ربیعی در نشست خبری:

پاسخ ایران درصورت خطای راهبردی آمریکا

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی دولت گفت :امیدواریم آمریکا خطای راهبردی جدیدی صورت ندهند زیرا در صورت هرگونه خطای راهبردی ،مقاومت ایران پاسخ مناسب خود را خواهد
داد.علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر دیروز (سهشنبه) در نشست خبری با اهالی رسانه با بیان اینکه اولین جلسه سران قوا بعد از مجلس یازدهم روز یکشنبه تشکیل
شد ،اظهار داشت :به اعتقاد ما هماهنگی سه قوه موجب حل سریعتر مشکات در کشور خواهد شد .ایران در شرایط کرونا ،تنها کشوری است که هم با تحریم و هم
با موضوع کرونا مواجه شده است و نیاز به تصمیماتی دارد که همه این تصمیمات با قوه مجریه و دولت نیست.وی عنوان کرد :بنابراین حضور دو قوه قضائیه و مقننه
در کنار دولت ،هم به کوتاه کردن فرآیند تصمیم گیریها کمک خواهد کرد و هم به همکاری در اجرا منجر خواهد شد...
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 8صفحه سال هفدهم  3000تومان شماره 4453

@sobheqtesad

نگاهی به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار

رشد اقتصادی منفی شد اما با اختاف!

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

 ۳۱شهریور مانور بزرگ اسیا
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افزایش روزانه  2200میلیارد تومانی نقدینگی

مردم تحمل گرانی های
بیشتر را ندارند

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :اگرچه درآمد سرانه از سال  ۹۰حدود  ۳۰درصد کاهش یافته است اما شاهد
ثبت نام میلیون ها نفر در قرعه کشی ها خودرو هستیم و علت این ثبتنامها سودهای میلیونی یک شبه است
که به برندگان آن می رســد .مسعود خوانساری دیروز در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران گفت :نقدینگی مهمترین عامل اخال در نظام اقتصادی کشور است در چند ماه گذشته نقدینگی رشد
 ۱۳.۸درصد داشته است و روزانه  ۲۲۰۰میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه می شود و در  ۵ماهه گذشته
 ۳۴۰هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور اضافه شده است.....
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زنگنه:

عدم صادرات گاز به پاکستان خارج از اراده ما بود
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 2تغییر مهم که زمینه بازگشت منابع ارزی را فراهم میکند

احتمال آزادسازی منابع ایران در عراق
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معاون وزیر بهداشت خبر داد

خیز مجدد کرونا در تهران و چند استان دیگر

معاون بهداشــت وزیر بهداشــت از خیز مجدد کرونا در تهران و برخی اســتانهای دیگر خبر داد و گفت:
میزان بیماران ناشــی از این بیماری در تهران ،طی یک هفته گذشــته و در مقایسه با هفته قبل از آن ،دو
برابر شد.دکتر علیرضا رییسی ضمن اشاره به گذشت حدود هفت ماه از شیوع کرونا در کشور و همچنین
پیچیدگی های ویروس کرونا با رفتارهای ناشناخته و عجیب ،گفت :اما با این حال این ویروس یک صداقتی
هم در وجودش هست و آن این است ک هر کسی به قلمرویش وارد شود را حتما مبتا می کند و تنها چیز
ثابت در دنیا درباره این ویروس همین موضوع اســت .بنابراین هر زمان میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی
پایین می آید ،خیز بیماری شــروع می شــود؛ این افت و خیزها را در این بیماری زیاد مشاهده کرده ایم.
وی افزود :اسفندماه که این بیماری شروع شد و اوج گرفت؛ ابتدا موارد بیماری را در دو استان قم و گیان
داشتیم و سپس کل کشور و بعد از آن شاهد بودیم مردم بسیار خوب پروتکلها را رعایت کردند و مسافرتها
نیز کم شد و به این ترتیب شاهد افت بیماری بودیم تا اردیبهشت ماه که تقریبا بیماری به سمت مهار شدن
حرکت می کرد.رییسی ادامه داد :بعد از آن در تعطیات عید فطر دوباره مسافرتها شروع شد و عدم رعایت
پروتکلها را شاهد بودیم؛ به طوری که میزان رعایت پروتکلها در فرودرین ماه  ۷۸درصد و در اواخر اردیبهشت
و اوایل خرداد به حدود  ۱۷.۵درصد رسید و به دنبال آن خیز شدید بیماری را در اواخر خرداد و مردادماه
شــاهد بودیم.وی افزود :بعد از آن نیز مجددا رعایت پروتکلها و زدن ماســک را شاهد بودیم و مسافرتهای
آنچنانی نداشتیم و این موضوع باعث افت مجدد بیماری شد .به این ترتیب اواخر مردادماه شاهد افت بیماری
بودیم؛ به طوری که میزان بستری ها و مرگ و میر ناشی از این بیماری کاهش یافت.معاون وزیر بهداشت
ادامه داد :اما در حال حاضر و بعد از تعطیات اخیر ،عده قلیلی از مردم رعایت نکردند و مسافرتها آغاز شد.
این درحالی است که ثابت شده مسافرت رفتن باعث خیز مجدد بیماری می شود و این اتفاق متاسفانه دارد
می افتد؛ به طوری که هفته پیش نسبت به هفته قبل از آن ،شروع خیز مجدد بیماری را شاهد هستیم و به
عنوان مثال در تهران در مقایسه دو هفته اخیر با یکدیگر ،میزان بیماران از روزانه  ۹۰۰بیمار به  ۱۸۰۰بیمار
افزایش یافت؛ یعنی طی یک هفته میزان بیماران و بســتری ها دو برابر شد.وی گفت :در برخی استانهای
دیگر هم شاهد خیز بیماری هستیم و امیدواریم بتوانیم دوباره با رعایت پروتکلها بتوانیم این خیز را مهار
کنیم و به آرامش نسبی بازگردیم.رییسی همچنین گفت :از گروه بزرگی از مردم که پروتکلها را رعایت می
کنند سپاسگزاریم و مردم بدانند همکاران بهداشتی و درمانی ما در سراسر کشور شبانه روز وقت می گذارند
و دچار خستگی زیادی هستند و این می تواند بر روی خود این عزیزان تیز اثر بگذارد .بسیاری از همکاران
در مواجهه با بیماران ،خود نیز در معرض خطر هستند .بنابراین مردم پروتکلها را جدی بگیرند؛ فاصله گذاری
اجتماعی ،زدن ماسک و شست و شوی دستها مواردی هستند که قطعا می توانند در کنترل بیماری موثر
باشند.رئیسی در ادامه صحبت هایش درباره آنفلوآنزا نیز گفت :کشورهایی که اکنون در فصل سرما هستند
و در گذشــته شاهد اپیدمی آنفلوآنزا در آن کشورها بودیم ،اکنون به طور خیلی چشمگیری میزان شیوع
این بیماری در آن کشورها کاهش یافته است؛ یعنی میزان شیوع آنفلوآنزا تقریبا یک دهم قبل شده است.
زیرا رعایت مسائل بهداشتی برای بیماریهای تنفسی واگیردار همین مسائلی است که برای عدم ابتا به
کرونا نیز رعایت میشود؛ مواردی مانند فاصلهگذاری اجتماعی ،عدم تجمع و زدن ماسک در کاهش موارد
ابتا به آنفلوآنزا نیز بسیار موثر است.وی افزود :با توجه به اینکه بیش از  ۷۴درصد مردم در کشور در حال
استفاده از ماسک هستند ،انتظار ما هم این است که در پاییز پیش رو میزان شیوع بیماری آنفلوآنزا بسیار
پایینتر از سال قبل باشد .همین اقداماتی که برای جلوگیری از انتقال بیماری کرونا انجام میشود برای عدم
ابتا به آنفلوآنزا هم موثر است.وی درباره واکسن آنفلوآنزا نیز تصریح کرد :نباید فراموش کنیم این واکسن
حدود  ۴۰درصد در پیشگیری از بیماری نقش دارد؛ این یعنی افرادی که واکسن آنفلوآنزا تزریق میکنند
در برابر بیماری  ۱۰۰درصد ایمن نخواهند بود؛ زیرا آنفلوآنزا ویروسی است که مرتبا خود را تغییر میدهد
و میتواند از دست سیستم ایمنی بدن فرار کند؛ البته این موضوع تازهای نیست و هرسال واکسن آنفلوآنزا
همین منیزان ایمنی ایجاد میکرده است.وی در پاسخ به این سوال که تزریق واکسن آنفلوآنزا به چه کسانی
توصیه میشود ،اظهار کرد :افراد در معرض خطر و کسانی که از نظر ابتا به بیماری آسیبپذیر هستند باید
واکسن را تزریق کنند .این افراد شامل خانمهای باردار ،افرادی که تحت شیمیدرمانی هستند ،کسانی که
بیماری تنفسی مزمن دارند ،کسانی که تحت عمل پیوند قرار گرفتند ،افراد دیالیزی ،افراد سالمند بااتر از
 ۶۵سال و ...همگی واجد شرایط دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند.رئیسی ادامه داد :برای افراد تحت پوشش
ما در سطح مراکز بهداشتی درمانی روستاها ،حاشیه شهرها و  ...تصمیمگیری شد تا مادران باردار همگی
مورد واکسیناسیون رایگان قرار گیرند ،حتی مادران باردار که تحت پوشش ما نیستند میتوانند به مراکز ما
در سطح شهر یا روستا مراجعه کنند و پس از ثبت کد ملی واکسن آنفلوآنزا دریافت کنند .به جز افراد نام
برده شده برای سایر افراد توصیه نمیکنیم که اقدام به تزریق واکسن کنند .به نوجوانان ،میانساان و افراد
سالم توصیه میکنیم نکات بهداشتی را رعایت کنند.وی افزود :تعداد قابل توجهی واکسن وارد داروخانههای
سطح شهر خواهد شد که آنهم برای افراد دارای بیماری و سالمند است که با مراجعه به داروخانه و ثبت کد
ملی واکسن دریافت کنند .امید داریم تا آخر شهریورماه و هفته اول مهر واکسن به دستمان برسد .همه دنیا
متقاضی دریافت واکسن آنفلوآنزا هستند ،این درحالی است که میزان تولید واکسن در دنیا نیز محدود است.

جهانگیری:

صادراتی که ارز حاصل از آن به اقتصاد برنگردد
برای کشور مفید نیست
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ســرمایهگذاری و فعالیت
در کشــور با مقررات پیچیدهای روبه رو اســت ،گفت :صادراتی که
ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشــور برنگردد برای کشور مفید
نیســت ،.اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ظهر دیروز
(ســه شنبه) پس از اولین جلســه کارگروه رفع موانع جهش تولید
در گفتگــو با خبرنگاران اظهار داشــت :واقعیتی که وجود دارد این
است که اگر تولید کشــور راه بیافتد ،کاا در داخل کشور به اندازه
کافی وجود خواهد داشــت و در شرایطی که همه میدانیم کااها با
قیمت های بسیار باایی در اختیار مردم قرار میگیرد و در شرایطی
که مملکت با مشــکاتی مواجه است ،اگر به معنای واقعی بخواهیم
اقدامــی برای رفاه مردم انجام دهیم ،آن کار ریشــهای که منجر به
بهتر شدن شرایط مردم میشود در مرحله اول توجه به تولید داخلی
اســت.وی یکی از اصلیترین رویکردهای دولت را صیانت از اشتغال
موجود در بخش تولید عنوان کرد و افزود :در اولین جلسه کارگروه
رفع موانع جهش تولید بحث را باز گذاشــتیم که دوستان راجع به
این کارگروه بحث کنند تا ببینیم تمرکز اصلی روی چه موضوعاتی
باشــد.معاون اول رییس جمهور خاطرنشــان کرد :نمایندگان قوه
قضاییه را آقای رئیســی معرفی کرده انــد و از دولت نیز تعدادی از
اعضای ســتاد اقتصادی در جلسه حضور داشتند.جهانگیری با اشاره
بــه فعالیت مجموعه کار گروههای مرتبط با تولید در دســتگاههای
اجرایی ،تصریح کــرد :یک کارگــروه در وزارت صنعت وجود دارد
که وظیفه اش رفع موانع تولید اســت یعنی به مســائل و مشکات
بنگاههای تولیدی رســیدگی می کند.وی ادامه داد :کارگروه دیگر
تحــت عنوان بهبود فضای کســب و کار در وزارت امور اقتصادی و
دارایی فعال اســت که کار مهمی برعهــده دارد زیرا بخش زیادی
از مسائل تولید و ســرمایهگذاری کشور متاثر از فضای کسب و کار
اســت.معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد :اگر فضای کسب و کار
کشور پیشبرنده باشــد بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری پیدا
خواهــد کرد اما اگر فضای کســب و کار در روند تولید و ســرمایه
گذاری مانع ایجاد کند ،با پمپاژ منابع مالی هم مشکل حل نخواهد
شد زیرا فضای کسب و کار تعیین کنندهترین عامل است.جهانگیری
با تاکید بر اینکه واقعاً ســرمایهگذاری و فعالیت در کشور با مقررات
پیچیده ای روبه رو اســت به کارگــروه مقرراتزدایی که در وزارت
اقتصاد تشکیل میشود اشاره کرد و گفت :مهمترین مسئولیت این
کارگــروه این اســت که مجوزها و مقررات زائــد را حذف کند .من
همین امروز در جلسه توضیح دادم کسی که میخواهد یک فعالیت
کشــاورزی انجام بدهد بــرای اینکه مجوز فعالیــت بگیرد ،فقط تا
مرحلــهای که بتواند وام بانکی دریافت کند باید دهها مرکز در مورد
فعالیتش اعام نظر کنند و گاهی اوقات استعام های مکرری وجود
دارد به گونه ای کــه وقتی می خواهند مجوز نهایی را بدهند زمان
استعام های اولی به اتمام رسیده و دوباره باید این چرخه را مجددا ً
طی کند.وی با بیان اینکه بروکراسی در ایران خیلی سخت و دست
و پا گیر شــده است ،اظهار داشت :مهمترین رسالتی که فکر کردیم
کارگروه رفع موانع جهش تولید باید داشته باشد این است که کاری
کند تا تصمیمات ســتادها و کارگروههای مرتبط با رفع موانع تولید
اجرایی شود.جهانگیری خاطرنشان کرد :باید اباغ شود که هیچکس
حق ندارد مقررات جدیدی وضع کند مگر اینکه تعدادی از مقررات
قبلی را لغو کند .اگر همین یک تصمیم گرفته شــود حداقل جلوی
انباشــت مقررات جدید گرفته خواهد شد .لذا یکی از دستوراتی که
برای کار گروه رفع موانع جهش تولید مشــخص شده است ،بررسی

فضای کسب و کار است که قرار شد گزارش وزارت اقتصاد در جلسه
آینده مطرح شــود و تصمیمگیری کنیم.معاون اول رییس جمهور
ادامــه داد :من امیدوارم این کار گروهی که به دســتور مقام معظم
رهبری و تایید سران ســه قوه تشکیل شده است تصمیماتش نافذ
باشد .رئیس سازمان بازرســی کل کشور که به نمایندگی از رئیس
قوه قضائیه در جلســه شرکت می کند قبول کرده است که پیگیری
و نظارت بر مصوبات این جلســه را برعهده بگیرد لذا انتظار می رود
کارگروه کارآمدی باشد و انشااه که بتوانند با انگیزه این کار را انجام
دهند.وی اظهار داشــت :مســئله دومی که قرار شد در دستور کار
قرار گیرد تمرکز بر روی پیشــران های اقتصاد است .اگر بخش های
پیشــران اقتصاد حرکت کنند بقیه بخش های اقتصاد را به حرکت
وادار میکنند.جهانگیــری از صادرات بــه عنوان یکی از بخش های
پیشران اقتصاد یاد کرد و گفت :صادرات مهمترین پیشران اقتصادی
در مقطع فعلی است .امروز واردات مواد اولیه یک دغدغه جدی برای
بخش تولید صنعتی کشــور شده است .برای واردات مواد اولیه نیاز
به ارز داریم و این امر مســتلزم صادرات است.وی خاطرنشان کرد:
وقتی یک واحد تولیدی محصول تولید میکند و بازار داخلی کفایت
نمیکند باید به ســمت بازارهــای بینالمللی حرکت کند .در بحث
توســعه صادرات باید در خصوص نحوه تعامل با کشورهای همسایه
نیز برنامــه ریزی کنیم.معاون اول رییس جمهور تصریح کرد :امروز
به وزارت صمت که مســئول تجارت خارجی کشور است مأموریت
داده شــد که راهکارهایی تدوین کند تا هم صادرات توســعه پیدا
کنــد و هم ارز حاصل از صادرات با رعایت حرمت صادرکنندگان به
چرخه اقتصاد کشــور بازگردد.جهانگیری با تاکید بر اینکه صادراتی
که ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشــور برنگردد برای کشــور
مفید نیست ،گفت :قرار شد که این موضوع هم جزو دستور جلسات
کارگروه قرار گیرد البته پیشــران دیگری نظیر مسکن داریم که اگر
مســکن حرکت کند  ۱۲۰رشــته صنعتی را با خــودش به حرکت
وادار می کند .از این رو قرار شــد که بر روی پیشــرانهای اقتصاد و
پیشــرانهای صنعتی تمرکز کنیم تا ببینیم موانع هرکدام چیست و
کمک کنیم که موانع آن برطرف شود.وی ادامه داد :مسئله دیگری
که در جلســه بحث شــد در خصوص فضای روانی و فضای خبری
جامعه بود و تاکید شــد فضای رسانه ای که گاهی اوقات علیه تولید
و علیه بخش خصوصی است در این شرایط باید به یک فضای مثبت
تبدیل شود .فضا موثرترین بخش برای فعالیت است اینکه انتظار از
آینده چیست و آینده را تیره و تار نشان دادن یا امیدوارکننده نشان
دادن هر دوی اینها در میزان فعالیت تولیدی و اقتصادی موثر است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد :بنده هم به دلیل تکلیفی که
بر دوشــم گذاشته شــده و هم به دلیل باوری که به موضوع تولید
دارم حتماً برای این موضوع وقت خواهم گذاشت و انتظار دارم همه
مدیران کشــور روی این موضوع جدی باشــند .وزرای محترم باید
پای کار بیایند و اینکه گفته شود انگیزه ها کم شده و اراده مدیران
مثل سابق نیســت و هر چه به آخر دولت نزدیک میشویم ارادهها
ضعیفتر میشود این طور نیست .شرایط امروز مردم و کشور ،ما را
به نقطهای رســانده که امروز وظیفه ملی ما این است که برای مردم
جانفشانی کنیم.جهانگیری در پایان عنوان کرد :جانفشانی کردن به
این است که با اراده پای حل مشکات مردم بایستیم و من امیدوارم
که در بدنه مدیریت دولت حتماً این اراده شــکل بگیرد و حتماً در
نتیجه این بحث ها یک سیســتم نظارتی جدی تری اعمال خواهد
شد تا تصمیماتی که گرفته می شود بتوانیم اجرا کنیم.

روز  ۳۱شــهریور سالگرد و هفته دفاع مقدس برای جمهوری اسامی
ایران اســت که امسال این ســالگرد همراه کشورهای دیگر در جنوب
روسیه با همراهی کشورهای دیگر به نام مانور قفقاز نیز برگزار خواهد
شد .به حسب آنچه در بیانیه وزارت دفاع چین در افشای موضوع آمده
مانوری با نام مانور قفقاز از تاریخ  ۲۱سپتامبر تا  ۲۶سپتامبر به مدت
 ۵روز با حضور نیروهای نظامی از کشــورهای ایران ،چین ،روســیه،
ارمنســتان ،پاکســتان ،باروس ،میانمار و احتماا برخی کشورهای
همجوار دیگر برگزار خواهد شد .برگزاری مانورهای اسیایی برای بلوک
غرب نگران کننده هستند .زیرا در مانوری که با همکاری و هماهنگی
کشــورهای روسیه و چین و ایران در دریای عمان و بخشی از اقیانوس
هند برگزار شــد امریکایی ها و اروپا در بولتن های محرمانه که بخش
کوچکــی از آن در مطبوعات علنی شــد کاما اظهــار نگرانی کردند.
اگرچه برخی از کارشناســان مانور دریــای عمان را موجب جلوگیری
از هم پاشــیدگی ناتو ارزیابی نمودند اما عظمــت مانور و ابتکار عمل
آن ارزیابی عظیم تری را همراه داشــت .وزیر دفاع روسیه نیز طی یک
مصاحبه مطبوعاتی اعام کرده اســت کــه در این مانور که در جنوب
روسیه برگزار میشود  ۹کشور حضور نظامی خواهند داشت .اهمیت این
مانور و یا به فارسی رزمایش در این است که فرایند اتحاد راهبردی در
حفظ مرزهای مشترک در این همبستگی کاما فراهم میشود و زمینه
طراحی نقشــه های شوم را از این منطقه خواهد زدود .فراموش نکرده
ایــم که هنوز چند ماهی از تبلیغات گســترده امریکا در خلیج فارس
نگذشته است که بنا بود ائتافی نظامی در این منطقه بنان نهند که به
همت دلیر مردان با فراست و عقل و هوش و تدبیر رزمنده در نیروهای
مسلح جمهوری اسامی ایران و به یمن تعامل با کشور چین و روسیه
مانور پر آوازه ای در دریای عمان برگزار شــد و ذهن طراحی دشمنان
این منطقه را به آشــوب کشانید .سیاستهای فرار به جلوی دشمن در
ایجاد اتحاد بین رژیم صهیونیســتی و اعراب و سپر با قرار دادن این
کشورهای شکستنی ،ناگزیر از نشــان دادن اقتدار منطقه ای است تا
دشــمن بداند فرایند ناامن ســازی در این منطقه برای اهداف شوم او
پاسخ نخواهد داد .جمهوری اسامی ایران در سالهای گذشته همواره
اعام کرده که برای امنیت منطقه شمال اقیانوس هند ،دریای عمان،
تنگــه هرمز و خلیج فارس و امروز منطقه قفقــاز و حوزه دریای خزر
بعنوان یکــی از مهمترین حوزه های امنیت بینالمللی اهمیت زیادی
قائل اســت و رویکرد ایران در سالهای گذشته در این منطقه نیز این
بوده است که کشورهای منطقه باید با همکاری یکدیگر امنیت منطقه
را تامین کنند و حضور کشورهایی مانند آمریکا و یا رژیم صهیونیستی
به جای اینکه امنیتآور باشد منشا ناامنی منطقه خواهد بود .در زمان
مانور دریایی گذشته « شان رابرتسون» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا
«پنتاگون» در واکنش به رزمایش مشترک دریایی ایران ،روسیه و چین
گفته بود که « :ما از برگزاری رزمایش مشــترک میان ایران ،روسیه و
چین در دریای عمان اطاع داریم .ما این رزمایش را زیرنظر داریم و با
همکاری شرکا و متحدانمان از آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت
در آب راههــای بینالمللی اطمینان حاصل میکنیم» حال آنکه اصل
رزمایش برای ایجاد امنیت عبور کشــتیها برگزار شده بود و سخنگوی
پنتاگون دانســته یا ندانســته و با این اظهارنظر با هدف آن رزمایش
همسو شــده بود .پیش بینی میشود در رزمایشی که قرار است اقتدار
نیروهای مشترک کشورهای هم سو در زمین و هوا و دریا برگزار کنند
ناتو واکنش نگران کننده تری از خود نشــان داده و زمینه را برای کنار
کشیدن از اعمال سیاســتهای دخالت برانگیز خالی کند .زیرا اقتصاد
کنونی کشــورهای غربی به میزان کافی درگیر اداره عواقب ناشــی از
شــیوع ویروس کرونا بوده و هســت و هر تنشــی اعم از روانی و غیره
میتواند تعادل آنها را بهم بریزد .این امر که هژمونی و اقتدار کشورهای
منطقه زمینه برقراری امنیت منطقــه را در اختیار خواهد گرفت ،با
تردید مســلم و از بدیهیات است .باید منتظر بود و شاهد زمینه سازی
بروز و ظهور اتحادی شگرف در حوزه غرب آسیا گردید تا مشاهده کنیم
که اهداف این رزمایش نوظهور این اقتدار را چگونه به تمامیت عرضی و
امنیت داخلی کشورها از لبنان تا مرز کره و ژاپن تعمیم داد.
والسام

 ۲۷۰۵ابتا و  ۱۴۰فوتی جدید کرونا
در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی  ۲۷۰۵مورد جدید کرونا در
کشور طی  ۲۴ساعت گذشــته خبر داد و گفت :متاسفانه  ۱۴۰تن
نیز جان خود را از دســت دادند.دکتر سیماسادات اری در توضیح
آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کووید ۱۹-در کشور گفت:تا دیروز
 ۲۵شهریور  ۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار
و  ۷۰۵بیمار جدید مبتا به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که
یک هزار و  ۲۹۹نفر از آنها بستری شدند.وی گفت :مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشــور به  ۴۰۷هزار و  ۳۵۳نفر رسید.اری ادامه داد:
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۴۰ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۲۳هزار و
 ۴۵۳نفر رسید.وی گفت :خوشبختانه تا کنون  ۳۴۹هزار و  ۹۸۴نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سخنگوی
وزارت بهداشــت افزود ۳۸۱۱ :نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹در
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.به گفته وی ،تا
کنون سه میلیون و  ۶۱۳هزار و  ۸۹۱آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح استانهای
در شرایط قرمز کرونا گفت :بر اساس آخرین اطاعات کرونا در کشور،
اســتانهای تهران ،مازندران ،گیان ،قم ،اصفهان ،خراســان رضوی،
آذربایجان شــرقی ،کرمان ،خراسان شــمالی ،سمنان ،یزد ،زنجان و
قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند.
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گزیده خبر
نشست خبری سردار کارگر

رونمایی از جعبه سیاه جنگ

رییس ستاد مرکزی گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس گفت :در مجموع
 ۲۶هزار و  ۵۰۱برنامه در سطح کشور به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس
در کشور برگزار میشود.
 54پروژه کان ،جعبه سیاه جنگ رونمایی میشود
رییس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس بــا بیان اینکه  ۵۴پروژه
کان ،جعبه ســیاه جنگ رونمایی میشود ،گفت۱۴ :پروژه تا پایان سال تکمیل
میشود.سردار سرتیپ بهمن کارگر ضمن گرامیداشت یاد شهدای واامقام انقاب
اسامی و دفاع مقدس و مدافع حرم به ویژه سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم
سلیمانی و امام شهدا و آرزوی سامتی برای رهبر معظم انقاب اسامی در این
نشست ،گفت :از سوم خرداد به بعد  -ماه رمضان  -این برنامهها در قالب  ۴۳هفته
تا  ۲۹اسفند ماه برگزار میشود و  ۵۰۵ستاد در کشور در این رابطه فعالاند.رییس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ادامه داد :یکی از معاونین وزیر در
استانها ،استاندار در شهرستانها و فرماندار این مسؤلیت را دارد و ریاست شورای
سیاستگذاری را رییس ستاد کل نیروهای مسلح برعهده دارد.وی افزود :هزار و
 ۶۱برنامه در راستای گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس توسط ارگانهای
مختلف نظامی ۳۶ ،برنامه عقیدتی سیاسی ۳۸۱ ،ارتش جمهوری اسامی ایران،
سپاه پاسداران انقاب اسامی ۲۷۸برنامه ،نیروی انتظامی  ۸۰برنامه ،وزارت دفاع
 ۶۵برنامه و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ۳۳ ،برنامه دانشگاه دفاع
ملی برگزارم ی شود.کارگر تصریح کر :در مجموع  ۲۶هزار و  ۵۰۱برنامه در سطح
کشور به مناسبت چهلمین سالگی دفاع مقدس برگزار میشود.رییس بنیاد حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ادامه داد :هشت موزه در هشت استان در این
هفته افتتاح میشــود.کارگر اظهار داشت :همچنین نمایشگاه ملی دستاوردهای
دفاع مقدس در مکان باغ موزه دفاع مقدس برگزار میشود.
تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مدافع حرم
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس افزود :امسال رژه در تهران
و خلیچ فارس نداریم و مراســم تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و
مدافع حرم برگزار میشود.کارگر تصریح کرد :جمهوری اسامی حتی یک وجب
خاک این سرزمین را در قیاس با قبل از پیروزی انقاب اسامی به بیگانگان نداد.
وی اظهارداشت :در بیش از  ۵۰کشور دنیا نمایشگاه بینالمللی دفاع مقدس برگزار
میشود.کارگر ادامه داد :سازمان فرهنگ و ارتباطات درحوزه دفاع مقدس با رایزنی
فرهنگی سعی دارد نمایشگاه بینالمللی برگزار کند .در ژاپن با کمک سفیر ایران
این اقدام انجام شده است.رییس ستاد مرکزی گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع
مقدس اظهارداشــت :کلیه عملیاتها ،زنان ،روحانیت ،دفتع مقدس ،نقش امام
راحل ،مدیریت جنگ ،مهندسی ،تبلیغات ،توپخانه ،نیروی هوایی ،نیروی دریایی،
ضد انقاب ،همکاری ضد انقاب بارژیم بعثی ،کردستان از عمده پروژههای ما در
قالب پروژههای اجرایی است.کارگر تصریح کرد :طبق فرمایش مقام معظم رهبری
این الگوی دفاع مقدس به درد کشورها هم میخورد.
وی ادامه داد :مشــغول کار در ۲۸ســتاد۳۱ ،ســتاد اســتانی ،وزارتخانهها و
سازمانهای کشوری و ۴۰۰ســتاد ۲۸ ،کمیتههای ستادی و تخصصی ستاد
مرکزی هســتیم.رییس بنیاد حفظ و آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اظهار
داشــت :وزارتخانههای «ارتباطــات و فناوری اطاعــات»« ،اقتصاد»« ،امور
خارجه»« ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی»« ،جهاد کشاورزی»« ،صمت»،
«راه و شهر ســازی»« ،علوم ،تحقیقات و فناوری»« ،کشور»« ،نفت»« ،نیرو»
و «ورزش و امور جوانان»« ،میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری» و
همچنین «دانشــگاه آزاد اسامی»« ،حوزههای علمیه»« ،بنیاد شهید و مرکز
رسیدگی به امور مساجد»« ،جمعیت هال احمر»« ،معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری» از جمله این ارگانها در کنار شهرداری تهران و اتاق اصناف
تهران هستند ۷۰۹ .برنامه در حال اجرا دارند.کارگر ادامه داد :صدا و سیما ۲۱
هزار و  ۸۱۳برنامه اعام کرده است که از سوی معاونتهای سیما ،صدا ،سیاسی،
امور استانها ،برون مرزی و مرکز بسیج اجرا میشود.وی اظهار کرد :مطالبه مقام
معظم رهبری این بود که ما در حوزه محصوات فرهنگی به ویژه کتاب باید به
۱۰۰برابر ارتقاء پیدا کنیم .بر این اساس توفیق یافتیم امسال به ۳۰برابری دراین
حوزه برسیم و یک کار بزرگی بود.رییس بنیاد حفظ و آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس گفت :بر اســاس آمار وزارت ارشاد در سال ۹۴سهم کتب دفاع مقدس
در مجموع عناوین کتب به چاپ رسیده  ۳.۵درصد بود و سال ۹۸به  ۱۹درصد
رســیده است که با اقدام جهادی در سراسر کشــور از آمار سال ۱۱ ،۹۸درصد
متعلق به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در سراسر کشور است.
کارگر تأکید کرد :رســانه ملی  ۲۲۹هزار و  ۱۴۹دقیقه در مورد دفاع مقدس تا
پایان امسال برنامه خواهد داشت.

امیدوارم سیاستمداران عراقی گامهای بلندی
برای عراق بردارند
علیاکبر وایتــی در دیدار نوری
مالکــی ،ابــراز امیــدواری کرد
سیاستمداران عراقی تحت هدایت
دولــت جدید بتواننــد گام های
بلندی در مســیر حل مشکات
عراق و منطقــه بردارند.علی اکبر
وایتی که دیروز (ســه شنبه  ۲۵شــهریور) با نوری مالکی رییس ائتاف دولت
قانون و دبیرکل حزب الدعوه عراق دیدار کرد ،در جمع خبرنگاران ،نوری مالکی
را به عنوان یکی از دوستان مبارز و ساعی در پیشبرد منافع مردم عراق توصیف
کرد و دیدار خود با وی را «بســیار مثبــت» ارزیابی کرد .وایتی همچنین ابراز
امیدواری کرد سیاستمداران عراقی تحت هدایت دولت جدید به نخست وزیری
مصطفی الکاظمی بتوانند گام های بلندی در مسیر حل مشکات عراق و منطقه
بردارند .وایتی و نوری مالکی در این دیدار بر لزوم توسعه بیش از پیش تعامات
دو کشور در سایه روابط تاریخی در هم تنیده چهارهزار ساله دو ملت ایران و عراق
و اشتراکات فراوان فرهنگی بین دو کشور تاکید کردند.
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ربیعی در نشست خبری:
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پاسخ ایران درصورت خطای راهبردی آمریکا

سخنگوی دولت گفت :امیدواریم آمریکا خطای راهبردی جدیدی
صــورت ندهند زیرا در صورت هرگونه خطای راهبردی ،مقاومت
ایران پاسخ مناسب خود را خواهد داد.علی ربیعی سخنگوی دولت
ظهر دیروز (سهشــنبه) در نشست خبری با اهالی رسانه با بیان
اینکه اولین جلســه سران قوا بعد از مجلس یازدهم روز یکشنبه
تشکیل شد ،اظهار داشت :به اعتقاد ما هماهنگی سه قوه موجب
حل سریعتر مشکات در کشور خواهد شد .ایران در شرایط کرونا،
تنها کشــوری است که هم با تحریم و هم با موضوع کرونا مواجه
شــده اســت و نیاز به تصمیماتی دارد که همه این تصمیمات با
قوه مجریه و دولت نیست.وی عنوان کرد :بنابراین حضور دو قوه
قضائیه و مقننه در کنار دولت ،هم به کوتاه کردن فرآیند تصمیم
گیریها کمک خواهد کرد و هم به همکاری در اجرا منجر خواهد
شــد که ضرورت اجتناب ناپذیر در این دوره تاریخی است .سران
سه قوه در این جلسه مسائل مختلفی را مطرح کردند.سخنگوی
دولت با بیان اینکه دوران سخت کرونا در همه دنیا شرایط ویژهای
را به وجود آورده اســت ،خاطرنشــان کرد :در جلسه سران قوا،
مباحث پیرامون چگونگی افزایش سرمایه گذاری صورت گرفت و
مشکات سرمایه گذاری و اقداماتی که برای این کار سه قوه باید
انجام دهند مورد بحث قرار گرفت.ربیعی تصریح کرد :در بخشی
از جلسه موضوع گسترش صادرات و برگشت سریع ارز به چرخه
تولید ،مســائل بازار ارز و بورس ،سیاستهای کاهش نقدینگی و
کاســتن از تورم مطرح شد و همچنین در این جلسه ،چگونگی
هماهنگیهای اجرایی ،تقنینــی ،نظارتی و قضایی مورد گفتگو
قــرار گرفت.وی افزود :همچنین به علت حساســیت موضوعات
بینالمللی ،مســائل منطقهای و چگونگــی مقابله با طراحیها و
توطئههای رژیم صهیونیستی در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.
در نهایت همانطور که در پایان جلسه ،سران محترم قوای قضاییه
و مقننه اظهار داشتند امید است با تعامات بیشتر قوا ،از شرایط
سخت امروز زندگی مردم به بهترین نحو عبور کنیم.
ننگ ترور سردار سلیمانی توســط آمریکا پاک شدنی
نیست
ربیعی در پاســخ به ســوالی در رابطه با توئیت ســاعات پیش
رئیسجمهــور آمریکا مبنی بر اینکه ایران قصد دارد اقدام تافی
جویانه دیگری در مقابل ترور شــهید سلیمانی انجام دهد ،افزود:
شاید ســاعاتی پیش این موضوع و متن را دیدم و واقعاً متاسفم
رئیسجمهور یک کشور که داعیه مدیریت و نظم جهانی را دارد
بر چنین پایهای سســت اظهار نظری ســریع ،مخدوش و شاید
هم سفارشــی انجام میدهد .به این متن نگاه کنید ،یک گزارش
بنابر گزارش دســتگاه سیاست خارجی یا ســرویس اطاعاتی
نیست ،آنها چیزی را شــنیدند و سریع واکنش نشان میدهند،
ما متاسف هستیم و در تجربه تاریخی منطقهای خود هم شاهد
بودیم اظهارات دولتمردان آمریکا براساس گزارشات مخدوش بوده
که جنگهای عراق و افغانســتان را آغاز کردند.وی بیان کرد :ما
در جنگ عراق شــاهد بودیم که بنا بر اظهارات مخدوش اظهار
کردند چیزی به دست نیامد .متاســفانه این سنت آمریکاییها
و به خصوص ســنت رئیسجمهور فعلی آمریکا است که به جز
برهم زدن منطقه و آرامش روانی دنیا کار دیگری ندارند و شــاید

فروش اوراق سلف نفتی کماکان در دستور کار دولت است
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه تصمیم دولت در
خصوص انتشار اوراق سلف چیست؟ آیا از دستور کار دولت خارج
شده است؟ اظهار داشــت :فکر کنم آقای جهانگیری نیز در این
زمینه صحبتی کردند و طبق صحبتی که امروز صبح با ایشــان
داشــتم این طرح کماکان جزء طرحهای مهم دولت محســوب
میشود و ما معتقد هستیم اجرای آن در شرایط فعلی هم برای
مردمی کــه داراییهای خرد و اندک دارنــد و هم برای کاهش
نقدینگی ،کنترل تورم و امکان سرمایه گذاری جدید مفید است.

هم بخاطر اقدامات تبلیغاتی و خوراک انتخاباتی این موارد انجام
میشــود و توصیه ما اجتناب از ماجراجوییهای جدید است .به
خاک و خون کشــیدن و ایجاد ناامنــی روانی در منطقه برای به
دست آوردن کرسی ریاستجمهوری ،امری نابخشودنی و خیانت
به بشریت است.سخنگوی دولت ادامه داد :سردار شهید ما سردار
صلح در منطقه و نماد مبارزه با تروریســت بود که دولت ترامپ
نماد مبارزه با تروریســت و صلح منطقه را ترور کرد و این ننگ
پاک شدنی نیست و ملت ایران هرگز آن را فراموش نخواهد کرد.
امیدوار هســتیم که خطای راهبردی جدیدی را صورت ندهند
و قطعاً در صورت هرگونه خطای راهبردی مقاومت ایران پاســخ
مناسب خود را خواهد داشت.
پیدا کردن گزینهای برای وزارت صمت کار سادهای نیست
ربیعی در رابطه اینکه برخی نمایندگان مجلس به نداشتن وزیر
صمت در دورانی که کشــور تحت فشــار اقتصادی است اشاره
داشــتند و اینکه به نظر میرســد دولت اص ً
ا برای معرفی وزیر
اهتمامی ندارد ،گفت :اتفاقاتی که در دولت در این خصوص افتاده
خبری نمیشود .مطمئن باشــید زندگی روزمره مردم دلشوره و
دل مشــغولی و مسأله اصلی همه ما اســت و نباید به مردم این
پیام را منتقل کرد که ما نســبت به دغدغههایشان چشم پوشی
داریم .مســأله بازرگانی مسأله مهمی است.وی افزود :اتفاقاً راجع
به ســوال شما فکر کردم که اکنون در ذخیره سازی کاا و اجازه
صادرات و همین مشکلی که در تخم مرغ به وجود آمد و در توزیع
و کنترل قیمت نشان میدهد که تصمیم دولت برای تفکیک در
شرایط بحران تصمیم درستی بوده است .یعنی در شرایط بحران
که باید از زندگی مردم مراقبت کرد ،تمرکز روی یک آدم قوی و
یک وزارتخانه برای خرید و توزیع به موقع و نظارت یک تصمیم
درست بود.ربیعی بیان کرد :شورای نگهبان ایراد مختصری گرفته
و به مجلس ارجاع شده و قابل رفع ایراد است .کسی که در وزارت

صمت هم سابقه بازرگانی داشت و هم در مدیریت صنعتی سوابقی
داشت ،ما او را به مجلس معرفی کردیم و به هر دلیلی رأی نیاورد.
من شنیدم که برخی گفتند کاش در این شرایط رای میآورد .ما
نمیتوانیم شخصی که با وزارتخانه آشنایی ندارد را معرفی کنیم
و این کار ساده ای نیست اما لیستی که تهیه شده در حال نهایی
شدن است و حتماً رئیس جمهور فرد مورد نظر را معرفی خواهند
کرد .البته مطمئن باشــید دغدغه ما ســر و سامان گرفتن همه
دستگاهها است و آقای سرقینی با توجه به سابقه دیرینه در وزارت
صمت در حال فعالیت است و در جلسات مختلف حضور دارند.
مســئولیت هرگونه ناامنی رژیم صهیونیستی در منطقه
متوجه بحرین و امارات است
سخنگوی دولت در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی در رابطه
بــا اینکه با توجه به توافق جدید بین یکی دیگر از کشــورهای
حــوزه خلیج فارس (بحرین با اســرائیل) واکنش ایران در این
باره چیســت و واکنش ایران در قبال معامله مشــابه احتمالی
اسرائیل با سایر کشورهای منطقه چگونه خواهد بود؟ گفت :ازم
اســت ابتدا مواضع دولت را ارائه کنم .دولت جمهوری اسامی
ایران ضمن هشــدار به هرگونه ایجاد ناامنی رژیم صهیونیستی
در منطقه خلیج فارس مســئولیت عواقب هرگونه اقدام در این
ارتبــاط را متوجه دولت بحرین و دولتهای دیگر که پای رژیم
صهیونسیتی را به منطقه باز کردند ،میداند.وی ادامه داد :دولت
ایران هر تحرکی در جهت رســمی کردن روابط با رژیم غاصب
صهیونیســتی را یک خطای راهبردی بــزرگ میداند و البته
موجب افزایش بینش مســلمانان منطقه و اهداف شوم افرادی
که تن به این قراردادها میدهند خواهد شد .ما معتقدیم که این
اقدام وضعیت منطقه را خطرناکتر خواهد کرد و به صلح و ثبات
منطقه کمک نمیکند و قطعاً اینکه نیروهایی در منطقه شکل
بگیرد وجود خواهد داشت.

سردار جالی:

رئیس دیوان عالی کشور خبر داد؛

رویکرد ما حمایت از دولت در دوران فشار حداکثری است

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفت :رویکرد کلی
ما حمایت از دولت در برابر فشار همه جانبه دشمن
است و اعتقاد داریم در شرایط کنونی نباید به دنبال
مچ گیری و تضعیف یکدیگر باشیم .نشست توجیهی
برنامه ها و دســتورالعمل برگزاری هفته نکوداشت
پدافند غیرعامل با سخنرانی سردار غامرضا جالی
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور به صورت
ویدیوکنفرانس برای مدیران پدافند غیرعامل استان
ها و شــهرداری های کشور برگزار شــد.در ابتدای
این نشست رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور
با اشــاره به اینکه در تقویم رسمی کشور  ۸آبان با
مصوبه شــورای عالی انقاب فرهنگی به عنوان روز
پدافند غیرعامل نامگذاری شــده است ،گفت :این
روز سالروز فرمان مقام معظم رهبری برای تاسیس
شورای عالی پدافند غیرعامل است و بر همین اساس
هر سال سازمان پدافند غیرعامل در ایام ابتدایی آبان
ماه برنامههای فرهنگی و تبیینی خود را تحت عنوان
هفته پدافند غیرعامل برگزار میکند.سردار جالی
با ارائه تصویری از شــرایط حاکم بر برگزاری هفته
پدافند غیرعامل در ســال جــاری افزود :با توجه به
شــیوع ویروس کرونا و در نظر گرفتن این احتمال
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

طرح سهفوریتی در
مقابله با اقدامات
خصمانه آمریکا به
مجلس ارائه شد
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه امروز
در راســتای مقابله با اقدامات خصمانــه آمریکا طرحی
ســهفوریتی به مجلس دادهایم ،گفت :اگر آمریکا بخواهد
بــه صورت یکجانبه مکانیســم ماشــه را علیه جمهوری

که با آغاز فصل سرد شیوع این ویروس افزایش پیدا
کند لذا در تمامی برنامه ها رویکرد اصلی استفاده از
ظرفیتهای فضای مجازی و ارتباطات از راه دور است
تا ضمن گرامیداشت این هفته ،شیوه نامههای ستاد
ملی مقابله با کرونا به دقت اجرا شود.وی با تاکید بر
اینکه ایام هفته پدافند همزمان با  ۱۳آبان روز مبارزه
با استکبار است ،افزود :راهبرد اصلی دشمن همچنان
«فشار همه جانبه» مادون جنگ نظامی است و نگاه
و رویکرد مقام معظم رهبری تاکید بر «ایستادگی»
و «مقاومت فعال» است و پدافند غیرعامل نیز تاش
دارد تــا نقش و کارکرد خود را مطابق با این راهبرد
کان در مسیر ساختن ایران قوی تبیین کند.رئیس
ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با تاکید بر اینکه
اطمینان بخشــی ،امیدبخشی،آگاه سازی و آموزش
عمومی و هوشیارسازی مسئوان در برابر تهدیدات
از جمله اصــول کلیدی برنامههــای هفته پدافند
غیرعامل ســال  ۹۹اســت ،افزود :در تاش هستیم
تا در برنامههای امسال وجهه کارآمدی و اثربخشی
پدافند غیرعامل را بیش از گذشته برای عموم جامعه
و نخبگان تبیین کنیم.سردار جالی با تاکید بر اینکه
بخش عمــده ای از ماموریتها و وظایف ســازمان

اســامی فعال کند ،این طرح ،دولــت را ملزم به مقابله
به مثل بــا اقدامی نظیر کنار گذاشــتن محدودیتهای
برجامــی میکند.به گزارش خانه ملت ،مجتبی ذوالنوری
با اشــاره به اظهارات اخیر پمپئــو مبنی بر تاش آمریکا
و اروپا برای فعالســازی مکانیسم ماشــه ،اظهارداشت:
مبنای اظهارات مســووان ایاات متحده مبنای قانونی و
حقوقــی ندارد و با توجه به مکانیزم پیشبینی شــده در
برجام نمیتواننــد چنین اقدامی صــورت دهند.رییس
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود:
اگر بخواهند اقدامی در راستای فعالسازی مکانیسم ماشه
و تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران صورت دهند،
جمهوری اسامی بیتفاوت نخواهد بود.ذوالنوری با بیان
اینکه امروز در راســتای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا
طرحی ســهفوریتی به مجلس دادهایــم ،عنوان کرد :اگر

مذاکرات آمریــکا با طالبان به معنــای مذاکرات صلح
افغانستاننیست
ربیعی در رابطه با اینکه با توجه به کارنامه آمریکا در افغانستان،
کاخسفید شایســته اظهارنظر و هدایت صلح افغانستان است؟
گفت :جمهوری اسامی ایران از شروع گفتگوهای بین اافغانی
بین دولت افغانســتان ،گروههای سیاســی و طالبان استقبال
میکند و امیدوار اســت این گفتگوها بدون مداخله خارجی و
در یک تفاهم جامــع میان تمام افغانها به نتایج مطلوب خود
برای اســتقرار صلح و ثبات دائمی در افغانســتان و امنیت در
منطقه منجر گردد .دستگاه اداری ترامپ نگران مردم افغانستان
و آینده این کشور نیست و فقط به دنبال توافق برای فروختن به
مردم آمریکا در انتخابات ماه نوامبر است.سخنگوی دولت بیان
کرد :جمهوری اســامی ایران استفاده از پول محلی ،تهاتر ،کار
مشترک و بانک مشــترک را به عنوان مکانیسمهای جدید در
دســتور کار قرار داده است .امروز همسایگان و همه کشورهایی
که تحریم هستند در مورد مبادله با ارز محلی صحبت میکنند
یا هنگامی که با تهدید تحریم سوییفت روبهرو میشوند به دنبال
راهاندازی ســوییفت جدید و ملی خود و بدون آمریکا میروند.
اینها همه و همه تهدیدی برای دار است .اجازه دهید از ذکر نام
کشورها خودداری کنم اما به کشوری مانند کره که ما احساس
میکنیم در حال کارشکنی است متذکر شدیم اما در بقیه موارد
در حال بحث هستیم و امیدواریم این مسیر را باز کنیم.وی در
پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه اتصال شبکه برق ایران،
آذربایجان و روســیه چه زمانی اتفاق میافتد و از نظر هزینه و
تجهیزات چگونه برآورد شده است؟ چه مزایایی برای ایران دارد؟
آیــا هزینه برق را کاهش میدهد؟ عنــوان کرد :در حال حاضر
پروژه مزبور توسط مهندسین مشاور ایرانی که مورد تایید هر سه
کشــور قرار گرفته در حال مطالعه است .ان شاءاه این مطالعه
در سال جاری به اتمام میرســد و کار اجرایی شامل هزینهها
و تجهیزات براساس نتایج مطالعه تعریف میشود.ربیعی اضافه
کرد :ما فکر میکنیم یکپارچه شدن سیستم برق ایران با روسیه
که ظرفیت نصب شــده آن حدودا ً سه برابر ظرفیت ایران است
و تجارت برق و پایداری شــبکه از فواید و نتایج این کار است.
پایداری شبکه در فصول مختلف به گونهای است که گاهی مازاد
است و گاهی کفاف مصرف ما را میدهد که میتواند به ما کمک
کند .ما خوشحالیم که مقدار برق تولیدی ما در این هشت سال
بسیار چشمگیر بوده که به کشــورهای همسایه صادرات برق
داشته باشیم که تا چند سال پیش اینها ناممکن بود.

پدافند غیرعامل از طریق بدنه دولت و دستگاههای
اجرایی کشور محقق میشود ،ادامه داد :رویکرد کلی
ما حمایت از دولت در برابر فشار همه جانبه دشمن
است و اعتقاد داریم در شرایط کنونی نباید به دنبال
مچ گیری و تضعیف یکدیگر باشیم.سردار جالی با
بیان اینکه شــعار اصلی هفته پدافند غیرعامل سال
« ۹۹مقاومت فعال ،تــاب آوری حیرت انگیز؛ ایران
قوی» است ،خاطرنشــان کرد :در ایام هفته پدافند
غیرعامل شــعارهای «نهادینه ســازی مصونیت در
زیرســاخت ها با تفکر بســیجی ،روحیه جهادی و
عمل انقابی»«،پدافند زیســتی ،مرزبانی زیستی و
ارتقای ساختار دفاع بیولوژیک»« ،پدافند سایبری،
ملی ســازی فضای مجــازی در مســیر حکمرانی
سایبری بومی»« ،پدافند مردم محور ،خانواده آماده،
جامعه مســتحکم»« ،پدافند شــهری ،زیرساخت
های ایمن؛ شــهرهایی امن»« ،پدافند شــیمیایی؛
آیندهای قدرتمند در امتداد گذشتهای پرافتخار» و
«اقتصاد مقاومتی ،جهش تولید و پیروزی در جنگ
اقتصادی» به عنوان شــعار روزهــای هفته و محور
اصلی برنامه های ســازمان پدافند غیرعامل در نظر
گرفته شده است.
آمریکا بخواهد به صورت یکجانبه مکانیسم ماشه را علیه
جمهوری اســامی فعال کند ،این طرح ،دولت را ملزم به
مقابله به مثل با اقدامی نظیر کنار گذاشتن محدودیتهای
برجامی میکنــد.وی ادامه داد :به واســطه این طرح در
صورت قانون شــدن ،جمهوری اسامی میتواند اورانیوم
را در هر حجمی که نیاز فعالیتهای صلحآمیز هســتهای
کشــور باشد صورت داده و غنای آن را باا برده و انباشت
کند همچنین میتوانیم برای تولید ســوخت هستهای تا
 ۹۰هزار سو اقدام کرده و آب سنگین را به هر میزان تولید
و انباشــت کرده و به فروش برسانیم.نماینده مردم قم در
مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد :همچنین خواهیم
توانست سانتریفیوژها را به میزان نیاز خود ساخته ،نصب
و فعــال کنیم و اجرای پروتکل الحاقــی را که به صورت
داوطلبانه به خاطر برجام پذیرفتیم ،متوقف کنیم.

پایان رسیدگی به پرونده روح اه زم
رئیس دیوان عالی کشور از پایان رسیدگی به پرونده زم خبر داد.حجت ااسام
مرتضوی مقدم در حاشیه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص
آخرین وضعیت پرونده روح اه زم گفت :رأی صادر شده و رسیدگی به پرونده
در دیوان تمام شــده است.رئیس دیوان عالی کشــور همچنین در خصوص
آخرین وضعیت پرونده سه محکوم به اعدام در پرونده اغتشاشات سال گذشته
هم گفت :این پرونده در حال رســیدگی است.مرتضوی مقدم درباره پرونده
شکات سکه ثامن که به دیوان عالی ارسال شده گفت :هنوز چیزی در هیأت
عمومی اعام نشده است.
حاجیبابایی:

امارات نتیجه خیانتهای خود
را دریافت میکند
رئیس کمیســیون برنامه و بودجــه گفت :امارات باید بدانــد در آیندهای نه
چندان دور نتیجه خیانتهای خود به جهان اسام را از طریق ملتهای بزرگ
مسلمان دریافت میکند .حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی دیروز(سه
شنبه) مجلس شورای اسامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه دولت
و مجلس بداند که حال مردم مناســب نیست ،گفت :از این رو سیاست های
اقتصادی باید به شکلی ساماندهی شود که مردم بتوانند از وضعیت به وجود
آمــده و از بحرانی که در بعضی امور ایجاد شــده ،بــا صابت عبور کنند.وی
افزود :ملت ایــران همواره با صابت از معبرها عبور کــرده اند اما رفتارهای
و عملکرد نادرســتی که در حوزه اقتصاد و سیاســتگذاری ها انجام می شود
شایسته ملت بزرگ ایران نیست.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر
اینکه باید ســرمایه گذاری در کشور انجام شود ،اظهار داشت :سرمایه گذاری
یعنی نقدینگی را به شــکلی هدایت کنیم که نتیجه آن ،ایجاد شــغل ،رونق
اقتصادی و رفاه و معیشت عمومی باشد اما متأسفانه بعضی از سیاستگذاری ها
در این حوزه تعریف مشخصی نداشته و نوع هزینه ها ،درآمدها ،عدم شفافیت
در بودجه ،رفتارها و سیاستگذاری ها وضعیت اقتصادی را به سمتی برده که
مردم با چالش مواجه شده اند.حاجی بابایی گفت :تغییر هرروزه نرخ اجناس
و کااها در کشــور ،نتیجه بی مدیریتی و عدم برنامه ریزی دقیق ،عدم تفکر
و اندیشه در اســام ناب و عدم اعتقاد به توانایی ملت ایران بر اساس اقتصاد
مقاومتی اســت و اتکا به تفکر غیر از اقتصاد مقاومتی است که کشور را دچار
چالش کرده است.وی در ادامه با بیان اینکه در جمهوری اسامی ایران نیروی
انسانی و پول و رهبری قدرتمند و مدبر وجود دارد،تصریح کرد :ما اسام قوی
جاودانه داریم پس چرا مشکل اقتصادی داریم .این مشکل از آن کسانی است
که اعتقاد عمیق به مسائل دینی ندارند و مشکل اساسی کشور نیز نبود عدالت
در زمینه های گوناگون است.
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کسبوکار در ایران سختتر از  ۱۲۶کشور دنیا

بر اساس آخرین آمارهای بین المللی ،جایگاه بین المللی کشور در شاخص های سهولت
انجام کسب و کار ،شاخص رقابت پذیری و شاخص حقوق مالکیت نیز در بین کشورهای
جهان و منطقه جایگاه شایسته ای نیست.محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته
می شــود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هســتند اما تقریباخارج از
کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظیر کیفیت دستگاه های حاکمیتی ،ثبات
قوانین و مقررات ،کیفیت زیرســاخت ،میزان بارندگی ،فرهنگ کاری در یک منطقه و
...که در کشــورها و مناطق جغرافیایی گوناگون ،در هر رشته کاری و نیز در طول زمان
متفاوت هســتند.امروزه ،بهبود محیطکسب و کار یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه
اقتصادی هر کشور به شمار می رود و عاوه بر آن هر چه محیط کسب و کاریک کشور
شرایط بهتری داشته باشد ،بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره
برداری از فرصت هایکارآفرینی در جوامع بیشتر باشد ،عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق
ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشــتر می شــود .با اینحال بهبود محیط کسب و کار،
نیازمند برنامه ریزی و سیاســتگذاری مطلوب اســت ،که دستیابی به این مهم نیازمند
وجودفرایندی مســتمر برای پایش و ســنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور
است.به دلیل ضرورت تجزیه و تحلیل محیط اقتصادی در ارزیابی وضعیت آن از زوایای
مختلف ،عواملموثر بر فضای کسب و کار از دیرباز مورد توجه سازمان های مختلف بوده
و هریک برای بررســی آن هاشاخص های مختلفی معرفی نموده و به کار برده اند.مهم
ترین شــاخص ها در حوزه ی کسب و کار را می توان سه شاخص سهولت انجام کسب
و کار (بانک جهانی) ،شــاخص رقابت پذیری (مجمع جهانی اقتصاد) و شاخص حقوق
مالکیت (موسسه اتحادیه حقوق مالکیت) دانست .بر اساس ارزیابی های انجام شده هر
یک درصد بهبود در شاخص سهولت کسب و کار می تواند  0.06درصد رشد اقتصادی
را افزایش می دهد .البته این شاخص ها به تمامه فضای کسب و کار کشور را نشان نمی
دهند؛ اما توان نمایش بخشی از فضای واقعی کسب و کار را دارا هستند.در ایران نیز پس
از درک اهمیت محیط کســب و کار و تاثیر آن بر ساز و کارهای کان اقتصادی تاش
های فراوانی در این حوزه صورت گرفته به نحوی که بهبود فضای کســب و کار به یک
جهانگیری:

کاهش رشد
سرمایهگذاری در کشور
نگران کننده است
معــاون اول رییس جمهــوری گفت :کاهش
رشد ســرمایهگذاری در کشور موضوعی نگران
کننده اســت و ازم اســت با اتخاذ تدابیر ازم
زمینه ســرمایهگذاری بخــش خصوصی را در
بخشهای مختلف اقتصــادی فراهم کنیم.به

دغدغه حاکمیتی تبدیل شده است .مقام معظم رهبری در بیاناتی با مجموعه های تولید
در تاریخ  1399/02/17چنین بیان می کنند که:
« بنــده روی این مســئله ی بهبود فضای کســب و کار بارها تأکید کــرده ام... .آنها
(کارشناســان وزارت اقتصاد) می گویند که اگر دو اقدام در زمینه ی مسائل اقتصادی
انجام بگیرد ،جایگاه کشــور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل رتبه تا پنجاه رتبه ارتقا
پیدا خواهد کرد؛ این را کارشناسان وزارت اقتصاد می گویند .یکی از این دو کار عبارت
اســت از «ایجاد پنجره ی واحد صدور مجوز»؛ یعنی همه ی دستگاه ها بیایند در یک
نقطه تجمع داشــته باشند و کســی که (مجوز) می خواهد ،در ظرف نصف روز بتواند
مجوز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش .دوم« ،تشکیل
دادگاه هــای تجاری برای رفع اختافات اقتصادی»،گفتــه اند اگر همین دو کار انجام
بگیرد ،رتبه ی کشور از لحاظ فضای کسب و کار ،چهل رتبه یا پنجاه رتبه به باا ارتقا
پیدا خواهد کرد؛ خب اینها مهم است».از دیگر مواردی که می توان به این مهم پی برد
که در بدنه ی کارشناســی کشور فضای کسب و کار به عنوان یک نقطه ی تاثیر گذار
دیده می شود؛ قوانینی است که در این حوزه به تصویب رسیده است .قوانین باا دستی
فراوانی برای بهبود فضای کســب و کار به تصویب رسیده است که می توان از آن بین
قوانین زیر را نام برد.
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ()1386
مواد ( )63و ( )70قانون برنامه پنجم توسعه ()1389
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ()1390
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ()1392
قانون اصاح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم
قانون اساسی ()1393
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ()1394
طبعا با به وجود آمدن این قوانین برخی نهادها نیز در راســتای آن تاسیس شده اند تا
فرایند بهبود فضای کســب و کار کشور را تسریع کنند ،که سه مورد از چنین نهادهای

گزارش پایگاه اطاع رســانی معاون اول رییس
جمهوری ،اسحاق جهانگیری در جلسه دیدار
اعضای مجمع نمایندگان مردم استان همدان
در مجلس شــورای اســامی با اشاره به نقش
پراهمیت دولت و مجلس در اداره کشور گفت:
انسجام و همدلی میان قوای سه گانه ازمه حل
مشکات مردم است و می تواند مردم را به آینده
کشور امیدوار کند.معاون اول رییس جمهوری با
تأکید بر اینکه درک مشترک دولت و مجلس از
مشکات کشور برای یافتن راهکارهای مناسب
برای حل چالش های پیش روی کشــور بسیار
راهگشا است ،خاطرنشــان کرد :تدوین بودجه

ســال آینده کشــور فرصت بســیار مناسب و
خوبی برای به تفاهم رســیدن دولت و مجلس
بر ســر مســایل کان اقتصادی کشور خواهد
بود و انتظار میرود این تفاهم نقش موثری در
حل مشــکات و مسائل ایفا کند.جهانگیری با
اشاره به اهمیت کار نمایندگان مجلس شورای
اســامی گفت :نمایندگان محل رجوع مردم
در اقصی نقاط کشــور هســتند و این از نقاط
برجسته جمهوری اســامی ایران است که در
هر شهرستان و روستا یک نفر با رأی مستقیم
مردم انتخاب میشود که میتواند دغدغههای
مردم را به گوش مسئولین و مرکز کشور برساند.

عبارت اند از:
تاسیس هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت
های اقتصادی در ســال  1387که در سال  1393مورد بازنگری قرار گرفت و به هیات
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور تغییر نام داد.
ایجاد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 1389
تاسیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در سال 1393
اما با این وجود عملکرد کشــور و نهاد های مذکور در زمینه عمل به قوانین و پیگیری
بهبود فضای کسب و کار از وضع خوبی برخوردار نیست.
جایگاه بین المللی کشور در شــاخص های سهولت انجام کسب و کار ،شاخص رقابت
پذیری و شاخص حقوق مالکیت نیز در بین کشورهای جهان و منطقه جایگاه شایسته
ای نیست .ایران در بین  190کشور که مورد ارزیابی بانک جهانی برای شاخص سهولت
کســب و کار قرار می گیرند رتبه ی  127را در سال  2020کسب کرده است .ایران در
شاخص رقابت پذیری نیز جایگاه خوبی ندارد و از بین  141کشور مورد ارزیابی رتبه ی
 99را دارست .براساس گزارش سال  2019مجمع جهانی اقتصاد در منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا ،کشورهای امارات (رتبه  )25قطر (رتبه  )29عربستان (رتبه  )36کویت
(با هشــت پله ارتقا  )46ایران (رتبه  )99و یمن (رتبه  )140در منطقه را دارا هســتند.
برخاف هدف گذاری برنامه ششــم ،رتبه ایران در شاخص حقوق مالکیت نیز نامناسب
است و همواره در این شاخص در بین  20درصد پایینی کشورهایجهان قرار داشته است.
رتبه ایران در شــاخص حقوق مالکیت در سال  2019از بین  129کشور مورد ارزیابی
 103بوده است.
به نظر می رسد که بهبود فضای کسب و کار کشور به هماهنگی بیشتر بین قوا و دستگاه
های مختلف اجرایی و کارشناســی و فنی بستگی دارد .از آن جایی که اهمیت محیط
کســب و کار بر کسی پوشیده نیست؛ باید در پی رفع کاستی های مسیر فعلی رفت تا
با برطرف کردن آن ها ،محیط کسب و کار به عنوان مولفه ای که در دست کارآفرینان
نیست ،نااطمینانی را به اقتصاد کشور وارد نکند.

معاون اول رییس جمهوری در ادامه از اســتان
همدان به عنوان یکی از اســتانهای پراهمیت
و پایتخت تاریخی و تمدنی کشــور یاد کرد و
گفت :استان همدان از ظرفیتهای گسترده در
بخش گردشگری و کشــاورزی برخوردار است
و خوشبختانه در سالهای اخیر بخش صنعت
نیز در این استان فعال شده است.جهانگیری با
اشاره به برخی گزارشها مبنی بر تعطیلی برخی
از واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان همدان،
افزود :ازم اســت اســتاندار و دیگر مسئولین
استان این موضوع را با حساسیت دنبال کنند
و در جهت رفع موانــع واحدهای تولیدی گام

بردارند چرا که رویکرد جدی دولت این اســت
که فعالیت واحدهای تولیدی حفظ شود و اجازه
ندهیم به اشتغال این واحدها آسیب وارد شود.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه با اشاره به
برخی مسایل و مشکات اقتصادی کشور ،یکی
از این مســایل را کاهش رشد سرمایه گذاری
در ده ســال اخیر دانســت و افزود :کسانی که
دلسوز کشور هستند باید بدانند که کاهش رشد
سرمایه گذاری در کشور موضوعی نگران کننده
اســت و ازم اســت با اتخاذ تدابیر ازم زمینه
سرمایه گذاری بخش خصوصی را در بخشهای
مختلف اقتصادی فراهم کنیم.

نگاهی به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار

رشد اقتصادی منفی شد اما با اختاف!
گرچه همچنان اختاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در رابطه با اعام نرخ رشد
اقتصادی پابرجاســت اما آنچه برای بهار از ســوی هر دو اعام شده این بار نشان
دهنده رشد منفی در هر دو بخش با نفت و بدون نفت است؛ در آمار سال گذشته
در مورد منفی و مثبت بودن رشــد هم اختاف وجود داشــت .در روزهای گذشته
مرکز آمار رشد اقتصادی بهار امسال را اعام کرد که نشان دهنده ادامه رشد منفی؛
به طوری که رشد اقتصادی با نفت منفی  3.5و بدون نفت منفی  1.7درصد اعام
شد که البته این رقم برای با نفت نشان دهنده مثبت شدن نسبت به سال گذشته
و برای بدون نفت روند منفیتری بود .در شرایطی همتی  -رئیس کل بانک مرکزی
 نیز به تازگی آمار رشد اقتصادی را اعام کرده که نرخ اعامی از سوی وی بیانگررشــد منفی در هر دو بخش است؛ رشــد اقتصادی با نفت منفی  2.8و بدون نفت
منفی  0.6از ســوی وی اعام شده که نشان از اختاف  0.7در رشد با نفت و 1.1
درصد بدون نفت دارد.در جزئیات آماری نیز این اختاف دیده میشــود؛ به طوری
که در مرکز آمار فقط بخش کشاورزی رشد مثبت دارد و از این قرار است که رشد
بخش صنایع و معادن منفی  4.4درصد ،کشاورزی  0.1و خدمات منفی  3.5درصد.
اما آنچه بانک مرکزی اعام کرده فقط آمار منفی بخش خدمات را نشان میدهد.
این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی ،رشد کشاورزی  3.7درصد،
صنایــع و معادن  2.5درصد و خدمات منفی  0.6درصد اســت.اختاف آماری در
حالی همچنان پابرجاست که در آمار رشد اقتصادی سال گذشته که چندی پیش
از سوی دو نهاد اعام شد ،مرکز آمار رشد دو بخش را منفی اما بانک مرکزی رشد
بدون نت را مثبت گزارش کرده بود؛ به گونه ای که طبق امار مرکز آمار رشــد با
نفت منفی هفت و بدون نفت منفی  0.6درصد ولی بانک مرکزی منفی  6.5درصد
برای رشــد با نفت و مثبت  1.1درصد برای بدون نفت گزارش کرد که این آمار در
جزئیاتی با یکدیگر اختاف داشــت.این در حالی است که در اواخر سال  1397و
با مصوبه شــورای عالی آمار در راستای حذف موازی کاری آماری ،بانک مرکزی از
انتشار خبرهای مربوط به تورم ،رشد اقتصادی و حسابهای ملی منع شده و مرکز
آمار به عنوان مرجع رســمی اعام آمار شناخته میشود ،با این حال بانک مرکزی
معمــوا این آمار یا از طریق رئیس کل یا انتشــار کامل جزئیات اعام میکند که
موجب ایجاد ابهاماتی در آمار شده است.
سازمان برنامه و بودجه:

طرح تامین کااهای اساسی ابهام دارد
معاون امور اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه گفت :طرح تامین کااهای اساسی
دارای ابهام اســت ،چراکه مشموان ،محل تامین منابع درآمدی و مکانیزم اجرای
طرح روشن و مشخص نیست.سیدحمید پورمحمدی با اشاره به اینکه از نگاه دولت
طرح تامین کااهای اساسی دارای ابهام بسیاری است ،اظهار کرد :مشموان ،محل
تامین منابع درآمدی و مکانیزم اجرای طرح روشن و مشخص نیست.وی ادامه داد:
ســازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسات بررسی طرح تامین کااهای اساسی
در کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تاش دارد تا ضمن تبیین ایرادات
و موانع طــرح به نمایندگان برای تصمیم گیری دقیــق در این مورد کمک کند.
پورمحمدی تاکید کرد :ساز و کار اجرایی ،افراد تحت پوشش و محل تامین منابع
طرح باید کاما مشــخص شــود تا بتوان آن را اجرایی کرد.معاون امور اقتصادی و
هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اینکه آیا امکان
حل این موانع در طرح تامین کااهای اساســی برای اجرا وجود دارد ،گفت :درباره
این موضوع باید گفتوگو شــود چون مسائلی که تاکنون نمایندگان نسبت به این
طرح مطرح کردهاند با این شــرایط امکان اجرای دقیق ندارد ،بنابراین این جلسات
باید تا تعیین راه حل مناسب ادامه پیدا کند.
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گزیده خبر
وزیر راه:

انجام اقدام متقابل هوایی با ترکیه
درحالیکه روز گذشته وزیر راه وشهرسازی درباره اقدامات اخیر شرکت هواپیمایی
ترکیش ایر اعام کرده بود مشــکلی در این زمینه وجود ندارد و روابط در حوزه
هوایی متقابل اســت ،دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی میگوید هر هفته سه
الی  4پرواز بدون مسافر از ایران به ترکیه میرود.مقصود اسعدی سامانی درباره
آخرین وضعیت پروازهای ایران به ترکیه گفت :برخی از شرکتهای هواپیمایی
ایرانی این مجوز را دارند که از ایران بدون مسافر به ترکیه پرواز داشته باشند و
این پروازها مورد انجام میشود.وی در پاسخ به این سوال که وزیر راه اعام اقدام
متقابل کرده است ،ادامه داد :هیچ محدودیت و مشکلی برای انتقال ایرانیها به
کشور وجود ندارد.دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به پذیرش مسافران
ترک اظهار داشت :این اقدام بر اساس پروتکلها انجام میشود.به گفته اسعدی
ســامانی در حال حاضر برای بازگرداندن ایرانیها بدون محدودیت و مشکل با
 20فرودگاه دنیا در ارتباط هســتیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد .وی
همچنین درباره شکایت برخی از مسافران مبنی بر اینکه قطرایرویز هزینه بلیت
بیزنــس را برای صندلی اکونومی میگیرد ،تاکید کرد :تاکنون چنین چیزی به
صورت رســمی اعام نشده اســت و البته بلیت خارجی مشمول قیمت گذاری
نمیشــود .دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی درباره قیمت باای پروازهای
قطرایرویز به ترکیه گفت :قطرایرویز پروازهای اســتانبول را با کانکشــن انجام
میدهد یعنی پرواز به دوحه و از آنجا به بلگراد و بعد به استانبول میرسد بنابراین
هزینهها افزایش مییابد.اســعدی ســامانی ادامه داد :طبق استاندارد و مقررات
تخلفی از قطرایرویز مشاهده نشده و ســازمان هواپیمایی کشوری هم موضوع
را رصد میکند و اینکه فعالیت قطر ایروز ادامه دارد نشــان دهنده این است که
هواپیمایی قطر تخلفی نداشته اســت.وی گفت :ایراینهای خارجی دیگر هم
میتوانند در صورت موافقت ترکیه پرواز کانکش ایران و ترکیه را برقرار کنند اما
درخواستی نبوده است.

پرونده ترخیص کااهای گروه چهار و خودرو
در گمرک بسته شد
بر اساس اعام معاون فنی گمرک ایران از  26شهریور ماه امکان اظهار و ترخیص
کااهــای گروه چهارم درگمرکمانده وجود نخواهد داشــت.بعد از پیگیریهای
انجامشده برای تعیین تکلیف بخش مهمی از کااهای درگمرکمانده ،ظاهرا ً از
فردا  26شــهریور امکان اظهار و ترخیص کااهای گروه  4وجود نخواهد داشت.
بر اساس بخشنامههای وزارت صنعت ،معدت و تجارت هماکنون بیش از 2500
قلم کاا در فهرســت کااهای گروه چهارم که امکان ثبت ســفارش ندارند قرار
گرفتهاند.طبق اعام پیشین مســئوان گمرک حدود  1500خودرو که عمدتاً
بدون ثبت سفارش وارد شده ،در گمرک مانده بودند و امکان ترخیص نداشتند
ظاهرا ً با بخشــنامه اخیر خودروهای مذکور نیز راهی ســازمان اموال تملیکی
خواهند شــد.جمال ارونقی گفت :با توجه به بخشــنامه ســوم تیر ماه موضوع
مصوبه  26خرداد ماه هیأت دولــت در خصوص مهلت اعطایی جهت ترخیص
کااهای گروه چهارم و با توجه به اتمام مهلت مذکور در تاریخ  26شهریور ماه،
به گمرکات سراســر کشور اعام شــد از «اظهار» و حتی «ترخیص» کااهای
مشمول گروه چهارم کاایی و خودرو بعد از تاریخ یادشده اکیدا ً خودداری شود.
به گزارش تسنیم ،بر اساس بخشنامه اخیر دفتر واردات گمرک ایران تأکید شده
است گمرکات اجرایی کشور در اجرای ماده  24قانون امور گمرکی در خصوص
کلیه کااهای گروه چهارم و خودروهای موجود در گمرکات که توســط مرجع
تحویلگیرنده مهلتمنقضی اعام گردیده اســت بهقید فوریت نسبت به اعمال
مقررات متروکه و تنظیم اظهارنامه مربوطه و ارســال به ســازمان جمعآوری و
فروش اموال تملیکی اقدام ازم صورت گیرد.
معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد:

بررسی برخی پروندههای مالیاتی براساس
تراکنشهای بانکی
بر اســاس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی
جزئیات جدیدی از بررسی برخی پروندههای مالیاتی براساس تراکنشهای بانکی
مشخص شــد.مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی
در نامه ای به مدیران مالیاتی کشــور از ارسال تراکنشهای بانکی سال  93خبر
داد تا در این راستا پرونده مالیاتی مودیان مختومه شود.در این نامه آمده است:
نظر به اینکه براساس مصوبه شماره  4جلسه مورخ  17/6/1399کارگروه مبارزه
با فرار مالیاتی مقرر شده است :دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ،تراکنش
های بانکی تکمیلی سال  1393که تا روز جاری (  ) 17/9/1399به دفتر مذکور
واصل شده اســت را حداکثر تا تاریخ  18/9/1399پاایش و به ادارات کل امور
مالیاتی جهت رســیدگی ارســال نماید و مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی
ضمن رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص از مهلت سه
ماهه موضوع ماده  157قانون مالیاتهای مستقیم برای اباغ و یک ماهه اعتراض
نیز در دریافت اطاعات تکمیلی از مؤدیان و بررسی دقیق و کارشناسی موضوع
استفاده نموده تا پرونده های مذکور حتی المقدور در اجرای مقررات ماده 238
قانون مالیاتهای مستقیم مختومه گردد.
براساس آخرین آمار؛

چند نفر بیمه بیکاری کرونا دریافت کردنـد؟
براســاس آخرین آمار اعامی مدیرکل بیمه بیــکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،از زمان شیوع بیماری کرونا تا کنون (بیست و پنجم شهریورماه) یک
میلیون و  33هزار نفر مســتمری بیکاری کرونا دریافت کردند.بیکاری ،یکی از
تبعات اقتصادی شیوع کرونا است که به واسطه اعمال محدودیتهای ترددی و
تعطیلی کسب وکارها ،دامنگیر بخش قابلتوجهی از نیروی کار کشور شده است.
دولت برای حمایت از معیشت کسانی که بااجبار در دوره شیوع کرونا کار خود را
از دســت دادهاند ،پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که با تزریق به صندوق
بیکاری ،صرف حمایت از کســانی خواهد شد که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی
کرونا از ادامه کار بازماندهاند .همچنین برای همین منظور ســامانهای به آدرس
 bimebikari.mcls.gov.irراهاندازی شــد تا افراد ،درخواســت خود را در آن ثبت
کنند .پس از انجام پایشهای ازم مشموان شناسایی و پرداخت بیمه بیکاری
برای ســه ماه (اسفند ،فروردین و اردیبهشت) پرداخت شد.براساس آخرین آمار
اعامی «مسعود بابایی» مدیرکل بیمه بیکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
از ابتدای شیوع ویروی کرونا تا کنون  249هزار و  229کارگاه و بنگاه اقتصادی
متاثر از شیوع بیماری کرونا تعدیل نیرو داشتند.همچنین در مجموع  730هزار و
 902نفر در دوره شیوع بیماری کار خود را از دست دادند .البته بیکاری این افراد
به این شکل بوده که برخی در اسفند ،فروردین و اردیبهشت بیکار شدند و برخی
دیگر در ماههای بعد یعنی در فروردین و اردیبهشت از کار بیکار شدند.براساس
این گزارش یک میلیون و  33هزار مورد بیمه بیکاری پرداخت شده است.
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اوپک کاهش شدیدتری را برای تقاضای
نفت پیش بینی کرد
اوپک در گزارش ماهانه خود اعام کرد تقاضای جهانی برای نفت  9.4۶میلیون
بشــکه در روز در سال جاری میادی کاهش می یابد .به گزارش رویترز ،گروه
کشورهای صادر کننده نفت ،اوپک ،در روز دوشنبه اعام کرد تقاضای جهانی
برای نفت با شــتاب بیشتری در  2020نسبت به پیشبینیهای قبلی سقوط
میکند که دلیل آن همهگیری ویروس کروناست و روند بهبود تقاضا در سال
آینده میادی هم آهســته تر از حد انتظار خواهد بــود .بنابراین کار اوپک و
متحدانش برای حمایت از بازار نفت ســختتر اســت.اوپک در گزارش ماهانه
خود اعام کرد تقاضای جهانی برای نفت  9.4۶میلیون بشکه در روز در سال
جاری میادی کاهش می یابد .این رقم در ماه گذشته  9.0۶میلیون بشکه در
روز پیش بینی شــده بود .با محدود شدن های سفرها و فعالیتهای اقتصادی
به خاطر همهگیری ویروس کرونا ،قیمت نفت به شــدت کاهش یافته است.
علیرغم برداشــته شدن محدودیت ها در بســیاری از کشورها و بهبود نسبی
تقاضــا ،افزایش تعداد مبتایان به ویروس کرونــا و باا رفتن تولید بر قیمت
نفت تاثیر منفی گذاشته است.اوپک در دورنمای  2021آورده است «:افزایش
استفاده از روش دورکاری و برگزاری اینترنتی کنفرانس ها باعث می شود نیاز
به ســوخت حمل و نقل نتواند تا سطح قبل از بحران کرونا افزایش یابد» .این
بدان معناست که تقاضا با سرعتی بسیار آهسته تر از پیش بینیهای قبلی رشد
خواهد کرد .اوپک تخمین میزند مصرف در سال آینده میادی  ۶.۶2میلیون
بشــکه در روز افزایش یابد که  37000بشــکه در روز کمتر از پیش بینی ماه
گذشته است .ذخایر نفتی به خاطر سقوط تقاضا افزایش پیدا کرده اند .اوپک
اعام کرد ذخایر نفتی در کشــورهای توسعه یافته  4.5میلیون بشکه در روز
در ماه جوای کاهش یافته اند ولی هنوز هم  2۶0.۶میلیون بشــکه بیشتر از
متوسط پنج ساله هستند .نفت خام برنت پس از انتشار این گزارش اوپک کمتر
از  40دار در هر بشکه معامله می شد .این رقم کمتر از قیمتی است که اکثر
اعضای اوپک برای متعادل نگه داشتن بودجه خود نیاز دارند .قیمت نفت حدود
 15درصد در این ماه کاهش یافته اســت.اوپک و متحدانش طی ائتاف اوپک
پاس  9.7میلیون بشکه در روز از تولید خود را از اول ماه مه پایین آوردهاند.
اوپک در گزارش خود اعام کرد تولید آن در ماه اوت  7۶0هزار بشکه در روز
افزایش یافته و به  24.05میلیون بشــکه در روز رســیده است .ائتاف اوپک
پاس از اول ماه اوت کاهش تولید خود را از  9.7میلیون بشکه در روز تا 7.7
میلیون بشکه در روز پایین آورده است .به این ترتیب ،این ائتاف  103درصد
به قرارداد کاهش تولید پایبند بوده که از  97درصد ماه جوای بیشــتر است.
کمیته وزارتی نظارت بر قرارداد کاهش تولید اوپک پاس در روز پنجشــنبه
دیدار خواهد داشت .برخی از نمایندگان نگران کاهش قیمت نفت در این ماه
هســتند.اوپک همچنین اعام کرد تقاضا برای نفت این گروه در سال جاری و
سال آینده میادی کمتر از حد انتظار خواهد بود ،چون عرضه نفت در خارج از
اوپک افزایش یافته و دورنمای تقاضای جهانی پایین آمده است.
بانک سیتی پیش بینی کرد

بازگشت نفت  ۶۰داری در سال آینده
گروه سیتی پیش بینی کرد قیمت نفت تا پایان سال میادی آینده به  ۶0دار
در هر بشــکه افزایش پیدا خواهد کرد زیرا مازاد عرضه تا آن زمان رفع خواهد
شد .اد مورس ،مدیر جهانی تحقیقات کاای سیتی در مصاحبه ای در حاشیه
کنفرانس نفت آســیا اقیانوســیه گفت :اقتصادهای رو به رشد باعث بازگشت
تقاضای جهانی برای نفت به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا در اواخر سال
 2021خواهند شــد.طبق پیش بینی سیتی ،قیمت هر بشکه نفت برنت که
هفته گذشــته به پایین  40دار سقوط کرد ،سال میادی آینده به حدود 55
دار می رســد و تا پایان ســال  2021به  ۶0دار بهبود پیدا می کند .قیمت
وست تگزاس اینترمدیت که روز دوشنبه  37دار بود ،طبق پیش بینی سیتی،
تا پایان سال میادی آینده به  58دار خواهد رسید.بانک گلدمن ساکس هم
انتظار دارد قیمت هر بشــکه نفت در ســال میادی آینده به  ۶0دار و حتی
بااتر از آن صعود کند .گلدمن ســاکس پیش بینی کرده که قیمت هر بشکه
نفت برنت در سه ماهه سوم  2021به  ۶5دار می رسد اما تا پایان سال ممکن
اســت پایینتر رفته و به  58دار برسد .قیمت وست تگزاس اینترمدیت هم از
ســوی این بانک آمریکایی  55دار و  88سنت تا سه ماهه سوم سال 2021
پیش بینی شــده که بااتر از پیش بینی قبلی  51دار و  38ســنت است.به
گفته تحلیلگران گلدمن ســاکس ،این احتمال فزاینده وجود دارد که واکسن
کووید  19از ابتدای بهار آینده به میزان فزاینده ای موجود باشد و به حمایت
از رشد اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت به خصوص سوخت جت کمک کند.
بانکهای سرمایه گذاران نســبت به قیمت نفت در سال میادی آینده خوش
بینی بیشتری دارند اما شرکتهای بازرگانی نفت نسبت به دورنمای کوتاه مدت
بدبین هستند .ترافیگورا که یکی از بزرگترین شرکتهای بازرگانی نفت جهان
اســت ،انتظار دارد بازار تا پایان ســال مازاد عرضه سنگینی پیدا کند و ذخایر
نفت تا پایان ســال  2020با متوقف شــدن روند احیای تقاضا رشــد کند.بن
لوکاک ،یکی از مدیران بازرگانی نفت شرکت ترافیگورا روز دوشنبه در همین
کنفرانس گفت :بازار پیش از بهتر شدن ،وضعیت وخیمتری پیدا خواهد کرد.
مازاد عرضه در بازار به نقطه ای رســیده که کرایه نفتکشــها به عنوان ذخایر
شناور سودآور شده است.

قیمت نفت سنگین ایران بااتر رفت
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد قیمت نفت ســنگین ایران در ماه
میادی گذشته یک دار و  77سنت معادل  4.1درصد نسبت به ژوئیه افزایش
داشــت.قیمت نفت سنگین ایران در اوت به  45دار و هفت سنت در هر بشکه
رسید که در مقایسه با قیمت  43دار و  30سنت در ژوئیه ،یک دار و  77سنت
معادل  4.1درصد افزایش داشــت.میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای
سال  2020تاکنون  39دار و  34سنت در هر بشکه در مقایسه با  ۶2دار و 4۶
سنت در مدت مشابه سال گذشته بوده است.ارزش سبد نفتی اوپک در اوت به
 45دار و  19سنت در هر بشکه رسید و در مقایسه با ژوئیه یک دار و  77سنت
معادل  4.1درصد افزایش داشت .ارزش سبد نفتی اوپک در اوت تحت تاثیر رشد
قیمت گرید نفتی  Mereyونزوئا که شــش دار و  89سنت معادل  24.3درصد
رشــد ماهانه داشــت ،بیش از هر قیمت پایه دیگری افزایش پیدا کرد.میانگین
ارزش ســبد نفتی اوپک از ابتدای سال  2020تاکنون  40دار و  50سنت بوده
که در مقایسه با  ۶4دار و  ۶3سنت در مدت مشابه سال گذشته کاهش 37.3
درصدی را نشان می دهد.طبق گزارش منابع ثانویه ،تولید نفت اوپک متشکل از
 13کشور در اوت به 24.05میلیون بشکه در روز رسید که  0.7۶میلیون بشکه
در روز در مقایســه با ژوییه افزایش داشت .تولید عمدتا در عربستان سعودی،
امارات متحده عربی ،کویت ،الجزایــر و آنگوا افزایش پیدا کرد و در مقابل ،در
عراق کاهش یافت .تولید نفت ایران تغییر چندانی نداشت و با  10هزار بشکه در
روز افزایش نسبت به ژوئیه ،به  1.940میلیون بشکه در روز رسید.
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عدم صادرات گاز به پاکستان خارج از اراده ما بود
از تهاتر نفت استقبال میکنیم /صنعت گاز و پتروشیمی محصول جمهوری اسامی است

وزیر نفت اظهار داشــت :قبل از انقاب در بخش نفت کارهایی
صــورت گرفته بود اما پس از انقاب بخش گاز و پتروشــیمی
توسعه بســیار باایی داشته اســت .در بخش گاز و در پارس
جنوبی از تولید  140میلیون متر مکعب درســال  84به 700
میلیون متر مکعب رسیدهایم همچنین در بخش پتروشیمی از
تولید دو میلیارد داری در سال  75با برنامهریزیهای صورت
گرفته به  25میلیارد دار در ســال  1400خواهیم رســید به
نوعی جهش در تولید است ،.بیژن نامدار زنگنه در جلسه علنی
مجلس در گزارشــی به تشریح اقدامات این وزارتخانه پرداخت
و اظهار داشــت :امروز ما در جنگ تمام عیار اقتصادی تحمیل
شده از سوی آمریکا و همکاری صهیونیستها و منافقین علیه
مردم ایران هستیم و ضرورت دارد مثل دوران دفاع مقدس تمام
ارکان نظــام به صورت یکپارچه عمل کنند.وی ادامه داد :بنده
میتوانم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی را در هشــت محور توضیح دهم که نخستین
آنها افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشــترک است .در این
موضوع ما بر اســاس ظرفیت میادین مشترک عمل کردیم اما
مهمتریــن آنها میادین غرب کارون و پارس جنوبی اســت ،به
طوری که در غرب کارون از تولید  70هزار بشکه در روز در حال
حاضر به  400هزار بشکه در روز رسیدهایم که از همسایه خود
عقب نیســتیم.وی ادامه داد :همچنین قراردادهای نفتی برای
میادین مشترک مانند فاز  ،11آبان ،سپهر ،جفیر و  ...بسته شده
است و طرحهای دیگر برای توسعه و نگهداشت سطح تولید در
نظر داریم تا تولید را افزایش دهیم .در بخش گاز پارس جنوبی
ما تاکنون  150میلیارد دار سرمایهگذاری کردیم.وزیر نفت با
بیان اینکه صنعت گاز و پتروشیمی محصول جمهوری اسامی
هستند ،اظهار داشــت :قبل از انقاب در بخش نفت کارهایی
صــورت گرفته بود اما پس از انقاب بخش گاز و پتروشــیمی
توسعه بســیار باایی داشته اســت .در بخش گاز و در پارس
جنوبی از تولید  140میلیون متر مکعب درســال  84به 700
میلیون متر مکعب رسیدهایم همچنین در بخش پتروشیمی از
تولید دو میلیارد داری در سال  75با برنامهریزیهای صورت
گرفته به  25میلیارد دار در ســال  1400خواهیم رســید به
نوعی جهش در تولید اســت .بنابراین جهش دوم ما در ســال
آینده به پایان میرسد و البته جهش سوم نیز در جریان است.
وی تصریح کرد :همچنین صادرات فرآوردههای نفتی ما نسبت
به ســال  91چهار برابر شده است یعنی توانستهایم در راستای
موضــوع دوری از خام فروشــی و دور زدن تحریمها گامهای
بزرگــی برداریم .همچنین تولید بنزین ما به  98میلیون لیتر
رسیده اســت.زنگنه تصریح کرد :ما از سرمایهگذاری در بخش
پتروشــیمی نیز استقبال میکنیم و حاضریم در مورد تضمین
ایسنس ،یارانه تســهیات تضمین فواد و بازارهای صادراتی
کمــک کنیم.وزیر نفت در مورد صادرات گاز طبیعی نیز گفت:

صادرات ما نسبت به سال  92با وجود مشکات بسیار دو برابر
شده است البته موضوع صادرات گاز به پاکستان به نوعی خارج
از اراده ما بود و مشــکات ایجاد شــده خارج از کشور بود .در
حال حاضر نیــز در بنزین نیز به یکی از صادرکنندگان تبدیل
شــدهایم صادرات پترویشمی نیز نسبت به پارسال بیشتر شده
اســت هر چند که در موضوع قیمت با مشــکل روبرو هستیم.
زنگنــه ادامه داد :در بحث جمــعآوری گازهای همراه نفت ما
بزرگترین طرح کشور یعنی طرح بیدبلند را داریم که به نوعی
در آینده نزدیک تمام گازهــای همراهرا فرآورش میکند.وی
در مورد تحریمهای نفتی نیز اظهار داشــت :ما برای دور زدن
تحریمها از هر کســی که میتوانستیم کمک گرفتیم و حتما
از مجلس محترم درخواســت داریم از ظرفیت خود در راستای
دیپلماسی بین مجالس اســتفاده کند .ما درگیر جنگ نابرابر
علیه ملت ایران هســتیم و ما نیــز در خط مقدم حضور داریم
بنابراین خواستاریم متناسب با شرایط موجود برخورد شود .با
در نظر داشــتن شــرایط ما از فروش نفت به داخل و خارج و
همچنین تهاتر آن استقبال میکنیم.این مقام مسئول با اشاره
طرح گازرسانی به نقاط مختلف کشور گفت :توسعه گازرسانی
یکی از طرح های ما بوده که با همکاری مجلس صورت گرفته
اســت .در حال حاضر نزدیک به  83درصد جمعیت روستایی
و  99درصد جمعیت شــهری و مجموعــا  94درصد جمعیت
کشــور از این نعمت برخوردار هستند .برنامه ما در این زمینه
پوشش  95درصدی روستاهای کشور با اولویت مناطق محروم
و سردسیر است.زنگنه درباره پرداختیها به پرسنل نفت گفت:
در این خصوص مشکل ما با مجلس و دولت است .آنها قوانین

را مینویسند و میگویند مشمول تمامی شرکتها میشود بعد
پرسنل ما هم معترض میشود در حالی که دست ما بسته است.
وی درباره مسئولیت اجتماعی نفت نیز بیان کرد :این موضوع
را خــود ما راه انداختهایم .کارهای مهمــی در این مورد انجام
دادهایم که البته کافی نیســت چون منابع ما کافی نیستند .ما
راههای مختلفی پیدا کردیم که خود نمایندگان نیز از آن مطلع
هستند.وزیر نفت درباره سوال نمایندگان در خصوص صادرات
گاز نیز اظهار کرد :همه باید کمک کنیم مشــکات با همدلی
حل شود .ترکمنســتان چهار بار گاز را به روی ما قطع کرد و
هــر بار به دنبال گرفتن امتیاز از ما بــود .من به داوری نرفتم،
آنهــا رفتند و البته امتیاز کمی هــم گرفتند .آیا ما باید به این
خاطر تنبیه شــویم؟وی درباره عدم اجرای بهینهسازی مصرف
انرژی گفت :تبصره  14تمام هزینهها را خرج یارانه کرده است.
زنگنه درباره صادرات گاز به عمان نیز بیان کرد :تمام اختیارات
برای احداث خط لوله به قرارگاه خاتم داده شــده است .در این
پروژه خط لوله باید در آب احداث شــود که عمق آن بیش از
 1000کیلومتر اســت .ما توانایی این کار را نداریم .این توانایی
در اختیار چند شــرکت است حتی روسها هم توانایی این کار
را ندارند .هر زمان که ازم شد ما این کار را انجام خواهیم داد.
وزیر نفت در مورد عدم گنجاندن  LPGدر سبد سوخت تصریح
کرد :در حال حاضر ســوخت اصلی ما در ســبد سوخت CNG
است LPG .در برخی مناطق به صورت سهمیهبندی الکترونیکی
به مردم داده میشــود.زنگنه درباره موضــوع ایثارگران گفت:
دستورات ازم در این خصوص داده شده است؛ هرچه در قانون
آمده باشــد اجرا خواهد شد.وی در خصوص اینکه جاسک باید

زاکانی در بررسی برنامههای وزارت نفتطرح کرد:

قابل توجه تهرانی ها

در وزارت نفت اولویتها به درستی دیده نشده است

رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی تاکید
کرد :با سیاستهای غلط شاهد خسارتهایی بیش از
صدها میلیــارد دار از حوزه صنعت نفت به کشــور
هســتیم و اعتقاد داریم که باید کارگروهی متشــکل
از نمایندگان کمیســیون انرژی و مرکز پژوهشها و
وزارت نفت برای بررســی راهکارهایی عملیاتی برای
حل مشکات تشکیل شــود.علیرضا زاکانی در جلسه
علنی دیروز (سهشــنبه) مجلس شــورای اسامی و
در جریان بررســی عملکرد وزارت نفت بیان کرد :ما
باور داریم که ایران تحریمپذیر نیســت و میتوانیم از
شرایط فعلی یک فرصت طایی بسازیم و از تحریمها
در جهت آبادانی کشور بهره ببریم .بنده قصد دارم در
سه سرفصل نکاتی را به آقای وزیر عرض کنم.وی در
ادامه اظهار کرد :اول اینکه خســارات جدی به کشور
وارد شده است که این خسارات بیش از صدها میلیارد
دار است و بخشی از آن به عدم نفع در قراردادها باز
میگردد و بخشــی دیگر از آن خسارات جدی است
که به طور مســتقیم از حوزه صنعت نفت به کشــور
وارد شده اســت .یکی از خسارتهای وارده در حوزه
قراردادهای نفتی و گازی نظیر توتال است .که بخشی
از خســارت آن ناشی از عدم نفع کشــور و برخی از
آنها جریمههایی اســت که به کشور تحمیل شدهاند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی
در ادامــه تصریح کرد :از نظر ما در توســعه میادین

همکاری توانیر و
مجلس برای اجرای
طرح برق مجانی
سه عضو کمیته برق کمیســیون انرژی مجلس
شورای اسامی طی نشست تخصصی با مدیرعامل
و معاونان شرکت توانیر ،کلیات طرح «برق امید»
را همسو با سیاســتهای کان کشور در اصاح
الگــوی مصرف و تحقق عدالت اجتماعی عنوان و

مشــترک کاهلی صورت گرفته است .در میدان گازی
فرزاد اکنون عربستان سعودی یکهتازی میکند و در
میدان پارس جنوبی در طی هفت سال مبلغی بالغ بر
 35میلیارد دار عدم نفع به کشــور داشتهایم .تحقیر
توان داخلی کشــور و ترجیح به واگــذاری برخی از
شرکتها به کشورهای خارجی تبعاتی را برای کشور
داشته است .لغو سهمیهبندی کشور بالغ بر  150هزار
میلیارد دار خســارت به کشور وارد کرده است .عدم
تزریق ال پی جی به ظرفیتهای عمومی کشور حداقل
 1.2میلیارد دار به کشــور ضربه زده است.زاکانی در
ادامه تاکید کرد :تنوع در حوزه ســوختی کشور نظیر
ســی ان جی و ال پی جی و احداث پاایشگاهها و به
ویژه پتروپاایشگاهها نیاز به اهتمام ویژهای دارد .عدم

همکاری طرفین برای نهایی شدن دستورالعملها
و اجــرای این طرح ملی را مورد تاکید قرار دادند.
محمدحسن متولیزاده -مدیرعامل شرکت توانیر
در این نشست تخصصی که با محوریت معرفیو بررســی جزییات طرح برق امید و قابلیتهای
فنی و اجرایی این طرح ملی برگزار شــد ،ترکیب
کمیته برق مجلس را یک ترکیب کاما توانمند و
آشنا به مسایل صنعت برق عنوان و شرکت توانیر
را مقید به پیگیری نظرات نمایندگان مجلس در
اجرای هرچه بهتر این طرح ملی دانست.متولیزاده
موافقت کمیســیون انرژی مجلس با کلیات طرح

دقت به ظرفیتهای داخلی کشــور خسارات جدی به
کشــور وارد کردهاند .برخی از قراردادهایی که اخیرا
بسته شــده است برای کشور منفعتی ندارد .هنوز فاز
چهار ســتاره خلیج فارس تحویل داده نشــده است.
انتقال خط لوله گاز به عمان و روابط دیپلماســی در
حوزه انرژی از مطالباتی اســت که میتواند به کشور
کمک کنــد .به اعتقــاد مجموعه مرکــز پژوهشها
اولویتبندی در وزارت نفت مورد توجه نیست .انحصار
در نحوه فروش نفت مشکل جدی است به زبان گفته
میشود اما در عمل از پیشنهادات استقبال نمیشود.
جلوگیری از قاچاق ســازمان یافته نفت خام از دیگر
مطالباتی است که باید دنبال شود .جلوگیری از فعال
شدن بخش داخلی برای تعمیر ماشینهای دوار کشور
را با مشــکات جدی روبهرو خواهد کرد.رئیس مرکز
پژوهشــهای مجلس در پایان افــزود :در حوزه تولید
پتروشیمی عمده توان تولید در بخش متانول سرمایه
گذاری شده اســت و کمتر به بخش پروپولین توجه
داشتهایم ،در حالی که در جهان  12درصد به متانول
و هفــت درصد به پروپولین توجه میشــود .با توجه
به حساســیت حوزه صنعت نفت ما پیشنهاد میکنیم
تا کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون انرژی،
نمایندگان وزارت نفت و مرکز پژوهشها تشکیل شده
و به صورت کارشناسی ابعاد مسائل موجود و پیشنهاد
عملی را بررسی کنند.

«برق امید» را مایــه افتخار و نقطه قوت صنعت
برق عنوان و با اشاره به طرح پیشنهادی استفاده از
داراییهای صنعت برق در بازار سرمایه ،این طرح
را به منظور پیشــبرد طرحهای صنعت برق ذکر
کرد که نیازمند حمایت کمیســیون انرژی است.
مدیرعامل توانیر ،تمرکز صنعت برق بر توســعه
زیرســاختها و تبعیت آن از رشــد مصرف برق
طی  40ســال گذشته را خاطرنشان کرد و افزود:
صنعت برق در این ســالها بهطور متوسط با 7.1
درصد رشد مصرف روبه رو بود که بااترین میزان
در مقایســه با متوسط جهانی است و پاسخگویی

به هاب صادرات نفت تبدیل شــود ،اظهار کــرد :برنامه ما نیز
همین اســت .یکی از پاایشگاهها از سوی ستاد اجرایی فرمان
امام در جاســک احداث خواهد شد.وزیر نفت همچنین گفت:
تامین خوراک پاایشــگاههای کوچک از جمله اولویتهای ما
اســت و هرکس که نفت خام بخواهد هــم به صورت جداگانه
و هــم از طریق بورس تحویل خواهیم داد.زنگنه در پاســخ به
نمایندهای که نسبت به عدم توجه به بورس انرژی انتقاد کرده
بود ،بیان کرد :امســال  7میلیون تــن فرآورده از طریق بورس
انرژی فروختیــم .ما به فروش نفت خــام از طریق بورس نیز
اعتقاد داریم .برای اینکه مطمئن باشیم در جهت منویات شما
حرکت میکنیم ،در مذاکرات حضور داشــته باشید .برای شما
اتاق تاریک نداریم ،اتاق تاریک برای دشــمنان است ،میتوانید
از تمام دستگاههای مرتبط ســوال کنید.وی با تاکید بر اینکه
گازرســانی با تمام قدرت انجام خواهد شد ،خاطرنشان کرد :ما
در بدترین شــرایط میخواهیم هزینهها به  20میلیارد تومان
هم نرسد اما بعضاً  100میلیارد هزینه دارد توجیهی هم ندارد.
وزیر نفت درباره صادرات پتروشیمی نیز گفت :همه محصوات
صادراتی ما تحریم هستند که پتروشیمی نیز از جمله آنهاست.
ما برای صادرات چندین بار باید ســند و مشــخصات را تغییر
بدهیم .اگر بنده بخواهم برنامــه دور زدن تحریم را بگویم که
عملیات را لو میدهم .ما برای توسعه پتروشیمی هر آنچه ازم
بود انجام دادیم .ســال آینده میزان صادرات ما به  25میلیارد
دار خواهد رســید .در ســال  1404نیز بــه  37میلیارد دار
خواهیم رسید اما کسی نیست به ما بگوید که دست شما درد
نکند باید بیشــتر کار کنید و همیشه انتقاد دارند.زنگنه گفت:
اکنون صادرات نفت و فرآورده را با تحریمهای قبلی مقایســه
کنید .بنده علناً نمیتوانم این توضیحات را ارائه دهم اما کسی
در این زمینه از ما قدردانی نکرده اســت و این باعث شده که
خستگی به تن ما بماند .تمام فعالین عرصه نفت سربازان گمنام
هستند که اینگونه زحمت میکشند.وی در پاسخ به سوال که
گفته شد اطاعات مناطق نفتی به قطر داده شده ،تصریح کرد:
ما در این زمینه مصوبه شورای عالی امنیت را داریم و طبق آن
عمل میکنیم.وزیر نفت درباره برنامه توســعه انرژی نیز بیان
کرد :این برنامه توسط دولت تصویب شده است.زنگنه همچنین
در پاسخ به انتقادات در زمینه لغو سهمیهبندی گفت :مگر من
ســهمیهبندی را لغو کردم؟ تصمیم دولت بود و مجلس وقت
هم مخالفتی با آن نداشــت .سال  94بنزین تکنرخی شد و به
تصویب دولت نیز رسیده بود .آن زمان هیچکس اعتراض نکرد.
اکنون بعد از شش ســال میگویند چرا عملکرد اینگونه بوده
اســت .با قاطعیت میگویم که افزایش مصرف هم ناشی از آن
نبوده است.وی پیشنهاد داد کارگروهی تشکیل و مباحث گفته
و شــنیده شــود نه اینکه فقط رأیگیری شود .بعد از تشکیل
کارگروه نسبت به جمعبندی اقدام شود.

از مهر ماه دیگر به اداره برق
مراجعه نکنید
مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت :از اول مهر ماه
در مناطق شــهر تهران خدمات به صورت حضوری ارائه نخواهد
شــد و تمام خدماتی که مردم نیاز دارند از طریق سامانه هایی
که اطاع رســانی شده برای کسب رضایت مردم به صورت غیر
حضوری انجام می شود.حســین صبوریبا بیان اینکه حدود دو
سال است که طرح غیر حضوری شدن خدمات آغاز شده است،
اظهــار کرد :تکمیل این طرح اول مهــر ماه رقم می خورد و در
شــهر تهران خدمات به طور حضوری ارائه نمی شــود و مرردم
مــی توانند همه خدمات مورد نیاز را بــا مراجعه به درگاه ها و
ســامانه هایی که اطاع رسانی شــده از منزل و یا تلفن همراه
خود پیگیری کنند.
تهران برای پیک سال آینده آماده می شود
وی با بیان اینکه در پیک امســال شهر تهران علی رغم سال های
گذشته روند کاهشی را شاهد بودیم ،اظهار کرد :این در شرایطی
اســت که انرژی بیشتری توزیع شد و خاموشی برنامه ریزی شده
به دلیل کاهش تولید نیز نداشتیم.صبوری افزوود :این مساله یک
اقدام مهم بود که با همکاری مردم و سازمان های دولتی و برنامه
ریزی های صورت گرفته انجام شــد ،برای ســال آینده نیز از هم
اکنون به دنبال آماده ســازی تهران برای پیک هستیم.مدیرعامل
شرکت توزیع برق تهران بزرگ با تاکید بر اینکه جلسات آمادگی
پیک در حال برگزاری است ،گفت :می بایست پروژه هایی تعریف
شود و اصاح شبکه نیز صورت گیرد ،عاوه بر این یکسری برنامه
های مدیریت مصرف نیز در دستور کار داریم.

به چنین رشدی نیازمند  2برابر شدن تاسیسات
نیروگاهی ،خطوط و پســتها و اختصاص ساانه
نزدیک به  100هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری
اســت که از نظر منابع امکان پذیر نبود ،هر چند
به لحاظ فنی از توانمنــدی ازم برخورداریم.وی،
محدودیت منابع انرژی را موضوع مهمتر برشمرد
بهطوریکه سال گذشته محدودیت سوخت گاز که
سوخت اصلی نیروگاهها محسوب میشود ،صنعت
برق را به اســتفاده از  10میلیارد لیتر گازوییل به
ارزش  4تا  5میلیارد دار مجبور ســاخت و این
میزان برابــر با  15درصــد از کل انرژی مصرفی

نیروگاههاســت.مدیرعامل توانیــر هر  3کیلووات
ســاعت کاهش مصرف برق را با صرفهجویی در
مصرف یک لیتر گازوییل برابر دانســت و با تاکید
بر اهمیت کار در هر دو بخش بهینه سازی مصرف
انرژی و پیک ســایی ،به مدیریت توامان عرضه و
تقاضای برق از سوی وزارت نیرو طی  3سال اخیر
اشاره کرد و افزود :یکی از روشها در این خصوص
اســتفاده از روش تعرفهای است که در دنیا اجرا
میشــود و پیشنهاد ما اســتفاده از این روش در
کشــور برای پایین آوردن مصرف برق یک سری
از مشترکان خاص در ساعات پیک شبکه است.
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افزایش روزانه  2200میلیارد تومانی نقدینگی

مردم تحمل گرانی های بیشتر را ندارند

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :اگرچه درآمد سرانه از سال 90
حدود  30درصد کاهش یافته است اما شاهد ثبت نام میلیون
ها نفر در قرعه کشــی ها خودرو هستیم و علت این ثبتنامها
ســودهای میلیونی یک شبه است که به برندگان آن می رسد.
مسعود خوانساری دیروز در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران گفت :نقدینگی مهمترین عامل اخال در
نظام اقتصادی کشور است در چند ماه گذشته نقدینگی رشد
 13.8درصد داشته است و روزانه  2200میلیارد تومان بر حجم
نقدینگی اضافه می شود و در  5ماهه گذشته  340هزار میلیارد
تومان بر حجم نقدینگی کشــور اضافه شده است .رئیس اتاق
بازرگانی تهران اظهار داشــت :در صورتی که رشد نقدینگی به
این ترتیب ادامه یابد رشــد  32درصدی نقدینگی را خواهیم
داشت و در پایان ســال  800هزار میلیارد تومان به نقدینگی
کشــور اضافه می شود .این نقدینگی ســرگردان هر روز مانند
بهمن یک بازار را تحت تاثیــر قرار می دهد و یک روز بر بازار
ســرمایه تاثیر می گذارد و روز دیگری بازار مسکن یا ارز و در
چند روز اخیر هم بازار ســکه ،خودرو و ارز را مورد حمله قرار
داده اســت و این موضوع واقعا بحرانی است و هر روز صبح که
مردم از خواب بیدار می شــوند مهمترین مساله آنها این است
که تا اخر وقت چه اتفاقی در خصوص قیمت ها خواهد افتاد.
مردم تحمل گرانی های بیشتر را ندارند
وی افزود :در شــرایط تورمی مهمترین بحثی که وجود دارد و
دولت باید در خصوص آن اقدام کند این است که از افزایش پایه
پولی جلوگیری کند و اخیرا بحث این است که تسهیل دارایی
خارجی بانک مرکــزی را انجام دهند و یا تزریق منابع به بازار
بــورس را انجام دهند که انجام هر یک از آنها منجر به افزایش
پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم افسارگسیخته می شود که
تقاضای ما از دولت این است که این اتفاقات رخ ندهد زیرا بعید
اســت که بیش از این مردم تحمل تورم و افزایش قیمت ها و
گرانی را داشته باشند.
مهترین وزارتخانه کشــور در سال جهش تولید بدون
وزیر مانده است
خوانســاری خطاب به رئیس جمهور گفت :بیش از  4ماه است
که مهمترین وزارتخانه کشــور یعنــی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت بدون وزیر مانده است در حالی که در سال جهش تولید
قرار داریم و با توجه به نامگذاری ســال با عنوان جهش تولید

را با دولت می کنند؟ وی بیان داشت :اگرچه سرپرست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت پیرو مشــکات یاد شده اعام کردند
کــه صدور کارت بازرگانی تا رفع مشــکات به صورت موازی
از طریق دو سامانه انجام شود اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده
است و کماکان کارت بازرگانی صادر نمی شود و هنوز مشکات
کااها در گمرکات وجود دارد.

این انتظار وجود دارد که بتوانیم جهش تولید ایجاد کنیم .وی
با اشــاره به تحریم های نفتی و سایر تحریم ها بیان داشت :لذا
انتظار می رود تا با توســعه صادرات غیر نفتی زیان تحریم ها
جبران شــود اما مشاهده می کنیم وزارتخانه مهم کشور بدون
وزیر مانده است و تصمیماتی در این وزارتخانه گرفته نمی شود
و اگر هم تصمیمی اتخاذ می شود کارشناسی نیست و عما این
موضوع به تولید و صادرات لطمه می زند.
کاهش  45درصدی صادرات در فصل اول سال
خوانساری اظهار داشت :در فصل اول امسال  45درصد کاهش
صادرات داشــتیم و در مراد ماه نســبت به تیرماه هم کاهش
صادرات داشــتیم و اگر با این روند ادامه دهیم درآمد حاصل از
صادرات غیرنفتی که می تواند مشکات اقتصاد را حل کند نیز
دچار مشکل خواهد شد .رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت:
در مهمترین زمانی که نیاز است مشکات صادرات حل و فصل
شود متوجه می شویم که تمدید و صدور کارت بازرگانی از یک
سامانه به سامانه دیگر منتقل می شود و بهتر بود که در شرایط
فعلی اقتصاد این کار برای رفع مشکات احتمالی در یک یا دو
استان به صورت ازمایشی انجام می شد و پس از رفع مشکات

در اســتان های دیگر اجرایی می شد .خوانساری اظهار داشت:
حدود  2ماه است که واردکنندگان و صادرکنندگان سرگردان
مانده اند و روزانه بیش از  100مراجعه کننده داریم که کااهای
آن ها در بنادر مانده اســت و به علت مشکاتی که در تمدید
کارت بازرگانی برای آنها بوجود آمده اســت امکان صادرات و
واردات کااهای خود را ندارند و عما کســی پاسخگو نیست و
اگرچه گفته می شود مشکلی نیست اما آنچه واقعیت دارد در
تضاد با گفته ها در مصاحبه ها است .رئیس اتاق بازرگانی تهران
در ادامه به دو نامه از مســئولین صنعت استان ها اشاره که به
سرقینی سرپرست وزارت صنعت نوشته شده و در آن نامه های
به بیان مشکات صدور و تمدید کارت بازرگانی پرداخته شده
اشــاره کرد .گفتنی اســت در یکی از این نامه ها به مشکات
دپوی کاا در گمرکات به علت مشکات تمدید کارت بازرگانی
در ســامانه جدید اشاره شــده بود .رئیس اتاق بازرگانی تهران
اظهار داشت :در شرایطی که نیاز به توسعه صادرات وجود دارد
چه نیازی به این اقدام بوده که صدور و تمدید کارت بازرگانی از
یک سیستم به سیستم دیگر منتقل شود و به علت عدم تکمیل
این سیســتم مشــکاتی برای تجار بوجود آید  .این کار اگر از
روی سهو اســت چرا و اگر از روی عمد است چرا این برخورد

 3ایراد بسته مشوق صادراتی
رئیس اتاق بازرگانی تهران در رابطه با بســته مشوق صادراتی
بیان داشــت :این بســته که بدون مشــورت بخش خصوصی
تدوین شده دارای سه اشکال اســت  .برای برخورداری از این
بســته رفع تعهد ارزی صادرکنندگان طی مدت  4ماه تعیین
شــده در حالی که حداقل زمان باید  6ماه باشــد زیرا فرآیند
بازگشت ارز صادراتی زمانبر است و ممکن است مدت زمان 4
ماه برای بازگشت ارز پتروشیمی ها زمان مناسبی باشد ما برای
صادرکنندگان ســایر بخش ها زمان خوبی نیست .وی اظهار
داشــت :دومین اشــکال حذف واردات در مقابل صادرات برای
بنگاه های تولیدی است که به آنها اجازه داده شد که  30درصد
واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات خود داشــته باشند در
حالی با این قانون تولید کنندگان برای تامین نیازهای وارداتی
خود در خصوص مواد اولیه باید از طریق صرافی و سامانه نیما
عمل کنند که این موضوع هزینه را برای آنها افزایش می دهد
ضمن اینکه کاری زمان بر اســت .خوانساری در مورد برگشت
مالیات بر ارزش افزوده صادرات بیان داشــت :در ابتدا مقرر بود
که مالیات بر ارزش افــزوده صادرکنندگان طی مدت یک ماه
به صادرکننده باز گردد در حالی که این موضوع منوط به رفع
تعهد ارزی شــد و از آنجا که ســامانه های دولتی در تعامل با
یکدیگر نیستند سامانه مالیاتی نمی تواند به صورت برخط رفع
تعهد ارزی کند.
سود  100میلیونی برندگان قرعه کشی های خودرو
وی با اشاره به ثبت نامه برای قرعه کشی خودرو اظهار داشت:
اگرچه درآمد ســرانه در مقایسه با ســال  90حدود  30درصد
کاهش یافته است اما مشاهده می کنیم که در ثبت نام خودرو
 7میلیون نفر ثبت نام می کنند که این اتفاق ممکن است یک
علت داشــته باشد که اگر فردی در این قرعه کشی برنده شود
یک شبه صد میلیون تومان سود نصیبش می شود که در هیچ
قرعه کشی و در هیچ جایی چنین سود را نخواهد برد
آخرین مهلت تعیین تکلیف بدهی ارزی

مهلت اعام شده به هیچ عنوان تمدید
نخواهد شد
دبیر ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید کشــور 31 ،شهریور ماه را آخرین مهلت
بازپرداخت تســهیات حساب ذخیره ارزی اعام کرد و گفت :مهلت اعام شده
به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.به گزارش وزارت صمت ،میثم زالی با اشاره به
پایان مهلت مقــرر در آیین نامه ماده  20قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در
پایان شهریورماه ،بیان کرد :متقاضیانی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای مندرج
در تصویب نامه هیئت وزیران برای تعیین تکلیف بدهی خود بهره مند شــوند،
ازم اســت پیش از پایان مهلت قانونی ،درخواست کتبی خود را در بانک عامل
ثبت کنند.وی افزود :برخی تولیدکنندگان با مراجعه به ستاد تسهیل اعام کرده
اند بانک عامل تا کنون همکاری ازم را برای بهره مندی از تصویب نامه مذکور
انجام نداده اســت .لذا تسهیات گیرندگان مشمول این ماده قانونی حتما به هر
نحوی که می توانند درخواست خود را پیش از  31شهریورماه ثبت نمایند.دبیر
ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید کشــور تصریح کرد :مشموان حتی المقدور
درخواســت خود را به صورت حضوری در بانک ها ثبت کنند و اگر به هر دلیلی
موفق نشدند ،ازطریق سامانه های الکترونیکی بانکی ،ارسال درخواست با پست
پیشتاز و سایر روش ها اقدام به ثبت درخواست خود کنند.زالی همچنین با اشاره
به لزوم رفع موانع احتمالی توســط کارگروه های اســتانی تسهیل و رفع موانع
تولید برای حل مشکل مشموان ماده  20تاکید کرد :همه مشموان پس از ثبت
درخواســت خود ،حتما پیگیری های ازم را برای بهره مندی حداکثری از تمام
مزایــای مندرج در ماده  20قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از طریق کارگروه
های اســتانی و یا دبیرخانه ستاد تسهیل انجام دهند تا مقدمات ازم برای بهره
مندی حداکثری واحدهای مشمول از مزایای این قانون که دیگر تمدید نخواهد
شد ،فراهم گردد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت:

صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات
موضوع اول وزارت صمت است
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :مهمترین موضوع
کشور در این شرایط تأمین ارز است ،لذا موضوع اول وزارتخانه توسعه صادرات
و مدیریت در واردات اســت.به گزارش وزارت صمت ،سعید زرندی در جمع
رؤســای ســازمان صنعت ،معدن و تجارت منطقه ( 3استانهای قم ،البرز،
قزوین ،مازندران ،مرکزی و ســمنان) با بیان این مطلــب ،افزود :هر اقدام و
فکری که برای توســعه صادرات و مدیریت واردات مفید و مؤثر باشــد ،باید
پیگیری کنیم و ما از هر ایدهای در این خصوص استقبال میکنیم.وی تصریح
کرد :جهت کاهش ارزبری ،نهضت ســاخت داخــل در برنامههای وزارتخانه
بهطور جدی دنبال شــد.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اضافه کرد 142 :محصول وارداتی مهم در بخش تولید شناســایی شده است
و ما دو اقدام برای آن برنامهریزی کردهایم ،اول تکمیل طرحهای نیمهتمامی
کــه این  142محصول را میخواهند تولید کنند و برنامه دوم ســوق دادن
ســرمایهگذاران جدید به تولید این محصوات است.زرندی همچنین گفت:
با پیگیریهای انجام شده و موافقت کمیسیون اقتصادی دولت محدودیتها
برای مشــوقهای صادرات مواد خام و کااهای واسطهای را تصویب کرد.وی
در ادامه این جلسه بیان کرد :هم اکنون بیش از  13هزار طرح نیمهتمام باای
 60درصد پیشرفت فیزیکی در کل کشور وجود دارد که بر طبق بررسیهای
انجام شده مدت زمان اجرای این پروژهها بااست و باید استانها تاش کنند
این زمان کوتاهتر شود.
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گزیده خبر
تشکیل صندوق بازارگردان مستقل برای
تقویت و ثبات بازار سرمایه
ضرایب قیمتی زنجیره فواد برای حفظ سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع
معدنی نباید افزایش یابد دنیای معدن -نشست هماندیشی ایمیدرو و شرکتهای
معدنی و صنایع معدنی برای تقویت بازار ســرمایه روز گذشــته برگزار شد .به
گزارش دنیای معدن ،حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فواد مبارکه در حاشــیه
نشست هماندیشی ایمیدرو و شرکتهای معدنی و صنایع معدنی جهت تقویت
بازار سرمایه گفت :از مهمترین برنامههای شرکت فواد مبارکه در راستای تقویت
بازار سرمایه تشکیل صندوق بازار گردان به صورت مستقل است که هم در مواقع
لزوم میتواند وارد بازار شــود و از سهم محافظت کند و هم با تامین منابع مالی
بــرای اجرای پروژهها که ارزش افــزوده ایجاد میکند ،منتهی به افزایش ارزش
افزوده ســهام شده و سهام را پشــتیبانی میکند.عظیمیان ادامه داد :در مورد
ســهام خزانه نیز در تاش هستیم تا مجوز آن را از سازمان بورس به زودی اخذ
کنیم که این نیز باعث میشود بتوانیم حمایتهای قانونی ازم را از طریق سهام
فواد مبارکه انجام دهیم تا خیال سهامداران حقیقی آسوده باشد که سهامشان
قدرتمند است.وی ضمن اشاره به طرحهای توسعهای فواد مبارکه ،بیان داشت:
اصلیترین پروژه فواد مبارکه طرح نورد گرم 2به ظرفیت  4.2میلیون تن تا سه
سال دیگر به بهرهبرداری خواهد رسید .افزایش ظرفیت فواد هرمزگان از یک و
نیم میلیون به دو میلیون تن ،تولید  800هزارتن فواد خام فواد در سفید دشت
از دیگر طرحهای توسعهای فواد مبارکه است که امسال به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل فواد مبارکه تصریح کرد :طرح تکمیل فاز دوم سنگان نیر در دست
اقدام است که افزایش ظرفیت تولید کنسانتره از  2.5میلیون به پنج میلیون تن
است و منتظر فرصتی برای اجرای مراسم بهرهبرداری آن هستیم.
برای اولین بار در کشور انجام شد؛

طراحی و تولید ورقهای فوادی گرم به
ضخامتهای  12و  14میلیمتر
برای اولین بار در کشــور ،با همکاری کارکنــان مدیریت متالورژی و روشهای
تولید (تروپروسس) ،فوادسازی ،نورد گرم ،آزمایشگاه ،برنامهریزی کنترل کیفی
و فــروش فواد مبارکه ،تولید ورقهای فوادی گــرم نوردیده به ضخامتهای
 12و  14میلیمتــر ،گریــد  ASTM A204GR.Bبا موفقیت انجام شــد.
علیرضــا مولویزاده رئیس واحد تروپروســس فواد مبارکــه ضمن اعام این
خبــر و با بیان اینکه این نوع ورق آلیاژی حــاوی  0.45تا  0.6درصد مولیبدن
است ،ادامه داد :عنصر مولیبدن استحکام فواد را در دمای باا افزایش میدهد
و در ورق ،مقاومــت بــه خوردگی و خزش خوبی در دمــای باا ایجاد میکند.
در بیان جزئیات بیشــتر این خبر ،حسن شرافت ،کارشــناس این واحد افزود:
میزان اســتحکام تســلیم ( )yield trengthورق فوق حداقل  275 Mpaو
اســتحکام کشــش نهایی ( )Tensile trengthآن در محدودۀ 620 Mpa
  485و میــزان درصد کشــش نهایــی آن ( )ELحداقل  21درصد اســت.وی اســتحکام و مقاومت زیاد این قبیل ورقها در دمای باا را دو ویژگی حائز
اهمیــت این محصول دانســت و گفت ،از ورقهــای  12و  14میلیمتر ،گِرید
 ASTM A204GR.Bبــرای ســاخت مخازن تحت فشــار (Preserver
 )Vesselو بویلرهای دارای درز جوش برای نگهداری بخار آب استفاده میگردد.
شــرافت با بیان اینکــه در اولین مرحلــه ،این محصول جدیــد و خاص برای
اســتفادۀ داخل و ســاخت داکتهای احیا مســتقیم فواد مبارکه و چندین
شــرکت دیگــر تولید و عرضه شــده اســت ،گفت :با دســتیابی بــه دانش
فنــی تولید ایــن ورقها از ایــن پس امکان تولید انبوه آن نیز میســر شــد.
چادرملو منطقه جدید صنعتی ایجاد می کند

تبیین دورنمای توسعه چادرملو برای
 1۰سال اینده
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو در نخستین جلسه مشترک با مدیران عامل شرکت های عضو خانواده
بزرگ چادرملو  ،با اشــاره به اشباع ظرفیت توسعه صنایع فوادی کشور گفت:
شرکت عظیمی چون چادرملو نمی تواند تنها متکی به فعالیت در حوزه معدن و
فواد باشد از این رو طرح مدونی تدوین شده که مسیر توسعه این شرکت مهم
بورســی را برای  10ســال آینده برنامه ریزی کرده است  .مدیر عامل شرکت
معدنــی و صنعتی چادرملو افزود  :در نظــر داریم برای اجرای طرح های پائین
دستی صنعت فواد و سایر صنایع مرتبط ،منطقه صنعتی چادرملو را در محور
یزد به طبس اجرا کنیم و برای پیاده ســازی این طرح بسیار مصمم و ازمه آن
ایجاد هماهنگی و هم اندیشی با سایر شرکتهای است که بخش عمده سهام آنها
متعلق به چادرملو می باشــد .وی ضمن تشکر از همراهی و حمایت مسئوان
اســتان یزد از برنامه های توسعه بخش چادرملو گفت  :در این منطقه صنعتی
که قرار اســت با ســرمایه گذاری چادرملو و انجام شــود در فاز اول ،ساخت 3
واحد صنعتی بزرگ از جمله .واحد ســوپر مگامدول احیای مســتقیم ،کارخانه
فروســیلیس و کارخانه آجر نسوز در دســتور کار قرار گرفته است و به موازات
آن ،شــرکت اکتشافات معدنی و چند واحد تأمین کننده مواد مورد نیاز صنایع
فوادی نیز احداث میگردد .مهندس تقی زاده افزود :این منطقه صنعتی که
قادر است چند هزار شغل جدید ایجاد کند ،تضمینی برای سود آوری شرکت و
امنیت خاطره ســهامداران حقیقی و حقوقی در دراز مدت خواهد و به گونه ای
طراحی میشود که نیاز کشور و استان یزد برای توسعه صنعت تا  50سال اینده
را پاسخگو باشد .مدیر عامل چادرملو در ادامه به ضرورت توجه به رفاه و معیشت
کارگران و کارکنان پرداخت و گفت وظیفه ما در کنار تولید ،توجه به نیازهای
اساسی پرسنل است و نباید از آن غفلت کرد .

تولید حدود  1.2میلیون تن سنگ آهن در
شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان
مدیرعامل شرکت توســعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان اعام کرد:
میزان تولید ســنگ آهن در این شرکت از ابتدای سال جاری تا  20شهریورماه
جاری به حدود یک میلیون و  200هزار تن رســید.مدیرعامل شــرکت توسعه
فرآوری صنایع و معادن ماهان ســیرجان اعام کرد :میزان تولید سنگ آهن در
این شرکت از ابتدای سال جاری تا  20شهریورماه جاری به حدود یک میلیون
و  200هزار تن رســید.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،مهدی
بهرامی گفت :پیش بینی می شود میزان تولید سنگ آهن تا پایان شهریور ماه
امســال به یک میلیون و  300هزار تن برســد که رقمی بااتر از هدف برنامه را
محقق می کند.وی افزود :برنامه تولید سنگ آهن شرکت صنایع و معادن ماهان
ســیرجان در سال  99دستیابی به تولید  3میلیون تن سنگ آهن است.بهرامی
ادامه داد :میزان باطله برداری نیز از ابتدای امسال تا  20شهریورماه جاری به 16
میلیون و  900هزار تن رسید که  20درصد از هدف برنامه بااتر است.
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فروش  2200دار با کارت ملی
از سر گرفته شد
براساس تصمیم بانک مرکزی حذف پرداخت ارز در قالب کد  24منتفی شده و
محدودیت خرید و فروش توســط صرافیها به روال پیشین بازگشته است .بانک
مرکزی چند روز پیش فروش اســکناس به متقاضیان مشــمول کد ( 24خرید
 2200دار فقط با کارت کارت ملی در ســال) را از ســامانه سنا حذف کرد .اما
مجددا امروز بانک مرکزی اعام کرد که این تصمیم منتفی شــده و محدودیت
خرید و فروش توســط صرافیها به روال پیشین بازگشته است.بنابراین از دیروز
متقاضیان خرید ارز میتوانند با مراجعه به صرافیهای رسمی تا سقف  2200دار
ارز خریداری کنند .این سقف برای هر نفر در یک سال در نظر گرفته شده است.
بعضی ناظران بازار معتقدند حذف پرداخت ارز با کارت ملی باوجود خلوت شدن
صرافیها ،موجب اختاف قابل توجه نرخ بازار آزاد با نرخ صرافیها شد.
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن در گفتگو با «هیبنا» خبر داد

افزایش  70درصدی پرداخت تسهیات
ساخت مسکن
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن از استقبال سازندگان
و انبوه ســازان برای دریافت تسهیات ساخت خبر داد
و گفت :برای  20هزار واحد مســکونی از ابتدای امسال
تسهیات پرداخت شــده که از حیث مبلغ  75درصد
رشد نسبت به سال قبل نشان می دهد.به گزارش پایگاه
خبری بانک مسکن؛ هیبنا  ،افزایش سقف تسهیات ساخت مسکن تا سقف 250
میلیون تومان باعث شد تا سازندگان مســکن اقبال بیشتری برای دریافت این
تسهیات از خود نشان دهند.مطابق با سیاستهای اعتباری امسال ،بانک مسکن
سقف تسهیات پرداختی به انبوه سازان را که از فناوریهای نوین استفاده کنند در
شهر تهران به  250میلیون تومان افزایش داد .این تسهیات در مراکز استانها و
شهرهای بیش از  200هزار نفر به  220میلیون تومان و در سایر شهرها به 180
میلیون تومان افزایش یافت.افت ســاخت و ساز در چند سال گذشته باعث شده
تا میزان ساخت و ساز در کشور کمتر از میزان تقاضا باشد .طبق آمارهای اعام
شده در حالیکه بر اساس طرح جامع مسکن باید ساانه  900هزار مسکن تولید
شود اما در خوشبینانه ترین حالت میزان تولید مسکن در سال به  300هزار واحد
مسکونی می رسد.حال با توجه به افزایش سقف تسهیات مسکن در سال جاری
که حدود  40تا  50درصد میزان هزینه های تولید را می تواند پوشش دهد می
توان امیدوار بود که میزان تولید مسکن افزایش یابد.محمد حسن علمداری مدیر
امور اعتبارات بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار «هیبنا» با اشاره به اینکه با
افزایش سقف تسهیات ساخت مسکن به  250میلیون تومان ،اقبال سازندگان
و انبوه ســازان به این تسهیات افزایش یافت ،گفت :پرداخت تسهیات ساخت
مســکن چه در بخش عادی و چه در بخش بافت فرســوده مورد استقبال انبوه
سازان واقع شــده است و آمارها موید این موضوع اســت.وی افزود :در پنج ماه
گذشته پرداخت تسهیات ساخت مسکن به گونه ای بوده که برای  20هزار واحد
مســکونی تسهیات ساخت پرداخت شده است که این میزان از حیث مبلغ 75
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.علمداری در پاسخ به
این ســوال که آیا اقبال ســازندگان در بافت فرسوده می تواند تا حدودی میزان
نوســازی در این بافت ها زا سرعت دهد؟ ادامه داد :بافت فرسوده موانع متعددی
برای نوسازی دارد و تنها پرداخت تسهیات نمی تواند این موانع را برطرف کند.
مدیر امور اعتبارات بانک مسکن با اشاره به اینکه نوسازی بافت فرسوده با افزایش
ســقف تسهیات بهتر شده است گفت :برای نوســازی بافت فرسوده باید موانع
متعدد را مثل تجمیع پاک ها ،اعتماد مالکان و ساکنان بافت فرسوده و منفعت
ذینفعان نیز دیده شود تا حرکت نوســازی بافت های فرسوده سرعت بیشتری
بگیرد.وی در پاســخ به این پرسش که با انتخاب مدیر عامل جدید بانک مسکن
سیاستهای این بانک در حوزه ساخت و ساز تغییر خواهد کرد؟ گفت :اتفاقا مدیر
عامل جدید بانک مسکن حمایت خوبی از حوزه ساخت و ساز داشته و بارها بر این
موضوع تاکید کرده که باید در پرداخت تسهیات ساخت به انبوه سازان سهولت
بیشتری صورت بگیرد.علمداری در پاسخ به این سوال که انبوه سازان برای دریافت
تسهیات ساخت چه میزان زمان صرف می کنند؟ ادامه داد :انبوه سازان مشتری
دایمی بانک مسکن هستند و قطعا با وجود دانستن مسیر دریافت تسهیات ،زمان
پرداخت تســهیات یک ماه تا  45روز است.علمداری تاکید کرد :میزان کنونی
تسهیات ساخت با توجه به رشد قیمت نهاده های تولید  ،سهم پوشش خود را
در حال حاضر برای ساخت مسکن به  50درصد رسانده است
معاون مالی بانک صادرات ایران خبر داد

«وسپهر»  ۳0شهریور عرضه اولیه میشود
احمد فاضلی ،معاون مالی بانک صادرات ایران از عرضه
اولیه ســهام شرکت ســرمایه گذاری گروه مالی سپهر
صادرات از روز یکشنبه هفته آینده خبر داد.به گزارش
روابطعمومی بانک صادرات ایران ،احمد فاضلی گفت:
سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با
نماد «وسپهر» روز شنبه معارفه شده و شش میلیارد سهم آن معادل  20درصد،
روز یکشنبه  30شــهریور  1399در بازار فرابورس عرضه اولیه خواهد شد.وی با
اشــاره به اینکه با عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات،
عم ًا بانک صادرات ایران گام موثری در خروج از بنگاه داری برداشــته ،ســهام
مجموعه شرکتهای غیر ابزاری بانک صادرات ایران در بازار سرمایه ارائه خواهد
شــد ،اظهار کرد :منافع حاصل از این عرضه موجب کمک به بهبود چشــمگیر
صورتهای مالی بانک صادرات ایران میشــود ،به نحوی که فعاان بازار سرمایه
شــاهد اتفاقات مهم در صورتهای میاندورهای شــش ماهه بانک خواهند بود.
فاضلی با اشاره به ظرفیتها و قابلیتهای شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر
صادرات« ،وسپهر» را سهمی ارزنده و بنیادی توصیف کرد و افزود :انتظار میرود
که این ســهم در بازار سرمایه با استقبالی مناسب روبه رو شود.معاون مالی بانک
صادرات ایران همچنین با اشــاره به تصمیمات اخیر سازمان بورس اوراق بهادار
برای تسهیل حمایت بانکها از بازار سرمایه افزود :صنعت بانکداری در بازار سرمایه
همواره از اهمیــت ویژهای برخوردار بوده و بازار پول بایــد برای حمایت از بازار
ســرمایه به نحو موثری حضور داشته باشد.فاضلی با اشاره به انتشار اوراق اختیار
فروش تبعی برای حمایت از ســهم وبصادر گفت :در شرایط فعلی بازار سرمایه با
انتشــار نزدیک به پنج میلیارد برگه اختیار فروش تبعی توسط شرکت سرمایه
گذاری گروه مالی ســپهر برای سهام بانک ،سود تضمینی حداقل  13درصدی تا
پایان سال را برای دارندگان «وبصادر» تضمین خواهد کرد .قیمت هر برگه از این
اوراق یک ریال بوده و ســقف خرید آن پانصد هزار سهم در نظر گرفته شده که
عما سود دهی مناسب سهام بانک را بیمه خواهد کرد.وی با بیان اینکه این اوراق
به عنوان ابزار مشــتقه ،میتواند آرامش را به بازار سرمایه بازگرداند ،تاکید کرد:
تصمیمات مناسبی در سطح سران قوا برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شده و
امیدواریم که بازار سرمایه تا پایان سال به ریل بازدهی مناسب بازگردد.
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 2تغییر مهم که زمینه بازگشت منابع ارزی را فراهم میکند
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احتمال آزادسازی منابع ایران در عراق

تغییر رئیسکل بانک مرکزی و بانــک تجاری عراق احتمااً
میتواند زمینهساز بازگشت منابع ارزی ایران از عراق باشد.
رئیسکل بانک مرکزی عراق و مدیرعامل بانک تجارت عراق
( )TBIتغییر کردند؛ این دو تغییر مهم میتواند مقدمهای باشد
برای بازگشــت منابع ارزی ایران که در کشــور عراق مسدود
شده است.مصطفی غالب مخیف رئیس بانک مرکزی و سالم
چلبی مدیرعامل بانک تجارت عراق  TBIشدند؛ منابع بانکی
معتقدند تغییرات اخیر در بدنه بانکی کشــور عراق میتواند
در وصول منابع بسیار زیاد بانک مرکزی در عراق مؤثر باشد.
در طول ســالهای گذشــته و بهخصــوص دوره اخیر بانک
مرکزی ،مقامــات ایرانی رایزنیهایی را با کشــور عراق برای
بازگشت منابع ارزی و وصول بدهی عراق به ایران انجام دادهاند
و در مقاطعی نیز موفقیتهایی را به دســت آوردهاند.آنطور
که عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی قب ً
ا اعام کرده
بود« :ارزش صادرات گاز و برق ایران به عراق سالیانه ،چندین

میلیارد دار است ،ضمن اینکه ،میلیاردها دار از منابع بانک
مرکزی نیز در این کشور اســت که درمورد نحوه استفاده از
آن براساس تفاهمنامه سال گذشته به توافق رسیدیم».همتی
همچنین پیش از این و پس از ســفر به عراق اعام کرده بود:
«از منابعی که در کشــور عراق داریم بــرای خرید کااهای
غیرتحریمی و اساســی استفاده کنیم».این درحالی است که
بر اســاس قرارداد ایران و عراق ،عراقیها موظف هستند پول
گاز را با یورو و پول برق را با دار به ایران پرداخت کنند اما با
آغاز روند جدید تحریمها عراقیها اعام کردند امکان پرداخت
دار را ندارند و پیشــنهاد پرداخت با دینار را مطرح کردند و
حاا مســئله دینار هم مطرح نیست و ایران قرار است کاای
اساسی بخرد.اما این موضوعات در توافقات با رئیس قبلی بانک
مرکزی بوده و بایــد دید رئیس جدید بانک مرکزی میتواند
گامی برای بازپرداخت بدهی به ایران و بازگشــت منابع ارزی
کشورمان بردارد یا خیر.

در تیرماه  99صورت گرفت؛

صعود  ۵۹هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس دیروز در حالی بیش از  59هزار واحد صعود کرد که شاخص کل با معیار هم وزن
نیز برخاف روزهای گذشته روندی صعودی داشت .شاخص کل بورس دیروز با  59هزار و  672واحد
صعود رقم یک میلیون و  667هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل با معیار هم وزن نیز با  5947واحد
صعود به رقم  428هزار و  837واحد رسید.معاملهگران دیروز یک میلیون معامله به ارزش  107هزار و
 221میلیارد ریال انجام دادند.س .نفت و گاز و پتروشیمی تامین ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فواد
مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،گروه پتروشیمی س .ایرانیان ،معدنی و صنعتی گلگهر و بانک
ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند و ملی صنایع مس ایران ،فواد
مبارکه اصفهان ،بانک صادرات ایران ،بانک ملت ،بانک تجارت ،سرمایه گذاری غدیر و گسترش سرمایه
گذاری ایران خودرو نمادهای پربیننده این بازار بودند.در آن ســوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس
نیز با  437واحد صعود به رقم  17هزار و  450واحد ایستاد .معاملهگران این بازار  560هزار معامله به
ارزش  77هزار و  728میلیارد ریال انجام دادند.پتروشیمی مارون ،پلیمر آریا ساسول ،هلدینگ صنایع
معدنی خاورمیانه ،سنگ آهن گوهرزمین ،پتروشیمی تندگویان ،سهامی ذوب آهن اصفهان و پاایش
نفت اوان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند

تزریق ارز بانک مرکزی نتوانست
جلوی افزایش نرخ را بگیرد
نایب رییــس اتحادیه طا و جواهر اظهار داشــت:
قیمت ســکه صبح ریزش قابل توجهی داشــت اما
از حوالــی ظهر قیمتها افزایش یافت به طوری که
صبح قیمت ســکه طرح جدید  550هــزار تومان
ریزش داشــت اما اان ساعت  12و  20دقیقه ظهر
امروز به  250هزار تومان ریزش رسیده است.محمد
کشتیآرای درباره آخرین قیمت سکه اظهار داشت:
امروز قیمت انس جهانــی  28دار افزایش یافته و
همچنین با نوسان نرخ ارز مواجه هستیم که این دو
عامل تعیین کننده نرخ سکه هستند.وی ادامه داد :از
آنجایی که بانک مرکزی روز گذشته نسبت به تزریق
دار در بازار اقدام کرد ،نرخ ارز از شب گذشته سیر
نزولی داشــت و به همین دلیل نرخ سکه هم تغییر
کرد.نایب رییس اتحادیه طا و جواهر افزود :قیمت
ســکه صبح امروز ریزش قابل توجهی داشت اما از
حوالی ظهــر امروز قیمتها افزایش یافت به طوری
که صبح قیمت ســکه طرح جدید  550هزار تومان
ریزش داشــت اما اان ساعت  12و  20دقیقه ظهر
امروز به  250هزار تومان ریزش رســیده است.وی
ادامه داد :اان قیمت سکه طرح جدید  12میلیون
و  950هزار تومان است.کشتیآرای گفت :مهمترین
علت نوسان قیمت سکه نوسان نرخ ارز است چراکه
صبح قیمت دار در کانال  25هزار تومان بود و اان
به  26هزار تومان رسیده است.

فروش  90میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران
بانــک مرکــزی از فروش  90میلیــارد و 100
میلیون ریال سفته و برات در تیر ماه  99در شهر
تهران خبر داد .براساس آمار بانک مرکزی حدود
 90میلیارد و  100میلیون ریال ســفته و برات
در تیرماه  1399در شهر تهران فروخته شد که
در مقایســه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به
ترتیب  45.3درصد و  59.8درصد افزایش یافت.
در چهار ماه اول سال  99بالغ بر  233.5میلیارد
ریال سفته و برات در شهرتهران فروخته شد که
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل  21.7درصد
افزایش نشان میدهد.طبق آمار شعبه واخواست
دادگستری استان تهران در تیرماه  1399معادل

 900برگ ســفته و برات به مبلغی معادل 349
میلیارد ریال در شــهر تهران واخواست شد .در
این ماه شاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات
واخواســت شــده به ترتیب به اعداد  111.8و
 189.3رســید که در مقایسه با ماه قبل هر دو
شاخص مذکور به ترتیب  65.6درصد و 130.6
درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال
قبل از لحاظ تعداد  69.9درصد و از لحاظ مبلغ
 110.8درصد افزایش نشــان میدهد.شاخص
متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست
شــده در تیرماه  99به عدد  169.3رسید .عدد
شاخص مذکور در تیرماه  98معادل  136.6بوده

با ارسال بیانیهای مشترک به بانک مرکزی اروپا؛

بانکهای مرکزی اروپا خواستار مقررات
سختگیرانه در حوزه رمزارز شدند
بانکهای بزرگ اروپا از بانک مرکزی اروپا خواســتند تا به منظور حمایت از مصرف کنندگان و
حفظ تمامیت ارزی کشورها در سیاست پولی ،مقررات سختگیرانهای را برای رمزارزها وضع کند.
به گزارش رویترز ،وزرای دارایی آلمان ،فرانســه ،ایتالیا ،اســپانیا و هلند در بیانیهای مشترک از
بازوی اجرایی اتحادیه اروپا که مسوولیت رسیدگی به فعالیتهای تجاری روزانه  27کشور بلوک
را برعهده دارد ،خواستند تا پیش از رسیدگی به چالشهای نظارتی استفاده از استیبل کوینها
را ممنوع کند.بنا بر گزارش رویترز ،وزرای دارایی کشورهای مذکور میگویند که توزیع کنندگان
اســتیبل کوین باید در اتحادیه اروپا ثبت شوند .اواف شولتز وزیر دارایی آلمان در این خصوص
گفته است :همه ما موافقیم که حفظ ثبات بازارهای مالی وظیفه ما است و باید اطمینان حاصل
کنیم که مسوولیت محوله به کشــورها همواره مسوولیت آنها خواهد بود.شولتز در ادامه اضافه
کرد که رگواتورها باید مادامی که پیش نیازهای نظارتی برآورده نشــده است ،هرگونه فعالیت
بخش خصوصی را ممنوع کنند .استیبل کوینها که نوعی از رمزارز با پشتوانه داراییهای سنتی
محســوب میشوند ،از سال گذشــته و به دنبال رونمایی شرکت فیسبوک از رمزارز اختصاصی
خود موســوم به لیبرا ،به موضوع داغ حوزه رمزارها بدل شدند.انجمن لیبرای فیسبوک از مرجع
ناظر بر بازار مالی ســوئیس ( )FINMAخواسته است تا برای فعالیت این رمزارز جواز فعالیت در
نظام پرداختی این کشــور را صادر کند .برخی از بانکهای مرکزی و رگواتورها نسبت به ضربه
ناشــی از لیبرا به بازار پولی ابراز نگرانی کرده و بر این باورند که این رمزارز میتوانند نقشههای
پولشویی را سادهتر کرده و حریم خصوصی را از بین ببرد بنابراین آنها تهدید به تحریم این رمزارز
کرده و پروژه مربوط به آن به حالت تعلیق درآمده اســت.برونو لومر وزیر دارایی فرانســه در این
خصوص گفت :منتظر کمیسیون اروپا هستیم تا مقررات قدرتمند و شفافی را به منظور جلوگیری
از سواســتفاده از رمزارزها برای فعالیتهای تروریستی یا پولشویی صادر کند.کریستین اگارد
رییس بانک مرکزی اروپا هفته گذشته در سخنرانی گفت که معرفی یورو دیجیتال میتواند به
یوروسیستم این اجازه را دهد تا طایهدار فناوریهای پیشرفته در این حوزه باشد.

فراخـوانمناقـصهعمـومی
یک مرحله ای

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی فاز  1تعمیرات اساسی ساختمان اداری دانشکده کشاورزی
دانشگاه را به شماره  2099003454000029از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  WWW.setadiran.irانجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  1399/06/25ساعت  8صبح میباشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  15مورخ 1399/06/30
* مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد :ساعت  15مورخ 1399/07/12
* زمان بازگشایی پاکتها :مورخ  1399/07/13ساعت  10صبح
* مبلغ برآورد مناقصه 10.811.244.399 :ریال
* محل تأمین اعتبار :از محل اعتبارات غیر عمرانی و بصورت نقد پرداخت می گردد.
* حداقل رتبه شرکت کنندگان بایستی  5ابنیه و  5تأسیسات باشد.
شرکت کنندگان میبایست عاوه بر بارگذاری در ســامانه ،اصل ضمانتنامه را در مورخ  1399/07/12تا ساعت  12ظهر
به آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.
آدرس:کرمانشاه ،باغ ابریشم ،پردیس دانشگاه رازی ،سازمان مرکزی
شماره تماس083-34274507 :

است .در چهار ماه اول سال  1399معادل 2500
برگ ســفته و برات به مبلغی معــادل 739.2
میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد.در این
دوره ،متوسط شـاخصهای تعداد و مبلغ سفته
و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد  77.4و
 100.2رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل
از لحاظ تعداد  9.3درصد و از لحاظ مبلغ 50.5
درصد افزایش نشــان میدهد .شاخص متوسط
مبلغ یک برگ سفته و برات واخواســـت شـده
در چهار ماه اول سال  99به عدد  115.6رسید.
عدد شــاخص مذکور در چهار ماه اول سال 98
معادل  95.3بوده است.

رییس کل بانک مرکزی اعام کرد؛

اقتصاد در مسیر بازگشت به تعادل
بعد از کرونا
رئیــس کل بانک مرکــزی درباره گزارش
اولیه ارقام رشــد اقتصادی فصل اول سال
 1399بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در اینســتاگرام
خود نوشــت :گــزارش اولیه ارقام رشــد
اقتصادی فصــل اول ســال  1399بانک
مرکزی نشان میدهد:
رشد اقتصادی بدون نفت  -0.6درصد بوده
که به شکل زیر توزیع شده است:
 -1رشد گروه کشاورزی  +3.8درصد
 -2رشد گروه صنایع و معادن  +2.5درصد
 -3رشد گروه خدمات  -1.6درصد
رشد اقتصادی با نفت  -2.8درصد
سه نکته:
 -1اقتصاد درمســیر بازگشــت به تعادل بعد از شوک کرونا اســت .درمقایسه با
کشــورهایی که مواجه باهیچ تحریمی نبودند و اقتصادشــان صرفا با ویروس کرونا
درگیر بوده ،عملکرد رشد اقتصادی کشور امیدوارکننده است.
-2تنها بخش منفی غیرنفت ،بخش خدمات بوده است ،که بدلیل محدودیت های
بهداشتی ناشــی از کرونا کاما قابل پیش بینی بود .لذا بازیابی رشد در بخش غیر
نفتی همراستا با ارقام رشد تیر و مرداد ماه شرکتهای صنعتی دور از دسترس نیست.
 -3منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار  ،98هم به دلیل فشار تحریم ها و هم
به دلیل کاهش تقاضای جهانی ناشی از کرونا ،طبیعی است .امید این است که این
بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد خود بازگردد.

مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

به موجب پرونده اجرایی کاســه  9600040له بانک پارسیان شعبه سنندج شش
دانگ پاک  4920فرعی از  58اصلی بخش  14که سند آندر صفحه  233دفتر جلد
 125اماک با شــماره چاپی  290276ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای روح اله
باباراری منتقل شده است که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 9513500000
ریال ارزیابی شــده و پاک فوق دو نبش دارای موقعیت مناسب بر روی خیابان 20
متری و کوچه  8متری اعیانی طبقه اول و دوم دارای اسکلت فلزی سقف تیرچه و
بلوک نمای داخلی مولتی کالر آشپزخانه تا سقف کاشیکاری نمای خارجی کامپوزیت
و اعیانی طبقه پیلوت و خرپشــته دارای اســکلت فلزی سقف تیرچه و بلوک نمای
داخلی تا ســقف سرامیک و نمای خارجی کامپوزیت دارای انشعابات آب برق تلفن
و گاز که برابرگزارش مامور اجرا در تصرف مالک میباشــد و پاک فوق از ساعت 9
الی  12روز یکشــنبه مورخ  1399/07/13در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان
دیواندره واقع در بلوار پاسداران جنب دادگستری از طریق مزایده به فروش میرسد
مزایده از مبلغ  9513500000ریال شــروع و به بااترین قیمت پیشــنهادی نقدا
فروخته میشود .ازم.به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیزدر صورت وجود
مــازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد و شرکت در مزایده منوط به
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا
نماینده قانونی او در جلسه است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق تودیع نماید و در صورتی
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به
حساب خزانه واریز خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
پیرمحمدی  ,رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان دیواندره ()354
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ترکیه و هزارتوی رابطه با غرب
ترکیه در حوزههای واردات و صادرات ،بورس ،سرمایه گذاری خارجی ،فن آوری و صنایع
دفاعی ،به شــکل درازمدت به غرب نیاز دارد و تمام تاشها ،برای ایجاد منابع جدید و
متنوع و پیداکردن جایگزینهایی برای غرب ،تاکنون شکســت خورده اســت .تاریخچه
اقدامات دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه که اقدامات آکپارتی در سالیان اخیر ،رفته
رفته ترکیه را از فضای دموکراســی دور کرده و سیمایی از قدرتی را به نمایش گذاشته
که به مرور ،خودکامه تر و تمامیت خواهتر شــده و روز به روز ،از غرب ،بیشتر و بیشتر،
فاصله گرفته اســت.مارک پیرینی که به مدت چند ســال ،سفیر اتحادیه اروپا در ترکیه
بوده و حاا به عنوان پژوهشگر مهمان در کارنگی اروپا کار می کند ،به بررسی وضعیت
کنونی سیاست داخلی و تاثیر آن بر سیاست خارجی ترکیه و رویکرد آکپارتی به جهان
غرب می پردازد.
تاوان تصمیم های سنگین
تصمیم مقامات ترکیه مبنی بر خرید سامانه موشکی اس  ۴۰۰از روسیه ،موجب آن شد
که آمریکا هواپیماهای جنگنده افسانه ای اف  ۳5را به آنکارا تحویل ندهد و این کشور از
پروژه مشارکت گروهی تولید این هواپیما ،کنار گذاشته شود.اگر چه بُعد نظامی این ماجرا
مهم است .اما این مساله ،بُعد اقتصادی بسیار حیاتی و مهمی هم دارد که به صنایع دفاعی
ترکیه لطمه زده است .چرا که پیش از این ،صدها قطعه هواپیما مزبور در شرکتهای ترکیه
ای تولید می شــد و آورده و درآمد ارزی قابل توجهی برای بخش صنایع دفاعی ترکیه
داشت .ولی تصمیم آنکارا ،موجب آن شد که این درآمد به یک باره از دست برود.البته ،این
یگانه موضعگیری تند دولت آکپارتی نیست و در موارد دیگر نیز ،تصمیمات تندی گرفته
که نه تنها به اقتصاد ترکیه لطمه زده ،بلکه این کشور را در سطح و اندازه ای قابل توجه،
از جبهه غرب ،دور کرده و موجب گسست بین ترکیه و غرب شده است.
قدرت نظامی ترکیه و نگرش به غرب
دولت ترکیه در چند ســال اخیر ،در حوزه صنایع دفاعی و تجهیز نیروهای نظامی خود،
اقداماتــی انجام داده که برخی از آنها عبارتند از :تقویت بنیه نیروی دریایی و ســاخت
ناوچه ها و قایق های نظامی نسل جدید ،ساخت زیردریایی با فن آوری آلمانی ،طراحی
ناو جنگی حامل بالگرد با طراحی اسپانیایی ،تولید پهپادهای مسلح با فنآوری انگلیسی،
موشک های میانبرد ،انجام پروژه تحقیقاتی موشکی با کنسرسیوم فرانسوی – ایتالیایی و
چندین مورد دیگر که همگی باعث می شود نیروهای مسلح ترکیه ،به یک بازیگر منطقه
ای مهم تبدیل شود.بخشی از تســلیحات تولید شده جدید ،در سوریه و قبرس مستقر
شده و در سال  ۲۰۲1میادی ،این روند ،شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت .به ویژه
در شــرق مدیترانه ،معادات عوض خواهد شد و ترکیه تاش خواهد کرد قدرت نظامی
بیشتری به نمایش بگذارد.در شرایط عادی ،ترکیه به عنوان یک عضو ناتو ،با استفاده از
قدرت نظامی و پیشرفت در حوزه صنایع دفاعی ،در معادات دفاعی ناتو ،ارزش و ظرفیت
های جدیدی ایجاد می کند و باید از این اقدامات آنکارا استقبال شود.اما واقعیت این است
که رویکرد ترکیه در دو سال اخیر ،تا حد زیادی تغییر کرده و در شرایط کنونی ،کسی
حاضر نیست از این روند ،استقبال کند .چرا که خرید سامانه موشکی اس  ۴۰۰از روسیه،
انجــام فعالیت هایی که بر روند مبارزه با داعش تاثیر منفی گذاشــته ،حمایت از اخوان

ناوالنی قصد دارد به روسیه بازگردد

روزنامــه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام امنیتی ارشــد آلمان گزارش
داد ،الکسی ناوالنی ،چهره سرشناس اپوزیسیون روس قصد دارد به روسیه
بازگردد و به فعالیتهایش ادامه دهد.خبرگزاری اســپوتنیک ،روز دوشنبه
بیمارستان «چریته» مستقر در برلین اعام کرد ،وضعیت ناوالنی که بعد از
بیمار شدن در روسیه برای درمان به آنجا منتقل شد ،رو به بهبود است و او
دیگر از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده نمیکند و میتواند از تخت خارج
شــود .این مقام آلمانی که خواست نامش فاش نشود ،به نیویورک تایمز
گفت :او قصد ندارد در آلمان در تبعید بماند .او میخواهد به وطنش روسیه
بازگردد و به ماموریت خــود ادامه دهد .او کاما از وضعیت خودش مطلع
است ،او کاما میداند که چه اتفاقی رخ داده است و کاما آگاه است که در
کجا به سر میبرد.این منبع امنیتی ارشد همچنین به نیویورک تایمز گفت،
ناوارنی در گفتوگو با یک دادســتان آلمانی از همکاری با روســیه در یک
تحقیقات مشترک با برلین که از سوی مسکو پیشنهاد شده ،مخالفت کرد.
به گفته این منبع ،ناوالنی تحت مراقب شــدید پلیس آلمان در بیمارستان
چریتــه قرار دارد.ناوالنی در تاریــخ  ۲۰اوت در جریان یک پرواز داخلی در
روســیه بیمار شــد .پس از فرود اضطراری آن هواپیما ،او در ابتدا در شهر
اوسک سیبری تحت درمان قرار گرفت .دو روز بعد ،به محض آنکه پزشکان
اطمینان حاصل کردند که او میتواند پرواز داشــته باشــد ،به بیمارستان
چریته برای درمان منتقل شد.به دنبال آن دولت آلمان اعام کرد ،پزشکان
ردهایــی از یک عامل اعصاب از گروه نوویچوک در بدن او یافتهاند .مســکو
هم با رد ادعاهای برلین تاکید کرد که پزشــکان روس هیچ نوع ماده سمی
در بدن ناوالنی پیدا نکردند.دولت آلمان روز دوشــنبه همچنین اعام کرد،
دو آزمایشــگاه بینالمللی دیگر در سوئد و فرانسه و همینطور سازمان منع
تسلیحات شیمیایی به طور مستقل تایید کردند که الکسی ناوالنی ،منتقد
کرملین با عامل اعصاب نوویچوک مســموم شده است و از روسیه خواست
تا همکاری کند.رئیسجمهوری فرانســه هم روز دوشنبه در جریان تماس
تلفنی با رئیسجمهوری روسیه گفت ،تجزیه و تحلیل فرانسه تایید میکند
که الکســی ناوالنی ،منتقد سرشــناس روس با مادهای شبیه عامل اعصاب
نوویچوک مســموم شده است .براساس بیانیه سرویس مطبوعاتی کرملین،
وادیمیر پوتین گفت که برای روشن شدن شرایط واقعی آنچه برای الکسی
ناوالنی اتفاق افتاده است ،باید مواد و اطاعات از آلمان به روسیه منتقل شود.

ایحه جنجالی دولت جانسون از نخستین
سد پارلمانی گذشت

ایحــه جنجالی دولت بریتانیــا در خصوص نادیــده گرفتن بخشهای
کلیدی از موافقتنامه ســال گذشته برگزیت میان لندن و اتحادیه اروپا،
از نخستین سد پارلمانی گذشت.به گزارش بلومبرگ ،نمایندگان مجلس
عوام انگلیس شامگاه دوشــنبه به کلیات ایحه جنجالی دولت «بوریس
جانسون» نخســتوزیر در خصوص نادیده گرفتن بخشهای کلیدی از
موافقتنامه برگزیت که سال گذشته با اتحادیه اروپا توافق شد ،رای مثبت
دادند.این ایحه جنجال در ســایه مخالفت شدید شماری از نمایندگان
بریتانیا ،در مجلس عوام این کشــور مطرح شد.کلیات این ایحه با ۳۴۰
رای مثبت در برابر  ۲۶۳رای منفی تصویب شــد و امروز -سهشنبه -وارد
مرحله بعدی پارلمانی میشــود.مخالفان پیشتــر از این ایحه به عنوان
ناقض قوانین بینالملل و نابود کننــده اعتبار بریتانیا در جهان یاد کرده
بودند ولی جانسون آن را «تضمین پویایی و امنیت بازار داخلی» کشور در
دوره پسا برگزیت مینامد.

المســلمین در لیبی ،تنش و درگیری با یونان و طرح دکترین ملی گرایانه «وطن آبی»
در شــرق مدیترانه ،مجموعاً ترکیه را برای غرب ،به یک شریک مشکل دار و دردسرساز
تبدیل کرده اســت .ترکیه کنونی ،از لحاظ سیاســی ،نظامی و اقتصادی ،با ترکیه سال
 ۲۰۰۲میادی و دورانی که آکپارتی به قدرت رسید ،بسیار متفاوت است و حاا سیمای
یــک قدرت خودکامه را در ترکیه می بینیم که ویژگی های دموکراتیک کشــور را کنار
نهاده است.حاا در نظام سیاسی و اجرایی ترکیه شاهد این هستیم که اغلب تصمیمات
مهم سیاسی ،بدون توجه به مکانیسم های نظارت ،موازنه و تفکیک قوا و تنها بر اساس
خواسته های کاخ ریاست جمهوری ،تصویب می شوند.
انتخابات  2023ترکیه
ســال  ۲۰۲۳میادی برای ترکیه سال مهمی خواهد بود .چرا که رئیس جمهور کنونی،
به دنبال آن اســت که در انتخابات سراسری سال  ۲۰۲۳نیز پیروز شود و در عین حال،
برگزار کننده جشن یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری ترکیه باشد و خود را در
موقعیتی نشــان دهد که گویی از لحاظ نقــش تاریخی و رهبری ،از مصطفی کمال هم
پیشی گرفته است.
ترکیه و روسیه
برخی از چهره های دانشگاهی نزدیک به حزب حاکم ترکیه ،این نظریه را طرح کرده اند
که اتحادیه اروپا ،رو به ســقوط نهاده و عضویت در اتحادیه نه تنها اهمیت خاصی ندارد،
بلکــه ترکیه باید تاش کند تا خود را به عنوان یک قــدرت جهانی مطرح کند.آنان در
این مسیر ،بر ضرورت تقویت نظام ریاستی اصرار کرده و بر این باورند که ترکیه باید در
همه حوزه ها ،به دنبال اســتقال کامل باشد و از خودروسازی و صنایع دفاعی گرفته تا
سیاست خارجی ،تمام تصمیمات را به شکل مستقل اتخاذ کند.غافل از آن که همین حاا
هم ،بخش مهمی از ظرفیت های نیروی هوایی ترکیه و دیگر بخش ها ،وابسته به تامین
قطعات از آمریکا است و در صورتی که ترکیه با تحریم مواجه شود ،مشکات بیشتری در
انتظار این کشور خواهد بود.ترکیه به طور همزمان با ناتو و روسیه در ارتباط است و حاا
با احتیاط بیشتری با غرب مواجه می شود .از منظر استراتژیک ،می توان گفت :اثرگذاری
حضور ترکیه و روسیه در شرق مدیترانه ،موجب آن می شود که رقابت قدرت ها ،صورت
جدیدی به خود بگیرد.ترکیه راه روســیه را هموار کرد تا در شــرق مدیترانه ،دسترسی
بهتری به اهداف استراتژیک داشته باشد.برخی از مهم ترین اقدامات ترکیه که در حوزه
شرق مدیترانه ،به نفع روسیه تمام شد ،عبارتند از.1 :نصب سامانه موشکی اس  ۴۰۰در
خاک خود و در نزدیکی حوزه جغرافیایی مدیترانه .۲ .تسهیل دسترسی روسیه به اذقیه
و حمییم در ســوریه و همچنین کمک به روسیه در شرق فرات برای گرفتن نقاطی که
آمریکا از آنجا عقب نشینی کرده است.۳ .حمایت از دولت وفاق ملی لیبی به قیمت توافق
با روسیه و قدرت گرفتن روس ها در مرکز و شرق لیبی.
ترکیه و اروپا ،رابطه ای که تکه تکه شد
بدون شــک ،دیرزمانی است که روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا ،تکه تکه شده و لطمه
جدی دیده اســت.راه ها و امکانات محدود و معدودی مانده که بتواند رابطه را به سطوح

پیشــین باز گرداند یا حتی کاری کند که مانع از گسســت شود.دایل اصلی هم ،کام ًا
معلوم و مشخص هستند .اول این که شیوه مدیریت آنکارا ،کام ًا متضاد و مخالف نُرمها
و استانداردهای اروپا است ،دوم این که ترکیه غالباً علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با
ادبیات تهاجمی وارد میدان می شود و موضع می گیرد سوم اینکه رفتار ترکیه علیه اروپا،
حالت خصمانه دارد .مث ًا در ســال  ۲۰۲۰میادی ،به راحتی به مرز خاکی یونان حمله
کرد و نشان داد که مواضع تندی دارد.تحرکات کنونی ترکیه در شرق مدیترانه ،موضوعی
نیست که بتوان آن را فقط از دریچه تامین انرژی و اکتشاف و استخراج گاز ،مورد ارزیابی
قرار داد .چرا که فعالیت  1۰ساله ترکیه در این حوزه و انتقال آن به مقصد ،بیش از 1۰
میلیــادر یورو هزینه دارد و با توجه به وضعیت فعلــی ،انتقال گاز ترکیه به اروپا نیز کار
دشواری است.بنابر این باید ورای رویکردی همچون قمار اقتصادی ،انگیزه های سیاسی
این اقدام ترکیه را به خوبی تحلیل کرد.مساله این است که ترکیه پس از ده ها سال ،به
دنبال دسترسی بیشتر به آبهای شرق مدیترانه است و توافق عجیب ترکیه و دولت وفاق
ملی لیبی در ســال  ۲۰1۹میادی ،پس از مدتی کوتاه ،توافق مصر و یونان را به دنبال
آورد.اگر چه از منظر حقوقی ،ترکیه حق دارد تا به دنبال استفاده از حقوق و حوزه دریایی
در شــرق مدیترانه باشد ،این هدف نباید حسن همجواری با یونان را دچار مشکل کند.
شواهد نشان می دهد که تاش ناتو برای حل تنش ترکیه و یونان نیز ،به نتیجه نرسیده
اســت .در یک جمع بندی کلی باید گفت :مشکات کنونی ترکیه در پرونده اکتشاف و
استخراج گاز در شرق مدیترانه ،یکی از مصادیق روشن شکست سیاست خارجی کوبنده
و تهاجمی ترکیه اســت .چراکه ترکیه برای نیل به این هدف صرفاً از زبان تهدید نظامی
و موضع گیری های تند بهره گرفته و هر اندازه که ادعاهایی روا داشته باشد ،باز هم باید
بداند که با این مشی تندخویانه در سیاست خارجی نمی توان به نتیجه رسید.از آنجایی
که آنکارا ،در پیش بینی واکنش های اتحادیه اروپا ،دچار اشتباه و خطای محاسباتی شده،
نمی تواند با مشــی یکجانبه و سیاست یکطرفه ،به نتیجه برسد و در ماه های پیش رو،
حل این تنش دریایی ،سخت تر و پیچیده تر خواهد بود.در مورد روابط ترکیه و اتحادیه
اروپا واقعیت هایی وجود دارد که سیاســتمداران ترکیه نمی توانند خود را از آنها غافل
کنند:الف) ترکیه در حوزه های واردات و صادرات ،بورس ،ســرمایه گذاری خارجی ،فن
آوری و صنایع دفاعی ،به شــکل درازمدت به غرب نیاز دارد و تمام تاش ها ،برای ایجاد
منابع جدید و متنوع و پیداکردن جایگزین هایی برای غرب ،تاکنون شکست خورده اند.
ب) آنکارا باید رویکرد سیاســی خود را تغییر دهد تــا موضوع عضویت در اتحادیه اروپا
مورد بررسی قرار بگیرد.
.۳رویکرد منفی شــرکت های اعتبارســنجی و گروه های سرمایه گذاری غربی در قبال
ترکیه ،ربطی به تئوری های توطئه ندارد.
.۴اگر ترکیه مشــکات و چالش های خود را با ناتو حل نکند ،در حوزه های سیاســی و
اقتصادی ،به شکل درازمدت ،لطمه خواهد دید.
.5حمات نظامی ترکیه در شــمال سوریه و غرب لیبی ،به نفع روسیه تمام شده و نه به
نفع خود ترکیه .انتقال جهادگران ســوری به لیبی نیز ،خطرات جدیدی برای مراکش و
اروپا به وجود آورده است.
.۶ترکیــه و اتحادیه اروپا ،ظرفیت های فراوانی برای گفتگو و تعامل دارند اما رویکردهای
کنونی آنکارا ،راه را بر دیالوگ بسته است.

پوتین دردیدار با «الکساندر لوکاشنکو» در سوچی:

حل و فصل اوضاع سیاسی داخلی بدون فشار خارجی

رئیس جمهوری روســیه در جریــان مذاکرات روز
گذشته با «الکســاندر لوکاشــنکو» در سوچی ،بر
لزوم حل و فصل اوضاع سیاسی داخلی در باروس،
تنها توســط خود شــهروندان آن و بــدون اعمال
فشــار از خارج ،تأکید کرد.به گزارش ز خبرگزاری
«تاس»« ،وادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه
روز دوشــنبه در جریان مذاکــرات دوجانبه خود با
«الکســاندر لوکاشــنکو» رئیس جمهوری باروس
تأکید کرد که شــهروندان بــاروس ،خود و بدون
اعمال فشار از خارج ،باید اوضاع داخلی در کشورشان
را سر و سامان بدهند.پوتین گفت« :ما خواستار آن
هستیم که باروســیها ،با اراده خود و بدون فشار
از خارج ،با آرامش و گفتگو ،به درک مشــترکی در
رابطه با اوضاع کنونی رســیده و خــود در این باره
تصمیم گیری کنند».وی مجددا ً پیروزی لوکاشنکا
در آخرین انتخابات ریاســت جمهــوری را تبریک
گفته و برای او آرزوی موفقیت کرد.رئیس جمهوری
روسیه همچنین با اشاره به اینکه پیشنهاد الکساندر

دبیرکل سازمان ملل:

کرونا تهدید شماره یک
جهان است

«آنتونیــو گوترش» دبیرکل ســازمان ملل همهگیری
ویروس کرونا را تهدید امنیتی شماره یک جهان نامید.
گوترش در حســاب توئیتری خود دراین باره نوشت:
درحال حاضر تهدید شماره یک امنیتی جهان بیماری
کووید 1۹-است.دبیرکل سازمان ملل در ادامه نوشت:
همچنان رهبران جهــان به تقای خود در تصمیم
گیری جمعی به منظور اختصــاص منابع مورد نیاز
برای درهم شکســتن این بیمــاری ادامه می دهند؛
هنوز دیر نشــده است ،ما به اتحاد و همبستگی که تا
پیش از این وجود نداشته است ،نیازمندیم.گوترش در
بخش دیگری از توئیت خود افزود :تا پیش از شــیوع
بیماری کووید ،1۹-ناامیدی رو به فزونی و اعتماد به
مقامات رو به نزول بود ،دولت ها باید هرچه بیشــتر
به خواســته مردم که تغییرات است گوش فرا دهند،
در روز دموکراســی ،اجازه دهیــد از این فرصت برای
ســاختن جهانی هرچه بیشــتر برابر و جهان شمول
با احترام کامل به حقوق بشــر بهره جوییم.هم اکنون
شــمار مبتایان به ویــروس کرونا در جهــان از ۲۹
میلیون و  ۴۰۰هزار نفــر عبور کرده که از این تعداد
بیش از ۹۳۲هزار نفر جان باخته اند.

لوکاشــنکا برای اصاح قانون اساســی باروس را
منطقــی ،به موقع و مصلحت آمیــز میداند ،افزود:
«برای اجرای این نظریه ،در حال حاضر یک ساختار
مناسبی ،به ریاست نایب رئیس دادگاه قانون اساسی
باروس ایجاد شده است .من اطمینان دارم که با در
نظر گرفتن تجربه شما در امور سیاسی ،کار در این
زمینه در بااترین سطح سازمان یافته خواهد بود و
این امکان بوجود میآید تا شرایط برای توسعه نظام
سیاسی و توسعه بیشتر کشور فراهم شود».

عاوه بر این ،وی از پایبندی کامل مسکو به تمامی
توافقهای قبلی با مینسک ،از جمله در قالب دولت
متحد روسیه-باروس و در چارچوب سازمان پیمان
امنیت جمعی خبــر داد.وادیمیر پوتین همچنین
اعام کرد که روســیه  1.5میلیارد دار وام دولتی
بــه باروس می دهد .به گفته وی ،وزرای دارایی دو
کشــور «در این زمینه در ســطح حرفهای اقدامات
ازم را انجام خواهند داد .طرف روســی انتظار دارد
که اطاعات مربوط به وام روی بازارهای مالی تاثیر
مثبت بگذارد.عاوه بر این ،رئیس جمهوری روسیه با
یادآوری اینکه در تاریخ  1۴سپتامبر ( ۲۴شهریور)،
تمرینات نظامی مشترک برنامه ریزی شده در سال
 ۲۰1۹آغاز شد ،که چندین روز ادامه خواهد داشت،
گفت که واحدهای نیروهای مسلح فدراسیون روسیه
پس از اجرای برنامه مانور نظامی مشترک با باروس،
به محل استقرار دائمی خود بازمی گردند.وی افزود،
روسیه و باروس همچنان به همکاریهای دوجانبه
در عرصه دفاعی در سطح منطقه ادامه خواهند داد.

در گفتگو با فاکسنیوز؛

پمپئو :مکانیسم ماشه ظرف یک هفته
فعال میشود!

وزیر خارجه آمریکا از ترغیب اروپا برای همراهی با سیاست ضدایرانی واشنگتن سخن گفت و مدعی
شد که ظرف یک هفته مکانیسم ماشه فعال می شود و تحریمها علیه ایران برمیگردد .مایک پمپئو
وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز ،ضمن طرح اتهامات حقوق بشری علیه ایران مدعی شد
با توجه به اینکه ظرف  ۳۰تا  ۳۲روز آینده ،تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران منقضی میشود؛ دولت
واشــنگتن اروپاییها را به همکاری با آمریکا در زمینه تمدید آنها ترغیب کرده اســت.وی در ادامه
ادعاهای خود افزود :ایرانی که از تســلیحات بیشتر برخوردار باشد؛ برای جهان خوشایند نخواهد بود.
پمپئو همچنین مدعی شد :اروپاییها هم میدانند که لغو محدودیتهای تسلیحاتی ایران ایده بدی
اســت .اطمینان دارم که آمریکا ظرف یک هفته موفق شده و مکانیسم ماشه فعال میشود و به این
ترتیب ،ایران یکبار دیگر از قاچاق ساح منع خواهد شد.این ادعای پمپئو در حالی مطرح میشود که
پیشتر شرکای اروپایی برجام به درخواست واشنگتن مبنی بر تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران
رأی ممتنع دادند حال آنکه شورای امنیت ادعای آمریکا مبنی بر ادامه مشارکت در برجام را زیر سوال
برده و میگوید واشــنگتن حقی برای فعال کردن مکانیسم ماشه که ضامن احیا خودکار تحریمهای
بینالمللی علیه ایران اســت؛ ندارد.با این حال« ،بن وااس» وزیر دفاع انگلیس مدعی است که لندن
میتواند از گزینه تمدید تحریمهای تســلیحاتی ایران استفاده ابزاری کند حال آنکه «هایکو ماس»
وزیر خارجه آلمان هم در همراهی با رژیم صهیونیســتی ،از لزوم تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه
ایران ســخن گفته است.این اظهارنظرها حاکی از آن است که اروپا سیاست خارجی مستقلی ندارد و
همچنان برای بقا ،نیازمند باجدهی به واشنگتن است.تحریم تسلیحاتی ایران  ۲۷مهرماه امسال مطابق
نص صریح برجام به پایان میرسد و اروپا که در زمینه راه اندازی کانال تجاری با ایران بدعهدی و با
واشــنگتن همراهی کرد؛ حال با گذاشتن شرط برای پایان تحریم تسلیحاتی ایران درصدد همراهی
مجدد با آمریکا و نقض برجام است.
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گزیده خبر
شرایط کرونایی اروپا در فصل پاییز وخیمتر
خواهد شد

ســازمان بهداشت جهانی هشــدار داد که شــرایط کرونایی اروپا در فصل پاییز
وخیمتر شــده و این قــاره با افزایش مرگ و میر روبهرو خواهد شــد.به گزارش
گاردین ،سازمان بهداشت جهانی هشــدار داد که شرایط کرونایی اروپا در فصل
پاییــز وخیمتر شــده و این قاره با افزایش مرگ و میر روبهرو خواهد شــد.دفتر
منطقهای ســازمان بهداشــت جهانی در اروپا اعام کرد که انتظار میرود موارد
ابتــا به ویــروس کرونا در فصل پاییز در این قاره افزایش یابد که متاســفانه به
منزله افزایش میزان مرگ و میر خواهد بود.این هشــدار در حالی صادر میشود
که «مارگارت هریس» ســخنگوی سازمان جهانی بهداشت نیز هفته گذشته در
مصاحبه با شــبکه تلویزیونی «سیانان» گفت که تا اواسط سال آینده میادی
نباید منتظر واکسن کرونا باشیم.وی در خصوص برخی گزارشهای منتشر شده
مبنی بر آماده شدن واکسن کرونا تا ماه اکتبر ،گفت که نمیتوان در اینمورد قول
داد.هریس با تاکید بر اینکه روند مشــاهده تاثیرات و تایید واکسن کرونا زمانبر
اســت ،گفت که شماری از واکسنها در مرحله ســوم آزمایشهای بالینی خود
هستند .اگر واکسنی ساخته شود مشاهده تاثیرگذاری و ایمنی آن زمان میبرد.
وی گفت که مردم جهان باید تا میانه سال آینده میادی تدابیر دیگری را برای
مقابله با ابتا به کرونا به کار بگیرند و منتظر واکسن نباشند.

دیدار نمایندگان ترکیه و یونان در بروکسل
برای کاهش تنشها

نمایندگان ترکیه و یونان بناست فردا -سهشنبه -در دفاتر سازمان پیمان آتانتیک
شمالی (ناتو) در بروکسل با یکدیگر دیدار و گفتوگو کنند.به گزارش خبرگزاری
رویترز ،نمایندگان ترکیه و یونان بناست فردا -سهشنبه -در دفاتر سازمان پیمان
آتانتیک شــمالی (ناتو) در بروکسل با یکدیگر دیدار و گفتوگو کنند .هدف از
این دیدار گفتوگوهای تکنیکی و نظامی برای کاهش تنشها در شــرق دریای
مدیترانه است .منابع دیپلماتیک این خبر را امروز اعام کردند .این در حالی است
که کشتی تحقیقاتی ترکیه روز شنبه به بندر آنتالیا بازگشت.
شارل میشل:

اروپا خواستار تجارتی عادانهتر است

رئیس شــورای اروپا گفت که این بلوک نمیخواهد ازش سؤاســتفاده شــود و
خواســتار تجارتی عادانهتر است.به گزارش خبرگزاری رویترز« ،شارل میشل»،
رئیس شورای اروپا ،امروز -دوشنبه -به «شی جینپینگ» ،رئیسجمهوری چین
گفت که این بلوک نمیخواهد ازش سؤاستفاده شود و خواستار تجارتی عادانهتر
است .وی پس از جلسهای مجازی با شی در جمع خبرنگاران گفت« :اروپا باید یک
بازیکن باشد ،نه زمین بازی».میشل در ادامه گفت« :ما به دنبال عدالت هستیم.
رابطهای متعادلتر میخواهیم که مبتنی بر عمل متقابل باشد».

وضعیت مدیترانه ،محور رایزنی پامپئو و وزیر
خارجه ترکیه

در بحبوحه افزایش اختافات در روزهای اخیر ،وزارت خارجه ترکیه به خبرنگاران
گفت که مولود چاووش اوغلو و مایک پامپئو در رابطه با وضعیت در مدیترانه شرقی
و قبرس تلفنی گفتوگو کردند.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،وزارت خارجه
ترکیه اعام کرد :مولود چاووشاوغلو ،وزیر امور خارجه ما تلفنی با مایک پامپئو،
وزیر امور خارجه آمریکا رایزنی کرد .وضعیت در مدیترانه شــرقی و قبرس مورد
بحث و تبادلنظر قرار گرفت.پیشتر پامپئو و نیکوس آناستازیادس ،رئیسجمهوری
قبرس یادداشت تفاهمی در نیکوزیا برای ساخت یک مرکز آموزشی جدید در این
جزیره با تامین مالی واشنگتن به امضا رساندند .این مرکز با عنوان «مرکز امنیت
خشــکی ،آبهای آزاد و بندر قبرس» نامیده میشود .وزارت خارجه ترکیه این
اقدام را محکوم کرد.واکنش شدید آنکارا همچنین از تصمیم آمریکا برای برداشتن
محدودیتها برای فروش تسلیحات غیرکشنده به جمهوری قبرس به مدت یک
سال نشات میگیرد.

حمله موشکی به سفارت آمریکا در بغداد

منابع عراقی بامداد دیروز ســه شــنبه از حمله موشکی به منطقه سبز در مرکز
بغداد خبر دادند.به گزارش بغداد الیوم ،یک منبع امنیتی اعام کرد که این حمله
با موشــک نوع کاتیوشا صورت گرفت و طبق اطاعات اولیه پایگاهی در سفارت
آمریکا در منطقه سبزرا هدف گرفته بود.این منبع امنیتی گفت که موشک شلیک
شده در اطراف پایگاه نظامی آمریکا در داخل سفارت آمریکا در منطقه سبز سقوط
کرد.وی عنوان داشت که سامانه دفاع هوایی سی رام که آمریکا چند ماه قبل آن
را در سفارتش نصب کرده دو موشک را ساقط کرد.تاکنون گزارشی درباره حجم
خسارات مادی و تلفات جانی این حمله ارائه نشده است.هیچ گروهی مسئولیت
این حمله را برعهده نگرفته است.
نخست وزیر پاکستان در واکنش به عادیسازی روابط با تلآویو:

پاکستان تصمیمی مغایر با آرمانهای فلسطین
نخواهد گرفت

نخست وزیر پاکستان در واکنش به عادیسازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی
پس از امارات ،گفت :هرگونه به رسمیت شناختن اسرائیل با مخالفت شدید مردم
فلســطین مواجه میشود و ما نیز نمیتوانیم مغایر با آرمانهای ملت مظلوم این
کشــور تصمیم بگیریم و به حمایت خود از حل عادانه موضوع فلسطین ادامه
خواهیم داد« .عمران خان» بار دیگر بر مواضع قاطعانه خود علیه رژیم اشــغالگر
قدس و به رســمیت نشناختن اســرائیل تاکید کرد.وی طی گفت وگو با شبکه
پاکستانی « »۹۲افزود که اگر تمام دنیا بخواهند اسرائیل را به رسمیت بشناسند،
اسامآباد این کار را نمیکند و هرگز تصمیمی مغایر با خواستههای ملت فلسطین
نخواهد گرفت.نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که ما هیچ مصالحه ای روی اصول
اساســی خود مبنی بر حمایت از فلسطین و آزادی این کشور نخواهیم کرد ،ما
حامی فلسطینیها خواهیم بود مطابق آنچه محمدعلی جناح بنیانگذار پاکستان از
خود باقی گذاشت و این موضع همیشگی پاکستان خواهد بود.وی اظهار داشت :تا
زمانی که راهکار عادانه برای حل مسئله فلسطین اجرا نشود ،هرگونه به رسمیت
شناختن رژیم صهیونیستی منتفی است .وقتی طرفهای اصلی فلسطین سازش
با صهیونیستها را قبول ندارند ما چطور میتوانیم آن را بپذیریم.سخنگوی وزارت
امورخارجه پاکستان نیز دو روز پیش در واکنش به سازش و خیانت بحرین با رژیم
صهیونیستی به عنوان دومین کشور عربی که تصمیم به برقراری روابط با تلآویو
گرفته اســت ،اعام کرد :اسامآباد متعهد به حمایت از فلسطین و حق مشروع
مردم این کشــور برای استقال و آزادی است.تصمیم برخی حاکمان عرب برای
برقراری روابط عادی با رژیم صهیونیستی با واکنش شدید مردم ،دولت و احزاب
سیاسی و مذهبی در پاکستان همراه شده است.
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چهره روز
حسین پناهی
حســین پناهی دژکــوه شاعر،فیلسوف،نویســنده،
کارگردان و بازیگر ایرانی بود .او یکی از  ۲۵بازیگری
اســت که توانســته بیش از یک بار نامزد سیمرغ
بلوریــن بهتریــن بازیگر نقش مکمل مرد شــوند.
حســین پناهی در  ۶شــهریور  ۱۳۳۵در روستای
دژکوه واقع در حوالی شهر سوق از توابع شهرستان
کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد زاده شد.
او لرتبار و از ایل طیبی بود .شــعر معاصر به وسیله
نیما یوشیج پایه گذاری شد و پس از او نیز به وسیله
دیگر شاعران گســترش یافت .یکی از این شاعران
حسین پناهی است .پناهی از شاعرانی محسوب می
شــود که بیشتر اشعار خود را به شیوه شعر سپید و
موج نو ســروده است و در سروده هایش مانند بیشتر اشــعار دهه  ۷۰خورشیدی زیاد درگیر
ادبی بودن شعر نیســت .شعر پناهی از نظر صورت به سبک شعر سپید و بیشترین آرایه های
ادبی مورد اســتفاده او تکرار و تشبیه اســت و حیرت ،یأس ،مرگ اندیشی ،آرزوی بازگشت به
روســتا و دوره کودکی مهمترین مضامین شعری وی به حساب می آیند .پناهی شاعری است
که ســعی دارد بیشتر به درونمایه شعر توجه داشته باشــد تا اینکه خود را درگیر ظواهر شعر
کند .پناهی بازیگری را نخســت از مجموعه تلویزیونی محله بهداشــت آغاز کرد .سپس چند
نمایش تلویزیونی با اســتفاده از نمایشنامههای خودش ســاخت که مدتها در محاق ماند .با
پخش نمایش دو مرغابی در مه از تلویزیون که عاوه بر نوشتن و کارگردانی خودش نیز در آن
بازی میکرد ،خوش درخشید و با پخش نمایشهای تلویزیونی دیگرش طرف توجه مخاطبان
خاص قرار گرفت.

پیشنهاد

از هر دری خبری

فامینگوها در دریاچه ارچک از یکدیگر استقبال می کنند

ورزشی

مدیرکل دفتر توســعه فناوری ســامت وزارت بهداشت درباره آخرین
وضعیت تهیه واکســن ایرانی کرونا و چالشهای تهیه واکســن ،گفت:
شرکتهای تولیدکننده واکسن ایرانی کرونا تستهای حیوانی را انجام
دادهاند و در مرحله ورود به فاز انســانی هستند .لکن استفاده از واکسن
و پروتکل هدف آن باید در کمیته واکسیناســیون ملی مورد تایید قرار
گیرد .استفاده از واکسن به هر حال چالشهایی را دارد که از جمله آن
این اســت که اگر ویروس خودبهخود ضعیف شــود ،ما دیگر نیازی به
واکســن نداریم .در حوزهی تولید واکسن نیز اقداماتی انجام شده است.
ما در حال حاضر به قدر کافی به دانش فنی تولید واکســن دسترســی
داریم ،اما با توجه به این که استفاده از واکسن چالشهایی دارد و هنوز
واکسنها به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده است.

همیشه شوهر
همیشه شوهر عنوان کتابی از نویسنده بزرگ روسیه،
فئودور داستایوسکی است که در سال  ۱۸۷۰منتشر
شد .پشــت جلد رمان همیشه شــوهر چنین آمده
است :همیشه شــوهر داستانیست درباره مردی که،
همیشه شوهر ،است! و به نظر نمیآید شخصیت اصلی
داستان باشد .به جای او ،شخص اصلی مردیست به
نام ولچانینف .مجــرد ،ثروتمند ،کمی عیاش و البته
مبادی آداب و در بیشــتر مواقع (همچون شــرایط
روحی نویسنده در زمان روایت داستان) بسیار آشفته
اســت .همهچیزش به هم ریخته و او را دچار بیماری
مالیخولیــا کرده و این روزها به طرز غریبی خاطراتی
از گذشته را به یاد میآورد که موجب شرمساریاش
شده و از خود بیزارش میکند .در همین حال یکی از رفقایش پس از نه سال با وضعی نابسامان به
دیدنش میآید و ماجراهای تازهای آغاز میشود .او فردی  ۳۸یا  ۳۹ساله است که احساس میکند
ناگهان پیر شده و با وجود بیبندوباری و بداخاقی هنوز جسورانه و پر از لطافت رفتار میکند .اما
مشکل اصلی ولچانینف این است که گرفتار مالیخولیا شده .حالتی که اگر کتابهای داستایوسکی
را خوانده باشــید با آن آشــنایی کامل دارید .حافظه ولچانینف به هم ریخته و چشمان درشت و
آبیاش آن برق همیشگی را از دست داده .تصویرهایی از گذشته پیش روی خود میبیند و تقریبا
خاطرات  ۱۰یا  ۱۵ســال پیش را که فراموش کرده بود با ریزترین جزئیات میبیند .خاطراتی که
برخی از آنها اکنون به نظرش شبیه جنایت است .از همین رو ولچانینف دیگر اطمینانی به روح
تاریک ،منزوی و مریض خود نداشت .در کنار این وضعیت ولچانینف درگیر یک محاکمه است که
شرایط او را وخیمتر میکند.

فرهنگ

کانی:

فوتبال ما از بیخ ایراد دارد
یک پیشکســوت فوتبال نبود فرهنگسازی مناســب و عدم تلفیق فوتبال با جامعه ایران را علت اصلی بروز مشکات مختلف از جمله
افزایش قراردادها در ایران میداند.حسین کانیدرباره اوضاع اخیر فوتبال ایران و به پرسپولیس و حواشی مربوط به نقلوانتقاات گفت:
خبرها را از طریق فضای مجازی دنبال میکنم .حتی دقیقا نمیدانم پرســپولیس چه زمانی مســابقه دارد .شنیدم که در ورود به قطر
به مشــکاتی مواجه بودند .صحبت کردن ما هم تاثیری در بهبود اوضاع ندارد .حداقل میتوانیم با انتقاد نکردن آرامش را حفظ کنیم.
خوشبختانه باشگاه در تاش است تا نتیجه خوبی به دست آورد و جوابگوی هواداران باشد.او با بیان اینکه مردم فقط دلخوش به فوتبال
و ورزش هستند ،گفت :در شرایطی که عموم جامعه با مشکات زیاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...دست و پنجه نرم میکند ،فقط
ورزش برای مردم مانده اســت .به هر حال تنها عاملی که مردم را خوش میکند فوتبال اســت و ورزش است که در این بین برخیها با
ایجاد حواشی جلوی آن را میگیرند.

تخت گاز

ترجمه فیلم «ویائی ها» در ژاپن به مناسبت
هفته دفاع مقدس
فیلم «ویائیها» به مناســبت چهلمین ســالگرد دفاع
مقدس از سوی رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ژاپن و با
همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات ترجمه و زیر نویس
شد.فیلم «ویائیها» به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع
مقدس از سوی رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ژاپن و با
همکاری اداره کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان
خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی ،برای
سال  ۱۳۹۹انتخاب و به زبان ژاپنی ترجمه و زیرنویس
شــد تا بتوان در برنامههای مختلف و متنوع برای عاقه
مندان ژاپنی به نمایــش در آورد.در همین ارتباط و بر
اســاس گزارش دریافتی ،رایزنی فرهنگی سفارت ایران
در ژاپن به منظور ایجاد زمینه معرفی ســینمای ایران
و توســعه تعامات فرهنگی دو کشور و به صورت مســتقل ،تاکنون فیلمهای مختلف ایرانی را عاوه
بر «ویائیها» به زبان ژاپنی ترجمه و زیرنویس کرده که از جمله میتوان به بادیگارد ،طعم شــیرین
خیال ،حوض نقاشــی ،رخ دیوانه ،خیلی دور خیلی نزدیک ،مستند شام آخر ،مادری ۱۸ ،درصد ،آذر و
 ...اشاره کرد که زمینه مناسبی را در حوزه فرهنگی و به ویژه سینمایی در اختیار قرار داده است ضمن
آن که منابع قابل اســتفادهای نیز برای فارسیآموزان و عاقهمندان به زبان فارسی در ژاپن میباشند.
رایزنی فرهنگی از سال  ۱۳۹۷تاکنون سه هفته فیلم را در توکیو برگزار نموده که در سومین دوره آن
در سال  ۱۳۹۹نیز «ویائیها» با زیرنویس ژاپنی به نمایش درآمد.این فیلم به کارگردانی منیر قیدی،
نویسندگی منیر قیدی و ارسان امیری و تهیهکنندگی سعید ملکان است که در سال  ۱۳۹۵با حضور
طناز طباطبایی در اندیمشک در جنوب ایران با موضوع جنگ کلید خورد.

آخرین وضعیت واکسن
ایرانی کرونا

برابوس اولتیمیت  ،Eچیزهای خوب در ابعادی کوچک!
برابوس اولتیمیت  Eمحصول کام ًا جدیدی نیســت .این خودرو اولین بار بهصورت کانسپت در سال  ۲۰۱۷رونمایی و دو سال بعد نیز
نسخه آماده تولید آن پدیدار شد .حدود یک سال پیش و در خال نمایشگاه فرانکفورت بود که برابوس از نسخه تمام الکتریکی و جدید
آن با سقف تولید  ۲۳دستگاه رونمایی کرد .امروز برابوس نسخه دیگری از اولتیمیت  Eرا به جهانیان نشان داده است .مدل فیس لیفت
این خودرو بر پایه اسمارت  EQفورتو کابریو مدل  ۲۰۲۰بنا شده و از بهبودهای عملکردی در قوای محرکه الکتریکی خود سود میبرد .به
لطف برنامهریزی دوباره سیستم کنترل گشتاور و استفاده از ماژولهای ویژه برای پدال گاز و سوئیچ دینامیک رانندگی ،این موشک جیبی
هماکنون قدرت  ۹۲اسب بخاری دارد .ذکر این نکته مهم است که حداکثر قدرت یاد شده فقط در صورت انتخاب حالت رانندگی اسپورت
پاس به دست میآید .سه حالت رانندگی دیگر نیز وجود دارند .در حالت اسپورت پاس همچنین  ۱۸۰نیوتون متر پیشرانه نیز آزاد شده
و شــتاب صفر تا  ۱۰۰کیلومتر در ساعت  ۱۰.۹ثانیهای ثبت میشود .حداکثر سرعت این خودرو نیز  ۱۳۰کیلومتر در ساعت میباشد.
این خودروی الکتریکی از کیت بدنه وایداستار برابوس سود میبرد که شامل نمای جلوی اصاح شده ،گلگیرهای جدید ،رینگهای ۱۸
اینچی ،پانلهای متمایز و… میباشد .ترمزها قویتر و سیستم تعلیق سفت تر شدهاند تا این خودرو با قدرت بیشتر هماهنگ شود.

معتادها بیشتر کرونا میگیرند

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که احتمال بستری
شــدن و مرگ و میر ناشــی از کووید ،۱۹-در افرادی که اعتیاد دارند،
بیشتر است .پژوهشی نشان میدهد که افراد دچار "اختال سوءمصرف
مواد"( ،)SUDبیشتر نســبت به کووید ۱۹-و پیامدهای آن آسیبپذیر
هســتند .یافتههای این پژوهش نشان میدهند که افراد فعال در حوزه
مراقبت از ســامت بایــد افراد مبتا به اختال ســوءمصرف مواد را به
دقت بررسی کنند و برنامههایی برای کمک به محافظت از آنها در برابر
عفونت و پیامدهای شــدید آن ارائه دهند .این گروه پژوهشی با بررسی
پرونده الکترونیک میلیونها بیمار در آمریکا دریافتند که احتمال ابتا به
کووید ۱۹-در افراد مبتا به اختال ســوءمصرف مواد ،بیشتر از افرادی
است که به این اختال مبتا نیستند .این تاثیر ،در افرادی که به اختال
مصرف مخدر مبتا بودند ،قویتر بود.

ابداع ماسکی که بوی بد دهان
را میگیرد
محققان موفق به ابداع یک نسخه پیشرفته از ماسکهای  N۹۵شدهاند که
با ایههای کربن قادر است همراه با نابودی ویروسها و باکتریها ،بوی بد
دهان را نیز از بین ببرد .اما آنچه این ماســک را از سایر ماسکهای N۹۵
متمایز میکند این واقعیت اســت که یک ایه کربن فوق فعال دارد که با
استفاده از "فناوری بدون بو" تولید میشود و قادر است بوی بد دهان را که
در اثر استفاده از ماسک میتواند آزاردهنده باشد ،از بین ببرد .ایه بیرونی
این ماسک نیز با نانوذراتی باردار شده است که به عنوان یک سد برای خنثی
ســازی ویروسها عمل میکند .اما فناوری بدون بو چیست؟ شاید همه
تجربه کردهایم که وقتی چند ساعت ماسک میزنیم ،قسمت درونی ماسک
بوی بدی میگیرد .این بو همان بوی نفس ما است که با باکتریهای که
با بازدم خود بیرون میدهیم و در ماسک گیر کردهاند ،مخلوط شده است.

