سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

محکومیت قطعی  11اخالگر در بازار

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

ســخنگوی قوه قضاییه گفت :مومنین و جامعه اســامی و ایمانی ما نشــان دادهاند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و دســتورالعملها از جمله
دستورالعملهای بهداشتی ایام ابتای به بیماری کرونا هستند .غامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز با اهالی رسانه که به صورت آناین و حضوری برگزار شد،
ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) گفت :ما افتخار می کنیم که در زمره پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه امام باقر(ع) هستیم و باید تاش
کنیم که هم در حوزه عمل و هم در حوزه علم و دانش تعالیم و رفتار ان امام عزیز را در جهان تبلور بخشیم.وی افزود :دهه اول ذی الحجه و روزهای عرفه و قربان در
زمره برترین ایام سال به حساب میآید و فرصتی برای خودشناسی و خداشناسی و توجه به بندگان خداوند متعال است.....
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مرکز پژوهشهای مجلس

رشد اقتصادی از  91تا  98تقریبا صفر درصد

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

جیغ آمریکا ،دموکراسی در سوریه
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کوپن؛
اما و اگرهای احیای
ِ

تنظیم بازار بر احیای کوپن
اولویت دارد

با آزادســازی قیمتها همراه با اعطای کوپن به گروههای خاص و محدود ،طبقه متوســطی که با درآمد خود
همیشه میتوانستهاند یک زندگی بخور و نمیر را برای خود فراهم کنند ،از بین خواهد رفت .این روزها «فقر
گریبان طبقات فرودســت را گرفته است .وقتی از ابتدای سال جاری همه اقام خوراکی بیش از ۴۰
غذایی»
ِ
درصد گران شــده است ،طبیعی است که امسال بیشتر از سالهای قبل ،بسیاری از ضروریات از گوشت قرمز
و ســفید گرفته تا پنیر و تخم مرغ در حال محو شدن از سفرههای کارگران و اقشار کمدرآمد باشد؛ اما سوال
اینجاست که چاره چیست؟!.....
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جزئیات قیمت  24کاای خوراکی

 5قلم ارزانی 19 ،گرانی
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رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه مطرح کرد؛

کاهش  9۰درصدی صادرات ایران به ترکیه
5

عضو هیات مدیره سازمان بورس خبر داد:

آزادسازی کامل سهام عدالت تا دهه فجر
3

مرکز پژوهشهای مجلس

رشد اقتصادی از  91تا  98تقریبا صفر درصد
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشــی اعام کرده است که متوســط رشد اقتصادی کشور از سال
 ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۸نزدیک به صفر درصد بوده اســت .معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای
مجلس شــورای اسامی طی گزارشی تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالشها و راهکارهای آن
را ارائه کرد .طی این گزارش ،چارچوب تحلیل اقتصاد ایران تشــریح و همچنین نرخ اقتصاد کاهنده
نوسانات رشد اقتصادی همچنین رشد وابسته به نفت پرداخته شده است.
نرخ رشد اقتصادی از سال  91تا  98صفر
درصد بوده است
در این گزارش همچنین عنوان شــده اســت
کــه در حالی که نرخ رشــد اقتصادی هدف
برنامههای پنجم و ششــم توســعه  ۸درصد
تعیین شــده است ،متوسط رشــد اقتصادی
کشــور از ســال  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۸نزدیک به
صفر درصد بوده اســت .بر این اساس متوسط
رشــد اقتصادی پایین کشــور در ســالهای
اخیر پرنوسان بودن رشــد مورد توجه است.
همچنین طی این گزارش تأکید شده است رشد اقتصادی کشور طی این سالها بین منفی  ۸.۳تا مثبت
 ۱۴درصد در نوسان بوده است.
سیر نزولی تشکیل سرمایه ثابت بسیار هشداردهنده است
البته در بخش دیگری از این گزارش ،به موضوع تشکیل سرمایه در ماشینآات و ساختمان و به صورت
کلی تشکیل ســرمایه ثابت پرداخته شده است که طی آن عنوان شده ،تشکیل سرمایه ثابت از سال
 ۱۳۹۰به بعد همواره روندی نزولی داشته است .این موضوع به خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصادی
سالهای آینده بسیار هشدار دهنده خواهد بود.
از انباشت ســرمایه نفتی در هفت سال
گذشته کاسته شده است
در ادامه گزارش تشریح شده است که انباشت
ســرمایه در بخش نفت و گاز ،صنعت ،معدن،
ســاختمان و ارتباطات از سال  ۱۳۹۱به بعد
منفی شــده اســت ،به گونهای که در  ۷سال
 ۱۳۹۰تا  ،۱۳۹۶به طور متوسط ساانه حدود
 ۲.۲درصد از میزان ســرمایه انباشت شده در
این بخشها کاســته شده ،این در حالی است
که رشــد ساانه این بخشها برای هفت سال
قبل از  ۹۰به طور متوســط  ۵.۳درصد بوده اســت .نرخ تورم باا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل
توجه به خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است.در ادامه گزارش مذکور ،به نرخ تورم نیز
اشاره و تصریح شده است که متوسط نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران نزدیک به  ۲۰درصد بوده است.
متوسط نرخ تورم اقتصاد ایران  20درصد
بوده است
در حالــی که تقریباً همه کشــورهای دنیا
توانســتهاند معضل نرخ تورم را حل کرده و
متوســط نرخ تورم در سال  ۲۰۱۸در دنیا،
 ۲.۴درصــد بــوده ،ایران پــس از ونزوئا،
زیمبابــوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان
قرار دارد.

روابط عمومی کل سپاه اعام کرد؛

آغاز رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص)  1۴سپاه
مرحله نهایی رزمایش بزرگ و مشترک پیامبر اعظم(ص)  ۱۴سپاه ،در منطقه
عمومی خلیجفارس و تنگه هرمز در حالی دیروز آغاز شــد که برای نخستین
بار رصد منطقه رزمایش با تصاویر ارســالی از ماهواره نور انجام میشود .روابط
عمومی کل سپاه پاســداران دیروز سهشنبه در اطاعیهای اعام کرد :مرحله
نهایی رزمایش بزرگ و مشــترک پیامبر اعظم (ص)  ۱۴با مشــارکت نیروی
دریایی و نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقاب اسامی با رمز مقدس «یا
علی بن ابی طالب(ع)» از صبح امروز در منطقه عمومی استان هرمزگان ،غرب
تنگه هرمز و خلیج فارس تا عمق کشور ،در عرصههای زمین ،هوا ،دریا و فضا
آغاز شد.بر اساس اعام روابط عمومی کل سپاه ،در مرحله نهایی این رزمایش
یگانهای موشکی ،شناوری و پهپادی نیروی دریایی سپاه و یگانهای موشکی،
پهپاد و راداری نیروی هوافضای سپاه به اجرای عملیات و سناریوهای رزمایش
میپردازند.اجرای عملیات تهاجمی موشــکی ،شناوری و پهپادی علیه مواضع
دشمن ،عملیات مینریزی آفندی و قطع خطوط مواصاتی شناورهای دشمن
فرضی ،اجرای عملیات رزم موشکی توسط بالگرد و شلیک موشکهای ساحل
به دریا در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم (ص) سپاه به اجرا درمیآید.
در این رزمایش برای نخســتین بار عملیات رصد منطقه رزمایش با استفاده از
تصاویر ارسالی از ماهواره نور صورت میپذیرد.
تشریح برنامه های رزمایش پیامبر اعظم (ص) 14توسط معاون عملیات
سپاه
معاون عملیات سپاه با تشریح اهداف و برنامه های رزمایش پیامبر اعظم (ص)
۱۴گفت :در این رزمایش دفاع ضد موشــکی بالســتیک و کروز انجام شده و
از برخی تجهیزات و ســاح های غافلگیر کننده مانند موشــکهای برد بلند
بالستیک با قابلیت اصابت به اهداف شناوری متجاوز در دور دست استفاده می
شود .سردار سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه و سخنگوی
رزمایش مشــترک پیامبر اعظم (ص)  ۱۴با بیان اینکه سپاه پاسداران انقاب
اســامی در راســتای حفظ و ارتقای آمادگی های رزمی  ،اقدام به برگزاری
رزمایش بزرگ و مشــترک پیامبر اعظــم (ص)  ۱۴کرد ،گفت :فاز عملیاتی و
مرحله نهایی این رزمایش که اقدامات ســتادی و مقدماتی آن از روزهای قبل
آغاز شده است ،از دیروز (سه شنبه) در منطقه عمومی استان هرمزگان  ،غرب
تنگه هرمز و خلیج فارس تا عمق کشــور آغاز شــد.وی افزود :این رزمایش با
مشــارکت نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی در
عرصههای زمین ،هوا  ،دریا و فضا مطابق با جدول فرانمای رزمایش و سریال ها
و تمرین های پیش بینی شده اجرا میشود.معاون عملیات سپاه ارتقای آمادگی
های رزمی در تمامی ســطوح ،تمرین و حصول اطمینان از اجرای طرحهای
عملیاتی ،افزایش سطح هماهنگی در اجرای عملیات مشترک و تمرین دفاع و
آفند جنگ الکترونیک و پایداری ارتباطات چند ایه را از اهداف مهم رزمایش
پیامبــر اعظم(ص)  ۱۴توصیف و تصریح کرد :تامین خطوط مواصاتی هوایی
و دریایی و تداوم پشــتیبانیهای آمادی ،تمرین ستادی سناریوهای مختلف و
نیز طرح ریزی منعطف و ســریع همراه با بازی جنگ دو طرفه از دیگر اهداف
برگزاری این رزمایش بزرگ است.وی عمق بخشی به دفاع با بهره گیری از توان
عظیم نیروی مردمی و بســیج دریایی را از وجوه تمایز رزمایش بزرگ پیامبر
اعظــم (ص) ۱۴عنوان و اظهار کرد :در طرح های دفاعی ســپاه روح تهاجم و
آفندی با بســیج مردمی شکل می گیرد و پایان ناپذیری دفاع با حضور مردم
در معرکه های جهاد معنا پیدا می کند.سردار نیلفروشان طرحریزی مدرن بر
اساس جنگ های ترکیبی و شبکه محور متناسب با دکترین تهاجمی سپاه ،
استفاده حداکثری از توان و تجهیزات مختلف سیگنالی ،اپتیکی و با سرنشین
و بدون سرنشــین برای اشــراف اطاعاتی و اجرای رزمایش در شرایط جنگ
بیولوژیک را ویژگی های رزمایش پیامبر اعظم  ۱۴عنوان کرد و گفت :در این
رزمایش دفاع ضد موشکی بالستیک و کروز انجام شده و از برخی تجهیزات و
ساح های غافلگیر کننده مانند موشکهای برد بلند بالستیک با قابلیت اصابت
به اهداف شناوری متجاوز در دور دست استفاده می شود.

سرلشکر سامی:
توسعه تســلیحات ما منطبق بر شناخت واقعی از نقاط ضعف و قوت
دشمن است
فرمانده کل ســپاه گفت :توسعه تجهیزات و تسلیحات ما منطبق بر تهدید و
شناخت واقعی از نقاط ضعف و قوت دشمن بوده و رزمایشهای سپاه با هدف
اطمینان از صیانت مقتدرانه از منافع ملت ایران برگزار می شود.
ســردار سرلشکر حسین سامی فرمانده کل ســپاه پاسداران انقاب اسامی
در حاشــیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۴سپاه اظهار
داشــت :سیاست های ما برای صیانت از منافع حیاتی ملت عزیز ایران دفاعی
است ،به این مفهوم که ما از ابتدا به هیچ کشوری تهاجم نخواهیم کرد ،اما در
تاکتیک و عملیات کام ًا تهاجمی هستیم.وی با تاکید بر اینکه فضای عمل ما
در سطح راهبردی دفاعی است ،اما در سطوح عملیات و تاکتیک سراسر تهاجم
هستیم ،گفت :آنچه امروز در این رزمایش در سطح نیروهای هوافضا و دریایی
به نمایش درآمد سراســر تهاجمی بود.سرلشکر سامی با بیان اینکه در سطح
عملیات و تاکتیک هجومی هستیم و ابتکار عمل را به دست میگیریم ،افزود:
تهاجم به واحدهای شناوری دشمن در صورتی که بخواهند تعرضی به منافع
ما داشــته باشــند ،با ترکیبی از عملیات تهاجم موشکی و رزم واحد شناوری
در ســطح دریا همراه با مینریزی آفندی توســط شناورهای هجومی در این
رزمایش به نمایش درآمد.فرمانده کل ســپاه با تاکید بر اینکه از تاکتیکهای
هجومی به اســتراتژی دفاع میرســیم ،تصریح کرد :به منظور تمرین سطوح
رزمی در عملیات های مشترک بین نیروهای چندگانه سپاه و اطمینان یافتن
از صیانــت مقتدرانه از منافع حیاتی ملت عزیز ایران  ،این رزمایشها را برگزار
می کنیم.وی در ادامه اظهار داشــت :ترکیبی از مهارت و فن درست و تکنیک
صحیح بکارگیری تجهیزات  ،تاکتیکهای ابتکاری مبتنی بر خاقیت و نوآوری
در میدان عمل ،فضای رزمایشهای ما را شــکل میدهد تا در شرایط واقعی
با ابهام مواجه نباشــیم.فرمانده کل سپاه در پایان سطح رزمایشهای سپاه را
وســیع ،نزدیک به واقعیت و با سناریو پردازی بر اساس دشمنان واقعی عنوان
و گفت :توسعه تجهیزات و تسلیحات ما منطبق بر تهدید و شناخت واقعی از
نقاط ضعف و قوت دشمن است؛ دکترین دفاعی ما بر پایه تولید تجهیزات بومی
بوده و در هر رزمایش نســبت به رزمایش قبل کیفیت تجهیزات به روز شده
و تجهیــزات تولید جدید را در معرض آزمایش قرار میدهیم و آن را در میدان
واقعی به کار میگیریم.
سرلشکر رشید در رزمایش پیامبر اعظم :14
دشمنان هزینه بیثبات نشان دادن ایران را پرداخت خواهند کرد
سرلشــکر رشــید گفت  :به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا (ص)
از میدان رزمایش نیروی دریایی ســپاه اعام کرده و به دشــمنانمان هشدار
میدهیم که به طور قطع هزینه بیثبات نشان دادن ایران را پرداخت خواهند
کرد .سردار سرلشکر پاسدار غامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا
(ص) در حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم  ۱۴سپاه
پاسداران انقاب اســامی گفت:خداوند متعال را شاکریم که نیروهای مسلح
جمهوری اســامی ایران در جهت ارتقای توان رزم در مقابله با تهدیدات دائما
در حال تاش هستند.وی افزود :مدت یک هفته است که فرماندهان نیروهای
مســلح در ارتش و سپاه یک رزمایش بسیار گســترده و مشترک در منطقه
وســیعی از خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان را در حال طرح ریزی و
اجرا دارند.سرلشکر رشید در ادامه تاکید کرد :به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی
خاتم اانبیا از این صحنه و میدان رزمایش نیروی دریایی ســپاه اعام کرده و
به دشمنانمان هشــدار میدهیم که به طور قطع هزینه بیثبات نشان دادن
ایران را پرداخت خواهند کرد.فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم اانبیا(ص) در پایان
اظهار کرد :نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران با استفاده از تمام ظرفیتها
و مولفههای قدرت ،در زمان و مکان مناسب ،پاسخ محکم و قوی به تهدیدات
و اقدامات بیثبات ساز دشمن خواهند داد.

روز یکشنبه هقته گذشته و حدودا ده روز پیش در سوریه انتخابات
پارلمانی برگزار شــد و طی یک حضور شــاداب مردم ســوریه به
نمایندگان منتخب خود برای تشــکیل پارلمان رای دادند .وزارت
خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای در تاریخ  ۳۰تیر ماه  ۱۳۹۹نسبت
بــه این انتخابات موضع گرفت و عدم رضایــت خود را اعام کرد.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا «مورگان ارتگاس» در این بیانیه
اظهار میدارد که « :دولت ســوریه میخواهد این انتخابات را کسب
موفقیتی دیگر برای خود قلمداد کند» این بیانیه انتخابات در سوریه
را رای گیری قلمداد نمیکند و اظهار میدارد این انتخابات رای بشار
اســد و از پیش تعیین شده است .سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
بــا متهم کردن این انتخابات اینگونه اظهار میدارد که« :از زمان به
قدرت رســیدن حزب بعث در سوریه کشور سوریه شاهد انتخابات
آزاد و منصصفانه نبوده است» او با اشاره به قطعنامه  ۲۲۵۴شورای
امنیت سازمان ملل دولت سوریه را مکلف میداند که باید انتخابات
وفق این قطعنامه و با حضور جاسوســان مرتبــط با غرب در این
سازمان برگزار شــود .در تقابل با این موضع گیری وزارت خارجه
آمریکا ،ایران اما این انتخابات را گامی مثبت در جهت تثبیت شرایط
در سوریه میداند .سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه
در جمهوری اسامی ایران ضمن ابراز مراتب خرسندی جمهوری
اســامی ایران از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات پارلمانی سوریه
گفته اســت« :این انتخابات در شــرایطی برگزار میشود که مردم
سوریه به دلیل درگیری و ویرانیهای تحمیل شده ناشی از اقدامات
گروههای تروریستی ،حضور نیروهای اشغالگر خارجی و تحریمهای
ظالمانه یکجانبه رنج و سختیهای زیادی را متحمل شده اند و لذا
جمهوری اسامی ایران امیدوار است انتخابات پارلمانی سوریه گامی
مثبت در راستای صلح ،ثبات و پیشرفت روند گفتگوهای سیاسی
ســوری -سوری و تســکین آام مردم این کشور برداشته و مسیر
اســتقرار صلح و امنیت در منطقه را بیشتر فراهم آورد» .در همین
ارتباط و بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ،بشار اسد،
رئیس جمهور سوریه در دیدار با حسان نوری ،نامزد سابق انتخابات
ریاست جمهوری سوریه که رقیب وی در انتخابات نیز بوده است
خاطرنشــان کرد « :موفقیت آمیز بودن برگزاری انتخابات و حضور
گسترده مردم که به پای صندوقهای رای آمدند ،قدرت و توانایی
مردم ســوریه را به نمایش گذاشت و نشان داد که مردم به تصمیم
آزاد خود پایبند هستند» .بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت
به این اقدام دموکراتیــک تاکید کرد« :این موفقیتها علیرغم آن
صورت گرفت که سوریه در شرایط دشوار و استثنایی به سر میبرد
و برخی از طرفهای خارجی در تاش هســتند تا اراده خود را بر
مردم ســوریه تحمیل کنند» در همین ارتباط حسان نوری نیز به
نوبه خود عنوان داشــت« :انتخابات گذشته با شفافیت و به صورت
سالم برگزار شد و گام مهمی را در مسیر تحکیم اصول دموکراسی
رقم زد و این انتخابات نخستین انتخابات از دهههای گذشته بوده
است که افراد وابســته به احزاب مختلف در آن کاندیدا بوده اند».
ازم به یادآوری است که در انتخابات ریاست جمهوری سوریه بشار
اســد با ماهر حجار و حسان نوری رقابت کرد و اسد با کسب بیش
از  ۸۸درصــد آراء پیروز قاطع این انتخابات شــد .غرب و خصوصا
آمریکا و از همه جری تر آل ســعود از سامان گرفتن مردم سوریه
بعد از گذار از دورانی دهشــتناک بر مردم ســوریه عصبانی اند .در
تبلیغات و اقدامات ایذایی خود سعی میکنند مردم سوریه را نسبت
به شــرایط ناراضی نشــان داده و از این گل آلــود کردن آب برای
خود ماهی بگیرند .اکن خوشبختانه حنای آنها دیگر رنگی ندارد و
مردم ســوریه به اهداف شوم آنان واقف آمده اند و منطقه با اهداف
راهبردی اخراج آمریکا از منطقه میرود که بعد از سالها بوی خوش
یک زندگی در امنیت را استشمام کند.
والسام

رکوردشکنی دوباره فوتی های کرونا

 ۲۳۵بیمار در شبانه روز
ســخنگوی وزارت بهداشــت موارد بروز و فوتی ناشی از کووید۱۹-
طی  ۲۴ســاعت گذشــته را اعام کرد و گفت ۲۳۵ :بیمار در شبانه
روز گذشته جان باختند.دکتر سیماســادات اری گفت :از دیروز ۷
مرداد  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و ۶۶۷
بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار
و  ۶۸۷نفر از آنها بستری شدند.وی گفت :مجموع بیماران کووید۱۹
در کشــور به  ۲۹۶هزار و  ۲۷۳نفر رسید.به گفته اری ،متاسفانه در
طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۳۵ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادنــد و مجموع جان باختگان این بیمــاری به  ۱۶هزار و  ۱۴۷نفر
رســید.وی اعام کرد :خوشــبختانه تا کنون  ۲۵۷هزار و  ۱۹نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند.اری
افزود ۳۹۰۲ :نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت :تا
کنون دو میلیون و  ۳۸۰هزار و  ۱۲۲آزمایش تشــخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده اســت.وی همچنین در تشریح استان های در
وضعیت قرمز گفت :اســتانهای تهران ،مازندران ،گلســتان ،فارس،
آذربایجان شــرقی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایام ،خراســان رضوی،
کرمان ،خراســان شمالی ،سمنان ،لرســتان و هرمزگان در وضعیت
قرمز قرار دارند.اری ادامه داد :همچنین استانهای آذربایجان غربی،
خوزستان ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،زنجان ،همدان ،کهگیلویه
و بویر احمد ،مرکزی ،یزد ،گیان و قم هم در وضعیت هشــدار قرار
دارند.وی با بیان اینکه سه استان به استانهای قرمز کشور اضافه شده
است ،افزود :در حال حاضر  ۱۵استان در وضعیت قرمز و  ۱۱استان
در شرایط هشدار قرار دارند.
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دیدبان شفافیت خطاب به میرسلیم:

مدارک و اسناد تخلفات «قالیباف» را در
اختیار این سازمان بگذارید
دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای از میرسلیم خواست تا اسناد تخلفات مدعی
شــده این نماینده را برای این سازمان ارســال کند.سازمان دیدبان شفافیت که
ریاســت آن را «احمد توکلی» نماینده پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص
مصلح نظام به عهده دارد در نامه ای به «مصطفی میرسلیم» نماینده تهران در
مجلس یازدهم از او خواسته مدارکش درباره تخلفات «محمدباقر قالیباف» رئیس
مجلس را به این سازمان ارائه دهد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای مهندس میرسلیم
نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسامی
سام علیکم
جنابعالی دو نوبت به رســانهها اطاع دادید کــه آقای دکتر قالیباف برای توقف
تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران مبلغ شصتوپنج میلیون تومان
به برخی نمایندگان رشــوه داد تا تاش کنند که تحقیق و تفحص رأی نیاورد.
درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای مردم و نظام اهمیت بسیار دارد،
دیدهبان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونیاش
کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است .خواهشمند است تمامی اسناد و
مدارک خویش را این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت
فروردین:

فراکسیون ورزش به دنبال پخش مجدد
برنامه  ۹۰است
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شــورای اسامی از برنامه این فراکسیون برای
برگزاری جلســه ای با رئیس سازمان صدا و سیما جهت پخش مجدد برنامه ۹۰
با حضور عادل فردوســی پور خبر داد.محمد مهدی فروردین اظهار کرد :پخش
مجدد برنامه  ۹۰یک مطالبه مردمی اســت که باید مــورد توجه قرار گیرد.وی
افزود :شــعار مجلس یازدهم شفاف سازی است .برنامه  ۹۰هم برنامه ای بود که
بسیاری از مشکات و معضات و زد و بندها در فوتبال را آشکار می کرد و مردم
هم از آن رضایت داشتند .با توجه به مطالبه مردمی ما به دنبال رایزنی با مدیران
صدا و سیما هستیم تا مجددا این برنامه پرمخاطب با مجری گری شخص آقای
فردوســی پور به آنتن بر گردد.رئیس فراکسیون ورزش مجلس گفت که در این
رابطه فراکسیون ورزش جلسه ای با رئیس سازمان صدا و سیما برگزار خواهد کرد.
تاکید ما بر این است که نقاط ضعف برنامه  ۹۰رصد شده و به دنبال اصاح باشند،
اما از نقاط مثبت آن اســتفاده کرده و مجددا برنامه  ۹۰در تلویزیون پخش شود.
امیدواریم این اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد.
معاون سازمان ثبت اسناد و اماک کشور خبر داد

تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به موضوع
«وقف اراضی دماوند»
معاون امور اماک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و اماک کشور گفت :یال جنوب
شرقی قله دماوند به نام وقف در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد تثبیت نشده
است.به گزارش قوه قضاییه ،سید صادق سعادتیان معاون امور اماک و کاداستر
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور با تاکید بر اینکه اینکه اراضی قله دماوند وقف
نشده است ،گفت :پاک ثبتی که این روزها در مورد آن سخن گفته میشود در
منطقه مار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند اســت.وی همچنین از تشکیل
کارگروهی متشــکل از اداره منابع طبیعی و ثبت اســناد مازندران و با دعوت از
سازمان اوقاف به منظور رسیدگی به این موضوع خبر داد و افزود :یال مربوط به
منطقه یخ کر یا همان یال جنوب شــرقی قله دماوند هم به نام وقف در سامانه
کاداستر ســازمان ثبت اسناد تثبیت نشده اســت.معاون امور اماک و کاداستر
سازمان ثبت اســناد و اماک کشور تصریح کرد :پیرو اقداماتی که برای اماک
دولتی و تثبیت اراضی ملی در قله دماوند صورت گرفت ،سازمان ثبت در تثبیت
مالکیت اراضی دولتی با پاکهای ثبتی  ۶۸و  ۶۹مواجه شــدند که در آن برای
پاک  ۱۲۰من محلی بذرافشــان از اراضی مار به عنوان وقف اقدام شده است.
سعادتیان از بررسی این موضوع در سازمان ثبت اسناد و اماک کشور خبر داد.
وزیر امور خارجه اوکراین خبر داد

سفر هیاتی ایرانی به کییف در رابطه با
پرداخت غرامت برای هواپیمای اوکراینی
وزیر امور خارجه اوکراین از ســفر هیاتی ایرانی به کشــورش در هفته جاری به
منظور مذاکــره پیرامون پرداخت غرامت برای هواپیمــای اوکراینی خبر داد.به
گــزارش رویترز ،دمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشــنبه اعام کرد
که هیاتی ایرانی روز چهارشنبه و پنجشنبه برای مذاکره پیرامون پرداخت غرامت
برای هواپیمای اوکراینی به این کشــور ســفر خواهد کرد.کولبا با بیان این که
اوکراین به نمایندگی از تمام کشــورهایی که در این حادثه متضرر شــدهاند در
مذاکرات حضور خواهد داشــت ،مطرح کرد :با توجه به اتفاقاتی که افتاده است،
تمــام دایلی که از ایران بخواهیم بااترین غرامت را بپردازد ،وجود دارد.او درباره
مبلغ غرامت پرداختی گفت :نمی توانم بگویم که مبلغ نهایی غرامت چقدر خواهد
بود .در نتیجه مذاکرات مشخص خواهد شد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبر داد

نامه رئیس مجلس به رهبری برای عضویت
روسای دو کمیسیون در ستاد مقابله با کرونا
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسامی از نامه رئیس
مجلس به مقام معظم رهبری برای عضویت روســای سه کمیسیون در ستاد
ملــی مبارزه با کرونا خبر داد.علیرضا منادی اظهار کرد :طبق آخرین اطاع ما
مسئوان ستاد ملی مبارزه با کرونا متفق القول مصر بر برگزاری کنکور سراسری
در موعد تعیین شــده یعنی در اواخر مرداد ماه هستند .در پاسخ به سواات ما
مبنــی بر چگونگی برگزاری این آزمون می گویند که کنکور با رعایت پروتکل
های بهداشتی برگزار می شود.وی افزود :با توجه به اینکه از مجلس تنها رئیس
مجلس عضو این ستاد است ما نمی توانیم نکات خود را بگوییم .به همین دلیل
آقای قالیباف مکاتبه ای داشتند تا از مقام معظم رهبری برای عضویت روسای
کمیســیون های آموزش و بهداشت و احتماا رئیس کمیسیون اجتماعی اذن
بگیرند که هنوز پاسخ آن به ما گفته نشده است .شاید با عضویت در این ستاد
حرف هایمان بیشتر شنیده شود.
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سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
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محکومیت قطعی  ۱۱اخالگر در بازار

سخنگوی قوه قضاییه گفت :مومنین و جامعه اسامی و ایمانی ما
نشان دادهاند که بیش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات
و دستورالعملها از جمله دستورالعملهای بهداشتی ایام ابتای
به بیماری کرونا هستند .غامحسین اسماعیلی در نشست خبری
دیروز با اهالی رســانه که به صورت آناین و حضوری برگزار شد،
ضمن تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) گفت :ما افتخار
مــی کنیم که در زمره پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت
به ویژه امام باقر(ع) هســتیم و باید تاش کنیم که هم در حوزه
عمل و هم در حوزه علم و دانش تعالیم و رفتار ان امام عزیز را در
جهان تبلور بخشیم.وی افزود :دهه اول ذی الحجه و روزهای عرفه
و قربان در زمره برترین ایام سال به حساب میآید و فرصتی برای
خودشناسی و خداشناسی و توجه به بندگان خداوند متعال است.
روز عرفه روز راز و نیاز و دعا و مناجات است .شرایط کرونایی کشور
به هیچ عنوان نباید باعث غفلت ما از برکت این ایام و از دست دادن
فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود.

مجالس و محافل مذهبی قابل برگزاری خواهد بود
اسماعیلی تصریح کرد :مومنین و جامعه اسامی و ایمانی ما نشان
دادهاند که بیــش از دیگران مقید به رعایت ضوابط و مقررات و
دســتورالعملها از جمله دستورالعملهای بهداشتی ایام ابتای
به بیماری کرونا هســتند و بر این باوریم که مجالس و محافل
مذهبی مــا از جمله دعای با برکت عرفه بــا رعایت حداکثری
دستورالعملهای بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی ما قابل برگزاری
خواهد بود.وی تصریح کرد :متاسفانه کرونا همچنان در کشور و
جهان بشــریت جوان میدهد .قوه قضاییه به سمع خودش و
در ایفــای وظایف قانونی خویش در این ایام اوا به همه مردم و
شهروندان عزیز اکیدا توصیه می کند که کرونا را جدی بگیرند و
با رعایت ضوابط بهداشتی و به ویزه استفاده از ماسک در مجامع
زنجیره حرکتی این ویروس را قطع کنند .ثانیا به همکاران عزیز
و ارجمند خودمان در دادگســتریها و سازمانهای تابعه اباغ
کردهایم و تاکید میکنیم که حداکثر تاش و تدابیر خویش را در
جهت صیانت از ســامت مراجعین و کارکنان خدوم دستگاه به
کار گیرند به ویژه با استفاده حداکثری از سامانهها و ظرفیتهای
فناوری اطاعات حضور و تجمع مــردم در واحدهای قضایی و
ستادی را به حداقل برسانند .ثالثا در جهت پیشگیری و مقابله با
هنجارشکنیهای کرونایی از حداکثر ظرفیتهای قانونی و توان
ضابطین دستگاه قضایی اســتفاده کنند و رابعا بار دیگر جهاد،
ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی و پرستاری کشور را ارج می
نهیم و در برابر این تاش مقدس آنها ســر تعظیم فرود میآورم
و بــه همه آنها خداقوت می گویم و ســامت این عزیزان را که
سامت مردم در گروی سامت آنهاست از خداوند متعال طلب
می کنم.اسماعیلی ادامه داد :اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض
هواپیماهای جنگنده امریکایی نســبت به هواپیمای مسافربری
شرکت ماهان نمونه دیگری بود از خوی ددمنشی تروریستهای
امریکایی .قوه قضاییه جمهوری اسامی ایران به لحاظ اینکه این
رئیس جمهور دســتگاه های دولتی
را موظف کرد بر اساس دستورالعمل
های مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از
سهام شســتا در بورس ،در واگذاری
ســهام کارخانجــات و دارایــی های
خود ،تســریع کنند.حجت ااســام
والمســلمین حســن روحانی دیروز
سه شــنبه در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصــادی دولت ،پیرو نشســت روز
گذشته با مدیران صنایع پتروشیمی
و فــواد و طرح برخی موانع مســیر
فعالیت هــا و درخواســت برای رفع
این مشــکات ،تاکید کــرد :به هیچ
وجه اجازه نمــی دهیم چرخه تولید
و تجارت کشــور گرفتار بروکراســی
و مشــکات شــود .همه دستگاه ها
موظف به رفــع این موانــع و ایجاد
هماهنگی حداکثری هســتند.رئیس
جمهور افــزود :چه از منظر اقتضائات
توســعه و پیشرفت اقتصادی کشور و
چه از جهت الزامات شــرایط خاص و
پیچیده امروز کشــور ،باید با اصاح
قواعد و ایجــاد هماهنگی میان همه
دســتگاه هــا ،این موانع به ســرعت
برطرف و دستورالعمل های جدید با

اقدام نقض آشــکار قوانین و مقررات هوانوردی و مصداق تعرض
به حقوق انسانی بوده است و عاوه بر آن باعث آسیب جسمی و
روحی جمعی از مسافران هواپیما شده ضمن محکوم کردن این
قانون شکنی از وزارت امور خارجه کشور جمهوری اسامی ایران
و مجامع بین المللی می خواهد که با پیگیریهای دیپلماسی و
حقوقی برخورد بازدارندهای با این اقدام وحشــیانه داشته باشد.
ســخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :قوه قضاییه ایران در راســتای
ماموریتهای مهم خود در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و
دفاع از سرمایههای ملی کشور برنامه های متعددی را در دستور
کار خود قرارداده اســت .ســفر رییس قوه قضاییه در یکشنبه
گذشــته به حوزه قضایی لواسان ،بازدید از حوزه قضایی و دیدار
با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت
المال با حضور معاونان ریاست جمهوری و  ۴نفر از وزیران محترم
دولت و مقامات ذی ربط قضایی بیانگر اهتمام قوه قضاییه است
در جهت حفاظت و حراســت از سرمایههای ملی کشور و دارای
این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضاییه در امر مبارزه با
زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی اســت
و با تمام توان به میدان آمده است و میدان را خالی نخواهد کرد
و اجازه دســت اندازی به ثروت عمومی کشــور به متجاوزین را
نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شدهاند حتما
تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
محکومیت قطعی  11اخالگر در بازار
وی گفت :همچنین در حوزه مســایل اقتصادی کشــور به ویژه
مســایل ارزی با عنایت به وضعیتی که نــرخ ارز در ماههای اخیر
در کشــور پیدا کرده اســت .قوه قضاییه برخورد با متخلفین این
حوزه را در دســتور کار قرار داده است و در هفته گذشته  ۱۱نفر
از اخالگران نظام ارزی و کســانی که با قاچاق عمده ارز و طا و
خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شــده بودند

رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

اجازه گرفتار شدن چرخه تولید
در بروکراسی را نمی دهیم

شفافیت به همه بخش ها اباغ شود.
روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده
در خصوص عرضه سهام شرکت های
دولتی در بورس گفت :با طراحی ها و
برنامه ریزی های خوبی که از ســوی
دســتگاه های مختلــف انجام گرفته
اســت ،می توان امیــدوار بود بورس
کشــور در مســیر حرکتی منطقی و
پایدار باشد .این فرآیند که در راستای
مردمی سازی اقتصاد کشور و هدایت

نقدینگی به سمت بازار سرمایه است،
می توانــد تولید کشــور را نیز رونق
ببخشد.رئیس جمهور تمامی دستگاه
های دولتی را موظف کرد بر اســاس
قواعــد و دســتورالعمل های مصوب
ســتاد در خصوص واگذاری ســهام
کارخانجات در بورس ،اقدامات خود را
تسریع بخشند.روحانی از وزارت امور
اقتصادی دارائی خواســت با توجه به
ســرمایه گذاری گســترده ای که در

در شعبه ســوم ویژه رسیدگی به اخالگران اقتصادی محکومیت
قطعی پیدا کردند.سخنگوی قوه قضاییه افزود :قوه قضاییه با لحاظ
اقتصادی فعلی کشور در مجازات مرتکبین این گونه جرایم عزم و
اراده قوی دارد.وی درباره پرونده هفت ســنگان نیز گفت :قاضی
ویژه اباغ گرفته و رسیدگی دقیق انجام شده و تحقیقات تکمیل
شــده است و در آینده نه چندان دور شعبه ویژه رسیدگی به این
پرونده ،رای مقتضی را صادر خواهد کرد.اسماعیلی درباره احکام
صادره در خصوص فروش بخشی از دماوند گفت :فضاسازی خاف
واقع نســبت به قله دماوند شده است؛ در حالی که در ماه گذشته
سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و  ۸۱هکتار
از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان
ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت تحویل
منابع طبیعی شــد .کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با
یک خبر غلط این موضوع را اعام کردند که بخشی از دماوند در
قالب وقف به دیگران واگذار شــده است در حالی که سند به نام
دولت صادر شده و سند کاداستری و دقیق است و تحویل منابع
طبیعی شده است.
آخرین وضعیت پرونده روح اه زم
وی در پاســخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده روح اه زم
که به اعدام محکوم شده است ،گفت :در خصوص رای این پرونده
فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان
عالی به شعبه ارجاع شده و منتظریم قضات محترم شعبه مربوطه
در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی اقدام
کرده و اظهارنظر نهایی در باره این پرونده را اعام کنند و تاکنون
رایی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است.
در کشور لواسانهای متعدد داریم
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی در خصوص بازدید
ســالهای اخیر در شرکت های بزرگ
کشور شده و ارزش سهام دولت در این
شرکت ها افزایش یافته است ،واگذاری
بخشــی از سهام دولت در بورس را به
طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه
زمانبندی شده ادامه دهد.وی با اشاره
به نقش تعیین کننده شــرکت های
بزرگ دولتی در ســرعت بخشیدن به
عرضه سهام در بورس افزود :با توجه به
تجربه موفق عرضه سهام شرکت های
بزرگی در ماه های اخیر ،سایر شرکت
های بــزرگ نیز می توانند این تجربه
را تکــرار کنند.در این جلســه وزارت
خانه های صمت و اقتصــاد و دارایی
و بانــک مرکزی گزارش اقدامات خود
در خصوص تسریع در ترخیص کااها
از گمرک را بر اســاس مصوبات ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کردند.
همچنین فرآیند آزادســازی ارزهای
بلوکه شده در کشورهای دیگر نیز در
این جلســه مطرح و مقرر شد وزارت
امور خارجه ،بانک مرکــزی و وزارت
صمت ،با اســتفاده از ســاز و کارهای
تجــاری ،حقوقــی و سیاســی برای
آزادســازی این منابــع ارزی اقدامات
خود را ادامه دهند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

امروز در تولید قطعات بالگردی به خودکفایی رسیده ایم

امیر ســرتیپ کیومرث حیدری در دیــدار با فرمانده
هوانیروز که به مناســبت ســالروز عملیــات مرصاد
انجام شــد ،گفت :امروز در تولید قطعات بالگردی به
خودکفایی رســیده ایم .فرمانده نیروی زمینی با اشاره
به جایگاه ویژه هوانیروز در میان نیروهای مسلح کشور،
گفت :هوانیروز از گذشــته تا امروز شرایط متفاوتی را
تجربه کرده اســت ،در زمان طاغوت شرایط مطلوبی
نداشت اما در زمان دفاع مقدس شهدای عزیزما به این
نیرو شرافت و قداست ویژه ای بخشیدند و این قداست
تــا انتهای تاریخ با هوانیروز خواهد ماند.امیرســرتیپ
کیومــرث حیدری ادامه داد :در برهه ای زمان عده ای
تاش کردند تا قدرت هوانیروز را با کم کردن امکانات
و بخشــیدن سرمایه های آن به ســایر نیروها ضعیف

کرده که به لطف خــدا با همت فرماندهان و کارکنان
متخصــص هوانیروز ،این یکان روز به روز با اقتدارتر از
قبل شد.فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اهمیت
جایگاه فرماندهی در هوانیروز خاطرنشــان کرد :امروز
فرمانــده و کارکنان هوانیروز به درجــه ای از ایمان و
تقوا رسیده اند که با فداکاری ،ایثار و از خودگذشتگی
این یکان را همانند روزهای دفاع مقدس به قداســت
رسانده اند .وی افزود :هوانیروز یکی از یکان هایی است
که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) تاکید ویژهای
بر حفظ ،ارتقای آمادگــی و توان دفاعی آن دارند و از
آن بعنوان یک مولفه قدرت یاد می کنند.امیر سرتیپ
کیومــرث حیدری در بخش دیگری از ســخنانش به
ارتقای ســطح کیفی هوانیروز ارتــش کرد و افزود :در

گذشته حجم زیادی از بالگردها زمین گیر ،بُرد موشکها
پایین و حتی امکان پرواز در شب را نداشتند ،اما امروز
با تدابیر فرماندهی معظــم کل قوا (حفظه اه تعالی)
و همت فرماندهان ،مســئولین و کارکنان؛ تمامی این
نقایص برطرف شده است .فرمانده نیروی زمینی ارتش
تصریــح کرد :نتیجه نهایی دیــدگاه فرمانده هوانیروز
به فرمایشــات مقام معظم رهبری (حفظه اه تعالی)
این اســت که امروز صنایع یا علی(ع) هوانیروز نه تنها
قطعــات بالگردی را تامین می کند بلکه قطعات مورد
نیاز صنعت پنهــا را نیز تامین می نماید به نحوی که
امروز توان دفاعی و رزمی هوانیروز به  ۸۲درصد رسیده
است که در حوزه بالگردی در سطح بسیار باایی قرار
دارد.

رئیس قوه قضائیه و اینکه هر اســتان یک لواسان دارد ،گفت :در
کشــور لواسانهای متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات
به آنها در همه استانها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است.
موضوع تپه ســرخه لواسان که یک مجموعه  ۲۷هکتاری بود به
دلیل اشــتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان ،ابتدا این
اراضی متعلق به بیتالمال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که
با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شــد و این مجموعه
به بیتالمال بازگشت .در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز
غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذینفوذ گزارشاتی واصل شده که
دســتورات ازم برای پیگیری صادر شده است.وی با بیان اینکه
سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایهها هم میشود،
گفت :بعد از  ۴۵کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان
به نام پهلوی صادر شده بود ،اما با اعتراض مرتع داران باطل شد
و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این
قسمت سند وقفی صادر شــده بود و مقرر شده است که هیأت
عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.سخنگوی
دستگاه قضا در پاسخ به ســوالی در خصوص اصاح ماده ۱۰۰
قانون شــهرداریها ،گفت :به این ماده اشکاات حقوقی فراوانی
وارد است؛ به جهت اینکه از تبصرهها میتوان تخلفاتی انجام داد
و بابت تخلفات جریمه پرداخت کــرد .این قانون مصوب قبل از
انقاب اســت که نیازمند بازنگری است .دیروز از مجلس شورای
اســامی برخی از اعضای هیأت رئیسه اعام کردند که اشکاات
این قانون را در قالب طرح برطرف کنند و قرار شد ما پیشنهادات
خود را به هیأت رئیسه اعام کنیم و چنانچه اگر از ناحیه شورای
عالی استانها اقدامی نشد از این جهت اقدام کنیم.وی در پاسخ به
سوالی درباره دستگیری دو تبعه سوئد گفت :اصل موضوع صحت
دارد و دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در
حالی که محمولههای مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی
دستگیر شــدهند .پرونده در فرایند رسیدگی است .این افراد در
بازداشت به ســر می برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در
مورد بازداشت اتباع خارجه است ،از طریق وزارت خارجه بازداشت
اتباع را به دولت و به ســفارت آنها اعام کردیم و آنها می توانند
از امتیازات ســایر زندانیان مانند ماقات برخوردار شوند .هنوز
دادگاه رای صــادر نکرده و منتظریم که دادگاه رای خود را صادر
کند.اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در حکم مهدی هاشمی
رد مــال به میزان  ۵هزار و  ۲۰۰دار بود و به این میزان جریمه
هم بود و شــنیده شده این فرد به دنبال عفو همچنین خواستار
محاســبه نرخ ارز به آن زمان بوده است؟ گفت :ما در موضوعات
قضائی فردی و شخصی تصمیم نمیگیریم و جایی که فرد باید
جزای نقدی پرداخت کند و جایی که باید معادل آن را بدهد برابر
ضوابــط و مقررات و نظر قضائی مطابــق با نظر همکاران قضائی
اعمال میکنیم و بین آقای الف و ب در رابطه با نحوه محاسبه ارز
و کاا تفاوت قائل نیســتیم .این موضوع کام ً
ا حقوقی است و در
این رابطه نظریاتی از ســوی قضات مطرح شده و در زمان اجرای
حکم برابر حقوق با آن برخورد میشود.
گودرزی خبر داد

کار پرونده محمدعلی نجفی به هیات عمومی
دیوان عالی کشور کشیده شد
وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت :پرونده موکلم به هیات عمومی دیوان عالی
کشــور ارجاع شد تا توسط قضات دیوان عالی کشــور مورد بررسی قرار گیرد.
حمیدرضا گودرزی درباره آخرین وضعیــت پرونده موکلش محمدعلی نجفی،
گفت :شــعبه  ۴۱دیوان عالی کشــور برای ســومین بار ،رای صادره مبنی بر
محکومیت موکلم به قتل عمدی را نپذیرفت و استدال دادگاه را نپذیرفته و قتل
را همچنان شبه عمدی دانسته است .در نتیجه پرونده با تهیه گزارشی به هیات
عمومی دیوان عالی کشور  -بخش اصراری -ارسال خواهد شد تا این بار توسط
قضات کیفری دیوان عالی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
وی افزود :هیات عمومی دیوان عالی در این رســیدگی یا رای شعبه  ۱۰دادگاه
کیفری اســتان تهران در مورد محکومیت نجفی به قتل عمدی را تایید خواهد
کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می شود و یا اینکه رای را نقض کرده
و نظر شعبه  ۴۱دیوان عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد
که پرونده به شــعبه هم عرض دادگاه کیفری یک اســتان تهران مجددا ارجاع
خواهد شــد و آن شعبه با توجه به اســتدال دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی
بــودن ،رای ازم را صادر خواهد کرد.گــودرزی با یادآوری اینکه آقای نجفی در
این پرونده ســه اتهام دارد ،گفت :اولین اتهام قتل عمد اســت که برای تعیین
تکلیف در مورد شــبه عمد یا عمدی بودن آن ،پرونده به هیات عمومی ارسال
شد .اتهام دوم ایراد جرح به خانم میترا استاد است که شعبه  ۱۰دادگاه کیفری
یک اســتان تهران آقای نجفی را به تحمل  ۴سال حبس محکوم کرده بود که
شــعبه دیوان عالی این محکومیت را نقض باارجاع کــرد و آن را قابل تعقیب
ندانست؛ لذا این اتهام منتفی شــد .اتهام سوم موکلم نگهداری ساح غیرمجاز
اســت که دادگاه او را به یک ســال و ســه ماه حبس محکوم کرده که شعبه
 ۴۱دیوان عالی کشــور به ریاست آقای رازینی این اتهام را تایید و ابرام کرد .به
این ترتیب بزرگترین پرونده جنایی تاریخ کشورمان راهی هیات عمومی دیوان
عالی کشور شد تا ظرف روزهای آینده سرنوشت آن تعیین شود ۱۱.خردادماه
ســال جاری ،گودرزی به ایسنا گفته بود که درخواست فرجام خواهی خود را
نسبت به رای صادره از دور سوم رسیدگی به پرونده به شعبه  ۱۰دادگاه کیفری
یک تهران ارائه داده اســت و پس از آن باید پرونده به دیوان عالی ارســال شود.
براساس این گزارش ،میترا استاد  -همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار سابق
تهران ۷ -خردادماه ســال  ۹۸با شــلیک گلوله به قتل رسید .عصر همان روز
نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختافات خانوادگی عنوان کرد.
اتهامات نجفی ،قتل عمد میترا اســتاد ،حمل و نگهداری ساح غیر مجاز و ایراد
صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) اســت.در دور اول رسیدگی به
این پرونده ســه جلسه دادگاه در شــعبه  ۹دادگاه کیفری یک تهران به ریاست
قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد
به قصاص محکوم شــد .بعد از آن برادر میترا اســتاد با انتشار پستی در صفحه
اینســتاگرام خود از اعام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.شهریورماه سال ۹۸
حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام
قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود،
از سوی این مرجع قضایی نقض شد.
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کوپن؛
اما و اگرهای احیای
ِ

تنظیم بازار بر احیای کوپن اولویت دارد

با آزادسازی قیمتها همراه با اعطای کوپن به گروههای خاص و
محدود ،طبقه متوسطی که با درآمد خود همیشه میتوانستهاند
یک زندگی بخور و نمیر را برای خود فراهم کنند ،از بین خواهد
گریبان طبقات فرودست را گرفته
رفت .این روزها «فقر غذایی»
ِ
اســت .وقتی از ابتدای ســال جاری همه اقام خوراکی بیش از
 ۴۰درصد گران شده اســت ،طبیعی است که امسال بیشتر از
سالهای قبل ،بسیاری از ضروریات از گوشت قرمز و سفید گرفته
تا پنیر و تخم مرغ در حال محو شــدن از سفرههای کارگران و
اقشــار کمدرآمد باشد؛ اما سوال اینجاست که چاره چیست؟!آیا
چارهی کار ،جلوگیری از افزایش نرخ تورم و کنترل بازار با اعمال
مکانیســمهای کارا و قانونی اســت یا تنها راهکاری که جواب
میدهد ،طرح نمایندگان مجلس یازدهم یعنی احیای کوپن یا
کاابرگ الکترونیکی است؛ آیا طرح احیای کوپن که نه جامعهی
هدف مشخصی دارد ،نه شبکهی توزیع کارا ،دموکراتیک و مبرا از
فساد و سوءاستفاده وجود دارد و نه نظارتی بر گروههایی که با ارز
ارزانقیمت متولی تامین کااهای اساسی هستند ،اعمال میشود
و در نهایــت ،هیچ ضابطهای برای کنترل تورم و مهار بازار وجود
ندارد ،میتواند واقعا اقام اساســی زندگی را به دست قاطبهی
مردم یعنی گروههای مزدبگیر شاغل و بازنشسته برساند؟!

طرح احیای کوپن
در روزهای آخر تیرماه ،نمایندگان مجلس یازدهم ،به یک فوریت
طرح تامین کااهای اساســی رای دادند؛ طرحی که بر اساس
آن و در صــورت تصویب نهایی قرار اســت به دهکهای پائین
جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کارت خرید
کاا تعلق گیرد.در جریان تصویب این طرح ،محمدباقر قالیباف،
رئیس مجلس تاکید کرد که :معنای بررســی این طرح کمبود
کاا در جامعه نیســت بلکه مشکل ،عدالت و دسترسی جامعه
به کااهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی به آن است.
مشکات و معایت ارز ترجیحی
بحث اختصاص ارز ترجیحی ،بحثی دنبالهدار و مسبوق به سابقه
اســت .این بحث از ابتدای ســال  ۹۷و موج گرانی ارز داغ شده
اســت .پیش از این مجلس دهم در جریان بررسی ایحه بودجه
سال  ۹۸در اسفند ماه سال  ۹۷در جریان تخصیص  ۱۴میلیارد
دار ارز دولتی برای واردات کااهای اساسی ،دولت را مکلف کرده
بودنــد تا از کاابــرگ و کارت الکترونیکی برای تأمین کااهای
اساســی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی
استفاده کند.اما هرگز خبری از اجرای این بند از قانون بودجه ۹۸
نشد؛ نه تنها مردم قادر به خرید کااهای اساسی با قیمت ارزان
نشــدند چراکه هیچ قلم کاای اساسی با قیمت ارز ترجیحی در

اطاعاتی آقایا درکنار اطاعات ناقصی که در خود جای داده در
بسیاری از موارد نتیجهای جز رانت و جناحبندیهای اجتماعی
نداشته است .کوپن هم میتواند همین رانت را ایجاد کند.

مراکز توزیع در معرض عرضه قرار نگرفت بلکه مشخص نشد این
 ۱۴میلیارد دار که بهطور قطع به نزدیکان به بلوکهای قدرت با
دستور کا ِر صوری واردات کااهای اساسی تعلق گرفته است ،کجا
و در چه راهی حیف و میل شــده است .در همان زمان ،وحید
شقاقی شــهری (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه) سیاست
قیمت چندگانه ارز و تخصیص ارز دولتی برای واردات کااهای
اساســی را یک راه جدید برای توزیع رانت دانست و گفت :این
اقدام موجب میشود که رانتخواری خواص افزایش یابد.
بازهم توزیع رانت؟!
آیا حاا در این بحران معیشت و گرفتاریهای اقتصادی ،دولت
بازهم قصد دارد به توزیع رانت به گروههایی که از گرانی و تحریم،
به اندازه کافی فربه شدهاند ،بپردازد؛ آیا اگر به فرض هم کااهای
یارانهای ارزان تهیه شد و در شبکههای توزیع در دسترس بخشی
از کارگران و افراد تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی قرار
گرفت ،باقی شبکه توزیع ،آزادسازی نخواهد شد؟ یعنی اگر شما
جزو این گروههای محدود خاص نباشید (مسبوق به سابقه است
که در یارانهپردازی ،دولت به دلیل نبود اعتبارات کافی خیلیها
را راحت خط میزند؛ در یارانه نقدی و یارانه بنزین ،دقیقاً افراد به
دلیل تملک یک واحد مسکونی یا حتی یک خورویی که اسباب
کارشان بود از لیست یارانه حذف شدند) باید کااهای اساسی را
با قیمت آزاد که با ارز آزاد فراهم شده بخرید .در این حالت ،طبقه
متوسط بسیار بیشتر از قبل به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد و
به این ترتیب ،پروسهی نرم و خزندهی «متوسطزدایی از اقتصاد»
که سالهاست آغاز شده ،شتاب خواهد گرفت.

جزئیات اولین تراکنش رسمی کانال
مالی سوییس با ایران
پس از مدتها کش و قوس ،سرانجام نخستین تراکنش در کانال مالی سوییس با ایران
با موفقیت انجام شــد.پس از آن که چند ماه پیش ســوییس از جلب موافقت آمریکا
برای ایجاد یک کانال مالی مربوط به انجام تراکنش های مالی تجارت بشردوستانه با
ایران خبر داد ،اکنون نخستین تراکنش مالی مربوط به صادرات این اقام به ایران با
موفقیت از طریق این کانال انجام شد.آن طور که شبکه قطری الجزیره به نقل از منابع
خبری در دولت سوییس گزارش داده ،این تراکنش مربوط به صادرات یک داروی ضد
سرطان به ایران بوده است که یک شرکت سوییسی آن را ساخته است .این تراکنش
نخســتین تراکنش رسمی از طریق این کانال محســوب می شود اما اولین تراکنش
نیست؛ چرا که پیشتر در ماه ژانویه امسال یک تراکنش آزمایشی به ارزش  ۲.۳میلیون
یــورو مربوط به صادرات تجهیزات مــورد نیاز برای عمل پیوند عضو در داخل همین
کانال صورت گرفته بود .این تراکنش آزمایشی را یک بانک مستقر در شهر ژنو انجام
داده بود .کانال تجارت بشردوســتانه سوییس با ایران با هدف تسهیل تراکنش های
مالی مربوط به صادرات مواد غذایی و دارو به ایران توسعه داده شده است و فعا روی
فراهم کردن زمینه صادرات اقام بشردوســتانه شرکت های سوییسی به ایران بدون
آن که آن ها در خطر اتهام نقض تحریم های آمریکا قرار گیرند ،متمرکز شده است.
مواد غذایی و دارو مشــمول تحریم های اعمال شده آمریکا علیه ایران از زمان خروج
دولت ترامپ از برجام در ســال  ۲۰۱۸نیستند اما با توجه به گستردگی تحریم های
آمریکا که طیف وســیعی از شــبکه های حمل و نقل ،خدمات مالی و بانکی را در بر
می گیرد ،بســیاری از بانک های خارجی از ترس تحریم های آمریکا با احتیاط زیاد
در خصوص انجام تراکنش های مالی با ایران فعالیت می کنند .طبق اعام اداره امور
اقتصادی سوییس ،شــمار زیادی از شرکت های سوییسی مشتاق به استفاده از این
ساز و کار هستند و انتظار می رود در آینده درخواست تعداد بیشتری از آن ها برای
مشارکت در این کانال تایید شود.

احیای کوپن همراه با آزادسازی
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شوراها) که
محاسبات ســبد معاش و هزینههای زندگی کارگران را ماهانه
طرح احیای کوپن میگوید :مســاله
انجــام میدهد ،در مــورد ِ
اینجاست که چیزی به نام تنظیم بازار وجود ندارد؛ یک ماه بعد از
اینکه ستاد تنظیم بازار اعام کرده بود قیمت مرغ بااتر از کیلویی
 ۱۵هزار تومان جرم است ،دولت خودش مرغ را در میادین ترهبار
با قیمــت  ۱۷هزار و  ۸۰۰تومان میریزد بــا این ادعا که قصد
شکســتن بازار را داریم! آزادسازی قیمتها در ماههای اخیر به
شــدت در دستور کار قرار گرفته اســت .صادرات تخم مرغ آزاد
شده اســت؛ حتی زمزمههایی از آزادسازی نرخ نهادههای دامی
به گوش میرســد؛ همزمان با اجرای این سیاستهای کان که
همگی مبتنی بر آزادســازی نرخ و آزادسازی صادرات است ،از
طرح احیای کوپن سخن میگویند و اینکه میخواهیم به اقشار
آســیبپذیر کوپن بدهیم! اینها کنارهم ،میتواند یک فاجعه را
رقم بزند؛ یعنی کام ً
ا جامعه را کاستبندی میکنند به دو بخش
اشــراف و فقرا؛ طبقهی متوسط کامل از میان برداشته میشود.
به گفته وی ،با آزادســازی قیمتها همراه بــا اعطای کوپن به
گروههــای خاص و محدود ،طبقه متوســطی که با درآمد خود
همیشه میتوانستهاند یک زندگی بخور و نمیر را برای خود فراهم
کنند ،از بین خواهــد رفت.توفیقی ادامه میدهد :اول بیایند در
یارانههای قبلی ازجمله یارانه نقدی یا یارانه بنزین ،راستیآزمایی
کنند که این یارانهها به چه گروههایی از مردم تعلق گرفته است
و چه میزان بیعدالتی در حذف افراد رخ داده اســت؛ بانکهای

چرا بازار را مدیریت نمیکنند؟!
او ادامــه میدهد :چه لزومی دارد کوپن بدهیم؛ بازار را مدیریت
کنیم و جلوی این تورم گسترده را بگیریم؛ چرا وقتی دبیر ستاد
تنظیم بازار میگوید مــرغ نهایت کیلویی  ۱۵هزار تومان ،یک
ِ
قیمت  ۱۷هزار و  ۸۰۰تومان
ماه نشــده ،خود دولت مرغ را با
به بازار میدهد؟! تخم مرغی که دیگر گیر خانوادههای کارگری
نمیآید ،چرا دولت باید مجوز صــادرات آن را صادر کند؟! چرا
قیمت مسکن کنترل نمیشود؛ در  ۴ماه نخست سال  ۹۹قیمت
مسکن دو براب ِر کل سال  ،۹۸افزایش داشته است .بیایند دایل
زیرساختی این افزایشهای غیرمعقول را از بین ببرند؛ نه اینکه به
یک گروه محدودی کوپن بدهند و باقی مجبور باشند همه اقام
را با قیمــت آزاد خریداری کنند! آیا نمایندگان همین مجلس
نمیدانند که پنیر لیقوان شده آرزوی سفرهی کارگر؛ مگر کارگر
میتواند پنیر لیقوان کیلویی  ۹۵هزار تومان بخرد؟! یک کارگر
چندی پیش به من مراجعه کرد گفت من پنج ســر عائله دارم،
مدتیست فقط نان سنگک برای خانه میخرم! شما عمق فاجعه
را ببینید!این فعال کارگری با تاکید بر اینکه پشــت این کوپن
و احیای کوپن خیلی چیزها خوابیده اســت؛ ادامه میدهد :این
کوپن ایرادات بسیار دارد؛ جامعه هدفش مشخص نیست؛ شبکه
توزیع مناســب و کارآمد نداریم و هزاران مشکل و عیب دیگر؛
واقعاً بیایند روراست بگویند چه میخواهند بکنند با سفرههای
مردم؟!شــاید برخی با این تصور که بد نیست مثل زمان جنگ
اقام اساســی خانوارها با «کوپن» تهیه شــود ،از احیای کوپن
پیشــنهادی مجلس حمایت کنند؛ اما بایــد در نظر گرفت که
اکنون زمان جنگ نیست و این دولت هم به هیچوج ِه منالوجوه
دولت زمان جنگ نیست؛ آن زمان جامعه کاستبندی نشده بود
و همه ،برابر یارانه و کوپن میگرفتند؛ اما حاا قرار است به یک
عده محــدودی کوپن بدهند و باقی جامعه که اکثرا ً مزدبگیر و
متعلق به طبقه متوسط هستند ،سقوط کنند و از روی جبر ،همه
اجناس را با قیمت آزاد و بسیار گران خریداری کنند؛ دولتهایی
که نگاه نئولیبرالی و تعدیلــی دارند ،هیچ اقدام رفاهی را بدون
چاشنی آزادسازی و درآمدزایی صورت نمیدهند،
پسزمینه و
ِ
اجرم قصهی احیای کوپن هم گرچه ممکن است نوستالژیک
بنماید و یادآور دوران برابریها باشــد ،اما در واقعیت میتواند
توزیع رانت در میان خواص باشد که در صورت اجرای نادرست
خطخوردگی عامهی مردم از یارانه و قیمتهای ارزان را در پی
خواهد داشت!

بر اساس اعام مرکز آمار ایران؛

ایران چهارمین کشور پرتورم جهان

معاون اقتصادی و محاســبات مرکــز آمار اعام
کــرد :قیمت  ۴۷۵کاا با توجه بــه نرخ تورم ،با
سرعت متوســط ۲۶درصد در حال صعود است
که این عدد ،ما را در لیســت  ۴کشــور پرتورم
جهان قــرار میدهد .ایوب فرامــرزی در برنامه
تیتر امشــب درباره آمار تورم ۲۶درصدی مرکز
آمار و ارتباط آن با معیشت مردم به تبیین نحوه
محاسبه تورم نقطه به نقطه پرداخت و گفت :در
تمام دنیا برای محاســبه این نرخ ،از یک فرمول
استاندارد بینالمللی استفاده میشود.او افزود :در
کشور خودمان برای به دست آوردن این عدد به
 ۲۳۱شهر کشور مراجعه میکنیم و با جمعآوری
برخی اطاعات از خانــوار در خصوص قیمتها،
هزینهها ،میزان مصرف برخی کااها ،با مراجعه به
 ۲۳۱شهر و  ۶۲۶آبادی در تمامی نقاط کشور ،از
قیمت حدود  ۴۷۵قلم کاا مطلع میشویم.معاون
اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ادامه داد :در زمان
حاضر ،قیمــت  ۴۷۵کاا با توجه به نرخ تورم ،با

سرعت متوســط  ۲۶درصد در حال صعود است
که این مقدار ســرعت ،ما را در لیســت  ۴کشور
پرتورم جهان قرار میدهد و عدد بســیار بزرگی
است .در این ماه بهواسطه نوسانات مختلف ،نرخ
تورم ماهانه به  ۶.۴درصد رسیده است و درصورت
پیشــروی با همین روند ،این عدد تا پایان سال
میتواند بســیار بــزرگ شــود.مجید ارغندهپور
سخنگوی سازمان حمایت دیگر شرکتکننده در
گفتوگو در ادامه به نوع افزایش قیمتها در بازار
اشاره و تأکید کرد :برخی از این افزایش قیمتها
قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متأثر از عوامل
مؤثر بر افزایش قیمت بوده اســت.او گفت :برای
مقابله با ایــن افزایش غیرقانونی قیمتها و افراد
متخلف در این عرصه ،از هفته پیش طرح جدید
بازرســی برای برخی کااهای متنوع را شــروع
کردیم که طرح بر کااهای مشخصی تمرکز دارد.
او اضافه کرد :در این طرح کااهایی که قیمتشان
از تغییرات موجود متأثر بوده در اولویت بازرسی ما

معاون سازمان امور مالیاتی:

اعام جزییات نحوه نرخگذاری برای
دریافت مالیات از خانههای خالی
معاون ســازمان امور مالیاتی گفت :درآمد اجاره در قرارداد رسمی یا عادی
مبنای تشخیص میزان مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود
نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود ،یا اگر مبلغ مندرج در آن کمتر
از  ۸۰درصد ارقام مندرج شــده در جدول اماک مشــابه تعیین و اعام
شده باشــد ،میزان اجارهبها بر اساس جدول اجاره اماک مشابه محاسبه
خواهد شد.محمود علیزاده درباره بررسی اخذ مالیات بر خانههای خالی در
مجلس اظهار داشــت :مجلس با توجه به نیازهایی که دیده شده در حال
تغییر مفاد ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است .در قانون قبل،
مدت زمانی که دیده شــده کم بوده ،همچنین برای افزایش بازدارندگیها
مجلس به دنبال افزایش جریمه مالکانی اســت که خانههای خود را وارد
بازار اجاره نمیکنند .وی ادامه داد :در قانون فعلی خانههای خالی در سال
اول مشمولیت ،باید به اندازه  ۵۰درصد میزان اجارهبها مالیات بپردازند .در
سال دوم میزان مالیات به اندازه اجارهبها است و در سال سوم به بعد ،میزان
مالیات به  ۱.۵برابر اجاره میرسد .اما پیشنهاد مجلس این است که مالک
باید به ازای هر واحد مشــمول پرداخت مالیات ،در سال اول  ۵برابر میزان
اجاره ،در سال دوم  ۱۰برابر و در سال سوم به بعد هم  ۱۵برابر اجاره را به
عنوان مالیات خانه خالی خود بپردازد .معاون سازمان امور مالیاتی با بیان
اینکه این اعداد پیشنهاد مجلس است و باید درصحن به تصویب میرسد یا
نه ،گفت :باید دید صحن به این پیشنهاد چه واکنشی نشان میدهد و در
صورت تصویب آن ،به اجرا خواهد رسید.

قرار گرفتهاند.محمدرضا عبداللهی کارشناس آمار
در ادامه برنامه تلفنی با اعام اینکه نرخ تورم در
تهران بااتر اســت،گفت :مرکز آمار مظ ّنه قیمت
کااها را اعــام نمیکند.او توضیح داد :نرخ تورم
در کشــور معمواً استان به استان متفاوت است،
در برخی موارد حتی شاهد اختاف ۱۰درصدی
نیز بین ارقام اعامشــده بودیم.این کارشــناس
آمار گفت :طبق آمارهــا ،دهکهای مختلف در
استانهای مختلف با افزایش قیمتهای متفاوتی
روبهرو بودهاند.طبق گفته عبداللهی تورم اســتان
تهران در ســه دهک  ۹ ،۸و  ۱۰قرار گرفته است
کــه دهک  ۱۰تهران در خرداد امســال عدد ۲۶
را تجربه کرد و این درحالی اســت که نرخ تورم
کل کشــور در همین ماه بهروی عــدد  ۲۱قرار
گرفت.سیدیاســر رایگانی ســخنگوی ســازمان
تعزیرات حکومتی در ادامه اعام کرد ۸۷ :درصد
پروندههای صنفی سال  ۹۹که به سازمان تعزیرات
ارجاع شده حکمشان قطعی و صادر شده است.

جزئیات قیمت  24کاای خوراکی

 ۵قلم ارزانی ۱۹ ،گرانی
تغییرات قیمت کااهای خوراکی در ماه گذشته از این حکایت دارد که عمدتا با
افزایش قیمت همراه بوده و تنها پنج قلم ارزان شــده است .وضعیت تورم در تیر
ماه نشــان داد که هزینه خانوارها نسبت به خرداد امسال و تیر ماه سال گذشته
افزایش داشــته است؛ به طوری که تورم ماهانه رشد  ۴.۴درصدی داشت و تورم
نقطه به نقطه ( تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز با رشد  ۴.۴درصدی به
 ۲۶.۹درصد رسیده بود که این تغییر در قیمت کااهای خوراکی ملموس است.
بررسی آمار مرکز آمار از وضعیت قیمت در  ۲۴قلم کاای خوراکی نشان میدهد
که در تیر ماه امسال در پنج قلم کاا کاهش قیمت نسبت به تیر ماه سال گذشته
وجود دارد ،بر این اساس گوشت گاو و گوساله با شش درصد کاهش هر کیلو ۸۵
هزار و  ۴۰۰تومان ،رب گوجه فرنگی  ۲.۱درصد  ۱۷هزار و  ۲۰۰تومان ،پیاز ۸.۷
درصد  ۳۲۰۰تومان ،سیب زمینی  ۴۷.۳درصد  ۴۱۰۰تومان و گوجه فرنگی ۸.۲
درصد کاهش هر کیلو به طور متوسط  ۳۹۰۰تومان قیمت خورده است.همچنین
نسبت به خرداد ماه فقط چهار قلم کاهش قیمت داشته اند که شامل پیاز با ۶.۴
درصد ،سیب زمینی  ۲.۳درصد ،گوجه  ۵.۱و موز با  ۲۵.۸درصد بوده است.اما در
سایر کااها افزایش قیمت بین حداقل چهارتا  ۸۵درصدی نسبت به تیر ماه سال
گذشته ثبت شده است که بیشترین افزایش قیمت مربوط به برنج خارجی با ۸۵
درصد افزایش است که در تیر ماه به طور متوسط هر کیلو  ۱۶هزار و  ۴۰۰تومان
قیمت خورده است ،قیمت این کاا نسبت به خرداد ماه  ۱۸.۲درصد افزایش دارد.
در سایر کااها نیز بیشــترین افزایش قیمت مربوط به تخم مرغ با  ۶۵.۷درصد
نســبت به پارســال و فروش هر کیلو  ۱۵هــزار و  ۴۰۰تومان و همچنین چای
خارجی با  ۶۵.۷درصد و هر کیلو  ۶۳هزار و  ۸۰۰تومان اســت.لوبیا چیتی دیگر
محصولی است که افزایش قیمت باایی داشته و تا  ۶۴.۹درصد گران شده است.
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گزیده خبر
عضو هیات مدیره سازمان بورس خبر داد:

آزادسازی کامل سهام عدالت تا دهه فجر
افرادی که ســهامداری به روش غیرمســتقیم را انتخاب کردهاند از  ۱۹مردادماه
میتوانند نســبت به فروش  ۶۰درصد از ســهام خود اقــدام کنند و  ۴۰درصد
باقیمانده در دهه فجر آزادســازی خواهد شــد.به گزارش پایــگاه خبری بازار
سرمایه(سنا)« ،محمدرضا معتمد» ،عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
و مدیر نظارت بر نهادهای مالی در این خصوص اظهار داشــت :ثبت شرکتهای
سرمایهگذاری استانی سهام عدالت امروز نزد اداره ثبت ،به پایان خواهد رسید و
حداکثر تا  ۱۴مرداد ماه ،صورتهای مالی حسابرسی نشده آنها منتشر میشود.
وی ادامه داد :به این ترتیب یک روز پس از عید سعید غدیر خم ( ۱۹مرداد ماه)،
امکان معاماتی شــدن سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی وجود عملیاتی
خواهد شــد.مدیر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس و اوراق بهادار کشور
در ادامه بیان داشــت :با توجه به اینکه در مرحله قبل افرادی که روش مستقیم
را انتخاب کرده بودند اجازه فروش  ۳۰درصد ســهام به آنان داده شده بود اما از
 ۱۹مرداد به مناســبت عیدغدیر خم افرادی که سهامداری به روش غیرمستقیم
را انتخاب کردهاند میتوانند تا  ۶۰درصد از تعداد سهام خود را به فروش برسانند
و مرحله بعد یعنی در دهه فجر این ســهام آزادســازی خواهد شد.وی در ادامه
با اشــاره به تصویب آئین نامه آزاد سازی ســهام عدالت در شورای عالی بورس
در قالب  ۲۲ماده تصریح کرد :در این آئیننامه ســاز و کار و نحوه آزاد ســازی،
افزایش سرمایه ،پذیرش شرکتها در بورس و همینطور چگونگی معاماتی شدن
و همچنین میزان آزادسازی سهام عدالت در هر مرحله ،پیشبینی شده است.به
گزارش خبرنگار ایرنا ،آزادسازی سهام عدالت از جمله اقدامات مهم دولت تدبیر و
امید بود که در نهایت در  ۹اردبیهشــتماه اجرایی شد و از روز  ۱۰اردیبهشت تا
هشتم خرداد ماه به سهامداران فرصت داده شد تا چنانچه به دنبال انتخاب روش
مدیریت مســتقیم هستند و میخواهند مالکیت و مدیریت سهام خود را بشکل
مســتقیم و بدون واســطه در اختیار بگیرند ،با ورود به سامانه www.samanese.
 irنســبت به این امر اقدام کنند ،اما این فرصت با توجه به اســتقبال مشموان
سهام عدالت برای انتخاب روش مستقیم در ابتدا تا  ۱۵خرداد ماه و در نهایت تا
 ۲۹خردادماه تمدید شد.در نهایت ،افرادی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب
کردهاند از تاریخ  ۶خرداد مجاز شــدند با توجه به شــرایط اعام شده نسبت به
فروش سهام خود اقدام کنند.

ثبتنام ۱.۴میلیون نفر برای وام
ودیعه مسکن
معاون وزیر راه و شهرســازی از ثبتنــام پیامکی ۱.۴میلیون نفر برای وام ودیعه
مســکن خبر داد و گفت :سابقه سکونت ۵ساله جزو شــروط ثبتنام وام ودیعه
نیست.محمود محمودزادهاظهار کرد :از روز شنبه تا دیروز  ۶مرداد  ۱.۴میلیون
نفــر بهصورت پیامکی در طرح وزارت راه و شهرســازی برای پرداخت وام ودیعه
مســکن ثبتنام کردهاند.وی با بیان اینکه ثبتنام وام ودیعه مسکن تا  ۹مرداد
(۵شــنبه هفته جاری) ادامه دارد ،افزود :کارگران ،خانوارهــای دارای  ۳فرزند،
زوجهای جوان و افراد تحت پوشــش نهادهــای حمایتی در اولویت دریافت این
وام قرار دارند.معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تکذیب مجدد
قرمز شــدن فرم «ج» متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن ،تصریح کرد :تأهل ،و
سرپرست خانوار بودن از جمله شروط دریافت وام مذکور است و داشتن سابقه ۵
سال سکونت جزو شرطهای ثبتنام وام ودیعه مسکن نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

ارزش پول ملی قربانی مسابقه صرافیهای
خارجی و صادرکنندگان سودجو
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ،بر ضرورت مقابله با اقدامات
صرافیهای خارجی و برخی صادرکنندگان سودجو که در پی کاهش ارزش پول
ملی هســتند ،تاکید کرد.جعفر قادری با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات باید به
خزانه برگردد ،گفت :عدم بازگشــت ارزهای حاصل از صادرات به کشور اقدامی
در راستای کاهش ارزش پول ملی است .نماینده مردم شیراز در مجلس شورای
اســامی با بیان اینکه در جریان جنگ اقتصادی هر تاشی که از ناحیه دشمن
امکان پذیر باشد ،انجام میدهد از این رو باید اقدامات متقابلی برای خنثی سازی
این دست فعالیتها انجام شود ،افزود :متاسفانه اکنون شرایط نابرابری ایجاد شده
و دشمنان در پی صدمه به ارزش پول ملی ما هستند.قادری با تاکید بر اینکه یکی
از دیگر علل کاهش ارزش پول ملی مربوط به ساختار وابسته اقتصاد به نفت است،
تصریح کرد :اقتصاد دولتی ما باید از این رویکرد دور شده و به سمت اقتصاد دانش
بنیان حرکت کند.وی با بیان اینکه آســیب پذیری نرخ ارز در جریان تحریمها
نیز دیگر موضوعی اســت که باید مدنظر باشد ،گفت :بخشی از درآمدهای ارزی
ما در دوران کرونا از دســترس خارج شده که متاسفانه عدم بازگشت ارز حاصل
از صادرات نیز دیگر معضل در این حوزه شده است.این نماینده مردم در مجلس
یازدهم با تاکید بر اینکه مجموع عوامل مذکور باعث شده که یک عدم توازنی بین
عرضه و تقاضای ارز وجود داشته باشد.

استانها
سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

 ۷۵درصد جمعیت استان مشمول خدمات
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هستند
آذربایجان شرقی – وحید خوش زرع :سرپرست
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان
شرقی در نشســت تخصصی با حجت ااسام
میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز ،اســکو و
آذرشهر در مجلس شورای اسامی گفت :بیش از  ۷۵درصد جمعیت استان از
خدمات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برخوردار هستند.به گزارش خبرنگار
ما در آذربایجان شرقی ،دکتر حسین فتحی با اشاره به اینکه بیش از  ۵۰درصد
جمعیت استان عضو شرکت های تعاونی هستند ،خاطر نشان کرد :تعاون نقش
مهمــی در اقتصاد ایفا می کند که با برنامه ریزی در این حوزه به دنبال ایفای
نقش بیشــتر این بخش در اقتصاد کشور هستیم .وی جلب رضایت مردم را از
مهم ترین برنامه های این اداره کل از خدمات قابل ارائه به مردم خواند و افزود:
با وجود نیروهای متخصص و متعهد و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری
و منشور حقوق شــهروندی در جهت رضایتمندی مردم و خدمت گیرندگان
تاش می کنیم و در این راستا کمترین میزان تعدیل نیرو را بر اساس عملکرد
همکاران در حوزه روابط کار داشته ایم .دکتر فتحی با اشاره به اینکه کمترین
میزان اخراجی ها را در واحدهای تولیدی صنعتی داریم ،از مدیران واحدهای
تولیدی به لحاظ تاش های ارزشمندشــان در حفظ اشتغال موجود و توسعه
اشتغال قدردانی کرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

ساخت دستگاه تست ترانسفورماتورهاي
توزيع توسط پرسنل توزيع برق استان زنجان
دو تن از پرسنل معاونت بهره برداري ودیسپاچینگ این شرکت با همکاري
امور تدارکات و باز طراحي مدارات الکترونیکي  ،موفق به ســاخت دستگاه
تست ترانسفورماتور شدند.به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع برق استان
زنجان،مهندس علي غفاري و مهندس حســن امامي از کارشناســان نخبه
این شــرکت با ساخت دستگاه تست ترانس ،به فناوري رولیاژ و تست و راه
اندازي تجهیزات صنعت توزیع برق استان کمک شایاني کردند.گفتني است
این دستگاه عاوه بر قابلیت تســت آسان و با سرعت باا و نیز دقت بااي
تجهیزات اندازه گیري  ،داراي کابین  IPمناســب از لحاظ شــکل ظاهري
اســت .شایان ذکراست با ساخت این تجهیز مهم در حوزه اصاح وسرویس
ترانســفورماتورهاي توزیع برق عاوه بر صرفه جویي درهزینه هاي مالي ،
مدت زمان فرآیند تست وکنترل را میزان قابل توجهي کاهش داده است.

نشست خبری مدير شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه قم با اصحاب رسانه
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه قم ،سید محمود طاهری
در نشست خبری که درسالن جلسات منطقه برگزار
شــد ،با اشــاره به اعام مدیریت مصرف بنزین در
آبان ماه ســال  ۹۸توسط دولت ،اظهار کرد :در این
راســتا مسئوان وعده هایی را مبنی بر دوگانه سوز کردن خودروها دادند تا
تســهیاتی را برای مالکان ایجاد کنند.وی با اشاره به اخذ مجوز از شورای
اقتصاد وزارت نفت برای عملیاتی کردن وعده هایی که به مردم داده شــده
بود ،گفت :در بخش نخســت برای حمل بار و مســافر یک میلیون و ۴۶۰
هزار خودرو عمومی یعنی وانت بارها و تاکســی ها به صورت رایگان و بدون
پرداخت هیچ وجهی این خودروها به مصرف کننده سی ان اجی تبدیل می
شوند.مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم افزود :چهار
کارگاه مجاز در اســتان قم نسبت به دوگانه ســوز کردن خودروها اهتمام
دارند که ازم است در سامانه اطاعات جامع خودروهای گازسوز کشور ثبت
نام کنند.طاهری با تاکید براینکه ممکن اســت برخی کارگاه ها با عناوین
گوناگون بخواهند وجهی را بابت گازســوز کردن خودروها از مالک دریافت
نمایند ،بیان کرد :نظارت های جدی در اجرای این طرح وجود دارد و مردم
باید بدانند این طرح در بخش نخست برای خودروهای حمل و نقل عمومی
به صورت رایگان اســت و هیچ وجهی در این ارتباط دریافت نمی شود.وی
با بیان اینکه اجرای طرح دوگانه ســوز کردن خودروها یک طرح ملی است
و محدودیت سهمیه استانی وجود ندارد ،گفت :در صورتی که این سقف پر
شــود حتی اگر یک نفر از استان قم ثبت نام نکرده باشد حقی برای او قائل
نمی شوند.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم اضافه کرد:
طــرح توزیع الکترونیکی گاز مایع بعد از طرح ســهمیه بندی بنزین انجام
شــد که با نابسامانی هایی در قم مواجه شــدیم و در اواسط اسفند ماه این
نابسامانی فروکش کرد و از سوی مسئولین محلی و ستادی موظف شدیم که
ساماندهی برای توزیع گاز مایع داشته باشیم.وی افزود :قم شهر سبز است و
باای  ۹۵درصد یه گاز طبیعی متصل هســتند و باای  ۹۸درصد خودروها
گازسوز است.طاهری ادامه داد :جامعه هدف ما در استان قم زیاد نیستند زیرا
تنها  ۲هزار و  ۸۰۰خانوار نفت ســوز داریم که بخش عمده ،خدمت گیرنده
هستند و بخشی را نیز صنوفی تشکیل میدهند که دسترسی به گاز شهری
ندارند و مجبورند از گاز کپسول استفاده کنند و ما موظفیم که گاز مایع را با
نرخ مصوب در اختیارشان قرار دهیم.

رکورد مصرف برق در گلستان با افزايش
دماي هوا شكسته شد
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت  :رکورد پیک مصرف برق
روز گذشته باوجود اجراي همه برنامه هاي مدیریت بار ،دوباره شکست و از مرز
 ۱۲۰۶مگاوات هم گذشــت .به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
گلســتان  ،علی اکبر نصیری با حضور در برنامه شبکه استانی گفت  :این عبور
از پیک برق اســتان علی رقم اجرای همه برنامه های مدیریت بار  ،مشــکاتی
را برای شــبکه های برق استان بوجود آورده اســت  .وی افزود  :در صورتي که
مشترکان با بکار بستن راهکارهاي ساده و بي هزینه مدیریت مصرفي ،با صنعت
برق همکاري کنند ،مي توان شــرایط پیــش رو را مدیریت و از آن با موفقیت
عبور کرد .نصیری خاطرنشان ساخت ســال  ۹۸نیز پیک مصرف برق درتاریخ
 ۳۱تیرماه به ثبت رسید و با توجه به پیش بیني ها درخصوص گرمتر شدن هوا
درهفته جاري ،احتمال آنکه بیشترین میزان مصرف برق در همین روزها دوباره
به ثبت برسد ،بسیار اســت .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ادامه
داد  :بر اساس تاکید استاندار ،تمام دستگاههای اجرایی در سطح استان موظف
به خارج کردن لوازم سرمایشی از مدار برق ازساعت  ۱۲:۳۰تا پایان وقت اداری
گردیدند که در مقابل با توجه به هماهنگی های صورت گرفته  ،کلیه واحدهای
صنعتی و کشاورزی هم ملزم به رعایت این اصول طی توافق های صورت گرفته
شده گردید.وی ادامه داد  :براساس تقسیم بندی که بر اساس میزان سهمیه در
نظر گرفته شده توسط شرکت توانیر در مصرف برق  ۶ ،شهرستان در استان در
حالت قرمز  ۳،شهرســتان زرد و  ۵شهر در حالت سبز قراردارند .نصیری اضافه
کرد  :طرح ساعت به وقت شهرستان  ،برنامه پیشنهادی بود که یرای مشترکین
خانگی توســط دفتر روابط عمومی در نظر گرفته شــده که اگر بر اســاس این
تقســیم بندی حرکت شود مطمنا بدون دغدغه و مشکل تابستان امسال نیز را
عبور خواهیم داد .
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محرک جدید برای افزایش قیمت نفت

قیمت نفت دیروز ســه شــنبه ثابت بود و رشــدی که اوایل
معامــات تحت تاثیر خــوش بینی به تدابیــر محرک مالی
بیشــتر آمریکا داشت را با نگرانی نسبت به افزایش موارد ابتا
به ویروس کرونا و آســیب دیدن دورنمای تقاضا از دست داد.
تاشهای مقامات آمریکایی برای اجرای اقدامات محرک مالی
بیشتر برای حمایت از اقتصاد کشــور در برابر بحران ویروس
کرونــا ،امیدها را بــه تقاضای بااتر برای نفــت تقویت کرده
اســت.بهای نفت برنت با دو سنت معادل  ۰.۱درصد افزایش،
به  ۴۳دار و  ۴۳ســنت در هر بشــکه رسید .بهای معامات
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با هفت ســنت معادل ۰.۲
درصد کاهش ،به  ۴۱دار و  ۵۳ســنت در هر بشــکه رسید.
هر دو شــاخص در اوایل معامات روز سه شنبه حداکثر ۰.۵
درصد صعود کرده بودند.بــه گفته مایکل مک کارتی ،رییس
استراتژیست شرکت سی ام سی مارکتس ،دار ضعیفتر آمریکا
از بهای فلزات ارزشــمند و فلزات پایه حمایت می کند اما به
نظر می رســد معامله گران نفت به سیگنال اقتصادی که افت
ارزش دار ارســال می کند ،معطوف شــده اند که به معنای
نابودی تقاضا است.افت ارزش دار معموا به بهبود تقاضا برای
نفت کمک می کند زیرا نفت را برای خریدارانی که از ارزهای
دیگر استفاده می کنند ،ارزانتر می کند.قیمت طا هفته جاری
تحت تاثیر تقاضای ســرمایه گذاران برای دارایی امن در برابر
خسارات اقتصادی کووید  ۱۹و تنشهای تجاری آمریکا و چین،
بحــران ویروس کرونا ممکن اســت باعث
شــده باشــد زمان پیک تقاضا برای نفت
جلوتر بیافتد و اوپــک را به فکر بیاندازند.
پاندمــی ویروس کرونا باعث شــد مصرف
جهانــی نفــت اوایل امســال یک ســوم
ســقوط کند .افت تقاضا برای نفت با رشد
استفاده از خودروهای برقی و منابع انرژی
تجدیدپذیر همزمان شده و باعث شده است
پیشبینیهای بلندمدت از تقاضا برای نفت
مورد تجدیدنظر قــرار بگیرند.این موضوع
باعث شــده است برخی از مقامات اوپک از
خود بپرسند آیا افت چشمگیر تقاضا برای
نفت در سال جاری سرآغاز تغییر دائمی در
وضعیت مصرف اســت و اگر دوران نفت به
پایان خود نزدیک شده باشد ،چگونه عرضه
نفت را به بهتریــن نحو باید مدیریت کرد.
یک مقام نزدیک به اوپــک در این باره به
رویترز گفت :این احتمال که مصرف نفت
ممکن اســت هرگز به طــور کامل بهبود
پیدا نکند ،در ذهن همــه بازیگران بزرگ
وجود دارد.رویترز بــه مصاحبه با چندین
مقام سابق و فعلی اوپک پرداخت و همگی
آنها مایل بودند نامشــان فاش نشــود .این
مقامات اظهار کردند که بحران امســال که
قیمت نفــت را به پاییــن  ۱۶دار در هر
بشــکه فرستاد ،باعث شد اوپک و  ۱۳عضو
این گروه دیدگاههای بلندمدتی که درباره

به رکورد باای جدیدی صعود کرد.بدنبال افزایش موارد ابتا به
ویروس کرونا در آمریکا ،دار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای
رقیب به پایینترین حد خود در دو سال اخیر نزول کرد .فلوریدا

و کالیفرنیا اکنون از نیویورک به عنوان کانون شــیوع ویروس
کرونا پیشی گرفته اند .اما بسته نجات مالی جدید دولت ممکن
اســت ضررها را محدود کرده و به بهبود تقاضا برای سوخت

اوپک برای واقعیت نفتی جدید
آماده میشود
دورنمای رشد تقاضا برای نفت وجود داشت
را زیر سوال ببرند.دولتهای عضو اوپک تا ۱۳
سال پیش که قیمت هر بشکه نفت تحت
تاثیر تقاضای قوی ،باای  ۱۴۵دار بود ،در
پول غرق بودند .اگر مصرف کاهش دائمی
پیدا کند ،ایــن تولیدکنندگان باید خود را
با وضعیت وفق دهند .اوپک همکاری خود
با سایر تولیدکنندگان نظیر روسیه را باید
هماهنگتر کند تا درآمدهایشــان مضاعف
شــود و همچنین برای دفاع از سهم بازار
خود در کسب و کاری که رو به افول است
نســبت به روابط میان اعضایش اطمینان
حاصل کند تا مانع شکاف داخلی شود.
به گفته حسن قبازرد ،مدیر تحقیقات اوپک
در فاصله ســال  ۲۰۰۶تا  ،۲۰۱۳کار اوپک
در آینده به دلیل رشــد تولید غیراوپک و
تقاضای کمتر دشوارتر خواهد بود.یک مقام
که در بخش تحقیقات وزارت نفت یکی از
اعضای اوپک فعالیت دارد ،به رویترز گفت:
شــوکهای وارد شده بر تقاضا برای نفت در
گذشته به تغییرات دائمی در رفتار مصرف
کننده منجر شــد و این بار هم بعید است

تفاوتی داشــته باشد.جهان در سال ۲۰۱۹
به میزان  ۹۹.۷میلیون بشــکه در روز نفت
مصرف کرد و اوپک رشــد مصرف نفت به
 ۱۰۱میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰
را پیش بینی کرده بود.اما قرنطینه جهانی
که اوایل امسال وضع شد و باعث زمین گیر
شدن هواپیماها و کاهش ترافیک خودروها
شــد ،باعث شــد اوپک پیش بینی خود از
آمار مصرف ســال  ۲۰۲۰را به  ۹۱میلیون
بشکه در روز کاهش دهد .طبق پیش بینی
اوپک ،تقاضای جهانی برای نفت در ســال
 ۲۰۲۱همچنان کمتر از سطح سال ۲۰۱۹
خواهد بود.
پیش بینی زمان پیک نفتی
کشورهای تولیدکننده ،تحلیلگران انرژی و
شرکتهای نفتی مدتها تاش کردند دریابند
جهــان چه زمانی به پیک تقاضا برای نفت
خواهد رسید .پس از پیک تقاضا برای نفت،
مصرف به طور دائمی روند کاهشــی پیدا
می کند .اما تقاضا هر سال به طور مستمر
رشــد کرده و چند مورد استثنا تحت تاثیر

رکودهای اقتصادی وجود داشته است.با این
حال اوپک از انتظاراتش عقب نشینی کرده
است .این گروه در سال  ۲۰۰۷پیش بینی
کرده بود تقاضا برای نفت در سال  ۲۰۳۰به
 ۱۱۸میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد
اما تا سال گذشته پیش بینی این گروه برای
سال  ۲۰۳۰به  ۱۰۸.۳میلیون بشکه در روز
کاهش پیدا کــرد .یک منبع آگاه در اوپک
گفت :در گزارش نوامبــر هم یک بازبینی
نزولی دیگر انجام خواهــد گرفت.مقامات
اوپک حاضر نشدند درباره دورنمای تقاضا
اظهارنظر کنند اما خاطرنشــان کردند که
تاریخ نشــان داده که اوپک توانایی تطبیق
با تغییــرات بازار را دارد.پیــش بینیها از
مصرف نفت در خارج از اوپک متغیر است.
شرکتهای نفتی دورنمای بلندمدت قیمت
نفت را به دلیل ضعیف شــدن چشم انداز
تقاضا کاهش داده اند و در نتیجه از ارزش
داراییهای آنها کاســته شده است.درصد
ســهم نفت از ســبد انرژی جهانی در دهه
هــای اخیر مرتب کاهش پیــدا کرده و از
حــدود  ۴۰درصد در ســال  ۱۹۹۴به ۳۳
درصد در ســال  ۲۰۱۹افت کرده اســت.
تولید خودروهای برقی بیشتر و کندی روند
احیای صنعت هواپیمایی هم به منزله تغییر
اوضاع بوده و اوپک را با چالشــهای فزاینده
ای روبرو کرده است.

4

کمک کند.استفن اینس ،استراتژیســت ارشد شرکت اکسی
کورپ در یادداشــتی نوشــت :قیمت نفت از سیاست تسهیل
پولی بانک مرکزی آمریکا همچنان تحت پشتیبانی قرار دارد.
جمهوریخواهان ســنای آمریکا روز دوشنبه بسته کمک یک
تریلیون دار را پیشــنهاد کردند که با کاخ سفید در خصوص
آن به توافق رسیده بودند تا با تمدید حمایتهای بیکاری برای
میلیونها آمریکایی که مدت آن هفته جاری به پایان می رسد به
اقتصاد جان دوباره ای ببخشند در حالی که دموکراتها خواستار
حمایتهای بیشــتر شــده اند.در این بین ،عامل دیگری که به
اقدامات محرک مالی کمک می کند ،برگزاری نشست سیاست
پولی بانک مرکزی آمریکا در روزهای ســه شنبه و چهارشنبه
است .انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا در پایان این نشست
حفظ نرخهای بهره در نزدیک صفر تا چند سال دیگر را مورد
تاییــد قرار دهد.به گفته اینس ،بــرای این که قیمتهای نفت
بااتر رود ،باید منحنی آمار مبتایان به کووید  ۱۹در ایالتهای
جنوبی آمریکا به حداقل برسد.بر اساس گزارش رویترز ،معامله
گران همچنین منتظر انتشار آمار ذخایر نفت آمریکا از سوی
موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه و آمار رسمی اداره
اطاعات انرژی آمریکا در روز چهارشنبه هستند .تحلیلگران در
نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده اند که ذخایر فرآورده های
نفتی آمریکا در هفته گذشته کاهش پیدا کرده اما ذخایر نفت
ثابت مانده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس

خاموشیهای مكرر مردم را کافه
کرده است
عضو کمیسیون انرژی مجلس ،فرسوده شدن تجهیزات ،عدم توسعه
زیرساختها ،عدم فرهنگســازی مصرف بهینه برق بهویژه در کان
شهرها و ...را ازجمله دایل خاموشیهای اخیر عنوان کرد.به گزارش
خانه ملت ،حســین حسینزاده ،با اشــاره به افزایش خاموشیها در
سراســر کشور در پی گرم شــدن هوا ،گفت :گرم شدن هوا ،فرسوده
شــدن تجهیزات ،عدم توسعه زیرساختها با توجه گسترش شهرها،
صنایع و جمعیت خانوارها ،عدم فرهنگســازی مصرف بهینه برق به
ویژه در کان شهرها و ...را ازجمله دایل خاموشیهای اخیر به شمار
میآیند .نماینده مردم شهرســتانهای ارستان ،خنج ،گراش و اوز
در مجلس شــورای اسامی ادامه داد :در حالی وزیر نیرو تابستان ۹۹
را بدون خاموشــی پیشبینی کرد که خاموشیهای مکرر در مناطق
جنوبی کشور مردم را کافه و معترض کرده است به همین دلیل وزارت
نیرو باید یکبار برای همیشه به اصاح زیرساختها اقدام کند.وی افزود:
اگرچه ایران در تولید برق در شرایط مناسبی قرار دارد اما در انتقال و
توزیع به دلیل فرسوده بودن قطعات با مشکات متعددی رو به رو است
و همین سبب شده برقرسانی به نقاط مختلف کشور با سختی امکان
پذیر شود.به گفته حســین زاده نوسانات برق در طول روز باعث وارد
شدن آسیب به وسایل برقی مردم شده و این مهم در شرایط نامناسب
اقتصادی کنونی مشکات بسیاری برای آنها ایجاد کرده است.

روسیه در صادرات  LNGبه چین از
آمريكا جلو زد
روسیه در ژوئن در مقایسه با آمریکا  LNGبیشتری به چین صادر کرد.
آمارهای اولیه که از سوی بلومبرگ منتشر شد ،نشان داد واردات LNG
روســیه به چین در ژوئن  ۲۰.۷درصد نسبت به ماه پیش از آن رشد
داشــت در حالی که واردات آمریکایی تنها  ۲.۴درصد افزایش نشان
داد.از سوی دیگر طبق گزارش وب ســایت نچرال گاز ورلد ،واردات
گاز طبیعی مایع چین در ژوئن  ۲۹درصد بااتر از مدت مشابه سال
گذشته بود و به  ۵.۷۹میلیون تن رسید .واردات  LNGچین در فاصله
ژانویه تا ژوئن هم بااتر بود .این آمار گزارشــهای قبلی مبنی بر این
که واردات  LNGچین در ژوئن هفت درصد نســبت به مدت مشابه
ســال گذشته کاهش داشته است را رد کردند.چین اخیرا بزرگترین
واردکننده  LNGدر جهان شــده و این کشور به عرصه رقابت میان
تولیدکنندگان  LNGتبدیل شده که با افت شدید قیمتها به دلیل مازاد
عرضه مواجه شده اند.در حقیقت قیمتها به حدی کم هستند که یک
غول انرژی دولتی به دنبال قراردادهای بلندمدت واردات  LNGاست.
منابع آگاه هفته گذشته به رویترز اعام کردند شرکت سینوپک می
خواهد قراردادی برای واردات یک میلیون تن  LNGبه مدت  ۱۰سال
که از سال  ۲۰۲۳آغاز می شود ،منعقد کنند.

سقوط  ۴۸میلیارد داری ارزش
دارايیهای شرکتهای نفتی آمريكا
 ۴۰تولیدکننده نفت آمریکایی که سهامشان در بازار بورس مبادله می
شود ،پس از سقوط قیمتهای نفت در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰
ارزش دارایــی های خود را مجموعا  ۴۸میلیــارد دار کاهش دادند.
ررسی اداره اطاعات انرژی آمریکا از اظهارات مالی شرکت های نفتی
نشان داد  ۴۰شرکت نفتی سهامی عام در سه ماهه اول سال میادی
جاری مجموعا  ۶.۱میلیون بشــکه در روز نفت و سایر مایعات را در
آمریکا تولید کردند که معادل  ۳۰درصد از تولید این کشور در مدت
مذکور بود.این شرکت ها شامل اکسیندنتال ،آپاچ کورپوریشن ،کونچو
ریسورسز ،کونوکو فیلیپس EOG ،ریسورســز ،ماراتون اویل کورپ،
نوبل انرژی ،پارسلی انرژی ،وایتینگ پترولیوم کورپوریشن و شرکت
استخراج نفت و گاز بودند.طبق گزارش اداره اطاعات انرژی آمریکا،
این  ۴۰شرکت که در حدود  ۳۰درصد از تولید مایعات نفتی آمریکا
سهم داشتند ،در سه ماهه نخست سال  ۲۰۲۰بزرگترین کاهش ارزش
دارایی را حداقل از سال  ۲۰۱۵تاکنون صورت دادند.اگرچه شرکت
ها مجبور نبودند ارزش دارایی های قطعی خود در ســال  ۲۰۲۰را تا
پایان ســال تغییر دهند اما تغییرات صورت گرفته در سه ماهه اول
به همراه پایین ماندن قابل توجه قیمت های نفت در ســه ماهه دوم
نســبت به سطح سال  ۲۰۱۹نشان می دهد که ارزش ذخایر قطعی
تولیدکنندگان آمریکایی ممکن است همچنان کاهش پیدا کند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه مطرح کرد؛

کاهش  ۹۰درصدی صادرات ایران به ترکیه

رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشــت :متاســفانه
شــیوع بیماری کرونا باعث کاهش  90درصدی صادرات ایران
به ترکیه شد وگرنه دلیلی دیگری برای این افت نمیتوان بیان
کردمهرداد سعادت در گفتوگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت
تجارت ایران و ترکیه اظهار داشت :خوشبختانه پس از بازگشایی
مجدد مرزها ،شــاهد افزایش شدید تجارت دو کشور هستیم و
بازرگانان ســعی میکنند تا کاهش حجم تجارت  4ماه ناشی
از کرونــا را جبران کنند ،از همین روی در حال حاضر شــاهد
تشکیل صفهای طوانی برای ورود کامیونها به ترکیه هستیم.
وی ادامه داد :این ترافیک آزاردهنده باعث شــد تا مذاکراتی با
طرف ترک داشته باشیم و پیشنهاد افزایش تعداد ساعات کاری
گمرک را ارائه دادیم تا سرعت تجارت افزایش یابد .این شرایط
باعث شده تا کامیونهای ما در مرز بازرگان برای ورود به ترکیه

یک هفته در صف باشند.رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در
تاثیر کرونا بر حجم تجارت دو کشور گفت :متاسفانه شیوع این
بیماری باعث کاهــش  90درصدی صادرات ایران به ترکیه در
سه ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
شده اســت ،وگرنه دلیلی دیگری برای این افت نمیتوان بیان
کرد .اما در حال حاضر هیچ مشــکلی در این روند وجود ندارد.
سعادت با بیان اینکه رسالت اتاق مشترک ایران و ترکیه جذب
سرمایهگذاری در ایران است ،افزود :باید توجه داشت که بخش
مسکن ترکیه در  15سال گذشته نزدیک به  35درصد بازدهی
داشته است که در مقایسه با ایران اصا توجیه اقتصادی ندارد.
بنابراین ما به هیچ وجه سرمایه گذاری در بخش مسکن ترکیه
را توصیه نمیکنیم چون این میزان بازدهی را میتوان در دو یا
سه ماه در تهران بدست آورد.

نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور:

آل اسحاق:

آسيب کرونا به  ۶۰درصد صنوف کشور

بخش اعظم «ارز گم شده صادراتی» دست دولتی هاست

ابراهیم درستی از پیگیری جدی برای استفاده از تبصره ماده  100مالیات برای ارائه تسهیات مالیاتی به صنوف خبر داد.
ابراهیم درستی نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاقهای اصناف ایران و تهران با اشاره به
تسهیاتی که قرار است اداره مالیات برای صنفهای آسیب دیده از گسترش ویروس کرونا ایجاد کند گفت :طی چند جلسه که
یکی از این جلسات ششم مرداد بود ما با هیات رییسه اتاق اصناف مباحثی را پیرامون مالیات و کمک به اصناف مطرح کردیم و
قرار است امروز 7مرداد و طی جلساتی با سازمان امور مالیاتی به توافقاتی برسیم.وی ادامه داد :اعتقاد ما این است که میتوان
از تبصره ماده  100اســتفاده کرد زیرا این تبصره یک توافقی اســت که بین مودی مالیاتی و اصناف شکل گرفته و دیگر مودی
برای صنف ،مالیات علیالراس تعیین نمیکند و این توافق و تســهیاتی که در بحث مالیات قرار اســت انجام شود طی امروز یا
چند روز آینده نهایی خواهد شــد.وی ادامه داد :ما اعتقاد راســخ داریم که بسیاری از فعاان صنفی به دلیل گسترش ویروس
کرونا درآمدی نداشتند و حتی برخی از آنها به مرز ورشکستگی رسیدند امروز بحثی که درباره مالیات برای صنوف مطرح است
مربوط به درآمدهای ســال  98است اما باید یادآور باشیم که یک ماه پایانی سال برای بسیاری از صنوف درآمدی معادل شش
ماه یا کل سال دارد که متاسفانه آن را امسال از دست دادند.وی ادامه داد :ما به دنبال این هستیم که توافقی صورت بگیرد که
اصناف ما مجبور به راضی کردن ممیز و یا مجادله نشوند و با استفاده از تبصره ماده  100هم اصناف و جامعه صنفی راحت به
کار خود بپردازد و هم اینکه دارایی بتواند پول و مالیات خود را وصول کند و دیگر دغدغهای در این زمینه وجود نداشته باشد.

وزیر اسبق بازرگانی گفت :بخش عمده ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که به کشور بازگردانده نشده ،متعلق به بخش های
دولتی است.یحیی آل اسحاق با بیان اینکه ارز نیز مانند هر کاای دیگری تابع عرضه و تقاضا است و باید ببینیم که شاخصه
های عرضه و تقاضا در این حوزه چگونه اســت  ،گفت :در حال حاضر ورود ارز به کشــور کم شده چرا که میزان صادرات
نفتی ایران به صورت قابل ماحظهای کاهش پیدا کرده است.این فعال اقتصادی ادامه داد  :سال گذشته صادرات غیرنفتی
کشور رشد خوبی داشت ولی امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این رقم حدود  30الی  40درصد کاهش پیدا کرده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه برخی از پولهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به کشور بازگردانده نشده
است و در مورد علت آن مسائل مختلفی مطرح است ،تصریح کرد  :از  27میلیارد داری که بانک مرکزی در این زمینه
اعام کرده حدود  6میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و  21میلیارد دار آن مربوط به بخش دولتی است و بانک
مرکزی در این حوزه هنوز اعام نکرده که این 21میلیارد دار در اختیار چه بخش هایی است .وی با بیان اینکه در واقع
عمده عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مربوط به واحدهای دولتی از جمله پتروشیمی ها است و شاید حدود
 6میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی اســت ،اظهار کرد :سیاســت های پولی  ،بانکی و بازرگانی کشور نیز بر وضعیت
اقتصادی کشــور موثر و تاثیر گذار هستند .این فعال اقتصادی همچنین از عدم ثبات قوانین در حوزه صادرات و واردات
کشور گله کرد و گفت :این عدم ثبات در قوانین اثرات خود را در بازار گذاشته است .

زادبوم خبر داد:

تشکيل کارگروه اقدام ارزی
در استانها
معاون وزیر صمت و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران از
ارسال مشخصات صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی
خود به صورت کامل اقدام نکردهاند ،به سازمانهای صنعت ،معدن
و تجارت استانها جهت تشــکیل کمیته اقدام ارزی خبر داد.به
گزارش سازمان توســعه تجارت ایران ،حمید زادبوم با اعام این
خبر اظهار داشــت :اطاعات شرکتهایی که کمتر از  70درصد
ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگشــته اســت،
به ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت ارســال شده و روسای
ســازمانها با تشکیل کمیته اقدام ارزی با حضور نمایندگان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی و اتاق تعاون در این زمینه
اقدام میکنند.وی افزود :صادرکننــدگان مدعو نیز ضمن اعام
دایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ،راهکارهای خود جهت
رفع تعهدات ارزی را به کارگروه اعام مینمایند.

وضعيت واردات و صادرات
در بهار امسال
آمــار بانک مرکــزی از وضعیت صادرات و واردات در ســه ماهه
ابتدایی امســال نشــان میدهد که واردات گمرکی  7میلیارد و
 620میلیون دار و صادرات نیز معادل  6میلیارد و  364میلیون
دار بوده و ماههای فروردین و اردیبهشــت به ترتیب کمترین و
بیشترین میزان صادرات را داشتهاند .طبق آنچه که بانک مرکزی
از وضعیت صادرات و واردات در ســه ماهه ابتدایی ســال جاری
منتشر کرده 8 ،میلیون و  923هزار تن به ارزش  7میلیارد و 620
میلیون دار کاا به کشور وارد شده است .همچنین ،در این مدت
 21میلیون و  929هزار تن کاا به ارزش  6میلیارد و  364میلیون
دار صادر شده است.
اردیبشهت دارای بیشترین واردات
بررسی جزئیات واردات در ماههای فروردین ،اردیبهشت و خرداد
بیانگر آن اســت که در این ماهها بــه ترتیب معادل  2میلیون و
 3 ،526میلیون و  879و  2میلیون  518هزار تن واردات صورت
گرفتــه و ارزش واردات در این ماهها نیز به ترتیب یک میلیارد و
 931میلیــون دار 3 ،میلیــارد و  110میلیون دار و  2میلیارد
و  579میلیون دار بوده اســت .با این حســاب ،بیشترین ارزش
واردات مربوط به ماه اردیبشــهت بوده و کمترین ارزش واردات
متعلق به فروردین بوده است .عاوه براین ،کمترین میزان واردات
مربوط به خرداد ماه معادل  2میلیون و  518هزار تن و بیشترین
میزان واردات هم در ماه اردیبهشت معادل  3میلیون و  879هزار
تن اتفاق افتاده است.
تراز تجاری معادل منفی یک میلیارد و  25۶میلیون دار
طبــق این گــزارش ،فروردین ماه با  5میلیــون و  346هزار تن
صادرات به ارزش یک میلیارد و  652میلیون دار کمترین میزان
صادرات را به خود اختصاص داده است .همچنین ،اردیبهشت ماه
بــا  9میلیون و  176هزار تن صادرات به ارزش  2میلیارد و 647
میلیون دار بیشترین میزان صادرات را داشته است .عاوه براین،
در خرداد ماه ســالجاری نیز صادراتی به میزان  7میلیون و 407
هزار تن و به ارزش  2میلیــارد و  64میلیون دار صورت گرفته
و تراز تجاری کشور در بهار امسال نیز منفی یک میلیارد و 256
میلیون دار بوده است.

بیش از یک ماه از تمدید زمان برای تعیین
تکلیف مانده خودروهای وارداتی گذشته و
در حالی مســئوان گمرکی از بسته شدن
پرونــده این خودروها خبــر می دهند که
مشخص نیست بیش از  3000خودرویی
که باقی مانده بــود چگونه تعیین تکلیف
شــده اند ،آن هم در شــرایطی که حدود
 1100دستگاه بدون ثبت سفارش بوده و
امکان ترخیص نداشتند .اواخر خرداد ماه
بود که مهلت ترخیص خودروهای دپو شده
در گمرک برای بار چهارم تمدید شــد تا
صاحبان آنها بتواند اقدام کنند ،اما این در
حالی بود که بعد از خروج بخشــی از این
خودروها در دوره های قبل ،حدود 3719
دســتگاه دیگر در گمــرکات و بنادر باقی
مانــده بود که از این تعــداد حدود 2471
دســتگاه خودروهای دارای پرونده قضایی
بوده و طبق مصوبــه دولت نیاز به تمدید
زمان بــرای ترخیص نداشــتند و 1248
دســتگاه دیگر نیز نیازمنــد تمدید زمان
بودند که  1100دســتگاه آنها بدون ثبت
ســفارش بود.در حالی بیش از یک ماه از
مهلت جدید گذشــته و جزئیاتی در رابطه

وضعیت مبهم ترخیص
خودروهای دپو شده
با تعیین تکلیف این خودروها اعام نشده
که اخیرا رئیس کل گمرک اعام کرده «به
غیر از خودروهای کــه در محاکم قضایی
بودند که تعداشان کمتر از  3000دستگاه
است ،پرونده خودروهای وارداتی در گمرک
بسته شده است».این در حالی است که از
مانده خودروها حدود  2471دستگاه دارای
پرونده قضایی بــود که رئیس کل گمرک
به آن اشــاره کرد و باید از  1148دستگاه
دیگر برای  1100دســتگاه ثبت سفارش
انجام می شد تا امکان ترخیص پیدا کنند و
بارها ارونقی  -معاون فنی گمرک  -تاکید
کرده بــود که «برای ترخیص این خوردها
باید وزارت صمت نســبت به بــاز کردن
ثبت ســفارش اقــدام کننــد در غیر این
صورت امکان ترخیص نخواهند داشــت و
غیــر این صورت تمدید زمــان فقط برای
خروج  148دستگاه خواهد بود».در حدود

سه ســال اخیر ثبت سفارش خودرو بسته
شــده و امکان واردات وجود ندارد و از این
رو برای خودروهــای مانده در گمرک ک
بدون ثبت سفارش هستند باید به صورت
استثنا ثبت ســفارش باز می شد که البته
ظاهــرا مخالفت هایی هــم در این رابطه
وجود داشــت و در مدت اخیر نیز خبری
از موافقــت وزارت صمت یــا دولت با این
موضوع نبوده اســت.بر این اساس ،گرچه
در این مدت گمــرک توضیحی در رابطه
با چگونگی بسته شــدن پرونده خودروها
به غیر از آنهایی کــه ورونده قضایی دارند
ارائه نکرده اســت ،اما اگر با ثبت سفارش
موافقت نشود تنها راه تعیین تکلیف آنها به
اعام متروکه شدن و واگذاری به سازمان
اموال تملیکی ختم شده و دیگر در اختیار
صاحبان قرار نخواهد گرفت.گفتنی است؛
در چند ســال گذشــته حدود  12هزار و

 261دستگاه خودرو به مرور وارد شده بود
که به دلیل تغییر ضوابــط واردات خودرو
ممنوعیــت ثبــت ســفارش و ممنوعیت
واردات خــودرو و همچنیــن تحــوات
سیاســتهای ارزی امــکان ترخیص پیدا
نکردند تا اینکه بعد از رایزنیهای بســیار
در دیماه ســال  1397هیات دولت تحت
شرایطی با ترخیص این خودروها موافقت
کرد که براین اســاس زمان چهارماههای
تعیین شد که در اردیبهشتماه  1398به
پایان رسید و مجدد دو ماه دیگر تمدید شد
و در پایان گزارشهای رسمی نشان داد در
آن دو مرحله  7153دستگاه ترخیص شد
و  5108دستگاه دیگر باقی ماند.
به هــر صــورت در  29بهمنماه ســال
گذشــته بار دیگر فرصت ســهماههای در
اختیــار صاحبان خودرو قــرار گرفت ،اما
به هر ترتیب پایــان زمان با خروج تمامی
خودروها همراه نشــد و آمار نشان داد که
 1389دستگاه ترخیص و  3719دستگاه
دیگر باقی مانده است ،ولی بار دیگر فرصت
ســه ماهه ای از اواخر خرداد ماه در اختیار
صاحبان این خودروها قرار گرفته است.
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گزیده خبر
غریب پور در آیین امضای  5تفاهم نامه همکاری بین شرکت های معدنی
و هپکو مطرح شد:

توسعه همکاری های بخش معدن و هپکو

رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن تاکید بر توســعه
همکاری های شــرکت های بزرگ معدن و صنایع
معدنی و شــرکت هپکو با راهبری ایمیدرو ،گفت:
در گام نخســت همکاری ها ،ساخت  700دستگاه
ماشــین آات راه سازی توسط هپکو تا سال آینده
انجام خواهد شــد و در برنامه بلندمدت ساخت ماشین آات معدنی توسط
این تولیدکننده باسابقه برنامه ریزی شــده است.به گزارش روابط عمومی
ایمیــدرو ،خداداد غریب پــور عصر امروز در «آیین امضــای  5تفاهم نامه
همکاری بین شرکت های معدنی و هپکو» که با حضور مدیران عامل هپکو
و شرکت های بزرگ معدنی برگزار شد ،افزود :با حضور شرکت های بزرگ
معدنی در این تفاهم نامه ها ،هپکو دوباره احیا خواهد شد.وی گفت :ایمیدرو
به ماموریت خود که حمایت از شــرکت هپکو بود ،جامه عمل پوشاند و به
نقشــی که قرار بود چه در قالب سهامدار و چه در قالب همکاری ایفا کند،
عمل کرد.غریب پور افزود :در حال حاضر دوسوم عملیات معدنکاری حوزه
ســنگ آهن 60 ،درصد معدنکاری در حــوزه مس و تولید  30درصد فواد
کشور توسط شــرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی همچون مبارکه،
چادرملو ،گل گهر و ملی مس انجام می شود.وی گفت :این شرکت ها که در
قالب تفاهم نامه های فوق ،در کنار هپکو قرار می گیرند ،نقش مهمی را در
بازگشت هپکو به تولید ایفا خواهند کرد.
طراحي ،ساخت و نصب پروژه رولر هِمینگ در خودروهاي SQ200؛

سايپا از واردات تجهيزات توليد
مجموعههای َدرب خودرو بینياز شد

گروه خودروســازي ســایپا در راستاي تعمیق داخليســازي ،بياثر کردن
تحریمهــا و جلوگیري از خروج ارز ،موفق شــد بــراي اولین بار تجهیزات
پروژه رولر هِمینگ دربهاي جانبي محصــوات خانواده  SQ200و درب
پشــت کوییک را توسط مهندســان ایراني تولید کند.به گزارش سایپانیوز،
گروه خودروســازي سایپا در ســال جهش تولید و در راستای ادامه پویش
ملی بومیسازی صنعت خودرو ،موفق شــد پروژه رولر هِمینگ درب هاي
جانبي برخی محصوات خود را که پیش از این به صورت صد در صدي به
خارج از کشور وابسته بود ،بومیسازی کند.بر این اساس شرکت سایپاپرس
توانست «طراحي ،ســاخت و نصب تجهیزات پروژه رولر هِمینگ دربهاي
جانبي محصوات خانواده  SQ200و درب پشت کوییک» را با موفقیت به
ســرانجام برساند و اکنون گروه خودروسازي سایپا براي تامین این کاا نیاز
به واردات ندارد .داخلی ســازی این پروژه باعث جلوگیري از خروج بیش از
 2میلیون دار ارز از کشور شد.در اجرای این پروژه متخصصان داخلی گروه
خودروسازی سایپا در شــرکت سایپا پرس ،توانستند با مهندسي معکوس
و از طریق دانش مهندســي خود پروژه رولــر هِمینگ درب هاي جانبي را
عملیاتي کنند و اکنون ســاعتي  27درب با روش جدید ایراني و مطابق با
استانداردهاي بین المللي تولید ميشود.بر این اساس روزانه  594مجموعه
درب خودروهاي خانواده  SQ200و درب پشــت کوییک تولید ميشود که
این میزان تولید ،سایپا را از واردات آنها بينیاز مي کند.

گردهمايی بزرگان صنعت فواد کشور
در نمايشگاه اصفهان
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان،
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی ،فواد ،ریختهگری ،ماشینآات
و صنایع وابســته طی روزهای اول تا چهارم شــهریورماه برپا میشــود و
فرصت ارزشــمندی فراهم میکند تا صاحبان صنایع فوادی ،محصوات و
توانمندیهای خود را به صورت گســترده ارائه کننــد و در معرض بازدید
عاقمندان و فعاان این حوزه قرار دهند.شــرکتهای فعال در زمینه تولید
فواد ،چــدن و فلزات غیرآهنی ،ریختهگری ،عملیــات حرارتی ،آبکاری و
پرداخــت ،متالورژی پودر ،فعاان خدمات صنعت متالــورژی ،مواد اولیه و
کمک ذوبها ،قالبسازی و مدلسازی ،خدمات آزمایشگاهی ،ماشینآات
و تجهیزات صنعتی وابسته از جمله شرکتهایی به شمار میروند که در این
نمایشــگاه و گردهمایی بزرگ حضور خواهند داشت.معرفی توانمندیهای
صنایــع متالورژی و ریختهگــری ایران ،افزایش حجم مبــادات بازرگانی
بــا رویکرد صادراتی ،تهیه و توزیع مــواد اولیه و روشهای تولید ،تکمیل و
تحویل محصوات مرتبط با صنعت متالورژی و ریختهگری ،ارتقای تولیدات
و بهروزرسانی دانش فنی و آشنایی با دستاوردهای نوین صنعت متالورژی و
ریختهگری ،فراهم کردن زمینههای ازم برای شرکتهای داخلی و خارجی
و کارآفرینی و اشتغال پایدار و بومیسازی صنایع متالورژی و ریختهگری با
هدف حمایت از صنایع داخلی از جمله اهداف برپایی دوازدهمین نمایشگاه
بینالمللــی متالورژی ،فواد ،ریختهگری ،ماشــینآات و صنایع وابســته
اصفهان خواهد بود.

تصويب برنامه عملياتی کلينيک صنعت در
جلسه هيات امنای کلينيک کسب و کار
جلســه هیات امنای کلینیک کســب و کار مرکزي بمنظور تصویب برنامه
عملیاتی کلینیک صنعت درســال جاری و بررســی راهکارهای تســریع
همکاری میان کلینیک کســب و کار اســتان مرکزی و طرح پایش صنعت
بسیج مهندسین برگزارشــد  .به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي
صنعتي اســتان مرکزي جلســه هیات امنای کلینیک کســب وکار استان
مرکزی با حضور مدیر و اعضای این کلینیک ،معاون صنایع کوچک شرکت
شهرکهای صنعتی استان مرکزي و رئیس سازمان بسیج مهندسین استان
مرکــزی برگزار و گزارش پــروژه عارضه یابی واحدهــای صنعتی کوچک
و متوســط ارائه گردید.عضو هیات مدیره و معاون صنایع کوچک شــرکت
شهرکهای صنعتی استان مرکزي در این جلسه با اشاره به نام گذاری سال
جاری با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری بر ضرورت همگرایی
و هم افزایی تمامی دســتگاههای اجرایی در راســتای ارائه خدمات موثر به
واحدهای صنعتی تاکید و افزود  :در سال جاری فعالسازی و افزایش ظرفیت
واحدهای صنعتی در دستور کار این شــرکت قرار دارد.ذوالفقاري در ادامه
گفت  :در این کلینیک مشــاورین مجرب حضــور دارند که ضمن بازدید
میدانــی از واحدهای بهره بردار راکد و نیمه فعال ،راهکارهای عملی خود را
به منظور رفع مشکات پیش رو ارائه و همچنین با تکمیل پرسشنامه ،انجام
مصاحبه و مطالعه؛ مســتندات را جمع آوری کرده تا مشکات را به صورت
فنی و تخصصی بررسی کنند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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اعطای بیش از  7000میلیارد ریال
تسهیات از سوی بانک آینده
در  3ماهه نخست سال
شعب بانک آینده از تاریخ اول فروردینماه تا پایان
روز سیویکم خردادماه سال  ،۱۳۹۹بیش از  ۷هزار
میلیارد ریال تســهیات پرداخت کردهاند که این
میزان بهترتیب به تسهیات مشارکتی ،مبادلهای و
قرضالحسنه ،اختصاص یافتهاست .شعب تهران در
این بازهزمانی در مجموع بیش از  ۵هزار میلیارد ریال تسهیات اعطا کرده
اســت و سهم شعب سایر شهرها بیش از  ۱.6۰۰میلیارد ریال بوده است.
در حوزه تجهیز منابع نیز بررسیهای انجام شده ،نشان از عملکرد مثبت
بانک آینده در کاهش قیمت تمامشــده پول در سهماهه فصل بهار دارد؛
بدینترتیب که بهای کل تمام شده پول بدون احتساب سپرده قانونی در
تاریــخ  ۱۳۹۸/۰۹/۳۰تا تاریخ  ۱۳۹۹/۰۳/۳۱از  ۲۲/۹۲درصد به ۱۹/۸۵
درصد کاهش پیدا کرده است .گفتنی است؛ یکی از عوامل مؤثر در بهای
خدمات بانکی و تســهیات پرداختی از ســوی بانکها ،قیمت تمامشده
پول در سیستم بانکی است .قیمت تمامشده پول بیانگر مدیریت صحیح
منابع و مصارف و هزینههای یک بانک است و بررسی راهکارهای کاهش
قیمت تمام شــده پول در بانکها می تواند شاخصی بر کارآیی عملکرد
یک بانک باشد.

تکریم و گرهگشایی از مشکات مشتریان
سرلوحه کار شبکه شعب
بانک توسعه تعاون
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تکریم و گرهگشایی
از مشکات مشتریان را سرلوحه کار شبکه شعب
این بانک اعام نمود.حجت اله مهدیان مدیرعامل
بانک توسعه تعاون در جلســه با مدیر ،معاونین
اداره شــعب اســتان تهران و تعدادی از روسای
شعب شهر تهران اظهار داشت :بیش از نیمی از جریان نقدینگی کشور
در استان تهران در جریان است ،ازاینرو شبکه بانکی بیشترین تمرکز
را در این اســتان دارد.وی بابیان اینکه کسب ســهم مناسب از سبد
سپردهای استان تهران در تجهیز منابع برای تقویت بانکداری توسعهای
بسیار مؤثر اســت افزود :تأمین مالی بســیاری از طرحها و پروژههای
صنعتی در نقاط مختلف کشــور با اتکا به منابع سپردهای استان تهران
امکانپذیر اســت و درواقع منابع سپردهای استان تهران میتواند پیش
برنده جریان تولید در سراســر کشــور قلمداد شود.مهدیان با اشاره به
اهمیت راهبردهای هفتگانه بانک توســعه تعاون اظهار داشــت :هدف
غایی و استراتژیک اتخاذ این راهبردها تقویت مشتری مداری و حداکثر
نمودن رضایت مشتریان است و روسا و کارکنان شعب ،با ارائه خدمات
بهینه و راهنمایی مشــتریان و رفتار نیک و اخاق حسنه میتوانند در
افزایش رضایت مشــتریان و احترام عمومی بــه مردم گامهای مثبتی
بردارند.وی نقش ارزشمند تسهیات خرد و عمومی را در رفع مشکات
معیشتی حائز اهمیت عنوان نمود و گفت :تسهیات خرد با گرهگشایی
از مشکات روزمره ،نقش مؤثری در ایجاد امید و انگیزه به آحاد جامعه
ایفا میکند و تأکید مدیران ارشد بانک همواره بر اعمال نهایت سهل و
آسانگیری اعطای اینگونه تسهیات است.

ماسک بزنید ،بخندید ،جایزه بگیرید
بانک ســامان باهدف ترویج فرهنگ اســتفاده از
ماســک و همچنین تزریق روحیه نشاط به جامعه
جشنواره چشــم خند را برگزار میکند.به گزارش
سامان رسانه ،همزمان با افزایش شیوع بیماری کرونا
و لزوم اســتفاده از ماسک برای تمامی اقشار ،بانک
سامان برای ترویج فرهنگ اســتفاده از ماسک و متعاقب آن تزریق روحیه
نشاط به جامعه جشنواره چشم خند را برگزار میکند.در این جشنواره بانک
ســامان از عموم مردم دعوت کرده تا به چالش لبخند زدن از پشت ماسک
بپیوندند و عکس خنده چشمهای خود را با هشتگ #چشم_خند در صفحه
شخصی اینستاگرام منتشر کنند .ســپس ازم است که پس از انتشار این
عکس عاوه بر تگ کردن بانک ســامان در تصاویر ،سه نفر از دوستان خود
را به این چالش دعوت کند .گفتنی اســت ،اگر صفحه مشــتریان بهصورت
 privateاســت ،باید پس از انتشار پست ،این عکس را برای صفحه بانک
سامان در اینستاگرام به نشانی @ samanbankارسال کنند.این جشنواره
از یکم تا دهم مرداد برگزار و به سه نفر از برگزیدگان مبلغ یکمیلیون تومان
اهدا میشود.

پرداخت وام قرض الحسنه  150میلیون
تومانی در قالب طرح مواسات
مدیرعامل بانک سینا از پرداخت وام قرض الحسنه
 ۱۵۰میلیون تومانی اشــتغالزایی بــه هر فرد به
جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و کسب
و کارهای زیان دیده ناشی از شیوع کرونا ،در قالب
طرح مواســات خبر داد.دکتر ایمانی گفت :طرح
مواســات بانک ســینا در ادامه طرح مهرآفرین به منظور حمایت از گروه
های آســیب دیده ناشی از کرونا و در راســتای تحقق رزمایش مواسات،
همدلی و کمک مومنانه در جهت رفع مشــکات معیشتی ایجاد شده از
کرونا برای اقشــار مختلف کشور و لزوم دستگیری و حمایت از گروههای
آسیب دیده ،اجرایی شــده و بر این اساس به واجدین شرایط ،وام قرض
الحسنه پرداخت می شود.وی خاطرنشان کرد :سقف فردی این وام جهت
اشتغالزایی مبلغ ۱۵۰میلیون تومان با کارمزد  ۲درصد است که در ادامه
طــرح مهرآفرین این بانک اجرایی شــده اســت و امیدواریم با تخصیص
این منابع ،شــاهد جبران بخشی از زیان و خسارت کسب و کارها باشیم.
مدیرعامل بانک ســینا خاطرنشان کرد :از محل این طرح امکان پرداخت
وام به غیر از مباحث اشتغالزایی به بخشهایی نظیر تامین نیازهای ضروری
و تعمیر مسکن هم فراهم شده است و واجدین شرایط از  ۵۰میلیون ریال
تا  ۳۰۰میلیــون ریال از این وام می توانند اســتفاده کنند.دکتر ایمانی
تصریح کرد :این اقدام در راســتای امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک
ســینا و بنیاد علوی اســت که طی آن به متقاضیان معرفی شده از سوی
بنیاد علوی به این بانک وام قرض الحسنه پرداخت می شود.

@sobheqtesad

بورس  ،بانک و بیمه

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
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تسهیات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی مشخص شد؛

6

افزایش  ۵۹درصدی تسهیات پرداختی به بخش اقتصاد

تســهیات پرداختی بانکها طی ســه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹
به بخشهای اقتصادی مبلغ  ۲۲۴۷.۸هزار میلیارد ریال اســت
که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل مبلغ  ۷۵۴هزار میلیارد
ریال (معادل  ۵۰.۵درصد) افزایش داشــته است .سهم تسهیات
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی
طی سه ماهه سال جاری مبلغ  ۱۴۰6.۸هزار میلیارد ریال معادل
 6۲.6درصد کل تسهیات پرداختی است که در مقایسه با دوره
مشــابه ســال قبل مبلغ  ۵۲۲.۹هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۲
درصد افزایش داشته است .سهم تسهیات پرداختی بابت تأمین
ســرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ســه ماهه سال
جاری معادل  ۵۸۷هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص
 ۴۱.۷درصد از منابع تخصیص یافته به ســرمایه درگردش تمام
بخشهای اقتصادی (مبلغ  ۱۴۰6.۸هزار میلیارد ریال) اســت.
ماحظه میشود از  ۷۳۹.۵هزارمیلیارد ریال تسهیات پرداختی

آمارهای منتشــر شده نشان میدهد
که در پایان دوره ســه ماهه ابتدایی
سال  ۹۹شاخص کل نسبت به مدت
مشابه سال قبل با با  ۱۴۷درصد رشد
همراه شده است .بر اساس اطاعات
موجود ،شــاخص بــورس در پایان
خرداد ماه سال جاری با  ۱۴۷درصد
افزایش در مقایســه با  ۳ماه ابتدایی
سال گذشــته به یک میلیون و ۲۷۰
هزار و  6۲۷هزار واحد رسیده است.
وضعیت شاخصها
همچنیــن در ایــن دوره مالــی در
مقایســه با دوره مشابه ســال ،۹۸

در بخــش صنعت و معدن معــادل  ۷۹.۴درصد آن (مبلغ ۵۸۷
هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که
بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط
بانکها در سال جاری است.شایان ذکر است که همچنان باید در
تداوم مسیر جاری ،ماحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانســیل تورمی ناشی از
فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود .بر این اساس ضروری است
به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش ســرمایه و بهبود
کفایت سرمایه بانکها ،کاهش تسهیات غیرجاری و بازگرداندن
آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها ،افزایش بهرهوری بانکها
در تامین سرمایه در گردش تولیدی ،پرهیز از فشارهای مضاعف
بــر دارایی بانکهــا و ترغیب بنگاههای تولیدی به ســمت بازار
سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی
(ایجادی)توجه ویژهای کرد.

رشد  147درصدی شاخص
بورس در بهار 99
شاخص مالی با  ۱۹۱.۴درصد افزایش
به یک میلیــون و  ۸۵۵هزار و ۱۵۱
واحد ،شــاخص صنعت بــا ۱۴۲.۲
درصد افزایش به یک میلیون و ۱۰۹
هــزار و  ۵۳۲واحد ،شــاخص پنجاه
شرکت فعال تر با  ۱۵6.۸درصد رشد
به یک میلیــون و  ۱۰۹هزار و ۵۳۲
واحد ،شــاخص بــازار اول با ۱6۳.۸
درصد صعــود به  ۹۵۷هــزار و ۱۰

واحد ،شــاخص بــازار دوم با ۱۲۵.۷
درصد افزایش بــه  ۲میلیون و ۴۵۵
هزار و  ۴۱۷واحد رسیده است.
ارزش معامات
این گزارش می افزاید در پایان دوره
 ۳ماهــه منتهی به خرداد ماه ســال
 ،۹۹ارزش معامــات بــه ۵۰۴۹.۳
میلیارد ریال رسیده که سهم بازار اول

 ۲6۳۹.۳میلیارد ریال و ســهم بازار
دوم  ۲۴۱۰میلیارد ریال بوده است.

براساس اعام بانک مرکزی،

تعداد سهام معامله شده
افزون بر این در پایان بهار  ۹۹تعداد
کل ســهام معامله شــده به ۴۸۸.۷
میلیارد رسیده اســت که سهم بازار
اول  ۲۹۸.6میلیارد و سهم بازار دوم
 ۱۹۰.۱میلیارد بوده اســت .ازم به
ذکر است که در این دوره زمانی تعداد
 ۳۳۵شرکت در بازار سهام درج شده
و ارزش این بازار به  ۴۷۵۹۷.۳میلیارد
ریال در  ۵۷روز معامات دست پیدا
کرده است.

میزان اسکناس و مسکوک در سه ماهه ابتدایی امسال معادل  ۷۱۷میلیارد
تومان بوده که در مقایســه با پایان خرداد پارسال  ۹.۱درصد افزایش یافته
اســت .براســاس اعام بانک مرکزی؛ در پایان خرداد امســال معادل ۷۱۷
میلیارد تومان اســکناس و مسکوک منتشــر شده که نسبت به مدت زمان
مشابه سال گذشته با  ۹.۱درصد افزایش مواجه شده اما در مقایسه با اسفند
پارسال هیچ تغییری نکرده اســت.همچنین ،معادل  ۱۲۴میلیارد تومان از
 ۷۱۷میلیارد تومان اســکناس و مسکوک منتشر شده نزد بانکها است که
این میزان نسبت به خرداد و اسفند پارسال به ترتیب با  ۱.۱و  ۳۷.۹درصد
افزایش مواجه شده است.عاوه براین ،معادل  ۱۵میلیارد تومان از اسکناس و
مسکوک منتشر شده نزد بانک مرکزی است که در مقایسه با خرداد و اسفند
سال گذشته  ۵۲.6و  ۴.۳درصد کاهش یافته است.

طلسم بیت کوین بااخره شکست

پس از هفته ها ،ســرانجام بین کوین ســقف  ۱۰هزار
داری را رد کرد.به گزارش ســی ان بی ســی ،برای
نخستین بار در طول دو ماه اخیر ،بیت کوین موفق به
شکستن کانال  ۱۰هزار داری شد .به گفته تحلیلگران،
ســد  ۱۰هزار داری محدوده مهمی در مقاومت برابر
افزایش قیمت بیت کوین محسوب می شود و معامله
گران امیدوارند شکسته شدن این سد به جهش مجدد
این ارز محبوب دیجیتالی منجر شــود .بیت کوین در
معامــات امروز با  ۸.۴۱درصــد افزایش به  ۱۰هزار و
 ۷۳۴.۳6دار رسید .به گفته تحلیلگران ،تشدید تنش
ها بین چین و آمریکا و هم چنین رکوردشــکنی طا
قیمت طا در معامات روز ســه شنبه
تحت تاثیر افــت ارزش دار و انتظارات
برای تداوم سیاست پولی تسهیلی بانک
مرکزی آمریکا بیش از  ۱.۵درصد صعود
کرد و به مرز  ۲۰۰۰دار نزدیک شــد،.
بهای هر اونس طا برای تحویل فوری
در معامات روز جاری بازار سنگاپور ۱.۴
درصــد افزایش یافت و به  ۱۹6۹دار و
 ۷6سنت رسید .بهای معامات این بازار
در ابتــدا حدود  ۴۰دار افزایش یافته و
تا رکورد  ۱۹۸۰دار و  ۵۷سنت صعود
کرده بود اما موج سودگیری باعث عقب
نشــینی قیمت شد.طا در بیش از یک
هفته گذشــته بیش از  ۱۳۰دار رشد
قیمت داشته زیرا سرمایه گذاران انتظار

در رسیدن بیت کوین به قله  ۱۰ماهه خود موثر بوده
اند .از سوی دیگر شمار مبتایان به کرونا در جهان بار
دیگر روندی صعودی به خود گرفته اســت و بسیاری
از کارشناســان نگران بروز موج دوم در پاییز هستند.
تاکنون بیش از  6۵۴هزار نفر در سراســر جهان جان
خود را بر اثــر ابتا به کووید ۱۹-از دســت داده اند.
فیل فلیپ ،تحلیل گر ارزهای دیجیتالی در موسسه «
کوین تلگراف» گفت:بیت کوین دو کانال شکنی مهم
 ۱۰هــزار داری و  ۱۰هزار و  ۵۰۰داری را به صورت
متوالی با موفقیت به پایان رســاند و همین مساله می
تواند باعث انگیــزه دادن به معامله گران مردد و ورود

موج تــازه ای از نقدینگی به بــازار ارزهای دیجیتالی
شود .البته افزایش قیمت ها در بازار ارزهای دیجیتالی
محدود به بیتکوین نبود و قیمت بســیاری از ارزهای
دیجیتالی دیگر صعودی بــود؛ به گونهای که اتریوم با
 ۳.۷۴درصــد افزایش بــه  ۳۲۰.۵۹دار ،بیت کوین
کــش با  6.۳۴درصد افزایش بــه  ۲6۲.۵۱دار ،ایت
کویــن با  ۱.۷۱درصد افزایش بــه  ۴۹.۰۸دار ،مونرو
با  ۱.۵۲درصد افزایش بــه  ۷6.۷۰دار ،دش با ۱.۲6
درصد صعود بــه  ۷6.۰۴دار ،زدکش با  ۸.۴۳درصد
افزایش به  ۷۰.۸۰دار و میکر با  ۴.۱درصد افزایش به
 ۵۰۳.۸۳دار رسید.

طا در یک قدمی  2000دار

دارند بانک مرکزی آمریکا سیاست فوق
تسهیلی خود را در نشست هفته جاری
تایید کند.در بازار معامات آتی آمریکا،
هــر اونس طا با  ۱.۷درصد افزایش ،به
 ۱۹6۳دار و  ۳۰ســنت رسید.نقره هم
روند صعودی داشــت و بهای هر اونس
این فلــز  6.۴درصد صعود کرد و به ۲6
دار و  ۱۹ســنت رســید که بااترین
قیمت از آوریل سال  ۲۰۱۳بود.به گفته
مایکل مک کارتی ،رییس استراتژیست
شرکت سی ام ســی مارکتس ،یکی از
عوامل اصلی افزایش قیمت طا ،ضعیف
شدن ارزش دار در آستانه نشست بانک

آگهی دعوت سهامدارن

مجمع عمومی فوق العاده

شرکت ساختمانی و تاسیساتی شیران گل زرد
سهامی خاص

مرکزی آمریکا بود کــه انتظار می رود
موضع سیاست پولی فعلی خود را مورد
تاییــد قرار دهد .همچنیــن نگرانیهای
جهانی فزاینده ای به خصوص در روابط
آمریکا و چین وجود دارد .بعاوه تشدید
شیوع ویروس کرونا به احیای اقتصادی
ضربه می زند و فضای نقدینگی باا هم
باعث شده است خرید فلزات ارزشمند
به گزینه منطقی برای ســرمایه گذاران
تبدیل شود.شاخص دار در پایین ترین
حد دو ســال اخیر ایستاد ،زیرا سرمایه
گذاران نگران صدمات ویروس کرونا به
اقتصاد آمریکا بــوده و منتظر تصویب

بسته نجات مالی جدید دیگری هستند.
بر اســاس گزارش رویترز ،رشد قیمت
طا با وجــود صعود بازارهای ســهام
حاصل شد.جذابیت طا به عنوان دارایی
امن همچنین با وخامــت روابط میان
آمریکا و چین و ضعیف شــدن امیدها
به احیای اقتصادی ســریع در شرایطی
که شــیوع ویروس کرونا هیچ نشانه ای
از آهســته شدن ندارد ،روی داد.در بازار
سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس پاتین
برای تحویل فوری با  ۰.۵درصد افزایش،
در  ۹۵۰دار و  ۱۳ســنت ایســتاد .هر
اونس پاادیم برای تحویل فوری با ۰.۹
درصد افزایش ۲۳۳۱ ،دار و  ۷6سنت
معامله شد.

آگهی دعوت سهامدارن

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

میزان اسکناس ۹.1درصد افزایش یافت

توافق سه گروه اقتصادی برای صدور سفته الکترونیک؛

با سفته الکترونیکی وام کرونا بگیرید
نسخه الکترونیکی ســفته ویژه تســهیات کرونایی در قالب  ۱۲۰و ۱۷۰
میلیون ریال تولید و برای بنگاههای اقتصادی صادر میشود .توافقنامه نسخه
الکترونیکی سفته ویژه تسهیات کرونایی میان سازمان مالیاتی خزانه داری
کل کشور و بانک ملی منعقد شد.
حمید تاجیک ،رئیس هیئتمدیره بانک:

شناخت بانک صادرات ایران از توان و
ظرفیت داخلی ،سدی در مقابل تحریمهاست
رئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت :رشد
شاخصهای عملکردی و اقبال فعاان بازار سرمایه
به وبصادر ،موید شــناخت بانک صادرات ایران از
توان و ظرفیت داخلی و حرکت در مســیر توسعه
کشــور برای مقابله با آثار تحریمهای ناجوانمردانه
علیه ایران اســت.به گزارش روابطعمومی بانک صــادرات ایران ،حمید
تاجیک در مجمع عمومی عادی ســالیانه بانک صــادرات ایران ،افزود :با
وجود تحریمهای ناجوانمردانه و خصمانه آمریکا و همدستانش که درآمد
نفت ایران را بسیار متاثر کرده ،توسعه فرهنگ سرمایهگذاری و گسترش
دسترسی به بازار بورس موجب افزایش توان و ظرفیت داخلی کشور شده
و این وضعیت نویدبخش روزهای بهتری برای اقتصاد کشور است .افزایش
 ۴۸۰درصدی نرخ ســهم بانک صادرات ایران و رشــد  ۵.۸برابری آن از
ابتدای سال جاری تاکنون تایید کننده این ادعا است.وی که ریاست این
مجمع را بر عهده داشت ،با اشاره به کاهش  ۱.۷درصدی قیمت تمام شده
پــول در بانک صادرات ایران و کاهش آن از  ۱۷.۳۴درصد ســال  ۹۷به
 ۱۵.6۱درصد در پایان سال مالی  ۹۸و همچنین رشد نرخ موثر تسهیات
این بانک از  ۱۵.۸۲درصد ســال  ۹۷به ۱6.۷۳درصد در پایان ســال ،۹۸
اظهار کرد :رشد بیش از  ۳6درصدی منابع بانک که  ۴درصد بااتر از نرخ
رشد نقدینگی در کشور است.

آگهی دعوت سهامدارن

مجمع عمومی فوق العاده

ثبت شده به شماره  2480و شناسه ملی 10260359072

شرکت ساختمانی و تاسیساتی شیران گل زرد
سهامی خاص
ثبت شده به شماره  2480و شناسه ملی 10260359072

شرکت ساختمانی و تاسیساتی شیران گل زرد
سهامی خاص

بدین وســیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت
می شــود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در
ساعت  10مورخ  1399/05/23در آدرس شهرستان
عســلویه  ،بخش مرکزي  ،شهر نخل تقي ،خیابان
جمهوري اسامي  ،خیابان وحدت  ،پاك  ، 0طبقه
همکف کدپستی  7511857484تشکیل می گردد
حضور بهمراه رسانند.

بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت می
شود تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده که در ســاعت  12مــورخ  1399/05/22در
آدرس شهرستان عســلویه  ،بخش مرکزي  ،شهر
نخل تقي ،خیابان جمهوري اسامي  ،خیابان وحدت
 ،پاك  ، 0طبقه همکف کدپســتی 7511857484
تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

بدین وســیله از کلیه ســهامداران شرکت دعوت
می شــود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در
ساعت  10مورخ  1399/05/22در آدرس شهرستان
عســلویه  ،بخش مرکزي  ،شهر نخل تقي ،خیابان
جمهوري اسامي  ،خیابان وحدت  ،پاك  ، 0طبقه
همکف کدپستی  7511857484تشکیل می گردد
حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه:
* اتخاذ تصمیم در خصوص:
* اصاح ماده اساسنامه (تغییر نام شرکت)

دستور جلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین

دستور جلسه:
* اتخاذ تصمیم در خصوص:
* نقل و انتقال سهام

هیات مدیره شرکت

هیات مدیره شرکت

ثبت شده به شماره  2480و شناسه ملی 10260359072

هیات مدیره شرکت
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مسیرهای پرتنش آنکارا و ریاض

دولت ریاض به تازگی اقدامی غیر رسمی درباره ترکیه و کااهای
مربوط به این کشور اتخاذ کرده و این پیام را از طریق محافل غیر
رسمی به آنکارا رســانده که در تاش است تا بار دیگر کااهای
تُرک را تحریم کرده و مانع ورود این کااها به عربســتان شــود.
نشریه انگلیسی زبان میدل ایست مانیتور به تازگی با انتشار این
خبر اعام کرد ،عربستان که به طور غیر رسمی برای وارد آوردن
فشــار به ترکیه تاش می کند ،فشــار مضاعفی را برای تحریم
کااهای ترک آغاز و به بنــگاه های اقتصادی داخلی خود اعام
کرده که باید روابط تجاری خود را با ترکیه کاهش دهند.در همین
ارتباط هفته گذشــته نیز تعداد زیادی از کامیون های ترکیه ای
حامل محصوات تجاری این کشــور را نیــز در مرزهای ورودی
متوقف کرده که همین مســاله موجب شدت گرفتن تنش های
میان دو طرف شــده است.روزنامه ترکیه ای دنیا نیز در گزارشی
با تایید این خبر اعام کرد که دولت عربستان به طور جداگانه با
صاحبان بنگاه های تجاری مختلف در این کشور تماس گرفته و
به آنها دستور داده با شرکت های ترکیه ای معامله نکرده و هیچ
محصول ســاخت ترکیه را هم خریداری نکنند .دولت عربستان
هر شــرکتی را که از این دستور ســرپیچی کند جریمه خواهد
کرد.سال گذشــته نیز چندین کامیون حامل منسوجات و مواد
شــیمیایی ترکیه از سوی دولت ســعودی در مرز متوقف شد و
مقامات ریاض در پی تشــدید تنش ها با طــرف ترکیه ای ،نام
«امپراتوری عثمانی» را در کتاب های درســی دانش آموزان به
«اشغالگران عثمانی» تغییر داده و در سال جاری نیز نماد سلطان
سلیمان عثمانی را از خیابانی در ریاض برداشتند.ترکیه نیز قصد
دارد در صورت ادامه این شرایط به سازمان تجارت جهانی شکایت
و ادعای خسارت کند.

تحریم های پیاپی عربستان علیه کااهای ترکیه
طی ســال های اخیر این برای ســومین بار اســت که عربستان
کااهای ترک را تحریم می کند .نخســتین بار در آذر ماه ســال
 ۱۳۹۷و پس از قتل جمال خاشــقچی از سوی عوامل سعودی
که در کنســولگری عربستان در اســتانبول رخ داد ،و پس از آن
عادل الجبیر وزیر خارجه وقت سعودی نیز در مصاحبه با روزنامه
«الشرق ااوســط» از ترکیه خواست تا دست از افشاگری درباره
پرونده جمال خاشــقچی بردارد ،بافاصله پویشی از سوی برخی
کاربران در عربستان راه اندازی شد که در آن خواسته شده بود تا
کااهای ترکیه مورد تحریم قرار گیرند.
اختاف از کجا ناشی شد؟

به اعتقاد بیشــتر کارشناســان عمده اختاف میان ترکیه و
عربستان از زمان وقوع انقاب مصر در بهمن ماه سال ۱۳۸۹
(فوریه  ۲۰۱۱میادی) آغاز شد .پس از آنکه «محمد البدیع»
رهبر اخوان المســلمین مصر حکومت «حســنی مبارک» را
فاقد مشــروعیت عنوان و ارتش نیــز در برابر جمهوری این
کشور رسید ،ترکیه از معدود کشورهایی بود که در تمام مدت
انقاب مردم مصر و حتی پس از آن به حمایت بی وقفه خود
از اخوانی هــا پرداخت.رجب طیب اردوغان رییس جمهوری
ترکیه در همان روزهای نخست پس از پیروزی انقاب مردم
مصر ،آن را به رسمیت شناخت و با حمایت از مهندس محمد
مرســی عما خود را در کنار انقابیون اخوانی مصر قرار داد
و بدین ترتیب عاقه دیرینه و وابســتگی اندیشــه خود را به
جمعیت اخوان المسلمین به نمایش گذاشت .این موضوع به
مذاق سعودی ها و به طور کلی جریان وهابیت خوش نیامد و
همین امر موجب شــد تا دو طرف آرام آرام در مقابل یکدیگر
صف آرایــی کنندالبته گرایش طیب اردوغان به اندیشــه و
جریان اخوانی ها را که ریشــه در تمایات اقتدارگرایانه وی و
افکار عثمانیسمی او دارد،

دیده بان حقوق بشر سوریه اعام کرد

کشتار جمعی ساکنان روستایی در منبج
سوریه توسط ترکیه

دیدهبان حقوق بشر سوریه امروز (سه شنبه) از اقدام نیروهای ترکیهای در کشتار
دســته جمعی ساکنان روســتایی تحت تصرف کردها در حومه منبج خبر داد.
بــه گزارش ارم نیوز ،این گزارش پس از آن اعام شــد که پایگاه نظامی ترکیه
خانههای غیرنظامیان را در روستای «قرط ویران» با توپخانه و خمپاره هدف قرار
داد و در پی این حمات ،پنج تن از جمله چند کودک کشته و بیش از  ۱۰تن از
جمله چند زن و کودک زخمی شدند.دیده بان حقوق بشر سوریه اعام کرد که
نیروهای ترکیهای همچنان این روستا و روستاهای مجاور را از چند مکان هدف
قرار میدهند و روزانه هواپیماهای شناسایی ترکیه در حریم هوایی این منطقه
به پرواز در میآیند.از ســوی دیگر ،نیروهای ســوریه دموکراتیک ،محل حضور
نیروهــای ترکیهای و گروههای حامی آن را در حومه شــمالی حلب هدف قرار
دادند ،اما اخباری از تلفات انسانی در میان این نیروها منتشر نشده است.ازسوی
دیگر ،در پی انفجار یک موتورسیکلت بمبگذاری شده در روز دوشنبه که منجر
به کشته و زخمی شدن  ۲۷تن در راس العین انجامید ،منابع محلی اعام کردند
که نیروهای ترکیه ای و گروههای حامی آن گشتزنیهای امنیتی خود در شهر
راس العین را بیشتر کردهاند.

واکنش آمریکا به رخدادها در مرزهای لبنان
و اراضی اشغالی

وزارت خارجه آمریکا در ســخنانی در واکنش به تحوات روز دوشــنبه در نوار
مرزی لبنان با اراضی اشغالی نسبت به اقدامات حزباه لبنان ابراز نگرانی کرد.به
گزارش شبکه خبری المیادین ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رخدادهای اخیر
در مرزهای شمالی اراضی اشغالی اظهار کرد :آمریکا همچنان به شدت نسبت به
رفتارهــای «خطرناک و بیثبات کننده» حزباه لبنان و تاش های مداوم آن
برای تهدید اسرائیل نگران است.وی مدعی شد« :اقدامات حزباه علیه اسرائیل
امنیت لبنان را مختل میکند و آمریکا از «حق» اســرائیل برای دفاع از خودش
حمایت میکند».این سخنگو در ادامه ادعاهای بی اساس خود گفت :حزباه به
منافع ویژه خود بیشتر از منافع ملت لبنان توجه دارد!
پس از التاجی رخ داد

وقوع  ۲انفجار در پایگاه هوایی
«اسپایکر» عراق

گروه رســانه امنیتی عراق از وقــوع دو انفجار در پایگاه هوایی شــهید «ماجد
التمیمی» (اسپایکر) در استان صاح الدین خبر داد.به گزارش از المیادین ،این
دو انفجار دوشــنبه شب در پایگاه هوایی «اسپایکر» واقع در استان صاح الدین
در شــمال عراق رخ داد که بر اثــر آن این پایگاه آتش گرفت.انفجارها در پایگاه
اســپایکر که نیروهای آمریکایی و عراقی در آن مستقر هستند راس ساعت ۱۱
دوشنبه شب  ۲۷ژوئیه  ۲۰۲۰به وقت محلی رخ داد.در بیانیه گروه رسانه امنیتی
عراق آمده که تیم دفاع نظامی موفق شد آتش سوزی ناشی از این دو انفجار را
مهار کند و این انفجارها تلفات جانی نداشت.ســاعاتی قبل از آن نیز تیم رسانه
امنیتی عراق از حمله موشــکی به پایگاه التاجــی در بغداد خبر داد که میزبان
نیروهای ائتاف آمریکایی است و اعام کرد این پایگاه با سه موشک کاتیوشا از
منطقه ســبع البور هدف گرفته شد و این موشک ها در سایت نیروهای نظامی
عراق به زمین نشست.همچنین در این حمات یک هواپیمای ارتش عراق دچار
خسارت شد.

سوریه دومین محل مناقشات ریاض و آنکارا
ســوریه و تحوات مربوط به این کشور نیز دومین محل مناقشه
علنی ترکیه و عربســتان به رغم اتحاد روزهای اولیه شکل گیری
بحران در آن کشــور در  ۲۶ژانویه  ۶( ۲۰۱۱بهمن  )۱۳۸۹است.
گرچه هر دو طرف در ابتدا و با هدف کنار گذاشــتن بشــار اسد
رییس جمهوری قانونی سوریه حمایت های زیادی از گروه های
تروریســتی تحت نظر خود انجام داده و هماهنگ عمل کردند،
اما در نهایت با بروز اختاف میان تروریســت ها در میادین نبرد،
ریاض و آنکارا نیز اختافات دیرینه خود را آشکار کردند تا جایی
که حتی تروریست های تحت امرشــان با استفاده از تسلیحات
سنگین به جان یکدیگر افتادند.
لیبی و رودرو قرار گرفتن عربستان و ترکیه برای چندمین
بار
مشــخص بود که هر دو کشور عربستان و ترکیه با اهداف خاصی
وارد منازعات لیبی شــدند .به طور خاصه بعد از حضور نظامی
و نیابتی دو طرف در ســوریه و نیز توفیق نیافتن آنها در رسیدن
به اهدافشان در این کشور آنها تصمیم به کوچی دیگر برای ادامه

چالش ها و بازی های نظامــی مورد عاقه خود گرفتند و بدین
ترتیب این دو به همراه برخی از متحدانشــان همانطور که پیش
بینی می شد ،وارد خاک لیبی شدند.حمایت از شورشیان وابسته
به خلیفه حفتر ژنرال سابق ارتش لیبی از سوی عربستان ،امارات
و مصر و جانبداری و حمایت از فائز سراج و دولت قانونی لیبی از
طرف ترکیه دســتاویزی شد تا بار دیگر این چند کشور به همراه
برخی کشورهای اروپایی وارد یک کشور ثالث شوند و بدین ترتیب
بار دیگر طرفداران و مر ّوجان اخوانی در برابر پیروان وهابی صف
آرایی کردند.
البته در کنار دعوای حیدری نعمتی این دو ،هر دو کشور عربستان
و ترکیه اهداف مستقلی را در لیبی دنبال می کنند که به اختصار
می توان به شرح زیر آن را بیان کرد.
اهــداف ترکیه برای حضور نظامی در لیبی را به اختصار می توان
در چند محور خاصه کرد:
 -۱ترکیه با حضور در لیبی به بهانه پشتیبانی از دولت قانونی این
کشور حضور نظامی خود را به طور مستقیم بعد از قبرس ،سوریه
و گاها عراق در لیبی نیز پی خواهد گرفت.
 - ۲ترکیه با این حضور به احتمال زیاد اگر عربســتان و امارات و
مصر به عنوان حامیان خلیفه حفتر و نیروهایش مقابلش بیاستند،
با کمک قطر خواهد توانست برخی حســاب های باقی مانده از
درگیری های سوریه را با این سه کشور تسویه کند.
 -۳ایــن درگیــری ها در هر صورت با حمایــت آمریکا از هر دو
طرف خواهد بود.
 -۴ترکیه همچنین با حضور مســتقیم نظامــی در خاک لیبی
خواهد توانســت به لفاظی ها و تهدیدهای خلیفه حفتر پاســخ
قاطعی بدهد.
اما در مورد عربستان و اهداف این کشور برای حضور در لیبی به
نظر می رســد موضوع با حضور سایر بازیگران از جمله ترکیه در
لیبی متفاوت باشد.واقعیت آن است که شناخت اهداف عربستان
برای دخالت این کشور در حوزه های مختلف برخاف ظاهر ساده
آن بسیار دشــوار است .برای مثال بسیاری از کارشناسان حضور
این کشــور در برخی کشــورهای منطقه از جمله سوریه و یمن
را تاش برای ممانعت از گســترش حوزه نفوذ ایران ارزیابی می
کنند که بخشی از آن می تواند درست باشد ،اما صرف نظر از آن
دستیابی به منابع انرژی مانند نفت که به دنبال خود سرازیر کردن
پول های زیادی را به همراه دارد نیز از اهداف این کشور می تواند
باشــد .مثا یمن از این ویژگی برخودار است و سعودی ها بدون
طمع دستیابی به حوزه های نفتی یمن که گفته شده حتی بیشتر
از عربستان می تواند باشد ،وارد یمن نشده اند.

الکاظمیبه«باجخواهان»هشدارداد:منشهیدزندهام

نخســت وزیر عراق امروز (دوشنبه) اعام کرد ،دولتش
هرگز باعث ریخته شدن خون هیچکس به هر قیمتی
نخواهد شــد و به «باجخواهان» هشدار داد.به گزارش
ســومریه نیوز ،مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق
امروز در سخنرانی تلویزیونی گفت ،برخی طرفها تاش
میکنند از آب گلآلود ماهی بگیرند و من به صراحت
بــه آنها میگویم این دولت بعد از دریایی از خون روی
کار آمده و هرگز عامل خونریزیها به هر قیمتی نشده
دولت همیشه جانبدار ملت است چه دیروز چه امروز و
چه فردا ما فقط از ملت حمایت میکنیم.وی تاکید کرد:
هرگز از کسانی به دنبال باجخواهی هستند جانبداری
نخواهم کرد و به شما گفتم که من شهید زندهام ...پس
بازی نکنید.او ادامه داد :به جوانانمان میگویم دیدگاهی
که ما به رغم اختاف نظرات در عراق باید دنبال کنیم
وحدت ،امنیت ،صلح و آینده عراق است.نخســت وزیر
عراق تاکید کرد :از روز اول گفتم من به دنبال پست و

مقام نیستم دولت من برای برگزاری انتخابات زودهنگام
تاش خواهد کرد من مصر به این انتخابات هستم و دو
روز پیش در نشســت روسای سهگانه بر لزوم برداشتن
موانع پیش روی انتخابات تاکید کردم.الکاظمی اشاره
کــرد :هر کس به روند حکومت اعتراض دارد باید برای
انتخابات آماده شود نه اینکه آن را تعطیل کند کسی
که خواهان احیای عراق است از شعارها حرف نمیزند
هرکس روی قله نشسته باید به روی زمین بیاید و مردم
را برای انتخابات آماده کند همه ما باید برای انتخابات
شــفاف و عادانه و بیانگــر اراده عراقیها تاش کنیم.
وی تاکید کرد :لحظه تحویل گرفتن این پســت قسم
خوردم امانتدار باشــم من امانــت را حفظ میکنم تا
انتخابات شفاف و آزاد برگزار شود.او درباره بحران برق
هم گفت :من با خواسته ملت در مواخذه عامان قطعی
برق و رنجهایشان موافق هستم ،بنده هم منتظر نتایج
تحقیقات کمیته پارلمانی هستم که برای بررسی تمام

بزرگترین و آخرین مرحله آزمایش واکسن
«کرونا» آغاز شد

شــرکتهای « ُمدرنا» و «فایزر» ســومین و آخرین مرحلــه از آزمایش بالینی
واکســن «کووید »۱۹-را آغاز کردند.به گزارش والاستریت ژورنال ،دو شرکت
بزرگ داروســازی «مدرنا»( )Modernaو «فایزر»(  )Pizerکه در حال توســعه
پیشرفتهترین واکسن «کرونا ویروس» هستند ،وارد مرحله محوری مطالعه خود
شــده و روز گذشته ســومین مرحله آزمایش فاز بالینی این واکسن را روی ۳۰
هزار نفر آغاز کردند.ارزیابی محققان این شــرکتها ،آزمایش واکســن روی ۳۰
هزار نفر در آزمایشــات جداگانه اســت که نتیجه ایــن آزمایش مرحله آخر ،به
طور قطعی تعیین خواهد کرد که این واکســنها بدن را در برابر «کووید»۱۹-
محافظت میکند یا خیر؟این به این معناست که هر کدام از شرکتها به صورت
مجزا واکسن را روی  ۳۰هزار نفر آزمایش خواهند کرد.سن این افراد که واکسن
شــرکت فایزر را دریافت می کنند ،بین  ۱۸تا  ۸۵ســال بــوده و از  ۱۲۰نقطه
جهان همچون  ۳۹ایالت آمریکا انتخاب شــدهاند .فایــزر در نظر دارد تا انتهای
سال  ۲۰۲۰میادی ،تا  ۱۰۰میلیون دوز از واکسن را تولید کند و این میزان را
تا اواخر ســال  ۲۰۲۱میادی به  ۱.۳میلیارد دوز برساند.واکسن ساخت شرکت
فایزر که به طور مشــترک با همکاری شــرکت داروسازی آلمانی «بایو ان تک»
ساخته شده ،بر اساس ماده ژنتیکی موسوم به «آر ان ای پیام رسان»()mRNA
تولید شــده که دســتورالعملهای ازم برای ســاخت پروتئینها را در اختیار
ســلولها قرار میدهد .با تزریق یک آر ان ای پیام رسان مخصوص طراحی شده
به بدن ،این واکســن به طور بالقوه میتواند به ســلولها بگوید که چگونه بدون
بیمار کردن فرد ،پروتئین مخصوص کروناویروس را ایجاد کنند .شــرکت مدرنا
واکســن خود را با همکاری موسســه ملی آلرژی و بیماریهای واگیردار آمریکا
توســعه داده است.این شرکت نیز اعام کرد که قصد دارد از سال آتی ،هر سال
بین  ۵۰۰میلیون تا  ۱میلیارد دوز از واکسن را تحویل جهانیان دهد.در راستای
نتایج موفقیت آمیز واکســن این شــرکت ،اخیرا اداره تحقیقات و توسعه زیست
پزشــکی( )BARDAآمریکا ۴۷۲ ،میلیون دار به مدرنا بودجه اعطا کرد تا تاش
خود برای توسعه واکسن کووید ۱۹-را ادامه دهد.

شکستها در پرونده برق تشکیل شده است.الکاظمی
قوه مقننــه را به تعجیل در ارائه گزارش خود فراخواند
تا به تحقیقات دولت به منظــور قرار دادن این پرونده
در پیشگاه ملت و دســتگاه قضا اضافه شود.وی اشاره
کــرد :دولت از چند روز پیش پرونــده انتقال انرژی از
کشــورهای عرب حوزه خلیج فــارس را امضا کرده و
مــا در این زمینه جدی هســتیم تصمیم ما تولید گاز
برای راه اندازی ایســتگاههای گاز عراق است ،گناه ما
این نیســت که دولتهای قبلی گاز را وارد میکردند و
برای تولید گاز عراقی کاری نکردند.الکاظمی همچنین
به سیســتمهای امنیتی  ۷۲ساعت فرصت داد تا نتایج
تحقیقات خود درباره وقایع میدان التحریر بغداد را اعام
کنند.او در نشســت با وزیر کشور ،فرماندهان امنیتی،
رئیس ســازمان امنیت ملی و مشــاور امنیت ملی به
تحوات روی داده در روز یکشــنبه در میدان التحریر
پرداخت.

کرملین:

پوتین به دنبال بازگشت
به گروه  ۷نیست

ســخنگوی کرملین در واکنش به اظهار نظر اخیر وزیر خارجه آلمان
در مــورد حضور دوباره روســیه در گروه اقتصــادی هفت اعام کرد،
رئیس جمهور روسیه هیچ گونه ابتکار عملی در خصوص بازگشت این
کشور به گروه هفت مطرح نکرده و به دنبال عضو شدن مجدد در این
گروه هم نیســت.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،دیمیتری پسکوف،
سخنگوی کرملین به خبرنگاران اظهار داشت :وادیمیر پوتین رئیس
جمهور روسیه هرگز هیچگونه ابتکار عمل و هیچگونه تمایلی به منظور
از ســرگیری شرکت روســیه در گروه هفت مطرح نکرده و هیچ اقدام
دیگری هم در این راســتا صورت نداده است.او بیان داشت :روسیه به
دنبال پیوستن به گروه هفت نیست .به عبارت دیگر ما مکررا گفتهایم
کاما از کارایی فرمت گروه  ۲۰رضایت داریم و معتقدیم که این فرمت
بهتر واقعیات اقتصادی مدرن را برآورده ساخته و مراکز جهانی توسعه
اقتصادی را در نظر می گیرد.این اظهارات ســخنگوی کرملین بعد از
آن مطرح شــدند که هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد،
روسیه نمیتواند تا زمانی که بحران اوکراین حل نشده مجددا به گروه
هفت باز گردد.پیشتر دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا گفته بود که
آمریکا نشســت گروه هفت را که در ابتدا قرار بود ماه ژوئن برگزار شود
تا ماه ســپتامبر به تعویق میاندازد و قصد دارد از رهبران روسیه ،هند،
اســترالیا و کره جنوبی به منظور انرژی پیــدا کردن دوباره این «گروه
بسیار منسوخ شده از کشورها» دعوت کند .طبق گفته رئیس جمهور
آمریکا ،او معتقد است که گروه هفت به شکل مناسبی آنچه در جهان
در جریان است را منعکس نمیکند.روسیه در سال  ۱۹۹۸به گروه هفت
ملحق شــده و آن را تبدیل به گروه هشــت کرد اما در سال  ۲۰۱۴به
دلیل اختاف اعضای این گروه با مسکو به دلیل بحران اوکراین و الحاق
شبه جزیره کریمه ،از این گروه کنار گذاشته شد.
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نگـــاه
دورنمای اقتصاد آسیا پس از کرونا

گزارش یک مرکز پژوهشی در ســنگاپور در مورد دورنمای اقتصادهای آسیایی
از پس شــدیدترین بحران بهداشــتی در جهان حاکی است :گرایش کشورهای
آســیایی بر متنوع سازی ،افزایش انعطاف در تعامات منطقه ای ،انتقال شرکت
های تولیدکننده از چین به سمت کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا (آسه آن)
و در مجموع حرکت به ســوی اقتصاد فناورانه از جمله شاخص هایی هستند که
اقتصادهای آسیایی در سال های پس از کرونا شاهد آن خواهند بود.به گزارش از
پایگاه خبری مجمع شرق آسیا ،در بحبوحه تنش های تجاری ،وقفه های ناشی
از شــیوع جهانی کووید ۱۹-و رکود جهانی ،زنجیره های ارزش جهانی ()GVCs
به طور بی ســابقه ای در معرض آزمایش قرار گرفته اند و این مساله اقتصادهای
آســیا را هم با سواات دشــواری رو به رو کرده اســت .نتایج پژوهش دو نفر از
اقتصاددان های ارشد «دفتر تحقیقات اقتصاد کان» «آسه آن  »۳+در سنگاپور
که در تارنمای مجمع شــرق آسیا منتشر شده حاکی از آن است که سه عامل
کلیدی مشــخص کننده تغییر شکل زنجیره های ارزش جهانی در آسیا در سال
های آینده خواهند بود .اول ،همزمان با تشدید رقابت چین و آمریکا ،فعالیت های
تولیدی به خارج از کشور چین منتقل خواهند شد .تعرفه ها و سایر تحریم های
اقتصادی اعمال شده از سوی آمریکا موجب می شود که شرکت های بسیاری از
جمله شرکت های چینی کار تولیدی خود را از چین به سایر کشورهای آسیایی
بخصوص کشــورهای عضو «آســه آن» منتقل کنند.در طول یک دهه گذشته
بســیاری از کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا(آسه آن) ظرفیت فناورانه
و ســرمایه انسانی خود را به روز رسانی کرده اند بخصوص که این منطقه راهبرد
رشد صادرات مبتنی بر تولیدات را دنبال کرده است .این مساله موجب شده که
این کشــورها در موقعیت خوبی برای ارتقا در زنجیره ارزش تولید با پیش بینی
چهارمین انقاب صنعتی قرار گیرند .آنها اکنون آماده دریافت ســرمایه گذاری
های جدید از چین و جاهای دیگر هستند.دوم ،شیوع جهانی کووید ۱۹-موجب
احیای تاکید این منطقه بر متنوع سازی و انعطاف پذیری شده است هرچند که
به علت اقدام کارخانجات ،تامین کنندگان و کارگران برای تطبیق با شرایط جدید
این مساله ممکن است برای مدت چند سال موجب برخی ناکارآمدی ها و کاهش
اندک در نرخ رشد بشود.کشورها و شرکت ها به دنبال کاهش آسیب پذیری خود
در برابر شــوک های تولید و عرضه از جمله وقفه های گسترده در زنجیره ارزش
ناشــی از شیوع کرونا خواهند بود .اما از آنجا که خودکفایی کامل تقریبا ناممکن
است ،پاسخ این مساله در متنوع سازی بیشتر و گسترده تر نهفته است .چه برای
محصوات مهم یا قطعات تولیدی کلیدی ،متنوع سازی منابع تامین همزمان با
حفــظ ذخایر کافی ،مطمئن ترین و مقرون به صرفه ترین راه برای جلوگیری از
وقفه در تامین است.سوم ،فناوری برای رشد و انعطاف پذیری مورد نیاز است .به
رغم دورنمای کنونی ،تغییر جهانی به سمت «اقتصاد جدید» مبتنی بر فناوری
ادامه خواهد یافت .همزمان با پیشرفته تر شدن اقتصادها ،بازگشت سرمایه و کار
نقصــان می یابد و ارزش افزوده ( )premiumبر نوآوری و خاقیت افزایش خواهد
یافت.طبق این گزارش؛ در حالی که خدمات به عامل مهم تولید و محرک رشــد
و اشتغال تبدیل می شود ،توانایی کاربرد فناوری برای خلق محصوات و خدمات
جدید مشخص کننده توان رقابتی خواهد بود .کشورهای آماده از لحاظ فناوری
قادر خواهند بود که به وقفه های ایجاد شــده با مایمت بیشتر و با هزینه کمتر
پاســخ بدهند .در حقیقت با وجود تهدیدات امنیت سایبری ،شیوع جهانی کرونا
موجب شتاب گرفتن استفاده از فناوری دیجیتال و تغییر به سمت اقتصاد جدید
شده اســت.برخی جنبه های این داستان در حال ظهور یادآور تحوات در آسیا
پس از توافق «پازا» ســال  ۱۹۸۵است( .توافق پازا درسپتامبر  ۱۹۸۵در هتل
پازا نیویورک بین آمریکا ،فرانســه ،آلمان غربی ،انگیس و ژاپن به امضا رسید و
مطابق آن ارزش دار آمریکا در برابر ین ژاپن و مارک آلمان با مداخله در بازارهای
پولی کاهش داده شد).تحوات زنجیره های تامین منطقه ای در دهه های ۱۹۸۰
و  ۱۹۹۰نتیجه توافق پازا بود .آن توافقنامه منجر به ارزش گذاری شدید ین ژاپن
شــد و در نتیجه آن ،محصوات تولیدی ژاپن غیررقابتی شد .شرکت های چند
ملیتی ژاپنی برای بهبود توان رقابت هزینه ای خود ،بخشهای کارگری تولید را به
کشورهای آسه آن منتقل کردند که در آنجا هزینه کارگر پایینتر بود و این مساله
به ایجاد زنجیره تامین منطقه ای منجر شــد.به همین شکل ،تنش های تجاری
امروز بین چین و آمریکا منجر به تعرفه بر صادرات چین به آمریکا شــده و توان
رقابتی آنها را تضعیف کرده اســت .این مساله می تواند جابجایی تولید به خارج
چین و به ســمت کشورهای آســه آن برای پرهیز از تعرفه ها را به دنبال داشته
باشــد .نگرانی از وقفه و اختال در تامین به علت تمرکز تولید در چین نیز این
فرایند را تسریع کرده است.اما این بار این طرح تفاوتهایی دارد .در کنار «کارخانه
آسیا»« ،خریدار آسیا» هم مطرح شده چرا که تقاضای داخلی در سراسر منطقه
در حال افزایش اســت و آسیا همچنین درحال گسترش پیوندهای خود با سایر
اقتصادها در سراسر جهان است.افزایش درآمدها در این منطقه یک طبقه متوسط
بزرگ ایجاد کرده و ثروت ایجاد شــده به این معنی است که آسیا اکنون یکی از
منابع اصلی تقاضا برای کااها و خدمات تولید شده در منطقه و در سطح جهان
است .این منطقه دیگر صرفا تولیدکننده کاا برای صادرات به غرب نیست بلکه
به بزرگترین بــازار مصرفی برای محصوات خود و تولیدات دیگر جهانی تبدیل
شده است.در طول زمان در حالی که زنجیره تامین منطقه ای قوی تر می شود
و تقاضا برای کااها و خدمات درون منطقه ای افزایش می یابد ،آســیا یکپارچه
تر خواهد شــد .به عنوان مثال ،رونق و شــکوفایی پش از شیوع جهانی کرونا در
صنعت گردشــگری ناشی از رشد طبقه متوسط منطقه خواهد بود و رشد تقاضا
برای محصوات الکترونیک مانند گوشــی و سایر دستگاههای هوشمند و بازی
های آناین نیز همین گونه اســت.این منطقه همچنین در تاش است تا منابع
جدید رشــد را از طریق اســتفاده از پیوندهای موجود و ایجاد پیوندهای جدید
با اقتصادهای بازار نوظهور در جنوب آســیا ،خاورمیانه ،آمریکای اتین و آفریقا
مورد استفاده قرار دهد .توافقنامه های تجارت آزاد ،معاهده های دوجانبه سرمایه
گذاری و مشارکت های اقتصادی گسترده در حال بحث و ایجاد هستند.کشورهای
آسیایی به لزوم به روز رسانی ظرفیت تولیدی از طریق بهبود پایه فناوری و سرمایه
انسانی و افزایش به هم پیوستگی میان کشورها اذعان دارند .برای حمایت از این
راهبرد ،آنها در حال ایجاد زیرساخت ها به منظور تسهیل تولید و تجارت فرامرزی
و ارتقای به هم پیوستگی برای حمایت از فناوری دیجیتال هستند.برخی کشورها
بیشتر بر تقویت توان رقابتی در زمینه هایی که پایه محکمی دارند متمرکز هستند
و کشــورهای دیگر با ایجاد همکوشی (اشتراک مساعی) های جدید بین صنایع
مرتبط و ایجاد اکوسیستم های فراگیر برای حمایت از شبکه صنایع ،منابع خود
را متنوع می سازند.مهمتر از همه اینکه این منطقه به لزوم دستیابی به سازگاری
بین یکپارچگی منطقه ای و جهانی سازی اذعان دارد .این آگاهی وجود دارد که
مقاومت و انعطاف پذیری بیشــتر در برابر شــوک های عرضه و تقاضا ،از طریق
«خودکفایی» کامل قابل دســتیابی نیست .زمانی که برخی گلوگاه ها در شبکه
های تولیدی فرامرزی دچار گرفتگی شــود ،گلوگاه های دیگر فعال می شــود.
زمانی که برخی بازارهای صادراتی دچار شــوک شود ،بازار جهانی وجود دارد که
به عنوان ضربه گیر عمل کند«.هویی ای خور» و «ســوان یونگ فو» اقتصاددان
های ارشد «دفتر تحقیقات اقتصاد کان» «آسه آن  »۳+در سنگاپور که نویسنده
گزارش انتشــار یافته در تارنمای مجمع شرق آسیا هستند ،پیش بینی کردند:
جهانی سازی (گلوبالیزاسیون) در سال های آتی به قوت خود باقی می ماند و آسیا
همچنان یکی از حامیان نیرومند آن خواهد بود.

info@sobh-eqtesad.ir
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فریدریش نیچه
فریدریش ویل ِهلم نیچه فیلسوف ،شاعر ،منتقد فرهنگی،
جامعهشــناس ،آهنگساز و فیلولوژیست کاسیک بزرگ
آلمانی و استاد اتین و یونانی بود که آثارش تأثیری عمیق
بر فلسفهٔ غرب و تاریخ اندیشهٔ مدرن بر جای گذاشتهاست.
او در  ۱۵اکتبــر  ۱۸۴۴در شــهر کوچک روکن واقع در
ایپزیک پروس بــه دنیا آمد .به دلیل مقارنت این روز با
روز تولد فریدریش ویلهلم چهارم ،پادشــاه وقت پروس،
که در روز تولد نیچه چهل و پنج ساله میشد ،پدر او که
معلم چند تن از اعضای خاندان سلطنت بود ،نام کوچک
پادشاه را بر فرزند خود نهاد (نیچه بعدها بخش میانی نام
خــود ویلهلم را حذف کرد.والدین او کارل لودویگ نیچه
( )۱۸۱۳–۱۸۴۹که کشیشی لوتری و سابقاً یک معلم بود
و فرانسیســکا نیچه ( )۱۸۲۶–۱۸۹۷یک سال پیش از متولد شدن نیچه در سال  ۱۸۴۳ازدواج کردند.
آنها صاحب دو فرزند دیگر نیز شدند :الیزابت فورستر-نیچه متولد  ۱۸۴۶و پسری دیگر به نام لودویگ
جوزف متولد  .۱۸۴۸وقتی نیچه پنج ســال داشــت ،پدرش بر اثر یک ناخوشی مزمن مغزی درگذشت.
شش ماه پس از آن فرزند آخر خانواده لودویگ جوزف در دو سالگی فوت کرد.نیچه پس از آن همراه با
ِ
مادربزرگ مادری و دو عمهٔ مجرد نیچه زندگی میکردند.
خانواده به ناومبورگ نقل مکان کرد .در آنجا با
پس از فوت مادربزرگش در سال  ،۱۸۵۶به خانهٔ اصلی خود که هماکنون به موزه و مرکز مطالعات نیچه
بدل شدهاست نقل مکان کردند .نایجل راجرز و مل تامپسون در کتاب فیلسوفان بدکردار نشان میدهند
که نیچه دائماً بیمار بوده و سردرد داشته و اگر بر اثر بیماری سفلیس نمیمرد ،میشد نتیجه گرفت که او
در هنگام مرگ هنوز پسر بودهاست .در اواخر عمر نیچه خواهرش از او مراقبت میکرد که او هم حداکثر
استفاده را از عواید فروش آثار او برد .نیچه در ده سال آخر عمرش عم ًا مجنون بود.

پیشنهاد

از هر دری خبری

کشف اسکلت یک زن متعلق به دوره اشکانی در تپه اشرف اصفهان

ورزشی

فرهنگ

باتکلیفی تیم ملی فوتسال زنان /به نام کرونا به کام مسئوان!
اردوهای تیم ملی فوتسال مردان با رعایت پروتکلهای بهداشتی آغاز شد اما هنوز تکلیف تیم ملی زنان مشخص نیست ،در حالی که پیش
از این شهناز یاری(سرمربی تیم ملی زنان) اعام کرده بود اردوهای تیم ملی از سوم مرداد ماه و بدون حضور بازیکنان اصلی آغاز میشود.
با وجود گذشت زمان اعام شده از سوی سرمربی تیم ملی بانوان هنوز زمان اردوی تیم ملی مشخص نیست و به نظر میرسد که برنامهای
در این زمینه وجود ندارد گویا مسئوان فوتسال بانوان منتظرند تا شیوع کرونا در کشور متوقف شود آنگاه کار خود را برای آماده سازی
تیم ملی جهت شرکت در جام ملتهای آسیا آغاز کنند! تیم ملی آذر ماه  ۹۹جام جهانی کوچک ،اردیبهشت  ۱۴۰۰بازیهای داخل سالن
آسیا و شهریور  ۱۴۰۰هم جام ملتهای آسیا را پیش رو دارد؛ سه رویداد مهم که ملیپوشان باید خود را برای حضور در آنها آماده کنند
اما خبری از اردوها نیست .تیم ایران که در دو دوره پیاپی قهرمان جام ملتهای آسیا شده است یک سال دیگر باید دوباره در این رویداد
به رقابت با حریفان خود بپردازد و هر گونه تعلل در این زمینه میتواند قهرمانی را از ایران دور کند ،بنابراین باید با یک برنامهریزی حساب
شده شرایط را برای آمادهسازی ملیپوشان فراهم کرد چرا که به گفته مسئوان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی حداقل تا یک
سال آینده درگیر این ویروس هستیم و درمانی هم برای آن وجود نداد ،در نتیجه باید با رعایت پروتکلهای بهداشتی به کار خود ادامه داد.

تخت گاز

این سرگرمی گران تمام می شود!
حاا دیگر همه میدانیم کرونا مهمانی نیست که به این
زودیها قصد رفتن داشــته باشــد .آمده است که حاا
حااها بماند و با هیچ صنفی هم شــوخی ندارد .با این
حال برخی مشاغل مجبورند در همین وضعیت هم به کار
خود ادامه دهند؛ نمونه اش برنامهسازان تلویزیون هستند
کــه نمی توانند آنتن را خالی بگذارنــد اما می توانند با
ممانعت از حضور مردم و خصوصا کودکان در استودیوها،
حداقل ها را برای حفاظت از جان هموطنانشــان به کار
گیرند.در شــرایطی که موج دوم کرونا ســهمگینتر از
گذشته شــهرهای ما را فرا گرفته و این ویروس کوچک
خیلی زود و راحت آدرس خانههای جدید را برای اطراق
پیدا میکند و هنوز هم خبر جدی از ساخت واکسن آن
به گوشمان نرسیده اســت ،برنامهها و سریالهای تلویزیونی همچون گذشته ناگزیر به ادامه فعالیتند.
وقتی با تنی چند از تهیهکنندههای تلویزیونی که برنامههایشان هم اکنون در حال ضبط و پخش است
صحبت میکنیم و می پرسیم که آیا واقعا ساخت برنامه در این شرایط خطیر ضرورت دارد ،با اطمینان
میگویند کار ما مثل کار کادر درمان مهم است! هیچ فرقی نمیکند همانطور که آنها ناچارند کار کنند
تا مردم زنده بمانند ما هم ناچاریم کار کنیم تا مردم ســرگرم شــوند .در واقع منطق این برنامه سازان،
آسیب احتمالی به اقلیت در مقابل سرگرمی اکثریت است.تلویزیون و تهیه کنندگانش در این چند ماه
مدام بر رعایت حداکثر پروتکل های بهداشــتی تاکید دارند اما اینکه در واقعیت چطور می توان بدون
ماســک و در فضایی کوچک ،این ویروس را مهار کرد ،پرسشی است که اگرچه اهمیت بسیار دارد ،اما
موضوع این گزارش نیست.البته موضوع این گزارش آوردن بزرگساان به استودیوهای برنامه سازی و به
خطر انداختن جانشان در ازای قرار گرفتن لحظه ای در قاب جادو هم نیست.

غذاهایی که برای ایرانیان بیشترین
حساسیت را ایجاد می کنند
آلرژی یکی از مشکات معمول ســامتی است که افراد بسیاری را در
سرتاسر دنیا گرفتار خود میکند .بهطورکلی غذا و افزودنیهای غذایی
مثل برخی آنتیاکســیدانها ،شــیرینکنندهها ،رنگها و نگهدارندهها
میتوانند در ایجاد و تشــدید عائم بیماریهای آلرژیک نقش داشــته
باشند .به گفته محققان ،حدود  ۸۰تا  ۹۰درصد حساسیتهای غذایی
مربوط به شیر گاو ،تخممرغ ،بادامزمینی ،سویا ،ماهی و گندم هستند.
همچنین حساســیت به گرده گیاهان درکنار میوهجات و سبزیها نیز
شیوع زیادی دارد و عائم بالینی خفیف تا شدیدی همانند آنافیاکسی
میتواند در اثر برخورد با آنها روی دهد .نتایج این بررسیها نشان داد
که تخممرغ و شیر ،شایعترین حساســیتهای غذایی در بیماریهای
آلرژیک در ایران بهحساب میآیند.

غروب بتها
کتــاب غروب بتهــا آخرین اثــر فریدریش نیچه
اســت که به نوعی چکیدهای از تمام فلســفهاش را
در برمیگیرد .پیشــنویس این کتــاب را نیچه در
هفت – هشت روز در فاصله  ۲۶اوت تا  ۳سپتامبر
 ،۱۸۸۸در اقامتگاه تابستانیاش ،دهکده زیلس ماریا
در ناحیه اُبرانگادین ســوییس نوشت .غروب بتها
ذهنی نیچه
فراورده آخرین ســال زندگانی کوشای
ِ
اســت .نیچه در این کتاب با زبانی بســیار فشرده،
اما چااک و ســرزنده تب ِر بتشکنیاش را بر تمامی
بتهای دیرینه و نو ،کاســیک و مدرن میکوبد و
ِ
متافیزیک میــراثِ افاطون و
بــه تمامی بنیارهای
مدرن آن،
سقراط و یونانیت در کل ،تا بازسازیهای
ِ
به ویژه به دســت کانت ،حمله میبرد .هدف او نقاب برگرفتن از چهره همه پیش داوریهای
ناســنجیدهای است که جماعت از فیلسوف و نافیلســوف ،در طول هزارهها به آنها به عنوان
حقیقت باور داشــتهاند و آنها را پرســتیدهاند .روشی سخت انقابی است ،زیرا هدف او خالی
کردن زیر پای برترین ارزشها و فروافکندنشــان از جایگاه بلند تاریخیشــان اســت.با توجه
بــه اینکه این اثر آخرین نوشــتهی نیچه پیش از مرگش اســت ،بهتریــن و پختهترین اثر او
شــناخته میشــود .کتاب غروب بتها ( )Twilight of the Idolsدر  ۸فصل روایت شــده است.
«نکتهپردازیها و خدنگاندازیها» عنوان فصل است که در آن نیچه  ۴۴عبارت و جمله را به
صورت جداگانه نوشــته است که هرکدام مضمونی خاص را دنبال میکنند« :شادمانی چه کم
مایه میخواهد! نوای یک نیانبان و بس .بی موســیقی زندگی که زندگی نبود! آلمانیها گمان
میکنند که خدا هم آواز میخواند».

گنجینه

نسل جدید مرسدس بنز ،اولین خودروی با ایربگهای عقب
مرسدس بنز  Sکاس همواره به خاطر راحتی و لوکس بودن شهرت داشته است اما این سدان پرچمدار آلمانی از لحاظ ایمنی هم همیشه
پیشگام بوده است .این پیشگامی در نسل بعدی  Sکاس هم وجود خواهد داشت زیرا مرسدس بنز تأیید کرده است که  Sکاس جدید
اولین خودروی جهان خواهد بود که به ایربگهای صندلی عقب مجهز است .فع ًا جزئیات کاملی از این ویژگی منتشر نشده اما به گفتهٔ
مرسدس ،ایربگهای عقب بهمنظور محافظت از سرنشینان عقب در صورت برخورد با جلو طراحی شدهاند.به نظر میرسد ایربگها در
قسمت پشتی صندلیهای جلو نصب شده و در هنگام تشخیص برخورد ،باز میشوند .ظاهرا ً این ایربگها فرمی  Uشکل دارند که این
موجب میشود مثل دستکش بیسبال عمل کره و سر سرنشینان را در بربگیرند.به گفتهٔ مرسدس ،این ایربگها مفهومی کام ًا متفاوت
با ایربگهای جلو دارند .طبق گفتهٔ این شرکت ،ایربگهای عقب قابلیت سازگاری با صندلی کودک را دارند و در همکاری با کمربندهای
ایمنی باد شــونده کار میکنند تا معیارهای جدیدی را برای ایمنی سرنشــینان عقب تعیین کنند.اما عاوه بر این ایربگهای جدید،
مرسدس بنز در نسل جدید  Sکاس سیستم  Pre Safeجانبی را هم بروز کرده است .این سیستم از سنسورهای راداری برای تشخیص
برخوردهای جانبی قریبالوقوع استفاده میکند و سپس بالشتکهای صندلیهای جلو را باد میکند .

ساخت میز کار نجاری با قابلیت
جمعآوری گرد و غبار
میز کار نجاری با قابلیت جمــع آوری گرد و غبارهای معلق چوب
در دانشــکده هنر دانشــگاه بیرجند طراحی و ساخته شد .این میز
کار مخصــوص میتواند گرد و غبارهای معلق حاصل از آن دســته
ابزارهایــی که در حیــن خدماتدهی گرد و غبار بیشــتری تولید
میکنند ،مانند انواع فرزها و همچنین پولیش و  ...را با مکش قوی
از قســمت زیرین دستگاه به کیسههای برزنتی مناسب در خارج از
محیــط کارگاه هدایت کند .فرآیند برش و ســایش روی قطعه کار
چوب باعث تولید گرد و غبار میشــود که اثرات ناشی از این گرد و
غبار میتواند باعـــث خشـکی بینـی ،تحریک ،سرفه و سینوزیت و
همچنین مشکات ریوی شود .از طرفی انباشت تراشههای چوب و
یا  mdfروی قطعه کار باعث کاهش دقت در انجام کار نیز میشود.

موفقیت محققان کشور
در سالمسازی سیب و زیتون
محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در راستای برنامه سالمسازی
و تکثیــر انبــوه ارقام و پایههــای درختان باغی مهم کشــور موفق به
سالمســازی پایه و ارقام مختلف سیب و زیتون شدند .سطح زیرکشت
محصوات باغی در کشور نزدیک به سه میلیون هکتار و میزان تولید این
محصوات بالغ بر  ۱۶میلیون تن است که کمتر از نصف متوسط عملکرد
تولید محصوات باغی در کشــورهای پیشرفته اســت .از عمده دایل
کاهش عملکرد باغات کشــور آلودگی گســترده پایهها و ارقام تجاری
درختان میوه موجود در ایران به بیماریهای باکتریایی و ویروسی است
که می توان با ردیابی ویروسها و سالم سازی گیاهان باغی با روشهای
کشــت بافت ،متوسط عملکرد در ســطح زیرکشت محصوات باغی را
حداقل به میزان  ۱۰تا  ۱۵درصد افزایش داد.

