرات و واردات گمرک در سال گذشته را اعام کرده
که طبق آن معادل  ۴۳۷۳۵میلیون دار واردات صورت گرفته و مقدار این
میزان واردات  ۳۵۳۶۴هزار تن بوده است.همچنین پارسال  ۴۱۳۷۰میلیون
دار صادرات داشــتهایم که میزان آن معادل  ۱۳۴۰۱۸هزار تن بوده است.
عاوه بر این ،ارزش واردات در ماههای فروردین ،اردیبهشت ،خرداد به ترتیب
معادل  ۴۴۲۹ ،۲۳۳۴و  ۳۵۲۰میلیون دار بوده است و ماههای تیر ،مرداد و
شهریور نیز به ترتیب  ۳۴۲۹ ،۴۰۲۷و  ۳۴۸۲میلیون دار واردات داشتهاند.
همچنین در ماههــای مهر ،آبان و آذر به ترتیب معــادل  ۳۲۱۰ ،۳۹۵۲و
 ۳۴۵۳میلیون دار واردات داشتهایم و ارزش واردات صورت گرفته در دی،
بهمن و اســفند به ترتیب  ۳۸۵۹ ،۴۲۴۵و  ۳۷۹۵میلیون دار بوده است.با
این حساب ،بیشترین ارزش واردات مربوط به ماه اردیبشهت بوده و کمترین
ارزش واردات متعلــق به فروردین بوده اســت .عاوه براین ،کمترین میزان
واردات مربوط به فروردین ماه که معادل  ۲۰۸۳هزار تن اســت و بیشترین
میزان واردات هم در ماه بهمن معادل  ۳۷۹۴هزار تن اتفاق افتاده است.

فروردین پارسال دارای کمترین میزان واردات
طبق ایــن گزارش ،ارزش صادرات در ماههای فروردین ،اردیبهشــت،
خرداد به ترتیــب  ۵۸۶۵ ،۲۵۴۷و  ۳۰۸۷میلیون دار بوده اســت و
ماههای تیر ،مرداد و شــهریور نیز به ترتیــب ۳۱۹۵، ۳۱۰۶و ۳۱۴۸
میلیون دار صادرات داشتهاند .همچنین ،در ماههای مهر ،آبان و آذر به
ترتیب معادل  ۲۶۳۴ ،۳۴۵۹و  ۴۸۶۱میلیون دار صادرات داشتهایم و
ارزش صادرات صورت گرفته در دی ،بهمن و اسفند به ترتیب ،۳۶۱۲
 ۳۰۸۳و  ۲۷۷۳میلیون دار بوده است.

اردیبشهت  98دارای بیشترین میزان صادرات
بنابراین ،کمترین ارزش صادرات مربوط به ماه فروردین با ۲۵۴۷
میلیون دار و بیشترین ارزش صادرات متعلق به اردیبشهت ماه
بوده اســت .عاوه براین ،کمترین میزان صادرات با  ۸۵۲۷هزار
تن متعلق به ماه فروردین در سال گذشته بوده و ماه اردیبهشت
با  ۲۱۷۴۶هزار تن صادرات بیشــترین میزان صادرات را به خود
اختصاص داده اســت.از آنجا که میزان صادرات در سال گذشته
با رقــم  ۱۳۴۰۱۸هزار تن از میــزان واردات ( ۳۵۳۶۴هزار تن)
معادل  ۹۸۶۵۴هزار تن بیشتر بوده ،تراز تجاری در پارسال منفی
شده است.

سرپرست صمت عنوان کرد

امکان داخلی سازی سه میلیارد دار
کاای خارجی
سرپرست وزارت صمت از امکان ساخت داخلی سه میلیارد دار کااها خبر داد
و گفت :ســال گذشته یک میلیارد دار قرارداد ساخت داخل منعقد شده است.
حســین مدرس خیابانی در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری
گفت :وزارت صنعت آمادگی دارد تا مناطقی را در شهرکهای صنعتی به عنوان
زونهای فناوری در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :وقتی صحبت از ساخت داخل در
قطعات و ماشینآات صنعتی به میان میآید حتماً باید این نکته را مورد تاکید
قرار دارد که بدون فناوری ،داخلیسازی قطعات و تجهیزات معنا نخواهد داشت.
وی گفت :هر قدر کااهایی که وابستگی بیشتری به خارج از کشور وجود دارد،
افزایش یابد ،به همان نسبت سطح ارزبری نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین تولید
بدون به کارگیری فناوری ،به مفهوم افزایش ارزبری خواهد بود.مدرس خیابانی
افزود :خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با تمرکزی که بر
روی مباحــث مرتبط با نوآوری و به کارگیــری آخرین فناوریهای روز دنیا در
کشور صورت داده ،پتانسیل بینظیری را در اختیار بخشهای مختلف کشور قرار
داده اســت که بر اســاس آن ،هر فردی که صحبت از فناوری به میان میآورد،
حتماً باید مسیر اصلی خود را در همکاری با این معاونت تعریف کند.سرپرست
وزارت صنعت ،معدن و تجارت تصریح کرد :طی سالهای گذشته ،هر زمان که
صحبت از به کارگیری فناوری در بخشهای مختلف صنعتی به میان آمده است،
کار پراکنده بسیاری صورت گرفته و اکنون شکلگیری و وجود معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،بهترین فرصت برای حفظ تمرکز در تصمیمگیریهای
مرتبط با این حوزه و وحدت رویه اســت؛ بنابراین حتماً باید تاش شــود که از
حوزه فناوری ،بهترین بهرهبرداری را در حوزه ساخت داخلی صورت دهیم.مدرس
خیابانــی از اعام آمادگی وزارت صنعت ،معــدن و تجارت به منظور اختصاص
مناطقی به عنوان زونهای فناوری در شــهرکهای صنعتی به معاونت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری خبر داد و گفت :این زونها از جنس تأمین و تدارک
کااهای فناورانه هستند؛ ضمن اینکه باید ارتباط هر چه نزدیکتر بخش صنعت
با حوزه فناوری و نوآوری را برقرار کرد.وی اضافه کرد :همچنین وزارت صنعت،
معدن و تجارت آمادگی دارد تا در سازمانهای توسعهای اعم از ایدرو و ایمیدرو،
محلهایی را در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری قرار دهد تا
بتوان ارتباط موثرتری را میان این سازمان با زیرمجموعههای وزارت صمت برقرار
ساخت.مدرس خیابانی از امکان ساخت داخلی سه میلیارد دار کااها خبر داد
و گفت :سال گذشته یک میلیارد دار قرارداد ساخت داخل منعقد شده است.
وی افزود :مشــخصاً در حوزه خودرو و موتورســیکلت برقی ،این آمادگی وجود
دارد که بتوان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کار را پیش
برد؛ ضمن اینکــه در حوزه لپتاپ و تلفن همراه نیز این زمینه همکاری وجود
دارد.سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفــت :همه ایدههای مرتبط با
محصوات فناورانه باید تجاری ســازی شده و در چرخههای صنعتی به حرکت
دربیایند؛ این در حالی است که سیاست وزارت صنعت ،معدن و تجارت آن است
که به موازات افزایش توانمندی تولیدکنندگان داخلی ،ثبت سفارش واردات این
کااها را ممنوع کند.
عضو هیئت مدیره اتاق ایران و پاکستان خبر داد؛

معضل بزرگ ،تعرفه باا برای کاای
ایران است
عضو هیئت مدیره اتاق ایران و پاکستان گفت :در حال حاضر هفتهای دو تا سه
روز مرزها کار میکنند .هنوز نمیتوان گفت که ارتباط کامل برقرار شــده است
اما نزدیک به  ۵۰تا  ۶۰درصد ارتباط مرزی و تجاری با پاکستان برقرار است.
محمود تهیدســت با اشاره به اینکه به نسبت ابتدای شیوع کرونا اوضاع تجارت
با پاکســتان بهتر شده است ،اظهار داشت :در حال حاضر هفتهای دو تا سه روز
مرزها کار میکنند .هنوز نمیتوان گفت که ارتباط کامل برقرار شــده است اما
نزدیک به  ۵۰تا  ۶۰درصد ارتباط مرزی و تجاری با پاکستان برقرار است .عضو
هیئت مدیره اتاق ایران و پاکســتان با اشاره به اینکه بازار پاکستان بازار بزرگی
است ،تصریح کرد :متاسفانه ما از تمام ظرفیت تجاری با پاکستان بهره نگرفتهایم
و از ظرفیت  ۲۵میلیاردی ،تنها یک میلیارد تجارت با پاکستان را محقق کردهایم.
وی بــا تاکید بر ضرورت هدفگذاری در بازار پاکســتان گفت :یک ایراد بزرگ
تجارت ما با پاکســتان در ضعف ارتباطات بانکی است و مشکل تبادل بانکی با
این کشور داریم .از همین روی در حال حاضر تبادل کاا به کاا انجام میهیم.
وی افزود :بزرگترین معضل ما این است که پاکستان عضو تجارت جهانی است
و تعرفههای باایی روی کااهایی ایرانی بســته است و این هزینه تجارت با این
کشــور را زیاد کرده است .تهیدست خاطرنشان کرد :بعد از فروردین ۱۶ ،درصد
افزایش تجارت با پاکستان داشتیم .اما بازار پاکستان به جمعیت  ۱۸۰میلیونی
ظرفیــت بیش از اینها را دارد و این مســئله نیازمند توافقات دو طرفه اســت.
صادرات ما قرار بود به  ۵میلیارد برسد اما هنوز یک میلیارد باقی مانده است.

رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران
گفت :در خرداد  ۹۹بیش از  ۲هزار و
 ۲۲۴قلم کاا ممنوعیت واردات دارند
و واردات بی رویه نداشته ایم.
 ،حمید زادبوم در برنامه تیتر امشب
شــبکه خبر درباره رونــد واردات در
سالهای اخیر افزود :در سال گذشته
 ۴۳.۷دهم میلیارد دار واردات داشته
ایم.وی گفت :سه نوع واردات کاای
سرمایه ،مصرفی و واسطهای داریم و
در سال گذشــته کاای واسطهای و
واسطهای ضروری  ۶۷.۳دهم درصد و
کاای سرمایهای و سرمایهای ضروری
 ۱۳.۶دهــم درصــد و  ۱۷درصد نیز
کاای مصرفــی و مصرفی ضروری و
مابقی ســایر کااها بوده است.زادبوم
تصریح کرد :در حــال حاضر واردات
بی رویه نداریم و نمیتوانیم داشــته
باشــیم و در سال  ۹۶تا  ۹۸میانگین
در کل  ۷درصد کاهش واردات داشته
ایم ،اما به طور کل در سال  ،۹۶حدود
 ۵۴.۴میلیارد دار و در ســال  ۹۷به
میزان  ۴۳.۱دهم و در ســال  ۹۸نیز
 ۴۳.۷دهم واردات داشــته ایم.رئیس
سازمان توســعه تجارت ایران گفت:
واردات کااهــای ضروری بخشــی
برای ذخیره ســازی است به طوری
که واردات کاای اساســی در ســال
 ۹۸نسبت به بقیه بیشتر بوده است.
وی افزود :از ســال  ۹۶تا  ۹۸واردات
 ۷درصد کاهش داشــته است و ۹۸

رئیس سازمان توسعه تجارت:

 80درصد واردات سال گذشته
اقام واسطهای و سرمایهای است
نسبت به سال  ۹۶بیش از  ۱۰میلیارد
دار کاهش واردات داشته ایم.رئیس
سازمان توســعه تجارت ایران گفت:
در سال گذشــته بر اساس بخشنامه
ســال  ۹۷حــدود  ۱۴۰۰قلــم کاا
ممنوعیت واردات داشــتند و مسیر
ســاخت داخل به ســمتی رفت که
واردات محــدود شــود.وی افزود :در
خرداد  ۹۹بیش از  ۲هزار و  ۲۲۴قلم
کاا ممنوعیت واردات دارند و واردات
بی رویه نداشته ایم بنابراین در کنار
ســاخت داخل و ممنوعیتها ،مواد
اولیه تولید و ماشــین آات و کاای
اساسی باید واردات داشته باشند ،اما
باید تعادل برقرار باشد.رئیس سازمان
توسعه تجارت ایران گفت :بر اساس
دستور وزیر صنعت ،کارگروهی برای
تخصیص ارز بر اساس اولویت کااها
تشــکیل شده اســت و هر هفته در
معاونتهای وزارت صمت فهرست نیاز
به ارز کااهای خاص داده میشود و
بر اساس ساخت داخل اولویت بندی
میشود ،در اتاق پایاپای نیز صادرات
و واردات کنتــرل و براســاس عمق
ســاخت داخل و برگشت ارز اولویت

رییس کمیسیون معدن اتاق ایران:

افزایش درآمدهای معدنی نیاز به هموارسازی
مسیر حرکتی دارد
رییس کمیســیون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران گفت :امروز توجه مسووان
و تصمیمگیران کشــور به موضوع معدن ،ناشــی از لزوم پیــدا کردن جایگزینی
برای درآمدهای نفتی اســت و چنانچه قرار اســت سطح درآمدی کشور از حوزه
معدن افزایش یابد ،هموارســازی مســیر ضرورت دارد.به گزارش روابط عمومی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران« ،بهرام شــکوری» در نشستی
بــا اعضای این کمیســیون ،ضمن تأکید بر لزوم اعمال برخــی تغییرات در روند
برگزاری جلسات شورای عالی معادن ،رویکرد اصلی این تغییرات را کاهش سطح
پروندههای ارجاعی به این شورا بیان کرد.وی تصریح کرد :اقدام کلیدی برای تحقق
هدف مزبور ،ســاماندهی به  ۸۶هزار مفاد قانونی در حوزه معدن اســت و بر لزوم
تخصیص تســهیات برای فعاان معدنی تاکید کرد.شکوری ،بهرهگیری از نقطه
نظرات معدن کاران را در حین تصمیمگیریهای کان این بخش مهم و ضروری
دانست و افزود :با توجه به انتقادهایی که از روند فعالیتهای شورای عالی معدن
به عمل آمد ،انجام برخی اصاحات که مورد موافقت اعضای این شــورا و معاون
معدنــی وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفته ،آغاز شــد.به گفته وی ،قرار
است ،زین پس به عنوان نماینده اتاق ایران در جلسات شورای عالی معادن حضور
یابد و ســجاد غرقی ( نایب رییس این کمیسیون) هم در کارگروه تخصصی شورا
فعالیت خواهد داشت .شکوری تصریح کرد :یکی از موضوعاتی که باید تغییر کند،
دسترسی اعضای شورا به اطاعات پروندههایی است که برای دریافت رأی به شورا
ارجاع میشود .پیش از این اعضا براساس اطاعات کلی و خاصهای که در اختیار
آنها قرار می گرفت ،رأی می دادند و این امر اعتراض نسبت به احکام صادر شده
را به دنبال داشــت و با اعتراض نسبت به این روند ،ارائه کامل اطاعات پروندهها
را خواستار شدیم و با این استدال موافقت شد.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
همچنین دعوت از افرادی که پروندههای آنها در دست بررسی است و شنیدن ادله
آنها پیش از ارائه رأی و در نشست کارگروههای تخصصی را یکی دیگر از اقداماتی
بیان کرد که قرار است از این پس انجام شود.وی خاطرنشان ساخت ،:رویکرد اصلی
شورا باید حرکت به سمت کاهش تعداد پروندههای ارجاعی و دریافت حکم باشد،
در این رابطه نیز پیشنهاد به معاون معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت داده شد
مبنی بر اینکه آییننامهها و بخشنامههای معدنی اصاح شود.شکوری گفت:تعداد
قابل توجه این آییننامهها در تناقض با هم بود و برخی از آنها اضافی و غیر اجرایی
است که باید حذف شوند و موضوع مورد استقبال معاونت معدنی قرار گرفت.
براساس این گزارش ،سجاد غرقی ،نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اصاح
مسایل ساختاری شورای عالی معادن را ضروری خواند.

بندی میشــود.وی افزود :در دو ماه
اخیر با توجه به اولویت ساخت داخل،
هفتگی به اقام ممنوعه واردات اضافه
شده اســت.زادبوم گفت :در شرایط
ویژه تحریم ،با توجه به منویات رهبر
معظم انقاب باید با فناوری جهانی،
خــود را تطبیق دهیم و در درازمدت
رقابت داشته باشــیم.رئیس سازمان
توســعه تجارت ایــران گفت :طبقه
بندی واردات و اولویت برای افزایش
تولید و جهش تولید است بنابراین با
تاش با اعمــال محدودیت واردات و
عمق بخشــیدن به ساخت داخل به
سمت اقتصاد رقابتی برویم.
رئیس مجمــع کارآفرینــان گفت:
برخاف تصورات دشــمن ،تحریم به
فرصت تبدیل شده است البته موانعی
هم داریــم که در بخــش صنعت و
منابع پولی محدودیت داریم و دولت
برای تأمین منابع خود و رفع کســر
بودجه پول چــاپ میکند و مجبور
اســت این مسیر را طی کند بنابراین
امســال نیز دولت باید این ریسک را
در صنعــت بپذیرد.محمدرضا دیانی
افــزود :باید به صنعتگران نیز فرصت

بدهیم و اقدامات مناســب شــرایط
ارزی امروز باشــد و در بخش تولید
نیز دقت داشــته باشــیم.وی گفت:
باید برای تخصیــص ارز به صنایعی
که عمق ســاخت داخل بیشتر دارند
دقت شود و با توجه به محدودیت ارز
و نیاز بــه کااهای ضروری ،مصرفی،
بادوام و ماشین آات نمیتوان مانند
قبل بخشنامهای عمل کرد بلکه باید
اولویت را عمق ساخت داخل قرار داد.
رئیس مجمع کارآفرینان افزود :اکنون
در جنگ تمام عیار هستیم و باید در
سال جهش تولید با سیاست گذاری
درست بر ساخت داخل تاکید کنیم
و تولید باید برای جلوگیری از ورادات
تضمین داشته باشد که این کار نیاز
به برنامه ریزی بلنــد مدت دارد.وی
گفت :اســاس کار در بخش صادرات
مقیاس اقتصادی ،باید دیده شــود و
رانت از بین برود بنابراین دولت باید
از پیشرانهای اقتصادی حمایت کند
و بنگاههای کوچک و متوسط را برای
حضور در عرصه جهانی دخالت دهد
و بسترهای بخش خصوصی را فراهم
کند.دیانــی افزود :بــا توجه به اینکه
سیاستهای امروز مناسب پیشرانها
نیست دولت باید برای اقتصاد بدون
نفت از بخش خصوصی کمک بگیرد.
دولت باید به تشویق و موفقیتهای
صنعتی نیز بها بدهد و از کارافرینان
نیز حمایت کند.

ثبت  550هزار معامله به ارزش  158هزار
میلیارد تومان در سامانه «ستاد»
حدود  ۵۵۰هزار معامله به ارزش  ۱۵۸هزار میلیارد تومان از ابتدای راهاندازی
سامانه تا پایان روز  ۱۵خرداد  ۹۹در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبتنام
کردهاند .سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت
الکترونیکــی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از ســال  ۱۳۸۸به صورت یک
طرح ملی آغاز به کار کرد .براساس این طرح در سال  ۱۳۹۰با مصوبه شماره
۱۶۵۳۸۹ت۴۶۸۴۹/ک هیأت دولت تحت عنوان «آیین نامه فعالیت سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت» تمام دستگاه های اجرایی ملزم به استفاده از این
سامانه شدند.فعالیت سامانه «ستاد» در دولت یازدهم به موازات اهداف کان و
بلندمدت دولت مبنی بر توسعه دولت الکترونیک ،اقتصاد مقاومتی و مبارزه با
فساد اداری اجرایی شد و توسعه بیشتری پیدا کرد.عملیاتی کردن مصوبه الزام
تمام دســتگاههای اجرایی به انجام انواع معامات دولت و بخش عمومی اعم
از خرید جزیی و متوسط ،مناقصه و مزایده در سامانه «ستاد» در سال ۱۳۹۶
صورت گرفته است .این سامانه در راستای دسترسی آزاد به اطاعات و اطاع
رســانی معامات ،شــفافیت مالی و با عنایت به قوانین موجود مبنی بر حق
شهروندان برای دسترسی با شفافیت به اطاعات اقتصادی ایجاد شده است.
در تعریف ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت باید گفت که «ستاد» سیستم
(پرتال جامعی) به منظور انجام انواع معامات (خرید ،مناقصه و مزایده) دولت
و بخش عمومی با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط و بطور
الکترونیکی است .سامانه به دستگاه های اجرایی این توانایی را می دهد که
تمام مراحل انجام معامله از زمان ثبت درخواست تا تبادل وجه را برای دستگاه
ها و در یک سیســتم یکپارچه و استاندارد ،منطبق با کلیه قوانین و مصوبات
انجام دهند.تمام صاحبان مشاغل ،دارندگان کسب و کارهای گوناگون در تمام
سطوح و اصناف می توانند در معامات دولت و بخش عمومی برحسب نیازها
و درخواســت های شان مشارکت کنند ،فراخوان های سامانه پس از ثبت،
در صفحه اصلی ســامانه منتشر و از این طریق بستری برای تعامل مستقیم
و بی واســطه تامین کنندگان با دستگاه های اجرایی فراهم می شود .به این
ترتیب دستگاه های اجرایی می توانند به وسیله این سامانه امکان انجام تمام
مراحل معامات دولتی مانند درخواســت استعام ،فراخوان ،توزیع و دریافت
اسناد ،گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها ،انعقاد قرارداد و داد و ستد
وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق ،اصاح ،فســخ ،ابطال و خاتمه قرارداد
را به صورت متمرکز ،یکپارچه ،استاندارد و منطبق با تمام قوانین و مصوبات
انجام دهند.
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گزیده خبر
وزارت اقتصاد پیشنهادهای ارزی اتاق
بازرگانی را تصویب کند
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به پیشنهادات ارزی اتاق بازرگانی ایران
گفت :با توجه به اهمیت این پیشنهادات ازم است تا با دستور وزیر هر چه زودتر
این پیشنهادات بررسی و تصویب شود.محمد اهوتی در سیزدهمین جلسه هیات
نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره
به پیشــنهادات ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت :پیشنهادات ارزی در جلسه اخیر
شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و تصویب شد اما پس از آن
اتاق ایران شــاهد عکسالعملهایی بود که به نظر میرسد با دستور وزیر اقتصاد
هر چه سریعتی باید بررسی این پیشنهادات انجام شود تا تصویب نهایی آن انجام
شود .رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود :پیشنهاد  ۹بندی مذکور مربوط به
رفع تعهد ارزی و همچنین مسائل مرتبط با تعیین قیمت پایههای صادراتی بود
لذا باید پروسه قانونی مرتبط با آن انجام شود تا عملیاتی شود .رئیس کمیسیون
تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
اظهار داشــت :در شرایطی که بیش از  ۱۶هزار کارت بازرگانی در زمینه صادرات
فعال است ،رفع موانع صادراتی کمکی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
اهوتی افزود :بنابراین در شــرایطی که کشــور نیاز به ارز صادراتی دارد انتظار
فعاان اقتصادی از وزیر اقتصاد آن است که بستر تصویب قانونی مصوبات شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را فراهم کند تا ســریعتر اجرایی شــود.وی
همچنین به مشــکل میان صندوق ضمانت صادرات ایران و گمرک اشاره کرد و
بیان داشــت :هنوز پذیرش ضمانتنامههای صندوق ضمانت صادرات برای ورود
موقت توسط گمرک انجام نمیشود .اهوتی اظهار داشت :این موضوع بسیار مهم
است زیرا پذیرش ضمانتنامه مذکور به تولید صادرات محور کمک خواهد کرد،
ضمن اینکه تولیدکننده نباید درگیر بروکراسی شود.
برای تعزیراتی نشدن

تولیدکنندگان لوازم خانگی تا اول تیر
فرصت دارند
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت که طبق تصمیم سازمان حمایت،
طرح نظارت بر بازار لوازم خانگی از روز شنبه  ۳۱خرداد اجرا میشود ،اما کسانی
که تا آن روز قیمتهای خود را در سامانه درج نکرده باشند پرونده آنها به تعزیرات
ارجاع داده نمیشــود و تا یکشنبه اول تیرماه برای این کار فرصت دارند.مرتضی
میری با اشــاره به ثبتنام  ۲۶واحد و  ۷۰۰قلــم کاا و لوازم خانگی تاکنون در
ســامانه  ،۱۲۴از برگزاری جلسهای با حضور سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و تولید کنندگان لوازم خانگی خبر داد.به گفته
وی در این جلسه مقرر شــده طرح نظارت بر بازار لوازم خانگی از روز شنبه ۳۱
خرداد اجرا شود ،اما کسانی که تا آن روز قیمتهای خود را در سامانه درج نکرده
باشند پرونده آنها به تعزیرات ارجاع داده نمیشود و تا اول تیر برای این کار فرصت
دارند.رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت
 ۳۴یا  ۳۵واحد دیگر در دست بررسی برای درج در سامانه است ،تصریح کرد :بعد
از این ،تعداد محدودی از واحدها باقی میماند که به احتمال زیاد تا روز یکشنبه
قیمت آنها نیز درج خواهد شد.میری همچنین از تشکیل یک کارگروه متشکل
از سازمان حمایت ،اتاق اصناف و دفتر لوازم خانگی وزارت صمت برای نظارت بر
بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت که فعالیت این گروه از امروز آغاز شده است.

صادرات تیرآهن و میلگرد به
 ۲۲۲هزار تن رسید
صادرات مقاطع طویل فوادی (تیرآهن ،میلگرد ،نبشی ،ناودانی و سایر مقاطع)
در دو ماهه نخســت امسال به  ۲۲۲هزار تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه
پارسال کاهش  ۲۴درصدی دارد .جداول آماری انجمن تولید کنندگان فواد ایران
از عملکرد دو ماهه نخست سال گذشته گویای صدور  ۲۹۳هزار تن مقاطع تخت
فوادی اســت.میزان صادرات تیرآهن در دو ماهه نخست امسال به  ۱۶هزار تن
رسید و در مقایسه با  ۲۲هزار تن عملکرد مدت مشابه پارسال کاهش  ۲۷درصدی
دارد.صدور میلگرد در دوره مورد بررســی این گزارش رقم  ۱۸۸هزار تن را نشان
می دهد و نسبت به دو ماهه نخست  ۹۸که  ۲۴۶هزار تن بود ،افت  ۲۴درصدی
را نشــان می دهد ،ضمن اینکه صادرات نبشی ،ناودانی و سایر مقاطع نیز در دو
ماهه امسال به میزان  ۱۸هزار تن ثبت شد که در مقایسه با  ۲۵هزار تن عملکرد
مدت مشابه سال گذشته  ۲۸درصد کاهش دارد.
صادرات  25هزار تنی مقاطع تخت
جداول مورد بررســی گویای آن اســت که صادرات مقاطع تخت فوادی ( ورق
گرم ،ســرد و پوششدار) در دو ماهه نخست امسال به رقم  ۲۵هزار تن رسید که
در مقایسه با  ۱۱۸هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال کاهش  ۷۹درصدی دارد.
ســهم ورق گرم ،سرد و پوششدار از مجموع صادرات مقاطع تخت به ترتیب ،۱۱
هشت و  ۶هزار تن ثبت شده که برای ورق گرم  ۸۷درصد ،سرد  ۶۲و پوششدار
 ۵۴درصد کاهش ثبت شد.مقایســه وضعیت صادرات مقاطع تخت با طویل در
دوره دو ماهه نخســت امســال گویای آن است که افت بخش تخت فوادی ۵۵
درصد بیش از طویل است.
افت  54درصدی صادرات شمش
براســاس جداول مورد بررسی ،صدور شمش فوادی در دو ماهه نخست امسال
رقم  ۴۱۴هزار تن را نشان می دهد که کاهش  ۵۴درصدی را در مقایسه با میزان
 ۸۹۱هزار تن صادرات شمش فوادی در دو ماهه نخست  ۹۸دارد.سهم صادرات
بیلت و بلوم از مجموع صادرات شمش  ۳۴۳هزار تن بود و در مقایسه با دو ماهه
 ۹۸با  ۵۷۲هزار تن کاهش  ۴۰درصدی را ثبت کرد.همچنین سهم اسلب نیز از
مجموع شــمش صادراتی به میزان  ۷۱هزار تن بود که نسبت به رقم  ۳۱۹هزار
تن در دو ماهه ابتدایی پارسال افت  ۷۸درصدی را نشان می دهد.به گزارش ایرنا،
پارسال مجموع صادرات فواد بالغ بر  ۱۰میلیون تن اعام شد و پیش بینی شده
امسال نیز به همین میزان صادر شود.
ایران خودرو:

مهلت واریز وجه خودروها تمدید شد
گروه صنعتی ایرانخودرو به منظور رفاه حال مشــتریان ،مهلت پرداخت وجوه
خودروهای ثبت نامی در طرح پیشفروش یکساله را به مدت دو روز تمدید کرد.
به گــزارش ایران خودرو ،معاون بازایابی و فروش این گروه صنعتی اعام کرد :با
توجه به تعطیل بودن امروز و بنابر خواســت مشتریان ،مهلت پرداخت تا دو روز
غیر تعطیل آینده (یعنی شنبه ۳۱ ،خردادماه) تمدید شد«.بابک رحمانی» ضمن
پوزش از مشتریان ،مشــکات ایجاد شده در فرآیند پرداخت را ناشی از اختال
در سیســتم بانکی دانست و بیان داشت :مشتریان در مهلت باقیمانده نسبت به
پرداخت وجوه اقدام کنند ،زیرا این فرصت قابل تمدید نخواهد بود.
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 ۵۴.۱درصد کل تسهیات بانکی کشور در
استان تهران پرداخت شدهاست
مدیــرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت :طی  2ماهه ابتدایی امســال  ۱25هزار
میلیارد تومان تســهیات بانکی در سطح کشور پرداخت شده که سهم استان
تهران از این رقم  ۶7.7هزار میلیارد تومان معادل  5۴.۱درصد کل تســهیات
است.سیدعلی اصغر ،میرمحمد صادقی افزود :کل تسهیات پرداختی کشور طی
سال  ۱398به  975هزار میلیارد تومان رسید که سهم استان تهران از این رقم
نیز  528هزار میلیارد تومان معادل  5۴.2درصد کل تسهیات بود.
وی یادآورشد :طی سال  ۱398به  8۴3هزار نفر تسهیات قرضالحسنه ازدواج
به مبلغ  2۶.3هزار میلیارد تومان پرداخته شــده که از این میان ســهم استان
تهران حدود  ۱0۴هزار نفر به ارزش ســه هزار و  250میلیارد تومان ۱2 ،درصد
کل تســهیات را شامل میشود.میرمحمد صادقی اظهارداشت :عملکرد سامانه
بهینیاب در ارتباط با تسهیات اعطایی به بنگاههای کوچک و متوسط تا پایان
ســال  ،۱398حدود  5۴.۴هزار میلیارد تومان به  37هزار و  ۴۶۱بنگاه به روش
مستقیم و غیرمستقیم بود که سهم اســتان تهران از آن به  ۱3.۶هزار میلیارد
تومان برای  2هزار  857بنگاه کوچک و متوســط میرســید.مدیرکل اعتبارات
بانک مرکزی گفت :طی  ۱2ماهه سال گذشته یکهزار و  ۱08شرکت دانشبنیان
معادل  ۱3.7هزار میلیارد تومان تسهیات دریافت کردند که این رقم نسبت به
سال  ،۱397رشد  7۴.5درصدی داشت.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در راســتای بهبود محیط کسب و کار و افزایش
کیفیت ارایه اطاعات و خدمات ،پنجره واحد اطاعات و خدمات صنعت ،معدن
و تجارت موســوم به «بهینیاب» را راهاندازی کرده است؛ این درگاه صرفا نمای
ارائه خدمات به متقاضیان برای ثبت اطاعات و درخواست آنان است و متقاضیان
میتوانند برای دریافت خدمات از طریق تقسیمبندیهای انجام شده به خدمت
مورد نظر هدایت شود.

رفع سوء اثر چک غیرحضوری شد
رفع ســوء اثر چک در بانک قرض الحسنه رســالت غیرحضوری شد.به گزارش
روابط عمومی بانک قرض الحســنه رســالت ،مدیرخزانه داری و مبادات بانک
قرض الحســنه رسالت با اعام این خبر گفت :مشــتریان دارای حساب جاری
این بانــک می توانند با انتخــاب درگاه های الکترونیک (پیشــخوان مجازی
رســالت) ،درخواست رفع ســوء اثر چک خود را ثبت کنند.هادی گرمابدری با
تاکید براینکه در بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان نخستین بانک دیجیتال
کشــور تمام خدمات به صورت غیرحضوری قابل ارائه است؛ افزود :بعداز اجرایی
کردن درخواست غیرحضوری دسته چک؛ هم اکنون رفع سوءاثرچک به صورت
غیرحضوری نیز عملیاتی شده است.به گفته وی ،این مهم در حال حاضر تنها در
بانک قرض الحسنه رسالت عملیاتی شده است .گرمابدری به همکاری شرکت
ملی پســت در رفع سوءاثرچک اشاره کرد و اظهارداشــت :با انعقاد تفاهم نامه
همکاری بانک و شرکت ملی پست؛ دارندگان حساب جاری فقط اطاعات مربوط
به چک برگشــتی خود را در پیشخوان مجازی رسالت ثبت می کنند و پس از
دریافت شناسه ثبت به همراه اصل مدارک تحویل باجه های پستی در سراسر
کشور (جهت ارسال به صندوق پستی  )۱۶۶3/۱3۱85می دهند.

بانک مرکزی کره جنوبی به فکر راه اندازی
ارز دیجیتال افتاد
بانک مرکزی کره جنوبی اعام کرد یک هیئت شش نفره تشکیل داده تا مشاوره
های ازم را در مورد راه اندازی و آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی ارائه دهند.
به گزارش کوین دســک ،بانک مرکزی کره جنوبی در حال تحقیقات در مورد
ارز دیجیتال اســت و یک هیئت قانونی برای مشــاوره در مورد نکات قانونی آن
تشکیل داده است .بانک مرکزی کره جنوبی اعام کرد این هیئت شش نفره که
از متخصصان قانونی در بخش هــای مالی و فناوری اطاعات و یک متخصص
فناوری مالی تشــکیل شده اســت ،مشــاوره های ازم را در مورد راه اندازی و
آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی ارائه میدهد.
یکی از مقامات بانک مرکزی کره جنوبی گفت «:ما این گروه مشاوره را تشکیل
داده ایم تا در مورد مســائل قانونــی راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی بحث
کنیم تا مشخص شود چه قوانینی باید اصاح شوند تا فرایند انتشار احتمالی این
ارز دیجیتال هموارتر شــود» .بانک مرکزی کره جنوبی در دسامبر سال گذشته
میادی کارگروهی برای بررسی ارزهای مجازی تشکیل داد ولی اعام کرد هدف
از آن کنترل فعالیت سایر کشورها در این زمینه است و قصد راه اندازی یک ارز
دیجیتال را ندارد .ولی اهداف بانک مرکزی کره جنوبی در آوریل پس از پیشرفت
ســریع تر از حد انتظار سایر کشــورها مثل ژاپن و آمریکا در این زمینه تغییر
کرد .بانک رویکرد قبلی را کنار گذاشــته و یک برنامه راهبردی  22ماهه برای
راه انــدازی و آزمایش یک ارز برای جایگزینی پول نقد ارائه داد تا نقل و انتقال
های دارای ارزش باا بین موسسات مالی تسهیل شود .رئیس بانک مرکزی کره
جنوبی هفته گذشته اعام کرد ایجاد سیستمهای پرداخت دیجیتال توسط بانک
های مرکزی در کنار شــبکه های پرداخــت بین بانکی ،به منظور کاهش خطر
پرداخت ها ،ارزشمند است.وی در هفتادمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی کره
جنوبی گفت«:نقل و انتقال هــای دیجیتال می توانند از بخش خصوصی فراتر
رفته و به سیستم پرداخت بانک مرکزی هم راه یابند .بانک مرکزی باید به عنوان
نهاد مسئول حفظ امنیت و کارآمدی سیستم پرداخت ،فعاانه به این تغییرات
پاســخ دهد».او اضافه کرد «:تحقیقاتی که در حال حاضر در مورد ارز دیجیتال
بانک مرکزی ادامه دارد ،باید طبق برنامه پیش برود».

کرونا سود بانکهای آمریکا را  ۷۰درصد
کاهش داد
حدود نیمی از تمام بانک های آمریکا کاهش ســود دهی خود را گزارش داده
اند و  7.3درصد از این بانک ها هیچ ســودی در ســه ماهه اول  2020ثبت
نکــرده اند .به گزارش رویترز ،ســود بانک های آمریکا به خاطر تاثیرات همه
گیری ویروس کرونا ۶9,۶ ،درصد در ســه ماهه اول  2020نســبت به سال
گذشته کاهش یافت و به  ۱8,5میلیارد دار رسید .اداره سپرده گذاری فدرال
آمریکا گزارش داد وخامت فعالیت های اقتصادی باعث شــده بانک ها بدهی
های عقب افتاده وام گیرندگان را نادیده بگیرند و میلیاردها دار برای حفاظت
در برابــر ضرر و زیان های آینده کنار بگذارند .حدود نیمی از تمام بانک های
آمریکا کاهش سود دهی خود را گزارش داده اند و  7,3درصد از این بانک ها
هیچ سودی ثبت نکرده اند .گزارش جدید که اولین نظرسنجی دولت از صنعت
بانکداری از زمان تعطیلی اقتصاد بر اثر همه گیری ویروس کروناســت ،نشان
میدهد بانکها  38,8میلیارد دار برای پوشش خسارت های احتمالی وامها در
آینده اختصاص داده اند که  280درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.
تعداد وام هایی که بانک ها به عنوان وام های عقب افتاده معرفی کردهاند۱5 ،
درصد افزایش داشته است.
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همتی:

سیاستهای ارزی سختگیرانه برای رونق تولید

رئیــسکل بانک مرکزی با بیان این که سیاســتهای ارزی
سختگیرانه برای این است که تولید داخل رونق بگیرد گفت:
دیگر مثل گذشــته در تأمین ارز برای بخشهای مختلف از
جمله واردات گشادهدستی نمیکنیم.
عبدالناصر همتی در نشست ســتاد اقتصاد مقاومتی استان
تهران با تذکر اینکه «اگر بنا باشــد همــه کااها را از خارج
تأمین کنیم تولید ملی شکل نمیگیرد» افزود :سیاستهای
ارزی برای این است که بتوان نیاز ارزی کشور را کنار حمایت
از بخش تولید و تولیدکنندگان کشــور تأمین کرد.وی گفت:
ســختگیریهای ارزی در دو بخش میان و بلند مدت اتخاذ
میشود و تاش میکنیم با شکلگیری تولید ،تولید و صادرات
کشــور از واردات پیشی بگیرد.رییسکل بانک مرکزی گفت:
آمارها نشــان میدهد وضعیت اقتصادی کشــور رشد خوبی
را طی میکند و آمار ســال گذشــته نیز با وجود پیشبینی
رشــد منفی اقتصاد غیرنفتی کشــور ,در بخشهای مختلف
کشاورزی و صنعت رشــد خوبی داشت.وی اضافه کرد :خود
این پیشبینیها موجی را در جامعه ایجاد میکند اما در پایان
سال  ،98با وجود همه فشارهای اقتصادی ,شاهد رشد مثبت
اقتصاد غیرنفتی کشــور بودیم.همتی ادامه داد :میزان رشــد
اقتصادی در سال  98در بخش کشاورزی  8,8درصد و صنعت
و معدن  2,3درصد ثبت شــد.رییسکل بانک مرکزی گفت:
رشد بخش خدمات تا پایان فصل سوم سال  98مثبت و قابل
توجه بود و شاخص  3,8درصد را نشان میداد اما در اسفند با
رئیــس اداره عملیات بــازار باز بانک
مرکزی۴ ،هدف اصلــی از راه اندازی
این فعالیت از ســوی بانک مرکزی را
تشریح کرد.محمد نادعلی در نشست
«بررســی عملیات بازار بــاز بانکی»
در مرکــز تحقیقات راهبردی مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،با بیان اینکه
عملیات بازار باز بانکی برای مدیریت
نقدینگی و با اهداف کنترل عملیات
بین بانکــی و همچنین فروش اوراق
بدهی دولت راهاندازی شــده است،
گفت :مجوز دریافت عقــد ودیعه را
توانســتیم در شــورای فقهی بانک
مرکــزی دریافت کنیــم و همچنین
فروش اوراق بدهی را به بانکها اباغ
کردهایم ضمن اینکــه امکان اعطای
تســهیات به بانکها از منابع بانک
مرکزی بــا نرخ ســود  22درصد به
بانکها اباغ شــده است.وی با بیان
اینکه اقتصاد ایران شــرایط ویژهای
دارد ،گفــت :این اقتصــاد به لحاظ
تحریمها ،کســری بودجــه دولت و
همچنین وضعیــت متغیرهای کان
مانند تورم ،وضعیــت فعلی بانکها،
بازارهای مالی و حتی مکانیزم تعیین
نرخ ســود ،با ســایر اقتصادهای دنیا
متفاوت اســت.رئیس اداره عملیات
بــازار باز بانــک مرکزی ادامــه داد:
بانک مرکزی به دنبال آن اســت که
بدهیهای بانکهــا به بانک مرکزی
را تبدیــل به اوراق کنــد .میتوانیم
این روش را از طریق ســازوکار اخذ
وثیقه از ســوی بانکها در شــرکت

شیوع ویروس کرونا این بخش دچار شوک شد.وی یادآور شد:
بخش خدمات در شکلگیری تولید ناخالص داخلی نقش دارد

جابجایی روزی 6۵هزار میلیارد
تومان بین بانکها
ســپردهگذاری مرکزی اجــرا کنیم.
نادعلی با بیان اینکه ماهیت بدهیها
نیــز اهمیــت دارد ،ادامــه داد :مث ً
ا
بدهیهای بانک مسکن به دلیل خط
اعتباری مسکن مهر است .اگر چنین
بدهیهایــی را از بانکها جدا کنیم،
بدهیهای زیادی باقی نمیماند.این
مقام مســئول در شبکه بانکی یادآور
شد :ما با انتشار اوراق بدهی ،به دنبال
ایجاد یک برنامه منظم ارتباطی میان
بانکها با بانک مرکزی هستیم.
وی هدف از ایجــاد عملیات بازار باز
بانکی را صرفاً مهار تورم ندانســت و
نفس برقراری روابط سالم میان
افزودِ :
بانکها و بانــک مرکزی و همچنین
واقعی کــردن نرخ ســودها ،یکی از
مهمتریــن نتایج ایجاد این بازار مالی
است.نادعلی ،عملیات بازار باز بانکی
را بســتهای چهارضلعی شامل رصد
محل مصرف منابــع بانکی ،کنترل
بــازار ارز ،کنترل رابطه ســالم بانک
مرکزی با بخش واقعی ،واسطهگری
بانکها و کنترل تورم ،عنوان و اظهار
کرد :در حال حاضــر بدهی بانکها
به بانک مرکــزی رقم چندان باایی
نیســت و  ۱00هــزار میلیارد تومان
برآورد میشــود .این در حالی است
که در حال حاضر  ۱۱2هزار میلیارد

پژوهشکده بیمه:

شدت پرداخت خسارات در بیمه اتومبیل
در دوران کرونا افزایش یافت
اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی و کاهش تردد در دوران همهگیری ویروس
کرونا ،اگرچه تعداد خســارات پرداختی در رشــته بیمه اتومبیل را به میزان
قابل توجهی کاهش داد اما میزان خســارات پرداختی در این دوران کاهش
محسوسی نداشته است .روابط عمومی پژوهشکده بیمه ،اعام کرد :بنابر نتایج
گزارش پژوهشــی«آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمههای اتومبیل» ،حق بیمه
تولیدی در کلیه رشــتههای بیمه اتومبیل در فروردین  ۱399و پس از شیوع
ویروس کرونا ،نسبت به ماه مشابه در سال قبل کاهش چشمگیری یافته است.
این کاهش احتمااً به دلیل مجاز شــدن افزایش بازه اعام خسارت و امکان
تاخیر در پرداخت حقبیمه از سوی بیمهگذاران رشته بیمه اتومبیل میباشد.
این در حالی است که تعداد بیمهنامههای صادر شده نسبت به زمان مشابه در
ســال قبل تغییر قابل توجهی نداشته است.بر پایه این گزارش  ،اجرای طرح
فاصلهگذاری اجتماعی ،موجب کاهش شدید حجم ترافیک ،کاهش مسافت
پیموده شده با اتومبیل و کاهش تعداد تصادفات شده است.
آمارها در بازه زمانی  25اســفند  ۱398تا  ۱5فروردین  ۱399نشان میدهد
که مجموع تصادفات رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۶9درصد،
آمار جانباختگان  5۶درصد و تعداد خسارات پرداختی در رشته بیمه اتومبیل
به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.با این وجود میزان خسارات پرداخت
شــده صنعت بیمه در رشته اتومبیل کاهش محسوسی نداشته است .به این
ترتیب با توجه به کاهش ترددها و عدم کاهش قابل توجه میزان خســارات،
میتوان نتیجه گرفت که در دوران شــیوع کرونا ،شــدت خسارات در رشته
بیمه اتومبیل در کشور افزایش یافته اســت.یافتههای این گزارش پژوهشی
نشان میدهد که سیاستهای اتخاذ شده از سوی بیمه مرکزی و شرکتهای
بیمــه داخلی در دوران همهگیری ویروس کرونا ،اگرچه روند صدور بیمهنامه
و پرداخت خســارت را برای بیمهگذاران تســهیل نمود اما به دلیل عدم ارائه
تخفیف در حق بیمه و مجاز نشــناختن تغییر کاربــری ،از رویکرد حمایتی
کمتری نسبت به سایر شرکتهای بیمه در دنیا برخوردار بوده است.

تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه در
حال خرید و فروش اســت و بانکها
میتوانند این اوراق را خریداری کنند.
ما نیز ایــن اوراق را از طریق مکانیزم
وثیقهگذاری نزد شرکت سپردهگذاری
مرکــزی ،تبدیل به وجــوه نقد برای
بانکها میکنیم.رئیس اداره عملیات
بازار بــاز بانک مرکزی خاطرنشــان
کرد :بیش از دو هفته است که بانک
مرکزی وارد عرضه اولیه اوراق شــده
و به کمک دولت آمده اســت؛ در این
مدت پیشنهادهایی از سوی بانکها
و نهادهــای مالی بورســی تا حدود
 ۶,000میلیــارد تومــان برای خرید
این اوراق دریافت شــده است.وی با
تأکید بر اینکه روزانه  ۶5هزار میلیارد
تومان بین بانکها جابجا میشــود،
گفت :تنها  ۱.5درصد آن وارد جامعه
و مابقــی به صورت اعتبــاری میان
بانکها رد و بدل میشود.نادعلی یکی
دیگر از نتایج راهاندازی عملیات بازار
باز بین بانکی را سالمســازی ترازنامه
بانکها دانســت و افــزود :بخصوص
بانکهایــی کــه بدهی دارنــد برای
اصــاح ترازنامه خود از بانک مرکزی
و سایر بانکها استقراض میکنند .در
نتیجه راهاندازی این عملیات میتواند
جلوی خلق پول از ســوی بانکهای

و با شیوع ویروس کرونا در فصل چهارم سال  ،98شاهد رشد
منفی 0,2درصدی بود.همتی با بیان اینکه سیاستهای ارزی
ناتراز را بگیرد.رئیــس اداره عملیات
بازار باز بانک مرکزی ادامه داد :وقتی
دولت کســری بودجه داشته باشد،
بافاصله ســراغ بانــک مرکزی رفته
و پولی که از طریــق دولت از منابع
بانک مرکزی خارج میشــود ،در دو
محل «طرحهــای عمرانی» (بودجه
عمرانی) یا «حقوق و دســتمزدها و
صندوقهای بازنشســتگی» (بودجه
جاری) مصرف میشــود که معمواً
به دلیل کــم بودن بودجــه جاری،
به بخش دوم تعلــق میگیرد و وارد
بودجه عمرانی نمیشــود .در نتیجه
پول پرقدرت وارد جامعه شده و خلق
پول ،ایجاد تورم میکنــد.وی ادامه
داد :این در حالی اســت که عملیات
بازار بــاز بین بانکی ،محل صرف این
منابع را شفاف کرده و حتی نرخ سود
آن نســبت به خط اعتباری بانکها
کمتر اســت؛ طی روزهای اخیر نرخ
ســود بازار باز بین بانکی کمتر از ۱0
درصد شده که سبب شد تعدادی از
بانکها خط اعتباری دریافتی از بانک
مرکزی را پس داده و به سراغ تأمین
اعتبــار از بازار باز بیــن بانکی بروند.
نادعلی با تأکید بر اینکه ما با عملیات
بازار باز بیــن بانکی به دنبال معجزه
نیستیم ،افزود :با توجه به اینکه دولت
میتوانست روشهای سادهتری برای
تأمین کسری بودجه خود که معمواً
شــفاف هم نیســتند ،انتخاب کند
بنابراین به ســراغ انتشار اوراق بدهی
آمد که این وضعیت را شفاف کند.

بدهی سیستم بانکی چقدر است؟
داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان ســال 98با رشد ۱7.۶درصدی
همراه بوده است؛ ضمن آنکه سپرده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
نزد بانک مرکزی بــا 39.7درصد افزایش به 2823.8هــزار میلیارد ریال
رسید.طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ،میزان داراییهای
خارجی بانک مرکزی در پایان ســال  98بــه  5۴70,2هزار میلیارد ریال
رســید که نسبت به پایان سال ماقبل  ۱7,۶درصد افزایش نشان میدهد.
این گزارش حاکی است ،میزان داراییهای خارجی در این بخش با 37,5
درصد رشــد نسبت به مدت مشابه ســال ماقبل به  ۶2۱5,8هزار میلیارد
ریال رســیده و حجم اسکناس و مســکوک نیز با رشد  ۱,8درصدی90 ،
هزار میلیارد ریال است.ســپرده بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی
نــزد بانک مرکزی با  39,7درصد افزایــش به  2823,8هزار میلیارد ریال
رســید .همچنین بدهی بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی به بانک
مرکزی نیز در دوره پایان ســال  98بــا  ۱9,8درصد کاهش به ۱۱07,5
هزار میلیارد ریال رسیده است.میزان داراییهای خارجی بانکهای تجاری
کشــور در پایان سال گذشته  7۶9,9هزار میلیارد ریال است که نسبت به
مدت مشــابه سال پیش از آن  3۴,3درصد رشــد نشان میدهد .سپرده
بانکهای تجــاری نزد بانک مرکزی نیز  553,3هــزار میلیارد ریال بوده
که  2۶درصد افزایش یافته اســت.جمع کل داراییهای بانکهای تجاری
در دوره مــورد بررســی 80۱3,9 ،هزار میلیارد ریال بوده که به نســبت
پایان ســال  97دارای  2۶,8درصد رشد اســت و میزان بدهی بانکهای
تجــاری به بانک مرکزی در پایان اســفند  98به  ۴3,۴هزار میلیارد ریال
رســیده که  ۴8,۶درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل افزایش داشته
است.بر پایه این گزارش ،میزان داراییهای خارجی بانکهای تخصصی در
پایان ســال گذشــته  ۱839,8هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره
مشابه ســال ماقبل  ۶5,2درصد رشد یافته اســت .جمع کل داراییهای
بانکهای تخصصی در این دوره رقم  8233,5هزار میلیارد ریال است که
 32,2درصد رشد دارد .همچنین میزان بدهی بانکهای تخصصی به بانک
مرکزی  ۴5۴,3هزار میلیارد ریال اســت که معادل  ۴,9درصد نسبت به
پایان سال  9۶کاهش داشته است.

سختگیرانه برای این است که تولید داخل رونق بگیرد افزود:
دیگر در تأمین ارز وارداتی گشادهدستی نمیکنیم و با حمایت
از تولید داخل ،جهش در صادرات ما نیز شکل خواهد گرفت.
وی گفــت :ما اکنــون از صادرات نفتی به غیرنفتی شــیفت
میشویم ،هرچند صادرات غیرنفتی ما پیش از این به خروج
سرمایه منتهی میشــد اما اکنون این گونه نیست و کنترل
نظارت و شفافیتسازی صورتگرفته بهویژه در بحث ورود و
خروج ارز خدمات بزرگی به کشور کرده است.وی با تصریح به
اینکه «تمام تاش ما این اســت که از طریق تأمین ارز مورد
نیاز کارخانجات رونق پیدا کنند» گفت :در بحث تســهیات
بانکی نیز در سال گذشته 975هزار میلیارد تسهیات سیستم
بانکی ما بود (در کل کشــور) که البته ممکن است بخشی از
این تســهیات استمهال باشد اما بخش عمده آن سرمایه در
گردش است.همتی گفت  :آمارها نشان میدهد استان تهران
اعتبار واش بااست و طی یک دوره دوساله باید این را به 50
درصد برسانیم و انشاءاه سال آینده سهم استان افزایش پیدا
میکند.وی اضافه کرد :طرح ما برای تولیدکنندگان مناســب
است و ما از طرحها و پروژههایی که  80و  90درصد آن تحقق
پیدا کرده است حمایت میکنیم که در اولویت ما قرار دارد.وی
گفت :البته در بحث ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برخی از
بانکها منابعشان کم است و برخی نیز ممکن است کمکاری
کنند در این شرایط اگر گزارشی از کمکاریها ارائه شود حتماً
رسیدگی میکنیم.
شورای پول و اعتبار تصویب کرد،

دستورالعمل نحوهی واگذاری اموال مازاد
مؤسسات اعتباری
شــورای پول و اعتبار «دستورالعمل نحوهی واگذاری اموال مازاد مؤسسات
اعتبــاری» را تصویب کرد.به گزارش ایبِنــا از روابط عمومی بانک مرکزی،
در یک هزار و دویســت و نود و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که به
ریاســت دکتر عبدالناصر همتی برگزار شــد ،در ادامه برنامههای اصاحات
ساختاری نظام پولی و بانکی کشــور و با هدف تسهیل و رفع موانع اجرای
الزامــات و تکالیف مقرر در مواد  ۱۶و  ۱7قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشــور« ،دســتورالعمل نحوهی واگــذاری اموال مازاد
مؤسسات اعتباری» مطرح و تصویب شد .براین اساس ،در ضوابط یاد شده،
شــرایط و احکام نحوه واگذاری داراییهای ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله
رعایت روش مزایده ،قیمت گذاری توســط کارشناسان رسمی ،رعایت نرخ
ســود مصوب شــورای پول و اعتبار در فروش های اقساطی اموال و فروش
اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید
قرار گرفته اســت .ازم به ذکر است ،در ضوابط یاد شده ،موضوع حمایت از
واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری
وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته ،ضمن آنکه بانکها و
مؤسســات اعتباری غیربانکی موظف شدند عاوه بر درج آگهیهای مزایده
خود در پایگاه اطاعرســانی ،حداقل یکی از روزنامههای کثیراانتشــار و
همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها» ،قبل از انجام مزایده مراتب
را به نحو مقتضی به مالک قبلی واحد تولیدی اطاع دهند.

صادرکننده متخلف موظف به بازپرداخت
مطالبات شد
در نشســت بانــک مرکزی با واردکننــدگان معترض به عملکــرد یکی از
صادرکنندگان که علیرغم دریافت وجه ارز نیمایی در اختیار آنها قرار نداده
بود و همین موضوع سبب تجمع آنها مقابل بانک مرکزی شده بود ،شرایط
بازپرداخت مطالبات واردکنندگان از سوی صادرکننده متخلف اعام شد.
یکی از نمایندگان واردکنندگان حاضر در این نشست درباره نتیجه جلسه
اظهار کرد :در جلســه روز یکشنبه در بانک مرکزی ،مقرر شد که به همراه
ضابط قضایی و صادرکننده متخلف نشستی مشترک داشته باشیم و مباحث
را جمــع بندی کرده و صورت جلســه ای را تنظیــم کنیم.رمضانی گفت:
خوشبختانه با مساعدت بانک مرکزی این جلسه برگزار شد .همچنین بانک
مرکزی از صادرکننده متخلف خواســت ،که بازه زمانی را برای بازپرداخت
مطالبات طلبــکاران (واردکنندگان) تعیین کند .بر همین اســاس پس از
مذاکرات و توافقات صورت گرفته ،جدول زمان بندی در جلسه روز دوشنبه
تهیه و تدوین شــد.این واردکننده تأکید کرد :در نهایت مقرر شــد جدول
زمانی تعیین شده مورد توافق طرفین در این جلسه ،به تأیید بازپرس پرونده
برســد و پس از آن ،مراحل بازپرداخت مطالبات در اسرع وقت انجام خواهد
شد .همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و واردکنندگان
بر فرایند اجرایی شــدن این مهم نظارت می کنند و جزئیات انجام تعهدات
صادرکننده ،در این زمینه به صورت هفتگی طی جلساتی به اطاع ذی نفعان
می رسد.رمضانی ضمن تشکر از دستور ویژه بانک مرکزی مبنی بر پیگیری
این موضوع ،یادآور شد :خوشبختانه توانستیم دغدغه های وارکنندگان را به
گوش مسئولین برسانیم و به تنش های رخ داده پایان دهیم .مسائل و موارد
کارشناســی خوبی نیز در این جلسه مطرح شد که برای رسیدن به اهداف
ما راهگشــا خواهد بود.وی گفت :این جلسه مشخص کرد که بانک مرکزی
نسبت به درخواستها و مسائل واردکنندگان بی تفاوت نیست و صدای آنها
را می شنود .ما تولیدکنندگان و صنعتگران نیز نسبت به کشور متعهدیم و
اجازه نمی دهیم ،سودجویان از اعتراضات ما سوء استفاده کنند.

افزایش سودآوری بانکها با کاهش هزینه
مطالبات مشکوکالوصول
مدیرعامل بانک صــادرات ایران گفت :تاش برای کاهش هزینهها به ویژه
کاهش هزینه ذخیره مطالبات مشکوکالوصول و هزینههای مالی از جمله
عوامل اصلی سودآوری بانک بوده است«.حجتاله صیدی» افزود :بهبود نرخ
موثر تســهیات و جــذب منابع ارزان قیمت نیز باعث اصــاح تراز مالی و
سودآوری بانک میشود.وی خاطر نشان کرد :امروز از نظر منابع و مصارف،
مطالبات و تعداد کاربران بانکداری الکترونیکی ،در بهترین شــرایط هشت
سال اخیر قرار گرفته ایم.این مقام بانکی همچنین بر ادامه رعایت حد مجاز
تسهیات و پرهیز از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیز تاکید کرد.
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ظریف:

بهاقداماتغیرمنطقیآژانسپاسخمیدهیم

وزیر امور خارجه ایران و روسیه در نشست خبری مشترک خود
در مسکو بر غیرقانونی بودن اقدامات آمریکا علیه ایران در شورای
امنیت تاکید کردند و فعالیتهای هســتهای کشورمان را مطابق
برجام و در راســتای قوانین آژانــس ارزیابی کردند .محمد جواد
ظریف ،وزیر امور خارجه ایران که به مسکو سفر کرده در گفتوگو
با سرگئی اوروف همتای روس خود گفت :گفتوگو های ایران و
روســیه همواره ادامه داشته است و حتی کرونا نتوانست آن ها را
متوقف کند و ما از طریق ویددیو کفنرانس گفت وگو داشــتهایم.
همکاری ها میان ما مداوم اســت در ر ابطه با منطقه و ســوریه
نیز همکاری های خوبی داریم و توانســتیم سوریه را از وضعیت
وخیم خارج کنیم.وی ادامه داد :متاســفانهها کشــورهای غربی
از طریق درهم آمیختن مفاهیم انســانی منافع سیاســی خود را
محقق می کنند .در رابطه با افغانستان نیز ما و روسیه توافق نظر
داریم .درباره یمن نیز با روســیه گفت وگو کردیم.ظریف تاکید
کرد که آمریکاییها از معاهدات بین المللی خارج میشــوند و از
این معاهدات سوء استفاده میکنند .ایران دائما به دنبال شفافیت
اســت و ایران هیچگاه تاش نکرده اســت که با اقدامات آژانس
بین المللی انرژی اتمی مقابله کند.ظریف تاکید کرد :آژانس بین
المللی انرژی اتمی اگر اقدامات غیر منطقی و نامناسبی در رابطه
با ما اتخاذ کند به آن پاسخ خواهیم داد .آمریکایی ها همواره قانون
بین المللی را نقض می کنند و این امر بسیار خطرناک است.وزیر
خارجه کشورمان گفت :دوست دارم که از روسیه به دلیل فرستان
پیام به دبیرکل تشکر کنم .آمریکا هیچگاه به توافقات پایبند نبوده
است و حتی در زمان رئیس جمهور پیشین نیز مساله همین بوده
است و در نهایت ترامپ از برجام خارج شد.
وی افزود :بعضی از کشورها می خواهند با آمریکا همکاری کنند،

آمریکا موضع غیرشفافی در رابطه با موضوعات جهانی اتخاذ می
کنــد و اقدامات آنها مخالف قوانین بین المللی اســت.وزیر امور
خارجه گفت :ما آژانس بین المللی انژی اتمی همکاری میکنیم
و دائما به قوانین پایبند بودهایم .ترامپ دائما به دنبال تغییر برجام
بوده اســت و ما این مساله را نمی پذیریم .آمریکا از تمام ابزارها
اســتفاده میکند تا به ایران فشــار بیاوردوزیر امور خارجه ادامه
داد :در رابطه با مسائل دیگر نیز ما و روسیه گفتوگوهای خوبی
داشــتیم و دیدارهای خوبی در آینده خواهیم داشــت .ما اکنون
دیداری مجازی در ادامه روند آســتانه خواهیم داشت و به زودی

هایکو ماس:

حضور نیروهای آمریکایی در آلمان برای
امنیت اروپا مهم است

وزیر امور خارجه آلمان اعام کرد که حضور نیروهای آمریکایی در کشــورش
برای امنیت اروپا و آمریکا مهم است.این سخنان پس از آن گفته شد که دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر بر تصمیم خود برای کاهش
شمار نیمی از نظامیان کشــورش در خاک آلمان تاکید کرد و گفت که برلین
همچنان در پرداخت سهم خود از مشارکت در ناتو کوتاهی میکند و در روابط
تجاری با ایاات متحده نیز رفتار مناســبی نــدارد.در حال حاضر طبق گفته
ترامپ ،حدود  ۵۲هزار سرباز آمریکایی در خاک آلمان حضور دارند و این میزان
بیشترین شمار نظامیان آمریکایی مأمور برای سازمان پیمان آتانتیک شمالی
(ناتو) در خارج از ایاات متحده را تشکیل میدهد .آمریکا در نظر داد این تعداد
نیــرو را به  ۲۵هزار تن کاهش دهد.هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان که در
لهســتان حضور داشت ،در واکنش به سخنان ترامپ گفت :ما فکر میکنیم که
حضور نیروهای آمریکایی برای امنیت مهم اســت که تنها شامل امنیت آلمان
نمیشــود بلکه امنیت آمریکا و مخصوصا اروپا را نیز شــامل میشود.بر اساس
گزارش یورو نیوز ،وزیر خارجه آلمان همچنین تأکید کرد که این کشــور هیچ
جزئیاتی را از ایاات متحده آمریکا برای خروج نیروهایش دریافت نکرده است.
پیش از این ماس روابط کشــورش با آمریکا را «پیچیده» توصیف و از تصمیم
واشنگتن ابراز تأسف کرده بود.

سفر قریبالوقوع الکاظمی به واشنگتن

وزیران خارجه عــراق و آمریکا در جریان تماس تلفنی با یکدیگر به بررســی
راههای توســعه همکاری میان دو کشــور در زمینههای مختلف پرداختند.به
گزارش خبرگزاری رســمی عربستان (واس) ،مایک پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا
با فؤاد حســین ،همتای عراقی خود به صورت تلفنی گفتوگو کرد و در جریان
این تماس تلفنی ،دو طرف ضمن تاکید بر ضرورت تشویق به سرمایهگذاری در
عراق در زمینههای مختلف ،در خصوص راههای توسعه همکاری میان دو کشور
رایزنی کردند.پامپئو همچنین به فؤاد حسین تصدی پست وزارت امور خارجه
عراق را تبریک گفت.در ادامه دو طرف به بررســی همــکاری با یکدیگر برای
پیشبرد پروندههای مهم و مورد توجه دو کشور پرداختند.مذاکرات استراتژیک
میان عراق و آمریکا از دیگر مباحث گفتوگوی مایک پامپئو و فؤاد حسین بود.
مایک پامپئو تاکید کرد ،آمریکا از نتایج اولیه گفتوگوی راهبردی راضی است.
وی نسبت به تداوم این گفتوگوها برای تکمیل این رایزنیها ابراز امیدواری کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین مدعی احترام آمریکا به حاکمیت عراق و پشتیبانی
از دولت مصطفی الکاظمی و ارائه کمکهای اقتصادی به این کشور شد.وزیران
خارجه آمریکا و عراق بر سر اینکه این رایزنی استراتژیک فرصت جدیدی برای
تقویت روابط دوجانبه به وجود میآورد ،به اتفاقنظر رسیدند.از سوی دیگر ،وزیر
خارجه عراق از سفر قریبالوقوع مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر این کشور به
آمریکا خبر داد.فؤاد حســین در این گفتوگوی تلفنی تاکید کرد ،عراق تاش
میکند روابط متعادلی با تمامی کشورهای جهان بر اساس اصل عدم دخالت در
امور داخلی ،احترام به حاکمیت عراق ،تحقق منافع مشــترک و استقال عراق
در تصمیماتش برقرار کند.دو طرف همچنین بر لزوم سرمایهگذاری در تمامی
بخشها از جمله بخش نفت و زیرســاختها و نیز تشــویق سرمایه گذاران به
فعالیت در عراق به اتفاقنظر رسیدند.

شکایت وزارت دادگستری آمریکا از بولتون

وزارت دادگســتری آمریکا شکایتی را علیه جان بولتون با هدف متوقف کردن
انتشار کتابش که حاوی مطالب محرمانه است ،تنظیم کرد.به گزارش خبرگزاری
اسپوتنیک ،دادگاهی در آمریکا اعام کرد ،وزارت دادگستری آمریکا شکایتی را
علیه جان بولتون ،مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا
تنظیم کرده تا جلوی انتشار کتاب او که حاوی مطالب و اطاعات محرمانه است
را بگیرد.در ادامه این بیانیه آمده اســت :تاش بولتون برای انتشار این کتاب با
چنین محتوایی نقض کامل توافقاتی اســت کــه او در حین فعالیت به عنوان
مشــاور امنیت ملی ترامپ امضا کرده بود و بر اساس آن ،به دلیل دسترسی به
اطاعات محرمانه نباید آنها را افشا کند چون این اقدام نقض اعتمادی است که
دولت ایاات متحده به وی داشته است.این در حالیست که منابع مطلع دوشنبه
به فاکس نیوز گفته بودند ،انتظار میرود کاخ ســفید به زودی از طریق وزارت
دادگســتری برای جلوگیری از انتشار کتاب خاطرات بولتون که توزیع آن برای
 ۲۳ژوئن تعیین شده است ،اقدام کند.

نخســتوزیر انگلیس تاکیــد کرد،
برنامــه رژیــم صهیونیســتی برای
الحاق بخشــهایی از کرانــه باختری
بــه اراضی اشــغالی «نقــض قوانین
بینالمللی»است.به گزارش خبرگزاری
آسوشــیتدپرس ،بوریس جانســون،
نخســت وزیر انگلیس در پاســخ به
ســوالی که در مجلس عوام کشورش
از او در خصــوص اعمال تحریمهای
احتمالــی بر رژیم صهیونیســتی به
دلیل شهرکهای کرانه باختری شد
جــواب داد :من معتقــدم چیزی که
ازسوی اسرائیل پیشنهاد شده منجر
به نقض قوانین بین المللی خواهد شد.
ما شدیدا اعتراض کردهایم .ما عمیقا
معتقــد به یک راه حل دو کشــوری
بــوده و به حمایت از این موضع ادامه
خواهیم داد.اخیــرا بنیامین نتانیاهو،

دیداری مستقیم نیز در این رابطه برگزار میکنیم .من از اوروف
دعوت کردم که به تهران بیاید و در فرصت مناســب خواهد آمد.
سرگئی اوروف نیز گفت :آمریکایی ها مانع اجرای برجام شدند و
در مقابل ایران را تحریم کردند .برجام توافقی است که باید همه
طرف ها آن را اجرایی کنند و ما از کشــورهای دیگر میخواهیم
کــه به فعالیت های تجاری خود با ایران ادامه دهند .واشــنگتن
حــق ندارد که ایران را به عــدم پایبندی متهم کند.وزیر خارجه
روســیه گفت :در رابطه با نامهای که به دبیرکل سازمان ملل در
ارتباط با تحریمهای تسلیحاتی ایران دادم هیچ پاسخی دریافت

نکــردم .آنهایی که به دنبال حمایت از آمریکا و تصمیمات آنها
هســتند هیچ دلیل واضحی ندارند.اوروف در ادامه تاکید کرد:
قرار اســت در ادامه روند آستانه نشســتی مجازی برگزار شود و
بعد از آن نشســت سران برگزار خواهد شد.وی در بخش دیگری
از سخنان خود گفت :ما از ایجاد راه حل سیاسی برای حل بحران
لیبی حمایت می کنیم و همه طرف ها باید برای حل این بحران
مشارکت داشته باشند.ظریف نیز تاکید کرد :تاش های روسیه در
رابطه با بحران های منطقه و خصوصا لیبی موفقیت آمیز خواهد
بــود.اوروف در ادامه تاکید کرد :در دیدار با وزیر خارجه ایران به
طور تفصیلی در رابطه با برجام رایزنی کردیم و ما از گســترش
روابط تجاری با ایران اســتقبال می کنیم.وی گفت :تحریم های
یکجانبــه آمریکا علیه ایران را نمی پذیریــم و این تحریم ها در
تضاد با قوانین بین المللی است .روابط ما با ایران در زمینه اقتصاد
و انرژی گســترش خواهد یافت.وزیر امور خارجه روســیه گفت:
گــزارش آژانس بین المللی انرژی اتمــی در رابطه با ایران بارها
رسانهای شده است و این امر غیرقابل قبول است .روسیه تمدید
تحریم های تسلیحاتی علیه تهران را قانونی نمی داند.
امضای اعامیه مشترک ایران و روســیه درباره ارتقای
حقوق بین الملل
جمهوری اســامی ایران و فدراسیون روســیه در زمینه ارتقای
حقوق بین الملل یک اعامیه مشترک را به امضا رساندند.
در جریان دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
از روســیه و پس از ماقات با ســرگئی اوروف وزیرامور خارجه
فدراســیون روسیه اعامیه مشترک دو کشــور در زمینه ارتقای
حقوق بین الملل به امضای دو وزیر خارجه رسید.

بوریس جانسون:

طرح الحاق کرانه باختری نقض
قوانین بینالمللی است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی وعده
داد که شهرکهای یهودینشین کرانه
باختری و دره اردن را به اراضی اشغالی
ملحق میکند؛ اقدامی که میتواند هر
گونه امید برای تشــکیل یک کشور
فلســطینی را ازبین ببرد.به اصطاح
طــرح صلــح دونالد ترامــپ ،رئیس
جمهــور آمریکا بــرای خاورمیانه که
اوایل سال جاری میادی مطرح شد،
چراغ ســبز را به اسرائیل برای الحاق
شهرکهای یهودی نشــان داد.پادشاه
اردن اخیرا بــه قانونگذاران آمریکایی
گفت ،برنامههای الحاق اسرائیل غیر
قابل قبول هستند و ثبات منطقهای
را تضعیف میکنند.ملک عبداه دوم،
پادشاه اردن به سناتورهای آمریکایی
تاکید کرد ،کشور وی متعهد به ایجاد
یک کشور مستقل فلسطینی است.

روسیه:

تحریمهای جدید آمریکا با هدف براندازی نظام مشروع سوریه است
نماینده دائم روســیه در سازمان ملل سکوت آمریکا
را در قبــال نقضهای گروههای مســلح در ادلب به
باد انتقاد گرفت و خواســتار احترام به قطعنامههای
بینالمللــی مربوط به اســتقال ســوریه و خروج
اشــغالگر از این کشور شــد.به گزارش خبرگزاری
سوریه (سانا) ،واسیلی نبنزیا ،نماینده دائم روسیه در
ســازمان ملل از محاصرهای که همه مردم سوریه را
تحت تأثیر قــرار میدهد و نیز از آمریکا که حمات
گروههای مسلح را در ادلب محکوم نکرده ،انتقاد کرد
و گفت ،داعش همچنان حملــه میکند و نظامیان
این گروه تروریســتی از زندانهای شــمال شرقی
ســوریه فرار کردهاند.وی با یــادآوری این موضوع به
آمریکاییها که قطعنامه  ۲۲۵۴با احترام به حاکمیت
و اســتقال سوریه آغاز میشود ،گفت ،نماینده دائم
آمریکا در ســازمان ملل از روسیه و سوریه خواست
به آتشبس در ادلب پایبند باشــند و اکنون مسکو

نیز از آمریکا میخواهد کســانی را که این آتشبس
را نقض میکنند ،شناســایی کند.نبنزیــا ادامه داد،
راهحل بحران ســوریه با پایان دادن به اشــغالگری
خارجی آغاز میشود و این اقدام بازگشت آوارگان را
پس از رفع محدودیتهای سفر به دلیل شیوع کرونا
هموار میکند.وی گفت ،تاش برای سوءاستفاده از
گروههای تروریستی به منظور تحقق اهداف سیاسی
نوعی سیاسی کردن بحران سوریه بوده و نشستهای
مکرر شــورای امنیت پیرامون تسلیحات شیمیایی و
مسائل انسانی تنها ابزارهای فشاری بر سوریه هستند.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل از دبیرخانه این
سازمان هم انتقاد کرد که گزارشها و اطاعات ارائه
شده از سوی ســوریه را نادیده میگیرد و در عوض
در تحقیقات خود درباره حمات شــیمیایی ادعایی
به منابع غربی و گروههای تروریستی استناد میکند.
نبنزیا در بخش دیگر اظهارات خود تاکید کرد :اعمال

ترامپ فرمان اصاحات در پلیس آمریکا
را امضا کرد

باگذشــت هفتهها از زمان آغاز اعتراضهای ضدنژادپرســتی در سراسر آمریکا
و خشــونت خونین پلیس علیــه معترضان ،دونالد ترامپ ســاعاتی پیش فرمان
اجرای اصاحات در نیروی پلیس کشــورش را امضــا کرد.به گزارش خبرگزاری
آسوشیتدپرس از واشــنگتن ،ترامپ حین امضای این فرمان ،در عین حال هیچ
اشــاره ای به مباحث جنجالی به راه افتاده در آمریکا درمورد مساله نژادپرستی و
کشتته شدن رنگین پوستان بدست نیروهای پلیس این کشور نکرد.فرمان اجرایی
رئیسجمهوری آمریکا با هدف بهبود عملکرد پلیس طراحی شــده و بخشــی از
آن به ایجاد بانک اطاعاتی مربوط به ســوءرفتار پلیس و خشونت این نیرو علیه
مظنونان مربوط میشــود.ترامپ با اشــاره به این فرمان اجرایی گفت که امیدوار
است بتواند معترضان به خشــونت پلیس را قانع کند.دموکرات ها در عین حال
فرمــان اجرایی ترامــپ را مبهم و ضعیف خوانده و گفته انــد که این اصاحات،
پاسخگوی مطالبات معترضان به قتل فلوید و خشونت پلیس نیست.نانسی پلوسی
رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا پس از امضای این فرمان اعام کرد که
آنچه ترامپ به اجرای آن فرمان داده« ،غیرالزام آور و اندک» است.اعتراض ها در
آمریکا در پی قتل جورج فلوید شــهروند سیاهپوست آمریکایی به دست پلیس
سفیدپوست این کشور آغاز شد و به کشورهای دیگر سرایت کرد.

تحریمهای جدید علیه سوریه با هدف براندازی نظام
مشــروع این کشــور و وارد کردن ضربهای دردناک
به سوریهاســت.این نماینده روســیه با اشــاره به
اجرای قانون ســزار یا قیصر از سوی آمریکا از امروز
(چهارشنبه) تصریح کرد :مسؤوان آمریکایی آنطور
که ما امروز شنیدیم به تحریمهایشان که به نابسامانی
اوضاع اقتصادی و اجتماعی ملت سوریه منجر شده،
میبالند.بنا به تاکید نبنزیا ،عما به رسمیت شناختن
این تحریمها در جریان اســت که نــه تنها رهبری
ســوری بلکه مردم عادی را هدف گرفتهاند.نماینده
روســیه تاکید کرد :هدف از ایــن اقدامات براندازی
نظام مشــروع در سوریه اســت .اتحادیه اروپا اواخر
ماه مه تحریمهایی یکجانبه علیه سوریه اعمال کرد.
وی خاطرنشان کرد :ما بارها گفتهایم این تحریمها،
اقتصاد سوریه را نابود نمیکند بلکه ارائه کمکهای
انسانی به ملت این کشور را با مشکل روبهرو میسازد.

 ۱۸سرباز ارتش افغانستان در نبرد با طالبان
کشته شدند

 ۱۸ســرباز ارتش افغانستان در اســتانهای جوزجان و کاپیسای این کشور در
حمات جنگجویان طالبان کشته و شــماری دیگر هم زخمی شدند.طلوع نیوز
افغانستان گزارش داد که گروه طالبان شب گذشته به پاسگاههای نیروهای ارتش
در شهرستان «آقچه» استان جوزجان حمله کردند که در نتیجه  ۱۲سرباز ارتش
کشته و  ۹تن دیگر زخمی شدند.این منبع خبری افزود که در این درگیری پنج
جنگجوی گروه طالبان هم کشته و شماری دیگر زخمی شدهاند که تعداد دقیق
آنها روشــن نیست.از استان کاپیسای افغانستان نیز گزارش رسیده است که شب
گذشــته  ۷ســرباز ارتش در یک کمین گروه طالبان در شهرستان «تگاب» این
اســتان جان باخته و  ۳تن دیگر زخمی شده اند.استان غزنی در  ۱۲۵کیلومتری
کابل پایتخت افغانســتان نیز شب گذشته شاهد درگیری بین طالبان و نیروهای
دولتی بود که در منطقه ششم شهر غزنی هفت عضو گروه طالبان کشته و چهار
تن از آنها نیز زخمی شــدند.همچنین در اثر اصابت خمپاره طالبان به یک منزل
مســکونی در حومله شهر غزنی ،هفت کودک کشته و چهار تن دیگر هم زخمی
شده اند.افغانستان در روزهای گذشته شاهد افزایش درگیری بین گروه طالبان و
نیروهای دولتی بوده است؛ در حال که گفته میشد دو طرف بر سر ادامه آتشبس
اعام ناشده توافق کردهاند.
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نگـــاه
چرا آمریکا بدنبال خارجکردن نظامیانش
از آلمان است؟

بــا اعام خروج نظامیــان آمریکایی از آلمــان ،این کشــور اروپایی به دلیل
همراهینکردن با سیاستهای «دونالد ترامپ» در مظان اتهام قرار گرفته است.
بخش آلمانی تارنمای شــبکه راشــاتودی امروز (سه شنبه) در مطلبی نوشت:
دیروز «دونالد ترامپ» رئیس جمهــوری آمریکا برای اولین بار در مورد برنامه
هایی برای خارج ساختن حداقل  ۹هزار و  ۵۰۰سرباز آمریکایی از آلمان حرف
زد و گفت برلین مســئول این امر اســت زیرا به اجرای طرح موسوم به «نورد
اســتریم  »۲پایبند اســت و ســهم خود را در ناتو پرداخت نمی کند.با انتشار
اولین گزارش های رســانه ای درباره برنامه خروج نظامیان آمریکایی از آلمان،
گمانه زنی ها درباره دایل احتمالی این تصمیم واشــنگتن افزایش یافته است.
به خصوص در آلمان این اقدام به عنوان انتقام جویی در برابر اقدام اخیر «آنگا
مرکل» صدراعظم آلمان مبنی بر لغو سفرش به آمریکا برای شرکت در اجاس
گروه هفت ارزیابی شــد.طبق این گزارش با سخنان ترامپ دست کم در مورد
دایل برنامه دولت وی در خصوص آلمان شــفاف سازی شده است .این کشور
یکی از معدود اعضای پیمان آتانتیک شــمالی (ناتو) است که باوجود خواست
واشــنگتن ،سهم خود از تامین هزینه های دفاعی ناتو با پرداخت دو درصد از
تولید ناخالص داخلیاش برآورده نمــی کند.در همین رابطه رئیس جمهوری
آمریکا گفت :سالهاست که آلمان از این کار امتناع می کند و میلیاردها دار به
ناتو بدهکار است ،آنها نیز باید پرداخت کنند همانطور که ایاات متحده همیشه
تفاوت قیمت را پرداخت می کند.بر این اساس آلمان در حالی که طی سالهای
اخیر هزینه های تسلیحاتی و دفاعی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده،
در سال  ۲۰۱۹سهم پرداختی این کشور به ناتو  ۱.۳۸درصد باقی مانده است
و این برای ترامپ کافی نیســت .به گفته وی حتی ســهم دو درصدی نیز در
واقع خیلی کم است .آلمان در مقایسه با بسیاری از کشورهای عضو ناتو تولید
ناخالص داخلی بسیار بزرگتری دارد و هفتمین بودجه دفاعی بزرگ جهان را با
 ۴۹.۳میلیارد دار در اختیار دارد .برای ترامپ همین کافی است که آلمان را به
پرداخت سهم بیشتری در ناتو فراخواند.ترامپ همچنین می گوید که استقرار
نظامیان آمریکایی در آلمان باعث هزینه های هنگفت برای ایاات متحده می
شود .وی به شکل غیرمســتقیم به خسارات اقتصادی اشاره کرد که به عقیده
وی دلیل خوبی برای خارج کردن نظامیان است .به گفته وی نظامیان دستمزد
خوبی می گیرند و مقدار زیادی از پول خود را در آلمان خرج می کنند .ترامپ
ادامــه داد :تا زمانی که برلین مبلغی پرداخت نکند  ،ما می خواهیم تعدادی از
ســربازان خود را پس بگیریم.وی همچنین با انتقاد مجدد از پافشــاری دولت
آلمان بر اجرای طرح انتقال گاز روســیه به اروپا با پروژه نورد استریم  ۲تاکید
کرد :چرا آلمان میلیاردها دار برای تامین انرژی به روسیه می پردازد و ما باید
این کشــور را از خطر روسیه محافظت کنیم؟ چگونه این امر ممکن است؟اما
این دقیقاً ریشه مشکل است؛ پروژه نورد استریم  ۲بخش مهمی از امنیت انرژی
آلمان محســوب می شود ،در حالی که هیچ تهدیدی از سوی روسیه شناسایی
نشده است .با این حال  ،این مانع از صحبت مکرر ایاات متحده و ناتو در مورد
تهدید روســیه نمی شود.دونالد ترامپ همچنین آلمان را متهم کرد که ایاات
متحده را در تجارت با اروپا متضرر می کند .ایده های اتحادیه اروپا برای توافق
تجاری تاکنون رضایت وی را جلب نکرده و آلمان مهمترین قدرت اقتصادی در
اتحادیه اروپا است .ترامپ همچنین بارها به افزایش تعرفه واردات خودرو از اروپا
که به تولیدکنندگان آلمانی سخت ترین ضربه را خواهد زد ،تهدید کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا دستور خروج  ۹هزار و  ۵۰۰نفر از نیروهای این کشور
از آلمان را تا سپتامبر (شهریور) داده است .در واکنش به این تصمیم ،وزیر امور
خارجه آلمان به چندین دهه همکاری نظامی آلمان و ایاات متحده اشــاره و
تاکید کرد این همکاری به نفع هر دو کشور بوده است.
وی با بیان اینکه برلین تصمیم واشــنگتن را به رسمیت میشناسد ،گفت :ما
شرکای خوبی در فراسوی آتانتیک بوده و مایل به حفظ این مناسبات هستیم،
با این حال شــرایط پیچیده است.از سوی دیگر در آستانه اجاس روز سهشنبه
وزرای دفاع اتحادیه اروپا ،ســندی بین کشورهای عضو توزیع شده است که در
آن نویسندگان پیشنویس خواستار افزایش «ظرفیتهای اتحادیه برای عمل به
مثابه یک تامین کننده امنیت» شدهاند؛ این سند سیاستگذاری عاوه بر آلمان
و فرانسه از پشتیبانی ایتالیا ،اسپانیا و دیگر کشورهای عضو نیز برخوردار است.
اقدام جدید اتحادیه اروپا برای تقویت ساختار دفاعی مشترک ،در میانه تنش در
روابط نظامی آلمان و آمریکا رخ میدهد.

گزیده خبر
کره شمالی پیشنهاد کاهش تنش کره جنوبی
را رد کرد

کرهشمالی دیروز (چهارشنبه) پیشنهاد کره جنوبی را برای اعزام نماینده ویژه به
منظور کاهش تنشها بر سر فعالیتهای فراریها و اقدامات متوقف شده سازش
بین دو کشور رد کرده و وعده اعزام نیرو به منطقه غیرنظامی شده را داده است.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ ،این اظهارنظر از سوی مقامهای کره شمالی یک
روز پس از آن اعام شــد که کره شمالی دفتر همکاری مشترک بین دو کره را
در مرز منفجر کرد.هرگونه اقدام در راســتای بی اعتبار کردن توافقهای صلح
بین دو کره ضربهای سخت بر پیکره تاشهای مون جائه این ،رئیس جمهوری
کره جنوبی اســت که به شدت درصدد اســت تا سازشی دائمی با کره شمالی
داشته باشد.خبرگزاری رسمی کره شمالی نیز گزارش کرد :یافتن راهحل برای
بحران کنونی بین دو کره که ناشی از بیکفایتی و عدم مسئولیت مسئوان کره
جنوبی است  ،غیرممکن بوده و تنها در صورت پرداخت هزینه مناسب میتوان
آن را خاتمه داد.

استعفای وزیر اتحاد دو کره

وزیر اتحاد دو کره در کره جنوبی اســتعفا کرد.به گزارش ا خبرگزاری یونهاپ،
کیم یئون چول ،وزیر اتحاد مجدد دو کره که ناظر بر توافقات با کره شــمالی
است گفته است مســئولیت وخامت روابط میان دو کره را پذیرفته و از سمت
خود استعفا میدهد.این پیشنهاد از سوی وزیر اتحاد مجدد دو کره در پی بدتر
شدن روابط بین دو کشور مطرح شده است.
با تایید پارلمان؛

بورونوف نخستوزیر قرقیزستان شد

پارلمان قرقیزســتان دیروز (چهارشنبه) کوباتبک بورونوف را به عنوان نخست
وزیر این کشــور مورد تایید قرار داد.به گزارش خبرگزاری رویترز ،پس از آنکه
محمدعلی ابوالقاضیف به اتهام پرونده فســاد علیه مقامهای ســابق کابینه از
سمتش استعفا کرد ،کابینه قرقیزستان ،کوباتبک بورونوف را به عنوان نخست
وزیر جدید مورد تایید قرار داد.برونوف  ۵۵ساله در کابینه قبلی معاون نخست
وزیر بود و به عنوان وزیر انرژی در گذشته نیز سمت داشت.

info@sobh-eqtesad.ir
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ااایآهویوحشیکجایی
دوتنهاودوسرگرداندوبیکس
بیااحالیکدیگرباد نیم

چهره روز
جاني دپ
جاني دپ در نهم ژوئن  ۱۹۶۳در ایالت کنتاکي امریکا بدنیا
امد.نام اصلیش جان کریستوفر دپاست و به نامهاي مستعار
اقاي بوگندو و کلنل معروف بودجاني رگ و ریشه الماني
 ایرندي دارد .اما برخي خبرگذاریها میگویند که خانوادهدپ اصلیتي فرانسوي پروتستاني دارند.والدینش وقتي ۱۵
ساله بود از هم جدا شدند .جاني باید مدیون مدیر مدرسه
اش باشــد که بعد از ترک دبیرستان به او گفت به مدرسه
برنگردد و ارزوهایش را دنبال کند  ,این حرف مسیر زندگي
دپ را تغیر دادجاني گیتاریستي باهوش و از طرفداران گروه
رولینگ استونز است و در فیلمهاي ((شکات)) و ((روزي
روزگاري در مکزیک)) گیتار مینوازد.دپ در سال  ۱۹۸۷در
نقش اصلي ســریال ۲۱جامپ استریت بازي کرده است ,
موفقیت سریال باعث شد جاني بت جوانان شود .اولین حضور مهم سینمایي دپ در  ۱۹۸4در فیلم کابوس
در خیابان الم بود .در سال  ۱۹۸۶در نقش فرعي جوخه نظامي(الیور استون) ظاهر شدجاني دپ در سال
 ۱۹۹۰در فیلم ادوارد دست قیچي ساخته تیم برتون بازي کرد  ,موفقیت این فیلم شروع همکاري بلند مدت
و بي نظیر او با تیم برتون بود که تا کنون در ۷فیلم با برتون همکاری داشته استجایگاه دپ به عنوان یک
ستاره معروف وپولساز دزدان دریایي کارائیب به اوج رسید  ,نقش کاپیتان جک اسپاروي مشنگ باهوش و
گاهي دل رحم بشدت مورد توجه مردم قرار گرفت.دپ در سال  ۱۹۸۳با ارایشگرش لوري ان الیسون ازدواج
کرد و در سال  ۱۹۸۵از هم جدا شدند .او با ویونا رایدر و کیت مس و شرلین فین مدتي نامزد بوده در سال
 ۱۹۹۸با ونسا پارادایس بازیگر خواننده فرانسوي اشنا شد و حاصل زندگي انها دو فرزند است :دخترشان لیلي
رز ملودي  ۱۲ساله و پسرشان جک کریستوفر  ۸ساله .به گفته جاني فرزندانش پایه زندگي اش هستند .دپ
و خانواداش در لس انجلس و فرانسه زندگي میکنند.

پیشنهاد

همیبینمهایندشتمشوش
هخواهدشدبگودایرفیقان

فرهنگ

چراگاهیناد ردخرموخوش
رفیقبیکسانیارریبان
زیمنهمتشکاریگشاید

از هر دری خبری

بازگشایی کلیسای جامع "وستمینستر" لندن به روی مردم

ورزشی

تاثیر باکتریهای دهانی
بر افزایش التهاب روده
پژوهشگران «دانشگاه میشیگان» آمریکا در مطالعه اخیرشان توضیح دادهاند
که چگونه باکتریهای دهانــی میتوانند التهاب روده را افزایش دهند.به
گزارش گیزمگ ،تحقیقات جدید محققان دانشگاه میشیگان نشان میدهد
التهاب بافتهای اطــراف دندان میتواند التهاب روده را در بیماران مبتا
به بیماری التهابی روده ( )IBDتشــدید کنــد .بیماریهای التهابی روده
( )Inlammatory bowel diseaseیــا ( )IBDبــه گروهی از بیماریها گفته
میشود که سبب التهاب جدار روده بزرگ و روده باریک میشوند.تریلیونها
باکتری در بدن ما زندگی میکنند و تأثیرات عمیقی بر سامت عمومی ما
دارنــد .در حالی که تحقیقات زیادی برای درک عملکرد میکروبیوم روده
انجام شده است ،شواهد یک مطالعه جدید نشان میدهد باکتریهای دهان
ما میتوانند تاثیر مهمی بر سایر بافتهای بدن ما بگذارند.

فدراسیون تکذیب کنندگان!
تناقضهای آشــکاری در اظهارات مهدی تاج و مدیران وقت فدراســیون فوتبال درباره پاداش کارلوس کیروش در جام
جهانی وجود دارد و هیچ یک برای گفتههای خود ســندی را ارائه نکردند.پاداش کارلوس کیروش برای حضور در جام
جهانی  ۲۰۱۸روســیه از معماهای حل نشــده فوتبال ایران است که در عین ســادگی ،با تناقضگویی مسئوان وقت و
سابق فدراسیون فوتبال همراه و موجب سردرگمی فوتبالدوستان و اهالی رسانه شده است.واقعیت این است که کارلوس
کیروش باید مطابق قرارداد ،پاداش خود از صعود به جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه را دریافت کند و خوب یا بد ،این میزان،
ســهم او خواهد بود اما روی مسئلهای به این ســادگی ،اختاف نظر بسیاری در اظهارات مسئوان وجود دارد و به طور
مرتب گفتههای یکدیگر را تکذیب میکنند.قبل از ورود به اظهارات مســئوان و بررســی تناقض در اظهارات آنها ،ذکر
این نکته الزامی است که تا قبل از این گفته شده بود که  ۱۰درصد از پاداش حضور در جام جهانی به کیروش میرسد
که این موضوع با انتشــار اســناد پرداختی فیفا به به حساب کیروش در تناقض آشکار است و  ۲۰درصد از این مبلغ به
سرمربی سابق تیم ملی تعلق گرفته است.

تخت گاز

جوایز «اسپریت»  2021به تعویق افتاد

اعطای جوایز فیلم مســتقل «اسپریت»  ۲۰۲۱به بیست و چهارم آوریل موکول شد.به گزارش ورایتی،
جوایز «اســپریت» به طور معمول یک روز پیش از مراســم اسکار و در شــهر «سانتا مونیکا» واقع در
«کالیفرنیا» برگزار میشــود و با تعویق دو ماهه جوایز اســکار خبر تغییر زمان برگزاری مراسم جوایز
«اسپریت»  ۲۰۲۱نیز اعام شد«.جاش ولش» رئیس جوایز «اسپریت» اعام کرد :مراسم اعطای «جوایز
فیلم مســتقل «اسپریت» در روز شنبه بیســت و چهارم آوریل سال  ۲۰۲۱برگزار خواهد شد».پس از
تعویق دو ماهه جوایز ســینمایی اســکار به دلیل بحران جهانی ویروس کرونا و اعام  ۲۵آوریل ۲۰۲۱
( ۵اردیبهشــت  )۱4۰۰به عنوان تاریخ جدید این جوایز ســینمایی ،جوایز آکادمی فیلم بریتانیا که به
صورت ســنتی دو هفته قبل از اســکار برگزار میشود نیز اعام کرد مراســم دوره آتی خود را روز ۱۱
آوریل  ۲۲( ۲۰۲۱فروردین  )۱4۰۰برپا خواهد کرد.فیلم «خداحافظی» ساخته «لولو وانگ» کارگردان
چینی -آمریکایی جایزه بهترین فیلم ســی و پنجمین دوره جوایز فیلم مستقل اسپریت را از آن خود
کرد« .جواهرات تراش نخورده» به کارگردانی برادران «سفدی» و بازی «آدام سندلر» که در فصل جوایز
سینمایی و اسکار به کلی نادیده گرفته شده بود سه جایزه بهترین کارگردانی ،بازیگری مرد (آدام سندلر)
و بهترین تدوین را از آن خود کرد.

مراباتوستچندینآشنایی
ددودامتکمینازشوازپس
مرادهمبجومارتوانیم

مگرخضرمبارکپیرآید

انتشار «شکمگنده» پس از  9سال
ســعیده موسویزاده از انتشار مجموعه شعر جدیدش با
عنوان «شکمگنده» خبر داد و گفت :این مجموعه که ۹
سال در انتظار چاپ بود ،برای گروه سنی الف و ب منتشر
شده است.به گزارش روابط عمومی انجمن نویسندگان
کودک و نوجوان ،موسویزاده با اشاره به اینکه شعرهای
کتاب موضوعات مختلف مربوط به خردساان و کودکان
را دربرمیگیرد ،گفت :کتاب شــامل  ۱۸شــعر محاوره،
مثنوی و چارپاره است و تصویرگری آن را حسن موسوی
انجام داده است«.ایســت»« ،یه خادم نمونه»« ،شــنای
قورباغهای»« ،دارکوب»« ،شــکمگنده»« ،قایمباشک»،
«خبر خبر»« ،کفشــای تقتقی»« ،درخت دوبخشه»،
«بادبزن»« ،این مدل جدیده»« ،روز عروسی»« ،پیرهن
عروسی»« ،خونه غوا»« ،یلدا»« ،لنگه به لنگه»« ،کیو کیو» و «بالن» شعرهای کتاب جدید این شاعر
کودک و نوجوان هستند که با تیراژ  ۲۵۰۰نسخه و قیمت  ۱۵هزار تومان در انتشارات سوره مهر وارد
بازار نشر شده است.سعیده موسویزاده پیشتر آثاری چون «آب و تاب»« ،کیسه خواب کوچک من»،
«مرغ همســایه غاز اســت»« ،چرخ و فلک»« ،خدا نقاش خوبی است» و «یک پرس موش» را منتشر
کرده اســت .او برگزیده جایزه پروین ســال  ،۹۳برگزیده کنگره سراسری شعر دفاع مقدس سال ،۸۷
برگزیده طنز مکتوب سال  ،۸۸برگزیده طنز طهران سال  ،۹۱برگزیده شعر فجر سال  ،۹۳برگزیده شعر
روستا سال  ،۹۵برگزیده شعر توحیدی سالهای  ۹۵و  ۹۷و برگزیده شعر انقاب سال  ۹۸نیز هست.
در بخشی از شعر «شکمگنده» از اثر جدید این شاعر میخوانیم:
یه دونه هم پر ندارم با این که من پرندهام صدای من خیلی بده سنگین و چاق و گندهام
تو شکمم یه عالمه آدم و بار و بندیله لباس مباس هر چی بخوای تو چمدون و زنبیله

گنجینه

انتشار تصاویر نسل جدید سیتروئن  ،C4ترکیبی از هاچبک و کراساوور
ســیتروئن قرار اســت در تاریخ  ۳۰ژوئن رســماً و بهطور کامل نســل جدید مدل  C4خود را رونمایی کند اما حاا پیش از آن،
نخستین تصاویر رسمی این خودرو را منتشر کرده است .نسل جدید  C4عاوه بر ارائه با پیشرانههای بنزینی و دیزلی معمول ،در
نسخهای تمام الکتریکی بنام  e-C4هم ارائه خواهد شد .این نسخه پنجمین مدل الکتریکی سیتروئن بوده که بخشی از استراتژی
الکتریکیســازی این شرک بهحساب میآید و به مدلهایی مثل  C۵ایرکراس هیبریدی ،آمی و  e-SpaceTourerمیپیوندد.نسل
جدید هاچبک سگمنت  Cسیتروئن از طراحی جدید و خاقانهای سود میبرد و سیتروئن تصمیم گرفته ویژگیهای یک کراساوور
را به آن تزریق کند تا استایلی کراساوور مانند به آن ببخشد .به این ترکیب ،فرم طراحی محبوب این روزها یعنی استایل کوپه
مانند هم اضافه شده است؛ بنابراین حاا سخت است که بخواهیم  C4جدید را به خاطر هویت تازهٔ خود ،همچنان رقیبی برای
خودروهایی مثل فولکسواگن گلف و فورد فوکوس بدانیم .البته هرچند  C4جدید حاا تقریباً به یک کراساوور تبدیل شده اما
شخصیت اسپرت خود را حفظ کرده است و از ویژگیهای منحصربهفردی مثل روکشهای پاستیکی پایین درها و روی سپرها
برخوردار است.

«ایرباس» مامور توسعه مریخنورد
آژانس فضایی اروپا شد
آژانس فضایی اروپا ماموریت توســعه مریخنورد جدید و پیشرفته خود را
بر دوش شــرکت «ایرباس» گذاشت.به گزارش نیو اطلس ،آژانس فضایی
اروپا( )ESAقراردادی با شــرکت «ایرباس»( )Airbusمنعقد کرده است که
مرحله بعدی توسعه مریخنورد پیشــرفته « »Sample Fetchرا پیش ببرد.
قرارداد مطالعات پیشرفته به «ایرباس» اجازه میدهد تا در انگلیس به کار
روی مریخنوردی که نمونه سنگها و خاک مریخ را جمعآوری خواهد کرد
و به زمین خواهد آورد ،ادامه دهد.در حال حاضر ناسا در حال آمادهسازی
برای پرتاب مریخنورد «استقامت»( )Perseveranceاست که قرار است در ۲۰
ژوئیه سال  ۲۰۲۰از پایگاه کیپ ناورال با موشک «اطلس  « ۵پرتاب شود.
با تکیه بر موفقیت در ماموریت مریخنورد «کنجکاوی»( ،)Curiosityماموریت
«مقاومت» پس از ماموریتهای «وایکینگ» که در سال  ۱۹۷۶انجام شد.

معکوس کردن روند پیری با
رقیق کردن پاسمای خون
پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که شاید بتوان با
رقیق کردن پاسمای خون موشهای پیر ،به معکوس کردن روند پیری
کمک کرد.به گزارش گیزمگ ،پژوهشگران «دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی»(UC
 ،)Berkeleyروش جدیــد و جالبی برای مقابله با اثرات پیری ابداع کردهاند.
آنها در پژوهش جدید خود نشان دادهاند که رقیق کردن پاسمای خون
موشهای مسنتر میتواند تاثیر مهمی بر جوانسازی بافتها و اندامها داشته
باشد .این کار با کاهش تراکم پروتئینهای التهابی که معموا با باا رفتن
سن افزایش مییابند ،فرآیند جوانسازی را انجام میدهد.این پژوهش جدید،
براساس پژوهشی صورت گرفته است که «ایرنا کانبوی»( )Irina Conboyو
«مایکل کانبوی»( ،)Michael Conboyپژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی،
 ۱۵سال پیش روی موشهای پیر و جوان انجام دادند.

