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محاکمه تاریخ در انتظار غربی هاست
روزهایی که زمینه فرار شاه از ایران فراهم میشد با دوستانی از گروه 
فجر اســام جلساتی برگزار میکردیم و در این جلسات با هم به این 
موضوع می اندیشــیدیم که امپریالیســم از دریچه پیروزی انقاب 
اســامی به محاکمه کشیده خواهد شــد. در طول تاریخ و خصوصا 
بعــد از تغییرات » ژئو هژمونیک « و تشــکیل ســاختارهای نوین 
دولتی به شــکل امروزی حکومت بر مردم  در جهان چه ظلمها، چه 
کشتارها، چه تجاوزها، چه غارت ها و چه خیانتها که با نظر و انگشت 
امپریالیسم کلید خورده است. جهان خاطرات تلخ آنچه امپریالیسم 
و خصوصا غربی ها به جوامع و جغرافیاهای جهان نحمیل نموده اند، 
فراموش نخواهد نمود. سه قرن بر سرنوشت سرخ پوستان به عبارتی 
قرن ۱۷ و قرن ۱۸ و قرن ۱۹ با ســیصد میلیون کشــته در آمریکا. 
بیش از ۱۰۰ میلیون کشته در ۲  قرن کشتار و تحقیر و درجه دومی 
انگاشتن سیاهان در آفریقا و آمریکا و اروپا بیش از ۲۰ میلیون کشته 
در ۲ قرن کشــتار هندی تباران در ایالت بنگال و اردوگاه های کار 
اجباری که انگلیس متولی آن بوده اســت. ۵۰ سال کشتار تاسمانی 
هایی که انگلیســی ها سران مردان را گوش تا گوش میبریدند و بر 
گردن زنان می آویختند. انگلیس برای هدف کنترل جمعیت نزدیک 
به ۱۰۰ هزار نفر سیاهپوست را در آفریقا به کام مرگ برد تا اهداف 
شوم خود را به کرسی بنشاند. در ایران هم انگلیسی ها بیداد کردند. 
قرن ۱۹ در ایران قرن بیداد و ســتمگری و کشــتار مردم ایران بود 
بیــش از ۹ میلیون فر را در تحمیل قحطی به کشــور به کام مرگ 
بردند. قدرت های جدید با توانمندی جدید که شکل گرفتند نوبت 
اقدامات اتمی و توپ و تانک و باروت و مین رســید. اگوست ۱۹۴۵ 
در جنگ جهانی ۲۲۰ هزار ژاپنی با بمب اتمی آمریکا در هیروشیما 
کشته شدند و بعد از آن با تبلیغات و خریدن آدمها در احزاب سیاست 
سکوت در مقابل پول در ژاپن حاکم شد. در نیمه همین قرن بیستم 
که فقط ۵۰ ســال از جنایت صهیونیستها بیشتر نگذشته و خاطره 
مردم هنوز کهنه نشــده همین صهیونیستها قریب به  ۵۰۰  نفر از 
اهالی دیریاسین را پس از دریدن شکم زنان باردار و حمله به دختران 
جوان، یا زنده  در آتش سوزاندند و یا به پشت اتومبیل بستند و روی 
زمین کشــاندند. ویتنام شاهد چه کشتار عظیمی بود؟ آمریکایی ها 
در آن نقطه دنیا چه میخواســتند؟ مکتوبات رسانه ای هنوز زنده و 
گویای آن اســت که سربازان امریکایی اهالی یک روستا را که اکثرا 
زن و کودک بودند پس از شکنجه و تجاوز و قطع اعضای بدنشان، به 
قتل رساندند. همین آمریکای جنایتکار در پاناما چه کرد؟ حمله به 
پاناما برای چه بود؟ چند هزار نفر در این حمله جان خود را از دست 
دادند؟ افغانســتان در همین نزدیکی است. مجالس عزا و عروسی با 
بمباران هواپیماهای آمریکا به خون کشیده میشد و جهان در مقابل 
این جنایات ســکوت کرده بود. رسانه ها تازه جان گرفته بودند  و از 
ترس ایشــان امریکایی ها که به یک مراسم عروسی حمله کرده  و 
اجساد ۴۸ غیرنظامی کشته شده روی دست خود دیدند، اجساد را در 
مسجد جمع کردند تا آتش بزنند که از دید دوربین ها مخفی بماند. 
هیاری کلینتون علنی و با وقاحت اعام کرد داعش را ما درســت 
کردیم. داعش چند صد هزار جوان و پیر و کودک و زن و مرد را در 
عراق و سوریه سر برید و کشتار کرد و به گورستانهای دسته جمعی 
فرو نهاد. قرن ۲۱ با جنایات آمریکا در عراق آغاز شــد و ســربازان 
آمریکایی در عراق خون ریختند و شــکنجه کردند و جشن گرفتند 
و جهان نگاه کرد. همین سربازان آمریکایی که چند نفر ایشان چند 
سال پیش بدست سپاه پاسداران اسیر شده بودند. همین ها در عراق  
پس از تجاوز به عبیر، دختر ۱۴ ساله اهل بغداد را در مقابل چشمان 
پدر و مــادرش، همه اعضای خانواده اش کشــتند و احدی دم نزد. 
امسال سال ۲۰۲۰ است پزشک فرانسوی در تدارک امتحان واکس 
کرونــا به بدن آفریقا یی ها بود و هســت و خدا لعنت کند که این 
فرانســوی ها از انگلیس و آمریکا و از صهیونیستها بدترند. امروز هم 
نوبت ارگان و مینیاپولیس رسیده رهبری انقاب اسامی در همین 
عید قربان فرمودند:» مدیریت آمریکا دچار سرگیجه و آشفتگی است. 
آمریکایی ها به دنبال پیدا کردن دشــمن هستند بنابراین گاهی از 
ایران اســم می برند و گاهی از روسیه و چین، اما امروز رژیم آمریکا 
دشمنی بزرگ تر از ملت خود ندارد و همین دشمن آن رژیم را به زانو 
درخواهد آورد« جهان در این سه قرن شاهد اداره خود بدست خون 
خواران بوده اســت و دیری نخواهد پایید که این خونخواران بدست 
مســتضعفین جهان به محاکمه خواهند رفت و عدالت حرف خود را 

به کرسی خواهد نشانید. 
والسام 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

زالی عنوان کرد؛
امواج بعدی کرونا خواهد آمد

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کانشهر تهران، به تشریح وضعیت ویروس کرونا در پایتخت پرداخت.
علی رضا زالی، با عنوان این مطلب که بااترین گروه سنی که در تهران به دلیل کرونا فوت شده اند بین 
۷۰ تا ۷۹ سال بوده اند، گفت: بیشترین گروه سنی ابتا نیز بین ۵۰ تا ۵۹ سال بوده اند.وی افزود: باید 
بدانیم که با یک بیماری مواجه هستیم که شواهد جهانی درباره آن اندک است و کم بودن اطاعات 
علمی درباره این بیماری باعث می شود ما ساح کمتری در برابر آن داشته باشیم. زیرا شناخت  ما از 
این بیماری کمتر است. بنابراین در چند ماه اخیر کمتر در ادبیات علمی جهان بحث شکست دادن 
کووید ۱۹ را دیده ام.زالی ادامه داد: این بیماری قطعا امواج چندین باره خواهد داشت. باید توجه کرد 
که در این زمینه کشورها به چند دسته تقسیم می شوند. کشورهایی که از روز اول با مدیریت منطقی 
و چابک در برابر این بیماری تدابیر جدی اتخاذ کردند و البته مولفه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
آنها با کشور ما در انطباق نیست. مانند تایوان، سنگاپور، کره جنوبی و بعضا در آلمان. برخی کشورها 
در دور اول کرونا را مدیریت کردند و البته آسیب هایی هم دیدند و حاا موج دوم بیماری به سراغ شان 
آمده اســت. مانند ایران. تقریبا اکثر کشورهای دنیا در همین مدل هستند.وی گفت: بررسی جهانی 
نشــان می دهد که اروپایی ها به یک کفه رو به پایین و رو به افول رســیده اند. مجددا در بخش هایی 
از فرانســه و مناطقی از اسپانیا و انگلیس، خوشه های جدید بیماری در حال شکل گیری است، اما نه 
به شــکلی که در موج اول بود. در عین حال در آمریکای جنوبی، بخش هایی از آمریکای شــمالی و 
کشورهای آفریقا، به ویژه آفریقای جنوبی و آسیا کشورهایی هستند که برخاف مدل اروپایی در حال 
افزایش موارد جدید ابتا هســتند. در کشــوری مانند ترکیه با توجه به این که دیرتر از ما موج اول را 
تجربه کردند، طبیعتا امواج بعدی با تاخیر قابل توجهی انجام خواهد شــد.زالی افزود: ما باید زرنگ 
باشــیم و با اســتفاده از مبانی علمی و بدون اینکه دچار غرور کاذب شویم، با استفاده از توصیه ها و 
مدل های کشــورهای موفق، پیش برویم. باید توصیه های سازمان بهداشت جهانی را به صورت جدی 
مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه نقشه راه را ترسیم می کند. نگاه هیجانی زودرس در این زمینه درست 
نیست.وی درباره اقدامات ستاد مقابله با کرونا در تهران، گفت: باید توجه کرد که در استان تهران با 
پیچیدگی هایی مواجه هستیم، به گونه ای که بااترین جمعیت را در تهران داریم و بالغ بر ۱۴ میلیون 
و ۸۰۰ هزار نفر در تهران ســکونت دارند. تهران بااترین چگالی یا تراکم جمعیت را در کشــور دارد، 
منطقه ای مانند بهارســتان در جنوب غربی استان تهران بااترین میزان تراکم جمعیتی را در کشور 
دارد، ما بیشــترین میزان ســکونت غیر رسمی را در تهران داریم که بین ۱۳ تا ۱۷ درصد پیش بینی 
می شــود و بالغ بر یک میلیون نفر در طول روز به عنوان جمعیت شــناور وارد تهران می شوند و این 
پیچیدگی ها در تهران وجود دارد.زالی تاکید کرد: اینکه بخواهیم در برابر کرونا پرچم افتخار باا ببریم، 
اصا علمی نیست. باید با ادبیات علمی صحبت کنیم. به هر حال امواج بعدی کرونا خواهد آمد. این طور 
نیســت که فکر کنید کشورهایی که در دور اول کرونا توفیق داشتند، قطعا گارانتی می شوند و دیگر 
کرونا سراغ شان نمی آید. تا زمانی که یا ۶۶ درصد افراد در جامعه دچار این بیماری نشوند و یا داروی 
مطمئن و واکسن آن پیدا نشود، این سناریو در کشورهای دنیا قابل تکرار خواهد بود. البته ما به شدت 
از نظر علمی با ایمنی جمعی مخالفیم و این حرف بسیار خطرناک است. باید دارو و واکسن کارای این 
دارو پیدا شود و یا در بدترین و سخت ترین شرایط که از نظر علمی کاما با آن مخالفیم و آن را منسوخ 
شده تلقی می کنیم، ۶۶ درصد جامعه مبتا شوند که در این صورت با حجم بسیار زیاد بیماری و تلفات 
بسیار زیاد همراه خواهد بود. در عین حال راه دیگر این است که این بیماری الگوی بیماری های سارس 
و مرس را طی کند و دچار سقوط و زوال خود به خودی در طبیعت شود.وی افزود: در عین حال باید 
زنجیره انتقال ویروس را در هم بشکنیم. تنها راه فائق آمدن بر این ویروس همین است. ادامه حیات 
کرونا در طبیعت تا زمانی که موجود زنده را به عنوان میزبان جدید شکار نکند، متوقف می شود. این 
ویروس در زمانی که می تواند به حیات بیولوژیک خود ادامه دهد که چرخه انتقال وجود داشته باشد. 
باید زنجیره انتقال شکسته شود.زالی در واکنش به اخذ جریمه از افرادی که پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند، گفت: در همه کشورهای دنیا عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و عدم استفاده از 
وسایل پیشگیری مانند ماسک، حتما با جرایمی روبه رو است و ما تنها کشوری هستیم که برای این 
موضوع جریمه در نظر نگرفته ایم. البته من از مردم هم تشکر می کنم و مردم اصا مقصر نیستند، نباید 
تمام کاسه و کوزه ها را بر سر مردم بشکنیم. خوشبختانه اجرای شیوه نامه های بهداشتی در تهران به 
۶۸ درصد رسیده است درحالی که در هفته سوم خرداد به ۱۱ درصد رسیده بود. همچنین در تهران 

به طور میانگین ۷۲ درصد از ماسک استفاده می کنند.

شاخص بورس در پایان داد و ستدهای دیروز با رشدی بیش از ۴۹۰۰۰ واحد 
برای نخستین بار وارد محدوده دو میلیون واحدی شد و به دو میلیون و ۱۱ 
هزار و ۴۰۴ واحد رسید. آمار معامات بورس نشان می دهد که شاخص های 
بورس در پایان داد و ستدهای دیروز با رشد دسته جمعی مواجه شدند و به 

طور میانگین ۲.۳۷ درصد افزایش را به ثبت رساندند.

افزایش اندک شاخص ها
بر اســاس آمارهای معاماتی،دیروز همه شــاخص های بورس با رشد دسته 
جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۴۹۷۸۲ واحد صعود معادل 
۲.۵۴ درصد به ۲ میلیون و ۱۱ هزار و ۴۰۴ واحد، شــاخص  قیمت »وزنی - 
ارزشــی« با ۱۳۰۹۰ واحد افزایش معــادل ۲.۵۴ درصد به ۵۲۸ هزار و ۹۱۷ 
واحد، شــاخص کل »هم وزن« با ۸۶۸۱ واحد افزایش معادل ۱.۶۸ درصد به 
۵۲۶ هزار و ۸۰۸ واحد، شــاخص قیمــت »هم وزن« با ۵۶۹۹ واحد افزایش 
معادل ۱.۶۸ درصد به ۳۴۵ هزار و ۸۱۷ واحد، شاخص آزاد شناور با ۵۷۱۰۱ 
واحــد افزایش معادل ۲.۲۵ درصد به ۲ میلیــون و ۵۹۲ هزار و ۶۸۱ واحد، 
شاخص بازار اول با ۲۸۷۶۴ واحد معادل ۲ درصد به یک میلیون و ۴۶۸ هزار 
۵۶۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۳۱۶۹۳ واحد صعود معادل ۳.۳۴ درصد به 

۴ میلیون و ۷۳ هزار و ۶۵۷ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار
از ســویی دیگر دیروز ۷ نماد »شســتا با ۵۵۷۹ واحد، فارس با ۵۰۹۹ واحد، 
فواد با ۴۳۵۵ واحد، شــپنا با ۲۵۰۷ واحد، تاپیکو با ۲۱۹۹ واحد، وغدیر با 
۱۹۰۴ واحد و وامید با ۱۷۵۵ واحد« بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل 

بورس بر جای گذاشتند.

وضعیت نماگر صنایع
این گزارش می افزاید، دیروز شاخص های صنایع تاار شیشه ای نیز با نوسان 
مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع »چند رشته ای صنعتی با ۱۳۴۱۹ 
واحد صعود معادل ۵ درصد به ۲۸۳ هزار و ۹۵۷ واحد، اطاعات و ارتباطات با 
۷۶ واحد افزایش معادل ۴.۹۸ درصد به یک هزار و ۶۱۸ واحد، تامین آب، برق 
و گاز با ۱۰۴ واحد رشد معادل ۴.۹۷ درصد به ۲ هزار و ۴۳۹ واحد، انتشار و 

چاپ با ۱۳۳۰۱۲ واحد افزایش معادل ۴.۶۸ درصد به ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار 
و ۶۶ واحد، ســایر مالی با ۹۶۸ واحد رشد معادل ۴.۵۱ درصد به ۲۶ هزار و 
۴۱۷ واحد، محصوات فلزی با ۱۶۳۸۶ واحد افزایش معادل ۴.۴۲ درصد به 
۴۵۷ هزار و ۵۳۴ واحد، شیمیایی با ۳۶۰۷ واحد رشد معادل ۴.۳۴ درصد به 

۱۰۱ هزار و ۲۴۷ واحد« رسید.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز بازار سهام مشخص می کند: 
قیمت سهام نمادهای »کویر با ۱۹.۱۳ درصد، وکار با ۱۴.۲۹ درصد، وخارزم 
بــا ۸.۴۴ درصــد، وبانک با ۵ درصــد، چدن با ۵ درصد، شــفا با ۵ درصد و 
خمحور با ۵ درصد« بیشــترین افزایش قیمت و نمادهای »تکنو با )۱۲.۳۵( 
درصد، غمارگ با )۵( درصد، مداران با )۴.۸۷( درصد، فسرب با )۴.۶۴( درصد، 
پاســک با )۴.۵( درصد، مرقام بــا )۴.۳۹( درصد و کلوند با )۴.۳۷( درصد« 
بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت 
رســیدند.به این ترتیب، در پایان داد و ستدهایدیروز بورس، در ۲ میلیون و 
۵۶۴ هزار نوبت معاماتی، ۱۳ هزار و ۵۸۴ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش 

۲۳۵ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

چرا شاخص دو میلیونی شد؟
در این راســتا فردین آقابزرگی - یک کارشــناس بازار سرمایه -  درمورد 
دایل ورود شــاخص بورس به کانال دو میلیــون واحد، توضیح داد: ورود 
نقدینگی حجیم به بازار ســرمایه همزمان با رکورد نســبی درسایر بازارها 
مزیت ســرمایه گذاری در بورس و بازار سرمایه راتشدیدکرده است. البته 
دلیل مشخص رسیدن شاخص به دو میلیون انتظارات تورمی و پیش بینی 
آثار تورم است.وی اظهار کرد: در واقع نمی توان حمایت بی شائبه مسئوان 
اقتصادی و حاکمیت از بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار را نادیده 
گرفت. اقداماتی مانند راه اندازی بورس مسکن یا راه اندازی مجدد معامات 
آتی سکه، جایزترین روشی است که می توان این میزان نقدینگی را در بازار 
ســرمایه حفظ کرد و از رشد حباب گونه برخی سهام ها که دغدغه برخی 
افراد است جلوگیری کرد، زیرا خروج نقدینگی از این بازار ممکن است به 

بازارهای دیگر آسیب برساند.

سخنگوی وزارت بهداشــت جدیدترین موارد ابتا و 
فوتی ناشــی از کووید-۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت 
گذشته را اعام کرد و با اشاره به افزایش چهار برابری 
ابتا و بستری در اســتان مازندران، از مردم خواست 
که از ســفر به این اســتان خــودداری کنند.، دکتر 
سیماســادات اری گفت: از دیروز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۶۸۵ 
بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که  یک هزار و ۴۲۳ نفر از آنها بســتری شــدند.وی 
گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۳۰۹ 
هزار و ۴۳۷ نفر رســید.اری ادامه داد: متاســفانه در 
طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۲۰۸ بیمار کووید۱۹ جان 
خود را از دســت دادنــد و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۱۷ هزار و ۱۹۰ نفر رســید.وی همچنین 
گفت: خوشــبختانه تاکنون ۲۶۸ هزار و ۱۰۲ نفر از 
بیماران، بهبــود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 
شــده اند.به گفته وی، ۴۰۸۹ نفر از بیماران مبتا به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 

قرار دارند.ســخنگوی وزارت بهداشت افزود: تاکنون 
دو میلیــون و ۵۰۸ هزار و ۴۱۸ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.وی با بیان این که 
استانهای تهران، مازندران، گلستان، فارس، آذربایجان 
شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایام، خراسان رضوی، 
کرمان، خراسان شمالی، سمنان، لرستان و هرمزگان 
در وضعیت قرمز قرار دارند، افزود: همچنین استانهای 
آذربایجان غربی، خوزســتان، بوشــهر، چهارمحال و 
بختیــاری، زنجان، همدان، کهگیلویــه و بویر احمد، 
مرکــزی، یزد، گیان و قم  هم در وضعیت هشــدار 
قرار دارند.سخنگوی وزارت بهداشت در باره استانهای 
مازندران و لرســتان که در وضعیت قرمز قرار دارند، 
توضیح داد: استان مازندران در اسفند ماه گذشته خیز 

شدید و موارد ابتا و بستری را شاهد بود و متاسفانه 
مجددا از تیرماه با موج جدیدی از شیوع بیماری مواجه 
شده است. در حال حاضر ۲۰ شهرستان این استان در 
وضعیت قرمز و دو شهرســتان در شرایط هشدار قرار 
داردند. تعداد موارد بستری و ابتا در این استان ظرف 
شش هفته گذشته به بیش از چهار برابر رسیده است 
و شــیب صعودی بستری و ابتا در این استان نگران 
کننده است. از کلیه هموطنان می خواهیم از هرگونه 

سفر غیرضروری به استان مازندران خودداری کنند.
اری همچنین درباره اســتان لرستان نیز گفت: این 
اســتان شاهد خیز بیماری در اسفندماه و خیز نسبتا 
شدید در فروردین ماه گذشته بود و متاسفانه مجددا 
از اوایل خردادماه شاهد افزایش موارد ابتا و بستری 

در این استان هستیم. هفت شهرستان این استان در 
وضعیت قرمز و سه شهرستان در وضعیت هشدار قرار 
دارند. موارد ابتا و بســتری در برخی شهرستانهای 
این اســتان از جمله خرم آباد، الیگودرز و کوهدشت 
و ...دارای شیب تندتری اســت.وی همچنین درباره 
استان قم که در شرایط هشدار قرار دارد گفت: اولین 
موارد ابتا به کروناویروس در اســتان قم شناســایی 
شد و این اســتان خیز شــدیدی را در موارد ابتا و 
بستری در اسفندماه گذشته تجربه کرد. متاسفانه از 
خردادماه مجددا نمودار بستری روزانه شیب صعودی 
دارد و بیــم آن می رود که با عادی انگاری شــرایط 
و ســهل انگاری در رعایت پروتکلها زمینه ای جهت 
خیز مجدد بیماری در این استان فراهم شو.سخنگوی 
وزارت بهداشت خطاب به مردم گفت: فراموش نکنید 
اصلی ترین عامل جهت جلوگیری از انتشــار ویروس 
و قطــع زنجیره انتقال آن رعایت موارد بهداشــتی از 
جمله فاصله گذاری فیزیکی و شست و شوی دستها و 

استفاده از ماسک است.

208 فوتی جدید کرونا در 24 ساعت گذشته 
 وضعیت نگران کننده بیماری در مازندران

چرا حق مسکن 300 هزار تومانی اباغ نمی شود؟

بی اثر شدن افزایش ۲۶ درصدی مزد!
استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی

رشد 32۶درصد بدهی دولت 
به بانک مرکزی

بدهــی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه پس از کســر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد 
تومانــی بودجه ۹۷ و ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اســناد به تعهد دولــت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ 
میلیارد تومان می رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است. بررسی وضعیت بدهی 
دولت به بانک مرکزی در سال های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشان می دهد که این بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ 
میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رســیده اســت.اما در این رشد ارقام بدهی دولت به بانک 
مرکزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت لحاظ کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی 

دولت تغییر می کند.....

وزیر نیرو:

خاموشی های اخیر به صادرات برق 
ارتباطی ندارد

 رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

بازپرداخت تسهیات ودیعه مسکن در طی ۳سال
نماگر دو میلیون واحدی شد :

جهش شاخص ها در بورس
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قالیباف در جلسه علنی مطرح کرد:نگـــاه

آغاز دورۀ پیگیری مشکات اقتصادی مردم
رئیس مجلس شورای اسامی از تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع 
جهش تولید که خواسته مقام معظم رهبری است، خبر داد.محمد 
باقر قالیباف در جلســه علنی دیروز )یکشــنبه( مجلس شورای 
اسامی در نطق پیش از دستور خود، عید سعید قربان را به ملت 
ایران تبریک گفت و افزود: عید قربان به معنای واقعی کلمه عید 
امتحان الهی و سربلندی مؤمنان در عبور از دشواری ها و امتحانات 
سخت است.وی بیان کرد: هرگاه بتوانیم با ایمان کامل به وعده ها 
و سنت های خداوند از این دشواری ها عبور کنیم، ایمان و قدرت 
جدیدی به دســت خواهیم آورد.رئیس مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: ملت ما پس از اتفاقات منجر به وقوع انقاب اسامی، 
قدرت شگرفی پیدا کرد تا از انقاب محافظت کند و پس از عبور 
از فتنه های سالهای اول انقاب، توان پیدا کرد تا در دفاع مقدس 
دلیرانه در مقابل دشــمنان مقاومت کند.قالیباف متذکر شــد: با 
ایستادگی مردم در مقابل انواع فتنه های داخلی، دهه های دوم و 
سوم انقاب در مدت زمان کوتاه به چنان قدرتی دست یافتیم که 
پیچیده ترین نقشه های دشمنان را توانستیم خنثی کنیم و نظم 

جدیدی را در منطقه غرب آسیا برقرار کنیم.

در معرض امتحان بزرگ کارآمدی و حل مشکات معیشتی 
جامعه قرار داریم

وی افزود: در زمان فعلی هم دشمنان ایران برای آسیب اقتصادی 
به مــردم، طراحی پیچیده ای را انجام داده انــد و از همین روی 
اکنــون در معرض امتحان بــزرگ کارآمدی و حل مشــکات 
معیشتی جامعه قرار داریم.رئیس مجلس شورای اسامی متذکر 
شد: آموزه عید قربان به همه ما مسئوان کشور این است که اگر 
به وعده های تخلف ناپذیر خداوند اعتماد کنیم و بدون نیرنگ و 
ظاهرســازی و به معنای واقعی کلمه اراده الهی را محقق کنیم و 
همچنین فداکاری را سرلوحه اعمال و رفتار خود قرار دهیم و خود 
را یکســره وقف مردم یعنی وظیفه شرعی خود کنیم، پیروزی ما 
حتمی اســت و با عبور از این مرحله، مردم ایران قدرتی مضاعف 

خواهند یافت و از مشکات کشور کاسته می شود.

مجلس قوی شرط ازم برای تحول در اقتصاد کشور است
قالیباف ادامه داد: نقش مجلس شورای اسامی و نمایندگان برای 
عبور از این مرحله دشــوار اساسی و حیاتی است و اگر مجلس را 
متحول کنیم و پیگیر مشکات معیشتی مردم باشیم، موتور تحول 
و مدیریت مشکات در کشور به حرکت در می آید و اگر مجلسی 
ضعیف داشته باشیم موتور پیشرفت کشور متوقف خواهد شد.وی 
تأکید کرد: از همین رو، تحول مجلس و شکل گرفتن مجلس قوی 
و فعال شرط ازم برای تحول اقتصادی کشور است.رئیس مجلس 
شــورای اسامی گفت: خدا را شاکریم که نظارت مردم بر تمامی 
رفتارها و تصمیمات مجلس بسیار بیشتر از دوره های گذشته است 
و این را نعمت الهی می دانیم. نظارت مردمی را گامی اساسی برای 
پیشرفت کشور قلمداد می کنیم چرا که وقتی انتظار از فردی زیاد 
اســت و به اقدامات او امید داریم، در مقابل او سخت گیرانه عمل 

می کنیم.قالیبــاف گفت: توجه مردم به تمام تصمیمات این دوره 
از مجلس نشان دهنده همین امید و انتظار عمومی است و همه 
ما نمایندگان در مقابل این انتظار وظیفه شرعی داریم و مطالبات 
مردم را سرمایه واقعی این مجلس می دانیم، قدردان دقت نظرها، 
مطالبات، نگرانی ها و فریادهای از سر دلسوزی مردم هستیم و از 
همه مردم تقاضا می کنیم تا در ادامه نیز همینطور مطالبه گرانه بر 
مجلس نظارت کنند و به کوچک ترین نکاتی حساس باشند و آن 
را با صدای بلند و رسا مطالبه کنند تا قطار مجلس با کمک خود 
مــردم درجه ای از ریل اصلی و قانونی خود زاویه پیدا نکند.وی با 
اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی روز عید سعید 
قربان، گفت: مقام معظــم رهبری نکات مهمی درباره دو جریان 
تحریــم و تحریف مطرح کردند که این دو جریان، دو لبه قیچی 
هستند تا مسیر پیشرفت ملت ایران را مسدود کنند و کشور را به 
فروپاشی اقتصادی برسانند.قالیباف گفت: مسیر تحریم به دنبال 
قفل کردن اقتصاد کشور و رساندن دولت به وضعیت ورشکستگی 
کامل بوده است که به فضل خداوند محقق نشده و موفق نخواهد 
شد.وی ادامه داد: برای به سرانجام رساندن جریان تحریم، جریان 
تحریف را آغاز کردند تا مطالبات مردم را بربایند و با وارونه نمایی 
و بازنمایی رسانه ای، خواسته های مردم را آن طور که مورد پسند 
دشــمنان ملت ایران اســت نمایش دهند و با تحریف واقعیات، 
کتمان قدرت کم نظیر ایران اســامی و القای حس نا امیدی و 
کرختی، مردم را از ایجاد تحول نا امید کنند.رئیس مجلس شورای 
اسامی اظهار داشت: آنان به خوبی می دانند که تا جوانان کشور 
بــه ایجاد تحول امیدوارند هر توطئــه ای را خنثی خواهند کرد. 

مشــکات و دشمنی ها وجود دارد و جریان های نفوذی به شدت 
به دنبال خرابکاری هستند اما بدانیم که تحول قریب الوقوع است. 
امید به آینده، افراد سست عنصر، ناکارآمد، ناامید و یک جانشین 
را از صحنه مدیریت کشــور در عرصه های گوناگون کنار خواهد 
گذاشــت.قالیباف تصریح کرد: نیروهای جوان، بااستعداد، خاق، 
امیدوار و انقابــی روی کار خواهند آمد و ناتوان ها کنار خواهند 
رفت و افراد توانمند چــرخ تحول قریب الوقوع به نفع مردم را به 
حرکت درخواهند آورد.وی بیان کرد: جریان ســومی وجود دارد 
که دو جریان تحریم و تحریف را تکمیل می کنند که آن جریان 
ناکارآمدی اســت. این جریان مسئولیت ها را تصرف می کنند اما 
اولویت های کشــور را پشــت گوش می اندازند و باعث می شوند 
که تحریم ها اثر بگذارند، تحریف ها واقعی جلو کنند و کشــور را 
به سمت فروپاشــی ذهنی سوق می دهند.رئیس مجلس شورای 
اسامی گفت: ناکارآمدها می دانند که سوت حرکت قطار گام دوم 
انقاب اســامی به حرکت درآمده است و دیگر جوانان کارآمد و 
انقابی نخواهند گذاشت که آنان حرکت این قطار پرشتاب را ُکند 

کنند و ستون پنجم دشمن خبیث ملت ایران باشند.

دوره پیگیری مشکات اقتصادی مردم آغاز شده است
قالیباف تأکید کرد: دوره کار، تاش و پیگیری مشکات اقتصادی 
مردم آغاز شــده و کامًا طبیعی است که در این مسیر اشکاات 
و ضعف هایی وجود داشــته باشــد اما بی تردید حرکت کلی که 
پیش روی ما در جهت قــوی کردن مردم و در نتیجه ایران قوی 
خواهد بود، باعث پیروزی ما در جنگ اراده ها و شکست خوردن 

دو جریان تحریف و تحریم خواهد شد.وی یادآور شد: رهبر معظم 
انقاب همچون گذشته در سخنرانی روز عید قربان به طور صریح 
و شفاف اولویت های کشور در حوزه اقتصادی را تبیین کردند که 
همه نمایندگان مجلس و بدنه کارشناســی و تخصصی توانمند 
ایــن مجموعه، خود را موظف و مکلف می دانند که این اولویت ها 
را در رأس مســائل مورد توجه و پیگیری خود قرار دهند.رئیس 
مجلس شورای اسامی تأکید کرد: مجلس از تمامی ظرفیت های 
خود برای پیشبرد اولویت های اقتصادی کشور استفاده می کند، 
بســته اقتصاد مردمی برای پیگیری همین اولویت ها در دستور 
کار مجلــس قرار دارد و پیشــبرد گام به گام آنچــه با توجه به 
ظرفیت های قانونی مجلس در تقنین و نظارت و چه با اســتفاده 
از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصاد، تحوات اساسی در وضعیت 
اقتصادی کشــور بخصوص به نفع محرومان و مستضعفان را رقم 

خواهد زد.

مجلس یازدهم تحول را رقم خواهد زد
قالیباف گفت: ما خود را متعهد می دانیم که این ریل گذاری را با دقت 
انجام دهیم و با جدیت بر اجرایی شدن آن نظارت کنیم. انجام تغییر 
اساسی نیازمند اراده های استوار است، مجلس یازدهم چنین اراده ای 
دارد و تحــول را رقم خواهد زد.وی تصریح کرد: در بُعد نظارتی هم 
به طور شفاف، دقیق و به روز بر تمامی جزئیات نظارت خواهیم کرد 
و مطالبه گــر اصلی توجه به اولویت های فوری اقتصاد خواهیم بود.

رئیس مجلس شورای اسامی یادآور شد: از طرف دیگر، رهبر معظم 
انقاب تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید را از سران سه 
قوه مطالبه کردند که اعام می کنم به زودی این کارگروه با حضور 
جمعی از متخصصان باتجربه و کارشناســان جوان تشکیل خواهد 
شد و روند فعالیت های آنان را که به تصمیم گیری های کان جهت 
خواهد داد، به طور شــفاف به اطاع مردم خواهیم رساند.قالیباف 
اضافه کرد: ازم اســت اشاره کنم که پروتکل های دقیق بهداشتی 
در کنکور سراســری دکتری رعایت نشد و متأسفانه به وعده های 
داده شــده در برگزاری کنکور دکتری عمل نشد و بی توجهی های 
تأســف آوری در برگزاری آن کنکور وجود داشت که خود نیازمند 

بررسی های دقیق تر و پیگیری است.

تعویق زمان کنکور ضروری است
وی اظهار داشــت: ایــن کوتاهی ها، نگرانی مــردم در خصوص 
برگزاری کنکور سراسری را بیشتر کرده و بسیاری از نمایندگان 
شــنونده نگرانی های والدین درباره سامت فرزندان خود بودند. 
به نظر می رســد تعویق برگزاری زمان کنکور تا گذشتن از دوران 
پیک کرونا و خنک تر شدن هوا که امکان استفاده از به مدت چند 
ساعت را میسر کند، ضروری باشد.رئیس مجلس شورای اسامی 
تأکید کرد: سامت دانش آموزان عزیز ما خط قرمز مجلس است 
و کمیســیون های بهداشت و آموزش وظیفه دارند تا اطمینان از 
رعایــت بهترین تصمیم در این خصــوص و مطالبات مردم را از 

مسئوان ذیربط پیگیری کنند.

یک کارشناس مسائل بین الملل: 
اروپاییهاشریکدزدورفیققافلهاند

یک کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل با بیان این که مقام معظم رهبری 
نقشه راهی را برای سیاستمداران به ویژه در عرصه سیاست خارجی تعیین 
کردند، گفت: دشمن به دنبال تحریف است و نیاز داریم که آن را از صحنه 
سپهر سیاسی و اقتصاد کشــور از بین ببریم.حسین کنعانی مقدم با اشاره 
به بیانــات اخیر مقام معظم رهبری اظهار کرد:  رهبری در ســخنان خود 
مقدمه ای را از الگوسازی از دوران صدر اسام و دهه های مختلفی که جهان 
اسام با آن ها مواجه است فرمودند که بی شباهت با دهه های بعد از انقاب 
اسامی نیست. ایشان تاکید کردند که اگر بخواهیم در مقابل دشمنان پیروز 
شویم باید از این الگوها استفاده  کنیم که یکی از آنها بحث مذاکره با دشمن 
یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که بیان کردند  جایز نیست این کار 
انجام شــود زیرا نتیجه ای جز شکست ندارد. وی افزود: همچنین رهبری به 
بحث مقاومت ملت در برابر تهدید، تحریم ها و تحقیرهایی که انجام می شود 
اشاره داشتند در عین حال رهبری در مساله تحریم ها این نکته را گفتند که 
در زمان اقتصاد مقاومتی باید نگاه برون زا هم داشته باشیم و از سرمایه های 
موجود در دنیا هم استفاده کنیم.این کارشناس ادامه داد: رهبری به مسؤلین 
و مردم این اطمینان را دادند که به راحتی می توانیم از این مشکات عبور 
کــرده و اثر گذاری تحریم ها را کم کنیم، ضمن این که آمریکا خود درگیر 
بحران های شــدید اقتصادی و امنیتی اســت و باید فکری به حال خودش 
کند، دشمن اصلی لیبرال دموکراســی آمریکا ظلم و نژاد پرستی است که 
مردم این کشــور به پاخاسته اند.وی خاطر نشان کرد: رهبری نقشه راهی را 
برای سیاستمداران به خصوص در عرصه سیاست خارجی تعیین کردند که 
چگونه در برخورد با مســائل عمل کنند.کنعانی مقدم همچنین بیان کرد : 
بزرگترین مشکل و بحران اقتصاد این است که به جایی امید ببندد که هیچ 
امیدی نیست و مسؤلین اقتصاد باتکلیف می مانند که به ضرر اقتصاد است.

وی یادآور شــد: اروپایی ها شــریک دزد و رفیق قافله اند، سیاست های شان 
مطابق آمریکا اســت، لذا دل بســتن به اینستکس و گشایش اقتصادی کار 
اشــتباهی بود. در جهان دوستانی داریم که در مسائل اقتصادی حتما به ما 
کمک می کنند.این کارشــناس مسائل سیاسی و بین الملل همچنین اظهار 
کرد: رهبری عاوه بر تهدید، تحریم و تحقیر به مســاله تحریف هم اشــاره 
کردند و گفتند که دشمن به دنبال این است تا حقایق را تحریف کند و افکار 
عمومی و مســئولین را منحرف کند تا ما به تصمیم گیری های غلط برسیم. 
درواقع این زنگ خطری اســت برای سیاستمداران و دانشمندان که دچار 
تحریف نظام سلطه نشویم لذا به شدت نیاز داریم تا این تحریف را از صحنه 

سپهر سیاسی و اقتصاد کشور از بین ببریم.

در پیامی به وزیر خارجه کرواسی مطرح شد؛
ابرازامیدواریظریفبرایگسترش

همکاریهامیانایرانوکرواسی
وزیر امور خارجه کشــورمان در پیامی به همتای کروات خود برای توسعه 
روزافزون و تحرک در روابط دوجانبه در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی میان دو کشــور ابراز امیدواری کرد.محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه با ارســال پیامی برای »گردان گرلیچ رادمــان« وزیر امور خارجه و 
اروپایی جمهوری کرواســی، برگزاری موفقیت آمیــز انتخابات پارلمانی و 
انتصاب مجدد او به این ســمت را تبریک گفت.در پیام ظریف آمده اســت: 
برگزاری موفقیت آمیز انتخابــات اخیر پارلمانی و انتصاب مجدد جنابعالی 
به عنوان وزیر امور خارجه و اروپایی کرواســی را صمیمانه تبریک می گویم. 
امیــدوارم به توجه به روابط بســیار خوب دو کشــور و ظرفیت های متنوع 
موجود، بیش از پیش شاهد توســعه روزافزون و تحرک در روابط دوجانبه 
در همه زمینه های سیاســی، اقتصادی و فرهنگی باشــیم.رئیس دستگاه 
دیپلماسی کشــورمان ضمن دعوت از وزیر امور خارجه و اروپایی کرواسی 
برای ســفر به ایــران، برای همتای خود ســامتی و موفقیت و برای مردم 

کرواسی بهروزی و سربلندی آرزو کرد.

سفیر ایران در اوکراین:
دوردوممذاکراتایرانواوکراینمهرماه

درتهرانبرگزارمیشود
ســفیر ایران در اوکراین گفت: دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در موضوع 
هواپیمای اوکراینی، مهرماه در تهران برگزار می شــود.منوچهر مرادی سفیر 
کشورمان در اوکراین در حساب کاربری خود در توئیتر توضیحی در مورد دور 
اول مذاکرات تهران و کیف درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی منتشر 
کرد.وی در توئیت خود نوشــت: اولین دور مذاکرات میان ایران و اوکراین در 
مورد موضوعات مربوط به ســقوط هواپیمــا PS752 اوکراینی در ۳۰ و ۳۱ 
جوای و در جریان سفر مقامات ایرانی به کیف برگزار شد و با مشارکت کانادا، 
انگلیس و سوئد به پایان رسید.سفیر کشورمان در اوکراین در انتهای توئیت 
خود نوشت: مذاکرات سازنده و مثمر ثمر بود. دور دوم مذاکرات اکتبر )مهر( 
ســال جاری در تهران برگزار می شــود.گفتنی است، محسن بهاروند معاون 
حقوقی وزارت امور خارجه هفته گذشــته با سفر به کیف پایتخت اوکراین، 
اولین دور مذاکرات میان تهران و کیف را از سوی کشورمان نمایندگی کرد.

 پس از برگزاری مجدد جلسه اعضای کمیسیون و بررسی برخی
 انتقادات اعام شد

تاکیددوبارهرئیسکمیسیونبرنامهو
بودجهبردرستیفرایندانتخاب

رئیسدیوانمحاسبات
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی در 
نامه ای به رئیس مجلس اعام کرد، پس از برگزاری مجدد 2 جلسه اعضای 
کمیسیون و بررسی برخی انتقادات، بار دیگر درستی فرایند انتخاب رئیس 
دیوان محاســبات مورد تایید اعضا قرار گرفته است.در نامه که حمید رضا 
حاجی بابایی به محمد باقر قالیباف با اشــاره به برگزاری جلســات مجدد 
اعضای کمیسیون و نیز بررسی برخی انتقادات، اعتراضات و نامه های ارسالی 
به ایشــان، تاکید شده است که بر اســاس اتفاق نظر اعضای حاضر در این 
کمیسیون، تمامی شرایط مندرج در قانون دیوان محاسبات، قانون آئین نامه 
داخلی و نیز شــرایط مندرج در تبصره هــای آن در فرایند معرفی رئیس و 

دادستان دیوان به صحن مجلس و انتخاب آنها لحاظ شده است.

امضایتفاهمنامهبینارتشومعاونتعلمی
وفناوریرییسجمهور

با حضور امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش و سورنا 
ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور، تفاهمنامه علمی تحقیقاتی بین 
ارتش جمهوری اسامی ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در ستاد 
ارتش امضا شــد.به گزارش ارتش، امیر سرلشکر موسوی در حاشیه امضای این 
تفاهمنامه گفت:  مجموعه نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسامی ایران از قبل 
هم همکاری هایی با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور داشتند؛ ان شاءاه 
این جلســه و تفاهمنامه ای که امضا شد یک جهشی در ادامه این همکاری های 
فیمابیــن، خواهد بود.وی افزود: این تفاهمنامــه در حوزه های  مختلف زمینی، 
پدافند، هوایی، دریایی و فضایی است که امیدواریم موارد مدنظر معاونت علمی و 
فناوری رئیس جمهور و ارتش جمهوری اسامی ایران، هم جهت بشوند تا بتوانیم 
پیشرفت های خوبی را در آینده نزدیک شاهد باشیم.سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور نیز گفت: ما توســعه های زیادی در حوزه شــرکت های 
دانــش بنیان و تکنولوژی های متعدد در حــوزه ICT، نانو، تکنولوژی هوافضا و 
بســیاری از حوزه های جدید از قبیل حوزه لیزر در قالب شــرکت های دانش 
بنیان و برخی مراکز پژوهشــی داشته ایم.وی افزود: یکی از اهداف ما در معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور این اســت که بتوانیم این تکنولوژی را به سمت 
صنایع دفاعی ســوق دهیم و صنعت دفاع نیز از این زیر ساخت هایی که ایجاد 
شده، استفاده کند که امیدواریم با امضای این تفاهمنامه، این روند تسریع شود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور ادامــه داد: حوزه های همکاری متعددی 
بــا ارتش و صنایع دفاعی داریم، ما بیش از 7۰ شــرکت دانش بنیان داریم که 
محصول به حوزه دفاع می دهند، هم توســعه این شــرکت ها مدنظر است و هم 
اینکه شــرکت های جدید به این حوزه ملحق شــوند. ستاری با اشاره به ساخت 
هواپیمای کوثر گفت: بخش های متعددی از هواپیمای کوثر در شرکت های دانش 
بنیان توســعه پیدا کرد و قطعاً این هواپیما به همین شکل باقی نخواهد ماند و 

خیلی از تکنولوژی های جدید در آن توسعه پیدا خواهد کرد.

در نشست کمیسیون آموزش اعام شد؛
نمکی:آمادهبرگزاریآزمونسراسری

هستیم
وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: ما برای برگزاری کنکور سراسری 
آمادگی داریم اما این حرف به معنای آن نیست که کوچکترین عارضه ای اتفاق 
نمی افتد. سعید نمکی در نشست دیروز با اعضای کمیسیون آموزش برای تعیین 
تکلیف برگزاری آزمون سراسری که در صحن مجلس برگزار شد، گفت: ما برای 
برگزاری کنکور سراسری آمادگی داریم.وی بیان کرد: البته این حرف به معنای 
آن نیست که کوچکترین عارضه ای اتفاق نمی افتد چرا که هیچ کس نمی تواند 
به صورت صد درصد اتفاقی را در کشور تضمین کند.در ادامه مسعود سلطانی فر 
وزیــر ورزش و امور جوانان، اظهار داشــت: وزارت ورزش هم برای هر چه بهتر 
برگزار شــدن آزمون سراسری آمادگی دارد چرا که معتقدیم با اراده جمعی باید 

در اسرع وقت آزمون سراسری برگزار شود.

رئیس جمهــور گفت: هــدف اصلی در 
تحمیلی  اقتصادی  فرسایشــی  جنگ 
دشــمنان به این مرز و بوم، این است 
که مدیریت کشور در تصمیم گیری ها 
و اقدامــات دچــار هیجانــات و بــی 
برنامگی شــود.به گزارش پایگاه اطاع 
رســانی ریاســت جمهــوری، حجت 
ااسام حسن روحانی دیروز یکشنبه 
در یکصد و پنجاه و ششــمین جلسه 
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولت، 
اظهار داشت: رهنمودهای مقام معظم 
رهبری در روز عید قربان درباره مسائل 
اقتصادی کشــور و سیاســت گذاری و 
برنامه ریــزی در این حوزه، دربرگیرنده 
راهبردهــای اصلی و کان کشــور و 
اقتصادی  سیاســت گذاران  راهگشای 
دولت و تقویت کننده مدیران اقتصادی 
است.رئیس جمهور با تبیین فرصت ها و 
چالش های اقتصادی کشور، گفت: بی 
تردید حرکت در مسیر رونق و جهش 

اقتصادی کشــور می بایست مبتنی بر 
واقعیت هــای این عرصه بــوده و نباید 
واقع بینانه  غیــر  تحلیل های  گرفتــار 

برگرفته از بدبینی و سیاه نمائی باشد.
وی تصریح کرد: واقعیت های اقتصادی 
کشــور نشــان دهنده آن است که با 
بهره گیــری از توانایی ها و ظرفیت های 
اقتصــادی و هماهنگــی میــان همه 
ارکان کشور و انســجام در مدیریت و 
اجرای برنامه هــای هماهنگ می توان 
از تنگناهای بی ســابقه ناشی از فشار 
حداکثری دشــمنان خارج و در جنگ 
اقتصادی پیروز شد؛ کما اینکه تاکنون 
پس از گذشت بیش از دو سال و چندماه 

توانســته ایم به موفقیت های بزرگی در 
خنثی کردن توطئه دشمنان دست پیدا 
کنیم.در این جلســه نقشه راه مدیریت 
اقتصاد کان کشور در 2۶ محور ارائه و 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.روحانی 
با اشاره به نقشــه راه طراحی شده در 
اقتصاد کان کشور، گفت: هدف اصلی 
در جنگ فرسایشی اقتصادی تحمیلی 
دشــمنان به این مرز و بوم، این است 
که مدیریت کشــور در تصمیم گیری ها 
و اقدامات دچار هیجانات و بی برنامگی 
شــود و در همین زمینــه ایجاد و القاء 
انتظارات منفی و ترسیم آینده مبهم از 
فضای کشور در چارچوب همین اهداف 

بــا تصمیم گیری های  باید  اســت که 
منطقی و بر اساس داشته های کان و 
وفاق ملی این توطئه دشــمنان را نیز 
خنثی کنیم.رئیس جمهــور ادامه داد: 
دشــمنان انتظار داشتند پس از شیوع 
کرونا و محدودیت های ناشــی از اعمال 
اقتصاد  آنان،  انســانی  تحریم های غیر 
کشــور دچار تاطم های شدید و غیر 
قابل کنترل شــده و با خطــر مواجه 
شود.روحانی افزود: آنچه امروز علیرغم 
همه محدودیت ها و فشــارها بر مردم، 
در حوزه معیشــت، بازار سرمایه و ارز، 
نقدینگی و ارائه تســهیات به کسب و 
کارهای مختلف در جهت تقویت تولید 
و تمرکز بر تامین نیازهای اساسی مردم 
و مــواد اولیه تولید صــورت می گیرد، 
حاصل لطف خدا و تاش شبانه روزی 
برای سیاستگذاری، مدیریت ستادی و 
بخشی، همراهی مردم و عملکرد مثبت 

فعاان اقتصادی کشور است.

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

جهش اقتصادی براساس 
واقعیات باشد

محمدجــواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اســامی 
ایران گفت که تروریســت ها از پناهگاه های امن خود 
در آمریکا و اروپا نفرت پراکنی می کنند. ظریف شــنبه 
شب در پیامی توئیتری نوشت: غرب باید تأمین مالی 
و میزبانی از تروریســت ها را متوقــف کند.  وی افزود: 
ترویســت ها از پناهگاه های امن خود در آمریکا و اروپا 
نفرت پراکنی می کنند؛ به قتل و آشوب، تحریک و آن 
را ســازماندهی می کنند و بی شــرمانه مسؤولیت قتل 
غیرنظامیــان بی گناه ایرانی را برعهده می گیرند. حیله 
و فریبکاری نمی تواند این ریاکاری را اپوشانی کند.به 
گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت اطاعات، »جمشید 
شــارمهد« که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه 
در ایران را هدایت می کــرد، در پی عملیاتی پیچیده 
اکنون در دســتان قدرتمند سربازان گمنام امام زمان 
)عج( قرار گرفت.وی در ســال ۱۳۸7 عملیات انفجار 
در حسینیه سیدالشهدای شیراز را طراحی و اجرا کرد. 
در آن اقدام تروریســتی ۱۴ نفر شــهید و 2۱5 نفر از 
عزاداران حسینی زخمی شدند.گروه تروریستی تندر در 

سال های اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات بزرگ از 
جمله منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب های 
سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن در 
حرم امام خمینی )ره( هنگام برگزاری مراسم عمومی را 
داشت که با تسلط اطاعاتی سربازان گمنام امام زمان 
)عج( ناکام ماند.سید عباس موسوی سخنگوی وزارت 

امور خارجه در واکنش به بازداشــت سرکرده گروهک 
تروریســتی »تندر« از سوی سربازان گمنام امام زمان 
)عج(، گفت: رژیم آمریکا باید پاســخگوی حمایت از 
گروهک های تروریستی و جانیانی که از داخل آمریکا 
هدایت عملیات خرابکارانه، مســلحانه و تروریســتی 
علیه مردم ایران را بر عهده دارند و خون شــهروندان 
ایرانی را بر زمین می ریزند، باشــد.حجت ااســام و 
المســلمین ســید محمود علوی وزیر اطاعات شنبه 
شــب در یک گفت وگوی تلویزیونی درباره دستگیری 
»جمشید شارمهد« سرکرده گروه تروریستی تندر به 
دســت سربازان گمنام امام زمان )عج( یادآور شد: این 
نخستین عملیات پیچیده وزارت اطاعات در ضربه به 
معاندین نیســت؛ قبًا از این اقدامات زیاد داشــته ایم 
که قابل ذکر نیســت.وزیر اطاعات توضیح داد: آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی اشتباه کردند که فکر می کردند 
ســرکرده گروه تندر، منشــاء اقدام علیه ایران است و 
اشــراف سربازان گمنام موجب شد بموقع به این گروه 

ضربه نهایی وارد شود.

ظریف:
تروریستهاازپناهگاههایامنخوددرآمریکاواروپانفرتپراکنیمیکنند

گزیده خبر



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 13 مرداد 1399  13 ذی الحجه 1441  3 آگوست 2020اقتصاد کان
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4419 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر چرا حق مسکن 300 هزار تومانی اباغ نمی شود؟

بی اثر شدن افزایش ۲۶ درصدی مزد!
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با انتقاد از عدم اباغ افزایش 
حق مســکن، خلف وعده دولت را غیرقابل قبول و التهاب آفرین 
توصیف می کند.حق مســکن ۳۰۰ هزار تومانی علیرغم گذشت 
بیش از پنجاه روز از تصویب در شــورایعالی کار، هنوز در هیات 
دولت مصوب نشــده اســت؛ این در حالیســت که بعد از جلسه 
هفدهم خردادماه، وزیر کار وعده تصویب نهایی این افزایش قبل 
از پایان تیرماه را داد.محمدرضا تاجیک )رئیس مجمع نمایندگان 
کارگری استان تهران و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی( در 
رابطه با این تاخیر طوانی و خلف وعده دولت می گوید: متاسفانه 
هیچ یک از خواســته های گروه کارگری برآورده نشده است. در 
صحبتی که مرداد ماه با شرکای اجتماعی داشتیم، قرار شد حق 
مســکن در روزهای ابتدایی تیرماه به تصویب برســد و وزیر کار 
نیز اعام کرد که همه هماهنگی های ازم صورت گرفته اســت. 
به گفته وی، ســه نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت در جلســه 
هفدهم خرداِد شورایعالی کار حضور داشتند و پای مصوبه افزایش 
۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را امضا کردند اما اکنون دولتی که 
نمایندگانش پای مصوبــه را امضا کرده اند، در تصویب نهایی آن 
تعلل می ورزد!تاجیک از پیگیری های متعدد نمایندگان کارگری 
خبر می دهد: در یک ماه گذشته، بارها موضوع را از معاونت روابط 
کار وزارت کار پیگیــری کردیم. بارها موضوع را به خود وزیر کار 
انعکاس دادیم و قرار بر این شــد که وزیر کار شــخصاً موضوع را 
پیگیری کند اما متاســفانه تا امروز که نیمه اول مردادماه هم در 
حال پایان یافتن است، خبری از تصویب و اباغ حق مسکن ۳۰۰ 

هزار تومانی نیست!

دلیل تاخیر مشخص نیست!
این نماینده کارگری ادامه می دهد: ظاهراً مصوبه حق مسکن به 
کمیسیون های دولت ارجاع شده و در این کمیسیون ها تایید شده 

اســت. با این حال، دلیل این تاخیر طوانی مشخص نیست؛ آن 
هم در شرایطی که به دلیل تورم افسارگسیخته، تمام اقام اساسی 
خانوارها – چه خوراکی و چه غیرخوراکی- به شدت گران شده اند. 
در شرایطی که گرانی کااهای اساسی، جامعه کارگری را ملتهب 
کرده است، تاخیر در تصویب افزایش حق مسکن به این التهاب 
دامــن می زند و آن را افزایــش می دهد.به گفته تاجیک، تامین 
مســکن، حتی اجاره مســکن، دیگر از توان خانوارهای کارگری 

کامل خارج شــده اســت و کارگران حتی در شهرستانها قادر به 
تامین سرپناه برای خانوارهای خود نیستند.او ادامه می دهد: در 
تهران، گرانی اجاره خانه منجر به گســترش موج حاشیه نشینی 
شده است و امروزه کارگران در شهرک های اقماری و حاشیه های 
تهران زندگی می کنند. این فعــال کارگری اعتقاد دارد که ۲۰۰ 
هزار تومان افزایش حق مســکن عادانه نیست؛ او ادامه می دهد: 
این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی آرمان و خواسته مطلوب ما نیست؛ 

ما فقط بــه قصد همکاری و تعامل و بــرای اینکه باری هرچند 
کوچک از دوش کارگران برداشته شود، حاضر به قبول آن شدیم 
وگرنه روند افزایش دســتمزد ۹۹ هرگز مطلــوب ما نمایندگان 
کارگری نبوده اســت کما اینکه حاضر به امضای مصوبه دستمزد 
در فروردین ماه نشــدیم. حاا هم با جدیت از دولت درخواست 
داریم حق مســکن ۳۰۰ هزار تومانــی را هرچه زودتر مصوب و 
اباغ کند و کارفرمایان را اجبار کند که معوقه آن را برای ماه های 
گذشته  بپردازند. با توجه به اینکه سال آخر دولت روحانی است، 
نباید خودشــان را بیش از این بی اعتبار کنند؛ اگر زمان بگذرد و 
خیلی دیر افزایش حق مســکن مصوب شود، دیگر هیچ تاثیری 

نخواهد داشت.

بی اثر شدن افزایِش 2۶ درصدی مزد!
تاجیــک با تاکید بر اینکه قصد ما از پذیرش حق مســکن ۳۰۰ 
هزار تومانی، باز شدن گرهی هرچند کوچک از کار کارگران بوده؛ 
اضافه می کند: امروز می بینیم نه تنها هیچ گره ای باز نشده، بلکه 
همان افزایش ۲۶ درصدی دستمزد هم به خاطر گرانی ها و موج 
تورم کامًا بی اثر شــده است. عاوه بر این، هزینه های جانبی که 
ویروس کرونا به خانواده های کارگــری تحمیل کرده، به مراتب 
بیشــتر از ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مســکن است. موج دوم 
کرونا مدت هاســت آغاز شده و هر روز هزینه های سربار بر دوش 
کارگران می گذارد.نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در پایان 
تاکید می کند: دولت باید پاســخگو باشــد که چرا افزایش حق 
مسکن را اباغ نمی کند! ما نمایندگان کارگری به شدت از طرف 
جامعه کارگری تحت فشــار هســتیم و هر روز این موضوع را از 
دولــت مطالبه گری می کنیم؛ باید قبول کنیم عدم تصویب حق 
مســکن، یک خلف وعده بزرگ است و اعتماد کارگران را کامل 

سلب می کند.

صندوقETFسومدرآذرماهعرضهمیشود
 معاون ســازمان خصوصی سازی گفت: مرحله سوم عرضه صندوق های ETF در 
آذرماه انجام می شــود که شامل گروه خودرویی و فلزی خواهد شد.حسن عایی 
دیروز )یکشنبه( به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با عرضه صندوق های 
ETF در بورس افزود: نخستین صندوق های ETF اردیبهشت ماه در بورس عرضه 
شــد که تاکنون با رشد خوبی همراه است.وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته صندوق ETF دوم که شامل سهام پاایشی است تا پایان مرداد ماه 
پذیره نویسی خواهد داشت.عایی خاطرنشان کرد: اکنون در این زمینه با برخی 
از موانع قانونی و اجرایی همراه هســت که این مسایل در ابتدا باید مرتفع شود و 
بعد توســط وزارت نفت یا شرکت پخش و پاایش به ثبت برسد.معاون سازمان 
خصوصی سازی گفت: بعد از ثبت اولیه، پذیره نویسی عمومی بوسیله بورس انجام 
می شود و در انتها رقم قطعی صندوق به سازمان خصوصی سازی اعام و به مردم 
منتقل خواهد شد.به گفته وی، برنامه این است در صورتی که مشکلی پیش نیاید 
تا پایان مرداد ماه این اقدام انجام شود.معاون سازمان خصوصی سازی خاطرنشان 
 ETF کرد: تاکنون تصمیم گیری در زمینه عرضــه مرحله چهارم عرضه صندوق
اتخاذ نشــده و اطاعاتی در این مورد به طور رســمی منتشر نشده است.یکی از 
برنامه های مهم پیش روی دولت برای بازار سهام، عرضه صندوق های قابل معامله 
)ETF( به بورس اســت که بسیاری از کارشناســان معتقدند این اقدام دولت در 
کنار دیگر حمایت هایی که صورت گرفته می تواند در ارتباط با عمق بخشــیدن 
به معامات بازار و جهش قیمت ســهام شرکت های دیگر تاثیرگذار باشد و این 
صندوق ها با هدف دسترســی اکثریت مردم به بازار ســرمایه و ارتقای وضعیت 
اقتصادی خانواده ها از سوی دولت عرضه خواهد شد.با توجه به چنین تصمیمی، 
پذیره نویسی نخســتین مرحله واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق های قابل 
معامله بورسی که شامل سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و 
اتکایی بود از روز یکشنبه )۱۴ اردیبهشت( آغاز و تا ساعت ۱۶ )۳۱ اردیبهشت( 
ادامه داشــت که با استقبال نزدیک به ســه و نیم میلیون سهامدار روبرو شد و 

تاکنون بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( در بورس است.

رشد۲.۶درصدیارزشسهامعدالت
درآغازمعاماتهفته

ارزش برگه ۵۳۲ هزار تومانی ســهام عدالت در پایان معامات روز شنبه با رشد 
۴۹۵ هزار و ۴۵۲ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۹ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۱۶ 
تومان رســید.در پی صدور دستور آزادسازی سهام عدالت، سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه با راه اندازی سامانه استعام و آزادسازی سهام عدالت 
اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشموان به تفکیک شرکت های 
بورســی و ارائه تعداد و ارزش هر ســهم آنها کرد.این ســامانه بار دیگر در پایان 
معامات هفته بِروزرسانی شده است و مشموان می توانند با مراجعه به این سامانه 
از آخرین ارزش ســهام عدالت خود آگاهی یابند.بر اساس این گزارش کسانی که 
ارزش اولیــه ســهام عدالت آن ها ۵۳۲ هزار تومان اســت در پایان معامات روز 
شــنبه ۱۱ مرداد ارزش سهام عدالتشان به ۱۹ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۱۶ تومان 
رسیده است.در پایان معامات هفته قبل ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۱8 
میلیون و 8۱۶ هزار و ۵۶۴ تومان اعام شده بود که بر این اساس طی معامات 
شنبه ۲.۶ درصد سود معادل ۴۹۵ هزار و ۴۵۲ تومان عاید سهامداران عدالت شده 

است. در هفته قبل زیان ۴.۱ درصدی به سهامداران عدالت رسیده بود.

برای تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹8؛
مودیانمالیاتیبخشمشاغلتاپایانمرداد

ماهسالجاریمهلتاقدامدارند
آذربایجان شرقی – وحید خوش زرع: مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اعام 
کرد: مودیان مالیاتی بخش مشاغل تا پایان مرداد ماه سال جاری مهلت دارند تا 
نسبت به تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹8 اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شــرقی، غامرضا شــریفی با تاکید بر اینکه 
برخورداری از هر نوع تسهیات و معافیت های مالیاتی، منوط به ارایه الکترونیکی 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اســت، اظهــار کرد: فعاان اقتصادی به 
منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر یا هرگونه تسهیات دیگر، باید 
اظهارنامــه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونــی ارائه کنند.وی افزود: معافیت 
مالیاتی برای صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی در عملکرد سال ۱۳۹8، مبلغ ۲۵8 
میلیون ریال ساانه برابر ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است 
و کســانی که اظهارنامه ندهند، نمی توانند از این معافیت استفاده کنند.شریفی 
گفت: صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( که مطابق قانون باید تا ۳۱ خرداد ماه 
هر ســال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، امسال با توجه به 
شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار 
و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود 
را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز 

به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

چشمکنمایشگاهاصفهانبهخاورمیانه
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان،  به 
اعتقاد عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، با توجه به ویژگی های 
منحصــر به فرد و جایــگاه اصفهان در ســطوح مختلف کشــور، باید بااترین 
اســتانداردهای نمایشــگاهی در این استان طراحی و پیاده ســازی شود، چراکه 
برگزاری نمایشــگاه ها می تواند منجر به رونق تولید و افزایش ارتباطات بازرگانی 
شــود.او با اشاره به اینکه اصفهان با داشــتن بیش از هشت هزار واحد صنعتی، 
تولیدی، وجود دانشگاه های مادر و بزرگ در رشته های مختلف و بااترین حجم 
تولیدات صنایع دســتی و کشاورزی، قطب صنعت کشــور است، تاکید می کند: 
اصفهان با داشــتن این ویژگی ها می تواند میزبان مجموعه های مختلف در قالب 
نمایشگاه ها باشد و به طور قطع پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان که طی چند سال 
گذشته طراحی و در حال اجراست، نشان از توجه خاص مسئوان امر به این امر 
است و  امیدواریم اصفهان میزبان نمایشگاه های بین المللی و عرصه های مختلف 
برای تبادات تجاری و علمی فنی مهندسی و... باشد.او تصریح می کند: با توجه به 
ظرفیت باای اصفهان و همچنین پایتخت فرهنگ و تمدن ایران، با بهره برداری 
از این طرح، اصفهان می تواند مرکزیت نمایشگاه های بین المللی کشور را بر عهده 
بگیرد؛ از سوی دیگر به دلیل مطرح بودن اصفهان در سطح جهانی و با توجه به 
خواهر خوانده های متعدد این شهر، نمایشگاه بزرگ اصفهان نه تنها در غرب آسیا 
و خاورمیانه بلکه در جهان می تواند به عنوان یک برند ملی جهت تقویت ظرفیت 

نمایشگاهی کشور گام بردارد.

مالیاتخانههایخالیسنگینترمیشود؟
بر اساس آخرین اصاحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانه های خالی 
این واحدها در ســال اول شش برابر، ســال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱8 
برابر درآمد اجاره مشــمول مالیات می شوند. نمایندگان مجلس به تازگی 
اصاحاتــی را بر روی طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی از ســکنه انجام 
داده اند که جریمه های در نظر گرفته شــده چندین برابر آنچه قبًا اعام 

شده بود خواهد بود.

جریمه ها شش تا هشت برابر شده است
تا پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در ســال اول معاف از مالیات، 
ســال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال ســوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو 
برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند. اما اخیراً سید احسان خاندوزی - نماینده 
تهران - گفته است که بر اساس اصاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات 
از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم 

۱۲ برابر و سال سوم ۱8 برابر در نظر گرفته شده است.

ارسال اولین پیامک ها به مالکان در هفته آینده
 این قانون که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده به دلیل نبود زیرساخت های ازم 
تاکنون اجرا نشده اســت. بهمن ماه سال گذشته دولت با رونمایی از سامانه 
اماک و اســکان تصمیم گرفت این قانون معطل مانده را اجرا کند اما سامانه 
مذکور نواقصی داشــت که هم اکنون با اتصال دســتگاه های مرتبط در حال 
برطرف شدن است.طبق آخرین گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی، هفته آینده از طریق این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه 
دارند پیامک داده می شود و آن ها وارد سامانه اماک و اسکان کشور خواهند 
شــد تا اطاعات ملک خود را مشــاهده و تایید و اطاعات سکونتی را خود 
اظهاری کنند.در هفته های گذشــته مجلس شورای اسامی دو فوریت طرح 
مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد اما این طرح برای بررسی بیشتر به 
کمیســیون های مربوطه ارجاع شد. سنگین تر شدن مالیات واحدهای خالی 
از سکنه ظاهراً تصمیم کمیســیون ها بوده است که البته برای تصویب باید 
به صحن علنی مجلس برود.ســید احسان خاندوزی- نایب رئیس کمیسیون 
اقتصــادی مجلس - درباره آخرین تغییرات بر طرح مالیات از خانه های خالی 
گفته است: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادانه اخذ شود، نیازمند نظام 
اطاعات اقتصادی هستیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، 
بر ضرورت ایجاد ســامانه اماک و اسکان در کشــور تأکید شد تا بر مبنای 
آن مالیات های حوزه مســکن اخذ شــود.او اظهار کرد: به جهت اینکه بانک 
اطاعاتی ســامانه اماک و اسکان از قوت کافی برای مالیات ستانی برخوردار 
باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطاعات مورد نیاز این سامانه را 
با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت اســتنکاف مأموران دولتی از 
اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شــوند.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.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسامشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسامی افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، 
به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه اماک و اسکان، دیگر 
نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطاعات خود را ارائه 
کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، از این رو روند 
مراجعات اداری تسریع خواهد شد.یکی از موضوعاتی که کارشناسان از جمله 
مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران اماک - اشاره می کنند این 
است که خالی ماندن واحدهای مسکونی برای افراد حقیقی توجیه اقتصادی 
ندارد و عمده ۲.۵ میلیون خانه خالی متعلق به ارگانهای دولتی و بانک ها است.

چند روز قبل بود که وزارت راه و شهرسازی اعام کرد یک بانک خصوصی - 
دولتی مالک ۱۰۰۰ واحد و یک شخص حقیقی صاحب ۱۹۵ واحد مسکونی 
است. نمایندگان مجلس هم از احتکار بیش از ۵۰۰ خانه توسط هشت بانک 
خبر دادند؛ اعداد و ارقامی که البته با آنچه قبًا تصور می شــد فاصله دارد و 
نمی تواند تحول چندانی برای کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن ایجاد کند. 
با این حال دریافت مالیات از خانه های خالی که در بســیاری از کشــورهای 
جهان اجرا می شــود یک مطالبه عمومی است که جدا از میزان درآمدی که 
برای دولت خواهد داشــت، بنا به به گفته کارشناسان منجر به تحقق عدالت 

اجتماعی می شود.

سخنگوی کانون شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت گفــت: با وجود اینکه نام نویســی برای 
نحوه مدیریت ســهام عدالت از ۲۹خرداد تمام شــده، 
اما هنوز شرکت های ســرمایه گذاری استانی مرتبط با 
سهام عدالت باتکلیف مانده و وارد بورس نشده اند. اکبر 
حیدری گفت: قرار بود از ۲۹ خردادماه که مهلت انتخاب 
روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت تمام 
شده، پرتفوی سهام عدالت متقاضیان روش غیرمستقیم 
به شرکت های سرمایه گذاری استانی بافاصله انتقال 
یابد و این شرکت ها با برگزاری مجمع افزایش سرمایه 
دهند و مراحل پذیرش در بورس به سرعت انجام شود، 
اما هنوز این شــرکت ها باتکلیــف مانده اند.وی افزود: 
همان گونه که برخی افراد از ســازمان خصوصی سازی 
و شــرکت های دیگر بــه راحتی شــرکت های تعاونی 
شهرستانی ســهام عدالت را           کنار گذاشتند، اکنون هم 
می خواهند با تفسیر اباغیه آیین نامه آزاد سازی سهام 
عدالت، شرکت های سرمایه گذاری استانی را           کنار بزنند.

به گفته حیدری آیین نامه آزادسازی سهام عدالت که 
از روز شــنبه هفته قبل اباغ شده، اشاره دارد که باید 
هر چه سریع تر پرتفوی سهامداران روش غیرمستقیم 
به شرکت های ســرمایه گذاری اســتانی منتقل شود. 
این شرکت ها افزایش ســرمایه دهند و مجمع برگزار 
کنند و در بورس پذیرش شــوند.به گفته ســخنگوی 
اســتانی، شرکت  کانون ســرمایه گذاری شرکت های 
ســپرده گذاری مرکزی و دســت اندرکاران آزادسازی 
سهام عدالت برخاف آیین نامه قبل از افزایش سرمایه 
شــرکت های استانی نسبت به ثبت نام افرادی خارج از 
شرکتهای اســتانی برای کاندیداهای حضور در مجامع 
این شــرکت ها اقدام می کنند و انگار که هیأت مدیره 
شــرکت های موجود ســهام عدالت را           به راحتی کنار 
می زنند.وی افزود: هنوز پرتفوی سهام متقاضیان روش 

غیرمستقیم در شــرکت های استانی سهام عدالت قرار 
نگرفته، برخی افراد می خواهند با درج آگهی ثبت نام از 
اشخاص برای کاندیداتوری در سامانه های بورس به نام 
»ستان« از افراد متقاضی ثبت نام کنند.به گفته حیدری 
این مســأله یعنی ثبت نام از افراد خارج از شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی برای کاندیداتوری در هیأت 
مدیره این شــرکت ها خاف آیین نامه و خاف قانون 
اســت، چون هنوز سهام به شرکت های استانی منتقل 
نشــده و باید اعضای هیأت مدیره شرکت های استانی 
ســهام عدالت که به نوبه خود منتخب شــرکت های 
تعاونی شهرســتانی ســهام عدالت هستند، در مجمع 
شــرکت کنند و اگر مجمع تصمیــم گرفت، آن موقع 
می تواند افراد دیگر جایگزین افراد موجود شوند.حیدری 
همچنین گفت: برخی افراد در سازمان بورس انتقادی 
که قبا در مورد شــرکت های ســرمایه گذاری استانی 
انجام می دادند و می گفتند هیأت مدیره این شرکت ها 
غیرقانونی است، اان دقیقا خودشان همان کار را           انجام 
می دهنــد و از کاندیداهایی ثبت نــام می کنند که به 
هیچ وجه در شرکت های استانی سهام عدالت نبوده اند 
و هنوز پرتفوی ســهامداران روش غیرمستقیم به این 
شرکت ها منتقل نشده است.به گفته سخنگوی کانون 
ســرمایه گذاری شرکت های استان در حال حاضر مثًا 
فردی که در اســتان البرز ساکن است از سوی شرکت 
سرمایه گذاری استان قزوین پیامک دریافت کرده که 
اول برود در ســجام ثبت نام کند و جزو ســهامداران 
عدالت اســتان قزوین به شمار می رود و این بی نظمی 
قابل پذیرش نیســت.حیدری گفت: باید قانون و آیین 
نامه های قانونی ماک عمل باشد و مسؤوان به قانون 
تمکین کنند زیرا نمی توانند برخاف قانون تجارت عمل 
کنند. هنوز به افراد سهامدار در روش غیرمستقیم هیچ 
اطاع رســانی نشده که دارنده چه نوع دارایی است، اما 

متأســفانه از افراد کاندیدا برای حضور در هیأت مدیره 
شرکت های استانی ســهام عدالت ثبت نام می کنند و 
مهلت ثبت نام تا ۱۵ مرداد ماه اعام شده است.به گفته 
وی باید مراحل قانونی انتقال پرتفوی سهامداران عدالت 
به شرکت های سرمایه گذاری استانی و افزایش سرمایه 
این شــرکت ها انجام شود، مرحله دوم برگزاری مجمع 
و افزایش ســرمایه و انتخاب هیأت مدیره شرکت های 
استانی و مرحله سوم حضور در بورس و درج در تابلوی 
بورس باید انجام شــود، اما برخــی می خواهند با ثبت 
نام از افراد بیرونی هیأت مدیره شــرکت های اســتانی 
را           خارج از ضابطــه انتخاب کنند.حیدری همچنین به 
مسأله فروش تجمیعی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: 
با توجه به این که شرکت سرمایه گذاری هر استان به 
خاطر توانایی های مختلف دارایی های متفاوت دارند و 
این دارایی ها در هر استان درواقع متعلق به سهامداران 
عدالت همان اســتان اســت، عــده ای می خواهند با 
فروش تجمیعی ســهام شرکت های اســتانی در قالب 
یــک هلدینگ ملی درواقع اموال مردم اســتان ها را           با 
هم مخلوط کنند که باعث نارضایتی می شود.به گفته 
وی وقتی تجمیع سهام صورت گرفت، یعنی هر ایرانی 
نمی تواند ســهام شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
را           خریــداری کنــد، بلکه به صورت تجمیعی توســط 
شــرکت های حقوقی باید خریداری شــود و این که از 
ابتدا قرار بود شرکت های استانی بعد از حضور در بورس 
سهامشان توسط همه مردم قابل خریدن باشد، اکنون 
فقط توســط شــرکت های حقوقی و آن هم به صورت 
تجمیعی قابل خریداری است.حیدری در پایان تأکید 
کرد: همان گونه که در فرایند آزادســازی سهام عدالت 
شــرکت های تعاونی شهرستانی ســهام عدالت را           کنار 
زدند، اکنون هم می خواهند شرکت های سرمایه گذاری 

استانی از سهام  عدالت را           کنار بگذارند.

سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تشریح کرد؛
مشکات بورسی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت

انتقال سهام عدالت اموات به وراث پس 
از انجام مرحله دوم آزادســازی ســهام 
عدالت به اجرا می رســد بنابراین ورثه 
فعا برای پیگیری این موضوع مراجعه 
حضوری نداشته باشــند. سهام عدالت 
۵۳۲ هــزار تومانی امــروز حدود ۲۰ و 
سهام عدالت یک میلیون تومانی نزدیک 
به ۴۰ میلیون تومــان ارزش دارد. این 
افزایش ارزش سهام عدالت باعث شده 
که بسیاری ها به دنبال احیای آن باشند. 
گروهی از این افراد وراث ســهام عدالت 
هستند.طبق اعام شرکت سپرده گذاری 
مرکزی؛ دو میلیون و ۵۰۰ هزار دارنده 
ســهام عدالت در ۱۰ ســال اخیر فوت 
شده اند که سهام آنها باید تعیین تکلیف 
شود. از آنجایی که ارزش سهام عدالت 
چندین برابر شــده و امکان فروش ۶۰ 
درصد آن هم به وجود آمده، بســیاری 
از وراث برای تعییــن تکلیف آن اقدام 
کرده اند.اما فعا امکان انتقال و واگذاری 
ســهام عدالت متوفیان وجــود ندارد و 

وراث فعــا هیچ مراجعــه حضوری به 
کارگزاری هــا و نهادهــای مرتبط برای 
تعیین تکلیف این ارث نداشــته باشند. 
البته باید یادآوری کرد که سهام عدالت 
بدون برگه انحصار وراثــت قابل انجام 
نیست.طبق اعام شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، وراث ســهام عدالت برای نقل 
و انتقال آن بایــد منتظر اطاعیه های 
ســپرده گذاری مرکزی باشند. در حال 

حاضر کارشناسان شرکت سپرده گذاری 
مرکزی در حال انجام تست های نهایی 
روی میز خدمت یکی از سامانه های این 
تا تمامی فرایندهای  شرکت هســتند 
انتقــال ســهام عدالت متوفیــان غیر 
حضوری انجام شود.ســمات در تاش 
اســت تا در گام دوم فرایند آزادسازی 
ســهام عدالت، وضعیت انتقال ســهام 
عدالت متوفیان را از طریق الکترونیکی 

فراهم کند. هر چند که قرار بود در فاز 
دوم آزادســازی ســهام عدالت، انتقال 
ســهام عدالت متوفیان به اجرا برســد 
اما به بــه دلیل اینکه فروش ۳۰ درصد 
دوم به بعد از عید غدیر موکول شد، این 
اقدام هم با تاخیر انجام می شود و پس از 
مرحله دوم آزادسازی سهام عدالت، زیر 
ساخت های تعیین تکلیف سهام عدالت 
متوفیان آماده و وراث می توانند نسبت 
به ســهام عدالت اموات تصمیم بگیرند.  
وراث و مشموان سهام عدالت می توانند 
ســواات خود در این باره را با شــماره 
تماس ۱۵۶۹ پیگیری کنند و در شرایط 
شــیوع ویروس کرونا نیازی به مراجعه 
حضوری برای دریافت آخرین اطاعات 
از نحوه اقدام برای انتقال سهام عدالت 
اموات نیســت.ازم به ذکر است که تا 
زمانــی که گواهی حصــر وراثت صادر 
نشــده عما هیچ امکانی برای واگذاری 
ســهام عدالت متوفی به ســایر اعضای 

خانواده وجود ندارد.

سهامعدالتاموات،الکترونیکیواگذارمیشود

استانها



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 13 مرداد 1399  13 ذی الحجه 1441  3 آگوست 2020نفت و انرژی
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4419 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

وزیر نیرو:استانها

خاموشی های اخیر به صادرات برق ارتباطی ندارد
وزیر نیرو گفت: این مساله که گفته می شود اعمال خاموشی ها 
بــرای اجرای تعهد در صادرات برق بوده کاما کذب بوده چراکه 
اولویت ما در ابتدا تامین مصارف داخلی اســت.به گزارش وزارت 
نیرو، رضا اردکانیان، وزیر نیرو، شــنبه شب در گفت و گوی ویژه 
خبری گفت: البته کمک های بودجه عمومی دولت، تســهیات 
بانکی، منابع ارزی و فرصت ها هم هســت اما در مقایسه با خیلی 
از دستگاه های خدماتی بخش عمده ای از بار گردش این صنعت 
وســیع بر عهده خود مصرف کنندگان است و احساس نزدیکی 
فراوانــی با خود مردم داریم.وی بــا قدردانی از همراهی مردم در 
مدیریت مصرف آب و برق به ویژه در شرایط کرونایی اظهار داشت: 
سعی کردیم همکاران خاموش کادر درمانی کشور در تأمین آب 
و برق مطمئن باشیم؛ با توجه به نقش اساسی ای که آب در بهبود 
شرایط بهداشــتی دارد و ضرورت رعایت ماحظاتی که از ناحیه 
تیم درمانی و بهداشــتی کشور توصیه می شود و نیز برق که هم 
همه جا مهم است بویژه در شــرایطی که بیمارستان ها و مراکز 
درمانی نیازمند برق مطمئن و پایدار برای ارائه خدمت هســتند 
و اگر همراهی مردم و ارتباط خوبی که برقرار شــد، نبود و نقشی 
که رســانه ها در تحکیم این ارتباط داشتند تابستان امسال باید 
مشکات جدی تری می داشتیم. چرا که تابستان زودرسی بود و 
از اواسط خرداد با دمای باا تابستان شروع شد اما متکی به تجربه 
خود در دو سال گذشته بودیم.به گفته این مقام مسئول اگر آمار 
حدود ۱۵ سال اخیر را نگاه کنیم هر سال به طور متوسط اوج بار 
ما نسبت به سال ماقبل آن ۵ درصد افزایش داشته است و این به 
معنای چند هزار نیاز به ظرفیت ساخت نیروگاه جدید است. برای 
اینکه فقط زمان اوج بار را پاســخگویی کرده و خاموشی نداشته 
باشیم، در نخستین تابستان )تابستان ۹۷( موفق شدیم این میزان 
رشــد را به زیر ۳ درصد کاهش دهیم و در تابستان سال گذشته 
این رقم هم به یک درصد کاهش داده شــد. یعنی تابستان ۹۸، 
برنامه صفر ۹۸ ما یعنی خاموشی صفر در تابستان ۹۸ با اوج باری 

که رشد آن فقط یک درصد نسبت به سال قبل بود سپری شد.

هر سال حدود یک میلیون مشترک جدید برق داریم
اردکانیان گفت: هر سال حدود یک میلیون مشترک جدید داریم 
که باید به اینها برق بدهیم. ســال جهش تولید اســت و طبیعتاً 
واحدهای تولیدی کشور فعال تر به میدان می آید، شرایط تحریم 
است و همه به دنبال فعال سازی همه ظرفیت های کشور هستیم 
که این نیازمند انرژی اســت که هدف نخست ما افزایش عرضه 
انرژی و در قبال آن امکان صادرات و انجام تعهداتی اســت که در 
قراردادهای تبادل انــرژی داریم و منبع ارزی برای صنعت برقی 
اســت که در شرایط تحریم بخش عمده ای از نیازهای ارزی خود 
را باید از این راه تأمین کند و کاهش اوج بار یعنی به گونه ای که 
در تابســتان نه تنها خاموشی ندهیم بلکه بتوانیم بدون لطمه به 
تولید با افزایش عرضه انرژی، برقراری صادرات با اوج بار کمتری 

داشته باشیم.

امسال به نقطه ای نرسیدیم که رسماً اعام کنم اوج بار 99 
سپری شد

وزیر نیرو گفت: امســال به نقطه ای نرسیدیم که رسماً اعام کنم 
اوج بار ۹۹ سپری شد اما با احتمال بسیار باا، امسال هم افزایش 
اوج بار ما نسبت به سال قبل از یک درصد تجاوز نخواهد کرد در 
حالی که به صنایع بزرگ بیش از ۱۰ درصد انرژی بیشتری دادیم. 

وقتی که صنایع بزرگ و واحدهای تولیدی ما درخواســت انرژی 
دارند به این معناســت که خط های تولید اضافه شده و واحدها 
فعال شــده اند.اردکانیان افزود: امسال ۴.۳ درصد انرژی بیشتری 
به بخش کشــاورزی داده شــده اســت و به طور متوسط عرضه 
انرژی رشــد ۴.۵ درصدی داشته اســت. ما توانستیم هم انرژی 
بیشــتری را عرضه کرده و اوج بار کمتری داشته باشیم که این 
به دلیل همراهی و همکاری ای بوده که صورت گرفته اســت. در 
بخش خانگی توانستیم حدود ۴۰۰ مگاوات را توسط شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها مدیریت کنیم و با ارتباط خوبی که با 
مردم برقرار و اطاع رسانی خوبی که در مناطق مختلف کردند و 

مردم با اعتمادی که داشتند همراهی کردند.

خاموشی ها به دلیل صادرات نبوده است
اردکانیان با رد این موضوع که خاموشی ها در استان های جنوبی 
کشــور به دلیل عمل به تعهدات انرژی بوده است اظهار داشت: 
اولویت ما مصارف داخلی اســت و بخشــی از تعهداتی که برای 
صادرات داریم از محل واردات تأمین می شود. با تمام کشورهای 
همسایه امکان تبادل انرژی داریم، از برخی انرژی می خریم و به 
برخی دیگر می فروشــیم.وی گفت: اینکه ایران به عنوان کانون 
اتصال و هاب انرژی منطقه می خواهد ظاهر شود یعنی می خواهد 
از ســرمایه گذاری ده ها ســاله خود در ایجاد شــبکه های انتقال 
اســتفاده کند و به هیچ وجه موضوع برخی اختال های فنی در 
شــبکه ۸۳ هزار مگاوات کشــور به این معنا نیست که به خاطر 
اقامی از صادرات انرژی بوده اســت.وزیر نیرو با اشاره به میزان 
باای بهره مندی شهری و روستایی از انرژی در کشور گفت: قطعاً 
مشــکل توانایی های فنی نیست، کشور ما از این حیث توانمند و 
صنعت برق ما صنعتی متکی به خودش است و به لحاظ علمی و 
دستاوردها، جزو مجموعه های قابل عرضه در سطح جهان است. 
ظرفیت وسیعی در کشور برای طراحی، ساخت و نصب تجهیزات 

وجود دارد.

طلب 4۵ هزار میلیارد تومانی صنعت برق از دولت
این مقام مســئول اظهار داشت: هر کیلووات ساعت انرژی حدود 

۱۴۰ تومان بدون احتساب قیمت سوخت هزینه می برد اما آنچه 
دریافت می شود به طور متوسط ۵۰ درصد قیمت تمام شده است 
و رقم بســیار بزرگی از محل این تکلیفی که بر ما وارد می شود و 
آن مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شــده است که حدود ۴۵ 
هزار میلیارد تومان اســت و صنعت برق از دولت طلبکار اســت. 
همین حدود هم به پیمانکاران، سازندگان و عرضه کنندگان برق 

در بخش خصوصی بدهکار است.

یارانه ها نباید موجب پرمصرفی و بدمصرفی شود
وزیر نیرو تاکید کرد: یارانه ها نباید موجب پرمصرفی و بدمصرفی 
در مصرف کنندگان شود. مجلس ســرحال و برانگیزه ای اکنون 
در کنار دولت اســت و صحبت هایی با اعضای کمیسیون انرژی 
داشــتیم و فکر می کنم یکی دو ماه آینده که کم کم به ســمت 
تدوین ایحــه بودجه ۱۴۰۰ برویم، فرصت خوبی اســت که با 
همفکری نزدیک با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی، 
ساز و کارهایی برای قانون بودجه ۱۴۰۰ در نظر بگیریم و در آن 
یکی از جدی ترین اولویت ها حمایت واقعی از بخش های ضعیف 
و نیازمنــد و رعایت اصول کمک و پرداخت یارانه منطقی به آنها 
اســت، اما بخش هایی که جزو صادرکنندگان هســتند و وظیفه 
خودمان می دانیم که انرژی مورد نیاز آنها را تولید کنیم که چرخ 
تولید و اشتغال کشور متوقف نشود و توسعه هم پیدا کند بپذیرند 
که باید به فکر پایداری این صنعت هم باشــند تا سرمایه گذاری 

های خودشان در معرض خطر و تهدید قرار نگیرد.

افزایش ظرفیت تولید برق با وجود کاهش درآمد نفتی
وزیر نیرو اظهار داشت: ما با اینکه درآمدمان نسبت به دوره قبل 
از محل نفت کاهش پیدا کرده اما تا پایان همین دولت ۲۰ هزار 
مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار می کنیم. آنچه به عنوان وزیر نیرو 
و همکارانم مطرح است اســتفاده از ذره ذره منابع کشور اعم از 
انسانی و حرکت در جهت کاهش ها اعم از کاهش اوج بار، کاهش 
تلفات شبکه و.. اســت و این کاهش چه مخالف و چه موافق هر 
پیمان جهانی باشد به آن وقعی نمی گذاریم و منافع ملی را دنبال 
می کنیم.اردکانیان همچنین اظهار داشت: سازمان های دولتی باید 

نسبت به سال قبل مصرف برق خود را کاهش دهند، از مولدهای 
خودشان اســتفاده کنند، برای اینکه به بخش خانگی خاموشی 
ندهیــم. بیش از ۲۵۰ اکیپ در تهران در پایان ســاعت اداری به 
تمام سازمان ها مراجعه و اگر دستگاه های سرمایشی روشن باشد 
آنها را قطع می کنند.این مقام مســئول درباره وضعیت بارش ها 
اظهار داشت: امسال در ســال آبی ۹۹-۹۸ شرایط خوبی حاکم 
بود و حدود ۳۱۱ میلی متر بارندگی داشتیم که نسبت به متوسط 
۵۰ ساله ۲۸ درصد بیشتر است، اما نسبت به سال قبل که سال 
تری بود حدود ۸ درصد کمتر بوده است.وی افزود: همانگونه که 
دو سال پیاپی خشکســالی به معنای ورود کشور به خشکسالی 
نیســت دو سال پیاپی ترسالی هم به معنای ورود کشور به دوره 

ترسالی نیست. 

افتتاح 18 سد در سال جاری
اردکانیان با اشاره به برنامه وزارت نیرو اعم از بهره برداری و افتتاح 
در مجموع ۱۸ ســد در ســال جاری همچنیــن گفت: از جمله 
پروژه ها، پروژه های مرزی ماست که سرمایه گذاری قابل توجهی 
را برای توسعه منابع آب و خاک مرزی کشور در ۱۲ استان مرزی 
بویژه در ســال های اخیر با عنایات رهبــری و اجازاتی که برای 

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دادند انجام شده است.
وی افــزود: تا پایان دولت تعداد ســدهای مــرزی در مدار بهره 
برداری به ۷۳ ســد در استان های مرزی خواهد رسید و این بدان 
معناســت که ظرفیت آب تنظیم شده این مناطق با توجه به دو 
برابر شــدن جمعیت اینها حدود ۱۲ برابــر خواهد بود.وزیر نیرو 
ادامه داد: در کشور ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در حدود ۶۰ هزار 
روســتا سکونت دارند که مسئله ۹۰ درصد این جمعیت از حیث 
بهره مندی از آب شرب سالم و بهداشتی پایدار برطرف شده است. 
از این تعداد، ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۳۹ هزار روســتای 
باای ۲۰ خانوار هستند که حدود ۱۷ میلیون نفر آنها زیر پوشش 
هستند و آنهایی که تحت پوشش نیستند به این معنا نیست که 
به آب دسترسی ندارند، بلکه اینها هم مانند مناطق شهری باید از 

آب به صورت ۲۴ ساعته بهره مند باشند.

هدف؛ دسترسی کامل مناطق روستایی به آب شرب سالم 
پایدار

وزیر نیرو افزود: هدف ما دسترسی کامل مناطق روستایی به آب 
شرب سالم و بهداشتی همانند مناطق شهری است. قبل از دولت 
حدود یک میلیون روستایی به شبکه آب پایدار دسترسی داشتند 
که تاکنون ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به این تعداد اضافه شده اند 
که این رقم تا پایان دولت به حدود ۹.۵ میلیون نفر خواهد رسید.

اردکانیان درباره حل مشــکل آب غیزانیه در اســتان خوزستان 
هم گفت: بخشــی از مشــکات غیزانیه هم رفع شده و تا پایان 
تابستان مشکل این منطقه به طور جدی برطرف خواهد شد.این 
مقام مســئول همچنین درباره مشکل آب در تبریز هم گفت: از 
فروردین امســال به این سمت به دلیل شرایط کرونایی بین ۷ تا 
۴۰ درصد در مقایســه با سال قبل افزایش مصرف آب داشتیم و 
تبریز جزو شهرهای با مصرف باا بود که مشکل آن در حال حل 
شــدن است. همکاران من روزهای پنجشنبه و جمعه در منطقه 
بودند و با مســئوان محلی و مقامات محلی تماس هایی داشتند 
که منابع ملی برای سرعت دادن به یک پروژه در حال اجرا فراهم 

شده و در روزهای آینده رفع دغدغه خواهد شد.

 شهردار کرج: 
 برای کم کردن مشکاِت زیست محیطی 

تاش می کنیم  
احــداث تصفیه خانه های محلی یکــی از این راه های 
کاهش مشکات حوزه محیط زیست است.علی کمالی 
زاده در مراسم افتتاح تصفیه خانه مهرویا اظهار داشت: 
این پروژه جزو تباصر ۲۸ گانه ســال ۹۹ بوده است.وی 
گفت: امیدوارم با تاشی مضاعف بتوانیم تمام پروژه های 
این بخش را تا پایان سال به اتمام برسانیم.به گفته این مسئول؛ همه هدف شورا و 
شهرداری کاهش معضات زیست محیطی و ساختن شهری پایدار در همه حوزه 
ها است.شــهردار کرج در ادامه از ساخت ۲ تصفیه خانه دیگر خبر داد و افزود: کار 
احداث این دو تصفیه خانه در حال انجام است.کمالی زاده نقش پروژه های اینچنینی 
در حفاظت از محیط زیست را موثر دانست و عنوان کرد: برای کاهش هزینه های 
شهری و مشکاِت زیست محیطی برنامه ریزی های خوبی انجام گرفته است.وی با 
اشاره به اینکه بشر همیشه خود را با الگوهای مختلف تطبیق داده است، یادآور شد: با 
سود بردن از تکنولوژی های جدید برای ساختن شهری توسعه یافته تاش می کنیم.

پیشرفت ۷۰ درصدی مجتمع آبرسانی قاهان
 بهره برداری از مجتمع آبرسانی قاهان 

در هفته دولت
معاون بهره برداری و توســعه آب شرکت آب و فاضاب استان قم از پیشرفت ۷۰ 
درصدی مجتمع آبرسانی قاهان خبر داد و گفت: این پروژه در هفته دولت امسال 
به صورت کامل وارد مدار بهره برداری می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
و فاضاب اســتان قم، مهندس »جاســب زنگنه اینالو« با اشاره به یکپارچه سازی 
شــرکت های آب و فاضاب شهری و روستایی اظهار کرد:  یکپارچه سازی موجب 
هم افزایی در اجرای پروژه های آب و فاضاب اســتان به ویژه تســریع در تکمیل 
مجتمع های آبرسانی روستایی شد.وی تکمیل مجتمع آبرسانی قاهان را از جمله 
این پروژه ها ذکر کرد و  پیشــرفت ۷۰ درصدی این پــروژه مورد تاکید قرار داد و 
گفت: با توجه به فرسوده بودن مخزن فعلی و به منظور بهبود فشار آب در باادست 
مجتمع آبرسانی قاهان در اولویت بهره برداری قرار گرفت.معاون بهره برداری و توسعه 
آب شرکت آب و فاضاب استان قم با اشاره به احداث یک مخزن هزار مترمکعبی 
و ۵۰۰ متر لوله گذاری برای تکمیل این پروژه خاطرنشان کرد: این مجتمع آبرسانی 
در مجموع با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات تکمیل مجتمع های 
آبرسانی روســتایی اولویت دار به بهره برداری خواهد رســید.وی از بهره برداری از 
مجتمع آبرسانی قاهان در هفته دولت خبر داد و یادآور شد: بهره برداری از این پروژه 
موجب بهبودی وضعیت تامین آب در روســتای قاهان شده و آب با فشار مناسب 
به تمام مناطق روســتا خواهد رسید.وی شــرکت های هفت گردوت پارس و مهد 
گستر قم را پیمانکار و مهندسین مشاور طرح افرا را مشاور این پروژه اعام کرد و 
حصارکشی به طول ۱۰۰ متر، محوطه سازی به حجم ۶۰۰ مترمربع، ساخت اتاقک 
شیرآات، ایجاد جاده دسترسی به طول ۶۰۰ متر و ساخت ۲ باب حوضچه شیرآات 

را از دیگر جزییات این پروژه برشمرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران خبر داد:
 امضای2400 تفاهم نامه برای مدیریت

 مصرف بهینه برق
مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اعام 
این خبر گفت:  این شرکت در راستای اجرای برنامه عملیاتی اباغی شرکت توانیر و 
عدم اعمال خاموشی تاکنون بیش از  ۲۴۰۰تفاهم نامه همکاری  با مشترکین دارای 
کنتور هوشمند فهام در سطح غرب استان مازندران به امضا رسیده که گام موثری 
در جهت مدیریت  پیک بار تابستان امسال به شمار می آید.ی ادامه داد: همچنین، 
ادارات، صنایع، چاه های آب کشــاورزی، شــالیکوبی ها، مرغداری ها، سردخانه ها، 
ایستگاه های پمپاژ آب، تصفیه خانه ها و مجتمع ها ومراکز تجاری از جمله مشترکانی 
هســتند که با امضا تفاهم نامه جهت گذر از پیک تابستان همکاری ازم با شرکت 
توزیع نیروی برق غرب مازندران به عمل می آورند.وی با اظهار این که افزایش دما و 
گرمای فراتر از حد معمول هوا منجر به افزایش مصرف برق و به مدار آمدن بارهای 
سرمایشی شده، افزود:  این امر امکان تامین برق را در ساعت های اوج مصرف )۱۲ 
الی ۱۸ بعد از ظهر( با مشکل مواجه کرده و ضرورت مدیریت مصرف از سوی عموم 
مشترکان گرامی را دوچندان می کند. فرح زاد تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق 
غرب مازندران به منظور جلوگیری از  بروز خاموشی ناشی از افزایش مصرف برق  در 

سطح استان، تدابیر گسترده ای را  اتخاذ کرده است .

افزایش استقبال از بورس انرژی
بررســی آمار بورس انرژی حکایت از افزایش معامات و اســتقبال از بازار 
انرژی دارد. محصواتی که امسال برای عرضه در بورس انرژی در نظر گرفته 
شده، شامل نفت خام سبک و سنگین به عاوه میعانات گازی پارس جنوبی 
و فراورده های نفتی شامل گازوئیل و نفت کوره بوده که طی ماه های اخیر 
گازوئیل و نفت کوره نیز در بورس انرژی عرضه و معامله شد که استقبال از 
آن نیز مناسب بوده است و شاهد افزایش حجم معامات و عرضه در بورس 
انرژی هستیم.بر اســاس آمار و اطاعات سایت شرکت ملی نفت، از خرداد 
مــاه تا کنون میعانات گازی پارس جنوبی تحویل زمینی ۱۰۰ هزار بشــکه 
با قیمت پایه ۲۹.۴۷ دار در هر بشــکه و میعانات گازی تحویل دریایی در 
یک نوبت یک میلیون بشــکه با قیمت پایه منفی ۱۱ دار نســبت به نفت 

خام دوبی عرضه شد.

تولید نفت روسیه افزایش یافت
تولید نفت روسیه در ژوییه در آستانه اجرای مرحله دوم توافق اوپک پاس و تسهیل 
محدودیت عرضه، اندکی افزایش یافت.آمار مقدماتی وزارت انرژی روسیه نشان داد 
که تولیدکنندگان این کشــور در ماه میادی گذشــته ۳۹.۶۳ میلیون تن نفت و 
میعانات تولید کردند که معادل ۹.۳۷۱ میلیون بشــکه در روز بوده و بااتر از تولید 
۹.۳۲۹ میلیون بشــکه در روز در ژوئن است.اوپک و متحدانش شامل روسیه که به 
اوپک پاس معروف هســتند، ماه گذشته توافق کردند کاهش تولیدشان را از ۹.۶ 
میلیون بشکه در روز که در فاصله مه تا ژوییه اجرا کردند، به ۷.۷ میلیون بشکه در 
روز از اوت تا پایان سال ۲۰۲۰ تسهیل کنند. اما افزایش تولید این گروه با افزایش 
موارد ابتا به ویروس کرونا در سراسر جهان و مبهم شدن وضعیت تقاضا برای نفت 
مصادف شــده است.روسیه که در دورهای قبلی توافق کاهش تولید نفت در عمل 
به تعهداتش کوتاهی می کرد، در ماه مه و ژوئن نرخ پایبندی تقریبا کاملی داشت. 

افزایش بیش از 10 درصدي میزان برق 
مصرفي استان زنجان 

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان گفت: سیر مصرف برق در 
زنجان روند صعودي خــود را ادامه داده و میزان مصرف ۶۰۲  مگاوات به ثبت 
رسید.به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان علیرضا 
علیزاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق استان زنجان، در 
گفت و گو با خبرنگار واحد خبر صدا و ســیماي مرکز زنجان از ســیر صعودي 
مصرف برق در استان خبر داد.وي افزود:در طي هفته گذشته سیر مصرف برق 
در زنجــان روند صعودي خود را ادامه داده میزان مصرف ۶۰۲ مگاوات به ثبت 
رســید.علیرضا علیزاده ادامه داد: به دنبال افزایش دماي هوا و به تبع آن میزان 
مصرف، در صورت عدم رعایت الگوي مصرف توسط مشترکان و به منظور حفظ 
پایداري شبکه، این شــرکت ناچار به اعمال مدیریت اضطراري بار خواهد بود.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان میزان مصرف برق در سال 
۹۸ را  ۵۵۹.۸ مگاوات اعام و اظهار کرد: میزان مصرف امســال نسبت به سال 
قبل با بیش از ۱۰ درصد رشد مواجه شده است.وي خاطرنشان کرد : در طول 
هفته جاري با افزایش دماي هوا، میزان مصرف برق در استان، از میزان سهمیه 
اختصاصــي فراتر مي رود و با بیان این که ۷ درصد بار مصرفي اشــتراک هاي 
خانگي استان، نوعاً سرمایشي است اظهار داشت: در حال حاضر به نسبت مدت 
مشــابه سال قبل، حدود ۴۲ درصد رشــد مصرف با لحاظ مشترکین جدید را 

دراستان شاهد هستیم. 

مدیرعامل شرکت گاز مازندران؛
۳۸۵ روستا شهرستان بابل از نعمت 

گازطبیعی بهره مند هستند
 جلســه بررســی پــروژه گازرســانی بــه مناطق 
کوهســتانی بابل با حضــور نماینده مــردم بابل در 
مجلس شورای اســامی، فرماندار بابل و مدیرعامل 
شــرکت گاز مازندران در ســاری برگزار شد."جعفر 
احمدپور"مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت:درحال 

حاضر از تعداد ۴۳۸ روستا قابلیت گازرسانی شهرستان بابل تعداد ۳۸۵ روستا 
از نعمت گازطبیعی بهره مند شــده اند و ۱۷ روســتا نیز در مرحله  اجرا می 
باشند .احمدپور با اشاره به پروژه گازرسانی به ۷۱ روستا در منطقه کوهستانی 
شیخ موسی در حال بررسی و طراحی است، تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ میلیارد 
تومان پیش بینی بودجه برای گازرسانی به این منطقه نیاز می باشد و ۶ هزار 

و ۷۰۰ خانوار از این نعمت بهره مند خواهد شد.

قیمتهای نفت روز جمعه از خبر کاهش تولید نفت آمریکا 
ســود برد و افزایش یافت اما تحلیلگران نســبت به تداوم 
ریسکهای نزولی فراوان هشــدار داده اند. به گزارش اداره 
اطاعات انرژی آمریکا نشان داد که ذخایر نفت این کشور 
هفته گذشــته ۱۰.۶ میلیون بشــکه کاهش داشته است. 
همچنیــن این آژانس روز جمعه اعام کرد که تولید نفت 
آمریکا در ماه مه دو میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده 
و به ۱۰ میلیون بشــکه در روز رسیده است.با وجود رشد 
قیمتهای نفت در روزهای گذشــته و ثبت رشد ماهانه در 
ژوییه که چهارمین رشد ماهانه نفت برنت و سومین رشد 
ماهانــه نفت آمریکا بود، تحلیلگــران متعددی طی هفته 
گذشته نسبت به تیره شدن دورنمای نفت همزمان با ظهور 
ریســکهای مربوط به وضعیت اقتصادی و پاندمی ویروس 
کرونا هشــدار دادند.تحلیلگران بانک استاندارد چارترد در 
یادداشتی نوشــتند: روند صعودی قیمتهای نفت در یک 
ماه گذشته متوقف ماند و ما همچنان تصور می کنیم که 
قیمتها یک اصاح نزولی خواهند داشــت تا ضعیف شدن 
روند احیای تقاضا و تیره شــدن چشــم انداز اقتصادی را 
منعکس کنند.این بانک سرمایه گذاری ادامه داد: دیدگاه 
کلی این اســت که توازن بازار نفت در نیمه دوم سال طی 

ماه گذشته به میزان قابل توجهی ضعیف شده است. دیگر 
به ندرت از بهبود سریع تقاضا و محدودیت عرضه در بازارها 
صحبت می شود، در حالی که دیدگاه مذکور کمک کرده 
بود نفت برنت از مرز ۴۰ دار در هر بشــکه عبور کند. در 
عوض، صحبت اصلی در میان معامله گران به این موضوع 
متمرکز شــده که دقیقا چه میزان تقاضا برای نفت از بین 
خواهد رفت و چه مدت طول خواهد کشید تا سطح ذخایر 
نفت عادی شود.این ارزیابی برخاف رفتار قیمتهای نفت در 
شش هفته گذشته بوده است. با از میان رفتن نوسان، بهای 
وســت تگزاس اینترمدیت در حدود ۴۰ دار و نفت برنت 
چند دار بیشــتر از آن ثابت مانده است. با وجود این که 
خوش بینی به بازگشایی اقتصادی ناپدید شده اما قیمتها 
در همین محدوده مانده اند.به گفته تحلیلگران استاندارد 
چارتــرد، قیمت باای ۴۰ دار نفــت برنت با اخباری که 
پیرامون پاندمی و دورنمای اقتصاد جهانی منتشر می شود، 
منطبق نیست و با دورنمای بدبینانه از عوامل بنیادین بازار 
نفت در تضاد شدید است.با این حال آخرین گزارش اداره 
اطاعات انرژی آمریکا نشــان داد که تقاضا برای بنزین در 
هفتــه منتهی به ۲۴ ژوییه به ۸.۸ میلیون بشــکه در روز 
رشد کرد و حداقل موقتا به چندین هفته کاهش پایان داد. 

سطح مصرف مذکور، بااترین میزان در چهار ماه گذشته 
بوده است.بعاوه رشد موارد ابتا به ویروس کرونا در آمریکا 
اندکی آهســته شــده و ایالتهای کلیدی ماندن تگزاس، 
فلوریدا و کالیفرنیا شــاهد کاهش موارد ابتا در مقایسه با 
اوج اخیرشــان بوده اند. به گفته تحلیلگران شرکت کلیر 
ویو انرژی، این امر می تواند منزله فروکش ریسک کندی 
تقاضا یا قرنطینه های هدفمند باشد اما دورنمای موج دوم 
شــیوع ویروس کرونا در اواخر سال همچنان یک ریسک 
جدی تلقی می شــود.اما احساسات هفته به هفته تغییر 
می کند و معلوم نیســت این دیدگاه که بازارهای نفت در 
نیمه دوم سال با کمبود عرضه مواجه می شوند، درست از 
آب درخواهد آمد یا خیر. شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی 
هفته گذشته هشدار داد که تسهیل محدودیت عرضه اوپک 
پاس باعث تجدید اشباع عرضه در چهار ماه آینده خواهد 
شد.به گفته بیورن تونهاگن، مدیر تحقیقات بازار نفت در 
ریســتاد انرژی، انتظار می رود عرضه جهانی در چند ماه 
آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند و از رشد تقاضا فراتر 
رود. تجربه اوپک برای افزایش تولید از اوت ممکن اســت 
تاثیر منفی داشــته باشد زیرا وضعیت تقاضا برای نفت به 

هیچ وجه بهبود پیدا نکرده است.

چرا نفت در ۴۰ دار گیر کرده است؟
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گزیده خبر رییس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد

افزایشسهمایراندرکریدورهایترانزیتبینالمللی
رییس کل سازمان توسعه تجارت بر ضرورت همکاری کلیه 
دســتگاه های اجرایی مرتبط برای تحقق اهداف پیش بینی 
شــده و توسعه ســهم کشــورمان در کریدورهای ترانزیت 
منطقه ای و بین المللی تأکید کرد.به گزارش وزارت صمت، 
حمید زادبوم در نشســت کمیته کارشناســی شورایعالی 
توسعه صادرات غیرنفتی، با اشاره به جلسه اخیر برگزار شده 
با حضور معاون اول رئیس جمهور در خصوص حمل و نقل و 
ترانزیت اظهار داشت: کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط باید 
برای تحقق اهداف پیش بینی شــده و توسعه سهم ایران در 
کریدورهای ترانزیت منطقه ای و بین المللی همکاری ازم را 
داشته باشند.زادبوم در ادامه پس از ارائه گزارش دفتر توسعه 
خدمات بازرگانی از میزان تخصیص تسهیات ریالی صادرات 
از محل منابع صندوق توسعه ملی طی سال ۹۸ و اقدامات 
انجام شــده از ابتدای سال جاری، بر عملیاتی شدن فرآیند 
پرداخت این تســهیات در قالب بسته حمایت از صادرات 
غیرنفتی ســال جاری تأکید کرد.وی افزود: درخواست های 
تعــدادی از بنگاه های صادراتی از طریق ســامانه ســپیدار 

سازمان ثبت گردیده و کماکان بنگاه های متقاضی می توانند 
در این ســامانه ثبت نام نمایند که البته مهمترین شرط آن 
عدم داشتن تعهدات ارزی معوق از سوی بنگاه های متقاضی 
است.دبیر شورایعالی توســعه صادرات غیر نفتی کشور در 
بخش دیگری از دستور کار جلسه کمیته کارشناسی با اشاره 
به اباغ مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی 
رئیس جمهور مبنی بر تکلیــف وزارت صمت برای تدوین 
و اباغ ســازوکارهای تشویقی برای بازگشت ارز صادرات به 
چرخه اقتصاد کشــور اظهار داشــت: پیش نویس این بسته 
توسط سازمان در دست تهیه و اقدام است و از دستگاه های 
اجرایی و بخش غیر دولتی عضو کمیته کارشناسی شورای 
عالی صادرات خواســته ایم در این مورد نقطه نظرات خود را 
به فوریت به دبیرخانه شــورا ارائه نمایند.بیست و هفتمین 
نشست کمیته کارشناســی شورایعالی توسعه صادرات غیر 
نفتی، با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش های 
غیر دولتی عضو و به ریاســت رئیس کل ســازمان توسعه 

تجارت ایران در محل این سازمان برگزار شد.

 مدرس خیابانی؛
 هدفگذاری برای تحقق جهش تولید

 از ۴ مسیر
سرپرســت وزارت صمت از رشــد تولیــد محصوات منتخــب صنعتی تحت 
بی ســابقه ترین تحریم ها خبر داد و گفت: برای داخلی سازی 3.2 میلیارد دار از 
مواد اولیه و کااهای مورد نیاز تولید که تا پیش از این وارد می شده، هدفگذاری 
صورت گرفته و ۱۴3 قطعه گلوگاهی برای داخلی ســازی شناسایی شده است.

حســین مدرس خیابانی در همایش معاونان امور صنایع ســازمان های صمت 
اســتان ها گفت: عمده مســئولیت مرتبط با جهش تولید به عهده معاونت امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به تناسب آن، معاونت های صنایع 
در ســازمان های صمت استان ها نیز باید نظیر معاونت امور صنایع در وزارتخانه 
باید پای کار باشــد.وی با بیان اینکه انتظارات از وزارت صمت در ســال جهش 
تولید بسیار باا است، گفت: مقام معظم رهبری در خصوص سال جهش تولید 
فرموده اند که تحقق جهش تولید تکلیف همگانی است، در این راستا باید بدانیم 
که تحقق اهداف جهش تولید کار یک دســتگاه نیست؛ هرچند که خود وزارت 

صمت نقش پررنگی در این موضوع دارد.

لزوم همگرایی و اجماع سازی دستگاه های مختلف برای تحقق جهش 
تولید

سرپرســت وزارت صمت با تأکید بر لزوم همگرایی و اجماع سازی دستگاه های 
مختلــف برای تحقق جهش تولید اضافه کرد: بانک ها، تامین اجتماعی، مالیات، 
استاندار به عنوان رئیس ستاد تسهیل در استان ها، گمرک و دیگر دستگاه های 
مرتبط در اســتان ها باید همگرا و در یک مســیر حرکت کنند که معاونت های 

امور صنایع سازمان های صمت استان ها باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.

هدفگذاری برای تحقق جهش تولید از 4 مسیر
مدرس خیابانی با بیان اینکه ۴ مسیر برای جهش تولید هدفگذاری شده است، 
بیان کرد: اســتفاده از ظرفیت های خالی واحدهــای تولیدی یکی از این چهار 
مسیر است که معاونت های امور صنایع در سازمان های صمت استانی باید این 
ظرفیت ها را شناســایی کنند.وی با بیان اینکه میانگین ضریب اشتغال صنعتی 
۵۸ درصد است و می خواهیم این ضریب را به ۶۵ درصد برسانیم، گفت: از محل 
به کارگیری ظرفیت های خالی افزایش و همچنین جهش در پارامترهای تولید 
به وقوع می پیوندد.سرپرســت وزارت صمت تکمیل طرح های نیمه تمام را از 
دیگر مسیرهای تحقق جهش تولید دانست و افزود: به دنبال شناسایی طرح های 
نیمه تمام و رفع مشــکات آنها هستیم و معاونتهای صنایع سازمان های صمت 
اســتان ها باید این طرح های مشکل دار را شناســایی نمایند.مدرس خیابانی 
ادامه داد: بخشی از مشکات این طرح ها از محل ظرفیتهای استانی و همچنین 
ســتادهای تسهیل اســتان ها قابل رفع و پیگیری و برخی دیگر در کشور حل 

می شود که این موضوعات باید پیگیری و اطاع رسانی شود.

هدفگذاری برای احیای 1500 واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی
وی راه اندازی واحدهای صنعتی معدنی تعطیل یا راکد در درون یا بیرون شهرک 
های صنعتی را از دیگر مســیرهای جهش تولید دانست و گفت: سازمان صنایع 
کوچک شــهرک های صنعتی برای احیای ۱۵۰۰ واحد مســتقر در شهرکها و 
نواحی صنعتی هدفگذاری کرده است و با راه اندازی این واحد ها جهش تولید نیز 
اتفاق می افتد.سرپرست وزارت صمت دستیابی به فناوری را مسیر چهارم برای 
تقویت جهش تولید دانســت و افزود: هرجا صنعت با فناوری در هم می آمیزد 

ساختار تولید طبیعت عوض می شود و ارتقا می یابد.

غریب پوراعام کرد:
امسال برای نخستین بار تولید فواد خام 
ایران از مرز ۳۰ میلیون تن عبور می کند

رییس هیات عامل ایمیــدرو اعام کرد: صنعت فواد 
2۰۰ هزار شغل مســتقیم در کشور ایجاد کرده است. 
غریب پور تاکید کرد: امســال برای نخستین بار تولید 
فواد از 3۰ میلیون تن عبور می کند.به گزارش روابط 
عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور با اشــاره به اثرات 

افتتاح طرح های فواد، افزود: ایجاد هر شــغل در زنجیره فواد از ابتدای بخش 
معدن تا انتهای زنجیره، ســبب شکل گیری ۱۷ شغل غیرمستقیم و پایدار می 
شود.وی با اشاره به برنامه چشم انداز توسعه فواد گفت: روند کنونی نشان می 
دهد خوشبختانه کشورمان پیش از افق ۱۴۰۴ به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فواد 
دست می یابد.غریب پور تصریح کرد: امسال با افزایش ۵ میلیون تن به ظرفیت 
تولید، ظرفیت نهایی تولید فواد خام به ۴2 میلیون تن می رسد.وی پیش بینی 
کرد که تا پایان ســال 3۱ میلیون تن فواد خام در کشور تولید شود.وی درباره 
ظرفیت صادراتی فواد کشور گفت: کشورمان در حال حاضر از ظرفیت صادراتی 

بیش از ۴ میلیارد داری در صادرات برخوردار است.

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه اعام کرد:
افزایش ۱۳ درصدی تخلیه و بارگیری کاا و 

رونق صادرات غیر نفتی 
مدیر بنــادر و دریانوردی بندرلنگــه از جابجایی ۱.۵ 
میلیون تن انواع کاا و افزایش چشمگیر 3۹ درصدی 
صادرات غیرنفتــی و همچنین رشــد ۴2۸ درصدی 
عملیات کانتینری در ۴ ماهه نخست سال ۹۹ در بنادر 
غرب هرمزگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره 

بنادر و دریانوردی بندرلنگه، »قاسم عسکری نسب« اظهار داشت: در دوره زمانی 
۴ ماهه ســال ۹۹، در مجموع یک میلیون و ۴۵۹ هزار و ۷2۱ تن انواع کاا در 
بندرلنگه و بنادر وابسته به آن تخلیه و بارگیری شد که از این میزان، ۶۹۱ هزار 
و ۵۹۰ تن که رشد ۱3 درصدی را نشان می دهد مربوط به کااهای غیر نفتی 
و ۷۶۸ هــزار و ۱3۱ تن دیگر به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.مدیر بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه میزان صادرات کااهای غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان را 
3۵3 هزار و ۷۸۸ تن اعام کرد و افزود: عمده این محموله های صادراتی شامل 
میوه و تره بار، خشــکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده است که در این 
بخش از عملیات،  افزایش 3۹ درصدی را شــاهد بودیم و همچنین 2۹۱ هزار 
و ۷۵۸ تــن از این نوع محموله های تجاری، به صورت رویه کابوتاژ)کران بری( 
جابجا شــدند که این میزان نیز نمایانگر رشــد 32 درصدی در مقایسه با سال 
گذشته می باشد.عسکری نسب اضافه کرد: طی ۴ ماه نخست سال جاری، بیش 
از ۱۷ هــزار تن کاای غیر نفتی وارد بنادر غرب هرمزگان شــد که رقم آن در 
همسنجی با سال گذشته، ۱۷ درصد کاهش داشته است.این مقام مسئول افزود: 
حجم صادرات محصوات کشاورزی، دامی و احشام در بندرلنگه به رقم ۸۹ هزار 

و 32۸ تن رسید که رشد 3 درصدی در این زمینه به ثبت رسید.

معاون وزیر صمت خبر داد:
تولید ۲۲ محصول صنعتی در سه ماه 

اول امسال افزایش یافت
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، معدن و تجــارت گفت 
: حدود 3 هــزار واحد منتخب اصلی فعــال صنعت و معدن بطور 
منظم تولیداتشــان پایش و رصد می شود.به گزارش وزارت صمت، 
ســعید زرندی در جلسه هماهنگی سامانه پایش گفت: با عنایت به 
نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید و اهمیت رصد و پایش 
وضعیت تولیدات کشــور، پایش تولید محصوات منتخب صنعتی 
که دارای ســهم حدوداً ۶۰ درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت 
هستند در دســتور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته 
اســتوی بیان کرد: در سه ماهه امســال از بین 3۶ کاای منتخب 
صنعتی و معدنی که مورد پایش قرار گرفت 22 محصول با رشــد 
تولید، ۱3 محصول با کاهش تولید و ۱ محصول بدون تغییر نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل بوده اند.زرندی افزود: در این سه ماهه 
انواع خودروی سواری، وانت، کمباین، دارو، پودر شوینده، استیک، 
نِئوپان، تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، فواد خام، محصوات 
فوادی، مس، آلومینیوم، ســیمان و… رشد تولید داشته اند.معاون 
طرح وبرنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این رشــد 
در وضعیتی بوده است که کشــور در شرایط سخت بیماری کرونا 
بوده اســت.زرندی افزود: بخش تولید در سه ماهه اول سال با تمام 
مشــکات و محدویت های که از سال گذشــته برای اقتصاد ایران 
بوجود آمد و مسائل مرتبط با کرونا توانست روی پای خود بایستد.

وی همچنین گفت: در ســه ماه امسال جواز تأسیس ۷3۷3، پروانه 
بهره برداری ۱۱۵۸، پروانه اکتشاف 2۰۵ گواهی کشف ۱۰3، پروانه 
بهره برداری معدن ۱2۶ پروانه های صنفی ۱۵۵2۴۶ کارت بازرگانی 
۱۱۴۱، گواهی امضای الکترونیکی ۴۹۶۷۰، نماد اعتماد الکترونیکی 

۷۷3۶ وپروانه بهره برداری نرم افزار 3 فقره صادر شده است.

معاون گمرک اعام کرد
ترخیص فوری کااهای اساسی و 

غیراساسی تولیدی
آنطور که معاون فنی گمرک ایران می گوید با اقدامات انجام شــده 
تمامی کااهای اساسی به محض دریافت مجوز و اعامیه تأمین ارز 
به صورت اعتباری امکان ترخیص فوری دارند. کااهای غیراساسی 
نیز به تشــخیص وزارت صمت فورا ترخیص خواهند شــد. بعد از 
رایزنی های صورت گرفته در مورد تســهیل ترخیص حدود شش 
میلیارد دار کاای رسوب کرده در گمرک و بنادر و موافقت رئیس 
جمهور با پیشنهادهای گمرگ در این رابطه، امکان ترخیص فوری 
کااهای اساسی و غیراساسی با اولویت کااهای تولیدی فراهم شده 
اســت.در همین زمینه مهرداد جمال ارونقــی - معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایــران-  در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص کاا  
توضیحاتی به ایســنا ارائه کرد که در مجموع نشان دهنده ترخیص 
فوری کااهای اساسی و غیراساســی تولیدی است.ارونقی با اشاره 
به شــرایط ترخیص کااهای اساسی گفت : با توجه به مصوبه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است 
تمامی کااهای اساسی به محض اینکه صاحبان آن ها با مراجعه به 
بانــک عامل بتوانند اعامیه تأمین ارز بــه صورت اعتباری دریافت 
کنند فوری ترخیص خواهند شد، بعد از آن نیز بانک ظرف سه ماه 
پیگیری ها و رســیدگی های بعدی را انجام می دهد و در این رابطه 
هیچ مشــکلی وجود ندارد.اما ارونقی درباره کااهای غیراساسی در 
گــروه )2( نیز توضیحاتی ارائه کرد که طبق آن لیســت کااهایی 
که تا قبل از 2۰ تیرماه امســال به گمرک اظهار و دارای قبض انبار 
هســتند در اختیار وزارت صمت قرار گرفته و از سوی دیگر لیست 
کااهایی که تا این تاریخ اظهار نشــده بودند از سوی سازمان بنادر 
به وزارت صمت ارائه شــده  است، بر این اساس به تشخیص وزارت 
صمــت، با اولویت کااهای تولیدی و مــواد اولیه تولید در رابطه با 
ترخیص آن ها فوری اقدام خواهد کرد که این کااها با ارز اشخاص 
یا سایر رویه ها و با صدور مجوز از بانک مرکزی ترخیص می شوند.

وی همچنین اشــاره ای به  اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی 
به وضعیت ترخیص کااها داشــت و گفت کــه طی اطاعیه ای از 
کلیه صاحبان کاا اعم از حقیقی یا حقوقی خواســتیم تا چنانچه 
درخواســتی مبنی بر ترخیص درصدی یــا کامل کااهای درصف 
تخصیــص خود به گمرک های اجرایی یا گمــرک ایران  دارند، یا 
آنهایی که تاکنون مشکل ترخیص کااهای ثبت سفارش شده آنها 
حل نشده و نتوانسته اند ترخیص انجام دهند، به گمرک اعام کنند.

این مقام مســئول در گمــرک ایران افزود: بر این اســاس، در میز 
خدمتــی که با حضــور نمایندگان وزارت صمــت، گمرک و بانک 
مرکزی تشکیل شــد حدود 2۰۰ مراجعه صورت گرفت که بعد از 
بررسی های انجام شده 2۰ درصد آن ها توانستند تعیین تکلیف شوند 

و ۸۰ درصد دیگر نیز به وزارت صمت اعام شد.

دبیر قرارگاه جهــش تولید وزارت صمت 
گفت: با اســتفاده از ظرفیت های داخلی، 
تکمیل طرح های نیمه تمام، فعالســازی 
ظرفیت هــا و افزایش تولید در واحدهای 
صنعتی در واحدهای مختلف برای کاهش 
۱۰ میلیارد دار واردات برنامه ریزی شده 
است.به گزارش وزارت صمت، سیدمهدی 
نیازی در یک برنامه تلویزیونی، با بیان این 
مطلب، افــزود: وزارت صمت در مدیریت 
جدیــد ۴ رویکرد را دنبــال می کند.وی 
ادامه داد: ۴ رویکرد جهش تولید و تعمیق 
ســاخت داخل، تکمیل طرح های نیمه 
تمام و ســرمایه گذاری، مدیریت واردات 
و توســعه صادرات، تنظیم بازار در وزارت 
صمت طراحی و برنامه ریزی شــد که 3 
مورد در راستای جهش تولید برنامه ریزی 
شده و برنامه های وزارتخانه نیز بر همین 
مبنا برای تحقق جهش تولید اســت.دبیر 
قرارگاه جهش تولیــد وزارت صمت بیان 
کرد: یکــی از نهادهایی که با رویکرد رفع 
موانع تولید شروع به فعالیت کرد، قرارگاه 
جهش تولید است که در دوره جدید ۱۰ 
جلسه با حضور مدرس خیابانی »سرپرست 
وزارت صمت« در این قرارگاه برگزار شده 
است و نمایندگان بانک مرکزی و گمرک 
نیز در جلسات حضور دارد و موانع تولید 

در حوزه بانکی و مالیات با توجه به قانونی 
که در مجلس تصویب شده است و آیین 
نامه آن در سال گذشته اباغ شد، بررسی 
می شود.نیازی گفت: هدف میان مدت سه 
ساله برای تعمیق ســاخت داخل برنامه 
ریزی شده که در همین راستا ۱۰ میلیارد 
دار کاهش واردات برنامه ریزی شده که 
با استفاده از ظرفیت های داخلی، تکمیل 
طرح های نیمه تمام ،فعال سازی ظرفیت 
هــا و افزایش تولید در واحدهای صنعتی 
مختلــف برای کاهــش ۱۰ میلیارد دار 
واردات برنامه ریزی شده است.وی اضافه 
کرد: امســال میزان هدف گــذاری برای 
کاهش واردات نسبت به سالهای گذشته 
بااتر است و نسبت به سال جهش تولید 
در نظر گرفته شــده اســت که بر اساس 
ضوابط و مقــررات وزارت صمت مدیریت 
واردات برای کااهای ساخت داخل اتفاق 
افتاده اســت، همچنین مدیریت کااهای 
غیر ضــرور را نیز در برنامــه داریم.دبیر 
قرارگاه جهش تولید وزارت صمت افزود: 
تامین مواد اولیه و تامیــن ارز مورد نیاز، 
محور اساســی قرارگاه جهش تولید است 

و سیاســت های ازم در این زمینه اتخاذ 
شده است.

کاهش 2300 تعرفه وارداتی
نیازی تصریح کرد: 23۰۰ تعرفه وارداتی 
کاهش یافته است و واردات ممنوع اعام 
شــده اســت و از ۴۰ میلیارد داری که 
واردات داشــتیم، عموم واردات مواد اولیه 
بوده اســت.وی گفت: اقداماتــی که در 
وزارت صمت در مقابلــه با بیماری کرونا 
انجام شــده، کار تاریخی در سطح کشور 
بوده است. در تامین ملزومات حوزه مقابله 

با کرونا به صورت جدی ورود کردیم.

رشد تولید بیشتر کااهای منتخب در 
4 ماهه امسال

دبیر قرارگاه جهــش تولید وزارت صمت 
افــزود: در تولیــد کاای منتخب اغلب 
تولیدات در ۴ ماه اول ســال رشد داشته 
اســت. در تولید خودرو که ســال قبل با 
مشــکل مواجه بودیم، ۴۰ درصد افزایش 
تولید داشــته ایم. در حوزه لوازم خانگی، 
فواد، محصوات پتروشیمی نیز افزایش 

تولید داشــتیم و این در شــرایطی است 
که در ســایر کشــورهای دنیا با توجه به 
شــرایط کرونا افت تولید داشته اند.نیازی 
گفت: با توجه به شــرایط سخت امسال 
اقتصادی  با جنگ  تصمیمات متناســب 
در شــرایط فعلی گرفته می شود. کشور 
باید متناســب با شرایط سازماندهی شود 
و قوانین و مقرراتی که مانع جهش تولید 
اســت، بررسی و برطرف شــود.وی ادامه 
داد: اولویت امسال بر اساس تامین کاای 
اساســی و تامین ارز و مواد اولیه اســت. 
در تامین مواد اولیه که بیشــتر در حوزه 
پتروشــیمی و فواد است مقدمات فراهم 
شــده است و در پتروشــیمی نیز اصاح 

ساختار صورت گرفته است.

هدفگذاری بــرای تکمیل 200 طرح 
کان ملی

دبیر قرارگاه جهــش تولید وزارت صمت 
در پایان، تصریح کرد: امسال تکمیل طرح 
های نیمه تمام نیز در دســتور کار است 
که با تکمیل 2۰۰ طــرح کان ملی ۴۱ 
هزار شــغل ایجاد خواهد شد که با جذب 
۱۷۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
در بخش تولید و تکمیل طرح ها ۴۱ هزار 

شغل ایجاد خواهد شد.

   دبیر قرارگاه جهش تولید وزارت صمت اعام کرد؛

کاهش 2300 تعرفه وارداتی

وزارت صنعت، معدن وتجارت آمار داد: چهارماهه امسال تولید 
شمش آلومینیوم بااترین میزان رشد عملکرد در بین تولیدات 
تحت پوشــش این وزارتخانه را به خود اختصاص داد و رقم ۴۹ 
درصد را ثبت کرد.تولید شمش آلومینیوم از ابتدای امسال تا پایان 
تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش بازدهی ۴۹ 

درصدی داشت.تولید شمش آالومینیوم در فروردین ماه امسال 
رقم 3۱.۷ هزار تن را نشان داد و نسبت به اردیبهشت که به رقم 
3۰.۷ هزار تن رســید، کاهش 3.3 درصدی را ثبت کرد، اما آمار 
دو ماهه امسال تولید شــمش به میزان ۶2.۴ هزار تن را نشان 
می دهد و در مقایســه با دوره مشابه پارسال که ۴3.۵ هزار تن 
بود، رشــد بازدهی به میزان ۴3.۴ درصد را به ثبت رســاند.آمار 
تولید شــمش آلومینیوم تا پایان سال ۹۷ منحصر به سه واحد 
ایرالکو ) اراک(، هرمزال و المهدی ) بندرعباس ( بود، اما از سال 
گذشــته با افتتاح واحد شــمش ۴۰ هزار تنی آلومینای ایران ) 
خراسان شمالی( و آلومینیوم جنوب به ظرفیت 3۰۰ هزار تن در 

فاز نخست ) امرد - فارس( روند رو به افزایش این بخش شکل 
گرفت. اردیبهشت ماه امسال آلومینیوم جنوب )سالکو( به شکل 
رسمی افتتاح شد، این مجتمع در منطقه ویژه صنایع انرژی بر 
اِمرد- جنوب اســتان فارس و هم مرز با عسلویه- واقع شده و 
بخشی از گاز پایتخت گازی جهان را به برق و سپس به آلومینیوم 
تبدیل می کند. مجتمع آلومینیوم جنوب قرار است در سه فاز به 
ظرفیت یک میلیون تن برسد که در فاز نخست در مرحله اول با 
ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن فعال شده و قرار است در دوگام دیگر 
به ظرفیت 3۰۰ هزار تنی دست یابد. کارخانه های فعلی آلومینیوم 

در ایران حداکثر ظرفیت ۱۴۷ هزار تنی دارند. 

عملکرد چهارماهه 99؛
رشد 49 درصدی تولید شمش 
آلومینیوم تا پایان تیرماه
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گزیده خبر

بانک ها

استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی

رشد ۳۲۶درصد بدهی دولت به بانک مرکزی
بدهــی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه پس از کســر 
تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و ۱۰ 
هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ 
هزار و ۶۰ میلیارد تومان می رســد که نسبت به سال ۹۱ معادل 
۳۲۶ درصد افزایش داشته است. بررسی وضعیت بدهی دولت به 
بانک مرکزی در ســال های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشــان می دهد 
که ایــن بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار 
و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده اســت.اما در این رشد ارقام بدهی 
دولت به بانک مرکــزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که 
در صورت لحاظ کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی دولت 
تغییر می کند.از مجموع کل بدهــی دولت به بانک مرکزی، ۱۰ 
هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از این رقم اســناد به تعهد بوده است. 
طبق تعریف بانک مرکزی »اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که 
بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شــده و به موجب ماده ۸ 
قانون پولی و بانکی کشور )مصوب سال ۱۳۵۱( به عنوان پشتوانه 
اسکناس های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به 
تعهد دولت مربوط به سفته هایی است که از سوی بانک مرکزی و 
به نیابت از دولت جمهوری اسامی ایران به عنوان سهمیه دولت 
نزد صندوق بین المللی پول به امانت گذارده می شــود.« بنابراین 
این ۱۰ هــزار و ۵۷۰ میلیارد تومان صــرف هزینه های دولت و 
هزینه های بودجه ای نشــده اســت.همچنین در چارچوب قانون 
بودجه ســال ۹۷ دولت ۳4 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به 
بانک ها را با بدهی بانک ها بــه بانک مرکزی تهاتر کرد. پیگیری 
ما نشــان می دهد در ســال ۹۸ هم حدود ۳ هزار میلیارد تومان 

از بدهــی بانک ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک ها تهاتر 
شده است. با این اقدام ۳۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.

 مالیات 9800 میلیارد تومانی بانک مرکزی
در قالــب قانون بودجه ۹۷ بانک مرکــزی بابت مابه التفاوت نرخ 
خریــد و فــروش ارز و تغییر نرخ ارز از حــدود ۳۷۰۰ تومان به 
4۲۰۰ تومان، موظف به پرداخت ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات به 
دولت شد. این تصمیم باوجود مخالفت بانک مرکزی به تصویب 

نهایی رسید و در ســال ۹۷ بانک مرکزی ۹۸۰۰ میلیارد تومان 
به حســاب دولت واریز کرد. اما بانک مرکزی در پایان ســال ۹۷ 
این رقــم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حســاب 
خود درج کرده است. درواقع این رقم، رقم اختافی بین دولت و 
بانک مرکزی است.طبق قانون محاسبات عمومی دولت می تواند 
هر سال ۳ درصد از کل بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک 
مرکزی دریافت و تا پایان ســال تســویه کند و در مواقع خاص 
این تنخواه تا ۶ درصد کل بودجه قابل افزایش اســت. در ســه 
ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تنخواه 

بودجه معادل ۲۰ هزار و ۵4۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. 
با توجه به اینکه دولت موظف اســت تا پایان سال کل تنخواه را 
تسویه کند، در ارزیابی ها مورد استناد قرار نمی گیرد.بنابراین در 
صورتی که این مورد باا را از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 
کســر کنیم، کل بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد ۱۹ هزار و 
۶۰ میلیارد تومان می رســد که نســبت به پایان سال ۹۱ حدود 
۵۹۰۰ تومان افزایش نشــان می دهد.اما در بررســی رفتار دولت 
یازدهم و دوازدهم مشــاهده می شود که دولت برای تامین منابع 
در موارد متعددی متوسل به بانک ها شده است. در این موارد به 
طور مشخص دولت به سراغ بانک های دولتی می رفت. به همین 
دلیل بانک ها هم برای جبــران قرضی که دولت داده اند، از بانک 

مرکزی اضافه برداشت می کردند.
اینکه چقدر از بدهی دولت به بانک ها ناشــی در این قالب شکل 
گرفته است، مشخص نیست اما اگر این رابطه و حالت را در نظر 
بگیریم، درواقع دولت در سال های ۹۲ تا ۹۷ به طور غیرمستقیم 
از بانک مرکزی اســتقراض کرده است و تسویه بخشی از بدهی 
دولت به بانک ها به روش تهاتر که موجب انتقال بخشی از بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی به حســاب بدهی دولت به بانک مرکزی 
شده است را نباید از حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف 
کرد.با پذیرش این گزاره، باید بدهی ایجاد شــده دولت از محل 
تهاتر بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به حساب رشد واقعی بدهی 
دولت به بانک مرکزی منظور کرد. در این چارچوب، بدهی واقعی 
دولت به بانک مرکزی در سطح ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان قرار 
دارد که با این حســاب بدهی دولت به بانک مرکزی در طول ۷ 

سال گذشته ۳۲۶ درصد افزایش یافته است.

 رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛
 بازپرداخت تسهیات ودیعه مسکن 

در طی ۳سال
رییس کل بانک مرکزی اعام کرد: تسهیات کمکی به مستأجران، تحت عنوان 
تسهیات »مرابحه خرید کاا وخدمات« به محض اعام مشخصات اشخاص واجد 
شــرایط از سوی وزارت راه وشهرسازی، آغاز خواهد شد. عبدالناصر همتی اظهار 
کرد: مبالغ این وام براســاس طبقه بندی شــهرها ۱۵ ، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان 
بوده و به دو روش قابل پرداخت اســت.وی افــزود: در روش اول، گیرندگان وام 
)مســتأجران( می توانند تسهیات را یک ســاله دریافت کنند و صرفا سود آن را 
ماهانه بپردازند و درپایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. در روش دوم، متقاضیان 
می توانند وام را ســه ســاله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به 
بانک بپردازند.طبق اعام بانک مرکزی، رییس کل این بانک ضمن تاکید مجدد بر 
این موضوع که این وام صرفا کمکی است به مستاجران برای ودیعه و لذا به هیچ 
وجه وام ودیعه نیست، تصریح کرد: در این وام، مؤجران نقشی نخواهند داشت و 
کسی که وام را دریافت می کند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود 
از وام دریافتی استفاده خواهد کرد.به گفته همتی، اعتبار تخصیصی برای این وام 

به صورت کلی ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

حمایت بانک آینده از شرکت های دانش بنیان؛ 
گامی در راستای »جهش تولید« و اشتغال

بانک آینده در راستای اولویت های خود، مبنی بر حمایت 
از اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولید و اشتغال، برنامه های 
هدف مندی را در جهت تأمین مالی شــرکت های خرد 
و متوسط، در دســت اقدام دارد.دستاورد حاصل از این 
رویکرد، پرداخت ۸۸ )هشتاد و هشت( فقره تسهیات 
با رقمی بالغ بر ۷۰۰۰میلیارد ریال طی ســال ۱۳۹۸ به شرکت های دانش بنیان 
بوده اســت. این بانک، هم چنین در طول همین مدت، بیش از 4۰ )چهل( فقره 
ضمانت نامه با ارزشــی بیش از یک هزار میلیارد ریال، با شــرایطی مناسب برای 
شرکت های مذکور، صادر نموده است. بر اساس این مستندات، بانک آینده موفق 
شد به عنوان شریک استراتژیک صندوق شکوفایی و نوآوری، رتبه نخست همکاری 
با این صندوق طی ســال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص دهد.بانک آینده همچنین 
در سال ۱۳۹۹، مرحله سوم پرداخت تسهیات با هدف حمایت از کسب وکارهای 
آســیب دیده از شیوع ویروس کرونا را آغاز کرده است. پرداخت تسهیات مرحله 
ســوم با نرخ ۹درصد و بازپرداخت ۱۸ماهه و برای شــرکت های دانش بنیان در 
نظر گرفته شده است. یادآور می شــود؛ از آغاز این تعامل تاکنون ۱4۳ شرکت 

دانش بنیان از تسهیات حمایتی بانک آینده، بهره مند شده اند.

تمدید طرح »بخشودگی جرایم« بانک مسکن
به دنبال شــیوع ویــروس کرونا و با هدف مســاعدت 
مشتریان بانک مسکن، زمان اجرای طرح »میثاق« که 
با هدف بخشودگی جرایم بانکی اجرا می شود، تا پایان 
مردادماه تمدید شــد.مالک آزادیــان، رییس اداره کل 
پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن در گفت و گو با 
پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، با اشاره به اینکه بانک مسکن نهایت مساعدت با 
مشتریان بدهکار را برای بخشودگی بدهی آنها بابت تاخیر در پرداخت بدهی دارد، 
گفت: طراحی طرح میثاق در سال گذشته با هدف حمایت از مشتریانی که به هر 
دلیل در یک مقطع زمانی موفق به بازپرداخت به موقع اقساط یا اصل تسهیات 
خود نشــده اند، صورت گرفت و این طرح از شهریور سال گذشته کلید خورد.وی 
با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا و شرایط خاص حاکم بر شبکه بانکی، پیش 
از این اجرای طرح میثاق تا پایان تیرماه ۹۹ تمدید شــده بود، گفت: با موافقت 
کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک مسکن، طرح میثاق برای بخشودگی جرایم 
بدهکاران این بانک تا پایان مرداد ۹۹ تمدید شــده است.وی خاطرنشان کرد: بر 
اساس این طرح، مشتریانی که از ابتدای مرداد تمام یا بخشی از مانده بدهی خود 
را چه به صورت اســتفاده درگاه های الکترونیکی و غیرحضوری و چه به صورت 
حضوری در شعب بانک پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم بانکی قبلی که 
بابت دیرکرد پرداخت در حساب آنها منظور شده است،  می شوند.آزادیان یادآوری 
شــد: هیچ الزامی به ارائه درخواست مکتوب به شعب برای بهره مندی از مزایای 
طرح میثاق نیســت و صرفا با پرداخت تمام یا بخشی از بدهی معوق طی مرداد 
ماه، مشتریان از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.وی با بیان اینکه برخی از 
مشــتریان بانک مسکن در ماه های اخیر به دلیل رکود کسب و کارها از پرداخت 
به موقع اقساط در برخی ماه ها بازمانده اند، گفت: مهلت باقی مانده از زمان اجرای 
طرح میثاق فرصت خوبی است تا جرایم منظور شده در حساب این مشتریان در 
ازای پرداخت بدهی سررسید گذشته قبلی صفر شود.به گزارش هیبنا، در قالب 
طرح میثاق در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیرجاری انواع تسهیات 
پرداختی اعم از انواع عقود مبادله ای، مشارکتی، وام قرض الحسنه و ... و همچنین 
مطالبات مربوط به ضمانت نامه های ضبط شــده، خالص جرایم محاسبه شده بر 
اساس نوع قرارداد )حسب مورد ۶ تا ۱4 درصد از نرخ وجه التزام( به نسبت واریزی 

بدهکاران مورد بخشودگی قرار  می گیرد.

نرخ های جدید سود سپرده های  بانک
بر اســاس مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ 
تورم و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشــور نرخ 
جدید سود سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها 
اعام شد.بنا بر گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین؛ 
این بانک بر اساس مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص سقف 
نرخ سود علی الحساب سپرده های ســرمایه گذاری نرخ جدید سود سپرده های 
بانکی خود را اعام کرد.نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری در بانک ایران زمین 

به شرح زیر است: سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه ۱4 درصد
ســپرده ســرمایه گذاری با سررســید یک ســال ۱۶ درصد و نرخ سود سپرده 

سرمایه گذاری با سررسید دو سال نیز ۱۸ درصد است.
ســقف نرخ سود علی الحساب سپرده های ســرمایه گذاری که به پیشنهاد بانک 
مرکزی و با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ تورم هدفگذاری شده و 
ایجاد  ثبات در نظام پولی و مالی کشور در جلسه شورای پول و اعتبار در ۲4 تیر 

۱۳۹۹ به تصویب رسیده است.

 رشد ۲۱۲.۷ درصدی مبلغ تراکنش های 
خرید اینترنتی در بهار ۹۹

مبلغ تراکنش های خرید اینترنتی در فصل بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال 
قبل با ۲۱۲.۷ درصد رشد به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی 
شــاپرک به تراکنش های خرید از طریق موبایل، پایانه فروش و اینترنت در سه 
ماهه نخســت ۱۳۹۹ پرداخته و نوشته است: تعداد تراکنش های خرید اینترنتی 
در این مدت با ۱۷.۶ درصد افزایش نســبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ به 4۲۳ 
میلیون تراکنش رسید.براساس این گزارش سهم تراکنش های خرید اینترنتی از 
کل تراکنش های انجام شــده ۵.۸ درصد بوده است. با این حال در بهار امسال از 
نظر مبلغ تراکنش ها شاهد رشد ۲۱۲.۷ درصدی نسبت به سال قبل بوده ایم. در 
سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ مبلغ تراکنش های خرید اینترنتی ۶۰ هزار میلیارد 
تومان بود که این رقم برای امسال به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

تراکنش های خرید از طریق موبایل
در سه ماهه نخست امســال، تعداد تراکنش های خرید از طریق موبایل به ۳۰۶ 
میلیون تراکنش رسید که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ معادل 
۲۰.۳ درصد کاهش را به ثبت رســانده است.با این حال از نظر مبلغ تراکنش ها 
شاهد رشد ۵ درصدی بوده ایم و مبلغ تراکنش ها به ۲.۶ هزار میلیارد تومان رسیده 
است. این رقم برای بهار ۱۳۹۸ برابر با ۲.۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. 
ســهم تراکنش های خرید از طریق موبایل از کل تراکنش ها در بهار ۱۳۹۹ برابر 
با 4.۲ درصد و ســهم مبلغ تراکنش های خریــد از طریق موبایل نیز ۰.۳ درصد 

اعام شده است.

تراکنش های خرید از پایانه فروش
تعداد تراکنش های خرید پایانه فروش از ۵.4۲۳ میلیون تراکنش در بهار ۱۳۹۸ 
به ۶.۵۳۰ میلیون تراکنش در بهار ۹۹ افزایش یافته که رشدی ۲۰.4 درصدی را 
نشان می دهد.سهم تراکنش های خرید پایانه فروش در سه ماهه نخست امسال 
از کل تراکنش های انجام شــده ۹۰ درصد بوده اســت. همچنین از نظر مبلغی، 
مبلغ تراکنش ها از ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در مدت مشــابه ســال قبل به ۷۹۲ 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشــدی ۲4.۷ درصدی را نشــان می دهد.

براساس این گزارش سهم مبلغ تراکنش های خرید از پایانه های فروش از مبلغ کل 
تراکنش ها نیز معادل ۸۰.۵ درصد بوده است.

سهم تهران از مبلغ کل تراکنش ها
در فصل بهار امســال، سهم تهران از تراکنش های خرید از طریق موبایل برابر با 
۹۷.4 درصد و سهم آن از تراکنش های خرید از پایانه های فروش برابر با ۲4 درصد 
بوده است. از سوی دیگر سهم تهران از تراکنش های خرید اینترنتی برابر با ۹۲.۷ 

درصد گزارش شده است.

در یکسال گذشته صورت گرفت؛
 کاهش ۱۵.۸ درصدی بدهی بانک ها 

به بانک مرکزی
بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی یک ســال منتهی به خرداد ماه ســال جاری 
۱۵.۸ درصــد کاهش یافته که این کاهش عمدتا از ناحیه بانک های غیردولتی و 
موسسات اعتباری غیربانکی بوده است. براساس آمار بانک مرکزی، بدهی بانک ها 
و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال جاری به 
۱۱۳ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رســیده است. این میزان بدهی در پایان خرداد 
۹۸ معادل ۱۳4 هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش ۱۵.۸ درصدی 
در مدت بازه یکســاله است. این آمار همچنین نسبت به اسفند ماه سال گذشته 
رشــد ۲.۳ درصدی داشته است.بنا بر آمار، ۹ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان از حجم 
کل بدهی  بانک ها و موسســات اعتباری مربوط به بدهی بانک های تجاری است 
که نسبت به خرداد ۹۸ بالغ بر ۸۰.۲ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این 
میزان بدهی در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۱۲۶.۳ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک های تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در خرداد ماه سال ۹۹ بالغ 
بر 4۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی ۰.۳ درصد نسبت به 
خرداد ۹۸ افزایش یافته اســت. این در حالی است که میزان بدهی این دسته از 
بانک ها نسبت به پایان سال گذشــته ۰.4 درصد افت داشته است.در عین حال 
آمارها نشــان می دهد که حجم بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 
غیربانکی در خرداد ماه سال ۹۹ به ۵۶ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسید که کاهش 

۳۱.۳ درصدی در مقایسه با  خرداد سال گذشته داشته است.

 بانــک مرکــزی بــا انتشــار گزارش 
»مــروری بر تحــوات اقتصاد کان و 
اقدامات انجام گرفته در بانک مرکزی«، 
مهمترین اقدامات سیاستی جدید بانک 
مرکزی در ماه های اخیر برای مهار تورم 
را بررســی کرد. بانک مرکزی با انتشار 
گزارشــی مختصر مروری بر تحوات 
اقتصاد کان و اقدامات انجام گرفته از 
سوی این بانک به منظور کنترل تورم 
را ارائه کرد.در این گزارش با اشــاره به 
شرایط خاص اقتصادی ایران که تحت 
فشــار تحریم با بحران شیوع ویروس 
کووید-۱۹ نیز همراه شــد آمده است: 
بانــک مرکزی تاش کرد تــا با درک 
شــرایط فعالیت های اقتصادی و اتخاذ 
رویکرد تســهیل گرانه پولی و اعتباری، 
آسیب های وارده به اقتصاد را مهار کند. 
از طرف دیگر، شــرایط به وجود آمده 
بودجــه دولت را نیز تحــت تاثیر قرار 
داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. 
در پی اســتفاده دولت از تنخواه گردان 
خزانــه و بخشــی از منابــع صندوق 
توســعه ملی بابت هزینه های کرونا و 
نیز سیاست های اعتباری تسهیل گرانه 
مبتنی بر بهره گیری از منابع آزاد شده 
از محل کاهش ســپرده قانونی بانک ها 

نــزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع 
بانک ها جهت اعطــای وام ضروری به 
سرپرســتان خانوارهــای یارانه بگیر و 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، 
رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال 
جاری همان گونه که انتظار می رفت، از 
روند بلندمدت فاصلــه گرفت.در ادامه 
با تاکید بــر این که هنــوز داده های 
بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص 
داخلی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ 
استخراج نشده است، اما افزایش تورم 
و البته نشــانه هایی از بهبود وضعیت 
فعالیــت هــای اقتصادی کــه پس از 
شــیوع بیماری دچار مشــکات شده 
بودند، به مهمترین اقدامات سیاســتی 
جدید بانک مرکزی در راســتای مهار 
تورم اشاره شده است.طبق این گزارش 
با  تورم  اجرای چارچوب هدفگــذاری 
اعام هدف ۲±۲۲ درصدی بر اســاس 

سه محور ایجاد بازار اولیه فروش اوراق 
بدهی دولتی، برقراری داان نرخ سود 
در بازار بین بانکــی و معرفی ابزارهای 
جدید در بازار پول از جمله این اقدامات 
اســت.در این گــزارش آمده اســت: 
برقراری داان نرخ سود، اثر محسوسی 
بر نرخ ســود موزون بازار بین بانکی و 
همچنین نرخ تنزیل اوراق داشــته که 
در نمودار زیر قابل رویت است و ضمن 
متوقف کردن روند نزولی آنها ســبب 
صعودی شدن نرخ های سود در جهت 
دســتیابی به هدف تورمی شده است.

همچنین مصوبه شــورای پول و اعتبار 
در مجاز شــمردن بانک هــا به افتتاح 
سپرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه و 
شش ماهه با سقف نرخ های ۱۲ و ۱4 
درصد و سپرده  سرمایه گذاری دو ساله 
با سقف نرخ ســود ۱۸ درصد و سقف 
ســرمایه گذاری  سپرده های  سود  نرخ 

یکســاله به ۱۶ درصــد افزایش داد از 
دیگر اقدامات تشــریح شــده در این 
گزارش اســت. در ادامه این گزارش با 
اشاره به اجتناب ناپذیری کسری بودجه 
دولت تحت فشــارهای تحریمی آمده 
است: بانک مرکزی با پذیرش عاملیت 
فــروش اوراق بدهی دولتــی، تا پایان 
تیرماه سال جاری هشت مرحله حراج 
برگزار کرده و مجموعاً معادل 4۲۶ هزار 
میلیارد ریــال انواع اوراق بدهی دولتی 
به فروش رسانده است. بدیهی است که 
این میزان فروش اوراق دولتی توســط 
کارگزاری بانک مرکزی نقش به سزایی 
در ممانعت از پولی سازی کسری بودجه 
ایفا کرده است.بانک مرکزی همچنین 
به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، ضمن 
تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز 
حاصل از صادرات ســال ۱۳۹۹ و رفع 
تعهدات ایفا نشــده سال های ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸، بــه صادرکنندگان تا پایان ۳۱ 
تیر ماه ۱۳۹۹ مهلت داد تا ارز حاصل 
از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه 
کنند که این اقــدام در ده روز منتهی 
به سوم مرداد ماه ۱۳۹۹ درحدود ۲.۵ 
میلیارد دار از ارز صادراتی برای واردات 

تامین شد.

بانک مرکزی با انتشار گزارشی اعام کرد؛
 اقدامات سیاستی انجام شده 

در جهت کنترل تورم

یافته های تحقیقی انجام شده توسط صندوق بین المللی 
پول حاکی از آن اســت که احتمال بــروز بحران بانکی 
در کشــوری که درگیر نزاع داخلی و بی ثباتی سیاســی 
اســت، ۲.۵ برابر بیشتر از سایر کشورها است.به گزارش 
صندوق بین المللی پول، در حالی که تاثیرات اقتصادی 
درگیری داخلی و بی ثباتی سیاسی در کشورها به شکلی 
جامع و گســترده مورد تحلیل قرار گرفته است، توجه 
چندانی به تاثیرات این موضوع بر بانک ها نشده است.در 
این بین، صندوق بین المللی پول با تحت پوشــش قرار 
دادن این خاء، تحقیقاتی را در این خصوص انجام داده 
اســت که آیا تنش و بی ثباتی فزاینده سیاسی در سطح 
جهان طی چند دهه اخیر، به بحران های بانکی بیشتری 
در کشــورهای در حال توسعه منجر شده است یا خیر.

صندوق در ایــن تحقیق بر تاثیرات احتمالی درگیری و 
بی ثباتی سیاسی در بحران های سیستماتیک بانکی در 
۹۲ کشــور در حال توسعه در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا 
۲۰۱۶ تمرکز کرده اســت. یافته های این تحقیق حاکی 
از آن اســت که احتمال وقوع بحران بانکی در کشوری 
که درگیر نزاع سیاســی اســت، ۲.۵ برابر بیشتر است.

درگیری ها و بی ثباتی های سیاسی در کشورهای همسایه 
نیز، احتمال بروز بحران مالی را در یک کشــور افزایش 
می دهد و این در حالی اســت که در صورت ماندگاری 
درگیری برای مدت ۱۰ سال، احتمال وقوع بحران بانکی 
۲۵ درصد اســت؛ این رقم در صورت ماندگاری دو ساله 
نزاع سیاسی، ۱۶.4 درصد است.در نمودار زیر رابطه بین 
کشــورهای درگیر نزاع و کشورهای درگیر بحران مالی 
نشان داده شده است.برای مثال در جریان جنگ داخلی 
ســیرالئون )۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲(، بیــش از 4۰ درصد وام 
های سیســتم بانکی مشــکوک الوصول شده و در سال 
۱۹۹4 نیــز جواز فعالیت یک بانک نیز تعلیق شــد. در 
جمهوری آفریقای مرکزی، وام های مشــکوک الوصول 
به یک ســوم کل وام های اعطایی افزایــش پیدا کرد و 

به دنبال درگیری داخلی ســال ۲۰۱۳، برخی از بانک ها 
ورشکست شدند.درگیری ها و بی ثباتی سیاسی می تواند 
روی ظرفیت بازدهی یک کشــور تاثیر منفی گذاشته و 
این موضوع متعاقبا به کاهش درآمدهای دولت و افزایش 
هزینه های بی ثمر همچون هزینه های نظامی، منجر شده 
که خود به بحران مالــی می انجامد؛ چنین اتفاقی عدم 
کارایی دولت و تضعیف موسسات مالی را موجب خواهد 
شــد.ایجاد فضای مالی کافی در مقاطع عادی و عاری از 

نــزاع، می تواند احتمال وقوع بحران مالی را کاهش داده 
و در نتیجه به کاهش احتمال بحران های سیستماتیک 
بانکی منجر شــود. تحقیقات صندوق حاکی از آن است 
که سیاستگذاران باید همچنین به نزاع های کشورهای 
همسایه نیز توجه کنند حتی اگر از لحاظ داخلی درگیر 
جنگ و درگیری نباشند زیرا با توجه به فعالیت فرامرزی 
بانک ها، سیستم بانکی آنها نیز می تواند تحت تاثیر منفی 
عواقب جنگ داخلی جاری در کشور همسایه قرار گیرد.

صندوق بین المللی پول؛

بحران بانکی در کشورهای درگیر بی ثباتی سیاسی ۲.۵ درصد محتمل تر است
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نگـــاه

کربا تا ۱۳ محرم بسته است
استانداری کربا از اتخاذ پروتکل های بهداشتی در این استان، طی ماه محرم خبر 
داد و اعام داشــت که در این راستا، اســتان کرباء تا سیزدهم ماه محرم بسته 
خواهد بود.به گزارش الفرات نیوز، نصیف الخطابی، اســتاندار کربا در کنفرانسی 
خبری گفت که این استان به صورت کامل تا سیزدهم ماه محرم برای جلوگیری 
از شیوع کرونا بسته خواهد شد.وی گفت که تدابیر سفت و سختی در ورودی های 
شــهر طی روزهای آتی به ویژه در روزهای زیارت اتخاذ می شــود.از سوی دیگر، 
فرماندهی عملیات بخش فرات میانه اعام کرد که تدابیر شدیدی را اتخاذ کرده و 

هرکس که تاش کند در روزهای زیارت وارد این شهر شود بازخواست می شود.

 روسیه تحریم های اتحادیه اروپا را
 »سیاسی« دانست

وزارت امور خارجه روســیه اعام کرد، اشاره سیاسی تصمیم اتحادیه اروپا مبنی 
بر اعمال تحریم علیه شــهروندان و ســازمان های روسیه، چین و کره شمالی به 
خاطر حمات ســایبری ادعا شده، واضح و آشکار اســت.به گزارش خبرگزاری 
»اســپوتنیک«، وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به اینکه تحریم های یک جانبه 
اتحادیه اروپا غیرقانونی و آسیب زاست، در فیس بوک نوشت: ما از تصمیم شورای 
اتحادیه اروپا در ۳۰ ژوئیه )۹ مرداد( مبنی بر معرفی محدودیت های یک جانبه بر 
تعدادی از شــهروندان و سازمان های روسیه، جمهوری خلق چین و کره شمالی، 
ناراحت و سرگردان شدیم. بار دیگر، این اقدام بدون هیچ اساسی و به بهانه دور از 
ذهن »درگیری در اتفاقات سایبری« گذشته، انجام می شود.وزارت خارجه روسیه 
خواستار آن شد که اتحادیه اروپا از تاش برای تحت فشار گذاشتن مسکو دست 
بــردارد و در عوض بر روی قوانین کارآمد بــه منظور جلوگیری از درگیری های 

فضای سایبری کار کند.

اشپیگل:
تنشهای چین و آمریکا، ژاپن را وادار به تغییر 

استراتژی می کند
تنــش های ریز و درشــت میان آمریکا و چین و تاثیری کــه این اختافات بر 
منطقه دارد ژاپن را وادار به تغییر اســتراتژی می کند.، اشپیگل در این گزارش 
آورده است: جنگ تجاری، بحران دیپلماتیک ناشی از بستن کنسولگری ها، اوضاع 
هنگ کنگ و شرکت هوآوی از جمله مسائلی هستند که به تنش بین دو کشور 
آمریکا و چین دامن زده اند. تنشی که هر روز ابعاد جدیدتری می یابد. این شرایط 
ژاپن را در موقعیت بسیار دشــواری قرار داده است.سایت اشپیگل آناین امروز 
یکشنبه با انتشار گزارش جامعی به رئوس بحران سیاسی حاکم بر چین و آمریکا 
پرداخته و از این منظر نگاهی داشته است به الزام تجدیدنظر ژاپن در استراتژی 
اقتصادی و نظامی خود در قبال چین.نویســنده مقاله به تاش های دیپلماتیک 
دو کشــور ژاپن و چین در سال جاری اشاره کرده و نوشته است که سال ۲۰۲۰ 
می توانست سالی باشد که دو کشور مناسبات خود را بهبود بخشیده و بر دامنه 
همکاری با یکدیگر در عرصه های مختلف از جمله در حوزه  اقتصاد بیافزایند.قرار 
سفر »شی جینپینگ« رئیس جمهوری چین به ژاپن می توانست گام مهمی در 
اجرایی کردن این سیاست باشد. سفر برای ماه آوریل سال جاری پیش بینی شده 
بود اما انجام نشد. سفری که گفته می شود به علت شیوع کرونا به تعویق افتاد. 
نویسنده مقاله در ادامه نوشته است که اکنون به نظر نمی رسد، چنین سفری به 
زودی اجرا شود. علت این موضوع، سیاست آمریکا در قبال چین اعام شده است.

ژاپن بین دو جبهه
ژاپن در تاریخ خود خاطرات خوبی از هیچ کدام از این دو کشور ندارد. به رغم آن، 
پیوند سیاسی ژاپن با آمریکا در حال حاضر برای دولتمردان این کشور بسیار مهم 
اســت. تاش های ژاپن برای نزدیکی به آمریکا و به ویژه تاش های »شینزو آبه« 
نخســت وزیر ژاپن برای تحکیم مناسبات خود با دونالد ترامپ، گواه این موضوع 
است.نظرسنجی های صورت گرفته در ژاپن حتی حکایت از آن دارد که اکثریت 
مردم این کشور از سیاست تند و قاطع ترامپ در برابر چین حمایت و پشتیبانی 
می کنند.حدود ۶۲ درصد مردم ژاپن حتی مخالف ســفر رئیس جمهوری چین 
به ژاپن هستند. مسائل دیگری نیز به نگرانی مردم ژاپن نسبت به اقدامات چین 
در منطقه دامن زده است.تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ از سوی رهبری 
چین ناخشنودی ژاپن را نیز در پی داشته است. حتی رهبران این کشور نگران 
تعرض احتمالی چین به تایوان هســتند.از سوی دیگر، ژاپن برای مقابله با نفوذ 
روزافزون اقتصادی چین ناگزیر به چاره اندیشــی شــده است. دولت ژاپن اخیرا 
قانونی را تصویب کرده اســت که اجازه ســرمایه گذاری خارجی در بخش های 

معینی از شرکت های اقتصادی ژاپنی را ممنوع می کند.

جدال موافقان و مخالفان تصمیم الکاظمی 
درباره انتخابات زودهنگام

 پس از نزدیک ســه ماه از تشــکیل دولت جدید، نخست وزیر عراق جمعه شب 
گذشــته تاریخ انتخابات زودهنگام را ششــم ژوئن ۲۰۲۱ میــادی )۱۶ خرداد 
۱۴۰۰( اعام کرد؛ اقدامی که بافاصله بازتاب ها و واکنش های گسترده ای را در 
محافل سیاسی و حقوقی این کشور به همراه داشت.مهمترین این واکنش ها از 
سوی »محمد الحلبوسی« رییس پارلمان عراق صورت گرفت که تهدید به انحال 
پارلمان و انتخابات زودتر از زمان تعیین شده توسط »مصطفی الکاظمی«، نخست 
وزیــر عراق کرد.وی تلویحا دولت »مصطفی الکاظمی« را مانند دولت های قبلی 
متهم به مجموعه ای از وعده ها کرد که قادر به انجام هیچ یک از آنها نیســت.

الحلبوســی در این باره در توئیتی نوشت: به خاطر عراق و جانفشانی فرزندانش 
خواهان انتخابات زودهنگام تر و نشســت علنی و فــوق العاده پارلمان با حضور 
روسای قوای سه گانه و رهبران سیاسی برای اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون اساسی 
عراق است.رئیس پارلمان عراق افزود که ماده ۶۴ قانون اساسی تنها مسیر درست 
قانونی برای انجام انتخابات زودهنگام در کشــور است و همه باید صاحیت های 
خود را درک و در مقابل ملت عراق به مســوولیت های خود عمل کنند.ماده ۶۴ 
قانون اساسی عراق در دو بند می گوید: »بنا به درخواست دو سوم اعضای پارلمان 
یا درخواست نخست وزیر و موافقت رییس جمهوری، مجلس نمایندگان )پارلمان( 
با رای اکثریت مطلق اعضا منحل می شــود.«در این بند فقط خاطر نشان شده 

است در صورت استیضاح نخست وزیر، پارلمان منحل نمی شود.
در بند دوم همین ماده آمده اســت کــه در صورت انحال مجلس نمایندگان، 
رییس جمهوری دعوت به انتخابات در ســقف زمانبدی ۶۰ روز از تاریخ انحال 
پارلمــان می کند و در این صورت، هیات دولت، مســتعفی قلمداد شــده و به 
عنوان پیشبرد امور کار خود را ادامه می دهد.الحلبوسی گفت که تمامی دولت 
های قبلی )در طول ۱۷ ســال گذشته( نتوانســته اند برنامه های خود را اجرا 
کننــد و این برنامه ها فقط جوهر روی کاغذ باقی مانده امری که منجر به ادامه 
اعتراضات اجتماعی در نتیجه نابسامانی خدمات و نبود نیازهای اولیه معیشتی 
شده است.همزمان با این مخالفت شــدید رییس پارلمان با تاریخ تعیین شده 
توسط نخست وزیر برای انتخابات زودهنگام، طرفداران الحلبوسی در شبکه های 
اجتماعی هشــتگ »#انتخابات_ابکر« )انتخابات زودهنگام تر( را به راه انداختند 
که امروز جزو ترندهای برتر عراق شــد.برخی از کاربران در این هشتگ نوشته 
اند که نخســت وزیر عراق با تعیین زمان ششم ژوئن ۲۰۲۱ در عمل عمر دوره 
انتخاباتی فعلی که با اعتراضات همراه بوده به جای دو سال به سه سال افزایش 
داده و چندان با عمر دوره طبیعی انتخاباتی که چهار ســاله است، تفاوتی ندارد.

این معترضان خواهان برگزاری انتخابات حداکثر تا پایان ســال جاری میادی 
شــده اند.دیگر جریان های اهل سنت برخاف الحلبوسی، مخالفت چندانی با 
تاریخ تعیین شده توسط نخست وزیر عراق نداشته اند اما برخی از آنها نسبت به 
تخلف ها و دستکاری آرا هشدار داده اند.»مشعان الجبوری« نماینده اسبق و عضو 
حزب »توسعه و نجات« )اسامه النجیفی( در توئیتی نوشت: تعیین زمان برگزاری 
انتخابات زودهنگام باید همسو با اعتماد به سامانه تشخیص هویت خودکار  باشد 
و در غیر این صورت، انتخابات آینده همانند انتخابات های قبلی، دستکاری شده 
و فاسدان، دزدان و شبه نظامیان به قدرت می رسند.در میان شیعیان نیز تاکنون 
مخالفت واضح و صریحی با تاریخ تعیین شده، صورت نگرفته و فقط فراکسیون 
»الفتح« )هادی العامری( پیشنهاد کرده است که انتخابات زودهنگام به جای ماه 
ژوئن در »ماه مه« برگزار شــود چون هم دمای هوا مناســب است و هم قبل از 
حلول ماه رمضان برگزار شده است.»سید عمار حکیم«، رهبر »جریان حکمت 
ملی« نیز اعام زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی از سوی نخست وزیر 
عراق را نشانه جدیت وی در عمل به وعده هایش دانست.وی در واکنش به اعام 
زمان برگزاری انتخابات زودهنگام از ســوی الکاظمی اعام کرد که تعیین زمان 
برگزاری انتخابات از جانب نخست گامی موفق و در مسیر صحیح و نشانه جدیت 
دولت در عمل به وعده هایش است.در کنار این اظهارنظرها، برخی از شخصیت 
های سیاسی مستقل و مرتبط با احزاب اصل برگزاری انتخابات را در زمان تعیین 
شــده توسط نخست وزیر بعید دانسته اند.»صادق الموسوی« از شخصیت های 
سیاسی مســتقل عراقی در توئیتی در این راستا نوشته است که بعید می داند 
انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار شود.الموسوی از شخصیت های به شدت 
منتقد دولت الکاظمی به شمار می رود که درباره علت برگزار نشدن انتخابات در 
تاریخ تعیین شده، توضیح نداده اما گفته است که مصطفی الکاظمی دروغی گفته 
که خودش آن را باور کرده است.او پیشتر گفته بود که الکاظمی و طبقه سیاسی 
حاکم مایل هســتند که دوره انتخاباتی چهار ســاله تکمیل شود، زیرا از تبعات 
انتخابات زودهنگام بر شــانس پیروزی خود در آن نگران هستند.از طرفی »بهاء 
ااعرجی« عضو سابق جریان صدر و معاون اسبق نخست وزیر عراق در توئیتی 
نوشت که »اکثر جریان های سیاسی تاش خواهند کرد که انتخابات زودهنگام 
در تاریخ تعیین شده برگزار نشود.«وی درباره علت این مخالفت ها توضیح نداده 
اســت.در این حال »علی التمیمی« یک کارشناس برجسته حقوقی عراق چهار 
پیش شرط را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق ضروری دانسته است.به 
گفته وی برای انتخابات زودهنگام، پارلمان باید خود را منحل کند زیرا با وجود 
پارلمــان، امکان برگزاری انتخابات زودهنگام وجود ندارد و طبق ماده ۵۶ قانون 
اساسی، عمر پارلمان چهار سال تمام است.وی با اشاره به اینکه انحال پارلمان 
در ماده ۶۴ قانون اساسی آمده افزود که طبق این ماده، پارلمان به دو صورت یا 
خودخواســته و یا در تصمیم مشترک با نخست وزیر و رییس جمهوری منحل 
می شود.این کارشناس حقوقی از دیگر ضروریات برگزاری انتخابات زودهنگام را 
»اتمام تصویب قانون انتخابات«، »حل و فصل قضیه حوزه های انتخابیه«، »حل 
و فصل مســاله دادگاه قانون اساسی« و ســرانجام »تخصیص اعتبار برای انجام 
انتخابات زودهنگام« اعام کرد.برخی از شــخصیت ها مانند »عامر عبدالجبار« 
وزیر اســبق حمل و نقل با اصل انتخابات زودهنگام مخالفت کرده و گفته است 
که هر انتخابات نیازمند هزینه ۷۵۰ میلیون دار است و به جای این هزینه های 
اضافی در این شرایط بد اقتصادی، عراق بیش از هرچیز به این پول ها نیاز دارد.

وی پیشنهاد کرده که دولت فعلی به فعالیت خود تا پایان دوره قانونی خود که 
سال ۲۰۲۲ است ادامه دهد و نوشته است که تنها یکسال تا پایان دوره از زمان 
برگــزاری انتخابات زودهنگام باقی مانده و نیازی به این همه هزینه های اضافی 
وجود ندارد.»سعد المطلبی« از ائتاف دولت قانون )نوری المالکی( نیز باتکلیفی 
در باره قانون مربوط با دادگاه قانون اساسی را یکی از مشکات جدی پیش روی 
انتخابات زودهنگام دانســت و گفت که اگر مشکل قانون دادگاه قانون اساسی 
حل نشود، مشروعیت انتخابات زیر سوال می رود.بر اساس قانون، دادگاه قانون 
اساسی تنها مرجع تایید مشروعیت انتخابات و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی 
است که در خصوص قانون و اعضای دادگاه بین جریان های سیاسی اختاف نظر 
وجود دارد.در زمان حاضر سه قانون مهم »انتخابات«، »دادگاه قانون اساسی« و 
»احزاب« جزو قوانین بحث برانگیز عراق است که به دلیل اختاف نظر سیاسی 
پیرامون آنها، هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده اند.احزاب کرد عراق نیز 
چندان نســبت به تاریخ تعیین شده برای انتخابات زودهنگام مخالفت واضح و 
صریحی نداشته اند.در این راســتا، »سروه عبدالواحد« عضو اسبق پارلمان و از 
اعضای برجسته حزب مخالف »نسل جدید« در کردستان عراق تاکید کرده است 
که با اعام تاریخ انتخابات زودهنگام، ضروری است پارلمان عراق، قانون انتخابات 

و تعیین حوزه های انتخابیه و اصاح قانون احزاب را به اتمام برساند.

تجربه های »آنفلوانزای اسپانیایی« برای مقابله با کووید-۱۹
 )Spanish lu pandemic( »همه گیری »آنفلوانزای اسپانیایی 
که یک قرن پیش جان بیش از ۳۰ میلیون نفر را در سراســر 
جهان گرفت، حال بخاطر شیوع کرونا دوباره به یادها بازگشته 
و می تواند تجربه های گرانبهای گذشته را در اختیار بشر امروز 
برای مقابلــه با کووید-۱۹ قرار دهد.به گزارش فرانس ۲۴، به 
واسط شیوع کووید-۱۹، آنفوانزای اسپانیایی بار دیگر به یادها 
بازگشته است. هرچند کارشناسان تاکید می کنند که موج دوم 
این آنفوانزا در یک قرن پیش کاما متفاوت از کووید-۱۹ بود، 
اما بر این باور هستند که می تواند تجارب خوبی برای مقابله با 
ترس از اوج گرفتن دوباره این بیماری ویروسی برای ما داشته 
باشــد. با گذشت چندین ماه از آغاز همه گیری کرونا، میزان 
ابتــا به کووید-۱۹ همچنان رو به افزایش اســت و با وجود 
قرنطینه هایی که در بهار شاهدش بودیم، این ویروس همچنان 
در حال تاخت و تاز اســت. در ایاات متحده، شــمار روزانه 
مبتایان به طور متوســط از اواســط ژوئن )اواخر خرداد( به 
سرعت رو به رشد بوده و کشورهایی مانند استرالیا و ویتنام که 
پیش از این به دلیل نحوه مبارزه با این ویروس مورد تحسین 
قرار گرفته بودند، موارد تازه ابتا ســبب نگرانی های بسیاری 
شــده است.  سازمان بهداشــت جهانی روز چهارشنبه اظهار 
داشــت که اســتفاده مکرر روزنامه نگاران و سیاستمداران از 
اصطاح »موج دوم« نادرست است و ترجیح داده می شود که 
موج تازه کووید-۱۹ را »یک موج بزرگ« توصیف کرد و اینکه 
این ویروس هرگز از بین نرفته و با تغییرات فصلی هم ربطی 
ندارد. جوئل ورتهایم Joel Wertheim، استادیار پزشکی دانشگاه 
کالیفرنیا، سن دیگو به شبکه خبری فرانسه ۲۴ گفت: »به نظر 
می رســد کووید-۱۹ آماده بازگشت دوباره به هر گوشه ای از 
این جهان است و خیلی مهم است که میان اوج گرفتن دوباره 

این بیماری در نتیجه تغییر فصل و رعایت اصول بهداشــتی 
تمیز قائل شویم. این امر، کووید-۱۹ را بسیار شبیه آنفلوانزای 
اســپانیایی می کند؛ بیماری که در فاصله ســالهای ۱۹۱۸ تا 
۱۹۲۰ به یک همه گیری بدل شد و جان دستکم ۳۰ میلیون 
نفر را در سراسر جهان گرفت که همین امر آن را مهلک تر از 
جنگ جهانی اول تبدیل کرد. هرچند برخی دیگر از مورخان 
تعداد جانباختگان را بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر اعام کرده اند.  

موج نخست این بیماری در بهار ۱۹۱۸ )اواخر جنگ جهانی 

اول( رخ داد که بســیار مســری بود اما در پاییــز موج دوم 
وحشتناک آن ظاهر شــد که شدیدتر از موج نخست بود. به 
گونه ای که گفته می شــود تنها ظرف ســه ماه از سپتامبر تا 
دسامبر )اواسط شهریور تا اواسط آذر( در آمریکا بیش از ۲۶۶ 
هــزار نفر جان دادند.  یکی از درس هــای تاریخی آنفلوانزای 
اسپانیایی شاید این باشد در آن زمان بیشتر نگاه ها به جنگ 
معطوف بود و درنتیجه رژه ها و گردهمایی بر ســر جای خود 
باقی بــود. در فیادلفیا بییش از ۱۰ هــزار نفر در اثر حضور 

در یــک رژه جــان دادند. اما در ســنت لوییــس که تمامی 
گردهمایی ها و از جمله مراســم رژه لغو شده بود نرخ مرگ و 
میر حدود ۷۰۰ نفر بود. این نمونه مرگبار فواید لغو اجتماعات 
گســترده و تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی را نشان می دهد. 
در طول موج دوم آنفوانزای اسپانیایی، بسیاری از جوانان در 
وضعیت مشابه سالمندان امروز قرار داشتند: این بیماری همه 
گیر یک قرن پیش به ویژه در میان ســنین ۲۵ تا ۳۵ ســال 
مهلک بود. اما موج دوم آن گروه های سنی دیگر را هدف قرار 

داد از جمله اطفال، بزرگساان جوان و سالخوردگان. 
در اوج این فاجعه دهشتناک، بسیاری از همه گروه های سنی 
همچون امروز از روش های پیشــگیرانه خسته بودند و در سر 
این آرزو را می پروراندند که در نهایت لحظه ای فرا می رسد و 
این ویروس محو می شود. اما دانشمندان بر این باور هستند با 
وجود شباهت هایی که میان آنفلوانزای اسپانیایی و کووید-۱۹ 
وجود دارد، پیشرفت علم و فناوری از یک سده پیش تاکنونی 
می تواند پرده از بسیاری از رمز و رازهای ویروس بردارد و این 
امیدبخش اســت.  با این حال یک کار مهم در مبارزه با کرونا 
که در یک قرن پیش نادیده گرفته شــد و منجر به فاجعه ای 
همچون فیادلفیا شد، بی توجهی به هشدارها در خصوص لزوم 
رعایت فاصله اجتماعی بود. بنابراین چالش کنونی دنیای امروز 
انتشار اطاعات درســت به مردم در مورد همه گیری، دادن 
اعتبار به دانشــمندان برای رفع اطاعات نادرست و تشویق 
رهبران کشورها برای اولویت بندی در ایجاد آمادگی و واکنش 
برای چنین بحران هایی است. براســاس آخرین آمار منتشر 
شده تا به امروز بیش از ۱۸ میلیون و ۲۳ هزار نفر در سراسر 
جهان به کووید-۱۹ مبتا شده و از این میان نزدیک به ۶۸۹ 

هزار نفر جان خود را از دست داده اند. 

طبق نظرسنجی ها؛
 نخست وزیر فرانسه از »ماکرون«

 محبوب تر است
رئیس جمهور فرانســه به لحاظ برخورداری از رضایت مردم، با بیش از 
۱۰ درصد اختاف، از نخست وزیر کابینه دولت عقب است. »ژورنال دو 
دیمانــش« در گزارش امروز خود از کاهش محبوبیت امانوئل ماکرون 
رئیس جمهور فرانسه در مقایسه با »ژان کاستکس« نخست وزیر جدید 
این کشور خبر داد.در حالی که محبوبیت ماکرون ۳۸.۷ درصد است؛ 
نخســت وزیر کابینه دولت، تنها یک ماه بعــد از انتصاب به این مقام، 
با بیش از ۱۰ درصد اختــاف، از محبوبیتی ۴۹.۴ درصدی برخوردار 
است.البته، به طور کلی، محبوبیت ماکرون طی سال ۲۰۲۰، با افزایشی 
اندک در مقایســه با دو سال گذشــته روبرو بوده است. طی سال های 
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، اقبال مردمی رئیس جمهور فرانسه کمتر از ۳۵ درصد 

بوده که محصول نارضایتی از اصاحات اقتصادی او است.

شروط سخت هند و چین برای یکدیگر در طول 
مذاکره به منظور کاهش تنش ها

دور جدیدی از مذاکرات مشــترک میان ســران نظامی هند و چین از امروز در حالی شروع 
می شــود که دو طرف شروط سختی را مدنظر دارند.به گزارش هندوستان تایمز، دور تازه ای 
از مذاکرات میان دو کشــور هند و چین به منظور کم کردن تنش های مرزی آغاز شد.این 
مذاکرات که در سطح بااترین مقامات نظامی دو کشور برگزار می شود از ساعاتی پیش آغاز 
شده و پکن میزبانی آن را به عهده دارد.مذاکرات در حالی انجام می شود که دو طرف نظامیان 
خود را در مرزهای مشترک به حالت آماده باش کامل در آورده اند و تمام پایگاه های هوایی 
نزدیک مرز نیز آماده انجام عملیات هستند.هندی ها خروج کامل نیروهای چینی از مناطق 
تنش زا را شرط به نتیجه رسیدن مذاکرات اعام کرده اند و از سوی دیگر چین نیز خواستار 
توقف کامل پروژه های ساخت و ساز توسط هند در مناطق تعیین تکلیف نشده است.هنوز 
نتیجه اولیه این مذاکرات اعام نشده ولی به نظر می رسد با توجه به شرایط سختی که طرفین 
برای یکدیگر قرار داده اند نتوانند به نتیجه دلخواه و اعام آتش بس کامل برسند.طی روزهای 

اخیر دولت های دو کشور یکدیگر را به عدم صداقت نیز متهم کرده و مدعی شده اند.

خبرگزاری یونهاپ به نقل از مقامات 
وزارت خارجــه این کشــور از توافق 
مقامات کــره جنوبی و ایــران برای 
تشــکیل کارگروه تجــارت کااهای 
پزشــکی خبر داد.این منبــع دیروز 
یکشنبه اعام کرد که مذاکرات میان 
تهران و ســئول در سطح مدیران کل 
و در مورد چگونگی مطابقت تقاضای 
ایران برای دارو و تجهیزات پزشکی با 
آنچه کــه صادرکنندگان کره جنوبی 
می توانند ارائه دهند انجام شده است.

گزارش حاکی است نخستین دور این 
مذاکــرات به احتمال زیــاد اوایل ماه 
آینده /شهریور/ برگزار می شود.یونهاپ 
اضافه کرده اســت که دو طرف طی 
مذاکرات مجازی ســطح بااتری که 
اوایل هفته جاری برگزار شد در مورد 

تشکیل این کارگروه به توافق رسیدند 
به گفته این منبــع، در مذاکرات دو 
جانبــه، طرف ایرانی ابــراز امیدواری 
کرده اســت چند صد میلیون دار از 
محصوات کره جنوبی خریداری کند.

این گزارش آورده است کره جنوبی به 
دنبال شیوع COVID-۱۹ در ایران به 
دنبال صادرات داروهای ضروری مانند 
واکســن آنفلوانزا و آنتــی بیوتیک و 
همچنین کیت های تشخیص ویروس 
کرونا است.بر اساس این گزارش انتظار 

می رود گســترش تجــارت کااهای 
پزشــکی با تهران به دو کشور کمک 
کند تا بتواننــد در مورد حل و فصل 
دارایی های بلوکه شــده ایران در دو 
بانک کــره جنوبی - کــه ۷ میلیارد 
دار ارزش دارد - به نتیجه برســند.

یونهاپ نوشته است کره جنوبی برای 
ادامــه واردات نفت از ایران و صادرات 
کاا به تهــران پس از اخذ معافیت از 
تحریم های آمریــکا به دلیل محدود 
شــدن معامات مالی مبتنی بر دار 

با تهران، از حســاب هــای مبتنی بر 
»وون« پول ملی کره جنوبی استفاده 
کــرده بودند اما واشــنگتن از تمدید 
تحریم ها خودداری کرد. در ماه آوریل 
/فروردین/ واشــنگتن مجوز ویژه ای 
را بــرای تجارت کااهای پزشــکی و 
درمانــی کره جنوبی با تهران با وجود 
تحریم بانک مرکزی ایران به تصویب 
رســاند در اواخر ماه مه /اردیبهشت/ 
ســئول اولین محموله به ارزش ۵۰۰ 
هزار دار دارو به تهران فرستاد.دولت 
بین  ســئول همچنین یک کارگروه 
سازمانی برای تقویت تجارت کااهای 
پزشــکی با ایران راه انــدازی کرد و 
یکسری جلسات توجیهی برای شرکت 
های محلی برگزار کرد تا به آنها در از 
سرگیری تجارت با تهران کمک کند.

 یونهاپ:
 تشکیل کارگروه تجارت کااهای 

پزشکی ایران و کره جنوبی

براســاس یک نظرسنجی، شهردار محبوب آنکارا از حزب 
اپوزیسیون مردم جمهوری خواه در یک انتخابات ریاست 
جمهوری احتمالی، قوی تریــن نامزد مقابل رجب طیب 
اردوغان خواهد بود. نتایج نظرسنجی »اریا ریسرچ« نشان 
می دهد، از مجموع ۲۲۱۲ شــرکت کننده از ۱۲ اســتان 
مهم ترکیه، ۴۷.۷ درصد گفتند »منصور یاواش«، شهردار 
آنــکارا را به عنوان نامزد اپوزیســیون ترجیح می دهند و 
»اکرم امام اوغلو«، شــهردار اســتانبول، دیگر نامزد حزب 
مردم جمهوری خواه، ۴۴.۳ آرا را به دســت می آورد.مارال 
آکشــنر، از اپوزیسیون راست میانه »حزب خوب« که در 
دهه ۹۰ میادی به عنوان وزیر کشــور خدمت می کرد، 
بعــد از امام اوغلو قــرار دارد.در مجمــوع ۴۵.۸ درصد از 
مشارکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که به اردوغان 
رای نخواهنــد داد، در حالی که ۳۷.۹ درصد از او حمایت 
کردند. در میان کسانی که به حزب حاکم عدالت و توسعه 
اردوغان )آک پارتی( در انتخابات های پیشین رای دادند، 
۹۳.۳ درصد گفتند که بــه او رای می دهند.عبداه گل، 
رئیس جمهوری پیشــین ترکیه و علی باباجان که سال 
گذشته از آک پارتی استعفا داد و به تازگی حزب خودش 
موسوم به دموکراسی و پیشرفت را راه اندازی کرده است، 
به ترتیب در این نظرسنجی دو نفر مانده به آخر و آخرین 
نفر شــدند.این نظرسنجی همچنین نشان داد که شریک 
کوچکتر آک پارتی در ائتاف ملت که حزب راست افراطی 
حرکت ناسیونالیست است، نمی تواند به تنهایی ۱۰ درصد 
ازم انتخابات را به دست آورد و تنها هشت درصد از آرای 
ملی را کسب می کند.براساس این افکارسنجی، آک پارتی 

با کســب ۳۹.۱ درصد از آرا در جایگاه اول قرار می گیرد 
و ترکیب آرای احزاب اپوزیســیون ۴۴.۸ درصد می شود 
که احتماا موجب از دســت رفتن اکثریت پارلمانی آک 
پارتی بر پایه توزیع سراسری آرا خواهد شد.انتخابات آتی 
پارلمانی و ریاســت جمهوری ترکیه مشترکا برای ۲۰۲۳ 
برنامه ریزی شده اما گمانه زنی درباره انتخابات زودهنگام 
از ماه مه شــدت گرفته اســت؛ پس از آنکه آک پارتی از 
تدارکات برای اصاحات در قانون انتخابات خبر داد.تبدیل 
اخیر ایاصوفیه استانبول از موزه به مسجد، از سوی برخی 
به عنوان نشــانه ای از انتخابات زودهنگام دیده می شود. 
آنکارا چنین شــائبه هایی را رد می کنــد.در همین حال 
نتایج نظرســنجی جدید »مرکز تحقیقات عقاید عمومی 
اوراسیا« از کاهش حمایت از رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه حکایت دارد و نشان می دهد تصمیم اخیر 
برای تبدیل ایاصوفیه به مســجد احتماا اثر ناچیزی بر 

تمایات رای دادن می گذارد.براســاس این نظرســنجی، 
۴۸.۶ درصــد گفتند در انتخابات ریاســت جمهوری به 
اردوغــان رای نمی دهند، در حالی کــه ۳۸.۹ درصد از او 
حمایت کردند.نتایج نظرسنجی همین موسسه در اواخر 
مه نشان داد که ۴۶.۹ درصد از شرکت کنندگان گفتند که 
اگر اردوغان برای دوره دوم نامزد شود، به او رای نخواهند 
داد امــا ۳۹.۲ درصــد هم از او حمایت کردند.براســاس 
تازه ترین نظرســنجی، ۹۹.۷ درصد از پاســخ دهندگان 
گفتند کــه تصمیم اخیر اردوغان بــرای تبدیل وضعیت 
ایاصوفیه روی نحــوه رای دادن آنها هیچ تاثیری نخواهد 
گذاشت.درخصوص عملکرد کلی اردوغان در مقام ریاست 
جمهوری، ۴۰.۲ درصد او را ناموفق توصیف کردند، ۳۰.۹ 
درصد نه موفق و نه ناموفق و ۲۸.۹ درصد هم او را موفق 
دانســتند. همچنیــن در خصوص عملکــرد کلی دولت 
اردوغــان، ۴۱.۹ درصــد آن را ناموفق، ۳۰.۳ درصد آن را 
موفــق و ۲۷.۸ درصد آن را نه موفق و نه ناموفق توصیف 
کردند.شــرکت کنندگان در این نظرســنجی گفتند که 
نگرانی های اقتصادی و رشد بیکاری از بزرگترین مشکات 
در ترکیه هستند. در پاســخ به اینکه اگر انتخابات امروز 
برگزار شود، شرکت کنندگان به کدام حزب رای می دهند، 
۳۵ درصد از آک پارتی نام بردند.در مجموع ۲۸.۴ درصد 
گفتند به حزب اپوزیسیون اصلی مردم جمهوری خواه رای 
می دهند، ۱۲.۴ درصد به اپوزیسیون راست میانه موسوم 
به حزب خوب، ۱۱.۷ درصد به حزب حامی کردها موسوم 
به دموکراتیک خلق و ۷.۴ درصد به حزب راســت میانه 

حرکت ناسیونالیست که متحد آک پارتی است.

شهردار آنکارا قوی ترین نامزد علیه اردوغان در انتخابات احتمالی
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وزارت بهداشــت روســیه اعام کرد که برنامه واکسیناسیون گسترده 
در برابــر "کووید-۱۹" از ماه اکتبر)مهر( آغاز خواهد شد.ســرعتی که 
روسی ها در ارائه اولین واکسن بالقوه برای "کووید-۱۹" پیش گرفته اند، 
نگرانی هایی را ایجاد کرده که آیا مسکو برنده شدن برای ساخت اولین 
واکسن کرونا را بر سامتی و ایمنی در اولویت می داند؟ روسیه امیدوار 
است واکسن کرونا تا ماه اکتبر)مهر ماه( به صورت انبوه ارائه شود. مقامات 
حوزه بهداشت این کشور در نظر دارند کمپین واکسیناسیون گسترده 
علیه "کووید-۱۹" را از ماه اکتبر آغاز کنند. "میخائیل موراشــکو" وزیر 
بهداشت روسیه اعام کرد که  موسسه تحقیقات علمی اپیدمیولوژی و 
میکروبیولوژی "گامالیا")Gamaleya( آزمایش های بالینی یک واکسن 

آدنوویروس علیه کرونا را تکمیل کرده است.

پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدید خود دریافتند که زمان بندی 
غذا خوردن می تواند به سامت متابولیسم بدن کمک کند. تقریبا همه 
سلول های بدن، ساعت مخصوص به خود را دارند و تعامل این ساعت ها 
با یکدیگر، نقش مهمی در ســامت متابولیسم بدن دارد. پژوهش های 
بسیاری نشان می دهند کارمندانی که به صورت شیفتی کار می کنند، 
از اضافــه وزن و دیابت رنج می برند زیرا همکاری ازم بین ســاعت های 
درونی بدن آنها وجود ندارد و زمان غذا خوردن آنها نیز نامنظم اســت. 
در هر حال، اطاعات کمی در مورد تعامل میان ســاعت های درونی و 
زمان بندی غذا خوردن و همچنین تاثیر آنها بر سامت کلی بدن وجود 
دارد. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا در بررسی جدید خود تاش کردند 

تا به اطاعات بیشتری در این مورد دست یابند. 

دولــت آمریکا برای تهیه و تحویل ۱۰۰ میلیون دوز از واکســن احتمالی 
کروناویروس به شرکت های دارویی "سانوفی")Sanoi( و "گلکسو اسمیت 
کاین")GlaxoSmithKline( که به اختصار GSK نامیده می شــود، تا 
۲.۱ میلیــارد دار پرداخت می کند.این شــرکت ها گفته اند که بیش از 
۷۵۰ میلیون دار از مبلغی که دولت آمریکا به آنها پرداخت می کند، برای 
حمایت از توسعه بیشتر واکسن کروناویروس از جمله کارآزمایی های بالینی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد و مابقی برای ساخت و تحویل ۱۰۰ میلیون 
دوز اســتفاده خواهد شــد. همچنین ایاات متحده آمریکا می تواند ۵۰۰ 
میلیون دوز دیگر نیز ســفارش دهد. این خبر پــس از اعام دولت آمریکا 
مبنی بر پرداخت ۱.۹۵ میلیارد دار برای تولید ۱۰۰ میلیون دوز واکســن 
کروناویروس توسط شرکت های Pizer و BioNTech اعام شده است. 

واکسیناسیون گسترده روسیه 
علیه کرونا از ماه مهر آغاز می شود

تاثیر زمان بندی غذا خوردن بر 
سامت متابولیک بدن

پیش خرید 100 میلیون واکسن 
کروناویروس دیگر توسط آمریکا

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازار شناور صیفی و سبزیجات در "سرینگر" هند

نگاهی به عملکرد جنرال موتورز در سه ماهه دوم سال 2020
جنرال موتورز به خاطر عوارض ناشــی از شــیوع ویروس کرونا ضرر ۷۵۸ میلیون داری در ســه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ را تجربه 
کرده است. این خودروساز آمریکایی اعام کرده در بازه زمانی یاد شده ضرر ۱۰۱ میلیون داری در آمریکای شمالی را بر جای 
گذاشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش درآمد ۳ میلیارد داری را کسب کرده بود. البته جنرال موتورز گفته 
که با اســتفاده از اقدامات کاهش هزینه ای و قیمت گذاری قوی توانســته اثرات این جریان را کاهش دهد. این در حالی است که 
کارخانه های جنرال موتورز هشــت هفته تعطیل بوده اند. درآمد جهانی جنرال موتورز با افت ۵۳ درصدی به ۱۶.۸ میلیارد دار 
رسیده و این در حالی است که سال پیش این کمپانی درآمد ۳ میلیارد داری داشته است. جنرال موتورز همچنین در سه ماهه 
دوم امسال ضرر عملیاتی ۸ میلیارد داری را تجربه کرده اما گفته که هنوز هم نقدینگی ۳۰.۶ میلیارد داری را در اختیار دارد.

جنرال موتورز شایســتگی اعتباری باا برای راه اندازی برنامه های تشویقی محوری و جنجالی که بی شک باعث حفظ جایگاهش 
در چالش برانگیزترین دورانش شــده را دارد؛ اما این شــرکت بدترین عملکرد ســه ماهه خود را بر جای گذاشته و همانند دیگر 

خودروسازان با فروش محصوات خود به مشکل برخورده است.

چرا لیگ برتر فوتبال، کم گل است؟
مهاجمان شاغل در لیگ ایران کمتر گل می زنند و حد نصاب ازم برای آقای گلی در فصل جاری به شدت کاهش یافته و فعا بهترین گلزن 
لیگ برتر ۱۲ بار دروازه رقبا را گشوده است. لیگ برتر فوتبال ایران تا دو هفته دیگر به پایان می رسد و پرونده نوزدهمین فصل این رقابت 
ها با تمام فراز و نشیبش به پایان می رسد. با این وجود تکلیف قهرمان رقابت ها از چند هفته قبل مشخص شده و طبق جدول رده بندی، 
پرسپولیس با اقتدار و با آماری بهتر از فصول گذشته جام طایی رقابت ها را باای سر خواهد برد. هنوز رقابت ها جذابیت خاص خود را دارد 
و به جز یکی، دو تیم که هیچ هدفی را دنبال نمی کنند، ۵ تیم برای دو یا سه سهمیه آسیا در باای جدول و ۶ تیم برای فرار از سقوط و بقا 
در لیگ برتر تاش می کنند. در کنار این دو، هنوز قصه آقای گلی هم به قوت خود ادامه دارد و مهاجمان یکی در میان گلزنی می کنند تا 
کفش طای فصل جاری را از آن خود کنند. در جدول گلزنان لیگ برتر، اسامی چند بازیکن دیده می شود که آن ها هم دو بازی در میان یا در 
بهترین حالت یکی در میان گلزنی می کنند تا با قرار گرفتن در صدر جدول نام خود را به عنوان بهترین گلزن مطرح کنند. در جدول گلزنان، 
شیخ دیاباته و شهریار مغانلو با ۱۲ گل پیشتاز هستند و عیسی آل کثیر با ۱۱ گل، سوم و علیپور و مهدی ترابی با ۱۰ گل از پرسپولیس در رتبه 

چهارم قرار دارند. دو مهاجم استقال یعنی مهدی قایدی و ارسان مطهری نیز با ۹ گل در رده ششم جای گرفته اند.

نمش مانند ه ازدست و جو ازد نبنمش همتاه دولت است و چو دولت ندا و یا موافق تدبیر تو همیشه قضاایا مُتابعِ فرمان تو همیشه قَدَر ه وصل توست رضی اامام داده رضاه مهر توست یمین خلیفه خورده یمین م و چو تو زرگ کجازرگی و کرم از تو گرفت رونق و فر چو تو کریم کدا ه ر نهاد و سرشت تو نیست کبر  و ریاخدا ه شخص تو از کبریا نهاد سرشت بود زمهر تو اجرام چرخ را باابود ز ملک تو طَغرای شاه را زینت

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

»آلبرتــو باربرا« مدیر جشــنواره فیلــم ونیز در 
مصاحبه ای از شرایط خاص این رویداد سینمایی 
در دوره آتــی، روند انتخــاب فیلم ها، همکاری با 
جشــنواره کن و آینده سینما گفت. جشنواره بین 
المللــی فیلم ونیــز به عنوان اولیــن رویداد مهم 
ســینمایی در دوران بحران کرونا فهرســت فیلم 
هــای خود را چنــد روز پیش اعام کــرد تا این 
امیداواری در میان اهالی ســینما ایجاد شــود که 
این جشنواره می تواند آغاز دوباره برای سینمایی 
باشــد که در چند ماه اخیر اوضاع به ســامانی را 
تجربه نکرده اســت. برای مدت طوانی فکر نمی 
کردیم که بتوانیم ســرمایه گذاری و هزینه های 
کانی که در این زمینه وجود دارد را توجیه کنیم. 
اما در آغاز ماه ژوئن بود که در مورد امکان ســازماندهی جشــنواره تحت شــرایط خوب، 
اطمینان بیشــتری پیدا کردیم و متوجه شدیم که میتوانیم حداقل ۵۰ فیلم را دعوت کنیم 
و در حــال حاضر ۵۲ عنوان فیلم از بیش از ۵۰ کشــور جهــان انتخاب کرده ایم.  وقتی از 
احتمال برگزاری جشــنواره آگاه شــدیم، عدم اطمینان احساس غالب ما تا پایان بود. نمی 
دانســتیم کدام فیلم ها واقعاً در دسترس هستند،  دعوت های ما را می پذیرفتند یا خیر و 
در این روند مداوم توقف-حرکت وجود داشــت. یک روز، ما خوشــبین تر بودیم و روز بعد 
خبر بد تعویق اکران فیلم های را می شــنیدیم.  برگزاری این جشنواره تحت این شرایط به 

هیچ وجه آسان نیست.

بارون درخت نشین
کتاب بارون درخت نشین از مهم ترین آثار ایتالو کالوینو 
اســت این کتاب سرگذشت پسری را به تصویر می کشد 
که تصمیــم می گیرد زندگی خود را بــر روی درختان 
ســپری کند. ایجاد یک »پادشــاهی درختی« توســط 
پسر اســتعاره ای از استقال معرفی می شود و چالش ها 
وفرصت های این عمل دســتمایه ای برای نویســنده به 
منظور بررسی پرسش های فلســفی بشر می گردد. این 
کتاب در ســال ۱۳۸۶ توسط مهدی ســحابی و چاپ 
مؤسســه انتشــارات نگاه به پارســی بازگردانی شد. در 
این رمان، نویســنده با بهره گیری از زبان طنز به مسائل 
سیاســی – اجتماعــی می پردازد و تــاش می گیرد تا 
با فاصلــه گرفتن از موضوعات مختلــف دید بهتری به 
دســت بدهد. شخصیت اصلی این رمان از ســنت های کهنه و قید و بند زندگی اجتماعی فرار می کند 
و شــیوه ای خاص برای زندگی انتخاب می کند که در ادامه این معرفی کتاب بیشتر درباره آن به بحث 
خواهیم پرداخت. پشــت جلد کتاب بارون درخت نشین آمده است: بارون درخت نشین بی تردید یکی 
از شــاهکارهای مهم ادبیات جهان و از برترین آثار ایتالو کالوینو نویسنده بزرگ ایتالیایی است. کالوینو 
به خاطر تخیل نیرومند، طنز ظریف و توجه نزدیک به واقعیت و تاریخ شــهره اســت. آثارش سرشار از 
تمثیل و استعاره است. نگرش موشکافانه، واقعیت و طنز و افسانه پردازی و تخیل شاعرانه همه به یک 
حد در او هست. این اثر بهترین نمونه از سبک کار اوست. شخصیت اصلی این رمان »کوزیمو اورس دو 
روندو« اســت که پانزده ژوئن سال ۱۷۶۷ آخرین روزی بود که همراه خانواده اش سر سفره حاضر شد. 
بعد از این روز کوزیمو به شکل تمام قد در برابر خانواده خود می ایسد و حاضر نیست شیوه زندگی آن ها 

را ادامه دهد. او هنگامی که تنها ۱۲ سال بیشتر نداشت »عصیان« می کند. اما دلیل این کار چه بود؟

ایتالو کالوینو
ایتالــو کالوینــو نویســندهٔ رمان و داســتان کوتاه 
ایتالیایــی بــود. وی ســبک ادبی خــاص خود را 
داشــت که می توان آن را ســورئال یا پست مدرن 
توصیف کرد. ســه گانهٔ »نیاکان ما« )شامل شوالیه 
ناموجود، ویکنت دونیم شده و بارون درخت نشین( و 
مجموعه داستان های کوتاه شهرهای نامرئی و شش 
یادداشــت برای هزارهٔ بعدی از تحسین شــده ترین 
آثار او هســتند. وی را یکی از مهم ترین نویسندگان 
ایتالیایی قرن بیســتم می دانند. وی بین سال های 
۱۹۴۵ تا ۱۹۵۷ عضو حزب کمونیســت ایتالیا بود. 
کالوینو در ســانتیاگو ِداس وگاس در کوبا به دنیا 
آمد. پدر و مادرش هر دو گیاه شــناس بودند و تأثیر 
آن ها در طبیعت گرایی آثار وی و شــناخت دقیقش از گیاهان و محیط زیســت مشهود است. 
وی تا پنج ســالگی در کوبا ماند، سپس به ایتالیا رفت و بیشتر زندگی خود را همان جا سپری 
کرد. کالوینو تا هجده سالگی در سان رمو ماند، سپس، در سال ۱۹۴۱ به تورین رفت. در سال 
۱۹۴۳ بــه نهضت مقاومــت ایتالیا در جنگ جهانی دوم و بریــگاد گاریبالدی، و پس از آن به 
حزب کمونیســت ایتالیا پیوست، کالوینو در ســال ۱۹۴۷ با نوشتن پایان نامه ای دربارهٔ جوزف 
کنراد در رشــتهٔ ادبیات از دانشگاه تورین فارغ التحصیل شــد، و سپس به همکاری با روزنامهٔ 
محلی حزب کمونیســت لونیتا پرداخت. در همین سال، پس از انتشار کتاب راه انهٔ عنکبوت 
با مضمون نهضت مقاومت که برای او جایزهٔ ریچنه را به ارمغان آورد، با برخی مشــاهیر ادبی 
ایتالیا از قبیل ناتالیا گینزبرگ و الیو ویتورینی آشنا شد. او در این سال ها با مجات کمونیستی 

مختلفی همکاری می کرد.

 سینما را دوباره آغاز کنیم یا منتظر 
یک فاجعه باشیم 


