
سخنگوی وزارت بهداشت اعام کرد؛
 فوت۱۱۶ بیمار کرونایی در شبانه

 روز گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت، آمار فوتی های کرونا در شبانه روز گذشته 
را ۱۱۶ نفــر اعام کــرد و گفت: آمار کلی جان باختــگان کرونا در 
کشــورمان به ۲۳ هزار و ۲۹ نفر رسید. ســیما سادات اری، بعد از 
ظهر امروز، به ارائه تازه ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.وی با اشاره 
به ثبت ۲۱۳۹ مورد جدید ابتاء در شــبانه روز گذشته، گفت: آمار 
مبتایان در کشور به ۳۹۹ هزار و ۹۴۰ نفر رسیده است.اری با اشاره 
به ۱۱۶ مورد فوتی در شــبانه روز گذشته، آمار کلی جان باختگان 
کرونا در کشورمان را ۲۳ هزار و۲۹ نفر اعام کرد.به گفته سخنگوی 
وزارت بهداشــت، تا کنون ۳۴۴ هزار و ۵۱۶ نفــر از بیماران بهبود 
یافته اند و ۳۷۶۸ نفر نیز در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.

وی افزود: ســه میلیون و ۵۳۲ هزار و۸۷۴ مورد آزمایش کووید ۱۹ 
در کشور انجام شده است.اری تاکید کرد: بر اساس آخرین اطاعات 
کرونا در کشــور، اســتان های تهران، مازندران، گیان، قم، اصفهان، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، 

یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4450   یکشنبه 23 شهریور 1399  24 محرم 1442  13 سپتامبر 2020  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت که طبری به ۳۱ سال حبس محکوم شده است. او همچنین گفت که بیژن قاسم زاده -بازپرسی 
که تلگرام با دستور قضایی او در ایران فیلتر شده است- به جرم دریافت رشوه، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.غامحسین اسماعیلی با اعام صدور رای پرونده 
اکبر طبری گفت: طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت. او در دو عنوان اتهامی تبرئه و در  هشت مورد دیگر دادگاه در چارچوب قوانین، مجازات حبس و جزای 
نقدی صادر کرده است.وی افزود: رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طبری بابت تشکیل شبکه 

ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.اسماعیلی یادآور شد....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
محکومیت طبری به 31 سال حبس

info@sobh-eqtesad.ir

تصمیمات بورسی فقط ُمَسکنند
ارکان تصمیم ســاز بورس در روز پنجشنبه ۲۰ شهریور مصوباتی سه 
گانه داشــتند تا فی المثل به نوعی بلحاظ روانی بازار را آرام کنند، اما 
این تصمیمات  که تقریبا همه یا مغایر قانون تجارت هستند و یا تاثیر 
چندانی در مســیر تصحیح روند کاهشی شاخص ها و در اصل و بواقع 
ســوق دادن بازار سرمایه بسمت آرامش ندارند جز حب مسکن نقشی 
عمده نخواهند داشت. به تصمیمات توجه کنید:  تصمیم اول: اعطای 
مجوز ســازمان بورس به خرید ســهام خزانه کاما مغایر با ماده ۱۹۸ 
قانون تجارت است که اشعار میدارد، »خرید سهام شرکت توسط همان 
شــرکت ممنوع است« حال و با عبور از آن فاجعه می آفریند. چرا که 
زمینه حبابی شــدن سهام را توسط خود شرکت فراهم میکند و باعث 
ایجاد این تفکر می شود که میزان سودآوری سهام بااست. در نتیجه بر 
قیمت سهام تأثیر مثبت گذاشته و باعث باا رفتن قیمت آن می شود. 
از این گذشــته نکته مهم اجازه کاهش سرمایه در پنهان کاری در آن 
شرکت را خواهد داد و این درست مفهوم عدم شفافیت را دامن خواهد 
زد. این توجیه که مجلس شــورای اسامی در قانون رفع موانع تولید 
ماده ۱۹۸ در قانون تجارت را ملغی نموده کاما غیر مسموع است زیرا 
در آن قانون موضوع، مشروط به عللی است که در حالت عمومی کاربرد 
ندارد. تصمیم دوم: الزام شرکتهای بورسی و کارگزاران به » بازار گردانی 
اجباری« که اساســا روند شــفاف بورس را دچار اختال نموده و ضد 
شــفافیت عرضه و تقاضای عادیست. به موجب مفاد این آیین نامه، در 
تصمیمات جدید  ضمانت اجرایی و اختیارات ازم به سازمان بورس و 
اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام عملیات بازارسازی 
و بازارگردانی تفویض شــده که در اصل تفویض نیست و اجبار است و 
اجبار اینجا منطق ندارد. همچنین منع مشــارکت بانک ها در رابطه با 
مفــاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور، استثنا شده و بانکها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
خواهند بود. در عین حال، نقش بانک ها در تاسیس نهادهای مالی در 
بورس تقویت می شــود. اما بازار ثانویه ای کاذب برای سهام در بورس 
ایجاد میشود که پول مردم در بانکها به سمت بورس سوق یافته و ضربه 
مهلکــی به توزیع پول در بازار تولید خواهد زد. بانکها را به بنگاهداری 
تشــویق خواهد نمود. بانک از صورت بانک به کارگزاری مبدل خواهد 
شــد و در تقابل با قانون رفع موانع تولید حرکت خواهد نمود. در این 
آیین نامه هم چنان صدور اوراق تبعی پیش بینی شده که علی الظاهر 
بیمه ای برای نرخ خرید سهام تلقی میشود اکن مسئولیت آن را قید 
ننموده کــه با افت بازار چه جریانی این حجم از زیان را جبران نماید. 
تصمیم ســوم: کشیدن پای مستقیم بانک مرکزی به بازار بورس است 
که با پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به 
سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس دانسته و صندوق 
توســعه ملی را مکلف میداند که یک درصد از منابع ساانه خود را )از 
سال ۱۳۹۴ به بعد( به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت 
بازار سرمایه به صورت بلندمدت )حداقل ۲۰ ساله( سپرده گذاری کند 
که این مصوبه به مفهوم دولتی شــدن تصمیمــات و دخالت در بازار 
ســرمایه خواهد بود. ) نقض غرض در شفاف سازی ( این مصوبات در 
حالی انجام شــده که همه آنها اوا عمر طوانی ندارند چرا که پای هر 
یک از آنها به نوعی لنگ میزنند و ثانیا با انتقاد شدید سهامداران واقعی 
در بازار ســهام مواجه خواهند شد و ثالثا مغایر با اصل ایجاد شفافیت 
خواهند بود. همین چهارشــنبه ۱۹ شهریور بعد از اتمام جلسه هیئت 
دولت محمود واعظی در جمع خبرنگاران ادعا کرد دولت بطور مستقیم 
در بازار سرمایه نقشی ایفا نمیکند. اوا معلوم بود که دولت بعد از اقدام 
یک شــبه برای معجزه دانستن فروش اوراق سلف نفتی غیر مستقیم 
صندوقهای زیر تیول خود را به خروج نقدینگی از بورس وادار و در صف 
خرید اوراق سلف نفتی نگهداشــت و از آن روز و با خروج صندوق ها 
بازار پنچر شد و هیچ یک از اقدامات بعدی بلحاظ روانی امکان گرفتن و 
مرمت پنچری بازار را نیافته اند و این البته دخالت غیر مستقیم بود ثانیا 
دادن اختیار به بانکها برای خرید سهام خودشان و حتی ورود به خرید 
سهام دیگران یک تصمیم دولتی نیست؟ پس باید جار بزنیم دولت غیر 
مســتقیم در بازار سرمایه نقش ایفا میکند و با متهم شدن خود بعد از 
فتنه معیشت به تخریب بازار سرمایه نیز چشم دوخته و به دنبال عدم 
شــفافیت در همه موضوعات است. امروزه برخی صاحب نظران امثال 
دکتر کوشکی دولت را به ایجاد روشهای ورشکسته نمودن کشور متهم 
میکنند و دولت باید از این اقدامات که او را بیشــتر در مظان این نوع 

اتهامات قرار میدهد بپرهیزد. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

ئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی:
ایران در محاصره لوله های گاز جدید و قدیمی 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: در همسایگی ما ترکیه بخشی از منابع خود را از 
ال ان جی امریکا تهیه می کند. اگر ما غفلت نکرده و از امکانات خود در پارس جنوبی و کارخانه 
ال ان جی استفاده می کردیم امریکا از کیلومترها دورتر و از قاره ای در آن سوی دنیا نمی توانست 
به همسایه ما گاز بفروشد. یک مقام بلندپایه وزارت انرژی ترکیه اخیرا اعام کرده که کشورش 
انتظار دارد اگر صادرکننــدگان گاز می خواهند قراردادهای بلندمدت را تمدید کنند، قیمت 
رقابتی تر و منعطف تری به این کشــور پیشــنهاد کنند. این در حالی است که رقابت از سوی 
ال ان جــی ارزان آمریکا و احتمال آغاز تولید گاز ترکیه در دریای ســیاه، نیز دینامیک بازار را 
تغییر داده است.طبق آمارها در نیمه اول امسال، واردات ترکیه از روسیه و ایران کاهش و در 
مقابل خریدش از جمهوری آذربایجان و آمریکا افزایش چشمگیری داشته است. شاید تحرکات 
اخیر ترکیه را باید اینگونه ارزیابی کرد که از این پس گازهای جهان باید یک مدعی جدید را 
در جمع خود بپذیرند، کشوری که اکنون با کشف یک میدان با ۳۲۰ میلیارد متر مکعب گاز 
قابل برداشت، خود را در مقام صادرکننده و بی نیاز از واردات از فروشندگان قدیمی می داند و 
می خواهد خود تعیین کننده قیمت نیز باشد .حمیدرضا صالحی درباره برنامه اخیر ترکیه برای 
واردات و از جمله اینکه خواستار کاهش قیمت گاز دریافتی شده است، به خبرنگار ایلنا گفت: 
بازارها ممکن است تغییر کنند، مخصوصا در منطقه ما ترکیه از دیر باز بدنبال این استراتژی 
بوده که نمی خواهد تمام واردات خود را از یک کشــور داشــته باشد، به طوری که قبا ابتدا 
فقط از روسیه واردات داشت، بعد به سمت ایران آمد و با یک قرارداد با ایران سعی کرد سبد 
انرژی را از یک کشور به دو کشور تغییر دهد و نگرانی را از واردات از یک منبع جبران کند.وی 
افزود: ما این پیش بینی را داشــتیم که اگر ترکیه به همین شکل پیش برود بخواهد قیمت ها 
را تغییر دهد. اجرای خط لوله ترک استریم در دریای سیاه به طول ۹۲۰ کیلومتر حرکتی بود 
که ترکیه خود را از لحاظ انرژی در وضعیت پایدارتری قرار دهد و خود را به سمتی سوق داد 
که صادرکننده گاز به اروپا هم باشــد. اکنون هم اکتشــافی در دریای سیاه داشته و از طرفی 
قرارداد با ایران نیز در حال انقضا اســت، بنابراین بعید نیســت که اینگونه مباحث را مبنی بر 
کاهش قیمت مطرح کند.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: بیشترین فروش و 
صادرات گاز ما به عراق و ترکیه است، سوال این است که اکنون با این مشتری که خودش به 
بازیگر گازی تبدیل شده، باید سبد صادرات گاز را روی عراق تمرکز کنیم و یا اینکه کشورهای 
دیگری هم می توانند وارد شوند؟ نیاز است استراتژیست ها داخل کشور راهبرد صادرات انرژی 
را تدوین کنند.وی با طرح این ســوال که آیا با وجود بازیگر جدید در همســایگی که خود را 
رقیب گازی کشورها نیز می داند، صاح است که روی گاز تمرکز کنیم و یا باید آن را تبدیل 
به برق و صادر کنیم؟ اظهار داشــت: وقتی گاز صادر می کنیم امکان ایجاد پتروشــیمی های 
جدید را در منطقه فراهم می کنیم، بنابراین صاح این اســت که ایران به جای صادرات گاز، 
برق صادر کند تا ایجاد ارزش افزدوه بیشــتری کند.  صالحی خاطرنشــان کرد: اکنون ما در 
محاصره بازیگران گازی هستیم، در شمال غرب ترکمنستان خط لوله  تاپی در حال اجرا است، 
در غرب ایران، ترکیه با خط لوله ترک استریم و کشف مخازن جدید در دریای سیاه، ورود پیدا 
کرده، همچنین آنکارا با مخازن جدید در دریای مدیترانه با یونان در تقابل اســت، در جنوب 
عمان و در شرق افغانستان موفق به کشف مخازن شده اند.وی ادامه داد: در اطراف ما روسیه، 
ترکمنســتان بعنوان بازیگران قدیمی، افغانستان، عمان و ترکیه بازیگرانی جدید هستند، اگر 
ما مثل روسیه بازیگر محوری بودیم امروز نباید از حرکت ترکیه نگران بودیم، به هرحال وزن 
بازیگران گاز در منطقه تغییر کرده، اگر ایران می خواهد بازیگر گاز باشــد باید بتواند در این 
وضعیت در کنار اتفاقــات گازی منطقه ای راهبرد جدید ارائه دهد. یکی از راهبردهای جدید 
این اســت که ایران می تواند بیشتر روی صادرات برق تمرکز کند و ایجاد ارزش افزوده کرده 
و وابســتگی کشورها را به خود افزایش دهد.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تاکید کرد: 
باید شــورای عالی انرژی با حضور اندیشمندان حوزه انرژی و بخش خصوصی به این موضوع 
بپردازد، ما مخازن بزرگ دنیا را در اختیار داریم، اما در همســایگی ما ترکیه بخشی از منابع 
خود را از ال ان جی امریکا تهیه می کند. اگر ما غفلت نکرده و از امکانات خود در پارس جنوبی 
و کارخانه ال ان جی استفاده می کردیم امریکا از کیلومترها دورتر و از قاره ای در آن سوی دنیا 

نمی توانست به همسایه ما گاز بفروشد.

در نبود ناظران

مسابقه قیمت کااهای اساسی در بازار
با وجود 2.۶ میلیون واحد خالی

 فقط 2000 نفر گفته اند بیش
 از یک خانه دارند!

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از مشوق های صادراتی خبر داد؛

 کمک باعوض و کمک سود تسهیات بانکی

با وجود آن که تاکنون ۱۳ میلیون مالک، اطاعات واحدهای مســکونی خود را در سامانه اماک و اسکان 
بارگذاری کرده اند فقط ۲۰۰۰ نفر به داشتن بیش از یک خانه اذعان داشته اند.  سامانه اماک و اسکان به 
منظور درج اطاعات واحدهای مســکونی اعم از خالی و دارای ســکنه برای برنامه ریزی بهتر از بهمن ماه 
۱۳۹۸ رونمایی و مرداد ماه امســال وارد فاز اجرایی شــد.   در هفته های اخیر روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به 
مالکان  حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی موجود در کشور ارسال شده که تاکنون ۱۳ میلیون خود اظهاری 

صورت گرفته است. 

بحران بقا در تولد ۶۰ سالگی اوپک
آیت اه العظمی صانعی درگذشت 
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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

 برخی کشورهای
 همسایه پول ما 
را تحویل نمی دهند
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جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کروناگزیده خبر

برخیکشورهایهمسایهپولماراتحویلنمیدهند
رییس جمهور گفت: اان ما در کشــورهای همسایه خودمان 
پول هایی داریــم که بر آن قفل زده اند و پول ما را به خودمان 
تحویــل نمی دهند، چرا که آمریکا تهدیدشــان کرده اســت.

حجت ااســام و المسلمین حســن روحانی طی سخنانی در 
جلســه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه کار 
آموزش و پــرورش و وزرات علوم برای بازگشــایی مدارس و 
دانشــگاه ها نشــاطی را به زندگی وارد کرد، اظهار کرد: برخی 
ناراحتند، مخصوصاً کانال های ماهواره ای رســانه های خارجی 
فارسی زبان که چطور در ایران با وجود همه فشارهای تحریم 
اقتصــادی هنوز در دوران کرونا به جــای اینکه این تحریم ها 
ســبب شــود مردم به تنگ بیایند و به خیابــان بریزند حاا 
چگونگی مواجهه با کرونا ســبب شده که از دولت تشکر شود. 
این عین گزارشــی اســت که وزارت اطاعات از قول یکی از 
رســانه های خارجی به من ارائه کــرد.وی در بخش دیگری از 
سخنانش با بیان اینکه کرونا ویروسی است که همه سنین را 
می تواند تحت تاثیر خود قرار دهد، گفت: آینده زندگی جوانان 
ما برای همه ما مهم اســت و خانواده های عزیز هم منافع خود 
و جوانانشــان را در نظر بگیرند و گوش به بوق های رسانه های 
خارجی ندهند.رییس جمهور با تاکید بر اینکه همه ما می دانیم 
ماجرای کرونا با هر مشــکل دیگری متفاوت است، ادامه داد: 
ســیل هم که بیاید، یک روز می آید و بعــد از چند روز تمام 
می شــود، زلزله هم بیاید بااخره بعد از مدتی تمام می شود، 
حتی آنفلوانزا هم هر سال می آید و بعد می رود اما کرونا با همه 
این ها متفاوت است، همه مناطق را در بر می گیرد و مشخص 
هم نیست که چه زمانی به پایان می رسد.روحانی تصریح کرد: 
ما دیدیم که در کشورهای خارجی وقتی کرونا تازه شایع شده 

بود،  ماسک ها را در فرودگاه  از کشور دیگری می قاپیدند و سر 
دســتمال کاغذی در فروشگاه ها دعوا بود و مواد غذایی نایاب 
می شد یا صف های طوانی برای خرید شکل می گرفت اما در 
ایران هیچگاه چنین نشــد.وی یادآور شد: اما داستان دیگری 
ما داشــتیم که شاید هیچ کسی نداشــت. آن هم تحریم های 

اقتصادی بود. حتی در این شرایط هم آمریکا نیامد بگوید که 
ایران تحریم باشــد اما برای دارو و درمان نه. این دولت فعلی 
آمریکا این قدر از انســانیت به دور است.رییس جمهور گفت: 
اان ما در کشــورهای همسایه خودمان پول هایی داریم که بر 
آن قفــل زده اند و پول ما را به خودمان تحویل نمی دهند. چرا 

که آمریکا تهدیدشان کرده است. شما در تاریخ هم نمی توانید 
چنین چیزی را ببینید که یک کشــوری بــرای خرید داروها 
با پــول خودش هم نتواند کاری کند و پــول او را به خودش 
تحویل ندهند.وی ادامه داد: مردم ما بدانند برای سامت شان 
راه، تعطیل کار نیســت. کســی نگوید بازار را قفل بزنید برای 
سامت مردم، مدارس و دانشگاه ها را قفل بزنید برای سامت 
بچه ها. تعطیلی راه مقابله با کرونا نیســت.روحانی تاکید کرد: 
امسال هم می تواند سال خوبی باشد وقتی که ما با مراقبت های 
بهداشــتی در برابر آنفلوانزا و کرونا توامان مقاومت کنیم و نیز 
می تواند سال بدی باشد که هم کرونا و هم آنفلوانزا بر سرمان 
آوار شــود. پس این خود ما هستیم که یا پروتکل ها را رعایت 
می کنیم یا اینکه به شکل دیگری پیش می رویم.رییس جمهور 
با بیان اینکه دولت برای تهیه واکسن آنفلوانزا اقدامات ازم را 
انجام داده است، تاکید کرد: البته مردم ما بدانند که مهمتر از 
واکســن، رعایت اصول بهداشتی است که می تواند ما را از این 
بیماری ســامت نگه دارد و گرنه واکسن مشخص نیست که 
برای چند ماه بدن را بیمه می کند. حتی این امکان نیز وجود 
دارد که آنفلوآنزایی که امسال بیاید با نوع قبلی متفاوت باشد 
و این واکســن تاثیر کمتری بر آن بگذارد.وی در پایان با اشاره 
به در پیش رو بودن ایام اربعین، اظهار کرد: امســال مسئوان 
عراقی به صراحت اعام کردند که آمادگی میزبانی از مهمانان 
راهپیمایی اربعین نداریم. بنابراین ما نیز امسال مراسمی تحت 
عنوان راهپیمایی اربعین چه در داخل مرزها و چه در خارج از 
آن نخواهیم داشــت. البته عزاداری  با رعایت پروتکل ها در روز 
اربعین و سایر مناسبت های ماه صفر برگزار می شود اما چیزی 

به عنوان مراسم راهپیمایی اربعین نخواهیم داشت.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
محکومیت طبری به ۳۱ سال حبس

سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای پرونده اکبر طبری خبر داد و گفت که طبری 
به ۳۱ ســال حبس محکوم شده اســت. او همچنین گفت که بیژن قاسم زاده 
-بازپرسی که تلگرام با دستور قضایی او در ایران فیلتر شده است- به جرم دریافت 
رشوه، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.غامحسین اسماعیلی با اعام صدور 
رای پرونده اکبر طبری گفت: طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشــت. او 
در دو عنوان اتهامی تبرئه و در  هشــت مــورد دیگر دادگاه در چارچوب قوانین، 
مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.وی افزود: رای هنوز غیرقطعی و 
قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان 
کرد: طبری بابت تشــکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال 
محکوم شده است.اســماعیلی یادآور شد: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه 
کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکای آن ها نهایتا، دادگاه 
رای خود را در مورد پرونده اتهامی اکبر طبری صادر کرده است.وی با بیان اینکه 
بعد از تصمیم گیری دیوان عالی کشــور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، 
گفت: از آنجاییکه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رســیدگی به پرونده، 
مجوزهای قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعام شده بود 
مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعام نماییم.اسماعیلی 
افــزود: مجموعا  طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت 
محکوم شده است. عاوه بر آن  این فرد به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط 
وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده نیز محکوم شده است.اسماعیلی افزود: اکبر 
طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه های 
متعدد به ۳۱ ســال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشــی از ارتشاء و انفصال دائم 
از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شــده است.

وی افزود: در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و 
نیم حبس تعزیری قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع 
پولشــویی؛ در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده فهرست بلند باایی 
است که اقام مهم آن را اعام می کنم. سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج 
روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مســاحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت 
۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است؛ 
همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج های مجلل واقع در خیابان پاسداران 
به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.اسماعیلی یادآور 
شد: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویای بسیار بزرگ 
شــده و ویایی مجللی در آن ساخته شده است که مورد ضبط قرار گرفته است.  
یک قطعه زمین مشــجر به مســاحت ۱۶۷۵ متر در نجارکای لواسان نیز مورد 
ضبط قرار گرفته است. همچنین یک وحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر 
در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان 
زند و طبقات پنج و شــش ســاختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان 
بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن ها 
صادر شده است.سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد:  در مورد ۸ عنوان اتهامی دیگر 
این متهم در دو مورد تبرئه شده و در مورد ۶ مورد دیگر به تناسب عناوین اتهامی 
دادگاه در چارچــوب ضوابط و مقررات قانونی حکــم به مجازات حبس و جزای 
نقــدی صادر کرده که به جهت اختصار در مطلــب از بیان یکایک موارد اتهامی 
و محکومیت ها اجتناب می کنم؛ در صورتی که این دادنامه قطعی شود،  مجازات 
اشد قابل اجراست که مجازات اشد همان ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از 
ارتشا و جزاهای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی بیان کرد: برخی از متهمان دیگر پرونده را هم اشاره می کنم؛ فرهاد مشایخ به 
جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف 
جرم داشــته و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای 
نقدی محکوم شــده است. رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی به جرم مشارکت 
در تشکیل شبکه ارتشا به لحاظ اینکه پس از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، 
دادگاه در مورد ایشــان تخفیفاتی را لحاظ کرده به ۱۵ سال حبس محکوم شده 
است. بیژن قاسم زاده به جرم دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ 
سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شده است.

اسماعیلی ادامه داد: حمیدرضا علیزاده دیگر متهم پرونده نیز  به ۱۰ سال حبس 
تعزیزی و ضبط مال ناشی از عمل  مجرمانه محکوم شده است.وی تاکید کرد: رأی 
صادر شده برای بخشی از پرونده است و بخش دیگر مفتوح است. بخشی هم برای 
متهمان خارج از کشور است که کارشناسان در دادسرا مشغول تکمیل تحقیقات 
هستند و به دادگاه ارسال خواهند کرد.به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه 
نیز درباره جزئیات حکم پرونده اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه 
قضاییه اعام کرد:اکبر طبری بر اســاس حکم دادگاه کیفری یک استان تهران، 
مجموعا به ۵۸ ســال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای 
نقدی محکوم شده است.بر اساس حکم صادره از ناحیه دادگاه کیفری یک استان 
تهران، معاون اجرایی ســابق حوزه ریاست قوه قضاییه در این پرونده مجموعا به 
۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم 
شــده است.در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که 
سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد 

از خدمات دولتی است، قابل اجرا است.

نتایج نهایی 8 حوزه انتخابیه در دوره دوم 
انتخابات مجلس یازدهم اعام شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتیجه انتخابات دور دوم یازدهمین دوره مجلس 
شــورای اسامی را اعام کرد.، سید اسماعیل موســوی دبیر و سخنگوی ستاد 
انتخابات کشــور لحظاتی پیش نتایج دور دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شــورای اسامی را اعام کرد.سخنگوی ستاد انتخابات درباره راه یافتگان به خانه 
ملت گفت: نتیجه ۸ حوزه مشخص شده که اعام می شود و دو حوزه باقی مانده 
نیز هم فردا صبح اعام خواهد شد.موسوی اسامی و میزان رأی منتخبان این ۸ 

حوزه را اعام کرد:
۱- بهزاد علیزاده در استان ایام حوزه دهلران و آبدانان با ۳۱۲۸۷ رأی

۲- علیرضا عباسی استان البرز در حوزه کرج، اشتهارد و فردیس با ۲۷۰۱۰ رأی
۳- شــبیب جویجری در استان خوزستان حوزه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون با 

۴۴۷۴۸ رأی
۴- علیرضا زندیان در استان کردستان حوزه بیجار با میزان ۱۰۳۱۹ رأی

۵- مجتبی بخشی پور در استان کرمانشــاه در حوزه اسام آباد غرب و دااهو با 
۳۱۰۲۲ رأی

۶- عبدالجواد ایری در اســتان گلســتان حوزه کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و 
گمیشان ۳۱۲۵۵ رأی

۷- مهدی باقری در استان زنجان حوزه زنجان و طارم با ۱۴۹۶۴ رأی
۸- حسین رجایی در استان اصفهان حوزه لنجان حسین رجایی ریزی با ۱۴۱۲۷ 
رأی. وی هم چنین درباره دو حوزه باقی مانده تصریح کرد: حوزه سمیرم در استان 
اصفهان  و حوزه انتخابی کرمانشاه در استان کرمانشاه در حال تجمیع است و به 

محض حصول نتیجه، اطاع رسانی می شود.

آیت اه العظمی صانعی درگذشت 

آیت اه العظمی یوســف صانعــی از مراجع تقلید و اســتاد 
درس خارج حــوزه علمیه دیروز در قم دار فانی را وداع گفت. 
پیگیری ها از دفتر ایشــان در تهران مبنی بر این است که وی 
صبح امروز در بیمارستان نکویی شهر قم درگذشته است.طبق 
اعام دفتر آیت اه صانعی، وی به دلیل شکســتگی استخوان 

لگن در بیمارستان  بستری شده بود.
 دفتر آن مرحوم در اطاعیه ای اعام کرد:

 »إِنَا هِِ وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن
ِمَن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهَ َعلَْیِه َفِمْنُهم َمن َقَضی 

نَْحَبُه َوِمْنُهم َمن یَنَتِظُر َوَما بََدلُوا تَْبِدیًا)احزاب/۲۳(
در ایام شــهادت حضرت امام زین العابدین )علیه السام( روح 
بلند آزاد مرد عرصه علم و اجتهاد، فقیه نواندیش، بقیة السلف 
شــاگردان حضرت امام خمینی)سام اه علیه(؛ حضرت آیت 
اه العظمی صانعی )قدس ســره( به دیدار معبودش شتافت 
و کولــه  باری از غــم و اندوه را بر دل مشــتاقانش قرار داد.او 
کــه ارادت زایدالوصفی به اهل بیت )علیهم الســام( و علوم 
آل محمد)صلی اه علیه و اله و ســلم( داشت، بهترین ایام و 
اوقاتــش مطالعه، تدریس و تألیف فقــه و فقاهت بود و از این 
جهت آثــار بجای مانده از ایشــان ســرمایه ای ماندگار برای 
حوزه های علمیه، جامعه اســامی و جوامع بشری خواهد بود.

ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیة اه ااعظم 
ارواحنا فداء، ملت شریف و بزرگوار ایران، مراجع معظم تقلید 
و حــوزه های علمیه، اعام می دارد با توجه به وصیت آن عزیز 
ســفر کرده، در ایام کرونا هیچگونه مراسم از تشییع و... برگزار 
نمی  گردد.«بر اساس این گزارش، آیت اه یوسف صانعی سال 
۱۳۱۶  در استان اصفهان متولد شد، تا چهارده سالگی در حوزه 
علمیه این استان تحصیل و سپس برای ادامه فراگیری دروس 
فقهی به قم سفر کرد.وی عاوه بر نشستن پای درس آیت اه 
خمینی، شاگردی اســتادانی همچون سیدحسین طباطبائی 
بروجردی، ســیدمحمد محقق داماد و محمدعلی اراکی را نیز 
تجربه کرد.آیت اه صانعی در اســفند ۱۳۵۸ به عنوان یکی از 
شش فقیه شورای نگهبان قانون اساسی منصوب شد که پس از 
حدود سه سال، در ۱۹ دی ۱۳۶۱ از آن شورا کناره گیری کرد 
و در همان تاریخ از طرف بنیانگذار جمهوری اسامی به عنوان 
دادستان کل کشور منصوب شد؛ مسئولیتی که در اردیبهشت 
۱۳۶۴ از آن نیز استعفا داد اما با استعفایش موافقت نشد و البته 
چندی بعد، آیت اه محمد موسوی خوئینی  جایگزین وی شد.او 
در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در آذر ۱۳۶۱ به عنوان 
نماینــده منتخب مردم تهران رأی آورد.آیت اه صانعی پس از 
کناره گیری از کلیه مناصب حکومتی به قم رفت، درس خارج 
فقه را ادامه داد و برای اولین بار رساله توضیح المسائل خود را 
در ســال ۱۳۷۲ هجری خورشیدی منتشر کرد.وی از مراجع 
تقلیدی است که احکام فقهی نویی به ویژه دربارهٔ حقوق زنان 
و حقوق غیرمسلمانان دارد.آیت اه العظمی صانعی پس از یک  
روز بستری  شدن در بیمارستان نکویی قم به دلیل شکستگی 
استخوان لگن، به دلیل شدت آسیب دیدگی در سن ۸۳ سالگی 

درگذشت.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه تجهیزات راهبردی ســاخت 
داخل در رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش با موفقیت آزمایش شد 
گفت: در این رزمایش موفق شدیم انواع تسلیحات و تجهیزات 
مهم و استراتژیک شامل زیردریایی ها، پهپادها و موشک های 
ایرانــی را در یک تمرین و عرصــه واقعی نبرد با موفقیت به 
ورطــه آزمایش بیاوریم.به گزارش  روابط عمومی ارتش، امیر 
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسامی ایران در پایان رزمایش مشترک ذوالفقار ۹۹ ارتش که 
از پنجشنبه هفته گذشته در منطقه جنوب کشور از شرق تنگه 
هرمز تا شمال اقیانوس هند آغاز شده است، گفت: آنچه شاهد 
بودیم یک رزم مشــترک نیروهای چهارگانه ارتش و قرارگاه 
پدافند هوایی بود که الحمداه با هماهنگی بسیار خوبی تقریبا 
به تمام اهداف از پیش تعیین شده خود رسید.وی با بیان اینکه 
در این رزمایش موفق شدیم زیردریایی ها و پهپادهای ساخت 
ایران را براساس ماموریت های تعریف شده و با موفقیت وارد 
عملیات کنیم، افزود: زیردریایی ایرانی فاتح با توانمندی های 
عملیاتــی باا و قوس در آبهای آزاد و همچنین پهپاد دوربرد 
ایرانی ســیمرغ با اســتمرار پروازی باا، دست بلند نظام در 
صیانت از اســتقال و اقتدار جمهوری اسامی هستند که به 
زیبایی در این رزمایش و در ســازمان رزم جدید ارتش بکار 
گرفته شدند.فرمانده کل ارتش تاکید کرد: پرتاب  موفق موشک 
های ایرانی اعم از ساحل به دریا، سطح به سطح و هوا به سطح 
همه در بردهای مختلف نیز از جمله اقدامات خوب رزمایش 
بود.امیر سرلشکر موسوی با تاکید بر اینکه نیروی هوایی ارتش 
نیــز ماموریت های خود را به خوبــی انجام داد، گفت: نیروی 
هوایی شلیک موشک های هوابه سطح، بمباران ها و پشتیبانی 
از نیروهــای عمل کننده را با هماهنگی خوب انجام داد و به 
خوبی از پهپاد ایرانی کمان در نقش یک بمب افکن استفاده 
کرد.وی ادامه داد: پدافند هوایی هم ماموریت های واگذار شده 

را از جملــه پرنده هایی که به عنوان هــدف برای آن در نظر 
گرفته شــده بود با موفقیت و با استفاده از ساح های تماما 
بومی توسط جوانان پدافند هوایی ساقط کرد والبته قاطعانه 
از ورود انواع پرنده های بدون سرنشین و با سرنشین بیگانه از 
جمله آمریکایی در منطقه رزمایش ممانعت کرد.فرمانده کل 
ارتش با اشاره به محوریت نیروی دریایی ارتش در این رزمایش 
و اجرای بسیاری از ماموریت های تاکتیکی تمرین شده توسط 
این نیرو در هماهنگی با ســایر نیروها، عنوان کرد: مهمترین 
بخش فعالیت نیروی دریایی در این رزمایش که با همکاری 
عناصری از نیروی زمینی و پوشــش پدافند هوایی و نیروی 
هوایی ارتش انجام شــد، تهاجم آبخاکی بود که برابر طراحی 
های انجام شده به بهترین نحو ممکن انجام شد.امیر سرلشکر 
موسوی تاکید کرد: اقدامات رزمایش، تحت فرماندهی قرارگاه 
ذوالفقار ارتش با دقت تمام و برنامه ریزی های دقیق و کامل 
صورت گرفت و تمام آنچه پیش بینی شــده بود با موفقیت 
انجام شــد که باعث خوشحالی اســت.وی با اشاره به دیگر 
طراحی هــای صورت گرفته در این رزمایش، اظهار داشــت: 
ســامانه های ارتباطی در ایه های مختلف مورد ارزیابی قرار 
گرفت و همچنین سامانه های جنگ الکترونیک هم در دفاع 

و هم در آفند ماموریت های متنوعی را به خوبی انجام دادند.
فرمانده کل ارتش با تقدیر از رزمندگانی که این رزمایش را در 
وسعت زیاد و با دقت و اثربخشی مطلوب اجرا کردند، درباره 
پیام های رزمایش گفت: از دیگر نقاط قوت رزمایش ذوالفقار 
۹۹ این است که بخش قابل توجهی از اعضای رزمایش جوانان 
ما هستند، این اعتماد به نفس به جوانان ترزیق می شود که 
می توانند در برابر هر قدرتی با اقتدار تمام بایستند و از آرمان 
هایشان دفاع کنند یک پیام و اتفاق خوب است.امیر سرلشکر 
موسوی پیام این رزمایش به مردم کشورمان را پیام قوت قلب 
و اطمینان از آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از حدود و ثغور 
کشور، دفاع از منافع ملی و آرمان ها برشمرد و عنوان کرد: پیام 
این رزمایش برای بدخواهان و کسانی که در ذهنشان فکرهای 
بد را پرورش می دهند این است  که هرگز جمهوری اسامی 
ایران را مورد آزمایش قرار ندهند و محاســبات غلط خود را 
دنبال نکنند چرا که با پاسخ پشیمان کننده مواجه می شوند 
که بخشــی از آن را به اندازه ای که امکان نشان دادن داشت 
نشان دادیم.وی در پایان با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ما از 
جمله ارتش جمهوری اسامی ایران قابل مقایسه حتی با یک 
سال گذشته هم نیستند، خاطرنشان کرد: به طور مرتب صنایع 
دفاعی و دانشگاه های ما کمک می کنند و تجهیزات جدید و به 
روز تولید می شود و هماهنگی ها بیشتر می شوند و الحمداه 
امروز در بهترین نقطه آمادگی هستیم.فرمانده کل ارتش در 
خاتمه ضمن تشکر از همراهی و همدلی صبورانه هموطنان 
خونگرم خطوط سواحل مکران از بندرعباس تا چابهار بویژه 
مردم عزیز جاســک در این چند روز که همیشــه به عنوان 
پشتوانه ای قوی برای ارتش در این منطقه هستند،  از اصحاب 
رســانه برای حضور و پوشش رسانه ای رزمایش تشکر کرد و 
حرکت رسانه ها را برای انتشار اخبار و تصاویر رزمایش اقدامی 

ارزشمند و در جهت تقویت اقتدار ملی عنوان کرد.

امیر سرلشکر موسوی:
آزمایش موفق تجهیزات راهبردی ساخت داخل در رزمایش ذوالفقار

وزارت خارجه:
اعام برقراری روابط دیپلماتیک میان بحرین و رژیم صهیونیستی 

اقدامی ننگین و خفت بار است
وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت شدید اعام برقراری روابط دیپلماتیک 
میان بحرین و رژیم صهیونیســتی، آن را اقدامی ننگین و خفت بار از ســوی بحرین دانست که آرمان فلسطین و 
چندین دهه مبارزات و تحمل رنج و مصیبت مردم فلسطین را در قربان گاه انتخابات آمریکا ذبح می کند.در این بیانیه 
آمده است: بدون تردید  مردم مظلوم  و حق طلب فلسطین و مسلمانان آزاده جهان هرگز عادی سازی روابط با رژیم 
غاصب و یاغی اسرائیل را نخواهند پذیرفت و این اقدام ننگین در حافظه تاریخی ملت مظلوم و ستمدیده  فلسطین 
و ملتهای آزاده جهان تا ابد باقی خواهد ماند. دولت بحرین در خطایی بنیادین به جای کســب مشروعیت از مردم 
خود متاسفانه با پشت کردن به آنان و با اقدامی خفت بار  به دامن رژیم اشغالگر قدس پناه آورده و آرمان فلسطین 
شریف را قربانی انتخابات داخلی آمریکا نموده است.حاکمان بحرین از این پس شریک جنایات رژیم صهیونیستی  به 
عنوان منبع تهدید دائمی امنیت در منطقه و جهان اسام و ریشه دهه ها خشونت، کشتار، جنگ، ترور و خونریزی 
در فلســطین مظلوم و منطقه خواهند بود. قطعا نتیجه این اقدام دولت بحرین  تنها خشم فزاینده و نفرت ماندگار  
مردم مظلوم فلسطین، مسلمانان و ملل آزاده جهان خواهد بود.در بند پایانی این بیانیه ضمن هشدار به هرگونه ایجاد 
ناامنی رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج فارس، مسئولیت  تمامی عواقب هرگونه اقدامی در این ارتباط متوجه دولت 

بحرین و دیگر دولت های همراه شده است.

کدخدایی مطرح کرد؛
پرداخت هزینه انتخاباتی »ترامپ« از جیب کشورهای عربی

سخنگوی شورای نگهبان نوشت: برقراری روابط بین کشورهای عربی منطقه و رژیم کودک کش صهیونیستی، به معنای 
پرداخت هزینه های انتخاباتی ترامپ از جیب مردم کشــورهای عربی منطقه است.عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به برقراری ارتباط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی، نوشت: 
برقراری ارتباط بین کشــورهای عربی منطقه و رژیم کودک کش صهیونیستی نه تنها کمکی به احقاق حق مردم مظلوم 
فلسطین محسوب نمی شود، بلکه هزینه های انتخاباتی ترامپ است که دولت های عربی سخاوتمندانه و از جیب مردم خود 

می پردازند.

سفیر ایران در توکیو:
 نگرانی از تغییر نخست وزیر 

نداریم
ســفیر جمهوری اسامی ایران در ژاپن در واکنش به 
استعفای »آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن و آینده این 
کشــور گفت: آقای آبه تاش های مسئوانه و جدی 
برای گسترش روابط ایران و ژاپن داشتند. برابر تجربه 
گذشــته نگرانی از تغییر نخست وزیر در ژاپن نداریم 
زیرا همواره روابط تهران و توکیو دوستانه و به سمت 
بهتر شدن پیش می رود. مرتضی رحمانی موحد در 
نشستی با جمعی از خبرنگاران ژاپنی در توکیو افزود: 
ژاپن را به صورت یکپارچه می بینیم شیوه انتخاب در 
دولت ژاپن به روش دموکراتیک اســت و بنابراین هر 
سیاستمداری  که انتخاب بشود برای ما مورد احترام 
است.او گفت: در دوره »آبه شینزو« به خصوص بعد از 
برجام، سرعت مناسبات از روند خوبی برخوردار بود و 
در زمینه های مختلف تبادل نظر و مشورت در سطح 
عالی وجود داشــت و  توافقاتی هم حاصل شــد که 
متاسفانه بدلیل اقدامات آمریکا تا کنون عملی نشده 
اســت که می توانســت در صورت اجرایی شدن آنها 
رابطه دو کشور را قدرتمندانه تر  و همه جانبه نماید.

سفیر ایران در ژاپن در مورد سفر مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به تهران هم گفت: با موافقت ایران 
بــا بازدید از دو مرکز، تهران حســن نیت خود را در 
رابطه با این سازمان نشان داد و امیدواریم همکاری ها 

دو طرف به نفع ایران و آژانس جلو برود.
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نگـــاه در نبود ناظران

مسابقه قیمت کااهای اساسی در بازار
در ادامه گرانی هایی که هفته گذشــته در برخی اقام کااهای اساســی رخ داد، 
محصوات سلولزی و شوینده نیز از این غافله عقب نماندند و برخی اقام با افزایش 
قیمت مواجه شــدند، برخی نیز وعده گرانی تا یــک ماه آینده را دادند. این روزها 
بازار گرانی کااها هم داغ شــده، انگار شــب عید است و بر مبنای روال هر سال و 
تأثیر آن بر قیمت کااها، قیمت انواع مواد مصرفی مردم مجدد روند افزایشی پیدا 
کرده است. انگار همه تولیدکنندگان خود را با قیمت خودرو و عقب نماندن از آن 
مقایســه می کنند. شــاید یکه تاز گرانی ها،  خودرو باشد، اما دولت نه تنها برای 
این کاای مصرفی مردم هیچ کاری نکرده، بلکه هر ســه ماه نیز به آنها اجازه داد 
بر اســاس تورم و ارز و سایر هزینه ها، درخواست افزایش قیمت دهند. شاید برای 
سایر کاا ها نیز این مجوز داده شده، که هر از چندگاهی همه با هم با فاصله یک 
هفته و یک ماهه قیمت اقام تولیدی خود را گران می کنند.بر اساس این گزارش، 
نکته جالب این است که تولیدکننده می گوید هزینه هایش باا رفته و مواد اولیه 
وارداتی اســت و به همین دلیل برای افزایش قیمت مجوز گرفته اســت. اما نمی 
دانم این مجوز ها از کجا گرفته می شــود که کسی خبردار نمی شود. مگر نباید 
درخواســت افزایش قیمت از سوی تولید کننده به سازمان حمایت ارائه و پس از 
تأیید به، ستاد تنظیم بازار برای تأیید نهایی ارسال و نهایتا اباغ شود؟ حداقل در 
این دو ماه اخیر نشنیده ایم که این ستاد مجوزی به این منظور صادر کرده باشد. 
این موضوع از دو حالت خارج نیست، یا بدون مجوز افزایش قیمت ها رخ می دهد، 
که باید ســازمان حمایت نظارت کند؛ اگر مجوزی هم از سوی ستاد تنظیم بازار 

صادر شده، چرا اعام نشده است.

آیا مجوز افزایش 25 درصدی قیمت مواد شوینده صادر شده است؟ 
گزارش میدانی از بازار مواد شوینده، حاکی از این است که موج گرانی در حال رسیدن 
به این بخش اســت، به نوعی که آقای اکبری یکی از فروشــندگان مواد شــوینده و 
بهداشتی در این خصوص اعام کرد: در تیر ماه بخشی از اقام شوینده قیمت آن گران 
شد و در حال حاضر نیز، توزیع کننده این اقام به ما اعام کرده که یک ماه آینده نیز 
قرار اســت 20 الی 25 درصد قیمت ها مجدد افزایش یابد. نمونه یک قلم این کااها، 
دستکش آشپزخانه بود که از یک برند سه قسمت را در مغازه داشت به این ترتیب که 
در 30 دی ماه ســال 98 نرخ دســتکش 9500 تومان بوده که به ترتیب در 7 خرداد 
مــاه به 11500 تومان و در 13 مرداد ماه به 17500 تومان تغییر قیمت داده اســت.

همچنین پودر لباسشویی از 7500 تومان در تیر ماه به 9 هزار تومان رسیده است. البته 
پودر لباسشــویی در دو برند شناخته شده حتی به 11 هزار تومان رسیده است. همان 
طور که معموا وقتی یک برند افزایش قیمت می دهد، سایر برندهای هم صنف نیز در 
صدد افزایش نرخ های خود می افتند، باید منتظر گرانی سایر برندها نیز بود. وقتی هم 
جویای دلیل این وضعیت می شویم جوابی جز افزایش نرخ دار ندارند. معتقدند وقتی 
مواد اولیه وارداتی باشد، در قیمت نهایی نیز اثر می گذارد. به گفته یکی از فروشندگان 
محصوات شــوینده، قرار اســت یک ماه آینده قیمت ها حدود 20 درصد گران شود. 
بنابراین فعًا صدای گرانی به گوش می رســد، تا تصویرش به دید مردم برســد مدت 

زیادی نمانده است.

افزایش 10 درصدی قیمت پوشک

همچنین، یکی از اقام بهداشــتی مورد نیاز خانواده های بچه دار پوشک است که این 
کاا نیز در 15 فروردین ماه 42 هزار و 500 تومان بود که بعد از افزایش قیمت ارز به 
78 هزار تومان و در حال حاضر نیز قرار است از امروز شنبه 22 شهریور ماه با افزایش 
10 درصدی به  86  هزارتومان فروخته می شــود.البته شاید تولید کنندگانی که این 
روزها در حال افزایش قیمت هســتند، در ابتدای ســال که تقریباً همه  کاا ها مجوز 
دریافت کردند، آنها قیمت خود را تغییر ندادند و در شرایط فعلی تصمیم به انجام این 
کار گرفته اند، که البته این موضوع شاید در مورد موارد اندکی از کااها رخ داده باشد.

شروع افزایش قیمت محصوات سلولوزی از 6 شهریور 
 داستان اینجا تمام نمی شود، محصوات سلولوزی نیز از قافله گرانی عقب نمانده و دو 
برند قیمت های خود را از 6 شهریور ماه افزایش داده و سایر برندها نیز قطعاً از این قافله 
عقــب نخواهند ماند و نهایتا تا یک ماه آینده نرخ محصوات خود را تغییر خواهد داد.  
همچنین پدهای بهداشتی نیز از جمله اقامی است که با افزایش قیمت روبه رو شده 
اســت.  این وضعیت تنها برای بازار مواد شوینده و سلولوزی نبوده و در هفته گذشته 
گرانی کــره، تخم مرغ، مرغ و کمبود روغن جامد و افزایش غیرقانونی در برخی موارد 
و در ابتدای فهرست نیز خودرو نیز رخ داده و همه اینها کنار هم و ادامه دار بودن این 
وضعیت، باعث می شود مردم ماهانه چندین برابر افزایش حقوقی که دولت در ابتدای 
سال برای کارگران و کارمندان در نظر گرفت را خرج کنند. البته این خرج کردن برای 
خانواده ای اســت که توانایی خرید دارد اما، کارگر و یا کارمندی که با حداقل حقوق 
زندگی می کند، شاید اصا برخی از این اقام را نتواند در سبد ماهانه خود داشته باشد.

 چالش ها و راهکارهای توسعه 
صادرات غیرنفتی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی درباره جهش تولید به بررســی چالش 
ها و راهکارهای توســعه صادرات غیرنفتی پرداخت.بــه گزارش روابط عمومی 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز 
در گزارشی با عنوان »درباره جهش تولید: چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات 
غیرنفتــی« آورده اســت؛یکی از حوزه های مهم و تأثیرگــذار بر تولید ناخالص 
داخلی در کشــور، صادرات غیرنفتی اســت که می تواند از مجاری مختلفی، بر 
تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد.گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ 
اقتصاد ایران که به واســطه درآمدهای نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است 
آن گونه که باید بخش غیرنفتی خود را بهبود دهد، می تواند در شــرایط تنگنای 
درآمدهای نفتی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره 
ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشــور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با 
درآمدهای پایدار است. برای شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی باید به ماهیت 
ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه صادرات توجه کرد. در 
شرایط فعلی و با توجه به وجود انواع مشکات در صادرات کاا به واسطه تشدید 
تحریم ها نمی توان انتظار رشد چندانی را در سال جاری برای صادرات غیرنفتی 
داشــت، اما با توجه به شعار سال مبنی بر جهش تولید، دولت می تواند اقداماتی 
را برای تغییر این روند و افزایش صادرات غیرنفتی انجام دهد.براســاس گزارش 
مرکــز پژوهش های مجلس نکته مهم در ارتباط با افزایش صادرات غیرنفتی در 
ایران این اســت که در شرایط فعلی که تحریم های خارجی و همچنین انتشار 
ویروس کرونا موجب کاهش بیشــتر تقاضای داخلی اقتصاد شده است، می توان 
با استفاده از افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تقاضای کل را تا حدودی تقویت 
و همچنین کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی، را جبران نمود و در نتیجه 
تــا حدود زیادی مشــکات فعلی و نیاز به منابــع ارزی را برطرف کرد.گزارش 
مرکــز پژوهش های مجلس در یک نگاه تصریــح می کند که صادرات غیرنفتی 
دارای مشــکات متعددی اســت که برخی از آنها شــامل موانع پیمان سپاری 
ارزی، نوســانات باای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشــخص، افزایش هزینه تولید، 
عدم بازاریابی مناســب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و ... است. 
تعیین راهبرد مناســب تجاری برای کشــور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از 
گام های مهم سیاســتگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، 
باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصوات خود و 
افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شــورای اسامی، یکی دیگر از مهم ترین مشــکل صادرات غیرنفتی کشور این 
است که سیاست های تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت 
تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری برخوردار نیست. به عبارت دیگر اگرچه 
طی سال های اخیر اقدامات متعددی انجام شده است، اما آمار صادرات غیرنفتی 
کشور متناسب با ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست. برای اینکه 
بتوان به طور بنیادی و بلندمدت تأثیرگذاری صادرات غیرنفتی را در حوزه تولید 
مشاهده کرد، باید بعد از اصاحات ساختاری )اصاح و تقویت قوانین و مقررات، 
فرایندها و ســامانه های تجارت خارجی(، بخش هایی از اقتصاد کشور که مزیت 
دارد را شناســایی و تولیدات با فناوری باا را در آن بخش ها ســاماندهی کرد؛ 
در این راســتا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مهمی دارد.این گزارش 
می افزاید؛ گام بعدی در راســتای انتقال فناوری اســتفاده از روش های مختلف 
ازجمله فعال شــدن دستگاه دیپلماسی کشور است تا بتواند با کاهش مشکات 
تحریمی، واردات فناوری مورد نیاز برای جهش تولید را تســهیل نموده و سطح 
رقابت پذیری کااهای داخلی را در حد قابل قبولی در ســطح اســتانداردهای 
رقابت پذیر بین المللی ارتقا دهد.براســاس گــزارش مرکز پژوهش های مجلس 
بازاریابی فعال گام دیگری است که نیازمند فعال شدن حداکثری سازمان توسعه 
تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه کشــور است. به طوری که این دو 
سازمان باید با اتکا به رایزنان بازرگانی کارامد و متخصص، بازاریابی فعال صادراتی 
را درخصوص محصوات داخلی انجام دهند.این گزارش همچنین تصریح می کند 
که عاوه بر این تاش های دیپلماتیک ازجمله نشســت های مســتمر، ادواری و 
مشــترک مسئوان و فعاان اقتصادی ایران و کشــورهای عمده طرف تجاری 
جهت تبادل نظر و امکان ســنجی نحوه و زمینه های همکاری های تجاری، برای 
بی اثر کردن تحریم ها دارای اهمیت کلیدی اســت. وجود بازارهای جایگزین که 
امکان مبادله با آنها در شــرایط تحریم وجود داشته باشد و همکاری و عضویت 
در اتحادیه های منطقه ای دارای ســود متقابل تجاری برای طرفین و شناسایی 
بازارهای جایگزین برای بازارهای فعلی و گسترش روابط تجاری برای محصوات 
داخلی نیز می تواند بسیار مؤثر باشد. البته باید توجه داشت صرفاً توافق تجاری 
مشــکل صادرات را حل نمی کند و مشــکات مربوط به حوزه نقل وانتقال ارز، 
زیرســاخت های مورد نیاز حمل ونقل، تبادات بانکی و ... بر حجم تجارت مؤثر 
هســتند و توافق تجاری این مسائل را شامل نمی شود که نیازمند توجه به این 
حوزه هاست.گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بررسی عوامل مختلف می افزاید 
برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور عاوه بر 
اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در 
حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشــور و سرمایه گذاری در تولید 

این کااها باید در اولویت قرار گیرد.

شهر، کارگاهی پویا در عرصه عمرانی
در طول روزهایی که ســکته های گاه و بی گاه اقتصادی، جان بسیاری از 
فعالیت های عمرانی و صنعتی را گرفته یا بی رمق کرده اســت، شهرداری 
کرج با تبدیل شهر به کارگاهی عمرانی، در حال پوشاندن پیراهن آبادانی 
به تن منطقه است. شــهردار کرج به همراه تعدادی از معاونین و مدیران 
مجموعه، در محل اجرای پروژه های عمرانی اولویت دار سال جاری، حاضر 
و آنها را مورد بازدید و بررســی قرار داد. این در حالی است که تعدادی از 
این طرح ها، یا آماده بهره برداری یا در شــرف پایان هستند.»کمربندی 
مهرشهر« از نخستین پروژه هایی بود که در این مسیر مورد بازدید شهردار 
و همراهانش قرار گرفت؛ پروژه فوق، ادامه بزرگراه یادگار امام )ره( حد فاصل 
راه آهن تهران - تبریز تا تقاطع مسیح پاکدل در کمربندی شرقی مهرشهر 
کرج اســت که از نیمه دوم سال 97 آغاز شده است و هدف از احداث آن 
عاوه بر رفع ترافیک کمربندی شرقی مهرشهر، حذف تقاطع های همسطح 
حدفاصل راه آهن تهران - تبریز تا تقاطع مســیح پاکدل، رفع مشــکات 
فزاینده ترافیکی ســاعات اوج ترافیک در محدوده تقاطع بلوار دانش و راه 
آهن تهران - تبریز و کاهش مصرف ســوخت و مدیریت زمان شهروندان 
اســت.به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج، تملک معارضات این 
محدوده و نیز اعمال ماده 9، با صدور حکم از سوی مقام محترم قضایی، در 
حال انجام اســت تا مراحل زیرسازی و احداث پل با سرعت هر چه بیشتر 
انجام پذیرد.احداث ســوله چند منظوره در منطقه 3 نیز از نقاطی بود که 

شهردار کرج دیروز به آن سرکشی کرد. 

با وجود 2.6 میلیون واحد خالی
فقط ۲۰۰۰ نفر گفته اند بیش از یک خانه دارند!

با وجود آن که تاکنون 13 میلیون مالک، اطاعات واحدهای مســکونی خود را در سامانه 
اماک و اســکان بارگذاری کرده اند فقط 2000 نفر به داشــتن بیــش از یک خانه اذعان 
داشته اند.  سامانه اماک و اسکان به منظور درج اطاعات واحدهای مسکونی اعم از خالی 
و دارای سکنه برای برنامه ریزی بهتر از بهمن ماه 1398 رونمایی و مرداد ماه امسال وارد 
فاز اجرایی شد.   در هفته های اخیر روزانه 100 هزار پیامک به مالکان  حدود 28 میلیون 
واحد مســکونی موجود در کشور ارسال شده که تاکنون 13 میلیون خود اظهاری صورت 
گرفته اســت. از این تعداد فقط 2000 نفر به داشــتن بیش از یک خانه اذعان کرده اند که  
هیچ تناسبی با حدود 2.6 میلیون واحد خالی از سکنه ندارد.این در حالی است که مسئوان 
وزارت راه و شهرسازی معتقدند از طریق خوداظهاری وضعیت سکونت واحدهای مسکونی 
اعم از خالی یا دارای ســکنه بودن مشخص می شود.از طرف دیگر به نظر می رسد سامانه 
هنوز به طور کامل به 16 منبع اطاعاتی متصل نشده است. به طور مثال برخی مخاطبان 
عنوان می کنند در حالی که واحد مسکونی خود را فروخته اند پیامکی حاوی این مضمون 
که شما مالک این واحد مسکونی هستید به آنها ارسال و درخواست شده در صورت فروش، 
اطاعات خریدار از جمله شــماره موبایل و کد ملــی او را وارد کنند. حال آنکه لزوماً همه 
فروشــندگان در حال حاضر به این اطاعات دسترسی ندارند.در این پیامک نیز مشخص 
نشده که اگر فروشنده به اطاعات سجلی خریدار دسترسی ندارد چه راهکار جایگزینی باید 
بیندیشد. روز 28 مرداد 1399 سامانه اماک و اسکان که اطاعات واحدهای مسکونی کل 
کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید. قرار است این اطاعات با همکاری سایر 
دستگاه های مرتبط جمع آوری و برای وضع مالیات متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی 
قرار گیرد. طبق ماده 54 قانون مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی خالی در سال اول 
مشمول شش برابر مالیات متعلقه خواهند شد که البته شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته 
است. وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان تابستان اولین اطاعات واحدهای مسکونی 
را در اختیار ســازمان امور مالیاتی بگذارد. تا روز  28 مرداد 13 میلیون و 400 هزار واحد 
مسکونی شناســایی و شناسنامه دار شده است که 40 تا 45 درصد از واحدهای مسکونی 
کشور را شامل می شــود. پروانه اصانی گفته که روزانه 100 هزار پیامک به مالکان بیش 
از یک واحد مســکونی ارسال می شود و این افراد دو هفته زمان دارند تا وضعیت سکونت 

واحد های خود را اعام کنند.

بررسی اهمیت انتقال سهام عدالت متوفیان به ورثه؛
 فرایند انتقال سهام عدالت فرد متوفی

 چگونه است؟
آمارها از فوت بیش از دو میلیون و 500 هزار دارنده سهام عدالت طی 10 سال گذشته 
خبر می دهند و ورثه این افراد اقداماتی را انجام دهند تا فرایند انتقال سهام فرد متوفی 
طی و ســهام منتقل شود.پس از آزادسازی سهام عدالت، انتقال سهام عدالت متوفیان به 
ورثه آن ها اهمیت بیشتری یافت و طبق وعده مسئوان قرار است تا پایان تابستان امکان 
واگذاری ســهام عدالت مالکان فوت شده ایجاد شود. بر این اساس سامانه های موجود در 
شــرکت سپرده گذاری باید به سامانه های قوه قضاییه، دادگاه و سازمان خصوصی سازی 
ارتباط پیدا کند.این مباحث درحالی مطرح می شــود که باید خواســته ورثه از طریق 
ســازمان خصوصی ســازی به قوه قضاییه و بعد به شرکت سپرده گذاری مرکزی منتقل 
شود. درواقع یک نفر از ورثه باید  از سایر اعضا وکالت بگیرد و درخواست مورد نظر را به 
دادگاه ارائه دهد، دادگاه به نیابت حکم را صادر می کند. حکم به شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی انتقال می یابد و افراد به عنوان ورثه شناســایی می شوند. ورثه بهتر است قبل از 
اینکه اطاعات آنها به شرکت سپرده گذاری برسد، حتما فرایند احراز هویت الکترونیکی 

و سجامی شدن را سپری کنند.

 ۹ روز برای پرداخت مالیات خرید سکه 
در سال ۹۷ فرصت دارید

کسانی که در سال 1397 مالیات سکه خریداری کرده از بانک مرکزی را پرداخت نکرده اند 
تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا مالیات متعلقه را پرداخت کنند که با این حساب، مودیان 
مذکور تنها 9 روز برای این کار فرصت دارند.  کسانی که باای 20 سکه در سال 97 از بانک 
مرکزی خریداری کرده بودند، مشــمول پرداخت مالیات شدند که طبق دستورالعمل آن، 
خریداران سکه در سال 1397 تا 20 سکه از پرداخت مالیات معاف بوده و نسبت به مازاد 
20 تا 60 ســکه به ازای هر سکه معادل 150 هزار تومان و مازاد 60 تا 100 سکه به ازای 
هر سکه باید 200 هزار تومان مالیات بپردازند. همچنین، نسبت به مازاد 100 تا 200 سکه، 
به ازای هر سکه مکلف به پرداخت 250 هزار تومان مالیات مقطوع هستند.  پس از اعام 
چگونگی و مبلغ مالیات ســکه در سال 1398، این ابهام ایجاد شد که افرادی مالیات سکه 
در سال 1397 را نپرداخته اند چه باید کنند که معاون سازمان مالیاتی به ایسنا توضیح داد: 
افرادی که در سال 1397 بیشتر از 200 سکه خریده اند، امسال می توانند اظهارنامه پر کنند 
و کسانی که کمتر از 200 سکه خریداری کرده اند طبق دستورالعمل سال 1397 می توانند 
مالیات خود را پرداخت کنند.در نهایت، ســازمان امور مالیاتی اعام کرد که آن دســته از 
مودیان که مالیات سکه در سال 97 را پرداخت نکرده اند، تا پایان شهریور ماه فرصت دارند 
که مالیات متعلقه را با مراجعه به سایت tax.gov.ir پرداخت کنند. بنابراین، خریداران سکه 

در سال 1397 تنها 9 روز دیگر برای پرداخت مالیات متعلقه مهلت دارند.

کشتی آرای با تأکید براینکه آینده قیمتی در بازار قابل پیش بینی نیست 
از افزایش 880 هزار تومانی قیمت سکه در 7 روز خبر داد و گفت: حباب 
ســکه 700 هزار تومان است.محمد کشتی آرای درباره وضعیت بازار طا 
و ســکه در روز جاری، اظهار داشــت: قیمت طا و سکه به دلیل افزایش 
قیمت ارز در بازار افزایش چشــم گیر داشــته و روال قیمتی در ساعات و 
روزهای آتی قابل پپیش بینی نیست.وی با بیان اینکه قیمت سکه نسبت 
به صبح دیروز  170 هزار تومان افزایش یافته است، گفت: قیمت سکه از 
11 میلیون و 300 هزار تومان شنبه هفته قبل با 880 هزار تومان افزایش 
به 12 میلیون و 180 هزار تومان در ســاعت 12:15 امروز )شنبه( رسیده 
است.نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر درباره وضعیت خرید و فروش سکه 
در بازار نیز گفت: تقاضا برای خرید ســکه عادی است و مانند دفعات قبل 
هجوم سرمایه ها را در این بخش نداریم.وی افزود: البته طی یکی دو روز 

گذشــته تقاضا برای خرید ســکه کمی افزایش یافته و همین امر موجب 
افزایش حباب ســکه شده است؛ حباب سکه هم اکنون 700 تا 720 هزار 
تومان است.، هم اکنون در بازار داخلی قیمت طای 18 عیار هر گرم یک 
میلیــون و 162 هزار تومان، قیمــت دار 25 هزار و 950 تومان و قیمت 
ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید 12میلیون و 180 هزار تومان و قیمت 
ســکه طرح قدیم 11 میلیون و 500 هزار تومان است.همچنین در بازار 
سبزه میدان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 50 هزار تومان، ربع 
سکه بهار آزادی 3 میلیون و 450 هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و 
850 هزار تومان تعیین شــده است و به فروش می رسد.قیمت طای 18 
عیار در هر گرم هم یک میلیون و 162 هزار تومان، قیمت طای 24 عیار 
در هر گرم یک میلیون و 584 هزار تومان و هر مثقال طا 5 میلیون و 30 

هزار تومان ارزش گذاری شده است

استانها

 کشتی آرای: 
آینده قیمت ها در بازار قابل پیش بینی نیست
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بحران بقا در تولد ۶۰ سالگی اوپکگزیده خبر
در یــک ۲۰۲۰ معمولی، اعضای اوپک می توانســتند در بغداد 
گردهم جمع شده و سالگرد ۶۰ سالگی تاسیس این گروه را جشن 
بگیرند اما مانند بسیاری دیگر از رویدادهای امسال، شیوع ویروس 
کرونا مانع از برگزاری این مراســم شــد.این بلوک تولیدکننده 
نفت کــه حتی در زمان جنگ میان اعضایش، موفق شــده بود 
دیدارهایش را برگزار کند، مجبور شــد جشن ۶۰ سالگی خود را 
لغو کند. این موضوع نشــان می دهد شاید پاندمی ویروس کرونا 
بزرگترین تهدید متوجه موجودیت اوپک باشد.اقتصادهای جهانی 
در تاش برای وفق پیدا کردن با پاندمی ویروس کرونا هستند و 
ممکن است تقاضا برای نفت آسیب دائمی ببیند. بسیاری از دولتها 
شرایط فعلی را فرصتی برای تسریع اهداف گذار انرژی بلندپروازانه 
خود می بینند.سیزده عضو اوپک با روسیه و ۹ تولیدکننده دیگر 
برای اجرای توافق کاهش تولید چشــمگیر متحد شدند و کمک 
کردند قیمتها از رکورد پایین تاریخی در بهار امسال به محدوده 
۴۰ دار صعود کنند. اما ورای بحران فعلی، اوپک برای شکوفایی 
در یــک دهه آینده و ادامه حیات، باید با واقعیتهای تلخی روبرو 
شود.فریدون فشارکی، تحلیلگر موسسه »فکتس گلوبال انرژی« 
در این باره گفت: در شــرایط بحرانی مانند وضعیت فعلی، اوپک 
ثابت کرد که یک نهاد ضروری است اما آینده متفاوت است. این 
موسسه انتظار دارد که تقاضا برای بنزین و دیزل در سال ۲۰۳۲ 
به اوج برســد.این تحلیلگر اظهار کرد: پس از سال ۲۰۴۰ ممکن 
است به اوپک نیازی نداشته باشیم اما تا آن زمان همچنان به این 
گروه نیازمندیم.اوپک هم به نوبه خود نســبت به نقشش در بازار 
انرژی مطمئن مانده است. این گروه با به چالش کشیدن بسیاری 
از پیش بینیهایی که در طول تاریخ اوپک درباره مرگش نوشــته 
شد، تاکید کرده که نفت سوخت ضروری در آینده خواهد ماند و 
از تاشهای مدافعان محیط زیست برای تعطیلی تولید نفت انتقاد 
و اعام کرده که فقیرترین کشــورهای جهان بیشترین آسیب را 
از این اقدام خواهند دید.اوپک قرار است گزارش »دورنمای نفت 
جهان« را که شامل پیش بینیهای پساکرونایی بلندمدت است، در 

اکتبر منتشر کند.محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک به پاتس گفت: 
چالشهایی که زمین با آن روبرست مستلزم راهکارهای جامعهی 

است که شامل منبع انرژی به تنهایی نمی شود.

منافع مشترک و اهداف رقابتی
اوپک در ســال ۱۹۶۰ توســط پنج کشــور ایران، عراق، کویت، 
عربســتان سعودی و ونزوئا پس از نشســت پنج روزه در عراق 
تاســیس شــد.اوپک که از کاهش قیمت تحمیل شده از سوی 
شــرکتهای نفت بین المللی به خشــم آمده بود، در تاش برای 
حمایت از منافع مالی اعضا از طریق اعمال نفوذ جمعی برخاست. 
با رشد اعضای این گروه به ۱۵ کشور در سه قاره جهان، ماموریت 
اوپک به دستیابی به قیمت منصفانه برای تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان تغییر یافت. این گروه از طریق مکانیزمهای متنوعی به 
این منظور پرداخته اما همیشه موفق نبوده است.اوپک گاهی هم 

تاش کرد از تولید نفت برای اهداف سیاســی اســتفاده کند که 
بارزترین نمونه آن تحریم نفت عربی در دهه ۱۹۷۰ بود.نفوذ اوپک 
بر بازار نفــت، دیدارهای وزیران این گروه را به یکی از مهمترین 
رویدادهای بازار نفت تبدیل کرد که در آن صدها خبرنگار شرکت 
می کنند.اوپــک در اوج خود بیش از نیمی از عرضه نفت جهان 
را تحت کنترل داشت اما با ظهور کشورهای تولیدکننده بیشتر، 
ســهم بازار این گروه به یک ســوم تقلیل یافت و اوپک را وادار 
ســاخت برای حفظ اثربخشی خود از سال ۲۰۱۷ به همکاری با 
روســیه و ۹ تولیدکننده دیگــر بپردازد.با چنین تنوع عضویت و 
گاهی اهداف رقابتی، اوپک و اکنون گروه اوپک پاس گاهی بین 
دفاع از ســهم بازار و حمایت از قیمتها سردرگم مانده است. این 
گروه در چند سال گذشته به اجرای کاهش تولید داوطلبانه برای 
کمک به توازن بازار پرداخته و همزمان با نگرانی به رقیبان خود 

در آمریکا چشم دوخته است.

ارزیابی آینده اوپک
رقابت تولیدکنندگان نفت شــیل آمریــکا در طی یک دهه 
گذشــته موجودیت اوپک را به چالش کشید هر چند که این 
گروه برای اجتناب از شکایتهای ضدانحصارطلبی، اهمیت رو به 
رشد رقیبانش را کم اهمیت شمرد.تولید نفت آمریکا تا زمان 
شیوع ویروس کرونا مدام در حال افزایش بود و تاشهای اوپک 
برای تقویت قیمتها از طریق کاهش داوطلبانه تولید را خنثی 
کرده و باعث افزایش کسری بودجه اعضای این گروه شده بود.

به گفته کامل الحرمی، تحلیلگر نفت مستقل کویتی، هر چند 
پس از پاندمی ویروس کرونا نفت شــیل آمریکا ممکن است 
هرگــز به اوجش در اوایل ســال ۲۰۲۰ برنگردد اما همچنان 
عامل تاثیرگذاری خواهد بود و دینامیســمهای اوپک را برای 
همیشه تغییر داده است. در گذشته این اوپک بود که قدرت 
واقعی و تهدید به شــمار می رفت امــا اکنون دیگر تهدیدی 
برای آمریکا نیست.در مواجهه با رقابت آمریکا، اوپک به شرق 
آســیا چشم دوخته و بســیاری از اعضای بزرگ این گروه در 
حال انجام ســرمایه گذاریهای قابل توجه در پاایشگاههای 
نفت و پتروشــیمی برای حفظ بازار رو به رشدشان هستند. 
اما پاندمی باعث شــده در ســاخت برخی از این پاایشگاهها 
به دلیل ابهامات پیرامون روند احیای نفت بازنگری شــود.بر 
اساس گزارش پاتس، اوپک با تکیه بر هزینه های اندک تولید 
و ذخایر عظیمش به عنوان یک برتری رقابتی، به تولید نفت 
در شرایطی که بازار تقاضا اوج پایینتری پیدا کرده است، ادامه 
می دهــد در حالی که رقیبان پرهزینه اش از میدان بدر می 
شوند.با این حال مسیر آینده اوپک مبهم تر شده است. کووید 
۱۹ ممکن اســت تنها یک سرفه ســخت در بازار نفت باشد 
که تشنجهای زیادی را در طول ۶۰ سال حیات اوپک تجربه 
کرده اســت. اما اگر معلوم شــود که کووید ۱۹ یک بیماری 
طوانی مدت است، ممکن است اوپک دیگر عاجی برای آن 

پیدا نکند.

 بهینه سازی رایگان موتورخانه های منازل
پس از انتشــار خبر طرح برق امید، بخش گاز نیز از ارائه طرح بهینه سازی 
مصــرف گاز خبر داد و آن طور که مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفته 
طرح بهینه ســازی رایگان موتورخانه ها در هیئت دولت ارائه شده و جزییات 
آن به زودی اعام می شود. دی ماه سال گذشته مصرف گاز خانگی در کشور 
رکورد زد تا جایی که  ســال ۱۳۹۷ میزان مصرف گاز در فصل ســرما ۵۲۰ 
میلیون مترمکعب در روز بود که در دی ماه سال قبل این عدد به حدود ۶۰۰ 
میلیون متر مکعب افزایش یافت.هرچند که با گرم شــدن هوا شاهد کاهش 
مصرف گاز در کشــور هستیم اما مســاله انرژی و مصرف بهینه آن اهمیت 
زیادی دارد که مورد توجه دولت نیز قرار گرفته و آن طور که حســن منتظر 
تربتــی - معاون وزیر نفت در امــور گاز اعام کرده طرحی به هیئت وزیران 
ارائه شده که براساس آن موتورخانه های منازل مردم بدون اعمال هزینه های 
اضافی و به صورت رایگان بهینه ســازی می شــود.وی با بیان اینکه در این 
طرح با مراجعه به منازل مردم، موتورخانه ها و تجهیزات آن را بدون پرداخت 
هیچ گونه هزینه ای اصاح خواهیم کرد و پیش بینی می کنیم این اقدام نقش 

مؤثری در کاهش مصرف گاز خواهد داشت.

کاهش 20 درصدی مصرف گاز
همچنین محمد عسگری- سخنگوی شرکت ملی گاز در این باره به ایسنا گفت: 
در حال حاضر در هیات دولت به دنبال ایجاد ساز و کارهایی برای مدیریت مصرف 
هستیم اما تاکنون موضوعی مبنی بر رایگان شدن قبوض گاز مطرح نشده است. 
به گفته وی در حال حاضر بهینه سازی سوخت جز اولویت های اصلی ما است و 
تاش می کنیم که موتورخانه های منازل را که مصرف زیادی دارند، بدون اعمال 
هزینه اضافی برای مردم به گونه ای اصاح کنیم که مصرف گاز ۱۰ تا ۲۰ درصد 

کاهش پیدا کند.

 بازدید مدیر عامل از کارگاه ماسک زنی 
شرکت پاایش نفت اصفهان

به گزارش روابط  عمومی شرکت پاایش نفت اصفهان، مدیرعامل، مدیر هماهنگی 
و توســعه سرمایه های انسانی این شــرکت و هیئت همراه از کارگاه ماسک زنی 
شــرکت تعاونی مصرف کارکنان واقع در شهرک  شهید محمد منتظری بازدید 
کردند.   طی این بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف شرکت پاایش 
نفت اصفهان ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت شــرکت پاایش نفت اصفهان؛ 
گفت: شرکت تعاونی در همه حال به دنبال خدمت رسانی به کارکنان و اعضای این 
شرکت و همچنین هم وطنان عزیز است و امیدواریم با راه اندازی خط تولید ماسک 
جراحی از سوی این شرکت گام مؤثری در راستای حفظ سامت هم استانی های 
عزیز برداشته شود. ابراهیم کاویانی پور افزود: ایفای مسئولیت های اجتماعی یکی 
از اهداف متعالی این شــرکت است و امید است این اقدام کمک شایانی به حوزه 
بهداشــت و سامت اســتان نماید و با پیگیری های صورت گرفته انشا اه خط 

تمام خودکار تولید ماسک های جراحی به زودی تکمیل خواهد شد.   

 نگرانی ها نسبت به باا رفتن تعداد مبتایان به کرونا در هفته 
گذشــته باعث شــد تا قیمت نفت حدود هفت درصد از ارزش 
خود را از دست دهد.آمار شیوع کرونا در مناطق مختلف جهان 
رو به افزایش اســت. موضوعی که می تواند شرایط بازار نفت را 
پیچیده کند و دوباره کاهش قیمت ها را به دنبال داشته باشد.

با شــیوع دوباره کرونا احتمال بازگشــت محدودیت ها و حتی 
قرنطینه تقویت شده است. در صورت آنکه دولت ها برای کنترل 
این بیمــاری تصمیم بگیرند که محدودیت ها را افزایش دهند، 

 تقاضــا برای نفت کاهش پیدا می کند.این در حالی اســت که 
تولیدکنندگان نفت حاضــر در توافق کاهش تولید یکی یکی 
تولید نفت خود را افزایــش می دهند.ابتدا عراق اعام کرد که 
احتمــاا از ابتدای ســال ۲۰۲۱ نمی تواند به این توافق پایبند 
بماند. روز گذشــته نیز امارات اعام کرد در ماه ژوئیه )خرداد( 

کمی بیش از ســهمیه اش در توافق کاهش عرضه اوپک پاس 
نفــت عرضه کرد.امارات اذعان کرده که در ماه اوت )مرداد( نیز 
از سهمیه خود در توافق کاهش عرضه نفت اوپک پاس تخطی 
کرده اســت.اکنون، بســیاری از معامله گران توجــه خود را به 
داده هایی معطوف کرده اند که نشان می دهد ممکن است مازاد 

تولید این کشور حاشیه خلیج فارس بسیار بیشتر از حد تصور 
شده باشد و سبب کاهش قیمت نفت خام به پایین ترین سطح 
در دو ماه اخیر شود.این عوامل باعث شد تا نفت برنت که هفته 
گذشــته را با قیمت ۴۲ دار و ۶۶ سنت آغاز کرده بود به ۳۹ 
دار و ۸۳ سنت در هر بشکه در پایان معامات روز جمعه برسد 
و ۷ درصد از ارزش خود را از دست دهد.نفت شاخص آمریکا نیز 
از ۳۹ دار و ۷۷ سنت در معامات روز دوشنبه با کاهشی ۶.۵ 

درصدی به ۳۷ دار و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید.

نفت ۷ درصد ارزان شد؛

ادامه یکه تازی کرونا در بازار طای سیاه
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گزیده خبر رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران از مشوق های صادراتی خبر داد؛

 کمک باعوض و کمک سود تسهیات بانکی
رییس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران از پرداخت 
مشــوق های صادراتی در دو قالب کمک باعوض و کمک 
ســود تســهیات بانکی خبر داد.حمید زادبوم با اشاره به 
اباغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ توسط 
معاون اول رئیس جمهور و تدوین شــیوه نامه های مربوطه 
و همچنین اباغ و تخصیص بخشــی از بودجه مشوق های 
صادراتی توسط ســازمان برنامه و بودجه، اولویت پرداخت 
مشوق های صادراتی را حمایت از احداث، تجهیز و راه اندازی 
زیرســاخت های تجاری به ویژه در استان های مرزی اعام 
کرد.زادبوم با اشــاره به مکاتبات انجام شــده با استانداران 
سراسر کشــور و همچنین ســازمان های صنعت، معدن و 
تجارت استان ها در خصوص معرفی پروژه های زیرساختی، 
فرایند پرداخت مشــوق های صادراتی را تشــریح کرد.وی 
افزود: فرآیند تشکیل پرونده و پرداخت مشوق های صادراتی 
در حوزه زیرســاخت شــامل ارائه طرح توجیهی توســط 

ســرمایه گذار بخش خصوصی به کارگروه توسعه صادرات 
اســتان و تایید و تصویب طرح و مجــری در این کارگروه 
با حضور کلیه اعضا و در نهایت اعام به ســازمان توســعه 
تجارت ایران خواهد بود.رئیس کل ســازمان توسعه تجارت 
ایران بیان داشــت: پس از دریافت موارد از کارگروه توسعه 
صادرت استان نسبت به تشکیل پرونده و طرح در کارگروه 
مشوق های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران و در نهایت 
تصمیم گیــری در خصوص پرداخت مشــوق اقدام خواهد 
شــد، ضمن آنکه پرداخت مشوق های صادراتی در دو قالب 
کمک باعوض و کمک سود تسهیات بانکی از انجام پروژه 
و تایید موارد انجام می شــود.زادبوم در پایان از متقاضیان 
دریافت مشوق های صادراتی درخواست کرد ضمن بررسی 
بســته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹، با مراجعه به 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها نسبت به ارائه 

درخواست های خود براساس ضوابط اقدام کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خبر داد؛
موافقت سازمان بنادر و دریانوردی با ساخت 

۲۲ اسکله تفریحی در مازندران
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان مازندران از موافقت 
سازمان بنادر و دریانوردی با جانمایی و ساخت ۲۲ فقره 
اسکله تفریحی در ســواحل این استان خبر داد.محمد 
تقی انزان پور با اعام این خبر گفت: پیرو درخواســت 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 

اســتان مازندران و پیگیری های انجام شده از سوی این اداره کل، کمیته صدور 
مجوز ســازه های دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی پس از بررســی ، موافقت 
خود را با جانمایی و ســاخت این اســکله ها در نوار ســاحلی استان اعام کرد.

وی افزود: این کمیته پس از بحث و بررسی کارشناسی با جانمایی اسکله شماره 
۴ شهرستان تنکابن، اسکله شــماره ۱۰ شهرستان چالوس، اسکله های شماره 
۳،۷ ، ۱۱ شهرســتان عباس آباد، اسکله های شــماره ۱و ۶ شهرستان جویبار، 
اسکله های شماره ۴،۶،۷ شهرستان ساری، اسکله های شماره ۱،۲،۳ شهرستان 
فریدونکنار، اسکله های شــماره ۱،۳،۶،۱۰ شهرستان محمود آباد و اسکله های 
شماره ۴،۶،۷،۸،۱۲ شهرستان بابلسر موافقت کرد.انزان پور با بیان اینکه تاکنون 
بالغ بر ۶۵ مورد موافقت با جانمایی و ساخت اسکله تفریحی در نوار ساحلی استان 
مازندران صورت گرفته اســت خاطرنشان کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
متقاضی صدور مجوزهای سازه های دریایی می توانند از طریق ثبت نام در سامانه 
sm.pmo.ir نســبت به دریافت مجوز از کمیته صدور مجوز سازه های دریایی 

سازمان بنادر و دریانوردی اقدام نمایند.

نشست هم اندیشی مدیران بنیاد شهید 
 استان اصفهان با معاون نیروی انسانی 

فواد مبارکه
سرپرست ادارۀ کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون تعاون و امور اجتماعی و 
رئیس ادارۀ اشــتغال این بنیاد به همراه معاون نیروی انسانی و مدیر امور اداری 
شرکت فواد مبارکه در جلسه ای مشترک بر اهمیت تعامل هرچه بیشتر این دو 
نهاد تأکید کردند و راهکارهای ارتقای ســطح همکاری طرفین را مورد بررسی 
قرار دادند. در این نشســت، احمدی نیا سرپرســت ادارۀ کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران اصفهان ضمن تقدیر و تشــکر از تعامل گستردۀ شرکت فواد مبارکه 
با بنیاد شهید استان خاطرنشــان کرد: ملت ما در دوران دفاع مقدس مقاومت، 
ایثار و ازخودگذشتگی را از خود به یادگار گذاشتند. امروز جنگ اقتصادی توسط 
اســتکبار جهانی علیه مردم و نظام مقدس جمهوری اسامی ایران آغاز شده و 
هدفی بزرگ تر از دوران دفاع مقدس دربردارد.وی گفت: خوشبختانه فواد مبارکه 
در جبهۀ تولید و اقتصاد تا به امروز نشان داده که نه تنها تحریم ها کارساز نبوده، 
بلکه ملت ما را قوی تر کرده است.سرپرست ادارۀ کل بنیاد شهید اصفهان در ادامه 
خاطرنشــان کرد: با توجه به وجود نیروهای بااستعداد و توانمند فرزندان شاهد و 
ایثارگِر شــاغل در فواد مبارکه، لزوم بهره گیری هرچه بیشتر از این عزیزان در 
تمامی سطوح بیش از گذشته احساس می شود.در ادامه، عباس اکبری محمدی 
معاون نیروی انســانی و سازمان دهی شــرکت فواد مبارکه با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته برای ارتقای ســطح شاخص های توســعۀ منابع انسانی ایثارگران، 
گزارشی از وضعیت اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل در بخش های مختلف 

فواد مبارکه ارائه کرد.

باحضور نمایندگان مرکز ملي رقابت، فعاان بازار خودرو و سایر نهادهاي ذي 
ربط صورت گرفت:

برگزاری کلینیك قیمت گذاري شاهین و 
کوییك اتوماتیك در سایپا

کلینیــک قیمت گذاري دو محصول شــاهین و کوییــک اتوماتیک از مجموعه 
محصوات جدید گروه خودروسازي ســایپا برگزار شد.به گزارش سایپانیوز، در 
ایــن کلینیک که باحضــور نمایندگان مرکز ملي رقابت، هیأت رئیســه اتحادیه 
نمایشگاه داران اتومبیل، نمایندگان شرکت بازرســي کیفیت و استاندارد ایران، 
مرکــز مطالعات بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجــارت و جمعي از مدیران و 
کارشناسان حوزه بازار، امور مشــتریان و قیمت گذاري گروه خودروسازي سایپا 
برگزار شــد، درخصوص قیمت گذاري دو محصول شاهین و کوییک اتوماتیک، 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در این کلینیک، گزارشــي از امکانات، آپشن ها 
و ســطح فناوري به کار رفته در دو خودرو مذکور ارائه شــد و قیمت تمام شــده 
هریک از این امکانات، به صورت ارزي و ریالي محاسبه و مورد بررسي قرار گرفت.

در ادامه، وضعیت امکانات و خصوصیات دو محصول شاهین و کوییک اتوماتیک 
با خودروهاي هم رده و رقباي موجود در بازار کشــور مورد مقایسه قرار گرفت تا 
قیمت گذاري به صورت منصفانه و دقیق صورت گیرد.همچنین اعضای حاضر در 
کلینیک، در جلســه اي خصوصي بدون حضور کارشناسان سایپا، تمامي موارد را 
مجدداً بررســي کردند تا در آینده قیمــت نهایي هر دو خودرو تعیین و به گروه 

خودروسازي سایپا اباغ شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران خبر داد؛
 افزایش پهنای باند اینترنت

 1۲0 روستای مازندران
مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران مسئله اصلی را کمبود پهنای باند در مناطق 
مختلف روستایی برشمرد و گفت: در ۶ ماه اخیر و پس از شروع کرونا، پهنای باند 
۱۲۰ روستا از ۵ تا ۲۰ برابر افزایش یافت و باقی روستاها هنوز اینترنت پرسرعت 
ندارند.علی اصغرپور به مســئله کرونا، موضوع روز جامعه و آموزش آناین اشاره 
اظهار کرد: انتظار مردم در این شهرستان نیز، اینترنت پرسرعت برای دسترسی به 
فضای آموزشی بوده است و اولویت اول ما در این رابطه، مدارس بوده که در حال 
حاضر، بیش از ۹۸درصد مدارس استان به اینترنت پرسرعت متصل شدند.وی با 
اشــاره به تقویت شبکه دسترسی مردم در منازل و افزایش دوبرابری پهنای باند 
استان از ۲۰ به ۴۰ گیگابایت خاطر نشان کرد: اکنون به لحاظ عمومی پهنای باند 
در وضعیت پایدار قرار دارد و از ۴۰ گیگ پهنای باند هنوز هشت گیگ خالی است 
اما آمادگی برای افزایش این امر نیز داریم.مدیرعامل شــرکت مخابرات مازندران 
مسئله اصلی را کمبود پهنای باند در مناطق مختلف روستایی برشمرد و گفت: در 
۶ ماه اخیر و پس از شروع کرونا، پهنای باند ۱۲۰ روستا از ۵ تا ۲۰ برابر افزایش 
یافت و باقی روســتاها هنوز اینترنت پرسرعت ندارند.این مسئول با بیان اینکه تا 
پیش از کرونا درخواســت برای اینترنت پرسرعت در روستاها نبوده است و پس 
از کرونا، ما با یک فشــار مضاعف روبرو شدیم، افزود: مشکل دارترین روستاهای 
استان در این حوزه تعداد ۱۶۸ روستا است که تنها ارتباط آنها از طریق تجهیزات 
W.L.L و G.S.L بود که فاقد اینترنت بودند و ســال گذشته تمام این روستاها 

مجهز به تجهیزات B.T.S همراه اول و دارای اینترنت حداقلی شدند.

 واردات کااهای اساسی به شیوه
 اعتباری مجاز شد

بر اســاس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار واردات کااهای اساسی به شیوه 
اعتباری مجاز اعام شــد و بانک مرکــزی نیز مکلف به تامین ارز محموله 
های جوی وارداتی شــده اســت. با توجه به پایان فصل برداشــت جو در 
داخل کشــور، ستاد تنظیم بازار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت ارز 
محموله های جو وارداتی را تامین کند.وزارت جهاد کشــاورزی نیز مکلف 
شد مقادیر نیاز واردات را به تفکیک ماه در سقف سهمیه ارزی سال ۱۳۹۹ 
اعام کند.همچنین در این جلســه مقرر شــد واردات کااهای اساسی و 
ضروری توســط متقاضیان واردات این کااها به شــیوه اعتباری و بدون 
محدودیت مجاز باشــد. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پرشکی نیز مکلف هستند متقاضیان واردات اعتباری فاقد 
بدهی ارزی معوق شــده را معرفی کنند.بر اســاس آخرین گزارش مربوط 
به وضعیت کااهای موجود در بنادر و گمرک، در پنج ماه ابتدایی امســال 
بیــش از ۱۳ میلیون تن واردات کاا انجام شــده کــه بالغ بر ۱۰ میلیون 
تن آن کااهای اساســی بوده اســت که گرچه راهکارهایی برای ترخیص 
ســریع کااها در دســتور کار قرار گرفت ولی همچنان مشکل تامین ارز 
عامل اصلی ایستایی کاا به شمار می رود.به طور کلی در سال های اخیر 
در تجارت خارجی و در حــوزه واردات همواره چالش ترخیص کاا وجود 
داشته و با وجود رایزنی ها و مصوباتی که در رابطه با تسهیل ترخیص کاا 
از گمرک در دســتور کار قرار گرفته، همچنان این مشــکل به طور کامل 
حل نشده است. البته در چند ماه اخیر موضوع ترخیص کاا به طور جدی 
تری مورد پیگیری دســتگاه های مربوطه قرار گرفت و بعد از آن با موافقت 
دولت مصوباتی در راســتای تسهیل ترخیص کاا به ویژه کااهای اساسی 
به مرحله اجرا رسید. یکی از مسائل مربوط به ترخیص کااهای مشکات 
ارزی و دریافت اعامیه ارز بود و تا هنگامی که این مشــکل حل نمی شد 
گمــرک امکان ترخیص نداشــت، از این رو در رابطه با کااهای اساســی 
مصوب شــد تا به محض دریافــت مجوز و اعامیه تامیــن ارز به صورت 
اعتباری امکان ترخیص فوری داشته باشند. در مورد کااهای غیر اساسی 
نیز قرار بود تا وزارت صمت بنا بر تشــخیص خود نســبت به ترخیص آنها 

دستورات ازم را صادر کنند.

درخواست وزارت کشاورزی برای 
تخصیص تسهیات بانکی

وزارت جهاد کشاورزی درخواســت تخصیص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال 
تسهیات بانکی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تأمین کودهای 
مورد نیاز بخش کشــاورزی را به کمیسیون اقتصاد هیأت دولت ارائه کرده 
است. بر اساس تصمیم جلسه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیأت وزیران مبنی بر 
»تغییر ارز تخصیصی به واردات نهاده های کشاورزی از رسمی به نیمایی«، 
شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی به عنوان متولــی تأمین و تدارک 
نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی برای اجرای برنامه اباغی 
ســال جاری و تأمین سه میلیون تن انواع کودهای شیمیایی، مبلغ ۶ هزار 
میلیارد ریال تســهیات بانکی بر مبنای ارز رسمی در بودجه سال جاری 
خود پیش بینی نمود که در جلسه  ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ هیئت وزیران مطرح 
و مورد تصویب قرار گرفت.در حال حاضر وزارت جهاد کشــاورزی با اشاره 
به این مطلب که تســهیات مصوب قبلی، پاسخگوی اجرای برنامه اباغی 
سال جاری نخواهد بود، درخواست نموده است برای تأمین کودهای مورد 
نیاز بخش کشــاورزی که تاثیر اساسی و قابل توجهی در کمیت و کیفیت 
تولید محصوات کشــاورزی و امنیت غذایی کشــور دارند، مبلغ ۱۰ هزار 
میلیارد ریال تســهیات بانکی بر مبنای تعهد و تضمین ســازمان برنامه 

و بودجه کشور در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گیرد.

رشد ۳۳.۳ درصدی صدور جواز تاسیس 
صنعتی تا پایان تیرماه

 بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور 
۱۱ هزار و ۲۰۴ فقره جواز تاســیس صنعتی از ابتدای امســال تا پایان 
تیرماه و رشــد ۳۳.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
اســت.برپایه این آمارها، پیش بینی سرمایه مجوزهای صادر شده، ۱۱۹ 
هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان بود که در مقایســه با پارســال رشــد ۲۰.۶ 
درصدی را نشــان می دهد.پیش بینی می شود از محل مجوزهای صادره 
برای ۲۴۲ هزار و ۲۱ نفر اشــتغال زایی شود که در همسنجی با پارسال 
رشد ۲۰ درصدی نشــان می دهد.صدور پروانه های بهره برداری صنعتی 
ایجادی و توســعه ای در چهار ماهه امســال نیز با افت ۹.۹ درصدی به 
یک هزار و ۷۷۸ فقره رسید.ســرمایه پروانه هــای بهره برداری مذکور در 
چهار ماهه امســال با رشــد ۱۰۴.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه 
پارســال به ۲۶ هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان رسید.رشد سرمایه گذاری در 
مدت مذکور به دلیل صدور پروانه بهره برداری مجتمع صنایع آلومینیوم 
جنوب با ســرمایه گذاری ۱۳.۶ هــزار میلیارد تومانــی بود.پیش بینی 
می شــود از محل پروانه های بهره برداری صــادره برای ۳۰ هزار و ۵۲۵ 

نفر شغل ایجاد شود.

وزیــر ارتباطات و فناوری اطاعــات با بیان اینکه به 
کم فروشــی سازماندهی شــده در اپراتورهای همراه 
نرســیدیم، گفت: قیمت هــا باا نرفتــه، اما مصرف 
کاربران باا رفته و بهتر است زمانی که منزل هستید، 
از اینترنت خانگی اســتفاده کنید تــا هزینه هایتان 
متعادل تــر شــود.، محمدجــواد آذری جهرمی در 
اینســتاگرام خود، از کاربران خود خواســت سواتی 
را مطرح کرده تا به آنها پاســخ دهد. او درباره برنامه 
اینترنت رایگان بــرای دانش آموزان و معلمان گفت: 
استفاده از ســامانه شاد رایگان شــده است و بسته 
ویژه دانش آموزان را هم به زودی اعام می کنیم.وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطاعات دربــاره نرم افزار ادوب 
کانکت برای کاس آناین دانشــجویان و هزینه این 
نرم افزار اظهار کرد: هر دانشــگاه برای خودش سرور 
ادوب کانکــت اختصاصی دارد و ازم اســت آدرس 
سرور دانشــگاه، از طریق وزارت علوم برای ما ارسال 
شــود تا آن را رایگان کنیم. در حال بررسی هستیم 
تا استفاده از اســکای روم را کاما رایگان کنیم.آذری 
جهرمی درباره عدم تطابق ســرویس درخواســتی و 
دریافتی کاربران و اینکه چرا اینترنت با ســرعت ۱۶ 
مگابیت، تجربه ای در حــدود ۴ مگ دارد، گفت: اگر 
ســرویس ۱۶مگابیتی بخرید و کمتر از آن تحویلتان 
دهند، یعنی کم فروشی کرده اند،  شکایتتان در ۱۹۵ 

ثبت کنید تا همکارانم آن را پیگیری کنند.

به نتیجه کم فروشی در اپراتورها نرسیدیم
وی همچنین درباره احتمال کم فروشــی اپراتورهای 
همــراه از جمله همــراه اول و ایرانســل اظهار کرد: 
شــکایاتی دریافت کردیــم، یک بار هــم تخلفاتی 
بود که رفع شــد. اما انصافا به تازگی به کم فروشــی 
سازماندهی شــده در این دو اپراتور نرســیده ایم. اگر 
شــواهدی دارید به مــا در ۱۹۵ منعکس کنید.وزیر 

ارتباطات و فناوری اطاعات در پاسخ به اینکه بهترین 
netsanjplus. اپراتور کدام است، توضیح داد: به سایت

ir بروید و آنجا بر اساس موقعیت جغرافیایی، قیمت 
و کیفیت همه اپراتورهــا، به صورت آناین در اختیار 
شماست و می توانید مقایسه کنید.آذری جهرمی در 
پاسخ به اینکه نقاط دیگر کشور چه زمانی از نسل پنج 
پشتیبانی می کنند،  عنوان کرد برای سراسری شدن 
پوشــش نسل پنج، دو تا سه سال  زمان ازم است و 
درباره مضرات ۵G نیز گفت: ادعاهایی در این زمینه 
خواندن اما تابه حال هیچ منبع معتبر علمی، مضراتی 
برای نسل پنجم تلفن همراه به اثبات نرسانده است. 
پژوهشــگران ما هم این موضوع را پیگیری می کنند.

وی در پاسخ به تدبیری برای تبلیغات تولیدکنندگان 
در فضای مجــازی اظهار کرد که مقوله تبلیغات چه 
در فضــای مجازی و چــه در فضای حقیقی زیر نظر 
وزارت ارشاد اســت، اما درباره تبلیغات شرکت های 
نوپا و تسهیاتی برای آنها گفت: اگر در طرح نوآفرین 
ســازمان فناوری اطاعات، ثبت نام کنید، یک بسته 

رایگان تبلیغات به شما تعلق خواهد گرفت.

تبلیغ قمار باید تعطیل شود
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعات دربــاره تبلیغ 
ســایت های شــرط بندی و قمار و حضــور آنها در 
شبکه های تلویزیونی اظهار کرد: قمار اقتصاد ناسالمی 
اســت و از دید شرعی حرام اســت. عده ای را فربه و 
بسیاری را بیچاره می کند. تبلیغ قمار هم حتما اشکال 
دارد و باید تعطیل شــود.آذری جهرمی درباره اقدام 
برای بستن اینستاگرام که تصاویر مستهجن و خاف 
عرف و شــرع منتشــر می کنند، اظهار کرد: بسیاری 
از نرم افزارها با اســتفاده از رمزنگاری، امکان پاایش 
صفحات را بــرای اپراتورها غیرممکن می کنند. البته 
تصور می کنم که دســتگاه های مســئول در برخورد 

با ناهنجاری های اخاقی در فضــای مجازی، امکان 
شناســایی، تذکر یا برخورد با عوامل انتشار مطالب 
مســتهجن در فضای مجازی را دارند. برخی شــبکه 
ها هم قابلیت دریافت گزارش های مردمی و پاایش 
مطالب مســتهجن را فراهم کرده اند.وی در پاسخ به 
علت صفحات فیلترشده و راهی برای رفع فیلتر آنها 
توضیح داد: اگر شــکایتی در زمینه فیلتر ســایت ها 
دارید، باید آن را در ســایت دبیرخانه کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه، مستقر در دادستانی کل 

کشور ثبت کنید. آدرس سایت internet.it است.

شب ها از اینترنت خانگی استفاده کنید
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان اینکه تاش 
ما در این چند ســال این بوده کــه هزینه ارتباطات 
را باا نبریــم، اقتصاد بخش را رونق دهیم و خدمات 
مناســب را به مردم ارائــه کنیم، دربــاره علت زود 
تمام شدن بســته های اینترنتی گفت: قیمت ها باا 
نرفته، اما مصرف کاربران باا رفته اســت. پیشنهادم 
این اســت که شب ها که منزل هســتید، از اینترنت 
خانگی استفاده کنید تا هزینه هایتان متعادل تر شود.

آذری جهرمی در پاســخ به اعتراض یکی از کاربران 
مشغول در شرکت های اینترنتی و اینکه چرا از چند 
سال گذشــته قیمت اینترنت افزایش نیافته درحالی 
که هزینه های آنها بیشــتر شده، توضیح داد: درست 
می گوییــد قیمت باا نرفته اما مصــرف کاربران باا 
رفتــه و در نتیجه درآمدهای شــما هــم باا رفته و 
پاســخگوی هزینه هایتان بوده است.وی درباره علت 
افزایــش قیمت لپ تاپ و موبایــل و راهی برای رفع 
این مشکل اظهار کرد: دلیلش باا رفتن قیمت ها نرخ 
ارز اســت، ما پیگیری می کنیم تا تولید گوشی ارزان 
قیمت و کیفیت مناسب ایرانی شتاب بگیرد و مشکل 

تا حدودی حل شود.

وزیر ارتباطات:
به نتیجه کم فروشی در اپراتورها نرسیدیم

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجات 
نشان می دهد که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، 
همچنان جزو اصلی تریــن واردکنندگان کاا از ایران به 
شــمار می روند.بر اساس آمارهای رســمی ارائه شده از 
ســوی اتاق بازرگانی تهران، در پنج ماهه ابتدایی سال 
جاری، ایران حدودا ۱۱ میلیارد دار صادرات داشته که 
این عدد در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل، کاهش 
حدودا ۴۰ درصدی را نشــان می دهد. شــیوع ویروس 
کرونا و بسته شدن مرزهای زمینی با کشورهای همسایه 
تحت تاثیر این ویــروس اصلی ترین عامل تاثیر گذار در 
ثبت این آمار بوده است.بررســی ها نشــان می دهد که 
در میان شــرکای اصلی تجاری ایران، ترکیه بیشترین 
کاهش عملکرد را داشته و تا پایان مرداد ماه، تنها حدود 

۵۰۰ میلیون دار واردات از ایران داشــته است.در میان 
شرکای تجاری ایران، کشورهای همسایه و منطقه نقشی 
کلیدی دارند و ســازمان توسعه تجارت اعام کرده برای 
افزایش بازار صادراتی ایران در میان کشورها، برنامه ریزی 
گسترده نیاز اســت.این سازمان در آمارهای سال جاری 
خود اعام کرده که تا پایان مرداد ماه امسال، کشورهای 
عربی، مجموعا از ایران ۲.۵ میلیارد دار کاا وارد کرده اند 
که این عدد بیش از ۲۰ درصد از کل آمار صادراتی ایران 
در سال جاری به شمار می رود.این آمار در حالی به دست 
آمده که تحت تاثیــر کرونا، میزان صادرات ایران به این 
کشــورها نیز کاهش یافته و حدودا ۳.۵ میلیارد دار در 
مقایسه با سال قبل کمتر شده است.در میان کشورهای 
عربی منطقه، عراق با واردات یک میلیارد و ۸۳۴ میلیون 

داری، اصلی ترین کشــور وارد کننــده کاا از ایران در 
منطقه بوده اســت. عراق مانند سال های گذشته، پس 
از چین دومین وارد کننده عمده کاا از ایران به شــمار 
می رود.پس از عراق، امارات متحده عربی با ۳۱۰، عمان 
با ۱۱۰، کویت با ۵۸، ســوریه با ۵۶ و قطر با ۴۵ میلیون 
دار در رده های بعدی قرار گرفته اند. همچنین سازمان 
توسعه تجارت اعام کرده که در پنج ماهه ابتدایی سال 
جاری، هیچ صادراتی از ایران به مقصد دو کشــور عربی 
عربستان ســعودی و یمن صورت نگرفته است.سازمان 
توسعه تجارت پیش بینی کرده که با کاهش محدودیت 
در ترددهای مرزی، در ماه های باقی مانده از ســال ۹۹، 
بخشــی از کاهش صادرات به ثبت رسیده در این حوزه 

جبران شود.

کشورهای عربی چه قدر از ایران کاا خریدند؟

یک عضو هیات رییســه کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با 
بیان این که قرار نیســت طرح ســاماندهی بازار خــودرو )مصوب مجلس دهم( 
مســکوت بماند گفت که احتماا این طرح بــا طرح نمایندگان مجلس یازدهم 
برای ســاماندهی وضعیت خودرو ادغام خواهد شد.مصطفی رضاحسینی قطب 
آبادی اظهار کرد: طرح ســاماندهی بــازار خودرو که در مجلس دهم به تصویب 
رسیده بود پس از ایراد شورای نگهبان به مجلس یازدهم آمده و خبرهایی منتشر 
شــده بود که قرار است این طرح مسکوت گذاشته شود، اما چنین بحثی مطرح 
نیســت؛ بلکه دوستان متخصص ما در حوزه بازار خودرو با توجه به اتفاقاتی که 
از چنــد ماه قبل در حوزه خــودرو رخ داده طرحی را در این زمینه تهیه کردند 
که در حال تدوین آن هستند.وی ادامه داد: برخی طراحان طرح قبلی اکنون در 
مجلس یازدهم نیز هستند یا کسانی مثل آقای فوادگر از بیرون مجلس شورای 

اسامی پیگیر این موضوع هستند. طراحان طرح جدید نیز به دنبال این هستند 
که با مقتضیات جدید کشور طرح جامع تر و کامل تری را با دیدن ضوابط مختلف 
ارائه کنند. عاوه بر این مجلس شورای اسامی نباید یک موضوع را چند بار در 
دســتور کار قرار دهد و قانون در قانون تصویب شود.نماینده مردم شهر بابک در 
مجلس شورای اسامی ادامه داد: قرار است طراحان طرح جدید با طراحان طرح 
مجلس دهم نشستی بگذارند و در این زمینه همفکری کنند تا ما دو قانون در دو 
مقطع تصویب نکنیم. عاوه بر این طرح مجلس دهم که از سوی شورای  نگهبان 
اعاده شده به قوت خود باقی است اما می توانیم آن را مدتی نگهداریم که با طرح 
جدید تلفیق شــود تا نهایتا آنچه که به صاح کشور، مردم و حوزه صنعت است 
را به عنوان خروجی این مصوبات شــاهد باشیم.رضاحسینی یادآور شد: ما هفته 
گذشته در کمیسیون صنایع مفصا در این زمینه بحث کردیم آقای فرهنگی از 
طراحــان طرح قدیم از این طرح دفاع کرد و طراحان طرح جدید نیز مواردی را 
مطرح کردند که سعی می کنیم دیدگاه ها را به یکدیگر نزدیک کنیم تا خروجی 
خوبی را داشته باشیم.این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســامی ادامه داد: ما در کشــور قانون کم نداریم بلکه مشکل ما عدم 
اجرای صحیح قانون اســت. تاش ما این است که در این زمین کار کارشناسی 
انجام دهیم شاید به نوعی بتوانیم این دو طرح را با یکدیگر ادغام کنیم چرا که 

نمی خواهیم صرفا قانون تصویب کنیم.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع:
2 طرح ساماندهی بازار خودرو با 
یکدیگر ادغام می شوند
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رشد ۲۷۴۸۳ واحدی شاخص بورسگزیده خبر
شاخص بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری هر چند با نوسان همراه بود، اما 
در نهایت با رشد بیش از ۲۷۰۰۰ واحدی به یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۷۶۴ واحد 
رسید.آمار معامات بورس نشان می دهد که شاخص های بورس حتی با رشد نماگر 

اصلی نیز با نوسان مواجه شدند.

نوسان شاخص ها
بر اســاس آمارهای معاماتی، روز جاری همه شــاخص های بورس با رشد دسته 
جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۲۷۴۸۳ واحد صعود معادل ۱.۷۷ 
درصد به یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۷۶۴ واحد، شــاخص  قیمت »وزنی - ارزشی« 
بــا ۷۲۰۸ واحد افزایش معادل ۱.۷۷ درصد به ۴۱۵ هزار و ۳۸۴ واحد، شــاخص 
کل »هــم وزن« با )۴۲۴( واحد افت معــادل )۰.۱۰( درصد به ۴۲۶ هزار و ۵۳۹ 
واحد، شــاخص قیمت »هم وزن« با )۲۷۸( واحد کاهش معادل )۰.۱۰( درصد به 
۲۷۹ هزار و ۶۱۹ واحد، شــاخص آزاد شناور با ۲۸۸۵۹ واحد افزایش معادل ۱.۳۶ 
درصد به ۲ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۹۱۵ واحد، شــاخص بازار اول با ۲۴۲۴۳ واحد 
افزایش معادل ۲.۱۲ درصد به یک میلیون و ۱۶۵ هزار ۸۳۵ واحد و شاخص بازار 

دوم بــا ۳۸۷۸۵ واحد صعود معادل ۱.۲۴ درصد به ۳ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۴۴۵ 
واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار
از سویی دیگر دیروز ۷ نماد »فارس با ۴۹۰۶ واحد، وبملت با )۴۷۹۳( واحد، فواد 
با ۴۶۱۳ واحــد، فملی با ۴۲۳۱ واحد، کگل با ۱۹۸۲ واحد، وامید با ۱۵۵۰ واحد 
و وغدیر با ۱۴۱۴ واحد« بیشــترین تاثیر را در روند شــاخص کل بورس بر جای 

گذاشتند.

وضعیت نماگر صنایع
این گزارش می افزاید، دیروز شاخص های صنایع تاار شیشه ای نیز با نوسان مواجه 
شــدند به طوری که شاخص صنایع »فلزات اساسی با ۴۹۴۵۴ واحد صعود معادل 
۴.۴۳ درصــد به یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۶۴۲ واحد تامین آب، برق و گاز با ۷۸ 
واحــد افزایش معادل ۴.۱۸ درصد به یک هزار و ۹۶۶ واحد، کانه فلزی با ۱۴۳۴۹ 
واحد رشد معادل ۴.۰۷ درصد به ۳۶۷ هزار و ۱۸۴ واحد، شیمیایی با ۳۳۴۴ واحد 

افزایش معادل ۳.۹۷ درصد به ۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ۲۳۳ واحد، محصوات کاغذ با 
۵۷۸۶ واحد افزایش معادل ۳.۳۶ درصد به ۱۷۷ هزار ۹۵۱ واحد، وسایل ارتباطی با 
)۶۶۶۸( واحد کاهش معادل )۲.۹۳( درصد به ۲۲۱ هزار و ۲۰۵ واحد، سایر معادن 

با )۱۲۸۵۴( واحد افت معادل )۳.۵۵( درصد به ۳۴۸ هزار و ۷۵۵ واحد« رسید.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت ها
در عین حال نگاهی به آمارهای معاماتی دیروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت 
سهام نمادهای »وسخراش با ۳۵ درصد، وسقم با ۳۵ درصد، فجر با ۵ درصد، بفجر 
با ۵ درصد، وتجارت با ۵ درصد، پارســان با ۵ درصد و نوری با ۵ درصد« بیشترین 
افزایش قیمت و نمادهای »حفاری بــا )۱۹.۱۷( درصد، وبلمت با )۱۳.۱۳( درصد، 
سصفها با )۵( درصد، ورنا با )۴.۹۹( درصد، ثمسکن با )۴.۸۸( درصد، ولیز با )۴.۸۷( 
درصد و غگرجی با )۴.۸۶( درصد« بیشــترین کاهش قیمت را در بازار ســهام رقم 
زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رســیدند.به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای 
روز جاری بورس، در یک میلیون و ۱۲۴ هزار نوبت معاماتی، ۶ هزار و ۷۸۸ میلیارد 

برگه اوراق بهادار به ارزش ۸۸ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

در آغاز فعالیت ارزی بانک آینده انجام شد
بانک آینده به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان عزیز 
و ارائه خدمات شایسته تر، هم زمان با آغاز فعالیت های 
ارزی خود، دوره آموزشی مرتبط با فعالیت های ارزی را 
برای بانکداران حرفه ای خود برگزار کرد.مشتریان بانک 
آینده برای بهره مندی از خدمــات ارزی مانند: افتتاح 
حساب های قرض الحسنه پس اندازو مدت دار ارزی به شعب منتخب ارزی بانک 
آینده در سراسر کشــور رجوع کنند.اطاعات بیش تر و فهرست شعب منتخب 

ارزی را روی ir.ba۲۴ می توانید ببینید.

معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین تاکید کرد:
ضرورت ارائه خدمات نوین در مرکز ارتباط با 

مشتریان بانک ایران زمین
معاون عملیات بانکی بانک ایران زمین به همراه مدیران 
امور شــعب استان تهران، امور شعب استان ها و روابط 
عمومی ، در راســتای ارزیابی خدمات مرکز ارتباط با 
مشتریان از این مرکز دیدار کردند.به گزارش کیوسک 
خبر به نقل از روابط عمومی بانکی ایران زمین، هادی 
قدیمی در این بازدید با اشــاره به شرایط پیش آمده در خصوص بیماری کرونا 
و عاقه کمتر مشــتریان جهت مراجعه به بانک، از همــکاران مرکز تماس در 
خواست کرد تا با راهنمایی دقیق و کامل مشتریان و ارائه خدمات نوین در زمان 
آن ها جهت امور بانکی صرفه جویی شــود.وی همچنین گفت: در حال حاضر 
بسیاری از خدمات بانکی در بانک ایران زمین در بستر بانکداری دیجیتال قابل 
ارائه است و مشتریان کمترین نیاز را برای حضور در شعب دارند.وی با تاکید بر 
این موضوع که تمامی پروتکل های بهداشتی در شعب سراسر کشور بانک ایران 

زمین رعایت می شود .

 ورود به سامانه بانکداری اینترنتی 
بانک تجارت دو مرحله ای شد

بانک تجارت به منظور ارتقای امنیت حســاب کاربران 
ســامانه بانکداری اینترنتی ورود به این ســامانه را دو 
مرحله ای کرد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، 
از این پس کاربران دارای رمز ثابت بانکداری اینترنتی 
پس از ورود به این سامانه در پایگاه اینترنتی این بانک، 
با ورود کد ملی، انتخاب گزینه رمز ثابت و رمز خود پس از دریافت پیامک رمز 
یکبار مصرف آن را در صفحه بعد درج کرده و به صفحه بانکداری اینترنتی وارد 
می شوند. این رمز ۶۰ ثانیه اعتبار دارد و در صورت عدم استفاده در زمان تعیین 
شده، باید مجددا نسبت به دریافت رمز اقدام کنند.کاربران دارای توکن )دستگاه 
رمز ســاز( نیز باید در قســمت ورود رمز بانکداری اینترنتی، گزینه »رمز یکبار 
مصرف« را انتخاب و با دریافت رمز از توکن وارد صفحه بانکداری اینترنتی شوند.

پیش از این نیز به منظور ارتقای امنیت سامانه بانکداری اینترنتی انجام تراکنش 
های بانکی با استفاده از رمز یکبار مصرف “ pin۲ “ امکان پذیرشد و کاربران این 
سامانه برای انجام تراکنش های خود شامل پرداخت قبوض، برداشت از حساب 
و... بجــای رمز دوم ثابت، گزینه دریافت رمز پیامکی را انتخاب تا رمز دوم یکبار 

مصرف “  pin۲ “ از طریق شماره تلفن همراه برای آن ها ارسال شود.

حمایت ۴۱هزار میلیارد ریالي از تولید داخلي
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران خبر داد: در 
راســتای حمایت از تولید داخلي و در قالب تفاهم نامه 
با نهادهاي حمایتي، ۴۱هزار میلیارد ریال تســهیات 
قرض الحسنه پرداخت کرده ایم.به گزارش روابط عمومی 
بانک مهر ایران، دکتــر مرتضی اکبری مدیرعامل این 
بانک با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی به عنوان یکي از سیاست هاي کان 
اقتصاد کشور مد نظر بانک مهر ایران قرار داشته و در این راستا گام هاي محکمي 
برداشــته شــده، بیان کرد: بانک مهر ایران با نهادهاي حمایتي تفاهم نامه هایي 
امضا کرده و از ابتداي اجرایي شــدن این تفاهم نامه ها تا پایان مرداد ماه ســال 
جاري ۳۲۴هزار و ۱۷۳ فقره به مددجویان کمیته امداد، ۷۷هزار و ۵۴۱ فقره در 
قالــب همکاري با بنیاد برکت، ۲۲هزار و ۴۵۴ فقره در قالب همکاري با معاونت 
امور زنان و خانواده ریاســت جمهوري، ۱۴هزار و ۹۲۳ فقره تسهیات در قالب 
تفاهم نامه با بنیاد مســکن انقاب اســامي، ۸۴۳۶ فقره به مددجویان سازمان 
بهزیستي و ۱۴۰۰ فقره به شرکت هاي دانش بنیان و در قالب همکاري با صندوق 
نوآوري و شکوفایي تسهیات قرض الحسنه پرداخت شده است.اکبری در همین 
رابطه افزود: این تســهیات که مجموعا به ۴۴۸هزار و ۹۲۷ فقره مي رســد، در 
راســتاي حمایت از تولید داخلي پرداخت شده که ارزش آن تقریباً به ۴۱هزار 

میلیارد ریال مي رسد.

بازدید مدیرعامل بانک پارسیان از گروه 
تولیدی میهن

مدیران عامل بانک پارسیان و گروه تولیدی میهن، در 
نشستی مشــترک بر تقویت تعامات و ارتقای سطح 
همــکاری های فی مابین تاکید کردند.دکتر پرویزیان، 
مدیرعامل بانک پارسیان همراه با حسین فرزان، معاون 
اعتبارات و بانکداری شرکتی؛ عباس خسروانی، معاون 
شعب و پشتیبانی، غامعباس ترابی، مدیر بانکداری شرکتی و محمدرضا خسروی 
راد، مدیرامور شعب و فروش محصوات با حضور در محل مجتمع صنایع غذایی 
میهن، از مراحل مختلف تولید در این مجموعه و شرکت های زیرمجموعه بازدید 
کردند.در این بازدید که ایوب پایداری مدیرعامل گروه تولیدی میهن نیز حضور 
داشت، مراحل مختلف تولید انواع فرآورده های لبنی برای مدیرعامل و مدیران 
ارشد بانک پارسیان تشریح شد.مدیرعامل بانک پارسیان در این نشست مشترک 
که به منظور تقویت تعامات و همکاری های طرفین برگزار شد، با بیان این نکته 
که بانک پارســیان در خدمت به تولید و صنعت، پیشگام است، سرمایه گذاری 
در پروژه های بزرگ صنعتی و اقتصادی را اولویت این بانک در راســتای کمک 
به تحقق »جهش تولید« عنوان کرد.دکتر پرویزیان تصریح کرد: بانک پارسیان 
به عنوان برترین بانک خصوصی کشور این آمادگی را داردکه با توجه به ظرفیت 
ها و پتانســیل های باای خود، از فعالیت های شــرکت های بزرگ تولیدی در 
سراسرکشــور حمایت کند.ایوب پایداری، مدیرعامل گروه تولیدی میهن نیز در 
این جلســه، حضور مدیران ارشد بانک پارســیان را در محل فعالیت های این 
گروه بــه فال نیک گرفت و آن را فتح بابی بــرای تقویت همکاری های فی ما 

بین ارزیابی کرد.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه به رئیس مجلس:
لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانکها در بورس، به تورم دامن می زند

اندیشــکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس مجلس، نقض قانون مجلس و تشدید تورم را نتیجه لغو ممنوعیت سرمایه 
گذاری بانکها در بورس اعام کرد.، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسامی، نسبت به مصوبه 
اخیر شورای عالی بورس در »لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس« واکنش نشان داد و این مصوبه را خاف ماده ۱۶ 
قانون رفع موانع تولید و تشدیدکننده تورم و رکود دانست.بر اساس این نامه، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس 
که یکی از تصمیمات متخذه در شورای عالی بورس است، نقض صریح »بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور« مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ است و ضروری است مجلس شورای اسامی هر چه سریع تر 
جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد.همچنین طبق نظر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، از آنجا که سرمایه گذاری بانک ها در بورس 
منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی می شود اما ارتباط مستقیمی با بخش واقعی اقتصاد ندارد، این تصمیم غیرکارشناسی 
بوده و تشدیدکننده تورم و رکود اقتصاد است و هرچند هدف از این اقدام »حفظ سرمایه مردم« ذکر شده، نتیجه آن در عمل 

»تنگنای معیشت عموم جامعه« خواهد بود.

افزایش آمار چک های مبادله  شده، نویدبخش رونق تولید
طبق آخرین آمار رســمی بانک مرکزی، در تیرماه ۹۹، آمار چک  های مبادله شده افزایش چشمگیری داشت. این امر به  این 
معناست که ابزار چک، توانسته  جایگاه مناسبی در بازار تجارت پیدا کند.گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در 
تیر۹۹ نشان می دهد علی رغم تعلیق ۳ ماهه برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی توسط دولت بخاطر شیوع ویروس 
کرونا، نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای در این ماه نسبت به خرداد ۰.۸ درصد کاهش یافته است اما نکته قابل 
توجه در ماه مورد بررســی، افزایش حدود ۱۵ درصدی تعداد چک های مبادله ای است که نشان از رغبت بازار به استفاده از 

این ابزار مالی است.

 تسعیر دارایی ارزی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه 
قانون می خواهد

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه قانون می خواهد، گفت: 
لزوما این تســعیر تورم زا و چاپ پول نیســت.عباس معمارنژاد در پاسخ به این سوال که گفته می شود قرار است ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه سال ۹۹ استفاده شود، اظهار داشت: 
نسبت به رقم این موضوع خبر ندارم. مصوبات مجمع بانک مرکزی و دارایی های خارجی بانک مرکزی محرمانه است.معاون 
بانک و بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد در پاســخ به این سوال که مگر راههای جبران کسری بودجه دولت به آثار 
و تبعات اقتصادی آن به جامعه وارد می شــود باید محرمانه باشــد؟ گفت:  آمار دارایی های بانک مرکزی محرمانه است. اگر 
رقم گفته شده را با نرخ تسعیر آن ضرب و تقسیم کنید، مشخص می شود که دارایی خارجی بانک مرکزی چقدر بوده است.

وی ادامه داد: هرگونه مصرفی از این محل بخواهد صورت بگیرد نیاز به قانون دارد و نمی توان از این محل هزینه کرد.وی با 
طرح این ســوال که چگونه باید دارایی های خارجی بانک مرکزی را تسعیر شود، تصریح کرد: اینکه دارایی های تسعیر شود 
با مجمع بانک مرکزی است اما سمت هزینه کرد این منابع نیاز به قانون دارد و  دولت به تنهایی نمی تواند نسبت به مسائل 
تصمیم گیری کند.معمارنژاد در مورد آثار تورمی تســعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی و پولی شدن کسری بودجه بیان 
داشت: اساساً بحث این است که دارایی های بانک مرکزی را باید با چه نرخی تسعیر کرد. چرا این موضوع تورم زا باشد؟ عده 
ای می گفتند بورس هم تورم زا است حاا که شاخص پایین آمده چرا تورم باا می رود؟ آیا درست است که بانک مرکزی 
دارایی ها را با رقم ۴۲۰۰ تومان تسعیر کند.وی در مورد اینکه چرا تسعیر ارز بانک مرکزی شفاف نیست، تاکید کرد: یا در 
قانون بودجه باید تصویب شــود یا مانند سال ۹۵ قانون مجزا داشته باشــد.معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی و وزارت 
اقتصاد تصریح کرد: دولت به دنبال تامین کسری بودجه سال ۹۹ از محل دریافت پول بانک مرکزی نیست. اگرمنابع ناشی از 
تسعیر ارز برای جبران بدهی قبلی ایجاد شده باشد اثر خود را روی پول پایه پولی و نقدینگی گذاشته است و اثر مجدد ندارد 

به تورم زا و چاپ پول محسوب نمی شود.
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نگـــاه

محدودیت های جدید چین برای دیپلمات های 
آمریکایی

چین محدودیت های جدیدی برای فعالیت های دیپلمات های آمریکایی مشغول 
بــه کار در این کشــور و همچنیــن در هنگ کنگ اعام کرده و ایــن اقدام را 
پاســخی موجه به تدابیر مشابهی که آمریکا سال گذشته میادی برای محدود 
کردن دیپلمات های چینی اعمال کرد، خوانده اســت.به گزارش شــبکه خبری 
سی ان بی ســی، ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای که در فضای 
مجازی انتشــار یافت گفت، قوانین جدید در قبال دیپلمات های ارشد و تمامی 
دیگر پرسنل سفارت آمریکا در پکن و کنسولگری های این کشور در سراسر چین 
اعمال خواهند شــد.با این حال این ســخنگو در ادامه گفت، چین » از تبادات 
عادی و همکاری بین تمامی بخش های دو کشور حمایت می کند.« او تاکید کرد، 
این محدودیت ها در صورتی که آمریکا تدابیر اعمال شده خود در اکتبر گذشته 
را لغو کند می توانند برداشــته شوند.این سخنگو بیان داشت: یک بار دیگر ما از 
طرف آمریکایی می خواهیم فورا اشــتباهاتش را اصاح کرده و محدودیت های 
غیرمعقولی که برای ســفارت و کنسولگری های چین و کارکنانشان اعمال کرد، 
بردارد. چین پاســخ های متقابل در قبال اقدامات آمریکا در پیش خواهد گرفت.

جزئیات بیشــتری درباره این محدودیت های جدید چین مطرح نشــده است. 
دیپلمات های آمریکایــی از قبل با محدودیت هایی در ارتباط با مناطق مجاز به 
سفر و حتی دسترسی به پردیس های دانشگاهی در چین مواجه شده اند. قوانین 
آمریکا نیز دیپلمات های چینی را ملزم ســاخته تا نشســت ها و سفرهای خود 
در تاشــی که ظاهرا هدفش جلوگیری از مداخلــه در امور جامعه چینی های 
ساکن خارج یا دانشــجویان خارجی است، گزارش کنند.واشنگتن همچنین از 
این گایه کرده که دیپلمات های چینی قادر به طرح دیدگاه هایشــان به رسانه 
ها در سراســر آمریکا هســتند، در حالی که رسانه های دولتی چین نمایندگان 

آمریکا را نمی پذیرند.

 دیدار پوتین و لوکاشنکو، دوشنبه
 در روسیه

کاخ کرملین اعام کرد، رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه با الکساندر لوکاشنکو، 
رئیس جمهوری باروس که با بزرگ ترین اعتراضات در طول نزدیک به سه دهه 
حکومتش روبه روست، گفت وگو خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر 
لوکاشــنکو، نخستین دیدار رئیس جمهوری باروس از روسیه بعد از اعتراضاتی 
است که به خاطر پیروزی ماه گذشته او در انتخابات مورد مناقشه، به راه افتاده 
است.پوتین مشــتاق متحد کردن روسیه و باروس بوده و مسکو پیشنهادهای 
اخیر خود مبنی بر کمک نظامی را همراه با خواســته ادغام بیشتر، مطرح کرده 
است.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز جمعه گفت با این وجود، رهبران 
روســیه و باروس برنامه ای برای برگزاری کنفرانس خبری یا امضای هیچ گونه 
سندی را ندارند. وی افزود، مکان این »دیدار کاری« در روسیه، هنوز اعام نشده 
است.لوکاشنکو هفته گذشته گفت در جریان مذاکراتش با پوتین، برنامه داشته 

به تمام جزئیات مسائلی که برای دو کشور حساس و ظریف هستند، بپردازد.

 ترکیه دو روستای شمال عراق را
 به توپ بست

منابع عراقی دیروز )شــنبه( اعام کردند که توپخانه ارتش ترکیه دو روســتای 
اســتان »دهوک« در شــمال عراق را گلوله باران کرد.به گزارش ایرنا از رسانه 
های عراق، ارتش ترکیه اواخر شــب گذشــته روستاهای »ریسی« و »شیدنی« 
در شــمال منطقه »باتیفا« را با توپخانه هدف گرفت.  وبگاه کردی »شفق نیوز« 
نوشــت که گلوله باران این روســتاها منجر به آتش ســوزی گسترده در مزارع 
کشاورزی و همچنین جنگل های منطقه شده است.  بر اساس این گزارش، زمین 
های کشــاورزی و جنگل های منطقه به علت سخت گذر بودن و ناتوانی گروه 
های آتش نشان برای رسیدن به محل همچنان در آتش می سوزد.ترکیه پنجم 
سپتامبر )۱۵ شهریور(، پایان عملیات نظامی موسوم به »پنجه« را اعام کرد با 
وجود این جنگنده های این کشــور سه شنبه گذشته مناطقی از شمال عراق را 
بمباران کردند.  وزارت دفاع ترکیه شــنبه گذشته در بیانیه ای گفت که »شمار 
تروریســت هایی که از زمان آغاز عملیات پنجه توســط ارتش ترکیه در شمال 
عراق کشته شده اند به ۳۲۰ نفر رسیده است.« در بیانیه مزبور آمده است؛ این 
آمارها نشان می دهد که نیروهای ارتش ترکیه  عملیات »پنجه ببر« در شمال 
عراق برای جســت وجوی عناصر پ. ک.ک و نابودی تروریست ها را با موفقیت 
انجام داده اند.آنــکارا عملیات پنجه ببر را از اواخر خرداد در منطقه »هفتنین« 
شمال عراق علیه اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه )پ. ک.ک( آغاز کرد.

این دومین عملیات آنکارا علیه پ. ک.ک در شمال عراق پس از عملیات خرداد 
گذشته موسوم به »پنجه عقاب« بود.  ۲۱ مرداد در حمله پهپادی ترکیه به یک 
خودرو حامل مرزبانان عراقی در منطقه »سیدکان« در شمال استان اربیل اقلیم 

کردستان عراق، چهار نظامی از جمله دو فرمانده ارشد این کشور کشته شدند.

 آیا مذاکرات دوحه به ۴۰ سال جنگ 
در افغانستان پایان می دهد؟

 برخی از سیاستمداران ارشد از جناح های مختلف افغانستان از آغاز مذاکرات 
بین افغانســتانی صلح در دوحه قطر استقبال نموده و ابراز امیدواری کردند: 
این گفت وگوها شــروعی برای پایان دادن به جنگ ۴۰ ساله در این کشور 
باشد.»حامد کرزی« رئیس جمهوری ســابق افغانستان روز شنبه همزمان 
با شــروع مذاکرات بین افغانســتانی در قطر  با انتشــار بیانیه ای این گفت 
وگــو ها را خبری خوش و موجــب امیدواری زیاد برای افغان ها دانســت.

وی افــزود: این گفت وگوها یک فرصت واقعی بــرای برقراری صلح و ثبات 
پایدار و پایان دادن به درد و مصیبت مردم افغانستان بوده و شایان حمایت و 
استقبال همگانی است.کرزی دراین بیانیه تاکید کرد: مردم افغانستان انتظار 
دارند تا طرف های مذاکره کننده در دوحه، با درک مســؤلیت های اسامی و 
ملی خود برای برقراری یک صلح پایدار به منظور حفظ و تثبیت اســتقال 
کشــور، تحکیم وحدت ملی، توجه به منافع ملت مسلمان افغانستان و نیاز 
انکارناپذیر مردم این سرزمین به یک زندگی بهتر  و عزتمند در  پرتو عدالت، 
برادری و خواهری هر چه زودتر این گفت وگوها را به موفقیت برســانند.وی 
ابراز امیدواری کرد: صلحی در افغانســتان ایجاد شود که همه  از برکت آن 
بتوانیم به مداخات طوانی مدت بیگانگان در کشور خود پایان داده با حفظ 
ارزش های ملی و اســامی ، مقدرات سیاســی و اجتماعی را خود در دست 
خویش بگیریم.کرزی گفت: نیل به این خواسته می طلبد تا مذاکره کنندگان 
منافع کان ملی را بر خواســت های محدود و گذرا مرجح دانسته و با عطف 
توجه به امروز و آینده ســرزمین آبایی ما با روحیهٔ گذشــت و تسامح عمل 
نمایند.»عبدالســام ضعیف« سفیر ســابق گروه طالبان در پاکستان نیز در 
صفحه فیســبوک خود دراین زمینه نوشت: آغاز این نشست را به فال نیک 
مــی گیرم که یخ عدم آغاز مذاکرات آب شــد و خدای بــزرگ پایان آنرا با 
ثمر گرداند.»محمدکریم خلیلی« رهبر حزب وحدت اسامی افغانستان نیز 
از آغاز روند مذکرات بین افغانی اســتقبال کرد و گفت وگوها را یک فرصت 
تاریخــی و تکرارناپذیر برای قطع جنگ و تأمین ثبات پایدار در این کشــور 
دانست.حزب وحدت اســامی با انتشار اطاعیه ای از تمام طرف هایی که با 
تاش پیگیر و خودگذری به نفع مصالح کشــور، روند صلح را به این مرحله 
رساندند،قدردانی کرد و خواستار تداوم گفت وگوها تا حصول نتیجه شد.این 
حزب ابراز امیدواری کرد که صلح پایان جنگ درافغانســتان باشــد و تاکید 
کرد: جنگ زمانی به پایان واقعی خواهد رسید که صلح دربرگیرندهِ راه حل 
تمام نقاط منازعه برانگیز بوده و در زیر چتر صلح، تمام واقعیت ها و تنوعات 
کشــور امکان زیست باهمی داشته باشند.»احمدسعیدی« دیپلمات سابق و 
اســتاد دانشگاه هم دراین زمینه گفت: امیدواریم که این مذاکرات نتیجه ای 
مثبتی را برای پایان جنگ و قطع خونریزی با خود به همراه داشته باشد.وی 
افزود : اگر خدای ناکرده این مذاکرات ناکام شــود و به بن بست برسد برای 
مردم افغانستان نتایج منفی گسترده ای به دنبال خواهد داشت. عاوه براین 
شکست دراین مذاکرات پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بار 
دوم در انتخابات ریاســت جمهوری را  نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.این 
دیپلمات پیشــین افغانستان هشدار داد:  در صورت شکست مذاکرات صلح، 
توفان تروریسم نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای منطقه و فرا منطقه 
شدت خواهد یافت. اما برعکس اگر از این مذاکرات نتیجه ای مطلوبی حاصل 
شود، آینده افغانستان درخشــان و مردم رنج کشیده این سرزمین با آرامش 

خاطر برای فردایی روشن تر و بهتر امیدوار خواهند شد.

 اکتبر می تواند »سورپرایزی« برای اون
 و ترامپ باشد

یک کارشــناس مسائل کره در یک اندیشکده در کره جنوبی اعام کرد، ترامپ 
می تواند از مســاله کره شــمالی برای قوت بخشــیدن به فرصتی برای انتخاب 
مجددش اســتفاده کند و پیونگ یانگ هم می تواند پیش از انتخابات ریاســت 
جمهــوری نوامبر ایاات متحده با ترامپ توافقی را به امضا برســاند.به گزارش 
خبرگزاری یونهاپ، جئونگ سونگ-یون، تحلیلگر در موسسه کره ای »برای اتحاد 
مجدد« در گزارشی درباره آینده روابط کره شمالی و آمریکا عنوان داشت، سال 
آتی میادی می تواند یک بازه زمانی حســاس در تعیین خلع ساح اتمی کره 
شمالی باشــد.وی در این گزارش آورده اســت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا می تواند برای احیای محبوبیت خود از مساله کره شمالی بهره ببرد و کره 
شمالی نیز می تواند تعیین کند که بهتر است یک توافق با ترامپ باشد تا دولت 
بایدن. این پیش زمینه کلید پیش بینی به اصطاح »ســورپرایز اکتبر« است.در 
ادامه این گزارش آمده اســت: در کنار مساله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
پاندمی کرونا نیز فاکتور کلیدی تاثیر گذاری بر خلع ســاح اتمی کره شمالی و 
روابط بین پیونگ یانگ و واشــنگتن خواهد بود. بدتر شدن وضعیت گسترش 
ویروس کرونا اقتصاد کره شــمالی را بیش از پیش به ورطه ســقوط می کشاند 
و ممکن اســت به یک رویگردانی مردمی در این کشور منجر شود.در ادامه این 
گزارش همچنین آمده اســت: حمایت مردمی و اتحاد داخلی مستحکم در کره 

شمالی با بحران های دامنه دار ماندگار نخواهد بود.

جوزپ بورل: 
اتحادیه اروپا به اعمال تحریم علیه باروس 

مصمم است
رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد، این اتحادیه نسبت به تشدید 
خشونت ها در باروس متاسف بوده و تحریم هایی را علیه افراد مسئول سرکوب 
معترضان آرام و تقلب انتخاباتی در این کشــور اعمــال خواهد کرد.به گزارش 
خبرگزاری رویترز، وزرای کشــورهای عضو اتحادیه اروپا در تاش برای حمایت 
از معترضان مخالف دولت الکســاندر لوکاشــنکو، رئیس جمهوری باروس در 
حال بررســی تحریم هایی علیه مقام های ارشــد این کشور در پی تحوات پس 
از انتخابات مناقشه برانگیز ۹ اوت باروس هستند.دیپلمات های اتحادیه اروپا در 
حالی که یک ماه از راه افتادن اعتراضات باروس به نتیجه انتخابات این کشــور 
گذشــته، اعام کرده اند مذاکرات اتحادیه اروپا تحت تاثیر مناقشات ارضی میان 
قبرس و ترکیه در شرق مدیترانه قرار گرفته است.جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای عنوان کرد: اتحادیه اروپا بر عزمش برای اعمال 
تحریم علیه مقام های مســئول خشونت، سرکوب معترضان آرام و تحریم نتایج 
انتخابات در باروس تاکید می کند.به گفته بورل، این بلوک همچنین در صورت 
لزوم »تدابیر محدودیت کننده بیشــتری« در پیــش خواهد گرفت هر چند که 
جزئیات بیشــتری درباره آن مشخص نکرد.بورل خاطر نشان کرد، اتحادیه اروپا 
از بابت تشدید خشونت ها در باروس و تبعید اجباری اعضای مخالفان سیاسی 
این کشــور که »هر چه بیشتر نشان دهنده بی اعتنایی علنی به حاکمیت قانون 

است« اظهار تاسف می کند.

قطار عادی سازی در ایستگاه بحرین
عربستان سعودی در شطرنِج »عادی سازی روابط با تل آویو« سربازان بی اهمیت را 
به مصاف فرستاده است تا در صورت فراهم بودن شرایط، این کشور خود عادی سازی 
روابط با اسرائیل را علنی کند.قطار عادی سازی یا به عبارت دقیق تر، رسمیت یافتن 
روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، همانطور که از پیش هم مشخص بود، 
به ایستگاه بحرین رسید.همانطور که انتظار می رفت و پیش بینی شده بود،  )جمعه 
شــب( خبر عادی ســازی رابطه میان منامه و تل آویو از سوی دونالد ترامپ رییس 
جمهــوری آمریکا اعام کرد.به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
با اعام اینکه بحرین و رژیم صهیونیســتی بر سر عادی سازی روابط توافق کرده اند.، 
آن را یک رویداد تاریخی دیگر خواند.دونالد ترامپ در صفحه کاربری خود در توییتر 
نوشــت: یک گشــایش تاریخی جدیدی رخ داد، دو طرف دوست و بزرگ اسرائیل و 
بحرین به توافق صلح دســت یافتند. بحرین دومین کشور عربی است که ظرف ۳۰ 
روز با اسرائیل صلح برقرار می کند.رئیس جمهوری آمریکا همچنین بیانیه سه جانبه 
ایاات متحده، رژیم صهیونیســتی و بحرین را منتشــر کرد و از جزئیات این توافق 
عادی سازی روابط پرده برداشت.راساس بیانیه مشترک سران آمریکا، بحرین و رژیم 
صهیونیســتی، آنها در مورد »ایجاد روابط کامل دیپلماتیک بین اسرائیل و پادشاهی 
بحرین توافق کرده اند.در این بیانیه مشترک ادعا شده که این یک موفقیت تاریخی 
برای دستیابی به صلح! بیشتر در خاورمیانه است. گشودن گفت وگو و روابط مستقیم 
میان این دو جامعه پویا! و اقتصادهای پیشرفته برای تحول مثبت خاورمیانه و افزایش 
ثبات، امنیت و رفاه در منطقه ادامه خواهد داشت.طبق بیانیه مشترک منتشر شده، 
بحرین دعوت ترامپ برای حضور در مراســم امضای توافق عادی سازی روابط میان 
رژیم اسرائیل و امارات را که قرار است، در کاخ سفید در ۱۵ سپتامبر )۲۵ شهریورماه( 
برگزار شــود، پذیرفته است.بحرین دومین کشور عرب کوچک منطقه حاشیه خلیج 
فارس است که با دالی دونالد ترامپ به آغوش صهیونیست ها پناه برده است؛ پیش از 

آن یعنی در تاریخ ۲۳ مرداد ماه بود که رژیم صهیونیستی و امارات با انتشار بیانیه ای 
مشــترک، رسماً از عادی سازی روابط میان خود خبر داده بودند.البته بحرین بیش از 
سایر کشــورهای عربی و جلوتر از آنها در این مسیر گام برداشت؛ آن هم درست در 
زمانی که نخســتین گام برای اجرایی شدن طرح معامله قرن در این کشور برداشته 
شد. برگزاری نشســت اقتصادی معامله قرن در بحرین که از ماه ها پیش انجام شد، 
نشــان داد که بی تردید بحرین در این مسیر متفاوت از سایر دوستان عربی خود در 
خلیج فارس نیست.نکته مهم آن اســت که دلیِل انتخاب امارات و بحرین به عنوان 
نخستین کشورها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، در چارچوب ساختار 
تشــکیل دهنده این کشورها و وابســتگی دیکتاتورهای عربی به رژیم صهیونیستی 
تفسیر می شود؛ رژیم های دیکتاتوری که پایداری و تضمین حیات سیاسی خود را در 
امتیازدهی به رژیم صهیونیستی می دانند و برخی از آنان بر پایه یک توافق انگلیسی 
یا آمریکایی شکل گرفته اند. برخی از این رژیم های دیکتاتوری همچنین فاقد استقال 
سیاسی و پشتوانه مردمی هستند.بیشتر کشورهایی که در چارچوب روابط بین الملل 
به آنها کشــورهای کوچک یا ذره بینی گفته می شود، یا بر اساس توافق های سیاسی 
شــکل گرفته اند و بر اساس مؤلفه ها و شاخص های تشــکیل دهنده ملت به دنبال 
فرصتی برای تداوم قدرت خود و یا حتی حذف رقبای سیاسی در داخل هستند یا به 
دلیل فقدان همین عناصر درصدد همراهی و همگرایی با سیاست های آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی در عرصه منطقه ای و جهانی هستند.، قدرت و میزان تأثیرگذاری این 
کشورها در عرصه افکار عمومی ملت های عربی آنچنان نیست که بتواند نقش برجسته 
ای در پرونده فلســطین ایفا کند و دقیقاً به همین خاطر است که اسرائیل و ترامپ 
این کشورها را به عنوان ایستگاه نخست عادی سازی روابط انتخاب کرده اند؛ چراکه از 
طرفی به دلیل نداشتن ظرفیت و اشتراکات ملی و ترکیب جمعیتی ناهمگون نگران 
واکنش های مردمی در این کشــورها نیستند و از سوی دیگر می تواند معیار و سنگ 

محک خوبی برای سنجش واکنش سایر ملت های اسامی و عربی در برابر این فرآیند 
خطرناک و تهدید آمیز باشــد.بخش زیادی از جمعیت امارات را خارجی ها تشکیل 
می دهند. از طرفی این کشــورها از لحــاظ تأثیرگذاری تاریخی و فرهنگی بر پرونده 
فلسطین، اهمیت راهبردی ویژه ای ندارند. در عوض، این کشورها در راستای تقسیم 
مأموریت هایی ایفای نقش می کنند که آمریکا از پیش تعریف کرده است.با این حال 
باید بر این نکته تأکید کرد که ترامپ به جز آنکه به دنبال استفاده انتخاباتی از موضوع 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، احساس می کند اگر با این امارت ها و 
جزایر به نتیجه برسد آنگاه مسیر عادی سازی روابط با اسرائیل برای کشورهای دیگر 
فراهم خواهد شــد یا دست کم هزینه های آن کاهش خواهد یافت.عربستان سعودی 
در این بازی شطرنج سربازان و پادوهای بی اهمیت را به مصاف فرستاده است تا در 
صورت فراهم بودن شرایط، خود این کشور عادی سازی روابط با اسرائیل را علنی کند. 
این موضوع حتی با مصری ها هم مطرح شده است.البته آنها همچنان منتظر واکنش 
ملت های عربی و اسامی نیز هستند. در اینجاست که »عبدالفتاح السیسی« رئیس 
جمهور مصر و برخی پادشاهان عربی از این روند حمایت می کنند. مشخص است که 
شــاید ایستگاه بعدی- البته چنانچه ارزیابی ها به آنها این اجازه را بدهد- کشورهای 
مهم عربی باشــند که نقش مهمی در عرصه سیاسی فلسطین ایفا می کنند.در کل 
می توان گفت که عربســتان سعودی در این بازی شطرنج ســربازان و پادوهای بی 
اهمیت را به مصاف فرســتاده است تا در صورت فراهم بودن شرایط، خود این کشور 
عادی سازی روابط با اسرائیل را علنی کند. این موضوع حتی با مصری ها هم مطرح 
شــده است.بی تردید این شوی سیاسی آمریکا تنها مصرف انتخاباتی دارد و می توان 
آن را در راســتای طرح هایی چون معامله قــرن، طرح الحاق کرانه باختری، ضمیمه 
شدن بخش هایی از جوان اشغالی، انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس 

و اکنون نیز عادی سازی روابط با کشورهای عربی ارزیابی کرد.

 انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی توزیع واکســن کرونا را »مأموریت قرن« خواند 
و هشــدار داد که حمل ونقل هوایی میلیاردها دوز واکســن نیازمند آمادگی هزاران 
هواپیمای غول پیکر باری و تجهیزات سردخانه ای خواهد بود.تارنمای شبکه تلویزیونی  
ای بی سی گزارش داد که همزمان با تاش کشورها برای ساخت واکسن کووید ۱۹، 
یک ســازمان فرامرزی که اغلب شــرکت های هواپیمایی جهان عوض آن هستند، از 
دولت ها خواست تا خود را آماده عملیات پیچیده جابجایی میلیاردها دوز واکسن کنند.

الکساندر دو جونیاک مدیرعامل انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی )یاتا( گفت: انتقال 
سالم واکسن های کووید ۱۹ برای صنعت ترابری هوایی جهانی مأموریت قرن قلمداد 
می شود.به گفته این انجمن، حمل ونقل سریع و رضایت بخش و توزیع هر واکسنی بدون 

برنامه ریزی حساب شــده ممکن نبوده و این فرآیند با توجه به وضعیت فعلی صنعت 
هوانوردی چالش برانگیز خواهد بود.دوجونیاک گفت: دولت ها به خصوص در جهان در 
حال توسعه باید در برنامه ریزی برنامه واکسیناسیون ماحظات بسیار دقیقی در مورد 
ظرفیت محدود ترابری هوایی مد نظر قرار دهند. اگر مرزها بســته، سفرهای هوایی 
لغو، ناوگان هوایی زمین گیر و کارکنان در مرخص باشــند، ظرفیت تحویل واکسن ها 
به شدت کاهش خواهد یافت.یاتا اعام کرده که تحویل یک دوز واکسن به ۷ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون نفر مردم جهان بــه ۸ هزار هواپیمای باری غول پیکر نیاز دارد. عاوه 
بر مشــکات ناشــی از وضعیت فعلی صنعت هوانوردی، یاتا از طرف های دخیل در 
حمل ونقل واکسن خواسته تا دیگر چالش های تدارکاتی را نیز در نظر گیرند.تارنمای 
ای بی سی به نقل از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا افزود: واکسن ساخت 
شــرکت آمریکایی فایزر باید در دمای ۷۵- درجه سانتی گراد و واکسن شرکت مدرنا 
در دمای ۱۵- سانتی گراد نگهداری شوند.واکسن های تعدادی از شرکت ها در مراحل 
آخر آزمایش های بالینی قرار داشته و انتظار می رود تا اوایل آذر نتیجه این مرحله نیز 
مشخص شده و شرکت های تولیدکننده واکسن برای کسب مجوزهای ازم اقدام کنند.

گزیده خبر

 مأموریت قرن؛ 
توزیع جهانی واکسن کرونا
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به تمامی بیماران کرونایی بهبود یافته توصیه می شود که کماکان از 
ماسک استفاده کنند و باا بودن آنتی بادی نباید بهانه ای برای عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی بهبودیافتگان باشد. حدود ۵ 
ویروس تنفسی شایع از مهر ماه به بعد در جامعه شروع به چرخش 
می کنند که روش محافظت در برابر تمامی این ویروس ها اســتفاده 
از ماســک معمولی و شست و شــوی مرتب دست هاست، گفت:  به 
عبارت دیگر پوشش ماســک افراد را از ابتا به انواع ویروس ها اعم 
از ویروس های ســرماخوردگی ســاده، کرونــا ویروس های فصلی، 
کووید ۱۹ و ســایر ویروس های تنفسی ایمن می کند. عائم فعلی 
کرونا همان عائم گذشته است، با ضعف و بیحالی شروع می شود و 

مبتایان در ۵۰ درصد موارد تب دارند. 

ستاره شناســان قوی ترین میدان مغناطیسی شــناخته شده در 
جهان را کشف کردند. ستاره شناسان قوی ترین میدان مغناطیسی 
مشاهده شده در جهان را کشف کرده اند. آنها با مطالعه سیگنال های 
پرتوی ایکس قوی از یک ستاره نوترونی، محاسبه کردند که میدان 
مغناطیسی آن ده ها میلیون برابر قوی تر از هر میدان مغناطیسی 
ایجاد شده در آزمایشگاه های زمین است. این ستاره نوترونی موسوم 
به "GR J۱۰۰۸-۵۷" به یک زیرمجموعه بســیار خاص تعلق دارد؛ 
یک "تپ اختر" اشــعه ایکس در حال تجمیع. این ستاره به عنوان 
یک "تپ اختر"، پرتوهای الکترومغناطیسی قدرتمندی ساطع می 
کند که به صورت دوره ای مانند نور یک فانوس دریایی زمین را فرا 

می گیرد و از آن عبور می کند.

بســیاری از پژوهش ها، یافتن آر.ان .ای کروناویــروس را در نمونه های 
مدفوع بیماران مبتا به کووید-۱۹ گزارش داده اند. برخی از این بیماران، 
به اســهال هم مبتا بودند و این نشــان می دهد که ویروس بر دستگاه 
گوارش آنها نیز اثر گذاشــته است. ممکن است که آر.ان .ای ویروس، با 
قورت دادن بزاق دهان و یا وارد شــدن ذرات حامل ویروس به مجرای 
تنفسی، منتقل شده باشد. نمونه های مدفوع به دست آمده از فاضاب در 
حال حاضر برای بررسی شیوع کووید- ۱۹ در شهرهای سراسر جهان، 
در برخی از دانشگاه ها مورد بررسی هستند. برخی از پژوهش ها نیز نشان 
داده اند که آران ای کروناویروس، در دستشویی بیمارستان ها وجود دارد. 
پژوهش دیگری نشــان می دهد که با زدن دکمه تخلیه توالت فرنگی، 

ذرات ویروس در فضای باای آن منتشر می شوند. 

 5 ویروس تنفسی که 
از مهر ماه شایع  می شود

قوی ترین میدان مغناطیسی 
جهان کشف شد

آیا کووید-19 از طریق مدفوع 
منتقل می شود؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

شلیک موشک قادر در رزمایش ذوالفقار ۹۹ ارتش

 تُحفهٔ جدید ، دنا پاس توربو اتوماتیک 600 میلیون
دربارهٔ وضع این روزهای بازار خودروی کشور هیچ حرفی نمی توان زد. مضحک، عجیب، مسخره، با کدام کلمه می توان این اوضاع را توصیف 
کرد؟ آیا به ذهن کســی خطور می کرد که روزی چهارچرخه های داخلی )حیف از نام خودرو که روی این ارابه های مرگ گذاشــته شود( 
قله های چند صد میلیون تومانی را یکی پس از دیگری فتح کنند؟ حال در میان این مسابقهٔ قیمت، طی چند روز اخیر تُحفهٔ جدیدی به 
بازار آمده که همه را ضربه فنی کرده است. تحفه ای بنام دنا پاس توربو اتوماتیک که اوج توانایی های صنعت به اصطاح خودروسازی کشور 
پس از نیم قرن سابقه محسوب می شود. ایران خودرو به تازگی اولین نمونه های پیش فروش شدهٔ این ماشین را با قیمت نهایی ۲۵۲ میلیون 
تومان به خریداران تحویل داده است که شاید فکر کنید قیمت گزافی برای خودرویی با پلت فرم سی سال پیش باشد اما صبر کنید، این 
تمام ماجرا نیســت! قیمت پاس توربو اتوماتیک در بازار بافاصله به مرز نیم میلیارد تومان رســید و گویا در حال فتح قلهٔ ۶۰۰ میلیون 
تومان است! با دیدن این ارقام جز حیرت چه می توان کرد؟ آیا احیاناً کسی نمی خواهد نظارتی بر این اوضاع مضحک داشته باشد؟ چه توقع 
بی جایی آن هم وقتی جناب شیوا، رئیس شورای رقابت می فرمایند قیمت گذاری خودروهای داخلی منصفانه است! منصفانه؟! مطمئنید 
که با معنی این کلمه آشنایی دارید؟ قیمت کارخانه ای ۸۰ میلیونی برای تیبایی که ۲۵ میلیون هم برای آن زیاد بود منصفانه است؟ مگر 
سال ها بر طبل توخالی افزایش داخلی سازی خودروها نکوفتید که فان درصد و بَهمان مقدار از این چهارچرخه ها کامًا تولید داخل است و 
تنها اندکی وابستگی وارداتی دارند؟ پس چه شد که حاا قیمت آن ها را با دار می سنجید و تا نرخ دار باا می رود سریعاً چند َده میلیون 

تومان به قیمت این زباله های چرخ دار اضافه می کنید؟

پریسا عرب: تنها در ارتفاع 1900 متری تمرین می کنم
بانوی دونده ایران می گوید بدون رقیب و تنها در ارتفاع هزار و ۹۰۰ متری تمرین می کند و به دنبال جابجایی رکود ملی در مســابقات 
قهرمانی باشگاه های کشور است. پریسا عرب، دونده استقامت و نیمه استقامت ایران در مرحله اول مسابقات دوومیدانی باشگاه های کشور 
زمان ۱۷:۳۲.۶۳ را ثبت کرد و رکورد باشگاهی این ماده را که پیش از این با زمان ۱۷:۴۰.۵۷ در اختیار خودش بود، جابجا کرد. عرب 
گفت: عملکردم در مســابقات قهرمانی باشــگاه ها قابل قبول بود. روز اول در ماده ۵۰۰۰ متر شرکت و رکورد باشگاهی را جابجا کردم و 
روز دوم هم در ماده ۱۰۰۰۰ متر اول شــدم. این رکوردشــکنی ها واقعا سخت است چون رقیبی ندارم و با خودم رقابت می کنم از طرف 
دیگر در باد می دوم که همین کار را سخت تر می کند. او به تاش برای جابجایی رکورد ملی در مرحله دوم قهرمانی باشگاه ها اشاره کرد 
و گفت: همه تمرکزم را به کار می گیرم  که در مرحله بعد رکورد ملی را بزنم. با اینکه فاصله مراحل قهرمانی باشگاه ها با هم کم است 
اما تاش می کنم تا این کار را انجام دهم. این دونده به سختی هایی که برای حضور موفق در دوومیدانی کشیده است اشاره و بیان کرد: 
سختی های زیادی کشیده ام. بدون مربی و رقیب در ارتفاع ۱۹۰۰ متر تمرین می کنم که شاید هر دختری این سختی را قبول نکند. با این 
حال برای مسابقات هفته ای ۱۵۰ کیلومتر تمرین می کنم و از آنجایی که سختی و زحمت زیادی می کشم، رقابت برایم راحت تر می شود. 

بخار مرکز خاکی نقاب قّبهٔ خضرارآمد ساج گون اری ز روی ساج گون ریا چو وندد ه هم  گویی  ه ر دشت است سیمابی
گهی چون  خرمن  مشک  است ر پیروزه  گون مَفرَشچو از هم بگسلد گویی مگر کشتی است ر ریا
گارگون صحرا گهی چون تودهٔ ریگ است ر زن

گهی چون تّل خاکستر فراز کوه پ میناگهی چون شاخ نیلوفر میان باغ پُ رگس گهی لؤلؤ فشان آید ه ر خار و ه ر خاراگهی کافور بار آید ه ر کوه و ه ر امون ه  کافور پاشیدن بود چون عاقلی شیداه لؤلؤ پاگندن بود چون عاملی حار

پیشنهاد

چهره روز

فرهنگ

جایزه هیات داوران مستقل جشنواره فیلم ونیز و جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان به دو فیلم 
ایرانی »جنایت بی دقت« و »دشت خاموش« رسید. چهاردهمین دوره جوایز »بیساتوی« طایی 
که ساانه از سوی هیات داورانی مستقل و به موازات جشنواره ونیز برگزار می شود و برگزیدگان 
خود را از میان فیلم های حاضر در این رویداد سینمایی انتخاب می کنند، امسال جایزه بهترین 
فیلمنامه خود را به شــهرام ُمکری و نسیم احمدپور برای فیلم »جنایت بی دقت« داد. همچنین 
)فیپرشی( حاضر در جشنواره ونیز هم »دشت  هیات داوران فدراسیون بین المللی منتقدان فیلمـ 
خاموش« ساخته احمد بهرامی را به عنوان بهترین فیلم جشنواره ونیز ۷۷ انتخاب کردند. »جنایت 
بی دقت« و »دشت خاموش« هر دو نماینده سینمای ایران در بخش افق های هفتاد و هفتمین 
جشنواره فیلم ونیز هستند. بابک کریمی، راضیه منصوری، ابوالفضل کاهانی، محمد ساربان، عادل 
یراقی، محمد بهرازنیا و بهزاد دورانی بازیگران فیلم جدید و ۱۳۹ دقیقه ای شهرام ُمکری با عنوان 

»جنایت بی دقت« هستند. 

خدایان تشنه اند
خدایان تشنه اند اثری برجسته از نویسنده فرانسوی، آناتول 
فرانس است، کسی که او را پادشاه نثر فرانسه لقب داده اند. 
شاید بد نباشد قبل از خواندن کتاب به پیشینه نویسنده 
در رابطه با پدیده انقاب توجه شود. آناتول فرانس مدام 
به انقاب می اندیشید. پدرش از نگهبانان شارل دهم بود 
که با وقوع انقاب ۱۸۳۰ از ارتش رانده شــد. خود او نیز 
در انقاب ۱۸۴۸ چهارســاله بود، در تمام دوران کودکی 
و نوجوانی ناگزیر تاثیر فرازونشــیب سیاسی کشور را در 
زندگی فردی و اجتماعی دیده بود. پیش از سی سالگی 
نیز کشــتار خونین کمون ۱۸۷۱ را شاهد بود. همچنین 
پدرش در کار فــروش کتاب های مربوط به انقاب کبیر 
شهرت داشت. بنابراین به طور کلی اغراق نیست اگر او را 
از خبرگان مسائل انقاب کبیر بدانیم. ماجرای رمان خدایان تشنه اند در بستری خاص و پر التهاب پس 
از انقاب کبیر فرانســه می گذرد، شخصیت اصلی کتاب، اواریست گاملن، جوانی ساده و نقاش است که 
در عین داشتن روحی طاغی، نظریاتی تعصب آمیز نسبت به انقاب دارد. اواریست گاملن، جوانی ست با 
روحی پاک و عدالت خواه و هنردوســت با آرمان هایی انقابی و پاک. جوانی که به شدت تحت تأثیر افکار 
ژان پل مارا )یکی از رهبران تندرو انقاب کبیر فرانسه( و ماکسیمیلین روبسپیر )از سرشناس ترین رهبران 
انقاب فرانسه که پس از انقاب دوره ی وحشت به راه انداخت و سرانجام خود به تیغ گیوتین اعدام شد( 
قرار داشت؛ اواریست طی اتفاقاتی عضو هییٔت منصفه دادگاه انقاب می شود، شور انقابی و تعصباتی که 
نسبت به انقاب دارد به مرور از او موجودی خونخوار و سفاک و بی رحم می سازد، موجودی که وقتی در 
مقام انصاف و عدالت قرار می گیرد، حاضر به ریختن خون های زیادی می شود؛ تا جایی که گیوتین تبدیل 

به شیئی مقدس برای او می شود و رفته رفته تصوری دینی و عرفانی از مجازات پیدا می کند!

آناتول فرانس
 آناتول فرانس در ســال ۱۸۴۴ به دنیا آمد و پسر کتاب 
فروشی به نام »فرانســوا« بود که نام مستعار »فرانس« 
را از او گرفته  اســت. در کتاب خدایان تشنه اند حکایت 
زندگی و فعالیت اجتماعی و انقابی نقاشــی را شــاهد 
هســتیم که در عین داشــتن روحی طاغــی، نظریاتی 
تعصب آمیز نیز نسبت به انقاب دارد. نویسنده زندگی پر 
تاطم این نقاش را در کوران وقایع انقاب کبیر فرانسه 
دنبال می کند و تصویر روشــی از زندگی خصوصی او تا 
عضویتش در دادگاه انقاب و مسائل روزمره دوره خفقان 
و ارعاب، پیش چشم خواننده می گذارد. آناتول تیبو که 
در ادبیات نام فرانس را برای خود انتخاب کرد در ســال 
۱۸۴۴ در پاریــس به دنیا آمد. پدرش کتاب فروش بود و 
شیفتگی به آثار بزرگ ادبی را از همان دوران کودکی در فرزند خود برانگیخت. در دبیرستان شاهکارهای 
یونان و روم باســتان آشنا شــد و از ابتدای جوانی عقایدی بشردوستانه داشت. مدتی بعد برای گذران 
زندگی از پدر جدا شــد و به کار در کتاب فروشــی های پاریس پرداخت و با بزرگان آن زمان آشنایی به 
هم زد. سال های برای روزنامه نقد ادبی می نوشت و با انتقاد شدید از گنگ بودن اشعار سمبولیست ها و 
بی پردگی وصف های ناتورالیست ها ذوق کاسیک خود را نشان داد. فرانس همچنین از مسائل سیاسی 
دوری می جست و از این رو به هنرمند وارسته شهرت یافت. پس از یک سری اتفاقات از همسر خود نیز 
جدا شــد. کار در کتابخانه و نقد ادبی را کنار گذاشت و با چرخش شگفت انگیز سیاسی، به یاران امیل 
زوا پیوست. با نگارش های خود به بررسی زندگی روزانه مردم فرانسه پرداخت و پس از جنگ جهانی 
اول به صف مبارزان چپ پیوســت و توانست در سال ۱۹۲۱ جایزه نوبل را از آن خود کند. سرانجام در 

سال ۱۹۲۴ در اوج افتخار چشم از جهان فروبست.

سینمای ایران فعا دو جایزه در ونیز گرفت


