دریادار امیر رستگاری:

ایران جزو  5کشور اول جهان در شناورهای تندرو

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

مدیرعامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت :در حوزه شناورهای تندرو جزو  ۵کشور اول دنیا هستیم که قابلیت طراحی و ساخت قایق های تندرو موشک
انداز با ســرعت بیش از  ۱۳۰کیلومتر بر ســاعت را داریم .دریادار امیر رستگاری مدیرعامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به
افتتاح نمایشگاه نهضت قطعهسازی وزارت دفاع ،اظهار داشت :نیروهای مسلح بعد از پیروزی انقاب اسامی با پدیده تحریم مواجه شدند و با فاصله خیلی کمی
هم وارد جنگ تحمیلی شدیم .با ورود به جنگ نیاز به قطعات بیشتر شد و قطع شدن زنجیره تامین از جمله بحرانهایی بود که نیروهای مسلح با آن مواجه بودند
که از همان زمان نهضت قطعهسازی در نیروهای مسلح آغاز شد....
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بررسی روند تغییرات قیمت

شرایط دشوار دهکهای پایین

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

لبنان با «ادیب» کجا میرود
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رییس انجمن صنایع قطعهسازی

تفاوت  50تا  120میلیونی قیمت
خودرو از کارخانه تا بازار
رییس انجمن صنایع همگن قطعهســازی اظهار داشت :قیمت خودرو در حال حاضر اختاف بسیار زیادی
با قیمت بازار دارد ،این اختاف قیمت از  ۵۰میلیون تومان شــروع و تا  ۱۲۰میلیون تومان متغیر اســت.
محمدرضا نجفیمنش در مورد منتفی شــدن ورود خودرو به بورس گفت اظهار داشت :از ابتدای امر قرار
بر ورود خودرو به بورس نبود و تنها در حد یک پیشــنهاد مطرح شــده است .قیمت خودرو درحالحاضر
اختاف بســیار زیادی با قیمت بازار دارد ،این اختاف قیمت از  ۵۰میلیون تومان شروع و تا  ۱۲۰میلیون
تومان متغیر است.....
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وضعیت رشد اقتصادی از پارسال تا امسال

ثبت  11مورد رشد منفی
3

چرا خبری از واریز پول فروش
سهام عدالت نیست؟
3

شنبه دلهره آور «کرونا»:

مبادا پشیمان شویم!

اصرار مســئوان وزارت آموزش و پرورش بر حضور دانش آموزان در اولین روز بازگشــایی مدارس،
با واکنش های مختلفی همراه شــده اســت .در حالی که از مدتها قبل مسئوان وزارت بهداشت و
فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کانشهر تهران ،نسبت به وضعیت کرونا در فصل پاییز ابراز نگرانی
کرده و اصرار بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح جامعه دارند ،اما حاا مسئوان وزارت آموزش
و پرورش ،بر حضور دانش آموزان در اولین شــنبه ســال تحصیلی جدید ،اصرار دارند.وزیر آموزش و
پرورش ،در آخرین اظهار نظر خود ،گفته است که حضور دانش آموزان در مدارس با هماهنگی وزارت
بهداشت بوده است!!این در حالی است که مقامات ارشد وزارت بهداشت ،از چند روز قبل و به دنبال
انجام مسافرتهای تعطیات پشت سر گذاشــته ،عنوان داشتهاند که ترکشهای این سفرها ظرف
روزهای آتی خودنمایی خواهد کرد.یعنی اینکه باید این روزها ،بیشتر از ایام گذشته نسبت به رعایت
پروتکلهای بهداشــتی و ترددهای غیر ضروری در سطح جامعه ،حساس باشیم.در اولین واکنش به
بازگشایی مدارس با حضور دانش آموزان ،عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی،
در نامهای سرگشاده به ستاد ملی مبارزه با کرونا ،درخواست کرد از جان میلیونها دانش آموز دفاع
کند.وی در این نامه عنوان داشــته است که «دســتور» جناب وزیر ،با شرایط حاکم بر همه گیری
ویروس کرونا و وضعیت «قرمز» بســیاری از مناطق کشــور ،همخوانی ندارد .به خطر انداختن جان
میلیونها دانش آموز و آموزگار و خانوادههای ایشان ،و دخالت در کارشناسی تخصصی نحوه مقابله
و مبارزه با بیماری از سوی مسؤلین غیرمرتبط با امور بهداشتی ،میتواند در کمترین فاصله زمانی به
یک فاجعه انسانی تبدیل شود.اصرار مسئوان وزارت آموزش و پرورش برای حضور دانش آموزان در
مدارس ،قدری تعجب آور است .زیرا ،در سالهای گذشته نیز که همه چیز عادی بود ،اغلب مدارس
با مشکاتی برای شروع سال تحصیلی مواجه بودند و بعضاً شاهد بودیم که برخی کاسهای درس
هنوز معلم ندارند و… ،اما اینکه در شرایط کرونایی چرا اصرار بر حضور دانش آموزان در مدارس است،
ســوالی است که مسئوان وزارت آموزش و پرورش باید پاسخ بدهند.سعید نمکی وزیر بهداشت ،به
عنوان متولی ســامت جامعه ،در واکنش به بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کاسهای
درس ،عنوان داشته است که هر جا ببینیم سامت بچهها تهدید میشود ،ورود خواهیم کرد.همچنین،
علی رضا زالی فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کانشهر تهران ،وضعیت پایتخت را با توجه به حجم
ســفرها و جمعیت شــناور آن ،نگران کننده عنوان داشته است.وی افزود :بالغ بر  ۱۴میلیون و ۸۰۰
هزار نفر در استان تهران سکونت دارند .از طرفی پدیده سکونتهای غیر رسمی در استان بسیار شایع
اســت ،به طوری که  ۱۲تا  ۱۳درصد شهروندان در سکونتگاههای غیر رسمی زندگی میکنند ،این
افراد وضعیت بهداشتی ضعیفی دارند و کنترل بیماری در این مناطق به مراتب سختتر است.فرمانده
ستاد مقابله با کرونا در کانشهر تهران ،گفت :روزانه  ۸۵۰هزار نفر از مترو و  ۸۰۰هزار نفر از اتوبوس
استفاده میکنند و حدود  ۷۵هزار تاکسی تحت پوشش اتحادیه تاکسیرانی مشغول به خدمت رسانی
هســتند .یکی از دایلی که نگرانی بازگشایی مدارس را دوچندان میکند ،افزایش استفاده از وسایل
حمل و نقل عمومی است.در همین حال ،خانوادههای زیادی حاضر نیستند فرزندان خود را به مدرسه
بفرســتند و اصرار دارند که ســال تحصیلی جدید غیر حضوری باشد .این در حالی است که همگان
خوب میدانیم کنترل وضعیت بهداشتی در مدارس دولتی ،تقریباً صفر است .زیرا ،حجم زیاد دانش
آموز و شــلوغی کاسها ،این اجازه را به مسئوان مدرسه نمیدهد که توان کنترل بچهها را داشته
باشند .مدارسی که در تأمین هزینههای خود مانده اند ،چگونه میتوانند نسبت به رعایت پروتکلهای
بهداشتی و تهیه ماسک و محلولهای ضد عفونی و… ،اقدام کنند.در همین حال ،با موج دوم کرونا ،به
یکباره میزان ابتای کودکان به این بیماری افزایش یافت و تمامی ذهنیتهای قبلی از اینکه بچهها
کرونا نمیگیرند ،رنگ باخت .حاا ،بچهها نیز به عنوان عامل انتقال بیماری و ناقل ویروس شناخته
میشوند.امیدواریم بازگشایی مدارس با حضور دانش آموزان ،با پشیمانی همراه نشود .شنبه دلهره آور
«کرونا» از راه رسید و باید بیش از پیش مراقب بچهها باشیم.

وزیر دفاع درافتتاح نمایشگاه «نهضت قطعه سازی» بومی پیشرفته

۳۸هزار قطعه را تولید میکنیم
۲۰۰میلیون دار صرفهجویی ارزی داشتیم

وزیــر دفاع با بیان اینکه امروز به لطف خدا بیش از  ۳۸هزار قطعه را تولید
میکنیم ،تصریح کرد :با ساخت این مواد برای یکسال بیش از  ۲۰۰میلیون
دار صرفه جویی ارزی داشتیم.امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مســلح در آئین افتتاح و بازگشایی این نمایشگاه که به همت سازمانهای
صنعتی وزارت دفاع برگزار شــد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در
دیدار ویدئو کنفرانسی با هیئت دولت در دوم شهریور ماه سال جاری ،تبلور
و تحقق نهضت قطعه ســازی در نیروهای مســلح و وزارت دفاع را اقدامی
ارزشمند ،انقابی و جهادی دانست و گفت :وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مســلح در لبیک گویی به فرمان ارزشمند معظم له و نمایش عینی اقتدار
نیروهای مســلح و وزارت دفاع در محقق ســاختن قابلیتها ،ظرفیتها و
توانمندیهای سراسر کشور در حوزه نهضت قطعه سازی و موفقیت بزرگ
در شکســتن تحریمهای ظالمانه و رفع هرگونه وابستگی به نظام سلطه و
کمک راهبردی به بخش صنعت ملی در جهت برون رفت از بحرانهای پیش
رو بزرگترین نمایشگاه نهضت قطعه سازی نیروهای مسلح را با هدف تحقق
شــعار «ما میتوانیم» در سال جهش تولید با شعار صنعت دفاعی پشتوانه
صنعت ملی افتتاح کرده اســت.امیر حاتمی این نمایشگاه را تبلور واقعی و
عینی نهضت قطعه ســازی در کشــور به برکت  ۴دهه عمر پربرکت نظام
اســامی در نیروهای مسلح است دانست و افزود :این نمایشگاه در دو حوزه
نظامی و غیرنظامی با نمایش  ۲۰۰۰قطعه ،دستاوردهای ارزشمند نیروهای
مسلح در ساخت مواد فلزی ،مواد غیرفلزی ،سوخت ،مواد پرانرژی ،سرجنگی،
هدایت و ناوبری ،کنتــرل ،اویونیک ،الکترواپتیک ،ارتباطات ،رادار ،جنگال،
ســایبرو فناوری اطاعات ،انرژی ،تولید و توزیع توان ،موتور و پیشران و …
را در معرض دید قرار داده است.وزیر دفاع ادامه داد :نمایشگاه نهضت قطعه
سازی در شاخهی غیر نظامی نیز با نمایش دستاوردهای نیروهای مسلح از
سرریز دانش صنعت دفاعی در حوزه نفت ،نیروگاه ،گاز ،پتروشیمی ،خودرو،
ریلی ،بهداشت و سامت ،صنعت هوایی ،دریایی و ارتباطات و مخابرات راه
کارهای خروج از بن بست تحریمها را به معرض نمایش گذاشته است.امیر
حاتمی با بیان اینکه نهضت قطعه سازی وزارت دفاع در شرایط تحریم شکل
گرفته اســت گفت :سال گذشته رونق تولید در بخشهای مختلف کشور و
بویژه در حوزه دفاعی به طور کامل عینیت یافت و امسال نیز در سال جهش
تولید شــاهد دســتاوردهای فاخری در زمینه دفاعی و نظامی بودیم و این
نهضت باید به بخش ملی نیز تسری یابد تا شاهد یک انقاب و دگرگونی در
حوزه صنعتی کشــور باشیم.وزیر دفاع با بیان اینکه نهضت قطعه سازی در

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :تاکنون  ۳۸۲هزار و  ۷۷۲نفر
در کشــور به طور قطعی بــه ویروس کرونا
مبتا شده و با فوت  ۱۱۸نفر در  ۲۴ساعت
گذشته ،تعداد جان باختگان کرونا در کشور به
 ۲۲هزار و  ۴۴نفر رسیده است.سیما سادات
اری درباره آخرین آمار مبتایان قطعی به
ویروس کرونا و موارد فوت ناشــی از ابتا به
این ویروس در کشور بیان کرد :تا دیروز ۱۴
شهریور  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،دو هزار و  ۲۶بیمار جدید مبتا
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که یک
هزار و  ۷۳نفر از آنها بســتری شدند .با این
حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور
بــه  ۳۸۲هزار و  ۷۷۲نفر رســید.وی ادامه
داد :متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،

وزارت دفاع با همکاری بخشهای خصوصی ،شرکتهای دانش بنیان و سایر
مراکز صنعتی به موفقیت رسیده است گفت :این نهضت از قابلیت و ظرفیت
کاملی در رفع نیاز صنایع و شرکتهای مختلف برخوردار است.
وزیر دفاع با بیان اینکه نیروهای مســلح و وزارت دفاع به عنوان پیش قراول
خودبــاوری ،خود اتکایی و نگاه به درون همــواره در حفظ و ارتقای قدرت
بازدارنگی جمهوری اســامی و همچنین تولید قدرت ،پیش رونده و پیش
برنده بوده اند افزود :وزارت دفاع آماده اســت تا از ســرریز دانش دفاعی و
همت متخصصان صنعت دفاعی همانگونه که در بخش بهداشــت و درمان
با تولید انواع تجهیزات درمانی و بهداشــتی نقش مؤثری در کنترل شیوع
کرونــا ایفا کردند و در بخش خودرویی نیز با تولید قطعات گلوگاهی کمک
شایانی به بخش خودروسازی کشور کردند؛ سایر بخشهای صنعتی کشور
را نیــز یاری کند.امیر حاتمی با بیان اینکه تجهیزات به نمایش در آمده در
حوزه غیر نظامی برابر درخواســت و به سفارش بخشهای مختلف صنعتی
کشور ساخته شده اســت گفت :وزارت دفاع از ظرفیت و توانمندی باایی
در حوزه تولید انواع قطعات پیچیده و حساســی که مورد تحریم کشورهای
بیگانه است برخوردار اســت.وزیر دفاع با بیان اینکه صنعت دفاعی همواره
در جهت رفاه و آســایش و امنیت ملی خود را موظف به حمایت از صنعت
ملی میداند تصریح کرد :اجازه نخواهیم داد دشمنان و نظام سلطه با تنگ
نمودن حلقه اقتصادی ،چرخه تولید کشور را متوقف کنند.امیر حاتمی گفت:
دشمنان جمهوری اسامی ایران تاشهای زیادی برای ضربه زدن به ایران
انجام میدهند که یکی از آنها تاش برای غیر فعال کردن کارخانههای ایران
اســت .آنها تاش میکنند با جلوگیری از فروش قطعات مختلف این کار را
انجام دهند.وی افزود :یکی از کارهایی که در کشور به جد دنبال شده تأمین
قطعات برای صنایع مختلف کشور است که وزارت دفاع به دلیل آنکه زودتر
از بقیه مورد تحریم واقع شــدند در این حوزه پیش قراول اســت.وزیر دفاع
ادامــه داد :امروز به لطــف خدا بیش از  ۳۸هزار قطعه را تولید میکنیم که
در این نمایشگاه  ۲هزار قطعه را به نمایش گذاشته ایم .فقط در حوزه مواد
فلزی و غیر فلزی ما نیاز مند بیش از  ۴۸هزار نوع ماده بودیم که با ساخت
این مواد برای یکسال بیش از  ۲۰۰میلیون دار صرفه جویی ارزی داشتیم.
وزیر دفاع خاطر نشان کرد :در این نمایشگاه میخواهیم بگوییم که نهضت
قطعه ســازی در نیروهای مسلح نمود عینی دارد .همچنین یک گیربکس
دریایی برای اســتفاده در انواع شناورها نیز رونمایی شد که ما را یک گام به
اهدافمان نزدیک تر میکند.

مقایسه بافت جمعیتی لبنان با هر کشوری در جهان انسان را به هیچ
تشابهی نمیرساند .اقتصاد لبنان با بسیاری از اقتصاد ها متفاوت است.
سیاست در لبنان با شرایط حزبی در بسیاری از کشور ها متفاوت است.
روابط اجتماعی در لبنان با حتی کشــورهای همجوار خود لبنان هم
فــرق دارد لذا اگر می بینیم بــرای لبنان اتفاقاتی می افتد که برای ما
ایرانیان یا حتی دیگر کشــور ها مشابه این اتفاقات نیافتاده  ،فلذا این
وقایع را خاص این کشــور بدانید .انفجار در بندر بیروت هزینه ای به
لبنان تحمیل کرده که کشور و دولت مجبورند با آام و مصیبت های
آن بسازند .موقعیت ژئوپولیتکی در لبنان چشم طمع کشورهای دیگر
را از لبنــان و از لبنانی هــا نخواهد برید .و این همه زمینه مدیریتی را
فراهم می آورد که نوعا و گاه و بی گاه دستخوش حوادثی غیر مترقبه
بوده و هستند و خواهند بود .نقش رئیس جمهور لبنان در اداره کشور
بسیار حساس است و این خود نوعی تفاوت ساختاری در راهبرد های
کوتاه و میان برد و دراز مدت ایجاد میکند .جریان  ۱۴مارس در لبنان
با حمایت سعودی و فرانســه گاها دست برنده را در لبنان بازی کرده
اســت .و انتخاب مصطفی ادیب یکی از همین دست های برنده است.
تقریبا همه ملت های منطقه و علی الخصوص خود لبنانی ها بر این امر
واقفند که مصطفی ادیب با سابقه اقدامات جهت دار بسود فرانسه  ،یک
فرانسوی تمام عیار است ،طوری که کاخ الیزه او را عامل خود می داند،
به ویژه آنکه ادیب دارای تابعیت و همســر فرانسوی و پدر همسرش
نیز از جمله افراد بسیار نزدیک به کاخ الیزه است.مصطفی ادیب دارای
دکترای حقوق و علوم سیاســی است .ادیب مدرس حقوق بینالملل،
قانون اساسی ،جغرافیای سیاســی و روابط بینالملل در دانشگاههای
مختلف لبنان و فرانسه است .وی در سال  ۲۰۰۰تدریس در دانشکده
نظامی بیروت را آغاز کرد و به عنوان اســتادیار در دانشگاههای لبنان
مشــغول به کار شد .او رئیس جمعیت حقوق بینالملل و انجمن علوم
سیاســی لبنان و عضو جمعیت فارغ التحصیان دانشگاههای فرانسه
و انجمن عربی علوم سیاســی و جمعیت بینالمللی قانون اساســی و
مرکــز دیده بان برای صلح پایدار داخلی هم بوده اســت و اکنون و با
این سوابق نامزد تشکیل کابینه جدید لبنان است .درحالی فرانسویها
برگه «ادیب»برای تصدی پست نخستوزیری و تشکیل کابینه جدید
در لبنــان را رو کــرده اند که بایدها و نبایدهای بســیاری پیش روی
ادیب وجود داردکه موفقیت وی در تشکیل دولت را با ابهاماتی مواجه
میکند .این ابهامات فرایند تعارض بخشی را بین احزاب ملی و دینی و
اقلیت های مذهبی بوجود می آورند .شرایط امروز لبنان حتی از شرایط
زمان رفیق حریری حساس تر است .چشم براق شده رزیم صهیونیستی
و دندانهای مســلح و کروچه های خصومت از دندان های این همسایه
نابکار مشهود است  .حزب اله در لبنان میدان عملی متفاوت یافته است
مردم لبنان حزب اله را می پرســتند امــا تحریکات غربی میدان را بر
هیجان جوان ها در لبنان میگشاید .اخیرا اورگان اورتگاس سخن گوی
وزارت خارجه آمریکا در یک اظهارات کاما مداخله جویانه گفته است
 « :آمریــکا حضور حزب اله در دولت لبنان را نمی پذیرد» این وقاحت
نشان از داشــتن عواملی در لبنان دارد که یحتمل حقوق بگیر سیا یا
دولت آمریکا در لبنان محسوب میشود که سعی میکنند منویات خود
را در ایجاد دولتی کاما ســکوار بر این کشور تحمیل کنند .سیاست
اشــنایان اطاع میدهند که مطرح شدن گزینه مصطفی ادیب با تایید
و موافقت باشگاه نخست وزیران لبنان (سعد الحریری ،نجیب میقاتی،
فؤاد الســنیوره ،تمام سام) همراه بود و این به معنای همراهی و تایید
اغلب جریان ها و جناح های اهل ســنت با نخست وزیری ادیب است.
با علم به اینکه وفاداری ادیب به میقاتی او را از داشــتن روابط خاص و
ویژه با ســعد الحریری و همچنین تمام سام باز خواهد داشت.جریان
های شیعی که در دو جنبش حزب اه و امل ساختار ساز شده است
در خصوص انتخاب مصطفی ادیب به اهمیت آرامش در لبنان بیشــتر
بها داده اند ،ســکوت و همراهی ایشان به معنای تایید ضمنی گزینه
مصطفی ادیب برای تصدی پست نخست وزیری و تشکیل کابینه است،
به ویژه آنکه حزب اه ســابقه خوشــایندی از ادیب در پیشینه دارند،
چراکه وی از جمله کسانی بود که طی مامور بودن در سفارت لبنان در
برلین تاش بسیاری کرد ،تا مانع درج حزب اه در فهرست تروریسم
شــود .همچنین نقش بســیار مهمی در مقابله با ابی سفارت آمریکا
و رژیم صهیونیســتی در زمان ســفارت خود در آلمان در محکومیت
حزب اه ایفا کرد .چنانچه ادیب موفق به تشکیل کابینه شود احتمال
باز گشــت یک توازن نســبی در قدرت فراهم خواهد شد و این توازن
اگر مورد تعرض سیاستهای رژیم صهیونیستی واقع نشود میتواند چند
ســالی به آرامش در لبنان انجامیده و خرابی ها را تا حدی در بیروت
باز سازی کند.
والسام
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 ۱۱۸بیمار کووید ۱۹جان خود را از دســت
دادند و مجمــوع جان باختگان این بیماری
به  ۲۲هــزار و  ۴۴نفر رســید.معاون وزیر
بهداشت گفت :خوشــبختانه تا کنون ۳۳۰
هزار و  ۳۰۸نفر از بیمــاران ،بهبود یافته یا
از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین
 ۳۶۹۵نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹در
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت
قرار دارند.اری افزود :تاکنون ســه میلیون
و  ۳۳۱هــزار و  ۷۳آزمایــش تشــخیص
کووید ۱۹در کشــور انجام شــده است.وی

بیان کرد :بر اساس آخرین اطاعات کرونا در
کشور ،استانهای تهران ،مازندران ،گیان،
قم ،اصفهان ،خراســان رضــوی ،آذربایجان
شرقی ،کرمان ،خراسان شــمالی ،سمنان،
یزد ،زنجــان و قزوین در وضعیت قرمز قرار
دارند .همچنین استانهای آذربایجان غربی،
البرز ،فارس ،لرســتان ،هرمــزگان ،اردبیل،
بوشهر ،کرمانشــاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
خراسان جنوبی ،مرکزی ،ایام ،چهارمحال
و بختیاری ،گلستان و خوزستان در وضعیت
هشدار قرار دارند.

 99شهرستان در وضعیت قرمز هستند
ســخنگوی وزارت بهداشــت درباره آخرین
وضعیت اســتانها از لحاظ رنگ بندی کرونا
اظهار کرد :طبق آخریــن اطاعات دریافتی
از وضعیت بیمــاری در اســتانها ،در حال
حاضــر ۹۹شهرســتان در وضعیــت قرمز و
 ۸۳شهرســتان در وضعیت هشدار بیماری
قرار دارند .بقیه شهرستانهای کشور نیز در
وضعیت زرد یعنی با خطر متوســط و سفید
یعنــی با خطر کم قرار دارنــد.وی ادامه داد:
شهرستانهایی که در هفته گذشته به وضیت

قرمز تبدیل شدند شامل شهرستان ملکان در
اســتان آذربایجان شرقی ،چالدران در استان
آذربایجــان غربی ،شهرســتانهای چادگان
و خوانسار در اســتان اصفهان ،فیروزکوه در
استان اســتان تهران ،شهرستانهای اردل و
فارســان در اســتان چهارمحال و بختیاری،
نهبندان در استان خراسان جنوبی ،سبزوار در
استان خراسان رضوی ،شهرستانهای امیدیه
و بهبهان در اســتان خوزســتان ،شهرستان
خاش در استان سیستان و بلوچستان ،اقلید
در استان فارس ،سیرجان در استان کرمان،
سنقر در استان کرمانشاه ،گچساران در استان
کهگیلویه و بویراحمد ،الیگودرز در اســتان
لرســتان ،شهرســتانهای تنکابن ،جویبار و
عباسآباد در استان مازندران و شهرستانهای
بستک و رودان در استان هرمزگان هستند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
در تماس تلفنی فرمانده کل سپاه با سردار اشتری انجام شد

قدردانی از مردم و نیروی انتظامی در تامین
نظم و امنیت مراسم سوگواری حسینی
فرمانده کل سپاه در تماس تلفنی با سردار حسین اشتری از تاش های مجاهدانه
و هوشــیارانه ناجا در تامین نظم و امنیت مراسم ســوگواری دهه اول محرم و
همکاری مردم در این زمینه قدردانی کرد.به گزارش سپاه نیوز ؛ در پی برگزاری
باشــکوه و متفاوت مراسم دهه اول ماه محرم در سراسر کشور ،سردار سرلشکر
پاسدار حسین ســامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی طی تماس
تلفنی با سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری
اسامی ایران از تاشهای مجاهدانه و هوشیارانه فرماندهان و کارکنان این نیرو
و نیز همکاری مردم در این راستا ،قدردانی و تشکر کرد .سرلشکر سامی تاکید
کرد :خدای بزرگ را شــاکریم که به رغم تبلیغات مســموم دشــمنان اسام و
محرم  ،آیینهای عزاداری سید و ساار شهیدان حضرت اباعبداه الحسین (ع)
در شــرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده با
تدابیر  ،تمهیدات و برنامه ریزی های دقیق و هوشمندانه نیروی انتظامی و هم
افزایی و همکاری ســایر نیروهای اطاعاتی و امنیتی و به ویژه مشارکت مردم
فهیم و قانون مدار کشــورمان  ،در امنیــت کامل و نظم مثال زدنی برگزار و در
وضعیتی متفاوت تجربه منحصر به فردی را در تاریخ ثبت کرد.فرمانده کل سپاه
نقش مشــارکت مردم عزیز و عزادار ایران در برگزاری باشکوه و پرشور و شعور
برنامههای سوگواری تاسوعا و عاشورا در لبیک به توصیههای رهبر عظیم الشان
انقاب اسامی (مدظله العالی )و رعایت پروتکل های بهداشتی را قابل تحسین
و درسآمــوز توصیف و افزود :همکاری و التزام عزاداران و هیئتهای مذهبی به
رعایت توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا بیانگر عزت ،عظمت و کرامت ملت
ایران و پای بندی آنان به صیانت از نعمت امنیت و سامت جامعه بود که در این
شرایط خطیر پلیس مقتدر و مجاهدان سامت را یاری بخشید.

ملتهای مسلمان خیال عادیسازی روابط با
صهیونیستها را نقش بر آب میسازند
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توافق اخیر میان امارات و رژیم صهیونیستی
را بیســرانجام دانســت و گفت :بدون شــک ملتهای مســلمان خیال باطل
عادیســازی روابط با این رژیم غاصب را نقش بر آب خواهند ساخت.به گزارش
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،آیت اه صادق آملی اریجانی در
جلسه امروز این مجمع با اشاره به برگزاری باشکوه عزاداری های دهه اول محرم،
در عیــن التزام هیات های عزاداری به توصیه ها و محدودیت های بهداشــتی
گفت:اکثریت قاطع مردم عزادار و ارادتمندان اهل بیت (ع) در برگزاری مراســم
محرم امسال متعهد و ملتزم به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی بودند و از این
بابت خداوند متعال را شاکریم که ملت مسلمان ایران با رعایت دستور العمل های
بهداشــتی بار دیگر ارادت و محبت خالص خود را به ابا عبداه الحسین (ع) به
بهترین نحو نشان دادند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «برگزاری منظم و
شکوهمند آیین های سوگواری اباعبداه الحسین (ع) با رعایت محدودیت های
بهداشتی» را توفیق الهی برای مردم ایران و شیعیان اهل بیت(ع) توصیف کرد و
افزود :خداوند را شاکریم که به ملت عزیز ایران،شیعیان،محبین و ارادتمندان اهل
بیت(ع) حتی از سایر مذاهب و سایر کشورها توفیق داد که امسال هم با وجود
بیماری کرونا و تمام محدودیت های ناشــی از آن و در شــرایطی بسیار سخت
نیز ،عزای مصائب حضرت ابا عبداه را برپا دارند.آیت اه آملی اریجانی تصریح
کرد:گریســتن بر مصایب اهل بیت و بویژه ابا عبداه علیه السام و محبت او را
در دل داشتن ،موجب جلب الطاف الهی بوده و طریق تحصیل سعادت و کسب
رحمت و مغفرت الهی و پرواز انسان در مسیر تعالی است.رئیس مجمع تشخیص
مصلحت افزود :مسلماً خداوند متعال مجاهدت های ملت عزیز ایران و تاش ها
ی آنان و قدم های بی شــائبه شــان در راه برپایی هر چه بهتر مراسم عزاداری
محرم را آن هم در این شــرایط سخت،بی اجر و بی اجابت نخواهد گذاشت.وی
در بخش دوم ســخنان خود با اشاره به توافق اخیر کشور امارت با رژیم غاصب
و جعلی صهیونیستی ،این توافق را توافقی بی سرانجام و خیانتی بزرگ در حق
مردم فلسطین دانســت و گفت :تاش برای عادی سازی روابط با رژیم غاصب
صهیونیســتی تاشی بی سرانجام و خیانتی بزرگ به آرمان فلسطین اشغالی و
مردم مظلوم آن است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :توافق اخیر،نه
تنها خیانت به مردم مظلوم فلسطین بلکه خیانت به کشورهای عربی و ملت های
مســلمان است،چرا که آرمان فلسطین نه فقط مربوط به مردم آن ،بلکه مربوط
به کل جهان اسام است.آیت اه آملی اریجانی با تاکید بر این نکته که «ملت
های مسلمان حتما خیال باطل و خواب عادی سازی روابط دولت های مسلمان
با رژیم غاصب صهیونیست را بر این دولت ها آشفته خواهند کرد» گفت:حکومت
جعلی صهیونیست نمی تواند دوام پیدا کند و تبعات توافق اخیر امارات نیز قطعا
به خودشــان باز خواهد گشت؛ چرا که مسیر توافق و عادی سازی روابط با یک
رژیم غاصب و جعلی ،یک مســیر مســدود و غیر قابل عبور است.رئیس مجمع
تشــخیص مصلحت نظام تاکید کرد:جمهوری اسامی ایران نیز حتما اقدامات
مقتضی را در مورد توافق اخیر امارات و رژیم صهیونیستی اتخاذ خواهد کرد.

نامه نماینده سردشت به وزیر کشور برای
رسیدگی به وضعیت کولبران
نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسامی طی نامه ای به وزیر
کشور خواستار رسیدگی به وضعیت کولبران و ساماندهی مرزهای رسمی،
بازارچه ها ،معابر رســمی کوله بری و تدوین برنامه زمانبندی شده در این
رابطه شــد .کمال حسین پور در طی نامه به وزیر کشور با اشاره به زخمی
و کشــته شدن کوله بران در مسیر امرار معاش و آسیب های مادی ،روحی
و روانی که در پی دارد به منظور جلوگیری از ریخته شــدن خون جوانان و
داغدار شدن خانواده های آنان خواستار ساماندهی مرزهای رسمی ،بازارچه
ها ،معابر رسمی کوله بری ،تدوین برنامه زمانبندی شده در این رابطه و اعزام
اکیپی از کارشناسان آن مجموعه به منطقه به منظوربررسی همه جانبه این
حادثه ها و برخورد با مسببین آن شد.
طی تماس تلفنی؛

ظریف و وزیر امور خارجه پاکستان با
یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند
وزیر امورخارجه کشورمان و شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان
طی تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند .در گفتگوی تلفنی
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشــورمان و شاه محمود قریشی وزیر
امــور خارجه پاکســتان ،موضوعات مربوط به روابط دوجانبه ،کمیســیون
مشترک همکاریهای دو کشور ،سازمان همکاری شانگهای ،آخرین تحوات
در افغانستان و همچنین کشمیر مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

@sobheqtesad
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دریادار امیر رستگاری:

ایران جزو  ۵کشور اول جهان در شناورهای تندرو

مدیرعامل ســازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت :در حوزه
شــناورهای تندرو جزو  ۵کشــور اول دنیا هستیم که قابلیت
طراحی و ساخت قایق های تندرو موشک انداز با سرعت بیش
از  ۱۳۰کیلومتــر بر ســاعت را داریم .دریادار امیر رســتگاری
مدیرعامل ســازمان صنایع دریایــی وزارت دفاع در گفتگویی
تلویزیونی با اشاره به افتتاح نمایشگاه نهضت قطعهسازی وزارت
دفاع ،اظهار داشت :نیروهای مسلح بعد از پیروزی انقاب اسامی
با پدیده تحریم مواجه شــدند و با فاصله خیلی کمی هم وارد
جنگ تحمیلی شدیم .با ورود به جنگ نیاز به قطعات بیشتر شد
و قطع شدن زنجیره تامین از جمله بحرانهایی بود که نیروهای
مســلح با آن مواجه بودند که از همان زمان نهضت قطعهسازی
در نیروهای مســلح آغاز شد و به ســاخت المانها و تجهیزات
تســلیحات مورد استفاده در جنگ ورود پیدا کردند.وی با بیان
اینکه روند نهضت قطعهســازی را به چهار دهه میتوان تقسیم
کرد ،گفت :در دوران دفاع مقدس بحث ساخت قطعات به صورت
مهندسی معکوس آغاز شد ،در دهه دوم بحث ساخت تجهیزات
از بین رفته مطرح شد که دهه موفقی بود و توانستیم بسیاری از
سامانه هایی که در خال جنگ از دست داده بودیم را بازسازی
کنیم .در دهه سوم بحث ارتقاء را داشتیم که در آن سامانه ها و
تسلیحات در اختیار نیروهای مسلح با افزایش برد ،افزایش قدرت
تخریب ،افزایش دقت و  ...مواجه شد.دریادار رستگاری اداه داد:
در دهه چهــارم ورود به طراحی کردیم که امروز صنایع وزارت
دفاع به توانمندی طراحی و تولید رســیده اند که از خلق ایده
تا تولید محصول امروز مبتنی بر اندیشه ناب مهندسین ایرانی
اســت و در دهه پنجم هم به دنبال هوشــمند سازی و رباتیک
کردن و استفاده از ســامانهها در قالب یک جنگ شبکه محور
هســتیم که از الزامات جنگهای امروزی اســت و تسلیحات و
تجهیزات را مطابــق با این موضوع طراحی میکنیم.مدیرعامل
ســازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با بیان اینکه در حوزه دریا
چهار حوزه سطحی ،زیرسطحی ،اثرسطحی و شناورهای تندرو
فعالیــت داریم ،عنوان کرد :در حوزه شــناورهای تندرو جزو ۵
کشــور اول دنیا هستیم که قابلیت طراحی و ساخت قایق های
تندرو موشک انداز با سرعت بیش از  ۱۳۰کیلومتر بر ساعت را
داریم .در حوزه زیر ســطح جزو  ۱۳کشور اول دنیا هستیم که

قابلیت طراحی و ســاخت زیردریایی را داریم و در حوزه سطح
هم جزو  ۲۰کشور اول دنیا محسوب میشویم که قابلیت ساخت
انواع ناوشکنها و ناوهای موشک انداز را داریم .در حوزه اثرسطح
کشورهای زیادی ورود پیدا نکرده اند ،زیر ده کشور است که ما
نیز جزو آنها هســتیم.وی افزود :تعامات با کشورهای دیگر ،ما
به دلیل نوع نگاهمان بــه رزم در دریا ،هواخواهان خاصی پیدا
کرده ایم و خیلی از کشــورها به ما مراجعه کرده اند و متقاضی
تجهیزات ما هســتند که امیدواریم با برداشته شدن تحریم ها
مذاکراتمان را آغاز کنیم و این قابلیت در صنایع دریای کشــور
وجــود دارد که در حوزه نظامــی و غیرنظامی انواع پلتفرمهای
دریایــی را تولید کند.دریادار رســتگاری با بیان اینکه امروز در
حوزه رانش به پیشرفتهای بسیار خوبی دست یافتهایم ،گفت:
ما امروز دو برند دیزل  ۱۳۰۰اسب بخار و  ۹۰۰اسب بخار را در
کشور بومی سازی کردهایم و برای این دیزل قراردادی با راهآهن
جمهوری اســامی ایران برای  ۱۰دستگاه آن منعقد کرده ایم
که زنجیره تامین آن هم در کشــور بومی شده است.مدیرعامل

سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع با بیان اینکه عاوه بر حوزه
دیزل ،در حوزه گیربکس هم به توان بســیار خوبی دست یافته
ایم ،تصریح کرد :امروز هم یک گیربکس  ۱۶۵۰اسب بخار را که
کاربرد وسیعی دارد رونمایی کردیم که این گیربکس ظرف مدت
 ۱۰ماه ساخته شده است .یعنی این گیربکس که از اوایل سال
گذشــته ورودش به کشور به دلیل تحریم ها دچار مشکل شده
بود را با همکاری  ۱۳شرکت دانشبنیان ظرف  ۱۰ماه ساختیم.
وی گفت :ما امروز به فناوری اتوماتیک کردن گیربکس تانک ۶۰
تن دست یافته ایم و قادریم به خودروسازان کشور کمک کنیم
و فناوری ساخت انواع گیربکس اتوماتیک خودروهای سواری را
ظرف یک سال در اختیارشان قرار دهیم.امیر افشین خواجهفرد
مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع نیز در این گفتگو
با بیان اینکه در صنعت هوایی ناوگان بسیار وسیعی داریم که با
این نیازمندیها با این تنوع باید این ناوگان ها را سرپا نگه داریم،
گفت :در قطعه ســازی ،کپی سازی نداریم ،نهضت قطعهسازی
به معنای کپی نیســت چراکه ما باید طراحی سیستمی انجام

رییس جمهور:

سخنگوی وزارت خارجه:

کاخ سفید خطای بزرگ استراتژیک انجام داد
رییس جمهور گفت :از لحاظ آب و برق می توانیم
کشور را با کشورهای پیشــرفته مقایسه کنیم که
همه مردم در شــهرها از بــرق و نود و نه درصد در
روســتاها از برق استفاده می کنند .حجت ااسام
والمسلمین حسن روحانی در مراسم بهره برداری از
طرح های وزارت نیرو با بیان اینکه بسیار خوشحالم
که در بیست و دومین هفته از افتتاح طرحهای ملی
کشــور ،افتتاح های جدید ،بزرگ و ملی داشــتیم.
روحانی افزود :در تاریخ ایران این فشــارها ســابقه
نداشته است .مردم ما با استقامت در برابر توطئهها
ایســتادگی کردند و مــا ثابت کردیم کــه آمریکا
شکســت خورده است .این را به طور قطعی به دنیا
اعام میکنیم که طرحهای آمریکا برای شکســت
مردم ایران به نتیجه نرسید و شکست خورد .هدف
نهایی آمریکا تسلیم مردم ما بود .آنها میخواستند
دولت در برابر آمریکا تســلیم شــود که این نشد و
نمیشود.وی با بیان اینکه کاخ سفید خطای بزرگ
رئیــس فراکســیون فرهنگیان مجلس
گفــت :از ســتاد ملّی مبارزه بــا کرونا
درخواست می کنم برای تعیین تکلیف
ابهامــات و باتکلیفــی های ناشــی از
بازگشــایی مدارس در اسرع وقت ورود
جــدی کند.حمیدرضا حاجــی بابایی،
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با
اشاره به تماسهای متعدد فرهنگیان و
اولیای دانشآموزان سراسر کشور و طرح
ابهام و باتکلیفی موجــود درباره نحوه
فعالیت مدارس از شــنبه  ۱۵شــهریور
گفت :از زحمات وزارت آموزش و پرورش
بخاطر تاشی که در راستای استفاده از
فرصت های مختلف برای پیشــگیری
از تعطیلــی آمــوزش ،علیرغم تعطیلی
فیزیکی مــدارس انجام شــد ،تقدیر و
تشــکر میکنم.وی افزود :شاید آموزش
هــای دیجیتالی و مجازی پاســخگوی
نیاز همه دانش آموزان نبود ،اما با بحران
پیش بینی نشده ای که در سال گذشته
به سیستم های آموزش جهان تحمیل
شد ،با در نظر داشتن شرایط باید گفت
که برنامه های وزارت آموزش و پرورش و
تاشهای فرهنگیان ،پاسخ خوبی در آن
وضعیت خاص بود.حاجی بابایی با بیان
اینکه وزارت آمــوزش وپرورش فرصت
خوبی بــرای تــدارک برنامههای خود
برای ســال تحصیلی جدیــد در اختیار
داشت ،گفت :انتظار میرود برنامهها به
گونه ای تدوین شــود که با ایجاد زمینه
بــرای دسترســی همه دانــش آموزان

اســتراتژیک انجام داد ،تاکید کــرد :آمریکا در این
مســیر شکست صد در صدی خورد و ما به راهمان
ادامه میدهیم .البته برای مردم سخت گذشت و اگر
این فشــارها نبود شاید چندین برابر این طرحها را
افتتاح میکردیم ،اما آمریکا نتوانست ما را از مسیر
توسعه بازدارد.روحانی ادامه داد :این دولت فقط به
فکر گذراندن شــرایط یک ساله آینده نیست بلکه
طرحهایی اجرا میکند تــا دولتهای بعدی هم از
آن اســتفاده کنند زیرا بحث این دولت و دولت بعد
نیست بلکه مسیر توسعه کشور است .دولت یازدهم
او دوازدهم خادم مردم اســت و دولت سیزدهم هم
خادم مــردم خواهد بود.روحانی با بیان اینکه مردم
میدانند که آمریکا در هفتههای اخیر شکستهای
بزرگ سیاسی را متحمل شد که در تاریخ این کشور
و سازمان ملل بیســابقه بود ،خاطرنشان کرد :در
سوابق ســازمان ملل نمیبینید آمریکا قطعنامهای
علیه ملت ما طراحی کند ولی در شــورای امنیت

فقط یک کشــور به آمریکا رأی بدهد و  ۱۳کشور
دیگر یا رأی مخالف بدهند یا ممتنع .طرح ماشــه
را هــم  ۱۰روز قبل مطرح کردنــد اما از  ۱۴عضو
حتی یک عضو شــورای امنیت هــم از آن حمایت
نکرد و آن را رد کرده و غیرقابل قبول دانستند .این
شکست در تاریخ سیاســی آمریکا بینظیر است و
البته این موفقیت به خاطر ایستادگی ملت ما است.
اگر ملت ایســتادگی نمیکرد قطعنامههای بدتری
توســط آمریکا تصویب میشد .ایســتادگی ملت
موجب شکســت آمریکا و همچنین آبادانی کشور
شــد.رئیس جمهور در پایان گفــت :ملت با وجود
تحریمها در برابر ویروس کرونا ایســتادگی کرد و
دستورالعملهای بهداشــتی را اجرا کرد .ما بهتر از
کشورهای دیگر از موج اول عبور کردیم و قدمهای
پایانی مــوج دوم را داریم طی میکنیم .امیدوارم با
همکاری همه و رعایت دستورالعملهای بهداشتی
شاهد موج سوم بیماری نباشیم.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس

خانوادهها نگران بازگشایی
مدارس هستند

کشــور به آموزش و پــرورش کارآمد و
متعالی که منجر به تربیت چند ساحتی
و اعتای عدالت آموزشــی با دسترسی
یکسان ،چه از نظر کمی و چه به صورت
کیفی ،برای همه دانش آموزان شود.وی،
حفظ سامت دانش آموزان ،فرهنگیان
وخانوادههای آنان را اساسیترین اولویت
دانســت و افــزود :در کنار ایــن موارد،
آموزش و پرورش عادانه و دسترســی
همه اقشار در تمام دوره های تحصیلی
باید تضمین شــود.رئیس فراکســیون
فرهنگیان در پاســخ به این سئوال که
تا چه حد با بازگشایی و حضور فیزیکی
دانش آموزان در مدارس کشور برای ،روز
شنبه  ۱۵شهریور موافق هستید گفت:
مرجع تصمیم گیری در این مورد ستاد
ملّی مبارزه با کرونا اســت که باید ورود
جدی داشته باشد و به صورت شفاف و
روشن در این مورد بسیار حیاتی ،موضع
خود را با رعایت تمام جوانب اعام کند.
آموزش وپــرورش نیز موظف به رعایت
نظرات این ستاد خواهد بود.وی ادامه داد:
از ســتاد ملّی مبارزه با کرونا درخواست
می کنم ،به منظور تعیین تکلیف مردم با
توجه به ابهامات و باتکلیفی های موجود

میدادیم چراکه ریزقطعه ها با روش ساخت در دست خودمان
باید شکل می گرفت.مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی وزارت
دفاع با بیان اینکه صنعت هوایی استانداردهای خاصی دارد که
باید این استانداردها برای هر قطعه پاس شوند که این کار بسیار
سخت و دشــوار است ،خاطرنشان کرد :بحمداه این سختیها
را پشت سر گذاشــتیم و امروز در صنعت هوایی صاحب فن و
فناوری هســتیم .در هواپیماهای پهن پیکــر و ترابری کارهای
عظیمی انجام شده و میتوانیم صنعت هوانوردی را یک صنعت
خوداتــکا بدانیم.امیر خواجه فرد با تاکید بــر اینکه ما ویژگی
خاصی داریم که قابل مقایســه با هیچ کشور دیگری نیستم و
آن هم تحریمهای ظالمانهای است که بر ما تحمیل شده است،
اظهار داشــت :شرکت های دانشبنیانی که به کمک ما آمدند،
الگوی منحصربهفردی اســت که مــورد تاکید مراکز مطالعاتی
جهان اســت .ما امروز میتوانیم سامانههای کشورهای دیگر را
که نیاز داشته باشند تامین کنیم.وی در خصوص هدف برگزاری
نمایشــگاه نهضت قطعهسازی وزارت دفاع ،ادامه داد :هدف این
اســت که توانمندیهای ایجاد شــده در وزارت دفاع به کمک
کشور بیاید و الگوی نیروهای مسلح در صنایع دیگر کشور پیاده
شــود .این سرریز فناوری به صنایع دیگر کمک خواهد کرد؛ ما
در صنعت هوایی یک مثالی را امروز ارائه دادیم که توربوشــارژ
بود که در صنایع خودروســازی یک قطعه بسیار پیچیده است.
مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع گفت :خودروهای
امروزی قطعا باید به این ســامانه مجهز شوند ،ما وقتی که این
گلوگاه را برای صنایع خودروســازی رفع کردیم ،زمانی بود که
از آن در موتور ملی اوج اســتفاده کرده بودیم .در مواردی مانند
بــال و بدنه ،ارابه فرود هواپیما و  ...همه کارها را انجام میدهیم
و گواهینامه بینالمللی نیز اخذ کردهایم .در نمایشگاه امروز این
موارد به نمایش درآمد تا به صنایع دیگر کشور تعمیم پیدا کند.
امیر خواجه فرد در پایان با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان
در توسعه فناوریهای دفاعی ،گفت :ما برای موتور اوج که خط
تولیــد آن را برقرار کردیم ،حدود  ۱۴۳شــرکت دانش بنیان را
فعــال کردیم که قطعا در دیگر صنایع هم می توانند کار کنند.
باید این شرکت ها در دیگر صنایع فعال شوند که با فعالیت آنها
در این صنایع قطعا شاهد یک جهش در تولید خواهیم بود.

در اسرع وقت ورود جدی کند و حتی اگر
نیاز باشد به صورت استانی و منطقه ای
وضعیت آموزش وپرورش دانش آموزان
را تعیین تکلیــف کند.حاجی بابایی با
بیان اینکه فراکسیون فرهنگیان آمادگی
کامل خود را برای پشتیبانی از آموزش و
پرورش برای حفظ سامت دانش آموزان
و ایجاد عدالت آموزشــی در چارچوب
دستورالعملهای ســتاد ملّی مبارزه با
کرونا اعام میکند ،اظهار داشت :طرح
موضوع حضــور داوطلبانه دانش آموزان
نیز به نظر ،تنها در صورتی قابل توجیه
اســت که تمــام آموزشهایــی که در
مدرسه ارائه می شود ،به صورت مجازی
برای همه دانش آموزان ارائه شــود.وی
افــزود :همه دانش آموزان کشــور باید
مطمئن شــوند که اگر مدرسه نباشند،
بــا آموزش مجــازی که در دســترس
دارند ،از هیچ مبحثی عقب نمی مانند،
کــه این رویکرد در عمــل به جز مراکز
استانها و شهرســتانها ،در تمام مناطق
کشــور به ویژه مناطــق دور و محروم،
قابلیت اجرایی ندارد.رئیس فراکســیون
فرهنگیــان از وزیر آمــوزش وپرورش
درخواســت کرد به منظور روشن شدن

وضعیت ،بازگشــایی مدارس ،در اسرع
وقت با هماهنگی و حضور رئیس ستاد
مبارزه با کرونای کشــور ،برنامه نهایی
اعام نمایند.وی تاکید کرد :گستردگی
فعالیت هــای آموزش و پرورش به گونه
ای اســت که به جــرأت می توان گفت
تمام مردم در اقصی نقاط کشور ،تحت
تأثیــر فعالیت های آمــوزش وپرورش
هستند ،لذا ستاد مبارزه با کرونای کشور
باید به صورت واضح و شفاف مسئولیت
حفظ سامت دانش آموزان ،فرهنگیان
وخانواده ها را بهعهده بگیرد.حاجی بابایی
گفت :همانگونه که پیشتر تاکید شد ،در
برنامه های آموزش و پرورش و ســتاد
مبارزه با کرونا ،هیچ دخالتی نمیکنیم،
اما با پشــتیبانی از تصمیمات معقول،
از جایگاه نظارتی خود هیچ مســامحه
و کوتاهی و ســهل انگاری را در زمینه
ایجاد مخاطرات احتمالی برای سامت
دانش آموزان ،فرهنگیــان و خانواده ها
کوتاه نخواهیــم آمد.وی با بیان اینکه از
تمامی پروتکلهای بهداشتی حمایت و
برای اجرایی شدن آنها نهایت مساعدت
را داشتهایم و در آینده نیز کمک خواهیم
کرد ،تصریح کرد :معتقدیم اگر ســتاد
مبارزه با کرونا مســئولیت برنامه های
آموزش و پرورش را عهدهدار شــود ،به
طور کامل از آن باید حمایت شــود ،لذا
بازگشایی مدارس و حضور فیزیکی دانش
آموزان را منــوط به مصوبه و اعام نظر
ستاد مبارزه با کرونای کشور میدانیم.

اهانت به پیامبر مکرم اسام و سایر پیامبران
الهی به هیچ وجه قابل قبول نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران ضمن محکوم کردن انتشار
تصاویر توهینآمیز به پیامبر اسام (ص) توسط یک مجله فرانسوی ،خاطرنشان
کرد که هرگونه اهانت و بیاحترامی به پیامبر مکرم اسام و سایر پیامبران الهی
به هیچ وجه قابل قبول نیست .سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه
در واکنش به انتشار تصاویر توهین آمیز به پیامبر اسام (ص) توسط مجله شارلی
ابدو این اقدام موهن را قویا محکوم کرد.ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح
کرد :هرگونه اهانت و بی احترامی به پیامبر مکرم اسام و سایر پیامبران الهی به
هیچ وجه قابل قبول نیستسخنگوی دستگاه سیاست خارجی افزود :اقدام موهن
نشریه فرانسوی که به بهانه آزادی بیان تکرار شده است ،موجب جریحه دارشدن
احساســات موحدان عالم ،اقدامی تحریک آمیز و توهین به ارزش های اسامی
و عقاید بیش از یک میلیارد مســلمان در جهان میباشد.خطیب زاده در پایان
تاکید کرد :برخاف اقدام موهنی که توســط این مجله انجام شده است ،آزادی
بیان ارزش واایی است که باید به شکل سازندهای در جهت همزیستی مسالمت
آمیز نوع بشر و تفاهم بیشتر میان ادیان به کار گرفته شود.
واکنش واعظی به پیشنهاد روسیه برای مذاکره مستقیم ایران و آمریکا؛

بنای مذاکره نداریم

رئیــس دفتر رئیسجمهور در واکنش به پیشــنهاد اخیر وزیر خارجه روســیه
مبنی بر آمادگی این کشــور برای میانجیگیری بین ایران و آمریکا گفت :ما با
آمریکاییها بنای مذاکره ندایم و خیلی روشن موضعمان را اعام کردیم.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور د در خصوص پیشنهاد سرگئی اوروف
وزیر امور خارجه روســیه مبنی بر ایفای نقش میانجیگری بین ایران و آمریکا
برای مذاکره مســتقیم ،گفت :ما با آمریکاییها بنای مذاکره نداریم و ما خیلی
روشــن موضعمان را اعام کردیم.وی افزود :ما اعام کردیم که اگر آمریکاییها
به اشــتباهات خود پی بردند و فهمیدند که در قبال ایران راه غلطی را از طریق
تحریمها پیش رفتند ،این را با شــهامت اعام کنند ،بگویند ما اشــتباه کردیم.
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان این مطلب که تنها آقای اوروف نبوده که این
پیشنهاد را داده و کشورهای دیگری نیز تاش کردند تا برای این مسئله راه حلی
پیدا کنند ،تصریح کرد :آمریکاییها باید به برجام برگردند و در چارچوب برجام
صحبت کنند درغیر اینصورت ،هر اقدام دیگری باشد نتیجه نمیدهد .وزیر امور
خارجه روسیه از آمادگی مســکو برای ایجاد شرایط و حمایت از گفتوگو بین
ایران و آمریکا ،در صورت تمایل هر دو کشور خبر داد و بار دیگر تاش واشنگتن
برای تمدید تحریمها علیه تهران را غیرقانونی و بی نتیجه نامید.
حسن بیگی:

سال آینده  ۴انتخابات بزرگ در تهران داریم
معاون سیاســی اســتاندار تهران با بیان اینکه در تهران انتخابات میان دورهای
نداریم ،گفت :سال آینده چهار انتخابات بزرگ در پایتخت برگزار خواهد شد.
«شکراه حسن بیگی» معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران درباره انتخابات
میان دورهای مجلس شــورای اسامی در استان تهران گفت :ما در استان تهران
انتخابات دور دوم نداریم بلکه جایگزین مرحوم خانم فاطمه رهبر که از منتخبین
حوزه انتخابیه تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسامشــهر و پردیــس بود همزمان با
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در انتخابات میان دورهای مجلس شورای
اسامی انتخاب میشود.معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران از برگزاری چهار
انتخابات در ســال  ۱۴۰۰خبر داد و گفت :در توافقات صورت گرفته با شــورای
نگهبان  ۲۸خرداد ســال آینده ،انتخابات ریاســت جمهوری ،شوراهای اسامی
شهر و روســتا ،میان دورهای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسامی برگزار
خواهد شد.
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بررسی روند تغییرات قیمت

گزیده خبر

شرایط دشوار دهکهای پایین

آمار منتشــر شده شــاخص قیمت مصرفکننده به تفکیک
اســتان حاکی از این اســت که در مرداد ،لرستان بیشترین
و قم کمترین تورم ماهانه را به ثبت رساندهاســت .همچنین
استانهای یزد و خراســان جنوبی بر خاف سایر استانها با
افزایش تورم ماهانه مواجه بودند .با بررســی تورم به تفکیک
گروههای کاایی به نظر میرسد دهکهای پایین درآمدی در
هرمزگان نسبت به سایر استانها در یک سال گذشته زندگی
دشوارتری را تجربه کردهاند .هفته گذشته با انتشار اطاعات
مربوط به شــاخص قیمتی مصرفکننده از سوی مرکز آمار،
مشــخص شــد که در مرداد تورم ماهانه خانوار برابر با 3.51
درصد بودهاست؛ به بیان دیگر ،میانگین هزینه خانوار کشور در
این ماه نسبت به ماه قبل  3.51درصد افزایش یافتهاست .این
هفته نیز اطاعات قیمتی به تفکیک استانهای کشور منتشر
شد .بر اساس این آمار ،استان لرستان با  5.5درصد ،بیشترین
تورم ماهانه را در میان اســتانهای کشــور در مرداد تجربه
کردهاســت .پس از آن ،اســتان یزد با  5.36درصد رکورددار
تورم ماهانه در کشور است .در نقطه مقابل استان قم قرار دارد
که در این ماه کمترین افزایش قیمت را به ثبت رساندهاست.
در مرداد ماه تورم ماهانه در این استان برابر با  2.26درصد بود.
همچنین اســتان مازندران با  2.31درصد پس از قم کمترین
افزایش قیمت را در مرداد ماه تجربهکردهاســت .استان تهران
نیــز با  3.18درصد جز اســتانهایی بوده که افزایش قیمتی
کمتر از میانگین کشور داشتهاست .بر اساس آمار رسمی ،پس
از جهش تورمی که در تیر به ثبت رسید ،در مرداد ماه کمی از
روند افزایش ماهانه قیمتها کاسته شد؛ بهگونهای که میانگین
تورم ماهانه در کشــور از  5.7درصد در تیر به  3.51در مرداد
کاهش یافت .اکنون با انتشار تورم ماهانه به تفکیک استانی،
مشخص شد که اســتان اردبیل بیشترین کاهش را در تورم
ماهانه به ثبت رســانده و تورم ماهانه مرداد نسبت به ماه قبل
بیش از  5.5واحد درصد کاهش یافتهاســت .همچنین استان
تهــران با  4.97درصد کاهش در تورم ماهانه پس از اســتان
اردبیــل بیشترین کاهش در تورم ماهانه را نشــان میدهد.
هرچند در اکثر اســتانهای کشــور تورم ماهانه در مرداد با
کاهش همراه بوده ،اما تورم ماهانه در دو استان یزد و خراسان

جنوبی افزایش یافتهاست .اســتان یزد  1.34درصد و استان
خراسان جنوبی 0.67درصد افزایش تورم ماهانه را ثبت کردند.
بررســی روند تغییــرات قیمت در  12مــاه منتهی به مرداد
امسال نشان میدهد ،خانوارهای استانهای هرمزگان و تهران
نسبت به سایر اســتانها بیشترین افزایش را در هزینههای
زندگی متحمل شــدهاند .تورم ساانه منتهی به مرداد در این
دو اســتان به ترتیــب برابر بــا  31.1و  28.6درصد به ثبت
رسیدهاست .استانهای آذربایجان غربی و کردستان نیز در این
مدت کمترین تورم ســاانه را تجربهکردهاست؛ بهگونهای که
هزینههای خانوار در این مدت در این استانها به ترتیب 21.6
و  22.5درصد افزایش یافتهاســت .هرچند افزایش ســطوح
قیمتها تمام خانوارهای کشور را تحت تأثیر قرار دادهاست ،اما
نیاز به هیچ توضیحی نیست که خانوارهای با سطح درآمدی

رئیس سازمان امور مالیاتی اعام کرد؛

شکایت سازمان امور مالیاتی از برخی
دستگاه های دولتی
رئیــس ســازمان امور مالیاتــی ،از اقامه دعوای این ســازمان بر علیه برخی
دستگاههای دولتی به دلیل عدم ارائه اطاعات مالی خود خبر داد ،.امید علی
پارســا گفت :علیه برخی دستگاههای دولتی که دادهها و اطاعات خود را در
اختیار این ســازمان قرار نمیدهند ،از طریق دادستانی اقامه دعوای قضائی و
اعام جرم شده است.رئیس ســازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی درباره
ضرورت اتصال ســامانههای دستگاههای مختلف دولتی به یکدیگر و استفاده
از این اطاعات گفت :اجزای مختلف حاکمیت باید به دادهها و اطاعات سایر
اجزا دسترسی داشته باشــند و این موضوع در جهان امروز برای اداره کشور
ضروری اســت.وی با اشاره به ضرورت اســتفاده از برخی دادهها در خصوص
تصمیمگیری های مالیاتی گفت :دولت اجازه دارد که امکان اســتفاده از این
اطاعات را به اجزا و دستگاههای مختلف بدهد.پارسا ادامه داد :در همین راستا
سازمان امور مالیاتی نیز برای استفاده از اطاعات برخی دستگاهها اقدام کرده
و علیه آنهایی که از دادن این اطاعات خودداری کردهاند اقامه دعوا شــده و
در حال پیگیری اســت.وی افزود :در خصوص تعداد دیگری از دستگاهها نیز
که اطاعات نداده اند با ســازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور صحبت
کردهایم تا تخصیص منابع آنها را انجام ندهند و به مرور این دریافت اطاعات
تکمیل خواهد شد.

پرداخت وام اجاره کمی سرعت گرفت
بر اســاس آخرین آمار ،پرداخت وام ودیعه مسکن  1300پرونده در بانک ها
تشکیل و  300فقره تسهیات نیز پرداخت شده است .وزارت راه و شهرسازی
اعام کرده که تا پایان شــهریور تمامی  330هزار نفر واجد شرایط تسهیات
اجاره به بانکها معرفی میشوند.روند پرداخت تسهیات کمک ودیعه مسکن
که به دلیل ناآشنایی کارکنان بانکها با سامانه اقدام ملی مقداری کند پیش
می رفت و تا چند روز قبل فقط شــش فقره تســهیات پرداخت شــده بود
مقداری ســرعت گرفته و هم اکنون این تعداد به  300فقره وام رسیده است.
طبق اعام محمود محمودزاده  -معاون وزیر راه و شهرسازی  -از حدود 410
هزار نفری که مدارک خود را بــرای دریافت وام اجاره بارگذاری کردند 330
هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که از میان واجدان شرایط  54هزار نفر
به بانک ها معرفی شدند .از این تعداد  1300پرونده در بانک ها تشکیل شده
و  300فقره وام نیز پرداخت شده است.به گفته وی ،تا پایان شهریورماه تمامی
متقاضیان برای دریافت وام ودیعه مسکن به بانک ها معرفی خواهند شد.پیش
از این و تا روز سوم شهریور ماه فقط شش فقره تسهیات پرداخت شده بود که
پروانه اصانی  -مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  -درباره
پایین بودن ســرعت پرداخت وام اجاره به ایســنا گفته بود با توجه به اینکه
کارکنان شعب مختلف  13هزار بانک سراسر کشور که درگیر پرداخت کمک
ودیعه اجاره مســکن هستند به تازگی با سامانه اقدام ملی مسکن آشنا شده
اند روند آموزش این افراد در حال انجام اســت .امیدواریم فرآیند یادگیری و
ورود به کارتابل توســط کارکنان بانک ها به ســرعت جلو برود و در روزهای
آینده شاهد افزایش پرداخت تسهیات باشیم.محمودزاده نیز در این باره گفته
اســت یکی از شروط اصلی سرعت دادن به پرداخت ودیعه اجاره مسکن این
اســت که متقاضیان هرچه زودتر مدارک موردنیاز را در سامانه tem.mrud.ir
بارگذاری کنند تا امکان پاایش و معرفی آنها فراهم شود.گفتنی است ،ستاد
ملی کرونا به منظور حمایت از مستاجرانی که در بحران کرونا ،زندگی آنها با
بحران مواجه شده اقدام به حمایت از مستاجران کرده است .رقم ودیعه مسکن
برای مستاجران تهران  50میلیون تومان ،برای سایر کان شهرها  30میلیون
تومان و برای شهرهای کوچک  15میلیون تومان است .متقاضیان باید بعد از
یک سال اصل ودیعه را به بانک بازگرداند و در عین حال سود این تسهیات
 13درصد تعیین شده است.

در حالــی تولید ناخالــص داخلی در
ایران باز هم روندی منفی طی کرد که
برای  11بخش رشد منفی ثبت شده
اســت .گزارش رسمی که اخیرا مرکز
آمار در رابطه با وضعیت رشد اقتصادی
در بهار امسال اعام کرد نشان داد که
رشد در دو بخش با نفت و بدون نفت
منفی شده است؛ به طور ی که تولید
ناخالــص داخلی همراه بــا نفت 3.5
درصد و بدون نفت  1.7درصد کاهش
داشت.بررسی وضعیت رشد اقتصادی
از بهار پارسال تا امسال از این حکایت
دارد که رشــد تولید همراه با نفت از
منفی  9.9درصد در بهار پارســال به
منفی  3.5در بهار امســال رسیده که
حدود  6.5درصد بهبود یافته است .در
این بین رشد اقتصادی در شش ماهه
دوم سال گذشته به منفی  9 ،10ماهه
به منفی  7.1و در پایان سال گذشته
منفی  6.9درصد بوده است.در بخش

پایین (دهکهای پایین درآمدی) بیشترین آسیب را از شرایط
تورمی میبینند .در این میان میتوان هزینههای خانوار را به
دو گروه اصلی تقسیم کرد .گروه اول ،خوراکیها و آشامیدنیها
و گروه دوم ،کااهای غیر خوراکی (همچون مسکن) و خدمات.
بر اساس این تقسیمبندی ،بیشترین بخش هزینهای خانوار
با ســطح درآمد پایین مربوط به گــروه اول یعنی خوراکیها
و آشامیدنیها اســت .به بیان دیگر ،بخش اصلی هزینههای
خانوارهای دهکهــای پایین درآمدی صــرف خوراکیها و
آشامیدنیها میشود .این در حالی است که بیشترین هزینه
خانوار دهکهای باای درآمدی مربــوط به گروه دوم یعنی
کااهای غیرخوراکی و خدمات است .بنابراین هر چقدر تورم
مربوط به خوراکیها و آشــامیدنیها بااتر باشــد ،زندگی بر
خانوارهای با سطح درآمدی پایین دشوارتر خواهد شد.با توجه

ثبت  11مورد رشد منفی

بدون نفت نیز رشد اقتصادی از درجه
منفی کمتری برخوردار است چرا که
اثر کاهش صادرات نفت در این بخش
ملموس نیســت .این در حالی است
که تولید ناخالص داخلی ایران بدون
نفت در بهار پارســال منفی یک بوده
که در شــش ماهه دوم به منفی ،0.6
 9ماهه  0.2و پایان ســال منفی 0.5
درصد رسیده است ،اما در بهار امسال
رشــد منفی تر شــده و تا منفی 1.7
درصد ثبت شده است.
اوضاع رشــد در بخــش های
اقتصادی
اما بررسی وضعیت رشد اقتصادی در

عضو سابق شورای عالی مسکن اعام کرد

وام ودیعه مسکن مشکل مسکن
استیجاری را حل نمیکند
عضو سابق شورای عالی مسکن گفت :وام ودیعه مسکن ،مشکل مسکن
استیجاری را حل نمیکند چون اراده دولت و به طور مشخص وزارت
راه و شهرســازی ،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حل مشــکل مسکن
استیجاری نیست.افشین پروین پور با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی
دولت باید شرایط مالکیت مسکن را برای همه مردم تأمین کند ،افزود:
سکونت استیجاری از دو جهت به نفع مردم نیست؛ اول تورم عمومی
در کل اقتصاد باا است و دوم تورم در بخش مسکن نیز هر سال روند
صعــودی دارد و خانوارها مجبورند از ســایر هزینههای زندگی کم تا
هزینه اجاره بها را پرداخت کنند.وی افزود :سیاســت دولت باید خانه
دار کردن مردم به معنای مالکیت باشــد.پروین پــور با انتقاد از ارائه
برنامههای کوتاهمدت دولتها به عنوان مســکِنی برای حل مشــکل
مســکن ،گفت :دولت باید بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند برای
این کار باید عرضه مسکن ملکی برای همه متقاضیان مسکن فراهم و
در دسترس باشد و مسکنهای موجود (خانههای خالی) را نیز عادانه
تقسیم کند.وی گفت :کشور در تولید مسکن مشکلی ندارد و نهادهای
اصلی مســکن مانند زمین ،مصالح و نیروی انسانی موجود است ،بلکه
بیشترین مشکل توزیع مسکن است ،چراکه مسکن باید کاای مصرفی
نه ســرمایهای باشد.این کارشناس مســکن ،به آمار سرشماری سال
 95در تهــران اشــاره کرد و گفت 43 :درصد مردم تهران بر اســاس
سرشــماری ،مسکن استیجاری دارند که نشان میدهد توزیع مسکن
ناعادانه اســت و بانکها در این بین بزرگترین سوداگران مسکن در
کشور هستند.پروین پور افزود :اگر مسکنهای موجود کشور را عادانه
تقسیم کنند ،مشکل مسکن حل میشود؛ البته ابزار آن مالیات است
مانند قانون مالیات بر خانههــای خالی و مالیات بر خانهای که مالک
آن بیــش از دو خانه دارد.وی با حمایت از تصویب مالیات بر خانههای
خالی و شناسایی مالکین آنها ،گفت :با اجرا شدن این قانون ،نگهداری
خانههــای خالی به صرف مالک نخواهد بود و آنها اقدام به فروش و به
عبارت دیگر عرضه خانهها به بازار مسکن میکنند.

معاون رییس جمهور:

امکان فروش یک قطره نفت هم وجود نـدارد

به تفسیر فوق ،در ادامه این گزارش به بررسی تورم گروههای
کاایی اصلی به تفکیک اســتانهای کشور میپردازیم .هدف
از این کار یافتن پاســخی برای این پرسش است که در کدام
استانهای کشــور زندگی بر خانوارهای کمدرآمد در مرداد و
در طول یکسال گذشــته سختتر گذشتهاست؟بررسی تورم
خوراکیها و آشــامیدنیها در مرداد به تفکیک استان نشان
میدهد که استان کهگیلویه و بویراحمد با  7درصد ،بیشترین
تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها را به ثبت رساندهاست.
در نقطه مقابل استان قم قرار دارد که با یک درصد ،کمترین
افزایش قیمت را در این گروه کاایی تجربهکردهاست .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت خانوارهای کمدرآمد در استان کهگیلویه
و بویراحمد سختترین شرایط را نسبت به سایر استانها در
مرداد پشت سر گذاشتند .همچنین در طول  12ماه منتهی به
مرداد ،استان هرمزگان با  32درصد بااترین تورم را در گروه
خوراکیها و آشامیدنیها داشتهاســت .از سوی دیگر استان
گیان با  17.6درصد تورم ساانه خوراکیها و آشامیدنیها،
از این حیث کمترین تورم را در طول یکسال گذشته به ثبت
رساندهاست .بر این اســاس میتوان نتیجه گرفت هرمزگان
بدترین و گیان بهترین استان از حیث افزایش هزینه زندگی
برای خانوارهای کمدرآمد در طول یکسال گذشته بودهاست.
بررســی تورم گروه کاایی غیرخوراکی و خدمات به تفکیک
استان در مرداد نشان میدهد که استان لرستان با  7.1درصد
بیشترین و اســتان بوشهر با  2.1درصد کمترین تورم ماهانه
را در ایــن گروه کاایی ثبت کردهاند .تفســیر ارقام فوق این
اســت که خانوار دهکهای باای درآمدی در استان لرستان
شرایط سختتری را نسبت به سایر استانها تجربهکردهاند .در
نقطه مقابل نیز این گروه درآمدی در اســتان بوشهر وضعیت
مطلوبتری را در مرداد پشت سر گذاشتهاند.
بررســی تــورم  12ماه منتهی بــه مرداد در گــروه کاایی
غیرخوراکی و خدمات حاکی از این اســت که اســتان ایام
با  32.4بیشترین تورم ســاانه را نســبت به سایر استانها
تجربهکردهاست .در نقطه مقابل ،اســتان آذربایجان غربی با
 23.1درصد کمترین افزایش قیمت را در این گروه کاایی در
یک سالگذشته داشتهاست.

وضعیت رشد اقتصادی از پارسال تا امسال
بین  17فعالیت عمده اقتصادی نشان
میدهد که  11رشته رشد منفی و 6
رشته رشــد مثبت دارد.این در حالی
اســت که در گروه کشــاورزی رشد
اقتصادی از  4.7در بهار پارسال به 0.1
در بهار امسال رسیده که ریزش 3.7
درصدی دارد.در گروه صنایع نیز رشد
از منفی  20.3به منفی  4.4رسیده که
نشاندهنده بهبود حدود  16درصدی
ولی همچنان اســت .گروه صنایع و
معادن بدون نفت نیز وضعیت بهتری
در پیش گرفته و از منفی  1.3در بهار
پارسال به یک درصد افزایش دارد.
در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی
نیز بهبود حــدود  27درصدی ثبت
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شــده؛ به نحوی کــه از منفی 41.3
در بهار پارسال به منفی  14.3درصد
می رسد.در بخشهای دیگر میتوان
به رشد منفی ســاختمان اشاره کرد
که از  8.8بهار پارســال به منفی دو
در بهار امســال کاهش دارد.در گروه
خدمات رشــد همچنان منفی است
و از منفی یــک به منفی  3.5کاهش
دارد.اما بااترین حد رشــد منفی به
گروه خدمات عمومــی ،اجتماعی و
شــخصی برمیگردد که از منفی 0.2
در بهار پارسال با ریزش نزدیک به 63
درصدی به منفی  63درصد رســیده
است.در واسطهگری مالی رشد وجود
دارد و از  0.8بــه  10.3افزایش پیدا
کرده اســت و در حوزه مســتغات،
کرایه و خدمات کسب و کار نیز ریزش
نزدیک به  12درصدی ثبت شــده به
طوری که از  5.8تا منفی  6.1ریزش
داشته است.

افزایش  ۱۰۸درصدی قیمت برنج وارداتی
روند صعودی قیمت برنج وارداتی در مرداد امســال نیز ادامه داشته و تا بیش از  100درصد
نسبت به پارسال گران تر شده است ،افزایش قیمت این محصول عمدتا تحت تاثیر حذف ارز
 4200تومانی و همچنین دپوی آن در گمرک به دلیل مشــکات ارزی قرار دارد .تازه ترین
آمار از تغییر قیمت برنج های وارداتی و البته برنج های ایرانی نشان می دهد که در مرداد ماه
سال جاری هر کیلو برنج خارجی به طور متوسط بیش از  18هزار تومان فروش رفته است
که این رقم در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته که حدود  8600تومان بوده تا  108درصد
افزایش قیمت دارد .برنج وارداتی در فاصله تیر تا مرداد ماه نیز نســبت به قیمت  16هزار و
 400تومانی بیش از  10درصد گران شده است.وضعیت برنج ایرانی این گونه است که قیمت
این کاا در مرداد ماه هر کیلو به طور متوســط حدود  27هزار تومان بوده که در مقایسه با
مرداد ماه سال گذشته که هر کیلوگرم  23هزار و  100تومان فروش رفته  17درصد افزایش
قیمت دارد .این محصول نسبت به تیر امسال نیز حدود دو درصد گران شده است .افزایش
قیمت برنج خارجی در حالی اتفاق می افتد که در اردیبهشت ماه امسال واردات این محصول
با ارز  4200تومانی ممنوع و با ارز نیمایی که حدود  20هزار تومان قیمت دارد وارد می شود
که این موضوع در افزایش قیمت برنج در بازار تاثیر گذاشــته است .اما مورد دیگر در رابطه
با برنج های وارداتی به تامین ارز و ترخیص آنها بر می گردد .این در حالی است که از اول
شهریور ماه واردات برنج به طور فصلی ممنوع شد و از این لحاظ حجمی از برنج های وارداتی
در گمرک باقی ماند .پیش از این مسئوان گمرک اعام کرده بودند که از ابتدا تا اواخر مرداد
ماه سال گذشته حدود  800هزار تن برنج وارد و ترخیص شد که واردات این کاا برای مدت
مشابه سال جاری حدود  20درصد کاهش داشت؛ به طوری که تا اواخر مرداد ماه  400هزار
تن ترخیص و  300هزار تن دیگر در گمرک باقیمانده بود که با اجرا شدن ممنوعیت فصلی
واردات برنج دیگر امکان ترخیص نداشت .با این وجود بعد از اعمال ممنوعیت طی تصمیمی
که با توافق دســتگاه های ذیربط از جمله گمرک و وزارت صمت اتحاذ شــد قرار بر این شد
تا شــرایط جدیدی برای ترخیص محموله های برنج در زمان ممنوعیت نیز اعمال شــود تا
امکان ترخیص وجود داشته باشد .با این حال آخرین گزارشی که ارونقی  -معاون فنی و امور
گمرکی گمرک ایران  -اعام کرد نشــان می دهد کــه حدود  497هزار تن برنج وارداتی از
ابتدای سال جاری تاکنون ترخیص شده و گمرک برنج هایی که در صف تامین ارز قرار دارند
را نیــز به صورت درصدی خارجی می کند .اما همچنان بیش از  200هزار تن برنج وارداتی
دپو شده هنوز در گمرک وجود دارد و ترخیص نشده که برای ترخیص نیاز به صدور و ارائه
اعامیه ارز از سوی صاحب کاا و بانک است که وقتی این تامین ارز انجام نشده و به گمرک
ارائه نشود امکان ترخیص نخواهد داشت.

معاون رییس جمهور ایران طی سخنانی گفت :شدیدترین مرحله تحریم نفت در
برابر غذا بود اما اان در شرایطی هستیم که حتی برای غذا و دارو اجازه فروش
یک قطره نفت را نمیدهند.محمد باقر نوبخت ،معاون رییس جمهوری و رییس
ســازمان برنامه و بودجه ایران گفت :با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر
فرزانه انقاب به عنوان «جهش تولید» ،بخش تولید ملی را بیتوجه به تحریمها
جهش میدهیم.معاون رییس جمهور ایران روز پنجشــنبه در نشست اعضای
شورای توسعه و برنامه ریزی همدان بیان کرد :همه به ویژه رهبر معظم انقاب
میدانند که در سال سختی پیش رو داریم و باید به دشمن پیام برسانم هر چه
عرصه را ســخت تر کند ما مقاوم و فعال تر به جهانیان نشان می هیم که ایران
را در اوج تحریم ها ظالمانه اداره می کنیم.وی اضافه کرد :شــدیدترین مرحله
تحریم نفت در برابر غذا بود اما اان در شــرایطی هستیم که این بیانصافها و
دژخیمــان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمیدهند و اگر
هم به فروش می رسد امکان تبادل مالی نباشد.رییس برنامه و بودجه ایران اظهار
داشــت :هرچند این تحریمها برای دیگر کشورها کارساز است ،اما ملت ایران با
کارنامه هشت سال دفاع مقدس و با قدرت و بزرگی ،آنها را پشت سر می گذارد.
نوبخت گفت :برنامهای دولت که مورد تاکید رهبر معظم انقاب نیز بود مبنی بر
داشتن برنامه یکساله برای تکمیل طرحهای در دست اجرا است.
با مصوبه هیات وزیران انجام میشود؛

تغییرات جدید در نحوه پرداخت یارانهها
هیات وزیران آییننامه اجرایی موضــوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را
اصاح کرد ،.هیات وزیران در جلســه پنجم شهریور  1399به پیشنهاد معاونت
حقوقــی رئیس جمهور ،آییننامه اجرایی بند (الــف) تبصره ( )14ماده واحده
قانون بودجه سال  1399کل کشور موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها
را اصاح کرد.بر این اســاس ،در بند ( )5ماده ( )3عبارت «معادل حداقل مبلغ
یکصد و ســه هزار و  75میلیارد ریال بابت اجرای کاهش فقر مطلق خانوارهای
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و ســازمان بهزیســتی کشــور و
باقیمانــده ،حداکثر مبلغ پنــج هزار و  425میلیارد ریــال» به عبارت «معادل
 95درصد از محــل ردیف ( )24تبصره مزبور بابــت اجرای کاهش فقر مطلق
خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و ســازمان بهزیســتی
کشــور و باقیمانده» اصاح می شود.همچنین ،ماده ( )6بدین شرح اصاح می
شود« :تخصیص یارانه موالید جدید در چهارچوب اعتبارات موضوع تبصره ()14
امکان پذیر اســت و چنانچه تخصیص یارانه به ایشان ،مازاد بر سقف اعتبارات
مذکور باشــد و جبران کســری از محل جا به جایی ردیف های مصارف قانون
هدفمندکردن یارانه ها تا ســقف  10درصد میسر نباشد ،اعتبار مورد نیاز جهت
پرداخت یارانه به موالید جدید با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری ،در ایحه
بودجه سال آتی منظور خواهد شد».

چرا خبری از واریز پول فروش سهام
عدالت نیست؟
درحالی حدود پنج ماه از آزادسازی سهام عدالت ،سه ماه از فراهم شدن امکان
فروش  30درصدی این ســهام و یک ماه از امکان فروش  60درصدی آن برای
مشــموانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند
گذشته است که هنوز صدای اعتراض بسیاری از سهامداران که اقدام به فروش
ســهام عدالت خود کرده اند و هنوز پولی دریافت نکرده اند به گوش می رسد.
پس از اباغیه مقام معظم رهبری در  9اردیبهشــت ماه مبنی بر آزادســازی
ســهام عدالت ،به مشموان این سهام این فرصت داده شد تا مدیریت مستقیم
یا غیرمســتقیم را برای ســهام خود انتخاب کنند .پس از آن و در  6خردادماه
امکان فروش  30درصد از این سهام و همچنین در  19مردادماه امکان فروش
 30درصد دیگر ،یعنی در مجموع  60درصد از ســهام عدالت برای آن دســته
از مشــموانی که روش مســتقیم را انتخاب کرده بودند فراهم شد.البته افراد
مستقیما اجازه فروش سهام خود را ندارند و برای فروش باید سفارش خود را نزد
کارگزاری یا بانک ثبت کنند .در نهایت کارگزاری ها بنا به تشخیص خودشان
(درمورد زمان و قیمت) اقدام به فروش سهام کرده و وجه حاصل از فروش را به
حساب سهامدار واریز می کنند.این فرایند درحالی باید طی شود که همچنان
صدای اعتراض بســیاری از سهامداران درمورد عدم واریز وجه حاصل از فروش
سهام عدالتشان به گوش می رسد .صدای اعتراض این افراد تا حدی باا رفت که
فرهاد دژپسند-وزیر امور اقتصاد و دارایی -از فروشندگان سهام عدالت خواست
چنانچه با تأخیر غیرمعمول در واریز مبلغ حاصل از فروش ســهام عدالتشــان
مواجه شــدند ،مشــکل خود را در بخش ارتباط مستقیم با وزیر امور اقتصادی
و دارایی که در پورتال این وزارتخانه به نشــانی  mefa.gov.irتعبیه شــده است،
برای پیگیری واحد ارتباطات مردمی این مرکز با درج مشخصات فردی ،شماره
تماس و کد هویت ملی مطرح کنند.عاوه بر این ،فروشندگان سهام عدالت پس
از طرح مشکل خود در پورتال این وزارتخانه ،برای آگاهی از نتیجه درخواست
مطروحه در پورتال این وزارتخانه ،میتوانند با شماره تلفن 021 -33967300
تماس بگیرند.این مباحث درحالی مطرح شــده است که همچنان بسیاری از
مخاطبان ایسنا در تماس با این خبرگزاری اعتراض خود را ابراز کرده و بر این
موضوع تاکید کرده اند که بین یک تا ســه ماه اســت که سفارش فروش خود
را نزد بانکها یا کارگزاری ها ثبت کرده اند اما پولی به حسابشــان واریز نشــده
اســت.البته این فقط یک روی ماجرا اســت و روی دیگر این سکه از گله دیگر
سهامداران درمورد نحوه فروش سهام عدالت حکایت دارد .بسیاری از تحلیلگران
بر این باورند که یکی از دایل نزول اخیر شاخص کل بورس نحوه فروش سهام
عدالت و رقابت کارگزاری ها در فروش ســهام عدالت بوده است که در نهایت
باعث کاهش ارزش سهام عدالت نیز شد.در این راستا پیگیری های برای جویا
شدن چرایی تاخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام عدالت بی نتیجه ماند و
حسین فهیمی-سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت -پاسخگو نبود .هرچند
ممکن است بسیاری از فروشندگان پول خود را دریافت کرده باشند اما انتظار
می رود سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت و شرکت سپرده گذاری مرکزی
پاسخگوی مطالبه مردم باشند.تنها پاسخ شرکت سپرده گذاری مرکزی درمورد
این ماجرا مربوط به  19تیرماه اســت که اعام کرد با توجه به اینکه مشموان
سهام عدالت به صورت حضوری و الکترونیکی در بازار سرمایه احراز هویت نشده
اند و تنها از طریق ارائه شــماره شــبای بانکی و تلفن همراه به نام خود احراز
هویت آنها انجام شــده اســت ،لذا هموطنان و مشموانی که اطاعات هویتی
آنها با کوچکترین مشــکلی روبرو بوده از مرحله سفارش گیری حذف شدهاند؛
بنابراین سفارش فروش تعدادی از مشموان سهام عدالت به دلیل نقایص فوق
کنســل شده و سهام آنها اصا به فروش نرفته تا پول آن را دریافت کنند ،زیرا
برای بانک ،کارگزاری و شــرکت ســپرده گذاری مرکزی باید مسجل شود که
درخواست فروش ســهام عدالت حتماً از سوی سهامداران وارد سامانهها شده
است نه شخص دیگر.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
معاون وزیر نیرو:

مشترکان کم مصرف از پاییز برق رایگان
مصرف میکنند
معــاون وزیر نیرو ومدیرعامل توانیر گفت :در قالب برق امید مشــترکان کم
مصــرف از ماه آینده برق رایگان مصرف می کنند.متولی زاده  ۱۳شــهریور
درحاشــیه آیین افتتاح پروژه توانیر در اردبیل اظهار کرد :این طرح با هدف
اصاح الگوی مصرف مشترکین باتصویب هیات دولت اجرایی می شود.
وی بابیان اینکه در روزهای آینده میزان مصرف وطبقه بندی مشــترکان در
قالب خوش مصرف ،پرمصرف وکم مصرف اطاع رســانی می شــود ،افزود:
با این اطاع رســانی مشــترکان را تشــویق و ترغیب به مصرف بهینه برق
خواهیم کرد تا به جمع مشــترکان کم مصرف ملحق شوند.معاون وزیر بیان
کرد :مشــترکان پر مصرف با روش ســاده میتوانند مصرف خود را کاهش
دهند تا صورتحساب برق مصرفی آنها تعدیل شــود.وی گام دوم رااقدامات
مناســب در جهت بهینه ســازی مصرف بیان کرد وگفت:مشترکان بانصب
سلول خورشیدی می توانند بخشی از مصرف خود را تولید کنند تا در قالب
نیروگاههای کوچک به کمک توانیر بیایند.متولی زاده به پرداخت تسهیات
کم بهره به متقاضیان نیروگاههای کوچک اشاره کرد و افزود :در یک فضای
کوچک  ۲در ۲متر نیز می توان تا ۴۰۰وات برق تولید و به ســامت محیط
زیست و کاهش آایندگی کمک کرد.وی گفت :امروز با حضور رییس جمهور
پســت ۲۳۰به ۶۳کیلو ولت آرتا که ۳۶۰مگاولــت آمپر ظرفیت دارد و جز
پستهای مهم کشور است ،افتتاح شد.مدیر عامل توانیر اظهار کرد :این پروژه
در مدت ۴سال احداث شده و  ۹۵درصد تجهیزات این پست ساخت داخل
اســت و  ۲۰۰میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.وی افتتاح دونیرگاه
خورشیدی به ظرفیت  ۱.۷مگاولت را یادآور شد و بیان کرد :بخش خصوصی
بــرای اجرای این پروژه ۱۵میلیارد تومان هزینه کــرده و در کمترین زمان
عملیاتی واجرایی شده است.

علت سقوط یکباره قیمت نفت
قیمت نفت در معامات روز پنجشنبه پس از آماری که نشان داد تقاضا برای
بنزین در آمریکا با وجود کاهش ســطح ذخایر ضعیف مانده اســت ،به روند
کاهشــی روز گذشــته ادامه داد و به پایینترین حد خود در بیش از یک ماه
گذشــته نزول کرد .اداره اطاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعام کرد که
ذخایر نفت این کشــور  ۹.۴میلیون بشکه و ذخایر بنزین  ۴.۳میلیون بشکه
کاهش هفتگی داشته است .فیلیپ فاین ،تحلیلگر ارشد بازار در گروه پرایس
فیوچرز در گزارش روزانه نوشت :این آمار همچنین کاهش تقاضا برای بنزین
را نشان داد و کاهش سطح ذخایر به تاثیر موقتی طوفان ارا بر تولید نسبت
داده شد.طبق گزارش دولت آمریکا ،میزان بنزینی که در چهار هفته گذشته
تامین شــده و معیاری برای سنجش تقاضا به شمار می رود ۸.۹ ،درصد در
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد .برای سوختهای
دیگر شامل نفت کوره ،تقاضا  ۵.۱درصد و سوخت جت  ۴۷.۱درصد کاهش
داشــته است.بهای وســت تگزاس اینترمدیت برای تحویل در اکتبر در بازار
نیویورک با  ۱۴سنت معادل  ۰.۳درصد کاهش ،در  ۴۱دار و  ۳۷سنت در هر
بشکه بسته شد در حالی که اواسط معامله تا مرز  ۴۰دار و  ۲۲سنت سقوط
کرده بود .بهای نفت برنت که شــاخص قیمت بازار جهانی است ،با یک دار
و هفت سنت معادل  ۲.۴درصد کاهش ،به  ۴۳دار و  ۳۶سنت در هر بشکه
رسید که پایینترین قیمت از اواخر ژوییه محسوب می شود.قیمتهای نفت روز
چهارشنبه تحت تاثیر فعالیت پاایشگاهی کمتر و فرا رسیدن فصل تعمیرات
پاایشگاهی که به معنای تقاضای کمتر برای نفت خواهد بود ،کاهش داشتند.
به گفته جان هاردی ،مدیر استراتژی فارکس در ساکسو بانک ،رشد ناگهانی
قیمت دار در معامات روز چهارشنبه هم عامل پایین رفتن قیمتها بود .به
گفته وی ،هیچ سطح تکنیکال مهمی شکسته نشده است اما سقوط به پایین
میانگین قیمت  ۵۰روزه که برای شاخص نفت آمریکا  ۴۱دار و  ۲۵سنت و
برای برنت  ۴۴دار است ،به معنای کاهش بیشتر قیمت و اصاح مورد نیاز
پس از ماهها بی تحرکی خواهد بود.معامله گران همچنین به جدیدترین آمار
اقتصادی آمریکا چشم دوخته بودند تا شاید دورنمای جدیدتری برای تقاضا
برای انرژی داشته باشند .اما آمارهای روز پنج شنبه متفاوت بود .آمار هفتگی
متقاضیــان دریافت بیمه بیکاری کاهش و کســری تجاری آمریکا در ژوییه
افزایش داشت .شاخص شرکتهای غیرتولیدی شامل خرده فروشی ها ،بانکها،
ایراینها و خدمات بهداشتی و نظیر آن در اوت کاهش پیدا کرد.تحلیلگران
شرکت «جی بی سی انرژی» در یادداشتی نوشتند :تصویر کان سیگنالهای
مختلفی را به بازار نفت ارســال می کند و درخشش بازارهای سهام بیشتر و
بیشــتر روی شاخصها و صنایع معدودی متمرکز شده و نرخهای بهره اوراق
قرضه دولتی کاهش پیدا کرده است در حالی که شاخص دار پس از این که
نرخ برابری یورو در برابر دار در دو روز گذشــته به  ۱.۲۰دار رسید ،بهبود
پیدا کرد.دار قویتر قیمت کااهایی که به این ارز قیمت گذاری می شــوند
را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر می کند.بر اساس گزارش مارکت واچ،
ضعف قیمت نفت همچنین به گزارش بلومبرگ نسبت داده شد که بر اساس
آن ،عراق ممکن است خواستار معافیت دو ماهه برای مهلت تعیین شده تحت
توافق اوپک پاس به منظور جبران مازاد تولید نفت شــود .با این حال عراق
بعدا این گزارش را تکذیب و بر پایبندی خود بر کاهش تولید تاکید کرد.

عراق منکر درخواست معافیت شد
عراق با تکذیب خبر منتشره از سوی رسانه های داخلی در خصوص درخواست
معافیت از توافق کاهش تولید اوپک پاس در ســه ماهه نخست سال ،۲۰۲۱
اعــام کرد بــه توافق کاهش تولیــد اوپک پاس کاما متعهد مانده اســت.
ســخنگوی وزارت نفت عراق در بیانیهای اعام کرد :وزارت نفت این اظهارات
بی پایه و اساس را تکذیب و تاکید می کند که عراق به بیانیه همکاری آوریل
اوپــک پاس و مکانیزم جبران که در ژوئن مــورد موافقت قرار گرفت ،کاما
متعهد مانده است.این سخنگو گفت :پایبندی عراق به توافق کاهش تولید در
اوت به بیش از  ۱۰۰درصد رسید و این تولیدکننده نفت همچنان به عملکرد
در این ســطح ادامه داده و در طول ماههای اوت و سپتامبر مازاد تولید ۸۵۰
هزار بشکه در روز ماههای پیش را جبران می کند.یک روزنامه عراقی بر مبنای
اظهارات منتشــره از سوی خبرگزاری  INAاوایل روز چهارشنبه خبر داده بود
احسان عبدالجبار ،وزیر نفت عراق ،اعام کرده که این کشور به دنبال معافیت
از توافق کاهش تولید نفت اوپک در سه ماهه نخست سال  ۲۰۲۱است.اوپک
و متحدانــش معروف به گروه پاس با هدف تقویت قیمت نفت و جبران افت
تقاضا پس از شــیوع ویروس کرونا ،از اول ماه مه توافقی را برای کاهش تولید
 ۹.۷میلیون بشــکه در روز معادل حدود  ۱۰درصــد از تولید جهانی به اجرا
گذاشــتند و از اول اوت میزان کاهش تولیدشــان را به  ۷.۷میلیون بشکه در
روز تسهیل کردند و تا دسامبر به این روند ادامه می دهند .سهم اوپک از این
کاهش تولید ۴.۸۶۸ ،میلیون بشکه در روز است.

@sobheqtesad

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم شماره 4443
شنبه  15شهریور  16 1399محرم  5 1442سپتامبر 2020

4

در پی سقوط قیمت نفت

پروژه  ۲۰میلیارد داری آرامکو معلق شد

پروژه های گاز و پتروشــیمی چند میلیارد داری شــرکت
آرامکوی سعودی در راســتای تاش این شرکت نفتی برای
پرداخت ســود سهام نقدی به ســهامدارانش مسکوت شد،.
منابع آگاه به بلومبرگ اظهار کردند :این شــرکت نفتی طرح
 ۲۰میلیارد داری خود برای ســاخت کارخانه پتروشیمی در
بندر ینبع را رها کرده است .همچنین آرامکو در حال بازنگری
تصمیم سال گذشــته برای خرید  ۲۵درصد سهام پایانه گاز
طبیعی مایع شرکت ســمپرا انرژی در تگزاس است که چند
میلیارد دار هزینه خواهد داشــت و در حال حاضر شماری
از کارکنانش را از این پروژه کنار گذاشته است.آرامکو در این
باره حاضر به اظهارنظر نشــد در حالی که ســمپرا اعام کرد
به همکاری با آرامکو و ســایرین برای پیش بردن پروژه LNG
پورت آرتور ادامه داده است.این چرخش آرامکو از تصمیمات
ســرمایه گذاری خود در پی تاش این شرکت برای عمل به
وعده پرداخت  ۷۵میلیارد دار ســود نقدی به سهامداران در
چند ســال آینده صورت می گیرد .رقیبانی مانند شرکت BP
و رویال داچ شــل پرداخت سود نقدی به سهامداران را در پی
ســقوط تقاضا برای انرژی پس از شیوع ویروس کرونا کاهش
داده اند .قیمت نفت در مقایســه با رکورد اندک آوریل بیش
از دو برابــر افزایش یافته و به حدود  ۴۵دار در هر بشــکه
رسیده اســت اما همچنان بیش از  ۳۰درصد از ابتدای سال
 ۲۰۲۰تاکنون کاهش نشــان می دهد.امین ناصر ،مدیرعامل
آرامکو کمتر از یک ســال پس از عرضه اولیه عمومی ســهام
آرامکو در بازار ریاض ،در حال سپری کردن یکی از دوره های
پرالتهاب صنعت نفت است .عرضه اولیه عمومی سهام ،آرامکو

را کــه زمانی به محرمانگی معروف بود زیر ذره بین برد با این
حال  ۹۸درصد از این شــرکت همچنان به دولت عربســتان
سعودی تعلق دارد.ناصر سرمایه گذاری سال  ۲۰۲۰را از هدف
اولیــه حدود  ۴۰میلیارد دار به  ۲۵میلیارد دار کاهش داده

و ممکن اســت سرمایه گذاری در ســال میادی آینده را به
میزان بیشــتری کاهش دهد.به گفته منابع آگاه ،همه پروژه
های بزرگ آرامکو از جمله پروژه هایی که شــامل ســاخت
کارخانه بوده است ،تحت بازبینی قرار دارند و آرامکو احتماا

وزیر انرژی روسیه:

در بیست و دومین هفته از افتتاح طرحهای ملی کشور؛

نفت بدون توافق اوپک پاس به  10دار سقوط میکرد
وزیر انرژی روسیه با اشاره به نقش موثر اوپک پاس
در تثبیت بازار نفت ،اعام کرد کشورش به این گروه
پیشنهاد خواهد کرد به احیای تقاضای جهانی برای
نفت که اکنون به ســطح  ۹۰درصد پیش از بحران
کووید  ۱۹رسیده است ،واکنش نشان دهد.
 ،الکســاندر نواک گفت :مــا امیدواریم روند احیای
تقاضا ســریع باشد و پیشــنهاد خواهیم کرد تحت
توافق اوپک پاس به آن واکنش نشان داده شود.
خبرگزاری تاس به نقل از نواک که در یک نشســت
آناین درباره صنعت نفت و گاز روسیه صحبت می
کرد ،نوشت :مسکو امیدوار است روند احیای تقاضا
سریعتر باشد و اوپک پاس به آن واکنش نشان دهد.
وزیر انرژی روســیه پیش بینی کــرده که تقاضای
جهانی برای نفت در مقطعی در سال  ۲۰۲۱به سطح
پیش از شیوع پاندمی ویروس کرونا بازخواهد گشت.
وی گفــت :اگــر توافــق اوپک پاس که روســیه
بزرگترین عضو غیراوپک آن اســت ،وجود نداشت،

قیمــت هر بشــکه نفت به  ۱۰تا  ۲۰دار ســقوط
می کرد و حتی چندین بار منفی می شــد اما این
توافق به تثبیت بازار نفت و قیمتها کمک کرد.نواک
خاطرنشان کرد در راستای توافق اوپک پاس ،تولید
نفت روسیه در فاصله اوت تا دسامبر سال  ۲۰۲۰به
میزان  ۱۳.۸درصد کاهش ســاانه خواهد داشت و
تولید نفت روســیه در کل سال  ۲۰۲۰به میزان ۱۰

درصد کمتر از ســال  ۲۰۱۹خواهد بود.طبق برآورد
رویترز ،تولید نفت روســیه در اوت همسو با تسهیل
محدودیت عرضه اوپک پاس ،پنج درصد نســبت
به ژوییه رشــد کرد و به  ۹.۸۶میلیون بشکه در روز
رسید.آمار تولید روسیه شامل میعانات است در حالی
که میعانات در توافق کاهش تولید نفت اوپک پاس
لحاظ نشده است .با توجه به این که تولید میعانات
روسیه حدود  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار بشکه در روز است و
سقف تولید نفت روسیه تا اول اوت  ۹میلیون بشکه
در روز بوده است ،این آمار نشان می دهد که روسیه
اندکی بیش از سهمیه اش نفت تولید کرده است.
بر اســاس گزارش اویل پرایس ،پاول ژاندوف ،نایب
رییس فاینانس شرکت لوک اویل روسیه به رویترز
گفته است تجربیات ما از توافق قبلی اوپک پاس و
نتایج دو ماه گذشــته ثابت کرده که چاههای نفت
متوقف شده می توانند به سرعت به تولید بازگردند
بدون این که بهره وری آنها آسیب ببیند.

معاون وزیر نیرو؛

معــاون وزیــر نیــرو ،گفت :بــا امضای
تفاهمنامه با شــهرداری تهــران ،چهار
درصدی که هماینک از محل پساب برای
آبیاری فضای ســبز شهر تهران استفاده
میشــود ،به ۶۰درصــد افزایش خواهد
یافت ،.قاســم تقیزاده خامسی ،معاون
وزیر نیرو عصر امروز ،چهارشنبه در آیین
امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت
نیرو و شــهرداری تهران ،ضمن اشاره به
این نکته که ،این تفاهمنامه بخشــی از
سند ســازگاری با کم آبی است که برای
همه اســتانها تهیه کــه در آن منابع و
مصــارف آب و فاضــاب در بخشهای
مختلف کشــاورزی ،صنعت ،فضای سبز
و آب آشامیدنی مشخص میشود ،گفت:
این ســند پس از تصویــب در کارگروه
به امضای مشــترک دو معــاون رئیس
جمهوری و  ۵وزیر کابینه خواهد رسید.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو ،در بیان آمار

استفاده از  150میلیون متر مکعب
پساب در آبیاری فضای سبز
وی ،همچنین از پیشرفت فیزیکی حدود
 ۶۸درصــدی طرح جامــع جمعآوری
فاضاب شــهر تهران خبــر داد و گفت:
این طــرح در زمان حاضــر حدود ۲۵۰
میلیــون متر مکعب در ســال خروجی
پساب دارد که با بهرهبرداری تصفیهخانه

سخنگوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد

ایجاد  4100واحد خورشیدی
خانگی در کشور
سخنگوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق گفت :قریب به ۴
هزار و  ۱۰۰واحد نیروگاه خورشیدی خانگی در کشور با مشارکت مردم ایجاد شده
است.جعفر محمدنژاد  ۱۳شهریور در مراسم افتتاح طرحهای نیروگاهی در اردبیل
اظهار کرد :ایران دارای منابع بسیار انرژی است که باید در راستای تقویت تولید و
ایجاد بسترهای توسعه از آنها بهره برد.وی با اشاره به اینکه در کشور بیش از ۸۰۰
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در مناطق محروم و کمتر توســعه یافته احداث شده
است ،خاطرنشان کرد :تا پایان سال بالغ بر یک هزار واحد پنل خورشیدی خانگی
نیز افتتاح خواهد شد.سخنگوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی

«فیروزبهرام» در ســال جاری ،پســاب
خروجی شــهر تهران حــدودا به ۴۵۰
میلیون متر مکعب خواهد رســید.تقی
زاده خامسی ،با اشاره به اینکه ،بخشی از
 ۷۷۸میلیون متر مکعب پساب خروجی
نهایی در ســال  ۱۴۱۰شهر تهران است،
تصریــح کرد :میــزان آب مصرفی برای
فضای سبز شــهر تهران ،معادل ظرفیت
دریاچه سد کرج است ،در حقیقت یکی از
سدهای پنجگانه شهر تهران را باید برای
آبیاری فضای سبز شهر تهران اختصاص
میدادیم .معاون وزیــر نیرو ،با یادآوری
روند پیگیریها در این باره بین شهرداری
تهــران و وزارت نیــرو اظهار داشــت :با
امضای این تفاهمنامــه ،چهار درصدی
که هماینک از محل پساب برای آبیاری
فضای سبز شهر تهران استفاده میشود
به  ۶۰درصــد افزایش خواهد یافت.وی،
ادامه داد :شــاهبیت این تفاهمنامه حفظ

 ۳طرح ملی حوزه وزارت نیرو در کرمانشاه،
آذربایجان شرقی و اردبیل افتتاح شد
 ۳طرح ملی در حوزه وزارت نیرو در اســتانهای کرمانشــاه ،آذربایجان شرقی
و اردبیل در ادامه افتتاحهای طرحهای ملی کشــور با شــعار تدبیر و امید برای
جهش تولید و در بیســت و دومین هفته ،با ارزش  ۳هزار و  ۲۴۵میلیارد تومان
و اشــتغالزایی برای  ۲۲۰نفر ،با دستور رئیس جمهور به طور رسمی مورد بهره
برداری قرار گرفتند .واحد شماره  ۲بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی دااهو در
شهرستان اسامآباد غرب استان کرمانشاه ،سد مخزنی کلقانچای در شهرستان
بستان آباد استان آذربایجان شرقی و  ۲نیروگاه خورشیدی و پست  ۲۳۰کیلوولت
آرتا در اردبیل  ۳طرح ملی حوزه وزارت نیرو بود که امروز با دستور حجتااسام
والمسلمین حسن روحانی به بهرهبرداری رسید.نیروگاه سیکل ترکیبی دااهو در
تأمین نیاز برق شــبکه پاییندست از جمله مناطق اسامآباد غرب ،گیانغرب و
سرپل ذهاب نقش ایفا میکند.سد مخزنی کلقانچای که با دستور رئیس جمهور
در بســتانآباد افتتاح شد ،یک سد خاکی با هسته ُرسی و با مخزن  ۲۲میلیون
متــر مربع دارای حوزه آبریز  ۲۰۲کیلومتر مربعی اســت که با هدف تأمین آب
شــرب و بخش های صنعت و کشاورزی منطقه احداث گردیده است ۲.نیروگاه
خورشــیدی و پســت  ۲۳۰کیلوولت آرتا اردبیل نیز با هدف تقویت شبکه برق
توزیع و صرفهجویی در مصرف ســوخت و تولید انرژیهای پاک و تقویت شبکه
انتقال مرکز اســتان ســاخته شده است.برقرســانی به  ۱۰هزار خانوار مناطق
عشایری از طریق این نیروگاههای متحرک خورشیدی انجام خواهد شد.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داد

تهرانیها رکورد مصرف آب را جابه جا کردند
اســتفاده از پســاب در آبیار فضای سبز
تهران ،گفت :برای آبیاری فضای ســبز
شــهر تهران حدودا کمتر از چهار درصد
از پساب استفاده میشــود که حدود ۷
میلیون متر مکعب است و اگر این گونه
پیــش میرفتیم و این تفاهمنامه صورت
نمیگرفــت در افــق  ۱۴۱۰باید ۲۱۸
میلیون متر مکعب از محل منابع آبهای
زیرزمینی شهر تهران برای آبیاری فضای
سبز استفاده میشد.

به جای پروژه های جدید ،روی داراییهای فعلی خود سرمایه
گذاری خواهد کرد.به تاخیر انداختن پروژه های شــیمیایی و
پتروشیمی ضربه ای برای اهداف متنوع سازی فعالیت آرامکو
از تولید و فروش نفت خام خواهد بود .این شرکت در راستای
استراتژی مذکور قصد داشت ظرفیت پاایش خود را دو برابر
کرده و واحد پایین دســتی غیرســودآور خود را تقویت کند.
همچنین آرامکو شرکت دولتی سابیک را امسال در قراردادی
بــه ارزش  ۶۹میلیارد دار خریداری کــرده بود تا وارد حوزه
صنایع تولیدی جدید شود.با توجه به گرایش جهانی به سوی
انرژی سبزتر که دورنمای تقاضا برای محصوات پتروشیمی
را تیره تر کرده اســت ،آرامکو قصد داشــت به همراه شرکت
سابیک با ساخت کارخانه ینبع ،منبع مصرفی جدیدی برای
نفــت خود ایجاد کند .به گفته منابــع آگاه ،یک گزینه برای
ینبع ،ساخت تاسیســات پتروشیمی و یکپارچه کردن آنها با
پاایشگاههای فعلی است .آرامکو مطالعات امکان سنجی را تا
پایان امسال تکمیل خواهد کرد.
مدیرعامل آرامکو ماه گذشــته به خبرنگاران گفته بود آرامکو
همچنین سرگرم کار روی یک طرح  ۱۵میلیارد داری برای
خرید بازوی پاایش و شیمیایی شرکت ریاینس اینداستریز
است.عقب نشینی از ســرمایه گذاری در تاسیسات صادرات
 LNGتگزاس ضربه ای برای بلندپروازی آرامکو برای ســاخت
یک کسب و کار گاز جهانی خواهد بود .آرامکو و سمپرا تصمیم
ســرمایه گذاری نهایی در خصوص این پروژه را که قرار است
تولید  LNGرا در اواخر دهه جاری آغاز کند ،تا سال آینده به
تاخیر انداخته اند.

منابــع آبهای زیرزمینی و اســتفاده از
پســاب ،مانند دیگر نقاط جهان است و
به جای  ۲۱۸میلیون متر مکعب در افق
 ۱۴۰۰فقط  ۸۰میلیون برداشت میشود
که این هم قابل کاهش است.ت

تهرانیها رکورد مصرف آب را جابه
جا کردند
در ادامه این مراسم ،محمدرضا بختیاری،
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان
تهران ،در بیان آمار مصرف آب در شــهر
تهران ،گفت «:مصــرف آب در تهران با
ثبت آماری بی سابقه به  ۳.۸میلیون متر
مکعب رســید .مدیر عامل شرکت آب و
فاضاب اســتان تهران ،ضمن تشکر از
همکاری مســئولین شهرداری و شورای
شهر ،ادامه داد :با توجه به افزایش مصرف
آب خوشبختانه هیچ گونه قطعی در آب
تهران نداشتهایم.

برق به مزایای ایجاد نیروگاههای با مقیاس کوچک ،بزرگ و متوســط در کشور
اشــاره کرد و گفت :کاهش تلفات در شبکه ،ایجاد اشتغالزایی و پدافند غیرعامل
از مزایای ایجاد این واحدهای نیروگاهی است.محمدنژاد ادامه داد :علیرغم اینکه
ایران کشوری با منابع نفت و گاز غنی است اما در انرژیهای تجدیدپذیر نیز وارد
عمل شــده و توانستهایم در این بخش در کشور موفق عمل کنیم.وی اردبیل را
دارای منابع غنی انرژی به ویژه در بخش انرژیهای تجدیدپذیر اعام کرد و گفت:
تنها در یک نقطه و در منطقه مشگینشهر قابلیت استحصال  ۴۰۰مگاوات برق
از محل انرژیهای زمین گرمایی داریم که این امر اردبیل را از نقاط متعدد کشور
متمایز میکند.سخنگوی ســازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق
ایجاد چنین نیروگاههایی را عاوه بر ایجاد اشــتغال زمینهساز مهاجرت معکوس
نیز دانست و تصریح کرد :سرمایهگذاری در شرایط فعلی کشور روحیهای بزرگ
و همتی بلند میطلبد که در اردبیل ما امروز شاهد یکی از این طرحهای جهادی
هســتیم که در راه اعتای میهن و خدمت به کشــور نیروگاهی با این وسعت و
گستره اجرایی ،احداث و بهرهبرداری میشود.

آغاز مطالبهگری کمیسیون انرژی برای تولید
 ۳۰هزار مگاوات برق هستهای
یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســامی از آغاز مطالبهگری این
کمیسیون بر لزوم تولید  ۳۰هزار مگاوات برق هستهای در این هفته خبر داد.
هادی بیگی نژاد در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت :چند سال از هدف
گذاری رهبــری مبنی بر لزوم تولید ۳۰هزار مگاوات برق هســتهای میگذرد.
ســازمان انرژی اتمی و وزارت نیرو میبایســت برای تحقق این هدف به صورت
مشترک برنامهریزی و اقدام می کردند.ولی تاکنون اقدامی در این خصوص انجام
ندادهاند.مطالبه گری از این هفته در کمیسیون انرژی آغاز میشود.
زنگنه:

قیمت فوب خلیج فارس از نرخگذاری خوراک
پاایشگاهها حذف شد
وزیــر نفت با بیان اینکه قیمتهای فوب خلیــج فارس با واقعیت بازار ایران هم
خوانی ندارد ،گفت :نحوه قیمتگذاری نفت خام و خوراک پاایشگاهها منصفانه
اصاح شــد.بیژن زنگنه با اشاره به اینکه قیمت نفت خام و خوراک پاایشگاهها
درگذشته بر اساس قیمت فوب خلیجفارس تعیین میشد ،گفت :اان قیمتهای
فوب خلیج فارس با واقعیت بازار ایران هم خوانی ندارد.وی کاهش قیمت خوراک
پاایشگاهها را انعکاس وضعیت بازار واقعی برای پاایشگاهها خواند و گفت :آئین
نامه نحوه محاســبه قیمت فروش نفت خام و خوراک به پاایشــگاهها و خرید
فرآورده از آنها به گونهای منصفانه که هم منافع دولت و هم منافع پاایشگاهها
تأمین شــود ،اصاح شــد.زنگنه همچنین با بیان اینکه امارت سهم چندانی در
بازار نفت ندارد ،گفت :همکاریهای اخیر امارات و رژیم صهیونســتی نمیتواند
تأثیری در بازار نفت داشته باشد.وزیر نفت همچنین از افتتاح چند طرح جدید
طی هفته آینده در کشور خبرداد و گفت :یکی از این طرحها دراستان کرمانشاه
افتتاح خواهد شد.

انفجار ابرنفتکش هندی در آب های سریانکا
خبرگزاری ای ان آی هند روز پنجشنبه از کلمبو گزارش داد که یک ابرنفتکش
هندی در سواحل سریانکا دچار حریق شد.براساس این گزارش ،ابرنفتکش «نیو
دایموند» که در اجاره شــرکت نفت و پاایشگاه های هند قرار دارد ،صبح امروز
در آبهای فراساحلی «کلمبو» پایتخت سریانکا دچار حرق شد و سوخت.یک
منبع مطلع در این رابطه به خبرگزاری رویترز گفت :این نفتکش که پر از نفت
بود ،از بندر «المناء ااحمدی» کویت عازم بندر «پارادیپ» در شرق هند بود که
به دایل نامعلوم دچار این حادثه ناگوار شد.
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رییس انجمن صنایع قطعهسازی

تفاوت  ۵۰تا  ۱۲۰میلیونی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

رییس انجمن صنایع همگن قطعهســازی اظهار داشت :قیمت خودرو در حال حاضر اختاف بسیار زیادی با قیمت بازار دارد ،این
اختاف قیمت از  ۵۰میلیون تومان شروع و تا  ۱۲۰میلیون تومان متغیر است.محمدرضا نجفیمنش در مورد منتفی شدن ورود
خودرو به بورس گفت اظهار داشت :از ابتدای امر قرار بر ورود خودرو به بورس نبود و تنها در حد یک پیشنهاد مطرح شده است.
قیمــت خودرو درحالحاضر اختاف بســیار زیادی با قیمت بازار دارد ،این اختاف قیمت از  ۵۰میلیون تومان شــروع و تا ۱۲۰
میلیون تومان متغیر اســت.وی افزود :درحالحاضر از طرفی فروش خودروســاز با زیان همراه است و از طرف دیگر توان پرداخت
پول قطعهسازان را ندارد .همچنین ساانه در بازار چیزی نزدیک به  ۵۰هزار میلیارد تومان اختاف قیمت به وجود میآید که برای
رفع اختاف قیمت ما چند پیشــنهاد را ارائه کردهایم.نجفیمنش اضافه کرد :ازم اســت ،تا اساس این کار برچیده شود یا حداقل
آنکه خودروساز ضرر و زیان نداشته باشد .این پیشنهادات از این دست هستند؛ یکی آنکه قیمت را کارخانه بدون دخالت نهادهای
دیگر تعیین کند .متاسفانه درحالحاضر  ۲۹نهاد تعیینکننده قیمت خودرو دخالت دارند و در صورتی که قیمت پایین باشد مورد
اســتقبال واقع میشود و مردم به خرید روی میآورند .در زمان دخالت سایر نهادها مشکات شروع میشود زیرا شورای رقابت بر
اساس یکسری فاکتورها قیمت را تعیین میکند که موافقان و مخالفانی نیز دارد .از دیگر پیشنهادات عرضه در بورس بود که به قول
بورسیها ،کشف قیمت کنند.رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی افزود :راه دیگر اینکه؛ مابه التفاوت قیمت را دولت پرداخت
کند تا خودروســاز زیان نکرده و پول قطعهســاز را به موقع پرداخت کند .این موارد راهکارهایی هستند که برای از بین بردن مابه
التفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار پیشنهاد شده که منطقیترین آنها قیمتگذاری کارخانهها است.اکنون مجلس محترم در
حال تدوین طرحی برای ساماندهی بازار خودرو است که باید دید جزییات این طرح چیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه؛

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

 ۵۰معامله در انتظار تامین منابع مالی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس اظهار داشت :در حال حاضر  ۵۰معامله در انتظار تامین منابع
کانال مالی بشردوستانه سوئیس است و اگر انجام شود ،مجوز معامله را دریافت خواهند کرد.شریف
نظام مافی در مورد سفر وزیر امور خارجه سوئیس به ایران و تاثیر اقتصادی آن اظهار داشت :در این
سفر که هفته آینده انجام خواهد شد طبیعتاً به دنبال گسترش کانال بشردوستانه سوئیس()SHTA
خواهند بود و باید توجه داشت که بحث اصلی در این موضوع ،تامین مالی این کانال است و بنظر
میرسد راهکارهای پیدا شده است که این منابع مالی تامین شود.وی ادامه داد :در حال حاضر ۵۰
معامله در انتظار تامین مالی این کانال هستند و اگر انجام شود ،مجوز معامله را دریافت خواهند
کرد .کشــور سوئیس همیشه جلوتر از بقیه کشورهای اروپایی بوده و این را در بینش ،استراتژی
و کانال مالی نشــان داده است .نباید فراموش کرد کشورهای فرانسه ،انگلستان و آلمان در مورد
اینستکس فقط صحبت کردند اما در عمل کاری انجام نشد اما مقامات سوئیس کانال بشردوستانه
را راه اندازی کردند .رییس اتاق بازرگانی ایران و ســوئیس تصریح کرد :حاا همکاران ما در بانک
مرکزی عاقهمند به این کانال مالی و آزادسازی منابع هستند و آمدن وزیر خارجه سوئیس تقریبا
 ۶۰روز پیش از انتخابات امریکا فرصت مناســبی است تا این کانال مالی در موقعیت اول تجاری
قرار بگیرد .اگر آقای «بایدن» پیروز انتخابات آمریکا شود ،امید است که پولهای بلوکه شده ما در
کشورهای دیگر آزاد شده و صرف واردات دارو و غات شود.نظام مافی افزود :سوئیس میتواند ۱۰۰
درصد نیازهای دارویی کشور ما را تامین کند چون شرکتهای این کشور توانایی ازم را دارند اما
در نهایت و در بلندمدت این نیازها باید توسط تولید داخل صورت بگیرد.

اشتغالزایی با طرح تاپ؛

چه تعداد بنگاه اقتصادی فعال
در کشور وجود دارد؟
معاون آموزش ،پژوهش و فنــاوری وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،از فعال
بودن  ۶۶هزار بنگاه فعال اقتصادی در کشــور خبر داد و گفت :این بنگاه
ها می توانند مشــکات و مســایل خود را در سامانه تاپ جهت بررسی و
تحلیل توسط نخبگان ثبت کنند .برات قبادیان در نشست مشترک اقتصاد
مقاومتی ،تســهیل و رفع موانع تولید و اشــتغال و سرمایه گذاری استان
ایام اظهار داشــت :یکی از مشــکات و ایرادهایی که به طور عمده و در
بخشهای مختلفی از کشور از جمله اقتصاد ،اجتماع ،مدیریت و مواردی از
این قبیل وجود دارد ،فقدان نگاه و عملکرد علمی در کشور است.وی افزود:
برای اینکه بتوانیم اشــتغال زایشی و پایدار در کشور ایجاد کنیم و دانش
آموختگان دانشگاهی در بنگاه های صنعتی حضور پیدا بکنند و همچنین
نفوذ و رسوخ فناوری را در بنگاه های اقتصادی داشته باشیم اجرای طرح
توانمند ســازی تولید و توسعه اشتغال پایدار حیاتی و اساسی است.معاون
آموزش ،پژوهش و فناوری وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اجرای
طرح تاپ در کشــور یادآور شد :این سامانه در راستای طرح توانمندسازی
تولید و توســعه اشتغال پایدار ایجاد شده تا صنعت چالشهای خود را در
این سامانه مطرح کرده و دانشــگاه در قالب رسالهها و تزهای دانشگاهی
در مورد این چالشها تحقیق کند و راه حلهای فناورانه برای چالشهای
صنعت ارائه دهد.قبادیان تاکید کرد :با اجرای این طرح تحول عظیمی در
کشور اتفاق خواهد افتاد ،اما اجرای آن مشروط به همکاری تمام بخشهای
کشــور اســت ،برای اجرای این طرح بیش از  ۲سال مطالعه انجام شده و
الگوهای مورد اســتفاده در تمام کشورهای دنیا مورد بررسی قرار گرفته و
تنها بخش باقی مانده ،اجرای مناسب آن است.وی با اشاره به اینکه استان
اصفهان اکنون در این طرح استان اول کشور است ،اضافه کرد :این طرح از
طرح های موفق بوده و تاکنون پنج هزار مساله در سامانه ثبت شده است.
وی اضافه کرد :واحدهای اقتصادی می توانند مشــکات و مسایل خود را
در ســامانه تاپ ثبت کنند و با کمک افراد جوان دانشجو ارشد و دکتر در
قالب طرح های پایان نامه ای مســایل آنان بررســی و تحلیل شود.معاون
وزیر صمت از طرح سرباز تاپ خبر داد و گفت :اکنون  ۲۰۰سرباز در طرح
های اقتصادی کشور از طریق این طرح مشغول فعالیت هستند که در این
طرح فارغ التحصیان دانشــگاهی ارشد و دکترا در واحدهای اقتصادی و
بنگاه ها مشــغول خدمت می شوند و به جای سربازی توان علمی آنها در
خدمت به توســعه کشور بکار گرفته می شود.قبادیان یادآوری کرد :بدون
شک دانشــجویی که به عنوان نیروی مفید در یک بنگاه اقتصادی شروع
بــه فعالیت میکند ،پس از فراغت از تحصیل نیز در آن بنگاه باقی خواهد
ماند و به عنوان کارآفرین فعالیت خود را پیگیری خواهد کرد .وی با بیان
اینکه با طرح تاپ به جهش توسعه ای کشور با کمک توان علمی دانشگاه
ها کمک شایانی خواهد کرد ،گفت :جمهوری اسامی ایران سومین کشور
در دارا بودن سرمایه ارزشمند انسانی علمی است اما ما در کشور در بخش
های مختلف از این سرمایه استفاده نکرده ایم ،در بخش تقاضا با همکاری
دانشگاه و صنعت ،نیازهای این بخش برآورده میشود و این راهکار مناسبی
برای تقویت پیوند صنعت و دانشــگاه در کنار اشتغالآفرینی است.معاون،
آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت روز ســه شنبه
یازدهم شــهریورماه در سفری  ۲روزه به منظور افتتاح کارخانه آرد نگین
زاگرس ،بازدید از کارخانه ماداکتو اســتیل کرد دره شهر ،شهرک صنعتی
ایام و مرکز نوآوری دانشــگاه آزاد ایام ،شرکت در نشست ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید استان ایام و شورای ادارای ادارات هم خانواده صنعت،
معدن و تجارت وارد ایام شد.

آغاز مذاکرات برای گسترش تجارت دوجانبه

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشــت :با نگاهی به دورنمایی
از روابط دوکشــور به نظر میرســد ،روابط اقتصادی بین دو کشور در
حال افزایش اســت زیرا با ترکیه در حال مذاکرات خوبی هســتیم که
امید میرود نتیجه بخش باشــد و منجر بــه افزایش حجم تجارت ما با
کشور ترکیه شــود .زیرا ظرفیتهای فراوانی برای دو کشور وجود دارد.
مهرداد سعادت در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و ترکیه اظهارکرد:
خوشــبختانه پس از باز شدن مرزها بین ایران و ترکیه مبادات تجاری
از سر گرفته شد و اکنون به سرعت در حال انجام است .ترافیک موجود
در مرزها نشــانگر همین موضوع اســت که تجار تاش دارند تا فاصله
زمانی ایجاد شــده را پر کنند و خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه افزود :اکنون شهروندان ایرانی
نمیتوانند از طریق رفت و آمد زمینی وارد کشــور ترکیه شوند البته به
جز استثنائات قائل شده برای دانشجویان و افرادی از این دست ،که البته
امید میرود آن هم به زودی باز شــود زیرا مــا نیاز به رفت و آمد تجار
داریم .همچنین هر چه زودتر باید مرز هوایی ما باز شود .زیرا رفت و آمد
هوایی هم به دلیل ویــروس کرونا دائما به تعویق میافتد که امیدواریم
این پروازها در تاریخی معین برگزار شود و به تعویق نیقتد زیرا بر روابط

تجاری اثرگذار اســت.وی با اشاره به اینکه اکنون در برههای از زمان به
ســر میبریم که صادرات نســبت واردات رو به فزونی است ،اضافه کرد:
اخیرا به خاطر تعهداتی که در دوران کرونا داشتهایم و نتوانستهایم به آنها
جامه عمل بپوشــانیم ،صادرات ما نسبت به واردات افزایش چشمگیری
پیدا کرده است.ســعادت با ابراز تاســف در رابطه با شیوع ویروس کرونا
و کاهش مبادات تجاری بین کشــورها افزود :طبیعتا مبادات تجاری
در همه عرصهها کاهش پیدا کرده اســت .امــا در صورتی که ما زمان
داشته باشــیم میتوانیم این خا ایجاد شده را از بین بریم .زیرا قیمت
کاا افزایش پیدا کرد اما از طریق حجم که دو برابر هدف گزاری شــده
است میتوان این خا را برطرف کرد.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران
و ترکیه در خاتمه افزود :با نگاهی به دورنمایی از روابط دوکشور به نظر
میرســد ،روابط اقتصادی بین دو کشــور در حال افزایش است زیرا با
ترکیه در حال مذاکرات خوبی هستیم که امید میرود نتیجه بخش باشد
و منجر به افزایش حجم تجارت ما با کشور ترکیه شود .زیرا ظرفیتهای
فراوانی برای دو کشــور وجود دارد .تاشهایی در حال انجام اســت که
منجر به تعامل بیشتر میشود.ضمن آنکه کشور ترکیه هم تمایل زیادی
به همکاری با کشور ما و سرمایه گذاری در آن دارد.

بر اساس آمار  5ماه نخست سال :99

 10میلیون تن کااهای اساسی وارد کشور شد
تــازه تریــن آمارها نشــان می دهد کــه در  ۵ماه
ابتدایی سال جاری  ۱۰میلیون تن کااهای اساسی
وارد ایران شــده است.مهدی میراشرفی رییس کل
گمرک در جلســه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی اراک با اشاره به شرایط
سخت تحریمها و مشکات اقتصادی اظهار داشت:
تولیدکننــدگان ،صادرکننــدگان و واردکنندگان
امروز در شرایط سخت تحریمها فعالیت میکنند و
بخشــنامهها و قوانین و مقررات پیچیده و متناقض
به موضوع تحریمها مشکات را تشدید کرده اما در
گمرک با همه توان در راســتای کاهش مشــکات
این حــوزه قدم برمیداریم.وی افــزود :اگر زحمات
و تاشهــای فعاان اقتصادی در این زمینه نبود با
وجود تحریمها دشمنان به اهداف خود میرسیدند
و این موفقیت حاصل همت بلند مردم و فعاان این
حوزه است که سبب برهم زدن معامات غرب شده
و با توجه به وعده خداوند در قرآن در آینده نزدیک
ســختیها به گشایش تبدیل میشــود.رئیس کل
گمرک بیان کرد :در مدت  ۵ماهه ابتدای ســال ۵۲
میلیون تن کاا به کشور وارد و از کشور صادر شده
و سهم صادرات  ۳۸میلیون تن و سهم واردات ۱۳.۸
میلیون تن اســت که اکنون دغدغــه دولت تامین
کااهای اساسی است تا فشار بر مردم کمتر شود.

میراشــرفی عنوان کرد :از  ۱۷.۸میلیون تن واردات
حــدود  ۱۰میلیون تن از کااهــای وارده کااهای
اساسی بودند و در زمینه کشاورزی نهادههای دامی
در زمینه ذرت  ۴.۳میلیون تن واردات داشــتیم که
حدود  ۱۴درصد نســبت به مدت مشــابه افزایش
داشته اســت.وی ادامه داد :دیدگاه گمرک حمایت
از تولید و تســهیل شــرایط موجود است متاسفانه
پیچیدهترین قوانین را در حوزه تجارت و تولید داریم
به طوری که بیش از  ۲۵ســازمان در حوزه تجارت
در کشور متولی و نظارت دارند در صورتیکه دنیا بر
سادهســازی در کاهش قوانین و مقررات و تسهیل
آنها تاکید می کند.رئیس کل گمرک خاطرنشــان
کرد :در زمینه کارشناسان مجازی ارائه خدمت بین
خدمتگیرنده و خدمتدهنده ســرعت میبخشد و
درخواست رویت کاا را به گمرک گزارش میدهد و
تعیین مسیر کاا در مسیر سبز و قرمز دنبال میکند
که در واقع ارتباط فیزیکی و ملموس به غیرفیزیکی
و غیرملموس تبدیل میشود.میراشــرفی بیان کرد:
در زمینه صدور اظهارنامههــا قبل از تحریمها این
موضوع حدود  ۲۰روز طول میکشــید اما اکنون تا
 ۴۰روز هم ادامه دارد و این روند طوانی شــده به
همین سبب بیشتر فعالیتها به صورت الکترونیکی
در کوتاهترین زمان انجام میشــود به همین سبب

معاون طرح و برنامه وزارت صمت خبر داد:

ورود معادن به بورس در آینده نزدیک
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت :در راســتای
تاکید رییس جمهور محترم مبنی بر ورود معادن به بورس ،جلســات
متعــددی در وزارت صمت برگزار گردیــده و زمینه های آن در حال
فراهم شدن اســت.به گزارش شاتا ،سعید زرندی در جلسه که به این
منظور با حضور مدیران ســازمان بورس و مدیران معدنی برگزار شــد
افزود :طبق تبصره  ۳ماده  ۱۰قانون معادن ،پروانه بهره برداری سندی
رســمی ،ازم ااجراء ،قابل معامله ،تمدید و توثیق اســت ،لذا موضوع
واگــذاری و انجام معامات حق امتیاز به صورت یکجا و یا عرضه خرد
قابل انجاماست.وی گفت:همچنین در خصوص باتکلیف  ،تعطیل و یا
سلب صاحیت شده (مطابق ماده  ۲۰قانون معادن ) موضوع تشکیل
شــرکت ســهامی عام پروژه با ورود چندین معدن و یا عرضه یکجا و
حراج هریک از معادن در تابلوی بورس کاای ایران نیز قابلیت اجرایی
شــدن دارد.معاون طرح و برنامه افزود :با توجه به وجود  ۵۵۰۰معدن
درخصوص روش های واگذاری این معادن بخش خصوصی به صورت
جزئی و یا در قالب شــرکت ســهامی عام پروژه می توان اقدام کرد و
سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کاای ایران آمادگی خود را برای
حمایــت از این بخش اعام نمود  .زرندی تاکید کرد :واگذاری معادن
در بورس می تواند عاوه برایجاد تحرک و پویایی بخش معدن شفافیت
و سرعت عمل در این حوزه را نیز افزایش دهند .

شعار گمرک از هرجا از هرزمان است.وی ادامه داد:
بر اســاس تبصره  ۱ماده  ۱۰۸قانون گمرکی امکان
بخشــش  ۱۰۰درصدی جرائم در کمیســیونهای
گمرکــی وجود دارد که میتواند به صفر تغییر کند
که در هر دو حوزه واردات و صادرات شامل میشود.
رئیس کل گمرک بیان کرد :در زمینه احیای کمیته
فنی یکــی از اقداماتی که انجام شــده تقریبا همه
اختیارات گمرک ایران به گمرک استانها داده شده
و در زمینه مشــکات قطع سیستم گمرکی حدود
 ۲۵سازمان به سیستم متصل میشوند و زمانی که
سیســتم یکی از سازمانها قطع شــود کاربری که
از سیستم گمرک وارد شــده مشکل این قطعی را
گمرک میداند.میراشرفی ادامه داد :با توجه به اینکه
پهنای باند و سرعت سامانه به حد مطلوب نرسیده
متاســفانه این مشکات وجود دارد اما با تاشهای
بســیار ارتباط  ۲۴ساعته شده تا در خارج از ساعات
اداری و روزهای تعطیل هم امکان ارتباط با سیستم
وجود داشته باشد.میراشرفی تصریح کرد :شناسایی
کااهایی که برای صنایع استان راهبردی است انجام
شود و در راســتای تسهیل اقدامات به گمرک ارائه
شود ۲.۷ ،میلیارد دار مبادات با اوراسیا و صادرات
 ۸۲۳میلیون و واردات  ۱.۹میلیارد دار اســت که
امیدواریم این اقدام توسعه پیدا کند.

سرپرست وزارت صمت اعام کرد:

توانایی تأمین  ۵۰۰۰دستگاه اتوبوس شهری
از سوی تولیدکنندگان داخلی
سرپرســت وزارت صمــت ،از توانایی تأمین حداقل  ۵۰۰دســتگاه اتوبوس درون
شهری ،در قالب طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور از سوی تولیدکنندگان تا
پایان سال جاری خبر داد.به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشست بررسی
تأمین اتوبوسهای طرح نوســازی ناوگان حمل و نقل کشــور با حضور سرپرست
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،نمایندگان وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور،
شهرداری و تولیدکنندگان اتوبوس برگزار شد.در این جلسه جعفر سرقینی ،با تأکید
بر تاش تمامی تولیدکنندگان به منظور اجرای مفاد طرح نوســازی ناوگان حمل
و نقل کشــور خبر داد و گفت :در این راستا سازمان شهرداریها باید مشخصات و
تعداد اتوبوسهای مورد نیاز خود در سال جاری و آینده را به وزارت صنعت ،معدن
و تجارت اعام نماید تا براساس آمار ارائه شده و با مشارکت تمامی تولیدکنندگان،
این طرح عملیاتی شود.سرپرســت وزارت صمت بیان کرد :شــرکتهای تولیدی،
توانایی تأمین  ۵۰۰دســتگاه اتوبوس در چند ماهه باقی مانده از سال جاری را به
تفکیک اعام کرده اند؛ این در حالی اســت که ساانه باید یکهزار دستگاه اتوبوس
وارد ناوگان حمل و نقل شــود تا سن این ناوگان  ۱۰ساله باقی بماند.وی افزود :در
صورت عقد قرارداد کارخانجات داخلی توان تولید حداقل  ۵۰۰۰دستگاه اتوبوس
را در سال دارند.سرقینی خواستار مشارکت تمامی شهرداریهای کشور در اجرای
این طرح شد و اعام کرد :کمیتهای برای پیگیری و اجرای مفاد این طرح باید در
سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود.
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گزیده خبر
رئیس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی تهران

کره جنوبی توانایی تامین کااهای سامت
ایران را ندارد
رئیس کمیســیون اقتصاد سامت اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت :کره جنوبی
نمیتواند ،کل نیاز دارویی ایران را به جای پولهای بلوکه شده تامین کند .ضمن
آنکه داروهای وارداتی ایران از طریق کشورهای اروپایی و بخش جزئی آن از کشور
هند تامین میشود.پولهای بلوکه شــده ایران در کره جنوبی به بیش از  ۶.۵تا
 ۹میلیارد دار میرسد که طی یک سال و نیم گذشته ایران نتوانسته آن را آزاد
کند ،حتی دولت کره جنوبی در شــرایط کرونایی نیز حاضر نشده است تا دست
کم  ۵۰میلیــون دار آن را برای تهیه غذا و دارو به ایــران بازگرداند .در چنین
شــرایطی بحث واردات کاایی آن مطرح شده اســت و یکی از موارد نیز واردات
کااهای سامت است.اما محمود نجفی عرب ،رئیس کمیسیون اقتصاد سامت
اتــاق بازرگانی تهران ،این موضوع را غیرممکن دانســته و افزود :تاکنون خبری
مبنی بر دریافت کااهای ســامت بجای پولهای بلوکه شده دریافت نکردهام.
دریافت کاای سامت و دارو از سایر کشورها آن هم به جای پولهای بلوکه شده
هنوز اتفاق نیافتاده اســت .همچنین واردات آن از کره جنوبی به جای مطالبات
غیرممکن است ،زیرا کشور ما تنها یکسری از داروهای محدود را از این کشور وارد
میکند اما اینکه تمامی داروهای ما از این کشور تامین شود ،امکانپذیر نیست.
او در ادامه توضیح میدهد :باید در نظر داشت که کره جنوبی نمیتواند ،کل نیاز
دارویــی ایران را به جای پولهای بلوکه شــده تامین کند .ضمن آنکه داروهای
وارداتی ایران از طریق کشورهای اروپایی و بخش جزئی آن از کشور هند تامین
میشــود .نجفی عرب اضافه میکند :البته این موضوع برای کشورهای اروپایی
صدق نمیکند و امری مناســب اســت ،چرا که از این کانال میتوانیم داروهای
مورد نیاز کشور را وارد کنیم زیرا کشور ما دو نوع واردات دارد؛ یکی واردات دارو
و دیگری واردات مواد اولیه دارو ،که مواد اولیه بیشتر از طریق کشورهای هند و
چین و بخش جزئی آن از کشــور کره صورت میگیرد .اما در رابطه با کشورهای
اروپایی با توجه به اینکه بیشتر واردات دارویی خود را از این کشورها تهیه میکنیم
در صورتی که ما مطالبات ارزی داشته باشیم و امکان دریافت ارز نداریم ،میتوان
از این طریق نیاز دارویی کشور را تامین کرد.رئیس کمیسیون اقتصاد سامت اتاق
بازرگانی اضافه میکند :اگر ما از کشوری مطالباتی داریم و نمیتوانیم پول خود را
دریافت کنیم ،بهتر است کااهای مورد نیاز کشور را دریافت کنیم و اگر این کاا
جزو کااهای اساسی باشد ،توانستهایم گام مهمی در این راستا برداشته باشیم.

کرونا تقاضای بستهبندی را افزایش داد
رئیــس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ از کاهش صادرات در این صنعت در
سال  ۱۳۹۸نسبت به ســال  ۱۳۹۷خبر داد و گفت که ویروس کرونا در مقطع
کوتاهی که مرزها بســته شــده بود بر صادرات این صنعت تاثیر منفی گذاشت،
اما به دلیل افزایش تولید اقام بهداشــتی ،ضدعفونــی و حتی برخی انواع مواد
غذایی ،تقاضای بستهبندی چاپ در زمان کرونا افزایش داشته است.بابک عابدینی
اظهار کرد :ظرفیت صادرات در صنعت چاپ به تقاضای داخلی بستگی دارد و ما
میتوانیم مازاد ظرفیت را صادر کنیم .بیشــترین حجم صادرات صنعت چاپ در
زمینه بستهبندیهای پلیمری مثل بستهبندی مواد غذایی و دارویی است ،چراکه
در داخل مزیت تولید مواد اولیه آن را داریم؛ البته به شــرطی که تولیدکنندگان
داخلی قیمت تمام شــده فیلم خام بســتهبندی که روی آن چاپ میشود را به
قیمت فوب وارداتی محاسبه نکنند.
 10سال پیش واردکننده لیبل چســب دار بودیم؛ حاا میتوانیم صادر
کنیم
همچنین بــه گفته وی ایــران در زمینــه تولید لیبلهای چســب دار ،یعنی
برچســبهایی که روی مواد شوینده ،آرایشــی ،بهداشتی ،دارویی و غذایی درج
میشــود ظرفیت صادراتی خوبــی دارد؛ به طوری که در صــورت فراهم بودن
بســترهای صادراتی ظرفیت ساانه  ۵۰۰میلیون دار هم وجود دارد که در حال
حاضر انجام نمیشــود .این در حالی است که حدود  ۱۰سال پیش ،ساانه یک
میلیارد دار واردات در این زمینه انجام میشد.
ظرفیت ساانه صادرات فیلمهای پلیمری؛ بیش از  5میلیارد دار
رئیس اتحادیــه صادرکنندگان صنعت چاپ با بیان اینکــه در زمینه فیلمهای
پلیمری هم ظرفیت ســاانه بیش از پنج میلیــارد دار وجود دارد ،تصریح کرد:
این در صورتی اســت که بتوانیم به ظرفیت مورد نظر برســیم ،راه ها باز باشد و
تحریمها برداشته شود .در حال حاضر مانع اصلی صادرات ،مشکاتی است که به
دلیل تحریمها در زمین نقل و انتقاات پول وجود دارد .البته تحریمها مشکات
و موانعی هم در زمینه تامین مواد اولیه ،قطعات و ماشین آات ایجاد کرده است.
همچنین در زمینه ثبت ســفارش و تخصیص ارز نیز مشــکاتی وجود دارد که
بخشــی از آن به تصمیمات بانک مرکزی بر میگردد.وی افزود :بنابراین به طور
کلــی امکانات صادرات از نظر ظرفیت تولید در صنفت چاپ خوب اســت اما به
ثمر نشستن این ظرفیت به مشارکت دولت و اتخاذ تصمیمات درست نیاز دارد.
تاثیر کرونا بر صادرات صنعت چاپ
همچنین به گفته وی ،ویروس کرونا در مقطع کوتاهی که مرزها بسته شده بود
بر صادرات این صنعت تاثیر منفی گذاشت ،ولی تقاضای بستهبندی چاپ در زمان
کرونا افزایش داشــته اســت .برای مثال در ایران و ترکیه تقاضای بستهبندی در
زمینه بستهبندیهای انعطاف پذیر که پلیمری هستند ،لیبل و جعبه حدود ۲۰
درصد افزایش داشته است .عابدینی با بیان اینکه در کل ظرفیت تولید و تقاضای
بستهبندی چاپ در منطقه حتی در زمان شیوع ویروس کرونا باا رفته است ،در
توضیح علت این افزایش گفت :در پی شــیوع ویروس کرونا تولیدات داخلی در
زمینه مواد شــوینده ،آرایشی ،بهداشتی و حتی وقتی مواد غذایی که در گذشته
وارد میشد اما به دلیل مشکات ارزی وارد نمیشود ،افزایش یافته است .از طرف
دیگر در موارد زیادی مراجعه مستقیم برای خرید انجام نمیشود و سفارش ارسال
داده میشود که این مسئله تقاضای بسته بندی برای ارسال محصوات را بیشتر
کرده اســت .در زمینه ماسک و سایر اقام بهداشتی مرتبط با کرونا نیز تقاضای
بستهبندی افزایش داشته است.
وضعیت صادرات صنعت چاپ در سال 98
وی با بیان اینکه آمار دقیقی درباره میزان صادرات در ســال  ۱۳۹۸وجود ندارد،
گفت که به طور حدودی صادرات در ســال گذشــته در همه بخشهای صنعت
چاپ بالغ بر  ۵۰۰میلیارد تومان بوده که به دلیل افزایش مشکات ارزی و تامین
مواد اولیه ،افزایش قیمت تمام شده در پی آن و در پی افزایش نرخ ارز و همچنین
کاهش صادرات در ماههای پایانی با شــیوع ویروس کرونا نسبت به سال ۱۳۹۷
کاهش داشته است.رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ از کاهش تقاضا در
تولید بخش تجاری چاپ در پی شــیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت :تقاضای
بخش تجاری چاپ مثل فاکتورها ،بروشورها ،کاتالوگها و منوهای غذا در شش
ماه گذشته کاهش داشته است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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آماده باش به بازار گردانها

بانکآیندهومردممالکایرانمال

با گذشــت دو روز از اباغ ضوابط صدور کیف الکترونیک پول به شــبکه بانکی
کشــور از سوی بانک مرکزی ،بررســی این ضوابط نشان میدهد که این بانک
حداکثر تعداد کیف شــخصی برای هر شــخص حقیقی در ســطح یک و دو را
مجموعا ســه عدد و در سطح سه را ،یک عدد تعیین کرده است .بانک مرکزی
ضوابط صدور کیف الکترونیک پول را به شبکه بانکی کشور اباغ کرده است که
طبق آن متقاضی دریافت این کیف با انطباق اطاعات هویتی و شــماره تلفن
همراه ،شناسایی و احراز هویت میشود .سپس ،حداکثر موجودی کیف شخصی
و حداکثر مبلغ هر تراکنش آن فرد برابر با شــاخص ریز پرداخت و کل گردش
فصلی وی ،پنج برابر شاخص مذکور اســت.در ادامه ،این روند سطح دومی هم
دارد که براساس آن متقاضی با انطباق اطاعات هویتی ،شماره کارت یا حساب
و شــماره تلفن همراه ،شناســایی و احراز هویت میشود که حداکثر موجودی
کیف شــخصی وی معادل دو و نیم برابر شــاخص ریز پرداخت و حداکثر مبلغ
هر تراکنش آن برابر با شــاخص ریز پرداخت است.در نهایت ،متقاضیان سطح
دو میتوانند پس از یک ســال فعالیت ســالم و بدون هیچ رفتار مشکوک ،عدم
حضور در لیست سیاه بانک مرکزی و نهاد ناظر و نیز عدم منع قضایی و حقوقی
از دریافت این خدمات ،به ســطح سوم منتقل شوند که در این سطح ،حداکثر
موجودی کیف شخصی این دسته از متقاضیان پانزده برابر شاخص ریز پرداخت
و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شــاخص ریز پرداخت اســت.در این زمینه،
مؤسســه اعتباری عامل و راهبر موظفند از صحت و انطباق اطاعات ارائه شده
برای متقاضی کیف شــخصی در ســطوح اول و دوم اطمینان حاصل کنند که
حداکثر تعداد کیف شخصی برای هر شخص حقیقی در سطح یک و دو ،در کل
سه عدد و در سطح سه یک عدد تعیین میشود.همچنین ،مؤسسه اعتباری عامل
موظف اســت تا اطمینان حاصل کند که مانده موجودی حساب واسط ،قابلیت
نگاشــت به مانده کیفها را داشــته و مجموع مبالغ موجود در کیفها و مانده
حساب واسط همواره یکسان باشد.
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گزیده خبر

هرفردچندکیفپولالکترونیکمیتواند
داشتهباشد؟

@sobheqtesad

بانک و بیمه

www.sobh-eqtesad.ir

مجتمــع چندمنظــوره ،تجاری ،تفریحی ،گردشــی،
ورزشی ،خدماتی و فرهنگی ایرانمال بر اساس اسناد،
به صورت کامل ،متعلق به بانک آینده است و هیچ فرد
حقیقی و حقوقی دیگری در آن ســهیم نیست؛ خبر
«انتقال مالکیت ایرانمال به بانک آینده برای تســویه
بدهی علی انصاری با تصویب شورای پول و اعتبار» ،کام ًا کذب و جعلی است؛
احــداث پروژه بازار بزرگ ایران (ایرانمال) ،از شــروع به کار بانک تات در پایان
سال  1388و آغاز سال  1389سر گرفته ،پس از آن ،طی فرایند ادغام و تأسیس
بانک آینده و انتقال داراییها و بدهیها ،به بانک آینده منتقل شــده ،بر اساس
آخرین کارشناسی رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری ،ارزش ایرانمال،
بس فزونتر از بهای تمامشــده آن و یک دارایی ارزشمند و بیبدیل اعام شده
که حسب توافق با بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی ،با رعایت موازین قانونی،
به زودی نزد ســازمان بورس کشور ،ثبت خواهد شد؛ ضمنأ با هدف بهرهمندی
شمار بیشتری از عموم جامعه از منافع ایرانمال ،سهام شرکت توسعه بینالملل
ایرانمال (سهامی عام) در آیندهای نزدیک در بازار سرمایه کشور ،عرضه خواهد
شد.بانک آینده ضمن انتشار این بیان ،حق پیگیری حقوقی و قانونی به منظور
صیانت از منافع سهامداران ،سپردهگذاران ،مشتریان و ذینفعان خود را محفوظ
میدارد.
امور روابطعمومی و بازارافزایی بانک آینده

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4443

رئیس سازمان بورس اعام کرد :مقررات مربوط به بازارگردانی
در بــازار ســرمایه از پیــش تدوین شــده و از امروز شــنبه
بازارگردانها فعال خواهند شــد تا نوسانات کمتری را در بازار
سرمایه شــاهد باشیم .حسن قالیباف اصل با ارزیابی مثبت از
نتایج جلســه ای با نهادهای حقوقی و حسن توجه و همکاری
و حمایت حقوقیهایی که بیش از  70درصد بازار را در اختیار
دارند گفت :مقرر شد فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش
رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود و قطعا نتایج مثبت
این امر به سرعت در بازار مشاهده می شود.
افزایش دامنه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری
وی در خصوص اثرات مثبت سایر تصمیمات که با محور بهبود
روند بازار اتخاذ شد ،افزود :از دیگر تصمیمات اخذ شده افزایش
دامنه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری است و بر این اساس
تسهیاتی هم برای صندوق های سرمایه گذاری در سهام در
نظر گرفته شده است .قالیباف اصل یادآور شد :این تسهیات
ســرمایه گذارانی را که دانش یا فرصت کافی سرمایه گذاری
مستقیم برخوردار نیستند تشویق می کند از طریق صندوق
ها به سرمایه گذاری اقدام کنند؛ فراموش نکنید همواره روش
غیرمستقیم بهترین روش برای سرمایه گذاران بورسی است.
تصمیم صحیح سرمایه گذاری
ســخنگوی ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر ضرورت
اجتناب از انتقال دارایی های ضروری ســرمایه گذاران به بازار
سرمایه خاطرنشان کرد :در بازار سرمایه هم بحث سود مطرح
اســت و هم بحث زیان؛ بر این اســاس افرادی کــه وارد بازار
سرمایه می شوند ،نباید دارایی های ضروری خود را وارد بازار
کننــد و تنها باید با دارایی کوتاه مدت کــه به آن نیاز ندارند

کننــد اما با توجه به بزرگ شــدن بازار ،گاهی نیاز به حمایت
چندین سهام دار و بازارگردان است .از همین رو باید صندوق
های بازارگردان تقویت شــوند .همچنین صندوق توسعه بازار
هفته گذشته نقش خود را در خصوص نقدشوندگی ایفا کرد.
وی با اشاره به تصمیم دیگر این جلسه افزود :مقرر شد شرایطی
فراهم شود تا قرارداد بازارگردانی ناشران و صندوق های بزرگ
منعقد شــود تا در شــرایط نامتوازن و بر عدم تعــادل از بازار
حمایت بیشتری شود.

سامت بازار اولویت اول نهاد ناظر
حســن قالیباف با تاکید بر تاش سازمان برای حفظ سامت
بازار سرمایه گفت :سال جاری بازار سرمایه رونق خوبی داشت
و تاش ما برای حفظ سامت بازار سرمایه دو چندان شد .نهاد
ناظر همواره تاش می کند بازار ســرمایه محل امن ســرمایه
گذاری باشد.
به ســرمایه گذاری اقدام کنند.رئیس سازمان بورس نیاز بازار
سرمایه کشــور به افزایش فعایت های بازارگردانی را ضروری
دانســت و گفت :بازارگردان عامل ایجاد تعادل در بازار است و
با عرضه و تقاضای منطقی ضریب نقدشوندگی بازار سرمایه را
افزایش می دهد.
کنترل نوسان ها
قالیباف اصل یادآور شد :مقررات مربوط به بازارگردانی در بازار
ســرمایه از پیش تدوین شــده و از امروز شنبه بازارگردان ها
فعال خواهند شد تا نوسانات کمتری را در بازار سرمایه شاهد
باشیم .همچنین مقرر شده تا شرکت هایی که به تازگی وارد

بازار ســرمایه می شــوند ،بازارگردانی فعال و متناسب با ابعاد
شرکت داشته باشند.وی همچنین با تاکید بر عملکرد منطقی
سهام داران عمده در افت و خیزهای بازار افزود :همواره انتظار
می رود که این ســهام داران با هیجــان و رفتار غیر منطقی
عمل نکنند .حضور پررنگ سهام داران حقوقی در کوتاه مدت
و بلندمدت ضرورت توسعه بازار سرمایه است.
روان سازی بازار با همکاری ناشران و بازارگردان ها
دبیر شورایعالی بورس در پاسخ به این سوال که این هفته سهام
داران حقوقی تا چه میزان به حمایت از سهام پرداختند ،گفت:
حقوقی ها در این مدت تاش کردند تا از ســهام خود حمایت

در سال گذشته

 13هزار میلیارد از اموال مازاد بانکهای دولتی واگذار شد
وزارت اقتصــاد طی گزارشــی ضمــن اعام اینکه
در ســال گذشــته  13هزار میلیارد تومان از اموال
مازاد بانکهای دولتی واگذار شــده است ،جزئیاتی
از افزایش ســرمایه بانکهای دولتی همچون بانک
ملی ایران ،مسکن و کشاورزی را تشریح کرد .وزارت
اقتصاد طی گزارشــی در تشــریح اهم سیاستها،
برنامههای عملیاتی ،اقدامات اجرایی و دستاوردهای
این وزارتخانه در حوزه امور بانکی ،اعام کرد :معادل
 13هــزار میلیارد تومان از امــوال مازاد بانکهای
دولتی در ســال  1398واگذار شــده است .بر این
اساس ،همچنین بانکهای دولتی و خصوصی شده
کشور با هدف کاهش هزینهها و افزایش بهره وری،
نســبت به «تعدیل شــعب» اقدام کردند به نحوی
که در سال گذشته نســبت به تعدیل  903شعبه
و در ســالجاری نیز تا پایان تیرماه نسبت به تعدیل
 1۴0شــعبه اقدام کردند.طبق این گزارش ،پس از
تأکیدات رئیسجمهور در دیــدار با مدیران وزارت
امور اقتصادی و دارایی در آذر ماه ســال  1397که
اولویت نخســت کاری این وزارتخانه را اصاح نظام
بانکی ترســیم کــرد ،معاونت بانکــی ،بیمه و امور
شــرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اقدام به تدوین
برنامه اجرایی اصاح نظام بانکی کرده و بر اســاس
این برنامه در ابتدا چالشهای شبکه بانکی استخراج
و در ســه دســته کلی ،چالشهای حــوزه مالی،
چالشهای حــوزه ســاختاری و چالشهای حوزه
نهادی و قوانین و مقررات تقســیمبندی شد.پس از
شناسایی چالشهای موجود ،برنامه اجرایی اصاح
نظام بانکــی را در دو بخش ،شــامل «راهکارهای
اصاح و بهبود نظام بانکی» و «راهکارهای حفظ و
استمرار ثبات و سامت نظام بانکی» تهیه و تدوین و
در شهریورماه سال  1398به رئیس جمهوری تقدیم
شــد که در این برنامه هریک از ســه حوزه چالش
زا (مالی ،ســاختاری ،نهادی و قوانین و مقرراتی) با
دو نــوع راهکار اصاحی مورد بازبینی و ترمیم قرار
خواهند گرفت.
تدوین سند تحول دیجیتال
در بخش دیگــری از گــزارش وزارت اقتصاد آمده
اســت :با بهرهگیری از نظرات و تجربیات ارزشمند
کارشناســان و صاحبنظران برجسته و خبره بانکی
و فناوری اطاعات کشــور ،ســند تحول دیجیتال
تهیهشــده اســت که به عنوان یک سند باادستی
اباغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر اصاح
نظام بانکی تلقی میشود.در ادامه این گزارش و در
تشــریح اقدامات معاونت امور بانکی ،بیمه و شرکت
های دولتــی وزارت اقتصاد در یکســال گذشــته
آمده اســت :تدوین و اباغ سند تحول دیجیتال با
همکاری جمعی از متخصصین حوزه بانکی و فناوری
اطاعات ،بررسی وضعیت موجود هر بانک در مسیر
تحول دیجیتــال ،برگزاری جلســات اختصاصی با
بانکها برای جاری سازی تفکر تحول دیجیتال میان
مدیران ارشد و همچنین رفع ابهامات بهطور اشتراک
تفاهم با هر بانک و تحلیل پیوسته عملکرد هر بانک
و ارائه مشورتهای اصاحی از دیگر اقداماتی است
که در راســتای تحول نظام بانکی در سال گذشته
صورت گرفــت .از جمله اصول مهــم مورد نظر در
اصاح نظام بانکی ،استقرار نظام حاکمیت شرکتی

در ســاختار بانکی کشور است و این مهم در تبصره
( )3مــاده ( )16قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و
ارتقای نظام مالی کشــور مورد توجه قانونگذار قرار
گرفتــه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان
تکلیف قانونی محول شــده بــود.در اجرای تکلیف
قانونی مزبور ،دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت
شــرکتی در بانکهای دولتی ،تدوین و در مهر ماه
سال  1396به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید
و اباغ شد و متعاقب اباغ این دستورالعمل ،در سال
 1397گامهای اجرایی دستورالعمل مذکور تدوین
شــد و با برگزاری جلسات متعدد با صاحبنظران و
مدیران ارشد نظام بانکی فرایندهای اجرایی این مهم
در دست اقدام قرار گرفت.
تدوین و اجرای نمودار ســازمانی بانکهای
دولتی
بنابر این گزارش ،تدوین و اجرای نمودار ســازمانی
بانکهای دولتــی مطابق دســتورالعمل مذکور و
تفکیک جایگاه مدیرعامــل از رئیس هیأت مدیره
در کلیــه بانکهــا از دیگر اقداماتی اســت که در
راستای ایجاد تحول و افزایش شفافیت در عملکرد
نظام بانکی در ســال  1398انجام شــده اســت.
همچنین تشــکیل کمیتهها و واحدهای مندرج در
دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ساختار سازمانی
بانکهــای دولتی و تعیین اعضــای اجرایی و غیر
اجرایی هیأت مدیره ،انتزاع وظایف اجرایی از هیأت
مدیره و محول کردن این وظایف به هیأت عامل در
بانکها نیز از جمله اقدامات معاونت بانکی ،بیمه و
امور شــرکتهای دولتی است که در سال گذشته
نسبت به انجام آن اهتمام شده است.
جزئیاتی از افزایش سرمایه بانکهای دولتی
در امسال
در بخش دیگری از این گزارش به افزایش ســرمایه
بانکهای دولتی در ســال جاری اشــاره و در این
خصوص عنوان شــده اســت :در اجرای ماده ()1۴
قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی
کشور و حمایت از کاای ایرانی ،سرمایه بانک ملی
ایــران از محل تجدید ارزیابــی داراییها به میزان
 72هزار و  ۴35میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین ،ســرمایه بانک کشاورزی به عنوان دیگر
بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی داراییها به
میزان  10هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .
در ادامه گــزارش وزارت اقتصاد ،افزایش ســرمایه
بانک مســکن به میزان  5000میلیــارد تومان و از
محل بند (ب) تبصره ( )8قانون بودجه سال 1398
کل کشــور در ســال  1399مورد اشاره قرار گرفته
اســت.در این گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده
در حوزه اصاح نظام بانکی کشــور آمده اســت :در
راستای اصاح نظام بانکی و با هدف متمرکز کردن
توانمندیهــای بانکهای قوامیــن ،انصار ،حکمت
ایرانیان ،مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب
یک بانک واحد ،فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در
بانک سپه به عنوان یکی از بانکهای معتبر دولتی،
از تیرماه سال گذشته با مسئولیت کمیتهای متشکل
از بانک مرکزی ،وزارت امور اقتصادی و دارایی ،ستاد
کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد.

اقدامات وزارت اقتصاد برای اصاح نظام بانکی
از مهمتریــن اقدامات انجام شــده در این ارتباط،
بازخرید ســهام ســهامداران خرد غیر وابســته و
تعیین تکلیف ســهامداران وابســته ،تدوین شیوه
نامه ارزشگــذاری داراییها و بدهیهای واحدهای
ادغام شونده و ارزشگذاری واحدهای مذکور توسط
کانون کارشناســان رســمی دادگســتری ،تدوین
شیوهنامه منابع انسانی به منظورساماندهی نیروی
انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تاکنون انجام
شــده اســت.در بخش دیگری از این گزارش آمده
اســت :با ادغام بانکهای یاد شــده در بانک سپه،
خدمترســانی به خانواده نیروهای مسلح همانند
گذشته از طریق بانک سپه صورت میگیرد و تمامی
پرســنل بانکهای ادغامی ،هماکنون در بانک سپه
بدون هیچگونه نگرانی از آینده شغلی مشغول بکار
هستند.ساماندهی و تعدیل شعب بانکهای دولتی
از دیگر اقدامات مهمی اســت که با هدف کاستن
هزینههای غیر ضروری در صنعت بانکداری کشور
توسط معاونت امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در ســال گذشــته
هدفگذاری و اجرا شده است.
اوضاع تعدیل شعب بانکهای دولتی
بر اساس این گزارش ،در راستای مدیریت هزینهها،
توزیع بهینه شــعب بانکی و افزایش بهرهوری نظام
بانکی در کشور ،درســال گذشته بانکهای دولتی
و خصوصیشده علیرغم مشکات متعدد نسبت به
تعدیل  903شعبه اقدام کرده و در سال جاری نیز
این فرآیند ادامه یافته اســت بــه نحوی که از آغاز
سال  1399تا پایان تیرماه امسال  1۴0شعبه دیگر
از شعبات بانکهای دولتی و خصوصی شده تعدیل و
یا در شعب دیگر ادغام شده اند.همچنین ،در برنامه
تعدیل شعب در نظر است تا شعب موجود بازآرایی
شده و از تراکم شعب در برخی مناطق کاسته و در
مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند ،شعب
جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود.
بر این اساس ،در بخش واگذاری داراییها و اموال
مازاد دولت نیز واگذاری باقیمانده سهام دولت در
بانکها و بیمههای مشــمول واگــذاری از طریق
صندوق «واســطهگری مالی یکــم» از مهمترین
اقدامات صورت گرفته توسط معاونت بانکی ،بیمه
و شــرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در سالجاری
بوده اســت که واگذاری باقیمانده سهام دولت در
بانکهای ملت ،تجارت ،صادرات ایران و بیمههای
البــرز و اتکایی امین در قالب واحدهای ســرمایه
گذاری قابل معامله در بورس ( )ETFو تحت عنوان
صندوق «واسطه گری مالی یکم» از دیگر اقدامات
مهمی است که در گزارش عملکرد یکساله وزارت
اقتصاد به آن اشــاره شده است.امضای تفاهم نامه
مشــارکت در احداث امیدشــهر در زمینی واقع
در شــرق تهران متعلق به بانک ســپه با استفاده
از ظرفیت بانک مســکن از دیگر دســتاوردها و
اقداماتی اســت که توســط معاونت امور بانکی،
بیمه و شــرکتهای دولتی در سالجاری محقق و
در گزارش کمیته اطاع رسانی هفته دولت مرکز
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن
اشاره شده است.

حمایت دولت از بورس
رییس ســازمان بورس با شایعه خواندن عدم حمایت دولت از
بورس تصریح کرد :سازمان یک نهادعمومی غیردولتی است و
بازار ســرمایه متعلق به عموم مردم است و دولت همچنان به
بازار سرمایه به عنوان یک فرصت و با دید مثبت نظاره میکند.
قالیباف اصل یادآور شد:من مطمئنم که بازار سرمایه می تواند
نقش خود را به درستی در اقتصاد کشور ایفا کند.وی در پایان
و در پاسخ به این پرسش که نقش نهاد ناظر در افزایش و افت
قیمت ســهم چیست تاکید کرد :سازمان بورس و اوراق بهادار
نهاد ناظر اســت نه نهاد قیمت گذار .ســهام داران باید هنگام
خرید ســهام به ارزندگی آن توجه داشــته باشند و اطاعات
شرکت ها را به صورت دقیق مورد مطالعه قرار دهند.

حمایتهمتیازبازاربورس

عبدالناصــر همتی گفت :مالکان عمده ســهام که طی چنــد ماه اخیر به دلیل
رشدقیمت سهامشان منتفع شدهاند ،نقش بازارسازی راایفا کنندو برای اطمینان
دادن به ســرمایه گذاران خرد،درجهت نقد شــوندگی بازار ومحافظت در برابر
نوسانات ،اقدام کنند .عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام
خود نوشت :اقبال مردم به بورس موضوع مهمی است و عملکرد سرمایه گذاران
کوچک و بزرگ ،پشــتوانهٔ بازار سرمایه اســت .لذا ،نظر به ورود طیف گسترده
ســرمایه گذاران جدید ،تعامل حرفه ای ،ارایه آموزشــهای ســرمایه گذاری  ،و
شفافیت نهادهای مجری معامات ومعامله گران بااین دسته از سرمایه گذاران،
منجر به حفظ منافع و تداوم حضور بلند مدت و فعالیت انها در بازار خواهد بود.
همتی می افزاید:شایســته است ،مالکان عمده ســهام اعم از نهاد های دولتی،
عمومی غیر دولتی ،بنگاه های خصوصی بزرگ وحتی شرکتهای تابعه بانکها که
طی چند ماه اخیر به دلیل رشدقیمت سهامشان منتفع شده اند ،بارعایت ضوابط
قانونی ،نقش بازارسازی راایفا کنندو برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران خرد،
درجهت نقد شــوندگی بازار ومحافظت در برابر نوسانات ،اقدام کنند.رئیس کل
بانک مرکزی در بخش دیگری از پیام خود می افزاید:بانک مرکزی ،توسعه بازار
ســرمایه و افزایش سهم آن درنظام تأمین مالی را ،در راستای اصاح ساختاری
اقتصاد وثبات مالی میداند و از آن حمایت میکند .اســتقرار نظام عملیات بازار
باز و توســعه ابزارهاوبازار بدهی دولتی وانتشارگواهی اعتبار مولد را دراین راستا
پی میگیرد .همتی در انتهای پست اینستاگرامی خود پیشنهاد می کند که بازار
سازی در جهت حفظ نقد شوندگی ازم در بازار سهام بصورت عاجل با همکاری
جدی سهامداران عمده وصندوقهای سرمایه گذاری و سایر بازیگران اصلی بازار
سرمایه انجام گیرد.

مناقصه شماره 99-02 :

تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه عمومی
یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
مناقصه گزار  :شرکت آب منطقه ای البرز
پیرو مناقصه شماره  99-02با موضوع " عملیات اجرایی اجرای خطوط
انتقال آب شــرب بین مخازن شــهر جدید هشــتگرد " که از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد به اطاع
می رساند برنامه زمانبندی پروژ به شرح ذیل اصاح میگردد :
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ 99/6/16
مهلت ارسال پاسخ :تا ساعت  8صبح مورخ 99/6/31
زمان بازگشایی پاکات:ساعت 10صبح مورخ 99/6/31
اطاعــات تماس دســتگاه مناقصه گــذار :کرج -مهرشــهر-
بلــوار امــام خمینی(ره)-روبروی مصلی-خیابان بوســتان -شــرکت
ســهامی آب منطقــه ای البــرز -کــد پســتی 3186717598
تلفن02633332300 -310-320
اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 021 -27313131
دفتر ثبت نام 88969737 :و 021- 85193768
شرکت آب منطقه ای استان البرز

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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در پی «مسمومیت» ناوالنی با گازی سمی به نام نوویچوک

سقوط ارزش پول روسیه تا بازنگری در پروژه گاز با روسیه

اتهام آلمان به روســیه مبنی بر مسمومیت الکسی ناوالنی رهبر
مخالفان دولت روسیه با گازی سمی به نام نوویچوک و درخواست
برلین از روسیه برای توضیح در این مورد و احتمال وضع تحریم
های جدید اروپا علیه مســکو موجب شتاب گرفتن روند سقوط
ارزش روبل روســیه شده اســت که به دلیل کاهش قیمت نفت
در چند ماه اخیر حال و روز خوبی نداشــت .در حالی که ارزش
هــر دار آمریکا دو روز پیش  7۳.۵7روبل بــود و خیلی ها آن
را غیرواقعی می دانســتند اما امروز در اسبربانک بزرگترین بانک
روسیه ارزش هر دار به  7۵.۸۳روبل رسیده است.قیمت هر یورو
نیز با افزایش چشمگیری از  ۸7.2۳روبل به  ۸9.۴۵روبل رسیده
اســت که بیش از دو روبل افزایش یافت.خاطرنشان می شود که
ارزش دار طی ســه سال گذشته از  ۵6روبل به  7۳روبل رسیده
است و روس ها در سال  2۰۰۰میادی به دلیل فاصله زیاد پول
ملی خود با دار سه صفر را از واحد پولی خود حذف کرده بودند.
همچنین متحد مرکل خواســتار بازنگری در پروژه گاز با روسیه
در پی «مســمومیت» ناوالنی شد.نوربرت راتگن ،متحد برجسته
آنگا مرکل ،صدر اعظم آلمان هشــدار داده است که اگر اتحادیه
اروپا نتواند علیه روســیه به دلیل «مسمومیت» الکسی ناوالنی،
سیاســتمدار مخالف اقــدام کند ،اهمیت و تاثیرش زیر ســوال
میرود ،.نوربــرت راتگن گفت اکنون باید قــرارداد گاز آلمان با
روســیه مورد بازنگری قرار گیرد .صاحبنظران هشــدار اتحادیه
اروپا و آلمان به روسیه در مورد مساله مسمومیت الکسی ناوالنی
رهبر مخالفان دولت روسیه و درخواست از این کشور برای انجام
تحقیقات شفاف در این مساله را علت اصلی کاهش ارزش برابری
روبل روســیه میدانند.مقامهای آلمانی روز گذشته مدعی شدند
که ناوالنی با ماده ای ســمی به نام نوویچکو که دو سال پیش در
مســمومیت سرگئی اسکریپال سرهنگ سابق روسی پناهنده به
انگلیس و دخترش یولیا بکار گرفته شده بود ،مسموم شده است.
آنگا مرکل صدراعظم آلمان روز گذشــته اعام کرد که نتیجه

می کرد در هواپیما دچار حمله عصبی شدید شد و در حالی که
به کما رفته بود در بیمارستانی در شهر اومسک سیبری بستری
شد.پس از یک هفته ،مخالفان دولت روسیه توانستند از وادیمیر
پوتین رئیس جمهوری روسیه اجازه خروج او از کشور و اعزامش
به آلمان را بگیرند.کیرا یارمیش ســخنگوی ناوالنی دیروز ضمن
حمله توئیتــری به مقامات دولتی یا خبرنــگاران طرفدار دولت
روسیه برای دفاع از کشورشان مبنی بر دست نداشتن در حادثه
بوجود آمده برای ناوالنی ،اعام کرد که حال الکسی خوب نیست
و او همچنان در کما است و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده
می کند و بنظر نمی رسد که به این زودی ها تغییری در وضعیت
وی حاصل شود.

گیری کارشناسان آلمانی حکایت از سوء قصد به جان این وباگ
نویس روس دارد.در بیانیه رسمی دولت آلمان مسمویت ناوالنی با
یک عامل عصبی شیمیایی توصیف و از دولت روسیه درخواست
شــده اســت تا فورا ً توضیحی ارائه دهد«.دمیتری پســکوف»
ســخنگوی رئیس جمهوری روسیه دیروز در همین رابطه اعام
کرد :پیش از انتقال ناوالنی به برلین ،هیچ ماده سمی در بدن وی
یافت نشــد با این حال روسیه برای همکاری همه جانبه با آلمان
برای روشــن شدن تمامی زوایای این حادثه آماده است هر چند
که برلین به درخواست های رسمی ما تا امروز پاسخی نداده است.
ماریا زاخارووا سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه نیز این موضوع
را دسیسه ای تکراری علیه روسیه و در جهت سیاه نمایی از این
کشور خوانده اســت.وی ادامه داد :غربی ها می دانند که در این

براساس اعام ایاات متحده؛

آمریکا بدهی خود به سازمان بهداشت
جهانی را پرداخت نمیکند

ایاات متحده روز چهارشنبه اعام کرده است که بدهی  ۸۰میلیون داری
خود به ســازمان بهداشت جهانی را پرداخت نخواهد کرد.به گزارش رویترز،
آمریکا در حالی که قصد دارد از ســازمان بهداشت جهانی خارج شود ،اعام
کرده است که بدهی فعلی  ۸۰میلیون داری به این سازمان را پرداخت نمی
کند و به جای آن این پول را برای کمک به پرداخت هزینه های ســازمان
ملل در نیویورک اختصاص می دهد .بر اساس این گزارش ،آمریکا قصد دارد
 6جوای  2۰21میادی از ســازمان بهداشت جهانی خارج شود .این اقدام
پس از آن صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ســازمان
بهداشــت جهانی را به همدستی و تبانی با چین در خصوص شیوع ویروس
کرونا متهم کرده است .اتهاماتی که از سوی سازمان بهداشت جهانی رد شده
است.نریسا کوک معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت :ایاات
متحده در سال مالی  2۰19میادی  1۸میلیون دار و در سال مالی 2۰2۰
نیز  62میلیون دار به سازمان بهداشت جهانی بدهکار است .این پول برای
پرداخت آمریکا به سازمان ملل در نیویورک هزینه خواهد شد.
به بهانه زمینهسازی فروش محصوات پتروشیمی ایران

آمریکا  ۳فرد و  ۱۱شرکت مرتبط با ایران
را تحریم کرد

دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پنجشــنبه اعام
کرد چند شــرکت را به دلیل تسهیل فروش و انتقال محصوات پتروشیمی
ایران در فهرســت تحریمها قرار داده اســت.وزارت خزانهداری آمریکا اعام
کرد چند شــرکت را به بهانه تســهیل فروش و انتقال محصول پتروشیمی
ایران تحت تحریم قرار داده است.وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعام
کرده دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه  6شــرکت را به دلیل
حمایت از شــرکت پتروشــیمی «تریلیانس» که ژانویه  2۰2۰در فهرست
سیاه آمریکا قرار گرفته تحت تحریم قرار داده است .خزانهداری آمریکا گفته
شرکتهای تازه تحریمشده در ایران ،امارات متحده عربی و چین قرار دارند و
در فروش محصوات پتروشیمی ایران مشارکت داشتهاند.در این بیانیه آمده
است« :فروش محصوات پتروشیمی جزو منابع درآمدی کلیدی رژیم ایران
اســت و به این رژیم برای کسب منابع مالی جهت حمایت بیثباتکننده از
رژیمهای فاســد و گروههای تروریستی در سراسر خاورمیانه و اخیرا ً ونزوئا
کمک میکند».خزانهداری آمریکا گفته عاوه بر این تحریمها وزارت خارجه
این کشور هم امروز  ۵شرکت را به دلیل انجام مبادات قابلتوجه در زمینه
خرید ،اکتساب ،فروش ،انتقال یا بازاریابی برای محصوات پتروشیمی ایران
تحت تحریم قرار داده اســت .وزارت خارجه آمریکا همچنین سه فرد که از
مدیران شرکتهای تحریمشده هستند را نیز تحریم کرده است.

محبوبیت سوگا در ژاپن افزایش یافت

دبیر کابینه ژاپن اکنون در حالی به محبوبترین کاندیدا برای پست نخست
وزیری این کشــور بدل شده که کاندیداها قرار است رقابت در این پست را
 9سپتامبر ( 19شهریور) آغاز کنند.به گزارش خبرگزاری رویترز ،بر اساس
نظرسنجی امروز (جمعه) روزنامه آساهی ،یوشیهیده سوگا ،دبیر کابینه ژاپن
(ســخنگوی کابینه) پس از ورود به رقابت حزب حاکم لیبرال دموکرات این
کشــور به منظور تصدی پست نخســت وزیری ،اکنون از محبوبیت زیادی
برخوردار اســت.این نظرسنجی مشخص کرد که افزایش حمایتها از سوگا
پس از تضمین پشتیبانی از سوی بخشهای مختلف حزب حاکم از وی در
پی استعفای شینزو آبه از سمت نخست وزیری به دلیل شرایط سامتش به
وجود آمده است.بر این اساس ،سوگا  ۳۸درصد محبوبیت را در نظرسنجی
دارد در حالیکه شیگرو ایشیبا ،وزیر دفاع سابق  2۵درصد و فومیو کیشیدا،
رئیــس حزب حاکم تنها پنج درصد محبوبیت دارند.در ژوئن ســال جاری
میادی و در نظرسنجی همین روزنامه ،ایشیبا موفق شده بود تا  ۳1درصد
آرای شرکت کنندگان را داشته باشد در حالیکه میزان محبوبیت سوگا تنها
سه درصد بود.سوگا روز چهارشنبه گفته بود که تصمیم گرفته برای رهبری
حزب حاکم کاندید شود تا از خاء سیاسی در دوران پاندمی کرونا جلوگیری
کند.

مواقع چه رخ می دهد و روسیه نیز پاسخ مناسب را ارایه خواهد
کرد.آلکسی ناوالنی منتقد دولت روسیه به عنوان رهبر مخالفان از
حمایت کشورهای غربی برخوردار شده است.عوامل نوویچوک یا
گاز نوویچوک به دستهای از عوامل عصبی اطاق میشود که بین
ســالهای  1971تا  199۳در شوروی و روسیه تولید شدهاند .به
گزارش مجل آلمانی اشپیگل ،کارشناسان در بیمارستان چاریته
به دلیل شباهت ها با نوع مسمویت سرگئی اسکریپال طی سال
 2۰1۸در انگلیس ،با آزمایشــگاه ویژه انگلیس برای تحقیق در
مورد ساح های شیمیایی و بیولوژیکی ،مشاوره گرفته اند .هایکو
ماس وزیر امور خارجه آلمان اعام کرد که سفیر روسیه در برلین
با توجه به یافته های جدید احضار شــده است.الکسی ناوالنی دو
هفته پیش در حالی که از تومســک در ســیبری به مسکو پرواز

تردید در مورد قرارداد گاز روسیه
روتگن هشــدار داد که آلمــان با تکمیل خط لولــه گاز 122۵
کیلومتری با گازپروم روســیه در خطر وابســتگی به روسیه قرار
خواهد گرفت.وی همچنین هشدار داد که ادامه این پروژه پوتین
را ترغیب می کند تا اعتراضات غرب در مورد مساله ناوالنی و دیگر
حمات به مخالفان سیاســی خود را نادیده بگیرد.روتگن نامزد
جانشــینی خانم مرکل به عنوان صدراعظم آلمان در سال آینده
اســت.روز سه شنبه مرکل بار دیگر اشــتیاق خود را برای اینکه
ببیند خط لوله گاز با روســیه تکمیل شده ،بیان کرده بود.دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا ،گفته هر شرکتی را که به گازپروم
کمک کند تا این پروژه گاز را به پایان برســاند ،تحریم میکند.با
این حال منتقدان ترامپ میپرسند که چرا وی در مورد هدف قرار
دادن ناوالنی اظهار نظری نکرده است.اما سخنگوی کاخ کرملین
خواســتار تبادل کامل اطاعات از سوی آلمان در مورد وضعیت
ناوالنی شــد و ماریا زاخاروا ،سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه
گفت که شواهدی در مورد ادعاهای مربوط به مسمومیت او با سم
نوویچوک وجود ندارد.

واشنگتن دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرد
وزارت خزانــهداری آمریکا از وضع تحریمها علیه دو
کارمند ارشــد دیوان کیفری بینالمللی خبر داد.به
گزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،وزارت خزانهداری
آمریکا اعام کرده اســت که فاتو بنسودا ،دادستان
کل دیوان کیفری بینالمللی و فاکیسو موچوچوکو،
رئیــس بخش قضایی دیوان کیفــری بینالمللی را
تحریــم میکند.قبل از این کاخ ســفید اعام کرده
بود که دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا فرمانی
را مبنی بر تحریم افــراد مرتبط با تحقیقات دیوان
کیفری بینالمللی در مــورد نظامیان آمریکایی ،به
امضا رسانیده اســت .ترامپ این سازمان را به انجام
تحقیقات مغرضانه و فساد تحت نفوذ روسیه ،متهم
ساخته است.براساس این فرمان ،افراد تحریمشده و
اعضای خانوادهشــان نمیتوانند وارد ایاات متحده
شــوند.دیوان کیفری بینالمللی تحریمهای آمریکا
علیه دو کارمند این دیوان را قاطعانه رد کرده است.
او – گون کفون ،رئیس شورای کشورهای عضو دیوان
کیفری بینالمللی در واکنش به این تحریمها گفت:
«چنین اقدامات بیاساس و غیرقابل قبول در قبال
ســازمان بینالمللی که فعالیت آن براساس توافق
بینالمللــی جریان دارد را قاطعانه رد میکنیم .آنها
تنها شــرایط عمومی ما برای مبارزه با مصونیت از
مجازات و جدیترین جنایات را تضعیف میکنند».
به گفته وی ،این شــورا به زودی نشســتی را برای
بحث روی ایــن تحریمها و شــیوههای حمایت از
دیوان برگزار میکند.فاتو بنســودا در سال  2۰17از

قضات این دیوان خواســت تا اجازه آغاز تحقیقات
درباره جرایــم جنایی نظامیان آمریکایی ،کارمندان
ســیا (آژانس اطاعات مرکزی آمریکا) و ارگانهای
امنیتی افغانستان و جرایم ضد بشری طالبان را صادر
کنند.دیوان کیفری بینالمللی با صادر نمودن اجازه،
از این درخواســت حمایت کرد.این عمل باعث آغاز
موج انتقادات از جانب آمریکا شد .مایک پامپئو ،وزیر
خارجه آمریکا این دیوان را «یک موسســه سیاسی
غیرقابل اعتماد» نامید.آمریکا در ســال  2۰19علیه
افراد مرتبط با تحقیقــات دیوان کیفری بینالمللی
در مورد جنایات نظامیان آمریکایی در افغانســتان،
محدودیتهای ویزا وضع کرد .جان بولتون ،مشــاور
امنیت ملی ســابق آمریکا با انتقاد از تحقیقات این
دیوان گفت که این دیوان برای آمریکا « ُمرده است».
آمریکا هیچگاه عضو دیوان کیفری بینالمللی نشد
و صاحیت این دیــوان برای انجام تحقیق در مورد
شهروندان آمریکایی را به بهانه اینکه حاکمیت ملی
آمریکا را تهدید میکند ،به رسمیت نمیشناسد.
بر اساس حکم دیوان کیفری بینالمللی که زمستان
سال گذشته منتشر شد ،قضات این دیوان موافقت
کردند تا تحقیقات در مورد جرائم احتمالی در جنگ
افغانستان از اول ماه مه سال  2۰۰۳آغاز شود.جرایم
احتمالی انجام شده از سوی طالبان ،نیروهای افغان
و ادارههای اطاعاتی آمریکا در این تحقیقات بررسی
میشوند.افغانســتان عضو دیوان کیفری بینالمللی
اســت ،اگرچه کابل اظهار کرده که هرگونه جنایات

وزارت خارجه آمریکا اعام کرد:

وضع محدودیتهای جدیدی
بر دیپلماتهای چینی

وزارت خارجه آمریکا اعام کرد دیپلماتهای ارشد چینی برای حضور در دانشگاههای
آمریکا یا همایشهای فرهنگی در خارج از اماکن دیپلمات خود ،باید از این وزارتخانه
مجوز بگیرند.به گزارش رویترز ،در بحبوحه تنشزاییهای مکرر سیاسی-اقتصادی
آمریکا با چین ،دولت واشنگتن باز هم روز چهارشنبه (به وقت محلی) محدودیتهای
جدیدی را برای دیپلماتهای چینی اعام کرد.در پی تصمیم وزارت خارجه آمریکا
از ایــن به بعد دیپلماتهای ارشــد چینی که قصد حضور در دانشــگاههای آمریکا
یا شــرکت کردن در همایشهای فرهنگی خارج از اماکن دیپلماتیک این کشــور
در ایاات متحده با حضور بیش از  ۵۰نفر را داشــته باشــند ،بایــد ابتدا از وزارت
خارجه این کشــور مجوز بگیرند.بر این اساس ،تصمیم جدید وزارت خارجه آمریکا
در واکنش به اقدام پکن بــرای محدود کردن تحرکات و فعالیتهای دیپلماتهای
آمریکایی در این کشور است.وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیهای در این باره گفت
که اقدامات دیگری را نیز علیه حســابها و صفحات شبکههای اجتماعی متعلق به
سفارتخانه و کنسولگریهای چین در ایاات متحده انجام میدهد تا مطمئن شود که
به صورت کامل و مناسب شناسایی شدهاند.به نوشته رویترز« ،مایک پامپئو» درباره
این اقدامات جدید گفت« :ما فقط در حال مقابله به مثل هستیم .میزان دسترسیها
برای دیپلماتهای ما در چین باید همسان با میزان دسترسی دیپلماتهای چینی
در آمریکا باشــد و گامهای امروز ما را متناسب با این مسیر حرکت میدهد».روابط
میان آمریکا و چین طی هفتههای گذشــته به طور فزایندهای متشــنج شده است.
آمریکا در ادامه سیاســت خود برای فشار علیه چین چند روز پیش از پکن خواست
کنسولگری خود در شهر هیوستون ایالت تگزاس را تعطیل کند.وزارت خارجه چین
در واکنــش اعام کرد اتهامزنیهای آمریــکا روابط دوجانبه را تضعیف میکند و به
آمریکا دستور داد کنســولگریاش در شهر چنگدو را تعطیل کند« .دونالد ترامپ»
رئیس جمهور آمریکا بارها چین را مقصر شیوع ویروس کرونا معرفی کرده و تاش
کرده اســت که کرونا را ویروس چینی اعام کند .شــیوع گسترده ویروس کرونا در
آمریکا و تلفات زیاد آن ،آینده ترامپ برای پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری
 2۰2۰را مبهم کرده است.

جنگی باید در محاکم داخلی بررسی شود.
بورل:
تحریم آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی
غیرقابل قبول است
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به
تحریمهای آمریکا علیه  2مقام ارشد دیوان کیفری
بینالمللی ،این اقدام را غیرقابل قبول ،بیســابقه و
تاشی برای کارشکنی در روند تحقیقات این دادگاه
خواند.
ژان ایو لودریان:
تحریم آمریکا علیه دیوان کیفری ،استقال در
قضاوت را زیر سوال میبرد
وزیر خارجه فرانسه طی بیانیهای اقدام آمریکا مبنی
بر اعمال تحریم علیه دیــوان کیفری بینالمللی را
محکوم کرد.
«ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه طی بیانیهای
اقدام آمریــکا مبنی بر اعمال تحریــم علیه دیوان
کیفــری بینالمللی را محکوم کرد.وی افزود که این
اقدام ،حمله شدیدی علیه دیوان است و آمریکا باید
ایــن تحریمها را لغــو کند.لودریان همچنین گفت
که این تصمیم آمریکا چندجانبهگرایی و اســتقال
در قضــاوت را زیر ســؤال میبــرد.وی تصریح کرد
که فرانســه در برابر اقدام آمریــکا از دیوان کیفری
بینالمللی و کارکنان آن حمایت میکند.

نیویورک تایمز:

تانیاهو با فروش تسلیحات نظامی آمریکا به
امارات موافقت کرده است

روزنامه نیویورک تامیز دیروز جمعه نوشت :نتانیاهو به رغم مخالفت علنی
با فروش تسلیحات نظامی آمریکا به امارات در محافل خصوصی با این اقدام
موافقت کرده اســت .نیویورک تایمز به نقل از منابع خود نوشــت :بنیامین
نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی پیش از انتشار علنی خبر عادی
سازی با امارات در اواخر ماه گذشته ،با فروش تسلیحات نظامی آمریکا به این
کشور موافقت کرده بود.دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا در ماه آگوست
(مــرداد) اعام کرد کــه امارات برای پایان دادن بــه تصمیم نتانیاهو برای
الحاق بخشی از کرانه باختری ،رژیم صهیونیستی را به رسمیت میشناسد.
به گزارش نیویورک تایمز ،پس از اعام عادی ســازی روابط میان امارات و
اســرائیل ،دولت ترامپ خواهان فروش تسلیحات نظامی به امارات از جمله
جنگندههای اف  ۳۵و هواپیماهای بدون سرنشین است.مقامات دولت ترامپ
در حالی در تاش برای فروش تســلیحات نظامی بویژه جنگنده اف  ۳۵به
امارات هســتند که نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی به صورت علنی
در هفته گذشــته اعام کرد که وی با فــروش جنگندههای اف  ۳۵و دیگر
تسلیحات پیشرفته به هر کشــوری در خاورمیانه از جمله اعراب که توافق
صلح با اسرائیل دارند ،مخالف است.

بارزانی به ترکیه رفت

رئیس اقلیم کردســتان عراق برای دیدار با مســئوان ترکیهای ،در سفری
رسمی به آنکارا رفت.به گزارش شــفق نیوز ،نیچروان بارزانی ،رئیس اقلیم
کردســتان به محض ورود به ترکیه ،با مولود چــاووش اوغلو ،وزیر خارجه
این کشــور دیدار کرد و قرار اســت که وی با رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهور نیز دیدار کند.این ســفر بارزانی به ترکیه بعــد از مذاکرات وی در
بغداد با مسئوان عراقی و با امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه صورت
میگیرد.
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گزیده خبر
مسئول عالیرتبه اسرائیلی:

بعد از امارات ،عادیسازی روابط با بحرین
علنی میشود

یک مسئول برجسته اسرائیلی پیشبینی کرد ،بحرین کشور بعدی باشد که بعد از
امارات ،با اسرائیل به توافق عادیسازی روابط دست مییابد ،.شبکه پخش اسرائیل
«کان» از یک مسئول اسرائیلی عالی رتبه نقل کرد که پیشبینی میشود بحرین
در آیندهای بیسار نزدیک از عادی سازی رسمی روابط خود با اسرائیل خبر دهد.
این مسئول ادامه داد :برآوردها حکایت از این دارد که بافاصله بعد از امضای توافق
صلح میان اسرائیل و امارات در واشنگتن؛ بحرین به صورت رسمی از عادیسازی
روابط خود با اســرائیل خبر دهد.پیشبینی میشود که در  1۳سپتامبر جاری،
امضای توافق صلح میان اسرائیل و امارات در کاخ سفید صورت بگیرد.وی گفت
که آمریکا تمایل دارد توافق عادی ســازی روابط اسرائیل و امارات تا قبل از سال
جدید یهودی که در  1۸سپتامبر جاری آغاز میشود ،امضا گردد.این مسئول گفت
که اسرائیل برای همکاریهای بیشتر با کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه در
زمینههای امنیت و تجارت ،اهمیت قائل است.

هند استفاده بیش از  ۱۰۰اپلیکیشن چینی
را ممنوع کرد

شبکه اجتماعی توییتر روز (پنجشنبه) با اعام هک شدن حساب توییتری نارندرا
مودی ،نخست وزیر هند ،از پیگیری «فعاانه» درباره این مساله خبر داد.به گزارش
خبرگزاری فرانسه ،توییتهایی از حساب رئیس دولت هند ارسال شده که شامل
درخواست کمکهای خیریه با ارزهای رمزنگاری شده بودند .پس از متوجه شدن
هک شــدن حساب توییتری نارندرا مودی ،این پیامها از صفحه وی پاک شدند.
یکی از ســخنگویان توییتر بیان کرد« :ما از این اتفاقات آگاهیم و اقدامات ازم
را برای ایمن ســازی حساب هک شــده انجام دادهایم .ما به طور فعال در حال
بررسی این اتفاق هستیم».این غول فناوری گفت که هیچ اطاعی از هک شدن
حسابهای دیگر ندارد.در ماه ژوئیه ،حسابهای توییتری دهها شخصیت از جمله
بیل گیتس ،الون ماســک و باراک اوباما مورد هک قرار گرفت.توییتر تاکید کرد
که ارتباطی بین هک شدن حساب نخست وزیر هند و آنچه در اواسط ماه ژوئیه
اتفاق افتاده ،پیدا نکرده است.از طرفی دیگر بیبیسی گزارش داد ،با افزایش تنش
بین دو کشــور هند و چین ،دولت هند استفده از  11۸برنامه چینی برای تلفن
همراه را ممنوع کرده است.برخی از برنامههایی که در این فهرست قرار گرفتهاند
محصوات شرکت چینی تنســنت از جمله  PlayerUnknown›s Battlegroundsو
سرویس پیامرســانی وی چت ( )WeChatهستند.شرکت تنسنت در زمینه ارائه
انواع مختلف خدمات اینترنتی و مخابراتی فعالیت میکند.پیش از این دولت هند
 ۵9برنامه از محبوبترین برنامههــای چینی از جمله تیک تاک ( )TikTokرا به
دلیل نگرانیهای مربوط به امنیت ملی منع کــرده بود.وزارت فناوری اطاعات
هند مدعی شده« ،اطاعات موثقی» در اختیار دارد که برنامههای گفته شده علیه
منافع هند عمل میکنند.

ترامپ میخواهد بودجه شهرهای ناآرام
آمریکا را قطع کند

رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد که بودجه دولتی شهرهای ناآرام و معترض این
کشــور مثل واشنگتن ،سیاتل ،نیویورک و پورتلند را قطع کند .کاخ سفید اعام
کرد ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا با امضای فرمانی دســتور داد تا روند
قطع بودجه شــهر نیویورک و سه شهر دیگر که ادعا شده مقامات این شهرها به
معترضان اجازه اقدامات خاف قانون را دادهاند ،قطع و بودجه پلیس در این شهرها
کاهش یابد.ترامپ روز چهارشــنبه با امضای فرمانی پنج صفحهای دستور داد تا
تمامی سازمانهای دولت فدرال آمریکا موظف باشند گزارشهایی را به کاخ سفید
در زمینه مدیریت و جزئیات بودجهای که میتوان مورد بازبینی قرار داد ،ارسال
کنند.بر اساس گزارش رسانهها ،شهرهای نیویورک ،پورتلند و حتی واشنگتن در
میان اهداف اولیه این فرمان ترامپ قرار دارند.او ادعا کرد :این بســیار مهم است
که دولت فدرال به کمکهای مالی به مقامات محلی که اجازه آشوب ،تخریب و
خشــونت را میدهند بازنگری کند .نباید اجازه داد که بودجهای که ما برای این
شهرها در نظر میگیریم صرف خشونت و آشوب و چنین رفتارهای شود.از ماه مه
بعد از قتل جورج فلوید جوان سیاه پوست توسط پلیس آمریکا در مینیاپولیس
تظاهرات و ناآرامیهای گســتردهای در اعتراض به خشونت پلیس و نژاد پرستی
چند شهر بزرگ آمریکا را در برگرفته است.طبق گزارش نیویورک پست ،میزان
بودجهای که ممکن است با این فرمان ترامپ دستخوش تغییرات شود ،بسیار زیاد
است؛ بطور مثال شهر نیویورک ساانه حدود «هفت میلیارد دار» کمک از دولت
فدرال دریافت میکند.

اتحادیه اروپا علیه لوکاشنکو تحریم
وضع نمیکند

روزنامــه دی ولت چاپ آلمان دیروز (جمعه) نوشــت ،اتحادیــه اروپا به دلیل
مخالفتهای آلمان ،فرانســه و ایتالیا تحریمهای شخصی علیه رئیس جمهوری
باروس وضع نمیکند.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،آلمان
و فرانسه گفتهاند که کانالهای ارتباطی با الکساندر لوکاشنکو ،رئیس جمهوری
باروس باید باز بمانند.اتحادیه اروپا قرار است فهرستی از افراد تحریم شده را در دو
هفته آتی منتشر کند.باروس در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  9اوت
و پیروزی مجدد لوکاشنکو در ناآرامی به سر میبرد چون مخالفان میگویند این
انتخابات با تقلب همراه بوده است.رهبر اپوزیسیون که اکنون در لیتوانی است از
حامیانش خواسته تا اعتراضات خیابانی را با هدف استعفای لوکاشنکو ادامه دهند.
وال استریت ژورنال :

راجر به عنوان سفیر جدید آمریکا در
افغانستان انتخاب شد

روزنامه وال استریت ژورنال روز جمعه نوشت که انتظار می رود دولت ترامپ در
ماه جاری ویلیام راجر را به عنوان سفیر جدید آمریکا در افغانستان معرفی کند.
وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود نوشت :وزارت امور خارجه آمریکا اوایل
این هفته در مورد این تصمیم به دولت افغانستان اطاع رسانی کرده است.راس
ویلسون هم اکنون به عنوان کاردار آمریکا در کابل امور سفیر در افغانستان را انچام
می دهد.راجر کارشناس و متخصص سیاست خارجی و یکی از طرفداران خروج
نیروهای آمریکا از افغانستان قرار است.مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته
گفت که تا زمان برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری  ،2۰2۰شــمار نظامیان
آمریکایی مستقر در افغانستان را به کمتر از  ۵هزار نفر کاهش خواهد یافت.پیشتر
نیز ترامپ در مصاحبه با پایگاه خبری «آکسیوس» کشورش گفته بود که تا فرا
رسیدن موعد انتخابات ،شمار نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان را به حدود
 ۴هزار نیرو کاهش خواهد داد.
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چهره روز
هنری فورد
هنــری فــورد کارآفریــن ،مخترع ،نویســنده
و نظریهپــرداز آمریکایــی بــود ،کــه شــرکت
خودروســازی فورد را در ســال  ۱۹۰۳تأسیس
نمود .وی مخترع خط تولید صنعتی میباشد ،که
نخستین بار با هدف تولید خودروی ارزانقیمت
خط تولیــد را به کار گرفت .او نــه تنها انقابی
در صنعت اروپا و آمریکا ایجاد کرد ،بلکه ترکیب
تولیــد انبوه کاا ،دســتمزد باا بــرای کارگران
و قیمت پایین پیشــنهادی او چنــان تأثیری بر
اقتصاد و جوامع قرن بیستم ایجاد کرد ،که آن را
فوردیسم نامیدند .فورد دیدگاهی جهانی داشت
و مصرفگرایی را باعث صلح در جهان میدانست.
هنری فورد به یکی از مشهورترین و متمولترین مردان تاریخ صنعت تبدیل شد .او پس از
مرگ ،همهٔ ثروتش را به بنیاد فورد بخشــید ،ولی ترتیبی داد که خانوادهاش برای همیشه
کنترل آن را در دســت داشته باشــند .فورد در کنار فعالیتهای صنعتی و اقتصادی ،یک
نظریهپرداز و نویســنده ماهر نیز بود .هنری فورد به دلیل مخالفت با حضور ایاات متحده
آمریکا در جنگ جهانی دوم معروف اســت .در ســال  ۱۹۱8نیمی از خودروهای آمریکا
فورد مدل تی بودند ،که نکته جالب در مورد آنها مشــترک بودن رنگ مشکی آنها بود.
فورد در زندگینامه خود نوشتهاست« :هر مشتری میتواند خودرویی به رنگ دلخواه خود
داشــته باشد تا زمانیکه این رنگ سیاه باشــد ».تا پیش از راهاندازی خط تولید که برای
فعالیت ســریعتر تنها خودروی سیاه تولید میکرد ،مدل تی به رنگهای دیگر مانند قرمز
نیز تولید میشد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

تفرجگاه عینالی تبریز

آیا این گیرنده ،کلید حل معمای
کرونا است؟

ورزشی

از زمان بروز و ظهور بیماری کووید ۱۹-در جهان ،تاشهای گستردهای
برای مهار آن صورت گرفته که در این میان ،نقش محققان در کنار کادر
درمانی بسیار برجسته بوده است .در همین راستا ،محققان کشورمان به
یک گیرنده مغفول مانده اشاره کردهاند که شاید توجه بیشتر به آن ،بتواند
کلید حل معمای کرونا باشد .با ظهور پاندمی کووید ۱۹-از طریق ویروس
 ۲-SARS-COVدر سراســر جهان و بروز عائم بالینی متفاوت در افراد
مبتابه این ویروس ،محققان در تاشاند تا با انجام تحقیقات مختلف در
جهت شناخت بهتر این ویروس بتوانند روشهای مختلف بهکاررفته توسط
این عامل بیماریزا در بدن را شــناخته و با آن مقابله کنند .در این راستا،
یکی از نکاتی که در پژوهش اهمیت زیادی داشته و تمرکز زیادی را به خود
اختصاص داده ،شناخت گیرندههای این ویروس در بدن است.

گزارش به خاک یونان
گزارش به خاک یونان در واقع شرح حال و گزارشی
از زندگی خود نویسنده ،نیکوس کازانتزاکیس ،است
که به شکلی رمانگونه نوشــته شده است .در این
کتاب ،خواننده به شــکل جدی به زندگی نویسنده
و نحوه تفکر او نزدیک میشــود و میتواند فلسفه
رمانهایــش را نیز بهتر درک کنــد .قهرمان کتاب
همــه عمر تاش میکند تا به رغم اســیر بودن در
تختهبند تن از محدودیتهای جسمانی فراتر برود.
تنها راه رهایــی را در اروج میبیند .بنابراین مانند
مسیح صلیب بر دوش میگیرد تا به معراج جلجتای
خویــش صعود کند .او میداند که با فرا شــدن به
جلجتــا مصلوب میشــود .اما تصلیــب را تنها راه
رســتاخیز میداند .بیقرار و جستوجوگر ،دست به سفر میزند .راهی را برمیگزیند ،به پایان
راه که میرسد ،میبیند گرداب مرموز دهان گشوده است .وحشت سراپای وجودش را میگیرد.
برمیگردد و راهی دیگر در پیش میگیرد و در پایان بار دیگر به گرداب مرموز میرسد .دوباره
عقبنشــینی میکند و باز ســفری نو و دوباره همان مغاک .پس از یک مقدمه کوتاه ،نویسنده
کتابش را از دوران کودکی شــروع میکند و تا دوران پیری روایت آن را ادامه میدهد .با یک
حالت معنوی و عارفانه از همــه تجربههایش میگوید .از هرچیزی که بر زندگیاش تاثیرگذار
بوده مینویســد و خواننده را با ریزترین احساسات خودش آشــنا میکند .از نخستین تجربه
روبهرو شــدن با دریا گرفته تا رفتن به صومعههای قدیســان برای نزدیک شــدن به خدا ،از
سفرهای مختلفی که در جهان کرده تا نخستین کار سیاسی که برای کرت انجام داده ،همه را
ریز به ریز و با زیبایی خاصی بیان میکند.

فرهنگ

 :AFCقهرمان ایران با  3خرید جدید تقویت شد
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از تقویت پرسپولیس قبل از رقابت های آسیایی نوشت .سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت:
باشگاه تهرانی پرسپولیس قهرمان چند سال اخیر فوتبال ایران توانست حامد لک ،دروازه بان پیشین و همچنین عیسی آل کثیر
مهاجم صنعت نفت و ســعید آقایی بازیکن ســابق سپاهان را هر کدام با قراردادهای  ۲ساله به خدمت گرفت .آل کثیر  ۳۰ساله
و آقایی  ۲۵ســاله پس از نمایش های چشــمگیر در لیگ  ۲۰۲۰-۲۰۱۹به این باشگاه می پیوندند ،در حالی که لک  ۲۹ساله از
ماشین سازی به عنوان جانشین علیرضا بیرانوند که راهی آنتورپ شده است با پرسپولیس قرارداد بست .آقایی و لک هر دو سابقه
بازی در تیم ملی ایران را دارند .بازیکنان کمتر از دو هفته قبل از شــروع مجدد لیگ قهرمانان آســیا منطقه غرب به باشگاه می
آیند ،جایی که پرسپولیس در اولین بازی متمرکز خود در  ۱۵سپتامبر به مصاف التعاون عربستان می رود .آقایی پیش از این در
مسابقات  ۲۰۲۰با سپاهان در لیگ قهرمانان حضور داشته است .پرسپولیس در این سال ها با کسب چهار عنوان قهرمانی پیاپی
در لیگ و کسب  ۱۴امتیاز بااتر از نزدیکترین رقبای خود در رقابت های  ۲۰۱۹ -۲۰خود را به عنوان قدرت مسلط در فوتبال
ایران معرفی کرده است.

تخت گاز

خالق حوض روغن موزه هنرهای معاصر درگذشت

نبرد برادران نیرومند مرسدس-آامگ ،درگ  S E63و S GT63
نوریکــی هارگوچی ،هنرمند ژاپنی و خالق اثر «ماده و فکر» در موزه هنرهای معاصر تهران که به
حوض روغن شهرت داشت ،درگذشت.احسان آقایی ،رییس موزه هنرهای معاصر تهرانین خبر را
تایید کرده اســت .نوریوکی هاراگوچی ،هنرمند ژاپنی پیرو مکتب مینیمالیسم که معموا از مواد
صنعتی در کارهای خود استفاده میکند .یکی از آثار مهم او «ماده و فکر» است که ظرف فوادی
جوشخورده مربعی است که درون آن با روغن سیاه پر شده .از آنجایی که روغن برخاف آب ثابت
مانده و خاصیت انعکاســی دارد ،این اثر شــبیه به یک آینه بزرگ سیاه رنگ در کف زمین است.
هاراگوچی نخستین نمونه از این کار را در سال  ۱۹۷۱خلق کرد .یک نمونه از این اثر که در سال
 ۱۹۷۷به نمایش درآمده بود که توسط موزه هنرهای معاصر تهران خریده شد و همچنان در این
موزه نگهداری میشود.هاراگوچی حدود سه سال پیش برای ترمیم یادگاری اش در موزه هنرهای
معاصر تهران به تهران آمده بود.

جدیدترین درگ  CarWowبسیار جالب است زیرا دو ساختهٔ بسیار مشابه مرسدس-آامگ را در برابر هم قرار داده است .البته این دو
ماشین در ظاهر شباهت چندانی باهم ندارند زیرا یکی یک استیشن کاربردی و دیگری یک کوپهٔ چهاردر با سقف شیبدار است اما در
زیر این پوستهها ،دو خودرو عم ًا یکسان هستند .بااینحال ،در رقابت  ۴۰۰متر S AMG E6۳ ،سریعتر خواهد بود یا AMG GT6۳
S؟ مت واتسون در ویدئویی که در پایین این مطلب قرار گرفته به این سؤال پاسخ داده است .هردو خودرو ساح مخوفی را زیر کاپوت
خود پنهان کردهاند که شــامل پیشــرانهٔ  ۴لیتری  V8توئین توربو ،گیربکس نُه سرعتهٔ اتوماتیک و سامانهٔ چهارچرخ محرک ۴Maic
به همراه انچ کنترل میشود اما اختاف آنها در اعداد خروجی موتور است .پیشرانهٔ  ۴لیتری مرسدس  6۱۲اسب بخار قدرت و 8۵۰
نیوتن متر گشتاور را تحویل  S E6۳میدهد درحالیکه این موتور در  S GT6۳کمی قویتر بوده و  6۴۰اسب بخار قدرت و  ۹۰۰نیوتن
متر گشتاور تولید میکند .از سوی دیگر اما  S GT6۳با  ۲۱۲۰کیلوگرم وزن ،سنگینتر از برادر استیشن  ۱۹۴۰کیلوگرمی خود است.
همچنین قیمت این استیشن قدرتمند در بریتانیا از  ۱۰۰هزار پوند آغاز میشود که به میزان قابلتوجهی ارزانتر از برادر سنگینتر اما
قویتر خود با قیمت پایهٔ  ۱۳۰هزار پوند است.

ابداع انبرکهای نوری کوچک
برای برداشتن مولکولها!
پژوهشــگران آمریکایی ،نوعی انبرک نوری بسیار کوچک ابداع کردهاند
که میتواند پروتئینها و مولکولهای کوچک را بردارد.مهندسان آمریکا
برای نخستین بار موفق شــدهاند انبرکهای نوری کوچکی بسازند که
میتوانند بیومولکولها و پروتئینها را بدون آســیب رســاندن به آنها
بردارند که یک پیشرفت گسترده در زمینه این فناوری به شمار میرود.
انبرکهای نوری موجود ،ابزاری هستند که میتوانند اشیای کوچک را
با استفاده از لیزرهای بسیار متمرکز به دام بیندازند اما نمیتوانند چیزی
کوچکتــر از گلبولهای قرمز خون را بردارنــد .این نانو انبرک جدید
میتواند پروتئینها و مولکولهای  DNAرا بردارد .مهندســان دانشگاه
وندربیلت امیدوار هســتند که روزی پزشکان بتوانند با کمک این نانو
انبرک ،بیماریهایی مانند آلزایمر را زودتر تشخیص دهند.

آغاز آزمایش واکسن کرونای
دانشگاه آکسفورد در آمریکا
آزمایش بالینی بزرگ واکسن کروناویروس که توسط دانشگاه آکسفورد
توسعه داده شده است ،در آمریکا آغاز شد .این آزمایش در حالی آغاز شد
که آزمایشاتی مشابه ،در انگلیس و برزیل در حال انجام است تا امید برای
درک عملکرد این واکسن افزایش یابد .این واکسن حاصل همکاری تیم
تحقیقاتی دانشگاه آکســفورد و شرکت "آسترازنکا"()AstraZeneca
بوده و یکی از پیشــگامان این عرصه است .هماکنون در سراسر جهان،
هشت واکســن کرونای دیگر آزمایش بالینی در سطح گسترده را آغاز
کردهاند و  ۲۴واکسن برای ارزیابی ایمنی ،آزمایشهای کوچکتر را آغاز
کردهاند .موسسه ملی بهداشت آمریکا به تازگی اعام کرد که اولین گروه
شامل  ۳۰هزار داوطلب ،واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد تحت عنوان "
 "AZD۱۲۲۲و یا دارونما را دریافت کردند.

