سردار باقری:

گروهک منافقین آخرین حلقه استکبار است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رییس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره عملیات افتخارآمیز مرصاد تاکید کرد :دست انتقام خداوند در عملیات مرصاد از متن اراده رزمندگان
اســام و فرزندان ملت ایران به درآمد و در معادله معکوس تار و پود آنان را در هم کوبید تا «ان ربک لبالمرصاد» را تفســیر کند.به گزارش سپاه نیوز؛ در متن پیام
سردار سرلشکرپاسدار «محمد باقری» به مناسبت فرارسیدن پنجم مرداد ماه سالگرد عملیات غرور انگیز مرصاد آمده است :فرا رسیدن پنجم مرداد ماه سالروز عملیات
غرورانگیز و مقتدرانه «مرصاد» که برای مقابله با اقدام ننگین و خیانت بار منافقین موسوم به «فروغ جاویدان» و آزادسازی مناطق اشغالی در جبهه غرب ،درسها و
عبرتهای ماندگار و آموزندهای در تاریخ ایران عزیز به ودیعت نهاده است را گرامی میدارم.....
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تاثیرکرونا بر رفاه خانوارها

سفره های کوچک و هزینه های سنگین
در مقایسه با اقتصادهای هماندازه

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

عراق و ایران پشتیبان هم می مانند
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سهم پایین صادرات ایران

بر اســاس بررســیهای یک کارشــناس اقتصادی افزایش صادرات صرف نظر از نوع و ماهیــت اجناس ،افزایش
نقشآفرینی در تولید جهانی را به همراه دارد و در سالهای اخیر چین موفق شده است تا با بهبود وضع صادراتش،
زنجیره ارزش جهانی خود را نیز افزایش دهد و در یک مقایسه موردی بین چند کشور با اندازه اقتصاد برابر ،وضعیت
ایران فقط از مصر و پاکســتان بهتر بودهاســت .در خصوص زنجیره ارزش جهانی( )GVCکشورها که نشاندهنده
نقشآفرینی هر کشور در تولید جهانی است... ،
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سهام عدالت  20میلیونی شـد
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عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت:

اعطای رانت خودرویی به یک میلیون و  ۶۰۰هزار نفر
5

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:

ایران داوطلبانه به بازار گاز اروپا پشت کرد
4

پیام صعود قیمت طا؛

اقتصاد جهان به دردسر افتاده است
فراموش کردن آســان اســت اما در روزهای ابتدایی پاندمی کرونا ،در مقطعی قیمت طا در حال ریزش
بود؛ روندی که بافاصله تغییر جهت داد و حاا این پیام را مخابره میکند :اقتصاد جهان به دردسر افتاده
است.به گزارش بلومبرگ ،این اتفاق عجیب بود چون ویروس کرونا در حال فروپاشی اقتصاد جهان بود و
به موقع ثابت کرد که یکی از بزرگترین و گول زنندهترین روندها در بازارهای مالی تاریخ معاصر است .در
واقع ،پاندمی سال  ۲۰۲۰خیلی زود خودش را به عنوان نیروی محرکه یکی از صعودیترین روندها در بازار
طا معرفی کرد.در پایان ساعات کاری بازار نیویورک در روز جمعه ،قیمت هر اونس طا به  ۱۹۰۲.۰۲دار
رسید؛  ۳۰درصد بااتر از اعماقی که در ماه مارس تجربه کرد و تنها یک درصد کمتر از رکورد ثبت شده
در سال .۲۰۱۱ویروس کرونا موج نیروهای محرکهای را آزاد کرد که قادر است تقاضای ناتمام برای امنیتی
که طا برابر آشوب بازار ایجاد میکند ،تامین نماید .هنوز هراس از تمدید قرنطینه توسط دولتها ،تاش
سیاستمداران برای رونمایی از بستههای محرک بیسابقه ،تصمیم بانک های مرکزی برای تزریق نقدینگی
به بازار با ســرعتی بی سابقه ،سقوط منحنیهای اوراق قرضه به قلمرو منفی ،کاهش ناگهانی ارزش دار
برابر یورو و ین و البته تنش فزآینده مابین واشنگتن و پکن وجود دارد .تمام این موارد زمانی که در کنار
یکدیگر بررســی شوند ،حتی این نگرانی را مبنی بر تور ِم رکودی در برخی از محافل مالی ایجاد میکند.
در آمریکا جایی که ویروس همچنان میتازد و احیای اقتصادی لنگ میزند ،این بحث داغ و داغتر است.
انتظارات ســرمایه گذاران برای تورم ســالیانه طی دهه آتی ،در چهار ماه گذشته افزایش یافته است؛ روز
جمعه این معیار که با نام تراز دخل و خرج شناخته میشود ،به  ۱.۵درصد رسید و این در حالی است که
همچنان نسبت به سطوح پیش از پاندمی و همچنین هدف تعین شده توسط فدرال رزرو یعنی دو درصد
کمتر است؛ البته این رقم در مقایسه با سود  ۰.۵۹درصد اوراق قرضه  ۱۰ساله وزارت خزانه داری آمریکا،
به اندازه یک درصد بیشتر است«.ادوارد مویا» تحلیل گر ارشد بازار در اوآندا کورپ در این خصوص گفت:
عمده محرک پشــت روند صعودی اخیر طا« ،نرخ واقعی بهره اســت که همچنان نزولی بوده و نشانهای
مبنی بر تسهیل زودهنگام از خود نشان نمیدهد .طا همچنین سرمایه گذارانی را به خود جلب میکند
که نگران وقوع رکود تورمی هستند که خود اقدامات تسهیلی بیشتر از سوی فدرال رزرو را تضمین میکند.
تحلیل گران نیز روند صعودی بیشتری را طی چندین ماه آتی برای طا پیش بینی میکنند به طوری که
بنک آو امریکا پیش بینی  ۱۸ماهه خود را از قیمت طا روی  ۳هزار دار به ازای هر اونس هدفگذاری کرده
است«.فرانسیسکو بانش» رییس واحد کامودتی و تحقیقات بازارهای جانبی در بنک آو امریکا با اشاره به
سقوط نرخ واقعی بهره ،تبعیض فزآینده و افت بازدهی گفت :پاندمی جهانی برای طا رونق پایدار فراهم
کرده است .عاوه بر این ،همزمان با تاقی ارقام مرتبط با تولید ناخالص داخلی چین با اعداد آمریکایی که
به واسطه شکاف فزآینده در خصوص شمار مبتایان به کرونا ایجاد شده است ،میتوانیم انتظار یک تغییر
ژئوپولیتکی زیرساختی را داشته باشیم؛ موضوعی که از نظریه ما مبنی بر هدفگذاری  ۱۸ماهه طا روی ۳
هزار دار ،حمایت میکند.این نخستین باری نیست که طا از بستههای محرک بانکهای مرکزی منتفع
شده است .از دسامبر  ۲۰۰۸تا ژوئن  ،۲۰۱۱فدرال رزرو  ۲.۳تریلیون دار اوراق بدهی خریداری کرد و در
تاش برای حمایت از رشد اقتصادی ،هزینههای اخذ وام (نرخهای بهره) را نزدیک به صفر نگه داشت و در
نتیجه طا را در سپتامبر  ۲۰۱۱به رکورد  ۱۹۲۱.۱۷دار به ازای هر اونس رساند.به گفته «افشین نبوی»
رییس واحد تجارت موسسه امکیاس سوئیس ،که حاا برای طا قیمت دو هزار دار را پیش بینی میکند،
بحران یک دهه پیش تمام و کمال مربوط به بانکها بود .وی در این خصوص گفت :اگر بخواهیم صادق
باشیم ،این بار انتهای تونل مشخص نیست ،دست کم تا انتخابات آمریکا در ماه نوامبر.

درخواست سازمان جنگلها از رئیسی برای ورود به
پرونده  ۵۶۰۰هکتاری جنگل های ساری
طی روزهای اخیر فردی پس از  ۲۰سال تاش توانست  ۵۶۰۰هکتار از جنگلهای هیرکانی (معادل
 ۵۱۸۵زمین فوتبال) که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شدهاند را به نام خود کند .این فرد حاا با
استناد به سندی که گفته میشود به دوره قاجار بازمیگردد مالک بخش وسیعی از جنگلهای بکر
کشــور در روستای آق مشهد ساری شده است و از سازمان جنگلها مجوز قطع درخت میخواهد.
این کار یعنی  ۵۶۰هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجهاند .مدیرکل دفتر
حقوقی سازمان جنگلها میگوید که ملکیت برای جنگل خاف فقه ،شرع و قانون است و ما از رییس
قوه قضاییه میخواهیم که به این پرونده ورود کنند .سازمان جنگلها با استناد به قانون ملی شدن
جنگلها و مراتع کشور که در سال  ۱۳۴۱تصویب شده است ،جنگلهای مورد مناقشه در آقمشهد
ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعام کرده بود .پیش از این ۵۶۰۰هکتار جنگل بکر تصرف
شده نیز جزو انفال و اراضی ملی اعام شده بودند.

معاون کل وزارت بهداشت:

اوضاع اصا خوب نیست
معاون کل وزارت بهداشــت در تشریح وضعیت کرونا در کشور ،با بیان اینکه
وضعیت اصا خوب نیســت ،در عین حال تهــران را منبع پخش کرونا در
کل کشور خواند و گفت :تا زمانی که بستریها کاهش نیابد ،مرگ ۲۰۰تایی
مهمان ماست.دکتر ایرج حریرچی درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور ،با
بیان اینکه اوضاع اصا خوب نیست ،به طوری که در استان خراسان رضوی
افزایش ابتای  ۳۰۰درصدی داشــته ایم ،گفت :بر همین اساس هم با نظر
وزیر بهداشت چند نفر از معاونان و مدیرکل های وزارت بهداشت به این استان
ســفر داشتند .در عین حال دانشگاه علوم پزشکی استان هم به خوبی عمل
می کنند ،اما با این حال شرایط در این استان بغرنج است .تقریبا کل کشور
وضعیت قرمز دارد ،برخی استان ها که قرمز نیستند ،یک میلیون نفر جمعیت
دارند .بنابراین وضعیت قرمز و در حال هشدار است.
مراقب کودکان باشید
وی افزود :وقتی یک بیماری ویروسی و عفونی ایجاد می شود ،روندی افزایشی
دارد .بر این اساس مردم می ترسند و میزان حضور مردم در جامعه بر اساس
این افزایش ترس ،شــدیدا کاهش پیدا می کند و بیمــاری نیز به تبع این
موضوع کاهش پیدا می کند .مانند اتفاقی که حوالی اردیبهشت ماه در کشور
ما رخ داد .حال بعد از کاهش بیماری ترس مردم شروع به کاهش می کند و
مجددا حضور در اجتماع باا می رود و دوباره بیماری و مرگ و میر ناشی از
آن افزایش می یابد .این سیکل قابل تکرار است .مردم باید مراقب باشند ،از
کودکان شان مراقبت کنند .زیرا کودکان هم می توانند مبتا شوند .از طرفی
یک قسمت از کاهش ترس هم ناشی از این است که عده ای مبتا شده اند و
تصور می کنند که ایمن شده اند ،اما شفاف می گویم که هیچ مدرکی وجود
ندارد که نشان دهد که افرادی که مبتا شده اند ،ایمنی کامل پیدا کرده اند.
تا زمانی که بستریها کاهش نیابد ،مرگ 200تایی مهمان ماست
حریرچی ادامه داد :در اســفند و فروردین میزان بستری در کل کشور بسیار
زیاد شد ،اما سپس روند کاهشی را حفظ کرد و اکنون مجددا روندی افزایشی
دارد .به طوری که میزان بســتری ما از هر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت حدود ۵
نفر است و روزانه تقریبا  ۴۰۰۰نفر فرد مشکوک و یا کرونا مثبت را بستری
می کنیم تا زمانیکه ابتا و بستری صعودی است ،دو تا سه هفته بعد مرگ
های ناشــی از بیماری نیز افزایش می یابد .زیرا پنج تا  ۱۰درصد افرادی که
در بیمارستان بستری می شوند ،فوت خواهند کرد .تا زمانیکه بستری کاهش
نیابد ،مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماست.
چاقی از ریسک فاکتورهای کروناست
وی با بیان اینکه میزان مرگ های ما بسیار ناراحت کننده است ،گفت :روزی
 ۲۰۰مرگ ،یعنی  ۲۰درصد موارد مرگ روزانه در کشور .بر این اساس اکنون
از هر  ۵فوتی که در کشــور اتفاق می افتد ،یکی مربوط به کروناســت .این
واقعیت امروز ماست و تا زمانی که مسائل بهداشتی و فاصله گذاری را رعایت
نکنیم ،حل نمی شــود .فکر نکنیم که کرونا برای همسایه است ۷۰ .درصد
مردم ما یا چاق هستند یا اضافه وزن دارند و  ۳۰درصد اغرند و یا وزن نرمال
دارند .در بالغین  ۱۴درصد دیابت دارند و  ...افراد عادی که چاق هستند هم
می توانند مبتا شــوند .چاقی یکی از ریسک فاکتورهای کروناست و ثابت
شــده که هر یک کیلوگرم کاهش وزن ،یک درصد احتمال ابتا به کرونا را
کاهش می دهد.
 600بستری روزانه در تهران
تهران منبع پخش کرونا به کل کشور
حریرچی درباره وضعیت تهران ،گفت :بســتریهای تهران در فروردین رو به
سقوط نهاد ،اما اکنون بستری روزانه جدید روزی  ۶۰۰مورد است .همچنین
در تهران حدود  ۴۵۰۰بستری روز تخت داریم .باید توجه کرد که تا زمانیکه

این روندها افزایشی است ،مرگ و میر نیز افزایشی خواهد بود .کرونا آینه عمل
ماســت ،هر رفتار نامناسب بهداشتی ما  ۵الی  ۷روز بعد خودش را در حوزه
سرپایی نشان می دهد ،دو الی سه هفته بعد در بستری و چهار الی شش هفته
بعد در مرگ و میر خودش را نشان می دهد .اکنون تهران منبع پخش بیماری
به کل کشــور تبدیل شده است و چرخش زیاد است؛ به ویژه در شهرستان
های اطراف تهران مانند البرز و بعد هم شمال و ...و . .هر کسی که از تهران به
شهرهای اطراف در رفت و آمد است ،می تواند افراد دیگر را آلوده کند.معاون
کل وزیر بهداشت اظهار کرد :دو کشوری که شدیدا در آمار کرونا باا می روند،
آمریکا و برزیل هستند که ناشی از رهبری سیاسی این کشورهاست .آمریکا با
نزدیک  ۴درصد جمعیت جهان اکنون در کرونا  ۲۲درصد مرگ و میر جهان
را دارد.حریرچی با اشاره به تشدید بازرسی ها در کشور ،گفت :از  ۲۲تا  ۳۱تیر
ماه  ۵۴۷هزار مورد از مراکز صنفی را بازرسی کردیم و تا کنون  ۲۱درصد را
بازرسی کردیم ،اما فقط  ۷۰۰۰نفر نیرو داریم .در حالی که فقط  ۲.۵میلیون
واحد صنفی ثبت شده داریم .بر هیمن اساس از مردم و صنوف می خواهیم
که به ما کمک کنند .از  ۲۲تا  ۳۱تیر ماه  ۱۷۱۴مورد واحد متخلف را پلمب
کردیم .در تهران هم  ۲۳۵واحد پلمب شده است.
وضعیت استفاده از ماسک در کشور
معاون کل وزارت بهداشت درباره وضعیت استفاده از ماسک در کشور ،گفت:
طبق ارزیابی هایی که از  ۲۲تا  ۳۱اردیبهشــت ماه انجام شــده اســت ،در
شاغلین ادارات و بانک ها  ۸۵درصد ،مردم در وسایل نقلیه عمومی  ۷۴درصد
و مــردم در مراجعه به واحدهای صنفی  ۶۷درصد ماســک می زنند .البته
میزان استفاده از ماسک در کشور از  ۲۲درصد به  ۵۰الی  ۶۰درصد افزایش
یافته است ،اما کافی نیست .باید توجه کرد که در سنگاپور  ۹۲درصد مردم
 ۵ماه است که ماسک می زنند ،در چین  ۸۸درصد و در ویتنام  ۸۷درصد از
مردم ماسک می زنند .کشورهایی مانند فرانسه ،ایتالیا و  ...باای  ۸۰درصد
مردم از ماســک استفاده می کنند .در عین حال طبق پروتکل ها  ۹۵درصد
مردم هنگام خروج از خانه باید ماسک استفاده کنند و نیازی هم نیست که
ماســک سه ایه و  N۹۵و ...استفاده کنند ،بلکه می توانند از ماسک خانگی
استفاده کنند.
حداقل تا یک سال خبری از واکسن نخواهد بود
وی افزود :متاســفانه تصور می کنیم که واکسن ساخته می شود و تمام می
شــود .در حالی که هیچ اعتباری در این باره وجود ندارد و حداقل تا یکسال
خبری از توزیع عموم واکســن در دنیا نخواهد بود .در عین حال شــک هم
وجود دارد که برای ویروسی که ایمنی چند ماهه می دهد ،چند بار در سال
باید واکسن زد و آیا ایمنی دائمی می دهد یا خیر و شرکت ها هم بیشتر به
دنبال پول هستند .در زمینه واکسن آنفلوآنزا در حال کار هستیم و هم تولید
داخلی ما در این سال به عرصه می رسد و هم قرارداد بستیم که از کشورهای
مختلف وارد شود ،اما نمی دانیم که با تحریم های ناجوانمردانه ای که وجود
دارد ،اوضاع چگونه می شــود.حریرچی درباره دارو درمانی کرونا نیز گفت :با
تاکیــد می گویم که هیچ دارویی که تاثیــر معنی داری بر روی این ویروس
منحوس بگذارد ،وجود ندارد .داروی فاویپیراویر که مردم برایش چند میلیون
می دهند ،ثابت شده هیچ تاثیری نداشته است .در عین حال باید توجه کرد
گاهی یکسری افراد شــیاد ادعای دارو می کنند و گاهی افراد ساده و نادان
هستند ۹۵ .درصد افراد مبتا به کرونا خود به خود بهبود می یابند ۹ .درصد
بســتری ها هم خودشان خوب می شوند .هیچ داروی گیاهی یا طب سنتی
و شیمیایی بدون تجویز پزشک نباید استفاده شود .حتی رمدسیویر هم که
اخیرا اعام شد ،در یک مرحله از بیماری حداکثر  ۲۰درصد تاثیر دارد و برای
کسی که به ای سی یو می روند و لوله گذاری می کنند ،هیچ تاثیری ندارد.
مردم به دنبال این داروها نروند و از بیرون آن ها را خریداری نکنند .زیرا امکان
تقلب در این داروها زیاد بوده و در عین حال تاثیری ندارند.

ســفر مصطفی الکاظمی به تهران و اتخاذ مواضع مشــترک بین
دوکشــور عمق راهبرد مشترک در تنگاتنگی منافع چند جانبه دو
ملــت را تثبیت و علنی تر نمود .بدون هیــچ تردیدی آمریکا و در
پشــتیبانی از آمریکا کشورهای موسوم به « غربی ،عربی ،عبری »
این عمق راهبردی در منطقه را به زیان خویش دانسته و در صدد
تخریب آن برخواهند آمد و لذاســت که همــگان در ایران و عراق
وظیفه دارند از این عمق راهبردی با تمام کیاست و همت حفاظت
و پشتیبانی کنند .بهانه ندادن به دست جریان مخالف ،الکاظمی را
در استواری نسبت به تعهدی که در تهران بیان کرده است پایبند
نگه خواهد داشــت .پس از ترور و شهادت شهید سپهبد سلیمانی
رســانه های مخالف ایران های و هوی وسیعی به راه انداختند که
هدف آن این بود که نشــان دهند ،موقعیت ایران در عراق ضعیف
شده و با انتخاب آقای مصطفی الکاظمی که او را متهم میکردند که
جزو شــخصیت های نزدیک به عربستان سعودی و ایاات متحده
به حســاب می آید دولت عراق بیشتر تمایل خواهد داشت با ایران
فاصله داشــته باشد و به عربستان سعودی و ایاات متحده نزدیک
تر شــود .حتی گفته شد که آقای الکاظمی ســفر اول خود را به
عربستان ســعودی تخصیص داده بود و سفر دوم خود را به ایران
و برای اینکــه ایرانی ها را راضی نگــه دارد از آقای ظریف دعوت
کرده بود که یک روز قبل از ســفر به عربســتان به بغداد برود تا
مجبور نباشــد مثا به یک کشــور بیطرف مانند امارات سفر کند.
اکــن علیرغم همه تدابیر و برنامه هایی کــه از قبل تدارک دیده
شده بود ،بهانه مریضی پادشاه عربستان سعودی این سفر را ملغی
و شــاید علیرغم نظر و برنامه مخالفین ایران اولین ســفر خارجی
نخســت وزیر عراق به ایران زمینه تنگی روابط با سعودی را در پی
داشته باشد .سفر الکاظمی به ایران و دیدار بسیار مهم وی با مقام
معظم رهبری کاربرد روابط بین دو کشــور را رونق مجدد بخشید.
اشاره رهبر معظم انقاب به داستان های گذشته عراق باید در جان
نخســت وزیر جوان عراق نشسته باشــد .در عراق جریان اکثریتی
شــیعه محال است زیر بار فرایند گسترش روابط با سعودی رفته و
هم آغوشی با آنها را بپسندد .تبلیغات سوء برای سفر الکاظمی به
ایران هم البته کم نبود اما علیرغم تصور رسانه های مخالف ایران در
منطقه آقای کاظمی نه فقط در این سفر بسیار مورد استقبال گرم
قرار گرفت بلکه اولین ماقات رسمی با رهبری پس از پنج ماه نیز
به صورت نمادین به ایشان اختصاص یافت تا ایرانی ها به عراقی ها
پیغام بدهند که حتی نخست وزیری که می گویند تاش دارد خط
و مشی عراق را از ایران جدا کند مورد احترام ایرانی ها است ،چون
ایرانی ها به خواســت مردم عراق احترام می گذارند ،این در حالی
اســت که رییس جمهوری آمریکا علیرغم برنامه ریزی مکرر سفر
نخست وزیر سابق عراق ،آقای حیدر العبادی به این کشور ،به بهانه
نزدیکی وی به ایران حاضر نشــد از وی استقبال کند و در واقع به
خواست ملت عراق دهن کجی کرد و حتی وقتی هم به عراق سفر
کرد به دولت عراق اطاع نداد .ســخنان نخست وزیر محترم عراق
جناب آقای مصطفی الکاظمی در تهران نشــان از آن دارد که وی
هوشــمندی خود را نسبت به رابطه برادرانه با ایران استباط نموده
و برعکس خواسته آمریکایی ها از او ،مبنی بر همکاری جهت قطع
روابــط اقتصادی و همکاری با آنهــا در بحث محاصره ایران ،اصرار
به ادامه همکاری های اقتصادی و غیر اقتصادی و حتی گســترش
معیارهای راهبردی در روابط با ایران را طلب میکند .بعد از ســفر
ایشــان و مواضعی کــه چه در تهران و چه در عــراق اتخاذ نموده
کارشناسان را به این باور سوق داده است که حتی باور دارند موضع
گیری هــای آقای الکاظمی در تهران عاوه بر دیدار صمیمانه اش
با رهبری می تواند روی روابط وی با عربســتان ســعودی و ایاات
متحده تاثیر داشته باشد .امروز و بعد از این همه آسیب های جدی
کــه ایران و عراق از آمریکا و اقمارش در منطقه دریافت نموده اند،
اتحاد کشــورهای همسایه در ســایه مقاومت راه گشای آینده ای
مقرون به جبران گذشته هاست و هوشمندی کشورهای درگیر این
اهمیت را بخوبی درک میکند که غرب و بخصوص آمریکا در شرف
افول و متعاقب این افول در مســیر فروپاشی است .سرمایه گذاری
روی بام شکسته به سود هیچ سرمایه گذاری نخواهد بود.
والسام

 ۲۱۶فوتی کرونا در  ۲۴ساعت گذشته
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۲۳۳۳بیمار جدید کووید -
 ۱۹در کشور طی شــبانه روز گذشته خبر داد .دکتر اری گفت :از
دیروز  ۵مرداد  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو
هزار و  ۳۳۳بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد
که یک هزار و  ۲۸۲نفر از آنها بســتری شدند.وی ادامه داد :مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۲۹۱هزار و  ۱۷۲نفر رسید.به گفته
وی ،متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۱۶ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این بیماری به ۱۵
هزار و  ۷۰۰نفر رســید.اری افزود :خوشبختانه تا کنون  ۲۵۳هزار
و  ۲۱۳نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده
اند.ســخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت ۳۶۹۵ :نفر از بیماران
مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیمــاری تحت مراقبت
قــرار دارند.به گفته اری ،تا کنون دو میلیــون و  ۳۲۷هزار و ۸۵۰
آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.وی با تاکید بر
رعایت اصول سه گانه بهداشتی؛ شست و شوی مداوم دستها ،فاصله
گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک ،گفت :همانند روزهای گذشته
اســتانهای مازندران ،فارس ،آذربایجان های شرقی و غربی ،خراسان
رضوی ،البرز ،خوزستان ،لرستان ،گلستان ،کرمان ،زنجان و ایام در
وضعیت قرمز قرار دارند.
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طاهریان:

ایران از مذاکرات صلح درافغانستان برپایه
رهبری افغانها حمایت میکند
نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان گفت :ایران از مذاکرات صلحی در
افغانستان حمایت میکند که برپایه مالکیت و رهبری افغانها انجام شود.محمد
ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان در واکنش به
اظهارات اخیر نماینده آمریکا در امور افغانستان ،اظهار داشت :جمهوری اسامی
ایران از صلح و ثبات در افغانســتان حمایت و بــر ضرورت پایه گذاری صلح بر
مبنای نتایج گفتگوهای بیناافغانی که با مالکیت و رهبری افغانها انجام گیرد،
تاکید می کند.وی افزود :به مقامات آمریکایی توصیه میکنیم ،قبل از اظهارنظر
درباره دیدگاههای مسئولین جمهوری اسامی ایران درخصوص مسائل منطقه
و افغانستان ،ابتدا این مواضع را با دقت مطالعه کنند.گفتنی است ،پس از اینکه
در چند روز اخیر زلمی خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانســتان
گفته بود ایران مایل نیست آمریکا در افغانستان به صلح برسد ،سفارت ایران در
بیانیهای اعام کرد :ایران از مذاکرات صلحی حمایت میکند که برپایه مالکیت و
رهبری افغانها انجام شود.در این بیانیه با تاکید مجدد بر حمایت ایران از استقرار
صلح و ثبات در افغانستان و تکرار مواضع ثابت ایران مبنی بر ضرورت پایهگذاری
صلح بر مبنای نتایج گفتگوهای بین افغانها که با رهبری افغانها انجام گیرد ،به
مقامات آمریکایی توصیه شده است قبل از هرگونه اظهارنظر درباره دیدگاههای
مســئولین ایران در خصوص مســائل منطقه و افغانستان ،ابتدا این مواضع را با
دقت مطالعه کنند.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح خبر داد

رونمایی از دستاوردهای سازمان جغرافیایی
در حوزه فناوری اطاعات مکانی
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت :اجرای کامل شاخصه های دولت
الکترونیک از مهمترین اولویت های ســازمان جغرافیایی در سال جهش تولید
است.امیر سرتیپ دوم مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در
نشست معاونین ارشد سازمان اداری استخدامی کشور که در سازمان جغرافیایی
نیروهای مســلح برگزار شد اظهار کرد :سازمان جغرافیایی با توجه به ماموریت
هــای محوله از جمله راهبری ،نظــارت  ،تولید اطاعات مکانی و ارائه در قالب
ســرویس های مکان محور توانسته است با حمایت ها و هدایت های بی دریغ
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح ،زیرســاخت های نرم افزاری و سخت
افزاری در حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات را در سازمان جغرافیایی نیروهای
مســلح روز آمد کند.وی ایجاد برج فناوری و شــتاب دهنــده علوم ژئوماتیک
سازمان ،طراحی سامانه فروش الکترونیکی محصوات و خدمات توسعه سامانه
ســمام ( سامانه مدیریت اطاعات مکانی) طراحی و توسعه  ۱۰محصول جدید
منتهی بر فناوری اطاعات و ارتباطات ازجمله مسیریاب ،ردیاب و  ، ...همچنین
ثبت  4۰خدمت تخصصی قابل ارایه به عموم مردم در ســامانه سازمان اداری و
استخدامی کشوردر راستای جشنواره شهید رجایی را از مهترین اقدمات سازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح در حوزه دولت الکترونیک برشمرد.امیر سرتیپ دوم
مجید فخری در تشریح ایجاد برج فناوری شتاب دهنده علوم ژئوماتیک سازمان
جغرافیایی نیروهای مسلح افزود :برج فناوری تلفیقی از شرکت های دانش بنیان
و اســتارت آپ های حوزه علوم ژئوماتیک در کشور میباشند که تحت راهبری
و حمایت مالی و معنوی ســازمان جغرافیایی  ،در حوزه فناوری های اطاعات
مکانی فعالیت می نماید .رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با بیان اینکه
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با تکیه بر ظرفیت های بومی و اتکا به جوانان
دانشمند و متخصص خود نیاز کشور را در حوزه دستیابی سامانه های اطاعات
مکانی در کشور مرتفع خواهد کرد گفت :ان شاءاه در  3۱مرداد هفته صنعت
دفاعی بخش مهمی از دســتاوردهای این ســازمان در حوزه فناوری اطاعات
مکانی رونمایی خواهد شد.
رحمانی فضلی:

تمام ظرفیتهای وزارت کشور را در اختیار
آموزش و پرورش میگذاریم
وزیر کشور گفت :امیدواریم بتوانیم تمام ظرفیتهایی که در اختیار وزارت کشور
و سازمانهای تابعه قرار دارد را در اختیار آموزش و پرورش بگذاریم.
به گزارش وزارت کشــور ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور پس از پایان
نشســت گفتگوی هفته که در محل وزارت آموزش و پرورش برگزار شــد ،در
جمع خبرنگاران در خصوص نتایج این نشســت گفت :به لطف وزیر آموزش و
پــرورش توفیق حضور در جمع معاونین ایــن وزارتخانه و بیش از  ۷۰۰نفر از
مدیران آموزش و پرورش را در سراســر کشور داشتیم.وزیر کشور با اشاره به
اینکه در این نشســت شنونده مباحث و اظهارات مطرح شده از سوی مدیران
و معاونیــن وزارت آموزش و پرورش بودم ،گفت :بنده به عنوان وزیر کشــور
به همراه معاونینم ضمن پاســخگویی به ســواات و مسائل طرح شده در این
نشست ،کارها و اقداماتی که میتوانیم انجام دهیم را شرح دادیم.رحمانی فضلی
در ادامه تصریح کرد :وزارت کشور با توجه به مجموعه وظایف حاکمیتی که در
اقصی نقاط کشور دارد ،در حوزه هماهنگی و خدمترسانی به سایر دستگاهها
نقش میان بخشــی داشته وبا توجه به اهمیت آموزش و پرورش برگزاری این
نشست بسیار مهم بود.وزیر کشور با اشاره به تفاهم نامه امضاء شده بین وزارت
آموزش و پرورش و وزارت کشــور و توافقی که برای اصــاح آن وجود دارد،
گفت :امیدواریم بر اســاس این تفاهم نامه ،بتوانیم ظرفیتهایی که در اختیار
وزارت کشــور و سازمانهای تابعه مانند شــهرداریها ،دهیاریها و همچنین
شــورای اجتماعی و دستگاههای عضو آن است یا ظرفیتهای در اختیار بقیه
دستگاههای اجرایی و همچنین ظرفیتهای در اختیار مردم در قالب خیرین را
در اختیار آموزش و پرورش و در اصل همه مردم عزیز قرار دهیم.وی با تاکید
بر اینکه هر کاری برای آموزش و پرورش انجام شود ،در اصل برای همه مردم
انجام شده اســت ،گفت :آموزش و پرورش در زمره بخشهای خدمت رسانی
اســت که همه ملت ایران از آن بهره مند میشــوند و هر امکان و کمکی به
آموزش و پرورش کشــور برابر با کمک به کل ملت ایران است.رحمانی فضلی
عنوان کرد :تغییر کاربری مدارس ،فروش اماک آموزش و پرورش و مدارس،
صدور پروانه ،ارائه برخی از خدمات به مدارس ،مشــارکت خیرین در ساخت
مدارس و عوارضی که شهرداریها بایستی به آموزش و پرورش پرداخت کنند،
از جمله مشــکات مطرح شــده در این نشســت بود که توضیحاتی از سوی
معاونین وزارت کشــور در خصوص ظرفیتهای قانونی و نحوه استفاده از آن
برای تســهیل رفع این مشکات ارائه شــد.وی افزود :مقرر شد تمامی موارد
مطروحه در نشســت امروز ،در قالب صورتجلسه ای تنظیم شود که ما بتوانیم
به همه مسئوان ذیربط اباغ کنیم تا ان شاا… از آن بهره مند شوند.بر اساس
این گزارش ،نشست گفتگوی هفته وزارت آموزش و پرورش صبح دیروز پنجم
مردادماه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در محل وزارت آموزش
و پرورش برگزار شد.
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سردار باقری:
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گروهک منافقین آخرین حلقه استکبار است

رییس ستاد کل نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
عملیات افتخارآمیز مرصاد تاکید کرد :دســت انتقام خداوند در
عملیات مرصاد از متن اراده رزمندگان اسام و فرزندان ملت ایران
به درآمــد و در معادله معکوس تار و پود آنان را در هم کوبید تا
«ان ربک لبالمرصاد» را تفسیر کند.به گزارش سپاه نیوز؛ در متن
پیام سردار سرلشکرپاسدار «محمد باقری» به مناسبت فرارسیدن
پنجم مرداد ماه ســالگرد عملیات غرور انگیز مرصاد آمده است:
فرا رسیدن پنجم مرداد ماه سالروز عملیات غرورانگیز و مقتدرانه
«مرصــاد» که برای مقابله با اقــدام ننگین و خیانت بار منافقین
موسوم به «فروغ جاویدان» و آزادسازی مناطق اشغالی در جبهه
غرب ،درسهــا و عبرتهای ماندگار و آموزندهای در تاریخ ایران
عزیز به ودیعت نهاده است را گرامی میدارم.در ادامه پیام سرلشکر
باقری آمده اســت :هشت ســال دفاع مقدس ملت عظیمالشأن
ایران برابر جنگ تحمیلی جهانی اســتکبار ،از درخشــانترین
مقاطع تاریخی این سرزمین به شــمار رفته و بازخوانی حوادث
و رخدادهای آن میتواند ضمن بازتولید هوشــمندی و بصیرت
در جامعه ،کشور را از گزند توطئهها و فتنههای دشمنان مصون
داشته و عبور سربلند آن از آوردگاههای حساس و سرنوشت ساز
آینده را تضمین کند.رییس ســتاد کل نیروهای مســلح افزود:
حافظه تاریخی ایرانیــان گواهی میدهد گروهک منفور و خائن
منافقین ،آخرین حلقه اســتکبار و صهیونیسم بینالمللی برای
درهم شکســتن مقاومت و ایستادگی شگفتانگیز و پیروزمندانه
ایران در جنگ تحمیلی -آن هم در نقطه پایانی جنگ و پذیرش
قطعنامه  ۵۹۸محســوب میشد که بر اساس توهم و محاسبات
ئیــس قــوه قضائیه گفت :مــاده ۱۰۰
نباید منبعی برای رفع کمبودهای مالی
شهرداریها تلقی شــود .آیتاه سید
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ،دیروز
در جلســه شــورای عالی حفظ حقوق
بیتالمال که لواسانات برگزار شد ،ضمن
تقدیر و تشکر از وزرا و ریاست سازمانها
و دوایــر ،قضات و دبیر شــورای حفظ
حقــوق بیتالمال برای برگــزاری این
جلســه ،ضمن مفید و ضروری توصیف
کردن مســائل مطرح شده ،اظهار کرد:
ابتدا از مردم خوب و بومی لواســان به
دلیــل دغدغههایی که نســبت به این
منطقــه دارند و همچنین مســؤوان
دغدغهمنــد تشــکر میکنــم؛ بارهــا
دغدغههای آنها را از طریق رســانهها،
جراید و رســانه ملی شــنیدهام.وی با
بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه
درســت و به حقی دارند ،افزود :دغدغه
این است که این منطقه خوش آب و هوا
متعلق به همه مردم است و باید منافع
آن برای همه مردم باشــد و اختصاصی
کردن منطقه به وسیله یک عده خاص،
آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر
پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی
مجاز نیست.
ساختوساز به هر شکل در مناطق
خوش آب و هــوای دنیا چارچوب
دارد
آیتاه رئیسی تصریح کرد :اگر کسانی
بخواهنــد در هر منطقــهای از مناطق
خوش آب و هــوا حضور پیدا کرده و از
آب و هوای خوب استفاده کنند ،باید به
قوانین و مقررات ،حریم شــهر و روستا
و به چارچوبهای ساخت و ساز احترام

غلط دشــمن بعثی و حامیان منطقــهای و فرامنطقهای صدام از
وضعیت و آمادگیهای دفاعی ،نظامی جمهوری اســامی -بود
کــه با خطای راهبردی آنان و گرفتار شــدن در کمین گاه الهی

قانون باید بدون تبعیض اجرا شود

بگذارنــد .وی ادامه داد:
ســاخت و ســاز به هر
شکل در مناطق خوش
آب و هــوای دنیا وجود
دارد؛ امــا ضابطهمنــد
اســت و چارچوب دارد
و نظامات مهندســی و
معماری در نوع ساخت
و ســازها حاکم اســت.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مدیرانی
که باید مرزها را در زمینه محیط زیست
حفظ کننــد و مســؤولین مربوطه در
همه حوزهها ،مرزبانان طبیعت هستند،
گفت :مسؤولیت مسؤوان فقط در مرز
جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار
مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان
است.وی افزود :دهدار ،بخشدار ،فرماندار
و مقــام قضایی و اجرایــی هر کدام در
حــوزه خود مرزبانی میکننــد و نباید
بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه
اینهــا جزو حقوق عامه اســت و ضایع
شدن این حقوق به نسلها لطمه میزند
و همه در این قضیه خسارت میبینند.
باید مشخص شــود که کجا باید
قانون را اصاح کرد

آیــت اه رییســی اظهار کــرد :ما که
دور این میز نشســتهایم ،اگر هر کدام
بخواهیم آمــاری در برخورد با تخلفات
بدهیم ،آمار روشــنی داریــم و باید به
همه شما خســته نباشــید گفت و از
همتتان تقدیر کرد؛ لیکن ما هستیم با
همه خدماتی که انجام شــده و با همه

آمارهــا و وضع موجود؛
یعنی لواسانی که امروز
جلوی چشم است .این
لواســان امروز ،لواسانی
نیســت که مردم بومی
و ســاکنان بپسندند و
حال ســؤال این اســت
چرا بــا همــه اقدامات
انجام شده ،مردم گلهمند
هســتند و باید دید که وضع مطلوب با
آنچه که باید باشد چه فاصلهای دارد.وی
با تأکید بر اینکه همه مشکات راهکار
دارد و هیچ مشکلی در اینجا مطرح نشد
که راه حلی نداشته باشد ،بیان کرد :به
نظرم میرســد که در مورد این جلسه
دبیرخانه شورا ،دادستان کل و معاونانش
و معاونین وزرا به نحــوی کار را دنبال
کنند که به صورت قرارگاهی بتوانیم این
جلسه را همواره داشته باشیم و هفتهای
یک بار و یا  ۱۵روز یکبار برگزار شــود
و این مشکاتی که مطرح شد ،در آنجا
بررســی و راهکارهای آن روشن شود.
رئیس قوه قضاییه اذعان کرد :مطرح شد
که تعارض در تصمیمگیریها و تعارض
در برخی از قوانین داریم که ازم است
این تعارضات در ایــن قرارگاه و در این
جلســات دبیرخانه ،مورد بررســی قرار
گیرد و برای همه آنها راهکارهایی پیدا
شود.وی ادامه داد :باید مشخص شود که
کجا باید قانون را اصاح کرد؛ کجا باید
دستورالعملهای صریح ،روشن و شفاف
برای مجری و دســت اندرکاران تدوین
شود و بطورکلی تعیین تکلیف این قضیه
ازم اســت .آیتاه رییسی خاطرنشان

همراه گردید و دســت انتقام خداوند در عملیات مرصاد از متن
اراده رزمندگان اسام و فرزندان ملت ایران به درآمد و در معادله
معکوس تار و پود آنان را در هم کوبید تا «ان ربک لبالمرصاد» را
کرد :این جلســه را سه ماه دیگر برگزار
میکنیم و در طول این مدت باید کارها
آماده شود و ما در جلسه آینده بررسی
میکنیم کــه آن راهکارهایی که برای
برون رفت از شــرایط و مشکات فعلی
مطرح شد ،به نتیجه رسیده یا خیر و اگر
نرسیده دلیل آن چه بوده است.
وی عنوان کرد :دبیرخانه باید به صورت
فعــال پیگیــری کند و مســؤوان در
بخشهای خود حتما مشارکت کنند تا
این کار انجام شود.
مردم میخواهند قانون نسبت به
همه بدون تبعیض اجرا شود
رئیس قوه قضائیه بــا تأکید بر اینکه از
جمله مســائلی که در آن جلسه حتما
باید بررسی شــود ،طرح کشوری برای
اجرای احکام اســت ،بیان داشت۲۵۰ :
هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰
و یا هر کدام از بخشها در اســتانهای
مختلف صادر شده است ،باید بررسی و
واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه
کاما روشــن گردد .وی ادامه داد :اگر
قانون وجود دارد ،بایــد بدون تبعیض
اجرا شود .آنچه که مردم از آن گایهمند
هستند ،این است که میگویند قانون،
تبعیضآمیز اجرا میشود؛ دو ساختمان
در منطقهای ســاخته شــده و با یکی
برخورد میشــود اما بــا دیگری خیر.
این موضوع جلوی چشــم مــردم و در
معرض قضــاوت مردم اســت .آیتاه
رئیسی با بیان اینکه اجرای قانون بدون
تبعیض خواست مردم است ،گفت :مردم
میخواهند قانون نســبت به همه بدون
تبعیض اجرا شــود و ایــن حرف کاما
درست است.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد

انتظار ثبات بیشتر در بازار ارز با همکاری صادرکنندگان

رئیــس جمهور با تاکید بر مقابله موثر با افزایش غیرقابل
توجیــه قیمت برخی از کااها ،تصریــح کرد :همزمان با
تاش ها برای رونق تولید و سرعت و بهبود کیفیت تولید
کااها ،عرضه کاا به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز باید
به همان اندازه مورد توجه و اهمیت باشد.حجت ااسام
والمسلمین حسن روحانی دیروز یکشنبه در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،عرضه کااها به قیمت مناسب
را از برنامه های اصلی دولت در کنار رونق تولید برشمرد و
افزود :باید با اصاح مسیر تولید ،توزیع و تعریف فرایندها
در این زنجیره ،در روند تعیین قیمت کااها شفاف سازی
انجام گیرد.رئیس جمهور افزود :مقابله با گرانی بدون دلیل
ایجاب می کند در کنار اعمال نظارت های تعریف شــده
برای دستگاه های مرتبط ،با ایجاد شفافیت ،زمینه نظارت
عمومــی را نیز فراهم کنیم.روحانی تاکید کرد :مردم باید
بدانند قیمت مواد اولیه برای ساخت محصول و تمام شده
تولید محصوات چگونه اســت و وقتی کاایی به دست
مردم می رسد چه مسیری برای تعیین قیمت را طی کرده
اســت این شفافیت هم موجب نظارت عمومی و مقابله با
فســاد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم
خواهد زد.رئیس جمهور افــزود :همه تولید کنندگان به
ویژه دســتگاه های دولتی موظف هستند فرایند قیمت
گذاری و عرضه سریع و آســان کااهای تولیدی به ویژه

مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی
اقدامات موثر را انجام بدهند.روحانی با بیان اینکه افزایش
قیمت درمورد کااهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر
دولتی تولید می شــود به هیچ عنوان قابل قبول نیست،
گفــت :بخش عمومی بایــد در زمینه کنترل قیمت ها با
تعریف فرایند تعیین قیمت ها و مقابله با گرانی پیشــتاز
باشــد تا بتوانیم در شــرایط جنگ اقتصادی و روزهای
ســخت پدید آمده از معضل کرونا ،فشــار اقتصادی را بر
مردم کاهش دهیم.رئیس جمهور تاکید کرد :بورس کاا
باید تقویت شود و با شفافیت عرضه و تقاضا و خارج کردن
عملیات سفته بازانه ،قیمت کااهای تولیدی کشور را به
سطح منطقی برساند.روحانی با قدردانی از افزایش سطح
تولید در کااهایی مانند فواد و پتروشیمی که در سالهای

قبل در فهرســت کااهای وارداتی کشور بودند و اکنون
به فرصت صادراتی کشور تبدیل شده اند ،تاکید کرد :در
کااهایی که کشــور مازاد تولید دارد با شفاف کردن بازار
می توان به قیمت منطقی دســت یافــت و در این رابطه
دســتورات ازم را به وزارت صمت و سازمان بورس صادر
کرد.رئیس جمهور همچنین با قدردانی از فعاان اقتصادی
کشور در همراهی با سیاســت ها و برنامه های دولت در
این زمینه  ،گفت :در شــرایط خاص اقتصادی که با هیچ
زمان دیگری در تاریخ کشــور قابل مقایسه نیست ،دولت
با همکاری موثر و مجاهدانه کارآفرینان  ،تولید کنندگان
و صادرکننــدگان معتبر ،اقتصاد بــدون نفت را عملیاتی
و در این شــرایط سخت اقتصاد کشــور را مدیریت کرده
است.روحانی با تبیین اهداف جنگ اقتصادی دشمن که
فروپاشی کشــور اصلی ترین محور آن بود ،گفت :برنامه
دشمنان این بود که تحریم ها و فشارها به گونه ای تاثیر
بگذارد که مردم حتی برای تامین مایحتاج ضروری خود
نیز با مشکل مواجه شوند اما امروز بعد از گذشت بیش از
دو سال از تحریم ها ،دولت توانسته با همکاری وهمراهی
مردم و فعاان اقتصادی ،نه تنها در تامین کااهای اساسی
و ضروری جامعه بلکــه در زمینه تامین مواد اولیه تولید
کااها موفقیت داشته باشــد ضمن آنکه توانسته در این
مسیر حتی به رونق و جهش تولید سرعت بدهد.

تفســیر کند.در پیام رییس ستاد کل نیروهای مسلح آمده است:
در عملیــات فروغ جاویــدان نه تنها رویای باطــل «از مهران تا
تهران» تعبیر نشــد بلکه گروهک نفاق و منافقین خائن ،کوردل
و تروریســت ،برای همیشه آماج نفرت و کینه مقدس ملت ایران
قرار گرفتند.وی یادآورشد«:حماسه سترگ مرصاد» در آن شرایط
خطیر و پرماجرا نشان داد هر گاه کیان نظام و مملکت اسامی با
تهدیدی مواجه شود ،ملت ایران به ویژه نسل جوان مومن ،انقابی
و وطن دوست با برافراشتن پرچم وحدت و یکپارچگی برای دفاع
از آرمانها و سرزمین مقدس خود ،آگاهانه ،عاشقانه و شجاعانه در
صحنه و صف مقابله با دشــمنان حاضر و با غلبه بر آنان از میهن
عزیزمان دفع خطر خواهند کرد.سرلشکر باقری ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره شــهیدان حماسه ساز و همیشه جاوید هشت سال
دفاع مقدس به ویژه شهدای عملیات افتخار آمیز مرصاد و سردار
دلها و ســید الشهدای جبهه مقاومت اســامی «سپهبد پاسدار
حاج قاســم ســلیمانی(ره)» از فرماندهان ایــن عملیات بزرگ،
تاکیــد کرد :درسهای این رخداد عظیــم و الهام بخش تاریخی
در شرایط حساس کنونی که ردپای منافقین و جریان «نفوذ» در
فتنه آفرینیها پیچیده و غائله سازی نوین دشمنان قسم خورده
علیه ایران اســامی که با دروغ ،نیرنگ و سیاه نمایی از وضعیت
کشــور در فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی بــرای اغوای
مردمان این مرز و بوم در کمین نشســتهاند ،عبرت آمیز بوده و
با یادآوری سرنوشت ارتش به اصطاح آزادیبخش فرقه نفاق در
نبرد جاودانه مرصاد ،هوشمندی و بیداری ملت مقتدر ،انقابی و
شریف کشورمان را به رخ آنان خواهد کشید.

توضیحات میرتاجالدینی درباره ابهامات
ایجاد شده راجع به رییس جدید
دیوان محاسبات
نائبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی ضمن تشریح
روند انتخاب دو گزینه این کمیســیون برای ریاســت دیوان محاســبات،
تاکیــد کرد که «مهرداد بذرپاش بیش از  ۲۰ســال ســابقه کاری دارد و
مســئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شــریف را به عنوان سوابق
 ۲۰ساله احتساب نکرده است».متن اطاعیه حجتااسام سیدمحمدرضا
میرتاجالدینی به شرح ذیل است:
«بسم اه الرحمن الرحیم
فرایند یک انتخاب قانونی و گام دومی
به دنبال انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور ،برخی سواات و شبههها
از سوی عدهای از جمله دیدبان شفافیت و عدالت طرح گشته و در جامعه
القاء شد.قطع نظر از انگیزههای تخریب در این کنشگریها ،برای شفافیت
و تنویر افکار عمومی ،فرایند انتخابِ صورت گرفته در کمیســیون برنامه
و بودجه و محاســبات مجلس را به طور فشــرده تشریح میکنم تا معلوم
گردد که کمیســیون کاما در چارچــوب آئیننامه مجلس و قانونی عمل
نموده است.
 .۱برای ریاست دیوان محاسبات ۲۵ ،نفر و برای دادستانی  ۱۸نفر ثبت نام
کرده بودند .ابتدا کمیته دیوان محاسبات طی سه روز متوالی و با تشکیل
 ۵جلســه ،پس از بررسی مدارک در جلســه اول و احراز شرایط ازم از
جمله  ۲۰سال سابقه کار و نیز سابقه مدیریت در سطح مقام های اجرایی
(مشمولین ماده  ۷۱قانون خدمات کشوری) ۲۰ ،نفر از نامزدهای ریاست
دیوان و  ۱4نفر از نامزدهای دادستانی را انتخاب و به جلسات دعوت کرد
و پس از اســتماع برنامه آنان و با رایگیری مخفی 4 ،نفر را به کمیسیون
برنامه و بودجه معرفی کرد.
 .۲کمیسیون برنامه و بودجه نیز طی دو جلسه صبح و بعد از ظهر و پس از
استماع برنامهی افراد راه یافته به مرحله دوم و بعد از سواات ازم خصوصا
درباره نامزدهای ریاست دیوان محاسبات ،نهایتا دو نفر را به صحن مجلس
معرفی کرد.
 .3در خصوص حواشــی ایجاد شده درباره سابقه کار آقای دکتر بذرپاش،
به اســتحضار عموم میرسانم که ایشــان بر اســاس مدارک ارائه شده،
کار و فعالیتهــای مدیریتی خود را از ابتدای ســال  ۷۹به عنوان معاون
آموزشی پژوهشکدهی شهید رضایی (دانشــگاه شریف) شروع کردهاند و
در مجموع بیش از  ۲۰سال ســابقه دارند .ایشان همزمان مسئول بسیج
دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف هم بودهاند ولی آن را به عنوان سوابق
 ۲۰ساله احتساب نکردهاند .اگر چه از نظر ما مدیریت در نهادهای انقابی
ارزشمندترین
و غیردولتی از جمله بســیج هم از سوابق مدیریتی بلکه از
ِ
آنهاست.
همین جا به شــبهه ارائه شده از سوی دیدبان شــفافیت و عدالت اشاره
میکنم که مراد قانونگذار از  ۲۰سال سابقه کار ،احراز توانمندی مدیریتی
برای مسئولیت خطیر دیوان محاسبات است نه سابقهی سنواتی که برای
حکم کارگزینی محاسبه میکنند.
 .4اخیرا در تاریخ تاسیس پژوهشکده شهید رضائی نیز تشکیک نمودهاند،
غافــل از اینکه دو موسســه به همان نــام وجود دارد .اولی پژوهشــکده
سامانههای هوشمند صنعتی شــهید رضایی است که در سال  ۷۸توسط
استاد جانباز دانشگاه شریف به نام آقای رضایی تاسیس و پس از شهادت
ایشان بر اثر عوارض ناشــی از جانبازی شیمیایی ،به نام ایشان نامگذاری
شده است و موسسه دیگر به نام پژوهشکده فناوریهای پیشرفتهی شهید
رضایی که در ســال  ۸۸تاســیس گردیده است .عدهای به اشتباه این دو
را یکی انگاشته و انتخاب کمیسیون را تخطئه نمودهاند .مراجعه به سایت
دانشــگاه صنعتی شریف به خوبی مســئله را روشن میکند .گواهی آقای
بذرپاش مربوط به پژوهشکدهی اولی است.
در خاتمه ضمن یادآوری رعایت تقوا و عدالت در داوریها و اظهار نظرها در
رسانهها ،به دوستان عرض میکنم به دور از عدالت و انصاف است که بدون
بررسی کامل ،هر گزارش یا خبری را در جامعه نشر دهند و با مطلقانگاریِ
ذهنی خود ،دیگران را به عــدم رعایت قانون یا تخلف یا
پیشفرضهــای
ِ
گناه متهم کنند .گناه آن است که بدون تحقیق کامل و به بهانه شفافیت،
اتهاماتی غیر واقعی نســبت به دیگران در جامعه نشر دهی و دستور قرآن
کریم «إ ِ ْن َجا َء ُک ْم َفاسِ قٌ ب ِ َن َبإٍ َفت ََب َی ُنوا» را واگذاشته و بدون علم و آگاهی به
قضاوت بنشــینی که در قرآن کریم آمده است« :و ا تَق ُ
یس لک به
ْف ما ل َ َ
َ
کان َع ْن ُه َم ْسئُوا»
الس ْم َع وال ْ َب َص َر والفُؤاد ُک ُل
اولئک َ
علم ا َِن َ
والسام»
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تاثیرکرونا بر رفاه خانوارها

سفره های کوچک و هزینه های سنگین

وزارت کار در گزارشی به آثار شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار و
رفاه خانوارها پرداخت که در نتیجه گیری این گزارش آمده است
که بررسی رشد حقیقی هزینه خانوار در سال  ۹۸نشانگراین است
که سفره خانوار ایرانی کوچک تر و هزینه های آن سنگین تر شده
است .شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در روزهای پایان سال
قبل ،منجر بهکاهش فروش بســیاری از مشاغل و کسبوکارهای
مرتبط شــد .در این میان دولت با وعده بسته حمایتی سعی کرد
اثرات منفی اقتصادی این مساله را برای خانوارها موقتا تعدیل کند.
شــیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی
داشــته و خواهد داشت؛ به باور کارشناســان اقتصادی در ایران،
داســتان کمی پیچیده تر است ،زیرا عاوه بر آسیب های اقتصاد
جهانی ،اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت ،تحریم های بین
المللی ،رشــد منفی اقتصاد ،تورم باا و … آسیبهای بیشتری را
شــاهد خواهد بود.اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات
ویــروس کرونا را همزمان تجربه میکند ،هرچند اقتصاد دانان بر
این باور هستند که چنانچه سریعتر واکسنی برای کرونا یافت شود،
افتها کمتر بوده و اقتصاد ســریعتر به روال عادی بازمیگردد .در
گزارشــی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده آمده است:
اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شــده که متغیرهای
اقتصاد کان وضعیت مناســبی را نشان نمیدادند .براساس اعام
مرکز آمار ایران رشــد اقتصادی در ۹ماهه نخســت سال  ،۹۸در
حدود منفی  7.6درصد و رشــد اقتصــادی بدون نفت نیز تقریباً
صفر بوده اســت.همچنین ،نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان
بهمن ماه 25دصد بوده است .از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع
در تنگنا قرار دارد و کســری بودجه دولت یکی از معضات مهم
اقتصاد ایران برای ســال  ۹۹است .در چنین شرایطی ،هزینههای
تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی
از آن ،میتواند اقتصاد را با تورمهای بااتر و رشــدهای اقتصادی
پایینتر مواجه ســازد .از بین رفتن برخی از مشــاغل و یا کاهش
شــدید درآمد در برخی از بخشها باعث کاهش رشــد اقتصادی
میشود و از طرف دیگر ،برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد
بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد باایی خواهند داشت.شوک
ناشــی از کرونا ،اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا
مواجه میســازد .از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از
طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشــکاتی ایجاد شده
است (شوک عرضه) .شوک عرضه ،شوک تقاضا را به همراه خواهد
داشت .تعطیلی کسب و کارها ،منجر به تعدیل نیروی کار میشود
و کاهش درآمد خانوار ،کاهش تقاضا را به همراه دارد .از طرف دیگر
عدم اطمینان نسبت به آینده ،خانوار را به تصمیم پسانداز بیشتر
و به تعویق انداختن خرید اقام غیرضروری ترغیب میکند.همین
امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب میشود؛ بنابراین انتظار
میرود رکود اقتصادی ناشــی از شــوک ارزی و تحریمها تشدید
شــود و لذا ازم است تا سیاستهای حمایتی هم از خانوار و هم
از کسب وکار صورت گیرد .در شرایطی که دولت با تنگنای مالی

اقداماتی نظیر طرحهای فاصلهگذاری اجتماعی که به منظور حفظ
سامت شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند شدن چرخ اقتصاد
و بروز رکود  ،تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای اقتصادی و اخال
در زنجیــره ارزش تولید و افزایش نــا اطمینانی در اقتصاد منجر
شده است.

مواجه بوده و عاوه بر کاهش درآمد های ناشی از تحریم و کاهش
قیمت نفت و فرآوردههای نفتی ،با افزایش هزینه های بهداشتی
و درمانی ناشــی از کرونا نیز رو به رو اســت ،منابع برای سیاست
های حمایتی به شــدت محدود است .از این رو بسیار مهم است
که سیاســت های حمایتی ،بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست
های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کااها)
اجتناب شود ،زیرا به احتمال قوی ،این منابع با هزینه تورم تأمین
شدهاند .بر این اساس سیاستهای افزایش تقاضای کل از طریق
جلوگیری از کاهش اشــتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار
گیرند.اما حاا وزارت کار معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون،کار
و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و
معاونت رفاه اجتماعــی  ،در گزارش چهار فصلی ،اثرات اقتصادی
شــیوع ویروس کرونا در سطح بینالملل ،سیاستهای اقتصادی
کشورها در مواجهه با این بحران ،اقدامات حمایتی ایران در حوزه
تولید و اشتغال را بررسی کرده است .در مقدمه این گزارش ،ضمن
اشــاره به تکانه های اقتصادی فراگیــری ویروس کرونا ،به برخی
از اســترات ِژی ها و سیاســت هایی که کشــورها برای حمایت از
خانوارها و اقشار آسیبپذیر اجرا کردهاند از جمله کمک مستقیم
بــه خانوارهای کمدرآمد ،کارکنان و افراد خوداشــتغال ،پرداخت
بیــکاری ،تعویق مهلت پر کردن اظهارنامه و پرداخت مالیاتهای
شخصی ،کاهش مالیات بر مصرف و اماک ،حمایت از هزینههای
بهداشتی خانوار ،تسهیل قوانین و الزامات کار پارهوقت ،پرداخت
حقوق دوران مرخصی استعاجی مبتایان ،کمک مالی و تعویق

بیشترین افزایش قیمت در کدام کااهاست؟
وضعیــت تغییر قیمت کاا و خدمات مصرفــی خانوارها از این حکایت دارد که
بیشــترین افزایش هزینه نسبت به پارســال در حوزه حمل و نقل اتفاق افتاده
اســت ،اما در مقایسه با خردادماه امسال این گروه گوشتها است که بیشترین
رشــد را دارد.چندی پیش مرکز آمار گزارشی از تغییرات قیمت کاا و خدمات
مصرفی خانوارهای ایرانی منتشــر کرد که براساس آن تورم  12ماهه منتهی به
تیرماه (تورم ساانه) با کاهش همراه بود ،اما در سایر بخشها افزایش تورم وجود
داشت و نشاندهنده افزایش هزینهها در تیرماه امسال بود؛ به طوری که افزایش
 4.4درصدی تورم نقطه به نقطه و رشد  4.4درصدی تورم ماهانه ثبت شده بود.
بررســی جزئیات شاخص تورم در بین کاا و خدمات مصرفی نشان میدهد که
بیشترین افزایش هزینه نسبت به تیرماه پارسال در بخش حمل و نقل با 5۹.۹
درصد ثبت شده است که البته افزایش هزینه نسبت به خردادماه امسال در این
حوزه به هفت درصد و تورم ساانه آن به  45.4درصد میرسد.گروه «چای ،قهوه،
نوشــابه و  »...با « ،46.4مبلمان و لوازم خانگی»  34.1و «پوشــاک و کفش» با
 34.4درصد بااترین تورم ساانه را در بین کااها و خدمات مصرفی داشته است.
این در حالی است که «تفریح و فرهنگ» با « ،7.3روغن و چربیها» « ،17میوه
و خشکبار»  1۸و گروه «گوشــت قرمز و ماهیان» با حدود  1۸درصد کمترین
تورم ساانه را دارد.اما نسبت به تیرماه سال گذشته «نان و غات» و گروه «چای،
قهوه ،کاکائو ،نوشابه و غیره» با  36.1بعد از «حمل و نقل» بااترین افزایش هزینه
را برای خانوارها داشته است .در عین حال که در این دوره تورم گروه «آب ،برق
و سوخت» صفر شده است.در حالی افزایش هزینهها در تیرماه نسبت به خرداد به
طور متوسط تا  4.4درصد افزایش یافته که در این بین بیشترین افزایش مربوط
به گروه گوشتها (گوشت قرمز و سفید و گروه گوشت قرمز و ماکیان) با حدود
 10درصد بوده است.

چراغ بورس قرمز شد
شاخص بورس که در ساعات ابتدایی ساعات روندی صعودی داشت و به مرز
یک میلیون و  ۹60هزار واحد نیز رســید در ســاعات میانی و پایانی روندی
کاهشــی به خود گرفت؛ به طوری که تا مــرز یک میلیون و  ۹3۸هزار واحد
کاهش یافت.معامات دیروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص
کل این بازار با  14هزار و  12۹واحد کاهش به رقم یک میلیون و  ۹3۸هزار
واحد رسید .شاخص کل با معیار هم وزن نیز  306۹واحد کاهش یافت و رقم
 506هــزار و  677واحد را ثبت کرد.معاملهگران این بازار یک میلیون معامله
به ارزش  133هزار و  4۸۸میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج
فارس ،فواد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران و گســترش نفت و گاز
پارســیان نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی و سایپا ،پاایش نفت
تهران و پاایش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت
را روی این بازار گذاشــتند.فواد مبارکه اصفهان ،سرمایه گذاری غدیر ،ملی
صنایع مس ایران ،گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو ،گروه پتروشیمی س
 .ایرانیــان ،بانک تجارت و پاایش نفت بندرعباس نمادهای پربیننده بورس
بودند.شاخص کل فرابورس نیز با  103واحد کاهش رقم  20هزار و  101واحد
را ثبت کرد .معامله گران این بازار  725هزار معامله انجام دادند که  5۸هزار و
 606میلیارد ریال ارزش داشت.

بر اســاس بررسیهای یک کارشناس
اقتصــادی افزایش صــادرات صرف
نظــر از نوع و ماهیت اجناس ،افزایش
نقشآفرینــی در تولیــد جهانی را به
همراه دارد و در ســالهای اخیر چین
موفق شــده اســت تا با بهبود وضع
صادراتش ،زنجیره ارزش جهانی خود
را نیز افزایش دهد و در یک مقایســه
موردی بین چند کشور با اندازه اقتصاد
برابــر ،وضعیت ایران فقــط از مصر و
پاکستان بهتر بودهاست.اقتصادآناین-
ســیدهزهرا محمــودی؛ براســاس
بررسیهای سجاد رجبی  ،کارشناس
اقتصــادی ،در خصوص زنجیره ارزش
جهانی( )GVCکشورها که نشاندهنده
نقشآفرینی هر کشور در تولید جهانی
است ،صادرات و زنجیره ارزش جهانی

اجارهبهای خانوارهای آسیبدیده ... ،پرداخته شده است.در ادامه
این گزارش اثرات شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی به تفکیک
مناطق مختلف جهان بررسی شــده است.بر اساس تحقیقات به
عمل آمده  ،پیشبینیهای مختلف از رشــد اقتصادی به تفکیک
مناطق مختلف جهان نشان میدهد که در سال  2020کشورهای
منطقه اروپا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهد دید
و براســاس پیشبینی ماه آوریل صندوق بینالمللی پول ،تولید
ناخالص داخلی اروپا در سال  ،2020به میزان  6.6درصد کاهش
مییابد .این گزارش می افزاید :برای کشورهای خاورمیانه و آسیای
میانه نیز پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول ،رشد اقتصادی
منفی را نشان میدهد .براســاس این پیشبینی ،تولید ناخالص
داخلی کشــورهای صادرکننده نفت این منطقه ،در سال 2020
حدود  -۹.3درصد کاهش مییابد و این در حالی است که کاهش
تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت این منطقه ،تنها
در حدود  -۸.0درصد خواهد بود .یکی از عواملی که موجب کاهش
بیشــتر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت این منطقه
نسبت به کشورهای واردکننده میشود،کاهش شدید قیمت نفت
ناشی از کمبود تقاضا است .اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیکاری،
فقر و رفاه اقتصادی نیز از دیگر مواردی اســت که در این گزارش،
بررسی و عنوان شــده است که بر میزان بیکاری و سطح رفاه در
کشورها نیز اثرات قابل ماحظهای داشته است .اقدامات حمایتی
ایران در حوزه تولید و اشتغال و ابعاد تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد
ایران بخش دیگر این گزارش است.بر اساس این تحلیل ،مجموعه

نتیجه گیری
بررســی تغییرات وضعیت رفاهی خانوار طی ســال های گذشته
حاکی از وضعیت آســیب پذیر خانوارها اســت .چنانچه متوسط
هزینه خانوارهای شــهری و روستایی به قیمت های ثابت تقریباً
در 10ســال اخیر یک روند نزولی را طی کرده اســت که به طور
آشــکار کوچک شدن ســبد مصرفی خانواررا نشان می دهد .اگر
چه بررسی سایر ماک ها همچون نسبت به هزینه های خوراکی
به غیرخوراکی ،ضریب جینی و ســایر شاخص های بررسی شده
به طور کلی روند نزولی وضعیت رفاهی خانوار و افزایش نابرابری
را نمایش می دهد ،اما به طور خاص مقایسه متوسط هزینه های
خانوارهای شهری و روســتایی به تفکیک دهک های هزینه ای
نشــان می دهد که رقم متوسط هزینه خانوار شهری و روستایی
کشور تقریباًبا دهک هفتم هزینه ای شهری و روستایی به ترتیب
تناســب دارد که معنای آن است که شــش دهک هزینه ای در
وضعیت بدتر از متوســط جامعه قرار دارند .بررسی رشد حقیقی
هزینه خانوار در دهک های هزینه ای در سال  ۹۸نشانگر آن است
که تمام دهک های هزینه ای با رشــد حقیقی منفی روبرو بوده
اندک که به معنای آن اســت که سبد مصرفی خانوارهای ایرانی
کوچک تر شده است .اما با دقیق ترشدن در دهک های هزینه ای،
ماحضه شــد دهک اول شهری و روستایی به ترتیب رشدمنفی
 16و منفی 17.2درصدی و دهک دهم شــهری و روســتایی به
ترتیب رشد حقیقی منفی 6.4درصد و منفی  13.5درصد را تجربه
کرده اند که گویای آن است که دهک های پایین درآمدی از تورم
آسیب بیشــتری دیده اند .عوامل عمده اثر گذار بر وضعیت رفاه
خانوار تورم و رشد اقتصادی است که در چند سال اخیر با شدت
گرفتن تحریم ها از هر دو کانال وضعیت رفاهی خانوارها آســیب
دیده است  .در چنین شــرایطی بروز بحران همه گیری ویروس
کرونا بی شک منجر به بدتر شدن رفاه خانوار خواهد شد .چرا که
از سویی به واسطه طرح هایی از جمله فاصله گذاری اجتماعی و
همچنین رکود به وجود آمده ،ناشــی از بحران ،درآمد بسیاری از
شاغلین کاهش یافته و در مواردی حتی با بیکار شدن صفر شده
است .از سوی دیگر با توجه به اینکه درآمدهای دولت نیز در نتیجه
رکود ناشی از بحران و همچنین کاهش در درآمدهای نفتی محدود
شده و از سوی دیگر بار هزینه ای جدیدی بر دوش دولت گذرده
شده است .انتظار شدت گرفتن کسری بودجه دولت دور از ذهن
نیســت .بنابر این انتظار می رود در ماه های آتی شــاهد افزایش
تورم باشیم .این دو موضوع در کنار یکدیگر بیش از پیش به افت
وضعیت رفاهی خانوار خواهد انجامید.

در مقایسه با اقتصادهای هماندازه

سهم پایین صادرات ایران

رابطه مستقیم دارند .یعنی با افزایش
صادرات زنجیره ارزش جهانی افزایش
و با کاهــش آن زنجیره ارزش جهانی
نیز به جز چند مورد اســتثنا کاهش
مییابد.با توجه به آنچه گفته شــد،
صادرات ماک نقشآفرینی کشور در
تجارت جهانی است .اما نوع و ماهیت
اجناس نیز حائز اهمیت اســت .برای
مثال با مقایســه دو کشــور آمریکا و
چیــن در ســال 2011و  2012در
مییابیم صادرات چین از آمریکا بیشتر
اســت اما نقشآفرینی هر دو کشــور
به یک اندازه اســت.نتایج این بررسی

حمایت از کارگران فاقد بیمه و ساختمانی
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران می گوید بسیاری از مشاغل خدماتی
و فعالیتهای ساختمانی به دلیل گسترش کرونا با رکود و وقفه مواجه شدند و چون
فاقد بیمه هستند ،نتوانستند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.هادی ابویظهار
کرد :علیرغم آنکه صاحبان بســیاری از کسب و کارها مشمول پرداخت تسهیات
کرونا و بیمه بیکاری ایام کرونا شدند ولی کارگران ساختمانی و فصلی ،دستفروشان
و کارگــران واحدهای زیرپله ای از این مزایا محروم ماندند و به دلیل عدم حمایت
معیشــت آنها دچار مشکل شد.وی ادامه داد :به جز توزیع بسته های معیشتی از
سوی خیرین ،نیروهای بسیج ،کمیته امداد و بهزیستی ،مورد حمایت دیگری واقع
نشده اند و تسهیات حمایتی کرونا شامل حالشان نشده است.
تاثیر کرونا بر مشاغل خدماتی و فعالیتهای ساختمانی
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشــاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا
در بازار کار اظهار کرد :به دلیل شــرایط اقتصادی و تاثیر کرونا بر بازار کار بســیاری از
فعالیتهای ساختمانی و کسب و کارهای خدماتی با مشکل مواجه شده اند و طبیعی است
که در چنین شــرایطی کارگران فاقد بیمه که عمدتا در کارگاههای زیرپله ای کار می
کنند ناچارند برای از دست ندادن کار و وابسته بودن معاش به حقوق دریافتی ،وضعیت
بیمه خود را از کارفرما پیگیری نکنند.
کارگران فاقد بیمه عمدتا افراد غیربومی و حاشیه نشین هستند
ابوی بخش اعظمی از کارگران فاقد بیمه را افراد غیر بومی و از حاشــیه شــهرهای دور
و نزدیک دانســت که برای تامین معاش خانواده به شهرهای بزرگ می آیند و گفت :با
توجه به آنکه تعداد بازرسان کار و تامین اجتماعی برای مراجعه و بازرسی کارگاهها زیاد
نیســت ازم است برای شناسایی این دسته از کارگران از ظرفیت انجمنها و تشکلهای
صنفی کارگری استفاده شود.

نشان میدهد ،تا سال 2010صادرات
آمریــکا و در نتیجه زنجیــره ارزش
جهانــی آمریکا بیشــتر از چین بوده
است .از سال  2011صادرات چین از
آمریکا بیشتر میشود و زنجیره ارزش
جهانی آن نیز از سال  2013از آمریکا
پیشی میگیرد.جالب توجه است که
از ســال  200۸تا اواسط سال200۹
تمام کشورها با کاهش صادرات مواجه
شدند که این موضوع خود را در GVC
آنها نیز نشــان داد و زنجیره ارزش
جهانی هم در تمام کشــورها روندی
کاهشی داشــت.همچنین در بررسی

وی زنجیــره ارزشجهانی 4کشــور
اســپانیا ،مصر ،پاکســتان و اتریش با
ایران مقایسه شــدهاند (اندازه اقتصاد
این کشــورها برابر اســت) که نتایج
این مقایسه نشان میدهد اسپانیا در
مقام نخســت و پس از آن نیز اتریش
قرار دارد.گفتنی است وضعیت زنجیره
ارزش جهانی ایران با اسپانیا و اتریش
تفاوت فاحشی دارد و بسیار پایین تر
از آنهاست اما از مصر و پاکستان بهتر
اســت .برای مثال در سال 201۸که
آخرین سالی اســت که اطاعات آن
موجود اســت GVC ،اســپانیا حدود
270میلیارد دار ،اتریش 1۸5میلیارد
دار ،ایــران 4۹میلیارد دار و مصر و
پاکســتان هم حدود 10میلیارد دار
است.

مدیر کل مسافری سازمان راهداری اعام کرد

کاهش  ۵۳درصدی مسافران بین شهری
در  ۴ماهه امسال
مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت:
ظرفیت مســافر در ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری  53درصد نسبت
به بازه زمانی مشــابه سال گذشــته کاهش پیدا کرده اما تمام پروتکل های
بهداشــتی مقابله با کرونا به صورت جدی رعایت می شــود .در پی گسترش
شیوع ویروس کرونا در کشو ر و اجباری شدن ماسک از سوی رئیس جمهور
اعام شد :استفاده از ماسک در همه وسایل حمل و نقل عمومی بین شهری
و پایانه های مسافری اجباری و الزامی شد.داریوش باقرجوان درباره وضعیت
حمل و نقل عمومی بین شهری و چگونگی رعایت الزامات بهداشتی به ایسنا،
گفت :از همان روزهای نخســت شیوع ویروس کرونا در کشور تمام الزامات و
پروتکل های اباغی ستاد مقابله با کرونا را در دستور کار قرار دادیم و رعایت
کردیم که می توان به فاصله گذاری اجتماعی ،ارائه بسته های بهداشتی و ...
اشــاره کرد که البته پس از دستور رئیس جمهور برای اجباری شدن استفاده
از ماسک و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا این پروتکل ها جدی تر پیگیری
شــد و وجه قانونی بیشــتری پیدا کرد.وی با اشاره به کمبود مسافر از اسفند
ماه ســال گذشته تاکنون در وســایل حمل و نقل عمومی بین شهری افزود:
از آنجاکه همه مردم باید از قبل از خروج از منزل ماســک داشــته باشــند و
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند ،بدون ماسک به هیچ وجه به هیچ یک
از مســافران سرویسی ارائه نمی شود و اگر کسی تخلف کند با او برخورد می
کنیم .به عنوان مثال مسافری به سازمان راهداری زنگ زد و اعام کرد «کنار
صندلی او مسافری نشسته و بلیتی برای آن صندلی فروخته شده است که به
سرعت با شرکت حمل و نقل مورد نظر تماس گرفتیم و با او برخورد کردیم».
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گزیده خبر
سهام عدالت  ۲۰میلیونی شـد
ارزش برگه  532هزار تومانی ســهام عدالت در پایان معامات روز گذشته به 20
میلیون و  2۹7هزار و  ۸۹0تومان رسید و سود  663هزار تومانی عاید سهامداران
شــد .در پی صدور دستور آزادسازی ســهام 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 بار دیگر در پایان معامات هفته
ب ِروزرسانی شده است و مشــموان میتوانند با مراجعه به این سامانه از آخرین
ارزش سهام عدالت خود آگاهی یابند.بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه
ســهام عدالت آنها  532هزار تومان است در پایان معامات روز شنبه  4مرداد
ارزش سهام عدالتشان به  20میلیون و  2۹7هزار و  ۸۹0تومان رسیده است که
رشد  3۸برابری نسبت به ارزش اسمی اولیه داشته است.در پایان معامات هفته
گذشــته ارزش ســهام عدالت  532هزار تومانی  1۹میلیون و  634هزار و 54۸
تومان اعام شده بود که بر این اساس طی معامات شنبه  3.3درصد سود معادل
 663هزار و  342تومان عاید سهامداران عدالت شده است.

فرار سرمایه های خارجی از ترکیه
همزمان با تشدید تنش های ژئوپلتیکی ،سرمایه گذاران خارجی در حال بیرون
کشیدن پول خود از بازارهای مالی ترکیه هستند.به گزارش وال استریت ژورنال،
در شش ماهه نخست امسال سرمایه گذاران خارجی بیش از هفت میلیارد دار از
سرمایه خود را از بازار اوراق های مالی ترکیه خارج کرده اند .با توجه به وابستگی
باای اقتصاد ترکیه به منابع مالی خارجی ،این مســاله مــی تواند بازار ارز این
کشور را با دردسرهای تازه ای ایجاد کند .در حال حاضر اتباع خارجی تنها مالک
پنج درصد اوراق دولتی در ترکیه هستند که این رقم در مقایسه با رکورد سال
 2013به یک ســوم کاهش یافته است .با تشدید تنش های ژیوپلتیکی ترکیه
با همســایگانش بر سر حفاری میادین گازی در دریای مدیترانه و مساله لیبی،
کاهش محســوس نرخ بهره توسط بانک مرکزی و باقی ماندن تورم در محدوده
باای  10درصدی ،انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ترکیه
کمتر شــده است .ویکتور اسبازو -کارشناس سرمایه گذاری در موسسه ابردین
اســتاندارد اینوســتمنت گفت :ترکیه جاذبه قدیمی خود را دیگر برای بسیاری
از اتبــاع خارجی ندارد و برای همین آن ها در حال بیرون کشــیدن پول های
خود هســتند .اقتصاد ترکیه که سال  201۸با شوک ارزی کم سابقه ای مواجه
شده بود ،بار دیگر به دلیل مساله کرونا با بحران مواجه شده و کاهش سفرهای
گردشگری و رکود بخش مســکن به مشکات ارزی آن دامن زده است .در ماه
های اخیر بانک مرکزی مجبور شده است برای جلوگیری از ریزش بیشتر ارزش
لیــر ،ده ها میلیارد دار از ذخایــر ارزی خود را به بازار تزریق کند .با وجود این
تاش ها ارزش لیر از ابتدای امسال تاکنون  13درصد در برابر دار ریزش داشته
است .سرمایه گذاران خارجی نگران ریسک نکول اوراق در اختیار خود هستند
و همین باعث شده تمایل کمتری به خرید آن ها داشته باشند .پیش بینی می
شود در صورت بروز موج دوم کرونا ،ترکیه چاره ای جز تضعیف نرخ برابری لیر
در مقابل دار را نداشته باشد.

استانها
در نشست مشترک مدیران شهری عنوان شد؛

سازمان عمران تبریز بازوی قدرتمند شهر
برای اجرای پروژه ها
تبریز – وحید خوش زرع :با حضور بابک شریفی
مدیرعامل ســازمان عمران تبریز و باقر خوشنواز
شــهردار منطقه  2تبریز ،جلســه روند عملیات
اجرائی پل همســان کابلی تبریز برگزار شــد.به
گزارش خبرنگار ما در تبریز ،در این جلسه شهردار منطقه  2تبریز ضمن تاکید
به ســرعت بخشیدن به اجرای پل همســان کابلی ،از سازمان عمران به عنوان
اصلی ترین بازوی قدرتمند شهر برای اجرای پروژه ها یاد کرد.باقر خوشنواز در
ادامه سخنان خود با عنوان اینکه به موازات پل همسان کابلی ،این منطقه پروژه
دیگری تحت عنوان طرح تبــادل جنوب غربی پل اتحاد ملی را عملیاتی کرده
اســت ،گفت :این پروژه در قالب رمپ جنوب غربی پل کابلی و لوپ اتصالی به
جاده ائل گلی در حال اجرا اســت.وی مشخصات فنی این رمپ را به طول 350
متر و عرض  12متر عنوان کرد.در ادامه این جلسه مدیران شهری در خصوص
تسریع عملیات عمرانی پل همسان کابلی بحث و تبادل نظر کردند.پل همسان
کابلی تبریز به طول  450متر ( با احتساب رمپ ها ) و طول عرشه آن  ۹4متر (
بصورت فلزی ) و همچنین عرشه سواره رو پل  ۹متر است که دارای  4تکیه گاه
اســت و اجرای عملیات عمرانی آن  130میلیارد ریال هزینه دربرخواهد داشت.
این پل از پروژه های تاثیرگذار و برجسته در رفع ترافیک شهری در حوزه منطقه
 2اســت که با قرار گرفتن در مرکزی ترین مسیر عبوری شهروندان از جاده ائل
گلی و بنوعی قرار گرفتن در مهمترین مسیر ورودی شهر از طریق دروازه تهران،
نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی پل کابلی ،ایفا خواهد کرد.
دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان در نشست ستاد استانی مدیریت
بیماری کرونا:

شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم
بهداشتی در هرمزگان راه اندازی میشود
بندرعباس – کیوان حســین پور :با همکاری مجموعه
دستگاه قضایی و دادگستری کل استان هرمزگان ،شعبه
ویژه رســیدگی به تخلفات و جرایم نقص پروتکل های
بهداشتی در راستای مقابله جدی با کرونا در هرمزگان،
راه اندازی میشود .نیروی انتظامی ،بازرسان بهداشت و
درمان ،فرمانداریها ،بخشداریها و دهیاریها در صورت مشاهده تخلفات از جمله
برگزاری مراســمات عروسی و عزا و هرگونه تجمع و همچنین عدم رعایت و نقص
دستورالعمل های بهداشتی ،پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع میدهند و این پرونده
ها به ســرعت و خارج از نوبت رسیدگی و مطابق قانون با متخلفان برخورد قاطع
خواهد شد .مردم نیز در صورت مشاهده تجمعات ،برگزاری مراسم عروسی و عزا و
نقص و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ،نسبت به ارائه گزارش به نیروی انتظامی
اقدام و نیروی انتظامی با تشکیل پرونده برای متخلفان آنان را به دستگاه قضا معرفی
خواهد کرد .آزمون های سراسری پیشرو از جمله آزمون دکتری ،کارشناسی ارشد،
کنکور سراسری و فنی و حرفه ای ،با اتخاذ تدابیر مناسب در همه شهرستانهای
استان هرمزگان برگزار می شود .برای کاهش تجمع در هر شهرستان چندین نقطه
و مکان برای برگزاری آزمون آماده و تمامی پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری
باید به صورت دقیق در هنگام برگزاری این آزمون ها رعایت شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

خاموشی در کمین کشور
بررســی نقشه های هواشناسی نشانگر آن اســت که در هفته جاری ،دمای هوا
رونــدی صعــودی دارد به طوری که در برخی نقاط دمــا از  50درجه نیز بااتر
خواهد رفت که همین موضوع احتمال افزایشی شدن مصرف برق را بیشتر و در
کنار آن ضرورت توجه به راهکارهای مدیریت مصرف برق را بیش از پیش نشان
می دهد .نگاهی به نقشــه های هواشناسی نشانگر آن است که امروز (یکشنبه)،
میانگین دمای هوا در کل کشــور به  3۷.68خواهد رسید .این درحالی است که
فردا (دوشنبه) دمای هوا در کشور به  38.03افزایش خواهد یافت و حتی برخی
مناطق کشور به ویژه مناطق جنوبی ،گرمایی تا بیش از  50درجه را نیز به خود
خواهند دید .روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری نیز میانگین دمای کشور
از  3۷.09پایین تر نخواهد آمد.همچنین نگاهی به روند مصرف برق در کشور نیز
حاکی از آن است که از هفته گذشته تاکنون پیک مصرف برق چندین بار از 58
هزار مگاوات عبور کرده و حتی روز گذشته (شنبه) که نسبت دو روز آینده دمای
پایین تری داشت ،پیک مصرف برق به  58هزار و  162مگاوات رسید.مجموع این
ارقام بیانگر آن است که در هفته جاری استفاده از وسایل سرمایشی بازهم بیشتر
خواهد شد که همین امر مصرف برق را افزایش خواهد داد .روندی که با توجه به
گرمای پیش رو و احتمال تداوم آن ،می تواند مصرف را از توان تولیدی نیروگاه ها
بیشتر کرده و خطرات احتمالی در شبکه را افزایش دهد.
رکورد مناطق قرمز در نقشه برق شکست
همچنین طبق نقشه برق امروز  14استان و دو کان شهر در منطقه قرمز و پنج
اســتان و دو کان شهر در منطقه زرد نقشــه مصرف برق قرار گرفتند .این 14
استان شامل خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،یزد ،اصفهان ،فارس ،چهارمحال
و بختیاری ،مرکزی ،لرستان ،قزوین ،همدان ،کرمانشاه ،زنجان ،آذربایجان شرقی
و آذربایجان غربی و دو کان شــهر مشهد و شیراز در منطقه قرمز نقشه مصرف
برق قرار گرفته اند.هموطنان ساکن در مناطق یاد شده می توانند با کاهش تنها
 10درصدی مصرف برق خود ،به وضعیت ســبز مصرف بازگشته و امکان بهره
مندی همه مردم به ویژه هموطنان ساکن در مناطق جنوبی از برق را که در حال
حاضر با گرمای شــدیدی روبه رو هستند و نیاز به مداومی به استفاده از وسایل
خنک کننده دارند ،فراهم کنند.به این منظور رعایت نکات ساده مدیریت مصرفی
مانند تنظیم کولرهای گازی روی دمای  24درجه و استفاده از دور کند کولرهای
آبی در ســاعت های گرم روز که به صورت فوری نیز قابل اجراست ،می تواند در
پیوستن مناطق قرمز به سبز و برخورداری از برق پایدار تاثیر بسزایی داشته باشد.
همچنین نقشه برق امروز تا ساعت  12ظهر نشانگر آن است که پنج استان شامل
هرمزگان ،بوشهر ،ایام ،کهگیلویه و بویراحمد و کردستان و دو کان شهر اهواز
و اصفهان در منطقه زرد مصرف قرار دارند.برپایه این گزارش هموطنان ساکن در
این مناطق نیز می توانند تنها با کاهش  5درصدی مصرف برق خود ،در بازگشت
به وضعیت سبز تاثیری فوری داشته باشند.عدم استفاده از وسایل پرمصرف مانند
ماشین های لباسشویی و ظرفشویی ،اتو و جاروبرقی در ساعات پیک شبکه از دیگر
راهکارهای کاهش مصرف برق به شمار می رود.

گزیده خبر
آغاز ساخت داخل  ۳۵کاای پرمصرف
صنعت گاز
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران از آغاز ســاخت  35قلم کااهای پرمصرف و
راهبردی صنعت گاز کشور با مشارکت شرکتهای دانشبنیان ایرانی خبر داد و
اعام کرد :همزمان با افزایش ظرفیت تولید و فرآورش پاایشگاه ،بهزودی صنعت
گاز خودکفایی از واردات کااهای خارجی را جشن میگیرد.حسن منتظرتربتی
با اشــاره به افزایش ظرفیت تولید گاز ایران و ثبت رکوردهای متعدد در زنجیره
تولید ،انتقال ،توزیع ،توســعه و صادرات گاز کشور گفت :همزمان با برنامهریزی
گسترده برای حفظ و نگهداشت تولید گاز ،برنامههای توسعهای صنعت گاز هم در
شــرایط تحریمهای غیرقانونی و کرونا ادامه دارد و متوقف نشده است.وی با بیان
اینکه در سال جهش تولید برنامهریزی گستردهای بهمنظور استفاده حداکثری از
توان و ظرفیت ســازندگان ،پیمانکاران و صنعتگران ایرانی در دستور کار شرکت
ملی گاز قرار گرفته ،تصریح کرد :در راستای بینیازی شبکه تولید ،انتقال و توزیع
گاز کشور تاکنون یک برنامه راهبردی چهار مرحلهای برای بومیسازی دانش و
تکنولوژی کااهای پرمصرف در صنعت گاز تعریف و اجرای آن آغاز شــده است.
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشــاره به شناسایی نیازهای فناورانه ،راهبردی و
اقام بیستگانه مورد نیاز شرکت ملی گاز در بخشهای پاایش ،انتقال و توزیع،
اظهــار کرد :هماکنون  35قلم پرمصرف و پرتقاضای صنعت گاز که هم از لحاظ
تعــداد و هم از لحاظ ارزبری ،منابع قابل توجهی را به خود اختصاص داده بودند،
احصا شــدهاند.تربتی با اشاره به نگاه ویژه شرکت ملی گاز به فعالیت شرکتهای
دانشبنیان برای کاهش وابســتگی صنعت گاز به خرید کااهای خارجی ،تأکید
کرد :در این راستا ،با مشارکت شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی ساخت
تجاری  35قلم کاای پرمصرف صنعــت گاز در قالب تعریف یک بانک جامع و
نیازسنجی هوشمندانه آغاز شده است.

استانها
آبرسانی آب شرب به روستای باغ ملک و
مجتمع  14روستایی فخر آباد
مدیر آبفا شهرستان مبارکه اعام کرد :در سال جاری با حفر چاه باغ ملک که
آبدهی آن به  20لیتر در ثانیه می رســد و اجری  4کیلومتر خط انتقال آب
این چاه به مخزن هزار متر مکعبی زیبا شــهر ،آب شرب پایدار روستای باغ
ملک و مجتمع  14روستایی فخر آباد در شهرستان مبارکه تامین شد.مرتضی
یادگاری با اشــاره به جمعیت روستایی شهرستان مبارکه اعام کرد :شهرستان
مبارکه با  34روســتا ،جمعیتی بالغ بر  26هزار نفر دارد و روستاهای شهرستان
مبارکه تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند.وی با بیان اینکه در
هیچ روستای شهرستان مبارکه آب شرب به صورت سیار تامین نمی شود تصریح
کرد :در سالهای گذشته به دلیل محدودیت در تخصیص سامانه آب اصفهان بزرگ
به شهر ها و روستاهای تحت پوشش ،احتمال اینکه برخی از روستاییان با مشکل
افت فشار آب مواجه باشند وجود داشت ،اما در سال جاری با حفر چاه باغ ملک
و در مدار قرار دادن آن و نیز با راه اندازی سیســتم تله کنترل منابع و تاسیسات
آب در این شهرســتان ،چالش افت فشار آب در روستاهای تحت پوشش برطرف
شد.مدیر آبفا شهرستان مبارکه با اشاره به نظارت و کنترل مخزن هزار مترمکعبی
زیباشهر از طریق سیســتم تله کنترل اظهار داشت:در حال حاضر توزیع آب از
مخزن هزار مترمکعبی زیباشهر به روستاهای تحت پوشش کاما به صورت آناین
مورد بررسی قرار می گیرد که این امر نقش به سزایی در توزیع عادانه آب میان
مشترکین دارد.یادگاری جمعیت روستای باغ ملک و مجتمع  14روستایی فخر
آباد را  20هزار نفر اعام کرد.
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مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:

4

ایران داوطلبانه به بازار گاز اروپا پشت کرد

اروپا مصرفکننده بزرگ انرژی اســت و به انرژی فســیلی نیز
دسترسی ندارد ،توان عرضه انرژی رومانی کاهش یافته ،بنابراین
فقط روسیه و ایران باقی میماند .این دو کشور به خاطر نزدیکی
ژئواکونومیــک میتوانند عرضهکنندگان خوبی باشــند ،اکنون
روسها به خاطر خروج ایران از این بازار حالت انحصار پیدا کرده
و خود را در برابــر تحریمهای آینده خزانهداری امریکا گارانتی
کردهاند.مهــرداد عمادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،
درباره امنیت انرژی اتحادیه اروپا و نقش ایران در این بازار اظهار
داشــت :این مســئله از ســه بعد قابل بررســی اســت ،اول
زیرساختهایی که اتحادیه اروپا برای دریافت انرژی نیاز دارد ،در
 15ســال اخیر لولههای انتقال مهمتر شدهاند اما نفتکشها نیز
نقــش ویژهای بخصوص در کشــورهای حــوزه مدیترانه بازی
میکنند .موضوع دوم ورود اطاعات دیجیتالی در ثبت مصرف
دقیقهای و یا ثانیهای اســت ،اکنون در آلمان و سوئد این اقدام
آغاز شــده ،یعنی مراکزی که اضافه عرضه و تقاضا وجود دارد،
مشخص شود ،با تکنولوژی دیجیتال در مناطقی که مازاد عرضه
وجود دارد به مناطقی که مازاد تقاضا وجود دارد ،منتقل شوند.
وی ادامــه داد :در  2020اتحادیــه اروپا یک سلســله مقررات
جدیدی در مورد آمادگی ریسک در بخش برق وضع کرده و آن
اینکه تا  2050بیشتر تمرکز روی انرژی پاک باشد به این ترتیب
که تنوع بخشی به منابع انرژی فقط در حوزه نفت ،گاز و حتی
باد و خورشید نباشــد ،دو انرژی دیگر یعنی هیدروژن و انرژی
دریافت حرارت از فلزات نیز در سبد گنجانده شود .در این راستا
یکی از خطوط قرمز اتحادیــه اروپا این بود که در خرید انرژی
نفت و گاز به یک منبع اتکا نداشته باشند که با توجه به موضوع
تنوعبخشی ،بحث ایران مطرح شد.مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا
تصریح کرد 8 :ســال پیش اینگونه مطرح شد که ورود ایران به
بازار گاز میتواند در ســطح گسترده برای امنیت انرژی اتحادیه
اروپا مثبت باشــد و در دو رده ارزیابی ریسک شد .قرار بود برای
کمک به باا بردن کیفیت گاز مایع ایران دو شرکت توتال و یک
شرکت نروژی ورود کنند ،بنا بر این بود که اتحادیه اروپا در کوتاه
مدت  30درصد و در بلند مدت  50درصد وابســتگی خود را به
گاز روسیه کم کند و این اقدام امنیت انرژی اتحادیه را افزایش
میداد ،در آن زمان مشــارکت در ساخت خط لوله مستقیم از
ایران به اروپا ارزیابی شد ،اما هرگز اجرایی نشد.وی ادامه داد :این
نگاه آنقدر جدی بود که اتحادیه اروپا موارد سود و زیان و بحث
ســرمایهگذاری را مطرح کرد ،بعــد از برجام نگاه اروپا به منابع
تامین انرژی تغییر کرد ،زیرا وابســتگی به روسیه باا رفته بود
حتی آلمان در مورد خط لوله نورد استریم  2با نگرانی صحبت
میکرد و گاز ایران را جانشین این خط میدانستند اما خیلی زود
و بــه صورت داوطلبانه ایران به بازار گاز اروپا پشــت کرد و در
حقیقت در همراهی با لوکاویل و گازپروم روسیه بازار را برای
روسها کنار گذاشــت.عمادی در ادامه بــه جنگ آذربایجان و
ارمنســتان و پیامدهای آن بر امنیت انرژی اتحادیه اروپا اشاره
کرد و گفت :با این رویه ممکن اســت شــاهد تحت تاثیر قرار
گرفتــن ترانزیــت گاز و کانالهایــی که در ترکیــه در حال
ســرمایهگذاری است ،باشــیم .در کوتاهمدت با توجه به ذخایر
غول های نفتی قرار اســت در روزهای
آینده درآمدهای ســه ماهه دوم ســال
 2020را اعام کنند و تحلیلگران پیش
بینی می کنند این آمار کاما نامطلوب
باشــند .انتظار می رود غول های نفتی
ضررهای ســنگینی را متحمل شــوند.
مشکل اینجاست که جایی برای پنهان
شدن وجود ندارد .قیمتهای نفت در سه
ماهه دوم در رکورد تاریخی پایینی قرار
داشتند و حتی برای مدتی منفی شدند.
معموا در طــول رکــود ،دارایی های
پاایش پایین دستی به کمک غول های
نفتــی می آمدند زیرا قیمت های پایین
نفت باعــث کاهش هزینه تولید و ارزان
تر شدن ســوخت ها شده و تقاضا برای
ســوخت را تقویت می کرد.اما پاندمی
ویــروس کرونا باعــث تعطیلی همه جا
شــده و تقاضا به شدت افت کرده است.
با محبوس شدن میلیون ها نفر در خانه
شان ،دیگر ارزانی سوخت اهمیتی ندارد
و در نتیجه حاشــیه سود پاایش نفت
سقوط کرده است.تقاضا برای پتروشیمی
هم وضعیت مشابهی داشته است .بعید
است واحدهای پتروشیمی وضعیت مالی
غول های نفتی را بهبود ببخشــند .در
این بین ،بــازار جهانی جهانی  LNGهم
سقوط کرده اســت .گاز طبیعی بخش
دیگری بوده که دچار رکود شده است در
حالی که غول های نفت برای رشد آینده

باایی که ما در انبارهای اتحادیه اروپا داریم ،نگرانکننده نیست
اما در میانمدت برای اروپا مهم اســت زیرا ما در حالی پشت به
دریای خزر کردهایم که این دریا یکی از غنیترین ذخایر منابع
نفــت و گاز جهــان را دارد .با توجه اینکــه آذربایجان یکی از
بزرگترین ســهمها را در این دریا دارد ،این انگیزه را به اتحادیه
اروپا میدهد که گزینهها را فقط روی میز امریکا و روســیه قرار
ندهد ،در هیمن رابطه قرار است در آخر آگوست یک هیاتی از
اتحادیه اروپا به پایتخت دو کشور بروند و در موارد کلی گفتوگو
کنند.وی با اشاره به خط لوله نورد استریم  2بیان کرد :این خط
برای چند کشــور در اتحادیه اروپا مهم اســت که در صدر آنها
آلمان است و به فشارهای امریکا عکسالعمل تند نشان میدهد،
به هرحال با توجه به اینکه روسها به دلیل دســتاورد ارزی که
این خط دارد ،به شــدت به صادرات انرژی به اتحادیه اروپا نیاز
دارند ،روسها اکنون با روبل و یوان با چین به تبادل میپردازند
اما با توجه به تحریم از ســوی خزانهداری امریکا برای بازسازی
اقتصاد ،روســیه نیاز به ارز بینالمللــی از جمله یورو و ین دارد
بنابراین پیشنهاداتی جذاب به آلمان ارائه کردند .ایتالیا و اسپانیا
هــم به این خط لوله تمایل دارند ،فرانســه هــم مدت زیادی
مشــتری خرید از بریتانیا بوده و اکنون نورد استریم  2میتواند
برای آنها هم جذاب باشــد .مشــاور اقتصــادی اتحادیه اروپا
خاطرنشان کرد :اروپا مصرفکننده بزرگ انرژی است و به انرژی
فسیلی نیز دسترســی ندارد ،توان عرضه انرژی رومانی کاهش
یافته ،بنابراین فقط روسیه و ایران باقی میماند که این دو کشور
به خاطر نزدیکی ژئواکونومیک میتوانند عرضهکنندگان خوبی
باشــند .اکنون روسها به خاطر خروج ایران از این بازار حالت
انحصار پیدا کرده و خود را در برابر تحریمهای آینده خزانهداری

غول های نفتی در انتظار کارنامه
مالی سیاه
خود در این بخش حســاب کرده بودند.
کوویــد  19بازارهــای گاز را هم درهم
شکســته است.شاید آمار به آن بدی که
تصور می رود ،نباشــد .شرکت اکوئینور
نروژ روز جمعه سود غیرمنتظره و درآمد
 350میلیون دار برای سه ماهه دوم را
گــزارش کرد .اگرچه این رقم حدود 90
درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته
بود اما فراتر از برآورد تحلیلگران بود.این
غول نفتی نروژی اعام کرد عملکرد بهتر
از حد مطلوبش به دلیل تولید نفت و گاز
نبوده بلکه تا حدودی به دلیل ســودی
بوده که از معامات نفت و گاز برده است.
یک موضوع دیگر ،عدم تغییر پیش بینی
قیمت نفت بلندمدت از سوی اکوئینور
بوده است .شرکت های  BPو شل ناچار
شــدند با کاهش ارزش داراییهای نفتی
شان ناچار شدند ضرر یکباره به ترتیب
 1۷.5میلیــارد دار و  15تا  22میلیارد
دار را متحمل شوند اما شرکت اکوئینور
با اجتناب از تغییــر پیش بینی قیمت
نفت ،از هر گونه کاهــش ارزش دارایی
های نفتی اجتناب کرد .این شرکت روی
قیمت  80دار هر بشــکه نفت در سال

شلمبرگر  21هزار نفر
را اخراج کرد
شــرکت بزرگ خدمات میادین نفتی شــلمبرگر در
بحبوحه ســقوط شدید قیمت نفت که باعث کاهش
فعالیت های حفاری شده است 21 ،هزار نفر را اخراج
کــرد .به گزارش عرب نیوز ،شــرکت بزرگ خدمات
میادین نفتی شــلمبرگر در بحبوحه ســقوط شدید
قیمت نفت که باعث کاهــش فعالیت های حفاری
شده اســت 21 ،هزار نفر را اخراج کرد .این شرکت

 2030حساب می کند .البته اکوئینور
اعام کرده که پیش بینی قیمت نفت را
در سه ماهه سوم بروزرسانی خواهد کرد
و بنابراین احتمال اعام کاهش ارزش
دارایی های این شرکت در آینده نزدیک
وجود دارد.اکوئینور اوایل امســال سود
ســهام نقدی را کاهش داد و نخستین
شــرکت نفتــی غربی بود کــه چنین
اقدامی کرد و این کار فشار روی جریان
نقدینگــی را کاهش داد.انتشــار آمار
درآمد ممکن است به اعام تصمیمات
مشــابهی از این دســت منجر شــود.
تحلیلگران کاهش ســود نقدی سهام
از سوی شــرکت  BPرا پیش بینی می
کنند .این شــرکت انگلیسی همچنین
در ژوئــن اعام کرد کــه  15درصد از
نیروی کار خــود را که معادل  10هزار
نفر است ،اخراج خواهد کرد.شرکت BP
اوایل امسال با اعام تصمیم خود برای
تبدیل شدن به یک شرکت انرژی پاک
خبرساز شد .تحلیلگران می گویند سود
نقدی سنگین برای سهامداران مستلزم
بدهی بیشتر اســت که مانع طرحهای
این شــرکت برای کاهــش آایندگی

اعام کرد هزینه قطع همکاری با این کارگران در سه
ماهه دوم سال جاری میادی  1.02میلیارد دار بوده
است و  666میلیون دار هم از آسیب دیدگی سرمایه
هایش در آمریکای اتین پــس از نابودی یک خط
لوله به خاطر رانش زمین ضرر کرده است .مدیرعامل
این شــرکت طی بیانیه ای اعام کرد گرچه قیمت
نفت خام نســبت به ماههای مارس و آوریل افزایش
یافته ولی هنوز هم حدود  33درصد کمتر از ســال
گذشته است و ترس از اوج دوباره همهگیری ویروس
کرونا دورنمای شــرکت را برای عادی سازی قیمت
نفت به چالش می کشــد .شــرکت شلمبرگر که در
حال بازســازی تجارت خود همگام با سقوط قیمت

امریــکا گارانتی کردهاند .آنچه که چند ســال پیش به ایران هم
یــادآوری کردند این بود که قرارداد با ابرشــرکتهای اروپایی و
امریکایی میتواند کمربند ایمنی برای اســتحکام اقتصاد ایران و
جلوگیری از ضربههای احتمالی باشد ،قراردادهایی که روسها این
کار را میکنند ،پیامد نورد استریم  2این است که به فروش انرژی
و باانس کردن تجارت منفی روســیه و اروپا کمک میکند.وی
بیان کرد :اینکــه رقابت اقتصادی جدی چقدر بتواند پارمترهای
روابــط بنیادی بــا اتحادیه اروپا را کنترل کنــد ،باید تا نوامبر و
انتخابات ریاســتجمهوری امریکا صبر کنیم ،اگر ترامپ به کاخ
ســفید برود شاهد افزایش تنش در مورد نورد استریم  2خواهیم
بود و امریکا میتواند تحریمهای بیشتری بر شرکتهایی که وارد
این پروژه میشوند ،اعمال کند ولی بایدن این نگاه را ندارد ،امنیت
کلی اروپا در چارچوب امنیت کلی غرب دیده میشود و در نتیجه
مسئله کلیدی نخواهد بود.عمادی در ادامه درباره پتانسیل ایران
در تامین انرژی اروپا گفت :در مذاکراتی که در ســال  2014در
برلین و پاریس انجام شد و بنده نیز در سال  1984به عنوان انترن
روی پیامدهای برداشــتن تحریمها از ایران ،و تاثیر آن بر امنیت
انــرژی اروپا کار کرده و آن را یــک بازی برد-برد میدانم ،اما آن
زمان نظر شرکتهای اروپایی و حتی شرکتهای نزدیک به امریکا
مثــل بریتیش پترولیوم این بود که ایران کشــوری جذاب برای
سرمایهگذاری در انرژی اســت و تامین نیاز انرژی اتحادیه اروپا
حتی تا سقف  35درصد در مورد گاز و در مورد نفت تا  20درصد
میتوانــد صورت گیــرد و نگاه ویــژهای به ســرمایهگذاری در
پارسجنوبی و غرب کارون داشتند .سیگنالهایی که شرکتهای
اروپایی  3باضافه ایتالیا از خزانهداری خودشــان گرفته بودند ،نه
تنها چراغ سبز بود بلکه از کانالهای دیپلماتیک و سفارت کمک
کربن خــود خواهد شــد.در این بین،
شرکت های اکســون موبیل و شورون
حاضر نشــده اند ســود نقدی ســهام
خود را کاهش دهند .شورون به تازگی
شرکت نوبل انرژی را در قرارداد مهمی
خریداری کرده که حضور این شــرکت
در صنعت نفت شــیل آمریکا و شرق
مدیترانه را گسترش خواهد داد .شرکت
اکسون موبیل به طرح های رشد خود
در پرمیان و گویان چسبیده است.این
استراتژی مطمئنا به بدهی بیشتر منجر
می شود .این غولهای نفتی در سه ماهه
دوم  80میلیارد دار استقراض کردند.
این امر به آنها اجازه می دهد استراتژی
هایشان را برای مدت طوانیتری حفظ
کنند .اما بدهی بیشتر ریسک تنزل رتبه
اعتبار مالی را در پی دارد .طبق گزارش
بلومبــرگ و بانــک گلدمن ســاکس،
شرکت اکسون در ســه ماهه دوم 8.8
میلیــارد دار به بدهی خود اضافه کرد
و در مســیر افزایش میزان بدهی خود
به  ۷8میلیارد دار تا پایان سال 2022
اســت.بر اســاس گزارش اویل پرایس،
اکســون موبیــل حاضر نشــده ارزش
دارایی هایش را کاهش دهد که موجی
از انتقاد را علیه این شرکت برانگیخت.
اما در روزهای آینده معلوم خواهد شد
غول های نفتی در برنامه های خود چه
تغییری خواهند داد.

نفت اســت اعام کرد درآمد آمریکای شمالی در سه
ماهه دوم ســال جاری میادی تا  1.18میلیارد دار
کاهش یافته است یعنی کمتر از نصف درآمد آن در
سال گذشته .این شرکت شرایط نسبتا بهتری را برای
ســه ماهه فعلی پیش بینی کرده اســت .مدیرعامل
شلمبرگر با اشاره به فعالیتهای شکست هیدرولیک
برای تکمیل چاه های نفتی گفت «:تکمیل چاه های
نفتی در آمریکای شــمالی برای سه ماهه سوم سال
جاری برنامه ریزی شــده اســت» .بزرگترین عرضه
کننده خدمات میادین نفتی در جهان  3.43میلیارد
دار ضرر و زیان خالص در سه ماهه دوم سال جاری
میادی ثبت کرده است.

هم میشد ،مذاکرات با مقامات این را بیان میکرد که مشارکت با
ایران درازمدت است و این کشور به اقتصاد جهانی بر میگردد و
میتواند نقش مهمــی در پروژههای صنعتی غرب و جنوب اروپا
داشته باشد.وی افزود :حتی زیمنس تمایل داشت در حوزه انرژی
ایران ســرمایهگذاری کند و در حقیقت کااهایی با هزینه پایین
تولید شود و کنترل کیفی توسط مهندسین آلمانی صورت گیرد،
همان کاری که در جمهوری چک شد .از  2015تا  2016چنین
نگاهی بود و بیش از  400هیات بازرگانی از اتحادیه اروپا مذاکره
در حوزه نفت ،گاز و پتروشــیمی به ایران آمدند ،اما  99درصد نه
تنها با دست خالی بلکه با تصویر منفی از ایران برگشتند ،مراجعه
شــبانه و بدون اطاع به هتلها که یک تهدید امنیتی پشت آنها
بود ،این نگاه را در اتحادیه اروپا در ســطح ابرشرکتها ایجاد کرد
که ایران مدل اقتصادی مصر و پاکســتان را کپی میکند به این
ترتیب که اگر شبکه امنیتی -نظامی در قراردادها سهمی نداشته
باشند ،قابل اجرا نخواهند بود و این در حالی است که ابتدا از نظر
آنها ایران کشــوری بود که به سمت باز شدن فضای اجتماعی و
سیاســی و برداشته شــدن خط قرمز و بوروکراسی و همچنین
همگام شدن با مقررات تجاری ،بازرگانی و مالیاتی  WTIحرکت
میکند ،اما اکنون دیگر این نگاه وجود ندارد.این اقتصاددان تاکید
کرد :قبا ایران در معادله تامین امنیت انرژی اروپا در رده Bپاس
و روسیه  Bبود اما اکنون ایران در رده حاشیهها و هم سطح لیبی
شده است .منابع نفت و گاز غنی دارد اما سیستم سیاسی تمایل
همکاری با شرکتهای اروپایی را ندارد .آنها به قراردادهای شفاف
تمایل دارند نه قراردادهایی مثل آنچه با توتال و کرسنت منعقد
شــد .به همین دلیل اســت که وقتی زنگنه میگوید «راه برای
شرکتهای امریکا باز است» کسی باور میکند ،این حرف در سال
 2015جدی گرفته میشــد ،شــرکتهایی مثــل WESTING
 HOUSE ، LOCK HEEDتگزاساویل ،گلوبالاویل یا بوئینگ باور
میکردند اما امروز نه در امریکا و نه اروپا کسی جدی نمیگیرد.
در صحبتی که سه ماه قبل با یکی از مقامات  BPداشتم ،گفته شد
که پرونده ایران برای ما بسته شده است .در نشستی در میان هم
گفته شد که ایران کشوری است که تصمیمی به ورود به مبادله
پایاپای و نفت در برابر کاا با ارزهای غیراروپایی گرفته است.وی
گفــت :اگر به فرصتهای اقتصادی به صورت پارامترهای ریاضی
نــگاه کنیم ،اقتصاد مانند ترنی در حال حرکت اســت که در هر
ایســتگاه که توقف میکند عدهای ســرمایهگذار ســوار و پیاده
میشــوند ،زمانی که ترن به ایستگاهی میرســد که افرادی با
چهرههای خشمگین میپرسند که چرا اینجا هستید؟ ترن هر چه
ســریعتر ایســتگاه را ترک میکند و دیگــر بازنمیگردد ،تمام
مسافران ترن که برای کار آمده بوند هر کدام پیامی به کشور خود
میبرند که رفتار با ما در ایســتگاه توقــف چه بود ،رفتار ایران با
شــرکتهای اروپایی پیام مثبتی نداشت ،در نتیجه امروز نگاه به
ایران برای تامین امینت انرژی اروپا خوب نیست ،ایران داوطلبانه
بازار را به نفع شرکتهای روسی ترک کرده و داوطلبانه بازارهای
صنعتی خود را بروی شــرکتهای چینی باز کــرد ،باید بدانیم
فرصتها نامحدود نیست ،حدود و توانی دارد و دیگر این فرصت
برای ما ممکن است وجود نداشته باشد.

در ماه ژوئن چین از عربستان بیش از هر
کشور دیگری نفت وارد کرد
دادههای اداره کل کاای چین که امروز منتشر شد ،نشان داد در ماه ژوئن واردات
نفت خام از عربستان سعودی به  8.88میلیون تن ،معادل  2.16میلیون بشکه در
روز ،رسیده است.به گزارش رویترز ،واردات نفت خام چین از عربستان سعودی در
ماه ژوئن  15درصد نسبت به سال گذشته جهش داشت .این در حالی اتفاق افتاد
که با سقوط سنگین قیمتهای نفت خام در ماههای مارس و آوریل پاایشگاهها
حجم بیسابقهای نفت سفارش دادند و به این ترتیب جایگاه عربستان به عنوان
اولین تأمینکننده نفت خام چین تثبیت شد.دادههای اداره کل کاای چین در
روز یکشــنبه منتشر شد و نشــان داد در ماه ژوئن واردات نفت خام از عربستان
سعودی به  8.88میلیون تن ،معادل  2.16میلیون بشکه در روز ،رسیده است.این
میزان واردات مشابه واردات ماه میبود اما از سطح واردات  1.89میلیون تن در روز
سال گذشته خیلی بااتر بود.رکوردزنی واردات از عربستان سعودی به دنبال جنگ
قیمت نفت بین روســیه و عربستان به عنوان دو صادرکننده برتر نفت در جهان
اتفاق افتاد و با افت تقاضای شدید ناشی از پاندمی کرونا همزمان شد.در ماه ژوئن
واردات نفت خام از روسیه  ۷.98میلیون تن یا  1.95میلیون بشکه در روز بود که
این میزان  ۷درصد از واردات  1.82میلیون بشکه در روز ماه می بیشتر شده بود.

بزرگترین قرارداد پوشش ریسک نفت جهان
در مکزیک امضا میشود
برخــی منابع اعام کردند که مکزیک در پی امضای قــرارداد بزرگترین برنامه
پوشش ریسک نفت جهان است.به گزارش خبرگزاری رویترز ،برخی منابع اعام
کردند که مکزیک از بانکهای بزرگ وال استریت خواسته است مبلغ پیشنهادی
خود را برای پوشش ریسک برنامه عظیم نفتی این کشور ارائه دهند.یک منبع در
این باره گفت :وزارت دارایی مکزیک از بانکها خواســته است قیمت پیشنهادی
خود را اعام کنند و این نشــانگر آغاز روند اجرای پوشــش ریســک است ،این
وزارتخانه از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.مکزیک هر سال قراردادی مالی
به ارزش یک میلیارد دار  -بزرگترین برنامه پوشــش ریسک جهان  -را برای
محافظت از درآمدهای نفتی خود امضا میکند .بانکداران و مقامهای هر دو طرف
معامله امسال انتظار دارند پوشش ریسک کمتری داشته باشند ،زیرا گزینههایی
که برای حمایت از ســود نفت استفاده میشــود ،گرانتر از سال گذشته است.با
سقوط بازار در اوایل امسال قیمت شاخص نفت خام ایاات متحده در ماه آوریل
به منفی  40دار برای هر بشــکه رسید ،این شاخص روز جمعه حدود  43دار
برای هر بشکه معامله شد.داشتن پوشش ریسک ،از مکزیک در برابر خطر سقوط
قیمت نفت محافظت کرد .براساس اظهارات وزارت دارایی این کشور ،قیمت نفت
در پوشش ریسک سال  2020که در سال  2019تنظیم شده بود 49 ،دار برای
هر بشــکه در نظر گرفته شده بود و آندرس مانوئل لوپز اوبرادور ،رئیسجمهوری
مکزیک ماه آوریل اعام کرد این پوشــش ریســک تقریباً  150میلیارد پزو (6
میلیارد دار) بازده داشته است.
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مدیرکل ترانزیت گمرک ایران اعام کرد:

افتتاح رسمی کریدور ترانزیتی کتای

مدیرکل ترانزیت گمرک ایران اعــام کرد :برای اولین بار دو کامیون
از مبدا گمرک شهید رجایی بندرعباس به مقصد قرقیزستان از مسیر
افغانستان-تاجیکستان در کریدور جایگزین کتای ارسال شد.مصطفی
آیتی اظهارداشت :کریدور کتای از کشورهای قرقیزستان ،تاجیکستان،
افغانســتان ،ایران تشکیل شده و بعنوان مسیر کوتاه و جایگزین برای
ارسال کاا از بنادر جنوبی ایران به کشورهای آسیای میانه راه اندازی
شــده است.وی افزود :به منظور توسعه کریدورهای ترانزیتی و کاهش
مســیر و هزینه ترانزیت کاا به مقصد کشورهای آسیای میانه ،فعال
کردن آن از مســیر افغانســتان و با اســتفاده از کارنه تیر ،در دستور
کار گمرک ایران با همکاری ســازمان اکــو ،ایرو و اتاق بازرگانی قرار
گرفت که با توجه به اهمیت مســیر افغانستان در کریدورهای منتهی
به آســیای میانه ،در نیمه دوم ســال  ۹۸در دو مرحله از مسیر هند-
چابهار-افغانســتان و مســیر بندرعباس-افغانســتان -تاجیکستان با
اســتفاده از سند کارنه تیر بصورت آزمایشی این مسیر افتتاح و بدلیل
شناخت مسیر و مزایای آن برای شرکتهای حمل ونقل ،برای اولین بار
 ۲دســتگاه کامیون که از مبدا بندرعباس بارگیری شده بود با خروج
از گمرک دوغارون و با عبور از افغانســتان و تاجیکســتان به مقصد
قرقیزســتان ادامه مسیر دادند.مدیرکل ترانزیت گمرک ایران در ادامه
افزود:همچنین پنج دســتگاه کامیون از مبدا ج .ا ایران تحت صحابت
کارنه تیر از طریق افغانســتان به مقصد تاجیکستان ارسال شد که با

انجام تشــریفات کارنه تیر در گمرک دوغارون رســما مسیر کتای(
 )KTAIافتتاح شــد.آیتی در خصوص اهمیت مســیر ایران در تجارت
اظهار داشت :جمهوری اســامی ایران به دلیل دسترسی کوتاه تر به
آبهای آزاد ،اقتصادی ترین مســیر برای ترانزیت کااها به کشورهای
آســیای میانه ( )CISاست و توسعه مسیرهای جدید از جمله کریدور
کتای با افزایش ســرعت ارســال کاا و کاهش هزینــه ها ،منجر به
توســعه تجارت و نهایتا رشــد اقتصــادی منطقه خواهد شــد.آیتی
تصریح کرد:گمرک جمهوری اســامی ایران ،با اجرای پروژه های تیر
الکترونیک ( )eTIRبا کشورهای ترکیه ( ،)۱۳۹۴آذربایجان ( )۱۳۹۸و
حمل ترکیبی اسلونی-ایران ( ،)۱۳۹۶هند-چابهار-افغانستان()۱۳۹۸
تاش کرده است با توسعه ابزارها و مسیرهای ترانزیتی بستر ازم برای
فعالین ترانزیت را فراهم کند.مدیرکل ترانزیت گمرک ایران تاکید کرد:
توسعه ترانزیت ،ضمن ایجاد درآمد و افزایش اشتغال منجر به گسترش
مناسبات منطقه ای خواهد شد ،کنوانسیون گمرکی کارنه تیر مربوط
به تضمین ترانزیت کاا بوده که  ۷۶کشور از جمله اقتصادهای بزرگ
دنیا ،چین ،اتحادیه اروپا ... ،عضو آن بوده و تســهیل کننده عبور کاا
در کشورهای مسیر هستندگفتنی است ،توقف پذیرش کامیون ها در
مرزهای ترکمنســتان ،فعالیت های حمل ونقل و تجاری را بین ایران
و آســیای میانه مختل کرده بود که بــا راه اندازی این کریدور مجددا
فعالیت تجاری به این منطقه از مسیر جاده باز می گردد.

توسط وزارت ارتباطات انجام شد:

در بازدید مدیرعامل گروه سایپا از خطوط تولید زامیاد مطرح شد:

سهم 47درصدی زامیاد از خودروهای
تجاری کشور
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بازدید از خطوط و
سالن هاي تولید شرکت زامیاد بر تداوم عملکرد مناسب
شرکت زامیاد در سال جاري به منظور دستیابي و تحقق
شعار «جهش تولید» تاکید کرد.به گزارش سایپانیوز و به
نقل از ارتباطات شرکت زامیاد ،سید جواد سلیماني در
این بازدید با اشــاره به عملکرد مناسب شرکت زامیاد در سال گذشته و سه ماهه
ابتدایي ســال جاري ،خاطرنشان کرد :این شرکت به عنوان بزرگترین خودروساز
تجاري گروه سایپا با بهره مندي از نیروي انساني متخصص و نیز دارا بودن سال ها
تجربه در تولید ساخت خودروهاي با استحکام و توانایي حمل بار مناسب ،داراي
جایگاهي ویژه در برنامه کان گروه خودروســازي سایپا در حوزه خودروهاي کار
است.مدیرعامل گروه خودروسازي ســایپا ادامه داد :فرآیند تولید و اجرای پروژه
های متنوع توسعه ای و زیرساختی در این شرکت رشد قابل توجهی یافته است و
امیدوار به تداوم این روند هستیم.وي افزایش تولید و توسعه سبد محصوات گروه
سایپا را از اولویت های این گروه در سال» جهش تولید» بیان کرد و گفت :باید با
استفاده صحیح از امکانات و سرمایه های موجود ،به سمت تولید بهره ور حرکت
کرده و همزمان ،با توسعه سبد محصوات به عنوان یکی از برنامه های استراتژیک
و مهم در مجموعه گروه سایپا ،خود را در مسیر سودآوري قرار دهیم.

 5تفاهم نامه همکاری بین شرکت های بزرگ
معدنی و هپکو

رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد

اختصاص  124۰میلیارد ریال برای حمایت
از کسب و کارهای نوپا
شــیوع کرونا در کشور باعث شد بسیاری از کسب و کارهای نوپا تا مرز تعطیلی
پیش بروند ،بر این اســاس ،برای حمایت از کسب و کارهای نوپا ،با برنامهریزی
وزارت ارتباطات و سازمانهای تابعهاش یک هزار و  ۲۴۰میلیارد ریال هزینه شده
است .ویروس کرونا  ۷۲درصد از کسب و کارها نوپا را دچار مشکل کرد .مهم ترین
مسالهای که آنها را درگیر کرد ،کاهش مشتریان بود .این کسب و کارها بیش از
نیمی از مشتریان خود را از دست دادند .روزهای سختی بر آنها گذشت و برای
تامین حقوق و دستمزد کارکنان ،پرداخت حق بیمه ،اجارهبها ،مالیات و بازپرداخت
وامها بار مالی بزرگی بر آنها تحمیل شد.در تازهترین گزارشی که از سوی وزارت
ارتباطات منتشر شده است ،در پی شیوع ویروس کرونا و در مسیر تحقق «ایران
هوشمند» تاکنون حدود  ۱۲۴میلیارد تومان برای حمایت از کسبوکارهای نوپا
هزینه شده است .در چنین شرایطی برای  ۶۲درصد از شرکتها ،تابآوری کمتر
از سه ماه پیشبینی شد و این اتفاق اخراج و ورشکستی برخی را رقم زد .در این
بین ســازمان فناوری اطاعات ایران برای حمایت از کسب و کارها ،پرداخت وام
با بهره  ۹درصد را در دو فاز برنامهریزی کرد.در فاز اول که اســفند  ۹۸آغاز شد
و تا پایان اردیبهشت ادامه داشت 5۴ ،میلیارد و  ۲۳۰میلیون تومان در قالب وام
به شــرکتهایی که استحقاق داشتند و درخواســت دادند پرداخت شد.فاز دوم
توزیع وام از خرداد و با پرداخت  ۷۰میلیارد تومان وام به شرکتهای فعال  ITدر
حوزههای گردشگری ،برگزاری رویدادها ،فروش بلیت و تخفیف ،مشاغل خانگی و
حمل و نقل و شبکه توزیع آغاز شد که همچنان ادامه دارد.

رغم شیوع ویروس کرونا و کاهش حجم تجارت در
سطح بین المللی در ماههای اخیر ،بیانگر پایداری
تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و قابلیت توسعه
روابط تجاری و اقتصــادی ج .ا ایران با آن اتحادیه
است.

متوســط ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران تا ماه ژوئن سال جاری
میادی ۲۹.۸۷ ،مگابیتبرثانیه اســت که رتبه ایران را با یک پله صعود در
مقایســه با ماه می ســال  ،۲۰۲۰به  ۶۶از میان  ۱۳۸کشور رسانده است.
طبق اطاعات وبســایت  Speedtestکه شاخصهای جهانی اینترنت را در
کشــورها بررسی میکند .در ماه ژانویه سال  ،۲۰۲۰متوسط جهانی سرعت
دانلود اینترنت موبایل درتمامی کشــورها ۳۱.۹5 ،مگابیتبرثانیه و متوسط
جهانی ســرعت آپلود ۱۱.۳۲ ،مگابیتبرثانیه بود .متوســط جهانی سرعت
دانلود اینترنت پهنباند ثابت نیز در تمامی کشورها ۷۴.۲۳ ،مگابیتبرثانیه و
متوسط جهانی سرعت آپلود ۴۰.۷۹ ،مگابیتبرثانیه اعام شد.در حال حاضر
و طبق آخرین آمار منتشرشــده تا ماه ژوئن  ،۲۰۲۰متوسط جهانی سرعت
دانلود اینترنت موبایل ۳۴.۶۷ ،مگابیتبرثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود
اینترنت موبایل ۱۱.۰۱ ،مگابیتبرثانیه اســت .همچنین در حوزه اینترنت
ثابت ،متوسط جهانی سرعت دانلود ۷۸.۲۶ ،مگابیتبرثانیه و متوسط جهانی
سرعت آپلود  ۴۲.۰۶مگابیتبرثانیه است.

گزیده خبر

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد:

رشد  63درصدی صادرات ایران

مقایسه سرعت اینترنت موبایل
در ایران و جهان
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معاون وزیــر صنعت ،معدن و تجارت از رشــد ۶۳
درصدی صادرات ایران به اوراســیا در اقام مشمول
موافقتنامه فیمابین ،خبر داد.به گزارش ســازمان
توسعه تجارت ایران ،حمید زادبوم رئیس کل سازمان
توســعه تجارت ایــران عملکرد آمــاری موافقتنامه
موقت بین ج .ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا و
کشورهای عضو را از زمان اجرایی شدن موافقتنامه ،از
 5آبان  ۱۳۹۸تا  ۳۰خرداد  ،۱۳۹۹تشریح کرد.طبق
آمارهای تحلیلی منتشر شده توسط دفتر همکاری
ایران و اوراسیا در ســازمان توسعه تجارت ایران که
بر اســاس آمارهای اعامی گمرک ج .ا ایران از زمان
اجرایی شدن موافقتنامه 5 ،آبان  ۱۳۹۸تا  ۳۰خرداد
 ۱۳۹۹استخراج شده است:
تجارت کل ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
کل صادرات ایران به اوراســیا پس از اجرایی شدن
موافقتنامه تا  ۳۰خــرداد  ۹۹بالغ بر  ۶۸۱میلیون
دار بوده که نســبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷
درصد رشد داشته است.کل واردات ایران از اوراسیا
پــس از اجرای موافقتنامه تا  ۳۰خرداد  ۹۹بالغ بر
 ۱۷۳۶میلیون دار بوده که نسبت به دوره مشابه
سال قبل  ۱۳درصد رشــد داشته است.حجم کل
تجارت فیمابین به  ۲۴۱۷میلیون دار رسیده که
نســبت به دوره مشابه ســال قبل  ۱۴درصد رشد
داشته است .این میزان رشــد درتجارت کل علی

حجم تجارت ایران با اوراســیا در اقام مشمول
موافقتنامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین
ج .ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
صادرات ایران به اوراسیا در فهرست اقام ترجیحی
اوراسیا به ایران ،از زمان اجرای موافقتنامه ( 5آبان
 )۱۳۹۸تا  ۳۰خرداد  ۱۳۹۹به  5.۳۸۳میلیون دار
رسیده که نســبت به مدت مشابه قبل  ۶۳درصد
رشــد داشته است .همچنین در خصوص کااهای
مشــمول تثبیت تعرفه افزایش یــک درصدی در
میــزان صادرات ایــران به اوراســیا و در کااهای
مشــمول تخفیف تعرفه  ۷۹درصد رشد مشاهده
میشود.از مجموع  ۳۸۳.5۱میلیون دار صادرات
ایران به اوراسیا در اقام ترجیحی از  5آبان ۱۳۹۸
تا  ۳۰خرداد ( ۱۳۹۹مطابق آمار گمرک ج .ا ایران)
 ۴۹.۷۳میلیــون دار معــادل  ۱۳درصد صادرات
کشــورمان به اتحادیه اوراســیا در اقام ترجیحی
مشمول تثبیت تعرفه شده اند و  ۳۳۳.۷۹میلیون
دار یعنی معادل  ۸۷درصــد صادرات در اقامی
بوده که مشمول کاهش تعرفه شدند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت:

اقام عمده صادراتی ایران به اوراسیا در فهرست
ترجیحات اعطایی اوراســیا ( 5آبان  98تا 30
خرداد  )99بر حسب میلیون دار
واردات ایران از اوراســیا در فهرست اقام ترجیحی
ایران به اوراســیا ،از زمان اجرای موافقتنامه ( 5آبان
 )۱۳۹۸تــا  ۳۰خرداد  ۱۳۹۹به  ۷.۱۱۲۰رســیده
که نســبت به مدت مشــابه قبل  ۱5درصد کاهش
داشته است .همچنین در خصوص کااهای مشمول
تثبیت تعرفه کاهش  ۱۰درصدی در میزان واردات
ایران از اوراســیا و کااهای مشمول تخفیف تعرفه،
 ۳۹درصد کاهش را نشــان میدهند.از مجموع یک
میلیــارد و  ۱۲۰میلیــون دار کل واردات ایران از
اوراســیا در اقام ترجیحــی از  5آبان  ۱۳۹۸تا ۳۰
خرداد ( ۱۳۹۹مطابق آمار گمرک ج .ا ایران) ،فقط
میزان  ۲۳۲میلیــون دار معادل  ۲۱درصد واردات
ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اقام ترجیحی
مشــمول تخفیف تعرفهای به آن اتحادیه شده اند و
 ۸۸۸میلیون دار یعنی معــادل  ۷۹درصد واردات
در اقامی بوده که هیچ تخفیف تعرفهای به اتحادیه
اوراســیا تعلق نگرفته است .این اقام مطابق با مفاد
موافقتنامه تنها مشمول تثبیت تعرفه در سال پایه
موافقتنامه میباشند .عمده اقام وارداتی از اوراسیا
که مشمول موافقتنامه هستند اقام اساسی و مورد
نیاز کشور مانند ذرت دامی ،سایر جو ،گوشت ،عدس
و ..هستند.
نهاوندیان؛

اعطای رانت خودرویی به یک میلیون
و  ۶۰۰هزار نفر

سرعت گسترش روابط اقتصادی
«تهران ،تاشکند» مضاعف شد

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت :مشکل
اصلی این است که در  ۲سال اخیر تولید ما پایین آمده و مسئولین سیاستگذاری
صنعت خودرو به جای اینکه به فکر تقویت تولید باشند به فکر راحتی برای خرید
عدهای دیگر هستند و عما رانت دهها هزار میلیارد تومانی به یک میلیون و ۶۰۰
هزار نفر دادهاند.امیرحســن کاکائی در گفتوگو با ایلنا ،درباره امکان تغییر هر سه
ماه یکبار قیمت خودرو و بازخوردهای آن در افزایشــی شدن قیمت ،اظهار داشت:
بیش از دو سال است که سیاستگذاران برای کنترل قیمت خودرو آن را از طریق
خودروســازان اعمال میکنند .این اقدام نتیجه مطلوبی نداده ،نه تنها قیمتها در
بازار کنترل نشده بلکه هزاران میلیارد تومان به صنعت خودرو ضربه زده و در نتیجه
منجر به تضعیف این صنعت شده است .وی افزود :هر قدر مسئولین دستوری کار
کنند اتفاقی نمیافتد ،وقتی نرخ دار باا میرود قیمتها باا میرود و اما اینگونه
نیســت که هر زمان قیمت دار کاهش یابــد قیمت خودرو هم لزوما پایین بیاید.
واقعیت بازار امروز عما ربطی به قیمتگذاری ندارد ،در عمل قیمت بازار با اتفاقات
بازار سرمایه و به طور خاص ارزش ریال تناسب دارد.این کارشناس صنعت خودرو
تصریح کرد :واقعیت این است که اکنون سیاستگذارانی که با منطق اقتصادی آشنا
شدهاند و حتی اگر بلد هم نبودند واقعیتهای چرخه اقتصادی به آنها قبوانده که
باید قیمت خودرو در خودروســازی آزاد شود ولی کسی شجاعت این کار را ندارد.
اکنون شورای رقابت اعام کرده سه ماه یکبار تغییر قیمت اعمال میشود ،امسال
طبق پیشبینی همه اقتصاددانان تا پایان ســال یک تــورم  ۴۰درصدی خواهیم
داشــت ،صنعتی که لب مرز جلو مــیرود و میلیاردها تومان ضــرر میدهد ،اگر
قیمتها را بروز نکند نابود میشــود.وی تاکید کرد :در  ۲سال گذشته از  ۴۰هزار
میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد شــده که بیش از نصف ترنور یک سال هر
دو خودروساز است و  ۴۰سال طول میکشد این زیان را با سود حاصل از عملیات
جبران کنند .اکنون شورای رقابت راه حل میانی را بکار برده که سعی میکند تنش
ایجاد نشود ،هر چند قیمت بازار واقعی است و با آن نرخ خرید و فروش میشود که
متناسب با ارزش ریال است.کاکائی گفت :دولت و سیستم قانونگذاری سعی کردند
در این مدت با بگیر و ببند مسئله را حل و مدیریت کنند ،چند بار امتحان کردند
و هر بار شکســت خوردند چند وقت اخیر هم قیمتها را از سایتها برداشتند .به
هرحال در بازار آزاد تبادل و عرضه و تقاضا ،قیمت و ارزش کاای واقعی را تعیین
میکند ،مثا اگر کســی ورق آهن داشته باشــد هر قدر هم دولت دستور بدهد و
جلوی خرید و معامله را بگیرد ،کســی که ورق آهن دارد به قیمت روز میخرد و
میفروشد .وقتی در بازار بینالمللی قیمت باا میرود در ایران هم تاثیر دارد ،حتی
اگر دولت جلوی تمام نمایشگاهداران و فروشندگان را بگیرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به ظرفیتها و اشتراکات تاریخی ،فرهنگی
و دینی دو ملت ایران و ازبکستان گفت :امروز با عزم و اراده جدی که بین دو دولت
وجود دارد ،گســترش روابط دو کشــور در عرصههای مختلف سرعت یافته که در
افزایش  ۴۰درصدی حجم تجارت دو طرف در ســال  ۲۰۱۹تجلی پیدا کرده است
و این تحول ،در راســتای منافع دو ملت و مصالح منطقه اســت.به گزارش وزارت
صمت ،محمد نهاوندیان در گفتوگوی ویدئوکنفرانسی با سردار عمر زاق اف معاون
نخست وزیر و وزیر تجارت خارجی و سرمایهگذاری ازبکستان با بیان اینکه پس از
ماقات روسای جمهور دو کشور ،تحول مثبت و سازنده ای در روابط دوجانبه بوجود
آمده اســت ،افزود :تهران و تاشکند عاوه بر همسایگی از سرمایه عظیم تاریخی و
مشترکات فرهنگی و دینی برخوردارند و استفاده از این ظرفیتها میتواند مناسبات
و همکاریهای دو کشور در زمینههای مختلف به ویژه در عرصه اقتصادی را هر چه
بیشتر در راستای منافع دو ملت تقویت کند.معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره
به تاثیر شــیوع کرونا بر کاهش حجم مبادات اقتصادی دو کشور در ماههای اخیر
خاطرنشان کرد :راههای متنوعی برای عبور از موانع موجود ،وجود دارد که با فعال
کردن این گزینه ها می توان کاســتی ها را جبران کرد.نهاوندیان همچنین با اشاره
به تجربیات و توانمندیهای متخصصین ایرانی در عرصههای فنی و مهندسی گفت:
تهران آمادگی دارد تجربیات خود را در این زمینه ها در اختیار طرف ازبکستانی قرار
دهد و دو طرف با حمایت از فعالیت اتاق مشترک بازرگانی و فعاان بخش خصوصی
دو کشور می توانیم در مسیر توسعه روابط تهران  -تاشکند شتاب ایجاد کنیم.
ایران از شرکای مهم و برجسته جمهوری ازبکستان است
عمر زاق اف معاون نخست وزیر و وزیر تجارت خارجی و سرمایهگذاری ازبکستان نیز
در این ارتباط ویدئوکنفرانسی با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران از شرکای مهم
و برجسته جمهوری ازبکستان است ،گفت :مصمم هستیم همکاریهای دو کشور
را در عرصههای مختلف به ویژه در حوزه بازرگانی و اقتصادی هر چه بیشتر توسعه
دهیم و چشمانداز روشنی برای توسعه بخش حمل و نقل بین دو کشور ترسیم کنیم.
معاون نخست وزیر و وزیر تجارت خارجی و سرمایهگذاری ازبکستان گفت :معتقدیم
نزدیکی جغرافیایی و اشــتراکات معنوی فرصت مناسبی اســت که با بهرهبرداری
از آن میتوان ســطح مناسبات اقتصادی بین دو کشــور را چندین برابر وضعیت
کنونی افزایش دهیم.عمر زاق اف با ابزار خرسندی از فعالیت شرکتهای ایرانی در
ازبکستان گفت :تاشکند از حضور سرمایهگذاران و شرکتهای فنی -مهندسی ایران
در پروژههای اقتصادی و عمرانی استقبال و از فعالیت آنها حمایت میکند و عاقمند
است همکاری های علمی و فنی بین دو کشور گسترش یابد.

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت :با واگذاری شرکت هپکو به
سازمان تامین اجتماعی ،رویکرد حمایتی ایمیدرو از این شرکت تغییر نکرده و با
توجه به ماموریت های توسعه ای این سازمان و نگاه ملی ،در سال جهش تولید به
طور حتم حمایت بخش معدن و صنایع معدنی از این تولیدکننده با سابقه و توسعه
همکاری ها ادامه خواهد داشت.رئیس هیات عامل ایمیدرو اعام کرد :ایمیدرو به
همراه شــرکت های مبارکه ،ملی مس ،گل گهر ،چادرملو ،صندوق بیمه سرمایه
گــذاری فعالیت های معدنی و خانه معدن ایــران ،با هدف تحقق اهداف جهش
تولید و حمایت از تولید داخل  5 ،تفاهم نامه مجزا خرید محصوات و خدمات از
شرکت هپکو امضا می کنند.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،خداداد غریب پور
افزود :ایمیدرو با راهبری و دعوت از شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی در
جهت حمایت از شرکت هپکو ،طی ماه های گذشته جلسات بررسی مشکات و
هم اندیشی برای استفاده از ظرفیت های این تولیدکننده با سابقه را برگزار کرد.
وی با بیان اینکه نیازســنجی شرکت های معدن و صنایع معدنی به ماشین آات
و خدمات فنی در همکاری با هپکو انجام شــده است ،گفت :شرکت های فوق با
برگزاری جلســات و بازدیدهای مستمر با مسئوان شرکت هپکو نیازهای خود را
اعام کرده اند که خرید محصوات این شرکت و همچنین ارایه خدمات فنی در
این تفاهم نامه ها مورد توجه است.

رشد  7درصدی تولید محصوات سیکل
سرد فواد مبارکه
با تــاش کارکنان ناحــــیۀ نــورد ســــرد فـــواد مبارکه ،در سـهماهـــۀ
اول ســـال «جهــش تولیــد» ،تولیــد محصــوات ســیکل ســرد خطــوط
نــورد ایــن شــرکت بــا  ۷درصــد رشــد بــه  ۲۶۲هــزار تــن رســید.
بهزاد بهادرانی مدیر ناحیۀ نورد ســرد فــواد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت:
بهمنظور پاســخگویی به نیاز بازار ،در خط تولید محصوات قلعاندود نیز با تولید
 ۳۰هــزار تن و ثبــت یک رکورد تولید در اردیبهشــتماه ســال جاری ،بخش
قابلتوجهــی از نیاز بازار در حوزۀ بســتهبندی صنایع غذایی تأمین شــد.وی در
بخـــش دیگری از سخــــنان خود به دستاوردهای فــواد مبارکه در حــوزۀ
تولیــــد ورق موردنیــــاز بستهبندی کاف اشاره کرد و گفت :بهمنظور رهایی
از وابســتگی به واردات این نوع تســمهها که در بســتهبندی کافهای تولیدی
کاربرد زیادی دارد ،پیش از این با همکاری واحدهای مختلف شــرکت ،موفق به
بومیسازی این محصول شده بودیم و بهطور مشخص در سهماهۀ اول سال جاری،
بــا تولید یک هزار و  5۰۰تــن از این نوع محصوات ،ضمن بینیازی از واردات
و تأمین نیاز شــرکت ،از خروج مقادیر قابلتوجهی ارز جلوگیری شــده است.
مدیر ناحیۀ نورد ســرد فــواد مبارکه در ادامــه از تولید هزار تــن ورق رنگی
موردنیاز در صنعت لوازم خانگی در فواد مبارکه طی ســهماهۀ اول سال جاری
خبر داد و اظهار داشــت :در پی تأکید مدیریت ارشــد ســازمان بر پاسخگویی
مناســب به صنایع لوازم خانگی ،تولید محصوات پیشرنگ نیز در دســتور کار
کارکنان بلندهمت شــرکت فواد مبارکه قرار گرفت تا این شرکت بهعنوان تنها
تولیدکنندۀ این محصول استراتژیک در کشور ،ضمن ایجاد بینیازی از واردات،
بــه میزان قابلتوجهــی صرفهجویی ارزی برای کشــور به ارمغان آورده باشــد.
کارنامه موفق چادرملو در امر آموزش

 52هزارو  825نفر ساعت آموزش کارکنان
در سال 1398
یکی از شاخصهای توسعه ارتقای سطح دانش و تربیت نیروهای متخصص در زمینه
های مختلف است  .از این رو شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اعتقاد به این اصل
همه ســاله نسبت به برگزاری دوره های آموزشی برای گروهها و مشاغل مختلف
فعال در مجتمع های معدنی و صنعتی و نیز واحدهای ستادی اهتمام نموده است
 .این شــرکت در سال  ۱۳۹۸تعداد  ۸هزارو 5۶۳نفر از کارکنان و کارگران شاغل
در مجتمــع های معدنی و صنعتی و دفتر مرکزی را با برگزاری دوره های متعدد
با  5۲هزارو  ۸۲5نفر ساعت تحت آموزش قرار داده است  .برخی از این دوره ها
شامل،اصول انبارداری و روش های نوین عملیاتی در انبار (انبارداری نوین) ،کارگاه
تخصصــی و کاربردی صادرات و آموزش الکترونیکی ،دوره های زبان انگلیســی،
کنفرانــس ملّی پدافند غیر عامل با رویکرد حفاظت از زیرســاخت های حیاتی،
اصول حسابداری ،کارگاه مقررات صادرات و واردات ،همایش رفتارشناسی حریق
و لجستیک در فرماندهی حوادث ،دورۀ جامع قرارداد نویسی داخلی ،قرارداد نویسی
خارجــی (تنظیم قراردادهای بین المللی) ،ایمنــی در ارتفاع ،کمک های ا ّولیه و
امدادی ،آرگونومی در برق نحوۀ آبیاری در مناطق خشک و روش های مقابله با هدر
رفت آب و باطری شارژهای صنعتی ،هیدرولیک پروپورشنال ،مقابله با اختاات
اضطرابی ،شاد زیستن در محیط کـــار ،مدیریت و بهبود فرآیندها ،ایمنی حریق،
مدیریت تغییر مبتنی بر ریسک HP ،سرور و مجازی سازی ،آموزش عمومی ابزار
دقیق ،آموزش مبانی و اصول سیستم انتقال قدرت ،ایمنی مواد منفجره و آتشکاری
در معدن ،آموزش نظام آراســتگی محیط کار ،ایمنی و بهداشت عمومی ،و دهها
دوره تخصصی حوزه معدن و واحد های فوادی بوده است .

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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نگـــاه
شگردهای تقلب در بیمه
عمده تقلب صورت گرفته در صنعت بیمه از سوی مردان با متوسط سن ۴۴است
که 8۶درصد آنها بیکار هســتند.تقلب در صنعت بیمه یکی از عوامل در افزایش
هزینههای بیمهگران به شمار میرود که در نتیجه اقدامی برای کسب مزایا و یا
امتیازی در مسیرهای غیرقانونی از سازمانها و شرکتهای بیمهای انجام میشود،
البته این موضوع یک سویه نیست و میتواند از سمت بیمهگذار و علیه بیمهگر و
برعکس انجام شــود.این در حالی است که بررسی موضوع تقلب در صنعت بیمه
در پژوهشــکده بیمه ایران از این حکایت دارد که ارائه اطاعات نادرست و عدم
واقعیتها و اطاعات صحیح توســط بیمهگذار برای بیمهگر یکی از شایعترین
تقلبها در صنعت بیمه به شمار میرود که به مواردی همچون طراحی مرگهای
جعلی ،گواهی فوت جعلی و یا مرگهای عمدی برای بیمهگذار در بیمه زندگی
میتوان اشــاره کرد.از ســوی دیگر قرارگرفتن افرادی همچون صاحبان دارایی،
پزشکان و غیره بین بیمه گر و بیمه گذار ،موجب تقلب در صنعت بیمه می شود
که این تقلب ها به واسطه روابط ناسالم اداری به منظور سرمایهگذاری ها و سوء
استفاده های مالی ایجاد می شود.
 82درصد تقلب بیمه زندگی بعد از وقوع حادثه و فوت
اما بررسی ها در رابطه با بیمه های زندگی قابل تامل است ،به هر حال بیمههای
زندگی از بخشهای بسیار با اهمیت در صنعت بیمه به شمار میروند که نقش
مهمی در افزایش ضریب نفوذ بیمهها دارند که در ســال گذشــته نیز بحثهای
زیادی در رابطه با اعمال مالیات در بیمههای زندگی و حذف معافیتهای آن در
ایحه اصاح مالیاتهای مستقیم مطرح بود که صنعت بیمه به دلیل اهمیت بیمه
های زندگی در ضریب بیمه ها و ســایر ابعاد آن در این رابطه مقاومت کرد و در
نهایت اعام مسئوان بیمه ای از این حکایت داشت که ظاهرا بیمههای زندگی از
پرداخت مالیات معاف خواهد بود.این در شرایطی است که موضوع تقلب در بیمه
های زندگی با این درجه اهمیت در صنعت بیمه ،قابل توجه است؛ به طوری که
گزارش پژوهشکده بیمه نشان می دهد خرید بیمهنامه بعد از وقوع حادثه و فوت
به عنوان شایعترین مصداق تقلب ،تقریبا  8۲درصد از تقلبهای صورت گرفته در
بیمههای زندگی را به خود اختصاص داده است.همچنین در خرید بیمهنامه بعد از
وقوع حادثه و فوت ،شایعترین تقلب و بیشترین فراوانی در خرید بیمههای زندگی،
مربوط به خرید بیمهنامه بعد از ابتا به بیماریهای خاص است.در مصادیق تقلب
در خریــد بیمهنامه پس از وقوع حادثه یا فوت 7۲ ،درصد از بیمهگذاران متقلب
مرد و متوسط سن متقلبان  ۴7سال بوده است .در سایر مصادیق تقلب  75درصد
از بیمهگذراران متقلب مرد بودهاند و متوسط سن بیمهگذاران متقلب در این مورد
 ۴۴سال به دست آمده است .در تمامی مصادیق تقلب 8۶ ،درصد از بیمهگذارارن
متقلب بیکار و تنها  ۱۴درصد دارای شغل بودهاند.در مجموع بیمهگذاران بهواسطه
ارائه اطاعات نادرست به شرکت های بیمه تخلف کرده و از سوی دیگر می توانند
به طور عمدی و آشکار در گزارش ارزیابی خسارت ،میزان خسارت وارده را بزرگ
نمایی کنند .این بزرگ نمایی به صورت تهیه اســناد جعلی و اطاعات نادرست،
حوادث ســاختگی و  ...طراحی می شود تا به واسطه آن از بیمه گران و شرکت
های بیمه ،منفعتی را به دست آورند .بررسی ها حاکی از آن است که عدم وجود
بانک های اطاعاتی مشخص در مورد الگوهای تقلب ،بانک های اطاعاتی در مورد
متقلبان ،موجب ایجاد حاشیه امنی برای بیمه گذاران متقلب و کاهبردار ایجاد
گردد به طوری که سابقه این افراد به صورت آناین ثبت نمی شود و سایر شرکت
های بیمه از سوابق این افراد اطاعی ندارند.

گزیده خبر
رشد  2برابری پول نسبت به شبهپول
در یک ســال منتهی به خرداد امسال حجم پایه پولی  39.۶درصد و نقدینگی
 3۴.۲درصد بوده که رشــد اجزای نقدینگی رشــد پول  ۶۱.5درصد و رشــد
شبهپول  ۲9.۱درصد بوده است.براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی در خرداد
ماه  99رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال
قبل افزایش بیشتری داشته است.رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه با  7.5درصد
افزایش نسبت به اسفند ماه  98و  3۴.۲درصد رشد نسبت به خرداد ماه  98به
 ۲هزار و  ۶57هزار و  ۱70میلیارد تومان رســیده است.از این میزان سهم شبه
پول  ۲هزار و  ۱55هزار و  ۱۲0میلیارد تومان و سهم شبهپول  50۲هزار و 50
میلیارد تومان پول بوده است .در یک سال منتهی به خرداد ماه  ،99شبه پول
 ۲9.۱درصد و پول  ۶۱.5درصد رشد داشته است.اسکناس و مسکوک در دست
اشخاص معادل  57هزار و  800میلیارد تومان است که در سه ماهه اول امسال
 5.5درصد کاهش و در یک ســال منتهی به خرداد  99به میزان  ۱5.۱درصد
افزایش یافته است.علت رشد شدید و کمنظیر حجم پول در یک سال منتهی به
خرداد ماه امسال افزایش بیسابقه سپردههای دیداری است ،بهطوری که رشد
ســپرده دیداری در  ۱۲ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری  70.۴درصد بوده
است.سپرده جاری که از اجزای سپرده دیداری محسوب میشود ،در این دوره
 ۱۲ماهه  75.5درصد و در ســه ماهه اول امسال  ۲۴.8درصد رشد کرده است.
همچنین خالص چکها هم  ۱3۴.9درصد رشــد کرده است.در مجموع حجم
سپردههای دیداری از رقم  ۲۶0هزار و  ۶50میلیارد تومان به  ۴۴۴هزار و ۲50
میلیارد تومان رسیده اســت که از این میزان  397هزار و  ۲50میلیارد تومان
ســپرده جاری 9750 ،میلیارد تومان خالص چکها و  37هزار و  ۲50میلیارد
تومان را سایر تشکیل میدهد.حجم پایه پولی در پایان خرداد ماه به  383هزار
و  350میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته  8.۶درصد و
در  ۱۲ماه منتهی به خرداد ماه امسال  39.۶درصد رشد داشته است.به گزارش
فارس ،در هفتههای اخیر کامران ندری و تیمور رحمانی دو اقتصاددان کشور با
اشاره به رشد شدید و عجیب شــاخصهای بورس ،این رشدها را عاملی برای
افزایش بیشتر رشد نقدینگی و تبدیل شبه پول و به پول عنوان کردند.ارقامی که
در گزارش بانک مرکزی برای ســپردههای دیداری و غیردیداری و حجم پول و
شبهپول درج شده است ،بهروشنی این گزاره را تایید میکند.
مدیرعامل بانک سپه خبر داد:

واگذاری بلوک مدیریتی شرکت امید از
طریق بورس
مدیرعامل بانک ســپه از واگذاری بلوک مدیریتی شرکت گروه مدیریت سرمایه
گذاری امید از طریق بورس اوراق بهادار تهران خبر داد.به گزارش روابط عمومی
بانک سپه  ،محمدکاظم چقازردی ضمن اعام خبر فوق افزود :بانک سپه در نظر
دارد در راستای الزامات قانونی ماده  ۱۶قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای
نظام مالی کشور و همچنین تاکید ریاست محترم جمهوری و وزارت محترم امور
اقتصادی و دارایی  50درصد به عاوه یک ســهم از سهام شرکت گروه مدیریت
ســرمایهگذاری امید را از طریق بازار بورس بهادار تهران عرضه کند  .وی ضمن
اشاره به تاسیس شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید توسط بانک سپه در
سال  ،۱380این شرکت را یکی از اثربخش ترین مجموعه های اقتصادی در سطح
ملی و بین المللی خواند.
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ضرورت اجرای چک الکترونیک ،بیش از هر زمان دیگر

6

بیمهری بانک مرکزی به قانون جدید چک

اجرای قانون جدید صدور چــک هنوز مورد توجه بانک مرکزی
نیست و آســیبهای عدم اجرای این قانون جامع ،گریبان تجار،
بازاریان و اقشــار مختلف مردم را گرفته است.گسترش بیماری
کرونــا در این مقطع زمانــی ،و نامعلوم بودن پایان آن ،ســبب
شدهاست که پروتکلهایی از جمله رعایت فاصله اجتماعی و عدم
حضــور در اجتماعات اهمیت یابد .بــا توجه به اینکه اکثر قریب
به اتفاق پیگیریهای امور چک همچنان حضوری اســت ،بانک
مرکزی باید قانون چک الکترونیک را که قرار بود آذر 98عملیاتی
گردد را هرچه ســریعتر عملیاتی کند .این کار کمک شایانی در
عــدم مراجعه به بانک و باعث جلوگیــری از انتقال کرونا خواهد
شد.هرچند اســناد تجاری همچون سفته ،چک و برات در قالب
قطعات کاغذی هنوز منســوخ نشده اســت ،اما استفاده از اسناد
الکترونیکی برای مبادات تجاری داخلی و خارجی در جهان روز
به روز رواج بیشتری پیدا میکند .پیشرفتهای حوزه زیرساخت
و همچنین توسعه فناوری به حدی گسترش یافتهاست که باید
از این فرصت اســتفاده کرده و اســناد تجاری را با درجه باایی
از اطمینان و دقــت به صورت الکترونیکی ایجــاد کرد .یکی از
مهمترین اسناد تجاری موجود در بازار ،چک است .این ابزار مهم
نقش بسزایی در داد و ستد بازار داشته و سهم باایی از معامات
را شامل میشود.

قانون جدید صدور چــک ،قانونی جامع که بانک مرکزی
تمایلی به اجرای آن ندارد!
از ســال  97که قانون جدید چک صادر شــد ،ابزار چک از
لحاظ قانون ،بسیار بروز شد و بانک مرکزی موظف شد طبق
جــدول زمانبندی ،بندهای جدید ایــن قانون را عملیاتی
کند ،بندهایی از جمله صدور کد رهگیری چک برگشــتی،
محدودیت های ماده 5مکرر کــه راجع به تنبیهات صدور
چک بیمحل است و از همه مهمتر ،چک الکترونیک که با
اجرای آن ،تحول عظیمی در تجارت رخ میدهد .متاسفانه

بانکی را به ارمغان میآورد.

ضرورت اجرای چــک الکترونیک ،بیش از هر زمان
دیگر حس میشود
با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور ،ضرورت اجرای
چک الکترونیک ،بیش از هر زمان دیگر حس میشــود .با توجه
به دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر اجتناب از حضور
در اجتماعات و محیط های بســته ،شایسته است بانک مرکزی
به عنوان متولی اجرای قانون ،دســت به کار شــده و با عملیاتی
کردن چک الکترونیک ،عاوه بر فواید این قانون ،مانع گسترش
این ویروس به دلیل تجمعات در شــعب بانکها گردد .متاسفانه
در همین مدت شــیوع ویروس کرونا ،تعداد قابل ماحظهای از
کارمندان بانکها و افرادی که به هر دلیلی کار بانکی داشتهاند ،به
این بیماری خطرناک مبتا شده و جان خود را از دست دادهاند.
قطعا خســارات ناشی از عدم اجرای چک الکترونیک که از موعد
اجرای آن نیز ماهها گذشــته را مردم در این شــرایط همهگیری
ویروس کرونا خواهند پرداخت.

چــک الکترونیک مورد بیمهری بانک مرکزی قرار گرفته و
از آذر 98که موعد عملیاتی شــدن آن بود ،هیچ پیشرفتی
در اجرا نداشتهاســت.این درحالیاســت کــه اجرای چک
الکترونیــک ،تحولی عظیم در نظــام بانکی و تجاری ایجاد
کرده و خود به خود بسیاری از مشکات چک کاغذی مانند
پولشــویی ،جعل ،دستکاری ،عدم داشتن اطاعات دارنده و
همچنین نیاز به اشــه چک به عنوان تنها سند موجود را
از بین میبرد .از میان برداشــتن اشه چک در قانون چک
الکترونیک قدمی بسیار بزرگ در جلوگیری از کاهبرداریها
و وابسته بودن به کاغذ ایجاد میکند.

چک الکترونیک ،راهحلی مهم در جهت کاهش مراجعات
حضوری به بانک
از طرفــی با اجرای چک الکترونیک ،مراجعات حضوری مردم به
بانک به حداقل میرســد .با توجه به اینکــه درحال حاضر اکثر
خدماتی که بانکها بــه مراجعان میدهند از جمله انتقال وجه،
پرداخت قبوض ،مشاهده گردش حساب و بسیاری موارد دیگر به
صورت غیرحضوری صورت میگیرد ،میتوان گفت بخش زیادی
از مراجعات فعلی به بانکها مربوط به امور چک است ،این خدمت
نیز در صورت همت بانک مرکزی و بانکها تا درصدی باا قابلیت
تبدیل به خدمات الکترونیکی دارد و بازدهی و بهینهشدن خدمات

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

از سوی رئیس کل بانک مرکزی

گزارش منابع و مصارف ارزی کشور برای
سال  ۹۹ارائه شد

جزئیات تشکیل بورس پنجم

دبیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار از مصوبه یکصد
و هشتاد و هفتمین جلسه این شورا برای تأسیس بورس
اماک ،مستغات و امتیازات با سرمایه ثبت شده پنج
هزار میلیارد تومانی در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش
بازار سرمایه ،حسن قالیباف اصل درباره مصوبه یکصد
و هشتاد و هفتمین جلسه شــورای عالی بورس برای
تأسیس بورس اماک ،مستغات و امتیازات با سرمایه
ثبت شده  5هزار میلیارد تومانی اظهار داشت :تشکیل
ایــن بورس عاوه بر کمک به حوزه اماک و ســاخت
و ســاز مسکن و امتیازات در کشــور ،طیف وسیعی از
داراییها را نیز پوشش خواهد داد که در سایر بورسها
قابلیت معامله و ابزار تأمین مالی آن به این شکل وجود
ندارد.وی افزود :بنا بر این مصوبه ،سه گروه سهامداری
بورس اماک ،مستغات و امتیازات ،شامل  35درصد
تشــکلهای بخش خصوصــی و تعاونــی 35 ،درصد
نهادهــای عمومی دولتی و غیر دولتی و  30درصد نیز
عامه مردم خواهند بود.سخنگوی سازمان بورس و اوراق
بهادار توضیح داد :بنا بر این مصوبه ،مقرر شــد که سه
گروه ســهامداری در این بورس به عنوان ســهامداران
مشــارکت داشته باشــند و  35درصد از این سهام در
اختیار تشکلهای بخش خصوصی خواهد بود که توسط
اتاق تعاون و اتاق بازرگانی مشــخص شــده و فعاان
صنعت ســاخت و ساز و ساختمان کشور در آن حضور
خواهند داشــت.قالیباف اصل گفــت 35 :درصد گروه

سهامداری نیز مربوط به نهادهای عمومی دولتی و غیر
دولتی اســت که مالکیت بخش عمدهای از زمینهای
کشور را در اختیار دارند.وی در ادامه گفت 30 :درصد
از ســهام بورس جدید نیز از طریق پذیره نویسی عام
عرضه خواهد شد که صرفاً اشخاص حقیقی میتوانند
با مشــارکت در این پذیره نویســی به عنوان سهامدار
حقیقی سرمایه گذاری کنند.وی افزود :سازمان بورس
و اوراق بهادار کشــور نیز مکلف شده است که مقدمات
ازم را فراهم کند تا هر چه سریعتر زمینههای تأسیس
این بورس مهیا شده و حداکثر تا چهار ماه آینده ،نهایی
شود.دبیر شورای عالی بورس اظهار داشت :تشکیل این
بورس عاوه بر کمک به حوزه اماک و ســاخت و ساز
مسکن و امتیازات در کشور ،طیف وسیعی از داراییها
را نیز پوشــش خواهد داد که در سایر بورسها قابلیت
معامله و تأمین ابزار تأمین مالی آن به این شکل وجود
ندارد.قالیباف اصل کمک به شفافیت و نقد شوندگی در
حوزه اماک و همچنین ابزار ســازی برای تأمین مالی
ساخت و ساز در حوزه مسکن را از اهداف اصلی تشکیل
این بورس عنوان کرد.
جزئیاتی از آزادسازی سهام عدالت
بنا بر این گزارش قالیباف اصل ،تصویب مقررات جدید
آزاد ســازی ســهام عدالت را یکی دیگــر از مهمترین
مصوبات جلسه دیروز شــورای عالی بورس اعام کرد.

عدم اجرای قانون جدید صدور چک ،گریبان تجار،
بازاریان و اقشار مختلف مردم را گرفتهاست
متاســفانه اجرای قانون جدید صدور چک توسط بانک مرکزی
اصا مورد توجه نیست و آسیبهای عدم اجرای این قانون جامع،
گریبان تجار ،بازاریان و اقشــار مختلف مردم را گرفتهاســت .با
اجرای کامل قانون جدید صدور چک ،بسیاری از خا های قانونی
قانون قدیم صدور چک پوشــش داده شده و راههای دور زدن آن
تا حدی بســیار زیاد بسته میشــود .از طرفی مقبولیت و ارزش
ابــزار چک در بین آحاد مردم افزایش یافته و به همین دلیل داد
و ســتد با چک رواج میگیرد .این امر باعث افزایش تولید داخل
و همچنین شــکوفایی اقتصاد شده و اثرات بسیار مثبتی بر روند
مبادات خواهد گذاشت.

وی گفت :طبق آئین نامه سهام عدالت که امروز نهایی
شــد و برای اباغ به مراجع ذیربــط به امضای اعضای
شــورای عالی بورس رسید ،مقرر شد کسانی که روش
مستقیم را در آزاد ســازی سهام عدالت انتخاب کرده
انــد بتوانند بعد از عید غدیر خم عــاوه بر  30درصد
قبلی ،برای  30درصد دیگــر و در مجموع  ۶0درصد،
حق فروش داشته باشند.رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار افزود :در روش غیر مســتقیم آزاد سازی سهام
عدالت که شرکتهای ســرمایه گذاری استانی در آن
دخیل هســتند ،پذیرش این شرکتها از اواسط مرداد
ماه در بورس تهران آغاز میشــود و آنها نیز بعد از عید
غدیر میتوانند در مجموع  ۶0درصد ســهام خود را به
فروش برسانند.قالیباف اصل همچنین اظهار داشت :در
جلسه امروز مقرر شد سهام شرکتهای سرمایه گذاری
اســتانی بازار گردانی شــود تا قیمت آنها کمتر از 98
درصد خالص ارزش داراییهای شــرکتهای سرمایه
گذاری در بورس یا همان ( )NAVنباشد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تکمیل ساختمان دانشکده شیمی دانشگاه رازی
دانشــگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان دانشکده
شیمی به شماره  2099003454000024را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق این درگاه به
آدرس  WWW.setadiran.irانجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام
در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* مناقصه گران با حداقل رتبه  5ابنیه و  5تأسیسات می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1399/05/06میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  8صبح مورخ  1399/05/06لغایت ساعت  15مورخ 1399/05/09
* مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  15مورخ 1399/05/19
* زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10صبح مورخ 1399/05 /20
* مبلغ برآورد :مبلغ  16.862.321.908ریال و به صورت اوراق خزانه با سررسید مشخص شده در اسناد.
* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه  ( 850.000.000هشتصد و پنجاه میلیون)ریال میباشد.
* شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در سامانه ،اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/05/19تا ساعت  12ظهر به
آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
اداره امور قراردادهای دانشگاه رازی
شماره تماس083-34274507 :

رئیس کل بانک مرکزی گزارش منابع و مصارف ارزی کشــور برای سال  99را
به ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد.به گزارش بانک مرکزی ،در جلسه
ســتاد هماهنگی اقتصادی که صبح دیروز برگزار شد ،رئیسجمهوری بر اجرای
سیاستهای ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید اباغی نحوه برگشت ارز به چرخه
اقتصاد تاکید کرد.همچنین رئیس جمهوری با اشــاره به تداوم فشار اقتصادی
دشــمن اعام کرد :دولت مصمم است بهرغم تمام فشارها ،برنامه منظمی برای
تأمین نیازهای ارزی کااهای اساسی و مواد اولیه و واسطهای واحدهای تولیدی
اجرا و در بازار ارز تعادل ازم را ایجاد کند.در این جلسه ،عبدالناصر همتی رئیس
کل بانک مرکزی گزارش منابع و مصارف ارزی کشــور برای سال  99را به ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تشریح کرد

علت افزایش قیمت اوراق تسهیات مسکن
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،
در حالیکــه طی روزهای اخیر قیمت هر فقره اوراق
 500هزار تومانی تسهیات مسکن به کانال  90هزار
تومان وارد شد ،محمد حسن مرادی ،مدیر امور طرح
و برنامه بانک مسکن گفت :علت افزایش قیمت اوراق
تسهیات مسکن در روزهای اخیر مربوط به تحوات بیرونی بازار اوراق است
و ارتباطی به سیاســت ها و تحوات داخلی بانک مســکن ندارد.مرادی در
تشریح این موضوع اعام کرد :علت افزایش محسوس قیمت اوراق تسهیات
مسکن را نباید در بانک مسکن و سیاست ها و برنامه های آن در این زمینه
جست و جو کرد بلکه مهمترین دایل این موضوع در بازار معامات اوراق و
تا حد زیادی ،تحوات و نوسانات بازار سرمایه نهفته است.وی با بیان اینکه
یکی از مهمترین عوامل موثر در تغییر سطح قیمت اوراق تسهیات مسکن از
جانب تحوات درون بانک ،وضعیت عرضه و تقاضای اوراق است خاطرنشان
کرد :نه تنها در هفته های گذشــته و از زمانی که افزایش قیمت اوراق آغاز
شد عرضه اوراق تسهیات مســکن کمتر نشده است بلکه به علت افزایش
مانده ســپرده های ممتاز که پشتوانه انتشــار اوراق تسهیات است و حل
مشــکل سجامی تعدادی از دارندگان حساب عرضه تا حدی نسبت به قبل
افزایش یافته است .بنابراین افزایش قیمت اوراق در روزهای گذشته را نمی
توان ناشی از کاهش انتشار اوراق از سوی بانک و کاهش مانده سپرده های
حساب ممتاز دانست.مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه در
وضعیت و شرایط مصرف اوراق تسهیات مسکن به لحاظ دریافت تسهیات
خرید و ساخت مسکن هم افزایش قابل توجهی ایجاد نشده است که بتوان
از آن به عنوان عامل افزایش قیمت اوراق در روزهای گذشته یاد کرد گفت:
عمدتاً دو دلیل و تغییر عمده در سیاســت هــا و برنامه ها و عملکرد بانک
مسکن می تواند قیمت اوراق را تحت تاثیر قرار دهد که یکی از آن ها تغییر
در سطح تخصیص اوراق به افراد صاحب حساب به پشتوانه سپرده گذاری آن
ها در حساب سپرده ممتاز است و دیگری تغییر در شرایط تسهیات مسکن
همچون تغییر در ســقف تســهیات یا تغییر در شرایط دریافت تسهیات
همچون مدت زمان بازپرداخت تســهیات اســت که می تواند تقاضا برای
خرید اوراق را افزایش داده یا کاهش دهد .اما در شــرایط فعلی هیچ تغییر
خاصی در سیاســت ها و عملکردهای بانک مســکن در این دو مورد اتفاق
نیفتاده اســت تا بتوان از آن ها به عنوان عوامل تغییر قیمت اوراق یا عوامل
موثر در افزایش قیمت اوراق در روزهای اخیر یاد کرد.وی افزود :عمده ترین
دلیلی کــه می توان از آن به عنوان عامل افزایش قیمت اوراق تســهیات
مسکن در روزهای اخیر یاد کرد انجام معامات اوراق وعرضه اوراق از سوی
افرادی است که فقط در قیمت های باا حاضر به عرضه اوراق بازار شده اند
و در مقابل افرادی هم در ســمت تقاضا حاضر به خرید اوراق با قیمت بااتر
شده اند شاید با این انگیزه که همزمان با سایر بازارها و سایر سهم ها ،قیمت
اوراق تسهیات مسکن هم در آینده افزایش یابد و بتوانند از این طریق سود
قابل توجهی کسب کنند.
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نیویورک تایمز:

نقطه بدون بازگشت در سیاست خارجه آمریکا

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یادداشتی به نقل از افراد
آگاه نوشــت که برخی مقامات دولت ترامــپ نگران از باخت
او در انتخابات ،در صدد ایجاد تغییرات غیرقابل بازگشــت در
سیاست خارجی از جمله در رابطه با چین هستند.به گزارش
نیویورک تایمز ،در یادداشت این روزنامه به قلم «ادوارد وونگ»
و «اســتیون لی میرز» آمده اســت :آمریکا و چین گام به گام
در حــال برچیدن چندین دهه تعامل سیاســی و اقتصادی و
اجتماعی هســتند و زمینه را برای دوره جدیدی از رویارویی
آمــاده می کنند که با دیدگاه ها تندروتریــن افراد در هر دو
طرف شــکل گرفته اســت.در حالی که رئیس جمهور دونالد
ترامپ در نظرسنجی ها عقب افتاده است مقامات امنیت ملی
او حمات علیه چین را در هفته های اخیر تشــدید کرده اند.
به گفته افراد آشــنا به طرز فکر در دولت آمریکا ،در حالی که
ایــن راهبرد یکی از پیام های اصلی کارزار انتخاباتی را تقویت
کرده اســت ،برخی از مقامات آمریکا نگــران از باخت ترامپ
در انتخابات پیش رو ،در تاش هســتند که تغییرات غیرقابل
بازگشتی را ایجاد کنند.از سوی دیگر شی جین پینگ رئیس
جمهوری چین با انجام اقداماتی در تحکیم قدرت سیاسی خود
موجب ســخت شدن رویکردها در واشنگتن شده و این امر به
برخوردی دامن زده که به اعتقاد برخی در پکن می تواند برای
منافع این کشور خطرناک باشد.تاثیر کلی این تحوات ممکن
است به مهمترین میراث سیاست خارجی ترامپ تبدیل شود
حتی اگر خود او بطور مداوم آن را پیگیری نکرده باشد :ایجاد
یک رویارویی اساســی راهبردی و ایدئولوژیک بین دو اقتصاد
بزرگ جهان .وضعیت رقابت گســترده و شــدید هدف نهایی
مشاوران تندروی رئیس جمهوری است .از دیدگاه آنها ،تقابل
و اجبــار ،تجاوز و خصومت باید بــرای حفظ وضعیت موجود
با حزب کمونیست چین باشــد صرفنظر از اینکه سال آینده
چه کسی هدایت آمریکا را در دست داشته باشد.مایک پمپئو
وزیر خارجه آمریکا گفته که روابط یا چین باید بر اساس اصل

«بی اعتمادی و راستی آزمایی» استوار باشد و گفته است که
گشایش دیپلماتیک ساماندهی شده توسط ریچارد نیکسون در
نیم قرن پیش منافع آمریکا را مخدوش کرده است.رویدادهای
هفته پیش در ارتباط با بســتن کنســولگری و طرح اتهامات
جزایی علیه چهار عضو ارتش چین هم سطح روابط دو کشور
را به پائین ترین حد رسانده و هم روند کاهش سطح روابط را
تشــدید کرده است.ترامپ از آغاز کار وعده داده بود که روابط
بــا چین را تغییر خواهد داد اما بیشــتر منظور او در ارتباط با
تجارت بوده است .پیش از این در سال جاری برخی دستیاران
او از آتش بس در جنگ تجاری به عنوان یک دستاورد تجلیل

پس از ارسال نامه به حزب اه لبنان

اسرائیل ،لبنان و سوریه را تهدید کرد

وزرای جنگ و امور خارجه دولت رژیم صهیونیستی درباره پیام تحویل داده شده
تلآویو به حزباه لبنان توسط سازمان ملل توضیحاتی ارائه کردند.
به گزارش شبکه خبری المیادین ،گابی اشکنازی ،وزیر امور خارجه دولت رژیم
صهیونیســتی در ســخنانی با اشاره به پیام ارسال شــده توسط این رژیم برای
حزباه لبنان ،اظهار کرد :نمی خواهم وارد جزئیات شــوم ،ما آنچه را که باید
ارســال میکردیم را ارســال کردیم.وی در این باره افــزود :نهاد امنیتی تمامی
اقدامات ازم را در چنین اتفاقاتی اتخاذ خواهد کرد.اشکنازی گفت وزیر امنیت
ملی معتقد است لبنان و سوریه مسئولیت هر گونه اقدامی از خاک این کشورها
هســتند.در همین حال ،بنی گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز درباره
این پیام هشــدار داد :لبنان و سوریه مسئول مســتقیم انجام هرگونه عملیاتی
از خاک خود هســتند.گانتس همچنین نســبت به واکنش به هرگونه عملیات
هجومی و یا اقدام علیه اســرائیل هشــدار داد.وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در
ادامه خواســتار افزایش سطح آمادگی نیروها در مرزهای شمالی اراضی اشغالی
برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی از سوریه و لبنان شد.منابع اسرائیلی شنبه
اعام کردند ،ســازمان ملل پیامی اسرائیلی را درباره شهادت علی کامل محسن
به حزباه لبنان رســانده است .این منابع تاکید کردند ،اسرائیل بعد از اینکه
مطلع شده حزباه تصمیم خود را برای اقدامی انتقامجویانه گرفته ،تدابیری را
در مرزهای شــمالی اتخاذ کرده است.منابع به خبرنگار المیادین گفتند ،فحوای
پیام اسرائیل این اســت که تلآویو ،علی محسن را نمیشناخت و قصد کشتن
او را نداشته است.

احتمال برگزاری یک نشست دیگر بین آمریکا
و کره شمالی وجود دارد

کاندیدای ریاست سرویس اطاعات ملی کره جنوبی اعام کرد ،احتمال برگزاری
یک نشســت دیگر بین آمریکا و کره شمالی پیش از انتخابات ریاست جمهوری
ایاات متحده وجــود دارد.به گــزارش خبرگزاری یونهاپ ،پــارک جی-وون،
کاندیدای ریاست سرویس اطاعات ملی کره جنوبی در سندی مکتوب به مجمع
ملی این کشــور برای جلسه تاییدیهاش که روز دوشنبه برگزار میشود ،نوشت:
اگر شــرایط چون واکنشهای مثبت کره شمالی مهیا باشــد ،بر این باورم که
احتمال برگزاری نشست دیگری بین کره شمالی و آمریکا وجود دارد .دو کشور
به دنبال حل مسائل اتمی کره شمالی و ایجاد صلح در شبه جزیره کره هستند.
وی همچنین به اظهارات دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا نیز اشــاره کرد
که اوایل ماه جاری میادی گفته بود به دنبال دیدار با کیم جونگ اون ،رهبری
کره شمالی است اگر که این دیدار کمک کننده و موثر باشد.ترامپ و کیم جونگ
اون ســه بار با یکدیگر دیدار و بر روی اقداماتی در راســتای خلع ســاح اتمی
شبه جزیره کره در ازای تضمینهای امنیتی توافق کردند.این مقام مسئول کره
جنوبی همچنین گفت :روابط بین دو کره همچنان مشکل دارد اما این ضرورت
برای دولت سئول احساس میشود که تمامی ظرفیتهای دیپلماتیک و سیاسی
خود را به کار بگیرد و فعاانهتر عمل کند.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا
کره شمالی دشمن اصلی سئول است ،گفت :کره جنوبی تمامی افراد حقیقی و
حقوقی را که امنیت ،حاکمیت ارضی و اموال مردم را تهدید میکنند ،دشــمن
میداند و من با این مفهوم کاما موافق هســتم .کره شــمالی برای ما در زمینه
مذاکرات و اتحاد مجدد صلح آمیز یک همکار است.

کرونا در اسپانیا دوباره شتاب می گیرد

با گذشــت حدود یک ماه از لغو محدودیتهای قرنطینه و بازگشت به زندگی
عادی در اسپانیا ،خیز دوباره آمار مبتایان به کووید ۱۹-موجب افزایش نگرانیها
از شیوع موج دوم بیماری همهگیر در این کشور اروپایی شده است.با افزایش آمار
مبتایان به کووید ۱۹-در اسپانیا ،زنگ خطرها از آغاز موج دوم بیماری در این
کشور به صدا درآمده است .در هفتههای نخست گسترش ویروس کرونا ،اسپانیا
بعد از ایتالیا در جایگاه درگیرترین کشــورهای اروپای قرار داشت؛ اکنون با گذر
از موج اول بیماری و همچنین گذشــت حدود یک ماه از پایان وضعیت هشدار
و محدودیت قرنطینه ،روند صعودی آمار ابتا موجب تشــدید نگرانیها در این
کشور شده است.

کردند.فراتر از چین هم اهداف سیاست خارجی ،ترامپ چندان
تحقق نیافته اســت .دیپلماسی شخصی ترامپ با کره شمالی
منجر به پایان دادن به برنامه تســلیحات هسته ای آن کشور
نشــد و حتی خروج او از توافق هسته ای ایران نیز موجب دور
شدن آمریکا از متحدانش شده و به تغییر دلخواه در رفتار ایران
هم منجر نشــده اســت .تاش او برای تغییر دولت در ونزوئا
شکست خورده و خروج وعده داده شده نیروها از افغانستان هم
هنوز محقق نشده است.در پکن  ،برخی از مقامات و تحلیلگران
بسیاری از اقدامات دولت ترامپ را به عنوان سیاست انتخاباتی
رد کرده اند اما بطور فزاینده ای به این مســاله اذعان می شود

که ریشــه های این مناقشــه عمیقتر از این حرف ها است.
گســتره کارزار دولت آمریکا موید نظرات افرادی در چین – و
احتماا خود رئیس جمهور شی – است مبنی بر اینکه آمریکا
هرگز قدرت اقتصادی و نظامی چین را نخواهد پذیرفت.برخی
مقامات چین در بحبوحه کرونا درصدد بوده اند که از مناقشه
آشکار با آمریکا خودداری کنند.با توجه به مقیاس اقتصادهای
این کشــورها و محیط آنها ،برچیدن روابط محدودیت هایی
دارد .در آمریکا مدیران اجرایی شــرکت ها که نفوذ زیادی بر
سیاســتمداران دارند به فشار برای اعمال یک رویکرد متعادل
ادامه خواهند داد.همین دو هفتــه پیش بود که وزیر خارجه
چین از آمریکا خواست که کشورش از رویارویی با چین عقب
نشینی کند و با آن کشور همکاری کند .در واقعیت ،مقامات در
پکن تسلیم این احتمال شده اند که تا پیش از سال آینده هیچ
چیز در آمریکا به سمت بهتر شدن تغییر نخواهد کرد.با نزدیک
شدن انتخابات آمریکا لحن ترامپ تغییر کرده و او به کوبیدن
چین همانند ســال  ۲۰۱۶بازگشته است.برخی تحلیلگران و
چهره های سیاسی در پکن می گویند که زبان آتشین (ترامپ)
در کنار اقدامات و سیاســت های دولت او ممکن اســت تاثیر
مقاوم کننده ای بر شــهروندان چین داشــته باشد.حتی اگر
بایدن در انتخابات آمریکا پیروز شــود ممکن است که مسیر
روابط با چین تغییر نکند .ایده جهت گیری سیاست خارجی
آمریکا به ســمت رقابت با چین در سه سال و نیم گذشته از
حمایت دو حزبی برخوردار بوده اســت و تندروها با استفاده از
رویدادهایی مانند کرونا و هنگ کنگ برای پیشــبرد دیدگاه
خود استفاده کرده اند و پمپئو روز پنجشنبه از کتابخانه ریاست
جمهوری مردی که از گشایش در روابط با چین اعتبار گرفته
اســت اعام کرد که این سیاست شکســت خورده است .وی
گفت :رئیس جمهور نیکسون در جایی گفته بود که بیم دارد
با گشودن درهای جهان به سمت حزب کمونیست چین یک
فرانکنشتاین خلق کرده است؛ و ما اکنون در اینجا هستیم.

شی جینپینگ از نظر مقامهای آمریکایی دیگر «رئیس جمهور» نیست!

تغییر رویکــرد مقامهای آمریــکا در نحوه توصیف
سمت شی جینپینگ و اینکه او را بارها «دبیرکل»
خطاب کردهاند ،با هدف زیر سوال بردن مشروعیت
این مقام است و دالت ضمنی به دوران جنگ سرد
دارد.به نوشته روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست،
دو سال پیش در جریان اولین ماههای حضور مایک
پامپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا ،اشارات عمومی
او به شی جینپینگ ،رئیس جمهوری چین دوستانه
بود.او از شــرکت در ضیافت شام با شی در بوئنوس
آیرس احساس «افتخار» کرد؛ او از شی بابت ایفای
نقش در «آوردن کرهشــمالی به میز مذاکره» تشکر
کرد و با افتخار درباره «نشســت ســازنده با رئیس
شی» در جریان سفر به پکن صحبت کرد.اما امروز،
با توجه به ســقوط آزاد روابط آمریکا-چین ،نه تنها
لحن اظهارات علنی پامپئو در خصوص شی به شدت
تلخ شــده اســت ،انتخاب نام و عنوان او هم تغییر
کرده اســت.برای مقامهای ارشد آمریکایی خصوصا
پامپئو ،شــی دیگر «رئیس جمهوری چین» نیست
بلکه «دبیرکل حزب کمونیســت چین ( »)CCPبه
شــمار میرود و به گفته تحلیلگران ،این نشــانهای
از تاشهای دولت آمریکا برای غیرمشــروع نشان
کانیه وست:

میتوانم بایدن را شکست دهم

«کانیه وســت» ،رپر  ۴۳ســاله آمریکایی تاکید کرد،
مطمئن است از طریق آرایی که به «نامزد مکتوب» در
انتخابات ریاست جمهوری نوامبر  ۲۰۲۰داده میشود،
میتواند نامزد دموکراتها در این رقابتها را شکســت
دهد.به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،کانیه وست در
توییتی نوشــت :مطمئنم از طریــق آرایی که به نامزد
مکتوب در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر  ۲۰۲۰داده
میشــود ،میتوانم جو بایدن ،نامزد دموکراتها در این
رقابتها را شکست دهم.نامزد مکتوب ،نامزدی است که
نامش روی تعرفه انتخاباتی ظاهر نمیشود ،ولی با این
حال رایدهندگان میتوانند با نوشتن نام او بر تعرفه به
او رای دهند .این نظام انتخاباتی تقریباً تماماً منحصر به
انتخابات آمریکاست .نامزدیهای مکتوب گاهی ناشی از
این است که نامزد به دایل قانونی واجد شرایط رقابت با
نام خود یا در حزب خود نیست.این رپر معروف نامزدی
خود در انتخابات  ۲۰۲۰را در روز استقال آمریکا اعام
کرد ،اگرچه در نوامبر سال  ۲۰۱۹میادی اعام کرده
بود که برای انتخابات  ۲۰۲۴نامزد خواهد شــد.اما به
دنبال انتشار این توییت ،کاربرهای توییتر فورا با اشاره
به یاوهگوییهای اخیر وی و تصمیم دیرهنگامش برای
نامزدی در انتخابات نوامبر ،نسبت به سامت روان کانیه
وســت ابراز نگرانی کردند.اگرچه بسیاری از کاربران در
رسانههای اجتماعی این رپر را به خاطر اعام دیرهنگام
نامزدیاش به تمســخر گرفتهاند ،امــا برخی دیگر از
جمله ایان ماسک ،بنیانگذار و رئیس تسا این رپر را
تشویق کردند.اگرچه کانیه وست ضربااجل ثبتنام در
بسیاری از ایالتهای آمریکا از جمله تگزاس را از دست
داده اما اسناد و مدارک ازم را در کمیسیون انتخابات
فدرال تنظیم کرده و قصد دارد با پرداخت هزینهای در
ایالت اوکاهما شرکت کند.

دادن حاکمیت شی است؛ این به نوعی ایجاد شکاف
میان حزب حاکم چین و مردم این کشور و مملو از
اشاراتی به دوره جنگ سرد است.شی جینپینگ سه
عنوان رسمی دارد؛ رئیس کشور ،رئیس کمیسیون
نظامی مرکزی و دبیرکل حزب کمونیســت چین.
گرچه هیچکدام از آنها به صورت مســتقیم «رئیس
جمهوری» ترجمه نمیشود و با وجود این حقیقت
که پیامهای چینی رســمی و گزارشهای رسانهای
دولتی تقریبا همیشــه با عنوان حزبی شــی همراه
است ،کشورهای انگلیســیزبان جهان واژه «رئیس
جمهــوری» را ترجیح میدهند.در ســال  ۲۰۱۸و
تقریبا  ۲۰۱۹پامپئو هــم اینگونه بود اما طی چند
هفته گذشته او کا اســتفاده از این عبارت را کنار
گذاشــته و از عنوان «دبیرکل» اســتفاده میکند و
این با یک ســری اقدامات دولت ترامپ علیه چین،
در خصوص موضوعاتی از سینکیانگ و هنگکنگ
گرفته تا هوآوی و دریای چین جنوبی همزمان شده
است.در هفتهای که دولت آمریکا به پکن دستور داد
تا کنســولگری خود را در هوستون تگزاس تعطیل
کند ،اظهارات روز پنجشنبه مایک پامپئو در رابطه
با اینکه «دبیرکل شی جینپینگ یک معتقد واقعی

به ایدئولوژی شکسته خورده خودکامگی است» در
واقع برای پانزدهمین مرتبــه از عنوان حزبی او در
یک ماه استفاده کرد.پامپئو در استفاده از این عنوان
جدید تنها نیســت .در طول یک ماه گذشــته ،یک
سری ســخنرانیهای هماهنگ علیه چین از سوی
جبهههای مختلف و دیگر مقامهای ارشــد شــامل
کریستوفر رای ،مدیر افبیآی ،ویلیام بار ،دادستان
کل و رابرت اوبراین ،مشاور امنیت ملی آمریکا صورت
گرفته که همگی آنها همین طور بودند.الیســون
سزالوینســکی ،معاون اداره ملی تحقیقات آســیا و
کارشــناس سیاســت آمریکا مقابل چین میگوید:
تغییــر رویکرد دولــت ترامپ و اســتفاده از عنوان
«دبیرکل» باید بســیار عمدی در نظر گرفته شود.
آنها میخواهند میــان رهبر یک دولت منتخب و
یک دولتی که خودکامه و اقتدارگراست ،تفاوت قائل
شوند .وزارت خارجه آمریکا هنوز توضیحی درباره
تغییرات اخیر در توصیف شــی از ســوی مقامهای
آمریکایی ارائه نداده اســت و تنها با صدور بیانیهای
گفت :جمهوری خلــق چین یک «رژیم خودکامه»
است که از سوی حزب کمونیست چین اداره میشود
و شی جینپینگ هم دبیرکل این حزب است.

نامه بیل گیتس به رئیس جمهور کره جنوبی

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی دیروز (یکشنبه) اعام کرد ،بنیانگذار ماکروسافت نامهای به
رئیس جمهور کره جنوبی ارســال کرده و در آن ابراز امیدواری کرد که همکاری مشترک میان
سئول و کمپانیاش در واکنش به ویروس کرونا تقویت شود.به گزارش خبرگزاری یونهاپ ،بیل
گیتس ،رئیس بنیاد خیریه «بیل و ملیندا گیتس» در این نامه که روز دوشنبه ارسال شده اعام
کرد که از نحوه پاســخگویی کره جنوبی به ویروس کرونا از جمله اقدامات مربوط به قرنطینه و
تاشهای بخش خصوصی برای تولید واکســن تحت تاثیر قرار گرفته اســت.گیتس گفت ،اگر
کمپانی «اس کی بیوساینس» کره جنوبی موفق به تولید واکسنی برای این ویروس جدید شود،
این کمپانی قادر خواهد بود از ژوئن ســال آتی میادی ظرف یک ســال  ۲۰۰میلیون واکسن
تولید کند.کمپانی «اس کی بیوساینس» توانسته بودجه تحقیقاتی  ۳.۶میلیون داری این بنیاد
خیریه برای تولید واکسن کووید  ۱۹را به دست آورد.گیتس همچنین گفت ،سرمایهگذاری این
بنیان خیریه در آژانس غیردولتی «رایت فاند» را که در سال  ۲۰۱۸میادی با مشارکت وزارت
بهداشــت سئول و پنج شرکت بیو دارویی کرهای به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه
برای حل مشکات بهداشت عمومیشان تاسیس شده است ،افزایش خواهد داد.گیتس همچنین
به کیم جونگ-ســوک ،بانوی اول کــره جنوبی به خاطر انتصابش به عنــوان رئیس افتخاری
کمیته پشــتیبانی کره موسسه بینالمللی واکسن تبریک گفت.موسسه بینالمللی واکسن یک
آژانس بینالمللی اســت که تمامی تاشهای خود را صرف تحقیقات و ساخت واکسن میکند.
رئیــس جمهور کره جنوبی و گیتس همچنین در آوریل ســال جاری میادی تماس تلفنی با
یکدیگر داشــتند و در آن توافق کردند تا به منظور ساخت واکسن و کشف درمان ویروس کرونا
همکاریهای خود را افزایش دهند.

زمایش بزرگ نیروی دریایی روسیه با حضور پوتین

روسیه به مناسبت روز ناوگان دریایی شاهد مانور تسلیحات دریایی گسترده در هفت منطقه از
جمله ســن پترزبرگ با حضور رئیسجمهوری این کشور است.به گزارش روسیا الیوم ،روسیه به
مناسبت روز ناوگان دریایی شاهد مانور تسلیحات دریایی گسترده در هفت منطقه از جمله سن
پترزبرگ با حضور رئیسجمهوری این کشــور است.انتظار میرود مراسم امسال از سال گذشته
گستردهتر باشد ،به گونه ای که طی آن  ۲۵کشتی ،حدود  ۱۵هزار نظامی و  ۸۰جنگده و بالگرد
مشارکت دارند.این رزمایش نظامی در سن پترزبرگ با حضور «وادیمیر پوتین» ،رئیسجمهوری
روسیه برگزار میشود .مسئولیت اجرای این مانور را پوتین به «سرگئی شویگو» وزیر دفاع خود
ســپرده بود.این مانور و مراسم های آن در هفت پایگاه دریایی سن پترزبرگ ،سیویر ومورسک،
سواستوبل ،بالتیسک ،وادیوستوک ،پترو باولوفسک برگزار می شود.
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نگـــاه
پیوستن روسیه به ناتو؛
از گمانهزنی تا واقعیت

در حالیکه ایده پیوســتن روسیه به ناتو از دهه  ۹۰میادی و همچنین در
مقاطع مختلفی مورد بحث بوده است اما تحقق این موضوع در سال ۲۰۲۰
به نظر تحلیلگران امری فرضی به شــمار مــی آید چون به گفته آنها هیچ
تمایلی از ســوی هر دو طرف در این رابطه وجود ندارد .ناتو  ۷۰سال پیش
و در شــرایطی که جهان تــازه از جنگ دوم جهانی فارغ شــده بود ،برای
مقابله با اردوگاه شــرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی در آمریکا بوجود
آمد و  ۱۲کشور شامل آمریکا ،کانادا ،ایسلند ،انگلیس ،فرانسه ،بلژیک ،هلند،
لوکزامبورگ ،نروژ ،دانمارک ،ایتالیا و پرتغال هسته اولیه آن را تشکیل دادند.
از اهــداف اصلی این ســازمان ،بازدارندگی در برابر هرگونه تجاوز نظامی به
کشــورهای عضو آن اعام شــد.این پایان کار نبود چرا که در طول جنگ
ســرد ناتو عما به بازوی نظامی آمریکا در راس اردوگاه غرب برای مقابله با
اقدامات شوروی و کشورهای عضو پیمان ورشو تبدیل شد .پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شــوروی در ســال  ۱۹۹۱میادی که پس از انحال پیمان
ورشــو بوقوع پیوست ،پیمان ناتو حفظ شــد و روند گسترش خود را ادامه
داد.روس ها معتقدند که گســترش ناتو به شرق ،برخاف وعده این پیمان
صورت می گیرد و امنیت و تمامیت ارضی این کشــور را هدف گرفته است.
با این وجود ناتو و روســیه تاش کرده اند به سمت کاهش تنش ها و حتی
همکاری مشــترک حرکت کنند .اما اوایل ماه جاری میادی کریســتین
اشــمیت قانونگذار آلمانی اعام کرد که طرح الحاق روســیه به ناتو باید بار
دیگر در دســتورکار قرار بگیرد .در دهه ۹۰میادی نیز این سناریو با هدف
ایجاد یک سیستم جدیدی از امنیت جهانی مورد بررسی قرار گرفته بود.در
سال  ،۱۹۹۱روسیه اعام کرد که می خواهد به ناتو بپیوندد .بوریس یلتسین
اولین رئیس جمهور دولت جدید روسیه ،عضویت در ناتو را «هدف سیاسی
بلند مدت» کشــور خــود خوانده بود .از آن زمان تاکنون این درخواســت
چندین بار دیگر مطرح شده است.هر چند وادمیر پوتین رئیس جمهوری
فعلی روســیه در مصاحبهای با اولیور استون کارگردان آمریکایی در سال
 ۲۰۱۷تایید کرد که وی زمانی به بیل کلینتون رئیسجمهوری سابق آمریکا
پیشــنهاد داده بود مســکو به ناتو بپیوندد اما در عین حال وی ناتو را یک
سازمان «تهاجمی در حال توسعه» میداند که به سمت مرزهای کشورش در
حرکت است .وی پیشتر در مصاحبه با خبرنگاران سقوط ناتو را «سودمند»
خوانده بود.برخی کارشناســان ناتو را به دلیل «دشــمنی با روسیه» متهم
میکنند و آن را عامل تنش بین دولتهای غربی و روسیه میدانند .به اعتقاد
این کارشناســان «حفظ تعادل» در برخورد با روسیه میتواند نتایج بهتری
در راســتای برقراری صلح به دنبال داشته باشد .پیشنهاد آنان این است که
اگر ناتو به جای دشمنتراشــی به دنبال مبارزه با حمات سایبری ،مقابل با
تروریسم و برقراری صلح در جهان باشد ،برای جهانیان مفیدتر خواهد بود.
طی سالهای گذشته ،تنشها و بحرانهای منطقه ای و بین المللی و همچنین
مسئله امنیت اروپا ازجمله عواملی بوده که به رویارویی و تنش میان روسیه
و ناتو دامن زده است .کارشناسان بر این باورند که حتی اگر احتمال اندکی
برای پیوستن روسیه به ناتو وجود داشته باشد ،فقط در شرایطی این هدف
محقق می شود که فضای امنیت جهانی به طور چشمگیری تغییر کند.این
بحث در حالی مطرح بوده کــه آمریکا تحت هدایت دولت ترامپ به دنبال
خروج از برخی معاهدههای بینالمللی مشــترک با روسیه از جمله معاهده
کنترل تسلیحات یا معاهده اســتارت برآمده است .معاهده جدید استارت
(تنها توافق نامه کنترل تســلیجات میان روسیه و آمریکا) در فوریه ۲۰۲۱
منقضی خواهد شد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک کریستین اشمیت که
در ســال های گذشته وزیر کشــاورزی و همچنین وزیر حمل و نقل آلمان
نیز بوده ،در این رابطه گفت :یوری لوژکوف شــهردار ســابق مسکو پیش از
این مساله پیوستن روســیه به ناتو را رد نکرده بود .این مساله باید به طور
جدی مورد بررســی قرار بگیرد.روابط ناتو -روسیه پس از تشکیل شورای
روسیه -ناتو در سال  ۲۰۰۲بهبود یافت .در بحبوحه بحران اوکراین در سال
 ۲۰۱۴فعالیت این شــورا تعلیق شد.طی  ۳۰سال روابط ناتو و روسیه ،ایده
پیوستن مسکو به این ائتاف جهانی از زبان شماری از مقامات دنیا از جمله
رادوســاو سیکورسیکی وزیر خارجه سابق لهســتان در سال  ،۲۰۰۹ولکر
روهه وزیر دفاع اسبق آلمان مطرح شده است.با این حال هوگو کلیجن یک
عضو موسسه روابط کلینگندال معتقد است :در حالیکه گمانهزنی ها در مورد
پیوســتن روسیه به ناتو بارها مطرح شده اما در این مقطع زمانی مساله ای
فرضی محسوب میشود .هیچ کدام از طرفین تمایلی به بحث جدی در این
رابطه ندارند .مادامی که برخی مشکات کنترل تسلیحات و مناقشات ارضی
در جهان حل و فصل نشوند ،حتی گرمی روابط نیز غیرممکن است.در سال
 ۲۰۲۰ســخت میشود که روابط روسیه -ناتو را دوستانه خواند .ناتو اکنون
روســیه را تهدیدی جدی برای خود تلقی میکند و همچنان در راســتای
تقویت حضور نظامیاش در شرق اروپا گام برمیدارد.ناتو یک سیستم دفاع
جمعی است که به موجب آن کشورهای عضو آن در مقابل هر حمله خارجی
به یکی از اعضا از آن کشــور دفاع میکنند .ناتــو اکنون  ۲۹عضو دارد که
ســه عضو آن (ایاات متحده آمریکا ،فرانسه ،و بریتانیا) عضو دائمی شورای
امنیت سازمان ملل متحد هستند و قدرت وتو دارند.مرکز فرماندهی ناتو در
بروکسل ،پایتخت بلژیک است .بجز  ۲۹کشور اصلی عضو ناتو ۲۱ ،کشور نیز
در برنامههای صلح آن مشارکت میکنند و  ۱۵کشور نیز در گفت وگوهای
آن شرکت دارند.بودجه ناتو حدود ۷۰درصد از کل هزینههای نظامی جهان
را شــامل میشود و کشــورهای عضو آن موظفند تا سال  ۲۰۲۴حداقل ۲
درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به آن اختصاص دهند.

گزیده خبر
اعام وضعیت فوقالعاده در کرهشمالی با
تشخیص اولین مورد مشکوک کرونا

خبرگزاری رسمی کرهشمالی گزارش داد ،پیونگیانگ اولین مورد مشکوک
به ابتا به ویروس کرونا را در این کشور ثبت کرده است که آن فردی است
که اوایل این ماه به طور غیر قانونی از طریق مرز کرهجنوبی وارد شده است.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،اداره سیاســی کمیتــه مرکزی حزب
کارگران کره روز شــنبه یک جلســه فوقالعاده با حضور کیم جونگ اون،
رهبر کرهشــمالی برای بررسی وضعیت شهر کائسونگ که آن مورد مظنون
در آن دیده شده است ،برگزار کرد.آژانس خبری مرکزی کره (کیسیانای)
گزارش داد ،نتایج تست کروناویروس از این فرد که در تاریخ  ۱۹ژوئیه وارد
کرهشمالی شد ،نامشخص هستند و این فرد در قرنطینه به سر میبرد .این
مقامها اکنون در جستجوی افرادی هستند که با این فرد در تماس بودهاند.
در همین حال رهبر کرهشمالی قرنطینه کامل برای شهر کائسونگ و برای
جلوگیری از شــیوع احتمالی وضعیت فوقالعاده در سراسر کشورش اعام
کرده است.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
میگل آنخل آستوریاس
از میگل آنخل آستوریاس به عنوان یکی از بزرگترین
نویسندگان آمریکایی جنوبی نام برده میشود .او در
 ۱۸۹۹در گواتمااسیتی در خانوادهای بازرگان زاده
شــد .تحصیات دانشگاه را در رشــته حقوق انجام
داد و به دریافت درجــه دکترا نائل آمد.میگل آنخل
آستوریاس شاعر و نویسنده گواتماائی در نهم ژوئن
ســال  ۱۹۷۴درگذشت .در  ۱۹۲۴به لندن و سپس
به پاریس ســفر کرد و در دانشگاه سوربون در رشته
نژادشناســی به تحصیل ادامــه داد و در ادیان قدیم
امریــکای مرکزی تخصص یافت.در  ۱۹۳۰در شــهر
مادرید کتاب افسانههای گواتماا را انتشار داد و وطن
خود را در خال افسانههای کودکی به مردم شناساند.
کتاب به محض انتشار یکی از آثار بدیع ادبیات جوان امریکای اتین به شمار آمد و پل والری بر
آن مقدمه نوشت.پس از آن در  ۱۹۴۴کتاب «آقای رئیس جمهور» را نوشت که شاهکار او به شمار
آمد و از انتشارش در گواتماا جلوگیری شد .کتاب تصویری است زنده از حکومت استرادا کابررا،
رئیس جمهوری که از  ۱۸۹۸تا  ۱۹۲۰با استبدادی بیرحمانه بر کشور گواتماا فرمانروایی داشت.
آستوریاس در این کتاب واقعیت زندگی را با سبکی شاعرانه میآمیزد و رفتار غیرانسانی دستگاه
حکومت را با طبقه پایین اجتماع و بومیها و رذالت فرادستان و بیرحمی آنان را نسبت به ضعیفان
و ستمدیدگان ،و نیز آداب و سنن مردم گواتماا را با بیانی جالب توجه و زیبا وصف میکند.
کتاب آقای رئیس جمهور در ۱۹۴۶در مکزیک و سپس در آرژانتین و سرانجام در فرانسه به چاپ
رسید و در  ۱۹۵۲جایزه ادبی بهترین رمان خارجی را دریافت کرد و از آن پس توجه جهانیان را
به نویسندهاش معطوف داشت.

پیشنهاد

از هر دری خبری

کرونا شنا را در چشمه علی یکی از مناطق گردشگری ،باستانی و دیدنی
شهر ری متوقف نکرد!

ورزشی

بررسی جدید پژوهشگران در مورد سلولهای بویایی نشان میدهد
که شاید تهاجم ویروسی سلولهای پشتیبان که در حفره بینی قرار
دارند ،به کاهش بویایی بیماران مبتا به کووید ۱۹ -منجر شــود.
یافتههای این پژوهش نشــان میدهند که ســلولهای غیرعصبی
مغز و بینی ،به بیان ژنهایــی میپردازند که نقش مهمی در ورود
کروناویــروس بر عهده دارند اما نورونها این کار را انجام نمیدهند؛
در نتیجــه امکان دارد که ســلولهای غیرعصبی ،اهداف نخســت
آسیبهای ناشــی از ویروس باشند و به از دســت رفتن بویایی یا
"آنوسمی"( )Anosmiaمنجر شــوند .پژوهشهای اخیر در مورد
آنوسمی ناشی از کووید ۱۹-نشان دادهاند که سلولهای راه هوایی
فوقانی ،سطح بااتری از ژنهای گیرنده را بیان میکنند.

چشم انتظار در خاک رفتگان
چشــم انتظار در خاک رفتگان اثر برجستهی میگل
آنخل آستوریاس ،نویســنده گواتماایی است که به
راحتی میتوان آن را شــاهکار نامید .داستان کتاب
به طور کلی پیرامون مبارزه بــا دیکتاتوری گواتماا
و شرکت آمریکایی «موز» میچرخد .این شرکت به
حدی در سراسر کشور گســترده شده که به راحتی
نمیتــوان علیه آن کاری انجام داد .میزان اشــتغال
و درآمد این شــرکت باعث شــده که هم مردم و هم
حاکمیت به آن چشم داشته باشند .مشخص است که
در این بین وضعیت کارگران شرکت بسیار تاسفبار
و وضعیــت دالها و مهرههای خودی بســیار خوب
است .حال و روز کشور به حدی وخیم است که مردم
ترجیح میدهند به حمالی برای شــرکت موز ادامه دهند اما زن و بچههایشان چیزی – هرچند
بســیار کم – برای خوردن داشته باشند .در گوشه دیگر کشور نیز کامیونها و مزدوران مشغول
خالی کردن معادن و ذخایر کشور هستند .اگر هم کسی فکر اعتراض به سرش بزند ،جواب اعتراض
مشخص است .کشتار عجیبی بود .اعتصاب کارگرا رو به زور مسلسل شکستن و توی سیل خون
خفهش کردن .کشــتهها و زخمیها اونقدر زیاد بود که حســابش از دست همه در رفته بود .در
درقسمتی از کتاب در این باره چنین میخوانیم:
خوامبو ،همهی مردههای ســاحل با چشــمای باز رفتهن زیر خاک ،همهشون خوامبو تا وقتی
ظلم به دنیا حکومت میکنه ،چشمای مردههای زیر خاک بسته نمیشه .واسه همینه که تا باید
به اعتصاب بزرگ کمک کنی تا عدالت جای ظلم رو بگیره و مردهها بااخره بتونن چشماشون رو
ببندن و راحت بخوابن.....

فرهنگ

پیامدهای مالی دوپینگ در ورزش ایران
مطیع آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) به عنوان نهادی وابسته به فدراسیون پزشکی ورزشی و
ِ
(وادا) مســئولیت مستقیم کنترل دوپینگ ورزشکاران کشــور برای حضور پاک و به دور از آلودگی آنها در میادین بینالمللی را
برعهده دارد .این مســئولیت که در ســه مرحله نمونهگیری ،آنالیز و مدیریت نتایج به سرانجام میرسد ،بار مالی هنگفتی روی
دوش نادو و مجموعه ورزش ایران میگذارد .موضوع اصلی اما اینجاســت که با وجود تاشهای نادو در امر آموزش و اقدام برای
نمونهگیری سالیانه در جریان مسابقات و اردوها و خارج از آنها ،همچنان هستند ورزشکارانی که مرتکب این عمل خاف میشوند
و اینگونه تاشها و هزینهها برای کاهش آمار دوپینگ را بی نتیجه میگذارند .به همین منظور ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از
«پیامدهای مالی» ارتکاب به دوپینگ به عنوان یکی از راهکارهای کاهش گرایش ورزشکاران به استفاده از مواد نیروزا یا هر اقدامی
که به منزله دوپینگ باشد ،بهره گرفته است .نادو این پیامدها را در قالب «مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ» و «بخشنامه» به
فدراسیونها و مدیرانشان گوشزد کرده است.

تخت گاز

چراغ «سینما ماشین» رو به خاموشی است؟
در روزهایــی که اکران فیلمهای خارجی برای جذب
بیشتر مخاطب در بعضی ســالنهای سینمایی آغاز
شده« ،سینما ماشین» هم مدتی است فقط فیلمهای
خارجی اکران میکند .ابتدای امســال پس از اینکه
مشخص شــد همهگیری بیماری «کوید  »۱۹به این
راحتیها تمام شدنی نیست« ،درایوین سینما» با نام
سینما ماشین برای اکران فیلم «خروج» راهاندازی و
درواقع پس از ســالها دوباره به راه افتاد تا شــاید با
تعطیلی سینماها فرصتی بهتر ،ایمنتر و البته مشابهتر
به سینما برای عاقهمندان آماده شود .این طرح پس
از چند شب اکران فیلم «خروج» با نمایش چند فیلم
دیگر ادامه پیدا کرد و حتی در بعضی شهرها از جمله
مشهد نیز دنبال شد.حاا پس از چند ماه طرحی که در محوطه پارکینگ برج میاد اجرایی شده
بود ،این روزها فقط دو فیلم «جوکر» و « »۱۹۱۷را نمایش میدهد که اگر چه فیلمهایی خارجی و
در دسترسی برای مخاطبان این نوع فیلمها هستند ،اما باز هم در حد و اندازه خودشان گویا تعداد
تماشاگر خوبی دارند.حسین ذوقی  -مجری طرح سینما ماشین (در پارکینگ برج میاد)  -در این
باره به ایسنا میگوید :اگرچه میزان استقبال نسبت به گذشته کمتر شده ولی با این حال بد نیست،
چون مردم به دنبال تفریح و محیطی امن برای گذران اوقات فراغت خود هستند و اگر یک فیلم
ایرانی خوب و مخاطب پسند داشته باشیم استقبال زیادی خواهد داشت .ما مواردی را داشتیم که
حتی گفتهاند اگر به جای فیلم خارجی ،مثا فیلم «متری شیش و نیم» را نمایش دهید بهتر است
و براین اساس اگر پخشکنندهها و صاحبان آثار ایرانی ،فیلمهای خود را ارائه کنند شرایط بهتری
در جذب مخاطب خواهیم داشت.

دلیل کاهش بویایی بیماران مبتا
به کووید 19-چیست؟

درگ نفسگیر مکارن  720Sو پورشه  911توربو S
پورشه  ۹۱۱توربو  Sنسل  ۹۹۲در هنگام رونمایی بسیار سروصدا کرد زیرا این نسل بزرگترین افزایش قدرت را نسبت به نسل قبلی خود
تجربه کرده و پیشرانهٔ آن  ۷۰اسب بخار قدرت و  ۵۰نیوتن متر گشتاور بیشتری نسبت به توربو  Sنسل  ۹۹۱.۲تولید میکند .جدای از این،
توربو  Sجدید در شتاب صفر تا  ۹۶کیلومتر بر ساعت نیز با زمان تنها  ۲.۶ثانیه ،سریعترین  ۹۱۱تولیدی تاریخ محسوب میشود .با این اعداد
چشمگیر ،پرچمدار خانوادهٔ  ۹۱۱همچنان شهرت خود بهعنوان قاتل سوپراسپرتها را حفظ خواهد کرد اما آیا میتواند پادشاه مسابقات درگ
یعنی مکارن  ۷۲۰Sرا شکست دهد؟  ۹۱۱توربو  Sاز پیشرانهٔ  ۳.۸لیتری شش سیلندر تخت توئین توربوی آشنای پورشه استفاده میکند که
در اینجا  ۶۵۰اسب بخار قدرت و  ۸۰۰نیوتن متر قدرت تولید میکند .این نیروی چشمگیر توسط یک گیربکس هشت سرعتهٔ دوکاچه به هر
چهارچرخ منتقل میشود .از سوی دیگر ،در سینهٔ  ۷۲۰Sپیشرانهٔ  ۴لیتری  V۸توئین توربوی مکارن قرار گرفته که  ۷۲۰اسب بخار قدرت و
 ۷۷۰نیوتن متر گشتاور را در اختیار راننده قرار میدهد؛ بنابراین سوپراسپرت بریتانیایی قدرت بیشتری نسبت به رقیب آلمانی دارد و همچنین
با  ۱۴۲۰کیلوگرم وزن ،به میزان قابلتوجهی از پورشه  ۱۶۵۰کیلوگرمی سبکتر هم هست؛ اما از سوی دیگر ،برتری توربو  Sبرخورداری از
سامانهٔ چهارچرخ محرک است درحالیکه نیروی موتور در  ۷۲۰Sصرفاً به چرخهای عقب منتقل میشود.

رباتی که نقش "سگ راهنما"
را ایفا میکند
یک دانشجو برای افرادی که دارای اختال بینایی هستند ،یک
دســتگاه دســتی رباتیک طراحی کرده که میتواند آنها را در
یافتن مسیر راهنمایی کند .نام این ربات که "تئا"(  )Theiaنام
دارد ،با الهام از "تئا" الهه بینایی و نور درخشان آسمان آبی در
اســاطیر یونان است و در ساخت آن از دسته کنسولهای بازی
الهام گرفته شــده است .ربات تئا برای افرادی طراحی شده که
امکان نگهداری حیوان خانگی را ندارند و به نوعی نقش "ســگ
راهنمــا" را برای آنهــا ایفا میکند .این دســتگاه که با صدا
فعال اســت ،میتواند مسیرهای ســریع و ایمن را با استفاده از
دادههای آناین و حســگرهای پردازنده در زمان واقعی ،برنامه
نویسی کند.

پیشبینی زمان کامل رسیده شدن
"آووکادو" توسط یک دستگاه
محققان با همکاری اســتارتآپ مواد غذایی ""Savormetrics
چند حســگر تولید کردند که میتواند پیشبینــی کند چه زمان
محصوات غذایی کاما رسیده و قابل مصرف هستند .هر ساله حدود
 ۴۰درصد از کل مواد غذایــی در ایاات متحده آمریکا دور ریخته
میشــوند و مصرف نمیشوند ،این بدان معنی است که طبق گفته
شورای ملی دفاع از منابع ملی ،آمریکاییها  ۱۶۵میلیارد دار مواد
غذایی را که میتوانــد برای تهیه بیش از  ۵۸تریلیون وعده غذایی
استفاده شــود ،دور میاندازند .محققان طی این مطالعه با استارت
آپ مواد غذایــی " "Savormetricsهمکاری کردند تا محصولی
را تولیــد کنند که بتواند به کاهش ضایعــات و دور ریختگی مواد
غذایی کمک کند.

