با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت

اعتراض رسمی ایران به تهدیدهای ترامپ

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت مراتب اعتراض خود را به تهدیدهای اخیر رئیسجمهوری
آمریکا علیه ایران ابراز داشت .مجید تختروانچی در نامه ای  ،تهدید ترامپ را نقض اصول منشور سازمان ملل از جمله ماده  2آن که بهصراحت تهدید یا استفاده
از زور را ممنوع میکند ،دانســته اســت.وی همچنین با اشاره به تهدیدهای گذشته آمریکا علیه ایران و نیز ترور سردار سلیمانی توسط این کشور ،از شورای امنیت
خواسته است آمریکا را وادار سازد به تهدید ،سایر اقدامات غیرقانونی و سیاستهای غیرمسئوانه خود پایان دهد.رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توئیتر خود ،به
ادعای تارنمای نشریه پولیتیکو مبنی بر قصد ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی اشاره کرد....

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

پنج شنبه  27شهریور  28 1399محرم  17 1442سپتامبر 2020

2

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم  3000تومان شماره 4454

@sobheqtesad

تدوین آییننامه احکام مالیاتی قانون بودجه

مالیاتهای جدید در راه است

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان
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عضو اتاق بازرگانی ایران؛

کاهش  25تا  30درصد تجارت
ایران با عراق

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت :ما نسبت به سال گذشته تجارتما ن با عراق  2۵تا  ۳۰درصد کاهش پیدا کرده
است وضعیت مرز ها هم هم اکنون مشکل خاصی ندارند و مطلوب است.علی شریعتی در مورد وضعیت باتکلیف
وزارت صمت اظهار داشت :این وزارتخانه یکی از پر دردسرترین وزارتخانهها به شمار میآید .زیرا اگر تا دیروز بودجه
کشور نفت محور بوده ،اکنون مهمترین نقش را وزارت صمت دارد .اما پرسش این است که اگر این وزارت از چنین
اهمیتی برخوردار است .....
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رییس کل بانک مرکزی:

نرخهای ارز در بازار ،اقتصادی نیستند
6

ضررباتکلیفی در وزارت صمت
به بخش تولید
5

مصرف ماهانه ،مبنای تخفیف  ۱۰۰درصدی تعرفه برق
4

یادداشت
اعتبار سنجي اظهارنامه عملكرد سال٩٨
بر اساس ریسك پذیري

دکتر نیما غیاثوند

سازمان امور مالیاتی برای شناسایی و انتخاب مودیان جهت حسابرسی به دلیل محدودیت منابع
و تعداد بســیار زیاد مودیان نیازمند روشی سیســتماتیک و بر مبنای ریسک میباشد انتخاب و
اعمال یک استراتژی تمکین توســط سازمان مالیاتی  ،عکس العمل متناسب با سطح ریسک و
برنامه ریزی حسابداری ،نیازمند شناسایی سطح ریسک هر مودی مستلزم شناسایی عوامل موثر
بر ریسک میباشد .شناسایی طبقات مختلف مودیان از نظر اندازه اجازه میدهد تا مقامات مالیاتی
 ،استراتژی های موثر و هدفمند برای تمکین مالیاتی ارائه دهند و در نتیجه بتوانند عکس العمل
متناسب با سطح ریسک هر مودی نشان داده و بهترین پاسخ برای خدمات مورد نیاز مودیان را
فراهم نمایند در این تحقیق متغیر مســتقل اندازه مودی به عنوان عامل موثر بر ریسک تمکین
اشــخاص حقوقی شناســایی ودر قالب دو فرضیه اصلی ارتباط معنی دار ی آن با متغیر وابسته
ریســک تمکین مودی در بین 2۱۰مودی حقوقی اداره کل مالیاتی غرب تهران مورد آزمون قرار
گرفته است.ازآنجایی که متغیر ریسک مودی ،متغییر کمی پیوسته می باشد ،ازطریق رسم نمودار
احتمال نرمال و همچنین اســتفاده از آزمون کلموگروف  -اســمیر نوف و آزمون شاپیرو -ویلک
مشخص گردید ،توزیع متغیر وابسته نرمال نمی باشد .برای آزمون ارتباط معنی داری متغیر اندازه
مودی از آزمون واریانس یک طرفه ناپارامتری کروسکال-والیس استفاده کردید .در نتیجه ی این
آزمون مشــخص گردید متغیر اندازه مودی با متغیر وابسته ریسک مودی ارتباط معکوس معنی
داری دارد .به عبارت دیگر ریســک تمکین شرکتهای بزرگتر کمتر از ریسک تمکین شرکتهای
کوچکتر اســت و این موضوع با فرضیه ی سیاســی که در آن مطرح می شود :شرکتهای بزرگتر
کمتر متمایل به مدیریت مالیات از طریق کم اظهار ی سود خالص به دلیل عدم ایجاد حساسیت
و توجه اضافی توســط دولت میباشند .مطابقت دارد شرکت های بزرگتر به دلیل وجود سیستم
حاکمیت شرکتی قویتر ،الزامات قانونی خاص ،مقررات مالی سختگیرانه تر .شفافیت بااتر و نیز
اداره آنها توســط مدیران حرفه ای و کار بلد  ،قاعدتا از دیدگاه ســازمان مالیاتی ریسک کمتری
خواهد داشــت  ،که نتایج تحقیق حاضر آن را نیز تایید می نمایند.عاوه بر این ،ارتباط معکوس
بین اندازه مودی و ریسک برای اشخاص حقوقی فعال در بخش های مختلف تولیدی  ،خدماتی و
بازرگانی و پیمانکاری نیز مورد بررسی قرار گرفت که در این بین تنها برای مودیان فعال در بخش
بازرگانی شاهد ارتباط معنی دار معکوس بین اندازه مودی و ریسک تمکین بودیم.به عبارت دیگر
با افزایش اندازه مودیان فعال در بخش بازرگانی ،ریســک تمکین ایشان کاهش می یابد فرضیه
ارتباط معکوس بین اندازه مودیان فعال در ســه بخش دیگر یعنی بخش های مختلف تولیدی و
خدماتی و پیمانکاری تایید نمیگیرد .به عبارت دیگر اندازه مودیان این گونه بخش ها با ریســک
تمکین کاهش نمی یابد.ســازمان امور مالیاتی کشور باید در فرایند مدیریت ریسک،طبقه بندی
مودیان بر اســاس اندازه را به دلیل نیاز به استراتژیهای مالیاتی متفاوت و نیاز به عکس العمل و
دامنه حسابرسی متفاوت و نیز تفاوت در فرایند بازنگری ریسک هر طبقه در سالهای مختلف ،در
اولویت اقدامات قرار دهد تا بتواند منابع مادی و انسانی خود را از طریق عدم تمرکز بر مودیان با
ریسک کم و اعتماد به خود اظهار ی ایشان مدیریت نموده و همزمان با اجرای سیستم مدیریت
ریســک  ،منابع و نیروی انســانی رادر جهت ارتقا کیفیت و کمیت خدمات قابل ارائه به مودیان،
آموزش و فرهنگ سازی تمکین داوطلبانه مالیاتی اختصاص دهد.

افزایش آمار روزانه جان باختگان کرونا

حال  3827بیمار
وخیم است

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسامی:

معامله قرن نقاب نفاق را از چهره سازشگران کنار زد
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسامی در سیزدهمین نشست شورای
عالی مجمع جهانی بیداری اسامی گفت :فلسطین ،قبله اول مسلمین
طی هفتاد سال اخیر و کلیدی ترین و محوریترین مسئله جهان اسام
اســت ،.علی اکبر وایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اســامی در
سیزدهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسامی گفت:
فلسطین ،قبله اول مســلمین طی هفتاد سال اخیر و کلیدی ترین و
محوریترین مسئله جهان اسام است.وی در این نشست مجازی و غیر
حضوری که دیروز چهارشنبه  2۶شهریور با حضور جمعی از مسئولین،
علما ،اندیشــمندان ،اساتید دانشگاه و فرهیختگان جهان اسام برگزار
شد طی سخنانی با اشاره به اینکه دشمنان مقاومت اسامی در سطح
منطقه و بین الملل طی دهههای اخیر سناریوهای مختلفی در جهت
حفظ منافع اســتکباری و استثماری خویش طراحی و اجرا نموده اند
افزود :پیاده ســازی طرح خاورمیانه بزرگ ،حمله مستقیم به عراق و
افغانستان ،جنگ و جنایت علیه لبنان و غزه بی-دفاع ،انحراف جریان
بیداری اسامی ،تشکیل ،راه اندازی و تجهیز گروههای تکفیری و کشتار
صدها هزار انسان بی گناه در سطح منطقه توسط قاتان نیابتی ،ترور
ناجوانمردانه فرمانده شجاع و داور جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی
و غیره بخشی از راهبردها و طرحهای خباثت آمیز نظام سلطه در سطح
منطقه غرب آســیا برای مقابله با ارزشها و آرمانهای اسام ناب بوده
است.دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسامی با تاکید بر اینکه فلسطین،
قبله اول مســلمین طی هفتاد سال اخیر کلیدی ترین و محوریترین
مسئله جهان اسام است افزود :تاشهای دشمنان در طی هفتاد سال
اخیر در جهت حذف تدریجی فلســطین از نقشه منطقه و جعل رژیم
اشغالگر قدس به جای آن بوده است و استکبار با توطئهها و طرحهای
گوناگون همواره تاش دارد که این مســئله اساســی را از اولویت اول
جهان اسام خارج ســازد.وایتی نیم قرن مقاومت و  ۵۰سال سازش
نابرابر را حامل ایجاد دو گفتمان ســازش و مقاومت در منطقه دانست
و تصریح کرد :پس از شکســت اعراب در جنگ شش روزه از اسرائیل
غاصب ،دهها مذاکره و نشست سازش بین اعراب و رژیم صهیونیستی با
بازیگردانی ایاات متحده روی داده است ،و در طول همه مذاکرات نه
تنها دستاوردی برای مردم مظلوم فلسطین نداشته بلکه نتیجه عکس
داشته و موجب زیاده خواهی ،ادامه شهرک سازی ،اخذ امتیازات بیشتر
و نهایتاً گســترش دامنه زیاده خواهیهای خود از فلسطین به تمامی
کشورهای عربی است.وایتی با تشریح پیامدهای گفتمان مقاومت در
ســطح منطقه افزود :مجاهدت و مقاومت شجاعانه مردم فلسطین که
به طور خاص و برجســته اثرات این گفتمان در قضیه فلسطین و سیر
اعجاز گونه انتفاضه سنگ تا موشــک را پدید آورده و هیمنه پوشالی
رژیم صهیونیســتی را در جنگهای نابرابر  ۸روزه 22 ،۵۱ ،و دو روزه
مقاومت غزه از بین برده است اما صهیونیزم بین الملل به دنبال حذف
کامل فلسطین از جهان اسام است ،طرح معامله قرن شومترین نقشه
دشمنان اسام به عنوان مکمل گامهای سازش ،نقاب نفاق را از چهره
استکباری سازشگران و سازش طلبان کنار زده و ماهیت استعمارگری

افزایش آمار روزانه جان باختگان کرونا /حال  ۳۸2۷بیمار وخیم
است .سیما سادات اری به ارائه تازهترین آمار کرونا در کشور
پرداخت.وی با اشاره به شناسایی  2۹۸۱بیمار جدید کرونا در
شبانه روز گذشــته ،گفت :آمار مبتایان به  ۴۱۰هزار و ۳۳۴
نفر رسید.اری با اعام اینکه در شبانه تا روز گذشته  ۱۷۹نفر
بر اثر ابتاء به کرونا جان باختهاند ،تعداد کل فوتیها تا دیروز

نوین آنان را برای مردم منطقه و جهان آشــکار ساخته است.وی در
بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نخبگان و اندیشمندان ،شرایط
بســیار شکننده و متزلزل رژیم صهیونیستی و هم پیمان او آمریکای
جنایتکار ،عدم تحقق وعدههای انتخاباتی رئیس جمهور فعلی آمریکا،
اســتمرار جریان مقاومت و جسارت برگرفته از اعتماد بنفس و خود
باوری بیش از پیش جوانان فلسطینی در مقابله با اشغالگری ،انزوای
منطقهای رژیم صهیونیستی ،تغییر معادله قدرت به نفع فلسطینیها
را از جمله دیگر آثار و پیامدهای جریان مقاومت دانست.وایتی افزود:
عاوه بر این ســرپوش گذاردن به چهره تروریستی نظام استکباری
آمریکا ،اســرائیل و ایادی آنان ،مهاجرت معکوس از ســرزمینهای
اشغالی ،محدود کردن حوزه نفوذ و قدرت محور مقاومت همگی محور
غربی ،عربی ،عبری را بر آن داشــته تا برای برونرفت از چالشهای
داخلی و بینالمللــی و جلوگیری از پیامدهای رویکرد مقاومت خود
طرحی جدید با بازیگری همپیمانان وابسته و نیابتی خود در منطقه
به اجرا درآورند .عادی ســازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم
صهیونیستی ،نقشه مشترک آمریکا و اســرائیل برای نابودی مساله
فلسطین و تســلط بر ثروت و منابع حیاتی کشورهای عربی در این
راســتا قابل ارزیابی اســت.وی با تاکید بر اینکه این طرح شوم پیش
زمینه اجرای کامل طرح معامله قرن و نمایشی تبلیغاتی است تصریح
کرد :برخی دول وابسته حاشیه خلیج فارس به جای تکیه به وعدههای
الهــی ،وحدت کلمه ،ارادههای مردمی و ظرفیتهای بی بدیل جهان
اســام امید پوچ بر هیچ بسته اند و خانهای بر روی آب بنا کرده اند،
به گونهای که هم هزینه و هم پیامدهای این ســازش و عادی سازی
خفت بار را باید از سرمایههای ملی و معنوی کشورهایشان پرداخت
نمایند.دبیر کل مجمع جهانی بیداری اســامی در بخش دیگری از
سخنان خود ظرفیتهای بی نظیر مادی و معنوی جهان اسام ،اتکاء
به وعدههــا و امدادهای الهی و تکیه بر آیه شــریفه «نصر من اه و
فتح قریب» ،اتحاد ،انســجام و مقاومت امت اسامی در مقابل زیاده
خواهی و طرحهای خباثت بار دشــمنان و فریب خوردگان ،سســت
شدن هرچه بیشتر روند سازش و تقویت عزم و اراده روز افزون جریان
مقاومت را تنها راه عاج و تحقق آرمان فلســطین اعام کرد.وی در
پایان با اشاره به شرایط حساس و توطئههای آشکار و پنهان دشمنان
همچون هتک حرمت و اهانت به ساحت کبریایی رسول خاتم پیامبر
رحمت (ص) بر نقش بی بدیل و تأثیرگذار نخبگان و اندیشمندان در
هدایت و تنویر افکار عمومی جوامع اســامی و بشــری تاکید کرد و
خواســتار موضع گیری صریح و قاطعانه اندیشمندان جهان اسام و
آزادیخواهان نســبت به روشنگری و بصیرت بخشی از زوایای پنهان
و نیات واقعی طرح شــوم آمریکایی  -اسرائیلی معامله قرن و عادی
سازی روابط برخی دول عربی با قاتان خود و ملت مظلوم فلسطین
که نمونه آن را در جنایت صبرا و شــتیا شاهد بودیم و امروز سالروز
آن است ،حمایت از حرکت جبهه مقاومت و جریان مقابله و مبارزه با
استعمارگران را خواستار شد.

چهارشنبه  2۵شــهریور  ۹۹را  2۳هزار و  ۶۳2نفر اعام کرد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت ،تعداد بیماران بد حال را ۳۸2۷
نفــر و بهبود یافتگان را نیز  ۳۵2هــزار و  ۱۹نفر اعام کرد و
افزود :تا کنون ســه میلیون و  ۶۴۱هزار و  ۵۸۱مورد آزمایش
تست تشخیصی در کشور انجام شده است.وی افزود :بر اساس
آخرین اطاعات کرونا در کشــور ،استانهای تهران ،مازندران،

گیان ،قم ،اصفهان ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،کرمان،
خراسان شمالی ،سمنان ،یزد ،زنجان و قزوین در وضعیت قرمز
و استانهای آذربایجان غربی ،البرز ،فارس ،لرستان ،هرمزگان،
اردبیل ،بوشــهر ،کرمانشــاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان
جنوبــی ،مرکزی ،ایــام ،چهارمحال و بختیاری ،گلســتان و
خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

میدانید کرونا چرا و تا کی باماست؟
اگر شروع شیوع کرونا را از ابتدای افشای خبر آن در چین فرض
کنیم حدودا  ۹ماه اســت که جهان بــا کرونا ویروس در حال
مبارزه و مهار کردن اســت .در طول این  ۹ماه هم از مسئولین
بهداشت درمان ایران و هم از متولیان سازمان بهداشت جهانی
شنیده ایم که این ویروس حد اقل  2سال دیگر با ماست مفهوم
این گفته ها و شــنیده ها را میتوان دو گونه تفســیر کرد .اول
اینکه این ویروس تا دو سال دیگر به سرچشمه روشنی از کشف
و اختراع یک واکسن قابل اتکا نخواهد رسید و طبیعی است که
تنها را مبارزه با آن عدم وجود اجتماع که به فاصله گذاری نام
گذاری شده و نظافت دائمی دستها و استفاده از ماسک و پرهیز
از مکانهای احتماا آلوده است و شاید با این تمهیدات بتوان به
موفقیتی برای کاستن از آسیب های  2ساله نایل آمد اما نحوه
دیگری که شــاید بتوان این شرایط را تفسیر کرد در این نکته
نهفته اســت که ویروس را دست ساز و فرایند سرایت و شیوع
آن را برنامه ریزی شــده و در یک کام آن را جنگ بیولوژیک
تعبیر کنیم .این نوع تحلیل ها دائما در فضای مجازی دســت
به دســت میشــوند .من باب مثال در یک تحلیل میدیدم که
نوشته بود« :کووید  ۱۹نام یک ویروس نیست بلکه یک برنامه
ادامه دار و بین المللی است که دنیا اان در قسمت اول یا دوم
آن قــرار دارد .این ویروس در ادامه ویروس ســازی های قبلی
مانند ســارس و ایدز و  ...طراحی و شایع شــده است .فرایند
کرونا هراسی یکی از مهمترین مراحل روانی برای آماده سازی
مــردم جهان برای مراحل بعدی ایــن برنامه بوده که تا حدود
زیادی در کشورهایی که ســازمان بهداشت جهانی و پروتکل
هــای آن و نیز برنامه جامع جهانی  2۰۳۰بخصوص ســند ۳
سامت آنرا پذیرفته اند ،از جمله جمهوری اسامی ایران کارساز
بوده است .پیش بینی و حدس و تحلیل این نگاه به این موضوع
باز میگردد که حلقه های اصلی این نمایش خطرناک بی ارتباط
با واکسیناســیون جهانی مربوط به آن نیســت .این توطئه در
ادامه آماده ســازی مردم جهان برای یک انتظار طوانی مدت
بمنظور باور و پذیرش بی چون و چرای انواع واکسیناســیون
مرتبت با آن اســت که با شــعار زیبای ارتقای سیستم دفاعی
بدن در مقابل ویروس و  ...خود را بر دنیا تحمیل خواهد نمود.
لذا کووید ۱۹و همچنین واکسیناسیون پس از آن تنها یکی از
حلقه های توطئه ای است که صهیونیسم جهانی برای بشریت
تدارک دیده اســت .برنامه مرحله ای واکسیناسیون جهانی که
دهها سال است با واکسن آبله گاوی در انگلیس و در اوایل قرن
نوزدهم میادی یعنی حدودا  2۰۰ســال پیش آغاز شد گرچه
در ابتدا با نیت خیر همراه بود اما در قرن بیســتم تا اان شکل
سیاســی امنیتی و اقتصادی بخود گرفتــه و میرود که اهداف
پنهــان خود را در قالب این پدیده محقق نماید» .چگونه نباید
احتمال بدهیم که واکسیناســیون کووید  ۱۹اینبار با پیچیده
ترین ویروس دســت ساز که بدن ســالم ما را میزبان آن برای
انتقال به غیر قرار می دهد روبروست .چرا نباید شک کنیم که
مرحله مهم این روند مجبور کردن افراد به دادن تست کرونا و
سپس مثبت نشان دادن آن و در نهایت تجویز به واکسیناسیون
اجباری آن اســت؟ بسیاری از رسانه های دنیا و حتی در فیلم
های سینمایی نمایش داده اند که واکسن یک بیماری جهانی
را در شــکل یک « میکرو چیپ » در بدن انسانها تعبیه کرده
و آنهــا را تابع فرامین خود ســاخته اند .امروزه برای بشــریت
اثبات شده که تکنولوژی توانســته نانو وایرها ،گرافین ،ذرات
کوانتــوم و مولکول هاي بیولوژیکي را با هم درآمیزد و نســل
هــاي جدیدي از چیپ ها را تولید کند .اینها بخشــي از پیش
بیني هایي اســت که از آینده میکروچیپ ها و توانمندی های
آنها را نشــان میدهد .میکروچیپ ها نیمه هادي های کوچکي
هستند که در دل بسیاري از وسایل الکترونیکي اي که ما مي
شناسیم شــامل رایانه ها ،سل فون ها و حتی در بخشهایی از
بدن انسان جایگذاری می شوند .این چیپ با آخرین متد هوش
مصنوعی از سوی نوابغی مانند بیل گیتس با حداقل سه هدف
ساخته شــده اند و در اختیار سازمانهای جاسوسی امثال سیا
قرار گرفته اند :اول -کنترل رفتار و عادات جامعه بشــری .دوم
از بین بردن انســان ها حتی تــا  ۸۰درصد جمعیت دنیا تنها
بــا ارایه یک فرمان از مرکز کنتــرل آن در امریکا (طبق برنامه
افشا شده در سال  ۱۹۷۸توسط هنری کیسینجر صهیونیست).
سوم– منافع اقتصادی سرشار برای چند تراست و کارتل بزرگ
جهانی مانند بنیاد بیل و مِلیندا گیتس .باید بدبین بود و احتمال
داد که سازمان بهداشت جهانی و سیاستمداران و نظام پزشکی
های وابســته در دنیا عوامل و انصار این پروتکل بکلی ســری
بوده باشند .جالب است بدانید هر کشوری که این سازمان های
جهانی را که بخشی از ساختار پنتاگون تلقی میشود ،در کشور
خود راه نداده است یا به تبعیت محض از پروتکل های جهانی
تن نداده است عما توانسته بدون تلفات و حتی ابتای واقعی،
این توطئه را خنثی کند .براساس آخرین اطاعات ،هیچ مورد از
ابتا در  ۱۵کشور و ۱۱قلمرو پرجمعیت جهان شامل کومور،
کریباتی ،لسوتو ،جزایر مارشال ،ایاات فدرال میکرونزی ،نائورو،
پاائو ،جزایر ســلیمان ،تاجیکستان ،تونگا ،ترکمنستان ،تووالو،
وانواتو ثبت نشده اســت .درصدی ولو ناچیز بدبینی هاکمان
نمیکنــد که احتمال بدهیم پرده آخــر از نظم نوین جهانی و
امور آخرالزمانی در حال رقم خوردن است .دشمن بخوبی افول
تایتانیک امریکا و تمدن غرب را فهمیده اســت .آخرین تقای
مذبوحانه غربی ها در حال رقم خوردن اســت که نه تنها نظام
ســامت بلکه کل اقتصاد و فرهنــگ و حکمرانی آنها را تحت
الشعاع قرار داده است.
والسام
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بهاروند در نشست شورای حکام آژانس

نمیتوان از ایران انتظار رعایت همه تکالیف
برجام را بدون برخورداری از حقوقش داشت
تــا زمانی که اعضای جامعه بین المللی به طور محکم در مقابل سیاســت های
یکجانبه گرایی آمریکا ایســتادگی کنند و ارزش ها ،هنجارها و حقوق جامعه را
ارتقاء دهند ،برجام و بازرســی های مرتبط با آن توسط آژانس باقی خواهد بود.
محســن بهاروند ،معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ،طی سخنرانی
مواضع جمهوری اسامی ایران در مورد برجام را در نشست شورای حکام آژانس
بین المللی انرژی اتمی تشریح نمود.
بخشی از این سخنرانی به شرح زیر است:
سرکار خانم رئیس؛ آقای مدیرکل؛
عالیجنابان ،خانم ها و آقایان؛
گزارش مدیرکل بار دیگر نشــان داد که ســطح همکاری میان ایران و آژانس در
همان ســطحی که تاکنون بوده ،می باشد .حتی در شرایط دشوار ناشی از همه
گیری کرونا ،فعالیت های راستی آزمایی آژانس بدون هیچ مانعی انجام شده اند و
بدون اخال ادامه دارند .گزارش مدیرکل مجددا حاکی از این است که آژانس به
انجام مأموریت خود در رابطه با فعالیت های راستی آزمایی تحت برجام ،ادامه می
دهد .جمهوری اســامی ایران به همکاری با آژانس ادامه می دهد ،اما یک سوال
مهم در این میان مطرح است :اینکه آیا برجام و فعالیت های راستی آزمایی مطابق
با آن می توانند با وجود فشارهای اعمالی آمریکا و موقعیت دشواری که در مورد
آن ایجاد کرده است ،دوام بیاورند یا خیر؟ پاسخ من به این سوال ،بله و خیر خواهد
بود .همه چیز بستگی به جامعه بین المللی و طرف های کنونی برجام دارد .ایاات
متحده آمریکا از هیچ تاشی برای باطل نمودن این توافق دریغ نمی کند .اینکه
آمریکا چرا و چه سودی از تخریب یک چنین توافق چندجانبه می برد و اینکه در
نبود برجام چه چیزی را می تواند پیشنهاد کند ،خودشان باید توضیح دهند .با این
حال ،برداشت من این است که رویکرد آمریکا نسبت به ایران یک رویکرد ستیزه
جویانه ایدئولوژیک می باشد؛ هیچ توجیه دیگری نمی تواند این حجم از دشمنی
آمریکا علیه کشور من را توجیه کند .برجام و توافق هسته ای تنها گوشه ای از این
نمایش هستند .به هر حال ،ما می توانیم اطمینان داشته باشیم که آمریکا نمی
تواند هیچ جایگزینی نه برای برجام و نه دیگر سازوکارهای چندجانبه ای که از آن
خارج شده است ،معرفی نماید؛ دلیل این ادعا نیز روشن است .دیپلماسی آمریکا
صرفا مبتنی بر یکجانبه گرایی و زورگوئی است ،نه چندجانبه گرایی و همکاری.
آمریکا روحیه و توان خود برای ارائه راه حل های منصفانه برای حل مشکات بین
المللی را از دست داده است .زمانیکه آمریکا فقط یاد گرفته تا خواسته های خود
را بر دیگران به دلیل برداشت غلط از قدرت سخت خود دیکته کند ،چگونه قادر
خواهــد بود تا به نگرانی های دیگران احترام بگذارد ،یا با دیگران بر مبنای برابر
مذاکره کند ،و رایزنی هــای قابل قبول را برای همه طرفین ارائه کند؟ فراموش
نکنید که زمانی ســازمان ملل و چندجانبه گرایی نتیجه دیپلماسی آمریکا بود.
آن روحیه سال ها قبل از بین رفته است .رویکرد به اصطاح «فشار حداکثری»،
خســارات زیادی را به کشــور من و مردم ایران وارد کرده است .ایاات متحده
بایستی برای اقدامات اشتباه بین المللی خود پاسخگو باشد و متعهد شود خسارات
علیه ایران را جبران نماید .قبل از اینکه دولت کنونی آمریکا به قدرت برســد و
در طــول کمپین انتخاباتی ،رئیس جمهور کنونی آمریــکا وعده خروج از توافق
هســتهای را داد .جای تاسف است که توافق نامه های بین المللی موضوع رقابت
های سیاســی در ایاات متحده می شــوند .در چنین مواردی ،تنها مسئله مهم
انجام اقدامی علیه حزب مخالف اســت .آمریکا در ماه می  2018از برجام خارج
شد و از تعهدات خود شانه خالی کرد ،در حالیکه مطابق قطعنامه  2231متعهد به
پایبندی به تعهدات خود ذیل برجام بود .برای توجیه این اقدام ،دایل سیاسی
داخلی آورده شد و قوانین داخلی ایاات متحده مورد استناد قرار گرفت .مطابق
حقوق بین الملل ،قابل قبول نیست که با مطرح کردن موضوعات سیاسی داخلی،
از زیر بار تعهدات بین المللی شانه خالی کرد .اما ایاات متحده چنین اقدامی را
بدون توجه به تعهداتش انجام داد .ایاات متحده اجازه ندارد به هر روشــی
قوانین و مقررات ملی خود را در سطح بین المللی با نادیده گرفتن مقررات حقوق
بین الملل ،اعمال کند .در صورت پذیرش استدال ایاات متحده ،هیچ توافق نامه
بین المللی از جمله منشور سازمان ملل امکان حفظ شدن نخواهد داشت .دولت
آمریکا در ابتدا امیدوار بود که با خروجش از برجام و اعمال فشار حداکثری ،برجام
از بین می رود و ایران تســلیم خواهد شــد .ولی همه این تاش های یکجانبه و
مذبوحانه ،شکست خورد .دولت ایاات متحده اخیرا وارد فاز دیگری از خرابکاری
شده که به نوعی با یک بحث حقوقی منحرف شده است .آنها موضوع به اصطاح
اســنپ بک را بر اساس یک تفسیر عجیب و غیرحرفه ای و قرائتی خودسرانه از
قطعنامه  2231شورای امنیت مطرح کردند .آنها قصد داشتند تا از این قطعنامه
استفاده کنند ،خانم رئیس،حقیقت ساده است ،ایاات متحده عضو برجام نیست
که بخواهد از به اصطاح اســنپ بک اســتفاده کند و اگر برای تخریب برجام به
قطعنامه  2231اســتناد می کند ،راه را اشتباه رفته است؛ زیرا اوا ،هدف اصلی
قطعنامه  2231حفظ توافق و ارتقای اجرای برجام است ،نه تبدیل آن به ابزاری
برای تخریب برجام؛ و ثانیا ،انجام اسنپ بک دارای رویه ای مشخص است که از
طریق کمیسیون مشترک اعضای برجام می گذرد و برای این کار ،طرف آغازگر
باید عضو کمیسیون مشترک باشد تا بتواند آن کار را انجام دهد .حتی اگر آمریکا
عضو برجام هم بود ،بدون اجرای تعهدات برجامی توأم با حســن نیت خود ،نمی
توانست به اسنپ بک استناد کند.متأسفانه ،یک جانبه گرایی منفعل در وضعیت
فعلی روابط بین الملل فراگیر شده است .ما روزانه شاهد این امر هستیم ،از جمله
در برخی اظهارات ارائه شده در این نشست درخصوص این موضوع .خانم رئیس،
ایران بارها تمایل خود را برای اجرای کامل و موثر توافق نشان داده است و ما باید
کمی واقع بین باشیم .ایاات متحده از توافق هسته ای خارج شده و تحریم های
حداکثری علیه کشور من اعمال کرده است .ما به تعهدات خود در توافق پایبند
هســتیم ،اما در عین حال برخورداری از حقوق مندرج در آن تقریباً غیرممکن
است .بنابراین ،ایران در چارچوب توافق از حقوق جبران کننده خود استفاده می
کند .با این حال ،ما آماده هستیم تا اقدامات جبرانی را به محض اینکه بتوانیم از
حقوق مندرج در توافق بطور آزادانه برخوردار شــویم ،برگردانیم .در پایان ،اجازه
می خواهم به ســوالی که در ابتدا مطرح کردم ،دوبــاره مطرح کنم .آیا برجام و
بازرسی های مرتبط با آن که توسط آژانس انجام می شود ،می تواند کماکان باقی
بماند؟ تا زمانی که اعضای جامعه بین المللی به طور محکم در مقابل سیاســت
های یکجانبه گرائی آمریکا ایستادگی کنند و ارزش ها ،هنجارها و حقوق جامعه را
ارتقاء دهند ،جواب بله خواهد بود .اگر ما بتوانیم تعادل بین حقوق و تعهدات ایران
را که توسط برجام مقرر شده است ،برقرار کنیم ،دوباره پاسخ مثبت خواهد بود.
نمی توان از کشور من انتظار داشت که همه تکالیف برجام را رعایت نماید ،بدون
آنکه از حقوق تعیین شده آن برخوردار نباشد .هیچ توافق بین المللی بدون تناسب
بین اجرای حق و تکلیف ،نمی تواند برای مدت خیلی طوانی پایدار باشد .برجام
نیز از این قاعده مستثنی نیست .در همین رابطه ،نباید فراموش کرد تا تعهدات
اتحادیه اروپا و ســه عضو اروپایی برجام را یادآوری کنم .آن ها باید تعهدات خود
را به طور کامل و موثر ذیل برجام اجرا نمایند .و البته پاســخ سوال مطرح شده
منفی خواهد بود اگر ایران نتواند از حقوق خود طبق برجام و قوانین بین المللی
به طور کلی بهره مند شود.
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گلپایگانی:
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سودبری ایران از مذاکره با آمریکا خواب و خیال است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه آمریکایی ها
هیچ وقت خیرخواه ایران نبوده اند گفت :ترامپ از نسل نازی
ها و یک جنایتکار است .محمد محمدی گلپایگانی در مراسم
معارفه نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن انقاب اسامی با
اشاره به اینکه یکی از برکات خداوند به بندگان دعاست و باب
دعا نیز مفتوح است اظهار کرد :مکتب تشیع بسیار پربار است
و در میان مکاتب اسامی و فرق مختلف مذهبی انصافا بدون
هیــچ نظر خاصی مکتبی پربارتر از مکتب تشــیع در امر دعا
وجود ندارد.وی با بیان اینکه در مکتب شــیعه دعای کمیل و
ابوحمزه و  ...را داریم از تاش های کم نظیر رئیس بنیاد مسکن
برای بازسازی و احداث واحدهای تخریب شده از سیل و زلزله
قدردانی کرد و گفت :در رژیم منفور پهلوی تامین مسکن یکی
از مصیبت بارترین موضوعات کشور بود .خیلی ها در آن زمان
به دنبال یک انه بودند و تمام عمر زیر بار وام بانک ها بودند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه مردم سهم زیادی
از درآمد ناچیز را برای اجاره صرف می کردند اضافه کرد :این
میراث شــوم برای ما باقی مانده و ما با چنین مصیبتی دست
به گریبان هستیم .نظام اسامی این ظلم را نمی پذیرد و باید
مشکل زمین و مسکن حل شود .همه محرومان باید خانه دار
شوند.گلپایگانی تصریح کرد :بر دولت اسامی است که برای این
مسئله چاره اندیشی کند این آیینه نمای تصویر آن زمان است.
در خیابان ها شاهد ایجاد حلبی آباد بودیم.وی با تاکید بر اینکه
دولت وظیفه دارد با دشــمن بجنگد و به مردم خودش برسد
تصریح کرد :متاســفانه بسیاری از پرداخت اجاره مسکن خود
وامانده اند و هیچ چاره ای ندارند و عده ای هم هستند که بی
انصاف بوده و در گوشه و کنار به دنبال منافع خود هستند .این
افراد سودجو دنبال پول و مال و منال هستند و به هیچ کسی
رحــم نمی کنند.رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه

دولت و حکومت باید به اندازه کافی مســکن در کشور تولید
کند افزود :بنیاد مســکن انقاب اسامی خاکریز اول حوادث
است هر کجا که سیل و زلزله ای بیاید بنیاد مسکن بافاصله
اقدام به بازسازی و احداث واحدهای آسیب دیده می کند .در
سیل پلدختر شــاهد بودیم که ویرانی های زیادی به بار آمد
اما پس از آن با احداث ســیل بند مشاهده کردیم که در سیل
دوم هیچ صدمه ای به این شهر وارد نشد.گلپایگانی با اشاره به

افتتاح حســاب  100امام یادآور شد :این حساب خیلی برکت
دارد و هنوز هم ادامه دارد .ما حکومتی در دنیا سراغ نداریم که
اینگونه با مردمش مهربان باشد این در حالیست که جنایتکاران
در آمریکا و اروپا حکومــت می کنند.رئیس دفتر مقام معظم
رهبری به تاریج ایجاد ایاات متحده آمریکا اشــاره و تصریح
کــرد :وقتی تاریخ آمریکا را بخوانیــد خواهید فهمید که این
کشور قدمت چندانی ندارد .آقای ترامپ که در مدت کوتاهی

رئیسی:

شمخانی:

نباید اجازه دهیم هیچ نقطهای از کشور به محل
امن مفسدان و اراذل تبدیل شود

رئیس قــوه قضائیه گفــت :مطلقاً نباید اجــازه دهیم هیچ
نقطهای از کشور به محل امنی برای مفسدان ،اراذل و اوباش
و معتادان متجاهر تبدیل شــود.آیتاه سیدابراهیم رئیسی
در گردهمایی سراســری فرماندهان ،رؤسا و معاونان نیروی
انتظامی (نشست فصلی ــ ویدئوکنفرانسی) با بیان اینکه رمز
موفقیت در زندگی ،برخورداری از تقوای الهی اســت ،اظهار
کرد :آنچه میتواند انسان را در مقابل تهدیدات و ناهنجاریها
حفــظ کند ،ســپر مهم و کارآمد تقوای الهی اســت که در
آموزههای دینی به آن تأکید شــده است.رئیس قوه قضائیه
در ادامه با بیان اینکه سامت نفس از دیگر مواردی است که
در یک مجموعه سازمانی باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد،
گفت :نظم فردی درون یک سازمان باید بهعنوان نخستین و
محوریترین نکته مورد توجه باشــد ،چرا که نظم اجتماعی،
اقتصادی و ...را بهدنبال خواهد داشت؛ سازمان عظیم نیروی

انتظامی برای اینکه بتواند در جامعه اثربخش باشد باید نظم
اجتماعی و فردی را بهعنوان نکته مهم محوری مورد اهتمام
قرار دهد.وی با یادآوری اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم
برخورد با مفسدان و اخالگران در جامعه است ،عنوان کرد:
از این رو این مجموعه باید حفظ ســامت و صیانت دینی را
بهعنوان امری مهم در سازمان مورد توجه قرار دهد.این مقام
مسئول با ابراز اینکه نیروی انتظامی بیشترین ارتباط را با قوه
قضائیه دارد ،تصریح کرد :نیروی انتظامی باید ملجأ و همچون
پدری مهربان برای مردم باشد؛ در واقع مردم هر جا که مورد
ســتم قرار گرفتند باید بدانند که نیــروی انتظامی پناهگاه
آنهاست و در رفع مشکات آنها قطعاً اقدامات ویژهای خواهد
داشت.رئیســی با تأکید به اینکه نیروی انتظامی کنار ملجأ
بودن باید با مهربانی و اقتدار عمل کند ،گفت :اقتدار بهمعنای
قلدری و تجاوز به حقوق مردم نیست ،آنچه در پلیس آمریکا

کسانی که دستشان به خون
ایرانیان آغشته است ،روانه
قبرستان میشوند

میبینید تجاوز به حقوق و حیات و آزادی مردم است در واقع
اقتدار بهمعنای اســتفاده صحیح از توانایی پلیس برای ایجاد
نظم و امنیت در جامعه اســت.رئیس دستگاه قضا به اهمیت
تدبیر نیز اشاره کرد و گفت :تصمیم باتدبیر امر بسیار مهمی
است در واقع نیروی پلیس در هر مکانی که برای احقاق حق
مظلوم حاضر میشــود باید با تدبیر ،مهربانی و اقتدار عمل
کند.وی راجع به موضوع برخورد با اراذل و اوباش و معتادان
متجاهر نیز گفت :مطلقــاً نباید اجازه دهیم هیچ نقطهای از
کشور به محل امنی برای مفسدان ،اراذل و اوباش و معتادان
متجاهر تبدیل شود.

با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت

اعتراض رسمی ایران به تهدیدهای ترامپ

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد با ارســال نامهای به
دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت مراتب اعتراض خود
را به تهدیدهای اخیر رئیسجمهــوری آمریکا علیه ایران ابراز
داشــت .مجید تختروانچی روز سهشــنبه در این نامه ،تهدید
ترامپ را نقض اصول منشــور سازمان ملل از جمله ماده  2آن
که بهصراحت تهدید یا استفاده از زور را ممنوع میکند ،دانسته
اســت.وی همچنین با اشاره به تهدیدهای گذشته آمریکا علیه
رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

قوی ترین
نیروهای مسلح
را داریم
رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین گفت:
ما امروز به پیشــرفتهای خارقالعاده دست
یافتهایم و امنیت و ثبات ما در منطقه بینظیر
اســت چون که اســتقال ما در دوران دفاع
مقدس محقق شد در حالیکه کشورهای دیگر
حتی به ما سیم خاردار نیز نمیدادند .اما در
حال حاضر بر اساس آمار مؤسسات مطالعاتی
راهبردی در دنیا ما جزء کشــورهای حاضر
در رتبههای برتر هستیم و دارای قوی ترین
نیروهای مسلح هستیم که جزو برترین نیروها
در دنیا هستند.ســردار غامرضا ســلیمانی
دیروز چهارشنبه در جمع گروهانهای نمونه

ایران و نیز ترور ســردار ســلیمانی توسط این کشور ،از شورای
امنیت خواسته است آمریکا را وادار سازد به تهدید ،سایر اقدامات
غیرقانونی و سیاســتهای غیرمسئوانه خود پایان دهد.رئیس
جمهوری آمریکا در صفحه توئیتر خود ،به ادعای تارنمای نشریه
پولیتیکو مبنی بر قصد ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای
جنوبی اشــاره کرد و لفاظیهایی درباره این ادعای بیاســاس
مطرح کرد؛ ادعایی که مستندی بر آن ارائه نشد و مقامات ایران
و حتی آفریقای جنوبی هم بهسرعت آن را تکذیب کردند.
ترامــپ که تصور میکند با طرح چنین اتهاماتی شــاید بتواند
خــود را از مخصمه گرفتاریهای داخل آمریکا خاص کند ،در
توئیتر خود مدعی شــد طبق گزارش رسانههای آمریکا ،ایران
شــاید درحال برنامهریزی یک ترور یا حمله دیگری به آمریکا

اقشار بسیج ســپاه ناحیه غدیر تبریز اظهار
کرد :از همان روزهــای آغازین دفاع مقدس
این فرزنــدان دلیر خطه آذربایجان بودند که
در میدان نبرد حاضر شدند.وی گفت :بدون
تردید انقاب اسامی با استقرار نظام مقدس
جمهوری اســامی در یک سرزمین حساس
و در یــک موقعیت جغرافیایــی ویژه یعنی
ایران ،مســیر تاریخ بشــریت را تغییر داد و
در مقابل نظام دوقطبــی حاکم در آن زمان
یعنی اتحاد جماهیر شوروی و همپیمایانش
و از طرفی دیگر نظام سلطه غربی که مدتها
حاکــم بودند ،یک گفتمان جدید ایجاد کرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر
اینکه مشیت الهی این بود که مردم با حضور
خود در صحنه تمامی توطئه های دشــمن
را خنثی کند ،بیان کرد :دشــمن ناچار شد
جنگ تحمیلی را علیه کشــور ما آغاز کند و
بخش های مهمی از پنج اســتان ما را اشغال
کرد و دلیل این موضوع این بود که کشــور
درگیر حوادث امنیتــی بود و در حال جنگ

به یک جنایتکار تبدیل شــده از نژاد نازی ها و آلمانی اســت
که اجداد آنها تابعیت گرفته و آ»ریکایی شــدند.وی با تاکید
بر اینکه در تاریخ شــکل گیری آمریکا خیلی جنایت صورت
گرفته به مثالی در این رابطه اشاره کرد و گفت :آمریکایی ها با
دزیدن سیاه پوستان و جوانان سیاه در آفریقا آنها را به آمریکا
آورده و به بردگی کشیدند .نسل امروز سیاهان امروز آمریکا و
اروپا از همان ســیاهان آفریقاست.گلپایگانی در بخش دیگری
از ســخنانش با تاکید بر اینکه آمریکایی ها هیچ گاه خیرخواه
ما نیســتند اضافه کرد :عده ای در داخل بسیار خوش خیال
هستند فکر می کنند مذاکره با آمریکا به نفع ایران است .اینها
فقط خواب و خیال اســت .رئیس دفتر مقام معظم رهبری با
بیان اینکه آنچه باعث شده ایران با وجود تنگناها سرپا بایستد
و ما ســرمان را بلند نگه داریم ایستادگی است تاکید کرد :ما
تا پای جان برای حفاظت از کشور ایستاده ایم و قدر حکومت
را می دانیم .البته در این بین عده ای قلیل که نادان هستند
وجود دارند.وی با تاکید مجدد بر اینکه آگاهی مردم را ایران را
سرپا نگه داشته است به موضوع شیوع ویروس کرونا در کشور
اشاره کرد و گفت :در قضیه ویروس کرونا که انشاءاه کلک آن
کنده خواهد شد مردم خیلی کمک کردند.گلپایگانی با اشاره به
اینکه در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم تصریح کرد :یکی از
نقاط درخشان انقاب اسامی جنگ تحمیلی ،مردم و مقاومت
آنهاســت .فداکاری های مردم در دوره بعد از انقاب فراموش
شدنی نیست.رئیس دفتر مقام معظم رهبری با طرح این سوال
که در کجای دنیا کسی مانند شهید سردار سلیمانی پیدا می
شود گفت :سردار سلیمانی ذره ای احساس تکبر نمی کرد و در
میادین جنگ همه پیشقدم بود .وی همواره به دنبال شهادت
بود و ســرانجام به این هدفش رسید .در کجای دنیا برای یک
نظامی  10میلیون تشییع کننده می آید؟

برای انتقام ســردار سلیمانی اســت.او درحالی واژه نفرتانگیز
ترور را به ایران نســبت داد که خودش بشــخصه دستور ترور
ســردار ســلیمانی را صادر کرده بود.ترامپ که کابوس تبدیل
شدن پایگاه عینااســد به خرابه با غرش موشکهای ایران را
بهخوبی بهیاد دارد ،در توئیت امروز خود که میتواند ناشــی از
بیم او از انتقام ســخت ایران نیز باشد ،نوشت هر حمله از سوی
ایران بههرشکلی علیه آمریکا هزار برابر پاسخ داده میشود.سفیر
جمهوری اسامی ایران در سازمان ملل متحد با هشدار نسبت
به اینکه آمریکا مسئول هرگونه ماجراجویی احتمالی خود علیه
ایران خواهد بود ،تأکید کرده اســت جمهوری اسامی ایران در
دفاع مشــروع از ملت ،ســرزمین و منافع خود لحظهای تردید
نخواهد کرد.

نبود و به همین دلیل دشــمن تصور میکرد
ایران زانو خواهد زد و با مشــی مذاکره به او
امتیــاز خواهد داد که اگر این اتفاق میافتاد،
انقاب نوپا که امید مظلومان جهان بود و همه
چشم امیدشان به این انقاب بود ،خیلی زود
به پایان کار خود میرسید و دوباره مسیر نظام
سلطه تدوام پیدا میکرد.وی در ادامه سخنان
خود به نقش ویژه رهبری ولیفقیه در انقاب
اسامی اشاره کرد و افزود :نباید مدیریت الهی
ولی فقیه فراموش شــود .امــام خمینی(ره)
در تلویزیون فرمودند« دزدی آمده ســنگی
انداخته و ملت ایران سیلی محکمی به صورت
صدام خواهد زد ».درصورتی که اگر این جنگ
در هر کشور دیگری اتفاق می افتاد ،رهبرانش
عملکرد متفاوتی از خود نشان میدادند.وی
در خصوص تجهیز ارتش عراق توسط غربی
ها نیز اظهار کرد :بعد از عملیات بیتالمقدس
اروپاییها و آمریکاییها با دارهای عربستان،
امارات و بحرین ارتش عراق را دوباره تجهیز
کردند و ما شــاهد ورود تجهیزات فرانسوی،

انگلیســی ،اتریشــی ،ایتالیایــی و گازهای
شــیمیایی آلمانی بــه صحنه نبــرد بودیم
اما بــا مدیریت ولیفقیه چالــش بزرگی که
میتوانست حکومت نوپا را نابود کند ،به یک
فرصت تبدیل شد.وی علت این موفقیت ها را
داشتن اعتقادات عاشورایی عنوان کرد و گفت:
در هیــچ جای دنیا این اعتقادات وجود ندارد
و مهمترین نکته این اســت که ما با تکیه بر
فرهنگ عاشورایی میتوانیم تمام مؤلفههای
مردمسااری دینی و اسامی و سایر مکاتب
انقاب را تکمیل کنیم .ســردار سلیمانی در
ادامه به بیانیه گام دوم انقاب نیز اشاره کرد
و افزود :این بیانیه موفقیت های بزرگ را رقم
میزنــد و ما باید دفاع مقــدس را در جلوی
چشــمان خود قرار دهیم و حرکت زیر سایه
مدیریت الهی وایت فقیه است که میتواند
چالشها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
چرا کشورهایی مانند امارات و بحرین به مردم
مظلوم فلسطین ظلم می کنند؟ آیا در امارات
پدیده ای به نام جمعیت وجود دارد؟

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت :عامرین و عاملینی که
دستشان به خون فرزندان ایران آغشته است مانند صدام روانه
قبرستان میشوند.علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت :هفته دفاع مقدس
تاریخی مســتند از اراده نسل شهید قاســم سلیمانی برای
تنبیه دیکتاتورهای متوهمی اســت که تصور میکنند هزار
برابر قدرتمندتر از ایران هســتند.وی ادامه داد :قطعاً آمرین
و عاملینی که دستشــان به خون فرزندان ایران آغشته است
مانند صدام روانه قبرستان میشوند.
ظریف:

زمان بیدار شدن است
وزیر امور خارجه با رد فضاســازی و ادعاهای رسانهای غرب
درباره ترور سفیر آمریکا ،نوشت :زمان بیدار شدن است.محمد
جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در حساب کاربری
خود در توئیتر نوشت :دروغگوی همیشگی [مایک پمپئو] با
طرح هشداری دروغین ،دونالد ترامپ را گمراه کرد تا دشمن
شماره یک داعش را ترور کند.وی تاکید کرد :هماکنون ،وی
تاش دارد تا از طریق ارائه هشدار دروغین جدیدی ،ترامپ را
به مادر تمامی باتاقها بکشاند و فریب دهد.منبع پولیتیکو:
مقامات آمریکایی و منبع ترامپ :گزارش جدید اســت.رئیس
دســتگاه دیپلماســی در پایان مطلب خود یادآور شد :زمان
بیدار شــدن است.گفتنی است ،به تازگی نشریه پولیتیکو در
گزارشی مدعی شــد که ایران تصمیم دارد برای انتقام ترور
سردار ســلیمانی ،ســفیر ایاات متحده در آفریقای جنوبی
که روابط بســیار نزدیکی با دونالد ترامــپ دارد را ترور کند.
در حالی پولیتیکو منبع خود را مقامات آمریکایی ذکر کرده
بود که رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود با استناد به همین
گزارش ،تهران را تهدید کرد.

تولید  ۸مدل هواپیما در کشور
مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی کشور گفت :در حال تولید
 8مدل هواپیما هســتیم و تاش میکنیم در این صنعت به
ارائه خدمات پایدار برسیم .امیر افشین خواجهفرد مدیرعامل
سازمان صنایع هوایی کشور در بازدیدی از باند فرودگاه جزیره
کیش با اشاره به اینکه این شرکت در زمینههای هواپیماسازی
در مدلهای ایرباس ،امدی 33۷ ،فعال اســت و حتی صنعت
بدون سرنشین ،هلیکوپترها و ویتورها از برنامههای آینده این
شــرکت است ،اظهار داشت :در حال تولید  8مدل از هواپیما
هستیم و تاش میکنیم در این صنعت به ارائه خدمات پایدار
برســیم.وی افزود :این اقدام مهم نیاز به یک پشتیبانی پایدار
دارد که پیشبینیهای ازم در این خصوص اندیشــیده شده
است.مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی کشور با بیان اینکه
ایــن منطقه از نظر حمل و نقل ترکیبی و ارتباطات ســریع
با جزایر دیگر زیرســاختهایی دارد که برای تردد مسافران
توســط شاتل دو ســاعته در نظر گرفته شده است ،گفت :با
توجــه به اینکه در دهه فجر از ترابری ســبک قصد رونمایی
داریم این مهم میتواند برای حمل و نقل ترکیبی ســبک در
این منطقه کاربردی باشــد.خواجهفرد با اشاره به اینکه نوع و
ماهیت صنعت هوایی به گونهای هست که توسعه پایدار ایجاد
میکند ،عنوان داشت :تاش بر این هست تا عید نوروز امسال
بتوانیم مسیر ترکیبی را ایجاد کنیم و آموزشهای ازم در این
خصوص برای پرسنل برگزار شود.
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تدوین آییننامه احکام مالیاتی قانون بودجه

مالیاتهای جدید در راه است

آییننامههای اجرایی احکام مالیاتی قانون بودجه از جمله مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس در حال نهاییشدن است ،.بر اساس
قانون بودجه سال  99کل کشور ،انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور دارای شماره انتظامی شخصی بهارزش
 700میلیون تومان و بیشــتر مشمول مالیات بر دارایی سالیانه شدند .این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم درصد
محاسبه میشود.خودروهای در سال تملک ،خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده  2قانون مالیاتهای مستقیم با اصاحات
و الحاقات بعدی (یعنی وزارتخانهها و مؤسســات دولتی ،دســتگاههایی که بودجه آنها بهوسیله دولت تأمین میشود ،شهرداریها
و بنیادهــا و نهادهای انقاب اســامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینــی(ره) و مقام معظم رهبری) ،خودروهای
تولیدشــده و مونتاژ داخل پیش از فروش توسط کارخانجات ســازنده و مونتاژکننده و خودروهای واردشده پیش از فروش توسط
نمایندگان رسمی ،از پرداخت این مالیات معاف شدند.همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه خودروهای مشمول
تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال  99پرداخت کنند.تعویض پاک خودروها و ثبت نقل و انتقال
اماکی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع شده ،پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی ،نقل و
انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.نیروی انتظامی اطاعات موردنیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و سازمان امور مالیاتی
هم مکلف است تا پایان خرداد  99ارزش روز آن را تعیین و بهموجب آییننامهای اطاعرسانی نماید.بر اساس پیگیریهای انجامشده
در وزارتخانه مربوطه آییننامههای احکام مذکور تدوین شده و در جریان تنظیم و اباغ است.

انتقاد وزیر راه و شهرسازی از عملکرد
بانکها در پرداخت وام ودیعه
وزیر راه و شهرســازی از دســتور رئیسجمهور برای عرضه فواد و قیر خارج از
بورس خبر داد و گفت :خروجی پرداخت وام ودیعه مســکن به مستأجران قابل
قبول نیست محمد اسامی در حاشیه مراسم معارفه نماینده ولی فقیه در بنیاد
مســکن انقاب اسامی با اشــاره به اینکه روند پرداخت وام ودیعه مسکن کند
اســت ،اظهار کرد :البته خوشبختانه طی  3روز اخیر سرعت اعطای وام افزایش
یافته اما همچنان خروجی خیلی کم بوده اســت و آمار پرداخت وام قابل قبول
نیســت.وی ادامه داد :با مصوبه ســتاد ملی مبارزه با ویروس کرونا پرداخت وام
ودیعه مسکن سادهسازی و روانسازی شده است ،از این رو انتظار میرود مردم
با ســرعت بااتری وام را دریافت کنند.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود
 8هزار وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است از آماده تحویل بودن
 ۵هزار مسکن ملی خبر داد و افزود ۴0 :هزار واحد مسکن مهر نیز آماده افتتاح
است که البته بدون برگزاری مراسم افتتاح تحویل آنها را آغاز کردهایم.اسامی
درخصوص قیمت مصالح ساختمانی نیز گفت :مسئوان مربوطه باید برای بازار و
جلوگیری از گرانفروشی اقدامات ازم را انجام دهند .متأسفانه قیمت همه کااها
لجامگسیخته شده است و در حق مردم اجحاف میشود.وی با تصریح به اینکه
«همه از این وضعیت ناراضی هستند» گفت :عضو ستاد تنظیم بازار بودن مطرح
نیست ما باید بتوانیم بازار را کنترل کنیم .امروز رئیس جمهور دستور داد فواد
و مصالح ســاختمانی خارج از بورس عرضه شود در این راستا دستورات ازم به
وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده است.

تغییرات قیمت فروش و اجاره مسکن شهرها در بهار ۹۹
مرکز آمار ایران اطاعات قیمت و اجاره مســکن در نقاط شهری کشور طی بهار  99را منتشر کرد.
در گزارش مرکز آمار ایران آمده است :متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان
مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معامات ملکی در کل کشور  ۵7۱۴۱هزار ریال با
میانگین مساحت  236مترمربع بوده است.بنگاههای معامات ملکی کشور موظف هستند مشخصات
کلیه معامات خرید و فروشی که سند آنها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا میکند را در سامانه
اطاعات مدیریت معامات اماک و مستغات کشور ثبت نمایند.با توجه به اینکه کاهش یا افزایش
حجم (تعداد) معامات در شهرهای بزرگ ،باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت
در سطح استان یا کشور میشود ،از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر
حجم معامات ،تغییرات واقعی قیمت را مشــخص کرد .در ضمن وزنهای مورد استفاده بر مبنای
واحدهای مســکونی دارای سکنه در سرشــماری عمومی نفوس و مسکن  ۱39۵بهروز شده است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق
بنگاههای معامات ملکی در کل کشور  ۵7۱۴۱هزار ریال با میانگین مساحت  236مترمربع بوده
اســت ،که نسبت به فصل قبل22,۱ ،درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  7۱.8درصد افزایش
داشته است.متوســط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای
معامات ملکی در سطح کل کشور  ۵7۴6۱هزار ریال با میانگین مساحت  ۱07مترمربع و متوسط
عمر بنای  ۱2ســال بوده است ،که نسبت به فصل قبل ۱8,6 ،درصد و نسبت به فصل مشابه سال
قبل 62.7درصد افزایش داشته است.متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعاوه سه درصد ودیعه پرداختی
برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامات ملکی در سطح
کل کشور  ۱72230ریال با میانگین مساحت  ۱00مترمربع و متوسط عمر بنای  ۱3سال بوده که
نسبت به فصل قبل  7,2درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  36.۱درصد افزایش داشته است.

تمدید خرید صندوق پاایشی اول
تا  ۴روز دیگر
رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت:علیرضا صالح
درباره آخرین تصمیمات جلســه امروز برای تعیین تکلیف
تمدید صندوق پاایشی اول یا همان صندوق دارا دوم اظهار
داشت :مجددا خرید واحدهای این صندوق برای آحاد مردم
تمدید شد و مردم فرصت دارند تا ساعت  2۴روز  30شهریور
ماه نســبت به خرید این صندوق اقدام کنند.وی ادامه داد:
این صندوق شامل باقی مانده سهام دولت در پاایشگاههای
تهران ،بندرعبارس ،اصفهان و تبریز اســت که فروش آن از
 ۵شــهریور ماه با تخفیف  20درصدی آغاز شــده و مردم
میتوانند تا سقف  ۵میلیون از این صندوق خریداری کنند.
رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه هر فرد دارای کد
ملی میتواند نسبت به خرید پاایشی اول یا همان دارا دوم
اقدام کند ،گفت :محدودیتی در شرایط سنی وجود ندارد و
حتی افراد تازه متولد شــده در این مهلت خرید میتوانند
صاحب سهام پاایشی اول شوند.صالح درباره احتمال تمدید
مجدد از  30اردیبهشت ماه اظهار کرد :امیدواریم این آخرین
تمدید باشــد چراکه باید صندوق شکل بگیرد و ما متعهد
هستید ظرف یک ماه سهام را به دست مردم برسانیم.
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گزیده خبر
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:

 ۹۰درصد متقاضیان مسکن ملی آورده
را واریز نکردند
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران با بیان اینکه  2هــزار نفر از  20هزار
متقاضی تایید شــده مســکن ملی آورده اولیه را واریز کردهاند ،گفت :مردم از
افتتاح حســاب تا  ۱۵روز فرصت واریز وجــه  ۴0میلیون تومانی را دارند وگرنه
حذف میشوند.خلیل محبتخواه درباره آخرین وضعیت پروژه ساخت مسکن در
منطقه تهرانسهر اظهار داشت :مدل ساخت این پروژه مشارکتی است اما خارج
از طرح مسکن ملی نخواهد بود.وی با بیان اینکه در تهرانسر  2هزار مسکن ملی
ساخته میشود ،گفت :ساخت  900واحد در چهار بلوک در این منطقه آغاز شده
است .همچنین برای ساخت هزار و  ۱00واحد دیگر اقدامات اجرایی فراخوانها
در حال انجام اســت.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران درباره مدت زمان
تحویل این واحدها ادامه داد :شــهریور ماه سال گذشته ساخت این واحدها آغاز
شد .در قرارداد منعقد شده مدت زمان تحویل واحدها  36ماهه است و تاکنون
 ۱2ماه از این قرارداد طی شــده است.محبتخواه درباره نحوه عرضه واحدهای
تهرانسر گفت :هنوز ساز و کار تعریف شده برای نحوه عرضه آن به تصویب نهایی
نرسیده است اما دو گزینه در نظر گرفته شده اول اینکه عرضه از طریق ثبت نام
باشــد و دوم اینکه نحوه عرضه در قالب فراخوان انجام شود.وی همچنین درباره
آخرین وضعیت واریز آورده متقاضیان مســکن ملی استان تهران اظهار داشت:
براساس پاایشی که انجام شده  20هزار نفر احراز شرایط شدهاند و برای افتتاح
حساب تایید شدهاند اما تا کنون دو هزار نفر از این عدد نسبت به واریز وجه خود
اقدام کردهاند.مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد :البته با اقداماتی که
اخیرا در راستای تسهیل ثبتنام و واریز وجه و ارایه مدارک انجام شده ،استقبال
افراد برای واریز وجوه افزایش یافته و روند رو به رشــد است.محبتخواه با بیان
اینکه  ۱8هزار نفر دیگر باید هر چه ســریعتر نســبت به واریز وجه اقدام کنند،
افزود :زمینها آماده شــدهاند و ساخت این واحدها در برخی از مناطق هم آغاز
و کلنگزنیها انجام شده ،بنابراین مردم هم باید نسبت به واریز آورده اولیه که
 ۴0میلیون تومان اســت ،اقدام کنند و از افتتاح حساب تا  ۱۵روز فرصت واریز
وجه را دارند وگرنه حذف میشــوند.وی همچنین درباره اعتراض متقاضیان وام
ودیعه نسبت به متفاوت بودن شرایط در هر بانک گفت :دستورالعملی که نهایی
و مصوب شده به طور یکسان برای همه متقاضیان به اجرا میرسد.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور :

کسبوکارهای اقتصادی نیازی به دریافت
شماره اقتصادی ندارند
معاون حقوقی و فنی ســازمان امور مالیاتی کشــور تاکید کرد :بنابر هدف
تســهیل فضای کسب و کار اشخاص حقوقی ،شناسه ملی به عنوان شماره
اقتصادی تلقی شــده و بنگاههای اقتصادی برای اخذ مجوزهای ازم برای
شروع کسب و کار ،نیازی به شماره اقتصادی ندارند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

پیشرفت  98درصدی احداث تصفیه خانه
فاضاب اژیه
تصفیه خانه فاضاب اژیه با بیش از  98درصد پیشرفت
فیزیکی در بخش مکانیکال و سازه ای در آینده نزدیک
به بهره برداری می رســد.مدیر آبفا جلگه با اشــاره به
پیشرفت  98درصدی تصفیه خانه فاضابشهرستان اژیه
گفت :بیش از  ۱8میلیارد تومان برای اجرای تاسیسات
فاضاب در این شهرســتان هزینه شدهواینرقمازاعتباراتعمرانیوجاریتامینشده
است .محمدعلی عباســی افزود :در سال  9۶اجرای شبکه جمع آوری و احداث
تصفیه خانهفاضاب درشهرستان اژیهدردستورکارقرارگرفتوهماکنون۲۲کیلومترا
زشبکهفاضابشهراژیه اجرا شده و تنها  8کیلومتر دیگر باقی مانده تا اجرای شبکه
فاضاب این شهر تکمیل گردد.وی اجرای تاسیسات فاضاب در این شهرستان را
ضروری برشمرد و عنوان کرد :عمق آبهای زیرزمینی در شهر اژیه بسیار کم است
به طوریکه با حفر کمتر از دو متر آب در دسترس می باشد چرا که جنس زمین در
این منطقه به گونه است که آب جذب نمی شود و مردم مجبور هستند برای دفع
فاضاب حداقل هر ماه چاههای فاضاب را تخلیه کنند که برای آنها بسیار هزینه
بر است.مدیرآبفا جلگه ادامه داد:جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی،
ارتقاء بهداشت و سامت عمومی مردم ،جلوگیری از بوی نامطبوع واستفادهمجدد
ازآب ،ازمزیتهایاجرای کامل طرح های فاضاب شهری می باشد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس خبر داد؛

جانمایی  100جایگاه عرضه فرآورده های نفتی
و سی ان جی در غرب مازندران
در راســتای تحقق حقوق شــهروندی  ،پاسخگویی و
ارتباط مستقیم با شهروندان ،مدیر شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقــه چالوس با حضور در مرکز
سامانه سامد(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )
استانداری مازندارن به سواات و درخواست های مردمی
پاســخ داد.تورج امانی با حضور در این مرکز نســبت به دریافت درخواست هاو
سواات شــهروندان مازندرانی در زمینه فعالیت های پخش منطقه غرب استان
(چالوس) اقدام و نســبت به پاسخگویی ازم به این عزیزان در چارچوب مقررات
جاری شــرکت اقدام نمود.امانی با اشــاره به ایجاد زیرســاخت های ازم جهت
الکترونیکی نمودن فعالیت های شــرکت جهت تحقق دولت الکترونیک ،تحقق
حقوق شهروندی ،کاهش ترد ارباب رجوع افزود :با اجرای طرح توزیع الکترونیک
گازمایع ،چرخه مکانیزه نمودن خدمات این شرکت از جمله خرید فرآورده توسط
جایگاه های عرضه ،توزیع نفت ســفید خانوارهای استان ،توزیع سوخت بخش
کشاورزی در راستای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان در حال انجام
اســت.وی گستردگی و جانمایی  ۵9باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و ۴۱
باب جایگاه ســی ان جی در غرب اســتان را نیز جهت دسترسی آسان و سریع
شــهروندان به فرآورده های نفتی در جهت حقق حقوق شــهروندی و شهروند
مداری عنوان نمود.مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس
وجود این مرکز را بســتری مناســب جهت تعامل و ارتباط آسان مردم با دولت
عنوان و افزود  :ارتقای سطح پاسخگویی ،توسعه استاندارد های خدمت ،مکانیزه
کردن خدمات ،افزایش نظارت بر نحوه ارائه خدمات و تحقق حقوق شهروندی از
مزایای این سامانه می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز عنوان کرد

بهره مندی 9/99درصد مناطق شهری از
نعمت گاز طبیعی
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز اعام کرد که با تاش کارکنان فنی و مهندسی
این شــرکت تاکنون  99.9درصد مناطق شهری و  8۶درصد مناطق روستایی
استان تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار گرفته اند .حسین تقی نژاد در نشست
با خبرنگاران اظهار داشت  :از مجموع  ۱۷شهر استان البرز  ۱۶شهر تحت پوشش
شــبکه گاز طبیعی بوده و شــهر کم جمعیت آســارا نیز در ماه های آینده به
شبکه سراسری گاز خواهد پیوســت.وی بیان داشت :در مجموع  ۲شهرستان
اشتهارد و فردیس با تکمیل شبکه گازررسانی در مناطق شهری و روستایی جزو
مناطق ســبز کشور قرار گرفته اند  ،ضمن اینکه  ۱۵8روستای استان تاکنون از
نعمت گاز بهره مند شده اند.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت  :اکنون نیز
گازرســانی به  ۴۲روستا در طالقان ،هشت روستا در بخش آسارا واقع در جاده
کرج  -چالوس ،چهار روســتا در شهرستان ساوجباغ و چهار روستا در نظرآباد
در حال انجام است.استان البرز  ۲88روستا دارد که بیشتر روستاهای پرجمعیت
استان زیرپوشش شبکه گاز قرار گرفته اند.وی با بیان اینکه طول شبکه توزیع گاز
استان البرز بیش از  ۶هزار کیلومتر است ،افزود :ساانه حدود  ۴۰هزار مشترک
جدید در اســتان تحت پوشش شــرکت گاز قرار می گیرد.تقی نژاد با اشاره به
مزایای توسعه شبکه های گاز در سطح استان گفت  :در سال  9۴شمال و غرب
کرج دچار قطعی مستمر گاز می شد که اکنون با همت کارشناسان البرزی این
مشکل مرتفع شده است.
در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی مشخص شد:

شرکت توزیع برق استان زنجان به عنوان
برترین دستگاه زیربنایی معرفی شد
طبق ارزیابی های بعمل آمده از ســوی ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی  ،در
شاخص های عمومی واختصاصی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان عنوان
نخست را در بین سایر دستگا ه هاکسب کرد.به گزارش دفترروابط عمومي شرکت
توزیع نیروي برق اســتان زنجان ،دکتر حقیقی استاندار زنجان در شانزدهمین
جشــنواره شهید رجایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر
گفت :همه روزها به ویژه هفته دولت فرصت خوبی اســت تا به توصیه های امام
راحل و رهبر معظم انقاب توجه جدی شده و مسووان به ملت گزارش عملکرد
ملموس و واقعی بدهند تا نقاط ضعف و قوت عملکردهاتوســط خود مردم بیان
شود.استاندار زنجان خاطرنشان کرد :باید بتوانیم برای تکریم مردم نیز جایگاهی
داشته باشــیم و امتیازی بدهیم که با محقق شدن این مهم وجدان عمومی نیز
لحاظ شود و می توانیم این موضوع را در سطح ملی نیز پیشنهاد بدهیم.گفتنی
است طبق گفته معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان زنجان  ۵۰دســتگاه اجرایی در شاخص های عمومی و اختصاصی
مورد ارزیابی قرار گرفتند .به گفته وی ،این فرایند بر پایه برنامه های جامع نظام
اصاح اداری بوده که ســاانه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش
های عمومی و اختصاصی و با مشارکت همه دستگاه های اجرایی در سطح استان
انجام و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه ها با انتخاب دستگاه و مدیران در جشنواره
شهید رجایی انجام می شود.
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سخنگوی صنعت برق خبر داد:
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مصرف ماهانه ،مبنای تخفیف  ۱۰۰درصدی تعرفه برق

ســخنگوی صنعت برق گفت :مصرف ماهانه مشــترکان مبنای
بهرهمنــدی آنان از تخفیف صد درصدی بهای برق اســت و ما
برای آگاهی مشــترکان از طریق ارسال پیامک اقدام می کنیم.
به گزارش وزارت نیرو ،مصطفی رجبی مشــهدی ،با بیان اینکه
بررسیهای اولیه و کارشناسی طرح برق امید از یک سال پیش
آغاز شــده بود ،گفت :چنین طرح بزرگی نمیتواند خلق الساعه
باشــد و نیاز به بررسیهای دقیق و کارشناسی داشت .این طرح
در ادامه ســایر اقدامــات مدیریت بار توســط صنعت برق اجرا
میشــود .تا پیش از این شــرایط و برنامهها به گونهای بود که
هرچه نیاز مصرف وجود داشت ،برای پاسخگویی به آن نیروگاه
ساخته میشد ،اما اکنون مدیریت عرضه و تقاضا بهصورت توأمان
پیگیری میشــود؛ به این معنا که اکنون مقداری از مصرف هم
مدیریت و میزان سرمایهگذاریها در این حوزه بهینه میشود و از
این پس پاسخگویی به این نیاز مصرف ،به اندازه تقاضای مدیریت
شــده خواهد بود.وی ادامه داد :یک سوم از برق کشور در حوزه
خانگی مصرف میشــود و در صورتی که مقداری از این مصرف
با آموزش ،اطاعرسانی ،آگاهسازی و نصب پنلهای خورشیدی
مدیریت شــود ،به صرفه خواهد بود.ســخنگوی صنعت برق در
خصوص نحوه شناســایی مشترکان مشمول این طرح نیز اظهار
داشت :مصرف ماهانه مشترکان مبنای بهرهمندی آنان از تخفیف
مدیر عامل شرکت برق حرارتی از بهره
بــرداری طرحهای ارتقای توان عملی و
رفع محدویت تولید نیروگاههای رامین
اهــواز ،اســامآباد اصفهــان ،زاگرس،
شــازند و قدس سمنان با اعتباری بالغ
بر  ۵۶میلیارد تومــان خبر داد و گفت
با این اقدام توان تولید این نیروگاههای
حرارتی  ۱۱8مگاوات افزایش می یابد.
محســن طرز طلب دیروز در مراســم
طرحهــای ارتقای تــوان عملی و رفع
محدویــت تولید نیروگاههــای رامین
اهواز ،اسامآباد اصفهان ،زاگرس ،شازند
و قدس سمنان اظهار کرد :نیروگاهها با
افزایش عمر و مدت زمان بهره برداری
بــا افت میزان تولیــد و راندمان مواجه
میشــوند که برای جبران افت تولید و
راندمان واحدها ازم اســت طرحهای
بهینهسازی در نیروگاهها اجرا شود.وی
افــزود :واحدهای بخار نیــروگاه رامین
اهــواز با عمری قریب به  ۳۰ســال به
دلیل شــرایط آب و هوایــی منطقه و

صد درصدی بهای برق است و ما برای آگاهی مشترکان از طریق
ارســال پیامک اقدام میکنیم به طوری که مشترکان پرمصرف
نیز از میزان مصارف خود و راهکارهای کاهش آن آگاه میشوند.

افزایش  118مگاواتی توان تولید
پنج نیروگاه حرارتی کشور
سوخت مصرفی مایع دچار افت عملکرد
و راندمان شدهاند که اجرای طرحهای
بهینهســازی در نیــروگاه رامین اهواز
موجب رفــع محدویت تولید واحدهای
این مجموعه به میزان  ۴۰مگاوات شده
است.مدیر عامل شرکت برق حرارتی با
بیان اینکه در نیروگاه اسامآباد اصفهان
نیز به دلیل اشــکاات موجود در برج
خنک کن واحد ســوم نیــروگاه ،توان
تولیدی این واحد به میزان  ۳۰مگاوات
افت پیدا کرده بود ،گفت :با برنامهریزی
و بازسازی کامل برج خنککن عاوه بر
کاهش میزان مصــرف آب ،محدودیت
تولید این واحد هم مرتفع شــده است.
طرز طلــب تصریح کــرد :در نیروگاه
شازند نیز ارتعاشــات زیاد در یاتاقانها

معاون وزیر نفت خبر داد

موافقت ضمنی دولت برای تخصیص سهم
درآمدی دارا یکم به وزارت نفت
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی گفت :وزارت نفت درخواست سهم درآمدی
از صندوق دارا یکم را به مقامات ارائه کرده که توافق ضمنی با این درخواســت
صورت گرفته است.هوشــنگ فاحتیان ،معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی با
اعــام موافقت وزارت نفت با تمدید مهلت پذیره نویســی صندوق پاایش یکم
گفت :مجری این طرح شــرکت ملی پاایش و پخش فراوردههای نفتی اســت،
اما با توجه به موافقت ســازمان خصوصی سازی ،وزارت نفت هم مخالفتی برای
تمدید زمان ندارد.وی درباره درخواست وزارت نفت برای تخصیص سهم از درآمد
فروش سهام این صندوق به وزارت نفت اظهار داشت :وزارت نفت این درخواست
را مطرح کرد و توافق ضمنی هم با این درخواست صورت گرفته است ،امیدواریم
این توافق نهایی و اجرایی شود.
افزایش ارزش سهام  4پاایشگاه
به گزارش خبرنگار مهر ،دولت که قصد دارد باقیمانده سهام خود در پاایشگاههای
تهران ،اصفهان ،بندرعباس و تبریز را واگذار کند ،در نخستین اطاعیه خود اعام
کرد که تاریخ پذیرهنویسی برای خرید این سهام از  ۵شهریور تا  ۱9شهریور است
اما به دلیل بسته شدن نمادهای این شرکتها و روزهای منفی بازار ،این مهلت
تا امروز یعنی  ۲۶شهریور تمدید شد.شرکت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ
 ۱۵شــهریورماه ،معامله نمادهای شتران ،شبریز ،شپنا و شبندر را ممنوع کرد و
طی اطاعیهای اعام کرد این نمادها حداکثر تا تاریخ  ۲۶شهریورماه باید گزارش
مالی از وضعیت خود با توجه به فرمول جدید قیمتگذاری خوراکشان ارائه دهند.
بر اســاس دســتورالعمل جدیدی کــه وزارت نفت برای تعییــن نرخ خوراک
پاایشــگاههای کشــور ،پایه فرمول تعیین بهای خــوراک از قیمت نفت فوب
خلیجفارس به قیمت ســبد صادراتی نفت ایــران تغییریافته بود؛ این به معنای
کاهش نرخ خوراک پاایشگاهها و افزایش سوددهی آنهاست و به همین دلیل،
بایــد گزارشهای جدید مالی با نرخ خوراک جدید در کدال ثبت میشــد.این
پاایشــگاهها البته چند روز پس از توقف نماد خود گزارشهای خود را در کدال
به ثبت رســاندند که به معنای آمادگی نمادهایشــان برای انجام معامله بود اما
شــرکت بورس تصمیم گرفت همچنان آنها را متوقف نگه دارد.با شفافسازی
انجام شــده در صورتهای مالی شــرکتهای پاایشی ،سود هرسهم پاایشگاه
اصفهان طی سه ماه نخست سال جاری  ۵۷درصد ،پاایشگاه تهران  ۶۷درصد،
پاایشگاه بندرعباس  ۷۲درصد و پاایشگاه تبریز  ۷۴درصد افزایش داشته است.
ازآنجاییکه نماد این چهار پاایشــگاهها پس از شفافســازی و ثبت در کدال
میتوانست از ممنوعیت خارج شود اما تاکنون متوقف مانده است .شرکت بورس
اوراق و بهادار از هفته گذشــته تا به امروز نسبت به بازگشایی نمادهای شتران،
شپنا ،شبریز و شبندر تصمیمی نگرفته است ولی رئیس سازمان خصوصی سازی
در این باره اعام کرد زمان پذیره نویســی تا یکشــنبه  ۳۰شهریور سال جاری
تمدید شــده است.از آنجا که امروز ،آخرینمهلت پذیرهنویسی برای خرید سهام
این پاایشگاه در قالب صندوق پاایش یکم اعام شده بود ،با توجه به بسته بودن
 ۱۱روزه این نمادها و مبهم ماندن ارزش نمادهای پاایشی استقبال چندانی از
این صندوق نشد به همین دلیل سازمان بورس طی اطاعیهای از تمدید مهلت
پذیره نویسی این صندوق تا روز یکشنبه آینده خبر داد.

مانع بارگیری کامل واحــد به ویژه در
فصل تابســتان شــده بود که با نصب
نمونه جدیــد یاتاقانهای خود تنظیم،
توانایــی توربین بــرای تحمل جریان
بخار افزایــش یافت و محدودیت تولید
ناشی از یاتاقانها به میزان  ۱۰مگاوات
مرتفع شده است.وی با تاکید بر اینکه
در نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس هم با
نصب سیستم خنککاری هوای ورودی
بر دو واحد گازی حدود  ۳۰مگاوات توان
عملی نیروگاه افزایش یافته است ،اظهار
کرد :در نیروگاه ســیکل ترکیبی قدس
سمنان نیز ارتقای جزیی دو واحد گازی
نیروگاه موجب افزایش هشت مگاواتی
توان عملی این نیروگاه شــده اســت.
مدیر عامل شــرکت برق حرارتی ادامه

رجبی مشهدی با اشاره به این که مشترکان پرمصرف میتوانند
با استفاده از تجهیزات با راندمان باا و نصب پنلهای خورشیدی،
مصارف خود را بهینه کنند ،گفت :همچنین اگر مشترکان خوش
داد :اجرای طرحهــای رفع محدودیت
تولید که با مشارکت سازندگان داخلی
و با استفاده از توان تولید داخل محقق
شده اســت ،ثمراتی از قبیل« :کاهش
نرخ خــروج اضطراری و افزایش ضریب
آمادگــی واحدهــا»« ،افزایش راندمان
واحدها و کاهش مصرف ســوخت» و
«کاهــش آب مصرفــی نیروگاهها» را
در پی داشته اســت.به گفته طرزطلب
همچنین توجیه اقتصادی این طرحها از
آن جهت حائز اهمیت اســت که هزین
های انجام شده نسبت به افزایش توان
حاصل شــده به مراتب بسیار کمتر از
هزینه ســرمایه گذاری مورد نیاز برای
احداث واحد بخار جدید است.وی اظهار
کــرد :طرحهای ارتقای تــوان عملی و
رفع محدویت تولید نیروگاههای رامین
اهواز ،اسامآباد اصفهان ،زاگرس ،شازند
و قدس ســمنان موجب افزایش ۱۱8
مگاواتی توان تولید این واحدها شــده
است.

معاون گازی وزیر نفت:

انتظار داریم از گاز درآمدزایی کنیم
معــاون گازی وزیر نفت گفت :بهعنــوان دومین دارنده ذخایر گازی در
دنیا ،این انتظار وجود دارد که گاز را کمکم از بحث مصرف گرمایشــی
صرف ،به بحث درآمدزایی ســوق داده و درآمدزایی داشــته باشیم.به
گزارش وزارت نفت ،حسن منتظر تربتی گفت :بهدنبال اتفاقهای خوب
پارسال در بخش افزایش تولید پارس جنوبی ،این روزها تولید گاز کشور
به حدود روزانه  ۵میلیون بشکه معادل نفت رسیده است و این سوخت
پاک سهم عمدهای در تأمین انرژی و به تبع آن ،درآمدزایی برای کشور
دارد.وی افزود :تولید محصوات با ارزش افزوده بیشــتر در مجتمعهای
پتروشــیمی و صادرات بــه بازارهای جهانی به مــدد دریافت خوراک
گاز ،مصداق بارز پرهیز از خامفروشــی و نشاندهنده وقوع رخدادهای
قابــل توجه در افزایش برداشــت از میدان گازی پارس جنوبی اســت.
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تصریح کرد :امروز ما گاز را افزون بر
برآورده کردن نیاز مردم در بخش خانگی به تأمین خوراک مجتمعهای
پتروشــیمیها اختصــاص دادهایــم؛ بخش عمــدهای از گاز در صنایع
پتروشــیمی به محصوات با ارزشی تبدیل میشــود که در این روزها
ارزآوری بســیار خوبی برای کشــور دارد.تربتی گفت :اجرای طرحهای
توســعهای صنعت گاز و توسعه گازرسانی افزون بر موارد یادشده و رفاه
مردم ســبب توسعه صنایع وابســته یا همان صنایع خرد میشود و به
کســبوکار کارخانههای کوچک سازنده کااهای مورد نیاز صنعت گاز
رونق میبخشــد.وی ادامه داد :در شرایط سخت ناشی از تحریمها این
صنایع نیز میتوانند افزون بر دســتیابی بــه منافع به حیات خود ادامه
دهند ،ضمن آنکه در کنار توسعه طرحهای گازرسانی ،اشتغالزایی این
صنایع بهبود مییابد.مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران در پایان یادآور
شــد :گاز امروز دو وجهه پیدا کرده اســت؛ هم وجهه تأمین رفاه برای
مــردم و هم وجهه تأمین ارز و درآمد برای کشــور که بهعنوان دومین
دارنده ذخایر گازی در دنیا ،ایــن انتظار وجود دارد که گاز را کمکم از
بحث مصرف گرمایشی صرف ،به بحث درآمدزایی سوق داده و بتوانیم،
زمینههای درآمدزایی گاز را در کشور افزایش دهیم.

مصــرف که میان دو گروه کم مصرف و پرمصرف قرار میگیرند،
بتوانند مصرفشــان را کاهش دهند ،به آنهــا نیز پاداش خوش
مصرفی داده میشــود.وی در خصوص آنکه آیا اجرای طرح برق
امید باعث کاهش درآمدهای صنعت برق نمیشــود؟ گفت :این
طرح ممکن اســت در کوتاه مدت مقداری از درآمدهای صنعت
برق را به دلیل ارائه تخفیف صد درصدی به مشترکان کم مصرف
کاهش دهد اما در بلند مدت ،با توجه به اختصاص میزان مصارف
برق کاهش یافته مشــترکان خانگی به بخــش تولید ،خواهد
توانســت باعث رونق اشــتغال و کارآفرینــی و همچنین بهبود
درآمدهای صنعت برق شــود.به گفته این مقام مسؤول ساانه
حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان برای توســعه تأسیســات صنعت
برق و پاسخگویی به نیاز رو به رشد مصرف برق سرمایه گذاری
میشــود که انتظار داریم با اجرای ایــن طرح مقداری از میزان
ســرمایهگذاریهای مورد نیاز در حوزههای مختلف صنعت برق
کاسته شود.ســخنگوی صنعت برق در پاسخ به این پرسش که
آیــا این تضمینی وجود دارد که این طرح توســط دولت بعدی
نیز اجرا شــود یا خیر؟ گفت :برق امید ،طرحی اقتصادی است و
جنبه سیاســی ندارد و با توجه به نامطلوب بودن شاخص شدت
انرژی در کشور ،همه دولتها به دنبال بهینه سازی مصرف انرژی
بوده و هستند.

راه اندازی بزرگترین پایانه LNG
خاورمیانه تا شش ماه دیگر
کویــت بزرگترین پایانه واردات گاز طبیعی مایع ( )LNGخاورمیانه را در
مارس خواهد گشــود .پایانه الزور بــه کویت امکان می دهد  ۲۲میلیون
تن معادل حــدود  ۳۱میلیارد متر مکعب در ســال  LNGدریافت کند
که تقریبا ظرفیت منطقه را دو برابر می کند.طبق گزارش شــرکت ،BP
انتظار می رود بازار  LNGدر چند دهه آینده که کشــورها از نفت و زغال
ســنگ به سوی انرژی پاکتر روی می آورند ،رشد سریعتری پیدا کند .تا
ســال  ،۲۰۳۵تجارت جهانی  LNGساانه به بیش از  ۱۰۰۰میلیارد متر
مکعب در مقایســه با  ۴۲۵میلیارد متر مکعب فعلی افزایش پیدا خواهد
کرد.کویت یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان است و حدود دو
میلیون بشــکه در روز صادرات نفت دارد اما گاز نسبتا اندکی تولید می
کند .این کشور عضو اوپک  ۱8.۴میلیارد متر مکعب گاز در سال ۲۰۱9
تولید و  ۲۳.۵میلیارد متر مکعب مصرف کرد .طبق آمار بلومبرگ ،کویت
سال گذشــته بزرگترین واردکننده خاورمیانه و چهاردهمین واردکننده
بزرگ گاز در جهان بود.این کشــور حداقل تا ســال  ۲۰۳۰کمتر از یک
سوم از ظرفیت الزور را استفاده خواهد کرد.یکی از منابع آگاه به بلومبرگ
گفت :دولت کویت هنوز درباره نگهداری کشتی که در حال حاضر برای
دریافت  LNGمورد اســتفاده قرار می گیرد پــس از آغاز فعالیت پایانه
جدید ،تصمیمی نگرفته است.شــرکت صنایع نفتی یکپارچه کویت که
زیرمجموعه شرکت کویت پترولیوم است ،مسئول انتخاب شرکت برای
اداره و نگهداری الزور به مدت پنج ســال اســت و ممکن اســت تا چند
هفته دیگر در این باره تصمیم بگیرد .اپراتور شــبکه گاز یونانی دســفا
تنها شرکتی اســت که در این باره پیشنهاد داده است.بر اساس گزارش
بلومبرگ ،شــرکت مهندسی و ساخت و ساز هیوندای و شرکت گاز کره
در سال  ۲۰۱۶برنده قرارداد  ۲.9میلیارد داری ساخت این پایانه شدند.

قاچاق فرآورده های نفتی کاهش یافت
افزایش پدیده قاچاق فــرآورده های نفتی از جمله معضاتی بوده که با
اقدامات صورت گرفته از سوی متصدیان صنعت نفت کنترل و مدیریت
شده است و اکنون شاهد کاهش قاچاق فراورده های نفتی هستیم.با توجه
بــه اختاف فاحش قیمت فرآورده های نفتی یارانه ای در داخل و خارج
از کشور بازار پررونقی برای سوداگری و سواستفاده شبکه های گسترده
قاچاق مهیا شد .کاهش آمار قاچاق فرآورده ها بخصوص بنزین و گازوئیل
که از طرفداران بیشــتری نیز در بین محصوات تولید شــده برخوردار
اســت از مدت ها پیش جزو دغدغه های کشور بوده است.در این مسیر
بعنــوان یک راهکار کوتاه مدت و مقطعی یا باید نرخ فرآورده ها افزایش
می یافت ،یا باید با متوســل شــدن به شــیوه ای دیگر مجراهای اصلی
قاچاق در نحوه توزیع و دستیابی سواستفاده گران کور می شد .به همین
منظور توسعه زیرساخت های نرم افزاری و همینطور اصاح سامانه ها و
فرآیندهــای موجود مورد توجه قرار گرفت که خروجی این کار منجر به
نزولی کردن آمار قاچاق فرآورده ها بخصوص گازوئیل شد.اصاح سامانه
تجارت آسان ،تخصیص ســهمیه به ناوگان حمل و نقل سنگین(دیزل)
مبتنی بر پیمایش ،پایش سیســتمی ســوخت مایع ارسالی و مصرفی
نیروگاهها ،استقرار سامانه فروش سوخت مرزی و ایجاد سامانه ثامن(ثبت
الکترونیکی معامات نفتی) ،از جمله راهکارهایی بوده که شرکت پاایش
و پخش فراورده های نفتی در راســتای کاهــش قاچاق به مرحله اجرا
درآورده است.در خصوص سامانه درخواست فرآورده های نفتی (تجارت
آسان) باید گفت متقاضیان درحوزه های مختلف کشاورزی ،حمل و نقل
دریایی ،تامین منابع آب ،صنایع ،اصناف و معادن و  ...به صورتی شفاف
می توانند به صورت رایگان درخواست خود را در سامانه ثبت و پیگیری
کنند ،این امر درشرایطی محقق می شود که با برقراری ارتباط برخط با
دســتگاه های متولی اعم از وزارت کشاورزی ،وزارت صمت و ...و .دقت
فرآیند تخصیص سهمیه افزایش یافته و درادامه از تخصیص سهمیه مازاد
بر نیاز واقعی جلوگیری شــود .ارتقای ســامانه هوشمند سوخت و آماده
ســازی آن برای طرح تخصیص سوخت مبتنی بر پیمایش نیز در مدت
کوتاهی از ســوی وزارت نفت عملیاتی شد ،همچنین ایجاد سامانه ثبت
الکترونیکی معامات نفتی از دیگر اقداماتی بوده که فرآیندها و استقرار
آن انجام شده است .ازسوی دیگر باید گفت با توجه به اینکه حدود نیمی
از نفت گاز توزیعی در بخش حمل و نقل ســنگین مصرف می شــود با
تغییر زیرساخت کارت هوشمند سوخت در بخش نفت گاز و آماده سازی
آن برای طرح تخصیص ســهمیه سوخت مبتنی بر پیمایش و اجرای ان
از نیمه دوم سال  9۴از جمله اقدامات مهم و موثر در جلوگیری از قاچاق
فرآورده های نفتی بوده است که درادامه با یک تیرو دونشان اجرای این
طرح ضمن محدودیت عرصه جوان قاچاقچیان ،روزانه  ۵میلیون لیتر
نیز صرفه جویی در مصرف نفت گاز صورت گرفته است.
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عضو اتاق بازرگانی ایران؛

کاهش  ۲۵تا  ۳۰درصد تجارت ایران با عراق

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت :ما نسبت به سال گذشته
تجارتما ن با عراق  25تا  30درصد کاهش پیدا کرده است وضعیت
مرز ها هم هم اکنون مشــکل خاصی ندارند و مطلوب است.علی
شریعتی در مورد وضعیت باتکلیف وزارت صمت اظهار داشت :این
وزارتخانه یکی از پر دردسرترین وزارتخانهها به شمار میآید .زیرا
اگر تا دیروز بودجه کشور نفت محور بوده ،اکنون مهمترین نقش را
وزارت صمت دارد .اما پرسش این است که اگر این وزارت از چنین
اهمیتی برخوردار است چرا باتکلیف مانده و به آن دقت و توجه
نمیشود؟ وی ادامه داد :در حال حاضر وزارت صمت در مقایسه
با وزارت نفت در شرایط استراتژیکی است چون یکی از موتورهای
پیشــران است که میتواند به این وضعیت کمک کند و منجر به
ارزآوری در کشور شود .اما زمانی که وزارتخانهای متصدی و وزیر
ندارد ،مســلما کارها در حوزه معاونتی و مدیری انجام میشود .به
همین دلیل میتوان گفت وزارتخانه در یک بیانگیزگی به ســر
میبرد.عضو اتاق بازرگانی توضیح داد :البته در برخی مواقع وزیری
میرود و وزیر دیگر جایگزین آن میشــود و به ثبات میرسد .اما
اکنون سرپرســتی وزارت صمت سر رشــتهای از صادرات ندارد،
هرچند در حوزههــای دیگر مانند معدن تجربــه بهتری دارد و
ایشان در شرایطی سرپرست شدهاند که معدن اولویت ما نیست،
به طوری که میتوانست بهترین گزینه برای معاونت معدن باشد.
این وزارتخانه اسب چموشی است که افراد حرفهای از سوار بر آن
بخش خصوصی چند میلیارد دار ارز باز
نگرداند؟

اختاف  ۲۲میلیارد داری
بانک مرکزی و اتاق بازرگانی
چالشهای ارزی بخش خصوصی و بانک مرکزی
در طول ماههای گذشــته همواره ادامه داشته و
آنچه کــه در حال حاضر بیشــترین توجه را به
خود جلب کرده ،پاســخ به یک ســوال است؛ در
سالهای  ٩۷و  ،٩٨بخش خصوصی چند میلیارد
دار ارز را بــاز نگرداند؟ ،به دنبال از ســرگیری
تحریمهای اقتصــادی آمریکا در ســال ،۱3٩۷
دولت تاش کرد با مدیریت منابع ارزی خود ،راه
را بر کاهش هزینهها و انتقال ارزهای باقی مانده
به کشور هموار کند .هرچند بخش خصوصی نیز
با ایفای تعهــدات ارزی موافقت کرده اما به نظر
میرســد اختاف نظرهای اجرایی هنوز بر جای
خود باقی اســت.در کنار مهلــت در نظر گرفته
شــده برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به
کشور در پایان تیر ماه امسال که با وجود مخالفت
اتاق بازرگانی از ســوی بانک مرکزی اجرایی شد،
میزان ارزهای بازنگشته به کشور نیز یکی دیگر از
محلهای اختاف بوده اســت؛ تا جایی که بانک
مرکزی در آمار ابتدایی خود اعام کرد که حدود
 2۷میلیارد دار ارز صادراتی به کشــور بازنگشته
و اتاق بازرگانی از همــان ابتدا اعام کرد چنین
عــددی را قبول ندارد.آنچه کــه در این اختاف
نظر ،کفه ترازو را به سمت اتاق سنگینتر میکند،
صحبتهای اخیر رییس ســازمان توسعه تجارت
است .حمید زادبوم گفته که از فروردین  ۱3٩۷تا
پایان  ، ۱3٩٨بدون احتساب فرآوردههای نفتی،
گاز و بنزین 2۱ ،هزار و  ۱٨۴صادرکننده ،صادرات
انجام داده اند که حدود  ۱۷میلیارد دار تعهد ایفا
نشده دارند .از سوی بانک مرکزی نیز اعام شده
که از این میزان ،حدود  ۱0هزار صادرکننده کارت
بازرگانی نداشــته اند که مربوط به دیگر بخشها
مانند پیلهوری و مرزنشینی و  ...میشود و برآورد
میشود  25درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده
بــه این بخش مربــوط باشــد .همچنین 2200
صادرکننده کل تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند.
این صحبت به معنای آن است که سازمان توسعه
تجارت عدد موجود در آمارهای خود را حدود ۱0
میلیارد دار کمتر از بانک مرکزی در نظر گرفته
است .در کنار آن از این عدد  ۱۷میلیارد داری نیز
بخش خصوصی سهم کوچکی را گردن میگیرد
و معتقد است مابقی ارزها را باید در محل دیگری
جست و جو کرد.مسعود خوانساری – رییس اتاق
بازرگانــی تهران – در جدیدترین توضیحات خود
گفته که بر اساس آمار ســازمان توسعه تجارت،
 ۱۷میلیارد دار ارز بازنگشته به کشور وجود دارد.
از حدود  2۱هزار صادرات انجام شــده ۱0 ،هزار
صادرات با کارتهای پیله وری یا سایر شیوههایی
که به کارت بازرگانی مربوط نمیشود انجام شده
است و از  ۱۱هزار کارت بازرگانی ،بیش از 2000
صاحــب کارت تمام تعهدات ارزی خود را به طور
کامل اجرایی کردهاند.وی ادامه داد :به این ترتیب
حدود نیمــی از صادرات از طریق کارتهای پیله
وری و سایر شیوهها انجام شده و در میان صاحبان
کارتهای بازرگانی نیز رفع تعهد بیش از 2000
صادرکننده قطعی است .به این آمار باید عملکرد
شرکتهای عمومی و شــبه دولتی بزرگ مانند
برخی پتروشــیمیها یا صنایع فواد را نیز اضافه
کنیم که بخشی از ارز بازنگشته نیز به آنها مربوط
است .به این ترتیب ما معتقدیم کل سهم بخش
خصوصی از ارز بازنگشــته حداکثر پنج میلیارد
دار است که بخشی از آن نیز به واردات موقت و
محدودیتهای تحریم بازمیگردد.

میترسند و یکسری هم به هر طریقی که شده میخواهند سوار
بر آن باشند.شریعتی با اشــاره به وضعیت صادرات کشور گفت:
وضعیت صادرات ما چند جانبه اســت ،زیــرا بحث تحریم که از
گذشته وجود داشــته و خیلی تفاوت نسبت به گذشته ندارد .از
سویی هم مشــکات ما در حوزه صادرات بیشتر مربوط به کرونا
است که دامنگیر دنیا بوده ،البته بحث دیپلماسی و باز بودن مرزها
و امکان ارســال کاا و ...که همواره وجود داشــته است.عضو اتاق
بازرگانی خاطر نشان کرد :در مجموع صادرات ما تغییر چشمگیری
نداشــته اســت ،البته کمی کاهش وجود دارد که آن نیز مربوط
به کل دنیا اســت .اگر میخواهیم بهبودی در شــرایط صادرات
داشته باشــیم ،نیازمند برنامهریزی ،تمرکز و هماهنگی با بانک
مرکزی اســت که میتواند منجر به حل مشکات صادرکنندگان
شود .متاسفانه ما شاهد این مساله نیستیم ،زیرا وزارت صمت که
عهدهدار تجارت و صادرات این مملکت اســت خود در هالهای از
غبار بیخبری قرار دارد.شــریعتی افزود :اکنون این بیبرنامگی بر
کاهش صادرات دامن زده است ،زمانی ما وزیری داریم که موافق
با صادرات نیست که تلکیف مشخصی است ،اما افرادی که در این
بدنه قرار دارند تکلیف خود را نمیدانند .نقش وزیر انسجام است
زمانی که انسجام وجود نداشته باشد نمیتوان کاری پیش برد .این
شرایط باعث شــده برای نمونه تجارت ما با عراق نسبت به سال
گذشته  25تا  30درصد کاهش پیدا کرده است.
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت (صمت)
بیــش از چهار ماه اســت که با سرپرســت
اداره میشــود و این موضــوع باعث انتقاد
خانــه صنعت ،معدن و تجارت ایران شــده،
بهطوریکه هیئت رئیســه این تشکل طی
بیانیهای از رئیس جمهور خواســته معرفی
وزیر صمــت را به عنــوان اولیــن دغدغه
و اولویــت کاری خــود تلقــی کند.اواخــر
اردیبهشــت ماه و بعد از جلسه ستاد تنظیم
بــازار در پی افزایش قیمت نجومی خودرو و
اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت
خودرو مبنی بر افزایش  23درصدی قیمت
خودروهای سایپا و  ۱0درصدی محصوات
ایران خودرو ،رئیس جمهور با صدور حکمی
حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست
وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت منصوب
کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه
کنار گذاشــت .البته حواشی آن روزها به ما
میگفت که علت برکناری رحمانی جدال بر
ســر تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بود که دولت از سال  ٩۶به دنبال آن است،
اما همواره با مخالفت مجلس مواجه شــده
است.حسین مدرس خیابانی بعد از برکناری
رضا رحمانی از ســوی رئیــس جمهور ،به
عنوان سرپرســت وزارت صمت انتخاب شد

ضررباتکلیفی در وزارت صمت
به بخش تولید
و بعــد از حدود دو ماه ،نامــه معرفی او به
عنوان وزیر پیشنهادی صنعت اعام وصول
شد .چهارشــنبه  22مرداد نیز جلسه رای
اعتماد به وزیر پیشــنهادی وزارت صمت در
صحن علنی مجلس برگزار شد ،اما برخاف
انتظارها ،مــدرس خیابانی نتوانســت رای
اعتمــاد مجلس را به دســت آورد .و این بار
جعفر سرقینی ،معاون ســابق امور معادن
و صنایــع معدنی وزارت صمــت ،به عنوان
سرپرســت ایــن وزارتخانه منصوب شــد.
حــاا بیش از یک مــاه از ادار وزارت صمت
با سرپرســت دم میگذرد .امــا هنوز خبری
از معرفی وزیر نیســت .بنابراین باتکلیفی
بلند مــدت این وزارتخانــه عریض و طویل
از طرفــی گمانهزنیهایی مبنی بر ابیگری
برای انتخاب وزیر را در رسانهها ایجاد کرده
و فعاان اقتصادی را گلهمند کرده اســت .تا
جایی که هیئت رئیسه خانه صنعت ،معدن
و تجــارت ایــران طی بیانیهای نســبت به
احتمال افزایش مشــکات تولیدکنندگان و

نابسامانیها در صورت ادامه این روند هشدار
داده و از رئیس جمهور خواسته معرفی وزیر
صمــت را به عنوان اولیــن دغدغه و اولویت
کاری خود تلقی کنــد.در این بیانیه خطاب
به رئیس جمهور آمده« :چنانچه مستحضرید
مهمتریــن وزارتخانه اقتصادی با بیش از ۱۷
شــرکت و ســازمان زیر مجموعه که نقش
تعیین کنندهای در سیاستگذاری و تنظیم
مناســبات اقتصادی خرد و کان کشور دارد
بیش از چهار ماه اســت که بــدون وزیر و با
سرپرست اداره میشود.به طور حتم ادامه این
روند حاصلی جز معطلی و افزایش مشکات
تولیدکنندگان و نابســامانیها و باتکلیفی
مدیران و کارشناســان وزارتخانه و اخال در
فعالیت های مهم وزارتخانه مذکور و فرصت
سوزی به طور مستقیم و نیز اثر منفی ثانویه
در کارکرد ســایر وزارتخانه ها و سازمانهای
دولتی و خصوصی ذی ربط را در پی نخواهد
داشت.جناب آقای رئیس جمهور ،لطفا عنایت
بفرمایید که عدم معرفی وزیر صنعت ،معدن

و تجارت آنهم در بــازه زمانی طوانی و این
مقطع حســاس ،به هر دلیل که باشد توجیه
ناپذیر و حاوی پیام منفی و بسیار نگرانکننده
برای فعاان اقتصادی است.این تشکل فراگیر
صنعتی و معدنی ،ضمن ابراز تاسف عمیق از
عدم معرفی وزیر صمت طی ماههای گذشته،
از جنابعالی استدعا دارد شخصا این موضوع را
به عنــوان اولین دغدغه و اولویت کاری خود
تلقی و هرچه سریعتر نسبت به معرفی گزینه
نهایی وزارت صمت از بین مدیران شایسته و
کارآمد و بی حاشــیه دارای حسن سابقه به
مجلس شورای اسامی اقدام فرموده و بیش
از یکصد هزار واحد تولیدی ،صنعتی و معدنی
کشور را از باتکلیفی رها فرمایید.چنانچه در
یافتن یا گزینش چنین فردی از بین مدیران
محترم شاغل در بخش دولت صعوبتی وجود
دارد ،پیشنهاد میشود با توجه به این که به
لطف خداوند متعال مدیران بسیار شایسته،
فداکار و عاشــق خدمت به کشور در بخش
خصوصی وجــود دارند که فارغ از ماحظات
سیاسی و شــخصی حاضر به فداکاری بوده
و بــرای فرصــت کوتاه خدمــت باقی مانده
دولت تدبیر و امید قبول مســئولیت کرده و
سکانداری این وزارتخانه کلیدی را عهده دار
شوند ،این امکان را نیز مورد توجه قرار دهید.

رییس گمرک اعام کرد

توافقات گمرکی ایران و افغانستان

رییس کل گمــرک ایران اعام کرد :در گفــت وگوی ویدئو
کنفرانســی با رییــس عمومی گمرکات جمهوری اســامی
افغانســتان ،بر تســهیل تجارت دو کشــور ،تبادل اطاعات
گمرکی ،حل مشــکات مرزی و توســعه ترانزیت تاکید شد.
مهدی میراشــرفی اظهار کرد :باتوجه به اراده دو کشور ایران
و افغانستان بر همکاری های راهبردی و در راستای تصمیمات
دو کشور در ماقات های هیأت های عالی رتبه به ویژه سفر
اخیر سرپرســت وزارت خارجه افغانستان به ایران ،مقرر شد
سند جامع راهبردی اقتصادی دو کشور تنظیم شود .برهمین
اساس دو کشور خواستار مشارکت حداکثری گمرکات طرفین
و نقش فعال آنها در تهیه سند مذکور شدند ،در همین راستا
برای تسهیل تجارت گفت و گویی به صورت ویدئو کنفرانس
با رییس عمومی گمرکات افغانســتان داشتیم .وی با اظهار
خرســندی از افتتاح و فعال سازی آزمایشی کریدور ترانزیتی
سه جانبه ایران ،افغانستان و ازبکستان و کریدور چهار جانبه
کتای ،گفت :راه اندازی این دو کریدور مهم ،نشان دهنده عزم
جدی گمرک ایران به ارائه تسهیات گمرکی به منظور تسهیل
ترانزیت از مسیر افغانستان و اتصال کشورهای آسیای میانه به
آب های بین المللی از جمله بنادر خلیج فارس و دریای عمان
(چابهار) است بر همین اساس اجرای حمل و نقل ترکیبی و
تیرالکترونیک به رئیس عمومی گمرک افغانستان در این گفت

تعامل برای رفع
مشکل سامانه
کارت بازرگانی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و عضو
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر تعامل
دســتگاهها برای رفع مشکل ســامانه کارت
بازرگانی تاکید کرد.به گزارش وزارت صمت،
حمید زادبوم در نشست هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران به دفاع از انتقال فرایند کارت

و گو پیشنهاد شد که مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت و
مقرر شــد موضوع به صورت جدی پیگیری شود.معاون وزیر
اقتصاد افــزود :یکی از موضوعات مورد مذاکره در این گفت و
گو بندر چابهار بود که رئیس عمومی گمرکات افغانستان نیز با
تاکید بر اهمیت این بندر برای دولت افغانستان ،آن را بندری
بسیار مهم و حیاتی در حوزه ترانزیت کاا از مسیر جمهوری
اســامی ایران برای دولت افغانستان دانست و کاهش هزینه
ویزا و عوارض ترانزیتــی و تجدیدنظر در جرائم تخلف اداری
در مسیر ترانزیتی کشور ایران از مطالبات طرف افغان بود که
پیگیری موارد خواسته شده از طریق گمرک ایران از سازمان
های ذیربط در دستور کار قرار می گیرد .میراشرفی گفت :در
این گفت و گو ،نحوه تبادل الکترونیکی اطاعات بین گمرکات
جمهوری اسامی ایران و افغانستان مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت و مقرر شــد هماهنگی هــای ازم فنی با در نظر
گرفتن ماحظات امنیتی بین دو کشــور بررسی شود.معاون
وزیر اقتصاد اظهار کرد :موضوع مســاحت زمین اختافی بین
گمرک دوغارون خراســان رضوی و اســام قلعه افغانستان و
آسفالت آن که یک شرکت ایرانی هزینه ساخت آن را متعهد
شــده و نقشــه اجرای آن نیز از مجاری دیپلماتیک به طرف
افغانی داده شده اســت نیز از سوی گمرک ایران مطرح شد
که رئیس عمومی گمرکات افغانســتان قول مســاعدت برای

بازرگانی به ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی
و رتبــه بندی کارت بازرگانــی برای صدور و
تمدید کارت بازرگانــی پرداخت .وی با بیان
اینکــه این اتفاق بر اســاس تکالیف قانونی و
به دنبال توافق صورت گرفته در سال گذشته
میان اتاق ایران و وزارت صمت ،صورت گرفته
است ،افزود :این مساله باید از بهمنماه سال
گذشته توســط قائم مقام وقت وزارت صمت
اباغ شده و باید اجرایی میشد که باتکلیف
مانــده بــود و در نهایت طی توافــق تیرماه
امســال ،مقرر شــد از ابتدای مردادماه سال
جاری رویه صــدور و از  ۱5مرداد ماه تمدید
کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت منتقل

پیگیری موضوع از مقامات دولت مرکزی افغانســتان را اعام
کرد .وی افزود :باتوجه به کمبود باسکول و ایکس ری کامیونی
در گمرک اســام قلعه افغانســتان ،رئیس عمومی گمرکات
افغانستان اعام کرد مقدمات ازم برای استقرار دستگاه های
ایکس ری ،باســکول و تجهیز گمرکات رســمی مشترک در
دســتور کار گمرک افغانستان قرار داشــته و با جدیت آن را
پیگیری خواهد کرد .میراشرفی تصریح کرد :پیشنهاد افزایش
گذرگاه های مرزی بین دو کشــور را برای تســریع تبادات
تجاری به ویژه بازگشــائی بازارچه یزدان در خراسان جنوبی
و تبدیل آن به گمرک رســمی ،به طرف افغان پیشنهاد شد
که رئیس عمومی گمرکات افغانســتان نیز ضمن استقبال از
این پیشــنهاد ،گفت»باتوجه به سیاست های دولت مرکزی
افغانستان مبنی بر انجام تجارت از مبادی رسمی که گمرکات
افغانستان در آن مکان ها حضور دارد در صورت حصول توافق
در این خصوص افغانستان نیز نسبت به استقرار گمرک طرف
مقابــل در مرز یزدان اقدام خواهــد کرد».رییس کل گمرک
ایران در پایان با تاکید بر اشتراکات دو کشور ،اظهار امیدواری
کرد که افغانســتان و ایران دو کشــور با ریشه های مشترک
تاریخی ،زبانی ،فرهنگی و مذهبی هســتند و با تنظیم سند
جامع راهبردی تجاری و گسترش تعامات دو ملت شاهد رشد
و شکوفایی و افزایش صلح و ثبات در منطقه باشیم.

شود.معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه
تجارت ایران با اشــاره به اینکه سامانه جدید
بدون ایراد و اشکال نیست ،بیان کرد :باید اتاق
بازرگانی و وزارت صمت با ســعه صدر نسبت
به رفع مشکات مشارکت کنند و همه باید از
سیستمی شدن امور تجار که هم کم هزینه تر
است و هم سرعت بیشتری در انجام امور دارد
و هم دقت بیشتری نسبت به رویه های دستی
و غیر سیستمی دارد استقبال و حمایت کنند.
ایفای 100درصــدی تعهدات ارزی 2000
صادرکننده
در ادامــه این نشســت رئیس کل ســازمان

توســعه تجارت ایران به آخرین آمار از میزان
عدم بازگشــت ارزهای صادراتی اشاره کرد و
گفت :از فروردین  ٩۷تا پایان  ،٩٨بدون بخش
فرآوردههای نفتــی ،گاز و بنزین 2۱ ،هزار و
 ۱٨۴رکورد صادرکننده  ،صادرات انجام داده
اند و حدود  ۱۷میلیارد دار تعهد ایفا نشــده
دارند که از ســوی بانک مرکزی اعام شــده
که از این میزان ،در حــدود  ۱0هزار رکورد
فاقــد کارت بازرگانی بوده که مربوط به دیگر
بخشهــا مانند پیلهوری و مرزنشــینی و ...
میشود و برآورد میشــود  25درصد از کل
تعهدات ارزی ایفا نشــده به این خش مربوط
باشد.
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گزیده خبر
رییس هیات عامل ایمیدرو اعام کرد:

عزم شرکتهای معدنی برای حمایت از
سهامداران بورس
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از عزم شــرکتها
و صنایع معدنی بــرای حمایت از بازار ســرمایه و
سهامداران آن خبر داد.خداداد غریب پور در حاشیه
نشست نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با
صدا و سیما با اشاره به نشست دو روز گذشته ایمیدرو و شرکتها و صنایع
معدنی با رئیس سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
این نشست به تشــکیل صندوقهای بازارگردانی و الزام بنگاهها به داشتن
صندوقهای بازارگردانی از ســوی سازمان بورس منجر شد.وی اضافه کرد:
پس از این نشست صندوقهایی که بازارگردان داشتند فعاانه عمل کردند
و در سایر شــرکتها هم به ایجاد بازارگردان اقدام کرده ایم به گونهای که
در دو روز گذشــته ،بازار سرمایه به روند مثبت بازگشت و سهامداران خرد
از این امر راضی هســتند.رییس هیات عامل ایمیدرو بیان کرد ۶0 :میلیون
ســهامدار در بورس داریم که وظیفه ما حمایت از این ســهامداران است و
حمایتهایی که انجام شده در راســتای سیاستهای دولت صورت گرفته
است.غریب پور افزود :همچنین پیشنهاد شد سایر شرکتها و هلدینگهای
بزرگ کشــور ،بازارگردانی کنند تا از افت ناگهانی بازار ســرمایه جلوگیری
شود.وی گفت :پیشــنهاد دیگری که سازمان بورس هم بر آن اصرار داشت
تشکیل شرکتهای سهامی عام پروژه است که خوشبختانه در شرکتهای
زیرمجموعه ایمیدرو نخستین شرکت سهامی عام پروژه را ایجاد کردیم که
براساس آن ،منابع مالی جامعه برای اجرای طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی
جمع میشود که اگر این اقدام در سایر بنگاهها انجام شود به رونق تولید و
بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

بازدید مهندس مارحمان از پروژه های
مجتمع گلگهر
بــا توجه به قطع همکاری پیمانــکار خارجی پروژه
نصب اســتکر ریکایمر به دلیل تحریمها ،نصب و
راهاندازی تمامی تجهیزات پروژه توســط نیروهای
متخصص داخلی انجام شــده است.امروز ،مهندس
مارحمان مدیرعامل شــرکت معدنــی و صنعتی
گلگهر به همراه جمعی از معاونین و مدیران شرکت از راهاندازی آزمایشی
دو طرح آماده بهرهبرداری و افتتاح رســمی در این شــرکت بازدید نمود.به
گــزارش روابطعمومی و امور بینالملل شــرکت معدنی و صنعتی گلگهر،
مهنــدس مارحمان ابتدا به بازدید از پروژه احداث پایل دوم ســنگ آهن
شکســته و نصب استکر ریکایمر پرداخت.این پروژه که یکی از بزرگترین
ریکایمر سنگ آهن خاورمیانه است با سرمایهگذاری  ۷میلیون یورو و ۴20
میلیارد ریال به اجرا درآمــد که به دلیل تحریمهای خصمانه بینالمللی و
قطع همکاری پیمانکار خارجی ،تامین با مشــکات عدیده سختافزاری و
نرمافزاری نظیر کســری نقشههای اجرایی و قطعات ،ایرادات ساخت و عدم
دسترســی به برنامههای کنترلی و ....مواجه شده بود و سرانجام به دستور
مدیریت ارشــد شــرکت و با اعتماد به نیروهای متخصص داخلی توســط
معاونت فنی مهندســی مجتمع گلگهر و مدیریت اصاح خطوط با هدف
حمایت از شــرکتهای توانمند داخلی و بومیسازی ،نصب و راهاندازی این
نوع تجهیزات که دارای بهروزترین تکنولوژی موجود در این زمینه میباشد
با هزینه بسیار پایینتر راهاندازی و در اختیار بهرهبردار کارخانه تغلیظ قرار
گرفت .این ریکایمر با ظرفیت اســمی  3،250تن بر ســاعت خوراکدهی
میباشــد .از جمله اهداف اجرای این پروژه اختاط مناسب خوراک ورودی
و کاهش چشــمگیر نوسانات کیفی و نتیجتاً افزایش راندمان خطوط تولید
کنســانتره میباشد.پروژه بعدی که مورد بازدید امروز مهندس مارحمان و
معاونین شــرکت گلگهر قرار گرفت ،پروژه احداث تیکنر مرکزی مجتمع
گلگهر و اجزای وابسته بود که با هدف بازیابی آب از جریان باطله طرحهای
توسعه خطوط کنسانتره مجتمع تعریف شده است .این پروژه شامل طراحی،
مهندســی ،تامین و اجرای یک دســتگاه تیکنر از نــوع تیکنرهای با نرخ
تهنشینی باا و اجزای وابسته میباشد.

ترانزیت ۲۰هزارخودرو در نیمه نخست
شهریور ماه
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از تخلیه و بارگیری حجمی افزون بر
 20هزار دستگاه خودرو طی نیمه نخست شهریورماه در بنادر و دریانوردی
بندرلنگــه خبر داد و گفت :این بندر به عنوان قلب تپنده ترانزیت خودروی
ایران و چهار راه ترانزیت خودرو به کشورهای آسیای میانه مورد توجه است.
به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان ،مولفه هایی
نظیر موقعیت مناسب جغرافیایی و توانمندی های ناوگان ترابری ،تفکیک
اســکله تخلیه و بارگیری خــودرو از دیگر کااها ،کاهش هزینه های حمل
و نقل دریایی ،حذف زمان انتظار شــناورهای ترانزیتــی ،ارائه خدمات 2۴
ســاعته کلیه عملیات های دریایی و بندری و افزایش پســکرانه های مورد
استفاده در این عملیات ،از یک سو همچنین کاهش تشریفات اداری و بهره
برداری از سکوی ویژه بارگیری خودرو و تکیه بر توان نیروی انسانی جوان،
متخصص و کارآمد در کنــار همدلی و وحدت روحیه ارگان های همکار از
سوی دیگر؛ بندرلنگه را بعنوان قلب تپنده ترانزیت خودروی کشور و درگاه
تجارت کشورهای آســیای میانه مورد توجه قرارداده است“.قاسم عسکری
نسب» مدیر اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با اشاره به ترانزیت 20
هزار خودرو در نیمه نخست شهریورماه سال جاری اظهارداشت :با بازگشایی
مرزهای کشورهای آسیای میانه و الکترونیکی شدن مرزهای اقلیم کردستان
عراق ،ترانزیت خودرو در این بندر شــتاب گرفته است.عسکری نسب خاطر
نشــان کرد 20 :هزار دســتگاه خودرو طی نیمه اول شهریورماه امسال در
بنــادر و دریانوردی بندرلنگه تخلیه و بارگیری شــد که این امر مبین این
موضوع است که بندرلنگه بعنوان کانونی امن برای ترابری دریایی و زمینی
این کاا به کشور های آسیای میانه محسوب می شود .وی افزود :تاشهای
کلیه ارگانهای همکار و کارگزاران بخش خصوصی سبب شده تا اداره بنادر
و دریانوردی بندرلنگه جایگاه نخست از حیث عملیات ترانزیت خودرو را در
بین دیگر بنادر ایران به خود اختصاص دهد.این مقام مسئول با بیان اینکه
به صورت میانگین روزانه  2هزار دستگاه خودرو از  ۱۷فروند شناور لندینگ
کرافت و باری کوچک (دوبه) و یک فروند کشتی رو -رو در این بندر تخلیه
می شود تصریح کرد :همین امر سبب شده بندر لنگه روزانه پذیرای حدود
 200دستگاه تریلر ســواری کش و  ۱50دستگاه کامیون جهت حمل این
خودروهای ترانزیتی به کشورهای آسیای میانه باشد.
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بانک مرکزی تاکید کرد؛

لزوم دریافت وجوه نقد مشتریان بانکها
بارعایت کامل ماحظات بهداشتی
بانک مرکزی اعام کرد :تمام بانکها و موسســات اعتباری غیربانکی باید با
ایجاد باجه مخصوص و رعایت کامل ماحظات بهداشتی و مراقبتی در شعب
نسبت به دریافت وجوه نقد مشتریان و مراجعهکنندگان اقدام کنند.به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی ،این بانک پیرو بخشنامههای قبلی در خصوص
ضرورت انجام عملیات نقدی در شعب بانکها در دوران شیوع ویروس کرونا،
در بخشنامه ای تاکید کرد؛ تمام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم
به دریافت وجوه نقد مشتریان و مراجعهکنندگان میباشند و این امر باید با
ایجاد یک باجه مخصوص و رعایت کامل ماحظات بهداشتی و مراقبتی در
شعب به انجام برسد.

پرداخت  2083فقره تسهیات حمایتی
بانک آینده به ارزش بیش از 329
میلیارد ریال
بانک آینده ،از کســبوکارهایی که بهدلیل شرایط
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی
خود ،آســیب دیده اند ،با اعطای تسهیات ،از آن ها
حمایــت کرد.بانک آینده با هدف کمک به صاحبان
کسبوکارهای آسیبدیده ناشی از همهگیری کرونا
و بهمنظور حفظ رونق اشتغال و جبران بخشی از خسارات عملیاتی واحدهای
تولیدی کشور تا تاریخ  ،1399/06/25تعداد  3704فقره تسهیات به ارزش
بیش از  708میلیارد ریال معرفی شــده به بانک را در دستور کار خود دارد.
گفتنی اســت؛ از تعداد  3704فقره تســهیات معرفی شده به بانک آینده،
تعداد بیش از  2083فقره ،تســهیات خود را دریافت کردند که ارزش کل
پرداختی این تســهیات ،حدود مبلغ  329میلیارد ریال است.پرونده های
سایر واحدهای تولیدی معرفی شده به بانک نیز در اسرع وقت در حال بررسی
است که پس از تکمیل و مطابقت با ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ایران ،تسهیات
حمایتی آن ها نیز پرداخت می شود.بانک آینده با توجه به اولویتهای خود،
مبنــی بر حمایت از فعاان اقتصادی و افزایش تولید و اشــتغال ،برنامههای
هدفمندی را در جهت تأمین مالی شــرکتهای خرد و متوســط ،به اجرا
درآورده است که کماکان ادامه دارد.

خدمات ویژه برای کاربران همراه بانک
ورود با اثر انگشــت و خوانش شماره کارت از طریق
دوربین تلفن همراه ،از جمله امکانات ویژه در همراه
بانک جدید بانک مســکن اســت.به گزارش پایگاه
خبری بانک مسکن – هیبنا  ،همراه بانک به مشتری
این امکان را می دهد که از طریق نصب برنامه روی
گوشی تلفن همراه خود ،از انواع خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کند.
در بانک مســکن امنیت مبادات بانکی مشتریان بسیار مهم بوده و با توجه
به این موضوع و همچنین رضایت مشــتریان ،فضایی جدید بر اساس نتایج
حاصــل از ارزیابی تجربه کاربران به شــکل تکامل یافته ای در برنامه همراه
بانک جدید مسکن طراحی شده است .در این نسخه جدید عاوه بر امکانات
قبلی ،دو گزینه «پیشخوان» و «اطاعات شعب» بدون نیاز به وارد کردن رمز
عبور اضافه شده که عاوه بر آسان کردن دسترسی به این موارد ،پاسخگوی
دسترسی مکرر کاربران در اسرع وقت است.در قسمت «شعب» کاربران می
توانند اطاعات شــعبه مورد نظر خود را جست و جو کنند و یا نزدیکترین
شــعبه به موقعیت فعلی خود را پیدا کنند.در بخش پیشخوان نیز مشتری
می تواند از خدمات عمومی ،خرید شارژ ،پرداخت اقساط ،مسکن به مسکن،
پرداخت قبض ،موجودی و پذیره نویسی و شارژ برچسب الکترونیکی عوارض
آزادراهی ( )ETCاستفاده کنند .افزون بر این یکی دیگر از قابلیت های جدید
در راســتای کاربر پسند بودن همراه بانک ،قابلیت احراز هویت با اثر انگشت
است .این امکان که ضمن کاربرپسندبودن و سهولت نسبت به وارد کردن رمز
معمول ،سطح امنیت تراکنشهای انجام شده با این درگاه را ارتقاء میدهد.
در این نسخه امکان ارسال پیام به کارشناسان همراه بانک از طریق صندوق
پیام نیز فراهم شده است.عاوه بر این ،پس از ورود به بخش پیشخوان کاربر
میتواند کارتهای خودشامل کارتهای بانک مسکن و سایر بانکها را اضافه
کند؛ تنها با این تفاوت که ســرویسهای قابل ارائه به کارت ســایر بانکها
محدودتر است.از دیگر قابلیت های این نسخه ،امکان اشتراک گذاری رسید
تراکنش هااز طریق رسانه های اجتماعی است.
اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات اعام کرد

 7طرح پژوهشی بانک توسعه صادرات
ایران در سال 99
اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات
جدیدترین اولویت¬های پژوهشی این بانک را برای
اطاع محققین و پژوهشگران عاقه مند برای سال
 99اعام کرد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه
صادرات ایران ،محورهای پژوهشی ذکر شده شامل
برآورد نیروی انســانی مورد نیاز بانک بر مبنای کارســنجی ،بررسی روش
های نظام تطبیق و کنترل ریســک تطبیــق در اگزیم بانک دنیا و بانکهای
داخلی و ارائه راهکار مناســب برای بانک توســعه صادرات ،طراحی مدل و
چارچوب اعتبارســنجی و تعیین سقف اعتباری بانکهای کارگزار ،پژوهش
در خصوص جایگزینی قراردادهای عقود اســامی در تسهیات تامین مالی
اعتبار خریدار ،می شود.طراحی و ارائه ساختار کارکردی مناسب بانک توسعه
صــادرات به عنوان اگزیم بانک ایران و ارائه قانــون خاص اگزیم بانک ،ارائه
مدل اعتبارسنجی شرکتهای کوچک و متوســط( )SMEاز دیگر اولویت
های پژوهشی است که از طرف اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه
صادرات ایران اعام شــده است.یادآور میشــود ،پژوهش درخصوص امکان
تخفیف زود پرداخت در قراردادهای ســلف و خرید دین همانند قراردادهای
فروش اقساطی ـ فقط در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد قابل انجام است.
پژوهشــگران عاقهمند میتوانند پیشــنهادهای خود را در قالب طرحنامه
پیوســت تکمیل و حداکثر تا تاریخ  1399/07/03بــه اداره کل پژوهش و
مدیریت ریســک واقع در خیابان وزرا خیابان بیست و یکم پاک  18ارسال
یا از طریق سامانه ساتع بارگذاری نمایند .ضمنا پژوهشگران میتوانند در بازه
زمانی تعیین شــده (حداکثر تا  )1399/07/03در صورت هرگونه سئوال با
شماره  81922180تماس حاصل کنند.
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نرخهای ارز در بازار ،اقتصادی نیستند

دولــت امریکا ایجاد التهــاب در بازار ارز را کلید زد /امکان فروش ارز صادرات به صرافیهای مجاز فراهم شــد /نرخها اقتصادی
نیستندرییس کل بانک مرکزی اظهار داشت :بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه ،در راستای تسهیل و تسریع سریع
تامین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمیها ،فوادیها و معدنیها اعام کرد که آنها نیز میتوانند ارز حاصل از صادرات
خود را عاوه بر صرافیهای بانکی ،مستقیما در صرافیهای مجاز جهت واردات کاا باید دارای تخصیص ارز بفروشند .عبدالناصر
همتی در پســت اینستاگرامی خود نوشــت :از چند هفته پیش دولت امریکا با طرح لغو تمام معافیتهای تحریمی و راهاندازی
ماشین تبلیغاتی خود توسط رسانههای وابسته آخرین تاشهای خود را برای ایجاد التهاب در بازار ارز کلید زد.وی ادامه داد :به
نظر نمیرســد اقدامات دیگری برای استفاده در فشار حداکثری باقی مانده باشد .امریکا از این کار بیشتر هدف تبلیغاتی دارند.
طبیعی است که نوسان گیران و سود جویان در بازار ارز برای بهرهگیری از فضای تبلیغاتی تاش ازم را به عمل بیاورند.همتی
تصریح کرد :همانگونه که قب ً
ا گفتم ثبات بازار برای بانک مرکزی اولویت دارد و لذا در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین
اقدام و اجازه آربیتراژ و نوسان گیری نخواهد داد.رییس کل بانک مرکزی افزود :بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه،
در راستای تسهیل و تسریع سریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمیها ،فوادیها و معدنیها اعام کرد که آنها
نیز میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را عاوه بر صرافیهای بانکی ،مستقیما در صرافیهای مجاز جهت واردات کاا باید دارای
تخصیص ارز بفروشــند.وی یادآور شــد :قب ً
ا هم گفتم نرخهای ارز در بازارهای اقتصادی نیستند و دوام خواهد داشت .امیدوارم
مردم عزیز دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند.

صندوق توسعه ملی آماده حمایت
از بورس شد
بعد از آن که قرار شد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار
ســرمایه اختصاص پیدا کند اکنون مسووان صندوق در این رابطه اعام آمادگی
کردهاند.طی هفتههای اخیر بود که قالیباف رئیس سازمان بورس اعام کرد با
پیگیری وزارت اقتصاد به دنبال انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به
صندوق تثبیت بازار هستند.بعد از آن ربیعی سخنگوی دولت نیز تاکید داشت
که منابع به زودی وارد صندوق تثبیت بازار میشــود که قرار بود از ابتدای هفته
جاری انجام شود.اما بعد تصمیم گیری که در رابطه با منایع صندوق توسعه ملی
برای آمدن به بازار ســرمایه شد ،تازه ترین اعام مسووان صندوق توسعه ملی از
این حکایت دارد که آماده سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه هستند.
بر این اســاس صندوق در راستای اجرای مفاد تکالیف قانونی و به منظور حمایت
و تقویت بازار سرمایه آمادگی خود جهت سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار
ســرمایه اعام کرده است.گرچه فعا جزئیاتی از جلسهای که ظاهرا برگزار شده
و صندوق توســعه ملی آمادگی خود را اعام کرده منتشر نشده است اما پیش از
این منابع مطلع به ایســنا گفته بودند که طبق مذاکرات صورت گرفته قرار است
از حسابهای ریالی صندوق توســعه ملی که نزد بانکها قرار دارد منابعی برای
ورود بــه صندوق تثبیت بازار اختصاص پیدا کند و بحث در رابطه با رقمی حدود
 10هزار میلیارد تومان بود .این در حالی اســت که ظاهرا رقم سرمایه گذاری از
همین  10هزار میلیارد تومان ممکن اســت کمتر باشد.هر ساله بخشی از درآمد
نفت به حســاب صندوق توســعه ملی واریز می شــود که از منابع آن به صورت
ریالی و ارزی در قالب تســهیات در اختیار متقاضیان مشــمول قرار می گیرد.
این در حالی اســت که از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت
تسهیات ریالی اختصاص پیدا میکرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای
سال  1393از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانکهای عامل پرداخت شد.
اما از ابتدای ســال  1394و در اجرای حکم ماده ()52قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ( )2صندوق نسبت به سپردهگذاری
ریالی در بانکهای دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیات ریالی به طرحهای
اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.

شاخص بورس  39هزار واحد رشد کرد
شاخص بورس در جریان معامات دیروز بازار سرمایه با ثبت رشد 39هزارواحدی،
در ارتفاع یکمیلیون و 704هزار واحد قرار گرفت .در جریان دادوستدهای دیروز
بازار ســرمایه بیش از 17میلیارد و 356میلیون سهم و حقتقدم بهارزشی بالغ بر
17هزار و 816میلیارد تومان در بیش از 2میلیون و 155هزار نوبت مورد دادوستد
قرار گرفت و شــاخص بورس با رشد 39هزار و 505واحدی در ارتفاع یکمیلیون
و 704هزار و 98واحد قرار گرفت.بیشــترین اثر مثبت بر دماســنج بازار سهام در
روز جاری به نام نمادهای معاماتی شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
فواد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران شــد و در مقابل شرکتهای بانک
پارســیان ،گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و سایر اشخاص بورس انرژی با افت
خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.شاخصهای اصلی بازار هم دیروز
روند مثبتی را ســپری کردند به طوری که شــاخصهای قیمت(وزنی  ارزشی)
 10361واحد ،کل(هموزن)  2102واحد ،قیمت(هموزن) 1378واحد ،آزاد شناور
52749واحد ،و شاخصهای اول و دوم نیز به ترتیب  33957و 59395واحد رشد
کردند.بر اساس این گزارش ،در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله  2میلیارد و
441میلیــون ورقه بهارزش 5هزار و 418میلیارد تومان در 729هزار و 170نوبت،
شــاخص فرابورس (آیفکس) 469واحد رشد کرد و در ارتفاع 17هزار و 920واحد
قرار گرفت.در این بازار هم دیروز بیشــترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام
نمادهای معاماتی سنگآهن گهر زمین ،بیمه پاسارگاد و پتروشیمی مارون شد و
در مقابل شرکتهای سرمایهگذاری مدیریت انرژی امید تابان هور ،نیروگاه زاگرس
کوثر و گروه کارخانجات صنعتی تبرک بیشــترین اثر منفی را بر این شاخص به
نام خود ثبت کردند.
مدیر مالی فرابورس اعام کرد:

اختصاص  ۵0میلیارد تومان منابع بازارگردانی
برای نماد فرابورس
مدیر مالــی فرابورس از اختصاص  50میلیارد تومان منابــع بازارگردانی برای نماد
فرابورس ،خبر داد.به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار ،نرگس احمدی از افزایش
منابع بازارگردانی نماد معاماتی «فرابورس» تا ســقف  50میلیارد تومان خبر داد و
اظهار داشت :فرابورس ایران با توجه به مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای
عالی بورس با هدف تعادلبخشی به بازار ،ارتقای نقدشوندگی ،تحدید دامنه نوسان
و تنظیم عرضه و تقاضای بازار تصمیم گرفته است منابع بازارگردانی نماد فرابورس
را تا ســقف  50میلیارد تومان افزایش دهد.مدیر مالی فرابورس ایران انجام عملیات
بازارگردانی در سهام مختلف را اقدامی ضروری از سوی ناشران بورسی و فرابورسی به
منظور ایجاد تعادل و عمق بخشیدن به بازار عنوان کرد و گفت :عملیات بازارگردانی
باید با سرمایه و توان تخصصی و تحلیلگری کافی از سوی بازارگردان صورت گیرد
تا موجب کاهش محدودیتهای موجود در معامات سهام از جمله تشکیل صفهای
خرید و فروش طوانی شود.وی همچنین اعام کرد :فرابورس ایران به عنوان ناشری
که سهام آن در بازار معامله میشود ،دستیابی به تعادل در بازار را از طریق عملیات
بازارگردانی مهم دانسته است و هماکنون با افزایش منابع بازارگردانی در تاش است
تا نقدشوندگی نماد معاماتی فرابورس بیش از پیش حفظ شود.

«ماشه» بهانه جدید دالها برای گرانی دار

درحالی دالها ســعی دارند بهبهانه فعالشدن مکانیسم
ماشــه فضای بازار ارز را بیش از این متشنج کنند که حتی
اگر این مکانیسم فعال هم شود اتفاق جدیدی رخ نخواهد
داد چراکه در گذشته بهلطف آمریکا مشمول تمام تحریمها
شدهایم .افزایش قیمتها در بازار ارز درحالی همچنان ادامه
دارد که بازارساز سعی دارد با مدیریت عرضه و تقاضا کمی
از تنش ارزی بکاهد و اختاف قیمت ارز آزاد و رسمی را نیز
به حداقل برساند.صبح دیروز برخی اخبار سیاسی موجب
شــد فضای بازار ارز ملتهب شــود و نرخ دار در معامات
فردایی از  27هزار و  200تومان هم عبور کند و بهدنبال آن
نرخ ارز در صرافیهای بانکی نیز افزایش یافت و به  27هزار و  200تومان رسید.اما
افزایش قیمت ارز در معامات فردایی ســاعتی بعد متوقف شد و مسیر قیمتها در
بازار طا و ارز نزولی شد تا جایی که دار در معامات نقدی  26هزار و  800تومان
و در معامات فردایی  26هزار و  900تومان قیمت خورد.از مهمترین دایل تشدید
نوســانات در بازار ارز بهاذعان فعاان ارزی حاضر در خیابان فردوســی ،تهدیدهای
آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشــه از هفته آینده است.صرافها و فعاان
بازار ارز میگویند :احتمااً تا هفته آینده فضای بازار ارز مانند روزهای قبل با نوسان
قیمتی همراه باشــد اما بعد از آن با کاهش التهابــات ،کاهش قیمتها را خواهیم
داشت.یکی از صرافها به خبرنگار تســنیم میگوید :هفته قبل صرافیهای بانکی

با ثبــات قیمت موجب افزایش اختاف نرخ ارز با بازار آزاد
شــدند و همین موضوع باعث تحریک مجدد بازار همزمان
با کاهش شاخص بورس بود.آنطور که بازاریها میگویند
جو روانی منفی در بازار موجب شــد در روزهای قبل مردم
عادی با ســرمایههای خرد که بعضاً از بورس بیرون آورده
بودند ،راهی بازار ارز شوند.اما نکته مهم این روزهای بازار ارز
جو منفی است که بین خریداران ارز وجود دارد؛ نگرانیها
از تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعالســازی مکانیسم ماشه
موجب شده است برخی بر طبل گرانیها بهخصوص گرانی
قیمت ارز بکوبند و از آب گلآلود ماهی بگیرند.درحالی که
حتی اگر تهدید آمریکا عملی و مکانیسم ماشه اجرایی شود باز هم تغییری در فرایند
اجرایی و مبادات مالی کشورمان صورت نمیگیرد چراکه قب ًا شدیدترین تحریمها
اعمال شده اســت و آنچه این روزها از سوی مقامات آمریکایی اعام میشود صرفاً
تهدیدهای توخالی اســت که در واقعیت اثری برای ایران و مردمش ندارد.برخی از
فعاان اقتصادی معتقدند :در شــرایطی که هر روز با تهدیدهای آمریکا برای تحریم
روبهرو هستیم باید با برنامهریزی و هماهنگ به مقابله با تحریمها روی بیاوریم.آنها از
بانک مرکزی میخواهند که اجازه نقل و انتقاات را مجددا ً به شبکه صرافیها بدهد
تا بهصورت چریکی با تهدید و تحریمهای آمریکا مبارزه کنند .صرافیها تأکید دارند
که هرچه شبکه گستردهتر باشد امکان آسیبپذیری کمتر میشود.
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بحران برگزیت؛

قمارجانسونباایحهقانونشکن

«بوریس جانســون» نخســت وزیر انگلیس در حالی به لطف برخورداری حزبش از
اکثریت قاطع کرسیهای مجلس عوام ،موافقت اولیه قانونگذاران را در خصوص ایحه
جنجالی بازنگری توافق برگزیت کسب کرد که اعتراضهای داخلی به این ایحه باا
گرفته و استیضاح او دور از احتمال نیست.زمانی که بوریس جانسون با کسب پیروزی
چشمگیر در انتخابات سراسری آذرماه ســال گذشته سکان دولت را بهدست گرفت
کمتر کسی فکر میکرد که برگزیت دوباره با بحران روبرو شود.جانسون پس از آنکه
«ترزا مــی» در چندین نوبت موفق به تصویب پیشنویس توافق برگزیت در پارلمان
نشد و موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به لطف کارشکنی نمایندگان عمدتا مخالف
برگزیت به تاخیر افتاد ،ســکان یک دولت ائتافی و نیمه جان را بر عهده گرفت .او
مرداد ماه سال گذشته در انتخابات درون حزبی ،رقیب اصلی خود یعنی جرمی هانت
وزیر امور خارجه وقت انگلیس را کنار زد تا حزب محافظهکار را با  ۱۰کرسی کمتر از
تعداد مورد نیاز برای تشکیل دولت مستقل تحویل بگیرد .این هم البته از میراث سوء
مدیریت «ترزا می» بود که دو ســال پیش ،در قمار برگزاری انتخابات زودهنگام ناکام
ماند و به ائتاف با حزب تندرو اتحادگرای دمکراتیک ایرلند تن داد.جانسون در طول
چهار مــاه تاش زائد الوصفی را برای جلب موافقت پارلمان و اجرای برگزیت صورت
داد تا ناگزیر دســتور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد .او بر خافش سلفش
موفق شــد تا با کسب  ۸۰کرسی بیشــتر از حزب کارگر ،رکورد حزب محافظهکار را
در انتخابات ســالهای اخیر جابهجا کند.جانسون بدون فوت وقت توافق برگزیت را با
اندکی اصاحات از ســد پارلمان عبور و  ۱۱بهمن ســال گذشته به  ۴دهه روابط در
همتنیده با اتحادیه اروپا پایان داد .طبق توافق به عمل آمده انگلیس تا پایان امسال
(میادی) در چارچوب دوره گذار تابع قوانین اتحادیه اروپاست .دو طرف مایل هستند
تا پیش از پایان این دوره درباره آینده همکاریهای تجاری و امنیتی به توافق برسند.
اما با گذشت  ۷دور از مذاکرات و فقط سه ماه مانده به پایان سال ،گزارشها از اختاف

نظر دو طرف و پیشــرفت کند گفتوگوها حکایت دارد .بوریس جانســون حاضر به
تمدید دوره گذار نیســت و میشل بارنیه نماینده اتحادیه اروپا در امور برگزیت ،بعید
میداند که طرفها در مهلت باقیمانده به توافق برسند.دو طرف همچنان در خصوص
طیف وسیعی از مسائل ،از جمله دسترسی صیادان اتحادیه اروپا به مناطق ماهیگیری
غنی انگلیس ،نقش دیوان دادگستری اروپا در اختافهای طرفین و تبادل دادهها در
تحقیقات پلیس اختاف نظرهای جدی دارند.جانسون که با وجود فشارهای اقتصادی
ناشــی از بحران کرونا و برگزیت به خوبی از نتایج فاجعهبار عدم توافق با اتحادیه اروپا
آگاه اســت ،دســت به قمار تازهای زده که میتواند به اعتبار او و کشورش لطمه وارد
کند.او دوشنبه شب موفق شد ایحهای را که این روزها با طرح قانون شکن از آن یاد
می شود و حتی در میان اکثریت هم حزبیهایش شکاف و اختافاتی را ایجاد کرده با
اختاف  ۷۷رای از نخستین سد پیش رو قبل از تبدیل شدن به قانون عبور دهد.روند
بررسی این ایحه پس از موافقت اولیه مجلس عوام هفته آینده با بررسی یک اصاحیه
دنبال خواهد شد و هرگونه تغییرات مرتبط با توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
را منــوط به موافقت دوباره پارلمان خواهد کرد.توافق اولیه نمایندگان مجلس عوام با
ایحه پیشــنهادی بوریس جانسون عاوه بر این باید به تایید لردها در مجلس اعیان
پارلمان برســد که پیشتر مخالفت خود را نسبت به کاهش اعتبار انگلیس در عرصه
بینالملل در صورت زیر پا گذاشــتن تعهدات امضا شده در توافق برگزیت اعام کرده
بودند.بوریس جانسون پس از تصویب این ایحه بر اهمیت رای نمایندگان تاکید کرد
و چنیــن اقدامی را برای حفظ تمامیت سیاســی و اقتصادی انگلیس ازم و ضروری
برشمرد.نخســت وزیر انگلیس از سوی دیگر اتحادیه اروپا را متهم کرد که از ترتیبات
فراهم شده برای تضمین صلح در ایرلندشمالی به عنوان «اهرمی» در مذاکرات تجاری
جاری اســتفاده میکند .به گفته جانسون ایحه پیشنهادی وی نوعی ضمانت است
که انگلیس تنها در صورت عدم توافق با اتحادیه اروپا به آن متوسل خواهد شد.برخی

«مصطفی الکاظمی»:

عراق در شرایط سختی بسر می برد

نخســت وزیر عراق اعام کرد که برای تحقق اصاحات در این کشور که در شرایط سختی بسر می
برد تاش می کند.به گزارش المیادین« ،مصطفی الکاظمی» نخســت وزیر عراق اعام کرد که برای
تحقق اصاحات در این کشور تاش می کند.وی افزود :سیاستمداران عراقی باید متوجه این مطلب
باشند که عراق در شرایط سختی بسر می برد اما اراده ما برای تغییر این شرایط قوی است.الکاظمی
در سخنانی در خصوص انتصاب افراد جدید به پست های دولتی که واکنش گروه های سیاسی را به دنبال داشته است گفت :این
تغییرات ضروری برای انسجام در روند اداری و قانونی انجام شد ،به طوری که مدت زمان قانونی و رسمی برخی از مسئوان به پایان
رسیده بود و برخی از این افراد فراتر از سقف زمانی مشخص شده در سمتهای مذکور حضور داشتند ،همچنین اقدام مذکور برای
ایجاد تغییرات کیفی در این نهادها انجام نشد.وی اعام کرد که این تغییرات بر اساس سهم خواهی های حزبی صورت نگرفته است.
نخست وزیر عراق روز دوشنبه در بخشهای مهم مالی و اقتصادی دست به تغییر و تحول و انتصاب افراد جدیدی زد و شماری از
مقام های این بخش ها را برکنار کرد.

تحیلگران بر این باورند که شکست مذاکرات تجاری میان دو طرف ،دولت محافظهکار
انگلیس را بر آن داشــته تا با دســتاویز قرار دادن اختافات موجود ،بحث یک توافق
جدید را دســت کم بر سر برخی محورها از جمله مرز ایرلند به میان بکشد.بر اساس
توافق برگزیت ،پیش بینی شــده است که ایرلند شمالی به مدت چهار سال برخی از
مقــررات اتحادیه اروپا را رعایت خواهد کرد .این در حالی اســت که در ایحه دولت
انگلیس تاکید شده است که این کشور می تواند به طور یکجانبه برای ایرلند شمالی
در زمینه امور تجاری تصمیم گیری کند.اتحادیه اروپا از زمان طرح این ایحه با دولت
انگلیس وارد چالشی تازه شده و نسبت به نقض قوانین بین الملل از سوی لندن هشدار
داده است«.اورســوا فون دراین» رئیس کمیسیون اروپا به صراحت اعام کرده که
این ایحه نقض قوانین بینالملل اســت و «دیوید ساسولی» رئیس پارلمان اروپا هم
گفته که اجرای این ایحه تبعات بســیار بدی را برای انگلیس در پی خواهد داشت.
همچنین پارلمان اروپا هشدار داده که اگر طرح یادشده به تائید برسد ،این نهاد «تحت
هیچ شرایطی» به تصویب قراردادهای تجاری با انگلیس تن نخواهند داد.اعتراضها در
داخل نیز باا گرفته و تاکنون  ۱۸نماینده حزب محافظهکار مخالفت خود را با اجرای
این ایحه اعام کردهاند .آنها قصد دارند که از قدرت خود در رایگیری هفته آینده
برای موافقت با ایحهای استفاده کنند که هرگونه تغییر در توافق برگزیت را وتو می
کند.هرچند جانســون از نخستین ســد پارلمان برای تصویب این ایحه گذشت اما
تعداد مخالفان این طرح به سرعت رو به افزایش است و در روزهای آینده باید انتظار
مشاهده نمایشهای جذابی را در پارلمان انگلیس داشته باشیم.هنوز روشن نیست که
بوریس جانسون در عمل قصد بهکارگیری این ایحه را دارد یا صرفا میخواهد از آن به
عنوان چانه زنی در مذاکرات با اتحادیه اروپا استفاده کند .اما تا اینجای کار بسیاری از
همحزبیها و طرفدارانش معتقدند که او با ارائه این ایحه به اعتبارش به عنوان نخست
وزیر و جایگاه انگلیس در جهان لطمه زده است.

اوروف خطاب به همتای آلمانی؛

برلین پرونده «ناوالنی» را سیاسی نکند

وزیر خارجه روســیه از دولت آلمان خواســت از سیاســی کردن پرونده
«ناوالنی» اجتناب کرده و با مســکو در حل این موضوع همکاری کند.به
گزارش ایتارتاس ،سرگئی اوروف وزیر خارجه روسیه و هایکو ماس همتای
آلمانی ،در تماســی تلفنی به بحث در باب مسمومیت «آلکسی ناوالنی»
منتقد روس پرداختند.از دیگر محورهای گفتگوی طرفین ،میتوان به چشــمانداز رابطه مســکو -برلین
و همکاری بینالمللی در باب مســئله ناوالنی اشــاره کرد.در این گفتگو ،اوروف از طرف آلمانی خواست
مسئله ناوالنی را از این بیشتر سیاسی نکند.برلین تاکنون با ادعای استقال دستگاه قضائی ،از همکاری
ازم با مســکو در باب پرونده ناوالنی امتناع کرده حال آنکه همزمان روسیه را به کمکاری متهم میکند.
ادعا میشود که ناوالنی با عامل اعصاب «نوویچوک» مسموم شده و انگشت اتهام غرب هم مثل همیشه
به سمت دولت مسکو دراز است.
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گزیده خبر
«سوگا» نخست وزیر جدید ژاپن شد

«یوشــیهیده سوگا» که اواســط هفته به عنوان رهبر
حــزب لیبرال دموکــرات ژاپن ،حزب حاکــم بر این
کشــور انتخاب شــده بود عصــر دیروز چهارشــنبه
(به وقت محلــی) با رای پارلمان نخســت وزیر ژاپن
شد«.یوشــیهیده ســوگا» دبیر کابینه دولت ژاپن در
انتخابات درون حزبی روز دوشنبه به عنوان رییس حزب لیبرال دموکرات ژاپن و
جانشین «آبه شینزو» نخست وزیر مستعفی این کشور انتخاب شده بود.سوگا در
این انتخابات با «ایشیبا شیگرو» وزیر دفاع سابق و دبیرکل پیشین حزب لیبرال
دموکرات و «کیشیدا فومیئو» وزیر خارجه سابق ژاپن و رئیس امور خط مشی
این حزب رقابت کرد و در نهایت توانست به عنوان رییس حزب لیبرال دموکرات
انتخاب شــود تا راه برای انتخاب او به عنوان نخست وزیر ژاپن همواره شود.در
پایان رای گیری روز دوشــنبه ســوگا  ۳۷۷رای ،کیشیدا  ۸۹رای و ایشیبا ۶۹
رای کســب کردند.ساعاتی پیش از انتخاب سوگا به عنوان نخست وزیر ،کابینه
«آبه شینزو» نخست وزیر مستعفی ژاپن صبح دیروز چهارشنبه به صورت دسته
جمعی اســتعفا کرد.آبه پیش از استعفای رسمی از مقام خود در دفترش گفت:
«هر روز تمام تاش خود را صرف بهبود اقتصادی و دیپلماسی برای منافع ژاپن
کرده ام».یوشــیهیده ســوگا رهبر جدید حزب لیبرال دموکرات و نخست وزیر
جدید ژاپن در ســخنانی گفت« :تمرکزش بر احیا اقتصاد ضربه خورده از کرونا
است».آبه شینزو نخست وزیر ژاپن  ۶شهریور اعام کرد به دلیل ابتا به بیماری
روده از مقام خود استعفا می کند.
عباس:

توافق امارات و بحرین هرگز به تحقق صلح
در خاورمیانه نمی انجامد

رئیس تشکیات خودگردان فلسطین روز سهشنبه در
بیانیهای در واکنش به توافق عادیســازی روابط میان
اســرائیل و دولتهای بحرین و امــارات اعام کرد تا
زمان پایان اشــغالگری های اسرائیل برقراری صلح در
خاورمیانه ممکن نیست.به گزارش رای الیوم ،محمود
عباس رئیس تشکیات خودگردان فلسطین در این بیانیه اعام کرد :آچه در کاخ
سفید رخ داد هرگز به تحقق صلح در منطقه نمی انجامد.وی گفت :صلح واقعی
تا زمانی که آمریکا و اســرائیل حقوق ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل
در مرزهــای چهارم ژوئن  ۱۹۶۷با پایتختی قدس را نپذیرند و مســاله آوارگان
فلســطینی طبق قطعنامه  ۱۹۴شــورای انمیت سازمان ملل حل نشود ممکن
نخواهد شد.عباس خاطر نشان کرد :ابدا کسی را موظف نکرده و نخواهد کرد که
به نمایندگی از مردم فلسطین و از طرف سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان
تنها نماینده قانونی مردم فلســطین صحبت کند.وی خاطر نشان کرد»:مشکل
اصلی میان کشورهایی که توافق نامه ها را امضا کرده اند با رژیم اشغالگر اسرائیلی
نیست بلکه با مردم فلسطین است که تحت اشغال رنج می برند».
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ایآتشسودایتوخونکردهجگرا
رگلشنامیدهشاخشجرمن
ایرسرعشاقزشورتوشغبا
آلودههخواهٔهجرتوروانا

چهره روز
رومن روان
رومن روان در ســال  ۱۸۶۶در شــهر کامسی ،در
ایالت بورگونی ،در خانــوادهٔ بورژوایی مرفهی به دنیا
آمد.در چهارده ســالگی به همراه خانــوادهاش برای
تحصیل راهی پاریس شــد .در نوجوانی با افکار باروخ
اسپینوزا آشنا شــد و لئو تولستوی را کشف کرد .در
 ۱۸۸۹در رشتهٔ تاریخ ادامه تحصیل داد و در ۱۸۹۵
به رم رفت و در رشتهٔ هنر مدرک دکترا گرفت .رسالهٔ
دکتریِ او دربارهٔ تاریخ اپرای اروپا پیش از ژان باتیست
لولی و آلساندرو اسکارلتی است.پس از اخذ دکترا ،سه
سال در «مدرسهٔ عالی» به تدریس تاریخ هنر اشتغال
داشــت و از آن پس دورهای کوتاه در دانشگاه سوربن
تاریخ موســیقی تدریس کرد و ســپس در  ۱۹۱۲به
نوشــتن روی آورد و طی هشت ســال ،تا  ،۱۹۰۴رمان ۱۰جلدی ژان کریستف را به رشتهٔ تحریر
درآورد.رومن روان انسان صلحدوستی بود .او به دعوت ماکسیم گورکی در سال  ۱۹۳۵به شوروی
رفت و با استالین ماقات داشت .علیرغم تمایل به اندیشههای مارکس ،علیه استالین و حکومت
شوروی مقاات متعددی انتشار داد .در  ۱۹۱۴به سوئیس رفت و  ۲۳سال از عمر خود را در آنجا
گذراند .در همانجا با مهاتما گاندی آشــنا شــد.او دو بار ازدواج کرد .بار اول در  ۱۸۹۲با کلوتیلد
برئال ،که ن ُه سال بیشتر دوام نیاورد ،و بار دیگر ،پس از  ۳۳سال تنهایی ،در  ۱۹۳۴با ماری کوادچف
ازدواج کرد ،که این ازدواج تا پایان عمر رومن ادامه یافت.
رومن روان در ســال  ۱۹۱۰مفتخر به دریافت نشان لژیون دونور (بااترین مدال افتخار فرانسه)
شــد و در سال  ۱۹۱۳جایزهٔ بزرگ آکادمی فرانسه را دریافت کرد .در سال  ۱۹۱۶نیز جایزه ادبی
نوبل را به دست آورد.

پیشنهاد

ویمهرهٔامیدمرازخمزماه
کردمخطرورسرکویتوگذشتم

فرهنگ

ویردلزادزسوزتوارا
پالودهزاندیشهٔوصلتوجگرا

رششدرعشقتوفروبستهگذرا
بسیارکندعاشقازینگوهخطرا

مردی در حال خاموش کردن آتش باقی مانده از آتش سوزی انبار استیک و
روغن در بندر بیروت در لبنان /رویترز

روسها سیاره «زهره»
را مال خود دانستند!

ورزشی

رییس ســازمان فضایی روسیه با اعام پروژهای موسوم به «ما معتقدیم
زهره یک ســیاره روسی اســت» اعام کرد که این کشور قصد دارد به
طور مســتقل به اکتشاف این ســیاره بپردازد.به گزارش یورونیوز ،یک
گروه بینالمللی از ستارهشناسان روز دوشنبه اعام کردند که یک نشانه
شیمیایی(ماده فسفین) در جو سیاره زهره یافتهاند که میتواند با وجود
حیات در این ســیاره مرتبط باشد.پس از اعام رسمی این خبر ،روسیه
اعام کرد که قصد دارد به طور مســتقل به کشف و بررسی این سیاره
بپردازد.اگرچه که نشــانههای حیات کشف شــده در زهره آنقدر قوی
نیســت که وجود زندگی را در زهره تایید کند اما این گروه بینالمللی
از پژوهشــگران اظهار داشتند که آنها هر منبع شناخته شده دیگری را
که شاید ماده شیمیایی موسوم به «فسفین»( )Phosphineرا تولید کند.

حسن تفتیان :فدراسیون قصد تخریبم را دارد
سریعترین مرد ایران با انتقاد از فدراسیون دوومیدانی مدعی شد که فدراسیون نه تنها نگاه حمایتی ندارد بلکه قصد تخریب او را دارد.حسن
تفتیان که مدتی در اردوی فرانسه به سر میبرد در مورد وضعیت تمریناتش در این کشور گفت :اردویی یک ماهه در فرانسه داشتم که تمام
هزینههای آن را خودم پرداخت کردم و زیر نظر آقای انتانون تمریناتم را انجام دادم .عاوه بر این دو مسابقه هم دادم.او در مورد شرکت در
مسابقات بیانکرد :در دو مسابقه شرکت کردم ،یکی از آنها تور بین قارهای بود که ورزشکاران مطرح هر رشته به آن دعوت میشوند و از
ایران هم من دعوت شده بودم .در جریان رقابتها موفق شدم به فینال برسم و با توجه به وضعیت شیوع کرونا ،دو ماه قرنطینه خانگی ،قطع
تمام تمرینات و دور بودن از مسابقات نتایج خوبی داشتم .به طور کلی با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا ،با افت رکورد دوی
 ۱۰۰متر در سراسر دنیا مواجه بودهایم و من هم با رکورد اصلی خودم فاصله دارم.تفتیان در پاسخ به این سوال که فدراسیون دوومیدانی
شما را حمایت میکند؟ مدعی شد :متاسفانه فدراسیون در این مقطع نه تنها نگاه حمایتی ندارد بلکه از مصاحبههایی که مشاور فدراسیون
انجام داده ،گرفته تا موافقت نکردن و انجام ندادن هیچکدام از برنامههای آماده سازی برای المپیک ،کاما غرضورزانه قصد تخریبم را دارد،
حتی به گونهای برخورد میکنند که انگار ورودی المپیک من را قبول ندارند در حالی که  IOCتمام سهمیه های کسب شده را قبول دارد.

تخت گاز

سریال «پدرخوانده»
شــبکه پارامونت پاس از ساخت یک سریال تلویزیونی
درباره تجربه ساخت و تهیه مجموعه فیلم های معروف
«پدرخوانده» خبر داد.به گزارش دیلی میل ،این مجموعه
 ۱۰اپیزودی که «پیشنهاد» نام دارد درباره تجربه «آلبر
اس .رودی» در تهیه کنندگی ســه گانه برنده اســکار
«پدرخوانده» ـ ساخته «فرانسیس فورد کاپوا» ـ خواهد
بود .فهرســتی از برترینهای تاریخ ســینما را نمیتوان
یافت که نامی از «پدرخوانده» ســاخته تحسینشــده
«فرانسیس فورد کاپوا» در آن نباشد« .کاپوا» این فیلم
را در سال  ۱۹۷۲برای کمپانی پارامونت کارگردانی کرد
که داســتان جنایی آن بین ســالهای  ۱۹۴۵تا ۱۹۵۵
اتفاق میافتد.این فیلم کاســیک بر اســاس رمانی از
«ماریو پوزو» داستان خانواده مافیایی «کورلئونه» را روایت میکند و بازیگران سرشناسی چون «مارلون
براندو»« ،آل پاچینو»« ،روبرت دووال» و «دایان کیتون» در آن نقشآفرینی داشــتهاند.این فیلم نامزد
 ۱۱جایزه اسکار بود که موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد (مارلون براندو) ،بهترین فیلم و بهترین
فیلمنامه شد و در جوایز گلدن گلوب پنج جایزه اصلی را کسب کرد.قسمت دوم این فیلم نیز در سال
 ۱۹۷۴به سینماها آمد و به موفقیت بزرگی در جذب مخاطب دست یافت و نام خود را به عنوان یکی
از برترین دنبالههای سینمایی مطرح کرد؛ به طوری که هنوز بسیاری در مورد اینکه قسمت اول بهتر
است یا دوم بحث میکنند.قسمت دوم «پدرخوانده» نیز توانست در  ۱۱بخش نامزد کسب اسکار شود و
اسکار بهترین فیلم ،کارگردانی ،بازیگر نقش مکمل (دنیرو) ،بهترین فیلمنامه (کاپوا) ،بهترین موسیقی
(نینو روتا و کارمینه کاپوا) و بهترین کارگردان هنری را به دست آورد« .پدرخوانده  »۳نیز که در سال
 ۱۹۹۰ساخته شد و به فروش خوبی در گیشه دست یافت و در هفت شاخه نامزد اسکار شد.

ربادشدهرسرسودایتوسرا
گلهانشکفندورآمدهثمرا

از هر دری خبری

پییر و لوسی
کتــاب پییر و لوســی رمانی کوتــاه از رومن روان
نویســنده مشــهور فرانسوی اســت که معموا او را
با دو کتاب برجســته ژان کریســتف و جان شیفته
میشناسند .کتاب حاضر اما با وجود اینکه تنها ۱۰۳
صفحــه دارد اما یکی از تاثیرگذارترین رمانهای این
نویسنده به شمار میآید .رومن روان که خود انسانی
بســیار صلحدوســت بود در این رمان نیز آرمانهای
صلحطلبی ،دوستی ،انسانیت و شفقت را فریاد میزند.
اینهــا همه دغدغههای نویســندهای اســت که در
بحبوحه جنگ جهانی اول قلم بهدست میگیرد تا از
پلیدیهای شوم و دهشتناک جنگ بنویسد .ویژگیای
که در تمام نوشتههای رومن روان مشخص است.
کتاب پییر و لوســی رمانیست عاشقانه با تصویری زیبا از عشــق دو دلداده پاکدل که نجوای
لطیف و روحنوا ِز عاشقانهشان ،در میان صفیر گوشخراش بمبافکنهای جنگ خانمانسو ِز جهانی
اول گم میشــود .در پشــت جلد کتاب درباره این اثر چنین آمده است:پییر یک هملت مدرن و
امروزی است؛ افسرده ،ناامید و سرخورده از جهانی که در آن زندگی میکند .در حقیقت او جوان
هجده سالۀ بورژوایی است که در دوران جنگ جهانی اول به خدمت سربازی فراخوانده شده است.
جماتی از متن کتاب پی یر و لوسی
دختر از دریچه چشمهای او به قلبش راه یافت ،با سراپای وجودش راه یافت؛ و دریچه بسته شد.
سر و صدای بیرون آرام گرفت .سکوت .آرامش .اکنون او آنجا بود .دختر به او نگاه نمیکرد .هنوز
درون پییر بود! پییر تصویر او را در ذهن داشت ،خاموش،
حتی از وجود او آگاه نبود .اما خودش
ِ
میان بازوانش ،و جرات نفس کشیدن نداشت مبادا نفسش او را آزار دهد.

گنجینه

تیگو ،برند جدیدی برای عرضهٔ محصوات چری در ایااتمتحده
هولدینــگ اتومبیل  HAAHاوایل ســال جاری برندی بنام وانتــاس ( )Vantasرا برای عرضهٔ دو محصول اکســید  TXLو  VXچری در
ایااتمتحده معرفی کرد و حاا این شرکت برند دومی را معرفی کرده که آنهم برای عرضهٔ محصواتی بر اساس ساختههای چری در
آمریکا در نظر گرفته شده است .این برند جدید که تیگو ( )T-GOنام گرفته است ،در اواخر سال  ۲۰۲۲فعالیت خودرو را در ایااتمتحده
آغاز و خودروهایی را بر اساس پلتفرم  T۱Xچری تولید میکند.شرکت  HAAHفع ًا جزئیات زیادی در مورد محصوات برند جدید خود
ارائه نکرده ولی گفته اســت که اولین محصول تیگو یک کراساوور کامپکت است و تا سال  ۲۰۲۴حداقل دو محصول دیگر هم به آن
ملحق خواهند شد .این خودروها در کارخانهای آمریکایی و با استفاده از قطعات داخلی و وارداتی تولید خواهند شد .با توجه به نام این
برند و اینکه محصوات آن بر اساس پلتفرم  T۱Xساخته میشوند ،به نظر میرسد میتوانیم انتظار عرضهٔ کراساوورهایی مثل تیگو  ۷را
در آمریکا داشته باشیم.نسل جدید این کراساوور چینی با دو پیشرانهٔ مختلف در چین عرضه میشود .موتور پایه یک نمونهٔ  ۱.۵لیتری
چهار سیلندر توربو با  ۱۵۴اسب بخار قدرت و  ۲۳۰نیوتن متر گشتاور است درحالیکه موتور قویتر از نوع  ۱.۶لیتری توربوشارژ بوده و
 ۱۹۴اسب بخار قدرت و  ۲۹۰نیوتن متر گشتاور دارد .اگر تیگو رویهای مثل وانتاس داشته باشد.

تاثیر چای سبز بر بیماریهای
قلبی و عروقی
عضو هیات علمی گروه پژوهشی فارماکولوژی و طب کابردی پژوهشکده
گیاهان دارویی جهاد دانشــگاهی با اشــاره به مادهای که در چای سبز
موجود اســت و یکی از وظایف آن محافظت از قلب به وســیله کاهش
چربی خون اســت ،افزود :مطالعات نشــان داده ممکن است بیماریها
و مرگ و میر ناشــی از کاردیومیوپاتی دیابتی و ســایر عوارض دیابت را
کاهش دهد و بنابراین چای سبز نیز ممکن است برای پیشگیری و درمان
عوارض مذکور مفید باشد .دکتر سعید کیانبخت ضمن اعام این مطلب
اطهار کرد :یکــی از عوارض بیماریهای قلبی و عروقی ،کاردیومیوپاتی
( )cardiomyopathyدیابتی نام دارد که در آن به علت نواقص و اختااتی
که در عضله قلب بیماران دیابتی پیش میآید قلب قادر نیست کار خود
را که به چرخش درآوردن خون در بدن است به طور مطلوب انجام دهد.

عوارض واکسن روسی
«کووید »19-روی داوطلبین
وزارت بهداشت روسیه اعام کرد از هر  ۷داوطلبی که واکسن کروناویروس
روســیه را دریافــت کردهاند یک نفر عوارض جانبــی مانند ضعف و درد
عضانی ناشی از تزریق واکسن را گزارش کرده است.به گزارش مسکوتایمز،
آزمایشات بالینی نهایی واکسن « »Sputnik Vبا وجود و سواات و ابهاماتی
که درباره ایمنی و اثربخشی آن در طوانی مدت بود ،اوایل این ماه در مسکو
آغاز شد.به گزارش خبرگزاری دولتی تاس« ،میخائیل موراشکو»(Mikhail
 )Murashkoوزیر بهداشــت روســیه گفت :بیش از  ۳۰۰نفــر از  ۴۰هزار
داوطلبی که برای واکسن کرونای این کشور درخواست کرده بودند ،تاکنون
واکسینه شدهاند.تاس به نقل از موراشکو گفت :تقریبا  ۱۴درصد از این افراد
عوارض جانبی همچون ضعف و درد عضانی و افزایش گاه به گاه دمای بدن
به مدت  ۲۴ساعت را اعام کردهاند.

