روحانی:

آمریکا نه میتواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیس جمهور با بیان اینکه «آمریکا نه میتواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را» ،تاکید کرد که برای جهان نیز امروز زمان «نه» گفتن به زورگویی
و قلدرمآبی است .دوران سلطه و هژمونی به سرآمده است.حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی در سخنانی که به صورت ویدئو کنفرانس در هفتاد و
پنجمین نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد ،با تاکید بر اینکه «زندگی با تحریم سخت است اما سختتر از آن زندگی بدون استقال
است» ،اظهارداشت :آزادی سیاسی داخلی برای ما بسیار مهم است و ما به عنوان کهنترین دموکراسی در خاورمیانه ،به مردم سااری خود میبالیم و آزادی
داخلی را با دخالت خارجی ،سودا نخواهیم کرد.....

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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مدیر توسعه و برنامهریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی مطرح کرد:

فروش  11/5هزار میلیارد تومان سهام عدالت در بورس
3

وام اجاره تناسبی با تعداد
مستاجران ندارد

با وجود آنکه هفت میلیون و  ۲۰۰هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارد تنها  ۳۵۵هزار نفر واجد شرایط
دریافت وام کمک ودیعه اجاره مســکن تشــخیص داده شدند که  ۴.۹درصد خانوارهای اجارهنشین را شامل
می شــود و البته آمار پرداخت تعداد وامها تا کنون بســیار کمتر از این رقم ها است .تسهیات مرابحه خرید
کاا و خدمات یا همان وام اجاره در همین شروع پرداختها عدم کارایی خود را نشان داده تا جایی که برخی
نمایندگان مجلس آن را در کاهش مشکات مستاجران بیتأثیر میدانند.جدا از آنکه وام کمک ودیعه مسکن
جوابگوی مشکات بازار اجاره نیست ،کند بودن روند پرداخت تسهیات در بانک ها نیز مصائب را دو چندان
کرده است.... .
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رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد:

بازگشت 3۵میلیارد یورو ارز صادراتی
به چرخه اقتصاد
۵

وزیر نیرو خبر داد:

برگزاری اجاس بینالمللی آب با حضور  15کشور
4

فرش قرمز افغانستان برای ایران

سرپرســت وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسامی افغانستان گفت :در افغانستان فرصتهای بسیاری
در اختیار ســرمایهگذاران قرار میدهیم که هیچ نیازی به اســتفاده از شرکت بومی نیست و شرکتهای
ایرانــی میتوانند با مالکیت صد در صدی اقدام به ســرمایهگذاری کنند.نثاراحمد غوریانی ،در مراســم
افتتاحیه نخستین نمایشگاه اختصاصی  -تخصصی «آب ،برق ،انرژی های نو» در افغانستان ،ضمن تاکید
بر اینکه افغانســتان تنها بازار فروش نیســت گفت :از کشورهای همســایه بخصوص ایران انتظار میرود
برای ســرمایهگذاری و مشــارکتهای بخش خصوصی گامهای موثر بردارند.وی با بیان اینکه افغانستان
همواره به دنبال مشــارکت با کشورهای دیگر در تولید و بازاریابی است به همین دلیل از دستاندرکاران
و شــرکتکنندگان این نمایشگاه انتظار میرود به افغانستان تنها به عنوان بازار فروش نگاه نکنند ،گفت:
امکاناتی برای سرمایهگذاران درنظر گرفتهایم که بینظیر است به عنوان مثال در شهرکهای صنعتی ،کلیه
امکانات مورد نیاز سرمایهگذاران زمین متر مربعی  ۸۰سنت به متقاضیان ارایه میدهیم که ارزانترین نرخ
در سراســر جهان است.وی با تاکید بر حضور شرکتهای ایرانی برای سرمایهگذاری در افغانستان تصریح
کرد :از همین فرصت استفاده میکنم و به متقاضیان سرمایه در ایران میگویم برای شما فرش قرمز پهن
شــده و تمام حمایتهای مورد نیاز را مهیا کردهایم.غوریانی در بخشی از سخنان خود به موضوع قاچاق
کاا از ایران به افغانســتان نیز اشاره کرد و گفت :متاسفانه حجم قاچاق کاا از ایران بخصوص از مناطقی
که صعب العبور هستند باعث نگرانی تولیدکنندگان افغانی شده است که البته معتقدیم این روند به خود
تولیدکنندگان ایران نیز ضربه میزند.
«نمایشگاه» نقطه عطفی برای گسترش تجارت دو کشور
همچنین ســیدزمان هاشــمی  -رئیس هیات عامل اتاق تجارت و ســرمایهگذاری افغانستان با اشاره به
مبادات گسترده تجاری میان دوکشور گفت :در حدود  ۳میلیارد دار صادرات کاا از ایران به افغانستان
و همچنین پتانسیلهای موجود تجاری میان دو کشور فرصتی ایجاد کرده که این نمایشگاه را به عنوان
نقطه عطفی در گسترش تجارت ایران و افغانستان بشناسیم.وی افزود :ایران کوتاهترین راه صادراتی برای
کااهای افغانستان است به همین دلیل تاش میکنیم حداکثر استفاده را از فرصت موجود داشته باشیم.
طبق اعام ســاتکاب ،هاشمی با اشاره به موقعیت اســتراتژیک بندر چابهار برای توسعه روابط اقتصادی
میان دو کشور تصریح کرد :چابهار برای مبادات اقتصادی و تجاری افغانستان نقش کلیدی دارد و تاش
میکنیم از آن اســتفاده کنیم اما به دلیل برخی موانع فعا نتوانســتهایم به این هدف دستیابیم.وی ابراز
امیدواری کرد که اولین نمایشــگاه تخصصی ایران در کابل زمینه گســتردهای در گسترش روابط تجاری
بخش خصوصی دو کشور ایجاد کند تاجایی که این روابط منجر به همکاریها و ایجاد فرصتهای تولیدی
مشــترک نیز باشــد.رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایهگذاری معتقد اســت دو کشور باید اهداف
اقتصادی را در اولویت برنامهریزیهای خود قرار دهند به این دلیل که با گسترش و تقویت روابط اقتصادی
بدون تردید روابط سیاسی قابل توجهی ایجاد میشود.هاشمی با اشاره به کااهای صادراتی افغانستان به
ایران تصریح کرد :هم اکنون در بخش سنگهای تزئینی ،خشکبار و محصوات کشاورزی امتیازاتی داریم
که به دلیل برخی مشکات و قوانین تنها توانستهایم ساانه کمی بیشتر از  ۱۵میلیون دار کاا به ایران
صادر کنیم که باید این رقم افزایش یابد.
از توسعه همکاری های «برق» دو کشور خبرهای خوبی خواهیم شنید
همچنین بهادر امینیان -ســفیر ایران در افغانستان گفت :با توجه به اهمیت نیرو و زیرساختهای انتقال
نیروی برق ،وزارت نیروی جمهوری اسامی ایران ،برنامههایی گسترده و هدفمند در کشور افغانستان دارد
که قطعا به زودی اخبار خوبی از آن منتشــر خواهد شد.وی ضمن اشاره به اهمیت بازار افغانستان برای
بخش خصوصی ایران اظهار کرد :آمارها اکنون نشــان میدهد افغانستان از ایران ،حدود سه میلیون دار
ساانه ،واردات دارد بنابراین اگر این کشور توسعه یابد قطعا بازار گستردهتری برای تولیدکنندگان ایرانی
ایجاد میشــود.وی با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران آماده است تا به مردم افغانستان کمک کند که
سطح تولیداتشان را باا ببرند و بعد از آن هم قطعاً ،خریدار کااهای با کیفیت و مورد نیاز تولید شده در
افغانســتان هستیم ،افزود :اگرچه هم اکنون حجم مبادات و تراز تجاری مناسب نیست اما رسما ،ایران
آماده سرمایهگذاری و ارایه فناوریهای مناسب در افغانستان است.سفیر جمهوری اسامی ایران با اشاره
به پیشــینههای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی میان دو کشور گفت :ارتباطات چند ده ساله دو کشور پایه
اصلی برگزاری نمایشگاه است که قطعا در آینده نیز میتواند تعیین کننده باشد.امینیان اظهار کرد :تعیین
عنوان این نمایشگاه کاما هوشمندانه بوده به این دلیل که متاسفانه خدمات و توسعه در کشور افغانستان
به دایل مختلف تا امروز آنطور که شایســته این کشور اســت صورت نگرفته ،بنابراین هرچه خدمات و
امکانات بیشتری در این کشور ارائه شود ،بدون تردید جمهوری اسامی ایران ،اولین برنده این میدان است.
ســفیر جمهوری اسامی ایران همچنین ضمن اشاره به انجام مذاکرات صلح در افغانستان ابراز امیدواری
کرد فرصتهای تجاری حاصل از آن نیز استمرار و ثبات بیشتری یابد.

فرماندهکل سپاه در مراسم الحاق  188فروند پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی سپاه

ما هرروز قدرتمندتر شدهایم
برد ساحهایمان را میافزاییم

فرماندهکل سپاه پاسداران انقاب اسامی با بیان اینکه آمریکا قادر به ترمیم زخمهایش نیست ،گفت :ما هرروز قدرتمندتر شدهایم.سردار سرلشکر پاسدار
حسین سامی در مراسم الحاق  ۱۸۸فروند پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی اظهار داشت :روح جهاد زنده شده است و ما
هرروز قدرتمندتر شدهایم.وی با بیان اینکه در گذشته اگر آمریکا دچار چالش میشد آن را با جنگ حل میکرد و قدرت بازگشت و ترمیم زخمهایش را
داشت ،افزود :اما امروز دیگر آمریکا قادر به ترمیم زخمهایش نیست.سرلشکر سامی با ابراز اینکه آمریکا دست از استراتژی توسعهطلبانه برنداشته و در پی
تحمیل اراده خود به دیگر کشورهاست ،تصریح کرد :این خو ْد دشمنساز است و نشان میدهد رهبران این کشور فاقد عقل سیاسی و دچار انفعال و زوال
تدبیر شدهاند.فرماندهکل سپاه با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا میگوید «میخواستم رئیس جمهور سوریه را ترور کنم» ،گفت :این یعنی پایان فصل
سیاسی یک قدرت که بخواهد آشکارا رئیس جمهور قانونی یک کشور را ترور کند .آنها حکام رژیمهای مرتجع را با صهیونیستها پیوند میدهند تا امت
اسامی نسبت به آنها متنفر بشوند ،آیا مقامات آمریکایی امروز میتوانند بهتنهایی در یکی از خیابانهای کشورهای اسامی رفتوآمد کنند؟ نمیتوانند
چون همه ملتها علیه آنها هســتند.وی با تأکید به اینکه آثار و زوایای نفوذ انقاب تا شــرق مدیترانه و شمال آفریقا قدرت ساخته است و این قدرتها
امروز عمل میکنند ،اضافه کرد :بهعنوان یک سرباز کوچک در کرانه خلیج فارس اعام میکنم که ما پیروزیم؛ بهبرکت صبر ملتمان و هدایتهای امام
انقابمان پیروزیم .ملت ما در برابر دار و طا و یورو و جذبه قدرتهای سیاســی ،تردید به خود راه نمیدهد.سرلشــکر سامی با اعام اینکه «ما اینجا
محکم و باثبات قدرت میافزاییم و هرگز متوقف نمیشویم و برد ساحهایمان را میافزاییم» ،گفت :به عمق دریانوردیمان ژرفا میبخشیم .نیروی دریایی
ما از سطح دریا فاصله گرفته و امروز یک قدرت دریایی هواپایه با ترکیبی از پهپادها و بالگردها و هواپیماهای آبنشین است .رشد ما در زیرسطح دریا هم
فرود میرود و آنجا هم قدرت داریم و در سطح ،زیر سطح و باای سطح هم قدرت میافزاییم.فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی با بیان اینکه امروز
میبینیم دشمن نه در جنگهای مستقیم و نه در جنگهای نیابتی نتوانسته موفقیتی به دست آورد ،افزود :دشمن اکنون در شورای امنیت و سازمان ملل
تنها شده و این یکی از نشانههای انزوای استکبار جهانی است.سرلشکر سامی تاکید کرد :جنگها و تحریمهای بزرگ ،جنگهای روانی و فشارهای سیاسی
سنگین و راهاندازی فتنهها همه از کارهای نظام استکبار برای سلطه بر ایران اسامی است که به فضل الهی در همه موارد شکست خورده است.وی با بیان
اینکه آمریکاییها دیگر توان ،رغبت و انگیزهای برای جنگ دیگری ندارند و هم سختافزاهایشان کهنه شده و هم اراده هایشان سست شده است ،تصریح
کرد :در بعد اقتصادی نیز اگرچه به ظاهر براساس شاخصها تولیدکننده بیشترین ثروت جهانی است ،ولی دارای بزرگترین بحرانها و چالشهای اقتصادی
شده است.سرلشکر سامی با بیان اینکه اکنون تنها  ۳۰میلیون گرسنه در آمریکا وجود دارد ۴۰ ،میلیون نیز از جمعیت این کشور بیکارند و توان کنترل
یک بیماری همه گیر را ندارند ،گفت :آمریکا به نشت قدرت و پوسیدگی رسیده و سهم آن از دنیا هر روز کوچکتر میشود.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه
همپیمانان آمریکا نیز میدان را باخته و تحقیر شدهاند ،اظهار داشت :دشمن گاهی آنها را گاو شیرده خطاب میکند و گاهی نیز آنها را پشت میز سازش
تحمیلی با دشمنان اسام میبرد.وی با بیان اینکه صبر ملت ایران مثالزدنی است ،ادامه داد :همه ملتهای دنیا علیه آمریکا هستند و ما نیز ایستاده ایم
و روز به روز قدرتمندتر میشویم .صبر و استقامت مردم ایران در مقیاس جهانی میدرخشد و دنیا درس ایستادگی و مقاومت را از مردم ایران میآموزد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه:

ناوگروه هواپیمابر آمریکایی را با پهپادهای بومی سپاه رهگیری کردیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت :پهپاد تمام بومی نیروی دریایی سپاه موفق به رصد و رهگیری ناوگروه هواپیمابر
آمریکا قبل از ورود به تنگه هرمز شــد ،.سردار علیرضا تنگسیری در مراسم الحاق  ۱۸۸فروند پهپاد و بالگرد به
نیروی دریایی ســپاه از رهگیری ناوگروه هواپیمابر آمریکایی با پهپادهای بومی سپاه خبر داد و اظهار داشت :در
این رهگیری ،ناو هواپیمابر نیمیتز به همراه ناوهای اســکورت کننده شامل دو فروند ناوشکن  ۱۱۴و  ،۱۰۴رزم
ناوهای  ۵۸و  ،۵۹دو ناوچه گشتی  ۹و  ۱۲و یک فروند شناور گارد ساحلی هزار و  ۳۳۳ارتش تروریستی امریکا،
قبل از ورود به تنگه هرمز و خلیج فارس شناسایی شدند.فرمانده نیروی دریایی سپاه در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به الحاق  ۱۸۸فروند پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی سپاه تصریح کرد :فیلمبرداری و عکاسی برای
انهدام اهداف ثابت و متحرک دریایی از قابلیتهای این پهپادهاست.وی با بیان اینکه همه مأموریتهای نیروی
دریایی سپاه ،زیر پوشش پهپادهای بومی ایرانی قرار میگیرد ،خاطرنشان کرد :رصد و پایش همه تحرکات دریایی
با این پهپادها انجام میشود.

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

نقش نقدینگی در کودتای اجتماعی
امروزه در اقتصاد هر کشــوری نقش تورم همانند یک ساح برنده قادر
اســت گلوی جامعه فقیر را در اختیار گرفته و نوک ســاح بر حلقوم
گرسنه فرو کرده و او را از زندگی سیر و به فریاد وادارد .تورم مادر همه
بیماریهای اقتصادی در یک جامعه است اما اینکه تورم از کجا حادث
میشــود اینکه همه کارشناسان اقتصادی براین نکته هم نظرند که هر
گاه نسبت حجم پول شــناور و در اختیار مردم به نسبت حجم تولید
ناخالص قابل فروش و مصرف افزایش مییابد تورم حادث میشــود .در
جمهوری اسامی ایران این بیماری بیش از  ۴۰سال است که دامنگیر
مردم دهکهای پایین جامعه است چراکه بر اساس آخرین آمار بانک
مرکزی ،حجم نقدینگی در تیرماه  ۱۳۹۹نزدیک به  ۲۷۰۰هزار میلیارد
تومان رســید .این حجم از نقدینگی نســبت به همین تاریخ در سال
گذشــته بیش از  ۳۴درصد افزایش یافته است .خطرناک این است که
این افزایش در شرایطی دامن مردم فقیر را گرفته است که معموا رشد
نقدینگی در سالهای قبل ،ســاانه بین  ۲۵تا  ۳۰درصد بیشتر نبوده
اســت .در ادوار گذشته زنگ خطر رشد نقدینگی ناشی از خلق پول و
اعتبار و یا استقراض دولت از بانکها در حد  ۳۰درصد نواخته میشد حال
بنظر میرســد با این حجم فزون یافته باید ناقوسها همه باهم به صدا
درآیند .واقعیتی سمیتر از سیانور این است که دولت در کوتاه مدت بر
ســر یک دو راهی قفل شده است .اول پذیرش کسری بودجه و تبعات
آن و دوم پولی کردن کسری بودجه از مسیرهای آفتزا افتاده است .در
حقیقت تاخیر در اصاحات ساختاری اقتصادی و اصاحات بودجهای
منجر به این شــرایط شــده که اکنون دو راهکار کلی در برابر بحران
کسری بودجه وجود دارد .خالی کردن جیب مردم یا استقراض از بانک
مرکزی که هــر دو راه جز مرگ تدریجی اقتصاد نتیجهای ندارد .روند
عملی تصمیم دولت در آمارها نشان میدهد که استقراض از مردم طی
ســه سال اخیر که بودجه به تدریج با کمبود منابع نفتی مواجه شده،
شتاب یافته است .امسال نیز اوراق بدهی به عنوان مهمانی تازه وارد به
اقتصاد کشور آمده و تاکنون توانسته است ۷۸ ،هزار میلیارد تومان برای
بودجه تامین مالی داشــته باشد ولی امکان افزایش این اوراق به دلیل
تاثیر آن در بازار پول به دلیل محدودیتی که تقاضای بانکها و موسسات
مالی فعال در بازار ســرمایه برای خرید این اوراق دارند ،کاما محدود
است و شاید بتوان سقف نهایی این منبع را بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان ندانست .با این ترتیب دولت تدبیر و نا امید از بهبودی آه بختکی
حتما به اقدامات دیگری برای جبران کسری بودجه دست خواهد زد و
از آن جمله است فروش مایملک دولتی .اگر بخواهیم واقعیت منتج از
رفتار دولت بر اقتصاد را تحلیل کنیم باید به این نکته اشاره کنیم که
از اسفند ماه سال گذشته که شیوع کرونا مهمان ناخوانده جهانیان و از
جمله ایران شد ،شیوع بیماری کرونا ،دولت رامجبور کرد منابعی را برای
حمایت از خانوارها و واحدهای اقتصادی متاثر از تعطیلی و عدم درامد،
در نظر بگیرد .این منابع که با کاهش ذخیره قانونی بانکها رقم میخورد
عما منجر به افزایش نقدینگی گردیده و افزایش سرسامآور قیمتها
را در برداشته است .از نگاه کان و ساختاری در علوم پلی بانکی ،رشد
نقدینگی کشور متاثر از دو عامل اساسی رقم خورده است .نخست ،عدم
موازنه در دو طرف ترازنامه بانکها و دوم ،کسری حجیم و غیر قابل باور
هزینه ،درآمد در بودجه دولت .این هر دو در ســالهای گذشته گریبان
گیر اقتصاد کشــور و در اصل جیب مردم را نشانه رفته است .فاجعهای
که در شرایط کنونی کســی از آن سخن نمیکند هزینه گزاف دولت
در اداره کشور است .دولتی بیدلیل حجیم و راندمانی بسیار پایین .از
دولت روحانی با شرایط ناتوانی در تصمیمگیری در این کمتر از یکسال
باقیمانده توقعی نیست اما مجلس بطور جدی باید بفکر تغییر ساختار
تشکیاتی دولت ولو به قیمت بازنشسته کردن  ۶۰درصد از کارمندان
دولتی باشد و اگر نباشد سالهای بعدی هم همین آش در همین کاسه
خواهد بود .روز به روز جامعه در فکر طغیان و نهایتا کودتای اجتماعی
حرکت خواهد نمود کودتایی از شــکل آنچه در انتخابات میاندوره ای
مجلس که در استان البرز رخ نمود.
والسام

 ۲۴استان در وضعیت قرمز

 ۱۸۴فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی  ۳۶۰۵مورد جدید کرونا
در کشور طی  ۲۴ســاعت گذشته خبر داد و گفت :یکهزار و ۵۹۴
تن از این افراد در مراکز درمانی بســتری شدند .دکتر سیماسادات
اری گفــت :تا دیروز  ۲مهر  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی
تشــخیصی ،ســه هزار و  ۶۰۵بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در
کشــور شناسایی شد که یک هزار و  ۵۹۴نفر از آنها بستری شدند.
وی ادامه داد :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۴۳۲هزار و
 ۷۹۸نفر رســید.اری گفت :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۱۸۴بیمــار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع جان
باختــگان این بیماری به  ۲۴هزار و  ۸۴۰نفر رســید.به گفته وی،
خوشبختانه تا کنون  ۳۶۵هزار و  ۸۴۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.اری افزود ۳۹۴۸ :نفر از بیماران
مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار
دارند.وی همچنین گفت :تا کنون سه میلیون و  ۸۲۸هزار و ۳۳۰
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.سخنگوی
وزارت بهداشت در توضیح استانهای در وضعیت قرمز بیماری گفت:
اســتانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی،
سمنان ،قزوین ،لرســتان ،اردبیل ،خوزســتان ،کرمانشاه ،گیان،
بوشهر ،زنجان ،ایام ،خراســان رضوی ،مازندران ،البرز ،آذربایجان
غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراســان شمالی ،همدان و یزد در وضعیت
قرمــز قرار دارند.وی درباره اســتانهای در وضعیت هشــدار گفت:
استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،هرمزگان،
فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.
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گزیده خبر
باقری:

صدام و رژیم بعث تنها نمایش قدرتهای
جهانی متجاوز بود
رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :وقتی  ۸سال دفاع مقدس را با جنگهایی
که بخشــی از سرزمین ما را جدا کرده است مقایسه میکنیم میفهمیم که چه
اتفاق مهمی افتاده اســت ،.ســردار محمد باقری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه
دســتاوردهای دفاع مقدس و مقاومت در مــورد ضرورت پژوهش در مورد دفاع
مقدس گفت :پژوهش موشکفانه باعث میشود نسل جدید با وقایع جنگ آشنا
شوند .ایرانیان باید قرنها افتخار کنند که پدرانشان در این مرز و بوم ایستادند
و از دین و ســرزمین خود دفاع کردند .وقتی آن چه که در دفاع مقدس اتفاق
افتاده اســت را با جنگهایی مثل جنــگ ایران و قفقاز یا جنگهایی که منجر
به جدا شــدن بخشی از کشور ما شده است ،مقایسه میکنیم متوجه میشویم
چه اتفاق بزرگی جهانی رخ داده اســت .ملتی انقاب میکند و سیستم طاغوت
را به هم میریزد و در حال برپایی حکومت اســت که با یک تجاوز همه جانبه
مواجهه میشود.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ادامه داد :آن چه نام آن را
صدام ملعون و رژیم بعث میگذاریم به قول مقام معظم رهبری یک جلو پنجره
و یا نمایشــی از قدرتهای جهانی بود که از انقاب اسامی آسیب دیده بودند.
میدانستند که انقاب اسامی بساط ظلم جهانی را بهم خواهد ریخت .به همین
علت اتفاق زرینی همچون  ۸ســال دفاع مقدس در آن مقطع رخ داد.باقری در
مورد ضرورت استفاده از موزه در روایت جنگ گفت :مسئله موزه به عنوان محل
تجمع پیشکسوتان از یک سو و نسل جوان از سوی دیگر به عنوان سنگر دفاع
مقدس فوق العاده است .اولین موزه دفاع مقدس با همت سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی در کرمان تاسیس شده بود بعد از آن همین موزه تهران توسط دکتر
قالیباف تاســیس شد که حقیقتا از سازههای خوب این شهر است.سردار باقری
ضمن تاکید به اهمیت محتوای پژوهشــی در موزهها گفت :انتظار این است که
همه دستگاههای اجرایی و بنیاد شهید و نیروی انتظامی و  ...جدای از محتوای
ملی ،نسبت به تدوین محتوای استانی و گنجاندن محتواها در غرفهها و موزهها
تاش کنند .فرزندان این سرزمین باید بدانند که پدرشان چه زحمتی کشیدند.
ســردار کارگر از  ۶۸پروژه مطالعاتی ســخن گفتند که حقیقتا برای دسترسی
پژوهشــگران و محققان مهم اســت و از اغراق ،دروغ و تحریف روایت جنگ ما
را مصون میگذارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان:

دولت آمریکا خود را با شیبی بسیار تند
منزوی میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت:دولت آمریکا خود را با شیبی
بســیار تند و با سرعتی بســیار زیاد منزوی میکند.سعید خطیب زاده در
صفحه توییتر خود نوشت :پاسخ جهان به آمریکا ،یک «نه بزرگ» بود .دولت
آمریکا خود را با شیبی بسیار تند و با سرعتی بسیار زیاد منزوی میکند.
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آیتاه رییسی در آیین افتتاح پردیس نوآوریهای حقوقی و قضایی:

2

تشکیل دولت الکترونیک در جلوگیری از اطاله دادرسیها بسیار موثر است
رییس قوه قضاییه گفت :افتتاح پردیس نوآوریهای حقوقی و
قضایی میتواند یاریرسان دستگاه قضایی در حوزههای مختلف
ثبت اسناد و اماک ،پزشکی قانونی و سازمان زندانها باشد.به
گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه ،آیتاه رییسی در آیین بهره
برداری از «پردیس نوآوریهــای حقوقی و قضایی» که صبح
دیروز با حضور ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور و جمعی از مسئوان عالی قضایی برگزار شد ،راهاندازی
این مرکز را نتیجه نیازسنجی و یک سال کار کارشناسی برای
ارائه خدمات آســان و ارزان و دسترســی سریع آحاد مردم به
عدالــت عنوان کرد .رییس قوه قضاییه گفت :حضرت امام (ره)
در دوران دفاع مقدس با شناخت دقیق از ظرفیتهای کشور و
اعتماد بــه جوانان عزیز ،زمام امور را به افراد پرتحرک و خاق
واگــذار کردند و جوانان ما با وجــود موانع و تحریم ها ،با اتکاء
بــه خدا و اعتماد به نفس در دفاع از کشــور و ایســتادگی در
برابر دشمن خوش درخشیدند .آیتاه رییسی با بیان این که
دفاع مقدس بهترین نسخه برای اداره امور کشور در همه دوره
هاســت ،افزود :امروز با حمایــت و هدایت مقام معظم رهبری
فرصت عظیم علمی و نوآوری در کشور داریم و نیروی انسانی
خاق و مبتکر ما میتواند در ســاختن کشور و تحول در همه
عرصهها نقش اساســی ایفا کند.رییس قوه قضاییه با اشاره به
آغاز دوران تحول در دستگاه قضایی اظهار داشت :ازمه تحول
اســتفاده از علم و فناوری است و بدون علم و فناوری و ابتکار
و نوآوری نمیتوانیم به تحول و تســهیل دسترسی جامعه به
عدالت گام برداریم .آیتاه رییسی با اشاره به شناسایی ۴۰۰
موضوع هدف شــرکتهای دانش بنیان کــه مرتبط با حوزه
قضایی اســت تصریح کرد :شرکتهای دانش بنیان با تکیه بر
نــوآوری و فناوری میتوانند قوه قضاییه را در تصمیم ســازی
و تصمیم گیری و توزیع عدالت و شــفافیت بیشتر یاری دهند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به توانمندیهای شرکتهای دانش
بنیان در رفع نیازهــای این قوه ،ایجــاد پردیس نوآوریهای
حقوقی و قضایی را مقدمهای برای حرکت در جهت تســهیل
خدمت رســانی دســتگاه قضا و توزیع عدالت دانست و گفت
که تاشهــای این مرکز وقتی اثرگــذار خواهد بود که مردم
خدمات آســان و ارزان قضایی را لمس کنند و شاهد تغییر در
روند رســیدگی به پروندهها باشند .آیتاه رییسی با اشاره به
حمایتهای مقام معظم رهبری از شــرکتهای دانش بنیان،
حمایت دســتگاه قضایی از این شرکتها را نیز جدی دانست
و تصریح کرد :شــرکتهای دانش بنیان عاوه بر حمایتهای
قانونی و مالی نیازمند حمایتهای جدی قضایی هستند که در

قضایــی را به وجود میآورد .معاون راهبــردی قوه قضاییه در
پایان از ایجاد «کارگروه دائمی ســاماندهی امور قضایی و رفع
مشکات قضایی دانش بنیان ها» زیر نظر ستاد اقتصاد مقاومتی
قوه قضاییه به ریاســت معاون اول قوه خبر داد که قرار است با
اســتقرار در پردیس نوآوری ها ،امور حقوقی و اختاف دعاوی
استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان را حل و فصل نماید.
پیشنهاد دکتر ســتاری برای دسترسی آسان مردم به
خدمات قضایی
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در این
مراسم با اشــاره به تغییر نگاهش به مفهوم توسعه« ،توسعه»
را مفهومی «فرهنگی» دانســت و با تأکید بر این که اعتماد به
توانمندی جوانان میتواند منشاء تحوات بزرگ در جامعه شود،
خاطر نشــان کرد :ارائه خدمات ارزان و آسان به مردم با اتکا به
نیروی جوان فعال در حوزه دانش بنیان و حذف واسطهها امکان
پذیر است.وی از فعاان دانش بنیان به عنوان «موجودات جدید
در ساحت اقتصاد کشور» یاد کرد و خواستار حمایتهای مادی
و معنوی از آنها و فراهم کردن زمینه دسترسی استارتاپها و
شرکتهای دانش بنیان به بازار حقوقی کشور شد.
این راستا دفتری برای پیگیری مسائل حقوقی این شرکتها راه
اندازی شــده است .رییس قوه قضاییه  ،مالکیت معنوی و ثبت
شرکتها و عائم تجاری را یکی از دغدغههای مهم دستگاه قضا
دانست و گفت :باید با اعتبارسنجی دقیق شرکتهای صوری از
شــرکتهای واقعی تشخیص داده شوند تا زمینهای برای ثبت
شــرکتهای کاغذی به وجود نیاید که بعدا ً باعث بروز مشکل
برای مردم شود .آیتاه رییسی همچنین از لزوم شکل گیری
هر چه سریعتر دولت الکترونیک در کشور تأکید کرد و افزود:
شــکل گیری دولت الکترونیک و تســهیل امور مردم در پرتو
الکترونیکی شــدن خدمات همه دستگاهها و تعامل بانکهای
اطاعاتی موجود در کشــور شکل میگیرد .رییس قوه قضاییه
تصریح کرد :برای آن که دولت الکترونیک هر چه زودتر شکل
بگیرد و همه از آثار و برکات آن بهرهمند شویم باید دستگاههای
اداری ضمــن حفظ اطاعات مردم با همدیگر تعامل ســازنده
داشته باشــند و در ارائه اطاعات به یکدیگر امساک نکنند تا
کار مردم به خاطر یک مکاتبه یا اســتعام ساده معطل نماند.
آیتاه رییســی با تقدیر از تاشهای معــاون راهبردی قوه
قضاییــه و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور که ظرف یک

سال پس از دیدار وی با فعاان حوزههای دانش بنیان اقدام به
راه اندازی پردیس نوآوریهــای حقوقی و قضایی کردند ،ابراز
امیدواری کرد که این اقدام ارزشــمند در رفع مشکات مردم
گره گشا باشد و تا ســال دیگر که عملکرد آن ارزیابی خواهد
شد ،کارنامه درخشانی از خود ارائه دهد.
ایجــاد کارگروه دائمی رفع مشــکات قضایی دانش
بنیانها
پیش از ســخنان رئیس دستگاه قضا ،دکتر محمدباقر ذوالقدر
معاون راهبردی قوه قضاییه با تبیین روند شکل گیری پردیس
نوآوریهای حقوقی و قضایی تصریح کرد :این مرکز به منظور
تقویت و تسهیل تعامات دستگاه قضایی با مراکز علمی و با دو
هدف مشخص استفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان
در حوزه قضایی و حمایت قضایی از این شرکتها شکل گرفته
است .وی افزود ۳۹۵ :برنامه در چارچوب برنامه  ۵ساله توسعه
قضایی برای تفویض به استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان
شناسایی شده اســت که عاوه بر فراهم کردن امکان استفاده
دستگاه قضا از این شرکت ها ،زمینه ورود آنها به بازار گسترده

کمک مالی  ۷هزار و  ۵00میلیاردی به شرکتهای دانش
بنیان در  20ماه گذشته
وحدت رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری
هم در سخنانی با اشاره به فعالیت  ۵هزار و  ۵۰۰شرکت دانش
بنیان و نقش آنها در رفع نیازهای نیازهای کشــور ،گفت که
در  ۲۰ماه گذشــته  ۵هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان در قالب وام
و  ۲هزار میلیارد تومان نیز در قالب ضمانت به این شــرکتها
تســهیات حمایتی پرداخت شده است .وی با اشاره به اجرای
 ۶۲طرح توسط شرکتهای مذکور در حوزه مقابله با کرونا در
 ۸ماه اخیر ،گفت که در پی شناســایی  ۷نیاز اساسی سازمان
زندان ها ۷۴ ،شــرکت دانش بنیان برای رفع این نیازها اعام
آمادگی کــرده اند که موضوع از طریــق پردیس نوآوریهای
حقوقی و قضایی پیگیری میشــود.گفتنی اســت ،در جریان
افتتاح پردیس نوآوریهای حقوقی و قضایی ،با حضور آیت اه
رییسی تفاهم نامه همکاری میان معاونت راهبردی قوه قضاییه
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق و نوآوری
و شکوفایی برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تیمهای
اســتارتاپی و اســتفاده از خدمات آنها در بخشهای مختلف
قضایی منعقد شد.
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مدیر توسعه و برنامهریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی مطرح کرد:

فروش  11/5هزار میلیارد تومان سهام عدالت در بورس
مدیر توســعه و برنامهریزی شــرکت ســپرده گذاری مرکزی
بینتیجه ماندن فروش مستقیم سهام عدالت را عدم هماهنگی
در دو نظــام پرداخت کارگزاری و بانکــی عنوان کرد و گفت:
حدود  ۱۱۵۰۰میلیارد تومان ســهام عدالت تا به این لحظه به
فروش رســیده است.محمدجوادفرهانیان درباره ثبت نمادهای
شرکتهای اســتانی ســهام عدالت در بورس گفت :عملیات
درج نمادهای این شــرکتها به پایان رســیده است و پس از
رعایت قانون بازار ســرمایه این شرکتها معاملهپذیر خواهند
بود.مدیر توســعه و برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی
افزود :بر این اســاس دارندگان سهام عدالت در صورت انتخاب
روش غیرمســتقیم میتوانند پس از سجامی شدن و دریافت
کد معاماتی از طریق این شــرکتها اقدام به فروش یا خرید
ســهام عدالت کنند.وی اضافــه کرد :گروهی از ســهامداران
عدالت نیز قبل از راه اندازی ســامانه ســجام موفق به دریافت
کد معاماتی شــدهاند و تاکید ما سجامی شدن تمامی معامله
گران و انجام خرید و فروش با کد یکپارچه اســت؛ چرا که به
دنبال پذیرفته شدن شرکتهای استانی و سجامی شدن مردم،
معاملهگران میتوانند از مزایای مرتبط با توزیع سود و برگزاری
مجامع مختلف برخوردار شــوند.مدیر توســعه و برنامه ریزی
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی در خصوص بینتیجه ماندن
معاون اول رییس جمهوری گفت :فشار بر دولت
جز افزایش مشکات مردم دستاورد دیگری به
همراه نخواهد داشت ،.اسحاق جهانگیری دیروز
چهارشنبه در جلسه بررسی کارگروه تنظیم بازار
وکااهای اساســی و دارو با تاکید بر اینکه همه
مسئولین کشور در مجلس شورای اسامی ،قوه
قضاییه و ســایر نهادها باید برای حل مسائل و
دغدغههای مردم و عبور از شرایط سخت کنونی
با دولت همراهی و همکاری کنند ،گفت :اینکه
تصور شــود دولت به تنهایی قادر اســت همه
مسائل کشور را حل و فصل کند تصور اشتباهی
اســت و فشــار بر دولت جز افزایش مشکات
مردم دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت.
معاون اول رییس جمهوری با اشــاره به برخی
گزارشهــا مبنی بر عدم تمایــل برخی از وارد

فروش مســتقیم سهام گفت :دارندگان سهام عدالت برای رفع
این مشــکل باید از کارگزار خود و یا بانک مســئول در قبال
فروش ســهام ،درخواســت گزارش کنند و در صورت مشاهده
هرگونه مشکل ،معاملهگران میتوانند از طریق تلفن گویا ۱۵69
نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.وی افزود :علت این اتفاق عدم
هماهنگی در دو نظام پرداخت کارگزاری و بانکی است و مردم
آگاه باشــند که به محض اجرا شدن سفارش ها ،تمامی مبلغ
حاصل در اسرع وقت به حســاب معاملهگران واریز میشود و
هیچ مبلغی در حســاب کارگزارن و بانکها نمیماند.این مقام
مسئول ادامه داد :حدود  ۱۱۵۰۰میلیارد تومان سهام عدالت تا
به این لحظه به فروش رســیده و اطاعات این جابهجاییها در
شرکت سپرده گذاری ثبت شده است و محدویت و ممنوعیتی
در خرید و فروش سهام وجود ندارد .البته ما از مردم درخواست
کردهایم تا معامات خود را بــا درایت انجام دهند تا در آینده
موجب ضرر و پشیمانی نشــود.فرهانیان با اشاره به تقسیمات
بازار گفت :بازار به دو بخش بازار سرمایه و بازار معمولی تقسیم
شده اســت و از مردم میخواهیم تا درگیر اخبار بازار معمولی
نشــوند .به سهامداران پیشنهاد می کنم در صورتی که نیاز به
فروش فوری ســهام عدالت خود ندارند با کســب اطاعات و
آگاهی از حقوق خود ،اقدام به انجام معامات کنند.

جهانگیری در جلسه بررسی کارگروه تنظیم بازار:

خط قرمز کشور تعطیل نشدن
جریان تولید است

کننــدگان کااها برای ترخیص کاا از گمرکات
و بنادر کشور ،اظهار داشــت :اگر وارد کنندهای
کــه بــرای واردات کاا ارز دریافــت کــرده اما
فرآیند ترخیص کااهــا از گمرکات و بنادر را با
هدف افزایش قیمتها در بازار به تأخیر بیندازد،
این اقدام اخال در اداره کشــور اســت و باید با
او برخورد شــود.جهانگیری تاکید کرد :سازمان
تعزیرات و دســتگاههای ذی ربط نیز نظارت بر
بازار و قیمت کااها را در شرایط جنگ اقتصادی

جدی تر از گذشــته انجام دهند.وی با تاکید بر
اینکه تمرکز بر تامین کااهای اساســی و دارو و
مواد اولیه کارخانجات باید در اولویت برنامههای
دســتگاههای اجرایی باشد ،تصریح کرد :مدیران
دستگاههای اجرایی با تمام ظرفیت بر این اولویت
مهم متمرکز شــوند و با تاش شبانهروزی اجازه
ندهند تا فعالیت کارخانهای متوقف شــود چون
خط قرمز کشــور تعطیل نشــدن جریان تولید
کشور اســت.جهانگیری با بیان اینکه کشور در
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گزیده خبر
اسامی در حاشیه جلسه هیات دولت؛

 ۳۰هزار نفر وام ودیعه مسکن
دریافت کردند
وزیر راه و شهرســازی از تشکیل  ۲.۵برابری پرونده متقاضیان وام ودیعه مسکن
نسبت به هفته گذشته در بانکها خبر داد.محمد اسامی در حاشیه جلسه هیات
دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح اقدام ملی مسکن گفت :در طرح اقدام ملی
مســکن همه مطالب شفاف است و ثبت نام به صورت سیستمی صورت گرفته
اســت و افرادی که مدارک خود را تکمیل کرده اند ســریعتر پول را به حساب
بانکها واریز کنند تا کار ســاخت واحدها آغاز شــود.وی ادامه د اد :در برخی از
اســتانها بصورت مقطعی امکان ویرایش برای افرادی که کدملی و یا نام شهر
را اشــتباه وارد کردند فراهم شده است .اسامی تصریح کرد :در طرح اقدام ملی
مسکن  ۱۰۰هزار نفر افتتاح حساب کردند و از این تعداد  ۵۰هزار نفر وجه را به
بانکها واریز کردند.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :در برخی از شهرها زمین به
صورت گروهی در اختیار افراد قرار میگیرد و تاکنون  ۸۸هزار نفر زمین تحویل
گرفتند و افراد زیادی هم به پروژهها معرفی شدند.اسامی درباره ودیعه مسکن
گفت :در طر ح ودیعه مسکن بانکها به ترتیب خود را با سامانه طرح ملی مسکن
بخش ودیعه هماهنگ کردند و تاکنون  ۳۰هزار نفر وام دریافت کردند و  ۱۰الی
 ۱۵هزار نفر نیز برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند که نسبت به هفته
گذشته رشد داشته است.وی با بیان اینکه در بحث خانههای خالی  ۱۰9هزار نفر
اعتبار سنجی شــده اند گفت :با توجه به حوزه کاری وزارت راه و شهرسازی به
افراد پیام داده شد و از این افراد بازخورد را دریافت کردیم و در نهایت  ۱۰9هزار
نفر اعتبار سنجی شدند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم.
شریعتمداری در حاشیه جلسه دولت:

جنگ اقتصادی اســت و اقتصاد کشــور تاکنون
با اتکا به تدابیر و تصمیمات شــجاعانه مدیران
سرپا ایســتاده اســت ،افزود :نباید اجازه دهیم
که به هیچ عنوان کارخانهای در کشــور تعطیل
شــود چرا که این خواست دشمنان است.معاون
اول رییس جمهوری همچنین از وزارتخانههای
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ،صنعت،
معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی خواســت با
درنظر گرفتن وضعیت  6ماه گذشــته و با پیش
بینی شرایط آینده کشور ،برنامهای واقع گرایانه
و جامع متناســب با شرایط کشــور برای تامین
کااهای اساســی و دارو در شــش ماه دوم سال
تدوین و برای جلسه آینده پیشنهاد کنند.وی بر
ضرورت ترخیص به موقع مواد اولیه کارخانجات از
گمرکات و بنادر کشور تاکید کرد و از دستگاههای

مرتبط خواســت هماهنگیهای ازم را با بانک
مرکــزی انجام دهند تا امــکان تصمیم گیری و
تعیین تکلیف در خصــوص ترخیص به موقع و
به هنگام این گونه کااها فراهم شود.جهانگیری
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز خواســت
برنامهای دقیق با اولویت بندی مشــخص برای
حمایت از بخش تولید کشور تدوین کند تا نسبت
به فعالیــت کارخانهها و وضعیت بخش تولید تا
پایان ســال اطمینان حاصل شود.در این جلسه
که وزرای جهاد کشــاورزی ،راه و شهرســازی،
دادگســتری ،تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رییس
سازمان قضا و دارو ،رییس کل گمرک جمهوری
اسامی ایران و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف
کنندگان و تولید کنندگان نیز حضور داشتند،

رییس کمیسیون عمران شورای شهر کرج

پروژه هایی که توجیه مهندسی نداشته باشد
انجام نمی شود
شــهروندان یقین بدانند اگر شورای شهر پروژه ای را در این شرایط مالی مصوب می کند
اجرای آن ضرورت و توجیه مهندسی داشته است.مهدی حاجی قاسمی در چهل و پنجمین
جلسه کمیسیون عمران ،به اجرای پروژه زیرگذر میدان جمهوری و مباحثی که حول آن
در فضای مجازی و رســانه ها بیان می شود ،اشاره و تصریح کرد :اخیرا در پی اعام شروع
به ساخت تقاطع غیرهمسطح جمهوری کمپینی در خصوص عدم قطع درختان محدوده
پروژه راه اندازی شده است که ضرورت دارد افکار عمومی اغناء شوند.وی تصریح کرد :طبق
مطالعات اولیه و طرح ارائه شــده از سوی مشاور ،مقرر شــده برای فراهم آوردن مقدمات
شروع پروژه تعدادی از درختان محدوده به مکان دیگری جابه جا شوند که البته این اقدام
مرسوم بوده و در حین اجرای صدها طرح عمرانی صورت پذیرفته است و در این خصوص
از شهردار انتظار داریم پاسخ شفافی به دغدغه های مطرح شده ارائه بدهد و بر اینکه شورای
اسامی شهر به شرط رعایت ضرورت های زیست محیطی و کمترین آسیب به درختان و
فضای سبز موافق انجام کار است ،که این موضوع محقق شد.دبیر دوم شورای اسامی شهر
کرج ادامه داد :کمیسیون محیط زیست و سامت در این ارتباط جلسه ویژه ای را با حضور
نمایندگان شهرداری و مشاورین طرح برگزار کرده و ابعاد مختلف پروژه را به لحاظ توجه به
حیات درختان محدوده و کمترین آسیب به فضای سبز سنجیده است و اگر شورای اسامی
شهر در شرایط کمبود منابع مالی پروژه ای را مصوب می نماید ،شهروندان یقین بدانند که
اجرای آن ضرورت و فوریت و توجیه مهندسی داشته است.

متناسبسازی حقوق بازنشستگان فواد
کشور آغاز میشود
وزیر کار و تعاون گفت :در توافقی با سازمان برنامه و بودجه برای متناسبسازی
حقوق بازنشستگان فواد  ۱۰هزار میلیارد ریال اختصاص محمد شریعتمداری
در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش
که وضعیت شــرکتهای تحت پوشش وزارت کار برای بازگشایی سهام آنها در
بورس چگونه اســت ،اظهار کرد:یکی از مهمترین اقدامــات دولت در این دوره
ارائه ســهام شرکت شستا در بورس بود و نشانگر این است که تصمیم فعلی به
ســود همه سهامداران آن خواهد بود.وی افزود :مجموعه سود پایان بیش از ۱9
هزار میلیارد تومان است و سود همه سهامداران خرد بااتر از  ۱۷9درصد است
که تقســیم میشود .ما از طریق انتشار اوراق تبعی شرایطی فراهم کنند که در
هولدینگهای زیرمجموعه سهامداران خرد بتوانند با استفاده از آن نوعی تضمین
برای سودآوری در اختیارشان باشد.شریعتمداری تاکید کرد :در ادامه فعالیتهای
دولت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان ،آخرین بخش باقیمانده در حوزه
صندق دولتی ،همسانسازی حقوق بازنشستگان فواد کشور بود که دو مشکل
داشتند؛ یکیمعوقات ماههای قبل که بیش از چهار هزار میلیارد منابع برای آن
فراهم شد و امروز نیز با توافقی که با سازمان برنامه و بودجه به عمل آمد برای امر
متناسبسازی حقوق بازنشستگان فواد  ۱۰هزار میلیارد ریال اختصاص یافت تا
در اولین فرصت ممکن این مورد را هم برطرف کنیم.
وزیر اقتصاد:

نظرسنجیها برآوردهای خیلی خوبی نسبت به
آینده بورس دارد
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که نظرسنجیهایمان برآوردهای خیلی خوبی نسبت
به آینده بورس دارد ،گفت :من این نگرانی را دارم که عدهای با برنامهریزی قصد
دارند ســهامداران را وادار به فروش ســهام خود کنند تا با ایجاد فضای روانی،
مشکاتی را ایجاد کنند .فرهاد دژپسند گفت :من همیشه از همه سرمایهگذاران
در بورس که قصد ورود یا خروج از این بازار را دارند این سه خواهش را داشته و
دارم؛ مطالعه ،مشاوره و معامله.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود :اان که بحث
خروج از بازار سرمایه مطرح است این تاکید را دارم که سهام ،دارایی شما است
و ایــن دارایی را نباید در معرض «بیا بخر» قرار داد .عبارت بیا بخر ســبب می
شــود ارزش واقعی دارایی و سهام آنها مشخص نشود.وی با تاکید بر این که من
هیچگونه اختیاری ندارم که به سهامداران بگویم بخرید یا بفروشید؛ اما خواهش
میکنــم در مورد فروش دارایی خود حداکثر دقت خود را بکنند؛ چون ســهام
دارایی سرمایهگذاران است و باید به قیمت مناسب دادوستد شود.وزیر اقتصاد و
دارایی خطاب به آن دسته از سهامدارانی که در صفهای فروش قرار میگیرند،
تصریح کرد :چرا سهام و دارایی خود را در معرض فروش قرار میدهید که عرضه
زیاد شــود و خریداران فکر کنند هنوز موقعیــت آن را دارند که در قیمتهای
پایینتر ســهام سرمایهگذاران را در تور بندازند.دژپسند افزود :من این نگرانی را
دارم که عدهای با برنامهریزی قصد دارند سهامداران را وادار به فروش سهام خود
کنند تا با ایجاد فضای روانی ،مشــکاتی را ایجاد کنند .این در حالی است که
نظرسنجیهایمان برآوردهای خیلی خوبی نسبت به آینده بورس دارد و برخی
برخی افراد نظرسنجی بد را بزرگ میکنند.
واعظی:

کره جنوبی عامتهای مثبتی نشان داده است
رئیس دفتر روحانی گفت :برای بازپس گیری اموال بلوکه شده توسط کره جنوبی
با مقامات این کشور صحبت کردیم و حتی کار به تهدید هم کشیده شده است،.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشــیه نشســت هفتگی هیئت
دولت در جمع خبرنگاران دربــاره آخرین وضعیت بازپس گیری اموال ایران از
کره جنوبی اظهار داشت :با مقامات کرهای صحبت کردیم حتی کار به تهدید هم
کشــیده شده است.وی افزود :هماکنون مقدمات کارهای حقوقی شروع شده و
شاهدیم کرهایها عامتهای مثبتی نشان دادند ،منتظر اقدام عملی آنها هستیم
در غیــر اینصورت ما تصمیمهای خود را اجرایی میکنیم.واعظی درباره اهمیت
سند راهبردی ایران و چین گفت :سند  ۲۵ساله روابط ایران و چین بسیار مهم
اســت ،روابط ایران و چین در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی گسترش
پیدا کرده و تعمیق شده است؛ این سند منجر میشود تا بتوانیم به طور هدفمند
برای فعالیت دستگاههای مختلف کشور در زمینه های مختلف برنامهریزی کنیم.
رییس دفتر رئیسجمهور افزود :سند  ۲۵ساله هم بر روی روابط ایران و چین و
هم در ارتباط مسائل منطقه تاثیر گذار است در دولت و همچنین محافل دیگر در
این زمینه گفت و گو بحث کردیم و امیدواریم این سند در دولت دوازدهم نهایی
به امضا برسد .وزیر امور خارجه (ظریف) در آیندهای نزدیک به چین سفر میکند
و در این سفر به طور حضوری درباره برخی از موضوعات مذاکره میکنند .این
سفر فرصت مغتنمی است و تیم اقتصادی هم همراه وی هستند که امیدواریم
این موضوعات نهایی شود.
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وزیر نیرو خبر داد:

گزیده خبر
شکاف بین کشورهای اروپایی درباره خط لوله
«جریان شمالی»۲-
سفیر روسیه در برلین معتقد اســت ،تحقق خط لوله گاز «جریان شمالی»۲-
به نفع آلمان و اروپاست و برلین و بروکسل نباید اجازه دهند تا آمریکا و برخی
کشورهای اروپای شرقی ،خواســتههای خود را بر آنها تحمیل کنند.به گزارش
خبرگزاری «نووستی»« ،ســرگئی نیچایف» سفیر روسیه در برلین ،اعام کرد
که مقامات مسکو امیدوارند ،دولت آلمان همچنان به تحقق پروژه ساخت خط
لوله انتقال گاز «جریان شمالی( »۲-نورد استریم )۲-پایبند بماند.این دیپلمات
با اشاره به اینکه این پروژه روسی مطابق با استانداردهای اروپایی است و تمامی
مجوزهــای ازم را نیز دریافت کرده اســت ،افزود« :طــرف آلمانی نمی تواند
نیــاز به انرژی خود را فقط از منابع جایگزیــن تأمین کند و به تحقق این خط
لوله نیازمند است».ســفیر روســیه در عین حال یادآور شد که آلمان و اتحادیه
اروپا باید خودشــان امنیت انرژی خود را تعیین کنند و نمی توان پذیرفت که
سناتورهای آمریکایی نامههای تهدیدآمیز در رابطه با لزوم عدم تحقق این طرح
را به شرکتها و سازمانهای اروپایی ارسال کنند.سرگئی نیچایف گفت« :دولت
جمهوری فدرال آلمان تا به امروز به اجرای پروژه پایبند بوده و ما امیدواریم که
این روند همچنان ادامه داشــته باشــد».این دیپلمات معتقد است که منتقدان
روســیه در آلمــان و ایاات متحده اغلب میگویند که همه در اروپای شــرقی
خواستار نزدیکی مسکو و برلین نیستند و در واقع ،منافع اقتصادی آشکار نقش
مهمی در این مسئله دارد .بدین ترتیب که ،به گفته وی ،لهستان خود مایل است
به مرکز انرژی اروپا تبدیل شود و به همین دلیل با خط لوله گاز روسیه مخالف
اســت.در همین رابطه« ،والدمار گردت» نماینده بوندستاگ (پارلمان آلمان ) و
عضو کمیته امور بین الملل نیــز در مصاحبهای ابراز عقیده کرد که برنامههای
ایاات متحده برای ایجــاد یک ائتاف علیه پروژه خط لوله انتقال گاز «جریان
شمالی »۲-روسیه ،گویای شکاف و اختاف نظر در بین کشورهای عضو اتحادیه
اروپا در این زمینه اســت.به گفته وی ،ســناریوی ارائه شده توسط وزیر خارجه
آمریکا «مایک پامپئو» قابل پیش بینی بود .این نماینده پارلمان افزود« :در ابتدا
انتظار می رفت که کشــورهای اتحادیه اروپا یک صدا در این باره صحبت کنند،
ولی چنین نیست .ضمن اینکه اعمال فشارهای واشنگتن بر موافقان این طرح،
در حال افزایش اســت».وزیر خارجه آمریکا پیش از این ،اعام کرد که مقامات
واشــنگتن در حال برنامه ریزی برای ایجاد ائتافی با هدف جلوگیری از تکمیل
خط لوله گاز «جریان شمالی »۲-در اروپا هستند.

روند کاهشی نفت ازسرگرفته شد
قیمت نفت روز چهارشــنبه در واکنش به آماری که افزایش غیرمنتظره ذخایر
نفت آمریکا را نشان داد و نگرانیها نسبت به تقاضا برای سوخت را تجدید کرد،
بیش از یک درصد ســقوط کرد.بهای معامات نفت برنت  ۳۳سنت معادل ۰.۸
درصد کاهش یافت و به  ۴۱دار و  ۳۹سنت در هر بشکه رسید.بهای معامات
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا  ۴۰سنت معادل  ۰.۱درصد کاهش یافت و به
 ۳۹دار و  ۴۰سنت در هر بشکه رسید.هر دو شاخص روز دوشنبه بیش از چهار
درصد ســقوط کرده بودند که بیشــترین میزان کاهش در دو هفته اخیر بود با
این حال روز سه شــنبه افزایش داشتند.افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا در
کشــورهایی شامل فرانسه و اسپانیا به همراه احتمال وضع محدودیتهای بیشتر
در انگلیس ،نگرانیها نسبت به تقاضا برای سوخت را همزمان با عرضه بیشتر نفت
خام از ســوی لیبی به بازار جهانی برانگیخته است.در آمریکا که شمار قربانیان
کووید  ۱۹از مرز  ۲۰۰هزار نفر عبور کرده اســت ،طبق آمار موسســه امریکن
پترولیوم ،ذخایر نفت خام در هفته منتهی به  ۱۸ســپتامبر به میزان  ۶۹۱هزار
بشکه افزایش یافت .تحلیلگران کاهش این ذخایر به میزان  ۲.۳میلیون بشکه را
پیش بینی کرده بودند .ذخایر بنزین به میزان  ۷.۷میلیون بشکه کاهش داشت
که هشت برابر میزان پیش بینی شده بود و نشان داد تقاضا در بزرگترین کشور
مصرف کننده سوخت در جهان اندکی بهبود داشته است اما افزایش موارد ابتا
به ویروس کرونا در بســیاری از کشورها پرسشــهایی را درباره گستردگی روند
احیای تقاضا در سراسر جهان مطرح کرده است.آمار رسمی ذخایر نفت و سوخت
بعدازظهر روز چهارشــنبه از ســوی اداره اطاعات انرژی آمریکا منتشر خواهد
شد.در لیبی ،شرکت ملی نفت لیبی پیش بینی کرد تولید نفت تا هفته آینده به
بیش از  ۲۵۰هزار بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد .این شرکت صادرات را
از پایانه نفتی زیتونیه را پس از بررسی وضعیت امنیتی این بندر و میادینی که
نفتشان به آن منتقل می شود ،ازسرخواهد گرفت.تشدید درگیریهای داخلی در
لیبی به محاصره تاسیسات نفتی منجر شد که پس از گذشت بیش از هشت ماه
اکنون تسهیل شده است اما تحلیلگران انتظار ندارند تولید نفت لیبی سریعا به
سطح  ۱.۲میلیون بشکه در روز پیش از وضع محاصره بازگردد.بر اساس گزارش
رویترز ،گروه اوراســیا در یادداشتی نوشت :تقاضای جهانی برای نفت امسال به
دلیل بحــران کووید  ۱۹بیش از  ۱۰درصد کاهش خواهد یافت و به حدود ۹۰
میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
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برگزاری اجاس بینالمللی آب با حضور  ۱۵کشور

وزیر نیرو گفت ۱۵ :کشــور عصر امروز به صورت ویدئو کنفرانس
در یازدهمین «اجاس شورای حکام مرکز منطقهای مدیریت آب
شهری» شــرکت میکنند«.رضا اردکانیان» دیروز چهارشنبه در
حاشیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود :سالهای
گذشــته مرکزی برای مدیریت آب شــهری با مشارکت تعدادی
از کشورهای منطقه و نیز سایر کشــورها تاسیس شد.وی ادامه
داد :تعدادی از ســازمانهای بینالمللی مرتبط با مســایل آب و
نیز برخی کشــورهای اروپایی عاقمند نیز به عضویت این شورا
درآمدهاند.اردکانیــان گفت :عصر دیــروز یازدهمین اجاس به
صورت ویدئو کنفرانســی با حضور  ۱۵کشور برگزار می شود که
هشت کشور در ســطح وزیر و بقیه در سطح معاون وزیر و سایر
مقامها شرکت میکنند ۹ .سازمان بینالمللی مرتبط نیز در این
اجاس حضور دارند.این اجاس ،با حضور جمهوری آذربایجان،
افغانستان ،بنگادش ،تاجیکســتان ،عراق ،سوریه ،قطر ،آلمان،
ارمنستان ،ازبکســتان ،ترکیه ،سوییس ،عمان ،مصر و هند عصر
امروز به میزبانی ایران و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار می شود.

برقراری آب و برق منطقه تالش
وی در ادامه به وقوع سیل در منطقه تالش اشاره کرد و گفت :در
اثر وقوع ســیل در تالش ،حدود سه هزار و  ۷۰۰مشترک بخش
برق و بیش از یک هزار و  ۱۶۰مشــترک آب دچار قطعی شدند
که در همان ساعت اولیه ،برخی اتصال ها برقرار شد ،اتصال سایر
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی
با بیــان اینکه اختاف مصــرف ما در
زمان پیک و غیرپیک  ۲۵هزار مگاوات
است ،خاطرنشــان کرد :اگر این میزان
را با کشــورهای همســایه تبادل کنیم
یعنی در سال یک بیزینس  ۲۰میلیارد
داری را میتوان دنبال کرد .حمیدرضا
صالحی درباره اتصال شبکه برق ایران
با کشورهای روسیه و آذربایجان اظهار
داشت :در فصل زمســتان مصرف برق
ما کاهــش و به حدود  ۳۵هزار مگاوات
میرسد و پیک مصرف برق در تابستان
اســت که تا  ۶۰هزار مــگاوات مصرف
میشــود ،مــا اکنون حــدود  ۸۳هزار
مگاوات نیروگاه نصب شــده داریم .در
زمان پیک نیاز به همکاری با کشورهایی
داریــم که زمان پیک ما با آنها همزمان
نباشد تا بتوانیم برق وارد کنیم و پیک
مصرف ما گران در نیامده و مشکلی هم
در رابطه با مصرف پیــش نیاید .وی با
بیان اینکه تبــادل برق میتواند راهکار
خــوب و مطمئنی بــرای تامین انرژی

اتفاق افتاد که  ۲۷درصد از متوسط درازمدت بیشتر بود.اردکانیان
افزود :بارش های خوب سبب شد بتوانیم نیاز همه مصارف شرب
و صنعت را پاســخگو باشیم و در بخش کشاورزی حتی بیش از
قبل ،آب تحویل داده شد.
وزیــر نیرو گفت :اکنون از حــدود  ۵۱میلیارد متر مکعب حجم
مخازن ســدها ،حدود  ۲۷میلیارد و  ۵۰۰میلیون آبگیری شده
اســت ،یعنی  ۵۴درصد حجم مخازن پر شــده و وضعیت خوب
است.وی خاطر نشان کرد :بهجز در دو مورد که شرایط اصطاحا
«لب به لبی» اســت نگرانی برای تامین آب برای ســال پیش رو
نیســت و مردم هم رعایت خواهند کرد تا ســالی بدون دغدغه
سپری شود.

مشترکان نیز با فراهم شدن شرایط ،انجام میشود.
سال آبی گذشته ،سال آبی خوبی بود
وزیر نیرو در ادامه به آغاز شدن سال آبی جدید (مهر  ۹۹تا پایان

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مطرح کرد:

جزییات اتصال شبکه برق ایران به
روسیه و آذربایجان

باشــد ،افزود :یعنی در تابستان وارد و
در زمســتان برق را صــادر کنیم ،یکی
حوزههای مهم روســیه اســت که یک
شبکه و ظرفیت تولید باای نیروگاهی
دارد کــه از دو مســیر آذربایجــان و
ارمنســتان -گرجستان میتواند به برق
روسیه متصل شــود.رئیس کمیسیون
انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد :مسیر
آذربایجان در موقعیت نزدیکتری است
و برنامه دولت این است که بتواند شبکه
را از این مسیر سنکرون کند .مذاکرات
اولیه انجام شــده که بعد از ســنکرون
شبکه برق ایران و عراق میتواند کشور
را در موقعیت خــوب امنیت الکتریکی
قرار دهد و کنترل فرکانس هم صورت
بگیرد بدون اینکه به شــبکههای برق
آسیب برســد .آنچه مهم است اینکه با

چین واردات نفت خام از آمریکا
را افزایش میدهد
واردات نفــت خام از آمریکا اغلب توجیه اقتصادی برای پاایشــگاههای چین
ندارد ولی پکن خرید نفت آمریکا را در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری
این کشور ادامه میدهد .به گزارش اویل پرایس ،چین اخیرا ً واردات نفت خام
آمریکا را افزایش داده اســت .شاید دلیل این اقدام چین تاش برای تعهد به
سهمیه واردات انرژی طبق قرارداد تجاری با آمریکا باشد و شاید هم سعی می
کند از قیمت بســیار ارزان نفت خام آمریکا بهره ببرد .ولی در هر صورت این
روند رو به پایان اســت .اطاعات ریفینیتیو نشان میدهد چین در ماه جاری
معاون نخست وزیر عراق:

اقلیم کردستان عراق قرارداد کاهش
تولید اوپک پاس را اجرا نمیکند
معاون نخست وزیر عراق گفت نشــانه هایی وجود دارد که دولت
منطقهای کردستان تولید نفت را طبق سهمیه خود از قرارداد اوپک
پاس پایین نیاورده اســت و حاا دولت فدرال عراق باید این مازاد
تولید را جبران کند .به گزارش اس پی گلوبال پلتس ،معاون نخست
وزیر عراق در بیســت و دوم سپتامبر گفت منطقه نیمه خودمختار
کردســتان منبع قاچاق احتمالی نفت و مازاد تولید است که باعث
شده دومین تولیدکننده بزرگ اوپک نتواند از قرارداد کاهش تولید
اوپک پاس تبعیت کند .علی عــاوی گفت«:کاهش تولید اوپک
پاس باید در سطح ملی اجرا شود نه فقط از میادین جنوب عراق.
نشانه هایی وجود دارد که دولت منطقهای کردستان تولید نفت را
طبق سهمیه خود از قرارداد اوپک پاس پایین نیاورده است و حاا
دولــت فدرال عراق باید این مازاد تولید را جبران کند» .عاوی که
وزیر دارایی عربستان هم هست گفت احتمااً مقادیر نامشخصی از
نفت در این منطقه قاچاق میشــود .منطقه کردستان عراق روزانه
بین  ۴۵۰تا  ۴۷۰هزار بشــکه نفت خام تولید میکند .آمار رسمی
نشــان میدهد عراق تولید نفت خام خود را در ماه اوت تا ۳.۵۷۸
میلیون بشکه در روز پایین آورده است ولی این رقم همچنان بااتر
از  ۳.۴۰۴میلیون بشــکه در روزی است که قرار بود طبق قرارداد
اوپک پاس تولید کند .آمار تولید نفت عراق که توســط شــرکت
بازاریابی نفت این کشور (سومو) اعام شده برابر با  ۳.۱۲۲میلیون
بشکه در روز تولید فدرال و  ۴۵۶هزار بشکه در روز تولید از منطقه
کردستان است .این آمار نشان می دهد نقض قرارداد کاهش تولید
بیشــتر از طرف منطقه کردســتان عراق بوده است که تمایلی به
کاهش تولید ندارد .بغداد و اربیل توافق کرده اند ســهمیه خود از
کاهش تولید اوپک پاس را به تناسب تقسیم کنند.

تبادل برق میتوانیم به کشورهایی که
نیاز داشــته و قیمت برق باایی دارند،
صــادر کنیم ،این ورود و خروج و تبادل
بــرق میتواند درآمدهــای خوبی برای
کشــور ایجاد کند.وی گفت :ما از شرق
به افغانســتان و پاکستان هم میتوانیم
صادرات داشــته باشــیم ،ترکمنستان
منابع اولیه تولید بــرق یعنی گاز را در
اختیار دارد ،ما به این کشــور صادرت
نداریم ،اما میتوانیم بــرق اضافی را از
این کشور دریافت کرده و به افغانستان
و پاکستان تحویل دهیم و از بابت خرید
و فــروش و تجارت برق درآمد کســب
کنیم ،همچنین میتوانیم به کشورهای
غربی و جنوبی دریای عمان هم صادرات
برق داشته باشیم .اکنون در عراق برخی
خطوط ضعیف هستند و نیاز به توسعه

شهریور  )۱۴۰۰اشاره کرد و گفت :دیروز نخستین روز از این سال
آبــی جدید بود.وی ادامه داد :ســال آب  ۹۹ -۹۸از نظر بارشها
سالی خوب بود ،زیرا متوسط  ۵۰ساله بارشهای کشور  ۲۵۰متر
اســت ،اما در سال گذشته ( )۹۹ -۹۸حدود  ۳۱۷میلیمتر بارش
و تقویت خطــوط مواصاتــی داریم،
در منطقه شــرق پروژههای زیردریایی
امارات و عمان که قبا در دست مطالعه
بود که مدتهاست متوقف مانده و اجرایی
نشد که میتواند دوباره به جریان بیفتد.
صالحی با بیــان اینکه اختاف مصرف
ما در زمان پیــک و غیرپیک  ۲۵هزار
مگاوات است ،خاطرنشان کرد :اگر این
میزان را با کشــورهای همسایه تبادل
کنیم یعنی در ســال یک بیزینس ۲۰
میلیارد داری را میتــوان دنبال کرد،
ایــن رقــم میتواند عملیاتی شــود به
شــرطی که بخش خصوصــی و دولت
کنار هم باشــند .وی یادآور شــد :ما از
وزارت نیرو خواســتیم در هر مذاکرهای
نماینــدگان بخش خصوصی نیز حضور
داشته باشــند زیرا میتوانند در حوزه
فاینانس ،ایجاد کنسرسیوم بینالمللی،
توســعه خطــوط مواصاتــی ،تقویت
شبکهها و ارتباطاتی کمک کنند تا ایران
در آینده تبدیل به هاب انرژی در حوزه
انرژی باشد.

میتواند بین  ۸۷۸تا  ۹۰۰هزار بشکه در روز واردات نفت داشته باشد و پس از
آن جریان واردات نفت خام آمریکا کاهش مییابد .دلیل این امر بسیار ساده و
نگران کننده است .نفت خام آمریکا که از ماه جوای وارد چین می شود ،بسیار
قبلتر و در سه ماهه دوم سال خریداری شده بود .واردات نفت آمریکا به چین
در ماه جوای  ۱۳۹درصد افزایش داد .این نفت زمانی خریداری شد که قیمت
نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به پایینترین رقم رسیده بود .قیمت نفت
از آن زمان تا حدود  ۴۰دار در هر بشــکه افزایش یافته ،بنابراین حجم خرید
آن به سطح معمول تری بازگشت است.یک بخش نگران کننده هم وجود دارد:
بهبود قیمت نفت بیشتر مربوط به افزایش واردات چین مخصوصاً از آمریکا بوده
است .افزایش واردات همواره به معنای بهبود تقاضا بوده ولی اینبار شرایط فرق
میکند .پاایشگاه های چین از نفت خام پر شده اند که دلیل اصلی آن قیمت
پایین نفت بوده نه رفع تقاضای فزاینده.

برگزاری اجاس کمیســیون مشــترک همکاریهای
اقتصادی ایران و افغانستان
وی در ادامه گفت :نمایشگاه تجاری -صنعتی ایران از روز گذشته
در کابل با حضور  ۷۰شرکت و تولید کننده ایرانی در بخش انرژی
و مخابرات آغاز شــد.اردکانیان افزود :معاون برق و انرژی ایران و
وزیر تجارت افغانســتان به طور مشترک ،این نمایشگاه را افتتاح
کردند و امید اســت با عرضه خدمات توسط شرکت های ایرانی
در بخش خصوصی ،گامهایی در توســعه روابط برداشــته شود.
وزیر نیرو ادامه داد :قرار است نشست اجاس کمیسیون مشترک
همکاریهای اقتصادی ماه آینده در کابل برگزار شود.
معاون وزیر نیرو تاکید کرد:

توسعه روابط دو کشور ایران و افغانستان در
امور زیربنایی برق
معــاون امور بــرق و انرژی وزیر نیرو در ادامه ســفر به کابــل ،پس از افتتاح
نمایشــگاه تخصصی جمهوری اســامی ایران در کابل ،بهصورت جداگانه با
سرپرســت وزارت مالیه و رئیس افغانستانی کمیسیون مشترک همکاریهای
اقتصادی جمهوری اســامی ایران و افغانستان و سرپرست وزارت امور خارجه
این کشــور دیدار و گفتگو کرد« .همایون حائری» و هیئت همراه در دیدار با
«عبدالهادی ارغندیوال» ،ضمن اباغ سام وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون
مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور و ارایه گزارشی از برگزاری نمایشگاه
تخصصی و همچنین اهداف و برنامههای سفر ،با تاکید بر توسعه همکاریهای
دو کشــور در حوزه انرژی بهویژه برق ،خواستار حمایت وزیر مالیه افغانستان
در جهت تســریع در امر توسعه روابط دو کشــور در امور زیربنایی شد.معاون
امور برق و انرژی وزیر نیرو همچنین با اشــاره به برگزاری ششــمین اجاس
کمیسیون مشــترک همکاریهای اقتصادی دو کشور در کابل با حضور وزیر
نیروی جمهوری اسامی ایران ،پیشنویس یادداشت تفاهم ششمین اجاس
به همراه برخی دیگر از اســنادی که قرار است در حاشیه اجاس کمیسیون
مشترک به امضا برسد را به سرپرست وزارت مالیه افغانستان ارایه داد.وزیر مالیه
جمهوری اسامی افغانســتان نیز ضمن قدردانی از تاشهای صورت گرفته
و با اشــاره به اشــتراکات فراوان دو کشــور و ضرورت شتاببخشی به توسعه
روابط ،حمایت خود را از هرگونه اقدام در زمینه توسعه روابط بهویژه برق اعام
کرد.حائری در ادامه همچنین با «محمد حنیف اتمر» سرپرســت وزارت امور
خارجه افغانســتان دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار ،معاون امور برق و انرژی
وزارت نیروی جمهوری اســامی ایران ضمن اباغ سام رضا اردکانیان ،وزیر
نیرو خواســتار حمایت وزیر امور خارجه از همکاریهای دو کشــور در حوزه
انرژی شــد.وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مشترک دو کشور بهویژه در
حوزه انرژیهای نو و تجدیدپذیر ،اطلس بادی مشــترک دو کشور که توسط
ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) تهیه شد بود را
به وزیر امور خارجه اهدا کرد.سرپرســت وزارت امور خارجه افغانستان ضمن
اســتقبال از اقدامات صورت گرفته توسط جمهوری اسامی در افغانستان در
زمینه توسعه و آبادانی و همچنین میزبانی طوانی مدت از مهاجران افغانستانی
بهرغم مشــکات ناشی از تحریمها اظهار داشــت :ما ایران را خانه دوم خود و
ایرانیها هم افغانستان را خانه دوم خود دانسته ،لذا از هر اقدام منجر به تسریع
در توسعه روابط استقبال و حمایت خواهیم کرد.
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رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد:

بازگشت ۳۵میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

رییس کل ســازمان توســعه تجارت ایران گفت :میزان ارز
بازگشــتی حاصل از صادرات غیرنفتی (سالهای  ۹۸ ،۹۷و
فروردین  )۹۹تا پایان مردادماه حدود  ۳۵میلیارد یورو معادل
 ۶۸درصد از مجموع ارز ناشی از صادرات بوده است.
به گزارش سازمان توســعه تجارت ایران« ،حمید زادبوم» با
ارائه گزارشــی اظهار داشت :این رقم با توجه به کل صادرات
مشمول تعهدات ارزی سال های  ۹۸ ،۹۷و فروردین ماه ،۹۹
نشــاندهنده بازگشــت  ۶۸درصد ارز حاصل از صادرات به
چرخه اقتصادی کشور بوده و این در حالی است که بر اساس
گزارش بانک مرکزی  ۳.۱۶میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات
غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشــور باز نگشته است .رئیس
کل سازمان توسعه تجارت افزود :از  ۲۲فروردین  ۹۷تا پایان
فروردین  ۹۹تعداد  ۲۱هزار و  ۲۵۴نفر صادرکننده ارز خود را
بازگرداندهاند که نسبت به تعداد صادرکنندگان تا پایان اسفند
 ،۹۸تعداد  ۷۰صادرکنندۀ دیگر نیز به فهرست اضافه شدهاند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه
تجارت ایران و سازمانهای صنعت استانها ،خاطرنشان کرد:
با فعالیت این گارکروهها در سراسر کشور ،از ابتدای مردادماه
سال جاری ،بازگشــت ارز به اقتصاد کشور افزایش یافته که
امیدواریم این روند در ســایه تعامل با صادرکنندگان سرعت
بیشتری پیدا کند.مســئول کمیته اقدام ارزی اظهار داشت:

تعداد صادرکنندگانی که تا پایان مردادماه ســال جاری ۱۰۰
درصد تعهــدات ارزی خود را ایفا کردهاند دو هزار و  ۲۸۶نفر
صادرکننده بوده در صورتی که شــمار آنهــا در پایان تیرماه
امســال ،دو هــزار و  ۱۴صادرکننده بودهانــد.وی همچنین
میزان صادرات این دســته از صادرکنندگان را  ۶.۱۶میلیارد
یــورو اعام کرد که بر اســاس ترتیب بانــک مرکزی ۹.۱۴
میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد
کشــور بازگرداندهاند که این صادرکننــدگان از لحاظ تعداد،
 ۱۱درصد از کل صادرکننــدگان ،از نظر میزان صادرات ۲۹
درصد کل صادرکنندگان ،از لحاظ بازگشت ارز  ۴۳درصد کل
صادرکنندگان و از نظر تعهد ۲۹ ،درصد میزان کل تعهدات را
به خود اختصاص دادهاند .رئیس کل ســازمان توسعه تجارت
ایران اضافه کرد :از دیگر سو  ۱۵هزار و  ۴۳صادرکننده ،تنها
یک میلیون یورو به چرخه اقتصاد کشور بازگرداندهاند که ۷۱
درصد کل صادرکنندگان از نظر تعداد را شامل بوده و فقط ۱۷
درصد از میزان صادرات را به خود اختصاص داده اند.زادبوم در
پایان گفت :سه هزار و  ۲۲۵صادرکننده ،تعهدات ارزی خود را
بین یک تا  ۹۹درصد ایفا کردهاند که  ۱۹درصد از تعداد کل
صادرکنندگان بوده و  ۵۳درصد از میزان صادرات و همچنین
 ۵۴درصد از میزان بازگشــت ارز حاصل از صادرات را به خود
اختصاص دادهاند.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی:

دو تابعیتی بودن وزیر پیشنهادی
صمت کذب است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی گفت :دو
تابعیتی بودن علیرضا رزمحســینی وزیر پیشنهادی صمت مطرح میشود ،کذب
محض است.حجتااسام مجتبی ذوالنوری با اشاره به شایعات مطرح شده درباره
دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد :بنده در دوره
دهم مجلس شورای اسامی ،عضو گروه تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها بودم و
ریاســت این گروه هم برعهده آقای کریمی قدوسی بود.وی افزود :به عنوان عضو
گروه تحقیق و تفحــص از دوتابعیتیها در مجلس دهم و اکنون به عنوان رئیس
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی اعام میکنم
که طبق بررسیهای انجام گرفته در هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس ،دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت کذب
محض است.

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت
سهشنبه آینده برگزار میشود
ســخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسامی از برگزاری جلسه رای اعتماد به
وزیر پیشــنهادی صنعت ،معدن و تجارت در روز سهشــنبه هفته آینده خبر داد.
محمدحسین فرهنگی با اشــاره به اعام وصول نامه معرفی علیرضا رزمحسینی
به عنــوان گزینه پیشــنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در جلســه دیروز
(چهارشنبه) مجلس شورای اسامی گفت :با توجه به اینکه طبق آییننامه مجلس
شورای اسامی باید جلسه رای اعتماد یک هفته بعد از ارائهی نامه معرفینامه وزیر
پیشنهادی به مجلس ،برگزار شود ،جلسه رای اعتماد سهشنبه هفته آینده (هشتم
مهرماه) برگزار خواهد شد.وی توضیح داد :نامه معرفی وزیر روز گذشته به مجلس
شــورای اسامی ارائه شده اســت ما بنایمان بر آن است که جلسه رای اعتماد را
سهشنبه هفته آینده برگزار کنیم .با دولت مکاتبه خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد
یا اینکه در نهایت چهارشنبه جلسه تشکیل شود.فرهنگی دربارهی حضور رییس
جمهور در این جلســه اظهار کرد :این را باید از خودشان سوال کنیم که آیا ستاد
کرونا اجازه میدهد یا خیر.سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسامی درباره
اینکه آیا امکان ارتباط تصویری با رییس جمهوری در جلسه رای اعتماد در صورت
حضور نیافتن او وجود دارد؟ ،گفت :این موضوع در آییننامه پیشبینی نشده است.

عرضه  ۷۱هزار تن فواد در بورس کاا
تاار محصوات صنعتی و معدنی بورس کاای ایران روز چهارشنبه (دوم مهرماه)
میزبان عرضه  ۵۷هزار و  ۶۸۴تن ســبد میلگرد ۲۲۰۰ ،تن میلگرد متوسط۶۶۰ ،
تن ناودانی ۱۰ ،هزار و  ۱۲۰تن ســبد تیرآهــن ۱۱۰۰ ،تن تیرآهن و  ۱۴و ۱۵۰
تن ریل آهن است ۲۹۰۰ .تن قیر ،عایق رطوبتی و بیتومن انامل در تاار صادراتی
بورس کاای ایران عرضه می شــود.تاار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس
کاای ایران امروز شــاهد عرضه  ۹۳هزار و  ۹۰۵تن مواد پلیمری ،مواد شیمیایی،
قیر ،وکیوم باتوم ،لوب کات و گوگرد اســت.طبق اعام بورس کاا ،بازار فرعی این
بــورس نیز عرضه  ۳۳۱تن ضایعات فلزی ۳۷۹۱ ،تن رب گوجه فرنگی ۱۵۰ ،تن
دوده صنعتــی ۲۰۰ ،تن نرمال پارافین و هزار تــن  PDA TARرا تجربه می کند.
گفتنی است که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست روحانی
تشکیل شــد ،مقرر گردید که فواد مورد نیاز کارخانجات بزرگ به قیمت بورس
کاا تامین شود.

بزرگترین مرکز ذخیره گندم شرق کشور
تا پایان سال به بهره برداری میرسد
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :سیلوی  ۱۰۰هزار تنی گرمسار به
عنوان شرق کشور ،سیلوی راهبردی تخلیه و نگهداری گندم و پشتیبان پایتخت
اســت .یزدان سیف در بازدید از سیلوی ۱۰۰هزار تنی گرمسار افزود :بهرهبرداری
از این سیلو نقش مهمی در رفع بخش بزرگی از مشکات منطقهای و کشور دارد
و نیازهای ضروری ذخیرهســازی گندم به عنوان محصول راهبردی در کشــور را
محقق می کند.وی ادامه داد :ســیلوی  ۱۰۰هزار تنی در شهرســتان گرمسار به
عنوان بزرگترین سیلوی شرق کشور و پشتیبان پایتخت در زمینی به مساحت ۱۰
هکتار احداث شــده است و براساس برآوردهای انجام شده انتظار میرود تا پایان
امســال به بهره برداری برسد.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :تکمیل و
آغاز بهرهبرداری از ســیلوی  ۱۰۰هزار تنی گرمســار نیازمند حمایت و نگاه ویژه
پیمانکاران ،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی و دستگاههای اجرایی است.
در حال حاضر سیلوی  ۱۰۰هزار تنی گرمسار پیشرفت فیزیکی باای  ۹۰درصد
دارد و سازه سیلو ساخته شده و تجهیزات سیلو به محل منتقل شده و در مرحله
نصب قرار دارد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار
داشــت :صادارات ریالــی هیچ مزایایی
برای کشــور نــدارد .در صورتی که ارز
خارجی به چرخه رســمی تجاری باز
نگردد ،صرف خروج ســرمایه و کاای
قاچاق میشود.در ســالهای گذشته
صادارت ریالی بویژه برای کشــورهای
عراق و افغانستان به عنوان روشی برای
تجارت استفاده میشود .اما در شرایط
کنونی و نیاز ارزی کشــور این موضوع
مورد پذیــرش مقامات پولی نیســت
بطوریکــه معــاون ارزی بانک مرکزی
گفته بــود« :ارز حاصل از صادرات باید
به چرخه اقتصادی کشــور بازگردد و
پشــتوانه تجارت خارجی کشور باشد.
صادرات ریالی به معنای خروج سرمایه
کشور اســت و لذا بانک مرکزی آن را
به رســمیت نمیشناســد».مجیدرضا
حریری ،رئیس اتــاق بازرگانی ایران و
چین ،در این مورد گفت :صادرات ریالی
وجود نــدارد ،زیرا باید در مقابل آن ارز
یا کاا وارد کشور شــود .صادراتی که
ما کاایی را به فروش برســانیم و ریال
دریافت کنیم ،معنایــی ندارد.حریری
ادامه داد :چنیــن صاداراتی نمیتواند

گزیده خبر
سرپرست وزارت صنعت:

کارتهای بازرگانی یک بار مصرف جمع
میشود
سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :کارتهای بازرگانی بهاصطاح
یکبار مصرف که صاحبان آنها تجار واقعی نیســتند و فقط از آنها سوء استفاده
میشود ،جمعآوری خواهد شد«.جعفر سرقینی» دیروز (چهارشنبه) در حاشیه
جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود :همواره مشــکات متعددی در
استفاده از این کارتها بهویژه در بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط آنها وجود
داشــت.وی خاطرنشانکرد :با ســامانه جدیدی که به همین منظور از حدود دو
ماه پیش تعریف شده ،تجار رتبهبندی شده و بر اساس رتبهشان کارت بازرگانی
میگیرند.سرپرســت وزارت صنعت ،معدن و تجارت یادآورشــد :به دلیل برخی
مشکات سامانه جدید ،دستور دادیم تا سامانههای قبلی و جدید به مدت دو ماه
به موازات یکدیگر کار کنند تا مشکات سامانه جدید برطرف شود.وی ادامهداد:
به این ترتیب ،کارتهای بازرگانی یکبار مصرف جمع آوری خواهند شد.سرقینی،
همچنین درخصوص تشکیل صندوقهای ســرمایهگذاری بخش خصوصی در
زیرمجموعــه وزارت صنعت ،گفت :این صندوقها مورد حمایت وزارتخانه بوده و
هســت از تشــکیل و فعالیت آنها حمایت میکنیم.وی بیانداشت :در سالهای
گذشته قوانینی برای تشکیل این صندوقها وضع شده ،هرچند از قبل نیز با توجه
به اینکه گفته شده بود سهامداران میتوانند پولهای خود را وارد شرکتها کرده و
به اندازه معادل بهرههای بانکی از پولهایشان استفاده کنند ،به نوعی اجرایی شده
بود.این مقام مســوول تاکیدکرد :راهاندازی صندوقهای یاد شده میتواند کمک
بیشتری به فعاان بخش خصوصی باشد.
پنج ماهه ۹۹؛

صادرات ریالی؛ خروج سرمایه یا
راهی برای عبور از دوره گذار؟
ســودی برای کشــور داشــته باشد و
هیچ مزایایی نــدارد .در صورتی که ارز
خارجی به چرخه رسمی تجاری کشور
باز نگردد ،صرف خروج سرمایه و کاای
قاچاق میشــود .درواقع اگر کاایی که
صادر میشــود در مقابــل آن ارزی به
چرخه اقتصادی کشور وارد نشود به این
معناســت که ارز به چرخه غیر رسمی
ورود پیــدا میکنــد.وی تصریح کرد:
صادراتی که ارزآوری نــدارد؛ بهتر که
انجام نگیــرد .چراکه صادرات میکنیم
که ارز آوری داشــته باشیم ،اگر چنین
نباشد چه ســودی برای مملکت دارد.
حسین ســلیمی ،رییس اتاق بازرگانی
ایران و افغانســتان ،در رابطه صادرات
ریالی بــه ایلنا گفــت :مباداتی که با
کشور افغانســتان داریم ،سالهاست به
صورت ریالی انجام میگیرد و صادرات
ما از این طریق انجام میشــود .چون
بیشتر افغانیهایی که در ایران اشتغال

دارند ،میخواهند از ریال خود استفاده
کنند.وی ادامه داد :البته موضوعی که
اینجا وجود دارد؛ انتقال ارز و تعهد ارزی
آن است .براساس قانون صادرکنندگان
باید تعهد ارزی داشــته باشــند و بین
 ۵۰تا  ۷۰درصد ارز حاصل بازگردانده
شــود .اگرچه این تعهد وجود دارد ،اما
در این مورد قرار است که بانک مرکزی
راه حلی در نظر بگیرد .از همن روی تا
هفته آینده بانک مرکزی باید راه حلی
را برای این موضــوع در نظر بگیرد ،تا
مشــکلی در این زمینه وجود نداشته
باشد.سلیمی ادامه داد :یکی از مزایای
این صادرات آن اســت کــه هم روان
اســت و هم افغانیها به خرید با ریال
عــادت دارند ،به همیــن جهت حفظ
این ارتباط حائز اهمیت اســت .زیرا در
زمان بهبود وضعیت بانکی بســیاری از
افغانیها میتوانند ارز پرداخت کنند .اما
اکنون خروج ارز از افغانستان با سختی

انجام میشود و قانون پولشویی مطرح
میشود .ضمن آنکه صرافی واسط نیز
وجود ندارد .این مشــکل اساسی است
که به مســائل بانکی مرتبط است و در
صورتی که این موضوع حل شود عما
دار به صورت قانونی وارد میشود.وی
ادامه داد :با توجه به مشکات عدیدهای
که صادرکنندگان با آن دســت و پنجه
نرم میکنند ،بهتر اســت فعا صادرات
به همین شکل انجام شود تا پس از لغو
تحریمها و ثبات اقتصادی قوانین مربوط
به صادرات ارزی عملی شود چون در آن
صورت صرافیها و بانکها میتوانند نقل
و انتقاات ارز داشته باشند .اما موضوع
سختگیرانه باشد ،صادرات به کشورهای
همســایه نیز متوقف میشود.سلیمی
خاطرنشــان کرد :فعا باید کشورهای
همســایه را که صــادرات ریالی با آنها
وجود داشت ،مستثنی کرد تا شرایط به
حالت عادی برگــردد و بتوان از طریق
صرافی و بانکها نقل و انتقاات ارزی را
انجام داد .البته بسیاری ارز وارد میکنند
اما کسی که میخواهد یک میلیون دار
خرید کند ،نمیتواند  ۱۰بار رفت و آمد
برای پرداخت داشته باشد.

اشتغال  ۸۵۰۰نفر با تکمیل طرح های  ۲۰۰هزار میلیاردی

معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت صمت از اشتغال
 ۸۵۰۰نفــر در مناطق محروم با تکمیل طرح های ۲۰۰
هــزار میلیاردی ایدرو خبر داد.به گزارش وزارت صنعت،
معدن و تجــارت ،مهدی اصفهانی در حاشــیه مجمع
عمومی سالیانه ســازمان گســترش و نوسازی صنایع
ایــران (ایدرو) اظهار داشــت :ایدرو شــالوده طرحهای
توســعه صنعتی را در مناطق محروم پی ریزی کرده و
طرحهای در دست اجرای این سازمان با شتاب مناسبی
در حال انجام است که اشتغال مستقیم  ۸۵۰۰نفری را
در پی دارد.معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت
افزود :مبلغ برآوردی سرمایه گذاری طرحهای در دست
عملیات ایدرو معادل  ۲۰۰هزار میلیارد ریال است که از
محل اعتبارات داخلی ،عمومی و غیر دولتی برنامه ریزی

و تأمین میشود.وی همچنین از آغاز فازهای مطالعاتی
و مقدماتی  ۷طرح دیگر با برآورد ســرمایه گذاری ۱۰۰
هزار میلیارد ریال و اشــتغال هزار نفر بوسیله ایدرو خبر
داد و گفــت :ایدرو در دو عرصه توســعه صنایع نوین و
فناوریهای نو و به هم رسانی به عنوان کارکردهای مهم
و روز سازمانهای توســعهای کارنامه موفقی در مجمع
ارائه کرده است.معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت
صمــت بیان کرد :تکمیل و بهره برداری از فازهای اولیه
دو مرکز تولید انواع بیو ایمپلنتهای استخوانی ،قلبی و
عروقی و تاندون لیگمان ،پیشبرد طرح تولید فیلترهای
آب شــیرین کن و بهم رســانی  ۹۰مورد شرکت دانش
بنیان و شــرکتهای صنعتی متقاضی فناوری با ارزش
 ۷,۰۰۰میلیارد ریال بخشی از اقدامات این حوزه است.

اصفهانی به هم رســانی اجزای زنجیره تولید و ارزش را
یکی دیگر از اقدامات ســازمانهای توســعهای برشمرد
و افزود :ایدرو در بخش میزهای ســاخت داخل خودرو
در ســال  ۹۸به خوبی در این حوزه کار کرده اســت و
با  ۲۷۵میلیــون یورو صرفه جویی ارزی موفق به انعقاد
حــدود  ۳,۴۰۰میلیــارد تومان قرارداد ســاخت داخل
قطعات خودرو بین اجزای زنجیره تولید شــده است.وی
همچنین برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی و تطابق
صورتهای مالی ایدرو با اســتانداردهای حسابداری که
از ســوی سازمان حسابرســی با توجه به یادداشتهای
توضیحی مطلوب ارزیایی شــده را نشان دهنده توان و
دانش نهادینه شــده بیش از نیم قرن فعالیتهای حرفه
ای سازمان گسترش توصیف کرد.

هزینه مبادله و بیثباتی در صنعت
کشور افزایش پیدا کرده است

میرسد این حمایتها به شکل مطلوبی
انجــام نمیشــود.او در حــوزه صنایع
دفاعی و پشــتیبانی نیروهای مسلح با
بیان اینکه در بحــث مدیریت صنایع،
هزینههایــی همچون ســرمایهگذاری،
مواداولیه ،دســتمزد و غیره وجود دارد،
گفت :این هزینهها در مباحث مدیریتی
به حســاب میآیند اما موضوعی هم به
نام هزینه مبادلــه وجود دارد که کمتر
دیده میشــود اما نقش بســیار مهم و
تعیین کنندهای در امر تولید دارد.طبق
اعام انجمن صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعه ســازان ،وی در تشریح هزینه
مبادلــه در تولید ،اظهار کرد :در فرآیند
تبدیل ماده اولیه به یک محصول و خلق
ارزش افزوده ،عاوه بر تبادات اقتصادی
معمول ،ممکن اســت در شرایط خاص

ارزش صادرات بخش معدن به  ۲.۱میلیارد
دار رسید
ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در پنج ماهه نخست امسال به رقم دو
میلیارد و  ۱۷۶میلیون دار رسید که از این رقم بیش از  ۵۰درصد سهم زنجیره
فواد و تولیدات فوادی مرتبط اســت.گزارش رپایه اطاعات گمرک جمهوری
اســامی ایران حجم تجارت خارجی کشــور در پنج ماهه نخست امسال به ۲۴
میلیارد و  ۶۰۰میلیون دار رسید که در این مدت  ۵۲میلیون تن انواع کاا صادر
شد .آمارهای مورد بررسی نشان می دهد در پنج ماهه امسال بیش از سه میلیون
تن زنجیره فواد و محصــوات فوادی مرتبط به ارزش افزون بر یک میلیارد و
 ۱۱۸میلیــون دار به بازارهای هدف ،صادر شــد .حجم صادرات بخش معدن و
صنایــع معدنی در دوره این گــزارش به رقم بیش از  ۱۵میلیون و  ۶۹۹هزار تن
رسید که در سرفصل «سایر معدن وصنایع معدنی» با رقم سه میلیون و  ۴۶۶هزار
تن بیشترین حجم را به خود اختصاص داد.همچنین با توجه به شرایط تحریم و
بحران کرونا ،افت ارزش صادرات در دوره این گزارش دور از انتظار نیست ،اما در
زمینه زنجیره آلومینیوم و محصوات آن ،شرایط متفاوت رقم خورد با صدور ۳۹.۲
هزار تن به ارزش  ۶۳.۵میلیون دار محقق شد که از نظر وزن و ارزش در مقایسه
با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب  ۷۴و  ۴۴درصد افزایش را نشان می دهد.
بررسی آمار این گزارش حاکی از واردات یک میلیارد و  ۲۱۹میلیون دار در بخش
معدن وصنایع معدنی در دوره پنج ماهه نخست امسال است که نسبت به مدت
مشابه گذشــته افزایش دو درصدی دارد.عاوه براین حجم واردات در مدت این
گزارش به یک میلیون و  ۵۳۰هزار تن رســید که افزایش  ۱۵درصدی را نسبت
به پنج ماهه ابتدایی پارســال ثبت کرد.بیشترین رشد واردات مربوط به زنجیره
مولیبدن با رشــد  ۷۴۴درصدی نســبت به پنج ماهه نخست سال گذشته و به
ارزش  ۳۱۰هزار دار است .حجم واردات کشور هم در پنج ماهه نخست امسال
به  ۱۳میلیون و  ۸۰۰هزار تن و به ارزش  ۱۳میلیارد و  ۷۰۰میلیون دار رسید.

پای خودرو به بورس باز می شود؟

معاون وزیر صمت اعام کرد

ســردار دهقان بــا تاکیــد براینکه در
جنگ اقتصادی امروز ،تنها راه پیروزی
و موفقت ،تکیه بر توان داخلی اســت،
هزینههــای مبادلــه در فرآیند تبدیل
مــاده اولیه به محصــول و خلق ارزش
افزوده را از جملــه هزینههای غیرقابل
محاســبه دانســته و معتقد است که
این هزینهها در شــرایط فعلی ،افزایش
پیدا کرده است.ســردار حسین دهقان
 مشــاور رهبر انقاب در حوزه صنایعدفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح ،به
مناســبت هفته دفاع مقــدس مهمان
هیات مدیــره انجمــن صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعه ســازان کشور بود.
او با بیان اینکه اگر ســربازان و افسران
نظامی در جنگ برای مقابله با دشــمن
نیازمند تجهیزات ،جنگافزار ،لجستیک
و غیره بودنــد ،اظهار کــرد :امروز نیز
مدیــران و کارگران صنایع کشــور به
مثابه سربازان و افسران جنگ اقتصادی
نیاز به پشتیبانی گسترده دارند .به نظر
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مداخلههایی صورت گیرد که هزینهها
را غیرقابل محاســبه میکنــد .هزینه
مبادله از بیثباتی و وجود نوســانات در
قوانین ،مقررات و مسئولیتها یا تغییر
نابههنگام سیاستها به وجود میآید که
متاسفانه در شرایط فعلی ،افزایش پیدا
کرده است .صنعتگران در فعالیتهای
اقتصادی خود ،درصدی از ریســک را
طبیعی میداننــد و آن را می پذیرند؛
اما هزینههای بیثباتی قابل محاســبه
نیســت.او با بیان اینکه در چرخه تولید
نمیتوان شــاخصهای موثر بر قیمت
تمــام شــده را رهــا و در مقابل بهای
محصول نهائــی را محدود کرد ،تصریح
کرد :اگر قرار اســت دولت یا نهادهای
حاکمیتــی در عرصــه قیمتگــذاری
ورود کنند ،بایستی تمامی الزاماتی که

این قیمت را با یک حاشــیه سود قابل
قبول برای تولیدکننده تعیین میکند،
در نظــر گرفته و اعمال کنند.ســردار
دهقان مداخله در قیمتگذاری خودرو
را برابر رانت و فساد دانسته و اظهار کرد:
بنابراین اگــر میخواهیم با این رانت و
فســاد مواجهه نشویم ،باید اجازه دهیم
تا فضایی شــفاف و واقعی در مناسبات
اقتصادی از جمله تولید و فروش خودرو
شــکل گیرد و یک منطــق صحیح بر
تولید و تجارت حاکم باشد .قطعهسازان
کشور میتواند راهبران سیاست توسعه
اقتصادی در حوزه خودرو باشــند،وی
تاکید کرد :امروز باید تصمیم بگیریم که
جهانی بیاندیشیم و جهانی عمل کنیم؛
اما اگر از صنعتگران کشور انتظار داریم
جهانی عمل کنند ،باید تمام حوزههای
مرتبط با صنعــت از جمله نظام بانکی،
امور مالیاتی ،گمرکات ،تامین اجتماعی
و غیره نیز در ســطح جهانی باشند تا
صنعتگر بتواند خود را ارتقا دهد.

پس از عرضه اماک در بورس کاا ،اکنون طرح عرضه خودرو در بورس کاا روی
میز نمایندگان مجلس قرار دارد و ممکن اســت به زودی شاهد عرضه این کاا
نیز در دومین بورس کشــور باشیم.زمزمه عرضه خودرو در بورس در قالب طرح
ســاماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشــینان به گوش می رسد.
طرحی که گفته شــده اســت به زودی به اجرا خواهد رسید و محور اصلی آن،
عرضه خودرو در بورس کاای ایران به منظور شفافیت باای معامات این بورس
و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کاای مصرفی است.در این راستا ،جواد
فاح-مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاای ایران -در گفت و گویی درمورد این
طرح توضیح داد :خودروهایی که با تیراژ باا وارد کشــور می شــوند و همچنین
خودروهای تولید داخل ،در بستر بورس کاای ایران مورد معامله قرار میگیرند.وی
ادامه داد :در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه ای خواهیم داشت که این قیمت
پایه ،توسط شورای رقابت تصویب و تعیین می شود ،با قیمت پایه روی تابلوی
بورس قرار خواهد گرفت و متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند
کرد .افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده رقابت می شوند و خودرو و به
آن اشخاص تعلق می گیرد.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

تمرکز ذوبآهن تامین ریل داخل کشور است
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان
این که سیاســت موجود وزارت صمت ،جلوگیری از
واردات ریل مترو و راه آهن به کشــور است ،گفت:
ذوب آهن اصفهــان با توجه به نیاز داخل امســال
تمرکزی بر صادرات ریل نخواهد داشــت ،اما از نظر
کیفیت ریل تولیدی مطابق اســتانداردهای جهانی ،هیچ محدودیتی ندارد.
مهرداد توائیان در خصوص آخرین وضعیت تولید ریل این شرکت و دریافت
گواهینامه اســتاندارد ملی ایران برای تولیــد آن ،اظهار کرد :در حال حاضر
ریل ذوب آهن مطابق با اســتاندارد روز دنیا تولید می شود ضمن این که
این شرکت موفق شدگواهینامه استاندارد ملی برای ریل خود را دریافت کند.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان این که حتی تا نیمه نخســت
ســال آینده نیز تعهد تحویل ریل برای  ۶محور مهم کشــور در دستور کار
ذوب آهن قرار دارد ،اظهار کرد :با توجه به سیاست وزارت راه و شهرسازی بر
توسعه حمل و نقل ریلی ،شرکت ذوب آهن در حال حاضر با توجه به نیازهای
موجود کشور ذوب آهن می تواند  ۱۰۰درصد نیازهای ریلی داخل را تامین
کند و در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی در تعامل و هماهنگی کامل
قرار دارد.توائیان با تاکید بر این که در حال حاضر شــرکت ذوب آهن تنها
تولیدکننده ریل در کشور اســت ،خاطرنشان کرد :با وجودی که ذوب آهن
رقیبی در تولید ریل ندارد ،به عنوان تنها فروشنده به بورس کاا ورود کرده
اســت و خریداران براساس قیمت تعیین شده در بورس کاا محصول مورد
نظر خود را خرید می کنند.
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اباغیه جدید شرکت بورس:

ارسال سفارش فروش کمتر از ۵۰۰
هزار تومان ،جز در یک مورد ممنوع شد
بورس تهران برای مدیریت اختاات ســامانه معامات سهام اعام کرد
آن دســته از معاماتی که ثبت سفارش کمتر از  500هزار تومان داشته
باشند ،جز در یک صورت ،مسدود میشوند.بر اساس اطاعیه بورس اوراق
بهادار ،بورس تهران اعام کرد آن دســته از معاماتی که ثبت سفارش
کمتر از  500هزار تومان داشــته باشــند ،جز در یک صورت ،مســدود
میشــوند .بر اساس این اطاعیه ســفارشهای معامات زیر  500هزار
تومان صرفاً در صورتی پذیرفته میشــود که برای فروش سهام به میزان
کل دارایی بر روی آن نماد باشد .در غیر این صورت ضمن مسدود شدن
کد معاماتی اشــخاص حقیقی و حقوقی ،موضوع در کمیته رسیدگی
به تخلفات بررسی میشــود.متن اطاعیه بورس تهران خطاب به کلیه
مدیران شرکتهای کارگزاری به این شرح است :کلیه سهامداران حقیقی
و حقوقــی در نمادهای با دارایی کمتــر از ارزش پنج میلیون ریال که از
ســامانه نامک یا برخط آن کارگزاری اقدام به ورود ســفارش به سامانه
معامات مینمایند ،ملزم میباشند به منظور عدم اخال در فرآیند قیمت
گذاری اوراق بهادار از ورود سفارش یا انجام معامله در حجم کم خودداری
نموده و در سفارشــات با ارزش کمتر از پنج میلیون ریال صرفاً مجاز به
ارسال یک سفارش فروش به میزان کل دارایی بر روی آن نماد هستند؛
بنابراین ورود ســفارش کم حجم به غیــر از مورد مذکور اکیدا ً ممنوع و
تخلف است و در صورت عدم رعایت موضوع مذکور ضمن مسدود شدن
کد معاماتی اشخاص حقیقی و حقوقی ،موضوع در کمیته رسیدگی به
تخلفات بررسی میشود.
یک کارشناس اقتصادی:

سرمایه گذاری بانک ها در بورس
نقدینگی کشور را باا برد
یک کارشــناس اقتصادی گفت :بانکها با خلق پول از هیچ و ســرمایه
گذاری آن در بورس هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول را باا بردند
که این اقدام منجر به رشد بازارهای موازی شد .علی شهیدی ،کارشناس
پولی و بانکی دفتر تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در
گفتگویی رادیویی ،گفت :نوسانات اخیر بازار سرمایه و اتفاقات و تغییرات
تحولیای که در کشــور ما اتفاق افتاد را میتوان از وجوه مختلف بررسی
کرد.شهیدی بیان داشــت :برخاف بانکها ،بورس به تنهایی نمیتواند
خالق پول باشد بلکه باید حتماً نقدینگی از یک بازاری جذب و وارد بازار
سرمایه شود ،بنابراین زمانی که بورس رشد میکند و نقدینگی وارد بازار
سرمایه میشود قاعدتاً باید قیمت بازارهای دیگر نیز کاهش پیدا کند اما
این یک سمت ماجرا است.
سیستم بانکی برای بورس پول جدید خلق کرد
شهیدی افزود :سمت دیگر ماجرایی که منجر به افزایش شاخص بورس
در چند ماه شد و همراه با آن دار و سکه و مسکن هم افزایش پیدا کرد
ایــن بود که چند عامل و چند بازیگر عمده در این افزایش بازار ســهام
دخیل شدند .یکی از این بازیگرها خود سیستم بانکی بود .یعنی سیستم
بانکی با آن قدرتی که میتواند از هیچ ،خلق پول کند و باید با محو پول،
ترازنامهاش را تراز کند پول جدیدی وارد بازار سرمایه کرد.
تزریق  ۵0هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس ،از هیچ!
وی ادامه داد :یعنی پولی که باید از بازار دیگر جذب شده و بعد وارد بازار
سرمایه شود ،از هیچ ،خلق شد و به بازار سرمایه وارد شد .بنابر آمارهای
غیررســمی حدود  50الی  ۶0هزار میلیارد تومان پول و اعتبار جدیدی
بود که خلق شــده و به بازار سرمایه تخصیص داده شده است .این آمار
مربوط به تسهیات جدید در چند ماه اخیر است.کارشناس پولی و بانکی
دفتر تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این
سوال که آیا افزایش شــاخص بورس ،تاثیری در نقدینگی دارد یا خیر،
گفــت :نقدینگی از دو طریق میتوانــد افزایش یابد که به تبع ،منجر به
افزایش قیمتها میشــود .راه اول ،افزایش نقدینگی از طریق خلق پول
بانکی اســت و راه دوم افزایش نقدینگی از طریق افزایش سرعت گردش
پول است.
رشد بورس ،سرعت گردش پول را افزود
وی ادامــه داد :در این باره فرمــول معروفی در اقتصاد وجود دارد به این
ترتیب که میزان نقدینگی ضربدر سرعت ،مساوی است با قیمتها ضربدر
تولیدات کشور ،رشد بورس منجر به این شد که نه تنها میزان نقدینگی
باا برود ،بلکه سرعت گردش پول هم افزایش پیدا کند و نه تنها قیمت
بازار ســهام افزایش پیدا کند ،به دنبال آن دار و سکه هم افزایش پیدا
کند.شهیدی با اشاره به رشد بازارهای موازی با بورس ،تشریح کرد :انتظار
عامه مرم این بود که با رشــد تقاضا در بورس قیمت سایر بازارها پایین
بیاید اما متأسفانه قیمتها باا رفت .دلیل آن نیز هیجاناتی است که منجر
به افزایش سرعت گردش پول بین مردم شد چراکه با رشد بورس ،مردم
میزان خرید و فروشهایشان را زیاد کردند و این اتفاق منجر به این شد
که برای مبادات اقتصادی به میزان مشخص ،به میزان کمتری پول نیاز
باشد و این موضوع سرعت گردش پول را باا برد.

ورق بورس برگشت
شاخص کل بورس دیروز برخاف روزهای گذشته صعودی بود و با بیش
از  30هزار واحد افزایش به کانون یک میلیون و  ۶00هزار واحد بازگشت.
معامات دیروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این
بازار با  30هزار و  ۱9۴واحد افزایش ،رقم یک میلیون و  ۶۱۱هزار واحد
را ثبت کرد .شاخص کل با معیار هم وزن نیز با  ۴۸۸واحد صعودی به رقم
 ۴۱3هزار و  3۶۸واحد رســید.معاملهگران یک میلیون معامله به ارزش
 ۱۴۴هزار و  ۶0میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
فواد مبارکه اصفهان ،نفت و گاز و پتروشــیمی تامین ،ملی صنایع مس
ایران ،معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس
نیز با  322واحد کاهش در رقم  ۱۸هزار و  35واحد ایستاد .در این بازار
 ۶35هزار معامله به ارزش  3۱هزار و ســه میلیارد ریال انجام شد .پلیمر
آریاساسول ،پتروشــیمی مارون ،سرمایه گذاری صبا تامین ،سنگ آهن
گوهرزمین ،پتروشیمی تندگویان ،بیمه پارسارگاد و بانک دی نمادهای
پربیننده این بازار را تشکیل دادند.
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چرا قانون جدید چک اجرایی نمیشود؟

6

چک الکترونیک ،ضامن امنیت مالی جامعه

با تصویب قانون جدید صدور چک ،بندهایی بروزرســانی شده و
مطابــق با تکنولوژی روز دنیا به قانون قدیم افزوده شــد .در این
میان ،قانون چــک الکترونیک ،از مهمترین ایــن بندها بود که
در صــورت اجرا ،امنیت معامات با چــک را تا چندین برابر باا
خواهد برد .نزدیک به  2سال از تصویب قانون جدید صدور چک
میگذرد .قوانین اضافه شده در قانون جدید باید در سررسیدهای
قانونی اجرا شده و به مردم ارائه گردد .یکی از این بندهای قانونی،
قانون چک الکترونیک اســت که از موعــد قانونی آن که آذرماه
 97اســت ،ماهها میگذرد.مزیتهای فراوان این قانون ،ســبب
اهمیت فراوان آن شده و با اجرای آن ،پیشرفت مهمی در زمینه
بانکداری الکترونیکی ایجاد خواهد شد ،با این حال ،بانک مرکزی
به عنوان متولی امور بانکی کشــور ،هیچ قدم مثبتی برای اجرای
چک الکترونیک برنداشته و همچنان مردم چشمانتظار ایجاد این
خدمت پراستفاده هستند.

با اجرای قانون چک الکترونیک ،استناد به اشه کاغذی
از بین میرود
مزایای قانون جدید چک از چند جهت قابل بررســی است ،ابتدا
اینکه با اجرای قانون چک الکترونیک ،اســتناد به اشه کاغذی
از بیــن رفته و این مزیت ،از وقــوع چندین تخلف جلوگیری به
عمل میآورد ،از جمله این تخلفات میتوان به جعل ،دستکاری
و سرقت چک اشاره کرد که هرســاله تعداد زیادی از این موارد
در کشــوردیده میشود .با کاهش این تخلفات ،اتفاقات مثبتی از
قبیل کاهش پروندههای قضایی در دادگاهها و حذف هزینههای
دادرســی پرونده ،امنیت روانی و مالی جامعه و  ...رخ خواهد داد.
از طرفی با اجرایی شــدن قانون چک الکترونیک ،بحث مفقودی
چکهــای کاغذی نیز به حداقل رســیده و باعث آرامش خاطر
دارندگان چک خواهد شــد ،زیرا تا به حال ،تنها سند رسمی از
صادرکننده که نزد دارنده چک است ،همان اشه چک میباشد
با وجــود آنکه هفت میلیــون و 200
هزار خانوار مســتاجر در کشور وجود
دارد تنها  355هزار نفر واجد شــرایط
دریافت وام کمک ودیعه اجاره مسکن
تشخیص داده شــدند که  ۴.9درصد
خانوارهای اجارهنشــین را شامل می
شود و البته آمار پرداخت تعداد وامها
تا کنون بســیار کمتــر از این رقم ها
است .تســهیات مرابحه خرید کاا و
خدمات یا همــان وام اجاره در همین
شــروع پرداختها عــدم کارایی خود
را نشــان داده تــا جایــی که برخی
نمایندگان مجلــس آن را در کاهش
مشکات مستاجران بیتأثیر میدانند.
جدا از آنکه وام کمک ودیعه مســکن
جوابگوی مشکات بازار اجاره نیست،
کند بودن روند پرداخت تسهیات در
بانک ها نیز مصائب را دو چندان کرده
است .طبق اعام بانک مرکزی تا روز
 2۶شهریور ماه از  ۱22هزار متقاضی
دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن که
به بانکها معرفی شــدهاند حدود ۱۸
هزار نفر در بانک ها پذیرش و فقط ۱0
هزار و  270نفر تســهیات را دریافت
کردهاند.البته وزارت راه و شهرســازی
می گوید که به تدریج با آشــنا شدن
کارمندان بانک با کارتابل سامانه اقدام
ملی مســکن روند پرداخت وام اجاره

زیادی کاهش مییابد و نظام مالی کشور ،با ضریب خطایی کمتر
و نظارتــی بااتر اقدام به پایش معامات خواهد کرد.مزیت دیگر
قانون چک الکترونیک ،عدم نیــاز به پیگیری حضوری در بانک
است .درحال حاضر بســیاری از خدمات بانکی مثل انتقال پول،
خرید الکترونیکی ،پرداخت قبوض ،خرید بلیط و ...با اســتفاده از
بانکداری الکترونیکی صورت میگیرد و همین امر موجب آسایش
مردم و صرفهجویی در وقت و هزینه آنها است .با توجه به اینکه
بسیاری از معامات تجاری کشور در بستر چک صورت میگیرد،
با اجرای چک الکترونیک میتوان از ازدحام و شلوغی حضور مردم
در بانکها کاست و حتی در مسائلی مانند کاهش ترافیک و عدم
آسیب به محیط زیست نیز موثر بود.

که با مفقود شدن آن ،دارنده چک دیگر نمیتواند ادعایی داشته
باشد.یکی از مصداقهای این موارد ،آتشسوزی ساختمان پاسکو
اســت که در آن ،تعداد زیادی چک در آتش سوخت و دارندگان
آن چکها برای وصول مطالبات خود ،با مشکات فراوانی مواجه
شدند ،مصداق دیگر این مفقودی ها نیز سیلهای این چندسال
اســت که باعث از بین رفتن تعداد زیادی از اسناد مالی از جمله
چک شده است و مشکات زیادی برای مردم ایجاد کردهاست.

وام اجاره تناسبی با تعداد
مستاجران ندارد
تسریع می شــود .این در حالی است
که فصــل جابجایی به پایان رســیده
و به همین دلیــل برخی معتقدند وام
اجــاره دیگر فایده ای ندارد .مقایســه
اعــداد و رقم های وام اجــاره با تعداد
 7میلیون و  200هزار نفر در کشــور
گویای آن است که با این طرح مشکل
مستاجران حل نمی شود.در کشورهای
توســعه یافته برای تعادل بخشــی به
بازار اجاره احداث مســکن استیجاری
را در دســتور کار قرار میدهند .یعنی
تولید مسکن کوچک متراژ که برخی
نمایندگان مجلس ابتدا از آن استقبال
و پــس از باا گرفتــن انتقادات عقب
نشینی کردند.پس از پایان مهلت ثبت
نام وام اجاره ،وزارت راه و شهرســازی
از ثبتنــام  2میلیون و  220هزار نفر
برای دریافت وام مرابحه مســتأجران
(ودیعه) خبر داد .قرار اســت در تهران
 50میلیون ،کانشهرها  30میلیون و
شهرهای کوچک  ۱5میلیون تومان به
مستأجران واجد شرایط دارای قرارداد
معتبر پرداخت شود .سود این وام ۱3

درصد اســت و مســتأجران در تهران
ماهانه  5۴0هزار تومان ،کانشــهرها
 320هزار و سایر شــهرها  ۱۶0هزار
تومــان پرداخت خواهند کرد .با وجود
تقاضــای  2.2میلیون نفری تنها 355
هزار نفر واجد شرایط دریافت این وام
هستند و البته وزارت راه و شهرسازی
هشــدار داده در هر زمان که مالکیت
متقاضیان احراز شود از لیست دریافت
این وام کنار گذاشته میشوند.
تهران دارای بیشــترین نسبت
خانوارهای مستاجر
بر اســاس سرشــماری ســال ۱395
بیشــترین درصد خانوارهــای اجاره
نشــین به ترتیب در استانهای تهران
بــا  ۴3.5درصد ،البرز با  ۴۱درصد ،قم
 39.3درصد ،کرمانشــاه  35.2درصد
و خراســان رضــوی بــا  3۴.2درصد
تعلق داشــته اســت .کمترین تعداد
اجارهنشینها نیز در استانهای اردبیل
با  ۱9.۴درصد ،گلستان  2۱.۱درصد،
خراســان جنوبی و آذربایجان شرقی

پیشبینی اوضاع بورس در ماههای آینده
یــک تحلیلگر اقتصادی ضمن پیش بینی اوضاع بورس در کوتاه و میان مدت ،گفت :بازار ســرمایه باعث
افزایش نقدینگی نمیشود بلکه سرمایه اسمی و سرعت گردش پول را افزایش میدهد .همچنین ،تا زمانی
که نقدینگی در بورس جذب شود ،تورم ایجاد نمی شود و رشد بورس تورمزا نیست.علی سعدوندی در یک
برنامه اینستاگرامی به سواات مخاطبان درباره وضعیت فعلی و آینده بازارهای اقتصادی کشور ،پاسخ داد و
گفت :اگر وضعیت تورم به همین صورت باقی بماند ،بازار سرمایه حباب دارد ،اما در حال حاضر این حباب
زیاد نیســت .در صورتی که تورم بازارهای موازی از بورس بیشــتر باشد طبیعی است که افراد پول خود را
از بورس خارج کنند و از آنجا که حباب شــکل گرفته در بازار مســکن بی سابقه است ،ممکن است فردی
سرمایه خود را از بورس وارد مسکن کند .وی افزود :در شرایطی که ارز ،طا ،مسکن و...گران است ،وضعیت
بورس نسبت به بازارهای موازی مناسبتر است .هر چه به سمت آخر سال و ابتدای سال بعد حرکت کنیم،
شاخص بورس به یک تعادل میرسد که افراد دارای سهامهای بنیاددار ،ضرر نخواهند کرد و کسانی که در
مرداد ماه وارد بورس شدهاند ،احتماا متتفع خواهند شد.
بورس در میان مدت صعود میکند
این کارشناس اقتصادی بازار سرمایه در روزهای اینگونه را پیشبینی کرد که روند شاخص در کوتاه مدت
نزولی و در میان مدت صعودی باشــد و کسانی که سهامهای بیارزش و براساس شایعات خریدهاند ،ضرر
خواهند کرد اما این ضرر نباید باعث شــود که بازار را ترک کنند بلکه باید از آن درس بگیرند و از این به
بعد با مشورت بیشتر عمل کنند .سعدوندی ادامه داد :اگر خودرو در بورس عرضه شود ،نتایج مثبتی چون
افزایش قیمت بورس کاا ،بهبود وضعیت شرکتهای خودروسازی و اخذ مالیات دارد که در کل این اقدام
میتواند شرکتهای قطعه سازی ،فوادی ،پتروشمیی و بانکها را منتفع کند.
 2میلیونی شدن شاخص بورس یکسال زمان میبرد
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی ،یکسال َ زمان میبرد تا شاخص بورس به دو میلیون و  ۱00هزار واحد برسد.
وضعیت کنونی اقتصاد خیلی بهتر میشود اگر نقدینگی به سمت بازار اوراق برود و دولت دست به انتشار
اوراق بزند و نرخ ســود آن را به باای  25تا  2۶درصد برســاند .سعدوندی یکی از ملزومات بهبود شرایط
اقتصادی کشور را عملیات بازار باز بانکی دانست و گفت :یکی از اصاحات برای اقتصاد کشور این است که
بین بودجه ارزی و ریالی تفکیک صورت گیرد و درآمدهای حاصل از نفت وارد بودجه نشود .عاوه براین،
تسهیل در روند کسبوکارها و اعطای مجوز راه حل اقتصادی است اما متاسفانه جهش تولید در سطح یک
شعار باقی مانده است .اگر تولید را سودآور کنید ،حتما نقدینگی به سمت آن حرکت میکند.

ثبت سیستمی اطاعات چک ،ضامن امنیت و جلوگیری
از پولشویی
با اجرای قانون چک الکترونیک ،تمامی معامات در بستر چک به
صورت سیستمی ثبت شده و مبلغ ،تاریخ دریافت ،تاریخ وصول و
دیگر موارد قانونی صدور چک ،کاما الکترونیکی صورت میپذیرد.
با این کار ،معضل چک در وجه حامل نیز از بین میرود ،زیرا برای
هر بار انتقال چک ،باید مجدد در ســامانه وارد شده و اطاعات را
ویرایش نمود ،در نتیجه بحث پولشویی و فرار مالیاتی نیز تا حد
هر کــدام  2۱.۴درصد و چهارمحال و
بختیاری با  2۱.۸درصد ساکن بودهاند.
در آبــان  ۱390از تعداد  2۱میلیون و
 ۴9هزار و  93۴خانــوار  2۶.۶درصد
خانوارها اجاره نشین بودهاند.
مقایســه بین دو سرشماری سالهای
 90با  95نشان میدهد که خانوارهای
اجــاره نشــین از  2۶.7درصد در کل
کشــور در سال  ۱390به  30.7درصد
در سال  ۱395افزایش یافته است.
علیرضا پاک فطرت عضو کمیســیون
عمران مجلس شورای اسامی با اشاره
به طرح تسهیات ودیعه مسکن گفته
اســت :این مســئله تاثیر بسزایی در
کاهش مشکات مستاجران به همراه
نخواهد داشت.او با بیان این پیشنهاد
که شــهرداریها نســبت به تولید ۱0
درصد از واحدهای مسکونی کانشهرها
برای اجاره به مســتاجران اقدام کنند،
بیان کرده است :این استراتژی در تمام
کشورها اجرایی و تقصیر گسترده ای
در کاهش مشکات بازار اجاره داشته
است البته قانون باید به گونهای اصاح
و تقویــت شــود که قــدرت مالکیت
شهرداریها برای مدیریت این واحدها
باا باشــد تــا مانند تجارب گذشــته
مستاجران بعد از مدتی ادعای مالکیت
پیدا نکنند.

طرح قانون بانک مرکزی به
صحن علنی می رود
طراحان طرح بانکداری جمهوری اســامی به دنبال
ارسال جداگانه بخش های این طرح به صحن علنی
مجلس هســتند و در گام اول قرار است طرح قانون
بانک مرکزی تقدیم هیات رئیسه شود ،.کلیات طرح
بانکداری جمهوری اســامی که در  2۶آذر ماه سال
گذشــته به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسید و
برای بررسی بیشتر و با تصویب نمایندگان به طرحی
دو شــوری تبدیل شــد ،در مجلس دهم به سرانجام
نرســید.با توجه به اینکه این طرح از تلفیق دو ایحه
و دو طــرح به طــرح بانکداری جمهوری اســامی
تبدیل شــده اســت ،طراحان در مجلس یازدهم ،به
دنبال تبدیل تفکیک فصول این طرح هســتند .این
طرح شــامل بخش های قانون بانک مرکزی ،قانون
بانکداری و قانون بانک توســعه است و قرار است در
گام اول بخش قانــون بانک مرکزی در قالب طرحی
جداگانه به صحن علنی مجلس ارائه شود.کارشناسان
بانکی و مقررات گذاری هم معتقد بودند نباید قوانین
بانک مرکزی با قوانین بانکداری با یکدیگر تلفیق و در
قالب یک طرح ارائه شود.طرح قانون بانک مرکزی به
دنبال افزایش استقال بانک مرکزی در برابر دولت و
بانک ها و کاهش هر چه بیشتر نقش دولت در نظام
تصمیم گیری بانک مرکــزی ،افزایش قدرت نظارتی
بانک مرکزی بر بانک ها و موسســات اعتباری است.
مهم ترین اهداف این طرح ایجاد ابزارها و بســترهای
ازم برای کنترل تورم برای بانک مرکزی و مدیریت هر
چه بهتر بازار پول است.

با اجرای چک الکترونیک ،مراجعات به بانک کاهش یافته
و ریسک ابتا به کرونا کمتر میشود
جدای از این مباحث ،شــیوع بیماری کرونا نیز ســبب افزایش
اهمیت اجرای چک الکترونیک شدهاست .طبق آمار کشور ،روزانه
به طور میانگین  350هزار چک در کشور تسویه میشود .حجم
باای این تعداد چک و پیگیری امور تسویه آن در بانکها ،خاف
پروتکلهای بهداشتی اعام شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا
بوده و اگر این روند ادامهدار باشد ،مردم در معرض ابتای بیشتر
به این ویروس خواهند بود .با اجرای چک الکترونیک ،مراجعات
مردم به بانک برای امور مربوط به چک تا حد زیادی کاهش پیدا
کرده و ریســک ابتا به کرونا کم میشــود .به طور قطع ،هر روز
تاخیر در اجرای قانون چک الکترونیک ،کمک به رشــد بیماری
کرونا به دلیل مراجعات حضوری مردم به بانک خواهد بود .بانک
مرکزی باید با برنامهریزی فوق العاده ،این بند قانون جدید صدور
چک را که از موعد قانونی اجرای آن نیز گذشته است را به سرعت
عملیاتی کند ،در غیراینصورت ،روز به روز شاهد ابتای مردم به
دلیل ازدحام در مراکزی مانند بانکها خواهیم بود.

عرضه ارز در نیما رکورد شکست
میزان عرضه ارز در ســامانه نیما در شهریورماه به یک میلیارد و  ۶2۸میلیون
یورو رسیده که از خردادماه سال  9۸تاکنون بیسابقه است.میزان عرضه ارز در
سامانه نیما در شهریور ماه امسال به عدد یک میلیارد و  ۶2۸میلیون یورو رسید
که این رقم در مقایسه با ماه های قبل بی سابقه است.میزان عرضه ارز حاصل
از صادرات در نیما در شــهریور نسبت به مرداد ماه  9۸.2درصد افزایش داشته
اســت .مرداد ماه  97تاکنون فقط در اردیبهشــت ماه سال  9۸میزان عرضه و
خرید ارز در نیما بیش از شهریور ماه امسال بوده است .از ابتدای سال جاری تا
پایان شهریور ماه  ۶میلیارد و  70۸میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده است
و در صورتی که در  ۶ماه دوم سال جاری میزان عرضه ارز همانند شهریور ماه
باشــد ،تا پایان سال  9میلیارد و  7۶۸میلیون یورو دیگر ارز حاصل از صادرات
به سامانه تزریق خواهد شد که با این حساب میزان عرضه ارز در مجموع سال
 99در نیما به  ۱۶میلیارد و  ۴7۶میلیون یورو خواهد رســید .این میزان۶۸2 ،
میلیون یورو بیشتر از میزان عرضه ارز در سال  9۸است.
جزئیات رشد قیمت طا و ارز در  ۶ماهه نخست امسال

سکه  ۱۱۶درصد رشد کرد

بررسی تغییرات قیمت طا و ارز نشان میدهد ،در  ۶ماه نخست امسال قیمت
ســکه  ۱۱۶درصد و دار  79درصد افزایش یافته است .موج صعودی قیمتها
در بازار طا و ارز از ابتدای ســال آغاز شــد و درحالی همچنان ادامه دارد که
رکوردهای باایی برای دار و ســکه در بازار به ثبت رسیده است.قیمت دار از
 ۱۶هزار تومان ابتدای امسال به  27هزار تومان و قیمت سکه نیز از  ۶میلیون
تومان به  ۱3میلیون تومان رسیده است.البته رشد قیمت ها در بازار ارز موجب
شده تا بازارهای موازی نیز تحت تاثیر قرار گیرند و قیمت انواع کاا و خدمات
نیز به دنبال گرانی دار ،افزایش یافته است.دایل مختلفی موجب شده تا بازار
ارز و طا با نوســان قیمتی همراه شود اما مهمترین دایل نوسانات قیمتی از
ابتدای امسال تا کنون عبارتند از مشکات ناشی از کرونا و اختال در صادرات
و واردات ،عدم بازگشــت ارزهای صادراتی ،نوسانات بورس ،تغییرات نرخ سود،
عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ،نگرانی ها از تحریمهای بیشــتر و مهمتر از
همــه بی عملی و بی تدبیری دولت و در مجمــوع جو روانی منفی که در بازار
حاکم شده است.

اصاح آییننامه اجرایی پوشش بیمه سامت
افراد خارجی مقیم کشور
هیات وزیران به منظور تامین نظر مجلس شــورای اســامی و رفع ایراد وارده
در خصوص آیین نامه اجرایی موضوع پوشش بیمه سامت برای افراد خارجی
مقیم در کشــور ،با اصاح آن موافقت کرد.هیات وزیران در جلسه  2۶شهریور
 ۱399به پیشــنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور ،آیین نامه اجرایی جزء ()5
بند (ب) ماده ( )70قانون برنامه ششم توسعه درخصوص پوشش بیمه سامت
برای افراد خارجی مقیم در کشور را اصاح کرد.به موجب اصاحیه مذکور ،کلیه
افراد خارجی مقیم کشور از جمله پناهندگان گروهی دارای مدارک قانونی مورد
تایید وزارت و افراد خارجی دارای گذرنامه ،مشــمول افراد خارجی مقیم کشور
در این آیین نامه می شوند.
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روحانی:

آمریکا نه میتواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را

رئیــس جمهور با بیان اینکه «آمریکا نه میتواند مذاکره را بر
ما تحمیل کند و نه جنگ را» ،تاکید کرد که برای جهان نیز
امروز زمان «نه» گفتن به زورگویی و قلدرمآبی اســت .دوران
سلطه و هژمونی به سرآمده است.حجت ااسام و المسلمین
حسن روحانی سه شنبه شــب به وقت تهران و در سخنانی
کــه به صورت ویدئو کنفرانس در هفتاد و پنجمین نشســت
سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد ،با تاکید
بر اینکه «زندگی با تحریم ســخت اســت اما سختتر از آن
زندگی بدون اســتقال اســت» ،اظهارداشت :آزادی سیاسی
داخلی برای ما بســیار مهم اســت و ما به عنوان کهنترین
دموکراســی در خاورمیانه ،به مردم ســااری خود میبالیم و
آزادی داخلی را با دخالت خارجی ،سودا نخواهیم کرد.رئیس
جمهور گفت :دموکراســی حق حاکمیت ملت است و نه حق
دخالت بیگانه ،آن هم بیگانهای تروریســت و مداخلهجو که
هنوز هم در همان توهم  ۲8مرداد  ۱۳۳۲زندانی است؛ همان
روزی که اسافشان ،تنها دموکراسی آن زمان خاورمیانه را با
کودتا سرنگون کردند.روحانی با اشاره به اینکه «برای ما عزت
و آســایش ملتمان مهم است که با دیپلماسی متکی بر اراده
ملی و همراه با مقاومت به دست میآید»  ،تصریح کرد :ما ابزار
چانه زنی داخلی و انتخاباتی آمریکا نیســتیم و هر دولتی که
در آمریکا انتخاب شود ،به ناچار تسلیم تابآوری ملت بزرگ
ایران خواهد شــد.رئیس جمهور با برشمردن بخش هایی از
کارنامه درخشــان ایران اسامی به عنوان محو ِر صلح و ثبات،
مبارزة با اشــغال و افراط ،و منادی گفتگــو و رواداری پایدار،
اظهار داشت :چنین ملتی شایسته تحریم نیست .جواب صلح،
جنگ نیســت .پاداش مبارزه با افراطگری ،ترور نیست .پاسخ
رای ملتها در ایران ،در عراق و در لبنان ،تحمیل آشوبهای

خیابانی و حمایت از روندهای غیر دموکراتیک نیست.روحانی
گفت :تصویری کــه از برخورد پلیس ایاات متحده آمریکا با
یک شــهرون ِد معترض به سراسر جهان مخابره شد ،برای ما،
آشنا و تکراری بود .این پایی که بر گلو نهاده شد به عنوان پای
استکبار بر گلوی ملتهای مستقل را ،ما به خوبی میشناسیم.
ِ
ملت داور ایران دهههاســت اینگونه بهــای آزادیخواهی

ماکرون در نشست مجمع عمومی سازمان ملل؛

آمریکا قادر به فعالسازی سازوکار
ماشه علیه ایران نیست

رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی خود در هفتاد و پنجمین اجاس مجمع
عمومی ســازمان ملل گفت کــه آمریکا از برجام خارج شــده و نمی تواند
سازوکار موسوم به ماشــه را علیه ایران اجرایی کند .رئیس جمهور فرانسه
ضمن تاکید بر تاش برای حفظ توافق هســتهای ایران موســوم به برجام،
افزود که آمریکا از این توافق خارج شــده و قادر به اجرایی کردن ســازوکار
ماشــه علیه ایران نیست«.امانوئل ماکرون» در ســخنرانی خود در هفتاد و
پنجمین اجاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت :سیاست فشار حداکثری
واشــنگتن ،امکان خاتمه دادن به فعالیتهای بیثباتکننده ایران را فراهم
نیاورده اســت.رئیس جمهور فرانســه با بیان اینکــه اروپاییها از مخالفت
بــا احیای تحریمهای بیــن المللی علیه ایران کوتــاه نخواهند آمد ،احیای
تحریمهــا علیه ایران را موجب خدشــه به اتحاد شــورای امنیت و افزایش
تنشهای منطقهای برشمرد.ماکرون در عین حال مدعی شد :باید چارچوبی
ایجاد کنیم تا مطمئن شــویم ایران هرگز به ســاح هســتهای دست پیدا
نمیکند و عاوه بر آن ،با برنامه موشکهای بالستیک این کشور هم مقابله
میکند.رئیس جمهور فرانســه در بخشی دیگر از ســخنانش ایجاد راهکار
سیاســی برای بحران لیبــی و گفتگوی فعال با ترکیه بــرای جلوگیری از
افزایش تنش در شرق مدیترانه را خواستار شد.
الجمهوریه لبنان

«ظریف» به درخواست پاریس
به مسکو میرود

یک روزنامه لبنانی نوشــت ،وزیر امور خارجه ایران به درخواست فرانسه در
ســفر به روسیه درباره لبنان و موضوع تشــکیل دولت جدید این کشور نیز
با طرف روســی رایزنی خواهد داشــت .وزارت خارجه روسیه هفته جاری
اعــام کرد که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران  ۲۴ســپتامبر
(سوم مهر) به مسکو سفر میکند.روزنامه «الجمهوریه» در خصوص ارتباط
این ســفر با پرونده تشــکیل دولت در لبنان به نقل از منابع آگاه نوشت :در
ســایه نبود موضع جدیدی نزد فرانسویها (برای لبنان) به جز تمدید زمان
پیشــنهادی پاریس تا مدت نامشــخص (جهت تشکیل کابینه) ،تماسهای
مسکو با پاریس و درخواست کمکی که در این رابطه داشته منجر به دعوت
از محمد جواد ظریف به مســکو برای دیدار با همتای روس خود «سرگئی
اوروف» شــد.در ادامه این گزارش آمده :در جدول کاری این سفر عاوه بر
تحریمهــای جدید آمریکا علیه ایران که شــخصیتها و نهادهای مرتبط با
پرونده هســتهای ایران را شامل میشــود تحوات مربوط به پرونده سوریه
و لبنان در ســایه تزلزل تاشها برای تشــکیل دولت جدید ،در راســتای
درخواســت برای حمایت از ابتکار فرانســه نیز وجــود دارد؛ موضوعی که
مسکو و پاریس از طریق تیمی دیپلماتیک که به صورت همزمان مسؤولیت
تماسها با تهران و مســکو را بر عهده داشــت ،راه را برای آن هموار کردند
و روســیه بدون محافظهکاری با آن همراه شــده اســت«.مصطفی ادیب»
نخستوزیر مکلف لبنان در سخنان هفته جاری خود به تاش برای تشکیل
هر چه زودتر دولت متشــکل از افراد متخصص و موفقیت طرح ارائه شده از
طرف فرانسه فراخواند.
با برگزاری مراسمی؛

«لوکاشنکو» برای ششمین بار به عنوان
رئیس جمهور ادای سوگند کرد

«الکســاندر لوکاشــنکو» ظهر امروز برای برای بار ششم به عنوان رئیس
جمهور باروس ادای ســوگند کرد.بــه گزارش اینترفکس« ،الکســاندر
لوکاشنکو» که از ســال  ۱۹۹۴قدرت را در باروس در اختیار دادر ،ظهر
امروز چهارشنبه برای ششمین بار به عنوان رئیس جمهور این کشور ادای
سوگند کرد .در  ۹اوت  ،۲۰۲۰طبق پیشبینیهای اولیه ،لوکاشنکو برای
ششــمین دوره به عنوان رئیسجمهور باروس انتخاب شد.مراســم امروز
درحالی برگزار شد که باروس همچنان صحنه اعتراضاتی است که از ماه
آگوســت یعنی بعد از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آغاز شده اند.
معترضین که با تحریک کشــورهای غربی به میدان آمده اند مدعی انجام
تقلب در انتخابات هستند.

و رهایی از ســلطه و اســتبداد را پرداخت نموده است.رئیس
جمهور با تاکید بر اینکه «ادعاها ماک نیســت و تنها عمل
ماک اســت» ،گفت  :ادعا کردند که بــرای مبارزه با صدام
بــه منطقه آمدهاند ،درحالیکه خــود ،این هیوا را در جنگ
تحمیلی علیه ایران تنومند ساختند و او را با ساح شیمیایی
و مدرنترین جنگ افزارها ،تسلیح کردند .از مبارزه با تروریسم

و داعشی دم میزنند در حالی که خود آن را ایجاد کردهاند و
برای این جنایت خود از ملتهای منطقه طلبکار هم هستند.
روحانــی افزود :بــه دروغ ما را متهم به تاش برای ســاخت
ساح هستهای میکنند و به بهانه اشاعه ،این یا آن را تحریم
میکنند ،در حالیکه جر ِم استفاده از ساح هستهای در تاریخ
بشــریت را ،تنها به نام خود ثبت کردهاند و تنها رژیم دارندة
ساح هستهای در منطقه غرب آسیا ،بازیگر خیمه شببازی
آنهاســت .رئیس جمهور با بیان اینکه» از حقوق بشر سخن
میگویند ولی با فشــار حداکثری ،معیشت ،سامت و حتی
حــق حیات همه ایرانیان را هدف گرفتهاند» ،اظهارداشــت:
خود و دست نشاندگانشان ،در هرچه جنگ و اشغال و تجاوز
در فلســطین و افغانستان و یمن و ســوریه و عراق و لبنان و
لیبی و ســودان و سومالی است ،مســتقیماً به آتش افروزی
مشغولند ولی ایران را مســئول شکستهای محتومشان در
برابــر اراده مردم منطقه میدانند.روحانی با اشــاره به فروش
صدها میلیارد دار ساح به منطقه و تبدیل آن به انبار باروت،
گفت :اینها ولی بر خاف همه قواعد حقوقی و اجماع جهانی،
بیهوده میکوشند تا ایران را از حداقل نیازهای دفاعی محروم
ساخته و محدودیتهای تسلیحاتی ایران را به رغم نص صریح
قطعنامــه  ،۲۲۳۱تمدید کنند.رئیس جمهــور با قدردانی از
رؤسای دورهای شــورای امنیت در ماههای اوت و سپتامبر و
تشــکر از ســیزده عضو این نهاد به ویژه کشورهای روسیه و
چین ،اظهارداشت :دو بار «نه» قاطع شورای امنیت به استفاده
ابزاری و غیرقانونی آمریکا از این شورا و قطعنامه  ،۲۲۳۱یک
دوران گذار نظام بینالملل در
پیروزی نه برای ایران که برای
ِ
جهان پساغربی است که رژیم مدعی هژمونی ،در چنین انزوای
خودساخته ای ،فرو رود.

نماینده ایران در نشست شورای حقوق بشر

رویکرد اروپا در قبال تحریمهای آمریکا انفعالی است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی
ایران در دفتر ســازمان ملل در ژنو در
نشست شورای حقوق بشر ،تحریمهای
یکجانبــه را جنایــت علیه بشــریت
خوانــد و رویکرد انفعالی اروپا در قبال
تحریمهــای ثانویه آمریــکا را مردود
دانست ،.اسماعیل بقایی هامانه سفیر
و نماینده دائم جمهوری اسامی ایران
در دفتر سازمان ملل در ژنو ،درنشست
شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاکید
بر اینکه تحریمهــای یکجانبه ،اقدام
متخلفانه بینالمللی بوده و مسئولیت
بینالمللی واضعــان و مجریان آنها را
در پــی دارد ،این تحریمها را به دلیل
تبعات حقوق بشری آن بر شهروندان
عادی ،جنایت علیه بشــریت خواند و
خواستار وحدت نظر جامعه بینالمللی
در برابر این بیعدالتی آشــکار شــد.
ســفیر جمهوری اســامی ایران در
جریــان گفتوگوی تعاملــی با خانم
«آلنا دوهان» گزارشــگر ویژه موضوع
آثار منفــی اقدامات قهــری یکجانبه

بر بهرهمندی از حقوق بشــر ســخن
میگفت ،ضمن اشــاره به بی توجهی
آمریــکا بــه درخواســتهای متعدد
دبیرکل ســازمان ملل ،کمیسر عالی
حقوق بشــر و همچنین سازوکارهای
حقوق بشــری برای لغو تحریمها ،این
رویکرد رژیم آمریــکا را زنگ خطری
جدی برای جامعه بین المللی برشمرد
و خواستار مقابله با آن شد.بقایی هامانه
ادعای اخیر آمریکا مبنی بر بازگرداندن
یکجانبه قطعنامههای لغو شده شورای
امنیت ،به رغم مخالفت قاطع اعضای
شــورای امنیت با آن را نشانه دیگری
از قلدرمآبی آمریکا و بی اعتنایی هیأت
حاکمه این کشور به حقوق بینالملل
و منشــور ملل متحد توصیف کرد.وی
تصریح کرد که حتی نهادهای قضایی
بینالمللــی مثل دیــوان بینالمللی
کیفری نیز از شر اعتیاد آمریکا به ابزار
تحریم و ارعاب مصون نمانده است.ازم
به ذکر است ،وزیر خارجه آمریکا اخیرا
دادســتان و چند نفر از قضات دیوان

بینالمللی کیفری را به دلیل پیگیری
پرونده اتهامــی علیه ارتــش آمریکا
در افغانســتان ،تحریــم کردونماینده
جمهوری اســامی ایران بــا تاکید بر
مسئولیت کشــورهای تحریمکننده،
به بقیه کشورها نیز یادآوری کرد که
طبق حقــوق بینالملل نباید اقدامات
متخلفانه کشــورهای دیگــر را مورد
شناســایی قرار داده و یــا اجرا کنند،
زیرا بر خاف حق حاکمیتی و تعهدات
بینالمللی آنها در زمینه حقوق بشــر
اســت .بقایی هامانه با بیان اینکه در
عمل هیچ اســتثنای بشردوستانهای
وجود نداشته و این ادعاها کاما فریب
و ریاکاری اســت ،تاکید کرد که ایران
به سیاســت مقاومت حداکثری خود
در برابر فشــار غیر قانونی و ناعادانه
آمریکا ادامه خواهــد داد.ازم به ذکر
است در جریان جلسه بررسی موضوع
اقدامات قهرآمیز یکجانبه ،تعداد زیادی
از کشــورهای در حال توسعه با اشاره
به آثار و تبعــات تحریمهای یکجانبه

بر حقوق بشــر ،از ادامه کار گزارشگر
ویژه ســازمان ملــل در ایــن زمینه
حمایت کردند.کشــورهای اروپایی به
همراه ژاپــن ،کانادا ،اســترالیا و کره
جنوبی در اقدامی که به نظر میرســد
از قبل هماهنگ شــده بود از هرگونه
مشــارکت و اعام موضع در رابطه با
موضوع تحریمهای یکجانبه خودداری
کردند.همچنین بنا به پیشنهاد سفیر
کشورمان ،شورای حقوق بشر به احترام
مرحوم ادریس جزایری ،گزارشگر قبلی
ســازمان ملل در حــوزه تحریمهای
یکجانبه ،با یک دقیقه ســکوت به وی
ادای احترام کــرد .ادریس جزایری به
عنوان اولین گزارشــگر ویژه بررســی
تبعــات حقــوق بشــری تحریمهای
یکجانبه ،با تهیه گزارشها و بیانیههای
متعدد در مورد آثار منفی تحریمهای
یکجانبه آمریکا ،خدمات ماندگاری در
عرصــه حقوق بشــر و تبیین ماهیت
غیرقانونــی و ضدبشــری تحریمهای
یکجانبه داشت.

اردوغان:

موضوع هسته ای ایران باید از راه گفتگو حل شود

رئیس جمهــور ترکیه در هفتــاد و پنجمین مجمع
عمومی سازمانملل ضمن تاکید بر حل موضوع هسته
ای ایران از راه گفتگو ،اعام کرد :ساختار شورایامنیت
باید اصاح شــود.به گزارش خبرگزاری آناتولی ،رجب
طیب اردوغــان رئیس جمهور ترکیه در ســخنرانی
مجازی خــود در هفتاد و پنجمیــن مجمع عمومی
سازمان ملل اعام کرد :باید در ساختار شورای امنیت
سازمان ملل بازنگری آغاز شده و به سرعت اصاحات
جامع را آغاز کنیم .اوایل همه گیری کرونا با منظرهای
مواجه شدیم که کشورها به حال خود رها شده بودند؛
به این ترتیب بار دیگر حقانیت نظریه «دنیا بزرگتر از ۵
کشور است» که سالهای سال است بر آن اصرار دارم،
اثبات شــد.رئیس جمهور ترکیه بی اشــاره به تهاجم
کشورش به خاک یک کشور مستقل بر خاف قوانین
بین المللی و منشــور ملل متحد گفــت :ما بهعنوان
جامعه جهانــی نمیتوانیم بدون اتخــاذ یک نگرش
اصولی واحد نســبت به همه سازمانهای تروریستی،
راه حل دائمی برای مســئله ســوریه پیدا کنیم! وی

در اشــار ه به ویروس کرونا نیز گفت :مهم نیست که
واکســن (کرونا) در کدام کشــور تولید شود ،مهم آن
است که به نفع همه بشریت مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس جمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد :موضوع برنامه
هسته ای ایران باید با گفتگو و از راه دیپلماتیک و طبق
قانون بین المللی حل و فصل شود.اردوغان در خصوص
موضوع فلسطین نیز هشدار داد :کشورهایی که برای

دیدار نماینده ویژه گوترش با حکیم؛
تاکید بر برگزاری انتخابات سالم و آزاد
ســید عمار حکیم در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق بر
برگزاری انتخابات آزاد و ســالم به نحوی که منجر به بازگشت اعتماد میان مردم
و صندوقهای رای شود ،تاکید کرد.به گزارش دفتر اطاع رسانی جریان حکمت
ملی« ،ســید عمار حکیم» ،رهبر جریان حکمت ملی و ائتاف عراقیون در دیدار
با «جنین هنیس پاسخارت» ،نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور
عراق درباره تازهترین تحوات سیاســی این کشور و نقش سازمان ملل در کمک
به پروندههای مورد اهتمام مشترک رایزنی کرد.در این دیدار که در دفتر جریان

افتتاح ســفارتخانه در قدس اعــام آمادگی کردهاند،
با ایــن رفتارها تنها به پیچیده کردن هرچه بیشــتر
اختافات دامن میزنند.رجب طیب اردوغان پیرامون
تنش ها در مدیترانه شــرقی میان آنــکارا و آتن هم
اضافه کرد :پیشنهاد میدهیم یک کنفرانس منطقهای
با مشارکت تُرکهای قبرس با توجه به مطالبات مردم
کشورهای منطقه برگزار شــود .اقدامات بیهوده برای
طرد کشورمان از مدیترانه شرقی به هیچ وجه شانس
موفقیت ندارند .دلیل مشکات امروز منطقه اقدامات
یکجانبه یونان و بخش رومنشــین قبرس است که از
سال  ۲۰۰۳به دنبال مطالبات بیشتر بودند .در پشت
صحنه تنش در مدیترانه شرقی کشورهایی وجود دارند
که با منطق «آنکه برنده شــود ،همه چیز را میبرد»
عمل میکنند .تنها مانــع راهحل (در قبرس) رویکرد
آشــتیناپذیر و ناحق بخش رومنشــین است .از هر
راهحلی که امنیت مردم تُرک قبرس را تامین و حقوق
تاریخی و سیاســی جزیره را به صورت پایدار تضمین
کند ،حمایت میکنیم.

حکمت ملی در بغداد برگزار شد ،حکیم مجددا حمایت خود از برگزاری انتخابات
پیش از موعد را اعام کرد و از فراکسیونهای سیاسی خواست موضوع حوزههای
انتخابیــه را تعیینتکلیف کنند و چالشهای مرحله کنونی را مدنظر قرار دهند.
رهبر جریان حکمت ملی در ادامه ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد و ســالم
به نحوی که منجر به بازگشت اعتماد میان مردم و صندوقهای رای شود ،اظهار
داشــت :این امر تنها با برگزاری انتخابات به دور از سلطه ساح و اموال سیاسی
و تخریب شــخصیتها امکانپذیر است.ســید عمار حکیم در پایان بر پیگیری
پیشنهادات و توصیههای دوازدهمین مراسم روز اسامی مبارزه با خشونت علیه
زنان و پروندههای افراد ربوده شده و احقاق حق زنان نجات یافته از چنگال گروه
تروریستی داعش تاکید کرده و ایفای نقش پررنگتر سازمانهای بینالمللی در
این پرونده را خواستار شد.
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گزیده خبر
منابع آمریکایی:

حتی با پیروزی «بایدن» بخش زیادی
از تحریمهای ایران باقی میماند

منابعی آمریکایی ضمن اشاره به قصد کاخ سفید برای تشدید تحریم ایران
و حزباه ،گفتند ،اینگونه نیست که در صورت پیروزی نامزد دموکرات در
انتخابات پیش رو تحریمهای ایران لغو شود.روزنامه کویتی «الرأی» به نقل
از منابع آمریکایی عالیرتبه نوشت ،واشنگتن قصد دارد طی سه ماه آینده
تحریمهای مالی علیه حزباه و ایران را تشدید کند.الرأی امروز چهارشنبه
نوشت ،مقامات فعلی دولت آمریکا معتقدند که تحریمها «تضمین» است
و در صورتــی که «دونالد ترامپ» بــرای دور دوم رأی نیاورد و نامزد حزب
دموکرات «جو بایدن» رئیسجمهور شــود باز هم مقدار زیادی از تحریمها
باقی خواهد ماند.الرأی افزود ،تحریمهای آمریکا علیه حزباه بر اســاس
قانون موسوم به مبارزه با تروریســم انجام میشود و مانند اقدامات اداری
اســت که تحت تأثیر تصمیمهای سیاســی یا حزبی رئیسجمهور آمریکا
نیســت ،این بدان معناســت که صرفنظر از آنچه برای ایران رخ میدهد،
تحریمهــای آمریکا علیه حزباه و متحــدان آن در لبنان تا اطاع ثانوی
باقی خواهد مانــد.در ادامه این گزارش آمده ،همچنین در صورت پیروزی
جو بایدن و بازگشت وی به برجام ،تحریمهای آمریکا علیه سوریه از جمله
تحریم موســوم به «سزار یا قیصر» باقی میماند.این منابع آگاه سپس ادعا
کردنــد :مقامات دولت ترامپ معتقدند که لغــو تحریمهای ایران بویژه در
بخش هستهای و موشــکی یا حمایت مالی از تروریسم ،کار آسانی نیست
و هزینه سیاسی زیادی برای واشــنگتن خواهد داشت بنابراین جو بایدن
(اگــر قصد اینچنیــن کاری را دارد) باید دلیل تعلیــق تحریمها از برخی
بخشها در ایران را توجیه کند که این موضوع پیچیدهای اســت.انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا قرار است در سوم نوامبر ( ۱۳آبان) برگزار شود .در
حالی که کمی بیشــتر از پنج هفته تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا زمان باقی است ،نظرسنجیها از پیشتازی جو بایدن در برابر دونالد
ترامپ حکایت دارد.

درخواست آلمان از انگلیس برای تغییر
رویکرد در مذاکرات پسا برگزیت

معاون وزیر امور خارجه آلمان ضمن انتقاد از طرح جانســون برای اصاح
توافق برگزیت خطاب به لندن گفت :دست از این مسخره بازیها بردارید.
به گزارش «دویچه وله» آلمان ،آلمان به عنوان رئیس دورهای اتحادیه اروپا
از انگلیس تغییر رویکرد در مسئله برگزیت را درخواست کرد«.مایکل رات»،
معــاون وزیر امور خارجه آلمان خطاب به لندن گفت« :دوســتان عزیر در
لندن دست از این مسخره بازی ها بردارید».وی تاکید کرد :ما در مذاکرات
درباره مناسبات آینده بین طرفین آماده انعقاد یک توافق منصفانه هستیم،
اما زمان در حال اتمام اســت.رات به عنوان نماینده رئیس دوره ای اتحادیه
اروپا در سخنانی در بروکسل نتیجه مذاکرات تا کنون انجام شده را دلسرد
کننده نامید.میشــل بارنیر ،مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات
برگزیت می خواهد روز چهارشنبه با همتای انگلیسی خود درباره وضعیت
مذاکرات صحبت کرده و زمینه برای دور بعدی مذاکرات در هفته آینده را
فراهم کند .کمیته مشــترک اجرای توافق منعقد شده برگزیت قرار است
دوشنبه آینده تشکیل جلسه دهد.مایکل رات همچنین انتقاد شدیدی به
طرح بوریس جانســون ،نخســت وزیر انگلیس برای اصاح توافق برگزیت
وارد کــرد و تاکید کرد که نقض اصول اساســی توافق برگزیت کاما غیر
قابل قبول است.

برج ایفل به دلیل تهدید به بمبگذاری
تخلیه شد

برج ایفل که در پایتخت فرانســه میباشــد به دلیل تهدید به بمبگذاری
تخلیه شد ،.به دنبال گزارشاتی مبنی بر تهدید به بمبگذاری در برج ایفل
شــهر پاریس ،این مکان و منطقه اطراف آن تخلیه شــد.برج ایفل پس از
دریافت هشــداری درباره اقدام تروریســتی در آن و اینکه مردی تهدید به
منفجر کردن آن کرد ،بســته شــد .همچنین پلیس فرانسه با محاصره آن
و بســتن جادههای اطراف اقدام به تخلیه برج ایفل کرد.بر اساس گزارش
شــبکه تلویزیونی محلی پاریس ( ،)BFMپلیس حوالی ظهر به وقت محلی
یک تماس تلفنی از فردی دریافت کرد که در آن فرد ناشــناس ادعا کرده
که بمبی در برج ایفل پاریس کار گذاشــته اســت .پلیس اکنون در حال
جستجوی بمب احتمالی اســت.یک روزنامه نگار فرانسوی هم در توئیتی
نوشته اســت که مردی تهدید کرده که همه چیز را منفجر میکندو برج
ایفل محاصره شده و عملیات پلیس برای کشف و خنثیسازی بمب ادعایی
در جریان است.

کشته شدن  ۴عنصر گروه واگنر
بر اثر سقوط بالگرد در «جفره» لیبی

سخنگوی ستاد عملیات مشترک ســرت و جفره ارتش لیبی از کشته شدن
چهار عنصر گروه واگنر بر اثر سرنگونی یک بالگرد حامل مهمات در مرکز این
کشور خبر داد.به گزارش القدس العربی« ،عبدالهادی دراه» ،سخنگوی ستاد
عملیات مشترک سرت و جفره ارتش لیبی دیروز -چهارشنبه -اعام کرد که
چهار تن از عناصر وابســته به گروه واگنر روسیه بر اثر سرنگونی یک بالگرد
حامل مهمات در مرکز این کشــور کشته شدند .دراه گفت« :بالگردی حامل
عناصر روس و مهمات در شهرک «سوکنه» واقع در شهر جفره سقوط کرد».
وی در ادامه افزود« :بر اســاس اطاعات اولیه این بالگرد منفجر شد که بر اثر
آن  ۴عنصر گروه واگنر کشــته شدند».دراه گفت که این بالگرد عازم یکی از
میادین نفتی بوده که این عناصر از آن به عنوان اتاق عملیات استفاده میکنند.

یونان و ترکیه به زودی پشت میز مذاکره

وزارت خارجه یونان اعام کرد ،شصت و یکمین مذاکرات اکتشافی با ترکیه
به زودی در اســتانبول آغاز میشود.به گزارش اسکای نیوز ،وزارت خارجه
یونان اعام کرد ،این مذاکره با ترکیه برای اولین بار از ســال  ۲۰۱۶انجام
خواهد گرفت.این در حالی است که سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه
اظهار کرد :محل انجام برگزاری مستقیم بین ترکیه و یونان مشخص نشده
اما مقدمات برگزاری این نشست در دست انجام است.رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهوری ترکیه پیشــتر طی امروز پیشــنهاد برگــزاری کنفرانس
منطقهای درباره بحران مدیترانه شــرقی را داده بود.او بر آمادگی کشورش
برای مذاکره با یونان جهت کاهش تنش تاکید کرد؛ تنشی که بر سر حفاری
ترکیه به منظور یافتن منابع انرژی و مخالفت یونان با این مساله به وجود
آمده است.
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سعادتهمیزوستاندمدد
بودزرحکمشهمیشهقدر
هررسماوراهگیردنفاق

چهره روز
لوئی فیلیپ
لوئــی فیلیپ یا لوئی فیلیپ یکم (به فرانســوی:
()Louis-Philippe Ierزادهٔ  ۶اکتبر  – 1773مرگ
 ۲۶اوت )1۸۵۰آخرین پادشــاه فرانسه از 1۸3۰
تا  1۸۴۸بود .در دوران جنگهای انقابی او خود
را با فرماندهی ســربازانش به عنوان دوک شارتر
به دیگران شناساند اما با اعام تصمیم جمهوری
مبنی بر اعدام لویی شــانزدهم شکست خورد .او
در ســال  1793هنگامی که ارتباطش با توطئه
احیای ســلطنت فرانسه آشــکار شد به سوئیس
گریخــت .پدرش لویی فلیپ دوم مورد اتهام قرار
گرفت و اعدام شــد و لویی فلیــپ به مدت ۲1
ســال تا بازگشــت بوربونها به سلطنت در تبعید
باقی ماند .او پس از پســر عمویش شارل دهم به سلطنت رسید و با انقاب ژوئیه مجبور
به کناره گیری شــد .پادشــاهی لویی فلیپ به عنوان سلطنت ژوئیه شناخته می شود که
در تســلط صنعتگران ثروتمند و بانکداران بود .او در سالهای 1۸۴۰-1۸۴۸خصوصا تحت
تاثیر فرانســوا گیزو دولتمرد فرانسوی سیاستهای محافظه کارانه ای را دنبال می کرد .او
همچنین دوســتی با بریتانیا را ارتقا داد و از توسعه سیاستهای استعماری خصوصا تصرف
الجزایر پشــتیبانی کرد .محبوبیت او پس از به وخامت گذاشتن شرایط اقتصادی در سال
 1۸۴7کاهش یافت و او با وقوع انقاب در سال  1۸۴۸مجبور به کناره گیری شد .او باقی
عمر خود را در انگلســتان در تبعید به سر برد .طرفداران او به عنوان اورلئانیست شناخته
میشــدند که در تقابل با لجیتیمیست ها که از دودمان اصلی سلسله بوربون حمایت می
کردند بودند.

پیشنهاد

بودملکرادولتشقهرمان
بودتنگبانعمتاوزمین
مرارارراحضرتشمستقر

فرهنگ

تخریب های سیل تالش

هرراهاوراهیابدریا
بودجاهراخدمتشکیمیا
بودپستباهمتاوسما
مراَحْراررارگهشمُلْتَجا

تاثیر مولتی ویتامین های مختلف
در مبارزه با کرونا

ورزشی

محققان توصیه میکنند افراد برای افزایش سیســتم ایمنی بدن از
مولتی ویتامینها در مبارزه با بیماری کووید 19 -اســتفاده کنند.
مصــرف ویتامینهــا باید منطقی باشــد زیرا مصــرف زیاد برخی
ویتامینها با عوارضی همراه است .مصرف میوهها و سبزیجات تازه
در رژیم غذایی روزانه به عنوان منبع غنی ویتامینها توصیه میشود.
شواهد و پاسخهای علمی در مورد ویروس کرونا میپردازد؛ توصیه
می شود افراد از مولتی ویتامینها برای افزایش سیستم ایمنی بدن
برای مبارزه با بیماری کووید 19 -استفاده کنند .نکته مهم این است
کــه مصرف ویتامینها باید منطقی باشــد .زیرا مصرف زیاد برخی
ویتامینها با عوارضی همراه است .مصرف میوهها و سبزیجات تازه در
رژیم غذایی روزانه به عنوان منبع غنی ویتامینها توصیه می شود.

زمان رونمایی از لباس کاروان ایران در المپیک
به گفته رئیس ستاد فرهنگی المپیک توکیو ،از میان طرحهای نهایی شده برای پوشش اعضای کاروان اعزامی به این بازیها در
دو بخش رســمی و ورزشی مردان و زنان ،لباسهای منتخب تا آذرماه رونمایی میشود .بیشتر از یک سال از همکاری کارگروه
ســاماندهی مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی با کمیته ملی المپیک برای طراحی پوشش اعضای کاروان ایران در
بازیهای المپیک توکیو میگذرد اما هنوز طرحهای نهایی معرفی و رونمایی نشدهاند در حالی که تا زمان جدید برای برگزاری
این بازیها کمتر از یک سال باقی مانده است .البته قرار بود سلسله نشستهای برگزار شده در رابطه با نمونههای دریافتی برای
لباس کاروان المپیک و داوری تخصصی آنها ،اوایل اسفندماه با انتخاب نهایی به نتیجه برسد اما فراگیری جهانی ویروس کرونا و
تصمیم کمیته بینالمللی المپیک برای تعویق یک ساله المپیک توکیو ،انجام این مهم در این بازه زمانی که نصراه سجادی وعده
انجامش را داده بود ،لغو و در مجموع روند حرکتی آن را کندتر کرد .حاا اما با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری سی و دومین
دوره بازیهای المپیک قرار اســت پرونده نیمه باز طراحی پوشــش لباس کاروان ایران به جریان بیفتد و نمونههای نهایی شده
از ُکمد خارج شوند تا بااخره مشخص شود ورزشکاران و همراهان آنها در توکیو چه پوشش رسمی و ورزشی خواهند داشت.

تخت گاز

باتکلیفی سریال های شبکه نمایش
خانگی و یک پیشنهاد
رییس هیــات مدیره آیفیک گفت :شــبکه نمایش
خانگی امروز به دلیل توقــف صدور مجوز تولید ،در
باتکلیفی به سر می برد و زندگی بسیاری از فعاان
این عرصه در خطر اســت .سید امیر پروین حسینی
گفت :این انجمن فعالیت خود را  11سال پیش آغاز
کرده است .در این ســالها نظر این صنف را درباره
صاحیت تهیهکنندگی میپرسیدند .شورای داوری
آیفیک نیز موفق عمل کــرده و در این زمان پرونده
حل نشــده وجود نداشته است .اخیرا از این پتانسیل
استفاده نشده است و اگر اسامی اعضای این صنف را
نگاه کنیم ،درمییابیم ایــن اعضا با تمام قوا و بدون
هیچ چشمداشتی به دنبال حل مشکات صنفی خود
هستند .اما بی مهری میشود و گاه تصمیماتی گرفته میشود که به سود کسی نیست .در ادامه
پروین حســینی عنوان کرد :برای تولید یک سریال  ۵۰تا  ۲۰۰نفر درگیر کار میشوند .این مهم
اشتغالزایی میکند و در حوزه توزیع نیز بخش دیگری درگیر کار میشوند .قوانین میگوید برای
تولید باید مجوز بگیریم و اگر اجازه نداشته باشیم نیروهای بازدارنده از کار گروه تولید جلوگیری
میکنند .امروز جلوی مجوزها هم گرفته شده و وزارت ارشاد اعام کرده تا اطاع ثانوی برای تولید
سریال مجوز نمیدهد و صدا وسیما نیز این مهم را متوقف کرده است .اکنون وزارت ارشاد مجوز
نمی دهد و صدا و سیما می گوید در حال تدوین ساز و کار است .سرمایههای بخش خصوصی در
این راه متوقف شده و این باتکلیفی سبب فرار سرمایهگذاری در تولید تصویر میشود و زحمت
همکاران برای متقاعد کردن سرمایهگذاران برای تولید اثر ،بینتیجه میماند.

کفایتهمیزوفزایدبها
بودشامرشهمیشهقضا

از هر دری خبری

قرآن و جهانهای موازی
برخــاف آنچه که انتظــار میرود کتــاب قرآن و
جهانهای مــوازی هدفی در جهــت پیوند علم و
دین ندارد و هیچگاه هم نخواهد داشــت .شاید هم
مخاطب پس از مطالعه کتاب به چنین برداشــتی
برسد اما خب نگارنده در تالیف کتاب به دنبال چیز
دیگری بوده اســت .کتاب در سادگی هرچه تمامتر
به توضیح مفاهیمی چون «ســادگی» و «زیبایی»
میپــردازد و چنان توصیف میکند که این مفاهیم
در هر ایدهای نقشــی بنیادین ایفــا میکند .از این
جهــت از عناصر یگانه و چندگانــهی یونانی گرفته
تــا ُمثُــل افاطونی ،اعــداد فیثاغــورث و اتمهای
دموکریتوس شــروع میکند تــا بتواند با دو مفهوم
«ســادگی» و «زیبایی» ،جهان را تبیین کند .و در این خال نیز گاه و بیگاه نشــان میدهد
که چطور ایدهی جهانهای موازی در پشــت این دو مفهوم کمین کرده اســت .نهایتا از میان
آن همــه افکار و ایدههای یونانی ،بعد از قرنها تاش و کوشــش نظریهی اتمی راه خود را در
«شــیمی» پیدا میکند؛ به نوعی شــیمیدانها نظریهی اتمی را از دل تاریخ حفاری کردند.
ســپس این میراث به فیزیکدانها رســید .به همین منوال کتاب مسیر خود را ادامه میدهد
تا به مکانیک کوانتومی برســد .نگارنده نشــان میدهد که با بررسی و کندوکاو برخی مفاهیم
ماننــد ماده ،حرکت ،فضــا – زمان ناگهان میتوان به ایدهی جهانهای موازی رســید .اولین
فصل کتاب که بررســی ذات و ماهیت ماده از یونان باســتان تا عصر امروز میپردازد؛ به نوعی
محسوســی نشان میدهد که هر گاه در ماهیت ماده کندوکاو کنیم در مییابیم واقعیتی دیگر
پشت حقیقت ماده قرار دارد.

گنجینه

فراخوان مرسدس-ای ام جی  GT، GT Sو  C63به خاطر مشکات آایندگی
چندین محصول مرسدس-ای ام جی به خاطر احتمال وجود ایراداتی در  ECUکه میتواند منجر به ایجاد مشکاتی در آایندگی
آنها شــود فراخوان شــدهاند .این فراخوان مختص خودروهای  GT، GT Sو  C۶3مدلهای  ۲۰1۵تا  ۲۰1۸بوده و در استرالیا
اعام شده است .هنوز مشخص نیست که آیا مدلهای حاضر در بازارهای بزرگی همچون آمریکای شمالی و اروپا نیز شامل این
فراخوان خواهند شد یا خیر .اطاعات منتشر شده توسط کمیسیون رقابت و مصرفکننده  ACCCاسترالیا نشان میدهد 9۵۶
دســتگاه از محصوات مرســدس که بین اول می  ۲۰1۵تا  3۰جوای  ۲۰17تولید شدهاند شامل این فراخوان میباشند .طبق
گفته این سازمان اگر پیشرانه برای حدود سه روز خاموش باقی بماند احتمال وجود عیب در کامپیوتر خودرو وجود داشته و پس
از آن پیشرانه خودرو با استانداردهای آایندگی و ایمنی مدنظر هماهنگی نخواهد داشت .اگر خودرو به مدت بیش از  ۶7ساعت
خاموش بماند واحد کنترل پیشرانه شاید عملکرد صحیح خود را نداشته باشد و خودرو احتمااً استانداردهای آایندگی موردنیاز
را پاس نخواهد کرد .به مالکان خودروهای تحت تأثیر این فراخوان توصیه شده خودروی خود را به نزدیکترین نمایندگی مرسدس
ببرند .تکنسینهای این خودروساز هر خودرو را بررسی و نرمافزار آن را بهروز خواهند کرد.

درمان اماس با کمک
سلولهای تی
پژوهــش جدیــدی نشــان میدهــد کــه "ســلولهای تــی
تنظیمکننده"( )Tregsمیتوانند آســیبهای وارد شده به نخاع را
در بیماریهایــی مانند اماس کاهش دهند .نتایج نشــان میدهند
که چگونه ســلولهای تی تنظیم کننده ،از واکنشهای خودایمنی
و به خصوص عوارض جانبی "ســلول  17تی کمکی" ( )Th17که
به گســترش چندین بیماری خودایمنی منجر میشود ،پیشگیری
میکنند.این پژوهش ،مبتنی بر پروژه اخیری اســت که سلولهای
 17تی کمکی و نقش آنها را در گســترش چند بیماری خودایمن
مورد بررسی قرار داده است .نتایج این پژوهش حاکی از این هستند
که مهار ســلولهای  17تی کمکی با سلولهای تی تنظیمکننده
میتواند به بهبود نسبی سلولها کمک کند.

هوش مصنوعی ،آرتروز را  3سال
زودتر از ابتا پیشبینی میکند
بررســی جدید نشــان میدهد که میتوان از هوش مصنوعی برای
تشــخیص این موضوع استفاده کرد که آیا شخصی به آرتروز مبتا
میشــود یا خیر .این کار که با ارزیابی بافت غضروف انجام میشود،
میتواند امکان ابتا به آرتروز را سه سال پیش از بروز آن پیشبینی
کند .پژوهشــگران در این پروژه ،یک مدل هوش مصنوعی را برای
بررســی اســکن بیش از  ۸۶نفر به کار بردند که هیچ نشــانهای از
آرتروز نداشتند .این مدل یادگیری ماشینی توانست مراحل آغازین
آرتروز را تا ســه سال پیش از آغاز بروز نشانههای آن ،با  7۸درصد
دقت تشــخیص دهد .اگر پژوهشگران بتوانند آرتروز را با این روش
پیشبینی کنند ،ایــن امکان وجود دارد که با کاهش وزن و ورزش
کردن بتوان شدت آن را کاهش داد و یا آغاز آن را به تاخیر انداخت.

