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رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی نسبت به انتشار آگهی ها در خصوص »وکالت تضمینی« هشدار داد و خواستار پیگیری قضایی این وکا شد.به گزارش 
رسانه قوه قضاییه، آیت اه سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کااهای اساسی مورد 
نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.رئیس قوه قضاییه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات 
و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.آیت اه 

رئیسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: ....

www.sobh-eqtesad.ir

 رئیسی: 
دولت به سودجویان اجازه اخال در بازار را ندهد

info@sobh-eqtesad.ir

چرا و چگونه حزب اللهی شویم
در قــران مجید، در ســوره مائــده، در آیــه ۵۶ عبارتی از طرف 
پــروردگار متعال آمده اســت که تکلیف همه بشــریت را معلوم 
فرموده است و آن جمله این است که:» فان ِحْزُب اهِ ُهُم الْغالُِبوَن 
در خصوص تفسیر این آیه نیز امام صادق علیه السام میفرمایند: 
» نَْحُن َو ِشــیَعُتَنا ِحْزُب اَهِ َوِحْزُب اهِ ُهُم الْغالُِبوَن« امام صادق 
)علیه الســام( میفرمایند: » ما و شــیعیانمان حزب خداییم؛ و 
حزب خدا )گروه خداپرستان( پیروزند«. ) تفسیر اهل بیت علیهم 
الســام ج۴، ص۱۲۶ بحاراأنوار، ج۴، ص۲۵/ نورالثقلین( حال و 
با این یک جمله میتــوان فهمید که منظور از پیروزی در خلقت 
تمسک نمودن به حزب خداست و هر کس حزب اللهی شود هم 
پیروز است و هم رستگار. لذا باید دید چگونه حزب اللهی شویم؟ 
در ایــن خصوص معلــم اخاق و پیر دیر عرفــان و خلوص حاج 
میرزا اســماعیل دوابی ۱۵ توصیه ارائــه فرموده اند که هرکس 
این توصیــه ها را بجان برگیرد امید نجات بــر او متصور خواهد 
بــود و آن توصیه ها اینهاســت: » اول ـ هر وقــت در زندگی ات 
گیری پیش آمد و راه بندان شــد، بدان خدا کرده است؛ زود برو 
با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشــتی که راهم را بســتی؟ 
در اصل ایشــان میفرمایند: در این عالم *هر کس گرفتار است، 
در واقــع گرفته ی یار اســت. * دوم -  زیارتت، نمازت، ذکرت و 
عبادتــت را تا زیارت بعد، نمــاز بعد، ذکر بعد و عبادت بعد حفظ 
کن؛ کار بد، حرف بد، دعوا و جدال نکن و آن را ســالم به بعدی 
برســان. اگر این کار را بکنی، دائمی می شــود؛ دائم در زیارت و 
نمــاز و ذکر و عبادت خواهی بود و به عبارتی )الطاعه بعد الطاعه 
دلیل علی قبول الطاعه(. سوم - اگر غام خانه  زادی پس از سال 
ها بر سر سفره صاحب خود نشســتن و خوردن، روزی غصه دار 
شــود و بگوید فردا من چه بخورم؟ این توهین به صاحبش است 
و بــا این غصه خوردن صاحبــش را اذیت می کند. بعد از عمری 
روزی خدا را خــوردن، جا ندارد برای روزی فردایمان غصه دار و 
نگران باشــیم. به عبارتی خدای متعال اول رزوی ات را داده بعدا 
گفته بســم آه. چهارم - گذشته که گذشت و نیست، آینده هم 
که نیامده و نیســت. غصه ها مال گذشته و آینده است، حاا که 
گذشته و آینده نیست، پس چه غصه ای؟ تنها حال موجود است 
کــه آن هم نه غصه دارد و نــه قصه. پنجم - موت را که بپذیری، 
همه ی غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود. وقتی با حضرت 
عزرائیل رفیق شوی، غصه هایت کم می شود. آمادگی موت خوب 
اســت، نه زود مردن. بعد از این آمادگی، عمر دنیا بسیار پرارزش 
خواهد بود. ذکر موت، دنیا را در نظرت کوچک می کند و آخرت 
را بزرگ. آمادگی باید داشــت، نه عجله برای مردن. ششم - اگر 
دّقت کنید، فشــار قبر و امثال آن در همین دنیا قابل مشــاهده 
اســت؛ *مثل بداخاق که خود و دیگران را در فشار می گذارد.* 
هفتم - تربــت، دفع با می کند و همه ی طوفان ها و زلزله ها با 
یک سر سوزن از آن آرام می شود. مؤمن سرانجام تربت می شود. 
اگر یک مؤمن در شــهری بخوابد، خداوند با را از آن شــهر دور 
می کند. هشــتم -هر وقت غصه دار شدید، برای خودتان و برای 
همه مؤمنیــن و مؤمنات از زنده ها و مرده ها و آنهایی که بعدا« 
خواهند آمد، اســتغفار کنید. *غصه دار که می شوید، گویا بدنتان 
چین می خورد و اســتغفار که می کنید، این چین ها باز می شود. 
روح اطو کشیده یعنی همین * نهم -تا می گویم شما آدم خوبی 
هستید، شما می گویید خوبی از خودتان است و خودتان خوبید. 
خدا هم همین طور اســت. تا به خدا می گویید خدایا تو غّفاری، 
تو ســّتاری، تو رحمانی و خدا می فرماید خودت غّفاری، خودت 
ســّتاری، خودت رحمانی و کار محبت همین اســت. پس باید با 
خــدا نجوا کنیم، همانگونه که فرزند با مادرش..  دهم- *با تکرار 
کردن کارهای خوب، عادت حاصل می شود. بعد عادت به عبادت 
منجر می شــود. عبادت هم معرفت ایجــاد می کند. بعد ملکات 
فاضله در فرد به وجود می آید و نهایتا« به وایت منجر می شود. 
* یازدهم - خدا عبادت وعده ی بعد را نخواســته اســت؛ ولی ما 
روزی سال های بعد را هم می خواهیم، در حالی که معلوم نیست 
تا یک وعده ی بعد زنده باشــیم. دوازدهــم ـ لبت را کنترل کن 
ولو به تو ســخت می گذرد، گله و شکوه نکن و از خدا خوبی بگو. 
حّتــی به دروغ از خدا تعریف کن و این کار را ادامه بده تا کم کم 
بر تو معلوم شود که به راستی خدا خوب خدایی است و آن وقت 
هــم که به خیال خودت به دروغ از خــدا تعریف می کردی، فی 
الواقع راست می گفتی و خدا خوب خدایی بود. سیزدهم - از هر 
چیز تعریف کردند، بگو مال خداســت و کار خداست. *نکند خدا 
را بپوشانی و آنرا به خودت یا به دیگران نسبت بدهی* که ظلمی 
بزرگ تر از این نیســت. اگر این نکته را رعایت کنی، از وادی امن 
ســر در می آوری. هر وقت خواستی از کســی یا چیزی تعریف 
کنــی، از ربت تعریف کن. بیا و از این تاریخ تصمیم بگیر *حرفی 
نزنــی مگر از او،* هر زیبایی و خوبی که دیدی رب و پروردگارت 
را یاد کن، همانطور که امیرالمؤمنین علیه الســام در دعای دهه 
 ی اول ذیحجــه می فرماید: به عــدد همه چیزهای عالم ا اله اا 
اه بگــو » چهاردهم- دلهای مؤمنین که به هم وصل می شــود، 
آب ُکر اســت. وقتی به علی علیه الّسام مّتصل شد به دریا وصل 
است. شخِص تنها آب قلیل است و در تماس با نجاست نجس می 
شــود، ولی آب ُکر نه تنها نجس نمی شــود، بلکه متنجس را هم 
پــاک می کند » پانزدهم - هر چه غیر خداســت را از دل بیرون 
کن. در * »اّا« * تشــدید را محکــم ادا کن، تا اگر چیزی باقی 
مانده، از ریشــه کنده شــود و وجودت پاک شود. آن گاه »اه«را 
بگو)طوری که( همه ی دلت را تصرف کند. اگر باور این باشد که 
عالم محضر خدای متعال اســت پس چاره ای نیست جز خدایی 
شدن و فرجی بر انســان متصور نیست جز مشیت او فلذا از این 

توصیه ها به سادگی نگذریم. 
والسام

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

علی باقری معاون امور بین الملل قوه قضاییه نسبت به مداخات برخی سفارتخانه های اروپایی در امور داخلی ایران اعتراض شدیدالحن خود را اعام کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری، معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به 
فضاسازی های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان، اظهار داشت: کشورهای اروپایی که سابقه طوانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش ساح های 

کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.

تحریم کنندگان داروی مردم ژست حقوق بشری نگیرند
علی باقری افزود: کشورهای اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریم های ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود 
به طور دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات می کند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آنها نمی دهد، نمی توانند مدعی حقوق بشر باشند.وی در ادامه 
به طرح این پرسش از غربی ها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته جمعی 
ده ها کودک، زن و مرد بی گناه در فلسطین و یمن به وسیله ساح های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و 

حکم قتل انسان های بی گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟

دستگاه قضایی موظف به دفاع از استقال ملی است
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که ملت ایران به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهد، افزود: ملت ایران در طول چهار دهه 
گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم سااری اسامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت 
بیگانگان خواهد ایستاد.باقری همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه های مسئول در جمهوری اسامی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می دانند تا از کیان 
اســتقال ملی دفاع نمایند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشــورمان دخالت کند.وی تصریح کرد: از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران 
آغشته است و مسئول ترور ۱7هزار شهروند بی گناه ایرانی هستند، همین انتظار می رود که در پایتخت کشورهای اروپایی فریاد بزنند »قاتل راهت ادامه دارد« 
ولی تعجب افکارعمومی این است که چرا اروپایی ها اجازه می دهند تا تروریست ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند!

هشدار به برخی سفرا: ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و بلندگوی اپوزیسیون نشوید
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را ُکند می کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسامی 
قوه قضاییه را کوچک می کند، از ســفرای برخی کشــورهای غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده اند، ااقل ادب دیپلماتیک را 

رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به سفر »رافائل 
گروسی« به ایران، گفت: با تدبیر بزرگان نظام و در 
حالی که دشــمنان روی چالش پیش آمده، خیلی 
ســرمایه گذاری کرده بودند کارها در مسیر صحیح 
آغاز احداث زیرســاخت های  قرار گرفت.مراســم 
فاز دوم پروژه تولیــد ایزوتوپ های پایدار به روش 
سانتریفیوژ گازی شنبه گذشته با حضور علی اکبر 
صالحــی، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
انرژی اتمــی و جمعی از معاونیــن و مدیران این 
سازمان در مجتمع هســته ای شهید علیمحمدی 
فردو برگزار شــد.فازاول این پروژه با عنوان امکان 
ســنجی ایزوتوپ های پایدار با تلوریــم و زنون با 
ماشین سانتریفیوژ IR۱ و با همکاری روسیه پیشتر 
با موفقیت به اجرا در آمده بود.معاون رئیس جمهور 
با بیان اینکه غنی سازی فقط غنی سازی اورانیوم 
نیســت، گفت: در ادامه پروژه غنی سازی اورانیوم 

می توانیم به غنی ســازی عناصر دیگــر بپردازیم. 
تعــدادی از عناصر جدول مندلیــف، حدود ۲۵۶ 
ایزوتوپ پایدار دارند. ایزوتوپ های پایدار کاربردهای 
وســیعی از جمله در صنعت، بهداشت، کشاورزی، 
میراث فرهنگی و باســتان شناسی دارند.صالحی با 
اشاره به همکاری پس از برجام سازمان انرژی اتمی 
ایران با روس ها در حوزه تولید ایزوتوپ های پایدار 
در سطح آزمایشــگاهی، اظهار داشت: وارد عرصه 
جدیدی شــده ایم و خوشــبختانه قدم های بلندی 
برداشته ایم. در این راستا زیرساخت های اولیه تولید 
نرم افزارهای مورد نیاز نیز فراهم شــده است.وی با 
 IR۱ بیان اینکه در حال حاضر از ســانتریفیوژهای
برای غنی سازی ایزوتوپ های پایدار مثل تلوریم و 
زنون به صورت پایلوت استفاده می کنیم و در نظر 
داریم این مسئله را به سطح صنعتی برسانیم، افزود: 
لذا امروز ساخت مجموعه ساختمانی با حدود هفت 
هزار متر مســاحت که دارای آزمایشــگاهی مجهز 
است را آغاز می کنیم. این آزمایشگاه تجهیزات بسیار 
پیشرفته ای خواهد داشت که بخشی از آن را تامین 
کرده ایم و بخشی را انشاءه در آینده تامین خواهیم 

کرد.رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: ما می خواهیم 
در مســئله ای که حقمان است اراده خودمان را به 
جبارترین نظام جهان تحمیــل کنیم و در مقابل 
او تمکیــن نکنیم. وی افزود: برخی پروژه ها در این 
دوره انشاءه به نتیجه می رسند و برخی نیمه کاره 
می مانند. البته بخش عمده کارها انجام شده است. 
سازمان الحمده در حوزه های بهداشت و سامت، 
رادیوداروهــا، رصد و فناوری هــای جدید از جمله 
فناوری های کوانتومی، غنی ســازی، ایزوتوپ های 
پایدار، اکتشاف و اســتخراج، نیروگاه های جدید و 
دیگر حوزه ها دســتاوردهای ارزشــمندی داشته و 
بــا قوت پیش می رود.رئیس ســازمان انرژی اتمی 
ایران با بیان اینکه این ســازمان یکی از نمادهای 
اقتدار جمهوری اسامی ایران است، گفت: هرچند 
فعالیت های صلح آمیز آن همواره در چالش با جهان 
استکباری بوده اما همیشه خوش درخشیده است. 
ایــن امر به برکت الطاف الهــی، حمایت های مقام 
معظم رهبری، ملت شــریف ایران و همت عزیزان 
ما در مجموعه ســازمان انرژی اتمــی ایران اتفاق 

افتاده است.

صالحی:
چالش ایران و آژانس حل شد

 تصمیمات جدید دولت و مجلس برای تقویت بورس

ورود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بورس
تکرار تجربه مسکن مهر در مسکن ملی

ثبت نام صفی، واریز تکی!

براساس گزارش موسسه معتبر بین المللی وود مکنزی
رتبه نخست ایران در اکتشافات نفت و گاز سال 2019 جهان

با وجود آنکه ۱.۶ میلیون تقاضا برای مســکن ملی به ثبت رســید تا 7 تیرماه امسال فقط ۱۱ هزار نفر رقم 
اولیه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان را واریز کردند که نشان می دهد این طرح به مانند مسکن مهر با چالش عدم 
تکمیل آورده از طرف متقاضیان همراه شده است.طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که 
بنا به گفته مسئوان برای دهک های متوسط طراحی شده به نظر میرسد در قالب ثبت نام با گذشت حدود 
یک سال همانند طرح فرسایشی ۲.۲ میلیون واحدی مسکن مهر که هنوز پس از ۱۳ سال به اتمام نرسیده، 
به مشکل برخورده است.عمده متقاضیان اولیه مسکن ملی یا شرایط پنجگانه را نداشته اند یا به هر دلیل از 
واریز وجه امتناع کردند. این مســئله به خوبی از مقایسه واحدهای تعریف شده با واریز وجه و افتتاح حساب  
قابل مشاهده است.بخش اعظم واحدهای برنامه ریزی شده به میزان ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید قرار 

دارد. با وجود آنکه روند....

نگاهی به چهار تفاهم جدید صادرکنندگان و بانک مرکزی

خبری از واردات در ازای صادرات نیست

نحوه »توزیع« و »قیمت« واکسن آنفلوآنزا
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ضمن تشریح زمان و نحوه توزیع، عرضه و قیمت 
واکســن آنفلوآنزا، گفت: امسال به گونه ای برنامه ریزی شده  که یکی از اعضای خانواده بتواند با مراجعه 
به داروخانه و ثبت کد ملی خود و دو نفر دیگر از اعضای خانواده اش، تا ســقف سه عدد واکسن آنفلوآنزا 

دریافت کند.

توزیع واکسن آنفلوآنزا در شبکه بهداشت از ابتدای مهر ماه
وی درباره زمان توزیع واکسن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر در شبکه بهداشتی، گفت: واکسن آنفلوانزا 
بــرای گروه های پرخطر و کادر بهداشــت و درمان به صورت رایگان در اختیار معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشت قرار می گیرد و توزیع آن از ابتدای مهر ماه آغاز خواهد شد.وی تاکید کرد: باید توجه کرد که اصا 
ضرورتی ندارد که همه  مردم واکسن آنفلوانزا تزریق کنند، بلکه اولویت در این زمینه با گروه های در معرض 

خطر مانند افراد باای ۶۵ سال، زنان باردار، مبتایان به بیماری های زمینه ای و نقص ایمنی و... است.

توزیع واکسن آنفلوآنزا در 2 فاز
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره زمان توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها 
و نحوه عرضه آن به مردم نیز گفت: آنطور که تاکنون برنامه ریزی شده، واکسن آنفلوانزا از ابتدای مهر در 
داروخانه ها برای افراد سالمند باای ۶۵ سال توزیع می شود؛ به طوری که این افراد می توانند با ارائه کارت 
ملی و ثبت کد ملی خود واکسن را دریافت کنند. سپس در فاز بعد محموله های بعدی واکسن آنفلوانزا در 
داروخانه ها توزیع خواهد شد و سایر افراد می توانند برای تهیه واکسن به داروخانه ها مراجعه و واکسن را با 

ارائه کارت و کد ملی را دریافت کنند.

قیمت واکسن آنفلوآنزا چقدر است؟
محمدی با بیان اینکه برای ارائه واکسن سه نوع قیمت داریم، گفت: گروه اول شامل همان دو و نیم میلیون 
دوز است که به صورت رایگان توزیع می شود. گروه دوم سالمندان باای ۶۵ سال هستند که باید با ثبت 
کد ملی و احراز هویت واکسن را از داروخانه ها با قیمت حدود ۴۲ هزار تومان تهیه کنند. برای کودکان زیر 
۵ سال هم واکسن سه ظرفیتی در داروخانه ها توزیع می شود. بعد از اینکه توزیع واکسن بین این گروه ها 

تمام شد؛ بر اساس میزان تقاضای موجود سراغ گروه های دیگر می رویم.

هشدار معاون امور بین الملل قوه قضاییه به برخی سفرا:

بلندگوی اپوزیسیون نشوید
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در سخنرانی آغازین نشست شورای حکام
 دسترسی به محل دوم در ایران در ماه جاری

 انجام می شود
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ســخنان آغازینش در جلســه شورای حکام از همکاری 
اخیر میان آژانس و ایران اســتقبال کرد.به گــزارش پایگاه اینترنتی آژانس بین المللی انرژی اتمی،  
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس دیروز در سخنرانی اولیه اش در جلسه شورای حکام درباره فعالیت 
در زمینه برنامه هســته ای ایران گفت: گزارش من در زمینه راستی آزمایی و بازرسی در ایران تحت 
قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت های ما در چند ماه اخیر در زمینه راستی آزمایی 
و بازرسی اجرای تعهدات هسته ای ایران طبق برجام ) توافق هسته ای( را شامل می شود. وی ادامه 
داد: آژانس به راســتی آزمایی شکافت ناپذیری مواد هسته ای اعام شده توسط ایران طبق معاهده 
پادمانی ادامه می دهد. ارزیابی ها درباره عدم وجود مواد هسته ای و فعالیت های اعام نشده برای 
ایران ادامه دارند. مدیرکل آژانس خطاب به رئیس جلســه گفت: شما همچنین گزارش من درباره 
معاهده پادمانی ان. پی. تی با ایران را دریافت کرده اید که در تاش است درباره سوال های مرتبط 
با درستی و کامل بودن اظهارات ایران تحت معاهده پادمانی و پروتکل الحاقی شفاف سازی کند. او 
ادامه داد: من ماه گذشــته با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد مذاکراتی در 
راستای ایجاد پیشرفتی واقعی در رسیدگی به سوال های باقی مانده آژانس و به ویژه در حل کردن 
مسئله دسترسی به دو محل در ایران داشتم. گروسی در این راستا بیان کرد: ما به توافقی بر سر حل 
کردن مسائل اجرایی پادمانی که از سوی آژانس مطرح شده بود رسیدیم. آژانس سپس در یکی از 
دو محل مشخص شده از سوی ما تحت پروتکل الحاقی به دسترسی تکمیلی دست یافت.  بازرسان 
ما از محیط نمونه برداری کرده اند که مورد بررســی قرار خواهد گرفت. دسترسی تکمیلی به محل 
دوم بعدا در طی ماه جاری انجام خواهد شد. وی همچنین با اشاره به بیانیه مشترک ایران و آژانس 
گفــت: من از توافق میان آژانس و ایــران که امیدوارم موجب تحکیم همکاری و افزایش اعتماد دو 

طرفه شود، استقبال می کنم.



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 25 شهریور 1399  26 محرم 1442  15 سپتامبر 2020سیاست
@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4452 8 صفحه   سال هفد          هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

 رئیسی: گزیده خبر

دولت به سودجویان اجازه اخال در بازار را ندهد
رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی نسبت به انتشار 
آگهی ها در خصوص »وکالت تضمینی« هشــدار داد و خواستار 
پیگیری قضایی این وکا شد.به گزارش رسانه قوه قضاییه، آیت 
اه ســید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه 
قضاییه، وضعیت نابســامان بازار و گرانی لجام گسیخته کااهای 
اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار 

توسط دولت تأکید کرد.

دولت اجازه ندهد ســودجویان با اخال در بازار مردم را 
رنج دهند

رئیس قــوه قضاییه گفت: متولیان کنترل بــازار در وزارت 
صمت، ســازمان تعزیرات و ســازمان حمایــت از حقوق 
مصرف کننده نباید به افراد ســوداگر، محتکر و گرانفروش 
فرصت دهند با ســودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.

آیت اه رئیســی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت 
برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کســانی که در خط مقدم 
کنترل بازار قــرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل 
کنند و اجازه ندهند مردم از نابســامانی بازار و قیمت های 

ناعادانه آسیب ببینند.

 تمام مراحل دادرســی در همــه پرونده ها قانونی طی 
می شود

رئیس قــوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش درباره روند 
دادرسی و رسیدگی به پرونده های قضایی اظهار داشت: رسیدگی 
به پرونده ها در دســتگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما 
نهایــت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اســاس همین 

مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.

 قضات عدالتخواه حق کسی را تضییع نمی کنند
آیت اه رئیســی افزود: ضمانت هایی نیز بــرای تضمین حقوق 
اصحاب دعــوا و حقوق متهم وجود دارد کــه در تمامی مراحل 
دادرســی و در همه پرونده ها مورد توجه قرار می گیرد و قضات 
عدالتخــواه و حق جو که خود را مقابــل خدای متعال می بینند، 
بر اســاس قانون و شــرع حکم می دهند. بنای ما این اســت که 
اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.رئیس قوه قضاییه در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به عادی سازی روابط بحرین با رژیم 
صهیونیســتی که بعد از عادی ســازی روابط امارات با اشغالگران 
قدس شــریف صورت گرفــت، این اقــدام را »حرکت نمرودیان 

زمان« دانســت که به دروغ تحت عنوان »صلح ابراهیمی« تبلیغ 
شده است.

 نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است
آیت اه رئیسی با بیان این که »رژیم صهیونیستی بر اساس وعده 
الهی ازبین رفتنی است« افزود: عادی سازی روابط برخی کشورهای 
عربی با رژیم جعلی و اشــغالگر قدس ناشی از عدم اعتقاد سران 
این کشورها به خداســت که سرنوشت ملت های خود را به یک 
جریان باطل و ازبین رفتنی گره زده اند.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: 
سران امارات و بحرین به مردم سااری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که 

مردم مســلمان این کشورها هرگز راضی به خیانت به آرمان های 
فلسطین نیستند و بارها اعام کرده اند که نسبت به قدس شریف 
و ظلم 70ساله صهیونیست ها به فلسطینی ها حساس هستند و 

اقدام رژیم دست نشانده آل خلیفه به پای آنها نوشته نمی شود.

 کسی با خیانت به فلسطین قدرتمند نمی شود
آیت اه رئیســی با ابراز این که امارات و بحرین نمی توانند طعم 
گندم عادی سازی رابطه با صهیونیست ها را بچشند، خاطرنشان 
کرد: کســی با خیانت به فلســطین و قدس شــریف قدرتمند 
نمی شود و این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی 

آنها را فراهم می کند.

 با وکالت تضمینی برخورد جدی شود
رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش مربوط به وکالت تضمینی 
تأکید کــرد: وکالت باید دفاع از حق باشــد امــا معنای وکالت 
تضمینی این اســت که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند 
دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دســتگاه قضایی اســت 
کــه حفاظت اطاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد 
کند.آیت اه رئیســی با اشاره به مشکات آبی مردم چهارمحال 
و بختیاری که در سفر اســتانی وی مطرح شد، با تأکید بر لزوم 
پیگیری موضوع از ســوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری خواست 
که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید.رئیس قوه قضاییه 
همچنین با اشــاره به ابطال قرارداد مسئله دار واگذاری کشتارگاه 
صنعتی جونقان شهرستان فارسان که در جریان سفر استانی به 
چهارمحال و بختیاری صــورت گرفت، دقت در علل بروز چنین 
مشکاتی در روند خصوصی سازی را موجب جلوگیری از به وجود 

آمدن نمونه های مشابه در آینده دانست.

وایتی:
امارات و بحرین در به رسمیت شناختن رژیم 

صهیونیستی رسوا می شوند
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسامی گفت: اقدامات برخی کشورهای مرتجع 
عرب در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به نتیجه نخواهد رسید و رسوا و 
پیشمان می شوند و عقب نشینی می کنند.علی  اکبر وایتی دبیرکل مجمع جهانی 
بیداری اسامی در آستانه سیزدهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری 
اسامی صبح دیروز)دوشنبه( در نشست خبری که در حوزه هنری برگزار شد، 
گفت: پس از اقدام نادرســت و بســیار خطرناک دو کشــور عرب منطقه در به 
رســمیت شناختن رژیم صهیونیستی که به دســتور آمریکا بود، موج مخالفت 
نسبت به این دو کشور در سراسر جهان اسام برخواست.وی افزود: مجمع جهانی 
بیداری اسامی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را 
محکوم می کند، در همین راستا به فضل الهی و مشورت و هم اندیشی با افراد 
دلسوز، اندیشمند و بزرگان جهان اسام، سیزدهمین اجاس شورای عالی مجمع 
جهانی بیداری اســامی در ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ با حضور اندیشمندان جهان 
اسام از ۵0 کشور دنیا به صورت مجازی برگزار می شود.دبیرکل مجمع جهانی 
بیداری اسامی با بیان اینکه در گذشته همکاری برخی کشورهای مرتجع عرب 
منطقه با رژیم صهیونیســتی به صورت پنهان بود، گفت: این ارتباط ها در حال 
حاضر آشــکار شده است و اخیراً شاهد اقدامات نادرست امارات و بحرین بودیم؛ 
یکی از دایل آشکار شدن این رابطه ها، پیروزی های پی در پی جریان مقاومت 
در غرب آسیاســت.وایتی ادامه داد: در عراق امریکایی ها در حال خارج شدن 
هستند، در لبنان اقدامات مخرب برخی کشورها، ملت ایستادگی کرده و دولت 
جدید بدون هیچگونه مشــکلی مصمم اســت کار را پیش ببرد و بدون تردید 
اقدامات اخیر برخی کشــورهای مرتجع عرب با رژیم صهیونیستی و آمریکا به 
نتیجه نخواهد رســید، بیش از گذشته رسوا و پیشمان می شوند و عقب نشینی 
می کنند.وی تصریح کرد: دشمنان جهان اسام بدانند کشورهای مرتجع منطقه 
چه از موضع خود عقب نشــینی کنند و چه نکنند، رژیم صهیونیستی جایی در 
بین ملت های جهان نخواهد داشت.مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 
تاکید کرد: هرکشــوری که رژیم صهونیســتی را به رســمیت بشناسد، منافع 
مسلمانان جهان اســام را نادیده گرفته است و کار انفعالی صهیونیستی ها در 
مقابل پیروزهای جبهه مقاومت بدون اثر است و در استراتژی جبهه مقاومت هم 
تغییری ایجاد نخواهد کرد و محکم ایستادگی می کنیم.وایتی ادامه داد: آمریکا 
و رئیس جمهور کنونی آن به دنبال پیروزی خود در انتخابات است، می خواهد بر 
روی سیاست خارجی تمرکز کند و اقدامات اخیر برخی کشورها در عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی برای او امتیاز محســوب می شود؛ آمریکایی ها در 
افغانســتان و کشورهای دیگر که دخالت کردند با مقاومت کشورها باید آنجا را 
ترک کنند، البته در این بین به حکومت هایی متوســل می شــوند که در مقابل 
آمریکا، مقاومتی از خود نشان نمی دهند و با کسانی توافق کردند که هر اقدامی 
آمریکا بکند به روش آنان عمل خواهند کرد. وی گفت: با توجه به عادی ســازی 
برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی، برخی ها نگران امنیت جمهوری 
اسامی هستند که نادرست است و به آن ها می گوییم که نگران نباشند چرا که 
ارتش، سپاه، ناجا، حافظان امنیت ایران و مدافعان حرم از مرزهای ایران اسامی 
محکم در برابر زیاده خواهی دشــمنان حفاظت می کنند و هیچ کشوری جرات 
ندارد به امنیت جمهوری اسامی ایران خدشه وارد کند. وزیر اسبق امور خارجه 
خاطرنشان کرد: برخی حکومت های اسامی برخاف منافع مسلمانان اقدام به 
کاری کرده اند که به ضرر فلســطین و مسلمانان است و با به رسمیت شناختن 
رژیم صهیونیستی، بر روی اشغال فلسطین صحه گذاشته اند؛ کشورهای بحرین و 
امارات منفعت دنیای اسام را در نظر نمی گیرند و ما به عنوان جمهوری اسامی 
ایران که پیشتاز جبهه مقاومت هستیم، از ملت مظلوم فلسطین دفاع می کنیم.

وایتی تصریح کرد: هیج نگرانی ای از بابت نزدیکی رژیم صهیونیستی به منطقه 
خودمان نداریم چراکه سیستم دفاع ما به گونه ای طراحی شده که اگر بخواهند 
لحظه ای به امنیت ما تجاوز کنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد و به متجاوز 

درسی می دهیم که از یاد نبرند.

فرمانده دافوس: 
 عمده جنگ ها به دلیل برداشت های 

اشتباه از صلح بوده است
فرمانده دانشــگاه فرماندهی و ستاد ارتش گفت: عمده جنگ ها به دلیل زیاده 
خواهی و کسب قدرت و برداشت های اشتباه و گمراه کننده از صلح بوده است.، 
امیر ســرتیپ حسین ولیوند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد )دافوس( ارتش 
صبح دوشنبه در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و جنگ 
که با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و وابستگان نظامی کشورهای 
خارجی برگزار شد، اظهار کرد: اگر بخواهیم وقایع و جنگ های اخیر در دنیا را 
مرور کنیم، چند نکته حایز اهمیت است؛ عمده جنگ ها به دلیل زیاده خواهی 
و کســب قدرت و برداشت های اشــتباه و گمراه کننده از صلح بوده است.وی 
افزود: بعد از ۱۱ ســپتامبر پیامدهایی داشتیم و بیش از صد میلیون نفر در دنیا 
آواره و بســیاری از غیر نظامیان کشته شدند و منابع بسیاری از کشورها از بین 
رفت. همچنین استعدادهایی که می توانست برای امنیت و آسایش مردم باشد، 
از بین رفت و هزینه های گزاف نظامی برای هیچ صرف شد و رقابت های شدید 
تســلیحاتی در دنیا و به ویژه در غرب آســیا ایجاد شد و کارکرد نهادهای صلح 
جهانی از بین رفت.فرمانده دافوس خاطرنشــان کرد: به عنوان کسانی که لباس 
مقدس نظامی پوشــیده اند، می گویم پاسداران صلح کسانی هستند که با لباس 
شان آماده جنگ هســتند.ولیوند با تاکید بر لزوم آسیب شناسی موانع صلح و 
همکاری مشــترک برای امور آوارگان، اسرا و مفقودین گفت: باید اجاس هاس 
مشترک صلح برگزار و کارگاه های بین المللی صلح، دفاع و جنگ - که بهتر است 
در دانشگاه های دفاع و جنگ کشورها برگزار شود - برپا گردد.وی گفت: آمادگی 
داریم تا با کمک متحدین و دوستان خود اقداماتی نظیر انجام پژوهش های صلح 
جویانه و اعزام کارشناسان برای آموزش های صلح همکاری کنیم.فرمانده دافوس 
در پایان تاکید کرد: باور داریم که دنیا باید به ســمت صلح قدم بردارد و کسانی 

که فقط دم از صلح میزنند را تحریم و بایکوت کنیم.

احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه
در پی توییتهای اخیر سفارت آلمان در تهران، سفیر آن کشور در تهران امروز  
۲۴ شــهریور ۱۳۹۹ توســط مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه احضار شد.  
مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه  اقدام خارج از عرف دیپلماتیک ســفارت 
آلمان در تهران را به منزله دخالت در امور داخلی کشورمان دانسته و به شدت 
محکوم کرد. مدیر کل اروپا تصریح کــرد مداخله در قوانین و مقررات و رویه 
های قضایی مستقل جمهوری اسامی ایران به هیچ وجه قابل قبول و تحمل 
نیست و از سفارت آلمان انتظار می رود حد و حدود وظایف دیپلماتیک خود را 
شناخته و پا از آن فراتر نگذارد.سفیر آلمان اظهار داشت مراتب را به کشورش 

منعکس خواهد کرد.

خطیب زاده در واکنش به گزارش مغرضانه یک رسانه  آمریکایی
 پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی 

ادامه دارد
ســخنگوی وزارت امور خارجه به اتهامات مطروح شــده در »گزارش سفارشی، 
مغرضانه و هدفمند« منتشر شده در یکی از رسانه های آمریکایی واکنش نشان 
داد.ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با رد اتهامات مطروحه در 
گزارش سفارشی، مغرضانه و هدفمند منتشر شده در یکی از رسانه های آمریکایی 
که تاش دارد برای واقعی نشــان دادن آن به اظهارات یک مقام به ظاهر دولتی 
آمریکا استناد کند اظهار داشت: به مقام های آمریکایی توصیه می کنیم از توسل 
به روش های تکراری و پوســیده برای فضاسازی ضدایرانی در صحنه بین المللی 
دســت بردارند.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسامی ایران به 
عنوان یک عضو مســئول جامعه بین الملل پایبندی مداوم خود به اصول و عرف 
دیپلماتیک بین المللی را اثبات کرده اســت. در مقابل این ایاات متحده و رژیم 
فعلی در کاخ سفید است که خصوصا در سال های اخیر با اقدامات بیشمار خارج 
از روش ها و نرم های پذیرفته شــده بین المللی از جمله طراحی و اجرای ده ها 
نقشه ترور و مداخات نظامی و اطاعاتی، خروج از توافقات پرشمار بین المللی، 
نقض تمامیت ارضی کشورها و ترور ناجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی فرمانده 
سرافراز مبارزه با تروریسم، بی اعتنایی خود به اصول اولیه دیپلماتیک را به نمایش 
گذاشته و به رژیمی سرکش در عرصه بین الملل بدل شده است.خطیب زاده در 
ادامه اظهار داشت: اظهارات بی اساس و بی پایه ای از این دست بخشی از کارزار 
ضداطاعاتی دولت ترامپ علیه ایران می باشــد. تمسک رژیم ایاات متحده به 
اتهام زنی و دروغ پردازی ضدایرانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا و 
همزمان با فشارهای این رژیم برای سوء استفاده از ساز و کارهای شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد با هدف افزایش فشــار بر مردم ایران امری قابل پیش بینی 
بود، با این حال چنین اقدامات و خبرســازی هایی که احتماا در آینده نیز ادامه 
خواهد یافت، قطعا بی نتیجه خواهد ماند و به فهرســت بلند ناکامی های مداوم 
واشنگتن در تقابل با جمهوری اســامی ایران خواهد افزود.سخنگوی دستگاه 
سیاست خارجی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران همانگونه که بارها 
اعام کرده است پیگیری حقوقی بین المللی در ارتباط با ترور مجرمانه و بزدانه 
سردار سلیمانی را در تمامی سطوح ادامه خواهد داد و این اقدام تروریستی را نه 

می بخشد و نه فراموش می کند.

رئیس جمهور در پایان نشســت با حجت ااســام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی 
رئیس قوه قضائییه و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی، اظهارداشت که 
مهمترین مســایل کشور و عمدتا مسایل اقتصادی در این جلسه سران سه قوه مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.حجت ااسام و المسلمین حسن روحانی به خبرنگاران 
گفت: این جلسه روسای ســه قوه اولین جلسه بعد از تشکیل مجلس یازدهم است. 
همواره همکاری و هماهنگی سه قوه می تواند به رفع و حل سریعتر مشکات کشور 
کمک کند و بی تردید مجلس و قوه قضائیه در بسیاری از مسایل و بویژه در شرایط 
خــاص امروز که همزمان با تحریم های حداکثری و بیماری کرونا مواجه هســتیم، 
می توانند در کنار دولت، رفع کننده مشــکات مردم باشند.روحانی در این نشست 
مشــترک که به میزبانی رئیس جمهور برگزار شــد، به موضوعات مورد بحث اشاره 
کرد و اظهارداشــت: در این جلسه پیرامون مســاله ارز و اینکه ارز صادرات غیرنفتی 
به چه صورت به چرخه اقتصاد کشــور بازگردد، مســاله نقدینگی کشور، اینکه چه 
برنامه هایی باید زودتر عملیاتی شــود و هدایت نقدینگــی ها با هدف کاهش تورم، 
راههای تقویت سرمایه گذاری  و رفع موانع تولید که همواره مورد تاکید رهبر معظم 
انقاب اســامی است، بحث های خوبی مطرح شــد.رئیس جمهور در ادامه بررسی 
مســایل منطقه ای را از دیگر مباحث این جلســه عنوان کرد و افزود: بخشی از این 
جلسه نیز به بررسی مسایل منطقه و طراحی ها و توطئه های آمریکا و صهیونیستی  
اختصاص یافت.روحانی با اشــاره به تداوم این جلسات گفت: مسایلی را که در جلسه 
طرح کردیم در جلســات بعدی به ثمر می رســانیم و این  هماهنگی ها و حل این 
مســایل، بی تردید در شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم تاثیرگذار خواهد بود.رئیس 
قوه قضائیه نیز در پایان این جلسه، با قدردانی از زحمات همه دولتمردان و مسئوانی 
که در جای جای کشور مشغول خدمتگزاری به مردم هستند، گفت: امروز دشمن با 
جنگ اقتصادی، روانی و رســانه ای به دنبال مأیوس کردن مردم، اخال در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی و جامعه اســت و همکاری همه قوا و به خط شدن همه ظرفیت 
کشور، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.حجت ااسام والمسلمین رئیسی با اشاره به 
اینکه موفقیت کشــور در مقابله با ویروس کرونا، به این دلیل بوده که همه ظرفیت 
کشور به خط شده و در این مسیر بویژه حضور و مشارکت مردم بسیار نقش آفرین بوده 

است، افزود: دشمن ایجاد یأس را در بین مردم دنبال می کند و باید با اقدامات مان در 
همــه حوزه های اجرایی، تقنینی، قضایی، نظارتی و پیگیری  ها، امید را در میان مردم 
ارتقا دهیم.حجت ااســام رئیسی اظهار داشت: بحث هایی که در جلسه امروز مطرح 
شد، دغدغه هایی است که در بین مردم وجود دارد. این مسائل باید دغدغه همه باشد و 
هر کس در حوزه مسئولیت خود به دنبال حل  آنها باشد. امیدوارم مباحث این جلسه و 
جلساتی از این دست، در جهت رفع مشکات و گره گشایی در زندگی مردم عزیز باشد.

رئیس مجلس شورای اسامی نیز در پایان نشست مشترک سران قوا گفت: از خداوند 
متعال سپاسگزارم که اولین جلسه مشترک سران قوا در دوران فعالیت مجلس یازدهم 
با اولویت بررسی مسائل اقتصادی به عنوان دغدغه این روزهای یکایک مردم، مخصوصاً 
مردم مناطق محروم و آن بخش از عزیزانی که ســربازان و مجاهدان عرصه تولید، در 
حوزه صنعت، کشاورزی، تجارت و صادرات و همه بخش ها هستند، برگزار شد. قالیباف 
رئیس مجلس با اشاره به اینکه در جلسه امروز هماهنگی، همدلی و همکاری خوبی در 
حوزه مسایل اقتصادی وجود داشت، افزود: واقعیت این است که مهم ترین دغدغه همه 
و به ویژه سران قوا، توجه به حل مشکات مردم در بخش های مختلف است. امیدوارم 
با تصمیم گیری که شــد، بتوانیم در حوزه بازار ارز، بورس، هدایت نقدینگی و ســر و 
سامان دادن به بازار کاا حرکت های خوبی انجام دهیم.وی اظهارداشت: دولت محترم 
مســئولیت اجرایی کار را دارد و بار سنگینی بر عهده دولت و ریاست محترم جمهور 
است. حتماً در فرصت پیش رو، همانطور که حضرت آقا فرمودند که حداقل ۳ فرصت 
۱00 روزه پیش رو است، همگی تاش می کنیم که در این راه به دولت کمک کنیم 
تا بتواند در مســیر اجرای تصمیماتی که برای سر و سامان دادن به مسایل اقتصادی 
و کاهش مشــکات مردم دارد، گام بردارد.رئیس مجلس موضوع دیگر مورد بحث در 
جلســه امروز را موضوعات منطقه ای عنوان و تصریح کرد: واقعیت این است که امروز 
آمریکا و رژیم صهیونیستی به شکل اجباری عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی را با 
کشورهای منطقه خلیج فارس دنبال می کنند. اینها حتماً باعث ناامنی خواهند شد و 
حتماً به دنبال شیطنت خواهند بود. در جلسه هم این موضوع مورد بحث قرار گرفت 
و ان شــاءاه در این مسیر هم دقت ازم صورت خواهد گرفت و هم درباره تصمیمات 

خوبی در این زمینه صحبت شد.

در نشست سران قوا مطرح شد؛
 بررسی راه های تقویت سرمایه و رفع موانع تولید

در دیدار با نوری المالکی صورت گرفت؛
هشدارشمخانی به سران خائن منطقه

دبیر شــورای عالی امنیت ملی با هشدار به سران ســازش کاری که آرمان 
فلسطین و رهایی قدس را قربانی امیال زود گذر خود کرده اند، گفت: جهان 
اســام اجازه تحقق طرح خطرناک به اصطاح صلــح را نخواهد داد.نوری 
المالکی رئیس جریان دولت قانون عراق و نخست وزیر اسبق این کشور که 
به تهران سفر کرده است بعداز ظهر دیروز با دریابان علی شمخانی نماینده 
مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون مسائِل 
دو جانبــه و منطقــه ای با وی گفتگو کرد.شــمخانی در این دیدار با تبیین 
راهبرد تفرقه افکنانه و ناامن ساز آمریکا در منطقه، مهم ترین اولویت کشورها 
برای مقابله بااین رویکرد را انسجام و وحدت داخلی و اشتراک مساعی میان 
کشورهای منطقه دانست.وی با بیان اینکه دشمنان وحدت و پیشرفت عراق 
در صددند انتخابات آتی در این کشور را به محملی برای ایجاد اختاف، درگیری و نهایتاً ناامنی تبدیل کنند؛ بر ضرورت حفظ هوشیاری 
و انســجام آحاد مردم عراق به ویژه احزاب، گروه ها و شــخصیت های شــیعی تاکید کرد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره 
به تاش های همه جانبه آمریکا برای تضعیف کشورهای منطقه که با هدف حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و تسلط این رژیم جعلی بر 
کشــورهای عربی و اسامی صورت می گیرد، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی با طرح به اصطاح صلح در صدد تحقق شعار تسلط بر نیل 
تا فرات اســت.وی با هشــدار به سران خائن و سازش کاری که منافع جهان اسام، آرمان فلسطین و رهایی قدس شریف را قربانی امیال 
زود گذر و بقای کوتاه مدت خود کرده اند، گفت: جهان اســام هرگز اجازه تحقق چنین طرح خطرناک و خائنانه ای را نخواهد داد.دبیر 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پایان گفت: تردید نداریم خون پاک شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی و دیگر شهدای 
گرانقدر مقاومت و مجاهدت رهروان صدیق این شهیدان، ریشه آمریکا و رژیم صهیونیستی را از منطقه برخواهد کند.در ادامه این دیدار 
نوری المالکی طی سخنانی با تمجید از نقش ممتاز جمهوری اسامی در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بر ضرورت 
اشتراک مساعی ایران و عراق در مسائل مهم منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.وی با تاکید بر ضرورت افزایش انسجام در جهان اسام و 
جلوگیری از اقداماتی که کیان و هویت کشورهای اسامی را مخدوش می کند خاطر نشان کرد: همانگونه که با وحدت و مقاومت سایه 
شوم تروریسم را از عراق و منطقه دور کردیم قادر خواهیم بود با تشریک مساعی کشورهای اسامی تهدیداتی که قدس شریف و موجودیت 

فلسطین را هدف گرفته خنثی کنیم.

رئیس مجلس در دیدار نخست وزیر اسبق عراق
ملت ها هرگز تسلیم توطئه دشمنان نمی شوند

رییس مجلس شــورای اسامی گفت: اگر امروزه مشاهده می شود برخی 
دولت های عربی تحت فشــار مســتکبران درصدد عادی سازی اجباری 
روابط با رژیم صهیونیستی هستند، باید به ملت های آنها توجه شود زیرا 
مردمان این کشورها حاضر به تحمل رژیم صهیونیستی نیستند.محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اســامی که پیش از ظهر دیروز)دوشنبه، 
۲۴ شــهریورماه( با نوری مالکی، رئیس ائتاف دولت قانون و نخست وزیر 
اسبق عراق دیدار و گفت گو کرد، با اشاره به اهمیت فعالیت پارلمان ها در 

پیشرفت کشورها، گفت: نمایندگان پارلمان می توانند با نظارت دقیق بر اجرای قوانین، زمینه رضایتمندی مردم را 
ایجاد کنند و دستیابی به این مهم عامل وحدت خواهد بود.رییس قوه مقننه با اشاره به خصائص حکمرانی در جامعه 
اسامی تصریح کرد: اگر مسئوان کشورها خصوصا کشورهای مسلمان  به وظایف خود به خوبی عمل کنند، بدون 
شک توطئه های دشمنان نقش برآب خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه اگر مشارکت و نقش مردم و ملت ها قوی شود، 
دولت ها نیز قوی خواهند شد، گفت: بر این اساس اگر امروزه مشاهده می شود برخی دولت ها تحت فشار مستکبران 
درصدد عادی سازی اجباری  روابط با رژیم صهیونیستی هستند، باید به ملت های آنها توجه شود زیرا مردمان این 
کشورها حاضر به تحمل سلطه مستکبران نیستند.رییس مجلس با تمجید از رای پارلمان عراق مبنی خروج آمریکا از 
عراق، تحقق آنرا گامی مهم  خواند.در ادامه این دیدار نوری مالکی، رهبر ائتاف دولت قانون و نخست وزیر سابق عراق 
ضمن قدردانی از رهبر معظم انقاب اسامی و سایر مسئوان جمهوری اسامی ایران در حمایت مستمر از محور 
مقاومت، امنیت و ثبات منطقه و بویژه عراق گفت: قطعا مواضع جمهوری اسامی ایران موجب شده جبهه مقاومت 
در برابر توطئه های دشــمنان اسام و مسلمانان ایستادگی کند و به پیروزی برسد.وی با اشاره به اینکه متاسفانه 
عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی موجب بروز چالش برای جامعه اسامی شده است، تصریح 
کرد: باید با همفکری و همگرایی در مقابل روند عادی سازی روابط با اشغالگران قدس ایستادگی شود.رهبر ائتاف 
دولت قانون عراق، گفت: روابط انور سادات در مصر با رژیم صهیونیستی در جریان جنگ و شرایط پس از این مهم 
رخ داد اما این دسیســه اکنون با فشارهای سیاسی و اقتصادی در حال رخ دادن است که باید برای آن تدبیر شود.

مالکی اظهار کرد: اعتقاد دارم ملت های قوی می توانند در برابر نفوذ بیگانگان ایستادگی کنند از این رو اگر دولت 
ها تسلیم فشار دشمنان شوند، ملت ها مقاومت خواهند کرد.
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گزیده خبر تکرار تجربه مسکن مهر در مسکن ملی

ثبت نام صفی، واریز تکی!
با وجود آنکه ۱.۶ میلیون تقاضا برای مسکن ملی به ثبت رسید 
تا ۷ تیرماه امسال فقط ۱۱ هزار نفر رقم اولیه ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
تومان را واریز کردند که نشان می دهد این طرح به مانند مسکن 
مهر با چالش عدم تکمیل آورده از طرف متقاضیان همراه شده 
اســت.طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
که بنا به گفته مسئوان برای دهک های متوسط طراحی شده 
به نظر میرســد در قالب ثبت نام با گذشــت حدود یک سال 
همانند طرح فرسایشــی ۲.۲ میلیون واحدی مسکن مهر که 
هنوز پس از ۱۳ سال به اتمام نرسیده، به مشکل برخورده است.

عمده متقاضیان اولیه مسکن ملی یا شرایط پنجگانه را نداشته 
اند یا به هر دلیل از واریز وجه امتناع کردند. این مسئله به خوبی 
از مقایســه واحدهای تعریف شده با واریز وجه و افتتاح حساب  
قابل مشاهده است.بخش اعظم واحدهای برنامه ریزی شده به 
میزان ۲۰۰ هزار واحد در شــهرهای جدید قرار دارد. با وجود 
آنکه روند اجرای پروژه های طرح اقدام ملی مســکن به میزان 
۱۴۲ هزار واحد در بســیاری از شهرهای جدید آغاز شده و در 
مواردی به پیشرفت باای ۷۰ درصد رسیده  گزارش ها حاکی 
از آن اســت که عمده پیشرفت به طرح های مشارکتی مربوط 
می شود. در قالب تفاهم نامه با دستگاههای دولتی نیز به دلیل 
برخورداری این دســتگاه ها از منابع و تسهیات مناسب، پیش 

بینی می شود که پروژه ها در ریل مناسبی قرار گیرد.

افتتاح حساب شش درصد به نسبت کل پروژه
اما  آمار و ارقام می گوید که در بخش ثبت نام کارها آنطور که 
باید و شــاید جلو نمی رود. به طور مثال برای شهر جدید پرند 
۲۵ هزار و ۳۲۷ واحد مسکن ملی تعریف شده که ۳۳ هزار نفر 
ثبــت نام کردند اما تا روز دهم شــهریور ماه ۱۱۸۸ نفر افتتاح 
حســاب و فقط ۶۹۵ نفر واریز وجه داشته اند. متوسط واریزی 
به ازای هر نفر ۳۹ میلیون و ۷۳ هزار تومان بوده است.در شهر 
جدید هشــتگرد نیز ۲۱ هزار واحد مسکن ملی در نظر گرفته 
شده که تا دهم شــهریور ماه امسال ۱۴۸۲ نفر افتتاح حساب 
داشتند و ۵۱۱ نفر وجه واریز کردند. متوسط واریزی هر نفر ۳۷ 
میلیون و ۱۵۶ هزار تومان بوده اســت.با وجود آنکه شهر صدرا 

بیشترین افتتاح حساب به میزان ۱۹۵۵ فقره و بیشترین واریز 
به میزان ۱۱۹۴ فقره در بین شهرهای جدید داشته است این 
ارقام نیز با ۲۵ هزار واحدی که برای شــهر جدید صدرا تعیین 
شــده تناسبی ندارد. در این شهر نیز به طور متوسط هر نفر تا 
کنون ۳۹ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان واریز وجه داشــته است.

حتی در پردیس که به عنوان گرانترین و پرتقاضاترین شــهر 
جدید شــناخته می شــود  با وجود آنکه ۱۹ هزار  واحد اقدام 
ملی برای این شــهر تعریف شده که ۳۰۰۰ واحد آن به صورت 
ثبت نامی اســت  تا روز دهم شهریور ماه ۱۲۵۱ افتتاح حساب 
و ۱۱۲۹ فقره واریز وجه به ثبت رســیده  که میزان واریزی هر 
نفر به طور میانگین ۳۹ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان بوده اســت.

آمار کلی هم نشان دهنده آن است در ۱۸ شهر جدید که طرح 
احداث ۲۰۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن تعریف شده در قالب 
ثبت نامی ۱۲ هزار و ۲۴۷ افتتاح حســاب و ۵۷۷۹ فقره واریز 

وجه صورت گرفته و میزان واریزی هر نفر به طور متوســط در 
شــهر جدید ۳۹ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان بوده اســت. با این 
حساب در بخش ثبت نام نســبت به کل پروژه تاکنون حدود 

شش درصد افتتاح حساب انجام شده است.

هشدار به متقاضیان مسکن ملی
درحالــی که پس از طی مراحل اول و دوم ثبت نام، متقاضیان 
طرح مسکن ملی به مراحل واریز وجه رسیده اند، واریز نشدن 
قسط اولیه در موعد مقرر به منزله انصراف از پروژه تلقی خواهد 

شد.

راه مطمئن اجرای پروژه از طریق مشارکت
 در شرایط کنونی راه جایگزین و مناسب از طریق اجرای پروژه 
ها به صورت مشــارکت با بخــش خصوصی و همچنین انعقاد 

تفاهم نامه با دستگاه های دولتی، پروژه مسکن ملی را در مسیر 
شــارژ مالی قرار می دهد.   اجرای طرح از این طریق دو فایده 
دارد؛   اول اینکه متقاضیان واقعی از طریق دستگاه های مربوطه 
شناسایی و معرفی می شوند و دیگر اینکه تسهیات مسکن که 
بعضاً تکافوی خرید را نمی دهد می تواند با ورود به  پروژه های 

ساخت منجر به خانه دار شدن جامعه هدف شود.

بیشترین پیشرفت در قالب مشارکت
طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید  بیشترین پیشرفت را 
در واحدهای مشارکتی داشته که تاکنون احداث ۳۷ هزار واحد 
قطعی شده و ۱۸ هزار واحد انعقاد قرارداد صورت گرفته و آغاز 
شده است.قالب دیگر دارای پشتوانه مالی مناسب، تفاهم نامه با 
دستگاه های دولتی است. تفاهم نامه با بنیاد شهید و ایثارگران، 
آموزش و پرورش و نیروهای مسلح از جمله این برنامه ها است 
که منابع مالی مناســبی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. 
به طور مثال تســهیات ۱۶۰ میلیون تومانی ایثارگران با نرخ 
سود ۴ درصد که به منظور ساخت ۱۲ هزار واحد پرداخت می 
شود می تواند کمک خوبی برای احداث مسکن ایثارگران باشد.

احداث مســکن برای کارکنان وزارت دفاع نیز تفاهم نامه دیگر  
منعقد شده است. تســهیات حکمت کارکنان ارتش به پروژه 
اقدام ملی متصل می شــود. از ســوی دیگر تعاونیهای ساخت 
مســکن وزارت دفاع بازوی قوی برای اجرای پروژه اســت. در 
این قالب احداث ۴۰ هزار واحد در شهرهای جدید برنامه ریزی 
شــده که  شرکت عمران، زمین و پروانه در اختیار وزارت دفاع 
قرار می دهد و آنها افراد واجد شرایط را معرفی می کنند.برنامه 
ســاخت ۴۰ هزار واحد برای کارکنان آموزش و پرورش نیز در 
دســتور کار قرار دارد. در این بخش بــه هر واحد ۷۰ میلیون 
تومان تســهیات اختصاص می یابد و شرکت عمران،   تامین 
زمین، پروانه ساخت و اجرای پروژه را بر عهده دارد.بنا به گفته 
حبیب اه طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در شهرهای 
جدید ۲۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در مرحله برنامه 
ریــزی و از این تعداد ۱۴۲ هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد، 

افتتاح حساب و ساخت رسیده است.

کشش بودجه ۱۴۰۰ به مالیات
در شرایطی بودجه ۱۳۹۹ با تمام کسری ها بر مالیات و به طور ویژه تامین مالی 
از بازار سرمایه تکیه داشت که شواهد از این حکایت دارد در بودجه سال آینده 
نیز این دو محل درآمدی جایگاه خاص خود را خواهند داشــت، البته با تمرکز 
بیشتر بر مالیات. بررسی و تدوین مقدمات بودجه سال ۱۴۰۰ از تیر ماه آغاز شد 
و در دســتور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا با بررسی ابعاد مختلف و 
شرایط خاصی که در سال آینده پیشروی دولت قرار دارد به جمع بندی در رابطه 
با ایحه بودجه رسیده و بتوانند در زمان قانونی نیمه آذر در اختیار مجلس قرار 
دهند.به هر صورت این آخرین بودجه دولت روحانی است که اولین آن در سال 
۱۳۹۳ تدوین شده و تا کنون با تحوات بسیار زیادی از لحاظ وضعیت اقتصادی 
و سیاســی همراه بوده است؛ به طوری که طی این سال ها منابع درآمدی دولت 
به تدریج با رویکرد متفاوتی مواجه شده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کم 
کم از این محل خارج و به سمت منابع جدیدی پیش رفته است که اکنون جای 
خالی نفت با درآمدهای ناشی از فروش اوراق یا سهام در بازار سرمایه و همچنین 
مالیات پر می شــود.اما آنچه تاکنون سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شمایل 
بودجه سال ۱۴۰۰ طی جلسات بودجه ای خود اعام کرده،  حاکی از آن است که 
بر پایه سیاست های مالی انبساطی برای رکود و انقباضی و انقباضی برای بخش 
های منجر به تورم تدوین خواهد شد.آنطور که نوبخت - رئیس سازمان برنامه و 
بودجه - گفته سیاســت های انبساطی در دستور کار قرار دارد تا از نیروی کار و 
ظرفیت و ماشــین آات استفاده کرده و مسئله اشتغال تا حدودی برطرف شود 
و از طرفی از سیاست های پولی انقباضی استفاده می شود تا در مسیر مهار تورم 
حرکت کند.اما برای تامین منابع با توجه به این که نفت نمی تواند جایگاه قابل 
توجهی در درآمدهای دولت داشــته باشد حرکت به سمت تامین منابع پایدار و 
مطمئن در بودجه است؛ به طوری که تعهدات و بدهی هایی هم برای دولت های 
بعدی ایجاد نکند.به گفته نوبخت، دو پیشنهاد در این رابطه مطرح است که اولی 
افزایــش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و مولدســازی دارایی ها و دیگری 
مدیریت هزینه ها از طریق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اســت.البته آنچه در 
رابطه با مالیات اشــاره شد، این است که دولت تمرکز ویژه ای روی سیاست های 
مالیاتی خواهد داشــت و چهار تا پنج درصد مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش 
داده ولی مالیاتی که به مصرف کننده منتهی می شود افزایش پیدا خواهد کرد.

این در حالی اســت که در ســال جاری دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
درآمدهــای مالیاتی پیش بینی کرده بود که تحقق آن در چند ماه گذشــته تا 

حدودی برای دولت رضایت بخش بوده است.

اما بورس...
ولی شاید موضوع مورد توجه به جایگاه بورس در سال آینده برگردد. به هر حال 
در ســال جاری دولت به طور خاص به ســمت بورس حرکت کرد و پایه بخش 
عمده ای از درآمدهای خــود را در این بازار مالی قرار داد؛ به نحوی که از منابع 
۵۷۱ هزار میلیارد تومانی بودجه ســال جاری حداقل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی است که از محل انتشار اوراق و فروش سهام شرکت های دولتی باید 
ایجاد شود. بر این اساس سهام بسیاری از شرکت ها را برای عرضه در بورس اعام 
و تاکنون تعداد زیادی عرضه شــده اســت.در کنار آن حداقل ۵۰ هزار میلیارد 
تومان هم از فروش اموال و دارایی های دولت و مولدسازی آن باید ایجاد می شد 
که به نوعی می توانست در بورس عرضه و تامین شود. از سوی دیگر دولت برای 
جبرای کسری بودجه دست به انتشار اوراق بدهی از کانال بانک مرکزی زد که 
تاکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب درآمد کرده است.

واکنش ها از این حکایت دارد که برای سال آینده نیز نگاه سازمان برنامه و بودجه 
همچنان به بازار سرمایه است. البته سیاست گذاری بودجه در این مورد چندان 
مشخص نیست، ولی ظاهرا عرضه سهام شرکت های دولتی ادامه خواهد داشت.  
نوبخت در رابطه با نقش بورس در تامین منابع بودجه ســال آینده از محل این 
بازار ضمن تاکید بر تامین درآمدهای پایدار،  از محل های مطمئن که بخشــی 
از آن درآمدهای مالیاتی اســت با اشاره به واگذاری سرمایه های مالی که یکی از 
آنها سهام دولت در بورس است، گفته که از این طریق می توانیم خون جدیدی 
را در بورس تزریق کرده و ســهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگردانی 
وارد کنیم.وی همچنین معتقد اســت سهام دولتی  سهامی است که در بورس 
می تواند خواهان بسیاریذداشته باشد و در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ 
قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بورس متناسب با نیازهای این 
بازار عرضه شود.ظاهرا دولت تصمیم دارد از منابع بورسی خودرکه نوبخت گفته 
منابع قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می دهد در بخش عمرانی اســتفاده 
کند.به هر صورت تمرکز تامین منابع بودجه دولت در سال جاری به طور خاص 
بر بازار ســرمایه بود که در نهایت با حواشی و اختاف نظرهایی همراه بود و در 
مواردی مورد نقد کارشناســان قرار داشت، اما اکنون دولت می گوید که تمرکز 
ســال بعد بر مالیات است که مجموع این سیاست ها به زودی در ایحه بودجه 
۱۴۰۰ که بین دولت فعلی و دولت بعدی تقسیم می شود، مشخص خواهد شد.

طبق اعام اتاق اصناف:
گران فروشی کمتر شده، احتکار بیشتر

بر اســاس اطاعات منتشــر شده از ســوی اتاق اصناف ایران در پنج ماهه 
نخست امسال بیشترین میزان احتکار مربوط به استیک، روغن، برنج و شکر 
بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تخلفات گران فروشی ۱۹ درصد، درج 
نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر نکردن صورت حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ 
درصد کاهش و احتکار چهار درصد افزایش یافته اســت.این اطاعات نشان 
می دهد تعداد کل بازرسی ها از صنوف تهران در پنج ماهه ابتدایی سال جاری 
یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۳۰۷ فقره بود که ۵۹ هزار و ۴۹۵ فقره پرونده با 
برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۸۷۸میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال 
تشکیل شده است.همچنین تعداد بازرسی های انجام شده در مقایسه با مدت 
مشــابه سال گذشــته ۱۶ درصد افزایش یافته و تعداد پرونده های متشکله 
هفت درصد کاهش داشــته است.بر این اساس، در پنج ماهه ابتدایی امسال 
بیش از ۶۱ هزار فقره شــکایت توســط واحدهای بازرسی اصناف دریافت 
شــده و آمارها نشان می دهد که در این مدت، تخلف گران فروشی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته ۱۹ درصد، درج نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر 
نکردن صورت حســاب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار 
درصد افزایش یافته اســت.در این میان بعد از ایجاد شورای تشدید بازرسی 
و نظارت در راستای نظارت بر انبارها و  مراکز نگهداری عمده کاا، بازرسان 
اصناف ۱۱ هزار و ۷۰۰ گشت مشترک با بازرسان سازمان حمایت، سازمان 
صمت، ســازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی انجام داده اند که در نتیجه 
این بازرســی، ۳۳ مورد گزارش احتکار بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال ثبت شــده 

و بیشترین میزان احتکار مربوط به استیک، روغن، برنج و شکر بوده اند.
همچنین بر اســاس اطاعات منتشــر شــده از سوی ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پنج ماهه امسال، بیش از ۵۸ هزار مورد 
بازرسی در قالب گشت مشــترک برای کنترل و نظارت بر عملکرد فعاان 
اقتصادی در سطح بازار انجام شده که منجر به تنظیم ۲۴ هزار و ۸۵۶ فقره 

پرونده تخلف جمعاً به ارزش بالغ بر ۵.۴۳۲ میلیون ریال شده است.

پرداخت ۲۰ هزار تسهیات کرونایی با سفته 
الکترونیک 

رئیس مرکز فناوری اطاعات و توسعه اقتصاد هوشمند ضمن اشاره به اجرای طرح 
سفته الکترونیکی برای اعطای تسهیات کرونا، اعام کرد: طبق آخرین اطاعات، 
حدود ۲۰ هزار فقره تسهیات کرونایی از این طریق پرداخت شده است که با این 
اقدام مراجعات حضوری، حداقل معادل ۲۰ هزار مورد کاهش یافته اســت.  علی 
عبدالهی درباره ۳۳ طرح در راستای راهبرد طرح اقتصاد هوشمند، اظهار کرد: این 
طرح ها تنها مربوط به اقتصاد هوشمند نبوده بلکه در کنار آن، دولت الکترونیک 
و پروژه های وزارت اقتصاد و زیرمجموعه های آن هم مدنظر بود که یکســری از 
آن ها به پیاده ســازی رسید که الکترونیکی شدن تمام فرآیندهای بیمه شخص 
ثالث، نمونه ای از این موارد اســت.  وی افزود: همچنین، طرح سفته الکترونیکی 
برای اعطای تســهیات به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا نیز در بانک ملی 
به بهره برداری رسید و تنها محدود به این بانک نیست که طبق آخرین اطاعات، 
حدود ۲۰ هزار فقره تسهیات کرونایی از این طریق پرداخت شده است و با این 
اقدام مراجعات حضوری، حداقل معادل ۲۰ هزار تا کاهش یافته اســت.  رئیس 
مرکز مدیریت فناوری اطاعات و توســعه اقتصاد هوشمند ادامه داد: خرانه داری 
الکترونیک به زودی در کل کشور عملیاتی می شود و پروژه دیگر نیز در راستای 
الکترونیک ســازی مرتبط با سامانه تسویه و تهاتر است. عاوه براین، برای تعامل 
با نمایندگان مجلس در راستای حکمرانی الکترونیک، سامانه ای رونمایی می شود 
که طبــق آن، ارتباط وزارت اقتصاد با مجلس کاما الکترونیکی می شــود و در 
این سامانه، کمیسیون های مختلف مجلس، پروفایلی از نمایندگان و موضوعات و 
بحث های مطرح شدهف در آن شکل می گیرد که این سامانه را به زیرمجموعه های 
وزارت اقتصاد از جمله بورس و مالیات هم دسترســی داده ایم.  وی با اعام اینکه 
با اجرای یک پــروژه در معاونت حقوقی وزارت اقتصاد، همه فرآیندهای حقوقی 
و رســیدگی ها مکانیزه می شود، گفت: اولین گام ما در راستای دولت الکترونیک 
این اســت که ابتدا وزارت اقتصاد به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند و کلیه 
فرآیندهای این وزارتخانه به صورت مکانیزه، اتوماتیک باشد و کاغذ از آن ها حذف 
شود.  وی در پایان سخنانش اعام کرد: در حوزه گمرک دو تا رشته بیمه ای آتش 
ســوزی و حمل ونقل کد یکتا دریافت کرده اند که در پی این امر، نظارت این دو 
نوع بیمه کاما یکپارچه شده است. البته، در  آینده این دو نوع بیمه همانند بیمه 
شخص ثالث به سمت حذف کاغذ از فرآیندهایشان حرکت می کنند.پیش از این 
وزارت اقتصاد در راســتای تقویت اقتصاد هوشمند، از نسخه الکترونیکی سفته و 
تســهیات و اعتبارات دیجیتال رونمایی کرد که در ابتدا این طرح تنها در بانک 
ملی و برای تسهیات و اعتبارات کرونا اختصاص یافته بود اما در حال حاضر تمام 

بانک ها می توانند از این فرصت برای اعطای تسهیات استفاده کنند.

در کمیسیون ویژه جهش تولید تشریح شد:
اهداف و اولویت های وزیر اقتصاد برای تحقق 

شعار جهش تولید
سخنگوی کمیســیون ویژه جهش تولید در تشریح بررســی های جلسه امروز 
کمیسیون متبوع خود گفت: در این جلسه وزیر اهداف وزارتخانه خود را تشریح 
کــرد که هدفمند کردن فرایند صدور مجوزها از جمله آن اســت.رحیم زارع در 
خصوص جلســه امروز کمیســیون ویژه جهش تولید با بیان اینکه این جلسه با 
حضور وزیر اقتصاد برگزار شد گفت: در این جلسه وزیر مسائلی همچون هدفمند 
کردن واگذاری ها، ساماندهی شرکت های کارگری، نظارت بر مدیریت شرکت های 
خصوصی تســهیل در پرداخت مالیات و آسان سازی در فرآیند واگذاری زمین و 
تغییــر کاربری اراضی مورد طرح قرار داد.وی افزود: وزیر اقتصاد در این جلســه 
اهداف وزارتخانه خود را تشــریح کرد که هدفمند کردن فرایند صدور مجوزها، 
حذف مقررات دســت و پا گیر، ارتقاء رتبه و بهبود فضای کســب و کار کشور از 
جمله این مباحث بود که بر همین اساس از راهکارهای پیش رو به منظور تسریع 
و تعمیق در روند مقررات زدایی، افزایش اراده تمامی بخش های کشور در جهت 
بهبود شرایط کســب و کار ضمن برقراری رابطه مطلوب میان فعاان اقتصادی 
بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی برای تفهیم بهتر اهمیت مقررات زدایی به 

دستگاه های اجرایی مورد اشاره قرار گرفت.

مدیر برنامه ریزی شــرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: 
وراث سهام عدالت اموات عما سهام داران شرکت های 
سرمایه گذاری استانی خواهند بود و مشمول روش غیر 
مستقیم هســتند چراکه کسی روش مدیریت سهام را 
بــرای آنها انتخاب نکرده اســت.محمد جواد فرهانیان 
درباره آخرین اقدامات واگذاری سهام عدالت اموات اظهار 
داشت: بخشی از اقدامات فراهم شدن زیرساخت ها برای 
واگذاری الکترونیک این ســهام به وراث است و بخشی 
دیگر پیوستن و لینک شــدن دو ارگان و دستگاه قوه 
قضاییه و شرکت سپرده گذاری مرکزی است.وی ادامه 
داد: البته عمده اقدامات زیرساختی انجام شده اما لینک 
دو دستگاه به یکدیگر زمان بر است. نمی خواهیم مردم 
را در وضعیت اضطرار قرار دهیم و پیشنهاد ما به همه 

مردم این است که تا فراهم شدن زیرساخت ها اقدامات 
مربوط به انحصار وراثت را انجام دهند.مدیر برنامه ریزی 
شــرکت ســپرده گذاری گفت: طبق مصوبات،  مالیات 
سهام عدالت وراث هم بخشــیده شده است.فرهانیان 
درباره زمان انتقال ســهام عدالت اموات به وراث اظهار 
داشــت: این موضوع بستگی به آماده بودن دو دستگاه 
دارد البته شرکت سپرده گذاری مرکزی قسمت عمده 
راه را رفته  است. عملیات انتقال سهام عدالت متوفیان 
در ماه هــای آینده قابل انجام خواهد بود و مردم نگران 
این موضوع نباشــند.  وی در پاســخ به این سوال که 
عــده ای از وراث نگــران کاهش قیمت ســهام عدالت 
هســتند و در صورت تاخیر احتمال ریزش بیشتر این 
سهام آنها را متضرر می کند، گفت:  وراث سهام عدالت 

اموات عما ســهام داران شــرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی خواهند بود و مشــمول روش غیر مستقیم 
هســتند چراکه کسی روش مدیریت سهام را برای انها 
انتخاب نکرده است. بنابراین کسی بازنده نیست.   مدیر 
برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری تاکید کرد: نمی توانیم 
قولی بدهیم اما شــاید برای این دســته از افراد، روش 
جدیدی انتخاب شود تا بتوانند سهام به ارث رسیده را 
مدیریت کنند اما در حال حاضر برداشت اما این است 
که تمام کســانی که میراث دار سهام عدالت متوفیان 
هستند روش غیرمستقیم را انتخاب کردند.   فرهانیان 
با بیان اینکه در ۱۰ ســال گذشته حدود دو میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر از سهام داران عدالت فوت شده اند، گفت: 

عمده متوفیان سهام عدالت از استان تهران هستند.

 مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی:
 وراث فعا امکان فروش سهام اموات را ندارند

در شرایطی که شکاف بین حقوق و دستمزد بسیار زیاد است تعداد زیادی از کارگران از 
ترس بیکاری, در مقابل حذف مزایای شغلی شان در مقابل کارفرمایان متخلف سکوت 
می کنند و حاضرند با کمترین مزایا به شغل خود ادامه دهند.  تمام مولفه های وزارت 
کار، برای تمام مشموان قانون کار»ازم ااجرا« است اما مشاهده می شود که برخی از 
کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی  به آن عمل نمی کنند,این 
تخلفات گسترده و تقریباً عرفی شده است و اکثر کارگران نمی توانند از مزایای نیروی 
کار بهره مند شــوند.همه مزایای مزدی قانون کار، شامل حق مسکن، حق اواد، پایه 
سنوات و بن خواربار، جزو مزایای مزدی حداقلی حقوق کارگر است و کارفرما باید همه 
آنها را بدون اســتثنا در هر ماه به کارگران خود بپردازد. حذف هر کدام از این مزایای 
مزدی برای کارگر، کامًا غیرقانونی است؛ حتی اگر کارفرمایی حق مسکن، پایه سنوات 
و بُن خواربار را به کارگری که مثًا پدر دو فرزند اســت بپردازد، اما حق اواد را به او 
نپردازد، بدون تردید مرتکب تخلف از قانون شده است و کارگر این »حق« را دارد که از 
کارفرمای خاطی، در ادارات کار شکایت کند.اما با این حال، پرداخت صرفاً پایه حقوق 
خالی، تبدیل به یک سنت عرفی غیرقانونی در بازار کار ایران شده است؛ در واحدهای 
کوچک و اصناف مانند فروشگاه ها، معمواً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می 
دهند و البته ادعا می کنند که کارشان کامًا قانونی است! عدم پرداخت مزایای مزدی، 
تنها قانون گریزی متداول در بازار کار ایران نیست.در معادات روابط کار ایران که بر 
زیربنای »ارزان سازی« و »بی ثبات ســازی« نیروی کار شکل گرفته، این گونه قانون 
گریزی ها بســیار دیده می شود.  نمونه دیگر آن، انعقاد قراردادهای موقت یکماهه یا 
سه ماهه و یا حتی سفید امضا با کارگرانی است که یک کار مستمر دارند و فعالیت شان 
پروژه ای یا موقت نیست؛ درحالیکه ماده هفت قانون کار، علیرغم ابهامات و مشکات 
ماهوی که دارد، اصل را بر حاکمیت اراده کارگر و قرارداد دائم در کارهای مستمر قرار 
داده، از دهه هفتاد شمســی، قراردادهای موقت کار، تبدیل به پاردایم مسلط در بازار 
کار شد؛ این سیاست بی ثبات سازی در گذر سالها و دهه ها، در مسیر خود، تغییر شکل 
پیدا کرد و با سیاسِت ارزان سازی کارگر همراه و عجین شد؛ اکنون در سال های سال 
۹۰، نتیجه ی ترکیب این دو سیاست به اینجا کشیده شده  است که  انبوه کارگراِن 
قرارداد موقت یا فاقد قرارداد که حتی حداقل مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار را 
هم دریافت نمی کنند.فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دســتمزد کانون شورای اسامی 
کار با اشاره به اینکه ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی 
۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.وی درباره  
کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم 
که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت 
نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند ومشمول 
ســایر مزایا نمی شــوند. توفیقی با بیان اینکه یکی از دایلی که نمایندگان کارگران 

مصوبه دســتمزد ۹۹ را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان بسیاری در کشور 
وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت نمی کنند ادامه داد: 
درســت است که پرداخت حق ســنوات، بن خوار و بار، حق مسکن یک قانون است. 
اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی شود.  با وجود اینکه قانون گریزی کارفرمایان 
درباره عدم پرداخت  مزد کامل می تواند از سوی کارگران در مراجع قانونی پیگیری 
شود اما مشاهده می کنیم که کار اکثر کارفرمایان به مراجع قانونی کشیده نمی شود 
که دلیل اصلی آن ترس از بیکاری کارگران اســت. در شــرایط که بیکاری در کشور 
بیداد می کند, اکثر کارگران برای ترس از بیکاری مجبور هستند که در مقابل اجحاف 
هایی که در حقشــان می شود, کوتاه بیایند. به عبارت بهتر اگر زیرساخت های ازم 
برای نیروی ارزان از بین برود، و کارگر قرار داد دائمی داشته باشد, کارفرمایان به خود 
اجازه این را نمی دهند که از اجرای قوانین سرپیچی کنند. فرامرز توفیقی می گوید: 
وقتی مِن کارگر، قرارداد یکماهه یا سه ماهه یا حتی یک ساله دارم اما حتی یک نسخه 
از آن به ادارات کار ارســال نشــده، چطور می توانم از کارفرما شکایت کنم؛ آیا پس از 
شکایت، می توانم به سر کار بازگردم؟ آیا بعد از آن، کارفرما قرارداِد من را تمدید خواهد 
کرد؟!توفیقــی بیان کرد: دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت  نمی 
کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که 
قراردادشفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ 
نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که 
از ترس بیکاری و نداشــتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟کارگری که هیچ 
دفاعی ندارد، شکایت کند؟  رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسامی کار با بیان 
اینکه ۳۰سال از تصویب قانون کار می گذرد اما قانون کار برای کارگران در کارگاه های 
کوچک اجرا نمی شود گفت:بهتر است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا 
کنــد که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از بس هزینه های زندگی 
بربیاید. وی افزود: دولت برای کارمندان خود اعام کرده است که مزد و تفاوت تطبیق 
باید ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شود. نمایندگان کارگران هم همین نظر را دارند، می 
گوییم دستمزد کارگران باید ۲میلیون و ۸۰۰ شود. چرا که کارمندان مطمئن هستند 
که دولت مزایا را پرداخت می کند اما کارگران با کارفرماهایی روبرو هستند که امکان 
پرداخــت نکردن مزایا را دارند. بنابراین مجبور مولفه هایی را لحاظ کنیم که قابلیت 
اجرا داشته باشد.  توفیقی با اشاره به اینکه۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است گفت: 
مــی توانیم به صورت حدودی بگوییم حداقل ۳۵ درصد از قراردادهای موقت اینگونه 
هستند. یعنی حقوق و مزایای شغلی را دریافت نمی کنند.  بهره وری دستمزد و ماده 
۴۱ در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و 
کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه های سبد 

معیشت بسیار از هزینه های زندگی کمتر است. 

پرداخت صرفاً پایه حقوق خالی؛
کارگران از ترس بیکاری سکوت می کنند
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براساس گزارش موسسه معتبر بین المللی وود مکنزیاستانها

رتبه نخست ایران در اکتشافات نفت و گاز سال ۲۰۱۹ جهان
شرکت ملی نفت ایران از نظر مجموع حجم اکتشافات نفت و گاز 
در سال ۲۰۱۹، با کشف ۴.۹۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن 
مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه نخست را در بین شرکت های 
بزرگ نفتی دنیا اعم از شــرکت های نفــت ملی و بین المللی به 
خود اختصاص داد.، ســیدصالح هندی، مدیر اکتشــاف شرکت 
ملی نفت ایران در نامه ای به مســعود کرباسیان، مدیرعامل این 
شرکت، اعام کرد: »با کمال مسرت اعام می شود بنا بر گزارش 
مؤسســه بین المللی وود مکنزی درخصوص اکتشــافات منابع 
هیدروکربنی جهان در ســال ۲۰۱۹ میادی، شرکت ملی نفت 
ایران در جایگاه نخســت کشف نفت و گاز در جهان قرار گرفته 
است«.براساس گزارش موسسه معتبر بین المللی وود مکنزی که 
با عنوان »اکتشافات جهانی ۲۰۱۹ - استمرار سودآوری« منتشر 
شــده است، شــرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۱۹ میادی از 
نظر مجموع حجم اکتشــافات انجام شــده )نفت و گاز( با کشف 
۴.۹۷۳ میلیارد بشــکه معادل هیدروکربن مایــع ذخیره قابل 
برداشت، جایگاه نخست را در بین شرکت های بزرگ نفتی دنیا 
اعم از شرکت های نفت ملی و بین المللی به خود اختصاص داده 
اســت. این رقم معادل ۳۱ درصد از مجموع حجم هیدروکربن 
کشــف شده دنیا در ســال ۲۰۱۹ میادی است.در این گزارش 
کشــف میدان ارم با ذخیره قابل برداشــت معادل ۲.۷ میلیارد 
بشکه )معادل ۲۰ درصد کل گاز کشف شده در جهان( و میدان 
نام آوران با ذخیره قابل برداشت ۲.۳ میلیارد بشکه )معادل ۱۰.۵ 
درصد از کل نفت کشــف شده در جهان( به ترتیب جایگاه های 

اول و ســوم اکتشــافات صورت گرفته در جهان در سال ۲۰۱۹ 
میــادی را به خود اختصاص داده اند.طبق اعام وزارت نفت، در 
بخش دیگری از این گزارش آمده است: میزان اکتشافات جهانی 
در سال ۲۰۱۹ میادی معادل ۲۱.۲ میلیارد بشکه قابل برداشت 

بوده اســت که این میزان حدود ۲ برابر سال ۲۰۱۸ و بیشترین 
مقدار بعد از ســال ۲۰۱۵ میادی بوده است، همچنین در سال 
۲۰۱۹ در سراســر جهان حدود ۶۰۰ چاه اکتشــافی، حفاری و 
تکمیل شده که منتج به کشف حدود ۲۲۰ میدان هیدروکربنی 

شده اســت. در این دوره زمانی دو چاه اکتشافی و توصیفی در 
ایران حفاری و تکمیل شده است.بر مبنای این گزارش، بسیاری 
از اکتشــاف های عمده انجام شده در ســال ۲۰۱۹ به گاز دست 
یافته اســت، به گونه ای که دوسوم از اکتشاف های هیدروکربنی 
انجام شده در ســال ۲۰۱۹ یعنی معادل ۱۰.۸ میلیارد بشکه با 
۸۲ تی سی اف از اکتشاف های انجام شده مربوط به گاز بوده است. 
۹ اکتشاف بزرگ در ســال ۲۰۱۹ در کشورهای ایران، روسیه، 
موریتانی، قبرس، سورینام آفریقای جنوبی و مالزی اتفاق افتاده 
و ۲۰ کشــف بزرگ اول، معادل ۷۵ درصــد حجم هیدروکربن 
کشف شــده در دنیا را به خود اختصاص می دهد. ۱۳ کشــف از 
۲۰ کشف بزرگ دنیا در ســال ۲۰۱۹ میادی نیز ذخیره قابل 
برداشتی کمتر از ۵۰۰ میلیون بشکه دارند.شرکت ملی نفت ایران 
با مجموه ۴.۹۷ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع، با اختاف 
قابل توجه با شــرکت گازپروم روسیه )رتبه دوم با ۳.۱۸ میلیارد 
بشکه معادل هیدروکربن مایع(، شرکت نفت بریتانیایی BP )رتبه 
سوم با ۱.۴ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن( و شرکت اکسون 
موبیل ایاات متحده )رتبه چهارم با ۰.۹ میلیارد بشــکه معادل 
هیدروکربن(، در رتبه اول قرار گرفته اســت. در این رتبه بندی 
بین ۱۵ شرکت برتر، شرکت فرانسوی توتال رتبه ششم، شرکت 
ایتالیایی انی رتبه هشتم و شرکت چندملیتی شل رتبه سیزدهم 
را اتخــاذ کرده اســت.هندی در پایان این گــزارش، در نامه به 
کرباســیان از تاش همه همکاران خود در مدیریت اکتشــاف 

شرکت ملی نفت ایران، قدردانی کرده است.

توجه به مقوله پيشگيري به كاهش چشمگير 
حوادث مشتركين گاز طبيعی خواهد انجاميد

پیشــگیری از حــوادث، با فرهنگ ســازی و آموزش 
استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی در کاهش حوادث 
ناشی از آن تاثیر بسزایی دارد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل 
این شــرکت با اعام این خبر گفت: توسعه روز افزون 
گازرسانی به مناطق محروم استان و افزایش مشترکین جدید گاز طبیعی نیاز به 
آموزش استفاده صحیح از گاز طبیعی با هدف پیشگیری از حوادث ناشی از گاز را 
بیش از پیش آشکار می سازد و شرکت گاز استان با توجه به مسئولیت اجتماعی 
که در این حوزه دارد طی ســالهای اخیر با تهیه محتواهای آموزشی و با حضور 
کارشناسان این شرکت در مساجد و مدارس و آموزش صحیح استفاده از وسایل 
گازسوز نسبت به  فرهنگ سازی و اطاع رسانی مصرف بهینه و ایمن از گاز اقدام 
نموده است.اسماعیلی ضمن ابراز خوشنودی از کاهش چشمگیر حوادث ناشی 
از گاز طبیعی در ســطح استان، خاطرنشان کرد: آمار حوادث مصرف کنندگان 
گاز طبیعی در ســال ۱۳۹۸ در مقایسه با ســال ۱۳۹۷ علیرغم افزایش تعداد 
مشترکین جدید که نیاز به آموزش دارند ، ۲۰ درصد کاهش است.وی فرهنگ 
سازی استفاده ایمن و صحیح از گاز طبیعی را با هدف پیشگیری از حوادث، یکی 
از تاثیر گذارترین اقدامات این شــرکت برشمرد و اظهار داشت: مبحث آگاهي 
رســاني و آموزش شهروندان را به جدیت در دستور کار قرار دادیم که مجموعه 
این اقدامات طی ســالهای اخیر ، منجر به کاهش ۶۰ درصدی آمار فوتی های 

ناشی از حوادث گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ شده است.

خدمات سبز صنعت برق 
پس از اجرای موفق طرح ملی قبض ســبز ،  این بار شــرکت توزیع برق استان 
زنجان همگام با صنعت برق کشور بدنبال راه اندازی » خدمات سبز » از طریق 
ایجاد درگاه های ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات شرکت توزیع برق در بستر اینترنت 
، تلفن ثابت و اپلیکیشــن های موبایلی است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان، با هدف توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک 
و طبق اعام وزارت نیرو در آینده نزدیک طرح »خدمات ســبز« که در راستای 
تسهیل خدمت رسانی مطلوب به مردم  ، اجرایی خواهد شد. این طرح به منظور 
ارائــه  ۱۰۰ درصدی خدمات صنعت برق از طریق تمامی ابزارهای ارتباطی در 
دسترس مردم در تمام نقاط استان ، طراحی گردیده و در حال تکمیل زیرساخت 
های اجرایی می باشــد.از مزیت های این طرح می تــوان  به دریافت خدمات 
فــروش و پس از فروش برق به صورت غیر حضوری، افزایش ســرعت ،دقت و 
کیفیت خدمات ، صرفــه جویی در وقت و هزینه ها وهمچنین کاهش آلودگی 
هوا، کاهش بار ترافیک شهری و ارتقاء سامت جامعه  اشاره کرد. شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان در سال های اخیر با ایجاد بستر های مناسب اینترنتی 
، تلفنی ، اپلیکیشــن موبایلی گام موثری در راه اندازی موفق این طرح برداشته 
اســت که از جمله آنها می توان به اپلیکیشن خدمات برق ،  شماره نام آشنای 
۱۲۱ و وبسایت شرکت به آدرس www.zedc.ir اشاره نمود.شایان ذکر است با 
افتخار اعام می کنیم ، اپیلکیشن سامانه برق زنجان ) سبز( با عنوان اپلیکیشن 
سامانه خدمات غیر حضوری صنعت برق ایران در سطح کشور استقرار یافت، که 
از ایــن پس هموطنان عزیزمان در جای جای ایران جهت دریافت خدمات غیر 
حضوری می توانند توسط تلفن های همراه خود از این اپلیکیشن استفاده کنند

در پنج ماهه نخست سال جاری روی داد؛
رشد بيش از ۱۸درصدی مصرف 

سی ان جی در منطقه چالوس
مدیر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتی 
منطقه چالوس از رشــد بالغ بر ۱۸درصدی مصرف 
سی ان جی طی پنج ماهه نخست سال جاری نسبت 
به سال گذشته در سطح غرب استان مازندران خبر 
داد.تــورج امانی ضمن اشــاره به مطلب فوق گفت: 
مقدار مصرف ســی ان جی در جایگاه های عرضه سوخت منطقه چالوس در 
مدت مذکور، ۴۱ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۷۰۶ مترمکعب است که این مقدار 
حاکی از افزایش۱۸درصدی مصرف این فرآورده نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته است.امانی ضمن اشاره به استقبال مردم از مصرف سی ان جی، افزود: 
مدیریت مصرف ســوخت، اجرای طرح رایگان دوگانه سوزکردن خودروها و 
ثابت ماندن قیمت ســی ان جی از مهمترین عوامل رشد مصرف این سوخت 
پاک است.وی ضمن تاکید بر جایگزینی سی ان جی به جای بنزین که باعث 
صرفه اقتصادی و کاهش آاینده های زیســت  محیطی می شود، خاطرنشان 
کرد: از فروردین ماه لغایت مردادماه سال جاری با مصرف بالغ بر ۴۱میلیون 
متر مکعب سی ان جی، به میزان بیش از ۴۰ میلیون  لیتر در مصرف بنزین 
در سطح غرب استان مازندران صرفه جویی شده است.مدیر منطقه چالوس 
تصریح کرد: در غرب اســتان مازندران )منطقه چالوس( ۴۱ جایگاه عرضه 
ســی ان  جی فعال اســت که با توجه به پایش مســتمر وضعیت عملکرد و 

تجهیزات فنی این جایگاه ها، سوخترسانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد؛
اجرای طرح برق اميد در شركت توزیع 

نيروی برق مازندران
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی بــرق مازندران 
از اجــرای طرح برق امید در مازنــدران خبر داد.

فرامرز ســپری  در تشریح جزئیات طرح برق امید 
در مازندران با اشــاره به اینکه بــرق در مازندران 
پوشــش صد در صــدی دارد و همــه خانوار های 
استان  مشترک برق هستند، گفت: مشترکان خانگی در استان می توانند 
در این طرح مشارکت و از تخفیف صد درصدی بهای برق بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به این که طرح برق 
امیــد با هدف اصاح الگوی مصرف همه خانوار های ایرانی تدوین شــده 
اســت، افزود: وزارت نیرو در سه سال گذشته طرح های تشویقی مختلفی 
برای عبور از پیک بار اجرا کرده اســت چرا که در تابســتان مصرف برق 
افزایش بســیاری می یابد که باید مدیریت شود.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران  با اشــاره به اعطاي تخفیف هزینه هاي شهرداري و 
نظام مهندسي براي ساختمان هایي که بر مبناي مبحث ۱۹ مقررات ملي 
ســاختمان )صرفه جویي انرژي( ساخته مي شوند، گفت: مشترکان می 
توانند جهت اخذ وام بانکي براي نصب پنل هاي خورشــیدي متصل به 
شــبکه در کاربري هاي خانگي و پرداخت سود این وام ها از محل صرفه 

جویي طرح برق امید به بانک معرفی شوند.

 تنکرز ترکرز:
نفتکش بزرگ ایرانی به ونزوئا رسيد

منابــع خبری اعام کردند که نفتکش ایرانی حامل دو میلیون بشــکه میعانات 
گازی به ونزوئا رسیده است.تنکرز ترکرز در توئیتی نوشت: منابع خبری از ورود 
ناگهانی نفتکش بزرگ ایرانی حامل دو میلیون بشکه میعانات گازی به پایانه خوزه 
در ونزوئا خبر دادند. ردیاب های این کشتی ها خاموش است اما به احتمال زیاد، 

مسیر طوانی جنوب آفریقا را طی کرده  است.

تقاضای نفت در آینده از كجا می آید؟
سوخت حمل و نقل یک بازار بزرگ برای نفت خام است و این بازار، هرچند اکنون 
دورنمای تیره و تاری دارد، ولی از بین نمی رود. ما در آینده نزدیک همچنان به 
ســوخت های فسیلی وابسته خواهیم بود. به گزارش اویل پرایس، افزایش سطح 
ذخایر شــناور نفت خام، کاهش قیمت نفت خام عربســتان و کند شدن واردات 
نفت چین از عواملی هســتند که اخیراً بر قیمت نفت تاثیر گذاشــته اند و دلیل 
این تاثیرگذاری منفی این است که همه آنها یک داستان را می گویند: روند بهبود 
تقاضا متوقف شده است.محدودیت های ایجاد شده جهت مهار گسترش ویروس 
کرونا میلیون ها بشکه از تقاضای سوخت در جهان را کاهش داده است. با برداشته 
شــدن این محدودیت ها، تقاضا افزایش یافته ولی روند این افزایش چندان قابل 
قبول نیست و احتمااً زمان بیشتری طول می کشد تا سطح تقاضا به سطح قبل 
از بحران کرونا بازگردد. ماه گذشــته ســه نهاد بزرگ انرژی دنیا - اداره اطاعات 
انرژی آمریکا، آژانس بین المللی انرژی و اوپک-  قبول کردند بازگشت تقاضا برای 
نفت به سطح قبل از بحران کرونا تا ۲۰۲۲ طول می کشد. برخی تحلیلگران عقیده 
دارند این اتفاق هرگز نمی افتد مخصوصاً اگر تولید واکسن کرونا بیشتر از چند ماه 
طول بکشد. در این صورت، با سفرهای هوایی و زمینی کمتر و مصرف کمتر مواجه 
خواهیم بود.پس تقاضای نفت در آینده از کجا می آید؟ پاسخ کوتاه به این سوال 
این است که از همان جایی که تا حاا می آمده ولی برای مدتی میلیون ها بشکه 
تقاضای کمتری وجود خواهد داشــت. نفت جایی نمی رود و اقتصادهای آسیب 
دیده از بحران کرونا دیر یا زود بهبود می یابند و پس از بهبودی به نفت بیشتری 
نیاز دارند. حتی در اروپا که قدم های محکمی در جهت اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر و خودروهای برقی برداشته، بیشتر فروش خودرو مربوط به خودروهای 
دارای موتورهای احتراق داخلی خواهد بود. سوخت حمل و نقل یک بازار بزرگ 
برای نفت خام است و این بازار، هرچند اکنون دورنمای تیره و تاری دارد، ولی از 
بین نمی رود.  افزایش ذخایر سوخت در حال حاضر نتیجه تولید بیشتر در مقابل 
مصرف کمتر است ولی بازار در آینده متعادل خواهد شد. یا مردم به این شرایط 
عادت کرده و پاایشگاهها تولید خود را تنظیم می کنند یا واکسنی ساخته می 
شــود که ما را به روزهای قبل باز می گرداند. بخش ســفرهای هوایی بیشترین 
آسیب را در صنعت حمل و نقل دیده است ولی دورنمای آن هم روبه رشد است. 
بازار جهانی سفرهای هوایی تا ۲۰۲۷ ساانه ۳.۴ درصد رشد خواهد داشت. شاید 
این رشد دو رقمی نباشد، ولی یک رشد ثابت و یکنواخت خواهد بود. پاستیک 
و مواد شــیمیایی یک بخش رو به رشد دیگر است. صنعت نفت این بخش را به 
عنوان منبع اصلی درآمد خود در آینده در نظر گرفته است. علیرغم روی آوردن 
به انرژی های پاک و دوری از پاســتیک، دنیا همچنان میلیون ها تن پاستیک 
مصرف خواهد کرد. استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق هم علی رغم حرکت به 
سمت انرژی های پاک از بین نخواهد رفت. زمانی دنیا کامًا با انرژی های تجدید 
پذیر روشــن خواهد شد ولی آن زمان چندان نزدیک نیست. ما در آینده نزدیک 

همچنان به سوخت های فسیلی وابسته خواهیم بود

در ماه اکتبر انجام شد
تخفيف عراق به مشتریان آسيایی و 

آمریکایی نفت
عراق قیمت نفت خام ماه اکتبر آسیا و ایاات متحده را در پی کاهش قیمت 
نفت عربســتان سعودی کاهش داد.به گزارش بلومبرگ انگلیسی، عراق نیز 
پس از کاهش قیمت نفت عربســتان ســعودی و سایر تولیدکنندگان نفت 
خلیج فارس، قیمت همه درجه های نفت خود را برای فروش در آسیا و ایاات 
متحده کاهش داد. این تصمیم عراق نشانه دیگری از ضعف بازگشت تقاضای 
جهانی نفت است.نفت خام سبک بصره برای خریداران آسیایی در پایین ترین 
سطح قیمت از ماه ژوئن به فروش می رسد. شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق 
قیمت این درجه از نفت خام خود را تا ۳۰ ســنت برای هر بشــکه کمتر از 
قیمت شاخص منطقه به فروش می رساند. این در حالی است که قیمت نفت 
خام بصره در ماه سپتامبر یک دار و ۵۰ سنت بیشتر از شاخص منطقه بود.
نفت خام سنگین بصره برای آسیا نیز با یک دار تخفیف به فروش می رسد.

برای ســایر درجه بندی های نفت خام عراق نیز تخفیف هایی در نظر گرفته 
شده است و با قیمت های پایین تری نسبت به منطقه به فروش می رسند.

دورنمای  گــزارش  جدیدترین  طبق 
انرژی بلندمدت شرکت BP، تقاضای 
جهانی برای نفت ممکن است به پیک 
خود رسیده باشد، زیرا پاندمی کووید 
۱۹ باعث کندی رشد اقتصاد جهانی 
و تســریع گذار به ســوی سوختهای 
پاکتر شده است. در گزارش دورنمای 
انرژی ۲۰۲۰ شــرکت BP آمده است: 
تقاضــا برای نفــت بزرگترین قربانی 
تقاضــای کمتر برای انرژی در ســه 
دهه آینــده خواهد بود، زیرا رشــد 
اقتصادی ضعیفتر و گذار ســریعتر به 
سوی انرژیهای تجدیدپذیر، فروپاشی 
ســوخت هــای حمل و نقــل تولید 
شــده از نفت را تســریع می کنند.

طبق ســناریوی مرکزی جدید BP از 
انرژی، تقاضای جهانی  گذار ســریع 
برای ســوخت های مایع شامل نفت 
و سوخت های زیستی تا سال ۲۰۵۰ 
که سهم نفت از سبد انرژی جهان از 
یک سوم فعلی به ۱۴ درصد تنزل می 
کند، تقریبا نصف شــده و به کمتر از 
۵۵ میلیون بشــکه در روز می رسد.

حتی تحت ســناریوی »کسب و کار 
معمولی« این شرکت، تقاضای جهانی 

برای نفت که در سال ۲۰۱۹ به بیش 
از ۱۰۰ میلیون بشــکه در روز رسیده 
است، تا چند سال دیگر به پیک خود 
می رســد و رشد بیشــتری نخواهد 
داشت.به گفته شرکت BP، این ریسک 
وجــود دارد که خســارات اقتصادی 
ناشی از شــیوع کووید ۱۹ به میزان 
قابل توجهی بزرگتر باشد به خصوص 
اگر موجهای ابتای بیشــتری وجود 
داشته باشــد.تحت سناریوی مرکزی 
BP، این شــرکت انتظار دارد تقاضای 
برای نفت در ســال ۲۰۲۵ حدود سه 
میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۵۰ 
حــدود دو میلیون بشــکه در روز در 
نتیجه شیوع ویروس کرونا کمتر باشد. 
حدود دو سوم از کاهش مذکور ناشی 
از ضعیفتر شدن اقتصاد جهانی و یک 
سوم دیگر ناشــی از تغییرات رفتاری 

ادامه دار به دلیل شــیوع کووید ۱۹ 
است.به گفته اسپنسر دیل، اقتصاددان 
ارشد شــرکت BP، آسیبهای ناشی از 
بحران شــیوع ویــروس کرونا باعث 
خواهد شــد تقاضا برای ســوختهای 
فســیلی در همه ســناریوهای آینده 
کاهش نشــان دهد که به منزله افول 
تاریخی کم ســابقه سوختها در سبد 
انرژی جهان است.در همه سناریوهای 
در نظر گرفته شــده، نفت در بخش 
حمل و نقل در اواســط تا اواخر دهه 
۲۰۲۰ به دلیل پیشرفت در بهره وری 
و برقی سازی خودروها، به پیک خود 
خواهد رسید.تغییرات اعمال شده در 
ســناریوی مرکــزی BP در پی اقدام 
برنارد لونی، مدیرعامل این شــرکت 
برای  بلندپروازانه  اهــداف  در تعیین 
انرژی پاک در فوریــه صورت گرفته 

است. این شرکت که دومین شرکت 
نفتی بزرگ اروپا است، در یک تحول 
اساسی درصدد است تولید نفت و گاز 
را معادل حداقل یک میلیون بشکه در 
روز نفــت یا ۴۰ درصــد در یک دهه 
ســناریوی  دهد.تحت  کاهش  آینده 
مقدماتــی »گذار در حال تحول«، که 
BP ســال گذشته اعام کرده بود این 
شــرکت پیش بینی کرده بود تقاضا 
برای ســوختهای مایع پس از این که 
در سال ۲۰۳۵ به پیک رسید، تا سال 
۲۰۴۰ در ۱۰۸ میلیــون بشــکه در 
روز ثابت مــی ماند.دورنمای بدبینانه 
شرکت BP برخاف آژانس بین المللی 
انرژی اســت که در نوامبر پیش بینی 
کرد رشــد تقاضا برای نفت تا ســال 
۲۰۳۰ یکنواخت شــده و در ســال 
۲۰۴۰ به ۱۰۶.۴ میلیون بشــکه در 
روز می رسد.بر اساس گزارش پاتس، 
فاتح بیرول، مدیر آژانس بین المللی 
انرژی در ژوییه اظهــار کرده بود اگر 
تقاضای جهانــی برای نفت پس از به 
کنترل درآمدن شــیوع ویروس کرونا 
به بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز 

صعود کند، تعجب نخواهد کرد.

شرکت BP پیش بینی کرد
تقاضای جهانی برای نفت از این 

بااتر نمی رود

 افزایش قيمت نفت در آستانه
 دیدار اوپک پاس

قیمت نفت در آســتانه نشســت هفته جاری کمیته نظارتی اوپک 
پاس، در معامات دیروز دوشــنبه بازار نیویورک به سمت ۳۸ دار 
صعــود کرد.بهای معامات نفت پس از ثبت دومین کاهش هفتگی 
متوالــی از آوریل، ۰.۷ درصد افزایش یافــت. دیدار کمیته نظارتی 
وزیران اوپک پاس قرار است روز سه شنبه برگزار شود. این گروه در 
شرایطی که روند بهبود تقاضا برای نفت متوقف شده، میزان عرضه به 
بازار را افزایش داده است. شرکت BP اعام کرده که روند رشد تقاضا 
برای نفت به پایان رسیده و مصرف نفت هرگز به سطح پیش از شیوع 
ویروس کرونا بازنخواهد گشــت.قیمت نفت پس از این که در آوریل 
به پایین صفر سقوط کرد، بهبود پیدا کرده بود اما اکنون تحت تاثیر 
دورنمای تیره تقاضا به پایین ۴۰ دار در هر بشکه سقوط کرده است. 
افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا در سراســر جهان تردیدهایی را 
نسبت به روند احیای پایدار تقاضا برای نفت برانگیخته است.حداقل 
اندکی امید برای دور نبودن تولید واکســن این بیماری وجود دارد. 
دانشگاه آکســفورد و شرکت اســترا زنکا اعام کردند آزمایشی در 
انگلیس برای داروی آزمایشــی خود که به دلیل نگرانیها نسبت به 

بیمار شدن یک داوطلب متوقف شده بود را مجددا آغاز کرده اند.

گروه ویتول پیش بینی کرد
عادی شدن مصرف بنزین و دیزل تا پایان سال آینده

مدیرعامل گروه ویتول پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در بخشهای حمل و نقل 
به استثنای سوخت جت تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به سطح پیش از شیوع ویروس 
کرونا بازخواهد گشت.، راسل هاردی در کنفرانس مجازی نفت آسیا اقیانوسیه گفت: ذخایر 
جهانی نفت پس از نشست آوریل اوپک، به میزان ۱.۲ میلیارد بشکه در مخازن نگهداری 
و مخازن شــناور رشد کردند.وی اظهار کرد: بازار به کندی مازاد ذخایر نفت را هضم می 
کند و حدود ۳۰۰ میلیون بشــکه از اوج ذخایر در سال میادی جاری کاسته شده است 
و گروه ویتول انتظار دارد حجم مشابهی تا پایان امسال از مخازن نفت برداشت شود و در 
ســال ۲۰۲۱ احتماا بازار حجم مشابهی نفت موجود در مخازن را مصرف خواهد کرد و 
سطح ذخایر تا پایان سال میادی آینده به سمت عادی شدن پیش می روند.راسل هاردی 
پیش بینی کرد تقاضا برای بنزین و دیزل احتماا تا ســه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ بهبود 
پیدا کرده و به ســطح پیش از شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ برمی گردد. اما تقاضا 
برای سوخت جت یک استثنا باقی می ماند و بازار این سوخت راه طوانی تا احیا در پیش 
دارد همان طور که برگزاری مجازی کنفرانس نفت آسیا اقیانوسیه گواه این موضوع است 
که مردم سفر نمی روند.بر اســاس گزارش رویترز، برای نخستین بار در ۳۶ سال حیات 
کنفرانس نفت آسیا اقیانوسیه )APPEC( است که این کنفرانس به دلیل مشکات پیش 
آمده برای ســفر در شرایط شیوع پاندمی کووید ۱۹ به صورت مجازی برگزار شده است. 

این کنفرانس بزرگترین گردهمایی بازرگانان نفت آسیا به شمار می رود.
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گزیده خبر نگاهی به چهار تفاهم جدید صادرکنندگان و بانک مرکزی

خبری از واردات در ازای صادرات نیست
چند ماه پس از آغاز اختاف نظرهای جدید میان بانک مرکزی 
و فعاان بخش خصوصی، سرانجام در روزهای پایانی شهریور 
دو طرف مذاکرات مستقیم خود را آغاز کردند که نتیجه گام 
نخســت، چهار تفاهم ارزی جدید است.هرچند در سال های 
گذشــته با توجه به فرایند تامین ارز از سوی بانک مرکزی و 
بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان، همواره دو طرف در حوزه 
تجارت بین المللی با هم تعامل داشــتند اما در دو و نیم سال 
اخیر و پس از آغاز دور جدیــد تحریم های آمریکا، نحوه این 
تعامل به شکلی جدی تغییر پیدا کرد.با توجه به کاهش جدی 
دسترسی دولت به منابع درآمد نفتی، اتکا به صادرات غیرنفتی 
افزایش یافت و بخش قابل توجهی از ارز موردنیاز برای واردات 
کااهای ضروری، از این طریق تامین شــد. بانک مرکزی به 
منظور حصول اطمینان از بازگشت ارزهای صادراتی، تعهدات 
ارزی جدیدی را کلید زد که بر مبنای آن، صادرکنندگان باید 
پس از فروش محصواتشان، ارز حاصل از آن از طرق مختلف 
به کشــور بامی گرداندند.هرچند در ماه های ابتدایی آغاز این 
برنامه، اختاف نظرهای جدی میــان بانک مرکزی و بخش 
خصوصی به وجود آمد اما سرانجام دستورالعملی که در سال 
۹۸ اجرایی شد و بر اساس آن صادرکنندگان می توانستند در 
کنار فروش ارزشان در ســامانه نیما، بخشی از تعهدات را به 
شــکل واردات در ازای صــادرات تامین کنند، این اختاف ها 
را کاهش داد.با وجود آنکه به نظر می رسید این روال در سال 
جاری نیز ادامه یابد اما دو تغییر مانع از تداوم شــرایط سال 
قبل شد. از سویی در دســتورالعمل جدید بانک مرکزی، بار 
دیگر بحث واردات کاا در ازای صادرات متوقف شــد و جز در 
شرایطی خاص این امکان دیگر وجود ندارد و از سوی دیگر با 

شیوع کرونا و محدودیت های تجاری و مسافرتی، عما فضای 
صادرکنندگان برای بازگشت ارزشان، محدودتر شد.به دنبال 
این اتفاقات، اتاق بازرگانی از دولت خواســت، مهلت بازگشت 
ارزهــای صادراتی به کشــور را از ۳۱ تیرماه حداقل به مدت 
ســه ماه تمدید کند، طرحی که هرچند در شــورای گفت و 

گو نیز تصویب شــد اما در عمل با مخالفت بانک مرکزی، به 
اجرا در نیامد و ســرانجام، در پایان نخستین ماه از تابستان، 
بانک مرکزی اعــام کرد که صادرکنندگان متخلف را به قوه 
قضاییه معرفی کرده و کسانی که ارز خود را بازنگرداده اند، با 
جرایمی همچون تعلیق کارت های بازرگانی مواجه می شوند.

بــا وجود انتقادات جدی فعــاان بخش خصوصی از عملکرد 
بانــک مرکزی در هفته های گذشــته، این بانــک از مواضع 
خود کوتاه نیامــد تا جایی که علی رغم چانه زنی های فراوان، 
رییس کنفدراســیون صادرات ایران چند روز قبل اعام کرد 
در حوزه تعهدات ارزی هیچ گشایشــی صورت نگرفته است.

در چنین فضایی، ســرانجام فرصتی فراهم شد تا با برگزاری 
نشست مشترکی میان، عبدالناصر همتی – رییس کل بانک 
مرکزی – و غامحسین شافعی – رییس اتاق بازرگانی ایران و 
در حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، ابهامات موجود در 
این حوزه بررسی شده و چهار تفاهم جدید نیز از دل آن بیرون 
آید.بر اساس اطاعات ارائه شده از این نشست، تعدیل مجدد 
قیمت های پایه صادراتی، برگزاری جلسات هفتگی میان بخش 
خصوصی و بانک مرکزی، در نظر گرفتن تمهیدات ویژه برای 
بازگشــت ارز صادراتی بخش کشاورزی و امکان ایجاد تغییر 
در شرایط صادرات به کشورهایی مانند عراق و افغانستان که 
در آنها دار محوریت ندارد به توافق طرفین رســید.در میان 
این توافقات، تغییر در قیمت مبنای صادراتی که با مشارکت 
گمــرک قابل پیگیری خواهد بود، احتماا می تواند به کاهش 
تعهدات منجر شود و در نظر گرفتن ارز جایگزین یا راهکاری 
مجزا برای صادرات به برخی کشــورهای منطقه نیز می تواند 
فشــار موجود بر بخش خصوصــی را کاهش دهد.هرچند در 
شرایط فعلی به نظر می رسد یکی از مهم ترین درخواست های 
بخــش خصوصی، یعنی امکان پذیر شــدن دوباره واردات در 
ازای صادرات با موافقت بانک مرکزی مواجه نمی شود اما قرار 
بر برگزاری جلسات هفتگی میان دو طرف، می تواند راه را برای 

تغییر دوباره در سیاست های ارزی دولت هموار کند.

قائم مقام مدیر عامل سایپا مطرح شد:
تولید خودرو برای همه تعهدات معوق سایپا

قائم مقام مدیر عامل ســایپا در امور بازاریابی و فروش 
گفت: بابت همه تعهدات معوق شده خودرو تولید کرده 
ایم.به گزارش ســایپانیوز، به نقل از خبرگزاری صدا و 
سیما، مجید باقری با بیان اینکه با برنامه ریزی دقیق به 
ازای همه تعهداتی که تاریخ تحویل آن گذشته و معوق 

شده، خودرو تولید کردیم افزود: به دلیل برخی موضوعات در تامین ارز، قطعات 
برخی خودرو ها از گمرک ترخیص نشــده که موجب شده اکنون با خودرو های 
ناقصی مواجه باشــیم که یک یا دو قطعه ناقصی دارند که کاتالیست یکی از این 
قطعات است.باقری گفت: با هماهنگی های خوبی که با بانک مرکزی انجام شده 
انتظار داریم قطعات خودرو هر چه ســریعتر ترخیص شــود و ما با تکمیل این 
خودرو بتوانیم آن را به مشــتریان تحویل دهیم ضمن اینکه در طرح های پیش 
فروش تاش ما این است تا خودرو ها را در تاریخ مقرر به مشتریان تحویل دهیم.

وی افزود: با وجود مشکات ناشی از ویروس کرونا و تخصیص ارز برای ترخیص 
قطعات خودرو، موفق شدیم روند تولید را از ابتدای سال به پیش ببریم به گونه ای 
که تا پایان همین هفته ۲۰۰ هزارمین خودروی سایپا را تولید می کنیم.وی افزود: 
این هفته برنامه فروش و تکمیل وجه ۴۰ هزار دستگاه خودرو از محصوات سایپا 
را در دستور کار داریم که قرعه کشی آن هفته قبل انجام شد.قائم مقام مدیر عامل 
سایپا در امور بازاریابی و فروش با بیان اینکه این طرح ها برای کنترل التهابات بازار 
خودرو اجرا می شود گفت: همچنین اوایل مهر امسال برنامه فروش گسترده ۲۰ 
هزار دستگاه خودرو را در قالب پیش فروش یکساله اجرا خواهیم کرد ضمن اینکه 
با توافقی که میان خودروســازان صورت گرفته از مهرماه امســال دو خودروساز 
بزرگ برنامه عرضه ۲۵ هزار دستگاه خودرو را ماهانه به طور مشترک و به صورت 

فروش فوق العاده در برنامه دارند.

صدور مجوز بهره برداری از بندر نخیلو توسط 
سازمان بنادر و دریانوردی

شــرکت نفت فات قاره ایران موفق به اخذ مجوز بهره 
برداری یکســاله از بندر نخیلو به عنوان بندر پشتیبان 
فات قاره در جزیره اوان و ســکوهای نفتی از ســوی 
سازمان بنادر و دریانوردی شد.به گزارش روابط عمومی 
اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، در دیدار«قاسم 

عسکری نسب« مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با » جعفری » مسئول امور 
حقوقی نفت فات قاره اوان، بر لزوم تعامل هرچه بیشتر و افزایش سطح تعامات 
فی مابین این دو ارگان در جهت پیشــبرد اهداف جمهوری اســامی و مرتفع 
شدن مشکات تأکید شد.عســکری نسب ضمن لزوم توجه جدی به پشتیبانی 
از جزایــر و بنادر نفتی برای حمل و نقل صادرات نفــت و فرآورده های نفتی و 
سرعت بخشــیدن به آن و تعامات و همکاری بیشتر بین ارگانهای متعامل در 
مسیر چشم انداز توسعه کشور افزود: بنادرغرب هرمزگان آماده هرگونه همکاری 
در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسامی در زمینه خدمات به بنادر 
نفتی برای صادرات نفت اســت زیرا افزایش صادرات نفت، تولید سرمایه و ایجاد 
اشتغال بیشتر را به دنبال خواهد داشت.در ادامه جعفری مسئول امور حقوقی نفت 
فات قاره اوان ضمن تقدیر و تشــکر از همکاری تنگاتنگ بنادر غرب هرمزگان 
با شــرکت نفت فات قاره گفت: حرکت ما  همسو با قوانین دریایی و حاکمیتی 
سازمان بنادر و دریانوردی است و با اخذ مجوز بهره برداری از بندر نخیلو به عنوان 
بندر پشتیبان فات قاره در جزیره اوان و سکوهای نفتی از سوی سازمان بنادر و 
دریانوردی با تمام توان برای ایجاد امکانات ازم برای صادرات هرچه بیشتر نفت 
و فرآورده های نفتی تاش خواهیم نمود.گفتنی است، بندر نخیلو از توابع بخش 
شــیبکوه شهرستان بندر لنگه یکی از بنادر تابعه بنادر غرب استان هرمزگان در 
فاصله ۱۴ کیلومتری جزیره اوان و ۱۳۸ کیلومتری از بندرلنگه است و این بندر 
دارای موقعیت اســتراتژیک و استثنایی برای لجستیک منطقه اوان و سکوهای 

نفتی در این منطقه می باشد.

غریب پور در نشست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس سازمان بورس و 
مدیران شرکت های بزرگ مطرح شد:

 صیانت از سهام سهامداران خرد از اهداف 
اولیه این نشست است

ایمیــدرو با همــکاری بــورس اوراق بهــادار، راهبری 
ســبدگردانی شــرکت های معدن و صنایــع معدنی 
بازار ســرمایه را برعهده گرفــت. این تصمیمی بود که 
در نشســت رییس ســازمان بورس، رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســامی،  ایمیدرو و مدیران 

عامل شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی با هدف حمایت از سهامداران به 
ویژه سهامداران خرد اتخاذ شد.غریب پور: ایمیدرو ، راهبری سبدگردانی شرکت 
های معدن و صنایع معدنی را برعهده گرفت / صیانت از سهام سهامداران خرد از 
اهداف اولیه این نشست استبه گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور 
در این باره اظهار داشت: طبق موافقت به عمل آمده، مقرر شد شرکت هایی که 
فاقد سبدگردانی در بازار بورس هستند، تا سقف ۲۰درصد از ارزش شناور شرکت 
متبوع خود را برای تشکیل یک شرکت سبدگردانی، تخصیص دهند.معاون وزیر 
صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه این امر با هماهنگی بورس و تمامی شرکت 
های معدنی و صنایع معدنی و شــرکت های دارای سبدگردان حاضر در بورس 
انجام می شود، اظهار داشت: مدیریت سبدگردانی توسط ایمیدرو و از سوی قائم 
مقام این سازمان و مدیر عامل شرکت بورس، انجام خواهد شد.غریب پور با اشاره 
به اینکه کنترل نوسانات و صیانت از سهام سهامداران خرد جزو وظایف اولویت دار 
این سبدگردانی است، تاکید کرد: در گام نخست، شرکت های معدنی و صنعتی 
چادرملو و گل گهر و نیز فواد خراســان پیشنهاد برای ارایه سهم شناور در این 
صندوق سبدگردانی را طی روزهای آینده، به سازمان بورس ارایه می دهند.رییس 
هیات عامل ایمیدرو همچنین خبر داد: شــرکت توســعه معادن و فلزات )تحت 
مدیریت ایمیدرو(، نخستین شرکت بورسی است که »شرکت سهامی عام پروژه« 
راه اندازی کرده است.غریب پور درباره جایگاه شرکت های این بخش یادآور شد: 
ارزش شرکت های معدن و صنایع معدنی بورسی ۶۵ میلیارد دار است که شامل 
۸۵ شــرکت در بازار بورس هستند.وی اظهار داشت: مقایسه P/E نشان می دهد 
که شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی با وجود جذاب بودن، سود کمتری 
تقسیم کرده و بیشتر سود را به سمت اجرای طرح های توسعه ای هدایت کرده 
اند.وی همچنین گفت: در حالی که ۱۴درصد از درآمد شــرکت های بورسی در 
اختیار این شــرکت ها است اما ۲۳درصد از سود را در اختیار دارند.رییس هیات 
عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه شــرکت های بزرگ بخشی از سود خود را صرف 
توسعه کرده اند، گفت: در شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو، شامل فواد مبارکه، 
مس، گل گهر، فواد خوزستان، چادرملو و غیره، ۴ میلیارد و ۸۷۹ میلیون یورو و 

۴۰ هزار میلیارد تومان طرح توسعه ای تعریف کرده ایم. 

نرخ مصوب کره اعام شد
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: براساس تصمیم کارگروه ستاد 
تنظیم بازار، از امروز کره داخلی ۱۰۰ گرمی با نرخ مصوب ۸۰۰۰ تومان در بازار عرضه 
می شــود.محمدرضا کامی در خصوص مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص عرضه 
کره اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار نرخ عرضه هر کیلوگرم کره داخلی را ۸۰ هزار تومان 
مصوب کرد که در بســته بندی ۱۰۰ گرمی حدود ۸۰۰۰ تومان خواهد بود و در سایر 
بسته بندی ها توسط سازمان حمایت محاسبه خواهد شد.وی با بیان اینکه این تصمیم 
با توجه به تغییر ارز واردات کره از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیما در ســال گذشــته و اتمام 
موجودی کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشــور گرفته شــده است، گفت: کشور می تواند 
این محصول را با اتکای داخل مشــروط بر افزایش مقادیر تولید توســط وزارت جهاد 

کشاورزی تولید کند.

دامداران اجازه افزایش قیمت شیرخام را ندارند
کامی همچنین با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد در راستای افزایش تقاضای 
ناشــی از خوداتکایی و مصرف کره داخلی مقادیر تولید شــیر را نیز افزایش دهد، تصریح 
کرد: اثر کنجاله نیز بر قیمت شــیر محاسبه می شود که باید این قیمت ها رعایت شود و 
دامداران و فعاان این عرصه اجازه افزایش قیمت شیرخام را ندارند.در روزهای اخیر قیمت 
کره نزدیک به دو برابر شــده و گزارش ها حاکی از آن اســت که قیمت کره ۱۰۰گرمی از 
۴۵۰۰ تومان به حدود ۸۰۰۰ تومان رسیده که طبق گفته عضو هیات مدیره انجمن صنایع 

فرآورده های لبنی،  ستاد تنظیم بازار این قیمت را تایید کرده است.

دبیر کانــون انجمن های صنفــی کامیون داران 
از چهار برابر شــدن قیمت استیک در شرایط 
کنونــی و پس از برداشــتن ارز دولتی آن انتقاد 
کرد و گفت: چرا باید قیمت یک حلقه استیک 
از واردات تا بازار داخلی بیش از دو برابر شــود و 
نظارت دقیق و درســتی روی تولید و واردات آن 
وجود نداشته باشد؟ احمد کریمی اظهار کرد: از 
اوایل تابستان سال ۱۳۹۷ مساله کمبود استیک 
در بازار مطرح شد، چرا که استیکی برای عرضه 
وجود نداشت و همین مساله سبب افزایش قیمت 
آن شــد. در نهایت از ســوی کمیسیون عمران 
در همان سال اعام شــد که اگر وارد کننده ای 
می توانــد به این عرصه وارد شــود بــه او مجوز 
می دهیم تا بتواند کمک کند؛ اما در آن زمان هیچ 
اطاعات و آمار دقیقی از میزان تولید، واردات و 
نیاز کشــور به استیک در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت وجود نداشــت.دبیر کانون انجمن های 
صنفی کامیون داران ادامه داد: آمارهای منتشــر 
شده نشــان می داد نیاز خودروهای سنگین در 

بخش های مختلف حمل و نقل عمومی ســاانه 
پنج میلیون حلقه استیک است که یک میلیون 
حلقه در داخل تولید شــده و ۵۰۰ هزار حلقه به 
صورت رســمی وارد می شود؛ یعنی بیش از ۳.۵ 
میلیون حلقه اســتیک به صورت غیررسمی و 
قاچاق به کشور وارد می شد. در نهایت سامانه ای 
در ســازمان راهداری طراحی شــد که قرار بود 
براســاس کارکرد به صاحبان وســائل حمل و 
نقل عمومی ســنگین استیک تحویل شود که 
سبب شد اســتیک موجود در کشور عادانه و 
براســاس کارکرد بین رانندگان توزیع شود.وی 
به برخی مشــکات توزیع استیک در سال های 
گذشته اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برخی 
از سایزهای استیک وسایل حمل و نقل عمومی 
ســنگین که مورد نیاز کامیونت و کامیون های 
قدیمی است کمتر ثبت سفارش و وارد می شد و 

بیشترین مشکل هم در این بخش وجود داشت؛ 
در حالی که برخی از اســتیک ها آنقدر زیاد بود 
که مشــتری برای آن وجود نداشت و در انبارها 

نگه داشته می شد.

4 برابر شدن قیمت استیک با ارز نیمایی
کریمی دربــاره ی قیمت اســتیک اظهار کرد: 
تصمیم درســتی که دولت در سال های گذشته 
گرفت این بود کــه ارز دولتی به تولید و واردات 
اســتیک اختصاص داد و این مساله سبب شد 
که قیمت استیک تا حد زیادی کنترل شود، اما 
امســال تصمیم دولت عوض شد و ارز استیک 
از دولتی به نیمایی تغییر کرد و همین مســاله 
سبب شد که قیمت اســتیک چهار برابر شود.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران اضافه 
کرد: به عنوان مثال قیمت یک حلقه اســتیک 

خودروهای سنگین که با ارز دولتی حدود چهار 
میلیون تومان بــود، با ارز نیمایی به بیش از ۱۶ 
میلیون تومان در بازار رســید. همچنین برخی 
از ایــن خودروهای ســنگین ماننــد اتوبوس و 
کامیون های حمل فرآورده های نفتی و کااهای 
پرخطر که باید اســتیک های بــا کیفیت باا و 
برندهای خوب باشد، بیش از این با افزایش قیمت 
مواجه شــدند؛ چرا که به عنوان مثال استیکی 
که تا پیــش از این کمتر از هفت میلیون تومان 
در ســامانه عرضه می شد به بیش از ۲۶ میلیون 

تومان در بازار رسید.

توقف ناوگان در آشفته  بازار استیک
وی تصریح کرد: در حال حاضر آشــفته بازاری 
در زمینه اســتیک ایجاد شــده که رانندگان را 
با مشکات بســیاری مواجه کرده است. در نامه 

اخیری که به معاون اول رییس جمهور نوشتیم 
اعــام کردیم که در این شــرایط توقف ناوگان 
متصور اســت و اگر برای دولت اهمیت دارد باید 
هرچه سریع تر به این وضعیت سامان بدهد.دبیر 
کانون انجمن های صنفی کامیون داران اعام کرد: 
وزیر راه و شهرســازی اخیرا دستور داده که همه 
اســتیک هایی که تا اول شهریورماه امسال وارد 
شدند و در گمرکها مانده اند با ارز دولتی ترخیص 
شوند که شــامل ۵۰۰ هزار حلقه استیک می 
شــود و می تواند با عرضه در ســامانه ســازمان 
راهداری بازار اســتیک را تا حــدودی متعادل 
کند، اما تاکنــون این اتفاق نیفتاده اســت.وی 
تصریح کرد: در این شرایط که حداقل ۵۰ درصد 
اســتیک تولیدی به بازار آزاد وارد می شود و به 
گرانی ها دامن می زند، چگونه یک راننده وسیله 
نقلیه سنگین مانند کامیون یا اتوبوس می تواند 
ساانه حداقل نیاز خود به چهار حلقه استیک را 
تامین کند که هزینه ای بالغ بر ۸۰ میلیون تومان 

برای او به همراه دارد؟

افزایش قیمت استیک و نبود نظارت درست

 معاون گمرک مطرح کرد؛
 امکان ترخیص درصدی وجود ندارد

معاون گمرک ایران اظهار داشت: امکان ترخیص درصدی کااهایی که در 
صف تامین ارز قرار می گیرند وجود داشت اما اخیرا با نامه بانک مرکزی 
به بانک های عامل، اعام شــده اســت که در خصوص کااهای در صف 
تامیــن ارز هم اظهار نظری نمی کنند کــه در نتیجه گمرک این کااها 
را هم نمی توانند به صورت درصدی ترخیص کند.مهراداد ارونقی درباره 
عدم ترخیص قطعات خودرو در گمرکات کشــور اظهار داشت: تا زمانی 
که کاا به گمرک اظهار نشــود گمرک اطاعات خاصی در مورد میزان 
کااها ندارد اما طبق گفته اتحادیه مربوطه، ممکن است که مقدار زیادی 
از قطعات خودرو در گمرک وجود داشته باشد که هنوز به گمرک اظهار 
نشده  باشــد.وی ادامه داد: وقتی کااهایی از این قبیل به گمرک اظهار 
می شود، گمرک صرفاً زمانی می تواند با ترخیص این کااها موافقت کند 
که منشا ارز آنها توسط بانک مرکزی تایید شده باشد. برای کااهایی که 
صف تخصیص ارز هستند به گمرک هیچ اختیاری داده نشده که بتواند 
ایــن کااها را ترخیص کند، در نتیجه ایــن کااها در گمرک می مانند.

ارونقی افزود: امکان ترخیص درصــدی کااهایی که در صف تامین ارز 
قرار می گیرند وجود داشــت اما اخیرا با نامه بانک مرکزی به بانک های 
عامل، اعام شده اســت که در خصوص کااهای در صف تامین ارز هم 
اظهار نظری نمی کنند که در نتیجه گمرک این کااها را هم نمی توانند 
به صورت درصدی ترخیص کند.معاون گمرک تاکید کرد: با توضیح بانک 
مرکزی اگر کاایی در صف تامیــن ارز قرار بگیرد صاحب کاا می تواند 
بــه بانک مراجعه و کد رهگیری را دریافت و برای ترخیص کامل کاا به 

گمرک مراجعه کند.

گزارش ۵ ماهه تولید فواد در سال ۹۹ اعام شد؛
افزایش ۱۰ درصدی تولید شمش فواد

میزان تولید شــمش فواد و محصوات فوادی در ۵ ماهه سال ۹۹ به 
ترتیب ۱۰ و ۳ درصد افزایش یافته و در این مدت تولید آهن اســفنجی 
نیز با رشــد ۱۱درصدی همراه شــد. طبق آمار منتشره از سوی انجمن 
تولیدکنندگان فواد شــرکت های فوادساز کشور از ابتدای فروردین تا 
پایان مــرداد، ۱۱ میلیون و ۸۱۷ هزار تن شــمش فواد )بیلت، بلوم و 
اســلب( تولید کردند؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ میلیون 
و ۷۷۸ هزار تن بود.همچنین میزان تولید محصوات فوادی )تیرآهن، 
میلگرد، نبشــی، ناودانی، انواع ورق و غیره( در ۵ ماهه نخست امسال، ۸ 
میلیون و ۷۹۶ هزار تن بود. این رقم در مدت مشــابه ســال گذشته، ۸ 
میلیون و ۵۰۸ هزار تن بود.میزان تولید آهن اســفنجی ۵ ماهه امسال، 
۱۲ میلیون و ۸۸۳ هزار تن بود که در مقایسه با رقم تولید شده در مدت 
مشــابه سال گذشــته )۱۱ میلیون و ۶۰۴ هزار تن(، ۱۱ درصد افزایش 

نشان می دهد.
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 تصمیمات جدید دولت و مجلس برای تقویت بورسگزیده خبر

ورود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بورس
معاون وزیر اقتصاد گفت: از ابتدای ســال جریان ورودی به بازار 
سرمایه مثبت بوده و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وارد بورس 
شــده اســت. محمدعلی دهقان دهنوی در برنامه تیتر امشب 
شــبکه خبر گفت: علت حمایت از بورس این اســت که هدف 
سیاستگذاری اقتصادی هر کشور، رشد و توسعه اقتصادی است 
که با رشد سرمایه گذاری محقق می شود و برای تقویت سرمایه 
گذاری باید اقتصاد را تامین مالی کنیم. در کشــور ما تاکنون بار 
اصلی تامین مالی بر دوش بانک ها بوده است، اما اان ما انتخاب 
کرده ایم که بازار سرمایه را به عنوان تامین کننده مالی اقتصاد 
کشــور حمایت کنیم و توسعه دهیم.معاون وزیر اقتصاد و دارای 
گفت: نوسانات ذات بازار سرمایه است و در همه جای دنیا بورس 
با افت و خیزهایی روبروســت. وی در خصوص اقدامات حمایتی 
از بازار سرمایه و سهامداران خرد گفت: باید در ابتدا نقدشوندگی 
برای این بازار ایجاد کنیم و از رفتارهای هیجانی جلوگیری کنیم 
و باید ســاختارهای بازار را به نحوی اصاح کنیم که ســرمایه 
گذاران ُخرد کمتر آســیب ببینند. از ابتدای سال جریان ورودی 
به بازار ســرمایه مثبت بوده و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
وارد بورس شده است.وی گفت: بازار ما متوسط سهام شناورش 
کمتر از ۲۵ درصد اســت و ۷۵ درصد ســهام دست سهامداران 
عمده است برای همین رفتارهای هیجانی برخی سهامداران ُخرد 
که تعادل بازار را به هم می زند و باعث کاهش قیمت ها می شود 
فقط به خود آنها آســیب نمی زند بلکه به سهامداران عمده نیز 

آســیب می زند برای همین سهامداران عمده انگیزه دارند که با 
بازارگردانــی مانع رفتارهای هیجانی شــوند و آرامش را به بازار 
برگردانند.معــاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: نگاه بلند مدت در 
سهامداری و انتخاب درست سهام و خرید غیر مستقیم سهام از 

طریق شرکت های سرمایه گذاری مانع زیان سهامداران می شود. 
دهقــان دهنوی افت و خیــز بازار بورس را طبیعی دانســت و 
گفت: چرا حقوقی ها آرامند، چون آنها بازار و ســهام را به خوبی 
می شناسند و انتخاب کرده اند در این بازار باشند.مهدی طغیانی 

نماینده مجلس هم گفت: جلســه غیر علنی و ۳ ساعته مجلس 
درباره حمایت از بازار سرمایه بود برای اینکه بازار بتواند در تامین 
مالی نقش آفرینی کند. وی گفت: بازارگردانی باید جدی تر اتفاق 
بیفتد تا بازار به تعادل بازگردد باید محدودیت های بازارگردانی را 
کمتر کنیم یکی از محدودیت ها دامنه نوسانات است که باید به 
شکل پویا درآید.طغیانی نقش مجلس را نظارت دانست و گفت: 
نهادها و شــرکت های دولتی و عمومی که در بازار حضور داشته 
اند حاا بایــد نقش تاریخی خود را در بازار به عنوان بازارگردان 
ایفا کنند. ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: بازار 
بورس اان با ۲۰ میلیون کد بورســی دیگر بورس سابق نیست 
و نیاز به تحول ســخت افزاری و نرم افزاری دارد.محمدحسین 
ابراهیمی عضو هیات مدیره سازمان بورس هم درباره سهام خزانه 
گفت: مکانیســم سهام خزانه به این شکل است که شرکت هایی 
که ناشر هستند می توانند تا ۱۰ درصد سهمشان را از بازار جمع 
آوری و خریداری کنند که این کار طبیعتا به نقدشــوندگی بازار 
کمک و نگرانی سهامداران ُخرد را مرتفع می کند.ابراهیمی افزود: 
دســتورالعمل ســهام خزانه به کلیه ناشرین اباغ شده و همین 
هفته دو یا ســه شرکت ســهام خزانه شان را عملیاتی می کنند 
و فرصت دو ســاله به آنها داده شــده تا دوباره سهمشــان را به 
بازار عرضه کنند. اوراق فروش تبعی و سهام خزانه و بازارگردانی 
ابزاری هستند که به نقدشوندگی بازار کمک و نگرانی سهامداران 

ُخرد را برطرف می کند.

بررسی عملکرد بزرگترین بانک قرض الحسنه 
کشور در یک سال اخیر

بانک قرض الحســنه مهر ایران در یک سال اخیر عاوه 
بر رشد چشمگیر در شــاخص هاي عملکردي خود و 
همچنین ارائه خدمات غیرحضوري مختلف، در حوزه 
مسئولیت اجتماعي نیز اقدامات گسترده اي انجام داده 
که بیمه ۵۰۰هزار خانه روستایي تنها یکي از این موارد 
است.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک در دوره یک 
ساله منتهي به یک شهریورماه سال ۱۳۹۹ توانست بیش از ۲.۵ فقره تسهیات 
پرداخت نماید. در این یک سال ۱۵۱ هزار میلیارد ریال به منابع بانک مهر ایران 
اضافه شده و منابع این بانک حدود ۷۳ درصد نسبت به دوره مشابه رشد داشته 
اســت. همچنین بانک در این دوره موفق شد یک میلیون و ۹۰۰ هزار مشتري 
جدید را جذب کند و تعداد مشتریان بانک در حال حاضر به ۹ میلیون نفر رسیده 
اســت.بانک مهر ایران که یکی از پیشــروترین بانک هاي کشور در ارائه خدمات 
الکترونیکي و غیرحضوري بانکي به شمار مي رود، با شیوع بیماري کرونا از زمستان 
گذشته، دامنه این دسته از خدمات خود را گسترده تر کرده است. در حال حاضر 
این بانک از طریق همراه بانک »مهریران« خدمات افتتاح حســاب و احراز هویت 
غیرحضوري سجام را ارائه مي دهد. امکان درخواست غیرحضوري تسهیات نیز 
که اکنون از طریق وب ســایت بانک فراهم است، به زودي روي بستر همراه بانک 
نیز افزوده خواهد شــد.از آنجا که شاهد دیجیتالی شدن خدمات در بخش های 
مختلف هستیم، صنعت بانکداري نیز از این عرصه غافل نمانده است. به طوري که 
بانک مهر ایران در یک سال گذشته برنامه هایي همچون راه اندازي سامانه میعاد، 
دیجیتالي نمودن آرشیو اسناد و حذف بایگاني فیزیکي و همچنین ثبت امضاي 

الکترونیکي مشتریان را اجرایي کرده است.

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 
همکاری های فــی مابین تاکید کردند.دکتر پرویزیان، 
مدیرعامــل بانک پارســیان همراه با حســین فرزان، 
معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی؛ عباس خسروانی، 
معاون شــعب و پشتیبانی، غامعباس ترابی، مدیر بانکداری شرکتی، محمدرضا 
خســروی راد، مدیرامور شــعب و فروش محصوات، احمد جعفری، مدیرعامل 
شرکت تجارت الکترونیک و سید محمد حسین هاشمی، مدیرعامل شرکت معین 
پارسیان 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 ارشــد 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 پارسیان در خدمت 
به تولید و صنعت، پیشــگام 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 پارســیان به عنوان برترین بانک خصوصی 
کشــور این آمادگی را داردکه با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های باای خود، 
از فعالیت های شــرکت های بزرگ تولیدی در سراسرکشور حمایت کند.ایوب 
پایداری، مدیرعامل گروه تولیدی میهن نیز در این جلســه، حضور مدیران ارشد 
بانک پارسیان را در محل فعالیت های این گروه به فال نیک گرفت و آن را فتح 

بابی برای تقویت همکاری های فی ما بین ارزیابی کرد.

انتصاب در بانک آینده
به موجب حکمی از ســوی دکتــر فطانت، مدیرعامل 
بانک آینده، آرش بابایی به ســمت عضو هیأت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، 
منصــوب شــد.دکتر فطانت در این حکــم هم چنین 
از زحمات ســیدحامد قنادپور، عضو هیــات مدیره و 
مدیرعامل پیشین شــرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، قدردانی کرد.آرش 
بابایی، دانش آموخته مهندســی سیســتم های اقتصادی اجتماعی از دانشــگاه 
صنعتی شریف است و تاکنون مسئولیت هایی هم چون معاونت پشتیبانی و عملیات 
و نیز معاونت طرح و برنامه شرکت توسن؛ مدیریت پروژه راه اندازی سامانه مدیریت 
پروژه سازمانی در شرکت های سایپا، ساپکو و بهسازان ملت؛ عضویت هیأت مدیره 
شرکت سامانه های یکپارچه بزرگ فردا و مدیریت پروژه سیستم جامع برنامه ریزي 
تولید برنامه هاي تلوزیوني سازمان صدا و سیمای ج.ا. ایران را در کارنامه حرفه ای 
خود دارد.   هچنین انتصاب رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه، بانک آینده 
مدیرعامل بانک آینده، طی حکمی مانی الهی را به سمت رئیس اداره برنامه ریزی 
و کنترل پروژه در حوزه مرکز مدیریت پروژه ها و طرح ها، تعیین کرد.مانی الهی 
که مدیر برنامه ریزی هلدینگ صبا تامین پارسیان بوده و دانش آموخته مدیریت 
عالی اجرایی در مقطع دکترا از دانشــگاه علم و فرهنگ است، سابقه فعالیت در 
شرکت تولیدی کروز، شرکت ساپکو و دانشگاه صنعتی امیرکبیر را نیز در کارنامه 

حرفه ای خود دارد.

مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه 
پاسارگاد تمدید شد

با توجه به اســتقبال عاقه مندان و ایجاد فرصت جهت 
ارایه آثار از سوی ثبت نام کنندگان، مهلت ارسال فیلم 
به جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد، تا پایان مهرماه تمدید 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طبق اعام 
دبیرخانه ی جشــنواره فیلم کوتاه پاسارگاد، با توجه به 
استقبال بسیار خوب عاقه مندان و تداوم ارسال آثار، مهلت ارسال فیلم های کوتاه 
تا پایان مهر ســال ۱۳۹۹ تمدید شــد. به این ترتیب، افرادی که جهت ارســال 
آثار در ســایت جشــنواره ثبت نام کرده اند و همچنین سایر عاقه مندان پس از 
ثبت نام، می توانند آثار خود را با موضوع »حمایت از تولید و رشد اقتصاد ملی«، به 
دبیرخانه ارسال کنند.این جشنواره در دو بخش فیلم سازان حرفه ای و با تجربه و 
همچنین جوانان و عاقه مندان غیرحرفه ای برگزار خواهد شد. مدت زمان نمایش 
آثار ارســالی به همراه تیتراژ باید بین ۱۸۰ ثانیه تا ۱۰ دقیقه باشد. آثار در ابعاد 
استاندارد )حداقل ۷۲۰( و در دو کیفیت مناسب بازبینی و اکران، در فرمت های 
MP4 و HD یا FHD تهیه و برای دبیرخانه جشنواره ارسال شود.جوایز جشنواره 
در بخش فیلم سازان حرفه ای و با تجربه از نفرات اول تا سوم به ترتیب عبارتند از 
جام زرین پاسارگاد و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، جام سیمین پاسارگاد و مبلغ ۳۵۰ 

میلیون ریال و جام بلورین پاسارگاد و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال. 

ر راستای حمایت از تولید ملی صورت گرفت؛
افتتاح کارخانه آرای سان رونیکا با 

حمایت بانک ایران زمین 
کارخانه آرای سان رونیکا با بهره مندی از تسهیات بانک ایران زمین 
با حضور مقامات ارشد کشــوری بصورت ویدئو کنفرانس و مقامات 
استان فارس و مدیران بانک ایران زمین افتتاح شد.به گزارش روابط 
عمومی: با حضور ریاست جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس و مدیر 
عامل مجموعه تولیدی آرای سان رونیکا حمید امانی، مقامات ارشد 
استانی من جمله استاندار فارس، چندی تن از اصناف و وزارت صنعت 
و معدن و مدیران ارشــد بانک ایران زمین دســتور افتتاح این واحد 
تولیدی صادر شــد.حمید امانی مدیرعامل کارخانه در مراسم افتتاح 
این طرح، حمایت های بانک ایران زمین از واحدهای تولیدی را ستود 

و از اقدامات انجام شده در این زمینه قدردانی کرد.

صدور رمز اولیه نت بانک و موبایلت 
بانک سامان بدون مراجعه به شعبه

بانک ســامان با راه اندازی خدمتی تازه، امکان ثبت نام و دریافت رمز 
اولیه نت بانک و موبایلت را به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به 
شعبه فراهم کرد.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با هدف کاهش 
مراجعه به شعب و ارائه خدمات الکترونیک، امکان ثبت نام و دریافت 
رمز اولیه نت بانک و موبایلت را بدون مراجعه به شعبه فراهم کرد.بر 
این اساس، تمامی مشتریان بانک سامان می توانند با مراجعه به صفحه 
نت بانک سامان و یا موبایلت و انتخاب گزینه »ثبت نام اینترنت بانک/

موبایلت« فرآیند فعال سازی اولیه این خدمت را آغاز کنند.مشتریان 
در ادامه ازم اســت، شماره ملی و شــماره کارت بانک سامان را در 
بخش مربوطه وارد کنند و ســپس رمز پویای ارســال شده به تلفن 
 ،)CVV۲( همراه خود را به همراه کد امنیتی ســه رقمی روی کارت

تاریخ انقضای کارت و رمز دوم کارت خود را ثبت کنند.

رتبه اول بانک سینا از لحاظ کمترین 
میزان چک های عودتی در نظام بانکی

بانک سینا با اجرای سیاست های فرایندی و کنترلی مناسب در بخش 
چک های عهده، حائز رتبه برتر در بین بانک های گروه خود طی ماه 
های پایانی سال گذشته و نیز سال جاری شده است.به گزارش روابط 
عمومی بانک ســینا، بر اساس گزارش اداره کل معامات ریالی بانک 
مرکزی از وضعیت بانک های عضو چکاوک به لحاظ میزان چک های 
عهــده ، این بانک در ۵ ماهه مهر تا بهمن ۹۸ حائز رتبه اول در بین 
بانک های گروه بوده است.طبق این گزارش، در حالی که بانک سینا 
در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ رتبه دوم و اردیبهشت ۹۹ رتبه 
سوم را کسب نموده اما در ماه های خرداد و تیر ۹۹ با تاش همکاران 
و اجرای سیاست های کنترلی مناسب، مجددا به جایگاه اصلی خود 
یعنی رتبه اول بازگشته است.گفتنی است این بانک در خرداد و تیر 
۹۹ رتبه اول در کل شبکه بانکی از لحاظ کمترین میزان چک های 

عودتی را نیز دارا بوده است.

400 فرصت شغلی طی یکسال 
دراصفهان ایجاد شد

تســهیات اعطایی در پنج ماهه اول ســال جاری در شعبه اصفهان 
این بانک به مشتریان صادرات محور، نزدیک به 4هزار میلیارد ریال 
بوده که نســبت به مدت مشابه در ســال قبل ۲۳۲ درصد رشد را 
تجربه کرده که زمینه اشــتغالزایی برای 4۰۰ نفر در استان اصفهان 
را فراهم کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، نیما بزرگمهررئیس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات ایران 
گفت: شعبه اصفهان این بانک از ســال ۱۳۹۲ تا کنون بیش از ۲۰ 
هزار و ۱4۷ میلیارد ریال تسهیات ریالی در قالب تسهیات سرمایه 
در گردش به صادرکنندگان پرداخت کرده که عمدتا در حوزه صنعت 
فعالیت داشته اند.بزرگمهر در ادامه مهمترین پروژه های تامین مالی 
شده در شعبه اصفهان را معرفی کرد و گفت: بانک توسعه صادرات با 
تمرکز ویژه بر بخش صنعت در استان اصفهان، تامین مالی سرمایه در 
گردش شرکت های فواد مبارکه اصفهان،ذوب آهن اصفهان، صنایع 
فرش ماشینی، پروژه تولید لوله های مسی شرکت صنایع مس قائم و 

نیز شرکتهای دانش بنیان را بر عهده داشته است.

صعود ۲۹ هزار واحدی شاخص بورس
بازار ســرمایه در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل این 
بازار با بیش از ۲۹ هزار واحد صعود، به کانال یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار واحد بازگشت.در معامات دیروز بازار سرمایه شاخص کل 
با ۲۹ هــزار و ۲۹۹ واحد صعود رقم یک میلیــون و ۶۰۷ هزار 
واحد را ثبت کرد اما شــاخص کل با معیار هم وزن با ۲۶۰ واحد 
کاهش، در رقم 4۲۲ هزار و ۸۸۷ واحد ایســتاد.معامله گران این 
بــازار یک میلیون معامله به ارزش ۹۷ هزار و 4۶۸ میلیارد ریال 
انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فواد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گلگهر و گسترش نفت 
و گاز پارســیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقابل بانک پارسیان و کشتیرانی جمهوری اسامی ایران نسبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

شرکت ملی صنایع مس ایران، فواد مبارکه اصفهان، بانک ملت، 
بانک صادرات ایران، بانک تجارت، سرمایه  گذاری غدیر و سرمایه  

گذاری سیمان تامین نیز نمادهای پربیننده این بازار بودند.

ورود مجدد فرابورس به کانال 1۷ هزار واحد
شــاخص کل فرابورس نیز با ۲۳۰ واحد صعــود رقم ۱۷ هزار و 
۱۳ واحــد را ثبت کرد.در این بازار ۵۱۶ هــزار معامله به ارزش 
۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال انجام شد.پتروشیمی مارون، پلیمر 
آریاساســول، ســنگ آهن گوهرزمین، فواد هرمزگان جنوب، 
ســهامی ذوب آهن اصفهان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و 
پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 

را روی فرابورس گذاشتند.

با صدور اطاعیه رسمی اعام شد:
 ۵ محدودیت  معامات گواهی حق تقدم تسهیات 

مسکن بانک مسکن و ملی
مدیــر عملیات بازار فرابورس با صدور اطاعیه ای رســمی محدودیت های پنجگانه معاماتی گواهی حق تقدم 
تسهیات مسکن دو بانک را اعام کرد.، ناظر بازار فرابورس با صدور یک اطاعیه رسمی اعام کرد: با توجه به 
مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹4 شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیات 
مسکن بانک مسکن اعمال می شود.بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی 
نمادهای معاماتی اوراق تســهیات مسکن بانک مســکن به مدت 4 ماه است و محدودیت عدم فروش توسط 
خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4 ماه تا پایان معامات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال 
نمی شود. به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاماتی »تسه ۹۷۰۷، تسه ۹۷۰۸، تسه ۹۷۰۹ و تسه 
۹۷۱۰« مشمول محدودیت مذکور نیست.همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود 
سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معاماتی در هر جلسه معاماتی است و 
متقاضیان خرید باید محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معامات انجام شده رعایت 
کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال تمامی معامات 
و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.افزون بر این، اعتبار تمامی 
اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیات تا یک ماه پس از توقف نماد معاماتی آن در بازار فرابورس است. از سویی 
دیگر، در بخش دوم اطاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از 
تسهیات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار اوراق تسهیات مسکن بانک ملی )تملی( جهت نقل و انتقال )خرید و 
فروش( در بازار فرابورس در نمادهای معاماتی )تملی۷۱۰۱( و قبل از آن از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به 
مدت ۳ سال و اعتبار مابقی نمادهای معاماتی اوراق تسهیات مسکن بانک ملی )تملی( جهت نقل و انتقال )خرید 
و فروش( در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقویمی است.در همین حال، اعتبار 
تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیات تا یک ماه پس از توقف نماد معاماتی آن در بازار فرابورس است و 
محدودیت حجمی هر سفارش خرید »حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش« برای نماد معاماتی اوراق گواهی 

حق تقدم استفاده از تسهیات مسکن بانک ملی به تعداد ۲4۰ ورقه تعیین شده است.
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گزیده خبر

شرایط اقتصاد آمریکا در آستانه انتخابات به 
نفع چه کسی است؟

بهبود شــرایط اقتصادی در ماه های آتی می تواند کفــه ترازو را به نفع ترامپ 
ســنگین کند.به گزارش رویترز، در هفته های اخیــر وضعیت تولید و بازار کار 
آمریکا نســبت به سه ماهه دوم سال بهتر شــده و این خبر خوبی برای دونالد 
ترامپ است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سوم نوامبر ) ۱۳ آبان( برگزار 
خواهد شــد و حدس زدن پیروز رقابت ها با توجه به اختاف اندک آرای ترامپ 
با جو بایدن- معاون اول دوران ریاست جمهوری اوباما و رقیب انتخاباتی ترامپ 
در نظرسنجی ها کار آسانی نیست. اقتصاد یکی از اصلی ترین محورهای کمپین 
انتخاباتی ترامپ اســت و وضعیت آن نقشــی کلیدی در تعیین برنده انتخابات 
خواهد داشت.اگرچه تنها در ماه ژوئیه حدود ۶.۶ میلیون موقعیت شغلی ایجاد 
شده است اما میلیون ها آمریکایی هنوز نتوانستند شغل جدیدی برای خود پیدا 
کنند و برای امرار معاش به کمک های دولتی و بیمه های بیکاری متکی هستند. 
تا پایان ماه آگوســت حدود ۲۹ میلیون نفر در آمریکا از مزایای بیکاری استفاده 
می کرده اند و ۸۸۴ هزار نفر نیز برای بار اول درخواست دریافت این مزایا را داده 
اند.اختاف نظر بین دموکرات ها و جمهوری خواهان بر ســر میزان و چگونگی 
هزینه کرد یک بسته محرک جدید تاکنون باعث به تاخیر افتادن اجرایی شدن 
آن شده است. جمهوری خواهان تنها خواهان تخصیص ۳۰۰ میلیارد دار اعتبار 
جدید هســتند در حالی که دموکرات ها خواهان یک بســته محرک بزرگ سه 
تریلیون داری هســتند که البته با توجه به تامین بخش زیادی از منابع مالی 
آن از محل مالیات بر درآمد ثروتمندان، به نظر می رســد بخش بزرگی از آرای 
دهک های ثروتمندتر به ســبد ترامپ و آرای طبقات فقیرتر به حســاب بایدن 
ریخته خواهد شــد.ترامپ که در بین ســاکنان شهرهای کوچک تر و اقلیت ها 
محبوبیت کمتری دارد به دنبال جلب آرای آن ها از طریق یک چک ۶۰۰ داری 
جدید است که البته هنوز منابع مالی آن ها تامین نشده است.به گفته استیون 
انگاندر- کارشناس مسائل آمریکا در بانک »استاندارد چارترد«- شانس ترامپ 
برای پیروزی در انتخابات نوامبر به طرز  مســتقیمی با شرایط اقتصادی آمریکا 

ارتباط دارد و هنوز برای تعیین برنده بسیار زود است.

یوشیهیده سوگا رهبر حزب حاکم ژاپن شد
دبیرکابینه و متحد دیرین شــینزو آبه دیروز )دوشنبه( در رقابت رهبری حزب 
حاکم لیبرال دموکراتیک ژاپن پیروز شــد و بدین ترتیب مســیر او برای کسب 
نخست وزیری هموار شده است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یوشیهیده سوگا 
به عنوان پیروز این رقابت درون حزبی قطعا در رای گیری پارلمانی روز چهارشنبه 
به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود چرا که حزب لیبرال دموکراتیک اکثریت 
را در مجلس ســفلی ژاپن در اختیار دارد.یوشیهیده ســوگا دوره شینزو آبه به 
عنوان رهبر حزب لیبرال دموکراتیک را تا سپتامبر ۲۰۲۱ تکمیل می کند. این 
رهبر جدید حزب حاکم ژاپن وعده داد به سیاســت های آبه را ادامه دهد.آبه که 
طوانی ترین دوره نخست وزیری را در ژاپن داشت، ماه گذشته به علت بیماری از 
مقامش کناره گیری کرد و به حدود هشت سال رهبری خود پایان داد.در جریان 
رای گیری داخلی امروز، سوگا ۳۷۷ رای به دست آورد و پس از او فومیو کیشیدا، 
وزیر خارجه ســابق ژاپن با کســب ۸۹ رای و شیگرو ایشیبا، وزیر دفاع سابق با 
کسب ۶۸ رای قرار گرفتند. اختاف آرای سوگا و دیگر رقبایش بسیار زیاد بود.  
یوشیهیده سوگا گفته است، استراتژی آبه موسوم به »آبنومیکس« را که شامل 
سیاست  پولی بسیار آسان، هزینه کرد دولت و اصاحات می شود، ادامه خواهد داد 
و هم زمان با مشکات ناشی از کووید-۱۹ و یک اقتصاد رو به افول دست و پنجه 

نرم می کند. این سیاستمدار ژاپنی تجربه چندانی در عرصه دیپلماتیک ندارد.

جزئیاتی تازه از خواسته های طالبان در 
مذاکرات بین اافغانی

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که برپایی نظام اسامی و آزادی ۷ 
هزار زندانی این گروه در دستورکار طالبان برای مذاکرات بین اافغانی قرار دارد.

به گزارش نقل از »خامه پرس«، »محمد نعیم وردک« سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در قطر اعام کرد که برپایی نظام اسامی و نیز آزادی ۷ هزار زندانی این 
گروه در دستور کار آن ها برای مذاکرات با دولت افغانستان قرار دارد.روز گذشته 
گروه تماس طالبان و دولت افغانســتان در دیدار با یکدیگر درباره دســتورکار، 
جدول زمانی، رهنمودها و دیگر مســائل مربوط مذاکرات گفت وگو کردند و قرار 
اســت امروز نیز برای نهایی کردن تفاهمات دیدار کنند.»معصوم اســتانکزی« 
رئیس تیم مذاکره کننده دولت ضمن مثبت خواندن دیدار روز گذشته گفت که 
تاشی برای کشاندن مذاکرات به سمت مسائل جنجالی صورت نگرفت.گفتنی 
اســت که سخنگوی طالبان پیش از آغاز مراسم افتتاحیه مذاکرات بین اافغانی 
به رســانه ها گفت که این گروه تا برپایی »نظام اسامی« به مبارزه ادامه خواهد 
داد.    دولت افغانستان اما بارها اعام کرده که اولویتش در این مذاکرات برقراری 
آتش بس در این کشور است و ادامه جنگ همزمان با جریان داشتن مذاکرات را 

غیرقابل پذیرش می داند.

واکنش الکاظمی به بیانیه آیت اه سیستانی
نخســت وزیر عراق با صدور بیانیه ای به سخنان مرجعیت عالیقدر شیعیان در 
دیدار با نماینده ســازمان ملل درباره اوضاع کنونی و آمادگی ها برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام واکنش نشان داد.»مصطفی الکاظمی«، نخست وزیر عراق با 
صدور بیانیه ای به سخنان مرجعیت عالیقدر تشیع در دیدار با نماینده سازمان 
ملل درباره اوضاع کنونی و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام واکنش 
نشان داد.در بیانیه الکاظمی آمده است: با قدردانی و احترام فراوان رهنمودهای 
آیت اه ســید علی سیســتانی، مرجعیت عالیقدر را در دیدار با جنین هنیس 
پاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق دریافت کردیم.به نقل 
از میدل ایســت نیوز، وی تاکید کرد: مسیر حکیمانه مرجعیت و رهمنودهای 
ایشــان که پایه و اساس و اولویت های مردم عزیز عراق به شمار می رود، همانا 
راهنمای دائمی ما در مســیر تحقق آرمان ها و مطالبــات مردم در انتخابات 
پیش از موعد، ســالم و عادانه است و اینکه دولت به گام هایی که برای حفظ 
حاکمیت، اعمال اقتدار دولت و مبارزه با فســاد علیرغم چالش های و موانعی 
که با آن مواجه بوده و اســت، ادامــه دهد.الکاظمی ادامه داد: دولت مصمم به 
بازخواست عامان ریخته شدن خون مردم عراق است و در این زمینه، مرحله 
نحست تحقیقات و بررسی ها از رهگذر شمارش شهدا و مصدومان رخدادهای 
مربوط به تظاهرات اکتبر و پس از آن به پایان رسیده است و به زودی مرحله 
دوم در انجام تحقیقات قضایی و مشخص ســازی عوامل دخیل در کشــته و 
زخمی شــدن مردم عراق و تحویل آنها به دســت عدالت شروع خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مرجعیت در گذشــته و حال همواره نشان دهنده نقاط ضعف 
و کاســتی در راســتای منافع عمومی بوده است و همیشــه به خاطره آینده 
میهن عزیزمان و یکپارچگی و سامت اراضی و کرامت مردم نسبت به فرجام 

مخاطره آمیز امور در نتیجه سیاست های اشتباه هشدار داده است.

کمک ۱۰۰ میلیون داری مایکل بلومبرگ به 
کمپین بایدن صدای ترامپ را درآورد

میلیــاردر آمریکایی که خودش از رقابت های نامــزدی حزب دموکرات برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ کنار کشــید قصد دارد ۱۰۰ میلیون دار 
بــه کمپین جــو بایدن در ایالــت فلوریدا کمک کند.به گــزارش خبرگزاری 
رویتــرز، مایکل بلومبرگ، میلیاردر آمریکایــی در حالی این تصمیم را گرفته 
که گزارش هایی در مورد درگیر شــدن کمپین ترامپ با مســائل مالی مطرح 
شده اند. در حالی که کمپین بایدن گزارش کرد که ماه گذشته میادی رکورد 
جدیدی را با جذب ۳۶۵ میلیون دار زده است اما کمپین ترامپ هنوز گزارش 
جذب کمک های مالی اش در ماه اوت را منتشــر نکرده است.این حمایت مالی 
هنگفــت در مرحله پایانی رقابت انتخاباتی احتمــاا صحنه رقابت در فلوریدا 
را که مرکز آمال ترامپ در انتخاب مجددش برای دور دوم ریاســت جمهوری 
اســت تغییر می دهد.بلومبرگ فرماندار ســابق نیویورک یک میلیارد دار بر 
تاش هایش جهت کســب نامزدی حزب دموکرات صــرف کرد اما ماه مارس 
به نفع بایدن رقیب اصلی ترامپ کنار کشــید.ایالت فلوریدا یکی از ایالت های 
احتماا غیرقابل پیش بینی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری و یکی از 
پرهزینه ترین مواضع رقابتی در کمپین های انتخاباتی است.در این راستا، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در یک رشته توییت از دلیل این حمایت هنگفت 
مایکل بلومبرگ از کمپین بایدن سوال کرد. او نوشت: در جهان تکنولوژی بدون 
دقت چرا هیچ فردی مینی بلومبرگ را به چالش نمی کشد؟ این مسائل خیلی 
عادی هســتند.او در توییت دیگری نوشــت، بلومبرگ بعد از این که در دوره 

نامزدی حزب دموکرات شکست خود باید از سیاست کنار بکشد.

 چشمداشت رئیس جمهور باروس
 به حمایت پوتین

رئیــس جمهور باروس در نشســتی مهمــی طی دیروز دوشــنبه و در پی 
پنجمیــن تعطیات آخر هفته متوالی همراه بــا تظاهرات علیه دولتش، برای 
جلب حمایت وادیمیر پوتین تاش خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
آلکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور باروس، که با شدیدترین بحران دوران ۲۶ 
ساله قدرتش در این کشــور روبرو شده در حالی به شهر سوچی روسیه سفر 
می کند که سرنوشتش در دستان وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است.

حمایت های اقتصادی و نظامی مســکو می تواند در ضمن تداوم برخورد شدید 
نیروهای امنیتی کشــورش با مخالفان، توازن را به نفع وی برقرار کند.عملکرد 
پوتین تاکنون به گونه ای بوده که نشــان دهد میلی به سرنگونی رهبر کشور 
همسایه خود که جمهوری متعلق به شوروی سابق بوده، تحت فشار اعتراضات 
خیابانی ندارد، حتی اگر که لوکاشنکو هم پیمان سرسخت و دشواری بوده باشد.

رهبر کرملین ماه گذشته میادی گفت به درخواست لوکاشنکو، یک »نیروی 
پلیس ذخیره« برای او تشکیل داده اما تنها در صورت لزوم این نیرو را به کار 
خواهد گرفت. طبق گزارش ریانووســتی، امروز روســیه چتربازانی را با هدف 
شرکت در یک رزمایش مشترک که تا ۲۵ سپتامبر ادامه دارد اعزام به باروس 
میکند.روسیه همچنین پیشــنهاد داده که بدهی باروس را »تنظیم مجدد« 
کرده و از سیستم بانکداری آن حمایت کند.هزینه حمایتهای بیشتر مسکو از 
لوکاشنکو می تواند این باشد که رئیس جمهور باروس در روابط بین دو کشور 
زیر بار سلطه هر چه بیشتر روسیه برود.کرملین مدتهاست اصرار به همگرایی 
نزدیکتر سیاســی و اقتصادی با مینسک از جمله با تعیین ارز مشترک داشته 
اما لوکاشنکو در برابر این فشارهای همسایه قدرتمندتر خود مقاومت کرده بود.

با این حال با تداوم اعتراضات ضد دولتی، جایگاه این رهبر کهنه کار باروس 
می تواند هر چه بیشتر شکننده شود.

اعمال فشار ماکرون برای تشکیل دولت 
جدید لبنان

دفتر رئیس جمهوری فرانسه اعام کرد، وی سیاستمداران لبنان را تحت فشار 
گذاشــته تا به وعده های خود راجع به تشــکیل دولت جدید در هفته جاری 
عمل کنند و کشــور را از این بحران بی ســابقه نجات دهند.به گزارش عربی 
۲۱، کاخ الیزه فرانســه اعام کرد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور 
با تمامی سیاستمداران لبنان همچنان در تماس است.یک منبع لبنانی گفت، 
احتمال می رود مصطفی ادیب، نخست وزیر مکلف طرح تشکیل دولت را دیروز 
)دوشنبه( به میشل عون، رئیس جمهوری لبنان تحویل دهد.ماکرون اخیرا نیز 
برای رفع مانع پیش روی تعیین وزیر دارایی با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان 
تماس گرفت. بری نیز ضمن اشاره به نبود رایزنی ها، اعام کرد، جنبش امل با 
روش فعلی تشکیل دولت مخالف است.رئیس پارلمان لبنان در ادامه گفت، نمی 
خواهد در دولت جدید مشــارکت داشته باشد و برای برقراری ثبات در کشور 
همکاری خواهد کرد.رهبری لبنان در سفر ماکرون به بیروت در اول سپتامبر به 
وی وعده داد که ظرف دو هفته یک دولت متخصص مستقل از احزاب تشکیل 
دهد تا بحران اقتصادی کشور را که با انفجار بندر بیروت در چهارم اوت وخیم 

تر شده، خاتمه دهد.

بازیانتخاباتیبابرگتوافقابوظبی-تلآویو
 مراســم امضای توافق صلح میان امارات متحده عربی و رژیم 
صهیونیســتی در حالی قرار اســت امروز )سه شنبه( برگزار 
شــود که دونالد ترامپ با میزبانی این مراسم به دنبال اهداف 
انتخاباتی موردنظرش پیش از انتخابات آمریکا اســت.دونالد 
ترامپ که در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به 
شــدت به دنبال جلب نظر مردم این کشور است، همچنان با 
فریب کاری ترفندهای مختلفی را اجرایی می کند.آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و  امارات متحده عربی ۲۳ مرداد با انتشار بیانیه  
مشــترکی اعام کردند؛ ابوظبی و تل آویو رسماً روابط خود را 
عادی کردند. بحرین نیز دومین کشــور پس از امارات متحده 
عربی است که در روزهای اخیر روابط خود را با تل آویو عادی 
می کند.اقدام بحرین و امارات عربی متحده برای علنی شدن 
روابط با رژیم صهیونیستی، محکومیت بسیاری از کشورهای 
اسامی و گروه های مقاومت فلسطینی را به دنبال داشته است.

اینکــه مراســم امضــای توافق صلــج میان امــارات- رژیم 
صهیونیســتی در واشنگتن برگزار می شــود، نشان از اهداف 
خاص مشــاوران ترامپ برای موثر جلوه دادن سیاســت های 
کاخ سفید اســت.توافق امارات و رژیم صیهونیستی در حالی 
اعتراض و انتقاد شدید شــماری از کشورها و شخصیت های 
مستقل جهان را به دنبال داشــته که  کارشناسان معتقدند 
ترامــپ ترفندی نخ نما را برای جلــب آرای انتخاباتی در این 
زمینه به کار بســته که به نظر توافقی اجباری میان امارات- 

رژیم صهیونیستی خواهد بود که در درازمدت ماهیت واقعی 
آن برما خواهد شد.کارشناسان با توجه به شکست های پیاپی 
سیاســت های واشنگتن در سال های اخیر و ناامیدی دونالد 
ترامپ رییس جمهــوری امریکا از پیروزی در انتخابات پیش 

رو این اقدام را در راستای تبلیغات انتخاباتی وی می دانند.

هنگامی که ترامپ بیانیه مربوط به عادی سازی روابط ابوظبی 
و تــل آویو را قرائت می کرد، خوب می دانســت که این خبر 
هیچیــک از دولت های عرب منطقه را شــوکه نخواهد کرد، 
اما این را هم می دانســت که ملت های منطقه و بویژه ملت 
مظلوم فلســطین در بهتی عمیق فرو خواهند رفت.این خبر 

برای طرفداران ترامپ به منزلــه بمبی بود که افکار عمومی 
را در آمریکا به لرزه درآورد و در همان ســاعات اول تاثیرش 
را بر نتایج نظرســنجی ها گذاشت، حتی اگرچه چند درصد 
بیشتر نبود. ترامپ که به شدت جایگاهش را در کاخ سفید در 
خطر می بیند، به جای رقابت سالم انتخاباتی، گزینه ترفند و 
فریــب افکار عمومی را در پیش گرفته و در این مقطع زمانی 
هیچ چیزی به جز پیــروزی در انتخابات و غلبه بر جو بایدن 
رقیب وی برایش اهمیتی نــدارد. ترامپ در حالی دیگران را 
دستاویز برنامه های انتخاباتی خود کرده که نشان داده اهداف 
غیرسازنده، پشت پرده و کوتاه مدت را در دستورکار قرار داده 
است.چالشی که ترامپ تا پیش از انتخابات با آن دست و پنجه 
نرم می کند ممکن است خیلی ها را قربانی کند که نتایجش در 
آینده مشخص خواهد شد. ترامپ تشنه قدرت، اهمیتی برای 
سرنوشت فلسطینیان قائل نیست و عما به دال اسراییلی ها 
تبدیل شــده و همه تاش خود را بر ایــن موضوع معطوف 
کرده که خواسته های رژیم صهیونیستی را محقق کند شاید 
بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت ابی های 
اسرائیلی را بدســت آورد.این بار ترامپ سراغ اعراب همیشه 
مطیع کاخ سفید رفته تا از طریق آنها به اهداف انتخاباتی اش 
دست یابد و اعراب فریب خورده ترامپ را به عنوان یک ناجی 
می بینند در حالی که ذهــن رئیس جمهوری آمریکا فقط به 

دنبال منافع شخصی بوده نه منافع اعراب.

 نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا رویکــرد دونالــد ترامپ در قبــال ایران را 
شکســت خورده مــی داند و معتقد اســت که او با 
خروج از برجام دچار اشــتباه شــده، برخاف منافع 
کشــورش گام برداشــته و آمریکا را منــزوی کرده 
اســت.»جو بایدن« نامزد حزب دموکــرات آمریکا 
یکشنبه شب در یادداشــتی که در تارنمای رسمی 
شبکه خبری سی ان ان منتشر شد، افزود که ترامپ 
با چنین اقدامی آمریکا را منــزوی کرده، به طوری 
که در دو تاش اخیر واشــنگتن علیــه ایران برای 
تمدید تحریم تســلیحاتی و بازگرداندن تحریم های 
بین المللی، نزدیک ترین متحدان آمریکا در اروپا نیز 
حاضر نشــدند با آن همگام شده و علیه ایران موضع 
بگیرند.معاون باراک اوباما رییس جمهوری پیشــین 
آمریکا همچنین افزود که ترامپ با ترور سردار شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقاب اســامی باعث شد که ایران 
در اقدامی بی ســابقه به یک پایگاه آمریکایی حمله 
کرده و بیش از ۱۰۰ نیروی نظامی واشــنگتن را به 
شــدت مصدوم کند.بایدن با تاکید براینکه در حمله 

موشکی ایران به پایگاه هوایی آمریکا در عراق بیش 
از ۱۰۰ نظامی آمریکایی دچار آســیب مغزی شدند، 
از رویکــرد ترامپ انتقاد کرد کــه پس از این حادثه 
قصد کوچک جلوه دادن آن را داشــته و مصدومیت 
مغزی نیروهای آمریکایی را »سردرد« توصیف کرده 
اســت.نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا که قرار است آبان ماه امسال برگزار 
شــود، سپس نوشــت که در صورت پیروزی در این 
انتخابات سیاست کشــورش در قبال ایران را تغییر 
خواهد داد؛ به گفته بایدن، سیاست دولت احتمالی 
او اینگونه خواهد بود که در گام اوا متعهد می شــود 
از دسترسی ایران به ساح هسته ای جلوگیری کند.

گام دوم در دولــت بایدن به گفته او اینگونه خواهد 
بود که مسیری قابل اعتماد برای رویکرد دیپلماتیک 
در مقابل ایران خواهد گشود. بایدن نوشت: اگر ایران 
به پایبندی ســختگیرانه به توافق هسته ای بازگردد، 
ایــاات متحده دوباره به ایــن توافق به عنوان نقطه 
شروعی برای مذاکرات دیگر ملحق خواهد شد.بایدن 
افزود که در دولت او، واشــنگتن به همراه متحدان 
خــود تاش خواهد کرد کــه محدودیت های توافق 

هسته ای را تشدید کرده و مدت آن ها را تمدید کند، 
و همزمان به دیگر موضوعات مــورد نگرانی آمریکا 
بپردازد که شامل ادعاهای این کشور درباره زندانیان 
و مسایل حقوق بشری است.وی همچنین نوشت که 
اطمینان حاصل خواهد کرد تحریم های اعمال شده 
توسط آمریکا علیه ایران بر مقابله این کشور با شیوع 
کووید۱۹ تاثیرگذار نیست و در همان روز اول ورود 
به کاخ ســفید، ممنوعیتی را که دولت ترامپ برای 
ورود شهروندان کشورهای مسلمان از جمله ایران به 
آمریکا وضع کرده، لغو خواهد کرد.بایدن در عین حال 
به عنوان گام سوم سیاست خود در قبال تهران گفت 
کــه علیه فعالیت های منطقه ای ایران اقدام و امنیت 
رژیم صهیونیستی را تضمین و از تحریم های هدفمند 
برای آنچه نقض حقوق بشــر، حمایت از تروریسم و 
برنامه موشکی توسط ایران خواند، استفاده می کند.

آمریکا در اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۷ با تصمیم 
ترامپ و برخاف قوانین بین المللی و قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت که تایید کننده برجام بود، از این توافق 
خارج شده و همه تحریم ها رفع شده به واسطه آن را 

علیه ملت ایران بازگرداند.

بایدن: 
ترامپ با خروج از برجام آمریکا را منزوی کرد

مدیرعامل شــرکت داروســازی آمریکایی »فایزر« از 
احتمال تولید و توزیع واکســن کرونــا پس از تایید 
موثــر و ایمن بودن آن تا پیش از پایان ســال جاری 
میادی)دی( در آمریکا خبر داد.به گزارش »ســی ان 
بی سی«، »آلبرت بورا« مدیرعامل شرکت داروسازی 
»فایزر« روز یکشــنبه گفت: واکسن ویروس کرونا در 
صــورت ایمن و موثر بودن احتمــاا تا پیش از پایان 
ســالجاری میادی میان آمریکایی ها توزیع می شود.  
بورا در گفت و گو با شــبکه خبری آمریکایی سی ان 
بی سی گفت: ما برای انجام اینکار باید داده های کلیدی 
آزمایش مرحله آخر خود را تا اواخر اکتبر )اوایل آبان( 
به ســازمان غذا و دارو )FDA( ارائه دهیم. وی افزود: 
اگر این سازمان واکســن را تایید کند، شرکت آماده 
توزیــع صدها هزار دوز اســت.  شــرکت فایزر که به 
عنوان غول داروسازی جهان شناخته می شود، با شیوع 
ویروس کرونا در جهان همگام با شــرکت داروسازی 
»آلمانی بایونتک« ) BioNTech( به پیش رفته اســت. 
در ماه ژوئیه )تیرمــاه( دولت آمریکا اعام کرد که در 
صورت اثبــات ایمن و موثر بودن، یک میلیارود و ۹۵ 

میلیون دار به شــرکت ها برای تولید و تحویل ۱۰۰ 
میلیون دوز واکســن پرداخت می کنــد. این اقدام در 
راســتای تاش دولت ترامپ برای تسریع روند تولید 
و توزیع واکســن برای مبارزه با ویــروس کرونا امضا 
شد.  بورا یکشنبه گفت: شرکت فایزر در حال حاضر 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دار برای تولید واکســن 
احتمالی ســرمایه گذاری کرده است. وی خاطرنشان 
کرد: اگر این واکسن موثر نباشد، از نظر اقتصادی برای 
شرکت »دردناک« خواهد بود.  واکسن آزمایشی فایزر 
 )MRNA(حاوی مواد ژنتیکی به نام آر ان ای پیام رسان
است که دانشــمندان امیدوارند از طریق آن سیستم 
ایمنی بدن را بــرای مبارزه با ویروس وادار به واکنش 
کنند.  فایزر یکی از ســه شــرکتی است که در حال 
حاضر در مراحل پایانی آزمایش واکسن قرار دارد. دو 
شرکت دیگر یعنی »مدرنا« )Moderna( و »آسترازنکا« 
)AstraZeneca( روز شنبه اعام کردند آزمایشات خود را 
پس از یک توقف کوتاه به دلیل بروز واکنش های منفی 
بر روی یک فرد داوطلب از سر گرفته اند.  این تحوات 
در حالی اتفاق می افتد که کارشناســان و دانشمندان 

بیماری هــای عفونــی در هفته های اخیر نســبت به 
تاش های ترامپ مبنی بر فشــار وی بر سازمان غذا 
و داروی آمریکا برای ورود واکسن کووید-۱۹ به بازار 
پیش از انجام آزمایش های کافــی، ابراز نگرانی کرده 
بودند.  در تاریخ ۸ ســپتامبر )۱۸ شهریور(، ۹ شرکت 
دارویی از جمله فایزر در بیانیه ای متعهد شــدند که 
در تاش برای تولید واکســن ویروس کرونا، ایمنی را 
در اولویــت قرار داده و »یکپارچگــی روند علمی« را 
حفظ می کنند.  گفته می شــود حتی اگر این واکسن 
تا پیش از پایان ســالجاری توزیع شود، باز هم کمبود 
آن وجود دارد. زیرا واکســن ویروس کرونا احتماا به 
دو دوز تزریــق در فواصل زمانی مختلف احتیاج دارد 
و دولت های مختلف همچنان با چالش های لجستیکی 
مانند راه اندازی سایت های توزیع و تامین سوزن برای 
تزریق، ســرنگ و بطری های ازم برای واکسیناسیون 
روبرو هستند.  از زمان آغاز همه گیری کووید-۱۹ در 
سراســر جهان تاکنون بیش از ۲۹ میلیون و ۵۵ هزار 
نفر به این بیماری مبتــا و از این میان بالغ بر ۹۲۶ 

هزار نفر درگذشته اند.

واکسنکرونااحتمااتازمستانآمادهمیشود

ترکیه با باا گرفتن تنش در مدیترانه؛
 آمریکا اصل بی طرفی درباره قبرس 

را رعایت کند
دولت آنکارا به آمریکا هشدار داد که رفتار جانبدارانه در مدیترانه شرقی به ویژه در 
قبال قبرس، به تنش در این منطقه راهبردی دامن می زند.به گزارش رویترز، وزارت 
خارجه ترکیه اوایل صبح دیروز دوشنبه به آمریکا هشدار داد که در قبال جمهوری 
قبرس جنوبی، موضع بی طرفی اتخاذ کند.این واکنشــی اســت به سفر روز شنبه 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به قبرس که طی آن از اقدامات ترکیه در مدیترانه 
شــرقی ابراز نگرانی کرد. همزمان واشــنگتن-نیکوزیا توافقنامه همکاری مبنی بر 
ایجاد یک مرکز آموزشی مشترک امضا کردند حال آنکه آمریکا، اوایل ماه میادی 
جاری )ســپتامبر( نیز، تحریم تســلیحاتی قبرس را بعد از ۳۳ سال به طور موقت 
لغو کرد.اکنون، در مواجهه با رویکرد جدید آمریکا، ترکیه لب به اعتراض گشــوده 
و می گوید امضــای تفاهم نامه کمکی به برقراری صلح و ثبات در منطقه نمی کند 
و حل مسئله قبرس را نیز با مشکل مواجه می کند.وزارت خارجه ترکیه همچنین 
گفت که اقدامات اخیر آمریکا موجب افزایش تنش در منطقه مدیترانه شده است.

قبرس از ســال ۱۹۷۴ به دو بخش تقسیم شده و شــمال آن در اختیار نیروهای 
وابسته به ترکیه است حال آنکه بخش جنوبی یونانی نشین و اروپایی تلقی می شود.

در پی شیوع گسترده کرونا:
سازمان ملل درباره فقر ۱۷۶میلیون نفر 

هشدار داد
ســازمان ملل هشــدار داد که ۱۷۶میلیون نفر دیگر در سراسر جهان ممکن 
اســت به علت بحران مالی ناشی از شیوع کرونا به فقر مبتا شوند. اولیویه دو 
شــوتر، کارشناس فقر ســازمان ملل اعام کرد که رکود اقتصاد جهان در پی 
شــیوع ویروس کرونا از زمان رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ بی سابقه بوده است.

طبق بیانیه سازمان ملل که روز جمعه منتشر شد، دو شوتر که یک کارشناس 
حقوقی بلژیکی اســت گفت اقدامات دولت ها برای محافظت از مردم تاکنون 
کافی نبوده است.وی از رهبران جهان خواست تا اقدامات قاطع تری برای ریشه 
کن کردن فقر و کاهش نابرابری ها انجام دهند.دو شــوتر که توســط شورای 
حقوق بشــر ســازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه فقر شدید و حقوق 
بشر منصوب شده اســت، افزود: شبکه های ایمنی اجتماعی ایجاد شده پر از 
حفره اســت. اقدامات فعلی به طور کلی کوتاه مدت است، بودجه کافی نیست 
و بسیاری از افراد به طور حتم در بین حفره ها قرار می گیرند.دو شوتر هشدار 
داد که ۱۷۶ میلیون نفر دیگر در سراسر جهان می توانند به فقر مبتا شوند، 

اگر ۳.۲۰ دار درآمد روزانه را به عنوان خط فقر در نظر بگیریم.
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نتایج یک مطالعه ۱۰ ساله بر روی بیماران دچار زندگی نباتی نشان 
داد که میانگین مدت زنده ماندن این افراد حدود ۶ ماه است. در این 
مطالعــه حداقل زمان بقا پس از این وضعیت دو ماه و حداکثر ۱۹۲ 
ماه )۱۶ سال( بود. اگر مغز در اثر کمبود اکسیژن، ضربه یا مسمومیت 
از کار بیفتد و تنها ســاقه مغز به فعالیت خود ادامه دهد،فرد دچار 
زندگی نباتی می شود. در چنین وضعیتی فرد خودآگاهی و توانایی 
ارتبــاط با محیط اطراف را از دســت می دهد، امــا عملکرد قلب و 
سیســتم تنفس همچنان ادامه می یابد. در مورد بیمارانی که دچار 
وضعیت زندگی نباتی هستند، مسائل حقوقی و جنایی زیادی مطرح 
اســت. یکی از این مسائل دیه این افراد است. این موضوع که دیه و 

ارزش تعیین شده برای صدمات آن ها به چه میزان باشد.

پژوهشــگران انگلیسی در بررســی جدید خود دریافتند که آموزش از 
راه دور در شــرایط همه گیری کووید-۱۹ می تواند به کاهش اضطراب 
نوجوانان کمک کند. گروهی از پژوهشــگران جنوب غربی انگلســتان، 
معتقد بودند که ممکن است نوجوانانی که به خاطر شیوع کووید-۱۹، 
از راه دور و به صورت آناین در مدرسه حضور دارند، اضطراب بیشتری 
داشته باشــند. دلیل آنها این بود که بسیاری از نوجوانان، نگران بیمار 
شدن دوســتان و خانواده هســتند. همچنین به خاطر تنها ماندن در 
خانــه، از حمایــت اجتماعی کمتری برخوردار می شــوند. اما هنگامی 
که پژوهشــگران بررســی در مورد ایده خود را آغــاز کردند، به نتایج 
شگفت آوری رسیدند. آنها دریافتند دانش آموزانی که مدرسه را به صورت 

آناین می گذرانند، اضطراب کمتری را تجربه می کنند.

پژوهشگران آمریکایی، دستگاهی ابداع کرده اند که می تواند گرمای کم 
یخچال یا امپ را به الکتریسیته تبدیل کند. یخچال ها، آب گرمکن ها و 
حتی امپ ها، دائما گرما را در محیط اطراف خود پخش می کنند. شاید 
بتوان با تبدیل این گرمای تلف شده به الکتریسیته، از آن استفاده کرد؛ 
مانند کاری که با نیروگاه ها، موتور خودروها و دیگر منابع گرمایی انجام 
می شود. مشکل اینجاست که یخچال ها، آب گرمکن ها و امپ ها، منابع 
گرمایی کوچکی هســتند که گرمای بســیار کمی را برای فناوری های 
کنونی ارائه می دهند. پژوهشگران دستگاهی ابداع کرده اند که می تواند 
گرمای بسیار کم را به الکتریسیته تبدیل کند. شاید روزی بتوان از این 
نوآوری، در ابزاری استفاده کرد که حسگرها و امپ ها را روشن کنند و 

حتی باتری ها را نیز شارژ کنند.

 بیماران دچار زندگی نباتی
 چقدر زنده می مانند؟

آموزش از راه دور اضطراب 
نوجوانان را کاهش می دهد

ساخت دستگاهی که گرمای یخچال 
را به الکتریسیته تبدیل می کند
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برداشت انگور و استحصال کشمش در روستای توسک مانیزان مایر

معرفی آِرس S پروجکت، سوپراسپرتی 700 اسبی 
شــرکت اتاق ســازی ایتالیایی آرس دیزاین )Ares Design( جدیدترین پروژهٔ خود که S پروجکت نام دارد را معرفی کرده است. این 
خودرو بر اســاس شورلت کوروت C8 ساخته شده اما در ظاهر هیچ شباهتی بین آن و سوپراسپرت آمریکایی دیده نمی شود زیرا آرس 
دیزاین اتاق کامًا جدیدی را برای این خودرو طراحی کرده اســت. S پروجکت بدنهٔ ســیال و نرمی دارد که دماغهٔ کوتاه و گلگیرهای 
برجســته از ویژگی های آن هستند. روی ســقف خودرو دریچه ای برای رساندن هوا به پیشرانه تعبیه شده و روی گلگیرهای عقب هم 
کرکره هایی به چشم می خورد. طراحی عقبی S پروجکت شباهت زیادی به بوگاتی دارد اما سر اگزوزهایی که به صورت عمودی از بخش 
پشتی خودرو بیرون آمده اند نمای منحصربه فردی را ایجاد کرده اند. در اینجا شیشهٔ عقبی دیده نمی شود اما یک دوربین عقب می تواند 
مشکل دید را حل کند. شاسی، پیشرانهٔ V8 و گیربکس دوکاچهٔ S پروجکت همگی از کوروت C8 گرفته شده اند اما گفته شده موتور 
۶.۲ لیتری LT۲ کوروت در اینجا ۷۰۵ اسب بخار قدرت و ۹۷۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند و می تواند تا ۹ هزار rpm دور بگیرد؛ 
بنابراین واضح اســت که این پیشــرانهٔ استوک و استاندارد کوروت نیست و مطمئناً تغییراتی در آن صورت گرفته است؛ اما رئیس آرس 

دیزاین »دنی باهار« که در مورد S پروجکت با تاپ گیر گفتگو کرده، نمی گوید چه تغییراتی در این موتور صورت گرفته است. 

جدال 3 مربی رکورددار فوتسال برای کسب چهارمین قهرمانی
با حضور رضا لک روی نیمکت تیم کراپ الوند، ســه ضلعی مربیان رکورددار در لیگ برتر فوتســال شکل گرفت. در حالی که از 
حمید بی غم به عنوان ســرمربی تیم تازه لیگ برتری شده فوتســال کراپ الوند یاد می شد رضا لک مربی مطرح فوتسال ایران 
هدایت این تیم را برعهده گرفت تا کراپی ها با این مربی خیز بلندی به سمت مدعی شدن و حتی قهرمانی در لیگ برتر فوتسال 
بردارند. با حضور رضا لک در فصل جدید لیگ برتر فوتسال شاهد رقابت سه مربی رکورددار در این فصل خواهیم بود. رضا لک، 
علی افضل و وحید شمسایی سه مربی ای هستند که با سه قهرمانی در لیگ برتر فوتسال رکورددار هستند و در این فصل هدایت 
سه تیم مدعی را بر عهده دارند. وحید شمسایی روی نیمکت گیتی پسند می نشیند، علی افضل مس سونگون را هدایت می کند 
و رضا لک در تیم تازه وارد اما مدعی کراپ مربیگری خواهد کرد. قطعا در کنار جذابیت و رقابت این تیم ها، جدال این سه مربی 
برای رسیدن به رکورد چهارمین قهرمانی جالب توجه خواهد بود. با توجه به اینکه شانس قهرمانی این سه تیم بیش از سایر تیم 
هاست احتماا اگر عمر حضور این مربیان تا پایان فصل روی نیمکت تیم ها دوام یابد یکی از این سه مربی در پایان فصل بیست 

و دوم لیگ برتر فوتسال پر افتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر خواهد شد.

وزو ر ساعتی ریا شود ر لُؤلُؤ ااازو ر ساعتی جیحون شود ر تختهٔ نقره چو باز آید سوی پستی فشاند گور از بااچو بگراید سوی باا رآرد گور از پستی گهی با خاک ر بیعت  گهی با باد ر کشتی
ن مانده اریمن همی پوشد ید بیضاکجا خورشید رخشان را بپوشد زر دامن رگهی با آب ر صحبت، گهی با آتش ا َنْدَروا بدا تو گویی نور قندیل است زر جاهٔ رساچو نور چشمهٔ خورشید زر او رون ابد چو چشمِ دشمنِ دولت ز بیم خواه واانماید تیره و  گریان ز بیم باد نوروزی
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»واکین فینیکس« پس از بازی درخشان در فیلم »جوکر« و کسب جایزه اسکار با پیشنهاد ۵۰ میلیون 
داری برای بازی در دو قسمت بعدی این فیلم رو به روست.به گزارش میرر، گرچه »واکین فینیکس« 
در ابتــدا قرار بود در یک تک فیلم »جوکر« بازی کند، اما تصمیم خود را تغییر داده و در حال مذاکره 
برای بازی در دو قسمت بعدی این فیلم موفق است و گفته می شود دستمزد ۵۰ میلیون داری برای 
بازی این دو فیلم به او پیشــنهاد شده اســت. بنابر اعام منابع خبری، فیلمنامه دنباله های »جوکر« 
در حال نوشــتن اســت و قرار است دو فیلم بعدی »جوکر« در چهار سال آینده ساخته شود و »واکین 
فینیکس« در نقش اصلی، »تاد فیلیپس« به عنوان کارگردان و »بردلی کوپر« هم تهیه کننده این دو 
فیلم باشــد. در صورتی که »فونیکس« دستمزد ۵۰ میلیون داری را برای بازی در این دو فیلم قبول 
کند، بیشترین دستمزد خود را در طول دوران بازیگری اش دریافت خواهد کرد. »جوکر« سال پیش در 
جشنواره فیلم ونیز رونمایی شد و توانست جایزه شیر طایی بهترین فیلم را از آن خود کند. این فیلم 
در ادامه نیز جوایز زیادی از جمله اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر مرد )فینیکس( شد.

مرده ها جوان می مانند
مرده ها جوان می مانند اثری از آنا زگرس، نویســنده 
پرآوازه قرن بیســتم آلمان اســت. در این کتاب، آنا 
زگرس تاریخ کشورش را از پایان جنگ جهانی اول تا 
پایان جنگ جهانی دوم روایت می کند. دوره ای که در 
آن هیتلر به قدرت رسید و در نتیجه کارهای او تمام 
دنیا تحت تاثیر قرار گرفت. خود نویسنده نیز بسیار 
تحت تاثیر ایــن دوره و کارهای هیتلر بود، بنابراین 
آگاهی نســبی از زندگی او به درک بهتر رمان کمک 
می کند. در قسمتی از متن پشــت جلد رمان آمده 
اســت: در این اثر آنا زگرس می کوشد به این پرسش 
پاسخ دهد که در آلمان، سرزمینی با چنان پشتوانه 
اومانیســتی، فاشیسم چگونه توانســت رشد کند و 
جهان را به ورطه ی جنگی خانمان ســوز فرو برد. این اعدام، نقطه شــروع کتابی است که در آن 
تاریخ آلمان از ســال ۱۹۱8 تا سال ۱۹۴۵ روایت می شود. قاتان اروین، که وابسته به بورژوازی، 
کان زمینداران و نظامیان پروس هســتند، بعد از چال کــردن او هر کدام به راه خود می روند و 
مســیر متفاوتی را در پیش می گیرند. انگار که هیچ حادثه ای رخ نداده اســت. حتی بعدها که 
جسدی به هنگام مرمت جاده پیدا شد خطر محاکمه گریبان هیچ کدام از قاتان را نگرفت. پس 
از این، نویسنده به زندگی هریک از افراد که به نحوی با اروین در ارتباط هستند می پردازد. ماری، 
دختری است که اروین او را در کافه ای می دید و اگر به قتل نمی رسید چه بسا خیلی سریع با او 
ازدواج می کرد. در آخرین دیدار احساسی قوی بین آن ها شکل گرفته بود و در ادامه ماری فرزند 
اورین را به دنیا آورد. با مارتین نیز آشنا می شویم، بهترین دوست اروین که در جنگ جهانی اول 

با همدیگر خدمت می کردند.

آنا زگرس
آنا زگرس با نام اصلی نتی رایلینگ در نوامبر ســال 
۱۹۰۰ در یــک خانواده فرهنگ دوســت به دنیا آمد. 
نتــی رایلینگ تنها فرزند خانواده خــود بود و دوران 
کودکــی اش بیشــتر در انزوا گذشــت. از همین رو، 
همان طور که خودش اشــاره می کنــد: »از آن رو که 
تنها بودم و می خواســتم برای خود دنیایی بیافرینم، 
داستان های کوچکی می ســاختم و آن داستان ها را 
برای خود بازگو می کردم. گاهی هم یکی دو ســطر 
می نوشــتم.« بدین ترتیب او هم مانند بســیاری از 
جوانــان پرورش یافتــه در دامان خانــواده بورژوایی 
نخســت هنر را جایگزینــی برای تجربه مســتقیم 
می انگاشت و از آن برای گریز سود می جست. چیزی 
را در آن یافته بود که محیط پیرامونش از او دریغ می کرد. هنگامی که آنا زگرس در سال ۱۹۱۹ 
وارد دانشگاه شد، اروپا دوران پرتب وتابی را می گذراند. جنگ جهانی اول، فروپاشی دولت های کهن 
و بحران های اقتصادی اجتماعی در سراسر اروپا به چشم می خورد. زگرس به محافل دانشجویی راه 
یافت و در نشست های خود درباره جنگ، انقاب و هنر بحث و گفت وگو می کرد. او جهان بینی خود 
را بیشتر از راه ادبیات کسب می کرد و در این میان داستایفسکی در شکل گیری آگاهی اجتماعی او 
نقش عمده ای داشت. آنچه داستایفسکی را در چشم آنا زگرس بزرگ می کند این است که او: »از 
ژرفای واقعیتی غمبار، از عمق جان انسان هایی بی نام و نشان، پنهان ترین درام های واقعی را آشکار 
می ســازد.« با به قدرت رسیدن هیتلر در سال ۱۹۳۳ آنا زگرس نیز مانند بسیاری از نویسندگان 
دیگر، ناچار شــد آلمان را ترک کند. او در ســال ۱۹۴۷ به میهن خود بازگشت و در سال ۱۹۴۹ 
رمان مرده ها جوان می مانند را منتشر کرد. زگرس در ژوئن سال ۱۹8۳ چشم از جهان فروبست.
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