سردار حاجیزاده خبر داد؛

شلیک موشک بالستیک از اعماق زمین برای اولین بار در دنیا انجام شد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده نیروی هوافضای سپاه از شلیک موشکهای بالستیک از اعماق زمین برای نخستین بار در دنیا توسط نیروی هوافضای سپاه در رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۱۴
خبر داد .سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص)  ۱۴که از صبح روز سه شنبه
در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز در حال برگزاری است ،گفت :رزمایشهای سپاه به طور معمول با ابتکارات همراه بوده و در این رزمایش برای نخستین
بار در دنیا ،شلیک موشکهای بالستیک از اعماق زمین توسط نیروی هوافضای سپاه انجام شد.وی افزود :در رزمایش پیامبر اعظم (ص)  ۱۴بدون استفاده از سکوها
و تجهیزات مرسوم ،موشکهای مدفون شده زمین را شکافتند و اهداف از پیش تعیین شده را با دقت باایی مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند....
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انصراف از تصمیمگیری درباره حق مسکن کارگران

سرانجام افزایش حق مسکن کارگران چه شد؟

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

بفردا فکندن در بروکراسی دولتی

3

چهارمین جلسه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی برگزار شد

دریافت  200هزاردار رشوه
در یک کوله پشتی

نماینده دادستان در چهارمین جلســه دادگاه رسیدگی به پرونده برخی مدیران سابق بانک مرکزی گفت :متهم
صالحی  ۲۰۰هزار دار رشــوه در یک کوله پشــتی دریافت کرده اســت ،.قاضی اسداله مسعودی مقام در ابتدای
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی ،از متهم صالحی خواست در جایگاه قرار
گیرد.وی ادامه داد :در ایحه دفاعیهام که توسط وکیلم تقدیم میشود گفتهام که او به حساب دختر و همسرش دو
کد بورسی به مبلغ هر کدام  ۲۵۰میلیون تومان باز کرد.....
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در فصل بهار؛

رقم کل تجارت ایران  14میلیارد دار
5

پیروزی بایدن در انتخابات چه معنایی برای روسیه خواهد داشت؟

بایـدن و روسیـه
7

چه کسی از احتکار مسکن سود میکند؟
در حالی که طبق آمار رسمی دو میلیون و  ۵۰۰هزار واحد خالی در کشور وجود دارد و اجرای قانون مالیات
از این واحدها هر روز به بهانهای به تاخیر میافتد ،رییس اتحادیه مشاوران اماک میگوید که خانههای
خالی متعلق به افراد خاص ،بانکها و شــرکتهای دولتی است .هر چه مسئوان داد و فریاد میزنند که
مســکن حباب دارد و قیمتها واقعی نیست ،بازار گوش شــنوا ندارد و هر روز قیمت خانه بااتر میرود.
سیاستهای عقیم دولت هم نمیتواند جلوی سفته بازی در این بازار بگیرد و تمام تقصیرها را متوجه رشد
بازارهای موازی و ســرگردانی نقدینگی میدانند.بنابراین میتوان این تفسیر از اظهارات مسئوان داشت؛
تا زمانی که نقدینگی وجود دارد ،کاری از دست کسی برای برآورده شدن نیازهای حداقلی مردم که یکی
از آنها مســکن است ،برنمیآید و مسکن فقط میتواند حق دارندگان نقدینگی و آنهایی که به آن جهت
میدهند باشد.در حالی که مسئوان سرگرم ارایه توصیههای خانه بخرید و خانه نخرید بودند ،فقط در یک
ماه هر متر مربع مسکن در تهران نزدیک به دو میلیون تومان افزایش یافت.طبق گزارش رسمی وزارت راه
و شهرسازی؛ در تیرماه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران  ۲۰میلیون و  ۹۸۶هزار تومان
برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۹میلیون و  ۷۱هزار تومان
بود ،افزایش حدود  ۱میلیون و  ۹۱۴هزار تومانی را نشان میدهد .در نتیجه ،متوسط قیمت هر متر مربع
واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به خرداد ماه  ۱۰درصد افزایش یافته است .همچنین متوسط
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تیر ماه سال گذشته ۱۳میلیون و  ۶۱۴هزار تومان بود که طی یک
ســال رشــد  ۷میلیون و ۳۶۰هزار تومانی در هر متر داشته است .به عبارت دیگر ،متوسط قیمت هر متر
مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۱ ،درصد افزایش یافته است.به
عبارت دیگر از تیرماه سال گذشته تا تیر ماه امسال قیمت مسکن به طور متوسط روزانه حدود  ۲۰هزار
تومان افزایش داشته است .بنابراین هر روزی که مردم به امید اصاح وضعیت اقتصادی خرید خود را عقب
میاندازند ،قدرت خریدشان کمتر میشود .در این میان میزان افزایش دستمزد تا سقف  ۲۰درصد و حق
مسکن هم  ۳۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است .از ابتدای دولت تدبیر و امید ،به غیر از سخنرانیهای
هیجانی از کشف لطمات مسکن مهر به اقتصاد در دولتهای قبل ،تنها اقدامی که برای بازار مسکن انجام
شد توقف بلند مرتبه سازی و تکمیل ُکند مسکن مهر بود .انقدر عرضه کم شد که هر چه تولید کردند هم
به احتکار درآمد.برای مبارزه با احتکار هم مالیات بر خانه های خالی قرار است در تابستان همین سال به
اجرا برسد اما طبق گفته سازمان امور مالیاتی سامانه شناسایی خانههای خالی هنوز تکمیل نشده است
و از سوی دیگر مجلس هم نرخهای مالیاتی را قبول ندارد و معتقد است که این نرخها بازدارنده نیستند
و باید به  ۱۰برابر برســد.در این میان هم اختاف نظر بین دولت و مجلس برای تعیین نرخ مالیاتها و
عدم اتصال سایر سامانهها به سامانه اماک و اسکان باعث تاخیر در اجرای قانون شده که این ادامه این
تاخیر هم فقط به نفع محتکران است.مصطفی قلی خسروی ،رییس اتحادیه مشاوران اماک در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت :به غیر از موضوع بازارهای موازی
اثر گذار بر بازار مسکن ،مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن کمبود عرضه است .در کنار کمبود عرضه،
با احتکار مســکن هم مواجه هستیم.وی ادامه داد :هرگز مالکان خرد نمیتوانند عامل احتکار باشند و به
طور قطع خانههای خالی متعلق به افراد خاص ،بانکها و شرکتهای وابسته به دولت است.رییس اتحادیه
مشاوران اماک با تاکید بر اینکه اجرای سختگیرانه مالیات بر خانههای خالی میتواند در کاهش تعداد
واحدهای احتکار شده موثر باشد ،گفت :نرخ مالیات باید بازدارندگی داشته باشد و مهمتر آن که شناسایی
واحدهای خالی از ســکنه به درستی انجام شود.خسروی افزود :اتصال کد پستی به کد ملی در شناسایی
خانههای خالی نمیتواند موثر باشد ،اساسا نمیتواند کمکی هم به شناسایی کند .مسئوان راه را اشتباه
نروند؛ پاک ثبتی است که اهمیت دارد و بدون آن نمیتوان اقدامی انجام داد.

 ۱۹۶فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کووید ۱۹-در کشور را اعام کرد و گفت:
طی  ۲۴ساعت گذشته ،دو هزار و  ۶۳۶بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور شناسایی و یک هزار
و  ۶۰۴نفر از آنها در مراکز درمانی بســتری شــدند.دکتر سیماســادات اری گفت :از دیروز  ۸مرداد
 ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۶۳۶بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور
شناســایی شد که یک هزار و  ۶۰۴نفر از آنها بستری شدند.وی ادامه داد :مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به  ۲۹۸هزار و  ۹۰۹نفر رسید.اری گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۹۶ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۶هزار و  ۳۴۳نفر رسید.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ،خوشبختانه تا کنون  ۲۵۹هزار و  ۱۱۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و
یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.اری همچنین گفت ۴۰۲۷ :نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

رهبر انقاب اسامی به مناسبت فرارسیدن ایام حج مطرح کرد؛

حج رزمایش قدرت در برابر مستکبران است
رهبر انقاب اســامی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ایام حج فرمودند:
حج ،رزمایش قدرت در برابر مســتکبرانی اســت که کانون فساد و ظلم و
ضعیف ُکشی و غارتگریاند و امروز جسم و جان ا ّمت اسامی از ستمگری
و خباثت آنان آزرده و خونآلود اســت.به گزارش پایگاه اطاعرسانی دفتر
حفظ و نشــر آثار حضرت آیتاه العظمی ،رهبر انقاب اســامی دیروز
چهارشــنبه در پیامی به مناسبت فرارســیدن ایام حج فرمودند« :موسم
حج که همواره موسم احســاس ع ّزت و عظمت و شکفتگی جهان اسام
بود ،امســال دستخوش اندوه و حسرت مؤمنان و مبتا به احساس فراق و
ناکامی مشــتاقان است .دلها از غربت کعبه احساس غربت میکند و ّلب ِ
یک
مدت است و
جداماندگان با اشک و آه در هم میآمیزد .این
محرومیت ،کوته ّ
ّ
بحول و ق ّوهی الهی دیر نخواهد پایید ،لکن درس آن ،که قدردانستن نعمت
بزرگ حج اســت ،باید ماندگار شود و ما را از غفلت برهاند .رمز عظمت و
قدرت ا ّمت اســام در جمع فراگیر و متن ّوع مؤمنان در حریم کعبه و حرم
الســام) را امسال باید
پیامبر (صلّی اه علیه و آله) و ّ
ائمهی بقیع (علیهم ّ
بیش از همیشه حس کنیم و در آن بیندیشیم».
حج گل صد برگ در میان فرایض اسامی است
ایشــان افزودند « :حج ،فریضهای بیمانند اســت؛ گل صد برگ در میان
مهم فردی و اجتماعی ،و زمینی
فرائض اسامی است؛ گویی همهی جوانب ّ
جهانی دین ،قرار است در آن مرور شود .معنویّت
و آســمانی ،و تاریخی و
ِ
در آن هست ،ولی بدون انزوا و گوشهنشینی و خلوتگزینی .اجتماع در آن
هست ،ولی به دور از درگیری و بدگویی و بدخواهی .از سویی ّ
حظ روحی
از مناجات و ابتهال و ذکر الهی ،و از سویِ دیگر پیوند اُنس و ارتباط مردمی.
حاجی با یک چشم ،پیوند دیرین خود با تاریخ ــ با ابراهیم و اسماعیل و
هاجر ،با رسول خدا در هنگام ورود پیروزمندانه به مسجدالحرام ،و با خیل
مؤمنان صدر ا ّول ــ را مینگرد و با چشــمی دیگر ،انبوه مؤمنان همروزگار
خود را که هر کدام میتوانند دســتی بــرای همیاری و اعتصام جمعی به
حبلاه باشــند».رهبر انقاب اســامی در این پیام خاطرنشــان کردند:
«تدبّر و اندیشــیدن در پدیده حج ،حجگزار را به این باور قطعی میرساند
که بســیاری از آرمانها و آرزوهای دین برای بشــریّت ،بدون همافزایی و
همدلی و همکاری مجموعهی دینداران ،به بار نمینشــیند ،و با پیدایش
مهمی بر سر این
این همدلی و همکاری ،کید معاندان و دشمنان ،مشکل ّ
راه پدید نمیآورد».
حج رزمایش قدرت در برابر مستکبران است
حضرتآیــت اه خامنه ای فرمودنــد« :حج ،رزمایش قــدرت در برابر
مستکبرانی اســت که کانون فســاد و ظلم و ضعیف ُکشی و غارتگریاند
و امروز جســم و جان ا ّمت اســامی از ســتمگری و خباثت آنان آزرده و
خونآلود اســت .حج ،نمایش تواناییهای ســخت و نرم ا ّمت است .این،
طبیعت حج و روح حج و بخشــی از مهمترین هدفهای حج اســت؛ این
حج ابراهیمی نامید؛ و این
همان است که امام راحل خمینی کبیر ،آن را ّ
همان اســت که اگر متولّیان امر حج که خــود را خادم حرمین مینامند،
صادقانه به آن گردن نهند و به جای خشنودی دولت آمریکا ،رضای الهی را
برگزینند ،میتواند مشکات بزرگی از جهان اسام را حل کند».
ِ
مصلحت الزامی
ایشــان افزودند « :امروز مانند همیشه و بیش از همیشه،
ا ّمت اسامی ،در وحدت اســت؛ وحدتی که ید واحده در برابر تهدیدها و
غدار
مجســم ،آمریکای متجاوز و ّ
دشــمنیها پدید آ َو َرد و بر سر شیطان ّ
و ســگ زنجیریاش رژیم صهیونیســتی ،رعدآســا فریاد کشد و در برابر
زورگوییها ،شــجاعانه سینه ســپر کند .این معنی فرمان الهی است که
بل اهِ َجمی ًعا َوا تَف ََرقوا )۱( .قرآن حکیم ،ا ّمت اسامی
فرمودَ :واع َتصِ موا ب َِح ِ
معرفی میکند ،و از او
را در چهارچوب «اَشِ ّدا ّْ ُء َعلَی ال ُکفّا ِر ُر َحم ّاْ ُء بَی َن ُهم» (ّ )۲

ذین َظلَموا»َ « )۳( ،ولَن یَج َع َل ا ُ
ِرین َعلَی
ه ل ِلکاف َ
وظیفهی « َوا تَر َکن ّ ِوا اِلَی ال َ َ
ِنین َس ً
ـد ّوی َو
بیا»َ « )۴( ،فقات ِلوا اَئ ِ َم َة ال ُکفر» ( )۵و «ا ت ََتـخِ ذوا َع ُ
المؤم َ
ُ
َع ُد َو ُکم اَول ِی ّاْء» ( )۶را میطلبد ،و برای اینکه دشمن را مشخّ ص کند ،حک ِم
«ا یَنه ُک ُم ا ُ
ین َولَم یُخ ِرجو ُکم مِن دِیا ِر ُکم»
ذین لَم یُقات ِلو ُکم فِی ّ
الد ِ
ه َع ِن ال َ َ
( )۷صــادر میفرماید .این فرمانهای مهم و سرنوشتســاز ،هرگز نباید از
منظومهی فکری و ارزشــی ما مســلمانان جدامانده و بهدست فراموشی
سپرده شود».
بیداری اسامی یک حقیقت انکار نشدنی است
رهبر انقاب بــا تاکید بر اینکه امروز بیش از همیشــه زمینه این تح ّول
اساسی در دسترس ا ّمت و نخبگان دلسوز و صاحاندیش آن است ،یادآور
توجه نخبگان و جوانان مسلمان
شــدند :امروز بیداری اســامی به معنی ّ
به داراییهای معرفتی و معنوی خود ،یک حقیقت انکار نشــدنی اســت.
امروز لیبرالیســم و کمونیسم که در صد ســال پیش و پنجاه سال پیش
تمدن غرب شمرده میشد ،بکلّی از جلوه افتاده و
برجستهترین ارمغانهای ّ
عیوب درمانناپذیر آنها آشکار شده است؛ نظام مبتنی بر آن یک ،فروپاشید،
ــرف
و نظــام مبتنی بر این دیگــری هم درگیر بحرانهای عمیق و در شُ ُ
فروپاشی است.حضرت آیت اه خامنه ای فرمودند« :امروز نه فقط الگوی
فرهنگی غرب -که از آغاز هم با وقاحت و رســوایی پا به میدان گذاشت-
بلکه حتّی الگوی سیاســی و اقتصادی آن یعنی دموکراســی پولمحور و
سرمایهداری طبقاتی و تبعیضآمیز هم ناکارآمدی و فسادانگیزی خود را
نشان داده است».
رفتار آمریکا با ملتهای ضعیف نسخه بزرگ شده رفتار پلیس این
کشور با سیاه پوست بیدفاع است
ایشان خاطرنشان کردند :امروز کم نیستند نخبگانی در جهان اسام که با
تمدنی غرب
گردن برافراشته و باافتخار و سربلندی ،همه ا ّدعاهای معرفتی و ّ
را به چالش میکشند و جایگزینهای اسامی را با صراحت نشان میدهند.
امروز حتّی برخی متف ّکران غربی که پیش از این ،لیبرالیســم را مغرورانه،
پایان تاریخ معرفی میکردند ،بناچار آن ا ّدعا را پس گرفته و به سرگردانی
نظری و عملی خود اعتراف میکنند .نگاهی به خیابانهای آمریکا ،به رفتار
دره عمیق فاصله طبقاتی در آن کشور،
دولتمردان آمریکا با مردم خود ،به ّ
ِ
باهت کسانی که برای مدیریّت آن کشور انتخاب شدهاند ،به
به حقارت و
تبعیضنژادی هولناک در آن ،به قساوت مأمور ّ
موظف آن که یک غیرمجرم
را در خیابان با خونســردی و در برابر چشــم رهگذران با شکنجه به قتل
تمدن غربی و اعوجاج و بطان
میرساند ،عمق بحران اخاقی و اجتماعی ّ
فلســفه سیاسی و اقتصادی آن را آشکار میکند .رفتار آمریکا با ملّتهای
ضعیف ،نسخه بزرگشده رفتار آن پلیس است که زانوی خود را بر گردن
یک سیاهپوست بیدفاع گذاشــت و آن قدر فشرد تا جان داد .دولتهای
دیگر غربی هم هر یک به اندازه ُوسع و امکان خود نمونههای دیگر از این
حج ابراهیمی،
وضعیت فاجعهبارند .رهبر انقاب اســامی تصریح کردندّ :
ّ
جاهلیت مدرن است؛ دعوت به اسام و
پدیده شکوهمند اسام در برابر این
ّ
نمایش نمادین زیست جامعه اسامی است .جامعهای که در آن همزیستی
مؤمنان ،در حرکتی پیوسته بر گرد محور توحید ،برترین نشانه است؛ دوری
از تنازع و تعارض ،دوری از تبعیض و امتیازات اشــرافی ،دوری از فساد و
آلودگی ،شــرط ازم است؛ رمی شیطان و برائت از مشرکان و آمیختگی با
فرودستان و کمک به مستمندان و برافراشتن شعائر اهل ایمان ،در شمار
وظایف اصلی اســت؛ و دســت یافتن به منافع و مصالح عمومی همراه با
یاد خدا و شــکر او و بندگی او ،هدفهای میانی و نهایی است .این تصویر
حج ابراهیمی است....
اجمالی از جامعهی اسامی در آئینهی ّ
ادامه در صفحه دوم

ســاختار بی در و پیکر دولت ها بیماری زاست .غیر چابک است .کار
امروز را به فردا فکن است .و متاسفانه یکی از عوارض این ساختار غیر
مولد سرگردان کردن ارباب رجوع است .در عین اینکه عقب انداختن
کارها بایی است که هزینه های زیادی هم دارد .موکول کردن کارها
به آینده نه تنها موجب از بین رفتن بازدهی می شود ،بلکه پشیمانی و
تأسف و کاهش اعتماد به نفس را نیز به دنبال دارد .به تمام این دایل،
روانشناســان عاقه مندند که بدانند چه در ذهن یک انسان کارمند و
یا حتی غیر کارمند می گذرد که باعث می شــود انجام آنچه برای آن
برنامه ریزی کرده اند و یا برای انجام آن مراجعه شده است با فرمولی
به نام پیچاندن مواجه شود .آیا ما انسانها طوری برنامه ریزی شده ایم
که کارها را به دلخواه و بدون توجه به عواقب آن به تعویق بیاندازیم؟
یک تیم بین المللی روانشناســی به رهبری ســین مک کرا (Sean
 )Mc Creaاز دانشگاه کنستانز ( )Konstanzدر آلمان عاقه مندی
نشان داده اند تا بدانند آیا رابطه ای بین طرز تفکر ما انسانها در مورد
کار و تمایل به عقب انداختن آن وجود دارد یا نه .به عبارت دیگر ،آیا
احتمــال دارد که ما برخی از کارهــای خود یا مراجعین به خود را به
لحاظ روان شناختی نیازمند فاصله گذاری زمانی بدانیم و در نتیجه به
جای آنکه امروز برای انجامشان اقدام کنیم ،در یک نهاد روان شناختی
و متاثــر از الهام درونی بخواهیم آنها را در زمان دیگری انجام دهیم؟
بمنظور پاســخ پیدا کردن در خصوص این انگیزه تحقیقی انجام شده
اســت که در آن به شیوه علمی درباره ی ((تنبلی و اهمال کاری)) یا
((به تعویق انداختن کار)) بحث شده است و علل و انگیزه های رفتاری
آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ،ســپس راههای عملی مبارزه با
آن ارائه شده است .کلمه ی انگلیسی  Procrasinaionبه عنوان
واژه های ((اهمال کاری))(( ،تنبلی))(( ،ســهل انگاری))(( ،مسامحه
کاری)) و ((به تعویق انداختن کار)) انتخاب شــده که صد البته هیچ
کدام مفهوم کامل آنچه باید بیان شود را در بر نمی گیرد .اما متاسفانه
بدلیل فرهنگ شدن در منش انسانها و علی الخصوص کارمندان دولتی
و شرکتهای بزرگ که ارباب رجوع فراوان دارند متداول شده است .به
عبارتی شــاید به جرات بتوانم بگویم در ادبیات فرهنگی ما ایرانیان از
سالها پیش مرسوم بوده است .اگر ضرب المثل های عامیانه فارسی را
مرور کنیم به موارد جالب توجهی برمی خوریم که در آن« ،نشــانه»
هایی از ویژگی های فرهنگ ایرانی نمود پیدا کرده اســت; «چو فردا
شــود ،فکر فردا کنیم»« ،جور مرا بکش»« ،نــان گدایی را گاو خورد
دیگر به کار نرفت»« ،این طفل یکشبه ره صد ساله می رود»« ،هر چه
پیش آید خوش آید»« ،جیم شدن» و پیچوندن و … همه این ضرب
المثل ها بیان کننده خصوصیتی از فرهنگ ایرانی اســت و آن چیزی
نیست جز « تنبلي» ،آیا ایرانی ها تنبل هستند؟ آیا ایرانیان تنبل تر از
مردمان دیگر نقاط جهان هستند؟ این پرسشی است که بارها مطرح
شده است و بسیاری از پژوهشگران ایرانی معتقدند یکی ازخصوصیات
اصلی ایرانیان تنبلی اســت .نتایج تحقیق تطبیقی نشان میدهد که
میزان تنبلی ایرانیان از متوسط جهانی بیشتر است و تنها کشورهای
عربی و آفریقایی هستند که بیش از ایرانیان دچار تنبلی هستند .مردم
دنیا خصوصا کســانی که مجبور به کار کردن برای امرار معاش بوده
اند از این ویژگی منفی کمتــر برخوردارند .بعد از جنگ جهانی دوم
که ماتریال و مواد اولیه کمتر بدســت می آمد و یا بســیار گران بود
سوئیســی ها تصمیم میگیرند صنعت ساعت را که کار بیشتر می بُرد
و مواد اولیه کمتری را مطالبه میکرد در دستور کار خود قرار دهند تا
کار بیشتری انجام داده و مواد اولیه کمتری را مصرف کنند .این امر که
خود یک راهبر اقتصادی و صنعتی بوده نشان میدهد کار زیاد مقابل
تنبلی بوده است .دولت بزرگ و حقوقهای ناشی از فروش سرمایه نفت
و توزیع بین کارکنان باعث شده همه جاگیری این بیماری بزرگ که
کار خــود و مردم را به فردا فکندن از قباحت بیفتد و راندمان کار در
سازمانها و ادارات به کمتر از یک ساعت در روز برسد .اگر ساختارهای
تربیتی به این مهم توجه بیشتر و ویژه ای ننمایند قیمت تمام شده کار
و خدمات در ایران با هیچ کشوری قابل رقابت نخواهد بود .از راندمان
مهمتر این که در ساختار روانی اجتماع خلل می آفریند و سرخوردگی
تولید میکند یکی از علل ســرخوردگی یا پایین بودن ســطح تحمل
اجتماعی ،به ((خود رســیدن)) و افراط است؛ مثا افراط در خوردن،
افراط در خوشــی ،زیاده روی در مصرف مواد مخدر وغیره .عوامل یاد
شده موجب ((سرخوردگی)) نمی شوند ،ولی بتدریج زمینه را برای آن
مهیا می کنند .کارشناسان اقتصادی بیماری بورس در ایران را عادت
کردن مردم به زود بازده بودن سرمایه گذاری میدانند و این عادت را به
اقصی نقاط بدنه و شاکله روانی اجتماع تعمیم میدهند و معتقدند این
انســانها هرگز بسمت سرمایه گذاری کم بازده نخواهند رفت و نتیجه
اینکه عادت به توجه و پاســخ دهی به توقعات ملی کاهش می یابد و
دولت و مردم روز به روز از هم بیشتر فاصله میگیرند.
والسام

رمدسیویر به صورت محدود در
بیمارستان ها توزیع شد
رییس سازمان غذا و دارو از توزیع محدود رمدسیویر در دانشگاه
های علوم پزشکی و بیمارستان ها خبر داد .دکتر محمدرضا شانه
ساز درباره قیمت داروی رمدسیور و فاویپیراویر ،گفت :در شریطی
داریم صحبت می کنیم که اگر قیمت هایی را که در دنیا عرضه
می شود ،نگاه کنیم ،می بینیم که قیمت خوبی است .باید توجه
کرد که هر دانه از نوع برند این داروها بین  ۳۰۰تا  ۴۰۰دار است
و نــوع ژنریک یکی از این داروها  ۷۴دار اســت .بنابراین قیمت
این داروها نشــان می دهد که همچنان در کشور ما رعایت حال
بیمــار و مصرف کننده ،به عنوان یک مقوله اصلی مدنظر وزارت
بهداشت هست.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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ادامه خبر
رهبر انقاب اسامی به مناسبت فرارسیدن ایام حج مطرح کرد؛

حج رزمایش قدرت در برابر مستکبران است

ادامه از صفحه اول
واقعیت جوامع غربی پر ا ّدعا ،دل هر مسلمان با ه ّمت را لبریز از
و مقایسه آن با ّ
شوق به تاش و مبارزه برای رسیدن به چنین جامعهای میسازد.حضرتآیت اه
خامنه ای تصریح کردند :ما مردم ایران به هدایت و رهبری امام خمینی کبیر ،با
چنین شوقی قدم در راه گذاشتیم و مو ّفق شدیم .ادعا نمیکنیم که توانستهایم
آنچه را که میشناســیم و دوســت میداریم یکســره تحقّق بخشیم ،ولی ا ّدعا
میکنیم که در این راه بسی پیش رفته و موانع بسیاری را از س ِر راه برداشتهایم.
به برکت اعتماد به وعدههای قرآنی ،گام ما استوار مانده است .بزرگترین شیطان
غدار این زمان یعنی رژیم آمریکا ،نتوانسته است ما را بترساند یا مغلوب
راهزن و ّ
مکر و فریب خود کند یا جلو پیشرفت ما ّدی و معنوی ما را بگیرد.
همه ملتهای مسلمان را برادران خود میدانیم
رهبر انقاب با بیان اینکه ما همه ملّتهای مســلمان را برادران خود میدانیم،
و با غیر مســلمانانی که در جبهه معارض وارد نشــدهاند با نیکی و عدالت رفتار
میکنیم ،افزودند :غم و گرفتاری جوامع مســلمان را گرفتاری خود به شــمار
میآوریم و برای عاج آن تاش میکنیم .کمک به فلســطین مظلوم ،دلسوزی
برای پیکر مجروح یمن و دغدغهی مســلمانان زیر ســتم در هر نقطه جهان را
اهتمام همیشگی خود قرار میدهیم .نصیحت به سران برخی کشورهای مسلمان
را وظیفه میدانیم؛ دولتمردانی که به جای تکیه به برادر مسلمان خود ،به آغوش
دشمن پناه میبرند و برای سود شخصی چند روزه ،تحقیر و زورگویی دشمن را
تح ّمل میکنند و چوب حراج به ع ّزت و استقال ملّت خود میزنند ــ آنان که
بقاء رژیم غاصب و ظالم صهیونیست را میپذیرند و پنهان و آشکار دست دوستی
به آنان میدهند ــــ اینان را نصیحت میکنیم و از پیامدهای تلخ این رفتار بر
حذر میداریم.ایشان تصریح کردند :حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا را به زیان
ملّتهای این منطقه و موجب ناامنی و ویرانی و عقبماندگی کشورها میدانیم.
ضد تبعیض نژادی در آن هم ،موضع قاطع ما
در قضایای
کنونی آمریکا و حرکت ّ
ِ
جانبداری از مردم و محکوم کردن رفتار قساوتآمیز دولت نژادپرست آن کشور
اســت.حضرتآیت اه خامنه ای در پایان در پایان با سام و صلوات به حضرت
طیبهی شهیدان
بقیةاه (ارواحنا فداه) ،یاد امام راحل را گرامی میدارم و به ارواح ّ
ّ
حج ایمن و مقبول و مبارک را در آیندهی نزدیک برای ا ّمت
درود میفرســتم و ّ
اسامی از خداوند متعال مسئلت کردند..

گزیده خبر
رییس جمهور در جلسه هیات دولت:

کااهای مورد نیاز مردم به وفور وجود دارد
رییس جمهور تاکید کرد کــه کااهای مورد نیاز مردم به وفور وجود دارد و در
اختیار آنها است.نا ،حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی در جلسه هیئت
دولت گفت :صبح دیروز وزیر بهداشــت نامهای فرستاده و خواسته در روز عید
قربان که برادران اهل تســنن مراسم مفصلتری را برگزار میکنند پروتکلها را
رعایت کنند تا بیماری بیشتر نشود.وی افزود :این ایام ایامی است که برابر توطئه
های بدخواهان قویتر میشــویم .آنان میخواستند اقتصاد ما را به هم بریزند تا
نتواند کار خــود را ادامه دهد و فکر میکردند ظرف چند ماه میتوانند این کار
را انجام دهند و تورم ســه رقمی در کشور ایجاد کنند.روحانی تاکید کرد :امروز
کااهای مورد نیاز مردم در اختیار آنان اســت و وفور وجود دارد اما در کنار آن
باید اقداماتی برای قیمتگذاری بهتر انجام دهیم.رییس جمهوری با بیان اینکه
تولیدکننــدکان کارهای بزرگی در این مدت انجام دادند ،گفت :در تمام صنایع
مهم ما از فواد تا آلومینیوم بیشتر کار و تولید میکنند و ما فواد و مس بیشتری
نسبت به گذشــته صادر میکنیم و وزن صادرات ما بااتر رفته است.وی افزود:
از اول قرارداد اقتصادی ما با اوراســیا تــا امروز  ۶۳درصد به این میزان صادرات
افزوده شده است و این در حالی است که ما کرونا را داشتیم و مرزها مثل قدیم
باز نبود.روحانی با بیان اینکه مشکاتی که امروز با آن مواجه هستیم قابل حل
اســت ،تصریح کرد :با نظارت دقیق از تولید تا مصرف از سفارش تا تأمین ارز تا
روزی که کاا با کشــتی می آید و در بندر ترخیص میشود ،اگر مثل سایه این
روند را دنبال کنیم که با ســامانه الکترونیک این انجام شــدنی است ،آن وقت
برخی اشــکاات قابل حل است هرچند ممکن است برخی به این راحتی قابل
حل نباشد.رییس جمهوری اظهار کرد :در هفت سال گذشته زنجیره تولید فواد
ما نســبت به کل تاریخ ،هفت برابر شده است این کار بزرگی است که نشان از
توانمندی ما دارد .در پتروشیمی هم تولید در این هفت سال نسبت به گذشته
نزدیک به دو برابر شده است.وی افزود :در ده روز گذشته صادرکنندگان خوب ما
 ۵/۲میلیارد دار ارز اوری داشتند که آن را به درستی برمیگردانند و در سامانه
نیما قرار میدهند و به نیاز کشــور کمک می کنند هرچند اقلیتی هم هستند
که تخلف میکنند و باید با آنان هم برخورد کرد که وزارت صمت و دادگستری
وظیفه ســنگینی را برای اجرا و عملیاتی کردن نظــارت بر بازار به عهده دارند.
روحانی تاکید کرد :یکی دیگر از چیزهایی که دشمنان به آن امیدوار شده بودند،
اختاف میان قوا بود که البته با سخنان رهبری و دستور ایشان که هیچ یک از
قوا نباید دنبال حاشیه باشند این امید هم از دست آنان گرفته شد و تقریباً از آن
گذشتیم.وی ادامه داد :راه سوم دشمن شایعه سازی است .می.گویند کوههای ما
را فروختهاند ،بعد روز دیگر میگویند نه وقف شده است بعد میگویند جنگلها
فروخته شــده است و بعد میگویند نه وقف شــده است .این چه حرفی است؟
مگر میشــود زمین خدا و مرتع و اقیانوس و دریا و کوه و جنگل که جزو انفال
است ،وقف کرد؟ مگر مال کسی است که وقف کند؟روحانی تصریح کرد :گاهی
میگویند شمال ایران را فروختند و گاهی میگویند جنوب ایران به فروش رفت.
من از شایعه سازی دشــمنان تعجب نمیکنم از این تعجب میکنم که چطور
گوش شــنوایی برای این سخنان وجود دارد.رییس جمهوری گفت :جلوی این
شــایعات و حرف های ناروا که گاهی برخی دوســتان هم این حرف ها را نمی
شوند و درست نقل و نقد نمی کنند را باید گرفت .همه جا دین و مراسم هست
و مقید به چارچوب های بهداشــتی انجام میشود .اگر میگوییم روزهای عزا به
جای  ۲۰روز  ۳روز باشــد باید انجام شود ،اگر به جای  ۷ساعت  ۳ساعت شود،
باید چنین باشد .همه این پروتکلها مشخص است .عدم تجمع مشخص است و
ما نه به کسانی که میخواهند عزاداری نباشد ،اجازه چنین کاری میدهیم ونه به
کسانی که میخواهند عزاداری را طوری جلوه دهند که عامل بیماری شود چنین
اجازهای می دهیم.روحانی تصریح کرد :من به وزارت کشــور و وزارت بهداشت
گفتهام که اگر کســی وارد ادارهای شــد و پروتکلها را اجرا نکرد ،به او خدمات
داده نشــود و میتوانیم بااتر از این هم عمل کنیم و در جامعه هم اگر کســی
می.خواهد سامت دیگران را به خطر بیندازد ،مجازات تعیین کنیم.روحانی در
بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد :دشمنان در مجامع بینالمللی هم
صبح تا شب مثل دال از کاخ سفید راه افتاده اند و با این و آن تلفنی حرف می
زنند که این ماجرای پایان تحریم تســلیحاتی ایران را عقب بیندازند که تاکنون
هیچ هم موفق نشده اند.
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شلیک موشک بالستیک از اعماق زمین تمرین دفاع از جزایر خلیج فارس در
رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) ۱۴
برای اولین بار در دنیا انجام شد

فرمانده نیروی هوافضای سپاه از شلیک موشکهای بالستیک از اعماق زمین برای نخستین بار در دنیا توسط نیروی هوافضای
ســپاه در رزمایش پیامبر اعظم(ص)  ۱۴خبر داد .سردار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه برگزاری
مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص)  ۱۴که از صبح روز سه شنبه در منطقه عمومی خلیج فارس و تنگه هرمز در
حال برگزاری است ،گفت :رزمایشهای سپاه به طور معمول با ابتکارات همراه بوده و در این رزمایش برای نخستین بار در دنیا،
شلیک موشکهای بالســتیک از اعماق زمین توسط نیروی هوافضای سپاه انجام شد.وی افزود :در رزمایش پیامبر اعظم (ص)
 ۱۴بدون اســتفاده از ســکوها و تجهیزات مرسوم ،موشکهای مدفون شده زمین را شکافتند و اهداف از پیش تعیین شده را با
دقت باایی مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.فرمانده نیروی هوافضای سپاه عبور از سپر موشکی و منهدم کردن سامانههای
پدافندی دشــمن را اقدامی نو و بدیع در رزمایش پیامبر اعظم (ص)  ۱۴سپاه عنوان و تصریح کرد :در این رزمایش برای اولین
بار سامانهای را مستقر کردیم و با موشکهای ضد رادار آن را مورد هدف قرار دادیم؛ همچنین پهپادهای رزمی هوافضای سپاه
از فاصله دور اهداف از پیش تعیین شــده بویژه پل فرماندهی ماکت ناو هواپیمابر آمریکا را با دقت مورد هدف قرار دادند.سردار
حاجی زاده افزود :در این رزمایش جنگندههای سوخو  ۲۲سپاه اهداف با سطح مقطع کم را از فاصله دور مورد اصابت موشکهای
بالدار قرارداده و منهدم کردند.وی با اشــاره به تمرین جنگ مشــترک هوافضای سپاه با نیروی دریایی در رزمایش پیامبر اعظم
(ص)  ،۱۴گفت :سامانه و تجهیزاتی که در مجموعه نیروی هوافضای سپاه اعم از موشکی ،پدافندی ،پهپادی و دیگر امکانات قرار
دارد ،در کنار سایر تجهیزات سپاه در نیروهای دریایی و زمینی موجب ایجاد هم افزایی و توان بازدارندگی در کنار سایر نیروهای
مسلح میشود که ثمره آن امنیت کامل امروز ایران اسامی است.فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در پایان تاکید کرد :با مجموعه
امکاناتی که امروز در اختیار داریم میتوانیم هرگونه هدف متخاصم را در هر نقطه از منطقه خلیج فارس ،دریای عمان و اقیانوس
هند مورد هدف قرار دهیم.

رئیسی در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

باید مراقب بود با روابط ناسالم به اعتبار
دستگاه قضا لطمه وارد نشود
رئیس قوه قضاییه گفت :دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسامی است
که بعد از پیروزی انقاب اســامی برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان
تشــکیل شده تا اجازه ندهد هیچ کســی با هر جایگاهی حقوق عمومی را
ضایع کند و همواره به دنبال حاکمیت قانون اســت.به گزارش مرکز رسانه
قوه قضاییه ،ســید ابراهیم رئیســی صبح دیروز (چهارشنبه) با حضور در
جلســه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بــا هدف ارزیابی فعالیتها
و آرای دیوان و استماع نظرات و دیدگاههای اعضای هیأت عمومی صورت
گرفت ،اظهار داشــت :بعد از توحید ،عدالت گســتردهترین مفهوم در دین
مبین اســام اســت که حکما آن را به ادای حق تعبیر کرده اند و در همه
شــئون زندگی ما ساری و جاری اســت.رئیس قوه قضاییه عدالت اداری را
از مهمترین وجوه عدالت دانســت و افزود :شاخص عدالت اداری ،عمل به
قانون و اجرای عدالت و جلوگیری از فســاد است و هر چه در سازمانهای
اداری ما قانون بهتر اجرا شود ،به عدالت اداری نزدیکتر میشویم.رئیسی،
اجرای قانون و نظارت دقیق بر نظام اداری را نخســتین و مهمترین وظیفه
مدیران اجرایی عنوان کرد و گفت :شاخص موفقیت یک مدیر ،عمل دقیق
به قوانین و مقررات و برنتابیدن کوچکترین تخلف و تخطی از قانون است
و مدیر موفق کســی است که فســاد و تخلف را ضد ارزش میداند.رئیس
قوه قضاییه ،دیوان عدالت را ملجاء و پناهگاه قانونمداران دانســت و گفت:
دیوان عدالت همانطور که اجازه نمیدهد دســتگاههای اداری حقوق مردم
را تضییع کنند ،اگر مرجعی قانونی با یک مفســد هــم برخورد و آن فرد
خاطی مطرود از دستگاه اجرایی شــکایت کرد ،باید حامی سازمان اداری
باشد.رئیسی گفت :دیوان عدالت اداری از افتخارات نظام اسامی است که
بعد از پیروزی انقاب اسامی برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان تشکل
شده تا اجازه ندهد هیچ کسی با هر جایگاهی حقوق عمومی را ضایع کند
و همواره به دنبال حاکمیت قانون اســت.رئیس قوه قضاییه بر لزوم تعامل
این دیوان عدالت با مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت :اگر تصمیمی یا آئین
نامهای بر خاف قانون و تضییع کننده حقوق عامه بود ،باید از سوی دیوان
نقض شــود ،اما میتوان در تعامل با دستگاهها و اقناع آنها به لغو و ابطال
آن تصمیم یا آئین نامه ،طرح شکایات به دیوان را کاهش داد.رئیسی افزود:
دستگاه قضایی به همه شکایات مردمی رسیدگی میکند ،اما این که هر روز
شاهد شکایت و تشکیل پرونده برای مسائل حوزه شهری و اراضی ،مسائل
مربوط به استخدام و کار و نظام تأمین اجتماعی باشیم قابل پذیرش نیست
و مدیران اجرایی باید خودشــان روندهای نادرست را اصاح و سازوکاری
ایجاد کنند که نیاز به تظلم خواهی از دیوان عدالت نباشد.رئیس قوه قضاییه
همچنین از لزوم حمایت دیوان عدالت از سرمایه گذاران و کارآفرینان سخن
گفــت و افزود :هر جا راه برای فعالیتهای ســالم تولیدکنندگان و فعاان
اقتصادی بســته بود ،دیوان باید برای رفع موانــع ،کمک به رونق تولید و
گردش چرخهای اقتصادی وارد عمل شود.رئیســی از هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری به عنوان «پارلمــان نخبگان قضایی و حقوقی» یاد کرد و با
اشاره به تأثیر تصمیمات آنها بر نظام اجرایی و اداری کشور ،خواستار توجه
قضات عضو این هیأت به نظرات کارشناسی برای صدور آرای متقن و عالمانه
شد.رئیس قوه قضاییه در همین راستا تأکید کرد که برخی مباحث جاری
در هیأت عمومی دیوان که با مســائل کان سیستم اداری و زندگی مردم
مرتبط اســت ،از طریق رسانه ملی پخش شود تا مردم در جریان تاشها
و تصمیمات قضات دیــوان برای احقاق حقوق عامه و بهبود عملکرد نظام
اداری قرار گیرند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تمرین دفاع از جزایر خلیج فارس و مقابله با برهم زنندگان امنیت را از اهداف برگزاری رزمایش
پیامبر اعظم(ص)  ۱۴توصیف کرد.به گزارش ســپاه نیوز ،دریادار پاســدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در
حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص)  ۱۴اظهار کرد :برمبنای راهبرد و طرح هایی که در برگزاری
رزمایش های سالیانه سپاه وجود دارد ،امسال نیز چهاردهمین رزمایش سپاه با عنوان رزمایش مشترک پیامبر اعظم(ص) در
حال برگزاری است.وی افزود :این رزمایش برمبنای بازی جنگ و راهبردهایی که در خلیج فارس و منطقه جنوب داریم شکل
گرفته و در آن چگونگی ایجاد امنیت در خلیج فارس و برخورد با برهم زنندگان امنیت تمرین می شود.دریادار تنگسیری با
اشــاره به ســناریو ها و اقدامات صورت گرفته یگان های نیروی دریایی در این رزمایش اظهار کرد :در این رزمایش طراحی و
اجرای آتش های انبوه راکتی بر روی اهداف مورد نظر ،نبرد بالگرد بومی و هواپیماهای دوزیست نیروی دریایی با موشک های
هدایت شونده ،انجام عملیات مین ریزی دریایی آفندی و پدافندی برای قطع خطوط مواصاتی دشمن ،دفاع ساحلی و انهدام
شناوری های آبی خاکی و پشتیبانی دشمن در بازی جنگ ،با موفقیت به انجام رسید.وی در ادامه از اجرای آتش موشک های
ساحل به دریا و شناوری با دقت باا برای انهدام ناوهای رزمی  -پشتیبانی دشمن در این رزمایش خبر داد و افزود :تمرین حمله
هواپیماهای بدون سرنشین نیروی دریایی سپاه به سامانه فرماندهی و کنترل ناو هواپیمابر ،تمرین تصرف شناورهای متخاصم،
رزمناوها و ناو هواپیمابر با هلی برن تکاوران یگان واکنش سریع نیروی دریایی سپاه ،استفاده از موشک های ساحل به دریا و
سطح به سطح ارتقا یافته نیروی دریایی سپاه و نیزبکارگیری بسیج دریایی در چهاردهمین رزمایش پیامبر اعظم(ص) برای
تامین امنیت پایدار خلیج فارس به بهترین شکل به انجام رسید.فرمانده نیروی دریایی سپاه تمرین دفاع از جزایر خلیج فارس
و حاکمیت و منافعی که در این منطقه راهبردی وجود دارد را از جمله اهداف برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص)  ۱۴توصیف
و تصریح کرد :بیگانگان هزار مایل طی می کنند و رزمایش بر مبنای تهدید و علیه قایق های تندرو انجام می دهند اما خلیج
فارس خانه ما است و این رزمایش پس ا انجام  ۱۳رزمایش در منطقه خلیج فارس برگزار می شود.دریادار تنگسیری در پایان
پیام رزمایش پیامبر اعظم(ص)  ۱۴سپاه را دوستی و همگرایی برای کشورهای مسلمان منطقه توصیف و اظهار کرد:رزمایش
ما تهدیدی برای کشورهای دوست و همسایه نیست بلکه هشداربه کسانی است که بخواهند خللی درامنیت ما ایجاد کنند و
ما به عنوان سربازان ملت عزیز و مدافع منافع آنان اجازه سوء استفاده به دشمنان را نه تنها در خلیج فارس بلکه هیچ نقطه
ای از جغرافیای ایران اسامی نخواهیم داد.
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چهارمین جلسه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی برگزار شد

دریافت  ٢٠٠هزار دار رشوه در یک کوله پشتی

نماینده دادستان در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده برخی مدیران سابق بانک
مرکزی گفت :متهم صالحی  ٢٠٠هزار دار رشوه در یک کوله پشتی دریافت کرده است،.
قاضی اســداله مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلســه رسیدگی به پرونده برخی از
مدیران سابق بانک مرکزی ،از متهم صالحی خواست در جایگاه قرار گیرد.وی ادامه داد:
در ایحه دفاعیهام که توســط وکیلم تقدیم میشــود گفتهام که او به حســاب دختر و
همسرش دو کد بورسی به مبلغ هر کدام  ٢۵٠میلیون تومان باز کرد.این متهم اضافه کرد:
این را هم باید بگویم که براساس قانون بورس و قانون کشور فردی که کد بورسی گرفته
باشد ،شخص ثالث نمیتواند در آن تصرفی داشته باشد و این موضوع  ۵٠٠میلیون تومان
کام ً
ا کذب و بیاساس است.این متهم افزود :درباره رشوه  ٢٠٠هزار داری هم باید بگویم
این مبلغ  ۱۱٠هزار دار بوده است و در زمانی که ارز مسافرتی  ۱٠هزار دار بوده است.
او برای  ۱۱نفر  ۱۱٠هزار دار گرفته و این کار به صورت قانونی بوده است.در ادامه جلسه
دادگاه ،نماینده دادستان خطاب به متهم صالحی گفت :صالحی ما را ناآگاه فرض میکند.
نماینده دادستان ادامه داد :سئوال ما این است آیا شما مجوز سبدگردانی داشتید ،نه شما
نداشــتید ،شما پرتفوی فرد دیگری را مدیریت میکردید.نماینده دادستان اظهارداشت:
صالحی میگوید من سیفی را در روز به اتاق ارزی راه نمیدادم .بله درست است او در طول
روز راه نمیداده است ،به علت اینکه شبها در فضای مجازی از موهباتی که صالحی برای
او فراهم میکرد ،اســتفاده ناصحیح میبرده است.شــاه محمدی درباره رشوه  ٢٠٠هزار
داری گفت :شــهریار دربانی مدعی اســت که  ٢٠٠هزار دار به صالحی پرداخت کرده
است ،متهم صالحی میگوید ریت ارز قابل تغییر نبوده است؛ اما این موضوع از مسئوان
بانک مرکزی نیز قابل استعام است که ریت ارز در اتاق ارزی قابل تغییر است.وی ادامه
داد :متهم صالحی  ٢٠٠هزار دار از دربانی دریافت کرده است و این جدای از  ٢٠٠هزار
دار دیگر است.نماینده دادستان افزود :این  ٢٠٠هزار داری که صالحی به صورت رشوه
دریافت کرده در یک کولهپشتی بوده است ،در روزی که دربانی این  ٢٠٠هزار دار را به
صالحی داده ،کارمندش حضور داشــته است.وی اظهارداشت :جالب اینجاست زمانی که
دربانــی تعداد کارمندانش را معرفی میکرد ،یک نفر را از قلم میاندازد و این موضوع از
چشم ضابطان دور نمیماند و پس از تحقیق و بررسی متوجه میشوند که یک فرد یا یک
کارمند در لیست اعامی کم است .جالب است مشخص میشود که همان یک نفر فردی
بوده اســت که در زمان پرداخت  ٢٠٠هزار دار در یک کولهپشتی به همراه دربانی بوده
است.پس از آن فیلم مواجهه صالحی و دربانی در خصوص تغییر نرخ ارز در دادگاه پخش
شد .دربانی در این فیلم از پرداخت  ٢٠٠هزار دار به صالحی میگوید و صالحی در این
فیلم تایید میکند که از دربانی  ٢٠٠هزار دار گرفته است .دربانی در این فیلم میگوید
این  ٢٠٠هزار دار را به این خاطر به صالحی دادم که مدیونش نباشم زیرا ریتهایی که
در بانک مرکزی جابه جا میکردند ،به نفع ما بود.نماینده دادستان اظهار داشت :یکی از
کارمندان صالحی میگوید من این  ٢٠٠هزار دار را از فردی که کارمند دربانی اســت
دریافت کردم .همچنین دربانی در اظهاراتش میگوید من به اکراه و به واسطه تحت فشار
بودن از ســوی صالحی این  ٢٠٠هزار دار را پرداخت کردم .یعنی صالحی اتاق دیلینگ
روم را گردنه اخذ وجوه خود کرده بود.وی ادامه داد :دربانی در اظهارات خود می گوید اگر
پول نمیدادند و اگر در بورس ســرمایه گذاری نمیکردند ،اقدامات صالحی به نفعشان

نمیشــد .صالحی در وهلههای نخســت تغییر ریت ،با آنها قرارداد نمیبســت؛ اما در
وهلههای بعدی برای تغییر نرخ ارز به نفع آن کارگزاران ،با آنها قرارداد میبســت.متهم
صالحی در جایگاه قرار گرفت و گفت :کارگزاران درهم و دار وارد کشــور میکنند و در
مقابل اسعار غیر مرغوب بانک مرکزی مانند لیر ترکیه یا وون کره یعنی اسعاری که به درد
بانک مرکزی نمیخورد را میگیرند .حوالههای کارگزاران در کشــورهای مختلف مانده
است بنابراین این فرایند هیچ ارتباطی به ریال ندارد و من حتی اگر بر فرض محال رشوه
هم گرفته باشم ،ارز غیر مرغوب پرداختهام.نماینده دادستان گفت :آقای صالحی بحث ما
گران خریدن ارز از جانب شــما است و اینکه شما در قبال آن چه چیزی را پرداختهاید،
بحث ما نیست.قاضی خطاب به متهم صالحی گفت :زمانی که برای خرید سهام اشخاص
اقدام میکردید آیا مشــخص میکردید که برای چه کسی چه میزان سهم را خریداری
کردهاید؟متهم صالحی گفت :سهمی که من برای هر فرد میخریدم در کد خودش موجود
است.این متهم ادامه داد :تاریخ حکم من به عنوان معاونت اداره بین الملل بانک مرکزی
از هفت اردیبهشــت  ۹۷تا  ٢٠مرداد  ۹۷بود یعنی من در این تاریخها در دیلینگ روم
حضور داشتم .همچنین من دو مافوق داشتم چطور میتوانستم این امور را برای آقایان
انجام دهم.نماینده دادستان گفت :طبق اظهارات کارمندان صالحی ،او سه میلیارد و ۶٠٠
میلیون از حســین زاده دریافت کرده است همچنین طبق اظهارات حسین زاده۵٠٠ ،
میلیون تومان از این پول پرداختی به صالحی ،در سبد سهام برده نشده است؛ ضمن اینکه
حسین زاده میگوید رضایتی برای پرداخت این پول به صالحی جهت سرمایه گذاری در
بورس نداشــته است.نماینده دادستان افزود :صالحی نمیتواند کیفرخواست را تکذیبیه
بخواند؛ ش دربانی در اظهارات خود گفته اســت که  ٢٠٠هــزار دار اول را که صالحی
میگوید برای کارمندان بانک مرکزی بوده در سال  ۹۶به صالحی پرداخت کرده است و
 ٢٠٠هزار دار بعدی را در ســال  ۹۷پرداخت کرده اســت که با این  ٢٠٠هزار دار دوم
طبق اظهارات کارمندان صالحی در قزوین یا فیروزکوه دامداری خریده شده است.نماینده
دادستان گفت :ارتباط حسینزاده با صالحی در دو بخش سرمایهگذاری در بازار سرمایه و
خرید سهام و دیگری در تغییر ریت ارز بوده است ،حسینزاده سه میلیارد و  ۶٠٠پرداخت
کرده و این پول به واسطه تغییر ریت ارز هم به صورت ریالی و هم به صورت داری بوده
است.وی اظهارات حسینزاده را قرائت کرد و گفت :حسینزاده گفته است که صالحی از
من یک میلیون دار برای سرمایهگذاری در بورس طلب کرد و من گفتم که این پول را
ندارم و شرکای ما در ترکیه باید آن را انجام دهند .صالحی به ترکیه رفت و در آنجا شرکای
ترکیــه به من گفتند اگر به صالحی پول ندهــی ،صالحی کار ما را در بانک مرکزی گیر
میاندازد و مبلغ سه میلیارد و  ۶٠٠میلیون تومان به حساب صالحی واریز کردیم و قرار
شد دو ماه بعد آن را بپردازد ،اما بعد صالحی گفت که ضرر کرده است و  ۵٠٠میلیون از
آن را کسر و مابقی را ماهها بعد پرداخت کرد.نماینده دادستان اضافه کرد :به خاطر همین
میگویم صالحی اتاق معامله ارزی دیلینگ روم را گردنه اخذ وجوه از کارگزاران ارزی کرده
بوده است.نماینده دادستان ادامه داد :حسینزاده اظهار کرده تغییر نرخ ارز به نفع ما بود
و صالحی این اقدام را انجام میداد.در ادامه جلســه دادگاه برخی از اظهارات حسینزاده
پخش شد که در آن حسینزاده گفت سه میلیارد و  ۶٠٠میلیون تومان در سه فقره به
حســاب شــخصی صالحی واریز کردیم.در ادامه صدای پخش شــده در دادگاه صالحی

پیشنهاد دو نرخی را به حسین زاده داد به این صورت که ساعت  ۱۱نرخ را میبندیم ،اگر
تا ســاعت یک باا رفت ،نرخی که در ســاعت یک توسط او اعام میشد در نظر گرفته
میشد و مابه التفاوت نرخ اعامی  ۱۱تا یک به صورت  ۵٠-۵٠تقسیم میشود.پس از آن
نماینده دادســتان گفت :حسینزاده گفته است سود ما  ٢میلیارد و  ۴٠٠میلیون تومان
بوده است که  ۵٠درصد آن یعنی یک میلیارد و  ٢٠٠میلیون تومان بابت تغییر نرخ ارز
به صالحی پرداخت شده است.نماینده دادستان ادامه داد :صالحی میگوید تغییر نرخ ارز
ممکن نیست ،اما سه کارگزاری بر اساس اسنادی که ارائه شد میگویند پولهایی که به
صالحی دادهایم به خاطر تغییر نرخ ارز بوده اســت.متهم صالحی پاســخ داد :بر اساس
حسابهای من زمانی که وجه تکمیل شد یعنی در تاریخ ٢۶اردیبهشت  ،۹۶دو روز بعد
من کار خریداری ســهام را شــروع کردم.قاضی خطاب به این متهم گفت :یعنی در این
حســاب فقط همان  ۳میلیارد و  ۶٠٠بوده اســت ،شماره حسابتان را اعام کنید.قاضی
خطاب به این متهم افزود :یعنی شما اول پول را گرفتید بعد سهام خریدید و قرارداد امضا
کردید؟متهم پاسخ داد :بله؛ من این کار را کردم ،چون او در تهران حضور نداشت.قاضی
خطاب به این متهم اظهار داشــت :چرا در تاریخ دهم خرداد  ۹۶ننوشتید چه چیزهایی
خریداری کردید؟متهم پاسخ داد :نوشتم.قاضی خطاب به این متهم گفت :شما به صورت
کلی نوشــتید چرا به صورت جزئی ننوشــتید؟متهم صالحی گفت :تمــام کارگزاریها
میخواستند من را برای خودشان داشته باشند .من به فکر دریافت سکه و ماشین و اینجور
موارد نبودم و میخواستم از علم خودم استفاده کنم ،سهام بخرم و از آن سود بگیرم.قاضی
پاسخ داد :قابل پذیرش نیست.متهم صالحی گفت :در سال  ،۹۱هفت میلیارد تومان در
حســاب کد بورسیام پول بوده است؛ من در سال  ۹۷وارد دیلینگ روم شدهام ،اتهاماتی
که نماینده دادســتان به من میزند کذب است.نماینده دادستان اظهار داشت :صالحی
میگوید سخنان ما سندیت ندارد؛ آقای صالحی آیا بی ام و مستند نیست؟ خودرویی که
قیمت امروز آن حدود هفت میلیارد تومان اســت .همچنین مشــخص نشد که بااخره
صالحی از پول فروش منزل پدرش برای حسین زاده سهام خریدهاند یا از پول خود حسین
زاده این سهام را خریده است؟ این اظهارات صالحی متناقض است.نماینده دادستان افزود:
صالحی میگوید کارگزاران بانک مرکزی میخواستند من را برای خود حفظ کنند .خب
سوال این است که آقای صالحی میخواستید برای آن کارگزاران چه کار کنید؟ چرا آن
کارگزاران به شما پول میدادند که برای آنها سهام بخرید؟ شما که خودتان امروز گفتید
متخصص بورس نیستید.نماینده دادستان اظهارداشت :تغییر ریت ارز به نفع کارگزاران
صورت گرفته است و دار نیز که قابل ردیابی نیست دریافت شده است .شما تبحر داشتید
و این ارتشاء را به صورت داری که قابل پیگیری نباشد ،صورت میدادید.نماینده دادستان
گفــت :در قضیه پرداخت دو مبلغ هر کدام به مقدار  ٢٠٠هزار دار به صالحی از جانب
دربانی ،کارمند صالحی میگوید  ٢٠٠هزار دار دوم را از دهقان گرفتهام .البته دربانی و
یکی از کارمندان صالحی ابتدا به این موضوع اقرار نمیکردند ،اما پس از آنکه با هوشیاری
ضابط آن کارمندی که دربانی هویتش را انکار میکرد شناسایی شد ،هم دربانی و هم آن
کارمند به پرداخت دو مبلغ هر کدام به میزان  ٢٠٠هزار دار به صالحی از جانب دربانی
اقرار کردند.در ادامه جلسه دادگاه فیلم پیامهای رد و بدل شده میان صالحی و فرجام در
خصوص تغییر ریت ارز به نمایش درآمد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

شاه بیت بهره وری در سازمانها ،اثر بخشی
آن می باشد
نماینده مردم اصفهان دکتر طغیانی با حضور در ستاد برق از دستاوردها و توانمندی های
شرکت توزیع برق اصفهان بازدید نمود .و در خصوص عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان
گفت  :دیدگاهها و بازخوردهای مردم کیل و اندازه عملکرد این شــرکت خدمت رسان را
به نمایش گذاشته است و تا آنجا که خبرهایی در این حوزه به ما رسیده بیشتر بر رضایت
مردمی دور می زند .وی در ادامه گفت :باید افق ها و تصمیم های پیش رو را به رضایتمندی
هر چه بیشــتر مردم نزدیک کنید که به حمد ا...دیدگاه فکری مدیران این شــرکت این
شرایط را فراهم نموده است .وی تاکید کرد  :اگر قوانینی وجود دارد که معارض با سیاست
گذاری و چشم اندازهای این شرکت می باشد ما می توانیم با حذف یا برطرف نمودن این
قوانین کیفیت خدمت رسانی به مردم را بیشتر و بهتر کنیم .وی در خصوص افزایش مصرف
برق مشترکین گفت :دیگر زمان آن نیست که میزان تولید را به میزان مصرف برسانیم چرا
که کاری غیر منطقی و عبث می باشد و ما باید مدیریت مصرف را به عنوان مهمترین اصل
برای مردم فرهنگ ســازی و نهادینه نماییم چرا که هزینه های احداث نیروگاهها بســیار
سنگین و ظرفیت محیط زیست کشور بیش از این توان این همه سوخت فسیلی را ندارد
حتی شرایط لجستیک و پشتیبانی زیادی را نیز می طلبد .وی تاکید کرد  :تاش مدیران و
همکاری مردم است که در نهایت موجب بهره وری در حوزه صنعت برق خواهد شد و چالش
ها و مشکات این حوزه را بر طرف می کند .وی به ادبیات توسعه پرداخت .

صورتهای سال مالی منتهی به 29
اسفند  98هلدینگ ماهان تصویب شد
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساانه شرکت
گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) که با حضور بیش
از  ۹۹درصد صاحبان سهام برگزار شد ،صورت های مالی منتهی
به  ٢۹اســفند  ۱۳۹۸به تصویب رسید.در جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده ساانه شرکت گسترش صنایع و معادن
ماهان (سهامی عام) که با حضور بیش از  ۹۹درصد صاحبان سهام برگزار شد ،صورت های
مالی منتهی به  ٢۹اســفند  ۱۳۹۸به تصویب رســید.به گزارش روابط عمومی گروه مالی
گردشگری ،در این جلسه ابتدا صادق جاهد خطیبی مدیرعامل هلدینگ ماهان گزارشی از
عملکرد سال مالی  ۱۳۹۸ارائه کرد و سپس گزارش حسابرس به جلسه قرائت شد.مدیرعامل
شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان گفت :هلدینگ ماهان درسال مالی ۱۳۹۷بدهی بالغ
بر۱۹۵۵میلیارد ریال داشت که با تدابیراتخاذ شده دراقدامات اجرایی و مدیریتی درهلدینگ
ماهان وشرکت های تابعه این رقم بدهی ،به ٢٢۷میلیارد ریال سود درسال ۱۳۹۸منجرشد.
صادق جاهد خطیبی در ادامه گزارش خود به مجمع عمومی و سهامداران پیرامون اقدامات
انجام شــده پس ازتغییرات مدیران ومعاونان درســال ۱۳۹۸اظهار داشت :درسال گذشته
اقدامات انجام شــده درسه بخش کاربردی واساسی صورت گرفته که منجربه بدست آمدن
موفقیت های بزرگ وشــگرفی شده اســت.وی در خصوص مهم ترین اقدامات انجام شده
در حوز راهبری شــرکت ها گفت :پیاده سازی سیســتم جامع اطاعاتی یکپارچه ()ERP
درسطح شرکتهای تابعه ،برنامهریزی پایش و کنترل عملیات شرکتهای تابعه برای ایجاد
رشد عملیات و سود ،تدوین استراتژی شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان ،ایجاد ارزش
افزوده و سودآوری بیشتربا استفاده ازسهم سنگ آهن معدن شماره ٢بخشی از این اقدامات
است.خطیبی درادامه توضیح مهمترین اقدامات انجام شده درحوزه کسب وکاراین هلدینگ
افزود:عضویت درشرکت مدیریت اکتشاف معدنی پایا(کنسرسیوم اکتشاف)با هدف شرکت در
کشف پتانسیل های جدید معدنی درمقیاس بزرگ و سرمایه گذاری برای توسعه فعالیت های
معدنی ازاکتشاف تا فرآوری ،تملک شرکت حمل و نقل جاده ای ،ریلی ،دریافت موافقت اولیه
احداث کارخانه کنسانتره آهن درمنطقه سیرجان و همچنین دریافت مجوز ورود  ۴٠دستگاه
ماشین آات معدنی از وزارت صمت ازمهمترین اقدامات دراین زمینه بوده است.
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گزیده خبر
با راهاندازی نسخه الکترونیکی سفته ،تسهیات و اعتبارات

دریافت آناین خدمات مالی برای مردم
ممکن شد
معاون وزیر اقتصاد تاثیرات راهاندازی نســخه الکترونیکی سفته و تسهیات
و اعتبارات دیجیتال را در ســهولت دریافت انواع خدمات مالی توسط مردم،
بهبود رشد اقتصادی ،افزایش شفافیت موثر دانست و گفت :هم اکنون مردم ما
در اکثر نقاط کشــور میتوانند خدمات مالی خود را به صورت آناین دریافت
کنند و وقتی خدمات مالی ،امکان دریافت پیدا میکند طبیعتا ،کمک کننده
رشــد اقتصادی و کاهش فقر خواهد بود.عباس معمارنژاد اظهار کرد :موضوع
«فراگیری مالی» به عنوان یکی از دغدغههای دولت ،بدین معنی اســت که
مردم در حوزه خدمات مالی از جمله بانک ،بیمه و بورس ،به تمام محصوات
و خدمات مالی به شکل کم هزینه ،سریع و راحت دسترسی داشته باشند.وی
در ادامه با بیان اینکه یکی از ثمرات «نسخه الکترونیکی سفته» و «تسهیات
و اعتبارات دیجیتال» فراهم سازی فراگیری مالی است ،گفت :هم اکنون مردم
ما در اکثر نقاط کشور میتوانند خدمات مالی خود را به صورت آناین دریافت
کنند و وقتی خدمات مالی ،امکان دریافت پیدا میکند طبیعتا ،کمک کننده
رشــد اقتصادی و کاهش فقر خواهد بود.معاون وزیر اقتصاد افزود :وزارت امور
اقتصادی و دارایی به دنبال تدوین استراتژی فراگیری مالی است و پروژههای
الکترونیکــی کردن و دیجیتالی کردن بانکها ،بیمه ها و بورس در راســتای
فراگیری مالی تفســیر میشــود.معمارنژاد ادامه داد :در گذشته اگر شخصی
میخواســت تســهیات دریافت کند ،مجبور بود بصورت حضوری به بانک
مراجعه کند تا کلیه مراحل از قبیل درخواست تسهیات ،امضای قرارداد ،ارائه
تضمین و دریافت و پرداخت اقساط آن را به شکل فیزیکی انجام دهد ولی در
پروژه امروز ،تمام این مراحل به صورت الکترونیکی و دیجیتالی انجام میشود.
وی در پایان سخنانش با بیان اینکه مراجعه حضوری و فیزیکی به بانک برای
انجام اقدامات مالی ،در برخی مواقع زمینه ساز افزایش فساد است ،گفت :در
این پروژه ،شفافیت بسیار افزایش پیدا میکند.
انصراف از تصمیمگیری درباره حق مسکن کارگران

سرانجام افزایش حق مسکن کارگران
چه شد؟
 ۴٠روز از نامه وزیر کار به دولت برای بررســی حق مسکن کارگران میگذرد
با این حال دولت اگرچه واقف به تغییرات نرخ کااها است اما هنوز خبری از
تصویب این مولفه نیست ،.نهم مرداد ماه است و بیش از  ۴٠روز از نامه وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به دولت برای بررسی و تصمیم گیری درباره حق
مسکن کارگران آنهم با قید دو فوریت میگذرد و اگرچه شریعتمداری و برخی
از اعضای شــورای عالی کار هفته گذشته را زمان تصویب حق مسکن اعام
میکردند اما هنوز خبر نیست.آنطور که در نامه شریعتمداری عنوان شده بود
افزایش حق مســکن کارگران در صورت تصویب در دولت باید از تیر ماه باید
اعمال شود که همان ابتدا مورد انتقاد فعاان کارگری قرار گرفت زیرا به اعتقاد
آنها ،افزایش حق مســکن باید از ابتدای سال اعمال و مابهالتفاوت  ۶٠٠هزار
تومانی ماه بهار نیز به حساب کارگران واریز شود.آیت اسدی عضو شورای عالی
کار میگوید :ما نمایندگان کارگری مساله را بارها پیگیری کردیم؛ حتی نامه
زدیــم و وعدههای دولت را یادآوری کردیم؛ انتظار ما نمایندگان کارگری این
است که دولت زمان اجرای حق مسکن را از ابتدای سال اباغ کند تا قسمت
ناچیزی از هزینههایی که در این چند ماه به خانوارهای کارگری کشور تحمیل
شده ،جبران شــود .حاا که دولت در تصویب و اباغ حق مسکن  ۳٠٠هزار
تومانی تا این اندازه تأخیر داشــته ،باید حتماً زمان اجرای این مؤلفه مزدی را
از ابتدای سال در نظر بگیرد.اگرچه به نظر نمیرسد دولت موعد افزایش حق
مسکن را از ابتدای امسال تعیین کند اما حداقل میتواند با توجه به گذشت ۵
ماه از سال و  ۴٠روز از نامه وزیر کار ،این مؤلفه را به تصویب نهایی برساند تا
در لیست حقوقی اعمال شود و ما به التفاوت  ٢٠٠هزار تومانی تیر به حساب
کارگران واریز شــود.محمدرضا تاجیک دیگر عضو شورای عالی کار میگوید:
برای تصویب حق مسکن کارگران ما از جانب وزارت کار پیگیر هستیم ،مقرر
شده بود حتماً قبل از مرداد ماه  ،۹۹وضعیت حق مسکن به نتیجه برسد ،اما
هنوز خبری نیست .هر زمانی که حق مسکن کارگران تصویب و اجرایی شود،
معوقات آن از اول تیر ماه به آنها پرداخت میشــود.مصوبه شورای عالی کار
برای افزایش حق مسکن به امضای  ۳وزیر دولت یعنی وزیر کار ،وزیر اقتصاد
و وزیر صمت رســیده و دولت این بخشنامه را بیش از یک ماه در کمیسیون
اجتماعی و بعد در کمیسیون اقتصادی بررسی کرده است.

ایرانیها ،همچنان بزرگترین خریداران
ملک در ترکیه
در شش ماهه نخست امسال اتباع ایرانی بیشترین خرید ملک در ترکیه را در
مقایسه با دیگر اتباع خارجی داشته اند.به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه ،به
دنبال شیوع کرونا در ترکیه ،تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه
کاهش داشته است؛ به گونه ای که طبق اعام مرکز آمار این کشور ،در شش
ماهه نخســت امسال ،میزان خرید خانه توســط اتباع خارجی با هدف اخذ
اقامت و شــهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل  ٢۹درصد کاهش
داشــته و به  ۱۴هزار و  ٢۶٢واحد رسیده است .استانبول محبوب ترین شهر
برای خرید خانه توسط اتباع خارجی بوده و طی این مدت  ۶۹٠٢مورد از کل
معامات مســکن صورت گرفته توسط اتباع خارجی مربوط به این شهر بوده
است .پس از استانبول نیز شهرهای آنتالیا با  ٢۷٠۸مورد و آنکارا با  ۹۶۴مورد،
محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه توسط اتباع خارجی بوده اند.
به گفته مرکز آمار ترکیه ،طی این مدت اتباع ایرانی با خرید  ٢۶٢۸واحد خانه
بزرگترین گروه خریدار خارجی مسکن ترکیه بودهاند و عراقی ها ،چینی ها،
آذربایجانی ها روس ها در رده های بعدی قرار گرفته اند .در شش ماه نخست
امسال  ۶٢۴هزار و  ۷۶۹مورد انتقال ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که
نســبت به مدت مشابه سال قبل حدود  ٢۳.۵درصد افزایش پیدا کرده است.
 ۴۴۷و  ۳٠٢خانه از خانه های فوق نوساز بوده اند.استانبول کماکان اصلیترین
مقصد خرید ملک در ترکیه بوده است؛ به گونه ای که  ۱٠۶هزار و  ۳۱۱واحد
از کلخانههای خریداری شده ،مربوط به استانبول بوده است .پس از این شهر،
آنکارا با  ۶۹هزار و  ۷۸واحد و ازمیر با  ۳۹هزار و  ۳۳۱واحد در ردههای دوم
و سوم قرار گرفته اند.یک معامله گر مسکن ترک گفت :انتظار می رود امسال
شــاهد جهش چندانی در خرید خانه در ترکیه به ویژه توسط اتباع خارجی
نباشیم اما باید توجه داشت که در شرایط رکود ،قیمت ها در پایین ترین سطح
ممکــن قرار می گیرد و این برای خریداران واقعی یک فرصت طایی خواهد
بود .طبق قوانین جدید ،اتباع خارجی با خرید خانهای به ارزش  ٢۵٠هزار دار
و بااتر میتوانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند .از زمان تصویب
این قانون ،خرید خانه توسط خارجیها رونق زیادی گرفته است.
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تفرج کنجکاوانه در رودخانه کرج
خطرناک است

استقبال از طرح رایگان دوگانه سوز نمودن
خودروهای عمومی باری و مسافری

آذربایجان شــرقی – وحید خوش زرع :مدیر شــرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی
از اســتقبال مردم از طرح رایگان دوگانه ســوز نمودن
خودروهای عمومی باری و مســافری استان خبر داد و
گفت :این منطقه بعنوان دومین استان بیشترین ثبت
نام را با  ۱۱۶۹دســتگاه خودرو به خود اختصاص داده است.به گزارش خبرنگار
ما در آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه آذربایجان شــرقی ،علی روح اللهی با اشاره به اهمیت اجرای طرح
رایگان دوگانه سوز نمودن خودروهای عمومی باری و مسافری در کاهش آلودگی
هوا و صرفه جویی در مصرف بنزین گفت :از آغاز اجرای این طرح  ۱۱۶۹دستگاه
خودرو در استان جهت تبدیل گاز سی ان جی ثبت نام نموده اند که  ۲۸۴دستگاه
روند تبدیل را طی کرده و از خدمات ســوخت رسانی گازطبیعی برخوردار شده
اند .به گفته روح اللهی ،منطقه آذربایجان شرقی دومین استان از لحاظ ثبت نام
و تبدیل کارگاهی می باشد که نشان از استقبال مالکان خودروهای عمومی باری
و مســافری از این طرح دارد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
آذربایجان شــرقی تصریح کرد :بیشترین میزان تبدیل در این منطقه در خرداد
ماه ســال جاری انجام گرفته که نشان از افزایش تدریجی میزان درخواست دارد
که با پیگیری مستمر ،عملیات دوگانه سوز نمودن خودروهای مذکور نیز سرعت
بیشتری را شاهد خواهد بود.
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران:

 ۱۰هزار مشترک برق مازندران صنعتی است
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران شمار مشترکان را
بیش از یک میلیون و  ۴۰۰هزار مشــترک اعام کرد و
گفت ۱۰ :هزار و  ۸۰۰مشترک در حوزه صنعتی است.
محمد حســین اسدی گرجی با اشاره به وجود بیش از
یک میلیون و  ۴۳۶هزار مشترک برق در استان ،شمار
مشترکان صنعتی را  ۱۰هزار و  ۸۱۲مشترک ذکر کرد و گفت :این تعداد کمتر
از یک درصد مشترکان را تشکیل می دهند.وی میزان مصرف برق گروه صنعتی
را  ۲۰درصد برشمرد و گفت ۴۴ :درصد برق استان را حدود یک میلیون و ۱۰۰
هزار مشترک بخش خانگی مصرف می کنند.اسدی گرجی شمار مشترکان بخش
کشــاورزی را حدود  ۸۸هزار مشــترک با مصرف برق شش درصدی برشمرد و
گفــت :در بخش عمومی نیز  ۸۴هزار مشــترک وجــود دارد که  ۱۱درصد برق
اســتان را به خود تخصیص داده اســت.ی با اظهار اینکه بیش از  ۸۰درصد برق
روزانه اســتان برای وسایل سرمایشی مصرف می شود ،ادامه داد :در استان ۱۷۲
هزار مشترک سایر مصارف وجود دارد و باید با کمک و تعامل یکدیگر و مدیریت
مصرف ،پیک بار را پشــت سر گذاریم .سهمیه مصرف برق مازندران در تابستان
هزار و  ۵۷۵مگاوات اســت اما در روزهای گذشته میزان مصرف تا بیش از هزار
و ۸۰۰مگاوات رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران مطرح کرد؛

اجرای مانور جهادی بهینه سازی شبکه های
برق در غرب مازندران
مدیرعامل شــرکت توزیع برق غرب مازندران گفت:
مانور جهادی برای اصاح ،بهینه سازی و رفع ضعف
ولتاژ برق در تمامی شهرستان های تحت پوشش در
دست اجرا است.کیوان فرح زاد اظهار داشت :با وجود
شیوع موج دوم کرونا به وظیفه خدمت رسانی شرکت
توزیع نیروی برق غرب برای تأمین برق پایدار مشــترکان خللی وارد نشده و
در این در حالی اســت که در شرایط حســاس و نیاز مراکز درمانی به برق،
مسئولیت پرسنل این شرکت دو چندان شده است.مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق غرب مازندران گفت :همکاران فنی و اجرایی در تمامی امورهای
هشــتگانه با برنامه ریزی های مدون با اجــرای مانورهای جهادی و رعایت
پروتکلهای بهداشتی و در شــرایط پیک تابستان ،نسبت به اصاح ،بهینه
ســازی و رفع ضعف ولتاژ شــبکه ،مقابله با پدیده سرقت انرژی و تجهیزات
شبکه اقدامات ارزندهای انجام میدهند.وی افزود :بخش مهمی از این پروژه
حذف پایههای ســرگردان در راســتای اصاح مبلمان شهری و روستایی و
حذف کانونهای خطرآفرین شــبکه اســت.فرح زاد ادامــه داد :امروز و در
شهرستان محمودآباد نیز در قالب ســه گروه پیمانکاری به استعداد ۶۰نفر
نیروی عملیاتی ،ده خودروی عملیاتی و باابر ،عملیات تبدیل شبکه سیمی
به کابل خودنگهدار در روســتاهای آزادمون ،تشبندان و ترسیاب به متراژ دو
کیلومتر انجام شد.
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تاثیر افت ذخیرهسازی آمریکا؛

استانها

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خبر داد؛

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان البــرز بــا اشــاره بــه مــرگ
حــدود  ۲۷نفــر در رودخانه های اســتان در ســال جــاری گفــت  :تفرج و
گردشــگری کنجکاوانــه دررودخانــه های کــرج و طالقان خطرناک اســت.
رودخانه خروشــان کرج از جلوه های زیبا و دیدنی حاشیه جاده کرج – چالوس
روزانه صدها مسافر و گردشگر از کنار آن می گذرند و این روزهای گرم تابستانی
بسیاری در خنکای حاشیه این رودخانه اتراق می کنند ،بعضی هم از سرکنجکاوی
یا برای تفرج خود را به آب می زنند .آب با سرعت فراوان از فرق البرز جنوبی به
سمت سد امیر کبیر و دامنه های کرج در حرکت است  ،جاذبه ای زیبا و دیدنی
که ســبزینگی آب در ســد و محدوده های پرآب بیشتر به چشم می آید.امسال
همانند پارســال سدامیر کبیر به لطف بارش های فراوان لبریز است و شتاب آب
به حدی اســت که هر جسم سبک و سنگینی را با خود حمل می کند و به قعر
سد یا پایین تر از آن انتقال می دهد ،در این وضعیت برخی از روی بی تجربگی
و نا آشــنایی به مخاطرات رودخانه کرج خود را به آب می زنند که بازگشــت به
زندگی تاحدود زیادی امکان پذیر نخواهد بود.پا نهادن به آب همان و غلتیدن در
میان ســنگ ها و گم شدن در امواج همان و شاید ساعت ها  ،روزها  ،هفته ها و
ماه ها کار جستجو نتیجه ندهد .طول رودخانه کرج حدود  ۷۰کیلومتر است که
تمام بخش های این رودخانه برای ورود گردشگران حتی شناگران ماهر خطرناک
است و دمای پایین و شتاب آب کار تجسس افراد غرق شده برای گروهای نجات
غریق را سخت کرده است.همچنین رودخانه طالقان دیگر جاذبه گردشگری است
که به علت شدت و دمای پایین آب مخاطرات آن کمتر از رودخانه کرج نیست.
بارها هشدار داده ایم.

@sobheqtesad
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قیمت نفت در معامات دیروز چهارشــنبه بازار جهانی تحت
تاثیر گزارشــی که کاهش غیرمنتظــره ذخایر نفت آمریکا را
نشان داد و بازار را نسبت به وضعیت تقاضا در بحبوحه افزایش
شیوع ویروس کرونا امیدوار کرد ،باا رفت .بهای نفت برنت با
 ۱۴ســنت معادل  ۰.۳درصد افزایش ،به  ۴۳دار و  ۳۶سنت
در هر بشــکه رسید .نفت برنت روز ســه شنبه با  ۰.۴درصد
کاهش قیمت بسته شــده بود .بهای معامات وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا با دو ســنت معادل  ۰.۳درصد افزایش ،به
 ۴۱دار و شــش سنت در هر بشــکه رسید در حالی که روز
گذشته  ۱.۵درصد کاهش به ثبت رسانده بود.گزارش موسسه
امریکن پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته
 ۶.۸میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و به  ۵۳۱میلیون بشکه
رسیده است .تحلیلگران افزایش این ذخایر به میزان  ۳۵۷هزار
بشــکه را پیش بینی کرده بودند .آمار رســمی بعدازظهر روز
جاری از سوی اداره اطاعات انرژی آمریکا منتشر خواهد شد.
عراق بــرای جبران کمبود شــدید برق
و جلوگیری از اعتراضــات ،قصد دارد از
ترکیه و یک شــرکت مستقر در منطقه
کردســتان برق وارد کند.احمد موســی،
ســخنگوی وزارت برق عــراق به اس اند
پی گلوبال پاتس گفت :عراق قصد دارد
 ۴۵۰مگاوات برق از گــروه  KARکه در
منطقه نیمه خودمختار کردستان مستقر
اســت و  ۲۰۰مگاوات برق از ترکیه وارد
کند تــا کمبود برق را جبــران کند.این
واردات موقتــی احتمال تامین برق را در
ایام تابســتان و بحران دمــای باا بهبود
خواهــد بخشــید.اعتراضات علیه قطع
برق در هفته جاری که کشــته شدن دو
نفر را در پی داشــت ،باعث شد عراق به
دنبال راه حل کوتــاه مدتی برای کمبود
برق باشد که یک مشکل همیشگی بوده

نفت به مدار صعود بازگشت
به گفته اســتفن اینس ،استراتژیست ارشــد بازار در شرکت
اکسی کورپ ،این آمار تا حدودی نگرانیها را نسبت به وضعیت
تقاضا برطرف می کند.افزایش شــیوع ویروس کرونا ،نگرانیها
نسبت به سقوط تقاضا برای سوخت و اشباع عرضه در بازار را
همچنان به قوت خود نگه داشته است .شمار زیاد موارد جدید
ابتا بــه کووید  ۱۹هر روز در آمریــکا که بزرگترین مصرف
کننده نفت جهان اســت و سایر کشــورها گزارش می شود.
چهار ایالت آمریکا روز سه شنبه رکورد روزانه مرگ بر اثر این
بیماری را اعام کردند و موارد ابتا در تگزاس از مرز  ۴۰۰هزار
نفر گذشت.تاشهای مقامات آمریکایی برای تهیه یک بسته
نجات مالی دیگر با اختافاتی روبرو شده و جمهوریخواهان با
طــرح فراهم کردن یک تریلیون دار کمک ویژه دوران کرونا
مخالفت کردند.بر اســاس گزارش رویترز ،در هنگ کنگ هم
دولت نســبت به شیوع گسترده ویروس کرونا هشدار داد و از
مردم خواست در خانه هایشان بمانند.

عراق خریدار برق ترکیه شد
و همواره در ایام اوج گرمای تابســتان و
افزایش دما به  ۵۰درجه سلسیوس باعث
برانگیخته شدن اعتراض مردم می شود.
این اعتراضات باعث شــده است با وجود
فشــار آمریکا برای قطع واردات از ایران،
عراق بــه واردات گاز و بــرق ایران ادامه
دهد .عــراق از ســال  ۲۰۱۸معافیتهای
مکرر آمریکا برای واردات گاز و برق ایران
را دریافت کرده است و تحت توافق فعلی
با ایــران ،می تواند حداکثر  ۱.۲گیگاوات
برق در طول اوج تقاضا وارد کند.
پایبندی به توافق کاهش تولید اوپک
پاس

نقش اساسی بانک
مرکزی آمریکا در
افزایش قیمت نفت

قیمت نفت با وجود این که تقاضای جهانی بســیار پایینتر از
ســطح پیش از دوران شیوع ویروس کرونا مانده ،در محدوده
باای  ۴۰دار در هر بشــکه تثبیت شده است.همه از نقش
مهمــی که گروه اوپک پاس در متعادل کردن بازار نفت ایفا
کرده است و همچنین کاهش تولید نقاط دیگر از جمله مناطق
نفت شیل آمریکا مطلعند اما بررسی بیشتر نشان می دهد بانک
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عراق متعهد شــده است به توافق کاهش
تولید اوپک پاس پایبنــد بماند و مازاد
تولیدی که در ماههای مه و ژوئن داشته
اســت را با کاهش بیشتر تولید در طول
تابستان جبران کند .تولید کمتر نفت به
معنای تولید کمتر گاز خواهد بود که به
عنوان خوراک مورد استفاده نیروگاههای
برق قرار می گیرد .نیاز به گاز و فشار مردم
ممکن است پایبندی عراق به این پیمان
در فاصله ژوییه تا سپتامبر را پیچیده کند.
به گفته احمد موسی ،عراق قصد دارد از
اوت یا ســپتامبر به تدریج  ۱.۵گیگاوات
ظرفیت نیروی نصب شده از نیروگاههای
مختلف جدید یا نیروگاههای فعلی که در

مرکزی آمریکا در تقویت قیمتهای نفت نقش بسیار بزرگتری
داشته است.قیمتهای نفت همواره همسو با تورم بوده است .به
عنوان مثال در فاصله سال  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۸که سیاست پولی
تسهیلی شــد ،تورم و قیمتهای نفت باا رفت .پس از بحران
مالی ،بانک مرکزی آمریکا اقدامات فوق العاده ای برای احیای
رشد اقتصادی در پیش گرفت و قیمتهای نفت در فاصله سال
 ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۱جهش یافت.ارتباطهای متعددی میان اقدامات
بانک مرکزی آمریکا و قیمتهای نفت وجود دارد .هزینه نیروی
کار ،زمین و مواد خام با تورم باا می رود .زمانی که هزینه ها
افزایش پیدا می کند ،تولید گرانتر می شود .قیمت نفت برای
اقتصاد اهمیت زیادی دارد و هر گونه بهبود رشــد اقتصادی،
قیمتهای نفت را بــاا می برد.طبق گزارش بانک ســرمایه
گذاری ریموند جیمز درباره رابطه میان تورم و بازارهای نفت،

دست تعمیر قرار دارند را به تدریج اضافه
کند .تولید برق عراق در حال حاضر بین
 ۱۶تا  ۱۸گیگاوات در روز است.این کشور
همچنین می خواهد توافقی که در سال
 ۲۰۱۹برای متصل کردن شبکه برق خود
به شبکه شورای همکاری خلیج فارس و
واردات  ۵۰۰مگاوات برق از طریق اتصال
به شبکه برق کویت امضا کرده بود را احیا
کند .شورای همکاری خلیج فارس شامل
کشــورهای عربستان ســعودی ،کویت،
بحرین ،قطر ،امارات متحده عربی و عمان
است.بر اســاس گزارش پاتس ،بغداد تا
 ۸۰درصد کار روی ســمت عراقی اتصال
برق با شبکه برق شورای همکاری خلیج
فارس را تکمیل کرده اســت .اما شــیوع
ویروس کرونا و وضعیــت اقتصادی ،کار
تکمیل را به تاخیر انداخته است.

همبستگی میان نفت و تورم به دو دلیل مستحکم می شود.
نخست این که کاهش شدید نرخ تولید نفت شیل آمریکا به
معنای آن اســت که تولید تنها زمانی بهبود پیدا می کند که
فعالیت حفاری افزایش پیــدا کند و فعالیت حفاری به وضع
عادی برنخواهد گشت مگر این که قیمتها بااتر روند .همچنین
بسیاری از شرکتها تحت شرایط فعلی نمی توانند سوددهی
داشته باشند بنابراین قیمتها باید رشد کنند.با این همه بانک
مرکزی آمریکا نقش بسیار مستقیم تری ایفا می کند .سیاست
پولی که از ســوی بانک مرکزی آمریکا در واکنش به شیوع
ویروس کرونا به اجرا گذاشــته است ،در تاریخ این کشور بی
سابقه است .در طول بحران مالی جهانی ،عرضه پول در فاصله
دســامبر  ۲۰۰۷تا ژوییه  ۲۰۰۹به میزان  ۱۳درصد افزایش
پیدا کرد که معادل نرخ رشد مرکب ساانه هشت درصد بود.

نقشه راه احیای زاینده رود ارائه شد
معــاون آب و آبفای وزیر نیرو از ارائه نقشــه راه احیای زاینده رود
در جلســه شورای عالی آب ایران خبر داد و گفت :نقشه راه احیای
این رود نیاز به همکاری همگانی دارد .قاســم تقی زاده خامسی در
صفحه اینستاگرام خود نوشت :دیروز جلسه کار گروه احیای زاینده
رود به ریاست معاون اول رییس جمهوری آقای جهانگیری و سایر
اعضا برگزار شــد .زاینده رود در بین  ۶حوضه اصلی ،پرچالشترین
حوضههای آبریز کشــور است .با کاهش رواناب که در دوازده سال
اخیر حدود چهار و نیم میلیارد متر مکعب شده ،همچنین افزایش
مصرف در همه بخشها مشــکات بیشتر شده است.وی ادامه داد:
شورای عالی آب ایران برای رســیدگی به زاینده رود و کارون کار
گروه تشــکیل داده اســت تا راهکاری با مشارکت همه دستگاه ها
ارایه دهند .پس از حدود ۶ماه کارشناسی و بررسی تجارب جهانی
و داخلی امروز نقشه راه احیای زاینده رود در جلسه ارائه شد.معاون
وزیر نیرو اظهار کرد :مهمترین مرحله این نقشه راه شناخت است
که باید با مشــارکت و رضایت همه ذینفعان و ذیمدخان نهایی
شود .اگر بخشی نگری ادامه داشته باشد و هر کدام خود را ببینند
وچشم از نظر دیگران بپوشند راهی پیموده نخواهد شد.

کشف میدان گازی عظیم
در آبهای مصر
غولهای اروپایی انی BP ،و توتال کشف گاز طبیعی جدید در آبهای
کم عمق مصر را با موفقیت آزمایش کردند.شرکت انی ایتالیا اعام
کرد زمانی که فعالیت چاه بشروش آغاز شود ،روزانه حداکثر ۱۰۰
میلیون فوت مکعب گاز و  ۸۰۰بشکه میعانات تولید خواهد داشت.
این اکتشاف به منابع گاز طبیعی قابل توجه مصر اضافه می کند.انی
با  ۳۷.۷درصد سهم ،اپراتور امتیاز نورث الحمود است که بشروش در
آن واقع است و شرکت  BPهم  ۳۷.۵درصد سهم و توتال  ۲۵درصد
سهم دارد.این شرکتها به دنبال توسعه این منطقه و بهره گیری از
زیرساخت موجود هستند.کوین مک اچان ،نایب رییس اکتشاف
در توتال اظهار کرد :این نتایج از استراتژی ما برای تخصیص سهم
قابل توجهی از بودجه اکتشــافمان به جست و جوی هیدروکربنها
در نزدیکی زیرســاختهای فعلی حمایت می کند .این منابع هزینه
توسعه اندکی دارند و به سرعت می توانند به مرحله تولید برسند.
پس از این که انی در سال  ۲۰۱۵میدان گازی عظیم زهر را کشف
و آن را بزرگترین اکتشاف گازی در مدیترانه خواند ،مصر در سالهای
اخیر به کانون اکتشــاف گاز طبیعی در شرق مدیترانه تبدیل شده
اســت.انی اپراتور زهر بوده و  ۵۰درصد سهم در این میدان گازی
دارد در حالی که شرکت روسنفت  ۳۰درصد ،شرکت  BPو مبادله
پترولیوم هر کدام  ۱۰درصد سهم در بلوک شرق دارند که زهر در
آن واقع است.بر اساس گزارش اویل پرایس ،پس از راه اندازی شدن
این میدان در اوایل ســال  ،۲۰۱۸مصر به بازیگر اصلی در مدیترانه
تبدیل شــد و زهر نقش مهمی در کمک به مصر برای بی نیازی از
واردات گاز طبیعی مایع ایفا می کند.

برق برخی از ادارات قطع شد
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت :برق
تعدادی از سازمانها و اداراتی که همکاری ازم را در کاهش مصرف
نداشتند قطع شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق استان" ،سهیل کیانی" با اشــاره به الزام دستگاههای اداری،
دانشگاهها ،حوزههای علمیه و بانکها بر رعایت دستورالعملهای
مصوب برای کاهش مصرف برق گفت :از هفته گذشــته اکیپهای
نظارتی و بازرسی شرکت توزیع نیروی برق استان به ادارات مختلف
مراجعه و وضعیت مصارف آنها را بررسی میکنند.وی با اشاره به
اینکه مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان به همراه صداوسیما و
یکی از این اکیپهای نظارتی از برخی از دســتگاهها استان بازدید
کرد ،یادآور شد :در این بازدیدها برق تعدادی از سازمانها و اداراتی
که همکاری ازم را در کاهش مصرف نداشتند قطع شد.مدیر روابط
عمومی شرکت توزیع نیروی برق اســتان قم با بیان اینکه ادارات
موظف به کاهش  ۹۰درصدی مصارف خود در پیک مصرف هستند،
اظهار کرد :با توجه به تداوم گرما ،طرح بازدید و بازرســی از ادارات
اســتان تا پایان مردادماه ادامه دارد که امیدواریم تمام دستگاهها
نسبت به رعایت دســتورالعملها برای مدیریت برق مصرفی خود
کوشــا باشند.وی با اشــاره به اینکه برای مشترکینی که نسبت به
کاهش مصرف برق خود اقدام کنند پاداشهایی در نظر گرفته شده
است ،برخی از راهکارهای مدیریت مصرف را مورد تاکید قرار داد و
خاطرنشان کرد:کاهش حداقل  ۳۰درصد مصرف برق از ساعت ۱۲
الی  ۱۵نسبت به صبح همان روز ،تنظیم سیستمهای سرمایشی بر
روی  ۲۷درجه سانتیگراد و استفاده حداکثری از ظرفیت مولدها را
از جمله این راهکارها ذکر کرد.
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مدرس خیابانی؛

گزیده خبر

 ۹۵۰۰واحد تولیدی تعطیل هستند

سرپرست وزارت صمت اظهار داشت :از  ۴۵هزار واحد صنعتی
 ۹۵۰۰واحد تعطیل هستند که بنا داریم  ۱۵۰۰واحد را احیا
کنیم .تاکنون  ۳۸۰واحد غیرفعــال طی چهار ماه به چرخه
تولید بازگشتهاند.حســین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه
هیــات دولت دیروز در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه از
چهار مســیر برنامه جهش تولید در وزارت صمت را پیگیری
میکنیم ،اظهار داشــت :اولین مسیر ،استفاده از ظرفیتهای
خالی است که طبیعی است به افزایش تولید منجر میشود.
وی دومین مسیر در راستای اجرایی شدن اهداف جهش تولید
را اتمام طرحهای نیمه تمام برشــمرد و افزود :در حال حاضر
 ۱۳هزار طرح باای  ۶۰درصد داریم که در همین رابطه امروز
پنج طرح بزرگ صنعتی بــه ارزش  ۵۶۰۰میلیارد تومان در
استانهای خوزستان و فارس با حضور رییس جمهور به افتتاح
میرسد.سرپرست وزارت صمت خاطرنشان کرد :به طور کلی
در قالب طرحهای هفتگی  ۲۰۰طرح افتتاح خواهد شد.
وی راهانــدازی واحدهای غیرفعال را از دیگر برنامههای تحقق
اهداف جهش تولید عنوان کرد و گفت :از  ۴۵هزار واحد صنعتی
 ۹۵۰۰واحد تعطیل هســتند که بنا داریم  ۱۵۰۰واحد را احیا
کنیم .تاکنون  ۳۸۰واحد غیرفعال طی چهار ماه به چرخه تولید
بازگشــتهاند.وی ادامه داد :همچنین از  ۱۱هزار واحد معدنی
 ۴۴۰۰واحد تعطیل هســتند کــه  ۱۰۲۰معدن کوچک احیا
خواهد شد و طی چهار ماه گذشته  ۱۴۰واحد فعال شدهاند.وی
یادآور شــد :برای سرعت بخشیدن به پروژههای معدنی بخش

عمده کار به شورای عالی معادن استانها واگذار شده است.وی
چهارمین مسیر در راستای دستیابی به اهداف جهش تولید را

در فصل بهار؛

رقم کل تجارت ایران به  ۱۴میلیارد
دار رسید
ایران در ســه ماهه نخست امســال رقمی معادل  ۶.۴میلیارد دار صادرات
و  ۷.۶میلیــارد دار واردات داشــته که بر این اســاس رقم کل تجارت در
فصل بهار به  ۱۴میلیارد دار رســیده اســت.معاونت بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به تجارت کاایی ایران در سه ماهه نخست
امســال پرداخته و نوشته اســت :ایران در سه ماهه نخست سال  ۹۸رقمی
معــادل  ۱۱.۴میلیارد دار صادرات و  ۱۰.۴میلیارد دار واردات داشــت و
مجموع تجارت کشور در این مدت  ۲۱.۸میلیارد دار بود.صادرات ایران در
فصل بهار  ۹۹به  ۶.۴میلیارد دار رســید که این رقم  ۴۴درصد از صادرات
 ۱۱.۴میلیارد داری مدت مشابه سال قبل کمتر است .صادرات ایران از نظر
وزنی نیز در بهار ســال  ۹۸رقمی معادل  ۴۰.۰میلیون تن بود که در مدت
زمان مشابه امسال این رقم به  ۲۱.۹میلیون تن کاهش یافته است .مقایسه
این دو رقم حاکی از کاهش  ۴۵.۱درصدی صادرات ایران طی فصل بهار ۹۹
است.همچنین ایران طی این مدت واردات ایران  ۷.۶میلیارد دار داشته که
نســبت به واردات  ۱۰.۴میلیارد داری مدت مشابه سال قبل  ۲۶.۸درصد
کاهش داشــته اســت .با این حال از نظر وزنی واردات ایران طی این مدت
رقمی معادل  ۸.۹میلیون تن بوده که تنها  ۰.۸درصد از مدت زمان مشــابه
سال قبل کمتر است .ایران در سه ماهه نخست سال  ۹۸رقمی معادل ۹.۰
میلیون تن کاا وارد کرده بود.براساس این گزارش ،متوسط قیمت صادرات
کااهای تجاری ایران طی ســه ماهه نخست امسال  ۲۹۰دار برای هر تن
بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل  ۲.۱درصد افزایش را به
ثبت رســانده است.با این حال متوسط قیمت واردات کااهای تجاری ایران
در بهــار  ۹۹برابر بــا  ۸۵۴دار به ازای هر تن بوده که  ۲۶.۲درصد کمتر از
مدت زمان مشابه سال  ۹۸است .میانگین قیمت هر تن کاای وارداتی ایران
در سال  ۹۸برابر با یک هزار و  ۱۵۷دار بود.

چند روز قبل با اعام رییس سازمان
توسعه تجارت ،صدور کارت بازرگانی
جدید در ســامانه اتاق بازرگانی ایران
متوقف شد و طبق برنامه ریزی صورت
گرفته ،تمدید کارتهای بازرگانی نیز
از  ۱۵مــرداد مــاه دیگر در ســایت
اتاق بازرگانی امکان پذیر نیســت.بر
اســاس اباغیه ای که حمید زادبوم
به روسای سازمانهای صمت ارسال
کرده ،از این پس صــدور کارتهای
بازرگانی جدید صرفا از طریق سامانه
یکپارچه اعتبارســنجی انجام خواهد
شد و تمدید زمان کارتهای بازرگانی
قبلی نیز از طریق همین سایت ممکن
میشود.با اجرایی شــدن این بخش
نامه جدیــد ،تعدادی از فعاان بخش
خصوصی ابــراز نگرانی کردند که این
برنامه دولت ،گامی جدید در مســیر
محدود کردن فعالیت بخش غیردولتی
و افزایــش تصــدی گــری اســت؛
موضوعــی که کیوان کاشــفی ،عضو
هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران آن را
رد کرده است.او توضیح داده :اینطور
از برخی خبرها برداشــت میشود که

دستیابی به فناوریهای نوین عنوان کرد و افزود :از این طریق
نیز ارتقای توان تولید در کشور محقق خواهد شد.

اتاق بازرگانی دیگر مســئولیت صدور
کارت بازرگانی را بر عهده ندارد و این
فرآیند بهطور کامل به وزارت صنعت
واگذارشــده اســت که بههیچعنوان
صحت نــدارد .بلکه اتــاق بازرگانی
همچنــان یکــی از امضاکنندههای
اصلی صدور کارت بازرگانی اســت و
بحثهای مربوط بــه کارت عضویت
و تشــکیل پرونده مانند قبل در اتاق
ایران پیگیری میشود .وزارت صنعت
از طریــق ایجاد «ســامانه یکپارچه
اعتبارســنجی و رتبهبندی» در نظر
دارد صدور و تمدید کارت بازرگانی را
پیگیری کند تا نظارت بیشتری هم در
همین خصــوص به عمل آید.تا پیش
از ایــن نیز صدور نهایــی کارتهای
بازرگانــی ،اصطاحــا فراینــدی دو
امضایی را طی میکــرد .یعنی ابتدا
اتاق بازرگانی بخشی از فرایند ثبت نام

استیک دوباره  ۲۵درصد گران شد
سخنگوی انجمن استیک کشور گفت :قیمت ارز مصرفی در صنعت استیک
 ۴برابر شــده و به همین دلیل مجوز افزایــش مجدد  ۲۵درصدی قیمت ها
برای تولیدکنندگان این بخش صادر شده است.مصطفی تنها با اشاره به اینکه
تولیدکنندگان تایر در تیرماه امســال به صورت علی الحساب مجوز افزایش
 ۳۰درصــدی قیمت محصوات خود را دریافت کــرده بودند ،اظهار کرد :در
آن مقطع تاکید شد که نیاز تولیدکنندگان به افزایش قیمت بیش از این رقم
اســت و قرار شد سازمان حمایت این موضوع را به صورت کارشناسی بررسی
در نهایت مجوز جدید افزایش قیمت را به تولیدکنندگان ارائه دهد.وی گفت:
قیمت ارز مصرفی در صنعت تایر  ۴برابر شــده و تولیدکنندگان نمیتوانند با
قیمتهای قبلی به فعالیت خود ادامه دهند ،چرا که توجیه اقتصادی ندارد.
سخنگوی انجمن استیک کشور اضافه کرد :برهمین اساس سازمان حمایت
مجوز افزایش قیمت  ۲۵درصدی تایر را برای تولیدکنندگان صادر کرده است
بــه این صورت که هزینه های تولید در هر واحد تولیدی مورد بررســی قرار
گرفته و میزان افزایش قیمت به آنها تا سقف  ۲۵درصد ارائه خواهد شد.

معدن زیرزمینی سولفوره انگوران افتتاح شد

محرومیت زدایی و اشتغال هدف اصلی است

با گرانی مواجه هستیم نه گرانفروشی!
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) با تاکید بر
برخورد با گرانفروشــان ،تصریح کرد که در حال حاضر کاا
به وفور وجود دارد و تغییرات قیمت کااها ناشــی از افزایش
هزینههای تولید اســت و نه گرانفروشــی .حسین مدرس
خیابانی با بیان اینکه بــازار در حال حاضر با کمبود و گرانی
مواجه نیست ،تصریح کرد :بخش عمدهای از کااها تحت تاثیر
شــاخصهای کان اقتصاد مثل نرخ ارز ،نرخ تورم و دستمزد
هســتند ،ضمن اینکه وفــور و فراوانی کاا هــم وجود دارد.
بنابراین افزایش قیمتی که در حال حاضر در همه کااها شاهد
هســتیم متاثر از شاخصهای کان اقتصادی است و اگر جلو
تغییرات طبیعی قیمت متاثر از افزایش قیمت عوامل تولید را
بگیریم و دستوری برخورد کنیم ،یعنی در سال جهش تولید
جلو تولید را میگیریم.وی افزود :البته در این شرایط عدهای
هم ســوء استفاده میکنند ،بنابراین اگر گرانفروشی ناشی از
احتکار و امتناع اتفاق افتاده باشد و نه تغییرات قیمت و گرانی،
به شدت برخورد میکنیم.بررسی وضعیت تورم در تیر ماه در
آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد که هزینه خانوارها نسبت
به خرداد امسال و تیر ماه سال گذشته افزایش داشته 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 ۴.۴
درصدی به  ۲۶.۹درصد رســیده بود که این تغییر در قیمت
کااهای خوراکی ملموس است.

چرا اتاق بازرگانی ،دیگر کارت
بازرگانی صادر نمی کند؟
و اعتبارسنجی را انجام میداد و سپس
وزارت صنعت پس از تایید اتاق ،صدور
کارت بازرگانی جدید را نهایی میکرد.
در چارچوب جدید نیز به نظر همین
روال ادامه دارد.کاشفی در این زمینه
عنوان کرد که بر اساس دستورالعمل
جدید ،متقاضیان ابتدا درخواست خود
را بهصورت آنایــن ثبت میکنند و
پسازاینکه وزارت صنعت استعامهای
ازم را انجــام داد و مدارک متقاضی
را تائید کرد ،اطاعات متقاضیان برای
تشکیل پرونده فیزیکی به اتاق ایران
ارسال میشود .پس از ارسال اطاعات
متقاضیان صــدور کارت بازرگانی از
وزارت صنعت به اتاق ایران ،اتاق برای
تائید نهایی و تکمیل پرونده فیزیکی
متقاضیــان ،اقدامات قبلی خود را که
شامل بررســی محل ،بررسی اسناد،
دورههای آموزشی ،مصاحبه حضوری
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و احراز هویت است انجام خواهد داد
و درصورتیکه مغایرتــی در تکمیل
پرونده وجود نداشــته باشد ،پرونده
متقاضی پس از امضا برای تائید نهایی
به وزارت صنعت ارسال خواهد شد.
به این ترتیب ،به نظر میرســد اتاق
بازرگانی چندان نیز از بخشنامه جدید
ناراضی نیســت ،زیرا از سال  ۹۷که
بحث بازگشــت ارز و مســائلی مانند
کارتهای بازرگانــی یک بار مصرف
یا اجارهای مطرح شد ،بسیاری از این
اتهام را متوجــه اتاق بازرگانی کردند
که بــدون توجه به میزان اعتبار افراد
به آنهــا کارت بازرگانی داده و بخش
زیــادی از ارز حاصل از صــادرات از
طریق همین افراد به کشور بازنگشته
اســت.از این رو ،بــا محوریت یافتن
سامانه یکپارچه اعتبار سنجی ،از این
پس از سویی اتاق بازرگانی همچنان
بحثهــای اجرایی اعتبارســنجی را
پیگیری میکند و از ســوی دیگر با
مطرح شدن وزارت صمت ،مسئولیت
صدور این کارتها ،رسما میان دولت
و بخش خصوصی تقسیم خواهد شد.

معاون وزیر صمت خبر داد

خرید ۶میلیون و ۸۰۰هزار تن گندم
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید بیش از  ۶میلیون و ۸۰۰
هــزار تن گندم تا هفتم مردادماه خبــر داد و گفت:تاکنون  ۸۳درصد از پول
گندمهای تحویلی به مراکز خرید تسویه شده است.به گزارش وزارت صمت،
یزدان ســیف اظهار داشت :در مقایسه با هفتم مردادماه سال گذشته ،خرید
تضمینی رشد  ۸درصدی در کشور دارد و در حال حاضر مراکز خرید در ۳۱
استان آماده تحویل گندم کشاورزان هستند.سیف اضافه کرد :گندم کارانی که
تا  ۲۳تیرماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده و اطاعاتشان در سامانه
ثبت شده به طور کامل پول خود را دریافت کردهاند.معاون وزیر صنعت ،معدن
و تجارت اعام کرد :تاکنون  ۱۳هــزار و  ۴۰۰میلیارد تومان به گندم کاران
پرداخت شده است.وی افزود :ارزش کل خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۶
هزار میلیارد تومان رسیده است.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعام
کــرد :تاکنون  ۲۷۵هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش حدود  ۱.۱۵۷میلیارد
تومان خریداری شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،امروز با حضور
رییس هیات عامل ایمیدرو ،مدیرعامل ایمپاســکو ،رییس قرارگاه خاتم اانبیا،
اســتاندار ،نماینده مجلس و رییس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت زنجان
بخش زیرزمینی معدن ســرب و روی انگوران افتتاح شد.بر اساس این گزارش
انجام عملیات تکمیل آماده ســازی ،تجهیز ،استخراج و تحویل سالیانه حداقل
 ۱۲۰،۰۰۰تن کانســنگ اســتخراجی از بخش زیرزمینی معدن سرب و روی
انگوران در دســت انجام می باشــد که در حال حاضر تجهیز به اتمام رسیده و
تولید به ظرفیت قراردادی رســیده اســت.میزان بومی سازی تجهیزات در این
معدن  ۸۰درصد ،میزان اشتغال مستقیم  ۵۰۰نفر و میزان اشتغال غیر مستقیم
پس از بهره برداری از پروژه حداقل  ۲۰۰۰نفر می باشد.به گزارش روابط عمومی
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،میزان ســرمایه گذاری ریالی صورت
گرفته در این پروژه  ۱۲۵۰میلیارد ریال و میزان ســرمایه گذاری ارزی صورت
گرفته یک میلیون و  ۲۰۰هزار یورو می باشــد.ماده معدنی سولفوره  ،مخلوط
سولفوره اکسیده و اکسیده با عیار متوسط  ۲۵درصد روی و  ۲درصد سرب می
باشد.بر اساس این گزارش مزایای استخراج از معدن زیرزمینی سولفوره انگوران
شامل دسترسی سریعتر به ماده معدنی سولفوره و بدست آوردن درآمد بیشتر،
استخراج با هزینه کمتر نسبت به روش روباز با توجه به حجم باای باطله برداری
و مسایل مربوط به شــرایط فنی و پایداری دیواره های معدن روباز ،تامین نیاز
خوراک کارخانه های فرآوری استان زنجان و جلوگیری از خروج ارز و محرومیت
زدایی و بکارگیری نیروی بومی منطقه است.

تقدیر فرمانده بسیج سپاه بندرلنگه از
اقدامات بنادر و دریانوردی بندرلنگه
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندرلنگه
با حضوردر بنــادر و دریانوردی بندرلنگــه از اقدامات
مدیریت این بندر در راســتای نقش مســئولیت های
اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی در مقابله با ویروس
کووید ۱۹و همکاری در طرح تحول محات و مواسات و
همدلی و بیانیه گام دوم انقاب قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی اداره بنادر
و دریانوردی بندرلنگه ،سرهنگ دوم پاسدار» اسحق موذن نسب» فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندرلنگه ضمن تقدیر از مدیریت بنادر و دریانوردی
بندرلنگه در ضمینه مقابله با ویروس کووید ۱۹گفت :از آغازین روزهای شــیوع
ویروس کرونا در کشــور ،شــاهد خدمات و تاشهای خالصانه مجموعه بنادر و
دریانوردی بندرلنگه در کنار متولیان بهداشت و درمان و تیمهای درمانی در قالب
پویش های مردمی در شهرستان بندرلنگه بودیم که بیوقفه در صف اول مبارزه
با ویروس کرونا ،ایثار و فداکاری را ســرلوحه کار خود قرار دادند و با مشــارکت
شــبانه روزی در گندزدایی و ضدعفونی معابر ،محلهها و مجتمعها و تامین اقام
بهداشتی برای اقشار ضعیف و ارایه آموزش ازم برای آنان ،سهم خود را در مبارزه
با ویروس کرونا ادا کردند.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندرلنگه
افزود :بی تردید در این شــرایط حساس هرقدمی که برای تامین حفظ و ارتقای
سامت جامعه برداشته شود برذهن بیدار و قاموس ماندگار تاریخ نگاشته خواهد
شد و مجموعه ی بنادر و دریانوردی بندرلنگه با از خود گذشتگی در کنار خدمات
رسانی های شبانه روزی دراین حماسه آفرینی خاطرات خوبی را رقم زدند.
مدیرعامل گروه فواد مبارکه خبر داد:

افزایش ظرفیت و احداث یک خط نورد
در فواد هرمزگان
مهنــدس عظیمیان ،مدیرعامل گروه فواد مبارکه ،در جریان برگزاری جلســۀ
توسعۀ فواد هرمزگان که با حضور اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل این شرکت
در محل فواد مبارکه برگزار شد ،با اعام این خبر گفت :بر اساس سند چشمانداز
( )۱۴۰۴مقرر اســت که ظرفیت فواد کشور به  ۵۵میلیون تن برسد .بر همین
اســاس ،فواد مبارکه که در حال حاضر حدود نیمی از تولید فواد کشور را
برعهده دارد ،در نقشــۀ راه خود بهگونهای برنامهریزی کرده اســت که به یاری
خداوند ،با اجرای طرحهای توســعهای که عمدتا در منطقۀ جنوب کشــور اجرا
خواهد شد ،همچنان سهم  ۵۰درصدی خود را در تولید فواد کشور حفظ کند.
وی در همیــن خصوص ادامــه داد :برای تحقــق این امر ،عاوه بــر اقدامات
انجامشــده در فواد مبارکــه ،مجتمع فواد ســبا و واحــد  ۸۰۰هزار تنی
فواد سفیددشــت ،بنا را بر آن گذاشــتهایم که ظرفیت فواد هرمزگان نیز از
 ۱.۵میلیــون بــه  ۲میلیون تن افزایش یابد؛ ضمن اینکــه در فواد هرمزگان
احداث یک خط نورد ورق عریض و همچنین احداث یک واحد احیا مستقیم به
ظرفیت  ۹۰۰هزار تن در دســتور کارگروه فواد مبارکه قرار گرفته و پیشبینی
میشــود با کمترین فــوت وقت اجرا گــردد و بهموقع به بهرهبرداری برســد.
مدیرعامل گروه فواد مبارکه با اشــاره به اهمیت احداث خط نورد عریض در
فواد هرمزگان تصریح کرد :با به بار نشستن این خط تولید که ظرفیت آن ۱.۲
میلیون تن در ســال است و ورقهای خاص را تولید خواهد کرد ،شرکت فواد
هرمزگان دیگر تنها یک تولیدکنندۀ صِ رف تختال نخواهد بود.

ارائه گزارش دیدار تولیدکنندگان فواد
و پتروشیمی کشور با رئیسجمهور
جلسه تولیدکنندگان فواد و پتروشیمی کشور با حضور
دکتر روحانی رئیسجمهور ،روز گذشــته برگزار شد.به
گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر ،رئیسجمهور در این جلسه به افزایش
تولیــد در حلقههای زنجیره فواد اشــاره کرد و گفت:
خوشــبختانه تمام حلقههای زنجیره فواد از کنســانتره و گندله گرفته تا آهن
اســفنجی ،ظرف هفت سال گذشــته ،دو برابر شده و این خبر بسیار خوبی است.
در این جلسه که مدیران شرکتهای بزرگ تولیدکننده فواد و صنایع پتروشیمی
حضور داشــتند ،مهندس مارحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
به نمایندگی از شــرکتهای فعال در حوزه سنگآهن ،صحبتهایی در خصوص
افزایش ظرفیت تولید محصوات زنجیره فواد و توســعههای انجام شده در حوزه
اکتشــاف معادن و صنایع معدنی و زیربناها در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
بیان کرد.وی در ادامه به آخرین وضعیت پروژه انتقال آب خلیجفارس نیز به عنوان
یکی از مهمترین پروژههای در دست اجرا توسط شرکت گلگهر اشاره کرد.مهندس
مارحمان با بیان اینکه شــرکت معدنی و صنعتی گلگهر ،در سال جاری افتتاح
 ۱۴طرح را در برنامه دارد که مجموع این سرمایهگذاریها بالغ بر  ۱۶هزار میلیارد
تومان با اشتغال حدود  ۴۴۰۰نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم است ،ضمن ارائه
توضیحاتی در رابطه با این پروژهها و طرحهای توسعهای از رییس جمهور برای افتتاح
این طرحها دعوت کرد.
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بانک مرکزی این هفته عملیات
بازار باز نداشت
بانک مرکزی در هفته جاری تنها یک سفارش فروش اوراق بدهی دریافت کرد اما
با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بینبانکی ،این بانک در هفته جاری معاملهای در
خصوص عملیات بازار باز نداشت.به گزارش بانک مرکزی پیرو اطاعیه روز دوشنبه
 ۶مردادمــاه  ۱۳۹۹در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز ،این بانک
تنها یک سفارش در مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی برای فروش
اوراق بدهی دولتی دریافت کرد؛ اما با توجه به مازاد نقدینگی در بازار بینبانکی ،این
بانک در هفته جاری معاملهای در خصوص عملیات بازار باز نداشت.بانک مرکزی در
چارچــوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بینبانکی ریالی ،عملیات بازار باز را به
صورت هفتگی اجرا میکند .موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی)
بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات
نرخ بازار بینبانکی حول نرخ هدف ،از طریق انتشار اطاعیه در سامانه بازار بینبانکی
اعام خواهد شد.متعاقب اطاعیه یاد شده ،بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
میتوانند در راســتای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی ،نسبت به ارسال
سفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.

پرداخت  273فقره تسهیات مرتبط با شیوع
کرونا توسط بانک آینده
کسبوکارهایی که بهدلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس
کرونا در فعالیت اقتصادی خود ،آسیب دیدهاند ،میتوانند
از تســهیات حمایتی بانــک آینده ،بهرهمند شــوند.
بانک آینده با هدف کمک به صاحبان کســبوکارهای
آسیبدیده ناشــی از همهگیری کرونا و بهمنظور حفظ
رونق اشــتغال و جبران بخشی از خســارات عملیاتی واحدهای تولیدی کشور از
 ،۱۳۹۹/۰۴/۱۹نسبت به پرداخت تسهیات به معرفیشدگان از طریق سامانه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (کارا) اقدام نموده ،تا  ،۱۳۹۹/۰۵/۰۷با اعطای  ۲۷۳فقره
تسهیات حمایتی ،بیش از  ۴۱میلیارد ریال پرداخت کرده است.
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن خبر داد:

جزییات دومین قرارداد عاملیت برای پرداخت
تسهیاتنوسازی
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مســکن از
انعقاد دومین قرارداد عاملیت بانک مسکن برای پرداخت
تسهیات نوسازی بافت فرســوده خبر داد.رضا صالحی
شــهرابی رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک
مســکن با اشــاره به ماموریت این بانک در حوزه کمک
به دولت در نوســازی و احیای بافت فرسوده ،به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،
گفت :از سال گذشته بانک مسکن در راستای بازسازی محات هدف بافت فرسوده،
نسبت به امضاء تفاهم نامه قرارداد عاملیت با وزارت راه و شهرسازی اقدام و همکاری
گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده که در همین راستا این همکاری برای دومین
ســال پیاپی نیز اســتمرار پیدا کرد.وی به جزییات قرارداد دوم عاملیت برای سال
 ۹۹اشاره کرد و افزود :در سال جاری سازمان برنامه و بودجه مبلغ  ۴هزار میلیارد
ریال در قالب وجوه اداره شده در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار داد تا
با همکاری بانک مسکنهمچون سال گذشته نسبت به اعطای تسهیات نوسازی
و بهســازی بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری در قالب قرارداد عاملیت از محل
تامین  ۴هزار میلیارد ریال منابع تخصیصی دولت و مبلغ  ۴هزار میلیارد ریال منابع
داخلی بانک با نرخ تک رقمی معادل  ۹درصد اقدام نماید.وی همچنین با اشاره به
همکاری و حمایت دو جانبه بانک مسکن در این مسیر  ،تصریح کرد :عاوه بر ۴
هزار میلیارد ریال اولیه که بانک مسکن در سبد پرداخت این نوع تسهیات قرار داده،
به منظور کمک هر چه بیشتر به متقاضیان اخذ تسهیات بافت فرسوده شهری ۴
هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک جهت تکمیل منابع پرداخت این نوع
تسهیات پیش بینی گردیده است.
آگهی حصر وراثت

آقای سید عباس شهابی به شناسنامه  ۲۹۶به شرح دادخواست به کاسه  ۹۹۰۰۲۳۱از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملیحه قطبی به شناسنامه
 ۱۴۲در تاریــخ  ۹۶/۱۲/۸در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به -۱:نظام شهابی فرزند سید جال ش ش  ۱۱۶همسر متوفی -۲سید عباس شهابی
فرزند نظام ش ش  ۲۹۶پسر متوفی -۳فرشته شهابی فرزند نظام ش ش  ۴۶۰دختر متوفی .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکی از جراید کثیر اانتشار یک مرتبه آگهی مینماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه  ۱شورای حل اختاف دیواندره ()۲۷۰

آگهی حصر وراثت

خانم گل ســیف میرزایی از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان هادی نصری در تاریخ  ۸۶/۵/۲۶در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به -۱:گل سیف میرزایی فرزند محمد به شناسنامه  ۴۱۳و کد ملی
 ۳۸۵۹۶۰۵۸۸۸مادر متوفی -۲حامد نصری فرزند فتح اه ش ش  ۲۲۰۶و ک م ۳۸۵۹۸۷۲۴۳۳
برادر متوفی -۳ســرگل نصری فرزند فتح اه ش ش  ۱۵۸۹و ک م  ۳۸۵۹۸۶۶۲۷۳خواهر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکی از جراید کثیر اانتشار یک مرتبه آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه  ۱شورای حل اختاف دیواندره ()۲۶۸

آگهی حصر وراثت

آقای شــیرکو نصیری به شناسنامه  ۱۶۴۷به شــرح دادخواست به کاسه
 ۹۹۰۰۲۴۲از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان محمد سعید نصیری به شناسنامه  ۶۰۴در تاریخ
 ۹۹/۴/۱۶در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به -۱:دلنیا شــماره شناسنامه  ۳۸۵۰۱۷۱۹۲۲دختر
متوفــی -۲مهیــن بــه ش ش  ۶۱۲۱دختر متوفی -۳شــورش به ش ش
 ۳۷۳۲۶۲۸۰۲۷پسر متوفی -۴ثریا به ش ش  ۱۰۶۴۹دختر متوفی -۵سهیا
به ش ش  ۱۰۶۵۰دختر متوفی -۶چیاکو به ش ش  ۳۸۵۰۰۱۸۲۸۸پســر
متوفی  -۷شــیرکو به ش ش  ۱۶۴۷پسر متوفی  .همگی شهرت نصیری و
همگی فرزندان محمد ســعید و -۸زینب رنجبر فرزند عبدالرحیم به ش ش
 ۴۰۸همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یکی از جراید کثیر اانتشــار یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه ۱شورای حل اختاف دیواندره ()۲۶۶
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عملکرد سهماهه بانکها در پرداخت وام
اختصاص یافته است.

بررســی آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی
از آن اســت که مبلغ کل تسهیات اعطایی در خرداد  ۹۹نسبت
به اســفندماه سال  ۹۸رشــد  ۴.۲درصدی داشته است .بررسی
جدیدترین آمار عملکرد بانکها و موسســات اعتباری کشور در
خرداد  ۹۹نشــان میدهد که مانده تسهیات اعطایی بانکها و
موسسات اعتباری  ۱۶۷۸۰.۸هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به
اســفند سال  ۹۸که  ۱۶۰۹۶.۸هزار میلیارد ریال بود  ۴.۲درصد
افزایش یافته است.همچنین تسهیات قرضالحسنه  ۸.۵درصد از
کل تسهیات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه
را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیاتی بانکها مربوط
به فروش اقساطی با  ۲۵.۷درصد و مشارکت مدنی با  ۲۲.۸درصد
اســت.به لحاظ عددی در پایان خرداد ماه سال جاری ۱۴۲۳.۶
هزار میلیارد ریال از کل تســهیات اعطایی بانکها و موسسات
اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند
ماه سال  ۹۸که  ۱۱۵۷.۵هزار میلیارد ریال بوده ۲۳ ،درصد رشد
نشان میدهد.
وضعیت بانکهای تجاری
بر پایه این گزارش ،تسهیات پرداخت شده در بانکهای تجاری
کشور در پایان خرداد  ۹۹متفاوت بوده به نحوی که  ۱۱.۴درصد
از وامهای بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده که رقم آن ۳۱۹.۲
هزار میلیارد ریال بود .میزان تســهیات اعطایی قرضالحســنه
بانکهای تجاری در اســفند سال قبل  ۳۱۹.۲هزار میلیارد ریال
بوده اســت.در بانکهای تجاری کشور ،ســهم عمده تسهیات
پرداختی مانند بانکها و موسســات اعتبــاری مربوط به فروش

وضعیت بانکهای تخصصی
همچنین بررســی عملکرد بانکهــای تخصصی در پرداخت
تسهیات به بخشهای مختلف در پایان خردادماه  ۹۹نشان
میدهد که  ۴.۷درصد تســهیات اعطایی به میزان ۱۵۴.۹
هزار میلیارد ریال در قالب قرضالحسنه پرداخت شده که این
رقم در پایان سال قبل  ۱۲۲هزار میلیارد ریال بود.بزرگترین
بخش تسهیات پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور
مربوط به فروش اقساطی میشود به نحوی که در پایان خرداد
ماه سال جاری  ۴۷.۲درصد کل تسهیات اعطایی این بانکها
به رقم  ۱۵۵۴.۸هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقســاطی
بوده و این رقم در اسفندماه سال  ۹۹به میزان  ۱۵۷۲.۷هزار
میلیارد ریال بود.بانکهای تخصصی نیز در بخش مشــارکت
مدنی تســهیات قابل توجهی پرداخت کردهاند به نحوی که
 ۱۲.۸درصد کل منابع تسهیاتی این بانکها در پایان خرداد
 ۹۹به میزان  ۴۲۰.۶هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت
شده است.

اقساطی به میزان  ۴۰.۲درصد اســت که رقم آن  ۱۱۲۴.۵هزار
میلیارد ریال در پایان خرداد  ۹۹بوده است .این میزان در اسفند
ســال  ۹۸معادل  ۱۱۵۰.۳هزار میلیارد ریــال بود ۱۰.۵.درصد
تسهیات بانکهای تجاری به رقم  ۲۹۵.۱هزار میلیارد ریال در

با عملیاتیسازی رمز دوم پویا؛

افشای اطاعات کارت بانکی و
فیشینگ کاهش یافت

«افشای اطاعات حساس کارت بانکی»
و رخدادهــای مرتبــط با «فیشــینگ
درگاههای پرداخت» در اسفند  ۹۸نسبت
به میانگین رخدادهای شناساییشده در
ماههای ابتدایی سال به ترتیب قریب به
 ۹۰و  ۸۵درصد کاهش داشته است.روابط
عمومــی بانک مرکزی اعام کرد :رصد و

۶

پایش مداوم رخدادهای ســایبری شبکه
بانکی پیش و پس از عملیاتیسازی رمز
دوم پویا از اقدامات بانک مرکزی بهمنظور
حصول اطمینان از اثربخشــی آن بود .بر
این اساس ،نتایج رصد رخدادهای سایبری
شــبکه بانکی نشــان میدهد «افشای
اطاعــات حســاس کارت بانکی» در ۹

ماهه اول ســال  ،۱۳۹۸علیرغم برخی
فراز و فرودها روندی افزایشی داشته اما از
دیماه و بهویژه در بهمنماه و اسفندماه،
این رخداد با روند نزولی شدیدی روبهرو
شده است؛ به طوری که رخدادهای رصد
شــده در این دسته ،در اسفندماه ۱۳۹۸
قریب به  ۹۰درصد نســبت به میانگین
رخدادهــای شناساییشــده در ماههای
ابتدایی ســال (پیش از عملیاتیســازی
رمــز دوم پویا) کاهش داشــته اســت.
همچنین رخدادهای مرتبط با «فیشینگ
درگاههای پرداخت» نیز بهطور مشابه در

پایان خرداد ماه به تسهیات جعاله اختصاص داشته که این رقم
در اسفندماه ســال قبل  ۲۹۸.۴هزار میلیارد ریال بوده است .به
صورت کلی ،سهم عمده تسهیات پرداختی بانکهای تجاری در
پایان خردادماه  ۹۹به فروش اقســاطی ،جعاله و مشارکت مدنی
 ۹ماهه اول سال  ۱۳۹۸روندی افزایشی
داشــتهاند ،لیکن از ابتدای زمستان سال
 ۱۳۹۸روند وقوع این دســته از رخدادها
کام ًا نزولی اســت ،چنانکه میزان این
دســته از رخدادها در اسفندماه ۱۳۹۸
نســبت به رخدادهای شناساییشده در
ابتدای ســال (پیش از عملیاتیســازی
رمــز دوم پویا) کاهــش  ۸۵درصدی را
نشان میدهد.از سوی دیگر اطاعاتی که
بانک مرکزی در خصوص تعداد دستورات
قضایی اباغشــده به بانکها و مؤسسات
اعتبــاری در حــوزه جرائــم ســایبری

وضعیت بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری
در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز  ۸.۹درصد
تسهیات پرداخت شده در پایان خرداد  ۹۹به میزان  ۹۴۹.۵هزار
میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و  ۲۹.۳درصد کل اعتبارات
ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۱۳۰.۹
هزار میلیارد ریال بوده است.

در اختیــار دارد ،نشــاندهنده کاهش
قابلتوجه تعداد این دستورات ،همزمان با
عملیاتی سازی رمز دوم پویا است.گفتنی
است با رشــد  ۴۰۰درصدی پروندههای
تشکیلشــده در پلیس فتا بــا موضوع
برداشتهای اینترنتی غیرمجاز در ابتدای
سال  ۱۳۹۸در مقایسه با نیمه اول سال
 ۱۳۹۷و تخمین رشد نگرانکننده تعداد
این پروندهها تا انتهای آن ســال ،بانک
مرکزی بر آن شــد تا به منظور صیانت
از داراییهای مشتریان بانکی ،با ترسیم
یک طرح اقدام مشترک در نظام بانکی،

پویاسازی رمزهای دوم کارتهای بانکی
را تا پیش از پایان سال  ،۱۳۹۸در دستور
کار خود قرار دهد .در این طرح سعی بر
این بود که اقشار مختلف مردم با سطوح
مختلفی از امکانات و سایق و در سنین
مختلف پوشش داده شوند؛ لذا راهکارهای
مختلفی نظیــر ارائه پیامکی رمز پویا در
کنار برنامکهای رمزساز و اعمال معافیت
برای تراکنشهای با مخاطره پایین (مبالغ
زیــر  ۱۰۰هزار تومــان) بهمنظور ایجاد
تعــادل میان امنیت و ســهولت کاربری
طرحریزی و اجرا شد.
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پیروزی بایدن در انتخابات چه معنایی برای روسیه خواهد داشت؟

نگـــاه

بایـدن و روسیـه

بــا وجود وعدههای «بایدن» درباره بازگشــت آمریکا به توافقات
بینالمللی در زمینه کنترل تسلیحات و عدم گسترش هستهای
در صورت پیــروزی در انتخابات ،نمیتــوان انتظار بهبود روابط
مسکو-واشنگتن در دوره ریاست جمهوری احتمالی وی را داشت.
روزنامه «کامرســانت» ،چاپ مســکو در تحلیلی نوشته است :تا
برگزاری انتخابات ریاســت جمهــوری درایاات متحده که برای
تاریــخ  ۳نوامبر ( ۱۳آبان ماه) برنامه ریزی شــده ،تنها بیش از
سه ماه دیگر باقی مانده و نتیجه آن به نظر می رسد که بیشتر از
قبل غیرقابل پیش بینی باشد .اگر چند ماه پیش ،نظرسنجیها
به طور واضح نشان می داد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری
فعلی از حزب جمهوری خواه ،هیچ رقیب شایستهای ندارد ،از ماه
ژوئن (خرداد -تیر ماه) «جوزف بایدن» که حق خود برای نامزدی
ریاست جمهوری از طرف حزب دموکرات را تضمین کرده ،به طور
پیوسته و با ثبات از لحاظ محبوبیت ،از ترامپ پیشی گرفته است.
طی هفتههای اخیر ،برتری آقای بایدن به شــاخص  ۸.6درصد
قابل توجه رســیده است .و اگرچه این بدان معنا نیست که بطور
قطــع ایاات متحده در ماه نوامبر رئیس جمهور جدیدی خواهد
داشــت ،ولی روزنامه «کامرسانت» تصمیم گرفته تا بررسی کند
پیروزی احتمالی جوزف بایدن  77ساله ،چه نتیجه ای برای روابط
آمریکا با روسیه خواهد داشت .البته تجربه انتخابات گذشته در
ایاات متحده نشان می دهد که جامعه شناسی فریب دهنده ای
دارد و اطمینان از پیروزی کســی پیش از موعد غیرممکن است،
ولی می توان عواقب مثبت و منفی احتمالی پیروزی بایدن برای
روسیه را تجزیه و تحلیل کرد.
جــو بایدن در صورت پیروزی ،به دنبــال بهبود روابط با
روسیه نیست
خــود بایدن اخیرا ً مدعی شــده که «وادیمیــر پوتین» رئیس
جمهوری روسیه نمی خواهد که وی پیروز شود .وی گفته است:
«وقتی من معاون رئیس جمهور بودم ،چندین بار گفتگوی بسیار
شــفاف و صریحی با رئیس جمهور پوتین داشتم .و من فکر می
کنم ،یکی از دایلی که او نمی خواهد من رئیس جمهور بشــوم،
این است که او میداند که چنین مذاکرات صریحی وجود خواهد
داشت».در واقع ،کمتر کسی مذاکرات معاون رئیس جمهور سابق
آمریکا در مســکو را دوست داشت .بیشترین تحریکات در نتیجه
سفر جوزف بایدن به روسیه در ماه مارس سال  ۲۰۱۱بود .در آن
زمان ،این مهمان عالی رتبه آمریکایی در محل اقامت سفیر آمریکا
در مســکو با مخالفان دولت دیدار کرده و آشــکارا اظهار داشت
که وادیمیر پوتین نباید برای یک دوره ســوم به سمت ریاست
جمهوری برســد .شاید منظور فعلی بایدن از «گفتگوهای صریح
و شفاف» ،دقیقاً همین قبیل دخالتهای آشکار و بی شرمانه در
امور داخلی روسیه باشد.خود جوزف بایدن اطمینان دارد که در

رویاهای «بنسلمان» پیش
از انتخابات آمریکا

دوره ریاســت جمهوری وی ،روابط با روسیه بهتر نخواهد شد .به
عنوان مثال ،وی اخیرا ً مدعی شــده که ســرویسهای اطاعاتی
آمریــکا به او هشــدار دادهاند که مقامات روس ســعی دارند در
انتخابات ماه نوامبر مداخله کنند تا مشــروعیت آنها را تضعیف
کنند .به گفته بایدن ،اگر رئیس جمهور شود ،مسکو مجبور است
«بهــای چنین اقداماتی را بپردازد».عاوه بر این ،بایدن قول داده
که برای واردات کااها از چین و روسیه به ایاات متحده و سایر
کشــورهای عضو ناتو و همچنین برای مقابله بــا نفوذ روزافزون
روسیه در اروپا و مناطق دیگر ،محدودیت ایجاد کند.
سیاست آمریکا در جهت گیری به سمت روسیه در دوره
ریاست جمهوری بایدن
موضوع کنترل تســلیحات و عدم گسترش ســاحهای کشتار
جمعی شاید تنها عرصه ای باشــد که از جوزف بایدن می توان
انتظار نتایجی به نفع روسیه را داشت .این مسئله قبل از هر چیز
به پیمان دوجانبه روســیه و آمریــکا در زمینه کاهش و محدود
سازی تسلیحات تهاجمی راهبردی (معروف به استارت) مربوط
است که ظاهرا دونالد ترامپ به سادگی قصد دارد در فوریه سال
 ۲۰۲۱به آن پایان دهد ،در حالیکه مســکو پیشنهاد کرده آن را
برای پنج ســال دیگر تمدید کنند .رئیس فعلی کاخ سفید شرط
تمدید این پیمان را مشارکت چین در مسئله کنترل تسلیحات
قرار داده است .بنابراین ،سرنوشت این توافقنامه همچنان مشخص
و بعید است ظرف شش ماه آینده ،این وضعیت تغییری کند.جو
بایدن از هم اکنون قول داده اســت که در صورت انتخاب شدن،
پیمان استارت را تمدید خواهد کرد.البته وضعیت توافقنامههای
دیگر پیچیدهتر اســت .بدین ترتیب ،حتی انتخاب جوزف بایدن
نیز مانعی برای دونالد ترامپ نخواهد شد تا در  ۲۲نوامبر ،ایاات
متحده را از پیمان «آســمان باز» خــارج کند .این توافق نامه به
 ۳4کشــور عضو آن ،از جمله ایاات متحده و روســیه اجازه می
دهد تا پروازهای شناسایی را بر فراز خاک یکدیگر انجام دهند تا
شفافیت و اعتماد متقابل تقویت شود.این تصمیم دولت آمریکا در
پایان ماه نوامبر اجرا خواهد شد و اگر جوزف بایدن بخواهد ایاات
متحده را به پیمان برگرداند ،مجبور اســت با کمیته ویژه رایزنی
تماس بگیرد .با توجه به اینکه در میان دموکراتها کسانی وجود
دارند که درباره مزایای این پیمان برای آمریکا تردید دارند ،مسئله
بازگشت اتوماتیک وار ایاات متحده به این توافقنامه مبهم است.
عاوه بر این قطعاً نباید انتظار داشت که روسیه و آمریکا به پیمان
نابودی موشکهای دارای برد متوسط و کوتاهتر که ایاات متحده
سال گذشته از آن خارج شد ،بازگردند .پرونده این پیمان را باید
دیگر بسته شده در نظر گرفت ،البته دولت جوزف بایدن به صورت
فرضی ممکن است آمادگی بیشتری را برای انعقاد توافق نامههای
جدیدی درباره عدم استقرار چنین موشک هایی در برخی مناطق

آلمان صادرات تسلیحات و ابزارهای دوگانه به
هنگکنگ را متوقف میکند

وزیر امور خارجه آلمان اعام کرد ،به عنوان بخشی از واکنش اتحادیه اروپا به قانون
امنیت ملی چین در هنگکنگ ،آلمان صادرات تسلیحات و محصواتی با کاربرد
دوگانه به این دولتشهر را متوقف خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،
درخصوص تصویب بسته واکنشها علیه اقدامات مقامات چین توسط وزرای امور
خارجه اتحادیه اروپا ،هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان گفت :اگر اروپا میخواهد
ارزشها و اصول خود را در رابطه با چنین قدرتهایی همچون چین حفظ کند،
باید با صدای واحدی ســخن بگوید.وی افزود :در خصوص آلمان باید بگویم که
ما در حال حاضر اتخاذ نخســتین گام ها را آغاز کردهایم .برای من این همچنین
بدان معناســت که فورا صادرات تســلیحات و کااهای حساس با کاربرد دوگانه
بــه هنگکنگ را متوقف میکنیم و در این چهارچوب با هنگکنگ نیز همانند
دیگر بخشهای چین برخورد میشــود.کااهایی با کاربرد دوگانه ،محصوات و
تکنولوژیهایی هســتند که هم برای اهداف نظامی و هم برای اهداف غیرنظامی
صلحآمیز استفاده میشوند.قانون امنیت ملی برای هنگکنگ که توسط پارلمان
چین تصویب شده از  ۳۰ژوئن در این دولتشهر به اجرا درآمده است .این قانون
یک ســری قوانین را برای جلوگیری ،توقف و مجــازات چهار نوع جرمی که در
هنگکنگ صورت بگیرد از جمله فعالیتهای جداییطلبانه ،تاش برای متزلزل
کردن قدرت دولت ،فعالیتهای تروریستی و تبانی با نیروها یا کشورهای خارجی
برای به خطر انداختن امنیت ملی تعیین میکند .اعمال این قانون باعث خشم
و نارضایتی نیروهای ضد دولتی در هنگکنگ و تعدادی از مقامات غربی شــده
است که مدعی هستند این قانون با هدف تشدید کنترل پکن بر این دولتشهر
به تصویب رسیده است.

استرالیا و آمریکا به دنبال همکاری
نظامی جدید

آمریکا و استرالیا اعام کردند همزمان با افزایش تنشها با چین به دنبال گسترش
همکاری نظامی خود هستند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،وزرای دفاع و
خارجه اســترالیا که با وجود ویروس کرونا به واشنگتن رفته اند به دنبال دریافت
حمایتهای بیشــتر از ســوی آمریکا در پی افزایش تنشها با چین در منطقه
هســتند.مایک پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری مشترک گفت:
آمریکا تهدیدهایی را که استرالیا و سایر کشورهای آزاد جهان با آن روبرو هستند
میداند و در کنار شــما با یک ائتاف ناگسستنی میماند!مارک اسپر ،وزیر دفاع
آمریکا نیز حضور پنج ناو اســترالیایی در رزمایش با گروه ناوهواپیمابر آمریکایی
و یک ناوشــکن ژاپنی در دریای فیلیپین را مورد اســتقبال قرار داد و گفت :این
رزمایش نه تنها تقویت همکاری بین کشورها بود بلکه پیامی واضح به پکن است
که ما هنوز میتوانیم در دریا و هوا دســت به عملیــات بزنیم چون قوانین بین
المللی این اجــازه را به ما میدهد و میتوانیم از حقوق خودمان و شــرکایمان
دفاع کنیم.لیند رینولدز ،وزیر دفاع استرالیا نیز گفت ،دو کشور به ایجاد روابط در
حوزههای دفاعی شامل جنگ مبتنی بر فضا ،الکترونیک و فراصوت ادامه میدهند.
همکاری در این زمینهها باعث تقویت توانایی ما در امور مربوط به تامین امنیت
منطقهای و بازداندگی مقابل رفتار نادرســت در منطقه مذکور میشود.وزرای دو
کشور همچنین در بیانیهای مشترک اعام کردند که به گسترش عملیات در شهر
داروین واقع در شمال استرالیا میپردازند.
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از جهان نشان دهد.
تحقق وعده بایدن درباره بازگشت آمریکا به برجام ،کار
آسانی نخواهد بود
در خصوص عدم گســترش تسلیحات هستهای ،ستاد انتخاباتی
جوزف بایدن از هم اکنون اعام کرد که وی آماده است تا ایاات
متحده را به توافق هستهای با ایران (برنامه جامع اقدام مشترک
«برجام») که دونالد ترامپ در ســال  ۲۰۱۸بطور یکجانبه از آن
خارج شد ،بازگرداند.با این حال ،این مسئله چندان آسان نخواهد
بود .اواً ،برای اینکه در شــش ماه باقی مانده ،دولت فعلی آمریکا
می تواند اطمینان حاصل کند که هیچ چیز از توافق هســته ای
باقی نخواهد ماند .و دوم اینکه ،ایران ممکن اســت شــروطی را
برای ایاات متحده قرار دهد که طرفین نتوانند به توافق برسند.
به عنوان مثال« ،کاظم جالی» سفیر ایران در روسیه در مصاحبه
اخیر خود با روزنامه «کامرسانت» اعام کرد که بر اساس ارزیابی
تهران ،خروج واشــنگتن از توافق هســته ای برای طرف ایرانی
حداقل  ۲۰۰میلیارد دار هزینه داشته است و بطور واضح یادآور
شــد که آمریکاییها اگر بخواهند به برجــام بازگردند ،باید این
ضررها را جبران کنند.هرچند دونالد ترامپ دوســت دارد تکرار
کند که به رغم آنکه او به تبانی با کرملین متهم شده ،این دولت
وی بوده که سخت ترین تحریم ها را علیه مسکو اعمال کرده ،ولی
واقعیت این چنین نیست :در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما،
افراد حقیقی و حقوقی بیشــتری در فهرست تحریمهای آمریکا
علیه روسیه قرار گرفتند.عاوه بر آن ،این باراک اوباما بود که یکی
از مهمتریــن ضربات را به مســکو وارد کرده و اموال دیپلماتیک
روسیه در برخی شهرهای آمریکا را مصادره کرده و دهها دیپلمات
روس را از این کشــور اخراج کرد.البته دونالد ترامپ هم در این
مسئله به سرعت در حال پیشروی است و به تازگی تحریمهایی
را علیه «رمضان قدیروف» رئیس منطقه چچن اعمال کرد ،پنج

شرکت روسیه را در فهرست ســیاه قرار داد و از سرمایه گذاران
اروپایی خواسته تا از طرح خط لوله گاز «جریان شمالی »۲-خارج
شوند و تهدید کرده که در غیر این صورت ،اقدامات محدودکننده
ای علیه آنها اعمال خواهد کرد.نباید انتظار داشــته باشــیم که
جوزف بایدن تصمیم بگیرد که به طور اساسی در سیاست آمریکا
در این جهت گیری را تجدید نظر کند.دلیل تشدید تحریمهای
ضد روســی در صورت پیروزی جوزف بایدن ،ممکن است تعهد
مرسوم روسای جمهور دموکرات آمریکایی در به اصطاح ترویج
دموکراسی ،دفاع از حقوق بشر و ارزشهای لیبرال باشد .جوزف
بایدن اخیرا ً در میان کشورهایی که این اهداف را تهدید می کنند،
از چین و روسیه نام برد.
در صورت پیروزی بایدن ،تغییری اساسی در روابط آمریکا
و چین انتظار نمیرود
دونالد ترامپ مبارزه با چین و نفوذ روزافزون این کشــور را یکی
از اهداف اصلی نخســتین دوره ریاســت جمهــوری خود اعام
کرده اســت و در ماه های اخیر هــم وی و اعضای دولتش دائماً
بخاطر شــیوع ویروس کرونا ،برای ظلم و ســتم علیه مسلمان
اویغور و اســتفاده از شــرکت «هواوی» برای جاسوسی ،از چین
انتقاد کردهاند.مقامات پکن معتقدند که پیروزی دموکراتها در
انتخابات بعید اســت دریچهای از فرصتهــای راهبردی را برای
پیشرفت اساســی در روابط دو کشور باز کند .البته تنش شدید
کنونی در روابط دو کشــور ،در صورت پیــروزی جوزف بایدن،
فروکش خواهد کرد.بطور کلی از سیاســتمدار باتجربهای مانند
جو بایدن که برعکس دونالد ترامپ ،همواره تصمیمات منطقی و
اصولی می گیرد ،انتظار سیاستی به مراتب قابل پیش بینیتر می
رود .احتمااً حتی در رویارویی در عرصه فناوریهای پیشرفته نیز
آتش بس برقرار شود و در مجموع ممکن است دستور کار تعامل
با سایر کشورها به طور کلی گسترش پیدا کند.

اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه چین اعمال کرد

اتحادیه اروپا با نزدیک شدن به سیاستهای خصمانه
واشــنگتن علیه پکن ،تحریمهای محدودی را علیه
چین اعمال کرد.به گزارشروزنامه وال استریت ژورنال
سه شنبه شب نوشت ،اتحادیه اروپا درست در زمانی
کــه مذاکرات تجاری را با چیــن آغاز کرد ،به علت
رفتارهــای پکن در هنگ کنگ تحریمهایی را علیه
چین اعمال کرد .این تحریمها شــامل محدودیت
صادرات تجهیزاتی اســت که پکن میتواند از آنان

برای سرکوب اعتراضات استفاده کند .اتحادیه اروپا
همچنین برای تســهیل ارائه روادید و پناهندگی به
ســاکنان هنگ کنگ تاش خواهند کرد .از سوی
دیگر اتحادیه اروپا قصد دارد تا گامهای بیشتری در
این زمینه تا پایان ســال جاری میادی اتخاذ کند.
چین تا کنون در مورد تحریمهای جدید در ارتباط
بــا هنگ کنگ اتخاذ نکرده اســت .اوایل ماه جاری
ســخنگوی نمایندگی چین اعام کرد که اتهامات

احتمال انتخاب «هریس» به عنوان معاون
بایدن تقویت شد

رســانههای آمریکایی با اشاره به یادداشت شخصی که در دست جو بایدن
نامزد دموکراتها در انتخابات  ۲۰۲۰رویت شده است به گمانهزنی درباره
احتمال انتخاب کاماا هریس سناتور آمریکایی به عنوان معاون او در صورت
پیروزی در انتخابات پرداختهاند.به گزارش تارنمای پولیتیکو ،بایدن در حالی
به ســواات خبرنگاران پاسخ می داد یادداشت هایی را در دست داشت که
عکاس خبرگزاری آسوشــیتدپرس مطالب روی آن را شکار کرده است .نام
هریس در صدر فهرســتی از چند موضوع مورد بحث بود.در پایین نام این
ســناتور آمریکایی از کالیفرنیا به چند نکته اشــاره می شد :این که بایدن
معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا به هریس کینه ای ندارد .این موضوع
به نزاع آنها در مناظره انتخابات اولیه دموکرات ها در تابستان گذشته اشاره
داشــت .به نظر می رســد که بعد از این که یکی از معتمدان اصلی بایدن
درباره احتمال نامزدی هریس به عنوان معاون بایدن ابراز نگرانی کرده بود
این موضوع توجهات را به خود جلب کرده است.هریس برای کسب نامزدی
حزب متبوع خود در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در انتخابات آتی
رقابت می کرد اما ســپس انصراف داد و بایدن با اشــاره به کمپین هریس
با خود او و دیگر نامزدهای دموکرات ،در این یادداشــت از هریس به عنوان
فردی «با استعداد» نام برده و اشاره کرده که هریس کمک زیادی به کمپین
او کرده و برای این سناتور زن احترام زیادی قائل است.این یادداشت از آن
جهت اهمیت دارد که به تازگی پولیتیکو در گزارشی به نقل از کریس دود
یکی از دوســتان نزدیک بایدن و یکی از مدیــران کمیته تایید صاحیت
معاون رئیس جمهوری بایدن به تازگی به مناظره ســخت هریس با بایدن
در ابتدای رقابت های انتخاباتی دموکرات ها اشاره کرد و بیان کرده او هنوز
از این موضوع ابراز پشیمانی نکرده است.هریس که از سیاهپوستان آمریکا
است در این مناظره گفته بود که بایدن «اظهارات مخربی» درباره همکاری
اش در گذشته با سناتورهای جدایی طلب مطرح کرده بود و مخالفت بایدن
با طرح اختاط دانش آموزان سیاه پوست و سفید پوست در اتوبوس های
مدارس را محکوم کرد.پولیتیکو نوشت :یادداشت بایدن نشان می دهد که
او می خواهد به هرگونه تنشی درباره روابطش با هریس خاتمه دهد .به نظر
می رسد همان طوری که از این یادداشت مشخص است هریس قرار است
به یکی از معتمدان او تبدیل شــود و در مراسم هایی به صورت آناین به
دلیل کرونا برگزار شده در کنار او رویت شده است.

رهبــر پارلمان اتحادیه اروپا مبنــی بر اینکه قانون
امنیتی جدیــد آزادی و حاکمیت قانون را تضعیف
میکند« ،تحریف حقایق» اســت .طبق ســخنان
نماینــده چین در اتحادیه اروپــا ،قانون جدید پکن
مظهر «روح حاکمیت قانون» است .اتحادیه اروپا در
حالی از سیاستهای دولت ترامپ علیه چین تبعید
میکند که برخی از کشورهای این منطقه از جمله
آلمان به شدت بازار چین وابسته هستند.

نخست وزیر عراق خواهان برخورد
با باندهای ترور و آدمربایی شد

نخســت وزیر عراق در واکنش به افزایش پدیده ترور و آدم ربایی دیروز (چهارشــنبه)
خواهان برخورد با باندهای ترور و آدمربایی در این کشور شد.به گزارش ایرنا ،دفتر نخست
وزیری عراق با انتشار بیانیه ای اعام کرد که «مصطفی الکاظمی» در دیدار با «عبدالوهاب
الساعدی» رییس سازمان مبارزه با تروریسم و «عبدالغنی ااسدی» رییس دستگاه امنیت
عراق خواهان برخورد با باندهای ترور و آدم ربایی در کشور شده است.به نوشته بیانیه ،در
این دیدار اوضاع امنیتی و مضاعف کردن تاش ها برای گسترش امنیت و ثبات در کشور
و پیگرد باندهای جنایتکاری که مرتکب آدم ربایی و ترور می شوند و تحت تعقیب قرار
دادن هسته های تروریستی داعش بحث و بررسی شد.دفتر نخست وزیری عراق افزوده
است که در این نشست همچنین روند اعتراضات مسالمت آمیز که در برخی استان های
عراق جریان دارد مورد بحث قرار گرفت و الکاظمی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح
عراق از نیروهای امنیتی خواست که در چارچوب مسوولیت های خود ،حمایت ازم را
برای این اعتراضات مسالمت آمیز فراهم کنند.نخست وزیر عراق همچنین بر استفاده
نکردن از هرگونه خشونت تاکید کرد و خواستار تامین مطالبات مشروع تظاهرکنندگان
مسالمت جو شد.در جریان اعتراضات اخیر اجتماعی در نتیجه درگیری بین نیروهای
دولتی و تظاهرکنندگان ،تعدادی از معترضان کشته و دهها تن از نیروهای دولتی و افراد
معترض زخمی شدند.همزمان با اعتراضات ،پدیده آدم ربایی و ترور شخصیت ها در عراق
نیز به نحو محسوسی افزایش یافته است.

با رای پارلمان؛

ترکیه قانون نظارت بر محتویات شبکههای
اجتماعی را تصویب کرد

پارلمان ترکیه قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن شبکههای اجتماعی خارجی
باید پاســخگوی دغدغههای دولت آنکارا در باب محتویاتشــان باشند.به گزارش
رویترز ،پارلمان ترکیه قانونی را در راســتای نظاممند کردن فعالیت شــبکههای
اجتماعی به تصویب رســاند.این قانون از حمایت «عدالت و توسعه» حزب متبوع
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه ،برخوردار است.بحث پیرامون این ایحه
دیروز آغاز شــد حال آنکه ظاهرا ً پارلمان ،دیروز چهارشنبه ،طی پیامی توئیتری،
از تصویب آن خبر داده اســت.طبق این قانون ،شبکههای اجتماعی خارجی باید
دفاتر نمایندگی در ترکیه دایر کنند تا پاسخگوی دغدغههای دولت آنکارا در باب
محتویاتشان باشند.

با نزدیک شــدن به انتخابات ریاســتجمهوری  ۲۰۲۰در ایاات متحده آمریکا
بسیاری از تحوات بینالمللی به نوعی متاثر از این رخداد مهم سیاسی شدهاند.
به گزارش نور نیوز ،با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۰در ایاات
متحده آمریکا بســیاری از تحوات بینالمللی به نوعی متاثر از این رخداد مهم
سیاسی شدهاند.رفتار و رویکرد دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهوری آمریکا به
ویژه در موضوعات و پروندههای بینالمللی موجب شــده تا مناسبات و تحوات
سیاسی در سراســر جهان تا حدود زیادی معطوف به تحوات انتخاباتی آمریکا
باشــند .این نکته به طور خاص در میان متحدین ترامپ به چشــم میخورد.بر
همین اساس بسیاری از کارشناسان مسائل بین المللی بر این باورند که «محمد
بنسلمان» ولیعهد سعودی قصد دارد تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰
آمریــکا ،جایگاه خود را به عنوان پادشــاه تثبیت کند.در همین خصوص« ،نابل
نویرا» محقق مســتقل کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس با اشاره به وخامت
حال «ملک ســلمان بن عبدالعزیز» ،پادشاه عربستان میگوید انتظار میرود که
ولیعهد سعودی تا پایان سال و حتی طی یک ماه آینده به تخت سلطنت بنشیند.
او میگوید« :هر چند پادشاه فعلی عربستان اخیرا به دلیل التهاب کیسه صفرا در
بیمارستان بستری شد ،به نظر نمیرسد که در بستر مرگ باشد ،اما نااطمینانی
درباره شرایط جسمانی او و نیز وضع انتخابات آینده آمریکا ،ممکن است ولیعهد
را به تاش برای انتقال هر چه ســریعتر قدرت وادارد».این تحلیلگر عرب معتقد
اســت بن سلمان تاکنون رقبای سرســختی را از میدان به در کرده و هر تاشی
برای رسیدن به تخت پادشاهی به منزله یک ماموریت انتحاری تلقی میشود.نویرا
در ادامه به تاشهای بن سلمان برای هموار کردن مسیر پادشاهی خود اشاره و
میگوید او شاهزاده «احمد بن عبدالعزیز» ،برادر کوچکتر بن سلمان را در سال
 ۲۰۱۸راهی زندان کرد و «محمد بن نایف» ،ولیعهد مخلوع سعودی نیز به رغم
نفوذ باا در ســرویسهای اطاعاتی آمریکا ،هم اکنون در حبس به سر میبرد.از
زمان تاسیس پادشاهی عربستان در سال  ۱۹۳۲انتقال قدرت از برادر به برادر و با
اجماع نظر خانوادگی صورت گرفته است .در نتیجه محمد بن سلمان اولین پادشاه
سعودی خواهد بود که از این نظر فاقد مشروعیت است .نویرا میگوید تقریبا همه
اعضای خاندان سعودی در بازداشت هستند .دهها شاهزاده سعودی ممنوع الخروج
هستند و اقدامات آنها به شدت تحت کنترل است.
این تحلیلگر مســائل حوزه خلیج فارس معتقد است ولیعهد عربستان به جنون
خودبزرگ بینی دچار اســت و از این حقیقت که متعلق به ساختار سنتی حاکم
نیست ،به خوبی آگاه است و این بخشی از همان پارانویای اوست«.عبداه عاود»،
محقق سعودی و اســتاد دانشگاه جورج واشنگتن نیز پیش بینی میکند تا ماه
نوامبر انتقال قدرت در عربستان صورت گیرد.این تحلیلگر سعودی از بن سلمان
به عنوان شاهزادهای یاد میکند که به شدت از آینده هراس دارد .به همین دلیل
وقتی موضوع جانشینی پادشــاه در میان باشد او همواره یک گام جلوتر از بقیه
است .پیش از آنکه فکر جانشینی ملک سلمان به ذهن کسی خطور کند ،از سوی
ولیعهد سعودی سرکوب میشود.بنا به گفته عاود ،بن سلمان تاش میکند تا
پیش از انتخابات آمریکا و احتماا خداحافظی دونالد ترامپ و دارو دســتهاش از
کاخ سفید ،جایگاه خود به عنوان پادشاه عربستان را تثبیت کند .زیرا او به دلیل
رسوایی قتل «جمال خاشقچی» ،روزنامهنگار سعودی و جنایات فجیع در یمن،
بعید میداند از سوی جو بایدن ،نامزد دموکراتها در انتخابات آمریکا مورد حمایت
قرار گیرد.یک محقق غربی که به طور مرتب به عربستان سفر میکند ،نیز در این
باره گفت« :بســیار بعید میدانم ملک سلمان تا ژانویه آینده همچنان بر تخت
پادشاهی نشسته باشــد .این دقیقا همان زمانی است که رئیسجمهور منتخب
آمریکا در کاخ ســفید سوگند یاد خواهد کرد».با این حالی سؤالی که جای تامل
دارد این اســت که در صورت پادشاهی بن سلمان ،ولیعهدی آینده سعودیها به
چه کسی خواهد رسید .نویرا معتقد است خالد بن سلمان ،سفیر سابق عربستان
در واشنگتن گزینه احتمالی محمد بن سلمان برای این مقام خواهد بود.

گزیده خبر
یونهاپ:

سئول در باره توسعه صادرات با تهران
مذاکره می کند

خبرگزاری رســمی کره جنوبی (یونهاپ) به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه این
کشــور گزارش داد که مقامات کره ای با جمهوری اســامی ایران درباره توسعه
تجارت و صادرات کااهای پزشــکی به ویــژه در زمینه درمان مذاکره می کنند.
یونهاپ گزارش داد که به دنبال نخستین صادرات کااهای پزشکی کره جنوبی
به تهران در ماه مه سال جاری میادی پس از دریافت معافیت تحریم از آمریکا،
مقامات ســئول قرار است امروز چهارشنبه در مورد گسترش تجارت و صادارات
مانند صادرات دارو مذاکراتــی را به صورت آناین با مقامات ایرانی انجام دهند.
در این بیانیه آمده اســت :این مذاکرات بر روی چگونگی مطابقت تقاضای ایران
برای دارو و تجهیزات پزشکی با آنچه صادرکنندگان کره جنوبی ارائه می دهند،
متمرکز خواهد شد«.لی ســئونگ هو» معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی در
امور اقتصادی ،این مذاکرات را به نیابت از مســئوان سایر وزارتخانه ها و آژانس
های تجاری کره رهبری خواهد کرد .بر اســاس این گــزارش از جمله مقامات
ایرانی که در این نشســت شرکت می کنند رئیس سازمان غذا و دارو و مقامات
بانک مرکزی خواهند بود.اواخر ماه مه سال جاری کره جنوبی پس از اخذ مجوز
واشنگتن ،نخستین محموله پرشکی شامل  ۵۰۰هزار دار دارو و کاای پزشکی
بــه ایران صادر کرد .گزارش یونهاپ حاکی اســت کره جنوبی با توجه به بحران
شیوع  ،۱۹-COVIDبه دنبال گسترش صادرات کااهای پزشکی به ایران به ارزش
حدود  ۲میلیون دار از جمله کیت های تشخیص ویروس کرونا و سایر تجهیزات
است .یونهاپ می گوید در اوایل ماه گذشته ،دولت یک تیم بین سازمانی با هدف
گســترش تجارت کااهای پزشکی با ایران راه اندازی کرد و همچنین یک سری
جلسات توجیهی برای شرکت های محلی برای کمک به آنها به منطور از سرگیری
تجارت با کشورهای خاورمیانه برگزار کرد.
وزیر امور اروپای فرانسه:

حاضر نیستیم به هر بهایی با بریتانیا
توافق کنیم

وزیر امور اروپای فرانســه گفت که این کشــور حاضر نیست «به هر بهایی» به
توافق برگزیت تن بدهد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک« ،کلمنت بیون» ،وزیر
امور اروپای فرانسه ،امروز -چهارشنبه -گفت که این کشور حاضر نیست «به هر
بهایی» به توافق برگزیت تن بدهد .وی در عین حال افزود که رســیدن به توافق
با بریتانیا همچنان راهحلی مطلوب است .این در حالی است که «میشل بارنیه»،
مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا در زمینه برگزیت ،پیشتر گفته بود که احتمال
توافق میان دو طرف اندک است .وی افزود که بریتانیا حاضر نیست به رقابت آزاد
و عادانه تن بدهد.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
وادیمیر زورکین
وادیمیــر کازمیچ زورکین مخترع و مهندس روســی–
آمریکایی ،از پیشگامان تکنولوژی تلویزیون بود .زورکین
بــا بهکارگیری امپ پرتو کاتدی ســامانهای برای انتقال
و دریافــت تلویزیونی اختراع کــرد .زورکین در  ۲۹ژوئیه
 ۱۸۸۸در موروم روســیه در خانوادهٔ یک بازرگان ثروتمند
متولد شــد.وی در مؤسســه مهندسی ســن پترزبورگ
تحت سرپرستی بوریس روزینگ تحصیل کرد .در دوران
تحصیــل ،وی به کمــک روزینگ روی اختــراع فناوری
تلویزیون با اســتفاده از امپ پرتو کاتدی کار کردند .پس
از فارغالتحصیلــی در  ،۱۹۱۲به پاریس رفت و همراه پل
انژون به پژوهش روی فناوری اشــعه ایکس پرداخت .در
طول جنگ جهانی اول در شعبه روسی شرکت مارکونی
مسئول توسعه و آزمایش فناوریهای رادیویی برای دستگاههای مخابراتی ارتش روسیه بود.در سال ۱۹۱۸
و همزمان با جنگ داخلی روسیه ،زورکین به همراه گروهی از پژوهشگران به سرپرستی اینوکنتی تالماچف
دانشــمند روس از مســیر رود آب به سفری اکتشافی در اقیانوس منجمد شمالی رفت .وی در پایان سال
 ۱۹۱۸به ایاات متحده آمریکا رسید و سپس از مسیر وادیوستوک به امسک در روسیه بازگشت .زورکین
برای مأموریتی که از جانب ارتش سفید به او واگذار شده بود دوباره به آمریکا رفت و پس از شکست ارتش
سفید تصمیم گرفت برای همیشه در آمریکا بماند.وی در مؤسسه مهندسی سن پترزبورگ تحصیل کرد،
اما در  ۱۹۱۹به آمریکا مهاجرت و بهعنوان مهندس در کارخانه وستینگهاوس به کار پرداخت .وی اختراع
خود ،چراغهای تلویزیون سیاه و سفید را در سال  ۱۹۲۳و تلویزیون رنگی را دو سال بعد به ثبت رساند و در
کارخانه «آر .سی ،ا» به ساختن فرستنده و گیرنده تلویزیون پرداخت.او مخترع امپ پرتو کاتدی ازملح یک
فلز مشخص برحسب میزان نوری که به ان تابانیده شود( ،امپ تصویر) بود و پدر تلویزیون خوانده میشود.

پیشنهاد

از هر دری خبری

مراحل ساخت سد مخزنی شفارود  -گیان

مقصر اصلی بوی بد بدن
شناسایی شد!

ورزشی

دانشــمندان توانســتند آنزیم کلیدی که باعث ایجاد بوی بد در بدن
میشــود را شناسایی کنند .محققان دریافتند که یک آنزیم که توسط
باکتریهای موجود در زیربغل انسان تولید میشود ،بوی تند و تیز بدن
را ایجاد می کند که ما آن بو را "بوی بدن" میشناســیم.محققان این
آنزیم را "آنزیم بوی بدن"(  )BO enzymeنامیدهاند و گفتهاند که این
آنزیم توســط باکتری "استافیلوکوکوس هومینیس" تولید میشود که
محل زندگی آن زیر بغل است و از اجداد باستانی به ما ارث رسیده است.
با شناسایی ترکیب ویژه بودار بدن ،دانشگاهیان معتقدند که میتوانند
دئودرانتهایــی تولیــد کنند که این آنزیم را خنثــی و بوی بد بدن را
ریشــهکن کند .حل ســاختار این آنزیم به ما این امکان را داد که گام
مولکولی در باکتری مشخص را پیدا کنیم.

دختری که رهایش کردی
داستان کتاب دختری که رهایش کردی نوشتۀ جوجو
مویز ،درباره یک نقاشی مربوط به دوران جنگ جهانی
اول اســت .این اثر دو زندگی ،دو انسان ،دو کشور و
دو سرنوشــت را به هم ربط داده است.جوجو مویز در
کتاب دختــری که رهایش کردی (he Girl You let
 )Behindبه گونهای زیبا و نوآورانه داستان خود را که
بــه صورت موازی در دو زمان متفــاوت با بازه زمانی
 ۱۰۰ســاله روایت میکند.رمان دختری که رهایش
کردی از سال  ،۱۹۱۶یعنی اواسط جنگ جهانی اول،
شروع میشود .در شهر کوچکی از شهرهای فرانسه،
به نام پرون ( ،)Peronneکه توســط سربازان منفعت
طلب آلمانی اشغال شده است .سربازهایی که هر چیز
با ارزشــی از شــهر که البته شامل غذاها نیز میشد ،را به تصاحب خود درآوردند و با وجود اینکه
مردم شهر گرسنگی میکشیدند ،آلمانها بیشتر و بیشتر میخواستند.این کتاب داستانی درباره دو
زن با برخی ویژگیهای مشابه است؛ یکی از آنها به نام سوفی در زمان اشغال فرانسه مجبور است
تا از خانوادهاش در نبود شــوهر در مقابل نازیها محافظت نماید و دیگری به نام لیو که در لندن
زندگی میکند .شــوهر لیو قبل از فوت به وی یک تابلو نقاشی با نمایی از یک زن هدیه میدهد
که مربوط به یک قرن قبل میباشد و در جریان جنگ از فرانسه به انگلستان منتقل شده است.
جسارت و شــجاعت و جنگیدن برای ارزشهای خود ،صفاتی هســتند که در رمان دختری که
رهایش کردی خوب و پســندیده تلقی میشــوند و جوجو مویز ( )Jojo Moyesنشان میدهد که
چگونه قهرمانان داستان با اتکا به این صفات به اهداف خودشان دست مییابند و چگونه در حالی
که امیدشان را از دست دادند از جنگیدن دست بر نداشته و همچنان تاش میکنند.

فرهنگ

زمان و مکان دیدارهای تیم ملی در انتخابی جام جهانی قطر

تیم ملی فوتبال ایران باید به احتمال زیاد بدون حضور تماشاگران در انتخابی جام جهانی به میدان برود.پس از ماههای باتکلیفی،
برنامه بازیهای معوقه از مرحله دوم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا اعام شد و تیم ملی طبق پیشبینیها ،در مهر و آبان سال
جاری چهار دیدار سرنوشتساز خود را برگزار میکند.بر این اساس ،برنامه بازیهای تیم ملی فوتبال ایران در دور برگشت به این
شرح اعام شد:ایران  -هنگ کنگ (پنجشنبه  ۱۷مهر) کامبوج  -ایران (سهشنبه  ۲۲مهر) ایران  -بحرین (پنجشنبه  ۲۲آبان)
ایران  -عراق (سهشنبه  ۲۷آبان) در حالی که در دور رفت (قبل از شیوع کرونا) تیم ملی فوتبال ایران در بازی برابر بحرین و عراق
مهمان بود ،اکنون در حالی از امتیاز میزبانی بهره مند است که باید در ورزشگاه خالی آزادی به میدان برود و این می تواند کار
ملی پوشان را در دور برگشت رقابتها سخت کند.تیم ملی در مهرماه دو دیدار آسان خود را ابتدا برگزار خواهد کرد و در ادامه در
ماه آبان در دو دیدار حساس برابر بحرین و عراق قرار می گیرد و در صورتی که شرایط کنترل کرونا تا آن زمان بهبود پیدا کند،
تیم ملی باید در ورزشگاه خالی آزادی میزبان باشد.

تخت گاز

 106فیلم ،سهم سینمای ایران در جشنواره  77ساله
انتخاب  ۳فیلم ایرانی در جشنواره ونیز  ،۲۰۲۰شمار آثار
ساخته شده ایرانی حاضردر این رویداد سینمایی را به عدد
 ۱۰۶رساند .هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز در نهایت
تصمیم به برگزاری فیزیکی دوره سال  ۲۰۲۰خود گرفت تا
به عنوان اولین جشنواره مهم سینمایی پس از شیوع ویروس
کرونا ،شروعی دوباره برای سینما رقم برند و سینمای ایران
نیز از این رویداد سینمایی بی نصیب نماند و سه فیلم ایرانی
در فهرست ونیز  ۲۰۲۰دیده میشود .مجیدی که با «بچه
های آسمان» نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی
زبان در سال  ۱۹۹۸شده و با «آواز گنجشک ها» در سال
 ۲۰۰۸در جشــنواره برلین درخشید ،پس از بیش از یک
دهه غیبت در جشنواره های رده الف جهانی ،امسال با فیلم
جدیدش «خورشید» که در بخش رقابتی اصلی ونیز پذیرفته شده ،این فرصت و شانس را برای سینمای
ایران فراهم کرده تا دومین جایزه شیر طای بهترین ونیز خود را به خانه ببرد .پیش از این تنها یک بار در
سال  ۲۰۰۰فیلم «دایره» از جعفر پناهی موفق به دریافت مهم ترین جایزه قدیمی ترین جشنواره سینمایی
جهان شــده است .با احتساب فیلم «خورشید» و دو نماینده سینمای ایران در بخش افقهای ونیز امسال
یعنی «جنایت بی دقت» از شهرام مکری و «دشت خاموش» ساخته احمد بهرامی ،در طول هفتاد و هفت
دوره جشنواره فیلم «ونیز» سینماگران ایرانی تاکنون با  ۱۰۶اثر در این رویداد سینمایی حضور داشتهاند.
سینمای ایران پس از  ۱۰سال غیبت در سال  ۱۳۶۴با فیلم «دونده» ساخته امیر نادری در بخش خارج از
مسابقه جشنواره ونیز حضور پیدا کرد .پس از شش سال ،فیلم «گروهبان» ساخته مسعود کیمیایی در سال
 ۱۳۷۰در خارج از مسابقه به نمایش درآمد و امیر نادری در دومین حضور خود در ونیز ،فیلم «منهتن از روی
شماره» را در سال  ۱۳۷۲به عنوان محصول آمریکا در بخش «پنجرهای رو به تصاویر» به نمایش گذاشت.

افزایش شدید محبوبیت محصوات پاگین هیبریدی ولوو
فروش جهانی خودروهای پاگین هیبریدی ولوو در نیمه اول سال جاری میادی به خاطر تقاضای قوی در اروپا رشد  ۸۰درصدی
داشــته است .این خودروهای الکتریکی شده سهم  ۲۰درصدی از فروش جهانی سوئدیها را به خود اختصاص دادهاند.ولوو طی
 ۶ماهه اول سال  ۲۰۲۰تعداد  ۱۲۳۱۹۸دستگاه خودرو در اروپا به فروش رسانده که از این میان تعداد  ۲۹۹۱۸دستگاه از نوع
پاگین هیبریدی بوده است .سهم این خودروها از فروش ولوو در قاره همیشهسبز  ۲۴درصد میباشد .شایان ذکر است سوئدیها
سال پیش تنها  ۱۵۶۴۳دستگاه خودروی پاگین هیبریدی در اروپا به فروش رسانده بودند که تنها  ۹درصد از فروش ۱۷۴۶۵۳
دســتگاهی فروش نیمه اول سال  ۲۰۱۹این برند بوده است .خودروهای پاگین هیبریدی ولوو سهم  ۱۴درصدی از فروش این
برند در سراسر جهان داشتهاند .در کل تعداد  ۳۷۷۷۵دستگاه خودروی پاگین هیبریدی ولوو در سراسر جهان به فروش رفته که
نسبت به فروش  ۲۱۰۱۵دستگاهی مدت مشابه سال پیش رشد خوبی را نشان میدهد .اتونیوز میگوید  ۷۹درصد فروش ولوو
طی  ۶ماهه ابتدایی امسال در قاره اروپا بوده است .نسخههای پاگین هیبریدی  V۶۰و  XC۴۰محبوبیت زیادی بین مشتریان
داشتهاند.

روش جدیدی برای بازیافت
پاستیکهای سخت
محققان روش جدیدی را برای بازیافت و بازیابی پاســتیکهای سخت و
فشرده مانند تایر خودرو یافته اند .نوعی پاستیک به نام "ترموست" وجود
دارد که در محصواتی یافت می شود که باید از دوام باا و مقاومت زیادی
در برابر حرارت برخوردار باشند .اگرچه این محصوات در هنگام استفاده،
کارایی بسیار خوبی دارند ،اما هنگام دور ریختن ،آلودگی زیادی ایجاد می
کنند ،زیرا نمی توان آنها را به راحتی بازیافت یا تجزیه کرد .اکنون شیمی
دانان راهی را برای تغییر پاستیک های ترموست یافته اند تا تجزیه آنها
را بسیار آسان تر کنند ،اما از کارایی و دوام آنها کم نشود .این تغییر به این
محصوات اجازه می دهد همچنان از قدرت ازم برای اســتفاده روزمره
برخوردار باشند .محققان دریافتند که عاوه بر این ،هنگامی که نسخه قابل
تخریب پاستیک ترموستات را تولید میکنند.

شاید پادتن نتواند ،اما واکسن
حریف کووید 19-خواهد بود
هنوز نمیتوانیم مطمئن باشــیم که کووید ۱۹ -تا چه زمانی با ما
خواهد بود اما متخصصان باور دارند که این مشــکل چندان پایدار
نیســت و واکســن کووید ۱۹ -به زودی ارائه خواهد شد و عملکرد
موفقیتآمیزی خواهد داشت .به نظر میرسد که پژوهشهای اخیر،
تصویر ترســناکی از زمان پایداری کووید ۱۹-ترسیم کردهاند .این
پژوهشها نگرانیهایی را در مورد آســیبپذیری بیماران مبتا به
کوویــد ۱۹ -و امکان ابتای دوبــاره آنها بیان میکنند و همچنین
به مطرح کردن این موضوع میپردازند که ارائه واکســنهایی با اثر
بلندمدت ،دشوار است و حتی شاید غیرممکن باشد اما متخصصان،
چنین نگرانیهایی را نمیپذیرنــد .آنها معتقدند که بدن ما غیر از
پادتنها ،روشهای دیگری هم برای مقابله با عفونت دارد .

