رییس قوه قضاییه:

پیوند امارات با صهیونیستها چهره ارتجاع عرب را روشن میکند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رییس قوه قضاییه گفت :این اتفاقی که در امارات افتاد و پیوندی که با صهیونیستها و آدم کشها و کودک کشهای تاریخ برقرار کردند ،چهره ارتجاع عرب را روشن
میکند.به گزارش قوه قضاییه ،سید ابراهیم رییسی در آیین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسامی و کرامت انسانی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،گفت:
توفیقی است که در جمع عزیزان فعال در حوزه دفاع از حقوق بشر شرکت میکنم و از مسئولین محترمی که در خارج از کشور امروز سخنرانی کردند و دغدغههای
خود را در مورد حقوق بشر مطرح کردند ،از جمله آقایان فائق زیدان رییس دادگاه عالی عراق  ،وزیر خارجه ونزوئا ،وزیر حقوق بشر پاکستان و وزیر اوقاف سوریه تشکر
می کنم.رییسی گفت :حقوق بشر از نگاه ما که مبتنی بر دین است ،نشات گرفته از کرامت انسانی و حقوق انسانی می باشد....
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بزرگترین افت تاریخ بورس رقم خورد

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

6

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشت:

شکایت رسمی ایران از کرهجنوبی
کلید خورد

رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشــت :صحبتهای متفاوتی در این باره انجام شــده که نشــان
میدهد چیزی بین  ۶تا  ۹میلیارد دار پول ایران در کره آزاد نشده است اما آن رقمی که اتاق بر روی آن تاکید
دارد ۸.۵ ،میلیارد دار اســت .براساس شنیدهها بانک مرکزی ایران در حال آغاز مقدمات شکایت از کره جنوبی
بابت عدم آزادسازی پولهای کشورمان است در حالی که کرهایها بسیار مصر هستند که کار به شکایت نکشد و
برای حسن روابط بین دو کشور پیشنهاد ارایه کااها و اقام دارویی کردهاند.گویا چندی پیش با جدیت ایران در
مقابل کره جنوبی برای آزادسازی دارهای حبس شده کشورمان....
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مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس:

واریز پول فروش سهام عدالت در چند
مرحله به حساب مشموان
3

تقابل ایران و آمریکا به کجا خواهد کشید؟
7

هشدار سپاه به آمریکا نسبت به آینده
توافق امارات و رژیم صهیونیستی

قطعنامه ضد ایرانی آمریکا شکست خورد

سپاه پاسداران انقاب اسامی در بیانیهای با محکومیت شدید توافق عادی سازی روابط امارات و رژیم
صهیونیســتی  ،این اقدام را خطایی راهبردی  ،حماقتی تاریخی و خنجری زهر آگین در پیکر امت
اسامی توصیف و تاکید کرد :این اقدام نه تنها منافع رژیم صهیونیستی را تامین نخواهد کرد بلکه
با باطل ســازی رویایی خاورمیانه جدید  ،آینده ای خطرناک را در انتظار امریکا و حامیان توافقنامه
قرار خواهد داد .به گزارش روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی در بخشی از این بیانیه
آمده است :توافق ننگین عادیسازی روابط بین امارات متحده عربی و دولت جعلی صهیونیستی که
با طراحی و راهبری رژیم تروریستی و ضد بشری آمریکا علنی شده است از بزرگترین خیانت های
تاریخی ضد آرمان قدس به شمار میرود که خنجری زهرآگین بر پیکر امت اسامی بویژه مقاومت
و حقانیت ملت مظلوم مسلمان فلسطین وارد کرده است .این بیانیه می افزاید  :این اقدام خائنانه که
اهداف چندگانه ای از جمله مشروعیت بخشی به رژیم جعلی صهیونیستی ،تضعیف جبهه مقاومت
فلسطینی ،فراموشی مسئله قدس و فلسطین و بسترسازی برای اجرای پروژه معامله قرن و خاورمیانه
جدید و ایجاد شــرایط برای همه گیر ســازی رابطه جهان عرب با اشغالگران صهیونیست را دنبال
می کند  ،حرکتی شیطانی و محکوم به شکست بوده و نه تنها دستاوردی برای مثلث آمریکا  ،رژیم
صهیونیستی و آل سعود نخواهد داشت بلکه در معادله ای معکوس شتاب گرفتن روند نابودی رژیم
کودککش صهیونیستی و استیفای حقوق مســلم فلسطینیها را رقم خواهد زد  .بیانیه سپاه این
حماقت راهبردی و خطای محاســباتی را مقدمه تبدیل امارات به سرزمین تحت استعمار اسرائیل
قلمداد و تصریح کرده اســت  :خیانت آشــکار امارات به آرمان مشترک امت اسامی ،حاکمان این
کشور را منفور و آماج نفرت و خشم مقدس جهان اسام و جبهه حامی ملت مظلوم فلسطین قرار
داده که آنها را به سرنوشت دیگر خائنین به خونهای پاک شهدای فلسطین دچار خواهد ساخت .
ایــن بیانیه با توصیه به حاکمان امارات برای تجدید نظــر در این اقدام پر نکبت و احترام به عزم و
اراده ملت مسلمان این کشور عربی در حمایت از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین تصریح کرده است:
حاکمان امارات دیر یا زود باید در انتظار واکنش قاطع و عبرت آموز مردم این کشور در قبال تحقیر
تاریخی ناشــی از حماقت ســران خود در رونمایی از توافقنامه عادیسازی رابطه با اسرائیل غاصب
باشند ؛ چرا که آنان نیز همراه با سایر ملل مسلمان و آزاده عالم اجازه نخواهند داد فریاد مظلومیت
و عدالتخواهی فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف در هیاهوی عملیات روانی و تصویرسازی های
فریبنده رسانههای امپریالیستی و صهیونیستی دفن گردد .این بیانیه در پایان با محکومیت شدید این
توافق شیطانی و تاکید بر اینکه تجربه تاریخی نشان داده است کسانی که در پی سازش و عادیسازی
رابطه با دولت نامشروع و غاصب صهیونیستی بودهاند در زمره منفورترین جنایتکاران و خیانت پیشه
گان تاریــخ قرار گرفتهاند  ،آورده اســت :امریکا و حامیان منطقهای و فرامنطقهای توافقنامه ننگین
ابوظبی  -تل آویو بدانند این اقدام پلید منافع رژیم صهیونیســتی را تامین نخواهد کرد و بر خاف
تصور با باطل ســازی رویای خاورمیانه جدید  ،از آینده ای خطرناک برای آنها به ویژه ساکنین کاخ
شیشهای امارات خبر می دهد.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران ،نتوانست از سد شورای امنیت سازمان ملل متحد بگذرد و شکستی دیگر را در دفتر
دیپلماسی زورگویانه آمریکا به ثبت رساند ۸۲.روز دیگر مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،دولت ترامپ سرنوشت خود را در سیاست خارجی به
تمدید تسلیحاتی ایران گره زده است و میخواهد از آن برای تبلیغات استفاده کند.ترامپ که در هجدهم اردیبهشت  ۱۳۹۷به طور یکجانبه به مشارکت
آمریکا در برجام خاتمه داد ،سیاســت موســوم به فشار حداکثری را بر مردم ایران تحمیل کرد تا به زعم خود بتواند درباره نقایص توافقی که همواره آن
را فاجعه بار نامیده اســت ،با ایران به توافقی جدید دســت یابد.با گذشت نزدیک به سه سال از تروریسم اقتصادی ،آمریکاییها در مقاطع مختلف سعی
کردند با تحریک افکار عمومی و اینکه حق کامل برای پیشــبرد اهداف ضد ایرانی خود در ســازمان ملل را دارا هســتند ،راه را برای تصویب قطعنامهای
هموار کنند که خرید و فروش تسلیحات متعارف ایران را نشانه گرفته است.به موجب قطعنامه  ۲۲۳۱که متعاقب برجام به تصویب شورای امنیت رسید،
ممنوعیت تســلیحاتی ایران پس از  ۱۳سال در  ۲۷مهرماه امسال به پایان میرسد .از این رو ،آمریکاییها ابتدا قطعنامه بسیار سختگیرانهای متشکل از
 ۱۵بند مقدماتی و  ۳۵بند عملیاتی ارائه دادند.با مشخص شدن مخالفت جدی کشورها با این قطعنامه که به نوعی اعام جنگ با ایران محسوب میشد،
آمریکاییها روز سهشنبه قطعنامه خود را اصاح کردند و به  ۲بند مقدماتی و  ۲بند عملیاتی محدود ساختند.با این حال اکثریت قریب به اتفاق اعضای
شــورای امنیت با این مســاله مخالف بودند چرا که این کار به معنای شلیک تیر آخر به برجام میدانند .از این رو در رایگیری به قطعنامه پیشنهادی
آمریکا که از ســاعت  ۵.۳۰عصر پنجشــنبه به مدت  ۲۴ساعت آغاز شد ،روسیه و چین به صراحت با آن مخالفت کردند ،اروپاییها و غیرمتعهدها هم به
آن رای ممتنع دادند و به این ترتیب ،آمریکا طعم تلخ شکست دیپلماتیک در برابر ایران را بار دیگر چشید.رای گیری انجام شده با  ۱۱رای ممتنع۲ ،
موافق(آمریکا و جمهوری دومنیکن)و  ۲مخالف شکست خورد.
پوتین خواستار مشارکت ایران و آلمان در نشست فوق العاده شورای امنیت شد

اتهامات بیاساسی علیه ایران مطرح میشود

رییس جمهوری روسیه با اعام حمایت کشورش
از برجام ،خواســتار برگزاری نشســت فوق العاده
شــورای امنیت با مشــارکت ایران و آلمان شد.
وادیمیر پوتین افزود:خلیــج فارس نباید محلی
بــرای شــانتاژ و دیکته کردن باشــد.وی با بیان
اینکه روســیه به طــور کامل به برجــام ( برنامه
جامع اقدام مشــترک) پایبند است ،اظهار داشت:
روســیه از تعامل با همه طرفهای عاقه مند به
آرام کردن اوضاع در خلیج فارس اســتقبال می
کند.رییس جمهوری روســیه اضافه کرد :روسیه
پیشــنهاد می کند در نشســت فوق العاده سران
شورای امنیت ،با مشــارکت آلمان و ایران درباره
پارامترهای تشــکیل مکانیــزم امنیت در منطقه

خلیــج فارس توافق بدســت آید.پــس از خروج
آمریکا از برجام در اردیبهشــت  ،۱۳۹۷اکنون بر
آن شدهاند تا آخرین دستاورد ایران در این توافق
بینالمللی را تخریب کنند که به موجب قطعنامه
 ۲۲۳۱شــورای امنیت ،قرار است در  ۲۷مهرماه
امسال ،ممنوعیت تسلیحاتی ایران پایان یابد.پیش
بینی میشود ،قطعنامه یکجانبه آمریکا در شورای
امنیت آرای ازم را به دســت نیــاورد و نیازی به
وتوی چین و روسیه که به صراحت با آن مخالفت
کردهاند ،نداشته باشد.رایگیری ساعت  ۱۷.۳۰به
وقت محلی پایان مییابد و رئیس دورهای شورا در
یک نشست مجازی نتایج آن را اعام خواهد کرد.
پوتین هدف از درخواست خود را مشخص کردن

و تشــریح گام ها و اقدامات در راستای جلوگیری
از تقابل و وخیم شــدن اوضاع در شورای امنیت
ســازمان ملل خواند و اضافه کرد :حمایت جمعی
از اجرای بی وقفه قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
ســازمان ملل که پایه حقوقی بیــن المللی برای
تحقق برجام بود ،بسیار مهم است.وی افزود :بحث
در مورد مســئله ایران در شورای امنیت سازمان
ملل رو به تنش است و اوضاع هر روز وخیم تر می
شــود.رییس جمهوری روسیه ادامه داد :ما شاهد
هستیم که اتهامات بی اساس علیه ایران زده می
شود و پیش نویسهای قطعنامه ها با هدف از بین
بردن تصمیمات پیشین شورای امنیت در دستور
کار قرار گرفته است.

طرح بی بدیل دولت پاشنه آشیل
مقاومت
دولت در طرحی اعجاز گونه اعام کرده که با هدف تامین نقدینگی
مورد نیاز تا سقف  ۲۰۰میلیون بشکه نفت در بورس پیش فروش
خواهد شــد و در عین حال انتظاری واهی در این اســت که با این
میزان پیش فروش اوراق نفتی حدود  ۱۹۰هزار میلیارد تومان منابع
بر پایه قیمت روز به دست دولت برسد و آنرا گشایش نامیده .زهی
خیال باطل و کودکانــه که مردم از دولت اوراق نفتی بخرند .البته
که دولت هم این را میداند و فقط روی شــرکتها و صندوقهایی که
با رانت دولت نقدینگی را اداره میکنند حســاب باز کرده است .با
اجرای خیالی این طرح مثا دولت در شرایط کنونی بخشی از نفت
صادراتی را به خریداران پیش فروش می کند و دو سال آینده نفت
فروش رفته از محل تعهد داده شــده را به آنان تحویل می دهد.
پیشنهاد دولت این است که در قالب این قرارداد  ۲۰۰میلیون بشکه
نفت را برای دوره ای یک ساله به فروش برساند .البته در پیشنهاد
اولیه دولت زمان تحویل دو ساله در نظر گرفته شده است .در طرح
دولت قیمت دار و قیمت نفت عناصر کلیدی هســتند ،دولت بر
پایه قیمت زمان پیش فروش نرخ دار و نفت را در نظر می گیرد.
اما نفت پیش خرید شــده در آینده به دست خریداران می رسد و
طبیعتا بر مبنای دار و قیمت نفت آن زمان ارزش گذاری می شود.
اگر در زمان تحویل قیمت نفت یا دار به هر دلیل پایین تر از زمان
حاضر باشــد خریداران دچار ضرر و زیان میشوند .اما دولت با این
هدف اوراق ســلف موازی را برای اجرای این طرح پیشــنهاد داده
است .این طرح از طریق آپشن هایی که دارد می تواند نوسان قیمت
ها را پوشش بدهد و حداقلی از سود را برای خریداران تضمین کند.
گفته می شود قیمت روز تسویه قیمت نفت پایه عمان در روز قبل
از ســر رسید .دولت پیشنهاد داده که دوره سررسید دو ساله باشد.
برای ضمانت نرخ سود دولت پیشنهاد کرده با هدف پوشش ریسک
کاهش قیمت دار و نفت در این قرارداد نرخ سود سپرده بلند مدت
در ســر رسید به عنوان کف ســود در نظر گرفته شود .اگر قیمت
نفت در زمان تحویل بااتر از زمان پیش خرید باشد که سود آن به
خریدار می رســد اما اگر قیمت اوراق پایین تر از زمان پیش خرید
باشد دولت به میزان نرخ سود سپرده بلند مدت به خریداران در یک
سال آینده مابه التفاوت پرداخت خواهد کرد .توجه داشته باشیم که
در بودجه سال جاری حدود  ۵/۱۸میلیارد دار درآمد ارزی از محل
صادرات نفت پیش بینی شده که به گفته مسئوان سازمان برنامه
و بودجه تاکنون و به عبارتی در  ۵/۴ماه از  ۱۲ماه تنها  ۶درصد از
این رقم که معادل  ۱۰/۱میلیارد دار بیشتر نمی شود ،محقق شده
اســت .اگر با نظر بدبینانه حقیر که دولت و اقداماتش را از ابتدای
انتخابش در ســال  ۹۲تاکنون تابع سیاستهای ضد مردمی ارزیابی
میکنم ،به طرح مذکور بنگریم خواهیم دید که اوا این طرح توسط
یک شــخص داخلی تهیه نشده و دســت جریانی بسیار عمیق از
خارج پشت طرح است .چرا که دامنه عملیاتی طرح را از دوره بقای
این دولت فزون تر دیده اســت و ثانیا اگر جریان رانت خواری که
امروز حجم نقدینگی کشور را اداره میکنند بخش از فروش نفت در
سالهای آتی را در اختیار بگیرند ،دولت های آتی را در فروش نفت
با هر قیمتی تابع خود خواهند نمود .از این دو زیر فتنه که بگذریم
موضــوع قیمت و نرخ ارز برای خرید نفت امروز با رقمی باای ۲۰
هزار تومان تثبیت میشود و اقتصاد کشور در ساختار تورمی بسمت
سخت تر شدن معیشت مردم حرکت خواهد نمود .که البته این در
راستای اقداماتی است که دولت مشی آن را در طول بیش از  ۷سال
گذشته در دستور کار خود داشته است .ماحظه کنیم که نرخ روز
دار در این سامانه هم اکنون حدود  ۲۲هزار تومان است با توجه به
ارزش ارزی  ۲۰۰میلیون بشکه نفت در حال حاضر برآورد می شود
اوراق منتشــر شده در حدود  ۱۹۰هزار میلیارد تومان باشد .اوراق
سلف موازی عاوه بر اینکه برای خریداران کف سودی در نظر می
گیرد امکان معامله در بازار ثانویه را برخاف اوراق ســلف مهیا می
نماید که طبعا شرایط روز اختیار عرضه را خواهد داد .پس بنا بر این
بورس را هم تحت الشــعاع خود خواهد داشت .امید ملت ایران در
طول سالهای اخیر اسقاط این دولت بوده که رهبری معظم انقاب
به مصلحت کشور ندانستند .لذا زمینه برای تحمل باقیمانده زمان
بقای دولت فراهم شد اما دولت به اقدامات دوره خود رضا نمیدهد
و با این طرح بدنبال کشاندن همین شرایط اقتصادی به بعد از دوره
خود افتاده و برای آن بهانه کمبود بودجه تراشیده و زمینه مواجهه
با مقاومت در سالهای آتی را فراهم میکند.
والسام

اهدای نشان بینالمللی سردار سلیمانی به سه چهره مقاومت
نشان بینالمللی سردار سلیمانی به عنوان بخش ویژه ششمین جایزه حقوق بشر اسامی
به «سید عبدالمالک بدرالدین الحوثی»« ،رمضان عبداه شلح» و «ابومهدی المهندس»
تعلق گرفت.به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه ،ششمین جشنواره بزرگداشت حقوق
بشر اسامی و کرامت انســانی ،دیروز(شنبه) با حضور حجت ااسام والمسلمین سید
ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه در تهران به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.در این
همایش ،علی باقری معاون امور بینالملل و حقوق بشر قوه قضاییه ،سید مجید تفرشی
معاون بینالملل ســتاد حقوق بشــر و آیتاه کعبی نماینده مجلس خبرگان رهبری،
درباره موضوعات مرتبط با حقوق بشــر اسامی سخنرانی کردند .همچنین فائق زیدان
رئیس شورایعالی قضایی عراق ،عبدالستار السید وزیر اوقاف سوریه ،شیرین مزاری وزیر
حقوق بشــر پاکستان ،خورخه آرئاسا وزیر خارجه ونزوئا و تعدادی از فعاان بینالمللی
حقوق بشــری به صورت آناین و اینترنتی جهت حفظ و رعایت پروتکلهای بهداشتی
در پیشــگیری از کرونا در رابطه با وضعیت حقوق بشــر در کشورهای جبهه مقاومت و
تحریمهای ظالمانه و یکجانبه آمریکا به ســخنرانی پرداختند.در این همایش ،ششمین
جایزه حقوق بشــر اسامی به «سید عبدالمالک بدرالدین الحوثی» رهبر انصاراه یمن،

«رمضان عبداه شــلح» دبیرکل فقید جهاد اسامی فلسطین و «ابومهدی المهندس»
نایب رییس شهید حشدالشعبی عراق تعلق گرفت.
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موسوی در واکنش به شکست تاریخی آمریکا در برابر ایران

در تاریخ  ۷۵ساله سازمان ملل سابقه
نداشته آمریکا تا این حد منزوی باشد
ســخنگوی وزارت خارجه گفت  :در تاریخ  ۷۵ساله سازمان ملل سابقه نداشته
آمریکا تا این حد منزوی باشد.ســید عباس موســوی سخنگوی وزارت خارجه
کشــورمان پس از شکست امریکا در شورای امنیت در صفحه توییترش نوشت:
در تاریخ  ۷۵ساله سازمان ملل سابقه نداشته که آمریکا تا این حد منزوی باشد.
به رغم همه سفرها ،فشــارها و دوره گردی ها ،آمریکا توانست فقط یک کشور
کوچک را با خود همراه کند .دیشــب دیپلماسی فعال ایران در کنار استحکام
حقوقی برجام آمریکا را برای چندمین بار در شورای امنیت شکست داد.
بعیدی نژاد:

فشار حداکثری بینالمللی علیه واشنگتن
رو به افزایش است
ســفیر کشــورمان در انگلیس با اشــاره به شکســت آمریکا در شــورای
امنیت نوشــت که فشــار حداکثری بینالمللی علیه واشنگتن برای تغییر
سیاستهایش در خصوص توافق هستهای ایران رو به افزایش است .حمید
بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسامی ایران در انگلیس در صفحه توئیتر خود
نوشت« :مخالفت کامل شورای امنیت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره
تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران نشان دهنده انزوای دولت واشنگتن در
سطح بینالمللی است .فشار حداکثری بینالمللی علیه واشنگتن برای تغییر
سیاستهایش در خصوص توافق هستهای ایران رو به افزایش است».
سرلشکرموسوی در دیدار با جمعی از آزادگان دفاع مقدس مطرح شد

آزادگان پرچم اقتدار ایران در غربت
بودند

فرمانــده کل ارتش در دیدار با تعــدادی از آزادگان از آنها به عنوان پرچم
اقتدار ایران در غربت و مظلومیت یاد کرد و گفت :آزادگان در دوران اسارت،
ســربلند ماندند و نماد عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسامی ایران
بودند.به گزارش دیروز شنبه ایرنا از روابط عمومی ارتش ،امیر سرلشکر سید
عبدالرحیم موسوی در آستانه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسامی در
دیدار با تعدادی از آزادگان ،از آنها به عنوان پرچم اقتدار جمهوری اســامی
در غربت و مظلومیت یاد کرد و گفت :آزادگان در دوران اســارت ،ســربلند
ماندند و نماد عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسامی ایران بودند .آنها
نشــان دادند که به راستی تربیت یافتگان مکتب عاشورا ،امام حسین علیه
الســام و حضرت زینب سام اه علیها هستند.وی با بیان اینکه امیدواریم
خداوند به ما کمک کند تا بتوانیم قدردان زحمات و ایثارگریهای آزادگان
سرافرازمان و حافظ پیام آزادگیشان باشیم افزود :شما آزادگان عزیز پیامبر
و پیامآور ایســتادگی ،صبر ،استقامت ،اقتدار و موفقیت بودید و نشان دادید
که چگونه میتوان بر ارزشها پافشاری کرد و روی آنها ایستاد و این درس
آزادگی و ســرافرازی را تا سالهای سال به همه نسلهای ما داده و خواهید
داد.فرمانده کل ارتش گفت :دیدار با شــما عزیــزان ،جانبازان ،خانوادههای
معظم شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس ،یادآوری این موضوع مهم
است که چه کسانی چه زحماتی را متحمل شدند تا امروز این مسئولیتها
به دست امثال ما بیفتد و ما وظیفه داریم برای تحقق آرمانها و اهداف واای
این عزیزان بکوشیم و قدردان زحماتشان باشیم .سرلشکر موسوی یادآورشد:
دیدار با شما بزرگواران به ما یادآوری میکند که امنیت ،سربلندی و موفقیت
کشور مدیون چه کسانی است و ما امانتداران عزیزانی هستیم که با سختی
و مشقت در مسیر حفظ نظام مقدس جمهوری اسامی ایران از جان و مال
خود گذشــتند.فرمانده کل ارتش تأکید کرد :ما در شرایطی که در مقایسه
با آن دوران شــرایط سختی هم نیست ،وظیفه داریم برای صیانت از اقتدار
و عزت کشور عزیز ایران اسامی دنبالهرو شهدا ،آزادگان و جانبازان باشیم.
در این دیدار که امیر سرتیپ دوم محمد رضا فوادی رئیس سازمان حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارتش نیز حضور داشت ،آزادگان به بیان
خاطرات دوران دفاع مقدس و اسارت پرداختند.
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مبادا پای رژیم صهیونیستی را به منطقه باز کنید

رییس جمهوری برقراری رابطه با صهیونیســتها را نادرست و
محکوم دانست و به امارات عربی متحده هشدار داد که مبادا پای
رژیم صهیونیســتی را به منطقه باز کند چون برخورد دیگری با
آنها خواهد شد.حجتااسام والمسلمین حسن روحانی دیروز
شنبه در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت :گزارشات این
جلسه نشان داد روند شیوع ویروس کرونا در بسیاری از استانها
سیر نزولی دارد .برخی اســتانها مانند خوزستان ،کردستان و
آذربایجان غربی عملکرد بســیار خوبی داشتند و روند بیماری
نزولی شــده که این خوشحال کننده است .امیدوارم استانهای
دیگر هم این روند را داشــته باشــند.رییس جمهوری ادامه داد:
موج اول بیماری که بیشتر در ماه اسفند سال گذشته و فروردین
امسال بود برای مردم روشن کرد که این یک بیماری جدی است.
روزهای اولیه شــیوع این بیماری بعضیها این ویروس را جدی
نمیگرفتند و آنرا مانند سایر بیماریها عنوان میکردند.روحانی
ادامه داد :مردم در موج اول احساس کردند که این بیماری جدی
است اما برخی فکر کردن زمان آن بسیار کوتاه است و با رعایت
دو تا ســه هفتهای ،این بیماری تمام میشود و در واقع زمان را
کوتاه در نظر می گرفتند .وی گفت :اما در موج دوم این بیماری
مردم به این نتیجه رســیدند که این بیماری کوتاه مدت نیست
و باید بلندمدتتر به این بیماری نگاه کنند .بنابراین نه فکر این
باشیم که دو هفته همه جا تعطیل شود و یا سفر نرویم ،بلکه باید
سبک زندگی را عوض کنیم .پروتکلهای مراسم نه برای یک ماه
و دومــاه بلکه باید برای ماهها و حتی احتمال دارد برای ســالها
را تغییر دهیم .ممکن اســت این بیماری باشد حتی واکسن آن
بدست بیاید اما سال بعد دوباره به شکل دیگری ظهور و بروز پیدا
کند و ریشه کنی آن برای ما مشخص نیست.
 10هزار تخت بیمارســتانی تا پایان ســال آماده سازی
میکنیم
روحانی با بیان این که همه باید متحدانه و همدانه در مســیر
مبــارزه با کرونا حرکت کنیم و پیش برویم ،گفت :در این زمینه
دولت وظایف سنگین و سختی بر عهده دارد و برهمین مبنا هم
وظایف خود را برنامهریزی و طراحی کرده است.رییس جمهوری
با بیان اینکه اولین وظیفه دولت در این شرایط سخت تقویت و
تکمیل و توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی کشور است،
گفت :اکنون در حال انجام همین کار هستیم و تا پایان سال ۱۰
هزار تخت بیمارستانی و  ۲هزار تخت ویژه (آی سی یو) آماده و
تکمیل میشود؛ هیچ گاه در هیچ سالی تا این حد سرمایهگذاری
نکرده بودیم ،اولین وظیفه دولت این اســت که بیش از هر سال
دیگر برای بهداشت و سامت مردم با همه امکانات موجود بیش
از پیش توجه کنیم که این کار را انجام می دهیم.
زیرساختهای دیجیتال کشور توسعه یابد
روحانی با تاکید بر اینکه دولت الکترونیک باید اجرا و تکمیل شود،
گفت :باید زیرساختهای دیجیتال را در کشور توسعه دهیم و هم
اقتصاد کشور و هم آموزش و هم بخشهای امکانپذیر در زندگی
مردم باید دیجیتالی شود .رییس جمهوری ،توسعه فعالیتهای
کشور بر مبنای زیرساخت دیجیتال را وظیفه دوم دولت بیان کرد
و افزود :برای این کار قدمهای بلندی در زمینه آموزش فرزندان،
جامعه و دانشگاهها ،آموزشهای عمومی و ارتباطات میان مردم
باید برداشــته شود ،امسال سرمایه گذاری ویژه ای برای استقرار
دولت الکترونیک و همچنین بــرای ارتباطات جامعه و مردمدر
چارچوب ارتباطات دیجیتالی مهیا کردیم و دنبال می کنیم.
روحانی بر تقویت شــرکتهای دانش بنیان تاکید کرد و افزود:
این شــرکتها عاوه بــر اینکه بایــد دارو امکانات و تجهیزات

ایــن ایام و این مقطع؟ وی گفت :اگــر یک رابطه غلطی ایجاد
شده است و وجود دارد چرا این ارتباط از سوی طرف سوم یعنی
آمریکا اعام میشــود؟ زیرا برای اینکه یک آقایی در واشنگتن
رای بیاورد به کشــور خود ،ملت خود ،مسلمانان و دنیای عرب
خیانت میکنند و یا اینکه فکر می کنند اگر به دشمنان اسام و
ایران نزدیک شدند برای خود امنیت میآورند ،که خطا و اشتباه
است.

ازم را برای بیمارســتانها باید کیتهای آزمایشگاهی بسازند و
تولید واکســن کرونا را نیز دنبال کنند.رییس جمهوری با تاکید
بر اینکه شرکتهای دانش بنیان سومین زیرساخت مهم کشور
هستند ،تصریح کرد :مخصوصا شرکتهای دانش بنیان مرتبط با
مبارزه با کرونا که فعالیت بیشتری میکنند را باید بیشتر تقویت
کنیم ،وی اظهار داشــت :همان طور که دنبال دارو و واکســن
کرونا هستیم باید با کشــورهای دیگر هم در رابطه باشیم و در
تحقیقات و فعالیتهای خود مشــارکت کنیم و کارها مشترک
انجام دادیم برخی از این کشورها این فعالیتها را شروع کرده اند،
ما هم باید این مسیر را دنبال کنیم.روحانی تاکید کرد :عاوه بر
تقویت شرکتهای دانش بنیان برای ساخت واکسن ،اگر مطمئن
شدیم کشوری یا موسسه ای در دنیا به مرز تولید واکسن رسیده
است برای خرید آن نیز باید اقدام کنیم ،عاه بر اینکه در تاش
هســتیم و مثا از تولید واکسن سه ماه عقب هستیم زودتر باید
آنرا خریداری کنیم ،این کار یکی از وظایف دولت است و وزارت
بهداشت و درمان برای این فعالیت خود را آماده کرده است.
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی تخلف است و مجازات
دارد
رییس جمهوری با بیان اینکه یکی از بحثها ســتاد ملی مقابله
با کرونا چگونگی برخورد با افراد متخلفی است که پروتکلهای
بهداشتی را رعایت نمیکنند ،اظهارداشت :در جلسه امروز درباره
افرادی که در سیستم اداری ،اصناف یا کل جامعه مرتکب تخلف
در رعایت پروتکلهای بهداشتی میشوند ،بحث شد .همچنین
برخی از مجــازات را در این باره تدویــن و تصویب کردیم و از
امروز اباغ و در ادارات ،اصناف ،فعالیتهای تولیدی ،اجتماعات
سربسته دینی و غیر دینی اجرا میشود.
نمیتوان آموزش و کنکور را تعطیل کرد
روحانــی با تاکید بــر اینکه در نحوه برگزاری عــزاداری در ماه
محرم و آزمون سراســری  ۹۹باید مراقبت شود که پروتکلهای
بهداشــتی اجرای شود ،افزود :میلیونها نفر که میخواهند وارد
دانشگاهها شــوند و حتی خانوادههای آنها را نمیتوانیم در یک
شــرایط ابهام کامل قرار دهیم و یک روز بگویم کنکور هســت
و فردا گفته شــود کنکور نیســت.رییس جمهوری تصریح کرد:
البته تصمیم بر این اســت که آزمون سراسری سال  ۹۹برگزار
شــود و در انجام آن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و

همچنین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اذعان کردند .در ستاد
ملی مبارزه با کرونا نیز این موضوع بحث شد که کنکور با رعایت
مسائل بهداشتی اجرا شود.روحانی با بیان اینکه رفت آمد مردم
در خیابانها ،وسایل حمل و نقل عمومی ،حضور در ادارهها و...
تعطیل نیســت ولی درباره کنکور حرف از تعطیلی است ،بیان
کرد :چطور فروشــگاهها و مغازهها و رفت و آمدها فعال اســت،
خوب کنکور نیز جزء همین موارد است و فقط باید مراعات کنیم.
البته چگونگی کنکور به مانند سالهای پیش نیست.روحانی به
تجربههای برگزاری کنکور در شرایط کرونا در دو مقطع دکتری و
کارشناسی ارشد اشاره کرد و اظهارداشت :این تجربهها میتوانند
پشــتیبان ما باشند تا کنکور کارشناســی دقیقتر عمل کنیم.
البته گاهی محیطی که فرد باید در جلســه کنکور حاضر شود
به خوبی آماده شده یعنی فاصله اجتماعی ،بهداشت و استفاده از
ماسک رعایت شده است .اما گاهی قبل و بعد از برگزاری کنکور
سبب ایجاد مشکل میشود .جمعیتی که از خانوادهها کنار محل
برگزاری آزمون جمع میشــوند ،باید این قسمتها سامان داده
شود و اجازه ندهیم خانوادهها تجمع کنند
برای آن که فردی در واشنگتن رای بیاورد به مسلمانان
خیانت کردند
روحانی در ادامه به توافق امارات با رژیم صهیونیستی اشاره کرد
و گفت :کشور مسلمانی که مردم متدینی و بسیار خوبی دارد ،اما
حاکمان دچار یک مسیر اشتباه و غلط شدند؛ آنها فکر می کنند
اگر خود را به آمریکا و رژیم صهیونیســتی بچسبانند امنیت انها
تامین می شود و اقتصاد آنها رشد پیدا می کند.رییس جمهوری
برقراری رابطه با صهیونیستها را از نظر جمهوری اسامی ایران
نادرســت ،غلط و صد در صد محکوم دانســت و اقدام امارات را
خیانتی به آرمان ملت فلســطین ،مسلمان و آرمان قدس عنوان
کرد و گفت :در شــرایطی که آمریکاییها و صهیونیســتها (با
معامله قرن) نســبت به قدس آن تصمیمات را گرفتند و برخی
از کشــورها ماننــد آمریکا ســفارتخانههای خــود را بر خاف
مقــرارت و تصمیمات بین المللی منتقل کردند .روحانی گفت:
صهیونیستها به فکر این هستند که بخش دیگری از سرزمین
فلسطین را غصب و اشغال کنند و خانهسازیها را توسعه دهند،
جنایات خود را بر علیه مردم مســلمان فلسطین ادامه دهند در
این شــرایط برای خوشــامد حاکمی که در یک کشور غربی بنا
اســت در انتخابات شرکت کند این توافق را انجام دادند ،چرا در

رییس قوه قضاییه:

پیوند امارات با صهیونیستها چهره ارتجاع عرب را روشن میکند

رییس قوه قضاییه گفت :این اتفاقی که در امارات افتاد و
پیوندی کــه با صهیونیســتها و آدم کشها و کودک
کشهای تاریخ برقرار کردند ،چهره ارتجاع عرب را روشن
میکند.به گزارش قوه قضاییه ،ســید ابراهیم رییسی در
آیین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسامی و کرامت
انســانی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،گفت:
توفیقی است که در جمع عزیزان فعال در حوزه دفاع از
حقوق بشر شرکت میکنم و از مسئولین محترمی که در
خارج از کشور امروز سخنرانی کردند و دغدغههای خود
را در مورد حقوق بشر مطرح کردند ،از جمله آقایان فائق
زیدان رییس دادگاه عالی عراق  ،وزیر خارجه ونزوئا ،وزیر
حقوق بشر پاکستان و وزیر اوقاف سوریه تشکر می کنم.
رییسی گفت :حقوق بشــر از نگاه ما که مبتنی بر دین
است ،نشات گرفته از کرامت انسانی و حقوق انسانی می
باشــد که از جانب خداوند بر بشریت ارزانی داشته شده
اســت و هیچ کس حق تضییع ایــن کرامت و حقوق را
ندارد .از ســوی دیگر مبنای حقوق بشر غربی مبتنی بر
قرارداد اســت که البته آنچه را هم که قرارداد می شود،
انجام نمیدهند .رییس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت
اجرایی کردن و ضمانت اجرایی یافتن اعامیه حقوق بشر
که میان کشورهای اسامی در مصر منعقد شد ،گفت :از
جمله ضمانتهای اجرایی اعامیه حقوق بشر اسامی،
تشــکیل دادگاه بین المللی اســامی می باشد که این
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دادگاه ناقضان حقوق بشر را به محاکمه بکشاند و مردم
دنیا بفهمند کســانی که نقض حقوق انسان می کنند،
مورد مواخذه و برخورد قرار می گیرند.وی گفت :مگر می
شــود امروز در دنیا ظالمان و مستکبران با تکیه بر زور،
قهرمان مبارزه با تروریســم را در یک کشور دیگر ترور
کنند و مورد مواخذه قرار نگیرند؟ این مساله حتما باید
در یک دادگاه صالح بینالمللی مطرح شود و عامان آن
مــورد محاکمه قرار گیرند.رییســی در ادامه به موضوع
تروریسم اقتصادی اشاره کرد و گفت :حتما باید عامان
تروریسم اقتصادی که عرصه را برای بسیاری از مردم دنیا
تنگ کرده اند و در لبنان با محاصره اقتصادی برای مردم
این کشور مشکل ایجاد کردند و در یمن نیز مردم را در
سختی قرار دادهاند ،برخورد شود و آنها مورد محاکمه قرار
گیرند .شرایط یمن که با اقدامات تروریستی به سرکردگی
آمریکا و امتداد راهبردی آن در منطقه یعنی سعودی به
وقوع پیوسته است ،دل هر انسان منصفی را به درد می
آورد؛ لذا ضرروی است عامان این امر مورد محاکمه قرار
گیرند و در یک دادگاه بین المللی به این تضییع حقوق
انسانها رسیدگی شــود.وی با اشاره به ضرورت استمرار
نشســتهای حقوق بشری برای تبدیل مصوبات آنها به
ضمانت اجرایی گفت :محاکمه ســردمداران اســتکبار
جهانی و نظام ســلطه که با قدرت و نفوذ خود در حال
تضییع حقوق انســانها هســتند ،امری شــدنی است؛
همانطور که داعش که ساخته دست آمریکا و انگلیس و
صهیونیستها بود ،با مجاهدت امثال حاج قاسم سلیمانی
و شهید ابومهدی و بسیاری از نیروهای دل داده به خدا
مضمحل شد.رییس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز قدرت
و نفوذ نظام جمهوری اســامی در منطقه دشــمن را
عصبانی کرده اســت ،گفت :امروز قدرت آمریکا از همه

زمانها ضعیف تر است؛ همانطور که مشاهده شد ،تاش
های این رژیم برای اعمال مجدد تحریم های تسیلحاتی
علیه ایــران به یک افتضــاح برایش انجامید.رییســی
خاطرنشــان کرد :ماهها تاش میکنند که یک تحریم
تسلیحاتی برای ایران مجددا به تصویب برسانند؛ آنچه که
نتیجه شد افتضاح آمریکا در دنیا و جلوی چشم همگان
بود .وی افزود :مگر ممکن بود مردم یمن سالها با شکم
گرسنه و با محرومیت اینگونه برای دفاع از کرامت انسانی
و حقوق انسان بایســتند؟ این موضوع از نظر خیلیها
شــاید امکانپذیر نبود؛ ولــی اتفاق افتــاد و مقاومت و
ایستادگی مردم یمن برای همه عالم زبانزد شد.رییس قوه
قضاییه اخاقی که جریان حقوق بشر غربی به دنبال آن
است را اخاقی انتفاعی عنوان کرد که بر اساس آن اگر به
دیگران احترام میگذارد و اسم از مردم دیگر میبرد ،برای
حفظ منافع است.رییسی افزود :نتیجه این حقوق بشر و
این سیاســت ورزی ،تضییع حقوق انســانها ،افزایش
کاهکهای هستهای ،هفتاد سال ظلم به مردم فلسطین
و این همه ظلمهایی است که در دنیا شاهد هستیم.وی
با تاکید بر اینکه امروز مسئله حقوق بشر ،مسئله بسیار
محوری اســت که باید مورد توجه همه فرهیختگان در
همه عالم باشد ،گفت :مسئله اعتراض به بی عدالتی در
آمریکا و در اروپا و ایستادگی مردم علیرغم گذشت بیش
از دو ماه از حادثهای که اتفاق افتاد ،نشاندهنده این است
کــه این موضوع جرقهای بوده اســت و نقاب را از چهره
آمریکاو اروپا کنار زده است.رییس قوه قضاییه خاطرنشان
کرد :این موضوع نشان داد که داعیه داران حقوق انسان
بزرگترین ناقضان حقوق بشــر در عالم هستند که این
موضوع باید مورد توجه ملتها قرار گیرد.رییســی بیان
داشت :به تعبیر مقام معظم رهبری آمریکاییها به دنبال

دشمنی نسبت به کشور چین و روسیه و دیگر کشورها
هستند و این درحالی است که اولین دشمن آنها مردم
کشور خودشان هستند؛ چون آنها را ضایع کننده حقوق
انســان ،عدالت و خواســتههای بحق انسانیت و تضییع
کنندگان اولین حقوق انســان میدانند.رییسی تصریح
کرد :امروز تبعیض نژادی در آمریکا و برخی از کشورهای
اروپایی مردم را به ستوه آورده است و جلوی چشم همه
عالم است.وی یادآور شــد :تبعیض نژادی در ذات نظام
ســلطه و نظام آمریکاست و تا زمانیکه ریشه کن نشود،
شرایط همین است .به نظر ما اراده مردم در آمریکا و اروپا
و اراده مردم در عالم این اســت که جریان مبارزه با بی
عدالتی و ضایع کردن حقوق انسان ادامه پیدا کند تا این
جرقه مشتعل شود و این اشــتعال دامن نظام سلطه را
بگیرد و آنها را به زیر بکشــاند و اراده مردم حاکم شود.
این نکتــه قطعی و اراده الهی اســت و قطعــا و بدون
هیچگونه تردیدی تحقــق میپذیرد.رییس قوه قضاییه
ادامه داد :یقین داریم پرچمی که ایران اسامی به برکت
انقابی که امام راحل (ره) رهبری کردند و امروز به دست
رهبری معظم انقاب اســامی است ،در دنیا جلوههای
بسیاری خواهد داشت .برخی از آنها بر عالم روشن شده
اســت و برخی دیگر در طول تاریخ روشــن خواهد شد.
رییســی اظهار کرد :پرچم عدالتخواهی و حفظ حقوق
انسان بر زمین قرار نخواهد گرفت و همچنان برافراشته
است و تا زمانیکه احقاق حقوق انسانها صورت نگیرد و
بی عدالتی ریشــه کن نشــود ،این خیزش و نهضت و
عدالتخواهی در عالم ادامه پیدا خواهد کرد و روز به روز
وضعیت برتر و بهتر خواهد شــد.وی با اشــاره به توافق
امارات و رژیم صهیونیســتی ،گفت :ایــن اتفاقی که در
امارات افتاد و پیوندی که با صهیونیستها و آدم کشها

ایران نخستین کشور منطقه بود که تجاوز صدام به کویت
را محکوم کرد
روحانــی گفت :ما در کنــار آنها و حافظ آنها بودیــم ،بارها در
سخنرانیهای خود اشــاره کردم صدام از ما خواهش و التماس
کرد که ما چیزی نگوییم تا بتواند تمام کویت ،عربستان و بحرین
و قطر و امارات را اشــغال کند ،ما بودیم که ایســتادیم و اجازه
ندادیم .اگر ما چراغ ســبز میدادیم و اعام میکردیم از نظر ما
مانعی ندارد (صدام کار خود را انجام میداد) ما اولین کشــوری
بودیــم در منطقه که تجاوز صدام به کویــت را محکوم کردیم.
رییس جمهوری بیان کرد :قبل از اینکه شورای همکاری خلیج
فارس از خواب بیدار شود و یا از ترس حرفی بزند همان روز که
روز عاشــورا هم بود بعد ازظهر شورای عالی امنیت ملی تشکیل
شــد و این تجاوز بــه کویت را محکوم کردیم و بــه مردم آواره
کویت رسیدگی کردیم و پس از آن به مردم آواره عراق در سال
بعد کمک کردیم.روحانی تصریح کــرد :ایران همواره به عنوان
حامی مسلمانان ،همســایگان خود و امنیت ساز منطقه خلیج
فارس نه فقط اکنون بلکه در طول هزاران سال بوده است؛ امارات
متاسفانه خطای بسیار بزرگ مرتکب شده است ،امیدوارم از این
خطا برگردند و توجه کنند که این مسیر اشتباهی است که نه به
نفع حاکمان کشور و نه به نفع امنیت خودشان است.
برجام مقابل آمریکا ایستاد و آمریکا را شکست داد
روحانی افزود :از طرف دیگر قدرت برجام را ببینید ،برجامی که
در طول این  ۳ســال با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی این
همه ضربه خورده است .همین برجام رو به روی آمریکا ایستاد و
آمریکا را شکست داد .رییس جمهوری یادآور شد :علت این که
یازده کشــور رای ممتنع دادند و  ۲کشور رای مخالف دادند این
بود که حفظ برجام برای مصالح منطقه و جهان ضرورت دارد و
ازم است .اما موفقیت بزرگ این بود که آمریکا در این توطئه با
خفت و خواری شکست خورد .البته پیش بینی میشد که رای
نیاورد یا این که بتواند رای جمع کند و با وتو .اما این قطعنامه
نیازی به وتو نداشت چون اصا رای نداشت.روحانی اضافه کرد:
به نظر من این مباهله روز  ۲۴ذیحجه امسال در تاریخ ایران در
مبارزه با اســتکبار جهانی یک روز ماندگاری شد و در وسط این
بحبوحه که آمریکا دید خیلی افتضاح شــده چیزی را اعام کرد
کــه آن هم دروغ بود .گفت که  ۴کشــتی ایرانی را در آبهای
بین المللی توقیف کردیم در صورتی که آن کشتیها و پرچم آنها
ایرانی نبود و کل حرف دروغ بود این دروغ به دلیل این بود که آن
خفت را تا حدی بپوشــانند.وی ادامه داد :بارها گفتیم جمهوری
اســامی ایران با قدرت و دوســتانی که امروز در منطقه دارد و
با کشــورهایی که با جمهوری اسامی ایران در اهداف مشترک
حرکت میکنند موفقیتهای بسیار بزرگی داشته است و دیروز
روز جمعــه  ۲۴مرداد -یک موفقیت سیاســی برای جمهوریاسامی ایران و یک شکست سیاسی و حقوقی برای رژیم آمریکا
بود .امیدواریم کشــورهای منطقه درس بگیرند و خودشان را به
یک رژیم غاصب و ظالم و رژیمی که علیه ملتهای مسلمان در
هفتاد و چند سال جنایت کرده است نزدیک نکنند.

و کودک کشهای تاریخ برقرار کردند ،چهره ارتجاع عرب
را روشن میکند.رییس قوه قضاییه یادآور شد :مردم عرب
و کشــورهای عربی از ابتدای انقاب فریاد امام و انقاب
اسامی ایران این بوده که ملل عرب مردمانی دلداده به
انقاب ،ارزشهای الهی و حقوق انســانی هســتند و با
تروریســم و صهیونیستها و ظلم به مردم عالم ضدیت
دارند؛ لذا این پیوند بین امارات و رژیم صهیونیســتی را
پیوند مردم امارات نمیدانیم؛ بلکه پیوند جریان وابسته به
نظام سلطه با حاکمان از خدا بی خبر و از مردم ،بی خب ِر
کشورشان است که چهره آنها را برماتر کرده و آنها را
کنار صهیونیستها نشانده است.رییسی خاطرنشان کرد:
البته چهره دولت امارات با کاری که در یمن کردند و زنان
و کودکان را کشتند ،روشن شد؛ ولی امروز برماتر شده
است و پیوند آنها با سعودیها و صهیونیستها بر مردم
عرب و خود امارات و کشورهای دیگر روز به روز روشنتر
میشــود.وی تصریح کــرد :این حرکتهــا ،چهرهها را
روشنتر خواهد کرد و نهضت دفاع از حقوق بشر و حقوق
انسان و ضدیت با نظام سلطه را در بین کشورهای عربی،
منطقه و جهان روز بــه روز رونق خواهد داد.رییس قوه
قضاییه در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت :تصور
ما این است که با شــرایطی که امروز در منطقه و عالم
داریم ،نگاه به حقوق انسان و توجه به حقوق بشر و تمایز
بین کسانیکه واقعا مدافع حقوق انسان هستند با کسانیکه
ناقضان حقوق بشــر هستند و خودشان را مدافع حقوق
بشر معرفی میکنند ،روز به روز بیشتر میشود و حتما
این موضوع به نفع کسانی است که مدافعان واقعی حقوق
انسان و بشر هستند.رییسی گفت :بسیاری از فریادهایی
که امروز در جای جای عالم برای حفظ حقوق بشر بلند
اســت ،در کنار هم قرار میگیرد و یک هماهنگی و هم
نوایی و همدلی در عالم پیدا میشــود و شــرایط برای
شناخت جریان نظام سلطه و تروریسم اقنصادی و دولتی
و حمایت از جریان ظلم فاحشی که به حقوق انسان در
عالم و منطقه میشــود ،روز به روز بهتر میشــود.وی
روشنتر شدن شــناخت جریان سلطه و چهره ناقضان

حقوق انســان را مرهون خون شهدا دانست و افزود :این
روشنتر شدن به برکت خون شهدای یمن ،ایران ،منطقه
و کسانی است که خونشان در جای جای عالم برای حق
خواهی و عدالتخواهی به زمین ریخته شده است .رییس
قوه قضاییه یادآور شــد :در ایران اسامی خود را موظف
میدانیم از همه کسانیکه امروز در عالم فریاد عدالتخواهی
و حقخواهی آنها بلند است ،با همه وجود حمایت کنیم.
رییســی تصریح کرد :در ستاد حقوق بشر به دنبال این
موضوع هســتیم که با ارتباط گرفتن با دیگر کشورهای
اســامی یک مجموعه بهم پیوسته ،منسجم و فعال در
عرصه دفاع از حقوق بشر به ویژه در حوزه مسایل حقوقی
که در این زمینه ظرفیت بسیاری در کشورهای اسامی
داریم ،داشته باشیم.وی ابراز امیدواری کرد که مجموعه
دستگاه قضایی جمهوری اسامی با همکاری کشورهای
اســامی بتواند یک مجموعه منسجم حقوقی به عنوان
اتحادیه حقوقی کشورهای اسامی را فعال و از حق مردم
در منطقه و عالم دفاع کند.رییس قوه قضاییه خاطرنشان
کرد :این ظرفیت کاما در منطقه و در بین کشــورهای
اسامی وجود دارد و فعال شدن این ظرفیت میتواند به
حمایــت از حقوق مردم در عالم کمک کند.رییســی با
تقدیر و تشکر از همه فعاان عرصه حقوق انسان و دفاع
از حقوق انســان ،بیان داشت :امروز کرونا برای مردم در
عالم مشکل ایجاد کرده و هرکسی در این عرصه با همه
وجود به مــردم کند که در خط مقدم آن پزشــکان و
پرستاران هستند ،مدافعان حقوق انسان است و کسانیکه
امروز علیرغم وجود کرونا ،تحریم برای کشورهای مختلف
ایجاد میکنند ،ضد انسان هستند و این موضوع بر همه
روشــن است.وی ادامه داد :در شرایطی که مردم گرفتار
کرونا و کمبودها به ویژه در زمینه لوازم پزشکی هستند،
کسانیکه به سرکردگی آمریکا برای کشورهای مختلف
مضیقه ایجاد میکنند ،ضد حقوق انســان و ضد حقوق
بشر هستند .رییس قوه قضاییه تاکید کرد :کسانیکه از
حقــوق عامه و حق آب و خاک و محیط زیســت دفاع
میکنند ،مدافعان حقوق انسان در عالم هستند.
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دایل سازگاری آمار اشتغال با رشد اقتصادی

سفره مردم در سال گذشته  5.4درصد کوچک شد

مرکز آمار ایران در گزارشــی به دایل ســازگاری آمار اشــتغال
با رشــد اقتصادی پرداخت و به هزینه مصــرف نهایی خانوار در
ســال  98اشاره کرد .جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران در
گزارشی تحلیلی به دایل و شــواه ِد سازگاریِ آمارهای اشتغال
و رشــد اقتصادی ایران پرداخت.در این گزارش آمده است :نرخ
رشــد اقتصادی و نرخ بیــکاری از مهمتریــن متغیرهای کان
اقتصادی بوده که همواره بهعنوان اهداف سیاســتی مورد توجه
برنامه ریزان و سیاستگذاران بوده است .طبق نظریههای اقتصادی
انتظار میرود بین این دو متغیر رابطه عکس برقرار باشــد یعنی
در صورت رشد اقتصادی مثبت که به معنای واقعی افزایش تولید
ناخالص داخلی اســت ،تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و با
افزایش اشتغال ،نرخ بیکاری کاهش یابد و بالعکس.طبق اطاعات
طرح نیروی کار مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری جمعیت  ۱۵ســاله
و بیشتر از  ۱۲٫۲درصد در ســال  ۱۳9۷به  ۱۰٫۷درصد کاهش
یافته اســت ،یعنی نرخ بیکاری در ســال  ۱۳98نسبت به سال
 ۱۳9۷کاهش  ۱٫۵واحدی داشته است.طبق اطاعات حسابهای
ملی مرکز آمار ایران نرخ رشــد اقتصادی سال  ۱۳98معادل رقم
 -۷درصد و رشد اقتصادی بدون نفت رقم  -۶.۰درصد بوده است.
بنابراین بر اساس آخرین آمار و اطاعات ،علیرغم رشد اقتصادی
منفی در ســال  ۱۳98شاهد کاهش نرخ بیکاری نیز هستیم در
حالی که طبــق مدلهای اقتصادی رابطه نرخ بیکاری و رشــد
اقتصــادی عکس یکدیگر بوده و انتظار می رفت شــاهد افزایش
نرخ بیکاری میبودیم .در این گزارش تاش میشــود دایل این
موضوع بررسی شود.این گزارش شامل پنج بخش است .در ابتدا
نکات عمومی نظام آمارهای رسمی کشور بیان میشود .در بخش
دوم ،مفاهیم بازار کار و آخرین نتایج طرح نیروی کار مورد بررسی
قرار میگیرد .در ادامه ،مشابه همین نکات برای حسابهای ملی
و نرخ رشد اقتصادی ارائه میشود .در بخش چهارم پس از بررسی
رابطــه این دو متغیر ،دایل و نحوهی ارتباط این دو متغیر نیز با
استفاده از آمارهای موجود به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد
و در انتها نتیجهگیری و توصیههای سیاستی ارائه خواهد شد.
حسابهای ملی به روش مخارج
هزینه مصرف نهایی خانوار :در فصل زمســتان ســال  ،98رشد
مصرف نهایی خانوارهای کشــور به قیمت ثابت با روند کاهشی،
 -۳.8درصد مواجه بوده است که نسبت به دیگر فصول سال 98
مخصوصاً فصل بهار ،اندکی بهبود را نشان میدهد .البته با وجود
بهبود مصرف خانوار در فصل زمستان  98نسبت به فصل مشابه
سال قبل میتوان اذعان داشت که همچنان اثرات تورمی از طریق
افزایش شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی ،منجر به کاهش
مصرف نهایی حقیقی خانوار شده و رشد متوسط قیمتها از رشد
مصرف خانوار به قیمت اســمی پیشی گرفته است.رشد مصرف
نهایی خانوار به قیمت ثابت در سال  98معادل  -۵.4درصد است
که بیشترین سهم از این کاهش مربوط به کاهش شدید مصرف
نهایی خانوار در فصل بهار  98است .با بررسی مصرف نهایی خانوار
در سال  98دو دلیل برای کاهش بیشتر مصرف نهایی خانوار در

فصل بهار  ،98نســبت به سه فصل تابستان ،پاییز و زمستان 98
قابل ماحظه اســت:اول آنکه رشد مصرف نهایی خانوار در فصل
بهار ســال گذشته یعنی بهار سال  9۷رقمی مثبت و معادل ۳.۷
درصد است ،بدین خاطر که در این فصل نرخ تورم تک رقمی بوده
و هنوز روند کاهشی مصرف خانوار به قیمت حقیقی شروع نشده
بود .همانگونه که در نمودار ذیل مشــاهده میشود روند افزایش
قیمتها در بهار 9۷افزایشــی نبود و شتاب تورمی ثابتی در سه
ماهه بهار  9۷دیده میشــود .این شــتاب تورمی از تابستان 9۷
آغاز میشود.
دایل ســازگاری آمارهای اشــتغال و رشد اقتصادی در
اقتصاد ایران
معمواً انتظار داریم با کاهــش تولید ناخالص داخلی ،که منجر
به کاهش تقاضا برای نیروی کار می شــود ،نرخ بیکاری افزایش
یابــد .طبق قانون اوکان به ازای هر  ۲٫۵درصد رشــد اقتصادی،
نرخ بیــکاری به میزان یک درصد کاهش مییابد (و بالعکس) بر
اساس این قانون ،بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه معکوس
وجود دارد ولی آیا این قانون در اقتصاد ایران برقرار است؟مطالعات
انجام شــده وجود رابطه منفی بلندمدت بین نرخ بیکاری و رشد
اقتصادی در اقتصاد ایران را تأیید میکند و نشان میدهد که در
کوتاه مدت رابطه علی یکطرفهای از موجودی سرمایه به تولید
ناخالص داخلی برقرار است .نکتهای که در تحلیل روابط بازار کار
و رشــد اقتصادی حائز اهمیت بوده ،تفکیک تحلیل کوتاه مدت
و بلندمدت اســت.همانطور که در شــکل  ۲مشاهده میشود در
بازه زمانی  8ســال اخیر ،رابطه معناداری بین رشــد اقتصادی و
نرخ بیکاری وجود ندارد و علیرغم وجود نوســانات زیاد در نرخ
رشد اقتصادی ،نرخ بیکاری واکنشی به این نوسانات نداشته است.
معمواً انتظار بر این اســت که در زمان رونق و رشــد اقتصادی،
اشتغال افزایش یافته و بیکاری کاهش یابد و با وقوع رکود ،اشتغال
در کشــور کاهش یافته و بیکاری افزایش یابد که دادههای نرخ
بیکاری و رشــد اقتصادی در ســالهای اخیر این رابطه را تأیید

 ۵هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان سهام عدالت
فروخته شد
مدیرعامل شــرکت سپردهگذاری بورس اوراق بهادار با بیان این که تاکنون ۱.9
میلیون نفر سهام عدالت خود را فروخته اند ،گفت ۵ :هزار و ۶۰۰میلیارد تومان به
حساب این افراد واریز شده است.حسین فهیمی گفت :از حدود  ۱9میلیون نفری
که در مدیریت سهام عدالت روش غیر مستقیم را انتخاب کرده بودند ،کمتر از دو
میلیون نفر تصمیم گرفتند تا بخشی از سهامشان را – مجموع  ۶۰درصد – را به
فروش برسانند.مدیرعامل شرکت سپردهگذاری بورس اوراق بهادار گفت :در حال
حاضر  ۵هزار  ۶۰۰میلیارد تومان به حساب فروشندگان سهام عدالت – حدود ۱
میلیون  9۰۰هزار نفر – واریز شده است.وی ادامه داد :بر اساس تصمیم شورای
عالی بورس و بنابر شیوع ویروس کرونا تصمیم بر این شد که شناسایی مشتری و
ثبت و ضبط مشتری در شرکت سپردهگذاری به عنوان درگاه ورودی بازار اوراق
بهــادار ،با دو مولفهی اطاعاتی صورت بگیرد و افراد مجبور به مراجعه حضوری
نباشند.مدیرعامل شرکت ســپردهگذاری بورس اوراق بهادار افزود« :شماره شبا
حساب بانکی» و «شماره سیمکارتی به نام دارنده سهام عدالت» در حال حاضر
میتوانند بار ثبت و ضبط مشتری را به طور غیر حضوری به دوش بکشند.حسین
فهیمی اضافه کرد :کســانی که به درسی «شماره شبا حساب بانکی» و «شماره
سیمکارت» را معرفی کرده بودند ،سهامشان به فروش گذاشته شده و پول حاصل
از سهام به حساب آنها واریز شده است.مدیرعامل شرکت سپردهگذاری بورس
اوراق بهادار خاطر نشــان کرد :از تاریخ  ۳۰خردادماه  99کارگزاریهای کشــور
ملزم شــدند تا به مشتریهای خودشان پاســخ دقیق ارائه دهند.وی ادامه داد:
کســانی که پول حاصل از فروش سهام عدالت را هنوز دریافت نکردهاند ،حتما
یکی یا هر دوی این شمارهها را به درستی وارد نکردهاند.حسین فهیمی با بیان
این که اولویت ما بر حفاظت از ســهام عدالت تنظیم شده است ،توضیح داد :تا
زمانی که ما از فروش قطعی و اطاعات فروشنده اطمینان حاصل نکنیم ،عملیات
فروش را انجام نمیدهیم.وی افزود :اگر دارندگان سهام عدالت در شماره شبا یا
شــماره موبایل مغایرت دارند ،میتوانند با مراجعه به سایت اصلی سهام عدالت،
شمارههای خود را اصاح کنند.

نمیکند.در جمع بندی این گزارش نوشته شده است :بهطور کلی
برقراری رابطه عکس بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در اقتصاد
ایران در بلندمدت تا حدودی تأیید میشــود ولی در کوتاهمدت
انعطافپذیری بازار کار ایران در مواجهه با شــوکهای اقتصادی
بسیار کم است .که طبق نتایج گزارش حاضر دایل این موضوع را
میتوان از دو منظر عرضه و تقاضای نیروی کار ذکر نمود:
سمت عرضه نیروی کار
بــاا بــودن هزینه تعدیــل نیــروی کار ایــران موجب کاهش
انعطافپذیری بازار کار در مواجهه با نوسانات اقتصادی شده است
به گونهای که بســیاری از بنگاههای اقتصادی در شرایط رکود به
جای کاهش تعداد کارکنان ،با کاهش دســتمزد و ساعات کار به
شرایط رکود واکنش نشان میدهند.
وجود اثر کارگران ثانویه ،این افراد در شــرایط معمول ،خارج از
نیروی کار هســتند اما در شرایط رکود به دلیل کم شدن درآمد
نانآور اصلی خانوار (به علت کاهش دستمزد و ساعات کاری وی)،
وارد بازار کار میشــوند و باعث ایجــاد اثر ضد چرخهای در نرخ
بیکاری و نرخ مشارکت میشود .ارتباط بین چرخههای تجاری و
نرخ مشارکت نیروی کار هم چنین میتواند توسط اثر جویندگان
دلســرد توضیح داده شود .اثر جویندگان دلسرد توضیح میدهد
که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریباً غیر
ممکن مییابند و بنابراین منصرف میشوند .این کارگران به جای
تحمل هزینههای مرتبط با فعالیتهای جستجوی شغلی ،تصمیم
میگیرند که از بازار کار خارج شــوند .در نتیجه نرخ مشــارکت
نیروی کار روند همجهت با چرخههای تجاری خواهد داشت و در
زمان رکود کاهشیافته و در زمان رونق افزایش مییابد.چرخههای
تجاری هر دو اثر کارگران ثانویه (ضد چرخه) جویندگان دلسرد
(موافق چرخه) را تولید خواهــد کرد.بنابراین ،در صورتیکه اثر
کارگران ثانویه غلبه کند ،وضعیت رکودی اقتصاد ،افراد بیشتری
را به ورود به بازار کار ترغیب میکند و این افراد ،افرادی هستند
که در تأمین معیشــت خانوار به کمک نانآور اصلی میآیند .در

صورتیکه اثر جویندگان دلســرد غالب باشد ،نرخ بیکاری باا در
اقتصاد ،بسیاری از افراد را متقاعد میکند که به یافتن شغل پایان
دهند و از بازار کار خارج شوند .پس رابطه منفی یک به یک بین
نرخ رشد اقتصادی و بازار وجود ندارد و باید به خالص این دو اثر
توجه شــود.یکی دیگر از دایل عدم وجــود رابطه منفی یک به
یک بین نرخ رشد اقتصادی و بیکاری ،وجود دو اثر متفاوت رشد
اقتصادی بر نرخ بیکاری است .به عبارت دیگر نرخ رشد اقتصادی
دو اثر درآمدی و جانشــینی بر نرخ مشــارکت و در نتیجه نرخ
بیکاری دارد .اثر جانشــینی نرخ رشد اقتصادی منجر به افزایش
نرخ مشارکت و کاهش نرخ بیکاری میشود و اثر درآمدی منجر
به کاهش نرخ مشارکت و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری میشود
بنابراین برآیند این دو اثر چگونگی تأثیر نرخ رشــد اقتصادی بر
نرخ بیکاری را مشخص خواهد نمود.یکی دیگر از دایل واکنش
متفاوت نرخ بیکاری به نوسانات اقتصادی ،ترکیب وضعیت شغلی
شاغان کشور است .به گونهای که با کمتر بودن سهم افراد مزد
و حقوقبگیر از کل شاغلین و بیشتر بودن سهم شاغلین کارفرما
و کارکن مســتقل ،تغییرات نرخ بیکاری غالباً اثرضد چرخههای
تجاری خواهد داشت.

سمت تقاضای نیروی کار
از مشــخصههای برجســته اقتصاد ایران وابســتگی زیاد رشد
اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از
جمله نیروی کار در رشــد اقتصادی است .بنابراین به دلیل سهم
پایین عامل نیروی کار در رشــد اقتصادی ،رابطه نرخ بیکاری در
رشد اقتصادی ،در ایران ضعیف است.در اقتصاد ایران اثر مستقیم
و غیر مستقیم نفت در رشد اقتصادی بسیار بااست .در بلندمدت
اثر غیر مســتقیم درآمدهای نفتی در رشــد اقتصادی بااســت
و در کوتاهمدت و شــرایط خاص تحریمی و یــا لغو تحریم ،اثر
مستقیم نفت از کانال ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادی
بســیار بااست .با توجه به اشتغالزایی اندک بخش نفت و ثبات
ظرفیتهای اشــتغال آن در طی ســالیان متمادی ،ارتباط رشد
اقتصادی خصوصاً در شــرایط تحریمی با اشتغال و بیکاری قطع
میشود.در دوران کاهش درآمدهای نفتی ،اقتصاد ایران با کاهش
شدید تشکیل ســرمایه مواجه میشود با توجه به وابستگی زیاد
رشد اقتصادی به موجودی سرمایه ،در این دوران رشد اقتصادی
نیز کاهش مییابد .در صورتی که همانگونه که اشاره شد اشتغال
تحت تأثیر این کاهش قــرار نگرفته و بعضاً برای جبران کاهش
موجودی سرمایه بر تابع تولید ،از نیروی کار بیشتری هم استفاده
میشود.بررســی آمارها نشان میدهد که در طی سالیان اخیر به
جز در ســالهای برجام و تحریم ،رابطه منطقی بین نرخ بیکاری
در رشــد اقتصادی برقرار بوده اســت .اما بهواسطهی تحریمهای
بینالمللی و نقش زیاد بخش نفت ،این رابطه در سالهای برجام و
تحریم قطع شده است .در صورت بازسازی رشد اقتصادی و خروج
اثرات تحریم سالهای  ۱۳9۷و  ۱۳98از رشد اقتصادی به الگوی
بلندمدت که در آن رابطه عکس بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی
وجود دارد بر خواهیم گشت.

افزایش 38درصدی اجارهبها در فصل بهار نسبت به سال گذشته در شهر تهران

تخورده
تهایشکس 
کهایپایینقربانیسیاس 
ده 

بر اســاس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ،در شهر
تهران اجارهبها واحد مســکونی در فصل بهار امســال
نسبت به فصل مشــابه سال گذشته بیش از ۳8درصد
افزایش یافتهاســت؛ این در حالی اســت که مسئوان
بر عدم افزایــش اجاره بها بیــش از  ۲۵درصد تأکید
میکنند .بار دیگر قدرت بازارها و متغیرهای اقتصادی
به مسئوان یادآور شــدند که اتخاذ هر گونه سیاست
مداخلهای بدون پشــتوانه ،محکوم به شکســت است.
طی چند ماه اخیر افزایش سرسامآور قیمتها در بازار
مسکن ،خرید خانه را برای بسیاری از خانوار به آرزویی
محال مبدل کردهاست .اما شــاید این روزها آنچه که
موجب نگرانی است ،افزایش سرسامآور قیمتها در بازار
اجاره میباشد .در حقیقت اگر همین چند سال پیش
خانوارها آرزوی خرید خانه را در ســر داشتند ،اکنون
نگران آن هستند که نتوانند خانه مناسبی را برای اجاره
در این بــازار عجیب و غریب پیدا کنند .این شــرایط
سیاســتگذاران و مســئوان را به تکاپو برای کنترل
قیمتها به ویژه در بازار اجاره انداخته و طی این مدت
طرحهایی همچون تعیین سقف افزایش اجاره بهاء و وام
ودیعه مســکن ارائه شدهاست .حتی یکی از مسئوان
کشور در مصاحبه تلویزیونی بیان داشت که مستاجران
در صورت افزایش اجارهبها بیش از  ۲۵درصدی از سوی
موجر ،میتوانند از تخلیه خانه امتناع نمایند!
با وجود تمامی طرحها و اقدامات کارشناســانه از سوی
مسئوان ،انتشار آمار و اطاعات بازار مسکن شهر تهران
در فصل بهار از ســوی مرکز آمار حاکی از آن است که
میانگین هزینه رهن هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران
به بیش از یک میلیون و  8۵۰هزار تومان رسیدهاست.
به بیان دیگر ،هزینه رهن کامل یک آپارتمان  ۶۰متری
در شــهر تهران در بهار امسال به طور میانگین بیش از

 ۱۱۱میلیون تومان برای خانــوار هزینه در بر خواهد
داشت که حاکی از رشد بیش از  ۳8درصدی نسبت به
بهار سالگذشتهاست .یعنی خانوار برای تمدید قراداد
اجــاره به طور میانگین بایســتی بیش از  ۳8درصد بر
اجاره پرداختی خود بیفزایند؛ عددی فراتر از  ۲۵درصد
مدنظر مسئوان .باید توجه داشت که این ارقام مربوط
به فصل بهار میباشد و دور از انتظار نیست که در فصل
تابستان با اعداد و ارقام عجیبتری روبرو شویم؛ چرا که
این فصل با توجه به افزایش تقاضا برای اجاره نسبت به
ســایر فصول ،افزایش قیمت بااتری را تجربه میکند.
همانگونه که مشــخص اســت ،طی ده سال گذشته
روند هزینه اجارهبها در شهر تهران افزایشی بودهاست.
بهگونهای که هزینه رهن یک مترمربع واحد مسکونی از
 ۲8۷هزار تومان در بهار  ۱۳89به بیش از یک میلیون و
 8۵۰هزار تومان افزایش یافتهاست؛ افزایش بیش از ۶.۵
برابری طی ده سال .برای آنکه بتوان تصویر روشنتری
از افزایــش قیمتها در بــازار اجاره در شــهر تهران
داشتهباشیم ،به بررسی این موضوع پرداختیم که با ۶۰
میلیون تومان ودیعه از ســال  ۱۳89تا کنون ،هر سال
آپارتمان با چه متراژی را میتوانستیم به صورت رهن
کامــل اجاره نماییم .در بهار  ۶۰ ،۱۳89میلیون تومان
هزینه رهن یک آپارتمان  ۲۱۰متری در شــهر تهران
بود که در بهار امســال با این مبلغ میتوانســتیم یک
خانه  ۳۲متــری را به صورت رهن کامل اجاره نماییم.
بررســی توزیع اجارهبها در میان مناطق  ۲۲گانه شهر
تهران حاکی از این است که منطقه یک بااترین هزینه
اجاره بهاء را در فصل بهار ثبت کردهاست؛ بهگونهای که
هزینه رهن کامل یک متر مربع واحد مسکونی در این
منطقــه به طور میانگین برابر با  ۳میلیون و  ۲۶۰هزار
تومان در فصل بهار بودهاســت .در نقطه مقابل ،منطقه

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس:

:واریز پول فروش سهام
عدالت در چند مرحله به
حساب مشموان

 ۱9قــرار دارد که با هزینه رهــن  8۵۷هزار تومانی به
ازای هــر مترمربع ،ارزانترین منطقه تهران برای اجاره
به حســاب میآید .همچنین در میان مناطق  ۲۲گانه
شهر تهران ،بیشترین افزایش اجارهبها در بهار امسال
نســبت به فصل مشابه سال گذشته ،مربوط به منطقه
 ۲۲میباشــد .در این منطقه اجاره بها نسبت به سال
گذشــته در فصل بهار  4۱درصد افزایش یافتهاســت.
منطقه  ۱۶نیز با افزایش  ۳4درصدی کمترین افزایش
اجاره بها را به ثبت رساندهاست.همانگونه که مشخص
است مناطق مختلف تهران از لحاظ میزان و همچنین
افزایش اجارهبها تفاوت قابل ماحظــهای دارند .برای
آنکه بتوان تصویر روشــنتری از ایــن تفاوت در ذهن
داشتهباشیم ،این موضوع را بررسی میکنیم که با ۱۰۰
میلیون تومان ودیعه ،در مناطق مختلف ،آپارتمان با چه
متراژی را میتوان به صورت رهن کامل اجاره نمود .بر
اساس قیمتهای ثبت شده در بهار امسال ،در منطقه
یک که بااترین اجاره بها را به خود اختصاص دادهاست،
میتوانیــم با این مبلغ آپارتمان بــا متراژ  ۳۱متری را
اجاره نماییم .در نقطه مقابل با  ۱۰۰میلیون تومان در
منطقه  ۱9قادر به اجاره آپارتمان  ۱۱۷متری هستیم.
آنچه که از بررسی آمار و ارقام بدست میآید این است
که شــرایط کنونی بازار مســکن بیش از همه زندگی
دهکهای پاییــن درآمدی را تحت تأثیر قرار میدهد.
شاید اغراق نباشد که بگوییم که در بحرانیترین برهه
زمانی به سر میبریم و طی چند دهه گذشته هیچگاه
بازار مسکن به این صورت ملتهب نبودهاست .بنابراین
انتظار این است که مسئوان به اقتضای شرایط کنونی
از طرح سیاستهای غیرکارشناسانه پرهیز کنند و بیش
از گذشته نسبت به طرحها و سیاستهای اتخاذی خود
وسواس داشتهباشند.

مدیر نظارت بر کارگزاران ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت :هر
یک از سهام موجود در سبد سهام عدالت به صورت مجزا فروخته
میشود؛ بنابراین ممکن اســت کل فرایند فروش سهام عدالت
متعلق به مشمول در چندین مرحله انجام و وجوه آن نیز به تدریج
واریز شود« .محمد عطایی» در نامهای خطاب به نایب رییس هیات
مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار ،ضمن تاکید بر
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گزیده خبر
آخرین وضعیت پرداخت بیمه بیکاری؛

جاماندگان بیمه بیکاری کرونا چه کنند؟
بررســی آخرین وضعیت حمایت از بیکاران در دوره کرونا ،حاکی از آن اســت
که اگر مدت بیکاری افراد تا خرداد ادامه داشته باید به دفاتر پیشخوان مراجعه
کنند و سپس وارد سامانه  prkar.mcls.gov.irشوند .پس از شیوع ویروس کرونا و
تأثیر آن بر کسب و کارها در سراسر کشور که منجر به توقف فعالیتها و تعدیل
بسیاری از نیروهای کار شد ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در  ۲۳اسفند ماه
سال گذشته ،اقدام به طراحی سامانه بیمه بیکاری کرد تا از این طریق کارگرانی
که به دلیل شــیوع ویروس کرونا بیکار شــده اند ،شناسایی شده و به مدت سه
ماه (اســفند ،فروردین و اردیبهشت) بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه بر اساس
تبصــره  ۲ماده  ۲قانون کار دریافت کنــد و بتوانند با این بیمه بیکاری ،گذران
معیشت کنند که در همین ارتباط دولت اعام کرد مبلغ  ۵هزار میلیارد تومان
برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده است.بر این اساس ،با توجه
به جمع آوری اطاعات و تخصیص منابع ازم ،بیمه بیکاری ناشــی از کرونا تا
اردیبهشت ماه توســط خزانه داری کل کشور به حساب مشموان واریز شد و
آنطور که سازمان تأمین اجتماعی اعام کرد بیش از  9۰درصد مشموان ثبت
نام شده ،مقرری را دریافت کردند.در این بین برخی از کارگرانی که شغلشان را از
دست دادن بنا به دو دلیل «ثبت اشتباه شماره حساب یا شماره تماس» و «عدم
ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری و مراجعه صرف به ادارات کار و مراکز کاریابی»
موفق به دریافت بیمه بیکاری نشدند.ابتدا اعام شد که جاماندگان با تلفن گویای
مرکز ارتباطات مردمی ســازمان تأمین اجتماعی به شماره  ۱4۲۰تماس گرفته
و راهنمایی ازم را جهت رفع مشــکات احتمالی دریافت کنند ،اما با توجه به
عدم دسترسی برخی از افراد به این تلفن گویا ،باز هم جاماندگان نتوانستند شرح
حالی از وضعیت خود ارائه دهند.
جاماندگان به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند
در همیــن حــال ،پیگیریهایی از وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در مورد
وضعیت کارگران جامانده از بیمه بیکاری ،از آن حکایت داشــت که آن دسته از
جاماندگان بیمه بیکاری کرونا که مدت بیکاری آنها تا خرداد ماه استمرار داشته،
باید جهت احراز هویت به دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه کنند و سپس مطابق
با پیامک ارســالی از سوی وزارت تعاون ،وارد ســامانه  prkar.mcls.gov.irشوند.
همچنین در صورتی که بیکاری افراد از اسفند ماه سال گذشته تاکنون استمرار
داشته و یا اینکه از ابتدای خرداد ماه بیکار شده اند ،باید باز هم به سامانه prkar.
 mcls.gov.irمراجعه کنند.توجه شود که اگر افراد قب ًا در سامانه prkar.mcls.gov.ir
احراز هویت شده اند ،دیگر نیازی به احراز هویت مجدد نیست و با ورود پسوردی
که در اختیار دارند میتوانند وارد سامانه جامع روابط کار شود و زیرسامانه بیمه
بیکاری راا نتخاب و مدارک مورد نیاز مربوط به علت بیکاری و … را آپلود کند.بر
پایه این گزارش ،مطابق با اطاعات جمع آوری شــده از کاریابیها و ادارات کار،
 ۱4هزار نفر صرفاً به این مراکز مراجعه کرده اند که جزو جاماندگان محســوب
شده و از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پیامک دریافت کرده اند.
بیمه بیکاری بر اساس ماده  ۷قانون واریز میشود
البته آنطور که وزارت تعاون اعام کرد ،برای افرادی که از ابتدای خرداد ســال
جاری بیکار میشــوند و یا اینکه بیکاری آنان اســتمرار داشــته باشد ،هرگونه
پرداخت صرفاً بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی و ماده  ۷قانون بیمه بیکاری
خواهد بود؛ همچنین ازم است افراد شروط قانونی اعام شده را دارا باشند تا در
صورت تأیید مدارک و مستندات ،بیمه بیکاری واریز شود.بر این اساس ،مطابق
بــا ماده  ۷قانون بیمه بیکاری ،میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده
 ۷قانون بیمه بیکاری  ۵۵درصد متوســط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه
شــده است .البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ بیمه بیکاری نباید از
حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال کمتر باشد و همچنین نباید از
 8۰درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.گفتنی است ،مطابق با آخرین
آمارها 8۶۳ ،هزار و  ۶۰۵نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند که از این تعداد
 ۷۲۳هزار و  49۶نفر حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری شناخته شدهاند.

استانها
نمایشگاه جدید اصفهان آبروی نصفِجهان
را میخرد
نمایشگاههای تخصصی و بینالمللی به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای
اقتصادی در تمام دنیا ،بســتری بسیار مناســب برای تمرکز بر تولید و اشتغال
هســتند و به اعتقاد فعــاان اقتصادی اســتان ،بهرهبرداری از پــروژه جدید
نمایشــگاه اصفهان میتواند محل بروز و ظهور فرصتهای تازه برای اصفهان و
کشور باشد.به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشگاههای بینالمللی استان
اصفهان ،معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با اعتقاد بر اینکه
متاســفانه طی سالیان گذشــته اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین استانهای
صنعتی کشور ،نمایشگاهی در خور این شهر نداشته است ،میگوید :خوشبختانه
پروژه بزرگ نمایشــگاه اصفهان در حال راهاندازی است که میتواند محلی برای
نمایش تولیدات ،افزایش فروش و گردش مالی باای اســتان و کشــور باشــد.
حسن قاضیعســگر تاکید میکند :با بهرهبرداری از نمایشگاه اصفهان میتوان
از شرکتهای مطرح و بزرگ کشور برای حضور در آن به عنوان محلی آبرومند
دعوت کرد که موجب رونق بســیاری از فعالیتها در استان خواهد شد .وی با
اعتقاد بر اینکه تولید تنها نمیتواند ارزشافزوده ایجاد کند ،میگوید :در نخستین
گام باید به دنبال رفع مشکل فروش ،بازارسازی و بازاریابی باشیم و به طور قطع
نمایشگاه میتواند در فعالسازی فروش و اطاعرسانی به دیگر فعاان اقتصادی
و توسعه اقتصادی بسیار کارساز عمل کند؛ از سوی دیگر کاهش بروکراسی اداری
در اســتان اصفهان برای ارائه خدمات به فعاان اقتصادی بسیار ضرورت دارد تا
در ســایه نمایشگاه بتوان به شــکوفایی حوزه تولید و صنعت کمک کنیم .وی
ادامه میدهد :اگر این نمایشگاه بتواند شرکتهای مختلف خارجی را از سراسر
دنیا جذب کند ،با افزایش ضریب اشــغال هتلها و ...میتواند در توسعه صنعت
گردشگری اصفهان تاثیرگذار باشد؛ البته ازمه اصلی این مسئله فعال شدن حوزه
دیپلماسی خارجی و توسعه روابط با دیگر کشورها است .معاون استاندار اصفهان
همچنین با بیان اینکه با وجود تحریمها ،ایران همچنان با کشــورهای همسایه
خود در ارتباط است و میتوانیم بازارهای هدف خود را بر آنها معطوف کنیم،

ضرورت اطاع رسانی دقیق در ارتباط با فروش سهام عدالت ،افزود:
سبد سهام عدالت متعلق به مشموانی که روش مستقیم را انتخاب
کردهاند ،اکنون متشــکل از سهام  49شرکت است که سهام ۳۶
شرکت آن در بورس قابل معامله بوده و باقی آن اکنون در بورس
وارد نشده و قابلیت معامله را ندارند؛ بنابراین در حال حاضر امکان
ثبت سفارش فروش صرفا در خصوص شرکتهای قابل معامله در

بورس فراهم است .وی افزود :در صورت ثبت سفارش ،هر یک از
سهام موجود در سبد متعلق به مشمول به صورت مجزا فروخته
شده و واریز وجه آن نیز به صورت مجزا به حساب بانکی مشمول
صورت میپذیرد؛ بنابراین ممکن اســت کل فرایند فروش سهام
عدالت متعلق به مشمول در چندین مرحله صورت گرفته و وجوه
آن نیز در چندین مرحله به حساب مشمول واریز شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

درخشش آبفا استان اصفهان در دومین
جشنواره نیرو و رسانه
شرکت آبفا اســتان اصفهان در دومین جشنواره نیرو و
رسانه موفق به کسب رتبه دوم در رشته موشن گرافیک
شد .مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا
استان اصفهان اعام کرد :این جشنواره با شعار محوری
«سازگاری با تغییر اقلیم» برگزار شد و هدف از برگزاری
آن توسعه مشارکت رســانه ها و وزارت نیرو در راستای اصاح شیوه مصرف بود.
ســید اکبر بنی طبا ضمن تقدیر از همکاری اصحاب رسانه با آبفا استان اصفهان
در فرهنگ سازی مدیریت مصرف عنوان کرد :بخش بزرگی از اعتماد مردم به آبفا
اســتان اصفهان نتیجه ی اطاع رسانی صحیح و به موقع رسانه ها بوده است و
این امر نشان می دهد که رسانه ها به مسئولیت اجتماعی خود در قبال مساله ی
حیاتی مانند آب ،به درستی عمل کرده اند .وی ضمن ابراز امیدواری در خصوص
تداوم این جشنواره تصریح کرد :از میان  ۵۵۷اثر رسیده به جشنواره ،طی دو مرحله
 ۴۰اثر نهایی حائز رتبه های اول تا سوم در محورهای مختلف شدند و آبفا استان
اصفهان نیز موفق شد رتبه دوم در رشته موشن گرافیک را کسب کند .گفتنی است
نخستین جشنواره نیرو و رسانه سال گذشته با شعار محوری «مدیریت مصرف و
تقاضا» مقارن با روز جهانی آب در دوم فروردین ماه برگزار شد.
در بازدید معاون رئیس جمهور از تصفیه خانه فاضاب ساری؛

فعالیت مدول دوم تصفیه خانه فاضاب مورد
آزمایش قرار گرفت
همزمان با ســفر دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به مازندران و طی
بازدید از تصفیه خانه فاضاب ساری ،فعالیت مدول دوم
تصفیه خانه مورد آزمایش قرار گرفت.دکتر نوبخت در
این بازدیــد اجرای طرحهای فاضاب را از اولویت های
دولت دانست و گفت :با اعتباری که برای اجرای این طرح درنظرگرفته شد ،پیش
بینی می شــود تا  ۲ماه آینده مدول دوم این تصفیه خانه به بهره برداری برسد.
مدیرعامل آب و فاضاب استان مازندران نیز در این بازدید ضمن اشاره به اینکه
طرح تصفیه خانه فاضاب شــهر ساری در زمینی به مساحت  ۱۲هکتار و در ۴
مدول طراحی شده است ،افزود :مدول اول این تصفیه خانه ظرفیت جمع آوری
و تصفیه  ۲۳۲۴۰متر مکعب فاضاب در شــبانه روز را داراست.مهندس مجید
عبدالهی ادامه داد :عملیات احداث مدول دوم نیز با همین ظرفیت از سال ۱۳۹۲
آغاز شد و در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.وی فرایند تصفیه فاضاب
در مــدول دوم را لجن فعال با هوادهی عمقی و اختاط کامل( )MLEعنوان و
تصریح کرد :این تصفیه خانه ۱۰۵هزار نفر از جمعیت شهرساری را تحت پوشش
قرار می دهد.مدیرعامل آبفا مازندران به اقدامات انجام شده دراجرای طرح جمع
آوری و تصفیه فاضاب این شهر اشاره کرد.

طرح رینگ آبرسانی کانشهر تبریز با ۲۵۰
میلیارد در حال اجراست
آذربایجان شرقی – وحید خوش زرع :فرماندار کانشهر
تبریز با حضور مدیران شرکت های آب و فاضاب و آب
منطقه ای ،معاون بهره برداری آب و تعدادی از مسئولین
از سایت و تاسیسات تله متری و سامانه واحد  ،۱۲۲طرح
احداث رینگ جنوب تبریز و تاسیســات ،مخازن و طرح
های در دست اجرا بازدید کرد .به گزارش خبرنگار ما درآذربایجان شرقی ،مدیرعامل
شرکت آب و فاضاب استان در جلسه بازدید از طرح ها و تاسیسات کانشهر تبریز،
گزارش کوتاهی از عملکرد و فعالیت های این شرکت در خصوص نحوه اجرا و هدف
از اجرای طرح رینک تبریز را تشریح کرد.وی در این جلسه اظهار داشت :طرح رینگ
آبرسانی کانشهر تبریز حدود  ۲۵کیلومتر بوده و از شهرک اندیشه تبریز شروع و
تا شهرک خاوران ادامه خواهد داشت و هدف از اجرای رینک تبریز تکمیل چرخه
توزیع آب شرب کانشهر تبریز است .وی افزود :به دلیل عدم وجود رینگ ،شبکه
شهری آبرسانی که بتواند کانشهر تبریز را در مواقع لزوم خدمات رسانی کند و به
صورت یکنواخت کل شهر تبریز را تحت پوشش آبرسانی قرار دهد.
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد:

تو سعه شبکه گاز گام نخست در تامین انرژی
استان البرز اکنون با بهره مندی حدود  ۹۹درصد جمعیت سه میلیون نفری آن از
سوخت پاک در ردیف مناطق سبز کشور قرار دارد.به گزارش روابط عمومی شرکت
گاز استان البرز،حسین تقی نژاد مدیر عامل شرکت گاز استان البرز اظهار داشت :از
آنجا که بیشتر مناطق شهری استان البرز از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده  ،براین
اسال شرکت گاز استان البرز تامین انرژی ساکنان روستاها را در اولویت قرار داده و
از روستاهای کم جمعیت گرفته تا مناطق کوهستانی و سردسیر استان پروژه های
گازرسانی با سرعت در حال انجام است.این پروژه ها یکی پس از دیگری و در فواصل
کم زمانی بهره برداری می شود ضمن آنکه با گازر رسانی به روستاها ساکنان این
مناطق از دغدغه تهیه نفت سفید رهایی می یابند.اجرای پروژه های گازرسانی در
مناطق روستایی استان البرز موجب شده تا در این سال ها میزان بازگشت مهاجران
شــهرها به روستاهای البرز افزایش یابد و اشتغال روستایی رونق بیشتری به خود
بگیرد.به گفته حسین تقی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان البرزتا قبل از سال ۹۲
از مجموع  ۲۸۸روستای استان  ۱۲۳روستا از نعمت گاز بهره مند بوده و طی هفت
سال گذشته تاکنون این رقم به  ۱۵۴روستا افزایش یافته است.

ماقات مجازی مردم گلستان در هفته دولت
با وزیر نیرو
مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان از فراخوان ارسال
پرســش از وزیر نیرو به مناسبت هفته دولت خبر داد .به گزارش روابط عمومی
 ،رحمــت قره خانی گفت  :همزمان با هفته دولت ،وزیر نیرو با حضور در پخش
زنده شبکه ویدئویی آپارات به سواات و مشکات مردم پاسخ میدهد.وی گفت :
ماحظات بهداشتی مرتبط با شیوع ویروس کرونا و هشدارهای ستاد ملی مقابله
با کرونا باعث شــده تا در هفته دولت امسال ،بســیاری از برنامهها مردمی وزرا
و مســئوان اجرایی کشــور تحت تاثیر این موضوع قرار گیرد .از این رو ،روابط
عمومی وزارت نیرو درصدد است تا این حضور و پاسخگویی مسئوان به مردم را
در بســتر فضای مجازی و به صورت آناین اجرایی کند.قره خانی اضافه کرد :بر
همین اساس ،رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در روز چهارشنبه  ۵شهریورماه ساعت ۱۴
با حضور در پخش زنده شــبکه ویدئویی آپارات به سواات دریافت شده از سوی
مردم پاسخ خواهد داد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

استانها

@sobheqtesad
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مدیر عامل بورس انرژی تشریح کرد:
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جزییات عرضه اولیه اوراق  ۲۰هزار میلیارد ریالی نفت در بورس
مدیر عامل بورس انرژی ایران از جزییات عرضه اولیه قراردادهای
سلف موازی اســتاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی
نفت ایران که در روز یکشــنبه ( ۲۶مرداد ماه) انجام میشــود،
خبــر داد و گفت :حجم این تامین مالــی  ۲۰هزار میلیارد ریال
است«.سید علی حسینی» با اشــاره به عرضه اولیه قراردادهای
سلف موازی اســتاندارد نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی
نفت ایران که در روز یکشــنبه ( ۲۶مرداد ماه) انجام می شــود،
گفت :ناشر این اوراق شرکت ملی نفت ایران و هدف از این عرضه
تامین مالی طرحهای توسعهای و هزینههای جاری شرکت ملی
نفت ایران است که در دو نماد «سنفت  »۰۰۲و « سنفت »۰۰۳
انجام میشــود.مدیر عامل بورس انرژی ایران اظهار داشت :این
اوراق بــه ترتیب ابــزار مالی اختیار فــروش و خرید  ۱۸.۵و ۱۹
درصدی بوده و بازارگردان نیز با نرخ سود روزشمار ساانه ۱۷.۵
درصد نســبت به نقدشوندگی اوراق در طی دوره معاماتی اقدام
میکند.وی گفت :طــول دوره عرضه اولیه در این نماد ،یک روز
کاری و از ساعت  ۸:۳۰تا  ۱۲:۳۰خواهد بود ،سررسید این اوراق
دو ســال شمســی بوده و معامات ثانویه این اوراق نیز حداکثر
 ۱۰روز کاری پس از پایان روزعرضه اولیه آغاز میشود.حســینی
قیمت پایه هر قرارداد را  ۹میلیون و  ۴۴۶هزار و  ۲۲۰ریال اعام
کرد که بدین ترتیب حجم تامین مالی در نماد «ســنفت،»۰۰۲
معادل پانزده هزار میلیارد ریال و در نماد «ســنفت  ، »۰۰۳پنج
هزار میلیارد ریــال خواهد بود .مدیر عامل بــورس انرژی ایران
افزود :عملیات بازارگردانی این اوراق به طور جداگانه توســط دو
شرکت تأمین سرمایه انجام میپذیرد و کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی که دارای کد معاماتی بورس انرژی هســتند طی دوره
عرضــه اولیه و معامات ثانویه میتوانند از طریق کارگزاریهای
شرکت نفت و گاز پتروچاینا و شرکت
سینوپک ،بزرگترین پاایشگاه چین،
هر کدام  ۵تا  ۶نفتکش بزرگ را برای
بارگیری نفت آمریکا در ماه های اوت
و سپتامبر اجاره کرده اند که هر کدام
ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت
را دارند .به گــزارش رویترز ،تاجران
نفت آمریــکا و واردکنندگان چینی
اعام کردند ارسال محمولههای نفت
خام آمریکا بــه چین طی هفته های
آینده افزایش خواهــد یافت .چین و
آمریــکا قصد دارند پس از یک جنگ
تجــاری طوانی ،قرارداد تجاری خود
را بررســی کنند .شــرکت های نفت
دولتی چین موقتــاً نفتکش هایی را
برای حمل حداقل  ۲۰میلیون بشکه
نفت خام آمریکا بــرای ماه های اوت

دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی نسبت به خرید و فروش این
اوراق اقدام کنند.وی افزود :مهلت تســویه در دوره عرضه اولیه و
معامات ثانویه یک روز کاری پس از انجام معامله بوده و تسویه
نقدی در سررســید نیز حداکثر سه روز کاری پس از آخرین روز
معاماتی خواهد بود.حسینی در مورد نحوه تعیین قیمت پایه این

چین خرید نفت از آمریکا
را افزایش داد
و ســپتامبر اجاره کردهاند .این اقدام
چین نگرانیهای آمریکا در مورد عدم
پیروی چین از تعهداتش طبق مرحله
اول قرارداد تجاری را کاهش می دهد.
چیــن در  ۲۰۱۸قبــل از افزایــش
درگیری های تجاری با آمریکا۵.۴۲ ،
میلیــارد دار نفت از آمریکا وارد کرد
و بزرگتریــن خریدار نفــت خام این
کشور بود .چین در ماه ژانویه قول داد
 ۱۸.۵میلیارد دار بیشــتر از ۲۰۱۷
محصــوات انرژی آمریــکا از جمله
نفــت خام و گاز طبیعی این کشــور

با حضور معاون رییس جمهور؛

فعالیت آزمایشی نیروگاه  ۲۰۰تنی زبالهسوز
نوشهر آغاز شد

فعالیت آزمایشی نیروگاه زبالهسوز نوشهر با حضور معاون رئیس
جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه آغاز شد.ســاخت
نیروگاه زباله سوز نوشهر با هدف فراوری  ۲۰۰تن زباله تولیدی
شهرستان های نوشهر ،چالوس و کاردشت و تولید حدود سه
مگاوات برق در ســاعت در سال  ۱۳۹۰در زمینی به مساحت
حدود  ۲هکتار در منطقه "پلنگ چال"نوشهر کلنگ زنی شد و بنا به وعده مسئوان وقت
قرار بود حداکثر طی  ۲سال به بهره برداری برسد.بر اساس گزارش های رسمی تاکنون
برای ســاخت این نیروگاه حدود  ۱۱۲میلیارد تومان هزینه شده که حدود  ۲۶میلیارد
تومان آن از محل سفر مقام معظم رهبری بود و بقیه از محل اعتبارات ملی تامین شده
است.بهره برداری رسمی از این نیروگاه که گفته می شود از لحاظ برخورداری از آخرین
اســتانداردهای زیســت محیطی جهان دومین در نوع خود پس از نیروگاه تهران است
زمینه اشتغال دستکم  ۶۰نفر را فراهم می کند.

را در ســال جاری میادی خریداری
کند کــه برابر با حــدود  ۲۵میلیارد
دار می شــود .همــه گیری ویروس
کرونا باعث شد چین تا  ۳۰ژوئن تنها
 ۲.۰۶میلیارد دار نفت خام آمریکا را
خریداری کرده باشــد .اخیرا ً واردات
نفت خام آمریکا توســط شرکت نفت
و گاز پتروچاینا و شــرکت سینوپک،
بزرگترین پاایشــگاه چین ،افزایش
یافته اســت .اطاعــات ریفینیتیو
ایکون نشــان می دهــد  ۳۲میلیون
بشکه نفت آمریکا در ماه اوت به چین

اوراق اظهار داشــت :بر اساس مصوبه هیات پذیرش بورس انرژی
ایران ،قیمت پایه این اوراق حاصلضرب قیمت رســمی فروش
نفت خام سنگین صادراتی ایران بر حسب دار با در نظر گرفتن
شــرایط حاکم بر بازار و آخرین نرخ خرید و فروش اسکناس دار
به ریال در سامانه سنا بانک مرکزی یک روز کاری قبل از انتشار
می رســد .این دو شرکت چینی هر
کدام  ۵تا  ۶نفتکش بــزرگ را برای
بارگیری نفت آمریکا در ماه های اوت
و سپتامبر اجاره کرده اند که هر کدام
ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت
را دارند .منابع کشــتیرانی نشان می
دهد صادرکنندگان نفــت آمریکا از
جمله شرکتهای اکسیدنتال پترولیوم،
ایکویینر و ویتــول هرکدام یک یا دو
نفتکش را اجاره کــرده اند.پتروچاینا
قصد دارد  ۳میلیون تن معادل حدود
 ۲۲میلیون بشکه از نفت خام آمریکا
را بــه ارزش یک میلیارد دار تا پایان
ســال جاری میادی خریداری کند.
این قراردادهای جدید نشان میدهد
چین هنوز هم قصــد دارد به اهداف
خرید خود طبق قرارداد تجاری برسد.

در فازهای  ۲و  ۳رقم خورد

افزایش  ۲درصدی تولید گاز پارس جنوبی
مدیر پاایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت :در  ۴ماهه ابتدایی سال
جاری نســبت به مدت مشــابه خوراک دریافتی و تولید گاز فازهای  ۲و ۳
افزایش یافته است.حسین باغبان با بیان اینکه تا پایان سال گذشته میزان
تولید پاایشگاه دوم حدود  ۱۲۵درصد میزان طراحی بوده است ،اظهار کرد:
در سال جاری نیز با توجه به افزایش  ۲درصدی خوراک دریافتی از فازهای
 ۶و  ۷و  ۸نسبت به مدت مشابه سال قبل گاز تولیدی نیز  ۲درصد افزایش
یافته اســت.وی گفت :کاهش توقفات واحدهای فرآیندی و بهبود شرایط
فرآیندی نیز با توجه به اهداف موجود در راســتای افزایش تولید در دستور
کار اســت.مدیر پاایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی انجام تعمیرات به
موقع و محقق شــدن تمام برنامههای تعمیراتی را نیز از جمله فعالیتهای
مهم در سال جاری در راســتای پایداری تولید در فازهای  ۲و  ۳دانست و
افزود :برای تحقق این موضوع نیز برنامهریزی مناســب صورت گرفته و در
دستور کار است.

اطاعیه عرضه (سه شنبه  ۲۱مرداد  )۹۹است.مدیر عامل بورس
انرژی با اعام تفاوت بین عرضه اولیه قراردادهای ســلف موازی
نفــت خام در هفتــه پیشرو و طرح ریاســت محترم جمهوری
موســوم به پیش فروش نفت (گشــایش اقتصادی) افزود  :طرح
مذکور در مراحل کارشناســی و هنوز نهایی نشــده است و پس
از تائید مراجع ذیصــاح ،آمادگی عرضه و انجام معامات ثانویه
آن از طریــق بورس انرژی وجود دارد .وی افزود :از اردیبهشــت
 ۹۴تــا کنون بخش خصوصی و دولتــی با داراییهای پایه نفت
خام سنگین ،نفت خام سبک ،میعانات گازی ،بنزین ،نفت کوره
و برق به دفعات نسبت به تامین مالی در قالب قراردادهای سلف
موازی اســتاندارد از طریق بورس انرژی اقدام کردهاند .حسینی
از شرکتهای پاایشگاه ســتاره خلیج فارس ،توسعه نفت و گاز
صبای کنگان ،گروه مپنا ،سنندج مپنا ،گروه آریان ماهتاب گستر
و شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکتهایی نام برد که از سال
 ۹۴تا کنون نســبت به انتشار قراردادهای سلف موازی استاندارد
از طریق بورس انرژی ایران اقدام کردهاند.وی همچنین در مورد
ســابقه تامین مالی شرکت ملی نفت ایران از طریق بورس انرژی
گفت :این شرکت تا کنون طی  ۵مرحله در سال  ۹۴و دو مرحله
در سال  ۹۷و یک مرحله در سال  ۹۸با دارایی پایه نفت کوره از
طریق این بورس تامین مالی کرده است.مدیرعامل بورس انرژی
در پایــان تأمین مالی تولیدکنندگان از طریق بورسهای کاایی
و جمعآوری ســرمایههای خرد عموم مردم بــرای راه انداختن
چرخهای اقتصادی کشور را مطمئنترین راه برای توسعه کشور
و هدایت نقدینگی در مســیر صحیح و مولد دانست و اظهار کرد:
بورس انرژی ایران پذیرای درخواســت تامین مالی متقاضیان در
چارچوب قوانین و مقررات است.

نفت در شکستن سقف قیمت ناکام ماند
بهــای معامات نفت روز جمعه تحت تاثیر پیش بینی های بدبینانه از دورنمای
تقاضای جهانی برای نفت کاهش داشــت اما در پی افت عرضه آمریکا به رشــد
هفتگی دست یافت .مایکل هیوسون ،تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «سی ام سی
مارکتس» اظهار کرد :انتظارات درباره تقاضا برای نفت در آینده هفته گذشــته
از ســوی آژانس بین المللی انرژی و اوپک تعدیل شد.آژانس بین المللی انرژی
( )IEAدر گزارشی که روز پنج شنبه منتشر شد ،پیش بینی خود از تقاضا برای
نفت در ســال  ۲۰۲۰را  ۸.۱میلیون بشکه در روز کاهش داد و به  ۹۱.۹میلیون
بشکه در روز رساند که نخستین بازنگری منفی این آژانس در هفت ماه گذشته
بود .یک روز قبل از آن اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد
تقاضای جهانی برای نفت در ســال  ۲۰۲۰به میزان  ۹.۰۶میلیون بشکه در روز
نســبت به سطح سال  ۲۰۱۹کاهش پیدا کرده و به  ۹۰.۶میلیون بشکه در روز
می رسد در حالی که یک ماه پیش میزان کاهش تقاضا را  ۸.۹۵میلیون بشکه
در روز پیش بینی کرده بود .اداره اطاعات انرژی آمریکا نیز روز سه شنبه میزان
تقاضا برای نفت در ســال میادی جاری را  ۹۳.۱میلیون بشــکه در روز پیش
بینی کرد که  ۸.۱میلیون بشکه در روز کاهش نسبت به سال گذشته نشان می
دهد.مارشال استیوز ،تحلیلگر بازارهای انرژی در شرکت «آی اچ اس مارکیت»
بــه مارکت واچ گفت :دورنمای تقاضا بــرای نفت تحت تاثیر تحوات مربوط به
ویروس کرونا قرار دارد .همچنین بن بست در خصوص بسته کمک مالی جدید
در آمریکا هم ابهاماتی را درباره شدت تاثیر پاندمی ایجاد کرده است.بهای وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در سپتامبر  ۲۲سنت معادل  ۰.۵درصد
کاهش یافت و در  ۴۲دار و دو ســنت در هر بشکه بسته شد .بهای نفت برنت
برای تحویل در اکتبر  ۲۳سنت معادل  ۰.۵درصد کاهش یافت و در  ۴۴دار و
 ۷۳ســنت در هر بشکه بسته شد.برای کل هفته وست تگزاس اینترمدیت ۱.۹
درصد و نفت برنت  ۰.۷درصد رشد هفتگی داشتند.به گفته استیوز ،عرضه جهانی
با صادرات کمتر نفت عربستان به آمریکا و کاهش دوباره تولید آمریکا محدودتر
می شود.گزارش هفتگی اداره اطاعات انرژی آمریکا نشان داد تولید نفت آمریکا
با  ۳۰۰هزار بشکه در روز کاهش ،به  ۱۰.۷میلیون بشکه در روز رسیده و ذخایر
نفت  ۴.۵میلیون بشکه کاهش پیدا کرده که سومین کاهش هفتگی متوالی بوده
است.با وجود کاهش تولید و واردات ،سطح ذخایر نفت آمریکا  ۱۷درصد بااتر از
یک سال پیش و  ۱۵درصد بااتر از میانگین پنج ساله است.طبق گزارش شرکت
خدمات انرژی بیکرهیوز ،شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا که معیاری
برای ســنجش تولید آینده است ،هفته گذشــته برای پانزدهمین هفته متوالی
کاهش یافت و به رکورد پایینی رسید.
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رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشت:

شکایت رسمی ایران از کرهجنوبی کلید خورد

رییــس اتــاق بازرگانی ایــران و کره جنوبی اظهار داشــت:
صحبتهای متفاوتی در این باره انجام شده که نشان میدهد
چیزی بین  6تا  9میلیارد دار پول ایران در کره آزاد نشــده
است اما آن رقمی که اتاق بر روی آن تاکید دارد 8.5 ،میلیارد
دار است .براساس شنیدهها بانک مرکزی ایران در حال آغاز
مقدمات شکایت از کره جنوبی بابت عدم آزادسازی پولهای
کشــورمان اســت در حالی که کرهایها بسیار مصر هستند
که کار به شکایت نکشــد و برای حسن روابط بین دو کشور
پیشنهاد ارایه کااها و اقام دارویی کردهاند.گویا چندی پیش
با جدیت ایران در مقابل کره جنوبی برای آزادسازی دارهای
حبس شــده کشــورمان ،کره محموله  500هزار داری دارو
برای ارسال به ایران آماده کرد اما ایران پذیرش این محموله را
منوط بر موافقت وزارت بهداشت کشورمان اعام کرد و هنوز
هم مذاکرات برای دریافت این محموله نتیجهای نداشته است.
هر چند تصور کره این اســت که با این پیشنهادات میتواند
ســختگیریهای ایران برای پرداخت پولهای بلوکه شــده
را کم کند اما شــنیدهها حاکی از آن است که بانک مرکزی
کشورمان مقدمات شــکایت از کره را آغاز کرده است .طبق
گفتهها آخرین گزینه ما در برابر کره شکایت است و کره هم
به شدت مصر است تا برطرفسازی مشکل دو کشور از کانال
شکایت پیگیری نشود.حسین تنهایی رییس اتاق ایران و کره
جنوبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره روابط بین
دو کشــور بحث از شکایت ایران از کره اظهار داشت :در حال
حاضر بین دو کشور رابطه اقتصادی قابل توجهی وجود ندارد
و میتوان گفت روابط اقتصادی ایران و کره تعطیل شده است.
عما ارتباطی با کرهایها نداریم و فقط با چند شرکت بخش
خصوصی کوچک و بسیار متوسط کرهای در مباحث کااهای
دارویی ارتباطاتی باقی مانده است.
وی ادامــه داد :در حالی که قبا فقط در اتاق بازرگانی با 160

شــرکت کرهای که تعدادی از آنها از شرکتهای بسیار بزرگ
کره بودند ،روابط اقتصادی داشتیم اما امروز تمام شرکتهای
بزرگ ،ایــران را ترک کردهاند و فقط برخی از شــرکتهای
کوچک روابط را ادامه میدهند که حجم آن هم ناچیز است.
رییــس اتاق ایران و کره جنوبی تاکیــد کرد :با مجموعه این
شــرایط طبیعی و منطقی است که بخواهیم بحث شکایت را
دنبال کنیم.تنهایی با اشــاره به ارسال محموله دارویی وعده
داده شده از سوی کره جنوبی گفت :متاسفانه این موضوع هم

حذف برندهای چینی
از شبکههای  ۵Gهند
شــرکتهای هواوی تکنولوژیز و  ZTE Corpبا تیرگی روابط سیاسی
میان هند و چین پــس از درگیریهای مرگبار مرزی ،از برنامه های
هند برای راه اندازی شبکههای  5Gکنار گذاشته شدند .منابع آگاه
اظهار کرده اند هند با استناد بر مقررات سرمایه گذاری به روز شده
در  2۳ژوییه و اشاره به نگرانیهای امنیت ملی ،اجازه حضور شرکتهای
چینی در طرحهای راه اندازی شبکههای  5Gرا نخواهد داد.وزارت
ارتباطات هند مذاکرات درباره راه اندازی آزمایشــی شبکههای 5G
را که به دلیل قرنطینه ملی به تاخیر افتاده بود ،با شرکتهایی شامل
بهارتی ایرتل ،ریاینس جیو اینفوکام و ودافون آیدیا ازســرخواهد
گرفت.تصمیم اخیر هند مشــابه اقدامات آمریکا ،انگلیس و استرالیا
است که نسبت به ارتباط شرکتهای چینی با دولت چین ابراز نگرانی
کرده اند .کمیســیون ارتباطات فدرال آمریکا رســما هر دو شرکت
چینی را تهدید امنیت ملی اعام کرده است.به گفته مقامات هندی،
فرآینده مناقصه  5Gممکن است به سال آینده بکشد .تصمیم برای
ممنوعیت حضور شرکتهای چینی بزودی از سوی دفتر نخست وزیر
هند اعام خواهد شد.اگرچه هند اوایل امسال به هواوی اجازه داد در
آزمایشهای  5Gشرکت کند اما موضعش در برابر شرکتهای چینی
پس از اقدامات چین و اختافات مرزی در اوایل مه سخت گیرانه تر
شد .این اختافات به رویارویی نظامی و کشته شدن  20سرباز هندی
و شماری از سربازان چینی منجر شد.به گفته نیخیل باترا ،تحلیلگر
شــرکت اینترنشنال دیتا کورپ ،زیرســاخت مخابرات به بخشی از
داراییهای امنیت ملی تبدیل شــده و کشــورها به دنبال کنترل و
ســاماندهی آن همانند عملکردشان در بخش آب و برق هستند .اما
بازار هند در حال حاضر با مشکات زیرساختی و رگواتوری مواجه
است و بازار تجهیزات شبکه کوچکی دارد بنابراین چنین تصمیمی،
چالشهای هند را پیچیده تر خواهد کرد.طبق برآورد شرکت آی دی
سی ،انتظار می رود شرکتهای مخابراتی چهار میلیارد دار در ایجاد
زیرساخت  5Gسرمایه گذاری کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ ،این
امر ممکن اســت دشوار باشد زیرا شرکتهایی شامل بهارتی ،ودافون
گروپ و حتی شرکتهای دولتی همچنان برای سودآوری شبکه های
 4Gفعلی به سختی تاش می کنند.
طرح جدید پیشفروش محصوات سایپا؛

عرضه ساینا.اس و کوییک.اس سایپا با
شیوه مشارکت در تولید
طرح جدید فروش محصوات گروه خودروســازی ســایپا با شیوه
مشارکت در تولید با عرضه دو محصول آغاز شد.بهگزارش سایپانیوز،
در ایــن طرح دو محصول ســاینا.اس و کوییک.اس با موعد تحویل
شهریور و مهر  1400عرضه میشوند.در این طرح مبلغ علیالحساب
پیشپرداخت  40میلیون و  800هــزار تومانی برای کوییک.اس و
 ۳9میلیون و  800هزار تومانی برای ســاینا.اس با ســود مشارکت
 6درصد و ســود انصراف  ۳درصد در نظر گرفته شــده اســت.در
این طرح محدودیتهای قبلی نظیر محدودیت کد ملی ،داشــتن
گواهینامه رانندگی ،عدم امکان صلح و فروش وکالتی ،عدم ثبتنام
و صدور فاکتور از ســایپا و ایرانخودرو در  48ماه گذشته ،نداشتن
پاک فعال و همخوانی شــماره حساب ،شماره شبا و شماره کارت
بانکی درنظر گرفته شده است.منتخبان خرید خودرو در طرحهای
فروش فوقالعاده ،پیشفروش یکســاله و پیشفروش مشارکت در
تولید محصوات ســایپا و ایرانخودرو امکان شرکت در این طرح را
ندارند.همچنین متقاضیانی که در خرداد و تیرماه سال جاری جهت
شرکت در روش فروش فوقالعاده ،پیشفروش یکساله و پیشفروش
مشارکت در تولید نســبت به ثبت اطاعات شخصی و دریافت کد
کاربری و رمز عبور اقدام کرده و منتخب نشدهاند ،نیاز به دریافت کد
کاربری و کلمه عبور ندارند.

ابراهیم درســتی نماینده سرپرست وزارت
صمت در اصنــاف کشــور و عضو هیئت
رئیســه اتاقهای اصناف ایران و تهران بر
لزوم آشــنایی وزیرآینــده وزارت صمت با
اصناف تاکید کردابراهیم درســتی نماینده
سرپرســت وزارت صمت در اصناف کشور
و عضو هیئت رئیسه اتاقهای اصناف ایران
و تهران با ابراز تاســف از عدم رأی اعتماد
مجلس به مــدرس خیابانی اظهــار کرد:
مــدرس خیابانی در مدتی کــه به عنوان
سرپرســت فعالیت میکرد اثــرات خوبی

فقط در حد حرف بود و هنوز هم اقدامی انجام نشده است.وی
درباره میزان پولهای بلوکه شــده ایران در کره جنوبی اظهار
داشت :صحبتهای متفاوتی در این باره انجام شده که نشان
میدهد چیزی بین  6تا  9میلیارد دار پول ایران در کره آزاد
نشــده است اما آن رقمی که اتاق بر روی آن تاکید دارد8.5 ،
میلیارد دار اســت.تنهایی با اشاره به ارزش محموله دارویی
کره که قرار اســت به ایران ارســال کند ،ادامه داد :کره قول
داده بــود که حداقل  50میلیون دار را در قالب اقام دارویی

به ایران بازگرداند اما این رقم به  2میلیون دار هم نرســید.
رییــس اتاق ایران و کره با بیان اینکه پیشــنهادات متعددی
به کرهایها برای بازگرداندن پولهای ایران داشتهایم ،گفت:
یکی از پیشــنهادات ما بحث تهاتر این پول با کااهایی مانند
خودرو ،مواد اولیه ،لوازم خانگی ،قطعات خودرو ،پتروشــیمی
و کاغذ و پزشــکی و ...بوده که با این کااها میتوان بخشــی
از این پولهــای ایران را تهاتر کرد.وی ادامه داد :پیشــنهاد
دادیم در هر دو کشــور بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی
موضوع تهاتر را دنبال کنند تا مشــمول تحریمها قرار نگیرند
اما کرهایهــا موافقت نکردند و گفتند از آنجایی که این پول
متعلق به بانک مرکزی ایران است نمیتوان از این مسیر ،این
اقــدام را انجام داد.تنهایی تاکید کرد :در دورهای که امریکا از
برجام خارج نشده بود تعامات بین دو کشور انجام میشد و
در طول دو سال گذشته این مشکل بین دو کشور ایجاد شده
اســت .باید توجه داشته باشیم که کره جنوبی از کشورهایی
بود که وقتی تمام اروپا از روابط اقتصادی با ایران کنار رفت ،با
ایران در حجم باایی رابطه اقتصادی داشت.رییس اتاق ایران
و کره جنوبی تاکید کرد :با فشار حداکثری امریکا ،کره جنوبی
میترسد اگر حمایت امریکا را نداشته باشد ،مورد حمله کره
شمالی قرار بگیرد .به همین دلیل نمیتواند حمایت امریکا را
از دســت بدهد.وی با بیان اینکه شکایت ایران از کره زمانبر
خواهد بود ،افزود :پیشنهاد ما این است که تا ماه نوامبر صبر
کنیم تا نتیجه انتخابات امریکا مشخص شود چراکه در صورت
کاهش فشــار تحریم بر ایران روابط بین ایران و کره به حالت
عادی بر میگردد .باید توجه داشــته باشیم که گفته میشود
احتمال اینکه ترامپ برنده انتخابات نشــود زیاد اســت و اگر
بایدن رییس جمهور امریکا شود ،میتوان انتظار داشت فشار
تحریمها بر ایران کمتر شود .بنابراین منطقی است که تا نوامبر
برای شکایت از کره جنوبی صبر کنیم.

نماینده سرپرست وزارت صمت مطرح کرد:

لزوم آشنایی و همکاری وزیر آینده وزارت
صمت با اصناف

داشت و همه تاش خود را برای ساماندهی
به وضعیت موجود انجام داد اما متاســفانه
مجلس به ایشــان رأی نداد که ما به نظر
مجلس احترام میگذاریــم.وی ادامه داد:
امیدواریم رئیس جمهور کسی را به عنوان
نامزد احــراز وزارتخانه صنعــت ،معدن و

تجارت معرفــی کند که با اصناف آشــنا
باشد زیرا شرایط کشــور وضعیت خاصی
است و نیاز است که همکاریهای بیشتری
بیــن وزارت صمت و اصناف صورت بگیرد.
درستی گفت :امیدواریم نمایندگان مجلس
ایــن مســئله را متوجه باشــند که حتی

یک روز نبود سرپرســت و یــا وزیر در این
وزارتخانه مشکات زیادی را به دنبال دارد
و امیدواریم رئیس جمهور کسی را معرفی
کند که با اصناف کاما آشــنا بوده و یک
فرد صنفی باشد و مجلس نیز در سریعترین
زمان به نامزد معرفی شده رأی بدهد.
درســتی افزود :امروز با توجه به شــرایط
اقتصادی ،وزارت صمــت نقش مهمی در
ســاماندهی دارد و عموم مــردم ما با این
وزارتخانه ارتباط مســتقیم و غیرمستقیم
دارند.
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گزیده خبر
معاون سازمان بنادر خبر داد

 ۶۲۰هزار تن کاای متروکه به سازمان
اموال تملیکی منتقل میشود
معاون سازمان بنادر و دریانوردی از انتقال  620هزار تن کاای متروکه در بنادر
که بیش از یک سال در محوطه های بندری رها شده بود به سازمان تملیکی
با واسطه گری گمرک خبر داد.فرهاد منتصر کوهساری با تأکید بر عزم جدی
سازمان بنادر برای تعیین تکلیف کااهای متروکه در بنادر گفت :طبق برنامه
ریزی و هماهنگیهای انجام شده با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
و گمرک جمهوری اسامی ایران ،تاش کردیم  1۷هزار تیای یو کانتینر شامل
 6۳0هزار تُن کاای غیر کانتینری متروکه در بنادر ،تعیین تکلیف عاجل شود.
وی افزود :در همین راســتا ســازمان بنادر این کااها را به گمرک تحویل داد
و گمرک نیز طبق قانون آنها را به ســازمان جمع آوری اموال تملیکی تحویل
میدهد.به گفته معاون امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی ،برخی از این
کااها بیش از یک ســال است که در بنادر متروکه بوده اند.منتصر کوهساری
با اشــاره به اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی برای کاهش ماندگاری کاا در
بنادر کشور ،تصریح کرد :از ابتدای امسال تاکنون با هماهنگی ارگانهایی چون
گمرک ،قرنطینه و مؤسسههای استاندارد و غیره ،شاهد کاهش و خروج بیش
از یک میلیون و  200هزار تن کاای اساسی از بنادر بوده ایم.
آلاسحاق مطرح کرد؛

صادرات به عراق به  ۲۰میلیارد دار
میرسد
ســال گذشته ما  12میلیارد دار به این کشور صادرات داشتیم که این میزان
ظرف  4سال به رقم  20میلیارد دار میرسد .یحیی آلاسحاق ،امکان صادرات
 20میلیارد داری به عراق اظهار داشــت :سال گذشته ما  12میلیارد دار به
این کشــور صادرات داشــتیم که این میزان ظرف  4سال به رقم  20میلیارد
دار میرسد.وی فواد ،موادغذایی ،مصالحساختمانی ،بهداشتی ،تقریبا تمامی
محصوات صنعتی ،لوازمخانگی و خدمات فنی و مهندســی باضافه برق و گاز
را از جمله اقام صادراتی به کشور عراق عنوان کرد.رئیس اتاق بازرگانی ایران
و عراق درباره بازگشت پول نیز گفت :مذاکراتی در سطح بانکهای مرکزی دو
کشور انجام شــده و تفاهماتی حاصل شده است ،تمامی پول صادرات به این
کشور باز میگردد و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرد:

سهم اندک بخش تولید و صنعت کشور
از معوقات بانکی
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به سهم اندک بخش تولید
و صنعت از معوقات بانکی ،گفت :پیشــنهاد دبیرخانه ،استفاده از کارشناسان
دادگستری برای محاسبه دقیق میزان معوقات است.به گزارش وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،هفتاد و دومین جلســه دبیرخانه ســتاد تسهیل و رفع موانع
تولید کشــور با موضوع بررسی نحوه اجرای وظایف قانونی مندرج در ماده 61
قانون رفع موانع تولید مبنی بــر تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی واحدهای
تولیدی برگزار شــد.میثم زالی در این جلسه با اشاره به آمار یکی از نهادهای
قانونی درباره نکول تســهیات بانکی ،گفت :طبق این آمار حدود  2۳درصد از
تسهیات بانکی دچار نکول میشوند که درصد بسیار کمی از این نکول مربوط
به بخش تولید است.دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اظهار داشت:
حل و فصل این موضوع در مرحله نخســت به نفع خود بانکهاســت؛ یکی از
اصلیترین خواستههای سیستم بانکی وصول مطالبات و پرداخت معوقات است
و در صورتی که سامانهای طراحی شود که در آن قوانین و مقررات بانک مرکزی
نیز لحاظ و میزان دقیق و صحیح بدهی به افراد اعام شود ،تولیدکنندگان نیز
مایل به تسویه بدهی خود هستند .بدین ترتیب مانع بزرگی از پیش پای تولید
و سیستم بانکی برداشته خواهد شد.وی تصریح کرد :پیشنهاد دبیرخانه استفاده
از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه دقیق میزان معوقات
است .برای بررسی بیشتر و دقیقتر اعضا ،تصمیمگیری درباره این پیشنهاد به
جلسه هفته آینده موکول شد.
در گفتوگوی عنوان شد؛

محدودیتهای  FATFواردات برنج
پاکستانی و هندی را کاهش داد
دبیر انجمن برنج ایران اظهار داشــت :به رغم پیشبینی افزایش تولید برنج
داخلی ،محدودیتهایی که از سوی کشورهای هند و پاکستان برای صادرات
برنج به ایران اعمال شــده اســت ،بر گرانی این کاا اساســی به ایران موثر
خواهد بود.جمیل علیزاده شــایق با اشــاره به افزایش بارندگی در سه سال
گذشته گفت :در سال  99شاهد بارشهای خوبی در زمستان و ابتدای بهار
بودیم که این امر افزایش تولید برنج را در ســال جاری رغم خواهد زد.وی
ادامه داد :در ســال گذشته میزان تولید برنج در کشور به  2میلیون و 400
هزار تن رسید که امســال تولید به بیش از این میزان افزایش مییابد.دبیر
انجمن برنج ایران در پاسخ به این پرسش که با افزایش تولید داخل در بازار
داخلی با شیب گفت :به رغم افزایش تولید ،به دلیل باا رفتن هزینه تولید و
همچنین محدودیت صادرات برنج خارجی از سوی کشورهای مبدأ واردات
نمیتوان انتظار کاهش قیمت داشته باشــیم.علیزاده شایق افزود :ایران به
طور عمده از دو کشور هند و پاکستان برنج وارد میکند که این دو کشور با
تشدید تحریمها و همچنین مشکات پیش آمده در خصوص  FATFمیزان
صادرات برنج خود به ایران را بســیار محدود کرده اســت.وی درباره قیمت
احتمالــی برنج داخلی در روزهای آینده بیان داشــت :هماکنون در ابتدای
فصل برداشت برنج هســتیم و میزان عرضه هنوز به حداکثر خود نرسیده
اما کیفیترین برنج را میتوان در اســتانهای شــمالی حداکثر تا  25هزار
تومان خریداری کرد.دبیر انجمن برنج ایران یادآور شــد :این قیمت مربوط
به استانهای شمالی بوده و در استانهای بزرگ مصرفکننده مانند تهران
باید هزینههای حمل ،بســتهبندی و نگهداری را نیز در نظر گرفت.علیزاده
شایق معتقد است :هرچند هزینههای حمل ،بستهبندی و نگهداری افزایش
یافته اما آنچه موجب میشــود که شــاهد قیمتهای نجومی در بازارهای
استانهای بزرگ باشیم مربوط به ضعف در نظارت است.به گزارش خبرنگار
ایلنا ،کشور پاکستان و هند که عمدهترین مبدأهای وارداتی برنج خارجی به
ایران هســتند با افزایش فشار تحریمها و همچنین مشکات پیش آمده در
پی خروج ایران از  FATFمحدود کردهاند و این امر موجب شده قیمت برنج
خارجی از ابتدای سال تاکنون افزایش سه برابری داشته باشد .این در حالی
است که براســاس مصوبه دولت ،برنجهای وارداتی باید با قیمت مصوب به
دست مصرفکنندگان برسد.
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تحلیل کارشناسان از دلیل ریزش این
روزهای بورس
روند نزولی شــاخص کل بورس حتی پس از آنکه عرضه دارادوم قطعی شد
ادامه یافت و درحالی که برخی نحوه فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ها
را در این اتفاق بی تاثیر نمی دانند ،برخی کارشناسان معتقدند بازار درحال
اصاح خود است.انتشــار خبر لغو عرضه دارادوم در هفته گذشته باعث شد
بــازار روندی نزولی به خود بگیرد و درحالی که وارد کانال دو میلیون واحد
شــده بود ،دوباره به کانال یک میلیون واحد بازگردد .البته چراغ شاخص با
خبر عرضه دارادوم هم ســبز نشد و همچنان روند نزولی داشته و در کانال
یک میلیون و  ۹۰۰هزار واحد در حرکت اســت.این درحالی اســت که روز
چهارشنبه هفته قبل ،برخی کارگزاری ها اقدام به فروش ناگهانی و یکجای
سهام عدالت کرده و باعث پیشی گرفتن عرضه از تقاضا شدند .موضوعی که
بســیاری از تحلیلگران آن را علت ریزش بازار در این روز می دانستند .البته
دامنه ریزش بازار به امروز نیز کشیده شده است و کارشناسان بر این باورند
که بازار درحال اصاح خود است.
بازار درحال جبران اختاف قیمت است
در این راستا ،فردین آقابزرگی-یک کارشناس بازار سرمایه -در گفت و گو با
ایسنا ،با تاکید بر اینکه بازار به دنبال اصاح است ،توضیح داد :طی چند ماه
گذشــته اختاف زیادی بین قیمت تابلو و ارزش ذاتی برخی سهم ها ایجاد
شده بود ،بنابراین بازار باید این اختاف را جبران می کرد .در این راستا هر
اتفاق و اطاعات مثبت و منفی ،خرد و کان بهانه ای برای بازار می شود تا
قیمت ها را اصاح کند.وی ادامه داد :این اتفاق در بازار درحال انجام اســت
و نمی توان گفت علت ریزش صرفا نحوه فروش ســهام عدالت است .اصاح
قیمت به این شــکل از خروج نقدینگی از بازار نیز جلوگیری می کند زیرا
بســیاری از سهام داران هستند که مایل نیستند به دلیل این حد از کاهش
شاخص سهام خود را بفروشند و دست نگه می دارند.
ادامه اصاح بازار تا شهریور
همچنین مصطفی صفاری-کارشناس دیگر بازار سرمایه -با اشاره به برگزاری
مجامع در دو ماه اخیر ،به ایسنا گفت بازار احتیاج به استراحت دارد .به دلیل
ورود سهام داران جدید به بازار سرمایه انتظار رشد ناگهانی فصل بهار سال
جاری را از بازار دارند که این اشتباه بزرگ تنظیم گرها است .به نظر می رسد
بسیاری از سهم ها درحال اصاح خود هستند که به نظر من این اصاح تا
شــهریورماه ادامه دارد.وی ادامه داد :زمانی که صورت های مالی شش ماهه
ارائه شود ،شرکت هایی که موفق بودند دوباره رشد می کنند .زیرا کرونا روی
ســه ماه نخست فروش شــرکت ها تاثیر داشته است اما صورت های شش
ماهه شــفاف تر است .در مهر و آباد رشد شــارپی بورس را داریم .اما اینکه
درحال حاضر نباید انتظار رشد ناگهانی را از بازار داشته باشیم.صفاری تاکید
کرد :البته تصمیم گیری ها و عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت روی بازار
اثر دارد و باعث فروش سهام عدالت توسط کارگزاری می شود که در نهایت
منجر به افزایش عرضه ها شده است.

گزیده خبر
بزرگترین افت تاریخ بورس رقم خورد
شــاخص بورس در جریان معامات دیروز بازار سرمایه با ثبت افت بیش از
 ۷۲۴۴۷واحدی ،تا ارتفاع یک میلیون و ۹۰۲هزار واحد عقبنشینی کرد.
در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از ۷میلیارد و ۶۳۹میلیون
ســهم و حقتقدم بهارزشــی بالغ بر ۹هزار و ۱۹۲میلیارد تومان در بیش از
۹۴۶هزار نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و شاخص بورس با افت  ۷۲هزار
و  ۴۴۷واحدی ،در ارتفاع یک میلیون و ۹۰۲هزار واحد قرار گرفت.بیشترین
اثر منفی بر دماســنج بازار ســهام در روز جاری به نام نمادهای معاماتی
شرکتهای صنایع پتروشــیمی خلیج فارس ،فواد مبارکه اصفهان و ملی
صنایع مس ایران شد و در مقابل شرکتهای سرمایهگذاری سیمان تامین،
تامین سرمایه امید و بیمه آسیا با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام
شدند.شــاخصهای اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشتسر گذاشتند؛
بهطوری که شــاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۹۰۳۱واحد ،کل (هموزن)
۱۱۱۰۵واحد ،قیمت (هــموزن) ۷۲88واحد ،آزاد شــناور ۹8۷۰8واحد و
شــاخصهای بازار اول و دوم نیز بهترتیــب  ۵88۱۲و ۱۲۲۷۷۵واحد افت
کردند.بر اســاس این گــزارش ،در بازارهای فرابورس ایــران هم با معامله
۲میلیــارد و ۱۴۲میلیون ورقه بــهارزش ۴هزار و ۷۲8میلیــارد تومان در
۴۱۱هزار و ۳۹۵نوبت ،شــاخص فرابورس (آیفکس) ۵۷۵واحد افت کرد و
در ارتفاع ۱۹هزار و ۹۰۵واحد قرار گرفت.در این بازار هم دیروز بیشترین اثر
منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاماتی پتروشیمی مارون ،سنگ
آهن گهر زمین و پتروشــیمی تندگویان شد و در مقابل شرکتهای پلیمر
آریا ساسول ،بیمه دی و ویتانا بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابورس به
نام خود ثبت کردند.
سفر مدیرعامل بانک سینا به کرمان

هدف بانک سینا ارائه خدمات با کیفیت و
توجه ویژه به مشتری مداری است
مدیرعامل بانک ســینا با سفر به اســتان کرمان و
دیدار با همکاران این شــهر گفــت :هدف و اولویت
اصلی بانک ســینا ،ارائه خدمات نوین و با کیفیت و
توجه ویژه به اصول مشتری مداری و رفتار حرفه ای
کارکنان اســت.مدیرعامل بانک سینا در این سفر با
حضور در محل دفتر مدیریت منطقه جنوب شرق و بررسی آمار عملکردی
شعب منطقه ،از تاشهای همکاران و اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش
ســهم بازاری ،حفظ زنجیره ارتباط با مشتریان و جلب رضایتمندی آنان و
ارتقــای جایگاه بانک در منطقه تقدیــر کرد.دکتر ایمانی در جمع کارکنان
بانک سینا در کرمان گفت :با توجه به ظرفیتها و پتانسیل بسیار فوق العاده
و ممتاز استانهای جنوب شــرق ،انتظار دارد همکاران صدیق و زحمتکش
بانک ســینا با تکریــم ارباب رجوع و بهره گیــری از دانش و خدمات نوین
بانکداری ،در راســتای خدمت به مردم و کمک به رونق اقتصاد نقش بیشتر
و موثرتری داشته باشند.وی ضمن آرزوی سامتی و تندرستی برای تمامی
کارکنان بانک سینا ،خاطرنشان کرد :مطمئناً در این روزها که کماکان شاهد
ماندگاری ویروس کرونا در کشــور هســتیم ،پذیرش ارباب رجوع با چهره
خندان و برخورد شایســته توأم با محبــت و مهربانی ،تاثیر متفاوت و فوق
العاده ای خواهد داشت.

@sobheqtesad

بانک و بیمه

www.sobh-eqtesad.ir

نگـــاه

@sobheqtesad
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هفت اقدام بانک مرکزی برای اصاح نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی هفت اقدام این بانک برای اصاح نظام بانکی را تشریح کرد.عبدالناصر همتی در اینستاگرام خود درباره
اقدامات این بانک برای اصاح نظام بانکی ،نوشت:
 _۱سامان دهی بانکهای ناسالم :تغییر مدیران متخلف بانکهای ناسالم ،کاهش تسلط سهامداران عمده بر آن بانکها و کاهش
شدید اتکای بانکهای ناسالم براضافه برداشت از بانک مرکزی.
 _۲تعیین هیئت سرپرستی برمؤسسات اعتباری ناسالم و متوقف کردن روند تخریبی آنها در بازار و شروع اصاح ترازنامه و حل
مشکل ناترازی آنهاوتعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیرمجاز
 _۳ادغام بانکها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه :این طرح طبق برنامه و با دقت ،باهمکاری ستاد کل
نیروهای مسلح درحال تحقق و در مراحل پایانی است.
 _۴تدوین و اجرای سیاست گذاری نوین پولی ،سامان دهی اضافه برداشت بانکها و کاهش شدید حجم آن و منوط کردن هرگونه
دریافت اعتبار واضافه برداشت بانکها به ارائه وثیقه.
 _۵اصاح ضوابط تایید صاحیت مدیران ،نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانکها ،با هدف ارتقای نظارت بانک
مرکزی و الزام بانکها به افزایش ســرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها آورده نقدی و صرف ســهام و نیز تسریع در فروش
اموال مازاد.
 _۶وضع مقرات جدید در تراکنشــهای بانکی :تفکیک حسابهای تجاری ازحســابهای اشخاص ،محدودیت در تراکنشهای
اشــخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حسابهای تجاری .همچنین ،معرفی ضوابط جدید در
بخشی از تراکنشها و مبادات چکهای تضمینی برای مقابله با پولشویی.
 _۷تدوین و اباغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانکها در جهت رعایت ماحظات و قواعد شرعی در امهال مطالبات
و وصول مطالبات معوق بدهکاران کان باپشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق.

به ازای هر ابزار صورت گرفت؛

رشد  13.۵درصدی تراکنشهای اینترنتی در تیرماه

متوســط تعداد تراکنشهای اینترنتی در حالی با رشد
 ۱۳.۵۲درصــدی از  ۱۲۴تراکنش بــه ازای هر ابزار در
خرداد ۹۹به  ۱۳۷تراکنش در تیرماه رســید که تعداد
این ابزار نیز در تیرماه رشد  ۴.۲۱درصدی داشته است.
سوئیچ شاپرک سه نوع «ابزار پذیرش اینترنتی»« ،ابزار
پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی»
را پشــتیبانی میکند .در این راســتا تعداد هر یک از
ابزارهای پذیرش فعال سیســتمی در تیر  ۹۹در قیاس
با ماه گذشــته در جدول زیر ارائه شده است.بر اساس
جدول فوق تعداد ابزارهای شــاپرکی در مجموع نسبت
به خرداد ماه رشد  ۱.۱۴درصدی را تجربه نمودهاند که
به نظر میرسد علت این تغییر ,افزایش  ۰.۷۴درصدی
تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی است .ابزارهای پذیرش
اینترنتی در تیر  ۹۹نســبت به خرداد ماه رشــد ۴.۲۱
درصدی را تجربه نمودهاند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی
نیز در مدت مشابه با افزایش  ۱.۰۱درصدی همراه بوده
اســت .همچنین آمار ســهم بازار هر یک از ابزارها در
جدول زیر ارائه شده است.
عملکــرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ
تراکنشها
ســهم تراکنشهای هــر یک از ابزارهــای پذیرش نیز
شــاخص دیگری است که در شکل زیر نشان داده شده
است .همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی

با ســهم  8۹.۹۹درصدی ,بیشــترین تعــداد تراکنش
را در بین ســایر ابزارهای پذیرش داشــته است و ابزار
پذیرش موبایلی و ابــزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در
جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.بر این اساس بیشترین
سهم بازار تراکنشهای شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان
فروشگاهی اســت .این در حالی است که عواملی مانند
وجود محدودیت انجام تراکنش بــر روی ابزار پذیرش
موبایلی ،تعداد باای ابزار کارتخوان فروشگاهی ,فراگیر
بودن این ابزار ,عدم نیــاز این ابزار به تجهیزات مکمل
دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشــی موبایل و عواملی از این
دســت را میتوان از جمله عوامــل تاثیر گذار بر تعداد
تراکنشهای ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست.
این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش
اینترنتی ,به بســتر اینترنتی امن و در اســتفاده از ابزار
پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز
است که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان
قرار نداشته باشد .متوســط تعداد تراکنش به ازای هر
یک از ابزارها در جدول زیر آمده است.متوسط تراکنش
هر ابزار پذیرش شــاپرکی در تیرماه سال جاری۲۵۲ ،
تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه
گذشته افزایش  ۹.۴8واحدی ( ۳.۹۱درصدی) را تجربه
نموده است .بیشــترین افزایش متوسط تعداد تراکنش
مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است .در تیر ماه متوسط
تعداد تراکنشهای اینترنتی با افزایش  ۱۳.۵۲درصدی

از  ۱۲۴تراکنــش در خرداد مــاه  ۹۹به  ۱۳۷تراکنش
رسیده است.متوســط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش
موبایلــی  8۳تراکنش اســت که این مقدار نســبت به
ماه گذشــته با افزایش  ۴.8۶واحدی همراه بوده است
 .متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی
نیز با  ۱۰.۲۷واحد افزایش نسبت به خرداد  ۹۹به ۲۹۵
عدد در تیر ماه رســیده است .در ادامه طی جدول زیر
به بررسی شاخص متوسط مبلغ تراکنشها به ازای هر
ابزار پذیرش فعال سیستمی پرداخته شده است.متوسط
مبلــغ کارکرد هر ابزار پذیــرش اینترنتی در تیر  ۹۹با
افزایش  ۳۷8میلیون و  ۲۴۰هزار ریالی نســبت به ماه
گذشته به  8۹۹میلیون و  ۲۲۰هزار ریال رسیده است.
متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش
 ۲۴۰هزار ریالی نســبت به ماه گذشته به  ۶میلیون و
 ۶۹۰هزار ریال به ازای هر ابزار در تیر ماه رسیده است.
متوســط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشــگاهی
نیز برابر با  ۴۶۳میلیون و  ۷۰هزار ریال اســت که این
میزان نیز نسبت به ماه گذشته  8۹میلیون و  ۴۲۰هزار
ریال افزایش را تجربه کرده است .همانگونه که مشاهده
میگردد ,جدول زیر حاوی اطاعات متوســط مبلغ هر
تراکنش در هر یک از ابزارهای پذیرش است .بر اساس
این جدول تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی کمترین
ارزش ریالی را داشته و ابزار کارتخوان فروشگاهی از این
منظر رتبه نخست را دارد.

ماحظات ناظر بر فروش اوراق
سلف نفتی
به منظور موفقیت طرح گشایش اقتصادی دولت ضرورت دارد برخی از
ماحظات در فرآیند تدوین شرایط فروش اوراق سلف نفتی مورد توجه
سیاستگذار قرار گرفته تا استفاده ابزار تامین مالی از اثربخشی مناسبی
برخوردارشــود.یکی از اهداف اصلی فروش اوراق ســلف نفتی تامین
بخشی از کسری بودجه سال  ۱۳۹۹بوده که متاثر از عدم تحقق بخشی
از درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای (صادرات نفت)،
درآمدهای مالیاتی و نیز عدم تحقق بخشــی از درآمدهای اختصاصی
دولت اســت .در همین راستا ،افزایش نســبی اعتبارات جاری ناشی
از افزایش دســتمزد شاغلین و نیز همسانسازی حقوق بازنشستگان
در کنار رشــد هزینههای بهداشت و درمان و پرداختهای حمایتی-
جبرانی ناشی از گسترش کرونا در کشور عما موجب تشدید کسری
بودجه دولت در سال جاری شده است .کسری بودجه مذکور میتواند
از طریق واگذاری داراییهای ســرمایهای (فروش ســهام دولت نزد
شرکتهای دولتی) ،واگذاری داراییهای مالی (خالص فروش اوراق)،
برداشــت از منابع صندوق توسعه ملی و نیز فروش اوراق سلف نفتی
تامین مالی شــود .استفاده از سه روش نخست در سقفهای ممکن،
در قانون بودجه ســال  ۱۳۹۹پیشبینی شده اما با تشدید تحریمها
درآمدهای نفتی با عدم تحقق باایی مواجه شده است .در همین راستا،
به منظور تامین مالی کسری بودجه سال جاری ابزار جدیدی به عنوان
فروش اوراق ســلف نفتی پیشنهاد شده که در شرایط کنونی استفاده
از آن ضروری و اجتناب ناپذیر اســت.در فرآیند تدوین شرایط فروش
اوراق سلف نفتی باید ماحظات مختلفی مورد توجه و سیاستگذاری
قرار گرفته تا استفاده از ابزار تامین مالی مذکور با موفقیت همراه باشد.
در مرحله نخســت احتمال کاهش مجدد قیمت جهانی نفت بعد از
تشدید رکود بینالمللی (متاثر از رشــد کرونا در اقتصادهای درحال
توسعه و تشدید جنگهای تجاری میان آمریکا و چین) در سال ۲۰۲۱
در کنــار احتمال کاهش نرخ ارز پس از پیروزی احتمالی دموکراتها
در انتخابات آمریکا عما ریسک بازدهی مورد انتظار خریداران داخلی
اوراق سلف نفتی را افزایش داده که مستقیما بر روی تقاضای اشخاص
و نهادها اثرات منفی خواهد داشت.در مرحله دوم افزایش سه برابری
خالص واگذاری داراییهای مالی (خالص فروش اوراق) در بودجه سال
 ۱۳۹۹عما موجب جذب منابع مالی زیــادی از بازار اوراق بهادار به
طور عام و بازار اوراق بدهی بطور خاص به ســمت دولت شده که در
کنار فروش سهام شرکتهای دولتی (بلوکی و  )ETFو همچنین اوراق
ســلف نفتی زمینه بروز نااطمینانی در خصوص عدم کفایت جریان
نقدینگی جهت خرید اوراق سلف مذکور را افزایش میدهد .در مرحله
سوم ریسک ناشی از احتمال تداوم تحریمهای صادراتی نفتی در سال
 ۲۰۲۱عما احتمال نکول دولت را در تسویه قراردادهای سلف نفتی
به شــدت افزایش داده و مستقیما رتبه اعتباری داخلی و بینالمللی
دولت را نیز متاثر خواهد ساخت.در مرحله چهارم رشد شدید بازدهی
مورد انتظار داراییهای داخلی و ارزی سرمایهگذاران در بازارهای مالی
داخلی عما موجب افزایش عایدی مــورد انتظار آنها برای مجموعه
داراییهــای مالی به طور عام و قراردادهای ســلف نفتی بطور خاص
شــده که مســتقیما در قالب افزایش نرخ رجحان زمانی خرید اوراق
سلف نفتی انعکاس خواهد یافت .پدیده مذکور در کوتاهمدت موجب
افزایش هزینه تامین مالی از طریق فروش اوراق ســلف نفتی توسط
دولت خواهد شد.در مرحله پنجم افزایش تعهدات بیندورهای بودجه
ســال  ۱۳۹۹در قالب انتشار اســناد خزانه جدید و قراردادهای سلف
نفتی عما موجب کاهش انعطاف و ناپایداری بودجه در سنوات آینده
و افزایش انتظارات تورمی در بازار کااها و نیز بازار داراییهای مالی و
غیرمالی خواهد شد.در مرحله ششم عدم جذب احتمالی قراردادهای
سلف نفتی توسط اشخاص حقیقی و نیز شرکتهای سرمایهگذاری با
حاکمیت خصوصی ،عما امکان خرید دســتوری آنها توسط بانکها
و موسســات مالی ذیل اصل  ۴۴و یا شــرکتهای اقماری وابسته به
آنها وجود داشــته که زمینه کاهش قدرت وامدهی و سرمایهگذاری
شرکتهای مذکور را در شرایط رکودی فعلی فراهم ساخته ،بطوری
که در کوتاهمدت موجب کســری جریان نقد شرکتهای فوق ،رشد
اضافه برداشت شبانه موسســات اعتباری ،افزایش بیشتر نقدینگی و
نیز رشد بیشتر تورم خواهد شد .در همین راستا ،تمرکز فروش اوراق
سلف نفتی به موسســات مالی و اعتباری ذیل اصل  ۴۴عما زمینه
بروز ریسک احتمالی سیستماتیک را در شرایط نکول افزایش میدهد.
مجموعه چالشهای مذکور در فرآیند تدوین ضوابط انتشار و فروش
قراردادهای سلف نفتی قطعا باید مورد تامل و چارهاندیشی سیاستی
قرار گیرند.
منبع :ایبِنا
حسین باستان زاد
(پژوهشگر گروه اقتصاد ،پژوهشکده پولی و بانکی)
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رویترز

تقابل ایران و آمریکا به کجا خواهد کشید؟

و انفعــال اروپا ،تهران هم تعهدات خود را طبق توافق هســتهای
کاهش داده است.

خبرگزاری رویترز با توجه به شکست قطعنامه آمریکا در شورای
امنیت ســازمان ملل برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران ،به
بررسی اقدامات بعدی واشــنگتن پرداخت .تاش آمریکا در روز
جمعه برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران در شــورای امنیت
ســازمان ملل شکست خورد و حاا ســوال این است مرحله بعد
در این تقابل چه خواهد بود؟رویترز در گزارشــی نوشت :شورای
امنیت سازمان ملل سال  ۲۰۰۷تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران
را اعمال کرد .این تحریمها اواسط اکتبر طبق آنچه بنابر برجام در
سال  ۲۰۱۵بر روی آن بین روسیه ،چین ،آلمان ،بریتانیا ،فرانسه
و آمریکا توافق شد ،منقضی میشود.این توافق در قطعنامه سال
 ۲۰۱۵شورای امنیت گنجانده شده است .در سال « ۲۰۱۸دونالد
ترامپ» رئیسجمهور آمریکا از توافق هستهای ایران خارج شد و
آن را «بدترین توافق» تاکنون خواند.
سرنوشت توافق هستهای ایران چه خواهد شد؟
گرچــه آمریکا از برجام خارج شــده ،تهدید کرده در صورتی که
شورای امنیت تحریمهای تسلیحاتی ایران را تمدید نکند ،از بندی
در این توافق برای بازگشــت همه تحریمهای سازمان ملل علیه
ایران اســتفاده خواهد کرد.طبق گزارش خبرگزاری رویترز ،حاا
با شکســت قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت ،آمریکا

چطور آمریکا میتواند اسنپ بک را فعال کند؟
آمریکا باید شکایتی را علیه ایران درباره نقض توافق هستهای به
شورای امنیت ارائه کند .سپس شورای امنیت باید ظرف  ۳۰روز
درباره قطعنامهای برای ادامه معافیت تحریمی ایران تصمیمگیری
کند .اگر این قطعنامه تا مهلت مقرر ارائه نشود ،همه تحریمهای
سازمان ملل که قبل از ســال  ۲۰۱۵برقرار بود ،به طور خودکار
بازمیگردد.به ادعای رویترز ،برخی دیپلماتها میگویند آمریکا
میتواند شکایتش را تا هفته دیگر هم مطرح کند.

میتواند به تهدید خــود عمل کند.بنابر این گزارش ،دیپلماتها
پیشبینی میکنند فرایند موســوم به «اســنپ بک» در شورای
امنیت با توجه به این که سایر طرفهای توافق ایران با این اقدام
مخالفت کردهاند ،گیجکننده و دشوار خواهد بود؛ اما این مسئله

نامه ترامپ به بشار اسد

وزیر امور خارجه آمریکا فــاش کرد دونالد ترامپ در نامه ای به رئیس جمهور
سوریه در ماه مارس خواهان انجام مذاکره مستقیم با وی درباره سرنوشت شهروند
آمریکایی بازداشتی در این کشور شد.به گزارش خبرگزاری فرانسه ،مایک پامپئو،
وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای به مناســبت هشتمین سال بازداشت شهروند
 ۳۱ســاله آمریکایی در سوریه اذعان کرد :دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا
ماه مارس در نامهای به بشــار اسد ،همتای سوری خود به وی پیشنهاد مذاکره
مستقیم داد.وی در ادامه گفت :دولت بارها برای توافق مسئوان سوری جهت
اطاع از سرنوشت شهروند آمریکایی تاش کرده است.پامپئو در این بیانیه درباره
این که آیا دمشق به این نامه پاسخی داده یا خیر اطاعی نداد.در بیانیه مذکور
آمده اســت :هیچکس نباید در عزم و اراده ترامپ برای بازگرداندن شهروندان
ربوده یا بازداشت شده در خارج از مرزها تردید کند.کاخ سفید هم در بیانیه ای
تاکید کرد که ترامپ از دولت ســوریه در جریان سال جاری درباره سرنوشت
آمریکایی بازداشت شده و بازگرداندنش به آمریکا درخواست همکاری کرد و بار
دیگر کاخ سفید اعام کرد از سوریه میخواهیم به ما برای بازگرداندن شهروندمان
کمک کند.در این بیانیه همچنین ادعاهایی درباره تاش های آمریکا برای ارائه
کمک انسانی به ملت سوریه مطرح شده است.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید:

رای قدرتهای اروپایی برای تحریم ایران
مایوس کننده بود

«رابرت اوبرایان» مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در باره رد قطعنامه ضد ایرانی
دولت ترامپ در شــورای امنیت گفت :رای قدرت های اروپایی در سازمان ملل
متحد در بــاره تحریم ایران مایوس کننده بود و ما امــروز باختیم.اوبرایان در
گفت و گو با فاکس نیوز درخصوص عدم حمایت قدرت های اروپایی همچون
انگلیس ،فرانسه و آلمان از آمریکا در جلسه رأی گیری شورای امنیت در زمینه
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران ،گفت« :این موضوع مأیوس کننده بود اما نه
تعجب آور».قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران،
نتوانست از سد شورای امنیت سازمان ملل متحد بگذرد و شکستی دیگر را در
دفتر دیپلماسی زورگویانه آمریکا به ثبت رساند ۸۲.روز دیگر مانده به انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا ،دولت ترامپ سرنوشت خود را در سیاست خارجی به
تمدید تسلیحاتی ایران گره زده است و میخواهد از آن برای تبلیغات استفاده
کند.ترامپ که در هجدهم اردیبهشت  ۱۳۹۷به طور یکجانبه به مشارکت آمریکا
در برجام خاتمه داد ،سیاست موسوم به فشار حداکثری را بر مردم ایران تحمیل
کرد تا به زعم خود بتواند درباره نقایص توافقی که همواره آن را فاجعه بار نامیده
است ،با ایران به توافقی جدید دست یابد.به موجب قطعنامه  ۲۲۳۱که متعاقب
برجام به تصویب شــورای امنیت رسید ،ممنوعیت تسلیحاتی ایران پس از ۱۳
سال در  ۲۷مهرماه امسال به پایان میرسد .از این رو ،آمریکاییها ابتدا قطعنامه
بسیار سختگیرانهای متشکل از  ۱۵بند مقدماتی و  ۳۵بند عملیاتی ارائه دادند.با
مشخص شدن مخالفت جدی کشورها با این قطعنامه که به نوعی اعام جنگ با
ایران محسوب میشد ،آمریکاییها روز سهشنبه قطعنامه خود را اصاح کردند و
به  ۲بند مقدماتی و  ۲بند عملیاتی محدود ساختند.با این حال اکثریت قریب به
اتفاق اعضای شورای امنیت با این مساله مخالف بودند چرا که این کار به معنای
شلیک تیر آخر به برجام میدانند.

توضیح انگلیس درباره رای ممتنع به قطعنامه
ضدایرانی آمریکا

ســفیر انگلیس در ســازمان ملل در بیانیهای گفت که این کشور به قطعنامه
ضدایرانی آمریکا در شــورای امنیت به این دلیل رای ممتنع داده که مشخص
بود حمایت ازم را ندارد.دفتر سفیر انگلیس در سازمان ملل بامداد دیروز شنبه
در بیانیهای ضمن اظهار این مطلب ،مدعی شــد :ما بارها نگرانی خود را درباره
رفتار بیثباتکننده ایران در منطقه از جمله انتقال ساح به یمن ،لبنان ،سوریه
و عراق که نقض قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت است ،ابراز کردهایم».این بیانیه
همچنین بدون اشــاره به بیعملی کشــورهای اروپا در ارتباط با برجام و عمل
به تعهداتشــان در این رابطه ،افزود :به همین دلیل ما نیز مانند شماری دیگر
از اعضای شــورای امنیت که درباره انقضای برنامهریزیشده تحریم تسلیحاتی
علیه ایران ابراز نگرانی کردهاند ،نگرانی خود را اعام میکنیم.نمایندگی انگلیس
در ســازمان ملل ادامه داد :وزیران خارجه ســه کشور اروپایی (آلمان ،انگلیس
و فرانســه) تصریح کردهاند که انقضای ایــن محدودیتها تاثیرات عمدهای بر
امنیت و ثبات منطقهای خواهد گذاشــت.انگلیس همچنیــن آمادگی خود را
برای همکاری با اعضای شورای امنیت و مشارکتکنندگان برجام برای تضمین
حمایت این شورای از چنین اقدامی اعام کرد و در عین حال تاکید کرد که «با
اراده به برجام پایبند است».با این وجود ،لندن تصریح کرد که به همراه آلمان
و فرانسه اگرچه به پیشبرد مذاکرات در چارچوب مکانیسم حل اختاف متعهد
است ،اما از استفاده از مکانیسم ماشه به دلیل آنکه با تاشها برای حفظ برجام
مغایر است ،حمایت نمیکند.

رسانه آمریکایی بلومبرگ دیروز شنبه
در تارنمای خود نوشت :در پی شکست
گزنده آمریــکا برای تمدیــد تحریم
تســلیحاتی ایران ،این کشور در تقا
برای بازگرداندن تحریمهای بین المللی
علیه ایران به عنوان یکی از بخشهای
برجام اســت؛ برجامی که آمریکا دیگر
حقی در آن ندارد و حاا باعث شــده
تا متحــدان ترامپ هــم در مقابل او
قرار گیرند.به گزارش بلومبرگ ،تاش
ایــاات متحده بــرای تمدید تحریم
تســلیحاتی در حال انقضای ایران روز
جمعه به صراحت در شــورای امنیت
ســازمان ملل متحد رد شد و زمینه را
برای بحــران دیپلماتیک فراهم کرد و
دولت ترامپ را در هم برابر متحدان و
مخالفانش قرار داد .در این رای گیری،
تنها جمهــوری دومنیکن به قطعنامه
ایاات متحده پیوست و روسیه و چین
با آن مخالفت کردند .یازده کشور دیگر
رای ممتنع دادند .در ادامه مطلب درج
شــده در این خبرگزاری آمریکایی با
عنوان «پیشــنهاد ایاات متحده برای
تمدید تحریم تسلیحاتی به شکستی
گزنده منجر شد» آمده است« :مایک
پمپئو» وزیــر امور خارجه پس از رای
گیری ،شکســت شــورای امنیت در

میتواند در نهایت به مرگ توافق هستهای منجر شود ،زیرا ایران
انگیزه اصلی برای کاهش فعالیتهای هســتهای خود را از دست
خواهد داد.بعد از خروج آمریکا از برجام ،این کشــور تحریمهای
یکجانبه ســختی را علیه ایران اعمال کرد .در پاسخ به این اقدام

آیا امکان ممانعت از اقدام آمریکا وجود دارد؟
به نوشــته رویترز ،هنوز مشخص نیست که چطور روسیه ،چین
یا هر عضو دیگر شورای امنیت ممکن است تاش کنند که مانع
اقدام آمریکا برای فعال کردن این روند شــوند یا این که به لحاظ
روند و شیوه چنین امکانی وجود دارد یا خیر.دیپلماتها میگویند
احتمااً چندین کشور این بحث را مطرح کنند که به لحاظ قانونی
آمریکا نمیتواند تحریمها را بازگرداند و بنابراین آنها نمیتوانند
اقدامات خود (تحریمها) را مجددا ً علیه ایران اعمال کنند.

ارزیابی بلومبرگ

صفآرایی متحدان آمریکا
مقابل ترامپ

اقدامــی عملی برای دفــاع از صلح و
امنیت بین المللی را غیرقابل بخشش
دانســت و افزود :شورای امنیت با این
کار درخواســتهای مستقیم برخی
اعراب خاورمیانه را برای تمدید تحریم
تســلیحاتی ایران رد کرد .اما شکست
قطعنامــه آمریکا بدان معناســت که
ایاات متحــده احتماا تا هفته آینده
تهدیــد خــود را بــرای بازگرداندن
تحریمهای بیــن المللی علیه ایران به
عنوان بخشــی از توافــق  ۲۰۱۵برای
مهار برنامه هستهای جمهوری اسامی،
تحویل دهــد .هرچند طرفهای دیگر
توافق هســتهای بــا ایــران از جمله
متحدان آمریکا میگویند واشــنگتن
که پیش از این مجازاتهای سنگینی
علیه ایران وضع کرده نمیتواند چنین
کاری کند زیرا «دونالد ترامپ» رییس
جمهوری آمریکا بیش از دو سال پیش
از توافق هســتهای با ایران خارج شد.
«برایان هوک» رییس پیشــین گروه

اقــدام ایران این هفته گفت که ایاات
متحده یک یادداشــت قانونی شــش
صفحهای را منتشــر کــرده که حق
آمریکا برای اســتفاده از این سازو کار
موجود در برجام را توجیه میکند ،اما
دیپلماتهای اروپایی ،روســیه و چین
قانع نشــدند« .کلی کرافت» ســفیر
آمریکا در ســازمان ملل در خصوص
رد قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی
ایران گفت :رد ایــن قطعنامه تعجب
آور نبود زیرا اکثریت آشــکار اعضای
شــورای امنیت به ایــران برای خرید
تسلیحات چراغ سبز نشان داده بودند.
وی افزود :ایاات متحده هر حقی برای
شروع فوری از ســرگیری تحریمهای
بین المللــی را در روزهای آینده دارد
و آمریــکا از ایــن راه بــرای عمل به
وعده خود در راســتای تمدید تحریم
تسلیحاتی اســتفاده میکند« .گانتر
سوتر» سفیر آلمان در سازمان ملل در
بیانیهای با بیان این ادعا که کشورش

نگران رفتار ایران در منطقه است» ،در
عین حال افزود« :آلمان از دادن رای
موافق به این قطعنامه خودداری کرد
زیرا این امر به ما این اجازه را نمیدهد
تا به طور مؤثر خطرات مشخص شده
را برطــرف کرده و امنیــت و ثبات را
در منطقــه بهبود بخشــیم» « .ژانگ
جون» ســفیر چین در ســازمان ملل
گفــت« :نتیجه رای گیــری یک بار
دیگر نشــان داد که یک جانبه گرایی
هیچ پشــتوانهای نــدارد و زورگویی
شکست میخورد و هرگونه تاش برای
اولویت دادن به منافع شــخصی بجای
منافع مشــترک جامعه بیــن المللی
به بن بست میرســد»  .در این میان
تاشهای بسیاری برای جلوگیری از
تهدید آمریکا در خصوص بازگرداندن
تحریمهــای بین المللی علیه ایران در
حال انجام است .اروپاییها ایدههایی از
جمله تمدید موقت تحریم تسلیحاتی
دارنــد .از جمله «وادیمیــر پوتین»
رییــس جمهوری روســیه روز جمعه
پیشــنهاد برگزاری کنفرانس خبری
آناینــی را با رهبــران پنج عضو دائم
شــورای امنیت به عاوه آلمان و ایران
بــرای گفت و گو در مورد آینده توافق
هستهای داد.

در ادامه سیاستهای آمریکا علیه چین انجام شد

مهلت ۹۰روزه ترامپ به شرکت چینی برای فروش داراییهای خود

رئیس جمهور آمریکا در ادامه سیاســت های خود علیه
چین و به بهانه نگرانی درباره امنیت ملی به مالک چینی
اپلیکیشن محبوب تیک تاک دستور داد تا ظرف  ۹۰روز
دارایی های خود را در آمریکا بفروشد.به گزارش بلومبرگ،
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا جمعه شــب در ادامه
سیاســت های خود علیه چین و بــه بهانه نگرانی درباره
امنیت ملی به مالک چینی اپلیکیشن محبوب تیک تاک
دستور داد تا ظرف  ۹۰روز دارایی های خود را در آمریکا
بفروشــد .تصمیم ترامپ پس از تحقیقات کمیته سرمایه
گــذاری خارجی در ایاات متحــده ) )CFIUSکه فعالیت
ســرمایه گذاران خارجی در کسب و کارهای آمریکایی را
رصد می کند ،صورت گرفت .شرکت بایت دنس در سال
 ۲۰۱۷برنامه آمریکایی «میوزیکالی» را خریداری کرد و
آن را بــا تیک تاک ادغام کرد.ترامپ در دســتور خود که

جمعه شب منتشر شــد و اجرای آن  ۹۰روز مهلت دارد،
اعام کرد که شرکت بایت دنس «ممکن است اقدامی را
انجــام دهد که تهدیدی برای تضعیف امنیت ملی آمریکا
باشد».استیون منوچین ،وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه
ای گفت CFIUS :یک بررسی جامع از این پرونده را انجام
داد و به اتفاق آراء بــه رئیس جمهور این اقدام را توصیه
کرد تا از کاربران آمریکایی در برابر سوءاستفاده از اطاعات
شخصی آنها محافظت شود.این کمیته که به ریاست وزیر
خزانه داری اداره می شود شامل مقاماتی از  ۱۶وزارتخانه
و ســازمان های ایالتی ،دفاعی و بازرگانی می شود .کاخ
ســفید ســؤاات خود را به وزارت خزانه داری ارجاع داد.
شــرکت تیک تاک در بیانیه ای گفت :همانطور که قب ًا
گفتیم ۱۰۰ ،میلیون آمریکایی به برنامه تیک تاک عاقه
دارند چرا که این برنامه خانه آنها برای ســرگرمی ،بیان

فراخوان سازمان ملل برای تشکیل صندوق
کمک به لبنان

ســازمان ملل متحد برای تشــکیل یک صندوق کمک مالی به ارزش ۵۶۵
میلیون دار به منظور بازســازی و جبران خســارات ناشــی از انفجار مرگبار
انبار مواد شــیمیایی در بیروت فراخوان داد.یورونیوز دیروز شنبه نوشت :اقدام
ســازمان ملل متحد  ۱۰روز پس از حادثهای تلــخ در پایتخت لبنان صورت
میگیرد که جدا از برجای گذاشتن خسارات گسترده مالی ،جان بیش از ۱۷۰
نفر را ســاکنان بیروت را گرفت.کمک مالی تدارک دیده شده از سوی سازمان
ملل متحد قرار اســت به صورت ویژه برای بازسازی زیرساختها و تاسیسات
آسیبدیده پس از مرحله نخست کمک و امدادرسانی در پایتخت لبنان هزینه
شود؛ بر این اساس تعمیر و بازسازی بیمارستانها و مدارس و نیز تامین سرپناه
برای شــهروندان حادثه دیده که پس از انفجــار انبار نیترات آمونیوم در بندر
بیروت بیخانمان و آواره شدهاند در اولویت قرار خواهد گرفت.به گفته «نجات
ُرشدی» از هماهنگکنندگان کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد برای
لبنان ،کار بازســازی و بازگردان زندگی به ســاکنان و نیز فراهم کردن امکان
جبران خساراتی به این سنگینی تازه آغاز شده است .این مسوول سازمان ملل
از جامعه جهانی خواســت با به خاطر سپردن «سخاوت باورنکردنی لبنانی ها
نسبت به پناهندگان سوری و فلسطینی» دست و دلبازی بیشتری در اعطای
کمک مالی به این کشور از خود نشان دهند.

احساســات و ارتباط با دیگران است.این شرکت افزود :ما
خود را متعهد می دانیم که در سالهای آینده نیز شادی را
برای خانواده ها و اشتغال معنادار را برای کسانی که روی
پلتفــرم ما خلق اثر می کنند ،به ارمغان بیاوریم.اوایل ماه
آگوست ،ترامپ دستورالعملی را برای مجازات اتباع آمریکا
و یا شــرکت های این کشور که با تیک تاک وارد معامله
شوند ،امضا کرد.این دستور  ۴۵روز پس از امضاء اجرایی
می شــود و می تواند قبل از مهلــت  ۹۰روزه ترامپ که
جمعه شب اعام شد ،باعث فروش دارایی های تیک تاک
شود.هفته گذشته شرکت بایت دنس ،مالک تیک تاک با
اعام تصمیم خود درباره شــکایت از دولت ترامپ تأکید
کرد که اقدام آمریکا برای بیرون راندن این شرکت از بازار
ایاات متحده صرفاً به منظور تبلیغات منفی و گســترش
شایعات علیه چین است.

حمله موشکی به فرودگاه بینالمللی بغداد

تیم رســانهای امنیتی عراق از شلیک سه موشک کاتیوشا در اطراف فرودگاه بین
المللی بغداد خبر داد.به گزارش بغداد الیوم ،تیم رسانهای امنیتی عراق بامداد امروز
شــنبه با صدور بیانیهای اعام کرد ،سه موشک از نوع کاتیوشا به اطراف فرودگاه
بینالمللی بغداد اصابت کرد.در این بیانیه بدون اشــاره به خسارتها و تلفات آن،
آمده اســت ،موشــکها از منطقه «رضوانیه» در جنوب بغداد شلیک شده است.
همچنین اعام شده که موشکها در محوطه فرودگاه بینالمللی بغداد فرود آمد.

چاووشاوغلو به منطقه کارائیب
و ونزوئا میرود

وزیر خارجه ترکیه قرار اســت در بازه زمانی  ۱۶تا  ۱۹اوت ســال جاری میادی
( ۲۹-۲۶مرداد) به کشورهای حوزه کارائیب و همچنین ونزوئا سفر کند .به نوشته
روزنامه دیلی صبــاح ،مولود چاووشاوغلو ،وزیر خارجه ترکیه  ۱۶اوت وارد جزیره
هیســپانیوا واقع در دریای کارائیب میشود تا در مراسم تحلیف رئیس جمهوری
جمهوری دومینیکن شــرکت کند .این جزیره بهطور مشترک متعلق به هائیتی و
جمهوری دومینیکن است .یک سوم غربی متعلق به هائیتی است و دو سوم شرقی
متعلق به جمهوری دومینیکن.وی همچنین گفتگوهای دوجانبهای را با مقامهای
دیگر این کشور در حاشیه این مراسم دارد.
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نگـــاه
آیا توافق اسرائیل و امارات به دورنمای
انتخاباتی ترامپ کمک میکند؟

اعام عادی ســازی روابط میان رژیم صهیونیســتی و امارات مورد تحسین
سیاستمداران و کارشناسان در آمریکا قرار گرفته است :آیا این اتفاق به رئیس
جمهور آمریکا برای پیروز شدن مجدد در انتخابات ریاست جمهوری کمک
خواهد کرد؟به گزارش ی میدل ایســت آی نوشــته است :امارات و اسرائیل
مدتی طوانی است که روابطی نزدیک داشتهاند.اوایل سال جاری میادی دو
هواپیما حال کمکهای پزشکی مستقیما از ابوظبی به تل آویو رفتند .در ماه
ژوئن ،دو طرف به اعام یک شــراکت خصوصی برای مبارزه با کروناویروس
پرداختند .اسرائیل به نمایشگاه مشهور  ۲۰۲۰ World Expoدر شهر دبی که
به دلیل همه گیری کرونا به تعویق افتاد ،دعوت شده بود.مقامهای رده باای
اسرائیل از سال  ۲۰۱۸علنا به امارات متحده عربی سفر داشتهاند در حالی که
رهبران دو طرف به طور ضمنی وجود یک ائتاف منطقهای میان خودشــان
و آمریکا علیه ایران را تصدیق کردهاند.بنابراین زمانی که کاخ ســفید در یک
بیانیه مشترک با اسرائیل و امارات در روز پنجشنبه اعام کرد که دو طرف بر
سر عادی سازی رسمی روابطشان توافق کردهاند بسیاری به زمانبندی تبدیل
روابط موجود بین آنها به روابطی رســمی فکر کردند.این بیانیه  ۸۲روز قبل
از آنکه روز انتخابات برای دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا فرابرســد و در
جریان رقابت انتخاباتی که بر طبق نتایج نظرســنجیها دارد او را به سمت
باخت میبرد ،اعام شــد.خلیل جهشان ،مدیر اجرایی مرکز عربی واشنگتن
دی.سی اظهار کرد ،بیانیه کاخ سفید مثل یک «اعامیه کمپین انتخاباتی»
اســت که هدفش بخشــیدن پیروزی به دولت ترامپ در آســتانه برگزاری
انتخابات ســوم نوامبر است .او به میدل ایســت آی تصریح داشت :من فکر
میکنم آنها تاش دارند این مساله را یک گردهمایی انتخاباتی جلوه بدهند.
در بیانیه مذکور عنوان شــد ،بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل «اعام
حاکمیت» بر بخشهایی از کرانه باختری را به حال تعلیق در میآورد (اشاره
به طرح الحــاق) و هیاتهای دو طرف در هفتههای آینده دیدار خواهند کرد
تــا جزئیات توافق دیپلماتیک را هماهنگ کنند.دولت آمریکا بعدا تایید کرد
که نشستهایی نیز قرار است در کاخ سفید برگزار شوند.جهشان خاطرنشان
میســازد :آنها بر ســر هیچ چیز توافق نکردهاند به جز این اصل که بیایید
این کمپین را به جهت نجات دادن دوســتمان از فراموشی داشته باشیم.وی
افزود ،ترامپ از این نشست به عنوان «موقعیت عکاسی» به جهت کمک به
کمپین انتخاباتیاش استفاده خواهد کرد؛ اتفاقی که همچنین به نفع نتانیاهو،
نخســت وزیر اســرائیل که در داخل با اعتراضاتی بی سابقه و اتهامات فساد
مواجه شده نیز خواهد بود.آریل گولد ،از مدیران گروه ضدجنگ زنانه Code
 Pinkنیز اظهاراتی مشــابه با جهشان مطرح ساخته و گفت ،هدف این توافق
تقویت جایگاه ســه رهبری اســت که در آن دخیل هستند.وی عنوان کرد،
دونالــد ترامپ میخواهد توجه عمومی آمریکاییها را از تلفات فزاینده همه
گیری کرونا منحرف کند؛ محمــد بن زاید ،ولیعهد اماراتی میخواهد توجه
عمومی را از سواســتفادههای حقوق بشری کشورش منحرف کند و نتانیاهو
هم میخواهد تظاهرات علیه دولت خود را فروبنشــاند.گولد به میدل ایست
آی تصریح ساخت :بنابراین این یک توافق برد-برد برای هر سه نفر آنهاست
اما بازندههای بزرگ آن مردم فلســطین هستند.کارشناسان میگویند ،اگر
هدف این توافق این است که وضعیت ترامپ قبل از نوامبر خوب به نظر برسد
نتایج اولیه آن دلگرم کننده است .با این حال این اقدام همچنان بعید است
که تاثیر پایداری بر رای دهندگان داشته باشد.کارشناسان رسانهای و حتی
سیاستمداران دموکرات آمریکا از این توافق ستایش کردهاند .توماس فریدمن،
ســتون نویس نیویورک تایمز اعام این توافق را یــک «زلزله ژئوپلتیکی»
توصیف کرد که به نفع «اســام حامی آمریــکا و حامی میانهروها و به نفع
کمپ حامی پایان دادن به درگیری با اســرائیل یک بار برای همیشه» تمام
میشود.همچنین فارن پالسی هم در این باره نوشت :توافق اسرائیل-امارات
اولین موفقیت دیپلماتیک بی ابهام ترامپ اســت .رسانه ان.بی.سی نیوز هم
تصریح ساخت :کارشناسان میگویند توافق امارات و اسرائیل اولین موفقیت
واقعی سیاست خارجی ترامپ است.جارد کوشنر ،داماد و مشاور دونالد ترامپ
روز جمعه محور توجه رســانهها در صحبت دربــاره توافقی که او به مطرح
شــدنش به عنوان یک «دستاورد تاریخی» کمک کرد ،قرار داشت.کوشنر به
کریستین امانپور ،مجری سی ان ان اظهار کرد :بیایید تنها بر آنچه که عما
بر مردم تاثیر میگذارد تمرکز کنیم .من فکر میکنم این توافق خاورمیانه را
برای مــردم آمریکا امنتر خواهد کرد .این توافق ضرورت اینکه ما نظامیانی
را در منطقه داشته باشیم کمتر میسازد.او در ادامه گفت ،روابط دیپلماتیک
میان امارات و اســرائیل به کاســتن از تهدید «جهادیگری» کمک خواهد
کرد و اســتدال کرد گروههای شبه نظامی از درگیری اسرائیل و فلسطین
برای «رادیکال کردن» جوانان اســتفاده کردهاند.در این میان خارج از حباب
تحلیلگران سیاست خارجی و سیاســتمداران حامی اسرائیل در واشنگتن،
مردم عادی آمریکا با واقعیتهای فوری همه گیری بیماری و بحران اقتصادی
دست و پنجه نرم میکنند.جهشان خاطرنشــان میکند ،سیاست خارجی
مرتبــط با خاورمیانه عموما بیش از حد پیچیده اســت که بتوان از آن برای
تغییر توازن در انتخابات ریاســت جمهوری اســتفاده کرد.او ادامه داد :شما
نمیتوانیــد یک کمپین انتخاباتی را بر مبنــای آن قرار دهید .بنابر این من
تردید دارم که دولت ارزشــی را که انتظارش را دارد از این وضعیت به دست
بیاورد اما قطعا آن را تا سر حد مرگ خواهد دوشید.گولد در ادامه تاکید کرد،
رای دهندگان بیشــتر به مسائل داخلی عاقه دارند .او گفت ،حتی یهودیان
آمریکا که از اســرائیل حمایت و این توافق را تحســین میکنند عمدتا رای
دهندگان حامی قابل اعتماد دموکراتها هستند.او به میدل ایست آی تصریح
ســاخت :من لزوما معتقد نیســتم که این به ترامپ کمک میکند .من فکر
میکنم این توافق دارد برای مدتی فرصتی خوب به ترامپ میدهد تا با هزینه
کردن از فلسطینیها توجهات را منحرف کند.

گزیده خبر
شروط آمریکا برای لغو قانون «سزار»

فرستاده ویژه آمریکا به سوریه شروط کشورش برای لغو قانون تحریمهای موسوم
به «ســزار» (قیصر) را اعام کرد.عربی ،۲۱جیمز جفری ،فرســتاده ویژه آمریکا
به ســوریه مدعی شــد« :موضوع لغو این قانون به تغییر رفتار نظام بشار اسد،
رئیس جمهوری سوریه بستگی دارد .ارتش ترکیه چند ماه قبل ظرف  ۷۲ساعت
نیروهای نظام ســوریه را در ادلب درهم کوبیدند و این بدان معنا است که این
نظام میتواند در کمترین زمان ممکن سقوط کند اما آنچه واشنگتن میخواهد،
تغییر رفتار کســی اســت که بر دمشق حاکم اســت».وی افزود :لغو این قانون
همچنین به برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری «واقعی» در ســوریه و تحت
نظارت سازمان ملل بستگی دارد.جفری در بیان دیگر شروط واشنگتن گفت که
سوریه همچنین باید نیروهای خارجی حامی نظام را اخراج کرده و به قطعنامه
شماره  ۲۲۵۴شورای امنیت عمل کند.این مقام آمریکایی در ادامه مدعی حمله
هوایی نیروهای نظام سوریه به غیرنظامیان شد.
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چهره روز
عتیق رحیمی
عتیق رحیمی نویســنده و کارگردان فارســیزبان
افغانستانی-فرانسوی است .او در  10نوامبر 2008
جایــزه معتبر گنکور را برای رمان ســنگ صبور و
جایــزهٔ بهترین فیلــم داســتانی را در هفتادمین
جشــنواره بینالمللی فیلم برلین برای فیلم بانوی
رود نیل کسب کرد .رحیمی در دبیرستان فرانسوی
کابل تحصیــل کرد و زبان فرانســوی را در همان
دوران فرا گرفــت .او در زمــان جنگهای داخلی
افغانستان در ســال  1984درحالی که در سن 22
ســالگی به پاکســتان گریخت و پس از درخواست
پناهندگی از ســفارت فرانســه به پاریس رفت .در
سال  1989برادر کمونیست او در افغانستان کشته
شــد ،اما عتیق یک سال بعد از مرگ برادرش آگاه شــد .هماکنون پدر و مادر رحیمی و یکی
از خواهراناش در آمریکا و خواهر دیگرش در کابل زندگی میکنند .رحیمی در ســال 2002
به افغانســتان بازگشت و در کشورش به فعالیتهای هنری مانند ساخت فیلم و مجموعههای
تلویزیونی پرداخت .او با رحیمه رحیمی ازدواج کردهاست و یک پسر و یک دختر دارد و اینک
در منطقهٔ  8پاریس ساکن است .رحیمی پس از ورود به فرانسه ،در دانشگاه رووان به تحصیل
ادبیات مدرن فرانســه پرداخت و پس از آن مدرک دکترایش را در رشــته ســینما از سوربون
دریافت کرد .او نخستین رمان خود به نام خاکستر و خاک را در سال  1996نوشت .این رمان
در ســال  2000توسط سابرینا نوری از فارســی به فرانسه ترجمه شد و در همان سال انتشار
یافت .رحیمی در سال  2004بر اساس رمان خاکستر و خاک ،نخستین فیلم خود به نام خاک
و خاکستر را کارگردانی کرد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

برداشت پسته وحشی در ارتفاعات شهرستان مراوه تپه استان گلستان

ورزشی

نتایــج یــک پژوهش نشــان میدهد عصــاره گیــاه زغالاخته و
نانوکپسولهای سنتزشــده از آن ،دارای نقش ضدمیکروبی باایی
علیه سویههای باکتریایی مقاوم به آنتیبیوتیک هستند و میتوان از
نانوکپسولهای سنتزشده جهت درمان عفونتهای باکتریایی استفاده
کرد .عفونتهای بیمارستانی و ادراری جزو یکی از معضات بزرگ
جهانی محسوب میشوند .عفونتهای بیمارستانی به دنبال بستری
شدن طوانیمدت بیماران در بیمارستان و استفاده از وسایلی نظیر
کانترهای ادراری ،داخل عروقی و مصرف آنتیبیوتیکهای مختلف
ایجاد میشود .از سوی دیگر ،افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی در بین
سویههای مولد عفونتهای بیمارستانی ،درمان این گونه از عفونتها
را با مشکل روبهرو کرده است.

لعنت به داستایوسکی
لعنت به داستایوسکی رمانی از عتیق رحیمی ،نویسنده و
کارگردان افغانستانی – فرانسوی است که در کابل بزرگ
شــد و در زمان جنگهای داخلی از فرانسه درخواست
پناهندگی کرد و سپس به پاریس رفت .برادر کمونیست
عتیق رحیمی در افغانســتان کشته شد اما خودش یک
ســال بعد از این واقعه آگاه شــد .بنابراین این نویسنده
خوشقلم با فضای جنگ و ایدئولوژی کمونیسم به خوبی
آگاه اســت و در همین رمانش نیز بــه آن میپردازد .از
جمله دیگر کتابهای عتیق رحیمی میتوان به خاکستر
و خاک ،تصویر بازگشت ،هزارتوی خواب و هرس و سنگ
صبور اشــاره کرد که خودش نیز بر اساس کتاب سنگ
صبور فیلمی ســاخته است .اما در مطلب بر روی کتاب
لعنت به داستایوسکی که مهدی غبرائی ترجمه کرده است خواهیم پرداخت .در قسمتی از متن پشت
جلد کتاب میخوانیم :لعنت به داستایوسکی تا حدودی بازنویسی رمان جنایت و مکافات داستایوسکی،
این بار نه در پترزبورگ بلکه در کابل اســت .رســول ،شــخصیت اصلی رمان میخواهد پا جای پای
راســکلنیکف بگذارد .در ادامه به این سوال نیز خواهیم پرداخت که آیا خواندن این رمان بدون مطالعه
کتاب جنایت و مکافات کار درســتی اســت .همانطور که اشاره شد ،داستان این کتاب در کابل اتفاق
میافتد .درســت در زمانی که افغانســتان درگیر جنگهای داخلی است و هر روز در گوشهای از شهر
صدای انفجار به گوش میرسد .جنگ و خون ریزی یکی از عناصر اصلی این رمان محسوب میشود.
در قســمتی از متن پشــت جلد کتاب میخوانیم :لعنت به داستایوسکی تا حدودی بازنویسی رمان
جنایت و مکافات داستایوسکی ،این بار نه در پترزبورگ بلکه در کابل است .رسول ،شخصیت اصلی رمان
میخواهد پا جای پای راسکلنیکف بگذارد.

فرهنگ

مهمترین اتفاقاتی که در المپیک توکیو باید منتظرشان بود
بازی های المپیک توکیو پس از تعویق یک ســاله قرار اســت در  23جوای تا  8آگوست  1( 2021تا  17مرداد  )1400برگزار
شود .در طول  17روز ،رقابت در  339رویداد از  33رشته ورزشی را شاهد خواهیم بود .رقابت بعضی از رشته ها نیز برای اولین
بار در بازی های توکیو برگزار می شود .مسابقات سافت بال ،فوتبال بانوان دو روز قبل از افتتاحیه بازی ها ،و رقابت روئینگ و
تیرکمان هم در روز افتتاحیه برگزار می شوند .به دلیل گرمای هوا ،فینال بسیاری از رشته ها در نوبت صبح برگزار می شود که
شــنا یکی از این رشــته ها است .بیشترین مدال طا که در روز اول بازی ها توزیع می شود متعلیق به ماده تفنگ بادی  10متر
تیراندازی است .دوچرخه سواری جاده مردان در روز نخست برگزار می شود و رکابزنان باید به کوه فیجی بروند .پیش بینی می
شود تصاویر این رقابتها یکی از تصاویر برجسته در بازی ها باشد .رشته های بیس بال و سافت بال بعد از المپیک  2008پکن،
از بازی ها حذف شده بودند که دوباره در المپیک توکیو به جمع رشته ها برگشتند .توکیو میزبان بازیها ،عاقه مند بود که این
رشته ها هم در المپیک باشد .کاراته که متعلق به ژاپنی ها است قرار است برای اولین بار در المپیک حضور داشته باشد .انتظار
زیادی از کاراته کاهای ژاپنی در خاک خود وجود دارد.

تخت گاز

جوایز اصلی لوکارنو به کارگردانان زن

فیلم های ساخته «لوکرسیا مارتل» و «ماری الساندرینی» به ترتیب موفق به کسب جایزه جشنواره لوکارنو
در بخش بین المللی و سینمای سوئیس شدند .به گزارش ورایتی ،هفتاد و سومین جشنواره فیلم لوکارنو
امسال تحت تاثیر بحران جهانی ویروس کرونا ،دوره ویژه ای را به صورت ترکیبی از نمایش آناین و فیریکی
برگزار کرد .این رویداد سینمایی معتبر بر خاف گذشته ،امسال  20پروژه انتخابی را برای بخش حمایتی
«فیلمهایی برای فردا» را انتخاب کرده بود که شــامل ده فیلم بین المللی و ده فیلم سوییسی در مراحل
مختلف تولید بودند که به ســبب شیوع ویروس کرونا فرآیند تولید آنها به تاخیر افتاده بود .هیات داوران
جشنواره لوکارنو به ریاست «کلی ریچارد» کارگردان آمریکایی فیلم «چوکوبار» ساخته «لوکرسیا مارتل» را به
عنوان بهترین پروژه بین المللی و «زاهوری» ساخته «ماری الساندرینی» را به عنوان بهترین پروژه سوئیسی
در بخش «فیلم هایی برای فردا» انتخاب کردند.این دو پروژه هر کدام مبلغ  77هزار دار کمک مالی برای
ادامه ساخت و فرآیند تولید دریافت میکنند.فیلم «چوکوبار» مستندی سیاسی درباره قتل «خاویر چوکوبار»
فعال حقوق بشــر آرژانتینی در سال  2000است.پروژه سینمایی «وحشی گری» به کارگردانی «مبگوئل
گومز» سینماگر معروف پرتغالی نیز برنده جایزه هیات داوران لوکارنو شد.

نقش ضدمیکروبی عصاره
زغالاخته در عفونتهای باکتریایی

بامو رسما ً ساخت  M3تورینگ را تأیید کرد
بامو رســماً تأیید کرده اســت که برای اولین بار در تاریخ این برند ،نسخهٔ استیشن یا تورینگ  M3ساخته خواهد شد .به گفتهٔ سازندهٔ
آلمانی ،معرفی  M3تورینگ برای سال آینده و بعد از  M4کانورتیبل برنامهریزی شده است .این یعنی انتظار میرود اولین  M3استیشن
تاریخ تا اواخر سال آینده به بازار عرضه شود .این در حالی است که نسل جدید  M3سدان و  M4کوپه رسماً ماه آینده معرفی میشوند.
آخرین باری که شــاهد یک  M3تورینگ رســمی بودیم به بیست سال پیش و کانسپتی که بر اساس  M3نسل  E46ساخته شده بود
بازمیگردد اما متأسفانه این کانسپت هیچگاه چراغ سبز تولید را دریافت نکرد .بامو در بیانیهای دربارۀ ساخت  M3تورینگ گفته است:
در شهر گارچینگ در نزدیکی مونیخ یعنی خانهٔ بامو  ،Mکار روی رؤیای دیگری در حال انجام است .برای اولین بار در تاریخ بامو ،M
خانوادهٔ  M3با مدل تورینگ تکمیل خواهد شد M3.تورینگ جدید در حال حاضر در مرحلهٔ اولیهٔ توسعه قرار دارد و اولین پروتوتایپهای
آن در ماههای آینده برای انجام آزمایشها راهی جادههای عمومی خواهند شــد .مدتزمان زیادی اســت که ایدهٔ  M3تورینگ خواست
بسیاری از عاقهمندان بوده تا جایی که حتی برخی از آنها اقدام به ساخت نمونههای غیررسمی شخصی کردهاند .هماکنون میدانیم که
نسل جدید  M3سدان و  M4کوپه به جدیدترین پیشرانهٔ  3لیتری شش سیلندر خطی توئین توربوی  S58بامو  Mمجهز خواهند بود .

تقویت رشد گیاهان با کمک
امواج رادیویی!
پژوهشــگران فرانســوی ســعی دارند در پروژه جدیدی ،رشد
گیاهان را با کمک فرکانسهــای رادیویی تقویت کنند .به نظر
میرســد یک دوز از امواج رادیویی بتواند نهالهای گیاهان را به
رشد ســریعتر ترغیب کند .اگر این ایده ثابت شود ،میتواند در
حوزههای گوناگون از کشاورزی گرفته تا پزشکی کاربرد داشته
باشــد .نتایج این آزمایش نشــان داد که فرکانسهای رادیویی
میتوانند نوعی پروتئین حســگر نور موســوم به "کریپتوکروم"
را در گیاهــان تغییر دهد .کریپتوکــروم ،نوعی پروتئین گیرنده
نوری اســت که با قرار گرفتن در معرض فوتونهای نوری فعال
میشود .این دســته از پروتئینها ،نحوه پاسخ گیاهان را نسبت
به نور کنترل میکنند.

رباتی که زخم معده را از درون
درمان میکند
محققان در چین موفق به ساخت ربات کوچکی شده اند که میتواند
زخم معده را با چاپ ســلولهای زیستی بر روی زخم ،درمان کند.
زخــم های باز روی دیواره معده در صورت عدم درمان میتوانند به
مشکل بزرگی بدل شوند و گاهی به عمل جراحی نیاز دارند .با این
وجود ،در آینده نه چندان دور ممکن است یک ربات کوچک بتواند
سلول های جدیدی را درون بدن بر روی این زخم ها "زیست چاپ"
کند .در حالی که قب ً
ا از زیست چاپگرهای طراحی شده برای کمک
به بهبود زخم ها شنیدهایم ،این دستگاه ها معمواً نسبتاً بزرگ بوده
اند و بنابراین به اســتفاده در آسیبهای خارجی محدود میشوند.
نمونه اولیه ای از یک ربات ،شبیه مار ساخت که می تواند از طریق
آندوسکوپی وارد معده بیمار شود .این ربات یک ربات دلتا است.

