انصاری:

واگذاری جزایر در سند ایران و چین مورد بحث نیست

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت :بحثهایی مانند واگذاری امتیازات یا جزایر در سند همکاری میان ایران و چین ،مورد بحث نیست.غامرضا انصاری
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با حضور در شبکه اول سیما در مورد سند همکاری میان ایران و چین اظهار داشت :از بحث داغ داخل جامعه ما دو الی
سه هفتهای میگذرد و خوشبختانه بسیاری از مسائل روشن شده است.وی ادامه داد :طیف معترضان و پرسشگران طیف وسیعی بود و این طیف از دشمنان مغرض
و شناخته شده نظام جمهوری اسامی ایران شروع میشد و همچنین کسانی هم بودند که از دوستان ،عاقهمندان و پرسشگران درون نظام بودند.معاون اقتصادی
وزارت امور خارجه گفت :وزارت امور خارجه محور اصلی کار خود را برای پاسخگویی به کسانی که حق پرسش دارند....
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عضو شورای عالی بورس مطرح کرد:

چه کسانی بازندگان بازار سرمایه هستند
آسیبدیدگی  170هزار
کسب و کار از شیوع کرونا

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

6

معاون برنامهریزی صندوق نوآوری و شــکوفایی از پرداخت تســهیات به بیــش از  ۶۱طرح منتخب در حوزه
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خبر داد و گفت :تاکنون  ۱۷۰هزار کسب و کار آسیب دیده از کرونا شناسایی
و به بانکها معرفی شدهاند.روحاه ذوالفقاری در مراسم مرحله سوم حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا
ویژه شــرکتهای دانش بنیان متوسط و بزرگ با ارائه گزارشــی از حمایتهای اعطا شده از سوی این صندوق،
اظهارکرد :در جهان بیش از  ۱۴میلیون نفر به ویروس کرونا مبتا شدهاند و بیش از  ۶۰۰هزار نفر جان خود را
از دســت دادهاند و ایران در جایگاه یازدهم از نظر میزان ابتا قرار دارد.وی با اشاره به خسران شرکتهای دانش
بنیان ناشی از شیوع این ویروس یادآور شد....:
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سهام عدالت نزولی شد

کاهش 709هزار تومانی ارزش سهام عدالت
3

پروازهای ایران به ترکیه دوباره متوقف شد
5

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان برگزار شد

ماجرای رشوه ۳میلیاردی به بازپرس علیزاده

دوازدهمین جلسه رســیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان صبح دیروز به ریاست قاضی
بابایی برگزار شــد.در ابتدای دوازدهمین جلسه رســیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمین،
رییس دادگاه رسمی و علنی بودن دادگاه را خطاب به حاضرین در جلسه متذکر شد.قاضی از متهم
مهدی زاهدیان خواســت در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی از او پرسید آیا اتهامات
را قبول دارید؟متهم ضمن رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست درباره رابطه با دانیال زاده گفت:
وکیــل دانیال زاده بودم .پس از تعیین حق الوکاله ،او  ۷میلیارد تومان برای هزینههای دادرســی و
قانونی و  ۳میلیارد تومان برای حق الوکاله به من پرداخت کرد.قاضی خطاب به این متهم گفت :چه
مبلغی به بازپرس سابق علیزاده متهم پرونده پرداخت کردید؟متهم زاهدیان گفت :من پولی ندادم.
قاضی گفت :شما در چند مرحله اظهار کردهاید که پول به علیزاده دادهاید .گفتهاید سه میلیارد تومان
به بازپرس علیزاده دادهام و این را در مواجهه حضوری اظهار داشــتهاید .گفته اید این مبلغ را در دو
مرحله به صورت یورو پرداخت کردهاید یک مرحله در شــمال و یــک مرحله در تهران این پول را
دادهاید.قاضی از وکیل متهم زاهدیان خواست در جایگاه حاضر شود.وکیل متهم زاهدیان با حضور در
جایگاه از موکل خود دفاعیاتی در موضوعات مختلف کیفرخواست مطرح کرد.در ادامه جلسه دادگاه
قاضی بابایی خطاب به متهم قاسمزاده گفت :در جایگاه قرار بگیرید.قاضی خطاب به متهم قاسمزاده
گفت :اتهام شــما تأثیر دادن نفوذ اشــخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه از آقایان
حاج رضا و شریف نجار بالغ بر مبلغ  ۲۸میلیارد ریال میباشد ،آیا این دو اتهام را قبول دارید؟متهم
قاسمزاده گفت :نمیپذیرم.قاضی بیان کرد :شما به چه پروندههایی رسیدگی میکردید؟متهم پاسخ
داد :بســیاری از پروندهها به من ارجاع میشــد.رییس دادگاه سوال کرد :موضوع شکایت در حدود
صاحیت شــما نبوده است.در ادامه قاضی از وکیل متهم قاسم زاده خواست در جایگاه قرار گیرد و
توضیحات خود را ارائه دهد.در ادامه مرتضی ناجی در جایگاه قرار گرفت و درباره دو اتهام منتسبه به
موکل خود دفاعیاتی را بیان کرد.در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و
توضیحات خود را بیان کند.وی افزود :مهدی زاهدیان فردی است مازندرانی که همشهری قاسمزاده
و علیزاده بوده و دوست صمیمی این دو نفر است.وی خطاب به متهم زاهدیان گفت :شما مشغول کار
چاقکنی در قوه قضاییه بودید ،ما از درونتان شما را کشف کردیم و فردی از درون شما را افشاگری
کرد.در ادامه جلسه دادگاه فیلم اقرارهای دانیال زاده نمایش داده شد.قاضی بابایی با اعام ختم جلسه
گفت :زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعام میشود.

 209فوتی جدید کرونا در کشور

ســخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشــی از کروناویروس در  ۲۴ساعت
گذشــته در کشــور را تشــریح کرد .دکتر اری گفت :از دیروز  ۲۹تیر  ۱۳۹۹و بر اســاس
معیارهــای قطعی تشــخیصی ،دو هــزار و  ۱۸۲بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشــور
شناســایی شــد که یک هزار و  ۳۲۴نفر از آنها بستری شدند.وی ادامه داد :مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشــور به  ۲۷۳هزار و ۶۵۶نفر رسید.اری افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۲۰۹ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۱۴هزار و  ۱۸۸نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد :خوشبختانه تا کنون ۲۳۷
هزار و  ۷۸۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.اری افزود:
 ۳۵۵۶نفــر از بیماران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند.اری ضمن تاکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی ،فاصله گذاری اجتماعی و
استفاده از ماسک ،افزود :تا کنون دو میلیون و  ۱۴۸هزار و  ۹۹۹آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشــور انجام شده اســت.وی همچنین درباره استانهای دارای شــرایط قرمز کرونا گفت:
همانند روزهای گذشته استانهای آذربایجان شرقی ،ایام ،بوشهر ،خراسان رضوی ،خوزستان،
زنجان ،گلســتان ،مازندران ،کرمان و فارس در وضعیت قرمز قرار دارند.اری درباره ضرورت
اســتفاده از ماســک گفت :بعد از پویش همگانی ماسک ،شاهد افزایش استفاده از ماسک در
بین شــهروندان در تهران هســتیم به طوری که میزان اســتفاده از ماسک در تهران به ۶۰
درصد در عموم مردم رسیده امابرای کنترل بیماری انتظار آن است که استفاده از ماسک به
حدود  ۱۰۰درصد نزدیک شــود.وی گفت :همه ما باید خود را ناقل فرض کنیم و با استفاده
از ماســک ،هنگام سرفه ،عطسه و صحبت کردن ریز قطره ها به فرد مقابل منتقل نشود .در
عین حال ماسک باید کاما روی دهان و بینی را بپوشاند و همه سنین و حتی کودکان هنگام
خروج از منزل باید از ماسک استفاده کنند.

شرح سفر ظریف به عراق
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران دیروز وارد عراق
شــد.وی به محض ورود در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی
المهندس و همراهانشان حاضر شد.او و هیات همراه با قرائت فاتحه به مقام
سردار سپهبد «قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس» و دیگر همرزمانش
ادای احترام کرد.ظریف در بدو ورود به بغداد در جمع خبرنگاران گفت ،در
این سفر پرونده شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس
و همراهانشان را با برادران عراقی مورد بررسی قرار خواهد داد.واجب است
همواره نسبت به تهدیدهای امنیتی گروه های تروریستی آگاهی و آمادگی
کامل داشــته باشیم.ســپس وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری با
همتای عراقی اش ،با اشــاره به خطر تروریسم برای منطقه تاکید کرد که
واجب است همواره نسبت به تهدیدهای امنیتی گروه های تروریستی و از
جمله داعش آگاهی و آمادگی کامل داشــته باشیم.محمد جواد ظریف در
جمع خبرنگاران با بیان اینکه روابط دو کشور بر اساس اصل احترام متقابل
است تاکید کرد که روابط اقتصادی دو کشور باید به نفع طرفین توسعه یابد.
ظریف عراق را یکی از اولویت های اقتصادی ایران دانست و گفت  :امکانات
اقتصادی دو کشور هم در حوزه انرژی و هم در حوزه تجاری با وجود کرونا
می تواند برای پیشــرفت دو ملت مورد اســتفاده قرار گیرد و ما مصمم به
ادامه این روابط خوب هســتیم.وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران
تاکید کرد که روابط ایران و عراق با خون جوانان دو کشور در مقابله با گروه
تروریســتی داعش پایدار شده است و ین روابط هیچ گاه و به هیچ شکلی
از بین نخواهد رفت .وی تاکید کرد که برای جمهوری اسامی ایران ،عراق
قوی و باصلح و آرامش و عراق دارای روابط خوب وسازنده با همه همسایگان
معادل قدرت ،آرامش ،ثبات و صلح ایران است.ظریف خاطر نشان کرد که
ایــران از این جهت از نقــش موثر عراق در منطقه قوی و صلح آمیز خلیج
فارس استقبال می کند.وزیر امور خارجه ایران ابراز خرسندی کرد که روابط
دو کشــور براساس احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در
امور داخلی همدیگر با جدیت پیگیری می شود .دو کشور در کنار همدیگر
در مقابله با داعش ایســتاده اند و جوانان دو ملت با رشادت آن را شکست
داده اند.وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در عین حال هشدار داد
که کما کان باید در برابر پدیده تروریسم ،دو کشور هوشیار باشند.وی ابراز
امیدواری کرد که روابط تجاری به ســطح  ۲۰میلیارد داری که دو رییس
جمهوری ایران و عراق در ســفر دکتر روحانی به بغداد (اسفند  )۹۷پیش
بینی کرده اند ،برسد هر چند در شرایط حاضر فاصله چندانی با این سقف
از مناسبات تجاری بین دو کشور نداریم.ظریف با بیان اینکه توافقات دیگری
در سفر رییس جمهوری ایران به بغداد صورت گرفت که به نفع دو ملت و
همه کشورهای منطقه است و با جدیت دنبال می کنیم اظهار داشت :این
توافقات ردر بخش کشتیرانی ،مرزهای آبی و دریایی ،حوزه ریلی ،همکاری
انرژی ،تبادل گردشگر و گردشگری دینی و سامت و سایر حوزه ها است .
منطق ما نیازمند آرامش است
وزیر خارجه ایران در خصــوص اوضاع منطقه و جهان تاکید کرد که ازم
است در باره اوضاع منطقه و بین المللی تشریک مساعی صورت گیرد زیرا
منطق ما نیازمند آرامش است.ظریف خاطر نشان کرد که برای ایران بسیار
مهم است که همسایه اش ،تمامیت اراضی و ثبات و حاکمیت ملی داشته
و از خارج در معــرض تعدی و تجاوز قرار نگیرد.وزیر امور خارجه ایران در
این کنفرانس از میهمانوازی ملت و دولت عراق به ویژه استقبال گرم «فواد
حســین» وزیر امور خارجه عراق تقدیر و تشکر کرد.فؤاد حسین وزیر امور
خارجه عراق هم اظهار داشت در دیدار با وزیر امور خارجه ایران در خصوص
روابط اقتصادی دو کشور صحبت کردیم و آقای ظریف تاکید کرد که عراق
قوی به معنی قدرت منطقه است .

تبادات تجاری بین دو کشــور اخیرا در نتیجه اقدامات بهداشتی
دچار پسرفت موقت شده است
وی افــزود که بخشــی از تبادات تجاری بین دو کشــور اخیرا در نتیجه
اقدامات بهداشــتی مقابله با کرونا و بسته شدن مرزها دچار پسرفت موقت
شده است اما در این دیدار بر ادامه توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور با
وجود همه گیری کرونا تاکید شد.حسین افزود که مسئله گردشگری دینی
بین دو کشور با در نظرگرفتن تدابیر بهداشتی ناشی از کرونا نیز مورد بحث
و بررســی قرار گرفت.به گفته وی ،در حــوزه منطقه ای بر ضرورت حفظ
حاکمیت ملی عراق تاکید شــد و وزیر امور خارجه ایران نیز تاکید کرد که
قدرت عراق به معنی قدرت منطقه اســت.فواد حســین با تاکید مجدد بر
منافع مشترک منطقه ای وعدم دخالت کشورها در امور همدیگر ادامه داد
که عراق خواهان روابط متوازن با همه همســایگان است.وزیر امور خارجه
عراق در خصوص مسائل بین المللی ،بر ضرورت دور نگه داشتن منطقه از
تنش ها تاکید کرد.وی اضافه کرد که در این دیدار همچنین برنامه سفر آتی
نخست وزیر عراق به جمهوری اسامی ایران را بحث و بررسی کرده است.
عراق میتواند در تامین امنیت خلیج فارس نقش ایفا کند
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایــران همچنین در بغداد تاکید کرد
کــه عراق میتوانــد در تامین امنیت خلیج فارس نقــش ایفا کند.محمد
جواد ظریف افزود که عراق با توجه به شــکل گیری دولت جدید و آرامش
موجود در این کشــور ،می تواند در امنیت و ترتیبات امنیتی منطقه خلیج
فارس نقش ایفا کند.وی یکی از مســایل مورد گفت وگو با مقامات عراقی
را طرح این مســاله ذکر کرد و افزود که جمهوری اسامی ایران همواره بر
همکاری منطقه ای تاکید داشته و پیشنهادهای مختلفی را برای پیشبرد
ایــن همکاری ها مطرح کرده که آخرین مــورد آن طرح «صلح هرمز» یا
«طرح امید» اســت که رییس جمهوری محترم ایران مطرح کرده اســت.
ظریف درباره همزمانی ســفر خود با سفر منطقه ای نخست وزیر عراق به
عربستان سعودی و جمهوری اسامی ایران گفت که برنامه سفر او به بغداد
قبل از برنامه ریزی برای ســفر الکاظمی به ریاض و تهران ،صورت گرفته
است.به گفته وی ،این دو سفر با هم ارتباطی ندارند اما فرصت خوبی برای
انجام هماهنگی های بیشــتر قبل از سفر منطقه ای نخست وزیر عراق به
ریاض و تهران فراهم کرده است.
پیام ظریف به کشورهای حاشیه خلیج فارس
ائتاف «الفتح» به ریاســت هادی العامری ،دبیرکل ســازمان «بدر»هداف
واقعی سفر وزیر خارجه کشور ایران به بغداد و دیدار وی با مسئوان عراقی را
تشریح کرد.غضنفر البطیخ ،یکی از رهبران ائتاف «الفتح» عراق خاطرنشان
کرد ،سفر محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران به بغداد ،با هدف تاکید
بر روابط میان ایران و عراق و تقویت آن و نیز برطرف کردن برخی شــک و
شبههها در خصوص دور شدن عراق از محور ایران پس از انتصاب مصطفی
الکاظمی ،نخست وزیر عراق به این منصب انجام شده است..البطیخ همچنین
تصریح کرد ،سفر محمد جواد ظریف به بغداد و دیدار وی با مسئوان عراقی
به منظور فرســتادن این پیام به کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به ویژه
عربســتان است که تهران آماده دســتیابی به تفاهمات و توافقات بر اساس
میانجیگری عراق اســت؛ بنابراین سفر وزیر خارجه ایران از این مسأله دور
نیست و عراق به خوبی این امکان را دارد که این نقش را ایفا کند و به نفع
عراق نیست که با یک محور علیه محور دیگری باشد.این رهبر ائتاف الفتح
عراق در ادامه تاکید کرد ،سفر ظریف به بغداد همچنین به منظور پیگیری
ترور ســردار سپهبد قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران
انقاب اسامی ایران نیز انجام شده است.
ادامه در صفحه دوم

وحشت غرب از تفاهم ایران و چین
ابی مطبوعاتی غرب در ایران تاکنون در طول  ۵۰ســال گذشته
این چنین خودنمایی نکرده بود .انتشار خبر انعقاد قرارداد  ۲۵ساله
ایــران و چین و اظهارنظرهای گوناگون در این زمینه نشــان داد
این قرارداد میتواند ریشــه صد ساله سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعــی که غربیها در میان ایرانیان به نهال کاشــته و در طول
ســالیان دراز آن را آبیاری کرده و امید واثقی به باروری آن داشته
اند به مســیر خشکی و فرســودگی برود و این هیاهوی عظیم در
رســانه ها که این قــرارداد را با ترکمن چای مقایســه کنند ،در
نهایت جیغ بنفش به خشــکی گراییدن این ریشه هاست .به متن
قرارداد که عمیقا توجه میکنیم متوجه میشویم که چیزی در این
تفاهم نامه وجود ندارد که منافــع ملی ایران را به خطر بیاندازند
و همــه پروپاگانداهای تبلیغاتی که غرب گرایان و خصوصا آمریکا
و وابســتگانش بر علیه این تفاهم نامه راه انداخته بودند به مصابه
هیاهو و نهایتا طبلی تو خالی بیش نبوده است .در یک تحلیل ساده
میتــوان فهمید که اهمیت و ارزش این تفاهم نامه تا چه حد قابل
اتکاست و عما چه ضربه ای را به سیاستهای دول غربی و خصوصا
آمریــکا بر علیه ایران ،وارد می کند .اگــر نتیجه این تفاهم نامه،
شکسته شدن تحریم های آمریکا بر علیه ایران باشد ،پس آمریکا
و متحدانش حق دارند بزرگترین هیاهو علیه ایران را ســاماندهی
کنند .از دست رفتن بذر تحریم هایی که غرب به مدیریت انگلیس
در ایران برای شورانیدن مردم علیه انقاب کاشته است ،چیزی جز
به نابودی کشــیده شدن دستاوردی بسیار طوانی است؟ رویکرد
کشــورهای غربی و متحدین آنها در منطقه در موضع گیری علیه
این رابطه  ۲۵ســاله که بسیاری از کارشناســان آن را رابطه ای
راهبردی تلقی میکنند ،ثابت می کند که راه انتخاب شده توسط
ایران برای همکاری با شرق ،عمیق است و بسیار خوب جواب داده
و اگر ایرانی ها همین راه را پیش بگیرند و حتی اگر بنا باشد که راه
همکاری ها با دیگر کشورها هم باز شود ،در این چالش باقی بمانند،
چانه زنی در فرایند انتخاب بهینه را رها نکرده تا این بار شــرایط
محکم تری برای بنیادهای اقتصاد آنها ایجاد شــود .اخبار منتشره
از واکنش کشــورهای اروپایی و هند و کره جنوبی و ترکیه همه و
همه موید این امر است که در یک انتظار تعریف شده برای تحقق
تغییری سیاســی نشســته بودند که غرب آن را نتیجه تحریم ها
تعریف کرده بود اما این تفاهم نامه در واژگون نمودن برج تخیات
ساخته شده چه میزان موثر بوده است؟ هند کشوری که چندین
ســال است توافق ســاخت و مدیریت بندر چابهار را با ایران امضا
نموده اما سالها است به بهانه تحریم های آمریکا از اجرای تعهدات
خود سر باز می زند و اظهار می دارد چون نمی تواند پول به ایران
منتقل کنند عما پروژه را هم نمی تواند اجرا کند .این همان انتظار
موهومی نیســت که غربی ها برای هند ساخته بوده اند؟ به مجرد
اینکه هندی ها متوجه شــدند که ایرانی ها ممکن است بخواهند
این پروژه را به چین واگذار کنند دســت به کار شدند و به ایرانی
ها پیام دادند که تصمیــم دارند هیاتی برای گفتگو با ایرانی ها و
رخصت گرفتن مجدد اعزام کنند و بودجه پروژه را حاضر هستند
نقدا به ایران منتقل کنند.این واکنش را اگر تاثیر انتشار خبر تفاهم
 ۲۵ســاله با چین ندانیم پس چه بنامیم؟ کره جنوبی پیرو انتشار
خبر همکاری درازمدت ایران و چین از طریق میانجی گران خود
واسطه فرستاده اند که هفت ملیارد دار پول ایران امانت پیش آنها
است و می خواهند با ایرانی ها گفتگوهایی را شروع کنند تا راه و
چاره ای برای انتقال این پول به ایران پیدا کنند .کیست که مطلع
نبوده باشد که تا قبل از مطرح شدن بحث تفاهم نامه ایران و چین،
کــره ای ها پول های ایران را بلوکه کرده بودند و حاضر نبودند در
مــورد آن با ایرانی ها صحبت کنند .اروپایی ها هم به دســت و پا
افتاده اند تا پروژه هایی را که چند ســال است نیمه رها کرده اند
مجددا به دســت بگیرند و اجرا کنند و اظهار می دارند راه و چاره
ای برای انتقال پول به ایران از طریق سیستم اینستکس پیدا کرده
اند .کشورهای دیگری هم با سفارت خانه های جمهوری اسامی
ایران تماس حاصل نموده و به نوعی ارتباط دوســتانه برقرار کرده
اند و اظهار داشــته اند که آمریکایی ها بر اساس شرایطی به آنها
اجازه داده اند تا مقداری از منابع ایران را آزاد کنند .بطور طبیعی
این اقدامات بدون هماهنگی آمریکا نبوده و نمی باشد و هیچ کدام
از سیاستمداران این کشورها در شرایطی نیستند که بدون اجازه
آمریکا دست به اقداماتی از این قبیل زده و مسیر نخشکیدن ریشه
های فرهنگی غرب را دنبال کنند .با واکنش های متعدد و بر ما
شده میتوان اندازه گیری نمود که حجم سرمایه گذاری فرهنگی،
سیاسی ،اطاعاتی غرب در ایران چه میزان عمیق است و پادزهری
که این ســرمایه گذاری را از ریشه می پوساند چیست؟ معیارهای
ایدئولوژیک در نهاد جمهوری اســامی با آرمان « نه شرقی و نه
غربی » شکل گرفته است اما با تبلیغات زیر پوستی غرب در ایران
در طول این چهل ســال دولتهایی بر کشــور حاکم بوده اند که با
رهگیری از راهبرد فرهنگ غربی اجازه زدوده شــدن این اپیدمی
اختاپوسی در فکر و فرهنگ را نداده اند .ابتکار عمل ایجاد توازن در
معیارهای شرقی و غربی بدون شک از رسوب بیماری غرب زدگی
خواهد کاست و در یک توازن عقانی مردم را از خواب زدگی های
غرب گرایانه رهانیده و به موضوع استقال فکر و عمل وادار خواهد
نمود .صرف نظر از اینکه مصالح کشور چین اقتضای آن را دارد که
از ذخایــر در حبس مانده خود در امریکا که خود به نوعی تقویت
کننده اقتصاد آمریکا بوده به نفع غرب آســیا بعنوان مرکز تولید
انرژی در جهان بهره گیــری کند .راهبرد چین در انتقال رهبری
اقتصاد جهان از غرب به آســیا نیازمند وجود بسترهایی است که
طبعا در منطقه به وفور یافت میشــوند و بدون شک هوشمندی
چین به این مهم دست یافته است و به فعلیت کشانیدن تفاهم با
ایران ابتدای همین اندیشه و عملکرد است.
والسام
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ادامه خبر
شرح سفر ظریف به عراق

ادامه از صفحه اول
دیدار با رئیس شورای عالی قضایی عراق برای پیگیری حقوقی ترور
سردار سلیمانی
وزیر امور خارجه کشــورمان که در عراق حضور دارد با رئیس شــورای عالی
قضایی این کشور دیدار و گفتگو کرد.محمد جواد ظریف با فائق زیدان رئیس
شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفتگو کرد.همکاری و هم افزایی دو کشور
در پیگیری حقوقی ترور ســرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی
المهندس محور اصلی گفتگو در این دیدار بود.
دیدار با عمار حکیم
وزیر امور خارجه کشورمان با رهبر جریان حکمت ملی عراق دیدار کرد .محمد
جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران در ادامه دیدارهای خود با مقامات عراقی با
سید عمار حکیم ،رهبر جریان حکمت ملی عراق و همچنین ائتاف عراقیون
دیدار و گفتگو کرد .دو طرف در این دیدار در خصوص ابعاد و مسائل مختلف
روابط ایران و عراق و مهمترین مسائل منطقه ای رایزنی و تبادل نظر کردند.
دیدار با رئیسجمهور عراق
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران با آقای برهم صالح رئیسجمهور
عــراق دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار طرفین ضمن تأکید بر روابط دیرینه
و تاریخی دو کشور ،توسعه و تعمیق آن را بهنفع دو ملت و کشورهای منطقه
خواندنــد.در دیدار امروز ظریف بــا برهم صالح همچنین در خصوص آخرین
تحوات روابط دوجانبه و برخی موضوعات مهم برای گسترش روابط اقتصادی
و تجاری دو کشــور ،پیگیری شهادت ســرداران مقاومت ،مهمترین مسائل
منطقهای و بینالمللی و ســایر موضوعات مورد عاقــه رایزنی و تبادل نظر
شــد.ظریف صبح امروز وارد عراق شده و پیش از این با وزیر خارجه ،نخست
وزیر و هادی العامری رئیس ائتاف فتح عراق دیدار کرده بود.وزیر امور خارجه
کشورمان در بدو ورود به عراق گفت :سفر من که از قبل هماهنگ شده بود،
فرصت بســیار خوبی را با توجه به سفر نخســتوزیر عراق فراهم کرده است
که قبل از سفر ایشــان هماهنگیهای ازم برای این سفر انجام شود.ظریف
تأکیــد کرد :امروز در بغداد فرصت خواهم داشــت با مقامات مختلف عراقی؛
ریاست جمهوری ،نخستوزیر ،رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و همچنین
با مسئوان سیاسی عراق و رئیس حشد الشعبی ماقات داشته باشم.
دیدار با نخستوزیر عراق
وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران با مصطفی الکاظمی نخست وزیر این
کشــور ماقات کرد .محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان قبل از دیدار با
الکاظمی و در بدو ورود به عراق گفت :سفر من که از قبل هماهنگ شده بود،
فرصت بســیار خوبی را با توجه به سفر نخســتوزیر عراق فراهم کرده است
که قبل از ســفر ایشــان هماهنگیهای ازم برای این سفر انجام شود.ظریف
تاکید کــرد :امروز در بغداد فرصت خواهم داشــت با مقامات مختلف عراقی
ریاست جمهوری ،نخستوزیر ،رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و همچنین
با مســئوان سیاسی عراق و رئیس حشد الشــعبی ماقات داشته باشم.وی
گفتوگو و تبادل نظر درباره همکاریهای دو کشور که در سفر حسن روحانی
به بغداد مورد توافق قرار گرفت و همین طور مسائل منطقهای و جنایات آمریکا
در منطقه و به شهادت رساندن سردار سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و
سایر همراهانشان و موضوعات دیگر همکاریهای منطقهای را از جمله مواردی
برشمرد که با مقامات عراقی درباره آنها به رایزنی خواهد پرداخت.
قالیباف در پاسخ به تذکر گودرزی:

حل مسائل اقتصادی مردم اولویت
مجلس است
رئیس مجلس شورای اسامی با اشاره به جلسات هر هفته هیئت رئیسه با روسای
کمیسیونهای تخصصی ،گفت :حل مسائل اقتصادی در اولویت مجلس یازدهم
قرار دارد.عباس گودرزی نماینده بروجرد در جلسه علنی دیروز (یکشنبه) مجلس
شورای اسامی طی تذکری با استناد به بند  ۱۱ماده  ۲۲آیین نامه ،گفت :شأن
مجلس اقتضا می کند نسبت به وضعیت فعلی معیشتی مردم توجه بیشتری شود
و بر همین اساس هم مقام معظم رهبری اولویت اول ما را رسیدگی به معیشت
ضعفا اعام کرده اند.
مسجدی:

نخست وزیر عراق سهشنبه به تهران
سفر میکند
سفیر کشورمان در عراق از سفر نخستوزیر این کشور به ایران در روز سهشنبه
خبر داد .ایرج مسجدی سفیر کشورمان در عراق در گفتگو با خبرنگاران اظهار
داشــت« :مصطفی کاظمی» نخســت وزیر عــراق در راس یک هیئت بزرگ
اقتصادی و سیاسی به تهران سفر میکنند و مذاکراتی را با مقامات جمهوری
اسامی ایران خواهد داشت.وی ادامه داد :نخست وزیر عراق دیدارهای زیادی
در ایــران دارند که از جمله آن با رهبر معظم انقاب اســامی دیدار خواهد
داشت .وی همچنین با رئیس جمهور ایران نیز دیدار خواهند داشت و همچنین
وزرای همراه نخست وزیر عراق با همتایان ایرانی خود دیدار خواهند داشت.

درخواست کارکنان خانواده عظام
از ریاست قوه قضائیه
کارکنان مستقیم و غیرمســتقیم خانواده بزرگ
عظــام با جمعیتی بیش از  ۲۷هزار نفر با امضای
طوماری از آیت اه رئیســی ،رئیس قوه قضائیه،
درخواســت کردند که در پرونده عباس ایروانی،
بنیانگذار گــروه عظام ،عدالت و بیطرفی قضایی
رعایت شــود.در نامــه کارکنان گروه عظام آمده اســت :ایــن روزها که تیر
تهمتهای ناروا به عباس ایروانی بنیانگذار و پدر خانواده گروه بزرگ عظام از
هر ســو روان است و رسانههای داخلی و بیگانه با آب و تاب اخبار دادگاههای
اخیر را منعکس می کنند ،چشم امید ما هزاران کارگر این خانواده به شما و
ترازوی عدالت در دســتانتان است تا به صابت همیشگی تان پشتیبان حق
و روشــن کردن حقیقت باشید ،امید پرونده سازان را ناامید کنید ،و با صدور
احکامــی عادانه کمک کنید تا چرخ تولیــد در کارخانه های گروه عظام از
چرخش با زنایســتد و سفره های خانواده ما از این مجموعه برچیده نشود .ما
کارگران گروه بزرگ عظام نیز با نهایت تاش بی وقفه خود استوار و با عزمی
راسخ تر از همیشه همراه با پدر و حامی همیشگی ما جناب عباس ایروانی در
راستای حمایت از تولید داخلی و جهش تولید گام خواهیم برداشت.
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واگذاری جزایر در سند ایران و چین مورد بحث نیست

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت :بحثهایی
ماننــد واگذاری امتیازات یا جزایر در ســند همکاری میان ایران
و چین ،مورد بحث نیســت.غامرضا انصاری معاون دیپلماســی
اقتصادی وزیر امــور خارجه صبح دیروز (یکشــنبه) با حضور
در شــبکه اول سیما در مورد ســند همکاری میان ایران و چین
اظهار داشــت :از بحث داغ داخل جامعه ما دو الی ســه هفتهای
میگذرد و خوشــبختانه بسیاری از مسائل روشن شده است.وی
ادامه داد :طیف معترضان و پرسشــگران طیف وسیعی بود و این
طیف از دشمنان مغرض و شناخته شده نظام جمهوری اسامی
ایران شروع میشد و همچنین کسانی هم بودند که از دوستان،
عاقهمندان و پرسشگران درون نظام بودند.معاون اقتصادی وزارت
امور خارجه گفت :وزارت امور خارجه محور اصلی کار خود را برای
پاســخگویی به کسانی که حق پرسش دارند و ملت شهیدپرور و
پرتاش ایران قرار داد .یک جامعه پرسشــگر جامعهای است که
مورد وثوق هم امام راحل (ره) و هم رهبر انقاب است و ما افتخار
میکنیم که در یک جامعه پرسشگر هستیم .تا پرسشگری هست،
رشد ،توسعه و موفقیت وجود دارد.انصاری افزود :وقتی پیشنویس
یک سند آماده میشود ،این پیشنویس ممکن است چندین بار
تغییر شکل و محتوا پیدا کند ،چراکه اواً تمامی سازمانها باید در
آن دخیل باشند و نظرات خود را در آن اعمال کنند و همچنین
ممکن است چندین بار سند مورد بازنویسی قرار گیرد.وی عنوان
کرد :بعد از آنکه مرحله پیشنویس آماده شد ،مرحله مذاکره آغاز
میشــود و این موضوع ممکن است مدتها و حتی سالها طول
بکشــد .ممکن اســت در مذاکرات محتوا ،فرم قانونی و یا شکل،
شــاهد تغییراتی در پیشنویس باشیم .برخی سندها هستند که
بیش از  ۱۵سال مذاکرات نهایی شدن آنها به طول میانجامد .به
طور مثال سند راهبرد همکاری چین و روسیه  ۱۵سال به طول
انجامیده اســت .در همین مرحلهای که ما قرار گرفتهایم بیش از
پنج سال طول کشیده اســت تا به آن برسیم.معاون دیپلماسی
اقتصادی وزیر امور خارجه اضافه کرد :آغاز بحث ســند همکاری
میــان تهران و پکن ،از زمان ســفر رئیس جمهور چین به ایران
و دیــدار وی با مقامات جمهوری اســامی از جمله مقام معظم
رهبری شروع شد .در آن دیدار بحث همکاریهای راهبردی میان
ایران و چین و همکاریهای  ۲۵ســاله مطرح شد .در این مدت،
هم وزارت امور خارجه و همچنین ســازمانهای دیگر بارها روی
این پیشنویس کار کردند و زمانی که در سال  ۹۸دو طرف برای
آغاز مذاکرات خود اعام آمادگی کردند ،طبیعتاً این بحث فعالتر
شد.انصاری تصریح کرد :مسایلی که در رسانهها و مطبوعات مطرح
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی
و سیاســت خارجی مجلس با اشاره
به حضور رئیــس پدافند غیر عامل
در جلســه این کمیســیون گفت
که در این جلســه اقدامات صورت
گرفته برای مواجهــه با تهدیدهای
کشــور در حوزه غیــر نظامی مورد
بررسی قرار گرفت.ابوالفضل عمویی
در توضیح جلسه دیروز کمیسیون
امنیت ملــی و سیاســت خارجی
مجلس گفت :جلسه با حضور جالی
رئیس ســازمان پدافنــد غیر عامل
برای بررسی مجموعه اقدامات غیر
نظامی درباره مسدود سازی کشور
درمقابل تهدیدات مختلف و اقدامات

میشود ،بخشی از آن ممکن است در داخل سند باشد و برخی نیز
از اساس ریشه ندارد .بحثهایی مانند واگذاری امتیازات یا جزایر
در این ســند مورد بحث نیست .امروز جایگاه جمهوری اسامی
ایران در جایگاهی نیست که کسی بخواهد از این باب ،وارد گفتگو
با آن شده و بخواهد تا ما چیزی را واگذار کنیم .چنین چیزی نه
در روحیه ،طبیعت و ذات جمهوری اســامی ایران وجود ندارد.
وی خاطرنشــان کرد :ما به دنبال یک همکاری برد-برد با چین
بوده و هســتیم و این چیزی اســت که ما با اکثر کشورهایی که
با آنها روابط نزدیک و خوبی داریم ،خواهان آن هستیم .ما سعی
میکنیم تا به سمت تفاهمات راهبردی با کشورهای دوست برویم.
معاون اقتصادی وزیر خارجه در مورد نگرانیها در مورد میزان ۲۵
ســاله بودن همکاری با چین ،اظهار داشت :مدت زمان اینگونه
سندهای همکاری ،براساس رابطه بین کشورها است .مطمئناً در
قرن بیست و یکم قرن آسیا است .کشورهای مهم آسیایی امروز
دور هم جمع میشــوند و همکاریها و اتحادیههای منطقهای را
ایجاد میکنند.انصاری ادامه داد :این موضوع طبیعی است که دو
کشور مهم آسیایی یعنی ایران و چین نیز با یکدیگر ارتباطات و
همکاریهای در ســطح گسترده و در طیف وسیع داشته باشند.
از  ۲۵ســال ،معمواً برای یک نسل نام برده میشود و بسیار نرم
معمولی بین کشورها در مذاکره است.وی در مورد پیشبینی برای
نهایی شدن ســند همکاری ایران و چین گفت :اواً پیشنویس
در کمیسیون امنیت ملی مجلس

تاکید جالی بر مقابله با تهدیدات
غیر نظامی
ســازمان پدافند غیــر عامل برگزار
شــد.وی توضیح داد :آقای جالی با
مروری بر تهدیدات علیه حوزههای
مختلف کشــور مانند مســائل زیر
ساختی ،ســایبری ،حوزه ایمنی و
عمرانــی اقدامات این ســازمان در
حوزههــای مختلف همچون پدافند
سایبری شیمیایی ،پرتویی و کالبدی
را تشــریح کــرد .پدافنــد پرتویی
اقدامــات در مواجهه با تهدیدات در

حوزه آلودگی هستهای و رادیواکتیو
و پدافند کالبدی نیز مواجه با آسیب
پذیریهــا در حوزه زیر ســاختی
مانند شبکه سراســری برق  ،گاز و
زیر ســاختهای ارتباطی است.وی
همچنین گفت :توضیحات ارائه شده
در تمام حوزهها قرارگاههای مرتبط
در کشور شــکل گرفت و اقداماتی
برای مواجه با آســیب پذیرها انجام
شده اما همچنان تهدیدات دیگری

رییس کمیسیون بهداشت:

خطر شیوع کرونا در پاییز و زمستان جدی است
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی گفت :درصورتی که
فکر اساسی در رابطه با شیوع ویروس کرونا در کشور نشود ،در پاییز و زمستان
قطعا مشکات جدی خواهیم داشت«.حسینعلی شهریاری» دیروز -یکشنبه -در
نطق میان دستور خود با اشاره به توافق نامه برجام گفت :امسال حدود پنج سال
از برنامه برجام که نافرجام شــد می گذرد .رئیــس جمهور بعد از برجام اعام
کرد که مشــکات معیشتی و اقتصادی مردم برطرف خواهد شد علیرغم اینکه
بنا بر فرموده رهبر انقاب نباید به کدخدا(آمریکا) اعتماد کنید ،اما هنوز شاهد
فقر و گرانی در کشــوور هستیم.شهریاری در بخشی دیگر سخنان خود با انتقاد
از عدم وصول بدهی ایران از کره جنوبی گفت :شــرایط بگونه ای اســت که نه
تنها اروپا جوابگو نیســت بلکه کشورهایی مانند کره جنوبی نیز  ۹میلیارد دار
طلب ایران را پرداخت نمی کند.نماینده مردم زاهدان در مورد سیاست خارجی
کشــورمان اظهار داشت :متاسفانه سیاست خارجی ما خوب نبوده به طوری که
نه تنها در اروپا و آمریکا نتوانســته کاری انجام دهد بلکه در کشورهای همسایه
مانند پاکستان و افغانستان نیز روند به همین شکل بوده است.شهریاری خطاب
به دولت گفت :چرا به فکر معلمان حق التدریسی ،بازنشستگان ،همسان سازی
حقوق ،کادر بهداشــتی و درمانی نیستید؟ کی می خواهید به خود بیایید؟ آیا
اینها آگاهانه اســت یا مغرضانه و یا برنامه ای دارید؟ چرا فکر نمی کنید مسائل
اقتصــادی ما را کدخدا حل نخواهد کرد؟نماینــده زاهدان با بیان اینکه اقتصاد
کشور باید بومی سازی شود ،افزود :ما باید روی پای خود بایستیم ،جهش تولید و
تولید ملی که مقام معظم رهبری سال هاست تذکر می دهند باید در دستور کار
قرار گیرد.رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی در بخش
دیگری از ســخنان خود با اشــاره به آمار اعام شده از مبتایان احتمالی کرونا
در کشــور گفت :دیروز متاسفانه رییس جمهور مسائلی را مطرح کرد که رسانه
هــای خارجی و ضد انقاب حداکثر بهره برداری را کردند.وی خطاب به رییس
جمهوری اظهار داشت :چرا شما مسائلی که اطاع واقعی ندارید و تخمینی است
را در رسانه ملی مطرح می کنید که دشمنان ما حداکثر بهره برداری را بکنند؟
اگر  ۲۵میلیون نفری که آقای رییس جمهور مطرح کرده درست باشد تاکنون
باید  ۷میلیون نفر بستری باید داشته باشیم که واقعا وجود خارجی ندارد .بر این
اساس وزیر بهداشــت و درمان در خصوص آماری که رییس جمهور ارائه کرده
تذکر دهد و یاد آوری کند.

هنوز نهایی نشــده است .پیش نویســی که تمامی مراحل خود
را طی کرده باشــد ،در دست نهایی شــدن است .این بخش که
آماده شود ،مذاکرات شروع میشود .یکی از موانع کار بحث کرونا
است.معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه افزود :در حال
حاضر ســفرهای رسمی و غیررسمی به چین انجام نمیشود ،به
این معنی که چینیها نه ســفر میکنند و نه مهمان میپذیرند.
این یک مانع است که باید دید تا کی طول میکشد؟ بحث دوم
این اســت که بندهای این تفاهمنامه و سند بسیار متنوع است.
انصاری عنوان کرد :در بخشهای مختلف اقتصادی و امنیتی باید
بحثهای زیادی صورت پذیرد و به نظر نمیرسد که امروز بتوان
گفت ،مدت زمان نهایی شــدن آن چه میزان به طول میانجامد.
وی اضافه کرد :روابط خارجی ایران چه در بعد سیاسی و چه در
بعد اقتصادی در گذشته ،یک اشکال ساختاری داشت .در گذشته
توجه اصلی کشور به غرب بود .حتی وقتی که ما محصوات نفتی
خود را به شــرق میفروختیم ،جنسمان را از غرب میخریدیم.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه یادآور شــد :سیاست نگاه به
شرق ،سیاستی است که جمهوری اسامی انتخاب کرده و راهبرد
بســیار درستی اســت تا ایران بتواند تنوعی در سیاست خارجی
داشته باشد .تمرکز سیاست خارجی ایران بعد از انقاب اسامی،
بازسازی رابطه خود با شــرق است .محیطی که بسیار به لحاظ
فرهنگی به ما نزدیک بوده ،با ما آشناتر است و به لحاظ تاریخی

باقی است که رفع آن نیازمند تقویت
جایگاه قانونی ســازمان پدافند غیر
عامل و منابع داخلــی نهادها برای
تقویت این سازمان است.عمویی در
پایان گفت :اعضای کمیسیون نیز با
طرح دیدگاههای مختلف از اقدامات
ســازمان پدافند غیــر عامل برای
مواجهه با تهدیــدات حمایت کرده
و بر لزوم تصویب سریعتر اساسنامه
سازمان تاکید کردند چون به قانونی
جامع در حوزه پدافنــد غیر عامل
نیازمندیم تا همه نهادها موظف به
انجام اقداماتی شــوند که نتیجه آن
کاهش تهدیدات و آسیبهای کشور
است.

با پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور

پرونده  ۳محکوم به اعدام اعتراضات
آبان  ۹۸دوباره رسیدگی میشود
درخواست بررسی مجدد پرونده  ۳محکوم به اعدام اعتراضات
آبان ماه سال  ،۱۳۹۸از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد،.
غامحسین اسماعیلی ســخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه
هفته گذشــته ( ۲۴تیرماه) در بیست و نهمین نشست خبری
خود در پاسخ به ســئوالی در باره تایید حکم اعدام سه نفر از
محکومین اعتراضات آبان ماه  ،۱۳۹۸اظهار کرد :این حکم بعد
از فرجام خواهی متهمان و وکای مدافع آنها به تایید دیوان
عالی کشــور رسیده و به دادسرا اعاده شــده است.وی افزود:
اجرای احکام ،یک فرآیند کاما قانونی دارد که باید طی شود و
ممکن است در این فرآیند قانونی ،باز دادرسیهای فوق العاده
مانند اعاده دادرســی یا اعمال ماده  ۴۷۷یا هر موجب قانونی
دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پروندهها نتیجه پرونده
را توام با تغییر کند.در همین زمینه چهار وکیل محکومان این
پرونده در متنی اعام کردند«:با توجه به اظهارات ســخنگوی
قوه قضائیــه در خصوص احتمال پذیرش درخواســت اعاده
دادرســی در این پرونده ،امید بــه نقض رأی بدوی داریم و بر
همین اســاس درخواســت اعمال ماده  ۴۷۴را تقدیم رئیس
دیوان عالی کشور کردیم.حسب اطاع واصله ،خوشبختانه این
درخواست توســط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و
پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع
شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در
حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف
نهایی قضایی در این پرونده ،متوقف میباشــد و از آنجایی که
یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم
قبا مخالف رای صادره بوده ،بســیار امیدواریم که با توجه به
رویکردهــای امید برانگیز دوران تحول در دســتگاه قضا و در
چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررســی مجدد قرار
گرفته و رأی قبلی نقض شود».

مــا روابط عمیقتری را با این منطقه داریــم .رابطه ما با چین و
دیگر کشــورهای آسیایی رابطهای بسیار تاریخی و قدیمی بوده،
بنابراین این نوع نگاه طبیعی است.انصاری تاکید کرد :به خصوص
در حــوزه اقتصاد ما نیاز به این نگاه داشــتیم تــا بتوانیم هم در
تجارت خارجی خود تنوع ایجاد کنیم و هم در سیاست خارجی
این تنوع شــکل بگیرد .بنابراین نگاه به شرق یک نگاه راهبردی
اســت که جمهوری اسامی ایران از ابتدای حیات خودش آن را
دنبال کرده اســت.وی در مورد دلیل ناراحتی دشــمنان ایران از
ســند همکاری میان ایران و چین ،اضافه کرد :دشمن به ویژه در
سالهای اخیر و حتی موضوع تحریم ،تمامی تمرکزش بر این بوده
اســت تا ایران را وادار به روزمرگی کند تا ایران نتواند از محیطی
که در آن زندگی میکند ،بیشــترین استفاده را کند .این هدف
اصلی دشمنان ما و در رأس آن آمریکا بوده است.معاون اقتصادی
وزیر امور خارجه عنوان کرد :دشمن تاش کرده است تا ایران را
به روزمرگی کشانده و از تحوات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
جهان عقب نگه دارد .کســانی که با ما در این موضوع به شدت
مخالفت کرده و حتی تحریک کردند تا تظاهراتهایی انجام گرفته
و برای مخالفت با این سند فراخوان دادند را باید شناخت .آمریکا
در شــرایط حساس انسانی در دوران کرونا ،شدیدترین تحریمها
حتی در حوزه تحریمهای غــذا و دارو را روی ایران اعمال کرده
اســت.انصاری اضافه کرد :مقامــات آمریکایی اعام میکنند که
ایران میتواند دارو و مواد غذایی بخرد؛ ولی آیا دارو را کســی به
ما مجانی میدهد؟ وقتی مــا برای خریدن دارو میخواهیم پول
جابجا کنیم ،اجــازه این کار را به ما نمیدهند .حتی با تهدیدی
که کشورها را کرده و با جریمههایی که علیه شرکتها و کشورها
اعمال میکنند ،مثل سرگردنه بگیرها به شرکتها بانکها و حتی
بــه خانوادههای مدیران مراجعه کرده و غیر انســانیترین کارها
را انجام میدهند .دزدها چگونه ســرگردنه را میگیرند ،آنها نیز
اینگونه رفتار میکنند.وی خاطرنشان کرد :رژیمی با این وضعیت،
نگاه و رفتار به شدت غیرانسانی که امروز همه دنیا آن را محکوم
میکنند ،حاا دلسوز ما شده و در مورد رابطه ایران و چین اظهار
نظــر کرده و آن را ترکمنچــای دوم می نامند .این صحبتها به
واقع سخیف بوده و و دشمنانه است .متاسفانه برخی از طیفهای
ضد انقاب که از نوکران و وابســتگان رژیم سابق هم بودند ،بدتر
رفتار میکنند .کسانی که استان نوزدهم ایران را بخشیدند ،حاا
نگران شدهاند که ما جایی را واگذار کنیم یا امتیازی دهیم.معاون
اقتصادی وزیر خارجه تصریح کرد :جز خصومت و دشــمنی در
اظهار نظرهای مخالفان وجود ندارد.
عراقچی:

طالبان در ایران دفتر ندارد
معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره حضور طالبان در ایران و داشتن دفتر،گفت :آنها در
ایران دفتر ندارند .سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفتگو با شبکه
طلوع نیوز افغانستان که بخشی از آن در فضای منتشر شده است ،به سواات مجری برنامه
پاسخ داد.وی در این مصاحبه با اشاره به اینکه طالبان در ایران دفتر ندارد ،اظهار داشت :این
یک واقعیت اســت که آمریکا که خود را متحد افغانستان حساب میکند ،با طالبان درباره
آینده افغانستان مذاکره ،معامله و توافق کرده است .ما با طالبان هیچ رابطهای به این شکل
نداریم.معاون سیاسی وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی در زمینه کارکرد شورای مشهد که
برخی آن را منسوب به طالبان میدانند ،افزود :ممکن است طالبان برای خود شورای مشهد
درست کرده باشد ،اما از نظر ما موضوعیت ندارد.عراقچی در مورد گفتگوهای تهران با طالبان
نیز تصریح کرد :تماسهای ایران با طالبان مدتی است که آغاز شده و اگر درباره جزییات آن
بخواهم توضیح دهم باید گفت چندسال همانطور که با همه گروهها تماس داشتیم با آنها
(طالبان) هم تماس داشتیم ،نظراتشان را شنیدیم و نظرات خودمان را نیز گفتیم.
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آسیبدیدگی  ۱۷۰هزار کسب و کار از شیوع کرونا

معاون برنامهریزی صندوق نوآوری و شــکوفایی از پرداخت تسهیات به
بیــش از  ۶۱طرح منتخب در حوزه پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا
خبــر داد و گفت :تاکنون  ۱۷۰هزار کســب و کار آســیب دیده از کرونا
شناسایی و به بانکها معرفی شدهاند.روحاه ذوالفقاری در مراسم مرحله
سوم حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا ویژه شرکتهای دانش
بنیان متوســط و بزرگ با ارائه گزارشی از حمایتهای اعطا شده از سوی
این صندوق ،اظهارکرد :در جهان بیش از  ۱۴میلیون نفر به ویروس کرونا
مبتا شدهاند و بیش از  ۶۰۰هزار نفر جان خود را از دست دادهاند و ایران
در جایگاه یازدهم از نظر میزان ابتا قرار دارد.وی با اشــاره به خســران
شرکتهای دانش بنیان ناشی از شیوع این ویروس یادآور شد :با توجه به
آسیبهای وارد شده به کسب و کارهای مختلف تاکنون  ۱۷۰هزار کسب
و کار آسیب دیده از کرونا شناسایی و به بانکها معرفی شدهاند و صندوق
نوآوری نیز از ابتدای شــیوع ویروس حمایت خود را آغاز کرده و بیش از
 ۶۱طرح منتخب شناســایی شده و برای تولید بیشتر تسهیات دریافت
کردهاند.ذوالفقاری ادامه داد :برای پیشگیری از آسیب ،حدود  ۲۶۰شرکت
آســیب دیده در دور دوم حمایتهای صندوق نوآوری تسهیات دریافت
کرده و  ۴۰شــتاب دهنده و  ۷۹شرکت خاق مورد حمایت قرار گرفتند.
معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شــکوفایی بــا تاکید بر اینکه ارائه
تسهیات به شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری نیز در جریان
است ،خاطر نشــان کرد :امروز دور سوم حمایتهای صندوق با همکاری

ســه بانک کارآفرین ،آینده و صنعت و معدن آغاز شده که بازپرداخت آن
 ۱۸ماهه با نرخ ســود  ۹درصد است.وی از پرداخت تسهیات به بیش از
 ۶۱طرح منتخب در حوزه پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
در این مراسم همچنین دکتر حسین اسفندیاری ،معاون توسعه مدیریت
و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،نزدیکی بیشتر
دانش بنیانها به شبکه بانکی را در مدیریت جدید صندوق نوآوری مثبت
دانســت و گفت :یکی از دغدغههای اصلی ما در معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،تامین مالی شرکتهای دانش بنیان بود و بر این اساس
صندوق نوآوری و شکوفایی برای دستیابی بیشتر به این هدف ایجاد شده
اســت .البته در مدیریت جدید صندوق نوآوری و شکوفایی ،شرکتهای
دانش بنیان به شبکه بانکی نزدیک شده و از پتانسیل سیستم بانکی کشور
برای توســعه کسب و کار شرکتهای دانش بنیان به خوبی استفاده شده
است.اســفندیاری در مورد حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی برای
مبارزه با شیوع ویروس کرونا خاطرنشان کرد :صندوق نوآوری بعد از شیوع
ویروس کرونا حمایتهایی از شــرکتهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی
برای جلوگیری از شــیوع ویروس و همچنین شرکتهای آسیب دیده از
این بیماری فراهم کرد که آمارهای آن وجود دارد.وی در پایان نرخ ســود
را  ۹درصــد اعام کرد و گفت :نرخ ســود در این دوره از  ۱۲به  ۹درصد
کاهش یافته و در حال حاضر مصوبههایی در کارگروه بانک برای پرداخت
به شرکتها وجود دارد.

آخرین وضعیت اشتغال زنان از این حکایت دارد که در حال حاضر بیش از  ۶۰۰هزار زن در سن
کار  ،بیکار هستند .گزارش رسمی مرکز آمار که اخیرا در رابطه با وضعیت و اشتغال بیکاری در
ایران منتشر شد نشان داد که از تعداد شاغان و بیکاران در بهار امسال نسبت به پارسال کاسته
شــده است؛ به طوری که در حال حاضر از جمعیت  ۱۵ساله و بیشتر که برای بررسی وضعیت
نیروی کار مورد بررسی قرار میگیرد و جمعیت فعال (شاغل و بیکار) محسوب میشود ،در بهار
امسال حدود دو میلیون و  ۵۰۵هزار نفر بیکار بودهاند که از تعداد آنها نسبت به بهار سال گذشته
 ۵۰۰هزار نفر کم شــده اســت.اما از بین جمعیت بیکار  ۶۰۲هزار نفر زن هستند که نسبت به
بهار سال گذشته حدود  ۳۳۵هزار نفر کاهش دارند.جمعیت مردان بیکار نیز حدود یک میلیون
و  ۹۰۳هزار نفر گزارش شــده که از تعداد آنها نیز در مقایسه با بهار سال گذشته  ۱۵۷هزار نفر
کم شده است.ولی در مجموع حدود  ۲۲میلیون و  ۹۶۲هزار شاغل در کشور وجود داشته است
که از تعداد آنها نیز یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر کم شده بود که البته این کاهش اشتغال عمدتا
تحت تاثیر شــیوع ویروس کرونا و اختال در کســب و کارها قرار دارد.از جمعیت سه میلیون و
 ۷۸۹هزار نفر جزو شــاغان قرار دارند که نسبت به پارسال  ۶۸۴هزار نفر کاهش داشته است.
همچنین  ۱۹میلیون و  ۹۸۰هزار نفر شــاغان مرد هستند که از تعداد آنها نسبت به بهار سال
قبل  ۸۱۴هزار نفر کاسته شده است.

گزیده خبر
سهام عدالت نزولی شد

کاهش ۷۰۹هزار تومانی ارزش سهام عدالت
ارزش ســهام عدالت در نخستین روز معامات هفته جاری کاهش یافت و ۷۰۹
هزار تومان ضرر عاید ســهامداران عدالت  ۵۳۲هزار تومانی شــد.در پی صدور
دستور آزادسازی سهام عدالت ،سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
با راهاندازی سامانه استعام و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی
واقعی سهام عدالت مشموان بهتفکیک شرکتهای بورسی و ارائه تعداد و ارزش
هر ســهم آنها کرد.این سامانه بار دیگر در پایان معامات شنبه ب ِروزرسانی شده
است و مشموان میتوانند با مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت
خود که بر اساس قیمتهای پایانی شنبه تهیه شده است آگاهی یابند.بر اساس
این گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آنها  ۵۳۲هزار تومان است در
پایان معامات روز شــنبه  ۲۸تیر ارزش سهام عدالتشان به  ۱۸میلیون و ۴۷۴
هزار و  ۹۴۴تومان رسیده است.در پایان معامات هفته قبل ارزش سهام عدالت
 ۵۳۲هزار تومانی  ۱۹میلیون و  ۱۸۴هزار و  ۴۵۷تومان اعام شده بود که بر این
اســاس طی معامات نخستین روز هفته  ۷۰۹هزار و  ۵۱۳تومان از ارزش این
سهام کاسته شده است.درحالی ارزش سهام عدالت در معامات روز شنبه نزولی
شد که طی هفته های اخیر شاهد روندی صعودی در ارزش این سهام بودیم .از
زمان تخصیص سهام عدالت تاکنون ارزش این سهام حدود  ۲۲برابر شده است.
ضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

نگرانی فعاان اقتصادی از بخشنامه ارزی
بانک مرکزی
وزیر ورزش:

 ۶۰۰هزار زن بیکارند

۳

تمام سهام استقال و پرسپولیس به مردم میرسد
وزیر ورزش و جوانان گفت :تمام ســهام باشــگاههای اســتقال و پرســپولیس به مردم میرسد و دولت هیچ ســهمی را از این  ۲باشگاه برای خود نگه
نمیدارد«.مسعود سلطانیفر» این اظهارات را در سفر استانی به خراسان جنوبی مطرح کرد و افزود که دولت و رییس جمهوری بر خصوصی شدن  ۲باشگاه
تاکید دارند و از طرفی ورود استقال و پرسپولیس به بورس رونق آن را افزایش خواهد داد.وی اظهار داشت :برای خصوصی شدن زمان زیادی را صرف مذاکره
و توافق با دولت و نهادهای مختلف اختصاص دادم و امروز این واگذاری با اجماع و نظر موافق رییس جمهوری ،دولت و تمامی نهادهای مرتبط به طور
تخصصی و با کمترین خطا توسط سازمانهای مسوول صورت میگیرد.وزیر ورزش اطمینان داد که ورود استقال و پرسپولیس به بورس ،رونق آن را افزایش
خواهد داد و کسب و کارهای این بخش بواسطه هواداران میلیونی رشد زیادی خواهد کرد.سلطانیفر ادامه داد :با این روند هم سودآوری آنها افزایش مییابد و
هم بسیاری از مشکات مدیریتی و مسایل سالهای گذشته این  ۲تیم تکرار نخواهد شد.در راستای اجرای بند «ه» تبصره  ۲قانون بودجه سال  ۹۸به منظور
واگذاری  ۲باشگاه پرسپولیس و استقال ،پیشتر جلسهای با حضور «مسعود سلطانیفر» وزیر ورزش و جوانان ،ریاست سازمان بورس و فرابورس برگزار و
مقرر شد که اعضای هیات مدیره  ۲باشگاه با محوریت معاونت حقوقی ،امور مجلس و هماهنگی امور استانها ،کارگزار بورس را بعنوان مشاور جهت پذیرش
در فرابورس و تعیین قیمتگذاری  ۵درصد و برطرف نمودن تمامی موانع اقدام کنند.در این جلسه از معاون سازمان بورس هم دعوت شد تا نسبت به معرفی
چندین کارگزار مطرح به اعضای هیات مدیره  ۲باشگاه و مدیران عامل آنها اقدام و پس از مشورت اعضای هیات مدیره نسبت به عقد قرارداد با آن کارگزار
اقدام کنند.در صورت تبدیل سهام به عام با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با سازمان خصوصیسازی در راستای اصاح اساسنامه شرکت در حال انجام
است .ضروری است هیات مدیره مصوبه ازم را برای تبدیل سهام به وزارت اعام کند تا با تایید مقررات مصوبه مجمع فوقالعاده اخذ شود.هیات مدیره ۲
شرکت نسبت به انعقاد قرارداد نهاد مالی با کارگزاران مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی معاونت حقوقی ظرف یک هفته اقدام میکنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید بخش نامه ارزی جدید بانک
مرکزی در صورتی که اصاح نشــود ،به کاهش قطعی صادرات غیرنفتی منجر
خواهد شــد.احمدرضا فرشــچیان ،اظهار کرد :در بخش نامه جدید ارزی بانک
مرکزی که مربوط به تعهدات ارزی ســال  ۹۹است و در کمال تعجب عطف به
ماســبق شده و چهار ماهه ابتدایی سال جاری را نیز در برمیگیرد به این اشاره
شــده که صادرکننده باید  ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به شــکل
حواله ارزی و  ۲۰درصد را نیز به صورت اســکناس در بازار ثانویه یا صرافیها به
فروش برساند .این سیاست آن هم در شرایط فعلی مشخص نیست چه پشتوانه
اجرایی دارد.وی با بیان اینکه بسیاری از راه های ورود ارز به ایران بسته است و
با سیاستهای غلط راههای باقی مانده نیز مسدود میشود ،بیان کرد :در ماههای
گذشــته بخش قابل توجهی از تاش صادرکننــدگان به این معطوف بود که با
واردات در ازای صــادرات ،تعهد ارزی را ایفا کرده و به تامین نیازهای اقتصادی
کشــور کمک کنند اما ما میبینیم که در دستورالعمل جدید عما این امکان
سلب شده است و مشخص نیست صادرکننده در شرایط فعلی چه گزینه دیگری
در اختیــار دارد .عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد :تکلیف صادرکنندهای که
چند ماه قبل صادرکرده و کاایی را برای واردات خریداری کرده چه میشــود؟
بانــک مرکزی اعام کرده که صادرکنندهای که ظرف چهار ماه تعهد ارزی خود
را ایفا نکند جریمه شده و با مسائلی مانند تعلیق کارت بازرگانی مواجه میشود.

مدیرعامل شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی «پایا» اعام کرد

شناسایی  ۹هزار کیلومتر مربع منطقه امیدبخش معدن

با افزایش توجه نظام سیاسی و اجرایی به قابلیتها و ظرفیتهای بخش
معدن و همزمان با تشدید تقاضا برای ذخایر و مواد معدنی استراتژیک
در بازارهای داخلی و خارجی ،جایگاه شرکتهای فعال در حوزه معدن
و صنایع معدنی در سطح اقتصاد ملی از اهمیت بیشتری برخوردار شده
اســت .این موضوع ،بهصورت ویژه از منظر بنگاههای اقتصادی که در
تامین منابع و مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف فعالیت میکنند،
قابل توجه به نظر میرسد .بر اساس ضرورت موجود در کشور ،شرکت
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا متشکل از  ۱۲شرکت بزرگ معدنی
و صنایع معدنی ،از سال  ۱۳۹۸با واگذاری  ۱۳پهنه اکتشافی به مساحت
حدود  ۵۸هزار کیلومتر مربع با عنوان کنسرسیوم اکتشاف ،آغاز به کار
کرد .پتانسیلیابی ،اکتشاف ،استخراج و بهرهبرداری از معادن داخل و
خارج کشور ،سرمایهگذاری در مواد و صنایع معدنی در داخل و خارج
کشور ،انجام عملیات بازرگانی و اقتصادی و خدمات بازرگانی و واردات
و صادرات مواد معدنی ،انجام خدمات فنی و مهندسی و مشاورهای و
پیمانکاری مربوط به بخش اکتشــاف ،استخراج و بهرهبرداری معادن،
مشارکت و خرید سهام شرکتهای معدنی و صنعتی و تجاری ،شرکت
در مزایدهها و مناقصات مربوط به موضوع شرکت ،اخذ نمایندگیها،
شعب و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور از موضوعات فعالیت
شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا است.

استراتژی و برنامههای شرکت پایا
به گفته علی یزدانی ،مدیر عامل شــرکت مدیریت اکتشــاف منابع معدنی پایا،
اکتشاف منابع معدنی در بهترین شرایط از نرخ ریسک و احتمال شکست باایی
برخوردار اســت؛ بهگونــهای که تنها بخش ویــژهای از کارآفرینان اقتصادی که
روحیهای ریسکپذیر و جهانبینی ویژهای دارند ،در این عرصه حضور مییابند،
سرمایهگذاری میکنند و با چالشهای بسیار روبهرو میشوند به امید آنکه ثروت
خود و جامعه را افزایش دهند .متاســفانه در شــرایط کنونی کشــور و به دلیل

تنگناهای ایجادشده ناشــی از تحریمها دشــواریهای عدیدهای در پروژههای
اکتشــافی بروز کرده که اهم آنها شامل محدودیت نقدینگی ،محدودیت و عدم
امکان تامین لوازم و تجهیزات حفاری ،عدم دسترسی به تجهیزات آزمایشگاههای
مدرن برای آنالیز نمونهها در خارج از کشــور و بهصورت جامعتر کاســتیهای
اجتماعــی اقتصادی و اثرگذاری آن دو در اجرای طرحها و پروژهها اســت .علی
یزدانی در خصوص برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت این شرکت افزود:
در کوتاهمدت برنامه شــرکت مدیریت اکتشاف معدنی پایا تکمیل و نهاییسازی
مرحله شناســایی در گســتره حدود  ۵۸هزار کیلومتــر مربع منتخب ،تکمیل
دادههای اکتشــافی موردنیاز برای انتخاب مناطق مستعد ،پیجویی در گستره
تقریبــی پنج هزار کیلومتر مربع مناطق هدف اکتشــافی با اولویت اول ،انتخاب
محدودههای مناســب و انجام عملیات اکتشاف عمومی و تفصیلی است .یزدانی
همچنین ،ارزیابی و اولویتبندی محدودههای تحت مالکیت اعضای کنسرسیوم
و بخشخصوصی با توجه به پتانســیل کانهزایی و در نظر گرفتن نیاز طرحهای
توسعهای کشور و برنامهریزی برای تکمیل مراحل اکتشافی با توجه به شرایط هر
محدوده و نیازهای اکتشافی آن را از برنامههای شرکت پایا در میانمدت برشمرد.
مدیر عامل شرکت مدیریت اکتشاف پایا ،ارزیابی حوزههای متالوژنیکی آهن کشور
در قالب دو گروه مستعد ،اکتشاف کانسارهای پنهان ،توسعه اکتشاف در مناطق
شناختهشده و برنامهریزی در جهت اکتشاف سیستماتیک را نیز از استراتژیها و
برنامههای شرکت در بلندمدت نام برد.
پهنههای سیزدهگانه شرکت پایا
یزدانی در مورد نتایج بهدست آمده از دادههای زمینشناسی ،ژئوشیمی ،سنجش
از راه دور و ژئوفیزیک و کاداستر معادن و نتایج اکتشاف مرحله شناسایی پهنههای
ســیزده گانه شرکت افزود :هماکنون در استان اردبیل مناطق امیدبخش مس و
طا ،اســتان آذربایجان شرقی مس و طا ،استان اصفهان مس ،طا ،آهن ،سرب
و روی ،باریت ،مولیبدن ،اســتان یزد آهن ،مس ،ســرب و روی ،طا ،آلومینیوم،
باریت ،استان خراسان جنوبی آهن ،مس ،سرب و روی ،آلومینیوم ،زغال سنگ،
اســتان کرمان آهن ،سرب و روی ،کروم ،مس ،جنوب استان کرمان آهن ،مس،
طا ،منگنز و استان هرمزگان کروم و مس شناسایی شده است .وی تصریح کرد:
با توجه به اقدامات اکتشــافی انجامشــده در مرحله شناسایی از حدود  ۵۸هزار
کیلومتر مربع  ۱۵۴منطقه امیدبخش اکتشافی با مساحت حدود  ۹هزار کیلومتر
مربع برای مواد معدنی مختلف شناســایی شده است و این محدودهها به عنوان
اهداف مدنظر برای اکتشــاف مرحله پیجویی با سه اولویت انتخاب شدهاند .به
گفته وی ،طبق اســتانداردهای جهانی از هر هزار آنومالی در پهنههای Green
 ، Fieldبیــن  ۳تا حداکثر  ۱۰محدوده به گواهی کشــف خواهد رســید .البته
این آمار بســته به وضعیت زمینشناسی و نوع ماده معدنی مدنظر برای اکتشاف
متفاوت خواهد بود و این آمار میانگین آماری برای کانسارهای فلزی است.
برنامههای شرکت پایا در سال ۹۹
یزدانی تصریح کرد :با توجه به نیاز آتی کشــور در حوزههای سنگ آهن ،سنگ

مس،و زغالســنگ ،اکتشاف به عنوان یک اصل اولویتدار در دستور کار دولت و
شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی قرار گرفته است .در سالجاری در رابطه
با پهنهها ،از  ۱۵۴محدوده معدنی که شناســایی شدهاند ،در نظر داریم حداقل
 ۵۰پروانه اکتشاف در حوزه سنگآهن ،مس ،طا ،سرب و روی و زغالسنگ و ...
اخذ کنیم .مدیرعامل شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا افزود :در تعامل
همزمان با اکتشافات در محدودههای معدنی ،این شرکت بنا دارد به میزان ۵۰۰
میلیارد ریال با بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و بهرهبرداری در زمینه ماموریت
مرتبط با اساسنامه شرکت مشارکت و تا پایان سال  ۱۴۰۰به  ۳۰محدوده معدنی
دیگر نیز دســت یافته و پروانه بهرهبرداری اخــذ کند .یزدانی تامین منابع مالی
کافی متناسب با هزینههای اکتشاف عمیق ذخایر بزرگ ،همافزایی توانمندیهای
تخصصی برای ورود به حیطه اکتشــاف ذخایر بزرگ پنهان و عمیق ،سرشــکن
کردن ریسکهای ناشی از عدم کشف کانه و شکست پروژههای اکتشافی ،استفاده
از ظرفیتهای حمایتی سازمانهای تخصصی و دولتی و ورود به حیطه تملک و
انواع ســرمایهگذاریهای مشترک در پروژههای بزرگ اکتشافی معدنی داخلی و
خارجی را از جمله موارد دســتیابی به تضمین امنیت و تامین مواد اولیه معدنی
موردنیاز کشور در کسب و کارهای آنها در بلندمدت برشمرد.
برآورد نیاز کشور به مواد معدنی
وی تاکید کرد :مواد اولیه موردنیاز سهامداران و شرکتهای بزرگ صنایع معدنی
از قبیل ســنگآهن ،مس ،سرب و روی ،بوکســیت ،زغالسنگ و طا است که
بر اســاس دو معیار اهمیت اقتصادی و مخاطرات تامین و با اولویت نیاز انتخاب
شدهاند .یزدانی گفت :ذخیره زمینشناسی سنگ آهن در ایران حدود  ۵میلیارد
تن اســت که با احتساب نتایج اکتشافات جدید که حدود  ۴۵۰میلیون تن است،
ذخایر قطعی  ۳ /۳میلیارد تن با عیار متوسط  ۴۵ /۷درصد بهدست میآید که ۹۰
درصد آن مگنتیت و باقیمانده آن هماتیت اســت و در فاصله سالهای  ۱۳۵۱تا
 ۱۳۹۸حدود  ۸۶۰میلیون تن از این ذخایر ،استخراج شده است .به گفته وی ،کل
استخراج سنگ آهن در سال  ۹۸برابر با  ۹۴ /۸میلیون تن بوده است و پیشبینی
میزان استخراج در سال  ۹۹نیز برابر با  ۹۹ /۴میلیون تن است.مدیر عامل شرکت
مدیریت اکتشــاف منابع معدنی پایا افزود :تولید ســال  ۹۷فواد برابر با ۲۴ /۵۷
میلیون تن و در ســال  ۹۸برابر با  ۳۰ /۳۴میلیون تــن بوده و پیشبینی تولید
در ســال  ۹۹نیز معادل  ۳۷ /۳۴میلیون تن اعام شده است .وی افزود :بر اساس
پیشبینی طرح جامع فواد کشــور با نگاه به میزان ذخایر قطعی و مصرف فعلی
سنگآهن در واحدهای کنسانترهسازی و دانهبندی ،ذخایر کشفشده موجود ،تنها
پاسخگوی نیاز واحدهای پاییندستی تا ۱۰سال بعد از افق چشمانداز  ۱۴۰۴است.
یزدانی تاکید کرد :برای دستیابی به تولید  ۵۵میلیون تن فواد در افق چشمانداز،
ساانه به  ۱۵۵ /۸میلیون تن برای واحدهای کنسانترهسازی و  ۱۳ /۲میلیون تن
برای واحدهای دانهبندی و در مجموع  ۱۶۸میلیون تن سنگآهن نیاز است .وی
تصریح کرد :صنعت آهن و فواد کشور برای تداوم تولید  ۵۵میلیون تن فواد در
یک دوره  ۲۰ساله بعد از افق چشمانداز  ۱۴۰۴به حداقل  ۱ /۵میلیارد تن ذخیره
قطعی جدید سنگآهن نیاز دارد .بنابراین اولویت اول سهامداران ،تامین بلندمدت

و پایدار سنگآهن به عنوان حلقه اول زنجیره آهن و فواد از طریق سرمایهگذاری
و حمایت از توسعه اکتشافات برای افزایش موجودی ذخایر سنگآهن کشور است.
وجود توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاری در مس
وی همچنیــن افزود :میزان ذخیره فلز مس ایران معــادل  ۳۴ /۵میلیون تن و
مجمــوع ذخیره فلز مس در جهان معادل  ۸۳۰میلیون تن اســت .میزان تولید
فلز مس در ایران در ســال  ۱۳۹۷معادل  ۲۹۶هزار تن بوده که با توجه به تولید
جهانی فلز مس میزان  ۲۱میلیون تن ،ســهم ۱ /۴درصدی از کل استخراج فلز
مــس در جهان را در بر میگیرد .به گفته یزدانی ،ســرانه مصرف مس در ایران،
 ۱ /۴کیلوگرم است .این در حالی است که متوسط جهانی سرانه مصرف مس ۳
کیلوگرم یعنی بیش از دو برابر سرانه مصرف مس ایران برآورد میشود .مدیرعامل
شرکت مدیریت پایا تصریح کرد :براساس پیشبینیهای موسسه تک ( )TECHتا
سال  ۲۰۲۴تقاضا برای فلز مس  ۲میلیون تن بیشتر از عرضه این فلز خواهد بود.
همین امر مطلوبیت ســرمایهگذاری در این فلز را نشان میدهد .پیشبینیهای
جهانی از قیمت فلز مس نشان میدهد بهرغم نوسانات به وجود آمده در قیمت،
توجیه اقتصادی برای آینده سرمایهگذاری در فلز مس وجود دارد .یزدانی در ادامه
بــا بیان اینکه میزان ذخیره فلز روی ایران معادل  ۱۲ /۱۲میلیون تن و مجموع
ذخیره فلز روی در جهان معادل  ۲۳۰میلیون تن است ،افزود :به این ترتیب ،ایران
حدود  ۵ /۳درصد از کل ذخیره روی جهان را در اختیار دارد .میزان استخراج فلز
روی در ایران  ۲۵۰هزار تن است که با توجه به میزان استخراج جهانی فلز روی
(  ۱۲ /۹میلیون تن) سهم  ۱ /۹۲درصدی از کل استخراج فلز روی در جهان را
در بر میگیرد .به گفته مدیر عامل شــرکت مدیریت پایا ،سرانه مصرف روی در
ایران  ۷۶۰گرم است .این در حالی است که متوسط جهانی سرانه مصرف «روی»
 ۱ /۸کیلوگرم (یعنی حدود  ۳برابر سرانه مصرف روی ایران) برآورد میشود.وی
افزود :پیشبینیهای جهانی از قیمت فلز روی نیز نشان میدهد بهرغم نوسانات
به وجود آمده در قیمت ،توجیه اقتصادی برای آینده سرمایهگذاری در فلز روی
وجود دارد .یزدانی در پایان با بیان اینکه اکتشــاف منابع پنهان با ریســک فنی
باایی همراه است ،گفت :در دنیا در دو دهه گذشته ،اکتشافات از مناطق دارای
ریســک حاکمیتی کم ،ولی ریسک اکتشافی باا مانند استرالیا به سمت مناطق
دارای ریسک حاکمیتی باا ،ولی ریسک فنی و اکتشافی کمتر مثل غرب آفریقا
سوق داده شده اســت و با رفتن شرکتها به مناطقی همچون آفریقا ،آمریکای
جنوبی و آسیای مرکزی ،سهم استرالیا از هزینههای جهانی اکتشاف از یکچهارم
در دهه  ۱۹۹۰به یکهشــتم کاهش یافته است .در همین دوره ،سرمایهگذاری
اکتشــافی در مناطق بکر ( )Green Fieldکاهش یافته و بیش از ۷۰درصد از
کل حفاریها در مجاورت کانسارهای کشف شده ( )Brown Fieldبرای یافتن
ذخایر عمیق بوده و در  ۱۱ســال گذشــته  ۶۲درصد افزایش یافته اســت .تنها
۳۰درصد از متراژ حفاریها در سرزمینهای بکر صورت گرفته و عمده حفاریها
در مناطق معدنی برای افزایش ذخیره در عمق انجام شده ،زیرا همواره بین میزان
حفاری و ذخایر کشفشده رابطه مستقیمی وجود دارد و شرکتها به آن پایبند
هستند .منابع عمیق و ذخایر پنهان بدون حفاری کشف نمیشود.

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

مدیر دفتر ایمنی توزیع بر استان اصفهان خبر داد:

معاون بهره برداری توزیع نیروی برق مازندران تأکید کرد؛

ضرورت مدیریت مصرف برق در روزهای
گرم تابستان
شــرکت توزیع نیروی برق مازندران نســبت به گرمای هوا در روزهای آینده و
لزوم مدیریت مصرف برق برای عبور از قطعی هشدار داد .معاون بهره برداری و
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق مازندران درباره میزان پیک مصرف برق
در اســتان گفت :روز چهارشنبه هفته گذشــته که دمای استان  ۳۲درجه بود،
میزان پیک به هزار و  ۸۲۵مگاوات رســید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال
که هزار و  ۷۴۹مگاوات بوده افزایش  ۵درصدی داشــته است .اسماعیل نبوی با
بیان اینکه همزمان با افزایش دما تا روز ســه شنبه در مازندران ،میزان مصرف
برق افزایش و پیک بار رشــد مییابد ،از مشــترکان خواست تا با رعایت الگوی
مصرف بهینه ،در تامین برق پایدار ما را یاری کنند تا شاهد قطعی برق نباشیم.
وی به امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت ها ،کارخانجات و ادارات استان اشاره
کرد و افزود :شــرکت توزیع نیروی برق با صنایع اســتان همکاری های خوبی
در جهت کاهش مصرف برق دارد .معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت
توزیع نیروی برق مازندران همچنین خاطرنشان کرد :اگر مشترکان خانگی درجه
وسایل سرمایشــی را بین  ۲۴تا  ۲۶درجه تنظیم کنند ،حداقل هزینه مصرفی
خود را تا  ۳۰درصد کاهش خواهند داد.

برخورداری  98درصدی خانوار روستایی
تا پایان سالجاری
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل ۷۶ :روستای استان در سال  ۱۳۹۸از نعمت
گاز طبیعی بهره مند شــدند.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل
 ،ســردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت از بهره مندی  ۷۶روستای استان در
سال  ۱۳۹۸خبر داد و گفت  :با بهره مندی این تعداد روستا  ۹۴درصد از خانوار
روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و با اتمام عملیات اجرایی
گازرســانی به  ۱۱۲روستای در حال اجراء میزان بهره مندی خانوار روستایی تا
پایان ســالجاری از  ۹۴درصد به  ۹۸درصد ارتقاء می یابد .وی خدمت رســانی
به مناطق محروم اســتان اردبیل را از اهم وظایف این شرکت در امر محرومیت
زدایی عنوان کرد و اظهار داشــت :طی سال گذشته بیش از یازده هزار مشترک
شهري و بیش از هشت هزار مشترک روستایي به مشترکین شرکت گاز استان
اردبیل شده اند که با احتساب این تعداد میزان مشترکین شرکت به بیش از ۴۹۲
هزار مشترک رســیده است.اسماعیلی از تحقق  ۸۶درصد اهداف واحد نصب و
انشعابات ۹۸ ،درصد اشتراک پذیری و  ۵۰درصدی شبکه گذاری در سال ۱۳۹۸
خبر داد و افزود  :در سال  ۱۳۹۸حدود  ۲۰کیلومتر در صنایع و  ۱۹۵کیلومتر
در روستاهاي استان شبکه گذاري جدید انجام گرفته است و برای سال ۱۳۹۹
اهداف تعیین شــده براي نصب انشــعاب  ۷هزار علمک  ،براي اشتراک پذیري
 ۱۵هزار مشترک و براي شبکه گذاري  ۵۰۰کیلومتر مي باشد که امید است با
تأمین منابع شاهد تحقق  ۱۰۰درصدی برای تمامی اهداف تعیین شده باشیم.
رئیس شورای هماهنگی صنعت آب وبرق استان زنجان خبر داد؛

70درصد از تجهیزات برق کشور در
زنجان تولید می شود

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعــه زنجان از عملکرد خوب و موثر
شرکت توزیع برق استان و سایر مجموعه های آب و برق قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان زنجان ،علیرضا علیزاده،
مدیر عامل شرکت توزیع برق اســتان زنجان در دیدار مسئوان حوزه آب
و برق اســتان با امام جمعه اظهار داشت :طی سال گذشته پروژه هایی در
قالــب پویش «الف – ب -ایران»با اعتبــاری بالغ بر  ۱۵۴میلیارد تومان به
بهره برداری رسید.وی با اشاره به اینکه میزان سازوکارها و ساخت و سازها
بالغ بر  ۲۵۱هزار میلیارد تومان اســت ،اضافه کرد :با وجود ظرفیت شرکت
های خصوصی همچون ایران ترانســفو ،پارس ســوئیچ و سیم و کابل ۷۰
درصد از تجهیزات برق کشــور در استان زنجان تولید می شود.مدیر عامل
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تعداد مشترکین این شرکت را ۴۶۰
هزار مورد اعام کرد و گفت ۱۴ :هزار کیلومتر شبکه برق و بالغ بر  ۱۰هزار
ترانس در اســتان وجود دارد.وی افزود :در زمینه کمیت و کیفیت برق در
زنجان هیچ مشکلی وجود ندارد و در طول سال فقط حدود  ۳۰۰ساعت در
برخی ساعات وسط روز های تابستان با مشکل افزایش بی رویه مصرف روبرو
هســتیم که برای تامین این میزان برق باید چند نیرو گاه جدید وارد مدار
شــوند که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست ،برای فقط حدود  ۳۰۰ساعت،
نیروگاه ساخت و باید این مشکل با مدیریت مصرف و کاهش مصرف توسط
مشترکین حل شود .همچنین مهندس علیزاده در زمینه کیفیت بخشی به
خدمات حوزه برق ،بیان داشت :دفتر خدمات غیر حضوری امسال در راستای
ارائه خدمات اینترنتی و غیر حضوری در استان افتتاح شد.در این دیدار علی
خلجی ،مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای استان بیان کرد :در یک عمل
بسیار جهادی پست سنگ شهر در کمتر از  ۴۱روز به بهره برداری رسید و
یکی از پروژه های بزرگ استان هم ساخت نیروگاه حرارتی در  ۷۵کیلومتری
غرب زنجان است که امیدواریم در صورت تامین منابع تا پایان دولت  ۱۲ام
بخش گازی آن راه اندازی شود.
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اوپک نگران موج دوم کرونا

استانها

:مدیر دفتر ایمنی خبر دادندَ :ســری پرش لرزه گیر ،توســط نیروهای شرکت
توزیع برق اســتان اصفهان برای اولین بار در کشــور طراحی و ســاخته شــد.
مهنــدس یوســف زاده بیــان داشــتند :از آنجایــی کــه در حــال حاضــر
قطــع و وصــل تیغه هــای کــت اوت فیوز به وســیله ســری پــرش های
قدیمــی انجــام می شــده  ،دارای مخاطراتی اســت کــه عاوه بــر افزایش
ریســک ایــن فعالیــت ،ســبب افزایش انــرژی توزیع نشــده نیز میشــود.
ایشــان اذعان داشــتند :تا به امروز از ســری پرش قدیمی جهت قطع و وصل
کتاوت و دیگر کلیدهای قدرت اســتفاده می شده .که این سری فلزی ،عاوه
بــر قطع و وصل تیغه کت اوت ،جهت برداشــتن و قرار دادن تیغه ی روی پایه
کتاوت نیز استفاده می شده است .که دارای مشکاتی است که سبب افزایش
ریسک این فعالیت و افزایش انرژی توزیع نشده و … در این شرکت شده است.
از مهمترین این مشکات می توان به عدم ثبات تیغه کت اوت فیوز روی سری
های قبلی اشاره نمود ،که احتمال سقوط آن روی تجهیزات و نفرات به خصوص
در شرایط آب و هوایی نامناسب و احتمال بروز حوادث جانی و مالی را ذکر نمود.
مهندس مرتضی یوســف زاده بیان داشــتند به جهت کاهش ریسک فعالیت و
حذف حوادث جانی و مالی ،در اوایل ســال  ۱۳۹۸ساخت َسری پرش لرزه گیر
در دستور کار این شرکت قرار گرفت .در نهایت با پیشنهاد همکاران این شرکت،
توسط مهندس محســن جمشیدی از همکاران شــاغل ،طراحی و تولید شد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

طراحی و ساخت َسری پرش لرزه گیر

sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) درباره اثر منفی موج
دوم ویروس کرونا بر تداوم روند افزایش سطح ذخیرهسازیهای
نفــت اظهار نگرانی کرد.به گزارش رویترز ،براســاس تحقیقات
داخلی ســازمان کشــورهای صادرکننده نفــت (اوپک) ،این
نهاد نگران اســت که کاهش تاریخی تولید نفت اوپک ســبب
بازگرداندن توازن به بازار نشــود و با بازگشت موج دوم ویروس
کرونــا و تضعیف دوباره تقاضا ،در برطــرف کردن عرضه مازاد
بیسابقه شکســت بخورد.اوپک ،روسیه و متحدانشان  -ائتاف
موسوم به اوپک پاس  -اعام کردند که بهبود تدریجی تقاضا،
از ابتدای ماه اوت کاهش تاریخی تولید نفت را تسهیل میکند.
ایــن ائتاف انتظار دارد پس از افت روزانه  ۹میلیون بشــکهای
نفت امســال ،تقاضای نفت  ۷میلیون بشکه در روز بهبود یابد.
اوپک قصد دارد در ســال  ۲۰۲۱سطح تولید کنونی خود را ۶
میلیون بشــکه در روز افزایش دهد.اما تحقیقات داخلی اوپک
که به دســت رویترز رسیده است نشــان میدهد اگر موج دوم
ویروس ســبب عقبنشینی جدیدی در سراســر جهان شود،
این اهداف به مخاطره میافتند.چنین سناریویی سبب کاهش
روزانه  ۱۱میلیون بشــکهای تقاضا در ســال  ۲۰۲۰میشود و
افزایش ذخیرهسازی نفت را به دنبال خواهد داشت  -مسئلهای
که برای اوپک از همه مهمتر اســت  -ابــزاری که اوپک برای
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سنجش اثربخشی توافق کاهش تولید خود استفاده میکند.در
تحقیقاتی که برای نشســت روز چهارشنبه ( ۲۵تیرماه) کمیته
مشــترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک آماده شده
بود و وزیران عضو ایــن کمیته توصیه کردند که کاهش تولید
این ائتاف تســهیل شــود ،آمده بود :باید در این سناریو توجه
داشته باشیم که مجموع ذخیرهسازی در سال  ۲۰۲۰به سطح
بیسابقه یک میلیارد و  ۲۱۸میلیون بشکه میرسد.چنین رقمی
به معنای ذخیرهســازی بیش از  ۱۲روز از تولید جهانی نفت به
دلیل تقاضای ضعیف است.در صورت به وقوع پیوستن سناریوی
«موج دوم کرونا» ،ذخیرهســازی جهانی در سه ماه سوم سقوط
نخواهد کرد و تنها در ســه ماه چهارم کاهش محدودی خواهد
داشت و حدود  ۱۴۹میلیون بشکه بااتر از میانگین ذخیرهسازی
پنج ساله کشورهای صنعتی عضو سازمان توسعه و همکاریهای
اقتصادی ( )OECDباقی خواهد ماند.اوپک اعام کرده است که
قصد دارد ذخیرهســازیها را در حد میانگین پنج ساله یا کمتر
از آن حفــظ کند .در ســناریوی کنونی ،اوپک پیشبینی کرده
اســت که سطح ذخیرهسازی کشــورهای عضو سازمان توسعه
و همکاریهای اقتصادی  ۱۰۴میلیون بشــکه کمتر از ســطح
میانگین ذخیرهسازی پنج ساله این سازمان تا پایان سال ۲۰۲۰
و پس از کاهش آن در اواخر سال ،باقی بماند.

کاهش  7۵درصدی سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز جهان

هشدار باکو در مورد خطر درگیریها با ارمنستان برای امنیت انرژی اروپا

مرکز تحقیقات مشــاوره ای ریســتاد انرژی در گزارش جدید خود اعام کرد پروژه های جدید بخش نفت و گاز بیش از ۷۵
درصد در  ۲۰۲۰کاهش یافته و به  ۴۷میلیارد دار رسیده است .به گزارش نشنال،مرکز تحقیقات مشاوره ای ریستاد انرژی
در گــزارش جدیــد خود اعام کرد پروژه های جدید بخش نفت و گاز بیــش از  ۷۵درصد در  ۲۰۲۰کاهش یافته و به ۴۷
میلیارد دار رسیده است چون شرکتهای انرژی هزینه های خود را در اکتشاف و تولید به خاطر همه گیری ویروس کرونا
پایین آورده اند.کاران ساتوانی ،یکی از تحلیلگران ریستاد انرژی می گوید «:در آغاز سال جاری میادی انتظار می رفت پروژه
های نفت و گاز در  ۲۰۲۰قابل مقایسه با  ۲۰۱۹باشد ولی سقوط صنعت نفت به خاطر همهگیری ویروس کرونا باعث کاهش
این تعهدات شــد» .از کل سرمایه گذاری های انجام شده در  ۷۵ ،۲۰۲۰میلیارد دار مربوط به پروژههای دریایی میشود و
 ۲۰میلیارد دار دیگر به پروژه های نفت و گاز در خشــکی میرســد .کل سرمایه گذاری در پروژه های جدید نفت و گاز در
سال گذشته میادی  ۱۹۷میلیارد دار بود که  ۱۰۹میلیارد دار آن مربوط به پروژه های دریایی و  ۸۸میلیارد دار متعلق
به پروژه های خشکی بود .به گفته صندوق بینالمللی پول همهگیری ویروس کرونا بزرگترین چالشی است که اقتصاد جهان
با آن مواجه اســت ،چالشــی که رکودی بی سابقه به وجود آورده است .بسیاری از شرکتهای نفت هزینههای خود را برای
مقابله با این بحران پایین آورده اند .قیمت نفت هم به خاطر کاهش تقاضا در نتیجه محدودیت های اعمال شده جهت مهار
گسترش ویروس کرونا بسیار پایین تر از سال گذشته است .قیمت نف خام برنت حدود  ۶۹دار در هر بشکه نسبت به اوج
آن در ابتدای سال جاری میادی پایین آمد و در اواسط مارس به  ۱۹.۳۳دار در هر بشکه رسید .ولی قرارداد کاهش تولید
اوپک پاس باعث شد قیمت نفت پس از آن تا  ۴۰دار در هر بشکه افزایش یابد.

نایبرئیس شــرکت نفت دولتی آذربایجان (سوکار) هشدار داد برخی از زیرساختهای انرژی برای انتقال نفت و گاز دریای خزر
به بازارهای جهانی در نزدیکی درگیریهای نظامی با ارمنســتان قرار دارند.به گزارش رویترز ،جمهوری آذربایجان در پی شدت
گرفتن درگیریهای مرزی با ارمنســتان ،درمورد خطرهای امنیتی برای عرضه نفت و گاز آن به بازارهای اروپا هشدار داد.الشاد
نصیروف ،نایبرئیس شــرکت نفت دولتی آذربایجان (سوکار) گفت برخی از زیرساختهای انرژی برای انتقال نفت و گاز دریای
خزر به بازارهای جهانی در نزدیکی عملیاتهای نظامی فعلی قرار دارند ۱۵ .غیرنظامی از آذربایجان و ارمنستان و یک غیرنظامی
آذری از روز یکشنبه در درگیریهای بین دو کشور کشته شدهاند.نصیروف گفت :اگر نگاهی به نقشه بیندازید متوجه میشوید که
درگیریها در نزدیکی برخی از تأسیسات نفت و گاز صورت میگیرد.وی گفت خط لوله نفتی باکو ــ تفلیس ــ سیهان ،خط لوله
نفتی باکو ــ سوپسا ،خط لوله گاز باکو ــ تفلیس ــ ارزروم و برخی تأسیسات دیگر در نزدیکی منطقهای قرار دارند که درگیریها
در آن اتفاق میافتد.وی همچنین به خط لوله ترانسآدریاتیک اشاره کرد که ادامه پروژه کریدور گاز جنوبی است .این پروژه دو
خط لوله دیگر از گرجستان و ترکیه را هم در بر میگیرد .خط لوله ترانسآدریاتیک اهمیت بسیار باایی دارد چون با تکمیل آن
کل پروژه کریدور گاز جنوبی عملیاتی میشود و وابستگی اروپا به خط لولههای گاز روسیه را کاهش میدهد .نصیروف در یک
کنفرانس تلفنی که توسط مرکز سیاست دریای خزر برنامهریزی شده بود از غرب خواست از امنیت صادرات انرژی آن دفاع کند.
وی گفت« :من از این فرصت استفاده میکنم و از همکارانمان در واشنگتن و سایر مناطق میخواهم در مورد این منطقه حساس
فکری کنند و امنیت نظامی و فیزیکی این کریدور را فراهم کنند تا امنیت عرضه انرژی به اروپا حفظ شود».

ســخنگوی اتحادیــه صادرکننــدگان
فرآوردههــای نفت ،گاز و پتروشــیمی
گفت :در حال حاضــر به ترکیه ،عراق و
نخجوان صادرات گاز داریم اما با توجه به
شرایط فعلی بعید است که بازار پاکستان،
هندوستان و افغانستان را بدست آوریم،
البته در صنعــت گاز اولویت با صادرات
نیست.حمید حســینی ،با بیان اینکه با
قیمــت هایی که مدنظر هندوســتان و
پاکستان است بعید می دانم که بتوانیم
در بــازار این دو کشــور رقابــت کنیم،
اظهار کرد :این فرصت وجود داشــت در
افغانســتان بتوانیم این فرصت را داشته
باشیم اما خط لوله ای که از ترکمنستان
به طرف پاکستان کشیده شده تا کنون
تا هرات پیش رفته از این رو ترکمنستان
درصدد اســت که از این خــط گاز را به
هرات ارسال کند.وی افزود :در این شرایط
این بازار نیز نمی تواند بازار هدف ما باشد،
در بقیه کشــورها همچــون آذربایجان،
ترکمنستان و روسیه نیز شانسی نداریم،

اوضاع صادرات گاز
چگونه است؟

در حال حاضر به عراق و ترکیه صادرات
داریم ،در پاکستان نیز فعا بعید به نظر
می رسد باتوجه به خط لوله ای که آغاز
شــده و تبادلی که با افغانستان دارد این
بازار هدف ایران شود.سخنگوی اتحادیه
صادرکننــدگان فرآوردههای نفت ،گاز و
پتروشــیمی تصریح کرد :عاوه بر این با
توجه به وضعیت اقتصادی پاکستان دارد
به نظر نمی رسد که این کشور قیمت های
منطقی که ایران به ترکیه صادرات دارد
را بپذیــرد ،چراکه به هیچ وجه با قیمت
های مــورد انتظار پاکســتان هماهنگ
نیست.حسینی با اشاره به سیاست های
ایــران برای کســب بازار صــادرات گاز،
گفت :قراردار گاز یک قرارداد بلند مدت
است و کاهش قیمت ممکن است ایجاد

مشــکل کند ،چراکه خریــدار می تواند
ادعا کند که گاز ایران گران فروخته می
شــود و باید کاهش یابد؛ اتفاقی که سال
گذشــته ترکیه رقم زد و با شــکایت از
ایران موجب کاهش قیمت ها شــد.وی
افــزود :به نظر می رســد کــه در داخل
کشور با استراتژی تلفیق انرژی بتوانیم با
استفاده از گاز ارزان توسعه را رقم بزنیم و
صادرات جزو اولویت نباشد ،می توان گاز
را با سنگ آهن تلفیق و تولید فواد کرد،
در حال حاضر این کار نیز در حال انجام
اســت ،همچنین می توان گاز را تبدیل
به پتروشیمی ،ســیمان ،شیشه و برق و
کااهای دیگر کرد که ارزش افزوده باایی
نیز دارد.سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی با

تاکید بر اینکه برق را به راحتی می توان
به کشورهای دیگر حتی کشورهایی که
حاضر نیســتند از ما گاز خریداری کنند
صادر کرد ،گفت :پاکســتان ،افغانستان،
عراق و ترکیه متقاضیان برق ما هستند و
این در حالی است که هزینه صادرات برق
نیز بسیار کمتر از گاز است.حسینی با بیان
اینکه می توان بهینه سازی را پیشه و در
قیمتی که برای ارزهای دیجیتال درنظر
گرفته شده تجدید نظر کنیم و باتوجه به
کاهش قیمت گاز در بازار جهانی ایران به
هاب انرژی ارزهای دیجیتالی تبدیل شود
و شرایطی فراهم شود که بتوانیم به طور
درست از انرژی در صنعت استفاده کنیم.
وی با اشاره به اهمیت توسعه گلخانه ها
در کشور ،گفت :در حال حاضر حدود ۲۰
هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد که
مصرف کننده انرژی هستند که می توان
محصول آن ها را صادر کرد و این می تواند
یک نوع استفاده بهیته از انرژی باشد ،لذا
نباید به دنبال صادرات گاز بود.
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آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی؛

گزیده خبر

کاا گران و مشتری کمیاب

آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی؛ کاا گران و مشتری کمیاب
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با بیان این که ۶۰
درصــد تخلفات در ایــن حوزه مربوط بــه کااهای تقلبی و
قاچاق است گفت :با قیمت های کنونی لوازم خانگی ،احتکار
و داشتن انبار توجیه ندارد.اکبر پازوکی ،در خصوص وضعیت
بازار لوازم خانگی با توجه به قیمت دار اظهار داشــت :اینکه
از فروشندگان بخواهیم کااهای خود را بر اساس قیمت های
قبلی عرضه کنند درست نیست .این دیدگاه که بنگاهی که
کااهای خود را در گذشــته خریداری کرده نباید با افزایش
نرخ دار ،کاای خود را گران تر بفروشــد ،معقول نیست.وی
ادامه داد :شــرایط فعلی به نحوی است که مغازه داران به روز
کاا را خریداری می کنند ،قیمتها آنقدر گران است که نمی
توانند کاا را خریده و انبار کنند .در حال اگر به ســراغ مغازه
ها در امین حضور یا شریعتی و یا هر جایی که بورس فروش
لوازم خانگی اســت ،بروید ،می بینید که در هر مغازه بیشتر
از یک یا دو یخچال نیســت.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگــی در خصوص کمبود کاا در بــازار و قیمتهای باایی
که عرضه می شــود ،گفت :شرکت های تولید کننده اگر بار
بدهند فروشندگان از خدایشان است که بفروشند زیرا تأمین
رزقشــان از این طریق است ،بنابراین دلیلی برای عدم فروش
کاا نیست.وی در پاسخ به این سوال که آیا تولید کاهش یافته

گرانی دار قاچاق دام زنده به عراق
را افزایش داد

که می گویید اگر شــرکت ها بار بدهند ،آیا از نظر مواد اولیه
با مشکل روبه رو هستند ؟ تصریح کرد :بنده اطاعی از تولید
ندارم زیرا حدود یک ماه اســت که با تولیدکنندگان به دلیل
مشغله زیادی که آنها دارند ،ارتباطی نداشته ایم .اما به هر حال
آنها نیز معضــات خود را دارند .ولی به هر حال اگر آنها کاا
بدهند ما نیز می فروشیم.

داشتن انبار برای مغازه داران توجیه ندارد
پازوکی خاطر نشــان کرد :یخچال ســایدبای سایدی که 3
میلیون تومان بوده به  25میلیون تومان رسیده ،در یک مغازه
 ١۰متری یا  ١5متری چندتا یخچال و ماشــین لباسشویی و
ظرف شــویی می تواند نگه دارد؟ و یا اینکه این قیمتهای باا
باعث شــده فروشنده ای قدرت خرید تعداد باا نداشته باشد
که بخواهد انبار کند ،بنابراین احتکاری نیز وجود ندارد.رئیس
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه داشتن انبار در
این شرایط برای مغازه داران توجیه ندارد ،افزود :مغازه داران به
دنبال فروش هستند و حتی برخی از آنها افرادی را استخدام
کرده اند تا جلوی درب مغازه بایستند و مشتری جذب کنند،
مثل رســتورانها .حتی پولی برای پرداخــت حقوق به آنها را
نداشــته و به ازای هر مشتری (پورســانتی) پول دریافت می
کنند .وی با اشــاره به اینکه گرانی و باا بودن قیمت ها باعث

چرا هندیها از پروژه راه آهن
چابهار -زاهدان کنار گذاشته شدند؟
معاون ساخت و توســعه راه آهن ،بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه
زیربناهای حمل و نقل کشــور اعام کرد :دلیل کنار گذاشتن هندیها از پروژه
خــط ریلی چابهار – زاهدان این بود کــه خود آنها پای کار نیامدند و نهایتا این
پروژه با اعتبار  3۰۰میلیون یورویی صندوق توســعه ملی آغاز شده و امیدواریم
تا پایان دولت به بهره برداری برســد.عباس خطیبی درباره این که چرا هندیها
از پروژه راه آهن چابهار – زاهدان کنار گذاشته شدند به ایسنا این گونه توضیح
داد که یکی از برنامههای ما از ابتدا برای آغاز پروژه چابهار زاهدان این بود که از
فاینانس خارجی استفاده کنیم که با توجه به ابراز تمایل هندیها برای سرمایه
گذاری در این زمینه با آنها مذاکراتی انجام دادیم و حدود سه سال گذشته تفاهم
نامهای با آنها امضا شد.وی افزود :با وجود امضای تفاهم نامه و گذشتن چند ماه از
آن اقدام موثری از سوی هندیها صورت نگرفت و حتی پس از آن به درخواست
آنها این تفاهم نامه را تمدیدکردیم اما به نظر میرسید طرف هندی چندان در
فاز عملیاتی جدی نیســت.معاون ساخت و توسعه راه آهن ،بنادر و فرودگاههای
شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد :با توجه به این
که توانایی اجرای این پروژه از نظر فنی در داخل وجود داشــت به سمت منابع
صندوق توســعه ملی رفتیم وتوانسیم با وجود ناامیدی از طرف هندیها و این
که آنها خودشــان پای کار نیامدند  3۰۰میلیون یورو اعتبار برای پروژه راه آهن
چابهار -زاهدان مصوب کنیم که از این میزان تاکنون  ١۰۰میلیون یورو تخصیص
داده شده است.
سخنگوی گمرک مطرح کرد؛

صادرات چای ایرانی به  ۱۲کشور جهان
سخنگوی گمرک گفت :چای ایرانی طی  3ماهه اول سال  ۹۹به  ١2کشور جهان
صادر شــده است که از حیث وزنی بالغ بر  5۷5تن و از حیث ارزش  4۹3هزارو
 ۷۸5دار است.ســید روح اله لطیفی اظهار داشــت :کشور قزاقستان با واردات
 ١2۶تن چای ایرانی به ارزش  ١١2هزارو 2١2دار ،اولین مقصد صادراتی چای
ایرانی است و به ترتیب عراق با  23۷تن ،افغانستان با  ۷۶تن و آلمان با  4۰تن
در رتبه های بعدی صادرات چای کشورمان قرار دارند .لطیفی در خصوص میزان
واردات چای به کشــور نیز گفت :در  3ماهه اول ســال جاری ،حدود  ١4هزارو
354تــن چای به ارزش  ۶۸میلیون و ۸۹۰هزارو  ۷۹4دار از گمرکات کشــور
ترخیص شده است .دبیر شــورای اطاع رسانی گمرک افزود  :کشورمان از ١4
کشور واردات چای داشته است که بیشترین حجم واردات از هندوستان با بیش
از  ۸هزار تن و به ارزش  3۶میلیون و  ۸١2هزار و  2۶۹دار بوده است .لطیفی
در ادامه گفت  :سریانکا با بیش از  ١3میلیون دار و امارات متحده عربی نیز با
بیش از  ١١میلیون دار کشورهای طرف معامله برای تامین چای خارجی بودند .

در حالــی که طی روزهای گذشــته
و براســاس توافقات صــورت گرفته
پروازهای مسافری به مقصد ترکیه راه
اندازی شده بود ،مجددا متوقف شد.
طی ماههای گذشــته و در پی شیوع
ویروس کرونــا پروازهای مســافری
در دنیا متوقف شــده و هواپیماهای
بسیاری در این راستا زمین گیر شدند
اما از حدود یک ماه گذشته بسیاری از
کشورها در پی مذاکرات و تفاهمهای
دو جانبه پروازهای خود را به مقاصد
مختلف البته با در نظر گرفتن شروطی
خــاص و پروتکلهــای پیشــگیری
از شــیوع ویروس کرونا مجــددا راه
اندازی کردند.مقصود اسعدی سامانی،
دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی
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شده خریدار کم شــود ،تصریح کرد :قیمت ها آنقدر سنگین
اســت که پر کردن یک انبار کوچک  ١۰میلیارد تومان پول
نیاز دارد ،بنابراین صرفه اقتصادی ندارد که این کار انجام شود.
 60درصد تخلفات مربوط به تقلبی یا قاچاقی بودن کاا
است
پازوکی در خصوص شــکایاتی که از بــازار لوازم خانگی می
شود ،اظهار داشت :خوشبختانه حدود یک ماه و نیم است که
شــکایتی از نظر قیمت لوازم خانگی به اتحادیه نشده است و
۶۰درصد شکایات مربوط به تقلبی بودن و قاچاق کااها است.

وی در پاسخ به این سوال که جلسه ای با دولت در این شرایط
و کمک به مغازه داران نداشته اید ،گفت :روز گذشته جلسه ای
با آقای زالی در خصوص وضعیت استان تهران داشتیم که در
خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله اجباری کردن
زدن ماسک در پاساژهای سر پوشیده و ممانعت از ورود افراد
بدون ماسک و یا فروش ماســک به آنها ،چک کردن درجه
حرارت و تب افرادی که وارد پاســاژها می شوند و گذاشتن
داان های ایزوله در ورودی پاســاژها صحبت شد که ریز این
پروتکل ها در کانال اتحادیه ارســال و به اعضا اطاع رسانی
می شود.

پروازهای ایران به ترکیه
دوباره متوقف شد

امروز روز گذشــته درباره راه اندازی
پروازهــای خارجی به ایران گفته بود
شــرکتهای هواپیمایی قطر ایرویز و
ترکیش ایرایــن پروازهای خود را به
مقاصد مختلف از جمله ایران پس از
هواپیمایی کشــور امارات راه اندازی
کردند.وی درباره شرایط این پرواز نیز
این گونه توضیــح داد که هواپیمایی
ترکیه داشــتن گواهی ســامت و پر
کردن به صورت خــود اظهاری را به
عنوان شــروط خــود در نظر گرفته

و پروازهایــش را بــه مقاصدی مانند
تهــران ،اصفهان و شــیراز آغاز کرده
است.در این راستا برخی ایراینهای
داخلــی بلیت پــرواز را بــه ترکیه را
فروخته بودند اما شب گذشته سازمان
هواپیمایی این کشور پرواز از ایران به
ترکیه را تا اطاع ثانوی متوقف کرد.
رضا جعفرزاده ســخنگوی ســازمان
هواپیمایــی کشــوری در اینباره به
ایسنا گفت :در دوران شیوع ویروس
کرونا ،همه کشورها براساس وضعیت

بهداشتی خودشــان برای راه اندازی
یــا توقــف پروازهای خارجیشــان
تصمیمات مختلفی اتخــاذ کردهاند
و اخیــرا ترکیه به خاطر شــیوع این
بیماری پروازها خارجی خود را برای
برخــی از کشــورها از جمله ایران به
تعویــق انداخت.وی با بیــان این که
ترکیــه هنــوز پروازهای خــود را به
ایران را شــروع نکرده بود در پاســخ
به ســوالی مبنی بر ایــن که تکلیف
مــردم بابت بلیتهــای که به مقصد
ترکیه خریدهاند چه میشــود گفت:
شــرکتهای هواپیمایی برابر مقررات
عمل می کنند و مردم برای پیگیری
این موضــوع میتواند به آنها مراجعه
کنند.

رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی از افزایش قاچاق دام زنده به بازار عراق
خبرداد و گفت :هماکنون هر کیلوگرم شــقه گوســفندی بدون دنبه با نرخ
۹۷هزار تا ۹۸هزار تومان به مغازهدار و با احتســاب ١۰درصد ســود ١١۰ ،تا
 ١١2هزار تومان به مصرفکننده عرضه میشود.علیاصغر ملکی ابراز کرد :در
زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم گوســفند زنده در بازار تهران  45هزار تومان
اســت که اگر وارد بازار عراق شــود به  ۹۰هزار تومان میرسد.وی همچنین
اظهارداشــت :این عامل باعث شده است همه شاهد خروج غیرمجاز دام زنده
از شهرهای اشــنویه و پیرانشهر به بازار سلیمانیه عراق باشند.رئیس اتحادیه
گوشــت گوسفندی گفت :این دو شهر از حیث مسافت با مرز سلیمانیه عراق
خیلی نزدیک هستند و افراد پیاده میتوانند دام زنده را به آن طرف مرز گسیل
دهند.وی افزود :وقتی اختاف 5۰هزارتومانی در دو بازار وجود داشــته باشد
طبیعی است که دامدار با پذیرش ریسک آن اقدام به فروش دام در بازار عراق
میکند.ملکی خاطرنشــان کرد :این اقدام باعث ایجاد کمبود عرضه دام زنده
و بهتبع گرانی گوشــت قرمز در بازار داخلی شده است که مراجع قانونی باید
موضوع مدنظر را قاطعانه پیگیری کنند.
غریب پور در دیدار رئیس هیات عامل ایمیدرو با استاندار فارس اعام شد:

اختصاص  ۶۰۰میلیارد تومان به توسعه
زیربناهای استان فارس

رئیــس هیات عامــل ایمیدرو گفت :این ســازمان در
راســتای وظایف توســعه ای خود ،عاوه بر اختصاص
اعتبار  4۰۰میلیــارد تومانی برای احــداث جاده 45
کیلومتری امرد  -پارســیان 2۰۰ ،میلیارد تومان در
احداث جــاده خرامه  -نی ریز اختصاص خواهد داد.به
گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،خداداد غریب پور در نشســت بررسی وضعیت
معادن و برنامه های ایمیدرو در اســتان فارس که با حضور استاندار و جمعی از
نمایندگان این اســتان در مجلس شورای اسامی که در محل استانداری فارس
برگزار شد ،افزود :توسعه زیربناها در استان فارس توسط ایمیدرو هدفگذاری شده
است.وی گفت :بر این اساس ایمیدرو احداث جاده های امرد  -پارسیان(به طول
 45کیلومتر) با ســرمایه گذاری  4۰۰میلیارد تومان را مورد توجه قرار داده که
عملیات انتقال محصول از منطقه ویژه اقتصادی امرد به بندر پارسیان را تسهیل
خواهــد کرد.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :از ســوی دیگر ایمیدرو
 2۰۰میلیــارد تومان اعتبار برای احداث جــاده خرامه به نی ریز اختصاص داد
که در حال حاضر این طرح در مرحله انتخاب پیمانکار است.رئیس هیات عامل
ایمیدرو با اشاره به اکتشــافات ایمیدرو در استان فوق ،گفت ۶۰ :هزار کیلومتر
مربع از کل مساحت استان فارس ،تحت عملیات اکتشافی ایمیدرو قرار دارد .وی
ادامه داد :در شرق استان فارس معادن فراوان دولومیت شناسایی شده که برنامه
مشارکت با بخش خصوصی در این معادن مورد توجه است.
سرپرست فرمانداری شهرستان مبارکه:

یک مقام مسئول:

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت:

رشد  ۳۹درصدی صادرات وزنی ایران
به امارات

معافیت مالیاتی شرکتهای تازه وارد
به بورس در سال ۹۹

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران اعام کرد :از نظر وزنی
صادرات ایران به امارات در سه ماهه ابتدای سال  ۹۹نسبت به سال  ۹۸با  3۹درصد
افزایش به سه میلیون و  3۷۷هزار تن رسید.به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران،
فرزاد پیلتن در مورد آخرین وضعیت تجارت با امارات گفت :بازار امارات  ١5.2درصد
ســهم در صادرات ایران در سه ماهه اول سال  ١3۹۹داشته و میزان صادرات به این
کشور  ۹۶۷میلیون دار در مدت مذکور بوده است .این رقم در مدت مشابه از سال
 ١3۹۸معادل  ۸۹5میلیون دار بوده که نشان از رشد  ۸درصدی دارد .اما از نظر وزنی
صادرات ایران به امارات در سه ماهه ابتدای سال  ۹۹نسبت به سال  ۹۸با  3۹درصد
افزایش به سه میلیون و  3۷۷هزار تن رسید که در این میان محصواتی مانند هندوانه
بــا  ١۹۰۷۰هزار دار و گوجه فرنگی بــا  ١۸میلیون و  4۷۰هزار دار در صدر اقام
صادراتی به این کشور بودهاند.وی افزود :کشور امارات با توجه به اینکه هم در زمینه
صادرات و هم واردات جزو شــرکای اصلی تجارت خارجی کشور محسوب میشود،
نقش مهمی در اقتصاد جمهوری اسامی ایران دارد.مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی
سازمان توســعه تجارت ایران تصریح کرد :کشور امارات هم در راستای تحریمهای
آمریکا علیه کشورمان و هم در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدودیتهای
مختلفی را برای حمل و نقل کااهای صادراتی کشورمان به بنادر خود و همچنین
تردد و مبادات پولی تجار ایرانی ایجاد کرده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :سازمان امور مالیاتی به
موضوع حسابهای سالهای گذشته شرکتهایی که در سال  ۹۹وارد بازار بورس
شوند ،وارد نخواهد شد که این مشوق و فرصت فقط تا انتهای سال  ۹۹معتبر است.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت« ،سعید زرندی» افزود :یکی از دایل راغب
نبودن برخی شرکتهای تولیدی به بازار سرمایه ،مشکات مالیاتی سالهای گذشته
است.وی ادامهداد :پذیرش بنگاههای صنعتی ،معدنی و تجاری در بازار سرمایه (بورس
و فرابورس) از برنامههای وزارتخانه در ســالجاری است.زرندی گفت :برای ترغیب
متقاضیان به پذیرش در بازار سرمایه ،اقدامات موثری انجام شده که مهمترین آنها
رفع دغدغه شرکتها برای ورود سازمان مالیاتی به پروندههای سالهای گذشته آنها
بود.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت توضیح داد :با حمایت سران قوا و تایید رهبر
معظم انقاب ،این مشکل برای سال  ۹۹رفع شده است.زرندی بیانداشت :با موافقت
وزیر اقتصاد ،نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت در هیات پذیرش بورس عضویت
یافت ،موضوعی که موجب تســریع در روند پذیرش شــرکتهای تولیدی خواهد
شد.وی تاکید کرد :باید این واقعیت را پذیرفت که بخش صنعت راهی جز حرکت
به ســمت ابزارهای نوین مالی ندارد.این مقام مسوول اضافهکرد :هماکنون سیستم
بانکی تنها منبع تامین مالی بخش تولید است ،اما نمیتواند جوابگویی نیازهای بخش
صنعت و معدن باشد؛ بر این اساس باید به سمت ابزارهای جدید رفت.

حمایت از فواد مبارکه  ،حمایت از اشتغال
و تولید است
سرپرســت فرمانداری شهرســتان مبارکه پــس از بازدیــد از خطوط تولید
شــرکت فواد مبارکه اظهار داشت :از مشــاهده کار و تاش در این شرکت
لذت بردم و به عنوان یک ایرانی به عزم و پشــتکار مهندســین و کارکنان در
این مجموعــه تولیدی افتخار می کنم.وی ضمن اشــاره به نقش موثر فواد
مبارکه در حوزه اقتصاد ملی افزود :فواد مبارکه علی رغم فشــار تحریم های
ظالمانه و مشکات ناشی از شیوع بیماری کرونا که عرصه اقتصادی کشور را
در شــرایط ســختی قرار داده ،همچنان به عنوان یک صنعت مادر در منطقه
و کشــور تاثیر گذار اســت و نقش بســزایی در اقتصاد و اقتدار ملی ایفا می
نماید.سرپرســت فرمانداری شهرستان مبارکه تعامل و همکاری های متقابل
را مقدمه تحقق شــعار جهش تولید دانســت و خاطر نشان کرد :دستیابی به
این شــعار بر اســاس منویات مقام معظم رهبری یک رسالت همگانی است.
هدایــت در ادامــه نقش فواد مبارکه را در توســعه متــوازن منطقه ،مثبت
ارزیابــی و از عزم و اراده مدیریت فواد مبارکه در این راســتا تشــکر نمود.
وی حمایت از صنعتگران را رسالت اصلی دولتمردان دانست و افزود :حمایت از
این شرکت ،حمایت از اشتغال و تولید است .هدایت خودکفایی و بومی سازی
های صورت گرفته در فواد مبارکه را از جمله برکات تحریم ها برشــمرد و از
مشارکت فواد مبارکه در تامین فواد ویژه و مقاوم در محیط نفت و گاز ترش
در پروژه خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک قدردانی کرد.

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

www.sobh-eqtesad.ir

نگـــاه
روندهای فناوری بانکی که بر سال ۲۰۲۰
حاکم خواهد شد
یکی از مهمترین موضوعات حل نشــده سالهای گذشــته بانکها با شروع دهه
جدید ،همچنان ادامه دارد و آن این اســت که در چــه زمان و چگونه  Big Techبه
شکل قابل توجهی خدمات مالی را متحول میکند.به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل
از  ،visiblebankingزمانــی که فیس بوک پروژه ارزهای دیجیتال لیبرا خود را آغاز و
گــوگل همکاری خود را با  Citigroupبرای چک کردن حســاب ها آغاز کرد؛ البته
این موارد فقط نوک کوه یخ در این بخش هســتند و بانکداری تا سال  2030می
تواند بســیار متفاوت از امروز باشد.بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند امسال آگاهی
بیشتری درمورد پروژه هایی از طریق  Big Techانجام شده ،ایجاد شود و به طور حتم
تنها بانکهای  Big Techنباید نگران این موضوع باشند؛ زیرا هنوز فین تک به توسعه
پیشرفت های خود در سیستم بانکی و بخصوص در میان هزاره جوان و مشتری های
نسل  Zادامه می دهد.در زیر نگاهی به چگونگی عملکرد برخی از این روندها در سال
 2020می پردازیم:
شرکت های فنی عمیق تر به بانکداری می پردازند
شــرکت های بزرگ فناوری ،با گروهی از توســعه دهنــدگان درجه یک با ایجاد
محصوات مناسب ،برند خود را در خدمات مالی در سال  2019مطرح کردند و به
نظر می رســد این تنها آغاز تاش آنها در این بخش است .اپل در ماه آگوست اپل
کارت خود را با گلدمن ساکس راه اندازی کرد و در ماه نوامبر نیز فیسبوک اعام کرد
که  Facebook Payمکانیزم پرداختی اســت که در Messenger Instagram، WhatsApp
و  Facebookفعالیت میکند.در این فضا شرکتهای بزرگ فناوری ،تاشها برای ارائه
تسهیات به کسب وکارهای کوچک را گسترش دادند .وام آمازون به فروشندگان
در سال  201۷حدود  1.5میلیارد و در سال  201۸در حدود  1میلیارد دار تخمین
زده شــده است .همچنین پی پال هر سه ماه بیش از  1میلیارد دار وام سرمایه در
گردش ارائه می دهد و  Stripeبازوی سرمایه در گردش خود به عنوان Square Capital
را در ماه سپتامبر راه اندازی کرد که در  5سال گذشته در حدود  5.5میلیارد دار وام
به  2۷5000فروشنده داده است.افزون بر این ،کارت بدهی  Square Cashتوسط 3.5
میلیون نفر استفاده می شود و این شرکت در ماه ژانویه کارت بدهی برای مشاغل را
نیز راه اندازی کرد Square .همچنین برای پرداخت های شخص به شخص یک برنامه
 Square Cashدارد Uber.در بخش  Uber Moneyکه اخیرا ً ایجاد شده ،در حال ساختن
ثبات در محصوات خدمات مالی برای رانندگان و مشتریان است .این برنامه در حال
حاضر یک حساب بانکی ،کارت بدهی و برنامه بانکی تلفن همراه از طریق Green Dot
ارائه می دهد Uber .قصد دارد به رانندگان اجازه دهد به طور خودکار بخشی از هزینه
هر سفر را ذخیره کرده و از این طرق یک برنامه سامتی مالی جامع را ایجاد کند.
برخی از شرکتهای فناوری در مورد برنامه های خود در سال  2020به مشارکت با
یکدیگر پرداخته اند :گوگل قصد دارد از طریق سیتی گروپ و اتحادیه اعتباری فدرال
استنفورد ،حساب های حسابداری را به مصرف کنندگان ارائه دهد.فیس بوک قصد
دارد سال آینده یک شبکه پرداخت  cryptocurrencyرا بر اساس یک دارایی دیجیتالی
با عنوان  Libraراه اندازی کند .گرچه کنگره و تنظیم کنندگان این تاش را بر هم زده
و کاهش داده اند ،اما نباید آن را نادیده گرفت.یکی از موانع احتمالی شرکتهای بزرگ
فناوری ،ایحه پیشــنهادی در مجلس است با عنوان قانون دور نگه داشتن فناوری
های بزرگ از امور مالی اســت و قصد دارد آرزوهای خدمات مالی این شرکت ها را
محدود کند؛ اما بسته به شرایط ممکن است این فضا به سرعت تغییر کند .در حالی
که غالباً یک بانک ( )Goldman, Green Dot, Citigroupدر پشــت صحنه تاش های
شرکت های فنی وجود دارد ،شرکت های بزرگ فناوری با جمع آوری داده های خود
و ایجاد روابط و مارک های تجاری در حال دستیابی به مقیاس قدرتمندی هستند.
بانک ها و  intechها در ارائه بینش به مشتریان در اولویت قرار می گیرند
مدتی اســت امکان ارائه مشاوره مناسب به مشتریان در لحظه ای که به آن احتیاج
دارند به یک هدف مقدس تبدیل شده است که بانک ها و  intechها در حال نزدیک
شــدن به این هدف هستند و پیش بینی میشود امسال تاش های خود را در این
بخش افزایش دهند.در ســال  Huntington Bank ،2019نرم افزاری مبتنی بر هوش
مصنوعی را به بازار عرضه کرد که به مشتریان در مورد پس انداز ،هزینه و دستیابی
به اهداف مالی مشاوره می دهد و ممکن است به مشتری هشدار دهد که با توجه به
فعالیت مالی و بر اساس مبلغ و تاریخ موعد صورتحساب ،ممکن است مانده حساب
فعلی مشتری در هفت روز آینده نتواند مبلغ صورتحسابش را پوشش دهد .همچنین
هشــدارهای پرداخت اشتراک به مشتریان می گوید که چه زمانی باید هزینه های
اشــتراک خــود را بپردازند و یا در چه زمانی دوره اشــتراک رایگان آن ها به پایان
می رسد .هشدارهای دیگر هنگامی که صورتحساب مشتریان به اشتباه توسط یک
بازرگان یا رســتوران دو برابر شده به وی اطاع داده می شود.این بینش ها توسط
نرم افزار  Engageهدایت می شــود که از تجزیه و تحلیل برای نظارت بر داده های
معامله در زمان واقعی استفاده میکند و عادت های خاص کاربر را برای ارائه بینش به
مشتریان مشخص می کند.
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عضو شورای عالی بورس مطرح کرد:
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چه کسانی بازندگان بازار سرمایه هستند

عضو شــورای عالی بورس گفت :متاسفانه مجموعه سیاست گذاریها
در اقتصاد کشــور به ســمت تنش در بــازار ارز پیش رفته و هر چند
که مردم انتظار اصاح قیمت در بازار ســرمایه را داشتند اما وضعیت
بازار ارز باعث این افزایشها در بورس شد.سعید اسامی درباره دایل
افزایش  53هزار واحدی شاخص با وجود اینکه از چند روز گذشته آثار
آغاز اصاح قیمت دیده میشــود ،اظهار داشت :بازار سرمایه به شدت
به ســایر تصمیمات در اقتصاد وابسته اســت ،از آنجایی که متاسفانه
قیمت دار در چند روز اخیر رو به رشــد بوده ،این رشد نرخ ،سیگنال
افزایش قیمت را در بازار سرمایه میدهد.وی با بیان اینکه قیمت یک
امر نسبی است ،ادامه داد :سیگنالهایی که سایر بازارها میدهند ،برای
مــردم انتظارات تورمی ایجاد میکند ،به طور قطع بازار ســرمایه هم
از این جریان مســتثنی نخواهد بود و مردم برای حفظ ارزش دارایی
خود ،ترجیح میدهند در بخش ســرمایهگذاری نقد شونده بازار باقی
بمانند.عضو شورای عالی بورس افزود :بنابراین اگر میخواهیم که بازار
سرمایه قیمتها را به درســتی نشان دهد باید انتظارات را در جامعه
درست شــکل دهیم .متاسفانه مجموعه سیاست گذاریها در اقتصاد
کشور به سمت تنش در بازار ارز پیش رفته و هر چند که مردم انتظار
اصاح قیمت در بازار سرمایه را داشتند اما وضعیت بازار ارز باعث این

افزایشها در بورس شد .اسامی تاکید کرد :موضوع مهم بازار سرمایه
این اســت که حجم معامات امروز نزدیک به  29هزار میلیارد تومان
بوده که نشان میدهد که حجم معامات هم بسیار بااست.وی با بیان
اینکه مهم ترین سیگنال بازار سرمایه ارز است ،اظهار داشت :متاسفانه
سیاســت گذار هم ســیگنال بدتری به بازار سرمایه میدهد از جمله
اجرای برخی از محدودیتها برای بازار ارز که نشان میدهد دولت ارز
ندارد و متاسفانه نتیجه این سیاست گذاریها را مستقیما در بازار ارز
میبینیم البته باید توجه داشته باشیم که انتظارات تورمی هم در کشور
شــکل گرفته است و سرمایهداران امروز انتظارات تورمی بسیار باایی
دارند .عضو شورای عالی بورس گفت :وضعیت بازار سرمایه هنوز هم
نگران کننده نیســت .اسامی ادامه داد :اگر همین روند امروز بازار تا
ســه روز دیگر ادامه باشد ،شاخص به دو میلیون میرسد .وی درباره
خطرات اصاح قیمت و احتمال ریزش شاخص برای سهامداران خرد
تاکید کرد :اصاح قیمت برای کسانی که از سه ماه گذشته به قبل وارد
بازار شدند ،خطری ندارد چراکه بازدهی بسیار زیادی نصیب این افراد
شــده و با تصحیح قیمت  10الی  15درصدی هم نباید نگران باشند
و بازنده بازار نخواهند بود اما این نگرانی برای کســانی که دیرتر وارد
بازار شدند وجود دارد.

الزامات انتشار گواهی سپرده یورویی

نحوه تبدیل وجوه اوراق ،بازپرداخت در سررسید،
تعیین نرخ ســود ،محل تامین وجــوه ارزی از
جمله مهمترین مســائل و چالشهــا در مورد
گواهی سپرده یورویی به شمار میآیند.به تازگی
رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای
انتشار گواهی سپرده یورویی در آینده خبر داده
اســت .دکتر عبدالناصر همتی در یادداشت خود
اظهار داشــته است« :در راستای چارچوب فعلی
سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به
منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت
هدف  22درصدی بانک مرکزی به زودی گواهی
ســپرده یورویی را به شــورای پول و اعتبار ارائه
خواهد داد .بر این مبنا قرار اســت بانک مرکزی
در قالب گواهی یورویی با ســود مشــخص و با
فروش به نرخ بازار ،نســبت به جمع آوری ریال
اقدام نماید».به طور کلی استفاده از ابزارهایی که
به سیاســتگذار پولی کمک نماید تا با مدیریت
نقدینگــی ،به کاهش نوســانهای غیرعادی در
نرخ ارز ،تورم و  ...جلوگیری کند ،مطلوب است.
ولی توجه به ماهیت و کارکرد ابزارها و شــرایط
زمینهای انتشــار آنها اهمیت زیادی دارد .گرچه
در مقطع کنونی ،انتشــار گواهی سپرده یورویی
در حد پیشنهاد به شــورای پول و اعتبار مطرح
شــده و جزئیات آن مشخص نشــده است ،ولی
شایســته اســت طراحان و مجریان این طرح،
برخــی ماحظات و الزامــات را در این خصوص
مــد نظر قــرار دهند که در ادامــه به مهمترین
آنها اشاره خواهد شــد:از آنجا که گواهی سپرده
در نظام بانکی ،معمواً با عنوان «گواهی سپرده
سرمایهگذاری مدتدار» و در دو نوع عام و خاص
شناخته میشود ،لذا با توجه به عدم ذکر عبارت
«ســرمایهگذاری» در گواهی ســپرده یورویی،
چنین به ذهن متبادر میشــود که این اوراق از
نوع ســرمایهگذاری نیست و چنانچه رئیس کل
بانک مرکزی نیز در یادداشــت خود اعام کرده،
این اوراق در راستای سیاستگذاری پولی منتشر
میشود .لذا به نظر میرسد این اوراق ،با گواهی
سپرده سرمایهگذاری مدتدار که توسط بانکها
قابل انتشــار است ،دســت کم از جهت کارکرد
متفاوت خواهد بود و مســائل جدیدی از جمله

تعیین نرخ سود مشــخص ،بلوکه کردن وجوه و
 ...در رابطــه با آن مطرح میشــود.آنگونه که در
یادداشــت رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده،
هنگام انتشــار اوراق ،مبلغ آن به صورت ریالی و
معادل نرخ بازار از خریداران دریافت میشــود.
هرچنــد در رابطه با نحوه تبدیل مبلغ حاصل به
یورو اشارهای نشده است ،ولی این احتمال وجود
دارد که ناشر اوراق (بانک مرکزی) ،پس از انتشار
و تأمیــن ریال ،مبلغ اوراق را به یورو تبدیل کند
و تا سررســید نگه دارد و در سررسید به همراه
سود تعیین شــده به خریداران بازپرداخت کند.
در این صورت باید چند مســئله مــد نظر قرار
گیــرد .از جمله اینکه محل تأمین یورو توســط
ناشــر اهمیت دارد و بســته به اینکــه از طریق
بازار ،صندوق توســعه ملی ،ذخایر بانک مرکزی
و مانند آن تأمین شــود ،هــر کدام ماحظات و
چالشهای خاص خود را دارد .برای مثال تأمین
یورو از طریق بازار ممکن است باعث ایجاد فشار
مقطعی در تقاضا برای یورو شود؛ به عاوه چون
ظاهرا ً قرار نیست وجوه حاصل در طرح خاصی به
کار گرفته شود ،لذا پرداخت سود بابت آن محل
تأمل است .ولی اگر ناشر ،مبلغ حاصل را به یورو
تبدیــل نکند و تبدیل ریال بــه یورو و بالعکس،
بیشتر جنبه حسابداری داشــته باشد تا واقعی،
بسته به نوع قرارداد و شرایط آن ،در این صورت
نیز با مسائلی همچون بروز ریسک تبدیل ارز به
خریدار یا ناشــر یا هر دو مواجه خواهیم شد که
ازم است برای مدیریت آن تدبیر ازم اندیشیده
شــود.با توجه بــه برخی تجارب گذشــته برای
دریافت سپردههای ارزی از مردم یا انتشار اوراق
ارزی ،ازم است سازوکار مناسبی برای جذابیت
اوراق در نظر گرفته شود تا با جلب اعتماد عمومی
امکان بهتر فروش گواهی سپرده یورویی فراهم
شــود .در این خصوص مســائلی از قبیل معیار
تعیین نرخ تبدیل ریال به یورو (نرخ بازاری یا نرخ
سنا) ،نحوه پرداخت یورو به خریدار در سررسید
(نقدی یا غیر آن) ،حداکثر اوراق قابل تخصیص
به هر خریدار و مانند آن در جذابیت اوراق اثرگذار
خواهد بود.یکی دیگر از ابعاد مهم گواهی سپرده
یورویی ،توجه به ضوابط شرعی ازم برای طراحی

و انتشار این نوع اوراق است .در این رابطه بایستی
ماحظات مربوط به نوع قرارداد پایه اوراق ،نحوه
استفاده از منابع حاصل ،معامات اوراق در بازار
ثانویــه ،قیمتگذاری و تعیین نرخ ســود اوراق،
بازپرداخت وجوه در سررسید و  ...به لحاظ شرعی
مورد توجه قرار گیرد .برای مثال اگر قرار باشــد
این اوراق بر پایه قرارداد ودیعه منتشر شود ،طبق
ضوابــط این عقد ،نمیتــوان منابع حاصل را در
طرح خاصی به کار گرفت و باید آنها را بلوکه کرد،
لذا پرداخت سود برای اوراق محل اشکال خواهد
بود .با توجه بــه لزوم پرداخت مبالغ ارزی اصل
و سود اوراق در سررســید آنها ،باید منابع مورد
نیاز برای این منظور در نظر گرفته شود .در این
خصوص میتوان به تجربه انتشار اوراق مشارکت
ارزی در گذشته توجه کرد که در آن شبکه بانکی
با مشــکاتی در رابطه با بازپرداخت در سررسید
از محل منابع طرحها مواجه شدند .در آن زمان
برخی از بانکها در سررســید بــه دلیل فقدان
منابــع ارزی ازم ،به جای بازپرداخت ارزی وجه
اوراق ،برای خریــداران آن اوراق اقدام به افتتاح
حساب کرده و اعام نمودند معادل ریالی وجوه
ارزی سرمایهگذاران به نرخ رسمی به حساب آنها
واریز خواهد شــد؛ اقدامی که با توجه به تفاوت
زیاد نرخ ارز رســمی و آزاد در آن زمان ،موجب
بروز اعتراض از ســوی سرمایهگذاران شد .از این
رو توجه به پیشبینی منابع ازم برای تسویه در
سررســید از اهمیت ویژهای در رابطه با گواهی
ســپرده یورویی برخوردار اســت .ضمن اینکه
بازپرداخت مبلغ نسبتاً زیاد یورو در سررسید ،از
جهت اثرگذاری آن بر عرضه و تقاضای بازار حتماً
باید مد نظر قرار گیرد.در مجموع به نظر میرسد
توجه به ابعاد گوناگون عملیاتی ،اقتصادی و فقهی
در گواهی سپرده یورویی ،در موفقیت یا شکست
این سیاســت پولی اثرگذار است و باید پیش از
نهایی شدن و اجرای این سیاست به دقت توسط
بانک مرکزی مد نظر قرار گیرد.

منبع  :ایبِنا
رســول خوانساری (کارشــناس ارشد پژوهشی
پژوهشکده پولی و بانکی)

دستور همتی برای مساعدت در انتشار اوراق مشارکت
اتوبوس ومتروی تهران
رئیس کل بانک مرکزی برای کمک به توســعه خطوط اتوبوس و متروی تهران دستور مساعدت
صادر کرد.رئیس کل بانک مرکزی برای کمک به توسعه خطوط اتوبوس و متروی تهران دستور
مساعدت صادر کرد .بنابراین گزارش ،این دستور در پی درخواست محسن هاشمی ،رئیس شورای
شهر تهران صادر شده است.هاشمی روز شنبه در گفت و گویی گفته بود :در صورت تاخیر سیستم
بانکی یکهزار میلیارد تومان اوراق مشــارکت اتوبوس و متروی تهران تا پایان تیر می ســوزد ،لذا
ضروری است یکهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت که مربوط
به ســال  9۸است ،تا پایان تیرماه منتشر شــود.وی افزوده بود :شهروندان تهرانی از رئیس بانک
مرکزی انتظار دارند مشکات بروکراســی و اداری را با استفاده از اختیاراتش حل کند و دستور
انتشار فوری اوراق را در فرصت کوتاه باقی مانده به بانک رفاه بدهد.از سوی دیگر ،شنیدهها حکایت
از آن دارد که دکتر عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است برای انتشار اوراق
مذکور تا پایان تیرماه مساعدت شود.اوراق مشارکت مذکور معادل یکهزار میلیارد تومان برای مترو
و  500میلیارد تومان برای خرید اتوبوس است که برای سال  9۸مصوب شده بود ،اما در پایان سال
گذشته برای چهار ماه دیگر تمدید شد تا شهرداری بتواند از این فرصت استفاده کند.

اعام رستههای جدید کسب و کارهای آسیبدیده
از بیماری کرونا
بانک مرکزی رســتههای جدید کســب و کارهای آســیبدیده از بیماری کرونا را اعام کرد،.
بانک مرکزی پیرو بخشنامههای پیشین در خصوص اعام فهرست رستههای کسب و کارهای
آســیبدیده از بیماری کرونا فهرســت جدید این کسب و کارها را اعام کرد که بر این اساس
مهدهای کودک خصوصی و شرکتهای مرتبط با خدمات نمایشگاهی مشمول نیز در بخشنامه
جدید مشمول دریافت این تسهیات شدند.براساس این بخشنامه مهدهای کودک غیردولتی
تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور به عنوان کسب و کارهای واجد شرایط بهرهمندی از امتیاز
تنفس ســه ماهه پرداخت اقساط بانکی ،تحت شمول رسته «مراکز و مجتمعهای فرهنگی و
آموزشـی» تشـخیص داده شد.

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد برگزار میشود
چهارمین جشــنواره فیلم کوتاه پاسارگاد با محور حمایت از تولید و رشد اقتصاد ملی برگزار
میشود.نشست خبری مجازی با حضور حســن بلخاری مشاور فرهنگی و هنری مدیرعامل
بانکپاسارگاد و دبیر جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد ،راحله شهرابی مدیر امور حوزه راهبری و
روابطعمومی و ارشد هدایتی سرپرست روابطعمومی بانکپاسارگاد ،با هدف اعام رسمی آغاز
به کار چهارمین جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد با محور «حمایت از تولید و رشد اقتصادملی»
و همچنین رونمایی از پوســتر این جشنواره برگزار شد.در این نشست حسن بلخاری ،مشاور
فرهنگی و هنری مدیرعامل بانکپاســارگاد و دبیر جشــنواره فیلم کوتاه پاسارگاد با اشاره به
برگزاری چهارمین دوره این جشــنواره گفت :این جشــنواره در گذشته به صورت دوساانه
برگزار میشد و هر چند آخرین دوره جشنواره بهمنماه سال گذشته برگزار شده ،اما به دلیل
نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید و اهمیت این موضوع ،قرار بر این شدهاست که امسال
هم نسبت به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه اقدام کنیم.
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گوترش:

کرونا نابرابریها را در جهان آشکار کرد

دبیر کل ســازمان ملل با انتقــاد از نابرابریهای اقتصادی و بهداشــتی در
جهان ،گفت که کرونا این بیعدالتیها را آشکار کرد«.آنتونیو گوترش» دبیر
کل ســازمان ملل متحد در یک سخنرانی به مناســبت سالروز بزرگداشت
«نلســون ماندا» رییس جمهوری پیشــین و رهبر جنبش ضدآپارتاید در
آفریقای جنوبی خواســتار پایان دادن به نابرابریها در جهان شد که عامل
تظاهرات گسترده ضدنژادپرستی بوده و با شیوع ویروس کرونا بیش از پیش
آشــکار شده اســت.گوترش با بیان اینکه»کووید ۱۹مثل اشعه ایکس عمل
کرده و شــکافهای موجود در اسکلت شکننده جوامعی را که ما ساختهایم،
آشکار کرده» ،افزود :این ویروس مغالطهها و اشتباهات را در همه جا آشکار
میکنــد :این دروغ که بازار آزاد میتواند همه را از نظام بهداشــت بهرهمند
کند ،این تخیل که کار بهداشــتی رایگان کار نیست ،او این توهم که ما در
جهان پسانژادپرســتی زندگی میکنیم و این افســانه که ما همگی در یک
وضعیت هستیم.دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که کشورهای توسعهیافته
به شدت برای بقای خود سرمایهگذاری میکنند و نتوانستهاند حمایت ازم
را در این شــرایط خطرناک از کشــورهای در حال توســعه به عمل آورند.
گوترش به نظام نابرابر اقتصادی در جهان اشــاره کــرد و ادامه داد که ۲۶
نفــر از ثروتمندترین افراد جهان به اندازه نیمی از جمعیت کل جهان ثروت
دارند ...و این نابرابریهای (نژادی ،جنسی ،طبقاتی و ملیتی) در جهانی که
با شــیوع کرونا چندپارچه شده به چشــم میآید.وی همچنین توضیح داد
که کشــورهای در حال توسعه ،به ویژه کشــورهای آفریقایی ،به خوبی در

ســطح جهانی قدرت ،از جمله در بانک جهانی به لحاظ اقتصادی و شورای
امنیت سازمان ملل به لحاظ سیاسی ،نماینده ندارند.دبیر کل سازمان ملل از
زمان آغاز شیوع کرونا در جهان بارها نسبت به نابرابری موجود در دسترسی
مردم جهان به منابع پزشکی و غذا انتقاد کرده و خواستار کمک کشورهای
توسعهیافته به کشورهای فقیر و در حال توسعه شده است.وی روز شنبه در
یک گفتوگوی رسانهای نیز از کشورها خواست هرکدام که موفق به ساخت
واکسن کرونا شــدند ،آن را در دسترس همه مردم جهان قرار دهند.پیشتر
شورای حقوق بشر ســازمان ملل با تصویب قطعنامهای در مورد مسئولیت
دولت ها در رسیدگی به مساله شیوع کرونا ،بر لزوم دسترسی همه کشورها
به واکســن کووید ۱۹ -تاکید کرده بود.اعضای این شورا در این قطعنامه با
اجماع نظر به نقش محوری دولت ها در پاسخ به مساله شیوع کرونا و دیگر
شرایط اضطراری مرتبط با امور بهداشتی اشاره کرده است.این قطعنامه ضمن
برجستهسازی تاثیر مساله توسعه پایدار و حقوق بشر عنوان کرد که تدابیر
اضطراری دولتها در پاســخ به بیماری کووید ۱۹-باید به الزامات آنها تحت
قوانین حقوق بشــری کاربردی پایبند باشد .در این قطعنامه همچنین بر
اهمیت دسترسی برابر به معاینات ،درمان و واکسن این بیماری تاکید شده و
عنوان شد که تولید هر واکسن مربوط به بیماری کووید ۱۹ -باید به عنوان
یک کاای عمومی جهانی در نظر گرفته شود.شمار مبتایان به ویروس کرونا
در جهان از  ۱۴میلیون و  ۳۰۰هزار نفر گذشت و تعداد جان باختگان در اثر
ابتا به این ویروس نیز بیش از  ۶۰۰هزار نفر است.

انگلیس به جای هوآوی از ژاپن در ایجاد
شبکه  ۵Gکمک میگیرد

سازمان رسانهای نیکی اعام کرد ،دولت انگلیس از ژاپن خواسته در ایجاد شبکه
 ۵Gیا شبکههای بیسیم نسل پنجم برای این کشور ،کمک کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،این درخواست پس از آن مطرح شد که انگلیس روز
سهشنبه تصمیم گرفت برای شرکت هوآوی ،غول تکنولوژی چین ،از پایان سال
در تأمین تجهیزات شبکه ،ممنوعیت ایجاد کرده و تمام تجهیزات این شرکت را
تا سال  ۲۰۲۷از شبکهها حذف کند.مقامات انگلیسی به همتایان خود در توکیو
گفتند که امکان دارد شرکتهای فناوری ژاپنی مانند «انافسی» و «فوجیتسو»
به عنوان تأمینکننده ،جایگزین هوآوی شوند و خواستار حمایت طرف ژاپنی در
افزایش فناوری شبکهها و صرفجویی در هزینهها شدهاند.انگلیس به دنبال آن
است که شرکتهای ژاپنی را به رقابت با دیگر شرکتهای ارتباطات از راه دور،
مانند شــرکت «اریکسون» سوئد و «نوکیا» فناند وا دارد و بدین ترتیب توسعه
محصوات کم هزینه و مناسب برای شرکتهای تلهکام بریتانیایی را ارتقا بخشد.
واشــنگتن با ارجاع به نگرانیهای امنیت ملــی ،در حال رهبری تبلیغاتی برای
ممنوعیت اســتفاده از هوآوی در شبکههای سراسر دنیاست .این در حالی است
که هوآوی این ادعا را که تهدیدی برای امنیت کشورهاســت ،رد کرده اســت.
زمان کوتاهی بعد از اعام این ممنوعیت ،مقامات دولت انگلیس روز سهشــنبه
با نمایندگانــی از نهادهای دولتی ژاپن ،از جمله وزیر امنیت ملی و «مرکز ملی
آمادگی حادثه و اســتراتژی برای امنیت سایبری» ،دیدار کردند تا از آنها طلب
همکاری کنند .طرف ژاپنی همچنین نیاز به همکاری با شرکتهای انگلیسی در
توسعه تکنولوژی  ۵Gرا تایید کرد.سه شرکت هوآوی ،اریکسون و نوکیا ،نزدیک
به  ۸۰درصد بازار ایســتگاه استقرار  ۵Gجهانی را در کنترل دارند ،در حالی که
انافسی و فوجیتسو کمتر از یک درصد این بازار را در کنترل خود دارند.

خواهر کیم جونگ اون در مسیر قدرت

کارشناسان امور کره شمالی گفتهاند ،خواهر کیم جونگ اون با ارتقای درجه در
کمیته مرکزی حزب حاکم کره شــمالی و قرار گرفتن در موقعیتی که میتواند
جای برادرش را به عنوان رهبری این کشــور بگیرد ،در آســتانه تبدیل شــدن
به یک قدرت مطلق قرار گرفته اســت.به گزارش روزنامه اکسپرس ،روی کالی،
مســافری که به صورت دائم به کره شمالی سفر میکند در کتابی با عنوان «با
چشمهایت نگاه کن و به جهان بگو» درباره تجربیاتش در این سفرها مینویسد:
کیم یو جونگ ،خواهر  ۳۲ساله کیم جونگ اون ،رهبری کره شمالی دوم ژوئیه
به عنوان عضو دائمی در نشســت کمیته مرکزی حزب حاکم این کشور حضور
یافت؛ به نوشــته روزنامه دیلی ان.کی این اقدامی واضح است که نشان میدهد
این زن  ۳۲ســاله موقعیت خود را به عنوان فرد شــماره کشور تقویت میکند.
روی کالــی گفت :این روند به من نشــان میدهد که کیــم یو جونگ در حال
تبدیل شدن به یک قدرت مطلق اســت .تشخیص این که امور در کره شمالی
چطور اتفاق میافتد ،کاری دشوار است اما تجربه نشان میدهد که رویکرد نرم از
جانب رهبری این کشور دیگر مورد قبول نیست .موضع خواهر رهبر کره شمالی
موضعی ســخت است و شما هرگز تصور نمیکنید که او با دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا گفتگویی آرام و متین داشته باشد.اظهارات اخیر خواهر کیم یو
جونگ نشــان داده که وی نشست مجدد با ترامپ را غیرعملی میداند و هرگز
به دنبال چنین نشستی نیست.این نویسنده همچنین در پاسخ به سوالی درباره
اینه آیا کیم جونگ اون پس از شــایعات درباره مرگش هنوز زنده است یا خیر،
گفت :این امکان وجود دارد که کیم جونگ اون با مشکاتی درباره سامتیاش
دست و پنجه نرم کند و این سوال هنوز هم برای من وجود دارد که آیا او هنوز
زنده اســت یا خیر .البته خواهرش به داشتن یک قدرت مطلق نزدیک میشود.
این موارد برای دلیلی در کره شــمالی اتفاق میافتد .هیچ وقت یک راه تصادفی
برای دولت وجود ندارد.
در سال جاری میادی رخ داد؛

افزایش  ۲برابری دزدی دریایی در آسیا

در  ۶ماه نخست سال جاری میادی تعداد دزدیهای دریایی در آسیا دو برابر
شــده است.به گزارش بی بی سی ،در شش ماه نخست سال جاری میادی
تعداد دزدیهای دریایی انجام شده در آسیا دو برابر تعداد دزدیهای انجام
شــده در این منطقه در دوره مشابه سال  ۲۰۱۹بوده است.در حالی که در
شش ماه اول سال  ۲۰۱۹دزدی دریایی در آبهای این قاره  ۲۵مورد بود ،در
شش ماه اول سال جاری میادی  ۵۰دزدی دریایی در منطقه اتفاق افتاده
اســت.بر اســاس آمارهای موجود ،بین ماههای ژانویه تا ژوئن فقط در تنگه
ســنگاپور که یکی از شلوغترین مسیرهای کشتیرانی است  ۱۶فقره دزدی
دریایی اتفاق افتاده اســت.این گزارش شش ماهه را سازمانی به نام «پیمان
همکاری منطقهای برای مبارزه با دزدی دریایی و ســرقتهای مسلحانه از
کشتی ها» منتشــر کرده است.در این گزارش همچنین گفته شده که این
نوع حمــات در بنگادش ،هند ،اندونزی ،فیلیپین ،ویتنام و دریای جنوب
چین نیز افزایش یافته است.

چین به گزارشها درباره اینکه انگلیس
اســتقرار یکــی از ناوهــای هواپیمابر
جدیدش ،ناو «اچ.ام.اس کوئین الیزابت»
در شــرق دور را در پاسخ به مواضع پکن
در ایــن منطقه در نظر دارد ،واکنشــی
خشــمگینانه نشــان داد.روابــط میان
انگلیس و چین در ماههای گذشــته از
بابت مسائلی شامل هنگ کنگ ،شرکت
هوآوی و همچنین عملکرد چین در قبال
شــیوع کروناویروس تیره شده است .لیو
شــیائومینگ ،ســفیر چین در لندن در
گفتگو با نشریه تایمز هشدار داد ،اینکه
انگلیس اقدام به اســتقرار یک ناو خود
در شــرق دور کند «یک اقدام بســیار
خطرناک» اســت.وی خاطرنشان کرد:

هشدارهای سفیر چین
به انگلیس

پکن چنیــن اقدامی را به عنوان تصمیم
انگلیس بــرای «باند تشــکیل دادن با
آمریکا علیــه چین» تفســیر میکند.
لیو شــیائومینگ تصریح کرد :من فکر
میکنم انگلیس بعد از بریگزیت همچنان
میخواهد نقش مهمی در جهان ایفا کند
اما این راه ایفای یک نقش مهم نیســت.
پکن در عین حال با چند همسایه خود
بر سر کنترل دریای چین جنوبی ،یکی از
پر رفت و آمدترین مسیرهای کشتیرانی
جهان ،دچار اختاف و مناقشــه است.

شورای عالی قضایی عراق:

تحقیقات در خصوص
جنایت ترور سردار
سلیمانی در عراق
ادامه دارد

چین برای پیشــبرد ادعای ارضی خود
بر این منطقه اقدام به احداث پایگاههای
نظامی از جمله فرودگاهها در جزایر این
منطقه که هم شامل جزایر طبیعی و هم
جزایر مصنوعی میشــوند ،کرده است.
آمریــکا و دیگر قدرتهــای غربی از به
رسمیت شناختن حاکمیت چین بر آنجا
ســر باز زده و به بهانه آزادی دریانوردی،
کشتیهای جنگی خود را برای گشتزنی
به این منطقه مورد مناقشه فرستادهاند.
در ســال  ۲۰۱۸ناو انگلیسی اچ.ام.اس

شــورای عالی قضایی عراق اعام کرد که تحقیقات
در خصوص جنایت ترور سردار سلیمانی و ابومهدی
المهندس همچنان ادامه دارد.به گزارش خبرگزاری
اســپوتنیک ،شــورای عالی قضایی عــراق با صدور
بیانیهای اعام کــرد که تحقیقات در خصوص ترور
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس بر اساس قوانین
عراق همچنان ادامه دارد.در این بیانیه آمده اســت:
تحقیقات از همان لحظه نخســت وقوع حادثه آغاز
شــده و سیستم قضایی عراق با این حادثه به عنوان
یک جنایت که در خاک این کشــور صورت گرفته

آلبیون ،بعد از رفتن به نزدیکی جزایری
در این منطقه موسوم به جزایر پاراسل که
مورد ادعای ارضی پکن است با نیروهای
چینــی رویارویی پیدا کــرد .چند روز
پیش نیز نــاو آمریکایی یو.اس.اس رالف
جانسون که یک ناوشکن است ،دست به
گشتزنی به بهانه آزادی دریانوردی در این
منطقه مورد مناقشه زد .در همین حال
ناو آمریکایــی یو.اس.اس رونالد ریگان با
گروه رزمی خود در آستانه برگزاری یک
رزمایش دریایی برنامهریزیشــده ،وارد
دریای چین جنوبی شــده است .روابط
میان چین و انگلیس بعد از آن که پکن
اقدام به اعمال یک سری قوانین امنیت
ملی جدید بر هنگ کنگ کرد.

برخورد کرده اســت.بر اســاس این بیانیه ،اقدامات
صورت گرفته بر اســاس قوانین موجود در سیستم
جزایی عراق انجام شــده به طوری که صحبتهای
نماینده قانونی ســفارت جمهوری اسامی ایران نیز
در این خصوص ثبت شــده است.در ادامه این بیانیه
نوشته شده است :ما در خصوص جزئیات این جنایت
بــا وزارت خارجه عراق و دبیرخانه نخســت وزیری
مکاتبه داشتهایم.این بیانیه شورای عالی قضایی عراق
همزمان با سفر محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران
به بغداد صادر شد.
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نگـــاه
یک منطقه  ۲رقیب  ۵بازیگر؛
آمریکا از آسیای مرکزی چه میخواهد؟

پس از برگزاری نشستهای مختلف آمریکا با  ۵کشور آسیای مرکزی و تکرار این
گونه دیدارها از طرف روســیه  ،حال نوبت چین اســت تا نشستهای مشترک با
مقامات این کشورها برپا کند .در تاریخ  ۱۶جوای سال جاری اولین نشست وزرای
 ۵کشور آسیای مرکزی با چین برگزار شد که در این نشست وزرای کشورهای چین،
ازبکستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ترکمنستان و تاجیکستان حضور داشتند.در این
نشست که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید طرفین همکاری های متقابل در
زمینه های پیشگیری ،پیش بینی ،جلوگیری ،مقابله با شیوع کرونا ،ساز و کار های
تامین رشد پایدار اقتصاد و قدرت های صنعتی کشورهای آسیای مرکزی و چین را
بررسی کردند.طرفین بر لزوم برقراری همکاری های متقابل منظم بین کارشناسان
پزشکی و سازمان های تخصصی کشورهای شرکت کننده این نشست ویدئویی با
هدف افزایش کارآیی اقدامات عملی مبنی بر مقابله با تهدیدات اپیدمیولوژی فرامرزی
تاکید کردند.در این نشست همچنین به موضوع همکاریهای ترانزیتی بین کشورهای
آسیای مرکزی تاکید شد موضوعی که برای چین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اولین نشست وزرای خارجه  ۵کشور آسیای مرکزی و چین در حالی برگزار گردید
که در تاریخ  ۲۹ژوئن ســال جاری «زلمی خلیل زاد» نماینده ویژه وزارت خارجه
آمریکا در امور صلح افغانستان به ازبکستان سفر کرد.وی در این سفر با مقامات ازبک
نشست های مختلفی را برگزار کرد که مهترین بخش آن به افغانستان مرتبط بود،
پس از این دیدار هم نشست  ۵جانبه کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا به صورت
ویدئو کنفرانس برگزار شد«.مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست
از آمادگی «واشنگتن» برای استفاده از پتانسیلهای خود جهت توسعه اقتصادی
آســیای مرکزی و گســترش تجارت منطقهای خبر داد.در این نشست همچنین
درباره امکان افزایش ســرمایهگذاریهای متقابل و پروژههای زیرساختی ،حملو
نقلی و ارتباطاتی ،اجتماعی و انرژی منطقهای گفتوگو کردند.وزرای امور خارجه
در مورد تقویت همکاریها در زمینه مراقبتهای بهداشتی ،انرژی ،حمل و نقل و
حفاظت از محیط زیست تبادل کردند.شرکتکنندگان نشست  ۱+۵با تأکید بر لزوم
همگرایی بیشتر اقتصادی و تجاری ،خواستار افزایش همکاریها در جهت تقویت
امنیت منطقه شدند.اما در ماه فوریه ،وزیر خارجه آمریکا از کشورهای قزاقستان و
ازبکستان بازدید به عمل آورد و در نشست وزرای  ۱+C۵حضور داشت.وزیر خارجه
آمریکا در این سفر به قزاقستان با قزاق های بومی که اعضای خانواده شان در کمپ
های منطقه خودمختار اویغور در استان سین کیانگ چین بازداشت بودهاند ،ماقات
کرد.پیــش از بازدید «پمپئو» ،وزارت خارجه چین اعام کرده بود» تاشها برای
سنگ اندازی در مسیر سیاستهای چین در منطقه سین کیانگ محکوم به شکست
خواهد بود» .رسانههای چین نیز اعام کردهاند که ماقات پمپئو «صرفاً آب در هاون
کوبیدن بوده و تاشی است برای تضعیف منافع چین در منطقه آسیای مرکزی «
است.دولت روسیه نیز پس از برگزاری این نشست مدعی شد ،مسکو راهبرد ایاات
متحده را به عنوان برنامهای برای دور ساختن کشورهای آسیای مرکزی از روسیه
و چین و درگیر ساختن آنها در پروژه های امنیت و انرژی منطقهای زیر چتر مالی
ایاات متحده می داند که عمدتاً معطوف به افغانستان خواهد بود«.سرگی اوروف»
وزیر خارجه روسیه فعالیتهای ایاات متحده در این منطقه را منفی ارزیابی و اعام
کرد هدف واقعی آنها « بهره برداری حداکثری از پروژه ها با مشــارکت کشورهای
آسیای مرکزی در جنوب ،به سمت افغانستان و در عین حال بدون حضور روسیه
اســت «.بر اساس گزارش های رسانههای روسی ،مسکو نیز قصد دارد مذاکرات ۵
 ۱ +خود را با کشــورهای آسیای مرکزی در سال جاری برگزار کند .این نشست،
به عنوان سومین نشست در چارچوب این برنامهها به شمار میآید .مضاف بر آن،
مســکو قصد دارد مناسبات امنیتی اش را در چارچوب  CSTOتقویت نموده و در
پی تقویت و توسعه همکاریهای نظامی بین این سازمان و ازبکستان است.روسیه و
چین به تازگی ائتاف های اقتصادی و امنیتی ( ) EEU, CSTO , SCOرا با کشورهای
منطقه آسیای مرکزی برپا کرده اند ضمن این که ایاات متحده به دنبال ایجاد اتحاد
با ازبکستان و قزاقستان نیست زیرا مقامات قزاق و ازبک به خوبی میدانند میزان
همکاریهایشــان با روسیه و چین در حد بسیار بااتری در قیاس با آمریکا است.
عاوه بر این نه قزاقستان و نه ازبکستان حتی چنانچه به سرمایهگذاریهای غرب
نیاز داشته باشند  ،با روسیه یا چین مخالفت نخواهند کرد حتی اگر ایاات متحده
وعده های جالب توجه به آنها بدهد.در واقع ،رهبران جمهوری های آسیای مرکزی
از حمایت یک جانبه در رقابتهای ژئوپولیتیک اجتناب میورزند اما در عین حال،
برقراری موازنه بین شــرکای مختلف را ترجیح می دهند .آنگونه که وزیر خارجه
ازبکســتان در طول نشست با پمپئو اشــاره کرده که « ما می خواهیم در منطقه
شــاهد توسعه پایدار ،پیشرفت و همکاری باشیم و اصا نمی خواهیم پیامدهای
سیاســی نامطلوب در ارتباط با پاره ای رقابتها در منطقه بین قدرتهای بزرگ
را تجربه کنیم».در پایان می توان به این نکته اشاره کرد که روسیه با عنوان کشور
قدرتمند منطقه در زمینه امنیتی و چین با عنوان قدرت اقتصادی درصدد هستند
تا جایگاه خود را در برابر آمریکا حفظ و تقویت کنند.هر چند آمریکا از سال ۲۰۱۵
نشست های خود را با کشورهای آسیای مرکزی تقویت کرده و چین هراسی را در
این کشورها توسط سازمان های اجتماعی غرب گرا افزایش داده اما پکن و مسکو در
برابر این اقدامات واشنگتن کوتاه نیامده و از ابرازهای قدرت خود در منطقه استفاده
خواهند کرد.وابســتگیهای اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی به چین و حضور
نظامی و امنیتی روسیه در این کشورها دال بر این واقعیت میباشد.

گزیده خبر
پس از لیبی

ترکیه شبه نظامیان سوری را به آذربایجان
اعزام میکند

منابعی در شهر عفرین سوریه اعام کردند که سازمان اطاعات ترکیه اقدام به
ثبت نام اسامی مزدوران جهت اعزام آنها به آذربایجان برای جنگ با ارمنستان
کرده است.به گزارش صدی البلد ،رسانههای محلی سوریه به نقل از منابعی در
شهر عفرین که تحت اشغال ترکیه است ،اعام کردند ،در مرکز استقرار مزدوران
ترکمان در مرکز شهر عفرین ،تجمعاتی وجود داشت و تعدادی خودروی زرهی
از نوع جیپ به این منطقه آمدند و در آنها مســئوان ترکی عالیرتبه ســوار
بودند.منابع مذکور همچنین اعام کردند ،مسئوان سازمان اطاعات ترکیه با
شماری از مزدوران رایزنی کردند و مشخص شد که این مسئوان جهت ثبت
نام مزدوران ترکمان برای اعزام آنها به آذربایجان و جنگ با ارمنســتان آمده
بودند.این منابع اعام کردند ،سازمان اطاعات ترکیه بر تشکیات و گروههای
ترکمانی و تعدادی از گروههای تروریستی مستقر در شهر عفرین تمرکز کرده
اســت.منابع در شهر عفرین اعام کردند ،سازمان اطاعات ترکیه پیشنهادی
مبنی بر دریافت دستمزد ماهیانه به مبلغ  ۲۵۰۰دار آمریکا برای هر مزدور که
به آذربایجان جهت جنگ با ارمنستان اعزام شود ،مطرح کرده است.در همین
راستا ،رامی عبد الرحمان ،مدیر دیدهبان حقوق بشر سوریه اعام کرد ،ترکیه،
هزاران شهروند تونسی را در قالب لشگرهای مزدوران و شبهنظامیان تروریستی
که به ساح تجهیز شدهاند برای جنگ در لیبی اعزام کرده است.وی در ادامه
افزود ،ترکیه  ۱۶۱۰۰مزدور ســوری که  ۳۴۰تن از آنها کودک هستند ،برای
جنگ در لیبی اعزام کرده است.
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گنجینه

بیاایجانبیاایجانبیافریادرسمارا
نف
نف
چومارایک سباشدنباشییک سمارا
زعشقتگرهباردیمورهجرانتاندرغم
وزعشقتوهبسباشدزهجرانتوبسمارا
کمازیکدمزدنمارااگرردیدهخوابآید
غمعشقتبجنباندهگوشاندرجرسمارا
لبتچونچشمهٔنوشاستومااندرهوسمانده
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هاندرآتشعشقتبکشتیزینهوسمارا

چهره روز
لویی آرمسترانگ
لویی آرمسترانگ (به انگلیســی،)Louis Armstrong :
(زادهٔ  ۴اوت  – ۱۹۰۱درگذشــتهٔ  ۶ژوئیــهٔ ا )۱۹۷۱
از مشــهورترین موسیقیدانان جاز و از برجستهترین
ترومپتنوازان تاریخ موســیقی اســت .از ترانههای
معروف وی میتوان از «ســام دالی» ()Hello, Dolly
و «چه دنیای شــگفتی» ()What a wonderful world
نام برد.او را میتوان به تنهایی مهمترین شخصیت در
گســترش َجز دانست .عروج او در دههٔ  ،۲۰موسیقی
اجتماعی نیواورلئان را به گونهای از هنر ،متحول کرد
که به نقل از گونتر شــولر «بهطور بالقوه قادر است با
متعالیترین انواع هنر در بیان موسیقایی ،رقابت کند».
او همچنین ،به عنوان یکی از محبوبترین نوازندههای
قرن بیستم ،بیشتر از هرکسی ،توانست احساس و لذت موسیقی جز را به مخاطبانش در سرتاسر
جهان ،منتقل کند .اگرچه در فقر و جداسازی نژادی غیرقابل تصوری بزرگ شد ،اما موسیقیاش
را به روشی ســخاوتمندانه عرضه کرد که خوشایند و مایهٔ سرخوشی شنوندههایش میشود.پدر
لویی ،خانواده اش را اندکی بعد از به دنیا آمدن پسرش ( )۱۹۰۱در محلهای که به دلیل باا بودن
خشونت و جرم و فساد ،به آن میدان مبارزه ( )Battleieldمیگفتند ،ترک کرد .او در هفت سالگی،
تقریباً بهطور تمام وقت کار میکرد؛ شبها ،برای فاحشه خانهها زغالسنگ میبرد و روزها به یک
سمساری با دمیدن در ساز بادی اش ،ورودشان را اعام میکرد .صاحبکاران او ،کارنوفسکیهاکه
یــک خانوادهٔ یهــودی لیتوانیایی بودنــد ،او را در جمع او پذیرفتند و بــا او مثل یکی از اعضای
خانوادهٔ خود رفتار کردند.آرمســترانگ در خاطرات خود مینویســد به سرعت دریافت که «بقیهٔ
سفیدپوستان» علیه کارنوفسکیها هم این خانوادهٔ فقیر یهودی قائل بودند.

پیشنهاد

از هر دری خبری

مرگ عجیب و مشکوک صدها فیل در دلتا «اوکاوانگو»

ورزشی

محققان موسسه ملی تحقیقات سامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی تهران میگویند :با توجه به تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است
احتمال آلوده شده حیوانات خانگی مانند سگ و گربه به ویروس کرونا وجود
دارد .هر چند برای تعیین پتانسیل این حیوانات در انتقال عفونت به انسان و
دیگر جانوران نیازمند مطالعات گستردهتری هستیم .محققان موسسه ملی
تحقیقات سامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بررسی
شواهد موجود به این پرسش پاســخ دادهاند که آیا برای حیوانات خانگی
هم تست تشخیص کرونا وجود دارد یا خیر؟آنها میگویند :تاکنون شواهد
مهمی مبنی بر این که حیوانات نقش مهمی در گسترش کووید ۱۹-دارند،
در دست نیســت و بر اساس شواهد اندکی که وجود دارد ،خطر گسترش
کووید ۱۹-از حیوانات به انسانها بسیار پایین است.

آدم بدشانس
کتاب «آدم بدشانس» نوشــته آلبرتو موراویا با ترجمه
مژگان مهرگان منتشــر شده اســت.این کتاب در ۲۹۶
صفحــه و با قیمت  ۱۸۳۰۰تومان در انتشــارات کتاب
خورشید راهی بازار کتاب شــده است .این کتاب از آن
کتابهایی نیســت که بخواهــی در عرض یک چهل و
هشت ســاعت بخوانی .نه به خاطر اینکه جذاب نیست
یا حوصله ســر بر اســت .برعکس ،مثل مزهمزه کردن
طعم یک فنجان قهوه و جاودانه کردن آن اســت .طعم
برگههای زردآلو و لواشک آلبالویی که با چه قناعتی باید
میخوردیم تا عمرشان دراز باشد و بتوانند رفیق پاییز و
زمستانمان باشــند .اینکه موراویا به معنای ناب کلمه
طنز مینویسد و داروی تلخ را با روکش شکاتی شیرین
به خورد خواننده میدهد کافی نیست«.آدم بدشانس» دومین مجموعه از داستانهای رمی است .شهری
که موراویا معتقد اســت ساکنان سده بیســتمیاش را به نثر درآورده و البته جاودانه شهری که «همه
راهها به آن ختم میشوند ».اگر هم اهل کتاب هستید ،هم اهل طنز و هم اهل آه کشیدنهای فلسفی،
این کتاب را از دست ندهید! موراویا در اولین داستان کتاب به اسم «آدم بدشانس» دردنامه شخصیت
نگونبخت داستان را در یک پاراگراف ارائه میدهد« :آیا بدشانستر از من هم آدم در این دنیا هست؟
من فقط میخواستم شرافتمندانه و با آرامش کار کنم و با کمی زبل بازی به کارم رونق بدهم ،نه بیشتر
از آنچه که خیلیهای دیگر میکنند ».سرگذشــتی آشنا برای ما که در دورانی زندگی میکنیم که نه
تنها نابرده رنج ،گنج میسر میشود ،بلکه با رنج بردن و کار شرافتمندانه ،آدمیزاد به هیچ جا نمیرسد.
در این روزگار «بدشــانس» کسی است که راه و رسم «زبل بازی» را نداند« .به چه دردی میخوره که
وظیفهات رو انجام بدی ولی آدمای زیادی چشم دیدنتو نداشته باشن؟»

گلزنی در خانه ،عادت عجیب  2ستاره تراکتور
یم فوتبال تراکتور تبریز پس از تساوی در برابر استقال موفق شد در برابر سپاهان با درخشش احسان حاجصفی و رضا اسدی به برتری
برسد و گام بلندی برای آسیایی شدن بردارد.تراکتور اصا دوست ندارد برای سومین فصل پیاپی در حسرت رسیدن به لیگ قهرمانان
آســیا بماند .این تیم در هفته بیســت و پنجم رقابتهای لیگ برتر موفق شد با نتیجه  ۲بر یک از سد سپاهان بگذرد و فاتح دیداری ۶
امتیازی شود .پرشورها هفته قبل نیز استقال را در آزادی متوقف کرده بودند.پیروزی تراکتور در برابر سپاهان به یمن گلزنی  ۲ستاره
گرانقیمت این تیم رقم خورد .حاجصفی مرد اول میدان بود که یک گل زد و یک پاس گل داد .اسدی هم با یک ضربه سر تیر خاص را
به پیکره طاییپوشان وارد کرد.حاجصفی در این فصل موفق شده  ۶گل وارد دروازه رقبا کند که پنج گل از پشت محوطه بوده و همگی
در عین ناباوری در ورزشــگاه یادگار امام زده شده است .احسان به تیمهای پرسپولیس ،پارس جنوبی جم ،سایپا ،صنعت نفت(۲گل) و
سپاهان گل زده و نشان داده که در ورزشگاه خانگی تیتیها چندین برابر زهردار تر از مکانهای دیگر است .همین عادت عجیب احسان
نزد شماره  ۹تیم هم هست .رضا اسدی در لیگ و جام حذفی توانسته پنج گل بزند که هر پنج گل در تبریز و ورزشگاه یادگار زده شده
و همگی در داخل محوطه و اکثرا با ضربه سر زده شده است.

تخت گاز

فرهنگ
چالش فیلم جدید «نوان» برای اکران در چین
فیلــم «اِنگاره» به ســبب مدت زمان
بیش از دو ســاعت ،در مقطع کنونی
نمی توانــد در ســینماهای چین به
روی پرده برود.به گزارشز ایندی وایر،
سینماهای چین در حالی از تاریخ ۲۰
جوای ( ۳۰تیــر) و پس از یک وقفه
طوانی مدت اجازه بازگشایی دارند که
یکی از قوانین جدیــد آن مدت زمان
حداکثر دو ســاعته فیلم ها برای اکران اســت تا مخاطبان مدت زمان محدودتری را در ســالن سینما
بگذرانند .فیلم «اِنگاره» به کارگردانی «کریستوفر نوان» که اکنون تاریخ اکران  ۱۲اوت برای آن در نظر
گرفته شده با مدت زمانی  ۱۵۰دقیقه ای ،بر اساس قوانین جدید سینمای چین پس از بازگشایی شرایط
ازم نمایش در چین را ندارد و باید نیم ساعت از مدت زمان فیلم کاسته شود .گرچه هنوز تاریخ اکران
دقیق فیلم «اِنگاره» در چین مشخص نشده اما سه ساخته پیشین «نوان» بین  ۸تا  ۱۸درصد از فروش
جهانی خود را از محل گیشه سینمای چین کسب کرده اند و قانون جدید سینمای چین چالش بزرگی
برای اکران این فیلم در دومین بازار بزرگ ســینمایی جهان است.فیلم «بین ستاره ای» پرفروشترین
فیلم «نوان» در چین بوده که  ۱۲۲میلیون از  ۶۶۸میلیون دار فروش جهانی خود را در چین کسب
کرد.هنوز مشخص نیست قانون محدویت مدت زمان برای اکران فیلم ها در سینمای چین تا چه زمانی
ادامه خواهد داشــت و کمپانی برادران وارنر نیز واکنشی به این موضوع نداشته است .بر اساس قوانین
چین که برای سینماهایی که اجازه بازگشایی پیدا می کنند وضع شده ،سالن های نمایش فیلم باید با
 ۳۰درصد ظرفیت به فعالیت ادامه دهند و شمار نمایش ها در یک روز نیز در مقایسه با شرایط عادی
باید  ۵۰درصد کاهش یابد .همچنین همه مخاطبان ملزم به تب سنجی هنگام ورود به سینما ،استفاده
از ماسک و رعایت بهداشت هستند.

تست تشخیص کرونای
حیوانات خانگی

ورشکستگی  BBSویلز در آلمان؟!
اکثر شرکتهای مشهور در سال  ۲۰۲۰دوران سختی را تجربه میکنند .امسال برای همه سال سختی بوده و قطعاً بحران مالی ناشی از
شــیوع ویروس کرونا تا مدتها گریبان گیر شــرکتها خواهد بود هرچند برخی از آنها حاا نیز طعم شکست را میچشند .یکی از این
شرکتها در دنیای خودرو کمپانی مشهور  BBSاست که ظاهرا ً اعام ورشکستگی نموده است.این میتواند سومین باری باشد که رینگ ساز
مشهور آلمانی به در بسته میخورد BBS .در سال  ۲۰۰۷ورشکسته شد و نهایتاً شرکتی بلژیکی آن را خریداری کرد .ورشکستگی دیگر این
شرکت در سال  ۲۰۱۵رخ داد و یک شرکت کرهای با نام نایس کورپ بخش اعظم سهام آن را در دست گرفت .گفته میشود بحران مالی
کنونی این شرکت نتیجه عدم وصول مطالبات مالی مدنظر است هرچند معنی دقیق این اظهارات مشخص نیست.ظاهرا ً اعام ورشکستگی
این شرکت فقط در آلمان بوده و دلیل آن نیز توقف تولید و افت تقاضا به خاطر شیوع ویروس کرونا بوده است .این حرکت مشابه فصل ۱۱
آمریکا بوده و بنابراین  BBSبرای همیشه با بازار خداحافظی نخواهد کرد بلکه این شرکت در تئوری اجازه ادامه تولید را خواهد داشت .در
واقع گفته میشود  BBSفع ًا روند نرمال خود را ادامه خواهد داد.اما اینکه فعالیت  BBSدر آمریکا چه تغییراتی خواهد داشت مشخص نیست.
این شرکت قراردادی با ناسکار برای تأمین رینگهای تکپیچ برای نسل بعدی خودروهای این مسابقات را امضا کرده است.

استفاده از موتور «ایستگاه
فضایی» در تولید پای مصنوعی
محققان دانشگاه «میشیگان» با استفاده از موتورهایی که در تولید بازوی
رباتیک ایستگاه فضایی بینالمللی استفاده شدهاند ،پاهای پروتز رباتیک
توسعه دادهاند.به گزارش مدگجت ،این موتورها به پروتز اجازه میدهد
که به طور طبیعیتری حرکت کند و فشار و استرس کمتری به مفاصل
ران کاربر وارد کند.همچنین اســتفاده از این موتورها نسبت به پاهای
رباتیــک قبلی از نظر انرژی کارآمدتر بوده و آرامش بخشتر اســت.در
پاهای پروتز معمولی نیاز است که کاربر باسن خود را به طور غیرطبیعی
حرکت دهد تا پا را باا ببرد و به جلو بچرخاند.این امر میتواند راه رفتن
را دشوار سازد و با گذشت زمان روی ران فشار زیادی اضافه کند.پاهای
رباتیــک میتواند به راه رفتن طبیعیتر کاربر کمک کند ولی مدلهای
فعلی محدودیتهای منحصر به فرد خود را دارند.

اپل یک مداد «جادویی»
اختراع کرد
گفته میشود حق اختراع جدید اپل که یک قلم دیجیتالی است مجهز
به حســگر رنگ است و قرار گرفتن نوک آن روی هر رنگی میتواند آن
رنگ را به دستگاه دیجیتالی منتقل کند.به گزارش آیای ،اپل به تازگی
اختراع جدیدی را در دفتر ثبت اختراعات و عائم تجاری ایاات متحده
ثبت کرده اســت که نشــان میدهد به زودی میتوان مدادهای اپل را
کــه رنگها را از دنیای واقعــی میگیرند و به دنیای دیجیتال میبرند،
مشاهده کرد.این حق ثبت اختراع یک قلم رایانهای را تشریح میکند که
ممکن است دارای حسگر رنگ باشد .این حسگر احتماا دارای شناساگر
یا حســگر نور خواهد بود که میتواند نور را از کانالهای رنگی مختلف
انــدازه گیری کند.این امر به آن امکان میدهد از رنگ یک شــیء در
دنیای واقعی نمونه برداری کند و آن را در دستگاه دیجیتال از نو بسازد.

