در پیام فرمانده معظم کل قوا مطرح شد؛

امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناسبت سالروز پدافند هوایی ،گفتند :امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی است.به گزارش روابط عمومی ارتش،
سردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرمانده معظم کل قوا ،طی تماس تلفنی با امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ،پیام حضرت آیت
اه خامنهای فرمانده معظم کل قوا به مناسبت سالروز پدافند هوایی را قرائت کرد.متن پیام رهبر معظم انقاب اسامی به شرح ذیل است:
«بسم اه الرحمن الرحیم السام علیک یا ابا عبداه الحسین علیه السام
سام مرا به کارکنان هوشیار پدافند هوایی کشور برسانید ،امنیت کشور مرهون آمادگی و بیداری پدافند هوایی است .مردم متدین ما قدردان تاشهای بی وقفه
شما هستند ،این را پاس بدارید».
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لطف دولت یا محدود کردن بخش خصوصی

میلیاردها دار ارز بازنگشته در گرو کارت های بازرگانی
5

بانک مرکزی اعام کرد:

افزایش  77درصدی قیمت
مسکن در تهران

طبق گزارش بانک مرکزی ،متوســط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله
شده در شهر تهران  ۲۳۱.۱میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل
 ۱۰.۵و  ۷۷.۴درصد افزایش نشان میدهد .تعداد معامات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مردادماه
سال  ،۱۳۹۹به  ۹.۱هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۵.۴
درصد کاهش و  ۱۷۵.۸درصد افزایش نشــان میدهد.در ماه مورد گزارش ،متوسط قیمت خرید و فروش
یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامات ملکی شهر تهران ۲۳۱.۱
میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل  ۱۰.۵و  ۷۷.۴درصد افزایش
نشان میدهد.گفتنی است« ،گزارش تحوات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ماه سال  ،»۱۳۹۹برگرفته از
آمارهای خام سامانه ثبت معامات اماک و مستغات کشور است که توسط اداره بررسیها و سیاستهای
اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر میشود.
فروش سهام عدالت به صورت بلوکی انجام میشود

کاهش 3میلیون تومانی ارزش سهام عدالت
3

در نشست هفته آینده کمیسیون اجتماعی؛

«افزایشمجددحقوقکارگران»بررسیمیشود
3

چرا بدهی دولت به بانک مرکزی
در  2سال اخیر افزایش یافت؟
بانک مرکزی توضیحاتی پیرامون افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه کرد .روابط
عمومی بانک مرکزی ،پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به
بانک مرکزی در دو ســال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی انضباطی مالی ،به منظور
شفافســازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی در خصوص تحــوات مربوط به بدهی دولت به بانک
مرکزی در دو سال اخیر ارائه کرد:
 بدهی دولت به بانک مرکزی از  ۳۵.۴هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه  ۱۳۹۷به  ۹۷هزار میلیاردتومان در پایان خردادماه ( ۱۳۹۹در حدود  ۶۱.۶هزار میلیارد تومان افزایش) رســیده اســت .بررسی
دایــل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن اســت که در حدود  ۴۱.۴هزار
میلیــارد تومان ( ۶۷.۲درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واســطه انتقال
بخشی از بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی
(به میزان  ۳۳.۴هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد ،از ظرفیتهای موضوع بند (و) تبصره  ۵قانون
بودجه ســال  ۱۳۹۷و به میزان  ۸هزار میلیارد تومان ،از ظرفیتهای بند مزبور در قانون بودجه سال
 )۱۳۹۸بوده اســت .بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای
خلــق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده ،بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه ،بدهی بانکها به بانک
مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.
 عاوه بر این ،معادل  ۱۰.۸هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۳۹۷به پایان خردادماه  ۱۳۹۹به دلیل انتقال بدهی برخی از شــرکتهای دولتی به بانک مرکزی به
بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکتهای مادر تخصصی توانیر ،بازرگانی دولتی ،پشتیبانی امور
دام کشــور و سازمان هدفمندسازی یارانهها براســاس مصوبات هیات وزیران ،مبتنی بر اصول  ۱۲۷و
 ۱۳۸قانون اساســی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقهبندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و
واجد آثار پولی نیست.
 بر اســاس تبصره ( )۱قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت که به ماده  ۲۴قانون محاسباتعمومی کشــور الحاق گردیده است ،هر ســاله دولت میتواند معادل  ۳درصد از بودجه عمومی را به
صورت تنخواهگردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند .هر چند
که میزان تعیین شــده  ۳درصدی در قانون همواره ثابت است ،لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه
عمومی کشور ،ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواهگردان خزانه نیز افزایش مییابد .در این راستا،
حدود  ۱۳.۵هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفاده
دولت از تنخواهگردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.
 در دوره مذکور حدود  ۲.۱هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به دلیل اسنادبه تعهد دولت (که بخشــی از آن بابت مطالبات بانک مرکــزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی
و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شــده و به موجب ماده  ۸قانون پولی و بانکی کشــور  -مصوب
سال  -۱۳۵۱به عنوان پشتوانه اسکناسهای منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت
مربوط به ســفتههایی است که از ســوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسامی ایران به
عنوان ســهمیه دولت نزد صندوق بینالمللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده
میشود ).بوده است.
ازم به توضیح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی میشود ،به معنی
افزایش پایه پولی نیســت؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر ،پول جدیدی به اقتصاد کشــور تزریق
نمیشــود .به لحاظ حســابداری نیز ،افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد
به تعهد دولت ،با افزایش ســایر بدهیهای بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقام بانک
مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.
 در مجموع ماحظه میشود که بر خاف ادعای مطلب مندرج در برخی رسانه ها ،در دو سال اخیربخش عمدهای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ،صرفاً تغییر طبقهبندی مطالبات بانک مرکزی از
دولت ،شرکتهای دولتی و بانکها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب
قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است .در پایان از رسانه ها و ارباب جراید انتظار می رود به دور از
اغراض خاص و بطور منصفانه عملکرد بانک مرکزی را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با ارائه تحلیلهای
دقیق و کارشناسی مانع از انتشار مطالب خاف واقع شوند.

ابراهیم رییسی:

ذات حکومت و نظام ضد فساد است

رئیس دستگاه قضا در جلســه شورای عالی قوه قضاییه گفت :این حکومت و
نظام ذاتش ضد فساد اســت بنابراین فساد در آن برچسبی ناچسب است که
بایــد برای مقابله با آن پیگیری جدی کرد.به گــزارش قوه قضاییه ،آیت اه
سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه ،با تسلیت
فرارسیدن عاشورای حســینی و ایام تعزیت آل اه« ،حق خواهی»« ،عدالت
طلبی» و «مبارزه با فساد» را از آموزه های مهم فرهنگ حسینی و وظیفه همه
ارکان نظام اسامی دانست.
همه موظف به اجرای عدالت هستند؛ قوه قضاییه بیشتر
رئیس قوه قضاییه گفت :همه دســتگاه ها و کارگزاران نظام وظیفه دارند برای
احقاق حق و ابطال باطل تاش کنند و دستگاه قضا در این میان بیش از همه
وظیفه دارد تا با نظارت ،بســترهای فساد را از بین ببرد و با قضاوت عادانه ،با
مفسدان برخورد نماید.
اصاح بسترهای فسادزا مهم تر از برخورد با مفسدان است
رئیسی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در همه بخش ها به ویژه در حوزه اقتصاد،
حرکت به ســوی دولت الکترونیک ،ایجاد سازوکارهای اجرای عدالت و مقابله
جدی با تبعیض تصریح کرد :مبارزه و محاکمه بخشــی از فرایند سالم سازی
نظام اداری است اما اصاح بسترهای فسادزاد و پیشگیری مهم تر از آنهاست.
در اجرای عدالت توصیه به تنهایی کارگشا نیست؛ باید اقدام کرد
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت :در اجرای حق و عدالت و مبارزه با فساد توصیه
به تنهایی اثرگذار نیســت که فقط بخواهیم بایدها و نبایدها را تبیین کنیم و
آنچه مهم ترین عامل کاهش جرم و فساد و تخلف می شود ،پیگیری و اقدام و
عمل به موقع و دقیق است.
ذات نظام اسامی پاک و ضد فساد است
رئیســی با تأکید بر این که ذات حکومت اســامی و نظام ما پاک و ضد فساد
اســت ،ادامه داد :هر کجا فساد انه کند ،نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ
دستگاه و کارگزاری نمی تواند بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باشد.
دشمن با حربه تحریف حکومت های فاسد را برپا می کند
رئیس قوه قضاییه ،دومین آموزه مهم عاشورای حسینی را «مقابله با تحریف»
عنوان کرد و گفت :دشمنان با ترسیم چهره ای مشوه و وارونه از حضرت علی
(ع) و امام حســین (ع) و ممنوع کــردن بیان احادیث آن بزرگواران و تحریف
واقعیت ها ،جهل را بر جامعه مستولی کردند تا حکومت های فاسد را برپا کنند.
امام حسین (ع) برای جهل زدایی از جامعه قیام کرد
رئیسی با اشاره به اهمیت آگاهی در بیداری جامعه ،افزود :قدرت های مستکبر
به راحتی بر جامعه ناآگاه حاکم می شوند و امام حسین (ع) برای جهل زدایی و
مبارزه با ناآگاهی قیام کرد تا جامعه ،قدرت تعقل و تحلیل پیدا کند.
همه باید تمام قد مقابل تحریف بایستیم
رئیــس قوه قضاییه با بیان این که امروز هم دشــمن برای موفقیت در اعمال
تحریم ها ،از حربه تحریف بهره می برد ،تأکید کرد :مقابله با تحریف وظیفه ای
همگانی اســت و باید با اراده قوی و تمام قد مقابل تحریف بایستیم تا دشمن
نتواند برای پیشبرد اهدافش میدان یابد.
هیچ گاه نباید به دشمن اعتماد کرد
«بی اعتمادی به دشــمن» از دیگر آموزه های مهم عاشوراســت که آیت اه
رئیســی به آن اشــاره و تأکید کرد :ســعادت جامعه در گرو پیوند با فرهنگ
حسینی و عمل به آموزه های عاشورایی است.

آمریکا تروریست و حامی ترویست هاست
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری حادثه تروریستی
انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور ماه  ۱۳۶۰و شهادت محمدعلی
رجایی و حجت ااسام محمدجواد باهنر به دست منافقین ،بر لزوم مبارزه با
تروریسم تأکید و از آمریکا و اروپا به دلیل پناه دادن به عناصر تروریست انتقاد
کرد.رئیسی گفت :آمریکا هم به قاتل  ۱۷هزار نفر از مسئوان و مردم ایران پناه
داده و هم خودش دولتی تروریســت است که علناً اعام کرده سردار سپهبد
حاج قاســم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اســامی را در حالی که
مهمان رسمی دولت عراق بود ،ترور کرده است.

خون حاج قاسم موجب آگاهی ملت ها و پایداری حق می شود
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر پیگیری حقوقی پرونده ترور شــهید سلیمانی از
سوی دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه ،تصریح کرد :خون شهید سلیمانی
دامنگیر عوامل ترور او شده و با آگاهی ملت های منطقه ،موجب خروج آمریکا
از منطقه و پایداری حق خواهد شد.
انتقاد شدید رئیس دستگاه قضا از دولت نیجریه
رئیســی در سخنانش با محکومیت حمله به عزاداران حسینی در نیجریه ،این
اقدام را خاف «آزادی عقیده» دانست و با انتقاد از سکوت مجامع مدعی حقوق
بشــر در قبال این جنایت ،در عین حال متذکر شد :هر چه عاشقان حسینی
بیشتر مورد ستم قرار گیرند ،عاشورا پررنگ تر می شود اما این که عده ای فقط
به خاطر عشق و ارادت به امام حسین (ع) و ذکر نام ایشان و تعظیم شعائر دین
مورد آزار قرار گیرند ،سوال برانگیز است.
مأموریت سازمان بازرسی برای تعیین تکلیف واگذاری های مساله دار
رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجت ااســام صادقی رئیس مرکز
توسعه شوراهای حل اختاف درباره برخی واگذاری های مساله دار بنگاه های
دولتی به بخش خصوصی دســتور داد ضمن تســریع در رسیدگی به پرونده
رئیس سابق ســازمان خصوصی ســازی و مدیران متخلف برخی شرکت ها،
سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری های مساله دار و خاف
ضوابط و مقررات مانند شرکت های هفت تپه و پاایشگاه کرمانشاه از سازمان
خصوصی سازی و وزارتخانه های ذیربط پیگیری کند.
بررسی نحوه خصوصی سازی در کنار برخورد با مدیران متخلف
رئیســی گفت :در موضوع واگذاری ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک
جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده اند و دیگری
بررســی نحوه واگذاری این واحدهاســت که آیا شرایط مندرج در قانون برای
واگذاری و صاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟
بانک ها در رونق واحدهای تولیدی تملیکی تخلف کردند
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع تعطیلی برخی کارگاه های تولیدی پس
از تملک بانک ها اشــاره کرد و گفت :گزارشاتی که از استان ها به ما رسیده،
حاکی از آن است که برخی واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی توسط بانک ها
تملک شده اند ،به تعطیلی کشیده شده اند که این خاف وعده مدیران عامل
بانک ها و تأکید مقام معظم رهبری است.
رأی مهم دیوان عالی کشور برای حمایت از تولیدگران
رئیســی به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرا
نداشــتن قراردادهای بانکی با سود بیش از نرخ مص ّوب اشاره کرده و افزود:
مهم ترین اثر صدور این رأی که دســتورالعمل پیشــین رئیس دســتگاه
قضــا را تبدیل به قانون ازم ااجرا بــرای محاکم کرد ،حمایت حقیقی از
تولیدکنندگان بود.

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

عاشورا خاطره نیست مکتب است
امسال کرونا باعث شد برخی مجالس کوچکتر که زیر سقف تشکیل
میشــدند توفیق عزاداری برای امام حسین علیه السام ،امام سوم
شــیعیان را در ده روز اول ماه محرم از دســت بدهند اما در عوض
در کشور زمینه تشــکیل مجالس عظیم بیست هزار نفری بوجود
آورد و ایــن بدون چون و چرا کمبودهــای بوجود آمده از تحمیل
پروتکل های متاثر از مدیریت شــیوع کرونا را به مجالس حضرت
اباعبداه علیه الســام جبران کرد .در روایات آمده اســت که در
شهادت حسین علیه السام حرارتی است که هرگز به سردی نمی
گراید .امسال برخی با نیت سکوار به دنبال محدود کردن مجالس
امام و عزاداری ها بودند که با تشــکیل این گونه جلســات بزرگ
برای عزاداری عاشورا ناامید شدند و این ناامیدی در جریان مخالف
مشی تعظیم و بزرگداشت امام حســین علیه السام را به عینه و
شهود میتوان بخشــی از حرارت شهادت امام حسین تلقی نمود.
از کربا و عاشــورای اول تاکنون  ۱۳۶۲ســال میگذرد و در تمام
این ســالها به نوعی نور و حرارت شهادت امام حسین (ع) در تاریخ
درخشیده است .به حسب آنچه در محاسبات آمده است البته طبق
محاسبه مرحوم دکتر احمد بیرشک در «گاه شماری ایرانی» واقعه
کربا به حساب گاه شماری شمسی بیست و یکم مهرماه سال ۵۹
هجري شمســی بوده است .برای اهل فن بســیار معلوم است که
تاریخ شمسی مثل تاریخ قمری نیست که تعداد ایام آن تغییر کند.
چرا که موقعیت زمین نســبت به خورشید ثابت است و می شود
با درآوردن اوقات شــرعی شهر کربا در این تاریخ حرفهای مقتل
و تاریخ نویســان در این خصوص را به ساعت و دقیقه برگرداند.
در هر ثانیه و دقیقه و ساعت در عاشورا اتفاقاتی رخ داده که بر آن
کتابهــای تحلیل و تمجید و عبرت ها مترتب اســت .مقام معظم
رهبری در همین زمینه اقدام امام حسین علیه السام را استثنایی
میدانند .ایشان بیانی در  ۱۹سال پیش یعنی سال  ۱۳۸۰پیرامون
حرکت امام حســین علیه الســام دارند که بسیار خواندنی است
ایشــان در آستانه محرم سال  ۱۳۸۰هجری شمسی در یک بیانی
دارند که « :ماها نمیفهمیم صبر یعنی چه .صبر در جای صبر معلوم
محدثین،
میشــود که معنایش چیست .این قدر افراد از بزرگان ،از ّ
موجه ،از عقا ،از دلسوزان ،از
از
شخصیتهای برجسته ،از آدمهای ّ
ّ
نیمه دلسوزان مدام آمدند به امام حسین گفتند آقا شما با این کا ِر
خــودت ،هم داری یک عملی میکنی که فایده ندارد ،هم این جور
خسارت به خودت و خاندان پیغمبر وارد میکنی ،اهل حق را ذلیل
میکنی؛ از این حرفها میزدند .از همان ابتدا که امام حسین از م ّکه
قصد حرکت بسمت کوفه کرد و بعضی فهمیدند ،این موانع گوناگون
اخاقی در مقابل امام حسین علیه السام شروع شد ،تا شب عاشورا.
صبر کردن در مقابل این حوادث [خیلی دشوار است ].من آن وقت
در همان صحبتی که اشاره کردم -گفتم امام خمینی (رضوان اه
علیه) هم درســت همین جور صبر کردند ،صبر او هم همین جور
بود» .تشبیه صبر امام حسین به صبر امام حمینی در ایجاد فرهنگ
و مکتب عاشورایی در ســال  ۱۳۵۷و به عبارتی نزدیک به ۱۳۰۰
سال بعد از نهضت و مکتب عاشــورا فی الواقع تبیین و تدریس و
تحقق مفاهیم مکتب در خواســتگاه حسین علیه السام است که
انقاب اســامی را هم پای نهضت حسینی  ۴۲سال در جوار خون
و شهادت با همه دشمنی ها از شرق و غرب زنده نگهداشته است.
شهید قاسم ســلیمانی ها محصول همین مکتب و دست پرورده
چنین اموزشگاهی اند .در طول تاریخ خیلی جریانها تصمیم داشتند
کربا و محرم را به خاطره تبدیل کنند ولی تاریخ نشان میدهد که
موفق نبوده اند .چرایی این امر در ادبیات این قیام خاصه میشود
کــه در آن پاکی و پاک مداری در همه ابعاد آن محور اول اســت.
لذاست که این مکتب خاطره نیست چرا که خاطره در کوره حوادث
افت داســتانی میکند اما محرم و کربا و عاشور نه تنها افت نکرده
که جریان و سریان هم داشته است .همین مکتب است که زندگانی
می بخشد و زمینه عجز و ناتوانی در مقابل استکبار را به مقاومتی
پایدار مبدل نموده است که میرود تا بستر استمرار و استقرار خود
را محقق سازد که جهان را حسینی نموده و با نام حسین حکومت
جهانی فرزند برومندشان حضرت مهدی را پیاده نماید.
والسام

 ۱۶۴۲ابتا و  ۱۰۹فوتی جدید
کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد شناسایی و فوتی ناشی از
کروناویروس در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته را اعام کرد.
دکتر سیماسادات اری گفت :تا دیروز  ۱۰شهریور  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی ،یک هزار و  ۶۴۲بیمار جدید مبتا به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۵۷۳نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۳۷۵هزار و ۲۱۲
نفر رسید.اری ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۱۰۹ ،
بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۲۱هزار و  ۵۷۱نفر رســید.وی گفت :خوشبختانه تا
کنون  ۳۲۳هزار و  ۲۳۳نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص شــده اند.به گفتــه اری ۳۷۲۹ ،نفر از بیمــاران مبتا به
کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشــت افزود :تا کنون سه میلیون و  ۲۳۱هزار
و  ۱۱۰آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام شده است.به
گفته وی ،بر اساس آخرین اطاعات کرونا در کشور ،استانهای تهران،
مازندران ،گیان ،قم ،اصفهان ،خراســان رضوی ،آذربایجان شرقی،
کرمان ،خراسان شمالی ،ســمنان ،یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت
قرمز قرار دارند.
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سرلشکر موسوی:

پدافند هوایی ایران جایگاه رفیعی
در منطقه دارد
فرمانــده کل ارتــش گفت :پدافند هوایی کشــور ،به دســتاوردهای خوبی در
زمینههای مختلف دفاع هوایی ازجمله راداری ،موشــکی و سامانههای ارتباطی
دست یافته است .سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و فرمانده
قرارگاه پدافند هوایی خاتماانبیا (ص) ،همزمان با دهم شهریور روز پدافند هوایی
به همراه دیگر فرماندهان و مســئوان بلندپایه ارتش با حضور در ستاد نیروی
پدافند هوایی ارتش ،با امیر صباحیفرد فرمانده نیروی پدافند هوایی دیدار کرد.
فرمانده کل ارتش در این دیدار ،ضمن ارتباط تصویری برخط با مراکز فرماندهی
کنترل پدافند هوایی در سراسر کشور ،با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبداه
الحســین (ع) و یاران با وفای ایشان و گرامیداشت روز پدافند هوایی ،خطاب به
فرماندهان مناطق و گروههای پدافندی اظهار داشــت :پدافند هوایی کشور در
طول ســالهای پس از انقاب و بهویژه پس از تشــکیل قرارگاه پدافند هوایی
در سال  ۸۷به دســتاوردهای خوبی در زمینههای مختلف دفاع هوایی ازجمله
راداری ،موشکی و سامانههای ارتباطی دست پیدا کرده است.وی افزود :در طول
حدود یک سالی هم که از تشکیل نیروی پدافند هوایی میگذرد اتفاقات مبارکی
در این نیرو رخ داده و به توان رزمی و آمادگی پدافند هوایی افزوده شــده است.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتماانبیا (ص) با بیان اینکه پدافند هوایی ایران،
جایگاه رفیعی در منطقه دارد ،بر لزوم همافزایی بیش از پیش نیروهای مســلح
در دفاع از کیان جمهوری اسامی ایران تأکید کرد.سرلشکر موسوی با قدردانی
از زحمات کارکنان پدافنــد هوایی گفت :از همرزمان خود در پدافند هوایی در
اقصینقاط کشــور که با تاش شبانهروزی و اندیشه جهادی کار کردهاند تا این
آمادگی و اقتدار برای دفاع از کشــور عزیزمان حاصل شود تشکر میکنم.در این
دیدار ،امیر دادرس ،جانشــین فرمانده کل ارتش ،حجتااســام والمسلمین
محمدحسنی رئیس ســازمان عقیدتی سیاســی آجا ،امیر شاهصفی جانشین
معاون هماهنگکننده ارتش ،امیر پوردســتان رئیس مرکز مطالعات راهبردی
ارتش ،امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ،امیر نصیرزاده فرمانده نیروی
هوایی ارتش ،امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش ،امیر رحیمزاده
جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتماانبیا (ص) ،امیر خرمطوسی مدیر
عامل بنیاد تعاون آجا ،امیر محمودی معاون اجرایی ارتش و امیر مقدس معاون
طرح ،برنامه ،بودجه و امور مجلس ارتش ،حضور داشتند.

جزییات حادثه زیر گرفتن عزاداران حسینی
از زبان دادستان شهر قدس
دادستان عمومی و انقاب شهر قدس در تشریح حادثه زیر گرفته شدن تعدادی
از عزاداران حسینی در شب گذشته گفت :در پی این حادثه یکی از سرنشینان
خودروی مذکور دستگیر و خودروی مورد نظر نیز توقیف شده است.به گزارش
روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران ،مجید کاویانی ضمن تشریح
حادثه زیر گرفته شــدن تعدادی از عزاداران حســینی در شب گذشته توسط
راننده یک خودروی پژو بیان کرد :حســب گزارش واصله ،راننده خودرو مست
بوده و زمانی که با عزاداران مواجه شد ،اقدام به زیر گرفتن پنج نفر از عزاداران
کرد که چهار نفر به صورت ســرپایی مداوا شــدند و یک نفر نیز به بیمارستان
منتقل شــده که حال وی مساعد گزارش شده است.دادستان عمومی و انقاب
شــهر قدس خاطرنشــان کرد :در پی این حادثه یکی از سرنشینان خودروی
مذکور دســتگیر و خودروی مورد نظر نیز توقیف شــده است.وی تصریح کرد:
راننده در حال حاضر شناســایی شــده و پیگیریهای ازم به منظور بازداشت
وی در دست انجام است.
در واکنش به اظهارات پمپئو:

واعظی :تاشهای مذبوحانه واشنگتن محکوم
به شکست است
رییــس دفتر رییس جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا
گفت :تهدید علنی به تحریم کشورهایی که با آمریکا مخالفت کنند و این کشور
را همراهــی نکنند ،یک بدعت خطرناک در نظام بینالملل و شــورای امنیت
اســت.محمود واعظی اظهارداشت :دولت آمریکا متاثر از رویکرد افراطی و اراده
رژیم صهیونیستی ،تصمیماتی میگیرد که کاما غیرحقوقی و غیرمنطقی است
لذا نمیتواند حتی به مبانی ظاهری حقوقی این تصمیمات نیز پایبند باشــد.
رییس دفتر رییس جمهوری با تاکید بر اینکه اســتفاده از مکانیزم ماشــه ساز
وکاری در درون برجام است ،افزود :دولت آمریکا در رفتاری غیرمنطقی ،رسما
از برجام خارج شــده و روشن اســت که دیگر امکان استفاده از ساز وکارهای
درون این توافقنامه را ندارد.واعظی خاطرنشــان کرد :البته دولتمردان آمریکا
امروز دریافتهاند که چه اشــتباه بزرگی را در خروج از برجام مرتکب شدهاند و
حاا برای پوشاندن این اشتباه ،دست به حرکتهای مذبوحانه و خالی از هرگونه
مبنای حقوقی و قانونی میزنند .آنها پس از خروج چندین مرتبه این رویکرد را
آزمایش کردهاند و هربار به شکل کاما کمنظیری در تاریخ بینالملل با مخالفت
جهانی مواجه شدهاند .وی ،سیاســتهای یکجانبهگرایانه آمریکا را زمینهساز
انزوای این کشور در جهان دانست و افزود :اینکه آمریکاییها که داعیه رهبری
جهان را دارند ،دچار چنین انزوایی شــدهاند ،در حقیقت نشاندهنده حقانیت
موضع و قانونمند بودن رفتار ایران است .عضو دولت تدبیر و امید یادآور شد:
آمریکاییها حق استفاده از مکانیزمهای درون برجام را ندارند و به همین دلیل،
اقدام اخیر آنها در شــورای امنیت به هیچ وجه موفق نخواهد شد ،چرا که همه
اعضای و جامعه جهانی با آن مخالفند.واعظی تصریح کرد :تهدید علنی به تحریم
کشورهایی که با آمریکا مخالفت کنند و همراهی نکنند یک بدعت خطرناک در
نظام بین الملل و شورای امنیت است.

عراقچی برای شرکت در نشست کمیسیون
مشترک برجام وارد وین شد
عراقچی معاون سیاســی وزارت امور خارجه بهمنظور شــرکت در نشســت
کمیسیون مشــترک برجام وارد وین شد.کاظم غریبآبادی سفیر و نماینده
دائم ایران در وین گفت ســید عباس عراقچی ،معاون سیاســی وزارت امور
خارجه بهمنظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام وارد وین شده
است.عراقچی در دیروز دوشنبه ،با برخی رؤسای هیئتهای شرکتکننده در
نشست ،دیدارهای دوجانبه خواهد داشت .همچنین ،در این روز نشستهای
کارشناسی اعضای برجام نیز برگزار خواهد شد.نشست کمیسیون مشترک
نیز امروز سهشــنبه برگزار میشود و دیدارهای دوجانبه رئیس هیئت ایرانی
با هیئتهای دیگر ،در این روز نیز ادامه خواهد یافت.عراقچی در این سفر با
مدیــرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجه اتریش نیز دیدار
و گفتگو خواهد کرد.
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فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:

2

پیشرفت  ۱۶۰۰درصدی در پهپاد داریم

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت :در حوزه پرندههای
بدون سرنشین پیشــرفت هزار و ششصد درصدی داشتیم و
امروز میتوانیم بر اساس نیاز هر پرندهای را تولید کنیم.
 ،امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش
دیروز درباره نقش پدافند هوایی ارتش در امنیت کشــورها،
گفت :پدافند هوایی بیش از  ۱۰۰ســال اســت که تشکیل
شــده اســت و بعد از اینکه هواپیماها در جنگ جهانی اول
اســتفاده شدند ،نیاز به تأسیس پدافند هوایی احساس و بعد
از جنگ جهانی اول تشکیل شد.وی افزود :پدافند هوایی در
کشور ما بنا بر تدابیر مقام معظم رهبری خط مقدم مقابله با
دشمنان است .مانند نیروی انتظامی که وظیفه برقراری نظم
و امنیت روی زمین را دارد ،پدافند هوایی همان مســئولیت
را در بحــث هوا بر عهده دارد.فرمانــده نیروی پدافند هوایی
ارتش با اشــاره به نقش پدافند در طول هشــت سال دفاع
مقدس ،اظهار داشــت :قبل از آغــاز جنگ تحمیلی ،نیروی
هوایی ارتش بعث عراق  ۳۵۰جنگنده داشــت ،که در طول
جنــگ چندین بار این ناوگان هوایی خود را بازســازی کرد
و تعداد پایگاههای هوایی آنها پنج برابر شــد ،در پایان جنگ
تعدادی جنگندههای آنها به  ۹۵۰فروند هواپیما رســید در
حالی که ما بیش از  ۷۰۰هواپیمای آنها را ساقط کردیم.امیر
صباحی فرد ادامه داد :در طول هشــت سال دفاع مقدس ما
اجازه ندادیم حتی یک روز نیز پایگاههای ما تعطیل شــود و
پدافند هوایی یک روز هم اجازه نداد شــریان حیاتی اقتصاد
کشــور مختل شــود .این در حالی بود که جزیره خارک به
عنوان یکی از مراکز صادرات نفــت ایران بیش از  ۱۴۰۰بار
مورد تهاجم جنگندههای رژیــم بعث عراق قرار گرفت و در
آن جزیره پدافند هوایی ارتش توانســت بیش از  ۵۰فروند از
جنگندههای آنها را ساقط کنند.وی به نقش پدافند هوایی
در عملیات بیتالمقدس اشاره کرد و گفت :در عملیات والفجر
هشت پدافند هوایی بیش از  ۷۰فروند از جنگندههای دشمن
را ســاقط کرد و نقش بســیار مهمی در این عملیات داشت،
در هر عملیاتی که رزمندگان جمهوری اســامی ایران انجام
دادند که قطعاً در زیر چتر پدافند هوایی بود ،عملیات بسیار
درخشانی داشت و حتی در پایان جنگ  ۲۵شهید در سایت
سوباشی فدای انقاب کرد.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش
گفت سایت سو باشی آنقدر برای ارتش رژیم بعث عراق مهم
بــود که فرمانده وقت نیروی هوایی عراق اعام کرده بود اگر
خلبانهای ما نتوانند این ســایت را بمبــاران کنند افتخار

نابودی این ســایت باید برای خودم باشــد.امیر صباحی فرد
گفت :پدافند هوایی ارتش در طول جنگ ،مأموریت کشــف
و شناســایی بیش از  ۴۸هزار هواپیما و بالگرد ارتش عراق را
داشت که این عدد بسیار عدد قابل توجهای است ،همچنین
بیش از  ۷۰۰فروند انواع پرندههای دشمن را سرنگون کردیم
و در همین مدت  ۸ســال جنــگ ،وظیفه کنترل و مدیریت
بیــش از  ۲میلیون هواپیما غیر نظامی را انجام داده و در این
را  ۴۱۶شهید ۷۳۰ ،جانباز و  ۴۳آزاده داشتیم.وی خاطرنشان
کــرد :پدافند هوایی ارتــش بیش از  ۲۴هــزار  ۸۶۲حمله
هواپیماهای دشمن بعثی را متواری کردیم ،در کوران جنگ و
در زمانی که شهرهای ما مورد هجوم ناجوانمردانه هواپیماهای
دشمن قرار میگرفتند ،پدافند هوایی ارتش نقش مهمی در
مقابله با این اقدام دشمن داشت.فرمانده نیروی هوایی ارتش
در خصوص دایل تشــکیل و استقال نیروی پدافند هوایی
گفت :هیچ تغییر ساختاری در نیروهای مسلح بدون احساس
نیاز ضروری تشکیل نمیشــود ،ما تجارب مختلفی در دفاع
مقدس و جنگهای اخیر داشــتیم و به این نتیجه رسیدیم

که پدافند هوایی اگر بخواهد همچنــان کار مؤثر تأثیرگذار
باشد باید ساختار مســتقلی داشته باشیم و بر اساس تدابیر
فرماندهی معظم کل قوا در  ۱۰شهریور  ۱۳۸۷پدافند هوایی
مستقل شد.امیر صباحی به پیشرفتهای چشمگیری پدافند
هوایی بعد از پیروزی انقاب اسامی اشاره کرد ،گفت :در این
ســالها با وجود تحریم ،فشار و تهدید پدافند هوایی بیش از
 ۱۰۰درصد شکوفایی و نوآوری و پیشرفت داشته است ،امروز
سامانههای راداری و کشف و شناسایی قادر هستند عاوه بر
پایش آسمان ایران میتوانند حتی دشمنان و تحرکات آنها در
منطقه و آن سوی مرزهای کشور را رصد کنیم ،این رادارها با
همکاری و کار مشترک و جهادی نیروی پدافند هوایی ،وزارت
دفاع و مراکز علمی تخصصی صورت گرفته است .ما امروز بر
لبه فناوری و تجهیزات دنیا در حال حرکت هستیم و در حوزه
درگیری نیز نسبت به گذشــته بیش از  ۱۶۰درصد افزایش
فناوری داشتهایم.وی افزود :سامانه درگیری ما در حوزه ارتفاع
پست و متوسط مانند سامانههای مرصاد ،تاش و  ۱۵خرداد و
سامانههای ارتفاعات بلند ما سامانه باور  ۳۷۳داریم که از آنها

امیردریادار خانزادی؛

با تبریک روز ملی مالزی؛

فعالیت در دریا مستلزم فراگیری مجموعه دانشهای پیچیده است
فرمانده نیــروی دریایی راهبــردی ارتش جمهوری
اســامی ایران با بیان اینکه فعالیت در دریا مستلزم
فراگیری مجموعه دانشهای پیچیده است ،گفت :قدم
گذاشتن بر عرصه دریا فیالنفسه قدرت آخرین است
چون بر محور فناوری حرکت میکند ،نیروی انسانی
که فناوریهای پیچیده را در دریا بکار گیرد انســان
دانشمندی است.امیردریادار حسین خانزادی دیروز در
مراسم تکریم و معارفه فرمانده آموزش تخصصهای
دریایی باقرالعلوم(ع) رشــت که در سالن اجتماعات
ایــن فرماندهی برگزار شــد ،اظهار کــرد :ایام محرم
حرکت در مسیر مستقیم و سعادتی برای ما مسلمانان
است ،باید از حرکت امام حسین(ع) درس بگیریم که
همان صراط مستقیم اســت و تمرکز بر شهادت که
از آموزههای دینی ماست ،دارد.فرمانده نیروی دریایی
راهبردی ارتش جمهوری اسامی ایران افزود :آنچه که
باعث شده ما همه نظامیان این لباس را بر تن کردیم
و در صف مجاهدت و شــهادت در راه خدا قرار داده و
به عنوان یک آرمان بزرگ تلقی میشــود ،سعادت و
تقرب به درگاه الهی است که مجموع آموزههای دینی

و انقابی ما را در این مسیر هدایت میکند.وی گفت:
مجموعهای از آموزشها و قوانین و مقررات ازم است
در کنــار هم قرار گیرد تا ما را در این مســیر هدایت
کند؛ وقتی به دنبال «رفتار» میگردیم ،رفتارها متاثر
از فرهنگ هستند لذا فرهنگ اجتماعی نتیجهاش بروز
رفتار در جامعه اســت.امیردریادار خانزادی ادامه داد:
در جامعه اسامی رفتارها برگرفته از مبانی آموزههای
دینی است ،برای نظامیها گام برداشتن در این مسیر
با تکیه بــر این آموزهها مهم اســت .این صف ،صف
مجاهدت و از خود گذشتگی و شهادت است .بخشی
از این آمادگیها از چهار مرکز آموزشــی  -فرهنگی
نیروی دریایی محقق میشــود که از این چهار مرکز،
دو مرکز در گیان ،یک مرکز در مازندران و یک مرکز
در سیرجان مستقر است.فرمانده نیروی دریایی ارتش
جمهوری اســامی ایران بیان کرد :در این مجموعه
فرهنگی آنچه مورد انتظارات اســت بروز سه ویژگی
ایمان ،شــجاعت و دانش در نیروی انسانی است که
مورد تاکید مقام معظم رهبری هم اســت .اگر ایمان
نباشد صف شیاطین و دشمن اشتباه گرفته میشود.

طحان نظیف مطرح کرد؛

اســتفاده میکنیم .اینها تجهیزاتی است که در داخل کشور
ســاخته شده است و میتواند با تجهیزات به روز دنیا برابری
کند و در برخی موارد حتی از آنها پیشرفتهتر هستند.فرمانده
نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه پدافند هوایی ارتش
به خوبی آســمان منطقه را رصــد میکنیم و همه تحرکات
و زیر چشــم تیزبین پدافند هوایی است ،تصریح کرد :امروز
پدافنــد هوایی ارتش در دنیا حــرف برای گفتن دارد و همه
حرکات دشــمن را زیر نظــر دارد.وی ادامه داد :هواپیماهای
دشمن چندین بار قصد تجاوز به آسمان ایران را داشتند که
با سد محکم پدافند هوایی روبرو شدند ،در توقیف هواپیمای
ایساف که ما آن را به درستی نشاندیم وقتی فرمانده منطقه
پدافند ما وارد هواپیما شــد با صد جــوان آمریکایی پوتین
پوش روبرو شــد و در دستگیری ریگی این اقدام در شرایط و
تدابیر امنیتی خاص صورت گرفت ،اگر این هواپیماها را ما به
اشتباه مینشاندیم میدانید چه تبعاتی برای ما داشت یا در
دستگیری تفنگداران آمریکایی ما چندین ساعت کار طاقت
فرســا با هواپیماهای آمریکایی داشتیم و آنها نیت در گیری
داشــتند اما وقتی قدرت پدافند هوایی ایران را دیدن مجبور
به ترک منطقه شدند.صباحیفرد پیشــرفته ایران در حوزه
جنگ الکترونیک را بســیار چشمگیر و قابل توجه دانست و
گفت :امروز سامانههای پدافندی ما در شرایط سخت و واقعی
چک شده و آماده بهرهبرداری هستند.وی ادامه داد :در حوزه
پرندههای بدون سرنشــین پیشرفت هزار و ششصد درصدی
داشــتیم و امروز میتوانیم بر اساس نیاز هر پرندهای را تولید
کنیم.وی در ادامه با اشــاره به اقدامات انجام شــده در حوزه
معیشت کارکنان گفت :تاش و اقدامات بسیار خوبی در حوزه
معیشــت کارکنان انجام شده هرچند همچنان نیاز به تاش
در این حوزه داریم ،در بحث باز سازی پادگانها نیز اقدامات
بســیار قابل توجه انجام شــده و هیچ پادگانی نیست که در
آن نوسازی نداشته باشیم.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش
خاطر نشــان کرد :این نوید را به ملت شریف ایران میدهیم
که فرزندان شما در پدافند هوایی با دعای خیر شما تا آخرین
لحظه و قطره خون خود در برابر زیاده خواهی دشمن ایستاده
و از آرمانهای انقاب اســامی دفاع میکنند ،همچنین به
دشمنان هشــدار میدهیم که قصد تجاوز به منافع ایران را
نداشــته و از تجربههای گذشته استفاده کنند زیرا اگر ورود
آنها با خودشــان باشد قطعاً خروجشــان از ماجرا با فرزندان
ملت ایران خواهد بود.

وی ادامه داد :برای یک نظامی ســه ویژگی مذکور از
هر چیزی مهمتر است ،در مراکز فرهنگی و آموزشی
نیــروی دریایی با تقویت جنبههای ایمانی یک جوان
به رزمنده تبدیل میشــود .بُعد دیگر نیروهای مسلح
شجاعت است اگر شجاعت نباشد این رزمنده مرعوب
ابزارهای دشمن میشــود.امیردریادار خانزادی بیان
کرد :وقتی جنبههای ایمان و شــجاعت تکمیل شد،
باید دانش تقویت شــود زیرا دانش یک قدرت است.
در مرکز آموزش تخصصهــای دریایی باقرالعلوم(ع)
رشت جنبههای دانش تقویت میشود.فرمانده نیروی
دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران خاطرنشــان
کرد :مجموع سه مشخصه ایمان ،شجاعت و دانش در
کنار هم ،زمینه ساز تعهد ســازمانی خواهد بود .این
ویژگیها باید تکرار و تمرین شــوند زیرا دریا یکی از
عرصههای بسیار ســخت است و مجموعه دانشهای
آن نیز پیچیده اســت؛ قدم گذاشــتن بر عرصه دریا
فیالنفسه قدرت آخرین است چون بر محور فناوری
حرکت میکند ،نیروی انسانی که فناوریهای پیچیده
را در دریا بکار گیرد انسان دانشمندی است.

وزیر دادگستری:

ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره
قیر رایگان

 ۲۹۸۸محکوم ایرانی و خارجی به کشور
متبوع خود منتقل شدند

عضو حقوقدان شــورای نگهبان در مطلبی اینســتاگرامی نوشــت :پیشنهاد شد
فهرســتی از اشــکاات معمول شــورای نگهبان نســبت به مصوبات مجلس به
نمایندگان ارائه شــود تا این آگاهی و اطاع از رویههای شــورای نگهبان ،رفت و
برگشت مصوبات میان مجلس و شورا را کاهش دهد«.هادی طحان نظیف» عضو
حقوقدان شورای نگهبان در حساب اینستاگرامی خود با بیان اینکه چهارشنبه ۲۹
مردادماه جلسه شورای نگهبان بود ،نوشت :طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره
( )۱قانون بودجه ســال  ۱۳۹۹کل کشــور در دستورکار شورا بود .قبل از ورود به
دستور جلسه ،صحبتهایی در خصوص برخی دیدارهای اعضای شورا اعم از فقها
و حقوقدانان با نمایندگان مجلس مطرح شد و پیشنهاد شد فهرستی از اشکاات
معمول شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس به نمایندگان ارائه گردد تا این
آگاهی و اطاع از رویههای شورای نگهبان ،رفت و برگشت مصوبات میان مجلس و
شورا را کاهش دهد.طرح الحاق یک بند به تبصره ( )۱قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل
کشور که در خصوص تامین یک میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد ریال
بود ،با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد که در ادامه تبیین برخی از
آنها می پردازم.از نظر شورای نگهبان ،در اصاح قانون بودجه ،تنها احکامی که در
قانون بودجه ذکر شــده قابل اصاح است و طرحهایی که در قانون بودجه حکمی
نسبت به آنها وجود ندارد و برای اولین بار در مصوبه اصاحی به بودجه اضافه و بار
میشوند ،دیگر اصاح بودجه نخواهد بود و بودجهریزی جدید محسوب میشود و
ممکن است انضباط مالی و بودجهای را بههم بزند .لذا حکم جزء  ۱بند (ز) الحاقی
که مربوط به تحویل قیر به برخی دستگاهها بود.

وزیر دادگستری گفت :در دولت تدبیر و امید تعداد  ۲۹۸۸محکوم ایرانی و خارجی
براساس موافقتنامهها و تفاهمنامههای حقوقی قضایی برای گذراندن ادامه دوران
محکومیت به کشــور متبوع خود منتقل شدند.سید علیرضا آوایی دیروز دوشنبه
حقوقی قضایی ایرنا درباره موافقتنامه ها و تفاهمنامه های بین المللی افزود :اکنون
 ۸۴موافقتنامه در زمینه معاضدت حقوقی و کیفری ،اســترداد مجرمان و انتقال
محکومان و یادداشت تفاهم همکاری با کشورهای مختلف منعقد شده که تعداد
 ۳۲ایــن موافقتنامه ها در دوران تصدی دولت یازدهم و دوازدهم بوده اســت.وی
ادامه داد :در بازه زمانی سال  ۹۸و سال جاری تعداد  ۳۰۷نفر از هموطنان زندانی
به کشــور بازگرداندده شــدند و در همین مدت نیز تعداد  ۸۰۶محکوم خارجی
محبوس در زندان های ایران برای گذراندن باقیمانده محکومیت خود به کشورهای
متبوع خود بازگردانده شدند.آوایی اظهار داشت :انعقاد تفاهمنامه های همکاری با
برخی کشــورها همچنان در دســتور کار قرار دارد و این اقدام برکات خوبی برای
کشــور داشته است.وی خاطرنشان کرد :در مورد حبس و زندان ،افرادی که جرم
مرتکب شــده اند باید مجازات شوند ولی وقتی فردی خارج از کشور خود مرتکب
جرمی می شود ،بیش از خود او ،خانواده گرفتار می شود زیرا نه امکان دیدار دارند
وگاهی اوقات حتی ویزا هم به آنها داده نمی شود بنابراین ما بسیار حساس بودیم
که این زندانیان به کشور بازگردانده شوند.وزیر دادگستری یادآور شد :تعدادی از
زندانی که در کشورهای دیگر هستند ،قاچاقچی مواد مخدر نبودند بلکه به دلیل
بی اطاعی مثا یکسری دارو همراه خود بردند که نمی دانستند که طبق قوانین
آن کشور جرم است و به همین دلیل گرفتار شدند.

روحانی از پادشاه مالزی برای سفر به ایران
دعوت کرد
رییس جمهور در پیامی به پادشــاه مالزی با تبریک فرا رســیدن روز ملی
این کشــور به دولت و مردم مالزی ابراز امیدواری کرد در پرتو اراده سیاسی
موجود ،همبســتگی میــان دو ملت و روابط فیمابیــن در کلیه زمینههای
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و بینالمللی ،بیش از پیش توسعه یابد.
متن پیام حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسماه الرحمنالرحیم
جناب آقای سلطان عبداه رعایهالدین المصطفی باه شاه
پادشاه مالزی
فرا رسیدن روز ملی مالزی را به جنابعالی ،دولت و مردم کشورتان صمیمانه
تبریک میگویم.
جمهوری اسامی ایران ضمن تحســین مواضع و تاشهای دولت و مردم
مالزی و دیدگاه مشترک دو کشــور در مقابله با بحرانهای جهان اسام از
جمله اشغال فلسطین و آام مردم مظلوم آن ،تنها راه برون رفت از مشکات
پیش روی دنیای اســام را گفتگو و تعامل سازنده میان دولتهای اسامی
میداند .در این چارچوب مایلم از آنجناب برای ســفر به جمهوری اسامی
ایران به منظور گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکات جهان اسام و
ابتکارات جمهوری اسامی ایران در راستای تقویت صلح و ثبات و همچنین
توسعه هر چه بیشــتر روابط دوجانبه با کشور دوست و برادر مالزی دعوت
نمایم.امیدوارم در پرتو اراده سیاسی موجود ،بیش از پیش شاهد همبستگی
میان دو ملت و توسعه روابط فیمابین در کلیه زمینههای سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و بینالمللی باشیم.از خداوند متعال ،سامتی و موفقیت آن جناب
و نیکبختی مردم مالزی را مسالت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسامی ایران
قاضیزاده هاشمی خبر داد؛

طرح اصاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
تدوین شد
نایب رئیس مجلس شورای اسامی اعام کرد :طرح اصاح قانون انتخابات
ریاست جمهوری با همکاری شــورای نگهبان تدوین شده است و احتمااً
آذرماه به دولت اباغ میشود .سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در دیدار
با آیت اه محمد یزدی عضو شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم که هفته گذشــته انجام شــد ،از اصاح قانون انتخابات ریاست
جمهوری با کمک مرکز پژوهشهای شورای نگهبان خبر داد و گفت :روی
این قانون یک ماه کار شــده و اان به صورت طرح در کمیسیون شوراها و
در حال بررسی است.وی افزود :در این طرح برای داوطلبان انتخابات ریاست
جمهوری معیارهایی همچون سن ،مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی در نظر
گرفته شده است.نایب رئیس مجلس شورای اسامی بیان کرد :بر اساس این
طرح ،هر کسی نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و باید
جز مقامات سیاسی باشد؛ مث ً
ا در سابقه خود استاندار باشد و بین  ۴۰تا ۷۰
سال سن داشته باشد و همچنین کاندیدا باید ایرانی ااصل باشد.قاضی زاده
هاشمی افزود :بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته قانون جدید انتخابات
ریاســت جمهوری احتمااً تا آذر ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شــورای
نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت اباغ خواهد شد.
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آینده مبهم اقتصاد جهان در سایه کرونا

گســترش ویروس کرونا در سراسر جهان که تاکنون به
زندگی بیش از  ۸۵۰هزار نفر پایان داده ،توان اقتصادی
بیشــتر کشــورها را درنوردیده و آیندهای نامشخص و
غیرقابل پیشبینی را فرا روی جامعه بشــری قرار داده
است.ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه( )OECDدر
نبــود پیشبینی قطعی ،دو نوع ســناریو را برای آینده
اقتصــاد جهان پیشبینی کرده اســت .در ســناریوی
نخســت ویروس کرونا در تابســتان امسال کنترل شده
و در نتیجــه فقط با یک موج همه گیری مواجه خواهیم
بود .در ســناریوی دوم و در صورت عدم کنترل ویروس
در تابستان ،با موج دوم وارد زمستان یا سه ماهه چهارم
مالی در دنیا خواهیم شــد .همه اکنون شواهد نشان می
دهد که سناریوی دوم در حال تحقق بوده و جهان باید
خــود را برای موج دوم همه گیــری آماده کند .در این
صورت بدترین پیشبینی سازمان همکاری اقتصادی و
توسعه محقق خواهد شد .در مدت همه گیری بیماری
کووید ۱۹-اغلب اقتصادهای جهان شاهد کاهش تولید
ناخالــص ملی بودند .اقتصاد آلمــان  ،۹.۷ایتالیا ،۱۲.۴
فرانســه  ،۱۳.۸اســپانیا  ،۱۸.۵کانادا  ۱۲و آمریکا ۷.۳
درصد کوچکتر شــده اند .در این بین انگلیس با ۲۰.۴
درصد کاهــش تولید ناخالص در بین  ۳۷کشــور عضو
ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه بیشترین صدمه
را از کووید ۱۹-خورده اســت .این رقــم برای میانگین
کشورهای عضو  ۹.۸درصد است .کاهش تولید ناخالص
ملی کشــورهای عضو بدترین در تاریخ شکل گیری این
سازمان است در حالیکه رکورد قبلی بدترین کاهش ۲.۳
درصد و متعلق به ســه ماهه اول سال  ۲۰۰۹میادی و
در ادامه بحران بانکی  ۲۰۰۸می باشــد .در همین حال
هفت کشور صنعتی موسوم به گروه هفت ۱۰.۹ ،درصد
و حوزه یورو شــاهد  ۱۲.۱درصد کاهش تولید ناخالص
ملی بوده اند« .ریشــی ســوناک» وزیر دارایی انگلیس
اوایل مــاه میادی جاری و پس از اعــام میزان تولید
ناخالص ملی انگلیس به خبرنگاران گفت کشور در حال
دست و پنجه نرم کردن با پدیده ای بی سابقه است .وی
دلیل سقوط بیش از حد اقتصاد انگلیس به نسبت سایر
کشــورهای اروپایی را در وابستگی اقتصاد این کشور به
بخــش خدمات ،پذیرایی و هزینــه ی مصرف می داند.
اکنون که مصرف کنندگان عاقه ای به خرج کردن پول
نقد خــود ندارند ،اقتصاد انگلیــس دچار بحران کاهش

مصرف شــده است .دولت تاش کرد با ارائه سوبسید به
رستورانها تا حدی این بحران را تخفیف ببخشد .از اول
ماه اوت(اواســط مرداد) تاکنون  ۶۵میلیون وعده غذا از
طریق این برنامه فروخته شده است .دولت امیدوار است
با پایان ماه اوت و فرارســیدن سپتامبر(نیمه شهریور) و
بازگشــایی مدارس ،این ماه را نیز با افزایش خریدهای
مدرسه ای پشت سر بگذارد .نشریه تایمز مالی دیدگاه
خوشــبینانه تری نســبت به آینده اقتصادی این کشور
دارد .به نوشته این روزنامه انگلیس در آستانه یک رشد
اقتصادی پرشتاب در ســه ماهه سوم سال جاری است.
دلیل خوشبینی این اســت که برخی آمارها حکایت از
این دارند که مردم سر کیسه را برای خریدهای پاییزی
شل کرده اند .طبق این آمارها مردم در دوهفته اول ماه
اوت پول بیشــتری ،به میزان  ۷درصد ،نسبت به مدت
مشابه ســال گذشته خرج کرده اند .در این میان برخی
کااها شــاهد افزایش تقاضا بوده اســت .فروش خودرو
و از جملــه خودرو دســت دوم به دلیــل نگرانی مردم
نسبت به استفاده از وسایل نقلیه عمومی افزایش داشته
اســت .دولت انتظار دارد فصل پاییز به دلیل بازگشایی
مدارس شاهد رونق اقتصادی باشد .گفته می شود بخش
آمــوزش مســوول  ۱.۹درصد از مجمــوع  ۲۰.۴درصد
ســقوط اقتصادی انگلیس است .به همین دلیل بوریس
جانســون اصرار دارد با وجود همــه خطرات احتمالی و
حتی امکان شــکل گیری موج دوم کرونا ،به هر قیمتی
شــده مدارس را بازگشــایی کنــد .درانگلیس برخاف
برخی دیگر از کشورها به والدین حق انتخاب داده نشده
و همــه مجبور به فرســتادن فرزندان خود به مدرســه
هســتند .دولت در این زمینه رویکرد غیردموکراتیک و
تحکم آمیزی اتخاذ کرده و والدین خاطی جریمه شــده
یا مورد بازپرســی قرار خواهند گرفــت .با این حال به
نظر نمی رســد جهش اقتصادی سه ماهه سوم حتی در
صورتیکــه اتفاق بیفتد تاثیری زیادی بر اقتصاد انگلیس
بگذارد .توماس َسمپســون ،اقتصاددان مدرســه اقتصاد
لندن می گوید تاثیر منفی برگزیت از کووید ۱۹-بیشتر
خواهــد بود .به گفته وی هم اکنــون اقتصاد انگلیس با
نرخ  ۲.۱درصد که متاثر از کرونا اســت در حال کوچک
ِ
ِ
برگزیت بدون
برگزیت با توافق  ۳.۷درصد و
شدن است.
توافق  ۵.۷درصد به این نرخ اضافه خواهد کرد .با توجه
به رویکــرد موجود در انگلیس و اتحادیــه اروپا به نظر
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می رســد پس از پایــان دوره انتقالی در  ۳۱دســامبر
(۲۰۲۰دی) ،انگلیس بدون توافق ویژه ای اتحادیه اروپا
را ترک کند«.آنگا مــرکل» صدراعظم آلمان به تازگی
موضوع برگزیت را به دلیل «عدم پیشــرفت محسوس»
از فهرست موضوعات مورد مذاکره این کشور در سطوح
باای دیپلماتیک حذف کرده اســت .این موضوع امکان
ِ
بدون توافق را افزایش می دهد .روزنامه آیریش
برگزیت
ِ
تایمــز به نقل از یک تحلیل گ ِر بانــک آمریکا(Bank of
 )Americaمــی نویســد اکنــون پوند انگلیــس به یک
واحد پولی مشــابه پول های اقتصادهای در حال ظهور
( )emerging economiesو چیــزی مانند پزوی مکزیک
تبدیل شده است .پوند انگلیس همواره یکی از واحدهای
پولی موسوم به گروه  ۵بود .این گروه شامل دار آمریکا،
ین ژاپن ،یورو ،فرانک ســوئیس و پوند انگلیس است .با
ایــن حال انتظار می رود به دلیل بحران اقتصادی فعلی
و به ویژه بی ثباتی پدید آمــده به خاطر برگزیت ،پوند
نتوانــد این امتیاز را برای همیشــه حفظ کند .انگلیس
عاوه بر بدترین عملکرد اقتصادی ،یکی از بااترین نرخ
هــای مرگ و میر بــر اثر کرونا را نیــز در کارنامه خود
دارد .این کشور به این ترتیب دوبار از کرونا صدمه دیده
اســت .در انگلیس به گفته شــورای سفر و جهانگردی
جهانی( )WTTCTکاهش گردشــگری داخلی ثانیه ای
 ۷۰۰پوند به اقتصــاد صدمه می زند .هم اکنون کاهش
 ۲۲میلیارد پوندی برای امســال پیشبینی می شــود.
ســال  ۲۰۱۹نزدیک  ۴۱میلیون نفر مســافر خارجی از
انگلیــس دیدن کرده و  ۲۸.۴میلیــارد پوند خرج کرده
اند .امســال فقط  ۲۲درصد از درآمد فوق محقق شــده
اســت .در انگلیس  ۳میلیون شغل وابسته به گردشگری
است که در حال محو شدن هستند .در گزارش سازمان
همکاری اقتصادی و توســعه دیده می شود که اقتصاد
جهان  ۷.۶درصد ســقوط کــرده و در صورت خروج از
رکود تنها می تواند  ۲.۸درصد در ســال  ۲۰۲۱رشــد
داشته باشــد .میزان بیکاری در کشورهای عضو تقریباً
دوبرابر شــده و به نزدیک  ۱۰درصد رســیده که امید
چندانی به بهبود آن در ســال  ۲۰۲۱نمی رود .میزان
بدهی ملی (درصد افزایش بدهی ملی به تولید ناخالص)
کشورهایی مانند اسپانیا ،ژاپن ،آمریکا و ایتالیا به ترتیب
 ۲۰.۳درصــد ۲۲.۴ ،درصد ۲۴.۵ ،درصد و  ۱۷.۳درصد
خواهد بود .این در حالی است که شاهد موج دوم کرونا

گزیده خبر
هشدار درباره تحمیل بدهی  ۲۸۰هزار میلیارد تومانی به دولت بعد

نباشــیم .در صورت وقوع موج دوم به این ارقام باید به
ترتیب  ۱۳درصــد ۹.۷ ،درصــد ۶.۸ ،درصد و ۱۳.۳۴
درصد افزود .میانگین این رقم برای ســازمان همکاری
اقتصادی و توســعه در سناریوی اول  ۱۸.۶درصد است
که در ســناریوی دوم باید بــه آن  ۸درصد اضافه کرد.
در این دوســناریوی پیش رو ،تولید ناخالص ملی حوزه
یــورو در حالت اول (یک مــوج همه گیری)  ۹.۱درصد
و در ســناریوی دوم  ۱۱.۵درصد ســقوط خواهد کرد.
ایــن اعداد برای آمریکا به ترتیب  ۷.۳و  ،۸.۵برای چین
 ۲.۶و  ۳.۷و برای ژاپن  ۶و  ۷.۳اســت .در ســناریوی
اول بدهی ملی حوزه یورو موســوم به بدهی ماستریخت
بــه  ۱۰۰درصد تولید ناخالص ملی خواهد رســید و در
سناریوی دوم به  ۱۱۲درصد .بنابر این گزارش در حوزه
یورو بیشــترین صدمه را بخش خدمات دیده و مصرف
افراد  ۹.۱درصد کم شده است .با توجه به اینکه اکنون
و در پایان فصل تابســتان هنــوز راه حلی برای کنترل
کووید ۱۹-پیدا نشده اســت ،جهان به احتمال زیاد به
ســمت موج دوم همه گیری و در نتیجه سناریوی دوم
حرکت خواهد کرد .در آن صورت رشــد (کاهش) تولید
ناخالص ملی در حوزه های اقتصادی دنیا به شــرح زیر
خواهد بود :جهان  ۱۱درصد ،گروه بیست  ۱۰.۲درصد،
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  ۱۳.۱درصد ،آمریکا
 ۱۲.۳درصد ،حوزه یورو  ۱۵.۱درصد و ژاپن  ۸.۴درصد.
با همه گیری بیماری کرونا تجارت جهانی به شدت کند
شده است .میزان خدمات و کاای مبادله شده در جهان
 ۳.۷۵درصد در سه ماهه اول  ۲۰۲۰کاهش داشته است.
در ماه آوریل(اردیبهشــت) حمل و نقل هوایی (مسافر)
 ۹۸درصــد و حمل بار (هوایی)  ۳۰درصد کاهش یافت.
ســفارش صادرات به کمترین میزان خود از زمان ثبت
آمار رســیده و این کاهش بیشتر در اتحادیه اروپا و در
بازارهای در حال ظهور مانند اندونزی و هند لمس شده
است .در انگلیس  ۶درصد و در آمریکا حدود  ۱۰درصد
به میزان بیکاری اضافه شده است .این رقم برای سازمان
همکاری اقتصادی و توســعه ۴.۵درصد است .سازمان
همکاری اقتصادی و توســعه معتقد اســت که یکی از
اثرات طوانی مدت بحران کرونا ،کاهش سرمایه گذاری
خواهد بود .به گفته این ســازمان نــه در زمینه کنترل
کووید ۱۹-می توان پیشبینی کرد و نه برای خروج از
بحران اقتصادی آن استراتژی روشنی وجود دارد.

در نشست هفته آینده کمیسیون اجتماعی؛

«افزایش مجدد حقوق کارگران» بررسی میشود
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسامی از بررســی «افزیش مجدد حقوق
کارگران» در نیمه دوم ســال  ۹۹خبر داد و گفت :این موضوع در نشســت هفته آینده
کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.خلیل بهروزیفر؛ عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس شــورای اسامی با اشــاره به پایین بودن حقوق کارگران و تناسب نداشتن آن با
نرخ تورم اظهار کرد :امروز نرخ تورم موجود در کشور ،بیش از  ۵۰درصد است اما حقوق
کارگران و مشــموان قانون کار ،طبق مصوبه شــورای عالی حقوق و دستمزد ،صرفاً ۳۳
درصد در ســال جاری افزایش یافته اســت!وی با تأکید بر اینکه تصمیمات برای افزایش
حقوق کارگران پیش از سال  ۹۹و در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است ،متذکر شد :در
آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن
و اجارهبهــا مواجه نبودیم بنابراین باید تهمیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در
نیمه دوم سال اندیشیده شود.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد :معتقدم باید
در میزان حقوق کارگران در شرایط فعلی که با افزایش سرسامآور هزینهها روبهرو هستیم،
تجدیدنظر شــود البته برنامهریزیهایی برای برگزاری نشست ویژهای در کمیسیون برای
افزایش مجدد حقوق کارگران و مشموان قانون کار انجام دادهایم.اسماعیلی ادامه داد :قرار
است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق
کارگران و مشموان قانون کار و پیشنهادات نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار گیرد.

گشایش اقتصادی بدون حمایت
از تولید معنا ندارد

یک کارشــناس اقتصادی با بیان این که فروش ســلف نفتی در واقع استفاده از
منابع دولت بعد اســت گفت ۲۰۰ :هزار میلیارد تومانی که دولت آقای روحانی
برای تأمین کســری بودجه ،دنبال آن است ،دو سال بعد دولت بعدی باید ۲۸۰
هزار میلیارد تومان پس دهد.حسین راغفر کارشناس اقتصادی گفت :طرح سلف
نفتی ،همان اســتقراض از مردم است و در واقع نفت فقط تضمین بازپرداخت و
پشــتوانه پول مردم است .راغفر با بیان اینکه در این طرح قیمت هر بشکه نفت
باای چهل دار و قیمت دار هم حدود  ۲۰هزار تومان در نظر گرفته شــده ،اما
معلوم نیست دو سال آینده قیمت نفت یا دار چقدر باشد ،گفت :آنچه تضمین
شده بازپرداخت پول مردم با نرخ بهره بانکی است که خیلی برای سرمایه گذاران
جذاب نیست و بعید است با استقبال مردم روبرو شود.عضو هیأت علمی دانشگاه
الزهرا در مورد بســته گشایش اقتصادی دولت هم گفت :تاکنون اطاعات دقیق
و معتبری اعام نکردند ،اما آنچه مســلم اســت بدون حمایت از تولید و متوقف
کردن فرآیند مخرب سفته بازی و ســوداگری در اقتصاد ،امکان اصاح و بهبود
وجود نخواهد اشت.راغفر با تأکید براینکه فروش سلف نفتی یک بدهی بزرگ به
بدهیهــای کنونی دولت اضافه میکند و مقابل دولت بعدی قرار میدهد ،گفت:
این اقدام اســتفاده از منابع دولت بعد اســت و دولت بعدی را با مشکات بسیار
جدی روبرو خواهد کرد.وی با اشــاره به اینکه همین اان برای بازپرداخت دیون
قبلی دولت  ۴۰هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شــده اســت و در
شــرایط عادی این عدد برای سال آینده به حدود  ۶۵هزار میلیارد تومان خواهد
رسید ،گفت ۲۰۰ :هزار میلیارد تومانی که دولت آقای روحانی برای تأمین کسری
بودجه ،دنبال آن اســت ،دو سال بعد دولت بعدی باید  ۲۸۰هزار میلیارد تومان
پس دهد که آثار تورمی بزرگی به همراه خواهد داشت.اســتاد اقتصاد دانشــگاه
الزهــرا اخذ مالیات بخصوص از فعالیتهای نامولد را بهترین راهکار تأمین منابع
مالی جدید برای دولت خواند و گفت :گردش مالی بازار سرمایه در هفتههای اخیر
متوســط روزانه حدود  ۱۲تا  ۱۳هزار میلیارد تومان بوده که دولت میتوانست با
دریافت یک مالیات منطقی ،بخش قابل توجهی از نیازهای خود را جبران کند.وی
همچنین اخذ مالیات از فروش ســکه ،ارز ،اماک و مستغات را از دیگر راههای
مناسب تأمین کسری بودجه دولت عنوان کرد و گفت :عموم کشورهای صنعتی
مالیات قابل توجهی از مستغات میگیرند ،به طور مثال در آمریکا  ۱۲و  ۸دهم
درصد درآمدهای مالیاتی از مالیات بر زمین و مستغات تأمین میشود.عضو هیأت
علمی دانشگاه الزهرا با تأکید براینکه نباید بازارهایی همچون بورس ،ارز و سکه که
میتواند درآمدهای قابل توجهی برای دولت ایجاد کند از مالیات معاف باشــند و
نیازهای دولت از منابع دیگر تأمین شود ،گفت :اصاح نظام مالیاتی و بانکی کشور
به گونهای که منابع به ســمت تولید هدایت شوند ،راهی مناسب برای اصاح و
بهبود شرایط اقتصادی کشور است.راغفر همچنین با بیان اینکه نوسانات در بازار
سرمایه طبیعی ،اما افزایش شاخص در ماههای گذشته خیلی منطقی نبوده است،
گفت :برخی واحدهایی که سهامشان عرضه شد ازسالهای قبل زیانهای انباشته
داشتند ،اما سهام آنها ،چند برابر شد که نشان میدهد که عوامل دیگری در رشد
تقاضاها مؤثر بوده است.راغفر با بیان اینکه نوعی شکل بخشی به انتظارت مردمی
باعث شد تعداد زیادی از هموطنان بدون آگاهی از دانش بورس به این بازار هجوم
بیاورند ،گفت :این موضوع میتواند آسیب زا باشد.استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با
تأکید براینکه بورس آئینه تولید اســت ،گفت :تا زمانی که تولید در کشور رونق
نگیرد ،بازار سرمایه قابل اعتماد نخواهد شد.
فروش سهام عدالت به صورت بلوکی انجام میشود

کاهش ۳میلیون تومانی ارزش سهام عدالت
روند نزولی شــاخص بورس در دو هفته اخیر روی ارزش ســهام عدالت نیز تاثیر
گذاشت و باعث شد ارزش این سهام نسبت به سه هفته گذشته ،حدود سه میلیون
تومان کاهش یابد .پس از آزادســازی سهام عدالت ،مشموان این سهام که روش
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند ،می توانند با مراجعه به سامانه
 www.sahamedalat.irارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.بر
این اســاس و طبق آخرین به روز رسانی گزارش دارایی که مربوط به تاریخ چهارم
شهریور است ،ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار تومان کمی بیشتر
از ۱۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان اســت .درحالی که ارزش این ســهام در تاریخ ۱۳
مردادماه ،کمی بیش تر از  ۱۷میلیون و  ۹۰۰هزار تومان بوده اســت.این درحالی
است که برخی معتقدند نمی توان نقش فشار فروش سهام عدالت را در ریزش بازار
نادیده گرفت ،زیرا اواخر مرداد ماه بود که کارگزاری ها حجم عظیمی از ســفارش
های ثبت شده سهام عدالت را ناگهان و به صورت یکجا در بازار عرضه کردند و این
کار باعث ترس سهامداران دیگر و تبدیل صف خرید سهم ها به صف فروش شد.
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استانها
اجرای آزمایشی طرح QR CODE
(کیو آر کد) در آبفای استان اصفهان
طرح ( QR CODEکیو آر کد) یا رمزینه پاسخ سریع
به صورت آزمایشی در آبفای استان اصفهان اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با اعام
این خبر گفت :به منظور دسترســی ســریع مشترکین
این شــرکت به صفحه مجازی ارائه خدمات ،طرح QR
( CODEکیو آر کد) از ابتدای شهریورماه امسال در شهرهای تحت پوشش مناطق
خودگردان شهرضا و برخوار و همچنین منطقه خانه اصفهان در آبفای منطقه  ۵شهر
اصفهان به اجرا در می آید.مهندس هاشم امینی افزود :در اجرای این طرح یک پاک
یا برچسب که نقش رمزینه (کد) بر روی آن حک شده استدر اختیار مشترک قرار
می گیرد تا در محلی مناسب که به راحتی قابل رویت باشد ،داخل منزل نصب کند.
وی گفت:مشترکین دارای گوشی تلفن همراه هوشمند می توانندپس از اتصال به
اینترنت و اسکن این برچسب ،بدون نیاز به وارد کردن نشانی اینترنتی ،وارد صفحه
مجازی ارائه خدمات پرتال شــرکت آب و فاضاب استان اصفهان شده و هرکدام
از خدمات  ۲۳گانه مورد نیاز خود را ثبت و دریافت کنند.مدیرعامل آبفای اســتان
اصفهان افزود :اســتفاده از ( QR CODEکیو آر کد) یکی از روش های نوین و
کاربردی ارائه خدمات در دنیا به شمار می رود که در عین حال می تواند در خدمت
آموزش و اطاع رسانی به شهروندان نیز قرار گیرد.

اجراي پروژه هاي آبرساني به روستاهاي
شهرستان زرندیه با مشارکت بسیج سازندگي
مهندس حمیدرضا کاووســي مدیر امور آب و فاضاب
شهرســتان زرندیه از اجراي پروژه هاي آبرساني در ۵
روستاي این شهرستان با مشارکت بسیج سازندگي خبر
داد .بــه گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضاب
استان مرکزي مهندس حمیدرضا کاووسي اظهار داشت
 :به منظور بررسي وضعیت آبرساني به روستاهاي شهرستان زرندیه طي بازدیدي
به همراه مســئول بسیج سازندگي این شهرستان از  ۵روستاي صدرآباد  ،تقلید
آباد  ،تیره  ،علیشار  ،آغذیگنگ شرایط آبرساني به این روستاها مورد بررسي قرار
گرفت .وي افزود  :در جلسه ای که در حاشیه این بازدید برگزار شد مقرر گردید
بسیج سازندگي نســبت به تهیه ۲هزار و  ۳۰۰متر لوله در اقطار  7۵ ، ۶۳و ۹۰
میلیمتر براي اصاح و توسعه شبکه توزیع و خطوط انتقال آب این روستاها اقدام
نماید .مدیرعامل شرکت توزیع برق استان عنوان کرد

رصد هفتگی میزان مصرف برق از نیمه
شهریور ماه در اصفهان
حمیدرضا عاقمندان با بیان اینکه تنها در فصل گرم سال با مشکل پیک مواجه
هســتیم ،اظهار کرد :از حدود نیمه مرداد ماه با توجه بــه کاهش دمای هوا در
برخی مناطق کشــور ،مدیریت مصرف برق به صورت ســختگیرانه اعمال نشد
و خوشــبختانه با خنک شــدن هوای اصفهان دیگر نیاز به مدیریت مصرف برق
نداشتیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر استاندارد تعریف شده وزارت نیرو برای
مصرف برق استان تا  ۲۰شهریور ماه  ۱۹۰۰مگاوات تعریف شده است ،گفت :از
نیمه مرداد تا به امروز تنها طی دو روز ۲ ،درصد تجاوز از پیک تعیین شده داشتیم
و مصرف برق به  ۱۹۸۵مگاوات رسید.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان
تاکید کرد :با توجه به تولید نیروگاه های کشور و استان که می تواند پاسخگوی
نیاز مصرف برق مشــترکان باشد ،از این به بعد دیگر رصد پیک نداریم و از نیمه
شهریور ماه میزان متوسط مصرف به صورت هفتگی انجام خواهد بود.وی یادآور
شد :صنایع و بخش کشــاورزی استان از  ۲۰مرداد ماه به این طرف توانسته اند
در ســاعات  ۱۲تا  ۱۶بعدازظهر مصرف برق داشته باشند و دیگر محدودیتی در
این خصوص ندارند.

 63پروژه برق رسانی ،شرکت توزیع برق
شهرستان اصفهان
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در
نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات انجام
شــده  ،گفت :دراجرای طرحها  7محور را میکنیم ،که
محور اول ،اجــرای پروژهها برای تأمین برق متقاضیان
بود که تعداد مشترکان اضافه شده به شرکت توزیع برق
اصفهان ۲۰ ،هزار مشترک در بخشهای مختلف است .همچنین در شرق اصفهان
بیش از  ۶۰کیلومتر شبکههای فشار متوسط را افزایش دادیم تا مردم این بخش
در تولید محصوات کشــاورزی و پرورش ماهی موفقتر عمل کنند .مدیرعامل
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ،تصریح کرد :در محور دوم توسعه شبکه برق
و اجرای قدرت مانور را دنبال میکردیم که با رسیدن به این هدف ،پایداری توزیع
برق مشترکان افزایش مییابد و بار شبکه کاهش پیدا میکند .همچنین در این
محور توسعه زیرساختهای  GISرا دنبال میکردیم و در تاش هستیم اجرای
صد درصد دولت الکترونیک را در شرکت برق اصفهان محقق کنیم که در همین
راســتا و در شرایط سخت کرونا ،بیش از  ۹۵درصد خدمات برق را غیرحضوری
انجام دادیم.پیرپیران تصریح کرد :هوشمندســازی نقاط اندازهگیری پارامترهای
شــبکه و تبادل اطاعات بین نقاطی که اطاعات را به صورت هوشــمند ضبط
میکنند و نیز ارتباط ســازنده با مشترکانی که دارای کنتور هوشمند هستند از
دیگر اهداف شرکت توزیع برق شهرستان بوده است.مدیرعامل شرکت توزیع برق
شهرســتان اصفهان ،ادامه داد :بهینهسازی شبکهها به عنوان محور بعدی مطرح
بود که بر این اساس اصاح ساختار شبکه و توسعه مبلمان شهری در دستور کار
قرار گرفت .همچنین یکی دیگر از محورهای هفت گانه ،کنترل مراکز شبکه بود
که کلیدهای قطع افزایش یابد .مونیتورینگ کل شبکه و ایجاد اتوماسیون شبکه
از دیگر اهداف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بود.

افتتاحیه برق رسانی به سه روستای بدون
برق شهرستان بابل
سه روســتا ی بدون برق مناطق دوردســت وکوهپایه ای وصعب العبور بابل
باحضور جناب دکتر کریمی نماینده محترم وشــریف بابل درمجلس شورای
اســامی فرمانداروجمعی آزمســوان شهرســتان بابل دکتر اسدی گرجی
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران دکتر سماکوش معاون برنامهریزی
شــرکت توزیع نیروی برق مازندران مهندس نبوی معاون بهرهبرداری شرکت
توزیع نیروی برق مازندران مهندس اسامی مدیر حراست ومهندس حبیب پور
کاشی مدیر دفتر ایمنی وسرپرست امور توزیع برق جنوب بابل به بهرهبرداری
برداری رسید.
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نفت برنت  4۶داری شد؛

4

رویای نفت  ۵۰داری پیش از رسیدن به زمستان

حمایت دولتها از اقتصاد باعث شــده تا قیمت نفت با وجود رشــد کند تقاضا ،با افزایش قیمت در ابتدای معامات هفته جاری
همراه شود.قیمت نفت که انتظار میرفت تا رسیدن زمستان به کانال  ۵۰داری وارد شود ،به نظر میرسد در هفتههای آینده این
سد قیمتی را بشکند.تقویت قیمتها در بازار نفت با قدرت در جریان است تا آنجا که در معامات دیروز نفت برنت با رشدی ۰.۶
درصدی به  ۴۶دار و  ۸ســنت در هر بشــکه رسیده است .این در حالی است که قیمت نفت برنت در ماه آوریل (اوایل اردیبهشت
ماه) ،حدود چهار ماه پیش به  ۱۵دار در هر بشکه نیز رسید و کمتر کسی تصور بازگشت قیمتها در این مدت کوتاه را داشت .در
آن زمان ،قیمت نفت تحت فشار تولید افسارگسیخته تولیدکنندگان بزرگ مانند عربستان ،روسیه و عراق و همچنین شیوع گسترده
کرونا در جهان از باای  ۶۰دار در هر بشکه به زیر  ۲۰دار سقوط کرده بود.نفت شاخص آمریکا نیز شرایط نه تنها بهتری نداشت
بلکه در روزهایی با قیمت منفی معامله شد .با این حال نفت شاخص آمریکا امروز (دوشنبه) با رشدی  ۰.۳درصدی به  ۴۳دار و
 ۹ســنت در هر بشــکه افزایش یافت.سبد نفتی اوپک نیز با قیمتی  ۴۵دار و  ۸۱سنتی ،یک گام تا رسیدن به قیمت  ۴۶داری
فاصله دارد.این قیمتها نشان میدهد که بازار نفت با وجود تداوم ریسک شیوع کرونا اما به کاهش تولید نفت از سوی کشورهای
اوپک پاس واکنش مثبت نشان داده و به تعادل رسیده است اگرچه همچنان تکانههای اقتصادی و سیاسی میتواند این بازار را با
افت و یا جهش قیمت همراه کند.با این حال روند بازگشت تقاضا به سطوح پیش از شیوع ویروس کرونا در حالی که عرضه کافی
وجود دارد ،کند است ،اما بستههای محرک اقتصادی سبب حمایت از قیمت نفت در بازارهای جهانی شد و قیمت شاخص برنت
برای پنجمین ماه پیاپی در حال افزایش است.

برق مجانی در انتظار چه کسانی است؟
طرح برق امید با هدف مدیریت مصرف و فرهنگســازی از
دوماه دیگر رســما وارد مرحله اجرا خواهد شد که با اجرای
آن کم مصــرف ها دیگر از پرداخت قبــض برق معاف می
شــوند حتی برای پر مصرف ها نیز ایــن امکان وجود دارد
که با کاهش مصــرف از پرداخت قبض رهایی یابند .وزارت
نیرو در ســه سال گذشته طرحهای تشویقی مختلفی برای
عبور از پیک بار اجرا کرده است ،چرا که در تابستان مصرف
برق افزایش بســیاری مییابد و نیــروگاه ها با چالش های
متعددی دســت و پنجه نرم می کنند حتی ممکن اســت
همچون سال  ۱۳۹7خاموشــی های برنامه ریزی شده نیز
مهمان خانه ها شود .از این رو برای جلوگیری از این مساله و
تامین برق پایدار ،وزارت نیرو فرهنگ سازی را مهم دانسته
و در ســال های اخیر نیز برنامه هایــی را برای آن در نظر
گرفته که تازه ترین آن طرح برق امید است.در حال حاضر
 ۳۰میلیون مشــترک خانگی در کشور وجود دارد که در دو
دسته «زیرالگو» و «بیش ازالگو» تقسیم بندی شده اند که
برای هرکدام تعرفه خاصی تعریف شــده است .در این بین
 ۸۵درصد از مشــترکان زیرالگو برق مصرف میکنند و تنها
 ۱۵درصد بااتر از الگوهای تعیین شــده مصرف دارند ،در
طرح برق امید مشــترکان زیرالگو هم به دو دســته خوش
مصرف و کم مصرف تقسیم بندی میشوند ۳۰.میلیون نفر
مشترک در طرح برق امید از تخفیف صد درصدی بهای برق
بهرهمند خواهند شد که حدود  ۸و نیم میلیون مشترک در
این محدوده هستند و تا زمانی که کم مصرف باقی بمانند،
از تخفیف صد درصدی بهرهمند خواهند شد .البته مشترکان
خوش مصرف هم میتوانند با رعایت نکاتی ســاده ،خود را
بــه جرگه کم مصرفها رســانده و از تخفیف صد درصدی
بهای برق مصرفی بهرهمند شــوند چراکــه تعرفههای برق
پلکانی است و هرچه از میزان مصرف برق مشترکان کاسته
شــود ،مزایای اقتصادی برای خانوارهــا دارد ،به طور مثال

اگر مشــترکان  ۱۰درصد مصرف برق خود را کم کنند۲۰ ،
درصد از هزینه برقشان کم میشود و اگر  ۲۰درصد مصرف
را کاهش دهند ،شــاهد کاهش  ۴۰درصــدی هزینه برق
مصرفی خواهند بود.در این راستا محمدحسن متولی زاده -
مدیرعامل توانیر  -در تشریح جزئیات طرح برق امید گفت:
برق در ایران پوشــش صد در صدی دارد و همه خانوارهای
ایرانی مشترک برق هستند؛ از این رو همه مشترکان خانگی
میتوانند در این طرح مشــارکت و از تخفیف صد درصدی
بهای برق بهرهمند شــوند.وی ادامه داد :درهمین راستا به
صنایع و کشــاورزان مشــوقهایی اختصــاص مییابد که
مصارفشــان را جابه جا کرده و به ساعتهای دیگری انتقال
دهند که با بهره گیری از همین ابزارهای تشویقی ،تابستان
ســال گذشته و امسال را که گرمترین تابستان در طول ۳۰
سال گذشته بود ،با موفقیت پشت سرگذاشتیم و در دو سال
متوالی ( ۹۸و  )۹۹نیز تنها یک درصد رشد را تجربه کردیم،
این درحالی است که در سالهای گذشته رشد  ۵.۲درصدی
نیز ثبت شده است.
 8میلیون خانوار مشمول مشوقهای برقی شدند
مدیرعامل توانیر اضافه کرد :سال گذشته  ۱۲۰هزار و امسال
 ۲۹۴هزار تفاهمنامه با مشترکان صنعتی و کشاورزی به امضا
رسید و بر همین اســاس سال گذشته  ۳۵۰میلیارد تومان
پاداش به این دو گروه از مشــترکان اختصاص یافت که در
صورتحسابهای برقی آنها لحاظ شد.متولی زاده کسب این
موفقیت را نتیجه تعامل و همکاری همه مشترکان دانست و
اظهار کرد :نکته مهم دیگر آنکه در کنار کاهش رشــد پیک
به یک درصد ،بر اســاس آمارها ،مصــرف برق صنایع در ۵
ماه گذشته  ۱۱درصد افزایش داشته است که نشان دهنده
باارفتــن میزان تولید و رونق صنایــع و افزایش بهره وری
اســت .سال گذشــته  ۸میلیون خانوار مشمول مشوقهای

برقی شدند و  ۱۰۶میلیارد تومان به آنها پاداشت اختصاص
یافت ،در خصوص برق امید گفت:
میزان مصرف مشترکان اطاع رسانی خواهد شد
وی درخصوص نحوه اجرای طرح برق امید نیز گفت :ما ابتدا
به مردم اطاع رســانی خواهیم کرد کــه در چه گروهی از
مصرف قرار دارند و سپس برای مشترکانی که در گروههای
خوش مصــرف و پرمصرف قرار دارنــد ،راهکارهای کاهش
مصــرف برق را آموزش خواهیم داد.مدیرعامل توانیر با بیان
این که در تابســتان وسایل سرمایشی و در سایر فصلهای
سال سیســتمهای روشنایی ســهم عمده مصرف را دارند،
افزود :اســتفاده از امپهای  LEDو ...میتواند باعث کاهش
 ۱۲درصدی مصرف برق شود.
قیمت تمام شده برق چقدر است؟
متولی زاده همچنین استفاده از وسایل قدیمی و پرمصرف
را نیز از دیگر دایل باا بودن مصارف و هزینه برق خانوارها
عنوان کرد و با اشــاره به این که هم اکنون ارزانترین برق
دنیا را داریم ،گفت :دولت بابت تولید برق باید یارانه بپردازد
و در حالی که قیمت تمام شــده برق بدون احتساب هزینه
ســوخت ۱۵۰ ،تومان و با احتساب هزینه سوخت بیش از
 ۳۵۰است ،میانگین دریافتی ما از مشترکان بابت هرکیلووات
ســاعت برق مصرفی تنها حدود  ۸۰تومان است.وی گفت:
با مصرف هر یک کیلووات ســاعت برق یک کیلوگرم CO۲
تولید و در جو منتشــر میشــود و با توجه به بررسیهای
صورت گرفته با اجرای این طرح ۹ ،میلیارد کیلووات ساعت
از مصرف برق کاســته و در ادامه از انتشــار  ۹میلیون تن
گاز  CO۲به جو جلوگیری خواهد شد .این میزان همچنین
معادل صرفهجویی یک میلیون و  ۸۰۰هزار بشکهای نفت و
جلوگیری از قطع  ۳۲۰میلیون اصله درخت است.

کشف دو میدان جدید نفت و گاز
در عربستان
وزیر انرژی عربســتان ســعودی اعام کرد شرکت دولتی آرامکوی
سعودی دو میدان جدید نفت و گاز در مناطق شمالی کشف کرده
است ،.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی
اظهار کرد :میدان نفتی جدید ابرق الطلوع که در جنوب شرقی شهر
عرعر واقع شده اســت ،نرخ روزانه  ۳۱۸۹بشکه در روز نفت سبک
عرب ایت و  ۳.۵میلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد.میدان گازی
حدابــه الحجره در منطقه الجوف نرخ تولید روزانه  ۱۶میلیون فوت
مکعب گاز طبیعی به همراه  ۱۹۴۴بشکه در روز میعانات نفتی دارد.
بر اســاس گزارش رویترز ،وزیر انرژی عربستان سعودی اظهار کرد
آرامکو به تاشــهای خود برای برآورد مجموع ذخایر نفت و گاز این
دو میدان و حفاری چاههای بیشــتر برای مشخص کردن مناطق و
ظرفیتها ادامه خواهد داد.

سینوپک چین بیش از  3میلیارد دار
ضرر کرد
بزرگترین پاایشــگاه نفت آســیا اعام کرد  ۲۱.7۲۵میلیارد یوان
( ۳.۱7میلیارد دار) در  ۶ماه اول  ۲۰۲۰ضرر کرده است .این اولین
دوره شش ماهه ایست که شرکت سینوپک ضرر و زیان ثبت میکند.
به گزارش رویترز ،شرکت نفت و مواد شیمیایی سینوپک چین در
روز یکشــنبه اولین ضــرر و زیان خالص خود را در شــش ماه اول
سال جاری میادی در بحبوحه کاهش تقاضا به خاطر محدود شدن
فعالیت های صنعتی و کاهش مسافرت ها در اثر همه گیری ویروس
کرونا اعام کرد .بزرگترین پاایشگاه نفت آسیا اعام کرد۲۱.7۲۵
میلیارد یوان ( ۳.۱7میلیــارد دار) در  ۶ماه اول  ۲۰۲۰ضرر کرده
است .این اولین دوره شش ماهه ایست که شرکت سینوپک ضرر و
زیان ثبت میکند .شرکت سینوپک در سال گذشته میادی ۳۲.۲۰۶
میلیارد یوان سود خالص داشت .این شرکت  ۱.۹۴۳میلیارد یوان در
سه ماهه دوم سال جاری میادی از دست داد.
با حضور استاندار مازندران صورت گرفت؛

بهره برداری از پروژه آبرسانی به
مسکن مهر « سارویه » مرکز مازندران
پروژه آبرســانی به مسکن مهر ســارویه با بهره مندی  ۲۸۰۰خانوار
همزمان با هفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفت.در مراســم بهره
برداری از پروژه آبرســانی مسکن مهر سارویه علی بابایی کارنامی و
منصور علی زارعی نمایندگان مردم شهرستانهای ساری و میاندرود در
مجلس ،احمد حسین زادگان استاندار مازندران ،مجید عبدالهی مدیر
عامل شرکت آبفا ،عباسعلی رضایی فرماندار شهرستان ساری و جمعی
از مســئولین و مردم منطقه حضور داشتند.در این مراسم مهندس
عبدالهی طی سخنانی ضمن تسلیت ایام محرم و گرامیداشت هفته
دولت ،اعتبار هزینه شــده برای پروژه آبرسانی مسکن مهر سارویه را
۹۰۰۰۰میلیون ریال اعام کرد و گفت :برای بهره برداری از این پروژه
حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی  ۴۵لیتر در ثانیه ،احداث خط
انتقال به قطر  ۲۸۰میلی متر و به طول  ۹۵۰۰متر ،ســاخت مخزن
بتنی به حجم  ۲۰۰۰متر مکعب و همچنین احداث یک واحد ایستگاه
پمپاژ و اجرای شبکه توزیع به طول  ۴۰۰۰متر در قطرهای  ۹۰الی
 ۲۸۰میلیمتر انجام شد.وی افزود :با بهره برداری از این پروژه ۲۸۰۰
خانوار مسکن مهر سارویه از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در
هفته دولت و همزمان با ایام محرم بهره مند شدند.
بصورت ویدئو کنفرانس و متمرکز توسط وزیر نیرو افتتاح
و کلنگ زنی شد ؛

 ۲۲3۰پروژه توسعه ای شرکتهای
توزیع نیروی برق سراسر کشور
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت  :از طریق ویدئو
کنفرانس ،وزیر نیرو  ۲۲۳۰پروزه توســعه ای شرکت های توزیع
نیروی برق سراســر کشور با اعتباری بالغ بر  ۳۱۶۰میلیارد تومان
بصورت متمرکز افتتاح و کلنگ زنی نمود که سهم گلستان از این
مقدار  ۸۵پروژه با اعتباری قریب به  ۶۵میلیارد تومان اســت .علی
اکبر نصیری در حاشیه افتتاح پروژه های شرکت توزیع نیروی برق
گلستان توســط وزیر نیرو که بصورت ویدئو کنفرانس و متمرکز
از اســتان البرز صورت گرفت گفت  :پروژه های گلستان در قالب
تامین برق متقاضیان شهری و روستایی ،اصاح بهینه ،برقرسانی
به روستاهای بی برق ،کاهش تلفات ،تبدیل شبکه سیمی به کابل
خودنگهدار  ،نیروگاه  ،ســایت آموزشی و نصب ثبات بار هوشمند
است .
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لطف دولت یا محدود کردن بخش خصوصی

میلیاردها دار ارز بازنگشته در گرو کارت های بازرگانی

بررســی عملکرد تجاری ایران در دو سال گذشته نشان میدهد
کــه با وجود تاکید بانک مرکزی بر لزوم بازگشــت ارز حاصل از
صادرات ،بخشی از صادرکنندگان این ارز را بازنگردادندهاند و هنوز
مشخص نیست مقصر اصلی این اتفاق چه کسانی خواهند بود؟در
ماههای گذشــته یکی از اصلیترین اختاف نظرها میان دولت و
بخش خصوصی در رابطه با بازگشــت ارز حاصل از صادرات بوده
اســت .فعاان بخش خصوصی معتقد بودند که با توجه به شیوع
کرونا و همراه شدن آن با تحریمها ،دولت باید زمان بازگشت ارز
را تمدید کند اما در نهایت بانک مرکزی بر همان تاریخ  ۳۱تیر ماه
پافشاری کرد و کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود
را ایفا نکرده بودند ،تعلیق کرد.در چنین شرایطی آمارهایی نیز از
بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات مطرح شد که با وجود برخی
اختاف نظرها بیش از  ۲۰میلیارد دار تخمین زده میشود .این
ارز که در سالهای گذشته بازنگشته معادل نیمی از کل صادرات
غیرنفتی ایران در ســال  ۱۳۹۸اســت و از این رو تعیین تکلیف
آن اهمیــت فراوانی دارد.هرچند به نظر میرســد پیگیریهای
اتــاق بازرگانی و بانک مرکزی با ورود قوه قضاییه به عرصه ادامه
خواهد داشت و باید دید هریک از صادرکنندگانی که ارز خود را
نیاوردهاند ،چه دایلی دارند ،اما یکی از مســائلی که تاثیر سو آن
بر بازنگشتن ارز قطعی اســت ،موضوع کارتهای بازرگانی یک
بار مصرف یا اجارهای هســتند .کارتهایی که برخی افراد بدون
داشــتن هیچ پیش زمینهای آنها را فعال کرده و پس از صادرات،
دیگر ارزی به کشــور بازنگرداندهاند.به دنبال این اختاف نظرها،
گمرک اعام کرد:

شرایط جدید رجیستری
تلفن همراه
گمــرک ایــران شــرایط جدید اظهار مســافری تلفــن همراه
(رجیســتری) را اعام کرد.به گزارش گمرک ایران ،پیرو صورت
جلسه شماره  ۴۸کمیته راهبری طرح رجیستری سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی و شماره نامه  ۲۹۶۰۱/۱۰۰مورخ ۱۹
مرداد ماه ،اظهار مسافری تلفن همراه (رجیستری) منوط به درج
شماره سیم کارتی است که حداقل  ۲۰روز از زمان فعالسازی آن
اعم از (صدور اولیه ،IMSWAPS ،انتقال مالکیت و …) گذشته باشد
که در تاریخ نهم مرداد ماه نیز در زیر سامانه دوراظهاری مسافری
(رجیستری تلفن همراه) اعمال شده است.در صورت بروز مشکل
افراد میتوانند با شماره تلفن  ۱۹۵تماس حاصل کنند.

شمشیر دو لبه سرریز بیکاران به
واحدهای صنفی
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران معتقد است اگر توجه ویژهای
به زیرســاختهای فضای کسب و کارهای صنفی و مدیریت آن
شود ،سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمانهای
دولتی به اصناف میتواند مقوله مثبتی باشــد ،اما در حال حاضر
نمیتواند پیشآمد مثبتی را نشان دهد ،.براساس آمارهای منتشر
شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) در سه ماهه
اول امسال پروانههای صنفی با افزایش  ۸۵.۴درصدی از  ۸۳هزار
و  7۳۴فقره در سه ماهه اول سال قبل به  ۱۵۵هزار و  ۲۴۶فقره
در مدت مشابه امسال رسیده است .با این حال رسول جهانگیری،
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران معتقد است افزایش واقعی
این آمار نیازمند بررسیهای بیشتری است.وی با اشاره به این که
افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست ،اظهار
کرد :ســرریز جامعه بیکار در اصناف است .یعنی تنها جایی که
هیچ مانعی برای ورود افراد جدید قائل نشده ،اصناف است و این
امر مثل یک شمشیر دو لبه اســت و میتواند خوب یا بد باشد.
اگر متولیان امور ،دســتاندرکاران دولتی و سیاستگذاران کان
کشور به حمایت از اشتغال ایجاد شده و حمایت از تولید ،توزیع
و خدماتی که از ســوی اصناف اجرا میشود ،توجه داشته باشند
نه تنها ورود افراد جدید به اصناف نگرانکننده نیست ،بلکه خوب
است اما در حال حاضر نمیتواند پیشآمد مثبتی را نشان دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سقف و فاصله
صنفی با این اســتدال آزاد شــد که حس رقابتی در کســب و
کارهای صنفی ایجاد شود و هر کسی که بتواند در فضای رقابتی
بماند ،ماندگار شده و هر کس که نتواند از آن خارج شود ،تصریح
کرد :اما این روش عیب بزرگی دارد ،چراکه در این روش رقابتی،
هزینه بزرگی بــه جامعه تحمیل میشــود .یعنی هر کس باید
مدتی آزمایشــی در این فضا کار کند ،ســرمایهای که به زحمت
جمع کرده اســت هم از دســت بدهد و کســب وکار کسی که
نســل به نسل در واحد صنفی مشــابهی بوده را هم تحت شعاع
قرار دهد؛ تا بعد به این نتیجه برســد که نمیتواند در سیســتم
رقابتی باقی بماند .از ســوی دیگر ،افرادی که حرفه پدری را در
اصناف دنبال میکنند نیز در این چرخه آسیب دیده و به موجب
ورشکســتگیهای خرد از بین میروند.وی با بیان اینکه با ورود
بیضابطه افراد به اصناف ،ورشکستگیهای خرد افزایش مییابد،
گفت :این اتفاق رخ داده است .هر شهروندی در مسیر روزانه خود
شــاهد تعطیلی واحدهای صنفی و یا تبدیل تعمیرگاه ماشین به
فروشــگاه لوازم موبایل و از آن به روسریفروشی است .بنابراین
گاهی بهتر است که سقف و فاصله صنفی رعایت شود و در مقابل
اگر توجه ویژهای به زیرساختهای فضای کسب و کارهای صنفی
و مدیریت آن شود ،سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات
و ســازمانهای دولتی به اصناف میتواند مقوله مثبتی باشــد،.
براســاس ماده  ۵۵قانون نظام صنفی مصوب ســال  ۱۳۸۲افراد
باید برای تاســیس واحد صنفی قانون ســقف و حدود صنفی را
رعایت کنند ،یعنی میان واحدهای صنفی با فعالیتهای یکسان
باید فاصله جغرافیایی مناســبی رعایت شده و تنها تعداد خاصی
از هر صنف میتوانند در یک شهر یا شهرستان فعالیت کنند اما
در اصاحیه قانون جدید نظام صنفی در شهریور سال  ۱۳۹۳این
قانون حذف شد.

از تابســتان امســال دولت اعام کرد که محوریت اتاق بازرگانی
در صدور کارتهای بازرگانی را خواهد گرفت و زیر سایه سامانه
جامع تجارت و با نظارت سازمان توسعه تجارت کارتهای جدید
صادر خواهد شــد .البته در این فرایند اتاق بازرگانی به شــکل
کامل حذف نشــده اما با تغییر در ساختار اجرایی به جای آنکه
دبیرکل کنفدارســیون صــادرات ایران
میگوید در شــرایطی که اقتصاد ایران
تحت تاثیر تحریمهای خارجی و شــیوع
ویروس کرونا با محدودیت مواجه شــده،
برخــی تحریمهــای داخلی نیــز مانع
از فعالیــت ســرمایه گــذاران اقتصادی
میشوند.جمشید نفر اظهار کرد :یکی از
مسائلی که در عبور از شرایط فعلی برای
اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد ،فراهم
کردن شرایط تولید و بهبود محیط کسب
و کار اســت .وقتی مقــام معظم رهبری
نیز ســال جاری را سال جهش تولید نام
گذاری میکنند ،قطعا برداشــته شــدن
محدودیتهای تولید یکی از اولویتهای
امسال خواهد بود.
به گفته وی ،با توجــه به اینکه ظرفیت
بازار داخلی کشور از حدی فراتر نمیرود،

کارت نهایــی را اتاق صادر کند ،دولت ایــن کار را خواهد کرد.
موضوعی که در روزهای گذشــته به اختاف نظری جدید بدل
شد و اتاق بازرگانی از عملکرد سازمان توسعه تجارت انتقاد کرد
و این ســازمان نیز پاســخ اتاق تهران را رسما داد.با این وجود به
نظر میرســد در صورت برطرف کردن مشکات اجرایی در این

فرایند ،اتاق بازرگانی و بخــش خصوصی چندان نیز از تغییرات
رخ داده ناراضی نیستند .علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران،
میگوید در گذشــته تاش میشد تمام کاسه و کوزهها در حوزه
کارت بازرگانی بر ســر بخش خصوصی بشــکند ،در حالی که با
تغییرات جدید دیگر مســئولیت با دولــت خواهد بود.او توضیح
داد :تا پیش از این نیز برای صدور کارتهای بازرگانی ،تاجر باید
مجوز و تاییدیههای ازم را از دولت دریافت میکرد و پس از آن
صدور کارت از سوی اتاق انجام میشد .با این وجود در این ماهها
این گونه تفســیر شده بود که هرکس کارت جدیدی گرفت و به
تعهدات خود عمل نکرد ،به دلیل سهل انگاری اتاق بازرگانی بوده
اســت که این درســت نبود .از این رو اینکه مسئولیت این امر با
دولت باشد ،چندان نیز به ضرر بخش خصوصی نمیشود.شریعتی
با بیان اینکه در بررسی این دیدگاهها باید دو گروه مختلف بخش
خصوصــی را از یکدیگر جدا کرد ،گفت :بخش نخســت در اتاق
بازرگانــی و نمایندگان بخش خصوصــی و البته صادرکنندگان
شناســنامه دار و قدیمی هســتند که از کاهش فشارها استقبال
کرده و از دولت توقع دارند فضا را برای افزایش تجارت فراهم کند.
گروه دوم اما سرمایه گذاران جدید هستند که قصد شروع کارشان
را دارند و تصمیمات اخیر احتماا فضای کار آن ها را محدود کرده
که باید دو طرف در رابطه با آنها به یک جمع بندی درست برسند.
از این رو اینکه مسئولیت و فشار بر بخش خصوصی کاهش یابد،
لزوما اتفاق بدی نیســت اما نحوه اجرای آن و تعامل با ســرمایه
گذاران ،نتیجه کار را مشخص میکند.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران مطرح کرد

صادرات در تنگنای تحریمهای
داخلی

برای جهش در تولید باید به فکر بازارهای
صادراتی و توســعه آنها نیــز بود و جز
حرکت در این مسیر ،چاره دیگری وجود
ندارد.دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران
با اشــاره به نگاه غلطی که همچنان در
کشــور به صادرکنندگان وجــود دارد،
گفت :صادرکننــدگان با وجود تمام این
محدودیتها ،سرمایه خود را صرف تولید
و ارزآوری برای کشور کردهاند و در طول
این ســالها با وجود تمام دشواریهای

تحریم تاش کــرده اند ارز مــورد نیاز
کشــور بازگردانند اما اینکــه ما ناگهان
یک زمان محــدود بگذاریم و از جریمه
و تعلیق صادرکنندگان ســخن بگوییم
واقعا نادیده گرفتــن تاشهای آنها در
سالهای گذشته است.نفر با بیان اینکه
اولویت دولت در سال پایانی فعالیت خود
باید کاهش موانع تولید باشــد ،گفت :در
شــرایطی که ما به دلیل تحریمها امکان
صادرات نفت را تا حد زیادی از دســت

دادهایــم بهتریــن گزینه بــرای عبور از
شرایط فعلی ،حمایت از تولید و صادرات
است و از این رو اگر دولت بتواند در سال
پایانی فعالیتش تنها بخشی از مشکات و
محدودیتها و تحریمهای داخلی موجود
بر ســر راه تولید و صــادرات را بردارد،
میتوان به سالهای آینده امید بیشتری
داشت .پس از آغاز دور جدید تحریمهای
دولت ترامپ ،صادرات نفت ایران کاهش
یافت و دولت برای جبــران این کاهش
اعام کــرد که اتکای خــود به صادرات
غیرنفتــی را افزایش میدهد.بر اســاس
امارهای رســمی ،ایران در سالهای ۹7
و  ۹۸توانســت بیش از  ۴۰میلیارد دار
صادرات غیرنفتی داشته باشد ،هرچند با
شیوع ویروس کرونا به نظر میرسد این
روال در سال جاری تکرار نخواهد شد.

ترخیص و توزیع نهاده دامی بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزی ممنوع شد
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت از ممنوع
شدن ترخیص و توزیع نهاده دامی بدون مجوز وزارت جهاد
کشــاورزی خبر داد و گفت :با تصمیمات ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت واردات کااهای اساســی ســرعت گرفته
است.به گزارش شــاتا ،محمدرضا کامی در حاشیه ستاد
تنظیم بــازار با بیان این مطلب ،افزود :هیچ واردکنندهای
امکان ترخیص و توزیع نهاده ها را خارج از سامانه بازارگاه
وزارت جهادکشاورزی نخواهد داشت.وی دلیل این اقدام را
توزیع عادانه و مناسب نهادههای دامی دانست و تصریح
کرد :با خاطیان و متخلفان احتمالی برخورد قانونی خواهد
شد.سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در
خصوص برگزاری جلسات ستاد ملی تنظیم بازار ،نیز گفت:
از امروز دهم شهریورماه جلسات کارگروه ملی ستاد تنظیم
بازار با تمدید مجوز سران سه قوه تشکیل شده است و بر
اساس این مجوز هر دستگاهی که بخواهد اقدام به افزایش
قیمت کند باید از ستاد تنظیم بازار مجوزات ازم را دریافت
کند.
ممنوعیت واردات برنج همچنان برقرار است
وی گفت :با توجه به افزایش مصرف برخی اقام از کااهای
اساســی در ماه محرم و صفر ،حــدود  ۳۰هزار تن برنج،
 ۳۰هزار تن شــکر ۳۰ ،هزار تن روغن نباتی ۱۰ ،هزار تن

گوشت مرغ و  ۲۰۰۰تن گوشت قرمز در قالب طرح محرم
و صفر میان هیات های مذهبی و مســاجد سراسر کشور
توزیع شــده و در ایام پیش روی نیز این توزیع اقام تداوم
دارد .کامی در پایان جلســه تنظیم بازار کشــور افزود:
مقادیر عرضه کااهایی برنج ،شــکر ،روغن نباتی ،گوشت
مرغ و گوشــت قرمز از محل ذخایر تعیین سهمیه شده و
با توجه به اقدام هیات ها برای تهیه بســته های حمایتی
خشــک مقرر شــد توزیع این اقام تا  ۲۸صفر از طریق
سامانه بیرق و توسط سازمان های صنعت ،معدن و تجارت
اســتان ها ادامه داشته باشد.سرپرســت معاونت بازرگانی
داخلــی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در خصوص تداوم

ممنوعیت واردات برنج تصریح کرد :با توجه به آزاد شدن
قیمــت ارز وارادت برنج و دیگر تهدیــدی برای تولیدات
داخلی به شمار نمی آید و برای جلوگیری از کمبود کاا در
سطح عرضه علیرغم اینکه ممنوعیت واردات برنج همچنان
ادامه دارد و امروز نیز مقرر شــد ،برنج وارداتی موجود در
گمرکات کشور که تا پیش از  ۳۱مرداد وارد کشور شده و
قبض انبار و یا تخصیص ارز آنها پیش از این تاریخ اســت،
ترخیــص و وارد بازار شوند.سرپرســت معاونت بازرگانی
داخلــی وزارت صنعت ،معدن و تجــارت در مورد قیمت
گوشــت قرمز در کشــور نیز تاکید کرد :قیمت دام زنده
نسبت به سال  ۱۳۹7کاهشی بوده و قیمت مصرف کننده
نیز همینطور ،به عنوان نمونه مخلوط گوسفندی میانگین
قیمت آن حدود  ۹7هزار تومان است.کامی ادامه داد :به
طور کلی و با هدف حمایت از تولید کنندگان ،با توجه به
اینکه در صورت آزادسازی صادرات دام زنده ،قیمت گوشت
غیر قابل کنترل خواهد بود مقرر شد شرکت پشتیبانی امور
دام ذخیره استراتژیک این کاا را از محل تولیدات داخلی
انجام دهد.وی اعام کرد :نرخ مصوب برای گوشت گوساله
بســته بندی شــده پنج قطعه ای  7۲هزار و  ۵۰۰تومان
تعیین شد که دولت از تولیدکنندگان خریداری می کند و
قیمت مصرف کننده نیز در بازار هم اکنون حدود  ۸۰هزار
تومان می باشد.
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گزیده خبر
مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی اعام کرد:

رشد  ۱۱درصدی حمل ریلی گندم کشور
نسبت به سال گذشته
مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود:
 ۱۱۱هزار تن گندم طی دو ماه اخیر از طریق شــبکه ریلی منتقل شــده
که  ۱۱درصد نسبت به مدت مشابه سال  ۹۸رشد داشته است.به گزارش
شــاتا« ،حسن فاحنژاد» افزود :سرمایهگذاری جدید ریلی از سوی بخش
خصوصی در اســتان همدان در حال انجام اســت و در ماه آینده افتتاح
خواهد شد.وی اظهارداشت :امسال اولویت اصلی و تمرکز ما بر حمل ریلی
است ،بااخص در استانهای تولیدکننده که گندمها از سیلوهای متصل
به ریل جابهجا میشــوند.مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شــرکت
بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه اســتفاده از پتانسیل ریلی در حمل و
جابهجایی گندمها در سطح کشور به نفع دولت است ،تصریح کرد :عاوه
بر اینکه نرخ حمل ریلی  ۴۵درصد کمتر از قیمت حمل جادهای اســت،
قیمت حمل ریلی ثابت اما نرخ حمل جادهای شناور است.وی گفت :ضمن
اینکه کااها در حمل ریلی کمتر دچار ریزش کیفیت میشوند و از لحاظ
بهداشــتی هم باتوجه به ضدعفونی شدن واگنها ،موضوع عدم بهداشت،
گندمهــا را تهدید نخواهد کرد.فاح نژاد افــزود :طی تفاهمنامهای با راه
آهن جمهوری اسامی ،جهت حمل کااهای اساسی به صورت ریلی وارد
مذاکره شــدهایم و در حال پیگیری هستیم تا با این اتفاق خوب در آینده
نزدیک به صورت ویژه با راهآهن همکاری کنیم.

تشکیل کارگروه ویژه زعفران در سازمان
توسعه تجارت ایران
کارگروه ویژه زعفران تشــکیل جلسه داد و سیاستها و برنامههای کان
صادراتی با رویکرد توســعه صادرات زعفران با بستهبندی و ارزش افزوده
باا و کمک به توســعه زیرساختهای ارزشآفرینی زعفران مورد بحث و
بررسی قرار گرفت ،.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
در جمع کارگروه ویژه زعفران با بیان اینکه زعفران شناســنامه صادرات
ناب ایران است ،گفت :سازمان توسعه تجارت ایران از سال  ۱۳۸۰در قالب
پرداخت جوایز و مشوقهای صادرات ،حمایت از توسعه صادرات زعفران با
ارزش افزوده باا را در اولویت برنامههای خود داشته است.حمید زادبوم،
دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید کرد :سازمان توسعه
تجارت ایران با همکاری شــورای ملی زعفران و دســتگاههای ذیربط از
سال  ۱۳۸7مصوبات متعددی به دولت پیشنهاد داده و براساس مصوبات
اباغــی و امکانات و منابع بودجه در دســترس به ارزشآفرینی صادرات
زعفران کمک کرده است؛ لذا میتوان مجددا با یکصدایی بخش خصوصی
در قالب شــورای ملی زعفــران ایران جایگاه زعفران ایران را در ســطح
جهانی ارتقاء دهیم.گفتنی اســت در اجرای منویات مقام معظم رهبری و
دستورات ریاســت جمهوری در خصوص برنامهریزی مناسب برای ایجاد
ارزش افزوده در محصول زعفران جنوب خراسان ،سرپرست وزارت صمت
دســتورات اکیدی مبنی بر تشــکیل کارگروه ویژه زعفران به فوریت و با
حضور دســتگاههای اجرایی ،بخشهای غیردولتی ذیربط و تشکلهای
فراگیر آن داشتند.در این راستا کارگروه ویژه زعفران با حضور نمایندگان
وزارت جهاد کشــاورزی ،سازمان ملی اســتاندارد ایران ،معاونت علمی و
فناوری رئیــس جمهوری ،وزارت امور اقتصــادی و دارایی ،معاونت امور
صنایع وزارت صمــت ،بانک مرکزی ج .ا .ایران ،وزارت بهداشــت ،بانک
توســعه صادرات ایــران ،اتاقهای بازرگانی و تعاون ایران ،شــورای ملی
زعفران و ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان در محل
سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل جلسه داد و سیاستها و برنامههای
کان صادراتی با رویکرد توســعه صادرات زعفران با بستهبندی و ارزش
افزوده باا و کمک به توســعه زیرساختهای ارزشآفرینی زعفران مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت معین کشت آریا
شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  29425و شناسه ملی 14004529777

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :به موضوع فعالیت شرکت «واردات عوامل
کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی» پس
از اخــذ مجوزهای ازم از مراجع ذیصاح الحاق گردید و ماده مربوطه
در اساسنامه اصاح گردید - .ماده  14 .اساس نامه بصورت زیر تغییر
کرد « :دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک  -سفته  -بروات و عقود اســامی و قراردادها و اوراق عادی و
اداری بصورت منفردا با امضاء زهرا آقابابایی به همراه مهر شرکت و یا
رضا کریمی علویجه به همراه مهر شرکت می باشند - ».شعبه داخلی
در «استان هرمزگان شهر بندر عباس پلیس راه قدیم جنب دفتر مقاوم
رویش جلگه خلیج فارس» تاسیس گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرج ()964187

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

بورس  ،بانک و بیمه

info@sobh-eqtesad.ir
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گزیده خبر
مدیر امور مالی بانک مسکن در پاسخ به مشتریان تشریح کرد:

فعالیت های موثر بانک مسکن
در سهام عدالت

مدیر امور مالی بانک مسکن در یک گفت و گوی حضوری
آخرین سواات مشتریان بانک مسکن درباره صندوق های
سرمایه گذاری تحت مدیریت و سفارشات فروش سهام
عدالت را تشــریح کرد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری
بانک مسکن – هیبنا  ،بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته
در هفته دولت در خصوص حضور مدیران در مرکز پاسخگویی به سواات مشتریان
بانک مسکن ،در روز دوشنبه آقای عسکرپور ،مدیر امور مالی ،شخصاً در دایره ارتباط
با مشتریان اداره کل روابط عمومی حضور یافتند و پاسخگوی سواات مشتریان در
حوزه انواع صندوق های ســرمایه گذاری تحت مدیریت شرکت های تابعه بانک و
سفارشات فروش سهام عدالت از طریق شعب بانک بودند.عسکرپور در مصاحبه با
هیبنا درخصوص سواات مشتریان عنوان کرد :سواات بسیار زیادی در خصوص
نحوه فروش سهام عدالت و همچنین صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن،
صندوق مشترک بانک مسکن و صندوق واسطه گری مالی یکم توسط مشتریان
مطرح شد که هر یک از موضوعات فوق به نحوی مورد توجه مشتریان بوده و بانک
نیز با درک اهمیت موضوع اقدامات قابل توجهی در هر یک از حوزه های مطرح شده
به عمل آورده است.وی افزود موضوع سوال بسیاری از مشتریان در خصوص تعدد
مبالغ واریزی ها بابت فروش سهام عدالت یا اندک بودن واریزی ها و طوانی شدن
زمان پرداخت وجوه ناشی از فروش سهام مذکور بود.مدیر امور مالی در پاسخ به این
گروه از مشــتریان گفت :مسئولیت بانک در فرایند فروش سهام عدالت مشتریان،
دریافت سفارشات جهت ارسال به کارگزاری و همچنین واریز وجوه ناشی از فروش
سهام عدالت به حساب ذینفعان است.

نحوه پذیره نویسی واحدهای دومین صندوق
سرمایه گذاری دولت در بانک توسعه تعاون
پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری قابل معامله ( )ETFبا
عنوان «پاایشی یکم» با  ۲۰درصد تخفیف از چهارشنبه
پنجم شهریورماه به طور همزمان از طریق وب سایت رسمی
بانک توســعه تعاون آغاز و تا ســاعت  ۲۴روز چهارشنبه
نوزدهم شــهریور ماه ادامه خواهد داشت.به گزارش روابط
عمومی بانک توسعه تعاون؛ در این پذیرهنویسی بخشی از سهام شرکت ملی پاایش
و پخش فرآوردههای نفتی ایران در شرکتهای پاایش نفت اصفهان ،پاایش نفت
بندرعباس ،پاایش نفت تبریز و پاایش نفت تهران از طریق پذیرهنویسی واحدهای
سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (« )ETFپاایشی یکم» به
عموم مردم (اشخاص حقیقی) واگذار خواهد شد و هموطنان عزیز میتوانند از ساعت
 ۲۴:۰۰روز چهارشنبه مورخ پنجم شهریورماه سال جاری از طریق سامانه ثبتنام و
خرید واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری در سایت بانک توسعه تعاون و یا مراجعه
به شــعب این بانک در سراسر کشور نســبت به خرید واحدهای این صندوق اقدام
نمایند.بر اساس این فرآیند ،پذیرهنویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است
و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد .پس از اتمام پذیره نویسی و اخذ مجوز
فعالیت صندوق از ســازمان بورس و اوراق بهادار ،سهام موضوع فعالیت این صندوق
با اعمال  ۲۰درصد تخفیف به قیمت پایانی ســهم در روز معاماتی قبل از شــروع
پذیرهنویسی توسط سازمان خصوصیسازی به صندوق واگذار خواهد شد .

اعام زمان قرعه کشی جشنواره حساب های
قرض الحسنه پس انداز بانک سینا
قرعه کشی چهارمین جشنواره حساب های قرض الحسنه
پس انداز بانک سینا به منظور تعیین برندگان این دوره با
حضور نمایندگان دادستانی و بانک مرکزی ،روز دوشنبه
 7مهرماه جاری برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی
بانک سینا ،آخرین مهلت افتتاح حساب جهت شرکت در
چهارمین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک31 ،
شهریور ماه تعیین شده و تمامی دارندگان حساب های قرض الحسنه دارای حداقل
 1میلیون ریال موجودی در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.جوایز چهارمین
جشــنواره قرعه کشی حساب های قرض الحســنه بانک سینا به مناسبت سی و
پنجمین سالگرد این بانک شامل  5جایزه ویژه  1میلیارد ریالی 35 ،کمک هزینه
تامین مســکن هر یک به مبلغ  35۰میلیون ریال 35 ،کمک هزینه خرید خودرو
ایرانی هر یک به ارزش  ۲5۰میلیون ریال 35 ،کمک هزینه خرید کاای ایرانی هر
یک به ارزش  1۰۰میلیون ریال و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر اســت.تمامی
خیر برای مشارکت در امر نیک قرض الحسنه و بهره مندی
هموطنان نیک اندیش و ّ
از جوایز جشنواره می توانند نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب خود از هم
اکنون تا  31شهریور ماه جاری اقدام نمایند .به ازای هر  5۰۰هزار ریال در هر روز
یک امتیاز به حساب سپرده گذاران منظور خواهد شد.

پیام تبریک مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر
ایران به مناسبت هفته بانکداري اسامي
دکتر مرتضی اکبــری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
بانک قرض الحســنه مهر ایران طي پیامي فرا رسیدن
هفته بانکداري اسامي را تبریک گفتند.به گزارش روابط
عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران ،در متن این پیام
آمده اســت :تصویب قانون عملیات بانکــی بدون ربا در
دهم شــهریور  13۶۲فصل جدیدي در نظام بانکداري کشــور عزیزمان ایران رقم
زده اســت .قانون بانکداري بدون ربا ،با تمرکز بر حذف ربا نخستین گام اساسي را
براي اصاح نظام بانکي برداشــته است.اهمیت این مبانی به نحوی است که امروز
در عرصه بین الملل نیز شــاهد ســوق یافتن و الگو برداري بسیاري از کشورها به
این سمت و سو هستیم تا با استفاده از ظرفیت هاي عقود اسامي ،زمینه توسعه و
تعالي عدالت اجتماعي در جهان فراگیر گردد.قدم نهادن در عرصه بانکداری اسامی،
عاوه بر عزمی برخاســته از تعهد ،قدم هایي محکم و استوار ،بصیرتي دین مدار و
پر عیار مي طلبد.بی تردید تاش های صورت گرفته توسط کارکنان شبکه بانکی
و دیگر خدمتگزاران نظام اقتصادي کشــور در زمینه پیاده سازي الگوي بانکداري
اسامي شایسته قدرداني است.با لطف و عنایات خداوند متعال ،بانک قرض الحسنه
مهرایران طی سال های فعالیت خود به عنوان پیشگام عرصه بانکداري اسامي ،با
تاش کارکنان تاشگر و ساعي موفق به کسب افتخارات و دستاوردهاي درخشاني
در عرصه خدمات رساني بهتر ،تکریم مشتریان ،نهادینه سازي فرهنگ مسئولیت
پذیري اجتماعي ،توسعه بانکداري الکترونیک ،حمایت از اقشار ضعیف و کم برخوردار
جامعه و نقش آفریني فعال و تاثیرگذار در عرصه اقتصادي کشور با ایجاد تقاضا و
حمایت از تولید کااي داخلي شده است.
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مستخدمین حسینی:
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موقع تک نرخی کردن ارز نیست

درحالیکــه رئیس کل بانک مرکــزی حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانــی را مقدمه تک نرخی شــدن ارز
میداند ،یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که
دولت نباید در ســال آخر به ســمت تک نرخی
شدن ارز برود ،زیرا با وجود مشکات ایجاد شده
در تامین و عرضه ارز به دلیل تحریمها ،کاهش
درآمدهای نفتــی و حاصل از صادرات غیرنفتی
تک نرخی شدن ارز شوک جدیدی برای اقتصاد
خواهــد بود و در پی آن قیمتها نیز افزایشــی
میشــوند .به تازگی رئیس کل بانک مرکزی در
گفتوگویی درباره تک نرخی شدن ارز اعام کرد
که با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،مقدمه تکنرخی
شــدن ارز ایجاد میشود و سیاســت این بانک
نزدیــک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار اســت.در
این راستا ،حیدر مستخدمین حسینی _ تحلیلگر
اقتصادی _ به ایسنا توضیح داد :ارز  ۴۲۰۰تومانی

در جهت سیاستهای ارزی اشتباه شکل گرفت
و تیر خاصی را به منابع ارزی کشور زد و رانت
به اقتصاد کشــور تزریق کرد .همچنین ،موجب
شد تا تورم به نقطه باایی برسد و معیشت مردم
هم در بدترین وضعیت قــرار بگیرد.وی با بیان
اینکه ارز ارزان هیچ وقت مدیریت نشــد ،گفت:
دولتها دو وظیفه کلیدی چون سیاستگذاری و
نظارت را برعهده دارند که این دو وظیفه برمبنای
کارشناســی و عقانیت اقتصادی عمل نشدهاند.
ارز چند نرخی در اقتصاد کشــور برای اولین بار
نبود که موجب شکلگیری رانت شده بود بلکه
تجربه نشــان داده که به غیر از سیســتم توزیع
کوپنی ،طرح دیگری نتوانسته است ارزهای ارزان
را بر سر سفره مردم بیاورد.مستخدمین حسینی
درباره تک نرخی شدن ارز نیز ،اظهار کرد :اکنون
در شــرایطی که تامین ارز بــه دلیل تحریمها،

فروش حداقلی نفت و وضعیت نامناسب صادرات
غیرنفتی با مشکل مواجه شده است و عرضه ارز
از نظر تامیــن آن و تقاضا نیز در حداقلترین و
حداکثرین وضعیت خود قرار گرفتهاند؛ طبیعی
اســت که نرخ ارز افزایشی باشد بنابراین ،اکنون
تک نرخی شدن موجب افزایش شدید قیمتها
و تورم میشــود که شوک جدیدی برای اقتصاد
کشور خواهد بود.این کارشناس اقتصادی افزود:
بهتر اســت تا دولت تامین کااهای اساســی به
خصوص برای دهکهای پایین درآمدی جامعه
را برعهده بگیرد .اکنون کــه ارز  ۴۲۰۰تومانی
رانت را اقتصاد تقویت کرده اســت ،در سال آخر
دولت نیازی به تک نرخی شدن ارز نیست و باید
در کنار تامین کااهای اساسی برای پنج دهک
پایین درآمدی جامعه ،اصاح ساختار اقتصادی
نیز انجام شود.

تغییرات  ۲۰ساله رشد نقدینگی در ایران؛ میانگین  ۲۷.۶درصد

روز پرنوسان برای بورس

بررســی آمارهای مربوط به رشــد نقدینگی در ایران در دوره سالهای  7۹تا  ۹۸نشــان میدهد که میانگین رشد نقدینگی در این دوره  ۲7.۶درصد و
میانگین دو ساله نیز  ۲7.۲درصد بوده است .براساس آمارهای منتشر شده از درصد رشد نقدینگی ایران از سال  137۹تا  ،13۹۸میانگین رشد نقدینگی
در ایران طی دو دهه گذشته رقمی معادل  ۲7.۶درصد است؛ در عین حال ،در سال  137۹رشد نقدینگی ایران  ۲۹.3درصد و در پایان سال  13۹۸نیز
به رقم  31.3درصد رسیده است.طی این دو دهه در سال  13۸5با درصد رشد  3۹.۲درصد بیشترین و سال  13۸7با  15.۹درصد کمترین میزان رشد
نقدینگی در  ۲۰ساله گذشته ایران به ثبت رسیده است .همچنین میانگین دو ساله درصد رشد نقدینگی ایران طی سال های  ۹7و  ۹۸به میزان ۲7.۲
درصد اعام شده است.بر اساس این گزارش ،در سال  13۸۰رشد نقدینگی  ۲۸.۸درصد و یک دهه بعد یعنی در سال  13۹۰نیز  ۲۰.1درصد بود و طی
ده سال افت  ۸.7درصدی داشته است .حال باید دید در سال  1۴۰۰رشد نقدینگی در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت.

شــاخص کل بازار سرمایه که ساعات ابتدایی معامات را صعودی آغاز کرده بود و تا رقم یک میلیون و
 7۶۲هزار واحد نیز پیش رفت ،در ساعات میانی معامات کمی نزولی شد و در نهایت درحالی به کار خود
پایان داد که در رقم یک میلیون و  7۲7هزار واحد ایستاده بود .شاخص کل بازار سرمایه دیروز با ۹17۴
واحد صعود در رقم یک میلیون و  7۲7هزار واحد ایســتاد .این درحالی اســت که شاخص کل با معیار
هم وزن با  ۴۴5۸واحد کاهش رقم  ۴۶۲هزار و  ۴۹۸واحد را ثبت کرد .معامله گران دو میلیون معامله
انجام دادند که  ۲۴۲هزار و  17۶میلیارد ریال ارزش داشت.صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فواد مبارکه
اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،پاایش نفت اصفهان و معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به سایر نمادها
بیتشرین تاثیر مثبت و در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی و مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.فواد مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،پاایش نفت
اصفهان ،بانک تجارت ،ایران خودرو ،پاایش نفت بندرعباس و بانک صادرات ایران نمادهای پربیننده این
بازار بودند.شــاخص کل فرابورس نیز با وجود دو واحد کاشه مجددا وارد کانال  1۸هزار واحد شد و رقم
 1۸هزار و  15۸واحد را ثبت کرد .در این بازار  7۰۲هزار معامله به ارزش  ۶5هزار و  7۶۶میلیارد ریال
انجام شد .پتروشیمی مارون ،هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ،بیمه پاسارگاد و سنگ اهن گهر زمین
نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پلیمر آریا ساسول ،اعتباری ملل و پتروشیمی
زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.سرمایه گذاری پویا ،بانک
دی ،پلیمر آریا ساسول ،سهامی ذوب آهن اصفهان ،پتروشیمی تندگویان ،صنایع ماشین های اداری ایران
و س .توسعه و عمران استان کرمان نمادهای پربیننده فرابورس بودند.
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گزینه های احتمالی جانشینی «آبه شینزو»

پنج روز بعد از اعام استعفای «آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن
به دلیل بیماری ،گمانه زنی ها در مورد جانشین احتمالی وی
در این کشور باا گرفته است و گزینه های مختلفی به عنوان
نخست وزیر جدید مطرح شــده اند.حزب لیبرال دموکرات،
حزب حاکم بر ژاپن که به دلیل کسب بیشترین کرسی های
پارلمان بر اساس قانون اساسی قدرت انتخاب نخست وزیر را
دارد در حال آماده شدن برای رای گیری جهت انتخاب رهبر
جدید است.حزب لیبرال دموکرات قرار است در یک نشست
مجمع عمومی خود در روز ســه شنبه هفته جاری در مورد
زمان و نحوه رای گیری برای انتخاب رهبر جدید حزب رسما
تصمیم گیری کند برخی گزارش ها نیز حاکی اســت که این
رای گیری روز  ۲۷شــهریور انجام می شود.همچنین «توشی
هیرو نیکای» دبیرکل کنونی حزب لیبرال دموکرات و موری
یاما هیروشــی رئیس کمیته امــور پارلمانی این حزب توافق
کرده اند که حوالی روزهای  ۲۳تا  ۲۵شــهریور یک نشست
عمومی از قانونگذاران عضو این حزب در دو مجلس نمایندگان
و ســنا برگزار شود.در شــرایط عادی ،تمام قانونگذاران عضو
حزب لیبرال دموکرات و اعضا این حزب در سراسر ژاپن در این
رابطه رای گیری می کنند اما این بار آنها توافق داشتند که به
منظور پرهیز از هر گونه خا سیاسی ،راهکار سریع تری مورد
نیاز است آنها تنها از قانونگذاران عضو این حزب و نمایندگان
شعبه های استانی آن خواهند خواست که رای گیری کنند.
رسانه های ژاپن در چند روز گذشته اسامی زیاد و مختلفی را
برای جایگزینی آبه مطرح کرده اند که چند نفر آنها از شانس
بیشــتری برخوردارند گفته می شــود «یوشیده سوگا» دبیر
اول کابینه دولت ژاپن و از وفادارترین مشاوران شینزو آبه در
سالهای اخیر ،از شانس بیشتری نسبت به بقیه برای تصدی
این مســئولیت برخوردار است«.توشی هیرو نیکای» دبیرکل
حزب حاکم لیبرال دموکرات هم در یک برنامه تلویزیونی گفت
که سوگا دبیر اول کابینه ژاپن ،نامزد اصلی جانشینی آبه است.
نیکای در این باره گفت :ســوگا توانایی هــای زیادی دارد و
قابلیت پذیرش پســت نخســت وزیری را دارد.سوگا در سال
 ۲۰۱۲توسط آبه به عنوان دبیر ارشد کابینه ژاپن انتخاب شد
وی همچنین به عنوان سخنگوی ارشد دولت ،هماهنگ کننده
امور سیاسی و ناظر بر دیوان سااری فعالیت داشته است.
با این حال ســوگای  ۷۱ساله گفته است به دنبال این پست
دولتی نیســت ،وی در مصاحبهای با اشــاره به ارتقا صنعت

توریســم در ژاپن ،بر لزوم افزایش رشد اقتصادی با توجه به
محدودیتهای سختتر برای مهار ویروس کرونا تاکید کرده
بود .سوگا در وباگش نوشت نهایت تاش خود را برای انجام
مسئولیت هایش در قبال حفاظت از جان و معیشت مردم به
کار خواهد برد.گفته می شــود هر روز به تعداد حامیان سوگا
برای جانشینی آبه افزوده می شود تا سیاست ها شامل نحوه
رسیدگی به شــیوع جهانی کرونا ادامه یابد بعضی از اعضای
حزب با ذکر اینکه ادامه بعضی از سیاســت ها از جمله خط
مشی های مربوط به مقابله با همه گیری جهانی ویروس کرونا
ضروری اســت ،اظهار امیدواری کردند که سوگا یوشیهیده،
دبیــر اول کابینه ،برای حضور در ایــن رقابت اعام آمادگی
کند«.کیشیدا فومیو» وزیر پیشین خارجه و رئیس سیاست
گذاری حزب هم از دیگر کســانی اســت تمایل خود را برای
شــرکت در ایــن رقابت ابراز کرده اســت او روز جمعه گفت
عزمش برای اینکه رهبر بعدی حزب شود ،هیچ تغییری نکرده
اســت.گفته می شود کیشیدا هم شــانس زیادی برای پست

درخواست میشل عون برای تغییر
در ساختار نظام سیاسی لبنان

رئیسجمهور لبنان با درخواســت برای تغییر ســاختار نظام سیاسی این کشور
تأکید کرد نظام طایفهگرایی و سهمیهبندی مانعی در مقابل هرگونه تحولی است.
به گزارش شــبکه خبری المیادین ،میشل عون ،رئیسجمهور لبنان در سخنانی
به مناســبت صدمین سالروز اعام تاسیس کشــور لبنان گفت :لبنان امسال با
بحرانهای بی ســابقه و فجایعی همراه شــدکه مجالی برای شادی نگذاشت اما
امید به تغییر واقعی داریم .امروز باید بازنگری صادقانه و صریحی داشــته باشیم.
ویژگی جامعه لبنان این است که متنوع و کثرتگرا است و اگر درست اداره شود
این یک امتیاز واقعی اســت.وی گفت :ما در بحران بی سابقه ای به سر میبریم.
بحرانهای چندین دهه در سیاست ،اقتصاد و دارایی روی هم انباشته شده است.
نظام طایفهای مبتنی بر حقوق طوایف و سهمیهبندی برای زمانی بود که گذشت
اما اکنون مانعی در مقابل هرگونه تحولی است.عون خواهان اعام لبنان به عنوان
یک کشور مدنی شد و متعهد شد که به مذاکراتی دعوت کند که شامل مقامات
معنوی و رهبران سیاسی باشد تا به ساختار مورد قبول همگان برسد و با اصاحات
مناســب در قانون اساسی انجام شــود.از سوی دیگر جبران باسیل ،رهبر جریان
آزاد ملــی لبنان اعام کرد این جریان مصطفی ادیب ،ســفیر لبنان در آلمان را
برای پست نخستوزیری نامزد میکند.جریان المستقبل به رهبری سعد حریری
نیز ادیب را نامزد کرده است.فواد السنیوره ،نخستوزیر پیشین لبنان اعام کرد
نخستوزیران پیشین با نامزدی ادیب موافقند.

آمار جدید تلفات انفجار بیروت

شــمار رسمی کشتههای انفجار بیروت به  ۱۹۰تن رسیدبه گزارش المیادین ،در
انفجــار بیروت که در تاریخ چهارم اوت و بــه دلیل انفجار انبار حاوی  ۲۷۵۰تن
نیترات آمونیوم به وقوع پیوســت ،همچنین تاکنــون بیش از  ۶۵۰۰تن زخمی
شدهاند.پیش از این آمار تلفات انفجار بیروت بیش از  ۲۰۰تن اعام شده بود ،اما
بر اساس آمار رسمی این تعداد  ۱۹۰تن است و سه نفر نیز همچنان مفقودند.
در ادامه مناقشات مدیترانه؛

اردوغان مردم یونان و فرانسه را به جنگ
تهدید کرد

رئیسجمهور ترکیه سران فرانسه و یونان را ناایق و ناتوان توصیف کرد و خطاب
به مردم این دو کشــور گفت آیا از بهایی که قرار اســت در تقابل با منافع ترکیه
بپردازید آگاه هســتید؟به گزارش اسپوتنیک ،رجب طیب اردوغان رئیسجمهور
ترکیه در ادامه مناقشات دریای مدیترانه ،خطاب به یونان و فرانسه هشدار داد و
گفت آنکارا مصمم اســت تا به هر قیمتی از منافع ملی خود دفاع کند.وی افزود:
ســوال واقعی این است که آیا آنها که با ما در مدیترانه تقابلجویی میکنند هم
حاضر به انجام چنین فداکاری هستند؟ آیا مردم یونان حاضرند به خاطر حاکمان
ناایق و جاهطلب خود ،پذیرای آنچه که ممکن است با آن مواجه شوند؛ باشند؟
آیا مردم فرانســه از بهایی که قرار اســت به خاطر رهبران ناایقشان بپردازند؛
آگاه هســتند.به ادعای اردوغان تهدید علیــه منافع و حقوق ترکیه در مدیترانه،
ازجمله دغدغههای اصلی این کشــور است.منافعی که اردوغان از آن نام میبرد
شامل طرحهای او برای کاوش در بخشی از آبهای فراساحلی این کشور به امید
بهرهبرداری از منابع نفت و گاز موجود در آن است.این درحالی است که یونان و
جمهوری قبرس نیز درخصوص این بخش از آبهای مدیترانه ادعای مشابهی را
مطرح میکنند.اظهارات اردوغان در حالی ایراد شد که ترکیه از یکشنبه رزمایش
دو هفتــهای خود را در آبهای مدیترانه آغــاز کرد.همزمان ،یونان میگوید روز
جمعه جنگندههای ترکیه وارد منطقه اطاعات پروازی آتن شدهاند.بر اساس این
گزارش ،ورود جنگندههای ترکیه به منطقه درســت زمانی انجام شــد که چهار
جنگنده اف  ۱۶-یونان در حال اسکورت یک بمبافکن «بی  »۵۲-آمریکا بودند
و رفتار جنگندههای ترکیه «اقدامی تحریکآمیز» تلقی شد.

نخســت وزیری دارد او یکی از مهم ترین استراتژیســتهای
حزب لیبرال دموکرات اســت امــا هیچگاه در عرصه عمومی
آن چنان که باید و شــاید موفق عمل نکرده است چرا که از
کاریزمای سیاستمداران بیبهره است.یکی دیگر از گزینه های
مطرح جانشــینی آبه «تارو آسو» سیاستمدار  ۷۹ساله است
او از ســال  ۲۰۱۲تا امروز در راس وزارت خانههای مهمی از
جمله اقتصاد و دارائی و معاون نخست وزیر بوده است«.شیگرو
ایشــیبا» وزیر اسبق دفاع ژاپن هم که  ۶۳سال سن دارد و به
دنبال احیای اقتصاد ژاپن است ،گزینه احتمالی دیگری برای
جایگزینی شــینزو آبه باشد او که دبیرکل سابق حزب لیبرال
دموکرات هم بوده اســت گفته است اگر تایید  ۲۰قانونگذار،
یعنی حد نصاب ازم را کسب کند در این رقابت شرکت می
کند.ایشــیبا که یکی از منتقدان آبه بوده است در میان مردم
محبوبیت بیشتری نسبت به اعضای پارلمان ژاپن دارد«.نودا
سیکو» وزیر پیشین امور داخلی و «کونو تارو» وزیر دفاع که
دیپلماســی موفقی داشته است از دیگر گزینه های احتمالی

با ادعای نقض توافق فیمابین؛

تنش دهلی-پکن در مرز «اداخ»
باا گرفت

دولــت هند ،چین را به نقض توافق مرزی اداخ
که اخیرا ً در گفتگوهای صلح حاصل شــده بود،
متهم کرد حال آنکه پکــن چنین ادعایی را رد
میکند.به گزارش رویترز ،دولت دهلی میگوید
کــه نیروهای چینی برای برهــم زدن وضعیت
موجود در منطقه مورد مناقشــه اداخ ،اقدامات
نظامــی تحریک آمیزی انجــام دادهاند.به گفته
هند ،نظامیان چینــی توافق مرزی که اخیرا ً در
گفتگوهــای صلح به آن دســت یافتهاند؛ نقض
کــرده و تحرکاتی را با هــدف تغییر یکجانبه
نقشه منطقه انجام دادهاند.دور جدید درگیریها
شب یکشــنبه رخ داد و آنگونه که طرف هندی
میگوید به نزاع مســلحانه کشیده نشده و تن
به تن بوده اســت.تاکنون ،کارگروه مشــاوره و
همکاریهــای مرزی هند-چیــن ،هجده بار با

نخستوزیر مکلف لبنان:

وقت عمل است نه حرف و وعده

هدف حل مناقشات در امتداد خط مرزی اداخ
بــه طول بیش از چهار هزار کیلومتر ،تشــکیل
جلسه داده است.با این حال ،اکنون حدود  ۵ماه
است که نظامیان هندی و چینی در دو سوی این
خط مرزی به حال آمادهباش قرار دارند.پیشــتر
«بیپین راوات» ( )Bipin Rawatفرمانده نیروهای
مسلح هند گفته بود چنانچه مذاکره با چین در
باب مناقشــات ارضی منطقه اداخ راه به جایی
نبرد؛ دهلی آمادگی اتخاذ گزینه نظامی را دارد.
همزمان« ،ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه
چیــن در واکنش به تازهتریــن اتهام هند اعام
کرد :مرزبانی چین هرگز خط کنترل مرزی مورد
توافق را نقض نکرده است .به گفته وی ،طرفین
در واکنــش به وضعیت میدانی موجود ،در حال
رایزنی هستند.

اولین گام عربستان برای برقراری رابطه با رژیم
صهیونیستیبرداشتهشد

عطش آل ســعود برای برقراری رابطه علنی با رژیم صهیونیســتی با شــروع توافق
تل آویو – ابوظبی زیاد شــده و اولین گام ســعودیها برای رابطه با اســراییل با اجازه
عبور هواپیمای «جراد کوشنر» داماد «دونالد ترامپ» و نمایندگان این رژیم از خاک
عربستان به سمت امارات برداشته شد.با انتشار بیانیه مشترک سهجانبه عادیسازی
روابط میان امارات و اسراییل در حضور «دونالد ترامپ» در  ۲۳مرداد ماه گذشته در
واشــنگتن ،عطش سران سعودی نیز برای برقراری رابطه علنی با رژیم صهیونیستی
دوچندان شده اســت.منابع خبری غربی (یکشنبه شب) اعام کردند که هواپیمای
حامل تیم نمایندگان اسرائیل و آمریکا در سفر امروز خود به مقصد امارات برای اولین
بار از حریم هوایی عربســتان عبور خواهند کرد.براســاس گزارش های منتشر شده،
خط هوایی «ای آی» ( )El Alاســرائیل قرار اســت تا ساعاتی دیگر «رابرت اوبراین»
مشــاور امنیت ملی آمریکا و کوشنر داماد و مشاور ترامپ رییس جمهوری آمریکا و
نمایندگان «بنیامین نتانیاهو» نخســت وزیر رژیم صهیونیستی را به مقصد ابوظبی
جابه جا کند.نتانیاهو دیروز در کنفرانس خبری مشــترک با اوبراین و کوشــنر گفته
بود که دوشــنبه (امروز) اولین پرواز تجاری از اسرائیل به امارات به همراه یک هیأت
بلندپایه انجام خواهد شد و در آینده باید شاهد تبادات تجاری و گردشگری گسترده
با امارات باشیم.نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفته بود که امارات تحریم
کااهای اســرائیلی را لغو کرده و این موجب میشود تا تبادات تجاری و فرهنگی و
سرمایهگذاریها میان طرفین باز شود و به قول نتانیاهو نتایج «رویایی» در بر داشته
باشد!.او همچنین بدون اشــاره به نام کشوری مدعی شد که تل آویو گفت وگوهای
مخفی با دیگر کشــورهای عربی برای عادیســازی روابط انجام داده است.قرار است
امروز پس از سفر دو هیات آمریکایی و رژیم صهیونیستی به امارات و دیدار با مقامات
ابوظبی ،هیات آمریکایی به ریاض سفر و با «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی درباره
عادیســازی روابط میان ریاض با تل آویو دیدار و گفت وگو کند ،دیداری که هنوز
مشخص نیست هیات صهیونیستی نیز در آن حضور خواهد داشت یا نه؟.رسانههای
آمریکایی درباره سفر هیات آمریکایی به ریاض گزارش دادهاند که هدف اول کوشنر
و هیات همراه وی ،قانع کردن سران کشورهای عربی به شرکت در مراسمی است که
کاخ سفید قرار اســت در ماه اکتبر آینده به مناسبت آنچه تکمیل روند عادیسازی
روابط بین امارات با اسرائیل است ،برگزار کند.

هستند« .موتگی توشیمیتســو» وزیر خارجه و «شیمومورا
هاکوبون» رئیس راهبرد انتخابات حزب لیبرال دموکرات هم
اعام کرده اند در مورد شــرکت یا عدم شرکت در این رقابت
بــا متحدان حزبی خود گفت و گو خواهنــد کرد.با این حال
نتایج یک نظر ســنجی که پیش از اســتعفای آبه انجام شده
است نشان می دهد  ۲۳شرکت کنندگان در این نظرسنجی
که توســط خبرگزاری کیودو انجام شد معتقد بودند ایشیبا
باید نخســت وزیر بعدی ژاپن باشــد و  ۱۱درصد گفتند آبه
باید در قدرت باقی بماند.طبق نتیجه این نظرسنجی شینجیرو
کویزومی وزیر محیط زیســت با  ۸.۴درصد و تارو کونو وزیر
دفاع با  ۷.۹درصد به ترتیب گزینه های مورد عاقه شــرکت
کنندگان در نظرسنجی فوق بودند«.آبه شینزو» نخست وزیر
ژاپن در حالی که می توانســت یک سال دیگر در این سمت
بماند روز جمعه رســما در یک کنفرانــس خبری اعام کرد
بخاطر رسیدگی به وضعیت سامتی خود از این سمت کناره
گیری خواهد کرد او  ۷ســال و  ۸ماه نخست وزیر ژاپن بود.
نخست وزیر آبه شینزو از نوجوانی به یک بیماری مزمن به نام
کولیت زخمی مبتا بوده اســت کسانی که دچار این بیماری
می شــوند ،به خاطر التهاب دیــواره روده بزرگ ،از درد بدن
شدید و اسهال مستمر رنج می برند.آبه نخست در سال ۲۰۰۶
در سن  ۵۲سالگی ،جوانترین نخست وزیر ژاپن پس از جنگ
جهانی شــد او حدود یک سال پس از آن به خاطر رنج بردن
از مشــکات شدید بیماری از سمت خود کناره گیری کرد.او
در دسامبر ۲۰۱۲میادی بار دیگر نخست وزیر شد و دومین
کابینه خود را تشــکیل داد به ظاهر وضعیت ســامتی او به
خاطر داروهای تازه ای که التهــاب را کاهش می داد ،پایدار
شــده بود دوره نخست وزیری او به  ۷ســال و  ۸ماه رسید.
اما منابــع آگاه می گویند هنگامی که آبه در ماه خرداد برای
معاینه پزشکی رفت ،نشانه های غیرعادی در بدن او دیده شد
به گفته آنها آزمایش هایی که در بیمارستان دانشگاه کیئو در
 ۲۷مرداد از او گرفته شد نشان می داد که شرایطش بدتر شده
است.به گفته این منابع ،آزمایشــی که یک هفته پس از آن
انجام شد نشان داد که داروها موثر بوده و شرایطش بهتر شده
است اما پزشــکان گفتند که آبه باید برای یک سال آینده از
دارو استفاده کند.آبه باور داشت که هرگز نباید بگذارد شرایط
جسمی او بر قضاوت سیاسی اش تاثیر بگذارد و تصمیم گرفت
که باقی ماندن در سمت نخست وزیری برایش دشوار است.

نخســت وزیر مکلف لبنان در پی مامور شــدن برای تشکیل
کابینه گفت :وقت عمل اســت.ه نقل از سایت العهد ،مصطفی
ادیب ،نخســت وزیر مکلف لبنان دیروز بعد از اینکه از سوی
میشــل عون ،رئیسجمهوری این کشور مامور تشکیل کابینه
شــد ،گفت ،وقت حرف و وعده و وعید ،آرزو کردنها نیســت،
زمان عمل است.نخست وزیر مکلف در سخنرانی در کاخ بعبدا
گفت :مفتخر به ماقات با میشل عون شدم و ایشان ماموریت
تشــکیل دولت جدید لبنان را به من اباغ کردند.وی افزود :از
خدا میخواهم ما را در تشــکیل دولت جدید لبنان در اســرع
وقت در این شرایط سخت به خصوص بعد از انفجار بندر بیروت
موفق بدارد.نخست وزیر مکلف تاکید کرد :همه لبنانیها نسبت
به حال و آینده خود نگرانند .به اذن خداوند در ماموریت تعیین
تیم کاری وزارتی از افراد همجنس و افراد شایسته و متخصص
موفق خواهیم شــد.او اضافه کرد :توانستیم بر غمها ،دردها و
گرسنگی فائق بیاییم و کشــورمان را سرپا کنیم ،ایمان ما به
خدا و کشورمان ثابت است و قادر به سر پا شدن هستیم.ادیب
افزود :فرصت ما اندک است اما من این ماموریت را قبول کردم
زیرا گروههای سیاسی آن را درک میکنند.

اجرای ممنوعیت آمد و شد  ۳روزه
در کنوشا در آستانه سفر ترامپ

در بحبوحه اعتراضات به خشونت پلیس آمریکا پس از تیراندازی مهلک
به شهروندی سیاهپوســت با نام جیکوب بلیک ،اداره پلیس شهر کنوشا
اعام کرد ممنوعیت آمد و شــد در این شهر ایالت ویسکانسین آمریکا تا
فردا سهشــنبه اجرایی خواهد شد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،اداره
پلیس کنوشا در پیامی توییتری اعام کرد :بخش کنوشا بار دیگر وضعیت
فوقالعاده منع تردد را برای روزهای یکشــنبه ( ۳۰اوت) ،دوشــنبه (۳۱
اوت) و سهشنبه (اول سپتامبر) از ساعت هفت شب تا هفت صبح اجرایی
میکند .ازم است مردم برای حفظ امنیت خودشان در خیابانها نباشند
چون ممنوعیت آمد و شــد اجرایی میشود.پیشتر سخنگوی کاخ سفید
در روز شــنبه اعام کرد ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا سهشنبه
راهی کنوشا میشود .تونی اورز ،فرماندار دموکرات ویسکانسین در نامهای
از ترامپ خواسته تا در انجام این سفر تجدیدنظر کند اما سخنگوی کاخ
سفید یکشنبه شب گفت که سفر ترامپ طبق برنامه انجام میشود.با این
حال از ترامپ درباره احتمال ســفر به کنوشا در روز شنبه سوال پرسیده
شــد و او آن را بعید ندانست .ترامپ در مراسمی در تگزاس گفت :شاید.
همانطور که میدانید ما موفقیت فوقالعادهای داشــتهایم .ما ســرانجام
توانستیم چراغ ســبز را از مقامهای محلی برای اعزام گارد ملی بگیریم.
با حضور چند دقیقهای این نیروها ،همه متفرق میشوند و امن میشود.
اعتراضات علیه نابرابری نژادی از چند روز گذشته در ویسکانسین و دیگر
نقاط آمریکا علیه تیراندازی مهلک پلیس به شــهروند جوان  ۲۹ســاله
آفریقایی آمریکایی به نام جیکوب بلیک در کنوشــا باا گرفته است .این
حادثه که  ۲۳اوت رخ داد ،بلیک را فلج کرد .براساس ادعای انجمن پلیس
کنوشا ،جیکوب بلیک برای بازداشت مقاومت میکرد و از انداختن چاقویی
که به همراه داشــت ،امتناع کرده بود .در جریان اعتراضات این هفته در
کنوشــا ،دو تن کشته و چند تن دیگر بر اثر تیراندازی زخمی شدند .یک
نوجوان  ۱۷ســاله سفیدپوست به نام کایل ریتنهاوس که سکنه ایلینوی
است ،در ارتباط با این حادثه تیراندازی بازداشت شده است .اکنون بیش
از  ۱۰۰۰نیروی گارد ملی برای تثبت اوضاع در کنوشا مستقر شدهاند.
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نگـــاه
کویت ایستادگی می کند؟

«از زمانی علنی شدن توافق صلح امارات-اسرائیل ،این پرسش مطرح گشت که
آیا کویت تاب و توان ایستادگی در برابر موج جدید فشار آمریکا برای عادیسازی
روابط و صلح با اسرائیل را دارد و آیا میتواند بر اصول خود استوار بماند؟»دکتر
شفیق ناظم الغبرا ،استاد علومسیاسی دانشگاه کویت در یادداشتی در خصوص
موج عادی سازی روابط با اسرائیل که تل آویو و همپیمانش آمریکا سعی دارند
آن را در منطقــه تبلیغ کرده و کشــورهای عربی دیگر را به قدم گذاشــتن در
مســیر مشــابه امارات قانع کنند و چگونگی موضع کویت در قبال این مساله و
میزان پایداری این کشــور چنین نوشــت« :در روزهای گذشته و پس از انتقاد
جارد کوشــنر ،داماد و مشاور ارشد رئیسجمهور آمریکا از دیدگاه کویت درباره
پیمان سازش اماراتی-اسرائیلی ،این پرسش فراوان مطرح گردیده است.کوشنر
در مناســبت های مختلف بارها درمــورد کویت به خاطر التزام به حق و حقوق
ملی فلســطینیان ســخنان ناراحت کنندهای گفته است .اساس و جوهر اصلی
موضع کویت تداوم عدالت و قانون و آنچه که اعراب در ســال  ۲۰۰۲در ابتکار
صلح عربی برآن اجماع کردند ،میباشد.کویت هیچگونه مرزی با اسرائیل ندارد
که ازم باشــد به عادی سازی و توافق با اســرائیل دست بزند .کویت نیازی به
دستگاههای جاسوسی اسرائیل یا سرمایهگذاری اسرائیل ندارد .از میان این همه
گزینه برای تجارت جهانی و سرمایهگذاری های متبادل در جهان چه ضرورتی
به سرمایهگذاری با رژیم آپارتاید اسرائیلی است؟ کویت مخالف سازش با اسرائیل
است؛ چرا که هیچ پیشرفتی در پرونده اختافات عربی-اسرائیلی به وجود نیامده
است .نه اسرائیل از سرزمینهای اشغالی عقب نشینی کرده و نه محاصره غزه را
پایان بخشیده است بلکه حتی درحال شهرک سازی و حفاری و یهودی سازی
در قدس میباشد .اسرائیل دیوار حائل که نماد نژادپرستی است در سرزمینهای
اشغالی را ازبین نبرده و اسرای فلسطینی در بند را آزاد نکرده و صفحه جدیدی
در روابط با ملتی که سرزمینشــان را اشغال کرده باز نکرده است و در حقیقت
باید گفت آنچه اسرائیل درحال انجامش است تداوم دشمنی و اشغالگری است.
گاهــی اوقات آنچه که ناظــران و بقیه از بیرون از کویت متوجه آن نیســتند
این اســت که زندگی سیاسی در کویت درجریان اســت و این نشاط سیاسی
اجــازه اظهار نظر و بیان دیدگاه را به جناحهای سیاســی و تشــکلهای مدنی
و جمعیتهای عامالمنفعــه میدهد.و علیرغم اینکه کویــت در طول تاریخ با
بحرانهای سیاسی مواجه بوده و امروزه میزان آزادیها بیش از  ۱۰سال گذشته
میباشد  ،همچنان انتخاباتهای پارلمانی که نماینده جامعه است انجام میشود؛
کمااینکه آزادی بیان شهروندان کویتی در شئون داخلی و منطقهای وجود دارد.
به رغم اینکه بیشتر کشورهای همسایه ریشه برخی جریانهای سیاسی اعم از
اســامگرا و ملیگرا و یا حقوقی را برکنده اند کویت آنگونه که کشورهای عربی
در خلیج(فارس) با این جریانات پیکار کردند ،وارد کارزار نگردید.این بعد مردمی
کویت با قانون اساســی آن در ارتباط اســت و مرتبط با ملت و همچنین تاریخ
فعالیت سیاســی رهبران و امیران آن از یکسو و جامعه و جمعیتهای مدنی و
جریانهای سیاسیاش از سوی دیگر است .تجربه سیاسی کویت سبب توازن و
ایستادگی در برابر فشــارهای خارجی در موضوعات خارجی و قضیه فلسطین
گردیده است .کویت هرگز در استقال رأیش محدودیتی ایجاد نکرده است بلکه
همیشه برای دوری منطقه خلیج(فارس) از بحرانها تاش نموده است که نمونه
آن مســتقل بودن کویت در بحران قطر و کنفرانس صلح قرن بحرین در ســال
 ۲۰۱۹است.کویت هرگز قبول نکرد که شاهد اجباری در پوشش «توافق» باشد
که حقوق تاریخی فلسطین را پایمال می کند.بنابراین عجیب نیست که کویت
در برابر عادی ســازی روابط با اسرائیل مقاومت نماید؛زیرا خوب میداند که چه
اتفاقی برای کشــورهایی که مجبور به سازش شدند افتاده است؛ کویت به حکم
تجربه می داند که توافق با اسرائیل مقدمهای است برای مشکات دیگر و سبب
جریتر شدن و نژادپرستیاش میشود و درنهایت همه چیز به نفع اسرائیل است.
همچنین کویت به علت عدم همراهی ملتهای عربی با عادیسازی خود را در
گرفتاری توافق با اسرائیل نمیاندازد.کویت خود یکی از سرمداران دیدگاه مخالف
عادی سازی با اسرائیل است .روابط آمریکا و کویت هرگز به معنای تبعیت از کاخ
سفید یا سیاستهای آمریکا نیست .چنان که بعد از آزادی کویت در سال ۱۹۹۱
از چنگال رژیم بعث عراق ،کویت با ســازش و عادی سازی با اسرائیل مخالفت
نمود و بخاطر دفاع از حقوق کوبا علیه ایاات متحده رأی داد و در مجمع عمومی
ســازمان ملل مانع از تصویب قطعنامهٔ «تروریستی» خواندن حماس به خاطر
پاسخ موشکیاش در برابر حمله و هجوم اسرائیل به غزه  ،گردید.منطق کویت در
این رابطه براین حقیقت استوار است که حماس سازمانی است که در سرزمین
خود مبارزه میکند و هرگز رفتارهای خشونتآمیزی در هیچ جای جهان انجام
نداده است ،بلکه حماس بر مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل تمرکز دارد.
کویت همزمان درکنار تشکیات خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس
ایســتاده است و پشتیبانیاش از آژانس کمک به پناهندگان فلسطینی متوقف
نشــده است .کمااینکه به پشــتیبانی از لبنان ادامه میدهد.همه اینها نشان از
درایــت کویت و قدرتش در رد دیکتههای یکجانبه و ناعادانهای دارد که دولت
ترامپ در پی آنها بوده است و شاید دیدگاه و موضع رسمی کویت نتواند مستقیما
روی توازن قدرت در فلســطین تاثیر بگذارد ولی روی مردم فلســطین و دیگر
مســلمانان و اعراب معتقد به مقاومت علیه اســرائیل تاثیر چشمگیری خواهد
داشت».

گزیده خبر
وزیر خارجه چین:

جمهوری چک هزینه سنگینی پرداخت
خواهد کرد

وزیر خارجه چین در واکنش به ســفر «میلوش ویسترچیل» رئیس مجلس
ســنای جمهوری چک به تایــوان اعام کرد که میلوش بابت این ســفر که
موجب نقض اصل «چین واحد» شده است «هزینه سنگینی» پرداخت خواهد
کرد«.وانگ یی» که در ادامه سفر هفت روزه خود به اروپا در آلمان بسر می برد
روز دوشــنبه در واکنش به سفر این مقام اهل جمهوری چک به تایوان افزود:
تایوان بخش جدایی ناپذیر چین است مساله تایوان یک امر داخلی است و اصل
«یک چین» پایه اجماع بین المللی و بنیان سیاسی روابط دیپلماتیک چین با
ســایر کشورها است و هر کسی که تاش کند این پیوند را بشکند ،خود را به
دشــمن  ۱.۴میلیارد چینی تبدیل کرده و به اعتماد بین المللی خیانت کرده
است.بر اساس اصل «یک چین» یا «چین واحد» هر کشوری که دارای روابط
رسمی با پکن است حق ندارد با تایوان یا هنگ کنگ که جزئی از چین هستند
روابط رسمی داشته باشــد.وزیر خارجه چین تاکید کرد :دولت و مردم چین
بیکار نخواهند شــد و هزینه سنگینی به نیروهای ضد چینی تحمیل خواهند
کرد.نمایندگانــی از جمهوری چک به رهبری «میلوش ویســترچیل» رئیس
مجلس سنای این کشور ،علیرغم مخالت های پکن ،یکشنبه شب وارد تایوان
شدند بازدید رســمی مقامات ارشد کشورهایی که با چین روابط دیپلماتیک
دارند از تایوان اتفاقی نادر اســت.در این ســفر هیاتی متشکل از حدود  ۹۰نفر
شامل قانونگذاران ،شهردار پراگ پایتخت جمهوری چک و تعدادی از تجار رییس
مجلس سنا را همراهی می کنند.
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چهره روز
سال بلو
ســال بلو(زاده  ۱۰ژوئــن  - ۱۹۱۵مرگ  ۵آوریل
 )۲۰۰۵نویســنده آمریکایی کاناداییتبــار بود .او
بــه خاطر دســتاوردها و آثار ادبــی خویش ،برنده
جایزه نوبل ادبیــات ،جایزه پولیتزر و نشــان ملی
هنر آمریکا شــد .او تنها نویســندهای است که سه
بار برنده جایزه کتاب ملی برای داســتان شدهاست.
ســال بلو نخست به دانشگاه شیکاگو رفت ولی پس
از مدتی تصمیم گرفت در دانشــگاه نورتوســترن
درس بخوانــد .ادبیــات انتخاب اولــش بود ولی به
خاطر منش ضدیهودی گروه انگلیســی دانشــگاه،
در نهایت در رشــته انسانشناسی و جامعهشناسی
فارغالتحصیل شد .در ســال  ۱۹۴۱سال بلو رسماً
شــهروند ایاات متحده آمریکا شد و در جریان جنگ جهانی دوم به نیروی دریایی پیوست و
در دوران خدمتش توانســت اولین رمانش به نام مرد معلــق (مرد آویزان) را کامل کند .او در
این رمان زندگی مردی را روایت میکند که در پیوســتنش به ارتش هنگام جنگ جهانی دوم
تردید میکند .در سال  ۱۹۴۸با استفاده از کمک هزینه تحصیلی گوگنهایم به پاریس رفت و
در آنجا نوشــتن رمان ماجراهای اوگی مارچ را آغاز کرد .انتشار رمان ماجراهای اوگی مارچ در
ســال  ۱۹۵۳و پس از آن رمانهای سلطان باران و هرتزوگ ،او را به عنوان یکی از چهرههای
مطرح ادبیات قرن بیستم آمریکا تثبیت کرد .بلو به خاطر رمان هدیه هومبولت در سال ۱۹۷۵
برنده جایزه پولیتزر شد و سال بعد برای این رمان نوبل ادبی را بدست آورد .او به خاطر عاقه تا
سنین پیری به تدریس در دانشگاههای مختلف از جمله ییل ،مینهسوتا ،نیویورک ،پرینستون،
پورتوریکو ،شیکاگو ،بوستون و کالج بارد پرداخت.

پیشنهاد

فرهنگ

از هر دری خبری

سیل در اهور پاکستان /خبرگزاری فرانسه

ورزشی

ابداع بازوی رباتیک
با کمک چاپ 3بعدی
یک مخترع جــوان آمریکایی ،نوعی بازوی مصنوعی ابداع کرده که
با کمک فناوری چاپ ســهبعدی ساخته میشود .آنلیمیتد تومارو
اخیرا سفارشــاتی را برای بازوی رباتیک ســهبعدی خود موسوم به
"ترولیمب" ثبت کرده اســت .کسانی که خواهان دریافت ترولیمب
هستند ،در خانه و با کمک یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود،
به اسکن اندام با استفاده از یک اسکنر سهبعدی میپردازند .معموا
داشتن تناسب با اندام مصنوعی ،نیازمند کار کردن با یک متخصص
است و میتواند هزینهها را افزایش دهد .ابزار قدیمی این کار معموا
حــدود  ۸۰هزار دار هزینه دارد؛ در حالی که هزینه ترولیمب فقط
 ۸۰۰۰دار است .لچپل میگوید که عاقه به ابداع "ترولیمب" پس
از شرکت در نمایشگاه علوم کلرادو در او شکل گرفت.

آشفتگی فدراسیون جهانی و باتکلیفی وزنه برداران
فدراسیون وزنه برداری ایران درخواستی برای برگزاری اردو نداشته و به نظر می رسد وزنه برداران فعا باید منتظر سر و سامان
گرفتن فدراسیون جهانی باشند .در شرایطی که مجوز برگزاری اردوی رشته های المپیکی چون کشتی و تکواندو صادر شد ،اما
وزنه برداری هنوز برنامه ای برای برگزاری اردو ندارد .وزنه برداران نیز در حال حاضر در شهر های خود کم و بیش مشغول تمرین
هستند تا ببینند تکلیف برگزاری اردوها و مسابقات چه می شود .البته در این باتکیفی وزنه برداران ،آشفتگی فدراسیون جهانی
هم بی تاثیر نیست چون جدا از بحث شیوع ویروس کرونا ،فدراسیون جهانی درگیر حواشی داخلی شده و ابتدا باید سر و سامان
بگیرد و مشخص شود مسئولیت این فدراسیون با چه کسی است .همزمان با آغاز شیوع ویروس کرونا ،تاماش آیان رییس مستعفی
فدراسیون جهانی وزنه برداری هم درگیر اتهامات زیادی شد؛ از پنهان کردن تست های دوپینگ و فساد مالی گرفته تا خریدن
رای و همین مسئله باعث تغییر در مدیریت فدراسیون جهانی شد و هم اکنون با رییس موقت اداره می شود .قرار است اساسنامه
فدراســیون جهانی وزنه برداری اصاح شــود و انتخابات آن برگزار شود اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری انتخابات مشخص نیست.
عاوه بر اینکه ریاست و بقیه مسئولیت های فدراسیون جهانی تعیین تکلیف نشده اند از ارائه تقویم جدید هم خبری نیست.

تخت گاز

مسعود مهرابی از دنیا رفت
مســعود مهرابی مدیر مســئول ماهنامه «فیلم» ،مولف
کتابهای ســینمایی و مورخ ســینما درگذشت.عباس
یاری همــکار مرحــوم مهرابی در مجلــه فیلم ،ضمن
تاییــد این خبر در حالی که متاثر بود گفت :صبح دیروز
 ۱۰شــهریور ماه به دلیل ســکته قلبــی از دنیا رفت.او
همچنین در صفحه شخصیاش نوشت« :مسعود عزیز،
یکی از ســتونهای مجله فیلم هر رفت ،چه بگوم؟ چه
بنویســم؟»برادر مســعود مهرابی نیز که از درگذشت
برادرش متاثر بود ،ضمن تایید این خبر گفت که پیگیر
مراسم خاکسپاری است و بزودی اطاع رسانی خواهند
داشــت.او متولد  ۱۳۳۳بود و در  ۶۶سالگی درگذشت.
مســعود مهرابی ،مدیر مســئول مجله فیلم و نویسنده
چند کتاب ســینمایی است که میتوان به کتابهای «تاریخ ســینمای ایران»« ،پوسترهای فیلم»« ،
کتابشناســی سینما در ایران» « ،فرهنگ فیلمهای مستند سینمای ایران» « ،فرهنگ فیلمهای کوتاه
داستانی»« ،فرهنگ فیلمهای کوتاه داستانی» و «صد سال اعان و پوستر فیلم»«،سیاحت نامه جشنواره
های جهانی» اشاره کرد.او در عرصه کاریکاتور نیز کتابهای «نردبانهای بیبام» و «میان سایه روشن»
را منتشر کرده است.مسعود مهرابی که سال  ۹۵به دلیل انتشار مجدد کتابش به ایسنا آمده بود؛ علت
اصلی گرایش مردم به کتاب «تاریخ ســینمای ایران» را «عاقه ایرانیها به تاریخ و نوستالژی گرایی»
میدانست.کتاب «تاریخ سینمای ایران» که چاپ یازدهماش در آن مقطع عرضه شد ،پرتیراژترین اثر
مکتوب سینمایی محسوب میشود که بعد از گذشت بیش از سه دهه از چاپ اولش همچنان مخاطب
دارد.این نویســنده و مورخ سینما به انگیزه انتشــار کتابش با حضور در ایسنا از وضعیت آثار مکتوب
سینمایی و مشکات تالیف آنها سخن گفته بود که در ادامه باز نشر می شود.

گورهکانخویشناد ردبسیبها
ّ
خرمشودهوصلدگربارهجانما
باریمگوریههمیباردازسما
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ش
دودآمدههزرو رررفتهرعَا
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ل
رچرخایستادهههم شکرضیا

هندرسون شاه باران
کتاب هندرسون شاه باران اثری ساده و خوشخوان
از سال بلو ،نویسنده آمریکایی کاناداییتبار است .سال
بلو در ســال  ۱۹۷۶توانست به خاطر «فهم انسانی و
تجزیه دقیق فرهنگ معاصر در کارهایش» جایزه نوبل
ادبیات را از آن خود کند .آقای بلو همچنین موفق به
دریافت جایزه پولیتزر شده است .در پشت جلد کتاب
آمده است :هندرســون ،شاه باران نوعی رمان سیر و
ســلوک است .پر از حرفهای فلســفی و ماجراهای
کمیک .داستان مردی است که دنبال معنای زندگی
میگردد .مردی که همه چیــز دارد .ثروت ،خانواده،
پایگاه اجتماعــی… ولی از زندگی راضی نیســت.
در تاش برای کشــف معنای زندگی ســر از آفریقا
درمیآورد و روزهای طوانی را با مردم قبایل دوردست اعماق آفریقا میگذراند .سال بلو خودش
رمان هندرسون ،شاه باران را بیش از بقیه کارهایش میپسندید و همیشه در صدر کارهای مورد
عاقهاش از آن نام میبرد .در فهرســت صد رمان برتر قرن بیستم که پایگاه مدرن ایبراری تهیه
کرده اســت ،هندرسون ،شاه باران در ردیف بیســت و یکم قرار دارد .رمان هندرسون شاه باران
داســتان مردی به نام «یوجین هندرسون» اســت که شیوه زندگیاش همان «رویای آمریکایی»
اســت که هرکس آرزویش را دارد .اما پول ،پیشینه خانواده قابل احترام ،جایگاه اجتماعی و حتی
ماجراجوییهای کوچک و یا زندگی کردن در کشوری دیگر برای او کافی نیست .هندرسون چیزی
فراتر از اینها میخواهد .و البته همانطور که میدانید در این مواقع ،چنین شخصیتهایی یا دست
به کارهای عجیب میزند و یا راهی سفری معنوی برای کشف حقیقت زندگی میزنند .هندرسون
هردوی این کارها را انجام میدهد.

گنجینه

پورشه پانامرا هیبریدی جدید در راه است
تنها چند روز پیش بود که پورشه خانوادهٔ بروز شدهٔ پانامرا را برای مدل  ۲۰۲۱معرفی و یک مدل توربو  Sجدید را جایگزین مدل
توربوی قدیمی کرد اما این پایان کار فیسلیفت پانامرا نیست زیرا هنوز پرچمدار جدید این خانواده معرفی نشده است .البته پانامرا
توربو  Sجدید خودروی شگفتانگیزی است زیرا بهتازگی رکورد سریعترین سدان اجرایی پیست نوربرگرینگ را بنام خود ثبت
کرده است اما به گفتهٔ معاون ارشد پورشه در خانوادهٔ پانامرا «توماس فریموت» ،مدل هیبریدی جدیدی از پانامرا در راه است که
بااتر از توربو  Sقرار میگیرد .قبل از فیسلیفت ،قویترین نسخهٔ پانامرا مدل توربو  S E-hybridبود که از قوای محرکهٔ  ۴لیتری
 V۸توئین توربوی هیبریدی با  ۶۸۰اسب بخار قدرت استفاده میکرد اما حاا پس از فیسلیفت این عنوان فع ً
ا به توربو  Sجدید
با پیشرانهٔ  ۴لیتری  V۸توئین توربوی  ۶۳۰اسب بخاری رسیده است؛ اما شایعات حاکی از آن است که نسخهٔ هیبریدی پانامرای
فیسلیفت به پیشــرانهٔ  ۴لیتری  V۸مدل توربو  Sجدید مجهز خواهد شد تا افزایش قدرت چشمگیری را تجربه کند .فریموت
دراینباره گفته است :چیزهای دیگری در راه است .فقط چند هفته یا چند ماه صبر کنید .همانطور که در گذشته دیدهاید ،در
خانوادهٔ پانامرا سه نسخهٔ هیبریدی وجود دارد.

کاهش خطر عفونت
با کمک تار عنکبوت!
پژوهشگران آلمانی ،با استفاده از تار عنکبوت ،موادی ابداع کردهاند
که میتوانند خطر عفونت را برطرف کنند .این گروه پژوهشــی به
سرپرستی دکتر "توماس اسکیبل" استاد دانشگاه بایرویت توانستند
خواص این مواد را که ارتباط نزدیکی با زیستپزشکی دارند ،با هم
ادغام کنند .این مواد نانوساختاربندی شده ،بر پروتئین تار ابریشمی
عنکبوت مبتنی هســتند .پژوهشــگران در روند این کار ،از تجمع
باکتریها و قارچها پیشــگیری کردند اما در همین زمان توانستند
به تولید بافت انســانی کمک کنند .زیستمواد ارائه شده میتوانند
در ایمپلنتهای پزشکی ،پانســمان زخم ،پروتزها ،لنزهای طبی و
مواردی از این دست به کار بروند .این یک خطر ابتا به عفونت است
که کمتر مورد بررسی قرار میگیرد.

ابداع چسب ارزان و قابل استفاده
مجدد با الهام از پای مگس
دانشمندان برای ابداع یک چسب جدید ارزان و قابل استفاده مجدد
که با محیط زیست نیز سازگار باشد ،از پای مگس ها الهام گرفتند.
طبیعت برای دانشمندانی که به دنبال ساخت چسب های پیشرفته
هســتند ،منبعی الهام بخش اســت ،جایی که همه چیز از پوست
گکوها گرفته تا بزاق زنبور عسل منبع الهامی برای برای توسعه نسل
بعدی چســب ها با چسبندگی عالی شده اند .آخرین نمونه از این
الهام ،پهنه های پای چســبناک مگس ها است که می توانند مانند
چسب های کفش به سطوح وصل و از آنها جدا شود.این ماده توسط
دانشمندان موسســه ملی علوم مواد ژاپن ساخته شده که مشغول
تحقیق روی جایگزین های پایدارتر برای چســب های قوی موجود
در بازار هستند که بازیافت نمی شوند.

