رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا:

برد رادارهای ایران به  3هزار کیلومتر میرسد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر این که امروز ساحهای راهبردی پدافند هوایی در اختیار ما قرار دارد گفت :در زمان دفاع مقدس عمق نگاه
ما این بود که راداری داشته باشیم که بتواند  25کیلومتر را رصد کند ولی امروز ما رادارهایی داریم که  3هزار کیلومتر برد دارند.به گزارش روابط عمومی
ارتش ،سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی به مناسبت دهم شهریور ماه روز پدافند هوایی با حضور در گروه واکنش سریع راهبردی امام علی (ع) روز پدافند
هوایی را تبریک گفت.وی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبداه الحسین(ع) گفت :خداوند ذکر ،نام و یاد امام حسین(ع) را موجب برکت و نورانیت کار
ما قرار داده و انشاءاه توفیق دهد که این مسیر نورانی که خود نشان ما داد و با پیروزی انقاب اسامی جلوه کرد را بتوانیم....
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سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان
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صمصامی:

 80درصد ارزش بورس در اختیار
 2۵درصد بنگاه هاست

یک اســتاد دانشگاه گفت :حدود  80درصد ارزش کل بورس در اختیار تنها  25درصد بنگاه ها بوده است،
یعنی در قسمت عرضه سهام  25درصد بنگاه ها حدود  80درصد ارزش کل بورس را در اختیار دارند.حسین
صمصامی اظهار کرد :طبق معمول افرادی که مباحث مالی را دنبال می کنند صرفا بورس را به عنوان یک
بازار درنظر می گیرند ،در حالی که بورس یک تکه ای از اقتصاد اســت.وی که در یک برنامه رایویی سخن
می گفت ،اظهار کرد :آنچه در بازار بورس ایران اتفاق افتاده یک روند معقول و متعادلی را طی نکرده است.
این استاد دانشگاه گفت.....:
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وزیر نفت:

صنعت برق عراق با گاز ایران فعال است
4

رئیس شورای رقابت اعام کرد

ورود خودرو به بورس منتفی شد
۵

یکه تازی بازار خودرو با گرانی دار

پـراید  ۱۰۰میلـیونی
در حال حاضر با افزایش قیمت ارز خریداران می خواهد ســود بیشــتری را کســب کنند از طرفی
خریداران هم با مشاهده قیمت ها نجومی دست از خرید خودرو برداشته اند .افزایش قیمت ارز عاملی
شــد تا نه تنها خرید و فروش خودرو همچنان متوقف باشــد بلکه در خودروهای داخلی و مونتاژی
افزایش قیمت ها از  3تا  10میلیون تومان شده است.در حال حاضر کسی تمایلی به فروش خودرو
نداشــته و با افزایش قیمت ارز می خواهند سود بیشتری را کســب کند از طرفی خریداران هم با
مشــاهده قیمت ها نجومی دست از خرید برداشته اند.در بازار سمند ال ایکس با افزایش  5میلیون
تومانی با قیمت  157میلیون تومان ،سمند سورن با افزایش  4میلیون تومانی با قیمت  201میلیون
تومان ،پژو  405با افزایش  6میلیون تومانی با قیمت  157میلیون تومان ،پژو پارس  tu5با افزایش
 5میلیون تومانی با قیمت 221میلیون تومان ،پژو  206تیپ 2با افزایش  5میلیون تومانی با قیمت
 174میلیــون تومان ،پژو  206تیپ 5با افزایش  2میلیون تومانی با قیمت  207میلیون تومان ،پژو
 206وی  8با افزایش  2میلیون تومانی با قیمت  200میلیون تومان ،رانا با افزایش  6میلیون تومانی
با قیمت  174میلیون تومان و هایما S7با افزایش  1میلیون تومانی با قیمت  608میلیون تومان مورد
معامله قرار می گیرد.همچنین پژو  i 207دستی با افزایش  2میلیون تومانی با قیمت  240میلیون
تومان ،پژو  i 207اتوماتیک با افزایش  5میلیون تومانی با قیمت  337میلیون تومان ،دنا با افزایش
 8میلیون تومانی با قیمت  238میلیون تومان ،دنا پاس با افزایش  8میلیون تومانی با قیمت 279
میلیــون تومان ،پراید  X111با افزایش  2میلیون تومانی با قیمت  100میلیون تومان ،پراید X131
با افزایش  3میلیون تومانی با قیمت  86میلیون تومان ،پراید  X132با افزایش  3میلیون تومانی با
قیمت 87میلیون تومان ،تیبا  2با افزایش  2میلیون تومانی با قیمت 113میلیون تومان ،تیبا صندوق
دار با قیمت 99میلیون تومان ،ســاینا با قیمت 114میلیون تومان ،پژوپارس با قیمت 185میلیون
تومان ،سراتو با افزایش 15میلیون تومانی قیمت 655میلیون تومان ،رنو ساندرو استپ وی با قیمت
422میلیون تومان به فروش می رسد.

 ۱۲۵فوتی کرونا در  ۲۴ساعت گذشته
ســخنگوی وزارت بهداشــت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کروناویروس در کشور طی  24ساعت
گذشــته را اعام کرد .دکتر اری گفت :تا دیروز  12شــهریور  1399و بر اســاس معیارهای قطعی
تشخیصی ،یک هزار و  858بیمار جدید مبتا به کووید 19در کشور شناسایی شد که یک هزار و 136
نفر از آنها بستری شدند.وی افزود :مجموع بیماران کووید 19در کشور به  378هزار و  752نفر رسید.
اری گفت :متاســفانه در طول  24ساعت گذشته 125 ،بیمار کووید 19جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری به  21هزار و  797نفر رسید.به گفته وی ،خوشبختانه تا کنون
 326هزار و  801نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.سخنگوی وزارت
بهداشــت ادامه داد 3693 :نفر از بیماران مبتا به کووید 19در وضعیت شــدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.وی همچنین گفت :تا کنون ســه میلیون و  281هزار و  961آزمایش تشخیص
کووید 19در کشور انجام شده است.اری افزود :همچنین بر اساس آخرین اطاعات کرونا در کشور،
استانهای تهران ،مازندران ،گیان ،قم ،اصفهان ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،کرمان ،خراسان
شــمالی ،ســمنان ،یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.وی درباره استانهای در وضعیت
هشدار نیز گفت :همچنین استانهای آذربایجان غربی ،البرز ،فارس ،لرستان ،هرمزگان ،اردبیل ،بوشهر،
کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان جنوبی ،مرکزی ،ایام ،چهارمحال و بختیاری ،گلستان و
خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.اری در خصوص وضعیت بیماری در استان قزوین گفت :این
استان به دلیل قرار داشتن در شاهراه اتصالی شرق به غرب و جنوب به شمال کشور ،با مشکات و
چالشهای جدی در دوران همه گیری کرونا همراه بوده و از تاش شبانه روزی پرسنل و کادر بهداشت
و درمان در این استان تشکر می کنیم که این روزها مجاهدانه در خط مقدم مبارزه با این ویروس در
حال خدمت رسانی هستند.وی افزود :این استان پس از گذر از موج اول بیماری ،از خردادماه نمودار
موارد ابتا و بســتری مجددا روندی صعودی گرفت و علیرغــم اینکه طی روزهای اخیر تا حدی از
شدت روند صعودی کاسته شده ،اما همچنان وضعیت بیماری در اغلب شهرستانهای استان حساس
و شــکننده است .در حال حاضر نیز شهرستانهای قزوین و تاکستان در وضعیت قرمز و بویین زهرا
در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.وی با بیان اینکه در حال حاضر  293مبتا به کرونا در مراکز
درمانی اســتان قزوین بســتری و تحت درمان هستند که از این بین  59نفر به دلیل شرایط بالینی
نامناســب در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار دارند ،ابراز امیدواری کرد که با رعایت بیشتر
پروتکلها و استفاده جدی تر و همگانی تر از ماسک توسط مردم شاهد خروج شهرهای این استان از
وضعیت قرمز و هشدار بیماری باشیم.

شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام

اعضای برجام یکصدا مخالف یکجانبهگری واشنگتن
شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان وزیر و مدیران
سیاسی وزارت امور خارجه ایران و گروه ( ،4+1سهشنبه  11شهریور )1399
به ریاست مشــترک «عباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه کشورمان و
«هلگا اشمید» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین تشکیل
شد و بر حفظ برجام و خروج آمریکا از آن و مردود بودن اقدامهای واشنگتن
در اعاده تحریمهای سازمان ملل تأکید کرد.
این نشســت حدود ســاعت  11و  30دقیقه به وقت اروپای مرکزی در هتل
کوبورگ وین با حضور نمایندگان  6کشــور ایران ،آلمان ،فرانســه ،انگلیس،
روســیه و چین به عنوان اعضــای حاضر در برجام و نماینــده اتحادیه اروپا
گشــایش یافت.هم زمان با برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک
برجام در وین پایتخــت اتریش ،وزرای امور خارجه چین و آلمان بر ضرورت
حفظ توافق هستهای ایران تأکید کردند« .هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان
روز سهشنبه در نشست خبری مشترک با «وانگ یی» همتای چینی خود در
برلین ،خاطرنشان کرد که دو کشور درباره اهمیت حفظ برجام اشتراک نظر
دارند .وی افزود که این مسئله به طور مفصل در هفتههای گذشته در شورای
امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در همین حال
نماینده روســیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی نتیجه شانزدهمین نشست
کمیســیون مشترک برجام را مثبت ارزیابی و تصریح کرد :تمام اعضا مصمم
هســتند که برای حفظ این توافق همه تاش خود را بهکار گیرند .میخائیل
اولیانوف روز سهشــنبه در توییتی اضافه کرد که مشارکتکنندگان برجام در
نشســت امروز نشان دادند که به این توافق کام ً
ا پایبند هستند.پس از پایان
شانزدهمین نشســت کمیسیون مشترک برجام ،هلگا اشمید معاون مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا اتحاد شرکای این توافق برای حفظ آن را امری
مهم ارزیابی کرد و با انتشــار توییتی ،همچنین اجرای کامل برجام را بهرغم
چالشهای موجود حائز اهمیت توصیف کرد.از ســوی دیگر مدیرکل کنترل
تســلیحات وزارت امور خارجه چین روز سهشنبه پس از پایان شانزدهمین
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین تصریح کرد که تاش ایااتمتحده
آمریکا درباره بهکارگیری مکانیسم ماشه مبنای قانونی ندارد« .فو کونگ» در
گفتوگو با خبرنگاران عنوان کرد که تمام اعضای شــرکتکننده در نشست
امروز کمیسیون مشــترک برجام در این زمینه اشتراک نظر داشتند و چین
هم معتقد است که آمریکا از این ابزار برای نابودی برجام استفاده میکند.وی
افزود که ســایر طرفهای برجام تمایلی به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات
ریاست جمهوری آبان ماه ندارند .این سیاستمدار چینی تصریح کرد :هرچند
آمریکا یک ابرقدرت بشمار میرود اما تنها یک کشور است و سایر کشورهای
جهان در مســیر حفظ برجام حرکت میکنند.بیانیه پایانی هماهنگکننده

گزارش نهایی بررسی سانحه فرودگاه ماهشهر
منتشر شد؛

مقصر سانحه فرودگاه
ماهشهر خلبان است

طبق گزارش ســازمان هواپیمایی کشوری ،علت سانحه
هواپیمای کاسپین در فرودگاه ماهشهر خطای خلبان و
رفتار مخاطره آمیز وی بوده و همچنین مدیریت ضعیف
ترافیک هوایی توســط کنترلر رادار مرکز کنترل پرواز
مشهود است.گزارش نهایی سانحه هواپیمای ام دی 83
شرکت هواپیمایی کاســپین در فرودگاه بندر ماهشهر
اعام شــد طبق این گزارش؛ پرواز برنامهریزی تجاری

شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام عصر سهشنبه دیشب منتشر
شد و در آن اعضا تأکید کردند که آمریکا نمیتواند فرایند بازگشت تحریمهای
ملــل متحد تحت قطعنامه  2231شــورای امنیت را آغاز کند.ســید عباس
عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست
کمیسیون مشترک برجام به وین سفر کرده تصریح کرده بود که اعضای این
توافق ،آمریکا را به عنوان مشارکتکننده برجام نمیشناسند و حقی برای این
کشــور در خصوص استفاده از ســازوکارهای درون برجام یا قطعنامه 2231
قائل نیستند.
معاون سیاســی وزیر امور خارجه خاطرنشــان کرد که طرفهای باقیمانده
در برجام تاشهای آمریکا در نیویورک برای بهکارگیری مکانیســم ماشه را
غیرقانونی و بااثر دانسته و معتقدند که این اقدام نمیتواند مؤثر واقع شود.
در بخشی از بیانیه دیشب آمده است :در پرتو مباحث مطروحه اخیر در شورای
امنیت ملل متحد در نیویورک در خصوص تاش برای بازگرداندن تحریمهای
ملل متحد که قب ً
ا لغو شدهاند ،اعضاء تأکید دوباره کردند که آمریکا در تاریخ
 8می  2018به صورت یکجانبه ،توقف مشارکت خود در برجام را اعام کرد
و از آن پس ،در هیچ یک از فعالیتهای مرتبط با برجام مشارکت نداشته است.
اعضاء مجددا ً تأکید کردند که بنابراین آمریکا را نمیتوان یک دولت عضو برجام
محسوب کرد .در این رابطه ،اعضاء همچنین بیانیهها و مکاتبات مختلف قبلی
خود با شــورای امنیت ملل متحد در این خصوص ،از جمله بیانیه مورخ 20
اوت  2020نماینــده عالی اتحادیه اروپایی در ظرفیت هماهنگکننده برجام
که بیان میکند آمریکا نمیتواند فرایند بازگشت تحریمهای ملل متحد تحت
قطعنامه  2231شورای امنیت را آغاز نماید ،مجددا ً تأیید کردند.دونالد ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا پس از نزدیک به  2ســال خروج از برجام و کارزارهای
تبلیغاتی ناموفق جنگ با ایران ،مدعی شده همچنان عضوی از توافق هستهای
است و میتواند از سازوکارهای موجود در این توافق و قطعنامه  2231مرتبط
با آن ،علیه ایران اســتفاده کند .به همین منظور دو هفته پیش ( 24مرداد)
قطعنامهای  4بندی به شورای امنیت ارائه داد که تنها توانست یک رأی مثبت
جمهوری دومینیکن را با خود داشته باشد و به اعتراف کارشناسان و مقامات
فعلی و سابق آمریکا ،شکست مفتضحانهای را متحمل شد.به دنبال آن ،مایک
پمپئو وزیر خارجه آمریکا به طور رسمی درخواست داده تا قطعنامههای لغو
شده شورای امنیت ،بر اساس مکانیسم ماشه علیه ایران بازگردانده شود .با این
حال روســیه ،چین ،انگلیس ،فرانسه ،آلمان و بلژیک در نامههایی به شورای
امنیت تصریح کردند اقدام آمریکا پایه قانونی ندارد و نباید معتبر دانسته شود.
همچنین هفت عضو غیر دائم شــورای امنیت نیز به صراحت با درخواســت
آمریکا مخالفت کردهاند.

شماره  6936تاریخ هفتم اسفندماه  98شرکت هواپیمایی
کاسپین با هواپیمای بوئینگ ام دی  83در ساعت 6:35
به وقت تهران به فرودگاه ماهشهر برنامهریزی شده بود.
پس از انجام هماهنگیهای پــرواز این هواپیما با 136
مســافر و هشــت خدمه پروازی در ساعت  6:42دقیقه
بــه وقت محلی از باند  29چپ فرودگاه مهرآباد به پرواز
درآمده و پــس از  50دقیقه پرواز و اوج گیری تا ارتفاع
 32هزار پایی آماده فرود در باند  13فرودگاه ماهشــهر
میشود.در این زمان هدایت پرواز به عهده خلبان بوه و
پس از فرود در ســاعت  7:36به وقت محلی هواپیما از
انتهای باند خارج شده و پس از برخورد با فنس حفاظتی
از محیط خارج و در ابتدای بلوار اصلی ماشــهر به بندر
امام خمینی در فاصله حــدود  100متری باند متوقف
شــده است.تمامی  144سرنشــین هواپیما در سامت

لبنان و دورنمای مقاومت اسامی
سیدحسن نصراله که به آقای مقاومت مشهور است در روز عاشورا
ســخنانی به زبان آورده است که در نوع خود بسیار راهبردی است
و در عیــن حال نیم نگاهی به گذشــته و حال و آینده لبنان دارد.
کارشناســان این ســخنرانی را از بعد سیاسی و نظامی فراین یک
مکتب ماندگار در فرهنگ مدیریت لبنان ارزیابی میکنند .سیدحسن
سخنرانیش در روز عاشورا را با یادآوری جنگ سی و سه روزه شروع
کرد .جنگی که نه فقط سرنوشت لبنان که معادات سیاسی نظامی
و راهبردی غرب آســیا را به صورت جدی عوض کرد باعث تاسف
است که هشــتاد میلیون ایرانی به دلیل آلودگی و مزدوری رسانه
ای آنطور که باید آن را نشــناخته و از تاثیر شگرف آن در تحوات
منطقــه بی اطاع ماندند .هرچند یکــی از دایل امنیت و صلح و
ثبات زندگی شــان در سیزده سال گذشته نتیجه شگرف و محیر
العقول تاثیر این جنگ بوده است .باید گفت که رژیم صهیونیستی
و اشغالگر قدس آمده بود که طومار حزب اه را برای همیشه درهم
بپیچد .هم طومار نظامی و هم طومار سیاسیش را .با معرفی حزب
اه به عنوان دلیل حمله و نابودی لبنان و ایجاد تقابل مردم با حزب
اه .پیروزی حزباه چنان قاطع بود که ســیزده سال است حتی
یک تیر هم به لبنان شــلیک نشده است .آن سالها آمریکا عراق را
اشــغال کرده بود و ایران در اوج بحران هستهای و قرار بود نابودی
حزباه مقدمه حمله مشترک آمریکا و هم پیمانانش به سرکردگی
رژیم اشــغالگر قدس به ایران باشد .اما خدا نخواست و فقط پس از
شکســت مفتضحانه آنها بود که خواب حمله نظامی به ایران را از
ســر بیرون کردند .نصراله روز عاشورا با یادآوری جنگ سی و سه
روزه تاکید کرد که اهل بلوف و جنگ روانی نیســت .او نقشــه ای
از سرزمین های اشغال شــده را رو به دوربین گرفت و با جزیبات
کامــل توضیح داد که در صــورت کوچکترین تعدی و تجاوزی به
لبنان یا ایران ،در چه زمانی و کجای این ســرزمین ها را و چگونه
و با چه شدتی نابود خواهند نمود .نه با شعار و یا گزافهگویی که با
توضیح پیشــرفتهای نظامی و با عدد و رقم و فاکتورهای مشهود و
نمایش داده شده و عینی و با توضیحاتش ،جمله به جمله و کلمه
به کلمه ،نابودی را برای دشــمن تصویر کــرد .به حاکمان امارات
متحده که اخیرا نقش دشمنی با ایران را علنی کرده اند ،یادآوری
کــرد که در صورت کوچکترین ضربهای از ســوی آمریکا به ایران،
دانه به دانه امیرنشینهایش با خاک یکسان میشود .به سعودیها با
تحلیل نشان داد چگونه نابود خواهند شد و به بقیه ساکنان منطقه
یــادآوری کرد کوچکترین تعدی به ایران چه هزینهای دارد و همه
این کلمات آتشــین ،تا اثبات کند آمریکا جسارت جنگ با ایران را
نخواهد داشت .کارشناســان اذعان میکنند که تفکر سید و آقای
مقاومت ،هر جملهاش موشکی نقطه زن و هدف دار و مطالعه شده
دشمن روانه میشود و وحشــت را در دلهای افکار عمومی جریان
استکباری و حاکمان غربی و سعودی و اماراتی میکارد .تفکری که
رویکردی آفندی و تهاجمی پیش میگیرد تا به صورت «پیشگیرانه»
حتی خواب و تخیل حمله به ایران یا لبنان را از سر دشمنان بیرون
کند .چرا که میداند که صلح راستین تنها وقتی برقرار خواهد شد
که قدرت واقعی از آن ما باشــد و دشمن هم به این قدرت واقف و
هرشــب سراسیمه و آشــفته از اضطراب و کابوس این قدرت خدا
محوربه سر کند .این افسوس که در حالیکه سیدحسن با سخنرانی
شــجاعانهاش یک تنه به میدان جنگ رسانهای و روانی و سیاسی
دشمن زده تا بخشی از بار فشار روانی غرب و سعودی و محورهای
عبــری عربی علیه مردم ایران را خنثی کند ،وای بر ما که با صدا و
ســیمای چند ده کانالی و دهها دستگاه عریض و طویل رسانهای و
صدها ردیف بودجه ،صدای این سید مقاومت را که به معنای مطلق
کلمه دفاع از اهداف انقاب اسامی در جهان است را در حد و قواره
رفع تکلیف انعکاس میدهند حق مطلب این بود ،هســت و خواهد
سخنرانی از ریشه راهبردی موضوع کلیپهایی
بود که قطعات این
ِ
به زبانهای دنیا از قبیل عربی و انگلیســی و فارسی و حتی عبری
بازسازی می شد ،تا به استناد تحلیلها و اطاعات آتشینش قلبهای
طرفداران مقاومت راسخ تر و اســتوارتر و محکم تر شود و دلهای
دشمنان وحشت زده تر ،مضطرب تر و صفوفشان متشتت تر .اما ما
با دهانی باز ،گیج و منفعل گوشهای به تماشا ایستادهایم .انفعال ما
را به زمین دشمن برده و شاید نفوذ افراد و افکار موذی قلب دستگاه
های رســانه ای را هدف گرفته باشد .اگر با صراحت بگویم که این
ســخنرانی از جنس سخنان قاسم سلیمانی بوده است غلو نکرده و
بی راه نگفته ام .این ســخنرانی ساعتها وقت پر بیننده ترین رسانه
های دشمن را بخود اختصاص داد و صدها تحلیل بر ابعاد تاثیرگذار
آن اضافه شــد .درود به شــرف آقای مقاومت که پرده ای از اقتدار
اسام ناب و راستین را به نمایش گذاشت.
والسام

کامل از هواپیما تخلیه شــده و با اعام وقوع سانحه از
سوی واحد برج فرودگاه تیمهای امدادی در اسراع وقت
در محــل حادثه حضور یافته و اقدامات مورد نیاز انجام
شده اســت .فقط به دو نفر سرنشین آسیب اندکی وارد
شــده بود که نیازی به اقدامات پزشکی نداشتند.پس از
انجام تحقیقات متعدد و تحلیل به دست آمده و بازخوانی
دســتگاههای ثبت و ضبط اطاعات پروازی هواپیما در
تهران یافتههایی که ذکر میشود در نتیجهگیری سانحه
مشــاهده شده که در انتها منجر به خطای خلبان پرواز
مبنی بر فرود نامناسب در باند فرودگاه شده است.طبق
ایــن گزارش؛ تغییــر در برنامه پــروازی خدمه پروازی
توســط شرکت کاسپین در آخرین ساعات قبل از پیک
آپ به وجود آمده و اطاع رســانی غیرموثر در خصوص
تغییرات اعمال شــده در برنامه پروازی و تغییر مقصد

در انتهــا موجب تاخیر کمک خلبان در واحد دیســپچ
شده و خدمه پروازی توجیه کافی قبل از پرواز نداشتند.
پذیرش مخاطره در خصوص حمل سوخت بیشتر توسط
خلبان و دیسپچر بر خاف سیاست شرکت انجام شده
که خود باعث زیاد شدن ســرعت ازم برای فرود شده
است.ضعف مدیریت کابین خلبان و رعایت نشدن رویه
عملیات هواپیما در مرحله آخر پرواز باعث شده انصراف
از فرود انجام نشــده و در انتها عملیات فرود نامتعارف و
با چرخ جلو بر روی باند انجام شــود که در انتها به دلیل
کم آوردن طول باند هواپیما دچار ســانحه شده است.
محصور بودن فرودگاه مابین یک جاده و خطوط انتقال
برق صنایع پتروشــیمی باعث رعایت نشدن آیین نامه
دولت در خصوص احداث ،توسعه ،بهرهبرداری و مدیریت
فرودگاههای غیرنظامی شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

ظریف:

تمام وقت خود را برای ناکام کردن تاشهای
دشمن اختصاص دادهایم
وزیر امور خارجه با بیان اینکه برای تامین منافع ملی از هر کوششــی فروگذار
نخواهیــم کرد ،گفت :بنده و همکارانــم در وزارت امور خارجه و نمایندگیهای
جمهوری اســامی ایران به صورت شــبانهروزی تمام وقت خود را برای ناکام
کردن تاشهای رژیم ترامپ و صهیونیســتها اختصــاص دادهایم.به گزارش
اداره کل اطاعرســانی و سخنگویی وزارت امور خارجه ،محمدجواد ظریف روز
چهارشنبه در پاسخ به ســوال خبرنگاران درباره برخی اخبار منتشره در زمینه
غیبت وی در نشستهای هیات دولت اظهار داشت :در شرایطی که رژیم ترامپ
و صهیونیستها تمامی تاش خود را برای فشار اقتصادی ،سیاسی و امنیتی بر
جمهوری اسامی ایران بسیج کردهاند ،بنده و همکارانم در وزارت امور خارجه و
نمایندگیهای جمهوری اسامی ایران به صورت شبانهروزی تمام وقت خود را
برای نــاکام کردن این تاشها اختصاص دادهایم.وزیر امور خارجه تصریح کرد:
بنده و همکارانم در وزارت امور خارجه از هیچ اقدامی برای ســربلندی کشور و
برافراشــته ماندن پرچم پرافتخار جمهوری اسامی بر فراز سفارتخانههای ایران
در سراســر جهان کوتاهی نکردهایم بلکه با دیپلماسی فعال و مبتکرانه حتی در
شورای امنیت ملل متحد این پرچم مقدس را همچون خاری در چشمان آمریکا
و اذنابش نشــاندهایم .ظریف افزود :سه پیروزی بیسابقه دیپلماتیک در شورای
امنیت در همین چند هفته هدیه ناقابل دستگاه دیپلماسی به ملت بزرگ ایران
در ایام هفته دولت اســت .وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد :در این راه سخت
اما پرافتخار اگرچه ابزار مناســب و متناسب نیاز است اما هیچ وقفه و کم کاری
نخواهیم داشت و برای تامین منافع ملی از هر کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعام کرد

تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات از ۱۳
شهریور شروع می شود
دبیر و ســخنگوی ستاد انتخابات کشــور گفت :نامزدهای انتخابات مرحله دوم
مجلس شــورای اسامی ،ستاد تبلیغاتی نخواهند داشت ولی می توانند مرکزی
برای رتق و فتق امورات اجرایی و ساماندهی نمایندگان خود در شعب اخذ رای
داشته باشند.به گزارش وزارت کشــور ،سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد
انتخابات کشور گفت :بر اساس تقویم زمانی انتخابات مرحله دوم مجلس شورای
اسامی ،تبلیغات نامزدها از روز پنجشنبه  ۱۳شهریورماه در یازده حوزه انتخابیه
شــروع و یک هفته ادامه می یابد .ساعت  ۸صبح روز پنجشنبه  ۲۰شهریورماه
تبلیغات به پایان می رســد.مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشــور که در پایان
بیست و هشتمین جلسه ستاد انتخابات کشور سخن می گفت افزود :بر اساس
مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا ،تبلیغات نامزدها با رعایت کامل پروتکل های
بهداشتی انجام می شود؛ بدین منظور ،در هر استان ،روسای دانشگاه های علوم
پزشــکی با حکم استاندار عضو ستاد انتخابات استان شده اند .عاوه بر آن ،و به
منظور کنترل و نظارت دقیق بر برنامه های تبلیغی نامزدها ،کمیسیون تبلیغات
در استانها با حضور معاون سیاسی استاندار و رییس ستاد انتخابات استان ،رییس
هیات نظارت و مدیرکل صدا و ســیمای اســتان تشکیل شــده است .موسوی
دبیر ستاد انتخابات کشور با اشــاره به اینکه عمده فعالیت نامزدهای انتخابات
در فضای مجازی و شــبکه های استانی خواهد بود اظهار داشت :نامزدها ستاد
تبلیغاتی نخواهند داشت ولی می توانند مرکزی برای رتق و فتق امورات اجرایی
و ساماندهی نمایندگان خود در شعب اخذ رای داشته باشند .همچنین بر اساس
قانون ،نامزدها می توانند با هماهنگی فرمانداران و بخشداران از ظرفیت هایی که
شهرداران و دهیاران در شهرها و روستاها فراهم می کنند برای نصب آثار تبلیغی
خود اســتفاده کنند .آثار تبلیغاتی نامزدها نباید بیش از  ۵۰در  ۷۰سانتی متر
باشد .ضمناً توزیع اقام تبلیغاتی که بین مردم دست به دست می شود و باعث
ابتای مردم به ویروس کرونا می گردد ممنوع اســت و قطعاً جلوگیری خواهد
شد.ســخنگوی ستاد انتخابات کشــور در ادامه به برگزاری جلسات هماهنگی
با شــورای نگهبان و صدا و ســیما اشــاره کرد و افزود :در این دوره بر اســاس
دستورالعمل های بهداشتی ،بجای تجمعات و گردهمایی نامزدها و هوادارانشان،
فرصتی فراهم شده تا نامزدها با همکاری صدا و سیما برنامه تبلیغی تولید کنند
و از شــبکه استانی در قالب برنامه های تلویزیونی و رادیویی پخش نمایند .این
تصمیم به منظور پرهیز از تجمعات غیرضــرور برای مهار کرونا و قطع زنجیره
انتقال اتخاذ شــده است .دستورالعمل ویژهای نیز تدوین شد که به استانداریها
و فرمانداریها اباغ گردید.سیداسماعیل موسوی در پایان با اعام این که در این
دوره  ۲۲نفــر از نامزدهای انتخابات برای ورود به مجلس یازدهم رقابت خواهند
کرد؛ از نامزدها و هوادارانشــان خواست به پروتکل های بهداشتی توجه عمیق
داشته باشند ،با فرمانداریها و بخشداریها همکاری کنند و از هر نوع فعالیتی که
موجب تشدید بیماری کرونا و ابتای مردم می شود جدا ً پرهیز نمایند.
امیرعبداللهیان در دیدار سفیر برزیل در تهران

ایران نسبت به ارتقای روابط با برزیل
اهمیت قائل است
دســتیار ویژه رئیس مجلس در دیدار با رودریگو دی آزردو سانتوس گفت:
جمهوری اسامی ایران نسبت به ارتقای روابط با برزیل اهمیت قائل است.
رودریگو دی آزردو ســانتوس ،ســفیر برزیل در تهران روز (سهشنبه۱۱ ،
شهریورماه) با امیرعبداللهیان دســتیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور
بینالملل دیدار و گفتگو کرد.امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به
روابط تاریخی و دوســتانه ایران و برزیل گفت :مناسبات دو کشور از سابقه
مثبت و طوانی برخوردار می باشد و با وجود چنین پشتوانه مهمی می توان
این مناسبات را در سطوح مختلف تقویت کرد.وی با اشاره به تشکیل گروه
دوســتی پارلمانی ایران و برزیل در دوره یازدهم مجلس شــورای اسامی،
نقش گروههای دوستی و دیپلماسی پارلمانی را در تسهیل مناسبات کشورها
مهم خواند و تاکید کرد :گروه دوســتی پارلمانی ایران و برزیل و کمیسیون
های تخصصی در مجلس شــورای اســامی از همکاری ،تبــادل هیات و
رایزنی با همتایان خود در پارلمان برزیل استقبال مینمایند.امیرعبداللهیان
با اشــاره به سیاســت مســتقل و بی طرفی برزیل بر اهمیت توجه ویژه به
حقوق مردم فلســطین تاکید کرد.رودریگو د آزردو سانتوس ،سفیر برزیل
در تهران در ابتدای این دیدار ضمن اشــاره به اشتراکات دو کشور برزیل و
جمهوری اسامی ایران در زمینههای مختلف گفت :بستر مناسب و خوبی
در زمینههای مختلف به ویژه پارلمانی برای ارتقای مناسبات دو کشور وجود
دارد که میتوان از آن در راســتای منافــع دو ملت بهره برد.وی همچنین،
مناسبات دو کشور را عامل تحکیم روابط و پیوند برزیل و ایران دانست.سفیر
برزیل در تهران افزود :توســعه روابط با ایران برای برزیل از اهمیت فراوانی
برخوردار اســت و ما از گســترش ارتباطات و همکاریها با ایران استقبال
میکنیم.وی در پایان در خصوص تحوات منطقه به ویژه موضوع فلسطین
با امیرعبداللهیان گفتگو و تبادل نظر کرد.

@sobheqtesad

سیاست

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4442
پنج شنبه  13شهریور  14 1399محرم  3 1442سپتامبر 2020

رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا:

2

بردرادارهایایرانبه۳هزارکیلومترمیرسد

رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر این که امروز
ســاحهای راهبردی پدافند هوایی در اختیــار ما قرار دارد
گفــت :در زمان دفاع مقدس عمق نگاه ما این بود که راداری
داشته باشــیم که بتواند  ۲۵کیلومتر را رصد کند ولی امروز
ما رادارهایی داریم که  ۳هــزار کیلومتر برد دارند.به گزارش
روابط عمومی ارتش ،سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی
به مناسبت دهم شــهریور ماه روز پدافند هوایی با حضور در
گروه واکنش سریع راهبردی امام علی (ع) روز پدافند هوایی را
تبریک گفت.وی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبداه
الحســین(ع) گفت :خداوند ذکر ،نام و یاد امام حسین(ع) را
موجب برکت و نورانیت کار ما قرار داده و انشاءاه توفیق دهد
که این مسیر نورانی که خود نشان ما داد و با پیروزی انقاب
اسامی جلوه کرد را بتوانیم تا آخر ادامه دهیم.سردار شیرازی
با مقایسه وضعیت امروز کشــور با قبل از انقاب ضمن بیان
خاطرهای گفت :من قبل از انقاب در ارتش خدمت میکردم و
با آمریکاییها در یک پادگان بودیم ،آن موقع دانشجوی وظیفه
بودم اساتید من که ســتوان و سروان بودند حق نداشتند به
بخش تعمیر و نگهداری که در اختیار درجه دار آمریکایی بود
نزدیک شوند؛ استاد ایرانی که واقعاً هم در کار خودش استاد
بود حق نداشــت به بخش های فنی نزدیک شود آن روز من
به عنوان یک ایرانی احســاس خفت میکردم ،این حال و روز
مــا در آن ایام بود و آمریــکا آن روزها هم مثل امروز به غلط
تبلیغات میکرد که ما آمده ایم و به ایرانیان خدمت میکنیم.
وی به تحولی که در پدافنــد هوایی از دوران دفاع مقدس تا
کنون رخ داده اشــاره کرد و گفت :در دوران جنگ هواپیمای
دشمن روی مناطق عملیاتی ما حضور پیدا میکرد بعضی از
این هواپیماها مانند میراژ میآمدند و با خیال راحت بمباران
فرمانده کل ارتش گفت :شهدای دوران
دفــاع مقدس ،امنیــت و مدافع حرم؛
شاخه های سر به آسمان کشیده شجره
طیبه اباعبداه الحســین (ع) هستند.
سرلشــکر ســید عبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش در بیست و سومین
یادواره شهدای روســتای هزار جریب
کیاسر بهشــهر با بیان اینکه شهدای
دوران دفاع مقــدس ،امنیت و مدافع
حرم؛ شاخه های سر به آسمان کشیده
شــجره طیبه اباعبداه الحســین(ع)
هستند ،گفت :در طول این  ۱۴۰۰سال
اتفاق های زیادی افتاده و دشمنان دین
اســام ،حضرت اباعبداه(ع) و نهضت
عاشورا تاش های بسیاری کردند تا نور
این نهضت را خاموش کنند اما هیچگاه
موفق نشــدند ،چرا که تا هستی وجود
دارد نام اباعبداه(ع) و نهضت عاشورا
برجای باقی خواهــد ماند.فرمانده کل

میکردنــد و میرفتند و توانمندی ما آن روز محدود بود ولی
امروز ساحهای راهبردی پدافند هوایی در اختیار ما قرار دارد.
این مقام عالیرتبه نظامی گفت :آن روزها عمق نگاه ما این بود
که راداری داشــته باشیم که بتواند  ۲۵کیلومتر را رصد کند
ولی امروز ما رادارهایی داریم که  ۳هزار کیلومتر برد دارند.
ســردار شیرازی با اشــاره به نگاه بلند مقام معظم رهبری از

فرمانده کل ارتش:

کشوری که پادگان هایش حسینیه
باشد ،شکست ناپذیر است
ارتش ادامه داد :شاید تا یک ماه پیش
خیلی ها تصور می کردند این ویروس
منحوس کرونا بتواند تاسوعا ،عاشورا و
محرم را تحت تاثیر قرار بدهد اما فریاد
یا حســین(ع) و لبیک یا حســین(ع)
مردم بــار دیگر ثابت کرد نور اباعبداه
الحســین(ع) خاموش شدنی نیست.او
بــا تاکید بر اینکه محرم امســال همه
ایران به حســینیه تبدیل شد ،خاطر
نشان کرد :همانطور که دیدیم تهدید
به فرصت تبدیل شــد و همه خانه ها،
کوچه ها و پادگانها حسینیه شدند و
فریاد یا حســین(ع) سر دادند.فرمانده

کل ارتش با تاکید بر اینکه کشوری که
پادگان هایش حسینیه باشد ،شکست
ناپذیر اســت ،تصریح کرد :ملت بزرگ
ایران در مکتب اباعبداه الحســین(ع)
تربیت شــده تا به دفــاع از معروف در
مقابل هر منکری بپردازد.امیر سرلشکر
موسوی گفت :امروز جرثومه منکر در
جهان ،آمریکای جنایتکار و رژیم نحس
و نجس صهیونیستی است و این ملت
به حول قــوه الهی پتک مقاومت خود
را بر مغز جرثومه منکــر امروز جهان
فرود خواهــد آورد.او همچنین با بیان
اینکه امروز جنــگ ما با آمریکا جنگ

ابتدای پیروزی انقاب اسامی در بحث توانمندی های داخلی
گفت :در ســال  ۵۸چند نفر از کارکنان نیروی هوایی ارتش
آمدند محضر حضــرت آقا ،قطعه ای هم به همراه داشــتند
گفتند این قطعه ما تمام شده است ،حضرت آقا فرمودند باید
خودمان ببسازیم؛ من حالت این دوستان را فراموش نمیکنم
که آنچنان جا خوردند و گفتم ما برویم بسازیم حضرت آقا با
اراده هاســت ،افزود :مــا اراده کردیم
پرچــم اباعبــداه (ع) را همچنان در
اهتزاز نگه داریم و اســتکبار جهانی را
از اریکه تفرعن و جنایت به زیر کشیم
و این اراده به برکت و پشــتوانه خون
شهداست .شــهدایی که راه عاشورا را
رفتنــد و به پشــتوانه و برکت خانواده
معظم شــهدا پای انقاب ایســتادند
و ما بــه خانواده شــهدا اقتدا خواهیم
کرد و با رهبری حضــرت امام خامنه
ای (مدظلــه العالی) تا آخر در مســیر
مقاومت ایستادگی خواهیم کرد.فرمانده
کل ارتش با تقدیــر از برگزارکنندگان
یادواره شــهدای کیاسر گفت :این نوع
برنامه ریزی و اجرا ،ابتکاری ،نوآورانه و
بدیع و نیز کاما خودجوش و مردمی،
بسیار چشم نواز و دلنواز است و جادارد
که به عنوان الگو به ســایر مناطق نیز
تسری یابد.

روحانی در جلسه هیات دولت:

هیچ کودک ایرانی نباید از تحصیل بازماند

رییس جمهور با بیان اینکه کاسهای آموزشی امسال به دو
شکل مجازی و حضوری انجام میشود ،گفت :اولویت برای
ما آموزش حضوری است .البته باید پروتکل های بهداشتی
در این زمینه رعایت شود .حجت ااسام و المسلمین حسن
روحانی طی ســخنانی در جلسه دیروز هیات دولت با بیان
اینکه عزاداری امسال ،شــکوه خاص و ویژه ای داشت و از
جهاتی اســتثنایی بود ،اظهار کرد :برخاف اینکه مردم به
دلیل مراقبت نسبت به پروتکلهای بهداشتی به طور طبیعی
محدودیتهایی دارند اما عزاداری ما از ابتکارات بسیار خوبی
بهرهمند شــد.وی افزود :عزاداریهایی که در مجالس انجام
میگرفت ،به کمک فضای مجازی در شهرستانهای دیگر
و تا خارج از کشور مستقیم پخش میشد و عزاداری خانهها
که مقداری در سالهای قبل کمرنگ شده بود ،امسال بسیار
پررنگ بود.رییس جمهور ادامه داد :در سراســر کشور هم
آماری که وزیر بهداشــت و وزیر کشور به من دادند ،حداقل
 ۸۰درصد مجالس و محافل در سراســر کشور پروتکلها را
به خوبی مراعــات کردند.وی با تاکید بر اینکه عزاداران هم
استفاده از ماسک و هم فاصله گذاری و سایر دستورالعملها
را به خوبی اجرا کردند ،گفت :حتی نذورات به صورت مواد
خشــک به خانوادهها داده شــد و عزاداری به یادماندنی و
اســتثنایی در تاریخ ایران ثبت شد و همه در این امر بسیار
مهم همکاری کردند.روحانی با قدردانی از بیانات رهبری و
سایر علما در زمینه رعایت پروتکلهای بهداشتی در مراسم
عزاداری ،اظهار کرد :همچنین همه افرادی که بر امر عزاداری
نظارت کردند ،چــه افرادی که جزو بانیان عزاداری بودند و
خدمت کردند ،ناظران بهداشــتی ،مقامات وزارت کشور و
همه تاش کردنــد که نظارت خوبی انجام بدهند و از آنان
هــم قدردانی میکنیم.رییس جمهور یادآور شــد :از همه
گویندگان مذهبی ،وعاظ و مداحان و سخنرانان پرشور که با
ابتکارات جدید مداحی خود را گاهی به کوچهها و خیابانها
آوردند ،تشکر میکنم .بسیار عزاداری خوب و باشکوهی و با
رعایت همه اصول مذهبی و اخاقی و دینی انجام شد و بهانه
ای به دشمنان داده نشد.وی در بخش دیگری از سخنانش
با اشاره بهآغاز سال تحصیلی اظهار کرد :از شنبه  ۱۵شهریور
ماه مراسم سال تحصیلی آغاز میشود .برای ما مهم بود در
تمام این مراحل که بگوییــم فاصله جان و نان معنا ندارد،
فاصله جان و کار معنا ندارد ،فاصله معیشت و سامت معنا

ندارد ،فاصله ســامت و دیانت معنا ندارد ،در محرم دیدیم
که هیچ فاصله ای بین اینها نبود.روحانی تاکید کرد :از ۱۵
شهریور میخواهیم بگوییم فاصلهای بین جان و یادگیری و
آموزش وجود ندارد .هم میشود درس خواند و هم میشود
مراتب تحصیلی را ادامه داد و هم جوانان میتوانند به آینده
خود امیدوار باشــند .درس خواندن در همه مقاطع برای ما
مهم اســت و با نظر گرفتن تمام پروتکل های بهداشتی که
از ستاد کرونا اعام شد ،این کار به خوبی انجام می شود.
روحانی با بیان اینکه کاسهای آموزشــی امســال به دو
شکل مجازی و حضوری انجام میشود ،گفت :اولویت برای
ما آموزش حضوری است .البته باید پروتکل های بهداشتی
هم در این زمینه رعایت شود.وی افزود :خانوادهها هم باید
در این زمینه همکاری کنند و خود معلمان و دانشآموزان
هم باید مــوارد ازم را رعایت کنند .امســال هیچ کودک
ایرانــی نباید از تحصیل بازماند و در کنار این باید و آموزش
حضوری ،صداوسیما هم به امر آموزش کمک خواهد کرد.
روحانی با بیــان اینکه فضای مجازی هم در زمینه آموزش
فعــال خواهند بود ،گفــت :در مــدارس خصوصی که به
شــکل دیگری این امکان فراهم است و در مدارس دولتی
هم شبکه شــاد شکل گرفته اســت و برای استفاده از آن
خانوادهها ناچــار بودند که پول اینترنــت بدهند تا از این
شبکه استفاده کنند اما امروز هم به سازمان برنامه و بودجه
و هم وزارت ارتباطات دســتور دادم که اســتفاده از شبکه
شاد برای خانوادهها و دانشآموزان باید رایگان باشد و هیچ
هزینهای پرداخت نشود.رییس جمهور در بخش دیگری از
سخنانش با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تاکید
کرد :از لحاظ سیاســی و اقتصادی یک بعدش همان کاری
اســت که آمریکاییها دوسال و نیم است انجام میدهند و
تاش کردند تا با فشــار اقتصــادی دولت و ملت را در برابر
خواستههای نامشروع خود تسلیم کنند که جوابی نگرفتند
اما به مردم ما و معیشت آنان فشار وارد شد و بار این موضوع
بر دوش آنان هم بود اما دولت نیز سختیها را در کنار مردم
تحمل کــرد و این یک معجزه تاریخی بود که نه ملت و نه
دولت از این فشارها سرخم نکردند.روحانی ادامه داد :اوایل
مهرماه ما از تحریم تســلیحاتی خارج میشویم و این برای
آمریکاییها خیلی سخت بود و برای جلوگیری از پایان این
دوره کارها و تاشهای فراوانی کردند ،اما دیدیم که شکست

مفتضحانهای خوردند.وی یادآور شد :آنان بعد از این شکست
گفتنــد که میخواهیم از ســازوکار درون برجام و مکانیزم
ماشه اســتفاده کنند که این یکی از خندهدارترین سخنان
تاریخ اســت که آدم بگوید من از توافقی که خارج شــدهام
و از یک امتیاز آن هوس کردم که استفاده کنم .این حرفی
اســت که با منطق و قوانین حقوق بینالملل هیچ تناسبی
ندارد و حتی کودکان هــم این موضوع را میدانند.روحانی
تصریــح کرد :اما دیدیم که اروپا و شــورای امنیت هم یک
اتفــاق نظری در این زمینه دارد که آمریکا هیچ حقی برای
استفاده از مسائل حقوقی داخل برجام ندارد چرا که نهتنها از
برجام خارج شده که هرکس به آن پایبند بوده را هم تنبیه
کرده پس در این مرحله هم آنان شکست خوردند و مطمئن
هستیم که هیچ دستاوردی برایشان ندارد ،هیچ موفقیتی
به دست نخواهند آورد و تبلیغات و سروصدای بیهوده است
که از تحریم مجدد سخن میگویند.رییس جمهور با اشاره
بــه اینکه در روند صــادرات و واردات روال خوبی را تجربه
میکنیم ،گفت :در جمهوری اســامی ایران برخاف همه
مشکات و تحریمها و کرونا ما فقط یک و هفت دهم درصد
شاهد کوچک شــدن اقتصاد بودیم و این از میانگین سایر
کشورها کمتر است که نشان از تاشها در زمینه اقتصادی
دارد و حتی اگر این وضعیت ادامه یابد شاید بتوانیم به رشد
اقتصادی مثبت بدون نفت تا پایان ســال برسیم.وی یادآور
شد :رشد پایه پولی ما در پنج ماه گذشته معادل دو و نه دهم
درصد بوده است که نشان میدهد مسیر اقتصادی ما درست
است .وزیر اقتصاد هم توضیح داده که  ۶هزار میلیارد تومان
را برای اقتصاد روستایی برداشتهایم و مفتخرم که بگویم از
لحاظ بهداشت ،آموزش ،ارتباط با فضای مجازی ،آبرسانی،
راهسازی ،گازرســانی و مخصوصاً ایجاد اشتغال کار بزرگی
انجام دادیم.روحانی تصریح کرد :در شــرایط امروز کشور از
همه وزرا میخواهیم که تاش ها بیشــتر شود ،به ویژه در
بخش اقتصاد و کشــاورزی .ما در الگوی کشت و حمایت از
کشــاورزان قدمهای خوبی برداشتهایم .قوای دیگر هم اگر
به ما کمک کنند این سرعت بیشتر میشود.رییس جمهور
ادامه داد :ما طرحهای دیگری هم داشــتیم که به نفع ملت
بود و امیدوار بودیم که قوای دیگر هم با ما همراهی کنند اما
به هرحال یا این موارد عقب افتاد یا هنوز موافقتی با آن انجام
نشده که در هر صورت اگر به نتیجه نرسد.

این نگاه ،از ابتدا معاونت خودکفایی را در ارتش ایجاد کردند.
رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد :بیگانگان طی
ده ها سال این باور را در جوانان ما نهادینه کرده بودند که ما
نمی توانیم و قادر به تولید هیچ چیز نیســتیم اما امروز ما به
خودکفایی رسیدهایم.ســردار شیرازی تصریح کرد :دشمن از
ابتدای پیدا شدن زمینه انقاب اسامی ،عملیاتهای مختلفی
را برای مقابله با آن آغاز کرد ،از همان آغاز شمشــیر را از رو
بست و تحریمها از همان زمان شروع شد؛ آنها نمیخواستند
انقاب اسامی ادامه پیدا کند چون اسام را میشناختند.وی
انگیزه توانستن را از خود توانایی مهمتر دانست و افزود :مهمتر
از توانمنــدی که امروز به واســطه نگاه عمیق فرمانده معظم
کل قوا (مد ظله العالی) داریم این اســت که ما به این امید و
انگیزه رسیدهایم ،انگیزه جوانانی که امروز چه در بخش تولید
و چه تعمیر قطعات نظامی کار میکنند باعث افتخار اســت.
رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا یادآورشد :ظرفیت نظام
اسامی ظرفیت بینظیری اســت که باید مورد استفاده قرار
گیرد ،ظرفیتی که ما با تجربه  ۴۰ســاله در نیروهای مسلح
داریم ،با ادامه این روند و انگیزه و توان و عاقه شما ،وضعیتی
حاصل خواهد شد که دشمن هرگز تصور آن را نخواهد کرد.
سردار شیرازی به تاکید فرمانده معظم کل قوا به استفاده بهینه
از نیروی جوان سرباز اشاره کرد و گفت :تربیت نیروهای جوان
متدین ،پایه کار ،معتقد و با انگیزه بااترین ســرمایه ماست؛
ایــن جوانان در اختیار ما قرار گرفتنــد و باید آنها را دریابیم
و بشناســیم و درست به کار بگیریم که هم خودمان استفاده
ببریم و هم انگیــزه ای در آن جوان ایجاد کنیم ،یعنی جوان
ببیند توان و تخصصی دارد که مورد استفاده قرار میگیرد و ما
وظیفه داریم این زمینه را برای او مهیا کنیم.
واعظی:

رئیس شورای امنیت مخالف اقدامات
آمریکا است
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :نیجر رئیس جدید شــورای امنیت اعام کرده
است که اقدامات آمریکا مبنای حقوقی ندارد.محمود واعظی در حاشیه جلسه
دیروز هیات دولت درباره تحرکات اخیر آمریکا علیه کشورمان در شورای امنیت
اظهار کرد :هر اقدام در شورای امنیت یا نهادهای بین المللی باید مبنای حقوقی
داشته باشد ،اکنون همه حقوقدانان حتی در داخل آمریکا اعام کردند که آن چه
دولت آمریکا برای رجوع به شورای امنیت استناد میکند مبنای حقوقی ندارد.
آمریکا به برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱اســتناد میکند در حالی که از برجام خارج
شــده اســت.وی ادامه داد :به لحاظ سیاسی وقتی دولتی برجام را قبول ندارد و
میگوید ســرش کاه رفته است نمی تواند به آن استناد کند ،بنابراین اقدامات
آمریکا مبنای سیاسی و حقوقی ندارد .شاهد بودیم که سه هفته قبل هم تمدید
تحریم تســلیحاتی ایران را به شورای امنیت بردند ،اما با برخورد محکم اعضای
شورای امنیت مواجه شد .در تاریخ آمریکا کمتر میبنیم که جامعه جهانی این
گونه با آمریکا برخورد کند در مورد مکانیزم ماشه هم همین گونه است.واعظی
همچنین افزود :اندونزی رئیس قبلی شــورای امنیت به صراحت اعام کرد که
اقدامات آمریکا مبنای حقوقی ندارد ،بنابراین نمیتواند جلسه تشکیل دهد .نیجر
رئیس جدید شورای امنیت هم همین موضع را دارد ۱۳ .عضو شورای امنیت هم
اعام کردهاند که اقدامات آمریکا مورد قبول آنها نیست .در کمیسیون برجام هم
اتفاق نظر وجود دارد و آنها هم اعام کردهاند که اقدام آمریکا قابل قبول نیست.
من معتقدم تاش آمریکا یک کار تبلیغاتی است که هدف آن انتخابات این کشور
اســت زیرا وضعیت ترامپ به دلیل اشتباهات در کرونا و برخورد بد با معترضان
خوب نیست .و آنها به دنبال فرافکنی هستند تا فضای جامعه خود را تغییر دهند.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به توافق بسیار خوب ایران با آژانس و استقبال
ســایر کشورها از همکاری ایران و آژانس گفت :هیچ فضایی برای آمریکا وجود
ندارد که روی این موضوع مانور دهد البته نگاه ترامپ بیزنسی است و فکر میکند
در مســائل سیاســی و حقوقی با زور و فشار میتواند عمل کند .در حالی که به
جای نمیرسد .آمریکا همچنین اعضای شورای امنیت را به تحریم تهدید کرده
است که این هم بدعت جدید است.واعظی درباره اعام آمریکا برای بازگرداندن
تحریمهــا تا یک ماه آینده خاطر نشــان کرد :برای کشــورهای عضو برجام در
قعطنامه  ۲۲۳۱پیش بینی شده است که اگر هر کدام از اعضا به اختاف خوردند
باید مراحلی طی شــود و سپس نتیجه به شورای امنیت برود .و شورای امنیت
یک ماه فرصت رسیدگی دارد .ترامپ در واقع به این بند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱
استناد میکند.وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد برقراری ارتباط اسرائیل
و امارات و تهدید خواندن ایران در منطقه گفت :ما متعلق به این منطقه هستیم
و امنیت منطقه امنیت ایران است .همکاری ما با همسایگان به نفع ما است سوال
این است که آمریکا از هزاران کیلومتر دورتر در این منطقه چه میکند .منطقه
به بلوغ رسیده و به قیم نیاز ندارد.
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحتنظام درخواست کرد

نخبگان درباره «سیاست های کلی حاکم بر
برنامه هفتم توسعه کشور » نظر دهند
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحتنظام در راستای انجام ماموریت های قانونی
خود از طریق رویکرد «جمع ســپاری» اســتفاده می کند .میثم مظفر رئیس
مرکز مطالعات و بررســی های راهبردی دبیرخانه مجمع گفت :در راســتای
جمع سپاری و مشارکت جویی نخبگان در امر سیاست پژوهی  ،سامانه ای با
عنوان «نجم»؛ نظام جمع سپاری دبیرخانه مجمع ،طراحی و آماده بهره برداری
گردیــده که در روز  ۱۶شــهریور ماه با حضور مدیران اندیشــکده ها و مراکز
مطالعاتی راهبردی برتر کشــور رونمایی میشود.وی افزود :نظام جمع سپاری
دبیرخانه مجمع درحقیقت مکمل فرایند سیاســت گذاری سنتی است و پای
طیف وســیعی از نخبگان را به عرصه سیاستگذاری کشور باز نموده و ازسویی
سیاستگذاران و حکمرانان را به واقعیت های عینی جامعه نزدیکتر می کند و از
سویی دیگر شهروندان و ذینفعان سیاستها را در امور حائز اهمیت کشور دخیل
می نماید و فرصت تازه ای را برای جاری شدن صدای مردم و نخبگان در عرصه
سیاستگذاری ارائه می نماید .مظفر گفت :اولین موضوع جمع سپاری دبیرخانه
مجمع ،مشــارکت در تدوین «سیاست های کلی حاکم بر برنامه هفتم توسعه
کشور « است که همزمان با آغاز بکار سامانه نجم ،امکان بارگذاری پیشنهادات
سیاستی به مدت یکماه فراهم می شود.
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معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال:

اطاع درستی از پرداخت تسهیات کرونا در دست نیست

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال نبود اطاع درست از پرداخت تسهیات کرونایی را از
علل کم بودن میزان جذب عنوان کرد و افزود :از دســتگاههای اجرایی و بانکها ،انتظار
میرود در اطاع رســانی و ارسال پیامک به متقاضیان و مشموان ،تاش داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی« ،عیسی
منصوری» در نشســت کارگروه اشتغال خراسان شــمالی اظهار کرد :پیش از پرداخت
تســهیات روستایی و عشایری ،تنها سه درصد از ایجاد اشتغال جدید در روستاها اتفاق
میافتاد اما با پرداخت تسهیات به طرحهای اشتغال پایدار روستایی و عشایری ،این رقم
اکنون به  ۲۹درصد رســیده است.وی با تاکید بر اینکه باید اقدامات و تاشهای دولت
برای خدمات رسانی به مردم ،بازخوانی و بیان شود ،گفت :یکی از اقدامات خوب دولت،
پرداخت تسهیات در مناطق روستایی بوده که سبب ایجاد اشتغال زیادی در این مناطق
شده است ،در این زمینه ،سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان دبیر این کارگروه ،باید
نتایج پرداخت این تسهیات را بازگو کند تا اثرگذاری اجرای طرحها تبیین شود.معاون
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :باید در کنار اطاعات
از پرداخت تسهیات ،نتایج آن هم بیان شود.منصوری با بیان اینکه در وضعیت موجود،

اولویت ،حفظ اشــتغال موجود است ،گفت :رویکرد این است که ابتدا از اشتغال موجود
صیانت ســپس برای توســعه یا ایجاد واحد جدید اقدام شــود و بر این اساس پرداخت
تســهیات ســرمایه در گردش هم با همین اولویت پرداخت شود.وی با تاکید بر اینکه
برای توســعه اقتصاد باید برنامه داشــت ،افزود :نباید تصور شود که توسعه و اشتغالزایی
تنها با پرداخت وام محقق میشــود ،اگر بازار نباشــد و بازاریابی اتفاقی نیفتد ،اشتغال
ایجاد نمیشــود.معاون توسعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تصریح کرد :به طور مثال خراســان شمالی ظرفیتهای خوبی برای توسعه تولید فرش
دستباف دارد اما ابتدا باید به فکر توسعه بازار فرش باشیم.وی در پاسخ به اظهار نظر یکی
از نمایندگان استان در مجلس شورای اسامی مبنی بر اینکه باید در پرداخت تسهیات
روستایی و عشایری ،پایین بودن درآمد خانوار لحاظ شود ،گفت :در این زمینه ،جمعیت
روستایی ،نرخ بیکاری و درآمد سرانه خانوار ،از شاخصهایی است که برای پرداخت این
اعتبارات تســهیاتی در نظر گرفته شده است.منصوری با اشاره به اینکه شمار زیادی از
طرحهای روستایی و عشایری در انتظار دریافت تسهیات روستایی است ،گفت :برخی از
این طرحها ،توجیه خود را از دست دادهاند و باید مورد پاایش قرار گیرند.وی با اشاره به

فرامرز توفیقی:

قطع ارز
گران شدن سبد معیشت بعد از ِ
دولتی نگرانکننده است

به گفته توفیقی ،نمیتوانند با تورم تصنعی ،کاستیهای زندگی مزدبگیران و طبقه کارگر را
بپوشــانند چراکه امروز همه میدانند که قیمتها سر به فلک کشیده است .بر سر موضوع
حق مسکن  ۳۰۰هزار تومانی و عطف به ماسبق نشدن آن ،جنجالهای رسانهای درگرفت.
بحث  ۶۰۰هزار تومان مابهالتفاوت که دولت قبول نکرد از ابتدای سال بپردازد ،موجب پاسخ
وزارت کار شد که در آن تصریح شده بود زمان اجرای حق مسکن قرار بوده از تیرماه باشد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با تاکید بر اینکه حرف ما۶۰۰ ،
هزار تومان نیست که از این پولها بسیار از سفره کارگران رفته؛ میگوید :مساله ما فعاان
کارگری در سطحی فراتر مطرح است :چرا باید یکی از مولفههای مزدی یعنی حق مسکن،
بعد از طرح و تصویب توســط سه ضل ِع سهجانبهگرایی ،باز در هیات دولت طرح شده و در
مورد آن تصمیمگیری شود؟ براســاس کدام مقاولهنامه بنیادین کار ،حق مسکن کارگران
باید بعد از تصویب در شورایعالی کار ،باز توسط هیات دولت بررسی و تصویب نهایی شود؟
آیا نمایندگان مجلس نمیتوانند قانونی بگذرانند که حق مســکن دیگر نیازی به تصویب
هیات دولت نداشته باشد؟!به گفته وی ،در نظام دستمزد باید همه مولفههای مزدی توسط
مذاکرات ســهجانبه تعیین تکلیف شود و دولت فقط در این بین تنظیمگر و واسطه باشد.
توفیقی تاکید میکند :اعضای شورایعالی کار همگی متفقالقولند که مصوبه خردادماه برای
حق مسکن بدون تاریخ بوده است و نمایندگان کارگری با تاریخ تیرماه توافق نکردهاند.

اینکه بازپرداخت برخی از طرحهای به بهره برداری رسیده در حال انجام است ،خاطرنشان
کرد :منابعی که از محل بازپرداخت به بانکها میرسد ،منبعی برای پرداخت تسهیات
اشــتغالزایی است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
بخش دیگر ســخنان خود درباره پرداخت تســهیات به کسب و کارهای خسارت دیده
گفت ۱۳۰ :هزار میلیارد ریال تســهیات متقاضیان به بانکها معرفی شده ،اما تاکنون
تنها  ۱۰هزار میلیارد ریال منجر به پرداخت شده است.وی ،نبود اطاع درست از پرداخت
تســهیات کرونایی را از علل کم بودن میزان جذب عنوان کرد و افزود :از دســتگاههای
اجرایی و بانکها ،انتظار میرود در اطاع رسانی و ارسال پیامک به متقاضیان و مشموان،
تاش داشته باشــند.منصوری افزود :اکنون بنگاههای دارای کارگر بیمه شده و نیز آنان
که بیمه نیســتند ،میتوانند از مزایای تسهیات کسب وکارهای خسارت دیده از کرونا
استفاده کنند.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت :ما آمادگی داریم در زمینه
راه انــدازی مرکز اصاح نژاد دام با رویکرد آمــوزش و نیز اجرای آن ،حمایت ازم را در
این استان داشته باشیم.

تورم را مهار نکردند!
این نماینده کارگری با بیان اینکه مطابق قانون کار باید جلسات شورایعالی کار باید حداقل
ماهی یکبار تشــکیل شــود؛ ادامه میدهد :ما بعد از خردادماه هیچ جلسه شورایعالی کار
نداشــتیم و آیا این تخلف از متن صریح قانون نیســت؟ آیا دولتیها بهطور مشــخص تیم
اقتصادی دولت به قولهایی که در جلسات مزدی  ۹۹داده بودند ،عمل کردند؟! آیا توانستند
تورم را مهار کنند؟ آیا ندیدند که ظرف چهل و هشت ساعت به یکباره قیمت گوشت گرم،
هفــده هزار تومان افزایش یافت؟! آیا ندیدند که قیمــت مرغ در بهترین حالت ۱۹ ،هزار و
پانصد تومان است؟! پارسال همین موقع ،قیمت گوشت و مرغ چقدر بوده است؟ آیا بررسی
کردهاند که بعد از قطع ارز دولتی و جایگزینی ارز نیمایی ،چه بر ســر قیمت سبد معیشت
آمده است؟!
به گفته وی ،قطع ارز دولتی ،بســیاری از کااهای اساسی را گران کرده؛ بهطوریکه قیمت
برنج هندی به کیلویی  ۲۱هزار تومان رسیده است! در هیچ نانوایی نان به قیمت آرد دولتی
عرضه نمیشود!توفیقی با بیان اینکه کارگران دیگر نمیتوانند نان و تخم مرغ بخورند؛ ادامه
میدهد :آیا دوستان نگران این نیستند که ظرف سه سال ،قیمت مسکن  ۵برابر شده است؟!
میانگین قیمت آپارتمان در تهران به متری  ۲۳میلیون تومان رســیده اســت؛ این افزایش
قیمتها موجب عمیق شدن شکاف طبقاتی شده و دستمزد کارگران هر روز بیشتر از روز
قبل از سبد معیشت فاصله گرفته است.به گفته او ،نمیتوانند با تورم تصنعی ،کاستیهای
زندگی مزدبگیران و طبقه کارگر را بپوشــانند چراکه امروز همه میدانند که قیمتها سر
به فلک کشــیده است .او ادامه میدهد :دولت خلف وعده بسیار کرده است؛ گفتند تورم را
مهار میکنیم اما نتوانســتند؛ قیمت ماسک یکشبه  ۳۰درصد گران شد؛ اکنون کرونا هم
هزینههای مضاعف به خانوارهای کمدرآم ِد کارگری تحمیل کرده اســت و این ،قابل قبول
نیست.

با گشایشهای اقتصادی میان ایران و سوئیس

ارز کشور با منابع ارزی سوئیس
تامین میشود
بر اساس اخبار دریافتی ،امکان تأمین ارز از طریق منابع ارزی سوئیس
میسر شده است و در آینده نزدیک گشایشهایی برای تأمین کااهای
اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی میســر میشود .بنا به اعام بانک
مرکزی این اخبار در جریان مذاکرات میان مقامات ایرانی و سوئیس
درخصوص تســهیل روابط اقتصادی و بانکی و تسهیل روابط تجاری
دو کشــور منتشر شده است .هر چند جزئیات دقیقی در این باره در
دســترس نیست ،اما براساس گمانه زنیهای انجام شده و با توجه به
سفر وزیر امورخارجه سوئیس به ایران در هفته آینده ،به نظر میرسد
یکی از مقاصد این سفر ،گسترش روابط اقتصادی و نیز افزایش سطح
همکاریهای تجاری میان دو کشور باشد.البته ذکر این نکته ضروری
اســت که در نبود روابط دیپلماتیک و کنسولی مابین ایاات متحده
آمریکا و جمهوری اســامی ایران ،دولت ســوئیس از طریق سفارت
خود در تهران حافظ منافع ایاات متحده آمریکا در ایران است .از این
رو باتوجه به نقش کلیدی ســوئیس در روابط خارجه ایران و آمریکا،
به نظر میرسد گشایش فوق ناشی از مذاکرات با میانجیگری کشور
سوئیس میان ایران و آمریکا محقق شده باشد و تحقق این گشایشها
ناشی از چراغ سبز آمریکا به سوئیس برای آزادسازی برخی از منابع
ایران باشد.
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گزیده خبر
صمصامی:

 ۸۰درصد ارزش بورس در اختیار
 ۲۵درصد بنگاه هاست
یک اســتاد دانشگاه گفت :حدود  ۸۰درصد ارزش کل بورس در اختیار تنها
 ۲۵درصد بنگاه ها بوده است ،یعنی در قسمت عرضه سهام  ۲۵درصد بنگاه
ها حدود  ۸۰درصد ارزش کل بورس را در اختیار دارند.حســین صمصامی
اظهار کرد :طبق معمــول افرادی که مباحث مالی را دنبال می کنند صرفا
بــورس را به عنوان یک بازار درنظر می گیرند ،در حالی که بورس یک تکه
ای از اقتصاد است.وی که در یک برنامه رایویی سخن می گفت ،اظهار کرد:
آنچــه در بازار بورس ایران اتفــاق افتاده یک روند معقول و متعادلی را طی
نکرده اســت.این استاد دانشــگاه گفت :این بازار هیچ سنخیت و تناسبی با
بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری داخلی بنگاه ها ندارد ،چون دلیل اصلی
آن به ســفته بازی ،دالی ،تبلیغات و مباحثی که در این زمینه مطرح شده
مربوط می شود.وی افزود :شوربختانه تبلیغات زیادی در رابطه با بازار بورس
شد مبنی بر اینکه مردم وارد بورس شوید سرمایه گذاری در بورس فان و
بیسار است .این تبلیغات و مباحثی که مطرح شد یک مسیر نادرستی را برای
مردم فراهم کرد و مردم روی حســاب اعتباری که به این حرف ها داشتند
وارد بازار شدند.صمصامی ادامه داد :از همان ابتدا کارشناسان به مردم هشدار
می دانند خیلی مراقب باشــید ،چون این بازار هیچ تناسبی با بخش واقعی
اقتصاد ندارد به یقین ماندگار نخواهد بود و طبیعی که ریزش داشته باشد.
این استاد دانشــگاه گفت :بررســی که در انتهای دهه اول اردیبهشت ماه
ســال جاری انجام دادیم معلوم شــد حدود  ۸۰درصد ارزش کل بورس در
اختیار تنها  ۲۵درصد بنگاه ها بوده اســت ،یعنی در قســمت عرضه سهام
 ۲۵درصد بنگاه ها حدود  ۸۰درصد ارزش کل بورس را در اختیار دارند.وی
افزود :این قصه نشــان می داد در طرف عرضه یک ساختار ناهمگونی وجود
دارد و بعضی از بنگاه ها قدرت بســیار باایی در قیمت گذاری سهام دارند
به هر حال احتمال هرچیزی در این زمینه ممکن اســت بروز و ظهور پیدا
کند.صمصامی بیان کرد :در بحث تقاضا هم کمتر از  ۱۰شخصیت حقوقی
فعال در بورس هستند که به عنوان تقاضا کنندگان اصلی این بازار محسوب
می شــوند.وی با بیان اینکه عمده تقاضاکنندگان در بازار سهام حقوقی ها
هســتند ،گفت :ارزش دارایی این شــخصیت ها حقوقی بیش از  ۵۰۰هزار
میلیارد تومان است که با این دارایی ها معامله می کنند .ناگفته نماند ۵۰۰
هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمومی کشــور است.وی اظهار کرد :این
ســاختار انحصاری عرضه و تقاضا نشــان می دهد گروه های خاصی عرضه
و گــروه های خاصی تقاضا می کنند و در ضمن جهت می دهند.صمصامی
یادآورشد :وقتی قیمت سهام در بازار به سمت باا حرکت می کند خیلی از
مردم برای سرمایه گذاری وارد بازار می شوند غافل از اینکه بدانند در پشت
این پرده چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است اما ما به لحاظ روند کلی وقتی
به بورس بعنوان قسمتی از اقتصاد نگاه می کنیم می بینیم این روند ،روند
سالم ،معقولی و منطقی نیست.
وزیر راه و شهرسازی:

آمار مرکز آمار از تورم ،واقعی نیست
کارشــناس اقتصادی با بیان این که کیفیت آمارگیری مرکز آمار درســت و مناسب
نیســت گفت :نرخ تورم کااهای با دوام بسیار بااست ،اما سهم آنها در سبد تورم
پایین اســت مثل خودرو و مسکن ،.ایوب فرامرزی معاون اقتصادی و محاسبات ملی
مرکز آمار ایران در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با تعریف نرخ تورم به متوسط وزنی
قیمــت کااها و خدماتی که خانوارها مصــرف میکنند گفت :اختاف نرخ تورم در
اســتانها به دلیل تفاوت اهمیت اقام کاایی در استانهای مختلف است.او گفت:
به دلیل گســترش یافتن شبکههای ارتباطی و حمل و نقل و  ...نوسان قیمتها در
استانها تقریبا به هم نزدیک است و قیمتها میل به همگرایی دارد.فرامرزی با بیان
این که باید بین نرخ تورم و گرانی تفاوت قائل شــویم گفت :نباید انتظار داشت نرخ
تورم اعام شــده ســطوح گرانی کااها و خدمات را نشان دهد ،اما ما برای رفع این
نقیصه سعی کرده ایم که متوسط قیمتها را به صورت ماهانه روی سایت قرار دهیم.
او در خصوص انتشــار مظنه قیمتها که مبنای محاســبه آمارهاست نیز گفت :ما
تاش میکنیم دادهها را بعد از حذف بخشهای محرمانه آن ،در اختیار عموم مردم
و پژوهشــگران و روی سایتمان قرار دهیم.در ادامه برنامه احسان سلطانی پژوهشگر
اقتصادی با انتقاد از تطابق نداشتن آمار مرکز آمار با واقعیات جامعه گفت :نرخ تورم
کااهای با دوام بسیار بااست ،اما سهم آنها در سبد تورم پایین است مثل خودرو و
مسکن و  ...و خیلی از کااها بر اساس نرخ دار قیمتشان فوق العاده باا رفته است
که آمارها اصا آن را نشان نمیدهد.سلطانی با بیان این که کیفیت آمارگیری مرکز
آمار درست و مناسب نیست گفت :مجموعه پارامترها شرایطی را ایجاد کرده که نرخ
تورم در سال جاری نسبت به سال قبل بسیار بیشتر باشد.محمدرضا عبداللهی دیگر
کارشــناس اقتصادی هم با بیان این که تا به دادههای خام و مظنه قیمتهای مرکز
آمار دســت رسی نداشته باشــیم قضاوت درباره آمار مرکز آمار به لحاظ کارشناسی
درست نیست گفت :مرکز آمار در این باره غیر شفاف عمل کرده است.عبداللهی گفت:
مســئله بزرگتر ،مسئله نظام آماری کشور است که دو نهاد تولیدکننده آمار داریم و
در عین حال در فقر آماری هستیم و اولین اقدام برای اصاح تورم ،اصاح نظام کلی
آمارگیری است.این کارشناس اقتصادی افزود :متولی تورم در کشور مرکز آمار نیست،
بلکه بانک مرکزی است که باید در زمینه سیاست پولی کشور پاسخگو باشد.
مدیر برنامهریزی شرکت سپردهگذاری مرکزی:

پول فروش سهام عدالت براساس نرخ روز
معامله است نه ارزش روز واریز
مدیر برنامهریزی و توســعه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
گفت :پول حاصل از فروش سهام عدالت با قیمت روزی که سهام معامله شدهاست،
به حساب فروشندگان سهام عدالت واریز میشود .کاهش قیمت سهام عدالت ،چند
روز پس از انجام معامله و سفارشگذاری نمیتواند بر قیمت روز معامله اثرگذار باشد.
پس از آزادســازی  ۳۰درصدی و در مرحله بعد  ۶۰درصدی ســهام عدالت ،عدهای
نســبت به فروش این مقدار ســهام خــود از طریق ســفارشگذاری در بانکها یا
کارگزاریهــا اقدام کردند اما به دایل متعدد از جمله عدم تکمیل اطاعات خود در
سامانه سهام عدالت و یا ثبت اطاعات نادرست ،پولی به حساب این افراد واریز نشده
یا اینکه به دایل دیگری پول کمتر از ارزش سهام عدالت به حساب آنها واریز شده
است .از این رو برداشت این تعداد از مشموان سهام عدالت این بوده که همزمان با
کاهش ارزش سهام عدالت در بازار سرمایه ،بانکها یا کارگزاریها پول کمتری را واریز
کردهاند.محمدجواد فرهانیان ،مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه در این باره توضیح داد :پول حاصل از فروش سهام عدالت
با قیمت روزی که سهام معامله شدهاست ،به حساب فروشندگان سهام عدالت واریز
میشود .کاهش قیمت سهام عدالت ،چند روز پس از انجام معامله و سفارشگذاری
نمیتواند بر قیمت روز معامله اثرگذار باشد.

مالکان  ۱.۵میلیون واحد خالی باید تکلیف
خانههای خود را مشخص کنند
وزیر راه و شهرســازی با اعام اینکــه برای مالکان یک میلیون و  ۵۰۰هزار
مســکن خالی پیامک فرستادیم ،گفت :مالکین باید تکلیف خانههای خالی
را مشــخص کنند .یا باید این واحدها را برای فــروش به بازار عرضه کنند
و یــا اجاره دهند و اگر میخواهند به عنــوان دارایی نگه دارند باید مالیات
پرداخت کنند«.محمد اســامی» دیروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات
دولت ،شــرایط اقتصادی کشور ،تحریم ،نرخ ارز و نقدینگی را عوامل ایجاد
تاطم قیمت مسکن دانست و افزود :این وضعیت روی قیمت همه کااها و
خدمات تاثیر گذاشته و مسکن هم متاثر از همین موضوع است.
وزیر راه با اعام اینکه سیاست ما این است که تولید مسکن را شتاب دادیم،
گفت :روز گذشــته شــاهد بودید که در گزارش وزیر آموزش و پرورش به
رهبر انقاب اعام شد که ساخت  ۴۶هزار واحد مسکونی شروع شده است.
وی گفت:طرح  ۴۰۰هزار واحد مســکن ملی را در سرتاسر کشور به صورت
فعال دنبال میکنیم ،پروژهها فعال اســت در شــهرهای بیشتری درحال
تحویل زمین به مردم هســتیم که مجموع این برنامهها به عرضه مســکن
کمک میکند.وزیر راه ادامه داد :برای تولید سریع مسکن همه دستگاههایی
که پتانســیل داشــتند را دعوت به کار کردیم و ســتاد اجرایی فرمان امام
ساخت  ۲۷هزار واحد مســکونی را آغاز کرده است.وی به برنامه وزارت راه
برای اخذ مالیات از خانههای خالی اشــاره وگفت :نوع دوم فعالیت ما برای
عرضه مسکن کشف خانههای خالی است .برای یک و نیم میلیون مسکنی
که خالی اســت و مالکین بیش از یک واحد مســکونی پیامک فرستادیم و
اکنون سامانه شناسایی در اختیار سازمان امور مالیاتی است و مالکین باید
تکلیف خانههای خالی را مشــخص کنند .یا باید این واحدها را برای فروش
بــه بازار عرضه کنند و یا اجاره دهند و اگر میخواهند به عنوان دارایی نگه
دارند باید مالیات پرداخت کنند.اسامی با بیان اینکه نوع سوم اقدام دولت
برای عرضه مسکن ،بهبود وضعیت سکونتگاهی مردم در بافت فرسوده است،
گفت :ساکنان بافت فرسوده را برای بازسازی خانههایشان تشویق کردیم و
همچنین به لحاظ امنیتی و کیفیت سکونتگاهی و افزایش تولید مسکن به
بانک معرفی کردیم و این سه کار موازی جزو جریان تولید مسکن قرار دارد.
اسامی به برنامه دولت برای رسیدگی به وضع مستاجران اشاره کرد و گفت:
برای اولین بار در تاریخ اســت که دولت در اجاره مداخله میکند و ســقف
مشــخص را به صورت قانون اعمال کرد و همه ملزم به رعایت آن هستند.
اگر حتی شــورای حل اختاف حکم تخلیه دهند روسای شورا مداخله می
کننــد که حکم قابل اجرا نباشــد.وزیر راه همچنین درباره آخرین وضعیت
تخصیص وام ودیعه مسکن به مســتاجران ،گفت :با توجه به بررسی انجام
شــده واجدین شــرایط به بانکها معرفی شــدهاند و همه شعب بانکی در
فهرســت ،دارای شناســه و رمزعبور برای ورود به سامانه هستند تا بتوانند
برای افراد واجد شــرایط پرونده تشــکیل دهند و وام را پرداخت کنند.وزیر
راه با اعام اینکه تا شــب گذشته  ۳۱۷نفر وام اجاره خود را دریافت کردند،
گفت :تعداد خانوادههای شناسایی واجد شرایط از  ۱۰۰هزار نفر فراتر رفته
است .وی از جلسه مشترک با بانکها خبر داد و گفت :با مشارکت بانکهای
بیشــتری روند اختصاص وام به خانوادههای شناســایی شده شتاب خواهد
گرفت .هفته گذشته ،زمان آغاز تخصیص وام اجاره از سوی بانکها بود .روز
گدشته با رییس بانک مرکزی گفتو گو داشتم و وعده داد تا اختصاص وام
به خانوادهها شتاب میگیرد و جمع گسترده تری از مردم به صورت روزانه
وام ودیعه را دریافت خواهند کرد.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :هیچ مانع
و ابهامی وجود ندارد و تنها خواهش دارم بانکها به کار خود ســرعت دهند
و تعداد بیشــتری از شعب بانکها روزانه به مردم وام دهند تا مستاجران از
انتطار خارج شوند.
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مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان

دسترسی تمام مشترکین روستایی به
سامانه  1522برای دریافت
خدمات  23گانه
مهندس هاشــم امینی اعام کرد :بــا اجرای طرح
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب شهری و
روستایی از ابتدای سال جاری ،موضوع ارائه خدمات
مشــابه و یکسان به مشترکین ســاکن در شهرها و
روستاهای تحت پوشــش در دستور کار قرار گرفت
که حاصل آن جایگزین کردن ســامانه خدمات غیرحضوری  1۵22به جای
ســامانه قبلی  1۵23است .وی گفت :از ابتدای شهریور ماه سال جاری تمام
 234هزار مشترک ســاکن در روستاهای تحت پوشش می توانند با گرفتن
شــماره تلفن چهار رقمی  1۵22نسبت به درخواست و دریافت خدمات 23
گانه شرکت آب و فاضاب استان اصفهان اقدام کنند .مدیر عامل آبفای استان
اصفهان گفت :روســتاییان تحت پوشش این شــرکت از این پس می توانند
خدماتی همچون درخواست انشعاب ،صدور و پرداخت صورت حساب ،تفکیک
واحد ،تغییر مشخصات ،تغییر کاربری و درخواست تعویض کنتور را به صورت
غیرحضوری از طریق سامانه  1۵22دریافت کنند .وی افزود :با توجه به حذف
قبوض کاغذی آب بها و ارســال پیامکی صورت حساب ،مشترکین ساکن در
روستاها باید در اسرع وقت نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود در سامانه
 1۵22اقدام کنند.
امام جمعه سرخس در بازدید از شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد
تاکید کرد؛

جایگاه ممتاز پاایشگاه خانگیران در
خاقیت ،نوآوري و تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتي

امام جمعه ســرخس و فرمانده ســپاه پاسداران انقاب اســامي شهرستان از
واحدهاي مختلف عملیاتي شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومي شــرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد ،در این بازدید
حجت ااســام محمد بختیاري و سرهنگ مجید آذرکیش فرمانده سپاه ناحیه
ســرخس از واحدهاي عملیاتي تصفیه گاز ترش و مجتمع ذخیره ســازي گاز
بازدید نموده و ضمن خداقوت به کارکنان سختکوش پاایشگاه ،با فعالیت هاي
مختلف این مجتمع گازي آشــنا شدند.در این بازدید امام جمعه سرخس گفت:
خلق نوآوري هاي صورت گرفته با تکیه بر توان متخصصان شرکت پاایش گاز
شهید هاشمي نژاد در امر خودکفایي و تامین قطعات مورد نیاز پاایشگاه ،باعث
پیشرفت ،توســعه و بالندگي صنعت عظیم گاز در این نقطه مرزي شده است.
حجت ااســام محمد بختیاري افزود :مرداني از جنس تاش و سخت کوشي
با روحیه جهادي به نداي رهبر فرزانه انقاب لبیک گفته و براي تحقق موضوع
اقتصاد مقاومتي در صف خاقیت ،نوآوري و تولید کشــور ایستاده و کمر همت
بسته اند تا با کاهش فشار تحریم هاي ظالمانه دشمنان ،اقتصاد کشور را تعالي
بخشند.امام جمعه سرخس با اشاره به اهمیت پاایشگاه خانگیران در نقطه صفر
مرزي و پایداري تولید گاز اســتان هاي شــمال و شمال شرق کشور بیان کرد:
شرکت پاایش گاز شهید هاشمي نژاد به عنوان تنها مجتمع گازي منطقه شمال
و شمال شرق کشــور نقش حیاتي در امر تولید گاز طبیعي دارد و بیانگر عزت
اقتصادي جمهوري اسامي ایران است.
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وزیر نفت:
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صنعت برق عراق با گاز ایران فعال است

وزیــر نفت با بیان اینکه صنعت برق عــراق با گاز ایران فعال
اســت ،ادامه داد :اســتفاده از گاز ایران برای عراق هم بسیار
صرفه اقتصــادی دارد ،زیرا گاز طبیعــی ،جایگزین گازوییل
میشــود که قیمت آن بیش از دو برابر قیمت گازی است که
ایران به آنها میفروشد.به گزارش وزارت نفت« ،بیژن زنگنه»
در حاشیه ماقات عمومی با مردم با اشاره به اینکه مقام معظم
رهبری در دیدار هفته گذشته به مناسبت هفته دولت که به
صورت ویدئو کنفرانســی برگزار شد بر دیدار چهره به چهره
با مردم با مراعات پروتکل بهداشــتی تاکید کردند ،یادآوری
کــرد :البته ماقات عمومی با مردم از مدتها پیش در برنامه
وزارت نفت قرار داشــته اســت ،امروز با حدود هشت نفر به
صورت تک به تک ماقات داشتم که ارتباطی با کارهای اداری
جاری نداشت.وی ضمن مطلوب و مفید خواندن این ماقات
مردمی که از شــاخههای مختلف و به صورت اتفاقی انتخاب
شــده بودند بر تداوم آن تاکید کرد و گفت :این افراد براساس
ســامانه ارتباط با وزیر نفت که مدتهاســت راهاندازی شده
ثبتنام کرده بودند و مشــکات خود را عنوان کردند ،بعضی
از این چالشها راهحلهایی داشــت که به آنها ارائه شد مانند
اجاره شناورهای ایرانی.زنگنه خاطر نشان کرد :وزارت نفت از
اساس اجاره شناورهای خارجی را ممنوع کرده و اجاره شناور
ســاخت داخل را در اولویت قرار داده است .دستور دادم اگر
اشکالهایی در اجرا وجود دارد رفع شود.
کاهش ذخیره بنزین ایران به دلیل افزایش صادرات
زنگنه به این پرسش که وزیر نفت عراق عنوان کرده است که
نیــازی به گاز ایران ندارد و تا چند وقت دیگر آن را قطع می
کند ،پاسخ داد :نه چنین سخنی نگفتهاند ،عراقی ها میدانند
هیچکس در منطقه نیست که گاز مورد نیاز آنها را تأمین کند،
آنها قراردادهایی برای تولید گاز در عراق امضا کردهاند زیرا به
هــر حال عراق ظرفیتهایی برای تولید گاز دارد و میتواند از
آن اســتفاده کند اما اینها زمانبر است و هم اکنون عراقیها
راغب هستند که مقدار زیادی از ایران گاز دریافت میکنند.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی
اظهار داشــت :همزمان کــه موضوع
تحریمها روی ایران ســنگینی میکند
کشــورهای همســایه دســت به کار
شــدهاند و این هشداری است به ایران
کــه اوضاع انــرژی منطقه بــه همین
شــکل نمیماند ،ممکن اســت همین
میزان برقی که به عراق صادر میکنیم
از دســتمان بــرود و آلترناتیوهایــی
جایگزیــن شــوند.حمیدرضا صالحی
اظهار داشت :ســالها است که کشور
ما ظرفیــت این را دارد که هاب انرژی
منطقه باشــد ،در اینکــه دولتها به
دنبال این هدف بودهاند ،شکی نیست،
اما آنگونه که باید اتفاقی نیفتاده است.
وی افــزود :در حال حاضــر ما حدود
 12۰۰مگاوات به عراق 1۰۰ ،مگاوات
پاکســتان و  ۵۰مگاوت به افغانستان
صــادرات داریم و این در حالی اســت
که ظرفیت کشور ما بیش از این است
و این کشــورها نیز نیاز بیشتری دارند.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی
تصریــح کرد :در حــال حاضر ظرفیت
نیروگاه نصب شــده در کشور بیش از
 ۸2هزار مــگاوات و قدرت بزرگ برق

کیفیت باشــد جلو وارداتش گرفته میشود.وی ادامه داد :این
موضوع بر شرکتهای غیردولتی نیز مانند پتروشیمیها و یا
پاایشــگاهها نیز جاری و حاکم است و تنها برای شرکتهای
دولتی اجرا نمیشــود بهویژه در شرایط کنونی که مشکات
اشتغال در کشور وجود دارد باید به این نکته نیز توجه کرد.

وی بــا بیان اینکه صنعت برق عراق با گاز ایران فعال اســت،
ادامــه داد :برای عراق هم بســیار اقتصادی اســت زیرا گاز
طبیعی جایگزین فرآورده نفتگاز میشود و قیمت آن بیش
از دوبرابر قیمت گازی است که ایران به آنها میفروشد بنابراین
چنین حرفی که عراق احتیاج به گاز ایران ندارد را نشــنیدم
و همچنین موضوعی را هــم نگفتهاند.وزیر نفت درباره اینکه
آیا ذخیرهسازیهای بنزین ایران هماکنون به بااترین سطح
رسیده است ،پاسخ منفی داد و گفت :ذخیرهسازیهای بنزین
ایران در اردیبهشــت و اوایــل خردادماه به بیش از  ۵میلیارد
لیتر رسیده بود ،اما اکنون با توجه به صادراتی که انجام شده،
پایین آمده است.
سیانجی اولویت وزارت نفت

وزیر نفت توســعه صنعت سیانجی (گاز طبیعی فشرده) در
سطح خودروهای عمومی مانند اتوبوسهای شهری را از دیگر
موارد مطرح شــده عنوان کرد و گفــت :این موضوع نیز قرار
شــد که پیگیری شود ،اما پیشنهاد دادم که نشست بعدی را
با انجمن جایگاهداران سیانجی داشته باشند که حرفهای
یکدیگر را از نزدیک بشوند زیرا سیانجی از مسائل اولویتدار
در وزارت نفت اســت.زنگنه به مذاکره با چند شرکت دانش
بنیان که در ساخت تجهیزات و ارائه خدمات فعال بودند اشاره
و تصریح کرد :همه تجهیزات عنوان شده مورد نیاز وزارت نفت
بود و مقرر شد که پیگیری شوند؛ اگر اثبات شود که شرکتی
کاری را میتوانــد انجام دهد وزارت نفت بهطور حتم از خرید
مشــابه خارجی آن ممانعت میکند و این به عنوان یک اصل
در وزارت نفت است؛ اگر تجهیزی که در ایران ساخته شود با

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی

برنامهریزی ترکیه برای صادارت
برق به عراق

منطقه هســتیم ،از طرفــی منابع گاز
زیــادی داریم که میتوانیــم با ایجاد
ارزش افــزوده و تبدیل به برق منطقه
را در انحصار داشــته باشیم.وی گفت:
البته تحریمها تاثیر گذاشــته و رقبای
منطقهای دســت به کار شدند مثا در
حوزه گاز تقریبا بازار پاکستان از دست
رفته و رقبا خط تاپی را شــروع کردند،
در حوزه برق هم ترکیــه برنامهریزی
کرده که به عراق صادرات داشته باشد.
صالحی با بیان اینکه با توجه به ذخایر
باای گاز و همچنین نیروگاه نصب شده
ما نتوانســتیم آنگونه که باید و شــاید
نقش حداکثری ایفا کرده و هاب انرژی
و بازیگر اصلی باشیم ،خاطرنشان کرد:
ما میتوانیم بیش از  ۵هزار مگاوات به
همسایگان برق صادر کنیم ،پاکستان با
 2۰۰میلیون نفر جمعیت فقط  3۵هزار

مگاوات برق دارد اما ما نقش چندانی در
تامین برق این کشور نداریم ،افغانستان
بــا ترکمنســتان و ازبکســتان قرارداد
امضا کرده اســت .همزمان که موضوع
تحریمها روی ایران ســنگینی میکند
کشورهای همسایه دست به کار شدهاند
و این هشداری است به ایران که اوضاع
انرژی منطقه به همین شکل نمیماند،
ممکن اســت همین میــزان برقی که
به عــراق صادر میکنیم از دســتمان
برود و آلترناتیوهایی جایگزین شــوند.
وی تاکید کــرد :ما بایــد برنامهریزی
کنیم ،از ظرفیتهــای بخشخصوصی
استفاده کنیم و شــبکه احداث کنیم،
باید از فرصت خا انرژی در کشورهای
همسایه استفاده کنیم و خود را به رتبه
اول انرژی منطقه برســانیم .با توجه به
تحریم ،دولت به لحاظ مالی در مضیقه

اســت و بخشخصوصــی میتواند در
فروش برق و فاینانس موفق عمل کند.
مثا احداث خط انتقال از مسیر زاهدان
تا گوادر برای صادرات به پاکستان 1.۵
میلیارد دار هزینــه دارد ،برای انتقال
باید از خراســان تا هرات خط اجرا شود
یا برای انتقال برق به اقلیم کردســتان
ایران میتوانــد ورود کند و در این بین
بخش خصوصی میتوانــد نقشآفرین
باشــد .ما میتوانیم خط انتقال اروپا و
روسیه باشیم ،در زمســتان برق صادر
و در تابســتان برق دریافت کنیم .جای
اینکــه نیروگاه جدید با ســوخت مایع
گرانقیمــت احــداث و تابســتان را با
خاموشــی صنایع بگذارنیم ،باید از این
فرصتهای توسعهای اســتفاده کنیم.
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی
گفت :مصــرف ما در زمان پیک به 6۰
هــزار مگاوات میرســد و این در حالی
اســت که در شــرایط تحریم ،رکود و
کرونا موتور تولید و صنعت راه نیفتاده،
بنابراین عاوه بر برنامههای توســعهای
برای صــادرات باید به نصــب نیروگاه
برای تامین نیاز داخل هم به طور جدی
بپردازیم.

باا رفتن کیفیت با رقابت
زنگنه در پاســخ به این پرســش که برنامه وزارت نفت برای
حمایت از شــرکتهای ایرانــی بهمنظور اجــرای پروژه در
کشورهای خارجی چیســت؟ افزود« :بزرگترین حمایتی که
وزارت نفت میتواند از شرکتهای ایرانی داشته باشد این است
که این شــرکتها مرجع داشته باشند یعنی فعالیتهایی در
ایران داشته باشند که قابل ارائه به شرکتهای خارجی باشد
چه در ســاخت و چه در ارائه خدمات».وی با اشاره به اینکه
رقابت ســبب باارفتن کیفیت تولید میشــود ،گفت :حضور
خارجیها هماکنون در ایران بسیار کم شده و رقابت باایی در
کشور وجود ندارد .البته موضوع خوبی نیست ،اما این موقعیت
فرصتی برای رشــد شرکتهای ایرانی فراهم کرده است.وزیر
نفت با بیان اینکه تجهیزات ســاخت داخل مورد نیاز صنعت
نفت بهطور حتم بررســی میشود و اگر مسئله وجود نداشته
باشد بیشک خرید و واردات آنها ممنوع میشود ،اظهار کرد:
سازمان صدور گواهی کیفیت حرکت بسیار مهمی است که دو
هفته پیش آغاز شد ،این سازمان به مصرفکنندگان اطمینان
میدهد کاایی که در داخل ساخته شده است استانداردهای
مورد نیاز صنعت نفت را دارد.وی گفت :هیچ سازمانی با وجود
ریسکهای بسیار در تولید ،تجهیزی را که برای نخستین بار
ساخته شده است به کار نمیگیرد مگر اینکه نهادی بیطرف،
حرفــهای و تخصصی این توانایی و اســتاندارد بــودن آن را
تایید کند.وزیر نفت افزود :ســازمان صدور گواهی کیفیت به
این منظور راهاندازی شــده و حرکتی بســیار بزرگ و مهم و
همسو با اهداف حمایت از ساخت داخل و بهرهگیری بیخطر
و آرامشبخش از تجهیزات ساخت شرکتهای ایرانی است.
اردکانیان در حاشیه جلسه دولت:

مصرف  1۸۰میلیون مترمکعب آب
باکیفیت برای فضای سبز در تهران
پایان مییابد
وزیــر نیرو از امضــای تفاهمنامهای میان شــهرداری تهران و این
وزارتخانــه با هدف جلوگیری از مصرف آبهــای زیرزمینی برای
آبیاری فضای سبز خبر داد .رضا اردکانیان در حاشیه جلسه دیروز
هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشــاره به افتتاح چند پروژه در
قالب پویش «هر هفته الف-ب ایران» اظهار کرد :چهار پروژه در سه
استان کرمانشاه ،آذربایجان شرقی و اردبیل با سرمایهگذاری 32۵۰
میلیارد تومان افتتاح میشــود که یکی از آنهــا واحد گاز نیروگاه
دااهو اســت که با ظرفیت  3۰۷مگاوات در کرمانشاه وارد چرخه
تولید خواهد شد.وی افزود :ســد کلقانچای در استان آذربایجان
شرقی برای مصارف شــرب و صنعت و کشاورزی ،پنجمین سدی
است که در پویش امسال افتتاح میشود .یک پست  23۰کیلوولت
و دو نیروگاه خورشــیدی در اســتان اردبیل افتتاح میشود که با
این پروژهها جمع پروژهها افتتاحشــده پویش در ســال  ۹۹به ۷۰
پروژه در  1۸استان با سرمایهگذاری  22هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان
خواهد رسید.
با دستور رییس جمهور

دومین واحد گازی نیروگاه سیکل
ترکیبی دااهو افتتاح میشود

واحد  31۰مگاواتی بخش گاز نیروگاه ســیکل ترکیبی دااهو،ب ا
سرمایه گذاری  1۰۹میلیون یورو ،فردا( 13شهریور)از طریق ویدئو
کنفرانس با دســتور رییس جمهور به بهرهبرداری میرسد.نیروگاه
سیکل ترکیبی دااهو شــامل دو واحد گازی  31۰مگاواتی و یک
واحد بخار  2۹3مگاواتی جمعا به ظرفیت  ۹13مگاوات اســت که
فردا(پنجشــنبه) دومین واحد گازی این نیروگاه همزمان با پویش
«هر هفتــه ،الف .ب .ایران» به بهرهبرداری می رســد .براســاس
برنامهریزی صورت گرفته واحد بخار نیروگاه نیز بهار ســال آینده
وارد مدار خواهد شد.ساخت این نیروگاه با هدف توسعه تولید برق
در غرب کشور ،پاســخگویی به رشد مصرف در منطقه و صادرات
برق به کشــورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت.اجرای پروژه
نیروگاه ســیکل ترکیبی دااهو اشتغالزایی مستقیم  ۵۰۰نفری و
غیرمستقیم پنج هزار نفری را به همراه خواهد داشت و  ۹۰درصد از
کل اشتغال نیروگاه سهم شاغان بومی منطقه خواهد بود.

عراق خواستار معافیت از توافق
کاهش عرضه اوپک است
عــراق به دنبال گرفتــن معافیت از توافق کاهش تولید ســازمان
کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال آینده میادی است.
به گزارش رویتــرز ،احســان عبدالجبار ،وزیر نفت عــراق دیروز
چهارشــنبه ( 12شــهریورماه) اعام کرد :عــراق بهدنبال گرفتن
معافیت از توافق کاهش تولید نفت اوپک در ســه ماه نخست سال
 2۰21میادی است ،اما در سه ماه آینده به سهمیه خود در توافق
کاهش تولید پایبند خواهد بود.وی در گفتوگو با روزنامهای محلی
گفت :در ســه نشســت جداگانه درباره این معافیت با وزیران نفت
و انرژی کشــورهای عضو اوپک صحبت کرده اســت.عراق در 1۷
مردادماه اعام کرده بود که میتواند تولید نفت خود را در ماههای
اوت و سپتامبر روزانه  4۰۰هزار بشکه دیگر کاهش دهد تا تخطی
از ســهمیه کاهش تولید خود را مطابق توافق تولیدکنندگان عضو
ائتاف اوپک پاس در سه ماه گذشته جبران کند.
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رئیس شورای رقابت اعام کرد

گزیده خبر

ورود خودرو به بورس منتفی شد

رئیس شورای رقابت با اعام اینکه ورود خودرو به بورس رای نیاورده و فعا منتفی شده
اســت ،گفت :تا وقتی که عرضه تا این حد محدود اســت ورود خودرو به بورس نه تنها
نمیتواند مشکل بازار آن را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تفاضا،
قیمتهای بااتری در بورس کشــف شود.رضا شیوا در رابطه با پیشنهاد ورود خودرو به
بورس کاا برای قیمت گذاری و حل مشــکل بازار خودرو از این طریق اظهار کرد :یکبار
این موضوع در شــورای رقابت مطرح شد ،اما رای نیاورد ،به این دلیل که عرضه خودرو
محدود و تقاضا بااست ،از این رو شاید مانند سایر کااهایی که وارد بورس کاا میشوند
نتواند قیمت کشف شده و پاسخگو باشد.

عرضه در بورس منتفی است مگر استدال قانع کننده بیاورند
وی با بیان اینکه وظیفه شــورای رقابت در مورد کااهای انحصاری تدوین دستورالعمل
قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شــرایط تولید برای مصرف کننده است ،افزود :تا
زمانی که شورا تشخیص ندهد که خودرو میتواند وارد بورس شود این موضوع امکانپذیر
نیســت ،چراکه خودرو جزو کااهای انحصاری بوده و باید شورای رقابت تعیین کند که
میتواند وارد بورس شــود یا خیر؟ که با توجه به طرح و بررسی آن در شورا ،فعا عرضه
خودرو در بورس منتفی است مگر اینکه کسانی بیایند استدال قانع کنندهای برای آن
بیاورند.شــیوا این را هم گفت که مشکل ما عرضه است و تا هنگامی که این مساله حل
نشود با ورود خودرو به بورس و افزایش تقاضا ممکن است قیمتهایی برای خودرو کشف
شــود که بااتر از بهای تمام شده به اضافه ســود منطقی یا دستورالعمل قیمتگذاری
شــورای رقابت باشــد ،به هرحال تا زمانی که این مشکل وجود دارد ،قیمتها نیز بااتر
خواهد رفت.

سهم هر بخش از رشد اقتصادی
چقدر است؟
در حالی رشــد اقتصادی در بهار امســال منفی اعام شد که در
برخــی بخشها کاهش ســهم از رشــد و ارزش افزوده به بیش
از منفی  14درصد میرســد.اعام اخیر مرکــز آمار در رابطه با
وضعیت رشــد اقتصادی از این حکایت داشت که رشد اقتصادی
بهار منفی شده است؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی از 171
هزار و  600میلیارد تومان در بهار ســال گذشته به  165هزار و
 600میلیارد تومان در بهار امســال رســیده بود که این رقم (با
احتساب نفت) نشان میداد که رشد اقتصادی منفی  ۳.5درصد
کاهش یافته و منفی شــده اســت .از سوی دیگر تولید ناخالص
داخلی بدون نفت به  147هزار میلیارد تومان رســیده ث که آن
نیز در مقایســه با بهار سال گذشته کاهش  1.7درصدی داشت.
اما بررســی جزئیات رشد اقتصادی بهار امسال در رابطه با سهم
فعالیتها از محصول ناخالص داخلی نشــان میدهد که ســهم
بخش خدمات حدود  5۳درصد ثابت باقی مانده اما نرخ رشد این
بخش  ۳.5درصد کاهش داشــته است.در بخش کشاورزی سهم
از تولید ناخالص داخلی تغییر نکرده ،اما رشد نرخ رشد آن مثبت
یک درصد شــده است.در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز
سهم از رشد اقتصادی از  14به  1۳درصد کاهش پیدا کرده و نرخ
رشد آن منفی  14.۳درصد رسیده است که منفیترین رشد در
بین بخشهای اقتصادی است.در صنایع و معادن سهم از رشد از
دو به یک درصد در بهار امسال کاهش پیدا کرده ولی نرخ رشد
آن مثبت  ۹درصد بوده است.ســهم صنعت از  1۳به  14درصد
افزایش داشته و نرخ رشد آن به منفی  0.4درصد رسیده است .در
بخش تامین آب ،برق و گاز طبیعی نیز سهم از رشد از هشت در
بهار پارسال به  ۹درصد در بهار امسال رسیده و نرخ این رشد این
بخش به مثبت  4.۹رسیده است.سهم ساختمان از رشد اقتصادی
در چهار درصد ثابت مانده اما رشد آن منفی دو درصد شده است.

پیش نویس بسته سیاستی ارتقای
صنعت خودرو آماده شد
معــاون طرح و برنامه وزارت صنعــت ،معدن و تجارت گفت :در
راستای تدوین سند سیاســت های صنعتی کشور ،برای صنایع
پیشــران بسته های سیاستی در حال تهیه است و در این راستا
پیش نویس ســند سیاســت های ارتقای صنعت خودرو آماده
شده اســت.به گزارش شــاتا ،ســعید زرندی در جلسه بررسی
نهایی سند ارتقای صنعت خودرو که با حضور دبیر ستاد توسعه
فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری و مدیران ســتادی وزارت صمت و
نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین
نمایندگان شــرکت های ایران خودرو و سایپا برگزار شد ،اظهار
کرد :ایجاد انســجام و یکپارچگی میان دستگاه ها و حوزه های
متولــی و مرتبط صنعت خودرو و اجماع بر روی یک ســند به
عنوان مقدمه ای برای سیاســتگذاری ضروری اســت.وی افزود:
در بسته های سیاســتی باید به سطوح فراکان ،کان ،صنعت،
رشــته فعالیت و بنگاه پرداخته شــود و بهبود و تسهیل فضای
کسب و کار برای رشته فعالیت های صنعتی به صورت عمومی و
اختصاصی مورد هدف و توجه قرار داده شــود.زرندی تاکید کرد:
موضوعاتی همچون شفاف سازی و تعیین تکلیف نظام رگواتوری
در صنعت خودرو ،نوآوری ،اســقاط خودروهای فرسوده ،ساخت
داخل و داخلی ســازی خودرو و قطعــات ،آینده نگاری و آینده
نگری صنعت خودرو ،واردات خودرو ،سرمایه گذاری های جدید
در صنعت خودرو و لزوم توجه به ســاخت خودروهای مورد نیاز
بازار هدف و مردم و همچنین ساخت خودروهای ارزان قیمت با
کیفیت باا و مورد انتظار مصرف کنندگان می بایســت اولویت
اصلی در سیاست گذاری های صنعت خودروسازی قرار گیرد.به
گفته وی  2۹نهاد حاکمیتی در تنظیم و سیاســت گذاری بطور
مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت نقش دارند و در این بسته
به ساختار مالکیت و سهام داری این صنعت و روش های تامین
مالی توجه شده اســت.معاون طرح و برنامه وزارت با بیان اینکه
زنجیــره ارزش در این صنعت ،تکمیل حلقه باادســت و پایین
دست ،توانمندسازی صنعت خودرو و سرمایه گذاری های جدید
پرداخته شــده ،تاکید کرد :حداکثر تا دو ماه آینده بسته تدوین
شده جهت ارائه به هیات دولت نهایی میشود.

مدیرعامل فواد مبارکه خبر داد:

گسترش همکاری شرکتهای فواد مبارکه و
مجتمع صنعتی فواد اسفراین

برای ثبت نام با رباط وارد سیستم می شدند
شــیوا در ادامه درباره انتقادات مطرح شده به روش فعلی قیمتگذاری و فروش خودرو
توضیحاتی ارائه کرد و گفت :ما در روش جدید سعی کردهایم تمامی ابعاد را سنجیده و
مدنظر قرار دهیم؛ به طوری که ســود منطقی تولیدکننده و هزینه مالی را اعمال کرده
و محدودیت تقاضا مورد توجه اســت ،بطوریکه متقاضیان واقعی باشند از اینرو از روش
قرعهکشی استفاده کردیم.رئیس شورای رقابت افزود :گرچه نسبت به قرعهکشی انتقاداتی
مطرح میکنند ولی باید بدانند در این روش دالبازی به حداقل میرســد .قبا برخی
برای شــرکت در طرح های فروش با رباط وارد سیســتم شده یا بعضی ها دسترسی به
اینترنت پر ســرعت نداشتند در حالی که اکنون اینگونه نیســت و افرادی که ثبت نام
میکنند اغلب از متقاضیان واقعی هســتند و به تدریج نیز شرکت کننده در قرعهکشی
در حال کاهش هستند.
نمی دانم مشکل قرعه کشی کجاست!
وی یادآور شــد :من نمیدانم مشکل روش فعلی و قرعه کشــی کجاست که آن را زیر
ســوال می برند ،در حالی که در این روش شــانس یکسان برای تمامی افراد وجود دارد
و وقتی یک کاایی با تعداد محدود باید تقسیم شود قرعهکشی بهترین راهکار است که
در آن میزان نفوذ و رانت به حداقل خواهد رســید .بعد از حواشی بازار خودرو در ابتدای
ســال جاری و افزایش تند قیمت ها ،بار دیگر شــورای رقابت کــه مدت ها به نوعی از
تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو کنار گذاشــته شده بود ،طی توافقات صورت گرفته
دســتورالعمل قیمت گذاری خودروهای ایران خودرو و سایپا را تعیین و افزایش قیمت
اعمال شــد .همچنین برای کاهش تنش بازار پیش فروش در دستور کار قرار گرفت اما

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشــاره
به برنامــه این وزارتخانه برای ارائه بســته
اینترنــت ویــژه آموزش مجــازی مختص
دانش آموزان ،معلمان ،دانشجویان و اساتید
خاطرنشان کرد :در حال طراحی بسته های
جدید هستیم که در اختیار معلمان  ،دانش
آموزان و همچنین اســاتید دانشــگاهی و
دانشجویان قرار دهیم تا بتوانند از آموزش
مجازی اســتفاده کنند و این آموزش را به
سمت عدالت آموزشی ســوق دهد.محمد
جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطاعات پیش از ظهر دیروز چهارشــنبه
در حاشیه جلســه هیئت وزیران در جمع
خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی درباره
دســتور اخیر رئیس جمهــوری مبنی بر
اعمال تعرفه رایگان اینترنت مورد استفاده
برای دانش آموزان در نرم افزار شــبکه شاد

نحوه شرکت در آن متفاوت و بر اساس قرعه کشی صورت می گیرد که این موضوع بارها
مورد نقد قرار گرفته است.از چندی پیش نیز موضوع ورود خودرو به بورس مطرح شده
که موافقان و مخالفان خود را داشــته و مجلس نیز به آن ورود کرده ولی هنوز به نتیجه
نرسیده و شورای رقابت رسما با آن مخالفت کرده است.

وزیر ارتباطات:

استفاده از اپلیکیشن شاد رایگان
خواهد شد

گفت :آنچه که آقای رئیس جمهوری دستور
دادن این بود که اســتفاده دانش آموزان و
معلمان از شبکه شاد رایگان باشد.وی افزود:
ظرف امروز و فردا در این زمینه جلســه ای
با سازمان برنامه و بودجه خواهیم داشت و
مراتب را به اپراتورها اباغ خواهیم کرد .وزیر
ارتباطات اظهار کرد :آنچه که مشخص است
این است که آموزش مجازی صرفاً از طریق
شبکه شاد پیگیری نمیشود و دانش آموزان
و معلمان از ابزارهای دیگر نیز استفاده می

کنند ،به همین دلیل در حال طراحی بسته
های جدید هستیم که در اختیار معلمان و
دانش آموزان و همچنین اساتید دانشگاهی
و دانشجویان قرار دهیم تا بتوانند از آموزش
مجازی اســتفاده کنند و این آموزش را به
ســمت عدالت آموزشی سوق دهد.جهرمی
با بیان اینکه جزئیات این این اقدامات را تا
دوشنبه هفته آتی اعام خواهیم کرد ،افزود:
بســته های که طراحی کرده ایم مقداری
فراتر از شــبکه شاد اســت و در واقع عم ًا

مردم می توانند روی این موضوع حســاب
کنند که استفاده از اپلیکیشن شاد رایگان
خواهد شــد.وی گفت :امــروزه کار اتصال
رایگان بیش از  86هزار مدرســه در سراسر
کشور به شبکه ملی اطاعات به اتمام رسیده
است که این ظرفیت باایی را برای آموزش
مجازی دانش آموزان فراهم میکند .اتصال
تمام دانشگاه ها به این شبکه نیز در دستور
کار قرار دارد و باید حدود یک هزار دانشگاه
را به این شبکه متصل کنیم؛ در حال حاضر
طراحی های این اقدام در حال انجام است
و فکر میکنم که تا پایان ســال جاری این
موضوع طول بکشــد.وزیر ارتباطات تصریح
کرد :بسته مخصوص دانشجویان و اساتید
برای آن اســت که آنها بتوانند از ابزارهای
آموزش مجازی استفاده کنند و هزینه این
نوع آموزش روی دوش آنها قرار نگیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات

روند تجارت خارجی کشور به روال عادی بازگشته است
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به مشکات دریافت
ارزش افزوده صادرکنندگان به دلیل راه اندازی «سیســتم
اریــس» گفت :روند تجارت خارجی در یک ماه گذشــته
به روال سابق بازگشته اســت.محمد اهوتی در خصوص
بازگشــت ارزش افزوده صادرکنندگان اظهار داشــت :در
خصوص ارزش افزوده صادرات ،چند مشــکل وجود دارد
که که بر اســاس گزارش هایی که از سوی صادرکنندگان
اعام کردند ،ارزش افزوده ســه ماهه زمســتان سال ۹8
هنوز در سامانه سازمان امور مالیاتی بارگذاری نشده است.
وی ادامه داد :البته بانــک مرکزی قرار بوده رفع تعهدات
ارزی صادرکنندگان تا ســه ماهه اول ســال  ۹۹لیستی
را بــه ســازمان امور مالیاتی ارســال کند .اما بر اســاس
اطاعاتی کــه صادرکنندگان به ما اعــام کرده اند تنها
این اطاعات تا قبل از زمســتان سال ۹8توسط سازمان
امور مالیاتی بارگذاری شــده و اطاعات  ۳ماهه آخر سال
 ۹8تا  ۳ماهه اول ســال  ۹۹یعنی حدود  6ماه هنوز ثبت
نشده است .رئیس کنفدراسیون صادرات ایران  ،درخصوص
دلیل عدم بارگذاری اطاعات صادرکنندگان برای دریافت
ارزش افزوده ســه ماهه زمستان سال گذشته ،خاطر نشان
کرد :ارســال سی دی رفع تعهد ارزی توسط بانک مرکزی
و بارگذاری و اســترداد توسط سازمان امور مالیاتی صورت
میگیرد لذا بخشــی از اطاعات هنوز ارســال نشده ولی
مشکل اینجاست که همان بخش هم که ارسال و بارگذاری
شــده و در بعضی مواقع رسیدگی هم صورت گرفته است

به دلیل ادغام ارزش افــزوده و عملکرد با یکدیگر و ایجاد
سیستمی به نام «اریس « استرداد مالیات بر ارزش افزوده
با تاخیر مواجه و یا متوقف شده است .اهوتی افزود :با راه
اندازی این سیستم عما بررسی عملکرد و ارزش افزوده در
یک بخش بررسی می شود و به جای اینکه با این اقدام روند
کار سریع و تسهیل شود ،به دلیل عدم هماهنگی دستگاه
های ادغام شــده و آماده نبودن زیر ســاخت ،با مشکل رو
به رو شده اســت .وی گفت :مالیات برارزش افزوده صادر
کنندگان طبق قانون می بایســت یکماه پس از رفع تعهد
ارزی پرداخت شود ولی متاسفانه صادرکنندگانی هستند،
که علی رغم رفع تعهد ارزی در ســال  ۹7نتوانســته اند
مالیات خود را دریافت کنند و این در شــرایطی است که
تولیدکنندگان کشــور به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش
قدرت خرید به شــدت با کمبود منابع مواجه هســتند و
انتظار از سازمان های ذیربط عمل به قانون است و با ایجاد
مکانیزم ازم ارزش افزوده صادرکنندگان را حداکثر یکماه
پس از رفع تعهد ارزی پرداخت نمایند.به گفته اهوتی ،این
مشــکات برای صادرکنندگان متعهدی که به موقع رفع
تعهــد ارزی خود را انجام داده اند و توســط بانک مرکزی
تایید شده اند کماکان وجود دارد .
دو اقدام برای تســریع در بازگشت ارزش افزوده
صادرکنندگان
عضــو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران تأکید کرد:
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در این شــرایط ازم اســت اطاعات رفــع تعهدات ارزی
صادرکنندگان توســط بانک مرکزی بــه روز و به محض
انجام ،سازمان امور مالیاتی با دسترسی به اطاعات بانک
مرکزی بتواند اطاعات را در ســامانه خود ثبت کند .وی
ادامه داد :باید ابزارهای «سیســتم اریس» ســازمان امور
مالیاتی زمانی انجام شــود که زیر ساخت های ازم برای
تســهیل و تسریع کار فراهم شده باشد نه این که به دلیل
عدم هماهنگی ،صادرکنندگان معطل بمانند.
بازگشت روند تجارت خارجی به روال سابق از یک
ماه گذشته
اهوتی در خصوص روند صــادرات در این روزها گفت :با
توجه به شیوع ویروس کرونا در دنیا ،صادرات جهانی تحت
تأثیر قرار گرفت و در سه ماهه ابتدایی سال ،می توان گفت
مرزهــا تقریبا بســته بود ،و پس از آن نیــز که مرزها باز
شــد ،کشورهای دیگر تحت تأثیر این ویروس واردات خود
را کاهش داده بودند.
وی ادامه داد :از یک ماه گذشــته تجارت خارجی در حال
بازگشت به روال عادی خود شده و پیش بینی می کنیم در
نیمه دوم سال ،بتوانیم جبران شرایط صادراتی نیمه نخست
ســال را انجام دهیم و تا پایان سال نیز به اهداف صادراتی
سال  ۹۹دست پیدا کنیم که البته این مهم بدون همکاری
دستگاه های اجرایی در تسهیل قوانین و رفع موانع میسر
نخواهد بود.

مهنــدس عظیمیــان ،مدیرعامــل شــرکت فــواد مبارکــه ،گفــت :فواد
مبارکــه بهعنــوان بزرگترین فوادســاز ایــران و منطقۀ خاورمیانــه یکی از
مشــتریان اصلی فواد اســفراین اســت .این شرکت در بســیاری از خطوط
تولیــد خود و بــا رویکرد حمایت حداکثــری از تولیدکنندگان و ســازندگان
داخلــی در نظــر دارد همکاریهــای خود را با این شــرکت گســترش دهد.
مهندس عظیمیان با اشــاره به ابرپروژۀ نورد گرم شمارۀ  2شرکت فواد مبارکه
گفت :ازآنجاکه فواد اســفراین عمدۀ مادۀ اولیه قطعات یدکی فوادســازان را
تولید میکند ،بر آن شــدیم تا در این بازدید زمینۀ همکاری بیش از پیش دو
شرکت را برای استفادۀ حداکثری از ظرفیتهای سازندگان داخلی بررسی کنیم.
مدیرعامل فواد مبارکه در خصوص ســطح همکاریهای فواد مبارکه و فواد
اسفراین گفت :در قرارداد احداث ابرپروژۀ  4.2میلیون تنی نورد گرم شمارۀ  2به
گونهای برنامهریزی کردهایم که حدود  54درصد این طرح عظیم باارزش  5هزار
میلیارد تومان در داخل کشور و  46درصد آن توسط شرکت خارجی ساخته شود.
این در حالی اســت که بخشی از سفارشهای این پروژه ،یعنی غلتکهای نورد،
میتواند توسط فواد اسفراین تأمین گردد و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد :بهمنظور عمل به فرمایش مقام معظم رهبری ،تمام توانمان
را در جهت بومیسازی به کار بردهایم ،تاجاییکه با سرمایهگذاری فواد مبارکه
و حمایتهای این شــرکت از سازندگان داخلی ،حدود  4هزار قطعۀ استراتژیک
موردنیاز کارخانه بومیسازی شده و حدود  6هزار و  800میلیارد تومان صرفهجویی
شده است .به خاطر داشته باشیم در قرارداد قبلی احداث پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2
که با شرکتهای سازندۀ خارجی بسته شده بود ،فقط تأمین  27درصد تجهیزات
از داخل در نظر گرفته شده بود؛ اما بهدلیل تحریمهای ثانویه ،آن قرارداد منتفی
شــد و در قرارداد جدید با رویکرد ســاخت حداکثری در داخل کشــور سهم
داخلیسازی به  54درصد افزایش یافت و این امر از استراتژی و ارادۀ فواد مبارکه
برای تکیه بر دانش فنی مهندسان ،کارشناسان و سازندگان داخلی نشان دارد.
در جریــان این بازدید ،ایرج میرزائی ،مدیرعامل مجتمع صنعتی اســفراین نیز
ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیرعامل فواد مبارکه و هیئت همراه در کارخانۀ
فواد اسفراین از حسن اعتماد مهندس عظیمیان به مجتمع اسفراین قدردانی
کرد و گفت :این شرکت با فواد مبارکه قراردادهای مختلفی در دست اجرا دارد،
تاجاییکه در حال حاضر از حدود  20غلتک نورد فواد مبارکه  10غلتک به این
شرکت ارسال شده است.
تشریح عملکرد  5ماهه بنادر غرب هرمزگان؛

افزایش  ۳۱درصد ی صادرات غیر نفتی
در بنادر غرب هرمزگان
مدیــر بنادر و دریانوردی غــرب هرمزگان از جابجایی
حجمــی نزدیک به  2میلیون تن انــواع کاا و جهش
صعــودی  662درصدی تخلیه و بارگیــری کانتینر و
پهلوگیــری بیش از  6هزار فروند شــناور طی  5ماهه
نخست سال «جهش تولید» خبر داد.به گزارش روابط
عمومی بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان« ،قاسم عسکری نسب» ضمن تشریح
عملکرد  5ماهه بنادر غرب استان اظهار داشت :طی این دوره زمانی در مجموع
یــک میلیون و  77۹هزار و  777تن انواع کاا در بنادر غرب هرمزگان تخلیه و
بارگیری شد که از این میزان 860 ،هزار و  ۹85تن که رشد  10درصدی را نشان
می دهد مربوط به کااهای غیر نفتی و  ۹21هزار و  70تن دیگر به فرآورده های
نفتی اختصاص دارد.عســکری نسب میزان صادرات کااهای غیرنفتی در بنادر
غرب هرمزگان را  42۹هزار و  8۳تن اعام کرد و افزود :عمده این محموله های
صادراتی شــامل میوه و تره بار ،خشکبار ،مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده
است که در این بخش از عملیات ،افزایش  ۳1درصدی را نسبت به مدت مشابه
سال قبل شاهد بودیم.عسکری نسب با اشاره به افزایش فعالیتهای کابوتاژی بیان
کرد :از مجموع صادرات غیر نفتی انجام شــده ۳71 ،هزار و  ۳6۹تن به صورت
رویه کابوتاژ (کران بری) در بنادر غرب هرمزگان جابجا شد که رشد  2۹درصدی
داشته اســت.وی افزود :حجم صادرات محصوات کشاورزی ،دامی و احشام به
 12۹هزار و  614تن رســید که نشانگر رشد  22درصدی است.عسکری نسب
با اشــاره به حجم  ۳7هزار و  257تن ترانزیت کااهای غیرنفتی در بنادر غرب
هرمزگان طی  5ماهه نخست سال (۹۹که عمده آن محموله خودرو بوده است)
خاطرنشــان کرد :بندرلنگه با توجه به موقعیت استراتژیک جغرافیایی و داشتن
کمترین فاصله دریایی با بنادر کانونی منطقه از جمله بنادر امارات متحده عربی،
در زمره بنادر فعال ترانزیتی کشور محسوب می شود؛ بطوریکه این بندر با تخلیه
 17هزار  770دستگاه خودرو ترانزیتی در  5ماهه سال جاری همچنان بیش رو
درامر ترانزیت به لحاظ تعداد و باا بودن سرعت تخلیه است.
فواد خراسان به زودی آزمون استخدامی برگزار می کند

جذب  ٢۴۴نفر نیرو در بزرگ ترین جبهه
صنعتی شرق کشور در نیمه دوم سال جاری
براساسدستورمدیرعاملفوادخراسان،اینشرکتظرف
ماه آینده ،با برگزاری آزمون علمی ،اقدام به جذب 244
نفر نیروی انسانی از میان جوانان توانمند ،متعهد و با انگیزه
در بزرگ ترین مجتمع صنعتی شرق کشور خواهد نمود.
کسری غفوری با اشاره به اهمیت شایسته سااری در جذب
نیروی انسانی برای این شرکت ،گفت :مجتمع فواد خراسان« ،شایسته سااری»،
اولویت «جذب جوانان بومی» در شرایط یکسان« ،بی طرفی» و نیز ایجاد «فرصت برابر
و رقابت عادانه» برای داوطلبان توانا و عاقه مندان خدمت در جبهه صنعت و اقتصاد
کشور را به عنوان راهبردی ویژه و هم راستا با مسئولیت های اجتماعی خود می داند.
بر اســاس این خبر «آزمون اســتخدامی ســال  »1۳۹۹مجتمع فواد خراسان
بــرای جذب  244نفــر از جوانان تحصیل کــرده و دارای دانــش و تخصص در
مقاطع تحصیلی دیپلم ،فوق دیپلم و لیســانس برنامه ریزی شــده اســت و این
آزمون ظرف یک ماه آینده جاری توســط مراکز علمی معتبر برگزار خواهد شــد.
مدیرعامل فواد خراســان با بیان این که به لطف پروردگار ،اشــتغال زایی پایدار
یکی از دســتاوردهای مهم فواد خراســان اســت ،افزود :در راستای تحقق این
مهــم ،در مجموعه فواد خراســان و شــرکت هــای پیمانــکاری این مجموعه
هم اکنون بالغ بر  2500نفر مشــغول به کار می باشــند که از این تعداد بالغ بر
 ۹0درصــد را نیروهای بومی اســتان خراســان رضوی و اکثــرا ً از میان جوانان
تحصیل کرده شهرســتان های نیشــابور ،فیروزه و زبرخان تشــکیل می دهند.
غفــوری با بیان این که جذب نیروی توانمند به عنوان یکی از کلیدی ترین ارکان
توسعه ســازمان در محیط متغیر و چالشی امروز و در صنعت فواد دارای ظرایف
ویژه ای است ،از جذب و به کارگیری نیروی های مورد نیاز در آزمون سال جاری بر
اساس آزمون کتبی و مصاحبه خبر داد.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن تشریح کرد:

سبد تسهیاتی متنوع بانک مسکن برای فعال
سازی ساخت و ساز
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن همزمان مهم ترین اقدامات این
بانک در حوزه بازســازی واحدهای مسکونی کشور طی یکسال گذشته را تشریح
کرد.مســعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن همزمان با
فرارســیدن هفته دولت ،به پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا  ،گفت :با توجه به
تاکید رییس جمهوری مبنی بر فعال ســازی بخش ساخت و ساز کشور به عنوان
یک صنعت پیشــرو و همزمان حمایت از اقشــار آسیب دیده در این بخش ،بانک
مسکن یکی از مهم ترین سیاست های اعتباری خود طی چند سال اخیر را بازسازی
واحدهای مسکونی در مناطق روستایی و شهری کشور قرار داده است.وی ادامه داد:
در راستای تحقق پذیری این هدف در سبد تسهیاتی بانک مسکن سهم ویژه ای
برای بازسازی واحدهای مسکونی پیش بینی شده است .به طوریکه بانک مسکن از
یک سو به اعطای تسهیات برای بازسازی واحدهای مسکونی واقع در بافت های
فرســوده کشور پرداخت و از سوی دیگر با هدف حمایت از هموطنان آسیب دیده
در حوادثی همچون سیل و زلزله ،پرداخت تسهیات بازسازی واحدهای مسکونی
خســارت دیده در جریان این وقایع را در دستور کار قرار داده است.وی به کارنامه
یکسال اخیر تسهیات دهی بانک مسکن به واحدهای مسکونی بافت فرسوده اشاره
و اظهار کرد :مطابق با گزارش عملکرد به دست آمده از ابتدای سال گذشته تا تاریخ
اول شهریور ماه امسال ،مجموعا  ۸۵۲/۱۳واحد کلنگی در بافت فرسوده شهرهای
کشــور با تسهیات بانک مسکن احیا و نوسازی شــده اند .مدیر امور ارتباطات و
بازاریابی بانک مسکن ارزش کل تسهیات منعقده و پرداختی در این حوزه را رقمی
بالغ بر  ۳۸۰/۸میلیارد ریال و  ۹۳۶/۵میلیارد ریال دانست و افزود :از مجموع تعداد
تسهیات پرداختی ۲۵۷/۱۱ ،فقره مربوط به دوره زمانی ابتدای فروردین ماه سال
گذشته تا پایان اسفندماه  ۹۸و تعداد  ۵۹۵/۲فقره نیز از ابتدای سالجاری تا پایان
دوره زمانی مذکور پرداخت شــده اســت.به گفته وی از ابتدای سال جاری سقف
تسهیات ویژه بافت فرسوده به  ۲۵۰میلیون تومان رسیده که سازندگان حرفه ای
که در پروژه های ساختمانی از فناوری های نوین استفاده می کنند می توانند از این
تسهیات بهره مندشوند.وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود کارنامه
تسهیات پرداخت شده از سوی بانک مسکن برای بازسازی واحدهای تخریب شده
در جریان ســیل فروردین ماه سال گذشته را توضیح داد.ایزدی در این باره عنوان
کرد :از مجموع  ۳۹هزار و  ۶۳۹پرونده تســهیاتی پرداخت شده به سیل زدگان
فروردین ماه سال گذشته ۱۲ ،هزار و  ۲۱۷پرونده برای بازسازی واحدهای مسکونی
در مناطق شهری و روستایی تخصیص داده شده است.وی با بیان اینکه از ابتدای
شهریورماه سال گذشته تا تاریخ پانزدهم مردادماه امسال مجموعا  ۱۲هزار و ۲۱۷
واحدمسکونی سیل زده با تسهیات بانک مسکن مجددا بازسازی شده اند ،تصریح
کــرد :از این تعداد یک هزار و  ۳۵۳پرونده به مناطق روســتایی و  ۱۰هزار و ۸۶۴
پرونده به مناطق شهری مربوط می شود.وی در پایان تاکید کرد :مجموعه اقدامات
بانک مسکن با تدارک سبد تسهیاتی متنوع برای فعال سازی صنعت ساخت وساز
کشور در سال جاری ادامه دار خواهد بود.

وجود  ۳۲محصول مختلف بیمهای
ییس کل بیمه مرکزی از عرضه  ۳۲محصول بیمهای در کشور خبر داد و گفت:
متاسفانه بخش اعظم جامعه محصوات بیمه کشور را تنها در رشته بیمه شخص
ثالــث و  ۳یا  ۴محصول دیگر خاصه می کنند .تفاهم نامه زیســت محیطی و
بیمهای با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان محیط زیست و رئیس
کل بیمه مرکزی با محوریت پوشش ریسکهای زیست محیطی به امضا رسید.
غامرضا ســلیمانی در این مراسم گفت :آلودگی هوا و محیط ،آسیب به جنگلها
و منابع طبیعی و همچنین تهدید زیست گونه های جانوری و گیاهی از ریسک
های مهمی اســت که صنعت بیمه برای پوشــش آن از آمادگی کافی برخوردار
است.ســلیمانی افزود :محیط زیست در کشور ما مظلوم واقع شده است و اثرات
مخرب آن ،هم در حال حاضر احســاس میشود و هم در نسلهای آینده از سر
می گذرد و به همین خاطر صنعت بیمه تاش دارد تا به سهم خود خطر نابودی
را از چهره آن پاک کند.رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر ظرفیت های موجود
صنعت بیمه از عرضه  ۳۲محصول بیمهای در کشــور خبر داد و گفت :متاسفانه
بخش اعظم جامعه محصوات بیمه کشــور را تنها در رشته بیمه شخص ثالث و
 ۳یا  ۴محصول دیگر خاصه می کنند که باید این تفکر نادرســت اصاح شود.
محاســبه فنی و دقیق پوشش های بیمه ای در تغییرات اقلیمی جهان را نشانه
اهمیت تعامل صنعت بیمه و فعاان محیط زیست ارزیابی کرد و اظهار داشت :در
گام نخست محیط زیست باید از ریسکهای موجود فاصله بگیرد و در گام بعدی
نوبت مسئولیتپذیری کسانی است که محیط زیست را با آسیبهای جدی روبرو
میکنند.سلیمانی از تنوع محیط زیست محیطی در کشور به عنوان یکی از چالش
های جدی در عرصه بیمهگری یاد کرد و گفت :برای شناسایی و پوشش ریسک
های زیست محیطی راه اندازی کارگروه ویژه متشکل از متخصصان محیط زیست
و کارشناسان خبره بیمهای یک ضرورت آشکار است.
بازدید مدیران بانک توسعه صادرات ازشرکت تولیدی و صنعتی ممتاز سهند
درهفته دولت:

واحدهای صادراتی مقاوم در شرایط سخت
حمایت می شوند

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت :واحدهای تولیدی صادرات
محور خوش حســاب که در شرایط دشوار فعلی حجم صادرات خود را افزایش
داده یا مانع افت صادرات شده باشند ،در مرحله بعدی همکاری ها از تسهیات
بیشتری برخودار خواهند شــد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات،
محمدجعفر مزده عضو هیات مدیره بانک توســعه صــادرات ایران در بازدید از
شــرکت تولیدی و صنعتی ممتاز سهند که به مناسبت هفته دولت انجام شد،
ضمن تقدیر از فعالیتهای این بنگاه تولیدی ،گفت :شــرکت مذکور از مشتریان
خوش حســاب بانک توسعه صادرات ایران اســت که کارنامه مثبتی در حوزه
صادرات از خود به جای گذاشته و این بانک آمادگی دارد تا با واحد تولیدی یاد
شــده در چارچوب مقررات قانونی ،همراهی ازم را در بخش ارتقا سقف اعطای
تسهیات و وثائق داشته باشد.مزده گفت :بر اساس سیاست های حمایتی بانک
توســعه صادرات ،واحدهای تولیدی صادرات محور خوش حساب که به ویژه در
شــرایط دشــوار فعلی حجم صادرات خود را افزایش داده یا از کاهش صادرات
پیشگیری کرده باشند در مرحله بعدی ،تسهیات بیشتری دریافت خواهند کرد.
وی به مزایای ورود بنگاه های تولیدی به بورس اشاره کرد و گفت :پبشنهاد می
کنم از فرصت حضور در بازار سرمایه استفاده کنید؛ عاوه بر اینکه تامین مالی
از طریق بازار سرمایه از سیستم بانکی ارزان تر است ،سهام شما به عنوان وثیقه
نیز برای دریافت تسهیات مورد پذیرش قرار می گیرد.در ادامه این بازدید ناصر
آقاسلطانی،مدیرعامل این واحد تولیدی نیز گفت :این شرکت در سال  ۹۸بالغ بر
۱۵میلیون دار مصنوعات پاستیکی صادرکرده و در سه ماه اول سال جاری نیز
 ۳میلیون دار درآمد ارزی حاصل از صادرات داشته است.
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شاخص بورس  ۵۲هزار واحد افت کرد

شــاخص کل در بازار بورس دیروز (چهارشنبه)  ۵۲هزار و ۹۰۲
واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و
 ۶۳۱هزار واحد رسید.براساس معامات دیروز بیش از  ۱۲میلیارد
و  ۹۷۱میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۸۱هزار و
 ۲۴۱میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص کل (هموزن)
با  ۶هزار و  ۶۱۹واحد کاهش به  ۴۴۹هزار و  ۳۷۴واحد و شاخص
قیمت (هــم وزن) با چهار هزار و  ۳۴۰واحد افت به  ۲۹۴هزار و
 ۶۴۵واحد رسیدند.شــاخص بازار اول  ۴۰هــزار و  ۹۵۹واحد و
شــاخص بازار دوم  ۹۷هزار و  ۶۵۴واحد کاهش داشــتند.عاوه
بر ایــن در بین تمامی نمادها ،نمــاد معدنی و صنعتی گل گهر
(کگل) با  ۱۵۹واحد ،تامین ســرمایه امین (امین) با  ۱۴۲واحد،
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) با  ۸۶واحد ،معدن بافق (کبافق) با
 ۵۸واحد ،قند نیشابور (قنیشا) با  ۳۳واحد ،کارخانجات تولیدی
شیشــه رازی (کرازی) با  ۲۴واحد ،معدنی دماوند (کدما) با ۲۴
واحد ،فــرآوری مواد معدنی ایران (فرآور) با  ۲۰واحد ،شــرکت
سرمایه گذاری استان خراســان جنوبی (وسخراج) با  ۱۶واحد،
نیروکلر (شــکلر) با  ۱۱واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص
بورس داشــتند.در مقابل نماد صنایع پتروشــیمی خلیج فارس
(فارس) با پنج هزار و  ۲۲۳واحد ،فواد مبارکه اصفهان (فواد) با
چهار هزار و  ۹۷۸واحد ،سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)
با چهار هزار و  ۴۷۵واحد ،ملی صنایع مس ایران (فملی) با ســه
هزار و  ۲۸۴واحد ،پاایش نفت اصفهان (شپنا) با دو هزار و ۴۸۴
واحد ،مخابرات ایران (اخابر) بــا یک هزار و  ۸۱۴واحد ،پاایش
نفت تهران (شــتران) با یک هزار و  ۷۳۱واحد ،ســرمایه گذاری

بانک مرکزی اباغ کرد؛

ضوابط صدور کیف
الکترونیک پول
بانک مرکزی ضوابط صــدور کیف الکترونیک پول تحت
عنوان «ضوابط فعالیت مؤسســات اعتبــاری و راهبران
کیــف الکترونیک پــول در نظام پرداخت کشــور» را به
شــبکه بانکی کشــور اباغ کرد.به گزارش روابط عمومی
بانــک مرکزی ،باتوجه به توســعه فضای کســب وکار و

اساسی هم در معامات دیروز صدرنشین برترین گروههای صنعت
شد و در این گروه  ۷۴۳میلیون و  ۲۱۷هزار برگه سهم به ارزش
 ۱۹هزار و  ۴۷۹میلیارد ریال داد و ستد شد.

غدیــر (وغدیر) با یک هزار و  ۶۵۷واحد ،پاایش نفت بندرعباس
(شــبندر) با یک هزار و  ۶۲۷واحد ،گسترش نفت و گاز پارسیان
(پارســان) با یک هزار و  ۴۵۲واحد ،ایران خودرو (خودرو) با یک
هزار و  ۳۷۲واحد و فواد خوزســتان (فخوز) با یک هزار و ۱۳۷

واحد با تاثیر منفی بر شــاخص همــراه بودند.برپایه این گزارش
دیروز نماد ملی صنایع مس ایران ،فواد مبارکه اصفهان ،پاایش
نفت اصفهان ،بانک تجارت ،ایران خودرو ،پاایش نفت بندرعباس
و ســایپا در گــروه نمادهای پربیننده قرار داشــتند.گروه فلزات

شناســایی نیازهای جدید در حــوزه پرداخت ،نهادهای
جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران
کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشــور ،راهبران
کیف الکترونیک پول نامیده میشوند ،به منظور تسهیل
پرداختهای بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور
کردهاند .بر این اساس مؤسسات اعتباری میتوانند«کیف
الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی
از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران «
کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنشهای برونخط در
شبکه پرداخت کشور ،میسر سازند .به استناد بند «الف»
ماده «یک» تصویب نامه شــماره .۱۰۷۸۳۷ت ۵۴۲۵۱
مــورخ  ۱۵آبان مــاه  ۱۳۹۷هیأت وزیــران و بند «ب»

ماده  ۱۰قانون پولی و بانکی کشــور و به منظور توســعه
شــبکه پرداخت و ساماندهی و پشــتیبانی از خریدهای
با مبالغ بســیار خرد (پرداخت ریــز) ،خدمات مربوط به
کیف پول با تعاریف و شــرایط مندرج در الزامات حاضر
به رسمیت شناخته شــده و صاحیت متقاضی راهبری
کیــف الکترونیکی پول بر مبنای آن مــورد ارزیابی قرار
خواهد گرفت .همچنین دامنه کاربرد این ســند شــامل
مواردی اســت که از طریق کیفهــای الکترونیک پول
فراگیر برخط ،تراکنشهای درون و برون شبکه را مطابق
بــا تعاریف منــدرج در آن ،پذیرش و پــردازش میکند.
قابل تأکید اســت که «کیف الکترونیــک پول» مبتنی
بر حلقه بســته ،در دامنه این ضوابط قرار ندارد .موضوع

شاخص بورس  ۵2هزار واحد افت کرد
شاخص فرابورس نیز بیش از  ۴۳۱واحد کاهش داشت و بر روی
کانــال  ۱۷هزار و  ۳۵۷واحد ثابــت ماند.همچنین در این بازار
یک میلیارد و  ۹۱میلیون برگه ســهم به ارزش  ۴۵هزار و ۷۰۳
میلیارد ریال داد و ســتد شد.دیروز نمادهای توسعه مسیر برق
گیان (بگیان) ،تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج) ،کشت و
صنعت شهدای ناب خراسان (غشــهداب) ،هتل پارسیان کوثر
اصفهان (گکوثر)،بیمه معلم (ومعلم) ،شرکت بیمه اتکایی امین
(اتکام) ،بیمه نوین (نوین) ،کشــاورزی و دامپروری مارد شیر
(زمارد) و صنایع بهداشتی ساینا (ساینا) تاثیر مثبت بر شاخص
این بازار را داشتند.همچنین نماد سنگ آهن گهرزمین (کگهر)،
پتروشــیمی مارون (مارون) ،پلیمر آریاساسول (آریا) ،هلدینگ
صنایــع معدنی خاورمیانــه (میدکو) ،پتروشــیمی تندگویان
(شگویا) ،سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) ،پتروشیمی زاگرس
(زاگرس) ،شــرکت آهن و فواد ارفع (ارفع) ،گروه توسعه ملی
مهر آیندگان (ومهان) ،اعتباری ملل (وملل) ،صنایع ماشین های
اداری ایــران (مادیرا) ،بیمه دی (دی) ،تولید نیروی برق دماوند
(دماوند) ،توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) ،س .توسعه و
عمران استان کرمان (کرمان) با تاثیر منفی بر شاخص این بازار
همراه بودند.
فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول» صرفاً ارایه خدمات
پرداخت از طریق «کیف الکترونیک پول» و ســایر موارد
مرتبط با آن اســت« .ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و
راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشــور»،
پیرو بخشــنامه شــماره  ۹۸.۴۳۵۴۵۷مورخ  ۱۵اسفند
مــاه  ۱۳۹۸معاونــت فناوریهای نوین بانــک مرکزی،
درخصــوص «تدوینچارچــوب و ضوابــط پرداختهای
ریزمقدار (خُ رد)» ،به استناد «بند الف تصویبنامه شماره
.۱۰۷۸۳۷ت۵۴۲۵۱هـــ مورخ  ۱۵آبان ماه  ۱۳۹۷هیأت
وزیران» و بند « »۳از یکهزار و دویســت و نود و نهمین
صورتجلســه مورخ  ۴شــهریور ماه  ۱۳۹۹شورای پول و
اعتبار  ،به شبکه بانکی کشور اباغ شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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در پی سفر یک روزه مکرون به عراق

رویای بازگشت دوران طایی روابط با عراق

«امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانســه در سفر رسمی یک
روزه وارد بغــداد ،پایتخت عراق شــد.مکرون بلندپایه ترین مقام
خارجی از زمان نخســت وزیری «مصطفی الکاظمی» در ســه
ماه گذشــته است که به عراق ســفر می کند .بر اساس گزارش
ها ،رییس جمهوری فرانســه با همتــای عراقی «برهم صالح» و
«مصطفی الکاظمی» نخســت وزیر این کشور دیدار خواهد کرد
و به احتمال با سیاستمداران برجسته عراقی نیز گفت و گو کند.
بر پایه گمانه زنی ها ،مکــرون با «نچیروان بارزانی» رییس اقلیم
کردستان عراق نیز در بغداد دیدار و گفت و گو خواهد کرد.
 ،ســفر مکرون در پی ســفر «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه
فرانسه در  ۲۶تیرماه گذشته و «فلورانس پارلی» وزیر دفاع فرانسه
در ششــم شهریور جاری انجام می شــود.مکرون قرار بود اواخر
سال  ۲۰۱۹در پاســخ به سفر «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر
پیشــین عراق به پاریس به بغداد ســفر کند اما به دلیل شــروع
اعتراضــات خیابانی پنــج ماهه در اول اکتبــر  ۲۰۱۹در عراق و
استعفای دولت عبدالمهدی در هشتم آذر  ۲۹( ۹۹نوامبر،)۲۰۱۹
سفر رییس جمهوری فرانسه نیز به حال تعلیق درآمد.فرانسه در
دوره مکرون نگاه ویژه ای به کشــورهای آســیای غربی از جمله
لبنان و عراق داشته است؛ پاریس همواره به لبنان به عنوان یکی
از حوزه های عمق راهبردی فرانســه در غرب آسیا نگاه کرده اما
در مورد عراق درصدد احیای دوره طایی روابط دو جانبه اســت.
طبق اســناد منتشر شده ،روابط جدی بغداد و پاریس در دهه ۶۰
قرن گذشته (دوره عبدالرحمن عارف) با فروش تسلیحات فرانسه
به عراق آغاز شــد و در دهه های هفتاد و هشتاد قرن گذشته این
روابط نزدیک تر شد اما در جنگ خلیج فارس در اوائل دهه  ۹۰به
دلیل مشارکت فرانسه علیه عراق ،به سردی گرایید.با وجود این،
پاریس در دوره «ژاک شــیراک» برای بازگرداندن این مناسبات
کوشــش هایی را آغاز کرد و بر همین اســاس پاریس به همراه
برلین به عنوان دو عضو برجسته و بنیانگذار اتحادیه اروپا از معدود
کشــورهای غربی بودند که با اشغال عراق توسط آمریکا در سال
 ۲۰۰۳میادی مخالفت کردند.آمریکا بعد از اشغال عراق در طول
 ۱۷سال گذشــته اجازه نداده اســت که بغداد و پاریس به دوره
طایی روابط خود بازگردند.با وجود اینکه انتظار می رفت ســفر
عادل عبدالمهدی در اوائل  ۲۰۱۹گشایشی در این روابط باشد اما
اعتراضات اجتماعی و اســتعفای دولت او ،این تاش را که این بار
از طرف بغداد آغاز شــده بود ،ناکام گذاشت.با وجود سنگ اندازی
هایی که واشنگتن در توســعه روابط پاریس و بغداد ایجاد کرده
اما ســفر ماکرون تاش تازه پاریس برای از ســرگیری این روابط
در راســتای منافع فرانسه و اتحادیه اروپا ارزیابی می شود.همواره
بخشــی از اهداف توسعه روابط پاریس – بغداد گسترش همکاری
های اقتصادی عنوان شده است؛ حجم مبادله تجاری دو کشور در
نتیجه اشغال عراق توسط آمریکا در  ،۲۰۰۳تنها به  ۱۴۳میلیون
یورو در سال  ۲۰۰۴رسید این در حالی است که فرانسه  ۸۰درصد

از طلب های خود را در چارچوب باشگاه پاریس ،به عراق بخشید
تا بزرگترین کشور غربی باشد که از چهار میلیارد و  ۸۰۰میلیون
یــورو مطالبات مالی خود به امید بازگردانــدن روابطش با بغداد،
چشم پوشــی کرده اســت.پاریس همچنین در راستای حمایت
از دولــت عراق در ســال  ۲۰۱۷وام  ۴۳۰میلیون یورویی به این
کشــور اعطا کرد ،حمایت های پاریس از عراق در سال های پس
از ســقوط رژیم صدام سبب شــده تا میزان مبادات تجاری تا
حدودی بهبود یابد اما تاکنون به ســطح مورد انتظار دو کشــور
نرسیده است.بر اساس گزارش های رسمی ،سطح تبادات تجاری
عراق در سال  ۲۰۱۵به یک میلیارد و  ۲۶۰میلیون یورو رسید اما
به دلیل ســقوط قیمت جهانی نفت در  ۲۰۱۶و بحران اقتصادی
پس از آن ،این رقم به  ۴۷۶میلیون یورو (معادل  ۶۱درصد کاهش
در یکســال) رسید و این عقب نشینی در میزان تجاری دو کشور
همچنان تا امروز ادامه یافته اســت.مهمترین صادرات فرانسه به
عراق ،خودرو ،دارو ،وسایل برقی و مکانیکی است ،در حالی که ۹۹
درصد صادرات عراق به فرانسه را نفت خام تشکیل می دهد.سهم
فرانسه از مبادات بازرگانی عراق فقط یک درصد برآورد شده که
مورد دلخواه پاریس و بغداد نیســت و با وجود کوشش های عادل
عبدالمهدی نخســت وزیر وقت برای توسعه بی سابقه مناسبات
بغداد  -پاریس ،اعتراضات اجتماعی اکتبر  ۲۰۱۹تا فوریه ،۲۰۲۰
این تاش را در عمل ناکام کرد.عراق و فرانســه از ســال ۱۹۳۳
تاکنون  ۷۶توافق نامه همکاری امضا کرده اند که از این تعداد ۱۴
توافقنامه همچنان دارای اعتبار است.مهمترین این توافق نامه ها
«همکاری فرهنگی ،علمی ،فنی برای توسعه»« ،تشویق و حمایت
مشترک از ســرمایه گذاری»« ،همکاری دفاعی»« ،تاخیر بدهی

پس از سالها غیبت؛

پوتین برای سخنرانی در سازمان ملل به
آمریکا میرود

رئیس جمهور روســیه پس از ســال ها غیبت ،در ماه جــاری میادی با هدف
سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر می کند.به گزارش نیوز
« ،۲۴وادیمیر پوتین» رئیس جمهور روســیه برای شرکت در مجمع عمومی
ســازمان ملل به آمریکا میرود.پوتین قرار است در تاریخ  ۲۲سپتامبر به عنوان
هفتمین ســخنران در مجمع عمومی صحبت کند .بر اســاس زمانبندی انجام
شده سخنرانی «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران نیز در تاریخ  ۲۲سپتامبر
در مجمع عمومی سازمان ملل انجام خواهد شد.برخی کارشناسان معتقدند که
تصمیم پوتین برای سفر به آمریکا به موجب درخواست «دونالد ترامپ» رئیس
جمهور ایاات متحده ،برای ماقات با وی تا پیش از انتخابات ماه نوامبر است.
به دلیل ابتای یک خدمه ناو به کرونا؛

اعزام ناوشکن ژاپنی به خاورمیانه
به تعویق افتاد

وزارت دفــاع ژاپن اعام کرد اعزام یک ناوشــکن نیــروی دریایی دفاع از خود
بــه خاورمیانه را پس از ابتای یکی از خدمه آن بــه ویروس کرونا معلق کرده
است.به گزارش تلویزیون دولتی ژاپن ،وزارت دفاع ژاپن روز چهارشنبه در بیانیه
ای اعام کرد که ابتای این خدمه سرنشــین «ناوشکن موراسامه» که قرار بود
در ماموریت گردآوری اطاعات در خاورمیانه شــرکت کند ،روز سه شنبه تایید
شد.این ناوشکن روز یکشــنبه پایگاه یوکوسوکا در نزدیکی توکیو را ترک کرد،
اما در آب های نزدیک ژاپن توقف کرد تا از حدود  ۲۰۰پرســنل سرنشــین آن
آزمایش کرونا گرفته شــود .پس از تایید ابتای یکی از خدمه ناوشکن به پایگاه
خود بازگشت.وزارت دفاع ژاپن می گوید که این تعلیق بر این ماموریت تاثیر نمی
گذارد ،زیرا شناوری که قرار بود ناوشکن موراسامه به آن کمک کند به عملیات
خود ادامه خواهد داد.مقامات این وزارتخانه با مقامات بهداشت عمومی همکاری
می کنند تا بفهمند که آیا ســایر پرسنل این ناوشکن به کرونا مبتا شده اند یا
خیر.وزارت دفاع ژاپن پس از معلوم شدن نتایج آزمایش کرونا سایر پرسنل درباره
اعزام ناوشکن موراسامه به این ماموریت تصمیم خواهد گرفت.

قطع مشارکت آمریکا در طرح ساخت
واکسن کرونا

ایاات متحده به تاشهای جهانی به رهبری ســازمان بهداشــت جهانی برای
یافتن واکسن کرونا نخواهد پیوســت.به گزارش پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا،
ایاات متحده به تاشهای جهانی به رهبری سازمان بهداشت جهانی برای یافتن
واکسن کرونا نخواهد پیوست .این خبر را کاخ سفید روز گذشته -سهشنبه -اعام
کرد .تقریبا تمام کشــورهای جهان در مذاکرات اولیه در مورد پروژه موسوم به
«کوواکس» که به منظور تهیه واکســن کرونا شکل گرفته مشارکت کردهاند.در
جریان این پروژه که ســازمان جهانی بهداشــت اوایل امسال آن را معرفی کرد،
بر اســاس میزان خطری که متوجه مردم کشــورهای جهان شده ،یک واکسن
آزمایشی به آنان داده خواهد شد.

ها»« ،گردشگری»« ،استفاده از انرژی هسته ای در امور مسالمت
آمیز»« ،همکاری در زمینه ســامانه های الکترونیکی»« ،حمل و
نقل هوایی»« ،همکاری اقتصادی و فنی»« ،سامانه ثبت اختراع»،
«فــرآورده های نفتی» و «کمک به ادامه تحصیل دانشــجویان»
است.از زمان تشکیل نخستین دولت برگزیده عراق در سال ۲۰۰۶
تا کنون ( ۱۴ســال) مقام های بلندپایه فرانســه و عراق با هدف
توسعه مناسبات پاریس  -بغداد به دو کشور سفر کرده اند که سهم
مقام های عراقی  ۲۱ســفر بوده در حالی که ســهم سفر مقامات
فرانســه به بغداد  ۱۶مورد بوده است.در سطح رئیس جمهوری و
نخست وزیر  ،روسای جمهوری؛ (جال طالبانی  )۲۰۱۴ – ۲۰۰۶و
فواد معصوم ( ۴ )۲۰۱۸ - ۲۰۱۴بار و نخست وزیران عراق (نوری
المالکی ( ۲۰۰۶تــا  )۲۰۱۴و حیدر العبادی ( ۲۰۱۴تا  )۲۰۱۸و
عادل عبدالمهدی ( ۲۰۱۸تا فوریه  ۴ ))۲۰۱۹بار به پاریس ســفر
کرده اند.مهمترین مقامات بلندپایه فرانســه نیز که به بغداد سفر
کرده اند شامل «نیکوا سارکوزی» رییس جمهوری وقت در دهم
فوریه « ،۲۰۰۹فرانسوا فیون» نخست وزیر در دوم جوای ۲۰۰۹
و «فرانسوا اواند» رییس جمهوری دو بار در  ۱۲سپتامبر ۲۰۱۴
و دوم ژانویه  ۲۰۱۷اســت.افزون بر این ها ،مقام های بلندپایه در
سطح وزیران نیز سفرهای متعددی به دو کشور به امید گسترش
روابــط انجام داده انــد اما تاکنون هیچ کدام از این کوشــش ها
نتوانسته است که مناسبات دو طرف را به دوران طایی دهه های
 ۷۰و  ۸۰قرن گذشته برگرداند.فرانسه در طول سال های پس از
سقوط صدام همواره نگاهی دوگانه به عراق داشته که یکی «عراق
تابع دولت مرکزی» و دیگری «اقلیم کردســتان عراق» اســت.بر
همین اساس« ،مســعود بارزانی» رییس اقلیم کردستان عراق از

 ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۵ســه بار به پاریس ســفر کرده و نخست وزیران
اقلیــم نیز در همین چارچوب چند بار با هدف کســب حمایت و
رضایت پاریس از سیاســت های اربیل ،به فرانسه سفر کرده اند.
در طول ســال های گذشــته همواره مقام های فرانسوی به ویژه
وزیر امور خارجه این کشور کوشیده اند در سفر به بغداد هر طور
شده سفر به اربیل را نیز در برنامه خود بگنجانند تا با مقام های
اقلیم مناسبات جداگانه ای پایه ریزی کنند.رابطه تاریخی کردها
به ویژه خانواده بارزانی با فرانسه از پیشینه طوانی برخوردار است
که پاریس و اربیل کوشــیده اند این ویژگی را در روابط دو جانبه
حفظ کنند.برخی گزارش ها حاکی اســت کــه با توجه به اینکه
ســفر ماکرون به عراق یک روزه اســت ،مقامات کرد شمال عراق
می کوشــند ،این فرصت را مغتنم شمرده و برای دیدار با رییس
جمهوری فرانسه به بغداد بیایند.در این راستا منابع خبری گفته
اند که «نیچروان بارزانی» رییس اقلیم کردستان عراق به بغداد می
آید تا با رییس جمهوری فرانســه دیدار و گفت وگو کند.امانوئل
مکرون قرار اســت در بغداد با «مصطفی الکاظمی» ،نخست وزیر،
«برهم صالح» رییس جمهوری و دیگر مقامات و برخی از رهبران
سیاســی اثرگذار عراق دیدار و گفت وگو کند.منابع خبری عراق
گفته اند که مکرون در بغداد درباره توافقنامه های امضا شده بین
دو کشــور ،فروش تسلیحات به بغداد و مساله اقدام نظامی ترکیه
در شــمال عراق بحث و گفت و گو خواهد کرد.فرانســه از جمله
کشورهای عضو ائتاف بین المللی به سرگردگی آمریکا است که
در  ۲۶مارس امسال  ۲۰۰سرباز خود را که برای مبارزه با تروریسم
و آموزش نیروهای عراق حضور داشتند ،از این کشور بیرون کشید.
پاریس در باره بازگرداندن سربازانش از عراق ،آن را به شیوع کرونا
مرتبط کرد اما گزارش های رسانه ای آن را به اختافات سیاسی
بین الیزه و کاخ سفید مرتبط می دانند.فرانسه همانند آلمان معتقد
اســت که آمریکا ،بازار عراق را به قبضه کامل خود در آورده و به
اروپــا (به ویژه این دو عضو مهم و قدرت های اتحادیه اروپا) اجازه
ورود به بازار عراق نمی دهد.ســفیر آلمان همین چند روز پیش
به ســنگ اندازی های آمریکا در مســیر ورود شرکت «زیمنس»
آلمان به بازار برق عراق به شدت اعتراض کرد.گزارش رسانه های
فرانسه درباره رخدادهای چند ماه گذشته از جمله برکناری دولت
عبدالمهدی تحت فشار اعتراضات اجتماعی که به تحریک آمریکا
انجام شد ،حاکی اســت که این اتفاقات چندان خوشایند پاریس
نبوده است.ازم به یادآوری است که رییس جمهوری فرانسه پس
از انتخاب الکاظمی به عنوان نخســت وزیر در تماس تلفنی به او
تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که عراق اختیار تصمیم گیری
خود را بر مبنای اولویت های ملی این کشــور به دست آورد .حال
پرسش این است آیا الکاظمی می تواند طرح عبدالمهدی و پیش
از آن حیدر العبادی را برای توسعه روابط با فرانسه و اروپا پیگیری
کند ،یا آمریکا ،همانند گذشــته تــاش های بغداد  -پاریس را با
شکست مواجه خواهد کرد؟

ادعای روزنامه آلمانی

دستور اردوغان به فرماندهان نظامی برای تحریک جنگ با یونان
یک روزنامه آلمانی مدعی شده است که رئیسجمهور
ترکیه به فرماندهان نظامی کشورش دستور داده به
منظــور تحریک یونان برای جنگ بــا ترکیه ،اقدام
به غرق کردن کشــتی یونانی یا ســاقط کردن یک
جنگنــده این کشــور کنند.روزنامــه آلمانی «دی
ولت» در مقالهای تحت عنوان «جنگ حسابشــده
اردوغان» مدعی شده است که رئیسجمهور ترکیه به
فرماندهان نظامی خود دستور داده است که با غرق
کردن یک کشتی یونانی یا ساقط کردن یک جنگنده
یونانی ،یونان را تحریک به جنگ کنند.پایگاه خبری
«گریک ســیتی تایمز» با انعکاس این خبر نوشــت
که روزنامه آلمانی دی ولت مدعی شــده اســت که

اردوغان از فرماندهان نظامی خود خواســته که یک
کشــتی یونانی را غرق کنند اما تلفات انسانی به این
کشــور تحمیل نکنند اما فرماندهان ترکیه از انجام
چنین فرمانی امتنــاع ورزیدهاند.طبق این گزارش،
ایده بعدی که رئیسجمهور ترکیه مطرح کرده است،
ساقط کردن یک جنگنده یونانی به شیوهای است که
«خلبان بتواند از هواپیما خارج شــده و جان خود را
نجات دهند».طبق نوشــته این روزنامه ،در حقیقت
به بیــان دیگر ،ترکیه قصد دارد بــدون آنکه تلفات
انسانی برجای گذارد ،تحریک به ایجاد یک وضعیت
بســیار خصمانه کند که البته فرماندهان ترکیه این
ایده اردوغان را رد کردهاند زیرا اگر اینطور نباشــد،

پامپئو:

قیاس جنگ سرد با اختافات آمریکا-چین
ربطهایی دارند

وزیر خارجه آمریکا با اشــاره به هشدار ماه گذشته وانگ یی گفت ،برچسب جنگ
ســرد با مناقشــههای مدرن ایاات متحده و چین ربطهایی دارند اما چالشها با
چین متفاوت هستند.به گزارش خبرگزاری رویترز ،مایک پامپئو ،وزیر امور خارجه
آمریکا سهشنبه ابراز امیدواری کرد تمام مراکز فرهنگی «انستیتوی کنفوسیوس»
در دانشگاههای آمریکا تا پایان سال جاری میادی تعطیل شوند.پامپئو در مصاحبه
بــا لو دابس از «فاکس بیزنس نتورک» با متهم کردن این نهادهای تحت حمایت
مالی دولت چین در همکاری برای جذب «جاســوس و همدســت» در کالجهای
آمریــکا گفت :فکر میکنم همه متوجه خطری که از جانب آنها ایجاد میشــود،
هســتند .گمان میکنم این موسسات متوجه آن باشند و خوشحالم که ما همگی
آنها را پیش از پایان امســال تعطیل میکنیم.وزیر خارجه آمریکا ماه گذشــته به
مرکزی که انستیتوی کنفوسیوس در ایاات متحده را مدیریت میکند ،برچسب
«نهاد تبلیغکننده پروپاگاندای جهانی و نفوذ مخرب پکن» را زد و بر لزوم ثبت آن
به عنوان یک عامل خارجی تاکید کرد.دیوید استیلول ،از دیپلماتهای ارشد آمریکا
در حوزه شرق آسیا در آن زمان گفت ،دهها انستیتوی کنفوسیوس در پردیسهای
دانشگاهی آمریکا تعطیل نشدند و این دانشگاههای آمریکا هستند که باید به آنچه
آنها در این محیطهای آموزشی انجام میدهند ،نگاه سختگیرانهای داشته باشند.
در جریان این گفتوگو همچنین از پامپئو درباره هشــدار ماه گذشته وانگ یی،
دیپلمات ارشد دولت چین درباره لزوم جلوگیری از وقوع یک جنگ سرد جدید که
اشاره آشکاری به تشدید تنشها میان پکن و واشنگتن داشت ،سوالی پرسیده شد.
پامپئو گفت :تشــبیه جنگ ســرد ،ربطهایی دارد اما چالشهــا با چین متفاوت
هســتند .از این جهت با جنگ سرد متفاوت است که ما با کشوری با  ۱.۴میلیارد
جمعیت به چالش کشیده میشویم .این چالش ها متفاوت هستند ،آنها چالشهای
اقتصادی هستند.

احتمال وقوع جنگ در شــرق مدیترانه وجود دارد.
گریک ســیتی تایمز در ادامه خبر خود نوشــت که
روزنامه دی ولت این ادعاها را به نقل از منابع نظامی
ترکیه مطرح کرده است.ادعای دی ولت در شرایطی
مطرح شــده است که در ادامه تنشها در حوزه شرق
دریای مدیترانه« ،رجب طیب اردوغان» روز گذشته
(سهشنبه) اتحادیه اروپا و یونان را به «دزدی دریایی»
در مدیترانه متهــم کرد.نشها در دریای مدیترانه از
سال گذشــته و به دلیل تاشهای ترکیه ،یونان و
قبرس جهت عملیات اکتشــاف و حفــاری گاز در
منطقه شــدت یافته و این مســئله به پدیدار شدن
تنشهای قدیمی منجر شده است.
پنتاگون:

چین بزرگترین نیروی دریایی جهان را دارد

وزارت دفاع آمریکا در گزارش ساانه خود درباره امور نظامی چین تاکید کرد
که این کشــور بزرگترین نیروی دریایی جهان را با در اختیار داشتن صدها
کشتی جنگی و زیردریایی دارد .به نقل از پایگاه فوربس ،وزارت دفاع آمریکا،
پنتاگون ،در گزارش ساانه خود در مورد قدرت نظامی چین به کنگره این
کشور عنوان کرد :جمهوری خلق چین بزرگترین نیروی دریایی در جهان
را با یک نیروی رزمی مجموعا متشکل از حدود  ۳۵۰کشتی و زیردریایی از
جمله  ۱۳۰کشتی جنگی سطحی بزرگ دارد.پنتاگون در ادامه این گزارش
خــود عنوان کرد :در مقام مقایســه قوای رزمی در نیــروی دریایی آمریکا
شامل حدود  ۲۹۳کشتی تا اوایل  ۲۰۲۰بوده است.با این حال هر چند که
نیروی دریایی ارتش آزدیبخش خلق چین نســبت به نیروی دریایی ارتش
آمریکا کشتیهای جنگی بیشتری دارد اما ناوگان آمریکا کشتیهای جنگی
بزرگتری از جمله  ۱۱ناو هواپیمابر داشته و به لحاظ وزن تُناژ جلوتر از چین
است.در گزارش پنتاگون تصریح شد :نیروی دریایی چین یک نیروی هر چه
بیشتر مدرن و منعطف است که متمرکز بر جایگزین کردن نسلهای قبلی
تجهیزاتش که دارای قابلیتهای محدود بودند با تســلیحات بزرگتر مدرن و
چند منظوره است .تا ســال  ۲۰۱۹نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق
چین عمدتا متشــکل از تجهیزات چندمنظوره مدرنی همراه با تسلیحات
ضد کشتی ،ضدهوایی و ضد زیردریایی و سنسورهای پیشرفته بوده است.
ناوگان رو به رشــد ناوهای هواپیمابر چین بیشترین توجه را به خود جلب
کرده است .گزارش شــده که نیروی دریایی چین دارای یک ناو هواپیمابر
فرتوت مربوط به زمان جنگ سرد ،یک ناو هواپیمابر جدیدا به خدمت گرفته
شده که اولین ناو هواپیمابر ساخت این کشور است و یک ناو سوم در دست
احداث بوده و این کشور برای ساختن و اضافه کردن تعداد چهار ناو دیگر یا
بیشتر برنامه ریزی کرده است.
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ادامه خبر
ایندیپندنت:

انگلیس و اتحادیه اروپا به سمت جدایی
بدون توافق حرکت میکنند

عدم عقب نشــینی انگلیس و اتحادیه اروپا از خواســته های خود در خصوص
برگزیت موجب شده تا آنها به سمت یک «جدایی بدون توافق» پیش بروند.
به گزارش ایندیپندنت« ،بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس با اشاره به دشوار
بودن رســیدن به توافق با اتحادیه اروپا در خصــوص برگزیت ،اذغان کرده که
بریتانیا فعا در مســیر خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق با این اتحادیه است.به
گفته جانســون با توجه به بیمیلی دو طرف به دادن امتیاز ،پیشرفت مذاکرات
خیلی ســخت است.در ناامیدی از وضعیت مذاکرات برگزیت ،دفتر نخست وزیر
بریتانیا بهشدت به انعطافناپذیری اتحادیه اروپا حمله کرد و گفت که رسیدن به
توافق تنها یک «امکان» است.سخنگوی نخست وزیر انگلیس نیز در این رابطه
اعام کرد :توافق هنوز ممکن است ،و هدف ما هم همین است ،اما روشن است
که کار آسانی نخواهد بود.ازم به ذکر است که انگلیس و اتحادیه اروپا تنها شش
هفته زمان دارند تا به توافقی که مانع از خروج بدون توافق لندن از اتحادیه اروپا
می شود دست پیدا کنند.

دیدار کوشنر و محمد بن سلمان در ریاض

منابع خبری از دیدار داماد و مشــاور ارشــد رئیس جمهوری آمریکا با ولیعهد
عربســتان خبر دادند.خبرگزاری عربســتان اعام کرد که جارد کوشنر ،داماد و
مشاور ارشد دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با مقامات امارات
در ابوظبی با محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان در ریاض دیدار و گفتوگو کرد.
طبق گزارش خبرگزاری عربستان ،دو طرف در این دیدار درباره چشماندازهای
صلح در منطقه و ضرورت ازســرگیری مذاکرات میان فلســطینیها و اسرائیل
برای دســتیابی به یک صلح عادانه و پایدار رایزنی کردند.روز دوشــنبه هیاتی
اســرائیلی به ریاست مئیر بن شــبات ،رئیس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی
و هیاتی آمریکایی به ریاســت جارد کوشنر ،داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور
آمریکا با همراهی رابرت اوبراین ،مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید سوار بر اولین
پــرواز تجاری مســتقیم تلآویو را بــه مقصد ابوظبی تــرک کردند.این هیات
سهشنبه و پس از امضای نخستین پروتکل تفاهم مالی میان رژیم صهیونیستی
و امارات ابوظبی را ترک کرد.در همین حال ،عوفیر جندلمن ،سخنگوی بنیامین
نتانیاهو ،نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی در پایان این سفر گفت :به نخستین
ســفر تاریخیمان به ابوظبی برای آغاز همــکاری و ایجاد روابط میان دو طرف
پایان میدهیم.وی افزود :چارچوب پیشبرد روابط را وضع کردیم و پیش نویس
تفاهمنامهای در زمینههای بانکی و مالی را امضا کردیم و اکنون به امضای پیش
نویسهای بیشتر در زمینههای گردشگری ،تجارت و هواپیمایی چشم دوختهایم.

واشنگتن هفت مقام باروسی
را تحریم میکند

خبرگزاری رویترز نوشــت :یک مقام آمریکایی که نخواســت نامش فاش شود
از تحریم هفت مقام باروســی به دلیل دخالت در انتخابات و خشــونت علیه
معترضان این کشور خبر داد.یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا سه شنبه
گفت :آمریکا در حال بررسی تحریم علیه هفت باروسی است که در جعل نتایج
انتخابات  ۹اوت ( ۱۹مرداد) و خشــونت علیه اعتراضات صلح آمیز نقش داشته
اســت .این مقام که نخواست نامش فاش شود ،افزود :در صورت مداخله آشکار
روسیه در باروس ،واشنگتن تحریمهایی علیه مسکو نیز در نظر خواهد گرفت.
در خبر درج شده در این خبرگزاری انگلیسی با عنوان «ایاات متحده تحریمها
به دلیل تقلب در انتخابات و خشونت علیه معترضان تحریمهایی علیه باروس
در نظر میگیرد» آمده است :تاکنون این مقام مفصلترین توضیحات را از زمان
گفت وگوهای «اســتیون بیگن» معاون وزیر امور خارجه آمریکا در مســکو در
هفته گذشته ارائه داده است؛ جایی که وی به مقامات بلندپایه روس در خصوص
هرگونه استفاده آشکار از زور در باروس هشدار داد« .وادیمیر پوتین» رییس
جمهوری روسیه هفته گذشته هم از آمادگی یک نیروی پلیس ذخیره برای دفاع
از «الکســاندر لوکاشنکو» رییس جمهوری باروس که به مدت  ۲۶سال در این
ســمت باقی مانده در نظر دارد .هرچند وی تاکید کرد در حال حاضر نیازی به
گسیل این نیرو نمیبیند .باروس که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
بخشی از خاک روسیه بشمار میآمد ،همچنان روابط نزدیک سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی با مسکو داشته و به یک اتحاد نظامی به رهبری روسیه تعلق دارد.

آغاز رایزنیهای نخست وزیر مکلف لبنان
برای تشکیل دولت

نخست وزیر لبنان دیروز (چهارشنبه) رایزنیهایش را با فراکسیونهای پارلمانی
برای تشکیل دولت آغاز کرده است؛ این امر یک روز پس از آن صورت گرفت
که رئیس جمهوری فرانسه اعام کرد احزاب سیاسی لبنان متعهد شدند دولت
جدید این کشور ظرف حداکثر دو هفته دیگر تشکیل شود .به نوشته روزنامه
فرامنطقهای الشــرق ااوســط ،مصطفی ادیب ،نخست وزیر مأمور به تشکیل
کابینه لبنان امروز رایزنیها در مقر اقامت نبیه بری ،رئیس پارلمان این کشور
را به دلیل تعطیلی ســاختمان پارلمان در نتیجه انفجار بندر بیروت آغاز کرد.
رایزنیهای ادیب با دیدار نخست وزیران سابق و سپس فراکسیونهای پارلمانی
آغاز شده اســت.معمواً روند تشکیل دولت در لبنان ،امری سخت میباشد و
هفتهها و یا ماهها به طول میانجامد اما فشار فرانسه واضح و آشکار بود به ویژه
اینکه امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانســه متعهد شده اواخر سال جاری
میادی برای سومین بار به لبنان باز میگردد و حتی از طرفهای سیاسی این
کشور جهت سفر به پاریس در ماه آتی میادی به منظور ارزیابی اقدامات اتخاذ
شــده و تاشهای صورت گرفته در نشستی که همزمان با کنفرانس حمایت
بینالمللی لبنان با همکاری ســازمان ملل برگزار خواهد شد ،دعوت به عمل
آورد.مصطفی ادیب ( )۴۸ساله روز دوشــنبه ساعاتی قبل از ورود ماکرون به
لبنــان برای دومین بار از زمان انفجار مهیب بندر بیروت در چهارم اوت مأمور
تشکیل دولت جدید شد.

رایزنیهای روسیه و ترکیه در مسکو
درباره سوریه

فرســتاده ویژه رئیس جمهور روسیه به سوریه و معاون وزیر خارجه روسیه
در مســکو با هیاتی از ترکیه به ریاست معاون وزیر خارجه این کشور دیدار
کردند .به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم ،طبق اعام وزارت خارجه روسیه،
در دیدار الکســاندر اورنتیف ،فرستاده ویژه وادیمیر پوتین ،رئیس جمهور
روسیه به سوریه و سرگئی ورشینین ،معاون وزیر خارجه این کشور با هیاتی
ترکیهای به ریاست ســادات اونال ،معاون وزیر خارجه ترکیه بحث مفصلی
درباره مجموعه ای از مســایل مربوط به سوریه با تمرکز بر ماموریت حفظ
ثبات در سوریه و پیشبرد روند سیاسی انجام شد.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
اکبر عبدی
اکبر عبدی آقاباقر (زاده  ۴شهریور  ۱۳۳۹در اردبیل) از
بازیگران ســینما و تلویزیون ایران و دارنده نشان درجه
یک فرهنگ و هنر است .اکبر عبدی از هنرجویان مدرسه
هنر و ادبیات صدا و ســیما بودهاست .عبدی سپس در
سال  ۱۳۶۳با فیلم جنجال بزرگ بازی در سینما را آغاز
کرد و پــس از آن در فیلم های مردی که موش شــد،
اجاره نشین ها ،گراند سینما و ای ایران توانست قابلیت
های خــود را در ایفای نقشهای کمدی ثابت کند .نوع
چهره عبدی و بازیهای او به قدری در زمینهی کمدی
منحصر بهفرد بود که حتی در فیلم مادر در نقش معلول
و در فیلم سفر جادویی در دو نقش میانسالی و کودکی
اش ظاهر شــد و توانســت به محبوبیت خوبی در میان
مخاطبین ســینمایی دست پیدا کند ،این امر حتی در فیلم های دلشدگان و آقای شانس هم مشهود
بود .عبدی را بیشتر به خاطر بازیهای کمدی و طنز میشناسند .وی اصالتاً اهل روستای آقاباقر اردبیل
اســت؛ و در هشتم دی ماه  ۱۳۹۴کلید طایی اردبیل به ایشان تقدیم شد .از بازیهای بهیادماندنی او
ســپس میتوان به فیلمهای هنرپیشه (محسن مخملباف) و آدمبرفی (داود میرباقری) اشاره کرد .اکبر
عبدی نیمه اول دهه هشــتاد را در سکوت سینمایی سپری کرد و تا حدودی از محبوبیت و شهرت او
کاسته شد .بازی او در چند فیلم کمدی در اواخر دهه هفتاد هم خیلی مورد توجه واقع نشد و با وجود
اینکه در سال  ۱۳۸۰و در جشنواره بیستم فیلم فجر برای بازی در فیلم نان و عشق و موتور هزار نامزد
جایزه شد ،اما با اینحال بسیاری معتقدند که او از دوران اوج خود ،یعنی زمانی که از مشهور و پولسازترین
بازیگران کشور بود ،فاصله گرفتهاست .در تاریخ  ۱۲بهمن  ۱۳۹۶در آیین نکوداشت افتتاحیه جشنواره
فجر مجددا از وی تقدیر شد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

تهرانمیزبانقومبنیاسد

فناوری جدیدی که کاغذ
را به تبلت تبدیل میکند!

ورزشی

پژوهشگران فناوری جدیدی ابداع کردهاند که به ورقههای کاغذ این
امکان را میدهد تا مانند تبلت ،موســیقی پخش کنند و هوشمند
باشــند .آنها در این پژوهش ،یک فرآیند ساده چاپ ابداع کردهاند
کــه میتواند هر نوع کاغذ یا بســتهبندی مقوایی را به صفحهکلید
یا هر نوع رابط ســاده دیگر میان انســان و ماشین تبدیل کند .این
نخســتین بار اســت که یک ابزار الکترونیکی مبتنی بر ورقه کاغذ
معرفی میشود .ما روشی ارائه دادهایم که کاغذ را به دافع آب ،روغن
و غبار تبدیل میکند .برای این کار ،ما کاغذ را با ایهای از مولکولها
پوشــاندیم تا امکان چاپ چندین ایه از مدارها را روی کاغذ فراهم
کنیم .این نوآوری میتواند به ســاخت راحتتر حســگرهای فشار
کمک کند که نیازی به باتری خارجی ندارند.

مکتب دیکتاتورها
مکتــب دیکتاتورها کتابی سیاســی از نویســنده
ایتالیایی ،اینیاتســیو ســیلونه اســت که در آن به
فلسفه وجودی فاشیســم و دیکتاتورها میپردازد.
این کتاب هرچند شــکلی داســتانی دارد اما رمان
نیست و در آن شــخصیتهای اصلی فقط پیرامون
موضوعات سیاسی به گفتوگو میپردازند.این کتاب
که ســیلونه همزمان با کتاب نان و شراب مشغول
نوشــتن آن بود ،داســتان دو آمریکایی مشکوک و
عجیــب – یکی جوجه دیکتاتور و دیگری مشــاور
ایدئولوژیکی او – اســت که یکسال مانده به آغاز
جنــگ جهانی دوم به اروپا که در زمینه دیکتاتوری
تجربههای بسیار دارد ،سفر میکنند تا در این مورد
با کســب اطاعات مفید بتوانند یک دیکتاتوری موفق در آمریکا ایجاد کنند .در سراسر اروپا با
آدمهای زیادی صحبت کردهاند و حال برای فراگیری شگردها و رمزهای بیشتر به سراغ کسی
میروند که یک عمر مشغول مبارزه با استبداد بوده است .آنها به سراغ این تبعیدی ایتالیایی
– تومازوی کلبی – میروند که میتوان او را خود نویسنده تلقی کرد .همانطور که گفته شد
کتاب نه در قالب رمانی متعارف که بیشتر به صورت اثری تئوریک در تحلیل و نقد دیکتاتوری
نگاشته شده است .اینکه چگونه دیکتاتوری از ناآگاهی و تحریک اذهان تودهها برای ماندن در
حکومت استفاده میکند .اینکه چطور مردم را با خود همراه میکند ،مخالفان خود را سرکوب،
رســانهها را به خدمت خود میگیرد و در کل بــا چه اصولی قدرت خود را حفظ میکند و در
این میان خود شخص دیکتاتور دارای چه فاکتورها و شخصیتی باید باشد و چگونه از ضعفها
و ناآگاهی جامعه به نفع خودش سود ببرد.

فرهنگ

انکار عجیب فدراسیون کوهنوردی درباره ارائه خدمات در دماوند!
در حالی که صعود به دماوند در چند هفته گذشته با توجه به شیوع کرونا ممنوع شده بود اما شاهدیم که همچنان جمعیت زیادی برای صعود
به این کوه اقدام می کنند .از عکس ها و فیلم های منتشر شده به راحتی می توان فهمید که پروتکل های بهداشتی هنگام صعود به این کوه
رعایت نمی شود .فدراسیون کوهنوردی به عنوان متولی صعودهای ورزشی در ایران بارها اطاعیه هایی در خصوص ممنوعیت صعود و بحث
های حاشیه ای آن صادر کرد که بیشتر این اطاعیه ها نتوانست مقبول واقع شود .در جدیدترین اطاعیه این فدراسیون نکات عجیبی به چشم
می خورد .این اطاعیه جدید که در پاسخ به شبهات ایجاد شده در خصوص ارائه خدمات پناهگاه های این فدراسیون هنگامی که اعام کرده
بود پناهگاه هایش هیچ خدماتی را به کوهنوردان نمی دهد ،صادر شده است اما پرداختن به آن خالی از لطف نیست .فدراسیون در این اطاعیه
اعام کرده است که "با توجه به رویکردهای بازدارنده نسبت به شیوع کرونا در استان مازندران ،ممنوعیت صعود به دماوند از سوی بخشداری
محترم اریجان در تاریخ  ۱۵مرداد  ۹۹به فدراســیون اباغ گردید و خواســتار اطاع رسانی به کوهنوردان و همکاری در این زمینه شدند.
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی نیز بنا بر وظیفه اخاقی و انسانی بارها و بارها از طریق مبادی مختلف این ممنوعیت و محدودیت
را اطاع رسانی و بادرنگ سرویس دهی معمول قرارگاههای خود در منطقه دماوند را به حالت تعلیق درآورد".

تخت گاز

اسماعیل سعادت درگذشت
اســماعیل سعادت در سن ۹۵ســالگی درگذشت ،.این
نویسنده و مترجم صبح دیروز ( ۱۲شهریورماه  )۱۳۹۹از
دنیا رفت.فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پی درگذشت
این عضو پیوسته خود نوشته است :فرهنگستان زبان و
ادب فارسی ضایعه درگذشت این دانشمند گرانمایه را
به جامعۀ علمی و فرهنگی و دوســتداران و عاقهمندان
و خانوادۀ ایشــان تسلیت میگوید و برای وی از خداوند
کریم آمرزش و آرامش روان مســئلت میکند.اسماعیل
ســعادت در سال  ۱۳۰۴در خوانسار متولد شد .در سال
 ۱۳۲۲راهــی گلپایگان و ســپس عازم تهران شــد .در
ســال  ۱۳۲۴پس از فارغالتحصیل شدن از دانشسرای
مقدماتی ،به شــغل آموزگاری در تهران مشغول شد .در
سال  ۱۳۳۰در رشته زبان فرانسه و انگلیسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مدرک کارشناسی گرفت
و در ســال  ۱۳۳۱که تحصیات دانشگاهی را به پایان رسانید ،از آموزگاری به دبیری ارتقا یافت .او در
سال  ۱۳۴۷از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی ارشد زبانشناسی گرفت.سعادت نویسنده ،زبانشناس
و مترجم آثار فلسفی ،عضو شورای عالی ویرایش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ،مدیر گروه
دانشنامۀ تحقیقات ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو پیوسته فرهنگستان بود.
برخی از آثار او عبارتاند از:
زندگی میکل آنژ ،رومن روان (ترجمه)؛ تلخکامیهای ســوفی ،کنتس دوسگور (ترجمه)؛ ایزابل ،آندره
ژید (ترجمه)؛ کشــفیات نوین در روانپزشکی ،کلیفورد آلن (ترجمه)؛ شیر و جادوگر ،سی .اس .لویس
(ترجمه از متن انگلیسی)؛ عصر بدگمانی ،ناتالی ساروت (ترجمه)؛ اخاق ،جورج ادوارد مور (ترجمه از
متن انگلیسی)؛ بخشی از سیر فلسفه در جهان اسام ،ماجد فخری (ترجمه از متن انگلیسی)....

معرفی تویوتا لندکروزر پرادو  2021با پیشرانه قویتر
اندکی پس از بهروزرســانی فنی و تجهیزاتی در بازار ژاپن ،تویوتا اقدام به معرفی نســخه بهروز شده لندکروزر پرادو در بازارهای
اروپایی کرده است .بزرگترین تغییر این خودرو معرفی پیشرانه ارتقا یافته  ۴سیلندر  ۲.۸لیتری توربودیزل است که هماکنون
قدرت  ۲۰۴اسب بخاری و گشتاور  ۵۰۰نیوتون متری تولید میکند .قدرت و گشتاور این پیشرانه نسبت به قبل به ترتیب ۲۷
اســب بخار و  ۵۰نیوتون متر بیشــتر شده است .در نتیجه این تغییر لندکروزر پرادو ( ۲۰۲۱در اروپا فقط با نام لندکروزر عرضه
میشود) شتاب صفر تا  ۹.۹ثانیهای و حداکثر سرعت  ۱۷۵کیلومتر در ساعتی دارد که نسبت به قبل چند دهم ثانیهای بهبود یافته
است .موضوع جالب اینکه خودروی موردبحث در روسیه و دیگر کشورهای عضو شوروی سابق قدرت کمتر یعنی  ۲۰۰اسب بخار
دارند .مصرف سوخت متوسط و آایندگی دیاکسید کربن این شاسیبلند نیز کاهش یافته است .لندکروزر پرادو  ۲۰۲۱هماکنون
مصرف سوخت  ۷لیتر در هر صد کیلومتر داشته که نسبت به قبل هفتدهم لیتر کاهش یافته است .همچنین آایندگی نیز با
کاهش  ۱۸گرمی به  ۱۹۲گرم در هر کیلومتر رسیده است .دلیل این بهبود نیز استفاده از تکنولوژی استارت/استاپ تویوتاست.
نیروگاه آهنین یاد شده همچنان با گیربکس  ۶سرعته اتوماتیک و سیستم چهار چرخ محرک همکاری میکند.

سازنده دومین واکسن روسی
کروناویروس نیز انتخاب شد
روسها اعام کردند که ســازنده دومین واکسن کرونا ویروس این
کشــور انتخاب شده اســت .به گفته وزیر صنعت و تجارت روسیه،
قرار است شرکت "بیوکاد"(  )Biocadدومین واکسن کروناویروس
روسها را به تولید برســاند .بنا به اعــام او ،بیوکاد از مراحل اولیه
تولید دومین واکسن کرونا روسها برای انجام این کار انتخاب شده
است .دومین واکسن کرونا ویروس روسها در یک آزمایشگاه سابق
تحقیقاتی ساحهای بیولوژی در سیبری که متعلق به شوروی بود،
ساخته شــده که هماکنون یک موسسه ویروسشناسی پیشرو در
جهان است .دومین واکســن روسها که برای "کووید "۱۹-توسط
مرکز تحقیقات ویروسشناسی و زیست فناوری "وکتور"()Vector
ساخته شده است.

زادگاهتان میلیونها سال قبل
کجا بوده است!؟
یک نقشــه تعاملی که توسط یک دیرینشناس آمریکایی طراحی شده
اســت ،به شما اجازه میدهد تا ببینید شهر شما در زمین باستان کجا
واقع بوده اســت .آیا میخواهید بدانید که زادگاه شــما میلیونها سال
پیش در زیر آب غرق بوده اســت یا نه؟ آیا میخواهید بدانید که چقدر
به تاریخیترین وقایع زمینشناسی نزدیک بوده اید؟ اکنون با این نقشه
میتوانید .یک دیرینه شــناس مستقر در کالیفرنیا به نام "ایان وبستر"
یک نقشــه تعاملی ایجاد کرده است که به مردم اجازه میدهد ببینند
که شهرهایشــان طی بیش از  ۷۵۰میلیون ســال رانش قارهها چقدر
دور شدهاند .این نقشه شامل طیف وسیعی از ویژگیها مانند دادههای
تاریخی است که به کاربران کمک میکند تا اطاعات بیشتری در مورد
دورههای تاریخی سیاره زمین کسب کنند.

