
۲۱۲ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی کروناویروس 
در کشــور طی شبانه روز گذشته را اعام کرد. دکتر اری گفت: 
از دیروز ۶ مرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۴۳۴ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شــد که  یک هزار و ۴۳۶ نفر از آنها بســتری شدند.وی گفت: 
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۲۹۳ هــزار و ۶۰۶ نفر 
رسید.ســخنگوی وزارت بهداشــت ادامه داد: متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشــته، ۲۱۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادنــد و مجموع جان باختگان این بیمــاری به ۱۵ هزار و ۹۱۲ 
نفر رســید.به گفته اری، خوشبختانه تا کنون ۲۵۵ هزار و ۱۴۴ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.

وی همچنیــن افزود: ۳۸۱۹ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در 
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.اری ادامه 
داد: تا کنون دو میلیون و ۳۵۳ هزار و ۵۳۲ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت 
با تاکید بر لزوم شســت وشوی مداوم دســت ها، فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک، و با بیان اینکه ۲۵  گفت: همانند 
روزهای گذشته استانهای مازندران، فارس، آذربایجان های شرقی 
و غربی، خراســان رضوی، البرز، خوزســتان، لرستان، گلستان، 
کرمان، زنجــان و ایام در وضعیت قرمز قرار دارند.وی همچنین 
ادامه داد: اســتانهای تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، 
مرکزی، خراسان شــمالی، همدان، خراســان جنوبی، سمنان، 
سیستان و بلوچســتان، اردبیل و کهگیلویه و بویر احمد هم در 

وضعیت هشدار قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رییس بنیاد مستضعفان اعام کرد: مالیات بنیاد مستضعفان حدود هزار میلیارد تومان است که ۶۰ درصد آن سهم بنیاد و ۴۰ درصد آ ن سهم مردم است.پرویز فتاح در 
نشست خبری با بیان اینکه در یک سال گذشته که وارد بنیاد مستضعفان شده ام، گزارش عملکردی را به مردم اعام می کنم و در یک سال گذشته تغییراتی در این 
نهاد داشتیم.وی افزود: معموا برنامه و بودجه و آ مار آفتی دارد که دلیل این تغییرات محسوب می شود.رییس بنیاد مستضعفان با اشاره به درآمد این بنیاد در یک سال 
گذشته گفت: در یک سال گذشته رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۹7 داشتیم و درآمد کل بنیاد به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. سود عملیات ناخالص قبل از کسر 

مالیات 7 هزار میلیارد تومان بود.فتاح با اشاره به مالیات بنیاد مستضعفان گفت: .....

www.sobh-eqtesad.ir

 فتاح مطرح کرد:
پولی از بنیاد، وارد انتخابات نمی شود
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فساد اگر ظلم نیست، پس چیست؟
امروزه در آســتانه گذار از یک پنجم قرن ۲۱ اگر از رسانه ها بخواهیم 
فســاد را به واقع  و با ادبیات جهان شــمول تعریف کنند، هر یک به 
وجهی از فســاد می پردازد و بــا این تعریف قیافه ای حق به جانب به 
خود گرفته و به شما نگاه میکنند که، فهمیدی؟ به عبارت دیگر زاویه 
های نگاه به فساد در دیدگاه مردم و رسانه ها و کارشناسان اما متفاوت 
است، تلقی این تفاوت گسترده نیست. این حقیر فساد را نوعی ظلم که 
بنظرم همه ی ظلم تعریف میکنم و از عبارت بی نظیر موای متقیان 
در نهج الباغه ودیعه گرفته فســاد را در تقابل با عدالت معنی میکنم. 
ایــن امام همام در حکمت ۴۳7 نهج الباغه در مقابل ســئوالی که از 
ایشان شده است فرموده اند: » ُسِئَل )علیه السام( أَیُُهَما أَْفَضُل، الَْعْدُل 
أَوِ الُْجوُد؟ َفَقاَل )علیه الســام(: الَْعْدُل یََضُع اْلُُمــوَر َمَواِضَعَها، َو الُْجوُد 
یُْخِرُجَها ِمْن ِجَهِتَها؛ َو الَْعْدُل َسائٌِس َعاٌم، َو الُْجوُد َعارٌِض َخاٌص؛ َفالَْعْدُل 
أَْشــَرُفُهَما َو أَْفَضُلُهَما«. از آن حضرت پرسیدند که کدام یک از این دو 
برترند: عدالت یا بخشندگی؟ فرمود: عدالت، هر چیز را به جای خود می 
نهد و بخشــندگی آن را از جای خود بیرون می نهد. عدل، نگاهدارنده 
همگان است و بخشــندگی، تنها کسی را در بر می گیرد که بخشش 
نصیب او شــده. پس، عدالت از بخشندگی شریفتر و برتر است. حال با 
توجه به اینکه بخشــندگی میتواند تقارن هم داشته و بخل و فساد در 
جامعه را در تقابل داشته باشــد پس میتوان گفت در تقابل با عدالت 
واقع است.  در واقع امام )علیه السام( به دو نکته اساسی اشاره فرموده 
اند: نخســت این که نتیجه عدالت این است که هر کسی در جامعه به 
حق خویش برسد و هرچیز در جای خود باشد. اصواً بعضی عدالت را 
چنین معنا کرده اند: »وضع الشیء فی موضعه; هرچیز را در جای خود 
قرار دادن«. روشن است که در این صورت تمام افراد اجتماع به تاش 
و کوشش برمی خیزند تا بتوانند حق عادانه خود را بگیرند در نتیجه 
جامعه در ســایه عدالت، شــکوفا و فعال و مترقی می شود. اما جود و 
بخشش چنین نیست زیرا چیزی اضافه بر استحقاق افراد است که البته 
در جای خود بســیار خوب و شایسته است ولی ای بسا همین صفت 
خوب و شایسته سبب شود که عده ای به تنبلی روی آورند و تاش و 
کوشش را کم کنند و به انتظار جود و بخشش سخاوتمندان بنشینند. 
در ادامه پاسخ به سئوال مطرح شده سپس امام )علیه السام( به نکته 
مهم دیگری اشــاره می کند، می فرماید: عدالت امری است فراگیر که 
تمام جامعه انســانی می توانند از آن بهره مند گردند و در ســایه آن 
به زندگی آبرومندی ادامه دهند در حالی که جود و بخشــش فراگیر 
نیست و همیشه موضعی و محدود است و روشن است چیزی که آثار 
مثبــت آن همه افراد جامعه را فرامی گیرد از چیزی که جنبه محدود 
دارد بهتر و اشرف و افضل است. حال در تقابل با جود و بخشش اگر از 
حضرت سئوال میشد عدالت بهتر است یا ظلم که فساد عین ظلم است 
به نظر شــما معظم له چه پاسخی داشتند. امروز فساد میدان عرضه و 
اندام کسانی است که از موقعیتی در مقابل دیگران برخوردارند و از این 
موقعیت سوء اســتفاده به نفع خود میکنند. علت اینکه بعضا دستگاه 
قضایی متعرض فساد میشود نیز همین است که فساد ظلم است. اگر 
فساد را ظلم تعریف کردیم حال نکته مهمتری مطرح میشود و آن این 
است که تعداد ۲۹ آیه از ایات قرآن کریم  مستقیماً دربارة عدالت نازل 
شده است و حدود ۲۹  آیة دیگر هم در مورد ظلم که ضد عدالت می 
باشد، نازل شده است. در مجموع می توان ادعا کرد که حدود یک دهم 
از آیات قرآن یا به طور مســتقیم و یا به طور غیرمستقیم به این بحث 
اشاره دارند و این امر نشان دهندة اهمیت آن در دین اسام می باشد. 
بنابراین، یکی از بنیادی ترین مفاهیم در علوم انسانی و به خصوص در 
علم سیاست مفهوم عدالت و نقطه مقابل آن یعنی»ظلم« است. حال با 
توجه به این نکات بسیار با اهمیت چگونه است که عده ای حاضرند ولو 
در لباس روحانی به اقداماتی دست بزنند که از آن به ظلم تعبیر میشود 
و توجه ندارند که من از فساد اینگونه می فهمم که فساد رسمش ظلم 
است و ظلم در منظر و پیشگاه پرورگار بخشودنی نیست و بعید است 
که اجازه توبه به بی خبرانی عطا کند که بجز خود به احدی نمی انیشند 

و حاضرند برای نفع خود به هر اقدامی دست بیازند. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

 فتاح مطرح کرد:
پولی از بنیاد، وارد انتخابات نمی شود

رییس بنیاد مســتضعفان اعام کرد: مالیات بنیاد مستضعفان حدود هزار میلیارد تومان است که ۶۰ درصد 
آن سهم بنیاد و ۴۰ درصد آ ن سهم مردم است.پرویز فتاح در نشست خبری دیروز با بیان اینکه در یک سال 
گذشــته که وارد بنیاد مستضعفان شده ام، گزارش عملکردی را به مردم اعام می کنم و در یک سال گذشته 
تغییراتی در این نهاد داشتیم.وی افزود: معموا برنامه و بودجه و آ مار آفتی دارد که دلیل این تغییرات محسوب 
می شود.رییس بنیاد مستضعفان با اشاره به درآمد این بنیاد در یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته 
رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۹7 داشتیم و درآمد کل بنیاد به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. سود عملیات 
ناخالص قبل از کسر مالیات 7 هزار میلیارد تومان بود.فتاح با اشاره به مالیات بنیاد مستضعفان گفت: مالیات 
مســتضعفان حدود هزار میلیارد تومان اســت که ۶۰ درصد آن سهم بنیاد و ۴۰ درصد آ ن سهم مردم است.

رییس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه هیچ بدهی مالیاتی نداریم، گفت:  اظهارنامه در اختیار است و آن را 
تسویه می کنیم در هیچ جای بنیاد مستضعفان معافیت مالیاتی نداریم و امسال هم مالیات را پرداخت می کنیم.

ورود بنیاد مستضعفان به پروژه های نفتی
فتاح با بیان اینکه شــرکت های خارجی از پروژه های نفتی رفتند، گفت: درخواســت خــود را برای ورود به 
پروژه های نفتی به وزارت نفت ارائه دادیم و آنها هم استقبال کردند و بر روی سکوی سحر ۱ و ۲ هم رفته ایم.

وی افزود: حفاری و تعمیر چاه های نفتی را انجام می دهیم، در حالی که این اقدامات را قبا خارجی ها انجام 
می د ادنــد و امروز صد در صد تعمیر دکل های نفتی توســط متخصصان داخلی انجام می  شــود.رییس بنیاد 
مســتضعفان اظهار داشت:  در حال حاضر ارزش دو کل ســحر ۱ و ۲، ۴۰۰ میلیون دار است و این دکل ها 
بنیادی هســتند.فتاح درباره ورود پروژه انتقال نفت گفت: اخیرا وارد خط لوله ۹۰۰ کیلومتری انتقال نفت از 
کوره به جاسک ورود کرده ایم و ۱۶۵ کیلومتر از این پروژه به احداث رسانده ایم.رییس بنیاد مستضعفان با بیان 
اینکه در پروژه میدان نفتی مارون ۱ و ۲ در خوزســتان حضور داریم، اظهار داشــت: با وزارت نفت در اینباره 
قرارداد منعقد کردیم و هیچ یک از دکل ها خارجی نیستند و همه این دکل ها از سوی بنیاد مستضعفان تامین 
شده اند.وی ادامه داد: دوباره به فاز دو فواد کاوه در بندر شهید رجایی شده ایم که این پروژه به زودی به افتتاح 
می رسد که بنیاد مستضعفان بر این پروژه پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده و ۱.۲ میلیون تن به 

تولید فواد در کشور اضافه کرده ایم.

هیچ عملکرد ما مبهم و پنهان نیست
فتاح تاکید کرد: هیچ عملکردی از ما مبهم و پنهان نیســت و تمام نهادهای بازرسی، حسابرسی، حراستی و 
حفاظتی می توانند به بررسی عملکرد بنیاد ورود کنند.فتاح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شرایطی که 
دولت با کمبود ذخائر ارزی مواجه است بنیاد مستضعفان چه میزان درآمد ارزی داشته و چه میزان از آن را 
وارد کشور کرده است، گفت: در یک سال گذشته مجموعه بنیاد مستضعفان ۶۰۰ میلیون دار درآمد صادراتی 
داشته است که این درآمد به رغم تمام سختی ها، ممنوعیت ها و محدودیت ها وارد کشور شده است.وی تاکید 
کرد: با رییس بانک مرکزی دیداری داشتم و ایشان هم از این روند برگشت ارز صادراتی متعلق به مجموعه های 

بنیاد مستضعفان رضایت خود را اعام کرد. 
ادامه در صفحه دوم

رئیس قوه قضاییه، تهدید هواپیمای مســافربری 
ماهان توســط جنگنده های آمریکایی را مصداق 
بارز راهزنی هوایی دانست و دادستان کل کشور را 
مأمور تنظیم شکایت از عامان این تعرض هوایی 
کرد.به گزارش  اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، 
سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی 
قوه قضاییه با اشاره به تهدید هواپیمای مسافربری 
جمهوری اســام ایران در مسیر تهران به بیروت 
توسط جنگنده های آمریکایی اظهار داشت: خوی 
استکباری و شرارت های آمریکا همواره برای مردم 
این کشور، مردم اروپا و ملت های منطقه خاورمیانه 
دردســرآفرین بوده است.رئیس قوه قضاییه افزود: 
شرارت آمریکایی ها یک روز تسلیح منافقین برای 
حمله به ایران اسامی بود که با حضور هوشمندانه 
مردم و نیروهای مســلح ما در عملیات مرصاد به 
شکســت و اضمحال آنها منتهی شد و یک روز 
دیگر ترور ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود 
کــه موجب لعن و نفرین آمریکایی ها و انســجام 
ملی و وحدت نیروهای دلــداده به انقاب و امت 

اسامی شد.

از راهزنی هوایی آمریکا به راحتی نمی گذریم
رئیسی ادامه داد: شــرارت در عرصه هوانوردی و 
تهدید امنیت مســافران مظلوم در آسمان از تازه 
ترین اقدامات شرارت آمیز آمریکایی ها بود که هم 
باید مسئوان حقوق بین الملل و امنیت هوانوردی 
نسبت به آن حساس باشند و هم از سوی معاونت 
بین الملل قوه قضاییه، دادســتانی کل کشــور و 
مسئوان سیاست خارجی پیگیری شود.رئیس قوه 
قضاییه با بیان این که اقدام شــرارت بار آمریکا در 
تهدید هواپیمای مسافری برگ دیگری بر سیاهه 
ی جنایت های آنها افزود، خاطر نشــان کرد: نمی 
توان از راهزنی هوایی به راحتی گذشت و ما حتماً 
پیگیر شــکایت های سرنشینان و آسیب دیدگان 
هواپیمای مسافربری ماهان خواهیم بود.رئیسی در 
ادامه، آل ســعود را امتداد راهبردی آمریکایی ها 
در منطقه دانســت و با اشاره به جنایات این رژیم 
در یمن اظهار داشت: امروز جان هزاران انسان بی 
گناه از جمله زنان و کودکان یمنی در خطر است 
و عجیب اســت که مدعیان حقوق انسان در برابر 
جنایت ســعودی ها و حامیان پشت پرده شان که 
اولین اقتضائات حقوق بشری را زیرپا گذاشته اند، 

سکوت کرده اند.

خــروج آمریــکا از منطقه پایــان بخش 
شرارت های این کشور است

رئیس قوه قضاییه تداوم حضور نیروهای آمریکایی 
در منطقه را عامل ناامنی و تنها راهکار مؤثر برای 
پایان دادن به شرارت های آنها را خروج آمریکا از 
خاورمیانه دانست و بر پیگیری این راهبرد و مطالبه 

ملت ها از سوی جبهه مقاومت تأکید کرد.

دولت در خط مقدم مدیریت بازار قرار دارد
رئیســی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
ضرورت مدیریت بازار و کنتــرل قیمت کااهای 
اساسی مورد نیاز مردم تصریح کرد: دولت در خط 
مقــدم مدیریت بازار قرار دارد و باید به طور جدی 
دنبال کنترل قیمت ها باشــند تا مردم احســاس 

آرامش کنند.

هیچ گونه اخالگری در بازار را بر نمی تابیم
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل پرونده های 
متعدد در دادگستری برای تخلفات صورت گرفته 
در ارزهای صادراتــی و وارداتی و ارزهای مداخله 
ای و اخالگران نظام ارزی متذکر شــد: هیچ گونه 
اخالــی را در نظام تولید، توزیــع و ارزی و ریالی 
برنمی تابیم و با هر کســی که اخال ایجاد کند، 

برخورد خواهیم کرد.

برخورد قضایی رافع مســئولیت دولت در 
مدیریت بازار ارز نیست

رئیســی در عین حال برخورد قضایی را بخشی از 
اقدامات ازم برای کنترل بازار عنوان کرد و گفت: 
اساس مدیریت بازار ارز این است که دولت با انجام 
وظایف و مسئولیت های خود بازار را سامان دهد 
و اقدامــات قضایی همچون برخورد با اخالگران و 
داان خیابانی موجب سلب مسئولیت از دولت در 

این زمینه نمی شود.

مسئوان اجازه تصرف اراضی ملی را ندهند
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشــاره به سفر روز 
گذشــته خود و همکارانش به لواسانات و دیدار با 
مردم این منطقه و برگزاری جلســه شورای عالی 
حفظ حقوق بیت المال بــا حضور تعدادی از وزرا 
و مقامات دولتی اظهار داشــت: در کشور مناطق 
خوش آب و هــوا زیاد داریم که باید همه مردم از 
آن منتفع شوند اما لواسان به یک نماد تبدیل شده 
است.رئیســی به تصرفات اراضی ملی و تخلف در 
ساخت و ســازها در منطقه لواسان اشاره کرد و با 
بیان این که بخش عمده تخلفات در مقابل دیدگان 
مسئوان صورت می گیرد، تصریح کرد: مسئوان 
باید نسبت به جلوگیری از تخلف حساس باشند و 
اجازه ندهند یک اقدام خاف از ابتدا شکل بگیرد 
که بعداً مجبور به برخورد با آن شــوند.رئیس قوه 
قضاییه با بیان این که قصور در برخورد با تخلفات 
در حوزه ســاخت و ســاز موجب می شود هر روز 
شاهد تشــکیل یک پرونده قضایی باشیم، افزود: 
برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز باید 
اصول شهرسازی برای متقاضیان تبیین شود تا راه 
برای ســاخت و سازهای قانونی باز و برای هرگونه 

تخلف و بی قانونی بسته شود.

به سودجویان اجازه نمی دهیم ثروت ملی را 
به نفع خود مصادره کنند

رئیســی بر همین اســاس به دادستان کل کشور 
و دبیر شــورای عالی حفظ حقــوق بیت المال و 
همچنین معاونت حقوقی قــوه قضاییه مأموریت 
داد مطالبات دستگاه های مختلف در زمینه اصاح 
قوانین و شناســایی و رفع تناقضات و تعارضات و 
مشکات مربوط به قوانین و تصمیمات قضایی را 
با جدیت پیگیری نمایند.رئیس قوه قضاییه گفت: 
مقابلــه با زمین خواری و تصــرف اراضی ملی در 
سراسر کشور به صورت مستمر و قاطعانه پیگیری 
خواهد شــد و مشــمول مرور زمان نخواهد شد و 
اجازه نمی دهیم افراد سودجو ثروت ملی و منابع 
طبیعی را که برای همه عصرها و نســل هاســت، 

تصاحب کنند.

فرامین رهبری برای حفظ ثروت های ملی را 
با حساسیت پیگیری می کنیم

رئیسی، بیانات سال ۹۳ مقام معظم رهبری درباره 
حفظ اراضی ملی را راهبرد اساســی و نقشــه راه 
مســئوان اجرایی و قضایــی در حفاظت از بیت 
المال دانســت و تأکید کرد: فرامین رهبر انقاب 
بــرای صیانت از ثروت ملــی را نصب العین خود 
قرارداده و با حساسیت و جدیت پیگیری می کنیم 
و بــه مردم هم اطمینان می دهیم اجازه نخواهیم 

داد ثروت ملی دچار هیچ گونه آسیبی شود.

گزارش معاونــت حقوقی از آخرین وضعیت 
لوایح قضایی در دولت

در این نشست، معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره 
بــه طراحی و تکمیل 7۰ مقرری، دســتورالعمل، 
بخشــنامه و ایحه، از معطل ماندن برخی لوایح 
ارســالی به دولت خبر داد و از رئیســی خواست 
بر اســاس تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف 
و اختیــارات رئیس قوه قضاییه و با توجه به اتمام 
مهلــت قانونی ۳ ماهه دولت و مدت تمدیدی آن، 
دستورات ازم را جهت ارسال مستقیم این لوایح به 
مجلس صادر کند.حجت ااسام مصدق در ادامه 
خاطرنشان کرد که لوایح »شوراهای حل اختاف« 
و »صیانت از حقوق زنان« چند ماه و ایحه »ثبت 
شــرکت ها« نیز ۱۱ ماه در انتظار تعیین تکلیف و 
ارسال به مجلس شــورای اسامی از سوی دولت 

قرار دارند.

پیگیری تعقیب قضایی متعرضان به هواپیمای 
مسافربری ماهان

علی باقری معاون بیــن الملل قوه قضاییه و دبیر 
ستاد حقوق بشــر، با اشاره به تعرض ماجراجویانه 
جنگنده های ارتش تروریستی آمریکایی به پرواز 
۱۱۵۲ هواپیمایی ماهــان گفت: این اقدام تهدید 
عملی حق حیات مسافران پرواز ماهان و نیز تهدید 
عملی حــق آزادی و امنیت پرواز هواپیمای ایرانی 

در کوریدور رسمی هواپیمایی بین المللی است.
ادامه در صفحه دوم

زنگ خطر متغیرهای پولی به صدا درآمد؛

غولسرکشنقدینگیهرروزقویترمیشود
اجازه انتشار آمار عملکرد بودجه داده نشد

سانسورآمارهای اقتصادی؟

وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری در بخش صنعت

درحالی گزیده  آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بازهم اثری از عملکرد بودجه ای دولت در این 
گزارش نیست؛ از سال ۹7 بانک مرکزی انتشار این آمار را متوقف کرده است. بانک مرکزی درحالی گزیده آمارهای 
اقتصادی خرداد ۹۹ را منتشر کرد که جای گزارش مالی و بودجه در گزیده آمارها مانند دفعات قبل خالی است.این 
گزارش شامل دو صفحه جداول آماری از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، درآمدهای نفتی و فرآورده های نفتی، 
واگذاری دارایی های مالی، هزینه های جاری به تفکیک ملی و استانی و در صفحه دوم جزئیات درآمدهای مالیاتی 
بود.کارنامه دخل و خرج دولت که یکی از مهمترین آمار موردنیاز تحلیل ها و پژوهش های اقتصادی اســت که در 

همه کشورها حداکثر با تاخیر یکماهه منتشر می شود....

دولت سوییس اعام کرد

 انجام اولین معامله ایران از طریق
کانال بشردوستانه

دولت سوییس اعام کرد یک شرکت داروسازی این کشور اولین معامله تحت کانال تجاری بشردوستانه 
جدید با ایران را تکمیل کرد.به گزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوییس 
 )SHTA( در ایمیلی اعام کرد: مایلیم تاکید کنیم عملیاتی ســازی مقدمات تجارت بشردوستانه سوییس
در حال پیشــرفت اســت و چند شرکت پیش از این  پذیرفته شده اند و شرکت های بیشتری هم خواهند 
بود. معامات بیشــتر باید به زودی انجام شود.  دولت سوییس نام شرکت داروسازی مذکور را اعام نکرد 
و همچنین ارزش این محموله را هم ذکر نکرد. تنها گفته شــده که شــامل داروی سرطان است که برای 
درمان فزونی آهن بر اثر انتقال مکرر خون به بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.دولت سوئیس ۱۰ بهمن 
در بیانیه ای اعام کرده بود روز ۲7 ژانویه )هفتم بهمن( مجوز نخستین پرداخت برای ارسال دارو به ایران 
به ارزش دو میلیون و ۵۵۰ هزار دار از ســوی یک شــرکت داروســازی این کشور صادر شد. اما برن در 
اردیبهشــت ماه تأیید کرد هیچ مبادله اقام از کانال اصطاحاً بشردوستانه ای که آمریکا ادعا می کند برای 
رســاندن دارو به ایران ایجاد شده، صورت نگرفته است.هدف سازوکار تجاری بشردوستانه سوئیس ایجاد 
یک کانال امن پرداخت برای صادرکنندگان و تولید کنندگان مواد غذایی و دارو در سوئیس از طریق یک 

بانک سوئیسی است تا دریافت پول صادرات آنها به ایران تضمین شود.

رئیسی:

اجازهنمیدهیمثروتملیرامصادرهکنند
از راهزنی هوایی آمریکا به راحتی نمی گذریم

3

5

7

3

1

آلمان:
روسیهنمیتواندبهگروه7برگردد



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه7 مرداد 1399  7 ذی الحجه 1441  28 جوای 2020سیاست
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4414 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

موسوی:گزیده خبر

پاسخآمریکارابهوقتشمیدهیم
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ایران به وقت مقتضی پاسخ 
ازم به اقدام تروریســتی آمریکا در مورد هواپیما مســافربری را 
خواهد داد . سید عباس موسوی در نشست خبری با خبرنگاران  
با اشــاره به سفر اخیر ظریف به مســکو اظهار کرد: آقای ظریف 
در جریان این ســفر عاوه بر دیدار با آقای اوروف از طریق خط 
تلفنی امن یک ســاعت با آقای پوتین در مورد مسائل دوجانبه و 
تحوات بین المللی و منطقه رایزنی کردند.وی همچنین به سفر 
ظریف به عراق و ســفر نخست وزیر این کشور همسایه به تهران 
در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: امیدوارم که  نتایج این سفرها 
خیر  برای دو ملت ایران و عراق باشد.ســخنگوی وزارت خارجه 
در مورد اظهارات اخیر پمپئــو  در  ارتباط با تمدید تحریم های 
تســلیحاتی ایران و تاشهای این کشور در این زمینه  گفت:  بر 
اساس رایزنی ها و تماس هایی که ما با دوستان مان داشتیم، بعید  
می دانم که آمریکایی ها به اهداف خود در این زمینه دســت پیدا 
کنند.موسوی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر نتانیاهو 
مبنــی بر اینکه مــا اجازه نمی دهیم که ایــران در نواحی مرزی 
سرزمین های اشغالی حضور پیدا کند، گفت: آقای نتانیاهو مثل 
آقای هوک حرف زیاد میزند. ما نه حضور نظامی در جایی داریم 
و نه قصد داریم به صورت دائمی حضور نظامی در جایی داشــته 
باشــیم.وی با تاکید بر اینکه حضور ایران در ســوریه مستشاری 
اســت و این حضور به درخواست دولت سوریه انجام شده است، 
گفت: آنها هســتند که باید مقداری خــود را جمع و جور کنند. 
گرچه از اساس موجودیت آنها برای ما و کشورهای منطقه و حتی 
در سطح جهانی غیرمشروع و غیرقانونی است. آنها در جایگاهی 
نیستند که به جمهوری اسامی ایران بگویند کجا حضور داشته 
باشــد و چگونه حضور داشته باشد. اینها حرف های زیادی است 
که آقای نتانیاهو مطرح می کند.این دیپلمات کشورمان همچنین 
در پاسخ به ایسنا در مورد آخرین پیگیری های صورت گرفته از 
سوی ایران به منظور بازگردانده شدن پول های بلوکه شده ایران 
در کره جنوبی و اقدام کره در احضار ســفیر ایران اظهار کرد: ما 
هم در تهران و هم در ســئول و در ماقات هایی که در ســطوح 
مختلف با یکدیگر داشته ایم اعام کرده ایم که اقدام کره جنوبی 

در عــدم بازگرداندن پول های ایران بر خاف روابط دوســتانه و 
سنتی بین دو کشور است و ما از آنها خواسته ایم که اراده کشور 
ثالثی را در این روابط دخالت ندهند.وی با بیان اینکه بهانه های 
مطرح شــده از ســوی کره جنوبی در مورد این موضوع از جمله 
تحریم ها و فشــارهای آمریکا برای ما قابل قبول نیســت، گفت: 
مــا انتظار داریم که آنها به تعهدات خود عمل کنند و اگر مدعی 
مســتقل بودن دارند این اســتقال خود را به نمایش بگذارند و 
نشان دهند که تحت تاثیر کشورهای ثالث قرار نمی گیرند. آنها 
در همین راســتا باید پول ایران را آزاد کنند.موســوی ادامه داد: 
رابطه آنها با سایر کشورها به خودشان مربوط است و خواست ما 
این است که بدون دخالت کشورهای ثالث پول ملت ایران را که 
برای مبارزه با کرونا و عواقب آن به آن نیازمند است آزاد کند.وی 
همچنین در مورد اظهارات برایان هوک در جریان سفرهایی که 
به برخی از کشورهای منطقه داشته از جمله ادعای اینکه رئیس 
جمهور آمریکا در کنار ملت ایران است، گفت: آقای هوک حرف 

های زیــادی می زند. حرف های مجانی می زند و از طرف دیگر 
با توجه به شــرایط آمریکا و بر اســاس توهماتی که دارد به یک 
دوره گردی افتاده اند.وی با بیان اینکه حرف های وی بی اساس 
اســت، گفت: از جمله ادعای مضحکی که مطرح کرده بود مبنی 
بر اینکه رئیس جمهور آمریکا کنار مردم ایران است. واقعیت آن 
است که رئیس جمهور آمریکا مقابل ملت ایران است.موسوی با 
اشــاره به تحریم اقتصادی اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران 
و تهدید فشارها علیه کشورمان در زمان ریاست جمهوری ترامپ 
گفت: اقداماتی که او علیه شهروندان ایرانی در ارتباط با تروریسم 
اقتصادی و یا تحریم ها انجام داده آیا این بیانگر این اســت که او 
کنار مردم ایران ایستاده است؟ به خاطر بستن راه های قانونی و 
محدودیت هایی که برای ارسال دارو به ایران ایجاد کرده تعدادی 
از کــودکان بیمار مــا جان خود را از دســت داده اند و بیمارانی 
که دچار بیماری صعب العاج هســتند در تهیه داروهای خود با 
مشکل روبرو هستند.سخنگوی وزارت خارجه با برشمردن برخی 

دیگر از اقدامات نامشــروع دولت آمریکا علیه ایران، گفت: دولت 
آمریکا تمام مقررات بین المللی را زیر پا می گذارد و با قلدری و 
یکجانبه گرایی عمل می کند. آیا این اقدامات به معنای ایستادن 
کنار ملت ایران اســت؟ ملت ایران به این حرف ها توجهی نمی 
کند. آنها قهرمان ملت ایران در عرصه مبارزه با تروریسم را بزدانه 
تــرور کردند. مردم ایران به این حرف های بی پایه و بی اســاس 
مقامات آمریکایی توجهی ندارند.موســوی همچنین در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه واکنش اروپا به نامه اخیر وزیر امور خارجه 
کشــورمان به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ارتباط با 
فعال شدن مکانیزم حل اختاف که در برجام قید شده، چه بوده؟ 
گفـت: تا آنجا که می دانم اروپایی ها اعام کرده اند که این نامه را 
دریافت کرده اند ولی فکر نمی کنم که پاسخی به آن داده باشند. 
در این مورد اطاع دقیقی ندارم و باید بپرســم.وی همچنین در 
پاســخ به این سوال که آیا در جریان سفر ظریف به مسکو ایران 
و روسیه در ارتباط با موضوع برجام نیز رایزنی و گفت وگو کردند 
گفت: بخشی از رایزنی های دو کشور ایران و روسیه در جریان این 
سفر مربوط به برجام و تاش های آمریکا برای تمدید تحریم های 
تســلیحاتی ایران بود.ســخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت 
وگوی خود با خبرنگاران در پاســخ به سوالی در ارتباط با ریاست 
جمهوری آمریکا از جمله برنامه حزب دموکرات این کشور برای 
انتخابات پیش رو گفت: این مسائل، مسائل داخلی آمریکاست و 
ارتباط مستقیمی به ایران پیدا نمی کند.وی ادامه داد: جمهوری 
اســامی ایــران از حدود چهار دهه پیش همــه این دولت ها با 
گرایش های مختلف حزبی را آزموده اســت. ملت ایران حافظه 
قوی تاریخی دارد و به ذهن خود ســپرده اســت که دولت های 
آمریــکا چه دموکرات و چه جمهوری خواه چه اقدامات خصمانه 
ای را علیه ملت ایران در ســطوح و مقاطع مختلف انجام داده اند.

این دیپلمات کشــورمان ادامه داد: برای جمهوری اسامی ایران 
اینکه چه کسی در آمریکا سرکار بیاید و چه گرایشی داشته باشد 
اهمیتی ندارد. ایران کاری به حرف ها و تبلیغات آنها در انتخابات 
ندارد. ما به رویکرد و رفتار آنها نگاه می کنیم و بر اساس شرایط و 

مقتضیات واکنش های مقتضی را خواهیم داشت

 فتاح مطرح کرد:
پولیازبنیاد،واردانتخاباتنمیشود

ادامه از صفحه اول
شــرکت های بنیاد مستضعفان سهامدار اســت و ما می توانستیم ارز را خارج از 
سامانه نیما وارد کشور کنیم اما طبق مقررات کشور و بانک مرکزی عمل کردیم 
و به رغم فاصله بین ارز نیمایی و آ زاد، ترجیح دادیم به نفع مردم ارز را از نیما وارد 
کنیم.وی گفت: البته بخشی از ارز در قالب واردات مواد اولیه به کشور برگشت و 
همچنین در این مدت برخی ها از ما ارز می خواستند که ما این ارز را در اختیار 

آنها قرار دادیم و در ازای آن ریال گرفتیم.

عوارض دریافتی از آزادراه تهران – شمال خرج محرومان می شود
فتاح با بیان اینکه 47 هزار نفر به صورت مســتقیم از بنیاد مستضعفان حقوق 
دریافــت می کنند و 200  هزار نفر با مجموعه بنیاد همکاری دارند گفت: تمام 
ســود حاصله از فعالیت بنیاد را به ســمت حمایت از مــردم به ویژه محرومان 
می بریم و حتی عوارض دریافتی از آزادراه تهران – شــمال را هم برای حمایت 
از محرومان خرج می کنیم.وی درباره میزان دریافتی از آزادراه تهران –شــمال 
گفت: آزادراه تهران – شمال اسفندماه سال گذشته با حضور رییس جمهوری به 
افتتاح رسید، اما پس از افتتاح آن از اسفندماه تا اردیبهشت ماه به دلیل شرایط 
جوی و ممنوعیت سفر در دوران قرنطینه کرونا بسته شد و بنابراین در این مدت 
درآمدی از این آزادراه نداشــتیم.وی گفت: پس از بازگشایی مسیر، متاسفانه به 
رغم درخواست وزارت بهداشت از مردم برای محدودیت های سفر در تعطیات 
عید فطر شــاهد تردد روزانــه 42 هزار خودرو از ایــن آزادراه بودیم. از آنجایی 
که گیت این آزادراه الکترونیکی اســت هنوز برخی از ترددکنندگان واریزی را 
پرداخت نکردند البته پیامک اخطار برای پرداخت عوارضی به آنها ارســال شده 
اســت.فتاح افزود: پس از بازگشایی مســیر باز هم به دلیل افزایش مبتایان به 
کرونا محدودیت هایی اعمال شــد با همه اینها پرداخت عوارضی مســیر آزادراه 
تهران – شــمال به 70 درصد رســیده است و اخیرا اعام شد که هفت میلیارد 
تومان عوارضی به آزادراه تهران – شمال بابت یک ماه واریز شده است.وی درباره 
مشارکت بنیاد مستضعفان در ساخت مســکن محرومان گفت: در کمیسیون 
اقتصادی مجلس آمادگی خود را برای ساخت مسکن محرومان اعام کردیم. هر 
نقطه ای که بنیاد زمین دارد که آن اراضی شرایط ساخت مسکن برای محرمان 
داشته باشد، آن اراضی را به صورت رایگان تحویل می دهیم. اگر مجوزهای مورد 

نیاز ارائه شود ساخت واحدها را هم بر عهده می گیریم.

پولی از بنیاد، وارد انتخابات نمی شود
فتاح همچنین درباره استفاده از منابع بنیاد مستضعفعان برای انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده گفت: بنیاد مستضعفان سابقه اقتصادی، اجتماعی و حمایت 
از محرومان را دارد و در طول تاریخ این بنیاد سیاسی نشده است و حتما مراقبت 
خواهیم کــرد که پولی از بنیاد وارد انتخابات نشــود همچنان که در انتخابات 
مجلس اجازه ندادیم ریالی از بنیاد صرف این موضوعات شود.فتاح با بیان اینکه 
هر شرکتی که قابلیت بورسی شــدن را داشته باشد وارد بازار سرمایه می شود، 
گفت:  شــرکت های بنیاد به صورت جزیره ای اداره می شوند و اگر یک شرکتی 
درآمد نداشته باشد نمی تواند حقوق کارکنان را پرداخت کند و در این شرایط هم 

ستاد پولی وارد این شرکت ها نخواهد کرد.

تمام فروشگاه های تهران را و اگذار کنیم
فتاح تاکید کرد:  اما سیاست ما این است که تمام فروشگاه های تهران را و اگذار 
کنیم.رییس بنیاد مستضعفان با اشــاره به درخواست این بنیاد برای راه اندازی 
صندوق قرض الحسنه اظهار داشت: خوشبختانه در بانک مرکزی با فردی طرف 
هستیم که نسبت به بانک سینا بسیار آشنا است. در حال حاضر بنیاد مستضعفان 
فقط 33 درصد ســهام بانک سینا را در اختیار دارد بنابراین نمی توانیم به باقی 
سهامداران بگوییم که برای رفع محرومیت وام های قرض الحسنه به مردم بدهیم 
چرا که آنها می گویند ارائه تسهیات قرض الحسنه توجیه اقتصادی برای بانک 
ندارد.وی گفت: اگر فردی بتواند شعبه بانک سینا در مناطق محروم را پیدا کند 
بنده به آن جایزه می دهم و این بانک سینا فقط در مناطق بااشهر و شهرهای 
با محرومیت کمتر شعبه دارد چرا که می گویند تاسیس شعبه در جنوب تهران 
و مناطق محروم صرفه ندارد، این در حالی است که مردم در جنوب تهران برای 

دریافت پنج میلیون تومان وام صف می کشند.

نباید اماک بنیاد مستضعفان در اختیار شخصیت ها و نهادها باشد
وی همچنین با اشــاره به بازپس گیری اماک از نهادها و چهره های معروف و 
شــناخته شــده گفت: برای حمایت از محرومان تعارفی با کسی نداریم و نباید 
اماک بنیاد مستضعفان در اختیار این شخصیت ها و نهادها بماند. در این رابطه 
هم هفته گذشته دیداری با آقای رییسی داشتم که خوشبختانه با استقبال قوه 
قضاییه هم در بازپس گیری اماک بنیاد مواجه شــدیم.وی گفت: در این مدت 
توانستیم با بسیاری از افراد که از اماک بنیاد استفاده می کنند تفاهم کنیم به 
این صورت که یا این اماک تخلیه شــده اند یا اجاره ها را تجدید کرده ایم.رییس 
بنیاد مستضعفان درباره آخرین وضعیت پروژه پاسکو اظهار داشت: وقتی بنده 
مدیریت بنیاد را به عهده گرفتم این پروژه در مرحله پی بود، خوشــبختانه در 
حال حاضر اختافات حل شــده است. قرار بر این بود که شورای عالی معماری 
و شهرســازی حرف آخر را در این باره بزند و مصوبه این شــورا فصل الخطاب 
شد. اخیرا هم شــهرداری منطقه 12 نقشه ها را تایید کرد و این پروژه از توقف 

خارج شد.

 تعطیلی احداث ساختمان پاسکو خط قرمز ما است
وی با تاکید بر اینکه تعطیلی احداث ساختمان پاسکو خط قرمز ما است، گفت: 
به لطف خدا این پروژه پیشرفت خوبی دارد البته باید بدانیم با محدودیت هایی 
در خیابان جمهوری مواجه هستیم اما با تمام این محدودیت ها اسکلت ساختمان 
به صورت صد در صدی به پایان رســیده اســت و دیوارچینی آغاز شده است، 
خوشــبختانه نما هم تایید شده و احداث آن آغاز می شود.وی گفت: از ابتدا این 
ساختمان پارکینگ نداشــت و اگر می خواستیم پارکینگ برای این ساختمان 

نداشته باشیم از تعداد مغازه ها کم می شد، بنابراین این اقدام امکان پذیر نبود.
فتاح افزود: با مذاکراتی که با شهرداری داشتیم، تصمیم گرفتیم پارکینگ پروانه 
به عنوان پارکینگ مورد استفاده برای پاسکو لحاظ کنیم. هنوز پارکینگ پروانه 
به بنیاد مســتضعفان تحویل نشده اســت و قرار بر این است که با هزینه بنیاد 
بازســازی و نوسازی انجام شود. پیشنهاد دیگر ما این است که بنیاد هزینه را به 
خود شهرداری ارائه دهد تا آ نها نسبت به نوسازی و بازسازی پارکینگ اقدام کنند.

200 میلیارد تومان برای ساختمان پاسکو هزینه کردیم
وی دربــاره تعیین تکلیف کســبه پارکینگ پروانه گفت: هیچ کاری با کســبه 
پارکینگ پروانه نداریم، آنها عزیز ما هســتند و می  توانند بعد از این هم در این 
پارکینگ فعالیت داشــته باشــند.وی افزود: تاکنون 200 میلیارد تومان برای 
ساختمان پاســکو هزینه کردیم این در حالی است که هیچ تعهدی برای این 

هزینه ها نداشتیم.

رئیسی:
اجازهنمیدهیمثروتملیرامصادرهکنند

ادامه از صفحه اول
وی افزود: صرف نظر از شکایت هواپیمایی ماهان و هر یک از مسافران ایرانی و غیر 
ایرانی این پرواز، ازم است دادستان کل کشور نیز بر اساس ماده 2۹0 قانون آئین 
دادرسی کیفری رأساً علیه دولت آمریکا و ارتش تروریستی این کشور در منطقه 
)ســنتکام( و فرمانده آن اعام شکایت نماید.رئیس قوه قضاییه نیز در واکنش به 
این پیشنهاد، دادستان کل کشــور را مأمور تنظیم شکایت از عامان تعرض به 

هواپیمای مسافربری ماهان کرد.

دادگستری برای دفاع از اراضی ملی عماً در جنگ است
حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به بازدید 
روز گذشته رئیس قوه قضاییه از منطقه لواسان اظهار داشت: دادگستری در حوزه 
صیانت از اراضی ملی خصوصاً در شهرستان های دماوند و فیروزکوه عمًا در حال 
جنگ اســت.وی افزود: برای مثال در این منطقه موردی وجود داشت که تعاونی 
یکی از وزارتخانه های معروف با خرید و تغییر کاربری یک مزرعه 1۸0 هکتاری 
برای آن پاک روســتایی گرفته و در گام بعد اقدام به ویاسازی کرده است که 
دادگستری به این پرونده ورود و موضوع را پیگیری کرد. اآن هم اعام می کنیم 
که طبق دستورات رئیس قوه قضاییه، موضوع مقابله با تعرض و تجاوز به اراضی 

ملی را با قاطعیت پیگیری خواهیم کرد.

رئیسی: در برخورد با زمین خواران ماحظه احدی را نکنید
رئیس قوه قضاییه نیز با تقدیر از اقدامات دادگســتری استان تهران در برخورد با 
زمین خواری ها، اعام کرد که اگر تخلفی هست، این که شرکت یا تعاونی فان 
دستگاه یا مرتبط با فان شخص هست، نباید موجب عدول از انجام وظیفه شود 
و رعایت کسی را هم نکنید. شاخصه و ضابطه ما قانون است اما در این برخوردها، 
اولویت ها را از یــاد نبرید؛ اولویت ما در این پرونده ها، موارد بَّیُن الَغی به همراه 
مستندات متقن است.رئیســی همچنین با تقدیر از دیوان عالی کشور به خاطر 
صدور برخی آرا مبنی بر بازگرداندن منابع طبیعی در منطقه لواسان که در سفر 
روز گذشته مسئوان عالی قضایی مورد رضایت و تقدیر مردم این منطقه نیز قرار 
گرفت، اظهار داشــت: هیچ دری به روی قاضی بسته نیست؛ قاطع، قانونمند و با 
رعایت اولویت ها برخورد کنید.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که اگر متخلفین 
در هر پست و مقامی باشند، جدی و بی رودربایستی بودن مقام قضایی را ببینند، 
خاضع خواهند شــد، به مســئوان اجرایی هم متذکر شد نسبت به تخلفات در 
ساخت و سازها حساس باشند تا اصًا تخلف پانگیرد و راه برای قانونمندان باز و 

برای قانون شکنان مسدود شود.

بازداشت 19 اخالگر بازار ارز در تهران
آقای القاصی مهر دادستان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخورد قضایی با عوامل 
التهاب و نوســانات کاذب بازار ارز، از دســتگیری 1۹ نفر از داان ارز در تهران در 
روزهای اخیر خبر داد و گفت که پرونده این متهمان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار 
دارد.وی همچنین از دستگیری مدیرعامل و 3 تن از کارکنان شرکت تعاونی اتحادیه 
سراسری کارکنان دولت به اتهام اخال در نظام اقتصادی از طریق عدم توزیع 400 
تن گوشت وارداتی با ارز دولتی و فروش ارز دریافتی در بازار آزاد و احتکار ۵00 حلقه 

استیک خودورهای سنگین وارداتی با ارز دولتی خبر داد.

برخورد با ۵ شرکت دارویی متخلف و بازداشت ۵ مدیر رشوه گیر سازمان 
غذا و دارو

دادســتان تهران با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای ۵ شرکت دارویی که ارز 
کانــی را برای واردات مواد اولیه و دارو از بانک مرکزی گرفته و بخشــی از این 
منابع را صرف امور دیگری کرده اند، از سازمان اطاعات سپاه برای شناسایی این 
شرکت ها قدردانی کرد و گفت: این شرکت ها مجموعاً ۹۵4 میلیون و ۶۹ هزار 
و 1۵1 دار ارز از بانــک مرکزی دریافت کرده اند و برخی از آنها عاوه بر تخلف 
در هزینه کرد ارز در حوزه دارو، متهم به پرداخت رشوه به برخی افراد در سازمان 
غذا و دارو هستند که ۵ نفر از مدیران سازمان مذکور بازداشت شده اند و از آنها 
تعداد 400 ســکه و مقادیری ارز و طا که به عنوان رشــوه دریافت کرده بودند، 

کشف و ضبط شده است.

وزیر دفاع: 
تحریمآغازپیشرفتهایخیرهکنندهدفاعی

بودهاست
با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر راه و شهرسازی 
و امیر سرتیپ شاهرخ شهرام مدیر عامل صنایع الکترونیک وزارت دفاع ،  سامانه پیشرفته 
برج کنترل و مراقبت پرواز ســیار فرودگاهی ســاخت متخصصین وزارت دفاع رونمایی 
شد.به گزارش  روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمی در این مراسم با اشاره به 
نامگذاری سال ۹۹ به نام »جهش تولید« توسط مقام معظم رهبری)مدظله العالی( اظهار 
داشت: در تمامی این سال ها وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با مدیریت جهادی 
و بهره گیری از طرفیت دانشمندان ایرانی تمام تاش خود را در محقق نمودن و اجرای 
شعار« ما میتوانیم« معطوف داشته و همواره پیشگام  و در خط مقدم تولید بوده است.

وزیر دفاع تحریم ها و ایجاد محدودیت ها توسط دشمنان قسم خورده جمهوری اسامی 
را نقطه عطف آغاز پیشرفت های خیره کننده دفاعی عنوان کرد و افزود: وزارت دفاع از 
پیروزی انقاب تاکنون با اتکا به ظرفیت های داخلی و همت و تاش خســتگی ناپذیر 
متخصصان و دانشمندان متعهد عرصه دفاعی کشور روندی رو به رشد داشته   و توانسته 
است با تولید انواع تسلیحات،محصوات و دستارودهای  قدرت آفرین  و کمک به حوزه 
علم و فناوری کشــور، اقتدار و عزت را برای ایران اســامی به ارمغان آورد.امیر سرتیپ 
حاتمی افزود: با توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی و در رأس آن شیطان بزرگ 
و ازنابش، امکان اینکه فرودگاه های کشــور با مشکل اساسی تأمین تجهیزات حساس 
ناوبری و ارتباطی پیشرفته کنترل و مراقبت پرواز روبرو شود، وجود داشت که با اقدامات 
به هنگام و هماهنگی صنایع الکترونیک وزارت دفاع و ســازمان فرودگاه های کشوری، 
تأمین و ســاخت این تجهیزات پیشــرفته و بومی در جهت استقال و بی نیازی از این 
سامانه در دستور کار قرار گرفت و وزارت دفاع با استفاده از سرزیر دانش دفاعی خود در 
حوزه تولید انواع تجهیزات مخابراتی، الکترونیکی و ناوبری این پروژه ی مهم و مورد نیاز 
سازمان فرودگاهی کشور را به صورت بومی و ظرف یکسال تولید و به مرحله بهره برداری 

رساند و از این طریق از خروج میلیون ها دار ارز جلوگیری کرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش:
ازشبیهسازاف۴رونماییخواهدشد

فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشــاره به طراحی شــبیه ســاز هواپیما 
ایلوشین توســط کارکنان این نیرو، گفت: در تاش هستیم تا با کمک 
جهــاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش از طرح های شــبیه ســاز دیگر 
هواپیماهای نیروی هوایی از جملــه هواپیما اف4 رونمایی کنیم. اولین 
دوره دانــش آموختگی خلبانان هواپیمای جنگنده میراژ با حضور  امیر 
سرتیپ خلبان عزیز نصیر زاده فرمانده نیروی هوایی ارتش)نهاجا(، حجت 
ااسام والمسلمین قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا، و جمعی 
از فرماندهان و مسولین در پایگاه هوایی برادران شهید دل حامد چابهار 
برگزار شد.امیر سرتیپ نصیرزاده در این مراسم، پایگاه هوایی چابهار را از 
مهمترین پایگاه های نیروی هوایی ارتش در کشــور عنوان کرد و گفت: 
بــه لطف خدا حضور نخبگان جوان و خلبانان متعهد به همراه کارکنان 
فنی دلسوز و ایثارگر ســبب شده تا ما در این پایگاه با کمبودی مواجه 
نشویم و همواره روی پای خود بایستیم.وی با اشاره به ساخت دستاورد 
های جدید نیروی هوایی به دست جوانان نخبه از جمله ساخت جنگنده 
کوثر و طراحی شبیه ساز هواپیما ایلوشین افزود: در تاش هستیم تا با 
کمک جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش از طرح های شبیه ساز دیگر 
هواپیماهای نیروی هوایی از جمله هواپیما اف4 رونمایی کنیم و قطعا این 
پایگاه از پایگاه هایی خواهد بود که به این سیستم مجهز خواهد شد.در 
این مراسم از امیر ســرتیپ دوم خلبان همایون حیدری فرمانده پایگاه 
هوایی شــهیدان دلحامد به پاس اقدامات انجام شده و آموزش هواپیما 
میراژ به دانشجویان این جنگنده، تجلیل به عمل آمد.فرمانده نیرو هوایی 
ارتش در حاشــیه این مراسم از قسمت های مختلف این پایگاه از جمله 
فاوا، گردان های نگهداری، الکترونیک، پهپاد وگردان های شکاری بازدید 
کرد و از نزدیک با کارکنان این قسمت ها جهت دریافت ایده و پیشنهاد 

های سازنده دیدار چهره به چهره داشت.
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گزیده خبر زنگ خطر متغیرهای پولی به صدا درآمد؛

غولسرکشنقدینگیهرروزقویترمیشود
بانک مرکزی آمار و اطاعات متغیرهای پولی اقتصاد در فصل بهار را منتشــر کرد. 
بر اســاس این گزارش، حجم نقدینگی در خرداد ماه با افزایش ۳۳ درصدی نسبت 
به ماه مشابه سال گذشــته به رقم ۲۶۵۷.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. هرچند 
میزان رشد ماهانه نقدینگی کاهش یافته است اما بررسی رشد ساانه نقدینگی حاکی 
از این اســت که غول نقدینگی هر روز قوی تر می شــود و کنترل کردن آن با ادامه 
شــرایط موجود، امری ناممکن به نظر می رســد.اقتصاد آناین: علت اصلی افزایش 
حجم نقدینگی را می توان در افزایش سرســام آور پایه پولی مشاهده کرد؛ به طوری 
که پایه پولــی در خرداد ماه به ۳8۳۳.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته  که حاکی 
از رشــد ۲.۵ برابر طی چهار سال اخیر است. نکته قابل توجه، افزایش بدهی بخش 
دولتی به سیســتم بانکی در خرداد ماه به رقم بی سابقه 44۶۶.۳ هزار میلیارد ریال 
است؛ یعنی رشدی  ۲8 درصدی در یک سال گذشته.مدت زمان طوانی از هشدار 
کارشناسان اقتصادی نســبت به افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای آن نمی گذرد 
و در ایــن مدت به وضوح آثار افزایش نقدینگی در اقتصاد نمایان شده اســت. تورم  
غیرقابل کنترل و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف همچون بازار سرمایه، مسکن و 
دار و رشد عجیب و غریب قیمت ها در این بازارها شاید اولین آثار افزایش ناموزون 
حجم نقدینگی در کشور باشد. اکنون غول نقدینگی به قدرتی رسیده است که به نظر 
نمی رسد به راحتی تحت کنترل درآید. بر اساس آخرین آمار و اطاعات منتشر شده 
از ســوی بانک مرکزی از متغیرهای پولی کشور در سه ماهه ابتدایی امسال، حجم 
نقدینگــی در ادامه روند صعودی خود در پایان خــرداد ماه به رقم ۲۶۵۷۱.۱ هزار 
میلیارد ریال رسیده است  که نسبت به ماه گذشته ۲.4 درصد رشد را نشان می دهد. 
بر اساس آمار موجود، حجم نقدینگی از ابتدای سال ۱۳9۵ تا پایان فصل بهار به طور 
میانگین هر ماه ۱.9 درصد رشــد را تجربه کرده است؛ به گونه ای که حجم نقدینگی 
در طول این مدت بیش از ۲.۶ برابر شده است. نمودار زیر روند نقدینگی را از ابتدای 

سال ۱۳9۵ نشان می دهد:

بررسی روند تغییرات نقدینگی به صورت نقطه به نقطه )یعنی بررسی رشد نقدینگی 
در هر ماه نســبت به ماه مشابه سال گذشــته( تصویر روشن تری از سرعت افزایش 
نقدینگــی را ارائه می دهد. بر پایه چنین دیدگاهــی، حجم نقدینگی در خرداد ماه 
امسال نسبت به خرداد سال گذشته تقریباً ۳۳ درصد رشد کرده است. این در حالی 
اســت که رشد نقدینگی در خرداد ۱۳98 نســبت به خرداد ۱۳9۷ برابر با ۲۵.۱8 
درصد بوده است. این وضعیت در هر سه ماه ابتدایی سال ۱۳99 نیز برقرار است. به 

بیان دیگر رشــد نقطه به نقطه نقدینگی در ســه ماه ابتدایی سال ۱۳99 نسبت به 
سه ماه ابتدایی سال ۱۳98 به طور محسوسی افزایش یافته است. به بیان ساده، غول 
سرکش نقدینگی هر روز قوی تر از گذشته می شود و پر واضح است که مقابله با آن، 
اگر نگوییم ناممکن، دشوارتر می شود. نمودار زیر روند رشد نقطه به نقطه نقدینگی 

را از سال ۱۳9۶ نشان می دهد:

در این میان آنچه که بیش تر موجب نگرانی می شود، افزایش نسبت پول به شبه پول 
اســت. هرچند در اقتصاد ایران تفاوت قابل ماحظه ای میان پول و شبه پول وجود 
ندارد، با این وجود یکی از وجوه اصلی تمایز میان پول و شــبه را می توان در میزان 
نقدشوندگی آن دانست. به بیان دیگر، شبه پول نقدشوندگی پایین تری نسبت به پول 
دارد. با این تعاریف، افزایش نسبت پول به شبه پول بیانگر این موضوع است که آحاد 
جامعه سعی می کنند کم ترین میزان پول ممکن را به صورت نقد نگه دارند و سریعاً 
پول نقد مازاد را به دارایی تبدیل می کنند) اصاح پول داغ اشاره به این شرایط دارد(. 
این اتفاق در شــرایطی می افتد که جامعه با تورم باایی روبرو باشــد و پول ملی در 
حال تضعیف شدن باشد؛ آنچه که می توان به وضوح در اقتصاد ایران مشاهده کرد. 
وجه دیگر و البته نگران کننده ماجرا این اســت که افزایش نسبت پول به شبه پول 
بیانگر دیدگاه جامعه نسبت به آینده تورمی اقتصاد است. افزایش این نسبت بیانگر 
این است که افراد جامعه انتظار بر افزایش تورم در آینده دارند. با این تفاسیر، بررسی 
آمار منتشر شده نشان می دهد که نسبت پول به شبه پول به 0.۲۳ در خرداد امسال 
رسیده اســت که بااترین رقم از سال ۱۳9۵ اســت. این نسبت در فروردین ۱۳9۵ 
برابر با 0.۱4 بوده است. اما پرسش اصلی این است که چه عاملی موجب شکل گیری 
این شرایط شده است. قطعاً نمی توان یک عامل معین را مقصر اصلی وضعیت فعلی 
اقتصاد دانست و مجموعه ای از عوامل مختلف در شکل گیری چنین شرایطی دخیل 
است. با این وجود افزایش بی پشتوانه پایه پولی )اینگونه بخوانیم چاپ پول برای خرج 
کــردن دولت( از اصلی ترین متهمان وضعیت کنونی اســت؛ این موضوع بدان علت 
است که رشد پایه پولی موجب افزایش چند برابری نقدینگی می شود. به استناد آمار 
منتشر شده، پایه پولی در خرداد ماه به ۳8۳۳.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که 
نسبت به ماه گذشته رشــدی ۲.۲8 درصدی را نشان می دهد. همچنین پایه پولی 
از ابتدای امســال بیش از 8 درصد افزایش یافته است. شدت افزایش پایه پولی زمانی 
بیش تر مشخص می شود که بدانیم از ابتدای سال ۱۳9۵، پایه پولی به طور متوسط 
بیش از ۱.8۳ درصد در هر ماه رشــد داشته است و طی چهار سال اخیر تقریباً ۲.۵ 

برابر شده است. نمودار زیر روند پایه پولی را از ابتدای سال ۱۳9۵ نشان می دهد.

بررسی رشد نقطه به نقطه پایه پولی نیز حاکی از رشد افسارگسیخته آن است؛ پایه 
پولی در سه ماه ابتدایی امسال به ترتیب از فرودین ماه ۳۷.8، ۳۶.۲ و ۳9.۷ درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. نمودار زیر روند رشد پایه پولی را 

نسبت به ماه مشابه سال قبل از سال ۱۳9۶ نشان می دهد:

آنچه که در میان اعداد و ارقام شاید کم تر بدان توجه شود، حجم بدهی بخش دولتی 
به سیستم بانکی است. میزان بدهی بخش دولتی در پایان خرداد ماه به رقم سرسام 
آور 44۶۶.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشدی 4.۲۵ درصدی را نسبت به ماه 
گذشته نشان می دهد. آنچه از آمار منتشر شده مشخص است بدهی بخش دولتی به 
سیستم بانکی کشــور از ابتدای سال ۱۳9۵ بیش از ۲.4 برابر شده است. آماری که 
مؤید تنگنای مالی و کســری بودجه شدید دولت است که بار این موضوع بر دوش 
سیستم بانکی کشور افتاده اســت. نمودار زیر روند بدهی بخش دولتی به سیستم 

بانکی را ار ابتدای سال ۱۳9۵ نشان می دهد:

خبر خوب برای کارگران
یک عضو شورای عالی اشتغال گفت: حق مسکن کارگران که قرار است ۲00هزار 
تومــان افزایش یابد ایــن هفته در دولت تصویب می شود.شــورای عالی کار در 
خردادماه به اتفاق نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان 
تصویب کردند حق مسکن کارگران برای سال جاری از یکصد هزار تومان به ۳00 
هزار تومان افزایش یابد و در آن زمان اعام شد این مصوبه از تیرماه سال جاری 
اجرا می شود، اما این مصوبه شورای عالی کار باید طبق قانون در هیأت دولت هم 
تصویب شــود. قرار بود هفته گذشته در هیأت دولت مورد بررسی قرار گیرد که 
ظاهراً نوبت به این دستورکار نرسید. در این زمینه آیت اسدی نماینده کارگران در 
شورای عالی کار گفت حق مسکن کارگران که قرار بود ۲00 هزار تومان افزایش 
یابد، خبری نشد، که وی گفت قرار است این هفته در دولت تصویب شود. نماینده 
کارگران در شور ای عالی کار گفت: همه کارگران مشمول بیمه تأمین اجتماعی 
و کارگران کشور که حدود ۱۳ میلیون نفر بیمه شده اصلی هستند، مشمول حق 
مسکن کارگران می شوند.در این زمینه به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفتند مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران در کمیسیون 
تخصصی دولت و کمیسیون اقتصادی بررسی می شود و باید در هیأت دولت نیز 
به تصویب برســد تا اجرایی شود. پیش از این مقامات دولتی گفته بودند مصوبه 
شورای عالی کار و کمیته های تخصصی در واقع یک نوع پیشنهاد است و تا زمانی 

که این مصوبه در دولت به تصویب نرسد، جنبه قانونی و اجرایی پیدا نمی کند.

اجازه انتشار آمار عملکرد بودجه داده نشد
سانسور آمارهای اقتصادی؟

درحالی گزیده  آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که بازهم اثری 
از عملکرد بودجه ای دولت در این گزارش نیست؛ از سال 9۷ بانک مرکزی انتشار 
این آمار را متوقف کرده اســت. بانک مرکزی درحالی گزیده آمارهای اقتصادی 
خرداد 99 را منتشــر کرد که جای گزارش مالی و بودجه در گزیده آمارها مانند 
دفعات قبل خالی است.این گزارش شامل دو صفحه جداول آماری از درآمدهای 
مالیاتی، سایر درآمدها، درآمدهای نفتی و فرآورده های نفتی، واگذاری دارایی های 
مالــی، هزینه های جــاری به تفکیک ملی و اســتانی و در صفحه دوم جزئیات 
درآمدهــای مالیاتی بود.کارنامه دخل و خرج دولت کــه یکی از مهمترین آمار 
موردنیاز تحلیل ها و پژوهش های اقتصادی اســت که در همه کشورها حداکثر با 
تاخیر یکماهه منتشر می شود، این درحالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی 
از عملکرد مالی و بودجه دولت مربوط به آذرماه 9۷ اســت!بخش مالی و بودجه 
که نشــان دهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است، از گزارش گزیده 
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حذف شده است! در واقع، هیچ اطاعاتی از میزان 
کســری بودجه دولت بعد از آذر 9۷ در دست نیســت.در بخش مالی و بودجه، 
آمارهای مربوط به وضعیــت بودجه عمومی دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای 
مالیاتی و پرداخت های عمرانی ارائه می شــود. بانک مرکزی از آذر ســال 9۷ به 
بعد آمارهای مربوط به وضعیت بودجه را منتشر نکرده و آمار مربوط به وضعیت 
بودجه دولت در دوره نه ماهه نخســت سال 9۷ نیز در اواخر بهمن سال گذشته 
منتشر شده بود.آخرین گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که 
میزان کسری بودجه در دوره 9 ماهه نخست سال 9۷، 4۵.۱ هزار میلیارد تومان 
بوده اســت. بعد از این تاریخ، اطاعی از میزان کسری بودجه و همچنین میزان 
درآمدهای نفتی در دست نیست.گفتنی است، اطاعات مربوط به بخش مالی و 
بودجه از ســوی خزانه داری باید به بانک مرکزی ارائه شــود؛ یکی از دایل عدم 
به روز رســانی این بخش در گزیده آمارهای اقتصادی عدم ارائه این آمار از سوی 
وزارت اقتصاد است و این یعنی دولت بازهم اصرار به سانسور بخشی از آمارهای 

اقتصادی دارد.

آسیب های اقتصادی اصناف از کرونا
در حالی که برخی از صنوف به علت وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور دچار مشکات 
فراوانی از جمله رکود حاکم بر بازار بودند، ویروس کرونا مشکات اقتصادی آنان 
را چندین برابر افزایش داده است. شیوع ویروس کرونا آسیب های فراوانی بر پیکره 
اقتصاد کشــور وارد کرده است  و متاســفانه اصناف نیز به عنوان بخشی از بدنه 
اقتصادی کشور از این آسیب ها مصون نمانده اند، به طوری که صنوف مختلف بر 

اثر کرونا دچار آسیب های شدید اقتصادی و حتی رکود شده اند. 

فروش لوازم التحریر به یک هشتم کاهش یافته است
به گفته رئیس اتحادیه فروشــندگان نوشت افزار و لوازم مهندس، کاهش شدید 
فروش و رکود حاکم بر صنف فروشــندگان نوشــت افزار بــه منزله یک فاجعه 
اقتصادی است.موســی فرزانیان بیان داشــت: به علت تاثیر شیوع ویروس کرونا 
مشکات اقتصادی این صنف افزایش یافته، بطوری که با توجه به رکود حاکم بر 
این صنف، فروش به یک هشتم کاهش یافته است.وی افزود: از آنجا که نمی توان 
به طور دقیق در مورد بازگشــایی مراکز تحصیلی اطمینان داشت، بنابراین نمی  
تــوان پیش بینی کرد که وضعیت حاکم بر این صنف تا چــه زمانی ادامه دارد.

فرزانیان اظهار داشت: هر ســاله در چنین ایامی بنکداران صنف نوشت افزار در 
تکاپو برای تامین اقام مورد نیاز سال تحصیلی بودند، اما امسال بازار کساد است 

و به علت وضعیت نامعلوم آموزش، رکود بر بازار حاکم است.

تورم و کرونا توان تولید بخش پوشاک را کاهش داده است
ابوالقاســم شــیرازی درباره آســیب های اقتصادی ویروس کرونا گفت: تورم و 
ویروس کرونا توان تولید در بخش پوشــاک را کاهش داده است.رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک تهران با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه 
بیان داشت: تولیدکنندگان در حال حاضر برای تامین نخ، برخی پارچه ها، زیپ 
و حتی دکمه با مشــکل مواجهند.وی تاکید کرد: برای رونق تولید پوشاک باید 
صادرات را توسعه داد، شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند که با یافتن بازارهای 
خارجی صنعت پوشــاک را توسعه دهیم، لذا برای توسعه صنعت پوشاک باید به 

بخش خصوصی اختیار بیشتری داده شود.

 دولت حمایت نکرد
محمد هادی کمالیان رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت 
تهران نیز در مورد تاثیر کرونا بر وضعیت کســب و کار این صنف، گفت: اگرچه 
کرونا بر فعالیت تمام صنوف تاثیر منفی داشته، اما از آنجا که فرش ماشینی یک 
کاای مصرفی است، لذا کرونا تاثیر مخرب بیشتری بر تولید و توزیع این کاای 
مصرفی داشــته است.وی با اشاره به مشــکل تامین مواد اولیه گفت: با توجه به 
عدم وجود نظارت کافی برخی واردکنندگان مواد اولیه را با قیمت های قبلی وارد 
کرده اند، اما با قیمت جدید عرضه می کنند و متاسفانه نظارتی دراین زمینه وجود 
ندارد.رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران بیان داشت: 
اگرچه مواد اولیه مورد نیاز تولید تا پایان سال فراهم است، اما برخی افراد که این 
مواد را در اختیار دارند با عرضه قطره چکانی به بازار باعث گران شــدن تولید و 
افزایش بهای تمام شده می شوند و همین موضوع قدرت خرید مردم را کاهش و 

بازار را با رکود مواجه می کند.  

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در تیر ماه امسال :
  بیش از 28 درصد رشد نسبت

 به خرداد ماه سال جاری
به گزارش روابط عمومی چادرملو،  همچنین میزان  فروش  این شرکت در 4 ماهه امسال 
بالغ ۳4 هزارو ۷۱۱ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حدود 
9 درصدرشــد  برخوردار بوده است .بر اساس همین گزارش ،  چادرملو از ابتدای امسال تا 
پایان تیرماه، بیش از ۳ میلیون و ۶۱۱ هزارتن کنسانتره سنگ آهن و ۱4۵ هزارو ۷00 تن 
سنگ آهن دانه بندی شده تولید کرده است .از سوی دیگر ، فراتر از برنامه پیش بینی شده 
ســال ۱۳99 ، بیش از ۳۲8 هزار  و ۱48 هزارتن فواد تولید کرده اســت. که ۲۶۷ هزار و 
۷۶۶ تن آن  به فروش رســیده است.همچنین طی همین مدت بالغ بر  ۵۵9 هزار و ۶۲۲ 
تن آهن اســفنجی و  یک میلیون و ۱98 هزار و ۶4۵ تن گندله در مجتمع های معدنی و 

صنعتی چادرملو تولید شده است .

شهردار کرج:
 قطار خدمات رسانی به شهروندان از 

حرکت نمی ایستد
عدم توقف پروژه های شــهری کرج در شرایط سخت اقتصادی کنونی نشان از عزم شورا و 
مجموعه مدیریت شهری برای خدمت رسانی مطلوب به شهر و شهروندان دارد.علی کمالی 
زاده در آئین بهره برداری از پارک هاشمی در هشتمین هفته از شنبه های جهادی اظهار 
داشت: کار احداث این پارک ۲ هکتاری در اکبرآباد بعد از دو سال تاش به اتمام رسید.وی با 
اشاره به اینکه عدالت فضایی در ساخِت پارک هاشمی رعایت شده است، گفت: این مجموعه 
نخســتین پارک است که شهرداری زمین آن را تملک کرده است.شهردار کرج در ادامه با 
تاکید بر اینکه پیگیر موضوع انتقال بهداشتی فاضاب در این محدوده هستیم، افزود: هدف 
ما این است تا شبکه فاضاب در این محله و محله های مجاور عملیاتی شود.وی بیان کرد: 
برنامه های شهرداری کرج در برهه ای در حال تحقق یافتن است که به لحاظ اقتصادی با 
چالش های جدی روبرو هستیم.به گفته کمالی زاده؛ عدم توقف پروژه های شهری کرج در 
شرایط سخت اقتصادی کنونی نشان از عزم شورا و مجموعه مدیریت شهری برای خدمت 

رسانی مطلوب به شهر و شهروندان دارد.

2۰ پروژه احیای بافت های ناکارآمد شهری در استان 
بوشهر پایان یافت

  معاون مســکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: از سال 
94 تاکنون برای احیای بافت های ناکارآمد شهری در این استان ۳۳ پروژه عمرانی از محل 
اعتبارات ملی اجرا شد که از این شمار ۲0 طرح تکمیل و تحویل دستگاه بهره بردار شده است.

سید محمود دستغیبی افزود: هزینه این پروژه ها بطور کامل توسط شرکت بازآفرینی شهری 
کشور و یا بصورت مشترک با دستگاه بهره بردار تامین می شود و  اداره کل راه و شهرسازی به 
نمایندگی از این شرکت این پروژه ها اجرا می کند.وی اضافه کرد: این پروژه ها شامل خدمات 
زیربنایی تا روبنایی از جمله مدرسه 9 کاسه در تنگک بوشهر، کف سازی و جداره سازی 
معابر محله کوتی و محدوده مساجد شنبدی و جمعه در محله شنبدی در بافت قدیم بوشهر، 
اصاح شبکه آب محله های جنوبی ریشهر و امامزاده و محات بافت فرسوده برازجان، احداث 
پایگاه بهداشت رایانی، سالن ورزشی تنگگ ۲، سالن ورزشی حسین آباد برازجان، ساماندهی 
مســیل ها در محدوده  بافت فرسوده برازجان، احداث پارک و زمین چمن است.دستغیبی 
ادامه داد: افزون براین نیز چند پروژه شــامل احداث مدرســه ۱۲ کاسه شهید مهیمنیان 
رایانی بوشهر، احداث پایگاه سامت در تنگک ۲، پارک و زمین چمن در خورموج و اهرم، 
نوســازی شبکه های آب در محات جنوبی بوشهر و بافت فرسوده برازجان به صورت اقدام 

مشترک با دستگاه های بهره بردار در دست اجراست.
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مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرداستانها

فرصت های پیش روی صنعت نفت و گاز ایران
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی در گزارشی به 
بررســی تحوات ســال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و چشــم انداز 
بازارهــای جهانی انرژی در افــق ۲۰۴۰ میادی پرداخت.به 
گزارش وزارت نفت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این 
مرکز در گزارشی با عنوان »بررسی تحوات سال های ۲۰۱۸ 
و ۲۰۱۹ و چشــم انداز بازارهای جهانی انرژی در افق ۲۰۴۰ 
میادی، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ایران« آورده است: 
بازارهای انرژی جهان در ســال ۲۰۱۸ وضع کم ســابقه ای را 
تجربه کردند که به اعتقاد صاحبنظران نقش مهمی در تغییر 
سناریوهای جهانی انرژی در بلندمدت ایفا خواهد کرد.در این 
مقطع باوجود کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهان و رشد 
قیمت حامل های انرژی به ویژه نفت خام، رشد سریع و بی سابقه 
تقاضای انرژی و انتشار کربن مشاهده شد که ریشه در پدیده 
تغییرات آب و هوای جهان دارد.این گزارش می افزاید: در واقع 
تأثیر تغییرات آب و هوایی به صــورت افزایش تعداد روزهای 
بســیار گرم و بســیار ســرد در مناطق مختلف جهان، رشد 
غیرمعمــول تقاضای انرژی برای گرمایش و ســرمایش را به 
دنبال داشت که موجب افزایش قابل توجه و همزمان مصرف 
نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ شد.براساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، از دیگر رویدادهای مهم ســال ۲۰۱۸ 
می توان به ثبت دو رکــورد تاریخی برای افزایش تولید نفت 
و گاز طبیعی از ســوی ایاات متحده اشاره کرد. دستیابی به 
۲.۲ میلیون بشکه در روز رشد تولید نفت و افزایش تولید گاز 
طبیعی به میزان ۵۲۰ میلیون مترمکعب در روز )معادل ۱۹ 
فاز میدان گازی پارس جنوبی( تنها در یک سال از سوی ایاات 

متحده و رشد بی سابقه تولید LNG استرالیا با کسب سهم ۴۰ 
درصدی از کل افزایش تولید LNG جهان در ســال ۲۰۱۸ را 
می تــوان نقاط عطفی در بازار جهانی نفت و گاز دانســت که 
در ســال ۲۰۱۹ نیز این روند البته در سطحی پایین تر تکرار 
شــد.بنا بر این گزارش، اتفاق مهم طرف تقاضای بازار در این 
مقطع زمانی، اختصاص حدود ۷۰ درصد از رشد مصرف انرژی 
جهان بــه ترتیب به چین، ایاات متحــده و هند بود که در 

این زمینه چین و ایاات متحده بااترین رشــد مصرف نفت 
و گاز و هند بیشــترین ســطح افزایش مصرف زغال سنگ را 
تجربــه کردند. در مقطع زمانی مورد بررســی، تولید جهانی 
انرژی های تجدیدپذیر، برق آبی و هســته ای رشد چشمگیری 
نداشــت و در کنار رشد قابل توجه انرژی های فسیلی و رشد 
فزاینده انتشار کربن، نگرانی های جدی کارشناسان درخصوص 
تحقق اهداف توســعه پایدار با اتکا بــه اقتصاد کم کربن را به 

دنبال داشته اســت.گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان 
می کند که تحوات ســال ۲۰۱۸ بازارهای انرژی، تأثیر خود 
را در جدیدترین و به روزترین مطالعه انجام شــده درخصوص 
چشــم انداز انرژی جهان در ســال ۲۰۴۰ میادی که اواخر 
ســال ۲۰۱۹ منتشر شد، به جا گذاشــت. آنجاکه یافته های 
بررســی های جدید حاکی از ادامه سلطه سوخت های فسیلی 
در ســبد انرژی جهان در افق ۲۰۴۰ اســت.در واقع با وجود 
کاهش نرخ رشد تقاضای ســوخت های فسیلی، مجموعاً ۷۴ 
درصــد از انرژی اولیــه مورد نیاز جهان توســط نفت، گاز و 
زغال ســنگ تأمین خواهد شــد. در بازار جهانی نفت، ایاات 
متحده، عربستان سعودی و روسیه ضمن حفظ جایگاه خود 
در سال ۲۰۴۰ به عنوان تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده 
نفت، صف خود را از ســایر تولیدکنندگان جدا کردند.در بازار 
جهانی گاز نیز همانند شرایط کنونی، ایاات متحده و روسیه 
به ترتیب به عنوان مهم ترین تولیدکنندگان گاز طبیعی فاصله 
خــود را با ســایر عرضه کنندگان در ســال ۲۰۴۰ به میزان 
چشم گیری افزایش خواهند داد.ظهور بازیگران جدیدی چون 
استرالیا، آرژانتین و چین و رشد قابل توجه تولید گاز الجزایر 
به عنوان یک تولیدکننده سنتی گاز، از دیگر ویژگی های بازار 
گاز جهان در افق ۲۰۴۰ اســت.با توجه به تصویر ارائه شده از 
آینده بازارهای انرژی جهان در بلندمدت، بخش انرژی به ویژه 
صنعــت نفت و گاز ایران با فرصت های ارزشــمند و هم زمان 
تهدیدهای جدی روبه رو می شــود که شایسته تأمل و توجه 
از ســوی سیاست گذاران کان انرژی کشــور به منظور اتخاذ 

راهبردهای صحیح، کارآمد و بهنگام است.

 راه اندازی مرکز مدیریت بحران صنعت 
آبفای کشور در اصفهان

معاون راهبــری و نظارت بر بهره برداری شــرکت 
مهندسی آب و فاضاب کشور در بازدید از تاسیسات 
آبرســانی اصفهان بزرگ گفت: اولین مرکز مدیریت 
بحران صنعت آبفای کشور به منظور خدمت رسانی 
به مردم و امدادرســانی مطلوب به آسیب دیدگان 
از حوادث غیر مترقبه در اقصی نقاط کشــور، در اســتان اصفهان تشکیل 
شــد.حمید رضا کشفی بیان کرد: در ۱۰ سال گذشته ارائه خدمات شرکت 
آبفا استان اصفهان به بهترین شــکل در اختیار مردم قرار گرفته و این امر 
یکی از عوامل موثر در انتخاب اصفهان به عنوان اولین مرکز مدیریت بحران 
صنعت آبفا کشور بوده است. مرکز مدیریت بحران صنعت آبفای کشور مجهز 
به بهترین تجهیزات اســت و در حال حاضر دارای بزرگترین دیزل ژنراتور 
ســیار کشور می باشد. همچنین مقرر شده است بهترین تجهیزات روز دنیا 
از محل کمک های بین المللی که حدود  3 میلیون یورو است تامین گردد.

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندســی آب و فاضاب 
کشور فرایند یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی در استان اصفهان را 
بسیار مطلوب برشمرد و عنوان کرد: این فرایند در اصفهان از لحاظ علمی، 
فنی و ســاختاری به بهترین شــکل ممکن اجرا شده است و در این زمینه 
اســتان اصفهان می تواند مانند همیشه الگوی مناسبی برای دیگر شرکت 

ها در کشور باشد.

براي اولین بار در کشور:
  2018 : 45001 ISO تمدید گواهينامه

در توزیع برق استان زنجان 
مدیر دفتر توســعه مدیریــت و تحول اداري این شــرکت از اخذ و تمدید 
 ۴۵۰۰۱ ISO ،ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ،ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ گواهینامــه هــاي
: ۲۰۱۸  و HSM-MS خبرداد.بــه گزارش روابط عمومي شــرکت توزیع 
برق اســتان زنجان، مهنــدس کابلي مدیر دفتر توســعه مدیریت و تحول 
اداري با ذکر این مطلب که شــرکت توزیع برق اســتان زنجان، در اسفند 
ماه ســال ۱3۹۷ به اخذ این گواهینامه نائل شده است، افزود: در سالجاري 
اولین ممیزي مراقبتي براي سیستم مدیریت یکپارچه IMS که شامل سه 
سیستم ISO۹۰۰۱ )  فرآیند هاي شرکت (، ISO۱۴۰۰۱ )سیستم مدیریت 
محیط زیست(، ISO۴۵۰۰۱ ) سیســتم مدیریت ایمني و بهداشت حرفه 
اي( وHSM-MS ) سیســتم بهداشــت – ایمني – محیط زیست( انجام 
و با موفقیت تمدید شــد.وي افزود: براي دریافت گواهینامه هاي یادشــده 
که مرتبط با مبحث فرآیندها و روش هاي اجرایي شــرکت است ، از طریق  
ارزیابي هاي میداني  و ترســیم  نتایج استخراج شده در بستر نرم افزارهاي 
کامپیوتري، شاخص هاي پایش و شناسایي ریسک ها مشخص شد. گفتني 
اســت فرآیند ممیزي بصورت 3 ماهه، 6 ماهه و یک ســاله توسط نماینده 

شرکت ارائه دهنده گواهینامه بین المللي ایزو کنترل و پایش مي شود. 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد؛
اقدامات پيشگيرانه شرکت نفت منطقه 

ساری در موج دوم شيوع کرونا
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت: با توجه به ضرورت همکاری همگانی 
در مبارزه با ویروس کرونا ، شــرکتهای زنجیره ای 
توزیع سوخت و انجمن صنفی جایگاهداران استان 
با تجهیزات بهداشــتی کاملتری وارد عمل شــدند 
.سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
در دومین جلسه  با شــرکتهای زنجیره ای توزیع سوخت و انجمن صنفی 
جایگاهداران استان که در تاریخ ۱/۵/۹۹ با هدف پیشگیری و مبارزه با موج 
دوم شیوع کرونا برگزار شد ، بیان کرد : با توجه به وضعیت اضطراری ناشی 
از شیوع ویروس کرونا در سطح استان با بررسی نقاط قوت و ضعف در نحوه 
عملکرد مجاری عرضه سوخت ، ضرورت استفاده از ماسک و دستکش و مواد 
ضد عفونی کننده در جایگاهها مورد پیگیری قرار گرفت .سبحان رجب پور  
با تقدیر از عملکرد خوب مالکان مجاری عرضه ســوخت در شیوع موج اول 
ویروس کرونا ، اظهار کرد: با توجه به شــروع موج دوم کرونا در حال حاضر 
کلیه پرسنل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری و مجاری 
عرضه سوخت در تاشــند تا با به وجود آوردن محیطی بهداشتی و دور از 
استرس در سطح پمپ بنزینها و جایگاههای سی ان جی، سوخت مورد نیاز 

مشتریان را با کمترین خطر انتقال ویروس توزیع نمایند .

مدیر شرکت نفت منطقه چالوس خبر داد؛
کسب رتبه سوم مازندران در گاز سوز 

کردن رایگان خودروهای عمومی
در راســتای طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودرو 
های تاکســی، ون ووانت بارهای ســنگین وسبک 

استان مازندران رتبه سوم را در کشورکسب کرد.
تورج امانی مدیر شرکت نفت منطقه چالوس گفت:  

با توجه به برنامه های شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران در راستای گاز سوز کردن رایگان  خودروهای تاکس و وانت 
بارهای سنگین وسبک استان مازندران توانست رتبه سوم را ازنظر تعداد گاز 
سوز کردن خودروها در کل کشور کسب نماید.امانی اظهار داشت: بنا برآمار 
ارائه شده  توسط مدیریت برنامه ریزی  شرکت ملی پخش  که از کارگاههای 
مجاز در سطح کشورتهیه شــده استان مازندران توانست با مجموع ۱۱۲۹ 
خودرو پس از اســتان های آذربایجان شــرقی وغربی رتبه سوم در سطح 
کشور را کسب نماید که از این تعداد ۴6۵ خودرو تبدیل شده، ۵۵۲ خودرو 

درانتظار تبدیل بوده و ۱۱۲ خودرو تایید شده بدون نوبت می باشند.

  صادرات نفت آمریکا به اروپا دوباره
 افزایش یافت

آمریــکا در ماه جوای برای اولین بار از ماه مه صادرات نفت به اروپا را افزایش داد و 3۱ 
میلیون بشکه نفت به این منطقه صادر کرد.به گزارش هلنیک شیپینگ نیوز، اطاعات 
ریفینیتیو ایکون نشــان می دهد آمریکا در ماه جوای برای اولین بار از ماه مه صادرات 
نفت به اروپا را افزایش داده و کاهش صادرات اعضای اوپک پاس به این منطقه را جبران 
کرده است.عرضه نفت خام آمریکا به اروپا در ماه جوای به 3۱ میلیون بشکه رسید. در 
شرایطی که تولیدکنندگان عضو اوپک و متحدانش هنوز تولید خود را در سطح پایینی 
نگه داشته اند، تولیدکنندگان نفت آمریکا به سرعت سهم بازار را با نفت بااتر از ۴۰ دار 
در هر بشــکه بدست می آورند.صادرات نفت آمریکا در آوریل برابر با 3۵ میلیون بشکه 
بود. این رقم در ماه های مه و ژوئن به ترتیب به ۲۴ و ۲۷ میلیون بشکه رسید. اروپایی ها 
ترجیح می دهند نفت ارزان تر آمریکا را خریداری کنند چون کاهش تولید اوپک  پاس 
باعث شده نفت این منطقه گران تر باشد. تولید کنندگان نفت در آمریکا پس از کاهش 
تولید در فصل بهار یعنی در بحبوحه سقوط قیمت نفت، حاا تولید خود را افزایش داده 
اند. این تولیدکنندگان چاه های نفت خود را نبســته بودند بنابراین توانستند به سرعت 
تولید را از سر بگیرند. ارقام اداره اطاعات انرژی آمریکا نشان می دهد ذخایر نفت خام در 

گالف کوست آمریکا به بااترین رقم در این ماه رسیده و رکورد زده است.

1۹ استان درگير افزایش مصرف برق
 دیروز ۱۴ اســتان و سه کانشهر در منطقه قرمز و پنج منطقه و دو کانشهر در 
منطقه زرد نقشه مصرف برق قرار گرفتند. به گزارش شرکت مادر تخصصی تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق ایران)توانیر(،   ۱۴ اســتان  خراســان رضوی، سمنان، 
یزد، فارس ،بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی ،همدان، 
قزوین، کرمانشــاه، زنجان، آذربایجان شــرقی و آذربایجان غربی و کانشهرهای 
مشهد، شیراز و اصفهان درمنطقه قرمز نقشه مصرف برق قرار گرفته اند.مشترکان  
در مناطق یاد شده می توانند با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق خود، به وضعیت 
ســبز مصرف بازگشــته و  امکان بهره مندی همه مردم به ویژه هموطنان ساکن 
در مناطــق جنوبی از برق را که اکنون با گرمای شــدیدی روبرو شــده اند و نیاز 
مداومی به اســتفاده از وسایل خنک کننده دارند، فراهم کنند. رعایت نکات ساده 
مدیریت مصرفی مانند تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۴ درجه و اســتفاده از 
دور کندکولرهای آبی در ساعت های گرم روز که به صورت فوری نیز قابل اجراست،  
می تواند در پیوستن مناطق قرمز به سبز و برخورداری از برق پایدار  تاثیربسزایی 
داشــته باشد. نقشــه برق امروز تا ساعت ۱۲ ظهر نشانگر آن است که استان های 
خراسان جنوبی ، هرمزگان، منطقه شمال کرمانلرستان و البرز کانشهرهای تهران 

و اهواز در منطقه  زرد مصرف قرار دارند.

واردات نفت چين از سه کشور رکورد زد
واردات نفت چین از سه کشور عربستان سعودی، روسیه و برزیل در 
ژوئــن به رکورد باای جدیدی صعود کرد و مجموع واردات نفت این 
کشور را به ســطح باای جدیدی رساند. آمار اداره کل گمرک چین 
نشان داد که واردات نفت چین در ژوئن برای نخستین بار به مرز ۱3 
میلیون بشکه در روز رسید.عربستان سعودی در ژوئن ۲.۱۷ میلیون 
بشــکه در روز نفت به چین صادر کرد که ۰.۲ درصد از رکورد باای 
قبلی ثبت شــده در ماه مه افزایش داشت. واردات چین از روسیه به 
۱.۹۵ میلیون بشــکه در روز رسید و به مرز دو میلیون بشکه در روز 
نزدیک شــد و از رکورد قبلی ۱.۸۲ میلیون بشــکه در روز در ماه مه 
بااتر رفت.برزیل که چهارمین صادرکننده بزرگ بود، در ژوئن ۱.۲۲ 
میلیون بشــکه در روز نفت به چین صادر کرد کــه ۲۰.۹ درصد در 
مقایسه با رکورد قبلی ۱.۰۱ میلیون بشکه در روز در نوامبر رشد نشان 
داد.واردات نفت چین از آمریکا در ژوئن به ۱۴3 هزار و ۴۵۲ بشــکه 
در روز رســید که بااترین میزان در هشت ماه گذشته بود اما ۲3.۷ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.چین در ژوئن 
از ایــران واردات نفت نداشــت.مجموع واردات نفت چین در ژوئن بر 
مبنای ساانه 3۴.۴ درصد رشد کرد و به رکورد ۱۲.۹۹ میلیون بشکه 
در روز معادل ۵3.۱۸ مییلیون تن رسید زیرا خریداران چینی که در 
اواخر مارس از ارزانی قیمتها برای خرید استفاده کرده بودند، محموله 
هایشــان را در ماه میادی گذشته تحویل گرفتند.در فاصله ژانویه تا 
ژوئن واردات نفت چین از صادرکنندگان عضو اوپک پاس بر مبنای 
ساانه ۷.۵ درصد رشد کرد و به ۸.۷۱ میلیون بشکه در روز رسید زیرا 
تولیدکنندگان این گروه در بحبوحه شیوع ویروس کرونا برای کسب 
سهمی از بازار چین به رقابت پرداختند. با این حال سهم این گروه در 
بازار چین در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به ۸۰.۵ درصد در مقایسه با ۸۲.3 
درصد در مدت مشــابه ســال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرد.سهم اوپک به 
دلیل عرضه کمتر از سوی ایران و ونزوئا در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به 
۵۲.۱ درصد کاهش پیدا کرد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 
۵6.6 درصد بود.بر اساس گزارش پاتس، آمار اداره کل گمرک چین 
واردات نفت از ونزوئا در فاصله ژانویه تا ژوئن را نشــان نداد. چین در 
نیمه اول سال ۲۰۱۹ به میزان 3۵۰ هزار و ۷۱۱ بشکه در روز نفت از 
ونزوئــا وارد کرده بود. واردات نفت چین از ایران هم در فاصله ژانویه 
تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۴.۷ درصد افت کرد و به 

6۸ هزار و ۴۵3 بشکه در روز رسید.

با وجود افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا 
و نگرانی در مورد موج دوم همه گیری این 
ویروس، قیمت نفت همچنان در محدوده 
۴۰ دار در هر بشــکه قرار دارد و به نظر 
نمی رسد تغییر چندانی در آن ایجاد شود. 
به گــزارش گالف نیــوز، علیرغم افزایش 
موارد ابتا به ویــروس کرونا و نگرانی در 
مورد موج دوم همه گیــری این ویروس، 
قیمت نفــت همچنان در محــدوده ۴۰ 
دار در هر بشــکه قرار دارد و به نظر نمی 
رســد بازارهای نفت فرصت چندانی برای 
باا رفتن از این محدوده داشــته باشــند. 
ادوارد بن مدیر ارشد مارکت ایکانامیکس 
در شــرکت خدمات مالی و بانکداری ان 
بــی دی امارات، عقیده دارد:» بازار نفت با 

ثبت کمترین تغییرات در قیمت نفت برای 
سومین هفته پیاپی، به تدریج ثبات خود 
را به دست می آورد. قیمت نفت خام برنت 
۲۰ سنت طی هفته گذشته افزایش یافته 
و به ۴3.3۴ دار در هر بشکه رسیده است. 
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
هم با ۷۵ ســنت افزایش، ۴۱.3۴ دار در 
هر بشــکه معامله می شــود«.وی گفت:» 
بازارهای نفت باید بررسی کنند در شرایطی 
که تنظیم عرضه نفت از سوی ائتاف اوپک 

پاس و سایر تولیدکنندگان تاثیر خود را 
در بازار گذاشــته اســت، آیا تقاضا تحت 
تاثیر موج دوم همه گیــری ویروس کرونا 
در بسیاری از کشــورها قرار می گیرد؟«.

ریســتاد انرژی در آخرین دورنمای خود 
از تقاضای نفت اعام کرد با فرا رســیدن 
موج دوم همه گیری ویروس کرونا، رشــد 
تقاضا حداقــل تا ماه اکتبر ثابت می ماند.  
در بهترین شــرایط، افزایش موارد ابتا به 
کرونا در کشورهای مصرف کننده نفت در 

قاره آمریکا و آســیا مثل آمریکا، برزیل و 
هند، افزایش فعالیت هــای اقتصادی در 
اروپا و ســایر مناطق را تحــت تاثیر قرار 
داده و رشد تقاضای نفت را موقتاً متوقف 
می کنــد.» تقاضا برای نفت در ماه نوامبر 
احتمااً به ۹3 میلیون بشــکه در روز می 
رسد و و در دسامبر تا ۹۴.۷ میلیون بشکه 
در روز افزایش می یابد. این رقم هنوز هم 
فاصله زیادی تا سطح تقاضا قبل از بحران 
کرونا دارد«. حتی در صورت وخامت موج 
دوم همه گیری ویروس کرونا، سقوط تقاضا 
مانند آنچــه در آوریل اتفاق افتاد نخواهد 
بود. دنیا حاا آمادگی بیشتری برای اعمال 
تعطیلی های هوشمندانه تر و هدفمند تر و 

کنترل این همه گیری دارد.

 موج دوم کرونا قیمت نفت را در 
محدوده 40 دار نگه می دارد

تجدید مرتبه دوم مناقصه شماره 8-9084- 30900 
خريد عايق سیلیكات کلسیم )تولید داخل کشور(

روابط عمومی شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد

1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزیابي کیفي .
2- نوع فراخوان : عمومی .

3 - نام ونشاني مناقصه گذار : شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شرکت پاایش گاز 
شهید هاشمی نژاد- دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 

* تلفن دبیر کمیسیون مناقصات : 37288016 -051 
* تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین هاي اعام شده در آیین نامه تضمین براي معامات دولتي به مبلغ 754.191.000 ریال ) هفتصد و پنجاه و چهار 
میلیون و یکصد و نود و یك هزار ریال ( .  )ازم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(

 5- نحوه و مهلت دریافت اسناد : متقاضیان مي توانند تا ساعت 16 مورخ 99/05/25 ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه 
ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شــماره فراخوان  2099092134000019در سامانه اقدام نمایند. ازم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق 

سامانه مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل استعام ارزیابي کیفي تكمیل شده: متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور مي بایست حداکثر تا ساعت 16 مورخ 99/06/10  
، اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. ازم به ذکر است پس از پایان مرحله ارزیابي کیفي 
اسناد شرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعام 

شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشــایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها )ارزیابی فنی(، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ 99/07/23  ، در محل اتاق 
کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل با دو پیشنهاد تایید 
شده گشایش خواهد یافت. ازم به ذکر است تاریخ و مکان اعام شده )تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشد در این مرحله صرفاً تکمیل و ارسال اسناد ارزیابي کیفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. 
بدیهي است شرکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقباً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )سامانه ستاد(  اعام خواهد شد خواهند نمود. 

نوبت دوم

شماره مجوز: 1399.2145

آگهی تجدید مزایده اجاره 
شماره 99-01  

شرکت آب منطقه ای استان البرز

شــرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد اجاره اجاره 13178.5 مترمربع اراضی غیر 
فعال بستر رودخانه کرج را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، 
با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و با شماره 

مزایده 01) شماره سیستمی ( .... به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 99/5/5 ساعت 8صبح          

مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/5/9 ساعت 19
تاریخ بازدید: 99/5/5 تا 99/5/9                      

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 99/5/16
زمان بازگشایی: 99/5/19 ساعت 10 صبح               

زمان اعام به برنده: 99/5/22
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه 
 مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اســناد مزایــده ) در صورت وجود هزینه 
مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطاع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم  از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطاعات موارد اجاره شــامل مشــخصات ، شــرایط و نحوه اجاره در برد اعان 

عمومی سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عاقمنــدان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نــام و دریافت گواهی 

الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934 

 اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه 
) www.setadiran.ir ( بخش “ثبت نام / پروفایل مزایده “  موجود است.

نوبت دوم

آگهی اباغ اخطار اداری
آقای امیر رضائی افصح و خانم ها پرستو رضائی افصح و زهرا نورائی 

 ساکنین:  کرج خلج آباد ایستگاه منظریه کوچه ولی عصر سمت چپ
قطعه اول باغ رضائی 

در خصوص پرونده اجرایی کاسه ش/ 2563و 8700169 اشعار میدارد ملک مورد 
رهن 22/5167 مستند سند رهنی 157775 توسط هیات سه نفره کارشناسی به 

مبلغ 8/300/000/000 ریال ارزیابی گردید مراتب جهت اطاع اعام میگردد.
بجندی - رئیس اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کرج

مریم ایرانی م الف99/292/ف
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گزیده خبر  یک مقام مسئول مطرح کرد:

افزایش ۳40 درصدی صادرات ایران به کشورهای آفریقای
مدیرکل دفتر عربی آفریقایی ســازمان توســعه تجارت اظهار داشت: در برخی کشورها 
مانند اوگاندا توافقاتی بین دولت های دو کشــور در خصوص کشت فراسرزمینی صورت 
و حتــی دولت اوگاندا زمین در اختیار طرف ایرانی قرار داده، اما به دایل مختلفی هنوز 
جز در سطح بســیار محدودی در این زمینه، اهداف مورد نظر هنوز محقق نشده است.

فرزاد پیلتن در گفت وگو با ایلنا در مورد حجم تجارت ایران و کشورهای آفریقایی اظهار 
داشــت: صادرات ج.ا.ایران به کشورهای آفریقایی در سه ماهه اول سال 1399 نسبت به 
مدت مشابه سال 1398 از نظر وزنی 340 درصد رشد داشته است. طی سه ماه اول سال 
98 صادرات به کشــورهای فوق از نظر وزنی حدود 55 هزار تن بوده که با افزایش 340 
درصدی به 244 هزار تن در ســه ماهه ابتدای سال 1399 افزایش پیدا کرده است.وی 
افزود: با این وجود، مقایسه ارزشی دوره های مذکور کاهش 61 درصدی ارزش صادرات به 
کشورهای فوق در سه ماه اول سالجاری) با حدود 60 میلیون دار ( نسبت مدت مشابه 
سال گذشته )با حدود 150 میلیون دار( را نشان می دهد.پیلتن تصریح کرد: جمهوری 
اســامی ایران ساانه حدود 1 میلیارد دار صادرات بصورت مستقیم و غیر مستقیم به 
قاره آفریقا و حدود 100 میلیون دار واردات از کشورهای این قاره دارد. بیشتر صادرات 
ما در حوزه کاا شــامل قیر، محصوات از آهن و فواد، موادغذایی، مصالح ســاختمانی، 
فرش و کف پوش، کشمش و.... در حوزه خدمات فنی و مهندسی شامل ایجاد تصفیه خانه، 
همکاری در ســاخت نیروگاه، آبرســانی، احداث تونل، پل و جــاده و احداث مخازن در 
کشــورهایی آفریقایی است.مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت با اشاره 
به مقاصد صادارتی و وارداتی اظهار داشــت: کشــورهای غنا، کامرون، آفریقای جنوبی، 

سومالی، مغرب، تانزانیا، ساحل عاج، کنیا، سودان و لیبی 10 مقصد اول صادرات ایران به 
کشورهای آفریقایی بوده اند. همچنین کشورهای آفریقای جنوبی، تانزانیا، غنا، زیمبابوه، 
کنیا، اتیوپی، تونس و مصر عمده ترین طرف های وارداتی ایران در قاره آفریقا هستند.وی 
در مورد همکاری های مشــترک نیز به زمینه هایی مانند بهره برداری از معادن، کشــت 
فراســرزمینی و یا تولید خودرو  اشاره کرد.این مقام مسئول در خصوص مشکات تولید 
خودرو در سنگال گفت: این پروژه توسط ایران خودرو برای تولید خودروی سواری جهت 
حمل و نقل تاکســیرانی ایجاد شد که به دلیل تغییر رییس جمهور وقت بعنوان یکی از 
سهامداران سنگالی آن و سیاست های متفاوت دولت جدید در سنگال و همچنین برخی 
مشــکات فنی از جمله در زمینه تامین برق آن به مرحله تولید انبوه نرسید، اما شرکت 
ایران خودرو در حال پیگیری جهت حل مشکات آن است.پیلتن در پاسخ به این پرسش 
که موضوع کشت فراسرزمینی ایران در این قاره همیشه مطرح بوده و آیا در حال انجام 
است؟ گفت: در برخی کشورها مانند اوگاندا توافقاتی بین دولت های دو کشور در خصوص 
کشت فراسرزمینی صورت و حتی دولت اوگاندا زمین در اختیار طرف ایرانی قرار داده، اما 
به دایل مختلفی هنوز جز در سطح بسیار محدودی در این زمینه، اهداف مورد نظر هنوز 
محقق نشده است.وی خاطرنشان کرد: توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی همواره جزو 
عائق مقامات عالی کشــور است. با این وجود و علیرغم تدوین برنامه ها و انجام اقدامات 
مختلف در سال های گذشته و با وجود برخی پیشرفت ها و نتایج، به دایل وجود مشکات 
متعدد در ســطوح و ابعاد مختلف هنوز به اهداف مورد نظر و تحقق ظرفیت های توسعه 

روابط اقتصادی و تجاری با آفریقا دست نیافتیم.

سرپرست شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طای زرشوران خبر داد: 
 رشد ۱۷٫۵ درصدی تولید شمش طا 

در تیرماه
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محسن نادری؛ 
سرپرســت شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طای زرشوران با بیان این 
مطلب گفت: تولید شــمش طا در تیرماه ســال جاری نسبت به برنامه 17٫5 
درصد رشــد داشته اســت.وی در ادامه افزود: نسبت به تیرماه سال گذشته نیز 
افزایش قابل توجهی در تولیدشرکت طای زرشوران تولید صورت پذیرفته است.

نادری ایجاد سیســتم جامع یکپارچه به منظور کنترل و شفافیت کلیه عملیات 
معدنکاری تا تولید شــمش به عنوان محصول نهایی کارخانه را یکی از اقدامات 
اساسی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طای زرشوران عنوان کرد.وی 
در ادامه با اشــاره به توان شــرکت های دانش بنیان در افزایش تولید محصول 
گفت: در ســال جاری قراردادی با یکی از شــرکت های دانش بنیان به منظور 
طراحی، نصب و اجرای همزن مخازن لیچینگ با استفاده از توان تولید داخل در 
راستای افزایش ظرفیت تولید شمش طا صورت گرفته است.سرپرست شرکت 
گسترش معادن و صنایع معدنی طای زرشوران در پایان استفاده از سامانه ستاد 
برای برگزاری مناقصات و مزایده های این شــرکت به منظور شفاف سازی برای 
کلیه پیمانکاران و ســرمایه گذاران را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در ماه 
های اخیر عنوان کرد.گفتنی است معدن زرشوران در 35 کیلومتری شمال شهر 
تکاب در محدوده ای حدودا 39 کیلومتر مربعی در فاصله 7 کیلومتری روستای 

زرشوران واقع گردیده است.

رویکرد مدیریت فواد مبارکه رعایت ایمنی 
در بااترین سطح است

حسین مدرسی فرمدیر ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست فواد مبارکه با 
اشاره به   قدردانی مدیرعامل شرکت از کارکنان به دلیل توجه به مباحث ایمنی 
گفت:مهندس عظیمیان از ابتــدای امر دو موضوع ایمنی و توجه بیش از پیش 
به معیشــت کارکنان را در دستور کار قرار دادند. این امر نشان داد که مدیریت 
شرکت قوی تر از هر زمان دیگری بر موضوع ایمنی و سامت کارکنان تأکید دارد. 
هم اکنون هم خدا را شاکریم که با حمایت ها و راهنمایی های مدیرعامل شرکت 
در این زمینه، کارکنان توانستند در سال 98 به عملکرد درخشانی دست یابند. 
این امر که فواد مبارکه بنا بر اعام انجمن جهانی فواد در بین کل فوادسازان 
عضو این انجمن در ضریب تکرار و شــدت حوادث بهترین عملکرد را داشــته 
باعث افتخار اســت. وی در ادامه به عملکرد ایمنی در همۀ نواحی اشاره داشت 
و افزود:به طور کلی عملکرد در همۀ بخش ها خوب بوده، اما طبق اهدافی که در 
این زمینه تعریف و اعام شده، مقرر بود به سه واحدی که بهترین عملکرد را در 
میان سایر واحدها داشته باشند پاداش ویژه ای تعلق گیرد و این کار انجام شد. به 
همۀ نواحی پاداش تعلق گرفت، ولی به نواحی برتر   1 و 2 و 3 که فوادسازی، 

آهن سازی و نورد سرد بودند پاداش ویژه ای داده شد.

صدور کارت بازرگانی فقط از طریق 
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صمت استان 
تهران گفت: برابر اباغیه های سازمان توسعه تجارت ایران در 
راســتای الکترونیکی شدن فرایندها و تسریع در روند خدمت 
رســانی به بازرگانان و تجار، صــدور کارت بازرگانی از درگاه 
سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری صورت می 
گیرد.به گزارش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران، 
شیر قاضی افزود: تمدید کارت بازگانی از تاریخ 15 مرداد نیز 
صرفا از طریق همین سامانه اجرایی خواهد شد و تجار فقط تا 
این زمان فرصت دارند از طریق سایت اتاق بازرگانی درخواست 
خود را ثبت کنند.وی تصریح کرد: طی سه ماهه اول سالجاری 
718 کارت بازرگانــی صادر، 2776 کارت تمدید و 19 کارت 
نیز باطل شده است.گفتنی است تعداد کل کارتهای فعال در 

استان تهران 15 هزار و 253 فقره است.

وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری در بخش صنعت
شــاخص کارگاه های بزرگ صنعتی در مجموع ســال 98 به رشد مثبت 1.9 درصد رسید. 
شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی، )واحدهای تولیدی بیش از 100 نفر کارکن( در مجموع 
سال 98 به رشد مثبت 1.9 درصد رسید.نماگرهای بانک مرکزی نشان می دهد از فصل پاییز 
97 تا فصل تابســتان 98 شــاخص کارگاه های بزرگ صنعتی به ترتیب منفی 11.6 درصد، 
منفی 17.1 درصد، منفی 4.1 و منفی 4.2 درصد بوده اســت.اما در فصول پاییز و زمســتان 
این شاخص به ترتیب به رشد مثبت 6.3 درصد و مثبت 10.5 درصد رسیده است.رشد 1.9 
درصدی شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی پس از افت 8 درصدی این شاخص در سال 97، 
به دست آمده است.در سال 98 تعداد صدور جواز تاسیس با 15.3 درصد افزایش به 26 هزار 
و 36 مورد رســیده که سرمایه مورد نیاز برای احداث این واحدها 354 هزار و 840 میلیارد 
تومان است که نسبت به سال قبل 26.2 درصد افزایش داشته است.اما در بخش پروانه بهره 
برداری وضعیت متفاوت اســت. میزان پروانه های صادر شده در سال 98 رشد 3.9 درصدی 
داشته و تعداد پروانه های صادره 6 هزار و 80 فقره بوده است.سرمایه به کارگرفته شده برای 
این تعداد واحد صنعتی 55 هزار و 980 میلیارد تومان بوده که نشان می دهد نسبت به سال 
97 )به قیمت های ثابت( کاهش 6.3 درصدی داشته است.بنابراین تشکیل سرمایه ثابت در 

بخش صنعت در سال گذشته در نهایت منفی بوده است.

پرداخت ۵۲ هزار میلیارد ریال به صنایع در 
قالب تبصره ۱۸

بررســی آمارهــای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکــی از پرداخت 52 هزار و 
740 میلیارد ریال تســهیات به واحدهــای صنعتی و معدنی از محل تبصره 18 
قانون بودجه در 16 ماه گذشــته است.منابع تخصیصی از محل تبصره 18 در سه 
بخش تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز فعاان اقتصادی و کمک به نوسازی و 
جایگزینی ماشین آات و طرح های که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، 
پرداخت می شود.این میزان تسهیات از ابتدای شروع طرح )آغاز سال 98( تا پایان 
تیرماه 99 به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شد.بررســی ها حاکی است در 
ســال 98 در مجموع 736 فقره تســهیات از این محل به ارزش 40 هزار و 912 
میلیارد ریال و از ابتدای امســال تا پایان تیرماه 187 فقره تسهیات به ارزش 11 
هزار و 830 میلیارد ریال به واحدها پرداخت شد.تسهیات یاد شده در مجموع 16 
ماه گذشــته از ابتدای طرح به 923 واحد صنعتی و معدنی پرداخت شده که 15 
درصد آن صرف تامین ســرمایه ثابت و 85 درصد آن به تامین سرمایه در گردش 

واحدها اختصاص یافت.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاایش نفت اصفهان در خصوص عملکرد 
ســال مالی منتهی به 29 اسفند ســال 1398، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی  وهمزمان به صورت آناین از شــبکه اینترنتي،  در محل ســالن آمفی تئاتر شهرک شهید 
محمد منتظری برگزار شد.در این مجمع که با حضور دارندگان 79.35 درصد از سهامداران به صورت 
حضوری و مجازی برگزار شــد، پرداخت مبلغ 400 ریال ســود خالص هر ســهم بابت عملکرد سال 
مالی 1398 این شــرکت به تصویب رسید و مقرر شد باقیمانده به مبلغ 20.236.658 میلیون ریال 
نیز پس از کسر پاداش عملکرد هیئت مدیره، به عنوان سود تخصیص نیافته در حساب های شرکت 
لحاظ شود.مجمع با بیشترین آراء به هیأت مدیره اجازه داد با رعایت صرفه و صاح شرکت به تشخیص 
خود و در راســتای تکالیف اجتماعی برای حمایت از پروژه هایی نظیر پروژه های حفاظت از محیط 
زیست، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و سایر سازمان های ذیصاح قانونی به صورت باعوض یا تسهیات 
خارج از آیین نامه معاماتی شــرکت و همچنین پروژه های آبرسانی با لحاظ مصوبات هیات دولت و 
کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی و همچنین کارگروه اســتانی سازگاری با کم آبی و سایر مکاتبات 
دریافتی در این خصوص ازطریق مراجع ذیربط استانی تا سقف 650 میلیارد ریال اعتبار هزینه کند 
که سقف 350میلیارد ریال آن برای پروژه تامین آب مورد نیاز شرکت از خلیج فارس و تتمه مصوبات 
کارگروه ملی استانی سازگاری با کم آبی تامین آب پایدار شرکت و 300میلیارد ریال دیگر برای سایر 
فعالیت های اجتماعی اســت.همچنین هیات مدیره مکلف شــد راهکارهای علمی و اجرایی کاهش 
آب مصرفی شرکت و همچنین شناسایی، جایگزینی و استفاده از سایر منابع آبی را پیگیری و اتخاذ 
تصمیم کند.مدیر عامل شرکت پاایش نفت اصفهان در ابتدای این جلسه با بیان این که ادامه فعالیت 
پاایشگاه اصفهان در گرو راه اندازی واحدهای گوگردزایی است و تمامی فرآورده های نفتی این شرکت 
تا سال 1404 بر اساس استانداردهای یورو 4 و 5 تولید خواهد شد گفت: در حال حاضر تمامی بنزین 
تولیدی این شــرکت که روزانه حدود 12 میلیون لیتر بوده منطبق با استاندارد یورو 5 است.مرتضی 

ابراهیمی با اشاره به این که از حدود 22 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی روزانه این شرکت فقط حدود 2 
میلیون لیتر آن اساس استاندارد یورو 4 است افزود: با بهره برداری واحد تصفیه گازوئیل این شرکت در 
بهار سال 1400 تمامی گازوئیل پاایشگاه اصفهان مطابق با استاندارد یورو خواهد شد.او با بیان این که 
قرار داد ساخت واحد گوگرد زدایی از نفت کوره این شرکت توسط یک شرکت ایرانی امضاء شده است 
گفت: این پروژه به دلیل پیچیدگی های خاصی که دارد تا 4 سال آینده به بهره برداری می رسد.مدیر 
عامل شــرکت پاایش نفت اصفهان افزود: با راه اندازی واحد مزبور، تمامی فرآورده های نفتی آن بر 

اساس یورو 4 و 5 تولید می شود و معضل زیست محیطی پاایشگاه اصفهان رفع خواهد شد.ابراهیمی 
در ادامه با بیان این که با بهره برداری واحد گرانول سازی گوگرد پاایشگاه اصفهان، و با رعایت تمام 
استاندارد هاي  زیست محیطي و با موافقت سازمان حفاظت از محیط زیست واحد هاي گرانول سازی 
گوگرد و حال ها از فهرست آایندگی خارج شده است. وي  با بیان این که پاایشگاه اصفهان برای 
تامین آب مورد نیاز واحدهای عملیاتی خود به ســاخت ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه پساب شاهین 
شهر با ظرفیت حدود 700 متر مکعب اقدام کرده است گفت: در حال حاضر حدود 400 متر مکعب 
پساب شاهین شهر از طریق ایستگاه پمپاژ به این تصفیه خانه منتقل و پس از تصفیه در فرایند تولید 
استفاده می شود.او یکی دیگر از اقدام ها این شرکت برای کاهش مصرف آب در پاایشگاه اصفهان در 
بحران کم آبی حاکم بر کشــور، به روز رسانی برج های خنک کننده برای جلوگیری از تبخیر و هدر 
رفت آب و همچنین استفاده از برق سراسری در واحدهای عملیاتی اعام کرد و افزود: این شرکت برای 
تامین برق مورد نیاز واحدهای عملیاتی خود و کاهش آب مصرفی به خرید 60 مگاوات برق از شبکه 
سراسری اقدام کرده است.مدیر عامل شرکت پاایش نفت اصفهان با بیان این که پاایشگاه اصفهان در 
حال حاضر 16 مگاوات برق از شبکه سراسری دریافت می کند گفت: به ازای تولید هر مگاوات برق،  6 
تُن آب مصرف می شــود که با احتساب 16 مگاوات برق دریافتی از شبکه سراسری، حدود 80  متر 
مکعب آب در ساعت صرفه جویی شده است و با بهره برداری واحدهای جدید و استفاده کامل از برق 
شــبکه سراســری، 300 تا 400 متر مکعب آب در ساعت  در پاایشگاه اصفهان صرفه جویی خواهد 
شــد.ابراهیمی افزود: ارز حاصل از صادرات محصوات شرکت پاایش نفت اصفهان رقم چشمگیری 
نیست که آن به طور مستقیم صرف خرید تجهیزات مورد نیاز برای طرح های در حال اجرای شرکت 
می شود.مدیر عامل شرکت پاایش نفت اصفهان، چشم انداز شرکت پاایش نفت اصفهان در افق سال 
1400 را سرآمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی کشور اعام کرد و افزود: با بهره بردای 

از طرح های بهبود فرایند تولید، این چشم انداز محقق خواهد شد.

تقسیم 400 ریال سود در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
  شرکت پاایش نفت اصفهان
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جزئیات ارزهای برنگشته به کشور اعام شدگزیده خبر
مدیــر اداره صادرات بانک مرکزی جزییات ارزهای برنگشــته به 
چرخه اقتصادی کشــور در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را اعام و 
بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ را تشریح 
کرد.صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشــته به چرخه 
اقتصادی کشور گفت: بانک مرکزی گزارش های تحلیلی مختلفی 
را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه 
و برای دســتگاه های اجرایی و نظارتی ارســال می کند. به طور 
نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری 
اسامی طی ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو 
)بدون احتساب صادرات شرکت های ملی نفت ایران، ملی پاایش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران( صادرات صورت 
گرفته اســت،   از این میزان تــا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶  
میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته 
است. بنابراین  تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز 

فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
وی افزود: عاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به 
کوتاژهای صادراتی عراق و افغانســتان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ 
الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات 
خود را در ســامانه های مربوط ثبت کننــد و جزو تعهدات آنان 
محســوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور 
برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه 
رســمی کشور در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد 
یورو خواهد شد.  مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس 
گزارش های تحلیلی دیگر، اطاعات پروانه های صادراتی دریافتی 
از گمرک ج. ا.ا تعداد ۲ هــزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات 
بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد 
)صفر تا ۷۰ درصد( از روز ۱۳۹۷.۱.۲۲ لغایت ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ مورد 
بررســی قرار گرفت که نتایج آن حاکــی از این بود که این گروه 
بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشــته اند و از روز ۲۲ ۱. ۱۳۹۷. 
لغایت روز۱۳۹۹.۳.۳۱ تنها نسبت به بازگشت  ۶.۴  میلیارد یورو 
اقــدام کرده اند، به عبارت دیگر حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو )حدود 
۲۰ میلیارد دار( توســط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به 
چرخه اقتصادی برگشت نشده اســت.وی ادامه داد: این گروه در 
سیاســتگذاری ارزی از اهمیت باایی  برای مقــام پولی و ارزی 
برخوردار بوده و تاش خواهد شــد در تعامل با آنان، دستگاههای 
ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا 
کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تامین 
نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.  وی همچنین در خصوص 
اقدامات قضایی انجام شــده به منظــور برخورد با صادرکنندگان 

متخلف گفت: با پیگیری های انجام شــده و در راستای مصوبات 
هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰ صادرکننده 
متخلــف به قوه قضاییه معرفی شــده اند.  کریمــی ادامه داد: بر 
اســاس آخرین اطاعات، میزان تعهدات آنهــا ۶.۸ میلیارد یورو 
)معادل ۷.۶ میلیارد دار( بوده اســت که از این رقم فقط ۴۶۶.۶ 
میلیون یورو معادل ۷ درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه های 
صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانســتان )از تاریخ 
۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶( به چرخه اقتصادی کشور بازگشته 
اســت.طبق اعام بانک مرکزی،   مدیــر اداره صادرات این بانک 
در خصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل 
از صادراتشــان گفت: علی رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این 
دسته از صادرکنندگان وارد می شود ازم به توضیح است که این 
شرکت ها بخش زیادی از تعهدات شان را ایفا کرده اند، به طوری که 
۵۸ شــرکت صادر کننده پتروشــیمی  از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی 
۱۳۹۸.۱۲.۲۸ به میزان ۱۷.۱ میلیارد یورو صادرات داشته اند که 
از ایــن میزان مبلغ ۱۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به 
چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نســبت عملکرد 
این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد بوده است.

همچنین تعداد ۱۲ شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ 
الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ به میزان ۵.۳ میلیارد یورو صادرات داشــته اند 
که از این میزان مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹.۳.۳۱ به 
چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نســبت عملکرد 
این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۳ درصد بوده است. 

کریمی در ادامه به تشــریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از 
صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و با بیان اینکه تهیه و اباغ بسته 
سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله 
از طریق بازار دوم)سامانه نیما( و استفاده از منابع حاصل از صادرات 
برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تاکید کرد: 
با توجه به مختصات کان اقتصادی کشور و شوک های ارزی ناشی 
از کاهــش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده های نفتی و 
محصوات پتروشیمی، تامین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر 
صادرات غیرنفتی باشــد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد 
اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای 
چهارگانــه اقتصاد )پول، ســرمایه، کار و کااو خدمات(، حفظ و 
ایجاد اشتغال، ســرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول 
ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشــد و توسعه 
صادرات غیرنفتی از یک ســو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر 
اساس سیاست های اعامی از سوی دیگر است.  وی افزود: آسیب 
شناســی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی 
از آن است که علیرغم تسهیات، همکاری و تعامات انجام شده، 
گروهی از صادرکنندگان همکاری ازم را در بازگشت به موقع ارز  
نداشــتند که منجر به افزایش شــاخص ارزی و تأخیر در تامین 
نیازهای وارداتی کشــور شــد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، 
هدف تقویــت منابع ارزی قابل ماحظه در بــازار دوم و افزایش 
ریســک عدم بازگشــت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه 
ای که پیش بینی می شود در سال جاری  با نسبت بااتر ضریب 

برگشــت ارز مواجه شویم  و بر این اساس تامین نیازهای وارداتی 
کشور به موقع انجام گیرد.  مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید 
کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه 
های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز اباغ بسته سیاستی بازگشت 
ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه ســال ۹۹ شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از 
نوســانات کمتری برخوردار شــده و با تقویت جانب عرضه ارز به 
صورت حواله در بازار دوم توســط صادرکنندگان و بانک مرکزی، 
نرخ ارز در مقادیر واقعی متناســب با عوامل بنیادین اقتصادی به 
تعادل برســد.  وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته اباغی، 
کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به 
صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصدرا  به صورت اســکناس در بازار 
دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه های تولیدی _ صادراتی به 
منظور تأمین نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر ۳۰ درصد 
منابع ارزی صادرات خود را اســتفاده کرده و ازم است مابقی ارز 
حاصل از صادرات )حداقل ۷۰ درصد( را به صورت حواله ارزی در 
بازار ثانویه به فروش برسانند.کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد 
بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: 
تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی 
از صادرکنندگان به صورت مســتقیم حسب مورد با توافق وزارت 
صنعت، معدن و تجارت یا  وزارت  نفت با بانک مرکزی و ثبت در 
سامانه نیما امکانپذیر اســت.مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در 
مورد تشویق و تنبیه های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان 
در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه 
اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، 
از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان ۱۰ درصد برخوردار خواهند 
شــد که ابزار تشــویقی حایز اهمیتی برای آنها به شمار می رود.  
همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه 
صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، 
مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم )سامانه نیما( به نرخ 
روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم )سامانه نیما( یا قیمت روز بازار، 

هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
کریمــی در پایان تصریح کرد: با توجه به تبصره )۲( ذیل بند )۱( 
مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه 
هرگونه خدمات توســط کلیه  دستگاه ها و سازمان های اجرایی، 
بانک های عامل و شبکه صرافی ها به صادرکنندگانی که بر مبنای 
این بســته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر 
اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت 
ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان 

ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نخواهد بود.

معرفی یک هدیه بی دردسر
"کارت های هدیه« بانک آینده با تنوع بسیار

با اهــدای کارت های هدیه بانک آینده به مشــتریان و 
عزیزان تان، خاطره سازی کنید.این کارت ها با تنوع باا، 
قابلیت درج پیام یا متن دلخواه شما و در مبالغ مختلف، 
در دسترس مشتریان عزیز و عموم مردم قرار دارد.کارت 
هدیه بانک آینده با طرح های جذاب و متناســبی که به 
شما ارائه می کند این امکان را فراهم کرده است تا در مناسـبت های مختلف و تیراژ 
باا، کارکـنان سازمان و شرکـت های مختلف، مهمانی ها و مـراسم های مختلف، از 
آن بهره مند شوند.توجه داشته باشید که اگر در شهرهای دارای سرویس پیشخوان 
مجازی زندگی می   کنید، می توانید برای سفارش کارت هدیه از پیشخوان مجازی 
بانک آینده استفاده نمایید تا کارت هدیه در محل مورد نظر شما، تحویل گردد.صدور 
بیش از ۱۰۰ هزار کارت هدیه در سه ماهه نخست امسال، حاکی از استقبال خوب 

مشتریان بانک آینده است و البته آینده روشن است.

قرعه کشی 50 میلیون تومان جایزه نقدی در 
جشنواره تابستان سورسامانی

 ششمین قرعه کشی سورســامانی ویژه اعضای باشگاه 
مشتریان بانک سامان )ســامانیوم( با جایزه های نقدی 
برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی بانک سامان، در 
ســور سامانی تابستان ۹۹ ویژه اعضای باشگاه مشتریان 
بانک ســامان که از اول شهریور تا ۱۴ شهریورماه برگزار 
می شود، یک جایزه ۲۰ میلیون تومانی و ۳۰ جایزه یک میلیون تومانی به برندگان 
خوش شانس اختصاص داده شده است.عاقه مندان برای شرکت در این قرعه کشی 
ازم است پس از عضویت در سامانیوم از طریق وب سایت و یا اپلیکیشن سامانیوم و 

ثبت کارت، ۳۰۰۰ امتیاز وفاداری تا پایان مردادماه کسب کنند. 

مدیرعامل بانک مسکن منصوب شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، بنا به پیشنهاد هیأت 
مدیــره بانک عامــل حوزه مســکن طی حکمی 
محمود شــایان را به عنوان مدیر عامل جدید این 
بانک منصوب کرد.به گزارش وزارت اقتصاد، فرهاد 
دژپسند بنا به پیشــنهاد هیأت مدیره بانک عامل 
حوزه مسکن طی حکمی محمود شــایان را به سمت مدیر عامل جدید 
این بانک منصوب کرد.وی این حکم را بر اســاس ماده ۳۵ دستورالعمل 
الزامات ناظر بر حاکمیت شــرکتی در بانک های دولتی مصوب ۲۷ مرداد 
۹۷ مجمع عمومی بانک ها صادر کرده است.اردیبهشت ماه امسال مرحوم 
ابوالقاســم رحیمی انارکی مدیر عامل وقت بانک بر اثر ابتاء به کرونا به 

دیار باقی شتافت.
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نگـــاه

سناتور تد کروز:
 دیگر کنسولگری های چین نیز احتماا 

بسته خواهند شد
سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس تاکید کرد که پاندمی ویروس 
کرونا چشــم مردم را به روی »خطرهای چین« باز کرد.به گزارش 
پایگاه خبری هیل، تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس 
در مصاحبه ای با شــبکه سی بی اس گفت: مهم ترین پیامد سیاست 
خارجه این پاندمی این اســت که مردم تهدید چین به ویژه اینکه 
ویروس کرونا به خاطر پنهان کاری عمدی حزب کمونیســت چین 
در سراســر جهان شــیوع گرفت را درک می کننــد.وی افزود: آنها 
افشاگران قهرمان چینی را که تاش داشتند مانع این شیوع شوند، 
بازداشــت و آنها را ســاکت کردند و به همین خاطر بیش از 600 
هزار تن در سراســر جهان جان خود را بر اثر ابتا به ویروس کرونا 
از دست داده اند؛ چرا که دولت کمونیست چین دروغ گفت!تد کروز 
همچنین به بسته شدن یکی از کنسول گری های چین در هوستون 
اشــاره کرد؛ مساله ای که تازه ترین نشانه از وخیم شدن روابط میان 
واشــنگتن و پکن است.  این ســناتور گفت: دیگر کنسولگری های 
چین نیز احتماا بســته خواهند شد و بســته شدن کنسول گری 
چین در هوســتون به این خاطر بود که این مکان در فعالیت های 
جاسوسی مشارکت داشته است. آنها از این مکان به عنوان پایگاهی 
برای جاسوســی در هوستون و سراسر جنوب غرب آمریکا استفاده 
کردند.پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دستور بسته 
شــدن این کنســول گری را صادر کرد و کارمندان آن را به سرقت 
مالکیت معنوی آمریکا متهم ساخت، هفته گذشته رسما ساختمان 

این کنسول گری را تصاحب کرد.

افغانستان گزینه جدید اتصال به 
آبهای آزاد را امتحان کرد

 ســایت خبری- تحلیلی اوراســیا تایمز به نقــل از نماینده ویژه 
پاکستان در افغانستان از آغاز به کار خط ترانزیتی انتقال کاا از بندر 
گوادر به این کشــور خبر داد.محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان 
در افغانســتان توئیت کرد: »امروز نخســتین محموله از کااهای 
افغانســتان از طریق بند گوادر به افغانســتان منتقل شد. چندین 
محموله دیگر نیز برای روزهای آینده به صف شــده اند«.وی افزود: 
»ما نقطه عطف دیگــری نیز در جهت تعیین اعتبار خود به عنوان 
 Geo News یک شهر ترانزیتی داشته ایم.« به گزارش گزارشگر محلی
کااهای  تجاری داخل کشــتی پهلو گرفتــه در بندر گوادر پس از 
ترخیص از گمرک به کشور جنگ زده افغانستان منتقل شد.گوادر 
با داشــتن خط ساحلی 600 کیلومتری خود، یک بندر عمیق مهم 
اســت که در حال حاضر توسط چین اداره می شود. این کشور در 
صدد اســت تا بر اساس  پروژه 6۴ میلیارد داری کریدور اقتصادی 
پاکستان-چین به اقیانوس هند دسترسی مستقیمی داشته باشد.دو 
کشور امیدوارند که این کریدور اقتصادی هم دسترسی ارزانتر چین 
به آفریقا و خاورمیانه را فراهم کند و هم پاکســتان به خاطر تأمین 
تسهیات ترانزیتی برای دومین اقتصاد بزرگ جهان میلیون ها دار  
به دســت آورد.اسام آباد در ۱۳ ژوئیه بر اساس توافق نامه تجارت 
ترانزیتی با افغانستان یک گذرگاه مرزی را برای از سرگیری صادرات 

از افغانستان به هند بازگشایی کرد.

نظرسنجی گالوپ نشان داد
آلمان تحسین  برانگیزترین کشور جهان

تازه ترین نظرســنجی رهبری جهان نشــان می دهد که آلمان برای سومین 
ســال متوالی تحسین برانگیزترین کشور جهان است و آمریکا، چین و روسیه 
برای به دست آوردن جایگاه دوم رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند.به گزارش 
روزنامه گاردین، این نظرســنجی ســاانه که توسط پایگاه نظرسنجی گالوپ 
صورت گرفته، شــک و تردیدهای بیشتری را در رابطه با ادعای مایک پامپئو، 
وزیــر امور خارجه آمریکا بــه وجود می آورد؛ ادعایی مبنــی بر اینکه آمریکا 
موقعیت کاما مناســبی برای رهبری جهــان آزاد در یک رقابت ایدئولوژیک 
جدید با حزب کمونیست چین دارد.درصد تایید جهانی آمریکا در نظرسنجی 
سال ۲0۱۹ میادی ۳۳ درصد بود که تنها یک درصد از چین و سه درصد از 
روســیه بیشتر بود. در حالی که آلمان از این سه کشور با یک اختاف زیاد و 
با کسب یک تایید ۴۴ درصدی پیشی گرفته است.این نظرسنجی از یک هزار 
فرد بزرگســال در هر یک از ۱۳۵ کشور جهان در سال ۲0۱۹ میادی پیش 
از شــیوع ویروس کرونا صورت گرفت. رتبه جهانی واشنگتن ممکن است در 
سایه سوء مدیریتش در مبارزه با شیوع ویروس کرونا که باعث شده این کشور 
یکی از بدترین کانون های این بیماری باشد، بیشتر هم خدشه دار شده باشد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بارها ادعا کرده که کشورش را مجددا به 
یک کشــور قابل احترام در جهان تبدیل کرده اما آمار این نظرسنجی خاف 
این ادعا را نشــان می دهد. آمریکا در تمامی ســال های روی کار بودن دولت 
باراک اوباما بجز یک مورد در سال ۲0۱۱ میادی تحسین برانگیزترین کشور 
جهــان بود اما پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ فورا محبوبیتش ۱۸ 
درصد کاهش یافت و پس از آن با کمی بهبود میزان محبوبیتش به باای ۳0 
درصد رســید.محمد یونس، سردبیر گالوپ گفت: هنگامی که تازه ترین نتایج 
این گزارش را درباره چگونگی امتیازدهی جهان به رهبری قدرت های بزرگ را 
می خوانید، متوجه می شوید که رهبرانی که با بیشترین یقین و اطمینان عمل 
کرده اند، بااتریــن رتبه را دریافت کرده اند.وی افزود: آنگا مرکل، صدراعظم 
دیرینه آلمان خواه عاشــقش باشــید خواه از او متنفر باشــید، یکی از قابل 
پیش بینی ترین رهبران در باتکلیف ترین و نامشــخص ترین دوران ها در نظم 
اروپا و جهان اســت.یونس تصریح کرد: ویروس کرونا می تواند خیلی بیشــتر 
جایــگاه و وجهه آمریکا را خراب کند. همزمان با اینکه جهان شــاهد تقای 
ایالت ها و دولت فدرال آمریکا برای کنترل کردن شــمار مبتایان به ویروس 
کروناست، تصویر رهبری آمریکا ممکن است به طور جدی لطمه ببیند.تایید 
رهبری آمریکا در بین متحدان ســنتی اش در اروپا بــه پایین ترین حد خود 
رســیده به طوری که 6۱ درصد عملکرد آمریکا را تایید نمی کنند و تنها ۲۴ 
درصد عملکرد این کشــور را تایید می کننــد. در بریتانیا 6۵ درصد رهبری 
آمریکا را تایید نمی کنند و تنها ۲۵ درصد آن را تایید می کنند و در فرانســه 
نیز آمار مشــابه بریتانیا اســت. اما در آلمان اوضاع آمریکا حتی بدتر است به 
طوری که ۷۸ درصد رهبری این کشــور را تایید نمی کنند و تنها ۱۲ درصد 
رهبری این کشــور را تایید می کنند.در استرالیا نیز شک و تردیدهای عمیقی 
درباره آمریکا وجود دارد به طوری که 6۷ درصد رهبری این کشــور را تایید 
نمی کنند و تنها ۲۳ درصد آن را تایید می کنند.تنها قاره ای که آمریکا تصویر 
کلی مثبت خود را در آن حفظ کرده آفریقاست، جایی که ۵۲ درصد رهبری 
آمریــکا را تایید می کنند اما این آمار اختاف بســیاری با ۸۵ درصد تاییدی 
دارد که آفریقایی ها در ســال ۲00۹ میادی پــس از انتخاب باراک اوباما به 

آمریکا داده بودند.     

تحرکات نظامی چین و هند در منطقه مرزی 
مورد مناقشه

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که چین و هند هر کدام در حال انجام اقدامات 
نظامی و استقرار نیرو و تجهیزات در منطقه مورد مناقشه لداخ هستند.به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، دولت هند تسلیحات و تجهیزاتش را پس از آن در منطقه 
مستقر کرده که چین در حال انجام تحریکاتی نظامی در لداخ است.هند استقرار 
تانک هایی با قابلیت پرتاب موشک به نام T-۹0، خودروهای نفربر و ۴000 مرد 
مســلح را در منطقه برای جلوگیری از تهاجم احتمالی از سوی چین در منطقه 
آغاز کرده است.تصاویر ماهواره ای از تجمع گسترده نیروها در منطقه خودمختار 
تبت و اســتفاده از تونل های احتمالی برای گردآوری تجهیزات از ســوی ارتش 
آزادی بخــش خلق چین خبر می دهــد.از آنجاکه گفتگوها بین چین و هند به 
جایی نرســیده، ارتش هند به دنبال تقویت نیروهــا و نظارت و رصد تحرکات 
ارتش آزادی بخش خلق چین در سراسر خط واقعی کنترل است.از ۱۵ ژوئن که 
درگیری ها در این منطقه آغاز شده، مذاکرات در سطح دیپلماتیک و نظامی تنها 
باعث شــد تا اوضاع در دره گالوان آرام شود. منابع نظامی هند می گویند، پکن 

هنوز نیروهایش را از دره دپسانگ یا منطقه پانگونگ تسو خارج نکرده است.

آلمان:

روسیه نمی تواند به گروه 7 برگردد
وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد، روسیه تا زمانی که بحران 
اوکراین حل و فصل نشــده باشد، نمیتواند دوباره به فرمت 
گروه هفت بپیوندد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پیشتر 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای گسترش نشست 
آتی گروه هفت و دعوت از رهبران روســیه، اســترالیا، کره 
جنوبی و هند به واشنگتن ابراز تمایل کرده بود.هایکو ماس، 
وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه با روزنامه راینیشر پست 
و بونر گنرال انســایگر تاکید کرد: دلیل جداسازی روسیه از 
نشست پیشین )گروه هشــت(، الحاق شبه جزیره کریمه و 
مداخله در شــرق اوکراین بود. تا زمانیکه این موضوع حل و 
فصل نشده باشد، من هیچ احتمالی برای وارد کردن روسیه 
به این فرمت نمیبینم.روســیه در سال ۱۹۹۸ به گروه هفت 
ملحق شــد و این گروه را به جی۸ تبدیل کرد، تا زمانی که 
سایر کشورهای عضو به بهانه اختافات با مسکو بر سر بحران 
اوکراین و الحاق دوباره کریمه، به جای ســوچی در بروکسل 
تشــکیل جلسه دادند و مســکو از این گروه اخراج شد.وزیر 
خارجه آلمان همچنین به کشورش و اتحادیه اروپا در مورد 
یک توهم هشــدار داد. او گفت در صورت شکســت دونالد 

ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، سیاست خارجی ایاات 
متحده تغییری نخواهد کرد.ماس گفــت: هر کس در اروپا 
کارت برنده خود را بر روی یک تغییر در کاخ سفید گذاشته 
اســت، باید بداند که حتی در این صــورت، دیگر همه چیز 
مانند گذشته راحت و ســاده نخواهد بود. سیاست خارجی 
و امنیتــی آمریکا تغییر کرده و این از زمان ترامپ رخ نداده 
اســت. ایاات متحده آمریکا نقش پلیس جهانی که زمانی 
برای خود قائل بود را دیگر نمی خواهد در مقیاس گذشته ایفا 
کند. اروپا باید در آینده با قدرت بیشــتری در فکر چگونگی 
تأمین امنیت خود باشــد.هایکو ماس تأکید کرد که ایاات 
متحده در آینــده نیز مهم ترین هم پیمان آلمان در خارج از 
حــوزه اروپا خواهد ماند و به همیــن دلیل تاش آلمان، به 
رغم تمام اختاف نظرها، حفظ آینده مناسبات فراآتانتیک 
با آمریکاست. او گفت: اینکه ارتباطات میان طرفین دشوارتر 
شــده و آمریکایی ها بدون مشــورت با شرکای اروپایی  خود 
تصمیم هایی اتخاذ می کننــد را حاا دیگر آموخته ایم. البته 
ما در آینده هم به آمریکا نیاز داریم، و ناگفته نماند که آن ها 

هم به ما نیاز دارند.

 آنگا مرکل:
در صورت درگیری میان ترکیه و 
یونان، طرف آتن را خواهیم گرفت

صدراعظم آلمان نسبت به افزایش تنش ها میان ترکیه و یونان 
هشــدار داد.به گزارش پایگاه اینترنتی پولتیکو، »آنگا مرکل«، 
صدراعظم آلمان امروز - دوشــنبه- نســبت به افزایش تنش ها 
میان ترکیه و یونان هشــدار داد. این خبر را رســانه های یونان 
گزارش دادند. بنا به گزارش رسانه های یونان،  مرکل در گفت وگو 
با »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهوری ترکیه عنوان کرد که 
در صورت مداخلــه احتمالی میان ترکیه و یونان، اتحادیه اروپا 
طرف آتن را خواهد گرفت. وی همچنین گفت که چنانچه ترکیه 
کشتی تحقیقاتی »اوروک رایس« را از آب های محل مناقشه دو 
طرف خارج نکند، باید انتظار حادثه را داشــته باشد. رسانه های 
یونانــی گزارش دادند که طی ایــن گفت وگو مرکل به اردوغان 
گفــت: »اگر ترکیه چنین نکند، نه تنها با یونان بلکه با کل اروپا 

مشکل خواهد داشت و عواقب آن نیز شدید خواهند بود.«
 انفجــار در پایگاه »الصقــر«، از ســرگرفتن اعتراضات در 
میدان »تحریر«، بی ثباتی در »کراده«، تظاهرات در شهرک 
»صدر« که ماحصل آن ریخته شدن خون برخی معترضان 
و زخمی شــدن شماری دیگر بود، یکشنبه شب بغداد را به 
یکی از پرالتهاب ترین شب های عراق تبدیل کرد.»ابو احمد 
التمیمی« کــه از چهره ها در اعتراضات پنــج ماهه اکتبر 
۲0۱۹ تا فوریه ۲0۲0 علیه طبقه سیاســی حاکم در عراق 
بود، طبق اعام شــبکه های اجتماعی و رســانه های عراق، 
نخستین قربانی درگیری معترضان و نیروهای دولتی دیشب 
در بغداد بوده اســت.طبق گزارش ها، این فرد معترض بر اثر 
شدت جراحات در جریان درگیریهای دیشب بغداد، بامداد 
امروز در بیمارستان جان باخت.این در حالی است که »علی 

الخالدی« یکی از فعاان اجتماعی عراق ادعا کرد که دستکم 
دو نفر در حوادث درگیری دیشب بین معترضان و نیروهای 
دولتی کشته و دهها تن دیگر زخمی شده اند که حال برخی 
از آســیب دیدگان وخیم اســت.معترضان عراقی دیشب در 
اعتراض به وضعیت بد خدمات و کمبود برق و پایبند نبودن 
دولــت به وعده هایی که داده، دســت به تجمع در خیابانها 
زدند.منطقه مسکونی و تجاری »کراده« بغداد نیز دیشب در 
اثر انتشار خبر ترور یکی از نیروهای جهادی، صحنه ناآرامی 
و بی ثباتی بود و هواداران مقاومت در عراق از دولت خواستند 
که باندهای ناشناس ترور را در پایتخت شناسایی و مجازات 
کند.در شــهرک صدر، گزارش ها حاکی است که طرفداران 
»مقتدی صــدر« در اقدامی غیرمنتظره، دیشــب در برابر 

منزل »مجید العقابی« نماینده فراکسیون »سائرون« )مورد 
حمایــت مقتدی صدر( تجمع کرده و او را متهم به فســاد 
کردند.معترضان در حالی دست به این اعتراضات زدند و این 
نماینده پارلمان را متهم به فساد کردند که معلوم نیست چه 
کس یا کســانی پشت این فراخوان علیه العقابی بوده است.

همزمان با ایــن اعتراضات، پایگاه »الصقر« در جنوب بغداد 
که سال گذشته در معرض حمله هوایی رژیم صهیونیستی 
قرار گرفت و از آن به عنوان یکی از علت های سقوط دولت 
»عادل عبدالمهدی« یاد می شود، دیشب شاهد انفجارهای 
پیاپی بود کــه در مناطق مختلف پایتخت عراق شــنیده 
شــد.برخی از نمایندگان نزدیک به مقاومت، عامل انفجارها 

را این بار حمات هوایی آمریکاییها دانستند.

 سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار کرد 
بستن کنســولگری آمریکا در چنگدو یک 
بود.ســخنگوی دستگاه  »پاسخ ضروری« 
دیپلماســی چین روز دوشــنبه در جمع 
خبرنــگاران در پکــن افــزود: اقدامی که 
توسط پکن صورت گرفت پاسخی مشروع 
و ضروری به اقدام ناعادانه ایاات متحده 
بود.این مقام چینی تصریح کرد: این اقدام 
مطابــق با حقوق بین الملــل، هنجارهای 
اساســی روابط بین الملل و شــیوه های 
دیپلماتیــک عــادی بود.آمریــکا روز ۲۱ 
جوای/۳۱ تیر/ از چین خواســته بود که 

کنسولگری خود در هوســتون تگزاس را 
ببندد پکن نیز در واکنش به این اقدام روز 
۲۴ جوای/۳ مرداد/ از واشنگتن خواست 
که کنســولگری این کشور در چنگدو هم 
باید تعطیــل شــود.آخرین مهلت تخلیه 
ایاات متحــده در چنگدو  کنســولگری 

ســاعت ۱0 صبح امروز دوشــنبه بود، اما 
آخرین گروه از کارکنان کنسولگری چنگدو 
۴ ساعت زودتر از این مهلت یعنی ساعت 
6 صبح ســاختمان را ترک کــرده بودند.

وزارت خارجــه چین هم بــا صدور بیانیه 
ای اعام کرد که بعــد از خروج دیپلمات 

هــای آمریکایی، مامــوران چینی از درب 
جلو وارد کنســولگری شده و ساختمان را 
تحویل گرفته اند، این اقدام چین در حالی 
اســت که ماموران آمریکایی برای تصرف 
ساختمان کنســولگری چین در هوستون 
در اقدامی خشونت آمیز اقدام به شکستن 
قفل ها و تخریب درب ورودی کرده بودند.

آمریکا دارای 6 کنســولگری در شهرهای 
گوانگجو، شانگهای، شــن یانگ، چنگدو، 
ووهــان و هنــگ کنگ بود کنســولگری 
چنگدو، تنها کنسولگری آمریکا در جنوب 

غرب چین بود.

چین: 
 بستن کنسولگری آمریکا
 در چنگدو ضروری بود

گزیده خبر

شب پرالتهاب بغداد با خونریزی پایان یافت
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هوش مصنوعی ابزاری اســت که توســط مردم سراســر جهان برای 
توانمندسازی انسان ها در انجام امور به بهترین نحو، مورد استفاده قرار 
می گیرد. با استفاده صحیح از هوش مصنوعی، انسان قادر است مشکات 
را ســریع تر حل کند زیرا هوش مصنوعی می تواند اطاعات بیشتری را 
در هر زمان نسبت به یک انسان پردازش کند. از آنجا که تغییرات آب و 
هوا، پایایی و مسئولیت اجتماعی شرکتی از اهمیت ویژه ای برای افراد در 
سراسر جهان برخوردار هستند، متخصصان تجارت و ارتباطات باید توجه 
داشته باشند که چگونه فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی برای 
حل مشــکات در دنیای واقعی مورد استفاده قرار می گیرند. شناخت 
زبالــه، زباله های فضایی و پایایی برخی از چالش هایی اســت که هوش 

مصنوعی امروزه می تواند در حل آن به انسان ها کمک کنند.

تحقیقات روی ریزاندامگان بیگانه نشان می دهد انسان ها و سایر 
پستانداران می توانند در مبارزه با میکروب های فضایی که ممکن 
اســت توســط فضانوردان از فضا به زمین آورده شوند، به دردسر 
جدی بیفتند. چنین موجوداتی ممکن اســت بر پایه اســیدهای 
آمینه)بلوک های کلیدی ساختمان تمام حیات( مختلفی نسبت 
به شــکل های حیات موجود در زمین باشــند. این مطالعه روی 
موشــها انجام شده اســت، چرا که ســلول های ایمنی بدن آنها 
به شــکلی مشــابه با انســان عمل می کند و نتیجه این آزمایش 
نشان داد که میکروارگانیسم های خارج از زمین می توانند برای 
مأموریت های فضایی و در صورت آورده شــدن با فضانوردان به 

زمین، تهدید بزرگی باشند.

محققان در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند وجود استرس فیزیکی 
در شغل یک فرد ممکن اســت سبب پیری سریع تر مغز و ضعیف 
شــدن حافظه آن فرد شــود. محققان دریافتند افرادی که استرس 
فیزیکی باایی را در محل کار خود تجربه کرده اند بخش هیپوکامپ 
مغــز آنها دچار تغییراتی شــده بود و به نوعی کوچک شــده بود و 
در کارهــای مربوط به عملکرد حافظــه ضعیف تر عمل می کردند. 
هیپوکمپوس قســمتی از دســتگاه لیمبیک مغز اســت که مرکز 
یادگیری است. هیپوکامپ ساختمان عصبی خمیده ای است در مغز 
که در کف شاخ میانی بطن طرفی مغز قرار دارد. هیپوکامپ بخشی 
از مغز است که برای عملکرد حافظه بسیار مهم است و هم در پیری 

افراد سالم و هم در زوال عقل تحت تأثیر قرار می گیرد. 

 استفاده از هوش مصنوعی
برای نجات زمین

تهدیدی به نام میکروب های 
فرازمینی

 استرس مغز 
را پیر می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کشت ذرت در چین

آئودی آزاردهنده ترین دغدغه خرید یک خودروی برقی را برطرف می کند
در حالی که مدت زمان شارژ شدن خودروهای برقی بزرگترین مانع بر سر راه رواج یافتن این خودروها در بین مردم است، شرکت 
آئودی در پی آن است تا به زودی این فرآیند هشت ساعته را به کمتر از ۴۵ دقیقه کاهش دهد. سرانجام برخی از تولید کنندگان 
خودروهای برقی توجه ویژه خود را به این موضوع معطوف و شروع به ابداع ویژگی های جدید کرده اند تا روند شارژ باتری این 
خودروها را سریع تر کنند. شرکت "آئودی" یکی از رهبران این اقدام است که هم اکنون به شدت در حال رفع این اشکال است. 
به کسانی که عاقه مند هستند به زودی یک خودروی برقی بخرند، باید گفت که نگاه ویژه ای به خودروهای برقی جدید آئودی 
داشته باشند. اگرچه ایستگاه های شارژ خودروهای برقی در سراسر آمریکا فراگیر شده اند، اما فرآیند شارژ همچنان چندین ساعت 
طول می کشد. به طور متوسط یک خودروی برقی با باتری ۶۰ کیلووات ساعتی هشت ساعت طول می کشد تا از حالت کاما 
خالی به شــارژ کامل برســد. البته شارژرهای سریع نیز هم اکنون در برخی نقاط در دسترس هستند که امکان شارژ را در مدت 

زمان کمتری فراهم می کنند. با این وجود هرچه باتری بزرگتر باشد، شارژ آن طوانی تر است.

فروش نقاشی اصلی پنج حلقه المپیک به قیمت 185 هزار یورو
نقاشی اصلی پنج حلقه المپیک به قیمت ۱۸۵ هزار یورو در حراجی به فروش رفت. نقاشی اصلی پنج حلقه المپیک که  توسط 
بایرون کوبرتن بنیان گذار المپیک مدرن طراحی شــده بود، در حراجی به فروش رفت. این نقاشــی به قیمت ۱۸۵ هزار یورو به 
فروش رسید که ۸۵ هزار یورو بیشتر از مبلغی بود که کارشناسان برای فروش این نقاشی پیش بینی کرده بودند. هنوز مشخص 
نیست چه کسی این نقاشی را خریده است. بنیانگذار المپیک مدرن پنج حلقه به هم پیوسته را در سال ۱۹۱۳ به رنگ های آبی 
، زرد ، سیاه ، سبز و قرمز در یک زمینه سفید طراحی کرد. اعتقاد بر این است که او قصد داشت این حلقه ها را به نمایندگی از 
پنج قاره آفریقا ، آمریکا ، آسیا ، اروپا و اقیانوسیه معرفی کند. رنگ حلقه ها به همراه رنگ سفید پس زمینه  شامل رنگ هایی 

است که در آن زمان پرچم کشورهای  شرکت کننده را تشکیل می داد.

ور نبرد لشکر تو بشنود خان ختاگر ه خواب اندر د رایت تو رآی هندپاهٔ تخت تو رکن است و رکاب تو صفاره میمون توکعبه است و دستت ز مزم است وز نهیب اندیشهٔ خان ختا گردد خطااز فَزَع شوریده  گردد رآی را تدبیر و رآی ا بود خاک و هوا و آب و آتش را بقار سررِ خسروی بادت بقای سَرمدی ا همی گردد سپهر آبگون چون آسیادشمنت را باد همچون آسیا ر آب چشم تهنیت  کرده تو را میران ه صد جشن چنین
شاران  گفته ه ر جشنی تو را مدح و ثنا

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

شــش ســینماگر مرد و زن، »کیت بانشت« را در امر داوری فیلم های بخش رقابتی هفتاد و هفتمین 
جشــنواره فیلم ونیز یاری خواهند کرد. هفتاد و هفتمین جشــنواره فیلم ونیــز اعضای هیات داوری 
بخش های مختلف را اعام کرد و »کیت بانشــت« بازیگر برنده اســکار استرالیایی که پیش از این به 
عنوان رئیس هیت داوران این رودیداد سینمایی انتخاب شده بود در کنار »ورونیکا فرانز« کارگردان و 
فیلمنامه نویس اتریشی، »جوانا هاگ« کارگردان و فیلمنامه نویس انگلیسی، »نیکوا اجیویا« نویسنده 
ایتالیایی، »کریســتین پتزولد« فیلمساز آلمانی، »کریســتی پوییو« کارگردان رومانیایی و »لودیواین 
سانیه« بازیگر فرانسوی به عنوان سایر داوران بخش رقابتی ونیز ۷۷، به داوری فیلم ها و انتخاب برنده 
شیر طای بهترین بهترین فیلم و سایر جوایز اصلی خواهند پرداخت.هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم 
ونیز با تمهیدات خاص تحت تاثیر شــیوع کرونا، از تاریخ ۲ تا ۱۲ سپتامبر )۱۲ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۹( 
برگزار می شــود و امسال فیلم ایتالیایی »روابط« ساخته »دنیله لوکه تی« در این قدیمیترین جشنواره 
سینمایی جهان به روی پرده می رود.همچنین »تیلدا سوئینتن« بازیگر اسکاتلندی برنده اسکار و »آن 
هوی« کارگردان سرشناس هنگ کنگی، دریافت کنندگان جایزه افتخاری شیر طای هفتاد و هفتمین 

جشنواره ونیز خواهند بود.

مستأجر
»مســتأجر« داستانی تاثیرگذار و شــوک برانگیز نوشته 
روان توپور فرانسوی است. توپور در اروپا بسیار محبوب 
است اما در جاهای دیگر دنیا کمتر او را می شناسند. در 
حالی که به عنوان یک هنرمند سنت شــکن، زمینه های 
متنوعی را برای ارائــه دیدگاه های پوچ گرایانه اش درباره 
جهــان برگزیده بود. گرافیــک، بازیگــری، کاریکاتور، 
نویسندگی، شاعری، نمایش نامه نویسی، فیلم سازی و....

توپور در همه فعالیت های هنری اش، مناسبات و روابط 
اجتماعی زمانــه اش را بی رحمانه نقد می کرد. او چه در 
ادبیــات و چه در طراحی، با تکیه بــر ضمیر ناخودآگاه 
خود، دست به خلق تصاویری می زد که ناخواسته دنیای 
ناشــناخته، وهم آلود و تمثیلی سوررئالیست ها را تداعی 
می کرد.توپور در نویســندگی از ترکیب طنز ســیاه و سوررئالیسم استفاده می کرد و در مستاجر هم از 
همین ترکیب اســتفاده کرده است.داستان مستاجر درباره مردی است که در محیطی اجباری گرفتار 
می شــود محیطی که باید به ناچار آن را بپذیرد و راه فراری از آن نیست.ترلکوفســکی به دنبال خانه 
می گردد، او اتاقی مناســب در آپارتمانی پیدا می کند اما پس از مدتی متوجه می شود که ساکن قبلی 
اتاق چند روز قبل از این که او بیاید، به طرز مشکوکی خودکشی کرده است. او کم کم نسبت به فضای 
آپارتمان مشکوک می شود، همسایه ها توجه او را جلب می کنند و می فهمد که جریانی مرموز در خانه 
وجود دارد، جریانی که بذر شک را در دل او می کارد. شکی که تا پایانی شوم همراهی اش می کند.توپور 
در این رمان، ترلکوفسکی را نماد انسان و خانه را نماد جهان معرفی کرده است. انسانی که در این جهان، 
هویت و انسانیت خود را از دست می دهد و تبدیل به موجودی دیگر می شود؛ آن هم به دست حوادث 

و آدم هایی که معلوم نیست وجود خارجی دارند یا ساخته ذهن خودش هستند.

الکسی دو توکویل
الکسی شارل آنری موریس کلرل دو توکویل )فرانسوی: 
 ;Alexis Charles-Henri-Maurice Clérel de Tocqueville 
زاده ۲۹ ژوئیه ۱۸۰۵ در پاریس، فرانســه - درگذشــته 
۱۶ آوریل ۱۸۵۹ در َکن( یکی از مهم ترین متفکران قرن 
نوزدهم فرانسه است. وی تاریخ دان، حقوق دان، فیلسوف، 
سیاست مدار و یکی از مؤسســین جامعه شناسی و علم 
سیاست امروزی بوده است. دربارهٔ او می گویند »توکویل 
برای درک جهانی نو، علوم سیاســی تازه ای اختراع کرده 
است«.به نظر او »گردش فکر در عرصه تمدن مثل گردش 
خون در عرصه بدن است«.گرچه او هم عصر دوره جامعه 
شناسان مؤسس بوده و به تحقیق و بررسی بدیع در مورد 
اتفاقات بزرگ غرب پرداخته است، اما کمتر او را به عنوان 
جامعه شناس معرفی کرده اند. یکی از مسائل اصلی مورد توجه او »دموکراسی« و »آزادی« در فرانسه بعد 
از انقاب و آمریکا اســت که در دو کتاب مهم وی انقاب فرانســه و رژیم پیش از آن و دو جلد تحلیل 
دموکراســی در آمریکا بررسی شده است.برخی از اندیشــمندان، دو جریان اصلی نیمه اول قرن نوزدهم 
را »لیبرالیســم سیاسی توکویل« در مقابل »مارکسیسم« می دانند. توکویل زود درگذشت و اندیشه اش 
ناشناخته ماند اما در سال های اخیر شاهد بازگشت به او هستیم. جامعه شناس برجسته ای چون ریمون 
آرون در کتابش با عنوان مراحل اساســی اندیشه در جامعه شناسی بســیار از توکویل یاد کرده، او را از 
بنیان گذاران علم جامعه شناسی دانســته، و وی را در کنار متفکرانی چون ارسطو، مونتسکیو، مارکس، 
وبر، دورکیم و پاره تو قرارداده است. از نظر او توکویل بیشتر ادامه دهندهٔ مونتسکیو است تا جامعه شناسان 
کاسیک. می گویند آرون در اواخر عمرش می گفت: »من توکویلی هستم و قرن نوزدهم و تحوات بعد از 

آن را جدال میان توکویل و مارکس می دانم«.

داوران جشنواره ونیز 2020 معرفی شدند


