رئیس قوه قضائیه:

بانکها منابع را به سمت تولید هدایت کنند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم سیاســت گذاری صحیح بانکها برای هدایت منابع به حوزه تولید ،از مدیران عامل بانکها خواســت واحدهای تولیدی تعطیل یا
نیمه تعطیلی را که در تملک میگیرند ،فعال کنند.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،آیت اه سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکات و مسائل نظام بانکی
میزبان مدیران عامل  ۱۲بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانکهای غیردولتی بود ،از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصاح
نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانکها باشند.رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات بانکها در پرداخت تسهیات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی
مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار باای متقاضیان دریافت تسهیات ازدواج اشاره کرده....
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معاون شرکت سپردهگذاری مرکزی:

قیمت  ۶۰درصد سهام عدالت  ۱۱میلیون تومان

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

دروغ گو بهتر که خود به دار زنﺩ
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رییس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرد:

خودداری بانکهای روسی و چینی
از ارائه خدمات به ایرانیها

رییس اتاق بازرگانی ایران و ﭼین گفت :در حال حاضر عما هیچ مبادله بانکی با روسیه و ﭼین نداریم و اگر فردی
با پاسﭙورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند ،از ارائه آن خودداری میشود .خبرگزاری رویترز
اخیرا در خبری اعام کرد؛ بانکهای ﭼینی وادار شدهاند تا بهدلیل تحریمهای آمریکا هر ﭼه زودتر از سیستم پیام
رسان سوئیفت جابجا شوند و به سیستم پیامرسان ﭼینی روی آورند.....
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دژپسند اعام کرد

ورود  ۷0هزار میلیاردتومان به بورس
از ابتدای سال 99
3

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مطرح کرد:

چرا سیاست ارزی دشوار است؟
6

ایران رییس شورای اجرایی برنامه
اسکان بشر ملل متحد شد
جمهوری اسامی ایران موفﻖ شد جایگاه ریاست شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد را برای دوره
 ۲۰۲۰-۲۰۲۱بهرغم کارشــکنیهای آمریکا بهدست آورد.در ادامه تاشهای آمریکا در جهت مانع تراشی
برای فعالیت های کشــورمان در نهادهای بینالمللی ،جمهوری اســامی ایران موفﻖ شد جایگاه ریاست
شــورای اجرایی برنامه اسکان بشــر ملل متحد را برای دوره  ۲۰۲۰-۲۰۲۱بدست آورد.در بحبوحه تنش
ها و اختافات موجود بین ایاات متحده آمریکا و کشــورمان ،آمریکا با کارشکنی در روند انتﺨاب شورای
اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد ،با توسل به بهانه های سیاسی تاش کرد تا ضمن ابراز مﺨالفت نسبت
به ریاســت ایران ،اجماع موجود میان اعضاء را زیر سوال برده و مانع ریاست ایران بر این شورا شود .ایاات
متحده همچنین تهدید کرد که در صورت انتﺨاب ایران ،با خروج از این نهاد سازمان ملل ،کمک های مالی
و همکاری خود را با این شورا قطع خواهد کرد.علیرغم بهره برداری این کشور از همه مکانیسم های مالی،
سیاســی و سازمانی موجود از جمله فشــار بر دبیرخانه و سایر کشورها ،تاش های دیﭙلماتیک کشورمان
در ســفارت جمهوری اسامی ایران در کنیا ،در بهکارگیری ابزار دیﭙلماسی ،مذاکرات متعدد با کشورهای
مﺨتلف و همچنین ارائه تفســیر حقوقی مســتدل در رد نظر و اقدام آمریکا ،نهایتا این تحرکات منجر به
اجماع کشورها در حمایت از ایران و محکومیت اقدام یکجانبه گرایانه ایاات متحده شد.با توجه به فضای
حاکم بر اجاﺱ ،آمریکا از مواضع خود عقب نشینی کرد و در نهایت در نشست آناین و مجزای این شورا،
جمهوری اسامی ایران با اجماع و بدون هیچ مﺨالفتی بهعنوان رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل
متحد برای مدت یک سال انتﺨاب شد.برنامه اسکان ملل متحد یکی از بازوهای اجرایی سازمان ملل متحد
است که در موضوعات مرتبط با ﭼالش های اسکان بشر و همچنین توسعه شهری پایدار فعالیت میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛

پرداخت تسهیات ودیعه مسکن تا ۲۰مرداد
معاون وزیر راه و شهرســازی از پرداخت تسهیات ودیعه مسکن تا  ۲۰مرداد خبر داد و گفت :امروز شرایط
پرداخت این تسهیات توسط شورای فقهی بانک مرکزی اعام می شود.محمود محمودزاده معاون مسکن و
ساختمان وزیر راه و شهرسازی ،با بیان اینکه جدیدترین جزئیات از نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن توسط
بانک مرکزی اعام میشــود،گفت :این وام تنها برای تســهیات اجاره است و متقاضیان تنها برای اجاره و
رهن مسکن می توانند از این تسهیات استفاده کنند.او ادامه داد :برخی تصور میکنند که از این تسهیات
میتوانند برای خرید کاا هم استفاده کنند اما باید در نظر داشت که این تسهیات تنها برای اجاره و ودیعه
مسکن است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد :در مورد جزئیات شیوه پرداخت این
تسهیات امروز منتظر اعام جزئیات شورای فقهی بانک مرکزی هستیم.محمودزاده با بیان اینکه تا ساعت
 ۲۴روز پنجشنبه (نهم مرداد) بیش از  ۲میلیون و  ۲۲۰هزار نفر برای دریافت این تسهیات ﺛبتنام کردهاند
افزود :امیدواریم پرداخت این تسهیات قبل از  ۲۰مرداد به متقاضیان آغاز شود.
هنوز تعداد پرداختی های تسهیات ودیعه مسکن مشخص نیست
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی درباره تعداد افرادی که مشمول دریافت این تسهیات
میشوند ،گفت  :باید مشﺨص شود که متقاضیان کدام شهرها ﺛبت نام بیشتری داشته اند ﭼرا که به ازای هر
تسهیات  ۵۰میلیون تومانی ۳ ،تسهیات  ۱۵میلیون تومانی پرداخت می شود پس بنابراین باید بررسی ها
و پاایش ها بیشتر شود تا مشﺨص شود که ﭼه تعداد از متقاضیان در کدام یک از شهرها این تسهیات را
دریافت می کنند.او ادامه داد :پاایش و آنالیز دریافت تسهیات ودیعه مسکن هنوز مشﺨص نشده است.این
مقام مسئول با تاکید بر اینکه وام به مستاجران واجد شرایط پرداخت میشود ،افزود :پیشنهاد بانک مرکزی
و مصوبه شورای فقهی آن بانک بدین نحو است که تسهیات واگذار شود اما در نهایت بعد از یکسال ،اصل
تسهیات به بانک بازگردانده شود .در حال حاضر ما منتظر هستیم جزئیات این بسته حمایتی امروز (شنبه
 ۱۱مرداد) از ســوی بانک مرکزی به وزارتﺨانه اعام شــود اما در عین حال ،اصل موضوع که در اختیار قرار
دادن تســهیات به مستاجران اســت به قوت خود باقی میماند.محمودزاده تصریح کرد :مجری شناخت و
معرفی مســتاجران وزارت راه و شهرســازی است ،اما نوع تسهیات و شیوه پرداخت و نحوه بازگرداندن آن،
موضوعی است که بانک مرکزی در خصوص آن تصمیمگیری میکند.معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به
اینکه در تمامی مدتی که وام ودیعه اجاره مسکن در حال برنامه ریزی بود ،جلسات متعددی بین وزارت راه
و شهرســازی و بانک مرکزی برگزار شد ،بیان کرد :پرداخت وام به مستاجران واجد شرایط تصمیم مشترک
وزارت راه و بانــک مرکزی بود.محمودزاده توضیح داد :با اعام و اباغ بانک مرکزی در خصوص جزئیات این
وام ،اطاع رسانی ازم انجام می شود و کسانی که برای دریافت این نوع از تسهیات ﺛبتنام کرده اند و واجد
شرایط هستند ،میتوانند با اطاع رسانی که از سوی وزارت راه و شهرسازی متعاقبا اعام می شود ،نسبت به
دریافت این نوع از تسهیات اقدام کنند.

سبدگردانی کانالهای بورسی ناشناس؛

سهامداران مراقب باشند
هرﭼند معاملهگری مبتنی بر شــبکههای اجتماعی یا سوشیال تریدینگ در
ســطح دنیا پذیرفته شده اما آیا این روند در کشورمان روال قانونی خود را طی
کرده است؟ وقتی قانونگذار ،افراد حقیقی را که به مشاوره برای سرمایهگذاری
و ســبدگردانی در فضای مجازی مشغولند به رسمیت بشناسند ،امکان نظارت
و برخورد با فعالیتهایی که با قصد دســتکاری در بورﺱ انجام میشود ،فراهم
خواهد شد.بســیاری از ما روزانه با تبلیغات زیادی مواجه میشویم که محتوای
مرتبط با بورﺱ دارند .یک نفر از سود ﭼند درصدی در عرض یک ماه میگوید
و مﺨاطب را تشــویﻖ میکند در دورههای آموزشــی یک استاد خاص شرکت
کند تا لذت کسب سود بورســی را تجربه کند.آگهی دیگر ،پیامی است که از
یک دوست بهدستمان رسیده و میگوید ســیگنالهای سودده فردا ،بهشرط
اضافه کردن پنج عضو جدید در گروه «مرد شــماره دو بورﺱ تهران» برایمان
ارسال خواهد شد.در یک گوشه از وبسایتی که هر روز به آن سر میزنیم نیز
تازگیها یک بنر ﭼشمکزن اضافه شده که میگوید سود سهمهای معرفی شده
توسط خانم فانی ﭼندین برابر درآمد ساانهمان است.استقبال قابل توجه مردم
از بورﺱ در یک ســال گذشته ،موجب شده فعالیتهای مرتبط در این زمینه
در فضای مجازی ،پررنگتر شود .دورههای آموزشی آناین و گروههایی که در
آن افراد به بحث و تبادل نظر در زمینه ســهام میپردازند نیز فعالتر شدهاند.
در این میان ،برخی افراد با توجه به استقبال مردم از سرمایهگذاری در بورﺱ،
دست بهفعالیتهایی میزنند که موجب اخال در روند بازار میشود .البته این
نوع سوءاستفادهها جدید نیست و پیش از این نیز توسط نهاد ناظر ،شناسایی،
متوقف و اطاعرسانی شده است.بسیاری از فعاان بازار به یاد دارند برخی از افراد
با ایجاد گروه در پیامرسانهای مﺨتلف ،تحلیلهای نادرستی درباره نمادهایی
ارائه میکردند که بهصورت گروهی خریداری شده بود تا قیمت آنها را دستکاری
کنند.فعالیت این افراد به دلیل اقداماتی که منجر به ایجاد ظاهری گمراهکننده
از روند معامات یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشﺨاص به انجام معامات
اوراق بهادار میشــود ،براساﺱ مفاد فصل ششــم قانون بازار اوراق بهادار ،جرم
محسوب میشود.سال گذشته تفاهمنامهای بین سازمان بورﺱ و پلیس فتا در
زمینه فروش ســیگنال منعقد شد تا همکاری فنی ازم با بورﺱ در این زمینه
انجام شــود و برخورد قضایی با متﺨلفان صــورت گیرد.با وجود این نظارتها،
گزارشها حاکی از آن اســت که فعالســازی و هدایت بسیاری از این کانالها
و گروهها که در حوزههای بورﺱ ،ارز و طا فعال شــدهاند ،توســط گروههایی
در خارج از کشــور انجام شــده و اهداف آنها با ماهیت اعامی کام ًا متفاوت
بوده و براین اســاﺱ اسامی آنها برای بررسی دقیﻖتر به نهادهای ذیربط اعام
شده است.
فضای مجازی افراد بسیاری را با بورس آشنا کرد
« حســین خزلی » فعال بازار سرمایه درباره تأﺛیر فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی بر بازار ســهام به ایرناپاﺱ گفت :تأﺛیر فضای مجازی و شــبکههای
اجتماعی بر بازارهای مالی یک پدیده جهانی اســت .این موضوع نه فقط مورد
توجه اقتصاددانها ،فعاان بورﺱ و متﺨصصان امور مالی ،بلکه به موضوعی برای
مطالعه توسط جامعهشناسان و رفتار شناسان تبدیل شده و میتوان آﺛار مثبت و
منفی را برای آن در نظر گرفت.وی حضور مردم در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی را بستر مناسبی برای آموزش و فرهنگسازی دانست و گفت :مردم در
کانالها ،گروهها و ﭼترومها درباره بازارهای مالی با یکدیگر گفتوگو میکنند
و این فضا موجب شد فرهنگسازی در زمینه بازار سهام اتفاق بیافتد .بسیاری از
افراد بهوسیله این بستر با سرمایهگذاری مدیریت مالی و بورﺱ آشنا شدند و این
موضوع برای آنها جذابیت پیدا کرد.
بُعد مخرب فضای مجازی در بازار سهام
این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مانند
هر پدیده دیگری ،دو بُعد مثبت و منفی دارد ،افزود :نباید از پیامدهای مﺨرب
در این زمینه غافل شد .افرادی بدون پشتوانه دانش ،تﺨصص یا حتی عامدانه،

اطاعات گمراه کننده و اغوا کنندهای و همچنین محتوای نادرست درباره بازار
سهام منتشر و توزیع میکنند .اکنون پرسش این است که آیا باید با این افراد
برخورد شــود؟خزلی در ادامه گفت :واقعیت اینکــه نمیتوان با همه این افراد
برخورد و همه آنها را شناسایی کرد .آنچه اهمیت دارد این است که مصرفکننده
و مﺨاطب این اطاعات ،با ارتقای ســطح دانش و مهــارت خود بتواند قدرت
تشﺨیص پیدا کند.
رسمی شدن اینفلوئنسرهای بورس
این فعال بازار سرمایه با تأکید بر مزایایی که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
برای فعاان بازار سرمایه بههمراه دارد گفت :یکی از کارهایی که میتوان برای
اســتفاده از این ظرفیت انجام داد این اســت که نهادهای ناظر بهویژه سازمان
بورﺱ ،شرکتهای بورﺱ یا کانونهای فعاان بورﺱ ،به افراد حقیقی نیز اجازه
انتشــار اطاعات دهند .میتوان افراد حقیقی را با یک دستورالعمل شناسایی
کرد و به عنوان نمونه براســاﺱ تجربه ســواد مالی ،دانش ،تﺨصص و مهارت
خود ،با نام و پروفایل واقعیشــان اجازه فعالیت داشــته باشند.وی با یادآوری
فعالیت شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری و سبدگردان ادامه داد :در حال حاضر
شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری و سبدگردان در این حوزه فعالیت می کنند
اما حقیقت این است که صفحههای ایجاد شده توسط اشﺨاص حقیقی ،هزاران
برابر بازدید کننده و دنبال کننده بیشتری نسبت به اشﺨاص حقوقی و رسمی
دارد.خزلی افزود :این همان موضوع اﺛرگذاری اینفلوئنسرهاست* و نشاندهنده
اینکه نفوذ اشﺨاص حقیقی بسیار بیشتر است .به نظر میرسد میتوان در این
زمینه قانونگذاری کرد و فعالیت اشــﺨاص حقیقی را نیز در فضای مجازی به
گونهای به رســمیت بشناســیم inluencer *.به معنی «تاﺛیرگذار» است و به
کســانی گفته میشود که در یک یا ﭼند شبکه اجتماعی شناخته شده باشند.
اینفلوئنسرها در حقیقت سلبریتیهای شبکههای اجتماعی هستند .در حالی که
امکان دارد در دنیای واقعی آنچنان شناخته شده نباشند.
معاملهگری مبتنی بر فضای مجازی در دنیا
خزلی با تأکید بر اینکه معاملهگری مبتنی بر فضای مجازی یا سوشیال تریدینگ
در سطح دنیا پذیرفته شده ،توضح داد :با احراز هویت افراد حقیقی که مشاوره
سرمایهگذاری و سبدگردانی انجام میدهند کیفیت تحلیلها ارتقا مییابد .تیک
آبی که در شــبکههایی مانند توئیتر ،فیسبوک و اینستاگرام استفاده میشود و
نشاندهنده احراز هویت صاحب پروفایل است ،میتواند بهعنوان الگو قرار بگیرد.
وی افزود :با یک دستورالعمل میتوان افراد حقیقی را که مشاوره سرمایهگذاری
و سبدگردانی انجام میدهند ،تأیید کرد و آنها را به رسمیت شناخت .زمانی که
افراد با نام و پروفایل واقعی خود صحبت میکنند ،مســئولیت مدنی و کیفری
گفتههای خود را خواهند پذیرفت .عاوه بر این ،برای رشــد برند شﺨصی خود
تاش میکنند از انتشار اطاعات و تحلیلهای نادرست پرهیز کنند.این فعال
بازار سرمایه درباره معاملهگری مبتنی بر شبکههای اجتماعی گفت :این موضوع
در دنیا با عنوان سوشــیال تریدینگ شناخته شده و افراد در همان بستری که
تحلیلهای خود را به اشتراک میگذارند ،معامات و خریدوفروش را نیز انجام
میدهند.
راهکار قانون برای برخورد با اغواگران بازار
خزلی در پاسخ به این پرسش که آیا این نوع اﺛرگذاری افراد ،با ایجاد تغییر در
روند نمادها ،با ماهیت بازار در تداخل نیســت ،گفت :همانطور که شبکههای
اجتماعی بر همه شــئون انســانی و اجتماعی اﺛر گذاشتهاند ،بر بازارهای مالی
نیــز تأﺛیرگذار بودهاند .این تأﺛیرگذاری به ویژه در بازارهای کم عمﻖتری مانند
بورﺱ ،موجب ایجاد نوســان ،رفتارهای تودهوار و هیجانی میشود .همه اینها
پدیدههایی اســت که در بســتر فضای مجازی در حال رخ دادن بوده و ما باید
آمادگی مواجهه با آن را داشــته باشیم .مهم این است که ما سطح سواد مالی
افراد را افزایش دهیم.

دوهفته پیش در فضای مجازی به مکتــوب جالبی برخوردم و از این
تاســف خوردم که گاهی گــرگ و روباه خوش صفــت ترند تا برخی
دروغ گوهــای ایــن دوره زمانه .مکتوب مذکور نوشــته بود « :یکﯽ از
کانالهاﯼ خارجــی یــک برنامه مستند حیات وحش را پﺨش می کرد.
در این مستند نشــان می داد یک گروه محقﻖ محیط زیست مشغول
تحقیﻖ مهمی روی روباه هســتند تا بیش از گذشته سکنات و رفتارها
و تصمیمات او را شناسایی کنند آنها تعدادی اشه مرغ مرده را داخل
تورﯼ گذاشته بودند و در ﭼند گودال به فاصله هاﯼ ده تا بیســت متر
از هم حفر کردــه و آنها را مدفــون کرده بودند ،بعد از مدتﯽ یک روباه
آمد و کمﯽ بو کشید و یــک مقدار این اشه ی مرغ هــا را جابجا کرد
و رفت؛ کارشناﺱ تیم تحقیــﻖ رو به دوربین کرد و گفت این اآن می
رود و بقیه ی گله و دوستانــش را خبر کرده مــی آورد .قبل از اینکه
روباه با گله روباهان بازگردد ،کارشناســان در این تحقیﻖ با استفاده از
یک روبات جرﺛقیل ،تورﯼ اشه های مدفون را از محل قبلی در آورده
جابجا کرده ،در گودال دوم مﺨفی اش کردند و با مایعﯽ خاص در یک
اسﭙرﯼ اﺛر و بوی اشه های مرغ ها را از بین بردند تا روباه ها بوی مرغ
مرده را استشــمام نکنند .تقریبا نیم ساعت بعد همان روباه به همراه
تیمی مرکــب از  ۸تا روباه دیگر آمدند سر گودال اول ،هر ﭼه گشتند
مرغها را پیدا نکردنــد؛ هر ﭼــه زمین را بو کردند فایده نداشت؛ بعد از
اینکه کاما از وجود مرغ های گزارش شــده توســط روباه اول ناامید
شــدند آن روباهان همراه هم رفتند اما این روباه اولﯽ دوباره شروع به
گشتن کرد .جالــب این بود که مــدام با سرعت میگشت و بعد سرش
را باا میاورد و به دوستانش که داشــتند دور می شدند نگاه میکرد و
دوباره بو میکشیــد!! محققین با استفاده از سیم کمﯽ روﯼ گودال دوم
را باز کردند تا حدﯼ که بوی مرغ های مرده به مشــام روباه رســید و
روباه مرغ هــا را دید .این دفعه خیلﯽ جالب بود؛ روباه یکﯽ از مرغ هــا
را با دندان گرفت و با خودش برد .گویــی برای ادعای خود ســند پیدا
کرده بود و میرفت تا اﺛبات کند که به همراهان خود دروغ نگفته است.
این تیم کارشناﺱ آمدنــد و دوباره همــان کار را تکرار کردند و تورﯼ
را به گودال سوم بردند و بــوی مرغها را با اســﭙری پاک کردند؛ روباه
هــا وقتﯽ دوباره رسیدند هرﭼه گودالها را گشــتند و هرﭼه زمین را بو
کشیدند ،ﭼیزﯼ نبود و دوباره رفتند .دوربین روباه اول را نشان داد که
این بار دیگــر جست و جو نکرد و رفت داخل گودال دــوم دراز کشید
و به حالت خوابیده مــاند .ﭼند دقیقه ای صبر کردند و دیدند خبرﯼ
نیست ،نزدیکش رفتند و ﭼک کردند ،دیدند که روباه مرده .جالب این
بود که اشه روباه را به مرکز دامﭙزشکﯽ بردنــد و کلﯽ آزمایش کردند؛
عکسها و آزمایشات نشــان می داد این حیوان بر اﺛر یک شوک عصبﯽ،
ایست قلبی کرده ،سکته کرده و مرده! » حاا ببینید روباه که نماد مکر
و حیله گرﯼ در حیوانات اســت وقتﯽ احساﺱ می کند صداقتش بین
دوستانش از بین رفته ،سکته میزند و میمیرد؛ یعنی از خجالت میمیرد
و ﭼقدر زیادند کســانی که می آینــد روزﯼ هزاران دروغ به زبان می
آورند ،بعد جالب اینکه حتﯽ وقتﯽ دروغ هایشان آشکار می شود ،راست
راست در مقابل دوربین می نشینند و یا راه میروند و ً
اصا خم به ابرو
نمی آورند و اسفناک تر اینکه باز هم تکرار ،تکرار و تکرار ...ﭼقدر زشت
اســت که انسان به جایﯽ برســد که حیوانات از آنها در کرامت اخاقﯽ
پیشﯽ بگیرنــد .این آزمایش گرﭼه بــی رحمانه بود ولﯽ نتیجه بسیار
تکان دهنده ای براﯼ ما انسان ها داشت به ما نشــان میداد شــرف و
تعصب ملی ﭼه میزان در گیر و دار قدرت یا مزدوری فروختنی است.
در بسیاری از کشورها فرهنگ حاکم بر حاکمان با دروغ و ریا و تذبذب
آمیﺨته شده است .به عبارتی غربی ها وقتی به کسی پاسﭙورت میدهند
یا وقتی به کسی مدرک دروغی میدهند یعنی کسی که یک احوالﭙرسی
ســاده به زبان انگلیسی را نمیداند به او مدرک دکترا میدهند در اصل
شــرف و تعصب ملی او را خریده اند .در اسام مردم دروغگو را دشمن
خدا میدانند .اگر کســی دروغ گو بود و پذیرفت که دشــمن خداست
ﭼگونه میتواند دشمن مردم نباشد؟ علیه مردم و به نفع دشمن دسیسه
نکند .معیشت مردم را گروگان نگیرد؟ خوشا به حال آن روباه که وقتی
صداقتش زیر سئوال رفت حاضر به ادامه حیات نبود و بدا به حال آنان
که  ۴۰سال نفوذی دشمن بوده اند و با فریب به قدرت رسیدند و نهایتا
کلیدشــان هم دری را بروی ملت نگشود و ﭼه بسا کلید را برای قفل
زدن بروی ملت رو کرده بودند .که شایسته اینکه خود را در مقابل ملت
بدار آویزند تا حدی در شان روباهی مکار قابل ستودن باشند.
والسام

 ۲۵۴۸ابتا و  ۲۱۶فوتی جﺩیﺩ کرونا
در کشور
سﺨنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۲۵۴۸مورد جدید کووید ۱۹-در
کشور خبر داد و گفت :یک هزار و  ۶۷نفر از این موارد جدید در مراکز
درمانی بستری شدند.دکتر سیماسادات اری گفت :از دیروز  ۱۱مرداد
 ۱۳۹۹و بر اســاﺱ معیارهای قطعی تشﺨیصی ،دو هزار و  ۵۴۸بیمار
جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک هزار و  ۶۷نفر
از آنها بستری شدند.وی گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
 ۳۰۶هزار و  ۷۵۲نفر رسید.سﺨنگوی وزارت بهداشت افزود :متاسفانه
در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۱۶ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۶هزار و  ۹۸۲نفر رسید.
وی گفت :خوشبﺨتانه تا کنون  ۲۶۵هزار و  ۸۳۰نفر از بیماران ،بهبود
یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.اری گفت ۴۰۱۱ :نفر از
بیماران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت
قرار دارند.به گفته وی ،تا کنون دو میلیون و  ۴۸۲هزار و  ۵۵۳آزمایش
تشﺨیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.سﺨنگوی وزارت بهداشت
افزود :اســتانهای تهران ،مازندران ،گلستان ،فارﺱ ،آذربایجان شرقی،
اردبیل ،اصفهان ،البرز ،ایام ،خراسان رضوی ،کرمان ،خراسان شمالی،
سمنان ،لرستان و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.
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دستگیری سرکرده گروهک تروریستی تندر
توسط وزارت اطاعات
سرکرده گروهک تروریستی» تندر» توسط وزارت اطاعات دستگیر شد .اشراف
ســربازان گمنام امام زمان (عج) بر یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا ،منجر
به دستگیری ســرکرده این گروهک تروریستی شد.جمشید شارمهد سرکرده
گروهک تروریستی» تندر» که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را
هدایت میکرد در پی عملیاتی پیچیده ،اکنون در دستان قدرتمند سربازان گمنام
امام زمان (عج) قرار دارد .شــارمهد در سال  ،۱۳۸۷عملیات انفجار در حسینیه
سیدالشــهدای شــیراز را طراحی و هدایت کرد؛ در آن اقدام تروریستی ۱۴ ،نفر
شــهید و  ۲۱۵نفر از عزاداران حسینی زخمی شدند.گروهک تروریستی «تندر»
در ســالهای اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات بزرگ را داشت .منفجر کردن
ســد سیوند شیراز ،انفجار بمبهای سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر
کردن حرم حضرت امام خمینی (ره) هنگام برگزاری مراسم عمومی از جمله این
عملیات بود که این عملیات تروریستی با تسلط اطاعاتی مأموران وزارت اطاعات
ناکام ماند.جزئیات بیشتری از عملیات پیچیده و موفق فرزندان انقابی ملت ایران
در بهدام انداختن ســرکرده گروه تروریستی تندر متعاقباً به اطاع ملت شریف
ایران خواهد رسید.
سخنگوی دولت:

دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف است
ســخنگوی دولت گفت :دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف است چرا که هیچ
منبع مالی برای این طرح وجود ندارد .پس از انتشار خبر ابتای علی ربیعی به
ویروس کرونا ،ســخنگوی دولت با پاسخدهی مکتوب به سواات خبرنگاران این
نشست را به صورت غیرحضوری برگزار کرد.سخنگوی دولت به تعداد دیگری از
این ســواات پاسخ مکتوب داد که به این شرح است.ربیعی در پاسخ به سئوالی
دربــاره اینکه دولت برای نهادینه کردن وضعیت امروز بورس چه برنامه ای دارد،
گفت :بورس را باید به عنوان یک گزاره اقتصادی مورد بررسی قرار داد .در اقتصاد
ایــران پیش از ایــن بازارهای موازی با بورس وجود داشــته که بازدهی آن یک
بازدهی عمومی مولد نبوده و صرفا ســوداگری را بــرای عده ای خاص به دنبال
داشت .هنر دولت این بود که بازار سرمایه را به صورت مستقیم با جریان تولید،
جریان شفافیت سرمایه و خلق ثروت برای بخش عظیمی از جامعه شفاف و قابل
دسترســی کرد.وی افزود :از منظر گزارههای اقتصــادی اوا بازار بورس بازدهی
بهتری دارد و ثانیا گام بلندی در راســتای خصوصی سازی واقعی برداشته شده
است .جریان خصوصی سازی در ایران مراحل مختلفی را پشت سرگذاشته است.
در دوره ای شاهد تجربهای از خصوصی سازی بودیم که بخش کمی از جامعه از
آن بهره مند شدند و با نگاهی تجاری ،خصوصی سازی دنبال شد.سخنگوی دولت
یادآور شد :پس از اباغ سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی توسط رهبری که می
توانست یک پارادایم در تحول مثبت اقتصادی ایجاد کند ،نوعی خصوصی سازی
نارس صورت گرفت و بخش بسیار کمی به شکل نامناسب به بخش خصوصی و
درصد زیادی به نهادهای عمومی واگذار شــد که در حقیقت سرمایه و صنعت را
در اختیار شرکت های نسل چندم دولتی قرار داد که مصیبت جدیدی از کاستن
شفافیت و زمینه سازی فشــار برای سهم گیری را ایجاد کرد.ربیعی تاکید کرد:
این دولت در حال برداشتن گام جدید خصوصیسازی با مشارکت باای مردم و
شفافیت زیاد است و عرضه سهام در بورس و در گام های بعدی عرضه مدیریت
صورت خواهد گرفت و آینده نشــان خواهد داد این تاش ها چه خدمتی را به
اقتصاد ایران انجام داده است.وی با بیان اینکه برخی نگرانیها در خصوص حباب
کاذب و یا برخی سوء استفادهها ،اصل این اتفاق مبارک را نباید خدشه دار کند،
اظهار کرد :چون در ذات بورس فراز و نشــیب و افت و خیز وجود دارد و با نگاه
ویژه و حمایتی که دنبال خواهد شد و به رغم احتمال برخی تخلیه هیجانات در
بازار سرمایه ،بورس در درازمدت رشد خود را حفظ خواهد کرد.سخنگوی دولت
ادامه داد :ورود بیش از  ۴۰میلیون ایرانی به بازار سرمایه ،روندی را که باید بعد از
چندین دهه در کشور رخ می داد را سرعت بخشید.
مسجدی آرانی اعام کرد

تعیین علت مرگ قاضی منصوری
تا دو هفته دیگر
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سوالی درباره علت مرگ قاضی
منصوری ،گفت :به جهت اینکه در حوزه ســم شناســی و پاتولوژی فرآیندهای
آزمایشــگاهی طوانی اســت ،امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ را
به مراجع قضایــی اعام کنیم.به گزارش قوه قضاییه ،عباس مســجدی رییس
ســازمان پزشکی قانونی کشور در حاشیه مراســم رونمایی از مستند کاشف در
خصوص نقش و جایگاه پزشکی قانونی در پروندهها عنوان کرد :پیشگیری یکی از
موضوعاتی است که به طور جدی در راستای اهداف قوه قضاییه در حال پیگیری
اســت که این امر مستلزم آگاهی بخشی عمومی است.مسجدی افزود :اطاعات
مورد نیاز در خصوص فعالیتهای ســازمان پزشکی قانونی توسط ابزار رسانه و
هنر را به مردم منتقل کرده ایم و مستند امروز در همین راستا است که مردم با
توانمندی و استانداردسازی علمی کارکنان آشنا شوند و بدانند که پزشکی قانونی
دست از احقاق حق و اجرای عدالت برنخواهد داشت و با تجهیزات مسائل آموزشی
و علمی به دستگاه قضایی برای احیای حقوق مردم کمک میکند.رییس سازمان
پزشــکی قانونی در خصوص اینکه آیا نتایج علت فوت متهم منصوری به مراجع
قضایی اعام شــده است یا خیر؟ گفت :از حدود  ۱۰روز پیش که جنازه متوفی
منتقل شد بررسیهای اولیه و معاینه جسد انجام شده است و به جهت اینکه در
حوزه سم شناسی و پاتولوژی فرآیندهای آزمایشگاهی برای آماده سازی امهای
تشــخیصی طوانی اســت ،امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ را به
مراجع قضایی اعام کنیم.وی در پاسخ به این سوال که آیا زمان مرگ را تشخیص
دادهاید؟ گفت :تا زمانی که آزمایشها برای ما مشــخص نشود ،زمان را مشخص
نمیکنیم.مسجدی در خصوص تحویل جسد به خانواده نیز گفت :با دستور مقام
قضایی تحویل شده و موضوع در دادسرای جنایی در حال بررسی است.وی افزود:
بعد از تشخیص هویت قطعی و با دستور مرجع قضایی جسد به خانواده تحویل
داده میشود.مســجدی در ادامه از کاهش آمار نزاع خبر داد و گفت :در طی سه
ماهه اول امســال کاهش  ۶.۶درصدی را شاهد بودهایم و توصیه ما این است که
هموطنان عزیز خویشتنداری را ادامه دهند.رییس سازمان پزشکی قانونی کشور
اظهار کرد :همچنین در حوزه غرق شدگی متاسفانه آمار نسبت به مدت مشابه در
خرداد ماه رو به افزایش اســت .در حوزه تصادفات نیز آمار کاهش  ۱۶.۲درصدی
فوتیهای ناشــی از تصادفات را داشتهایم که در خرداد ماه نسبت به فروردین و
اردیبهشت افزایش داشته و از مردم میخواهیم با توجه به شرایط کرونایی توصیه
ها را جدی داشته باشند.وی در ادامه به پروندههای کمیسیونهای پزشکی اشاره
کرد و از مردم خواست برای دریافت خدمات پزشکی به پزشک متخصص مراجعه
کنند.وی افزود  :متاســفانه اقداماتی در آرایشگاههای زنانه انجام می شود که در
برخی از مکانها جنبه درمانی ندارد و این آمار رو به افزایش است و خطر جدی
را برای هموطنان دارد.
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بیانات رهبر انقاب فصل الخطاب است
پروتکلهایبهداشتیماهمحرمتاپایانهفتهبعدبهدستگاههااباغمیشود

رییس جمهوری گفت :همه دستورالعملهای بهداشتی ازم
برای ماه محرم تا پایان هفته بعد مشخص و به همه دستگاهها
اباغ میشود.حجتااساموالمسلمین حسن روحانی دیروز
شنبه در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی از
همکاری مردم با ســتاد ملی کرونا و مســیر سامت جامعه،
اظهار داشت :امروز جزو روزهایی بود که گزارش آمار و ارقام
استانها امیدوار کننده بود ،حدود  ۱۰استان نام برده شد که
در هفتههای قبل در شــرایط سخت بودند ،اما امروز از پیک
بیماری عبور کردند و مســیر کمتر دشواری پیش روی آنان
است که با مراعات آنان به خط ثبات و آرامش خواهیم رسید.
رییسجمهوری افزود :چند استان دیگر به همکاری و همدلی
مــردم نیاز دارد کــه از پیک در این اســتانها عبور کنیم.
بحمداه هر اســتانی که یک بار وارد پیک این بیماری شده
اســت شــاهد پیک دوم نبوده و امیدواریم در آینده هم این
چنین باشــد.روحانی خاطرنشان کرد :روندی که امروز مردم
مراعات میکنند اگر به همینشکل ادامه یابد حتما خبرهای
خوشی را در هفتههای آینده شاهد خواهیم بود.وی ادامه داد:
ادارات و بانکها به خوبی مقررات را مراعات میکنند رفت و
آمد در مراکز عمومی و مراعات مردم قابل قبول اســت .البته
ممکن اســت جاهایی به مراقبت بیشتر نیاز باشد اگر کسی
تخلف میکند با فرد متخلف برخورد میشود.
مســئوان مســاجد و تکایا برای مقررات ماه محرم
مسئولیت بپذیرند
روحانی گفت :مقرراتی که برای مــاه محرم میگذاریم باید
مســووان مســاجد و تکایا مســوولیت بپذیرند و کسی که
مسوول میشــود ،باید آن را بپذیرد اگر فردی خدای نکرده
دقت نکرد ،باید با او برخورد شــود و قرار شــد وزارت کشور
و وزارت بهداشــت نحوه برخورد با متخلفان را تدوین کنند.
رییس جمهوری افزود :تمام مقرراتی که از روز اول تا به حال
توسط وزارت بهداشت اعام شده همچنان به قوت خود باقی
است تا روزی که وزارت بهداشت اعام کند واکسن قابل قبول
در اختیار اســت  -مسوول این اعام وزارت بهداشت خواهد
بــود -تا آن روز باید همه مقررات را رعایت کنیم و اقدامات
سخت گیرانه خود را ادامه دهیم.
راهبرد مقابله با کرونا تغییر نکرده است
روحانی با تاکید بر اینکه راهبرد ما مقابل با کرونا تغییر نکرده
اســت ،اظهار داشت :نخستین قدم آگاهی ،آموزش و توضیح
دادن به مردم است .مردم باید نسبت به این ویروس ،خطرات،
نحوه شــیوع و عائم آن ،آموزش داده شــوند .هنوز با همه
کارهایی که در رســانههای عمومی و صداوسیما شده ،کم
اســت و باید به مردم توضیح داده شــود .وی با بیان اینکه
مردم باید مسائل بهداشتی را مقدم بر همه چیز الزامی بدانند،
تصریح کرد :ما در شــرایطی هستیم که ماسک الزامی شده
است .همه باید رعایت کنند و وارد هر جایی که میشوند ،وارد
وســائل حمل و نقل ،اماکن اداری و ...میشوند ،باید ماسک
بزنند .رییسجمهــوری با تاکید بر ممنوع بودن اجتماعات،
خاطرنشــان کرد :در ســتاد ملی این را فرااستانی دانسته و
گفتهایم در کل کشــور اجتماعات چه عزا ،چه عروسی ،چه
ســمینار و ...ممنوع است .این استانی نیست ،بلکه سراسری
اســت و تاکید کردیم اگر شــرایط عادی شود ،ممکن است
برخی اجتماعات آزاد شود.
 80درصد پروتکلهای بهداشــتی در ادارات رعایت
میشود
روحانی با اشــاره به ضرورت برخورد با متخلفان ابراز داشــت:
باید با متخلف برخورد شود .همانطور که گفتهایم پروتکلهای

برای همه ازم ااجرا است؛ حتی رهبر معظم انقاب متواضعانه
فرمودند که خود من هم به آنچه که ستاد میگوید عمل کرده
و آن را اجرا میکنم و این مســئله بسیار مهمی است.وی در
بخش دیگری از ســخنانش به اهمیت مــاه محرم برای همه
مسلمان ایران و جهان اشاره کرد و گفت :مگر میشود کسی
مســلمان ،شیعه و ایرانی باشد ولی محرم برای او مهم نباشد.
ملتی که در طول قرنها با عشــق به امام حسین(ع) روزهای
بسیار سختی را پشت ســر گذرانده و با روحیه قوی در برابر
انواع فشارها ایســتادگی کرده ،مگر میتواند امام حسین(ع)
را فراموش کند.روحانی محرم امســال را بهرغم وجود کرونا
محرمی توصیف کرد که بوی آن به مشام همه خواهد رسید و
تصریح کرد :وقتی پرچمهای سیاه ،عائم و شعارهایی که در
ماه محرم در خیابانها نصب میشود ،بافاصله میتوان هال
ماه محرم را بویید ،دید و احساس کرد.

بهداشــتی در  ۸۰درصد ادارات رعایت میشــوند .اگر فردی
رعایت نکرد ،باید تنبیه شــود .اعام کنیم  ۱۰۰نفر در کشور و
 ۱۰نفر در استان از اداره اخراج شده ،غیبت برای آنها زده شده
و مسئول متخلف توبیخ شده اســت .وی ادامه داد :همانطور
که پلمب را اعام میکنیم ،بگویم فان بانک ،پاساژ و مسئول
متخلف هستند .مردم باید بدانند این مجازات مورد تاکید نظام
اســت .اگر کسی از خدمت محروم میشود ،ادارات اعام کنند
 ۲۰۰نفر مراجعه کرده و  ۱۰نفر چون پروتکلها را رعایت نکرده
بودند ،از خدمت محروم شــوند .اگر پروتکلی هم ازم اســت،
بگذاریم.رییسجمهوری با تاکید بر ادامه تســت و شناســایی
مبتایان اظهار داشــت :راه مقابله با این ویروس آن اســت که
بدانیم چه کسانی حامل این ویروس هستند .وقتی افراد آلوده
شناســایی شــدند ،آنها را باید از جامعه جدا کرد .مرحله دوم
شناسایی این مسئله است که فرد آلوده با چه کسانی در ارتباط
بوده اســت .کشورهایی که در این زمینه توفیق پیدا کردند که
مسائل بهداشتی رعایت شده ،افراد مبتا را شناسایی و از جامعه
جدا کرده و افراد در ارتباط را بررسی کردند.
پایش افراد مبتا به کرونا از طریق موبایل امکان پذیر
است
روحانــی افزود :البته کشــورهایی هســتند که سیســتم
مونیتورینگ را دارند .ما این سیســتم را نداریم اما از طریق
موبایل قابل بررسی است که ببینیم افراد کجا بوده و رفتهاند.
اگر وزارت بهداشت این راه را مطلوب بداند ،اجرای آن دشوار
نیســت .وی با بیان اینکه ســرعت انتشــار در برخی جاها
فوقالعاده اســت و یک مرتبه تعداد مبتایان زیاد میشود،
یادآور شــد :بیشــتر آنها کسانی هســتند که در اجتماعات
شرکت کردهاند .به استانها اختیار دادیم تا ستادهای استانی
دســتورالعملهایی را برای محدودیتهای سختگیرانه برای
یک هفتــه وضع کنند.رییسجمهوری بــا بیان اینکه وقتی
میگوییم وضعیت یک جا قرمز ،حالت هشدار و سفید است،
به مســائل مختلفی بستگی دارد ،عنوان کرد :این وضعیتها
به تعداد افراد مبتا نیســت بلکه به امکانات آن استانها هم
بســتگی دارد .یک شهرستان بیمارستان ،تعداد تخت کافی،
آیسییو ،پزشک و پرستار و بیمارســتان کافی را دارد .اگر

در آنجا  ۱۰۰تخت داشــته باشــیم  ۴۰نفر هم مبتا شوند،
 ۱۰نفر مبتا شوند ،موضوعی نیست .همین  ۱۰نفر ممکن
است در جایی دیگر شرایط را عوض کند یعنی ممکن است
در جایی  ۲۰تخت باشد ،و همین  ۱۰نفر نیمی از تختها را
بگیرند .درصد مهم است .باای  ۷۰ ،۶۰درصد ،وضعیت قرمز
اســت .پس شرایط ما وابسته به شرایط استانی است.روحانی
افزود :امروز یکی از تصمیمهایی مهم ما در ستاد ملی مبارزه
با کرونا موضوع تعداد پرســتار بود و اینکه افرادی به عنوان
پرســتاران جدید استخدام میشوند.پرستارانی که شرکتی و
کارمعین بودند و در زمان کرونا در ماههای گذشــته فعالیت
میکردند ،این افراد صاحب امتیاز هستند.رییس جمهوری با
بیان اینکه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میتواند
این افراد را در اولویت استخدام قرار دهد ،گفت :باید در بخش
استخدام دست وزارت بهداشت و درمان تا حدی که ضرورت
است ،باز باشد.
دولت  8هزار تخت جدید بیمارستانی آماده میکند
روحانــی با بیــان اینکه دولــت آماده اســت  ۸هزار تخت
بیمارســتانی را در اختیار بیمارســتانها قــرار دهد،اظهار
داشت :پیش از این هم وزیر بهداشت اعام کردیم که امسال
بیشترین تختهای بیمارستانی و حتی تختهای آی سی یو
و تختهــای ویژه را انشــاءاه آماده میکنیم .زیرا تقویت
بخش درمان جزو وظیفه ما اســت تا فشــار از روی بخش
درمان کاهش پیدا کند و به آرامش نسبی برسیم.
ستاد ملی کرونا مرجع اصلی سامت جامعه در شرایط
فعلی است
رییس جمهوری با تشکر از سخنان حکیمانه روز گذشته رهبر
معظم انقاب ،به نکته مهمی در بیانات ایشــان اشاره کرد و
گفت :ایشــان در بیانات خود تاکیــد کردند که مرجع نهایی
که متولی امر سامت جامعه است ،ستاد ملی مبارزه با کرونا
است .این به این معنا است که آدرس را عوض نکرده و مسیر
را اشتباه نرویم و از این خانه به آن خانه نگردیم بلکه فقط یک
خانه اســت که مرجعیت دارد و آن ستاد ملی مبارزه با کرونا
اســت.روحانی ادامه داد :مقرراتی که این ستاد وضع می کند

پروتکلهای بهداشتی ماه محرم تا پایان هفته بعد به
دستگاهها اباغ میشود
رییــس جمهوری با بیــان این که همه دســتورالعملهای
بهداشتی ازم برای ماه محرم تا پایان هفته آینده مشخص و
به همه دستگاهها اباغ می شود گفت :همه باید این پروتکل
هــا را مراعات و اجرا کنند؛ اگر چه همه مردم صاحبان عزای
امام حســین هســتند اما همه افرادی که متولی و صاحبان
عزای امام حســین (ع) در مجالس و مساجد ،همه متولیان
امر در هیئات و حسیســنهها امســال وظیفــه جدیدی بر
عهده دارند.وی افزود :متولیان برگزاری مراســم عزاداری که
ســالهای گذشته وظیفه آمادهســازی محافل را داشتند ،از
مداحان دعوت میکردند و میهمانان را احترام و پذیرایی می
کردند ،امسال وظیفه مهمتری بر دوش دارند آن هم مراعات
برای تضمین ســامت همه عزاداران حسینی است .عده ای
که به این مجالس وارد میشوند ،عزاداری میکنند و خارج
میشوند ،باید سامت وارد شوند و سامت هم بروند.
ســامت عزاداران به عنوان وظیفه بر دوش متولیان
برگزاری مراسم است
روحانی گفت :سامت عزاداران حسینی به عنوان یک وظیفه
بر دوش متولیان برگزاری مراســم است و همه جوامع مدنی
دینی اعم از هیاتها ،حسینیهها و مساجد این مسئولیت را
امســال را بر دوش دارند و همه با هم باید همکاری کنیم به
گونه ای که بهانه به دست دشمن نیفتد که عزاداری در فان
شــهر در خیابان و اجتماع بود مردم گرفتار بیماری شــدند،
نباید اجازه بدهیم چنین بهانه ای دست دشمنان دین بیفتد.
سخنان رهبر انقاب برای نحوه سوگواری محرم فصل
الخطاب بود
روحانی گفت :نکته ای که رهبر معظم انقاب روز گذشــته
فرمودند کام آخر و فصل الخطاب بود و برای همه روشــن
کردنــد چگونه باید عمل کنند و ما باید چگونه در ماه محرم
امســال عزاداری و سوگواری را انجام دهیم.رییس جمهوری
همچنین به مذاکرات و مصوبات جلســه ســتاد ملی کرونا
اشــاره کرد و افزود :در جلسه امروز تصمیمات خوبی درباره
مستاجرانی که در تنگنا هستند ،تصویب کردیم که در زمینه
ودیعه مسکن به آنها کمک شود؛ همچنین در زمینه استخدام
برای واحدهایی که در دوران کرونا فعال بودند ،امتیازاتی در
نظر گرفتیم.روحانی گفت :درباره چارچوبهای اصولی شروع
به کار مدارس در نیمه شــهریورماه  ۹۹در جلسه امروز ستاد
تصمیم گیری کردیم و بر همین مبنا قرار شــد بقیه موارد را
وزارتخانههای مربوطه تدوین کنند تا به تایید و تصویب نهایی
در ستاد برسد.

رئیس قوه قضائیه:

بانکها منابع را به سمت تولید هدایت کنند
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم سیاست گذاری صحیح بانکها برای هدایت منابع به
حوزه تولید ،از مدیران عامل بانکها خواست واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی
را که در تملک میگیرند ،فعال کنند.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،آیت اه سید
ابراهیم رئیســی که برای بررسی مشکات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل
 ۱۲بانــک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانکهــای غیردولتی بود ،از مدیران بانکی
خواســت که خودشان پیش از همه پیشــگام در عرصه اصاح نظام بانکی و پیگیری
احقاق حقوق بانکها باشند.رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات بانکها در پرداخت
تسهیات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع
کرونا به آمار باای متقاضیان دریافت تســهیات ازدواج اشــاره کرده و بر تسریع در
پرداخت وام به این زوجهای جوان تاکید کرد.رئیسی با اشاره به ورشکسته نمایی برخی
بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تســهیات ،این اقدام را مصداق بارز جرم غیر
قابل گذشــت دانست و تأکید کرد :نظام بانکی و سیستم قضائی باید با برخورد قاطع
با این موضوع ،اجازه ندهند گیرندگان تســهیات که پول ملت را صرف اموری غیر از
تعهداتشان کردهاند ،از پرداخت دیون خود فرار کنند.رئیس قوه قضائیه در همین راستا
بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیات تأکید کرد و گفت:
باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیات داده
نشــود ،و هم آنکه به محض اطاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.رئیسی
همچنین بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانههای تحت تملک بانکها و
بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت :مقام معظم رهبری تصریح فرمودند
از زمانی که بانکها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک میکنند ،باید با اســتفاده از همه
امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.رئیس قوه قضائیه بر همین اساس
خطاب به مدیران عامل بانکها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تاش

میکند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند ،اجازه
ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت
نموده و سیاســت گذاری صحیح برای هدایت منابع بانکها به ســوی تولید و رونق
اقتصاد ملی را در دســتور کار خود قرار دهند.رئیســی در بخش دیگری از سخنانش
بانکها را ملزم به پیگیری مطالبات شــأن دانســت و با انتقاد از عدم شکایت برخی
بانکها برای وصول معوقات شــأن اظهار داشت :بانکها باید در شکایت از بدهکاران
کان فعالتر عمل کنند ،اما گاهی میشنویم که برخی از مدیران میگویند ما شکایت
نداریم و قوه قضائیه از ما چنین میخواهد.رئیسی همچنین به حجم باای تسهیات
سررســید گذشته در نظام بانکی اشاره کرده و کاهش تسهیات سررسید گذشته را
مســتلزم تاش بیشتر از سوی بانکها دانست.رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت
رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴در رابطه با سهام داری بانکها افزود:
بر اساس گزارشهای موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی
خاف قانون و ازم به پیگیری اســت.تاش برای وصول تسهیات سررسید گذشته،
جلوگیری از رشد تعداد شُ عب بانکها و استانداردسازی آنها از دیگر موضوعات مورد
تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانکها متذکر شد.رئیسی از راکد
کردن اماک ،منابع و سرمایه بانکها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز
انتقاد و تأکید کرد :بانکها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به
بخش تولید سودشان را افزایش ندهند نه از راههای نادرستی ،چون راکد کردن منابع.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تاشهای نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات
در بانکها ،تأکید کرد :بانکها به طور مستقیم با پول در ارتباط هستند و این مساله
در بروز فساد مؤثر است ،اما میتوان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی
مانع از بروز فساد شد.رئیسی در مورد گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدا

خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد :اینکه فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی
مهم است و باید با نظارت مستمر ،دستهای فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید
و اجازه ندهید فســاد از در خارج و از پنجره وارد شــود.رئیس قوه قضائیه به موضوع
اصاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت :دولتها و مجالس همیشه گفتهاند که
اصاح نظام بانکی در رأس برنامههایشان قرار دارد ،اما برای کاربردی و عملیاتی بودن
طرحها ،بانکها باید خودشــان پیش قدم و فعال بشوند.رئیسی با بیان اینکه اصاح
نظام بانکی از تعامل مدیران بانکها و نهادهای قانون گذار بیرون میآید ،افزود :اصاح
نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شــود و مدیران بانکها با استفاده از
نظرات کارشناسان و مجلس و دولت ،مسیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشســت با اشاره به درخواست مدیران عامل بانکها
برای حمایت دستگاه قضائی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکات شأن دستور داد
کارگروهی  ۵نفره متشکل از نمایندگان بانکها ،مسئوان شورای هماهنگی بانکها و
مسئوان قضائی تشکیل و دستورالعملهای ازم برای حمایتهای قضائی از سیستم
بانکی تدوین شود.
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معاون شرکت سپردهگذاری مرکزی:

قیمت  ۶۰درصد سهام عدالت  ۱۱میلیون تومان

معاون شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت :در حال حاضر ارزش
سهام عدالت  ۵۳۲هزار تومانی بیش از  ۱۹میلیون تومان است و
قیمت  ۶۰درصد آن به باای  ۱۱میلیون تومان میرسد.علیرضا
ماهیار درباره ارزش روز ســهام عدالــت  ۵۳۲هزار تومانی اظهار
داشت :در حال حاضر ارزش سهام  ۵۳۲هزار تومن سهام عدالت
سهامداران به بیش از  ۱۹میلیون تومان رسیدهاست.وی در پاسخ
به این ســوال که ارزش  ۶۰درصد این ســهام چقدر خواهد بود،
گفــت :قرار بر این اســت که تا عید غدیر امکان آزادســازی ۶۰
درصد ســهام عدالت فراهم شــود که ارزش این  ۶۰درصد بیش
از  ۱۱میلیون تومان اســت.معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی
درباره پیگیری مشموانی که اقدام به فروش  ۳۰درصد کردهاند
اما تا کنون پول آن به حسابشــان واریز نشده است ،تاکید کرد:
با بخشنامه سرکت ســپردهگذاری مرکزی ،اطاعات مشموان
ســهام عدالت از طریق وب سرویسهایی در اختیار کارگزاریها
قرار گرفته اســت که مشــموان میتوانند با مراجعه حضوری و
غیرحضوری به کارگزاریهای خود اطاعات فروش و واریز وجه
را دریافت کنند.وی با تاکیــد بر اینکه هیچ الزامی برای مراجعه
حضــوری به کارگزاریها و برای جلوگیری از خطر ابتا به کرونا
نیست و متقاضیان میتوانند به طور غیرحضوری این اطاعات را
دریافت کنند ،گفت :تمام درخواستها به صورت غیر حضوری و

از طریق ســامانه شاهکار و به صورت برخط قابل پیگری است و
کارگزاری خدمات برخط ارایه می دهند.ماهیار تاکید کرد :شرط
دریافت اطاعات به صورت غیر حضوری از آخرین وضعیت فروش
سهام عدالت این است که شماره همراه به نام فرد مشمول سهام
عدالت باشــد .اگر سیم کارت و شــماره همراه فرد مشول سهام
عدالت که نسبت به فروش سهام خود اقدام کرده ،به نامش باشد،
میتواند از طریق درگاههای آناین درخواســت خود را ثبت و از
کارگزاری خود پیگیری کند .معاون شرکت سپردهگذاری مرکزی
با اشاره به آن دسته از مشموانی که نمیدانند با کدام کارگزاری
باید در تماس باشــند یا اطاعات مورد نیاز خــود را به صورت
غیرحضوری چگونه دریافت کنند ،اظهار داشت :تمام مشموان
ســهام عدالت و یا افرادی که در بحث فروش ســهام خود دچار
مشــکل شدهاند ،میتوانند با مرکز تماس  ۱۵۶۹تماس بگیرند و
با وارد کردن کد  ۱و شــماره ملی خود از کارگزاری خود مطلع و
سایر اطاعات را دریافت کنند .بنابراین تاکید میشود که نیازی
به حضــور فیزیکی افراد برای دریافت این اطاعات نیســت.وی
گفت :تا کنون بیش از  ۲میلیون و  ۳۹۲هزار مشتری درخواست
فروش ســهام عدالت خود را ثبــت کردهاند که از این تعداد یک
میلیــون و  ۱۲۲هزار نفر از طریق شــبکه بانکی و یک میلیون
و  ۲7۰هزار نفر از طریق کارگزاری ها سفارش فروش دادهاند.

دژپسند اعام کرد

ورود  ۷۰هزار میلیاردتومان به بورس از ابتدای سال ۹۹
وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت :از ابتدای ســال تاکنــون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار
ســرمایه معادل  7۰هزار میلیارد تومان بوده اســت.فرهاد دژپسند با اشاره به بند  ۹سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی ،از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مؤلفههای تحقق این سیاستها نام برد و
اظهار داشت :تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه  ۱۵میلیون و  ۲۵۱هزار کد و
با احتساب سهام عدالت به  ۴۸میلیون و  ۵۰۰هزار کد رسیده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی ،ارزش
معامات بورس در  ۴ماهه اول سال را نسبت به سال  ،۹۸معادل  ۱۴۵درصد و نسبت به مدت مشابه
در سال گذشته معادل  ۶۲۵درصد اعام کرد.دژپسند عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس
در  ۴ماه اول ســال را معادل  ۱۳7میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل ســال  ۹۸اعام کرد و
افزود :از ابتدای ســال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل  7۰هزار میلیارد
تومان بوده است که در تاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید
و توسعه سرمایهگذاری سوق دهیم.وی همچنین از راه اندازی بورس اماک و مستغات و امتیازات با
سرمایه اولیه  ۵هزار میلیارد تومان خبر داد.
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گزیده خبر
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرد:

خودداری بانکهای روسی و چینی از ارائه
خدمات به ایرانیها
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت :در حال حاضر عما هیچ مبادله بانکی با
روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست
خدمات بانکی کند ،از ارائه آن خودداری میشــود .خبرگزاری رویترز اخیرا در
خبری اعام کرد؛ بانکهای چینی وادار شدهاند تا بهدلیل تحریمهای آمریکا هر
چه زودتر از سیستم پیام رســان سوئیفت جابجا شوند و به سیستم پیامرسان
چینــی روی آورند.مجیدرضا حریری ،رییس اتاق بازرگانی ایران و چین ،در این
باره گفت :در سالهای اخیر استفاده از پیامرسانهای دیگر به جای سوئیفت از
سوی روسیه و چین مطرح بوده است تا کشورهای بیشتری را به این پیامرسان
اضافه کنند که هنوز اتفاق نیفتاده اســت.وی ادامه داد :باید توجه داشــت که
مشکل اصلی مبادات ما در سوئیفت نیست بلکه این است که هیچ بانکی حاضر
به همکاری با ما نیست چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریمهای
آمریکا است که باعث فشــار مضاعف بر روی ما شده است.رئیس اتاق بازرگانی
ایران و چین تصریح کرد :اان ما دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی
تحریمهای آمریکا است که هر کشور همکار با ما را در تور تحریمهای خود قرار
میدهد .مشــکل دوم؛ موضوع  FATFاست که نپذیرفتن شرایط آن موجب این
مشــکل شده است .به طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکررا ً به
سیستمهای بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک
اســت و باید مبادات مالی آن به شدت کنترل شود.حریری یادآور شد :در حال
حاضر عما هیچ مبادله بانکی با روســیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت
ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند ،مانند بیشتر کشورهای دنیا
از ارائه آن خودداری میشود.

سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی

مرکز نظارت بر تراکنشهای مالی و گزارشدهی کانادا خبر داد

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی با تاکید بر تصویب حق مســکن کارگران و پرداخت معوقات آن ،اختصاص
ســهمیه بیمه برای کارگران ســاختمانی در سال جاری را خواستار شد.هادی ساداتی با اشــاره به تاخیر در تصویب مصوبه حق مسکن
کارگران اظهار کرد :امســال حق مســکن کارگران را کمی باا بردند ولی از آن طرف ســنوات کارگری را کاهش دادند که متاسفانه با
گذشت دو ماه از تصویب آن در شورای عالی کار و ارسال مصوبه به هیات وزیران هنوز مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته است.وی در
ادامه درباره آخرین آمار بیمه کارگران ســاختمانی گفت :در حال حاضر از آمار یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفری که تعهد شــده بود تحت
پوشش بیمه قرار گیرند ۹۵۰ ،هزار کارگر ساختمانی در کل کشور بیمه پردازی می کنند و منتظریم که امسال هم سهمیه ای درباره
کارگران ســاختمانی اختصاص داده شــود ،البته مسئوان تامین اجتماعی اعام کرده اند که امکانش نیست ولی ما آمادگی داریم که از
ظرفیت امســال برای کارگران ســاختمانی استفاده کنیم چون بنا بود که دیگر سهمیه ای نباشد و بر اساس ظرفیت سامانه رفاهی بیمه
کارگران ساختمانی انجام شود.به گفته ساداتی ،این سامانه در حال حاضر فعال و پویا است و سازمان تامین اجتماعی اطاعات سامانه
رفاهی را در اختیار دارد و می تواند لحظه ای رصد کند.نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در پایان گفت :انتظار
داریم امسال مسئوان عنایت کنند و با توجه به شناسایی و حذف کسانی که کارگر ساختمانی نبودند و مختومه شدن پرونده این افراد،
ظرفیت خالی شده آنها را در اختیار کارگران ساختمانی قرار دهند تا کارگرانی که بر اساس سامانه حایز شرایط شناخته شده اند بتوانند
از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.

طبق تصمیم جدید وزارت دارایی کانادا ،هر تراکنشی با مبدا ،مقصد یا ارتباط با
ایران ،صرف نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد.مرکز نظارت
بــر تراکنش های مالی و گزارش دهــی کانادا چند روز پیش با صدور بیانیه ای
اعام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشــور ،از این پس بانکها ،شرکت
های ارائه دهنده خدمات مالی ،بانک های خارجی و شــرکت های ارائه دهنده
خدمات کارت های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان ایرانی (حقیقی
و حقوقی) نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند.این
مرکز در خصوص چرایی و جزییات این تصمیم ،موارد زیر را اعام کرده است:

خبرهای خوش شهرداری منطقه دو همدان
در حوزه فضای سبز
همدان -مجید ملکیان :مدیر شــهرداری منطقه دو همدان اذعان کرد :امسال در منطقه
دو شــهرداری خبرهای خوبی در حوزه فضای ســبز خواهیم داشت که آغاز بهره برداری
از بوســتان گلها و احداث پارک محله ای در مناطق محروم از مهم ترین آن ها اســت و
مجموعه شــهرداری منطقه دو در مســیر اجرای پروژههای عمران شهری ،طبق ضوابط
تعیین شــده فنی و مهندســی آن هم با رعایت استانداردهای تعیین شده بوده و همواره
طی مدت گذشته تاش شده معیار اصلی در اجرای طرحها و پروژههای عمرانی پویاسازی
مناطق مختلف در سطح منطقه باشــد.حامد جلیلوند اضافه کرد :در این راستا میتوان
به احداث کندرو بلوار مطهری اشاره نمود که با هدف هم سطح سازی معابر  ،تسهیل در
عبور و مرور و دسترســی ایمن با اجرای  ۹۰۰۰متر مربع جدولگذاری و  ۳۰۰۰متر مربع
زیرسازی و آسفالت اجرا گردیده و این دوم نیز دردست اقدام است که در کنار اقدامات
زیر بنایی و ترافیکی دیگر در ســطح منطقه در حا اجرا ست.مهندس جلیلوند از احداث
مســیر ســامت در منطقه دو خبر داد و افزود :یکی از مهمترین اهداف مدیریت شهری
حفظ سامت شهروندان است و شهرداری منطقه دو جهت تحقق این امر و داشتن شهر
و شــهروندانی سالم پیاده راه سازی و احداث ایستگاه دوچرخه را در دستور کار دارد.وی
مساحت مســیر ســامت رابالغ بر  ۲۴۰۰مترمربع اعام نمود و ادامه داد :این مکان در
شهرک بهشــتی احداث میگردد که شامل  :ست های ورزشی ثابت و استاندارد  ،پیست
دوچرخه  ،پیاده راه  ،مبلمان شــهری و نورپردازی ،و ...میباشد .جلیلوند با اشاره به اینکه
خدمات رسانی مطلوب ،سریع و بهینه به شهروندان از اهداف مدیریت شهری است ،گفت:
راه اندازی سیســتم نوبت دهی با هدف تکریم اربــاب رجوع ،ایجاد رفاه ،آرامش و امنیت
روانی و همچنین باا بردن کیفیت خدمات رســانی به شهروندان و از سوی دیگر فراهم
آوردن محیطی آرام برای کارمندان شــاغل در بخش شهرسازی و ارتقای دقت و کیفیت
خدمات رسانی انجام شده است.
شهردار ساری مطرح کرد؛

مشارکت شهروندان گامی موثر در توسعه
و هوشمندسازی مرکز استان
عباس رجبی در بازدید از ســازمان فناوری اطاعات و ارتباطات
شهرداری ساری ،مشارکت شهروندان در توسعه و هوشمندسازی
مرکز مازندران را گامی موثر دانست.عباس رجبی شهردار مرکز
اســتان ،به همراه علیرضا باقریان معاون توسعه مدیریت و منابع
شــهرداری با حضور در سازمان فاوا به بررسی روند فعالیتهای
این سازمان پرداخت و همچنین بخشی از سیاستگذاریها و اهداف را در شرایط خاص
ایام شیوع ویروس کرونا به سرپرست این سازمان اباغ کرد.شهردار ساری در این نشست
با بیان اینکه با توجه به شرایط پیشآمده و شیوع ویروس کرونا ،مردم دنیا سبک جدیدی
از زندگــی را تجربــه میکنند ،اظهار کرد :در این برهه از زمــان تنها ابزاری که میتواند
جامعه را به ســطحی ایدهآلی از آرامش برساند ،بهکارگیری صحیح و هدفمند از فناوری
و تکنولوژیهای روز اســت.رجبی با اشــاره به اینکه دنیای توســعه و تکنولوژی فضای
گســتردهای از ایدهها و خاقیتها را بهروی نخبگان باز میکند ،افزود :در همین راســتا
و با هدفگــذاری بهرهبرداری بهینه از عصر فناوری جدید ،آنچه که در این میان اولویت
دارد ،شناسایی نخستین نیازهای اساسی مردم است.وی با عنوان اینکه روند سازمان فاوا
با توجه به ظرفیتها و زیرســاختهای موجود باید در جهت تأمین ضرورتهای عمومی
باشد ،خاطرنشان کرد :بستری تحت عنوان کارت شهروندی که چند سالی است با فراز و
نشیب در شهر ساری بهوجود آمده ،نیاز به ترمیم اساسی ،تغییر ساختاری و پیگیری دارد.
شهردار ساری با اعام اینکه سازمان فاوا باید برآیندی از ایدههای نخبگان یا مجموعههای
دانشبنیان را به جمعبندی رسانده و به مرحله اجرا درآورد ،تصریح کرد :مطمئناً اگر ما در
این بخش ،خدمات الکترونیکی را بهطور آناین ارتقا دهیم.

همه ایرانیان مشمول قانون جدیدند،
حتی دو تابعیتیها!

علت این تصمیم چه بود؟
به گفته این مرکز کانادایی ،به دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای
غیــر همکار کارگروه ویژه اقدام مالی ( ،)FATFاین کارگروه از کشــورهای عضو
خواســته بود که با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیســتم مالی جهانی در
برابر ریسک های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست ،وزیر دارایی کانادا با
استناد به ماده  ۱۱.۴۲پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم دستور داده است
همه تراکنش ها به مبدا یا مقصد ایران به عنوان تراکنش پرریســک شناسایی
و اطاعــات آن به مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا داده
شود .البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش ها نیست.
پیامدهای تصمیم جدید کانادا روی ایرانیان دو تابعیتی
با توجــه به اینکه کانادا یکی از مقاصد اصلی مهاجرتی ایرانیان در ســال های
اخیر بوده اســت و اکنون حدود  ۴۰۰هزار ایرانی در آن زندگی می کنند ،این
تصمیم دولت کانادا موجب نگرانی شمار زیادی از آنها شده است .طبق اطاعیه
این مرکز که در اختیار ایســنا قرار داده شده است ،هر تراکنش دارای ارتباط با
ایران ،صرف نظر از مبلغ آن یک تراکنش پرریسک محسوب شده و باید هویت
کلیه مشتریان ( خواه شخص باشد یا نهاد) که درخواست انجام این تراکنش را
دارند ،یا از آن منتفع می شوند شناسایی شود .اطاعات تراکنش ضبط و به مرکز
فوق گزارش خواهد شد.
هیچ شخص دارای تابعیت ایرانی از این تصمیم مستثنی نیست
پیشــتر نیز با توجه به تحریم های اعمال شده توسط آمریکا ،ایرانی ها با طیف
وسیعی از مشکات برای انجام امور مالی خود مواجه بوده اند .با این حال طبق
گفته این مرکز کانادایی ،این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص ایرانی ( حقیقی
و حقوقی) می شود و استثنایی برای گروه هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی
باشــند ( نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا ،اشــخاص دارای اقامت دایم کانادا و
بستگان آن ها) در نظر گرفته نخواهد شد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

رقم مالیات خانه های خالی به  ۶تا ۱۸
برابر افزایش یافت
نایــب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت :در طــرح اخذ مالیات از
خانههای خالی ،مالیات بر درآمد اجاره برای ســال اول  ۶برابر ،ســال دوم
 ۱۲برابر و ســال ســوم  ۱۸برابر در نظر گرفته شــده است.ســید احسان
خاندوزی درباره اصاحات صــورت گرفته برای تقویت نظام اخذ مالیات از
خانههای خالی در کمیســیون اقتصادی مجلس ،گفت :بر اساس اصاحات
صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانههای خالی ،مالیات بر درآمد اجاره
برای ســال اول شش برابر ،ســال دوم  ۱۲برابر و سال ســوم  ۱۸برابر در
نظر گرفته شده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی ادامه
داد :برای اینکه هر نوع مالیات به شــکل عادانه اخذ شــود ،نیازمند نظام
اطاعات اقتصادی هستیم ،از این رو در بحث اخذ مالیات از خانههای خالی،
بر ضرورت ایجاد سامانه اماک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن
مالیاتهای حوزه مسکن اخذ شود.وی گفت :به جهت اینکه بانک اطاعاتی
ســامانه اماک و اســکان از قوت کافی برای مالیاتستانی برخوردار باشد،
دســتگاههای اجرایی مکلف شــدند که اطاعات مورد نیاز این سامانه را با
قیــد فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت اســتنکاف مأموران دولتی از
اجرای این قانون ،به انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند .همچنین بر
اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی ،اطاعات
واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی اماک و اسکان قرار دهند.
خاندوزی افزود :البته در طرح مذکور ،مشــوقهایی نیز در نظر گرفته شده
اســت ،به طوری که با درج کد پســتی محل ســکونت در سامانه اماک و
اســکان ،دیگر نیاز نیســت که با حضور در ادارات و ســازمانها مدارک و
اطاعات خود را ارائه کنند ،بلکه پرســنل ادارات میتوانند از این ســامانه
استفاده کنند ،از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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آب هست اما چرا برخی استان ها
آب ندارند؟
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :در حال حاضر در حوزه منابع
آب در هیچ کدام از استان ها هیچ مشکلی به لحاظ تامین آب نداریم و اکثر این
مشــکات ناشی از پیک انتقال ،ظرفیت های انتقال و بعضا مشکات موجود در
شبکه هاست .محمد حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه به لحاظ منابع آب موجود
در مخازن ســدها وضعیت خوبی داریم ،اظهار کرد ۶۸ :درصد مخازن سدهای
کشــور پر هستند ،یعنی حدود  ۳۴میلیارد متر مکعب موجودی آب در مخازن
سدهای کشور وجود دارد.وی با اشاره به وضعیت منابع آب استان تهران و البرز،
گفت :در استان تهران و البرز که از آب های سطحی تامین می شود نیز وضعیت
منابع آبی مطلوب اســت و اکنون حدود یک میلیارد و  ۷۳میلیون متر مکعب
ذخیره آب در مخازن سدهای این دو استان وجوود دارد.
 ۵۷درصد مخازن سدهای کشور پر است
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود ۵۷ :درصد مخازن سدها اکنون
پر و شرایط به لحاظ تامین در حوزه مخازن خوب است و مشکات موجود عمدتا
مربــوط به بحث های انتقــال و ظرفیت های توزیع و یا قطعی هایی که مربوط
به حوادث می شــود را در برمی گیرد.حاج رسولی ها با اشاره به وضعیت سدها
در کشور ،گفت :اکنون ســدهایی در کشور وجود دارند که میزان پرشدگی آن
ها بین  ۹۰تا  ۱۰۰درصد اســت که اهم آن ها شامل سد لتیان ،شهید عباس
پور ،کرج ،ایام ،رودبار و کوثر می شــود .عاوه بر این بسیاری از سدها بین ۷۰
تا  ۹۰درصد پر هســتند که اهم آن ها نیز شامل سدهای کارون  ،۴تهم ،کرخه
و جیرفت می شود.
افزایش  28درصدی بارش ها نسبت به درازمدت
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کدام از ســدها به لحاظ آب شــرب دچار
مشکل نیستند ،تاکید کرد :این در حالی است که نسبت به سال گذشته میزان
بارندگی هشــت درصد کاهش داشته اما نسبت به میانگین دراز مدت وضعیت
بارش ها مطلوب اســت.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه
سال گذشته یک سال استثنایی در حوزه بارش ها بود ،گفت :با این وجود امسال
نسبت به بلند مدت وضعیت بارش ها  ۲۸درصد افزایش داشته و طبق آمار ۵۱
ساله امســال میزان بارندگی ها در رتبه پنجم قرار دارد.حاج رسولی ها با بیان
اینکه امیدواریم سال آتی نیز به لحاظ بارندگی مطلوب باشد ،اظهار کرد :امسال
در سه استان اردبیل ،چهارمحال بختیاری و خوزستان میزان بارش ها از میانگین
کشور کمتر بود اما به طور کلی وضعیت منابع آبی در کشور مطلوب است.

استانها
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا اصفهان:

مدیریت مصرف راهکار رفع کمبود 2.5
مترمکعب آب شرب در اصفهان است
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان
اصفهان با توجه به کمبود  ۲.۵مترمکعب بر ثانیه آب
شرب و بهداشتدر اصفهان ،گفت :در حال حاضرتنها
راه برای جبران این کمبود ،مدیریت مصرف اســت
و توزیع عادانه آب همواره در دســتور کار شرکت
آبفا اســتان اصفهان قرار دارد .ناصر اکبری گفت :متاســفانه ظرفیت تامین
آب اصفهان با نیاز آبی آن یکســان نیست و نیاز آبی اصفهان نسبت به تیر
ماه بین  ۶۰۰تا  ۹۰۰لیتر بر ثانیه افزایش یافته و این نیاز ،مازاد آبی اســت
که به شبکه توزیع آب اصفهان تحمیل شده استو این امر بعضا موجب افت
فشار آب در طبقات باای ساختمان هامی شود.وی با اشاره به افزایش دمای
هوای اصفهان و آخرین وضعیت تامین آب شرب ،اظهار کرد :تا روز  ۳۰تیر
مــاه دمای هوای اصفهان بین  ۳۵تا  ۳۶درجه بوده اســتو از ابتدای مرداد
ماه تاکنون دمای هوای اصفهان با رســیدن به  ۳۸تا  ۳۹درجه ،ســه درجه
گرمتر شــده اســت و هر درجه افزایش دمای هوا بین  ۲۵۰تا  ۳۰۰لیتر بر
ثانیه معادل  ۲تا  ۳درصد بر مصرف آب شــرب اضافه می کند.معاون بهره
برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان همچنین با بیان اینکه روزانه
به طور متوســط حدود  ۱۰لیتر برای شستشوی میوه و سبزیجات از سوی
خانواده ها مورد استفاده قرار می گیرد ،تاکید کرد :ساکنان منازل ویایی در
اصفهان می توانند از طریق آب خاکستری نسبت به آبیاری باغچه های خود
اقدام کنند ،همچنین در صورتی که کولرهای آبی سایبان داشته باشد حدود
 ۳۰لیتر مصرف آب آن کاهش می یابد.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰
درصد منابع آبی اصفهان از چاه های فلمن و چاه های متفرقه شــهرها و۹
۰درصدازتصفیهخانهباباشیخعلیتامینمیشود،تصریحکرد :درتوزیععادانه آب
اختاط دو منبع آبی با یکدیگر انجام می شــود ،از ســوی دیگر آب چاه ها
با تایید شبکه بهداشت استان وارد مدار توزیع شرب و بهداشت می شود.

مصرف بیش از  905میلیون مترمکعب گاز
طبیعي در چهار ماهه ابتدایی سالجاری
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از مصرف
بیــش از  ۹۰۵میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي
 ۴ماه ابتدایی سالجاری در استان خبر داد و گفت:
با توجه به کوهستانی بودن و برودت هوا در استان
اردبیل و با توجه به ســردي هوا در این اســتان ،
مصرف گاز مشــترکین خانگی در این مدّت نســبت به مدت مشابه سال
قبل  ۶/۵درصد افزایش یافته اســت .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
اســتان اردبیل ،سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با بیان اینکه در
 ۴ماهه ســالجاری در بخش هاي خانگي ،تجاري و صنعتي اســتان ۵۰۶
میلیون مترمکعب گاز مصرف شده ،افزود :از کل گاز مصرف شده در این
مدّت ۵۰۶ ،میلیون متر مکعب مربوط به مصرف خانگی و صنعتی و ۳۹۹
میلیون متر مکعب گاز نیز از سوی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل مصرف
شــده است.وی در ادامه اظهار داشــت :این میزان مصرف گاز طبیعی در
اســتان  ۸/۸درصد نسبت به مدّت مشابه سال قبل رشد داشته که بخش
خانگی و صنعتی با  ۳۱میلیون متر مکعب رشــد و بخش نیروگاه سیکل
ترکیبــی اردبیل با  ۴۹میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز نســبت به
مدّت مشــابه سال گذشته مواجه بوده اســت.در پایان مدیرعامل شرکت
گاز اســتان اردبیل تصریح کرد :شــهروندان گرامی می توانند در مواقع
بروز حوادث مربوط به گاز طبیعی و مشکات فنی با واحد امداد شرکت
گاز اســتان اردبیل در هر ساعت از شبانه روز با شماره گیری  ۱۹۴تماس
حاصل فرمایند.
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غافلگیری بازار از ضرر سنگین غولهای نفتی آمریکا

شــرکتهای انرژی اکسون موبیل و شورون در پی شیوع ویروس
کرونا که باعث افت شــدید تقاضای جهانی و اشباع عرضه نفت
شــد ،در سه ماهه دوم ســال  ۲۰۲۰بدترین ضرر مالی در یک
دهه گذشته را به ثبت رساندند .ضرر  ۱.۱میلیارد داری اکسون
موبیل در سه ماهه دوم ســال  ۲۰۲۰بزرگترین ضرر در تاریخ
مدرن این شــرکت بود .فروپاشــی قیمت نفت به بخش تولید
نفت این شــرکت در شــرایط قرنطینه کوویــد  ۱۹ضربه زد و
باعث افت تقاضا در همیشــه بخشــها از سوخت جت گرفته تا
پاستیک شــد و به کسب و کار واحدهای پاایش و شیمیایی
اکسون موبیل آسیب زد.شــورون هم بدترین عملکرد مالی در
سه دهه گذشــته را تجربه کرد و هشدار داد آسیبهای پاندمی
ویروس کرونا بر بازارهای انرژی ممکن است همچنان ادامه پیدا
کند و به درآمدها ضربه بزند .این شرکت قصد دارد معادل پنج
درصد از تولید جهانی خود را در سه ماهه سوم محدود کند و از
برنامه های خود برای افزایش قابل توجه تولید در داراییهای نفت
شیل پرمیان باســین عقب نشینی کرد.نفت تحت تاثیر عوامل
مختلفی نظیر رکود اقتصادی ،تهدیدهای سیاسی و ساختاری
که بنیانهای صنعت نفت را تهدید می کند ،ضعیفترین عملکرد
را در میان بخشهای مختلف بازارهای سهام آمریکا داشته است.
اخراجهای گسترده ،کاهش بودجه و لغو پروژه ها برای متوقف
کردن افول این صنعت کافی نبوده و فرار سرمایه گذاران ،انرژی
را بدترین سرمایه گذاری امســال شاخص «اس اند پی »۵۰۰
ساخته است.
مشکات بیشتر در راه است
شورون ارزش فعالیتهایش در ونزوئا که به  ۲.۶میلیارد دار بالغ
شــدند را به طور کامل از حسابهایش حذف کرد .همچنین ۱.۸
میلیارد دار ضرر و زیان به دلیل کاهش ارزش قیمتهای انرژی
تولید نفت اوپک در ماه ژوییه با پایان
یافتن کاهش تولید داوطلبانه از سوی
عربســتان ســعودی و متحدانش در
منطقه خلیج فارس و پیشرفت اندک
ســایر اعضا در عمل به تعهداتشان،
بیــش از یک میلیون بشــکه در روز
افزایش پیدا کرد .نظرســنجی رویترز
نشــان داد اوپک که شامل  ۱۳کشور
عضو است ،در ژوییه  ۲۳.۳۲میلیون
بشــکه در روز نفت تولیــد کرد که
 ۹۷۰هــزار بشــکه در روز بااتــر از
آمار بازبینی شــده ژوئن بود.اوپک و
متحدانش شــامل روســیه که گروه
اوپک پاس را تشکیل می دهند ،در
آوریل موافقــت کردند برای مقابله با
تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر تقاضا و
تقویت قیمتها ،تولیدشان را به میزان
کم ســابقه  ۹.۷میلیون بشکه در روز
محدود کنند.کاهــش محدودیتهای
قرنطینه و عرضــه کمتر کمک کرد
قیمــت نفت برنت از رکورد اندک ۱۶
دار در هر بشکه در آوریل به بیش از

برنامه حذف  ۶۰۰۰شــغل معادل  ۱۳درصد از نیروی کار خود
متحمل شــد.با وجود ضرر مالی شورون ،مدیرعامل این شرکت
فرصتی را برای توســعه در بحبوحه ریزش قیمتها می بیند .این
شرکت کمتر از دو هفته پیش قرارداد خرید پنج میلیارد داری
شرکت نوبل انرژی را اعام کرد.

متحمل شد .حتی بدون در نظر گرفتن زیان مذکور ،ضرر شورون
سه میلیارد دار بود که بیش از دو برابر میانگین مورد پیش بینی
تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ و بزرگترین ضرر این شرکت
از ســال  ۱۹۸۹بود.شورون که مانند شرکتهای رویال داچ شل و
توتال فعالیتهای بازرگانی گســترده ای نداشت ،از ریزش قیمت
نفت در ســال  ۲۰۲۰به شدت آسیب دید .اگرچه مایک ویرث،
مدیرعامل شورون در ژوییه نسبت به توانایی مالی این شرکت و

تولید نفت اوپک افزایش یافت

 ۴۰دار صعود کند اما نگرانیها نسبت
به موج دوم شیوع کرونا ،رشد قیمتها
را محدود نگه داشته است.سهم اوپک
از کاهش عرضه که توســط  ۱۰عضو
این گروه بر مبنای سطح تولید اکتبر
ســال  ۲۰۱۸انجام می گیرد۶.۰۸۴ ،
میلیون بشکه در روز است .این گروه
در ژوییه  ۵.۷۴۳میلیون بشکه در روز
از این کاهش داوطلبانه را انجام داد که
معادل  ۹۴درصد پایبندی است .نرخ
پایبندی اوپک در ژوئن به  ۱۱۱درصد
بازبینی شد.افزایش تولید نفت اوپک
در ژوییــه ،بزرگتریــن افزایش تولید
این گروه از آوریل محسوب می شود.
عربستان ســعودی ،کویت و امارات
متحده عربی به منظور تســریع روند
احیای بازار متعهد شده بودند عاوه بر
کاهش تولید اوپک پاس ،تولیدشان
را مجموعا  ۱.۱۸میلیون بشــکه در
روز در ژوئــن کاهش دهند .بدون در

نظر گرفتن تغییــرات اعضای اوپک،
ایــن کاهش تولید باعث شــد تولید
این گروه در ژوئن پایینترین رکورد از
سال  ۱۹۹۱به این سو باشد.بر اساس
نظرسنجی رویترز ،بزرگترین افزایش
عرضه در ژوییه از ســوی عربســتان
سعودی بوده که  ۸.۴میلیون بشکه در
روز نفــت تولید کرد و تولیدش ۸۵۰
هزار بشــکه در روز نســبت به ژوئن
افزایش داشت .کویت و امارات متحده
عربی هم تولیدشان را افزایش داده و
به سهمیه تولیدشان نزدیکتر شدند.
عــراق و نیجریه که در ژوئن پایبندی
خود به توافق اوپــک پاس را بهبود
بخشیدند ،در ژوییه تغییری نداشتند و
کاهش تولید بیشتری اعمال نکردند و
صادرات نفت عراق هم افزایش داشت.
این دو کشور متعهد شده بودند مازاد
تولیدی که از ماه مه تا ژوئن داشته اند
را با کاهش بیشــتر تولید در ماههای

تعهدش برای پرداخت سود نقدی سهامداران ابراز اطمینان کرد
اما شورون هشدار داد که رنج بیشتری در راه خواهد بود.شورون
در بیانیه ای اعام کرد اگرچه تقاضا و قیمتهای کاا نشانه های
بهبود را نشان داده اند اما به سطح پیش از پاندمی ویروس کرونا
بازنمی گردند و نتایج مالی در سه ماهه سوم سال  ۲۰۲۰ممکن
اســت همچنان ضعیف بماند.بجز فعالیتهای ونزوئا و قیمتهای
پایین نفت ،شــورون یک هزینه  ۷۸۰میلیون داری مربوط به
بعد جبــران کننــد.اوژن واینبرگ،
تحلیلگر کومرس بانــک در این باره
اظهار کرد :قیمتهای پایین ،زندگی را
برای این اعضای اوپک که ملزم شده
اند تولیدشان را بیشتر کاهش دهند،
دشوار کرده اســت.تولید نفت ایران
و لیبــی در ژوییه ثابت بــود و تولید
ونزوئا کاهش بیشتری پیدا کرد .هر
سه کشور به دایلی نظیر تحریمهای
آمریکا و مســائل داخلی ،از مشارکت
در کاهــش تولیــد معاف شــده اند.
بر اســاس گزارش رویترز ،تولید نفت
لیبی از ژانویه به دلیل محاصره بنادر
و میادین نفتی توسط گروههای وفادار
به ژنرال خلیفه حفتر ،به شدت سقوط
کرده است.نظرسنجی رویترز بر مبنای
آمار کشــتیرانی ،منابع خارجی ،آمار
رفینیتیو آیــکان ،اطاعات رهگیری
نفتکشها از سوی شــرکتهایی مانند
پترولجســتیک و کپلــر و اطاعات
منابع آگاه در شرکتهای نفتی ،اوپک
و شرکتهای مشاوره است.

آموزههای کرونایی برای فائق آمدن بر چالشهای انرژی

از مسیر تجدید پذیرها عبور کنیم

چالشهای اقلیمی به یک معضل جهانی تبدیل شده است
و از آنجا که بخش زیادی از این چالش مرتبط با انرژی است
باید نسبت به بهرهمندی از انرژیهای تجدیدپذیر ،تجدید
نظر شــود.اقتصاد آناین :تغییر آب و هوا در دنیا معضلی
است تنها به دست یک یا چند کشور مرتفع نخواهد شد.
از ســوئی دیگر یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر
شدت یافتن چالش تغییرات آب و هوایی به حوزه انرژی باز
میگردد.در این باره فاتح بیرون رییس آژانس بین المللی
انرژی و هوسونگلی رییس سازمان بین المللی تغییرات آب
و هوا با ارایه مقاله ای به اخرین پیشــنهادات و دستاوردها
برای عبور از چالش تغییرات آب و هوایی در دنیا پرداخته
اند.آنها معتقدند که ما نمی توانیم سیاستمداران و تصمیم
گیرندگان دنیا را وادار به انتخاب هوشمندانه و پایدار کنیم،
اما میتوانیم پیامد مسیرهای انتخاب شده را روشن کرده و
چگونگی دستیابی به اهداف اصاحی اعام شده خود را به
بهترین وجه برجسته کنند.
همــه گیری ویــروس کرونا درجهان ،با آســیب به نظم
عمومی ،زندگی و معیشت بسیاری را به خطر انداخت ،اما
این ویروس باعث یادآوری این موضوع شــد که برخی از
چالش ها موجــود را نمی توانیم به تنهایی رفع و یا با آن
مقابله کنیم.تاش در جهت محدود کردن شیوع ویروس
 ،همه را ملزم کرده است که به طور جمعی عمل کنند تا
زندگی برای همه ما امن تر شود .این مسئله در مورد بحران
بزرگ دیگری که جهان با آن روبروست نیز صادق است .بله
آن مسئله چیزی جز انتشار گازهای گلخانه ای که درحال
حاضر پیامدهای خطرنــاک روزافزونی نیز به همراه دارند
نیست.تغییرات اقلیمی یک چالش مشترک جهانی است و
منشاء آن تا حد زیادی یک چالش انرژی محسوب میشود.
حوزه انرژی ،بیش از دوسوم انتشار جهانی گازهای گلخانه
ای را به خود اختصاص میدهد و این بدان معنی اســت
کــه توجه به این بخش باید درهــر راه حلی برای کاهش
دما مورد نظر باشد.هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم
و تجزیه و تحلیل ها به وضوح به ما نشــان میدهد برای
جلوگیری از افزایش خطرناک دمای جهانی ،انتشار گازهای
گلخانه ای باید ظرف چند دهه آینده به صفر برسد .درست

است که همه گیری ویروس کرونا در این ایام منجر بهافت
انتشــار گازهای گلخانه ای شده ،اما این امر با یک هزینه
غیرقابــل قبول اقتصادی رقم خورد و نمی توانیم به تداوم
کاهش گازهای گلخانه ای با بسته بودن اقتصادها امیدوار
باشــیم .چرا که با بازگشایی اقتصادها نشانههای بازگشت
و تولید دوباره گازهای گلخانه ای در حال ظهور اســت.به
اذعــان آمار ،بهبود اقتصادی پــس از بحران مالی جهانی
در ســال  ۲۰۰۸بزرگترین جهش تولید گازهای گلخانه
ای در تاریخ را به همراه داشــت و جهان قادر به تکرار آن
اشتباه نیست .برای رسیدن به جو جهانی و اهداف انرژی
پایدار ،باید سریعاً انتشار گازهای گلخانه ای را مورد توجه
ساختاری قرار دهیم .این امر نیاز به یک شتاب چشمگیر
در انتقال به انرژیهای پاک و پایدار دارد که در حال حاضر
در بسیاری از کشــورها و صنایع در حال انجام است.خبر
خوب این اســت که ما از گذشته فن آوریهای مقرون به
صرفه و قابل قبولی داریم که میتواند جلوی اوج انتشــار
گازهــای گلخانه ای جهانی را گرفته و آن را حتی به صفر
برساند .توفیق چشمگیر فن آوریهای تجدید پذیر مانند
پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی درسالهای اخیر
به ما نشان میدهد که چنین هدفی ممکن است .استفاده
ســریع و در مقیاس بــزرگ فناوریهای تولیــد انرژی از
طریق تجدید پذیرها که هم اکنون در اختیار ما هســت،
میتوانند نوعی کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای مربوط
به انرژی را بوجود آورند و دنیارا برای دســتیابی به اهداف
بلند مدت اقلیمی یاری رســاند.برنامه هایی که دولت ها
برای مقابله با خسارتهای ناشی از بیماری همه گیر دنبال
میکنند ،نشان داد فرصتی بی نظیر برای سرمایه گذاری
بااتر در فنآوریهای کلیدی انرژی مانند وسایل نقلیه و
ساختمانهای کارآمدتر و شبکههای برق پیشرفته وجود
دارد.براساس تحلیلهای اخیر آژانس بین المللی انرژی به
همراه صندوق بین المللی پول  ،ترکیبی از اقدامات سیاسی
و سرمایه گذاری های هدفمند طی سه سال آینده میتواند
بهبود پایدار در کاهش تولید گازهای گلخانه ای جهانی و
به طبع آن رشد اقتصادی جهانی ،ایجاد میلیون ها شغل
و رونق تولید را ایجاد کند.تعدادی از اقدامات و برنامههای

کاهش ساختاری فوری و کوتاه مدت که میتواند جهان را
به سمت صفر شدن قطعی گازهای گلخانهای در دهههای
آینده سوق دهد بشرح زیر است:
 طراحی برنامههای آنی و اقدامات فوری در این جهتتا حدی که به برخی اقدامات بلند پروازانه نیز نیاز باشد.
 اقــدام برای گاززدایــی کل اقتصاد به معنای مقابله بابخشهایی که تولید گازهای گلخانه ای ویژه و دشــوار
دارند ،از جمله حمل و نقل ســنگین ،حمل و نقل هوایی
 ،صنایع ســنگین مانند فواد ،ســیمان ،مواد شیمیایی و
کشاورزی.ازمه این امر پیشرفت سریع بسیاری از فناوری
ها است که امروزه هنوز در مراحل آزمایشگاهی و یا تست
اولیه هستند و برخی از آنها به تازگی از مراحل آزمایشگاه
خارج شده اند و هنوز به مرحله تجاری سازی نرسیده اند.
تجزیه و تحلیل اخیر  ، IEAمیزان آمادگی بازار ۴۰۰فناوری
مختلف مورد نیاز برای دســتیابی به ایــن اهداف را مورد
ارزیابی قرارداده ،اما می داند که تنها حدود نیمی از ظرفیت
انتشار اضافی مورد نیاز برای دستیابی به انتشار خالص صفر
گازهای گلخانه ای تا ســال  ۲۰۵۰در دسترس امروز بازار
اســت.تحقق چالش صفر(صفرشدن گازهای گلخانه ای)
خواســتار تغییر گام و سرعت در نوآوری فناوری ها بویژه
در گلوگاههای حساس مانندافزایش راندمان انرژی ،تولید
الکتریسیته کم کربن به عنوان منبع اصلی برای گرم کردن
ساختمانها و نیروگاهها ،بهره گیری از ظرفیت هیدروژن
پاک در بســیاری از صنایع و گرفتن  ،ذخیره و استفاده از
دی اکسید کربن قبل از فرار از جو زمین تا بطور گسترده
استفاده از بیولوژیکی پایدار را گســترش میدهد.امروزه
سرمایه گذاری کلی در نوآوری انرژی پاک در حال افزایش
اســت اما این رشد تدریجی و خیلی آهسته است و برای
برطرف کردن این چالش مناسب نیست .نگرانی که دراین
ایام کرونایی صنعت تجدید پذیرها را تهدید میکند نگرانی
از کاهش بودجه ازم برای تحقیقات حیاتی و توسعه این
صنعت در این شــرایط سخت اقتصادی است .دولت ها و
بخــش خصوصی هر دو نقش مهمــی در ایجاد اطمینان
از ســرمایه گذاری در نوآوری انرژی پاک و پایدار به جای
کاهش در این لحظه مهم دارند.

فاجعه بخش پایین دستی اکسون موبیل
مشکات اکسون موبیل منعکس کننده تهدیدهای گسترده ای
اســت که پیش روی صنعت نفت قــرار گرفته و به عمیقترین
بحران تاریخ  ۱۶۱ســاله اش تبدیل شــده است .غولهای بین
المللی که در دهه نخســت قرن جاری ســودهای هنگفتی را
برده بودند اکنون به تعدیل گســترده مشاغل ،ریاضت شدید و
بدهی سنگین متوسل شده اند تا بتوانند از عهده پرداخت سود
نقدی سهامداران و ســایر هزینه ها بربیایند.ضرر  ۲۶سنت به
ازای هر ســهم اکسون موبیل بســیار بهتر از ضرر  ۶۴سنت به
ازای هر سهم بود که تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ پیش
بینی کرده بودند.بدترین ســقوط قیمت نفت در بدترین زمان
برای اکسون پیش آمد زیرا این شرکت یک برنامه بازسازی چند
میلیارد داری را آغاز کرده بود .دو ســه ماهه متوالی ضرر مالی
به همراه تعهد برای پرداخت  ۱۵میلیارد دار سود سهام همان
طور که تحلیلگران گلدمن ساکس هشــدار داده اند ،به منزله
حجم بدهی کم سابقه برای این شــرکت خواهد بود.بر اساس
گزارش بلومبرگ ،دارن وودز ،مدیرعامل اکسون موبیل ،پس از
کاهش  ۱۰میلیارد دار هزینه سرمایه و عدم افزایش سود نقدی
سهامداران ،ممکن است حربه دیگری نداشته باشد .منابع آگاه
اظهار کرده اند که این شــرکت در حال حذف پنج تا  ۱۰درصد
از کارمندان آمریکایی خود است که هدف ارزیابی عملکرد قرار
می گیرند.

رشد ماهانه قیمت نفت با وجود
نگرانی های کرونایی
بهای معامات نفت روز جمعه افزایش یافت و با وجود این که ســرمایه گذاران
همچنــان نگران دورنمای تقاضا با ادامه افزایش مــوارد ابتا به ویروس کرونا و
تســهیل محدودیت تولید اوپک پاس بودند ،به رشــد ماهانه در ژوییه دست
یافت.بهای معامات وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در سپتامبر
 ۳۵ســنت معــادل  ۰.۹درصد افزایش یافت و در  ۴۰دار و  ۲۷ســنت در هر
بشکه بسته شد.بهای معامات نفت برنت  ۲۷سنت معادل  ۰.۶درصد رشد کرد
و در  ۴۳دار و  ۵۲ســنت در هر بشکه بسته شد.وست تگزاس اینترمدیت رشد
ماهانه حدود  ۲.۶درصد و نفت برنت رشــد بیــش از پنج درصد را در ژوییه به
ثبت رساندند.برخی از تحلیلگران معتقدند بهبود قیمتهای نفت از رکورد پایین
اخیرشــان باعث خواهد شد بخشی از تولیدی که پس از سقوط قیمتها متوقف
شــده بود ،احیا شود.شــماری از تحلیلگران هم انتظار دارند با توجه به تسهیل
محدودیت عرضه اوپک پاس که طبق برنامه از شنبه دو میلیون بشکه در روز به
تولیدش اضافه می کند ،قیمتها در بازار تحت فشارهای کاهشی قرار بگیرد.مایکل
تران ،تحلیلگر کاا در شــرکت آر بی سی کپیتال در یادداشتی نوشت :با وجود
ماهیت تاب آوری قیمت نفت و ماندن در بازه محدود در هفته های اخیر ،ثابت
ماندن تقاضای جهانی و افزایش تولید اوپک پاس این پرســش را برمی انگیزد
که آیا بازار می تواند بشــکه های اضافی نفت را جذب کند.در این بین ،شرکت
خدمات انرژی بیکرهیوز اعام کرد شمار دکلهای حفاری نفت فعال آمریکا هفته
گذشــته یک حلقه کاهش پیدا کرده و به  ۱۸۰حلقه رســیده اســت.بر اساس
گزارش مارکت واچ ،تحلیلگران می گویند بهای نفت از افت ارزش دار حمایت
شده است .شاخص دار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای رقیب به پایینترین حد
در بیش از دو سال گذشته نزول کرده و در ژوییه بیش از چهار درصد افت داشت
که بزرگترین کاهش ماهانه از ســپتامبر سال  ۲۰۱۰به این سود بوده است .این
شــاخص روز جمعه  ۰.۳درصد بهبود پیــدا کرد اما در مجموع دار ضعیفتر ،از
قیمت کااهایی که به این ارز معامله می شــوند نظیر نفت خام حمایت کرده و
آنها را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر می کند.

قیمت نفت به یک تقاضای باا نیاز دارد تا از
 40دار در هر بشکه فراتر رود
افزایــش موارد ابتا به ویروس کرونا در بســیاری از بخش های جهان از جمله
آمریکا ،بزرگترین مصرف کننده نفت دنیا ،روند بازگشایی اقتصادها را کند کرده،
مانع افزایش تقاضا برای نفت می شود؛ بنابراین قیمت نفت احتمااً از سطح فعلی
بااتر نمی رود .به گزارش اویل پرایس ،تحلیلگران و اقتصاددان ها عقیده دارند
اگر تقاضای جهانی برای نفت در نیمه دوم سال جاری میادی تا حد قابل قبولی
افزایش پیدا نکند ،قیمت نفت از ســطح فعلی بااتر نمی رود .طبق نظرسنجی
از  ۴۳متخصص صنعت نفت ،متوســطه قیمت نفت خام برنت در  ۲۰۲۰برابر با
 ۴۱.۵۰دار در هر بشکه خواهد بود یعنی یک دار در هر بشکه بیشتر از پیش
بینی ماه قبل که  ۴۰.۴۱دار در هر بشــکه اعام شده بود .متوسط قیمت نفت
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا هم احتمااً در  ۲۰۲۰برابر با  ۳۷.۵۱دار در
هر بشکه خواهد بود .پیش بینی قبلی ،قیمت نفت آمریکا را دار ۳۶.۱۰در هر
بشکه نشان میداد .تحلیلگران ماه قبل اعام کرده بودند علیرغم کاهش تولید
اوپک و متحدانش ،قیمت نفت در سال جاری میادی افزایش چندانی نخواهد
داشت .تحلیلگران نفتی حاا انتظار دارند قیمت نفت کمی بااتر برود ولی ادامه
بی ثباتی در سطح تقاضا و بهبود اقتصادی مانع افزایش قیمت نفت خواهد شد.
افزایــش موارد ابتا به ویروس کرونا در بســیاری از بخش های جهان از جمله
آمریکا ،بزرگترین مصرف کننده نفت دنیا ،روند بازگشایی اقتصادها را کند کرده
و مانع افزایش تقاضا برای نفت می شود .تنها عامل خوشبینانه برای قیمت نفت
ساخت و توزیع سریع واکسن کرونا است که می تواند بهبود اقتصادی را تسریع
کرده و در نتیجه تقاضای نفت را افزایش دهد .نشــانه های بهبود تقاضا با وجود
اوج دوباره همه گیری ویروس کرونا در بســیاری از کشــورها از بین رفته است.
کالیفرنیا دو هفته پیــش دوباره قرنطینه اعام کرد و انگلیس برخی از اقدامات
محدودکننده را در منطقه منچســتر و ســایر بخش های شمال غرب انگلیس
بازگرداند .آژانس بینالمللی انرژی در اوایل همین ماه اعام کرد تقاضای جهانی
برای نفت  ۷.۹میلیون بشکه در روز در سال جاری میادی کاهش می یابد .این
آژانس ماه گذشــته  ۸.۱میلیون بشکه در روز کاهش تقاضا را پیش بینی کرده
بود .آژانس بین المللی انرژی اشــاره کرد افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا و
بازگرداندن تعطیلی در برخی کشــورها تقاضای جهانی نفت در  ۲۰۲۰را تحت
تاثیر قرار می دهد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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بازار اوراسیا،

فرصتی برای توسعه تجارت منطقهای در دوران تحریم

در شرایطی که جمهوری اسامی ایران تحت تحریمهای ظالمانه
غرب قرار دارد و اروپا نیز نتوانسته به تعهداتش جامه عمل بپوشاند،
همکاری همه جانبه با اوراسیا فرصتهای فراوانی را برای توسعه
مبادات منطقهای و افزایش صادرات غیرنفتی این کشــور فراهم
خواهد ساخت ،.انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه
اقتصادی اوراسیا که از  5آبان  1۳۹۸اجرایی شده است ،زمینه را
برای توســعه تعاملهای بینالمللی با هزینه اندک و سود بیشتر
فراهم کرده اســت.بدون شک تشکیل اتحادیههایی از این دست،
بسترهای ازم برای توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم میآورد.
در ســالهای اخیر تشــکیل این نوع اتحادیهها در دنیا نسبت به
گذشــته از رواج بیشتری برخوردار بوده اســت.همکاری ایران با
چنین اتحادیههایی برای کشور ما یک امتیاز محسوب شده و به
توسعه روابط اقتصادی کمک شایانی میکند.اتحادیه اوراسیا که
یک اتحادیه منطقهای-اقتصادی است ،متشکل از کشورهایی است
که هر کدام قابلیتها و ظرفیتهای قابل توجهی برای شــراکت
اقتصادی با ایران دارند .روسیه ،ارمنستان ،قرقیزستان ،قزاقستان و
باروس اعضای این اتحادیه هستند .ایران و چند کشور دیگر مثل
ســنگاپور ،مولداوی و ویتنام نیز در مسیر همکاری با این اتحادیه
قرار دارند.از زمان آغاز بکار این اتحادیه در ژانویه  ،۲۰15وزیر وقت
صنعت معدن و تجارت کشورمان ماقاتی با مقامات این اتحادیه
داشت و تفاهمی مبنی بر آغاز مذاکرات صورت گرفت .این گفت
و گوها دو ســال به طول انجامید و در نهایت در هفتم اردیبهشت
ســال  ۹۷این توافق بین پنج کشــور اتحادیه اقتصادی اوراسیا و
ایران منعقد شــد.از آن زمان تا کنــون هر روز به میزان همکاری
های همه جانبه میان دو طرف افزوده شــده اســت تا حدی که
بیماری مرگبار کرونا که تا کنــون اقتصاد اکثر قدرتهای بزرگ
جهانی را فلج کرده ،نتوانست از این مبادات بکاهد که این مساله از
پایداری تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و قابلیت توسعه روابط
تجاری و اقتصادی با اتحادیه حکایت دارد.سازمان توسعه تجارت
در جدیدترین گزارش خــود از افزایش حجم کل تجارت ایران با
اتحادیه اوراســیا از زمان آغاز همکاری بــا این اتحادیه (از  5آبان
اوضاع برنج وارداتی بعد از حذف
ارز  4200تومانی

افزایش
 85درصدی قیمت

در حالــی قیمت برنــج وارداتی نســبت به
پارســال تا  ۸5درصد و در دو ماه اخیر بیش
از  1۸درصد رشد داشته که حذف ارز ۴۲۰۰
تومانــی از این کاا و کاهــش واردات آن در
مدت اخیــر نمی تواند در این تغییر بی تاثیر

هیچ تخفیف تعرفهای به اتحادیه اوراسیا تعلق نگرفته است.

 )1۳۹۸تا  ۳۰خرداد سال جاری به  ۲میلیارد و  ۴1۷میلیون دار
خبر میدهد .این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 1۴
درصد رشد داشته است.
گفتنی اســت کل میزان صادرات ایران به اوراسیا پس از اجرایی
شدن موافقتنامه تا  ۳۰خرداد  ۹۹بالغ بر  ۶۸1میلیون دار بوده که
نسبت به دوره مشابه سال قبل  1۷درصد رشد داشته و کل واردات
نیز بالغ بر یک میلیارد و  ۷۳۶میلیون دار بوده که نسبت به دوره
مشابه سال قبل با رشــد  1۳درصدی مواجه شده است.صادرات
ایران به اوراسیا در فهرست اقام ترجیحی اوراسیا به ایران ،از زمان
اجرای موافقتنامه به پنج میلیارد و  ۳۸۳میلیون دار رســیده که
نسبت به مدت مشابه قبل  ۶۳درصد رشد داشته است .همچنین
در خصوص کااهای مشمول تثبیت تعرفه ،افزایش یک درصدی
در میزان صادرات ایران به اوراسیا و در کااهای مشمول تخفیف
تعرفه ۷۹ ،درصد رشد مشاهده میشود.از مجموع  ۳۸۳.51میلیون

باشــد .آنچه تغییر قیمت کاا و خدمات در
تیرماه امســال از سوی مرکز آمار منتشر شد
نشــان داد که تورم نقطه به نقطه (نسبت به
تیرماه سال گذشــته) و تورم ماهانه (نسبت
بــه خردادماه) هر کــدام  ۴.۴درصد افزایش
داشــته اســت.این در حالی است که در بین
کاا و خدمات وضعیــت افزایش قیمت برنج
قابل توجه است؛ به گونهای که برنج خارجی
بااتریــن حــد افزایش قیمت را نســبت به
پارســال داشــته و حدود  ۸5.1درصد گران
شده است.جزئیات بیشتر در این رابطه از این
حکایت دارد که هر کیلوگرم برنج خارجی در

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا
به شــرح زیر به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم
و رســید آنرا به این اداره تحویل نمایند -1 :برابر رای شماره  ۹۹/5۷۰آقای صدیق شکری
فرزند محمد به کدملی  ۳۸5۹۰۹۴۰۹۲نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 1۶۹/15متر مربع به شــماره پاک  1۲۶۲۳فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش  1۴دیواندره
خریداری از مالک رســمی آقای ستار مرادی -۲برابر رای شــماره  ۹۹/51۶آقای جهانگیر
شیرزاد فرزند رحیم به شماره ملی  ۳۸5۰۰۹۹۴۶۶نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان
به مساحت  1۰۶/۴۰متر مربع به شماره پاک  1۲۶۲۰فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش 1۴
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل طالشی -۳برابر رای شماره  ۹۹/51۹آقای
حبیب اه شــاه محمدی فرزند عبداه به شماره ملی  ۳۸5۸۹5۹۹۳۶نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشــهوریت محلی بان چولباغ به مساحت  5۲۲۳۰/۶۰متر
مربع به شــماره پاک  ۷۲۰فرعی از  1۳اصلی واقع در بخش  1۴دیواندره قریه رشــید آباد
خریداری از مالک رسمی آقای عبدالحمید حسینی -۴برابر رای شماره  ۹۸/11۲۶آقای عارف
اللهمرادی فرزند محمد به شماره ملی  ۳۸5۹۳۲۴۶۶۷نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
زراعتی دیم با مشهوریت محلی که له ک ئاوی به مساحت  ۳۹۷۷۰متر مربه به شماره پاک
 ۶فرعی از  5۴اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریه معین آباد خریداری از مالک رســمی
آقای کریم امامی -5برابر رای شماره  ۹۹/5۳۹آقای محمد اولی فرزند محمد سعید به شماره
ملی  ۳۸5۹۳۰15۲۷نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم به مساحت ۲5555۸
متر مربع به شماره پاک  ۲۳5فرعی از  5۰اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریع شالیشل
خریداری از محل مســتثنیات مالکانه سید علی جعفری -۶برابر رای شماره  ۹۹/5۲1خانم
احترام نوری فرزند شــکراه به شماره ملی  ۳۸5۹۸۷۳۳۳۴نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین زراعتی دیم با مشــهوریت محلی کنار آبادی به مساحت  ۳۸۶11متر مربع به شماره
پاک  15۲فرعــی از  15اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک
رســمی آقای حسن نوری -۷برابر رای شماره  ۹۹/5۷۲آقای ناصر حبیبی فرزند حسین به
شــماره ملی  ۳۸5۸۷۸5۶۹5نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت
محلی کنار جاده دربند به مساحت  ۲۰۰۰متر مربع به شماره پاک  5۹۶فرعی از  ۷5اصلی
واقع در بخش  1۳دیواندره قریه نســاره علیا خریداری از مالک رســمی آقای محمد علی
خالدیان -۸برابر رای شــماره  ۹۹/۳۶۴خانم حمیده شاهمرادی فرزند احمد به شماره ملی
 ۳۸5۹۲1۰۹۷1نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت محلی کویل
ول به مساحت  ۴۸۷۰۳متر مربع به شماره پاک  ۳۶۹فرعی از  1۴اصلی واقع در بخش 1۴
دیواندره قریه وزمان خریداری از مالک رسمی آقایان محمدرحیم  ،عبداه و احمد شاهمرادی
 -۹برابر رای شماره  ۹۹/5۲۳آقای ناصر اکبری فرزند عبداله به شماره ملی ۳۸5۹۴۷1۲۰1
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی ای قبرستان به مساحت
 ۳۸۳۷۹متر مربع به شــماره پاک  ۷5فرعی از  5۳اصلی واقع در بخش 1۴دیواندره قریه
دباغ خریداری از مالک رسمی آقای مراد سبزی -1۰برابر رای شماره  ۹۹/51۴آقای صدیق
نعمتی فرزند عبداله به شماره ملی  ۳۸5۹۲۹۷۳۴1نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان
به مســاحت ۸۳/۶۰متر مربع به شماره پاک  1۲۶۲1فرعی از  5۸اصلی واقع در بخش 1۴
دیواندره خریداری از مالک رسمی خانم محترم حمیدی .بدیهی ست در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول یکشنبه 13۹۹/5/12
وتاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 13۹۹/5/2۷
پیرمحمدی رییس اسناد و اماک شهرستان دیواندره (م الف )284

دار صادرات ایران به اوراسیا در اقام ترجیحی در این مدت ۴۹.۷۳
میلیون دار (معادل  1۳درصد صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا)
در اقام ترجیحی مشــمول تثبیت تعرفه و  ۳۳۳.۷۹میلیون دار
یعنی معادل  ۸۷درصد صادرات در اقامی بوده که مشمول کاهش
تعرفه شدند.واردات ایران از اوراسیا در فهرست اقام ترجیحی ایران
به اوراســیا ،نسبت به مدت مشابه قبل  15درصد کاهش داشته
است .همچنین در خصوص کااهای مشمول تثبیت تعرفه ،کاهش
 1۰درصدی در میزان واردت ایران از اوراســیا و کااهای مشمول
تخفیف تعرفه ۳۹ ،درصد کاهش را نشان میدهند.از مجموع یک
میلیارد و  1۲۰میلیون دار کل واردات ایران از اوراســیا در اقام
ترجیحی در مدت اجرای توافقنامه ،فقط میزان  ۲۳۲میلیون دار
معادل  ۲1درصد واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اقام
ترجیحی مشمول تخفیف تعرفهای به آن اتحادیه شدهاند و ۸۸۸
میلیون دار یعنی معادل  ۷۹درصــد واردات در اقامی بوده که

تیرماه سال گذشته  ۸۸۰۰تومان بوده که در
تیرماه امسال با رشد  ۸5درصدی به  1۶هزار
و  ۴۰۰تومان رسیده است .همچنین هر کیلو
از آن در خردادمــاه  1۳هــزار و  ۸۰۰تومان
قیمت داشــته که تا تیر ماه با رشــد 1۸.۲
درصدی همراه شده اســت.افزایش قیمت و
تورم برنج خارجی در حالی اتفاق میافتد که
جزو کااهای اساسی بوده که تا همین ابتدای
امسال در لیست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰
تومانی قرار داشت ،اما از اواخر اردیبهشتماه
ارز دولتی آن حذف و واردات با نرخ ســامانه
نیما که در حال حاضــر به بیش از  1۸هزار

سخنگوی گمرک گفت :میزان تجارت
خارجی ایران در  ۴ماه اول سال جاری
به بیــش از  ۴۲میلیون تن و به ارزش
 1۹میلیارد و  ۶۳5میلیون دار رسید
که از این میزان بیش از  ۳۰میلیون تن
به ارزش  ۸میلیارد و ۷1۳میلیون دار
سهم صادرات و حدود  1۲میلیون تن
به ارزش  1۰میلیــارد و  ۹۲۲میلیون
دار ســهم واردات اســت .سید روح
اله لطیفی،ســخنگوی گمرک اظهار
داشــت :در چهار ماهه نخســت سال
 1۳۹۹میزان صادرات قطعی کااهای
غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام،
نفت کوره و نفت ســفید و همچنین
بدون صادرات از محل تجارت چمدانی،
بالغ بــر  ۳۰میلیون و  ۲۸5هزار تن و
به ارزش  ۸میلیارد و  ۷1۳میلیون دار
بوده است که در مقایسه با مدت زمان
مشابه سال گذشته حدود  ۴۰درصد

جهش صادرات به بازارهای اوراسیا
به گزارش ایرنا ،از دیگر ســو آمارها نشــان میدهد در ســه ماه
نخســت امسال نسبت به مدت مشابه پارســال به سبب افزایش
تجارت برونمــرزی و نقشآفرینی تولیدکننــدگان و بازرگانان
داخلی در بازارهای اوراســیا ،شاهد افزایش  ۲۳درصدی صادرات
کااهای غیرنفتی از مرزهای سه گانه آستارا در حاشیه دریاز خزر
و همسایگی جمهوری آذربایجان بودهایم.به گفته «رسول امیدی»
مدیر کل گمرک آستارا ،بازار تقاضای اوراسیا فرصت بسیار ممتازی
را برای صادرات کااها و ارزآوری به کشــور فراهم کرده اســت و
تولیدکنندگان ،تجــار و بازرگانان از این ظرفیت و فرصت باید به
خوبی استفاده کنند .وی اعام کرد میزان مبادات تجاری در سه
ماه نخست امسال با  1۰۲درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال
گذشــته مواجه شده اســت.در واقع ،دلیل اصلی رونق صادرات و
تجارت در مرز آستارا همکاری اقتصادی ایران با اتحادیه اقتصادی
اوراسیا است و کشش بازارهای جهانی ایجاب میکند که فعاان
اقتصادی بیش از پیش برای تولید بهتر و صادرات بیشــتر تاش
کنند.اتحادیه اقتصادی اوراســیا در  ۲۹مه  ۲۰1۴بین روســیه،
باروس و قزاقســتان ایجاد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراســیا
شــد و بعدها اعضای آن افزایش یافت و اکنون کشــورهای عضو
آن  ۲۰میلیــون کیلومتر مربع مســاحت و بیش از  1۸۳میلیون
نفر جمعیت دارند و  5.۲درصد جمعیت جهان را شامل میشوند.
ایران در سال  ۲۰1۶( 1۳۹5میادی) به اتحادیه اوراسیا پیشنهاد
ایجــاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه را داد و مورد
استقبال قرار گرفت و مطابق موافقت نامه اعضای اتحادیه اوراسیا،
 ۸۶۲قلم کاا با پایینترین میزان تعرفه ،بین اعضا مبادله میشود
و ایجاد بازار مشــترک در حوزه کشورهای عضو ،حذف تدریجی
قوانین گمرکی در داخل اتحادیه ،برقراری تعرفه خارجی مشترک
در میان کشــورهای عضو و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی از
مزایا و هدف های اتحادیه است.

تومــان میرســد انجام میشــود کــه خود
میتواند از عوامل افزایش قیمت برنج خارجی
باشــد و رشــد  ۲۶۰۰تومانی آن در کیلو در
فاصله خردادم تا تیرماه مشهود است.از سوی
دیگر آمار گمرک نشــان میدهد که در سه
ماهه ابتــدای امســال واردات برنج خارجی
نسبت به همین مدت در سال گذشته کاهش
داشته است؛ به طوری که در سه ماهه ابتدای
امسال  ۲۰۸میلیون تومان برنج وارد شده در
حالی که واردات در مدت مشــابه سال قبل
حدود  ۷۰۷میلیون دار بوده است ،که البته
به گفته مسئوان در این افت شدید عواملی

مانند پاسخگویی تولیدات داخل و مشکاتی
کــه در رابطه با اختصاص ارز وجود داشــت
نیز دخیل بوده اســت.اما برنــج ایرانی تغییر
قابل توجهی نداشــته و آمار نشــان میدهد
که متوســط قیمت هر کیلــو برنج ایرانی در
تیرماه امســال  ۲۶هــزار و  5۰۰تومان بوده
اســت که در مقایســه با تیرماه سال گذشته
که حــدود  ۲۳هــزار و  ۳۰۰تومان گزارش
شــده بود  ۲۲۰۰تومان گران شده است.برنج
ایرانی نسبت به خردادماه امسال  ۲.۴درصد
و تیرماه سال گذشــته  1۳.۸درصد افزایش
قیمت دارد.

سخنگوی گمرک

مجموع مبادات تجاری کشور
بیش از  1۹.۶میلیارد دار

کاهش در ارزش داری داشــته است.
همچنین میزان واردات کشور در این
مدت با بیــش از ۲۴درصد کاهش به
رقم  1۰میلیــارد و  ۹۲۲میلیون دار
و بــه وزن  11میلیــون و  ۷۹۳هزار
تن رسیده است.دبیر شــورای اطاع
رســانی گمــرک خاطر نشــان کرد:
طی چهار ماهه نخســت سال 1۳۹۹
،عمــده ی مقصد کااهــای صادراتی
به ترتیب عبارت بــوده اند از «چین»
با وزن ۸میلیــون  ۴۶۹هزار تن و به
ارزش دو میلیــارد و ۴۷۴میلیون دار
و با ســهم بیش از  ۲۸درصد« ،عراق»

زرندی مطرح کرد؛

ثبتنام دستگاههای قاچاق استخراج رمز
ارز از  ۲۵مرداد ماه
معــاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :براســاس
مصوبه هیات دولت برای رفع مشکات فعاان رمز ارز ،بهمدت یکماه
فرصت داده میشود که دســتگاههای ماینر که از مبادی رسمی وارد
نشده و قاچاق محسوب میشوند را بهصورت خوداظهاری اعام نمایند.
سعید زرندی در سومین جلسه کمیته نظارت بر فعالیت استخراج رمزارز
که باحضور دکتر آقامحمدی رئیس دفتر بررسی اقتصادی مقام معظم
رهبری و نماینده ســایر دستگاههای مرتبط برگزارشد ،گفت :بهدلیل
اینکه درگذشته فرآیند استخراج رمزارزها قانونی نبود تعدادی دستگاه
بهصورت قاچاق وارد شــده و درحال حاضر مشکاتی برای فعاان این
صنعت بهوجود آورده است .لذا با مساعدت هیأت محترم وزیران ،این
مشکل مرتفع میشود.وی افزود :از  ۲5مرداد در سامانه بهینیاب امکان
ثبت دستگاهها بهمدت یکماه فراهم میشود و این امکان وجودخواهد
داشت که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی ،فعالیت آنها قانونی شود
و از آن پس دســتگاههایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده و
در این ســامانه ثبت نشده باشد ،قاچاق محسوب میشود.معاون طرح
و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :تعداد  ۶۲۴جوازتأسیس
برای استخراج رمزارز صادرشده و  15واحد در مرحله درخواست صدور
پروانه بهرهبرداری هستند.

به وزن۶میلیــون و ۴۴۶هزار تن و به
ارزش یــک میلیــارد و  ۹۶5میلیون
دار و با ســهم بیــش از  ۲۲درصد،
«امــارات متحــده عربی» بــا وزن ۴
میلیون و  ۶۲5هزار تن و به ارزش یک
میلیارد و  ۲1۶میلیون دار و با سهم
نزدیک به  1۴درصد « ،افغانســتان»
به وزن دومیلیــون و  115هزار تن و
به ارزش  ۷1۳میلیون دار و با ســهم
بیش از  ۸درصد  ،و به مقصد «ترکیه»
با وزن ۸۴۳هــزار تن و به ارزش ۴۰5
میلیــون دار و با ســهم نزدیک به 5
درصــد از کل ارزش صــادرات بــوده

اســت  .لطیفی افزود :طی چهار ماهه
نخست ســال ، 1۳۹۹عمده کااهای
وارداتی از کشورهای طرف معامله به
ترتیــب از «چین» با وزن یک میلیون
و دو هزار تــن و به ارزش دو میلیارد
و  ۸۰۶میلیون دار و با ســهم بیش از
 ۲5درصد« ،امارات متحده عربی» به
وزن یک میلیون و  ۳۳1هزار تن و به
ارزش دو میلیارد و  ۴۷۹میلیون دار و
با سهم نزدیک به  ۲۳درصد« ،ترکیه»
بــا وزن یک میلیون و  ۸۷۰هزار تن و
به ارزش یک میلیارد و  1۷۸میلیون
دار و با ســهم نزدیک به 11درصد ،
«هند» به وزن ۹۳۹هزار تن و به ارزش
 ۷5۷میلیون دار و با سهم نزدیک به
۷درصد و کشور «آلمان» با وزن۴۹۳
هزار تن و به ارزش  5۳۶میلیون دار و
با سهم نزدیک به  5درصد از کل ارزش
واردات کشور صورت گرفته است .

براساس اعام مرکز آمار ایران؛

تورم تولیدکننده معدن  ۳۷.۷درصد شد
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل
بهار  1۳۹۹نســبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم ســاانه) به  ۳۷.۷درصد رسید.گزارش
شــاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران -فصل بهار ( 1۳۹۹بر مبنای ســال پایه
 )1۳۹۰از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن
نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار  1۳۹۹به  1۶.1درصد رسید که در مقایسه با
همین اطاع در فصل زمســتان  1۲.۷ ،1۳۹۸واحد درصد افزایش دارد .تورم فصلی مربوط به
گروه استخراج زغال سنگ معادل  ۲.۸درصد ،استخراج کانه های فلزی  1۷.۲درصد و استخراج
سایر معادن  1۷.۰درصد بوده است .تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل زمستان
سال قبل افزایش داشته است.تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل
مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار  1۳۹۹به  ۳۲.۴درصد رسید که در مقایسه
با همین اطاع در فصل زمستان سال جاری ۰.۹ ،واحد درصد کاهش داشته است .به عبارتی،
میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصواتشان در داخل
کشــور ،در فصل بهار  1۳۹۹نسبت به فصل بهار  ۳۲.۴ ،1۳۹۸درصد افزایش دارد.تورم نقطه
به نقطه مربوط به گروه اســتخراج زغال سنگ معادل  ۲۲.۳درصد ،استخراج کانه های فلزی
 ۳۳.۲درصد و استخراج سایر معادن  ۳۲.۹درصد است .تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده
استخراج کانههای فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل افزایش داشته است.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل
بهار  1۳۹۹نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم ساانه) به  ۳۷.۷درصد رسید که نسبت
به همین اطاع در فصل قبل  ۷.۴واحد درصد کاهش نشان میدهد.

5

نگـــاه
آل اسحاق به پاسخ داد

آیا بازار ایران در عراق به خطر
افتاده است؟
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به نگرانیهای ایجاد شده درباره
احتمــال به خطر افتادن بازار ایران در عراق پاســخ داد.یحیی آل اســحاق
اظهــار کرد :همانطور که پیش از این نیز بارهــا تاکید کردهایم ،همراهی و
همکاری دولتها و مردم ایران و عراق از سالها قبل ادامه داشته و با توجه
به گســتردگی همکاریها و معامات ،این تصور که میتوان این رابطه را با
خدشه رو به رو کرد ،قطعا اشتباه است.وی با اشاره به مذاکرات دو طرف برای
افزایش همکاریهای دو جانبه اقتصادی ،بیان کرد :میزان تجارت مشترک
دو کشــور ،از عدد فعلی میتواند به حدود  ۲۰میلیارد دار در ســال برسد
که همیــن امر جایگاه ایران و عراق در تجارت مشــترک را تقویت خواهد
کرد .از ســوی دیگر ،در ماههای گذشــته نیز مذاکرات برای افزایش سطح
همکاریهای دو جانبه ادامه داشته و عراقیها وعدههای مثبتی به ما دادهاند.
وزیر اســبق بازرگانی با اشــاره به موافقتنامههای ترجیحی که میان عراق
و تعدادی از کشــورهای عربی منطقه وجــود دارد ،اظهار کرد :این موافقت
نامهها در دوره صدام حســین به امضا رســیده و اجرای آن همچنان ادامه
دارد .در چارچوب آن عراق در تجارت با کشــورهایی مانند اردن و ســوریه
در برخی کااها تعرفه ترجیحی لحاظ کرده و تخفیفاتی میدهد .مسئوان
این کشــور نیز تاکید میکنند که این توافقات مربوط به گذشــته است.آل
اســحاق ادامه داد :با این وجود ما مذاکراتی داشــتهایم که اگر بنا بر ایجاد
توافق نامه ترجیحی است ،کااهای ایرانی نیز باید از این امکان استفاده کنند
که امیدواریــم در نهایت با موافقت طرف مقابل ،این امتیاز در اختیار ایران
نیز قرار گیرد.وی با رد شایعات مبنی بر به خطر افتادن بازار ایران در عراق،
نسبت به تداوم همکاریهای مشترک میان دو کشور در سالهای پیش رو
زیر سایه همراهی مردم و دولتها ابراز امیدواری کرد.به گزارش ایسنا ،پس از
چین ،عراق دومین واردکننده عمده کااهای صادراتی ایران به شمار میرود.
در ماههای گذشته با فشار آمریکا ،دولت بغداد در تسویه برخی حسابهای
وارداتی خود از ایران به مشــکل خورده که در جریان سفر اخیر رییس کل
بانک مرکزی به این کشــور ،دو طرف بر رسیدن به راه حلی جدیدی برای
تسویه طلبهای ایران تاکید کردند.

گزیده خبر
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

رئیس جمهور  ،تولید کنندگان را برای
جهش تولید دلگرم کرد
منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان که
در نشست صمیمی رئیس جمهور با تولید کنندگان و
فعاان صنایع فواد و پتروشیمی کشور حضور داشت
ضمــن تقدیر از رئیس جمهــور  ،بابت زمانی که برای
گفتگو با تولید کنندگان بزرگ فواد کشور اختصاص
داد ،گفت  :در این جلسه گزارشی از فعالیت های ذوب آهن ارائه شد و از حجت
ااســام و المسلمین روحانی برای حضور در افتتاحیه پروژه  PCIو راه اندازی
کوره شــماره یک دعوت گردید.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان  ،سخنان رئیس
جهور را برای تولید کنندگان صنعت فواد کشور جهت دستیابی به جهش تولید
 ،بسیار دلگرم کننده دانســت و برگزاری این جلسات را برای بررسی مشکات
بخش تولید کشــور بســیار مهم ارزیابی کرد .وی توجه ویژه رئیس جمهور به
مشــکات تولید کنندگان و صدور دســتورات ازم جهــت پی گیری حل این
مشکات را از جمله نتایج مثبت این جلسه دانست و گفت  :نتایج پی گیری این
مشکات به زودی اعام می شود که می تواند برای رفع موانع بخش تولید کشور
بسیار مهم باشد.حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی عصر دوشنبه
ششم مردادماه در نشستی با تولید کنندگان و فعاان صنایع پتروشیمی و فواد
کشور با تاکید بر اینکه خوداتکایی در تولیدات ارزشمند بخش های پتروشیمی
و فواد ،دستاوردی مهم برای کشور است ،گفت  1۴ :میلیارد دار برای پیشبرد
گام دوم توســعه در بخش پتروشیمی سرمایه گذاری کرده ایم و  ۸میلیارد دار
هم تاکنون برای جهش سوم که سال  1۴۰۳به نتیجه می رسد،سرمایه گذاری
نمودیم .رئیس جمهور  ،اظهار داشــت  :صنعت فواد برای پیشــرفت خود در
توسعه راه آهن و همچنین به عنوان مصرف کننده در صنعت آب کشور هم نقش
خوبی ایفا نموده است .دکتر روحانی با قدردانی از تاش همه فعاان در دو بخش
فواد و پتروشیمی اظهارداشت  :این دو بخش به موقع ارز خود را برگردانده اند
و اگر دولت افتخار می کند که در برابر آمریکا ،تحریم و فشــار خارجی ایستاده
است ،این ایستادگی در سایه کمک و تاش همه تولیدکنندگان ،سرمایه گذاران
و کارآفرینان مخصوصا در زنجیره فواد و پتروشیمی امکان پذیر شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران:

شرق مازندران قطب توسعه صنعتی شمال
کشور میشود
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به افزایش واحدهای
تولیدی در اســتان گفت :شرق مازندران قطب توسعه صنعتی شمال کشور
میشود.سید مصطفی موســوی در مراسم آغاز عملیات اجرایی بزرگترین
شــهرک صنعتی استان در بهشهر اظهار داشت :یکی از ویژگیهای شرکت
شهرک صنعتی مازندران داشتن شهرکها و نواحي با تعدد فراوان و در وسعت
کم بوده که این امر ،هزینه تمام شده را افزایش میدهد.وی افزود :بهترین راه
حل و استراتژی جهت توسعه شهرکهای صنعتی مرغوب ،ایجاد شهرکهای
صنعتی بزرگ اســت تا واحدهای بزرگی مانند فواد جذب شود.مدیرعامل
شرکت شــهرکهای صنعتی مازندران بیان داشت :احداث شهرک صنعتی
بهشهر از سال  ۹5پیگیری شد و اولویت نخست شرکت شهرکهاي صنعتي
بوده و در این زمینه خسارتی به منابع طبیعی ،جنگل و حتی اراضی مردمی
وارد نشــد و هزار و  5۰هکتار در شرق استان شامل  ۷۰۰هکتار در بهشهر
و  ۳۰۰هکتار در گلوگاه اختصاص یافت که با توجه به ایجاد منطقه آزاد در
شــرق استان ،بتوانیم سرمایهگذاران بزرگ را جمع و قطب صنعتی را کامل
کنیم.وي تصریح کرد :در فاز نخســت ۲۰۰ ،هکتار آمادهسازی و بستر براي
استقرار واحدهاي تولیدي فراهم مي شود.موسوي با اشاره به اینکه افزایش
قیمتها و تأمین اعتبارات در اجراي زیرساخت شهرکها تأثیرگذار است تأکید
کرد :با تأمین اعتبارات مورد نیاز از سوي سازمان برنامه و بودجه و همچنین
تأمین برخــي از منابع از محل منابع داخلي ،عملیــات اجرایي را آغاز مي
کنیم.وی ادامه داد :طبق فرموده مقام معظم رهبری ،شرط اصلی حمایت از
بنگاههای کوچک و متوســط همدلی و همزبانی و انسجام درونی است که
باید در این مسیر با همبستگی کامل گام برداریم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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گزیده خبر
تماس مدیرعامل بانک مسکن با مدیریت
شعب استان اصفهان
دکتر محمود شــایان در اولین حضور خود در جایگاه
مدیریت عامل بانک مســکن ،با برقراری تماس تلفنی
با مدیریت شــعب اســتان اصفهان پیگیر ســامتی
کارکنان شعبه زرین شهر اصفهان به دلیل مبتا شدن
به بیماری کرونا شــد.به گزارش پایــگاه خبری بانک
مســکن -هیبنا  ،روز چهارشنبه  ۸مردادماه ،مراسم معارفه دکتر محمود شایان
مدیرعامل بانک مســکن برگزار شــد و وی در ابتدای کار خود در این ســمت
با حســن نوروزی مدیریت شــعب اســتان اصفهان و بیات رییس شعبه زرین
شهر ،تماس و در خصوص تعطیلی شعبه زرین شهر اصفهان تبادل نظر و پیگیر
سامتی کارکنان این شعبه شد.نوروزی مدیریت شعب استان اصفهان در گفتگو
با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،با اشاره به مسوولیت شناسی دکتر
محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن ،گفت :دکتر شایان در اولین روز کاری
خود با بنده تماس گرفت و جویای سامتی همکاران ما در شعبه زرین شهر شد
و بر کیفیت خدمات این شــعبه تاکید کرد.وی در ادامه با اشاره به مبتا شدن
همکاران این شــعبه به بیماری کرونا اظهار داشت ۵۰ :درصد از همکاران شعبه
زرین شهر از جمله رییس و معاون شعبه هفته ها قبل و  ۵۰درصد از همکاران
نیز در هفته گذشته به بیماری کرونا مبتا شدند و ما مجبور به تعطیلی شعبه
شدیم.حســن نوروزی افزود :امروز جواب تست همکاران ارسال خواهد شد و به
امید خدا اگر جواب تســت ها منفی باشد ،شعبه کار خود را آغاز خواهد کرد و
بــه مردم عزیز خدمات ارائه خواهد کرد.مدیریت اســتان اصفهان گفت :در این
مدت نیز با هماهنگی های به عمل آمده با فرمانداری ،ازطریق شــعب همجوار
یعنی فوادشهر و مبارکه و همچنین خدمات الکترونیکی بانک ،خدمات بانکی
به همشهریان عزیز ارایه شد.وی در پایان برای تمامی همکاران این شعبه آرزوی
ســامت کرد و افزود :امیدواریم هرچه زودتر همکاران عزیز ما در این شــعبه و
همچنین در شــعب دیگر که به این بیماری مبتا شده اند سامتی و بهبودی
خود را به دست آوردند.

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت شکایت
مشتری در بانک سامان
بانک سامان با اجرای سیســتم مدیریت رسیدگی به
شــکایات مشــتریان موفق به تمدید آخرین ویرایش
استاندارد ایزو  1۰۰۰۲شــد.به گزارش سامان رسانه،
بانک سامان پس از اجرای موفق استانداردهای مربوط
به برقراری ارتباط موثر و هدفمند با مشتریان و پیگیری
دقیق شــکایات آنها ،برای  ۵سال متوالی موفق به تمدید گواهینامه بین المللی
ایزو 1۰۰۰۲شد .در همین حال اخذ این گواهینامه ،گام مهمی در مسیر حرکت
مشــتری محور بانک ســامان اســت و این امکان را فراهم کرده تا رسیدگی به
شکایات مشــتریان در فرآیندی اثربخش و مطلوب صورت پذیرد.گفتنی است،
اســتاندارد بین المللی ایزو  ،1۰۰۰۲راهنمایی برای طراحی و پیاده سازی یک
فرآینــد ثمربخش و کارا جهت مدیریت و رســیدگی به شــکایتها برای انواع
فعالیتهای تجاری است.
در نامهای خطاب به حجتاله صیدی ،مدیرعامل بانک صورت گرفت

قدردانی مدیرعامل مجتمع فواد خراسان از
حمایتهای راهبردی بانک صادرات ایران
مدیرعامل شــرکت مجتمع فواد خراسان از حمایت
بانک صادرات ایران در تامین مالی و اجرای برنامههای
راهبــردی ایــن مجتمــع قدردانی کرد.بــه گزارش
روابطعمومی بانــک صادرات ایران ،کســری غفوری
با ارســال نامهای به مدیرعامل بانک صادرات ایران از
حمایت این بانک نسبت به برنامههای راهبردی و تسهیل امور مرتبط با شرکت
مجتمع فواد خراسان قدردانی کرد.وی در این نامه خطاب به حجتاله صیدی،
مدیرعامل بانک صادرات ایران نوشت«:حضور و همراهی کارساز نظام بانکی در
کنار تاشگران تولید و خودکفایی مایه دلگرمی مردان و زنان سختکوش جبهه
صنعت و اقتصاد کشــور اســت .در این میان همراهی ارزنده جنابعالی و بانک
خوشنام صادرات ایران در تامین مالی و حمایت از برنامههای راهبردی صنایع
به عنوان ســرمایههای ملی ،به ویژه مجتمع فواد خراسان شایسته قدرشناسی
اســت .طبعاً در شــرایط امروز که شــیوع ویروس کووید  1۹به عنوان مشکلی
عمومی بر دغدغههای صنایع افزوده است ،ضرورت و ارج این همراهی دوچندان
است .بر خود ازم میدانم از همراهیهای همیشگی جنابعالی و خدمتگزاران
صدیق و تاشگر آن بانک با مجموعه صنایع در تداوم کســب و کارها ،به ویژه
تســهیل امور مرتبط با مجتمع فواد خراســان ،قدردانی کرده و از جوار بارگاه
سراسر نور حضرت ثامنالحجج امام رضا (ع) دوام توفیقاتتان را از درگاه احدیت
مسألت نمایم».

تخمین های بنیادی از آینده بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد از نظر ارزش بازار چهارمین بانک بزرگ
پذیرفته شــده در بازار ســرمایه به شمار می رود که از
ابتدای ســال  31۵درصد بازده عاید ســهامداران خود
کرده است .این بانک در سه ماهه منتهی به خرداد ماه
 ۷۲۷میلیارد تومان ( به ازای هر سهم  1۴۴ریال) سود
شناسایی کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد  ۷1درصدی
همراه بوده است.بانک پاسارگاد از نظر ارزش بازار چهارمین بانک بزرگ پذیرفته
شــده در بازار سرمایه به شمار می رود که از ابتدای سال  31۵درصد بازده عاید
ســهامداران خود کرده است .این بانک در ســه ماهه منتهی به خرداد ماه ۷۲۷
میلیارد تومان ( به ازای هر ســهم  1۴۴ریال) ســود شناسایی کرده که این رقم
نســبت به مدت مشابه سال قبل با رشد  ۷1درصدی همراه بوده است.به منظور
بهبود نسبت کفایت سرمایه ،در ماه های اخیر هیات مدیره بانک پیشنهاد افزایش
ســرمایه از  ۵۰۴۰میلیارد تومان به  ۶۵۵۲میلیارد تومان را از محل اندوخته ها
ارائه کرده که فرآیند آن در حال انجام است .نسبت کفایت سرمایه وپاسار در پایان
خرداد ماه  ۹.3۸درصد بوده که نسبت به رقم  ۹.۲۵پایان اسفند ماه بهبود داشته
است.آخرین گزارش منتشر شده در خصوص عملکرد بانک پاسارگاد به گزارش
ماهانه تیر ماه این بانک باز می گردد .بر اساس این گزارش مانده تسهیات بانک
در پایان تیر ماه سال جاری به رقم  1۲1هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد
نسبت به پایان خرداد ماه رشد حدود  ۲.۶درصدی را نشان می دهد .این در حالی
است که مانده ســپرده های بانک در این تاریخ به رقم  13۶هزار میلیارد تومان
رســیده که حکایت از افزایش  3.۹درصدی میزان جذب سپرده نسبت به پایان
خرداد ماه دارد.
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تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مطرح کرد:

چرا سیاست ارزی دشوار است؟

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ،مباحثی را در خصوص این سوال
که چرا سیاست گذاری ارزی دشوار است؟ مطرح کرد.
افزایش شــدید نرخ ارز یا کاهش شــدید ارزش پول ملی در ماههای اخیر مجددا
تحلیل و نقد فراوانی راجع به نرخ ارز و سیاســت ارزی ایجاد کرده اســت .تردیدی
نیســت که کاهش ارزش پول ملی در مقیاس وسیع مستقل از اینکه از چه عواملی
سرچشمه گرفته است و مســتقل از اینکه آیا سیاستگذار به صورت تعمدی به آن
مبادرت ورزیده باشــد یا اجتناب ناپذیر رخ داده باشد ،امری نامطلوب است و بعید
اســت که فایده های آن بر هزینه های آن بچربد .در واقع ،حتی کشــورهایی که به
عنوان یک سیاست ،ارزش پول ملی را به صورت تصنعی پایین نگه می دارند(مانند
چین که به عنوان یک سیاست هدفمند جهت تصاحب بازارهای صادراتی برای چند
دهه به این سیاست مبادرت ورزیده است) ،به هیچ وجه به کاهش شدید ارزش پول
ملی نمی پردازند بلکه به صورت تدریجی و معتدل به این کار مبادرت می ورزند .در
عین حال ،حداقل تجربه چند دهه اقتصاد ایران نشــان داده است که اگر ما نتوانیم
نرخ رشــد نقدینگی را محدود کنیم و اگر نتوانیم رشد بهره وری را بهبود بخشیم و
در نتیجه زمینه کاهش ارزش پول ملی را فراهم کنیم ،امکان کنترل پایدار نرخ ارز
و حفــظ ارزش پول ملی وجود ندارد و زمینه جهش های ارزی را فراهم می نماید.
این را هم نباید فراموش کرد که در غیاب تحریم ها و غیرعادی بودن روابط مالی و
تجاری اقتصاد ایران با جهان خارج ،با وجود رشد باای نقدینگی و پایین بودن رشد
بهره وری ،گرچه فشــار برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد و
حتما رخ می دهد اما شدت آن کمتر از آن چیزی خواهد بود که در سالهای 13۹۰
تا  13۹۲و در سالهای  13۹۷و همچنین  13۹۹رخ داد.اما در ارتباط با نرخ ارز چه
کنیم و سیاست ارزی چه باشد تا شاهد جهش های شدید نرخ ارز نباشیم و آیا اساسا
با مفروض دانســتن رشد باای نقدینگی و رشد پایین بهره وری امکانی برای ثبات
ارزش پول ملی در سیاســتگذاری ارزی وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش،
دو دیدگاه حدی وجود دارد .در یکی از این دیدگاهها ،ادعا می شود که اگر نرخ ارز را
به بازار آزاد واگذار کنیم و هیچ مداخله ای در آن نکنیم ،نرخ ارز به طور خودکار در
واکنش به رشد باای نقدینگی به صورت تدریجی تعدیل شده و زمینه شکل گیری
جهش های ارزی از بین مــی رود ،گرچه اصل موضوع کاهش تدریجی ارزش پول
ملی به قوت خود باقی است .در مقابل ،دیدگاهی وجود دارد که معتقد است باید به
نوعی نظام جیره بندی ارزی روی آورد و با تخصیص سفت و سخت ارز برای نیازهای
اساســی و در واقع حذف هرگونه تقاضای ارز خارج از کانال تخصیص رسمی ،ضمن
آنکه نیازهای اساســی کشور را برآورده نمود ،مانع از کاهش رسمی ارزش پول ملی
شد .به طور طبیعی ،دیدگاه سایر صاحبنظران در درون این دو دیدگاه حدی قرار می
گیرد ،به این معنی که باید بخشی از نیروی بازار را پذیرفت و در عین حال نوعی از
جیره بندی منابع محدود ارزی را بکار گرفت.با توجه به اینکه کشورمان دارای تجربه
و لذا شــواهد آماری غنی در ارتباط با نرخ ارز و تغییر سیاست ارزی و در عین حال
رشــد باای نقدینگی و رشد پایین بهره وری و در نتیجه تورم باا و چندین شوک
ارزی بوده است ،بیش از هر کشور دیگری شواهد آماری در اختیار تحلیل گران قرار

می دهد تا در ارتباط با نرخ ارز و مدیریت بازار ارز اظهار نظر نمایند .اگر بر اســاس
آنچه از حدود سال  13۵۰شمسی در کشور رخ داده است ،چند گزاره راجع به بازار
ارز اســتخراج کنیم ،احتماا موارد زیر با اهمیت ترین آنها خواهد بود(با این حال،
صاحبنظــران و تحلیل گران بویژه از جنبه های فنی مدیریت بازار ارز می توانند به
این لیست اضافه نمایند) :
)1تداوم رشد باای نقدینگی و نامتناسب با رشد اقتصادی نهایتا امکان حفظ نرخ ارز
یا حفظ ارزش پول ملی را منتفی می کند.
)۲با تداوم رشد باای نقدینگی و رشد پایین اقتصادی ،تنها درصورتی به طور موقتی
امکان حفظ ارزش پول ملی وجود دارد که با تکیه بر فروش منابع طبیعی و اصطاحا
خام فروشی تقاضای ارز را پاسخ داد.
)3هنگامــی که با تکیه بر رانت منابع طبیعی و خام فروشــی بــه طور موقتی اثر
رشــدهای باای نقدینگی بر نرخ ارز را کنترل می کنیم ،در حال تضعیف و نابودی
تولید داخلی هستیم.
)۴ممانعت از تعدیل نرخ ارز در انطباق با آنچه رشد باای نقدینگی ایجاب می کند،
ضمن آنکه ســبب از دست رفتن منابع کمیاب ارزی کشور می شود ،زمینه جهش
های ارزی و بی ثباتی اقتصاد کان با عوارض منفی آن را فراهم می کند.
)۵تکیه بر مکانیسم غیربازاری برای تخصیص ارز ،ضمن انحراف در تخصیص منابع،
سبب شکل گیری رانت شده و انواعی از کژی های مربوط به رانت جویی و از جمله
تشدید نابرابری را ایجاد می کند.
)۶تداوم رشد باای نقدینگی و ایجاد اختال در بازار ارز از طریق کنترل تصنعی آن،
جیره بندی و ایجاد رانت و مواردی از این دست ،امکان بکارگیری سیاست پولی برای
مدیریت بازار ارز را سلب می کند.
)۷تداوم رشــد باای نقدینگی و همزمان ایجاد اختال در بازار ارز سبب بی ثباتی
سیاستگذاری ارزی و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی و بی ثباتی بازارها می شود.
با توجه به آنچه که بیان شــد ،در شرایط کنونی چه می توان کرد؟ قبل از پاسخ به
این سوال ،ازم است اشاره شود که اگر اقتصاد کشورمان از ناترازی های گسترده و
لذا رشــد باای نقدینگی خاص شود و همچنین اگر روابط مالی و تجاری کشور با
دنیای خارج به روال عادی برگردد ،اساســا نیازچندانی به سیاست ارزی نخواهد بود
و سیاســتگذار پولی کافی است بر هدف گذاری تورمی به شکل روتین آن متمرکز
شود(در شرایط کنونی اساسا این طور نگاه کردن به سیاست ارزی فایده ای ندارد و
موضوعیت هم ندارد) .اما در شــرایطی که چنین امکانی نیست ،حتی هدف گذاری
تورم نیز نمی تواند غافل از وضعیت بازار ارز پیش برود و حتی نمی تواند به صورت
مطلق به مکانیسم بازار آزاد ارز تکیه نماید ،گرچه نمی تواند آن را نیز به طور کامل
از کار بیندازد.فرض کنید در شــرایط کنونی و با مفروض دانســتن مشکات روابط
مالی و تجاری موجود و همچنین ناترازی های گســترده در کشور که تداوم رشد
باای نقدینگی را اجتناب ناپذیر کرده است ،نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شود .با توجه
به چند برابر شــدن ثروت دهکهای باا در بازار سهام ،ارز ،طا ،مسکن و مستغات
حتی اتومبیل و کااهای بادوام و در غیاب قانون و نظام مالیاتی که به تعدیل ثروت

انتشار ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه در انتظار تایید شورای پول و اعتبار

نرخ سود اوراق ودیعه ۲۲درصد میشود؟

شورای فقهی بانک مرکزی سقف (حداکثر) نرخ سود اوراق ودیعه بانک مرکزی را معادل نرخ تورم
ســاانه تعیین کرده است .مدتی پیش بانک مرکزی از انتشــار اوراق ودیعه دو ساله خبر داد که
براساس آن به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده است که  ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با
سررسید دو ساله توسط بانک مرکزی منتشر شود.گفته میشود اوراق ودیعه درواقع ابزار مالی برای
جمعآوری نقدینگی توسط بانک مرکزی است .به این صورت که بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه،
معادل اوراق فروخته شده را در مدت معینی نزد خود نگه میدارد و امکان استفاده از این پول وجود
نخواهد داشت .با این اقدام بانک مرکزی میتواند بخشی از نقدینگی و پایه پولی موجود در کشور را
کاهش و نرخ تورم را کنترل کند .بنابراین کارکرد اوراق ودیعه تا حدودی شبیه به اوراق قرضه است.
پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد ،شورای فقهی در جریان بررسی فقهی شرایط انتشار اوراق،
«حداکثر» نرخ سود اوراق ودیعه را معادل نرخ تورم ساانه تعیین کرده است .البته این به معنای
آن نیست که بانک مرکزی ملزم خواهد بود که اوراق ودیعه را حتما معادل نرخ تورم ساانه تعیین
کند بلکه شورای فقهی بانک مرکزی سقف نرخ سود این اوراق را معادل نرخ تورم اعام کرده است.
نرخ سود اوراق ودیعه 22درصد میشود؟
براساس آخرین آمار نرخ تورم در تیر ماه  ۹۹معادل  ۲۶.۴درصد بوده است اما معلوم نیست به نظر
میرسد بانک مرکزی ماک نرخ سود اوراق ودیعه را نرخ تورم هدفگذاری شده برای سال جاری
تعیین خواهد کرد .بنابراین اگر بانک مرکزی سقف نرخ سود را سقف تورم هدفگذاری شده تعیین
کند ،حداکثر نرخ ســود اوراق ودیعه بانک مرکزی  ۲۲درصد خواهد بود .پیشنهاد انتشار  ۵۰هزار
میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله در دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار قرار
دارد و پس از تصویب بانک مرکزی میتواند به انتشار این اوراق مبادرت کند.

نگاهی به تغییرات نرخ دار
در بهار امسال
اطاعات بانک مرکزی از نرخ دار در بهار امسال نشان میدهد که
قیمت فروش این ارز در بازار آزاد نسبت به زمستان سال گذشته
معادل  ۸۴.۹درصد افزایش یافته است.بانک مرکزی در گزارشی
نرخ فروش دار در بازار بین بانکی و بازار آزاد در بهار سال جاری
را اعام کرده که طبق آن در فروردین ماه دار در بازار بین بانکی
معادل  ۴۲۰۰تومان فروخته میشــد و در همین ماه این نوع ارز
در بازار آزاد به قیمت  1۵هزار و  ۸1۸تومان فروخته شده است.
عاوه براین ،در اردیبشهت امسال نیز نرخ فروش دار در بازار بین
بانکی و بازار آزاد به ترتیب معادل  ۴۲۰۰و  1۶هزار و  1۹3تومان
بوده است.همچنین ،طبق این گزارش دار در اسفند ماه در بازار
بین بانکی معادل  ۴۲۰۰تومان و در بازار آزاد به قیمت  1۷هزار
و  ۵۵تومان فروخته شده است.بنابراین ،دار در بازار بین بانکی با
نــرخ  ۴۲۰۰تومان و در بازار آزاد با میانگین نرخ  1۶هزار و ۵۲۲
تومان در بهار سال جاری معامله شده است.طبق این گزارش ،از
آنجاکه در ســه ماهه پایانی پارسال نرخ فروش دار در بازار بین
بانکی  ۴۲۰۰تومان و در بازار آزاد نیز به طور متوســط  1۴هزار
و  ۲۹تومان بوده اســت ،در مقایسه با بهار امسال در بازار آزاد با
 ۸۴.۹درصد رشــد مواجه شده است .عاوه براین ،در این مدت
نرخ این ارز در بازار بین بانکی نیز نســبت به زمســتان پارسال
تغییری نکرده و ثابت مانده است.

آگهی تحدید حدود

در اجــرای ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی در ارتباط با صدور رای صادره از طرف
هیات رسیدگی حل اختاف قانون مذکور در ارتباط با مورد تقاضاهای متقاضیان
ذکر شــده تحدید حدود انجام نشده است رسیدگی و بشرح ذیل تحدید حدود
بعمــل خواهد آمد  -1برابر رای شــماره  ۹۸/11۲۶آقای عارف اللهمرادی فرزند
محمد به شماره ملی  3۸۵۹3۲۴۶۶۷نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی
دیم با مشــهوریت محلی که له ک ئاوی به مساحت  3۹۷۷۰متر مربه به شماره
پاک  ۶فرعی از  ۵۴اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریه معین آباد خریداری
از مالک رسمی آقای کریم امامی (تاریخ تحدید حدود ساعت  1۰صبح روز شنبه
-۲ )13۹۹/۰۶/۰1برابر رای شماره  ۹۹/۵3۹آقای محمد اولی فرزند محمد سعید
به شماره ملی  3۸۵۹3۰1۵۲۷نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم
به مســاحت  ۲۵۵۵۵۸متر مربع به شــماره پاک  ۲3۵فرعی از  ۵۰اصلی واقع
در بخش  1۷دیواندره قریع شالیشــل خریداری از محل مستثنیات مالکانه سید
علی جعفری(تاریخ تحدید حدود ســاعت  1۰صبح روز یکشنبه )13۹۹/۰۶/۰۲
-3برابر رای شــماره  ۹۹/۵۲1خانم احترام نوری فرزند شــکراه به شماره ملی
 3۸۵۹۸۷333۴نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت
محلی کنار آبادی به مســاحت  3۸۶11متر مربع به شماره پاک  1۵۲فرعی از
 1۵اصلی واقع در بخش  1۷دیواندره قریه آخکند خریداری از مالک رسمی آقای
حسن نوری(تاریخ تحدید حدود ســاعت  1۰صبح روز دوشنبه )13۹۹/۰۶/۰3
بنابراین هرکس اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تحدید حدود پاک
های مرقوم مندرج در این آگهی اعتراض داشــته باشند میتوانند به مدت یکماه
از تاریخ تحدید حدودهای فوق الذکر اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و اماک
شهرســتان دیواندره تســلیم و رســید اخذ نمایند و پس از انقضای مهلت برابر
مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
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های چندبرابر شــده بپردازد ،دهکهای باا قادر خواهند بود تمام درآمد ارزی ناشی
از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور را خریداری کرده و صرف واردات کااهای لوکس
و فوق لوکس و همچنین خروج ســرمایه به کشورهایی چون کانادا و ترکیه نمایند.
در آن صــورت ،حتی یک یورو هم برای تامین کااهای اساســی حتی با قیمتهای
کنونی بازار آزاد باقی نمی ماند .طبیعی است که این به معنی بروز یک اثر خارجی
( )Externalityمنفی قابل توجه است که نمی توان چشم را بر روی آن بست و گفت
که ان شاء اه نیروهای بازار همه چیز را حل می کند .اساسا علم اقتصاد هیچگاه ادعا
نکرده است که همواره عملکرد بازار بهینه است و نیازی به مداخله نیست .یادی از
زنده یاد مرحوم دکتر جمشید پژویان هم بکنیم که به ما یاد داد نقاط حدی منحنی
قرارداد هم از نظر تخصیص منابع بهینه هســتند ،اما بهینه بودن تخصیص الزاما به
معنی حداکثر بودن رفاه اجتماعی نیست .لذا ،در شرایطی مانند آنچه اکنون در ایران
هست ،محدود کردن راههای خروج سرمایه اجتناب ناپذیر است و حتی در شرایط
بسیار حاد ،مدیریت واردات نیز ضرورت می یابد .از طرف دیگر ،در چنین شرایطی و
با قیدهای برونزایی که وجود دارد ،اصرار بر اینکه با نظام جیره بندی سفت و سخت
ارزی و پایین نگهداشــتن نرخ ارز می توان به مدیریت بازار ارز پرداخت ،ضمن آنکه
رانت و منافع ویژه و ناکارآمدی گســترده ای ایجاد می کند ،انگیزه صادرات و ب ِویژه
صادرات غیرنفتی را به شدت کاهش می دهد و آنگاه حتی تامین کااهای اساسی و
تداوم تولید داخلی نیز امکان پذیر نخواهد بود .گرچه ترکیب صادرات ایران حکایت
از آن دارد کــه بخش عمده ای از صادرات ایران عمدتا متکی به رانت منابع طبیعی
اســت و مبتنی بر بهره وری نمی باشد ،اما تداوم این نوع صادرات برای مقطعی که
فشارهای خارجی بر اقتصاد کشــور وجود دارد و تا زمانیکه امکان بهبود رشد بهره
وری فراهم نشــده است ،اجتناب ناپذیر است .در واقع ،گرچه ما از ترکیب صادرات
رضایت نداریم و می دانیم که این گونه صادرات امکان رقابت بلندمدت اقتصاد ایران
بــا دنیای خارج را تحلیل می برد و گرچه اگر بــه صورت آرمانی امکان پذیر بود تا
این منابع محدود ارزی با نرخ پایین به تامین رفاه شــهروندان اختصاص می یافت،
خشنود می شدیم ،اما برای آنکه حتی صادرات موجود نیز امکان تداوم داشته باشد
و اقتصاد کشــور با بحران اساســی در تامین کااها و خدمات اساسی و تداوم تولید
روبرو نشود ،چاره ای جز این نیست که نرخ ارز تعلق گرفته به صادرکنندگان به گونه
ای مدیریت شود که تفاوت فاحش با نرخ ارز بازار آزاد نداشته باشد(البته با توجه به
محدود کردن خروج سرمایه خود این نرخ به طور طبیعی کمتر از آنچه است که در
شرایط معمول بازار رخ می داد) .هرگونه تاش برای ایجاد فاصله چشمگیر بین نرخ
ارز مورد اســتفاده در صادرات و واردات رسمی کشور با نرخ ارز بازار آزاد سبب انواع
کژی ها در مبادات خارجی شده و زمینه سفته بازی و جهش های ارزی را فراهم
مــی آورد .اگر چنین به قضایا نگاه کنیم ،به جای اینکه در نقاط حدی نحوه تعیین
نــرخ ارز قرار گیریم ،در دامنه آن قرار می گیریم که بازار ارز را موقتا قابل مدیریت
برای تــداوم روابط تجاری ضروری نماید .اما نباید فراموش کرد که این روش صرفا
یک روش موقتی و گذرا برای دورانی غیرعادی است و نمی تواند به عنوان سیاست
بلندمدت ارزی مورد توجه قرار گیرد.
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در جریان تحقیق درباره ترور افسر ترک مشخص شد

افشای حمایت مالی دوحه و آنکارا از تندروها در سوریه
بررسی اسناد قضائی مربوط به پرونده قتل یک افسر ارشد ترک،
از حمایت قطر از تندروها در سوریه از طریق ترکیه و نیز دست
داشتن آنکارا در خرید نفت از داعش در سوریه پرده برداشت .به
نقل از ارم نیوز ،این اسناد شامل اعترافهایی از «فرات آاکوش»
از مسئوان بخش اطاعات در فرماندهی نیروهای ویژه ترکیه در
جلســه دادگاه مربوط به ترور ژنرال سمیح ترزی است.آاکوش
اعترافات شــوکهآوری را در مقابل دادکاه عالی کیفری در آنکارا
در بیستم مارس  ۲۰۱۹مطرح و فاش کرد که زیکای آکساکالی،
رئیس وقت فرماندهی نیروهای ویژه دســتور به ترور سرهنگ
تــرزی را داده بود ،چراکه ترزی دریافته بود که آکســاکالی به
صورت محرمانه با دستگاه اطاعات ترکیه در مدیریت عملیات
غیرقانونی و محرمانه در ســوریه همکاری میکرد.بر اساس این
اسناد ،ترزی میزان حمایت مالی که قطر به ترکیه جهت خرید
ســاح و مهمات برای گروههای تندرو و تروریستی در سوریه
ارائه میداد و همچنین میزان اموالی که به این گروهها تحویل
داده میشد و اموالی که مسئوان ترکیهای اختاس کرده بودند،
میدانســت.آاکوش گفت :مســاله قطر فقط یک نمونه بوده و
حمایتهــای مالی بین المللی دیگری بــه گروههای تندرو در
سوریه از طریق ترکیه داده میشود.وی ادامه داد ،ترزی تمامی
«معامات کثیف» ســازمان اطاعات ترکیه را میدانســت ،او
همچنین جزئیات «باندی در ارتش ترکیه که توسط آکساکالی از
جانب خود او اداره میشد» ،میدانست.سرهنگ آاکوش گفت،
دانستن تمامی این اسرار ،آکساکالی را واداشت تا دستور اعدام
ترزی را بدهد و ترزی از یک استان مرزی به بهانه تامین امنیت
در مقری علیه یک تهدید تروریستی در آنکارا ،به پایتخت ترکیه
فراخوانده و ترور شد.
قاچاق نفت
وی ادامه داد ،ترزی اسامی افرادی که در دولت ترکیه در عملیات
قاچاق نفت از سوریه دست داشتند و اینکه چگونه سودها تقسیم
میشد و حجم آن فعالیتها را میدانست.او خاطرنشان کرد :ترزی
همچنین از فعالیتهای برخی از مسئوان دولتی که فرماندهان
ارشد گروههای تندرو و تروریست را برای درمان در ترکیه در ازای
دریافت رشــوههایی از این گروهها آورده بودند ،آگاه بود.آاکوش
یک افسر کارکشته است که پست رئیس دفتر اطاعات و مبارزه با

گروگانهای ترکیهای انجام میشد که هنگام اشغال کنسولگری
ترکیه در موصل توسط داعش گروگان گرفته شده بودند.وی گفت
که یک مسئول ترکیهای اموالی را اختاس کرده بود که به داعش
اختصــاص یافته بود و او با این اموال حدود  ۲۴واحد آپارتمان در
آنکارا خریداری کرد .آاکوش نام این مسئول را ذکر نکرد.

جاسوسی وابسته به فرماندهی نیروهای ویژه در سالهای  ۲۰۱۴تا
 ۲۰۱۶را برعهده داشت و برای فعالیت در تیمی مامور شد که برای
مبارزه با داعش در عراق و ســوریه از دسامبر  ۲۰۱۵تشکیل شده
بود و او شــش ماه با این تیم کار کرد.طبق شهادتهای آاکوش،
هیات ســتاد مشــترک ،ترزی را برای همکاری در زمینه پرونده
ســوریه مامور کرد و او از تمامی جزئیات عملیاتهایی که توسط
دولت ترکیه در مرزها انجام میشد ،اطاع داشت .او مسئول یک
پایگاه نظامی بود که در اســتان مرزی کیلیس در جنوب شــرق
ترکیه قرار داشت.از جمله ماموریتهای ترزی ،هماهنگی اقدامات
با دستگاه اطاعات ملی به رهبری هاکان فیدان بود که به رجب
طیب اردوغان نزدیک اســت .او همچنین همکاری مستحکمی با
پنتاگون در برنامههای آموزش و تجهیز نیروهای مخالف ســوری
داشت.
جذب عناصر تندرو
آاکوش میگوید ،اما این افسری که کشته شد ،زمانی که دانست

حکم اعدام «جوهر سارنایف» بمبگذار ماراتن
بوستون لغو شد

پس از آنکه قاضی دادگاه اســتیناف در آمریکا حکم اعدام جوهر سارنایف را که
در سال  ۲۰۱۳به همراه بردار بزرگترش در بمبگذاری مارتن بوستون مشارکت
داشــت لغو کرد ،دونالد ترامپ این اقــدام را «مضحک» توصیف کرد.به گزارش
خبرگزاری اســپوتنیک ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهــوری آمریکا در واکنش به
لغو حکم اعدام جوهر ســارنایف گفت :این مضحک است .درباره آن فکر کنید.
این خندهدار اســت .او جانوری است که افراد بســیاری را کشت.قاضی دادگاه
اســتیناف در آمریکا حکم اعدام جوهر سارنایف را که در سال  ۲۰۱۳به همراه
بردار بزرگترش در بمبگذاری مارتن بوستون مشارکت کرد ،لغو کرده و دستور
داده که بخشــی از اتهامهای طرح شده علیه او در دادگاهی جدید بررسی شود
چرا که قاضی دادگاه اول میبایست آن دسته از اعضای هیات منصفه که قبل از
دادگاه و صدور حکم سارنایف او را گناهکار خوانده بودند ،برکنار میکرده است.
جوهر سارنایف در جریان آن واقعه به همراه برادرش ،تیمورلنگ ،دو بمب را در
میان تماشاگران و نزدیک خط پایان مارتن بزرگ ساانه بوستون منفجر کردند
که در پی آن ســه تن کشــته و بیش از  ۲۶۰تن مجروح شــدند.قاضی دادگاه
اســتیناف با لغو حکم اعدام جوهر ســارنایف او را به حبس ابد محکوم کرده اما
همزمان دستور داده اســت که بخشی از اتهامهای او دوباره در دادگاهی جدید
بررسی شود؛ اتهامهایی که در میان آنها جرایمی وجود دارد که در صورت تایید
میتواند حکم اعدام به دنبال داشته باشــد.به گزارش شبکه خبری بیبیسی،
جوهر و برادر بزرگترش تیمورلنگ ســارنایف شهروندی آمریکا و قرقیزستان را
داشتند و اجداد آنها هم اهل چچناند .این دو در روز  ۱۵آوریل سال  ۲۰۱۳دو
بمب را که در کولهپشــتیهای خود جا داده بودند در نزدیکی خط پایان ماراتن
بوســتون کار گذاشتند و خود از محل دور شدند.پس از شناسایی این دو برادر،
عملیات بزرگی در سطح شهر بوستون شکل گرفت و پلیس و یگان ضدتروریست
بوستون برای ســه روز در تعقیب جوهر و تیمورلنگ بودند .تیمور سارنایف در
جریان تیراندازی پلیس کشــته شد اما جوهر که زخمی هم شده بود چند روز
بعــد در حالی که درون یک قایق تفریحی پارک شــده در حیاط یک خانه در
حوالی بوستون پنهان شــده بود ،دستگیر شد.اوراجری تامپسون ،قاضی دادگاه
استیناف روز جمعه ۳۱ ،ژوئیه ،گفت« :اشتباه نکنید ،جوهر مابقی عمرش را در
حبس خواهد گذراند و تنها مورد باقی مانده این است که آیا عمر او با اعدام به
پایان خواهد رســید یا پشت میلههای زندان».جوهر سارنایف در حال حاضر در
زندان فدرال «سوپرمکس» در شــهر فلورنس ایالت کلورادو نگهداری میشود،
زندان مخوفی که به آلکاتراس کوههای راکی شهرت یافته است.در سال ۲۰۱۵
وکای جوهر سارنایف نوشــتههای دو تن از اعضای هیات منصفه دادگاه را در
شــبکههای اجتماعی پیدا کردند که در آنها این افراد حتی پیش از آغاز دادگاه
ســارنایف را «یک اشــغال» خوانده بودند .این وکا با استناد به این پستها در
شبکههای اجتماعی این دو عضو هیات منصفه را متهم کردند که پیش از شنیدن
دفاعیات و اتهامات از گناهکار بودن جوهر سارنایف سخن به میان آوردهاند و به
این ترتیب از بیطرفی که از اعضای هیات منصفه انتظار میرود قصور کردهاند.
وکای جوهر سارنایف همچنین تیمورلنگ ،برادر بزرگتر را مسئول برنامهریزی و
تدارک بمبگذاری خواندند و به این ترتیب مدعی شدند که جرم جوهر نباید به
سنگینی برادرش تلقی شود.

ترکیه ،امارات را تهدید کرد

ترکیــه ،اقدامات امارات در لیبی را محکــوم و اعام کرد آنکارا در زمان و مکان
مناســب ابوظبی را مجازات خواهــد کرد .خلوصی آکار ،وزیــر دفاع ترکیه در
مصاحبه با شــبکه الجزیره قطر گفت :ابوظبی مرتکب اقدامات خرابکارانهای در
لیبی و سوریه شده است .باید این سوال را از ابوظبی پرسید که انگیزه اش برای
این اقدامات خصمانه چیست.وی تهدید کرد :در زمان و مکان مناسب امارات را
مجازات خواهیم کرد.اظهارات آکار در زمانی ایراد شده که تنش میان کشورهای
دخیل در لیبی بیشتر شده است.

وزارت امــور خارجه روســیه در بیانیه
ای اعام کرد که اقدامات غیردوســتانه
(تحریــم های) اتحادیــه اروپا در مورد
روسیه را بدون پاسخ نمی گذارد.
در بیانیه وزارت خارجه روســیه آمده
است :تصمیم اخیر شورای اتحادیه اروپا
برای وضع تدابیر محدود کننده در مورد
اتباع و سازمان های دولتی روسیه ،چین
و کره شــمالی حیرت آور و مایه تاسف
است.در بیانیه گفته شده است :بار دیگر
همه ایــن اقدامات بدون ارائه شــواهد
انجام گرفتــه و به بهانه واهی دســت
داشــتن در حوادث سایبری در گذشته
تحریم هایی اعمال شده است و ماهیت
سیاسی این اقدامات کاما واضح است.
اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه اعام کرد
که  ۶فرد چینی و روســی و همچنین
یک واحد اداره اصلــی اطاعات ارتش
روسیه را به اتهام انجام حمات سایبری
علیه اهدافی در اروپا ،هدف تحریم قرار

دستگاه اطاعات ترکیه نیروهای تندرو را به عنوان افراد میانهرو به
کار میگیرد ،اعتراض خود را مطرح کرد که این مساله باعث شد
از سوی این دستگاه ،هدف قرار بگیرد.
آاکوش در جلســه دادگاه خاطرنشــان میکرد :سمیح ترزی به
این دلیل هدف قرار گرفته شــد که اطاع دقیقی از امور سوریه
داشت.جناب قاضی! اگر میخواهید این امور را بدانید ،من میتوانم
توضیح دهم ،برخی از این اطاعات بسیار مهم هستند.
وی گفت ،ترزی میزان ســاحها و مهماتی کــه برای گروههای
تروریســتی مختلف در سوریه تامین شــده بود و نیز مسئوان
ترکیهای که به قاچاق این ســاحها به ســوریه کمک میکردند،
میدانســت.وی ادامه داد ،ترور او توســط دامی که آکســاکالی
برای او پهن کرده بود انجام شــد تا اجــازه ندهد که این حقایق
به بیرون درز پیدا کند.طبق گفته آاکوش ،ترزی مسائل بسیاری
را درمورد آنچه که در عراق رخ میدهد ،میدانست و این سرهنگ
کشته شده آگاهی بســیاری از مذاکرات با داعش داشت که این
مذاکرات توسط سازمان اطاعات ملی ترکیه به منظور آزادسازی

فساد و اختاس
آاکــوش همچنین در شــهادتهای خود گفت :ســمیح ترزی
اسراری را از اقدام دولت ترکیه در خرید نفت از داعش میدانست
و همچنین اعتراضنامهای را به دلیل قرارداد ساحی به ارزش ۱۶
میلیون دار از عراق در بهار سال  ۲۰۱۶ارائه داده بود .در جلسه
دادگاه ،آاکوش از این امر پرده برداشت که ساحهای غیرقانونی
از عراق خریداری شــده بود و چگونه این اموال در معامله به هدر
داده شده است .او گفت که ترزی اعتراضنامهای را نسبت به خرید
ســاح و مهمات به ارزش  ۱۶میلیون دار از عراق که با دســتور
محرمانه آکساکالی در بهار سال  ۲۰۱۶انجام شده بود ،ثبت کرد.
آاکوش گفت که ترزی مســائل مخفی هــدر دادن اموال تحت
تصرف رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه را میدانست
که این اموال برای جنگ در عراق و سوریه هزینه میشد.
ترور
در طی تــاش برای کودتا در  ۱۵ژوئیه  ،۲۰۱۶با وجود منع آمد
و شــد ،ترزی از سوی آکساکالی به آنکارا فراخوانده شد.در همین
راستا ،آکساکالی به یک افسر به نام عمر خالص دمیر دستور داده
بود تا به سمت ترزی در هنگامی که وارد مقر فرماندهی نیروهای
ویژه شــد ،تیراندازی کند .او راهی بیمارستان شد اما بر اثر شدت
جراحتها جان خود را از دســت داد.آاکوش گفت که آکساکالی
دســتور به ترور او نیز داده بود ،اما از این تاش جان ســالم به در
برده بود.در  ۲۰ژوئن سال  ،۲۰۱۹آاکوش محکوم شد و او به اتهام
برنامهریزی برای کودتا به حبس ابد محکوم گشــت که این اتهام
«با استناد به شــواهد مورد تردید» مطرح شده بود.ارتقای درجه
آکســاکالی به سرلشکر در سال  ۲۰۱۶انجام شد و او فرمانده یک
عملیات نظامی ترکیه در سوریه در ماه اوت در سال  ۲۰۱۶بود .او
همچنین به عنوان فرمانده لشکر دوم ارتش تعیین شد اما در ژوئیه
 ۲۰۲۰بازنشست شد.

روسیه:

اقدامات غیردوستانه اروپا
بی پاسخ نمیماند
داد.اتحادیه اروپا همچنین یک شرکت
صادراتی در کره شــمالی و یک شرکت
فناوری چینی را به این تحریمها افزود.
اعضای این اتحادیه گفتند که این  ۶فرد
و  ۳نهاد چینی و روسی به دلیل حمات
سایبری از جمله اقدام برای هک کردن
سازمان منع ساحهای شیمیایی مورد
تحریم قرار گرفتند.افراد تحریم شده از
سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع
شده و اموال همه این افراد و نهادها در
کشورهای این اتحادیه بلوکه خواهد شد.
شورای اروپایی نیز اعام کرد که افراد و
شرکتهای اروپایی از معامله با این افراد
و نهادها منع میشوند .شورای اتحادیه

«تیک تاک» در آمریکا ممنوع می شود

گزارشها درباره اینکه ترامپ در حال بررســی ممنوعیت احتمالی
اســتفاده از اپلیکیشن چینی «تیک تاک» در آمریکاست پس از آن
منتشر شد که چند تن از سناتورهای آمریکایی نگرانی خود را بابت
این مساله عنوان داشتند که چین ممکن است در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا از طریق این رسانه اجتماعی مداخله کند.به گزارش
خبرگزاری اسپوتنیک ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا اعام
کرد که تیک تــاک را در آمریکا ممنوع میکند.وی ادامه داد ،امروز
(شــنبه) این پلتفورم ویدئویی متعلق به چین در آمریکا و به دایل
امنیتی ممنوع میشــود.رئیس جمهوری آمریــکا همچنین گفت:
از آنجــا که نگرانیهایی درباره این پلتفــورم وجود دارد ،ما در حال
ممنوع کردن آن در آمریکا هستیم .من این اختیار را دارم .من با یک
دســتور اجرایی این کار را انجام میدهم .به عبارت دیگر آن را قطع
میکنم.پیشــتر گزارش شده بود که ترامپ در حال بررسی یکسری
گزینهها در ارتباط با این پلتفورم از جمله ممنوع کردن فعالیت آن در
آمریکاست.پیش از آنکه ترامپ اعام کند که این پلتفورم را در آمریکا
ممنوع میکند ،روزنامه نیویورک تایمز از قول منابعی که خواستند
نامشان فاش نشود ،نوشــته بود ،مایکروسافت در حال گفتگو برای
خرید تیک تاک از کمپانی چینی «بایت دنس» اســت.دولت ترامپ
از مدتها پیش به دنبال آن بوده تا این شرکت چینی را مجبور کند
تا سهام خود را در تیک تاک آمریکا بفروشد.مقامهای امنیتی آمریکا
همچنین پیشتر نسبت به امنیت اطاعات کاربران در اپلیکیشن تیک
تاک ابــراز نگرانی کرده بودند.با وجود اینکه این پلتفورم ویدئویی از
سوی کاخ سفید «تهدید امنیت ملی» عنوان شده اما نیویورک تایمز
گزارش کرده که تیک تاک هنوز در آمریکا یکی از بزرگترین بازارها
را دارد.تیک تاک یک شبکه اجتماعی اینترنتی متعلق به بایتدنس
( )ByteDanceاست که یک شرکت فنآوری اینترنتی مستقر در پکن
محسوب میشود و در سال  ۲۰۱۲از سوی «ژانگ ییمینگ» تاسیس
شد .این شــبکه در ابتدا برای به اشــتراک گذاری ویدئوهای کوتاه
از رقص ،شــوخی ،دابسمش و شــیرینکاری و استعدادنمایی مورد
استفاده بود.

اروپا همچنین گفته است که تحریم ها
ازجمله بخاطر حمات ســایبری علیه
سازمان منع تسلیحات شیمیایی و نیز
حمله ســایبری با کمــک برنامه های
 WannaCry ,NotPetyaو Operation
 Cloud Hopperوضع شده است .وزارت
خارجه روسیه می گوید :بارها به اتحادیه
اروپا هشــدار دادیم کــه از بکارگیری
تحریم های یکجانبه بپرهیزد که از نظر
قوانین بین المللی کاما غیرقانونی است.
«پایبندی به تصمیــم های گروهی در
عرصه دیجیتالی فرا مرزی جایگاه ویژه
ای دارد .در زمــان حاضر نیاز به تاش
های جمعی برای تعیین اصول جهانی و

معیارهایی برای رفتار مسئوانه کشورها
در عرصه اطاع رسانی وجود دارد ».در
بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است:
بار دیگر از اتحادیه اروپا دعوت می کنیم
از تاش های بی ثمر برای فشار صرف
نظر کرده و به اجرای معیارهای اساسی
قوانیــن بین المللی و اروپایی بازگردد و
در عمــل و نه در حرف به تعیین اصول
برای جلوگیری از وقوع مناقشــات در
عرصه سایبری بپردازد .در پایان بیانیه
گفته شده اســت که اقدام غیردوستانه
اتحادیه اروپا در مورد روسیه بدون پاسخ
نمی ماند و همان طور که بر همه معلوم
اســت در دیپلماســی همه اقدامات به
صورت آینه وار و متقابل انجام می گیرد.
اتحادیه اروپا از سال  ۲۰۱۴تمدیدهایی
را علیه روسیه وضع کرده و هر سال این
تحریم ها را تمدید می کند و روسیه نیز
در پاسخ تحریم هایی علیه اتحادیه اروپا
وضع کرده است.

ترامپ:

اینکه روسیه برای کشتن نظامیان آمریکا در
افغانستان جایزه تعیین کرده ،صحت ندارد

رئیسجمهــور آمریکا یافتــه مقامهای اطاعاتی کشــورش مبنی بر اینکه روســیه به
شبهنظامیان طالبان پیشنهاد جایزه در ازای کشتن سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان
را داده رد کرد.به گزارش پایگاه هیل ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در جریان سفری
به شــهر اوراندو اظهار کرد :این مساله هرگز به اطاع من رسانده نشد شاید چون من
آن را واقعی در نظر نمیگرفتم .اگر چنین چیزی واقعاً اتفاق افتاده بود به من اطاع داده
می شــد و من هر گونه اقدام قاطع را در قبال آن اتخاذ میکردم.این صحبت ترامپ در
حالی مطرح شده که پیشتر گزارش شده بود ،ارزیابی مقامهای اطاعاتی آمریکا در مورد
جوایز پیشــنهادی روسیه به طالبان در یک گزارش روزانه اطاعاتی که اواخر فوریه برای
ترامپ تهیه شده بود ،گنجانده شــده بود .ترامپ در جریان اظهاراتش در اوراندو با این
ســوال مواجه شد که آیا حرفش به معنی این اســت که این گزارش را نخوانده است .او
پاســخ داد :این هرگز به اطاع من رسانده نشد .من فکر میکنم این یک «حقه روسیه»
دیگر اســت ،آنها از جمله «شیفتی شف» و همه این کاراکترها از همان روز اولی که من
به اینجا وارد شــدم حقه روســیه را به خورد من دادند .هم اکنون ما در حال همکاری با
روسیه بر سر یک توافق عدم اشاعه هستیم.روز سه شنبه ترامپ گفت با وادیمیر پوتین
رئیسجمهور روســیه در روزهای اخیر صحبت کرده اما در صحبتش با او موضوع مربوط
به جوایز پیشنهادی روســیه به شبهنظامیان طالبان را مطرح نکرده است .ترامپ عنوان
کرد :این تماس تلفنی برای بحث بر سر مسائل دیگری بود و صادقانه این مسالهای است
که خیلیها گفتند اخبار دروغ است.بر اساس گزارش پایگاه اکسیوس از زمانی که ارزیابی
اطاعاتی مذکور در قالب یک گزارش روزانه تحویل ترامپ شــده او در هشــت موقعیت
متفاوت با پوتین صحبت داشته است .چندی پیش جو بایدن ،رقیب دموکرات ترامپ در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از این جنجال و پاسخهای ترامپ در قبال آن به عنوان
یک مساله انتخاباتی استفاده کرد .اندرو بیتس ،سخنگوی بایدن در یک بیانیه انتقادها از
ترامــپ را ادامه داده و گفت :حیاتیترین و مقدسترین وظیفه فرمانده کل قوا در آمریکا
حفاظت از کسانی است که به ملت ما در وضعیتی خطرآفرین خدمت میکنند .اما ماهها
بعــد از آنکه جامعه اطاعاتی آمریکا زنگ خطر را برای دونالد ترامپ و همپیمانان ما در
خصوص تعیین جایزه از سوی روسیه برای سر زنان و مردان نظامی آمریکا در یک منطقه
جنگی به صدا در آورد ،رئیس جمهور کشور ما همچنان به کسانی که در خط مقدم برای
کشور ما از جانشان گذشتهاند و همینطور به وظیفه خودش پشت کرده است.
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گزیده خبر
موعد انتخابات زودهنگام عراق اعام شد

نخســت وزیر عــراق روز جمعه در یک ســخنرانی تلویزیونی زمــان انتخابات
زودهنــگام عراق را روز  ۶ژوئن  ۱۶( ۲۰۲۱خرداد )۱۴۰۰تعیین کرد ،.مصطفی
الکاظمی ،نخســت وزیر عراق در این سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم عراق
ضمن تبریک عید سعید قربان گفت که انتخابات زودهنگام روز ششم ماه ژوئن
ســال  ۲۰۲۱برگزار خواهد شد.الکاظمی همچنین به برگزاری انتخاباتی شفاف
و به دور از هرگونه دخالت متعهد شــد.درباره موضع دولتش در خصوص حضور
نظامی آمریکا و مذاکرات با این کشور نیز الکاظمی بر حاکمیت عراق به عنوان
معیار اصلی کشورش در مذاکرات با آمریکا تاکید و اعام کرد این کشور نیازی به
حضور نظامی آمریکا ندارد و مخالف کشیده شدن به درگیری های منطقه ای و
بین المللی است.وی در این اظهارات به برخی اختافات و درگیری های داخلی
و منطقه ای که امنیــت و حاکمیت عراق را هدف میگیرد و همچنین اتهامات
مطرح شده علیه وی و نزدیکانش قبل و در دوره تشکیل دولت و بعد از آن اشاره
کرد.الکاظمــی گفت که دولتش در دو ماه از عمرش با چالش ها و موانعی روبرو
بوده اما بر اهداف اصلی خود تمرکز کرده و بدون خستگی برای حل بحران های
کشورش تاش کرده است.

تحریمهای جدید آمریکا علیه شخصیتهای
حقیقی و حقوقی چینی

دولت ترامــپ روز جمعه تحریمهایی علیه تشــکیات شــبهنظامی چین در
ســینکیانگ و دو مقام چینی وضع کرد؛ اقدامی که احتمااً باعث نزول بیشتر
روابط آمریکا-چین خواهد شــد .ایــن اقدام همچنین میتوانــد بهانه آغازین
تحریمهای بیشتر علیه تشکیات متعلق به دولت و دیگر نهادهای دولتی در چین
باشد.به گزارش فارن پالسی ،این اقدام که روز جمعه از سوی وزارت خزانهداری
آمریکا اعام شد« ،نیروی تولید و سازندگی سینکیانگ» یا  XPCCرا در لیست
ســیاه قرار میدهد؛ از جمله «سان جینانگ» ،کمیسر سیاسی سابق این نیرو
و «پنــگ جیاروی» ،معاون دبیر حزب و فرمانده  ،XPCCبه خاطر «نقض حقوق
بشــر در ارتباط با سرکوب شــدید اویغورها و دیگر اقلیتهای قومی در منطقه
سین کیانگ چین» در فهرست تحریم هستند.این اعامیه ،تشدید فوقالعادهای
برای دولت ترامپ به حساب میآید که بر روی تحریمها به عنوان ابزار بیپردهای
برای سیاســت خارجی به منظور تنبیه دشمنان در ایران ،کره شمالی یا ونزوئا
حســاب میکند .این تحریمها همچنین توجهات را بر نیرویی متمرکز میکند
که کنترل بخش زیادی از اقتصاد ناحیهای را در ناحیه غربی سینکیانگ -محل
سکونت اویغورها -در دست دارد.تحریمهای جدید همچنین میتواند نشانهای از
هدف گرفتن دیگر بخشهای بزرگ ،مانند ساختو ساز پایگاهها توسط چین در
آبهای مورد مناقشه دریای چین جنوبی باشد که آمریکا تحت قانون بینالمللی
آن را غیرقانونی میپندارد .با این وجود ،این مقامات معتقدند تحریم به تنهایی
موجب تغییر مسیر پکن نمیشوند.
در پی تصمیم پکن مبنی بر تغییر قانون تابعیت رخ میدهد

دارندگان پاسپورت انگلیس مجبور به
انتخاب بین تابعیت چینی یا بریتانیایی

دارندگان هنگکنگی پاسپورتهای ملی خارجی بریتانیا ،همزمان با تصمیم
پکن مبنی بر تغییر قانون تابعیت ،وادار خواهند شد بین تابعیت بریتانیایی
و چینــی ،یکی را انتخاب کنند.به گزارش «آســیا تایمز» ،در  ۲۲ژوئیه (۱
مرداد) ،بریتانیا از تغییر سیاســت خود خبــر داد و اعام کرد به دارندگان
پاسپورت  BNOحق درخواست برای وضعیت اقامت و نیز در ششمین سال
حضور در بریتانیا ،اجازه درخواست تابعیت اعطا میکند .این تصمیم ،پاسخی
به پیادهســازی قانون امنیت ملی برای هنگکنگ ،در ماه ژوئن بود .برنامه
بریتانیا در اوایل سال  ۲۰۲۱پیادهسازی خواهد شد.وزارت امور خارجه چین
از دولت بریتانیا بابت تصمیمگیری یکجانبه انتقاد و اعام کرد در نظر دارد
پاسپورت  BNOرا به عنوان سند مسافرتی برای مردم هنگکنگ مستثنی
کند.برخی مفسران هنگکنگی گفتهاند ممنوعیت پاسپورتهای  BNOبه
عنوان یک سند مسافرت برای مردم هنگکنگ -که میتوانند با استفاده از
گذرنامههای ویژه منطقه اداری یا کارتهای شناسایی خود به خارج از کشور
و با مجوزهای رفتن به سرزمین اصلی نیز به چین بروند -تأثیری نمیگذارد.
با این وجــود ،دو تن از افراد پرنفوذ طرفدار پکــن گفتند پکن برنامه دارد
تابعیــت چیــن را از هنگکنگیهایی که جزو دارندگان پاســپورت BNO
باقی بمانند ،ســلب کند.دارندگان پاسپورت  BNOباید بین تابعیت چینی و
بریتانیایــی یکی را انتخاب کنند ،چرا که چین ،تابعیت دوگانه را برای هیچ
تبعه چینی به رســمیت نمیشناسد .کسانی که به آنها تابعیت بریتانیایی
داده شــده ،به طور اتوماتیک تابعیت چینی ،ســکونت دائم و دیگر مزایا در
هنگکنگ را از دست خواهند داد.

فائوچی از دسترسی آمریکاییها به واکسن
کرونا در  ۲۰۲۱سخن گفت

دکتر آنتونی فائوچی ،مدیر انستیتو ملی آلرژی و بیماریهای عفونی آمریکا
در جمع قانونگذاران با ابراز اطمینان از اینکه واکسن ویروس کرونا در اوایل
ســال آتی میادی آماده باشــد ،گفت  ۲۵۰هزار آمریکایی اکنون داوطلب
شرکت در آزمایشهای بالینی هستند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،
همراهان دکتر فائوچی که جمعه در جلسه مجلس نمایندگان حاضر شدند،
اذعان کردند که کشورشــان همچنان نمیتواند که نتایج تمام آزمایشهای
کووید ۱۹-را ظرف دو یا ســه روز ارائــه دهد .آنها همچنین از آمریکاییها
خواستند تا پیشگیری اولیه شامل پوشــیدن ماسک ،اجتناب از حضور در
اماکن شلوغ و شستشــوی دستهایشان را انجام دهند.در ادامه صحبتها،
دکتر فائوچی گفت :به طرز محتاطانهای خوشبین هستم که ما تا آخر امسال
که وارد  ۲۰۲۱میشــویم ،به واکسن دست یابیم .فکر نکنم این رویا باشد...
باور دارم که این یک واقعیت است و نشان خواهیم داد که واقعیت است.این
کارشناس ارشد بیماریهای عفونی و عضو کارگروه مقابله با کروناویروس در
ایاات متحده افزود :نباید در حال حاضر به دنبال واکسیناســیون سراسری
جمعی بود .فهرست اولویتها بر اساس توصیههای مشاوران وجود دارد .در
صدر این فهرست ،کارکنانی مثل پرسنل درمانی یا گروههای پرخطر مردمی
مثل سالخوردگان دارای بیماریهای پیش زمینهای قرار دارند .اما در نهایت،
ظرف مدت زمانی معقولی ،هر آمریکایی که نیاز به واکســن داشــته باشد،
میتواند آن را در  ۲۰۲۱دریافت کند.آنتونی فائوچی همچنین در خصوص
ایمنی واکسنهای کووید ۱۹-که ساخته چین و روسیه باشند ،ابراز نگرانی
کرد .شــرکتهای چینی بســیاری در صف رقابت تولید واکسن هستند و
روسیه هم ابراز امیدواری میکند که اولین تولیدکننده واکسن برای عموم
باشد و تاریخ هدف آنها سپتامبر امسال تعیین شده است .فائوچی در پاسخ
به اینکه اگر واکسنهای چینی و روسی اول تولید شوند آیا آمریکا میتواند
از آنها استفاده کند ،گفت این امر بعید است.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
هارپر لی
نل هارپر لی در  ۲۸آوریل  ۱۹۲6میادی در مونروویل
در غرب ایالت آاباما دیده به جهان گشــود .پدرش
یکی از وکا برجســته این شهر بود ،شاید به همین
دلیل اســت که هارپرلی هم رشته دانشگاهی خود را
مانند پدرش انتخاب کرد .وی در دانشــگاه آاباما در
رشــته حقوق تحصیل کرد و به گــردآوری خاطرات
روحانیون ســده نوزدهم میادی ،جرم شناســی و
موســیقی پرداخت .هارپرلی سپس به نیویورک رفت
و در یک مؤسســه هواپیمایی مشغول به کار شد اما
چیزی که وی را به شهرت رساند ،نویسندگی بود .او
در  ۱۹6۰میادی رمان کشــتن مرغ مقلد را منتشر
کرد که یکی از پرفروشترین رمانهای تاریخ شــد و
شهرتی جهانی را برای هارپرلی به ارمغان آورد .از این کتاب آثار اقتباسی بسیاری از جمله یک فیلم
به همین نام در  ۱۹6۲میادی به وسیله رابرت مولیگان کارگردان سرشناس هالیوود ساخته شد
در نظرخواهیهای عمومی ،همواره از فیلم کشتن مرغ مقلد به عنوان یکی از محبوبترین فیلمهای
تمام عمر تماشــاگران سینما نام برده میشود .همچنین هارپرلی با نوشتن این کتاب و به خاطر
تاشهایش در زمینه ادبی مدال آزادی ریاستجمهوری آمریکا را در  ۲۰۰۷میادی دریافت کرد.
در حقیقت هارپرلی با نوشتن تنها یک رمان به شهرتی جهانی دست یافت البته باید اذعان کرد که
کم هستند ،نویسندگانی که برای نگارش تنها یک اثر به شهرتی بینالمللی رسیدهاند اما هارپرلی
یکی از این معدود چهرههایی است که با کشتن مرغ مقلد نام خود را در تاریخ ادبیات جاودان کرد.
این اثر ،رمانی فراموش نشدنی درباره دوران کودکی در محلهای در جنوب آمریکا است که در آن
بی عدالتی و تعصب نژادی بیداد میکند.

پیشنهاد

از هر دری خبری

خیابان گردی در وضعیت قرمز

ابداع ژلی شبیه به مغز با قابلیت
یادآوری و فراموشی!

ورزشی

دانشــمندان ژاپنی موفق به ایجاد یک هیدروژل شده اند که مانند
مغز انســان توانایی فراموش کردن و یــادآوری دارد .مغز ما نه تنها
مسائل را به یاد نمی آورد ،بلکه آنها را فراموش نیز می کند .اگرچه
ممکن اســت این موضوع یک محدودیت به نظر برسد ،اما چیزی
است که اکنون در یک هیدروژل شبیه سازی شده است و می تواند
حتی کاربردهای عملی هم داشته باشد .این ماده توسط دانشمندان
دانشــگاه "هوکایدو" در ژاپن تهیه شــده و اکثر آن از آب تشکیل
شده است .در ساخت آن همچنین از پلیمرهای حساس به دما که
به نام "پلی آمفولیت" شــناخته می شوند ،استفاده شده است .این
پلیمرها موجب پایداری و ساختار نگهدارنده ژل می شوند که حاوی
آب زیادی است.

کشتن مرغ مینا
رمان کشتن مرغ مینا اثر برجسته و بسیار معروف از خانم
هارپر لی است که در سراسر جهان و مخصوصا در آمریکا
شهرت دارد .رمانی که با وجود سادگی ،حرفهای بسیار
مهمی برای گفتن دارد .اســتان رمــان از زبان دختری
سفیدپوست و کم سنوسال به نام اسکاوت فینچ روایت
میشــود .دختری که در حال رشد است و دوست دارد
همهچیز را تجربه کند .اســکاوت در ابتدای رمان شرح
مفصلی از پیشینه خانوادگی و سپس شهر و محل زندگی
ارائه میکند .از همســایههای عجیــب و غریب و از جو
حاکم بر شهر – میکمب – هم صحبت میکند و به طور
کلی فضای جامعه را به سادهترین شکل ممکن و با زبانی
شیرین بیان میکند.سپس از مدرسه و اتفاقات عجیبی
که رخ میدهد حرف میزند و نشــان میدهد که وضعیت جامعه ایدهآل نیســت و فقر گریبانگیر عده
زیادی از اهالی اســت .اما مشکل اصلی در شهر میکمب فقر نیست ،مشکل دیدگاه اشتباهی است در
بین آنها وجود دارد.کتاب کشــتن مرغ مینا در دو بخش نوشته شده است .بخش اول شامل توصیف
فضای کودکی و بازیهای اسکاوت ،برادرش جیم و دیل دوست آنهاست .کنجکاوی عمده آنها کشف
رازی درباره یکی از همسایهها – بو رادلی – است که برای مدت زیادی از خانه خارج نشده است و بچهها
هرگز او را ندیدهاند .بچهها نمیتوانند درک کند که رادلی از روی اختیار و آگاهانه است که وارد جامعه
نمیشود .باید کتاب را خواند و دید که سرانجام بچهها و این همسایه مرموز چه خواهد شد .شاید اگر
در رمان دقیق شویم و بخشهای مختلف آن را در نظر بگیریم با یک کتاب قوی و یا فوقالعاده روبهرو
نباشیم .اما وقتی کتاب تمام میشود و شما قسمتهای مختلف آن را در کنار هم قرار میدهید ،آنوقت
است که به عظمت رمان پی میبرید .هارپر لی واقعا یک رمان به یاد ماندنی خلق کرده است.

فرهنگ

جایگاه تیم ملی فوتسال بانوان قربانی بدعهدی فدراسیون!
فدراسیون فوتبال با تعلل دو ساله در پرداخت پاداش قهرمانی بانوان فوتسال در آسیا باعث شده که وجهه و جایگاه تیم ملی زیر
ســوال برود و افرادی خارج از فوتبال برای قدردانی از قهرمانی ملیپوشــان به آنها جایزه بدهند .بیش از دو سال از قهرمانی تیم
ملی فوتسال بانوان در آسیا میگذرد و فدراسیون فوتبال در این مدت توان پرداخت پاداش  ۲۲میلیون تومانی آنها را نداشته .در
حالی که در همین مدت میلیاردها تومان صرف هزینههای دیگر کرده اما در هیچ یک از پرداختهایش اهمیتی به پاداش بانوان
نداده است .با این حال به تازگی پرداخت چندین میلیون تومان توسط یک فرد نیکوکار به بازیکنان تیم ملی فوتسال خبرساز
شده و سوااتی را در ذهن عاقه مندان به ورزش به وجود آورده است .بازیکنان تیم ملی در صفحات شخصی خود از فرد خیری
تشــکر کردند که پس از مطلع شــدن از تعلل دو ساله فدراسیون فوتبال در پرداخت پاداش ناچیز بانوان ،مبلغی را تحت عنوان
جایزه به ملیپوشان داده است .هرچند اقدام این فرد قابل تقدیر است اما به نظر میرسد فدراسیون فوتبال در موضوع پاداش تیم
ملی اعتبار خود را از دست داده و دیگر هیچ وعدهای از سوی مسئوان فوتبالی در این مورد قابل استناد واعتماد نیست ،چرا که
بارها خلف وعده کردهاند.

تخت گاز

کرونا خسرو سینایی را هم بُرد

خسرو ســینایی ،کارگردان سینما بر اثر ابتا
بــه کرونا و عفونت ریه در ســن  ۸۰ســالگی
درگذشــت.فرح اصولی ،همسر این هنرمند با
تایید این خبر گفت ،عصر دیروز (شــنبه۱۱ ،
مردادماه) این کارگردان سینما در بیمارستان
از دنیا رفت.خسرو سینایی به علت عفونت ریه
و مبتا شدن به کرونا در بیمارستان امیراعلم
بستری بود.ســینایی حدود یک ماه قبل نیز
برای یک عمل جراحی در بیمارستان بیستری
بود و بعد از مدتی مرخص شد.خسرو سینایی،
مســتند ساز و کارگردان ســینما متولد سال
 ۱۳۱۹است که فیلسازی خود را از سال ۱۳۴6
آغاز کرد.او سال  6۲مستند «مرثیه گمشده»
با روایت مهاجرت هزاران لهستانی به ایران را
ســاخت که جایزهای از رییس جمهور کشور لهستان هم گرفت .یکی از مطرح ترین فیلمهای
سینمایی این کارگردان «عروس آتش» بود که ساال  ۷۸ساخته شد و سیمرغ بلورین بهترین
فیلمنامه را در جشــنواره فیلم فجر دریافت کرد.یکی از آخرین مســتندهای خسرو سینایی
«جزیره رنگین» بود که سال  ۹۳با محوریت جزیره هرمز و خاکهای رنگی این منطقه ساخته
شــد .او این فیلم را یک اثر توریستی نمیدانست بلکه معتقد بود این فیلم یک پیشنهاد است
که میتواند تلنگرهای ظریفی به اذهان بزند تا بدانیم مملکت زیبایی داریم و خوب است آن را
بشناسیم تا همه چیز فقط در تهران متمرکز نباشد.کویر خون ،مثل یک قصه ،گفتوگو با سایه
و هیوای درون از دیگر آثار این فیلمساز هستند.

معرفی مرسدس-ایامجی  GTمدل 2021
مرســدس پس از معرفی ســوپرکار بسیار خبرساز  GTبلک سریز  ۲۰۲۱اقدام به رونمایی سورپرایز کننده از نسخه استاندارد  GTبرای
مدل ســال  ۲۰۲۱کرده اســت .این بهروزرسانیها فع ًا مختص نسخه اروپایی هســتند اما در نسخه آمریکایی نیز اعمال خواهند شد.
مرسدس-ای ام جی  GTکوپه و رودستر در مدل  ۲۰۲۱خود از پیشرانه  ۸سیلندر  ۴لیتری توئین توربویی استفاده میکنند که قدرتش
به  ۵۳۰اسب بخار رسیده و بنابراین با افزایش خروجی حدود  ۵۴واحدی نسبت به مدل سال قبل روبرو هستیم .البته این خودرو هنوز
در جایگاهی پایینتر از  AMG GT Rبا قدرت  ۵۷۷اسب بخار قرار دارد اما خب فاصله عملکردی بین دو خودرو کمتر شده و بنابراین
منتظریم ببینیم آیا  GT Rنیز افزایش قدرت مشابهی را نشان خواهد یا خیر .مرسدس-ای ام جی به چگونگی افزایش قدرت این خودرو
و همچنین بهبود پرفورمنس آن اشاره نکرده اما انتظار داریم شتاب صفر تا  ۱۰۰کیلومتر در ساعت  ۳.۹ثانیهای  GTچند دهم ثانیهای
بهبود یابد .از جمله تجهیزات استاندارد مرسدس-ای ام جی  ۲۰۲۱ GTمیتوان به سیستم کنترل سواری  AMGبا دامپرهای تطبیقی،
قفل دیفرانسیل الکترونیکی در اکسل عقب ،ترمزهای کامپوزیتی پرفورمنس و کالیپرهای ترمز قرمز اشاره کرد .دیگر تجهیزات جدید این
خودرو عبارتاند از باتری استارتر لیتیوم یونی و برنامه سواری رسید.

درمان بیماری "هموفیلی "A
با روشی نوین
محققان آمریکا در مطالعه اخیرشان یک پلتفرم سلولی بهینه برای
ارائــه فاکتور  ۸برای درمان بهتر بیماران مبتا به هموفیلی  Aتهیه
کردهاند .هموفیلی  Aیک اختال ژنتیکی است که در اثر کمبود یا
عدم وجود فاکتور انعقادی (۸یک پروتئین اساسی برای لخته شدن
خون) ایجاد میشــود .هموفیلی  Aو  Bاختاات انعقادی وابسته
به کروموزوم جنســی هســتند که به ترتیب بر اثر جهشهایی در
ژنهای  F۸Cو  F۹ایجاد میشوند .جهشهای  F۸Cموجب کمبود
یا اختال عملکرد عامل انعقادی (۸فاکتور هشت) و جهشهای ژن
 F۹باعــث کمبود یا اختال عملکرد عامل انعقادی  ۱۱میشــوند.
هموفیلی نوعی اختال در تمام نژادها و بدون ترجیح نژادی اســت.
میزان شیوع هموفیلی  Aاز هموفیلی  Bبیشتر است.

سامانهای هوشمند برای تایید
اصالت فرش دستباف ایرانی
محققان دانشکده مهندســی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای
اولین بار در جهان سامانه هوشمندی را طراحی کردند که با شناسایی،
ثبت و تایید اصالت فرش دســتباف به این هنر ملی و میراث فرهنگی
ارج نهــاده و از آن محافظت می کند .هــدف در این تیم ،بهکارگرفتن
فناوریهای دیجیتال به منظور شناسایی ،حفظ و تقویت اصالت فرش
دستباف ایران است .متاســفانه امروزه کپی برداری از طرحهای فرش
دســتباف ایران در کشورهایی مانند پاکستان ،هند ،نپال و حتی چین
و همینطــور تقلب در مورد اصالت و کیفیت آن بــه این هنر دیرپا و
ارزشمند لطمه جدی وارد کرده است .از این رو بکارگیری فناوریهای
دیجیتال از جمله اینترنت اشیاء ،باکچین و پردازش تصویر کاربرد ویژه
و جذابی در مورد فرش دستباف ایرانی میتواند داشته باشد .

