روحانی در جلسه هیئت دولت:

جباران کاخ سفید و تحریمها رفتنی هستند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور گفت :اگر کسی در ایران فکر میکند این حکومت ظالمانه کاخ سفید و طرحهای ظالمانه دائمی است ،اشتباه میکند ،جباران کاخ سفید برای همیشه
نمیمانند و تحریم نیز همیشگی نیست.حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دیروز هیات دولت با بیان اینکه هر امت و ملتی روزهای سختی دارد و
در همان روزها جوهرهای انسانی مشخص میشود ،اظهار کرد :این ماجرا را میشود از حرکت ابیعبداه الحسین هم دید .ما امسال در محرم مثل هر سال عشق
به ایشان و خانوادهشان را باید نشان دهیم .شکل عزاداری ممکن است مقداری تغییر کند .اجتماعات باید در حد مجاز باشد و دستورالعملهای بهداشتی را مراعات
کنیم.وی افزود :یکی از اصول دینی ما حفظ جان خودمان و همنوعان و همکیشانمان است.....
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آخرین وضعیت همسانسازی حقوق بازنشستگان:

حقوق بازنشستگان افزایش پیدا کرد

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

بازار سرمایه
تحت فرمان و تیول دولت
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رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:

چرا بازارها به وعده گشایش
اقتصادی بی تفاوت بودند؟

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین میگوید ،شرایط امروز جامعه به گونهای است که مردم انتظار تغییر
و تحول قطعی دارند و وعده و انتظار راه به جایی نمیبرد.مجیدرضا حریریگفت :با توجه به فشارهای اقتصادی
که در ماههای گذشته بر زندگی و معیشت مردم وارد شده و با توجه به اینکه جامعه راهکاری برای برون رفت
از این موقعیت ندیده است و در مواجهه با چنین شرایطی باید جانب احتیاط را گرفت و از صحبت یا برنامه
هیجانی دوری کرد.به گفته وی ،امروز جامعه نیاز به ارائه برنامه کاربردی دارد که به طور دقیق مشخص باشد
چه مسیری را طی خواهد کرد و چگونه زندگی مردم را تغییر خواهد داد.
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افت  ۷0درصدی فروش لوازمالتحریر
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زرندی مطرح کرد؛

کشور ،نیازمند سرمایهگذاریهای بزرگ
5

حق مسکن کارگران بااخره تصویب شد
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده
بود ،امروز در هیات وزیران به تصویب نهایی رسید .بر اساس تصویب هیات وزیران ،حق مسکن کارگران به
 ۳۰۰هزار تومان افزایش یافت.این تصویب در راستای تشکیل جلسه هفدهم خرداد ماه شورای عالی کار
صورت گرفت که به موجب آن پیشنهاد افزایش  ۲۰۰هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران به تصویب
رسیده بود.مصوبه افزایش حق مسکن در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت به اتفاق آرا
تصویب شد و اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود که امروز این اتفاق
افتاد.مبلغ حق مســکن کارگران که تا پیش از این  ۱۰۰هزار تومان بود با تصویب نهایی هیات وزیران به
 ۳۰۰هزار تومان افزایش یافت.
معاون وزیر کار:
زمان اجرای مصوبه افزایش  200هزار تومانی حق مسکن را هنوز نمیدانیم؛ بستگی به مصوبه
دولت دارد
معاون روابط کار وزارت کار درباره زمان مصوبه افزایش حق مســکن گفت :هنوز مصوبه دولت را دریافت
نکرده ام .به صورت متوسط میانگین دریافتی کارگران ۱۰درصد افزایش می یابد .حاتم شاکرمی ،معاون
روابط کار وزیر کار درباره جزئیات افزایش حق مســکن کارگران گفت :مصوبه افزایش  ۲۰۰هزار تومانی
حق مسکن کارگران  ۱۷خرداد ماه در شورای عالی کار به صورت سه جانبه تصویب و سپس برای تأیید و
اباغ به دولت ارسال شد .امروز این مصوبه به تصویب دولت رسید و مطابق مصوبه پیشنهادی شورای عالی
کار حق مســکن کارگران از  ۱۰۰هزار تومان به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافت.وی بیان کرد :حق مسکن
کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود .از ابتدای انقاب تاکنون فقط  ۶بار حق مسکن کارگران
افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر سال اضافه شود ،بنابراین تصویب دولت
در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است .شاکرمی گفت :از سال
 ۹۵حق مســکن از  ۲۰هزار تومان به 4۰هزار تومان ,در ســال  ۹8از 4۰هزار تومان به  ۱۰۰هزار تومان و
در سال  ۹۹از  ۱۰۰هزار تومان به  ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است .با این افزایشی که رخ داد ,افزایش
دریافتی کارگران حداقل بگیر در سال  ۹۹نسبت به سال  ۹8حدود  4۳,۵درصد رسید .معاون روابط کار
وزارت کار اظهار داشــت :با افزایش حق مسکن ،مجموع دریافتی کارگران در سال جاری در مجموع ۱۰
درصد افزوده می شود ,به حقوق کارگران مجرد حدود ۱۰,۶درصد و کارگران دارای یک فرزند حدود ۹,۲
درصد و کارگران دارای دو فرزند حدود  ۹,۱درصد افزوده شد .دستمزد کارگران بدون سابقه که سال اول
فعالیت خود را دارند ,حدود  ۱۱,۵درصد افزوده شد .وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران
برای چهار ماه گذشته از سال عطف به ماسبق میشود یا نه ،گفت:مطابق مصوبه ۱۷خرداد شورای عالی
کار این مصوبه تصویب شد ,هنوز اباغیه دولت را دریافت نکرده ام .همگی اینها بستگی به نظر و تصویب
دولت دارد .تفاوتی بین کارگران دولتی و غیردولتی وجود ندارد .تمام کارگرانی که در بخش های دولتی
و خصوصی که مشمول قانون کار می شوند ,مشمول این مصوبه می شود.شاکرمی درباره بازنگری دستمزد
سال  ۹۹کارگران گفت :چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتا و فوتی
ناشــی از کرونا در کشور طی  ۲4ساعت گذشته را
اعام کرد و گفت :متاسفانه در  ۲4ساعت گذشته،
 ۱۵۳بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و به
این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به ۲۰
هزار و  ۱۲۵نفر رسید.دکتر سیماسادات اری گفت:
از دیــروز  ۲۹مرداد  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای
قطعی تشخیصی ،دو هزار و  444بیمار جدید مبتا
به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که یک هزار
و  ۱۳۲نفر از آنها بســتری شدند.وی گفت :مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۳۵۰هزار و  ۲۷۹نفر
رسید.اری ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲4ساعت
گذشته ۱۵۳ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختــگان این بیماری به ۲۰
هزار و  ۱۲۵نفر رسید.وی گفت :خوشبختانه تا کنون

دادستان تهران خبر داد:

تشکیل  ۶۰پرونده برای پولشویی
رییس قوه قضاییه:

هیچ دستگاهی حق ندارد از مسئولیت شانه خالی کند

رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی جرائم مشهود در خیابانهای پایتخت
و تاکید بر این که هیچ نقطه از شــهر نباید مأمــن و جوانگاه مجرمان و
خافکاران شود ،تصریح کرد :دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نمی دهد
افرادی با ایجاد انههای فســاد در منازل و معابر ،به امنیت و آسایش مردم
آســیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت آموز خواهد بود.به گزارش
مرکز رســانه قوه قضاییه ،سید ابراهیم رئیسی در دیدار با شورای معاونین
دادسرای عمومی و انقاب تهران ،دادستان ها و دادیاران را «سرداران لشگر
قضایی عدالت طلب و تحولخواه» معرفی کرد که ارتباط راهبردی مستمری
با موضوع امنیت و فرایند دادرســی و اجرای احکام و دوران پس از اجرای
احکام قضایی دارند.
دادستان ها در تمام مراحل قضایی نقش مهم دارند
رئیس قوه قضاییه ،نقش دادســتان ها در شوراهای امنیتی و نظارتی و تعقیب
و مجــازات مجرمان و بازآفرینی اجتماعی و رصد فعالیت های محکومان پس
از تحمل کیفر را مهم دانســت و گفت :دادستان ها در تمام مراحل یک اقدام
قضایی حضور دارند و در هیچ یک از مقاطع غایب نیستند.
نباید به اخالگران در نظام بازار میدان داده شود
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم مدیریت بازار و همچنین برخورد قاطع،
متناســب و بازدارنده با متجاسران به قانون متذکر شــد :برهم زنندگان
نظم و امنیت ،مجرمان و ســارقان حرفهای هرگز نباید احســاس امنیت
کنند و نباید به سوءاستفاده گران و اخالگران نظام تولید و توزیع و نظام
ارزی و پولی میدان داده شود.رئیســی با اشاره به برخی جرائم مشهود در
خیابان های پایتخت و تاکید بر این که هیچ نقطه از شــهر نباید مأمن و
جوانگاه مجرمان و خافکاران شود ،تصریح کرد :دستگاه قضایی به هیچ
عنوان اجازه نمی دهد افرادی با ایجاد انه های فســاد در منازل و معابر،
به امنیت و آسایش مردم آســیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرت
آموز خواهد بود.

ســتاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری به وظایف خود برای کاهش
ناهنجاریها عمل کنند
رئیــس قوه قضائیه بــا تاکید بر لزوم پیگرد قانونی ترک فعل دســتگاه ها ،از
دادستانی خواست که ایجاد اردوگاه های نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر
را از ســتاد مبارزه با مواد مخــدر و اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز
جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند.
هیچ دستگاهی حق ندارد از مسئولیت شانه خالی کند
رئیسی در ادامه ،جامعه ســالم را جامعه مبتنی بر اخاق ،معنویت ،عدالت و
عقانیت توصیف کرد و گفت :باید با اجرای طرح های پیشــگیرانه ،به سوی
شکل گیری جامعه ســالم حرکت کنیم و هیچ دستگاهی حق ندارد از انجام
مسئولیت ها و وظایف خود در این مسیر سر باز بزند.
دادسراها مو را از ماست بکشند
رئیســی نقش دادســتان ها در تأمین حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت را
مهم دانست و توجه آنها به «اجرای درست و دقیق احکام قضایی»« ،نظارت بر
زندان ها» و «پذیرش وثیقه از بازداشــت شدگان موقت در دادسراها» را مورد
تأکید قرار داد و گفت :در دادسرا باید با صبر و حوصله به پرونده ها رسیدگی
کرد و مو را از ماست کشید تا از سرنخ ها به سرمنشاءهای ناامنی برسیم.رئیس
قوه قضاییه از اقدام جهادی دادسراها در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی
تقدیر کرد و تعیین تکلیف این پرونده ها را موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران
و مالباختگان دانست.
به قاضی نفوذناپذیر در برابر جریان قدرت و ثروت افتخار می کنیم
رئیسی بر لزوم حفظ کرامت انسانی مراجعان و همکاران دستگاه قضا نیز تاکید
کرد و گفت :قاضی متعهــد و نفوذناپذیر که مقابل جریان قدرت و ثروت می
ایستد و با عزت زندگی می کند ،به دستگاه قضایی عظمت و اعتبار می دهد و
برای ما محترم و ارزشمند است و به او افتخار می کنیم.

شمار قربانیان کرونا در کشور از 20هزار تن گذشت
 ۳۰۲هزار و  ۵۲8نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شده اند.بنابر اعام سخنگوی
وزارت بهداشــت ۳8۶8 ،نفر از بیمــاران مبتا به
کووید ۱۹در وضعیت شــدید ایــن بیماری تحت
مراقبــت قرار دارند.ی ادامه داد :تا کنون دو میلیون
و  ۹۳۹هزار و  84۰آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده اســت.اری در توضیح استانهای
در وضعیت قرمز بیماری گفت :استانهای مازندران،
تهران ،قم ،گلســتان ،خراســان شــمالی ،اردبیل،
اصفهان ،البرز ،خراســان رضوی ،کرمان ،ســمنان،
آذربایجان شرقی ،مرکزی ،یزد و گیان در وضعیت
قرمز قرار دارند.وی همچنین درباره اســتانهای در
وضعیت هشدار ادامه داد :اســتانهای فارس ،ایام،

لرســتان ،هرمزگان ،زنجــان ،قزویــن ،آذربایجان
غربی ،بوشــهر ،همدان ،چهارمحــال و بختیاری و
کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشــدار قرار
دارند.سخنگوی وزارت بهداشت در تشریح وضعیت
مازندران گفت :این استان در اسفندماه خیز بیماری
را در غلب شهرستانها تجربه کرد .در اوایل فروردین
ماه با همکاری مردم در رعایت پروتکلها و تاش کادر
بهداشت و درمان و حمایتهای ستاد استان ،نمودار
موارد ابتا و بستری روزانه در این استان روند نزولی و
در خردا به پایداری نسبی رسید .اما متاسفانه علیرغم
توصیه های اکید بهداشتی ،از تیر ماه شاهد افزایش
ابتا و بســتری در کلیه شهرســتانهای این استان
هستیم و هم اکنون کلیه شهرستانهای استان به جز

یک شهرستان در وضعیت قرمز بیماری قرار دارند و
نموادر ابتا و بستری در شهرستانهایی نظیر رامسر،
آمل ،ساری و قائمشهر نگران کننده است .گرچه طی
دو هفته اخیر شــاهد کاهش نسبی در موارد ابتا و
بستری در برخی شهرستانها هستیم ولی وضعیت
بیماری همچنان در این استان حساس و شکننده
اســت.وی در خصوص میزان استفاده از ماسک در
مازندران گفت :میزان استفاده از ماسک توسط مردم
در مراکــز خرید ،اماکن عمومی ،ادارات و بانکها 8۲
درصد ،در وسایل نقلی درون شهری و برون شهری
 ۷۲درصد است .همچنین میزان استفاده از ماسک
توسط متصدیان شاغان واحدهای صنفی و صنعتی
 84درصد است .میزان اســتفاده از ماسک توسط

کارکنان ادارات و سازمانها و بانک  8۵درصد است.
اری همچنین ادامه داد :از زمان شیوع بیماری در
اســتان مازندران بیش از ۱۱۵هزار بازدید از اماکن
عمومی و مراکز تهیــه و توزیع مواد غذایی صورت
گرفته اســت و بیش از یکهزار مــورد به علت عدم
رعایت پروتکل ها به مراجع قضایی معرفی شــده و
 ۹88واحد متخلف نیز پلمب شدند.وی تاکید کرد:
درخواســت ما از هموطنان آن است که از هرگونه
ســفر غیرضروری به مازندران جدا خودداری کنند.
وی در پایــان گفــت :مهم ترین راه بــرون رفت از
وضعیــت بیماری تقویت عــزم و اراده ما در رعایت
اصول سه گانه بهداشتی شامل شست و شوی مرتب
دستها ،فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک
اســت و امیدواریم با رعایت این اصول شاهد قطع
زنجیره بیماری در کشور باشیم.
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فرو ریزش ارقام بورس در این دو هفته که گذشــت طبیعی
نبود .چهارشنبه هفته گذشته بود که حسن روحانی در جلسه
هیئت دولت از اعام یک گشــایش اقتصادی بزرگ در هفته
جــاری خبر داد .رئیس دولت دوازدهم هفته گذشــته اعام
کرد« :در جلسه سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد
که پس از به نتیجه رســیدن در هفته آینده و موافقت مقام
معظم رهبری اعام میشود که گشایشی اقتصادی در کشور
به وجود میآید و بیتردید دست دولت مقداری باز میشود».
پس از آن بود که گمانهزنیها از محتوای گشایش موعود آغاز
شــد .با این حال یک فرضیه بیش از سایر فرضیههای مطرح
درباره محتوای گشایش اقتصادی رئیسجمهور مطرح بود و
آن هم چیزی جز «فروش اوراق ســلف مــوازی نفت» نبود.
قرار بود ایــن اوراق که بدون دلیل فقط اســم نفت را یدک
می کشید روز یکشنبه  ۲۶مرداد ماه که دولت اعام کرد این
اوراق را در بورس انــرژی به معرض فروش میگذارد ،عرضه
شــوند .چند روز قبل از اعام روز فروش اوراق سلف نفتی که
در اصل نوعی صکوک با بهانه و مســمای نفتی بشمار می اید
آثار بهم ریختن بازار ســرمایه و بورس هویدا شــد و هر روز
بورس با ارقامی منفی و تابلوی قرمز از شــاخص دومیلیون
یکصــد هزار تقریبی به حدود یک میلیــون هفتصد و پنجاه
واحد سقوط کرد و همه اعتبار گذشته بورس که تحت الشعاع
حجم نقدینگی قابلیت رشــد یافته بود فــرو ریخت و مردم
احســاس کردند در این اقتصاد به معنــای واقعی بازیچه اند.
برای جلوگیری از این اقدامات روز شنبه  ۲۵مرداد ماه مجلس
فروش
طرح
وارد موضوع گردید و بــا التیماتم قانونی
ِ
ِ
نبودن ِ
ِ
ســلف نفتی تا بررسی موضوع در مجلس و شاید الحاق
اوراق
ِ
ایحه اصاحیه برای بودجــه  ۹۹البته با تمهیداتی قانونی ،
متوقف شــود .این تجربه تاکنون در کشور اتفاق نیفتاده بود
که با فرمانی دور از چشــم مردم جریان مخوف پولی کشور
خود را اینگونه افشــا کند که با تصمیمی یک شــبه میتواند
کشــور و مردم را به خاک سیاه بنشــاند( .واقعه افزایش نرخ
دار) فرمان استد اعظمی موجب شد حجم عظیمی از پول از
بورس بیرون آمده و بسمت ایستگاه انتظار برای خرید اوراق
سلف نفتی سرازیر شــود .و درست هم زمان با توقف فروش
اوراق مذکور دوباره با تمهیداتی و به تدریج بسمت بازار های
مالــی میل نماید .این واقعه  ،مفهومی عجیب و البته منتظره
را تداعی میکرد و آن اینکه در ایران بجز مافیا های کاا و ارز
مافیای ریال هم با اقتداری عظیم و شگفت آور وجود دارد که
با گوشه چشــمی میتواند هر فرایند مرتبط و متکی با حجم
نقدینگی را درهم ریخته و فروبپاشــد .خطر مافیای پول در
هر کشوری همینطور است .قدرت انهدام دارد .حدس میزنم
یکی از دایل حفظ این دولت از رای عدم کفایت سیاســی ،
اقتصــادی  ،قبل از اختتــام دوره قانونی نیز همین امر بوده
باشــد .در طول ۷ســال و اندی که این دولت بر محور قدرت
سوار بوده پایه های جریان سازی درگذشته  ،زمان دولت های
میر حسین و خاتمی و هاشمی را که شکل جزیره ای داشته
اند بهم پیوند داده و یک هژمونی ســرمایه داری پنهان ایجاد
نموده است .این برداشت یعنی بدون داشتن اطاعات جامع
با این دولت که برای پشت پرده اقتصاد ایران برنامه چند ساله
چیده اند نمیتوان بی گدار به آب زد .جریانی فرمان داد پول
برای خرید اوراق بیســت هزار بشکه نفت با اوراق سلف آماده
شــد .فرمان عکس آمد که بورس و بازار ســرمایه فعال شود
بورس مجددا شــکل قبل و تدارک برای تغییر جهت گرفت.
این شرایط بدون شک شرایطی عادی نیست و آن را به تمایل
عادی بازار نمیتوان نسبت داد چرا که بازار سرمایه سودی به
مراتب بیشتر از  ۱۹درصد درسال که دولت برای اوراق سلف
پیش بینی کرده بود در بر داشته و بدون یک هماهنگی دقیق
و فرمانبرداری با فرض اینکه حتی سود بازار اوراق نفتی کمتر
از ســود بورس خواهد بود  ،انجام گرفته است .با فرض خوش
بینانه هم که نگاه شــود باز موضوع بسیار ابهام انگیز است.
اگر مجلس در مقابل اقدام دولت نیایستاده بود دولت همانند
سیاست تخریب پشتوانه سهام عدالت این جریان اوراق را هم
با سیاست همیشگی خود راه می انداخت و جا می انداخت .و
کار را به جایی میرسانید که قابل برگشت نباشد .تجربه نشان
داده جریــان پنهانی که با هماهنگی دولتها تصمیم ســازی
کرده و آن را عملی میکند  ،بیدار و مسلط به دانش اطاعات
دقیق کار را دنبال میکند .از ابتدای انقاب حقیر خود شاهد
همین گونه موضوعات و تصمیمــات در اداره دفاع مقدس و
جنگ تحمیلی با هژمونی اســتکبار و راه اندازی زور چپونی
دانشگاه آزاد و فریب دادن نظام با خصوصی کردن بانک ها و
امثال این گونه تصمیمات بوده ام که کشور با ساده اندیشی
و با خوش بینی به موضوع نگاه میکرده است .و معلوم نیست
چرا ساختار های امنیتی ورود نکردند .اساسا اگر ساختار های
مطالعاتی و امنیتی همســو با منافع مردم حرکت نکنند این
جریانها رشــد کرده و کار کاما از مســیر منافع ملی خارج
میشــود .این جریان یک شــبه تصمیم به فروش اوراق نفتی
همانند تصمیم یک شــبه بنزین  ۳۰۰۰تومانی نشان داد که
با فرمانی پشــت پرده صندوق ها و بعضا بانکها و شــرکتهای
بزرگ صاحب ثروت  ،گوش به فرمان چه جریانی هســتند و
آماده برای اجرای منویات ظاهرا چاره ســاز و باطنا مخرب با
چه تمهیداتی عمل میکنند .
والسام
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سرلشکرباقری:

صنعت دفاعی پشتوانه قوی و مستحکم
نیروهای مسلح است
رییس ســتاد کل نیروهای مســلح تصریح کرد :در صنعت دفاعی پشتوانه قوی و
مســتحکم نیروهای مسلح در دفاع از استقال و تمامیت ارضی کشور و صیانت از
دستاوردها ،ارزش ها و آرمانهای بلند انقاب و نظام مقدس جمهوری اسامی ایران
است.سرلشــکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به
مناسبت  ۳۱مرداد سالروز صنعت دفاعی کشور ،ضمن تبریک این روز به مسئوان،
جاهدگران ،متخصصان و آحاد کارکنان خدوم و ارزشــمند صنعت دفاعی کشور،
تاکید کرد :فرزندان متعهد و متخصص ملت در حوزه دفاعی بیش از گذشــته بر
توسعه ظرفیتهای دفاعی و بازدارندگی اقدام خواهند کرد.در این پیام با اشاره به
اینکه صنعت دفاعی پشتوانه قوی و مستحکم نیروهای مسلح در دفاع از استقال و
تمامیت ارضی کشور و صیانت از دستاوردها ،ارزش ها و آرمانهای بلند انقاب و نظام
مقدس جمهوری اسامی ایران است ،تصریح شده :صنعت دفاعی کشور در نیروهای
مســلح و با پرچمداری وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با تاش مجدانه
و مســتمر نیروهای متخصص ،جهادی و خبره در مسیر خوداتکایی و خودکفایی
گامهای بلندی برداشته است به طوریکه وضعیت امروز صنایع دفاعی کشور در تولید
علم و به دست آوردن دانش طراحی ،ساخت و تولید محصوات پیشرفته و مدرن
نظامی همچون ساحت هواپیماهای جنگنده ،انواع پهپادها ،موشکهای بالستیک و
نقطه زن ،انواع رادارها ،ماهواره و ماهوارهبرها ،زیردیایی ،ناوهای سطحی و زیرسطی،
بالگردها ،تانک و نفربر و ســایر نیازهای دفاعی ،الگویی الهام بخش برای شکوفایی
ســایر بخشهای تولید به ویژه حوزه اقتصاد و صنعت شــده است که در مقابله با
ویروس کرونا گوشهای از توانمندیهای غیرنظامی خود را برای رفع نیازهای کشور
به رخ جهانیان کشانید.در ادامه این پیام با اشاره به شکست مفتضحانه آمریکا در
تصویب قطعنامه تمدید تحریمهای تسلیحاتی جمهوری اسامی ایران ،خاطرنشان
شــده است :بدون شک پیشرفت صنعت دفاعی کشور بدون هر نوع وابستگی و با
اســتقال کامل مرهون مجاهدت و تاش بی وقفه نیروهای انقاب اسامی بوده
که با تخصص ،تعهد و خودباوری موجبات خودکفایی کشــورمان در دستیابی به
فنآوریهای پیشــرفته دفاعی را فراهم آورده و بدون وابستگی به دیگر کشورها،
بر قابلیت و مزیتهای بومی کشــور و تداوم مســیر بالندگی و شتاب در تقویت
ظرفیتهای دفاع مقتدرانه ،بازدارنده ،مطمئن و پیروزمند از انقاب و میهن اسامی
صحه گذاشته است و دشمنان قســم خورده انقاب اسامی ایران و در رأس آنها
آمریکای جنایتکار را بیش از پیش مأیوس نموده است.در پیام سرلشکر باقری ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شــهیدان واامقام حوزه صنعت دفاعی کشور و تبریک
این روز خجسته به کارکنان پرتاش و وایتمدار وزارت دفاع و دیگر فعاان عرصه
صنعت دفاعی کشور و تاکید بر ضرورت تداوم ارتقاء مولفههای قدرت دفاعی برای
نظام و ملت ایران و پشتیبانیهای همه جانبه از نیروهای مسلح ،آمده است :نیروهای
مسلح و مجاهدان عرصه صنعت دفاعی کشور ،نماد اقتدار ملی در برابر جبهه متحد
مستکبران و دشمنان ایران اسامی به شمار رفته و با تأسی به آموزههای قرآنی و
وصایای امام راحل(ره) و منویات فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتاه العظمی امام
خامنهای(مدظله العالی) بدون اعتنا به جنگ رسانهای و روانی و جنجال آفرینیهای
شبکه خبیث نظام سلطه و صهیونیسم ،روند پیشرفت و ارتقاء قدرت دفاعی را تداوم
خواهندبخشید.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری:

ارتقای آمادگی رزمی و توان دفاعی مهمترین
مولفه در نیروهای مسلح است
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :نگاه نیروی زمینی ارتش به اشراف ،همانند
نگاه به فروع دین است و مهمترین دلیل این امر آن است که ما در نظام الهی و
وایی زندگی می کنیم و با دیگر نظام های موجود در دنیا تفاوت اساسی داریم.
به گزارش روابط عمومی ارتش ،امیر ســرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی
زمینی ارتش در ســومین دوره جشنواره مالک اشتر اداره عقیدتی سیاسی این
نیرو و در جمع نفرات برتر حوزه اشــراف اظهار کرد :نیروی زمینی ارتش بر سه
اصل وایتمداری ،عدالت محوری و شایسته سااری استوار است و تمام برنامه
هایی که در این نیرو انجام می شــود باید برابر با این ســه اصل باشد.وی ادامه
داد :در نیــروی زمینی ارتش  ۲۸طــرح را با نام مبارک « لبیک یا امام خامنه
ای عزیز» ترســیم کرده ایم که تمام برنامه نزاجا اعم از ارتقای آمادگی رزمی،
فرهنگی  ،معیشــتی،علمی و ...در این طرح ها لحاظ شــده است .طرح های
لبیک «یا امام خامنه ای عزیز» شناســنامه نیروی زمینی ارتش محسوب می
شــوند ،نحوی اجرای این طرح ها ماک ارزیابی کارکنان و فرماندهان در حوزه
اشراف است.فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه «اشراف» از مطالبات
فرماندهی معظم کل قواست ،افزود :تمام برنامه ها باید با جدیت و پشتکار انجام
شود چرا که اگر کم کاری صورت گیرد به اهداف مهم سازمانی نخواهیم رسید
و در این راستا ،ارتقای آمادگی رزمی و افزایش توان دفاعی ،مهمترین مولفه در
سطح نیروهای نظامی است که باید بیشترین دغدغه ما در این حوزه باشد.امیر
سرتیپ کیومرث حیدری در بخش دیگری از سخنانش به افزایش روحیه خدمتی
کارکنان و تامین معیشت خانواده ها پرداخت و خاطرنشان کرد :مهمترین اولویت
در نیــروی زمینی ،کارکنان و خانواده های آنها هســتند ،برای افزایش روحیه
خدمتی کارکنان و خانواده های آنها برنامه های بســیار مطلوبی در نزاجا انجام
شــده و در حال حاضر در حوزه تامین مسکن سازمانی و شخصی در حدود ۲۳
هزار واحد منازل ســازمانی در سراسر کشور در حال ساخت و احداث است که
تاکنون در شهرهای مشــهد ،ارومیه ،کرمان ،کرمانشاه و  ....این منازل نحویل
کارکنان غیور نیروی زمینی ارتش شــده است.وی تاکید کرد :در حوزه مسکن
شخصی کارکنان ،تفاهم نامه ای با وزارت مسکن امضا شد تا در آینده در چندین
شهر کشور شاهد تامین مسکن ملی برای کارکنان باشیم و نیروی زمینی ارتش
این نوید را به همرزمان غیور خود می دهد که موانع و مشکات معیشتی کارکنان
و خانواده ها را مرتفع می سازد.امیر سرتیپ کیومرث حیدری با بیان اینکه نیروی
زمینی ارتش با اجرای برنامه های ترسیم شده می تواند در آینده ای نزدیک در
حوزه معیشتی به جایگاه مطلوبی برسد ،تصریح کرد :از جمله دغدغه های مهم
فرمانده محترم کل ارتش رسیدگی به معیشت کارکنان و خانواده هاست که در
این راســتا به تمامی فرماندهان نیروها نیز اعام شده تا در این حوزه ،گام های
بلندی را در جهت رفع موانع و مشکات معیشتی بر دارند .وی خاطرنشان کرد:
نیروی زمینی ارتش در قالب طرح توانمند سازی کارکنان در حوزه بیماران صعب
العاج  ،مسکن سازمانی و شخصی ،زدودن کهنگی از خانه های سازمانی و اماکن
پادگانی ،تشکیل قرارگاه انصار ،طرح دارالشفای حضرت فاطمه زهرا(س)  ،طرح
پیوند آسمانی ،کمک هزینه تحصیل فرزندان کارکنان که دو فرزند همزمان در
دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل هستند ،کمک هزینه تولد فرزندان دوقلو و ...گام
های موثری را برداشته است.فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد :همچنان که
سلســله مراتب فرماندهی ارتش جمهوری اسامی ایران ،تمام تاش و دغدغه
خود را در جهت رفع موانع خدمتی کارکنان،می دانند ،انتظار آن است تا کارکنان
با سخت کوشی ،جدیت و پشتکار و فراگیری آموزش ها نسبت به ارتقا آمادگی
رزمی و توان دفاعی ارتش کوشا باشند.
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روحانی در جلسه هیئت دولت:

جباران کاخ سفید و تحریمها رفتنی هستند

رئیسجمهور گفت :اگر کسی در ایران فکر میکند این حکومت
ظالمانه کاخ ســفید و طرحهای ظالمانه دائمی اســت ،اشــتباه
میکند ،جباران کاخ سفید برای همیشه نمیمانند و تحریم نیز
همیشگی نیســت.حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی در
جلســه دیروز هیات دولت با بیان اینکه هر امت و ملتی روزهای
سختی دارد و در همان روزها جوهرهای انسانی مشخص میشود،
اظهار کرد :این ماجرا را میشود از حرکت ابیعبداه الحسین هم
دید .ما امسال در محرم مثل هر سال عشق به ایشان و خانوادهشان
را باید نشان دهیم .شکل عزاداری ممکن است مقداری تغییر کند.
اجتماعات باید در حد مجاز باشد و دستورالعملهای بهداشتی را
مراعات کنیم.وی افزود :یکی از اصول دینی ما حفظ جان خودمان
و همنوعان و همکیشــانمان اســت .فضای مجازی و سایتها و
صداوســیما هم باید پرچم عزای محرم را به اهتزاز دربیاورند .ما
باید پرچم عزای امام حســین را در خانــه و زندگیمان به اهتزاز
درآوریم و فضای کشور از شنبه باید حسینی باشد.رییس جمهور
تأکید کرد :هفته دولت هفته درسآموزی اســت .ما سختیها را
که میبینیم گاهی از سختیهای اول انقاب غافل میشویم .در
هفت تیر بزرگترین شخصیتهای ما را ترور کردند و گفتند دیگر
قوای کشــور تعطیل شــد ،اما امام نگذاشت مجلس یک روز هم
تعطیل شود .حتی ما از بیمارستان تعدادی را با برانکارد به مجلس
آوردیم که مجلس از رســمیت نیفتد .آن روز نشان داده شد که
این نظام قابل شکست نیست و من آن وقت فهمیدم قدرت هیچ
دشمنی نمیتواند این نظام را بر زمین بزند.روحانی گفت :ما امروز
در دولت یک مســئولیت بزرگی داریم مثل همان روزهای دهه
شــصت که روزی دشمن با ترور شخصیتها میخواست نظام را
زمین بزند و با جنــگ این کار را بکند ،امروز با تحریم اقتصادی
به دنبال همین است.
ما یک روز را هم برای خود تعطیل نمیبینیم
وی یادآور شد :ما با همه توان در صحنه هستیم و ایستادگی خود
را از دست نخواهیم داد .گاهی در موقعیتهایی موفقیت بیشتری
داشــتیم و گاهی هم ممکن است اینگونه نباشد اما مردم بدانند
ما یک روز را هم برای خود تعطیل نمیبینیم .دشمن میخواهد
ما تســلیم شویم اما چنین چیزی را نخواهند دید.روحانی گفت:
کســی برای شماها که از مرداد  ۳۲تا امروز علیه این کشور و آن
قدرت قانونی کودتا کردید و یک جبار را بر مردم حاکم کردید و
علیه دموکراســی و قدرت قانونی عمل کردید و هنوز دارید ادامه
میدهید ،فــرش قرمز پهن نخواهد کــرد .آن  ۲۸مرداد بود که
دادستان تهران با اشــاره به تشکیل هزار و ۱۶۹
فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵
نفر و صدور کیفرخواست برای  ۲۲۵نفر خبر داد.
آقای علی القاصی مهر در دیدار رئیس قوه قضاییه
با شــورای معاونین دادســرای عمومی و انقاب
تهران ،با اشاره به تشکیل هزار و  ۱۶۹فقره پرونده
در حوزه جرایم ارزی از بازداشت  ۴۴۵نفر و صدور
کیفرخواست برای  ۲۲۵نفر خبر داد که  ۵۰نفر از
متهمان این پرونده ها ،کارکنان بانکها و ادارات
دولتی بودند.دادســتان تهران با ارائه گزارشی از
عملکرد دادسرای عمومی و انقاب تهران در یک
سال گذشته ،برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را
از مهمترین برنامههای دستگاه قضا در دوره تحولی
اعام کرد.
بازگشــت  1میلیارد و  200میلیون یورو به
چرخه اقتصادی کشور
وی خاطر نشــان کرد :که با اقدامات دادســتانی
در حوزه مقابلــه با سوءاســتفاده و انحرافات در
تخصیص ارز بــرای واردات کااهای اساســی و
ارزهای مداخلــهای و حاصــل از ارز صادرات۱ ،
میلیارد و  ۲۰۰میلیــون یورو به چرخه اقتصادی
کشور بازگشــته است.دادســتان تهران با اشاره
به دســتگیری  ۱۵نفر از عوامل اخالگر در نظام
ارزی در شهرســتانها و انتقــال آنها به تهران
گفت که این افراد رقمی بالغ بر  ۱.۵میلیارد دار
سوءاستفاده ارزی داشتند که  ۱۵۰پرونده کیفری
برای آنها تشــکیل و محدودیتهای  ۱۶گانهای
همچون ممنوع الخروجی و مســدودی حساب و
ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته
شد.القاصی مهر دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را
احقاق حق مالباختگان تعاونیهای غیرمجاز بانکی
عنوان کــرد و گفت که رقمی بالغ بر  ۲۳۷هزار و
 ۱۶۰میلیارد از وجوه  ۲میلیون و  ۳۹۴هزار و ۲۹۹
نفر سپرده گذار تعیین تکلیف و اصل سپرده ۹۹.۹
درصد آنها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف
سپردههای هزار و  ۶۳۹نفر باقی مانده که بالغ بر

است ،قدیم تا  ۳۵یا  ۴۰درصد به نفت متکی بود .ولی اان چنین
نیست و نمیخواهیم در سال رونق تولید که مردم نیاز به حمایت
دارند از آنان مالیات زیادی بگیریم.
تا امروز یکبار دســتمان را به سوی بانک مرکزی دراز
نکردیم
روحانی تصریح کــرد :ما هم قدرت داریم که پنجاه هزار میلیارد
مثل دولت قبل از بانک مرکزی استقراض و پول پرفشار وارد بازار
کنیم اما این را به مصلحت کشور نمیدانیم .ما تا امروز و با همه
مشکات یکبار دستمان را به سوی بانک مرکزی دراز نکردیم.

دشمن به ظاهر موفقیتی به دست آورد هرچند در باطن راه غلط
بود .اما در  ۲۴مرداد امسال در شورای امنیت حتی همان موفقیت
ظاهری را هم به دست نیاوردید.
اگر از برجام خارج میشدیم همه هزینهها با ما بود
رییــس جمهور تاکید کرد :مــن از آن یازده کشــوری که رای
ندادند به آن قطعنامه تشــکر میکنم و از آن دو کشــور دوست
هم که علیه این قطعنامه عمل کردند متشکرم .چرا ما این کار را
توانســتیم انجام دهیم؟ به خاطر تدبیر نظام و دولت .اگر آن روز
که آنان از برجام خارج شدند ما هم خارج میشدیم همه هزینهها
و قطعنامههای شــورای امنیت علیه ما میشد و آنوقت بیهزینه
آمریکا به ما خیانت کرده بود.وی یادآور شد :حاا این رسانههای
بیگانه فارســیزبان دست بر این گذشتهاند که آمریکا میخواهد
از مکانیســم فان برای برجام استفاده کند .عقل هم چیز خوبی
است! بخوانید آن قرارداد برجام را! برای کسانی است که در داخل
برجام باشند .آمریکا که به صراحت از آن خارج شده است .دیگر
چه استفادهای از آن مکانیسم؟
چرا حماقت دشمن را نمیبینیم؟
روحانی تاکید کــرد :مردم بدانند دولت با همــه توان برابر این

ابرقدرت ایستادگی میکند .برخی میگویند برجام اگر پایههایش
محکم بود آمریکا نمیتوانست چنین و چنان کند .آمریکا از پیمان
اقلیمی پاریس خارج شد ،پایههای آن هم محکم نبود؟ از یونسکو
و نفتا خارج شد ،پایههایشــان محکم نبود؟ از سازمان بهداشت
جهانی خارج شــد آن هم پایههایش محکم نبــود؟ او از هرچه
پیمان مفید بوده خارج شــده ،چرا حماقت دشمن را نمیبینیم؟
اگر دولت قوی باشد نظام قوی است و اگر دولت شکست بخورد
نظام شکست میخورد .همه در کنارهم خدمتگزار مردم هستیم.
رییس جمهور تصریح کرد :هم جباران کاخ ســفید برای همیشه
نمیمانند و هم تحریمها؛ اینجور نیست که همیشه چنین چیزی
برقرار باشد اما آنان در چنین وضعیتی گیر افتادهاند و خروج از آن
هم برایشان سخت است.
اان تنها ده درصد بودجهمان متکی به نفت است
وی یادآور شــد :مردم باید واقعیتی را هم بدانند یک زمانی صد
میلیارد دار پول نفت وارد این کشور میشد اما اان دیگر چنین
چیزی نیست .این افتخار دولت است که اقتصاد ما بدون نفت اداره
میشــود .ما اان صادرات غیرنفتی را توسعه دادیم و با آن داریم
کشور را اداره میکنیم .این در تاریخ ما بیسابقه است ،چه پیش و
چه پس از انقاب .اان ما تنها ده درصد بودجهمان متکی به نفت

طرح فروش نفت کاما به نفع مردم است
رییــس جمهور ادامه داد :پس یا باید اوراق خزانه بفروشــیم که
این کار را آغاز کردیم یا ســهام بفروشیم که چنین هم کردهایم
و معتقدیــم اقتصاد باید به مردم واگذار شــود و از اول دولت هم
بــه دنبال این بودیم .یــک راه دیگر هم فروش نفت اســت که
طرحــی برای آن مشــخص کردیم و کام ًا این طــرح را به نفع
مــردم میدانیم .یک تودهنی به آمریکا اســت که میخواهد ما
نفت نفروشــیم اما ما نفت را میفروشیم.روحانی تاکید کرد :این
یکی از طرحهای افتخارآمیز این دولت در نفت است .اگر روسای
دو قوه دیگر هم موافقت کردنــد ما این طرح را میآوریم و اجرا
میکنیم اگر نه به دنبال طرحهــای دیگری میرویم.وی با بیان
اینکه میدانیم که مردم تحت فشــار هستند اما طرحهایی را در
دولت اجرا میکنیم که این مشکات و فشار کم شود ،اظهار کرد:
مــا اان در درمان کرونا داریم این کار را برای مردم رایگان انجام
میدهیم .چند کشــور در دنیا این کار را کردهاند؟ بروید بشمرید
ببینید چند کشور پیدا میکنید؟ ببینید چقدر هزینه درمان بر
گردن بیماران کرونا در دیگر کشورهاســت.رییس جمهور یادآور
شد :همچنین ما در کنار وامهایی که در اختیار نیازمندان و برای
مسکن و مســتأجران در نظر گرفتیم ،تاش برای همسانسازی
حقوق میلیونها نفر بازنشسته را آغاز کردیم که طی آن حداقل
حقوق بازنشستگان ۳۰سال خدمت ۱ ،میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
بود که آن را به  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان افزایش میدهیم و
آنانی که  ۳۵ســال خدمت بودند هم از حداقل حقوق  ۱میلیون
و  ۷۰۰هزار تومان به  ۳میلیون تومان افزایش خواهیم داشــت.
ما برای این کار  ۳۲هزار میلیارد تومان ســهام را واگذار به تامین
اجتماعی کردیم که این هدف تحقق یابد .این یک قدم مهم برای
جامعه کارگری است که برداشته شده است.

دادستان تهران خبر داد:

 ۰.۰۶درصد میشود.

تشکیل  ۶0پرونده برای پولشویی

صدور  340کیفرخواســت برای پروندههای
کان اقتصادی
وی با بیان این که هزار و  ۶۲۱فقره اموال منقول
و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال
شــرکتهای مربوطه بدون حکم قضایی تعیین
تکیلف شــد ،گفت ۳۴۰ :فقره کیفرخواســت در
پروندههای مهم کان اقتصادی صادر شد که ۱۲۰
مورد آنهــا در خصوص اخال در نظام اقتصادی
کشور به دادگاههای موضوع استجازه ۱۵۰ ،فقره
به دادگاه انقاب و  ۷۰مورد نیز به دادگاه کیفری
اســتان تهران ارجاع شده اســت.القاصی مهر در
ادامه ،صدور  ۱۰۰فقره کیفرخواست برای پرونده
مربوط به بانک سرمایه ،صندوق ذخیره فرهنگیان
و تخلفاتی همچون فرارهای کان مالیاتی و بانکی،
دکل نفتی ،پرونده خانه به خانه ،پرونده ماامیری
و قاچاق خودرو که دادگاه برخی از آنها به صورت
علنی برگزار و رسانهای شد ،به عنوان دیگر اقدامات
دادسرا در برخورد با پروندههای مهم اقتصادی یاد
کرد.

کااهای سامت محور
دادســتان تهران در خصوص مبارزه با محتکران
کااهای اساسی  ۲۰اکیپ ویژه بازرسی با همکاری
دســتگاههای نظارتی تشکیل شــده و برخورد با
محتکران در دســتور کار دادسراها قرار گرفت که
در این راستا  ۶۰فقره کیفرخواست برای محتکران
کااهای سامت محور صادر شد.

تشکیل  ۶0پرونده برای پولشویی
القاصی مهر با اشــاره به برگزاری جلسات متعدد
دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصاح فرایند صدور
کارت بازرگانی و رتبه بندی شــرکت ها ،تصریح
کرد ۶۰ :فقره پرونده برای پولشــویی که منشــاء
عمده آنها قاچاق کاا بوده ،در دادســرای تهران
در حال رسیدگی است.

بازگشــت  240هزار میلیــارد ریال اموال
بانکها و نهادهای دولتی
وی افزود :با اقدامات دادســتانی تهران ۲۴۰ ،هزار
میلیارد ریال از اموال بانکها و نهادهای دولتی و
همچنین  ۸۷میلیون و  ۵۸۶هزار یورو ۳۱ ،میلیون
و  ۷۷۵هزار دار و  ۳۴میلیون درهم به بیت المال
اعاده شــده که حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان آن
بدون حکم قضایی در مرحله دادســرا بازگردانده
شده است.

رسیدگی ویژه به  214پرونده کثیرالشاکی
وی همچنین در خصوص تعیین تکلیف پروندههای
کثیرالشاکی اعام کرد که  ۲۱۴پرونده با بیش از
 ۳۵هزار نفر شاکی به طور ویژه مورد رسیدگی قرار
گرفت و فقط در پرونده ســکه ثامن  ۶۷۰میلیارد
ریــال از وجــوه مالباختگان بازپرداخت شــد که
رضایت شکات را در پی داشت ،اما برای  ۸۴فقره از
این پروندهها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال
شد.دادستان تهران حمایت از شرکتهای تولیدی
و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادســرای تهران
عنوان و خاطر نشان کرد که در برخورد با متخلفان
و عناصر فســاد ،با اتکا به ماده  ۱۴۴آئین دادرسی
کیفری و نظارت بر اموال شرکتها به گونهای عمل
شــد که چرخه تولید شــرکتهای مهم و بزرگ
کشور متوقف نشود.

صدور  ۶0فقره کیفرخواست برای محتکران

آزادسازی حدود  8هزار هکتار اراضی ملی و

ذوالفقاری:

برگزاری مراسم اربعین منوط به
اعام نظر وزرای بهداشت ایران
و عراق است

رییس ســتاد مرکزی اربعین حســینی گفت :برگزاری هرگونه مراسم اربعین
منوط به اعام نظر وزیران بهداشت دو کشور ایران و عراق و همچنین مقامات
و مسووان کشور عراق است« .حســین ذوالفقاری» در نشست ستاد اربعین،

منابع طبیعی از چنگ زمین خواران
القاصــی مهر تصریح کرد :در خصوص حفاظت از
اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان
بیت المال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز ۷
هزار و  ۵۳۳فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای
احکام درباره  ۶هــزار و  ۷۸۸مورد آنها ۲ ،هزار و
 ۸۶۳هکتار از این اراضــی به دولت و بیت المال
بازگشــت.برخورد با عوامل اغتشاشات ،مجرمین
خطرناک و ناامن کنندگان جامعه و مرزبندی بین
آنها با کســانی که بااحکام خفیف به زندان رفته
اند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات
دادســتانی تهران عنوان شد و القاضی مهر گفت
که پیرو بخشنامه رئیس قوه قضاییه در موج اول
کرونا ۱۲ ،هزار نفر از زندانیان در تهران مرخصی
رفتند و در مرحلــه دوم نیز به  ۷هزار و  ۶۵۹نفر
مرخصی اعطا شــد و در حال حاضر بیش از ۵۰
درصد زندانیان در مرخصی به سر میبرند.دادستان
تهران از اقدامات ویژه داســراها برای ارتقاء امنیت
اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد بدون
اغماض با اراذل و اوباش ،پاکسازی مناطق آلوده و
آسیب زا ،پلمب مراکز فساد و برخورد با باندهای
فساد اخاقی و قاچاق دختران به امارات را از جمله
اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد.

کاهش چشمگیر شکایات از رسانهها به یک
فقره شکایت در یک سال و نیم گذشته
القاصی مهر با اشاره به رویکرد تعاملی دستگاه قضا
با اصحاب رسانه ،اعام کرد که طی سال گذشته
و  ۵ماه اول ســال جاری تنها یک فقره شکایت از
رسانهها از سوی دادستانی صورت گرفته و بسیاری
از موارد در  ۲شــعبه تخصصی که در شورای حل
اختاف تشکیل شــده ،حل و فصل شده اند.وی
با اشــاره به برگزاری  ۷جلســه نظارتی و تبیین

گفت :ســتاد مرکزی اربعین و کمیتههای ستاد طبق سالهای گذشته برنامه
هــای مربوط به اربعین را تهیه کرده اســت.معاون وزیر کشــور با بیان اینکه
براســاس گزارشهای ارائه شده در جلســه اعم از بیماری در  ۲کشور ایران و
عراق ،برگزاری هرگونه مراســم منوط به اعام نظر وزرای بهداشت و درمان دو
کشور و مقامات و مسوولین کشــور عراق میباشد ،اظهارکرد :ضرورت دارد با
پیگیری وزارت امور خارجه و ســتاد اربعین سفارت جمهوری اسامی ایران در
عراق بعد از مراسم محرم برنامه و نظر رسمی مقامات عراقی را دریافت و اعام
کنند.وی ادامه داد :اما ســتاد مرکزی اربعین و کمیتههای مربوطه برنامههای
زیرســاخت را با جدیــت اجرا میکند و اگر مراســم راهپیمایی اربعین برگزار
نشود ،زیرساختهای ازم برای سالهای آینده ایجاد و اقدامات تکمیلی در سه
استان مرزی خوزستان ،ایام و کرمانشاه انجام میشود.معاون امنیتی انتظامی

سیاستها و برنامههای قضایی برای دادسراها ،از
تشــکیل یک کمیته علمی و پژوهشی با حضور
قضات متخصص برای ارائه مشــورتهای حقوقی
و قضایــی به دادســراها نیز خبر داد و تشــکیل
کارگروههای ویژه برای تعیین تکلیف پروندههای
معوقه و قدیمی در دادسراها ،ساماندهی وضعیت
کشــیک دادســراها برای فوریتهــای قضایی و
افزایش اســتفاده از فناوریهای نوین تاسقف ۸۰
درصد در سال جاری را از دیگر اقدامات دادستانی
عنوان کرد.
انجام  ۵3هزار دیدار مردمی در دادسراها در
یک سال گذشته
«انجام دیدارهای مردمی منظم و مستمر مسئوان
دادســرای مرکــز و نواحــی تهــران در روزهای
چهارشــنبه» از دیگر اقدامات دادستانی در سال
گذشته بود که در راستای تقویت رویکرد مردمی
دســتگاه قضا و تکریم ارباب رجوع اجرا شده و به
گفته القاصی مهر منجر به دیدار مردمی با  ۵۳هزار
نفر در یک سال گذشته شده است.
تعیین تکلیف  ۶0هزار پرونده معوقه
دادســتان تهران درباره کاهش اطاله دادرســی و
پاســخگویی به شکایات نیز توضیح داد که قریب
 ۸۰هزار فقره از پروندههای موجودی در دادســرا
کاهش یافتــه و از مجموع  ۱۵۵هزار فقره پرونده
معوقه با قدمت باای  ۶ماه ۶۰ ،هزار فقره تعیین
تکلیف شد و روند به روزرسانی پروندهها تا پایان
سال با جدیت ادامه خواهد داشت.
القاصی مهر در پایان با اشاره به تشکیل  ۲۶هزار
پرونده در شــوراهای حل اختاف و منتهی شدن
 ۴۵درصد آنها به سازش و ارجاع تنها  ۵هزار فقره
آنها به دادسرا ،به مشکل نیروی انسانی دادسراها
نیز اشاره کرد و با توجه به پایان همکاری  ۹۶نفر
از همکاران دادستانی تهران خواستار دستور ویژه
رئیس دستگاه قضا برای تأمین کادر مورد نیاز این
مجموعه شد.

وزارت کشــور تصریح کرد :برای هر نوع شرایط پیشــرو در ایام اربعین پیش
بینیهای ازم را خواهیم داشــت .همچنین برنامهریزیهایی برای حوزههای
فرهنگی ،تبلیغی و اطاعرسانی بهداشتی و درمانی و نحوه اقدام موکبداران و
مشارکتهای مردم تعیین و اعام میشود.ذوالفقاری با بیان اینکه این جلسه به
منظور همفکری و بررسی پیشنهادات و نظرات اعضای ستاد برگزار شده است،
گفت :هماهنگی کامل در سطوح مختلف داخل کشور و هماهنگ با دولت عراق
براســاس شرایط کنونی باید وجود داشته باشد و از هرگونه اظهارنظر و یا اقدام
خارج از تصمیمات خودداری شود تا موجب انتظارات غیر قابل تحقق در جامعه
نشــود.وی افزود :جلسه بعدی ستاد پس از دهه اول محرم برگزار خواهد شد و
دبیران کمیتهها ،شرایط پیشبرد برنامههای جایگزین را با در نظر گرفتن جهات
مختلف ،در آن جلسه مطرح میکنند.
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نوبخت مطرح کرد:

امکان درآمدزایی  ۱۵۰هزار میلیارد تومانی از سهام بورسی دولت
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت :در بودجه  ۹۹پیشبینی شده
بود که از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی  ۱۱هزار و ۹۰۰
میلیارد تومان درآمد حاصل شود که تاکنون بیش از  ۱۷تا  ۱۸هزار
میلیارد تومان محقق شد.محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت :یکی از مصائبی که
ســازمان برنامه و بودجه کشور با آن دست و پنجه نرم می کند و
جزو ســختی های کار این سازمان محســوب می شود ،پرداخت
یارانه نقدی ،کمک معیشتی و حقوق ها است .البته همه پرداخت
هــا زمان بندی منظم دارد .دهم هر ماه یارانه معیشــتی  ۲۰هر
مــاه هم یارانه نقدی و آخر ماه هم حقوق ها پرداخت می شــود.
نوبخت گفت :شرایط اقتصادی جامعه طوری نیست که برخی یارانه
های کمک معیشــتی را حذف کنیم اما ما به هیچ وجه در طول
سال جاری استقراضی از بانک مرکزی نداشته ایم .این روزها همه
می دانند که روز دهم هر ماه یارانه معیشــتی و  ۲۰هر ماه یارانه
نقدی پرداخت می شود .زمان پرداخت ها را به نظمی رساندیم تا
شرایط اجتماعی افراد را درک کنیم.وی در خصوص این نکته که
طبق ماده  ۴هدفمندی یارانه ها دولت باید نسبت به شناسایی ۳
دهــک اول جامعه و حذف یارانه آنها اقدام کند ،گفت :دولت این
ماموریت را به وزارت رفاه داد که بر اســاس بانک اطاعاتی خود،
دهک های باای جامعه را شناســایی و یارانه آنها را قطع کند که
این کار در یک مقطعی انجام شــد و  ۳تا  ۴میلیون نفر شناسایی
و یارانه آنها حذف شد اما آنقدر فضاسازی در جامعه انجام گرفت
که وزارت رفاه مجبور به بازگشــت یارانه برخی افراد شــد.رییس
سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود :نیازمندیم که اگر قرار است
اقدامی در این خصوص صورت گیرد مشــارکت بین دستگاه ها
ایجاد شود تا بتوانیم یارانه را به آنهایی که استحقاق دارند پرداخت
کنیم .در قانون هدفمندی یارانه ها تصریح شده که اگر قرار است
پرداخت یارانه را محدود کنیم می بایســت گروه هایی که باید به
آنها یارانه پرداخت شود را مشخص کرد .اگر فقط گفته شود یارانه
 ۲۴میلیون نفر باید حذف شود این کار به طور ناقص اجرا خواهد
شد.نوبخت با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی مورد انتظار دولت در
سال  ۹۹چندان محقق نشده است ،بیان کرد :تا آخر عمر که قرار
نیست تحریم باشیم ،این یک فشاری است که باید تحمل کنیم.
در بودجه  ۹۹پیش بینی شــده بود که از محل واگذاری ســهام
شــرکتهای دولتی  ۱۱هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان درآمد حاصل

بهمن ســال گذشته بر اســاس قانون برنامه پنجم توسعه مجوز
افزایش حقوق کارمندان داده شد و اان پرداخت حقوق در کادر
دولتی ،مقدار قابل توجهی افزایش یافته اســت .حقوق دولتی ها
 ۵۰درصد در اســفند اضافه شــد و در فروردین امسال هم ۱۳
درصد افزایش یافت.نوبخت گفت :تقریبا همه دستگاه های مشمول
قانون مدیریت خدمات کشــوری می توانند از محل دارایی های
خودشــان این افزایش  ۵۰درصدی حقوق را داشته باشند یعنی
در ســرجمع بودجه اجازه جابجایی به دستگاه ها داده ایم که از
بخش بودجه ســایر کم شود و به بودجه پرسنلی اضافه کنند.وی
تصریــح کرد :بودجه عملکردی ما در ســال  ۹۲حدود  ۱۴۸هزار
میلیارد تومان بود که بودجه ســال گذشته به  ۲۴۱هزار میلیارد
تومان رســید .رشدی که به افزاش حقوق داده ایم ،بیشتر از رشد
بودجه بوده است.

شود که تا اان بیش از  ۱۷تا  ۱۸هزار میلیارد تومان محقق شده
که این امر باعث تقویت بورس شــده است.وی تاکید کرد :نگرانی
ایجاد بدهی برای دولت بعد هم درست نیست .اوا این دولت و آن
دولت ندارد ،اان وضعیت خاص تحریم اســت و باید به اولویتها
توجه کنیم .ثانیا هر یک ســالی که از تکمیل طرحهای عمرانی
عقب بیفتیم هزینههای آن بیشتر میشود ،لذا با تکمیل آنها میزان
دارایی که برای آیندگان گذاشــته میشود ،ارزش افزوده بسیاری
دارد .این امکان را داریم که از ســهام واحدهای مربوط به دولت،
 ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد کنیم.
اصاح ساختار بودجه ،یک جراحی بزرگ است
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در خصوص بحث اصاح ساختار
بودجه تصریح کرد :بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را در دستور کار
داریم .بودجه  ۳ماه اول دســتگاه ها به عنوان تنخواه پرداخت می
شــود و بودجه را برمبنای عمکرد هر دستگاه محاسبه می کنیم.
در همه دستگاه ها این اقدام را انجام دادیم.وی درادامه بیان کرد:
سازمان برنامه و بودجه در زمان مقرر اصاح ساختار بودجه را در
 ۴محور و  ۱۰بسته در قالب  ۲جلد کتاب آماده کرد که جزئیات

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه دولت

دارندگان سهام عدالت گرفتار هیجانات
بازار نشوند
وزیــر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم برگزاری دورههای آموزشــی
برای فعاان تازه وارد بازار ســرمایه گفت :تمام فعاان بازار سرمایه که تازه
وارد بازار شــده اند حتما مشاوره بگیرند .فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی
و دارایی در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران با اشاره ویژگی
های بازار سرمایه اظهار کرد :ذات بازار سرمایه ریسکی است یعنی دارای یک
روند ثابت و تضمین شــده نیست؛ در این شرایط وقتی کسی میخواهد در
بازار سرمایه فعالیت کند باید این نکات را در نظر داشته باشد.دژپسند افزود:
بازار سرمایه به گونه ای است که سهام برخی شرکت ها نوسان دارد؛ مثا در
دوره تشکیل مجامع ترتیباتی حاکم است که ممکن است بر سهام شرکتها
اثــر بگذارد .تحوات بینالمللی و تحوات بازارها و متغیرهای جایگزین نیز
میتوانند بر بازار سرمایه تاثیر گذار باشند.وزیر اقتصاد بر تاکید بر اینکه پاسخ
این پرسش که آنهایی که به بازار سرمایه ورود کردهاند ،بمانند یا بروند ،کلی
نیست ،گفت :فعاان بازار سرمایه و بویژه کسانی که اخیرا ً وارد بازار سرمایه
شدهاند باید دقیقا محاسبه کنند که سهام فان شرکت که طبق اقتضائات
و محاســبات نباید کاهش پیدا میکرده است ،باید با صبر برخورد کنند ،از
طرفی اگر سهام شرکتی که طبق محاسبات نباید افزایش مییافته و اصاح
شــده ،باید اصاح آن را بپذیرند؛ بنابراین این نوســانات بستگی به شرکت،
صورت های مالی آن و روند تحوات بین المللی آن صنعت دارد.وی تصریح
کرد :دولت همچنان قائل به این است که بازار سرمایه باید مورد توجه باشد
و تقویت شود.دژپسند در پاســخ به پرسشی درباره تأخیر در پرداخت پول
سهامداران عدالتی که  ۳۰درصد از سهام خود را فروختهاند و پرسش دیگری
درباره علت عدم انتقال سهام عدالت به سبد سهام سهامداران گفت :این کار
توســط کارگزاری ها انجام میشود اما اگر هرکسی نسبت به سهام عدالت
اعتراضی دارد طبق ســامانههایی که اعام کردیم که دادیم شــکایت کنند
و تاکنون برخوردهایی انجام گرفته اســت و بخشی از مشکات اصاح شده
است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه «سهام عدالت ،سهام شرکتهای بسیار خوبی
اســت» اظهار کرد :بر همین اساس خواهش من از سهامداران سهام عدالت
این است که گرفتار هیجانات بازر نشوند ،چراکه سهام عدالت ارزنده است.وی
در پاسخ به پرسشی درباره فضاسازی برخی رسانههای فارسی زبان خارجی
درخصوص توصیه به مردم برای خروج از بورس ،گفت :قرار نیست سرنوشت
ما را آنها تعیین کنند ،بلکه فعاان بازار ســرمایه در کشــور قدرت تحلیل
دارند .امروز دورههای آموزشــی زیادی برای بازار ســرمایه برگزار میشود و
کارگــزاری ها نیز در این زمینه ورود کرده اند .از طرفی با صداوســیما وارد
مذاکره شــدیم که یک شبکه خاصی را تعیین کنیم که چند ساعت در روز
بتوانیم آموزش ها در این خصوص ارائه دهیم .سازمان بورس در این ارتباط
جلساتی با صداوسیما داشته است.دژپسند در پایان تاکید کرد :تمام فعاان
بازار ســرمایه که تازه وارد بازار شده اند حتما مشاوره بگیرند و به حرفهای
شبکههای دیگر اتکا نکنند.

مصوبه افزایش سقف سرمایه گذاری در
صندوق های  ETFاباغ شد
با امضای معاون اول رئیس جمهور ،مصوبه مربوط به افزایش سقف سرمایه
گذاری در صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس ( )ETFاباغ
شد.به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر هیات دولت ،در جلسه مورخ ۲۶
مــرداد  ۱۳۹۹هیات وزیران ،پیشــنهاد وزارت امور اقتصــادی و دارایی در
خصوص افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل
معامله در بورس ( )ETFبه تصویب رســید.به موجب مصوبه مذکور ،سقف
ســرمایه گذاری در صندوق های ( ،)ETFاز  ۲۰میلیون ریال به  ۵۰میلیون
ریال افزایش یافت.

بعد از رایزنی های انجام شــده در رابطه
با همسانســازی حقوق بازنشسته های
لشگری و کشــوری ،طی توافق صورت
گرفته برای تامین مالی از ســوی دولت
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز
حداقــل تا  ۱.۳میلیــون تومان افزایش
پیدا میکند .همســان ســازی حقوق
بازنشستهها که طبق قانون برنامه ششم
توســعه به دولت تکلیف شده هر ساله
با تعریف منابع در بودجه ســنواتی در
دســتور کار قرار دارد .برای امسال برای
ترمیم حقوق بازنشســتگان کشوری و
لشگری  ۱۰هزار میلیارد تومان در بودجه
پیشبینی شــد.بر این اســاس حداقل
حقوق بازنشســته ها بــه  ۲.۸میلیون
تومان در سال جاری افزایش پیدا کرد.
اما از سوی دیگر طی رایزنیهای صورت
گرفته بین دستگاههای مربوطه ،دولت

دقیق در آن ذکر شده و تغییرات ازم در فرآیند نهادسازی بودجه
هم انجام شــده اســت .مقام معظم رهبری تاکید داشتند این در
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شود که ما ارائه دادیم .در
این شــورا ما در خصوص بحث های اصاح ساختار توضیح دادیم
و اولین بحث هم مســئله مالیات ها بود .باید هر سه قوه در این
خصوص اجماع می کردند که نشد.رییس سازمان برنامه و بودجه
ادامه داد :در مجلس جدید همه این موضوع را مطالبه کردند و ما
برنامه اصاح ســاختار بودجه را تقدم مجلس کردیم .کمیسیون
برنامــه و بودجه مجلس در این خصوص جلســاتی برگزار کرد و
ســازمان برنامه و بودجه هم همکاری ازم با مجلس دارد که این
اصاح ساختار تبدیل به قانون شود.
جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارمندان
تصریح کرد :از ســال  ۹۲افزایش حقوق کارمندان در بعضی سال
هــا حتی بیش از نرخ تورم بوده و همواره تناســب بین نرخ تورم
و افزایش حقوق ها لحاظ شــده است .در شرایط اقتصادی فعلی،
دولت باید توجه بیشتری به معیشت مردم داشته باشد ،بنابراین

دولت ،ریالی از بانک مرکزی استقراض نکرده است
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح اینکه درآمدهای
نفتی ،مالیاتی و اوراق ،سه محل تامین درآمدهای دولت هستند،
گفــت :هیچ یــک از این اقام منجر به اســتقراض مســتقیم و
غیرمســتقیم از بانک مرکزی نمیشود.نوبخت در پاسخ به سوالی
مربوط به اســتقراض دولت از بانک مرکزی اظهار کرد :بر اساس
قانون برنامه بودجه ،ساانه  ۳۲درصد از درآمد نفتی باید به محل
صندوق واریز شود .البته این امر ،برای شرایط غیرتحریمی است.
اما در شرایط تحریمی ،از مقام معظم رهبری اجازه خواسته شد که
 ۲۰درصــد از درآمدها به صندوق برود و  ۱۲درصد برای مقابله با
شرایط در اختیار دولت باشد که ایشان هم پذیرفتند.وی ادامه داد:
سال  ۹۷از این محل استفاده نشد ،اما در سال  ۹۸از منابع صندوق
که نزد بانک مرکزی بود اســتفاده کردیم .این مبلغ ۵.۴ ،میلیون
دار بود و از سوی بانک مرکزی به نرخ روز ارز در اختیار دولت قرار
گرفــت که معادل  ۷۳تا  ۷۴هزار میلیارد تومان بود.معاون رئیس
جمهور تاکید کرد :اســتقراض از بانک مرکزی برای دولت ممنوع
است و قطعا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود پیدا خواهند
کرد .مضاف بر اینکه سازمان برنامه و بودجه ،یک دستگاه نظارتی
است و چنین کاری نکرده است .نه سال گذشته و نه امسال ریالی
استقراض از بانک مرکزی نداشتیم و تاش هم این است تا پایان
امسال استقراضی انجام نشود.

آخرین وضعیت همسانسازی حقوق بازنشستگان:

حقوق بازنشستگان افزایش
پیدا کرد
ترمیم حقوق بازنشســته هــای تامین
اجتماعی را نیز مورد بررســی قرار داد
که قرار شــد تامین منابع آن از طریق
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین
اجتماعی انجام شــود که اعام نوبخت-
رئیس ســازمان برنامه و بودجه -از این
حکایت داشت که حدود  ۳۲هزار میلیارد
تومان دراین رابطه بدهی دولت تســویه
خواهد شــد.اما تازهتریــن اعام رییس
جمهــور در رابطه با وضعیت همســان
ســازی حقوق بازنشستهها حاکی از آن
است که در رابطه با وضعیت  ۳.۵میلیون

بازنشســته کارگری نیز همسان سازی
اجرایی و براین اســاس احکام مربوطه
به زودی صــادر و در دســتور کار قرار
خواهد گرفت.این در حالی اســت که با
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی براساس سابقه به دریافتی آنها
اضافه میشــود؛ به طوری که به عنوان
نمونه بازنشستگان با  ۳۰سال سابقه که
اکنون حداقل دستمزدشان یک میلیون
و  ۶۰۰هزار تومان اســت تا دو میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان و بازنشستگان با ۳۵
سال سابقه نیز از حداقل یک میلیون و

 ۷۰۰هزار به سه میلیون تومان افزایش
پیدا خواهد کرد .همچنین بازنشستههای
با  ۲۵ســال سابقه نیز حدود  ۸۰درصد
افزایــش حقــوق خواهند داشــت.در
مجموع آنچه که تاکنون سازمان برنامه
و بودجــه وعده داده از این حکایت دارد
که از اول مهرماه همسان سازی حقوق
بازنشســتهها اعم از لشگری و کشوری
در دســتور کار قــرار خواهد گرفت که
براساس آن دریافتی بازنشستگان به ۸۰
تا  ۹۰درصد حقوق شاغان همتراز خود
خواهد رسید.البته اخیرا انصاری -رییس
سازمان اداری و استخدامی  -گفته بود
که سازمان برنامه و بودجه در حال تامین
منابع اســت که اگر تمامی منابع تامین
نشود آنگاه همسان سازی در دو مرحله
یعنی نیمه دوم سال گذشته و از ابتدای
سال بعد انجام خواهد شد.

تا پایان شهریور

۹۴هزارمیلیاردبهبودجهتزریقمیشود

رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای
مالی عمومی وزارت اقتصاد اعام کرد :تا
شش ماهه اول ســال به خزانه داری کل
کشور محول شده حدود  ۹۴هزار میلیارد
تومان از منابع بودجه را با انتشار و فروش
اوراق تامین کند که از این میزان ،تاکنون
 ۷۵هزار میلیارد تومان آن تامین شــده
است.مهدی بنانی درباره روشهای تامین
مالی برای دولت اظهار کرد :بخش عمدهای
از منابعی که برای بودجه مورد نیاز است،
از ســمت وزارت اقتصاد تامین میشــود
که منابع بودجه شــامل درآمدهای دولت
همچون مالیــات ،واگــذاری داراییهای
سرمایهای چون فروش نفت و داراییهای
ثابت نظیر ساختمان ،واگذاری داراییهای
مالی مثل فروش سهام دولت در شرکتها
و انتشار اوراق مالی اسامی میشود.
بررسی روشهای مختلف تامین مالی
وی افزود :از یک نظر کسری بودجه مابه
التفاوت مبلغ پیش بینی شده بابت منابع
در بودجه با مبلغ تحقق یافته اســت .اگر
منابع مصوب بودجه ،نتوانست کسری را
تامین کند ،از روشهای مختلفی میتوان
بــرای تامین کســری اســتفاده کرد که
شــامل کاهش هزینهها ،افزایش درآمدها
همچون گسترش پایههای مالیاتی اصاح
و ارتقــای نظام مالیاتی میشــود.رئیس
مرکز مدیریــت بدهیهــا و داراییهای
مالــی عمومی ادامــه داد :در صورتی که
صرفه جویی در هزینهها و راههای جدید

درآمدزایی نتوانســت کســری را تامین
کند از مولدســازی و واگــذاری اموال و
داراییهــا هم میتوان اســتفاده کرد .راه
دیگر نیز استقراض از مردم (منابع موجود
در اقتصــاد) و بانک مرکزی (افزایش پایه
پولی) است و از آنجا که استقراض از بانک
مرکزی و افزایــش پایه پولی تبعات زیان
باری برای اقتصــاد ملی دارد ،مورد تایید
نیست.
فعا  ۷۵هزار میلیــارد برای بودجه
تامین شد
به گفته بنانی ،وزارت اقتصاد و ســازمان
برنامــه و بودجه درآمدها و هزینههای هر
ماه را بررسی و کسریهای آن را محاسبه
میکنند و بر این مبنا در شش ماهه اول
ســال ،مرکز مدیریت بدهیها که یکی از
واحدهای زیر مجموعــه خزانه داری کل
کشور محسوب میشــود ،باید حدود ۹۴
هزار میلیارد تومــان از منابع بودجه را با

انتشــار اوراق تامین کند که از این میزان
تاکنون  ۷۵هزار میلیارد تومان آن تامین
شــده اســت.وی با بیان اینکه  ۶۲هزار
میلیارد تومــان از  ۹۴هزار میلیارد تومان
به استناد اجازه شــورای عالی هماهنگی
اقتصــادی بــه ظرفیت انتشــار اوراق در
شــش ماهه اول ســال اضافه شده است،
گفت :از این طریق ،کســری بودجه مازاد
بر منابعی که در بودجه پیشبینی شــده
از محل اوراق تامین میشــود .همچنین،
در بودجه تعیین شــده تا معادل  ۸۸هزار
میلیــارد تومان از محل اوراق برای تامین
هزینههای عمرانی و پرداخت بدهیهای
دولت منتشر شود.
رقم مورد نیاز بودجه از محل انتشار
اوراق تا پایان سال
در ادامــه رئیس مرکــز مدیریت بدهی و
داراییهای مالی عمومــی با اعام اینکه
 ۱۰۰درصد از کســری بودجــه هر ماه

تامین میشود ،تاکید کرد :در شش ماهه
اول سال عددی که برای تامین بودجه از
محل انتشار اوراق نیاز است ،مبلغ  ۹۴هزار
و  ۷۰۰میلیارد تومان اســت که  ۶۲هزار
میلیارد تومان آن با توجه به نوع مصارف،
مازاد بر اوراق تعیین شده در بودجه است
و اگر در شش ماهه دوم هم این  ۶۲هزار
میلیارد تومان منتشــر شود ،معادل ۱۲۴
هزار میلیارد تومــان اوراق جدید مازاد بر
بودجه ،برای تامین بودجه نیاز خواهد بود.
بنانی با بیان اینکه برای شــش ماهه دوم
هــم از چهار روش فوق الذکر برای تامین
مالی استفاده میشود ،گفت :بخش دیگری
از اوراق در قالب اســناد خزانه اسامی در
قبال بدهیهای دولت به طلبکاران واگذار
میشــود ،در ضمن به تازگی برای عرضه
اوراق نســبتا بلند مــدت از متعهد پذیره
نویس نیز استفاده شده است.وی در پایان
آمار نهایی اوراق منتشــر شده و ترکیب
آنها را بر اساس نوع اوراق و فروش آنها تا
پایان هفته منتهی به پایان مرداد را بدین
شرح اعام کرد که معادل  ۳۷هزار و ۹۰۰
میلیــارد تومان و  ۱۷هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومــان اوراق از طریق حراج در بازار پول
و سرمایه به فروش رفته است .همچنین،
فروش در بازار ســرمایه از طریق متعهد
پذیرهنویس و انتشار استاد خزانه اسامی
در قبال طلب طلبکاران به ترتیب معادل
 ۲۰۰۰و  ۱۷هــزار و  ۷۰۰میلیارد تومان
بــوده که در مجموع تا این زمان  ۷۵هزار
میلیارد تومان اوراق فروخته شده است.

3

نگـــاه
یک کارشناس اقتصادی:

مافیای مسکن اجازه اجرای مالیات بر خانههای
خالی را نمیدهد
اســتاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت :مافیای مسکن در مجلس هم رخنه
دارد که ایــن افراد اجازه نمیدهند مالیات بر خانههای خالی به اجرا برســد و
به بهانههای مختلف در اجرا ســنگاندازی میکنند .هر چند که این مالیات بر
خانههای خالی تصویب شــده و قانون است اما در مجموعه دولت ارادهای برای
اجرای آن نیست و افراد منتفع به هزار روش سنگ اندازی خواهند کرد.حسین
راغفر با اشاره به حضور بانکها در بازار مسکن اظهار داشت :خرید ملک و ساخت
و ســاز آن یکی از سرمایهگذاریهای گسترده بانکها بود و یکی از دایل قفل
شدن منابع بانکی هم همین موضوع بود.وی ادامه داد :در سالهایی که با رکورد
بازار مسکن روبهرو شدیم از آنجایی که سرمایه بانکها به سمت مسکن هدایت
شده بود شاهد قفل شدن منابع بانکی بودیم .بانکها پولی برای دیگر فعالیتها
نداشتند و به دلیل مسدود شدن منابعشان در بانکها توان پرداخت تسهیات
را نداشــتند به همین دلیل به بانک مرکزی برای استقراض مراجعه میکردند.
این کارشــناس اقتصادی گفت :افزایش قیمت اماک و مسکن به دلیل فعالیت
سوداگرانه و افزایش حضور بانکها ،موسسات پر قدرت مالی ،بنیادها بوده است
و ورود سرمایه این نهادها باعث افزایش قیمتها شد.وی افزود :مشخص نیست
در ســالهای اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن چقدر از اماک و مستغات
بانکها به فروش رفته اســت اما قطعا یکی از راههای کسب درآمد برای بانکها
ورود به بخش مســتغات ،زمین و اماک بود و حتما اان هم این فعالیتها را
دنبال میکنند.راغفر با اشاره به موضوع مالیات بر خانههای خالی گفت :واحدهای
مسکونی خالی از واحدهای گران قیمت هستند که مردم قدرت و توان خرید آن
را ندارند .قیمت مســکن نه در مناطق باا بلکه در مناطق متوسط به متری ۴۰
الی  ۵۰میلیون تومان رسیده است که چنین ظرفیتی برای خرید و مصرف وجود
ندارد.وی ادامه داد :منابع وارد فعالیتهای ســوداگری و ســاخت و ساز مسکن
لوکس شــده و در این محل قفل شده است .برای مسکن مصرفی مردم سرمایه
گذاری نشده است.این کارشــناس اقتصادی با اشاره به موانع اجرای مالیات بر
خانههای خالی اظهار داشت :مافیای مسکن در مجلس هم رخنه دارد ،این افراد
اجازه نمیدهند مالیات بر خانههای خالی به اجرا برســد و به بهانههای مختلف
در اجرا سنگاندازی میکنند .هر چند که این مالیات بر خانههای خالی تصویب
شــده و قانون است اما در مجموعه دولت ارادهای برای اجرای آن نیست و افراد
منتفع به هزار روش سنگ اندازی خواهند کرد.راغفر گفت :دولت باید همزمان
مالیات را در حوزههای مختلف فعالیتهای ســوداگری و ســفته بازی از جمله
مســکن وضع کند .در غیر این صورت ســرمایه از مسکن به سمت سکه و طا
میرود .واقعیت این اســت که در این شرایط دولت راهی جز کسب درآمدهای
مالیاتی ندارد و دولت و حاکمیت باید برای کسب این درآمد اراده داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین پاسخ داد:

چرا بازارها به وعده گشایش اقتصادی
بی تفاوت بودند؟
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و چین میگوید ،شرایط امروز جامعه به
گونهای اســت که مردم انتظار تغییر و تحول قطعی دارند و وعده و انتظار راه
به جایی نمیبرد.مجیدرضا حریریگفت :با توجه به فشارهای اقتصادی که در
ماههای گذشته بر زندگی و معیشت مردم وارد شده و با توجه به اینکه جامعه
راهکاری برای برون رفت از این موقعیت ندیده اســت و در مواجهه با چنین
شرایطی باید جانب احتیاط را گرفت و از صحبت یا برنامه هیجانی دوری کرد.
بــه گفته وی ،امروز جامعه نیاز به ارائه برنامه کاربردی دارد که به طور دقیق
مشخص باشد چه مسیری را طی خواهد کرد و چگونه زندگی مردم را تغییر
خواهد داد .اینکه از مردم بخواهیم برای چند روز تصمیم اقتصادی نگیرند یا
منتظر یک تحول باشند و پس از آن هیچ خبری نشود ،تنها به عصبیتر شدن
جامعه منجر شــده و مدیریت اوضاع را سختتر میکند.رییس اتاق بازرگانی
ایران و چین با بیان اینکه دولت باید حلقه مشاوران اقتصادی خود را گسترده
تر کند ،گفت :آنچه که در رابطه با فروش اوراق سلف نفتی به عنوان گشایش
احتمالی مطرح شــد ،چند ابهام را به وجود آورد .از سویی فروش این اوراق با
روشی مشخص ،از قبل با مصوبه مجلس ،در اختیار دولت بوده است و نیازی به
طرح جدید و خبررسانی گسترده ندارد .اگر برنامه دیگری در دستور کار است،
باید این موضوع در اختیار کارشناســان نیز قرار بگیرد تا آنها بتوانند نظرات
خود را در این زمینه به دولت عرضه کنند.حریری ادامه داد :اینکه با توجه به
جذابیت بازارهایی مانند بورس ،چه قدر احتمال دارد که جامعه از طرح دولت
اســتقبال کند یا باز قرار است مانند برخی دیگر از اوراق ،تنها مشتریان آنها
بانکها باشند ،همچنان بحثها ادامه دارد .با توجه به شرایط اقتصادی جامعه،
با چنین وعدههایی بازارها واکنش مثبت نشان نمیدهند و حتی تداوم ابهامها
امکان واکنش منفی را نیز ایجاد میکند .رییس جمهوری در جلسه دو هفته
قبل هیئت دولت ،از طرح گشایش اقتصادی که به باز شدن دست قوه مجریه
در مدیریت اقتصاد کشور کمک میکند ،خبر داد .هرچند به نظر میرسد این
طرح همان فروش اوراق ســلف نفتی به مردم خواهد بود اما گمانه زنیهای
روزهای گذشته حاکی از آن است که هنوز نظر نمایندگان مجلس برای اجرای
نهایی طرح جلب نشده است.

عقبگرد شاخص بورس به کانال یک میلیون
و  ۷۰۰هزار واحد
شــاخص بورس دیروز روندی نزولی داشــت و تاکنون با بیش از  ۶۷هزار واحد
کاهش به کانال یک میلیون و  ۷۰۰هزار واحد بازگشته است .در معامات دیروز
بازار سرمایه شاخص کل تا ساعت  ۱۲:۴۷با  ۶۷هزار و  ۳۵۷واحد کاهش به رقم
یک میلیون و  ۷۵۷هزار واحد رســید .شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۹۳۶۷
واحد کاهش یافت و رقم  ۴۸۲هزار و  ۸۹واحد را ثبت کرد.معاملهگران تاکنون
 ۶۶۴هــزار معامله به ارزش  ۴۴هزار و  ۵۰۹میلیــارد ریال انجام دادند .صنایع
پتروشیمی خلیج فارس ،سرمایه گذاری تامین اجتماعی ،فواد مبارکه اصفهان،
ملی صنایع مس ایران ،پاایش نفت اصفهان ،پاایش نفت تهران و مخابرات ایران
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس داشتند.همچنین فواد
مبارکه اصفهان ،ایران خودرو ،پاایش نفت اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،بانک
تجارت ،ســرمایه گذاری شاهد و بانک پارسیان نمادهای پربیننده بورس بودند.
براین اســاس معامات بازار بورس به دلیل جلوگیری از بروز اختال در هسته
معاماتی تا ساعت  ۱۵:۱۵ادامه دارد.
عقبگرد فرابورس به کانال  18هزار واحد
در آن سوی بازار سرمایه فرابورس در حالی به کار خود پایان داد که شاخص
کل ایــن بازار با  ۶۱۴واحــد کاهش در رقم  ۱۸هزار و  ۸۱۵واحد ایســتاد.
معاملهگران این بــازار  ۲۰۰هزار معامله بــه ارزش  ۲۵هزار و  ۴۸۷میلیارد
ریال انجام دادند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

تشدید تحریمهای آمریکا علیه نفت ونزوئا
دولت ترامپ ســرگرم بررسی وضع تحریمهای بیشتر علیه ونزوئا برای متوقف
کردن مبادات مجاز سوخت با این کشور آمریکای جنوبی است .منابع آگاه که
به دلیل محرمانگی موضوع مایل نبودند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفتند:
این تحریمها ممکن است سواپ نفت ونزوئا با شرکتها در آسیا و اروپا را هدف
بگیرد .مقامات آمریکایی ماههاست درباره این اقدام بحث می کنند اما اقدامات
علیه ایران را در اولویت قرار دادند که صادرات بنزین به ونزوئا را آغاز کرده است.
هنوز درباره این تحریمها تصمیمی گرفته نشــده و مذاکرات ادامه دارد.ونزوئا
به دلیل فلج شــدن فعالیت پاایشــگاههای نفتی ،قادر به تولید بنزین و سایر
فرآورده های نفتی نیست .اگرچه واردات سوخت برای کشاورزان و کامیونهایی
که مواد غذایی را به سراســر این کشــور می رساند حیاتی است اما قانونگذاران
مخالف دولت نیکاس مادورو ،رییس جمهور ونزوئا می گویند توافقهای سواپ
نفت در برابر ســوخت باعث تقویت دولت مادورو شده است.مقامات آمریکایی و
ونزوئایی حاضر نشدند در این باره اظهارنظر کنند.صادرات نفت ونزوئا پس از
تحریمهای آمریکا و ممنوعیت واردات نفت این کشــور ،امسال به حدود ۵۳۵
هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرده که پایینترین میزان از سال  ۱9۵۰است.
تقریبا  8۰درصد از نفتی که ونزوئا در ماه اوت قرار بود صادر کند برای ســواپ
با دیزل بوده اســت .شرکتهایی شامل ریاینس اینداستریز هند ،رپسول اسپانیا
و انی ایتالیا نفــت ونزوئا را در قبال تامین دیزل برای کاراکاس وارد می کنند.
وزارت خزانه داری آمریکا تاکنون سواپ نفت با سوخت را از تحریمها معاف کرده
و در قبال شرکتهای بزرگی که به معامات سواپ سوخت یا غذا با دولت ونزوئا
می پردازند ،انعطاف پذیری نشــان داده بود.بر اساس گزارش بلومبرگ ،اکنون
که ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درصدد افزایش فشار به
مادورو است ،این مبادات مورد توجه قرار گرفته اند.

استانها
تامین پایدار برق ایستگاه های پمپاژ چشمه
لنگان در فریدونشهر

عرضه  2۶میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه های کشور

معاون وزیر نفت در امور گاز ،از ثبت رکورد عرضه  ۲۶میلیارد مترمکعب
گاز طبیعی به نیروگاههای تولید برق در چهار ماه نخســت امسال خبر
داد.به گزارش وزارت نفت ،حســن منتظر تربتی با بیان اینکه گازرسانی
به نیروگاهها در مقایسه با مدت مشابه سال  98جهش حدود  ۲میلیارد
مترمکعبی داشــته است ،گفت :در سالی که از سوی مقام معظم رهبری
به ســال «جهش تولید» نامگذاری شده ،شــرکت ملی گاز ایران عرضه
گاز به نیروگاهها را با هدف کاهش مصرف ســوخت مایع و ایجاد ظرفیت
مازاد برای صادرات فرآوردههای نفتی افزایش داده است.وی با بیان اینکه
در چهار ماه نخســت امســال ،با وجود آغاز تعمیرات اساسی و دورهای
پاایشگاههای گاز با مدیریت هوشــمندانه شبکه تولید ،انتقال و توزیع
بهطور میانگین روزانه حدود  ۲۱۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل
نیروگاههای کشور شده است ،تصریح کرد :در چهار ماه نخست سال 98
میزان عرضه تجمعی گاز به نیروگاهها حدود  ۲۴میلیارد مترمکعب بود که
این میزان ،در چهار ماه نخست امسال به  ۲۶میلیارد متر مکعب رسیده
است.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به جهش حدود  ۲میلیارد
متر مکعبی عرضه گاز طبیعی به نیروگاهها و به همین نسبت صرفهجویی
در مصرف فرآوردههای نفتی بهویژه گازوئیل ،اظهار داشت :هر یک میلیارد
لیتر فرآورده نفتگاز حدود  ۵۰۰میلیون دار در بازار جهانی ارزش دارد
و تنها با افزایش  ۲میلیارد مترمکعب حجم گازرسانی به نیروگاهها ،شاهد
یک میلیارد دار درآمد از محل صادرات فرآورده بودیم.

توسط شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران انجام شد؛

اجرای مانور فیدرهاي عمومي تغذیه کننده
مشترکین صنعتي شهرستان نوشهر
مهنــدس کیوان فــرح زاد مدیرعامل شــرکت توزیع
نیروي برق غرب مازندران بــا اعام این مطلب گفت:
در آســتانه هفته دولت مانور یاد شده با هدف افزایش
قابلیت اطمینان و پایداري شبکه ،افزایش رضایتمندي
مشترکین صنعتي ،حذف نقاط خطر آفرین و افزایش
ایمني و شــاخه زني و پاک سازي حریم شبکه انجام شده است.وي افزود :طول
شبکه تعمیر شده در این عملیات اجرایي  ۲/۳کیلومتر بوده که  9اکیپ اجرایي
به تعداد  7۲نفر همکاران فني و پشتیباني و تعداد  ۲۲دستگاه خودرو عملیاتي
اجرا شد.

مصرف یک میلیارد و  340میلیون متر مکعبی گاز در نیروگاههای
سیستان و بلوچستان
تربتی در ادامه با اشــاره به برنامه توســعه گازرســانی در استان
پهناور سیستان و بلوچستان ،یادآور شد :توسعه شبکه گاز در این
استان زمینهســاز صرفهجویی قابل توجه در مصرف فرآوردههای
نفتی صنایع بزرگ و نیروگاههای برق شــده است.وی تأکید کرد:
توســعه شبکه گاز استان سیستان و بلوچستان یکی از برنامههای
اولویتدار اباغی وزیر نفت در ســال جهش تولید است .در همین
راســتا پارســال یک میلیارد و  ۳۴۰میلیــون مترمکعب گاز به
نیروگاههای این اســتان عرضه شــد که افزایش عرضه گاز افزون
بر کاهش قابل توجه مصرف سوخت مایع ،دستاوردهای اقتصادی
و زیســتمحیطی در کاهش انحراف عرضه فرآوردههای نفتی هم
داشته اســت.معاون وزیر نفت در امور گاز همچنین با بیان اینکه
حدفاصل سال  ۱۳9۲تا پایان سال  ۱۳98در مجموع بیش از ۴۰۰
میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاههای برق کشــور عرضه
شــده اســت ،گفت :در صورت مدیریت مصرف و رعایت الگوهای
مصرف در بخش خانگی و تجاری بهویژه در چهار ماه پایانی سال،
پیشبینی میشود امسال شاهد ثبت رکوردهای جدید گازرسانی
به نیروگاههای کشــور باشــیم که یکی از سیاســتهای مهم و
اولویتدار وزارت نفت و دولت است.

در پی افزایش ذخایر شناور نفت

استمرار تولید نفت ایران در شرایط کرونا

کرونا دزدی دریایی را افزایش داد
طبق گزارش مرکز مبــارزه با دزدی
دریایی و ســرقت مسلحانه ،حمله به
نفتکش ها طی همــه گیری ویروس
کرونا در خلیج مکزیک افزایش یافته
و دزدی دریایی در آســیا در نیمه اول
 ۲۰۲۰نسبت به همین دوره در سال
گذشته دو برابر شده است .به گزارش
اویل پرایس ،ســال  ۲۰۱9یک برهه
زمانی حســاس در مبارزه علیه دزدی
دریایــی در جهان بــود .حمله دزدان
دریایی در جهان در ســال گذشــته
میادی به پایینتریــن رقم طی ۲۵
سال گذشته رســید .دزدی از کشتی
های بزرگ بیش از  ۱۰۰تن تا رقم ۴۱
معادل  ۵۰درصد پایین آمد ،در حالی
که متوسط  ۱۰ســاله دزدی دریایی
 9۵اســت .حتی آمــار دزدی دریایی
در خلیج عدن در ساحل سومالی که
زمانی مرکز دزدی دریایی در جهان بود

به صفر رسید .ولی در حال حاضر همه
گیری ویــروس کرونا و افزایش ذخایر
شناور نفت خطر باا رفتن آمار دزدی
دریایــی را افزایش داده اســت.طبق
گــزارش مرکز مبارزه با دزدی دریایی
و سرقت مسلحانه ،حمله به نفتکش ها
در خلیج مکزیک افزایش یافته است.
خلیج مکزیک مرکز ذخایر شناور نفت
است و بسیاری از تولیدکنندگان طی
دوره افزایش عرضه نفت به بازار ،نفت
اضافی خود را در ایــن مکان ذخیره
کرده انــد .مقامات امنیت دریایی هم
گزارش دادهاند دزدی دریایی در آسیا
در نیمه اول  ۲۰۲۰نســبت به همین
دوره در ســال گذشــته دو برابر شده
اســت .دزدی دریایی طی دوره فعلی
رکود اقتصــادی روند صعودی گرفته
و مقصــر آن همهگیری ویروس کرونا
است .حمله دزدان دریایی در جنوب

پیش بینی افزایش
تقاضا برای نفت خام
مدیرعامل شرکت نفت ادنوک امارات گفت رویکرد
اوپک و رهبری آن به ایجاد اطمینان در بازارها کمک
کرده است ،در نتیجه تقاضای نفت مخصوصا از طرف
چین افزایش مییابد .به گزارش اویل پرایس ،سلطان
احمد الجابر مدیرعامل شــرکت نفت ادنوک امارات
پیــش بینی میکند تقاضا بــرای نفت مخصوصاً از
طرف چین افزایش قابل توجهی داشته باشد.
الجابر که همزمان وزیر صنعت و فناوری پیشــرفته

مناقصه شماره 99-02 :

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی
یک مرحله ای

اجرای خطوط انتقال آب شرب بین مخازن شهر جدید
هشتگرد به صورت برخط ()online
شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک
مرحله ای « اجرای خطوط انتقال آب شــرب بین مخازن شهر جدید هشتگرد به صورت
برخط ( »)onlineاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل
برگزاری فراخوان شــامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.ازم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در
سامانه تاریخ  99/۰۵/۲8می باشد .اطاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت
می باشد.
مهلت دریافت اسناد :تا ساعت  19مورخ 99/06/02
مهلت ارسال پاسخ :تا ساعت  19مورخ 99/06/13
زمان بازگشایی پاکات :ساعت 10مورخ 99/06/15
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار :کرج -مهرشهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی
مصلی-خیابان بوستان -شرکت سهامی آب منطقه ای البرز -کد پستی -۳۱8۶7۱7۵98
تلفن۰۲۶۳۳۳۳۲۳۰۰ -۳۱۰-۳۲۰
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس  021 ،27313131دفتر ثبت نام 88969737:و 021- 85193768
شرکت آب منطقه ای استان البرز

خلیج مکزیــک در ماه آوریل افزایش
داشــت یعنی زمانی که ذخایر شناور
نفت در این منطقه به اوج رســیده و
قیمت نفت ســقوط کرده بود .تمرکز
این حمله ها بر کشــتی های حامل
نفت بود و دزدان دریایی ترجیح می
دادند به جای دزدیدن خود کشــتی،
پــول نقد خدمه و تجهیــزات فنی با
ارزش را به ســرقت ببرنــد .آنها این
تجهیزات را در بازار ســیاه به فروش
میرســانند .این حمله هــا در فصل
تابســتان هم افزایــش یافت و باعث
شد دولت آمریکا هشدار امنیتی اعام
کند .در آن سمت کره زمین ،به نظر
میرســد خلیج گینه در غرب ساحل
آفریقــا خطرناک ترین جای جهان از
نظر دزدی دریایی باشد .مسئله مهم
در مورد دزدی دریایی در این منطقه
این اســت که اکثر ســرقت ها خارج

امارات هم هست گفت بازار نفت طی دو ماه گذشته
به خاطر بازگشــایی اقتصادهای جهان رونق گرفته
اســت.وی اظهار داشــت «:رویکرد اوپک و رهبری
آن به ایجاد اطمینان در بازارها کمک کرده اســت.
در نتیجه ما شــاهد افزایش تقاضای نفت هســتیم
که بیشتر از طرف چین میآید .ولی صنعت ما باید
همچنان محتاط و هوشــیار باشد».الجابر در گفتگو
با موسسه ســرمایه گذاری آی اچ اس مارکت گفت
صنعت نفت و گاز باید در مورد تغییرات ســاختاری
اقتصاد کان خوشبین ولی محتاط باشد و همچنان
بــر مدیریت هزینه ها تمرکز کند .شــرکت ادنوک
بیشتر نفت امارات متحده عربی را تولید میکند .این
کشور در حال حاضر سومین تولیدکننده بزرگ اوپک
پس از عربستان و عراق است .امین ناصر ،مدیر عامل
نوبت دوم

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان گفت :با خرید دو دستگاه دیزل
ژانراتور ،برق اضطراری ایســتگاه پمپاژ چشمه لنگان و ایستگاه پمپاژ شماره دو
آبرســانی به فریدونشهر ،تامین شد .هاشم امینی بیان کرد :با برداشت  7۲لیتر
آب در ثانیه از چشــمه لنگان از طریق ۲8کیلومتر خط انتقال و با استفاده از ۳
ایستگاه پمپاژ ،آب آشامیدنی فریدونشهر و روستاهای مجاور آن تأمین می شود
و با برداشــت بیش از  ۶۰۰لیتر درثانیه از چشمه لنگان بخشی از آب رودخانه
زاینده رود تامین می گردد.وی تجهیز چشــمه لنگان را به مولد برق اضطراری
ضروری دانســت و بیان داشت :چشمه لنگان تنها منبع تامین کننده آب شرب
بیش از  ۲۶هزار نفر جمعیت شهرستان فریدونشهر می باشد ،این در حالیست
که این شهرستان واقع در زاگرس مرکزی ،دارای آب و هوایی سرد و برفی است،
بطوریکه حداقل  8ماه در سال شاهد بارش باران و برف می باشیم و کوهستانی
بودن این منطقه رفع هر گونه حادثه را در زمان بارش ســنگین برف ،بســیار
دشوار می کند و براین اساس تامین پایدار برق چشمه لنگان بسیار ضروری به
نظر می رسد.مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به قطع شدن برق تاسیسات
چشمه لنگان در سال  9۰اشاره کرد و تصریح نمود :در سال  9۰به دنبال بارش
شدید برف ،برق تاسیسات چشمه لنگان قطع شد و در نتیجه ی آن آب شرب
فریدونشــهر به مدت یک هفته قطع گردید که این امر مشــکاتی برای مردم
و مراکز درمانی و خدماتی ایجاد نمود.مهندس هاشــم امینی شبکه توزیع آب
فریدونشهر و برف انبار را  ۱۲۰کیلومتر اعام کرد و اظهارداشت ۲9۶ :کیلومتر
طول خطوط انتقال و شــبکه توزیع روستاها در این شهرستان می باشد و برای
کاهش هدر رفت ۲۳درصدی آب در این منطقه ،نیاز به اصاح شبکه فرسوده آب
است.ازم به توضیح است که چشمه لنگان به عنوان یکی از منابع تامین کننده
زاینده رود ،چشمه ای دائمی و پر آب ،در  ۱7کیلومتری جنوب غربی فریدونشهر
در غرب استان اصفهان است .

پنج شنبه  30مرداد  30 1399ذی الحجه  20 1441آگوست 2020

4

معاون گازی وزیر نفت خبر داد:

قیمت نفت دوباره سقوط کرد
قیمت نفت در معامات روز چهارشــنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانیها نسبت
به عدم احیای ســریع تقاضا برای ســوخت در آمریکا که کاهش ذخایر نفت را
تحت الشــعاع خود قرار داد ،کاهش یافت .بهای معامات نفت برنت  ۳8سنت
معادل  ۰.8درصد کاهش یافت و به  ۴۵دار و هشت سنت در هر بشکه رسید.
این شــاخص روز سه شنبه  9سنت افزایش داشت.بهای معامات وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا که روز گذشــته هم تغییری نداشــت ۲۵ ،سنت معادل ۰.۶
درصد کاهش یافت و به  ۴۲دار و  ۶۴ســنت در هر بشــکه رسید.هیرویوکی
کیکوکاوا ،مدیرکل تحقیقات شرکت نیسان سکیوریتیز در این باره گفت :نگرانیها
پیرامون دورنمای تقاضا ،قیمتهای نفت را تحت فشار کاهشی قرار داده است به
خصوص که سرنوشــت بسته کمک مالی جدید آمریکا هنوز مشخص نیست و
مذاکرات تجاری آمریکا و چین به تعویق افتاده اســت .اما اخبار مثبت کاهش
ذخایر نفت آمریکا باعث شد کاهش قیمت نفت محدود شود .وی پیش بینی کرد
قیمتهای نفت در بحبوحه سیگنالهای متضادی که وجود دارند در بازه محدودی
خواهد ماند.دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا روز سه شنبه اعام کرد مذاکرات
تجــاری با چین را به تعویق انداخته و در حال حاضر تمایلی به مذاکره با چین
ندارد.موسســه امریکن پترولیوم روز سه شنبه اعام کرد ذخایر نفت آمریکا در
هفته گذشته  ۴.۳میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و به حدود  ۵۱۲میلیون بشکه
رسیده است که این رقم بسیار بااتر از کاهش  ۲.7میلیون بشکه ای پیش بینی
شده از سوی تحلیلگران بود .آمار رسمی ذخایر بعدازظهر روز چهارشنبه منتشر
خواهد شد.سرمایه گذاران به نشست کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پاس
چشــم دوخته اند که اواخر روز چهارشنبه برگزار می شود و قرار است به مرور
وضعیت بازار نفت و پایبندی اعضای گروه به توافق کاهش تولید بپردازد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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از مرزهای ســاحلی کشورها صورت
میگیــرد .دزدان دریایی خلیج گینه
خشــن ترین دزدان دریایی هستند
و تاکتیــک متفاوتی دارند ،آنها بجای
دزدیدن کشتی ها انســان ها را می
دزدند و برای آزادیشان تقاضای پول
مــی کنند .برای مثــال از ماه ژانویه،
 77ملــوان در این منطقــه گروگان
گرفته شــده اند.در ماه آوریل ،دزدان
دریایی به یک منبع شــناور ذخیره
نفت بــا ظرفیت  ۵۰هزار بشــکه در
روز درساحل نیجریه حمله کردند9 ،
خدمه کشتی را گروگان گرفتند ولی
به ذخایر نفتی دســت نزدند .منطقه
آســیا هم منطقه مهم دیگری از نظر
دزدی دریایی است .بیشتر دزدی ها
در این منطقه در دریای چین جنوبی
تا ســواحل اندونزی ،ویتنــام ،هند،
فیلیپین و بنگادش صورت می گیرد.

شرکت آرامکوی عربستان ،بزرگترین شرکت تولید و
صادرات نفت دنیا در اوایل همین ماه خوشبینی خود
را در مورد سرعت بهبود تقاضای نفت در آسیا ابراز
کرده بود .ناصر در بیانیه ای به دنبال گزارش عملکرد
شرکت آرامکو در سه ماهه دوم سال جاری میادی
گفت «:با برداشــته شدن محدودیت ها و بازگشایی
اقتصادها ،شاهد رونق نسبی در بازار انرژی هستیم».
مدیرعامل شــرکت ادنوک در مــورد مزیت رقابتی
امارات در بازار جهانی نفت گفت کلید موفقیت تولید
کم هزینــه و و تولید کربن کمتر اســت.وی تاکید
کرد «:دنیا در سالهای آینده هم به نفت و گاز نیاز
خواهد داشت و این وظیفه تولیدکنندگان نفت و گاز
اســت که این انرژی را مسئوانه و تا حد ممکن به
صورت پایدار تولید کنند».

مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به اینکه کرونا شرایط سختی را
برای جهان ایجاد کرده است ،گفت :اما با وجود کرونا ،تولید نفت در این شرکت
متوقف نشده و پیوسته ادامه دارد«.احمد محمدی» به امضای  ۱۳قرارداد جدید
 EDP- EDCبا هدف نگهداشت و افزایش تولید نفت در روز گذشته اشاره کرد و
ادامه داد :به منظور افزایش نگهداشت تولید در اوایل سال گذشته ۶ ،قرارداد طرح
توســعهای در مناطق نفتخیز جنوب در میادین منصوری ،رامشیر ،الی ،کبود،
گچساران و نرگسی امضا شد که پیشرفت فیزیکی این قراردادها بین  ۲۴تا ۵۰
درصد در مخازن مختلف است.وی افزود :بر اساس قراردادهایی که سال گذشته
به امضا رســید ،هفت چاه حفاری تکمیل شــده و چند چاه در مرحله تکمیل
اســت.محمدی با تاکید بر اینکه در بازه زمانی و با توجه به شــرایط تحریمی و
کرونا روند کار دچار کندی شــد ،گفت :در تاشیم با برنامهریزی مجدد در بازه
زمانی منطقی ،این قراردادها به نتیجه برسد.به گفته مدیرعامل شرکت مناطق
نفتخیز جنوب ،در قراردادهای  ۶گانه ۱۰۰ ،هزار بشکه افزایش نگهداشت تولید
محقق خواهد شد.وی افزود :متناســب با پیشرفت پروژهها ،افزایش نگهداشت
تولید محقق خواهد شده و چاههایی که به سرانجام میرسد آماده تولید هستند.
محمدی تاکید کرد :در ادامه قرادادهای قبلی روز گذشــته ۱۱ ،قرارداد در حوزه
مناطق نفتخیز جنوب امضا شد که در آینده بسیار نزدیک عملیات اجرایی این
قراردادها شروع میشود و عاوه بر ایجاد اشتغال و حداکثرسازی ساخت داخل،
طرحهای نگهداشــت تولید را نیز به اعداد بهتری میرساند.وی با اشاره به اینکه
 ۱۰قرارداد دیگر نیز برای نگهداشــت و افزایش تولید نفت در مناطزق نفتخیز
تعریف شده است ،گفت :برندگان سه قرارداد تا نیمه شهریور مشخص میشود
و باقی قراردادها نیز تا سه ماه آینده تعیین تکلیف خواهند شد.مدیرعامل شرکت
مناطق نفتخیــز جنوب با تاکید بر اینکه بعد از شــیوع کرونا ،رعایت حداکثر
پروتکلهای بهداشــتی در این شرکت مورد توجه بوده ،ادامه داد :کرونا شرایط
ســختی را برای همه دنیا ایجاد کرده است و این موضوع برای مناطق عملیاتی
سختتر است.
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رییس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی خبر داد؛

تنظیم قرارداد برای بازگشت بخشی از ارز بلوکه شده ایران

رییــس اتاق بازرگانــی ایران و کره جنوبی اظهار داشــت :با
اینکه کرهایها عاقمند به برقراری ارتباط هستند ،ما موضوع
شــکایت را به اطاع آنها رساندیم و طبیعی است پس از این
مدت شــکایت را دنبال کنیم ،از همین روی کرهایها در این
کار جدیتر شدهاند.حسین تنهایی در مورد آخرین وضعیت
رایزنی با کره جنوبی برای بازگشــت ارز بلوکه شده ایران در
این کشــور گفت :طی صحبتی که روز گذشته با رییس اتاق
بازرگانی کره جنوبی داشتیم ،ایشان گفتند که در حال تنظیم
قراردادی هستند تا بخشی از این پول بصورت کاای سامت
وارد کشور شود.وی ادامه داد :هرچند در صحبتهای اولیه قرار
بود  50میلیون دار آن بصورت اقام دارویی و پزشــکی وارد
شود که  3میلیون دار آن هم محقق نشده است.رییس اتاق
بازرگانی ایران و کره جنوبی در مورد بحث شکایت ایران اظهار
داشت :با اینکه کرهایها عاقمند به برقراری ارتباط هستند،
ما موضوع شــکایت را به اطاع آنها رساندیم و طبیعی است

پس از این مدت شکایت را دنبال کنیم ،از همین روی به نظر
میرسد کرهایها در این کار جدیتر شدهاند.وی ادامه داد :در
حال حاضر بنای بانک مرکزی شکایت از کره است ،اما برخی
نیز باور دارند تا منتظر انتخابات آمریکا باشیم که البته مخالفان
نیز معتقدند با این کار در واقع ما از فعالیت خود عقب خواهیم
ماند.روز گذشته در نشست مجازی ،همکاریهای طرفین در
شرایط همهگیری کرونا مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگانی
از وزارتخانههای خارجه ،بهداشــت ،صنایع ،بازرگانی و دیگر
نهادهای مرتبط کره جنوبی و نمایندگانی از وزارت بهداشت و
امور خارجه ایران شرکت داشتند.وزارت خارجه کره جنوبی
در بیانیهای ضمن تایید برگزاری این نشســت تصریح کرده
است :ما به رایزنی با شرکتها و موسسات ذی ربط در زمینه
همکاری با ایران ادامه میدهیم تا از آنها برای بازگشت به بازار
ایران حمایت شود و بتوانند در زمینه اقام بهداشتی و پزشکی
با ایران همکاری نزدیک داشته باشند.

سرپرست وزارت صمت تاکید کرد:

اولویت اول فواد ،بازار داخلی است
سرپرست وزارت صمت با اشاره به افزایش قیمت ناگهانی فواد تصریح کرد:
به تمامی واحدهــا اعام کردیم که اولویت اول؛ عرضه در داخل کشــور و
بعد صادرات استجعفر سرقینی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت با بیان
اینکه تولید خودرو و فواد افزایش خواهد یافت ،اظهار داشــت :آنچه مهم
است فراوانی کااهای اساسی و ذخائر استراتژیک است که تاکنون مشکلی
نداشتیم و نخواهیم داشت.وی افزود :در درجه بعدی سامتی مردم اهمیت
دارد که تصمیم گرفتیم ظرف سه هفته آینده تولید ماسک را افزایش دهیم
که اثر آن در بازار دیده خواهد شــد و ماســک با قیمت ارزان و به فراوانی
یافت خواهد شود.سرپرست وزارت صمت در ادامه با اشاره به افزایش قیمت
ناگهانی فواد تصریح کرد :بــه تمامی واحدها اعام کردیم که اولویت اول؛
عرضه در داخل کشــور و بعد صادرات اســت.وی تاکید کرد :ابتدا باید مواد
اولیه مورد نیاز کشــور برای توســعه صنایع تامین شود اگر بنا باشد فواد،
صنایع خارج از کشور را رونق دهد هنر نیست.سرقینی یادآور شد :ابتدا باید
نیاز داخل تامین شده و مازاد آن صادر شود.وی با بیان اینکه وظیفه وزارت
صمت این بود که در راســتای جهش تولید محورهای اصلی فعالیت خود را
تدوین کند خاطرنشان کرد :آمار چهار ماهه نشان میدهد که ما نه تنها عقب
نماندیم بلکه توانستیم رشد هم داشته باشیم.
زرندی مطرح کرد؛

کشور ،نیازمند سرمایهگذاریهای بزرگ
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :سرمایهگذاریهای
بزرگ برای کشــور باید شکل بگیرد و در این راستا صاحبان برند برای این
موضوع پیشقدم شــوند.به گزارش وزارت صمت ،سعید زرندی در جلسه با
تعدادی از فعاان بزرگ صنایع غذایی کشــور گفت :صنایع بزرگ میتوانند
محرک صنایع کوچک باشند و در کشور خاء سرمایههای بزرگ داریم.
وی افزود :باید به دنبال شکلگیری سرمایهگذاریهای واحدهای با سرمایه
بیش از یک میلیارد داری باشــیم.زرندی تصریح کــرد :افراد خوشنام و
خوشسابقه اگر وارد این میدان شوند ،میتوان سرمایههای مردمی را هم به
کمک گرفت و این سرمایهگذاریها را شکل داد.معاون طرح و برنامه وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت افزود :نقدینگی باایــی در جامعه وجود دارد ،لذا
باید با بهرهگیری از بازار ســرمایه ،سرمایهگذاریهای جدید تعریف شود که
بخشی از آن را صاحبان صنایع بزرگ متقبل شوند و بخشی از آن را از بازار
سرمایه و سرمایههای مردمی جذب کرد.زرندی گفت :رونق در بورس وقتی
برای تولید مفید خواهد بود که بتوان آن را در این مسیر قرار داد وگر نه به
صرف افزایش شاخصهای سهام ،اتفاقی برای تولید نخواهد افتاد.معاون طرح
و برنامه وزارت صمت گفت :خوشبختانه نگاه خوبی در مدیران بازار سرمایه
نســبت به طرح ســرمایهگذاریهای جدید در تولید با استفاده از ابزارهای
نوین مالی وجود دارد و اعام آمادگی خوبی از طرف بورس اعام شــده که
امیدواریم با تسهیل اقدامات اجرایی ،این مهم برای کشور اتفاق بیفتد.
دولت تصویب کرد؛

اختصاص  ۱۰۰هزار تومان بابت اسقاط هر
خودروی فرسوده به وزارت راه
با تصویب هیئت وزیران ،مراکز اســقاط خودرو مکلفند از محل اسقاط هر
دستگاه خودروی سواری فرسوده ۱00 ،هزار تومان به وزارت راه و شهرسازی
اختصاص دهند .اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه ۱5
مرداد امسال هیأت وزیران در خصوص «تکلیف مراکز اسقاط خودرو نسبت
به واریز مبلغ یک میلیون ریال برای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن
خودروهای فرســوده» را به وزارت راه و شهرسازی اباغ کرد.بر اساس این
مصوبه ،به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ،مراکز اسقاط خودرو موظفند به
ازای اسقاط هر دســتگاه معادل خودروی سواری از سال  ،۱3۹۹مبلغ یک
میلیون ریال ( ۱00هزار تومان) برای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن
خودروهای فرســوده به حســابی که به همین منظور برابر مقررات مربوط
افتتاح میشــود ،واریز کنند که تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی هزینه
خواهد شد.

افت  ۸درصدی اشتغال پروانه بهرهبرداری
صنعتی در بهار امسال
بررســی مجوزهای صادره طی  3ماه امســال نشــان میدهد ،اشتغالزایی
جوازهای تاســیس صنعتی  ۱۸.6درصد رشــد و اشــتغالزایی پروانههای
بهرهبرداری صنعتی  ۷.۹درصد افت داشته است .طی  3ماه امسال اشتغال
جوازهای تاسیس صنعتی با رشد  ۱۸.6درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل به  ۱63هزار و  600نفر رســید.در عین حال ،اشتغال پروانه های بهره
بــرداری صنعتی در این مدت معادل  ۲0هزار و  ۸0۲مورد بود که نســبت
به مدت مشــابه سال قبل افت  ۷.۹درصدی را به همراه داشته است.در بهار
امســال اشــتغال پروانه های بهره برداری معادن هزار و  ۱3۲مورد بود که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۱.۲درصد افت داشته است.

معــاون فنی و امــور گمرکی گمرک
اظهــار داشــت :بعــد از اجرا شــدن
«ممنوعیــت فصلــی ورود برنج» به
کشور ،اگر مشکات واردکنندگان برنج
در حــوزه ارز برطرف شــود ،ترخیص
برنج امکانپذیر نخواهد بود.به گزارش
گمرک ایران ،جمال ارونقی گفت :در
سال گذشته حدود  ۸00هزار تن برنج
به ایران وارد شــده اســت و عملیات
ترخیص این مقدار انجام شــده است.
وی افزود :واردات برنج به ایران امسال
حــدود  ۲0درصد کاهــش پیدا کرده
است.معاون فنی سازمان گمرک ادامه
داد :حدود  3۹0هزار تن برنج از طریق
گمــرک ترخیص شــدهاند و مقداری
دیگــری از برنجها هنــوز در گمرک
دپو شــدهاند.وی اضافه کرد :سازمان
گمرک باید در پروسه واردات برنجها،
کد رهگیری بانک را داشته باشد و بعد

گزیده خبر
خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان
از  ۸میلیون تن گذشت
از آغاز فصل برداشــت تا تاریخ  ۲۹مرداد ماه سال جاری ،هشت میلیون و ن ُه
هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که
این میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ ،درصد رشد داشته
است.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،بر اساس اعام مرکز فناوری اطاعات
و ارتباطات ،از آغاز فصل برداشــت تا تاریخ تاریخ  ۲۹مرداد ماه امسال هشت
میلیون و ن ُه هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان به ارزش  ۲0هزار و ۲3۲
میلیارد تومان خریداری و  ۱۸هزار و  ۱۹3میلیارد تومان از بهای این محصول
به گندمکاران پرداخت شــده است.بر اساس این گزارش ،تاکنون استان های
خوزستان با یک میلیون و  ۲0۷هزار تن ،فارس با  ۹0۷هزار تن و گلستان با
 ۸۸۸هزار تن ،بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را به خود اختصاص
داده اند.

امکان ابطال ثبتسفارش در سامانه جامع
تجارت فراهم شد
معاون گمرک خبر داد؛

واردات برنج بعد از شهریور
ممنوع میشود
از دریافــت این کد اجازه صدور پروانه
را ارائه دهد.جمال ارونقی تصریح کرد:
بخش عمدهای از برنجهای وارداتی در
حــال حاضر یا در صف تخصیص ارز و
یا در مرحله تامیــن ارز قرار دارند.وی
افزود :کسانی که در صف تخصیص ارز
هستند باید به نحوی منشا ارز خود را
از طرف بانک مرکزی به تایید برسانند.
معاون فنی سازمان گمرک ادامه داد:
کسانی که در صف تامین ارز هستند،
تــا زمانی که وجه جا به جا نشــود و
تامین اتفاق نیافتد ،اعامیه تامین ارز
صادر نمیشــود و اگــر اعامیه و کد

رهگیــری بانک صادر نشــود ،گمرک
نمیتواند اجازه ترخیص را صادر کند.
وی با اشــاره به این که اکثر کااها به
طور کانتینری حمل میشوند ،عنوان
کرد :گمرک به طــور مرتب مکاتبات
مختلف را پیش میبرد و وزارت صمت
و ســتاد تنظیم بــازار و بانک مرکزی
در مورد میزان واردات به تصمیمهای
درست برسند.جمال ارونقی با بیان این
که از ابتدای مردادماه سازمان گمرک
باید ممنوعیت فصلــی ترخیص برنج
را اجرا میکرد ،توضیــح داد :در حال
حاضر ممنوعیت فصلی ترخیص برنج

به تعویق افتاده و به آخر شــهریور ماه
موکول شده است.وی افزود :بعد از اجرا
شــدن ممنوعیت فصلی ورود برنج به
کشور ،اگر مشکات واردکنندگان برنج
در حــوزه ارز برطرف شــود ،ترخیص
برنج امکانپذیر نخواهد بود.معاون فنی
سازمان گمرک با اشــاره به کااهای
اساســی ،گفــت 5 :قلــم از کااهای
اساســی عمده که به نحوی مورد نیاز
ِ
بودند ،امروزه بدون کد رهگیری اجازه
ترخیــص پیدا کردهانــد.وی در مورد
کااهای غیر اساســی ،توضیح داد :در
حال حاضر حــدود  3میلیون و 300
هزار تن کااهای غیر اساســی یا غیر
کانتینری در گمرک هســتند که ۸5
درصــد از آنها مــواد اولیه واحدهای
تولیدی یا ماشینآات مرتبط با تولی
هستند که باید در مدت زمانی کوتاهی
ترخیص شوند.

افت۷۰درصدیفروشلوازمالتحریر
رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی
از افت فروش این صنف نسبت به سال گذشته خبر داد
و دربــاره ممنوعیت واردات برخی اقام که در کشــور
تولید نمیشــود ،توضیح داد.موسی فرزانیاناظهار کرد :با
وجود این که ماههای مرداد و شــهریور زمان اوج فروش
لوازمالتحریر و نوشت افزار است ،به دلیل شیوع ویروس
کرونا و تعطیلی مدارس ،صنف فروشندگان نوشتافزار با
کاهش فروش و رکود عجیبی مواجه شده اند؛ به طوری
فروش این صنف نسبت به سالهای گذشته حدود  60تا
 ۷0درصد کاهش داشته است.وی افزود :با توجه به اینکه
قرار نیست مدارس باز شــود و دانش آموزان هم خرید
نمیکننــد ،بنابراین بنکداران و خردهفروشــان هم این
محصوات را نمیخرند.رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت
افزار و لوازم مهندســی درادامه دربــاره افزایش قیمت
لوازمالتحریر در سال جاری گفت :با توجه به افزایش نرخ
ارز و تغییــر ارز مورد نیاز برخی واحدهای تولیدی مثل
خودکار ،قیمت در ســال جاری افزایش یافته اما در کل
میتوان گفت که به دلیل رکود حاکم بر بازار میزان این
افزایش ،عقبتر از نرخ دار است .البته این افزایش قیمت
مدیرعامل صنــدوق حمایت از بخش
کشــاورزی با بیــان اینکــه صندوق
حمایت از توسعه ســرمایه گذاری در
بخش کشــاورزی از ابتدای تاســیس
تاکنون بش از  ۱35هزار میلیارد ریال
تســهیات پرداخت کرده است افزود:
از این میزان  ۱۱5هــزار میلیارد ریال
آن در دولتهــای یازدهــم و دوازدهم
پرداخت شده است.جانعلی بهزادنسب
دیروز در نشســت خبری بــا تاکید بر
اینکه تســهیات صنــدوق حمایت با
هدف تامین بخشی از سرمایهگذاری در
گردش به کشاورزان پرداخت کرد افزود:
بیشتر این تسهیات در راستای تکمیل
و تقویت زنجیره ارزش به تولیدکنندگان
بخش کشــاورزی اعطا شده است.وی
ادامه داد :تســهیات مذکور در اختیار
سهامداران صندوقها هستند که شامل
حدود هشــت هزار تشــکل و تعاونی
میشود.بهزادنســب تعداد سهامداران
غیرحقوقی صندوقهای حمایت را ۱۱۸
هزار تولیدکننده و بهرهبردار عنوان کرد
و گفت :بیش از  ۷۸درصد تســهیات
به صورت قرض الحســنه و با حداکثر
کارمزد چهار درصدی و مابقی از منابع
بانکهای کشور با توجه به تفاهمنامهها
تامیــن و پرداخت میشــود.وی اضافه
کرد :کل اعتبارات پرداختی عاملیتها
از سوی صندوقها به بهرهبرداران بخش
کشــاورزی تا پایان تیرماه سال جاری
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هم در اقام مختلف متفاوت است ،برای مثال با توجه به
کاهش نرخ کاغذ ،برخی دفترها به قیمت پارسال یا حتی
پایینتر فروخته میشوند ،اما قیمت مداد و خودکار بین
 30تا  50درصد افزایش داشته است .قیمت اقام وارداتی
هم وابسته به نرخ دار است.به گفته فرزانیان بیشتر مداد
و خودکارها داخلی هســتند ،اما اک غلطگیر و اتود و
مغز آن به طور کلی در کشور تولید نمیشود و در زمینه
ماژیک هم تولید بسیار کم است و تقریبا از سال گذشته
چند شــرکت فعالیت خود را در زمینه ماژیک وایتبرد
شــروع کردند ،اما ماژیکهای عامت گذاری ،طراحی و
نقاشی وارداتی است.
واردات خودکار ،ماژیک و غلطگیر از اردیبهشت
ممنوع شد
وی همچنیــن از ممنوعیت واردات خــودکار ،ماژیک و
غلطگیر از اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت :واردات
مداد و پاککن هم قبا ممنوع شده بود .در حال حاضر
به دلیل رکود و موجودیهای قبلی ممکن است مشکلی
در بازار ایجاد نشــود .از طرف دیگر عموما کااها از شب

عید وارد میشود .اردیبهشــت و خرداد عمدهفروشها
محصول مورد نیاز خود را تهیه و در ماههای تیر و مرداد
به خردهفروشها عرضه میکنند؛ لذا بخشی از کااها از
قبل وارد شده اســت.رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت
افزار و لوازم مهندسی خاطرنشان کرد :بنابراین شاید فعا
مشکلی در تامین بازار نباشد ،اما تداوم این وضعیت منجر
به کمبود و گرانی برخی از این کااها به ویژه غلطگیر و
ماژیک که تولید داخل هم ندارند خواهد شد و ما در حال
پیگیری رفع ممنوعیت واردات این کااها هستیم.وی با
بیان اینکه واحدهای فروش نوشــتافزار جزو واحدهای
آسیبدیده از کرونا نبودند و تاکنون هیچ کمکی دریافت
نکردهاند ،تصریح کرد :مرداد و شــهریور برای این صنف
مانند شــب عید برای واحدهای پوشــاک اســت و اگر
واحدهــا در این دو ماه به انــدازه کافی کار نکنند انگار
کل سال فعالیت نداشــتهاند؛ بنابراین به مشکل جدی
برمیخورند .پیگیری ما از ســتاد ملــی کرونا برای قرار
گرفتن صنف نوشــتافزار در بین صنایع آسیبدیده از
کرونا هم بینتیجه ماند .البته دولت هم بودجه کافی برای
کمک به همه واحدها ندارد.

مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی خبر داد:

سرکوب قیمتها رغبت
سرمایهگذاری را کاهش داد

مبلغ  5۸هــزار و  6۷3میلیــارد ریال
بوده که مبلغ  ۹هــزار و  ۱۲3میلیارد
آن از سال  ۸۷تا سال  ۹۱و مابقی آن از
سال  ۹۲تا پایان تیر  ۹۹پرداخت شده
است.بهزادنسب با اشاره به طرح محوری
تجهیز مزارع به سامانههای نوین آبیاری
اظهار کرد :صندوق حمایت از توســعه
بخش کشاورزی به اســتناد تبصره 4
ماده  ۱۷افزایش بهرهوری از ســال ۸۷
تا پایان تیرماه ســال جــاری در حال
پرداخت تسهیات اجرای طرح سامانه
نوین آبیاری است که  ۸۷۷هزار هکتار
را بــا حجم اعتبــاری  5۲هزار میلیارد
ریال بــر عهده گرفته اســت.وی ادامه
داد :از ســال  ۹۲تا تیرماه  ۹۹بیش از
 3۲0هــزار هکتار این طــرح با حجم
اعتبــاری  44هزار و  ۷۸5میلیارد ریال
اجرا شــده اســت.مدیرعامل صندوق
حمایت از بخش کشــاورزی همچنین
از تاســیس افتتاح  ۸۲صندوق جدید
در دولت یازدهــم و دوازدهم خبر داد
و گفت :با تاســیس  ۸۲صندوق جدید
تعداد صندوقهــای حمایت از بخش
کشــاورزی از  ۷۲صندوق با ســرمایه

 4۲۷4میلیــارد ریال به  ۱54صندوق
با ســرمایه بیش از  ۲۲هــزار میلیارد
ریال افزایش پیدا کرده است.بهزادنسب
تعداد ســهامداران حقوقی حال حاضر
این صندوق را  ۷هزار و  ۹۹6تشــکل
و تعداد ســهامداران حقیقی را بیش از
 ۱۱۸هزار ســهامدار اعام کرد.وی در
ادامه ســخنان خود با تاکید بر اینکه
توجه به شــرکتهای دانــش بنیان و
ســرمایهگذاری در آنها به تازگی مورد
توجه صندوق حمایت قرار گرفته است
اظهار کرد :برای حمایت از شرکتهای
دانش بنیان در بخش کشــاورزی خط
اعتباری  33میلیارد تومانی اختصاص
یافتــه و بــه زودی به این شــرکتها
پرداخت خواهد شد.بهزادنســب اضافه
کرد :شرکتهای دانش بنیان میتوانند
موجب رشد و ارتقای بخش کشاورزی
شوند و افزایش تولید و بهرهوری را در
این بخش ایجاد کنند .وی در پرسشی
مبنی بــر اینکــه برخی کشــاورزان
خردهپا مدعی هستند که حمایت این
صندوق شامل آنها نمیشود گفت :این
صندوق با واســطه بیش از سه میلیون

سهامدار دارد که بیشتر آنها کشاورزان
خردهپایی هستند که عضو تشکلها و
اتحادیهها هستند.بهزادنسب توضیح داد
که تســهیات در اختیار اتحادیههای
مربوطه قــرار میگیرد و آنها از اعضای
خود با تامین هزینههای تولید حمایت
میکنند .مدیرعامــل صندوق حمایت
از بخش کشــاورزی درباره دایل عقب
ماندگــی ســرمایهگذاری در بخــش
کشــاورزی اظهار کرد :بازده اقتصادی
پایین در بخش کشــاورزی و همچنین
ســرکوب قیمتها موجب شــده که
رغبت کمتری برای ســرمایهگذاری در
بخش کشاورزی نسبت به صنعت وجود
داشته باشد.بهزادنسب یادآور شد :سهم
بخش کشاوری از تولید ناخالص داخلی
هشت درصد است اما سهم این بخش
از سرمایهگذاری به پنج درصد محدود
میشود.وی سرمایهگذاری و تامین مالی
در بخش کشاورزی را یکی از اصلیترین
مولفههای توســعه پایدار در این بخش
دانســت و گفت :با توجه به نبود نظام
تامین مالی و اعتباری و زیرساختهای
منسجم متکی به ظرفیتهای مردمی و
افزایش صندوقهای حمایت از توسعه
بخش کشاورزی میتواند ضامنی برای
تامیــن امنیت غذایی کشــور ،ارتقای
ارزش افزوده ،ارتقای بهرهوری و توسعه
صادرات غیرنفتی و توسعه فرصتهای
شغلی پایدار باشد.

امکان ابطال ثبت ســفارش در سامانه جامع تجارت فراهم شده است و از این
پس جهت ابطال ثبت ســفارش ،نیازی به مراجعه حضوری به دفتر مقررات
صادارات و واردات نیست.روال ابطال ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به
صورت زیر است -:کاربر در صفحه جزئیات پرونده ،گزینه ابطال ثبت سفارش
را انتخاب مینماید -.کاربر کد اعتبارســنجی پیامک شــده به شماره تلفن
همراه خود را به همراه علت ابطال ثبتســفارش در کادر مربوطه وارد نموده
و گزینه تایید را انتخاب مینماید - .در صورتی که با توجه به شــرایط ابطال
ثبتسفارش ،ابطال ثبتسفارش انتخاب شده ،امکانپذیر باشد سیستم پس
از ابطال ثبتسفارش وضعیت ثبتسفارش را به “ابطال شده” تغییر میدهد.
در آیین انعقاد تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و شرکت
زغالسنگ کرمان عنوان شد :

تاکید بر افزایش تولید و کیفیت
زغالسنگ داخلی

باقر نیک طبع در حاشیه آیین انعقاد این تفاهم نامه
گفت  :همکاری معادن زغالسنگ کرمان با ذوب آهن
به سال ها پیش برمی گردد و امرز با انعقاد این تفاهم
نامه فصل جدیدی درد همکاری این دو مجموعه رقم
مــی خورد.وی افزود  :کرمان به لحاظ مواد معدنی به
ویژه زغالسنگ استان برخورداری به شمار می رود و ما برنامه داریم  ۱5درصد
زغال فعلی که برای ذوب آهن تامین می کنیم را در فاز اول به باای  40درصد
برسانیم.مدیرعامل زغالسنگ کرمان تصریح کرد  :هدف این است که در میان
مدت بهره برداری از معادن موجود را افزایش داده و در کوتاه مدت نیز بر روی
کیفیت و تولید فعلی اقداماتی داشته باشیم تا واردات زغال داخلی به حداقل
برســد .این موضوع ارز بری کمتر را نصیب ذوب آهن نموده و برای معادن نیز
افزایش تولید و به دنبال آن  ،امتیازات دیگر را ایجاد می کند.این مقام مسئول
بیان کرد  :ذوب آهن اصفهان آغاز کننده اکتشاف و استخراج از معادن کشور
بوده اســت و همگان به این سابقه درخشان واقف هستند .امیدوارم در سالی
که از ســوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده
اســت بتوانیم با همدلی و هم افزایی بیش از پیش برای رشد و اعتای کشور
در جبهه تولید و اقتصاد قدم برداریم .منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن
اصفهان نیز گفت  :کک در سبد مواد اولیه این شرکت نقش بسیار مهمی دارد.
به همین دلیل زغالســنگ همواره برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و
حدود  50درصد از ســهم قیمت تمام شــده ذوب آهن به زغال سنگ و کک
برمی گردد و بخشی از آن را به ناچار به دلیل به دست آوردن ترکیب مناسب
وارد می کنیم.وی افزود  :امروز زمینه های توسعه همکاری با زغالسنگ کرمان
در بُعد اکتشــافات و معادن جدید را مد نظر داریم.آرزوی ذوب آهن اصفهان
این است،روزی برسد که نیاز به واردات زغال سنگ نداشته باشیم و البته این
موضوع هم به نوع معادن در ایران باز می گردد.مدیرعامل شــرکت از تشکیل
کارگروهی برای پیگری مفاد این تفاهم نامه خبر داد و گفت  :با حضور نفراتی
از طرفین قرارداد به صورت مستمر مفاد این قرارداد پیگری می شود تا بتوانیم
در بازه زمانی مناســب به نتیجه مطلوب دست یابیم.این مقام مسئول تصریح
کرد  :نیاز زغالسنگ امروز ذوب آهن با دو باتری کک سازی،حدود یک میلیون
و  600هزار تن اســت که تامین آن از داخل امکان پذیر نیست و در چارچوب
این تفاهم نامه امیدواریم وابستگی این شرکت به زغال خارجی کاهش یابد.
برای نخستین بار محقق شد؛

تولید خودروی ایرانی با بیش از  ۹۲درصد
داخلیسازی
درحالی که خروج فرانســویها از فضای خودروســازی ایران پس از تحریمها
هزینههای زیادی را بر این صنعت تحمیل کرده ،اما مهندســان ایرانی با تاش
خود توانســتند یکی از پروژههای مشــارکتی با پژوی را بــا اعمال تغییرات و
تبدیل آن به خودرویی جدید ،با داخلیسازی  ۹۲.3درصدی عرضه کنند.آنطور
که «فرشــاد مقیمی» مدیرعامل ایران خودرو هشــتم تیرماه امسال در مراسم
رونمایی از این خودرو اعام کرد ۱3۹ :قطعهســاز ایرانی ،داخلیسازی قطعات
این خودرو را بر عهده دارند و تعداد سازندگان دانشبنیان حاضر در آن نیز قابل
توجه اســت.مهمترین ویژگی های پروژه  K۱3۲که هنوز نام نهایی این خودرو
مشخص نشده است ،پاس کردن استانداردهای  ۸5گانه ،تولید قطعات با حداکثر
خودکفایی و کمترین ارزبری از ابتدای عرضه به بازار و رعایت مســائل زیســت
محیطی در فرآیندهای تولید قطعات آن اســت.برپایه این گزارش ،در مجموع
 ۸4۸قطعه از این خودرو با همکاری  ۱3۹ســازنده در پنج بخش داخلیسازی
میشود.این قطعات شامل  ۹۸قطعه با  3۷سازنده داخلی در بخش قوایمحرکه
و سیســتمهای جانبی 3۱۷ ،قطعه با  44ســازنده در بخش تزئینات داخلی و
خارجی و  3۲۷قطعه با  40ســازنده در بخش بدنه و مکانیزمها است.همچنین
 5۱قطعه با  ۱4سازنده داخلی در بخش الکتریکال و الکترونیک و  55قطعه با ۲4
سازنده در بخش شاسی ،داخلیسازی میشود.اکنون وابستگی  ۲.۷درصدی در
قوای محرکه و  4.۹درصدی در تولید شاسی این محصول وجود دارد و با همت و
توانمندی قطعهسازان داخلی انتظار میرود این اندک وابستگی نیز برطرف شود.
پروژه  K۱3۲با  ۱۱5اســب بخار قدرت ،با استاندارد آایندگی یورو 5خواهد بود
و در ساخت بدنه آن از ورقهای با ایمنی باا استفاده شده است.به گزارش ایرنا،
در مجموع  ۱5۲قطعه -پــروژه با کاهش ارزبری  ۲46میلیون یورویی در ایران
خودرو برنامه ریزی شــده است.هدفگذاری برای کاهش ارزبری در سال جاری
 ۱53میلیون یورو و در سال آینده  ۹3میلیون یورو است.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
افتتاح حساب بانکی بدون مراجعه به شعبه
خــارج از وقت اداری و همانطور که در خانه مشــغول
استراحت هســتید ،میتوانید برای خود حساب بانکی
افتتاح کنید .این خدمتی است که بانک مهر ایران به شما
ارائه میدهد ،.بانکداری الکترونیکی در طول ســالهای
اخیر در کشــور ما رشــد روزافزونی داشته و باعث شده
بســیاری از عملیاتهای بانکی از جمله دریافت و انتقال پول ،پرداخت قبوض و...
بدون مراجعه به شــعب بانکی قابل انجام باشد.با این حال خدمات و محصواتی
که بانکهای مختلف کشــور ارائه میکنند تا حد زیادی شبیه به یکدیگر بوده و
تفاوتهای اندکی در آنها به چشم میخورد .اما بانک مهر ایران که در حوزه ارائه
خدمات الکترونیکی پیشرو محسوب میشــود و چند محصول و خدمت را برای
نخستین بار در شبکه بانکی کشور به مشتریان خود ارائه کرده ،این بار نیز در ارائه
یک خدمت نوین پیشگام شده است.افتتاح حساب یکی از عملیاتهای بانکی است
که هنوز بهصورت الکترونیکی قابلیت انجام ندارد و برای داشتن حساب در بانکهای
مختلف ،مشتریان باید به شــعب آنها مراجعه کنند .با این حال بانک مهر ایران
برای نخســتین بار در شبکه بانکی کشور امکان افتتاح حساب بهصورت آناین را
فراهم کرده است .بر این اساس اشخاص میتوانند با مراجعه به وبسایت بانک مهر
ایران به آدرس  qmb.irو انتخاب «سامانه افتتاح حساب» آناین از بخش «بانکداری
الکترونیک» نسبت به افتتاح حساب بانکی برای خود اقدام کنند.همچنین کاربران
میتوانند با دانلود اپلیکیشــن همراه بانک مهر ایران از بخش بانکداری الکترونیک
وبسایت بانک نسبت به افتتاح حســاب از طریق همراهبانک اقدام کنند .افتتاح
حساب از این طریق تنها ظرف چند دقیقه انجام میشود و از رفتوآمد مشتریان به
شعبه بانک جلوگیری میکند .این کار میتواند احتمال شیوع بیماری کرونا را نیز
بهنوبه خود کاهش دهد.

چهارمین جشنواره ساخت فیلمهای
 ۱۸۰ثانیهای
بانکپاسارگاد با توجه به شرایط خاص کشور و اهمیت
تولید داخلی در سایه تحریمها ،چهارمین جشنواره ساخت
فیلمهای  ۱۸۰ثانیهای خود را امسال با محور حمایت از
تولید داخلی و رشــد ملی برگزار کردهاست .فقط تصور
کنید از میان فیلمهای ساخته شده توسط افراد مختلف
در این جشــنواره چند فیلم مورد توجه مردم قرار گیرد و در شبکههای اجتماعی
دست به دست شود .تأثیرگذاری این فیلمها برای به شوق آوردن مخاطبین بسیار
بسیار بیشتر از هر کار دیگری در این زمینه است.نکته مهم دیگر در این جشنواره
عاوه بر محور مهم آن ،کشف استعدادهای هنری است .یعنی با یک تیر دو نشان
زده میشــود .هم جوانان با استعداد در حوزه هنر کشف میشوند و هم فیلمهای
ساخته شده پیام مهم حمایت از تولید ملی را در ذهن و قلب مخاطبان مینشاند .از
مسیر همین جشنواره در  ۳دوره قبل جوانانی به جامعه هنری کشور معرفی شدند
که امروز جزو موفقترین اعضای جامعه هنری و فیملسازی هستند.
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شیوهنامه جدید نگهداری سپرده قانونی در بانکها اباغ شد

اختصاص  30درصد از سپرده قانونی برای مدیریت نقدینگی
بر اساس «شیوهنامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی براساس میانگینگیری»
استفاده از  ۳۰درصد سپرده قانونی جهت مدیریت نقدینگی روزانه ،جایگزین اعتبار بین
روز بانک مرکزی میشود .بانک مرکزی در بخشنامهای شیوهنامه جدید نحوه محاسبه
و نگهداری سپرده قانونی را اباغ کرد.
در این بخشــنامه آمده اســت :به استناد به مصوبات شــورای محترم پول و اعتبار و
همچنین سی و چهارمین جلسه هیأت عامل محترم بانک مرکزی در خصوص سازوکار
جدید سپرده قانونی و اباغیه حوزه نظارت به بانکها و مؤسسات اعتباری« ،شیوهنامه
نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی براساس میانگینگیری» ،به شرح ذیل تصویب
میگردد:
مــاده  .۱به منظور پیشبینیپذیر نمودن جریــان ورودی و خروجی ذخایر و کاهش
نوســانات نرخ ســود در بازار بینبانکی و همچنین تسهیل مدیریت نقدینگی بین روز
بانکها ،محاسبه و نگهداری سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به صورت میانگینگیری از
مانده روزهای دوره محاسبه و دوره نگهداری اجرا میشود.
ماده  .۲دوره محاســبه و دوره نگهداری سپرده قانونی ،هر کدام  ۱۴روز و شامل کلیه
روزهای کاری و تعطیل اســت .اداره عملیات بازار باز تقویم زمانی مربوط به شــروع و
خاتمه دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی را به صورت ساانه از طریق پایگاه
اطاعرسانی بانک مرکزی منتشر میکند.
ماده  .۳دوره محاسبه سپرده قانونی از روز شنبه شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد
ادامه مییابد .در این دوره ،مبلغ سپرده قانونی بصورت جداگانه برای کلیه روزهای دوره
محاسبه ،محاسبه شده و میانگین آن به عنوان مبلغ سپرده قانونی قابل تودیع توسط
هر بانک در دوره نگهداری در نظر گرفته میشود.

ماده  .۴بانکها و مؤسسات اعتبار غیر بانکی موظفند کلیه اطاعات مربوط به هر دوره
محاسبه ســپرده قانونی را در قالب جدول تدوین شده و حداکثر یک روز قبل از آغاز
دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی ارسال کنند.
کنترل صحت محاســبات سپرده قانونی توسط ســامانهای که به این منظور طراحی
خواهد شد ،صورت پذیرفته و مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک
مرکزی ضمن دسترسی به ســامانه مذکور ،عملکرد بانکها و موسسات اعتباری غیر
بانکی در اجرای صحیح این شیوهنامه را به صورت موردی بررسی نموده ،موارد انحراف
احتمالی را گزارش و اقدامات ازم جهت اصاح را به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر
بانکی و اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی اعام نماید.
ماده  .۵در صورت افزایش سپرده قانونی و تاخیر در ارائه صورت محاسبات سپرده قانونی
از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ،اداره حسابداری کل و بودجه نسبت به
محاسبه وجه التزام بر اساس  ۱۰۰درصد مبلغ افزایش و تعداد روز تاخیر اقدام مینماید.
ماده  .۶دوره نگهداری سپرده قانونی سه روز پس از اتمام دوره محاسبه ( اولین سهشنبه
بعد از اتمام دوره محاسبه) شروع و  ۱۴روز بعد (دوشنبه دو هفته بعد) خاتمه مییابد.
ماده  .۷در صورتی که شــروع دوره نگهداری (سه شنبه) با روز تعطیل رسمی مصادف
گردد اســناد مربوط به تودیع ســپرده قانونی در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ثبت
خواهد گردید ،ولی دوره نگهداری جهت محاسبات میانگین تغییر نمیکند.
تبصره :در تعطیات طوانی مدت از قبیل عید نوروز مهلت ارسال صورت محاسبات و
روز تودیع سپرده قانونی توسط بخش نظارت قابل تغییر میباشد.
ماده  .۸اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در روز ابتدای دوره نگهداری سپرده
قانونی ،حســاب سپرده قانونی بانک یا موسسه اعتباری را تعدیل و تغییرات متناظر را

دوازدهمین مرحله،

 ۴۵.۲هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی فروخته شد
بانک مرکزی اعام کرد در هفته منتهی به  ۲۸مرداد ،با موافقت وزارت اقتصاد و امور دارایی  ۴۵.۲هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی
به بانکها ،موسسات ملی و سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی فروخته شده است.بانک مرکزی در اطاعیهای نتیجه حراج اوراق بدهی
دولتی روز سه شنبه  ۲۸مرداد ماه  ۱۳۹۹را اعام و در خصوص برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ  ۴شهریور ماه سال
جاری و فهرست اوراق عرضه شده در آن را اطاعرسانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،طی برگزاری دوازدهمین مرحله
از این حراج اوراق بدهی دولتی ،تعداد  ۴بانک سفارشهای خود را در مجموع به ارزش  ۱۰.۱هزار میلیارد ریال در سامانههای بازار
بینبانکی ثبت کردند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش  ۵.۵هزار میلیارد ریال از اوراق اراد ۴۵با نرخ بازده تا سررسید ۲۰
درصد موافقت کرد .همچنین سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود  ۱۱.۱هزار میلیارد
ریال اوراق اراد ۴۲با نرخ بازده تا سررســید  ۲۰درصد ۶.۳ ،هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۳با نرخ بازده تا سررســید  ۲۱درصد و ۲.۳
هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۵را در نرخهای کشف شده در حراج خریداری کردند .در این گزارش به موافقت وزارت امور اقتصادی
و دارایی روز یکشنبه  ۲۶مرداد با فروش  ۲۰هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۴۶با نرخ بازده تا سررسید  ۲۱.۵درصد در فرآیند خارج از
حراج به یک شرکت تامین سرمایه اشاره شده است که به این ترتیب در مجموع طی هفته جاری  ۴۵.۲هزار میلیارد ریال اوراق بدهی
دولت توسط بانکها ،نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران خریداری شد.

در حســاب جاری آن بانک یا موسسه اعمال مینماید .مانده این حساب تا پایان دوره
نگهدار ی سپرده قانونی قابل تغییر نیست.
ماده  .۹به منظور تســهیل مدیریــت نقدینگی روزانه ،بانکها و موسســات اعتباری
غیربانکی میتوانند حداکثر تا  ۳۰درصد ســپرده قانونی خود را به صورت اعتبار بین
روز اســتفاده نمایند .در این راســتا ،برای هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیر
بانکی ،حســاب سپرده میانگین افتتاح میشود و بانکها میتوانند از اعتبار در حساب
سپرده میانگین تا سقف  ۳۰درصد سپرده قانونی استفاده کنند به نحوی که میانگین
ماندههای روزانه این حساب در پایان دوره منفی نباشد .بانک مرکزی حسب شرایط و
اقتضائات بازار بین بانکی میتواند میزان اســتفاده بانکها از حساب سپرده میانگین را
کاهش یا افزایش دهد.
ماده  .۱۰در صورتی که میانگین ماندههای روزانه حســاب ســپرده میانگین در دوره
نگهداری برای بانک یا موسسه اعتباری منفی شود ،اداره حسابداری کل و بودجه بانک
مرکزی آن را اضافه برداشــت در نظر میگیرد و وجه التزام اضافه برداشت متناسب با
کسری حساب (معادل  ۱۴برابر میانگین حســاب سپرده بین روز در دوره نگهداری)
را از حســاب جاری بانک کســر میکند .اداره معامات ریالی ،گزارش حساب سپرده
میانگین را در پایان دوره نگهداری ســپرده قانونی به اداره حســابداری کل و بودجه
ارسال مینماید.
ماده  .۱۱استفاده از  ۳۰درصد سپرده قانونی جهت مدیریت نقدینگی روزانه ،جایگزین
اعتبار بین روز بانک مرکزی میشود .در صورتی که نیاز نقدینگی بین روز بانک از ۳۰
درصد سپرده قانونی تعیین شــده فراتر رود ،بانک یا موسسه اعتباری تنها در صورت
تودیع وثیقه میتواند از اعتبار در طول روز بانک مرکزی استفاده نماید.

محدودیت دسترسی به حسابهای فاقد کد شهاب از پایان مردادماه
بر اساس اعام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران ،دسترسی به حسابهای مشتریان حقیقی فاقد
کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود.ا ،براساس قانون بودجه سال  ۱۳۹۹و به منظور افزایش شفافیت
تراکنشهای بانکی ،مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ،بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی موظف
شدهاند تا در سال جاری همه حسابهای بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر متعلق به
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کنند.بانک ملی نیز در همین رابطه اعام کرده مشتریانی که
تا پایان مرداد ماه برای دریافت کد شهاب خود اقدام نکنند ،حساب آن ها مسدود خواهد شد .مشتریان بانک ملی
برای استعام کد شهاب حسابهای بانک ملی ایران می توانند به وبسایت  www.bmi.ir/fa/shahabمراجعه کنند
و در صورت نداشتن کد شهاب می توانند با مراجعه به شعب بانک با تکمیل اطاعات خود ،آن را دریافت کنند.
شناسه شهاب باتوجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی ،برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف
شده است .این شناسه برای هر شخص منحصر به فرد بوده و در تمام بانکها به صورت یکسان تعریف میشود.
این شناسه بعد از احراز هویت و حصول اطمینان از هویت افراد اختصاص داده میشود .اخذ اطاعات و تکمیل و
دریافت شناسه شهاب توسط بانکها صورت گرفته ،بنابراین مشتریان بانکی چنانچه پیش از این ،در بانکها احراز
هویت شدهاند نیازی به مراجعه به شعب بانکها ندارند.
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پایان آرام یک پرونده قتل جنجالی

دادگاه بین المللی ترور رفیق الحریری پانزده ســال پس از این
رویداد پس از آنکه نتوانســت حزب اه و ســوریه را به دست
داشــتن در این ترور متهم کند ،ســرانجام روز سه شنبه رایی
فرمالیتــه صادر کــرد .گویی تصمیم دادگاه ایــن بوده که هم
آبرویــش را حفظ کند و هم نتیجه رایش آبی را از آب در لبنان
تکان ندهد .آرامش دیشب بیروت گواه این واقعیت است.دادگاه
در حکم نهایی خود فردی را با نام «سلیم العیاش» شریک جرم
شــناخت و ســه متهم دیگر را تبرئه کرد .دادگاه هر چهار نفر
را عضو حزب اه معرفی کرد .هر چند اساســا مشخص نیست
این افراد اکنون کجا هســتند .اینگونــه بوده که حتی برخی از
عبارت «دادگاه اشــباح» در توصیف دادگاه ترور رفیق الحریری
اســتفاده کرده اند .اما مهمترین بخــش رای دادگاه آن بود که
اعام شد هیچ ادله ای دال بر دست داشتن کادر رهبری حزب
اه و همچنین دولت ســوریه در این ترور دیده نمی شــود.به
عبارت دیگر دادگاه با رای خود علیه «یک عضو» حزب اه هم
نیشگونی از آن گرفته و نقطه ای را برای فشار مخالفان علیه این
حزب باقی گذاشــته و هم در عین حال با مبرا دانستن رهبری
این حزب از دست داشــتن در این ترور ،فتیله یک نزاع بزرگ
در لبنان را پایین کشیده است.واقعیت این است که دادگاه ترور
رفیق الحریری از همان بدو تشکیل که با طرح ریزی و حمایت
مخالفان ســوریه و حزب اه در لبنــان کلید خورد ،مراحل پر
فراز و نشیبی را سپری کرد و شفافیت و عادانه بودن دادرسی
آن با اتفاقاتی همچون ماجرای «شاهدان دروغین» همیشه زیر
ســوال بوده است،اما به نظر می رسد این پرونده که گذر پانزده
ســال ،غبار بر آن نشانده بود و به اندازه کافی بهره برداری های
سیاسی و امنیتی از آن شد ،دیگر قدرتی برای بارور کردن یک
پروژه سیاسی دیگر را نداشت.واقعیت آن است که ترور حریری
در همان پانزده سال پیش عما تاثیرات جدی خود را گذاشت و
بهره برداری های سیاسی از آن به نحو کامل از سوی ذی نفعان
داخلی و خارجــی صورت گرفت .مهمترین نتیجه این ترور آن
بود که مخالفان دولت ســوریه در لبنان با نشان دادن انگشت

اتهام به سمت دمشــق ،کارزاری را ایجاد کردند که در پی آن
نیروهای ســوریه که از زمان جنگ های داخلی به لبنان آمده
بودند ،مجبور به خروج شوند .طنز تلخ ماجرا اینجاست که حاا
همان دادگاهی که مخالفان سوریه با حمایت های خارجی آن
را پایه گذاری کردند گفته که اساسا سوریه هیچ نقشی در این
ترور نداشته است.از ســوی دیگر ترور حریری آرایش سیاسی
لبنان را تغییر داد و از همان ســال گــروه های لبنانی را به دو
جریان عمده هشــت و چهارده مارس تقسیم کرد؛ دو جریانی
که با وجود برخی تغییرات هنوز شاکله اصلی آرایش سیاسی در
لبنان را تشکیل می دهند .هشت مارسی ها به حامیان مقاومت
و نزدیکی به ایران و ســوریه معروف هستند و چهارده مارسی

ها هم منتقد یا مخالف مقاومت و نزدیک به عربســتان و آمریکا
هســتند ،هرچند در خود این دو جریان نیز اینک شــکاف های
جدی ایجاد شده که رنگ و بوی آن را کمتر از گذشته کرده است.
سخنان محتاطانه «سعد الحریری» بعد از صدور رای دادگاه ترور
پدرش نشان داد که فضای لبنان حساس تر از آن است که برخی
همچــون آمریکایی ها تصور می کنند به راحتی بتوان یک گروه
و جریان را به طور کامل حذف کرد.وی بافاصله بعداز بازگشــت
به بیروت در محل دفن پدرش حضور یافت.الحریری این سال ها
بیشــتر از قبل پخته شده و ســه دوره نخست وزیری اش وی را
تبدیل به سیاستمداری واقع گرا کرده که می داند بقای در قدرت
در لبنان در گرو توافق جمعی است .حزب اه هم همیشه ترجیح

سودان:

قصدی برای عادی سازی روابط
با اسرائیل نداریم

وزارت خارجه ســودان اظهارات سخنگوی این وزارتخانه درباره تمایل خارطوم
برای عادی ســازی روابط با اسرائیل را رد کرد.به گزارش النشره ،وزارت خارجه
سودان اندکی پس از انتشار خبر ابراز تمایل این کشور برای عادی سازی روابط
با اســرائیل ،در بیانیه ای اظهارات سخنگوی این وزارتخانه درباره قصد و تمایل
خارطوم برای ســازش با اسرائیل را تکذیب کرد.در بیانیه وزارت خارجه سودان
آمده که اظهارات حیدر بدوی ،سخنگوی وزارت خارجه درباره تصمیم برای عادی
سازی روابط با اسرائیل صحت ندارد و موضوع روابط با اسرائیل به هیچ عنوان در
وزارت خارجه بررسی نشده است.بدوی پیش از این گفته بود که کشورش مایل
به عادی ســازی روابط با اسرائیل است .این اظهارات تنها پنج روز پس از اعام
توافق امارات و اسراییل برای عادی سازی روابط با یکدیگر ایراد شد.سایت "عربی
 "۲۱نیز از وجود اختافاتی بین وزیر خارجه ســودان و سخنگوی این وزارتخانه
در رابطه با مســاله عادیســازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد.این سابت
اعام کرد ،عمر اسماعیل ،وزیر خارجه سودان گفته که از اظهارات سخنگوی این
وزارتخانه در رابطه با عادیســازی روابط با رژیم صهیونیستی شوکه شده و این
اظهارات کاما شخصی است و بدوی باید در این باره توضیح دهد.

چاووشاوغلو به ونزوئا رفت

وزیر خارجه ترکیه در ســفری به ونزوئا با مقامهای ارشد این کشور به منظور
تحکیم روابط اســتراتژیک  70ساله بین آنکارا و کاراکاس دیدار کرد.به گزارش
خبرگزاری آناتولی ،مولود چاووشاوغلو ،وزیر خارجه ترکیه در توئیتی نوشــت:
در هفتادمین ســالگرد روابط دیپلماتیک بین آنــکارا و کاراکاس ،ما در ونزوئا
هســتیم تا همکاری خود را تحکیم بخشیم و توافقهایی را امضا کنیم.دو کشور
توافقی را امضا کردند که بر اساس آن ،به ترکیه اجازه ساخت و ساز بیمارستان و
همچنین ارسال تجهیزات به منظور مقابله با ویروس کررونا در ونزئا را میدهد.
چاووشاوغلو پس از ورود به ونزوئا با خورخه آریزا ،همتای خود در این کشــور
و همچنین دلســی رودریگز ،معاون نیکواس مادورو ،رئیس جمهوری ونزوئا
دیدار کرد.وزیر خارجه ونزوئا نیز پس از دیدار با همتای ترکیهای خود با تاکید
بر روابط بین دو کشــور گفت :ما به بررسی مســائل اقتصادی و حوزه بهداشت
میپردازیم.وزیر خارجه ترکیه پس از سفر به ونزوئا به هائیتی میرود تا با کلود
ژوزف ،همتای خود در این کشور دیدار کند.
ترامپ:

اکنون نمیخواهم با چین وارد مذاکره شوم

رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه مذاکرات تجاری ایاات متحده با چین را
به تاخیر انداخته است ،گفت که در حال حاضر نمی خواهد با پکن وارد گفتوگو
شــود« .دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز ســه شنبه گفته که مذاکرات
تجاری خود با چین را به حالت تعلیق درآورده است.رئیس جمهور آمریکا تاکید
کرد که اکنون نمی خواهد با چین وارد مذاکره شود.ترامپ چند روز پیش نیز از
برنامه خود برای فشار بر شرکتهای بیشتر چینی در آینده خبر داده بود و گفت
که او می تواند پس از ممنوعیت اپلیکیشن تیک تاک ،فشار بیشتری بر شرکتهای
فن آوری چین مانند علی بابا وارد کند.
شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرد؛

معافیت برای برخی از تحریمهای
کره شمالی

کمیته تحریمهای کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد با معاف
کردن تجهیزات دندانپزشــکی از تحریمها علیه کره شمالی موافقت کرده
اســت .کمیته تحریمهای کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد
با معاف کردن تجهیزات دندانپزشــکی از تحریمها موافقت کرده است .به
نوشته خبرگزاری «یونایتدپرس اینترنشنال» با موافقت کمیته تحریم شورای
امنیت ســازمان ملل و طی نامه ای که روز  ۱3آگوست (جمعه  ۲3مرداد)
در وبگاه این نهاد منتشر شد ،این کمیته صدور تجهیزات دندانپزشکی برای
کودکان را از شمول تحریمها خارج کرده است.

گزیده خبر
رئیسجمهوری مالی استعفا کرد

داده سعد الحریری نخست وزیر باشد و حضور او در قدرت را نوعی
سوپاپ اطمینان و مایه توازن می داند.لبنانی ها آن روز را به یاد
دارند که سعد الحریری در قامت نخست وزیر به ریاض رفت ،اما
سعودی ها او را بازداشت و بیانیه استعفای شدیدالحنی را جلوی او
گذاشتند که بخواند و حزب اه و ایران را عامل بی ثباتی در لبنان
معرفی کند ،اما «سیدحسن نصراه» دبیرکل حزب اه ساعاتی
پــس از این رویداد جلوی دوربین رفــت و با لحنی مایم بدون
اینکه علیه الحریری حرفی بزند در موضع دفاع از او گفت که آقای
ســعد الحریری نخست وزیر لبنان است و باید مشخص شود که
سرنوشت او چه شده و سعودی ها با او چه کرده اند.موضع نصراه
موجی از اســتقبال و همدلی را بویژه در جامعه اهل سنت لبنان
ایجاد کرد که از بی احترامی ســعودی ها و بن ســلمان رنجیده
بودند.حــزب اه و الحریری طی این ســال ها با وجود تفاوت در
نظــر ،همکاری در عمل را تجربه کرده اند .رای دادگاه ترور رفیق
الحریری هم عما چیز جدید را عرضه نکرد ،چرا که در سال های
اخیر کم و بیش مضمون حکم دادگاه در رسانه ها منتشر شده بود
و بعید است که رای این دادگاه به طور مستقیم تاثیر چندانی در
تغییر آرایش نیروهای سیاسی و فشار مستقیم به حزب اه داشته
باشــد.حزب اه بارها نقش خود در این ترور را رد کرده اســت و
از طرفی مشخص نیست فردی که مجرم شناخته شده کیست و
اکنون کجاست؟ ،همین مساله عما غباری بر این رای می پاشد و
عما آن را تبدیل به یک جوهر روی کاغذ می کند که هیچ چیزی
را در عمل تغییر نمی دهد ،حتی اگر رسانه های ضد مقاومت در
جهان و منطقه بسیج شوند تا بابت این پرونده یک صورت حساب
برای حزب اه تهیه کنند.این ماجرا نشان داد که برغم اختافات
عمیق داخلی ،گروه های لبنانی به حدی از پختگی رســیده اند
که به بخشی از بازی آمریکا و متحدان آن ،بویژه عربستان تبدیل
نشــوند ،بویژه وقتی پای تمام لبنان وسط باشد.حاا دادگاه ترور
الحریری با صرف میلیون ها دار هزینه مادی و البته سیاســی،
گویا باید در یک نقطه متوقف می شــد که نه سیخی بسوزد و نه
کبابی و همین هم شد.

سنای آمریکا:

پوتین در انتخابات  201۶مداخله داشته اما با ترامپ تبانی نداشته است
کمیتــه اطاعاتی ســنای آمریکا در
گزارشــی دوحزبی از مداخله روسیه
در انتخابــات ریاســتجمهوری
 ۲0۱۶اعام کرد :روســیه عامل هک
حســابهای حزب دموکراتیک بوده
امــا رئیس جمهور دونالــد ترامپ در
این توطئه همدســت نبوده است.به
گــزارش خبرگزاری رویتــرز ،در این
گــزارش حدودا یک هــزار صفحهای
کمیتــه اطاعاتــی ســنای آمریکا
آمده اســت :وادیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روسیه دستور هک شبکههای
کامپیوتری و حســابهای وابسته به
حزب دموکراتیک و نشــت اطاعات
بــرای تخریــب هیــاری کلینتون،
رقیب انتخاباتــی ترامپ در انتخابات
ریاستجمهوری  ۲0۱۶را داده بود.در
این گزارش آمده اســت :هدف مسکو
تخریــب کلینتون و لکــهدار کردن
کمپین ریاســتجمهوری او و کمک
به کمپین ترامپ پس از اعام نامزدی
او از ســوی حــزب جمهوریخواه و
تضعیف روند دموکراتیک آمریکا بوده
است .با این حال در این گزارش تاکید
شده است :هیچ مدرکی دال بر تبانی
میان رئیس جمهور ترامپ و روسها

وجود ندارد.در گزارش فوق ذکر شده
اســت :برای خوانندگان این گزارش
مسجل است که دولت روسیه مداخله
نامناســبی در انتخابات سراســری
 ۲0۱۶به شیوههای مختلف داشته اما
ترامپ نامزد وقت این رقابتها با آنها
همکاری نداشته است .این کمیته پس
از سه سال تحقیق میتواند بگوید که
بــدون تردید هیچ تبانی در کار نبوده
است.
براســاس این گــزارش ،روســیه از
پل مانافــورت ،یک عامل سیاســی
جمهوریخواهان و وبسایت ویکیلیکس
برای کمــک به پیــروزی ترامپ در
این انتخابات اســتفاده کرده است.در
گزارش نهایی  ۹۶۶صفحه ای مربوط
به تحقیق و بررســی کمیته منتخب
اطاعاتــی مجلــس ســنای آمریکا
عنوان شد ،ویکیلیکس نقشی کلیدی
در تاشهای روســیه برای کمک به
کمپین ریاســت جمهــوری دونالد
ترامــپ جمهوریخــواه در رقابتش با
هیاری کلینتون دموکرات ایفا کرده
و احتماا می دانسته که در حال یاری
رســاندن به عوامل اطاعاتی روسیه
اســت.ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا

در سفر به شــهر یومای ایالت آریزونا
در پاسخ به سوالی درباره این گزارش
عنوان کرد :مــن هیچ چیز درباره آن
نمیدانم .من آن را نخواندم .همهاش
یــک حقــه اســت.کمیته منتخب
اطاعاتی ســنای آمریکا تصریح کرد
مانافورت با روســها از جمله با اولگ
دریپاســکا ،الیگارش و کونستانتین
کیلیمنیک «افسر اطاعاتی روسی»
چه قبــل از انتخابات ،چــه در زمان
انتخابــات و چــه بعــد از انتخابات
همکاری کرده اســت.بر طبق اعام
این کمیته ،نقش مانافورت و نزدیک
بودنش به ترامپ باعث به وجود آمدن
فرصتهایــی برای ســازمان اطاعات
روسیه شد و «دسترسی سطح باای
او و تمایلش به دادن اطاعات به افراد
نزدیــک به ســرویسهای اطاعاتی
روسیه یک تهدید شدید ضداطاعاتی
به وجود آورد».مشــخص نیست این
گزارش چه تاثیری میتواند بر کمپین
ریاســت جمهوری فعلــی در آمریکا
بگذارد .ترامــپ در انتخابات ســوم
نوامبر امســال قرار است با جو بایدن
رقیب دموکراتش رقابت داشته باشد.
پیشتر مناقشه مربوط به اتهام مداخله

گزارش ارتش آمریکا:

کره شمالی  ۶۰بمب اتمی و  ۵۰۰۰تن تسلیحات شیمیایی دارد

در گزارش ارتش آمریکا ادعا شــده که کره شــمالی  ۶0بمب اتمی و  ۵000تن تسلیحات شیمیایی دارد .به نوشته
روزنامه دیلی میل ،در این گزارش با عنوان «تاکتیکهای کره شمالی» آمده که بعید است این کشور زرادخانه خود را
کنار بگذارد و از آن به عنوان بازدارنده در مقابل کشورهایی استفاده میکند که به دنبال تغییر رژیم این کشور هستند.
در این گزارش آمده است :تخمین اینکه کره شمالی  ۲0تا  ۶0بمب اتم دارد به این معناست که این کشور میتواند
هر ســال شش بمب اتمی جدید تولید کند .برآوردهای دیگر هم وجود دارد که میگویند کره شمالی تا پایان سال
جاری میادی  ۱00بمب اتمی خواهد داشت .کره شمالی به این دلیل به دنبال تسلیحات اتمی است که رهبرانش
فکر میکنند تهدید حمله اتمی مانعی بر سر راه دیگر کشورهایی است که به دنبال تغییر رژیم در این کشور هستند.
ارتش آمریکا پیش بینی میکند که دولت این کشور همچنین سومین دارنده عاملهای شیمیایی است و تخمین زده
میشود که بین  ۲۵00تا  ۵000تن مواد شیمیایی دارد .آنها بر این باورند که در یک وضعیت درگیری ،این کشور به
احتمال زیاد از تسلیحات شیمیایی خود استفاده میکند.در این گزارش همچنین آمده که کره شمالی ظرفیتهای
نبرد سایبری خود را افزایش داده و مدیریت  ۶000هکر را در اختیار دارد که اکثرا در خارج از کشور فعال هستند.
آمریکا بیم آن دارد که کره شمالی تسلیحاتی آغشته به سیاه زخم دارد که میتواند در صورت استفاده بر روی موشک
و پرتاب به سمت سئول جان  ۵0هزار تن را بگیرد.
اشتیه:

به شرط لغو طرح الحاق ،حاضریم با اسرائیل مذاکره کنیم

نخست وزیر فلسطین اعام کرد در صوروت لغو طرح الحاق ،تشکیات خودگردان حاضر به آغاز گفتگویی سیاسی
تحت نظارتی بینالمللی با اســرائیل اســت.به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) ،محمد اشتیه ،نخست وزیر
فلسطین در دیداری که در شهر راماه برای بررسی برخی تحوات سیاسی مربوط به مساله فلسطین با فیلیپ هول،
سرکنسول انگلیس در قدس داشت ،اظهار کرد :برای آغاز گفتگوی سیاسی تحت نظارت جامعه جهانی و مطابق با
قوانین بینالمللی ازم اســت پاسخ رسمی و روشنیاز طرف اسرائیل درباره لغو الحاق اراضی فلسطینی وجود داشته
باشد.اشتیه در ادامه از انگلیس خواست کشور فلسطین بر اساس مرزهای  ۱۹۶7و پایتختی قدس را در راستای نجات
راهحل تشکیل دو کشور به رسمیت بشناسد..
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روســیه در انتخابــات آمریــکا که با
تکذیب مسکو مواجه شده ،باعث راه
افتادن تحقیقاتی برای مدت دو سال
تحت رهبری رابرت مولر ،بازرس ویژه
سابق این تحقیقات شد.تیم مورتاف،
سخنگوی کمپین ترامپ تصریح کرد،
این گزارش از موضع ترامپ مبنی بر
این که بین کمپین  ۲0۱۶او و روسها
هیچ تبانی وجود نداشــته دفاع کرده
است.اندرو بیتس ،سخنگوی کمپین
بایدن اما عنوان کرد ،ترامپ در سال
« ۲0۱۶بــا آغوش بــاز» از کمکهای
روســیه اســتقبال کرده است.بیتس
تصریح کرد :دونالد ترامپ ممکن است
معتقد باشد که دولت روسیه باید در
انتخابات ما نقش داشته باشد اما این
به عهده مردم آمریکا است که تصمیم
بگیرند.بر طبــق این گزارش ،کمپین
ترامــپ در حالی که عوامل اطاعاتی
روسیه و ویکیلیکس اسناد و مدارک
هک شــده دموکراتها را منتشــر می
کردهانــد ،تــاش در کســب اطاع
قبلی داشــته و با تدوین راهبردهای
پیامرسانی به دنبال برجسته و تقویت
کردن آنها و تشــویق دزدی بیشــتر
اطاعات و افشا کردنشان رفته است.

عمران خان:

موضع ما در قبال
اسرائیل تغییر نکرده
است

نخست وزیر پاکستان گفت ،موضع کشورش
این اســت که تا زمانی که مســاله فلسطین
حل و فصل نشــود ،رژیم صهیونیستی را به
رسمیت نمیشناســد ،.عمران خان ،نخست
وزیر پاکســتان در گفتگو بــا دنیانیوز گفت:
موضع ما درباره اسرائیل کاما مشخص است.
این همان موضعی اســت که بنیانگذار کشور
پاکستان محمدعلی جناح داشت .ما تا وقتی
که فلسطینیها حقوق خودشان را به دست
نیاورند که باید بر اساس خطمشی راهحل دو
کشوری باشد ،اسرائیل را به رسمیت نخواهیم
شــناخت.وی ادامه داد :اگر ما اسرائیل را به
رســمیت بشناسیم ،باید دســت از کشمیر
برداریم .هر دو آنها یک پیشینه یکسان دارند.
نخست وزیر پاکستان به سوالی درباره روابط
مخدوش با عربســتان بر سر مناقشه کشمیر
اشــاره کرد و گفت :ایــن گزارشها همگی
بیپایه و اســاس هســتند .عربستان متحد
کلیدی ماســت .همیشه و در هر زمانی به ما
کمک کرده اســت .در ارتباط ما با عربستان
هیچ مسالهای وجود ندارد.

رئیسجمهــوری مالــی پــس از
ناآرامیهای اخیر ،شــامگاه سهشنبه
اســتعفا داده و پارلمــان را منحــل و
دولت را برکنار کرده اســت.به گزارش
خبرگزاری اسپوتنیک ،صبح سهشنبه
گروهی از افسران نیروهای مسلح مالی
طغیان کــرده ،ابراهیم بوبــاکار کیتا،
رئیسجمهوری این کشــور و سومیلو بوییه مایگا ،نخســتوزیر آن را بازداشت
کرده و کنترل باماکو ،پایتخت مالی را به دســت گرفتند.افسران نظامی که این
آشوب را در مالی سازماندهی کردند ،تمام مرزها را بسته و حکومت نظامی اعام
کردند .در بیانیه آنها آمده اســت :از امروز  ۱۹اوت  ۲0۲0تمام مرزهای هوایی و
زمینی تا اطاع ثانوی بسته خواهد شد و حکومت نظامی از ساعت  ۹شب تا ۵
صبح برقرار میشــود.کیتا در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد ،گفت:
نمیخواهم هیچ خونی برای نگاه داشــتن من در قدرت ریخته شود .میخواهم
در این لحظه از مردم مالی بابت حمایتشان در طول این سالها و محبتهایشان
قدردانی کرده و واگذاری تمام مسوولیتهایم را اعام کنم.پیش از این ،اکوواس
کشور مالی را از نهادهای تصمیمگیرنده خود و همچنین هر نوع جریان مالی با
این کشور را تعلیق کرد و خواستار تحریم «توطئهگران و شرکا و همکارانشان»
شد .استعفای رئیسجمهوری مالی در پی بحران سیاسی کنونی در این کشور
غرب آفریقا صورت میگیرد؛ حامیان جنبش  ۵ژوئن از اوایل همین تابســتان
با درخواست اســتعفای کیتا به خیابانها آمدند .درگیریها در  ۱۱و  ۱۲ژوئیه
میــان معترضــان و نیروهای امنیتی به مرگ  ۱۱تن انجامیــد و بیش از ۱۲0
زخمی بر جای گذاشت.اپوزیسیون مالی در بحبوحه تشدید فعالیت شبهنظامیان
و خشونت بین جوامعی ،کیتا را به شکست در مبارزه با فساد و احیای امنیت در
این کشور متهم میکنند .آنها همچنین منتقد انتخابات جنجالی مارس گذشته
هستند که ظاهرا با تهدید مرگ و آدمربایی علیه ناظران و مقامهای محلی همراه
بود .کیتا همچنین در سخنانش گفت :اگر امروز ،برخی عناصر نیروهای مسلح،
میخواهند قضیه از طریق مداخله تمام شود ،آیا من واقعا گزینهای دارم؟سربازان
شورشی پیشتر کنترل اردوگاه کاتی را به دست گرفتند .نیروهای ارتش از میزان
حقوق دریافتی و از نحوه مدیریت مناقشه با نیروهای شبهنظامی ناراضی بودهاند.
همچنین نارضایتی گستردهای از عملکرد کیتا وجود داشت.خبرگزاری فرانسه
گزارش داد ،افســران نظامی که این شــورش را در مالی سازماندهی کردند از
تشکیل «کمیته ملی برای نجات مردم» خبر دادند.این به ظاهر کودتا در غرب
آفریقا صبح سهشنبه با تیراندازی در یک اردوگاه نظامی در نزدیکی باماکو شروع
شد .در این شهر همچنین مردان جوان یک ساختمان دولتی را به آتش کشیدند.
دســتگیری کیتا و نخستوزیر او با محکومیت گســترده بینالمللی روبرو شد.
افسران جزء با بازداشت فرماندهان ،کنترل اردوگاه کاتی در حدود  ۱۵کیلومتری
باماکو را به دســت گرفتند.براساس گزارش بیبیسی ،سرکردگی این شورش را
ســرهنگ ملک دیاو  -معاون فرمانده اردوگاه کاتــی  -و فرمانده دیگری به نام
ژنرال سادیو کامارا به عهده دارند .شورشیان بعد از به دست گرفتن کنترل این
اردوگاه به ســوی پایتخت رفتند و آنجا مورد استقبال جمعیتی قرار گرفتند که
خواستار استعفای کیتا بودند.آنها عصر سهشنبه به محل سکونت رئیس جمهوری
کشورشــان حرکت کردند و عاوه بر او نخســت وزیر را هم که در آنجا حضور
داشت دستگیر کردند.اردوگاه کاتی در سال  ۲0۱۲هم کانون شورش سربازانی
بود که از ناتوانی فرماندهان نسبت به شکست شبهنظامیان طوارق -بعد از افتادن
شمال مالی به دست آنها -خشمگین بودند.کیتا در سال  ۲0۱۸برای دومین بار
در انتخابات برنده شده ،اما خشم زیادی نسبت به فساد ،سوءمدیریت اقتصادی و
وخیمتر شدن اوضاع در ارتباط با شبهنظامیان و افزایش خشونت اجتماعی وجود
دارد .در ماههای اخیر جمعیتهای بزرگی به رهبری امام محمود دیکو خواستار
کنارهگیری کیتا بودهاند.
واکنشها
در پی این تحوات آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار «آزادی
نامشروط» رهبران مالی و «بازگشت سریع به نظام قانون اساسی» شده است.
موسی فکی محمد ،رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا ،گفت که او بازداشت رئیس
جمهوری مالی و نخست وزیر این کشور را «قویا محکوم میکند».جامعه اقتصادی
کشــورهای غرب آفریقا (اکوواس) گفت :این شورش در زمانی اتفاق میافتد که
اکوواس برای چندین ماه مشغول ابتکار عمل و تاش های میانجیگرانه با همه
طرفها در مالی بوده اســت.مالی از پایگاههای مهم نیروهای فرانسوی است که
با شــبهنظامیان در منطقه صحرا میجنگند و این قدرت استعماری سابق فورا
به تحوات سهشــنبه واکنش نشان داد .دفتر امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری
فرانســه گفت این کشور «تاش برای شورشــگری جاری» را محکوم میکند.
شــورای امنیت سازمان ملل متحد امروز (چهارشــنبه) به درخواست فرانسه و
نیجر برای بررســی تحوات کشور مالی تشکیل جلسه میدهد .پارلمان مالی با
صدور بیانیهای خواستار آزادی بی قید و شرط کیتا و سومیلو بوییه مایگا و تمام
اعضای بازداشتی دولت مالی و بازگشت فوری به نظم قانون اساسی شد.سفارت
آمریکا هم با ابراز نگرانی از تحوات مالی از شــهروندانش در این کشور خواسته
تا از تردد غیرضروری خودداری کنند .در بیانیه این ســفارتخانه آمده اســت :از
تبادل آتــش و ناآرامی در منطقه کاتی و همچنین عملیاتهای پلیس و ارتش
در باماکو مطلع شــدیم .گزارشهای متعددی از تیراندازی در سراسر این شهر
وجود دارد و همچنین گزارشهایی از تردد ســربازان سوار بر کامیون و شلیک
تیرهوایی در دســت است .گزارشهای متعددی از تجمع معترضان وجود دارد.
آمریکا به تمام شــهروندانش توصیه میکند که در صورت امکان از این مکانها
دوری کننــد .در همین حال فرماندهی آمریکا در آفریقا اعام کرد از تحرکات
مشــکوک به کودتا در مالی مطلع است .آمریکا تعداد محدودی پرسنل در مالی
دارد که گفته میشــود برای فعالیتهای مبارزه با تروریســم به همراه شرکای
محلی و بینالمللی است .فرماندهی آمریکا در آفریقا سهشنبه در بیانیهای گفت:
از تحوات کشــور مالی مطلع هستیم .توجه ما به تمام اعضای سرویس آمریکا
هست .ما همچنان به رصد اوضاع ادامه خواهیم داد.از سوی دیگر ،منابع رسانهای
در مالی از بازداشت سایف سانجو ،دبیرکل امنیت ملی و انتقال او به پایگاه کاتی
در شمال پایتخت خبر دادند .در همین حال ،جنبش اپوزیسیون  ۵ژوئن خواستار
برگزاری راهپیمایی گســترده برای شادمانی بابت خروج کیتا از قدرت هستند.
دولــت مراکش هم درباره تحوات مالی ابراز نگرانی کرد .وزارت خارجه مراکش
اعام کرد :در راستای ثبات در مالی ،مراکش از طرفهای مختلف میخواهد تا
وارد گفتوگویی مسووانه شوند و به نظم قانون اساسی برای حفظ دستاوردهای
دموکراتیــک احترام بگذارند و از یک انحطاط که برای مردم مالی مضر اســت،
جلوگیــری کنند.همچنین اتحادیه اروپا تاش بــرای کودتا در مالی را محکوم
و تمــام تغییرات مغایر با قانون اساســی را رد کرد .معاون کمیســیون اتحادیه
اروپــا در پیامی توییتری گفت :این اصا نمیتوانــد راهی برای واکنش به این
بحران عمیقا سیاسی-اجتماعی که چندین ماه است در مالی وجود دارد ،باشد.
میخائیل بوگدانف ،معاون وزیر امور خارجه روســیه هم گفت مسکو اطاعاتی
درباره بازداشت رئیسجمهوری و نخستوزیر مالی دریافت کرده است .او گفت،
مسکو با نگرانی تحوات مالی را دنبال میکند.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
ا َندی وارهول
اَندی وارهول هنرمند ،نویسنده ،عکاس و فیلمساز پیشرو
آمریکایی ،از بنیانگذاران هنر پاپ دههٔ  ۱۹۵۰در ایاات
متحده بود .او شناختهشدهترین چهره هنر پاپ و دارای
اندیشههای بسیار آوانگارد بود .هنر پاپ ،هنری کمابیش
یاغی و ضد ارزشهای هنری آکادمیک بود که در میانهٔ
قرن بیســتم پا گرفت .آثار انــدی وارهول با وجود آنکه
در زمان حیات او مخالفان بســیاری در میان منتقدان
داشت محبوبیت عام زیادی کسب کرد و او را به یکی از
جنجالیترین شخصیتهای هنری مبدل کرد .هماکنون
بزرگتریــن مــوزهٔ دنیا که به یــک هنرمند اختصاص
دارد در پیتزبورگ پنســیلوانیا موزه اندی وارهول است.
اندی وارهول (ســمت راست) در مراسمی در کاخ سفید
ترســیمی از جیمــی کارتر را به او اهدا میکنــد .اندی وارهولدر تاریخ  ۶اوت  ۱۹۲۸در پیتســبورگ
پنسیلوانیا به دنیا آمد .او فرزند سوم یک خانوادهٔ مهاجر اهل کشور اسلواکی بود .پدرش کارگر ساختمانی
بود و مادرش کارهای گلدوزی انجام میداد .وارهول در ســالهای  ۱۹۶۰یک کارخانه کاه ســازی را
در نیویورک اجاره و آن را تبدیل به استودیو کرد .این استودیو که مدتهاست دیگر وجود ندارد به نام
کارخانه مشــهور بود .او با این کار ویژگی یکتایی و ناب بودن اثر هنری را از بین برده و شروع به تولید
آثار هنری در مقیاس انبوه کرد .در همین دوره وارهول شــروع به نقاشی از تولیدات معروف آمریکایی
مانند ســوپ کمپبل و بطری کوکاکوا نمود .یکی از شناختهشــدهترین کارهای او ،قوطیهای سوپ
کمپبل اســت که در ســال  ۱۹۶۲میادی ترسیم شدهاست .در ژوئن  ۱۹۶۸یک زن فمینیست به نام
والری سواناس سه بار به وارهول شلیک کرد ،تیرها به قفسه سینه او اصابت کرد ،با خوش شانسی تمام،
وارهول از مرگ گریخت ،اما به شدت ترسیده بود و این آغاز انزوا و ترس از اجتماعی بود.

پیشنهاد

از هر دری خبری

خرد و خاکشیر/برخورد دو موتور درمسابقات موتورسواری در اتریش

ورزشی

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود دریافتند که شاید
مصرف نیترات بتواند به بهبود عملکرد دیافراگم و تنفس بهتر کمک
کند .این پژوهش در حال حاضر روی موشها انجام شده است اما اگر
روی انسان تکرار شود ،شاید بتواند راهبردی برای کمک به پاکسازی
ریه و پیشــگیری از بروز عفونت در افراد مســن باشد .پژوهشهای
پیشــین نشــان دادهاند که نیترات میتواند با بهبود کاربرد کلسیم
در عضــات ،به کارآیی بهتر آنها کمک کند .یافتههای این پژوهش
جدید در حال حاضر و در شرایط شیوع کووید ۱۹ -از اهمیت باایی
برخوردار هســتند زیرا دیافراگم ،اندام مهمی اســت که در تنفس و
ســرفه نقش دارد .باید توجه داشت که سرفه کردن نیز نقس مهمی
در پاکسازی ریهها دارد.

بدن هرگز دروغ نمیگوید
کتــاب بدن هرگــز دروغ نمیگوید اثــری از آلیس
میلر نویســنده سوئیسی اســت که در آن به بررسی
رنجهای مــا در کودکی و طبیعتاً اثرات آن به هنگام
بزرگ شــدن میپردازد .ممکن اســت در مواجهه با
این کتاب احساسات متفاوتی داشته باشیم اما در هر
صورت مباحث مطرح شده توسط میلر شایسته توجه
هستند .آلیس میلر خود میگوید موضوع اصلی همه
کتابهایش بررســی اثراتی است که در نتیجه انکار
رنجهــای دوران کودکی در ما باقی میماند .و در هر
کدام از کتابهایش بــه جنبه خاصی از این تاثیرات
اشــاره میکند .در این کتاب نیز به بررسی تاثیراتی
میپــردازد که انکار هیجانات قوی و واقعی روی بدن
ما میگذارد .میلر در این مورد در پیشــگفتار کتابش مینویسد :طبق دانش و تجربه شخصی من
از رواندرمانی ،و نیز روایتهایی که از افراد زیادی شــنیدهام ،افرادی که در کودکی آزار دیدهاند
تنهــا زمانی میتوانند فرمان چهــارم از ده فرمان* را انجام دهند که از احساســات واقعی خود
فاصله بگیرند و آنها را بهشــدت ســرکوب کنند .این افراد نمیتوانند پدر و مادر خود را دوست
داشــته باشند و به آنها احترام بگذارند ،زیرا هنوز ناخودآگاه از آنها میترسند؛ آنها هر قدر هم
تــاش کنند نمیتوانند رابطهای راحت و مطمئن با والدین خود برقرار کنند .آلیس میلر ،روانکاو
و نویسنده سوئیسی متولد لهستان ،کتابهای زیادی درباره علل و نتایج کودکآزاری و خشونت
علیه کودکان نوشته است .او با نظریههای سنتی روانکاوی مخالف است و اعتقاد دارد تنبیه بدنی
و دیگر روشهای تحقیرآمیز تربیت کودک ،آسیب جدی به مغز کودک وارد میکند .میلر چند اثر
هم درباره خشونتها و دوران کودکی دیکاتورهای بیرحم نوشته است.

فرهنگ

آغاز تحقیقات درباره قرارداد جنجالی ویلموتس
حراســت وزارت ورزش با هماهنگی نهادهای نظارتی تحقیقات گســترده ای را درباره چگونگی انعقاد قرارداد جنجالی با مارک
ویلموتس آغاز کرده اســت که بر این اســاس در اولین گام تعدادی از مطلعین و مرتبطین به این پرونده احضار شدهاند .قرارداد
جنجالی فدراســیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی قوتبال ایران تاکنون حدود  ۹میلیون یورو
برای فوتبال ایران هزینه در بر داشــته اســت .مربی که با نتایج نه چندان خوب و حضور اندک در کشــور ،خسارت فراوانی را به
فوتبال ایران وارد کرده اســت.ورود جدی نهاهای نظارتی به موضوع قرارداد ویلموتس پس از آن اتفاق افتاد که کمیته انضباطی
فدراســیون جهانی فوتبال (فیفا) در حکمی فوتبال ایران را  ۶میلیون و  ۱3۷هزار یورو جریمه محکوم کرد.نهادهای نظارتی که
پیش از این به موضوع قرارداد ویلموتس ورود کرده بودند ،امروز چهارشنبه  ۲۹مرداد در اولین گام با احضار تعدادی از مطلعین
و مرتبطین پرونده ،روند تازهای را برای پیگیری قضایی این موضوع آغاز کردهاند .روندی که به نظر میرسد در روزهای آینده نیز
ادامه خواهد داشت تا بر این اساس مدیران و متهمان اصلی انعقاد قرارداد عجیب فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس پاسخگوی
سومدیریتهایشان باشند.

تخت گاز

تاش برای بردن سریال «نجا» به کربا
تهیه کننده سریال «نجا» که قرار است در دهه آخر ماه
صفر و همزمان با اربعین حســینی روی آنتن برود ،می
گوید :با توجه به ممنوعیت اعام شــده برای حضور در
کربا ،تاش میکنیم با ادارات مربوطه هماهنگ کنیم تا
بخشهایی را بتوانیم در کربا تصویربرداری کنیم .سعید
ســعدی ـ تهیهکننده ســریال ـ ضمن اعام خبر پایان
 ۶۵درصــد از تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «نجا»
و اینکه گروه بعد از عاشــورای حسینی عازم خرمشهر
و آبادان خواهند شــد ،افــزود :تصویربرداری تاکنون در
بوستان وایت و شهرک دفاع مقدس انجام شده و تدوین
همزمان توســط مهدی سعدی در حال انجام است .بعد
از عاشــورا برای ضبط بخشهای جنوبی عازم آبادان و
خرمشهر میشویم .وی ادامه داد :با توجه به ممنوعیت اعام شده برای حضور در کربا ،تاش میکنیم
با ادارات مربوطه هماهنگ کنیم تا بخشهایی را بتوانیم در کربا تصویربرداری کنیم .این تهیه کننده
درباره پیشرفت کار طبق برنامه گفت :شیوع کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی کار را سخت میکند
اما تاش میکنیم طبق برنامه پیش برویم .امیدواریم با رفع مشکات مالی کارها به خوبی و سر وقت
انجام شــود .بنا به گزارش سیما فیلم ،سریال «نجا» به کارگردانی خیراه تقیانیپور و تهیهکنندگی
ســعید سعدی در  ۱۵قسمت برای پخش در ایام اربعین حســینی از شبکه سه سیما آماده می شود.
حسام منظور ،سارا رسولزاده ،ملیکا شریفینیا ،مصطفی ساسانی ،سوگل طهماسبی ،جواد پورزند ،علی
غابشــی ،مرتضی شاهکرم ،وحید نفر ،بدرالســادات برنجانی ،محسن پوشانی ،محسن سلیمانی ،سجاد
دیرمینا ،ابراهیم گلهدارزاده ،هدایت هاشمی ،سیدمهرداد ضیایی و آزیتا حاجیان گروه بازیگران این پروژه
تلویزیونی را تشکیل میدهند.

بهبود تنفس در افراد مسن
با مصرف نیترات

مرسدس-ایامجی  GTبلک سریز آماده به آتش کشیدن نوربرگ رینگ!
مرســدس-ای ام جی این اواخر کام ً
ا ســر زبانها افتاده است .تیم فرمول  ۱این شرکت هماکنون حرف اول را در این مسابقات
میزند و نوبت به خودروهای جادهای رسیده تا همین برتری را به رقبا دیکته کنند .با مرسدس-ای ام جی  GTبلک سریز ۲۰۲۱
به تازگی آشــنا شدهایم خودرویی که وحشیترین عضو خانواده  AMGاز زمان  SLSبلک سریز سال  ۲۰۱۴تاکنون بوده است.
ســرویس تاکسی نوربرگ رینگ میگوید این خودرو تنها مختص کلکسیون ثروتمندان نیست و به زودی به رکورد این پیست
مشهور حمله خواهد کرد .قب ً
ا برخی اطاعات مهم درباره این خودرو از جمله قیمت ،قدرت و تعداد تولید را منتشر کرده بود .این
خودرو در ناوگان سرویس تاکسی نوربرگ رینگ حضور خواهد داشت و بنابراین شما میتوانید با آن در جهنم سبز حضور داشته
باشید .همانگونه که قب ً
ا گفته شده این هیوا در مراحل نهایی توسعه زمان  ۶دقیقه و  ۵۸ثانیه را در نوربرگ رینگ ثبت کرده
که نســبت به زمان  ۷دقیقه و  ۱۰.۹۲ثانیهای  AMG GT Rبســیار بهتر است .در تصاویر جدید از نسخه استتار شده  GTبلک
سریز میتوانیم آئرودینامیک تغییر یافته و یک اسپلیتر پهنتر را ببینیم.

اسلحهای که ماسک
شلیک میکند!
یک مخترع به امید اینکه مردم بیشتری را به زدن ماسک تشویق کند،
یک تفنگ ساخته است که ماسک شلیک میکند .ماسکها یکی از راه
های مؤثر در مبارزه با شــیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹-هستند ،اما
هنوز بسیاری از مردم در برابر پوشیدن آنها مقاومت می کنند .با وجود
اینکه ماســک زدن در طوانی مدت ناراحت کننده و آزار دهنده است،
اما عدم استفاده از ماسک در واقع یک خطر برای سایر جامعه است .این
مخترع میگوید :احســاس می کنم مردم از لزوم استفاده از ماسک آگاه
نیســتند ،در حالی که باید ماسک بزنند .پس می خواهیم چه کاری در
مورد آن انجام دهیم؟ من در این راستا چه می کنم؟ با خودم فکر کردم
که می توانم یک فیلم آموزشــی جالب در مورد کارآمدی ماسک ها در
قطع زنجیره انتقال بیماری تهیه کنم.

بالگرد "نبوغ" ناسا برای اولین
بار در فضا شارژ شد
بالگرد "نبوغ"( )Ingenuityمریخنورد "استقامت" هفته گذشته برای
اولین بار در فضا شــارژ شد" .نبوغ"( )Ingenuityاولین بالگردی است
که برای پرواز در سیارهای دیگر طراحی شده است .این بالگرد اخیرا به
همراه کاوشگر مریخی "استقامت"( )Perseveranceکه به اندازه یک
خودرو است و بخش مهم ماموریت  ۲.۷میلیارد داری مریخ  ۲۰۲۰ناسا
محسوب میشود ،به فضا رفت .در تاریخ هفتم اوت(  ۱۰روز پیش) بود
که شش باطری یون لیتیوم این بالگرد تامین نیرو شده و برای اولین بار
در فضا شارژ شد .بنا بر اطاعیه ناسا ،این بالگرد  ۱.۸کیلوگرمی در حال
حاضر در زیر بخش میانی "استقامت" قرار دارد و شارژ خود را از منبع
تغذیه استقامت تامین میکند .ناسا گفت :این کار یک نقطه عطف مهم
بود .چراکه اولین فرصت ما بود که نبوغ را روشن کنیم .

