سردار سامی:

ملت لبنان را در شرایط سخت هرگز تنها نمیگذاریم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سردار سرلشکر سامی با تاکید بر اینکه ملت لبنان را در شرایط سخت هرگز تنها نمیگذاریم ،گفت :ملت لبنان ستارههای بزرگ مقاومت در دنیای اسام
هستند و همیشه با صبر و استقامت با حوادث برخورد کردهاند.سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در حاشیه
نخستین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمع خبرنگاران با تسلیت حادثه بندر بیروت به ملت
 ،دولت و حزباه لبنان ،اظهار داشت :ملت لبنان ستارههای بزرگ مقاومت در دنیای اسام هستند و همیشه با صبر و استقامت با این حوادث برخورد کردهاند.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقاب اسامی(مدظله العالی) مبنی بر اینکه صبر ملت ،دولت و حزباه لبنان... ،
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واکنش ها به گشایش اقتصادی جدید؛

وعـده سـرخـرمـن

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

غدیرخم  ،تقدیر کمال انسانهاست
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سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت مطرح کرد:

جزییات ورود شرکتهای
سرمایهگذاری سهام عدالت به بورس
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت گفت :پرتفوی شرکتهای سرمایهپذیر به عاوه
۱۳شرکت غیربورسی که در قالب هلدینگ ملی هستند در سبد شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار میگیرد؛
۱۰۰درصد ســهام آنها به تدریج در بورس قابلیت معامله پیدا میکند«.اکبر حیدری» اظهار داشــت :برای ورود
شــرکت سرمایهگذاری اســتانی به بورس در ابتدا نیاز به اعام آخرین تعداد ســهامداران و ارزش سهام شرکت
سرمایهگذاری برای برگزاری مجمع فوقالعاده افزایش سرمایه بود....
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رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت:

تبادل اقتصادی خارج از  FATFترجمه نمیشود
5

تاکتیکی در آستانه انتخابات نوامبر

تعویض در دقیقه ٩٠
7

در نیمه نخست ۲۰۲۰اتفاق افتاد؛

تجارت ۲۳.۸میلیون داری بین ایران و آمریکا
مبادات تجاری آمریکا و ایران در ۶ماهه نخســت سال جاری میادی با افت ۴۸درصدی نسبت به
مدت مشــابه سال قبل به ۲۳.۸میلیون دار رســید.جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار
آمریکا نشان می دهد مبادات تجاری این کشور با ایران در  ۶ماهه نخست سال جاری میادی افت
 ۴۸درصدی داشته است.مبادات تجاری دو کشور در  ۶ماهه نخست سال میادی گذشته بالغ بر
 ۴۵.۹میلیون دار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به  ۲۳.۸میلیون دار کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن امسال  ۲۰.۸میلیون دار بوده است
که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت  ۵۳درصدی داشته است .آمریکا در ماه های ژانویه تا ژوئن
 ۲۰۱۹بالغ بر  ۴۴.۹میلیون دار کاا به ایران صادر کرده بود.اما واردات آمریکا از ایران در  ۶ماهه نخست
امسال با رشد  ۳برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به  ۳میلیون دار رسیده است .در
مدت مشابه سال قبل واردات آمریکا از ایران  ۱میلیون دار بوده است.مبادات تجاری ایران و آمریکا حجم
ناچیزی از کل تجارت دو کشور را تشکیل می دهد .ایران در میان مقاصد صادراتی آمریکا رتبه  ۱۷۱و در
میان منابع وارداتی این کشور رتبه  ۱۷۷را به خود اختصاص داده است.
ترامپ در نشستی خبری؛

اگر در انتخابات پیروز شوم سریع با ایران
به توافق می رسیم
رئیس جمهور آمریکا می گوید در صورتی که در انتخابات آینده ریاســت جمهوری این کشور که قرار است
چند ماه دیگر برگزار گردد ،پیروز شود خیلی سریع با ایران به توافق خواهد رسید.رئیس جمهور آمریکا در
سخنانی مدعی شد که در صورت پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور خیلی سریع با ایران
به توافق خواهد رسید«.دونالد ترامپ» بامداد شنبه (به وقت تهران) در واکنش به گزارش دستگاه اطاعاتی
آمریکا پیرامون تاش ادعایی ایران ،چین و روسیه برای دخالت در انتخابات آمریکا گفت :آخرین فردی که
روســیه دوست دارد در قدرت باشــد ،دونالد ترامپ است چرا که هیچکس با این کشور سختگیرتر از من
نبوده است.رئیسجمهور آمریکا افزود :چین دوست دارد ما انتخاباتی داشته باشیم که در آن دونالد ترامپ به
جو بایدن خوابآلود میبازد .در صورتی که جو بایدن رئیسجمهور شود ،چین صاحب کشور ما خواهد شد.
مگر خوابش را ببینند که کشورمان را تصاحب خواهند کرد.ترامپ خطاب به خبرنگاری که در این باره سوال
پرسیده بود با این ادعا که گزارش دستگاه اطاعاتی آمریکا فقط به چین و روسیه مربوط نیست و ایران را هم
شامل میشود ،گفت :در این گزارش نام ایران هم هست و شما به آن اشاره نکردید .ایران دلش نمیخواهد
من رئیس جمهور شوم .این را اعام کنم ،اگر من برنده شوم خیلی سریع با ایران به توافق میرسیم .با کره
شمالی خیلی سریع به توافق میرسیم.

پیامدهای اقتصادی کرونا بلند مدت خواهد بود
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش بینی کرد اقتصاد جهانی امسال شش درصد کوچک شود .اقتصاد
جهانی کماکان تحت تاثیر پیامدهای ناشی از کرونا قرار دارد و طبق اعام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
انتظار می رود متوســط رشد اقتصادی کشورهای جهان تا پایان امسال به منفی شش درصد برسد که این
وضعیت در صورت بروز موج دوم بدتر نیز خواهد شــد و در این ســناریو اقتصاد جهانی احتماا  ۷.۶درصد
کوچک تر خواهد شــد.این سازمان پیامدهای کرونا را بلندمدت خوانده و افزوده است توانایی کشورها برای
کنترل روند شیوع بیماری در ماه های آینده برای اقتصاد جهان بسیار حیاتی است .اورنس بونه -اقتصاددان
ارشد این سازمان با بیان اینکه چشم اندازی دراماتیک در انتظار اقتصاد جهان است افزود :ممکن است شاهد
موج دم کرونا باشــیم یا نباشیم اما در هر دو سناریو ،یک چیز مشخص است و آن هم اینکه استانداردهای
زندگی به نســبت ســال قبل به میزان محسوسی افت کرده است و بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی دو
رقمی منفی مواجهند که در طول تاریخ آن ها بی سابقه است.از سوی دیگر آنخل گریا -دبیر کل این سازمان
با بیان اینکه برای بازگشــت اطمینان به بازارها به زمان نیاز اســت افزود :انتظار ما این است که شاهد یک
احیای طوانی باشیم نه یک احیای سریع .نسبت به اینکه سرمایه گذاری ها چه زمانی احیا شوند سوااتی
مطرح است و همین طور مباحث تجاری و حل و فصل مناقشات اقتصادهای بزرگ نیز سوااتی هستند که
باید به آن ها پاســخ داده شود.سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار دارد رشد اقتصادی جهان از سال
اینده مجددا وارد مدار مثبت شود و به  ۵.۲درصد در سال آینده برسد که در صورت اوج گیری مجدد کرونا،
این رقم تنها معادل  ۲.۸درصد خواهد بود .این سازمان با تشکر از ورود سریع دولت ها به حمایت از بخش
های مختلف اقتصادی ،آن را عاملی مهم در سقوط نکردن اقتصاد جهان دانسته اما هشدار داده است نباید
این طور تصور شود که دیگر به حمایتی نیاز نیست.

دلیل افزایش نرخ ارز چیست؟

از پست اینستاگرامی عبدالناصر تا ادعای محمدباقر
چند روز پیش رییس کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی کسری بودجه را مهمترین دلیل افزایش نرخ ارز دانست و اعام کرد باید کسری بودجه
متوقف شود و بدون توقف آن امکان تثبیت نرخ ارز از دست می رود .پیش و پس از سخنان رییس کل بانک مرکزی اقتصاددانان بسیاری در مصاحبه،
یادداشــت یا مناظره های مختلف کســری بودجه را دلیل اصلی تورم و در نتیجه بی ثباتی ارزی دانسته و خواستار تامین غیرتورمی کسری بودجه شده
بودند .از این میان میتوان به امیر کرمانی و محمد داوود الحسینی اشاره کرد که بسته سیاستی برای کنترل تورم در اقتصاد ایران ارایه کرده بودند .اما
رییس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد که هیچگاه به اظهارات کارشناسی در این خصوص پاسخ نداده بودند پس از پست رییس کل بانک مرکزی دست به
کار شدند و محمدباقر نوبخت در مصاحبه ای اعام کرد« :ما ارز خودمان را به بانک مرکزی فروختهایم ،اگر بانک مرکزی ارزها را نگه داشته عرضه اشان
کند» او همچنین منکر استقراض از بانک مرکزی شده و افزایش نرخ ارز را سیاسی دانست.اما در صحبت های آقای نوبخت یک نکته مهم مغفول است و
آن این واقعیت است که دولت ارزی به بانک مرکزی نداده بلکه ارزهای بلوکه شده در خارج کشور را به بانک مرکزی فروخته که عما دسترسی به آنها
وجود ندارد و بجای آنها ریال گرفته است .طبیعی است که ریالی که در ازای آن ارزی وجود نداشته هرچند سبب انبساط ترازنامه بانک مرکزی و تورم
افسارگسیخته میشود اما امکان سیاستگذاری ارزی را هم از بانک مرکزی می گیرد و بانک امکان تثبیت نرخ ارز حتی در کوتاه مدت را هم از دست می
دهد .پتحقیقات متعدد اقتصادی مورد اشاره اقتصاددانان مختلف از طیف های گوناگون نشان میدهد بااترین میزان کسری بودجه چند دهه اخیر بههمراه
تحریم و فروش ارزهای بلوکه شده دلیل افزایش نرخ است نه مسایل فنی و سیاسی.بهتر است وزیر اقتصاد بعنوان خزانه دار دولت و نیز رییس سازمان
برنامه و بودجه بعنوان مسئول کسری بودجه تمرکز خود را روی کنترل کسری ،افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها معطوف کنند و اجازه ندهند کسری
بودجه با استقراض از بانک مرکزی یا فروش ارزهای بلوکه شده به تورمهای باا منجر شود

سخنگوی قوه قضاییه؛

تعدادی از صادرکنندگان متخلف بازداشت شدند

ســخنگوی قوه قضاییه گفت :تا هفته گذشــته از  ۶.۸میلیارد دار اعام
شــده  ۱.۲میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشــت .کسانی که حاضر
نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.
بغامحسین اســماعیلی در گفتوگو با رادیو با اشــاره به عفو و تخفیف
مجازات تعدادی از محکومان به مناســبت اعیاد قربان و غدیر ،اظهار کرد:
در سیاست کیفری نظام قضایی جمهوری اسامی ایران هدف از مجازات
اصاح مجرمان و جامعه پذیری بزهکاران اســت .بر همین اساس در قوه
قضاییه کمیســیونهایی به عنوان کمیسیون عفو و بخشودگی در تمامی
اســتانها و ستاد قوه قضاییه تشکیل شــده و توسط تیمهای کارشناسی
وضعیت محکومان در دوران تحمل مجازات را بررســی میکنند.وی ادامه
داد :به محض اینکه به این نتیجه رسیدند که محکوم ،شرایط بازگشت به
جامعه دارد را برای او پیشنهاد عفو تنظیم و در کمیسیونهای کارشناسی
بررســی و محضر مقام معظم رهبری تقدیم میشود .ایشان هم بر اساس
پیشــنهادات کارشناســی در هر مرحله گروهی از محکومان را مشمول
عفو و رافت اسامی قرار میدهند.اســماعیلی یادآور شد :مدعی هستیم
در هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسامی ایران محکومان مشمول عفو
و تخفیف مجازات قرار نمیگیرند.وی افزود :سیاســت ما بر این است که
آنگاه که مطلع شــدیم فرد اصاح شده حتی قبل از آنکه میزان مجازات
مندرج در حکم دادگاه را تحمل کرده باشد ،برای وی پیشنهاد عفو تنظیم
میشود.سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت :به مناسبت این عید فرخنده هم
بیش از دو هزار نفر از محکومان به محضر رهبر انقاب پیشــنهاد شد که
ایشــان هم آنها را مورد عفو قرار دادند.اسماعیلی در بخشی از اظهاراتش
بــا تبریک روز خبرنگار ،با بیان اینکه جامعه خبرنگاری میتوانند بهترین
گزارشــگران فساد باشــند ،ادامه داد :از این کار استقبال میکنیم و مورد
تشویق ،حمایت و قدردانی قرار میگیرند و البته این موضوع را برای همه
شــهروندان در نظر گرفته ایم.وی تصریح کرد :برای این ارتباط سیستمی
از قبل وجود داشــته که تقویت شده اســت و جامعه خبرنگاران عاوه بر
تمامی درگاههای موجود میتوانند بدلیل ارتباطشــان با مرکز رسانه قوه
قضاییه ،مطالب مورد نظر را به این مرکز انتقال دهند تا همکاران رسانهای
این مرکز آنرا به مقامات مســئول انتقال دهند.سخنگوی قوه قضاییه در
ارتباط با اصاح رویه و بازنگری در برخورد با جامعه خبرنگاری بیان داشت:

شــاید در گذشته در گزارشــات تخلفاتی که نسبت به جامعه خبرنگاری
روش سختگیرانهای اعمال میشد.اسماعیلی گفت :سیاست توام با مدارا و
بررسیهای کارشناسی و غیرسختگیرانه را اعام و برای حل مشکات بین
بخشهای مختلف رسانهای شورای حل اختاف اصحاب رسانه و مطبوعات
را اعام کردیم.وی یادآور شد :اگر کسی مرتکب خطایی شد در بین حداقل
و حداکثر مجازات جایی که امکان باشد مجازات کمتری در نظر میگیریم
مگر مواردی که به امنیت کشور و جامعه بر میگردد و خطوط اصلی نظام
رد میشود .از جامعه رسانهای میخواهیم از خطوط اصلی نظام و انقاب
عبور نکنند.وی بیان داشت :موضوع حقوق عامه بویژه در ارتباط با اراضی
ملی و منابع طبیعی جزو اولویتهای قوه قضاییه قرار گرفته اســت ،همه
بخشهای حاکمیت در سه قوه پای کار آمده اند تا از این حقوق حراست و
حفاظت کنند.سخنگوی قوه قضاییه افزود :لواسان یک نماد است و در هر
شهری مناطق مشابهی همانند لواسان است که شناسایی میشوند و این
موضوع در دستور کار قرار میگیرد.اسماعیلی در ارتباط با تقاضای برخی
در ارتباط با مورد عفو قرار گرفتن محکومان جاسوسی در پوشش فعاان
محیط زیســتی به مناسبت عید غدیر ،یادآور شــد :این امکان برای همه
مجرمان و محکومان است و بستگی به نحوه رفتار محکومان در حبس دارد.
در عفو گذشته یک نفر از آنها مورد عفو قرار گرفت و در دورههای گذشته
محکومان امنیتی کمتر مــورد توجه قرار میگرفتند و معموا برای آنها
پیشنهاد عفو نمیشد ،اما در دوره جدید به محکومان امنیتی همانند سایر
محکومان نگاه میشــود .محکومان امنیتی فراوانی در دوره یکسال و نیم
اخیر مشمول عفو رهبری قرار گرفتند.اسماعیلی در ارتباط با بحث کنترل
بازار ارز و عدم بازگشــت ارزهای صادراتی تصریح کرد :تا هفته گذشته از
 ۶.۸میلیارد دار اعام شده  ۱.۲میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت.
کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی
بازداشت شدند.وی بیان داشت :برخی از کسانی که ارز ناشی از صادرات را
برنگرداندند شرکتهای صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز صادرات
به آنها دقت ازم نشده است و پیگیریهای جدی برای پشت پرده اینها
در مراجع قضایی در حال انجام است.اسماعیلی در ارتباط با متهم منصوری
خاطرنشان کرد :جسد وی به خانواده تحویل شد که به استان محل اقامت
او منتقل و به خاک سپرده شد.

ســال دهم هجرت اســت و پیامبر از آخرین سفر حج خود باز می
گردند ،گروه انبوهی که تعدادشــان را تا صد و بیست هزار رقم زده
اند  ،پیامبر را بدرقه می کنند تا در نزدیکی مکه به پهنه بی آبی به
نام غدیر خم رسیدند .نیم روز هجدهم ذی الحجه است که ناگهان
پیک وحی بر رســول خدا صلی اه علیه و آله نازل و از جانب خدا
پیام آورده که« :ای رسول آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده
به گوش مردم برســان و اگر چنین نکنی رسالت خود و فرمان خدا
را اباغ نکرده ای و خداوند تو را از گزند مردمان حفظ خواهد کرد»
پیامبر به کاروانیان دستور توقف میدهند و همگان در آن بیابان بی
آب و در زیر آفتاب ســوزان صحرا فرود می ایند و منبری از جهاز
شــتران برای پیامبر ساخته میشود و رسول خدا بر فراز آن رفته و
روی بــه مردم فرموده میفرمایند « :خدای را ســپاس میگویم و از
بدیهای نفس اماره به او پناه جســته و از مردم سئوال میکنند که
ای مردم من از نفس شــما بر شما اولی تر نیستم ؟ مردم یک صدا
تایید میکنند که واه تو بر نفس ما اولی تری و ســپس میفرمایند
که ای مردم بزودی من از میان شــما رخت بر می بندم ،آنگاه می
افزایند چه کســی بر مومنین در ارزیابی مصلحت ها و شــناخت و
تصرف در امور ســزاوارتر است همه یک ســخن می گویند خدا و
پیامبر داناترند .بعد می افزایند که آیا من به شــما از خودتان اولی
و ســزاوارتر نیســتم؟ و همگان یک صدا جواب می دهند که چرا
چنین است .آنگاه فرمایشی مهم فرموده اند  « :من دو چیز گرانبها
در میان شما می گذارم یکی ثقل اکبر که کتاب خداست و دیگری
ثقل اصغر که اهل بیت منند .مردم ،بر آنان پیشی نگیرید و از آنان
عقب نمانید .آنگاه دســت علی ابن ابیطالب (علیه الســام ) را در
دســت گرفته و آن قدر باا میبرند که همگان او را در کنار رسول
خدا دیدند و شــناختند .سپس فرمودند  :خداوند موای من و من
موای مؤمنان هســتم و بر آنها از خودشان سزاوارترم .ای مردم هر
کــس که من موا و رهبر اویم این علی هم موا و رهبر اوســت »
و این جمله را ســه بار تکرار کردند و چنین ادامه دادند :پروردگارا،
دوستان علی را دوست بدار و دشمنان او را خوار .خدایا علی را محور
حق قرار ده و ســپس فرمودند :ازم اســت حاضران این خبر را به
غایبان برسانند .هنوز اجتماع به حال خود باقی بود که دوباره آهنگ
روح بخش وحی گــوش جان محمد صلی اه علیه و آله را نواخت
که« :امروز دینتان را برایتان کامل نمودم و نعمت خود را بر شما به
پایان رساندم و اســام را به عنوان دین برایتان پسندیدم» و بدین
سان علی (ع) از جانب خداوند برای جانشینی پیامبر (ص) برگزیده
شــد .مرحوم عامه امینی در کتاب الغدیر خود نام راویان حدیث
غدیر را به ترتیب زمان زندگی ذکر کـــرده اسـت :در میان اصحاب
رسول خدا (ص )  ۱۱۰نفر ،در میان تابعین  ۸۴نفر ،در میان علمای
قرن دوم هجری  ۵۶نفر ،در میان علمای قرن سوم هجری  ۹۲نفر،
در میان علمای قرن چهــارم هجری  ۴۳نفر ،در میان علمای قرن
پنجم هجری  ۲۴نفر ،در میان علمای قرن ششم هجری  ۲۰نفر ،در
میان علمای قرن هفتم هجری  ۲۱نفر ،در میان علمای قرن هشتم
هجــری  ۱۸نفر ،در میان علمای قرن نهم هجری  ۱۶نفر ،در میان
علمای قرن دهم هجری  ۱۴نفر ،در میان علمای قرن یازدهم هجری
 ۱۲نفــر ،در میان علمای قرن دوازدهم هجــری  ۱۳نفر ،در میان
علمای قرن سیزدهم هجری  ۱۲نفر ،در میان علمای قرن چهاردهم
هجری  ۱۹نفر .لذاســت که حدیث غدیر در کتب معتبر اهل سنت
از جمله در کتاب «مســند» امام احمد حنبل ،در «سنن» ترمذی،
ّ
عبداه حاکم نیشابوری
«مسند احمد» و در «مستدرک» حافظ ابن
به مضامین مختلف ذکر شــده است .و در هیچ شرایطی قابل انکار
نخواهد بود و خدای متعال حجت را بر بشــریت تمام نموده که اوا
دین خود را کامل نموده و ثانیا مستندات آن را در قران قرار داده و
ناقان آن حدیث را در قرون ومتفاوت محل اثبات قرار داده است ،
پس به جرات و متکی به انادی به این واضحی میتوان گفت « غدیر
خم  ،محل تقدیر کمال انسانهاست » اگر بواقع بدان تمسک کنند و
دران غوطه ور گردیده خود را بدان تطهیر و در آن به کمال برسند.
والسام
ادامه روند کاهشی فوتی های کرونا

 ۴۱۴۸تن در وضعیت شدید بیماری
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی  ۲۱۲۵بیمار جدید مبتا
به کرونا در کشــور طی  ۲۴ســاعت گذشــته خبر داد .دکتر سیما
ســادات اری گفت :از دیروز(  ۱۸مرداد  )۱۳۹۹بر اساس معیارهای
قطعی تشــخیصی ۲۱۲۵ ،بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شد که  ۱۰۴۹نفر از آنها بستری شدند.وی افزود :مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۳۲۴هزار و  ۶۹۲نفر رســید.اری
گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ســاعت گذشته ۱۳۲ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دســت دادند و مجمــوع جانباختگان این بیماری به
 ۱۸هزار و  ۲۶۴نفر رســید.وی ادامه داد :خوشبختانه تا کنون ۲۸۲
هزار و  ۱۲۲نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند.سخنگوی وزارت بهداشت گفت ۴۱۴۸ :نفر از بیماران مبتا
به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
اری گفت :تا کنون دو میلیون و  ۶۶۱هزار و  ۹۶۵آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.وی درباره استانهای در وضعیت
قرمز بیماری گفت :اســتان هــای مازندران ،تهران ،قم ،گلســتان،
خراســان شــمالی ،اردبیل ،اصفهان ،البرز ،خراسان رضوی ،کرمان،
سمنان ،آذربایجان شــرقی ،مرکزی ،یزد و گیان در وضعیت قرمز
قرار دارند.اری همچنین درباره استانهای در وضعیت هشدار گفت:
استان های فارس ،ایام ،لرستان ،هرمزگان ،زنجان ،قزوین ،آذربایجان
غربی ،بوشهر ،همدان ،چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد
هم در وضعیت هشدار قرار دارند.
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پیام همدردی رهبر معظم انقاب
با مردم لبنان
حضرت آیــتاه خامنهای رهبر معظم انقاب اســامی در پی حادثهی
انفجار بندر بیروت شامگاه چهارشنبه در پیامی توئیتری با مردم لبنان ابراز
همدردی کردند.متن کامل پیام رهبر انقاب که در حســاب توئیتر پایگاه
اطاعرســانی  KHAMENEI.IRمنتشر شد به شــرح زیر است«:در فاجعه
دردناک انفجار بندر بیروت -که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی
از مردم و خســارات شدید شده  -با شهروندان عزیز لبنانی همدردیم و در
کنار آنان هســتیم .صبر در برابر این حادثه ،برگ زرینی از افتخارات لبنان
خواهد بود».
توسط سرلشکر صفوی صورت گرفت؛

تشریح برنامهها و اقدامات پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس
در نخستین جلسه هیئت امنای پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس،
مرجعیت علمی ،مشــارکت در نظریه پردازی و انجام پژوهشهای ســطح
راهبردی برای تبیین واقعیتها و رفع شبهات و ابهامات راهبردی درخصوص
ابعاد مختلف  8ســال دفاع مقدس ،نقشآفرینی در جبهه مقاومت ،مقابله
با تهدیدات امنیتی مســلحانه و مقابله با تهدیدات امنیتی غیرمسلحانه و
احصاء دســتاوردها و تجارب راهبردی حاصل در حوزههای مختلف دفاعی
امنیتی ،سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی در ســطح ملی و نیروهای مسلح به
عنوان ماموریتهای این پژوهشگاه تعیین شد .نخستین جلسه هیئت امنای
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با
حضور فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح از جمله سرلشکر باقری رئیس
ستاد کل نیروهای مســلح ،سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش ،سرلشکر
سامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی و سردار اشتری فرمانده
نیروی انتظامی ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،معاونین ستاد کل
نیروهای مسلح ،نماینده وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری برگزار شد.
سرلشکر صفوی رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در این جلسه
ضمن خیر مقدم به رئیس و اعضاء هیئت امنا پژوهشــگاه به ارائه گزارش
پیشرفت امور پژوهشگاه و تبیین فلسفه و ساختار آن پرداخت و گفت :سه
کار عمده و اساسی را امسال در دستور کار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع
مقدس قرار داده ایم.وی افزود :با اباغ مأموریت و وظایف جدید پژوهشگاه
توسط ستادکل نیروهای مسلح در آذر ماه سال  ۱۳۹8جلسات کارشناسی
درخصوص بازنگری اساســنامه پژوهشــگاه و جدول و شناسایی رؤسای
محترم پژوهشــکدهها و مرکز دایرةالمعارف متناسب با حوزه مأموریتی و
همچنین تهیه و تدوین برنامههای ســال جاری و تصویب آن در ستاد کل
نیروهای در کنار شناسایی مجریان مجرب و تعیین ناظران برای پروژههای
تحقیقاتی مصوب صورت گرفت.سرلشکر صفوی در خصوص تعامات موثر
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با سایر مراکز علمی کشور گفت :در
راستای تعامل و هم اندیشی با سایر مراکز علمی کشوری و نیروهای مسلح
جلســه هماندیشی با رؤسا و معاونین پژوهشی  ۲۳مرکز علمی دانشگاهی
برگزار گردید و تعامل با دانشــگاه تهران ،شهید بهشتی ،امام صادق (ع)،
جامع امام حســین (ع) ،درخصوص برگزاری نشستهای تخصصی حول
محورهــای همایش بینالمللی مطالبات حقوقی – بینالمللی دفاع مقدس
صورت پذیرفت.وی افزود :تصویب و پیگیری راه اندازی رشــته مطالعات
راهبردی دفاع مقدس در داعا از دیگر اقدامات سال جاری پژوهشگاه علوم
و معارف دفاع مقدس است.دســتیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل
قوا در ادامه به تبیین فلســفه و ماموریت پژوهشــگاه پرداخت و گفت :در
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بدنبال تکرار آنچه در سپاه پاسداران
و ارتش جمهوری اســامی و وزارت دفاع تولید می شود نیستیم و عاوه
بر آنکه سطح این پژوهشــگاه راهبردی می باشد بدنبال نقش مکملی در
حوزه پژوهش های نیروهای مسلح هستیم.سرلشکر صفوی افزود :مرجعیت
علمی ،مشــارکت در نظریه پردازی و انجام پژوهشهای ســطح راهبردی
برای تبییــن واقعیتها و رفع شــبهات و ابهامات راهبــردی درخصوص
ابعاد مختلف  8ســال دفاع مقدس ،نقشآفرینی در جبهه مقاومت ،مقابله
با تهدیدات امنیتی مســلحانه و مقابله با تهدیدات امنیتی غیرمسلحانه و
احصاء دســتاوردها و تجارب راهبردی حاصل در حوزههای مختلف دفاعی
امنیتی ،سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی در سطح ملی و نیروهای مسلح از
ماموریت های پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس است .همچنین ایجاد
ظرفیت ازم برای اســتفاده از توانمندیها و تجارب فرماندهان و مدیران
پیشکســوت حوزه دفاعی و امنیتی در تحقق مأموریتهای پژوهشگاه مد
نظر فعالیت های علمی پژوهشگاه می باشد.رئیس پژوهشگاه علوم و معارف
دفاع مقدس در ادامه به تشریح ســاختار پژوهشگاه پرداخت و در تشریح
اساسنامه دایرةالمعارف دفاعی -امنیتی انقاب اسامی گفت :هدف تولید
دایرةالمعارف دفاعی -امنیتی انقاب اسامی در حقیقت تبیین حقایق در
حوزههای دفاع مقدس ،امنیت و جبهه مقاومت با گفتمان انقاب اسامی
به عنوان یک مرجع علمی از طریق تدوین و انتشــار دایرةالمعارف دفاعی
امنیتی انقاب اســامی اســت.وی افزود :در تولید دائره المعارف دفاعی-
امنیتی انقاب اســامی بدنبال مجموعه ای مستند و پر محتوا با قابلیت
ترجمه به دیگر زبان ها هستیم و مجموعه دائره المعارف اثری در سطح ملی
است.سرلشکر صفوی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح کمیت و
کیفیت پروژه های در دســت اقدام پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
پرداخت و با بیان شــروع به کار تولید  ۴۲پروژه در سطح راهبردی توسط
پژوهشگاه در سال  ،۱۳۹۹از برگزاری همایش بینالمللی مطالبات حقوقی
بینالمللی دفاع مقدس در ســال جاری خبر داد و گفت :هدف از برگزاری
همایش بینالمللی مطالبات حقوقی بینالمللی دفاع مقدس تبیین مطالبات
حقوقی  -بینالمللی جمهوری اسامی ایران از حامیان و شرکای بینالمللی
و منطقــهای صدام در جنگ تحمیلــی و راهکارهای احقاق آن و پیگیری
حقوقی – بینالمللی ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید مجاهد
ابومهدی المهندس از دولت آمریکا است.

سه هواپیمای ایرانی در بیروت نشستند
ســفارت جمهوری اسامی ایران در لبنان اعام کرد که سه هواپیمای
ایرانی حامل تیمهای پزشــکی و دیگر کمکها در بیروت نشســتند.
ســفارت جمهوری اسامی ایران در لبنان پنجشنبه اعام کرد که سه
هواپیمای ایرانی حامل تیمهای پزشــکی ،بیمارستان صحرایی و دیگر
کمکها در بیروت نشستند.سفارت ایران در بیروت اعام کرد که این
اقدام در راستای تاکید بر همبستگی ملت ایران با ملت شریف و مقاوم
لبنان و همچنین انجام حمایت های ازم بعد از انفجار بندرگاه بیروت
است.
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روحانی:

درزمینههایبسیاریبهخودکفاییرسیدهایم

رییس جمهوری گفت :اینکه میگوییم چگونه تامین ارز کشور
را فراهم کنیم یک راهش این اســت که تولید داخلی را رونق
دهیم تا اساسأ به خارج و قطعات خارجی نیازمند نشویم.
حجت ااســام و المسلمین حسن روحانی طی سخنانی در
آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت نفت در استانهای
بوشهر و لرستان با بیان اینکه امروز شرکتهای دانشبنیان ما
در همه زمینهها فعالند ،اظهار کرد :ما داریم در بســیاری از
زمینهها به خودکفایی میرسیم .اینکه میگوییم چگونه تامین
ارز کشور را فراهم کنیم یک راهش این است که تولید داخلی
را رونق دهیم تا اساســأ به خــارج و قطعات خارجی نیازمند
نشویم.وی افزود :در زمینه پتروشیمی شاهد یک تحول بزرگ
هستیم .ما در سال  ۷۶کل تولید پتروشیمیمان یک میلیارد
دار بوده و در سال  ۹۲حدود  ۱۱میلیارد دار بوده و حاا ما
شاهد یک جهش بزرگ تا پایان سال و در سال بعد هستیم که
کاری ارزشمند در این زمینه است .روحانی گفت :ما  ۱۷طرح
را برای امســال در نظر گرفتیم که  ۱۳طرح هنوز باقیمانده
است .همچنین امیدواریم جهش ســوم پتروشیمی در سال
 ۱۴۰۴به ثمر برســد که از  ۱۱میلیارد دار سال  ۹۲که اان
ســردار سرلشکر ســامی با تاکید بر
اینکه ملت لبنان را در شرایط سخت
هرگز تنها نمیگذاریــم ،گفت :ملت
لبنان ســتارههای بزرگ مقاومت در
دنیای اسام هستند و همیشه با صبر
و استقامت با حوادث برخورد کردهاند.
ســردار سرلشــکر پاســدار حسین
ســامی ،فرمانده کل سپاه پاسداران
انقاب اســامی در حاشیه نخستین
جلسه هیئت امنای پژوهشگاه علوم و
معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی در جمع خبرنگاران با
تســلیت حادثه بندر بیروت به ملت ،
دولت و حزباه لبنان ،اظهار داشت:
ملت لبنان ستارههای بزرگ مقاومت
در دنیای اســام هستند و همیشه با
صبر و استقامت با این حوادث برخورد

ایــن رقم را به  ۲۵میلیارد دار نزدیــک کردهایم ،در جهش
بعدی فراتر رویم.رییس جمهوری ادامه داد :آنچه ما امروز در
این ســه پروژه افتتاح کردیم یک میلیارد و ششصد میلیون
دار ارزش داشت و این در شرایطی که ما در آن قرار گرفتهایم
و با توجه به تحریمها انجام میشــود.روحانی با اشاره به روز
خبرنگار گفت :به همه خبرنگاران تبریک میگوییم که برای
آگاهی و هوشیاری مردم در موضوعات کرونا تاشهای زیادی
انجام دادند .آنان رسالت سنگینی دارند که همان ایجاد امید،
اعتماد و نشاط برای جامعه و آینده ما است .وی تصریح کرد:
اعتراف میکنم که روزهای سختی را پشت سر میگذاریم ،در
کنار کرونا ،تحریم و در کنار تحریم ،تحریف و در کنار تحریف،
تهدید را داریم و نیز رســانههایی که در خارج از کشور سعی
میکنند امید را در کشــور از میان ببرنــد که در این زمینه
خبرنگاران و رسانههای داخلی میتوانند اثرگذار باشند.
رییس جمهوری در پایان گفت :به وزیر ارتباطات نیز دستور
میدهم که امسال مانند سال گذشته برای خبرنگاران در روز
هفدهم مرداد که روز خبرنگاران است ،هدیهای همانند پارسال
در نظر بگیرند و اینترنت مجانی را در اختیارشان قرار دهند.

سردار سامی:

ملت لبنان را در شرایط سخت
هرگز تنها نمیگذاریم
کردهاند.وی با اشاره به فرمایش رهبر
معظم انقاب اسامی(مدظله العالی)
مبنی بــر اینکه صبر ملــت ،دولت و
حزباه لبنان ،نسخه اصلی عبور این
کشــور از شــرایط فعلی است ،گفت:
اعام میکنیــم که تمام ظرفیتهای
ما برای امــداد و کمک به ملت لبنان
بسیج شده است.فرمانده کل سپاه با
تاکید بر اینکه ملت لبنان را در شرایط
سخت هرگز تنها نمیگذاریم و تا انتها

در کنارشــان هســتیم ،افزود :سعی
میکنیم با کمکهای انسان دوستانه
ملت ایران ،شــرایطی برای کمک به
ملت لبنان فراهم شود تا مصیبتهای
ناشــی از این حادثه را پشــت ســر
بگذارند.سرلشکر ســامی با تاکید بر
اینکه ملت لبنان بایــد در مقابل این
حوادث ایســتادگی کند ،خاطرنشان
کرد :تاریــخ در مورد صبر ملت لبنان
قضاوت میکند.وی با اشاره به برگزاری

جلسه هیئت امنای پژوهشگاه علوم و
معارف دفــاع مقدس تصریــح کرد:
این جلســه در خصوص پژوهشهای
راهبــردی در موضــوع دفاعمقدس و
رخدادهای امنیتی در طول  ۴۱سال
گذشــته برگزار شد.فرمانده کل سپاه
با اشــاره به اینکه پژوهشهای دفاع
مقدس عموما بزرگی و وســعت روح
ملــت ایران را نشــان میدهد ،گفت:
«جریان مقاومت» نشاندهنده ظرفیت
ملت ایران برای اســتقامت ،پایداری و
ادامه حیات سرافزارانه است؛ بنابراین
انتقال آن به نســلهای دیگر موضوع
مهمی است.سرلشکر سامی در پایان
یادآور شد :ساختن یک حقیقت جاری
از یک مقاومــت مثالزدنی و نمادین
برای ملتها ،سرمایهای بزرگ است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

اجازه نخواهیم داد چشم ناپاکی به این سرزمین نظر داشته باشد
فرمانــده نیروی دریایــی ارتش جمهوری اســامی
ایران گفت :با وایت و ملت شــهیدپرور ایران اسامی
عهد بســتهایم که تا جان در بــدن داریم و تا خون در
رگهایمان میجوشــد ،اجازه ندهیم چشم ناپاکی به
این ســرزمین نظری داشته باشــد .دریادار «حسین
خانــزدادی» در پیامــی خطــاب به امیر سرلشــکر
ســیدعبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش نوشت:
همزمان با دهه وایت و در آســتانه عید سعید غدیر،
تصویب اهدای نشان فداکاری از سوی فرمانده معظم
کل قوا به دانشگاه افسری امام علی(ع) ارتش جمهوری
اســامی ایران ،قدردانی از مجاهدت و افتخارآفرینی
جوانانی است که در فیضیه ارتش بالیدند و خون خود
را در سالهای پرافتخار جهاد و شهادت در راه اعتای
کلمه اه و حفظ میهن عزیز اسامی نثار کردند.
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت :شواهد
و عائم نشــان می دهــد در روزهای
پایانــی تحریم قرار داریم و باید تاکید
کنم که ماههای آینده وضع به مراتب
بهتر میشود .محمود واعظی شامگاه
پنجشنبه در حاشیه آئین رسمی توقف
ســاخت و خروج پراید از خط تولید
و رونمایی رســمی از محصول جدید
گروه خودرو سازی سایپا و آغاز تولید
انبوه دو محصول فیس لیفت ســاینا
و کوئیک ،بــا تبریک ایام عید غدیر و
روز خبرنگار ،از تــاش ها و خدمات
اصحاب رسانه بویژه در شرایط سخت
شــیوع بیماری کرونــا قدردانی کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه
صنعت خــودرو در جهان جزو صنایع
پیشرفته اســت که توسعه آن موجب
توسعه کشــور خواهد بود ،ادامه داد:
اگر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را
در نظر بگیریم ،در صنعت خودروسازی
کشور بیش از یک میلیون و  ۵۰۰هزار
نفر مشــغول کار هســتند و از سویی
دیگر نزدیک به  ۵۰حلقه رشته فعالیت
اعم از فواد ،پتروشــیمی و شیشه به
صنعت خودروســازی مرتبط هستند.
واعظی گفت :امروز کشــور با شرایط
تحریم بی ســابقهای مواجه اســت و
صنعت خودروسازی اولین حوزهای بود
که تحریم شد ،تا از این طریق ارزش
افزوده و اشتغال در کشور از بین برود
و اگرچه در مقاطعی به مشــکل هم
برخوردیم ،اما مدیران و تاشگران ما

وی تصریح کرد :امروز جوانان برومندی که این مکان
مقــدس را برای ورود به نهاد پرافتخار و انقابی ارتش
انتخاب کردنــد ،ادامه دهندگان راه همــان جوانانی
هســتند که حصن حصین میهن ،دلگــرم به حضور
آنهاست.فرمانده نیروی دریایی در توصیف رشادتهای
ارتش و ارتشیان افزود :دانشــگاهی که دیروز قدمگاه
فرماندهــان بزرگی چون شــهیدان نامجــوی ،صیاد
شیرازی ،آبشناسان و مردان بزرگ بیشماری که خالق
حماسهی دفاع مقدس و اســتقال دفاعی بود ،امروز
پرورشگاه مردانی است که به امر وایت برای آفرینش
صحنههای ایثار و از خودگذشتگی در جبهههای نبرد
با دشــمن ،بلکه در همه عرصههای حمایت و دفاع از
ملت شریف ایران در هر زمانی آمادهاند.خانزادی گفت:
عنایت ویژه ولی امر مسلمین جهان و فرماندهی معظم

کل قوا و اعطای نشــان مقدس فداکاری ،مدال زرین
دیگری بر سینه دانشگاه افســری امام علی (ع)و تک
تک افســران جان برکف در نیروهای چهارگانه ارتش
جمهوری اسامی ایران است.
وی تصریح کرد :این افتخار بزرگ و تاریخی را که ریشه
در جانفشانیهای مخلصانه و وایت مدارانه دارد را به
امیر فرمانده انقابی ارتش جمهوری اســامی ایران و
فرمانده نیروی زمینی قهرمان و همه افســران جوان و
اساتید پیشکسوت این دانشگاه تبریک عرض می کنم
و آن را تجدیــد عهدی می دانــم که ارتش جمهوری
اســامی ایران با وایت و ملت شــهید پــرور ایران
اسامی بستهایم که تا جان در بدن داریم و تا خون در
رگهایمان می جوشد ،اجازه نخواهیم داد چشم ناپاکی
به این سرزمین نظری داشته باشد.

واعظی:

در روزهای پایانی تحریم قرار داریم
توانستند این شرایط را به خوبی اداره
کننــد و تحریم ها را کم اثر ســازند.
رئیــس دفتر رئیس جمهــور با بیان
اینکه امروز بواســطه تاش مدیران،
مهندســان و کارگران ،آرامش خوبی
در گروههای خودروســازی ســایپا و
ایران خودرو برقرار است ،تصریح کرد:
خوشــبختانه باوجود شرایط تحریم و
شیوع بیماری کرونا و مشکات ارزی
در ماههای گذشته ،گزارش های امید
بخشــی در این بخش دیده می شود.
واعظی با قدردانی از سختکوشی همه
فعاان عرصه تولید خودرو و توجه آنان
بــه منویات مقام معظم رهبری مبنی
بر ضــرورت ارتقاء کیفیت محصوات
و حرکت در مســیر جهــش تولید،
اظهارداشــت :مطابق با گزارش وزارت
صمت به دولت ،امســال تولید خودرو
 ۱۹درصــد و تولیــد وانتبار بیش از
 ۳۰درصد افزایش داشــته است و این
رشــد با همت همت و اراده مدیران،
مهندسان و کارگران حاصل شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهــور در بیان
انتظارات دولت از صنعت خودروسازی
کشور ،با تاکید بر اینکه باید پژوهش
اولویــت اول صنعت خودروســازی و
قطعهسازی کشور باشد ،گفت :تا زمانی
که به کیفیت و توســعه توجه نشود،
هرچقدر هم تولید داشــته باشیم ،در

واقع در حال کپیسازی هستیم؛ زمانی
میتوانیم خودروســاز حرفهای شویم
که به تحقیق و پژوهش توجه داشته
باشیم و باید ضمن استفاده از دستاورد
دیگران ،فضای مناســب را در اختیار
محققــان و دانشــمندان داخلی قرار
دهیم.واعظی با اشاره به لزوم توجه به
داخلی سازی محصوات و حرکت در
این مسیر ،گفت :از زمان آغاز تحریمها،
به ویژه تحریمهای دو ســال گذشته،
اراده و توجه برای ساخت داخل بیشتر
شده است؛ اگر بتوانیم قطعه مورد نیاز
را درداخل کشور تولید کنیم دیگر از
تحریم نگرانی نخواهیم داشت.رئیس
دفتــر رئیس جمهور با بیان اینکه ۲۵
درصد ارز بری بــرای تولید خودروی
طراحی شده داخلی ،زیاد است ،ادامه
داد :می توانیم با استفاده از توان داخلی
و همــت و اراده تاشــگران در کوتاه
مــدت این رقم را بــه حداقل کاهش
دهیم.واعظی با اشاره به ضرورت توجه
به کیفیت قطعات و خودروهای تولید
شده در داخل کشور ،بویژه در زمینه
ایمن ســازی خودروها ،تصریح کرد:
حفظ جان و ســامتی مــردم از هر
چیز دیگری با اهمیت تر است؛ وباید
خودرویی در اختیار مردم قرار بدهیم
که خدایــی ناکرده در صــورت بروز
حادثه کمترین صدمه به سرنشــینان

وارد شود.رئیس دفتر رئیس جمهور با
بیان اینکه باید به مردم قول بدهیم که
با خروج پراید از خط تولید ،خودرویی
با کیفیت بهتر و ایمنی بیشتر به آنان
ارائه کنیم ،گفت :ایران خودرو و سایپا
باید همیشــه در محصوات خود یک
خودروی مردمــی که قیمت آن برای
طبقه متوســط به پایین قابل تحمل
باشد ،داشته باشند.وی با بیان انکه باید
تولید افزایش یابد تا بازار اشباع شود،
اظهارداشت :اان بیشتر سود به جیب
داان میرود و فشار روی خودروساز
و قطعهساز است؛ معتقدیم هم خودرو
ساز و قطعه ساز باید سود ببرند و هم
مصرف کننده دچار خســارت نشود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به
ضرورت و اهمیت صــادرات خودرو،
تاکیــد کرد :تــا زمانی کــه صنعت
خودروسازی کشور ،صادرکننده نباشد،
کیفیت محصــوات باا نخواهد رفت
و باید با اســتفاده از بازارهای منطقه
و همســایهها باید صــادرات را رونق
دهیم.دکتر واعظــی ادامه داد :با رفع
تحریمها ممکن است که واردات برای
خودروساز و قطعهســاز سودآوری به
همراه داشته باشــد ،اما مدیران نباید
این دوره ســخت را فراموش کنند و
باید با تمام قوت ،ساخت داخل را جلو
ببرند و خودروسازان ما نباید هیچوقت
از خودرویی که میسازند راضی باشند
و همیشه باید به فکر ارتقاء کیفیت آن
باشند.

اعتراض به تعرض جنگندههای آمریکا
به هواپیمای مسافربری
ایران از سازمان ملل خواسته تا آمریکا را به دلیل تعرض به یک هواپیمای
مســافربری ایرانی در آسمان سوریه مسئول بشناسد.مجید تخت روانچی
نماینده دائم ایران در ســازمان ملــل روز جمعه طی نامهای برای آنتونیو
گوترش دبیر کل ســازمان ملل و همچنین شــورای امنیت ،نوشــت که
«اعتراض شــدید ایران علیه نقض حقوق بینالملــل را ابراز کرده و این
مســئله را از طریق نهادهای بینالمللی مربوطه پیگیری خواهد کرد».به
گزارش آسوشیتدپرس ،تخت روانچی در این نامه نوشت که یک هواپیمای
متعلق به ماهان ایراین در مســیر تهران به بیروت در تاریخ  ۲۳جوای
به وســیله دو فروند جت اف  ۱۵آمریکایی «خصمانــه و غیرقابل انتظار
رهگیری شده است».دیپلمات کشورمان در نامه خود تصریح کرده که در
پاسخ به این مانور تهاجمی و خطرناک جنگندههای آمریکایی و به منظور
حفظ جان مســافران خلبان مجبور به تغییر ســریع ارتفاع خود میشود
که باعث مجروح شــدن مسافران شــده است.سفیر ایران همچنین اعام
کرد ،سازمان هواپیمایی ایران بر اســاس مقررات کنوانسیون هواپیمایی
کشوری ،با مقامات ســوری تماس گرفته و خواستار تحقیق بی درنگ و
دقیق درباره حادثه شده اســت.وی همچنین افزود که مقامات ایران نیز
پس از بازگشــت هواپیما از بیروت تحقیقات را آغاز کردهاند .نتایج هر دو
تحقیقات پس از تکمیل روند و جمع آوری اطاعات کامل منتشر خواهد
شــد.تخت روانچی همچنین اقدام جنگندههای آمریکایی را نقض آشکار
امنیت و هوانوردی غیرنظامی توصیف کرده که در کنوانســیون شیکاگو
در ســال ۱۹۴۴و همچنین کنوانســیون مونترال در سال ۱۹۷۱تصویب
شده است.
سرلشکر باقری:

باید حقیقت دفاع مقدس در اختیار
نسلهای بعدی قرار گیرد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ،گفت :باید در همه سطوح ،حقیقت دفاع
مقدس استخراج و در اختیار نسلهای بعدی قرار گیرد .سرلشکر «محمد
باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نخستین جلسه هیئت امنای
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
اظهار داشت :این پژوهشــگاه از نیمه دوم سال  ۹8با تغییرات و ساختار
جدید ،کار خود را آغاز کرد.وی با اشــاره به جایگاه ویژه دفاع مقدس در
تاریخ ملت ایران ،تصریح کرد :باید در همه سطوح ،حقیقت دفاع مقدس
استخراج و در اختیار نسلهای بعدی قرار گیرد.رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح با تاکید بر اینکه در فعالیت گسترده نیاز به تقسیم کار و همافزایی
وجود دارد ،گفت :در این پژوهشــگاه باید سطوح راهبردی دفاع مقدس
و در ارتش ،ســپاه و نیروی انتظامی ســطوح تاکتیکــی و عملیاتی مورد
بررســی قرار گیرد.سرلشکر باقری بررســی چگونگی حمایت قدرتهای
جهانی از رژیم بعث صدام ،دایل تداوم جنگ پس از آزادسازی خرمشهر
و پایان جنگ ،بررسی عملیاتهای راهبردی دفاع مقدس ،بررسی سطوح
راهبــردی مباحث مرتبط با محور مقاومت و امنیت کشــور در ســطح
راهبردی را از مأموریتهای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید
سپهبد حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد.در بخشی از این جلسه اساسنامه
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
مورد بررسی قرار گرفت و حاضرین در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را
ارائه دادند.پس از ارائه اساســنامه ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید
کرد که این اساســنامه بهمدت یک سال به طور موقت تصویب شده است
و اردیبهشت ســال  ۱۴۰۰نهایی خواهد شد.سردار سرلشکر «سیدیحیی
صفوی» دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ،امیر سرلشکر «سید
عبدالرحیم موسوی» فرمانده کل ارتش ،سردار سرلشکر پاسدار «حسین
ســامی» فرمانده کل ســپاه ،سردار سرتیپ پاســدار «حسین اشتری»
فرمانده نیروی انتظامی ،ســردار ســرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و دیگر اعضای هیئت امنای
این پژوهشگاه ،از حاضران در این جلسه بودند.

مسعود پزشکیان به کرونا مبتا شد
نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسامی با تایید ابتایش به کرونا
گفت :در حال حاضر در منزل و قرنطینه هستم و وضعیت جسمانیم خوب
است.مسعود پزشــکیان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت :به
دنبال بروز برخی از عائم و پس از انجام تســت کرونا  ،مشخص شد که
نتیجهی تست مثبت است و به این ویروس مبتا شدهام.در حال حاضر در
منزل و قرنطینه هستم و الحمداه وضعیت کلی جسمانیام  ،خوب است.
از همهی مردم عزیز و دوستانی که در این مدت کوتاه ،درخصوص کسالت
بنده جویای حال بودند ،تشکر میکنم و از خداوند متعال برای همه مردم
عزیزمان ،سامت و دوام عزت مسئلت دارم.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه؛

گزیده خبر

تغییرات یارانهای در راه است

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور از اصاح نظام یارانه در
اصاحیه ســاختار بودجه خبر داد ســال هاست که مبحث مهم
جدایی نفت از بودجه در محافل کارشناسی و تخصصی مطرح می
شــود .یکی از این محافل دیدارهای رهبر انقاب و تاکید ایشان
به قطع وجودی درآمد نفتی از بودجه رسمی کشور است .تحریم
ها و افزایش تنش های جهانی بر ســر تحریم های ناجوانمردانه
علیه ایران ،کشــور را بر لزوم اجرایی شدن «بودجه بدون نفت»
واداشــته اســت .با توجه به این موضوع گویی با رئیس سازمان
برنامه و بودجه از طریق ویدئو را ترتیب داده شــده است که در
ادامه آن را می خوانید :رهبر انقاب بارها درباره لزوم اصاح نظام
ســاختار بودجه و بودجه تاکید کردند و اینکه قانون بودجه باید
مطابق با جنگ اقتصادی باشــد ارائه شود .اما نمایندگان مجلس
نوپای یازدهم مدعی هستند که بودجه نوشته شده ،هیچ شباهتی
به بودجهای منطبق با جنگ اقتصادی ندارد .تفاوت بودجه امسال
بــا ایحه بودجه  ۱۴۰۰چه خواهد بود؟رئیس ســازمان برنامه و
بودجه کشــور :درباره اینکه بودجه  ۱۳۹۹پس از ماهها انتظار در
مجلس به جای اینکه متناســب با فضای جنگ اقتصادی مورد
بررسی قرار گیرد؛ با چنین سرنوشتی روبرو شده است؛ باید افکار
عمومی قضاوت کند .سازمان برنامه و بودجه ،ایحه بودجه ۱۳۹۹
را بر اساس پیشبینی واقع بینانه جنگ اقتصادی به مجلس ارائه
کرد .موضوعاتی که امروزه در خصوص کسری بودجه و  ..مطرح
میشود؛ نشاندهنده شفافسازی سازمان برنامه بودجه است که
راســا این موضوع را مطرح کرد؛ اما متاســفانه بعضی از عزیزان
بدون داشــتن اطاعات کافی در خصوص اعــداد و ارقام واقعی،
از کسری بودجه صحبت میکنند!«اصاح ساختار بودجه» پس
از آنکه از ســوی مقام معظم رهبری در سال  ۹۷مطالبه شد ،از
ســوی سازمان برنامه و بودجه کشور در وقت معین شده ،تدوین
و به رهبری و شــورای عالی هماهنگی سه قوه ارائه شد .رهبری
تصریح فرموده بودند که اصاح ساختار باید در همان شورای عالی
مــورد تایید قرار بگیرد و قرار نبود به مجلس راه پیدا کند .حتما
ایشان مصلحتی داشتند که که این موضوع در شورای عالی تایید
شــود .البته ما کوشیدیم از همه ظرفیتهای کشور برای تدوین
آن اســتفاده کنیم.ما روی  ۴محور و  ۱۰بســته متمرکز شدیم؛
اینکه «چگونه درآمدهایمان پایدار شود»؛ «چگونه هزینهها بهینه
شــوند»؛ «چگونه در بودجههای سنواتی ثبات ،عدالت اجتماعی
و اقتصادی اعمال شــود» و «چگونگی اصاح روش بودجهریزی
کنونی در دولت و مجلس» .برنامه اصاح ســاختار بودجه را هم
به مجلس و هم به همه اعضای آن شورا (روسای سه قوه) تقدیم
کردیم و انتظارمان این بود که اجماعی در میان سران ،منطبق با
نظر مقام معظم رهبری ایجاد شود.
تا این لحظه با وجود آنکه برای بررسی برنامه اصاح ساختار ،زمان
مشخصی تعیین شده بود؛ به جمع بندی بین سه قوه در شورای
عالی ،دست پیدا نکردهایم .البته ما مدعی نیستیم که آنچه ارائه
دادیم؛ بهترین است ،اما به هر دلیلی در شورای عالی تصویب نشد
و ما همان برنامه را به مجلس جدید ارائه دادیم.
حرف زدن درباره «اصاح ساختار بودجه» بسیار آسان است
چون مجلس ،امکان قانونگــزاری دارد و میتواند برنامه اصاح
ساختار را بررسی کنند .ما برای تمامی محورها و پروژههای تعیین
شــده در این برنامه ،تفصیا پاسخ داریم .البته حرف زدن درباره
«اصاح ساختار بودجه» بسیار آسان است ،اما همینکه بخواهند

واکنش ها به گشایش اقتصادی جدید؛

وعده سرخرمن

کارکنــان دولت را اضافه کردیم .حقوق بازنشســتگان را هم ۲۰
درصد اضافه کردیم و همسان سازی حقوق آنان با افراد شاغل هم
رده خودشان را هم از اول مهرماه اجرا میکنیم.

این شیر را خالکوبی کنند میبینید که چه شیر بی یال و کوپالی
میشود«.اصاح ساختار بودجه» یک عمل جراحی بزرگ است.
ما سالیانه  ۱۳۴هزار میلیارد تومان یارانه میدهیم .این عدد چند
برابر بودجه کشــور است که در شرایط کنونی پرداخت میشود؟
اما آیا به همینگونه باید پرداخت شــود؟ آیا شیوه اخذ مالیات ما
صحیح اســت؟ چرا هم موعدیان و هم مجریان ناراضیاند ...و هم
از سوی دیگر مجریان مالیاتی معتقدند که درصد مالیات کشور ما
نسبت به شاخص کشورهای توسعه یافته و صنعتی بسیار پایینتر
است که نشان دهنده استفاده اندک از این ظرفیت است.
نظام یارانه و مالیات محتاج اصاح
این نشــاندهنده ضرورت اصاح اســت .به جای آنکه مالیات را
عمدتا متوجــه حقوق و مصرف کنیم آن را به ســمت درآمد و
سرمایهها بردیم؛ به عبارتی نظام مالیاتی را با نظام تامین اجتماعی
گره زدیم و مشــخص کردیم هر کســی در ماه و در سال چقدر
میتواند درآمد داشته باشــد و اگر بیشتر از آن درآمد دارد؛ باید
مالیــات بدهد و اگــر درآمد کمتری دارد ،بایــد یارانه بگیرد.در
خصوص بحث هزینههــا در قوانین بودجه نیز ،مراکز تحقیقاتی،
فرهنگی و مذهبی مشابهی داریم و میتوانیم برخی از اینها را به
جهت کار مشــابه ،در یک ردیف تجمیع کنیم .اما این کار آسانی
نیست .امیدواریم مجلس برنامه اصاح ساختار بودجه را مصوب
کند تا آن را اجرا کنیم .البته اعمال کوچکترین تغییر ،اعتراضات
بســیاری را برخواهد انگیخت .اما ازم اســت که این جراحی در
اقتصاد کشور صورت بگیرد.
 ۵0هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم
با اصاح قیمت بنزیــن؛ منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین را به
عنوان یارانه به مردم برگرداندیم .اما در ماههای اخیر درآمدهای
ناشــی از افزایش قیمت بنزین ،به جهــت کاهش میزان مصرف
بنزین در داخل و کاهش صادرات بنزین؛ کاهش یافته ،اما دولت
همچنان همان میزان یارانه را به مردم پرداخت میکند.
در حال حاضر پنجاه هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛

طبق آخرین ارقام مشخص شد:

رشد ۲۰درصدی درآمدهای مالیاتی
هرچند بانک مرکزی تاکنون آمارهای عملکرد بودجه کشــور را منتشر نکرده است،
اما آخرین ارقام ارائه شــده از بودجه سال ۹۹نشان میدهد ،درآمدهای مالیاتی حدود
۲۰درصد رشد داشته و درآمد قابل توجهی از محل عرضه سهام شرکتهای دولتی ایجاد
شده است .بر اساس اعام سازمان برنامه و بودجه ،کل اوراقی که از ابتدای سال جاری
به فروش رفته ،در حال حاضر  ۵۸هزار میلیارد تومان است .هرچند وزارت اقتصاد در
گزارش اخیر خود به فروش حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق اشاره کرده بود.از طرف
دیگر طبق اظهار نظر اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمدهای ناشی از مالیات به
بیش از  ۷۲هزار میلیارد تومان رسیده است .بر این اساس نوبخت معتقد است بر خاف
برخی مباحث این طور نبوده که عمده منابع بودجه کشور از محل فروش اوراق تامین
شود.به گفته نوبخت ،اگرچه کمتر از  ۶درصد از آنچه که باید از محل درآمدهای نفتی
محقق میشد ،محقق شده اما  ۷۵درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تا کنون محقق
شــده که  ۲۰درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است.از سوی دیگر مطابق
اصل  ۴۴قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانجات و شرکتهای دولتی
است که منجر به کاهش مالکیت و تصدیگری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت
قرار میدهد.برای کل سال  ،۹۹فقط  ۱۱هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان درآمد از این محل،
پیشبینی شده بود اما نزدیک به  ۱۶هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته ،سهام
واگذار شده که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده
اســت .هرچند بانک مرکزی تا کنون آمارهای عملکرد بودجه کشور را منتشر نکرده
اســت ،اما آخرین ارقام ارائه شده از بودجه سال  ۹۹نشان میدهد ،درآمدهای مالیاتی
حدود  ۲۰درصد رشــد داشــته و درآمد قابل توجهی از محل عرضه سهام شرکتهای
دولتی ایجاد شده است.
فتاح:

امسال  ۲۰شرکت بنیاد مستضعفان وارد
بازار سرمایه میشود
رییس بنیاد مستضعفان گفت :تعداد شرکتهای بورسی بنیاد به  ۳۲شرکت رسیده
و امیدواریم امسال هم  ۲۰شرکت دیگر بنیاد وارد بازار سرمایه شوند.به گزارش روابط
عمومی بنیاد مستضعفان ،سید پرویز فتاح با بیان اینکه در یک سال گذشته  ۲شرکت
بنیاد مســتضعفان در بورس پذیرفته شدهاند ،گفت :با احتساب این شرکتها ،تعداد
شــرکتهای بورسی بنیاد مستضعفان به  ۳۲شــرکت رسیده و امید است امسال ۲۰
شــرکت دیگر بنیاد وارد بازار سرمایه شود تا مردم نیز سهامدار این شرکتها شوند و
در ســود آن شریک باشند.رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص مشارکت این بنیاد در
بورس اماک نیز گفت :تاش میکنیم تا شــرکتهای بنیاد که قابلیت ورود به بازار
سرمایه دارند ،وارد بازار بورس شوند؛ البته با پیگیری و اصرار ما ،دولت و قانون به کمک
آمدند تا ما برای عرضه اماکمان در بورس دست به کار شویم.

کدام بخش آن را اصاح کنیم که داد کسی در نیاید؟ و خساراتی
را به ما تحمیل نکند .دولت به لزوم اصاح ساختار بودجه ،معتقد
است و منتظر نظر مجلس هستیم تا پس از تصویب آن از سوی
نمایندههای با انگیزه مجلس؛ آن را اجرا کنیم..
اصاح ساختار بودجه نتوانســت در بودجه امسال کاما
اعمال شود
از آنجا که برنامه اصاح ســاختار ،در مجلس یا از ســوی شورای
عالی ســران ســه قوه ،تصویب نشــده بود ،بودجه سال  ۹۹در
چارچوب آن تدوین نشــده است .به عبارت دیگر اصاح ساختار،
نتوانســت در بودجه کاما اعمال شــود حتی بندهایی که به آن
مربــوط بود را کا حذف کردند! در پاســخ بــه اینکه میگویید
آیا بودجه سال  ۹۹متناســب با جنگ اقتصادی و واقعیت امروز
کشور نوشته شده است یا نه؟؛ سوالی از شما میپرسم؛ آیا قانون
بودجهای را در کشــورمان ســراغ دارید که از بودجه  ۵۷۰هزار
میلیارد تومانی منابع عمومی ،کمتــر از  ۴۸هزار میلیارد تومان
آن مربوط به درآمدهای نفتی باشــد؟ یعنی کمتر از  ۱۰درصد
کل بدجه متکی به درآمدهای نفتی باشــد؟ ما چنین بودجهای
را برای سال  ۹۹ارائه دادیم .اگر هم درباره کسری بودجه ،سخن
گفتیم؛ این ناشــی از شفافسازی سازمان برنامه و بودجه بود که
آن را مطــرح کرد ولی افرادی ،بدون اطــاع کافی از آن ،به این
موضوع میپردازند.منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
که اخیرا ســازمان برنامه و بودجه در پی آن است ،از کجا تامین
میشــود؟ آیا ممکن است منجر به این شود که شما دائماً اوراق
منتشــر کنید و یا بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس شود و
پایه پولی افزایش پیدا کند؟ نوبخت :درباره اینکه چطور با وجود
قلت منابع مالی ،با معضاتی همچون تورم و گرانی روبرو شــویم
و حتی حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنیم؛ باید بگویم
که این کار را حتی بدون افزایش سقف بودجه ،انجام دادیم .منابع
عمومی بودجــه  ،۹۸تغییری نکرد ولی کوشــیدیم  ۵۰درصد،
حقوق کارکنان را در اسفند ماه اضافه کنیم و بدون افزایش سقف
بودجه عمومی در سال  ۱۵ ،۹۹درصد هم در فروردین ماه حقوق

افزایش حقوق ها از کجا تامین می شود؟
مــا از همین میزان بودجه عمومی مصوب در بودجه ســال ،۹۹
هزینــه این افزایش حقوقها را تامین میکنیم .از ابتدای ســال
تــا کنون ،فقــط  ۸۵درصد از بودجه جــاریای که باید مصرف
میشد؛ مصرف شده است .یعنی حتی با وجود افزایش حقوقها؛
 ۱۵درصد صرفهجویی داشــتهایم .جالب است بدانید که میزان
پرداختهای بند «و» که مربوط به حقوق اســت؛ به  ۱۵۲درصد
رسیده است .یعنی  ۵۲درصد نسبت به حقوقهای سال گذشته
کارکنان دولت و  ۱۳۹درصد نســبت به حقوق بازنشستگان در
سال گذشته ،اضافه کردهایم که از مهر ماه هم حقوق بازنشستگان
بیشتر میشود .چنانکه میدانید «بودجه جاری» ،شامل دو بخش
«پرســنلی» و «سایر» اســت .تا کنون فقط  ۶۰درصد از بودجه
«سایر» در سال  ۹۹را پرداخت کردهایم .یعنی بودجه «پرسنلی»
را افزایش دادهایم ،اما در بخش بودجه «ســایر» ،ضمن افزایش
بهرهوری ،صرفهجویی هم کردهایم تا در شرایط جنگ اقتصادی و
شیوع ویروس کرونا بتوانیم بودجه کشور را مدیریت کنیم .خوب
اســت بدانید که  ۸۵درصد بودجه عمرانی کشــور نیز از ابتدالی
سال تا کنون ،تخصیص یافته و مبلغی از بودجه عمرانی ،در محل
بودجههای جاری خرج نکردهایم.
 ۵8هزار میلیارد تومان اوراق فروخته ایم
کل اوراقی که ما فروختیم در حال حاضر  ۵۸هزار میلیارد تومان
است در صورتی که درآمدهای ناشی از مالیات به بیش از  ۷۲هزار
میلیارد تومان رســیده و اینطور نیست که تامین بودجه ،همه از
محل فروش اوراق باشــد.درباره نظام یارانهای ،سال گذشته یک
ردیف با توجه به تغییر نرخ بنزین ،اضافه شد .اما بارها شنیدهایم
که پرداخت این یارانهها عادانه نبــوده و همه نیازمندان ،یارانه
معیشتی دریافت نمیکنند .تاش ســازمان برنامه برای عدالت
محــور بودن یارانه نقدی به مردم بــا توجه به همکاری با وزارت
کار چگونه اســت؟ آیا شما خودتان رضایتی از این نحوه پرداخت
دارید؟ و آیا مردم را راضی میدانید؟ به نظر میرسد که علی رغم
تاشهای شما ،رضایت عمومی از دریافت یارانهها وجود ندارد.
نظام یارانه اصاح می شود
نحوه پرداخــت یارانهها میتواند اصاح و هدفمند شــود .یارانه
حمایت معیشتی ناشــی از افزایش نرخ بنزین را به  ۶۰میلیون
نفری که فکر میکردیم نیازمندتر هســتند تــا کنون دادهایم و
امیدواریم که هدفمند پرداخت شود .قطعا  ۲۲-۲۰میلیون نفری
که این یارانه را دریافت نمیکنند ،قطعا گایه دارند .اگر هم یارانه
را به همــه بدهیم که یعنی آن را هدفمنــد توزیع نکردهایم.در
برنامه اصاح ساختار بودجه هم موضوع اصاح پرداخت یارانهها
را گنجاندهایم .انشاه با تصویب این برنامه از سوی مجلس ،حتی
ایحه بودجه  ۱۴۰۰را هم بر مبنای همین اصاح ســاختار ،ارائه
میدهیم .به میزانی که برنامه اصاح ساختار بودجه در مجلس،
تصویب شود؛ آن را در ایحه بودجه سال بعد لحاظ خواهیم کرد
و در جهت اصاح اعداد و ارقام عمل میکنیم.

سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت مطرح کرد:

جزییات ورود شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت به بورس
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی
سهام عدالت گفت :پرتفوی شرکتهای سرمایهپذیر
به عاوه ۱۳شرکت غیربورسی که در قالب هلدینگ
ملی هستند در سبد شــرکتهای سرمایهگذاری
اســتانی قرار میگیرد؛ ۱۰۰درصد ســهام آنها به
تدریج در بورس قابلیت معامله پیدا میکند.
آخریــن جزییــات ورود شــرکتهای
سرمایهگذاری استانی سهام عدالت به بورس
«اکبر حیدری» دیروز (شنبه) اظهار داشت :برای
ورود شرکت ســرمایهگذاری استانی به بورس در
ابتدا نیاز به اعام آخرین تعداد سهامداران و ارزش
سهام شرکت سرمایهگذاری برای برگزاری مجمع
فوقالعاده افزایش ســرمایه بود.وی با بیان اینکه
این اقدام در هفتهای که گذشت از سوی سازمان
خصوصیســازی انجام شده است ،گفت :اطاعات
ازم در این زمینه تحویل داده شده و مذاکراتی در
زمینه ابهامات حقوقی موجود برای برگزاری مجمع
فوقالعاده با سازمان بورس صورت گرفت.حیدری با
بیان اینکه یکی از بندهای آییننامه اشاره به مجمع
عمومی دارد که این موضوع ،نیازمند تشریفاتی از
جمله آگهی انتشار اســت ،ادامه داد :از طرفی در
تبصره دیگر این آییننامه اشــاره شده که سازمان
بورس میتواند راســا اقدامات مربوط به برگزاری
مجمــع را در دســتور کار قرار دهد.ســخنگوی
کانون شرکتهای ســرمایهگذاری استانی سهام
عدالت گفت :اگر بخواهیم به تبصره اشاره شده در
مورد ســازمان بورس استناد کنیم ،باید گفت که
این موضوع با یک نامه و مکاتبه از ســوی سازمان
بورس برطرف خواهد شــد.حیدری اظهار داشت:
در ابتــدا قرار بود بعد از  ۲۹خــرداد ماه که پایان
مهلت انتخاب گزینه روش مدیریت ســهامداری
اســت این اقدامات انجام شود ،اما وجود برخی از
مباحث فنی و حقوقی درباره نحوه اجرا ،عملیات و

تصویب آییننامه باعث شد این اقدام شامل مدت
زمان شــود و به تاخیر بیفتد.وی معتقد است ،از
همان ابتدا پیشبینیها براســاس پذیرش سهام
شرکتهای ســرمایهگذاری استانی سهام عدالت
در بورس تا پایان تابســتان بود .سخنگوی کانون
شرکت های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت با
تاکید بر اینکه طبق گفتههای انجام شده در عید
غدیر  ۶۰درصد از سهام عدالت قابلیت معامله پیدا
میکند ،اظهار داشــت :عزم جمعی همه نهادهای
مرتبط از جمله دولت ،ســازمان بورس و مدیران
سرمایهگذاریهای استانی سهام عدالت این است
که هر چه ســریعتر فرآیند پذیرش شــرکتهای
سرمایهگذاری استانی در بورس انجام شده و سهام
مردم در این شرکتها قابلیت مشاهده و معامله بر
روی تابلو داشته باشند.
پیگیــری مجلس برای جاماندگان ســهام
عدالت
وی با اشــاره به جاماندگان ســهام عدالت گفت:
موضوع جاماندگان سهام عدالت از طریق مجلس
در حال پیگیری اســت که ایــن موضوع نیازمند
مصوبه مجلس و الزام دولت برای تخصیص سهام
است.
پیشنهاد به مشموان سهام عدالت
حیدری مشــموان ســهام عدالت را مورد خطاب
قــرار داد و گفت :به افرادی که روش مســتقیم یا
غیرمســتقیم را انتخــاب کردهاند تاکیــد داریم تا
از فروش ســهام خود خودداری کنند زیرا تاکنون
افرادی که سهام خود را به فروش رساندهاند با ضرر
و زیانهای زیادی همراه شدهاند و ارزش این سهام
از هشت میلیون در روز نخست ثبت سفارش برای
فروش اکنون نزدیک به  ۲۰میلیون تومان رســیده
است.
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عدم تسویه وجوه فروش سهام عدالت
ســخنگوی کانون شرکتهای ســرمایهگذاری
اســتانی ســهام عدالت به مشــکل موجود در
سیستمهای پرداخت و تسویه وجوه فروش سهام
عدالت تاکید کرد و گفت :بانکها و کارگزاریها
اعــام کردهاند که در برابر ســفارشهای فروش
ارجاع شــده به شرکت ســپردهگذاری مرکزی،
پاســخی دریافت نشده و مشــکل کنونی را به
این شــرکت ارجاع دادهاند.وی خاطرنشان کرد:
مردم از دو ماه گذشــته نتوانستند وجه حاصل از
فروش سهام خود را به دست آورند ،این نارضایتی
به کل سیســتم ضربه خواهــد زد و باید هر چه
زودتر تدابیری در این زمینه اتخاذ شود.حیدری
با بیان اینکه اگر امکان معامله ســهام عدالت به
صورت فردی انجام میشــد با چنین مشکاتی
روبرو نمیشــدیم ،گفت :بنابراین یکی از دایلی
که باعث شــده تاکنون تسویه با این افراد صورت
نگیرد فروش به صورت تجمیعی است ،در حالی
که فروش به این صورت ،نشاندهنده جمعآوری
ســهام توسط نهادهای قدرت و ثروت است که با
آرمان سهام عدالت همخوانی ندارد.
تکلیف وراث سهام عدالت به زودی مشخص
میشود
وی به آخرین اقدامــات صورت گرفته برای وراث
ســهام عدالت اشــاره کرد و افزود :سامانه تا زمان
تعیین تکلیف نهایی ســهام عدالــت افرادی که
روش مستقیم و غیرمســتقیم را انتخاب کردهاند
متوقف شــده اســت اما به طور حتم بعد از انجام
این اقدامات ،امور وراث پیگیری میشــود و افراد
میتوانند از طریق ســامانه اقدامات ازم را انجام
دهند.حیدری گفت :بعد از قابل معامله شدن سهام
شرکتهای سرمایهگذاری استانی ،سامانهها برای
وراث باز خواهد شد.

رئیس جمهــور چند روز قبــل اعام کرده بــود«،در هفته آینده قرار اســت
گشایشــی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز
میشود».حسن روحانی بر گشایشی تاکید کرده که دست دولت را باز میکند ،از
سوی دیگر رئیس مجلس ،بر گشایشی تاکید میکند که بازار پول و ارز را سامان
میدهد .پس این تحول احتماا قرار اســت تغییری در حوزه سیاستهای پولی
و مالی باشــد.پیگیریها نشان میدهد ،احتماا خبر خوش آقای روحانی ،مربوط
به انتشار اوراق سلف نفت باشد.بر این اساس نفت خام ایران بصورت بشکهای
در بازار سرمایه عرضه خواهد شد ،در این صورت عموم مردم میتوانند بصورت
بشــکهای نفت تولیدی پاایشگاههای ایران را خریداری کنند .از سوی دیگر با
توجه به ماهیت اوراق ســلف نفت خریداری شــده مانند سهام معامله خواهد
شد .کارشناسان اقتصادی معتقدند ،منابع حاصل از عرضه نفت در بورس صرف
احیای ســاختهای نفتی-پاایشــی و احتماا بر طرف کردن جبران کسری
بودجه خواهد شــد .در واقع این روش یک نوع تامین سرمایه برای زیرساختها
محسوب خواهد شد و جذب نقدینگی مناسبی در پی خواهد داشت.
وعده سرخرمن است
نایــب رئیس اتاق بازرگانی ایــران گفت :آیا مردم به چنین وعده ســرخرمنی
که «دوســال دیگر نفت می فروشــیم و پولت را به دار می دهیم» اطمینان و
اعتماد خواهند کرد؟! امید که چنین باشد.حسین ساحورزی نایب رئیس اتاق
بازرگانی ایران در پیامی درباره گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی رئیس
جمهوری ،نوشت :دولتها بارها به وضوح و بدون هیچ پرده پوشی اساسیترین
حقوق مالکیت مردم را با تصویب یک قانون یا صدور یک بخشنامه نقض کردهاند.
آیا مردم به چنین وعده سرخرمنی که «دوسال دیگر نفت می فروشیم و پولت
را به دار می دهیم» اطمینان و اعتماد خواهند کرد؟! امید که چنین باشد.ن
پیش فروش نفت نقدینگی را جمع ،ولی تورم را عاج نمیکند
رئیس اتاق بازرگانی تهران ،پیش فروش نفت به مردم را طرح خوبی برای جمع
آوری نقدینگی دانست ولی تأکید کرد که این طرح راه عاج تورم نیست مسعود
خوانســاری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران ،در پیامی درباره گشایش اقتصادی که
رئیس جمهور وعده آن را داده اســت ،نوشت :فروش اوراق ارزی بر پایه نفت که
معنایش همان پیش فروش نفت اســت ،می تواند اقدامی سنجیده و گشایش
اقتصادی برای جمع آوری نقدینگی باشــد ولی راه عاج تورم نیســت.اگر برای
کسری بودجه فکری نکنیم ،فشار تورم روی دوش مردم می ماند.
معیشت مردم جای طرح معما و پازل نیست!
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد انتشار مطالبی در شبکه های اجتماعی
مبنی بر در راه بودن یک اتفاق مهم اقتصادی برای ایران میگوید گمانه زنیها
درباره گشایش اقتصادی اگر به اتفاقی بزرگ ختم نشود ،نتیجه ای جز عصبانیتر
کردن جامعه که در ماههای اخیر فشــارهای اقتصــادی جدی را تحمل کرده
نخواهد داشت.مجیدرضا حریری اظهار کرد :متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به
گونهای پیش رفته که دیگر با طرحهای صرفا اقتصادی و مدیریتی نمیتوان توقع
تحولی جدی داشــت و راهکار از دل سیاست میگذرد .وقتی فشارهای تحریم
یکی از عوامل تاثیرگذار بر مشکات بوده ،قاعدتا برای برون رفت از این شرایط،
باید به مسائل دیپلماتیک نیز فکر کرد.وی با بیان اینکه حل نکردن مشکات و
ناموفق بودن طرحها ،شــرایط را برای اقشار کم درآمد جامعه دشوار کرده است،
گفت :وقتی جامعه میبیند که برای برون رفت از این شرایط راهکار دقیقی وجود
ندارد ،عصبانی میشــود و با مطرح کردن وعدههایی مبنی بر اینکه در روزهای
آینده اتفاقی بزرگ رخ خواهد داد ،جامعه را عصبانیتر میکند .امروز مردم نیاز
دارند که ببینند مســئوان اجرایی فضای زندگی آنها را درک کرده و بر مبنای
آن تصمیم میگیرند و در این مســیر مطرح کردن پازل و معما چندان نتیجه
مثبت ندارد.رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به گمانه زنیهای صورت
گرفته درباره اینکه گشایش اقتصادی اعام شده در چه حوزهای خواهد بود ،بیان
کــرد :در این روزها گمانه زنیهایی صورت گرفته و افراد مختلف گزینههایی را
مطرح کردهاند اما هیچ یک از آنها در عمق زندگی مردم تغییری ایجاد نمیکند
و مردم بیش از آنکه به وعده نیاز داشته باشند ،تصمیمات جدی میخواهند که
شرایط آنها را تغییر دهد .اگر تصمیم جدی گرفته شود حتی به اطاع رسانی نیز
احتیاج ندارد و با اجرایی شدنش ،مردم خودشان متوجه تغییر میشوند.حریری
افزود :اینکه یکی از مشــاوران دولت در شبکههای اجتماعی مینویسد که برای
تصمیمگیری اقتصادی صبر کنید ،در کنار آنکه مشخص نیست چه ارتباطی با
واقعیت دارد ،نشــان از آن دارد که از وضعیت معیشتی مردم دور شدهایم .امروز
بخش قابل توجهی از جامعه با توجه به مشکات اقتصادی ،اساسا توان تصمیم
گیری ندارد که بخواهد آن را نیز یک هفته عقب بیندازد .در کنار آن در ســالی
که به جهش تولید نام گذاری شده ،این توقع که یک هفته تمام کارها بایستد تا
نتیجه این خبر روشن شود ،چندان منطقی نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی:

متقاضیان وام اجاره از  ۲۱مرداد به بانک
معرفی می شوند
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه از روز بیســت و یکم مردادماه روند
معرفی متقاضیان تســهیات کمک ودیعه اجاره به  ۱۹بانک و موسسه اعتباری
آغاز می شــود گفت :در این مرحله تاش این است که در کوتاه ترین زمان وام
پرداخت شود.محمود محمودزاده اظهار کرد :بخش زیادی از پاایش متقاضیان
تسهیات مرابحه خرید کاا و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره انجام شده
و متقاضیان طبق اعامی که از قبل صورت گرفت بر اســاس رقم سمت راست
کد ملی خود از روز  ۱۴مرداد نسبت به تکمیل اطاعات خود اقدام کردهاند که
این روند تا بیستم ادامه می یابد.وی افزود :از روز بیست و یکم معرفی افراد واجد
شرایط را به بانک شروع می کنیم تا نسبت به تکمیل پرونده خود در بانک اقدام
کنند.محمــودزاده با بیان اینکه  ۱۷بانک و دو موسســه اعتباری برای پرداخت
وام اجاره توســط بانک مرکزی معرفی شــده اند گفت :ما بر اساس سهمیه ای
که هر بانک دارد در ســامانه اقدام ملی مشخص کرده ایم که متقاضی می تواند
شعبه بانک مورد نظر خود را مشخص کند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و
شهرســازی درباره زمان پرداخت تسهیات کمک ودیعه اجاره تصریح کرد :این
مرحله مربوط به سیســتم بانکی اســت اما تاش می شود در کوتاه ترین زمان
پرداخت ها صورت گیرد ،تســهیات مرابحه خرید کاا و خدمات یا همان وام
کمک ودیعه اجاره به میزان  ۳۰ ،۵۰و  ۱۵میلیون تومان ،مدتی قبل در ســتاد
ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید .سود این تسهیات  ۱۳درصد است .نحوه
بازپرداخت آن بدین صورت اســت که در روش اول ،گیرندگان وام (مستأجران)
میتوانند تسهیات را یکساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و
در پایان سال ،اصل آن را پرداخت کنند .در روش دوم ،متقاضیان میتوانند وام
را سه ساله دریافت کنند و در مدت  ۳۶ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند.
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زنگنه؛

گمانه زنیها از «گشایش اقتصادی» رئیس جمهور

پای عرضه اوراق سلف نفتی در میان است؟
گمانــه زنیهای مختلفــی در خصوص خبر رئیس جمهــور از طرحی که «یک
گشــایش اقتصادی در کشور ایجاد میکند» مطرح شده است .برخی محافل از
احتمال عرضه اوراق ســلف نفتی در بورس خبر میدهند ،.رئیس جمهور چند
روز قبل اعام کرده بود«،در هفته آینده قرار اســت گشایشی از لحاظ اقتصادی
در کشــور به وجود بیاید و دست دولت مقداری باز میشود».حسن روحانی بر
گشایشی تاکید کرده که دست دولت را باز میکند ،از سوی دیگر رئیس مجلس،
بر گشایشــی تاکید میکند که بازار پول و ارز را سامان میدهد .پس این تحول
احتماا قرار اســت تغییری در حوزه سیاســتهای پولی و مالی باشد.اما بعد از
رئیس جمهور و رئیس مجلس حاا مشــاور روحانی جزئیات بیشــتری از خبر
گشایش اقتصادی هفته آینده داده اســت ،حسامالدین آشنا گفته «قبل از هر
تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید».در ابتدا در شبکه های اجتماعی
بــا محوریت برخی بازرگانان گمانه زنی هایــی در خصوص تغییراتی در حوزه
مسائل مربوط به مطرح شــد که این موضوع از سوی معاون ارتباطات و اطاع
رســانی دفتر رئیس جمهور رد شد .به گفته وی خبر مهم اقتصادی که رئیس
جمهور از آن ســخن میگوید ،درباره لوایح مرتبط با نیست.اما پیگیریها نشان
میدهد ،احتماا خبر خوش آقای روحانی ،مربوط به انتشــار اوراق سلف نفت
باشــد.بر این اســاس نفت خام ایران بصورت بشــکهای در بازار سرمایه عرضه
خواهد شد ،در این صورت عموم مردم میتوانند بصورت بشکهای نفت تولیدی
پاایشــگاههای ایران را خریداری کنند .از سوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق
سلف نفت خریداری شده مانند سهام معامله خواهد شد .کارشناسان اقتصادی
معتقدند ،منابع حاصل از عرضه نفت در بورس صرف احیای ساختهای نفتی-
پاایشــی و احتماا بر طرف کردن جبران کســری بودجه خواهد شد .در واقع
این روش یک نوع تامین سرمایه برای زیرساختها محسوب خواهد شد و جذب
نقدینگی مناسبی در پی خواهد داشت .همچنین برخی موضوع تضمین بازخرید
این اوراق از ســوی صندوق توسعه ملی در زمان ســر رسید را مطرح کردهاند.
کارشناســان اقتصادی معتقدند گشایش اقتصادی اثرگذار نمیتواند ظرف یک
هفته رخ دهد .از سوی دیگر در صورت تضمین خرید این اوراق از سوی صندوق
توســعه ملی با نرخ مشخص نفت و ارز در زمان سررسید بایستی موانع صادرات
نفت خام کشور بر طرف شده باشد.
با هدف توسعه متوازن منطقهای انجام میشود؛

کسب ارزشافزوده بیشتر با تولید ساانه
 ۵میلیون تن پروپیلن
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴
ظرفیت تولید متانول  ۲۳میلیون تن خواهد بود ،گفت ۵ :میلیون تن از این
ظرفیت به ســمت تولید پروپیلن هدایت خواهد شد که به توسعه متوازن
در کشور کمک شــایانی میکند«.بهزاد محمدی» دیروز (شنبه) با بیان به
اینکه تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشــیمی همواره موضوعی بوده
که جزو نگرانیهای این صنعت به شــمار میرود ،ادامه داد :طرحی که از
سال گذشــته آغاز کردیم طرح تکمیل زنجیره و تکمیل طرحهای پیشران
در چهار شــاخه متانول ،پروپیلن ،اتیلن و بنزن بوده اســت.وی افزود :این
طراحی انجام شده و ما در شاخه پروپیلن که مهمترین شاخه توسعه صنعت
اســت کار را آغاز کردیم.محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر  ۹۵۰هزار
تن در ســال پروپیلن در کشور تولید میشــود که با توجه به نیاز داخلی،
ناکافی اســت ،تاکید کرد :این ظرفیت را تا ســال  ۱۴۰۴به  ۴میلیون تن
افزایش خواهیم داد.وی گفت :این به معنای این است که از مسیر پروپیلن
حداقل  ۲۲طرح پیشران تعریف خواهد شد و به سمت تکمیل زنجیره پیش
خواهد رفت و تنوع جذابی را در پایین دســت پتروشــیمی ایجاد میکند.
به گفته معاون وزیر نفت ،در حال حاضر پروپیلنی که در پتروشــیمیها و
پاایشــگاهها تولید میشود از مسیر تبدیل پروپان است اما در برنامه پیش
رو از مســیر متانول افزایش تولید پروپیلن را محقق خواهیم کرد.وی افزود:
این در حالی اســت که ایران در ســال  ۱۴۰۴به ظرفیت تولید  ۲۳میلیون
تن متانول میرسد و بر اساس برنامه جامعی که تدوین شده ۵ ،میلیون تن
از این ظرفیت به سمت تولید پروپیلن هدایت خواهد شد .با این کار هم به
نوعی مازاد متانول کنترل شــده و هم به سمت محصول با ارزش پروپیلن
میرویم.مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد :نکته مهم آن
است که دانش فنی تولید پروپیلن از متانول را در شرکت پژوهش و فناوری
پتروشیمی در سالهای گذشته کسب کردیم و قرار است این مسیر توسعه
از مســیر دانش فنی ایرانی شده محقق شــود.وی با بیان اینکه اینکار را با
شرکت آلمانی در سال  ۹۲آغاز کردیم اما آلمانیها به دلیل تحریم رفتند و
ما خودمان کار را ادامه دادیم ،تاکید کرد :دموی این طرح نیز در ماهشــهر
عملیاتی و تولیدی شــده و در صنعت پیادهسازی خواهیم کرد .برای تولید
کاتالیست نیز در تاشیم تا بومیسازی آن محقق شود با این حال تا آن زمان
مشکلی برای تامین کاتالیست نداریم .محمدی با اشاره به اینکه تمرکز تولید
متانول در عسلویه است ،گفت :از همین رو برنامه این است که در عسلویه
پارک پروپیلن داشته باشیم تا متانول مازاد را در نزدیک آن محل مصرف و
به پروپیلن تبدیل کنیم.
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نفت برنت به پایین  ۴۵دار برگشت

گزیده خبر

وزیر نفت گفت :صنعت پتروشیمی ساانه از خروج بیش از  ۵میلیارد دار ارز از
کشور جلوگیری میکند و این صنعت نخستین تامینکننده ارز کشور در سامانه
نیما اســت.به گزارش وزارت نفت ،بیژن زنگنه وزیر نفت در آیین بهرهبرداری از
 ۳طرح صنعت پتروشیمی از سوی رئیسجمهور از طریق ویدئو کنفرانس گفت:
امروز دو طرح متانول و یک طرح فناورانه تولید کاتالیست به بهرهبرداری میرسد
و انشاءاه تا پایان سال  ۱۳طرح پتروشیمی افتتاح میشود که  ۲۵میلیون تن
به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور میافزاید.وی در ادامه اظهار داشت :مهمترین
وظیفه صنعت پتروشیمی جلوگیری از خامفروشی با تکمیل زنجیره صنعت نفت
و گاز اســت .صنعت پتروشیمی ســاانه از خروج بیش از  ۵میلیارد دار ارز از
کشور جلوگیری میکند و این صنعت نخستین تامینکننده ارز کشور در سامانه
نیما اســت.زنگنه افزود :از سال  ۹۲تا پایان سال  ۹۸تعداد  ۱۸طرح پتروشیمی
به بهرهبرداری رسید و با بهرهبرداری  ۲۷طرح تا سال  ۱۴۰۰و با سرمایهگذاری
 ۱۷میلیارد داری ارزش محصوات پتروشــیمی به  ۲۵میلیارد دار می رسد.
وزیر نفت در پایان خاطرنشــان کرد :تولید پتروشیمی تا پایان این دولت نسبت
به ابتدای دولت  ۲برابر و با ریلگذاری که انجام شده است تا پایان سال ۱۴۰۴
به میزان  ۳برابر میشود .حجم سرمایه گذاری در  ۳طرح پتروشیمی که امروز
افتتاح میشــود حدود  ۱.۶میلیارد دار اســت که  ۴میلیــون تن به ظرفیت
پتروشیمی کشور افزوده میشود.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

صنعت پتروشیمی ساانه از خروج بیش از ۵
میلیارد دار ارز از کشور جلوگیری میکند

@sobheqtesad
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بهای معامات نفت روز جمعه تحت تاثیر افزایش تنشها میان
آمریکا و چین پس از اقدام ترامپ در ممنوعیت اپلیکیشنهای
چینی تیک تاک و وی چت و نگرانیها نســبت به روند احیای
اقتصاد جهانی کاهش یافت اما رشد هفتگی خود را حفظ کرد.
احکامــی که دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا در خصوص
ممنوعیت اپلیکیشــنهای چینی تیک تــاک و وی چت امضا
کرد ،ظرف مدت  ۴۵روز به اجرا درخواهند آمد .استفن اینس،
استراتژیســت ارشد بازار جهانی در شــرکت اکسی کورپ در
یادداشــتی نوشــت :بهای نفت در معامات بازار آسیا پس از
اعام این خبر کاهش پیدا کرد و نشــان داد وقتی پای ریسک
ژئوپلیتیکی در میان باشد ،معامله گران نفت این منطقه نسبت
به افزایش تنشهای میان آمریکا و چین آسیب پذیر هستند.به
گفته تحلیلگران ،عدم پیشرفت مذاکرات میان کنگره آمریکا و
کاخ سفید درباره بسته کمک مالی جدید هم عامل دیگری بود
که باعث کاهش بهای نفت شد.گری کانینگهام ،مدیر تحقیقات
بازار در شــرکت «تردیشن انرژی» به رویترز گفت :به نظر می
رسد کنگره آمریکا نتوانســته است به طرحی برای دور بعدی
کمکهای مالی برسد و این مسئله تردیدهایی را نسبت به روند
احیای اقتصادی آمریکا ایجاد کرده است.رشــد موارد ابتا به
ویروس کرونا هم عامل دیگری اســت که دورنمای تقاضا برای
نفت را مبهم کرده اســت .رشد موارد ابتا به ویروس کرونا در
آمریکا ادامه دارد و هند هم اخیر رکورد روزانه جدید مبتایان
را گزارش کرده است .بیش از  ۷۰۰هزار نفر در سراسر جهان بر
وزیر نیرو گفت :با اتخاذ شــیوههای
جدیــد ،دور شــدن از برخــی
بدمصرفیهــا و یکســری آداب
مناسبتر برای مصرف ،جامعه خود
را ایمن ،واکسینه و تابآور میکنیم؛
در این شــرایط است که تحریم هم
بیاثر خواهد شــد.بهگزارش وزارت
نیــرو« ،رضــا اردکانیــان» اظهار
داشــت :برای ما توفیقی اســت که
حداقل ســالی یک بار به مناسبت
روز خبرنگار گــرد هم میآییم و با
نگاهی به پشــت سر ،عملکرد سال
را در راســتای انجام وظایفی که بر
عهده داریم و کار مشترکی که بویژه
در ایــن روزهــا در صحنه خدمت
رســانی به مردم ،آگاهیرســانی و
افزایش تــابآوری جامعه بر عهده
ماست ،مرور میکنیم.وی افزود :ما
از نتیجــه این بازدهــی و مرور هم
انرژی میگیریم و هم انگیزههایمان
افزایش پیدا میکند و این که مسیر
پیش رو را بویژه امســال در ســال
پایانــی خدمتگــذاری دولت تدبیر
و امید با کمــک همدیگر در جهت

اثر ابتا به بیماری کووید  ۱۹جانشان را از دست داده اند.بهای
نفت برنت  ۶۹ســنت معادل  ۱.۵درصد کاهش یافت و در ۴۴

اردکانیان؛

صادرات انرژی  30درصد
افزایش یافت
خدمترســانی موثر به هموطنان
طراحی و برنامهریزی میکنیم.
وزیر نیرو گفت :شــرایطی که امروز
ملــت ایران در حال ســپری کردن
اســت ،در تاریــخ سیاســی ثبت و
ضبط خواهد شــد.اردکانیان افزود:
آنچه کــه از کار وزارت نیروییها در
دولت و بخش خصوصی دیده شده
نتیجــه زحماتی اســت که اصحاب
رسانه هم در حفظ این پل ارتباطی
داشتند و هم تاش و فعالیتی است
که با هنرمنــدی در انعکاس نتیجه
فعالیتهای همکاران خودشــان در
صنعت آب و برق به نام و در کارنامه
آنها ثبت و ضبط شــده است.وی با
بیان اینکه گامهای بسیار بزرگی را
با هم شروع کردیم ،گفت :بزرگترین
کاری که با کمک هم شروع کردیم و

البته بیشتر شما در آن نقش داشتید،
گام برداشــتن در مســیر اصــاح
رویههای مصرف در جامعه است.
افزایــش  30درصدی صادرات
انرژی کشور
وی با اشــاره به افزایش  ۴درصدی
عرضــه انــرژی در کشــور گفت:
صــادرات انرژی کشــور  ۳۰درصد
افزایش پیدا کرده اســت.اردکانیان
گفــت :این کار زیر چتــر مدیریت
مصرف و به مدد مشارکت رسانهها
و مردم صورت گرفته است.وزیر نیرو
گفت :از تحریمها استقبال نمیکنیم
و هر روز به دنبــال خاتمه دادن به
این میدان جنگ هســتیم و اکنون
که تحمیل شــده همه فراستهای
خود را به کار میگیریم و هر عادت

دار و  ۴۰ســنت در هر بشکه بسته شد .بهای معامات وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا  ۷۳سنت معادل  ۱.۷درصد کاهش

خوبــی در زمینه زیســت محیطی
پیدا کنیــم آن را در جامعه نهادینه
میکنیم.تدوین ایحه جدید قانون
جامع آب از هفتــه آینده به بحث
گذاشته میشود.وزیر نیرو همچنین
گفت :از یکشــنبه هفته آینده کار
مشــترکی را ابتدا در سازمان دولت
و ســپس خارج از سازمان دولت به
بحث میگذاریم و آن بحث تدوین
ایحه جدید قانون جامع آب است.
اردکانیان یادآوری کرد ۴۰ :ســال
پیش بعد از پیــروزی انقاب موفق
شــدیم قانون توزیع عادانه آب را
عرضه کنیم که کار مشترک دولت
و مجلس وقت بود؛ البته این قانون،
مختص دورهای اســت که از آن به
عنــوان دوره مدیریــت عرضه یاد
میکنیم.وی گفت :بر همین اساس،
پایه قانونی را کــه بتواند دهههای
پیش رو را پاســخگو باشد خواهیم
گذاشــت و به لحاظ ساختاری هم
ســعی میکنیم اقتضائات و الزامات
مدیریتهای مبتنی بر حوضه آبریز
را فراهم کنیم.

عربستان قیمت نفتش را باا برد
عربســتان سعودی قیمت فروش نفت خود برای اوت
به بازارهای آسیا ،آمریکا و شمال اروپا را در پی نشانه
های بهبود تقاضا افزایش داد ،.عربســتان ســعودی
کــه بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان اســت ،در
حالی نرخ فروش نفت خود را افزایش داده که ســایر
تولیدکنندگان بزرگ را برای حفظ محدودیت عرضه
به منظور متعادل کردن بازار تشویق می کند.شرکت
نفتی دولتی آرامکوی ســعودی قیمت فروش رسمی
گریــد نفتی «عرب ایت» به آســیا را که بزرگترین
بازار این شــرکت اســت ،برای ســومین ماه متوالی
افزایش داد .با ایــن حال افزایش مذکور کمتر از حد
انتظار بــود .آرامکو همچنین قیمت فروش به آمریکا
را برای چهارمین ماه باا برد.کارول ناخله ،مدیرعامل
شرکت مشاوره «کریستال انرژی» در لندن اظهار کرد:
افزایش قیمتهــا منعکس کننده بهبود کلی بازارهای
نفت است .رشد تقاضا همچنان پرنوسان مانده و حتی
گاهی روند معکوس پیدا می کند اما بعید است دوباره
سقوط کند زیرا اگر قرنطینه دوباره وضع شود ،احتماا
محدود خواهد بود.قیمت «عرب ایت» برای بازار آسیا

یک دار و  ۲۰ســنت در هر بشکه بااتر قیمت پایه
خاورمیانه خواهد بود در حالی که قیمت این گرید در
ژوییه تنها  ۲۰ســنت پریمیوم داشت .معامله گران و
پاایشگاههایی که با حاشیه سود اندک دست و پنجه
نــرم می کنند انتظار داشــتند پریمیوم قیمت عرب
ایت به یک دار و  ۴۵ســنت برســد.آرامکو قیمت
فروش نفت به آمریکا را بین  ۲۰تا  ۴۰ســنت در هر
بشکه افزایش داد و قیمت عرب ایت اکنون یک دار
و  ۶۵ســنت بااتر از قیمت پایه منطقه ای به فروش
می رود .همچنین این شــرکت قیمــت فروش اکثر
گریدهای نفتی خود به شــمال غربی اروپا را افزایش
داد و تنهــا منطقه ای که قیمت فروش به آن کاهش
داشــت ،مدیترانه بود و آرامکــو قیمت فروش به این
منطقه را حداکثر یک دار در هر بشــکه کاهش داد.
عربستان سعودی و روسیه از آوریل در راس تاشهای
گروه اوپک پاس بــرای کاهش تولید و پایین بردن
سطح ذخایر نفت هستند .این گروه در ژوئن موافقت
کرد محدودیت عرضه تاریخی خود را به مدت یک ماه
دیگر تا پایان ژوییه تمدید کند و ماه گذشــته اعام

رییس انجمن شرکتهای توزیع فرآوردههای نفتی:

شیوع دوباره کرونا مصرف بنزین را ۱۵
درصد کاهش داد
رییس انجمن شــرکتهای زنجیرهای توزیع فرآوردههای نفتی با اشــاره به
کاهش  ۱۵درصدی مصرف بنزین با شیوع دوباره کرونا گفت :مصرف بنزین در
حال حاضر بین  ۶۵تا  ۷۰میلیون لیتر در روز است«.ناصر رئیسیفرد» با اشاره
به اینکه تمهیدات ازم برای مقابله با کرونا همچنان در جایگاههای ســوخت
اجرا میشود ،ادامه داد :پروتکلهای بهداشتی در پمپبنزینها به طور کامل
رعایت میشود.وی افزود :کارکنان جایگاهها موارد را به درستی رعایت میکنند
و تجهیزات نیز روزانه ضدعفونی میشود.رئیسیفرد تاکید کرد :البته مردم نیز
باید موارد بهداشــتی را رعایت کنند زیرا نمیتوان به دلیل نداشتن ماسک از
فروش بنزین به مردم جلوگیری کرد.به گفته رئیســی فرد ،موج جدید شیوع
کرونا در کشور باعث شــده تا مصرف بنزین با کاهش همراه شود.وی با بیان
اینکه بعد از فروکش کردن کرونا در ماههای اردیبهشت و خرداد ،مصرف بنزین
حدود  ۲۰درصد باا رفته بود اما به دلیل افزایش تعداد مبتایان و فوتشدگان
ناشی از این ویروس ،مصرف بنزین با کاهشی  ۱۵درصدی همراه است.

کــرد از اول اوت محدودیــت عرضه خــود را به ۷.۷
میلیون بشکه در روز تسهیل می کند.آرامکو معموا
قیمــت فروش خود را پنجم هــر ماه اعام میکند و
قیمتگذاری نفت عربستان روی تجارت بیش از ۱۲
میلیون بشــکه در روز نفت خاورمیانه تاثیر میگذارد
زیــرا تولیدکنندگان نفت این منطقــه اغلب قیمت
گذاری آرامکو را برای صادراتشان به مقصد آسیا دنبال
میکنند .عمده نفت تولیدکنندگان خاورمیانه تحت
قراردادهای بلندمدت به فروش میرود و تعیین قیمت
فروش رسمی به مشتریان اجازه میدهد بدانند برای
محمولههای آینده چقدر باید پول بپردازند.شــاهزاده
عبدالعزیز بن ســلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی
اواسط ژوئن گفت :اوپک پاس در مسیر درستی قرار
دارد اما برای دستیبابی به تعادل مجدد بازارهای نفت،
راه طوانی در پیــش دارد.قیمت نفت برنت از زمان
توافــق آوریل اوپک پاس بیــش از دو برابر افزایش
یافته و به حدود  ۴۳دار در هر بشکه رسیده است اما
این شاخص قیمت بازار جهانی از ابتدای سال ۲۰۲۰
تاکنون  ۳۴درصد کاهش نشان می دهد.

آمریکا به عربستان نفت صادر کرد!
آمریکا در ژوئن یک محموله نفت به عربســتان سعودی فرستاد که نخستین
محموله صادراتی به عربستان سعودی از زمان لغو ممنوعیت صادرات در سال
 ۲۰۱۵بود .اداره اطاعات انرژی آمریکا هیچ موردی از صادرات نفت آمریکا به
عربستان ســعودی را ثبت نکرده است اما اطاعات اداره آمار آمریکا نشان داد
این کشــور در ژوئن حدود  ۵۵۰هزار بشــکه معادل  ۱۸هزار و  ۳۰۰بشکه در
روز نفت به عربستان سعودی صادر کرده است.طبق اطاعات اداره آمار آمریکا،
این کشــور یک محموله  ۱۰۰هزار بشکه ای نفت در سال  ۲۰۰۲به عربستان
سعودی صادر کرده بود و این صادرات در مدت ممنوعیت صادرات چهار دهه ای
آمریکا انجام گرفته بود.میزان محموله صادراتی آمریکا در ژوئن از محموله ای که
در کوچکترین نفتکش ها معروف به کشتی های افرامکس حمل می شود هم
کمتر بود .معامله گران می گویند احتماا این محموله بخشی از محموله دیگر
به مقصد کشور متفاوتی بوده است .هیچ اطاعاتی از صادرات نفت به عربستان
از سوی آمریکا در آمار رهگیری کشتی رفینیتیو آیکان دیده نمی شود.عربستان
سعودی یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت به آمریکا است و در ماه مه حدود
 ۱.۲میلیون بشــکه در روز نفت به این کشور صادر کرد که بیشترین میزان در
سه سال گذشته و نتیجه جنگ قیمت میان عربستان سعودی و روسیه بود.

یافت و در  ۴۱دار و  ۲۲ســنت در هر بشکه بسته شد.با این
حال بهای نفت برنت برای کل هفته  ۲.۵درصد و وست تگزاس
اینترمدیت  ۲.۴درصد رشد داشت.در این بین ،عراق که دومین
تولیدکننده بزرگ عضو اوپک اســت ،قول داد تولید نفت خود
را در اوت کاهش بیشتری دهد .این کشور در عمل به سهمیه
کاهش تولید خود عقب بوده است .اوپک و متحدانش در قالب
گروه اوپک پاس با هدف تقویت قیمتها از ماه مه اجرای توافق
کاهش تولید  ۹.۷میلیون بشــکه در روز را آغاز کردند و سهم
عراق از این کاهش تولید ۱.۰۶ ،میلیون بشکه در روز بوده است.
نفــت برنت با اجرای توافق کاهش تولید اوپک پاس و کاهش
تولید شرکتهای نفت شیل آمریکا ،از قیمت  ۱۶دار در آوریل
که پایینترین رکورد در  ۲۱ســال گذشته بود ،بهبود پیدا کرد.
بر اســاس گزارش رویترز ،در این بین ،شرکت خدمات انرژی
بیکرهیوز روز جمعه اعام کرد شــمار دکلهای حفاری نفت و
گاز آمریکا در یک هفته گذشته چهار حلقه کاهش پیدا کرده
و به  ۲۴۷حلقه رســیده است .شــمار دکلهای حفاری نفت و
گاز  ۶۸۷حلقه در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته کاهش
داشــته است .شمار دکلهای حفاری نفت در یک هفته گذشته
چهــار حلقه کاهش یافت و به  ۱۷۶حلقه رســید در حالی که
ســال گذشــته این موقع  ۷۶۴دکل حفاری نفت فعال وجود
داشت .شمار دکلهای حفاری گاز در آمریکا  ۶۹حلقه مانده که
در مقایســه با  ۱۶۹حلقه در مدت مشابه سال گذشته کاهش
چشمگیری نشان می دهد.

تجدیدپذیرها چقدر برق تولید کردند؟
میزان برق تولید شــده از منابع انرژی های تجدید پذیر در تیرماه به رقم  ۵۰۳۵میلیون
کیلووات ساعت رسید که این میزان موجب کاهش تلفات  ۶۵مگاوات برق و جذب سرمایه
گذاری غیر دولتی  ۱۴۳هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال شــد ،.طی ســال های اخیر انرژی های
تجدید پذیر مورد توجه قرار گرفته ،بهگونهای که ظرفیت درحال بهره برداری نیروگاههای
تجدیدپذیر کشــور تا پایان خرداد به  ۸۳۱مگاوات رســید و  ۸۱۵مگاوات نیروگاه تجدید
پذیر نیز در حال احداث اســت که درصورت احداث آنها ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر
به بیش از  ۱۰۰۰مگاوات خواهد رسید.پتانسیلهای باای انرژیهای تجدیدپذیر همراه با
رویکرد مثبت دولت موجب شده که اخیرا ً با رشد فزاینده این انرژی مواجه باشیم ،انرژی
که میتواند تأثیرات بســیاری را در صنعت برق ایران داشته باشد .طبق آخرین آمار ارائه
شــده از سوی ساتبا استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در کشور از
انتشــار ســه میلیون و ۴۱۷تن گاز گلخانه ای تا پایان تیرماه جلوگیری کردند.همچنین
اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در تیرماه امسال صرفه جویی یک میلیون و  ۱۰۸هزار
لیتری آب را به همراه داشت ،عاوه بر این کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق
در تیرماه  ۴۶۸میلیون کیلوات ساعت کاهش تلفات برق در شبکه را به همراه داشته است.
انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق صرفه جویی در مصرف ســوختهای فســیلی به
میزان  ۱۴۳۰معادل میلیون مترمکعب گاز طبیعی را در تیرماه محقق کرد.مجموع ظرفیت
انرژی خورشیدی کشور تا پایان تیرماه با  ۶۴نیروگاه به  ۴۵درصد رسیده و مجموع ظرفیت
انرژی بادی کشور با داشتن  ۲۰نیروگاه بالغ بر۳۴درصد است.
اکسون موبیل :اگر قیمتها احیا نشود

 ۲۰درصد از منابع نفت و گاز جهان از بین میرود
سومین شرکت بزرگ نفتی دنیا ،اکسون موبیل هشدار داد که  ۲۰درصد از منابع نفت و گاز
جهان احتماا دیگر کاربردی نداشته باشد.به گزارش راشاتودی ،پس از اینکه سه ماهه دوم
امســال سه ماههای ناامیدکننده برای شرکتهای بزرگ نفتی جهان بود ،سومین شرکت
بزرگ نفتی دنیا ،اکسون موبیل هشدار داد که  ۲۰درصد از منابع نفت و گاز جهان احتمااً
دیگر کاربردی نداشته باشد.طبق اعام اکسون موبیل ،اگر قیمتهای نفت و گاز ریکاوری
نشوند ،یک پنجم ذخایر نفت و گاز جهان تا پایان سال دیگر از لحاظ فنی به عنوان منابع
ثبت شده در نظر گرفته نخواهند شد.تعداد کثیری از شرکتهای نفت و گاز میلیاردها دار
از ذخایر نفت و گاز خود را کنار گذاشتهاند ،چرا که ارزش این ذخایر در حال و هوای کنونی
بازارهای انرژی چیزی نیست که قب ًا بود.اکسون در سه ماهه دوم امسال با بدترین عملکرد
تاریخ خود روبرو شد و  ۱.۱میلیارد دار ضرر کرد .این در حالی است که در سه ماهه دوم
سال قبل اکسون  ۳.۱دار سود کرده بود.
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مدرس خیابانی :شرایطی امروز بازار خودرو ناشی از افزایش نرخ ارز است

سرپرســت وزارت صنعت در اظهاراتی جدید
در مــورد دایل افزایش قیمت خودرو در بازار
گفته اســت :شرایطی که امروز در بازار خودرو
مشــاهده می شود ،ناشــی از افزایش نرخ ارز
اســت و همه خودروهای داخلــی و خارجی
از ایــن قضیه متاثر شــده اند .بــازار خرید و
فــروش خودرو طی هفته هــای اخیر نه تنها
روی آرامش به خود ندیده اســت بلکه با رقم
های نجومی حتــی با رکود معامات هم روبه
رو شده اســت .به نوعی همه به دنبال فروش
خودرو آنهم با قیمت های باا هستند از طرف
دیگر مصرف کننده هم باتکلیف تر از همیشه
در انتظار ثابت قیمت هــا برای خرید خودرو
است.جالب اینجاست وزارت صنعت به همراه
خودروسازان با اعام قیمت های جدید از طرح
های فــروش فوری خودرو آنهم در قالب قرعه
کشی هایی رونمایی کرد که قرار بود با اجرای
آنها تا حدودی تقاضا در بازار مدیریت و قیمت
ها به ســمت منطقی شــدن حرکت کند .اما
وضعیت بازار نشــان از آن دارد که قرعه کشی

گرانی خودرو به گردن دار افتاد
هــا هم دردی از بازار دوا نکرد و روند صعودی
قیمــت ها در انواع خودروهــای داخلی حتی
بیشــتر از وارداتی ها هم شده است.این روزها
بــازار خرید و فروش خــودرو در حالی با روند
افزایشی قیمت ها روبه رو است که هنوز وزارت
صنعت تدبیر جدی برای مدیریت بازار به کار
نگرفته و مدام از افزایش عرضه محصول به بازار
صحبت می کند اما در عمل خبری از افزایش
روند عرضه خودرو به بازار نیســت و شــکاف
قیمت ها از کارخانه تا بازار هر روز افزایش پیدا
می کند .البته قرار بود براساس تصمیم سازمان
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان با
اعــام قیمت های جدید کارخانــه بازار فقط
مجاز به افزایش  10درصدی قیمتها نســبت
به کارخانه باشــد اما فروشندگان خودرو می
گویند این بحث فقــط در حد مصاحبه بوده
و در عمل هیــچ تدبیری برای مدیرتی قیمت
ها در بازار خودرو بوجود نیامده همین موضوع
باعث شده تا با نوســانات قیمت ارز و کاهش
خریدار معامات به صفر برســد و نمایشــگاه

داران ترجیــح بدهند واحدهــای خود را زود
تعطیل کرده و به بهانه کرونا راهی خانه شوند.
اخیرا ً بی سامانی قیمت ها در بازار خودرو باعث
شده تا سرپرســت وزارت صنعت در اظهاراتی
جدید اعام کند «خودروسازان هنوز معتقدند
که زیر قیمت تمام شده خودرو تولید میکنند
و زیان انباشته  40هزار میلیارد تومانی در ایران
خودرو و ســایپا وجود دارد البته با اقدامهای
انجام شــده اکنــون فاصله قیمتی بــازاری و
کارخانه کمتر شــده و عطش افراد برای ثبت
نام کاهش یافته اســت».عاوه بر این مدرس
خیابانی گفته است» شرایطی که امروز در بازار
خودرو مشاهده می شود ،ناشی از افزایش نرخ
ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از
این قضیه متاثر شده اند .اگر با تاش های بانک
مرکزی نرخ ارز کنترل شود ،بازار خودرو بیش
از پیش به تعادل نزدیک خواهد شد.وی تصریح
کرده است :مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار مهم
است وگرنه افزایش قیمت روی همه کااها از
جمله خودرو اتفاق خواهد افتاد.

تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به  ۲.۶میلیارد دار رسید

سهم  ۸۳درصدی کااهای کشاورزی

کل حجــم تجارت ایران با کشــور های عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا در طول  ۹مــاه که از اجرای
موافقتنامه گمرکی ایران با این اتحادیه میگذرد (آبان  )1۳۹۸به  ۶/۲میلیارد دار به وزن  ۷.۵میلیون
تن رسید.به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ،مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران با اعام این
خبر گفت :طی مدت مذکور ،صادرات ایران به اتحادیه اوراســیا شــامل  ۷۶۲میلیون دار به وزن 1.۹
میلیون تن به روسیه با سهم  ۵۳درصد از ارزش و  14۳درصد از وزن ،ارمنستان با  ۲4درصد از ارزش و
 40درصد از وزن و قزاقستان با  1۵درصد ازارزش و  1۵درصد از وزن بوده است.وی افزود ۸۳ :درصد از
ترکیب کااهای ایرانی صادره به اتحادیه اوراسیا را کااهای کشاورزی تشکیل میداد.رئیس کل گمرک
ایــران همچنین اظهارداشــت :در مدت مذکور ایران  1.۸میلیارد دار کاا بــه وزن  ۵.۵میلیون تن از
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا وارد کرد که روسیه با  1.۵میلیارد دار و وزن  4.۳میلیون تن و قزاقستان
با  ۲۹۸میلیون دار و وزن  1.1میلیون تن عمده شرکای تجاری در بحث واردات ایران بودند.میراشرفی
تصریح کرد :بیش از  ۹۵درصد کااهای وارداتی ایران از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ،کااهای اساسی
و نهادههای دامی و نباتی بوده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت:

تبادل اقتصادی خارج از  FATFترجمه نمیشود

باید بتوانیم سطح مبادات با دنیا را باا ببریم تا کیک اقتصادی بزرگ شود ،در غیر این صورت با جیدیپی  400میلیارد داری برای ۸0
میلیون نفر جمعیت ،به ســمت توزیع فقر میرویم.حمیدرضا صالحی با اشاره به عدم ارتباط بانکی و بازنگشتن ارز صادراتی اظهار داشت:
اکنون عاوه بر تحریم ،موضوع  FATFهم منجر به ایجاد مانع برای بازگشــت ارز صادراتی شــده است .به طوری که غیر از بخش خصوصی،
دولت هم نمیتواند پولهایی که در ایتالیا ،هند و کرهجنوبی رسوب شده ،بازگرداند.وی افزود :روابط بانکی در تمام دنیا در چارچوب FATF
تعریف میشود ،همانگونه که دنیا مخالف پولشویی و روابط غیرشفاف بانکی است ،ما نیز بر همین عقیدهایم .چراکه فساد ،امنیت اقتصادی
و حتی انسانها را تحتتاثیر قرار میدهد.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت :اکنون کشور ما خیلی از مفاد این کنوانسیون را رعایت
میکند ،اما هنوز به طور رسمی نپذیرفتهایم.وی یادآور شد :مخالفین هم باید کمک کنند که موانع و مشکات را در این مسیر برطرف کنیم،
به سمتی حرکت کنیم که در چارچوب عرف اقتصاد بینالملل است .در غیر این صورت عاوه بر تحریم ،موضوع  FATFنیز صادرات نفتی و
غیرنفتی ما را با چالش بیشتر مواجه میکند.صالحی تاکید کرد :باید مسیری را طی کنیم که بتوانیم ارز صادراتی را از طریق تبادات بانکی
و ارتباطات بینالملل بازگردانیم که خارج از عضویت در این کنوانسیون ترجمه نمیشود.وی خاطرنشان کرد :باید بتوانیم سطح مبادات با
دنیا را باا ببریم تا کیک اقتصادی بزرگ شود ،در غیر این صورت با جیدیپی  400میلیارد داری برای  ۸0میلیون نفر جمعیت ،به سمت
توزیع فقر میرویم.

آگهیمناقصهعمومی(کتبی)
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه

ســازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه به استناد بند  2مصوبه شماره  5شورای محترم سازمان در نظر دارد انجام امور خدماتی در
ســطح شهر کرمانشاه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی که دارای پروانه کسب و مدارک مثبته مرتبط بوده و مورد
تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید .لذا شرکتهای محترم واجد شرایط می توانند جهت
کســب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ازساعت  8صبح مورخه  1399/05/19لغایت ساعت  18:00مورخه  1399/05/21به سامانه
 setadiran.irمراجعه فرمایند.ضمن ًا شماره های تماس با سازمان 34271626و 083-34278565داخلی( )17می باشد.
موضوع مناقصه:
انجام امور خدماتی در سطح سازمان وشهرداری کرمانشاه و کار با وسایل و ماشین آات خدماتی،سنگین و نیمه سنگین و عمرانی
در راستای خدمات رسانی به شهروندان (.بصورت حجمی) قیمت برآوردی(پایه)22/345/073/865 :ریال
مدت قرارداد

مبلغ تضمین قرارداد

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه -ریال

شماره آگهی مناقصه در سامانه setadiran.ir

یک سال

10درصد مبلغ قرارداد

500/000/000

2099050048000002

شرایط مناقصه:
 -1مدت قرارداد یکسال شمسی می باشد و تا  25درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد.
 -2مبلغ برآورد(پایه) مناقصه :باتوجه به حجم کار و سایرآیتم های بررسی شده مبلغ 22/345/073/865ریال می باشد.
 -3هر یک از شرکتهای متقاضی می بایست دارای گواهینامه صاحیت کار از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه باشند.
 -4مناقصه بصورت کتبی بوده و هر یک از شــرکت کنندگان می بایســت مبلغ 500/000/000ریال را بعنوان سپرده شرکت درمناقصه به حساب فراگیر
 1892021690نزد بانک تجارت شعبه زمزم (کد )18920به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه واریز و اسناد مناقصه را در مهلت تعیین شده
در سامانه  setadiran.irبشرح ذیل تحویل بارگذاری نمایید:
محتویات پاکت الف – اصل فیش بانکی سپرده شرکت درمناقصه.
* ضمنآسازمان ازقبول هرگونه چک ویا وجه نقدبعنوان سپرده شرکت درمناقصه معذوراست
محتویات پاکت ب – تصویر اساسنامه ،آگهی تغییرات ،گواهینامه صاحیت ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی ،رزومه کاری ،برگ شرایط وپیش نویس قرارداد
که به امضای صاحبان امضاء بهمراه مهر شرکت رسیده است.
* محتویات پاکت ج –فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی بانضمام جدول آنالیز مربوطه که توسط صاحبان امضاء دراساسنامه شرکت مهر وامضاءگردیده است.
* ضمنآ مهلت ارسال پاکتها و بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدراکات الکترونیکی دولت(ستاد) ساعت 1200روز شنبه مورخه  1399/06/01می باشد..
 -5ســازمان مکلف اســت هرگونه مالیات یا عوارض و یا وجوهی را که قانوناً بابت موضوع مناقصه و قرارداد منعقده به طرف قرارداد تعلق می گیرد از بهای
کارکرد و خدمات در زمان پرداخت مطالبات او کسر نماید.
 -6برنده مناقصه مکلف اســت  10درصد مبلغ پیشــنهادی را بعنوان حسن انجام تعهدات در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر در موقع انعقاد قرارداد تحویل
سازمان نماید.
 -7در صورت عدم مراجعه برنده نفر اول در مهلت قانونی (به هر علتی ),سپرده وی به نفع سازمان ضبط و مورد مناقصه به نفر دوم واگذار و این شرط برای
برنده نفر دوم نیز پابرجا خواهد بود.
 -8به پیشنهادات مخدوش,فاقد سپرده و مدارک ازم و یا خارج از وقت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9کلیه هزینه های برگزاری مناقصه شامل درج آگهی و غیره بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -10سپرده برندگان اول و دوم مناقصه پس از انعقاد قرارداد و سایر شرکت کنندگان  30روز پس از برگزاری مناقصه استرداد خواهد شد.
 -11شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامات دولتی وکشوری می باشند
 -12شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه توسط شرکت کننده می باشد.
 -13قرارداد پیوست مدارک مناقصه بصورت پیش نویس بوده و سازمان مجاز به هرگونه تغییر و یا اصاح در محتوای آن در زمان انعقاد قرارداد می باشد.
 -14سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
زمان و مکان برگزاری مناقصه و بازگشائی پاکتهای رسیده راس ساعت  15:00بعدازظهر روز شنبه مورخه 1399/06/01
در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه خواهد بود

در گفتوگوی تشریح شد:

آیا انفجار بیروت تاثیری در روابط تجاری ایران
و لبنان دارد؟
مدیرکل دفتر عربی آفریقایی ســازمان توســعه تجارت اظهار داشــت :با توجه به اینکه
محصواتی مانند پســته و فــرش از جمله مهمترین کااهای صادراتی کشــور به لبنان
محسوب میشود ،این انتظار میرود که صادرکنندگان این نوع محصوات بتوانند از سایر
مســیرها مانند خطوط هوایی بتوانند به صادرات خود به لبنان ادامه دهند.فرزاد پیلتن در
مورد تاثیر بمبگذاری در یکی از بنادر تجاری لبنان بر تجارت ایران با این کشــور اظهار
داشــت :تجارت ج.ا.ایران و لبنان در سال گذشــته حدود  ۵0میلیون دار بوده است که
شــامل صادرات  ۳0میلیون دار و  ۲0میلیون دار واردات بوده اســت.وی ادامه داد :با
توجه به اینکه لبنان در ســالهای اخیر جزو شرکای اصلی تجارت خارجی ج.ا.ایران قرار
نداشــته است ،به نظر میرسد این حادثه تاثیر معناداری بر تجارت خارجی کشور نداشته
باشــد .با این وجود ،میتوان انتظار داشــت که این موضوع در کوتاه مدت بر تجارت دو
جانبه میان دو کشور آثار منفی خواهد داشت و با توجه به تخریب و احتمال تعطیلی بندر
بیروت موجب کاهش نسبی تجارت میان طرفین شود.مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان
توسعه تجارت تصریح کرد :وقوع این انفجار و تخریب زیرساختهای بندری  -تجاری کشور
لبنان و بویژه کشــته و مجروح شدن برخی از شهروندان لبنانی موجب تاسف بسیار شده
است و ابعاد این فاجعه بسیار دردناک در محاسبات و مناسبات تجاری فیمابین فاقد اهمیت
است و در همین ارتباط نیز سرپرست محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حال ارسال
پیامهای جداگانه همدردی برای همتایان لبنانی خود هستند.وی اضافه کرد :با این وجود؛
با توجه به اینکه محصواتی مانند پسته و فرش از جمله مهمترین کااهای صادراتی کشور
به لبنان محسوب میشود ،این انتظار میرود که صادرکنندگان این نوع محصوات بتوانند
از سایر مسیرها مانند خطوط هوایی بتوانند به صادرات خود به لبنان ادامه دهند.
رئیس کل گمرک ایران:

کاهش  ۳۹درصدی صادارت کشور
رئیس کل گمرک ایران گفت :با بررســی آمار تجارت خارجی کشور میتوان گفت ،آثار
بیماری کرونا بر تجارت خارجی کشــور در حال کمرنگ شــدن است.به گزارش گمرک
ایران ،مهدی میراشرفی افزود :در بحث آمار تجارت خارجی چهار ماهه امسال ۲ ،موضوع
حائز اهمیت است ،نخست آنکه کاای صادراتی ما از لحاظ وزن  ۲.۵برابر کاای وارداتی
اســت و دوم آنکه روند کاهشــی تجارت خارجی در تیر ماه کند شــده است به گونهای
که میانگین صادرات کاا در چهار ماهه نخســت سالجاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۳۹درصد و میانگین واردات در این مدت  ۲4درصد کاهش داشته ،اما در بخش
آمــار عملکرد ماه به ماه (تیر ماه) ،این کاهش در صــادرات به  ۲۵درصد و در واردات به
 1۷.۵درصد رسیده است که گویای روند کاهشی اثر کرونا بر بازرگانی خارجی جمهوری
اسامی ایران است.میراشرفی در همین زمینه گفت :طی چهار ماهه نخست امسال بالغ
بر  4۲میلیون تن کاا به ارزش  1۹.۶میلیارد دار بین ایران و شرکای تجاری آن مبادله
شــده اســت که از میزان  ۳0میلیون تن به ارزش  ۸.۷میلیارد دار مربوط به صادرات و
 1۲میلیون تن کاا به ارزش  10.۹میلیارد دار مربوط به واردات است.وی شرکای عمده
تجــاری ایران در بخش صادرات را چین با  ۲.۵میلیــارد دار ،عراق با  1.۹میلیارد دار،
امارات متحده عربی با  1.۲میلیارد دار ،افغانســتان با  ۷1۳میلیون دار و ترکیه با 40۵
میلیون دار و شرکای عمده در واردات را چین با  ۲.۸میلیارد دار ،امارات متحده عربی
بــا  ۲.4میلیارد دار ،ترکیه با  1.۲میلیارد دار ،هند با  ۷۵۷میلیون دار و آلمان با4۹۳
میلیون دار اعام کرد .بر اساس این گزارش ،گمرک ایران پس از شیوع بیماری کرونا در
کشور و اقدام کشورهای همسایه در انسداد مرزهای خود ،تاش گستردهای را در دو بعد
منطقهای و بینالمللی برای بازگشایی مرزها و استمرار تبادل کاا انجام داد که بازگشایی
تدریجی مرزها و عادی شــدن جریان تجارت (به طور نسبی) از نتایج و آثار این تاشها
و تدابیر اتخاذ شده است.
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گزیده خبر
بازگشت صد درصدی ارز حاصل از
صادرات توسط  ۱۴۰۰صادرکننده
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران ،تدوین
و اجرای بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس مصوبه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت و تصویب کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات
غیرنفتی را از جمله برنامههای ســازمان توسعه تجارت ایران دانست که با
هدف حمایت و تشویق از صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی
خود اقدام کردهاند ،اجرا میشــود.به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه
تجارت ایران ،احسان قمری ،حمایت از صادرکنندگانی که علیرغم مشکات
فراوان در نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات ،نســبت به بازگشــت ارز
صادراتی خود اقدام کردهاند را با اهمیت توصیف کرد و با اشاره به بازگشت
صد درصدی ارز حاصل از صادرات توســط بیــش از  1400صادرکننده و
بازگشــت حدود  14میلیارد دار ارز توســط این دسته از صادرکنندگان،
گفت :در آینده نزدیک ،نســبت به تقدیر از تعدادی از این صادرکنندگان
بر اساس شــاخصهای موجود در بسته تشویقی بازگشــت ارز حاصل از
صادرات توســط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقدام خواهد شــد.وی از
دستگاههای عضو کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی
به ویژه بانک مرکزی خواســت تا نســبت به اعام شاخصها و مشوقهای
پیشنهادی دستگاههای خود در اسرع وقت به سازمان توسعه تجارت ایران
جهت درج در بسته تشویقی بازگشــت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند.
دبیر کارگروه اقدام ارزی در پایان اظهار امیدواری کرد با تاشهای صورت
گرفته و همکاری سایر دستگاهها ،شاهد مرتفع شدن مشکات پیش روی
صادرکنندگان در جهت نیل به اهداف کمی و کیفی توســعه صادرات در
سالجاری باشیم.
زادبوم؛

بیشترین تمرکز صادرات ایران با
کشورهای همسایه است
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :امسال بیشترین تمرکز ما برای
صادرات با کشــورهای همسایه است و بهترین پتانسل ما در این خصوص
کشور عراق است.حمید زادبوم در سفر به قصرشیرین و در حاشیه بازدید از
مرزهای پرویزخان و خســروی اظهار داشت :امسال در  ۲ماه نخست سال،
شروع تجارت خارجی ما به دلیل شیوع کرونا از رشد چشمگیری نداشت،
اما از خردادماه شــاهد اوج گیری صادرات به کشورهای عراق ،افغانستان و
پاکســتان بودیم و از این رو توجه به گلوگاه ها و مشکات موجود در مرز
را در دســتور کار قرار داریم.وی اظهار داشــت :با توجه به اینکه  ۷1درصد
صادرات ما در سال  ۹۹از مرزهای زمینی و دریایی همسایه انجام می شود
و تمرکز بر روی همسایگان کشــور است و عراق بهترین پتانسیل را برای
صادرات دارد.رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت :استان کرمانشاه
هم با حوزه عربی و کردی عراق هم مرز است و بهترین فرصت برای توسعه
صــادرات را دارد از این رو توجه به مشــکات و گلوگاه های مرزی و مرز
پرویزخان بســیار مهم اســت.زادبوم با تاکید بر اینکه امسال زیرساخت ها
مورد توجه بیشــتری قرار می گیرد ،.اضافه کرد :تجار و ســرمایه گذاران
این منطقه خیالشــان راحت باشــد ،موضوع پایش و موانع را با نمایندگان
مجلس و استاندار کرمانشــاه بررسی کرده و مرتفع می کنیم .معاون وزیر
صمت گفت :امسال با توجه به شیوع کرونا صادرات غیرنفتی ما همانند ۲0
کشور پیشــرو در دنیا در امر صادرات شرایط منفی داشت و ما  ۳۹درصد
کاهش صادرات داشــتیم ولی در مرز پرویزخان شــاهد رشد  ۶0درصدی
صادرات بودیم و هرچه که به جلو می رویم شــاهد افزایش صادرات نسبت
به ماه قبل هســتیم.زادبوم اظهار داشــت :هدف گذاری صادرات کشور ما
امســال به همان اندازه سال گذشته به میزان  41میلیارد دار است.معاون
وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران در راس هیاتی به منظور
بازدید از مرزهای رسمی خسروی و پرویزخان و بررسی ظرفیت های تجاری
وضعیت صادرات و واردات به قصرشــیرین ســفر کرد.در سفر معاون وزیر
صمت ،هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه،
رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت و جمعی از مدیران کل اســتان
کرمانشاه ،نماینده مردم قصرشیرین ،سرپل ذهاب و گیانغرب در مجلس
شورای اسامی ،فرماندار و مسووان شهرستان قصرشیرین وی را همراهی
کردند.شهرستان مرزی قصرشیرین در غرب کرمانشاه با  1۸۶کیلومتر مرز
با عراق یکی از مهمترین شهرهای غرب کشور برای توسعه روابط اقتصادی
با این کشور و اقلیم کردستان محسوب می شود که با داشتن  ۲مرز رسمی
پرویزخان و خسروی هم اکنون به مرکزی برای فعالیت های مهم اقتصادی،
صادرات و واردات کاا به این کشــور همسایه تبدیل شده است.هم اکنون
روزانــه به طور میانگین یک هزارو  ۵00دســتگاه کامیون حامل کااهای
صادراتی از جمله مانند میوه و تره بار ،خشکبار ،لوزام و مصالح ساختمانی،
لوزام خانگی و دیگر کااهای مورد نیاز مردم عراق و اقلیم کردستان از مرز
پرویزخان صادر می شود.بیشترین حجم مبادات اقتصادی به کشور عراق
معادل  ۵4درصد کااهای صادراتی کشــورمان (یک هزار و  ۵00کامیون
صادراتی و ترانزیتی) از مرز رسمی پرویزخان به عراق صادر می شود ضمن
اینکه این مرز به عنوان فعال ترین بازارچه مرزی کشور شناخته شده است.

برنامه ایران برای پر کردن خأ صادرات
به ترکیه
رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و ترکیه اعام کرد :در تاش هستیم
تــا عقب افتادگی و خأ  4ماهه صــادرات به ترکیه را جبران کنیم.مهرداد
ســعادت درباره آخرین وضعیت پذیرش کامیونهای ایرانی در مرز ترکیه
و تأثیــر کرونا بر حجم تجارت دو طرف گفت :در تاش هســتیم تا عقب
افتادگی و خأ  4ماه گذشته را جبران کنیم ولی در حال حاضر با صفهای
طوانی در مرزها مواجه هســتیم.وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر و به
دلیل شــیوع ویروس کرونا ،ترکیه تعداد کامیونهای بیشــتری را از ایران
نمیپذیــرد ولی در حال مذاکره هســتیم تا تعداد پذیــرش کامیونهای
صادراتی و ترانزیتی ایران از سوی این کشور افزایش یابد.گفتنی است ترکیه
پنجمین مقصد عمده صادرات کااهای ایرانی در  4ماه نخست امسال بوده
و طی این مدت  4۳هزار تن کاا به ارزش  40۵میلیون دار به این کشور
صادر شــده است.بر اساس آمار اعام شده از سوی گمرک ۵ ،درصد از کل
صادرات ایران طی این مدت به ترکیه صادر شده است.با این حال ،طی این
مــدت  1میلیون و  ۸۷0هزار تن کاا به ارزش یک میلیارد و  1۷۸میلیون
دار از ترکیه وارد شده و این کشور سومین مبدا واردات کاا برای ایران بوده
است.سهم ترکیه از کل واردات ایران حدود  11درصد اعام شده است.تراز
تجاری کشورمان با ترکیه طی این مدت ( 4ماه نخست امسال) منفی ۷۷۳
میلیون دار به سود طرف مقابل (ترکیه) بوده است.

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

www.sobh-eqtesad.ir

مزایای شرکت های سرمایهگذاری استانی سهام عدالت
گفتنی اســت ،ســتاد آزادســازی ســهام عدالت پس از تشــکیل  ۳۰شرکت
سرمایهگذاری استانی سهام عدالت ،افزایش سرمایه این شرکت ها را در دستور
کار خود قرار داده و افرادی که روش غیر مســتقیم را برگزیده اند ،ســهام دار
شــرکت سرمایه گذاری استانی زمان ثبت نام سهام عدالت ،محسوب میشوند.
این شرکت ها ،مطابق قانون تجارت مدیریت می شوند و مدیران آنها در راستای
صیانت از منافع ســهامداران می توانند در پروژه های ملی و بین المللی برنامه
ریزی و مشارکت کنند .همچنین پرتفوی این شرکت ها از بهترین شرکت های
پذیرفته شده در بازارسرمایه کشور است که دارای تنوع در سبد سرمایه گذاری
ها می باشند .از دیگر مزایای این شرکت های سرمایه گذاری استانی ،می توان
به حضور غیرمستقیم مردم در بورس و بهره برداری بهینه از مواهب بازار سرمایه
اشاره کرد.
تخصیص کارت اعتباری
سهامداران کلیه شرکتهای ســرمایهگذاری استانی بایستی به این نکته توجه
داشته باشند که بر اساس هماهنگیهای انجام شده در سطح مدیریت عالی بانک
ملی ایران ،ارزش دارایی ســهام هر شخص مبنای تخصیص کارت اعتباری قرار
میگیرد که با دریافت اطاعات مزبور از ســپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه،
کارت اعتباری به پشــتوانه دارایی سهام هر شخص تخصیص داده شده و سهام
شرکت سرمایهگذاری استانی در وثیقه بانک ملی قرار میگیرد .به عبارت دیگر،
همزمان با مالکیت سهام شرکت سرمایهگذاری استانی و منتفع شدن از افزایش
ارزش آن در بازار ســرمایه ،امکان دریافت اعتبار در قالب کارت اعتباری از بانک
ملی ایران نیز مهیا شده است.به مدیران سایر شرکتهای سرمایهگذاری استانی
پیشــنهاد می شود ،جهت منتفع شدن هرچه زودتر سهام داران خود از مزایای
پذیرش شرکت سرمایهگذاری استانی مربوطه در بورس تهران ،هر چه سریعتر
نســبت به ثبت افزایش ســرمایه جدید اقدام نموده و با ارائه صورتهای مالی
حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۵مرداد ماه  ۹۹به بورس تهران ،زمینه پذیرش
و درج هر چه سریعتر این شــرکتها مهیا کنند.ازم به توضیح است که کلیه
هماهنگیهای ازم در سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس تهران جهت پذیرش
هر چه سریعتر این شرکتها انجام شده و با ارائه مستند ثبت افزایش سرمایه و
صورتهای مالی مذکور ،پذیرش این شــرکتها در بورس اوراق بهادار تهران در
اسرع وقت انجام میشود.
ترکیب پرتفوی سهام شرکت سرمایهگذاری استانی خراسان جنوبی
این گزارش می افزاید  :ترکیب پرتفوی ســهام شــرکت سرمایهگذاری استانی
خراســان جنوبی مشــتمل بر سهام شــرکتهای ارزنده فلزات اساسی ،بانکی،
پاایشــگاهی ،خودروسازی و  ...اســت که ارزش آنها در تاریخ یک تیر ماه ۹۹
مبنای ســرمایه جدید شــرکت بوده و افزایش قیمت سهام شرکتهای موجود
در پرتفوی شرکت تا این تاریخ به بیش از ده هزار میلیارد تومان رسیده است.

گزیده خبر
ارزش لیر ترکیه به پایین ترین رقم در برابر
دار رسید
واحد پول ترکیه به پایین ترین ســطح خود در برابر دار آمریکا رسید و نگرانی
مردم این کشــور را نسبت به آینده پول ملی خود برانگیخت.به گزارش شینهوا،
واحد پول ترکیه روز پنجشــنبه به پایین ترین سطح خود در برابر دار آمریکا
رسید و نگرانی مردم این کشور را نسبت به آینده پول ملی خود برانگیخت.ساعت
 ۱:۳۰بعد از ظهر به وقت محلی یک دار با  ۷.۲۶لیر ترکیه معامله شد که نشان
می دهد از ابتدای امســال تقریباً  ۲۰درصد از ارزش خود را در مقابل ارز ایاات
متحده از دست داده است.کوتای گورل ،یک شهروند  ۴۰ساله ترکیه در استانبول
به شینهوا گفت :به نظر می رسید که همه ما در حال پایین رفتن هستیم ،مهم
نیســت که چقدر درآمد کســب می کنیم.از نظر گــورل ،کاهش ارزش لیر اثر
دومینویی در کشــور ایجاد می کند و منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت
ها و اخراج کارکنان می شود.وی گفت :مشاغل کوچک هیچ شانسی برای ادامه
فعالیت در این شرایط ندارند.جم دمیروک ،یک مربی شخصی گفت که فعالیت
تجاری وی به دلیل بیماری همه گیر کرونا ویروس در حال حاضر بسیار کاهش
یافته اســت.وی به شین هوا گفت :اکنون تحت این شرایط ،ما به این زودی ها
نمی توانیم زخم های خود را بهبود ببخشیم.دمیروک افزود :دیدن این واقعیت
که هر روز علیرغم تمام تاش های خود فقیرتر می شویم بسیار دردناک است.

بورس  ،بانک و بیمه
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مسئله ارز فقط اقتصادی نیست

با صدور اطاعیه ای اعام شد :

بورس اوراق بهادار تهران از پذیرش و درج نماد شــرکت سرمایه گذاری استانی
خراســان جنوبی خبر داد و اعام کرد  :با این اتفاق معامات این شرکت ها در
بورس تهران از امروز یکشــنبه  ۱۹مرداد ماه رسما آغاز می شود.همزمان با ایام
مبارک عید وایت ،و از فردا یکشنبه  ۱۹مرداد ماه  ۹۹و با آغاز معامات شرکت
ســرمایه گذاری استان خراسان جنوبی ،معامله سهام این شرکت ها در بورس
تهران وارد گام اجرایی شــد.در اطاعیه بورس تهران آمده است که از روز فردا
یکشنبه  ۱۹مرداد ماه  ۹۹نماد معاماتی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان
جنوبی برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شــرکت در فهرست شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری
استانی و پانصد و چهل و هفتمین شرکت در فهرست نرخ های بازار دوم بورس
اوراق بهادار تهران گروه «ســرمایه گذاری ها» و بخش «سایر واسطه گری های
مالی» با کد صنعت  ۵۶۹۹و در نماد «وســخراج » Vasekhoraj ،درج و نماد آن
آماده انجام معامله خواهد بود.بر اســاس این گزارش ،پس از اباغ سیاست های
کلی اصل  ۴۴قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با توزیع
ســهام شرکت های صدر اصل قانون اساسی با هدف «تأمین عدالت اجتماعی»
و گسترش ســهم مالکیت های مردمی در اقتصاد ،طرح توزیع «سهام عدالت»
آغاز و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه قانون «اجرای
سیاست های کلی اصل  ۴۴قانون اساسی» قرار گرفته است .مطابق مواد (۳۴
تا  )۳۸اصل  ۴۴قانون اساســی ،دولت مجاز گردیده اســت در اجرای سیاست
گسترش و مالکیت عمومی با هدف تأمین عدالت اجتماعی ،تا چهل درصد (۴۰
درصد) از مجموع ارزش ســهام بنگاه های قابل واگذاری را به شش (  ) ۶دهک
پایین درآمدی جامعه واگذار نماید.شایان ذکر است آزادسازی سهام عدالت در ۹
اردبیهشــتماه با اباغ مقام معظم رهبری اجرایی شد و از روز  ۱۰اردیبهشت تا
هشتم خرداد ماه به سهامداران فرصت داده شد تا چنانچه به دنبال انتخاب روش
مدیریت مستقیم هستند و میخواهند مالکیت و مدیریت سهام خود را بشکل
مستقیم و بدون واســطه در اختیار بگیرند ،با ورود به سامانه www.samanese.ir
نسبت به این امر اقدام کنند.

@sobheqtesad

همتی:

بورس
آغاز رسمی معامات شرکت های
سرمایه گذاری استانی در بورس

sobhe-qtesad

@sobheqtesad
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رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد :مسئله ارز فقط اقتصادی
نیست و مسئلهای امنیتی ،سیاسی و اقتصادی است و نهادهای
امنیتی نیز باید در این زمینه همکاری کنند.به گزارش روابط
عمومی بانک مرکــزی ،وی درباره مدیریت بــازار ارز گفت:
ســال  ۹۷التهابات وحشــتناکی در بازار ارز ایجاد شد که آن
را مدیریت کردیم و شــرایط خوبی را تا آبان  ۹۸داشــتیم و
ثبات خوبی را شــاهد بودیم که در نتیجه آن تورم نزولی شد.
اکنون نیز تیم بانک مرکزی همان تیم است و قادریم ثبات را
بــه بازار بازگردانیم.دکتر همتی با بیان اینکه از آبان  ۹۸چند
اتفاق افتاد که سیســتم را به هــم زد ،افزود :حوادث آبان ماه
انتظــارات منفی را در جامعه ایجاد کــرد و اگر به نمودار ارز
دقت کنید نمودار ارز از آبان  ۹۸شــروع به باا رفتن میکند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :پس از این اتفاق دوباره به
سمت ثبات حرکت میکردیم که با شیوع ویروس کرونا مواجه
شدیم و سیستم تجاری و اقتصادی کشور به هم خورد چراکه
تجار نتوانستند تجارت کنند و درآمد ارزی حاصل از صادرات
کاهش یافت .دکتر همتی تاکید کرد :البته در افزایش نرخ ارز
در این اواخر همانطور که مقــام معظم رهبری نیز فرمودند،
مسائل سیاسی و امنیتی نیز دخالت داشت و دشمنان اهداف
بااتری داشــتند اما ما تاش کردیم تا بازار را کنترل کنیم و
اقدامات جدی را در این زمینه شــروع کردهایم که نتیجه آن
مشخص خواهد شد.رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد:
اقداماتی در حال انجام اســت که هر روز قیمت ارز وابسته به
یکسری موارد نباشد؛ بر این اساس جلوی یک سری رانتها،
تخلفات و بینظمیها را گرفتهایم و با قدرت پیش میرویم.
وی با تاکید بر اینکه نرخ واقعی ارز رقمی بســیار پایینتر از
قیمت فعلی آن در بازار اســت ،گفت :نرخ دار در اقتصاد ما
تبدیل به شاخص مهمی شده اما این موضوع درست میشود
و همه ابزارها را به کار میبریم تا این نرخ را تعدیل کنیم.
دکتر همتی خاطرنشــان کرد :در این راه تاش بانک مرکزی
کافی نیست و بسیاری از بخشهای دیگر مانند بخش تجاری،
بخــش مالی و قوه قضاییه باید کمک کنند که همکاریهایی
نیز انجام شــده که از آنها تشــکر میکنیم.رئیس کل بانک
مرکزی تاکید کرد :مسئله ارز فقط اقتصادی نیست و مسئلهای

امنیتی ،سیاسی و اقتصادی است و نهادهای امنیتی نیز باید
در این زمینه همکاری کنند.وی با بیان اینکه اخالگران بازار
ارز از کشورهای حاشیه حمایت میشوند ،تصریح کرد :از قوه
قضاییه به ما اطاع دادند که تعدادی از  ۲۵۰نفری که اسامی
آنها را دادهایم را بازداشت کردهاند و اینها اخالگرانی حرفهای
هستند که حتی یک دار ارز وارد کشور نکردهاند .اگر شرایط
فعلی نبود بانک مرکزی کار خود را انجام میداد اما شــرایط
شرایطی است که آنهایی که میخواهند کشور را به هم بزنند
از همه ابزارهایشان اســتفاده میکنند.دکتر همتی در پاسخ
به این شــبهه که دولت خود قیمــت ارز را برای درآمدزایی
باا برده اســت ،گفت :دولت هنــوز ارزی که مصرف میکند
با قیمت  ۴۲۰۰تومان اســت و حتی بخشی از ارزهای بانک
مرکــزی را با مجوز قانونی با قیمــت  ۴۲۰۰تومان برای این

منظور صرف کرده است ،بنابراین افزایش قیمت ارز تاثیری در
درآمدهــای دولت ندارد.وی ادامه داد :رئیس جمهوری دنبال
کنترل نرخ ارز اســت و به هیچ عنــوان چنین کاری نخواهد
کرد .مگر میتــوان  ۸۵میلیون نفر را بــه خاطر درآمدزایی
نابود کرد؟ درآمد در مقایســه با نــرخ ارز اص ً
ا اهمیتی ندارد
چراکه وقتی نرخ ارز باا برود کشــور نابود میشود.رئیس کل
بانک مرکزی تصریح کرد :به مردم اطمینان میدهم که اصا
چنین چیزی وجود ندارد و اگر بتوانیم نرخ ارز را پایین بیاوریم
که در روزهای آینده انشــااه این اتفاق خواهد افتاد ،نشــان
خواهیم داد که دولت چنین هدفی نــدارد.وی با بیان اینکه
 ۲۷میلیارد دار ارز مربوط به دو ســال گذشــته در اختیار
صادرکنندگان است ،یادآور شــد ۲۵۰ :نفری که اسامی آنها
داده شده تولیدکننده نبودند و یک دار هم ارز نیاورده بودند

وزارت اقتصاد و امور دارایی طی بخشنامه ای اعام کرد؛

کارشناس مالی و بانکی تشریح کرد:

راهکار دولت برای ایجاد شفافیت و انضباط اقتصادی در کشور
یک کارشــناس مسایل پولی و بانکی با
بیان اینکه انتشــار اوراق بدهی دولتی،
مانعی برای بیانضباطــی مالی دولت و
باعث ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد شد،
گفت :فروش ایــن اوراق کاهش اجرای
پروژههــای زیــانده و ریختوپاشها
را به دنبال داشــته و نظارت عمومی را
تقویت میکند.ایجــاد بازار اولیه فروش
اوراق بدهــی دولتی ،اقدامی اســت که
بانک مرکزی با توجه به اجتنابناپذیری
کســری بودجه دولت متاثــر از کاهش
درآمدهای نفتــی و عدم امکان افزایش
فشار مالیاتی و همچنین رفع پیامدهای
رکودی شیوع کرونا ،با هدف دستیابی به
کنترل تورم و کمک به رشــد اقتصادی
کشــور از نیمه خردادماه ســال جاری
آغاز کرده اســت .راهکاری که تاکنون
توانســته حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان
به رفع کسری بودجه کمک کند«.علی
سعدوندی» کارشناس ارشد امور بانکی
و مالی روز شــنبه در گفت و گو با ایرنا،
در ایــن خصوص تاکید کرد :انتشــار و
فــروش اوراق بدهی دولتی روند مثبتی
است که متاسفانه خیلی دیر و با تاخیر
در اقتصــاد ایران اتفاق افتاده اســت و
یادآور این فرهنگ اشــتباه است که تا
مجبور نشــویم تن به اصاح نمیدهیم.
وی ضمن مرور ســنت حاکم بر اقتصاد
کشور برای رفع کســری بودجه دولت،
توضیح داد :اســتقراض از بانک مرکزی
روشی بســیار تورم زاست که در کشور
ما به صورت ســنتی همواره انجام شده
است .در این سالها معموا درآمد ارزی
نفت به بانک مرکزی فروخته میشــد و
این بانک پایه پولــی ایجاد میکرد که
دقیقا معادل استقراض از بانک مرکزی
اســت .یا در روشــی دیگر درآمد نفت
در صندوق توســعه ملی واریز میشد و
بعــد هم منابع این صنــدوق به صورت
غیرشــفاف به برخی افــراد حقیقی و
حقوقی اختصاص داده میشد که زمینه
فســاد را فراهم میســاخت یا آنکه به
منظور تامین کســری بودجه دولت ،به
بانک مرکزی فروخته میشد که مجددا
منجر به ایجاد پایه پولی میگشــت.این
کارشــناس اقتصادی اضافه کرد :راهکار
دیگر که بدترین راهکار برای رفع کسری
بودجه است و متاسفانه حتی امروز هم
هوادارانی دارد به این صورت اســت که

ارزی را که قبا به بانک مرکزی فروخته
شده است ،دولت مجددا با قیمتی بااتر
به بانک مرکزی میفروشد!این متخصص
برنامه ریزی استراتژیک بانکی با اشاره به
پدیده ارزپاشی برای کنترل تورم در دهه
های گذشته کشور ،گفت :امروز از طرفی
دسترسی به ارز نفتی کاهش پیدا کرده
اســت و امکان ارزپاشی وجود ندارد و از
سوی دیگر کسری بودجه ،که تاکنون به
دلیل وجود درآمد نفتی پنهان می شد،
همچنان برقرار است .بنابراین پیش بینی
شرایط بحرانی برای اقتصاد کشور وجود
دارد.ســعدوندی ضمن مزمن دانستن
مشکل کســری بودجه در اقتصاد ایران،
افزود :راهکاری که سایر کشورهای جهان
برای رفع کسری بودجه دارند ،شفافیت
این کسری است .با اتکا به شفافیت است
که دولتها میتوانند از طریق بازار اقدام
به تامین کسری بودجه کنند .در همین
راستا انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از
راهکارهای موثــر و کارا برای انجام این
مهم است.این متخصص سیاستگذاری
اقتصــاد کان افزود :در این سیســتم
دولت به صورت شــفاف در بازار ،اوراق
میفروشــد و موظف است در سررسید،
این اوراق را تامیــن و بازپرداخت کند.
البته در سررسید دولتها مجددا اوراق
جدید می فروشند ،و چون دولت نکول
(ناتوانی در ایفای تعهدات) نمیکند ،در
نزد فعاان بــازار این اوراق بدهی ،اوراق
بدون ریســک محسوب میشــود .این
شرایط باعث می شود تا در این کشورها،
کسری بودجه نه تنها موجب تورم نشود
که بلکه حالت ضد تورمی داشته باشد.
به عنوان نمونه کشور ژاپن که بیشترین
بدهی دولتی نســبت به تولید ناخالص
در جهــان را دارد ،کمترین مقدار تورم
را هم دارد.ســعدوندی با اشاره به شروع

انتشــار و فروش اوراق بدهی در ایران از
 ۱۳خردادماه گفت :میزان اوراق منتشر
شــده تا کنون میزان معقولی است ،اما
به اعتقاد بنده کل کسری بودجه دولت
باید از این محل تامین شــود و به هیچ
وجه به ســراغ افزایش پایه پولی نباید
رفت.وی افزود :فعا روند خوبی صورت
گرفته اســت و اقدام وزارت اقتصاد در
این خصوص شــایان تقدیر است ،چون
مقاومت ها در مقابل این اقدام بســیار
جدی اســت .البته در این مسیر بانک
مرکــزی باید اقدام به بازارســازی بازار
اوراق کــرده و در بــازار ثانویه اقدام به
خرید و فروش اوراق کند.این کارشناس
مســائل اقتصــادی دربــاره اظهارات
منتقدان این شیوه توضیح داد :منتقدین
معتقدند انتشــار اوراق تــورمزا خواهد
بــود ،ادعایــی دقیقا معکــوس تجربه
جهانی است .علت دیگری که آنان برای
مخالفت بیان میکنند این است که اگر
دولت به این وسیله تامین مالی خود را
انجام دهد ،در اتخاذ سیاستهای مالی
بیمهابــا خواهد شــد .در حالی که در
پاســخ به این افراد میتوان یادآور شد؛
اتفاقا در حال حاضر دولت دستش برای
تامین هر میزان کسری از محل بانکها
یا بانک مرکزی باز است ،چرا که مدیران
بسیاری از بانکهای کشور مستقیما از
سوی دولت مشخص میشوند ،بنابراین
انتشــار اوراق نه تنها تاثیری در قدرت
گرفتن دولت در تامین مالی پروژههای
زیــان ده و ریختوپاشهــا ندارد بلکه
نظارت عمومی را در پی دارد.سعدوندی
با تاکید بر اینکه اینکه انتشــار اوراق،
مانعی بــرای بی انضباطی مالی دولت و
مســبب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد
بود ،خاطر نشــان کرد :انتشار اوراق تا
زمانی که کســری بودجه ادامه دارد به

اینها کســانی بودند که باید با آنها برخورد می شــد .اما بقیه
بخشی تولیدکننده و برخی شرکتهایی هستند که درصدی از
ارز خود را آوردهاند ،بنابراین تاش کنیم که با آنها مدارا کنیم،
اکنون نیز با آنها در حال مذاکره هســتیم و هرکدام آمادگی
داشته باشند که ارز خود را بیاورند ،استقبال میکنیم.رئیس
کل بانک مرکــزی ادامه داد :طی همین  ۱۰روزی که مهلت
داده بودیم  ۲.۵میلیارد دار ارز وارد سامانه نیما شده و برای
واردات از این طریق تامین ارز شده است که این کار حتماً به
آرامــش بازار کمک میکند و بخش زیادی از کااهایی که در
گمرک بود ،ترخیص خواهد شــد.وی ادامه داد :ثبات در بازار
ایجاد شده و هنگامی که وارد ثبات میشویم روند پایین آوردن
نرخ ارز را آغاز میکنیم .اگر نرخ ارز پایین بیاید ،قیمت کااها
نیــز در میان مدت پایین خواهــد آمد.دکتر همتی در بخش
دیگری از سخنانش درباره اقدامات بانک مرکزی برای مقابله
با اختاسهای بانکی تاکیــد کرد :قوه قضاییه خوب برخورد
می کند ،ظرف همین چند ماه گذشــته جناب آقای رئیسی
اقدامات بســیار خوبی را انجام دادهانــد و نزدیک به  ۱۶هزار
میلیارد تومان از مطالبات بدهکاران بانکی را وصول کردهایم.
وی درباره پرداخت تســهیات خرد نیز گفت :خواهش ما از
مدیران بانکها این اســت که به مردم سختگیری نکنند ،به
خصوص طبقاتی که وامهای خرد درخواست دارند را با حداقل
ضمانت پرداخت کنند و تنها مطمئن باشــند که پول بانک
برمیگردد .در همین زمینه سامانه ارتباطی با شماره  ۲۷۰۶از
هفته آینده راهاندازی میشود که بانک مرکزی در این زمینه
پاســخگو خواهد بود.وی با اشاره به تاش بانک مرکزی برای
بازگشت ارزهای خارج از کشور گفت :کشورهای دیگر تحت
تاثیر آمریکا سنگاندازی میکنند اما اقداماتی را انجام دادهایم
و در برخی نقاط گشایشهایی صورت گرفته ،در برخی موارد
نیز در حال تاش هستیم اما در مجموع وضعیت خوبی داریم.
رئیــس کل بانک مرکزی درباره حذف چهار صفر از پول ملی
نیز گفــت :حذف چهار صفر در مجلس جدیــد نیز در حال
پیگیری اســت اما بانک مرکزی در اسکناسهای جدیدی که
چاپ میکند صفرها را به صورت کمرنگ چاپ میکند تا به
نوعی نشانه دوران گذار باشد.

عنوان یک درمــان باید ادامه پیدا کند.
اختاف موافقــان این روش با منتقدان
در این اســت که ما مــی گوییم برای
درمان بیماری اعتیادگونه اقتصاد کشور
باید از متادون استفاده کرد .اما منتقدان
می گویند ،متادون چون خود یک ماده
مخدر اســت ،تزریــق آن باید متوقف
شــود ،اما آنها نمی داننــد چون بیمار
معتاد اســت ،در صورت قطع متادون،
مجددا بیمار به سراغ هروئین باز خواهد
گشــت .بنابراین تا ســاختار اقتصادی
کشور اصاح نشده است و ما همچنان
دچار این کسری بودجه مزمن هستیم،
صاح نیســت به ســراغ بدترین روش
تامین کسری بودجه ،یعنی استقراض از
بانک مرکزی و افزایش پایه پولی برویم.
این کارشــناس مسایل اقتصادی درباره
بازار ثانویه اوراق دولتی نیز توضیح داد:
معموا در اقتصادهای پیشــروی دنیا،
بازار اولیه و بــازار ثانویه اوراق بدهی به
نحوی در اختیار بانک مرکزی اســت.
البته بانک مرکزی در بازار اولیه دخالت
نمی کند ،اما در بازار ثانویه می تواند به
عنــوان یک بازیگر دخالت کند .در بازار
اولیه تعدادی از معامله گران اولیه تایید
شده ،فعاان بازار هستند که خزانه داری
با این شخصیت های حقوقی معامله می
کند.وی افزود :ایــن معامله گران اولیه
بعدا در بازار ثانویــه به دیگران اوراق را
می فروشند که یکی از بازیگرانی که در
بازار ثانویه اقدام به بازارسازی و خرید و
فروش می کند بانک مرکزی است .البته
ساختاری که ما در ایران داریم با ساختار
نظام های پیشرفته اختافاتی دارد که
باید برطرف شود.ســعدوندی با تاکید
بر ضرورت مدرن ســازی سیستم بازار
سرمایه کشور و لزوم اصاح در ساختار
بازار اولیه و ثانویه در فروش اوراق بدهی
دولتی ،گفت :اینکه در ایران فرابورس در
فروش اوراق بدهی دولتی نقش داشته
باشد ،امری غیرمنطقی است و بایستی
با تغییر این ســاز و کار ،هزینه انتشــار
اوراق کاهش پیدا کند .ما برای معامات
اوراق دولتی نیاز به بازاری مشابه با بازار
بورس داریم با این تفاوت که بایستی آن
بازار در اختیار دولت باشد .در حالی که
بازار بــورس اوراق بهادار در اقتصادهای
پیشروی جهان ،نهادی مستقل و مجزا
از بخشهای دولتی و حکومتی است.

تمامی بانک ها موظف به ارائه کارت اعتباری با
وثیقه سهام عدالت هستند
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد ،طی بخشــنامه ای ،تمامی بانک ها را موظف
کرد ،اطاع رســانی ازم را در مورد پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور
کارت اعتباری انجام دهند.عباس معمارنژاد ،معاون امور بانکی ،بیمه و شــرکت
های دولتی وزارت اقتصاد ،طی بخشــنامه ای ،بانک های دولتی و غیردولتی را
موظف کرد ،اطاع رسانی ازم را در مورد پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه
صدور کارت اعتباری انجام دهند.به گزارش ایرنا ،به نقل از وزارت اقتصاد و امور
دارایی ،این بخشنامه به مدیران عامل  ۱۷بانک دولتی ،غیر دولتی ،شرکت دولتی
پست بانک و موسسات اعتباری اباغ شده است.
در این بخشنامه آمده اســت :پیرو تاکیدات رییس جمهور محترم ،برنامه های
دولت تدبیر و امید ،مصوبه شــورای عالی بورس و بخشــنامه مورخ  ۱۲خرداد
 ۱۳۹۹بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در رابطه با «اعطای تسهیات خرد
به مردم به پشــتوانه توثیق سهام عدالت» و با توجه به هماهنگی های به عمل
آمده با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،مقتضی است
اقدامات ازم در این خصــوص به عمل آمده و موضوع صدور کارت اعتباری به
پشتوانه سهام عدالت از طریق مقتضی به مشتریان اطاع رسانی شود.

فروش  ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
دولت در کمتر از  ۲ماه
 ۴۹۸هــزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتــی با میانگین نرخ بازده ۱۷.۵درصد،
طی  ۱۰حراج برگزار شــده توســط کارگزاری بانک مرکزی ،به بانکها و سایر
نهادهای مالی واگذار شــده است.روابط عمومی بانک مرکزی ،اعام کرد :فروش
اوراق بدهــی دولتی ،طی  ۱۰حراج و از تاریخ  ۱۳خرداد تا  ۱۴مرداد ماه ۱۳۹۹
توسط کارگزاری این بانک انجام شده است .همچنین در راستای تنوعبخشی به
سبد داراییهای مالی نهادهای مالی شرکتکننده در حراج ،اوراق بدهی دولتی با
سررسیدهای متنوعی از  ۱تا  ۴ساله عرضه شده که طی  ۱۰حراج یاد شده ،نرخ
بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسیدهای  ۱تا  ۴سال به ترتیب در حدود ،۱۸.۳
 ۱۷.۱ ،۱۹و  ۱۶.۷درصد بوده است.ذکر این نکته ضروری است که در  ۱۰حراج
برگزارشــده ،بانکها با خرید  ۳۶۱هزار میلیار ریال از اوراق به فروش رفته ،در
حدود  ۷۲.۴درصد از خرید اوراق بدهی دولتی را به خود اختصاص دادهاند؛ عاوه
بر آن صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه با خرید  ۲۵هزار
میلیارد ریال و سایر سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در فرایند خارج از حراج و از
طریق بورس (در نرخهای کشف شده از حراج) با خرید  ۱۱۲هزار میلیارد ریال
به ترتیب سهم  ۵.۱و  ۲۲.۵درصدی از خریداران اوراق بدهی دولتی را داشتهاند.

ایران چک جدید  ۱۰۰هزار تومانی
رونمایی شد
ایــران چک جدید  ۱۰۰هزار تومانی درحالی از ســوی رئیس کل بانک مرکزی
رونمایی شــده که حذف چهارصفر در طراحی ایرانچکهای جدید لحاظ شده
اســت .حذف  ۴صفر از پول ملی یکی از موضوعات مهمی اســت که از سالها
قبل در اقتصاد ایران مطرح بوده و ســرانجام با تصویب کلیات آن در مجلس به
مرحله اجرا نزدیک شد.با حذف چهار صفر از پول ملی« ،ریال» به «تومان» تغییر
میکند و بر اســاس ایحه اصاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور هرتومان
معادل ۱۰٫۰۰۰ریال واَضعاف آن «قران» خواهد بود و هر تومان معادل  ۱۰۰قران
می شود.البته قرار است که روند تبدیل واحد پولی به صورت تدریجی اجرا شود؛
بر این اســاس ،در دو سال ترتیبات اجرای این طرح فراهم شده و سه سال نیز
دوره گذار خواهد بود که در این دوره هر دو واحد پولی (ریال و تومان) به صورت
همزمان اعتبار خواهند داشت.
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تاکتیکی در آستانه انتخابات نوامبر

گزیده خبر

تعویض در دقیقه ٩٠

کمتــر از  ۱۰۰روز مانده به انتخابات ســوم نوامبر ریاســت
جمهوری آمریــکا و در حالیکه کاخ ســفید خواهان به رای
گذاشتن پیش نویس قطعنامه خود در شورای امنیت سازمان
ملل طی روزهای آتی برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه
ایران اســت ،روز پنجشــنبه ( ۱٦مرداد ٦/آگوست) روزنامه
نیویورک تایمز گزارش داد «برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا
در امور ایران قصد دارد از سمت خود کناره گیری کند .مایک
پومپئــو وزیر خارجه آمریکا با تاییــد گزارش نیویورک تایمز
گفت هوک به احتمال زیاد قبل از نوامبر سال جاری ()۲۰۲۰
از پســت خود کناره گیری میکند .پمپئو در بیانیهای اعام
کرد :هوک تصمیم گرفته از نقش خود به عنوان نماینده ویژه
آمریکا در امور ایران و دســتیار ارشد وزیر خارجه جدا شود.
او انتخاب من برای ایران در بیش از دو ســال بود و دستاورد
تاریخی در مقابله با ایران کسب و با موفقیت با ایرانیها درباره
آزادی مایکل وایت و ژیو وانگ از زندان مذاکره کرد!
پمپئو همچنین تصریح کرد :پس از پایان دوره هوک ،الیوت آبرامز
عاوه بر مســئولیتهای خود به عنوان نماینده ویژه درونزوئا،
سمت نماینده ویژه برای ایران را نیز به عهده خواهد گرفت.
بن بست در پشت پرده
برایان هوک از آگوســت ســال  ۲۰۱۸به عنوان نماینده ویژه
امریکا در امور ایران منصوب شــد و پیش از آن ،مدیر برنامه
ریزی سیاست وزارت خارجه آمریکا بود .او که به جایگاهش به
عنوان یک سکوی پرش نگاه میکرد ،در ماههای اخیر تقای
بسیاری برای سودمند نشــان دادن سیاست فشار حداکثری
انجام داد؛ اما مهمترین انتقاد دموکراتها از او این بود که فاقد
هرگونه استراتژی در قبال ایران و صرفا متکی به تاکتیکهای
بینتیجه همیشگی بوده اســت .استعفای پر ابهام هوک در
آستانه تاش واشــنگتن برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی
نشــان داد یک جای کار در پشت پرده کاخ سفید به بنبست
رســیده اســت .نیویورک تایمز در گزارش خود کناره گیری
هوک  ۵۲ســاله را به منزله پایان یافتن فرصت دیپلماســی
با ایران دانســته؛ فرصت دیپلماســیای که سوزان دیماگیو
کارشناس ارشد موسسه کارنگی میگوید :از مدتها پیش با
انتصاب هوک از بین رفته بود .نیویورک تایمز مینویسد برای
برخی منتقدان هوک در اروپا و آمریکا ،او فردی اســت که از
سیاســت ضربه زدن به اقتصاد ایران برای مجبور کردن این
کشور به مذاکره و رسیدن به توافقی جدید حمایت میکند.
یک مقام پیشــین دولــت آمریکا نیز در باره این اســتعفا به
واشنگتن پست گفت :از برایان هوک خواسته شد استعفا دهد
تا به عنوان مقصر سیاســت شکســت خورده آمریکا در قبال
ایران شناخته شود .به گفته این مقام پیشین آمریکا که نامش
بیان نشده ،ایران از محدودیتهای غنی سازی ،ذخیرهسازی
و ایجاد سیستم تحویل ،عبور کرده و با توجه به تمام دادهها،

ترامپ:

روسیه و چین با پیروزی دوباره من در
انتخابات مخالف هستند

این شرایط بدتر از زمانی است که برجام شکل گرفت و آنها
(ایرانیهــا) اقدامات بد خود را به میزان قابل توجهی افزایش
دادهاند .اگر شــما فکر میکنید که این راهبرد موفقیت آمیز
بود ،پس چرا نماینده ویژه خود را اخراج میکنید؟
به نوشــته واشــنگتن پســت ،اگرچه ایران از زمــان خروج
آمریکا از توافق هســتهای ،برخی از تعهدات خود را در مورد
غنیســازیاورانیوم نقض کرده اما هنوز هم متعهد به نظارت
گسترده بینالمللی (بر فعالیتهای هستهای) است .روزنامه
گاردین نیز دراین باره میگوید :هوک در روزهای آخر تاکید
میکرد سیاست فشــار حداکثری و کمپین علیه ایرانبسیار
موفقیت آمیز بوده اما ظاهرا ترامپ از اینکه وی نتوانسته ایران
را پای میز مذاکره بنشــاند ،چندان راضی نبوده است .هفته
آینده طرح تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت در
حالی مطرح میشود که هوک نتوانسته موافقت همه کشورها
را برای این کار به سوی آمریکا جلب کند .ترامپ هم دوست
دارد فشار بر ایران بیشتر شود و هم با ایران مذاکره کند و آبرامز
گزینــه بهتری از هوک برای ترامپ و نومحافظه کاران اطراف
ترامپ است .او شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در پاسخ به
سوالی درباره گزارش اخیر جامعه اطاعاتی آمریکا که مدعی
شــده بود چین و روسیه به دنبال دخالت در انتخابات آمریکا
هستند ،نیز ادعا کرد اگر در انتخابات پیروز شود ،بسیار سریع
با ایران به توافق خواهد رسید .علیرضا میریوسفی سخنگوی
نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به استعفای برایان
هوک نماینده ویژه آمریکا درامور ایران به رویترز گفته است:
اســتعفای هوک به ما ارتباطی ندارد و رویدادی تعیینکننده
محسوب نمیشــود .کمپین فشار به اصطاح حداکثری که
دولت آمریکا به راه انداخته بود ،شکست خورده است .ایران
به زانو درنیامده و هرکس که مســئول اعمال این سیاســت
مردود باشد نیز ،ایران را به زانو در نخواهد آورد .سید عباس
موسوی ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این باره گفته
اســت :ایران لقمه بزرگتر از دهان همه مقامات فعلی و آینده
آمریکایی است .تفاوتی بین جان بولتون ،برایان هوک یا الیوت
آبرامز نیست؛ وقتی سیاست آمریکا در قبال ایران مطرح است؛
مقامات آمریکایی لقمه بزرگتر از دهان خود برداشتهاند .برای
مایک پمپئو ،دونالد ترامــپ و آیندگان هم به همین صورت
است.

دیپلمات بدنام آمریکایی کیست؟
با انتصاب آبرامز به جای هوک ،پرسشــی که مطرح شــده
این اســت که این تغییر قبل از انتخابات سوم نوامبر ریاست
جمهوری آمریکا ،یا صرفا نشــانه عدم موفقیت سیاست فشار
حداکثری یا همان دیپلماسی زور است یا هماهنگی بیشتربا
اسرائیل برای بکارگیری تاکتیکهای جدید در فشار بر ایران تا
قبل از انتخابات .برای پاسخ به این پرسش مرور سوابق آبرامز

ترامپ بیستم اوت میزبان الکاظمی است

رئیس جمهوری آمریکا بیستم اوت ،میزبان نخست وزیر عراق در واشنگتن است.
به گزارش روزنامه فرامنطقهای القدس العربی ،کاخ سفید با صدور بیانیهای اعام
کرد ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا بیستم اوت میزبان مصطفی الکاظمی،
نخســت وزیر عراق در کاخ سفید است .این دیدار به منظور رایزنی در خصوص
چالشهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و مسائل امنیتی ،انرژی و اقتصاد برگزار
میشود.الکاظمی آوریل گذشته قدرت را در دست گرفت و سومین نخست وزیر
طی  ۱۰ماه آشــوب و ماهها اعتراضات خونین در این کشــور است که دههها از
تحریم ،جنگ ،فساد و چالشهای اقتصادی رنج میبرد.

هشدار پامپئو به مسکو درباره پرداخت پول
به نیروهای طالبان

مقام های آمریکایی که خواســتند نامشان فاش نشود به نیویورک تایمز گفته
بودند که وزیر خارجه آمریکا ماه گذشــته میادی به همتای روس خود درباره
اینکه این کشــور باید از در نظر گرفتــن جایزه برای نیروهای طالبان به منظور
کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان اجتناب کند ،هشدار داده بود.به گزارش
خبرگزاری اسپوتنیک ،مایک پامپئو ،وزیر خارجه آمریکا به برنامه اعطای جایزه
از سوی روسیه به نیروهای طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان
اشــاره نکرد اما با سرگئی اوروف ،وزیر خارجه روسیه درباره پرداختها و خط
قرمزهایی که آمریکا به شــدت مخالف آن است ،صحبت کرد.این صحبت ها در
گفتگوی تلفنی  ۱۳ژوئیه بین دو دیپلمات ارشــد مطرح شــد.اواخر ژوئن سال
جــاری میادی ،نیویورک تایمز گزارش کرد که در بازجویی از زندانیان طالبان
در افغانســتان اطاعاتی درباره عملیات اطاعاتی روسیه به دست آمد که در آن
پرداختهایی به نیروهای طالبان برای کشــتن سربازان آمریکایی در افغانستان
مطرح شده است.در همین حال ،سهیل شاهین ،سخنگوی طالبان ادعاها درباره
اینکه روســیه به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان پول داده
را رد و تاکید کرد که این اتهامات بی پایه و اساس چیزی جز کمپین بی اعتبار
کردن از سوی مخالفان روند صلح در افغانستان نیست.وی گفت :نخست ،اینکه
این اتهامات بی پایه و اســاس هستند .اینها اصا درست نیست .این گزارشها
بخشــی از کمپین مخالفان روند صلح است .آنها روند کنونی صلح در کشور را
تخریب میکنند .این ها اطاعاتی نادرست هستند.

اینترپل تیم متخصص به لبنان میفرستد

پلیس بینالملل (اینترپل) اعام کرد که بنا به درخواســت مقامات لبنانی ،یک
تیم متخصص به بیروت فرســتاده خواهد شــد.به گزارشز سایت شبکه خبری
روسیا الیوم ،اینترپل اعام کرد ،قرار است به درخواست مقامات لبنانی ،یک تیم
متخصص از تیم پاسخگویی سریع پس از انفجار بیروت به این کشور اعزام شود
که در نتیجه آن  ۱۷۰تن کشــته شدند و مســاحت زیادی از این شهر تخریب
شد.اینترپل همچنین اعام کرد :تیم بینالملل شامل کارشناسانی است که در
تعیین هویت قربانیان این حادثــه کمک خواهد کرد و میتواند تجربه اینترپل
کمک ارزشمندی برای مقامات کشور داشته باشد و ما به ارائه هر کمکی به لبنان
که ازم باشد ،ادامه خواهیم داد.
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ضروری اســت تا بدانیم نماینده جدیــد آمریکا در امور ایران
کیست .آبرامز دیپلمات کهنه کار و نومحافظه کار تندرویی که
جایگزین هوک شده ،متولد ژانویه سال  ۱۹۴۸است که اکنون
بعنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئا فعالیت میکند.
آبرامز  ۷۲ساله در دورههای بوش و ریگان در سیاست خارجی
آمریکا نقش داشــت و در ماجرای «ایــران کنترا» در زمان
ریاســت جمهوری ریگان بــه اتهام پنهان کــردن اطاعات
از کنگــره مجبور به پاســخگویی در مقابل نمایندگان شــد
اما توســط «جورج دبلیو بوش» مورد عفو قــرار گرفت .در
دوران ریاســتجمهوری جورج بوش که زمان حیات پردامنه
نومحافظه کاران آمریکا بود ،نام آبرامز جزو چهار نامی بود که
در حمایت از اسراییل و دفاع از راهبرد جنگ پیشدستانه علیه
عراق و تغییر رژیم در ایران به چشــم میخورد که درنوشتن
و عملیاتیسازی پروژه «قرن جدید آمریکایی» در میانه دهه
 ۹۰با یکدیگر همکار بودند .آبرامز که با آریل کاهانا دیپلمات
اسراییلی روابط ویژه دارد ،عضو شورای یادبود هولوکاست در
آمریکاست که در بهبودروابط اسرائیل با آمریکا در دوره بوش
نقش مهمی داشت .او پس از ریچارد پرل معروف به شاهزاده
تاریکی ،پل ولفوویتز و جان بولتون چهارمین فردی بود که در
دوران بوش مطرح و در شورای امنیت ملی مشغول به کار بود.
این سیاستمدار بدنام آمریکایی به دلیل حمایتش از مداخله
آمریــکا در امور داخلی نیکاراگوئه و الســالوادر همواره بحث
برانگیز بوده بطوری که در اوایل ســال  ۱۹۸۲میادی زمانی
که گزارشــی از قتل عام  ۷۰هزار غیرنظامی بدســت ارتش
السالوادور در رسانههای امریکایی منتشر شد ،در گزارشی به
کمیته سنا نوشت این گزارشها معتبر نیستند و حادثهای بوده
که در آن چریکها کشــته شدند .او حامی دیکتاتور گواتماا
بوده که به دلیل کشتن ۲۰۰هزار نفر در جنگ داخلی محکوم
به نسل کشی شد .آبرامز همچنین مخالف نامزدی ترامپ بود
و همین مخالفت ،سبب شد شانس انتخاب به عنوان قائم مقام
وزارت خارجه درزمان تیلرسون را از دست بدهد.
توصیــف توماس جونو اســتاد دانشــگاه و نویســنده کتاب
«فرصت بر باد رفته :رئالیســم نوکاسیک و سیاست خارجی

ایــران» از آبرامز ،توصیفی صریح دارد و میگوید او نســبت
به هرکســی دیگــر ،نزدیکترین ارتباط را با شکســتهای
سیاســت خارجی آمریکا دارد .مداخلهگریهای بیپروایانه،
دروغ گفتن به کنگره ،منفصل کردن متحدان ،درس نگرفتن
از اشتباهاتگذشته و حماقتهای بیشتری در سیاست آمریکا
نســبت به ایران انتظار میرود .آبرامز که پست مدیر ارشد در
شورای امنیتملی آمریکا در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی
را در دوران جورج بوش به عهده داشــت ،طی دوسال اخیر
نماینده دولت ترامپ برای بررسی روندهای مربوط به تحوات
در ونزوئــا را عهدهدار بوده کــه ناکامی او در برکناری دولت
مادورو موجب شد دولت ترامپ به ناچار دست از گزینه تغییر
رژیم ونزوئا بردارد .به نوشــته آبزرور ،آبرامز در سال ۲۰۰۲
میــادی در تاش برای برنامهریــزی کودتا علیه هوگو چاوز
رییسجمهوری چپگرای ونزوئا نقش داشــته اســت .او در
انتخابات ریاستجمهوری سال ۹٦ایران نیز از احتمال پیروزی
رقبای روحانی استقبال کرده بود و حاا قرار است مدیر گروه
اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا باشــد .اندیشکده
آمریکایی «مرکز امنیت آمریکای نوین»در گزارش جدید خود
بیان کرده است فاصله میان انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰آمریکا
تا انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰ایران بهترین زمان برای
توافق به منظور کاهش بحران میان تهران  -واشنگتن بر اساس
استراتژی « رعایت در برابر رعایت» برای بازگشت دوکشور به
برجام و « آرامش در برابر آرامش» برای دوری از آسیب علیه
یکدیگر اســت .کمتر از صد روز تا انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا مانده و مهمتریــن پرونده روی میز آبرامز تاش برای
ممانعت از رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران طبق مفاد برجام
اســت؛ همان هدفی که هوک هم در پی آن بود .با توجه به
پیشینه این دیپلمات آمریکایی باید دید ،چه تاکتیکهایی را
در «فرصت کاهش بحران»برای رسیدن به اهدف دولت ترامپ
بکار میگیرد .آیا تاکتیک هایش در فاصله دو انتخابات آمریکا
و ایران بر شــدت تنشها میافزاید و تارنمای گفت و گوها را
که پس از ترور ســردار سلیمانی تیره شده ،تیرهتر میکند و
ناکام از صحنه خارج میشود؟

دامنه تحقیقات درباره انفجار بیروت گسترش یافت

فرضیه «اقدام تروریستی» وجود دارد
در حالی که «اقدام تروریستی» از جمله فرضیههای
علت وقــوع انفجــار در بندر بیروت اســت ،دامنه
تحقیقات قضایی لبنان درباره این انفجار گســترش
یافته و احتماا شــامل حال مسؤوان عالی رتبه و
روسای بزرگ ادارات مختلف خواهد شد.به گزارش
روزنامه فرامنطقهای الشرق ااوسط ،دستگاه قضایی
لبنان دایره تحقیقات خود درباره انفجار بندر بیروت
را که به کشــته شــدن بیش از  ۱۷۰تن و زخمی
شــدن هزاران تن دیگر منجر شــد ،گسترش داد و
این تحقیقات تنها به کارمندان و مســؤوان اداری
محدود نبوده بلکه شامل حال مسؤوان عالی رتبه
در مدیریــت بنــدر و در راس آنها حســن قریطم،
مدیر بندر شــد که فادی عقیقی ،کمیســر دولت
در دادگاه نظامی دســتور بازداشت او را برای انجام
تحقیقات صــادر کرد ،عاوه بر این مســؤوانی در
اداره گمرک و دســتگاههای مربوط به امنیت بندر
برای تحقیقات بازداشت شدند ،همزمان تحقیقات به
سمت فرضیههای مختلفی از جمله اقدام تروریستی
رفت.این تحقیقات که از ســه روز قبل آغاز شده و
ادامه دارند ،تاکنون به بازداشــت  ۲۱تن در جریان
بازجوییها منجر شــده اســت.یک منبع قضایی به
الشرق ااوسط گفت :فهرست اسامی بازداشتشدهها
احتماا افزایش مییابد و شــامل روســای بزرگی
خواهد شــد که در مظان اتهام هســتند.این منبع
تاکید کرد :مسئولیت پیامدهای فاجعه انفجار انبار
شــماره  ۱۲بندر بیروت بر گــردن کارمندان ،کادر
اداری و کارگران بندر نبوده بلکه متوجه مســؤوان
بزرگ چه ریاســت بندر ،چــه مدیریت گمرک و یا
مســؤوان امنیتی آن و نیز تمامی وزرا و چهرههای
سیاسی اســت که از زمان تخلیه  ۲۷۵۰تن نیترات

محکوم شدن یک
تبعه کانادایی به
اعدام از سوی چین

آمونیوم در بندر بیروت در بهار ســال  ۲۰۱۴تا زمان
وقوع انفجار روی کار آمدند و نیز کسانی که از وجود
این حجم مواد منفجره و خطرناک اطاع داشــتند
و عامدانــه آن را نادیده گرفتنــد و یا اینکه در مورد
آن کوتاهی کردند.دستور دولت لبنان برای تشکیل
یک کمیته حقیقتیاب شــامل چهرههایی که خود
در دایره اتهام هســتند از جمله بدری ضاهر ،مدیر
کل گمرک لبنان (وابســته به میشــل عون ،رئیس
جمهور این کشــور)عامت ســوالهایی را در ذهن
ایجاد میکند اما منبع قضایی یاد شــده تاکید کرد:
این کمیته تحقیقاتی اداری و روتین را انجام میدهد
که ارتباطی بــا اقدامات قضایی ندارد ،برخی اعضای
این کمیته از جملــه بدری ضاهر نیز مورد محاکمه
قضایی قــرار خواهند گرفت و از هیچ کســی حال
جایگاه آن فرد هر چقدر هم باا باشد ،هرگز حمایت
سیاسی انجام نخواهد شد.او افزود :تمامی کسانی که
بازداشــت شدهاند و کسانی که برای بازجویی دوباره
فراخوانده شــدهاند ،از انبار این مواد منفجره و قابل
اشتعال در بندر اطاع داشتهاند و میدانستند که این
مواد خطری دائمی و مستمر هستند.این منبع قضایی
در ادامه گفت :تمامی کسانی که مسؤولیت داشتهاند
و تمامی کسانی که نامههایی در این خصوص دریافت
کردند اما اقدامــات ازم برای خارج کردن این مواد
از بندر را در پیش نگرفتند ،بازداشــت خواهند شد
و به عنوان مســؤول جنایی ایــن فاجعه ونه فقط به
دلیل کوتاهی و اهمال محاکمه خواهند شد.با وجود
گذشت سه روز از این انفجار ویرانگر  ،هنوز مسؤوان
تحقیقات دایــل واقعی که به انفجار مخزن نیترات
آمونیوم منجر شده را مشخص نکردهاند اما یک منبع
امنیتی برای الشــرق ااوسط شرح داد :تحقیق فنی
دادگاهی در چین یک تبعه کانادایی را بابت جرایم
مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم کرد.به گزارش
خبرگــزاری رویترز ،دادگاهــی در چین در حکمی
امروز جمعه اعام کرد یک تبعه کانادایی را از بابت
جرایم نقــل و انتقال و تولید مــواد مخدر به اعدام
محکوم کرده است.این دومین کانادایی است که طی
دو روز اخیر از ســوی چین از بابت دســت داشتن
در جرایم مواد مخدری حکم اعدام دریافت میکند.

به دستیابی به سرنخی که دایل انفجار را مشخص
میکند ،نزدیک شده است.این منبع با اشاره به اینکه
فرضیه منفجر کردن این مخزن با یک موشک بسیار
بعید است ،تاکید کرد :تصاویری که از نیروهای هوایی
به دست آمد و یا آنهایی که از پایگاه دریایی نزدیک
به بندر بیروت گرفته شــدند ،در اختیار کارشناسان
لبنانی و فرانســوی قرار داده شــدند و مشخص شد
که ویدیوهایی که در رسانهها و شبکههای اجتماعی
از ســقوط یک موشک در محل انفجار منتشر شده،
تصاویری جعلی ،ســاختگی و بی اعتبار هســتند.
با این حال منبع امنیتی یاد شــده در ادامه فرضیه
اقدام تروریستی را بعید ندانست و گفت :گمانهزنیها
درباره انفجار نیترات آمونیوم در نتیجه جوشــکاری
یکی از دربهای آهنی دقیق نیســت ،ماده نیترات
به آســانی آتش نمیگیرد و برای شــعلهور شدن به
درجه حرارتی حدود  ۲۲۰درجه سانتیگراد نیاز دارد
و یــا اینکه مایع با این درجه حرارت به آن برســد.
پس از آنکه فرضیه انفجار انبار نیترات با یک موشک
زمیــن به هوا کنار رفت ،تحقیق در این زمینه بر دو
فرضیه اصلی ادامه دارد :اولی انتقال حرارت به انبار و
دومی اقدام تروریستی ،به نظر میرسد فرضیه دوم و
امکان ارتباط آن با یک انفجار عامدانه توجه و اهتمام
بیشتری را به خود جذب کرده است.منبع امنیتی یاد
شده با تاکید بر لزوم تحقیق گسترده درباره علت انبار
ماده نیترات آمونیوم که برای ساخت مواد منفجره و
نه هدف دیگری اســتفاده میشود و نیز وجود مواد
اشتعالی که خیلی ســریع آتش میگیرند و کابلها
گفت :احتمال انفجار به واســطه یک کابل متصل به
جعبهای در داخل مخزن از جمله فرضیههایی است
که فرضیه اقدام تروریستی را تقویت میکند.
این دادگاه در حوزه فوشان چین این تبعه کانادایی را
با نام «یی جیانهوی» معرفی کرده است.در گذشته،
دادگاههای چین از صدور حکم اعدام برای بیشــتر
دارندگان گذرنامههای خارجی خودداری میکردند،
امــا روابط بین چین وکانادا از زمانی که کانادا اقدام
به دســتگیری مدیر اجرایی کمپانی هواوی کرده و
متعاقب آن چین دو کانادایی را رســما به جاسوسی
محکوم کرد ،رو به تیرگی گذاشته است.

دونالــد ترامپ با رد گزارش های مبنی بر تاش روســیه برای ضربه زدن به
بایدن گفت هیچکس به اندازه او به مســکو سختگیری نکرده است .به گفته
ترامپ ،او آخرین شــخصی است که روسیه و چین مایل هستند تا به عنوان
رئیس جمهــوری آمریکا ببینند.به گزارش خبرگــزاری تاس ،دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا جمعه به خبرنگاران در بدمینســتر نیوجرسی گفت:
آخرین شخصی که روسیه مایل است در ریاست جمهوری آمریکا ببیند ،دونالد
ترامپ اســت ،چون هیچکس به اندازه من به روسیه سختگیری نکرده است.
چین و ایران هم موضع مشــابهی دارند.این اظهــارات در واکنش به گزارش
ویلیــام اوانینا ،مدیر مرکز ملی ضد اطاعات و امنیت آمریکا مطرح شــد .به
گفته این مقام اطاعاتی آمریکا ،روسیه برای «ضربه زدن» به جو بایدن ،رقیب
دموکــرات ترامپ تاش می کند .این مقام همچنین گفت ،چین و ایران هم
تمایلی به پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات نوامبر ندارند.ترامپ در پاسخ به
گزارش هایی مبنی بر مداخلــه خارجی ادعایی در انتخابات آمریکا گفت :ما
اینها را با دقت بررســی می کنیم.با این حال ترامپ در پاسخ به پرسش های
مداوم خبرنگاران درباره تاش روســیه برای ضربه زدن به بایدن گفت :برایم
اهمیتی ندارد که چه کســی چه می گوید.رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از
موضع خودش درباره روســیه گفت ،او بودجه ارتش آمریکا را افزایش داده و
متحدان آمریکا را بابت تعهداتشــان به ناتو تحت فشار گذاشت.ترامپ گفت:
چین دوســت دارد که ما انتخاباتی داشــته باشیم که در آن دونالد ترامپ به
جــو بایدن خوابالو ببــازد .آنها این رویا را می بینند که کشــور ما را صاحب
شــوند .اگر جو بایدن رئیس جمهور بود ،چین کشــور ما را صاحب شده بود.
همچنین هیچکس با عقل سلیم موافقت نخواهد کرد که روسیه بخواهد من
دوباره انتخاب شوم.

افزایش آمار کشتههای انفجار بیروت
به  ۱۵۴تن

رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه قول کمک به لبنان را داد ،اما به شهروندان
عصبانی و شــوکه از انفجاری که  ۱۵۴تن را کشت ،اطمینان داد هیچ چک
سفیدی به رهبران لبنانی داده نخواهد شد ،مگر آنکه آنها دست به اصاحات
بزنند و از فســاد شایع دســت بردارند.به گزارش خبرگزاری رویترز ،امانوئل
ماکرون طی یک کنفرانس خبری و در پایان یک ســفر دراماتیک به بیروت،
خواستار تحقیقات بینالمللی درباره انفجار ویرانگری شد که سراسر بیروت
را لرزانــد و گفت این انفجار ،یک عامت اضطراری برای انجام اصاحات ضد
فسادی است که جمعیتی عصبانی ،خواستار آن هستند.دهها تن بعد از انفجار
روز سهشــنبه بیروت در منطقه بندری این شــهر که  ۵هزار زخمی و حدود
 ۲۵۰هزار خانه غیرقابل ســکونت به جا گذاشــت ،هنوز مفقود هستند .این
انفجار ،کشــوری را در هم کوبید که پیش از آن نیز در حال دســت و پنجه
نرم کردن با رکــود اقتصادی و افزایش مبتایان بیماری کرونا بود.یک منبع
امنیتی گفت تعداد کشــتهها به  ۱۵۴نفر رســیده و مقامات نیز گفتهاند این
رقم ممکن اســت افزایش پیدا کند.ماکرون اظهار کرد که به مقامات لبنانی،
پیشنهاد نقشه راه اصاحات فوری به منظور آزادسازی میلیاردها دار کمک
مالــی از جامعه بینالمللی را ارائه داده و در ماه ســپتامبر برای پیگیری این
موضوع ،به لبنان باز خواهد گشــت.وی خاطرنشان کرد :اگر اصاحات انجام
نشود ،لبنان به غرق شدن ادامه خواهد داد .آنچه اینجا مورد نیاز است ،تغییر
سیاسی است .انفجار باید شروع عصر جدیدی باشد.ئیس جمهور فرانسه افزود،
کشورش ،کنفرانس بینالمللی کمک به لبنان را ترتیب خواهد داد و همچنین
وعده «حاکمیت شــفاف» را داد تا بنای بر آن ،کمکها به مردم ،انجیاوها و
گروههای نجات ،و نه نخبگانی که متهم به فساد و سوءمدیریت هستند ،برسد.
ماکرون به خبرنگاران گفت :در بین دیگر تغییرات ضروری ،حسابرسی از بانک
مرکزی لبنان مورد نیاز است و اینکه بانک جهانی و آمریکا در اصاحات لبنان
نقش بــازی خواهند کرد .مذاکرات با صنــدوق بینالمللی پول نیز به خاطر
ناکامی دولت لبنان در اجرای اصاحات جدی ،متوقف شــده است.پیشتر،
ماکرون در حالی که به نشــانه عزا کروات سیاه پوشیده بود ،از محل انفجار و
خیابانهای آسیبدیده بیروت بازدید کرد ،جایی که جمعیت عصبانی خواستار
پایان بخشیدن به «رژیم» سیاستمداران لبنانی بودند و آنها را مقصر ایجاد
فاجعه برای لبنان میدانســتند.وی خطاب به جمعیتی که به دیدار او آمدند،
گفت :به شــما تضمین میدهم این کمکها به دستان فاسد سپرده نخواهند
شد.وی در محل سکونت سفیر فرانسه و جایی که یک ژنرال فرانسوی دقیقاً
صد ســال پیش ،از ایجاد کشــور لبنان خبر داد ،اظهار کرد این دیگر وظیفه
فرانســه نیســت که به رهبران لبنانی بگوید چه کنند ،اما او میتواند اعمال
فشــار کند.ماکرون در مصاحبهای با شبکه خبری فرانسوی «بیافام» ،گفت
اگر فرانسه نقش خود را به عنوان قدرتی که به چندجانبه بودن و منافع مردم
لبنان باور دارد ،ایفا نکند ،دیگر قدرتها مانند ایران ،عربســتان ســعودی یا
ترکیه ممکن است دست به دخالت در این موضوع بزنند.
نشریه آمریکایی:

آمریکاسه شنبه قطعنامه تمدیدتحریم
تسلیحاتی ایران رابه رای می گذارد

نشریه «فارین پالیسی» نوشت که آمریکا روز سه شنبه هفته جاری قطعنامه
تمدید تحریم های تســلیحاتی علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل
به رای خواهد گذاشت ،.یک نشــریه آمریکایی گزارش داد که واشنگتن سه
شــنبه هفته جاری قطعنامهای را که خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی علیه
ایران اســت در شورای امنیت ســازمان ملل متحد به رأی خواهد گذاشت.
نشــریه «فارین پالیسی» نوشــت :این قطعنامه جسورانه اســت و به دنبال
تحمیــل تعهدات حقوقی جامع به کشــورها و ملزم کــردن آنها به مقابله با
کشتیهای حامل بارهای ایران و توقیف آنها است.این نشریه همچنین افزود
که پیشنویس قطعنامه آمریکا عاوه بر ایــن ،به دنبال اعمال مجازاتهایی
مانند مصادره داراییها و منع سفر برای افراد و نهادهای ایرانی از جمله سپاه
پاســداران انقاب اسامی است.فارین پالیســی در عین حال اضافه کرد که
قطعنامه آمریکا احتمااً از حمایت کمی در میان متحدان اروپایی این کشور
برخــوردار خواهد بود ،چرا که این کشــورها تصویب چنین قطعنامهای را به
منزله نابودی توافق هستهای ایران موســوم به برجام میدانند.بر اساس این
گزارش ،دیپلماتهای سازمان ملل به فارین پالیسی گفتهاند که ایاات متحده
قرار است این قطعنامه را روز دوشنبه رسماً ارائه کند و احتمااً تا سهشنبه در
خصوص آن رأیگیری خواهد شداین در حالی است که روسیه و چین صراحتاً
مخالفت خود را با قطعنامه آمریکا اعام کرده اند.گفتنی است که تحریمهای
تســلیحاتی ایران ،طبق برجام ماه اکتبر آینده پایان مییابد اما دولت ترامپ
سعی دارد مانع از اتمام این تحریمها شود.
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چهره روز
کورش اسدی
کــورش اســدی ( ١۸مــرداد  2–١3۴3تیــر )١3٩۶
نویسنده داستان کوتاه معاصر ایرانی ویراستار و مدرس
داستاننویســی بود .وی نگاهی جدی به داستان کوتاه
داشت و در اغلب داستانهایش فضاهای بکری را تجربه
میکرد .مجموعه داستان «باغ ملی» این داستاننویس
در روز جمعــه  ۶آذر  ١3۸3به عنــوان برندهٔ چهارمین
دورهٔ برگزاری جایزهٔ گلشیری در بخش بهترین مجموعه
داستان ســال  ١3۸2از دید داوران معرفی شد .کورش
اســدی در  ١۸مرداد  ١3۴3در آبادان زاده شــد .شروع
داستاننویســی وی از دوران نوجوانیاش بود .اسدی از
اواخر دورهٔ دبیرســتان احســاس کرد میتواند داستان
بنویســد و به همین دلیل از همین دوران شروع کرد به
نوشتن اما چون کسی را نمیشناخت این نوشتن به شکلی شخصی باقی ماند تا آنکه در سال ١3۵٩
به همراه خانواده به تهران مهاجرت کردند .در دورهٔ دبیرســتان عاوهبر نوشتن ،بهطور جدی شروع به
خواندن ادبیات کرد و در دورهٔ ســربازی بنا به گفته خودش ،آثار تمام داستاننویســان مطرح ایران و
داستانهای جدی خارجی را خواند .پس از سربازی با هوشنگ گلشیری آشنا شد و با او تماس گرفت و
اولین نوشتههایش را به او داد و دوستیاش با او شکل گرفت و نگاه وی نسبت به داستان آرامآرام شکل
گرفت .در آن مقطع چیزی که بر وی تأثیر گذاشت دیگر اعضای جلسات پنجشنبهها در تهران بودند که
اکثرشان اهالی خوزستان بودند؛ قاضی ربیحاوی و یارعلی پورمقدم از مسجدسلیمان ،همینطور کامران
بزرگنیا و دیگران .وی از خال این جلسات با آنها دوست شد و آنها روی وی تأثیر زیادی گذاشتند
و بعدها با هم جلســات جداگانهٔ داستان خوانی گذاشتند .ســال  ١3۶۶یا  ١3۶7بود که اسدی اولین
داستانهای جدیاش را نوشت که بعدها مجموعه داستان شد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

کادر خسته درمان در برابر کرونا ویروس

اختراع دانشجویان "هاروارد"
برای افراد کم بینا

ورزشی

دانشــجویان دانشگاه "هاروارد" اخیرا ً موفق به توسعه وسیلهای پوشیدنی
برای افراد کم بینا شدهاند که میتواند به آنها در حرکت کردن کمک کند.
این فناوری پوشیدنی شبیه به جلیقه به منظور کمک به افراد کم بینا برای
سهولت در حرکت شان توسعه داده شده است .صنعت فناوری پوشیدنی
به طور مداوم خصوصاً در زمینه پزشکی در حال پیشرفت است تا زندگی
همه راحتتر شود .اکنون محققان دانشگاه "هاروارد" موفق به ایجاد فناوری
شدهاند که میتواند زندگی را برای افراد کم بینا راحتتر سازد .کم بینایی
یا کاهش بینایی ،کاهش قابلیت بینایی تا حدی است که مشکاتی ایجاد
کند که به شیوههای معمول نظیر عینک قابل حل نباشد .دانشجویان این
دانشگاه پس از راه اندازی استارتاپ خود به نام "فورسایت"()Foresight
موفق به طراحی این فناوری پوشیدنی شبیه به جلیقه شدند.

کوچه ابرهای گمشده
کوچه ابرهای گمشده رمانی از کورش اسدی است
که وقتی کتاب را به پایان میرســانید با این نوشته
روبهرو میشــوید« :پاییز  »١3۸۵با این حال ،رمان
در ســال  ١3٩۵مجوز دریافت میکند و منتشــر
میشــود .پس از ســه بار تجدید چاپ بازهم چاپ
کتاب با مشکل مواجه شد اما در سال  ١3٩7چاپ
چهارم کتاب با طراحی جلد متفاوت از ســوی نشر
نیماژ روانه بازار شــد .در قســمتی از متن پشــت
جلد کتاب آمده اســت :کارون گفت« :خیلی بهش
مدیونــم .زندگی مــن را ازین رو بــه آن رو کرد».
برگشتند .کارون با دیدن سارا دهانش باز ماند .لبش
از ماتیک برق میزد .گوشهی چشمهایش را کشیده
بود – ســیاه .مژههایش را ریمل زده بود .آرایش تندی نبود ولی اثرش شدید بود – زنی تمام،
زیپ کیف صورتیش را میبست …« .آن پشه را زنده بداشت
وسط اتاق ایستاده بود و داشت ِ
در مغ ِز وی تا مغزش بخورد – ســیزده شبانهروز .پس نمرود بیطاقت شد .گفت چگونه کنم؟
بفرمود تا بوقها بســاختند و میزدند بر س ِر او تا آن آواز در سرش افتادی و آن پشه ساعتی از
خوردن بایســتادی از آوا ِز بوق…» داستان این کتاب  3١١صفحهای در یک روز – از صبح تا
شب – اتفاق میافتد .اما چون شخصیت اصلی کتاب – کارون – در طول روز تحت تاثیر مواد
مخدر اســت ،خواننده همراه با او در زمانهای مختلف سیر میکند .همچنین در طول رمان،
کارون کتابی در دســت دارد که ما هم همراه با او آن را میخوانیم .به عبارت دیگر یک کتاب
دیگر هم در این رمان گنجانده شــده اســت .همه این موارد باعث میشود که داستان کتاب
کوچه ابرهای گمشده بسیار بیشتر از یک روز به نظر برسد.

فرهنگ

بدترین عملکرد خط دفاعی استقال در  12سال اخیر
خط دفاعی و دروازهبان استقال به عنوان پاشنه آشیل آبیپوشان در فصل جاری ظاهر شد و نقش اعظمی در ناکامی این تیم در
کسب عنوان قهرمانی لیگبرتر داشت .گلهای بد موقع ،اشتباهات متعدد و مبتدیانه ،عدم هماهنگی بازیکنان ،نبود مدافع شش
دانگ و ملیپوش ،مصدومیت و محرومیت و تاکتیکهای نادرست دست به دست هم داد تا استقالی که یکی از بهترین فصول
خود در خط حمله را تجربه میکند ،در خط دفاعی مرگبار ظاهر شود و یکی پس از دیگری امتیازات را به حریفان واگذار کند.
استقال بهترین خط حمله لیگ برتر را دارد و هر تیمی در آرزوی داشتن یکی از سه مهاجم گلزن این تیم است ،مهاجمانی که
در بازی اخیر آبیپوشان تاثیر مستقیمی در تساوی این تیم داشتند و دو نفر گل زدند و یکی هم پنالتی گرفت ولی همچنان در
خط دفاعی و دروازه مشکات وجود داشت و استقال دو گل دریافت کرد تا گلهای زده این تیم بیاثر شود.بازیهای معدودی
در فصل جاری بدون گل خورده از سوی سید حسین حسینی به پایان رسیده و در نهایت در فاصله دو هفته مانده به پایان فصل
جاری ،دروازهبان شیرازی استقال فقط در  7مسابقه موفق به ثبت کلین شیت (بازی بدون گل خورده) شده است که هم برای
او و هم برای استقال مناسب نیست.

تخت گاز

ماهچهره خلیلی درگذشت

ماه چهره خلیلی ـ بازیگر سریال های «در چشم باد»« ،مختارنامه» و «کاه پهلوی» ـ جمعه ١7 ،مرداد
ماه در ســن  ۴۴سالگی درگذشت.زنده یاد ماهچهره خلیلی که به همراه خانوادهاش در انگلیس زندگی
میکرد ١7( ،مرداد ماه) در این کشــور دار فانی را وداع گفت.ماه چهره خلیلی متولد  ١3۵۵تهران و
دارای مدرک فوق لیسانس معماری از دانشگاه آکسفورد انگلستان بود .او نوه دختری پروین سلیمانی و
از سال  ١3۸2مشغول به فعالیت در عرصه سینما و تلویزیون بود.علت فوت این بازیگر بیماری ای عنوان
شده است که از مدت ها قبل به آن دچار شده بود اما در زمان حیاتش به هیچ وجه تمایلی نداشت که
رســانه ای شود.ماه چهره خلیلی دوره بازیگری را در  method schoolدر لندن گذراند و در سال ١3۸2
برای اولین فعالیت سینمایی خود جهت بازی در فیلم «چشمان سیاه » پس از  22سال به ایران آمد و
دوره دیگری از بازیگری و کارگردانی را در مؤسسه سمعی و بصری استاد سمندریان در سال  ۸۴پشت
سر گذاشت.ایفای نقش در مجمو عه های تلویزیونی مرضیه ( ،)١3٩۸دختر گمشده ( )١3٩7و گذر از
رنجها ( )١3٩3هم در کارنامه حرفه ای این هنرمند دیده می شود .او در دهه  ٩۰در فیلم های سینمایی
چون اشنوگل ،قرارمون پارک شهر ،یادم تو را فراموش ،صله سحر و  ...بازی داشته است.

ماقات با ارزانترین خودروی الکتریکی بازار آمریکا
شــرکت کوچک ســازنده خودروهای الکتریکی یعنی کندی ( )Kandiآمریکا از دو مدل برای بازار این کشور رونمایی کرده است .این
دو خودرو که  K27و  K23نام دارند قرار اســت به ارزانترین خودروهای الکتریکی آمریکا تبدیل شــوند .این دو خودرو محصول گروه
تکنولوژیهای کندی چین بوده و تا پیش از پایان ســال  2۰2۰در بازار آمریکا عرضه خواهند شــد K27 .و  K23پیش از آنکه بهطور
گسترده عرضه شوند اولین بار در تگزاس معرفی خواهند شد .مدل پایه کندی  K27است که از مجموعه باتری  ١7.۶٩کیلووات ساعتی
اســتفاده کرده و طبق ادعای ســازنده برد  ١۶۰کیلومتری دارد .فع ًا قدرت و گشتاور تولیدی این خودرو منتشر نشده اما قیمت آن از
 2۰۴٩٩دار شروع خواهد شد که پس از اعمال مشوقهای مالیاتی به  ١2٩٩٩دار کاهش مییابد .طراحی  K27بسیار ساده است .این
خودرو در کل ظاهری بسیار نازک و قدبلند داشته و از چراغهای جلو و عقب اسپورت سود میبرد .داخل کابین نیز بسیار ساده به نظر
میآید و یک صفحهنمایش بزرگ روی داشبورد خودنمایی میکند .دیگر محصول این شرکت کندی  K23بزرگتر است .این خودرو از
باتری  ۴١.۴کیلووات ساعتی استفاده کرده و برد ادعایی  2٩۰کیلومتری دارد .قیمت این مدل از  2٩٩٩٩دار شروع میشود که با اعمال
مشوقهای مالیاتی به  22۴٩٩دار خواهد رسید .خودروهای الکتریکی به خاطر راندمان ،پایداری و خاقیت خود ارزشهای باایی دارند.

نقش ژنتیک
در ابتا به کرونا
محققان دانشــگاه علوم پزشــکی تهران میگویند :با توجه به شواهد
موجود ،ژنتیک میتواند با عائم بیماری مانند تب و اســهال ،از دست
دادن حس چشایی و بویایی و میزان ابتا به بیماری کووید ١٩-ارتباط
داشــته باشد و یک سری از افراد به دلیل ساختار ژنتیکی خاص نسبت
به ابتا به بیماری مقاوم هســتند و یا دچار عائم خفیف میشوند .در
سراســر دنیا میلیونها نفر به ویروس کرونا آلوده شدهاند ،اما بسیاری
دیگر بیمار نشدهاند .افرادی که این بیماری را تجربه میکنند ،میتوانند
عائم گسترده از جمله از دست دادن حس بویایی یا چشایی ،مشکات
گوارشی ،تب ،سرفه و مشــکات تنفسی را داشته باشند .اگر چه افراد
سالخورده و افرادی با شرایط خاص از قبیل بیماران قلبی و دچار دیابت،
احتمااً عوارض شدیدی را متحمل میشوند.

جلوگیری از زایمان زودرس
با دستگاهی نوین
زایمان زودرس یک چالش بالینی بزرگ است که اغلب منجر به عواقب
مادام العمر هم برای کودکان و هم برای مادران خواهد شــد .حتی در
کشورهای توســعه یافته ،زایمان زودرس شایع ترین علت مرگ و میر
کودکان زیر پنج سال است.به گزارش مدگجت ،در بسیاری موارد عمل
زایمان زودتر از موقع مقرر رخ میدهد و جلوگیری از این امر با استفاده
از روشهــای فعلی مانند داروها ،جراحــی یا هورمونها چالش برانگیز
است.حال شرکتی به نام « »PregnanTechتوانسته یک دستگاه کاشتنی
طراحی و توســعه دهد که بار روی دهانه رحم را کاهش میدهد و از
دهانه رحم با وجود انقباضات محافظت میکند و بدین ترتیب با کنترل
عوامل بیوشــیمیایی و جلوگیری از فروپاشی شــبکه کاژن از زایمان
زودرس جلوگیری میکند.

