روحانی در جلسه هیات دولت:

خواهان روابط صمیمانه با دیگر قوا هستیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رییسجمهور با اشاره به تصمیم ستاد کرونا برای محدودیت در افزایش اجاره مسکن ،بیان کرد :این تصمیم بر بازار اجاره تاثیرگذار بوده است .تصمیمات دیگری
هم گرفته شده که به هماهنگی بانک ها و وزارت راه نیاز دارد که در جلسات آینده این تصمیمات را اعام میکنیم.حجتااسام والمسلمین حسن روحانی در
جلسه دیروز هیات دولت با بیان اینکه یکی از اهداف دولت توسعه استانهای محروم به ویژه سیستان و بلوچستان بود ،اظهار کرد :گازرسانی به استان و توسعه
بندر چابهار ،اتصال راه آهن چابهار به راه آهن اصلی کشور از اقدامات مهم دولت بود .ریل گذاری راه آهن از سمت زاهدان به چابهار آغاز شد و امیدوارم تا پایان
سال وزارت راه این راه آهن را به ایرانشهر و خاش برساند.....
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افزایش حق مسکن کارگران منتظر مصوبه دولت
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کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا تصویب کرد

تمدید فرصت ثبتنام تسهیات
کرونا تا 2۵تیر

صاحبان مشاغل بیشتر آسیب دیده از کرونا تا  ۲٥تیرماه جاری فرصت دارند که برای دریافت تسهیات حمایتی
دولت ثبتنام کنند.با تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از شیوع ویروس کرونا در بیستمین
نشست این کارگروه ،کارفرمایان و خویشفرمایان برای برخورداری از این تسهیات تا  ۲٥تیرماه باید به سامانه
کارا به نشانی  kara.mcls.gov.irمراجعه و در این سامانه ثبت نام کنند.این گروه از کسبوکارها شامل «مراکز تولید
و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها ،بوفهها ،طباخی ،تاارهای پذیرایی ،قهوهخانهها ،اغذیه فروشیها»؛ .....
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عضو شورای عالی بورس:

تاثیر عقبنشینی بانکمرکزی از سیاستهای
پولی در بورس
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 4میلیون خانوار در صف دریافت وام جدید کرونایی
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معاون ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران اعام کرد

احتمال بازگشت بخشی از محدودیتهای
کرونایی به تهران از شنبه
معاون برنامهریزی و نظارت ســتاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه متاسفانه آمار ابتا هم
در تهران و هم در کشور در حال افزایش است ،گفت :در این راستا پیشنهاداتی برای افزایش محدودیتها و
کنترل بازگشاییها به مقامات بااتر ،ستاد ملی کرونا و وزارت کشور اعام شده که در صورت موافقت بخشی
از محدودیتها باز میگردد.دکتر علی ماهر با بیان اینکه با افزایش آمار ابتا  ،درصد اشغال تختها و میزان
بستری بیماران نیز افزایش یافته ،گفت :اگر همین روند ادامه داشته باشد ظرف کمتر از  ۱۰روز آینده دو
برابر میزان فعلی تختهای بیمارستانی اشغال میشود و با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.
یک چهارم تختهای تهران توسط بیماران کرونایی اشغال شده
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به وضعیت تختهای تهران ،ادامه داد :در
حال حاضر تقریبا تمام تختهایی که برای کرونا در نظر گرفته شده بود ،کاما اشغال شده ،ولی بیمارستانها
در حال آزاد کردن تختها و بخشهای دیگر هستند .در حال حاضر تقریبا یک چهارم تختهای دانشگاهی
تهران توسط بیماران کرونایی اشغال شده که درصد بسیار باایی است.وی درباره برنامهریزی برای مدیریت
شرایط درصورت ادامه این روند تصاعدی ،گفت :ما در حال آمادهسازی تختهای بیشتر برای پاسخگویی
به بیماران در صورت افزایش آمار هستیم ،ولی در همین راستا پیشنهاداتی در جهت کاهش آمار ابتا ،به
ستاد ملی کرونا و استانداری تهران پیشنهاد کردهایم که قرار است به سرعت بررسی و برای اجرا اباغ شود.
احتمال بازگشت محدودیتها در تهران
وی با بیان اینکه در ابتدا قرار بر این بود که اگر بازگشاییها و رفع محدودیت ها منجر به افزایش آمار ابتا
گردد در این روند تجدیدنظر شــود ،گفت :در همین راستا پیشنهاداتی برای افزایش محدودیتها و کنترل
بازگشاییها به مقامات بااتر ،ستاد ملی کرونا و وزارت کشور اعام شده که در صورت موافقت از شنبه آینده
بخشی از محدودیتها بازمیگردد و به صورت محدود اجرا می شود تا تاثیرگذاری آن بررسی شود.
عدم رعایت پروتکلها مهمترین عامل افزایش آمار ابتا
دکتر ماهر همچنین با اشاره به بی تاثیرنبودن لغو طرح ترافیک و بازگشاییها در افزایش آمار ابتا در سطح
کشور ،گفت :با این حال عدم رعایت پروتکلها مهمترین عامل در افزایش آمار و بروز این شرایط است .اگر
پروتکلها از سوی افراد جامعه و صاحبان اصناف رعایت میشد ،مطمئنا شاهد این وضعیت نبودیم.
در تهران کمبود داروی کرونایی نداریم
ماهر همچنین با اشاره به وضعیت داروها و امکانات ویژه برای رسیدگی به بیماران کرونایی ،گفت :خوشبختانه
در مورد داروها در تهران کمبودی مشاهده نشده ولی درباره امکانات بخشهای ویژه مانند ونتیاتور و غیره،
اگرچه هنوز کمبودی نداریم ولی اگر روند ابتا با این سرعت افزایش داشته باشد ،حتما به زودی با مشکل
روبرو خواهیم شد.معاون ستاد کرونای استان تهران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش برخی داروها
همچون رمدسیویر با قیمتهای کان میلیونی در بازار آزاد ،اظهار کرد :تا جایی که اطاع دارم این مساله
تنها به داروی رمدسیویر مربوط میشود که هنوز در ایران کارآزمایی بالینی قابل انتشاری نداشته و نمیتوان
درباره کیفیت و اثربخشی دارو اظهار نظر قطعی داشت.
احتمال تقلبی بودن داروی رمدسیویر در بازار آزاد
وی با بیان اینکه این دارو در ایران توزیع نمیشــود ،گفت :اگر داروی رمدســیویر در بازارهای آزاد و با این
قیمتها به فروش میرســد باید به اصالت آن به شدت شــک کرد و احتمال تقلبی بودن این دارو بسیار
زیاد است ،بنابراین توصیه ما این است که افراد از این داروها استفاده نکنند.وی با بیان اینکه تجویز داروی
رمدسیویر مجاز نیست ،گفت :این دارو هنوز در فارماکوپه ایران تایید نشده و هر دارویی که توسط فارماکوپه
تایید نشده باشد ،نباید قانونا تجویز شود.
نه ایران و نه هیچ کشور دیگری به تولید واکسن کرونا نزدیک نیست
معاون برنامه ریزی ستاد کرونای استان تهران با تاکید بر اینکه بیماری کووید ۱۹هنوز دارو و واکسن مورد
تایید و موثری ندارد ،گفت :برخاف گفته برخی از اساتید مبنی بر تولید و توزیع واکسن در آینده نزدیک،
باید بدانیم که نه ایران و نه هیچ کشور دیگری به تولید واکسن نزدیک نیست و نباید در این رابطه اطاعات
غلطی به مردم داده شود ،چراکه این ویروس جهشهای سریعی دارد و به همین دلیل چشم انداز دستیابی
به واکسن روشن نیست.دکتر ماهر در خاتمه تاکید کرد :حتی اگر همین اان کارآزمایی بالینی واکسن تایید
شود ،تا زمان ارایه مجوز نهایی و تولید برای جمعیت های بزرگ ،حداقل دو سال زمان را باید در نظر گرفت.
بنابراین تا آن زمان بهترین راه همچنان استفاده از ماسک ،شستن مرتب دست و رعایت پروتکلها و فاصله
گذاریهای اجتماعی است.

تشدید سیاستهای سرکوب قیمتی
تاریخ ،مملو از تکرار اشتباهات گذشته است!

بــا توجه به صحبتهای رییس ســازمان برنامه و بودجه ،به نظر میرســد
موج جدیدی از تشــدید سیاستهای ســرکوب و کنترل قیمتی در پیش
باشــد که واکنشی به افزایش قیمتها طی چند مدت اخیر است .اما تجربه
چنین اقداماتی حاکی از آن اســت که این سیاستها نه تنها از کارایی ازم
برخوردار نمیباشــند ،بلکه هزینههای باایی را برای اقتصاد کشور به همراه
دارند ،به ویژه در شرایط کنونی که از یکسو آسیبپذیری اقتصادی به شدت
افزایش یافتهاســت و از سوی دیگر ،دولت توان اقتصادی ازم برای حمایت
از خانوارهــا و صنایع را ندارد.به گــزارش اقتصاد آناین محمد باقر نوبخت،
رییس ســازمان برنامه و بودجه ،اعام کرد «دولت در تاش است به نحوی
عمل کند که قیمتها با قدرت خرید مردم ســازگار شود ».به نظر میرسد
بــا افزایش قیمتهــا در چند ماه اخیر ،آنچه کــه از این صحبت بر میآید،
تشدید سیاستهای کنترل قیمتی از ســوی سیاستگذاران باشد .تجربهای
که طی ســالهای اخیر بارها مورد آزمون قرار گرفته و هر بار نتیجه یکسانی
را به همراه داشتهاســت ،هرچند اتخاذ سیاستهای سرکوب قیمتی ممکن
است آثار کوتاهمدتی بر کنترل قیمتها داشتهباشد ،اما هزینهها و آسیبهای
اجرای چنین سیاستهایی بر پیکره اقتصاد ،چالشهای جدیتری را پیش
روی سیاستگذاران قرار خواهد داد؛ به ویژه آنکه آسیبپذیری اقتصاد بهویژه
بخش تولید طی این مدت به طور چشمگیری افزایش یافته و اتخاذ هرگونه
سیاست اشــتباه بر رکود شــکلگرفته در اقتصاد میافزاید.یکی از آخرین
تجربههای اتخاذ سیاســتهای کنترل قیمتی در طــی چند وقت اخیر به
آبان ســال گذشــته باز میگردد .در آن زمان با توجه به افزایش نرخ بنزین
و موج تورمی شــکلگرفته ،دولت با تشکیل ســتاد تنظیم بازار و همچنین
نیروهای تعزیراتی ســعی در کنترل قیمتها داشت .نتیجه چنین اقداماتی
کاهش عرضه محصوات از ســوی تولیدکنندگان ،شکلگیری بازار سیاه و
دو قیمتی شدن بسیاری از کااها بود که زمینه را برای بسیاری از رانتها و
فســادهایی که امروز از آن پرده برداشته شدهاست ،فراهم آورد .شکلگیری
ســلطانها در بازارهای مختلف نتیجه اتخاذ چنین سیاستهایی بود که هر

نتیجهای جزء کنترل قیمتها را به همراه داشتهاست.ارز  ۴۲۰۰تومانی یکی
دیگر از تجربههای اجرای سیاســتهای کنترلــی و دخالت در بازار بود که
هزینههــای جبران ناپذیری را برای اقتصاد به همراه داشــت؛ بهگونهای که
ضمن هدر رفتن حجم باایی از منابع ارزی کشــور ،فســادهای گستردهای
را در ســازوکار تخصیص آن ایجاد کرد که همچنان بســیاری از پروندههای
مربــوط به آن در قوه قضاییه در حال پیگیری اســت .حال آنکه اجرای این
سیاست برای کنترل بازار کام ً
ا شکستخورده و بیاثر بودهاست و قیمت ارز
پس از حدود دو ســال از اجرای این سیاست به بیش از  ۲۰,۰۰۰تومان در
بازار آزاد رسیدهاست .باید توجه داشت که بخش تولید با توجه رکود تورمی
شــکلگرفته در اقتصاد از یکسو با افزایش هزینههای تولید همراه است و از
سوی دیگر ،کاهش قدرت خرید خانوار تقاضای مؤثر را در بسیاری از کااهای
مصرفی با کاهش روبرو کردهاست .تحت چنین شرایطی اتخاذ سیاستهای
کنترل قیمتی ،بســیاری از صنایع را به ورطه ورشکستگی میکشاند .حال
آنکه شرایط اقتصادی دولت نیز بهگونهای است که قادر به حمایت مناسب از
صنایع نمیباشد .درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت به دلیل تحریمهای
بینالمللی به کمترین میزان طی سالهای اخیر رسیدهاست و از سوی دیگر
با توجه به شــرایط رکودی ،نمیتوان انتظار درآمــد مالیاتی باایی را برای
دولت متصور بود .این در حالی اســت که هزینههای دولت باتوجه به شیوع
بیماری کرونا نیز به طور چشمگیری افزایش یافتهاست.تحت چنین شرایطی
به نظر میرسد که هر چند افزایش قیمتها ،فشار را بر روی خانوارها به ویژه
دهکهای پایین درآمدی دو چندان کردهاست اما اتخاذ چنین سیاستهای
نتیجهای جز تعمیق رکود و ورشکستگی صنایع به همراه نخواهد داشت .حال
آنکه دولت نیز از قدرت کافی برای حمایت از صنایع برخوردار نمیباشد .در
این زمان آنچه که بیش از پیش احســاس میشود لزوم اتخاذ سیاستهای
مناسب و نه تجربههایی که به کرات با شکست همراه بودهاست .شاید بتوان
اذعان کرد دید کوتاهمدت سیاســتگذار ،آفت این روزهای اقتصاد کشــور
شدهاست و اقتصاد تاب آزمون و خطای مجدد را ندارد.

توسط سخنگوی وزارت خارجه:

واگذاری جزایر ایرانی به چین تکذیب شد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه برنامه همکاریهای جامع
ایران و چین یک نقشه راه روشن و ریلگذاری اصولی برای روابط دو کشور در
دنیای آینده است ،گفت :در این سند نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است
و نه از حضور نیروی نظامی .سیدعباس موسوی در توییتی با اشاره به برخی از
اظهارنظرها در مورد ســند همکاری جامع بین ایران و چین تاکید کرد :برنامه
همکاریهای جامع ایران و چین یک نقشه راه روشن و ریلگذاری اصولی برای
روابط دو کشور مهم در دنیای آینده است؛ جایی که چین به عنوان قدرت اول
اقتصادی دنیا در آینده نزدیک و ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه غرب آسیا
میتواند با روابطی مکمل و مستقل از قدرتهای سنتی و سلطهگر غربی ،ضمن
تامین منافع مشترک ،در برابر فشار قلدرها ایستادگی کند .نه از واگذاری جزایر
ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی و نه سایر موهومات! شگرد کهنه
دروغپردازی و انتشار اطاعات غلط برای دریافت جزئیات و اطاعات صحیح که
توسط دشمنان منافع دو ملت به جد پیگیری میشود ،راه به جایی نخواهد برد.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اعام کرد؛
تکذیب واگذاری بخشهایی از جزیره کیش به چین
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شایعات مبنی بر «واگذاری
بخشهایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینیها» را تکذیب کرد.به

گزارش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،این دبیرخانه در پی
انتشار شایعاتی مبنی بر واگذاری بخش هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره
کیش به چینی ها توضیحاتی را منتشــر کرد که بر اساس این اطاعیه اعام
شده است« :این اخبار هیچ منبع و منشاء مستندی ندارد و سوابق این کذبیات
به صفحاتی متعلق به افراد وابســته به بیگانگان در فضای مجازی بوده که به
دفعات تکذیب شــده است.در این اطاعیه تاکید شده است :حفظ استقال و
تمامیت ارضی کشور بر همه اهداف ارجحیت داشته و دارد و تمامی ارکان نظام
و به تبع آن همه بخش های دولت در همین راستا قدم برمی دارند .همانطور
که در صحبت های سخنگوی دولت هم تاکید شد در قرارداد  ۲٥ساله با چین
هیچ مســاله محرمانه ای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری
زمین و بندر نداشــته ایم.در ادامه این اطاعیه آمده اســت :در شرایط سخت
کنونی که دشمنان نظام در پی ایجاد گسست میان مردم و بهره برداری به نفع
خواســته های نامشروع خود در مقابل توفیقات بزرگ نظام مقدس جمهوری
اسامی در جهان هستند ،بی تردید تقویت انسجام و همبستگی و تزریق امید
به آحاد مردم در جامعه حســب فرمایشات رهبر معظم انقاب جز مهمترین
اهداف ســازمان های مناطق آزاد کشور اســت .انتظار می رود رسانه ها نیز
همگام و همراه با سایر بخش ها در راستای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از
تشویش اذهان مردم عزیز فعاانه و مسئوانه اقدام کنند.

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

انگلیسی کردن نظام شکست خورده
از دورانی که رضاخان در سیاست خارجی بسمت هیتلر تمایل
پیدا کرد و موجب عصبانیت انگلیســی ها شــد این بحث در
کشور ما بسیار داغ بود که وقتی انگلیسها قدرت دوباره خود را
پیدا کنند و قدرت نازی ها به سمت افول و نابودی میل کند،
اونها با رضاخان چه خواهند کرد؟ در حین رسانه ای شدن این
بحث ها موضوعی هم بعنوان آینده سلطنت پهلوی مطرح بود
و عده ای با تبلیغات چپها و یا عده ای هم بدون تبلیغات چپها
با الگو گرفتن از اروپا به دنبال جمهوری کردن حکومت ایران
میرفتند .انگلیسها که قدرت بامنازع در ایران بودند ،درمانده
بودند که نگهداشــتن حکومت پهلوی را در دستور قرار دهند
یا کشــور را بسمت جمهوری شدن هدایت کنند .واقعا ملت و
دولــت و ارکان حکومت در ایران در چنین راهبردی کمترین
نقش را داشتند .در آن زمان هم انگلستان از یک عقبه نسبتا
ثروتمند و بانفوذی که خودشان با عنوان فراماسونها در ایران بنا
کرده و یارگیری های گسترده ای کرده بودند برخوردار بودند.
فرماندهان نظامی و سیاسی انگلیســی از رهبران فراماسونها
خواستند که بین این دو گزینه که از جمهوری شدن حمایت
کنند یا کماکان بر طبل جکومت مشروطه پادشاهی بکوبند،
یکی را برگزینند .برحسب آنچه بعدها در جراید و کتب منتشر
شــد محمدعلی فروغی رهبری لژهای ماسونی در ایران را به
عهده داشــت و این مشورت را در انجمن های ماسونی برده و
به  ۳دلیل بقای ســلطنت با پهلوی ها رای آورد .اول اینکه با
جمهوری شدن حکومت چپی ها که البته « شوروی » در ایران
قدرت خواهد گرفت و دوم اینکه با جمهوریت مردم ایران و به
تبع مردم رسانه ها مجبورند بر طبل مبارزه با اشرافیت بکوبند
تا مناسبات اخذ رای را فراهم آورند .سوم اینکه بدنه حکومت
رضاخانی که به آلمانی شــدن تن در نــداده بود و کماکان از
پیوند داران انگلســتان بود از هم خواهند پاشید ،پس نتیجه
اینکه حفظ اقتدار اشراف و افسار حکومت بهتر است در دست
شــاهی جوان و کم تجربه باقی بماند و با توجه به تبعیت او از
اطرافیانش در اطراف او همه تیم را انگلیسی می چینیم و این
بود که انگلیســها به بقای سلطنت پهلوی با محمدرضا تفاهم
کردند و محمدرضا در چنگال انگلیسی ها شاه شد .از شهریور
 ۱۳۲۰بــه بعد منافع نفت ایران با حمایت از شــاه جوان بین
انگلیس ها و نوکرانش تقســیم میشد تا اینکه تبلیغات چپ
ها و قدرت گرفتــن آمریکا رفته رفته تبلیغاتی را علیه منافع
انگلستان آغاز نمود و زمینه های اقتدار مردم در کشور فراهم
تر شد و در بستر حضور روحانیت مبارز در صفوف مردم زمینه
انتقال قدرت از شــاه به نحست وزیر منتخب مردم در مجلس
فراهم شــد .دکتر محمد مصدق بــرای نجات نفت از چنگال
انگلیســها راهبرد جایگزین کردن آمریکا بجای ایشــان را در
دســتور کار خود قرار داد و فکر میکــرد میتواند آمریکا را در
مقابل انگلیس علم کند و این راهبرد قابلیت تداوم هم داشته
باشد .تا اینکه انگلیس و آمریکا پشت پرده منافع نفت را بین
هم تقسیم نموده و مصدق را خانه نشین نمودند و از آن پس
زمینه ورود آمریکا در ایران و بدســت گرفتن قدرت فراهم تر
شــد و روز به روز شاه را بیشتر بســمت خود میل دادند .در
جریان انقاب شکوهمند اسامی ایران که با رهبری روحانیت
مبارز و بیدار شــکل گرفت انگلیسها برای پیدا کردن اقتدار از
دست رفته خود سیاست نفوذ را در دستور کار خود قرار دادند.
در همه جای کشور عوامل خود را کاشتند و یارگیری فراوانی
فراهم شــد نقشه داشتند با این نفوذ در جریان پیروزی مردم
بر دستگاه حکومتی شــاه بتوانند عوامل خود را حاکم کنند.
یکی از این مراکز که بســیار هم با اهمیت بود ساواک بود که
ارکان آن را شــاه با مشورت سفارت آمریکا نصب میکرد ولی
به نفوذ انگلستان در بدنه ساواک بی توجه بود .انگلیسها با در
اختیار گرفتن بخشی از ارکان امنیت در زمان حکومت پهلوی
روی زندانی شدن افراد نظرات پنهان از شاه هم داشتند .برخی
افراد را که به اتهام مبارزه علیه حکومت شاه دستگیر میشدند
میخریدنــد و به آنها وعده حکومت بعد از شــاه را میدادند تا
زمینه ورود آنها را به صف مبارزین حقیقی و اسام خواه فراهم
کنند .این جریان با انقاب بود و حتی شعارهای تند جلوتر از
مردم هم میداد تا جایی که بعد از پیروزی انقاب با نیت کوتاه
کردن دســت عوامل نفوذی آمریکا در ارتش به دنبال انحال
ارتش هم حرکت کرد که حضرت امام فتنه ایشان را با حمایت
از ارتش و تز پاکسازی حنثی کردند .این عوامل رفته رفته به
دور اکبر هاشمی رفسنجانی گرد آمدند و با هدایت او احزابی
را شــکل دادند ۴۲ .سال طول کشیده تا نیت ناپاک ایشان در
مقابله با اصل وایت فقیه که پایبند به « نه شرقی و نه غربی»
بودن نظام جمهوری اسامی است ،برای مردم ما آشکار شود.
امروز بحمد اه این بیداری برای ملت فراهم اســت و نتیجه
این بیداری را میتوان در انتخاب مجلس یازدهم ماحظه کرد.
حقیر نمودهای تاریخی بســیار روشنی از این تقابل از قبل از
انقاب را نوشــته ام که اگر عمــری بود رفته رفته برای مردم
عزیز ایران روشــن تر خواهم نمود .امروز مردم با داشتن این
ابــزار که چرا اصاح طلب و اعتدالــی در یک اتحاد نامیمون
کنار هم مینشینند و در انتخاب مردم نقش ایفا میکنند ،واقع
شــده اند و دست آمریکا و انگلیس را واضح تر و شکست آنها
را محرز تر میدانند.
والسام
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اعتراض روحاه زم به حکم اعدام
وکیل مدافع روح اه زم -مدیرکانال تلگرامی آمدنیوز -از اعتراض به حکم اعدام
موکلش خبر داد.دبیر دریابیگی بلوردی در این باره اظهار کرد :بعد از اباغ حکم
پرونده موکلم ،نسبت به رأی دادگاه اعتراض و درخواست فرجام خواهی دادم و
قرار شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه
 ۱۰تیر ماه در نشست خبری از محکومیت روح اه زم به اعدام خبر داد.
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش:

اهداف پیشبینی شده در صنعت هوانوردی
محقق شدهاست
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی گفت :امروز شاهد تحقق
اهداف پیشبینی شده درصنعت هوانوردی هستیم.به گزارش پایگاه اطاعرسانی
ارتش ،ســرتیپ خلبان حمید واحدی دیروز چهارشنبه در بازدید از قسمتهای
مختلف و محصوات هوانوردی شــرکت هوافضای درنا اظهارداشت :امروز شاهد
تحقق اهداف پیشبینی شده درصنعت هوانوردی هستیم.جانشین فرمانده نیروی
هوایی ارتش افزود :نیروی هوایی ارتش با بهرهگیری از تجارب هشــت سال دفاع
مقدس و تجارب خوب علمی و فناوری ،ضمن ارتقا توان رزمی و تعامل بین مراکز
علمی از جمله دانشــگاه علوم و فنون هوایی شــهید ستاری و مراکز تحقیقاتی
و صنعت دفاعی ،در آمادگی کامل جهت دفاع از حریم هوایی کشــور و اجرایی
فرامین مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است.در این بازدید سرتیپ دوم خلبان
منفرد معاون آماد و پشتیبانی ارتش و امیر رودباری فرمانده دانشگاه علوم و فنون
هوایی شهید ستاری نیز حضور داشتند.شرکت هوافضای درنا در زمینه طراحی
و ســاخت هواپیماهای سبک ،ساخت قطعات فلزی ،کامپوزیت و انجام پروژه در
زمینــه مواد مرکب ،هواپیمای دو نفره کامپوزیتی ،پرنده آبی ،هواپیمای دو نفره
فوق سبک و اسپورت فعالیت میکند.
نایب رییس مجلس:

جهش تولید در دستور کار کمیسیونهای
مجلس قرار دارد
نایب رییس مجلس شــورای اســامی گفت :مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه
حمایت از تولید مخالفت کرد؛ جهش تولید در کمیسیون های تخصصی بررسی
می شود.ســید امیرحسین قاضیزاده هاشــمی نایب رییس اول مجلس شورای
اسامی درجلسه علنی روز گذشته درباره مخالفت مجلس با تشکیل کمیسیون
ویژه جهش تولید گفت :رای نمایندگان در مخالفت با تشــکیل کمیسیون ویژه
بود ،اما موضوع جهش تولید در دســتور کار نمایندگان قــرار دارد و موضوع در
کمیسیونهای تخصصی پیگیری میشود.وی همچنین درباره تغییر دستور روز
و حضور وزیر بهداشــت در جلسه علنی امروز گفت :امروز قرار بود وزیر بهداشت
و درمان در جلســه علنی مجلس حضور یابد و درباره مسائل بهداشتی و کرونا
گزارش دهند ،که اعام شــد موضوع فوری پیش آمده است و از سوی دولت با
ریاست مجلس شورای اسامی هماهنگی در این باره صورت گرفته است؛ ایشان
به دلیل عدم حضور در جلسه امروز عذرخواهی کردند.
آصفی:

برجام تنها یک زندگی نباتی دارد
حمیدرضا آصفی با تاکید بر اســتیصال آمریکا در موضوع پرونده هستهای ایران
گفت  :متأســفانه اروپایی ها نیز با آمریکاییها همراهی میکنند و در چند سال
گذشته با فریبکاری تاش داشته اند بگویند ما قصد داریم برجام را اجرا کنیم اما
آمریکا اجازه نمیدهد.سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه درباره احتمال ارجاع
پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل اظهار کرد  :در عالم سیاست
هر اتفاقی امکان رخ دادن دارد اما حقیقت این است امکان روی دادن این احتمال
بسیار اندک اســت ،زیرا ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان
ملــل به لحاظ حقوقی ،قانون و نرم هــای بین المللی هیچ توجیهی ندارد.وی با
اشــاره به جلسه شورای امنیت سازمان ملل ،اظهار کرد :در نشست قبل ،آمریکا
در صدد یارکشــی بود اما ناظران و کشورهای عضو شورای امنیت اذعان کردند
نتیجه نشســت برای آمریکا ویران کننده بود و حتی دوستان آمریکا نیز سمت
آمریکا قرار نداشتند یعنی اگر کار به رای گیری می رسید ،نیازی به وتوی چین
و روســیه نبود یعنی آمریکا نمی توانست رای ازم را بگیرد.سفیر اسبق ایران در
فرانســه از استیصال آمریکا در موضوع پرونده هسته ای ایران گفت و بیان کرد:
متأسفانه اروپایی ها نیز با آمریکایی ها همراهی می کنند و در چند سال گذشته
با فریبکاری تاش داشــتند بگویند ما قصد داریم برجام را اجرا کنیم اما آمریکا
اجازه نمی دهد.

انتقاد عضو شورای نگهبان از استناد به
کنوانسیونهای بینالمللی تصویب نشده در
اساسنامههای دولتی
یک عضو حقوقدان شورای نگهبان از استناد به کنوانسیونهای بینالمللی تصویب
نشده در اساســنامههای دولتی انتقاد کرد .هادی طحان نظیف ،عضو حقوقدان
شــورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینســتاگرام نوشت :چهارشنبه ۱۱
تیرماه  ،۱۳۹۹جلســه شــورای نگهبان با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.ادامه
بررسی اساســنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری در دستورکار بود و رسیدگی
به آن اگر چه چند ماده پیش رفت اما بررسی آن باز هم ناتمام ماند.یک نکته که
شاید طرح آن در این مجال خالی از فایده نباشد ،اینکه گاهی شورای نگهبان در
بررســی مصوبات مجلس و یا اساسنامههای دولتی به مواردی بر میخورد که در
این مصوبات یا اساسنامهها به برخی از منشورها و کنوانسیونهای بینالمللی که
هنوز ایران آنها را نپذیرفته یا به عضویت آنها در نیامده است ،ارجاع میشود که در
صورت تایید مصوبه توسط شورای نگهبان به معنای تایید ضمنی موارد ارجاعی
در آن مصوبه نیز محســوب میشود.در چنین مواردی شورای نگهبان از مجلس
میخواهد آن کنوانسیون یا منشور را هم بررسی ،تصویب و به شورا ارسال نماید تا
شورای نگهبان بتواند در آن موضوع اظهارنظر دقیقی داشته باشد.به عنوان نمونه
ماده  ۱۰اساسنامه در مقام تبیین تعهدات اعضای فدراسیونهای ورزشی آماتوری،
تبعیت کامل از تصمیمات اتخاذ شــده توسط فدراسیون جهانی و کنفدراسیون
قارهای را شرط نموده است؛ معنای چنین حکمی این است که چنانچه فدراسیون
جهانی و کنفدراســیون قارهای در رشتهای اقدام به تعیین ضوابطی در آن حوزه
نمایند ،به اســتناد این ماده اعضای فدراسیونها مکلف به تبعیت از این احکام
هستند.در ادامه نیز درخواست وزیر نیرو مبنی بر حضور ایشان در جلسه شورای
نگهبان برای بررسی ایرادات این شورا نسبت به اساسنامه شرکت مادرتخصصی
مدیریت منابع آب ایران مورد موافقت اعضا قرار گرفت و با حضور ایشان ،ایرادات
تببین شد
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روحانی در جلسه هیات دولت:
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خواهان روابط صمیمانه با دیگر قوا هستیم

رییسجمهور با اشــاره به تصمیم ســتاد کرونا برای محدودیت
در افزایش اجاره مســکن ،بیان کرد :ایــن تصمیم بر بازار اجاره
تاثیرگذار بوده اســت .تصمیمات دیگری هم گرفته شده که به
هماهنگی بانک ها و وزارت راه نیاز دارد که در جلســات آینده
این تصمیمات را اعام میکنیم.حجتااسام والمسلمین حسن
روحانی در جلسه دیروز هیات دولت با بیان اینکه یکی از اهداف
دولت توسعه اســتانهای محروم به ویژه سیستان و بلوچستان
بود ،اظهار کرد :گازرسانی به استان و توسعه بندر چابهار ،اتصال
راه آهن چابهار به راه آهن اصلی کشور از اقدامات مهم دولت بود.
دیروز ریل گذاری راه آهن از ســمت زاهدان به چابهار آغاز شد
و امیدوارم تا پایان ســال وزارت راه این راه آهن را به ایرانشهر و
خاش برســاند .این راه آهن یک طرح بین المللی است و به راه
آهن های منطقه و اروپا متصل می شــود ۴۶ .هزار هکتار زمین
کشــاورزی را با آبیاری مدرن تجهیز کردیــم .از وحدت اقوام و
مذاهب و ایجاد امنیت خوب بســیار خوشحال هستم.وی افزود:
تصمیات مهمی درباره مسکن ،بورس و ارز اتخاذ کردهایم .اعتراف
می کنم عقب ماندگی در مســکن داشته و دلیل آن این بود که
برخی طرح های ما اجرایی نشد .گرفتار بودیم که مسکن ناتمام
و بدون خدمات را به جایی برسانیم؛ بنابراین دچار عقب ماندگی
شــدیم ،اما  ۲۵۰هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به
وزارت راه اختصاص داده شد که به زودی به یک میلیون هکتار
میرسد تا زمین مورد نیاز را تهیه کنیم و وزارت راه بتواند شهرک
ها را طراحی کند .ســیصد هزار نفری که پول در بانک گذاشته
اند به عنوان مســکن یکم ،تهیه مســکن آنها در اولویت باشد.
مستأجران هم در اولویت هستند .ثبت نام و  ...در سامانه وزارت
راه انجام شده و اولویت دارها مشخص شده است.رییس جمهور
در ادامه با اشاره به تصمیم ستاد کرونا برای محدودیت در افزایش
اجاره مســکن ،تصریح کرد :این تصمیم بر بازار اجاره تاثیرگذار
بوده اســت .تصمیمات دیگری هم گرفته شده که به هماهنگی
بانک ها و وزارت راه نیاز دارد که در جلسات آینده این تصمیمات
را اعام می کنیم که کمک خوبی برای مســتأجران خواهد بود.
روحانی بیان کرد :بورس باید با اســتحکام راه خود را ادامه دهد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام
گفت :فقرزدایی بدون توانمندی ،اعتماد
به نفس و مشــارکت مردم امکان پذیر
نیست.محســن رضایــی ،دبیر مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،اظهار کرد:
اولین خاصیــت و وظیفه گــروه های
جهــادی (خدمت به مردم) اســت که
بچهها رنج ســفر را به دوش می گیرند
و می روند جاهایی که ســختی دارد ،از
کوه باا رفتن دارد ،زخمی شــدن دارد؛
حتی در جاهایی بد و بیراه میشــنوند.
این ســختیها دســتاورد بزرگی دارد
و آن اینکــه آدمهــا خودشــان را پیدا
میکنند .حقیقت واقعی خودشــان را
کشف میکنند .میفهمند کی هستند
مشکاتشــان کجاســت و نارســایی
هایشــان چیســت .لذا اولین فلسفه
گروههــای جهادی انســان ســازی و
خودسازی است که نه تنها برای آخرت،
بلکه در زندگی شخصی هم خیلی موثر
است .تجربه نشــان داده است که این
نوع آدم ها (انســان جهادی) ،آدم های
بزرگی میشوند و اینهایی که در آسایش
و رفاه هستند ،به هیچ جا نمیرسند۹۰ .
درصد آدمهایی که انسان ها و قهرمانان
بزرگی شدند ،زندگیشان همینطور بوده
اســت.فرمانده سپاه پاســداران انقاب
اســامی در دوران هشت ســال دفاع
مقدس ادامه داد :این طور نیســت که
کســی در رفاه و آسایش ساخته بشود.
آدم ها در سختی ساخته می شوند .حاا
اگر سختی برای خدا باشد هم آخرت و
هم دنیا حاصل می شود .مطمئن باشید
ده ها برابر این زحمتی که در این مسیر
می کشید هم خداوند برکت می دهد و
خودتان استفاده میکنید .و لذا این گروه
های جهادی دانشگاه های بزرگ تربیتی
هستند.رضایی در ادامه به دومین هدف

مردم به بورس و دولت اعتماد کردهاند و همه مسئول هستیم تا
از اموال مردم حفاظت کنیم و باید عرضه اولیه را زیاد کنیم.وی
خاطرنشان کرد :سهام شناور عرضه میشود ،شرکت ها هم باید
ســهام خود را عرضه کنند .شاهد استحکام بورس خواهیم بود.
سی درصد دیگر سهام عدالت هم برای عید غدیر آزاد می شود.
سی درصد دیگر هم برای  ۲۲بهمن آزاد میشود.رییسجمهور
بــا بیان اینکه صادرکننده کاا و خدمات نباید فکر کند ارز مال
اوســت و هر زمان خواست ارز را بیاورد ،گفت :هر کسی موظف
است پس از سه ماه ارز را ارایه کند ولی اگر به تاخیر افتاد ،بانک
مرکــزی ارز را با قیمت روز میخرد .برخی صادر کنندهها ارز را
نمی آورند تا ارز گران تر شود و گران تر بفروشند .این کار خیانت
به کشور و اقتصاد است .اگر کسی خواست به مردم فشار بیاورد
برای ما قابل تحمل نیست .از روسای قوه مقننه و قضاییه تشکر

رضایی در جمع نیروهای جهادی گفت:

فقرزدایی بدون مشارکت مردم
امکان پذیر نیست

گروه های جهادی اشــاره کرد و گفت:
مسئله دوم این است که باید فقرزدایی
هدف باشــد نه فقیرزدایی! شما اگر فقر
را مثا در یک روســتایی از بین ببرید،
دیگر امکان ندارد در آن روستا فقیر پیدا
بشــود ،لذا باید هدف فقرزدایی باشد؛
فقرزدایــی یعنی وقتی شــما می روید
در یک محلی و مردم دور شما هستند
ببینند شــما چه آوردید .اولین چیزی
که شما باید یاد بدهید اعتماد به نفس
است .اینکه روستائیان نگاه به خارج از
روستا را به خودشان معطوف کنند .حاا
البته برای اینکه راه بیفتند و فعال شوند،
آموزش ازم دارند .شما آموزش بدهید.
آنها را در کارها مشــارکت بدهید .این
طور نباشد که شــما در روستاها کاری
را انجــام بدهید و آنها فقط تماشــاگر
باشــند .این خیلی خطرناک است .وی
افزود :حتی کسی که معلول هست هم
می تواند مفید باشــد .بنابراین معلول
و حتــی پیرزن و پیرمــرد را هم به کار
بگیرید .اجــازه ندهید که خدای نکرده
گداپرروری شود .شما باید انسان پروری
و قهرمان پروری بکنید؛ حتی در همان
روستاها .یعنی رفع محرومیت نه توسط
ثروتمندان ،بلکه توسط خود محرومین
باید انجام شود .ثروتمندان باید در ابتدا
و بــه قولی نمک کار باشــند .در وهله
بعد اینها خودشــان بایــد راه بیفتند.
حضرت امام می فرماید فلسفه آنکه به
جای پول باعوض ،باید قرض الحسنه

بدهیم این اســت که اسام می خواهد
گداپــروری را باب نکند .با این پولی که
می گیرند خودشــان بروند کار و تولید
بکننــد و اصطاحــا راه بیفتند و اصل
پول را مجــددا برگردانند .دبیر مجمع
تشــخیص مصلحت نظام عنــوان کرد:
مردم باید خودشان قیام بکنند .به تعبیر
قرآن« :لَق َْد أَ ْر َسلْ َنا ُر ُسلَ َنا ب ِال ْ َب ِّی َناتِ َوأَن ْ َزل ْ َنا
اس
ــم ال ْ ِکت َ
َاب َوالْمِیــ َز َان ل َِیقُو َم ال َّن ُ
َم َع ُه ُ
ِید
ب ِالْق ِْسطِ َوأَن ْ َزل ْ َنا ال ْ َحد َ
ِید فِی ِه ب َ ْأ ٌس شَ د ٌ
ــم َّ
اه َم ْن یَ ْن ُص ُر ُه
ِــع ل ِل َّن ِ
َو َم َناف ُ
اس َول َِی ْعلَ َ
َو ُر ُسلَ ُه ب ِالْغ َْیبِ إ ِ َّن َّ
اه َق ِو ٌّی َع ِزی ٌز» ،انبیای
الهی آمــده اند که خود مردم را به قیام
و حرکت وادارند؛ هم در زمینه عدالت،
هم صنعت و فناوری و علم و کشاورزی.
مردم را از حالت تماشاچی بودن خارج
کنید .مردم اگر می خواستند تماشاچی
باشند هیچ و وقت انقاب نمی شد ،هیچ
وقت استان های ما آزاد نمی شد .مردم
باید قیام کنند؛ یک زمانی قیامشــان
سیاســی بود و یک زمانی دفاعی بود؛
اان بایــد اقتصــادی ،فرهنگی ،علمی
و فناوری باشــد .بنابراین مــردم را به
قیام بــرای فقرزدایی وادار کنید .یعنی
گروه های جهــادی که می روند .اولین
حرفشان این باشــد که ما آمده ایم که
شما قیام بکنید ،روی پای خودتان بلند
بشوید و برای این بلندشدن چکاری از
دســت ما (یعنی گروه های جهادی) بر
می آید و ســهم شما چیست و سهم ما
کدام است .همه را جمع بکنید و ببینید

می کنم که از برخورد با کسی که ارز را نیاورد حمایت کردهاند.
نظر دولت و سایر قوا در این زمینه نظر واحد است.روحانی با بیان
اینکه وزارت خارجه سمبل قدرت سیاسی ماست و شخص وزیر
هم ســمبل وزارت خارجه است ،گفت :امام اهمیت خاصی برای
احتــرام به وزیر خارجه قائل بود .رهبری هم همیشــه از دولت
و وزارت خارجه حمایت کردند .در این  ۷ســال کارهای بســیار
بزرگی انجام شده که دشــمنان هم ناچار شدند عظمت آنها را
بپذیرند.وی افزود :کنار گذاشته شدن  ۶قطعنامه فصل  ۷شورای
امنیــت اقدام بی نظیری بود و یک پیروزی سیاســی دائمی در
تاریخ ایران اســت ۶ .قطعنامه بدون اجرا شــدن در یک روز لغو
شد .همچنین ایران توانست پرونده پی ام دی را ببندد .همچنین
ایران از لیســت سیاه اف ای تی اف خارج شــد .توافق با عراق
برای ایروبی اروند ،کنوانســیون خزر و حضور ایران در اتحادیه
چه چیزی دارند و چه ندارند؛ اینکه آیا
زمین دارند ،آب دارند و اینها کجاست؟
همان چیزی که به آن بوم شناختی می
گویند .کم وکسری ها چیست و چقدر
می توانیم به شــما کمــک کنیم .آیا با
قرض الحسنه مشکل حل می شود .آیا
صندوق مشترک ایجاد بکنیم .صندوق
های توســعه روســتایی و از این منابع
وام بدهیــم .بنابراین بنای اصلی کارتان
فقرزدایی و توانمندســازی و قیام مردم
باشــد.وی افزود :سوم این است که بین
اقدامات زودگــذر و اقدامات پایدار باید
تفاوت قائل شــد .اینکه از این روســتا
بروند روســتای دیگر و سپس روستای
بعدی ،این فایده نــدارد .این قرارگاهی
که زدید ،درست است .قرارگاه ُحسناش
این اســت که یک منطقــه را انتخاب
می کند و آنقدر اســتمرار می دهد که
این منطقه خــودش روی پای خودش
می ایســتد .کار اساسی کاری است که
یک قرارگاهی درســت می شود و این
قرارگاه روســتا به روستا را بررسی کند
و اطاعــات و آمار و ارقام مربوط به آن
را داخل یک ســایت مثــل ویکی پدیا
بیاورد؛ تمام اطاعات این روســتا ها را
بیاورید .بنابراین این گروه های جهادی
بایــد قرارگاهی عمل کننــد .پس این
قرارگاه را سازمان بدهید تا ثبات و تداوم
داشته باشد .قرارگاه حسنش به همین
سبک بودنش است .سعی کنید کارهای
اساســی باشــد .بعــد روی تولید ،فکر
بکنید و در مرحله بعدی اســتعدادهای
تولیدی روستاها را شناسایی بکنید و در
کارهایتان برنامه ریزی کنید.دبیر مجمع
تشــخیص مصلحت نظــام در پایان از
فعالیت های جهادگران قرارگاه جهادی
نجاح در مناطق محروم به ویژه در استان
کهگلویه و بویر احمد قدردانی کرد.

واعظی:

ایجاد خط تبلیغی جدیدی برای تخریب روابط ایران با همسایگان

رئیس دفتــر رئیس جمهور با بیان اینکه امضای اســناد
راهبردی برای تعریف نقشه راه آینده روابط بین کشورها
اقدام متداولی اســت ،اظهار داشــت :متاسفانه یک خط
تبلیغی تخریبی علیه گسترش روابط ایران با همسایگان و
بخصوص چین و روسیه از خارج از ایران آغاز و هدایت شده
اســت که امروز برخیها در داخل آن را تداوم بخشیدهاند.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ،دیروز چهارشنبه
در پایان جلســه هیات دولت در گفتگو با خبرنگاران ،در
پاسخ به سوالی درباره آخرین تصمیمات و اقدامات دولت
در عرصههای اقتصادی و سیاست خارجی گفت :اقتصاد و
سیاست خارجی این روزها به هم مرتبط شدهاند و آمریکا
این روزها با ابزار تحریم فشار بسیار زیادی بر اقتصاد ایران
وارد میکند.واعظی با بیان اینکه این فشــار فقط متوجه
ایران نیســت ،افزود :آمریکا امروز هم ایران و هم شرکا و

کشــورهای طرف معامله با ایران را تحت فشار قرار داده
است .لذا شــرایط حاضر برای مسئوان ،بانکها و بخش
خصوصی کشور وضعیت ویژهای است.رئیس دفتر رئیس
جمهور با اشاره به اینکه دولت تاش می کند در کنار مقابله
با فشارهای روزافزون آمریکا ،فشارهای وارده روی معیشت
مردم را کاهش دهد ،اظهار داشت :دولت برای گشایش در
معیشــت مردم و نیز تسهیل فعالیت بنگاههای تولیدی و
تامین تجهیــزات و مواد اولیه مورد نیاز آنها ،بخصوص آن
بخش از مواد اولیه که باید از خارج تامین شوند ،جلسات
متعددی تشــکیل داده است تا هماهنگیهای ازم انجام
شــود.واعظی با تاکید بر اینکــه در وضعیت موجود ازم
اســت نسبت به فضای سیاسی که برخی در داخل کشور
بوجود میآورند ،مراقبت بیشتری کنیم ،تصریح کرد :برای
نمونه در این روزها که آمریکا هر روز فشار خود بر کشور را

بیشتر میکند ،تاش وزارت خارجه بر این است که روابط
با همسایگان ،روابط با کشورهای آسیایی مثل هند ،ژاپن و
چین و روابط با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
روابط خوبی باشد.وی اضافه کرد :متاسفانه این روزها شاهد
هستیم که خط جدیدی برای تخریب روابط کشورمان با
همسایگان و به ویژه چین ایجاد شده و این هم خطی است
که ابتدا از خارج وارد شــد و تاش زیادی شد که ارتباط
ایران با چین و روسیه به عنوان دو کشور عضو دائم شورای
امنیت که خیلی هم خوب از مواضع ایران دفاع و حمایت
کردند ،بهم بریزد.رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشــان
کرد :از حدود  ۲ســال قبل جلســاتی با روسیه و چین و
همچنین با برخی از کشــورهای دیگر داشتیم تا کلیات
روابطمان را تنظیم کنیم و به ســندی راهبردی به عنوان
نقشه راه آینده روابط متقابل برسیم.

اوراســیا انجام گرفت .ما نگاه استراتژیک و روابط خارجی داریم
که این نگاه بر اســاس تعامل بسیار خوب و سازنده با کشورهای
منطقه و همسایه است و روابط خوبی با همسایگان داریم به جز
دو همسایهای که خود نخواستند روابط داشته باشیم .همچنین
رابطــه خوبی با چین و هند و روســیه و حتی اروپا داریم؛ البته
اروپا در مقطعی تحت فشــار امریکا نتوانســت خوب عمل کند.
رئیــس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که
هدف دشمن ابتدا جدایی بین ملت و نظام و بعد ایجاد اختاف
میان مســئوان است ،خاطرنشان کرد :آنها میخواهند مردم را
از نظام مایوس کنند ولــی ما نباید چنین اجازه ای به آمریکا و
اســرائیل بدهیم .دولت خواهان روابط صمیمانه و در چارچوب
قانون اساسی با ســایر قوا است .ما این مسیر را ادامه می دهیم
خواست ملت هم این است که سه قوا دست به دست هم دهند
و مشــکات حل و فصل شود .اان با وجود دشمنی ها و تحریم
ها شرایط تنش و بگو مگو نیســت.روحانی با بیان اینکه دولت
به دنبال تحقق وعده های خود به مردم اســت گفت :مردم هر
هفته شــاهد افتتاح های جدید هستند ۱۹ .تیر هم تولید سه و
نیم تن آهن اسفنجی و پروژه بافت بلوچ افتتاح می شود.روحانی
در بخش پایانی اظهارات خود با اشــاره به این که موج اول کرونا
با همکاری همه کنترل و در اردیبهشت آرامش برقرار شد اظهار
کرد :از نیمه دوم خرداد با موج جدیدی از کرونا در استان هایی
مواجه هستیم که شامل موج اول نمی شدند که ان شاءاه از آن
عبور می کنیم .به تمامی استانهایی که شرایط قرمز دارند اختیار
داده ایم کــه محدودیت های موقت اتخاذ کنند و هر تصمیمی
که بگیرند و در ستاد مرکزی تایید شود اجرا شود.رییسجمهور
گفت :به وزارت بهداشت اختیار داده ایم که مراکز پرجمعیت که
پروتکل ها را رعایت نمی کنند تعطیل کنند مراســم عروسی و
عزا تا اطاع ثانوی تعطیل است .در اماکن شلوغ هم باید ماسک
زده شود و کسی که ماسک نزند نمی تواند خدمات دریافت کند.
استفاده از ماســک در اماکن شلوغ مثل ادارات ،مترو و اتوبوس
و اجتماعات الزامی اســت .توقع ما این است که با همکاری هم
بتوانیم وارد مرداد آرامتری بشویم.

اعتبارنامه تاجگردون رد شد
اعتبارنامه منتخب گچســاران با رای  ۱۲۸نماینده رد شــد .بررسی اعتبارنامه
غامرضا تاجگردون منتخب گچســاران در دســتور جلســه علنی صبح دیروز
(چهارشنبه) مجلس شــورای اسامی قرار داشــت که نمایندگان با  ۱۰۲رای
موافــق ۱۲۸ ،رای مخالــف و  ۲۱رای ممتنع از مجمــوع  ۲۵۱رای ماخوذه به
تصویب مجلس شورای اسامی نرسید.براساس آیین نامه داخلی مجلس مراتب
رد اعتبارنامه باید از سوی هیات رییسه مجلس به وزارت کشور اعام شود.پیش
از اعام نتیجه رای اعتبارنامه غامرضا تاجگردون ،وی جلســه علنی مجلس را
ترک کرد.پیش از این کمیسیون تحقیق اعتبارنامه تاجگردون را تایید کرده بود.
قانون آییــن نامه داخلی مجلس در ایــن باره میگوید« :مــاده  -۳۲چنانچه
کمیســیون تحقیق ،اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به
تأیید اعتبارنامه داشته باشد ،گزارش آن برای تصمیمگیری مجلس در دستور کار
قرار میگیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش
آن حداکثــر به مدت پانزده دقیقه در مجلس مطــرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه
میشود .نمایندهای که اعتبارنامهاش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به
مدت سی دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند ،ضمن اینکه میتواند بخشی از
وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند ،سپس گزارش کمیسیون
تحقیق به رأی گذاشته میشود ،چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد،
رئیس جلسه تصویب آن را اعام میکند».مجلس صبح دیروز موضوع اعتبارنامه
تاجگردون را در جلسه غیرعلنی بررسی کرد.
ربیعی در نشست با اعضای شورای اطاعرسانی استانها:

همه تاش دولت کنترل شرایط اقتصادی و
بهبود فضای کسب و کار است
سخنگوی دولت به عملیات روانی سنگین دشمنان علیه مردم ایران اشاره کرد
و گفت :همه تاش دولت کنترل شــرایط اقتصادی کشور و بازگرداندن ثبات و
بهبود فضای کسب و کار در کشور است.علی ربیعی در نشست با اعضای شورای
اطاع رســانی اســتانها ،اظهار کرد :هر چند امسال به دلیل تشدید فشارهای
خارجی بخصوص تحریمهــای ظالمانه ،عملیات متمرکز روانی دشــمن برای
تضعیف روحیه و امید مردم و رکود جهانی ناشی از شیوع کرونا ،سال سختی را
پیش رو داریم ،اما بر اساس سنتهای ایتغیر الهی ایمان داریم که از این شرایط
سخت با همدلی مردم عبور خواهیم کرد.سخنگوی دولت با اشاره به موفقیتهای
چشمگیر دولت تدبیر و امید در  ۵۵ماه نخست آغاز فعالیت ،گفت :دولت تدبیر
و امید دســتاوردهای اقتصادی ملموس و بزرگی داشــت .رشد اقتصادی باا در
کنــار کنترل تورم و بهبود فضای کســب و کار در همین دولت اتفاق افتاد ،اما
با روی کار آمدن ترامپ و اعمال تحریمهای ظالمانه شــرایط متفاوت و کشور با
محدودیتهایی مواجه شد.وی در همین خصوص یادآور شد :مردم فهیم ایران در
نظر دارند که در سال  ۹۷فردی غیرمتعارف در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
امریکا بر مســند قدرت نشســت و با زیرپا گذاشتن تعهدات این کشور و اعمال
تحریمهای ظالمانه و افزایش فشارها بر ایران ،موجب بروز مشکاتی برای کشور
و مردم شد که بخش عمده آن در سال  ۹۹نمود پیدا کرد.رییس شورای اطاع
رسانی دولت در ادامه به عملیات روانی سنگین دشمنان علیه مردم ایران اشاره
و اذعان کرد :تاکنون در هیچ دوره ای ،کشــور بــه این اندازه در نظام تحریمی
دشــمن قرار نگرفته بود و باید با ایمان به خود و اعتقاد به ظرفیتهای داخلی
مان ،این دوره را با موفقیت و ســربلندی پشــت ســر بگذاریم.ربیعی در بخش
دیگری از ســخنان خود ،تجربه ممتد و مؤثر برخی از اعضای دولت و همچنین
حضور اســتانداران توانمند را از فرصتهای موجود در عبور کشور از شدیدترین
فشــارهای خارجی برشــمرد و گفت :بی تردبد با حمایت مقام معظم رهبری و
همراهی مردم ،این نیروهای دلســوز و با تجربه ،کشور را از شرایط کنونی خارج
خواهیم کرد و روزهای بســیار بهتری برای مردم ما فرا خواهد رسید.سخنگوی
دولت افزود :دولت تدبیر و امید در طی دوران فعالیت خود متناســب با شرایط
و وضعیت کشــور دستاوردهای چشم گیری دارد که مردم دستاوردهای قبل از
تحریمهــا را لمس نمودند ،اما اقدامات و تاشهای دولت در زمان تحریم را که
بعضا بی سابقه و کم نظیر بوده اند را به دلیل وجود فشارهای اقتصادی ناشی از
تحریمهای آمریکا درک نکردند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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افزایش حق مسکن کارگران منتظر مصوبه دولت

معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
مصوبه شــورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران به
تصویب دولت نرسیده ،گفت :مصوبه شورای عالی کار در واقع
ارائه پیشنهاد به دولت است.حاتم شاکرمیدر مورد مصوبه شورای
عالــی کار برای افزایش حق مســکن کارگران گفت :گرچه در
شورای عالی کار تصویب شد که حق مسکن کارگران از یکصد
هــزار تومان به  300هزار تومان افزایــش یابد ،اما این مصوبه
هنوز برای اجرا در دولت تصویب نشده است .وی افزود :مصوبه
افزایش حق مســکن کارگران گرچه در کمیســیون اقتصادی
دولت هم تصویب شــده و یک جلسه برای آن گذاشتهاند ،اما
مصوبه شورای عالی کار و مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت به
منزله پیشــنهاد تلقی میشود و در صورتی که در هیأت دولت
تصویب شود ،اجرا خواهد شد .شاکرمی همچنین در مورد اینکه
چه زمانی مصوبه افزایش حق مســکن کارگران در دستورکار
دولت قرار میگیرد ،گفــت :اطاعی ندارم و خود هیأت دولت
اعام میکند.معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به گذشت چهارماه
از سال آیا مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به ماههای قبل
تسری پیدا میکند یا نه ،گفت :همه اینها بستگی به مصوبه
هم ّ
هیأت دولت دارد که هنوز این مســئله تصویب نشده است.به

گزارش خبرگزاری فارس ،در  292امین جلســه شورای عالی
کار در  18خرداد  ،99برای حق مسکن کارگران و ترمیم حقوق
کارگران مصوب شد ،حق مسکن کارگران از یکصد هزار تومان
به  300هزار تومان افزایش یابد.
معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
«محمد شــریعتمداری» در پایان  292جلســه شورای عالی
کار در گفت و گو با خبرنگاران افزود :پیشــنهاد افزایش 200
هزار تومانی حق مســکن کارگران باید برای تصویب به هیات
وزیران ارســال شود.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیان کرد:
این تصمیم در شــورای عالی کار با حضور سرپرســت وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی،
رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل های کارگری
و کارفرمایی اتخاذ شــد.وی اظهارداشت :عاوه بر افزایش حق
مسکن کارگران ،در این جلسه برای اصاح حق سنوات کارگران
تصمیم بر آن شــد تا مبلغ  ۷8هــزار تومان نیز به حداقل مزد
کارگران اضافه شــود.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پایان
تاکید کرد :امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار،
در ســال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در
کشور کمک کند.

کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا تصویب کرد

تمدید فرصت ثبتنام تسهیات کرونا تا ۲۵تیر
صاحبان مشــاغل بیشتر آســیب دیده از کرونا تا  2۵تیرماه جاری فرصت دارند که برای دریافت تسهیات حمایتی دولت ثبتنام کنند.با تصویب
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در بیستمین نشست این کارگروه ،کارفرمایان و خویشفرمایان برای برخورداری از
این تسهیات تا  2۵تیرماه باید به سامانه کارا به نشانی  kara.mcls.gov.irمراجعه و در این سامانه ثبت نام کنند.این گروه از کسبوکارها شامل «مراکز
تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها ،بوفهها ،طباخی ،تاارهای پذیرایی ،قهوهخانهها ،اغذیه فروشیها»؛ «مراکز مربوط به گردشگری شامل
هتلها ،هتلآپارتمانها ،مجتمعهای جهانگردی و گردشگری ،مهمانپذیرها ،مهمانسراها ،مسافرخانهها ،زائرسراها ،مراکز بومگردی ،مراکز اقامتی،
پذیرایی ،تفریحی ،خدماتی بینراهی و موزهها»؛ «حمل و نقل عمومی مســافر برون شــهری اعم از هوایی ،جادهای ،ریلی و دریایی»؛ «حمل و نقل
عمومی مسافر درون شهری»؛ «دفاتر خدمات مسافرتی ،گردشگری و زیارتی»؛ «تولید و توزیع پوشاک»؛ «تولید و توزیع کیف و کفش»؛ «مراکز توزیع
آجیل ،خشکبار ،قنادی ،بستنی و آبمیوه»؛ «مراکز ،باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی»؛ «مراکز و مجتمعهای فرهنگی ،آموزشی ،هنری و
رسانهای»؛ «مراکز تولید ،توزیع و فروش صنایع دستی»؛ «مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
که در حوزههای درمانی و تشــخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند»؛ «آموزشگاههای رانندگی ،آرایشگاهها ،سالنهای زیبایی و
گرمابه»؛ «واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی ،مراکز تولید محصوات گلخانهای سبزی و صیفیجات صادراتی و مراکز تولید و عرضه
گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی» هســتند.پیش از این ،مهلت پایان ثبتنام تا  20تیرماه اعام شــده بود ،اما با افزایش استقبال عمومی از این
تسهیات حمایتی در چند روز اخیر و درخواست متقاضیان ،کارگروه یاد شده این زمان را تا  2۵تیرماه تمدید کرد.

 4میلیون خانوار در صف دریافت وام جدید کرونایی
ســخنگوی ستاد تســهیات حمایتی وزارت رفاه با بیان اینکه اولین قسط تســهیات یک میلیون تومانی
قرضالحسنه دوران کرونا از تیرماه از حساب یارانه کسر میشود ،گفت :هنوز  ۴میلیون خانوار در صف دریافت
تسهیات یک میلیون تومانی قرضالحسنه حمایتی هستند .در مورد زمان شروع اقساط تسهیات یک میلیون
تومانی حمایتی دوران کرونا گفت :اولین قسط وام کرونا طبق اعام بانک مرکزی و اعام قبلی ستاد تسهیات
کرونا ،از تیرماه به میزان  3۵هزار و  100تومان از حســاب یارانه سرپرست خانوارها کسر میشود.وی افزود:
همچنین  ۴میلیون خانوار جدید براســاس اطاعات دریافتی از وزارت کشــور شامل خانوارهای با سرپرست
دســتفروش ،پیک موتوری ،رانندگان وانتبارها ،کارگران ساختمانی بیمه تأمین اجتماعی براساس فهرست
ســازمان تأمین اجتماعی و خانوارهای یارانهبگیر پنج نفره و بیشــتر در صف دریافت تسهیات یک میلیون
تومانی جدید قرضالحســنه حمایتی قرار دارند.سخنگوی ســتاد تسهیات حمایتی وزارت رفاه گفت :طبق
پیامکی که با سرشماره وزارت رفاه با سرپرستان این خانوارها ارسال شده ،با ارسال عدد  1به سرشماره ۶3۶9
این افراد تقاضای خود را برای دریافت وام جدید یک میلیون تومانی قرضالحســنه حمایتی اعام میکنند.
این وامها نیز  30ماهه خواهد بود که با اقســاط  3۵هزار و 100تومانی از حســاب سرپرستان خانوار اقساط
آن برداشته میشود .وی در مورد اینکه تاکنون چه تعداد افراد تقاضای این تسهیات را کردهاند ،گفت :هنوز
جمعبندی صورت نگرفته و به محض جمعبندی اعام میشود.

عضو شورای عالی بورس:

تاثیر عقبنشینی بانکمرکزی از سیاستهای پولی در بورس
عضو شورای عالی بورس اظهار داشت :درخواست مجوز برای کارگزاری جدید قابل
توجه نیست اما در بخش راه اندازی سبدگردانهای جدید صف بسیار طوانی وجود
دارد.سعید اســامی درباره اثرگذاری افزایش نرخ سود بانکی در بازار سرمایه اظهار
داشت :این سیاست بانک مرکزی بر بازار سرمایه تاثیر گذار خواهد بود اما سودآوری
بورس در طی یک سال گذشته قابل مقایسه با نرخ سود بانکی نیست بنابراین تاثیر
گذاری این سیاست گذاری در سطح اقتصاد کان کاهش پیدا کرده است .اما به هر
حال باعث میشــود سرمایه افرادی که ریسک گریزتر هستند در نظم بانکی حفظ
شود.وی افزود :بانک مرکزی پس از کاهش نرخ سود بانکی با انتقادات جدی مواجه
شــد ،از جمله اینکه نرخ بهره حقیقی در کشــور منفی شده و سرعت گردش پول
میتواند افزایش پیدا کند و هدف گذاریهای نرخ تورم هم محقق نشــود از این رو
بانک مرکزی از سیاستهای خودش عقب کشید .عضو شورای عالی بورس با بیان
اینکه چقدر از نقدینگی موجود در بازار سرمایه ،سپرده بانکی هستند ،اظهار داشت:
برای مطالعه در اینباره تغییرات ترکیب نقدینگی و ســپردهها را می توان بررسی
کرد اما اعام آمارها از حجم پولی که امروز وارد بازار ســرمایه می شــود هم دقیق
نیست ،چراکه محاسبات صندوقهای سرمایهگذاری در این اعداد اعام نمیشود و
عمدتا خالص نقدینگی ورودی و خروجی به کارگزاریها محاسبه میشود بنابراین
در ارایه این آمارها باید با دقت عمل کرد.اســامی همچنین درباره عدم ارایه مجوز
کارگزاریهای جدید گفت :پس از قانون جدید بازار ،نهادهای مالی جدیدی از جمله
سبدگردان ،مشاور سرمایه گذاری ،رتبه بندی ،تامین سرمایهها و  ...شکل گرفتند و
راه اندازی شدند .اگرچه گفته میشود که درارایه این مجوزها هم کند عمل شده و
متناسب با رشد حجم بازار سرمایه نبوده اما به هر حال به تدریج این مجوزها داده
شده است .وی افزود :تنها نهاد مالی مرتبط با بازار سرمایه از سال  8۷مجوز جدید
برای آن صادر نشــده کارگزاری بوده است که این بخش با مشکات خاص خودش
مواجه بوده اســت البته معتقدم انحصار در هیچ یک از مجوزها نباید وجود داشــته
باشد و تمام افراد واجد شرایط باید بتوانند مجوزهای مورد نظر را دریافت کنند .هر

چند که نیاز داریم که مشخصات ویژهای برای ارایه مجوزها وجود داشته باشد و به
لحاظ کیفی هم در ارایه مجوزها ســختگیریهایی باید وجود داشته باشد اما نباید
افراد واجد شرایط را از ارایه مجوزها محروم کرد .عضو شورای عالی بورس ادامه داد:
همه مجوزها باید آزاد شــود اما در ارایه مجوزها سختگیری هم باید وجود داشته
باشد به این معنا که شرایط درستی وضع شود تا شرکتهای و نهادهای مالی توسعه
پیدا کنند و تجهزات و زیرســاختهای بهتری داشته باشند.اسامی اظهار داشت:
موضوع مهم این است که مجموعه بازار با سرعتی که پول وارد آن شد ،رشد نکرد و
تعداد سبدگردانها به اندازهای که سرمایه در این بازار جریان یافت ،افزایش نیافت و
زیرساختهای فنی کارگزاریها هم با این سرعت توسعه پیدا نکرد .موضع دیگر این
است که در سالهای گذشته عمده کارگزاریها کسب و کارهای سودآوری نداشتند
که بتوانند ســرمایهگذاری خود را در توسعه زیرساختها افزایش دهند.وی با بیان
اینکه از آنجایی که مدتها اســت با ارایه مجوز کارگزاری جدید موافقت نمیشود،
درخواست هم برای کارگزاری جدید قابل توجه نیست ،گفت :اما در بخش راه اندازی
ســبدگردانهای جدید صف بسیار طوانی است.عضو شورای عالی بورس همچنین
درباره اثرگذاری کاهش  20درصدی نرخ کارمزد کارگزاریها اظهار داشــت :به هر
حال حجم معامات بورس افزایش چشــمگیری داشته و میزان معامات نسبت به
زمانی که آخرین مجوزهای کارگزاریها صادر شد ،بیش از  1۵0برابر شده است .در
این میان عدهای معتقدند که معامات در ایران گران است ،از سوی دیگر افرادی که
طرافدار کارگزاری هستند معتقدند که کارگزاریها به تازگی به سوددهی رسیدند
و میتوانند از محل این ســوددهی در بخشهای زیرساختی و فنی سرمایه گذاری
کنند.وی ادامه داد :همچنین باید توجه داشته باشیم که  30درصد کارمزد به طور
مســتقیم در اختیار کارگزاریها قرار نمیگیرد و به توسعه بازار اختصاص مییابد و
بلوکه میشود .در هر صورت برخاف آنچه که گفته میشود ،شورای عالی در کاهش
نرخ کارمزد نقشی نداشته است و این تصمیم با حضور کانون کارگزاریها در جلسات
مرتبط با سازمان اخذ شده است.
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گزیده خبر
دارندگان سهام عدالت تاکنون چقدر
سود کردهاند؟
ارزش سهام عدالت  ۵32هزار تومانی روز گذشته از مرز  1۶میلیون تومان عبور
و به بیش از  1۶میلیون و  213هزار تومان رسید.از روز  10اردیبهشت تا هشتم
خرداد ماه به سهامداران فرصت داده شد تا در صورتی که به دنبال انتخاب روش
مدیریت مستقیم هستند و میخواهند مالکیت و مدیریت سهام خود را بصورت
مســتقیم و بدون واســطه در اختیار خود بگیرند باید با ورود به سامانه www.
 samanese.irنســبت به این امر اقدام کنند اما این فرصت با توجه به اســتقبال
مشــموان سهام عدالت برای انتخاب روش مستقیم در ابتدا تا  1۵خرداد ماه و
در نهایت تا  29خردادماه تمدید شد.ســاز و کار مربوط به نحوه معامات سهام
عدالت به دســتور رهبر معظم انقاب در اختیار شورای عالی بورس قرار گرفت
که جلسهای در شورای عالی بورس در زمینه تصمیمگیری برای معامات سهام
عدالت به صورت اضطراری برگزار و تصمیمات ازم را در این زمینه اتخاذ کرد.
تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر به فروش  30درصد از سهام عدالت شد
و به دنبال این تصمیم اعام کردند افرادی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب
کردهاند از تاریخ  ۶خرداد می توانند با مراجعه به بانکهایی که شماره شبای خود
را برای دریافت ســود در سامانه سهام عدالت ثبت کردهاند ،فرم فروش وکالتی
 30درصد از سهام خود را پر کرده و یکی دو روز بعد ،وجه حاصل از فروش این
قســمت از سهام عدالت خود را دریافت کنند.همچنین در این زمینه اعام شد
مشــموانی که دارای کد معاماتی هستند نیازی به مراجعه به بانکها ندارند و
میتوانند از طریق کد بورسی که در اختیار دارند جهت فروش  30درصد از سهام
عدالت خود اقدام کنند که البته ســهام عدالت به قیمت بازار همان روز بفروش
میرسد.پرتفوی ســهام عدالت با دارایی  ۵00هزار تومان در تاریخ  ۶خرداد که
نخستین روز از فروش این سهام بود ،ارزشی بالغ بر هفت و میلیون و  800هزار
تومان داشت که از همان روز مسئوان حاضر در وزارت اقتصاد و دارایی ،سازمان
خصوصیســازی و ســازمان بورس و اوراق بهادار تاکید بسیاری برای نگهداری
ســهام خود داشتند و معتقد بودند که سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت از
جمله سهمهای با ارزش بازار بورس است که هر روز میتوانند به رشدی بیش از
روز گذشته دست پیدا کنند.ارزش پرتفوی سهام عدالت در تاریخ  10خرداد ماه
در مقایســه با  ۶خرداد چیزی حدود  ۵00هزار تومان افزایش یافت و به رقمی
بیش از هشت میلیون و  300هزار تومان رسید.با توجه به روزهای پررونق بورس
هر روز شــاهد رونق و افزایش ارزش پرتفوی سهام عدالت بودیم ،به گونهای که
ارزش این سهام از  11تا  1۷خردادماه ،با یک میلیون و  ۶00هزار تومان افزایش
به رقمی حدود  9میلیون و  800هزار تومان رسید.سهام عدالت از  18خرداد ماه
تا  20خرداد بعد از  1۴روز رشــد خیرهکننده در مسیر ثبات قیمتی قرار گرفت
و در محدودههای  9میلیون و  ۷00هزار تومان قیمت خورد.ارزش سهام عدالت
بعد از دو روز ثبات قیمتی از  21خرداد تا هفتم تیر ماه دوباره وارد فاز صعودی
پرشتاب شد و از قیمت  9میلیون و  ۷00هزار تومان به نرخ  13میلیون و ۵00
هزار تومان افزایش یافت.ارزش سهام عدالت بعد از حدود دو هفته صعود قیمتی
که تجربه کرد ،در روزهای هشتم و دهم تیر ماه در مسیر نزولی قرار گرفت و تا
قیمت  13میلیون و  200هزار تومان کاهش یافت.
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گزیده خبر
افزایش ذخایر نفت ایران بهخاطر تحریمها
و شیوع ویروس کرونا
رویترز طی گزارشی از افزایش ذخیرهسازی نفت خام در ایران خبر داد و نوشت:
میانگین ذخایر نفت خام ایران بهروی خشــکی در ماه ژوئن به ۶۶میلیون بشکه
میرسد که برابر با ۸۵درصد ظرفیت ذخیرهسازی نفت ایران بهروی خشکی است.
رویترز طی گزارشی تأییدنشــده اعام کرد تولید نفت خام ایران به پایینترین
حد طی چهار دهه گذشته رسیده است .منابع ذخیرهسازی و نفتکشهای ایران
تقریباً پر شدهاند که نتیجه کاهش صادرات و پایین آمدن فعالیتهای پاایشگاهی
بهخاطر همهگیری ویروس کروناســت.کل ذخایر نفت خام ایران بهروی خشکی
در ماه آوریل تا  ۵۴میلیون بشــکه افزایش یافت ،این رقم در ابتدای سال جاری
میادی برابر با  ۱۵میلیون بشکه بود و بعد در ماه ژوئن به  ۶۳میلیون بشکه رسید.
بر اساس اطاعات شرکت اطاعات انرژی و ردیابی کشتیها ،کپلر ،میانگین ذخایر
نفت خام ایران بهروی خشکی در ماه ژوئن به  ۶۶میلیون بشکه میرسد که برابر با
 ۸۵درصد ظرفیت ذخیرهسازی نفت ایران بهروی خشکی است.همایون فلکشاهی،
یکی از تحلیلگران ارشد مؤسســه کپلر میگوید« :بهخاطر محدودیتهای فنی
و مشکات احتمالی زیرســاختی نمیتوان منابع نفتی را  ۱۰۰درصد پر کرد».
درگیری بین تهران و واشنگتن از  ۲۰۱۸یعنی زمان بیرون رفتن آمریکا از قرارداد
اتمی برجام بین ایران و  ۶قدرت بزرگ دنیا ،افزایش یافته اســت ،آمریکا پس از
آن صادرات نفت ایران را تحریم کرد.ذخایر نفتی شــناور بهروی دریای ایران هم
در حال پر شدن است .منابع کشتیرانی تخمین میزنند ایران از  ۳۰نفتکش برای
ذخیره نفت استفاده کرده باشد که هر کدام حداکثر ظرفیت  ۲میلیون بشکه نفت
را دارند.این ارقام نشاندهنده بیش از  ۵۰میلیون بشکه نفت ذخیرهشده است که
ماهها بدون استفاده ماندهاند .این ذخایر ترکیبی از نفت خام و میعانات گازی است
که یک درجه نفتی بسیار سبک است.وزارت نفت ایران سعی دارد با کاهش تولید
ذخایر نفتی این کشور را مدیریت کند.

مصرف آب تهران  ۵.۱درصد افزایش یافت
معاون نظارت بر بهرهبرداری شــرکت آب استان تهران گفت :مصرف آب در ۱۷
تیر امسال نسب به مدت مشابه سال گذشته  ۵.۱درصد افزایش یافت.محمدرضا
کرمینژاد اظهار داشت :تهرانی ها روز گذشته سه میلیون و  ۶۷۰هزار مترمکعب
آب مصرف کردند.وی افزود :از ابتدای امســال تاکنون مردم تهران بیش از ۳۰۰
میلیون مترمکعب آب مصرف کرده اند که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۱۱
درصدی را نشــان می دهد این درحالی است که منابع آبی تهران بسیار محدود
است.معاون نظارت بر بهرهبرداری شرکت آب استان تهران با اشاره به اینکه الگوی
مصرف آب شرب در استان تهران  ۱۴مترمکعب برای هر خانوار در ماه است گفت:
اگر هر خانوار بیشتر از این رقم مصرف کند ،پرمصرف محسوب میشود.وی ادامه
داد ۴۰ :درصد مشترکان در تهران بااتر از الگوی مصرف آب استفاده می کنند.
کرمی نژاد با بیان اینکه اکنون تمامی تاسیســات شرکت آب و فاضاب تهران از
جمله تصفیهخانهها و چاهها با تمام ظرفیت در مدار بهرهبرداری هســتند گفت:
ظرفیت تولید آب تهران حدود سه میلیون و  ۸۰۰هزار مترمکعب در روز است.
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کاهش قیمت نفت در پی افزایش ذخایر آمریکا

قیمت نفت دیروز چهارشــنبه تحت تاثیر افزایش ذخایر نفت
آمریکا و تجدید نگرانیها نســبت به وجود مازاد عرضه کاهش
پیدا کرد.بهای معامات نفت برنت  ۱۰سنت معادل  ۰.۲درصد
کاهش پیدا کرد و به  ۴۲دار و  ۹۸ســنت در هر بشکه رسید.
بهای معامات وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۱۲سنت
معــادل  ۰.۳درصد کاهــش ،به  ۴۰دار و  ۵۰ســنت در هر
بشــکه رسید.ساتورو یوشیدا  -تحلیلگر کاا در شرکت راکوتن
ســکیوریتیز در این باره گفت :خوشبینی نســبت به احیای
اقتصادی سریع چین تحت الشــعاع ادامه نگرانیها نسبت به
افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا در آمریکا و نقاط دیگری و
تاثیر منفی آن روی احیای تقاضا برای سوخت قرار گرفته است.
انتظار میرود وست تگزاس اینترمدیت تا چند هفته آینده در
محدوده بین  ۳۸دار و  ۵۰سنت تا  ۴۱دار و  ۵۰سنت بماند.
گزارش موسسه امریکن پترولیوم نشان داد که ذخایر نفت خام
آمریکا هفته گذشــته رشد کرده است در حالی که تحلیلگران
کاهش این ذخایر را پیش بینــی کرده بودند اما ذخایر بنزین
و ســوختهای دیگر بیش از حد انتظار کاهش داشــت.عامل
دیگری که به فشارهای کاهشی روی قیمت نفت افزود ،گزارش
روز سه شــنبه اداره اطاعات انرژی آمریکا بود که پیش بینی

کرد تولید نفت خام آمریکا به میزان  ۶۰۰هزار بشکه در روز در
سال  ۲۰۲۰کاهش پیدا خواهد کرد که این رقم کمتر از برآورد

پیش بینی نفت  ۴۸داری در سال ۲۰۲۱
چند هفته پس از اینکه شرکتهای بریتیش پترولیوم و شل دورنمای بلندمدت قیمت نفت را پایین آوردند،
شرکت انی هم پیش بینی خود از قیمت نفت بین سالهای  ۲۰۲۰تا  ۲۰۲۴را کاهش داد .به گزارش اویل
پرایس ،شــرکت نفت انی ایتالیا پیش بینی بلند مدت خود را برای قیمت نفت پایین آورد و اعام کرد همه
گیری ویروس کرونا تاثیر ماندگاری بر اقتصاد جهان و صنعت انرژی خواهد داشت .چند هفته پس از اینکه
شــرکتهای بریتیش پترولیوم و شل دورنمای بلندمدت قیمت نفت را پایین آوردند ،شرکت انی هم پیش
بینی خود از قیمت نفت بین سالهای  ۲۰۲۰تا  ۲۰۲۴را کاهش داد .شرکت انی پیش بینی می کند قیمت
نفت خام برنت در  ۲۰۲۳حدود  ۶۰دار در هر بشکه باشد در حالیکه قبا این رقم را  ۷۰دار در هر بشکه
اعام کرد .انتظار می رود قیمت نفت خام برنت بین ســالهای  ۲۰۲۰تا  ۲۰۲۲به ترتیب برابر با  ۴۸ ،۴۰و
 ۵۵دار در هر بشکه باشد .این شرکت قب ً
ا قیمت  ۵۵ ،۴۵و  ۷۰دار در هر بشکه را پیش بینی کرده بود.
این شرکت ایتالیایی عاوه بر پایین آوردن دورنمای قیمت نفت ،اعام کرد همچنان به قول خود برای کاهش
مصرف کربن پایبند اســت و تاش خود را برای انتقال انرژی تســریع میکند.کادیو دسکالزی ،مدیرعامل
شرکت انی گفت « :ما علیرغم تاثیرات ماندگار همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد جهان وشرایط اقتصادی
شــرکت ،بر استراتژی خود جهت پیشگام بودن در روند کربن زدایی تأکید میکنیم و در حال بررسی نحوه
سرعت بخشیدن به طرح هایمان هستیم».وی اشاره کرد «:این تغییر به شرکت ما اجازه می دهد یک برنامه
متعادل تر داشته باشد و آسیب پذیری ما را در برابر بی ثباتی های قیمت هیدروکربن پایین می آورد .هدف
ما رسیدن به ثبات و سوددهی است و در این جهت پیش می رویم».

قبلی  ۶۷۰هزار دار در هر بشکه است .با این حال پیش بینی
میشــود تقاضای جهانی برای نفت تا پایان سال  ۲۰۲۱بهبود

پیدا کند.هیرویوکی کیکوکاوا ،مدیرکل تحقیقات شرکت نیسان
ســکیوریتیز در این باره اظهار کرد :پیش بینی اداره اطاعات
انرژی آمریکا از کاهش کمتر تولید با چشــم انداز بهبود تقاضا
جبران شد اما انتظارات برای تسهیل کاهش تولید اوپک پاس
از اوت و ضعف بازارهای سهام آمریکا ،به فشارهای کاهشی در
بازار نفت افزود.شــرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) قصد دارد
صادرات نفت را در ماه اوت افزایش دهد که نخستین سیگنال
از آماده شــدن اوپک و متحدانــش برای کم کردن محدودیت
عرضه اســت.اوپک و متحدانش بــه کاهش تولید  ۹.۷میلیون
بشکه در روز نفت در ژوییه برای سومین ماه متوالی ادامه دادند
اما محدودیت عرضه آنها از ماه میادی آینده تا دسامبر به ۷.۷
میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد .افزایش عرضه این
گروه همزمان با ضعیف شــدن تقاضا برای سوخت به خصوص
بنزین در آمریکا ،نگرانیهای بازار را در روزهای اخیر تشــدید
کرده است.بر اساس گزارش رویترز ،وزیران کمیته نظارتی اوپک
پاس قرار است هفته آینده نشست برگزار کنند .در این بین،
شــمار موارد ابتا به ویروس کرونا در آمریکا از مرز بیش از سه
میلیون نفر عبور کرد و ایالتهای جدیدی آمار باایی از افزایش
موارد جدید را گزارش کرده اند.

سخنگوی صنعت برق به مهر خبر داد

هزارواحدغیرمجاز استخراج رمزارز تعطیل شد

سخنگوی برق گفت :در کل کشور معادل  ۴۰۰مگاوات برق ،انشعاب
به واحدهای مجاز اســتخراج رمزارز فروخته شــد.مصطفی رجبی
مشهدی ،ســخنگوی صنعت برقر درباره نحوه مدیریت مصرف برق
واحدهای تولیدکننده ارزرمز گفت :در کل کشور معادل  ۴۰۰مگاوات
برق ،انشعاب به واحدهای مجاز استخراج رمزارز فروختیم.وی با بیان
اینکه دستگاههای ماینر  ۳تا  ۴درصد برق تولیدی در دنیا را مصرف
میکننــد ،افزود :این مصرف  ۳تا  ۴درصد در دنیا معادل حدود  ۷تا
 ۸هزار مگاوات است.
سهم  300مگاواتی مصرف برق ماینرها در پیک
به گفته این مقام مســؤول بررســیها نشــان میدهد مصرف برق
واحدهای تولیدکننده ارزرمــز در ایران حدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰مگاوات
است؛ بنابراین این واحدهای نمیتوانند تأثیر چشمگیری بر افزایش
مصرف برق کشــور داشته باشند.رجبی مشــهدی با اشاره به اینکه
مراکز غیرمجاز اســتخراج رمزارزها به طور غیرقانونی از تعرفه برق

کشــاورزی یا صنعتی برای مصرف خود اســتفاده میکنند ،اظهار
داشــت :با هدف پیشــگیری و کاهش فعالیت چنین واحدهایی در
راســتای احیای حق عمومی ۱۰ ،میلیون تومــان پاداش برای حق
الکشف در نظر گرفتیم و با آنها برخورد قانونی میکنیم.وی با اعام
اینکه یکهزار واحد غیرمجاز تولید رمزارز در کشور شناسایی و توقیف
شــد ،ادامه داد :خسارات ناشی از فعالیت این واحدها ارزیابی شده و
مطابق قانون از آنها دریافت میشود.
اعام جزئیات طرح تعویض کولرهای گازی
ســخنگوی صنعت برق در پاســخ به اینکه فعاان حوره استخراج
رمزارزهــا درباره مجوز خرید برق از بورس برای این واحدها از محل
اجرای طرحهای صرفه جویی در کشور ،معتقدند تناسبی بین هزینه
و رقم برق خریداری شــده وجود ندارد ،توضیح داد :تا وقتی که این
طرح اجرایی نشــود نمیتوان درباره آن اظهارنظر قطعی کرد ،اما بر
اساس مطالعه و بررسی که داشتیم این کار توجیه اقتصادی دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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کرونا تولیدات صنعتی جهان را در کما فرو برد

تشدید نگرانی از انتشار ویروس کرونا که تاکنون صدها هزار نفر
را به کام مرگ کشانده ،اقتصاد بسیاری از کشورها را نیز به شدت
تحت تاثیر قرار داده اســت؛ تولیدات صنعتی یکی از بخشهایی
محسوب میشود که با بیشترین تاثیر منفی این بیماری مواجه
شده است.بر اساس گزارش ســازمان توسعه صنعتی مللمتحد
(یونیدو) ،تولیدات صنعتی جهان در نیمه نخســت سال ۲۰۲۰
در مقایسه با مدت مشابه سال  ،۲۰۱۹با کاهش  ۶درصدی همراه
شده است.کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند ،شدت رکود فعلی
اقتصاد جهان از زمان بحران مالی  ۲۰۰۸تاکنون بیســابقه بوده
است«.کریستالینا جورجیوا» رئیس صندوق بینالمللی پول اعام
کرد که دولتهای جهان برای مبازره با کرونا و کاهش پیامدهای
آن بر اقتصادشان ،تاکنون  ۱۰تریلیون دار پرداخته اند اما مبارزه
با پیامدها اقتصادی این بیماری نیازمند تاش بیشتری است.به
گفته جورجیوا ،آمارهای نشان میدهد که بیش از  ۱۰۰میلیون
نفر در جهان به علت کرونا فقیرتر شده اند ،از ماه مارس (آخرین
ماه از فصل نخست سالجاری میادی) بیشتر کشورها در جهان
به علت گســترش کرونا ،فعالیتهای اقتصــادی خود را به حال
تعلیق درآورده اند.پیش بینی شــده اســت که با ادامه شــرایط
فعلی ،تولیدات صنعتی اقتصادهای پیشــرفته و درحالتوسعه ،با

کاهش شــدیدتری روبرو شود.آمارها نشان می دهد که در فصل
نخست سال  ،۲۰۲۰تولیدات صنعتی کشورهای درحال توسعه و

رشد۱۴درصدیتجارتايرانواوراسياباوجودﮐرونا
جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی رییس سازمان توسعه تجارت نشان میدهد که میزان تجارت ایران و اوراسیا همچنان به روند
افزایشــی خود ادامه داده اســت .در آبان ماه  ۹۸پس از چند سال مذاکره و گمانه زنی ،سرانجام عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی
اوراســیا نهایی شد .این عضویت فعا به شکل موقت و سه ســاله خواهد بود و در صورتی که طرفین از روند آغاز شده راضی باشند،
عضویت ایران در این اتحاد دائمی میشود.هرچند از زمان پیوستن ایران به اوراسیا ،ایران با مشکاتی مانند تحریم مواجه بوده و پس
از آن نیز با شیوع ویروس کرونا ،برای مدتی نسبتا طوانی مرزهای کشورها برای کنترل سرعت شیوع بسته شد اما آمارهای ارائه شده
از سوی رییس سازمان توسعه تجارت نشان میدهد که این توافق توانسته منافعی را نصیب دو طرف کند.حمید زادبوم گفته :هرچند
در ماههای اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم تردد کامیون ها و بسته شدن مرزهای ترانزیت و مسافری ،تجارت با افت همراه
بوده اســت با این حال روابط تجاری ایران و اتحادیه اوراســیا از ابتدای اجرای این موافقتنامه تا انتهای خرداد ۱۴ ،درصد رشد داشته
است.البته در کنار کرونا ،همچنان محدودیتهای دیگری نیز روند تجاری میان ایران و اوراسیا را کند کرده است ،زادبوم در این زمینه
گفته :در صادرات برنج سفید ،دانه سویا و دانه افتابگردان محدودیت هایی به دلیل شیوع کرونا از سوی اتحادیه اوراسیا ایجاد شده بود
که قرار بود تا  3۰ژوئن مرتفع شود اما ،همچنان از رفع این محدودیت ها بی خبر هستیم .ما تقاضای ارائه این امار بر اساس کدهای
 ۱۰رقمی  HSاز طرف آن اتحادیه را داریم و اماده هســتیم تا آمار خود را نیزبر اســاس کد  ۸رقمی ایران به صورت ماهانه در اختیار
اتحادیه اوراســیا قرار دهیم .برخی الزامات مربوط به صادرات و واردات بین طرفین به زبانهای فارسی و روسی است که مشکاتی را
ایجاد می کند و باید تاش کرد این اسناد به زبان انگلیسی نیز منتشر شود.با شیوع ویروس کرونا ،میزان تجارت جهانی حدودا 3۰
درصد کاهش یافته و این آمار برای ایران نیز صدق میکند .با این وجود فعاان اقتصادی امیدوار هستند با استفاده از ظرفیت بازارهای
بین المللی بتوان ااقل بخشی از این افت صادرات را جبران کرد.

نوظهور به جز چین ،به ترتیب با کاهش  ۲و  ۱.۴درصدی همراه
شــده ،در حالی که در میان کشورهای آسیایی ،صنعت چین که

بزرگترین کارخانهدار جهان به شــمار می رود ،با افت بیسابقه
 ۱۴درصدی همراه شــده اســت.صندوق بینالمللی پول نیز بر
اســاس تحلیلهای آماری ،گزارش میدهد که اقتصاد جهانی تا
پایان سال جاری میادی ،افت  ۴.۹درصدی را تجربه خواهد کرد.
بر اســاس اعام این نهاد بینالمللی ،هیچ قدرت اقتصادی از این
همهگیــری در امان نخواهد بود ،به طوری که اقتصاد آمریکا که
بزرگترین اقتصاد جهان است ،امسال  ۸درصد کوچک میشود و
اقتصاد کشورهایی که تنها از ارز یورو استفاده میکنند ،سقوطی
بیــش از  ۱۰درصدی را تجربه خواهند کرد.اقتصاد ژاپن نیز ۵.۸
درصد کوچکتر میشود و چین که تاکنون رشد اقتصادی باایی
را داشت ،تنها یک درصد رشد خواهد داشت که بدترین عملکرد
در چند دهه اخیر محسوب می شود و پیش بینی شده است که
بحران همه گیری کووید ،۱۹-کاهش چشــمگیر سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی را نیز در پی خواهد داشت.همچنین براساس
جدیدترین گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد،
(آنکتاد  ،) )UNCTADجریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
ســال  ۲۰۲۰با کاهش  ۴۰درصدی روبرو میشــود و کشورهای
درحال توسعه ،بیشترین آسیب را به دلیل کاهش سرمایهگذاری
مستقیم خارجی متحمل خواهند شد.

در حاشیه بازدید از پیشرفته ترین خط تولید موتور خودرو خاورمیانه؛

معاونرييسجمهور:ﻃرحﮐﻼنملﯽساﺧتﺧانواده
موتورتيوانبینظيراست
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در سفر به استان قزوین از شرکت توسعه قوای محرکه تیوان در شهرك کاسپین
دیدن کرد.ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور صبح امروز در سفر به استان قزوین به همراه هدایت اه
جمالی پور اســتاندار ،عزیزاه افضلی رییس ســازمان صمت و حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی
قزوین از شــرکت توسعه قوای محرکه تیوان در شهرك کاسپین بازدید کرد.معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان
وجود چشم انداز روشن برای پروژه تیوان گفت :طرح کان ملي فناوري و نوآوري طراحي و ساخت خانواده موتور پرقدرت،
کم مصرف و یورو  ۶تیوان پروژه بی نظیری است.سید مجتبی میرسهیل مدیرعامل شرکت توسعه قوای محرکه تیوان در
خصوص زمان راه اندازی پروژه تیوان گفت :طرح کان ملي فناوري و نوآوري طراحي و ساخت خانواده موتور پرقدرت ،کم
مصرف و یورو  ۶در راســتای منویات مقام معظم رهبری که بارها به طور مســتقیم به نیاز چنین محصولی اشاره کردند و
در بیانات خود بهره مندی از ظرفیت های داخلی برای ارتقای بازدهی و راندمان خودروهای تولید داخل با مصرف  ۵لیتر
ســوخت در هر  ۱۰۰را اعام فرمودند ،این پروژه تعریف شــد و دولت هم پای کار آمد تا مشکات و موانع طرح رفع شود.
میرسهیل با اشاره به اینکه در مرحله نصب و راه اندازی ماشین آات فاز نخست پروژه هستیم ،تصریح کرد :برنامه ما این
اســت که تا پایان ســال به طور کامل فاز نخست تکمیل و راه اندازی شود و ضمن دستور معاونت علمی و فناوری رییس
جمهور در خصوص ساخت و اجرای فاز دوم پروژه ،سال آینده به بهره برداری می رسد.حمیدرضا منجی رییس هیات مدیره
شرکت توسعه قوای محرکه تیوان با اشاره به اینکه پروژه تیوان سبب اشتغال پایدار برای  ۶۰۰نفر به طور مستقیم می شود.
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مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:

قراردادسايپابا۴۸مجموعهدانشبنيان
مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا گفت :با هدف بومیســازي قطعات مورد
نیاز صنعت خودرو با  ۴۸مجموعــه دانش بنیان قرارداد همکاري امضا کردهایم.
به گزارش ســایپانیوز ،سید جواد سلیماني با اشاره به اقدامات گروه خودروسازی
ســایپا در یکســال اخیر برای افزایش همکاری با استارت آپ ها و مجموعههای
دانش بنیان ،افزود :بهترین و کوتاهترین مســیر برای برطرف کردن کمبودها و
نیازهای فناورانه صنعت خودرو ،افزایش همکاری با مراکز علمی کشــور است و
گروه خودروســازی ســایپا این مهم را به صورت جدی در دستور کار خود قرار
داده است.ســلیمانی درباره ایجاد کمیته همکاريهاي مشترك با مجموعه هاي
دانش بنیان ،خاطرنشان کرد :طي ســالهاي گذشته شرکتهای خودروسازي
فعالیتهاي متعدد و بزرگي انجام دادند ولي اکنون با تعدد و بلوغ مجموعههاي
دانش بنیان ميتوان فعالیت هاي مشــترك تعریف کرد تا به واســطه آن بتوان
صنعت خودرو را متحول کرد.مدیرعامل گروه خودروســازي سایپا با بیان اینکه
صنعت خودرو در بخش طراحي و تولید خودرو به پیشرفت هاي مطلوبي رسیده
اما هنوز در تولید برخي از قطعات به خصوص قطعات «هايتک» نتوانســته به
ســمت خوداتکایي برود ،گفت :ما از تمام نخبگان ،مجموعه هاي دانش بنیان و
استارتاپ که مي توانند به صنعت خودرو کمک کنند ،دعوت مي کنیم تا با حضور
در کمیته «همکاري هاي مشترك با مجموعه هاي دانش بنیان» ایده هاي خود
را مطرح کنند.
مدیر عامل فواد مبارکه:

ظرفيتسنگانبايدهرچهسريعتربهبيش
از5ميليونتنبرسد
عظیمیان مدیر عامل فواد مبارکه با تأکید بر اینکه ظرفیت سنگان باید هرچه
سریعتر به بیش از  ۵میلیون تن برسد گفت :با توجه به مواردی که در حوزۀ مواد
معدنی مطرح است ،بهرهبرداری حداکثری از فاز اول و رسیدن به ظرفیت اسمی
آن و تکمیل فاز دوم این پروژه برای تأمین خوراك شرکت و ثبات تولید بسیار مهم
است .به خاطر داشته باشیم نباید منتظر حرکت خاصی از سوی دیگران باشیم.
وی تولید موفقیتآمیز اســلب گاز ترش در فــواد مبارکه را نتیجۀ کار تیمی
و زنجیــرهوار همانند حلقههای محکم و متصل به هم دانســت و گفت :نهتنها
تأکیــد نداریــم که این افتخار مربوط به دوره و شــخص خاصی نیســت ،بلکه
معتقدیم این افتخار برای فواد مبارکه و همۀ کارکنان قبل و بعد از آن اســت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :بهزودی واحد فوادسازی  ۸۰۰هزار
تنی فواد سفیددشــت هم در مدار تولید قــرار خواهد گرفت و فواد مبارکه با
احتساب اسلب مازاد خود حدود  3میلیون تن اسلب معطل نورد خواهد داشت؛
بنابراین احداث این خط نورد برای تولید انواع ورقهایی که تاکنون امکان تولید
آنها وجود نداشته است برای فواد مبارکه و برای اقتصاد ملی بسیار مهم و حیاتی
است .نورد گرم  ۲فواد مبارکه کمک خواهد کرد تا انواع ورق در کشور بهوفور در
دسترس مصرفکنندۀ واقعی قرار گیرد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
سرپرست بانک مسکن ضمن تشریح تسهیات تدارک دیده شده برای طرح اقدام
ملی اعام کرد

مقطع حساس تامین مالی مسکن

نادر قاســمی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا ضمن اشاره به
دغدغه مشترک دولت و مجلس برای خروج از رکود مسکن و رونق ساخت و عرضه
مسکن ارزان قیمت برای اقشار هدف جامعه ،افزود :در این مقطع طرح اقدام ملی
ســاخت و تولید مسکن در همه شهرهای کشور شروع شده است .یک پیش نیاز
اصلی برای پیشبرد این طرح و ساخت و تحویل به موقع واحدهای مسکونی ،تامین
منابع بانکی و پرداخت تســهیات ساخت است که برای این منظور بانک مسکن
مســولیت پرداخت  140هزار فقره تسهیات ساخت به سازنده های فعال در این
طرح را پذیرفته است .با این حال سایر بانک ها نیز قرار است تسهیات ساخت در
طرح اقدام ملی تولید مسکن را پرداخت کنند.سرپرست بانک مسکن تاکید کرد:
هر چقدر منابع اعتباری نقد در اختیار بانک قرار بگیرد توان تســهیات دهی به
پروژه های ساخت و عرضه مسکن نیز بیشتر می شود .در نتیجه این فرصت برای
افزایش تیراژ ساخت نیز بوجود می آید.قاسمی با بیان اینکه بانک مسکن در طرح
اقدام ملی مسکن  14هزار میلیارد تومان تسهیات قرار است پرداخت کند ،افزود:
بانک مسکن همانطور که در طرح مسکن مهر بازوی اصلی تامین مالی پروژه های
این طرح بود و توانست برای ساخت و تکمیل بیش از  2میلیون و  300هزار واحد
مســکونی در طرح مسکن مهر تسهیات پرداخت کند و حتی واحدهای ساخته
شده را تا مرحله فروش اقساطی و صدور کارت قسط جلو ببرد اکنون نیز با همان
تجربه عظیم ،مشغول طی مراحل ازم برای تشکیل پرونده پروژه های طرح اقدام
ملی و پرداخت تسهیات است.قاسمی افزود :بانک مسکن عم ًا بانک توسعه ای در
بخش مسکن به حساب می آید بنابراین همانطور که این بانک بیش از  ۹0درصد
از تســهیات ساانه پرداختی را به صورت مستقیم به بخش مسکن و ساختمان
اختصاص می دهد و در طرح های ملی و انبوه خانه ســازی ،همواره نقش اول را
بر عهده داشته است ،ازم است بسترهای ازم برای افزایش توان تسهیات دهی
بانک مسکن نیز فراهم بیاید.
در جلسه دیدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانک توسعه
صادرات صورت گرفت:

پیشنهادهای راهبردی به مجلس برای حمایت
از صادرات
نشست مشترک رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با مدیران بانک
توسعه صادرات ایران با هدف ارتقای توان بانک در حمایت از صادرکنندگان و تولید
صادراتی کشور برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،در
این جلسه که دکتر پورابراهیمی و مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره ،هیات عامل و
مدیران بانک توسعه صادرات ایران حضور داشتند ،پیشنهادهایی برای افزایش توان
بانک توســعه صادرات در تامین مالی صادرات و راهکارهای حمایتی این بانک در
تحقق جهش تولید در کشور مطرح شد.از مهمترین پیشنهادهای مطرح شده در
این جلســه افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران بود که در صورت موافقت
مجلس شــورای اسامی ،سهم بانک در تامین مالی صادرات به طرز قابل توجهی
افزایش می یابد.در پیشنهادی دیگر بر ضرورت تفکیک قوانین و مقررات ناظر بر
بانکهای توســعه ای و تجاری با توجه به نقش مهم بانکهای توسعه ای در توسعه
اقتصادی کشــور مباحثی مطرح شد .جزئیات دیگر جلسه در ادامه این خبر آمده
است.به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز ،در این جلسه ،دکتر علی صالح آبادی ضمن
خیر مقدم به دکتر محمدرضا پورابراهیمی گفت :نظر به شرایط ارزی ویژه کشور و
تاکید دولت بر اهمیت صادرات و ارزآوری از مسیر صادرات غیر نفتی ،این جلسه با
هدف تعامل و رایزنی با مقام قانون گذار برای بهبود عملکرد بانک توسعه صادرات
و نیل به هدف جهش تولید ،تشــکیل شده است.مدیرعامل بانک توسعه صادرات
ایران ضمن اشاره به اینکه  83درصد تسهیات بانک توسعه صادرات ایران ،ارزی
و تنها  17درصد ریالی است ،گفت :بانک توسعه صادرات ،بانکی دولتی ،تخصصی
و توسعه ای با  38شعبه در کل کشور ،در بخش تجهیز منابع به دلیل رعایت نرخ
 15درصد در ســود سپرده و ارائه تسهیات با نرخ ترجیحی امکان چندانی برای
جذب سرمایه از طریق سپرده های مردمی ندارد و در این بخش متکی به سرمایه
بانک ،سپرده گذاری صندوق توسعه ملی ،خطوط اعطایی از سوی بانک مرکزی و
گردش مالی مشتریان در بانک است.وی افزود :به منظور افزایش توان بانک در ارائه
خدمات بیشتر به صادرکنندگان و بخش تولید صادرات محور ،پیشنهاد می شود.

راه اندازی نسخه همراه بانک پارسیان برای
گوشی های قدیمی
نســخه همراه بانک پارسیان برای اجرا بر روی گوشی های قدیمی(اندروید  5.0و
قبل از آن) ،در اختیار مشتریان این بانک قرار گرفت.بانک پارسیان با هدف ایجاد
امکان دسترسی سریع همه هموطنان به خدمات بانکی و افزایش کیفیت خدمات
قابل ارائه از طریق همراه بانک ،این نســخه را طراحی و عرضه کرد.بر اساس این
گزارش ،این نسخه تنها برای گوشی های اندروید بوده و مزیت آن قابلیت اجرا بر
روی گوشــی های قدیمی تر (اندروید  5.0و قبل از آن) است.بانک پارسیان برای
حل مشــکل مشتریانی که از گوشی هایی با سیستم عامل iosاستفاده می کنند
نسخه وب اپلیکیشن را در دســترس ایشان قرار داده است.شایان ذکر است؛ نرم
افزار همراه بانک پارســیان از طریق وب ســایت بانک و لینک مستقیمhtps://
 640۹2/parsian-bank.ir/web_directoryقابل دسترسی است.

تقدیر استاندار سیستان و بلوچستان
از بانک مهر ایران
احمدعلی موهبتی اظهار کرد :بیمه بازسازی و تجهیز  500هزار خانه روستایی در
مقابل حوادث و بایای طبیعی توسط بانک قرضالحسنه مهر ایران ،اقدامی بینظیر
و بیبدیل بود.به گزارش اقتصادآناین ،احمدعلی موهبتی ،اســتاندار سیستان و
بلوچســتان که در مراسم رونمایی از بیمه 500هزار خانه روستایی از سوی بانک
قرضالحسنه مهر ایران حضور یافته بود ،در یادداشتی ،بیان کرد«:خداوند را شاکرم
که به نمایندگی از طرف مردم شــریف استان سیســتان و بلوچستان در مراسم
رونمایی از یک اقدام بینظیر و بیبدیل که توســط بانک قرضالحسنه مهر ایران
تحت عنوان بیمه بازســازی و تجهیز 500هزار خانه روستایی در مقابل حوادث و
بایای طبیعی که از محل اعتبارات تبلیغاتی بانک انجام شــده بود ،حضور یابم.
اقدامی که در تراز آرمانهای انقاب اسامی بوده و ضمن اجرای دستورات اسامی
درباره قشــر محروم روستایی بهویژه استانهای محروم کشــور ،برای دلدادگان
جمهوری اسامی امیدآفرین و برای دشمنان مأیوس کننده است .خداوند از همه
دستاندرکاران قبول کند».موهبتی پیش از این نیز در نامهای خطاب به مرتضی
اکبری ،مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران نوشته بود« :پویایی ،توسعه ،ترقی
و تعامل جامعه اسامی مدیون و مرهون انسانهایی فرهیخته ،آگاه و خردمندی
اســت که همواره خرســندی حقتعالی به بندگانش را سرلوحه کار خویش قرار
دادهاند.
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کرونا فرصتی برای بانکداری الکترونیک

شــیوه ویروس کرونا و لزوم در خانه ماندن مردم ،عاملی شــد تا
خدمات غیر حضــوری بانکها افزایش یابد و مــردم نیز از این
خدمات بیش از پیش اســتفاده کنند .شیوع ویروس کرونا گرچه
در اصل ایامی ناخوشــایند برای کشور و هموطنان است ،اما در
برخــی مواقع این تهدید را به فرصت تبدیل کرد .برخی اقدامات
در کشور با وجود تاش ها و برنامه ریزی های متعدد و گسترده،
پیشرفت طبق انتظاری نداشــته اما شیوع ویروس کرونا موجب
تســریع در روند و اجرایی شــدن این طرح ها و برنامه ریزی ها
شده اســت.بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات غیر حضوری را
می توان از این دســته خدمات و طرح ها در کشــور عنوان کرد
که بــا همه گیری ویروس کرونا و لــزوم در خانه ماندن مردم و
دریافت خدمات بر بستر اینترنت و همچنین افزایش خطر ابتا با
مراجعه به شعبه بانک برای کارمندان و مشتریان ،موجب شد تا
هم بانک ها با استفاده بهینه از این فرصت ،کیفیت خدمات غیر
حضوری خود را بهبود ببخشــند و هم پله ای باشد برای جهش
و ارایه بیشــتر خدمات بانکی بر بستر الکترونیک و غیر حضوری.
پیش از شــیوع این بیماری بسیاری از خدمات بانکی به صورت
الکترونیکی ارائه میشــد ،اما کرونا موجب شد تا تعداد خدمات
الکترونیک افزایش یابد و بانکها نیز این امکان را برای مشتریان
خود فراهم کرده بودند .با توجه به اینکه شعب بانکها در کشور

بر پایه مراجعه فیزیکی مردم گسترش یافته اند؛ بنابراین با افزایش
خدمات الکترونیکی و بانکداری دیجیتال ،مراجعه حضوری مردم
نیز کمتر از قبل خواهد بود.بــه همین دلیل بانکها خدماتی از

بازدید مدیرعامل بانک سینا از مرکز ارتباط مشتریان:

هدف بانک سینا ارائه خدمات کیفی مطابق با
استانداردهای حقوق مشتری است
مدیرعامل بانک سینا در بازدید از مرکز  24ساعته ارتباط مشتریان گفت :هدف این
بانک ارائه خدمات کیفی مطابق با اســتانداردهای حقوق مشتریان است.به گزارش
روابط عمومی بانک ســینا ،دکتر ایمانی اظهار داشت :تامین نظر و رضایت مشتریان
گرامی در ارائه خدمات بر اســاس قوانین و دســتورالعمل هــای بانکی ،جزو اصول
بنیادین بانک ســینا است و لذا همواره سعی شده با بکارگیری آخرین فناوری ها و
اســتانداردهای بین المللی ،ارائه خدمات و محصوات متنوع و اجرای سیاست های
توسعه ای ،زمینه رضایت خاطر بیش از پیش آنها فراهم گردد.وی افزود :بانک سینا
در راســتای التزام به حقوق مشتریان ،تمامی آیین نامه ها و مقررات تدوین شده در
مراجع ذیصاح کشور را در حوزه حقوق مشتری مورد توجه قرار داده است.مدیرعامل
بانک سینا ضمن تشکر از زحمات کارکنان مرکز ارتباط مشتریان ،گفت :فعالیت در
مرکز تماس از آن جهت که با طیف وسیعی از افراد با سایق و عایق متفاوت مرتبط
اســت ،اهمیت و حساســیت باایی دارد .افرادی که با این مرکز تماس می گیرند،
معموا به دنبال راه حلی برای رفع مشکل و انجام کار مدنظر بانکی خود هستند،

جمله دریافت صورتحساب ،خرید شارژ ،انتقال پول در قالب کارت
به کارت ،انتقال وجه بین بانکی ،پرداخت اقساط ،قابلیت مدیریت
حساب ها و بودجه ریزی و خدمات دریافت گواهی تمکن مالی،

بانک مرکزی اعام کرد؛

عملیات بازار باز در هفته جاری معاملهای ندارد
بانک مرکزی اعام کرد بــه دلیل کفایت میزان نقدینگی در بازار بینبانکی ،این
بانک در هفته جــاری معاملهای در خصوص عملیات بازار باز نخواهد داشــت.به
گــزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،پیرو اطاعیه روز دوشــنبه ( 16تیرماه) در
خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز ،این بانک دو ســفارش در مهلت
تعیینشده از طریق سامانه بازار بینبانکی برای فروش اوراق بدهی دولتی دریافت
کــرد؛ اما با توجه به کفایت میزان نقدینگی در بازار بینبانکی ،این بانک در هفته
جــاری معاملهای در خصوص عملیات بازار باز نخواهد داشــت .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.پس از انتشار این اطاعیه ،بانکها و موسسات 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.
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پرداخت قبوض را به صورت غیر حضور به مشــتریان خود ارایه
می دهند.همچنین کارت به کارت ،خرید شارژ ،پرداخت قبوض،
استعام و پرداخت تسهیات ،پرداخت خافی خودرو ،پرداخت
عوارض خروج از کشور ،امور خیریه ،ارائه رمز یکبار مصرف اول و
دوم ،امکان سفارش و آماده سازی کارت هدیه ،اعام مانده کارت
سکه ،پرداخت قبض ،خرید شارژ و خرید بلیت اتوبوس های بین
شــهری و هواپیما و  ...نیز از دیگر خدمات غیر حضوری اســت
که دریافت این خدمات نیاز به حضور و مراجعه به شــعبه ندارد.
همچنین بانکها نیز طی این مدت منفعل نبوده و سعی کردند تا
از این فرصت برای پیشبرد اهداف خود برای بانکداری الکترونیک
استفاده کنند که مرتضی اکبری ،مدیرعامل بانک قرض الحسنه
مهر ایران با اشــاره به اقدامات انجام گرفته از سوی این بانک در
دوران کرونا ،گفت :مجموعه بانک در تاش هســتند تا بانکداری
الکترونیک در بانک اجرایی شود .زیرا رویکرد ما در سال گذشته
و در ســال جاری افتتاح حساب و احراز هویت الکترونیک است
که اتفاق بســیار مثبتی بود و با توجه به شیوع ویروس کرونا نیز
سرعت بیشتری یافت .در سال  ۹۹نیز با رونق بازار سرمایه و احراز
هویت سجام موجب افزایش مراجعه مردم شد که با اتصال سامانه
بانک به شرکت ســپرده گذاری و سازمان بورس ،موجب شد تا
احراز هویت آناین از سوی بانک برای متقاضیان انجام شود.

 ۳.۵میلیارد یورو در سامانه نیما فروخته شد
بررسی عملکرد سامانه نیما نشــان میدهد که از ابتدای فروردین امسال تا
پایان روز  15تیرماه رقمی معادل  3.5میلیارد یورو در این سامانه به فروش
رفته اســت .معاونت بررسیهای اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به عملکرد
ســامانه نیما از ابتدای فروردین  13۹۹تا پایان  15تیرماه پرداخته و نوشته
اســت :از اول فروردین ماه امســال تا پایــان روز  15تیرماه رقمی معادل 3
میلیارد و  5۹1میلیون یورو در سامانه نیما به فروش رفته که نسبت به مدت
زمان مشابه سال قبل  32.1درصد کمتر است.این رقم در مدت زمان مشابه
سال گذشــته برابر با  5میلیارد و  288میلیون یورو بود .همچنین در مدت
زمان مورد بررسی ،دو میلیارد و  278میلیون یورو ارز برای واردات از طریق
سامانه نیما به فروش رفته است .این رقم نیز نسبت به مدت زمان مشابه در
سال  ۹8معادل  52.3درصد کاهش یافته است.سال گذشته و از اول فروردین
تا  15تیرماه  4میلیارد و  774میلیون یورو ارز برای واردات از طریق سامانه
نیما به فروش رفته بود .این در حالی اســت که از کل رقم ارز بازگشتی طی
این مدت ،یک میلیارد و  828میلیون یورو تنها از ابتدای خردادماه و در مدت
 45روز در این سامانه عرضه شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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آمریکا رسما از سازمان بهداشت جهانی خارج شد

دولت آمریکا با ارســال درخواست رسمی خود به سازمان ملل
متحد اعام کرده که از سازمان بهداشت جهانی خارج میشود.
آمریکا بزرگترین حامی مالی این ســازمان بود اما از زمان آغاز
همهگیری کرونا ،دونالد ترامپ بارها با انتقاد شــدید از سازمان
مذکور ،این نهاد را تحت استیای چین خوانده است.سخنگوی
دبیرکل ســازمان ملل متحد روز سهشنبه تایید کرد که ایاات
متحده کتبا به این نهاد اعام کرده بنا دارد از سازمان بهداشت
جهانی خارج شود.دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا در ماه
مه گذشــته گفته بود که معتقد است سازمان بهداشت جهانی
تحت سیطره چین است و در جریان شیوع ویروس جدید کرونا
با حمایت از پکن موجب گمراهی آمریکا و جهان شده است.به
گزارش بیبیسی ،رئیس جمهوری آمریکا پس از آن از تصمیم
خود برای خارج کردن کشــورش از سازمان بهداشت جهانی و
صرف بودجه تخصیصی آن به نهادهــای دیگر خبر داده بود.با
ایــن حال روند جدایی آمریکا از این نهاد ســازمان ملل متحد
دست کم یک ســال طول خواهد کشید.اســتفان دوجاریک،
سخنگوی دبیرکل ســازمان ملل متحد گفته ایاات متحده در
نامه روز گذشته خود اعام کرده بنا دارد ظرف یک سال از زمان
نامه یعنی روز ششم ژوئیه سال آینده ( )۲۰۲۱عضویت خود در
سازمان بهداشت جهانی را لغو کند.باب منندز ،سناتور سرشناس
دموکرات هم روز ســه شنبه در توییتر نوشت« :کنگره رسما از
تصمیم رئیس جمهوری برای خروج آمریکا از سازمان بهداشت

جهانی آن هم در میانه یک همهگیری جهانی مطلع شده است...
تصمیمی که بیماران آمریکایــی را رها و آمریکا را تنها خواهد
کرد».با این حال ،یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری
ســیبیاس گفته واشــنگتن به طور مفصل و با جزییات شرح
تغییرات اصاحی خود در ســاختار سازمان بهداشت جهانی را
به این نهاد ســازمان ملل متحد اعام کرده بــود اما دبلیواچاو
درخواســت آمریکا رد کرده بود.وی گفــت« :از آنجا که آنها در

چین پاسخ تحریمهای آمریکا را با تحریم داد

وزارت خارجه چین در پاسخ به تحریمهای آمریکا علیه مقامات چینی در مورد
مساله تبت ،مقامات آمریکایی که در این زمینه دخیل هستند را تحت تحریم قرار
داد ،.دولت چین دیروز چهارشنبه چند مقام آمریکایی را در ارتباط با مساله تبت
و مداخله واشــنگتن در امور این منطقه تحت تحریم قرار داد .براساس گزارش
خبرگزاری فرانســه ،چین علیه این مقامات آمریکایی محدودیتهای مسافرتی و
روادیدی اعمال کرده اســت .وزارت خارجه آمریکا روز سهشنبه اعام کرد که
محدودیتهای صدور روادید برای تعدادی از مقامات چینی که مسئول سیاست
کنترل دسترسی خارجیها به منطقه خودمختار تبت هستند را در نظر گرفته
است«.مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیهای در زمینه مدعی شد:
«پکن به طور سیستماتیک مانع از سفر به منطقه خودمختار تبت و دیگر مناطق
تبت توســط دیپلماتهای آمریکا و دیگر مقامات ،روزنامه نگاران و گردشگران
میشــود این در حالی است که مقامات جمهوری خلق چین و دیگر شهروندان
از دسترســی گسترده به آمریکا بهره میبرند».وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه
این بیانیه ادعا کرده« :دسترســی به مناطق تبت به طور فزایندهای برای ثبات
منطقه حیاتی است و جمهوری خلق چین در حال نقض حقوق بشر در آنجا بوده
و پکن در جلوگیری از تخریب زیســت محیطی نزدیک سرچشمههای رودهای
اصلی آسیا در آن منطقه شکست خورده است«».ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت
خارجه چین روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که پکن دخالت خارجی در امور
تبت را تحمل نخواهد کرد.

ترامپ اعام کرد آماده دیداری دیگر
با رهبر کره شمالی است

گزارش ها حاکی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است علیرغم
تاکیدهای مکرر پیونگ یانگ مبنی بر اینکه قصد انجام مذاکره با آمریکا را ندارد،
آماده برگزاری اجاس دیگری با رهبر کره شــمالی است.به گزارش یونهاپ روز
گذشته چهارشنبه گزارش کرد ترامپ در یک مصاحبه تلویزیونی با یکی از رسانه
های آمریکا اعام کرده است« :من می فهمم که آنها (کره شمالی) می خواهند
ماقات کنند و من فکر می کنم اگر این کار مفید باشــد قطعاً آن را انجام می
دهیم».رییس جمهوری آمریکا با یاداوری این ادعا که رابطه خوبی با کیم جونگ
اون رهبر کره شــمالی دارد در پاســخ به این پرسش که ایا او فکر می کند این
دیدار مفید واقع خواهد شــد یا نه؟ گفت :بله احتماا مفید خواهد بود.ترامپ و
کیم از زمان اولین اجاس خود در ژوئن سال  ۲۰۱۸در سنگاپور ،تا کنون سه بار
با یکدیگر ماقات کرده اند آنها در نشست نخست توافق کردند که کره شمالی در
ازای تضمین های امنیتی در راستای خلع ساح تاش کند.با این حال جلسات
بعدی آنها نتیجه ای نداشــت و به پیشــرفت های چندانی نرسید زیرا در مورد
تناسب خلع ساح کره شمالی با میزان لغو تحریم های آمریکا فاصله زیادی بود.
این اظهارات ترامپ در شــرایطی اســت که «چو ســون خویی» معاون وزیر
امور خارجه کره شــمالی شنبه این هفته تاکید کرد که هیچ برنامه ای برای از
سرگیری مذاکرات هسته ای با آمریکا و دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی
با دونالد ترامپ ندارد مگر اینکه کاخ سفید از «رفتارهای خصمانه» دست بردارد.
اظهارات این مقام کره شمالی پس از آن صورت گرفت که «جان بولتون» مشاور
ســابق امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز پیش از آن در جمع خبرنگاران
در نیویورک گفته بود ترامپ ممکن اســت به دنبال نشستی با کیم جونگ اون
رهبر کره شمالی در ماه اکتبر یعنی پیش از انتخابات آمریکا باشد.روز گذشته نیز
«کوآن جونگ گون» مدیرکل بخش آمریکا وزارت خارجه کره شمالی در بیانیه
ای که خبرگزاری یونهاپ به نقل از رسانه های کره شمالی منتشر کرد گفته بود
پیونــگ یانگ برنامه ای برای مذاکره مجدد با مقامات آمریکایی ندارند.همزمان
با این تحوات« ،استفان بایگون» معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه این
کشور در امور کره شمالی از روز گذشته /سه شنبه /به منطقه سفر کرده و قرار
اســت مذاکراتی با «لی دو هون» نماینده کره جنوبی در امور کره شمالی ،وزیر
امور خارجه کره جنوبی و معاون اول او داشته باشد.

روسیه و چین تمدید قطعنامه ارسال
کمکها به سوریه از مرزها را وتو کردند

روســیه و چین علیه تمدید سازوکار کنونی ارسال کمکهای بینالمللی از
طریق ترکیه به سوریه از حق وتو در شورای امنیت استفاده کردند.به گزارش
سایت شبکه روسیا الیوم ،شورای امنیت عصر سهشنبه پیشنویس قطعنامه
آلمان -بلژیک درخصوص تمدید سازوکار امدادرسانی بینالمللی به سوریه از
طریق گذرگاه باب السام و باب الهوی در ترکیه به مدت یک سال را تصویب
کرد اما روسیه و چین آن را وتو کردند.روسیه و چین به این سازوکار ارسال
کمکها به ســوریه از طریق ترکیه اعتراض کردند.قطعنامه شورای امنیت
برای ارســال کمکهای فرامرزی به ســوریه که در سال  ۲۰۱۴به تصویب
رســیده و در  ۱۰ژوئیه منقضی میشــود ،روز گذشته مجددا جهت تمدید
به رای گذاشته شد.

دبیرکل حزباه لبنــان با بیان اینکه
هر کشور در شــرق و غرب میتواند به
لبنان کمک کند ،خاطرنشان کرد :از هر
کشوری در دنیا بجز رژیم اشغالگر ،برای
کار و سرمایهگذاری در لبنان بر حسب
ضرورت استقبال میشود.
به گزارش شــبکه العالم« ،سیدحسن
نصــراه» ،دبیــرکل حــزباه لبنان،
در ابتدای ســخنان خــود یاد و خاطره
شــهدای جنگ تموز (جنگ  ۳۳روزه)
و شکست دشمن صهیونیستی و طرح
خاورمیانه جدید را گرامی داشت.
وی همچنیــن بــا اشــاره به ســالروز
درگذشــت آیتاه محمدحسین فضل
اه ،از علمــای و مراجع تقلید لبنان ،او
را شــخصیتی بزرگ و حامی مقاومت
در این کشــور دانست.دبیرکل حزباه
لبنــان با اشــاره به شــرایط اقتصادی
لبنان ،اظهار داشــت :اوضــاع فعلی در
لبنــان به کمک و همکاری همگان نیاز
دارد.سیدحســن نصراه با بیان اینکه
هر کشور در شــرق و غرب میتواند به
لبنان کمک کند ،خاطرنشان کرد :از هر
کشوری در دنیا بجز رژیم اشغالگر ،برای
کار و سرمایهگذاری در لبنان بر حسب
ضرورت استقبال میشود.وی یادآور شد:
ما نگفتیم که الگوی ایرانی باید در لبنان
اعمال شود ،بلکه از ایرانیان میخواهیم
که در تهیه ســوخت به ما کمک کنند.
این نکتــه هم حائز اهمیت اســت که
الگوی اقتصادی ایران ســبب شد تا در
مقابــل تحریمها و محاصــره در طول
 ۴۰ســال مقاومت کند و هیچ کشوری
در جهان وجود ندارد کــه مانند ایران
 ۴۰سال در مقابل محاصره و تحریمها
ایستادگی کند.دبیرکل حزباه لبنان با
بیان اینکه خارج کردن لبنان از بحران
مالی به همبستگی دولت و جامعه لبنان
و نیز کمکهای خارجی نیاز دارد ،تاکید

توجه کردن به درخواســت ما و اصاحات بســیار ضروری که
خواســته بودیم توجه نکردند ،ما از امروز روابطمان را رســما با
این ســازمان قطع کردیم».جو بایدن ،نامزد حزب دموکرات که
باید تا چهار ماه دیگر با دونالد ترامپ بر ســر صندلی ریاســت
جمهوری رقابت کند در واکنش به این تصمیم کاخ ســفید در
توییتر نوشته« :در نخستین روز ریاست جمهوری خودم ،آمریکا
را دوباره به سازمان بهداشت جهانی الحاق خواهم کرد و آمریکا

را به جایــگاه خود در مقام رهبری جامعــه جهانی باز خواهم
گرداند».آمریکا ســاانه حدود  ۴۰۰میلیون دار به ســازمان
جهانی بهداشت کمک مالی میکرد که حدود  ۱۵درصد بودجه
ساانه این سازمان بود.بنابر قانونی که در سال  ۱۹۴۸به تصویب
کنگره آمریکا رسیده ،دولت این کشور اجازه دارد که در صورت
صاحدید از عضویت در ســازمان بهداشت جهانی خارج شود
اما باید این تصمیم خود را دســت کم یک ســال قبل از عملی
کردن به ســازمان ملل متحد اعام کرد و حق عضویت خود را
هم در این مدت پرداخت کند.خروج آمریکا از سازمان بهداشت
جهانی آینده این نهاد سازمان ملل متحد را با خطر جدی روبرو
خواهد کرد و بسیاری از برنامههای آن برای پیشگیری و مقابله
با بیماریها در سراســر جهان را با خطر مواجه میکند.سازمان
بهداشت جهانی در سال  ۱۹۴۸تاسیس شد .مقر اصلی آن در ژنو
سوئیس است و وطیفه آن تاش برای ارتقای بهداشت در سطح
جهان تعریف شده است.این سازمان  ۱۹۴عضو دارد و «ارتقای
سطح ســامت ،حفاظت از ایمنی بهداشتی در سطح جهان و
امداد بهداشتی به اقشار محروم» از اصلیترین ماموریتهای آن
استبرپایی کارزارهای واکسیناسیون ،واکنش به وقایع اضطراری
بهداشتی و کمک به کشورهایی که نظام سامت ضعیفی دارند
از جمله برنامههای اصلی دبلیو اچ او اســت.بودجه این سازمان
ترکیبی از حق عضویت کشــورها و کمک های داوطلبانه است.
حق عضویت کشورها بر اساس ثروت آنها محاسبه میشود.

سیدحسن نصراه:

لبنان باید ابتکار عمل را خود
به دست بگیرد

کــرد :نباید به یک طرح و نقشــه برای
خارج کردن کشــور از بحران اقتصادی
اکتفا کرد .زیرا برای رســیدن به نتیجه
مطلوب باید تمام لبنانیها پویا و فعال
باشــند و به مردم لبنان میگویم که ما
میتوانیــم تهدید را بــه فرصت تبدیل
کنیم.سیدحسن نصراه خطاب به مردم
لبنان گفت :ما میتوانیــم تهدید را به
فرصت تبدیل کنیم و به لبنان میگویم
که او خود باید ابتکار عمل را به دســت
بگیــرد و از دیگر کشــورها مانند چین
کمک بگیرد نه اینکه در انتظار کمک
بنشیند.وی گفت :خشم آمریکا از گزینه
چین برای خارج کردن لبنان از بحران
اقتصادیاش ،دلیلی بر مفید بودن این
گزینه است.سیدحسن نصراه ادامه داد:
با توجه به روابط حســنه میان عراق و
لبنان ،عراق فرصتی عظیم برای کمک
به لبنان در این بحران اســت.دبیرکل
حزباه لبنان یادآور شد :آمریکاییها با
تهدید و وعده و وعید ،در واقع مانعی در

رئیسجمهوری مکزیک
به آمریکا رفت

برای کســی که با روابط آمریکا و مکزیک آشنا نباشد ،تصور
اینکه رؤسای جمهور این دو کشور روابط حسنهای با یکدیگر
نداشته باشند چندان عجیب به نظر نمیرسد.به گزارش پایگاه
اینترنتی شــبکه تلویزیونی سیانان ،برای کسی که با روابط
آمریکا و مکزیک آشــنا نباشــد ،تصور اینکه رؤسای جمهور
این دو کشور روابط حسنهای با یکدیگر نداشته باشند چندان
عجیب به نظر نمیرســد.تنشهای مــرزی و اظهارات مداوم
«دونالــد ترامپ» ،رئیسجمهوری آمریــکا در قبال مهاجران
مکزیکی این تصور را ایجــاد کرده «آندرس مانوئل اوبرادور»،
رئیسجمهوری مکزیک روابط خوبــی با همتایش در ایاات
متحده نداشــته باشــد .با این حال ،اوبرادور شامگاه گذشته
سهشــنبه -برای دیدار با مقامهای آمریکایی به واشــنگتنســفر کرد تا توافق جدید تجاری کشــورش با ایاات متحده
و کانادا را به امضا برساند .این نخستین سفر خارجی اوبرادور
از زمان رســیدن به قدرت در ســال  ۲۰۱۸است .ترامپ ماه
گذشــته میادی اوبرادور را «مردی بســیار بــزرگ» خواند.
رئیسجمهوری مکزیک نیز اعام کرد که در سفرش به آمریکا
از ـــترامپ بهخاطر حمایت و همبســتگیاش» با این کشور
تشکر خواهد کرد .این دیدار با هدف به امضا رساندن توافق
تجاری جدید میان کشورهای آمریکای شمالی و مرکزی انجام
میشــود ،توافقی که پس از مذاکرت فشــرده و طی چندین
ماه حاصل شد .از سوی دیگر« ،جاستین ترودو» ،نخستوزیر
کانادا در گفتوگوها بر سر آغاز توافق تجاری جدید میان این
کشور ،مکزیک و آمریکا شرکت نخواهد کرد.

برابر هرگونــه راهحل برای بحران لبنان
هســتند.وی گفت :ما باید تمام تاش
خود را برای حل بحران اقتصادی لبنان
بهکار بگیریم .اتخاذ سیاست درهای باز
به روی تمام کشورها ،بهمعنای امیددهی
به شهروندان و تســلیم نشدن در برابر
فشارهاست و سیاستهایی که در طول
چندین دهه در لبنان اتخاذ میشد ،به
فروپاشــی بخشهای زراعی و صنعتی
انجامیــد .ما در لبنان باید از کشــوری
مصرفکننده به کشــوری تولیدکننده
تبدیل شــویم .با ادامه سیاســتهای
پیشــین ،ما میبایست با آب و اکسیژن
وارداتــی زندگــی میکردیم.نصــراه
افزود :برخــی میگویند برای برونرفت
از اوضاع کنونی باید به ســراغ صندوق
بینالمللــی پول برویــم .در اینباره ما
قبا هــم گفتــه بودیم کــه دریافت
وام از صنــدوق بین المللی مشــکلی
نیســت ،ولی این بدین معنا نیست که
گزینههای دیگر را رهــا کنیم.دبیرکل

حــزباه لبنان شــرایط اقتصادی این
کشــور را جزو خطرناکترین تهدیدات
دانســت و گفت :تهدید اقتصادی ملت
و دولت لبنان را نشــانه گرفته اســت،
اما باید آن را بــه فرصت تبدیل کنیم.
سیدحسن نصراه گفت :داشتن روابط
تجاری و اقتصادی با کشــورهای شرق
مانند ایران ،چین و عــراق به آمریکا و
دیگران این پیــام را منتقل میکند که
لبنان برای خود گزینههای دیگری هم
دارد.وی با بیان اینکه تعامل اقتصادی
لبنان با عراق خوب است ،تصریح کرد:
عراق کشوری مقتدر از لحاظ اقتصادی
است و گردشگری دینی و پزشکی بین
دو کشور در جریان است ،این در حالی
اســت که برخی میگفتند عراق تحت
فشــار آمریکا با لبنان همکاری نخواهد
کــرد.وی تصریح کرد :مــا در حزباه
لبنانیهــا را دعوت بــه ورود به عرصه
احیای بخشهای صنعت و کشــاورزی
میکنیم ،این امر شــرط اساســی بقاء
و زندگی آبرومندانه مــا خواهد بود .ما
در حــزباه تصمیم به مقابله با جنگ
فروپاشی و گرسنگی گرفتهایم ،حزباه
با تمام امکانات ،توانمندیها ،دوستان و
متحدانش در قلب این تقابل قرار خواهد
گرفــت.وی تصریح کــرد :دخالتهای
آمریکا امروز بیش از پیش آشــکار شده
است .چه ربطی به سفیر آمریکا دارد که
بگوید فانی کجا منصوب شود و دیگری
کجا .وجه جدید دخالت آمریکا از طریق
سفیرش این است که وی خیلی آشکارا
دخالت میکنــد و میگوید که رئیس
بانک مرکزی چه کســی را در منصبی
منصوب کند .از این بدتر هم میشود؟
در کشورهای مســتعمره اینطور رفتار
میکنند .بیشــتر از این موارد ،ســفیر
آمریکا آمــده و ترکیب و هویت کابینه
جدید لبنان را تعیین میکند.

دیدار نماینده آمریکا در کره شمالی با مقامات کره جنوبی

نماینده دونالد ترامپ در کره شــمالی ،امروز با مقامات کره جنوبی به منظور بحث درباره دیپلماسی
هستهای تعیین شده دیدار کرد .این دیدار در بحبوحه ادعاهای مکرر کره شمالی مبنی بر آنکه قصد
فوری برای ازسرگیری گفتوگو با آمریکا ندارد ،صورت میگیرد.به گزارش آسوشیتدپرس ،نشستهای
اســتیون بیگان ،معاون وزیر خارجه آمریکا ســاعاتی پس از آن برگزار شد که رسانههای دولتی کره
شــمالی اعام کردند کیم جونگ اون ،رهبر این کشور از مقبرهای در پیونگ یانگ برای ادای احترام
به «کیم ایل ســونگ» ،پدربزرگ و بنیانگذار دولتش ،در ســالگرد درگذشت وی ،دیدار کرد.بیگان
گزارشهــا مبنــی بر تاش وی برای دیدار با مقامهای کره شــمالی را رد کــرد اما تصریح کرد که
آمریکا برای از ســرگیری مذاکرات آماده است.آژانس خبری رسمی کره شمالی به هیچ اظهارنظری
از ســوی کیم درباره وضعیت مذاکرات این کشــور با آمریکا ،که بر سر اختافات در تبادل تخفیف
تحریمها در ازای خلع ساح دچار وقفه شده ،اشاره نکرده است.بیگان در صحبت با خبرنگاران بعد از
نشســتش با «لی دو هون» ،نماینده هستهای کره جنوبی ،اظهار کرد متحدان به رویکرد سیاسی در
حذف ساحهای هستهای کره شمالی و ایجاد «صلح بادوامتر در شبهجزیره کره» ،پایبند هستند .او
پاسخهای مشخصی درباره آنچه به بحث گذاشته شده ،ارائه نداد.بیگان ،که با «کانگ کیونگ وا» ،وزیر
امور خارجه کره جنوبی نیز دیدار داشت ،گفت طی سفرش به کره جنوبی ،آمریکا خواستار هیچگونه
نشستی با مقامات کره شمالی نشــده است.دیدار او با وزیر امور خارجه کره جنوبی چند روز پس از
آن صورت گرفت که «چو سون هوی» ،معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی -که بیگان وی را به
عنوان همتای احتمالی خود هنگام آغاز مذاکرات توصیف کرده بود -بیانیهای مبنی بر آن صادر کرد
که کره شمالی مذاکرات را از سر نمیگیرد؛ مگر آنکه واشنگتن «سیاستهای خصمانه» را کنار بگذارد.
بیگان در این باره گفت :من میخواهم در این موضوع بسیار شفاف صحبت کنم .من از معاون وزیر چو
سون هوی دستور نمیگیرم.وی ادامه داد :من دستورالعمل خود را از نتایج چندین نشستی که رئیس
جمهور دونالد ترامپ و کیم ،رهبر کره شمالی طی دو روز گذشته داشتهاند ،دریافت میکنم ...که این
دستورالعمل شامل تمرکز بر ایجاد صلح بادوام در شبهجزیره کره ،انتقال روابط در شبه جزیره کره،
حذف ساحهای هستهای و تحقق آیندهای روشنتر برای مردم کره است.معاون وزیر خارجه آمریکا
در بخش دیگری از صحبتهای خود تأکید کرد واشنگتن «به شدت» از همکاری بین کرهای حمایت
میکند و آن را «مؤلفه مهم» در ایجاد یک محیط با ثباتتر در شبه جزیره کره مینامد.
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گزیده خبر
احتمال نامزدی لیام فاکس برای تصدی
ریاست سازمان تجارت جهانی

بریتانیا بناست وزیر پیشین تجارت بینالمللی این کشور را برای ریاست سازمان
تجارت جهانی نامزد کند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،بریتانیا بناست «لیام
فاکس» ،وزیر پیشین تجارت بینالمللی این کشور را برای ریاست سازمان تجارت
جهانی نامزد کند .این خبر را «جیمز فورسیث» ،روزنامهنگار مجله اسپکتیتور،
دیروز -چهارشــنبه -اعام کرد.وی در پیامــی توئیتری گفت« :بنا به اطاعات
دریافتی ،بریتانیا لیام فاکس را برای دبیرکلی سازمان تجارت جهانی نامزد خواهد
کرد».فورسیث جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نداد.
سازمان بهداشت جهانی:

هنوز به نقطه اوج پاندمی کرونا نرسیدهایم

سازمان بهداشت جهانی اعام کرد که روند ابتا به کرونا همچنان صعودی بوده
و نشــانهای از کاهش میزان ابتا دیده نمیشــود.به گزارش خبرگزاری فرانسه،
سازمان بهداشت جهانی اعام کرد که روند ابتا به کرونا همچنان صعودی بوده
و نشــانهای از کاهش میزان ابتا دیده نمیشود«.تدروس آدهانوم گبریسوس»
دبیرکل این ســازمان اعام کرد که هنوز به نقطه اوج پاندمی کرونا نرسیدهایم.
بر اســاس این کزارش ،حدود  ۴۰۰هزار نفر تنها طی روزهای شنبه و یکشنبه
گذشته به ویروس کرونا مبتا شدهاند.

مقام آمریکایی از احتمال اجرای طرح اشغال
در ماه جاری میادی خبر داد

یک منبع آمریکایی با اشــاره به جلسه کاخ سفید برای بررسی ابعاد طرح رژیم
صهیونیســتی برای اشغال سی درصدی کرانه باختری ،گفت احتمال اجرای آن
در ماه جوای همچنان وجود دارد .در حالی که هفت روز از تاریخ اعامی رژیم
صهیونیستی برای اشغال بخشهای بزرگی از کرانه باختری (یکم جوای) گذشته
و هنــوز اتفاقی رخ نداده اما یک منبع آمریکایی از امکان وقوع آن در همین ماه
خبر داد.این منبع مطلع که نامش فاش نشد ،به روزنامه «جروزالمپست» گفت
مقامات آمریکایی دیروز (چهارشــنبه) جلســهای را در کاخ سفید برای بررسی
اجرای طرح موســوم به «معامله قرن» و به تبع آن اشــغال سی درصدی کرانه
باختری برگزار میکنند.این منبع با ادعای اینکه طرح اشغال با طرح معامله قرن
مطابقت و همخوانی دارد ،اظهار داشــت کــه این طرح هنوز هم در ماه جوای
امکان اجرا شدن دارد.کابینه تلآویو پیشتر وعده داده بود روز یکم جوای تاریخ
اجرای طرح اشغال خواهد بود اما به نوشته هاآرتص دلیل عدم اجرای این طرح
در آن روز ،این بود که طرح مذکور از ابتدا بیشتر به عنوان وسیلهای برای انحراف
توجهات از پروندههای فساد «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی
طراحی شــده بود .روز گذشته وزرای خارجه فرانســه ،آلمان ،مصر و اردن در
بیانیهای مشترک ضمن موضعگیری علیه طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال
ســی درصد کرانه باختری ،درباره پیامدهای آن هشدار دادند.همزمان «بوریس
جانسون» نخستوزیر انگلیس در تماس تلفنی با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
رژیم صهیونیســتی با ابراز نگرانی مجدد از طرح اشــغال کرانه باختری ،از وی
خواست این طرح را کنار بگذارد.

انگلیس صادرات ساح به عربستان
را از سر میگیرد

انگلیــس اعام کرد ،مجوز صادرات ســاح به عربســتان را بعد از اجرای حکم
قضایی سال گذشته میادی مبنی بر عدم فروش ساح به ریاض از سر میگیرد.
به گزارش رویترز ،لیز تروس ،وزیر تجارت انگلیس در بیانیهای عام کرد ،تعهد
دولت انگلیس در زمینه عدم صدور مجوز جدید برای صادرات ساح و تجهیزات
نظامی دیگر به عربستان به قوت خود باقی نیست.تروس تاکید کرد ،انگلیس رای
دادگاه را در خصوص عدم فروش ساح به عربستان اجرا کرد این یعنی میتوان
بار دیگر مجوز جدید صادرات ساح به عربستان صادر کرد.وی اشاره کرد ،طبق
حکم دادگاه تجدیدنظر در  ۲۰ژوئن دولت تصمیماتی که جای بازنگری قضایی
به لحاظ قانونی داشته را مجددا بررسی کرد.در  ۲۰ژوئن  ۲۰۱۹دادگاه انگلیس
حکم داد دولت با صدور مجوز صادرات ساح به عربستان قانون را نقض کرده چه
بسا این ساحها در جنگ یمن استفاده شوند .این بعد از آن بود فعاان گفتند،
استفاده از ساح احتماا به نقض قانون حقوق بشر میانجامد.طبق این حکم در
آن زمان از انگلیس خواسته نشده بود صادرات ساح را فورا متوقف کند اما این
رای به منزله تعلیق مجوزهای جدید صادرات ساح به عربستان بود.انگلیس بعد
از آمریکا ،روسیه ،فرانسه ،آلمان و چین ششمین کشور صادرکننده ساح است.

الکاظمی ریاست دور دوم مذاکرات
با واشنگتن را برعهده میگیرد

سخنگوی نخستوزیر عراق اعام کرد که دور دوم مذاکرات استراتژیک میان
بغداد و واشنگتن به ریاست مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر این کشور برگزار
خواهد شــد.به گزارش خبرگزاری شــفق نیوز ،احمد ما طال ،سخنگوی
نخســت وزیر عراق در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود خاطرنشــان کرد
که دور دوم مذاکرات اســتراتژیک میان عراق و آمریکا به ریاست مصطفی
الکاظمی برگزار میشــود.ما طــال در ادامه افزود ،دور نخســت رایزنی
استراتژیک با هدف دستیابی به رویکردی واضح و روشن در خصوص خروج
نیروهای آمریکایی از عراق و نیز پروندههای دیگر برگزار شــد.وی همچنین
تصریح کــرد ،دور دوم مذاکرات هنگامی که کاخ ســفید میزبان مصطفی
الکاظمی در جریان ســفر به واشنگتن باشد ،آغاز خواهد شد.نخستین دور
رایزنی استراتژیک میان ایاات متحده و عراق یازدهم ژوئن به دلیل اقدامات
پیشگیرانه برای شیوع ویروس کرونا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد
و در آن روابط دو کشــور در تمامی زمینهها به ویژه در زمینه امنیتی مورد
بررسی قرار گرفت.
در سفری رسمی؛

چاووش اوغلو عازم انگلیس شد

وزیر خارجه ترکیه برای دیدار با همتای انگلیسی خود راهی لندن شد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی« ،مولود چــاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه
امروز چهارشــنبه ،برای دیدار رسمی با «دومینیک راب» همتای انگلیسی
خود ،عازم لندن اســت.بنابر اعــام وزارت خارجه ترکیه ،روابط دوجانبه به
ویــژه در دوره گذار از برگزیت ،صنعت گردشــگری ،مبارزه با کووید  ۱۹و
مســائل منطقهای و بینالمللی ،از جملــه محورهای رایزنی طرفین در این
دیدار خواهد بود.اروپا در موضوع بهرهبرداری از منابع انرژی دریای مدیترانه
شرقی ،از یونان و قبرس جنوبی حمایت میکند -اقدامی که نارضایتی ترکیه
را به همراه داشته است.

info@sobh-eqtesad.ir
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از هر دری خبری

چهره روز
صمد بهرنگی
صمد بهرنگی  ۲تیر ســال  ۱۳۱۸در محله چرنداب در
جنوب بافت قدیمی تبریز در خانوادهای تهیدســت به
دنیا آمدپدرش عزت و مادرش ســارا نام داشتند و وی
دارای دو برادر و سه خواهر بود .پدرش کارگری فصلی
بود که اغلب به شغل زهتابی زندگی را میگذراند.صمد
بهرنگی پس از تحصیات ابتدایی و دبیرســتان در مهر
 ۱۳۳4به دانشســرای مقدماتی پســران تبریز رفت و
خرداد  ۱۳۳۶از آنجا فارغالتحصیل شــد.از مهر همان
سال و در حالیکه تنها  ۱۸ســال داشت آموزگار شد و تا پایان عمرکوتاهش ،در آذرشهر،
ماماغان ،قندجهان ،گوگان ،و آخیرجان در اســتان آذربایجان شــرقی که آن زمان روستا
بودند تدریس کرد.در مهر  ۱۳۳۷برای ادامه تحصیل در رشــته زبان و ادبیات انگلیسی به
دوره شــبانه دانشکده ادبیات دانشــگاه تبریز رفت و همزمان با آموزگاری ،تحصیلش را تا
خرداد  ۱۳4۱و دریافت گواهینامه پایان تحصیات ادامه داد.بهرنگی در  ۱۹سالگی اولین
داستانش با نام عادت را نوشت .یک سال بعد داستان تلخون را که برگرفته از داستانهای
آذربایجان بود با نام مســتعار «ص .قارانقوش» در کتاب هفته منتشــر کرد و این روند با
بینام در  ،۱۳4۲و داستانهای دیگر ادامه یافت.بعدها از بهرنگی مقااتی در روزنامه «مهد
آزادی» ،توفیق و  ...به چاپ رسید البته با امضاهای متعدد و اسامی مستعار فراوان از جمله
داریوش نواب مرغی ،چنگیز مرآتی ،بابک ،افشین پرویزی و باتمیش و . ...صمد بهرنگی در
 ۹شهریور سال  ۱۳4۷در رود ارس و در ساحل روستای شامگوالیک غرق شد و جسدش را
 ۱۲شهریور در نزدیکی پاسگاه کاله در چند کیلومتری محل غرق شدنش از آب گرفتند.
حدود یک ماه قبل از مرگ صمد بهرنگی ،کتاب ماهی سیاه کوچولو چاپ شد و مورد اقبال
مردم ایران و جهان قرار گرفت.

طراحی یک فیلتر هوا که
کروناویروس را از بین میبرد!

پرواز پهپادهای نورانی بر فراز رودخانه «هان» در شهر سئول کره جنوبی با پیام
خطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا

ورزشی

بازتاب ابتای بازیکنان استقال به کرونا در رسانههای عربی
ابتای چند بازیکن و کادر فنی اســتقال به ویروس کرونا در رســانههای عربی بازتاب داشــت.به گزارش باشگاه استقال روزهای ســختی را تجربه می کند .ابتای چند
بازیکن و اعضای کادر فنی و پزشــکی اســتقال به ویروس کرونا باعث شــد دیدار این تیم برابر پارس جنوبی در لیگ برتر به تعویق افتد و این احتمال وجود داشته باشد
که حتی لیگ ایران هم لغو شــود.ابتای بازیکنان اســتقال به ویروس کرونا در رســانه های عربی بازتاب داشت.البیان با تیتر  ۱۲ابتا به کرونا در تیم ایرانی نوشت :طبق
اعام رســانه های ایرانی  ۱۲نفر از اعضای باشــگاه استقال به ویروس کرونا مبتا شده اند و این باعث شــد دیدار استقال برابر پارس جنوبی در لیگ ایران لغو شود.این
ســایت عربی هم با تیتر «حمله کرونا به اســتقال» نوشــت :طبق اعام باشگاه استقال  ۱۱بازیکن و یک پزشک این تیم به ویروس کرونا مبتا شده اند و این باعث شده
شــرایط تیم ســخت شود.روزنامه الشرق ااوسط عربستان نیز خبر ابتای بازیکنان استقال به ویروس کرونا را پوشش داد و روزنامه الرای قطر درباره خبر ابتای بازیکنان
اســتقال به کرونا نوشت ۱۱ :بازیکن استقال به ویروس کرونا مبتا شده اند.

پیشنهاد
ماهی سیاه کوچولو
داستان کتاب «ماهی سیاه کوچولو» قصهی ماهی
سیاه کوچولویی است که عشق دیدن دریا را دارد.
او تصمیم میگیرد تا انتهــای جویباری که در آن
زندگی میکند ،برود .راهــی دراز و پرخطر را طی
میکند و بااخره به دریا میرســد امــا این پایان
راهاش نیســت .خطر همه جا وجــود دارد .ماهی
سیاه که روی آب دریا آمده و از گرمای آفتاب لذت
میبرد ،شکار یک مرغ ماهیخوار میشود و از درون
شــکم او سر در میآورد .اما ماهی سیاه کوچولو تســلیم نمیشود و ماهی ریزهای
از درون شــکم ماهیخوار نجات میدهد و با خنجــری که دارد ،ماهیخوار را نابود
میکند .او در راه رسیدن به دریا هم شجاعت دارد و هم فداکاری .او هم میآموزد و
هم به دیگران یاد میدهد«.ماهی سیاه کوچولو» نخستینبار در سال  ۱۳4۸منتشر
شد .تصاویر این کتاب در سال  ۱۹۶۹برندهی جایزهی اول نمایشگاه بولونیا در ایتالیا
شد و در دوساانهی تصویرگری براتیساوا موفق به دریافت دیپلم افتخار گردید.
در بخشی از کتاب میخوانید
ناگهان صدای زیر قورباغهای او را از جا پراند .قورباغه لب برکه ،روی سنگی نشسته
بود؛ جست زد توی آب و آمد پیش ماهی و گفت « :من اینجام ،فرمایش؟»
ماهی گفت «:سام ،خانمبزرگ!»
قورباغه گفت «:حاا چه وقت خودنماییســت ،موجود بی اصل و نســب! بچهگیر
آوردهیی و داری حرفهــای گنده گنده میزنی! من دیگر آنقدرها عمر کردهام که
بفهمم دنیا همین برکهست .بهتر اســت بروی دنبال کارت و بچههای مرا از راه به
در نبری.....».

فرهنگ
اُفت مخاطب سینماها
آمار فروش فیلمها و حضور تماشــاگر در ســالنهای
ســینما با باا رفتن آمار فوتیهــای کرونا ،روند نزولی
پیدا کرده و برخی ســینماها نیز ترجیح میدهند اصا
فعالیتی نداشته باشند.با افزایش آمار مبتایان به کرونا
ویروس ،فیلمهایــی که برای جذب مخاطب روی پرده
سینماها آمدند ،کمکم کارایی خود را از دست میدهند
و برای فیلمهایی که برای اکران بعدی انتخاب شدهاند،
چندان امیدی برای رونق گیشه نیست.کمتر از  ۲۰روز
است که از بازگشایی سینماها پس از چهار ماه تعطیلی میگذرد ،اما بعضی سینماها هنوز
کار خود را آغاز نکردهاند و با رویه فعلی برخی ســینماداران معتقدند حتی اگر دستور به
تعطیلی ســینماها هم داده نشــود ،با افزایش آمار مربوط به کرونا ،سینماها خود به خود
رو به تعطیلی خواهند رفت.ســجاد نوروزی ،مدیر پردیس ســینمایی آزادی در اینباره به
ایسنا گفت :در حال حاضر بیشتر پردیسهای بزرگ سینمایی ،یک پنجم سال قبل خود
مخاطب دارند و شاید غیرطبیعی نباشد که سینماهای کوچک کا تعطیل باشند.او درباره
فیلمهای جدیدی که از  ۲۵تیر ماه قرار اســت اکران شوند نیز خاظرنشان کرد :نمیدانم
فیلمهای جدید چه مخاطبی را به سینما میکشاند ولی یکی از آنها فیلم کودک است که
در جای خود انتخاب عجیبی است برای این مقطع چون در این مدت حتی یک کودک یا
نوجوان را هم در سینما «آزادی» ندیدهام .اصا خانواده هم کم به سینما میآید و بیشتر
زوجهای جوان برای دیدن فیلمها میآیند .همچنین امیر قطبی ،مدیر اکران سینما ایران
هم در گفتوگویی کوتاه با ایســنا درباره وضعیت مخاطبان این سینما بیان کرد :از روزی
که ســینماها بازگشایی شدند ما هم فعالیت خود را شروع کردیم و به هر حال وضعیت با
سال قبل قابل قیاس نیست.

پژوهشگران آمریکایی میگویند نوعی فیلتر هوا طراحی کردهاند که میتواند
به از بین بــردن کروناویروس کمک کند.به گزارش مدیکالاکســپرس،
پژوهشگران «دانشگاه هیوســتون» ( )UHآمریکا ،یک فیلتر هوا طراحی
کردهاند که میتواند کروناویروس را محبوس کند و آن را فورا از بین ببرد.
این گروه پژوهشی به سرپرستی «ژیفنگ رن»( ،)Zhifeng Renاستاد فیزیک
دانشــگاه هیوســتون ،فیلتر جدیدی را طراحی و ابداع کردهاند .به گفته
پژوهشگران ،این فیلتر طی آزمایشها توانست  ۹۹.۸درصد از نمونههای
کروناویروســی که به آن وارد شــده بود ،از بین ببرد.رن گفت :شاید این
فیلتر بتواند برای استفاده در فرودگاهها ،هواپیماها ،ادارات و مدارس کارآمد
باشد و به توقف شیوع کروناویروس کمک کند .این فیلتر میتواند گسترش
کروناویروس را به صورت کارآمد در جامعه کنترل کند.

تخت گاز

پردهبرداری از آئودی E-Tron Q4
اسپورتبک مفهومی
آئودی مشغول طیف جدیدی از خودروهای الکتریکی بوده و قول داده
تا ســال  ۲۰۲۵تعداد  ۲۰خودروی الکتریکی جدید را تولید کند .سال
پیش شاهد عرضه کراس اوور  E-Tronبودیم و به زودی سدان E-Tron
 GTنیز راهی بازار خواهد شد .حاا ژرمنها یک گزینه الکتریکی دیگر
را به سبد محصوات خود اضافه کردهاند E-Tron Q4 :اسپورت بک .این
خودرو فع ًا در حالت مفهومی اســت اما زمانی که از سال  ۲۰۲۱وارد
بازار شود هفتمین محصول الکتریکی تاریخ ارباب حلقهها خواهد بودQ4.
 E-Tronاسپورت بک یک شاسیبلند الکتریکی با ظاهری اسپورت است.
عناصری همچون خط سقف خمیده و پروفایلی تیز باعث شدهاند این
خودرو یک کراس اوور کوپه لقب گیرد و از نظر کاسبندی جایگزینی
الکتریکی برای مدلهای درونسوزی همچون ب ام و  ،X4مرسدس بنز
 GLCکوپه و پورشــه ماکان باشــد .این ظاهر نرم و روان باعث شدهاند
 Q4اســپورت بک ضریب درگ  ۰.۲۶داشته باشد که  ۰.۰۱بهتر از Q4
 E-Tronاستاندارد باشد .البته این خودرو را به راحتی میتوان به عنوان
بخشی از خانواده  E-Tronشناسایی کرد.جلوپنجره خاص اسپورت بک با
عناصر فلزی شبیه کراس اوور  E-Tronاستاندارد بوده و تقریباً چراغهای
جلوی نازک نیز چنین وضعیــت دارند .در بخش عقب نیز نوار نورانی
 LEDدیده میشود که خاص اکثر محصوات آئودی میباشد.
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