روحانی در دیدار عبداه:

راهحل مشکات افغانستان مذاکرات سیاسی بیناافغانی است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور با حمایت از تاشهای انجامشــده برای برقراری صلح ،ثبات و امنیت در افغانســتان از سوی شورای عالی مصالحه در این کشور ،گفت:
صلح ،ثبات و امنیت پایدار در افغانستان بهعنوان یک کشور همسایه و برادر برای جمهوری اسامی ایران اهمیت ویژه دارد.حجتااسام حسن روحانی
رئیسجمهور دیروز دوشنبه در دیدار «عبداه عبداه» رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ،با بیان اینکه در طول دورهای که افغانستان در برابر
تجاوزات بیگانه قرار داشته ،ملت و دولت ایران در کنار دولت و مردم این کشور بودهاند ،گفت :امیدواریم صلح و امنیت پایدار در این کشور برقرار باشد
و مردم افغانستان در آرامش زندگی کنند.
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اوپک در تنگنای تصمیمگیری

حفظ ثبات بازار به قیمت کاهش سهم از بازار نفت

امپراطوری ارز بر میلیونها
تن کاای دپو شده

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان
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میلیونها تن کاا از کااهای مورد نیاز مردم تا واسطهای و مواد اولیه تولید در گمرک و بنادر دپو شده و با
وجود مصوباتی که بارها برای تســهیل ترخیص آنها در دستور کار قرار گرفته با موانعی مواجه است؛ تامین
ارز همواره در راس موانع ترخیص کاا قرار داشــته اســت .ایستایی و رسوب کاا در گمرک و بنادر موضوع
جدیدی نیســت و سالهاست که صاحبان کاا و حتی دســتگاههای مربوطه به نوعی با این مشکل مواجه
هســتند .وجود قوانین متعدد ،تغییر ضوابط و صدور بخشنامه های متناقض و عدم هماهنگی بین دستگاه
های ذیربط در برخی موارد بر رســوب کااهایی که وارد شده و تحریم ها گذشته اما امکان ورود ندارد موثر
بوده است.این در حالی است...
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بررسی تهاتر نفت در برابر واردات کاا
در جلسه مجلس و دولت
3

ارز ترجیحی مکانیزم غلطی است

رئیسی:

قطع صادرات گاز به ترکیه چقدر
به کشور ضرر زده است؟

مسئوان بهجای حاشیهسازی به دغدغه اصلی مردم بپردازند
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گفته رییس ســازمان توسعه تجارت ،قطع صادرات گاز به ترکیه در  ۵ماهه امسال ضرر  2میلیارد داری
را ایجاد کرد ،این روند نشــانه نقص وزارت نفت در ابعاد مختلف صادرات گاز به ترکیه است.بررســیهای
شرایط اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران طی ادوار مختلف نشان میدهد ،خرید نفت و سیستم بانکی
نخستین پله اعمال فشار هستند .در مقابل نفت ،صادرات و خرید گاز تقریباً تحریم پذیری ندارند .به ویژه
اینکه در منطقه غرب آسیا با محدودیت منابع گازی کشورها (جز قطر و تا حدی عربستان) مواجه هستیم،
بنابراین نمیتوان به ســرعت ،به طور پایدار و وســیع جایگزینی برای گاز ایران ایجاد کرد.یکی از مقاصد
صادراتی ســنتی گاز ایران ،ترکیه است .کشوری که به دلیل گستردگی عرضی جغرافیایی خود و فقدان
شبکه گسترده گازی و البته سایر مسائل استراتژیک انرژی ،مقاصد وارداتی گازی متنوعی دارد .این روند
صادرات به دلیل انفجار در خط لوله متوقف شد.
ضرر  2میلیارد داری قطع صادرات گاز به ترکیه
کاهش وابســتگی به گاز وارداتی در تولید برق و تأکید به کاهش واردات به دلیل هزینه باای اقتصادی
آنکه ســاانه  4۱-4۵میلیارد دار اســت ،از راهبردهای دولت ترکیه است که بر آن تاکید ویژهای دارد.
گفتنی است به دلیل اینکه تولید داخلی گاز این کشور ساانه رقم ناچیز بین  4۰۰-۵۰۰میلیون مترمکعب
است ،این کشور ناچار است حدود  ۹۹درصد تقاضای گازی خود را از کشورهای روسیه ،ایران ،آذربایجان
(بهصورت خط لوله) و الجزایر ،قطر و اخیرا ً آمریکا (الانجی) وارد کند.شرایط گازی ترکیه نشان میدهد،
این کشور با وجود نیاز گازی داخلی خود تاش دارد تا رویای حضور در بازار اروپا را جامه عمل بپوشاند.
این در حالی است که متاسفانه ایران در دولت تدبیر و امید نتوانسته ظرفیت سازی بیشتر و سهم بیشتری
برای صادرات گاز خود در ترکیه ایجاد کند و به گفته مطلعین همواره زیر ظرفیت به صادرات گاز پرداخته و
حتی به طور پیشگام اقدامی برای ایجاد تقاضای بیشتر گاز خود در مقصد ترکیه نکرده است.ترکیه به بهانه
گران فروشی گاز اقدام به شکایت از ایران کرد .نخستین شکایت ترکیه از گرانفروشی گاز ایران مربوط به
سال  ۸۵میشد .طبق اطاعات به دست آمده داوری سوئیس ،ایران را در سال  ۸7به دلیل گرانفروشی
گاز ۹7۰ ،میلیون دار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت میکرد.
اندکی پس از اباغ این حکم ،شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران ،متوجه
شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است.
پیش بینی که غلط از آب درآمد
حمیدرضا عراقی ،مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران در تاریخ  7اسفند  ۹2اعام کرد روند داوری میان
دو کشــور مطلوب اســت و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ  2۹فروردین  ۹3هم با قاطعیت گفت
ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.زمستان  ۹4رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری
همراه شد .زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ  ۱۶بهمنماه  ۹4گفت« :این رأی با آن
چیزی که ترکیه بهدنبال آن بوده ،متفاوت است .رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است».
توقف صادرات گاز به ترکیه در  ۵ماه نخست امسال
چندی پیش نیز حمیدرضا زادبوم ،رئیس سازمان توسعه تجارت از خبری پرده برداشت که بر گزارشها و
انتقادات مهر تایید زد .به گفته این مقام مسوول در  ۵ماه اول امسال صادرات ما به ترکیه  ۵۱3میلیون دار
بوده در حالی که در  ۵ماه اول سال گذشته صادرات ما به این کشور  2میلیارد و  47۰میلیون دار بوده
است و این اختاف  2میلیارد داری به علت صادر نشدن گاز طبیعی به این کشور است.در نگاه به کسب
سهم از بازار گاز منطقهای و صادرات گاز ،عاوه بر منافع صرف اقتصاد انرژی ،باید بر ابعاد امنیت انرژی آن
از نظر راهبردی نیز توجه شود .موضوعی که با گسترش «وابستگی متقابل انرژی بین کشوری» میتواند
«مؤلفههای زمینهســاز ایجاد و تداوم تحریم خارجی بر ایران» را برای همیشــه از بین ببرد .اما واکنش
وزارت نفت به عنوان متولی منافع انرژی کشور به  2شکل تقریباً تکراری بوده است؛ نخست آنکه کوچک
نمایی تحوات آسیبزا به برنامههای صادرات گازی کشور که از سوی منتقدان بیان میشده است .مث ًا
در پی انتشار خبر کشف میدان گازی جدید ترکیه با ذخیره  32۰میلیارد مترمکعب ،وزیر نفت ایران بیان
داشت که این میدان در صورتی که همه شرایط سرمایهگذاری فراهم باشد ،میتواند بین  3۰-3۵میلیون
مترمکعب در روز تولید کرده که به نســبت تقاضای روزانه  ۱3۰میلیون مترمکعبی گاز ترکیه ،نمیتواند
ســبب بینیازی گازی ترکیه از ایران شود.طبق نظر متخصصان حوزه دیپلماسی گاز ،استدال وزیر نفت
ایران کام ًا با واقعیات در تضاد است زیرا افزایش عرضه داخلی  3۰-3۵میلیون مترمکعب در روز گاز ترکیه
در شــرایطی که تا سال  2۰2۵میادی روند رشد تقاضای گازی ترکیه چندان چشمگیر نیست (در حد
 )3Bcm-۵به معنی افزایش قدرت چانهزنی ترکیه در قراردادهای واردات گازی خود از عرضهکنندگان فعلی
نظیر ایران ،آذربایجان و روسیه است.

مشکل معیشتی ،راهحل اقتصادی دارد نه سیاسی

رئیس قوه قضائیه گفت :راهکار حل مشــکات اقتصادی در حوزه اقتصاد
نهفته اســت و دنبالکردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل اقتصادی
خطاست.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،آیتاه سید ابراهیم رئیسی در
جلسه صبح دیروز شورایعالی قوه قضائیه با تقدیر از زحمات و تاشهای
کادر درمانی کشور در صیانت از سامت مردم در برابر ویروس کرونا ،اظهار
داشــت :توصیههای ســتاد ملی مقابله با کرونا نباید در حد توصیه باقی
بماند و باید از موضع حاکمیتی پیگیری شــود.رئیس قوه قضائیه با اشاره
به موفقیت برخی کشورها در مهار ویروس کرونا ،تأکید کرد :باید با اتخاذ
تصمیمات کارشناسیشــده در ستاد کرونا و اجرای آنها با نگاه حاکمیتی
آفات این بــا را کاهش داد و هر جا که نظام اراده کرد کاری را با جدیت
انجام دهد ،مردم هم بهخوبی همراهی کردهاند.رئیســی از همراهی مردم
در موضوع راهپیمایی اربعین امسال برای اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله
با کرونا بهعنوان نمونهای از پایبندی بدنه جامعه به تصمیمات حاکمیتی
یاد کــرد که آحاد مردم با وجــود ارادت به امام حســین(ع) ،از تصمیم
کارشناســی نظام در این زمینه تبعیت کردند.رئیس قوه قضائیه در بخش
دیگری از ســخنانش با تأکید بر لزوم پرهیز مسئوان و فعاان سیاسی از
حاشیهسازیها ،تصریح کرد :هرگونه حاشیهسازی از سوی دستاندرکاران
و سیاســیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی کشور بازمیدارد ،امری
مذموم و ناصواب است.رئیســی از «توجه به معیشت» و «مقابله با کرونا و
آفات آن» بهعنوان مســائل اصلی کشور یاد کرد و گفت :دغدغه مسئوان
باید رفع مشــکات معیشــتی مردم بهویژه در شرایطی باشد که ویروس
منحوس کرونا کســبوکار بسیاری از افراد را مختل کرده است.رئیس قوه
قضائیه ،قاچاق دارو و مشــکل تأمین دارو را از دیگر معضات امروز کشور
دانســت و متذکر شد :امروز مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند
و وجــود داروهای تقلبی در بازار هم نگرانکننده است.رئیســی بر همین
اســاس تأکید کرد که مسئوان باید موضوع تأمین داروی مورد نیاز مردم
را با حساســیت پیگیری کنند و اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان در
این عرصه جوان دهند.رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش
با اشــاره به پایان تحریم ۱۰ساله تسلیحاتی کشورمان گفت :در خصوص
برداشــته شدن موانع معامله تســلیحاتی نباید صرفاً به شکست سیاسی
آمریکا بســنده کرد و باید همه تحریمهای ظالمانه آمریکا و غربیها علیه
ملت ایران برداشته شوند.رئیسی با بیان اینکه غربیها باید متعهد به اجرای
توافقات باشند اما روز به روز ظلم و ستم آنها بیشتر میشود گفت :مسئله
تولید قدرت در برابر نظام ســلطه مهم است تا بتوان با دست پر در میدان
مقابله با این زورگوییها حاضر شــد .ســازوکار هم این است که اقداماتی
در جهت بیاثر کردن تحریمها و تســهیل زندگی و معیشت مردم صورت
گیرد.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه همه مشکات در داخل کشور و
بهدست توانای مردم قابل حل است ،خاطرنشان کرد :راهکار حل مشکات
اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته اســت و دنبال کردن راهکارهای سیاسی
برای حل مسائل اقتصادی خطاست.رئیسی در بخش دیگری از سخنانش

سخنگوی وزارت بهداشــت گفت :طی  24ساعت
گذشــته  337بیمار کرونا جان خود را از دســت
دادند ،.ســیما ســادات اری ســخنگوی وزارت
بهداشت گفت :تا دیروز  2۸مهر  ۱3۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشــخیصی 4 ،هزار و  2۵۱بیمار
جدید مبتا به کووید ۱۹در کشور شناسایی شدند
که یک هزار و  ۹4۸نفر از آنها بســتری هســتند.
سخنگوی وزارت بهداشــت گفت :مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به  ۵34هزار و  ۶3۱نفر رسید.

به اباغ سند امنیت قضایی اشاره کرد و با تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر
بخشهای مرتبط در دســتگاه قضا ،اظهار داشت :در برنامه ششم توسعه
برای همه دســتگاهها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که
یکی از آنها تدوین ســند امنیت قضائی بــود اما باید بدانیم که اجرای هر
ســندی مهمتر از اباغ آن سند اســت و همه همکاران قضایی در سراسر
کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.رئیس قوه قضاییه« ،حقالناس»
را مهمترین موضوع ســند امنیت قضائی عنوان کرد و گفت« :حقالناس»
و «حقوق مردم» قبل از آن که دســتاویز مدعیان حقوق بشر باشد ،آموزه
نبی مکرم اســام(ص) است که در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
نیز مورد تأکید قرار گرفته است.رئیســی افزود« :حق الناس» از تأکیدات
مســتمر امام و رهبری بوده که قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح دارد و با
اباغ سند امنیت قضائی بهدنبال آن هستیم با عزم و اراده جدی از حقوق
مردم صیانت شود.رئیس دســتگاه قضا گریزی نیز به موضوع بازگرداندن
مدیرعامل فراری یکی از بانکهای کشور زد و با تقدیر از نیروهای امنیتی
و پلیس بینالملل و دیگر عواملی که در بازگرداندن این مفســد اقتصادی
نقش داشتند ،تأکید کرد :افرادی که تصور میکنند میتوانند مرتکب جرم
شوند و با خروج از کشور از چنگال عدالت بگریزند سخت در اشتباه هستند.
رئیســی اضافه کرد :دستگاه قضائی اجازه نمیدهد کسانی که بهنحوی به
بیتالمال دســتاندازی میکنند ،آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان
اقتصــادی و اموال بهیغمارفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال میکند تا
این اموال به خزانه کشــور برگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.رئیس قوه
قضائیه بر همین اساس به کشورهای غربی نیز هشدار داد که اجازه ندهند
کشورشــان پناهگاه غارتگران بیتالمال و مفسدان اقتصادی شود و تصور
نکنند پولهایی که مفسدان اقتصادی از مردم سرقت میکنند ،برای آنها
منفعتی بهدنبال میآورد.در این نشست ،آقای مهدی حاجمحمدی رئیس
ســازمان زندانها از هدفگذاری این ســازمان برای اشتغال ۵۰درصدی
زندانیان خبر داد و گفت :آمار اشتغال زندانیان در سال  ۱۵ ،۹۸درصد بوده
که با تمهیدات اندیشیدهشده ،این آمار در ۶ماهه اول امسال به  23درصد
افزایش یافته است.وی خاطرنشان کرد :نکته حائز اهمیت آن است که این
رشد بدون ایجاد ظرفیتهای جدید و با استفاده از ظرفیتهای موجود و
در همین شرایط دشوار کرونایی که بسیاری از زندانیان در مرخصی بهسر
میبرند ،محقق شده است.رئیسی با تقدیر از هدفگذاری سازمان زندانها
برای اشــتغال ۵۰درصدی زندانیان ،این اقدام را عــاوه بر بازدارندگی از
وقوع جرم و حرفهآموزی موجــب افزایش تولید و تأمین مالی زندانیان و
خانوادههای آنها دانست و تأکید کرد :اصاح مجرمین یکی از وظایف قانونی
ماست و برای این امر تکلیف قانون اساسی داریم.رئیس قوه قضاییه افزود:
برخی فکر میکنند مأموریت ما با محکوم کردن تمام میشود در صورتی
که مأموریت ما هم پیشــگیری ،از جرم و هم رســیدگی و هم کیفر و هم
اصاح مجرمان است و البته اصاح مجرمین نیاز به یک کار جدی تحولی
دارد و با شیوههای گذشته محقق نخواهد شد.

حامیان شجریان با پیراهن عثمان
بر مزار محمدرضا شجریان نوای قدیمی او در قرائت قران مجید
در ســوره آل عمران آیه  ۸را که میفرمایدَ « :رب َّ َنا َا تُ ِز ْغ ُق ُلوب َ َنا
اب » به
ب َ ْع َد إ ِ ْذ َه َدیْ َت َنا َو َه ْب ل َ َنا م ِْن ل َ ُدن َْک َر ْح َم ًة ۚ إِن َ َّک أَن َْت ال ْ َو َّه ُ
این معنا که « :بار پروردگارا دلهای ما را به باطل میل مده پس
از آنکه به حق هدایت فرمــودی و به ما از لطف خود رحمتی
عطا فرما که تویی بسیار بی منت بخشنده » را پخش کردند و
عده ای که او را بر این ردا استوار میدانستند بر او اشک ریختند
اما عده ای دغدغه مرگ شــجریان را نداشتند و آمده بودند از
این کاه نمطی بر منویات باطل خویش بسازند و بابضاعتی قدر
پشه با جمهوری اسامی در افتند و در اصل پیراهن عثمان به
نیــزه کنند .که تاریخ در این خصوص نقل جالبی دارد « :پس
از کشته شــدن عثمان بن عفان به دست شورشیان از اقوام و
نزدیکان خود عثمان ،همسرش پیراهن خونآلود و مقداری از
ریش کنده شده او را همراه نامهای برای معاویه فرستاد و طلب
خونخواهی کرد .معاویه از این نامه و پیراهن عثمان برای بیعت
گرفتن از مردم به نفع خود استفاده کرد و امام علی (ع) را مقصر
کشــته شــدن عثمان معرفی نمود .عاوه بر این ،او با پیراهن
عثمان ،مردم شام را به جنگ علیه امیر المومنین علیه السام
تشــویق کرد .بدین ترتیب ،لباس خونین و خونخواهی عثمان
تبدیل به بهانه ای شــد برای ناحق نشــان دادن خافت علی
(ع) و حقانیت خافت معاویه .شــامیان در پی تبلیغات وسیع
و ترفندهای مختلف معاویه با او موافقت کردند و به او گفتند:
عثمان پســرعموی توست و تو ولی دم او هستی ،ما نیز همراه
تو هســتیم .معاویه در پاسخ به کسانی که از او میخواستند از
خافت مشــروع علی بن ابیطالب پیروی کند ،میگفت علی
در کشــته شدن عثمان بیتقصیر نیســت و اگر تقصیر ندارد،
قاتــان او را به ما تحویل دهــد تا آن گاه به موضوع بعدی که
خافت مسلمانان اســت ،بپردازیم و درباره آن بیندیشیم .در
برخی ســخنان امام علی(ع) تصریح شده است که خونخواهی
عثمان تنها بهانهای است که معاویه از طریق آن در پی آرزوهای
دنیوی خویش است؛ از جمله در نامهای از امام علی(ع) خطاب
به معاویه آمده اســت« :میدانم تو آن را بهانهای برای رسیدن
به آرزوهایت قرار دادهای و میخواهی وســیله ترقی خود کنی
و مقصود تو خونخواهی عثمان نیست ».به نقل از منابع تاریخ
اســام ،عمروعاص در طرح نقشه پیراهن عثمان دست داشته
و معاویه را تشــویق کرده است تا برای تخریب وجهه علی(ع)،
تبلیغ کند که علی بن ابی طالب در قتل عثمان دســت داشته
اســت .به نقل از همین منابع ،معاویه از این راه توانست مردم
شــام را با خود همراه کند .در جریــان بعد از فوت محمدرضا
شجریان کلیپهایی توسط منافقین در رسانههای بیگانه آمد
که محمدرضا شــجریان در ســفری نوار کاستی را به مسعود
رجوی تقدیم کرده است حقیر به راست یا دروغ بودن موضوع
مبادرت نمیکنم اما اینکه از جمعیت مشتاق به اقامه عزا برای
هنرمندی که در ایران خودش و صدایش هواخواهانی بپا کرده
مگر منافقین در میگذرند؟ حتی اگر دروغ هم باشد از این نمط
برای خود کاهی دوخته اند تا شــجریان را طرفدار خود نشان
داده و جمعیت هواخواه او را جمعیت هوادار خود معرفی کنند
اما کور خوانده اند .نفس پخش آیه ربنا بر مزار شــجریان موید
این سخن است که شجریان روزی به ربنا دل بسته و از خدای
خویشتن طلب هدایت کرده بود که منافقین بدلیل سختی دل
از این هدایت مبری و محروم بوده و هستند .در عین حال امروز
مردم فریب پیراهن و ریش عثمان را بدلیل وسعت بصیرت در
جامعه نمیخورند .در پاسخ به شبههای دیگر این بهانه که چرا
صدا و ســیما آثار او را پخش نمیکرده باید گفت به خواســت
خود محمدرضا شجریان بوده .هم اکنون اگر همایون شجریان
این اجازه را به صدا و ســیما بدهد دلیلی برای پخش نشــدن
صدای شجریان باقی نمیماند .برخی در این اندیشهاند که بدلیل
مواضع تند شــجریان در جریان فتنــه  ۸۸باید تا ابد با او قهر
کنیم حال اینکه این موضــع اوا بدلیل فریبی بوده که قاده
سبزها در جامعه ایجاد و رنگ حق به جانب به میرحسین داده
بودهاند ،بوده و بعدها بسیاری از فریب خوردههای آن فتنه توبه
کرده و درس آموخته به دامن جمهوری اســامی بازگشتند و
ثانیا از یک هنرمند عاشق پیشه که تمام ذهنیت او را احساس
فراگرفته تا قلب مشتاقانش را بدست اورد هرجی نیست که در
سیاست اشتباهی مرتکب و راهی به غلط طی کرده باشد .این
وسعت هاضمه نظام اسامی اســت که با نگاه دفع حداقلی و
جذب حداکثری به همه جریانها پدرگونه مینگرد و برای ایجاد
وحدت در جامعه اسامی خردهها را آب برده بداند.

جان باختن  33۷بیمار در شبانهروز گذشته

رکورد هولناک کرونا در کشور

متاســفانه در طول  24ساعت گذشته 337 ،بیمار
کوویــد ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع
جان باختــگان این بیماری به  3۰هزار و  7۱2نفر
رسید.وی تاکید کرد :خوشــبختانه تا کنون 43۱
هــزار و  3۶۰نفــر از بیماران ،بهبــود یافته و یا از

بیمارســتانها ترخیص شده اند.اری افزود477۱ :
نفر از بیماران مبتا به کووید ۱۹در وضعیت شدید
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون چهار
میلیــون و  ۵4۰هزار و  4۵۵آزمایش تشــخیص
کووید ۱۹در کشــور انجام شــده است.وی گفت:

والسام

اســتانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی،
خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیان،
بوشهر ،زنجان ،ایام ،خراســان رضوی ،مازندران،
چهارمحــال و بختیاری ،البــرز ،آذربایجان غربی،
مرکزی ،کرمان ،خراسان شــمالی ،همدان ،یزد و
کردســتان در وضعیت قرمز قرار دارند .استانهای
هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار
قرار دارند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
تاکید سرلشکر باقری بر استفاده از
ظرفیتهای نیروهای مسلح برای کنترل کرونا
جلســه قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا (ع) به ریاست سرلشکر باقری رئیس
ستاد کل نیروهای مســلح و همزان به صورت ویدئو کنفرانس در ارتش ،سپاه،
نیروی انتظامی و وزارت دفاع برگزار شد .در راستای ارزیابی نحوه خدماترسانی
و بهرهمندی هرچه بیشــتر از توانمندی و ظرفیتهای کامل نیروهای مســلح
در کمــک به درمان بیماران مبتا به کرونــا و تحقق فرمان فرمانده معظم کل
قوا (مدظله العالی) قرارگاه بهداشــتی درمانی امام رضا (ع) به ریاست سرلشکر
باقری تشکیل جلسه داد.بنابراین گزارش در این جلسه که با حضور تمامی اعضا،
فرماندهان و مســئوان قرارگاههای نیروهای مسلح به صورت ویدیو کنفرانس
برگزار شــد ،روســای کمیتههای تخصصی و قرارگاههای تابعه در ارتش ،سپاه،
نیــروی انتظامی و وزارت دفاع گزارشــی از روند فعالیتها و مشــارکت فراگیر
نیروهای مســلح در کمــک به درمان بیماران کرونا ارائه کردند.در این جلســه
سرلشــکر باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح ضمن تشــکر و قدردانی از
خدمات و فعالیتهای انجام شده نیروها و سازمانهای نیروهای مسلح در لبیک
به فرمان فرمانده معظم کل قوا بر مشــارکت و همکاری حداکثری و اســتفاده
از تمامی ظرفیتهای نیروهای مســلح در کنترل ،نظارت ،پیشــگیری ،درمان،
کمک به بیماران و در اختیار گذاشــتن بیمارستانها و مراکز درمانی و امکانات
نیروهای مسلح در سراسر کشور به ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تاکید کرد.
سرلشکر باقری اتخاذ تدابیر و سیاستهای پیشگیرانه موثر و تداوم آن تا حصول
نتیجه مطمئن و تقلیل میزان فراگیری این بیماری و همچنین بر لزوم استمرار
آگاهســازی و آموزش همگانی مردم در نحــوه مراقبت و مقابله با بیماری کرونا
را مورد توجه و ضروری دانســت.همچنین در این جلســه دکتر رئیسی معاون
بهداشت وزیر بهداشــت و درمان و دکتر قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی
مقابله با کرونا با قدردانی از فرماندهان نیروهای مسلح و کادر درمانی سازمانهای
تابعه در همکاری با ســتاد ملی کرونا ،آخرین وضعیت فراگیری این بیماری در
سطح کشور و اقدامات و فعالیتهای پیشگیرانه و روند درمان مبتایان و میزان
اثربخشی تدابیر و سیاستهای اتخاذشده را تشریح کردند.
حاجیبابایی:

برخی نخ تسبیح مسائلکشور را به
انتخابات آمریکا بستهاند
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه وضعیت ارز به
مدیریت داخلی کشــور برمیگردد ،گفت :اگر با تصمیمات اقتصادی دولت
قیمت ارز باا نرود ،باید شک کرد.حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه و محاســبات مجلس شــورای اسامی با اشاره به اظهارنظر
محمدجــواد ظریف مبنی براینکه یکی از دایــل افزایش قیمتهای اخیر
بهویژه در حوزه نرخ ارز تصویب نشــدن پالرمو و  CFTاســت ،اظهار داشت:
درصد عمده وضعیت ارز به مدیریت داخلی کشور برمیگردد؛ اگر با اقداماتی
نظیر اینکه بورس را اینگونه اداره و بانکها را اســیر بورس میکنیم ،اموال
دولتی را میفروشیم و وارد بورس میکنیم و بعد در چرخه تولید نمیبریم و
به نوعی پولپاشی میکنیم ،قیمت ارز باا نرود ،باید شک کرد.وی با تأکید
بر اینکه «همه این اقدامات عامل باا رفتن قیمت ارز اســت» ،گفت :وقتی
دقیق ماحظه کنید که نقدینگی چقدر افزایش یافته و این افزایش نقدینگی
از کجا بوده است ،وضعیت بانکها و بورس چگونه است و نوع اقداماتی که در
این زمینهها انجام میشود ،چگونه است اجرم به این جمعبندی میرسید
که قیمت ارز باید 30هزار تومان و حتی بااتر باشد.رئیس کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس با بیان اینکه این شرایط قابل کنترل است و میتوان قیمت
ارز ،طا و کااهای اساسی را کنترل کرد ،افزود :نمیگویم که سیاستهای
تحریمی روی قیمتها اثری ندارد ،اما اثرات آن به قدری نیســت که بتواند
چنین شــرایطی را برای ما ایجاد کند؛ لذا عامــل اصلی باارفتن قیمتها
بخصوص قیمت ارز را مدیریت داخلی ،اقدامات دســتگاههای مســئول و
خودخواهیهای سیاســی میدانم که تنها میخواهند برای انتخابات سال
 1400کار کنند و فقط به پیروزی خود فکر میکنند؛ در حالیکه اگر مراقب
نظام و مردم باشند ،هیچ مشکلی نیست که در این کشور حل نشود.
حاجیبابایی با اشــاره به اینکه برخی در کشور برای حل مشکات داخلی
به نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا دلبستهاند ،گفت :گرچه نتیجه
انتخابات امریکا ممکن است اثرات خود را داشته باشد ،اما این موضوع نباید
باعث شود که کشور را رها کنیم و فقط به انتخابات آمریکا دل ببندیم.
وی اضافه کرد :اگر در شــرایطی هســتیم که حتی نتیجه انتخابات آمریکا
روی مسائل اقتصادی ما اثرمیگذارد به این علت است که برخی نخ تسبیح
مسائل کشور را به انتخابات امریکا بستهاند و از داخل غافل شدهاند ،لذا این
انتخابات آمریکا نیست که اثر دارد ،بلکه این نخی که از داخل شرایط کشور
را به انتخابات آمریکا گره زده ،اثرگذار است.
بهاروند در دور دوم مذاکرات درباره سانحه هواپیمای اوکراینی

در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی
چیزی برای پنهان کردن نداریم
دور دوم مذاکرات مربوط به ســانحه هواپیمــای اوکراینی میان جمهوری
اســامی ایران و اوکراین به میزبانی کشورمان و به ریاست محسن بهاروند
معــاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجــه و رییس هیئت ایرانی با
هیئت اوکراینی به ریاست یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و رییس
هیئت این کشــور در تهران آغاز شــد .بهاروند ،رییس هیات ایرانی با ابراز
تاســف و همدردی با خانواده های جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی
اظهار داشــت :هواپیمای اوکراینی در اثر خطای انســانی مورد اصابت قرار
گرفت و جمهوری اســامی ایران تــاش خواهد کرد تا طرف اوکراینی نیز
از این موضوع اطمینان یابد.بهاروند افزود :رویکرد جمهوری اســامی ایران
مبتنی بر شفافیت است و در خصوص این سانحه چیزی برای پنهان کردن
ندارد و آماده اســت تا صادقانه مردم و هیات اوکراینی را از جرئیات سانحه
مطلع ســازد.رییس هیئت ایرانی ،جمهوری اســامی ایران و اوکراین را دو
کشور دوســت دانست که متاسفانه شاهد این اتفاق بودند و اکنون باید بر
سر میز مذاکره به توافق برسند.بهاروند مصمم بودن جمهوری اسانی ایران
برای رسیدگی کیفری و مجازات خاطیان ،برقراری عدالت و پرداخت غرامت
بــه بازماندگان را مورد تاکید قرار داد .معــاون وزیر خارجه و رییس هیات
اوکراینی نیز ضمن تشــکر از استقبال گرم جمهوری اسامی ایران علیرغم
شیوع ویروس کرونا و مثبت ارزیابی کردن دور اول مذاکرات در کی یف ،از
همکاری و تاش جمهوری اسامی ایران جهت اجرای عدالت قدردانی کرد.
در ابتدای این نشســت دو طرف به احترام جانباختگان ســانحه هواپیمای
اوکراینی ،مذاکرات خود را با یک دقیقه سکوت و قرائت فاتحه آغاز کردند.
مذاکرات کارشناسی میان دو کشور در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی
به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
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روحانی در دیدار عبداه:

2

راهحل مشکات افغانستان مذاکرات سیاسی بیناافغانی است

رئیسجمهــور با حمایــت از تاشهای انجامشــده برای
برقــراری صلح ،ثبــات و امنیت در افغانســتان از ســوی
شــورای عالی مصالحه در این کشــور ،گفت :صلح ،ثبات و
امنیت پایدار در افغانســتان بهعنوان یک کشــور همسایه
و برادر برای جمهوری اســامی ایران اهمیــت ویژه دارد.
حجتااسام حسن روحانی رئیسجمهور دیروز دوشنبه در
دیدار «عبداه عبداه» رئیس شــورای عالی مصالحه ملی
افغانســتان ،با بیان اینکه در طول دورهای که افغانستان در
برابر تجاوزات بیگانه قرار داشته ،ملت و دولت ایران در کنار
دولت و مردم این کشــور بودهاند ،گفت :امیدواریم صلح و
امنیت پایدار در این کشــور برقرار باشد و مردم افغانستان
در آرامــش زندگی کنند.رئیسجمهور اظهار امیدواری کرد
که تاشهای شــورای عالی مصالحه برای برقراری صلح و
ثبات در افغانستان به نتیجه برسد و گفت :مهم این است که
مردم این کشور بعد از سالها جنگ و درگیری به یک صلح
واقعی برای حفظ دســتاوردهای خود دست یابند و راهحل
این مشکل نیز گفتوگوهای سیاسی و مذاکره بیناافغانی
است.روحانی با بیان اینکه دخالت و حضور آمریکا بهعنوان
یک کشور متجاوز در افغانستان با خواست و نظر مردم این
کشور همســو نبوده اســت ،تصریح کرد :دولت آمریکا که
در سیاســتهای خود در منطقه و جهان شکســت خورده
و موفقیتی نداشته اســت ،بهدنبال بهرهبرداری انتخاباتی از
مذاکرات صلح در افغانســتان است.رئیسجمهور در ادامه با

اشــاره به روابط خوب ایران و افغانستان بهعنوان دو کشور
دوســت و همسایه ،بر توسعه و تعمیق روابط تهران  -کابل

تأکید و اظهار کرد :توافق بلندمدت بین دو کشــور میتواند
به توسعه و تعمیق روابط در همه زمینهها بینجامد.روحانی

شمخانی در دیدار رئیس شورای مصالحه افغانستان مطرح کرد؛

آمریکابهدنبال ناامنی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :تنها راه مصون
ماندن از دامهــای خطرناک آمریــکا ،مقاومت و
حفظ وحدت و انسجام است.عبداه عبداه رئیس
شــورای مصالحه ملی افغانستان که به تهران سفر
کرده اســت ،عصر دیروز با دریابان علی شمخانی
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی
امنیت ملــی دیدار و پیرامون مســائل دوجانبه و
منطقــهای با او گفتگو کرد.در ایــن دیدار دریابان
شمخانی با تبیین سیاستهای مخرب آمریکا در
منطقه غرب آسیا که نتیجهای جز جنگ ،ویرانی
و عقبماندگی برای مردم منطقه به دنبال نداشته،
تاکید کرد :اساس سیاست آمریکا ایجاد هرج و مرج
و ناامنی اســت و فرقی نمیکند که محل پیگیری
آن افغانستان باشــد یا عراق.وی با اشاره به نقش
آمریــکا در راهاندازی جریانهای تروریســتی که
نمونه بارز آن تأسیس جریان مخوف و تروریستی
داعش اســت ،گفت :تنهــا راه مصــون ماندن از
اینگونه دامهــای خطرناک آمریــکا ،مقاومت و

حفظ وحدت و انســجام است ،راهی که شهیدان
بزرگــی همچون حاج قاســم ســلیمانی و احمد
شــاه مسعود با جانفشــانی به ما نشان دادند.دبیر
شــورای عالی امنیت ملی کشورمان گفتگوی بین
اافغانی ،حفظ جمهوریت و حقوق اقوام و مذاهب
و تبعیت از قانون اساســی را از مؤلفههای اصلی و
بســیار تأثیرگذار در برقراری ثبات و امنیت پایدار
در افغانستان برشــمرد و خاطرنشان کرد :آمریکا
همواره برای حفظ حضور و استمرار ناامنی در صدد
تضعیف مؤلفههای اصلی ثبات بخش در افغانستان
بوده است.وی هر گونه اقدام خارج از چارچوبهای
ارزشی و ملی را خیانت به سالها مجاهدت و ایثار
ملت افغانستان دانست و تصریح کرد :نباید منافع
بلند مدت مردم زجر کشــیده افغانستان را فدای
برخی منافع زودگذر کرد.شــمخانی با بیان اینکه
جمهوری اسامی ایران در طول  40سال گذشته با
حمایت همهجانبه و پذیرش بیش از  3میلیون نفر
از مهاجرین افغانستانی در عمل حسن همجواری و

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت :فشار حد اکثری
آمریکا در حال طی کردن روزهای آخر خود است ،به شرط
آنکــه رویکرد و گفتمان مقاومت را حفــظ و پالس ضعف از
داخل کشور ندهیم .ســردار غامرضا جالی رئیس سازمان
پدافند غیرعامل کشور دیروز (دوشنبه) در نشست خبری که
به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد ،ضمن تبریک
ایام ربیع ااول و میاد رســول اکرم (ص) ،گفت :بعد از ۲٥
ســال در سال  13۸۲ســازمان پدافند غیر عامل کشور بنابر
تشــخیص مقام معظم رهبری تشکیل شد.وی با بیان اینکه
وظیفه ســازمان پدافنــد غیر عامل ایجــاد هماهنگی میان
دســتگاهها برای توسعه و ایمنی زیرســاختها است ،افزود:
پدافند غیر عامل مکمل اقدامات نیروهای مســلح است و ما
امروز پدافند هوشــمند و ترکیبــی را دنبال میکنیم.رئیس
سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به برنامههای هفته پدافند
غیــر عامل ،گفت ٥ :تا  1۲آبان بــه عنوان هفته پدافند غیر
عامل نامگذاری شده و در این مدت برنامههایی را برای گرامی
داشت و آشــنایی مردم با اقدامات سازمان پدافند غیر عامل
برگزار میکنیم.ســردار جالی با اشــاره به تهدیدات جدید،
تاکید کرد :تهدیدات انسان ساخت و مقابله با اثرات آن وظیفه
ســازمان پدافند غیر عامل کشور است ،امروز تهدیدات با 10
سال پیش بسیار تفاوت پیدا کرده است .این تهدیدات پویا و
سیال هستند .تهدیدات در حوزه انسان ساخت روزانه و ساانه
تغییر پیدا میکند.
تهدیدات هیبریدی یا ترکیبی استراتژی جدید دشمن
است
وی گفت :قدرت کشور ما بسیار افزایش یافته به همین دلیل
دیگر با تهدید نظامی روبرو نیستیم ،ورود به ایه نظامی خط
قرمز آمریکاییها است اما در زمانی که ما پایگاه «عین ااسد»
را هدف قرار دادیم آنها به دلیل اینکه احتمال رفتن به سوی
جنگ را میدادند پاســخ ندادند ،زیرا استراتژی آمریکاییها
تهدید و فشار «مادون جنگ» است.رئیس سازمان پدافند غیر
عامل کشور تهدیدات هیبریدی یا ترکیبی را استراتژی جدید
دشمن دانست و گفت :امروز دیگر تهدیدات تک بعدی نیست
و ترکیبی از عوامل است ،این تهدیدات حوزههای اقتصادی،
سایبری و سیاســی را در بر میگیرد.ســردار جالی اظهار
داشــت :امروز آمریکاییها از دار که یک مؤلفه قدرت برای
آنها اســت به عنوان یک ابزار و عامل برای فشــار آوردن به
کشورها استفاده میکنند ،پس ما باید از وابستگی اقتصادمان
بــه دار بکاهیم تــا در این جنگ کمتر آســیب ببینیم.وی
هوشمند سازی را یکی دیگر از تهدیدات روز دانست و گفت:
امروز با پدیده شهرهای هوشمند روبرو هستیم که همه چیز

حق همسایگی را ادا کرده است ،گفت :انتظار داریم
مسئوان این کشور نیز با وحدت و همدلی اجازه
رخنه و پیاده شدن نقشههای شوم بیگانگان را برای
ایجاد اختاف میان دو کشــور ندهند.در ادامه این
دیدار عبداه عبداه نیز در سخنانی با قدردانی از
حمایتها و مواضع اصولی جمهوری اسامی ایران
در قبال افغانستان ،گسترش روابط با کشور دوست
و بــرادر ایران را از اصول و اولویتهای سیاســت
خارجی کشــورش بر شــمرد.رئیس شورای عالی
مصالحه ملی افغانستان با ارائه گزارشی از آخرین
تحوات روند صلح افغانستان تصریح کرد :استقرار
صلح و امنیت پایدار در این کشور نقش مؤثری در
حفظ امنیت و ثبــات در منطقه دارد.وی حمایت
جمهوری اسامی ایران از روند صلح در افغانستان
را مایه دلگرمی دولت و ملت افغانستان ذکر کرد و
افزود :جمهوری اسامی ایران همواره نقش تعیین
کنندهای در ایجاد ثبات و آرامش منطقهای به ویژه
در افغانستان ایفا کرده است.

امیر حاتمی:

صادرات تسلیحات نظامی ایران از خرید
بیشتر خواهد بود
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با بیان اینکه از یک سال قبل بسیاری
کشــورها به ما مراجعه کردند و ما هم مذاکراتی با دیگران داشتیم ،گفت :زمینه
فروش و خرید تسلیحات برای جمهوری اسامی ایران فراهم است و البته فروش
گستردهتر خواهد بود .امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امشب
در برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به دستاوردهای نظامی و تسلیحاتی کشورمان
گفت :بسیاری از مقامات خارجی که به ایران آمدند با دیدن اینهمه پیشرفت ما در
عین تحریم تعجب کردند.وی خاطرنشان کرد :یکی از وزرای کشورهای خارجی
که خودشان هم کشور توانمندی هستند ،وقتی از ایران رفت ،در گزارش به رییس
جمهورشــان از پیشرفتهای ایران گفته بود ،رییس آن کشور در اولین ماقات با
رییس جمهور ما پیشــنهاد همکاری برای تولید داده بود.وزیر دفاع با بیان اینکه
در حوزه موشکی یک قدرت قابل اعتنا هستیم ،تاکید کرد :در حوزه زمینی ،همه
اقــام دفاعی از تانک تا توپ و خمپاره و ضــدزره و خودرو را برای فروش داریم
همچنین در حــوزه هوایی نیز توانمندی منحصر به فردی در تعمیر و نگهداری
هواگردهای غربی و شــرقی داریم.امیرحاتمــی در ادامه تصریح کرد :ما در حوزه
پهپاد جزو  ٦-٥قدرت اول جهان هســتیم و در حوزه دریایی نیز انواع شناورها از
زیردریایی تا شناور را می سازیم و آنها را در سطح قدرتهای بزرگ تسلیح میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه پدافندهوایی ســامانه باور 3٧3را با بااترین برد و
ارتفاع ساختیم و سامانههای دیگر نظیر  1٥خرداد و سوم خرداد را هم داریم.

سردار جالی در نشست خبری:

فشار حداکثری آمریکا در روزهای آخرش است

الکترونیک و ســایبری شــده و طبیعتاً میتواند مورد نفوذ
دشمنان قرار گیرد.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان اینکه امروز ما
با جنگ زیر ساختها روبرو هستیم ،تاکید کرد :زیرا دشمنان
با زدن زیر ساختها تاش میکنند مردم را به میدان آورده
و آنهــا را علیه دولتها به کار گیرند ،امــروز اکثر تهدیدات
دشــمنان مؤثر بر مردم و مردم محور اســت تا از این طریق
فشار بر مردم را افزایش دهند ،به نوعی که قطع برق و اینترنت
میتواند موجب نارضایتی مردم و تهدیدات امنیتی شود.سردار
جالی با اشــاره به تحریمهای همه جانبه علیه ایران ،افزود:
دشمنان تاش دارند با تحریم ،مردم را دچار مشکات فراوانی
کنــد تا از این طریق ،نارضایتی مــردم را افزایش و دولت را
دچار مشکات فراوانی کند .در این مسیر اشتباهات خودیها
و پاس گلهایی که توسط برخی داده میشود نیز بسیار مؤثر
است.

فشار حداکثری آمریکا روزهای آخر خود را طی میکند
وی تصریح کرد :آنها با تحت فشــار قرار دادن ما ،میخواهند
ایران را پای میز مذاکره بکشــند اما به نظر میرسد که فشار
حد اکثری آمریکا در حال طی کردن روزهای آخر خود است
و ما از این مرحله در حال عبور هستیم به شرط آنکه ،رویکرد
و گفتمــان مقاومت را حفظ و پالس ضعف از داخل کشــور
ندهیم ،از این مرحله عبور میکنیم.رئیس سازمان پدافند غیر
عامل کشــور گفت :شبکههای اجتماعی ،امروز به عنوان یک
ابزار در جنگ دشــمن استفاده میشود اما کشور ما یک تاب
آوری حیرت انگیز دارد که مبتنی بر اعتقادات و مقاومت بی
نظیر مردم به دست آمده است.سردار جالی اظهار داشت :ما
رویکــرد مردم پایه را اتخاذ و با رصد لحظهای ،حفظ و تداوم
کارکرد زیر ساختها را مد نظر قرار دادهایم و حفاظت از مردم
را به عنوان اصلی ترین استراتژی خود میدانیم ،از سوی دیگر
حفاظت از افکار عمومی را بسیار مهم میدانیم که متأسفانه
در این عرصه با مشــکاتی روبرو هستیم.وی ،حفظ کارکرد
زیر ساختها و دفاع زیستی را از رویکردهای سازمان پدافند
غیر عامل کشور دانست و تاکید کرد :برای تحقق اهداف خود
برگزاری رزمایش را در دســتور کار داریم و در سال گذشته
حدود  130رزمایش ســایبری در بخشهای بانکی ،حمل و
نقل و … داشــتهایم .امســال نیز از  10مهرماه رزمایشهای

با اشاره به افتتاح راهآهن خواف  -هرات طی روزهای آینده،
اتصال راهآهنهــای ایران و افغانســتان را موجب تقویت
همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشــور دانست و افزود:
ایران آمادگی دارد که با اتصال خط لوله گاز و فرآوردههای
نفتی به افغانستان امکان اســتفاده مردم این کشور از این
انرژیها را فراهم کند.رئیس جمهــور در پایان تأکید کرد:
همانطور که همیشــه در کنار مردم افغانستان بودهایم ،در
آینده هم حمایت خود را از این کشور و همه جهات و اقوام
و گروههای صلحطلب ادامه خواهیم داد و امیدواریم شــاهد
برقراری امنیت پایدار در این کشور باشیم« .عبداه عبداه»
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در این دیدار،
از حمایتها و مواضع جمهوری اســامی ایران درخصوص
تحوات و تاشها برای برقراری صلح و امنیت پایدار در این
کشور قدردانی کرد و گفت :جمهوری اسامی ایران دوست
و همسایه خوب افغانستان است.عبداه عبداه همچنین از
میزبانی ایران از مهاجران افغانستانی طی سالهای متمادی
جنگ و درگیری در این کشــور قدردانــی کرد و گفت :در
سفرم به تهران با مقامات جمهوری اسامی دیدارهای خوبی
داشتم و پیام حمایت ایران را به کابل خواهم برد و توافقات
دو کشور را پیگیری خواهم کرد.رئیس شورای عالی مصالحه
ملی افغانســتان ابراز امیدواری کرد که با حمایت و مواضع
ایران شاهد به نتیجه رســیدن مذاکرات صلح افغانستان و
برقراری امنیت و آرامش پایدار در کشورش باشد.

متعددی را در دســتور کار داریم ،همچنیــن در  1٥حوزه،
تســت نفوذ سایبری داریم تا آسیبها را پیش بینی و از بین
ببریم.رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به تولید
تجهیزات مختلف برای کاهش نفوذ سایبری در داخل کشور،
گفت :همه سازمانها موظف به استفاده از این تجهیزات بومی
شدند ،همچنین آزمایشگاههای سایبری تأسیس تا تهدیدات
در این حوزه را به خوبی تشخیص دهیم.

رزمایش مقابله با کرونا در سال  9۶برگزار شده بود
ســردار جالی خاطرنشان کرد :ما در سال  ۹٦دوسال قبل از
ورود کرونا به کشور رزمایش مقابله با ورود کرونا به کشور را
در فــرودگاه امام خمینی (ره) برگــزار کردیم که مدارک آن
موجود اســت ،همچنین بیش از  ۲00آمبوانس مخصوص
برای تهدیــدات میکروبی را تهیه کردیــم.وی افزود :بعد از
حادثــه بیروت ما اصول و نظام تهدیدات شــیمیایی را تهیه
و نظام آن را برنامه ریــزی کردهایم و برای درمان مصدومان
شیمیایی احتمالی ،اورژانسها و امکانات ازم را تهیه کرده و
دوبار رزمایش برگزار کردیم.رئیس سازمان پدافند غیر عامل
کشور گفت :در حوزه هستهای ،طرحهای ازم برای  ٧استان
هستهای تهیه و با برگزاری رزمایش ،آمادگی مردم را ارتقا و
زیر ســاختهای ازم برای آمادگی در شرایط خاص را ارتقا
دادیم ،امسال نیز رزمایشهای هستهای در دستور کار ما قرار
گرفته است.سردار جالی با بیان اینکه ما  ٥۲شهر باای ۲00
هزار جمعیت را انتخاب و طرحهای ویژه را برای آنها تهیه و با
شهرداریها در حال اجرای این طرحها هستیم ،اظهار داشت:
همچنین  ٥1واحد پدافند نوین را در بســتر آتش نشانیها
تهیه کردهایم و در ایستگاههای صادقیه ،شادمان زیرساختها
برای مقابله با تهدیدات احتمالی در مترو پیش بینی شــده
است.وی با اشاره به برنامههای هفته پدافند ،گفت :با توجه به
شرایط کرونایی تاش کردیم برنامهها با توجه به این موضوع
برگزار شــود به همین دلیل همایشهایــی به صورت ویدئو
کنفرانس برگزار میشــود.رئیس ســازمان پدافند غیر عامل
کشــور افزود :مانند سالهای گذشته رزمایش قطع سیگنال
برگزار میشــود همچنین بحث آموزش پدافند زیستی را با
همکاری وزارت آموزش و پرورش دنبال خواهیم کرد.سردار
جالی اضافه کرد :ارتقای سطح ایمنی و امنیت زیر ساختها
با همکاری قوه قضائیه یکی از برنامههای ما اســت تا از تکرار

حوادثی مانند بیمارستان سینا اطهر تجریش جلوگیری شود.
وی گفت :تعامل با مجلس شورای اسامی برای تصویب طرح
و قوانیــن و مقررات مورد نیاز نیز یکی دیگر از برنامههای ما
است تا از زیرساختها ،حفاظت و آسیب پذیری ها کاسته شود.
واکنش به لغو تحریمهای تسلیحاتی  /راهبرد آمریکا
علیه ما تغییر نمیکند
رئیس ســازمان پدافند غیر عامل کشــور دربــاره اینکه آیا
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیری بر پایان فشار آمریکا
بر ایران دارد یا خیر؟ گفت :تجربه نشــان داده ،تغییر ریاست
جمهوری در آمریکا تغییری در راهبرد آنها علیه ایران ندارد،
البته ممکن اســت روشهای آنها تغییر کند اما راهبرد یکی
است.سردار جالی با اشاره به پایان تحریم تسلیحاتی ایران،
افزود :این اتفاق با توجه به تاشهای آمریکا بســیار اهمیت
دارد و مــا میتوانیم نیازمندیهای خود را تأمین و با ورود به
بازار جهانی از منافع این حوزه برخوردار شویم و درآمد ارزی
خوبی داشته باشیم ،البته تحریمها چند بُعد دارد و اتفاقی که
از روز گذشته رخ داد تنها پایان تحریمهای سازمان ملل بود و
تحریمهای آمریکا همچنان وجود دارد که میتواند مشکاتی
را در پی داشــته باشــد.وی حوزههای اقتصــادی را یکی از
عرصههای مد نظر آمریکا برای فشــار به کشورمان دانست و
گفت :ما باید با کاســتن آسیبهای این عرصه ضعفها را از
بین ببریم تا مردم آسیب کمتری ببینند .ما اگر قشر ضعیف را
از آسیب پذیری حفاظت کنیم تأثیر ،اقدامات دشمنان کاهش
مییابد.رئیس ســازمان پدافند غیر عامل کشور تصریح کرد:
هیچ کشــوری به ما دانش و منابع علمــی برای پدافند غیر
عامل را نمیدهــد به همین دلیل تاش کردیم تولید داخل
داشته باشیم بنابراین 1٧ ،رشته در حوزه کارشناسی ارشد و
دکترا را طراحی و در حال آموزش هســتیم .احساس ما این
اســت که وضع ما نسبت به کشورهای دیگر خوب است زیرا
ما با جدیدترین تهدیدات روبرو هستیم.سردار جالی با اشاره
به حمات سایبری دشمنان ،گفت :این عرصه طیف وسیعی
از تهدیدات و اقدامات را در بر میگیرد که ســطح کم ارز آن
شــاید به حدود  30هزار تهدید روزانه برسد که ما سیستمی
را برای مقابله با این تهدیدات طراحی کردهایم که خودکار به
آنها پاسخ میدهد ،در سطح متوسط نیز تهدیداتی وجود دارد
که حوادث اخیر بندر شهید رجایی و مس سرچشمه از جمله
این تهدیدات است که تهدیدی برای ما ندارد.وی تاکید کرد:
در ایه سوم که ایه جنگ محسوب میشود ،وظیفه سازمان
پدافند غیر عامل کشور مقابله با آن تهدیدات است .در سال
گذشــته دو الی سه مورد داشتهایم که توانستیم در مقابله با
آن ،اقدام مناسب انجام دهیم.
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امپراطوری ارز بر میلیونها تن کاای دپو شده

میلیونها تن کاا از کااهای مورد نیاز مردم تا واسطهای و مواد اولیه تولید در گمرک
و بنادر دپو شــده و با وجود مصوباتی که بارها برای تسهیل ترخیص آنها در دستور
کار قرار گرفته با موانعی مواجه اســت؛ تامین ارز همواره در راس موانع ترخیص کاا
قرار داشــته است .ایستایی و رســوب کاا در گمرک و بنادر موضوع جدیدی نیست
و سالهاســت که صاحبان کاا و حتی دســتگاههای مربوطه به نوعی با این مشکل
مواجه هستند .وجود قوانین متعدد ،تغییر ضوابط و صدور بخشنامه های متناقض و
عدم هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در برخی موارد بر رسوب کااهایی که وارد
شده و تحریم ها گذشته اما امکان ورود ندارد موثر بوده است.این در حالی است که
گمرک در فرآیند ترخیص با  ۳۵دستگاه مختلف در ارتباط بوده که با طوانی شدن
تشریفات کاا برای اخذ مجوزهای قانونی به ایستایی کاا در گمرک منجر میشود و
آنطور که مســئوان گمرک می گویند  ۱۰تا  ۲۰درصد صاحبان کاا ،کااهای خود
را در گمــرک نگه میدارند اما  ۸۰درصد دیگر که میخواهند کاا را ترخیص کنند
به دلیل مشکاتی که سازمانهای مختلف دارند ،نمیتوانند در این رابطه اقدام کنند!
طبق آخرین آمار رسمی گمرک ایران ،حدود هشت میلیون کاا دپو شده در گمرک
و بنادر وجود دارد که سه میلیون و  ۴۰۲هزار تن آن کااهای اساسی بوده و موجودی
کااهای غیراساسی غیرکانتینری به سه میلیون و  ۷۹۱هزار تن می رسد.در عین حال
که تعداد کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور به  ۱۰۲هزار  TEUمیرسد که این
تعداد کانتینر ،کل کانتینرهای موجود در بنادر کشور در رویههای مختلف را نشان می
دهد اما تعداد کانتینرهای پُر وارداتی بالغ بر  ۳۰هزار باکس کانتینر بوده که محتوی
کااهای اساسی از جمله برنج و اقام غیراساسی است.
مصوبات بسیار اما نتیجه...
طی چند سال گذشــته با جدیتر شدن موضوع ترخیص کااها از گمرک و بنادر و
پیگیریهای صورت گرفته در این رابطه چندینبار مصوبات و بخشنامههایی با توافق
دستگاههای ذیربط در دستور کار قرار گرفت ولی نتایج چندانی نداشت.
حدود دو سال قبل بود که طی بازدید مسئوان از بنادر چندین مورد برای حل موانع
موجود مصوب و اباغ شــد ولی به جایی نرسید ،به دنبال آن با وضعیت نامطلوب و
ســختی که برای صاحبان کاا و نیاز داخل وجود داشــت در تیرماه امسال بار دیگر
گمرک طی گزارشــی مفصل به رئیس جمهور دایل ایستایی ،دپو ورسوب کاا در
بنادر و گمرک را اعام و راهکارها و پیشنهادهایی برای حل این موضوع ارائه کرد که
البته رئیس جمهور نیز با اجرایی شدن پیشنهادهای گمرک موافقت و دستور ازم را
صادر کرد.در این پیشنهادات و موافقت ها نیز مهمترین موضوع یعنی ارز مورد بررسی
قرار گرفته بود و قرار شد در رابطه با مسائل ارزی اقداماتی صورت گیرد که از جمله
آن تفویــض اختیار به گمرک در خصوص ترخیص درصدی کااهای گروه یک و دو
گــزارش صندوق توســعه ملی
نشــان میدهد متقاضیان ۴۳
درصد از منابــع ریالی صندوق
توسعه ملی را در قالب تسهیات
جذب کردنــد .همچنین منابع
اشتغال نیز جذب نشد.عملکرد
تسهیات ریالی صندوق توسعه
ملی از محل قراردادهای سپرده
گذاری ریالی اعام شد.در شش
ماهــه اول ســال  ۱۳۹۸و در
اجــرای مفاد حکم مــاده ()۵۲
قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشــی از مقررات مالی
دولت ( ،)۲مبنی بر پرداخت ۲۰
درصد از منابع ورودی ســاانه
صندوق به بخش های خصوصی
و تعاونی و بنگاه های اقتصادی
متعلــق به مؤسســات عمومی
غیردولتی به طــرح های دارای
توجیه فنی ،زیســت محیطی و
مالی و اهلیت متقاضی به صورت
پرداخــت و بازپرداخــت ریالی
در بخش های آب ،کشــاورزی،
صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی،
منابع طبیعی و محیط زیســت،

که در صف تخصیص ارز بانکی بوده و مشکل مالکیت نداشتند انجام شد ،ولی حتی
این موضوع نیز چندان عملیاتی نشد و در مجموع دستگاههای ذیربط وظایف محوله
را به درستی انجام ندادند.

ارز مانع بود
اما ماجرا ادامه پیدا کرد و همچنان انباشــت کااها در گمرک و بنادر وجود داشــت
تا اینکه در طی جلســاتی موضوع ارز بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت ،چراکه عمده
مشکل ترخیص کااهای اساسی و غیراساسی به تامین ارز برمی گشت؛ به طوری که
بعضی از این اقام بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد
مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلــی قرار دارد و درخصوص مقداری از این کااها،
هنوز مالکیت به صاحب کاا منتقل نشده است.
صاحبان کاا به بانک مرکزی اعتماد نکردند
ایــن در حالی بود که گمرک ،بانــک مرکزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت توافق
کردند برای ترخیص قطعی و فوری پنج قلم کاای اساسی شامل «ذرت ،جو ،کنجالۀ
ســویا ،دانه های روغنی و روغن خام» ترخیص بدون ارائه کد رهگیری بانک بامانع
باشد اما صاحبان کاا به دلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی عاقه ای
به ترخیص این اقام قبل از تأمین ارز این کااها نشان ندادند.
مواد اولیه تولید پشت سد تامین ارز
از سوی دیگر بیش از  ۸۰درصد کااهای غیراساسی مواد اولیه یا واسطه ای واحدهای
تولیدی ،ماشین آات مرتبط با تولید ،تجهیزات پروژه های راهبردی و ملی است که
میزان آنها به بیش از ســه میلیون و  ۷۳۴هزار تن می رسد که در گروه کاایی ۲۱
تا  ۲۷قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقام نیز عدم انتقال ارز و
مالکیت این کااها و عدم قرار گیری در صف تأمین ارز بانکی است.اما به دنبال تشدید
چالش های موجود برای ترخیص کااهای دپو شــده بار دیگر در مهرماه ارونقی -
معاون فنی گمرک ایران  -گمرک پیشنهادات دیگری را در رابطه با ترخیص کااهای
اساسی و غیراساسی مطرح کرد که باز هم در راس آن حل موانع ارزی قرار داشت.
درخواست های گمرک از بانک مرکزی برای حل موانع ارزی
معاون فنی گمرک بانک مرکزی تاکید داشــت که باید بانک مرکزی در اسرع وقت
نســبت به بررسی و تأمین ارز کااهای اساسی دپو شده اقدام کرده یا طی مذاکره با
صاحبان کااهای اساسی و به نحو مقتضی از جمله صدور اعامیۀ تأمین ارز بصورت
اعتباری اطمینان ازم را در راستای تأمین ارز این اقام ظرف موعد مقرر ایجاد کند

عملکرد تسهیات ریالی صندوق توسعه ملی؛

43درصد از منابع ریالی صندوق
توسعه ملی تسهیات داده شد
صادرات محصوات کشــاورزی،
صنعــت ،معدن ،گردشــگری و
صــادرات کااهــای صنعتی و
معدنــی صندوق توســعه ملی
مبلــغ  ۴۱٫۰۰۰میلیارد ریال از
محل منابع برگشــتی از محل
ســپرده گذاری های سال های
گذشــته و بازپرداخت اقســاط
طرح هــای تأمین مالی شــده
از منابــع قراردادهــای عاملیت
ریالی ســال هــای  ۱۳۹۰الی
 ۱۳۹۳را ســپرده گذاری نموده
اســت.همچنین وجه  ۲۰فقره
قــرارداد از قراردادهای مصوب
شده در سال  ،۱۳۹۷مجموعا به
میزان  ۲۰٫۳۳۰میلیارد ریال در
شــش ماهه اول سال  ۱۳۹۸به
حساب بانک ها کارسازی شده
است که با این احتساب مجموع

سازمان برنامه و بودجه اعام کرد:

پرداخت  ۳.۵میلیارد تومان پاداش
بازنشستگان سال ۹۸
رییس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور در اباغیــهای خطاب به
دســتگاههای اجرایی ،سه هزار و  ۴۵۸میلیارد تومان را بابت پرداخت
مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۳۹۸
تخصیص داد.به گزارش ســازمان برنامه و بودجه کشــور ،اعتبار این
اباغیه بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان
تا پایان ســال  ۱۳۹۸دستگاههای اجرایی به بازنشستگان است و به
دستور «محمدباقر نوبخت» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان
برنامــه و بودجه اعتبارات به دســتگاههای اجرایی با رعایت قوانین و
مقررات پرداخت شود .بنابراین گزارش ،در نامه رییس سازمان برنامه
و بودجه ،تخصیص اعتبــار موضوع این اباغیه به میزان  ۱۰۰درصد
تعیین شده است.همچنین دستگاه های اجرایی موظف شده اند ،برای
پرداخت به ذینفع نهایی مشخصات کامل افراد مشمول دریافت پاداش
پایان خدمت تا پایان سال  ،۱۳۹۸شامل کدملی ،تاریخ بازنشستگی،
شماره حساب بانکی ،مبلغ پرداختی و دستگاه محل خدمت را با امضا
ذیحســاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و این سازمان اعام کند.
مســوولیت درستی اطاعات یاد شــده و تعیین میزان پاداش پایان
خدمت قابل پرداخت به هر فرد با آن دســتگاه اجرایی اســت.یش از
این «محمد باقر نوبخت» یکم تیرماه در گفتوگوی زنده اینستاگرامی
خود درباره پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان گفت :پیش از
این برای پرداخت هرچه ســریع تر پــاداش پایان خدمت کارکنان از
سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاهها اباغ شد تا بوسیله فروش
اموال مازاد نســبت به پرداخت این بدهی اقدام کنند.وی اضافه کرد:
دســتگاهها اعام کردند که اموال مازادی بــرای واگذاری و پرداخت
پاداش پایان خدمت در اختیار ندارند ،بر همین اساس سازمان برنامه
و بودجه تاکید دارد،

کل وجوه واریز شــده به حساب
بانکها در شش ماهه اول ۱۳۹۸
مبلــغ  ۵۵,۱۴۰میلیــارد ریال
می باشد .شــایان ذکر است در
تاریخ  ۳۱/۰6/۱۳۹۸مانده قابل
تخصیص از محــل قراردادهای
سپرده گذاری ریالی فعال ،مبلغ
 ۸۸هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین بر اساس اطاعات ثبت
شده در سامانه مدیریت فرآیند
تسهیات صندوق توسط بانکها،
در شــش ماهه اول سال ۱۳۹۸
از محل قراردادهای فعال (تمام
قراردادهای منعقد شده در سال
 ۱۳۹۸و قراردادهــای منعقده
قبلی که در طی  6ماهه ابتدایی
ســال  ۱۳۹۸فعال بــوده اند)،
مبلغــی بالغ بر  ۲۴هزار میلیارد
ریــال به متقاضیــان اختصاص

یافته است.شــایان ذکر اســت
بعلت عدم اباغ سهمیه مرحله
پنجم قانون «حمایت از توسعه
و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق
روستایی و عشایری با استفاده از
منابع صندوق توســعه ملی» و
آیین نامه اجرایی آن در شــش
ماهه اول ســال  ۱۳۹۸قرارداد
ســپرده گذاری ریالی در اجرای
قانــون فوق توســط صندوق با
بانک های منتخب ،منعقد نشده
است.
توزیع مبالغ تخصیص داده
شده به متقاضیان در ۶ماه
ابتدای سال 1398
همچنیــن براســاس مصوبــه
شصت و ششــمین جلسه ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی (مورخ
 ) ۲۴/۰۴/۱۳۹۸توزیــع باقــی
مانده اعتبارات این قانون توسط
ســازمان برنامــه و بودجه میان
مؤسسات عامل ،منوط به جذب
 ۸۰درصدی منابع تخصیص داده
شده فعلی به آنها ،گردیده است.

تا صاحبان اقام اساسی با اطمینان خاطر ،نسبت به ترخیص کااهای خود از بنادر و
گمرکات کشور اقدام کنند.وی همچین خواسته بود که بانک مرکزی در اسرع وقت
نسبت به بررسی و «تأیید منشأ ارز» مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحدهای
تولیدی که در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت ،با ترخیص آنها با منشأ ارز متقاضی
موافقت شده ،اقدام کند.پیشنهاد دیگر این بود که ترخیص کااهای اساسی ،مواد اولیه
و اجزاء و قطعات وارداتی درصورت عدم درخواســت انتقال ارز از طریق بانک عامل
توسط واردکننده ،به صورت با منشأ ارز متقاضی ،بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش
بانکی صادره و بدون مطالبه کدرهگیری بانک امکان پذیر باشد.
تکلیف برای بانک مرکزی
بر این اساس مقرر شد درخصوص کااهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور
که تأمین و انتقال ارز این کااها انجام نشــده اصداماتی صورت گیرد؛ به طوری که
بانک مرکزی اعام آمادگی کرد تا با اعام وزارت صمت ،نســبت به اولویت دادن در
تأمین ارز این کااها اقدام کند .همچنین بانک مرکزی درباره کااهای اساســی که
بصورت اعتباری خریداری شده و اسناد مالکیت آنها در اختیار صاحبان کاا قرار دارد
اعــام آمادگی کرد تا با صدور اعامیه تأمین ارز اعتباری اجازه ترخیص این اقام را
صادر کرده و حداکثر ظرف ســه ماه پس از ارائه پروانه گمرکی ،نسبت به تأمین ارز
کااهای ترخیص شده اقدام کند.همچنین در مورد کااهای گروه دو شامل کااهای
غیراساســی و مواد اولیه نیز مقرر شــد صاحبان کاا ظــرف دو هفته از تاریخ اباغ
تصمیمات سفر ،اقدام به اظهار کاا به گمرک کنند که بعد از آن با فراخوان گمرک
قرار شد لیست مربوطه به وزارت صمت ارسال و این وزارتخانه در حداقل زمان ممکن
شــماره های ثبت سفارش کااهای اساسی ،مواد اولیه ،کااهای واسطه ای و اجزاء و
قطعات یدکی تولید را به بانک مرکزی ارسال و بانک مرکزی ظرف یک هفته پس از
دریافت لیست از وزارت صمت ،نسبت به تخصیص ارز و پیگیری کد رهگیری بانک
اقدامات ازم را معمول دارد.
آخرین وضعیت اجرای مصوبات
اما بعد از اجرایی شــدن مصوبه طی همفته های اخیر گزارش معاون فنی گمرک از
ایــن حکایت دارد که تا  ۱۹مهرماه اطاعات صاحبان کاا مربوط به گروههای یک و
 ۲۱تا  ۲۵با ارزشــی بیش از  ۳۵۰میلیون دار دریافت شد و در نهایت طی روزهای
اخیر این رقم به  ۷۰۰میلیون دار رسیده و با ارائه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
طبق مصوبه قرار شــد بانک مرکزی ظرف  ۲۴ساعت کد ترخیص ارز صادر و ظرف
یک هفته نسبت به اعامیه تامین ارز اقدام کند تا به دنبال آن فرآیند ترخیص کاا
صورت بگیرد.
مدیرکل هدایت نیروی کار اعام کرد:

پرداخت بیش از  ۶هزار میلیارد تومان تسهیات کرونا
مدیــرکل هدایت نیــروی کار وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی گفت :تا کنون  6هــزار و  ۲۴۷هزار
میلیاردتومان تســهیات کرونا به  ۳۱۳هزار بنگاه آسیب دیده از شیوع ویروس کووید  ۱۹پرداخت شده
اســت.با شــیوع بیماری کرونا از اواخر سال گذشته دولت حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده را در
دستور کار قرارداد .براین اساس پرداخت تسهیات کرونا به بنگاههای متضرر از شیوع ویروس کووید ۱۹
از سیزدهم خردادماه آغاز شده است.در ابتدا تنها بنگاههای دارای کد بیمهای اجازه ثبت نام در این سامانه
را داشــتند ،اما در مرحله بعد مشــاغل غیررسمی که کد بیمهای نداشتند هم مشمول دریافت تسهیات
کرونایی شــدند .در مجموع  ۱۴رسته اصلی و  ۸۵۰زیررسته شناسایی شد .تعداد بنگاههای آسیب دیده
ذیل این  ۱۴رســته شامل سه میلیون واحد است که یک میلیون و  ۳۰۰واحد آن بیمه شده و دارای کد
کارگاهــی و یک میلیــون و  ۷۰۰واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هســتند .همچنین در این واحدها ۲.۸
میلیون نفر بیمه شده و  ۳میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند.براساس این گزارش در کارگاههایی
که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار تعطیل شدهاند ،مبلغ  ۱6میلیون تومان وام به ازای هر نیروی
انسانی اختصاص مییابد و در واحدهای کسبوکاری که فعال بوده ،تعطیل نشده و غیر مستقیم از کرونا
آسیب دیدهاند ،مبلغ  ۱۲میلیون تومان تسهیات پرداخت میشود ،نرخ سود تسهیات نیز  ۱۲درصد و
بازپرداخت آن از مهرماه جاری اســت.پرداخت این تسهیات در چند دوره با توجه به ادامه شیوع بیماری
کرونا تمدید شــد و براساس آخرین اطاعیه بانک مرکزی تا پایان مهرماه ادامه دارد و متقاضیان تنها دو
روز دیگر فرصت دارند درخواســت خود را در سامانه کارا ثبت کنند«.حسین محمودی» مدیرکل هدایت
نیروی کار وزارت تعاون روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا ،اظهارداشت :از میان  ۵۵۱هزار پرونده متقاضی
دریافت وام کرونایی  ۳۱۳بنگاه تسهیات دریافت کردند.به گفته وی تا کنون  6هزار و  ۲۴۷میلیارد تومان
تســهیات پرداخت شده است و عصر امروز نیز جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا برگزار
میشود و در آن درباره تمدید مهلت پرداخت تسهیات کرونا تصمیمگیری میشود.محمودی اظهارداشت:
پیش بینی ما این اســت که مهلت ثبت نام متقاضیان تمدید نشود اما دوره پرداخت وام کرونا با توجه به
پروندههای متقاضی تمدید شود.
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گزیده خبر
بررسی تهاتر نفت در برابر واردات کاا در
جلسه مجلس و دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر آمادگی قوه مقننه برای همکاری
با دولت به منظور ســاماندهی بازار ارز ،از تســهیل فرایند تولید کاا خبر داد،.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی درباره
جلسه شــامگاه روز گذشته نمایندگان با مسئوان اقتصادی دولت برای بررسی
وضعیت ارز گفت :در نشست مشترک بین مجلس و دولت در خصوص موضوعات
ارزی یکسری مباحث مختلف مطرح شد .ما به دنبال آن بودیم که درباره حوزه ارز
همکاری مشترکی بین مجلس و دولت داشته باشیم.وی ادامه داد :در این نشست
رئیس کل بانک مرکزی ،وزرای اقتصاد ،نفت و جهاد کشــاورزی حضور داشتند
ضمن اینکه رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس هم در این نشست به همراه
محمدباقر قالیباف حاضر بودند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد :چند
تصمیم اساسی در این نشست مطرح شد که میتوانم به تشکیل سندیکای صادر
کنندگان خوش نام برای کاهش محدودیتها و لغو محدودیتهای ناشی از پیمان
سپاری ارزی که به شدت در حوزه صادرات غیرنفتی برای کشورمان چالش ایجاد
کرده است ،میباشد که طبیعتا این کار بسیار حائز اهمیت است.نماینده کرمان
در مجلس عنوان کرد :امکان تهاتر واردات در مقابل صادرات با مسئولیت وزارت
صمت هم دیگر موضوعی اســت که در نشست مذکور به تصویب رسید که البته
بانک مرکزی هم نظارت ازم را در باره نرخ ارز و نحوه تســویه انجام خواهد داد.
پورابراهیمی افزود :آن چیزی که هم اکنون در موضوع محدودیت ورود کاا داریم
مربوط به تکالیف بانک مرکزی بر ارائه ارز مذکور در سامانه نیماست که عما این
کار را متوقف کرده است.وی اضافه کرد :در نشست شب گذشته با تیم اقتصادی
دولت توافق کردیم که از طریق ثبت ســفارش کااهایی که اولویت و نیاز کشور
اســت به ویژه کااهای اساسی از طریق تهاتر این کار را پیش ببریم .البته ارز آن
جداگانه اســت و برای نظام ارزی کشــور مجددا تصمیمگیر خواهد شد.نماینده
کرمــان در مجلس تصریح کرد:امکان تهاتر نفت در برابــر واردات کاا با حضور
وزیر نفت به صورت مفصل در نشست رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس
و محمدباقر قالیباف بحث کردیم وانشااله ظرف چند روز آینده عملیاتی خواهد
شــد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشــت :امکان استفاده از فروش
ظرفیت نفت و تســهیل ارزی و فرآوردههای نفتی که در ماههای اخیر متاسفانه
متوقف شده بود در دستور کار قرار گرفت .
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خبر داد

 ۳۰مهر ،آخرین مهلت ثبتنام وام
ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن  ۳۰مهر را آخرین مهلت ثبتنام متقاضیان برای
دریافت وام ودیعه مسکن اعام کرد و گفت :متقاضیانی که هنوز پیامکی دریافت
نکردهاند باید به سامانه طرح اقدام ملی مراجعه کنند.پروانه اصانی مدیرکل دفتر
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص آخرین مهلت ثبتنام وام ودیعه
مسکن ،گفت :تنها سه روز به پایان مهلت ثبتنام در طرح تسهیات ودیعه مسکن
باقیمانده است.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد:
ضروری است تمامی مستاجران فاقد مسکن دارای اجارهنامه رسمی با در اختیار
داشــتن کد رهگیری قرارداد محل اجاره خود جهت ثبتنام در طرح تسهیات
ودیعه مسکن تا تاریخ  ۳۰مهرماه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.
 mrud.irمراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام کنند.اصانی ادامه داد :متقاضیانی که
داوطلب دریافت وام ودیعه مسکن شده و ثبتنام را انجام دادهاند و هنوز پیامکی
دریافت نکردهاند باید به سامانه طرح اقدام ملی مراجعه کرده و در بخش مشاهده
درخواســت با ثبت کدملی ،وضعیت خود را استعام کنند .چنانچه امکان ورود
برای آنها مهیا نشــد ،با انتخاب فراموشی رمز عبور و دریافت کد برای متقاضیان
این امکان فراهم خواهد شــد.وی تصریح کرد :الزامی برای ثبت شماره همراه به
نام سرپرست خانوار نیست و شماره همراه تنها برای اطاع رسانی به متقاضیان
مطالبه میشود.

استانها
رئیس شورای شهر کرج

پروژه زیرگذر جمهوری هیچ
پشت پردهای ندارد
رئیس شــورای شهر کرج گفت :پروژه زیرگذر میدان جمهوری به مدت  ۲۰روز
و تا کســب نظر از متخصصین ،دوســتداران محیط زیست و نهادهای ذیصاح
متوقف شد.اکبر سلیمنژاد در ابتدای دویست و شانزدهمین جلسه رسمی شورای
اسامی شهر کرج با تبریک حلول ماه مبارک ربیعااول ،اظهار داشت :با توجه به
اهمیت پروژه زیرگذر جمهوری و مباحثی که در رسانهها و محافل مطرح شده،
روز گذشته نشستی  6ساعته با حضور شهردار برگزار شد و دغدغههای موجود از
ابعاد مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که امیدوارم خروجی آن رضایت
خاطر همگان را به همراه داشــته باشد.وی افزود :پروژه زیرگذر جمهوری هیچ
پشــت پردهای ندارد و همچون ســایر پروژههای عمرانی و زیربنایی در راستای
رفاه حال شهروندان طراحی و اجرایی شده است و برخی دوستداران طبیعت و
رســانهها و شخصیتهای محترم دیدگاههایی با هدف صیانت از محیط زیست
و درختــان محدوده مذکور دارند که به منظــور بازخوانی آنها و اتخاذ بهترین
راهکار ،تصمیم بر توقف موقت پروژه گرفته شده است.رئیس شورای شهر کرج ،با
بیان اینکه بنا نیست پروژه زیرگذر جمهوری به محل اختاف و دودستگی تبدیل
شود ،بیان کرد :این طور نیست که عدهای دوستدار طبیعت باشند و عدهای به
مرگ درختان رضایت دهند.

 ۱۱میلیارد و  ۲۱۷میلیون تومان برای
مسکن مددجویان قمی هزینه شد
طی  6ماهه نخست امسال  ۱۱میلیارد و  ۲۱۷میلیون تومان به صورت وام
و باعوض برای ودیعه ،اجاره و تعمیرات مسکن دو هزار و  ۲۹۸خانوار تحت
حمایت کمیته امداد اســتان قم هزینه شد.به گزارش سایت خبری کمیته
امداد ،یوسف رشیدی ،مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان با بیان
اینکه در حال حاضر دو هزار و  ۱۸۰خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان
قم مستأجر هستند گفت :در نیمه نخست امسال  ۹میلیارد تومان تسهیات
قرض الحســنه بــرای ودیعه مســکن  6۳۰خانــوار و  ۷۴۰میلیون تومان
باعوض به عنوان کمک هزینه اجاره منزل هزار و  ۵۵۱خانوار پرداخت شد.
وی با اشــاره به اینکه بهســازی خانه های مددجویان هم توسط این نهاد
پیگیری و انجام می شــود افزود :در نیمه نخست امسال تعمیر و بازسازی
مســکن  ۲۵۰خانوار تحت حمایت با اعتبــاری بالغ بر  6۱۰میلیون تومان
انجام شده است.
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افزايش  100درصدي توليد گازوئيل يورو 4
و يورو  5شركت پاايش نفت اصفهان
معاون تولید شرکت پاایش نفت اصفهان اعام کرد میزان تولید گازوئیل یورو
 4و یورو  ۵با افزایش تقریبي  ۱۰۰درصدي از  ٢میلیون لیتر به  4میلیون لیتر
در روز افزایشیافته اســت .وي با اعام این خبر افزود :در جهت ارتقاء کیفیت
گازوئیل و افزایش میزان تولید گازوئیل یورو  4و یورو  ،۵تغییراتي در شــرایط
عملیاتي رآکتورهاي واحدهاي آیزوماکس اعمال شد و فرایند تولید این محصول
بهینهسازی گردید.علیرضا جعفرپور در خصوص افزایش اخیر تولید گازوئیل یورو
در شرکت پاایش نفت اصفهان از  ٢میلیون لیتر در روز به  4میلیون لیتر در روز
اظهار داشت :افزایش کیفیت این محصول ضمن ایجاد ارزشافزوده براي شرکت،
تأثیر قابلتوجهی در حفظ محیطزیســت و کاهش آایندههای زیستمحیطی
خواهد داشت.معاون تولید شرکت پاایش نفت اصفهان از راهاندازی پروژه عظیم
تصفیه گازوئیل شــرکت نیز در سال آینده خبر داد و افزود :با توجه به پیشرفت
بیش از  8۵درصدي این پروژه ،مراحل پیش راهاندازی شروعشده است و انتظار
میرود با بهرهبرداری کامل از این پروژه تمامي  ٢۰میلیون لیتر گازوئیل تولیدی
روزانه این پاایشگاه تصفیه شود که مشخصات آن مطابق با استاندارد بینالمللی
یورو  ۵خواهد شد.

بهينه سازی رايگان موتورخانههای
مسکونی و تجاری
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از آغاز طرح بهینه
ســازی رایگان موتورخانه های واحدهای مســکونی و
تجــاری خبر داد و گفت :مشــترکان خانگی و تجاری
گاز طبیعی در ســطح اســتان کــه دارای موتورخانه
مرکزی می باشند؛ میتوانند با مراجعه به سایت طرح
بهینهســازی مصرف موتورخانه ها به نشانی  www.goc.nigc.irدرخواست
خود را ثبت نمایند.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل  ،سردار
اســماعیلی مدیر عامل این شــرکت اجرای این طرح را در راستای سیاستهای
شــرکت ملی گاز ایران مبنی بر صرفه جویی در مصرف گاز برشــمرد و افزود:
اجرای این طرح هیچگونه هزینه ای بر مشترکین نداشته و بصورت رایگان سه
اقدام مهم شامل اصاح و ترمیم عایق کاری  ،تنظیم مشعل و نصب سیستم ضد
رسوب موتورخانه واحدهای تجاری و مسکونی توسط شرکت گاز انجام می گردد.
وی این اقدام را در راستای صرفه جویی در مصرف گاز و حفظ و صیانت از این
نعمت خدادادی برای نسلهای آینده برشمرد.
مدیر امور آبفا ساری اعام کرد:

تعويض  1286فقره كنتور خراب برای
جلوگيری از هدر رفت آب
 ۱٢86فقــره کنتور خراب بــه منظور جلوگیری
از هدر رفت آب در شهرســتان ســاری طی نیمه
نخست سالجاری تعویض شــد .احمد زارع مدیر
امور آبفا شهرســتان ساری با اعام خبر باا اظهار
داشت :در راستای ارائه خدمات رسانی مطلوبتر به
مشترکین  ۵۵۰۱مورد اتفاقات اعم از انشعابات ،شبکه و خطوط انتقال در
 6ماهه اول ســالجاری رفع و  ۱۰٢6فقره انشــعاب جدید آب نصب شد.
وی با اشــاره به قطع  ۱۵6مورد انشعاب غیر مجاز و وصل مستقیم طی
این مدت افزود :برای اصاح و توســعه شبکه آبرسانی  ۱4٢۰۰متر لوله
گذاری در سطح شهرستان ساری اجراء شد و ضمن تعویض ،نصب ،تعمیر
و ســرویس دوره ای ۱۵مورد الکتروپمپ  ،الکترو موتور و پمپ شــناور ،
بازسازی کامل چاه اردشیر محله با افزایش دبی از  ٧لیتر به  ٢۰لیتر در
ثانیه انجام گرفت.
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اوپک در تنگنای تصمیمگیری

4

حفظ ثبات بازار به قیمت کاهش سهم از بازار نفت

درحالی در آستانه برگزاری کمیته نظارتی اوپک پاس هستیم
که بازار همچنان با مازاد عرضه و ضعف شــدید تقاضا روبروست
و همگان در دنیا از این گروه درخواســت همکاری بیشتر برای
تداوم کاهش عرضه نفت را دارند.اتحاد کشــورهای تولیدکننده
نفت تشکیل جلسه خواهند داد تا وضعیت بازار را بررسی کنند.
در این جلســه که به ریاســت وزیر نفت عربستان و وزیر انرژی
روسیه برگزار خواهد شد ،برای میزان عرضه سال آینده تصمیمی
اتخــاذ نمیکند و آن را به جلســه وزرای انرژی اوپک پاس که
روزهای  ۳۰نوامبر و  ۱دسامبر برگزار میشود واگذار خواهد کرد.
از این رو انتظار نمیرود که تا اول دسامبر هیچ تصمیمی درباره
عرضه گرفته شــود.این درحالی است که وزرای انرژی روسیه و
عربســتان از چندی پیش رایزنی هایی در خصوص جهت دهی
به تصمیمات اوپک پاس و همچنین نشــان دادن قدرتشان به
بازارهای انرژی را آغاز کرده و در هفته گذشــته دوبار تلفنی در
این باره مذاکره داشــته آمد.همه ایــن اتفاقات در روزهایی رقم
میخورد که عاوه بر شکننده بودن عمیق تقاضا با تداوم شیوع
کرونــا ،لیبی نیز با حجمی قابل توجه به بازار نفت بازگشــته و
عاملی برای تهدید سمت عرضه محسوب میشود .گفتنی است
از ابتدای ماه آگوست کاهش تولید اوپک پاس روزانه به میزان
 ٢میلیون بشکه تسهیل شده که به نظر میرسد هنوز بازار این
وزیر نیرو گفت :در حــوزه های مربوط به
انرژی هــای تجدیدپذیر .همــکاری های
گمرکی ،اقتصــادی و ســایر زمینه های
مربوط به کمیسیون مشترک همکاری دو
کشــور ایران و افغانســتان مذاکره صورت
گرفته اســت .رضــا اردکانیان دیــروز در
حاشــیه دیدار با عبــداه عبداه  -رئیس
شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان در
جمع خبرنگاران دربــاره جزئیات صحبت
شده در جلسه امروز اظهار کرد :با توجه به
آنکه هشتمین اجاس کمیسیون مشترک
همــکاری اقتصــادی دو کشــور در پیش
اســت ،در جلسه امروز در جریان پیشرفت
مذاکرات مقدماتی در عرصه هایی که قرار
است طبق برنامه در آینده نزدیک در کابل
مورد بررســی قرار گیرد مذاکراتی را انجام
دادیم.وی با بیان اینکه گزارشات ازم داده
شد و نقطه نظرات را در بخش های مختلف

افزایش تولید پس از توافق نشســت  ۱۵٧اوپک را هضم نکرده و
البته مطابق با این توافق قرار اســت از ابتدای ژانویه  ٢۰٢۱نیز

وزیر نیرو خبر داد

 ۱.٩میلیون بشکه نفت دیگر نیز مازاد بر میزان کنونی روانه بازار
شــود.البته در تصمیم گیری نشست آتی وزاری اوپک پاس که

مذاکره ایران و افغانستان در حوزه
انرژیهای تجدیدپذیر

با پر شدن انبارها؛

دریافــت کردیم تصریح کــرد :درباره حل
موضوع آب های مرزی دو کشــور صحبت
هایی به میان آمد و باید در نظر داشت که
موضوع آب در حوزه آبریز مشترک تنها با
همکاری کشورهای مستقر در حوزه آبریز
به نتیجه می رسد.وی افزود :فارغ از اینکه
کشوری باادســت و یا پایین دست باشد،
براساس نقشــه راه مشترک می توانند هم
منافع و هم هزینه ها را منصفانه تقســیم
کنند.وی با بیان اینکه تصور ما این اســت
که بین ایران و افغانســتان زمینه همکاری
متنوع و وســیع وجود دارد و در این مسیر
مسائل آب و محیط زیست از جایگاه ویژه
ای برخوردار هســتند ،گفــت :با توجه به
توســعه یافتگی مدیریتی هر دو کشور این
مســائل از شکل چالش خارج و به راه حل
هایی که دربرگیرنده منافع دو کشور است
خواهد رسید.

از ابتدای آبان؛

واردات نفت چين در حال افت است

محاسبات برق اميد آغاز میشود

چین که از آغاز پاندمی کرونا به شدت در حال خرید نفت بود حاا با پر شدن انبارهای
ذخیــره نفت خــود و افت تقاضای مناطقی که چین محصوات ســوختی به آنها صادر
میکرد ،واردات خود را کاهش داده است .به گزارش راشاتودی ،چین که از آغاز پاندمی
کرونا به شدت در حال خرید نفت بود حاا با پر شدن انبارهای ذخیره نفت خود و افت
تقاضای مناطقی که چین محصوات سوختی به آنها صادر میکرد ،واردات خود را کاهش
داده اســت .تخمین زده میشود در سه ماهه پایانی امسال واردات نفت خام چین ۱4.۵
درصد نسبت به سه ماهه قبل افت کند.پس از جنگ قیمت نفت بین عربستان و روسیه
که با گســترش شدید ویروس کرونا همراه بود شــاخصهای قیمت نفت خام به شدت
ســقوط کرد و این باعث شد چین فورا ً برای ذخیره کردن نفت ارزان اقدام کند .تاجران
و پاایشگاههای چین آنقدر نفت خریدند که گزارشات نشان داد ظرفیت انبارهای نفت
این کشــور در حال پر شدن است.هرچند علیرغم این گزارشات خرید قدرتمند نفت تا
انتهای  ۳ماهه سوم ادامه یافت تا واردات نفت ماه سپتامبر با  ٢.۱درصد رشد نسبت به ماه
آگوست به  ۱۱.8میلیون بشکه در روز رسید .این افزایش کمک کرد تا ظرفیت جدیدی
در پاایشگاههای مستقل چین به کار گرفته شود.

سخنگوی صنعت از شروع محاسبات برق امید برای صدور قبوض الکترونیکی برق از ابتدای
آبان ماه خبر داد و تصریح کرد :هدف این طرح حمایت از مشترکانی است که در مصرف برق
خود ،به الگوهای تعیین شده با مصارف صحیح وسایل برقی دست مییابند.به گزارش توانیر،
مصطفی رجبی مشــهدی با اعام این خبر گفت :پس از آنکه شهریورماه امسال ،پیشنهاد
وزارت نیرو درخصوص طرح برق امید در هیات دولت به تصویب رســید ،دستورالعمل های
طرح نهایی شد.رجبی مشهدی با بیان این که این طرح از ابتدای آبان ماه به صورت رسمی
کلید خواهد خورد ،اضافه کرد :اولین قبض برق الکترونیکی که محاسبات طرح برق امید نیز
در آن گنجانده شده باشد ،در اولین دوره قرائت کنتورها لحاظ و برای مشترکان ارسال می
شود.سخنگوی صنعت برق با اشاره به این که رفتار مصرفی مشترکان در قرار گرفتن آنان
طرح برق امید موثراســت ،تصریح کرد :هدف این طرح حمایت از مشــترکانی است که در
مصرف برق خود ،به الگوهای تعیین شده با مصارف صحیح وسایل برقی دست می یابند.وی
ادامه داد :طرح برق امید مخصوص مشترکان خانگی است و الگوهای آن نیز از عملکرد خود
مردم در سال های گذشته استخراج شده و در این زمینه تخفیف  ۱۰۰درصدی بهای برق
درطرح «برق امید» برای مشترکان کم مصرف در نظر گرفته شده است.

در  ۳۰نوامبر برگزار خواهد شد ،میزان بازگشت تقاضای چین و
هند از بزرگترین مشتریان نفتی دنیا بسیار حایز اهمیت خواهد
بود.در این بین اما نهادهای فعالی در دنیای نفت از قبیل آژانس
بینالمللی انرژی و موسسات مالی همچون بانک جی پی مورگان
اکیدا توصیه به شــکننده بودن بازار نفت میکنند که بشکههای
اضافی را نمیتواند در خود هضم کند.حال به نظر میرســد که
همه دنیا بازهم از اوپک میخواهند تا با چشم پوشی از سهم خود
در بازار انرژی ،مانند سوپرمن به کمک وضع آشفته قیمت نفت
بیاید.این درحالی اســت که اغلب کشورهای عضو اوپک در هم
اکنون درگیر کسری بودجه ناشی از افت قیمت و کاهش تولید
نفت هستند و باید دید باوجود مشکات اقتصادی خود میتوانند
موضوع تسهیل کاهش تولید را به تعویق بی اندازند.اما موضوعی
که همیشــه ذهن تولیدکنندگان نفت بــه ویژه اعضای اوپک را
درگیر خود کرده ،بحث از دســت دادن سهم از بازار نفت در این
روزگار است چراکه تجربه ثابت کرده هرگاه اوپک از حق خود در
میزان تولید نفت در میان سایر تولیدکنندگان کوتاه آمده ،پس
از آن به سختی توانسته سهم از بازار از دست رفته را پس بگیرد
و این یعنی حرکت در جهت حمایت از صنعت نفت شــیل که
آمریکا این روزها بسیار بر روی نقش استراتژیک آن در سمت و
سودهی به بازار نفت میکوشد.

هندیها هنوز برای به دست آوردن
قرارداد توسعه ميدان گازی فرزاد B
تاش میكنند
با توجه بــه آنکه هندیها تاکنون تعلل زیادی در توســعه میدان
گازی فرزاد  Bکردهاند ،بعید به نظر میرســد دیگر بتوانند با طرف
ایرانی برای توسعه این میدان به توافق برسند.به گزارش فایننشیال
اکسپرس ،منابع آگاه ،میگویند شرکت ویدش هند ،از توسعه میدان
گازی فرزاد ،Bکنار گذاشــته شده اســت.این شرکت هندی بازوی
سرمایهگذاری خارجی شرکت نفت و گاز دولتی هند به شمار میرود
و همین شرکت بود که در سال  ٢۰۰8میدان بزرگ گازی فرزاد  Bرا
در نزدیکی سواحل جزیره فارسی در خلیج فارس کشف کرد.شرکت
هندی پیشنهاد کرده بود که با همکاری شرکایش  ۱۱میلیارد دار
برای توســعه میدان گازی فرزاد  Bسرمایهگذاری کنند.منابع آگاه
میگویند پس از آنکه هندیها چند ســال در زمینه سرمایهگذاری
در این میدان تعلل کردند فوریه امسال مقامات شرکت نفتی ایران
به ویدش اطاع دادند که این شرکت را از توسعه میدان گازی فرزاد
 Bکنار گذاشته و قصد دارند یک شرکت ایرانی را جایگزین آن کنند.
البته طرف هندی میگوید از آن زمان به بعد تاش کرده تا دوباره
نظر موافق ایرانیها را جلب کند اما طرف ایرانی به درخواستهای
هندیها تاکنون پاسخ نداده است.میدان گازی فرزاد  ،Bمعادل ٢۱.٧
هزار میلیارد فوت مکعب ذخیره گاز داشــته که  6۰درصد آن قابل
برداشــت است و قرار بود در طرح توســعه روزانه  ۱.۱میلیارد متر
مکعب از آن برداشت گاز انجام شود.منابع آگاه میگویند اطاعات
تائید نشده حاکی از آن است که یک شرکت ایرانی مسئول توسعه
میدان گازی فرزاد  Bشــده اما طرف هندی هم هنوز ناامید نشده و
تاش میکند نظر مســاعد ایرانیها را برای بستن قرارداد به دست
آورد.میدان گازی فرزاد  Bبا  ۳۵۰۰کیلومتر مربع وسعت در نزدیکی
جزیره فارسی در عمق  ٢۰تا  ٩۰متری خلیج فارس واقع شده است.
شــرکت ویدش هند قرارداد اکتشــاف این میدان رادر سال ٢۰۰٢
با ســهم  4۰درصد با ایران امضا کرده است.شــرکت نفت هند هم
 4۰درصد دیگر و شــرکت اویل ایندیا نیز  ٢۰درصد باقیمانده این
قرارداد را بســته بودند.این میدان در آگوســت  ٢۰۰8کشف شد و
عملیات اکتشاف آن در سال  ٢۰۰٩به پایان رسید.ویدش هند یک
طرح توســعه بزرگ برای این میدان در سال  ٢۰۱۱به شرکت نفت
فراســاحلی ایران ارائه کرد و سپس با شــرکت ملی نفت ایران به
مذاکره نشســت.این مذاکرات تا نوامبر سال  ٢۰۱٢ادامه داشت اما
به خاطر تحریمها نهایی نشد.در آوریل سال  ٢۰۱۵دوباره دو طرف
برای توسعه میدان گازی فرزاد  Bپای مذاکره نشستند و طرف ایرانی
شرکت نفت و گاز پارس را نماینده خود برای مذاکره با طرف هندی
معرفی کرد.از آوریل ســال  ٢۰۱6به بعد دو شرکت درباره جزییات
قرارداد از جمله تامین مالی و بازاریابی و فروش گاز آن مذاکره کردند
اما نتوانستند در این زمینه به نتیجه برسند.منابع آگاه میگویند در
ســال  ٢۰۱٧هم با توجه به مطالعات بعدی انجام شده روی میدان
گازی فرزاد  Bطرف هندی تغییراتی را در طرح جامع توســعه این
میدان انجام داد و دوباره آن را به ایرانیها ارائه داد.در آوریل ٢۰۱٩
شــرکت ملی نفت ایران طرح توسعه این میدان بر مبنای دریافت
گاز در ســطح زمین را به هندیها داد اما به خاطر تحریمهایی که
از ســال  ٢۰۱8و با خروج آمریکا از برجام علیه ایران اعمال شــد،
مطالعات فنی بیشــتر از ســوی هندیها انجام نشد و همین امر از
پیشــرفت مذاکرات در حوزه تجاری بین دو طرف جلوگیری کرد.
کنسرسیوم شرکتهای هند تا کنون  4۰۰میلیون دار برای توسعه
فرزاد  Bهزینه کردهاند.

بازنگری آرامکو و سابيک
در پروژه  20ميليارد داری
شــرکتهای آرامکوی سعودی و سابیک به منظور کاهش هزینه در
بحبوحــه افت قیمتها ،تصمیم گرفتند در پروژه  ٢۰میلیارد داری
تبدیل نفت خام به مواد شــیمیایی بازنگری کنند و اکنون به جای
آن به دنبال یکپارچه کردن تاسیسات فعلی هستند.شرکتهای نفتی
سراســر جهان برای حفظ نقدینگی ،بــه ارزیابی مجدد پروژه های
انرژی خود پرداخته اند .فروپاشــی تقاضا که ناشی از شیوع ویروس
کرونا بوده ،این احتمال را تقویت کرده که قیمتهای نفت برای مدت
طوانی پایین بمانند.آرامکو و سابیک در سال  ٢۰۱٧توافق مقدماتی
برای ســاخت یک مجتمع  ٢۰میلیارد داری برای تبدیل نفت به
مواد شیمیایی امضا کرده بودند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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جزییات تجارت ایران با کشورهای عربی در نیمه نخست سال

گزیده خبر

مبادات با عربستان «صفر» شد

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت :از مجموع کل
صادرات کشور  ۸میلیارد و  ۱۶میلیون دار به  ۱۵کشور «همسایه»صورت گرفته است
که در میان این گروه از کشورها عراق و امارات در رتبه اول و دوم و کشورهای عمان و
کویت و قطر پس از افغانستان ،ترکیه ،پاکستان ،روسیه و آذربایجان در رتبههای هشتم
تا دهم و بحرین و عربســتان با صادرات ســه و صفر میلیون داری پس از کشورهای
قزاقســتان و ترکمنســتان در رتبههای  ۱۴و  ۱۵قرار گرفتهاند.فرزاد پیلتن در مورد
صادرات ایران در شــش ماهه سال اظهار داشــت :بر اساس آمارها صادرات ایران در ۶
ماهه ابتدای سال  ۱۳۹۹به  ۱۳میلیارد و  ۵۶۶میلیون دار و  ۴۶میلیون و  ۳۱۸هزار
تن رســید که از این میزان صادرات  ۱۲میلیارد و  ۷۹۹میلیون دار یعنی حدود ۹۴
درصد از کل صادرات کشــور به  ۲۰کشور «هدف» صادرات انجام شده است.وی ادامه
داد :در میان  ۲۰کشور مذکور ۶ ،کشور عربی شامل عراق با  ۲۹۷۱میلیون دار (پس
از چین) در رتبه  ،۲امارات با  ۱۹۳۳میلیون دار در رتبه  ،۳عمان با  ۱۶۵میلیون دار
(پس از افغانستان ،ترکیه ،پاکستان ،هند ،اندونزی ،روسیه ،تایلند و آذربایجان) در رتبه
 ،۱۲کویت با  ۷۳میلیون دار( پس از ونزوئا ،ارمنســتان ،آلمان) در رتبه  ۱۶و قطر با
 ۶۲میلیون دار( پس از سوریه ،هنگ کنگ و بااتر از قزاقستان) در رتبه  ۱۹بازارهای
عمده صادراتی ایران قرار داشتهاند.پیلتن تصریح کرد :سهم کشورهای عربی از مجموع
صادرات به  ۲۰کشــور مذکور  ۵میلیارد و  ۳۴۸میلیون دار بوده است.مدیرکل دفتر
عربی و آفریقایی ســازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به صادرات ایران به کشورهای

همســایه گفت :همچنین طی مدت مذکور از مجموع کل صادرات کشور  ۸میلیارد و
 ۱۶میلیون دار به  ۱۵کشــور «همسایه»صورت گرفته است که در میان این گروه از
کشــورها عراق و امارات در رتبه اول و دوم و کشــورهای عمان و کویت و قطر پس از
افغانستان ،ترکیه ،پاکستان ،روسیه و آذربایجان در رتبههای هشتم تا دهم و بحرین و
عربستان با صادرات سه و صفر میلیون داری پس از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان
در رتبههــای  ۱۴و  ۱۵قرار گرفتهاند.وی ادامه داد :همچنین در حوزه واردات نیز طی
مدت مذکور  ۱۶میلیارد و  ۷۸۳میلیون دار به میزان  ۱۶میلیون و  ۵۲۴هزار تن کاا
وارد کشــور شده است.پیلتن خاطرنشان کرد :از کل میزان واردات مذکور  ۱۵میلیارد
و  ۶۴۴میلیون دار آن متعلق به  ۲۰کشــور «هدف» عمده واردات کشــور بوده است
که در جمع  ۲۰کشــور هدف فوق ،کشورهای عربی شامل امارات با  ۳میلیارد و ۹۶۱
میلیون دار ( پس از چین) در رتبه دوم و عمان با  ۲۰۰میلیون دار ( پس از ترکیه،
هند ،آلمان ،روســیه ،انگلیس ،هلند ،ایتالیا ،کره جنوبی ،سوئیس و سنگاپور) در رتبه
ســیزدهم و( بااتر از برزیل ،فرانسه ،مالزی ،اتریش ،اسپانیا ،پاکستان و دانمارک) قرار
گرفته اســت.این مسئول یادآور شد :در گروه  ۱۵کشور «همسایه» ج.ا.ایران با وارداتی
معادل  ۷میلیارد و  ۳۵۲میلیون دار از این کشورها ،کشورهای امارات و عمان ( پس
از ترکیه و روســیه) به ترتیب رتبه اول و چهارم و عــراق با  ۴۳میلیون دار ( پس از
پاکســتان) در رتبه ششــم ،کویت با  ۳میلیون دار و قطر با  ۲.۴میلیون دار( پس از
قزاقســتان،آذربایجان ،ارمنستان و ترکمنستان) در رتبه یازده و دوازدهم قرار گرفته و
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معاون وزیر صمت و رییس جدید ایدرو تاکید کرد

بهبود صنعت خودرو ،توسعه صنایع نوین و
پیمانکاریهای تخصصی

بحرین و عربســتان نیز به ترتیب با  ۰.۱و صفر میلیون دار واردات ،بعد از افغانستان
در رتبههای چهاردهم و پانزدهم مبادی وارداتی کشور قرار داشتهاند.وی افزود :مجموع
واردات کشــور از کشــورهای عربی مذکور طی  ۶ماهه ابتدای ســال  ۱۳۹۹حدود ۴
میلیارد و  ۲۳۱میلیون دار بوده است .پیلتن خاطر نشان کرد :سازمان توسعه تجارت
ایران در رویکردی جدید و با توجه به شــرایط بین المللی و البته متغیرهای اقتصادی
و تجاری ،توســعه روابط تجاری با کشورهای همسایه از جمله کشورهای عربی حوزه
خلیج فارس را در دســتور کار خود قرار داده است.وی ادامه داد :روابط حسنه سیاسی
با برخی کشــورهای مذکور ،نزدیکی جغرافیایی و زیرساختهای مناسب بندری و در
نتیجه هزینههای پایین حمل و نقل ،اشتراکات دینی ،فرهنگی و زبانی و سهولت ارتباط
میان تجار ایران و کشورهای فوق ،سهولت رفت و آمد و پایین بودن هزینههای بازاریابی
و حضور در نمایشگاهها و دیگر رویدادهای تجاری و همچنین ایجاد دفتر و نمایندگی
و....از جمله مهمترین عوامل و زمینههای افزایش روابط تجاری ج.ا.ایران و این کشورها
محســوب میشود.مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران متذکر
شد :با این وجود ،عاوه بر تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه کشور و وقوع برخی نوسانات
در روابط سیاســی با برخی از این کشورها مانند عربستان و وجود نا آرامیها در برخی
کشــورها مانند عراق و یمن ،شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چند ماهه روابط تجاری با
کشورهای همسایه از جمله عوامل منفی بوده است که بر روابط تجاری با این کشورها
تاثیرگذار بوده است.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در اولین جلسه شورای معاونین خبر داد

صنعتگران چشم انتظار توافق دولتیها

اختصاص منابع بانکی برای احیاء واحدهای صنعتی تعطیل و نیمهفعال

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با اشاره به دپوی  ۶ماهه مواد اولیه تولید در گمرک ،گفت :بانک مرکزی اجازه ترخیص
این مواد را با ارز آزاد هم نمی دهد و این در حالی اســت که برخی تولیدکنندگان روزانه  ۵هزار و  ۲۰۰دار بابت دپوی کاای
خود در گمرک ،جریمه پرداخت می کنند.عبدالوهاب سهلآبادی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش صنعت ،تأمین
ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین تســهیل در بازگرداندن ارز حاصل از تولیدات اســت ،اظهار داشــت :وزیر صنعت باید در
جلسهای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان ،مواد اولیه مورد نیاز
خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کردهاند اما این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمیشوند.وی تصریح
کرد :مهمترین مسأله در شرایط فعلی این است که راهکاری برای حل مشکل ارز تولید به کار گرفته شود تا مشکات موجود در
گمرک برطرف شود.سهلآبادی ادامه داد :در حال حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را بابت دپوی مواد اولیه در گمرک پرداخت
میکنند به طوری که یکی از تولیدکنندگان روزانه  ۵هزار و  ۲۰۰دار در این خصوص پرداخت میکند و این در حالی اســت
که با دردسر بسیار ،مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را از آمریکا و یا کشورهای دیگر با دور زدن تحریمها خریداری کرده و به
کشور آورده اما حاا نمیتواند آن را از گمرک ترخیص کند.رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران با تأکید بر اهمیت تأمین
ارز برای اداره اقتصاد کشــور ،گفت :تولیدکنندگان نمیتوانند صادرات داشــته باشند و ارز به کشور منتقل کنند ،برای حل این
مشکات نیازمند یک توافق مهم بین وزارت صنعت و بانک مرکزی هستیم.به گفته وی ۶ ،ماه است که مواد اولیه مورد نیاز تولید
در گمرک دپو شده و به دلیل مسائل ارزی امکان ترخیص وجود ندارد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) از اباغ مهلت سه ماهه برای آزادسازی معادن حبس شده خبر داد و گفت :مطابق قانون ،معادنی
که مدت طوانی در حبس بوده و غیرفعال است ،پروانه بهرهبرداری آنها ابطال شده و آزادسازی میشود.به گزارش وزارت صمت،
علیرضا رزم حسینی در اولین جلسه شورای معاونین وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :اولویت اصلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در شرایط کنونی و مطابق با برنامههای پیشنهادی ارایه شده به مجلس شورای اسامی ،تامین کااهای اساسی و ضروری مورد نیاز
کشور و توجه ویژه به سفره مردم است که به دلیل اثرگذاری شاخصهای کان اقتصادی ،با نوساناتی مواجه شده است.وزیر صنعت،
معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید از سفره مردم حراست و حفاظت شود ،افزود :مسئولیت ذاتی وزارت صمت آن است که بتواند در
کنار سایر دستگاهها و نهادهای تصمیمگیر ،تمام توان خود را نسبت به تامین کااهای اساسی مورد نیاز سفره خانوار به کار گیرد .وزارت
صنعت ،معدن و تجارت امروز خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی است و همه باید همدل و هم هدف ،به تامین معیشت مردم بپردازیم؛
در این مسیر باید همه دستگاهها دست به دست هم دهند تا بتوان به موقع نیازهای مردم را تامین کرد.وزیر صمت در بخش دیگری
از سخنان خود ،به ضرورت استفاده از نظرات تمامی ذینفعان در تصمیمگیریها و تصمیمسازی های مرتبط با حوزههای صنعت،
معدن و تجارت اشاره و تصریح کرد :از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسامی ،تشکلهای بخشخصوصی ،اتاقهای بازرگانی و
اصناف و نیز کارشناسان باید در تصمیمگیریها استفاده شود تا بتوان در زمان اجرا نیز ،از توان همه این بخشها بهره گرفت.وی اظهار
کرد :سامانه جامع تجارت از جمله تکالیفی است که رئیس جمهور بر عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار داده است؛ باید توجه
داشت که تکمیل این سامانه گام بزرگی در راستای کاهش مدت زمان صدور مجوزها و جلوگیری از هرگونه رانت و فساد خواهد بود.

مراسم معارفه معاون وزیر صمت و رئیس جدید
هیات عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع
ایران و تکریم سرپرست سابق ایدرو با حضور
معاونان امــور صنایع و طــرح و برنامه وزارت
صمت در محل این ســازمان برگزار شد.محسن
صالحی نیا در این مراســم برنامه ها و محورهای جدید فعالیت های
ایدرو را تشــریح کرد.امیر بیات سرپرست سابق ایدرو نیز در گزارشی
اهم اقدامات صورت گرفته در سال  ۹۸را تشریح کرد .وزیر صنعت،
معدن و تجارت روز گذشته در حکمی محسن صالحی نیا را به عنوان
معاون وزیر و رئیس هیات عامل ســازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایــران منصوب و ابراز امیدواری کرد در چارچوب مفاد اساســنامه و
شرح وظایف محول و سیاستهای دولت تدبیر و امید نسبت به انجام
ماموریت های ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بهکارگیری
حداکثر توان اقدام شود .معاون وزیر صمت و رئیس جدید هیات عامل
ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران در مراسم آغاز به کار خود
گفــت تمرکز و توســعه پیمانکاری های بزرگ تخصصــی با توجه به
شــرایط ویژه بین المللی محور جدید فعالیت های این سازمان است.
محســن صالحینیا با اشاره به دانش انباشته و تجربه نیم قرن فعالیت
و نیز بیش از دو دهــه انجام پروژه های عظیم پیمانکاری از جمله در
حــوزه انرژی ،بهره گیری از ایــن ظرفیت ملی در حوزههای تخصصی
را از محورهای جدید فعالیت ایدرو در شرایط ویژه بین المللی کنونی
برشــمرد که به توانمندسازی شــبکه پیمانکاران فرعی کشورمان در
قالب الگوهای بومی  spxو گســترش ســهم ساخت داخل منجر می
شــود.معاون وزیر صمت همچنین بهبود کیفیــت و کمیت تولید در
صنعت خودروسازی و صنایع حمل و نقل را به عنوان محور مهم دیگر
اقدامــات ایدرو ارزیابی کرد و افزود تاش برای تامین حداکثر رضایت
مصرف کنندگان ،توســعه پلتفرم مشــترک ،ثبات و کاهش التهابات
بــازار ،تعمیق ســاخت داخل خودروهای ســواری و تجاری به عنوان
دیگر محور اساســی فعالیت های ایدرو در دســتور کار است .به گفته
صالحی نیا همچنین شتاب بخشی به اجرا و روزآمد سازی پروژه های
توســعه صنعتی بر اساس آمایش ســرزمین درمناطق محروم با شیوه
های نوین تامین منابع و مشــارکت حداکثری بخشهای غیردولتی به
عاوه تمرکز بر صنایع نوین ،رســوخ فناوری و توسعه انقاب صنعتی
چهارم در ســپهر تولید کشــور از جمله برنامههای اصلی این سازمان
توســعهای در دوره جدید خواهد بوددر این دیدار همچنین امیر بیات
ترک سرپرست سابق ایدرو گزارشی از فعالیتهای انجام شده در سال
 ۹۹را ارائه نمود.

مدیرعامل فواد مبارکه در وبینار نخستین رویداد از سلسله رویدادهای  3Sخبر داد:

فواد مبارکه تا سال  ۱۴۰۴بهعنوان کارخانۀ
هوشمند در جهان شناخته میشود

وبینار نخستین رویداد از سلسـله رویــدادهای  ۳Sیا Smart Steel manufacturing
 Startup eventبا هدف تأمین نیازهای فناورانه شــرکت فــواد مبارکه در حوزۀ تحول
دیجیتال و بررسی چالشهای این شرکت در این عرصه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران با همکاری شــرکت فواد مبارکه ،دانشگاه تهران ،صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت
ایریســا روز چهارشنبه  ۲۳مهرماه از ساعت  ۹تا  ۱۳برگزار شد.در جریان برگزاری این وبینار،
مدیرعامل فواد مبارکه ،مردادماه سال  ۱۳۹۹و رونمایی از طرح تحول دیجیتال فواد مبارکه
را تولد دوبارۀ این شرکت دانست و تصریح کرد :با برنامهریزیهای انجام شده به یاری خداوند
فواد مبارکه تا سال  ۱۴۰۴بهعنوان کارخانۀ هوشمند در جهان شناخته خواهد شد.حمیدرضا
عظیمیان خاطرنشــان کرد :امروز نیازمند آنیم که در این راه ســخت و پرپیچوخم ،با کمک
شــرکتهای دانشبنیان و دانشــگاهها و ...فواد مبارکهای را در کاس هوشمند ارائه دهیم.
بــه همین منظور قصد داریم با طی کردن این مســیر در ابتدا نوآورترین شــرکت در عرصۀ
فواد و سپس بهعنوان الگویی برای سایر صنایع مطرح شویم.وی با اشاره به نقش شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپها اظهار داشت :از جوانان فعال در شرکتهای استارتآپی ،دانشمندان
و متخصصان در شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علمی و فناوری کشور تقاضا میکنیم در
پیش روی صنعت کشور قرار میدهد مارا یاری رسانند.وی با
این راه ســخت که افقی روشن ِ
تأکیــد بر اینکه فواد مبارکه توانایی تأمین تجهیزات و منابع مالی ازم برای اجرای این پروژۀ
بزرگ را دارد ،خاطرنشان کرد :در واقع فواد مبارکه منابع ارزی و ریالی طرح را تأمین خواهد
کرد تا در زمان مناســب این طرح به اجرا برسد.مدیرعامل فواد مبارکه ورود به اجرای چنین
طرحی را جسورانه خواند و ضمن قدردانی از حضور و زحمات همۀ بنیادها و شرکتهای حاضر
در طرح گفت :طبق این برنامه ،اگر بتوانیم در ابتدای ســال  ۱۴۰۴این طرح را به بهرهبرداری
برســانیم ،با بخش عمدهای از مجموع  ۴۰۰شرکت استارتآپ و دانشبنیان که در این وبینار
حضور دارند قرارداد خواهیم بست و این موفقیت را با ایشان جشن خواهیم گرفت.
مدیرعامل شرکت ایریسا:
فواد مبارکه در راستای انقاب صنعتی نسل چهارم گام برداشته است
در همین راستا ،رسول ســرائیان مدیرعامل شرکت ایریسا گفت :چالشهای صنعت فواد در
عرصۀ رقابت ،هزینه ،تنوع محصول و مســیری که مشــتریان ما داشتند ،در نهایت باعث شد
فواد مبارکه به ســمت هوشمندسازی برود.به گفتۀ وی ،طرح تحول دیجیتال توسط شرکت
ایریسا طراحی و  ۶مرداد اجرایی شده و این شرکت در مسیر انجام این پروژه فراز و فرودهای
زیادی خواهدداشت.مدیرعامل شرکت ایریسا ادامه داد :در واقع این حرکت در راستای انقاب

چهارم صنعتی بوده و فواد مبارکه نیز در این مسیر گام برداشته است .در طرح تحول دیجیتال
چندین شعار تعریف شده است .نخست «فواد هوشمند از سنگ تا رنگ» است؛ به این شکل
که ســنگآهن از معدن اســتخراج شــده و بعد از طی مراحل مختلف تولید ،تبدیل به ورق
گالوانیزه میشــود و در صنعت ساختمان و لوازمخانگی استفاده میگردد .در واقع این زنجیرۀ
ارزش مربوط به بازۀ زمانی  ۱۳۹۹تا  ۱۴۰۴اســت و تا ســال  ،۱۴۰۴فواد مبارکه به کارخانۀ
فواد هوشمند تبدیل میشود.سراییان گفت :چالشهایی مانند روندهای بینالمللی صنعت و
همچنین فرایندهای نوظهور برای فواد مبارکه تعریف شــده و در ســال  ۱۴۰۴فواد مبارکه
یک کارخانۀ هوشمند خواهد بود.به گفتۀ وی ،یکی از بهترین مباحث دیدهشده در این طرح،
نقشآفرینی و بهرهگیری از شــرکتهای دانشبنیان و اســتارتآپ است .همچنین به جهت
اطمینان از این مهم ،مرکز نوآوری تحول دیجیتال فواد مبارکه که راهاندازی آن شروع شده،
یکی از پشــتوانههای اصلی ما در طرح تحول دیجیتال این شرکت به شمار میآید.مدیرعامل
شــرکت ایریســا گفت :امروز اولین رویداد در زمینۀ تحول دیجیتال برگزار شده و ما نیازمند
همکاری دانشــجویان و شرکتهای استارتآپی هستیم.وی افزود :طرح تحول دیجیتال فواد
مبارکه اقدامی نیست که ما بهتنهایی بتوانیم از عهدۀآن برآییم ،بلکه نیازمند استفاده از تمامی
ظرفیتها و قابلیتهای موجود کشور در این زمینه هستیم .ما حدود سه ماه وقت گذاشتیم و
هفت چالش و مســئله را برای این وبینار آماده کردیم.سراییان گفت :تحلیل بهرهوری خطوط
تولید فواد مبارکه با اســتفاده از ابزار هوش مصنوعی ،اندازهگیری ضخامت نســوز پاتیل در
حالت گرم ،نمونۀ طراحی و ســاخت دوقلوی دیجیتال در فواد مبارکه ،لجســتیک هوشمند،
امنیت کاربردهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین در حوزۀ  siemو ایجاد پلتفرم شفاف
بهمنظور ارتقای امنیت و شــفافیت در فرایند خرید فواد مبارکه با اســتفاده از فناوری باک،
چالشهــای اصلی ما در این زمینه هســتند.به گفتۀ وی پس از ارائــۀ چالشها در  ۲۳مهر،
دریافــت پیشپروپوزالها نیز در  ۱۶آبان صــورت خواهد پذیرفت .این پیشپروپوزالها یکم
آذر مــاه ارزیابی خواهند شــد و پس از آن در هفتۀ آخــر آذر بازدید حضوری از فواد مبارکه
برای پیشنهادهای تأییدشــده صورت خواهد گرفت .بعد از آن تا پانزدهم دیماه ،پروپوزالها
نهایی خواهد شد و ارزیابی ازم برای انتخاب اولویتهای همکاری در یکم بهمن انجام میشود
و در نهایت مذاکرات و توافق و عقد قرارداد صورت میگیرد.بنابر اظهارات مدیرعامل شــرکت
ایریســا و محور مجری این پروژه ،انتقال فناوری و مالکیت فکری و همچنین سرمایهگذاری و
حمایت مالی در تولید و توســعۀ محصول ،پیشخرید محصول و مشــارکت ازجمله مدلهای
اصلی همکاری با شرکتهای استارتآپی است .ضمن اینکه یک رویداد دیگر در همین زمینه
در بهمن یا اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و سال  ۹۹را با دو رویداد به پایان خواهیم برد.

معاون تکنولوژی فواد مبارکه:
فواد مبارکه این مسئولیت ســنگین را برعهده گرفته که هاب تحول دیجیتال در
صنعت فواد باشد
در حاشیۀ برگزاری این رویداد ،سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی فواد مبارکه نیز گفت:
با نهایی شدن این فرایند ،فواد مبارکه تا سال  ۱۴۰۴عضو باشگاه و کلوپ فانوس دریایی
دنیا خواهد شد .باید به خاطر داشته باشیم دنیای آتی دنیای دیجیتال است .از این رو ما از
سال گذشــــته در مطالعـــــات خـــــود و همچنـــــین دستاوردهای نهادهای دانشی
به این نتیجه رسیدیم که زندگی صنعتی در آینده متعلق به گروهی خواهد بود که بتوانند
در مدیریت دیجیتال حرفی برای گفتن داشــته باشند و پیشگام باشند.وی اظهار داشت:
فواد مبارکه بهعنوان یک شــرکت پیشــرو و دانشــی که در چشمانداز خود الگو بودن
برای بنگاههای صنعتی را در نظر گرفته ،این مســئولیت را پذیرفته و این فرایند را بررسی
و پیش نیازهای هوشمندسازی را کسب کرده است.وی افزود :بعد از این مرحله ،پروژهها و
فعالیتهایی را در اســتراتژی تدوین کردیم که یکی از آنها طراحی مرکز تحول دیجیتال
بوده است .همچنین با معاونت طرح و برنامۀ وزارت صمت هماهنگی ازم انجام شد تا فواد
مبارکه این مسئولیت سنگین را برعهده گیرد و هاب تحول دیجیتال در صنعت فواد باشد
و این مهم را به عنوان پیشــگام اجرا کند و در نهایت موجب توســعۀ صنایع ایران گردد.
معاون تکنولوژی فواد مبارکه گفت :مؤسسه اقتصاد جهانی و مکنزی  ۱۱شاخص مهم را
ارائه کردهاند که براســاس آن شرکتها میتوانند وارد این کلوپ شوند .تعداد محدودی از
شرکتها هم اکنون عضو این باشگاهاند و ما امیدواریم تا سال ۱۴۰۴عضو آن شویم و ثابت
خواهیم کرد که در واقع فواد مبارکۀ هوشمند هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:
کســب و کارهای جدیدی ایجاد میشــود که قابلیت اســتفاده و انتقال به سایر
شرکتهای داخلی و حتی عرضه به عرصههای بینالمللی را داشته باشد
درهمین خصوص عباس زارعی ،رئیس پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران نیز افزود :در این
فرایند برآن شدیم تا رویدادهایی چالشی اجرا کنیم و به این وسیله چالشهای صنعت فواد
کشور و فواد مبارکه را شناسایی و مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم .همچنین بخشی از فعالیت
های اســتارتآپی پایهگذاری شد تا در نهایت با اســتفاده از ظرفیتهای این استارتآپها و
تکنولوژیهای ایجادشــده ،کسب و کارهای جدیدی ایجاد شود که قابلیت استفاده و انتقال به
سایر شرکتهای داخلی و حتی عرضه به عرصههای بینالمللی را داشته باشد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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گزیده خبر
چشمانداز بازار طا
به دلیل آثار ویروس کرونا بر اقتصادهای جهان و پیشبینی رکود گسترده و تبعات
تورمی بستههای محرک اقتصادی تجویز شده توسط بانکهای مرکزی ،افزایش
 ۱0درصدی انس طا برای ســال آینده میادی محتمل به نظر میرسد.یکی از
روشهایی که در کشور ما برای بررسی قدرت خرید در سالیان مختلف چه توسط
اشخاص و چه توسط نشریات و سایتها صورت میگیرد بحث مقایسه درآمد با
سکه و طا و توان خرید درآمد سالیانه بر حسب سکه است .در حقیقت در کشور
ما سکه و طا از دیرباز به عنوان پشتوانه مطرح بوده و بر این مبنا یکی از بازارهای
دارایی که در کشور شکل گرفته و پر رونق است بازار سکه و طا است.شاید یکی
از اشــتباهاتی که در این سالها صورت گرفته مبنا قرار دادن قیمت سکه و طا
برای مقایســه وضعیت قدرت خرید است چرا که بازار طا یک بازار جهانی است
که نوسانات آن در کشورهای بدون تورم نیز بسیار فراتر از حد انتظار است چنانکه
قیمت اونس جهانی طا در  20سال پیش کمتر از  ۳00دار بود و حاا در آستانه
 2000دار قرار دارد؛ بنابراین مقایســه این بازار برای نشان دادن کاهش قدرت
خرید چندان منطقی نیست ،چنانکه در کشورهای دیگر نیز برای مقایسه قدرت
خرید نمیتوان داراییهایی مانند طا و یا بیت کوین را مبنای مقایسه قرار داد.در
ابتدا برای بررسی وضعیت بازار طا و سکه در کشور باید گفت دو عامل بر قیمت
طا اثرگذار است اول قیمت جهانی طا و دوم نرخ برابری ریال با دار در بازار آزاد.
اینکه چرا قیمت بازار آزاد دار بر قیمت طا تاثیرگذار است به دلیل این است که
سایر قیمتها امکان استفاده از آربیتراژ را در بازار فراهم میکند پس قیمت طا
همواره بر اساس نرخ بازار آزاد تعیین میشود .این موضوع سبب میشود نوسانات
بازار ارز نیز درکنار نوســانات طا بر قیمت طا و سکه داخلی اثر بگذارد .این دو
عامل اگر در یک جهت افزایشی و یا کاهشی باشند سبب افزایش نرخ افزایشی و یا
کاهشی بازار طا و سکه داخلی میشود و اگر حرکت این دو بازار در خاف جهت
هم باشد در نتیجه اثرات همدیگر را تا حدودی خنثی میکنند و برآیند دو نیرو
بر بازار اثر میگذارد.این مقدمه از این جهت عنوان شد که مشخص شود کسانی
که سرمایهگذاری در این بازار را انتخاب میکنند با دو ریسک روبرو هستند اول
کاهش یا افزایش قیمت دار و دوم کاهش و یا افزایش قیمت جهانی طا .این امر
موجب میشود ریسک این بازار نسبت به سایر بازارهای دارایی بیشتر شود .از آنجا
که بخشی از قیمت طا و سکه که مربوط به قیمت ارز و نیز انتظارات از آن است
که در حال حاضر با توجه به تحوات سیاسی ،قابلیت پیشبینی اقتصادی کمتری
دارد ،در ادامه بخش دوم که مربوط به قیمت طای جهانی است ،مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگیرد .در واقع طا در جهان به عنوان یک ســرمایه امن شناخته
میشود و تقاضا برای آن ارتباط زیادی به ثبات اقتصاد جهانی و امنیت سایر بازارها
و داراییهای بینالمللی دارد .هر چه قدر این امنیت و ثبات با خدشه مواجه شود
احتمال افزایش قیمت طا بیشتر میشود .احتماا اگر عاقهمند به اخبار اقتصادی
باشید با این موضوع مواجه شدهاید که هر خبری مربوط به اقتصاد آمریکا نوساناتی
را در بازار طا ایجاد میکند .این خبر میتواند آخرین آمار نرخ بیکاری در آمریکا
باشد یا کاهش و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و یا جنگ تجاری آمریکا با
چین .به عبارتی چون مبنای محاسبه طا با دار است خبرهای مربوط به تقویت
ارزش دار سبب کاهش ارزش طا و به طور عکس اخبار مربوط به کاهش ارزش
دار ســبب تقویت آن میشود .همچنین هر چه قدر اقتصاد جهانی به خصوص
اقتصاد آمریکا در رونق باشد و بازار بورس آن سودده باشد عاقه به سرمایهگذاری
طا کمتر میشود.نرخ بهره اعامی فدرال رزرو نیز بر بازار طا موثر است ،افزایش
نرخ بهره ســبب کاهش نرخ طا میشود و همینطور عکس آن نیز صادق است.
اخبار مربوط به جنگهای تجاری نیز بر افزایش قیمت طا اثرگذار است .اما در
واقع موضوع نوسانات طا در این چند ساله فراتر از این خبرهاست .شاید جالب
باشــد بدانید در حدود  ۱0ســال پیش و در سال  ۱۳90قیمت هر اونس طا به
 ۱9۳0دار رســید و پس از آن شــروع به کاهش گذاشت تا اینکه در مقطعی از
سال  ۱۳9۴به کمتر از  ۱۱00دار رسید و بعد مجددا شروع به افزایش کرد اما
به طور مشخص از یکسال پیش روند افزایش قیمت طا شتاب بیشتری به خود
گرفتــه و با افزایش  ۴00داری از محــدوده  ۱۵00دار به محدوده  ۱900دار
در هر اونس رســیده که حاکی از افزایش  27درصدی در طول یکســال است.
علیرغم این افزایش قیمت ،در گمانهزنی برای اونس جهانی در بلندمدت و برای
ســال  20۳0صحبت از طای  ۱0هزار داری برای هر اونس میشــود .در واقع
نوسانات باا در این بازار نیز مانند سایر بازارهای دارایی وجود دارد اما با این حال
نگاه کارشناسان اقتصادی بر افزایش قیمت جهانی طا برای سال آتی استوار است.
دلیل این موضوع هم ضربه ویروس کرونا بر اقتصادهای جهان است که پیشبینی
رکود گسترده بر اقتصادها را دارد .از سمت دیگر بستههای محرک اقتصادی تجویز
شده توســط بانکهای مرکزی نیز ممکن است سبب افزایش تورم و یا افزایش
هزینههای مالی شــود که این موضوع نیز مراجعه به طا به عنوان سرمایه امن
را افزایش میدهد .از ســوی دیگر در مورد اقتصاد آمریکا دو عامل کاهش ارزش
دار و نرخهای بهره حقیقی منفی دو عامل موثر بر قیمت طا محسوب میشوند.
در مجموع بایــد گفت در حال حاضر پیشبینی کوتاه مدت برای ســال آینده
میادی قیمت  2۱00دار را به عنوان قیمت تحلیل گران طا و برخی بانکهای
بینالمللی بیان میدارد یعنی آنچه که از شــواهد بر میآید افزایش  ۱0درصدی
برای ســال آینده میادی محتمل به نظر میرسد .این در حالیست که نرخ سود
بانکی در کشور ما بیشتر از این مقدار و فاقد ریسک است .اما بحث اصلی نوسانات
قیمت دار و انتظارات آن اســت که میتواند اثــرات این افزایش  ۱0درصدی را
بیشتر و یا کمتر کند و به رونق بیشتر بازار سکه و طا بیانجامد.

گزیده خبر
 ۱۰کشور برتر در انقاب بانکداری دیجیتال
روسیه به همراه ژاپن ،سنگاپور ،نروژ ،اسپانیا ،بلژیک ،ترکیه ،لهستان ،عربستان
و قطر ،در میان  ۱0کشــور برتر در بانکداری جهانــی دیجیتال قرار دارد .به
گزارش راشــا تودی ،تحقیقات جدید شرکت خدمات حرفهای دیلویت نشان
میدهد بانکهای روســیه در میان برترین بانکهای جهان از نظر دیجیتالی
شــدن خدماتشــان قرار دارند و در  ۵شاخص از  6شــاخص کلیدی فراتر از
متوســط جهانی رفتهاند .مطالعات این شرکت در مورد بانکداری دیجیتال با
بررســی  ۳۱8بانک خردهفروشی در  ۳9کشور صورت گرفته است .طبق این
گزارش ،روسیه به همراه ژاپن ،سنگاپور ،نروژ ،اسپانیا ،بلژیک ،ترکیه ،لهستان،
عربســتان و قطر ،در میان  ۱0کشــور برتر در بانکداری جهانی دیجیتال قرار
دارد .این تحقیق نشــان می دهد متوسط شــاخص جهانی از نظر دسترسی
مشــتریان به اطاعات  ۴۵درصد اســت ،در حالی که روسیه  ۵۱درصد را به
دست آورده است .روسیه از نظر بازکردن حساب و تعامل روزانه با مشتریان از
متوسط  7درصد جهانی فراتر رفته است .این کشور از نظر استفاده از خدمات
بانکی هم از همتایان جهانی خود پیشتر است .طبق این تحقیقات ،بانکهای
روسیه عملکرد خود در عملیات هایی مانند بازکردنحساب ،جذب مشتریان
جدید ،مدیریت پرداختها ،نقل و انتقال های مالی و استفاده از کارتهای بانکی
را تقویت کرده اســت .در گزارش شرکت دیلویت آمده است اپلیکیشن های
موبایل در بین مشتریان بانکهای خرده فروشی روسیه محبوبتر از بانکداری
اینترنتی هستند.
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ارز ترجیحی مکانیزم غلطی است

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی گفت :ارز ترجیحی
مکانیزم غلطی است که ضمن ایجاد فساد و رانت به تولید داخل ضربه می زند.
ســید علی روحانی افزود :سیاســت ارز چهار هزار و  200تومانی به نیمه نخست
ســال اختصاص داشت.وی اظهارداشت :پس از دو ســال و نیم هنوز در باره اصل
این سیاســت بحث و گفتگو می شود که این جای تاسف بسیار برای نظام تصمیم
گیری کشور دارد.معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی گفت:
سیاست ارز چهار هزار و  200تومانی موضوعی که هم مردم ،هم سیاست گذاران و
هم برنامه ریزان به خوبی از چند و چون آن واقفند و می دانند این سیاست چقدر
تبعات نامناسب دارد و باعث اتاف صدها هزار میلیارد تومان منابع کشور می شود.
وی افزود :امسال  9میلیارد دار ارز ترجیحی برای واردات کااهای اساسی در نظر
گرفته شده که تاکنون بیش از نیمی از این رقم اختصاص یافته است.روحانی بیان

داشــت :در حال حاضر یارانه ضمنی که برای هردار پرداخت می شــود  20هزار
تومان اســت با این حساب دولت نزدیک به  200هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی
برای واردات چند قلم کاای اساســی در ســال جــاری پرداخت خواهد کرد حال
سئوال اینجاست آیا نمی شــود این  200هزار میلیارد تومان را به روش کارا تری
توزیع نمود.وی ادامه داد :هرکاری انجام شود با این  200هزار میلیارد تومان از وضع
فعلی بهتر است.معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی گفت:
کشور در سال  97و  98منابع ارزی در اختیار داشت که این منابع به بدترین شیوه
مدیریت می شــد.وی ضمن اشاره به اینکه ایران در سال  99ارز حاصل از صادرات
نفت ندارد ،افزود :آمار صادرات نفت ایران در پنج ماهه اول سال جاری کمتر از نصف
ارز ترجیحی که تخصیص یافته اســت یعنی بیش از نصف آن چیزی که تخصیص
پیدا کرده از ذخایر بانک مرکزی برداشــت شــده و با نرخ چهار هزار و  200تومان
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برای واردات کااهای اساســی اعطا شده است.روحانی اظهارداشت :ارزی که بجای
واردات می توانست صرف مدیریت بازار ارز شود و بازار ارز را به نحوی کنترل کند
که نرخ این حد و اندازه باا نرود.وی ادامه داد :ضرورت ایجاب می کند ارز ترجیحی
برای واردات کااهای اساســی حذف و مکانیزم حمایــت تغییر یابد چرا که نظام
انگیزشــی ارز ترجیحی غلط و موجب ایجاد فساد و ضربه به تولید داخل می شود.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی یادآورشد :متاسفانه با
این مکانیزم به تولید کننده ضربه زده می شود و در عمل از مصرف کننده نهایی به
خوبی نمی توان حمایت کرد چرا که اغلب این کااها با قیمت باا به دســت مردم
می رســد در عوض از داان ،واسطه ها و همینطور قاچاق حمایت و در عین حال
قیمت اجناس برای بازارهای ســایر کشورها منطقه به قیمت تخریب منابع داخلی
پائین نگه می شود.

ریزش در بازار سرمایه؛ شاخص کل به هفته اول تابستان بازگشت

تمهیدات ویژه بانکی برای نابینایان اباغ شد

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش  ۵۱727واحدی معادل  ۳.۴2درصد به رقم یک میلیون و  ۴62هزار و
 ۵۴۵واحد رسید .همچنین در فرابورس شاخص کل با افت  ۴۴6واحدی به رقم  ۱7هزار و  27۴واحد رسید .دیروز تاار شیشهای در
دومین روز کاری هفته ،همانند روز گذشته شاهد روند نزولی شاخصهای منتخب بود .به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)،
با کاهش  ۱۳۵۴۱واحدی معادل  ۳.۴2درصد به رقم  ۳82هزار و  872واحد رسید .شاخص کل هم وزن نیز ،با افت  ۵7۱۱واحدی
معادل  ۱.۴۱درصد ،عدد  ۴00هزار و  726واحد را به نمایش گذاشت.شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش  ۳7۴2واحدی به رقم
 262هزار و  ۵۴۴واحد رسید .همچنین شاخص سهام آزاد شناور 6۳۵9۱ ،واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و  972هزار
واحد رسید .همچنین شاخص بازار اول با  ۴۳6۵۳واحد کاهش به رقم یک میلیون و  ۳8هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز ،با
 8۱86۵واحد کاهش همراه بود و عدد  ۳میلیون و  79هزار واحد را به نمایش گذاشت.در معامات دیروز ،نمادهای معاماتی فواد،
فارس ،فملی ،تاپیکو ،شپنا و کگل بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس داشتند .در مقابل نیز نمادهای معاماتی پاکشو،
کفرا و ختور با بیشترین افزایش ،تاثیر مثبت در برآورد نماگر کل بورس داشتند.بر اساس این گزارش ،معاملهگران بورس دیروز  2هزار
و  ۱6میلیارد برگه بهادار و سهام را در قالب  ۳۳9هزار و  999نوبت معامله و به ارزش  ۳۳هزار و  ۵28میلیارد ریال داد و ستد کردند.
در بازار دیروز ،بیشترین افزایش قیمت متعلق به نمادهای کفرا (فرآورده های نسوزایران) ،ختور (رادیاتور ایران) ،کطبس (ذغالسنگ
نگین طبس) ،وصنا (گروه صنایع بهشــهر ایران) ،غدام (خوراک دام پارس) و کحافظ (کاشــی و سرامیک حافظ) است و همچنین
بیشترین کاهش قیمت در معامات دیروز برای نمادهای غپینو (پارس مینو) ،رمپنا (گروه مپنا) ،ثبهساز (بهساز کاشانه تهران) ،شپنا
(پاایش نفت اصفهان) و شتران (پاایش نفت تهران) است.

بانک مرکزی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی شبکه بانکی و به مناسبت روز جهانی نابینایان و اهمیت
بهرهمندی هموطنان نابینا از خدمات بانکی و بانکداری الکترونیک ،طی بخشنامهای از شبکه بانکی خواست
تمهیدات ویژه ای برای این گروه از افراد در نظر گرفته شود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،این بانک
از شبکه بانکی خواسته است تا خدمات بانکی به شرح زیر را برای هموطنان نابینا فراهم کنند:
 -۱در هر شعبه از بانک ،باجهای به منظور ارائه خدمات بدون نوبت و سریع به معلولین و جانبازان خصوصاً
نابینایان در نظر گرفته شــود و موجبات ارائه خدمات با حفظ کرامت ،سرعت و دقت به این عزیزان فراهم
شود.
 -2در صورت درخواســت نابینایان ،کارتبانک ایشان به صورت چاپ برجسته اطاعات مورد نیاز بر روی
کارتبانک (شامل نام و نام خانوادگی دارنده کارت ،نام بانک ،کد  ،cvv2تاریخ انقضاء ،نوع کارت) صادر شود.
نظر به اینکه این امکان در تمام شــعب و به صورت صدور آنی کارت امکانپذیر نیســت ،این درخواست از
طریق ارسال به مرکز استان صورت پذیرد.
 -۳مناسبســازی محتوای اینترنت بانک و وبســایت بانک به منظور بهرهبرداری از خدمات الکترونیک
غیرحضوری و اطاع از آخرین اخبار و اطاعات در دستور کار قرار گیرد.
 -۴در اســرع وقت نســبت به پیادهسازی کامل خدمت برداشت مســتقیم به منظور کاهش نیاز به انجام
تراکنشهای پرداخت منظم نظیر پرداخت اقساط ،اجارهبها ،خدمات عمومی و  ...اقدام شود.
 -۵ایجاد امکان گویاسازی در نرمافزارهای موبایلی موجود در دستور کار آن بانک/موسسه اعتباری قرار گیرد.
 -6امکان اخذ تعهدنامه برای نابینایانی که داوطلب استفاده از خدمات حسابجاری و دستهچک بدون فرد
امین هستند ،در محل شعبه فراهم شود.

پُربیننده بازار دیروز
بر اســاس این گزارش ،در پایان معامات دیروز؛ نمادهای خودرو ،شــپنا ،وبملت ،فواد ،وتجارت و فملی ،به عنوان پُربیننده های بازار دیروز
معرفی شدند.
برترین تقاضا به کدام سهم رسید؟
در بازار دیروز ،نماد ختور متعلق به رادیاتور ایران با بیشترین تقاضا مواجه شد و در مقابل نیز نماد معاماتی خودرو متعلق به ایران خودرو با
بیشترین حجم عرضه روبرو شد.
نوسان نماگر صنایع
در معامات دیروز ،تنها شاخص صنعت ذغال سنگ با افزایش همراه شد و در ادامه شاخص های فلزات اساسی ،حمل و نقل ،رادیویی ،فرآورده
نفتی و اطاعات و ارتباطات با کاهش مواجه شدند.

کاهش چشمگیر چکهای برگشتی
باوجود اجرای ناقص قانون جدید صدور چک ،آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر روند
نزولی نمودار چکهای برگشتی است؛در قانون جدید صدور چک ،هزینه انجام تخلف و
صدور چک بامحل ،باا رفته و همین موضوع سبب کاهش جرائم شده است .از زمانی
که قانون جدید صدور چک در آذرماه  97برای اجرا به بانکها اباغ شدهاست ،نمودار
تعداد چک برگشــتی در کشور روندی نزولی را پیموده است .یکی از دایل اصلی این
روند ،پیشگیرانه بودن این قانون نسبت به قانون قدیم صدور چک است .در قانون جدید
صدور چک ،هزینه انجام تخلف و صدور چک بامحل ،باا رفته و همین موضوع سبب
کاهش جرائم شــده است.نگاهی به آمار رســمی بانک مرکزی درباره تعداد چکهای
برگشــتی در بازه قبل آذر  97و بعــد از آن( قبل و بعد از تصویب قانون جدید صدور
چک)،نشــان میدهد که به طور مثال در مــرداد  97از کل مبلغ چکهای مبادلهای،
۱۵/6درصد برگشــت خورده بود که این عدد در مرداد  99به 9/8درصد کاهش یافته
است ،این کاهش نشان دهنده این است که علیرغم اجرای ناقص قانون جدید صدور
چک ،این قانون توانسته با همین مقدار کم اجرایی شده ،موثر واقع شود و با این کاهش
محسوس ،اعتبار چک را در جامعه باا ببرد.
اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی همچنان مغفول مانده است
در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس شــورای اســامی ،می گوید :قانون صدور
چک در سال  ۱۳97در مجلس شورای اسامی اصاح و تصویب شد .قانون جدید در
کاهش چک های برگشتی بسیار تاثیرگذار بود .به گونهای که نسبت تعداد چکهای
برگشتی به کل چکهای صادره در سال  ۱۳98در مقایسه با سال ۱۳97به میزان قابل
توجهی کاهش یافته است .قرار بود آئین نامههای قانون جدید چک تا آذرماه  99بطور
کامل تدوین و به بانکها اباغ شــود .علیرغم مزایای قانون جدید ،اما هنوز بندهایی
از این قانون از جمله «صدور چک الکترونیک» مغفول مانده و بانکها نســبت به آن
بیتوجه هستند.
اساس قانون جدید صدور چک بر پیشگیری از وقوع جرم است
تفاوت قانون جدید صدور چک با قانون قدیم ،خاصیت پیشــگیری از تخلفات حوزه
چک اســت ،این مورد با پیشبینی مجازاتهای متناســب با تخلفاتی مانند صدور
چک بامحل و ،...صورت گرفته و باعث میشــود ســودجویان و کاهبرداران هزینه
ســنگینی بابت صادر کردن چک بامحل پرداخت کنند ،همچنین پیگیری قضایی
مالباختگان نیز در این قانون ،بسیار کوتاهتر و سادهتر از قانون قدیم است به صورتیکه
با ارائه کد رهگیری به دادگاه ،این افراد میتوانند صدور اجرائیه گرفته و ظرف مدت
کوتاهی ،به حق خود برسند.دلیل اینکه صادرکنندگان چک بامحل مجبور به تسویه
یا گرفتن رضایت از دارنده چک هســتند ،تنبیهات و محدودیتهایی است که قانون
جدید صدور چک برای آنها در نظر گرفتهاست ،از این محدودیتها میتوان به منع
گرفتن دستهچک جدید ،عدم دریافت تسهیات بانکی ،عدم افتتاح حساب جدید و
چند مورد دیگر اشاره کرد.همانطور که مشخص است ،این قوانین پیشگیرانه ،سبب
میشود افراد در زمان صدور چک ،نسبت به تسویه آن در موعد پرداخت ،حساسیت
بیشتری داشته باشند و دریافتکننده چک نیز با اعتماد بیشتری چک را بپذیرد .این
امر باعث میشــود معامات در بازار رشد پیدا کرده و تجار و بازاریان معتبر ،از چک،
کمال استفاده را ببرند .از طرفی ،بعد از مدتی ،خود به خود ،افراد بدحساب از جرگه
معامات خارج شــده و بازار به یک ثبات و سامت اقتصادی نزدیک خواهد شد.این
موارد ،تنها بخشی از مزایای قانون جدید صدور چک است ،با اجرای بندهای دیگر این
قانون ،آینده روشنی در انتظار این ابزار مالی مدت دار و پراستفاده خواهد بود .اجرای
قانون چک الکترونیک ،ممنوعیت صدور چک در وجه حامل ،برداشته شدن اعتبار از
اشه چک با ثبت سیستمی چکها ،اعتبارسنجی افراد ،راهاندازی سامانه استعام چک
برگشتی و ،...سبب ایجاد فضایی امن برای استفاده از چک شده و روز به روز بر اعتبار
این ابزار مهم مالی میگردد.

سقف کارت به کارت کماکان  ۶میلیون تومان است
بانک مرکزی اعام کرد که سقف کارت به کارت کماکان  6میلیون تومان است.روابط عمومی بانک مرکزی
ضمن تکذیب خبر جعلی منتشــره در شــبکه های اجتماعی مبنی بر افزایش سقف کارت به کارت تا ۱0
میلیون تومان ،اعام کرد که سقف مبلغ کارت به کارت کماکان  6میلیون تومان است.بدیهی است هرگونه
تغییر در این زمینه از طریق وب سایت بانک مرکزی به اطاع عموم مردم خواهد رسید.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه:

برایمان تفاوتی نمیکند ترامپ باشد یا بایدن

حمات سایبری
وی دربــاره حمله ســایبری اخیر به دو مرکــز دولتی در ایران
عنوان کرد :روزانه دهها حمله بسیار وسیع به نهادها و سایتها
و ســامانههای ایران صورت میگیرد و هزاران حمله متوسط و
کوچــک هر روزه ایران را هدف قرار میدهند .این فضایی ایجاد
کرده که برخی کشورها که در مرکزیت آنها آمریکا قرار گرفته،
جنگ ســایبری علیه ایران شروع کردند و ما پاسخهای خود را
دادیم و کار از سوی مراجع ذیربط پیگیری میشود ،ولی مرجعی
که باید جزییات را بدهد وزارت امور خارجه نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران عنوان کرد
که پولی از ایران در چین بلوکه نیســت و درباره انتخابات پیش
رو در آمریکا گفت:برای ایران تفاوتی نخواهد کرد ترامپ باشد یا
بایدن.سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری
اسامی ایران دیروز (دوشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران
ضمن تشــریح آخرین تحوات در حوزه سیاســت خارجی به
سؤاات مطرح شده پاسخ داد.

افغانستان آباد ،مستقل و توســعه یافته را به نفع همه
منطقه میدانیم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشــاره به سفر عبداه عبداه
رئیس شــورای عالی مصالحه ملی افغانســتان به تهران گفت:
ایشــان ماقات مفصلی با وزیر خارجه داشت و ماقاتهایی با
مقامات ایرانی پیش بینی شده و محور تمامی ماقاتها تحوات
در افغانســتان ،گفتوگوهای بین اافغانی و  ...است.وی افزود:
پیام تهران همان اســت که از اول داده اســت ،افغانستان آباد،
مســتقل و توســعه یافته را به نفع همه منطقه میدانیم و در
این راســتا تمامی تاش خود را انجــام دادهایم و فکر میکنیم
جمهوری اسامی ایران میتواند کمک موثری به گفتوگوهای
اصیــل بین اافغانی باشــد اعم از دولــت ،گروههای مختلف و
طالبان که نتیجه آن ســربلندی مردم افغانستان و پاسداری از
دستاوردهای سالهای مقاومت این مردم است.
اظهارات پامپئو نشــان میدهد خودش هم باور ندارد
تحریمهای یکجانبه موفق بوده
خطیــبزاده در واکنــش بــه اظهــارات پامپئــو در پی لغو
محدودیتهــای تســلیحاتی ایران و اینکه اگر کســی با ایران
معاملهای صورت دهد ،تحریم میشــود ،گفــت :این اظهارات
مهمترین نشــانه است که خودش هم باور ندارد که تحریمهای
یکجانبه آمریکا موفق بوده است و چیزی برنگشته و جمهوری
اســامی ایران همچنان فکر میکنــد در چارچوب معاهدات
بینالمللی میتواند کار کند.
هرگونه تعرض به خاک ایران به صورت متناسب پاسخ
خواهد داده شد حتی اگر ناآگاهانه باشد
وی در پاسخ به سوالی درباره اصابت گلولههای حاصل از درگیری
بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان بــه مناطق مرزی ایران
گفت :خط قرمز ما امنیت شــهروندان است .نیروهای مسلح ما
از همان ابتدا اخطارهای مختلف را دادهاند و در سطوح مختلف
این موضوع بررسی و اخطارها داده شده ،برخی توجیهات طرف
مقابل شــنیده شده و قابل قبول نبوده است و ما اخطار دادهایم
هرگونه تعرض به خاک ایران حتی اگر ناآگاهانه باشد به صورت
متناسب پاسخ خواهد داده شد.
منتظــر مینشــینیم آمریکاییهــا به شکســت
سیاستهایشان اعتراف کنند
سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه اگر
ایران بعد از انتخابات بخواهد با آمریکا مذاکره کند سختتر خواهد
بــود ،که وی گفت :موضع ترامپ و آمریکا درباره مذاکره پاســخ
دادهایم .مادامی که آمریکا به این عقانیت نرسد که سیاستهایش
و برنامههایش بر ضد ملت ایران شکســت خورده ،چیزی تغییر
نخواهد کرد .منتظر مینشــینم تا به شکســت سیاستهایشان
اعتراف کنند .انتخاباتی در پیش است و باید ببینیم چه اتفاقاتی
در پیش است ،خیلی از اینها مصرف داخی دارد.خطیبزاده عنوان
کرد :ما ملت صبور و از بعد راهبردی محاســبهگری هســتیم و
متناسب با اتفاقات پیش رو پاسخ خواهیم داد.

بسیاری از اخباری که با منشا بیرونی درباره روابط ایران و
چین مطرح میشود ،اخبار درستی نیست
وی در پاســخ به ســوالی درباره اخبار مطرح شده در خصوص
چین و اینکه تعدادی از دانشــجویان و شهروندان و تجار ایرانی
برای برداشت منابع مالی خود در چین با مشکل مواجه شدهاند
عنوان کرد :درباره چین برخی اخبار نادرســت منتشر میشود
که جای سؤال دارد که چرا منتشر میشود .بسیاری از اخباری
که با منشــا بیرونی درباره روابط ایران و چین مطرح میشود،
اخبار درستی نیست.خطیبزاده ادامه داد :اینکه برخی بانکهای
چینی خصوصی برخی محدودیتهایی را ایجاد کردند هست و
ما همواره گفتوگوها را با طرفهای چینی داریم.این دیپلمات
ارشــد ایرانی بیان کرد :مهم این اســت که ما یک گفتوگوی
دائمی ،رو به جلو و دائمی با طرف چینی داشتیم و این مهمترین
بعد روابط ایران و چین است.
کانادا طرفیتی در موضوع ســقوط هواپیمای اوکراینی
ندارد
وی با اشــاره به مذاکرات هیات اوکراینی با معاون وزیر خارجه
ایــران که از امروز در تهران در حال برگزاری اســت و برخورد
کانادا در پی ســقوط هواپیمای اوکراینی گفت :هیأت اوکراینی
از امروز مذاکرات خود را با طرف ایرانی شروع کرده است .اتفاق
بسیار ناگواری رخ داد و احقاق حقوق جانباختگان و ترمیم این
موضوع وظیفه ایران اســت .وظیفه ماست که در این زمینه به
تعهدات خود عمل کنیم و ما از همان روزهای اول همکاری فوق
العادهای را با دولت اوکراین در این زمینه داشتیم و همچنان این
همکاریها ادامه دارد.
با تســلیح منطقه و تســلیح بی جای کشورها موافق
نیستیم
وی دربــاره اینکه ایران با چه کشــوری قصد دارد داد و ســتد
تســلیحاتی انجام دهد؟ گفت :این را باید از وزارت دفاع سوال
کنید .ما بــدون هیجان و اصرار بر موضوع خاصی ،بر اســاس
نیازهای دفاعی و پتانســیلهای خودمان به صادرات و واردات
در چارچوب آیین و رفتار بینالمللی اقدام میکنیم .با تســلیح
منطقه و تســلیح بی جای کشــورها موافق نیستیم.سخنگوی
وزارت خارجه با اشاره به آمارها و ارقامی که از هزینههای نظامی
در منطقه اســت ،اظهار داشت :ایران یک دهم کشورهای دیگر
هم هزینه نظامی نداشــته و سالهاست که ایران خرید نظامی
نداشته و خرید نظامی ما صفر بوده است.

اگر سرنوشت ریاست جمهوری آمریکا به
مجلس نمایندگان بکشد ،چه میشود؟

در صورتــی که نتایــج آرای الکترال (برگزینندگان) در انتخابات ریاســت
جمهوری ایاات متحده برابر شــود ،آن وقت مجلس نمایندگان اســت که
تعیین خواهد کرد چه کســی رئیس جمهور آمریکا باشــد .این سناریوی
غیرمعمول که در قانون اساسی آمریکا پیشبینی شده و تاکنون دور از ذهن
به نظر می رسید و از سال  1824تاکنون نیز اتفاق نیافته حاا در سالی که
شیوع ویروس کرونا می تواند تاثیرغیرقابل پیش بینی بر رقابت دونالد ترامپ
و جــو بایدن بگذارد ،احتمال وقوع آن وجــود دارد؛ نتیجه ای احتمالی که
ترامپ و نانســی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان صریحا به آن اذعان کرده
اند.به گزارش «ای بی سی نیوز» ترامپ  26سپتامبر در گردهمایی پنسیلوانیا
گفت« :من نمی خواهم قضیه به دیوان عالی ختم بشــود و همچنین نمی
خواهم به کنگره بروم حتی اگر ما برتری داشته باشیم».پلوسی دو هفته بعد
طی نامه ای برای مجلس نمایندگان به اظهارات رئیس جمهور واکنش نشان
داد و از اعضای مجلس خواست از نامزدها در مناطق کلیدی حمایت کنند.
وی نوشت« :اگر ترامپ نتواند در صندوق آرا پیروز شود ،می خواهد مجلس
نمایندگان ،ریاست جمهوری را به او تقدیم کند .ناراحت کننده است که ما
باید به این طریق برنامه ریزی کنیم ،اما این کاری است که باید انجام دهیم
تا اطمینان حاصل شــود ،انتخابات به سرقت نمی رود».بر اساس متمم 12
قانون اساســی آمریکا ،اگر هیچکدام از نامزدها نتوانند اکثریت ارای الکترال
را به دست بیاورند ،مجلس نمایندگان رئیس جمهور را و سنا معاون رئیس
جمهور را انتخاب خواهد کرد .اگر نتایج آرای الکترال برابر باشــد ،هر ایالت
تنها یک رای در مجلس نمایندگان خواهد داشت .حزبی که بیشترین کرسی
را در مجلس داشته باشد سرنوشت ریاست جمهوری را تعیین خواهد کرد.
جمهوریخواهان  26کرسی ایالتی را در کنترل دارند در حالی که دموکرات
ها  23کرسی را در اختیار دارند .پنسیلوانیا بین دو حزب تقسیم شده است.
جمهوریخواهان همچنین شانس دارند با دموکرات ها در میشیگان و مینه
سوتا برابر شوند در صورتی که بتوانند یک کرسی اضافی در هر کدام از این
ایالت ها به دســت بیاورند.رهبران و استراتژیست های حزب دموکرات این
محاسبات را در ذهن دارند و به همین دلیل آنها تمام تاش خود را میکنند
تا اکثریت مجلس نمایندگان را حفظ کنند.

امنیت خریدنی نیست
خطیبزاده در پاســخ به ســوالی درباره توافق سازش با رژیم
صهیونیستی بیان کرد :اتفاقی که بین معدودی از حکام عربی
با رژیم صهیونیســتی رخ داد ،فقط مرتبــط با موضوع داخلی
آمریکا و ترامپ نیســت .اما این حکام اشــکال شناختی دارند
و فکــر میکنند میتوانند موقعیت خود را در آینده سیاســی
آمریــکا باز تعریف کنند و یا مشــمول امتیازهایی در موضوع
امنیت شوند .امنیت خریدنی نیست و کاایی است که براساس
رفتــار و توانمندی کشــورها به صورت بومی تولید میشــود.
کشــورها در حضیض رژیم صهیونیستی آشکارسازی روابط را
انجام میدهند.وی افزود :تظاهرات در ســرزمینهای اشغالی
را شاهدید .فاسدترین نخســتوزیر تاریخ رژیم صهیونیستی،
اان در صحنه سیاســی این رژیم قرار دارد و عجیب است که
بدترین سیاستمداران دنیا همدیگر را پیدا کردند .متاسفم که
سیاستمداران فاسد به برخی حکام عرب تسری پیدا کرده و این
باعث شرمندگی آنهاست.
تا لحظه آخر با ملت هستیم
وی در پاسخ به سوالی عنوان کرد :ما از بدنه همین مردم هستیم
و از آسمان نیامدهایم که ندانیم درد ملت چیست .ما چارهای جز
پیروزی در مقابل جنگ روانی طرف مقابل نداریم .فشــارهای
جنون آمیز به خاطر شکســتهایی است که خورده است .آنچه
دیروز برداشته شد یکی از ابعاد دستاوردهای برجام بود نه همه
اینها .ما در خصوص رفع تحریمهای اقتصادی به خاطر فشارهای
آمریکا و ناتوانی شــرکای اروپایی و نقض عهد و پیمان به ویژه
از سوی سه کشور اروپایی دچار فشارهایی بودیم .این از وظیفه
دولــت و حاکمیت ذرهای کم نمیکند .ما تا لحظه آخر با ملت
هستیم و ما نیرو و قدرت خود را از ملت میگیریم.
پولی در چین بلوکه نیست
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره اموال
ایران در چین خاطرنشــان کرد :پولی در چین بلوکه نیست.
دشمنان و بدخواهان میخواهند تمام مفرهای ایران را ببندند.
با چین رابطه منطقی داریم و مشــکات خودمان را داریم و
با روسیه و کشورهای دوست همســایه هم مشکات داریم.
منابعــی در چین وجود دارد که اتفاقا بــرای تامین نیازهای
اساســی و چرخش چرخه اقتصادی کشور استفاده میشود.
این جدا از پولهای ماست که در ژاپن و عراق و جاهای دیگر
بلوکه شدهاند.

برای ایران تفاوتی نخواهد کرد ترامپ باشد یا بایدن
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســوالی مبنی بر تمایل
ایران برای پیروزی بایدن عنوان کرد :شما میشنوید فان کشور
مایل اســت ترامپ یا بایدن ببرد .اینها گمانهزنیهایی است که
تحلیلگران براساس فرضیات خود میگذارند .برای ایران به خاطر
اســتقالی که دارد تفاوتی نخواهد کرد ترامپ باشــد یا بایدن.
البته ترامپ جنایتهایی مرتکب شده که بایدن تاکنون مرتکب
نشــده است .ما براســاس اتفاقاتی که در آمریکا رخ خواهد داد
تصمیم گیری میکنیم.خطیبزاده گفت :با دقت رصد میکنیم
ولی به این معنا نیست که ذرهای عاقه داریم این بشود یا نشود.
ترامپ بهتــر از همه میداند در چه باتاقی خود را انداخت.وی
خاطرنشــان کرد :جنایاتی که آمریکا مرتکب میشود از ذهن
ملت ایران نخواهد رفت .ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی بیان
کرد :دیپلماتهای جمهوری اســامی ایران با ذره ذره پوست
و خونشــان در احقاق حقوق ملت ایران حاضر شــدند و باز هم
حاضر خواهند شد.
مباحث خندهدار گروهک منافقین ،جدی نگیرید
خطیبزاده در پاســخ به سوالی درباره ادعای منافقان مبنی بر
پیدا شدن سایت هســتهای جدید در ایران گفت :خنده ،اینها
مباحث خندهداری اســت و جدی نگیرید .وی عنوان کرد :این
گروهک ورشکســته فرزندان این ملت را به گروگان گرفته و در
کمپهای خود در سختی و رنج آنها را نگهداری میکنند و آنها
را برای گرفتن یک یا دو دار در خیابان های اروپا میگردانند در
حالیکه خودشان میلیونها دار در حساب های بانکیشان است.
مذاکرات با کره جنوبی به کندی پیش میرود
ســخنگوی وزارت خارجه درباره آزادسازی منابع ایران در کره
جنوبی نیز گفت :منابع ما در کره جنوبی چند میلیارد اســت و
مذاکــرات ما برای تخصیص و انتقال این منابع برای مواد مورد
نیاز ایران از جمله دارو به کندی پیش میرود و این خیلی اذیت
میکند .وزارت بهداشــت ما به صورت منظــم و روزانه و حتی
هفتهای یک بار در حال رایزنی با طرف کرهای است.خطیبزاده
اضافه کرد :دولت کره هر چه زودتر به تعهداتش عمل کند برای
روابط دو کشــور و تاریخ روابط بهتر اســت .البته دستاوردهای
مثبتی بوده ولی بســیار ناچیز اســت و اصا قابل قبول نیست
و امیدواریم در شــرایط ســخت از منابع خود برای دارو و غذا
استفاده کنیم.
تماس تلفنی ظریف و همتای ژاپنی
وی همچنین با اشــاره به تماس تلفنی ظریف و همتای ژاپنی
در هفته گذشته گفت :در این تماس تلفنی در ارتباط با مسائل
دوجانبه و بینالمللی گفتوگو و رایزنی و بر اهمیت دسترســی
ایــران به منابع مالی خود در ژاپن تاکید شــد و امیدواریم که
طرف ژاپنی بر اســاس قوانین و مقــررات بینالمللی به وظایف
خود در این زمینه عمل کند.

هدف ترکیه از ورود به مناقشه قره باغ

رئیس جمهوری ارمنســتان با اشاره به اینکه در سایه
تاشهای گروه مینســک ،مردم منطقه قره باغ حدود
 26ســال در آرامش زندگی میکردند ،هدف ترکیه از
شرکت در مناقشه کنونی را کنترل خطوط انتقال نفت
و گاز منطقه نامید«.آرمن سرکیسیان» رئیس جمهوری
ارمنســتان در مصاحبه با روزنامه «کامرسانت» ،چاپ
مسکو ،اعام کرد که مقامات ایروان معتقدند ترکیه یک
طرف درگیریهای نظامی در منطقه قره باغ است و این
کشــور بدین طریق تاش میکند ارسال منابع انرژی
منطقه دریای خزر به اروپا را تحت کنترل خود درآورد.
سرکیسیان با اشاره به اینکه در حقیقت ،اگر به اهداف
طرف آذربایجانی-ترکیهای توجه شود ،آشکار است که
صحبت تنها بر سر قره باغ نیست ،توضیح داد« :ترکیه
در قره باغ است ،برای اینکه میخواهد خطوط لوله نفت
و گاز منطقه را مدیریت کند .هرچه درگیری طوانیتر
شــود ،حضور ترکیه در آذربایجان عمیقتر خواهد بود
و این مسئله کل وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر
خواهد داد .بدین ترتیب ،ترکیه در حال تبدیل شــدن
به همســایه روسیه است و با این کشــور ،مرز زمینی
خواهد داشــت .هدف اصلی آنکارا تحت کنترل داشتن
خطــوط لوله انتقال نفــت و گاز منطقه دریای خزر به
اروپا اســت».وی افزود :این بدان معنی است که ترکیه
تأثیر زیادی بر تامین امنیت انرژی اروپا خواهد داشت.
همچنین تأثیر زیادی بر اوضاع منطقه آسیای میانه و
دریای خزر خواهد داشــت ،زیرا این مناطق منابع غنی
گاز و نفت دارند.این بدان معناســت که ترکیه در مرکز
قرار گرفته و تصمیم می گیــرد ،اگر بخواهد نفت این
مناطق را منتقل کرده و اگر نخواهد ،عبور نخواهد داد.
یا به اروپاییها میگوید ،اگر رفتار خوبی داشته باشید،
آنکارا اطمینان میدهد که گاز و نفت به شــما خواهد

رســید .یعنی ترکیه گاز و نفتی که خــود مالک آنها
نیســت را مدیریت خواهد کرد .این کشور قب ًا مصرف
کننده بود و اکنون مدیریت انتقال آن را بدست خواهد
آورد.رئیس جمهوری ارمنســتان همچنین در پاسخ به
سئوال دیگری گفت ،نمی داند سخنان «الهام علی اف»
همتای آذربایجانی وی ،خطاب به چه کســی بوده که
گفته :در آینده جوامع ارمنستانی و آذربایجانی باید در
صلح در منطقه قره باغ زندگی کنند.سرکیسیان یادآور
شد :مردم ارامنه و آذربایجانی 65 ،سال تحت حاکمیت
اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی زندگی کردند،
ولــی در آن زمان ،منطقه قره باغ از خودمختاری قوی
برخوردار بود که ضامن آن اتحاد جماهیر شوروی بود.
به گفته وی ،اکنون اگر آذربایجان بخواهد این درگیری
را از طریــق مذاکــرات صلح آمیز حــل و فصل نکند،
ارمنستان استقال جمهوری قره باغرا به رسمیت خواهد
شناخت.سرکیســیان توضیح داد :منطقه قره باغ قب ًا
خودمختاری داشت که ضامن آن اتحاد جماهیر شوروی
بود .حتی قبل از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی،
شــورای عالی ارمنستان به «اســتقال و به رسمیت

شناختن جمهوری قره باغ کوهستانی» رأی داده بود،
ولی پس از آن ،این روند به حالت تعلیق درآمد ،زیرا در
سال  1۹۹4توافقنامه آتش بس امضا شده و روند حل و
فصل اوضاع در گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری
اروپا آغاز شد و ایروان که نمی خواست وضعیت پیچیده
شود ،از به رسمیت شناختن استقال جمهوری قره باغ
کوهستانی خودداری کرد و تاکنون هم چنین اقدامی
نکرد ،برای اینکه روی گفتوگوها با باکو حســاب می
کرد و آماده بود برای حل و فصل صلح آمیز صبر کند.
رئیس جمهوری ارمنستان همچنین درباره نقش روسیه
در حل و فصل مناقشه کنونی در قره باغ و امکان کمک
نظامی مســکو به ایروان ،گفت« :طرف روسی در حال
حاضــر کارهای زیادی انجام داده اســت ،زیرا در تمام
این ســالها بخشی از گروه مینســک سازمان امنیت
و همکاری اروپا و یکی از روســای مشــترک فعال آن
است .این واقعیت که به مدت  26سال ،کم و بیش هیچ
درگیری نظامی بزرگی در منطقه رخ نداد (نخســتین
جنگ قره باغ در اوایــل دهه  1۹۹۰بود که به امضای
توافقنامه آتش بس انجامید « -کامرســانت») ،نیز در
سایه اقدامات موثر فدراســیون روسیه است .به مدت
 26ســال مردم این منطقه با آرامش زندگی خود را بنا
نهاده و آرزو داشــتند که همه چیز در نهایت از طریق
مذاکرات مســالمت آمیز حل و فصل شود و روزی فرا
خواهد رسید که طرفین درباره وضعیت نهایی قره باغ
توافــق کرده و روند عادی ســازی روابط دو طرف آغاز
شــود .زیرا مذاکرات فقط روندی نیست که هدف آن
یافتن راه حلی مشترک باشد .این فرایند به خودی خود
بسیار مهم اســت و یک اقدام اعتماد ساز است .هنگام
جستجوی راه حل برای مشکل قره باغ ،هیچ جایگزین
واقعی برای مذاکرات صلح وجود ندارد».
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نگـــاه
دوران سخت «ترامپ بریتانیا»
در صورت برنده شدن بایدن

تنها دو هفته پیش از انتخابات ماه نوامبر که همین حاا هم لقب یکی از مهمترین
انتخابات در تاریخ آمریکا را گرفته است ،جو بایدن ،کاندیدای دموکرات ظاهرا ً در
نظرســنجیها از دونالد ترامپ ،رئیس جمهور فعلی سبقت گرفته است .بسیاری
حاا بر ســر این بحث میکنند که پیــروزی احتمالی بایدن میتواند چه معنی
برای روابط آمریکا با کشورهای خارجی داشته باشد.به گزارش اسپوتنیک ،مقامات
مطلع از دستورات سیاست خارجی بایدن به ساندیتایمز گفتند :در صورتی که
بایدن در ماه نوامبر برنده کاخ سفید باشد ،بوریس جانسون با دوران سختی مواجه
خواهد شــد ،چرا که دموکراتهای ارشــد ظاهرا ً نخستوزیر بریتانیا را به خاطر
حماسه خود ،بریگزیت ،به عنوان یک پوپولیست به سبک ترامپ و فرد «سمی»
میبینند.یکی از منابع توضیح داد :قطعاً یک مشــکل واقعی برای بوریس وجود
دارد ،آنهــا او را در چارچوب رابطــهاش با ترامپ قرار میدهند .آنها صرفاً فکر
میکنند که او ترامپ بریتانیا است.یکی از مشاوران سیاست خارجی بایدن افزود
که اگر بریتانیا در نهایت پس از ماهها کشــمش بر سر مسئله ایرلند و اختافات
تجاری نتواند تفاهمی با اتحادیه اروپا حاصل کند ،این موضوع در صورت بر ســر
کار بودن یک رئیس جمهور دموکرات ،به طرز قابل توجهی روابط بین آمریکا و
بریتانیا را به خطر میاندازد.این مقام ناشــناس افزود :تمام کردن بریگزیت بدون
آشفتگی بیشتر ،بسیار پرفایده خواهد بود .در غیر این صورت این آتش به شعلهور
شــدن ادامه خواهد داد.بنا به گفته «مکس برگمان» ،محقق و مشاور دموکرات
در خصوص اروپا ،با این حال ،اگر بریتانیا بتواند با اتحادیه اروپا به توافقی برسد،
این توافق میتواند این کشــور را در ایجاد رابطه بسیار خوب با دولت بایدن یک
قدم به جلو ببرد.وی به ســاندیتایمز گفت :دولت جانســون نیازمند بازسازی
اعتبارش در نزد آمریکا اســت که با بریگزیت و دسیسههای چهار سال گذشته
خدشهدار شده است.جانســون که سال گذشته زمانی که ترامپ رئیس جمهور
بود به نخستوزیری رســید ،قب ًا حمات بسیار شخصی به باراک اوباما ،رئیس
جمهور دموکرات پیشین آمریکا -که بایدن معاون او بود -به خاطر دخالت او در
موضوع بریگزیت و ادعای بیزاری از بریتانیا روا داشته است .جانسون که آن زمان
شهردار لندن بود ،در سال  2۰16اظهار کرد که تصمیم سال  2۰16اوباما مبنی
بر حذف مجسمه وینستون چرچیل از دفتر ریاست جمهوری «نمادی از بیزاری
آبا و اجدادی رئیس جمهور کنیا از امپراتوری بریتانیا» است! جانسون بعدتر اظهار
کرد که از نظراتی که ابراز کرده پشــیمان نیست.از نظر برخی کارشناسان ،این
تبادل نظرات در گذشته به معنی آن است که جانسون حاا باید برای جلب نظر
بایدن ،معاون پیشین اوباما -و در صورتی که او به دفتر ریاست جمهوری راه پیدا
کند -سخت تاش کند .به گفته جان بولتون ،مشاور پیشین امنیت ملی ترامپ،
جانسون «یک برونگرا و رفیق خوب» است که میتواند به شکل موفقیتآمیزی
از کاریزمای خود برای ربودن دل بایدن استفاده کند!با این حال ،اخیرا ً بیان شده
که جانسون خودش چندان عاقمند به ماندن در سمت فعلی خود نیست ،زیرا
ظاهرا ً این سمت به قدر کافی برایش نفعی ندارد.بر اساس نظرسنجیهای اخیر،
بایدن در بیــن رأیدهندگان احتمالی و از جملــه در ایالتهای کلیدی و مهم
ویسکانسین ،میشیگان و پنسیلوانیا از ترامپ سبقت گرفته است .با این حال در
سال  2۰16هم نظرسنجیهای ملی پیروزی هیاری کلینتون ،رقیب دموکرات
بایدن را پیشبینی کرده بودند.

گزیده خبر
وال استریت ژورنال نوشت

سفر مخفیانه مقام کاخ سفید به سوریه برای
دیدار با مقامات دمشق

روزنامه وال اســتریت ژورنال فاش کرد که یک مقام کاخ ســفید برای برگزاری
جلســات مخفیانه با دولت سوریه به منظور آزادی حداقل دو شهروند آمریکایی
بازداشت شده در این کشور به دمشق سفر کرده است .موضوع بازداشت شدگان
آمریکایی در خارج از کشــور یکی از مهمترین اولویت های دولت دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا اســت.در این راســتا روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از
مســئوانی در دولت آمریکا و سایر منابع مطلع از روند پیشرفت گفتگوها ،فاش
کرد کش پاتل ،دســتیار معاون رئیس جمهور آمریکا که از مقامات برجسته ضد
تروریسم کاخ سفید اســت اوایل سال جاری میادی به طور محرمانه از دمشق
بازدید کرد تا جلســات مخفیانه ای را با دولت ســوریه برای آزادی دو شهروند
آمریکایی برگزار کند.منابع چیزی درباره مقاماتی که با پاتل دیدار کردند نگفتند
اما گفتند که این مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی با نظام سوریه برای آزادی
آستین تایس ،روزنامه نگار مستقل آمریکایی که قب ًا جزو تفنگداران دریایی بوده
و همچنین ماجد کمالماز  ،پزشــک سوری-آمریکایی صورت گرفت.روزنامه وال
اســتریت نوشت که آمریکا معتقد است حداقل  4شــهروند آمریکایی دیگر نیز
توسط مقامات سوریه بازداشــت شده اند اما اطاعات کمی در مورد پرونده آنها
وجود دارد.این روزنامه نوشت که این اولین سفر یک مقام عالی رتبه آمریکایی به
ســوریه طی حدود  1۰سال گذشته است.آخرین دیدارهای رسمی بین مقامات
کاخ سفید و مقامات سوریه در دمشــق در سال  2۰1۰برگزار شد.دولت آمریکا
روابط دیپلماتیک خود با ســوریه را در سال  2۰12قطع کرد .از آن زمان ،آمریکا
تاش زیادی کرده تا نظام ســوریه را در صحنه بین المللی منزوی کند و تحریم
های گسترده ای را علیه مقامات دمشق اعمال کرده است.علیرغم این ،ترامپ بارها
در اظهارات خود خواستار آزادی بازداشت شدگان آمریکایی شده است.وت گذشته
نیز ،مایک پامپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا تأیید کرد که ترامپ در ماه مارس پیامی
درباره سرنوشت آستین به بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه ارسال کرده است.

اوکراین غرب را با ساح هستهای تهدید کرد

رئیس سابق ســازمان امنیت اوکراین معتقد است که کشورش قادر به بازیابی
قدرت هستهای برای خود است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،سرهنگ ژنرال
ایگور اسمشکو ،رئیس سابق سازمان امنیت اوکراین در مصاحبه با UKRLIFE.
 TVاعام کرد ،اوکراین قادر به بازیابی قدرت هستهای برای خود است.اسمشکو
گفت« :ما در هر فرصتی برای بازیابی قدرت هستهای خود آمادهایم ،فقط اراده
سیاســی ازم است».به گفته وی ،این کشور «پتانسیل علمی» و «تواناییهای
فنی»ازم برای تبدیل به قدرت هســتهای را دارد.اسمشکو تصریح کرد که وی
خواســتار ایجاد بمب اتمی نیســت ،بلکه فقط میخواهد به کشورهای غربی
یادآوری کند که آنها باید «با احترام با مردم اوکراین رفتار کنند».وی در ادامه
افزود« :ما صادقانه از دنیای غرب دفاع میکنیم ،صادقانه از دموکراســی دفاع
میکنیم  ،چرا دموکراســی این کار را نمیکند؟».رئیس سابق سازمان امنیت
اوکراین در ادامه افزود که این اوکراین اســت که سهم قابل توجهی در توسعه
ســاحهای هســتهای دارد زیرا «به دنیا دانشــمندی چون کارولووا را هدیه
داد».اوکراین زرادخانه هســتهای را که از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
به غنیمت برد را رها و در سال  1۹۹4یادداشت بوداپست را امضا کرد .این سند
امنیت این کشور را از جانب قدرتهای هستهای را در ازای پیوستن به پیمان
منع گسترش ساحهای هستهای تضمین میکند.
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چهره روز

ورزشی

مطالعه جدید محققان آمریکایی نشان میدهد بیتفاوتی یا بیاحساسی
یکی از عائم اولیه زوال عقل است.به گزارش گیزمگ ،یک تحقیق جدید
نشــان داده بیتفاوتی شدید در افراد مسن نشانه اولیه زوال عقل است.
تحقیقات جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو که با حمایت
«موسسه ملی کهنسالی» صورت گرفته ،نشان میدهد که بیتفاوتی یا
بیاحساسی میتواند از عائم اولیه کاهش شناختی باشد«.مردیت بوک
«( )Meredith Bockنویســنده این مطالعــه گفت :یکی از عائم کاهش
شــناختی این اســت که افراد نمیخواهند و عاقه ندارند با خانواده یا
دوستانشان دور هم جمع شوند و دیگر از کارهایی که پیشتر با انجام آنها
خوشحال میشدند لذت نمیبرند .این موضوع بیتفاوتی یا بیاحساسی
میتواند برای اعضای خانواده بسیار ناراحت کننده باشد.

ساموئل خاچیکیان
ساموئل خاچیکیان(زادهٔ  ۲۹مهر  – ۱۳۰۲درگذشتهٔ
 ۳۰مهــر  )۱۳۸۰کارگــردان ،تدوینگر ،نویســنده،
آهنگساز فیلم و تهیهکنندهٔ نامدار ایرانی ارمنیتبار
بود .او یکی از تأثیرگذارترین کارگردانها در سینمای
ِ
«هیچکاک
ایران بهشمار میرود ،تا آنجا که به وی لقب
ایران» داده شدهاست همچنین ،از او بهعنوان «استاد
ِ
وحشت» سینمای ایران نام برده شدهاست
دلهره و
دوستان و همکاران ســاموئل خاچیکیان ،او را با نام
«سام ول» نیز میشــناختند .او در آغا ِز را ِه سینمای
ایران با هنر و دانســتههای خــود به یاری این هنر و
صنعت آمد و توانایی فنی خود را با به فرجام رساندن
فیلــم شبنشــینی در جهنم ( )۱۳۳۶نشــان داد و
ســپس با طوفان در شهر ما ( )۱۳۳۷سینمای ایران را با سبک ویژهٔ خود آشنا کرد.خاچیکیان را
میتوان از پیشگامان نامآور سینمای ایران دانست و کمتر کارگردان ایرانی مانند او در درازای سه
دهه ( )۱۳۳۰–۱۳۵۰بهگونهای پیوســته و پرکار درگیر فیلمسازی بودهاست.او در زمره نخستین
کارگردانان ایرانی بود که عناصر تکنیکی را برای سینما به کار برد و با دکوپاژ سر صحنه فیلمبرداری
میرفت .ســاموئل خاچیکیان در سالهای آخر عمر خود از بیماری آلزایمر رنج میبرد و بهمدت
دو ماه در بیمارســتان بستری بود.او ساعت  ۲بعدازظهر روز دوشنبه  ۳۰مهر سال  ،۱۳۸۰برابر با
 ۲۲اکتبر  ۲۰۰۱میادی ،در  ۷۸ســالگی در تهران درگذشت .پیکر وی بعدازظهر روز پنجشنبه
 ۳آبان از کلیسای سرکیس مقدس تشییع و در «آرامستان بوراستان» در جادهٔ خراسان تهران به
خاک ســپرده شد .در مراسم خاکسپاری خاچیکیان ،سفیر ارمنستان و جمع زیادی از هنرمندان
سینمای ایران حضور داشتند.

پیشنهاد

ورزشگاه فینال لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد

طبق اعام روزنامه قطری ورزشــگاه الجنوب در الوکره به عنوان میزبان دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال  ۲۰۲۰انتخاب
شده است.به گزارش الوطن ،دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا  ۲۹آذر در قطر برگزار خواهد شد .فینال لیگ قهرمانان آسیا امسال
برخاف سال های قبل به صورت تک بازی و در قطر برگزار خواهد شد.پرسپولیس در غرب آسیا توانست به فینال راه پیدا کند
این درحالی اســت که حریف این تیم در شــرق هنوز مشخص نشده است.روزنامه الوطن اعام کرد ورزشگاه الجنوب در الوکره
که یکی از ورزشگاه های مدرن و میزبان جام جهانی است به عنوان میزبان فینال انتخاب شده است.این روزنامه قطری نوشت:
پرســپولیس منتظر فینالیست شرق آسیا است .بازی فینال در ورزشگاه الجنوب در الوکره که یکی از ورزشگاه های میزبان جام
جهانی است برگزار می شود.

تخت گاز

کتاب هـ هـ ـحـ هـ
کتاب هـ هـ ـــحـ هـ با عنوان اصلی  HHhHاولین
رمان لوران بینه ،نویســنده فرانســوی است که در
سال  ۲۰۱۰منتشــر و موفق به کسب جایزه رمان
اول گنکور شــد .کتابی متفاوت که در آن ماجرای
عملیــات آنتروپوید در جنگ جهانــی دوم روایت
میشــود .عملیاتی که در آن یکی از بلندپایهترین
فرماندهان نازی ،راینهارد هایدریش ،کشته شد .بر
روی جلــد کتاب نیز هایدریــش (تصویر بزرگتر و
رنگی شده) و هیملر را مشاهده میکنید.هایدریش
راینهــارد یکــی از تاریکتریــن و مخوفتریــن
فرماندهان نازی بود که لقبهای زیادی داشــت .او
درنده بلود و مرد آهنیندل معروف
به قصاب پراگّ ،
بود و از معماران اصلی هولوکاســت بود .او را دســت راســت هیملر (فرمانده نیروی اساس)
میدانند که در اجرای دســتورات کوچکترین تردیدی به دل راه نمیداد و به گفته نویسنده
کتاب« :هیتلر و هیملر بدون او بهســختی میتوانســتند گلیم خود را از آب بیرون بکشند».اما
احتماا در نگاه اول ،بیشــتر از هرچیزی عنــوان کتاب توجه مخاطب را جلب میکند .عنوانی
که با خاقیت به فارسی ترجمه شده است .مترجم کتاب – احمد پرهیزی – که ترجمه خوب
و روانی از کتاب ارائه داده اســت در مقدمه خود درباره عنوان کتاب اشاره میکند که HHhH
مخفف عبارت آلمانی  Himler’s Hirn heisst Heidrichاســت و همانطور که مشاهده میکنید
فقط حرف ســوم کوچک نوشته شده اســت .از این رو «معادل فارسی نیز چنان انتخاب شده
که حرف سوم آن با حروف دیگر همآوا و در عین حال متفاوت باشد و بر معنای اصلی مدنظر
نویسنده نیز دالت کند».

بیتفاوتی یکی از نشانههای
اولیه زوال عقل است

اولین تجربه رانندگی با مرسدس-ایامجی  GTبلک سریز 2020
این مرسدس-ای ام جی  GTبلک سریز است .از بین عناوین جذاب زیادی که به این هیوا اطاق میشود مهمترین آنها قویترین
خودروی  ۸سیلندر تولیدی  AMGاست .عاوه بر قدرت  ۷۲۰اسب بخاری باید به قیمت  ۳۳۵هزار پوندی بلک سریز نیز اشاره کنیم
که آن را به گرانترین بلک ســریز تاریخ بدل میکند؛ و البته به نارنجیترین آنها! AMG GTششــمین مرسدسی است که با پسوند
پر افتخار بلک ســریز تولید میشود .از اولین آنها یعنی  ۵۵ SLKبلک سریز گرفته تا خودروی امروزی ،فرمول مرسدس یکی است:
یک خودروی عضانی  ۸سیلندر نفسگیر را انتخاب کن و آن را به موجودی قویتر و پیست محور تبدیل کن! تیغههای خطرناک،
بال ها و ورودیهای بزرگ همه و همه کاربردی بوده و برای ارائه بهترین ترکیب از داون فورس باا و درگ پایین طراحی شــدهاند.
اسپلیتر جلو یکی از دو بخش آئرودینامیکی فعال است که میتواند تواناییهای  GTبلک سریز را بهبود بخشد.و به بال عقب میرسیم
که البته دقیقتر آن بالهای عقب اســت .طراحی دوسطحی آن به گونهای است که در زمان ترمزهای سنگین و عبور از پیچها تغییر
وضعیت داده تا داون فورس عقب بیشتر شود .نتیجه کلی اینکه مرسدس  AMG GTبلک سریز در سرعت  ۲۵۰کیلومتر در ساعت
 ۴۰۰کیلوگرم داون فورس تولید میکند.

کروناویروس  9ساعت بر روی
دست زنده میماند
محققــان ژاپنی در مطالعه اخیرشــان اظهار کردهاند ویــروس کرونا به
مدت  ۹ســاعت روی پوســت انســان فعال باقی میماند.به گزارش تک
اکسپلوریست،مطالعه جدیدی که توسط دانشمندان ژاپنی انجام شده است،
حاکی از آن است که ماندگاری ویروس کرونا بر روی پوست انسان پنج برابر
بیشتر از آنفلوانزا است و بنابر یافتههای جدید محققان میزان ماندگاری و
فعال بودن ویروس کرونا روی پوســت انسان  ۹ساعت است .این مطالعه
اهمیت شستشوی مکرر دستها برای مبارزه با ویروس را نشان میدهد.
دانشمندان خاطرنشان کردند زنده ماندن  ۹ساعته کروناویروس سندرم حاد
تنفسی  ۲بر روی پوست انسان ممکن است خطر انتقال تماسی(contact
 )transmissionرا در مقایسه با ویروس آنفلوانزای  Aافزایش دهد ،در نتیجه
میزان ابتای افراد به این بیماری مهلک بیشتر میشود.

کشف تأثیر هورمون
گرسنگی بر حافظه!
تحقیقات جدید محققان دانشگاه «ساوترن کالیفرنیا»( )USCرابطه بین
عملکرد حافظه و هورمون گرســنگی ترشح شده توسط معده را کشف
کرده اند.به گزارش نیواطلس ،یک مطالعه جالب و جدید روی حیوانات
به سرپرســتی محققان دانشگاه ساوترن کالیفرنیا حاکی از آن است که
هورمون تنظیم کننده گرسنگی ترشح شده از معده نیز ممکن است بر
حافظه و عملکرد شــناختی ما تأثیر بگذارد .این مطالعه بر اساس یک
رشــته تحقیق در حال ادامه روی ارتباط روده و مغز از طریق «عصب
واگ» انجام شــده اســت.عصب «واگ» یا واگوس(پنوموگاستریک به
معنی ریوی-هضمی) طوانیترین عصب مغزی و دهمین زوج اعصاب
مغزی از  ۱۲جفت عصب مغز اســت که در بلعیدن غذا ،صحبت کردن،
فعالیتهای پاراسمپاتیک و هاضمه نقش دارد.

